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ملخص البحث

أتاحــت التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة بُعــدا آخــر، أكثــر دقــة، ال ســيما مــع بــروز برامــج الجرافيكــس وصناعــة الواقــع 
االفتراضــي لتصبــح جــزًءا 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 120 ثانيــة بصيــغ عــرض مختلفــة وأشــكال وقوالــب صحفيــة متنوعــة.

ً ــا ــوى بصري ــز المحت ــبل تعزي ــس وس ــة بالجرافيك ــة القصــص اإلخباري ــة موضــوع معالج ــة البحثي ــذه الورق ــاول ه  تتن
 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
ــذي ــر ال ــار، وحجــم التغيي ــم األخب ــى عال ــم الجرافيكــس إل ــة وأدوات تصمي ــة الحديث ــة دخــول الوســائل التكنولوجي  كيفي
 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.

ــا ومــدى إســهام الجرافيكــس فــي ــا وبصري ــوى تحريري ــز المحت ــة حــول ســبل تعزي ــى إيجــاد مقارب  وخلــص البحــث إل
ــة. ــر المعالجــات اإلخباري تطوي
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1. المقدمة 

ــي صناعــة اإلعــالم  ــال ف ــر تطــورا هائ ــد األخي شــهد العق
ــات التــي دخلــت علــى الحرفــة، بحيــث  ــار، والتقني واألخب
أحدثــت تلــك التقنيــات نقلــة نوعيــة كان مــن شــأنها تغييــر 

ــة. ــر تشــويقا وحيوي ــه أكث المشــهد اإلعالمــي بشــكل جعل

مــا مــن شــك أن التطــور التكنولوجــي أحــدث تغييــراً  كبيــراً 
علــى الممارســة الصحفيــة شــكال ومضمونا 1. ونتيجــة 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 
ــار ميزتهــا الرئيســية تكمــن فــي تبســيط  فــي غــرف األخب
عــــرض المعلومــة، وقدرتهــا علــى اإلبهــار البصــري 
هــذه  أهــم  مــن  واحــدة  يعــد  والجرافيكــس   ،3 للمتلقــي 
ــى نطــاق  ــتخدمة عل ــي أصبحــت مس ــدة الت ــب الجدي القوال
واســع فــي غــرف األخبــار. وقــد اكتســب الجرافيكــس 
أهميــة مــن خــالل قدرتــه الدقيقــة علــى توصيــل المعلومــة 
والخبــر للمتلقــي بكفــاءة عاليــة أكثــر مــن القوالــب التقليديــة 

ــة. ــة الصحاف ــي مهن ــا ف ــارف عليه المتع

مــن الواضــح أن صناعــة المحتــوى اإلخبــاري قــد تطــورت 
وخضعــت، هــي األخــرى، للمعاييــر الجديــدة التــي فرضتهــا 
ــة  ــب التقليدي ــت القوال ــال، وبات ــالم واالتص ــا اإلع تكنولوجي
عاجزة عن الوصول للمتلقي دون االســتعانة بقوالب وأشــكال 

صحفيــة جديــدة كالجرافيكــس والفيديوهــات التوضيحيــة.

هنــا تقــدم قنــاة الجزيــرة العربيــة، نموذجــاً لغــرف األخبــار 
الذكيــة التــي تمــزج بيــن األشــكال الصحفيــة التقليديــة 

1 حميدو، كمال، اإلعالم االجتماعي وتحوالت البيئة العربية االتصالية الجديدة، )الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات(، 6 مارس 2018.

2 طه، خالد، الغرف الذكية )الدوحة: مجلة الصحافة، 2016(، تاريخ الزيارة: 12 مارس 2019، الرابط: 

http://journalism.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/08/160823050254814.html

3 سكور، لحسن، رواية الخبر عبر الفيديو بين اإلبهار البصري وجودة المحتوى الصحفي، )الدوحة: مركز الجزيرة لإلعالم(، يوليوز 2018.

4 محمد األحمد، وسام، الوسائط المتعددة في الصحافة.. تصميمها وإنتاجها )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2018(، ص 94.

ــب  ــار( والقوال ــة، نشــرات األخب ــار العاجل ــر، األخب )التقاري
الجديــدة فــي مقدمتهــا الجرافيكــس بكافــة أشــكاله. ومــن 
أجــل نشــر هــذه الثقافــة لتكــون أســلوباً مألوفــاً فــي التغطيــة 
اإلخباريــة، أسســت شــبكة الجزيــرة اإلعالمية قطاعــاً لإلبداع 
ــاري  ــوى إخب ــن بمحت ــن والمحرري ــد الصحفيي ــه تزوي مهمت
مــن أشــكال مختلفــة ومتنوعــة مــن الجرافيكــس بشــكل شــيق 

لتعزيــز المحتــوى اإلخبــاري فــي األشــكال التقليديــة.

ــدد  ــوى متع ــي صناعــة محت ــه ف يكتســب الجرافيكــس قيمت
الوســائط ليــس ألنــه يســمح بإنشــاء الصــور الثابتــة فقــط، 
لكــن لكونــه أيضــا األســاس الــذي ترتكــز عليــه عــروض 
الصــور المتحركــة والنصــوص المتحركــة 4. ويضــاف 
إلــى ذلــك روايــة األخبــار مــن خــالل الرســوم المتحركــة 
غــرف  فــي  شــائعة  أصبحــت  التــي   )Animation(
ــى تبســيط  ــا عل ــي قدرته ــة ف ــذه التقني ــز ه ــار. وتتمي األخب
ــي  ــتخدام ف ــرة االس ــيلة كثي ــت وس ــدة. وبات ــكار المعق األف
ــا  ــي وصف ــاء المتلق ــرة إلعط ــاة الجزي ــار لقن ــة األخب غرف
ــة  ــا الراهن ــا لبعــض األحــداث وشــرح بعــض القضاي دقيق
التــي قــد تبــدو صعبــة الفهــم بالنســبة للجمهــور. وقــد أثبتــت 
ــدرة الجرافيكــس  ــم، ق ــدة حــول العال ــة رائ تجــارب صحفي
بكافــة أشــكاله علــى تقديــم المحتــوى الملــيء باألرقــام 
ــر مستســاغ  ــد يكــون غي ــذي ق ــات والمعلومــات، وال والبيان
لــدى المتلقــي، بشــكل مبســط يوصــل المعلومة بفعاليــة أكثر.

