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 ةالرسال صملخ
خبراء ين من وجهة نظر طصةةةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةةةهدفت الدراسةةةةةةةة إلف التعر  علف 

، ومصةةةةةادرها ،ومتطلباتهامدى اسةةةةةتخدامها،  وذلك من خالل التعر  علف اإلعالم الفلسةةةةةطينيين،
ودور  وموضةةوعاتها، وأشةةكالها الصةةحاية، والعرل اهمثل لها، ،والمهاراس الضةةرورية لممارسةةتها

تكنلوجيةةا اصتصةةةةةةةةةةةةةةةال في تعزيزهةةا، وعالقتهةةا بحريةةة تةةدفت المعلومةةاس، والتحةةديةةاس التي تواجههةا، 
في  اسةةةةةةتخدمت، و تنتمي هذه الدراسةةةةةةة إلف البحوف الوصةةةةةةايةو  .في فلسةةةةةةطين ومقترحاس تطويرها

، ومنهج دراسةةةةة أسةةةةاليب الممارسةةةةةأسةةةةلوح مسةةةة  إطارها منهج الدراسةةةةاس المسةةةةحية، ومن خالله 
فرول نظرية  إلفالدراسةةةةة  وتسةةةةتندالعالقاس المتبادلة ومن خالله أسةةةةلوح الدراسةةةةاس اصرتباطية، 

( مبحوًثا 52باسةةةتخدام اسةةةتمارة اصسةةةتقصةةةاء نتطبيقها علف  ها انتشةةةار المبتكراس، وتم جمع نيانات
م حتف 2020 أكتوبر 01العينة المتاحة في الفترة من  بأسةةةةةةلوحالم الفلسةةةةةةطينيين عمن خبراء اإل

 من النتائج، أهمها: وتوصلت الدراسة إلى عددم، 2020 ديسمبر 31

%(، 73.1ن وجود صةةةةحافة نياناس في فلسةةةةطين ننسةةةةبة  و عالم الفلسةةةةطينيخبراء اإليرى  .1
 %( ص يرون وجود صحافة نياناس فلسطينية.26.9مقانل  

صحافة نياناس تقتصر علف التصميم البصري للبياناس  صحافة البياناس الفلسطينية هي .2
ننسةةةةةةةةةةةةةبة  صةةةةةةةةةةةةةحافة نياناس سةةةةةةةةةةةةةطحية تفتقر إلف التحليل والعمتو  %(،57.9ننسةةةةةةةةةةةةةبة  

 28.9)%. 
مصادر صحافة البياناس كأهم نياناس وتقارير وإصداراس مواقع الجهاس الحكومية جاءس  .3

محركاس البحث  تلتها%(، 92.3 ننسةةةةةةةةةةبة  من وجهة نظر خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةةةةةطين
 في المرتبة اهخيرة.نينما الملتقياس والتجمعاس الصحاية  ،علف اإلنترنت

راسة بعدٍد من التوصيا  ت، أهم ها:وخرجت الدِ 
أن تولي المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاس اإلعالمية الفلسةةةةةةةةةةطينية اهتماًما أكبر بصةةةةةةةةةةحافة البياناس، نزيادة  .1

 المساحة المفردة لها في المواقع والصحف الفلسطينية.

اسةةةةةةتخدام صةةةةةةحافة البياناس بشةةةةةةكل أكثر عمًقا، وعدم اصقتصةةةةةةار علف العرل البصةةةةةةري  .2
التقارير المعمقة واصسةةةةتقصةةةةايية الثرية ، وذلك من خالل اإلنفوجرافيكللبياناس باسةةةةتخدام 

 بالبياناس التي تفيد جمهور القراء.
اصهتمام بالمصةةةةةةةةةةةادر اإللكترونية كأحد أهم مصةةةةةةةةةةةادر البياناس الضةةةةةةةةةةةخمة، وتوفير قواعد  .3

 نياناس تخدم العمل الصحفي.
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Abstract 

