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ملخص البحث
أتاحــت التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة بُعــدا آخــر ،أكثــر دقــة ،ال ســيما مــع بــروز برامــج الجرافيكــس وصناعــة الواقــع
االفتراضــي لتصبــح جــز ًءا مــن غــرف األخبــار الحديثــة ،وإحــداث تغييــر كبيــر فيهــا .وبفضــل هــذه التقنيــات ،ارتفعــت
جــودة اإلبهــار البصــري فــي عــرض المعلومــات ،ممــا جعلهــا أكثــر سالســة فــي وجذبــا فــي شــكل تقديمهــا القصيــر الــذي
ال يتعــدى حــدود الدقيقتيــن  120ثانيــة بصيــغ عــرض مختلفــة وأشــكال وقوالــب صحفيــة متنوعــة.
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة موضــوع معالجــة القصــص اإلخباريــة بالجرافيكــس وســبل تعزيــز المحتــوى بصريــا ً
وتحريــراً ،وتتكــون هــذه الورقــة البحثيــة مــن مقدمــة وأربعــة فصــول؛ تنــاول الفصــل األول اإلطــار المنهجــي واإلطــار
النظــري للدراســة الــذي اعتمــد فيــه الباحــث المنهــج الوصفــي التفســيري لإلجابــة علــى األســئلة البحثيــة ومجتمــع البحــث
الــذي شــملته عينــة قصديــة ،وهــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة – بدولــة قطــر ،وتطــرق أيضــا إلــى عــدة مفاهيــم حــول
معالجــة القصــص اإلخباريــة بالجرافيكــس ،كذلــك اإلطــار النظــري الــذي حــاول الباحــث فيــه إيجــاد مقاربــة حــول فهــم
كيفيــة دخــول الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة وأدوات تصميــم الجرافيكــس إلــى عالــم األخبــار ،وحجــم التغييــر الــذي
أحدثتــه فــي مضمــون العمــل الصحفــي داخــل غــرف األخبــار ،ممــا مكــن الصحفــي مــن اإللمــام بعــدة مهــارات حتــى
أصبــح هــو المنتــج للقصــص اإلخباريــة.
وتطــرق الفصــل الثانــي إلــى الدراســات الســابقة ،رغــم قلتهــا فــي هــذا الشــأن ،والعربيــة منهــا خصوصــا؛ نســبة لحداثــة
التقنيــات المســتخدمة داخــل غــرف األخبــار ،وأجــاب الفصــل الثالــث علــى التســاؤالت التــي تطــرق إليهــا الباحــث حــول
الجرافيكــس فــي غرفــة أخبــار الجزيــرة.
وخلــص البحــث إلــى إيجــاد مقاربــة حــول ســبل تعزيــز المحتــوى تحريريــا وبصريــا ومــدى إســهام الجرافيكــس فــي
تطويــر المعالجــات اإلخباريــة.
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 .1المقدمة
شــهد العقــد األخيــر تطــورا هائــا فــي صناعــة اإلعــام
واألخبــار ،والتقنيــات التــي دخلــت علــى الحرفــة ،بحيــث
أحدثــت تلــك التقنيــات نقلــة نوعيــة كان مــن شــأنها تغييــر
المشــهد اإلعالمــي بشــكل جعلــه أكثــر تشــويقا وحيويــة.
مــا مــن شــك أن التطــور التكنولوجــي أحــدث تغييــرا ً كبيــرا ً
علــى الممارســة الصحفيــة شــكال ومضمونا  .1ونتيجــة لذلك،
لــم تعــد غــرف األخبــار فــي المؤسســات اإلعالميــة تقتصــر
علــى إنتــاج محتــوى مقــروء فقــط ،بــل امتــد اإلنتــاج ليشــمل
المحتــوى المرئــي والمســموع .وهكــذا أصبحت لغــة الصورة
ســواء كانــت ثابتــة أو متحركــة علــى شــكل فيديوهــات مكونــا
ال غنــى عنــه فــي صناعــة المحتــوى اإلعالمــي .2
وســاهم ذلــك فــي بــروز قوالــب وأشــكال صحفيــة جديــدة
فــي غــرف األخبــار ميزتهــا الرئيســية تكمــن فــي تبســيط
عــــرض المعلومــة ،وقدرتهــا علــى اإلبهــار البصــري
للمتلقــي  ،3والجرافيكــس يعــد واحــدة مــن أهــم هــذه
القوالــب الجديــدة التــي أصبحــت مســتخدمة علــى نطــاق
واســع فــي غــرف األخبــار .وقــد اكتســب الجرافيكــس
أهميــة مــن خــال قدرتــه الدقيقــة علــى توصيــل المعلومــة
والخبــر للمتلقــي بكفــاءة عاليــة أكثــر مــن القوالــب التقليديــة
المتعــارف عليهــا فــي مهنــة الصحافــة.
مــن الواضــح أن صناعــة المحتــوى اإلخبــاري قــد تطــورت
وخضعــت ،هــي األخــرى ،للمعاييــر الجديــدة التــي فرضتهــا
تكنولوجيــا اإلعــام واالتصــال ،وباتــت القوالــب التقليديــة
عاجزة عن الوصول للمتلقي دون االســتعانة بقوالب وأشــكال
صحفيــة جديــدة كالجرافيكــس والفيديوهــات التوضيحيــة.
هنــا تقــدم قنــاة الجزيــرة العربيــة ،نموذجـا ً لغــرف األخبــار
الذكيــة التــي تمــزج بيــن األشــكال الصحفيــة التقليديــة

(التقاريــر ،األخبــار العاجلــة ،نشــرات األخبــار) والقوالــب
الجديــدة فــي مقدمتهــا الجرافيكــس بكافــة أشــكاله .ومــن
أجــل نشــر هــذه الثقافــة لتكــون أســلوبا ً مألوف ـا ً فــي التغطيــة
اإلخباريــة ،أسســت شــبكة الجزيــرة اإلعالمية قطاعـا ً لإلبداع
مهمتــه تزويــد الصحفييــن والمحرريــن بمحتــوى إخبــاري
مــن أشــكال مختلفــة ومتنوعــة مــن الجرافيكــس بشــكل شــيق
لتعزيــز المحتــوى اإلخبــاري فــي األشــكال التقليديــة.
يكتســب الجرافيكــس قيمتــه فــي صناعــة محتــوى متعــدد
الوســائط ليــس ألنــه يســمح بإنشــاء الصــور الثابتــة فقــط،
لكــن لكونــه أيضــا األســاس الــذي ترتكــز عليــه عــروض
الصــور المتحركــة والنصــوص المتحركــة  .4ويضــاف
إلــى ذلــك روايــة األخبــار مــن خــال الرســوم المتحركــة
( )Animationالتــي أصبحــت شــائعة فــي غــرف
األخبــار .وتتميــز هــذه التقنيــة فــي قدرتهــا علــى تبســيط
األفــكار المعقــدة .وباتــت وســيلة كثيــرة االســتخدام فــي
غرفــة األخبــار لقنــاة الجزيــرة إلعطــاء المتلقــي وصفــا
دقيقــا لبعــض األحــداث وشــرح بعــض القضايــا الراهنــة
التــي قــد تبــدو صعبــة الفهــم بالنســبة للجمهــور .وقــد أثبتــت
تجــارب صحفيــة رائــدة حــول العالــم ،قــدرة الجرافيكــس
بكافــة أشــكاله علــى تقديــم المحتــوى الملــيء باألرقــام
والبيانــات والمعلومــات ،والــذي قــد يكــون غيــر مستســاغ
لــدى المتلقــي ،بشــكل مبســط يوصــل المعلومة بفعاليــة أكثر.
ومــن وجهــة نظــر أكاديميــة ،فــإن االســتخدام المتصاعــد
للجرافيكــس يســتحق الدراســة والبحــث .ومقاربــة النقــاش بين
مــن يــرى أن هــذه األشــكال الجديــدة تشــكل إضافــة نوعيــة
للمحتــوى اإلخبــاري ،ومــن يــرى أنهــا مجــرد تــرف بصــري
ال تؤثــر بقيمــة المحتــوى المعرفيــة .ويــزداد النقــاش حــول
الجرافيكــس نفســه فيمــا إذا كان أداة أم وســيلة أم أنــه نمــط
إخراجــي فــي حــد ذاته أم شــكل من أشــكال القوالــب الصحفية.