ومــن وجهــة نظــر أكاديميــة، فــإن االســتخدام المتصاعــد 
للجرافيكــس يســتحق الدراســة والبحــث. ومقاربــة النقــاش بين 
ــة  ــة نوعي ــدة تشــكل إضاف ــرى أن هــذه األشــكال الجدي مــن ي
للمحتــوى اإلخبــاري، ومــن يــرى أنهــا مجــرد تــرف بصــري 
ــاش حــول  ــزداد النق ــة. وي ــوى المعرفي ــة المحت ــر بقيم ال تؤث
الجرافيكــس نفســه فيمــا إذا كان أداة أم وســيلة أم أنــه نمــط 
إخراجــي فــي حــد ذاته أم شــكل من أشــكال القوالــب الصحفية.
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1. الفصل األول:
اإلطار المنهجي والنظري

ــدة  ــج المعتم ــرق والمناه ــة الط ــذه الدراس ــي ه ــنبحث ف س
ــال  ــرة، ونتوســع قلي ــاة الجزي ــل قن ــن قب بشــكل رئيســي، م
ــوى  ــاج محت ــدان إلنت ــق مي ــت وفري ــرة ن ــع الجزي مــع موق
مؤثــر ذو مضمــون رصيــن وطريقــة عــرض جاذبــة عبــر 
الجرافيكــس وإلــى أي مــدى أثبتــت هــذه الطــرق كفاءتهــا 
ــل  ــور وجي ــة جمه ــس ذائق ــة تالم ــواد معرفي ــم م ــي تقدي ف

ــة. ــدد المــزاج والذائق ــد متع جدي

حيــث اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التفســيري في ســبيل 
ــث  ــا الباح ــي طرحه ــكالية الت ــئلة اإلش ــن األس ــة ع اإلجاب
ــى وصــف الظواهــر  ــي إل ســابقا. ويهــدف المنهــج الوصف
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 
كمــا  الرئيســي  الوصفــي  المنهــج  إطــار  فــي  الفرعيــة 
يســتخدم لجمــع البيانــات والمعلومــات فــي أنــواع البحــوث 
ــددة  ــائل وأدوات متع ــاليب ووس ــة أس ــات الوصفي والدراس

4 محمد األحمد، وسام، الوسائط المتعددة في الصحافة.. تصميمها وإنتاجها )القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2018(، ص 94.

5 ضحاوي، محمد بيومي، مقدمة في مناهج البحث )القاهرة: دار الفكر العربي، 2010(، ص 14.

6 حسين غازي فيصل ، منهجيات وطرق البحث في العلوم السياسية ) عمان : دار الراية للنشر والتوزيع 2014م ( ص 37

7 حسين غازي فيصل ، منهجيات وطرق البحث في العلوم السياسية ) عمان : دار الراية للنشر والتوزيع 2014م ( ص 38.

ــدة  ــج المعتم ــرق والمناه ــة الط ــذه الدراس ــي ه ــنبحث ف س
ــال  ــرة، ونتوســع قلي ــاة الجزي ــل قن ــن قب بشــكل رئيســي، م
ــوى  ــاج محت ــدان إلنت ــق مي ــت وفري ــرة ن ــع الجزي مــع موق
مؤثــر ذو مضمــون رصيــن وطريقــة عــرض جاذبــة عبــر 
الجرافيكــس وإلــى أي مــدى أثبتــت هــذه الطــرق كفاءتهــا 
ــل  ــور وجي ــة جمه ــس ذائق ــة تالم ــواد معرفي ــم م ــي تقدي ف

ــة. ــدد المــزاج والذائق ــد متع جدي

مثــل المالحظــة، والمقابلــة، واالختبــارات، واالســتفتاءات 
ــس المتدرجــة 5. ــم المقايي ث

ويســتمد المنهــج الوصفــي أهميتــه البحثيــة من خــالل قدرته 
علــى فهــم العالقــة بيــن الظاهــرة قيــد البحــث، والظواهــر 
ــق  ــي تعم ــتنتاجات الت ــع االس ــن وض ــن م ــرى، للتمك األخ
وعينــا وتوســع مداركنــا بطبيعــة الواقــع وعوامــل تطــوره 6. 

وإجمــاال، فــإن إجــراء البحــث الوصفــي فــي األبحــاث 
الكيفيــة يمــر بالمراحــل التاليــة: 7

أوالً: الشــعور بأهميــة اإلشــكالية التــي يدرســها البحــث مــن 
خــالل جمــع المعلومــات والبيانــات بصــورة دقيقــة ومنظمة 
اإلشــكالية  طبيعــة  تحديــد  علــى  الباحــث  يســاعد  ممــا 

ــة. ــا العام وخصائصه

ثانيــاً: تحديــد المشــكلة وصياغــة عناصرهــا عبــر مجموعة 
األسئلة.

ثالثــاً: وضــع النظريــات التــي ســينطلق منهــا الباحــث فــي 
ســبيل اإلجابــة عــن أســئلة البحــث وتأطيــر النقــاش نظريـًـا.

رابعــاً: اختيــار عينــة للبحــث وتوضيــح طبيعتهــا وأســباب 
اختيارهــا.

خامســاً: اختيــار أدوات البحــث المنهجيــة التي سيســتخدمها 
الباحث.

ولإلجابــة عــن أســئلة البحــث، ســيلجأ الباحــث كذلــك 
لمنهجيــة المقابلــة المعمقــة. فالمقابلــة المعمقــة هــي إحــدى 
ــي مجــال  ــة ف ــي األبحــاث الكيفي ــات المســتخدمة ف المنهجي
فــي جمــع  مفيــدة  تقنيــة  اإلعالميــة، وهــي  الدراســات 
البيانــات وتقييــم االحتياجــات وتحديــد القضايــا والتخطيــط 

اإلســتراتيجي. 
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ــدرة  ــة بخصائــص لعــل أبرزهــا ق ــة المعمق ــز المقابل وتتمي
ــال  ــرك المج ــة وت ــئلة المفتوح ــرح األس ــى ط ــث عل الباح
ــا  ــة بشــكل مســتفيض ومفصــل. كم ــه لإلجاب للمبحــوث في
أن هيكليتهــا شــبه المنظمــة تعطــي المقابلــة طبيعــة نقاشــية 
تمّكــن الباحــث مــن طــرح أســئلة المتابعــة واالستفســار عــن 
ــق  ــادة الباحــث وتحقي ــي مــن شــأنها إف ــا الت بعــض القضاي

أهــداف البحــث.

ــا  ــي إنه ــة ه ــة المعمق ــية للمقابل ــزة األساس ــت المي وإن كان
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 
ــة عشــوائية  ــوج لعين ــة بالول ــا، وال تســمح المقابل وانتقائيته

كمــا أنهــا تتطلــب الكثيــر مــن الوقــت والجهــد.

ــة  ــة، يمــر إجــراء المقابل ــات العلمي وكغيرهــا مــن المنهجي
بمجموعــة مــن الخطــوات الهامــة مــن بينهــا: 8

-1 تحديــد الموضوعــات: تحديــد الهــدف مــن المقابلــة 
والغايــات التــي يتوخاهــا الباحــث منهــا وبعدهــا تحديــد 
ــاش  ــا النق ــيتمحور حوله ــي س ــا الت ــات والقضاي الموضوع

مــع المســتجوب.

-2 تصميــم المقابلــة: فــي هــذه المرحلــة مــن المقابلــة، 
يضــع الباحــث دليــالً وخارطــة طريــق لألســئلة التــي 
ســيطرحها علــى المبحــوث فيــه، وإســتراتيجيات جمــع 

وتصنيفهــا. البيانــات 

-3 االســتجواب: هــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا االســتجواب 
فعليــا، ومــن المهــم تقديــم الموضــوع للمســتجوب وشــرح 

ــم طــرح األســئلة مــن  ــه للنقــاش، وبعدهــا يت ــه لتهيئت أهداف
العــام إلــى الخــاص بطريقــة اســتقرائية، ومــن العموميــات 

إلــى الجزئيــات.