The study aimed to learn about data journalism in Palestine from the 

point of view of Palestinian media experts, by identifying the extent of its 

use, its requirements, its sources, the skills necessary to practice it, the role 

of communication technology in enhancing it, its relationship to the free flow 

of information, the challenges it faces, and proposals to develop it in 

Palestine. This descriptive research involved using the survey studies 

approach through it the method of surveying practice methods was used, and 

the method of studying mutual relations was employed, which involved 

using the method of correlational studies. The study is based on the 

assumptions of the theory of the spread of innovations, and its data were 

collected using a questionnaire that was distributed to (52) Palestinian media 

experts using the method of available sampling during the period from 

October 01, 2020 until December 31, 2020. The study reached a number 

of results, the most important of which are the following: 

1. Palestinian media experts who see the presence of data journalism in 

Palestine are at a rate of (73.1%), while (26.9%) considered that data 

journalism is non-existent.  

2. Palestinian data journalism is believed to be limited to the visual 

design of data by (57.9%) of respondents, and that (28.9%) of 

respondents believe that Palestinian data journalism is superficial and 

lacks analysis and depth.  

3. The data, reports and publications of government agencies’ websites 

came as the most important sources of data journalism from the 

viewpoint of media experts in Palestine at a rate of (92.3%), followed 

by internet search engines, while journalistic forums and gatherings 

ranked last. 

The study came out with a number of recommendations, the most 

important of which are the following: 

1. Palestinian media organizations should pay more attention to data 

journalism, by increasing the space allocated to it in Palestinian 

websites and newspapers. 

2. Data journalism should be used in further depth and not to be limited 

to the visual presentation of data using infographics, and this should 

be carried out through in-depth and investigative reports rich in data 

that benefit the readership. 

3. Paying attention to electronic sources as one of the most important 

sources of big data, and providing databases that serve journalistic 

work. 
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 اإلهداء
 

 

 ... أهدى جهدي هذا

شةةةايعنا و حبيبنا  ،صــلى ع عليو وســلم محمد إلف معلم البشةةةرية أجمعين الهادي اهمين
  يوم القيامة.

 أمي الغالية هايومصةةةةةةةةباو حياتي وضةةةةةةةةيا الحياة وقرة عيني وسةةةةةةةةر نجاحيأملي في إلف 
 .دامها هللا وأطال في عمرهاأ

 ما زلنا نعيش سيرته الطيبة التي نثرها في كل مكان. الراحل الذي بيأ لف رووإ  

 رفيقة الدرح والحياة. الغاليةزوجتي و  أبنائي إلف عايلتي الصغيرة

 .الذين وقفوا بجانبي إخوتيأختي و إلف   

 .اهنرار شهداء فلسطينإلف أرواو   

 إلف كل من ذكرنا ندعوة خير وثناء وكان عوًنا لنا في إنجاز هذا الجهد.

 أنحني لهم جميعا وأهديهم هذا العمل وأرجو من ربي القبول.
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 يرتقدو شكر 
 

 (1)" ۖۦ َوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ "قال تعالف: 

 . في إتمام هذا العمل والجهدالشكر والثناء هلل رح العالمين أوًص وأخيًرا علف حسن توفيقه 
والشةةةةكر والتقدير واصحترام بعد هللا لمن تفضةةةةل باإلشةةةةرا  علف رسةةةةالتي، ومنحني الكثير 

هذا رة، وكان لي خير معين إلنجاز من وقته وجهده وصةبره، وقدم لي اإلرشةاداس والتوجيهاس الني  
 .األستاذ الدكتور جواد راغب الدلوالجهد العلمي، مشرفي الفاضل 

والشةةةكر موصةةةول إلف جميع أسةةةاتذتي الموقرين في قسةةةم الصةةةحافة واإلعالم في الجامعة 
ستاذ الصحافة أماجد تربان  األستاذ الدكتوراإلسالمية، وأعضاء لجنة مناقشة الرسالة الموقرين 

الصةةةةحافة أسةةةةتاذ  طلعت عيســى الدكتورو بجامعة اهقصةةةةف،كلية اإلعالم ب وتكنولوجيا اصتصةةةةال
 قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية.بالمشارك 

والشةةكر كذلك إلف اهسةةاتذة اهجالء من فلسةةطين وخارجها الذين تفضةةلوا نتحكيم اسةةتمارة 
 الدراسة، فأثروها بمالحظاتهم العلمية القيمة.