 1حميدو ،كمال ،اإلعالم االجتماعي وتحوالت البيئة العربية االتصالية الجديدة( ،الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات) 6 ،مارس .2018
 2طه ،خالد ،الغرف الذكية (الدوحة :مجلة الصحافة ،)2016 ،تاريخ الزيارة 12 :مارس  ،2019الرابط:
http://journalism.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/08/160823050254814.html
 3سكور ،لحسن ،رواية الخبر عبر الفيديو بين اإلبهار البصري وجودة المحتوى الصحفي( ،الدوحة :مركز الجزيرة لإلعالم) ،يوليوز .2018
 4محمد األحمد ،وسام ،الوسائط المتعددة في الصحافة ..تصميمها وإنتاجها (القاهرة :العربي للنشر والتوزيع ،)2018 ،ص .94
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ســنبحث فــي هــذه الدراســة الطــرق والمناهــج المعتمــدة
بشــكل رئيســي ،مــن قبــل قنــاة الجزيــرة ،ونتوســع قليــا
مــع موقــع الجزيــرة نــت وفريــق ميــدان إلنتــاج محتــوى
مؤثــر ذو مضمــون رصيــن وطريقــة عــرض جاذبــة عبــر
الجرافيكــس وإلــى أي مــدى أثبتــت هــذه الطــرق كفاءتهــا
فــي تقديــم مــواد معرفيــة تالمــس ذائقــة جمهــور وجيــل
جديــد متعــدد المــزاج والذائقــة.

 .1الفصل األول:
اإلطار المنهجي والنظري
ســنبحث فــي هــذه الدراســة الطــرق والمناهــج المعتمــدة
بشــكل رئيســي ،مــن قبــل قنــاة الجزيــرة ،ونتوســع قليــا
مــع موقــع الجزيــرة نــت وفريــق ميــدان إلنتــاج محتــوى
مؤثــر ذو مضمــون رصيــن وطريقــة عــرض جاذبــة عبــر
الجرافيكــس وإلــى أي مــدى أثبتــت هــذه الطــرق كفاءتهــا
فــي تقديــم مــواد معرفيــة تالمــس ذائقــة جمهــور وجيــل
جديــد متعــدد المــزاج والذائقــة.
حيــث اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التفســيري في ســبيل
اإلجابــة عــن األســئلة اإلشــكالية التــي طرحهــا الباحــث
ســابقا .ويهــدف المنهــج الوصفــي إلــى وصــف الظواهــر
أو األحــداث أو األشــياء ،وجمــع الحقائــق والمعلومــات
والمالحظــات عنهــا ووصــف الظــروف الخاصــة بهــا
وتقريــر حالتهــا كمــا توجــد عليــه فــي الواقــع .ولهــذا تعددت
الدراســات الوصفيــة لتشــمل العديــد مــن المداخــل المنهجيــة
الفرعيــة فــي إطــار المنهــج الوصفــي الرئيســي كمــا
يســتخدم لجمــع البيانــات والمعلومــات فــي أنــواع البحــوث
والدراســات الوصفيــة أســاليب ووســائل وأدوات متعــددة

مثــل المالحظــة ،والمقابلــة ،واالختبــارات ،واالســتفتاءات
ثــم المقاييــس المتدرجــة .5
ويســتمد المنهــج الوصفــي أهميتــه البحثيــة من خــال قدرته
علــى فهــم العالقــة بيــن الظاهــرة قيــد البحــث ،والظواهــر
األخــرى ،للتمكــن مــن وضــع االســتنتاجات التــي تعمــق
وعينــا وتوســع مداركنــا بطبيعــة الواقــع وعوامــل تطــوره .6
وإجمــاال ،فــإن إجــراء البحــث الوصفــي فــي األبحــاث
7
الكيفيــة يمــر بالمراحــل التاليــة:
أوالً :الشــعور بأهميــة اإلشــكالية التــي يدرســها البحــث مــن
خــال جمــع المعلومــات والبيانــات بصــورة دقيقــة ومنظمة
ممــا يســاعد الباحــث علــى تحديــد طبيعــة اإلشــكالية
وخصائصهــا العامــة.
ثانيـاً :تحديــد المشــكلة وصياغــة عناصرهــا عبــر مجموعة
األسئلة.
ثالثـاً :وضــع النظريــات التــي ســينطلق منهــا الباحــث فــي
ســبيل اإلجابــة عــن أســئلة البحــث وتأطيــر النقــاش نظريًــا.
رابع ـاً :اختيــار عينــة للبحــث وتوضيــح طبيعتهــا وأســباب
اختيارهــا.
خامسـاً :اختيــار أدوات البحــث المنهجيــة التي سيســتخدمها
الباحث.
ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث ،ســيلجأ الباحــث كذلــك
لمنهجيــة المقابلــة المعمقــة .فالمقابلــة المعمقــة هــي إحــدى
المنهجيــات المســتخدمة فــي األبحــاث الكيفيــة فــي مجــال
الدراســات اإلعالميــة ،وهــي تقنيــة مفيــدة فــي جمــع
البيانــات وتقييــم االحتياجــات وتحديــد القضايــا والتخطيــط
اإلســتراتيجي.

 4محمد األحمد ،وسام ،الوسائط المتعددة في الصحافة ..تصميمها وإنتاجها (القاهرة :العربي للنشر والتوزيع ،)2018 ،ص .94
 5ضحاوي ،محمد بيومي ،مقدمة في مناهج البحث (القاهرة :دار الفكر العربي ،)2010 ،ص .14
 6حسين غازي فيصل  ،منهجيات وطرق البحث في العلوم السياسية ( عمان  :دار الراية للنشر والتوزيع 2014م ) ص 37
 7حسين غازي فيصل  ،منهجيات وطرق البحث في العلوم السياسية ( عمان  :دار الراية للنشر والتوزيع 2014م ) ص .38
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وتتميــز المقابلــة المعمقــة بخصائــص لعــل أبرزهــا قــدرة
الباحــث علــى طــرح األســئلة المفتوحــة وتــرك المجــال
للمبحــوث فيــه لإلجابــة بشــكل مســتفيض ومفصــل .كمــا
أن هيكليتهــا شــبه المنظمــة تعطــي المقابلــة طبيعــة نقاشــية
تم ّكــن الباحــث مــن طــرح أســئلة المتابعــة واالستفســار عــن
بعــض القضايــا التــي مــن شــأنها إفــادة الباحــث وتحقيــق
أهــداف البحــث.
وإن كانــت الميــزة األساســية للمقابلــة المعمقــة هــي إنهــا
تــزود الباحــث بتفاصيــل دقيقــة عــن الموضــوع المبحــوث
فيــه أكثــر مــا تتيحــه أي مــن طــرق جمــع البيانــات األخــرى
(اســتطالعات الــرأي – االســتبانات) ،فــإن هــذه المنهجيــة
تكتنفهــا بعــض النواقــص؛ منهــا إمكانيــة الســقوط فــي
االنحيــاز ثــم صعوبــة تعميــم النتائــج بحكــم محدوديــة العينة
وانتقائيتهــا ،وال تســمح المقابلــة بالولــوج لعينــة عشــوائية
كمــا أنهــا تتطلــب الكثيــر مــن الوقــت والجهــد.
وكغيرهــا مــن المنهجيــات العلميــة ،يمــر إجــراء المقابلــة
8
بمجموعــة مــن الخطــوات الهامــة مــن بينهــا:
 1تحديــد الموضوعــات :تحديــد الهــدف مــن المقابلــةوالغايــات التــي يتوخاهــا الباحــث منهــا وبعدهــا تحديــد
الموضوعــات والقضايــا التــي ســيتمحور حولهــا النقــاش
مــع المســتجوب.
 2تصميــم المقابلــة :فــي هــذه المرحلــة مــن المقابلــة،يضــع الباحــث دليــاً وخارطــة طريــق لألســئلة التــي
ســيطرحها علــى المبحــوث فيــه ،وإســتراتيجيات جمــع
البيانــات وتصنيفهــا.
 3االســتجواب :هــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا االســتجوابفعليــا ،ومــن المهــم تقديــم الموضــوع للمســتجوب وشــرح