باإلضافــة إلــى المقابلــة المعمقــة، اتجــه الباحــث إلــى 
المالحظــة الميدانيــة التــي تطلبــت القيــام بثــالث عمليــات؛ 
األولــى تتعلــق بالتفاعــل االجتماعــي أي أن تجعــل الجماعة 
ــم  ــب قبوله ــى تكس ــح حت ــو مري ــي ج ــث ف ــوع البح موض
وثقتهــم، أمــا العمليــة الثانيــة فهــي مرتبطــة بالحصــول على 
ــدة،  ــتراتيجيات والطــرق المعتم ــى االس ــاء عل ــات بن البيان
والعمليــة األخيــرة وصياغــة البيانــات التــي حصــل عليهــا 

ــاط ورؤوس اقــالم ومالحظــات 9. ــي شــكل نق الباحــث ف

ــات  ــدة فــي جمــع البيان ــة هــي أداة مفي والمالحظــة الميداني
ــة  ــابه المالحظ وتوليــد الفرضيــات والنظريــات. 10 وتتش
الميدانيــة مــع أغلــب المنهجيــات الكيفيــة، ذلــك أنهــا تهتــم 
ــاس  ــا بالقي ــن ارتباطه ــر م ــراً بالوصــف والتفســير أكث كثي

)Measurement( وحســاب الكميــة 11.

وتضطلــع المالحظــة الميدانيــة فــي األبحــاث الكيفيــة بــدور 
بالــغ األهميــة فــي تدويــن بعــض المعطيــات الخاصــة بلغــة 
تأخــذ  فالمالحظــة  والســلوكيات.  والتصرفــات  الجســد، 
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( 
ــم  ــوث عنه ــد المبح ــلوك ال يري ــن الس ــاط م ــة أنم مالحظ
الحديــث عنهــا، )د( تــزود الباحــث بتجــارب شــخصية 
االنتقائــي  عــن اإلدراك  بعيــداً  الذهــاب  )هـــ(  مباشــرة، 

ــاً 13. ــه مع ــوث في للباحــث والمبح

   8  Kvale, S. )1996(. Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
  
 9  TAYLOR, Steven J.; BOGDAN, Robert; DEVAULT, Marjorie. Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. John Wiley
& Sons, 2015. 
  
10  Wimmer, Roger D., and Joseph R. Dominick. Mass media research. Cengage learning, 2013. P 127 .
  
 11  Wimmer, Roger D., and Joseph R. Dominick. Mass media research. Cengage learning, 2013. P 127
  
12  Rossman, G., B., & Rallis, S., F. )2003(. Learning in the field. Thousand Oaks: Sage Publications. P. 194.
  
13  Rossman, G., B., & Rallis, S., F. )2003(. Learning in the field. Thousand Oaks: Sage Publications. P. 194.
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ــة  ــح لإلجاب ــة ال تصل ــن أن المالحظــة الميداني وبالرغــم م
ــد  ــزات ق ــا تتصــف بمي ــة، إال أنه ــئلة البحثي ــن كل األس ع
ال تتوفــر فــي منهجيــات بحثيــة أخــرى. فالكثيــر مــن 
ــي البحــث اإلعالمــي  اإلشــكاليات واألســئلة المطروحــة ف
ال يمكــن دراســتها باســتخدام أيٍ مــن المنهجيــات المتوفــرة 
إال منهــج المالحظــة الميدانيــة، فهــذه األخيــرة تســاعد 
ــى بعــض المعلومــات األساســية  الباحــث فــي التعــرف عل
فــي  والمســاعدة  البحــث  فرضيــة  لتأطيــر  الضروريــة 
ــرات المســتقلة والتابعــة. 14 وكغيرهــا  ــن المتغي الفصــل بي
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 

ــج البحــث. الباحــث فــي نتائ

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 
ــا للبحــث،  ــة قطــر مجتمع ــي دول ــي مقرهــا ف ــة ف اإلعالمي
بينمــا تتركــز العينــة فــي غرفــة أخبــار قنــاة الجزيــرة 

ــة. العربي

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

ــة. ــدف الدراس ــار ه االختي

ويريــد الباحــث بهــذه العينــة اســتهداف األشــخاص المعنيين 
بموضــوع البحــث أولئــك الــذي يخططــون ويقــررون 
ــارب  ــم تج ــار أن لديه ــج العتب ــرون المنت ــذون وينش وينف

ــة. ــة الكلي ــي العملي ــة ف فعلي

ــر  ــس والتحري ــاج الجرافيك ــرق إنت ــار الباحــث ف ــد اخت وق
ــة البحــث. ــون عين ــرة لتك ــاة الجزي ــار قن ــة أخب ــي غرف ف

وتســتهدف العينــة عــددا مــن الصحفييــن والمصمميــن 
ومحــرري الفيديــو الذيــن يمثلــون دورة اإلنتــاج الكليــة بــدأ 

مــن كيفيــة التخطيــط إلــى النشــر والبــث مــرورا بمراحــل 
ــا. ــم التفاعــل حوله ــاج وتقيي اإلنت

مفاهيم البحث: 
ــة  ــة القص ــي معالج ــم ف ــدة مفاهي ــث لع ــذا البح ــرق ه يتط

الخبريــة بالجرافيكــس، ولعــل أهمهــا: 

خبــر الجرافيكــس فــي نشــرة األخبــار: وهــو شــكل قصيــر 
ــم  ــى تقدي ــاعد عل ــة يس ــر الشاش ــار عب ــكال األخب ــن أش م

ــة. ــة ســهلة وجذاب ــاري بطريق ــوى إخب محت

هــي   )Motion Graphics( المتحركــة  الرســومات 
ــدوران،  ــة ال ــا حرك ــة تخلقه ــات متحرك ــن لقط ــارة ع عب
ويتــم دمجهــا مــع الصــوت، وتعــرض في مشــاريع بأشــكال 
مختلفــة منهــا مــا يســمى التجريديــة والمتحركــة وغيرهــا.

أسئلة الدراسة:
- ماهــي دورة إنتــاج محتــوى الجرافيكــس اإلخبــاري داخل 

غرفــة األخبــار بقنــاة الجزيرة؟

- مــا هــي اإلضافــة التــي شــكلها اســتخدام الجرافيكــس 
ــة  ــة مقارن ــى القيمــة اإلخباري فــي المحتــوى اإلخبــاري عل

ــر؟  ــم الخب ــة لتقدي ــة التقليدي ــب التحريري بالقوال

أهمية الدراسة: 
يأخذ هذا البحث أهميته من زوايا عدة:

ــدة  ــر جدي ــة التــي فرضــت معايي ــة التكنولوجي أوال: الحتمي
اإلبهــار  أبرزهــا  لألخبــار  التحريريــة  القوالــب  علــى 
البصــري، لــذا ســتنظر هــذه الدراســة فــي فعاليــة اإلبهــار 

ــاري.  ــوى اإلخب ــى المحت عل

ثانيــا: اللجــوء المكثــف مــن قبــل المنصــات اإلعالميــة 
العربيــة فــي اآلونــة االخيــرة لقوالــب تحريريــة جديــدة 
كالجرافيكــس، وهــو مــا يســتدعي البحــث واالســتقصاء 