 أحمد العرجا، محمد فوزي الغلبان،هصةةةةةةةدقايي اهعزاء: والعرفان كما أتقدم بكل التقدير 
 الذين كان لتعاونهم أنلغ اهثر في إنجاز هذه الرسالة وجزاهم ربي خير الجزاء. ،ومحمد فروانة
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 المقدمة:
اصتصال الحديثة كمية البياناس والمعلوماس لوجيا و ضاعفت الشبكة العنكبوتية وأدواس تكن

كمية أو وصاية، منظمة أو تفتقر نياناس نترنت بشكل كبير، سواء كانت المخزنة والمتاحة علف اإل
أو أهلية عامة  حكوميةنياناس  أو تتناوللي التنظيم، متعلقة بالقرن الحالي أو القرون الماضية، إ

المؤكد أن كمية المعلوماس  إص أنه منطواعية،  ا أصحانهانياناس مسربة أو معلنة يقدمه، أو خاصة
سواء في القطاع البحثي  اهمر الذي سيعود علينا بفوايد متعددة في حياتنا سو  تستمر في النمو،

القصوى  علف اصستفادةأو الصناعي أو المعرفي أو الترفيهي أو غيرها، لذلك تحرص المؤسساس 
 وتقديمها بالشكل المناسب.سية عالية إذا استطاعت معالجتها وفهمها منها هنها تقدم لها ميزة تناف

للعالم وتتفاعل معه، فلم تتوقف  دوالصحافة كغيرها من العلوم اهخرى تتابع النمو المضطر 
عند صحافة النقل وصحافة الرأي لكنها واكبت التطور فتعددس أشكالها وبرزس اتجاهاس جديدة 

وتعد  وغيرها، لحلول والصحافة المستعينة بالحاسباس اإللكترونيةفيها فكانت صحافة الخدماس وا
 أهم مصادرها.صحافة البياناس أحد هذه اصتجاهاس الجديدة التي تكون البياناس 

البياناس تقدم كمًا هاياًل من البياناس المعقدة بشكل مبسط يسهل  ومن المعلوم أن صحافة
علف المتلقي فهمه وادراكه عبر أشكال بصرية تفاعلية، مدعومة بأدواس قوية تعالج البياناس وتضم 
مهنيين آخرين مثل المبرمجين أو اإلحصاييين أو المصممين، وذلك عن طريت مراحل متعددة 

ثم تنظيمها وتحليلها وتنقيحها ومقارنتها ونشرها، اهمر الذي يعتبر  تبدأ بالحصول علف البياناس
خاصة الذين لديهم عزو  من قراءة النصوص الصماء التي  من القراءعنصر جذح لعدد كبير 

تحتوي علف نياناس بسيطة، كما أن صحافة البياناس أصبحت معيارًا للمفاضلة نين المؤسساس 
ناحية العلمية و الرقمية، والذي يجعلها مرجعًا وقاعدة نياناس يتم وتبرز مكانتها من ال ،اإلعالمية
 ليها حول الموضوعاس التي تهتم نها.إاللجوء 

وتوصف صحافة البياناس بأنها صحافة المستقبل ففي غضون سنواس قليلة زاد تطورها 
اديمية، ووضوحها بشكل كبير، وحظيت بالكثير من اصهتمام في اهوساط الصحاية المهنية واهك

عالم العالمية لديها أقسام وصحفيين متخصصين في تصميم حيث أن هناك الكثير من وسايل اإل
ن الكثير من ألكترونية، كما وتطوير وإنتاج صحافة البياناس سواء في الصحف المطبوعة أو اإل

 .عالم أفردس مساقاس خاصة بصحافة البياناسالجامعاس وأقسام اإل
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لفلسطينية يكاد يقتصر وجودها علف الصفحاس اصقتصادية، ونقل والبياناس في الصحافة ا
بعض البياناس الكمية التي تصدر عن الجهاس الرسمية الفلسطينية، حيث يتم سردها دون التعمت 

 ظهار للروابط المختلفة نينها.إنها أو عقد مقارناس أو 
ية الفلسطينية المؤسساس الصحا إدراكوظهور صحافة البياناس في فلسطين مرتبط بمدى 