أهدافــه لتهيئتــه للنقــاش ،وبعدهــا يتــم طــرح األســئلة مــن
العــام إلــى الخــاص بطريقــة اســتقرائية ،ومــن العموميــات
إلــى الجزئيــات.
باإلضافــة إلــى المقابلــة المعمقــة ،اتجــه الباحــث إلــى
المالحظــة الميدانيــة التــي تطلبــت القيــام بثــاث عمليــات؛
األولــى تتعلــق بالتفاعــل االجتماعــي أي أن تجعــل الجماعة
موضــوع البحــث فــي جــو مريــح حتــى تكســب قبولهــم
وثقتهــم ،أمــا العمليــة الثانيــة فهــي مرتبطــة بالحصــول على
البيانــات بنــاء علــى االســتراتيجيات والطــرق المعتمــدة،
والعمليــة األخيــرة وصياغــة البيانــات التــي حصــل عليهــا
الباحــث فــي شــكل نقــاط ورؤوس اقــام ومالحظــات .9
والمالحظــة الميدانيــة هــي أداة مفيــدة فــي جمــع البيانــات
وتوليــد الفرضيــات والنظريــات 10 .وتتشــابه المالحظــة
الميدانيــة مــع أغلــب المنهجيــات الكيفيــة ،ذلــك أنهــا تهتــم
كثيــرا ً بالوصــف والتفســير أكثــر مــن ارتباطهــا بالقيــاس
( )Measurementوحســاب الكميــة .11
وتضطلــع المالحظــة الميدانيــة فــي األبحــاث الكيفيــة بــدور
بالــغ األهميــة فــي تدويــن بعــض المعطيــات الخاصــة بلغــة
الجســد ،والتصرفــات والســلوكيات .فالمالحظــة تأخــذ
الباحــث إلــى عمــق الظاهــرة المبحــوث فيهــا ،كمــا تســاعد
فــي استكشــاف تعقيــد أي بنــاء اجتماعــي .12
وتتميــز المالحظــة الميدانيــة بقدرتهــا على مســاعدة الباحث
فــي( :أ) فهــم الســياق( ،ب) اكتشــاف أنمــاط مخفيــة( ،ج)
مالحظــة أنمــاط مــن الســلوك ال يريــد المبحــوث عنهــم
الحديــث عنهــا( ،د) تــزود الباحــث بتجــارب شــخصية
مباشــرة( ،هـــ) الذهــاب بعيــدا ً عــن اإلدراك االنتقائــي
للباحــث والمبحــوث فيــه معــا ً .13

Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.

8

TAYLOR, Steven J.; BOGDAN, Robert; DEVAULT, Marjorie. Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. John Wiley
& Sons, 2015.

9

Wimmer, Roger D., and Joseph R. Dominick. Mass media research. Cengage learning, 2013. P 127 .

10

Wimmer, Roger D., and Joseph R. Dominick. Mass media research. Cengage learning, 2013. P 127

11

Rossman, G., B., & Rallis, S., F. (2003). Learning in the field. Thousand Oaks: Sage Publications. P. 194.

12

Rossman, G., B., & Rallis, S., F. (2003). Learning in the field. Thousand Oaks: Sage Publications. P. 194.
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وبالرغــم مــن أن المالحظــة الميدانيــة ال تصلــح لإلجابــة
عــن كل األســئلة البحثيــة ،إال أنهــا تتصــف بميــزات قــد
ال تتوفــر فــي منهجيــات بحثيــة أخــرى .فالكثيــر مــن
اإلشــكاليات واألســئلة المطروحــة فــي البحــث اإلعالمــي
ال يمكــن دراســتها باســتخدام أي ٍ مــن المنهجيــات المتوفــرة
إال منهــج المالحظــة الميدانيــة ،فهــذه األخيــرة تســاعد
الباحــث فــي التعــرف علــى بعــض المعلومــات األساســية
الضروريــة لتأطيــر فرضيــة البحــث والمســاعدة فــي
الفصــل بيــن المتغيــرات المســتقلة والتابعــة 14 .وكغيرهــا
مــن مناهــج البحــث الكيفــي ،تلتصــق بالمالحظــة الميدانيــة
بعــض العيــوب والنواقــص ،لعــل مــن أهمهــا عــدم إمكانيــة
تعميــم نتائجهــا بالنظــر إلــى العينــة التــي تكــون فــي الغالــب
محــدودة ،باإلضافــة إلــى االحتمــاالت القويــة إلدخــال ذاتيــة
الباحــث فــي نتائــج البحــث.

مجتمع البحث وعينته:

يعــرف مجتمــع البحــث بالنطــاق المكانــي والزمانــي الــذي
سيشــتغل عليــه الباحــث ليخــرج باســتنتاجات يمكــن إلــى حد
كبيــر تعميمهــا .وفــي هــذا البحــث تشــكل شــبكة الجزيــرة
اإلعالميــة فــي مقرهــا فــي دولــة قطــر مجتمعــا للبحــث،
بينمــا تتركــز العينــة فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة
العربيــة.

مــن كيفيــة التخطيــط إلــى النشــر والبــث مــرورا بمراحــل
اإلنتــاج وتقييــم التفاعــل حولهــا.

مفاهيم البحث:

يتطــرق هــذا البحــث لعــدة مفاهيــم فــي معالجــة القصــة
الخبريــة بالجرافيكــس ،ولعــل أهمهــا:
خبــر الجرافيكــس فــي نشــرة األخبــار :وهــو شــكل قصيــر
مــن أشــكال األخبــار عبــر الشاشــة يســاعد علــى تقديــم
محتــوى إخبــاري بطريقــة ســهلة وجذابــة.
الرســومات المتحركــة ( )Motion Graphicsهــي
عبــارة عــن لقطــات متحركــة تخلقهــا حركــة الــدوران،
ويتــم دمجهــا مــع الصــوت ،وتعــرض في مشــاريع بأشــكال
مختلفــة منهــا مــا يســمى التجريديــة والمتحركــة وغيرهــا.

أسئلة الدراسة:

 ماهــي دورة إنتــاج محتــوى الجرافيكــس اإلخبــاري داخلغرفــة األخبــار بقنــاة الجزيرة؟
 مــا هــي اإلضافــة التــي شــكلها اســتخدام الجرافيكــسفــي المحتــوى اإلخبــاري علــى القيمــة اإلخباريــة مقارنــة
بالقوالــب التحريريــة التقليديــة لتقديــم الخبــر؟

ونظــرا لضــرورات البحــث ســيلجأ الباحــث إلــى عينــة
قصديــة .وهــي نــوع مــن العينــات تكــون مــن اختيــار حــر
مــن الباحــث وحســب طبيعــة بحثــه بحيــث يحقــق هــذا
االختيــار هــدف الدراســة.

يأخذ هذا البحث أهميته من زوايا عدة:

ويريــد الباحــث بهــذه العينــة اســتهداف األشــخاص المعنيين
بموضــوع البحــث أولئــك الــذي يخططــون ويقــررون
وينفــذون وينشــرون المنتــج العتبــار أن لديهــم تجــارب
فعليــة فــي العمليــة الكليــة.

أوال :الحتميــة التكنولوجيــة التــي فرضــت معاييــر جديــدة
علــى القوالــب التحريريــة لألخبــار أبرزهــا اإلبهــار
البصــري ،لــذا ســتنظر هــذه الدراســة فــي فعاليــة اإلبهــار
علــى المحتــوى اإلخبــاري.

وقــد اختــار الباحــث فــرق إنتــاج الجرافيكــس والتحريــر
فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة لتكــون عينــة البحــث.
وتســتهدف العينــة عــددا مــن الصحفييــن والمصمميــن
ومحــرري الفيديــو الذيــن يمثلــون دورة اإلنتــاج الكليــة بــدأ

ثانيــا :اللجــوء المكثــف مــن قبــل المنصــات اإلعالميــة
العربيــة فــي اآلونــة االخيــرة لقوالــب تحريريــة جديــدة
كالجرافيكــس ،وهــو مــا يســتدعي البحــث واالســتقصاء
عــن هــذا التوجــه الجديــد بطريقــة علميــة وأكاديميــة.