ــة.  ــة وأكاديمي ــة علمي ــد بطريق ــه الجدي ــذا التوج ــن ه ع

  
14  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 
ــس(  ــائط )الجرافيك ــك الوس ــة إحــدى تل ــدى رصان ــم م لفه

ــا. ــا وبصري تحريري

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

أهداف الدراسة:
وتقاريــر  أخبــار  إنتــاج  آليــة ســير  التعــرف علــى   .1

األخبــار. غــرف  فــي  الجرافيكــس 

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

توفرهــا  التــي  والفــرص  اإلمكانيــات  فــي  البحــث   .3
ــا الجرافيكــس  ــي مقدمته ــي اإلعــالم ف ــدة ف ــات الجدي التقني
للعامليــن فــي غــرف األخبــار مــن أجــل صناعــة محتــوى 

ــور. ــر للجمه ــذاب ومبه ــاري ج إخب

مــن  مهنــي  دليــل  التمهيــد إلنشــاء  فــي  المســاهمة   .4
ــار  ــرف األخب ــل غ ــرب داخ ــن الع ــد الصحفيي ــأنه تزوي ش
بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة إلنتــاج فيديوهــات معــززة 

بالجرافيكــس.

اإلطار النظري:
ــا  ــة وضمنه ــائل التكنولوجي ــن الواضــح أن دخــول الوس م
ــة  ــرات جذري ــت تغيي ــد ألحق ــم الجرافيكــس ق أدوات تصمي
ــرف  ــة غ ــك بني ــي وكذل ــل الصحف ــون العم ــكل ومضم بش
األخبــار. وتشــير دراســة إلــى أن هــذه الوســائل التكنولوجيــة 
أثــرت علــى الصحافة من خــالل أربعة مســتويات: )1( كيف 
يقــوم الصحفيــون بعملهــم )2( محتــوى األخبــار )3( هيــكل 
ــن المؤسســات  ــات بي ــار و)4( العالق ــة األخب ــم غرف أو تنظي

اإلعالميــة والصحفييــن والعديــد مــن الجماهيــر 15.
 

ــب  ــاط وقوال ــكل أنم ــدأت تتش ــورات ب ــذه التط ــة له ونتيج
جديــدة فــي إنتــاج قصــص إخباريــة بطريقــة ليســت خطيــة 
)Non-Linear(، أي أن القصــة الخبريــة بشــكلها الجديــد 

أصبحــت معــززة أكثــر بعناصــر اإلبهــار البصــري 16. 

وبينمــا يــزداد العالــم تعقيــًدا 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. 

تتنــوع هــذه القصــص مــن نتائــج االنتخابــات إلــى الكــوارث 
ــق  ــح تدف ــة، وأصب ــافات العلمي ــى االكتش ــى الحــروب إل إل
ــا  ــًدا، وهن ــر تعقي ــا أكث ــا يوميً ــرض له ــي نتع ــات الت البيان
تأتــي المهمــة الحيويــة التــي يضطلــع بهــا الجرافيكــس فــي 
فهمهــا، حيــث يصعــب فهــم الحقائــق والبيانــات باســتخدام 

ــة 18. ــة التقليدي ــب الصحفي القوال

الصحفيــة  الموضوعــات  تعــدد طــرق معالجــة  ورغــم 
فــإن  للمتلقــي،  وجــذاب  مبهــر  ســياق  فــي  وإدخالهــا 
ــة  ــك غرف ــر، وكذل ــة بمعايي ــة محكوم ــة التلفزيوني الصحاف
ــار الجزيــرة إذ ســاعد اإللمــام بهــا فــي تســهيل مهمــة  أخب
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 
ــي  ــات أي صحف ــة ب ــة متخصص ــج تقني ــتخدام وبرام االس
داخــل غرفــة األخبــار متمّكــن مــن إنتاجهــا، إذ يحتــاج 
ــبة  ــن المهــارات واألدوات المناس ــدد م ــى ع ــي إل الصحف
لصنــع محتــوى مرئــي يُمتــع بــه االخريــن فــي شــكل بســيط 

ــى قاعــدة “مــا قــل ودل”.  يركــز عل

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

http://journalism.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/08/160823050254814.html :16 طه خالد، غرف األخبار الذكية )الدوحة: مجلة الصحافة، 2016(، الرابط

17  Machin, David, and Lydia Polzer. Visual journalism. Macmillan International Higher Education, 2015.
  
18  Visual Journalism: Infographics from the World›s Best Newsrooms and Designers
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ــاة  ــة قن ــل غرف ــار داخ ــاج األخب ــث، أن إنت ــظ الباح والح
الجزيــرة، هــو فــن قائــم بحــد ذاتــه، فــي أســاليب معالجــة 
ــل  ــن قب ــط م ــس، والتخطي ــة بالجرافيك ــص اإلخباري القص
ــاج  ــر والمونت ــك القصــص والتصوي ــاج تل ــن إلنت الصحفيي
بصــورة  األجهــزة  اســتخدام  كيفيــة  وعــن  واإلخــراج 
احترافيــة مــع الكميــة المتدفقــة الهائلــة مــن األخبــار علــى 

ــة. ــادر المختلف ــر المص ــاعة عب ــدار 24 س م

الدراسات السابقة : 
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 اإلعــالم المرئــي، حيــث 
ــد مــن المقــاالت والدراســات والتقاريــر  ــاب العدي ضــم الكت
ــة  ــا نخب ــي كتابته ــارك ف ــق ش ــا( ووثائ ــا وبصري )تحريري
مــن اإلعالمييــن أبرزهــم “وليــد العمــري”، “أحمــد الشــيخ”، 
“بيبــة ولــد امهــادي”، “عبــد القــادر دعميــش”، “شــيرين  
أبــو عاقلــة” “بشــرى عبــد الصمــد”، “جيرالــد تــان”، “روان 

الضامــن”، “إبراهيــم هــالل”، )...( وآخــرون.

ــد هللا  ــي لعب ــي اإلعــالم التلفزيون ــات ف ــاب الجمالي ــا كت  أم
محمــود عــدوي فيتفــق مــع غيــره مــن الباحثيــن حــول 
ــا  ــن تغييره ــو عصــر “الصــورة” وع ــذا العصــر ه أن ه
الوســائل  فــي  والتأثيــر  اإلعالمــي  للفضــاء  الجــذري 
االتصاليــة وتقنياتهــا وجمالياتهــا وقدرتهــا علــى جــذب 
الجمهــور. وجمــع الكتــاب عناصــر الجماليــات فــي نطــاق 
نظــري ليتيــح للعامليــن فــي البرامــج التلفزيونيــة االســتناد 
ــن  ــوا م ــي يتمكن ــادية ك ــة إرش ــة ومنظوم ــادة علمي ــى م إل
ــتفادة  ــال واالس ــات الجم ــو تقني ــي نح ــه إعالم ــي توجي تلق