وقدرتها علف إيجاد نيئة لنمو وتطور  ،العالمية ةفاكنمط صحفي جديد مستخدم في الصح تهاههمي
بإعداد وتدريب قايم باصتصال يمتلك مهاراس صحافة البياناس ولديه  وقيامهاصحافة البياناس، 

 . القدرة علف استخدام أدواتها

ياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء صحافة البلذا تسعف هذه الدراسة للتعر  علف 
مدى استخدامها، ومتطلباتها، ومصادرها، والمهاراس ، وذلك من خالل التعر  الفلسطينيين عالماإل

الضرورية لممارستها، وموضوعاتها، وأشكالها الصحاية، والعرل اهمثل لها، ودور تكنولوجيا 
والتحدياس التي تواجهها، ومقترحاس  اصتصال في تعزيزها، وعالقتها بحرية تدفت المعلوماس،

 .تطويرها في فلسطين

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 الفصـــل األول

 اإلطار العام للدراسة
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 :الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

وأهميتها، وأهدافها،  راسةةةةةةةة،، ومشةةةةةةةكلة الد  ابقةهذا الفصةةةةةةةل أهم الدراسةةةةةةةاس السةةةةةةة   يتضةةةةةةةمن
وتسةةةةةةةةةةةةةةاؤصتها، ونوع الدراسةةةةةةةةةةةةةةة ومنهجها وأدواتها، ومجتمع الدراسةةةةةةةةةةةةةةة وعينتها، ووحداس القياس، 

 راسة، وتقسيمها.الصدق والثباس، ومصطلحاس الدجراءاس إو 

 :أهم الدراسات السابقة :أولا 
بموضوع  من خالل البحث واصطالع، ومراجعة التراف العلمي والدراساس السابقة المتعلقة

 محورينتحت عرل الدراساس السابقة وفًقا للتسلسل الزمني من اهحدف إلف اهقدم تم الدراسة، 
 ين، هما:رييسي

 الدراسات التي تناولت صحافة البيانات.المحور األول:  •
 الدراسات التي تناولت العرض البصري للبيانات.المحور الثاني:  •

  :صحافة البياناتالدراسات التي تناولت  :المحور األول

 :(1)(م2020)أبو عبدون دراسة  .1
طبيعة توظيف صةةةةةةحافة البياناس داخل غر  اهخبار التعر  علف  فلإهدفت الدراسةةةةةةة 

من خالل تعر  مفهومها من وجهة نظرهم، وموضةةةةةةةةوعاتها وأنرز  ،في وسةةةةةةةةايل اإلعالم اهردنية
، وفي وتنتمي الدراسةةةةةةةة الي البحوف الوصةةةةةةةاية أدواتها واصنعكاسةةةةةةةاس المتحققة جراء اسةةةةةةةتخدامها،

واستخدمت  إطاره استخدمت منهج المس  اإلعالمي ومن خالله أسلوح مس  أساليب الممارسة،
نين فبراير ومارس في الفترة ما عاماًل في غر  اهخبار في عمان  (56 مع الدراسةةةةة اصسةةةةتبانة 

 من النتائج، أهمها: عددٍ  إلى الدراسة وتوصلت، م2020

 يعديخلط العاملون في غر  اهخبار حول مفهوم صةةةةحافة البياناس وأدواتها، حيث  -أ
 .بعضهم أن اإلنفوجرافيك هو صحافة البياناس

وسةةةةةةةةةةةةةةةايل اإلعالم اهردنية لمصةةةةةةةةةةةةةةممين ومبرمجين  يتفتقر بعض غر  اهخبار ف -ح
 يعملون بجانب الصحفيين.

                                                           

 .توظيف صحافة البيانات داخل غرف األخبار في وسائل اإلعالم األردنية ( أبو عبدون،1)
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تطوير الذاس وتدريب تحتاج مؤسةةةةةسةةةةةاس اإلعالم اهردنية إلف مزيد من العمل علف  -ج
 العاملين داخل غر  اهخبار في مجال صحافة البياناس.