أهمية الدراسة:

Wimmer, Roger D., and Joseph R. Dominick. Mass media research. Cengage learning, 2013. P 128.
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ثالثــا :تعتمــد قنــاة الجزيــرة علــى محتــوى متعــدد الوســائط
للوصــول إلــى الجمهــور ويشــكل هــذا البحــث محاولــة
لفهــم مــدى رصانــة إحــدى تلــك الوســائط (الجرافيكــس)
تحريريــا وبصريــا.

ونتيجــة لهــذه التطــورات بــدأت تتشــكل أنمــاط وقوالــب
جديــدة فــي إنتــاج قصــص إخباريــة بطريقــة ليســت خطيــة
( ،)Non-Linearأي أن القصــة الخبريــة بشــكلها الجديــد
أصبحــت معــززة أكثــر بعناصــر اإلبهــار البصــري .16

رابعــا :قلــة الدراســات األكاديميــة التــي تبحــث فــي مســألة
إنتــاج المحتــوى اإلخبــاري المدعــوم بالجرافيكــس.

وبينمــا يــزداد العالــم تعقيـدًا يومــا بعــد يــوم ،وتصبــح معــه
مهمــة الصحفــي معقــدة فــي ســرد القصــص وإيصالهــا
ألكبــر جمهــور ممكــن ،فــإن توجهــا جديــدا فــي الممارســة
الصحفيــة بــدأ فــي التطــور والبلــورة بشــكل متصاعــد فــي
غــرف األخبــار ،هــذا التوجــه يعتمــد علــى ســرد بعــض مــن
أفضــل القصــص مــن خالل الصــور المرئيــة المتحركــة .17

 .2استكشــاف أســلوب قنــاة الجزيــرة فــي روايــة األخبــار
ومعالجتهــا عبــر الجرافيكــس.

تتنــوع هــذه القصــص مــن نتائــج االنتخابــات إلــى الكــوارث
إلــى الحــروب إلــى االكتشــافات العلميــة ،وأصبــح تدفــق
البيانــات التــي نتعــرض لهــا يوميًــا أكثــر تعقيــدًا ،وهنــا
تأتــي المهمــة الحيويــة التــي يضطلــع بهــا الجرافيكــس فــي
فهمهــا ،حيــث يصعــب فهــم الحقائــق والبيانــات باســتخدام
القوالــب الصحفيــة التقليديــة .18

أهداف الدراسة:

 .1التعــرف علــى آليــة ســير إنتــاج أخبــار وتقاريــر
الجرافيكــس فــي غــرف األخبــار.

 .3البحــث فــي اإلمكانيــات والفــرص التــي توفرهــا
التقنيــات الجديــدة فــي اإلعــام فــي مقدمتهــا الجرافيكــس
للعامليــن فــي غــرف األخبــار مــن أجــل صناعــة محتــوى
إخبــاري جــذاب ومبهــر للجمهــور.
 .4المســاهمة فــي التمهيــد إلنشــاء دليــل مهنــي مــن
شــأنه تزويــد الصحفييــن العــرب داخــل غــرف األخبــار
بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة إلنتــاج فيديوهــات معــززة
بالجرافيكــس.

اإلطار النظري:

مــن الواضــح أن دخــول الوســائل التكنولوجيــة وضمنهــا
أدوات تصميــم الجرافيكــس قــد ألحقــت تغييــرات جذريــة
بشــكل ومضمــون العمــل الصحفــي وكذلــك بنيــة غــرف
األخبــار .وتشــير دراســة إلــى أن هــذه الوســائل التكنولوجيــة
أثــرت علــى الصحافة من خــال أربعة مســتويات )1( :كيف
يقــوم الصحفيــون بعملهــم ( )2محتــوى األخبــار ( )3هيــكل
أو تنظيــم غرفــة األخبــار و( )4العالقــات بيــن المؤسســات
اإلعالميــة والصحفييــن والعديــد مــن الجماهيــر .15

ورغــم تعــدد طــرق معالجــة الموضوعــات الصحفيــة
وإدخالهــا فــي ســياق مبهــر وجــذاب للمتلقــي ،فــإن
الصحافــة التلفزيونيــة محكومــة بمعاييــر ،وكذلــك غرفــة
أخبــار الجزيــرة إذ ســاعد اإللمــام بهــا فــي تســهيل مهمــة
الصحفييــن فــي معالجــة القصــص اإلخباريــة التــي تظهــر
علــى الشاشــة ونجــد أن هنــاك ســمات تحريريــة مختلفــة،
كاألخبــار (:المقــروءة واالخبــار مذيــع فقــط واالخبــار
المصاحبــة للصــور الثابتــة أو الجرافيكــس )...
وفــي عصرنــا الزاخــر بتكنولوجيــات متعــددة رقميــة ســهلة
االســتخدام وبرامــج تقنيــة متخصصــة بــات أي صحفــي
داخــل غرفــة األخبــار متم ّكــن مــن إنتاجهــا ،إذ يحتــاج
الصحفــي إلــى عــدد مــن المهــارات واألدوات المناســبة
لصنــع محتــوى مرئــي يُمتــع بــه االخريــن فــي شــكل بســيط
يركــز علــى قاعــدة “مــا قــل ودل”.

Pavlik, John. «The impact of technology on journalism.» Journalism studies 1, no. 2 (2000): 229-237.

15

 16طه خالد ،غرف األخبار الذكية (الدوحة :مجلة الصحافة ،)2016 ،الرابطhttp://journalism.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/08/160823050254814.html :
Machin, David, and Lydia Polzer. Visual journalism. Macmillan International Higher Education, 2015.
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والحــظ الباحــث ،أن إنتــاج األخبــار داخــل غرفــة قنــاة
الجزيــرة ،هــو فــن قائــم بحــد ذاتــه ،فــي أســاليب معالجــة
القصــص اإلخباريــة بالجرافيكــس ،والتخطيــط مــن قبــل
الصحفييــن إلنتــاج تلــك القصــص والتصويــر والمونتــاج
واإلخــراج وعــن كيفيــة اســتخدام األجهــزة بصــورة
احترافيــة مــع الكميــة المتدفقــة الهائلــة مــن األخبــار علــى
مــدار  24ســاعة عبــر المصــادر المختلفــة.

وفــي دراســة اســتبيانية أجراهــا المركــز الدولــي للصحفيين
حــول “حالــة التكنولوجيــا فــي غــرف األخبــار العالميــة”،
والتــي رصــد فيهــا أكثــر مــن  2700إجابــة مــن صحفييــن
ومديــري غــرف األخبــار فــي  130دولــةُ .وجـ َد أن 9%
فقــط مــن الصحفييــن يعتبــرون التعــاون بيــن أقســام غــرف
األخبــار أولويّــة ،ولكــن  28%مــن غــرف األخبــار تق ـدّم
تدريبًــا فــي ذلــك.