ــة. ــوات التلفزيوني ــل القن ــج داخ ــع البرام ــي صن ــا ف منه

2. الفصل الثاني: الجرافيكس في 
غرفة أخبار الجزيرة 

ــداع،  ــة مــن خــالل قســم اإلب ــرة اإلخباري ــاة الجزي ــدم قن تق
نموذجــاً لتجربــة فريــدة بيــن القنــوات العربيــة اإلخباريــة، 
حيــث يســتند اإلنتــاج البصــري فــي القنــاة علــى هــذا القســم. 
وتاريخيــا نجــد أن )الجرافيكــس مــر بالعديــد مــن مراحــل 
التقنيــات  تطــور  مــع  بالتزامــن  القنــاة  داخــل  التطــور 
حتــى  1996م  عــام  القنــاة  ميــالد  ومنــذ  المســتخدمة، 
2001م، كان اســتخدام الجرافيكــس محــدودا جــدا، اقتصــر 
ــات  ــن لوح ــارة ع ــي عب ــي ه ــة والت ــكال الثابت ــى األش عل
 )......FORC( وخلفيات وصور مباشــرة يراها المشــاهد

https://ijnet.org/ar/sto-  19 دراسة بحثية – حالة التكنولوجيا في غرف االخبار – شبكة الصحفيين الدوليين – يناير 2018م – تاريخ الزيارة – 2019/4/5م

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

وفــي دراســة اســتبيانية أجراهــا المركــز الدولــي للصحفيين 
حــول “حالــة التكنولوجيــا فــي غــرف األخبــار العالميــة”، 
والتــي رصــد فيهــا أكثــر مــن 2700 إجابــة مــن صحفييــن 
ومديــري غــرف األخبــار فــي 130 دولــة. ُوجــَد أن  9% 
فقــط مــن الصحفييــن يعتبــرون التعــاون بيــن أقســام غــرف 
ــة، ولكــن %28 مــن غــرف األخبــار تقــّدم  األخبــار أولويّ

تدريبـًـا فــي ذلــك. 

وشــملت عينــة البحــث الوصــول إلــى غــرف األخبــار فــي 
وســائل إعــالم متوزعــة فــي ثمانيــة مناطــق حــول العالــم: 
الســوفياتية  االشــتراكية  الجمهوريــات  اتحــاد  أوراســيا؛ 
الســابق؛ أوروبــا؛ أمريــكا الالتينية؛ الشــرق األوســط؛ شــمال 
ــة؛  ــراء األفريقي ــوب الصح ــمالية؛ جن ــركا الش ــا؛ أمي أفريقي
ــوب شــرق آســيا. ووجــدت أّن  ــوب آســيا؛ وشــرق وجن جن
معظــم غــرف االخبــار متشــابهة أكثــر مــن كونهــا مختلفــة. 
مــع بعــض االســتثناءات، تتكيــف جميــع المناطــق الثمانــي 
مــع العصــر الرقمــي بطــرق مماثلــة. فكلّهــا تتشــارك تبــادل 

ــات 19. ــارات والتدريب ــات، األدوات، المه العملي
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وكانــت محــدودة  وفقيــرة بصريــا نســبة للتقنيــات المتوافــرة 
ــذاك. وكان االعتمــاد فــي الســابق علــى جهــاز )الهــال(  آن
ــع  ــدودة ال تتناســب م ــركات مح ــى ح ــه يقتصــر عل وعمل

ــار الســريعة. ــة األخب طبيع

الســتخدام  الحقيقيــة  النقلــة  كانــت  2001م  عــام  فــي 
الجرافيكــس، حيــث اســتطاع القســم الخــروج مــن األجهــزة 
ــداث 11  ــن أح ــاري ع ــر اخب ــل تقري ــك بعم ــة وذل التقليدي
ســبتمبر، حيــث اســتغرق العمــل علــى التقريــر مــدة ثالثــة 
شــهور نظــرا للمعالجــة البصريــة المطلوبة وأهميــة الحدث.

ــة  ــد أحــدث نقل ــز( وق ــم )الف ــى عال ــم الدخــول ال ــك ت وبعــد ذل
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 2016-2015 بدخــول تقنيــة الفيديــو وول 
)Video Wall(، و كان هناك تراجع نســبي في اســتخدام 

صورة رقم )1(: من تقرير Immersive داخل األستوديو. قناة الجزيرة 20 

التقنيــات، نســبة للبنيــة التحتيــة للعمــل التــي كانــت تحتــاج 
إلــى تغييــر، وتأخر دخــول القناة الجديــدة 2013 2014-، 
ومــع انتقــال القنــاة للمبانــي الجديــدة عــام 2016، تم دخول 
ــي  ــع االفتراضــي  )Immersive( وهــي تعن ــة الواق تقني

الواقــع االفتراضــي فــي عــرض األخبــار.

ومنــذ العــام 2016 بــدأت الجزيــرة بانتقالهــا الكبيــر نحــو 
أحــدث التقنيــات التــي تتعلــق بالجرافيكــس، أنتجــت خاللهــا 

.Immersive أكثــر مــن 260 تقريــرا بتقنيــات الـــ
  

ــة  ــي غرف ــواع وأشــكال الجرافيكــس المســتخدمة ف أن
ــرة: ــار الجزي أخب

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

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

20 https://www.youtube.com/watch?v=9urkEUsIEo4
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صورة رقم )2(: من تقرير Immersive خارج األستوديو. قناة الجزيرة 21 

تقنيــة الـــ Video Wall: شاشــة عــرض جدارية تعرض 
ــف  ــا يق ــا بشــكل مباشــر أو مســجال، وعــادة م ــر إم التقري
المذيــع أمامهــا مشــيرا إلــى تفاصيــل الجرافيكــس الالزمــة 
إليضــاح الخبــر وهــو تقريــر توضيحــي لمضمــون الخبــر 
فــي مــدة ال تتجــاوز دقيقتيــن وربــع أو أقــل يوضــح الخبــر 
ــد أو أســماء  ــخ أو مواعي ــن خــالل تواري ــاده م ــر أبع ويذك
ــدة أغلبهــا تبــث فــي النشــرات  ــه أشــكال عدي معروفــة. ول
ــج  ــوع أفضــل النتائ ــذا الن ــق ه ــة المباشــرة، وحق اإلخباري

عندمــا يكــون النــص مكتوبــا بشــكل مبســط.