 :(1)(م2019)  & SergioPorlezzaدراسة  .2
يطاليين بإنشةةةةةةةةةاء صةةةةةةةةةحافة التعر  علف كياية قيام الصةةةةةةةةةحفيين اإل إلفهدفت الدراسةةةةةةةةةة 

البياناس في ظل الظرو  السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةية واصقتصةةةةةةةةةةةةادية الحالية، ومعرفة مدى قدرتها علف تعزيز 
البحوف الوصةةةةةةةةةةاية،  إلفالشةةةةةةةةةةفافية علف مسةةةةةةةةةةتوى الصةةةةةةةةةةحافة والمجتمع ككل، وتنتمي الدراسةةةةةةةةةةة 

لذين ابياناس ال من صةةةةةةةةةحفيي اإيطالي   اصةةةةةةةةةحايً  (15 واسةةةةةةةةةتخدمت أداة المقانلة شةةةةةةةةةبه المقننة مع 
جراء المقانالس في إ، وتم المؤسةةةةسةةةةاس اإلخبارية والوكاصس المتخصةةةةصةةةةة فييعملون ندوام كامل 
 من النتائج، أهمها: عددٍ  إلى الدراسة وتوصلت، م2017و م2015الفترة ما نين نهاية 

ُتعد صةةةحافة البياناس في إيطاليا مجال صةةةحفي فرعي واحترافي ندرجة كبيرة، بالرغم  -أ
 الصحفي ليس متطوًرا بشكل جيد.التعليم من أن 

ماليمة، غير  واقتصةةةةةةةةادية صةةةةةةةةحافة البياناس اإليطالية في ظل نيئة سةةةةةةةةياسةةةةةةةةيةنمت  -ح
 .ص تستثمر في صحافة البياناس التي خارج المؤسساس اإلخبارية المشهورةوظهرس 

توفر مجموعاس البياناس العامة يطاليا بشةةةةكل كبير في إتتحدد صةةةةحافة البياناس في  -ج
 ول إليها.وسهولة الوص

 :(2)(م2019) Zamithدراسة  .3
 تيصحيف مميزاس صحافة البياناس اليومية التي أنتجتهاهدفت الدراسة إلف التعر  علف 

اسةةةةةةتخدمت تحليل البحوف الوصةةةةةةاية، و  إلف، وتنتمي الدراسةةةةةةة نيويورك تايمز وواشةةةةةةنطن نوسةةةةةةت
 تايمز واشنطننيويورك الكمي لتقييم صحافة البياناس التي تظهر علف مواقع صحيفة  المضمون 
خصايص القصة المرتبطة بمفاهيم الشفافية والتفاعل والتنوع ومصدر  وذلك بالتركيز علف نوست

اهشةةةةةةهر السةةةةةةتة اهولف  من مواد صةةةةةةحافة البياناس وذلك في (159 ، حيث تم تحليل المعلوماس
 من النتائج، أهمها: عددٍ وتوصلت الدراسة إلى ، م2017من عام 

                                                           

(1  ( Porlezza & Sergio. From Open Journalism to Closed Data: Data Journalism in 

Italy. 

(2( Zamith. Transparency, Interactivity, Diversity, and Information Provenance in 

Everyday Data Journalism 
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نتاج اهخبار الصةةةةةةةعبة والمعقدة في محتوى إتميل صةةةةةةةحيفة واشةةةةةةةنطن نوسةةةةةةةت نحو  -أ
صةةةحافة البياناس، مع تحقيقها لقدر أعلف من الشةةةفافية عن صةةةحيفة نيويورك تايمز، 

 عدا ذلك كانت النتايج متسقة بشكل عام. وفيما
بشةةةةةكل أسةةةةةاسةةةةةي علف المصةةةةةادر تعتمد صةةةةةحيفتا نيويورك تايمز وواشةةةةةنطن نوسةةةةةت  -ح

غير كاملة  بصةةرية تصةةوراس، وكالهما يقدم اصةةة المصةةادر الحكوميةخو المؤسةةسةةية 
 ية.مستوياس منخفضة من التفاعلما و للبياناس إلف حد 

مسةةةةةةةةةةةةةةتوى لص يزال أمام صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس طريت طويل قبل أن تتمكن من اصرتقاء  -ج
، وذلك عند زيادة فرص البياناس في الصحافة استخدامالتفاؤل الذي يميز الكثير من 

 يب الصحفيين وتبني الممارساس الموجهة نحو البياناس.تدر 
 :(1)(م2019) and et al Cheruiyotدراسة  .4