الدراسات السابقة :

وشــملت عينــة البحــث الوصــول إلــى غــرف األخبــار فــي
وســائل إعــام متوزعــة فــي ثمانيــة مناطــق حــول العالــم:
أوراســيا؛ اتحــاد الجمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية
الســابق؛ أوروبــا؛ أمريــكا الالتينية؛ الشــرق األوســط؛ شــمال
أفريقيــا؛ أميــركا الشــمالية؛ جنــوب الصحــراء األفريقيــة؛
جنــوب آســيا؛ وشــرق وجنــوب شــرق آســيا .ووجــدت ّ
أن
معظــم غــرف االخبــار متشــابهة أكثــر مــن كونهــا مختلفــة.
مــع بعــض االســتثناءات ،تتكيــف جميــع المناطــق الثمانــي
مــع العصــر الرقمــي بطــرق مماثلــة .فكلّهــا تتشــارك تبــادل
العمليــات ،األدوات ،المهــارات والتدريبــات .19

رصــد الباحــث عــدة دراســات حــول الموضــوع ،ولكــن لــم
تكــن هنــاك دراســات عربيــة متخصصــة فــي هــذا النــوع،
وفــي كتــاب الصحافــة التلفزيونيــة فــي تجربــة الجزيــرة –
الــذي قــدم العامليــن فيــه خالصــة تجربتهم العمليــة والعلمية-
عــرض الكتــاب أهم المرتكزات األساســية الضرورية للعمل
فــي الصحافــة التلفزيونيــة فــي داخــل وخــارج بيئــة العمــل،
كمــا أجــاب الكتــاب عــن أســئلة ملحــة ومهمــة حــول الجــودة
والعالقــة مــع المســتهلك ومســتقبل اإلعــام المرئــي ،حيــث
ضــم الكتــاب العديــد مــن المقــاالت والدراســات والتقاريــر
(تحريريــا وبصريــا) ووثائــق شــارك فــي كتابتهــا نخبــة
مــن اإلعالمييــن أبرزهــم “وليــد العمــري”“ ،أحمــد الشــيخ”،
“بيبــة ولــد امهــادي”“ ،عبــد القــادر دعميــش”“ ،شــيرين
أبــو عاقلــة” “بشــرى عبــد الصمــد”“ ،جيرالــد تــان”“ ،روان
الضامــن”“ ،إبراهيــم هــال” )...( ،وآخــرون.
أمــا كتــاب الجماليــات فــي اإلعــام التلفزيونــي لعبــد هللا
محمــود عــدوي فيتفــق مــع غيــره مــن الباحثيــن حــول
أن هــذا العصــر هــو عصــر “الصــورة” وعــن تغييرهــا
الجــذري للفضــاء اإلعالمــي والتأثيــر فــي الوســائل
االتصاليــة وتقنياتهــا وجمالياتهــا وقدرتهــا علــى جــذب
الجمهــور .وجمــع الكتــاب عناصــر الجماليــات فــي نطــاق
نظــري ليتيــح للعامليــن فــي البرامــج التلفزيونيــة االســتناد
إلــى مــادة علميــة ومنظومــة إرشــادية كــي يتمكنــوا مــن
تلقــي توجيــه إعالمــي نحــو تقنيــات الجمــال واالســتفادة
منهــا فــي صنــع البرامــج داخــل القنــوات التلفزيونيــة.

 .2الفصل الثاني :الجرافيكس في
غرفة أخبار الجزيرة
تقــدم قنــاة الجزيــرة اإلخباريــة مــن خــال قســم اإلبــداع،
نموذج ـا ً لتجربــة فريــدة بيــن القنــوات العربيــة اإلخباريــة،
حيــث يســتند اإلنتــاج البصــري فــي القنــاة علــى هــذا القســم.
وتاريخيــا نجــد أن (الجرافيكــس مــر بالعديــد مــن مراحــل
التطــور داخــل القنــاة بالتزامــن مــع تطــور التقنيــات
المســتخدمة ،ومنــذ ميــاد القنــاة عــام 1996م حتــى
2001م ،كان اســتخدام الجرافيكــس محــدودا جــدا ،اقتصــر
علــى األشــكال الثابتــة والتــي هــي عبــارة عــن لوحــات
وخلفيات وصور مباشــرة يراها المشــاهد ()......FORC

 199دراسة بحثية – حالة التكنولوجيا في غرف االخبار – شبكة الصحفيين الدوليين – يناير 2018م – تاريخ الزيارة – 2019/4/5م �https://ijnet.org/ar/sto
ry/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9
%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7
%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وكانــت محــدودة وفقيــرة بصريــا نســبة للتقنيــات المتوافــرة
آنــذاك .وكان االعتمــاد فــي الســابق علــى جهــاز (الهــال)
وعملــه يقتصــر علــى حــركات محــدودة ال تتناســب مــع
طبيعــة األخبــار الســريعة.
فــي عــام 2001م كانــت النقلــة الحقيقيــة الســتخدام
الجرافيكــس ،حيــث اســتطاع القســم الخــروج مــن األجهــزة
التقليديــة وذلــك بعمــل تقريــر اخبــاري عــن أحــداث 11
ســبتمبر ،حيــث اســتغرق العمــل علــى التقريــر مــدة ثالثــة
شــهور نظــرا للمعالجــة البصريــة المطلوبة وأهميــة الحدث.
وبعــد ذلــك تــم الدخــول الــى عالــم (الفــز) وقــد أحــدث نقلــة
نوعيــة فــي الفتــرة بيــن 2002م – 2003م فــي هــذا المجــال
داخــل غرفــة األخبــار ،حينهــا اســتطاع الصحفــي إنتــاج الخبر
بالصور والجرافيكس وعممت التجربة على جميع الصحفيين
لتعلمهــا وأصبــح الصحفــي منتجــا لقصــة الجرافيكس.
تطــورت الخدمــات بتطــور التقنيــات فــي المرحلــة الثانيــة
بيــن عامــي  2015-2016بدخــول تقنيــة الفيديــو وول
( ،)Video Wallو كان هناك تراجع نســبي في اســتخدام

التقنيــات ،نســبة للبنيــة التحتيــة للعمــل التــي كانــت تحتــاج
إلــى تغييــر ،وتأخر دخــول القناة الجديــدة ،-2014 2013
ومــع انتقــال القنــاة للمبانــي الجديــدة عــام  ،2016تم دخول
تقنيــة الواقــع االفتراضــي ( )Immersiveوهــي تعنــي
الواقــع االفتراضــي فــي عــرض األخبــار.
ومنــذ العــام  2016بــدأت الجزيــرة بانتقالهــا الكبيــر نحــو
أحــدث التقنيــات التــي تتعلــق بالجرافيكــس ،أنتجــت خاللهــا
أكثــر مــن  260تقريــرا بتقنيــات الـــ .Immersive

أنــواع وأشــكال الجرافيكــس المســتخدمة فــي غرفــة
أخبــار الجزيــرة:

تســتخدم قنــاة الجزيــرة فــي غرفــة أخبارهــا ،مجموعــة مــن
أحــدث أشــكال الجرافيكــس ،وهــذه أبرزهــا:

تقاريــر  :Immersiveوهــي تقاريــر إخباريــة تعــرض
الخبــر بشــكل فنــي توضيحــي ويكشــف كل تفاصيلــه وأبعاده
مــن خــال صيــغ فنيّــة ذات أبعــاد ثالثيــة كمــا تحتــوي علــى
فيديــو وصــور وجرافيكــس إخبــاري تناســب موضــوع
القصــة بشــكل مميــز فــي مــدة ال تتجــاوز دقيقتيــن ونصــف.

صورة رقم ( :)1من تقرير  Immersiveداخل األستوديو .قناة الجزيرة

20

https://www.youtube.com/watch?v=9urkEUsIEo4
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صورة رقم ( :)2من تقرير  Immersiveخارج األستوديو .قناة الجزيرة

تقنيــة الـــ  :Video Wallشاشــة عــرض جدارية تعرض
التقريــر إمــا بشــكل مباشــر أو مســجال ،وعــادة مــا يقــف
المذيــع أمامهــا مشــيرا إلــى تفاصيــل الجرافيكــس الالزمــة
إليضــاح الخبــر وهــو تقريــر توضيحــي لمضمــون الخبــر
فــي مــدة ال تتجــاوز دقيقتيــن وربــع أو أقــل يوضــح الخبــر
ويذكــر أبعــاده مــن خــال تواريــخ أو مواعيــد أو أســماء
معروفــة .ولــه أشــكال عديــدة أغلبهــا تبــث فــي النشــرات
اإلخباريــة المباشــرة ،وحقــق هــذا النــوع أفضــل النتائــج
عندمــا يكــون النــص مكتوبــا بشــكل مبســط.
خبــر الجرافيكــس :وهــو الــذي تتوفــر لــه صــور ويســتخدم
فــي مختلــف األشــكال مثــل الخبــر الرياضــي والسياســي
22
واالقتصــادي.
نصــف الــكادر :هــو نمــط مــن أنمــاط األخبــار العاجلــة
ومفيــد لهــا حيــث نجــد أنــه متطــور بشــكل ســريع فــي