خبــر الجرافيكــس: وهــو الــذي تتوفــر لــه صــور ويســتخدم 
ــر الرياضــي والسياســي  ــل الخب ــف األشــكال مث ــي مختل ف

واالقتصــادي. 22

ــة  ــار العاجل ــاط األخب ــن أنم ــط م ــو نم ــكادر: ه ــف ال نص
ــي  ــريع ف ــكل س ــور بش ــه متط ــد أن ــث نج ــا حي ــد له ومفي

النقــل المباشــر مــن الميــدان، ويأخــذ شــكل نقــاط رئيســية 
مختصــرة تضــاف فــي الشاشــة مــع تطــور بيانــات الخبــر 

ــتمرة. ــورة مس ــه بص وتحديث

 Key Poin, Full Screen( تقريــر جرافيكــس صغيــر
GFX(:  تقاريــر قصيــرة تصــل لمــدة دقيقــة وتســتخدم فــي 
التقاريــر الســريعة وتكــون عبــارة عــن عناصــر جرافيكــس 
توضيحيــة كخرائــط لمناطــق محــددة أو صــور فوتغرافيــة 
ــي  ــر وه ــور التقري ــون مح ــخصيات تك ــا أو لش ــدث م لح
شــكل مــن أشــكال القوالــب المســبقة التصميــم ويمكــن 
ــر  ــص او صــورة ويظه ــة ن ــا بمجــرد إضاف االســتعانة به
الموضــوع  حــول  وحقائــق  األســماء  تقديــم  فــي  ذلــك 
والخرائــط وبعــض االقتباســات أو المتابعــات الزمنيــة، 
ــواع  ــة أن ــب واحــد يمكــن ان يغطــي كاف ــك قال وليــس هنال
المتطلبــات، ويعتمــد نجــاح هــذه األنمــاط علــى مــدى 

ــداع. ــم اإلب ــن وقس ــن المنتجي ــاون بي التع

 21 https://www.youtube.com/watch?v=uF2SF2386ls

22 شرقاوي أحمد– منتج أول في قسم التخطيط االخباري -قناة الجزيرة - مقابلة مع الباحث -الدوحة: 4/3 / 2019م 
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ــة  ــل غرف ــن قب ــتخدمة م ــكال المس ــوع األش ــا تتن ــدر م وبق
ــة  ــي صناع ــس ف ــق بالجرافيك ــا يتعل ــرة فيم ــار الجزي أخب
ــددات  ــإن المح ــة، ف ــص اإلخباري ــة القص ــار لمعالج األخب
التــي تحكــم االعتمــاد علــى الجرافيكــس فــي صناعــة 
المحتــوى اإلخبــاري داخــل غرفــة األخبــار بقنــاة الجزيــرة 
ــس؟  ــتخدم الجرافيك ــاذا يس ــن لم ــة، لك ــك مختلف ــى كذل تبق

▪ 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 بصريــاً وكأمثلــة علــى ذلــك 
مــا يمكــن للجرافيكــس أن يضيفــه لقصــة صحفيــة إخباريــة 
ــس يســاعد  ــن، فالجرافيك ــن دولتي ــدت بي ــة عق حــول اتفاقي
علــى تســليط الضــوء علــى مختلــف حيثيــات وتفاصيــل هذه 

االتفاقيــة وتأثيراتهــا االقتصاديــة المباشــرة علــى النــاس.

▪ تبســيط كل مــا هــو معقــد للمشــاهد، إذ تســمح هــذه 
لعامــة  تخصصيــة  موضوعــات  شــرح  فــي  األشــكال 
الجمهــور غيــر المتخصــص )قضيــة فــي علــم االجتمــاع – 

ظاهــرة اقتصاديــة معقــدة - بيانــات ماليــة.. إلــخ( 

▪ تجســيد األحــداث بصريــا وذلــك مــن خــالل محــاكاة 
الواقــع ووضــع صــورة تقريبيــة للمشــاهد عــن حــدث معيــن 
لــم يســتطع المراســل الصحفــي فــي الميــدان الوصــول 
ــة مــن  ــه بعــد، أو عــدم توفــر صــور حي إلــى موقــع حدوث
ــة مــا،  ــرة فــي منطقــة جغرافي مــكان الحــدث )ســقوط طائ
أو كارثــة طبيعــة كزلــزال أو بــركان أو انتشــار وبــاء فــي 

ــد مــاء ...(. بل

ــت  ــة لعب ــإن التقني ــس، ف ــف الجرافيك ــى وظائ ــر إل وبالنظ
ــكل  ــكاله، وش ــه وأش ــط وأنواع ــذا النم ــي ه ــرا ف دورا كبي
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 
التحريريــة  واألنمــاط  األشــكال  أن  كمــا  الجرافيكــس، 

التقليديــة وأشــكال الجرافيكــس باتــا يشــكالن نمطــا محدثــا، 
ــتقبل. ــن الماضــي والمس ــج بي دم

وألن إنتــاج تقاريــر الجرافيكــس يحتــاج خبــرة ومهــارة 
ــإن التدريــب المهنــي المســتمر  ــدى الصحفــي، ف ــة ل إبداعي
ــة  ــي غرف ــداع ف ــم اإلب ــبة لقس ــة بالنس ــة فائق يحظــى بأهمي
األخبــار بقنــاة الجزيــرة ويشــترط هــذا القســم علــى كل مــن 
ــاً  ــالً علمي ــون مؤه ــه أن يك ــاق ب ــي االلتح ــة ف ــه الرغب لدي
وفنيــاً بالمهــارات الضروريــة للعمــل بالقســم، والقــدرة 
علــى توظيــف أدوات البرامــج التقنيــة أفضــل توظيــف 

ــة.  ــر مبدع ــاج تقاري ــال إلنت ــكل فع ــتغاللها بش واس

ويعتبــر معهــد الجزيرة لإلعــالم أحد الروافــد المهمة لعملية 
ــة متخصصــة  ــة دورات تدريبي ــره إقام ــم عب ــب، تت التدري
ــاج  ــاج مــن القســم لبرامــج الجرافيكــس وإنت حســب االحتي

القصــص اإلخباريــة باســتخدامه.

ولســد حاجــات القســم مــن الكفــاءات المؤهلــة لتدريــب 
ــة  ــركات المصنع ــع الش ــرة م ــد الجزي ــل تتعاق ــق العم فري
ــد  ــرات وتزوي ــل الخب ــة لنق ــي الدوح ــتخدامها ف ــة واس للتقني
فريــق العمــل بأحــدث الممارســات التقنيــة مــن أجــل توظيفهــا 
ــس،  ــزز بالجرافيك ــوى المع ــودة المحت ــاج ج ــة إنت ــي خدم ف
ــم  ــري بقس ــكادر البش ــتمر لل ــب المس ــّكل التدري ــاال ش وإجم
االبــداع مســاهمة حقيقيــة في عملية تطويــر دورة اإلنتــاج. 23  

منــذ انطــالق 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. 
ــم تجهيــز األســتوديوهات بأحــدث أنظمــة اإلضــاءة  كمــا ت
ذاتيــة  المتطــورة  التصويــر  وكاميــرات  التلفزيونيــة، 

ــه. التوجي

23 آهن حسن – مدير فريق قسم االبداع -غرفة االخبار -قناة الجزيرة  - مقابلة مع الباحث -الدوحة : 4/3 / 2019م 
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إدارة  برامــج  بأحــدث  القنــاة  أخبــار  غرفــة  وُجهــزت 
المحتــوى التلفزيونــي وإعــداد النشــرات، وصممــت لتكــون 
جــزءا مــن الصــورة التــي يراهــا المشــاهد فــي النشــرات 
مــن  مســاحة  وإضفــاء  اليوميــة.  اإلخباريــة  والفقــرات 

ــاة.  ــة القن ــى شاش ــوع عل التن

3. الفصل الثالث: محددات 
اختيار المحتوى اإلخباري المعزز 

بالجرافيكس” 