هدفت الدراسةةةةةةة إلف التعر  علف صةةةةةةحافة البياناس وفهمها بالكامل، وأدوار وممارسةةةةةةاس 
اهطرا  الفةةاعلةةة في السةةةةةةةةةةةةةةيةةاقةةاس اهوروبيةةة واهفريقيةةة، ودور تقنيي التكنولوجيةةا المةةدنيين غير 

، واعتمدس هذه الدراسةةةةةةةةةة علف فكرة السةةةةةةةةةياقية التي تهد  إلف فهم معنف فكرة من فيهاالمحترفين 
أداة المقانلة المتعمقة مع و المنهج المقارن،  الدراسةةةةةةةة ممارسةةةةةةةتها في السةةةةةةةياق، واسةةةةةةةتخدمتخالل 

 من النتائج، أهمها: عددٍ  إلىالدراسة وتوصلت ، غير الربحيةمن العاملين في المنظماس  (29 

لوجيا المدنية في البلدان اهوروبية واهفريقية لدور و طرق وأساليب فهم منظماس التكن -أ
 البياناس متشانهة.صحافة 

 في العديد من اهشةةةةةةةةةةةةةياء تشةةةةةةةةةةةةةترك منظماس التكنولوجيا المدنية اهوروبية واهفريقية -ح
 بقواعد البياناس العالمية. أهمها ارتباطها

تتشةةةةةكل صةةةةةحافة البياناس من خالل تنوعها وتصةةةةةوراتها المختلفة، وأيضةةةةةًا من خالل  -ج
    لمختلفة.التشابكاس مع الجهاس الفاعلة في السياقاس الجغرافية ا

 :(2)(م2019) Zotto & Lugmayrدراسة  .5

هدفت الدراسةةةةة إلف التعر  علف أبعاد صةةةةحافة البياناس، والمهاراس الالزمة لممارسةةةةتها، 
وكياية إعدادها بمسةةةاعدة الكمبيوتر، وتطوير التطبيقاس المتعلقة باهخبار والبياناس، وذلك نهد  

                                                           

(1( Cheruiyot and et al, Data Journalism Beyond Legacy Media: The case of African 

and European Civic Technology Organizations. 

(2( Zotto, & et al, Data journalism in News Media Firms: The Role of Information 

Technology to Master Challenges and Embrace Opportunities of Data Driven 

Journalism Projects. 
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وفهمها، واسةةةتخدمت الدراسةةةة المنهج التحليلي من أجل الوصةةةول إلف زوايا هامة تتصةةةل نتحليلها 
من النتائج،  عددٍ إلى  الدراسة ، وتوصلتالوصول إلف العوامل التي تؤثر علف صحافة البياناس

 أهمها:

يعر  مطوري التطبيقةةةاس اإلخبةةةاريةةةة البرمجةةةة الخلايةةةة، وتكوين قةةةاعةةةدة البيةةةانةةةاس،  -أ
 مراسلي اهخبار نهذه المميزاس.وإنشاء واجهاس لهذه التطبيقاس، وص يتمتع 

التعاون نين  يتماإلخبارية المشةةةةةاركة في صةةةةةحافة البياناس أن  المؤسةةةةةسةةةةةاسترغب   -ح
 داخل تلك المؤسساس. اهشخاص الذين ينتمون إلف ثقافاس مهنية مختلفة

يجب تطوير أدواس بسةةةيطة ومخصةةةصةةةة ليس فقط لتحسةةةين وتسةةةهيل الوصةةةول إلف  -ج
أجل تبادل اللغة والمعار  نين المطورين ومصةةةةممي البياناس ومعالجتها، ولكن من 

 الغرافيك والصحفيين، بحيث يمكن معالجة مشاريع البياناس بسهولة وبسرعة أكبر.
 :(1)(م2018) Wright  &Doyleدراسة  .6

هدفت الدراسةةةةة إلف التعر  علف كياية تطور صةةةةحافة البياناس في أسةةةةتراليا، ودورها في 
المؤسةةةسةةةاس اإلخبارية، وهيكليتها داخل وخارج غر  اهخبار اهسةةةترالية، والعوامل المؤثرة عليها، 