21

النقــل المباشــر مــن الميــدان ،ويأخــذ شــكل نقــاط رئيســية
مختصــرة تضــاف فــي الشاشــة مــع تطــور بيانــات الخبــر
وتحديثــه بصــورة مســتمرة.
تقريــر جرافيكــس صغيــر (Key Poin, Full Screen
 :)GFXتقاريــر قصيــرة تصــل لمــدة دقيقــة وتســتخدم فــي
التقاريــر الســريعة وتكــون عبــارة عــن عناصــر جرافيكــس
توضيحيــة كخرائــط لمناطــق محــددة أو صــور فوتغرافيــة
لحــدث مــا أو لشــخصيات تكــون محــور التقريــر وهــي
شــكل مــن أشــكال القوالــب المســبقة التصميــم ويمكــن
االســتعانة بهــا بمجــرد إضافــة نــص او صــورة ويظهــر
ذلــك فــي تقديــم األســماء وحقائــق حــول الموضــوع
والخرائــط وبعــض االقتباســات أو المتابعــات الزمنيــة،
وليــس هنالــك قالــب واحــد يمكــن ان يغطــي كافــة أنــواع
المتطلبــات ،ويعتمــد نجــاح هــذه األنمــاط علــى مــدى
التعــاون بيــن المنتجيــن وقســم اإلبــداع.
https://www.youtube.com/watch?v=uF2SF2386ls
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وبقــدر مــا تتنــوع األشــكال المســتخدمة مــن قبــل غرفــة
أخبــار الجزيــرة فيمــا يتعلــق بالجرافيكــس فــي صناعــة
األخبــار لمعالجــة القصــص اإلخباريــة ،فــإن المحــددات
التــي تحكــم االعتمــاد علــى الجرافيكــس فــي صناعــة
المحتــوى اإلخبــاري داخــل غرفــة األخبــار بقنــاة الجزيــرة
تبقــى كذلــك مختلفــة ،لكــن لمــاذا يســتخدم الجرافيكــس؟
▪ الخبــر لوحــده قــد ال يفلــح فــي إيصــال الصــورة الكاملــة
والشــافية للمشــاهد ،وقــد تكــون بعــض الحيثيــات منقوصــة
وهنــا يأتــي دور الجرافيكــس.
▪ ترســيخ الخبــر ،فالذاكــرة البصريــة تســاهم فــي ترســيخ
المعلومــة فــي ذهــن المشــاهد بصري ـا ً وكأمثلــة علــى ذلــك
مــا يمكــن للجرافيكــس أن يضيفــه لقصــة صحفيــة إخباريــة
حــول اتفاقيــة عقــدت بيــن دولتيــن ،فالجرافيكــس يســاعد
علــى تســليط الضــوء علــى مختلــف حيثيــات وتفاصيــل هذه
االتفاقيــة وتأثيراتهــا االقتصاديــة المباشــرة علــى النــاس.
▪ تبســيط كل مــا هــو معقــد للمشــاهد ،إذ تســمح هــذه
األشــكال فــي شــرح موضوعــات تخصصيــة لعامــة
الجمهــور غيــر المتخصــص (قضيــة فــي علــم االجتمــاع –
ظاهــرة اقتصاديــة معقــدة  -بيانــات ماليــة ..إلــخ)
▪ تجســيد األحــداث بصريــا وذلــك مــن خــال محــاكاة
الواقــع ووضــع صــورة تقريبيــة للمشــاهد عــن حــدث معيــن
لــم يســتطع المراســل الصحفــي فــي الميــدان الوصــول
إلــى موقــع حدوثــه بعــد ،أو عــدم توفــر صــور حيــة مــن
مــكان الحــدث (ســقوط طائــرة فــي منطقــة جغرافيــة مــا،
أو كارثــة طبيعــة كزلــزال أو بــركان أو انتشــار وبــاء فــي
بلــد مــاء .)...
وبالنظــر إلــى وظائــف الجرافيكــس ،فــإن التقنيــة لعبــت
دورا كبيــرا فــي هــذا النمــط وأنواعــه وأشــكاله ،وشــكل
ذلــك إضافــة نوعيــة وحقيقيــة للقوالــب التحريريــة التقليدية.
فعلــى ســبيل المثــال ،فــإن تقنيــات البرامــج المســتخدمة فــي
إنتــاج شــكل القالــب الجرافيكــي بشــكل اختصــرت فيــه
الجهــد وقلصــت فيــه الوقــت المطلــوب إلنتــاج تقاريــر
الجرافيكــس ،كمــا أن األشــكال واألنمــاط التحريريــة

التقليديــة وأشــكال الجرافيكــس باتــا يشــكالن نمطــا محدثــا،
دمــج بيــن الماضــي والمســتقبل.
وألن إنتــاج تقاريــر الجرافيكــس يحتــاج خبــرة ومهــارة
إبداعيــة لــدى الصحفــي ،فــإن التدريــب المهنــي المســتمر
يحظــى بأهميــة فائقــة بالنســبة لقســم اإلبــداع فــي غرفــة
األخبــار بقنــاة الجزيــرة ويشــترط هــذا القســم علــى كل مــن
لديــه الرغبــة فــي االلتحــاق بــه أن يكــون مؤهــاً علميــا ً
وفنيــا ً بالمهــارات الضروريــة للعمــل بالقســم ،والقــدرة
علــى توظيــف أدوات البرامــج التقنيــة أفضــل توظيــف
واســتغاللها بشــكل فعــال إلنتــاج تقاريــر مبدعــة.
ويعتبــر معهــد الجزيرة لإلعــام أحد الروافــد المهمة لعملية
التدريــب ،تتــم عبــره إقامــة دورات تدريبيــة متخصصــة
حســب االحتيــاج مــن القســم لبرامــج الجرافيكــس وإنتــاج
القصــص اإلخباريــة باســتخدامه.
ولســد حاجــات القســم مــن الكفــاءات المؤهلــة لتدريــب
فريــق العمــل تتعاقــد الجزيــرة مــع الشــركات المصنعــة
للتقنيــة واســتخدامها فــي الدوحــة لنقــل الخبــرات وتزويــد
فريــق العمــل بأحــدث الممارســات التقنيــة مــن أجــل توظيفهــا
فــي خدمــة إنتــاج جــودة المحتــوى المعــزز بالجرافيكــس،
وإجمــاال شــ ّكل التدريــب المســتمر للــكادر البشــري بقســم
23
االبــداع مســاهمة حقيقيــة في عملية تطويــر دورة اإلنتــاج.
منــذ انطــاق قنــاة الجزيــرة الفضائيــة فــي العــام ،1996
شــهدت الهويــة البصريــة للقنــاة تطــورا مســتمرا فــي
الشــكل والمضمــون مــع حرصهــا علــى الحفــاظ علــى
مالمــح الهويــة البصريــة القديمــة ضمــن تغييــر شــامل فــي
شــكل الشاشــة وألوانهــا ،لتواكــب التطــور المتســارع فــي
تقنيــات البــث التلفزيونــي ،وتمنــح المشــاهد تجربــة بصريــة
غيــر مســبوقة علــى الشاشــات العربيــة .اعتمــدت تقنيــات
متطــورة ،مــن أهمهــا تقنيــة الواقــع المدمــج الثالثــي األبعــاد
التــي تتيــح للمذيــع التفاعــل مــع البــث الحــي بأســلوب مبهر.
كمــا تــم تجهيــز األســتوديوهات بأحــدث أنظمــة اإلضــاءة
التلفزيونيــة ،وكاميــرات التصويــر المتطــورة ذاتيــة
التوجيــه.
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و ُجهــزت غرفــة أخبــار القنــاة بأحــدث برامــج إدارة
المحتــوى التلفزيونــي وإعــداد النشــرات ،وصممــت لتكــون
جــزءا مــن الصــورة التــي يراهــا المشــاهد فــي النشــرات
والفقــرات اإلخباريــة اليوميــة .وإضفــاء مســاحة مــن
التنــوع علــى شاشــة القنــاة.