ال يخفــى علــى أحــد الــدور الــذي لعبتــه مواقــع االنترنــت 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــي مهنــة الصحافــة، فهــي 
الفضائيــة اإلخباريــة  بالقنــوات  عــززت مــن وجودهــا 
وأصبحــت حاضنــة للعمــل الصحفــي فــي كل مراحلــه 
وبقوتهــا وميزتهــا التفاعليــة التشــاركية أصبــح اللجــوء 
إليهــا طبيعــة فباتــت مصــدراً هامــاً وســريعاً لألخبــار، بمــا 
ــا جــذب  ــو - وصــوت، م ــات صــور - فيدي ــه مــن ملف تقبل
الجمهــور إليهــا فأصبــح المتلقــي غيــر مقيـّـد بمصــدر معيــن 

ــى مــا يعــرف بقاعــدة مــا قــل ودل. ــل لجــأ إل ب

ــت  ــرة ن ــع الجزي ــة لموق ــذه الورق ــي ه ــع الباحــث ف وتوس
ومنصــة ميــدان لمعرفــة المعاييــر أو المحــددات المعــززة 

ــوى:  ــار المحت ــي اختي ــس ف بالجرافيك

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 
ــه. ويشــير  ــط تجميل ــس فق ــر ولي ــراء التقري ــي إث ــاهم ف تس
لشــبكة  الجــودة  وضبــط  التحريريــة  المعاييــر  كتــاب 

الجزيــرة اإلعالميــة إلــى أن توظيــف الجرافيكــس يتــم وفــق 
ــي 24:  اآلت

أو  الصــورة،  غيــاب  لتعويــض  الجرافيكــس  يســتعمل 
ــك  ــر ذل ــادي، ويكث ــر الع ــه التقري ــا ال يوضح ــح م لتوضي
ــات  ــج االنتخاب ــاءات، ونتائ ــام واإلحص ــراد األرق ــد إي عن
ــان  ــه بي ــد عــرض مــا تضمن ــرأي، أو عن واســتطالعات ال
سياســي مــن معلومــات، أو اســتعراض مواقــف شــتى ذات 
ــدث  ــاكاة لح ــم مح ــس لتقدي ــتعمل الجرافيك ــا يس ــود. كم بن
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 
انتــاج  أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع  التلفزيونيــة  اإلخباريــة 
ــي  ــة محــددة ف ــر مهني ــة يخضــع لمعايي النشــرات اإلخباري
ــاظ  ــع الحف ــدث م ــر أو الح ــة الخب ــا ألهمي ــات تبع المعالج
ــتعرض  ــة، وسنس ــكل والهوي ــي الش ــة ف ــى الموضوعي عل
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 

ــر. ــل الخب صــور مح

ــي  ــا وصــورة وف ــع صوت ــر المذي ــي: يظه ــر تلفزيون تقري
البقيــة يســتمر صــوت المذيــع وتختفــي صورتــه لتحــل 

ــا.  ــس محله ــادة الجرافيك م

المقتطــف: عبــارة عــن فقــرة يظهــر فيها متحــدث بالصوت 
ــا مــن خطــاب أو تصريــح أو  ــد تكــون مقتطف والصــورة ق

مؤتمــر صحفــي أو مقابلــة.

الصــور المصاحبــة للمقابلــة: عبــارة عــن صــورة تتعلــق 
بالحــدث الــذي تجــري بشــأنه المقابلــة وتظهــر نصــف 

ــدث. ــب المتح ــي جن ــة ال الشاش

https://network.aljazeera.net/ar/node/40071  24 المعايير التحريرية  وضبط الجودة – الطبعة الثانية – شبكة الجزيرة اإلعالمية – نوفمبر 2015م – تاريخ الزيارة: 2019/4/4م
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ــة فــي  المقابــات: مــن حيــث الشــكل الفنــي وهــي )المقابل
األســتديو – عبــر األقمــار الصناعيــة – عبــر الوســائط 
مثــل ســكايب – أو عبــر الهاتــف( أمــا مــن حيــث الشــكل 

ــة( 25. ــة – رأي – مواجه ــي )معلوماتي ــري فه التحري

شكل التعاون بين الصحفيين وإدارة اإلبداع

نجــد بيــن الصحفييــن وقســم اإلبــداع داخــل غرفــة أخبــار 
الجزيــرة، الــكل يعمــل  وفــق رؤيــة واضحــة مــن مختلــف 
ســاعدت  وقــد  اليومــي،  العمــل  إنجــاز  فــي  األقســام 
ــر برامــج  ــة التواصــل عب ــي عملي ــة  ف ــا الحديث التكنولوجي
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 
ــتفادت  ــرها، واس ــا ونش ــة إنتاجه ــرورا  بعملي ــدر م المص
بشــكل كبيــر فــي توظيفهــا ، وكان ذلــك مــن خــالل 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 

ــه 26. ــكان ألهميت الم

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 
ــط القصــة  ــم تخطي ــه، يت الصحفــي بالبحــث األساســي حول
والمــوارد  والمشــغلين  المنتجيــن  وتخصيــص  الخبريــة 
الفنيــة كافــة داخــل نظــام غرفــة األخبــار فــي ملــف يتكــون 

ــو، مــن الوســائط  مــن )النــص، الصــور، الصــوت، الفيدي
االجتماعيــة( وبعــد ذلــك يتــم تطويــر القصــة أي معالجتهــا 
فــي أشــكال وقوالــب صحفيــة، وأيضــا تتــم مراجعــة المــادة 
ــن.  ــار الصحفيي ــل المشــرفين وكب ــن قب ــي م بشــكلها النهائ
وبعــد ذلــك يتولــى مشــغلو البــث مهمــة النشــر. حيــث يتبيــن 
هنــا مهمــة كافــة فريــق اإلنتاج.وهنــا يمكــن الوصــول إلــى 
ــاة  ــار قن ــة أخب ــل غرف ــس داخ ــر الجرافيك ــاج خب دورة إنت

الجزيــرة علــى النحــو التالــي: 

● الفكرة أو القصة الخبرية من المصدر 
● البحث عن الموضوع وخلفيته وأبعاده 

● تخطيط القصة الخبرية 
●  صياغة النصح تحريريا 

للمحتــوى  المناســبة  الفنيــة  المعالجــة  اختيــار شــكل   ●
اإلخبــاري 

● تحديد األولويات وترتيبها 
● اإلنتاج 

● مراجعة المادة وتعديل الالزم 
)غرفــة  المســتخدمة  التقنيــة  البرامــج  عبــر  التســليم   ●

االرشــيف(.  – تســجيالت   – المباشــرة   – المونتــاج 
● البث عبر الوسائط المختلفة 27. 

تقاريــر  انتــاج  فــي  اإلخــراج  قســم  ودور  أهميــة 
أنواعهــا: بــكل  الجرافيكــس 

ــع  ــن جمي ــؤول ع ــي المس ــم الفن ــو القس ــراج ه ــم اإلخ قس
ــة  ــه عملي ــى عاتق ــع عل ــذي تق ــو ال ــة، وه العناصــر المرئي
قيــادة فريــق العمــل الفنــي، ممــا يجعــل ذلــك المخــرج 
ــى  ــل عل ــور العم ــر عــن ظه ــو المســؤول األول واألخي ه
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 

25 داود محمد – ياسين ناصر – وهبة حسام – جابر حجي – الهامي نضال – الصحافة التلفزيونية في تجربة الجزيرة –الدار العربية للعلوم ناشرون - الطبعة االولي أكتوبر 2016م.