وأداة المقانلة وتنتمي الدراسةةةةةة إلف البحوف الوصةةةةةاية، واسةةةةةتخدمت المنهج التحليلي اصسةةةةةتنتاجي، 
دقيقة،  (70 من صةةةةةةةةحيفي البياناس اهسةةةةةةةةتراليين، ومتوسةةةةةةةةط مدة المقانلة  (9 مع  المقننة شةةةةةةةةبه

 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلت

يوجد انخفال في عدد الصةةةةةةةةةةةةةةحفيين العاملين في مجال صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس في  -أ
 ستراليا، كما يوجد انخفال في المواد الصحاية القايمة علف البياناس.أ

عدٌد قليل من صةةةحفيي البياناس معًا من أجل اسةةةتخدام البياناس في التقارير  ن يتعاو  -ح
 اليومية.

يتم إضةةفاء الطابع المؤسةةسةةي علف صةةحافة البياناس من أجل مواكبة التطور الذي   -ج
 طرأ عليها. 

 

 

                                                           

(1( Wright & Doyle, The Evolution of Data Journalism: A Case Study of The 

Evolution of Data Journalism: A Case Study of Australia. 
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 :(1)(م2018) Valeevaدراسة  .7
هدفت الدراسةةةةةةة إلف التعر  علف كياية اسةةةةةةتخدام البياناس المفتوحة في رواية القصةةةةةةص 
اصسةةةةةةتقصةةةةةةايية في روسةةةةةةيا، والحواجز التي تحول دون اسةةةةةةتخدام الصةةةةةةحفيين لها، والنظام البيئي 
المفتوو للبياناس في روسيا، وتنتمي هذه الدراسة إلف البحوف الوصاية واستخدمت أسلوح دراسة 

ح تحليل المحتوى النوعي، وأداة المقانلة شبه المنظمة مع الصحفيين اصستقصاييين الحالة، وأسلو 
، Novaya Gazetaمرتبطين مع ثالف منافذ إخبارية: نوفايا جازيتا الوخبراء البياناس المفتوحة 

 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلت، RBC، وآر ني سي Meduzaوميدوزا 

ا من وظايف الصةةةةحفيين، وذلك في النظام البيئي الناشةةةة  يؤدي ممثلون جدد جزءً  -أ
للبياناس المفتوحة، حيث يسةةةةتخدم السةةةةياسةةةةيون والمنظماس غير الحكومية البياناس 

 كأداة للتفاعل مع جماهيرهم.
تقوم مؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةاس التكنولوجيا المدنية نبناء تطبيقاس محايدة علف رأس البياناس  -ح

حسةةةاباتها، وتعد صةةةحافة البياناس مسةةةاحة تجريبية ل فراد  علفالمفتوحة وتحميلها 
 المتحمسين للعمل والتحقيت في البياناس الرسمية.

ص يمكن إجراء تحليل موضةةةةةةةةوعي ومسةةةةةةةةتقل للبياناس العامة بما يحقت المصةةةةةةةةلحة  -ج
 العامة إص من خالل ننية تحتية تدعم اهخالقياس المهنية لغرفة اهخبار.

 :(2)(م2018) et al Kalatzi &دراسة  .8
هدفت الدراسةةةة إلف التعر  علف صةةةحافة البياناس، واهدواس والسةةةياسةةةاس المتعلقة بحرية 
المعلوماس والشةةةةةةةةفافية، وتأثير تطور التكنولوجيا الرقمية والحسةةةةةةةةانية عليها، وتنتمي الدراسةةةةةةةةة إلف 

ص البحوف الوصةةةاية، واسةةةتخدمت أيضةةةًا المنهج التحليلي من أجل التعر  علف مباد  وخصةةةاي
وتقنياس صةةةةةةةةةةحافة البياناس، واسةةةةةةةةةةتخدمت أداة جمع المعلوماس والبياناس من أجل اسةةةةةةةةةةتكشةةةةةةةةةةا  

 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتإمكانياس صحافة البياناس، 

حداف تغيراس بمجال صةةةةةةةةةةةحافة إيسةةةةةةةةةةةهم تطور التكنولوجيا الرقمية والحسةةةةةةةةةةةانية في  -أ
 البياناس.