 .3الفصل الثالث :محددات
اختيار المحتوى اإلخباري المعزز
بالجرافيكس”
ال يخفــى علــى أحــد الــدور الــذي لعبتــه مواقــع االنترنــت
ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــي مهنــة الصحافــة ،فهــي
عــززت مــن وجودهــا بالقنــوات الفضائيــة اإلخباريــة
وأصبحــت حاضنــة للعمــل الصحفــي فــي كل مراحلــه
وبقوتهــا وميزتهــا التفاعليــة التشــاركية أصبــح اللجــوء
إليهــا طبيعــة فباتــت مصــدرا ً هامـا ً وســريعا ً لألخبــار ،بمــا
تقبلــه مــن ملفــات صــور  -فيديــو  -وصــوت ،مــا جــذب
الجمهــور إليهــا فأصبــح المتلقــي غيــر مقيّــد بمصــدر معيــن
بــل لجــأ إلــى مــا يعــرف بقاعــدة مــا قــل ودل.
وتوســع الباحــث فــي هــذه الورقــة لموقــع الجزيــرة نــت
ومنصــة ميــدان لمعرفــة المعاييــر أو المحــددات المعــززة
بالجرافيكــس فــي اختيــار المحتــوى:

محددات استعمال الجرافيكس في قناة الجزيرة:
تتبــع قنــاة الجزيــرة أســلوبا خاصــا فــي توظيــف مقتطفــات
الصــوت والجرافيكــس والصــور األرشــيفية ،وهــو منهــج
يتعامــل مــع هــذه األدوات علــى أنهــا آليــات تحريريــة
تســاهم فــي إثــراء التقريــر وليــس فقــط تجميلــه .ويشــير
كتــاب المعاييــر التحريريــة وضبــط الجــودة لشــبكة

الجزيــرة اإلعالميــة إلــى أن توظيــف الجرافيكــس يتــم وفــق
اآلتــي :24
يســتعمل الجرافيكــس لتعويــض غيــاب الصــورة ،أو
لتوضيــح مــا ال يوضحــه التقريــر العــادي ،ويكثــر ذلــك
عنــد إيــراد األرقــام واإلحصــاءات ،ونتائــج االنتخابــات
واســتطالعات الــرأي ،أو عنــد عــرض مــا تضمنــه بيــان
سياســي مــن معلومــات ،أو اســتعراض مواقــف شــتى ذات
بنــود .كمــا يســتعمل الجرافيكــس لتقديــم محــاكاة لحــدث
ال تتوفــر لــه صــور ،كبيــان مســار طائــرة اختفــت أو
تعرضــت الختطــاف أو تحطــم.

أنواع خبر الجرافيك وأشكاله ومتى يستخدم:
تختلــف التســميات حــول ذلــك فــي معالجــة القصــص
اإلخباريــة التلفزيونيــة ويرجــع ذلــك إلــى أن انتــاج
النشــرات اإلخباريــة يخضــع لمعاييــر مهنيــة محــددة فــي
المعالجــات تبعــا ألهميــة الخبــر أو الحــدث مــع الحفــاظ
علــى الموضوعيــة فــي الشــكل والهويــة ،وسنســتعرض
أدنــاه أهــم وأبــرز قوالــب وأشــكال خبــر الجرافيكــس
ونتطــرق إلــى كيفيــة االســتخدام:
خبــر فيديــو قصيــر :فــي بدايتــه يظهــر المذيــع صوتــا
وصــورة ،وبقيــة يســتمر المذيــع وتختفــي صورتــه لتحــل
صــور محــل الخبــر.
تقريــر تلفزيونــي :يظهــر المذيــع صوتــا وصــورة وفــي
البقيــة يســتمر صــوت المذيــع وتختفــي صورتــه لتحــل
مــادة الجرافيكــس محلهــا.
المقتطــف :عبــارة عــن فقــرة يظهــر فيها متحــدث بالصوت
والصــورة قــد تكــون مقتطفــا مــن خطــاب أو تصريــح أو
مؤتمــر صحفــي أو مقابلــة.
الصــور المصاحبــة للمقابلــة :عبــارة عــن صــورة تتعلــق
بالحــدث الــذي تجــري بشــأنه المقابلــة وتظهــر نصــف
الشاشــة الــي جنــب المتحــدث.
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المقابــات :مــن حيــث الشــكل الفنــي وهــي (المقابلــة فــي
األســتديو – عبــر األقمــار الصناعيــة – عبــر الوســائط
مثــل ســكايب – أو عبــر الهاتــف) أمــا مــن حيــث الشــكل
التحريــري فهــي (معلوماتيــة – رأي – مواجهــة) .25

شكل التعاون بين الصحفيين وإدارة اإلبداع
نجــد بيــن الصحفييــن وقســم اإلبــداع داخــل غرفــة أخبــار
الجزيــرة ،الــكل يعمــل وفــق رؤيــة واضحــة مــن مختلــف
األقســام فــي إنجــاز العمــل اليومــي ،وقــد ســاعدت
التكنولوجيــا الحديثــة فــي عمليــة التواصــل عبــر برامــج
متخصصــة أنتجتهــا الجزيــرة علــى حســب االحتيــاج،
مــع شــركات تقنيــة للتعامــل والتواصــل بيــن اإلدارات،
وســاهم ذلــك فــي خلــق بيئــة تواصــل فعالــة فــي اإلرســال
واالســتقبال مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــة مــن
المصــدر مــرورا بعمليــة إنتاجهــا ونشــرها ،واســتفادت
بشــكل كبيــر فــي توظيفهــا  ،وكان ذلــك مــن خــال تميــز
كادر القنــاة ،وعلــى ســبيل المثــال يوجــد بالجزيــرة مــا
يســمى ديســك إنتــاج الجرافيكــس وهــو عمليــا الرابــط بيــن
غرفــة األخبــار وقســم اإلبــداع ويتمــدد عملــه حتى التشــغيل
والهندســة وغيرهــا مــن اإلدارات واألقســام وذلــك لتقاطــع
عملهــم ،وكلهــا تقــدم خدمــات للشاشــة فأصبــح الصحفــي
شــامل لمــا يقدمــه مــن خدمــات وجــاء التنافــس فــي هــذا
المــكان ألهميتــه .26

العناصــر المكونــة لــدورة إنتــاج خبــر جرافيكــس فــي
غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة:
يبــدأ اإلنتــاج بالتخطيــط حيــث يبحــث الصحفيــون عــن
موضــوع معيــن أو خبــر ،وبمجــرد أن يتضــح أنــه يســتحق
التفصيــل ،هنــا يتــم تخصيــص المــوارد وتســخيرها ويبــدأ
الصحفــي بالبحــث األساســي حولــه ،يتــم تخطيــط القصــة
الخبريــة وتخصيــص المنتجيــن والمشــغلين والمــوارد
الفنيــة كافــة داخــل نظــام غرفــة األخبــار فــي ملــف يتكــون

مــن (النــص ،الصــور ،الصــوت ،الفيديــو ،مــن الوســائط
االجتماعيــة) وبعــد ذلــك يتــم تطويــر القصــة أي معالجتهــا
فــي أشــكال وقوالــب صحفيــة ،وأيضــا تتــم مراجعــة المــادة
بشــكلها النهائــي مــن قبــل المشــرفين وكبــار الصحفييــن.
وبعــد ذلــك يتولــى مشــغلو البــث مهمــة النشــر .حيــث يتبيــن
هنــا مهمــة كافــة فريــق اإلنتاج.وهنــا يمكــن الوصــول إلــى
دورة إنتــاج خبــر الجرافيكــس داخــل غرفــة أخبــار قنــاة
الجزيــرة علــى النحــو التالــي:
● الفكرة أو القصة الخبرية من المصدر
● البحث عن الموضوع وخلفيته وأبعاده
● تخطيط القصة الخبرية
● صياغة النصح تحريريا
● اختيــار شــكل المعالجــة الفنيــة المناســبة للمحتــوى
اإلخبــاري
● تحديد األولويات وترتيبها
● اإلنتاج
● مراجعة المادة وتعديل الالزم
● التســليم عبــر البرامــج التقنيــة المســتخدمة (غرفــة
المونتــاج – المباشــرة – تســجيالت – االرشــيف).
● البث عبر الوسائط المختلفة .27