26 آهن حسن– مدير فريق قسم االبداع -غرفة االخبار -قناة الجزيرة - مقابلة مع الباحث -الدوحة: 4/3 / 2019م

27 شرقاوي، أحمد – منتج اخبار اول – قسم التخطيط االخباري - غرفة االخبار -قناة الجزيرة - مقابلة مع الباحث -الدوحة: 3/19 / 2019م
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ــب  ــة الجوان ــى كاف ــاق عل ــم االتف ــاره، ويت ــم اختي ــذي ت ال
الفنيــة التــي يريدهــا المنتــج حيــث يتــم تجــاذب الحديــث عن 
ــا مــن نصــوص وصــور  ــة معالجته ــب وكيفي ــة الجوان كاف
ــج بصــري،  ــى منت ــا إل ــم تحويله ــن ث ــخ ، وم ــو ...ال وفيدي
بعــد ذلــك يأتــي مصمــم الجرافيكــس مــع المخــرج  حيــث 
يتــم نقــل التصــور الفنــي انطالقــا مــن رؤيــة المخــرج مــن 
حيــث حركــة الكاميــرا ســواء داخــل برامــج  الجرافيكــس 
النصــوص،  وحركــة  المذيــع  مــع  الكاميــرا  أو حركــة 
وهنــاك عــدد مــن العناصــر التــي يتــم دمجهــا لتكويــن 
مــادة الجرافيكــس اإلخباريــة، ويتــم إبــراز هــذه العناصــر 
حســب الســياق، كذلــك التكويــن اللونــي والبصــري ومــدى 
ــا تتضــح مراحــل  ــن هن ــج، وم ــه للموضــوع المعال مالئمت
إنتــاج العديــد مــن قوالــب وتقاريــر الجرافيكــس فــي غــرف 

ــار وفــق مــا يلــي 29:  األخب

مرحلــة التخطيــط: وهــي المرحلــة التــي يقــوم فيهــا المنتــج 

28 السنجري وليد – مخرج -غرفة االخبار -قناة الجزيرة - مقابلة مع الباحث -الدوحة: 4/2 / 2019م

29 السنجري وليد – مخرج -غرفة االخبار -قناة الجزيرة - مقابلة مع الباحث -الدوحة: 4/2 / 2019م

30 https://bit.ly/2RYvQOo

 Story بوضــع التصــور العــام للتقريــر مــن خــالل وضــع
ــي  ــم ف ــع المصم ــاق م ــر الجرافيكــس باالتف Board لتقري

التقاريــر.

ــذه  ــكل ه ــذ داخــل االســتديو، ل ــم التنفي ــذ: يت ــة التنفي مرحل
ــن( ــكال – األماك ــام - األش ــر )األحج العناص

مرحلــة التســجيل: فيهــا تتــم عمليــة التســجيل للعمــل وتنفيذه 
.Story Board وفق الـ

األرقــام  إضافــة  تتــم عمليــة  فيهــا  المونتــاج:  مرحلــة 
ــكل قصــة. ــبة ل ــة المناس ــرات الصوتي والنصــوص والتأثي

أمثلة ألنواع تقارير الجرافيكس:

-1 تقرير جرافيكس: 

تقرير: رحلة الموت ألوروبا.. معاناة المهاجرين بحثا عن الكرامة واألمان| قناة الجزيرة 30 
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 :)Video Wall( 2 تقرير فيديو وول-

-3 تقرير تسلسل زمني تفاعلي: 

تقرير: منظومة القبة الحديدية اإلسرائيلية وأماكن انتشارها| قناة الجزيرة 31 

تقرير: القواعد العسكرية الفرنسية بأفريقيا| قناة الجزيرة 32 

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

 32 https://www.youtube.com/watch?v=8SGL0Uy4XsA
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-4 تقرير Immersive داخل األستوديو: 

-5 تقرير Immersive لتجسيد المشاهد خارج االستديو 

تقرير: تعرف على المنظومة الصاروخية اإليرانية| قناة الجزيرة 33 

تقرير: حصار قطر.. حرب اقتصادية با هوادة وبا نتائج| قناة الجزيرة 34 

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

 34 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.



معالجة القصص اإلخبارية بالجرافيكس، وسبل تعزيز املحتوى بصريا وتحريريا

22

-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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الخاصات والتوصيات: 

مــن خــالل العينــة التــي أجــري عليهــا البحــث، وباالســتناد 
ــن  ــة ع ــر اإلجاب ــيري، وعب ــي التفس ــج الوصف ــى المنه إل
األســئلة اإلشــكالية التــي طرحهــا الباحــث ســابقا، لوصــف 
النتائــج  خلصــت  األشــياء.  أو  واالحــداث  الظواهــر 

ــي:  ــى التال ــات إل والتوصي

الكمبيوتــر  باســتخدام  الجرافيكــس منــذ ظهــوره  أن   .1
خــالل الثمانينيــات أصبــح عنصــرا أساســيا فــي األخبــار.

2. يعــد التخطيــط فــي غــرف األخبــار لتقاريــر الجرافيكــس 
ــي  ــاعد ف ــي تس ــل الت ــم العوام ــن أه ــا م ــا وبصري تحريري
نجــاح محتــوى الغرافيكــس فــي غرفــة اخبــار الجزيــرة. 

3. تصميــم الجرافيكــس التلفزيونــي داخــل غــرف األخبــار 
يســهل عمليــة نقــل المعلومــة ويجعلهــا راســخة أكثــر فــي 

ذهــن المتلقــي. 

أن  إلــى  المقابــالت  خــالل  مــن  الباحــث  خلــص   .4
ــره  ــاج لمعايي ــرد يحت ــط إخراجــي متف الجرافيكــس هــو نم
ــرة  ــي الجزي ــون ف ــر يخــوض الصحفي ــو أم الخاصــة، وه

ــه. ــا حول نقاشــا دائم

5. القصــص اإلخباريــة تتخطــى دورات األخبــار اليوميــة 
وتســتمر فــي التطــور علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن 

ــت.  الوق

6. تــظ التدريــب المســتمر فــي غرفــة األخبــار وقســم 
اإلبــداع أمــر حيــوي وهــام جــدا فــي عمليــة التطويــر 

الجرافيكــس.  عبــر  اإلخباريــة  القصــص  إلنتــاج 

ــول  ــال ح ــذا المج ــي ه ــة ف ــذه الدراس ــى ه ــتنادا إل 7.  اس
ــة بالجرافيكــس داخــل غــرف  معالجــة القصــص اإلخباري
ــا  ــر تعمق ــاث أكث ــراء أبح ــث بإج ــي الباح ــار، يوص األخب

فــي ســيرورة عمــل تقاريــر الجرافيكــس وأيضــا أثــر تلــك 
ــة  ــة اإلخباري ــع القص ــور م ــل الجمه ــى تفاع ــر عل التقاري

ــة.  ــب التقليدي ــة بالقوال مقارن
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