أهميــة ودور قســم اإلخــراج فــي انتــاج تقاريــر
الجرافيكــس بــكل أنواعهــا:
قســم اإلخــراج هــو القســم الفنــي المســؤول عــن جميــع
العناصــر المرئيــة ،وهــو الــذي تقــع علــى عاتقــه عمليــة
قيــادة فريــق العمــل الفنــي ،ممــا يجعــل ذلــك المخــرج
هــو المســؤول األول واألخيــر عــن ظهــور العمــل علــى
الشاشــة ،فهــو ال يصــور وال يقــوم بالمونتــاج وال الديكــور
واالضــاءة لكنــه موجــود دائمــا فــي كل هــذه المراحــل
الفنيــة ويقــرر أغلــب عناصرهــا الفنيــة فــي بنــاء وتكويــن
الصــورة .28
الفكــرة تبــدأ عنــد المنتــج :ويقــوم مناقشــتها مع فريــق العمل

 25داود محمد – ياسين ناصر – وهبة حسام – جابر حجي – الهامي نضال – الصحافة التلفزيونية في تجربة الجزيرة –الدار العربية للعلوم ناشرون  -الطبعة االولي أكتوبر 2016م.
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الــذي تــم اختيــاره ،ويتــم االتفــاق علــى كافــة الجوانــب
الفنيــة التــي يريدهــا المنتــج حيــث يتــم تجــاذب الحديــث عن
كافــة الجوانــب وكيفيــة معالجتهــا مــن نصــوص وصــور
وفيديــو ...الــخ  ،ومــن ثــم تحويلهــا إلــى منتــج بصــري،
بعــد ذلــك يأتــي مصمــم الجرافيكــس مــع المخــرج حيــث
يتــم نقــل التصــور الفنــي انطالقــا مــن رؤيــة المخــرج مــن
حيــث حركــة الكاميــرا ســواء داخــل برامــج الجرافيكــس
أو حركــة الكاميــرا مــع المذيــع وحركــة النصــوص،
وهنــاك عــدد مــن العناصــر التــي يتــم دمجهــا لتكويــن
مــادة الجرافيكــس اإلخباريــة ،ويتــم إبــراز هــذه العناصــر
حســب الســياق ،كذلــك التكويــن اللونــي والبصــري ومــدى
مالئمتــه للموضــوع المعالــج ،ومــن هنــا تتضــح مراحــل
إنتــاج العديــد مــن قوالــب وتقاريــر الجرافيكــس فــي غــرف
األخبــار وفــق مــا يلــي :29
مرحلــة التخطيــط :وهــي المرحلــة التــي يقــوم فيهــا المنتــج

بوضــع التصــور العــام للتقريــر مــن خــال وضــع Story
 Boardلتقريــر الجرافيكــس باالتفــاق مــع المصمــم فــي
التقاريــر.
مرحلــة التنفيــذ :يتــم التنفيــذ داخــل االســتديو ،لــكل هــذه
العناصــر (األحجــام  -األشــكال – األماكــن)
مرحلــة التســجيل :فيهــا تتــم عمليــة التســجيل للعمــل وتنفيذه
وفق الـ .Story Board
مرحلــة المونتــاج :فيهــا تتــم عمليــة إضافــة األرقــام
والنصــوص والتأثيــرات الصوتيــة المناســبة لــكل قصــة.

أمثلة ألنواع تقارير الجرافيكس:
 1-تقرير جرافيكس:

تقرير :رحلة الموت ألوروبا ..معاناة المهاجرين بحثا عن الكرامة واألمان| قناة الجزيرة

30

 28السنجري وليد – مخرج -غرفة االخبار -قناة الجزيرة  -مقابلة مع الباحث -الدوحة2019 / 4/2 :م
 29السنجري وليد – مخرج -غرفة االخبار -قناة الجزيرة  -مقابلة مع الباحث -الدوحة2019 / 4/2 :م
https://bit.ly/2RYvQOo
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 2-تقرير فيديو وول (:)Video Wall

تقرير :منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية وأماكن انتشارها| قناة الجزيرة

31

 3-تقرير تسلسل زمني تفاعلي:

تقرير :القواعد العسكرية الفرنسية بأفريقيا| قناة الجزيرة

32

https://www.youtube.com/watch?v=PWubcWc6Y10

31

https://www.youtube.com/watch?v=8SGL0Uy4XsA

32
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 4-تقرير  Immersiveداخل األستوديو:

تقرير :تعرف على المنظومة الصاروخية اإليرانية| قناة الجزيرة

33

 5-تقرير  Immersiveلتجسيد المشاهد خارج االستديو

تقرير :حصار قطر ..حرب اقتصادية بال هوادة وبال نتائج| قناة الجزيرة
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34

https://www.youtube.com/watch?v=DHwUXVJyRoA

33

https://www.youtube.com/watch?v=E_9GIXK9Muc
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 6-نموذج جرافيكس لتحرير المعلومات الخاصة بمواقع التواصل التواصل االجتماعي:

 7-نموذج جرافيكس لعملية إعداد ربورتاج خرائطي بقالب جاهز

 8-قالب جرافيكس معد مسبقا لتحرير معلومة رئيسة في النشرات.
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 9-قالب جرافيكس معد مسبقا لتحرير تسلسل زمني.

 10-قالب جرافيكس معد مسبقا لتحرير البيان الصحفي.

 11-قالب جرافيكس معد مسبقا لتقديم معلومات بيانية.
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 12-قالب جرافيكس معد مسبقا لتوضيح خريطة جغرافية

 13-قالب جرافيكس معد مسبقا تصريح صحفي.

 14-قالب جرافيكس معد مسبقا لتقديم صفحة ويب.
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الخالصات والتوصيات:
مــن خــال العينــة التــي أجــري عليهــا البحــث ،وباالســتناد
إلــى المنهــج الوصفــي التفســيري ،وعبــر اإلجابــة عــن
األســئلة اإلشــكالية التــي طرحهــا الباحــث ســابقا ،لوصــف
الظواهــر واالحــداث أو األشــياء .خلصــت النتائــج
والتوصيــات إلــى التالــي:
 .1أن الجرافيكــس منــذ ظهــوره باســتخدام الكمبيوتــر
خــال الثمانينيــات أصبــح عنصــرا أساســيا فــي األخبــار.
 .2يعــد التخطيــط فــي غــرف األخبــار لتقاريــر الجرافيكــس
تحريريــا وبصريــا مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد فــي
نجــاح محتــوى الغرافيكــس فــي غرفــة اخبــار الجزيــرة.
 .3تصميــم الجرافيكــس التلفزيونــي داخــل غــرف األخبــار
يســهل عمليــة نقــل المعلومــة ويجعلهــا راســخة أكثــر فــي
ذهــن المتلقــي.
 .4خلــص الباحــث مــن خــال المقابــات إلــى أن
الجرافيكــس هــو نمــط إخراجــي متفــرد يحتــاج لمعاييــره
الخاصــة ،وهــو أمــر يخــوض الصحفيــون فــي الجزيــرة
نقاشــا دائمــا حولــه.
 .5القصــص اإلخباريــة تتخطــى دورات األخبــار اليوميــة
وتســتمر فــي التطــور علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن
الوقــت.
 .6تــظ التدريــب المســتمر فــي غرفــة األخبــار وقســم
اإلبــداع أمــر حيــوي وهــام جــدا فــي عمليــة التطويــر
إلنتــاج القصــص اإلخباريــة عبــر الجرافيكــس.
 .7اســتنادا إلــى هــذه الدراســة فــي هــذا المجــال حــول
معالجــة القصــص اإلخباريــة بالجرافيكــس داخــل غــرف
األخبــار ،يوصــي الباحــث بإجــراء أبحــاث أكثــر تعمقــا
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فــي ســيرورة عمــل تقاريــر الجرافيكــس وأيضــا أثــر تلــك
التقاريــر علــى تفاعــل الجمهــور مــع القصــة اإلخباريــة
مقارنــة بالقوالــب التقليديــة.
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