حول دور وقيمة البياناس واهدواس  التحدياستواجه صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس العديد من  -ح
 المتعلقة بحرية المعلوماس في مجال صحافة البياناس، وذلك بالرغم من ازدهارها.

                                                           

(1( Valeeva, Investigative open data journalism in Russia: actors, barriers and 

challenges. 

(2( Kalatzi & et al, The Principles, Features and Techniques of Data Journalism.. 
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والعثور علف مكانهم فيها،  نيئة متطورة جديدةإلف التكيف مع  ون يحتاج الصةةةةةةةةةةةةةةحفي -ج
ندأس حيث سةةةةاهم اصنفتاو والتكنولوجيا الرقمية في تطوير صةةةةحافة المواطنين، كما 

 المنظماس اهخرى في العمل مع البياناس ونشر المريياس.
 :(1)(م2018) Bahareh دراسة .9

هدفت الدراسةةةةةة إلف التعر  علف تعليم صةةةةةحافة البياناس، والمعار  والمهاراس والدوراس 
التدريبية المتاحة علف مسةةتوى العالم، والطرق التي تقدم فيها مدارس الصةةحافة صةةحافة البياناس، 

مسةةةةةةحية عالمية  صةةةةةةحافة البياناس الجديدة في الجامعاس. واعتمدس الدراسةةةةةةة علف نياناسوبرامج 
تعليم صةةةةةةةحافة البياناس ومتطلباتها، واسةةةةةةةتخدمت  ية، لمعرفة كيام2017لصةةةةةةةحافة البياناس لعام 

إلى  الدراسة وتوصلتصحافة البياناس،  نتعليم نرنامج يتعلت (219 الدراسة المنهج التحليلي لةةةةةةةة 
 من النتائج، أهمها: عددٍ 

ن بالبياناس تعليمًا عاليًا في مجال الصةةحافة أو المجاصس و ن المهتمو يتلقف الصةةحفي -أ
 ذاس الصلة الوثيقة، لكنهم ص يتمتعون بمستوى تعليمي قوي في المجال التقني.

 تتركز نسبة عالية من دوراس صحافة البياناس في الوصياس المتحدة اهمريكية. -ح
صةةحافة البياناس ص يعتمد علف أسةةاس أكاديمي قوي، وعلف الرغم  التعليم في مجال -ج

مؤهلين أكاديميًا لتدريس  كافين من توافر العديد من الدوراس، لكن ص يوجد مدربين
 هذه البرامج المتخصصة بصحافة البياناس في قطاع التعليم العالي. 

 :(2)(م2018) Limدراسة  .10
هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة إلف التعر  علف كياية تمثيل اهخبار التلفزيونية من خالل البياناس 

الميزاس و اليومية، وكياية اسةةتخدام عناصةةر صةةحافة البياناس، واآلثار النظرية المتعلقة بالبياناس، 
النظرية لنماذج اهخبار التي تحدد ماهية صحافة البياناس، واعتمدس علف المنهج المقارن، حيث 

شةةةةةةةةةةةةةبكاس التلفاز بشةةةةةةةةةةةةةبكة تلفاز كوريا الجنوبية  فيارنت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةة محتوى أخبار البياناس ق
 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتاهمريكية باستخدام نظرية اهساس، 

الضةةةةةةوء  KBS، SBS، MBC ،JTBCتسةةةةةةلط شةةةةةةبكاس التلفاز الكورية الجنوبية  -أ
علف القضةةةةةةايا اصجتماعية، والسةةةةةةياسةةةةةةة، ونمط الحياة، نينما تغطي شةةةةةةبكاس التلفاز 

                                                           

(1( Bahareh, H. 3WS of Data Journalism Education: What, Where and Who?. 

(2( Lim, Representation of data journalism practices in the South Korean and US 

television news. 
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اصقتصةةةةةةةةةةةةةةةةاد والقضةةةةةةةةةةةةةةةةايةةا اصجتمةةاعيةةة  ABC ،CBS ،NBC ،CNNاهمريكيةةة 
 والسياسة.

تعتمد شةةةةةةةةةةبكاس تلفاز كوريا الجنوبية علف نياناس اسةةةةةةةةةةتطالعاس الرأي في وسةةةةةةةةةةايل  -ح
اهمريكية بمصةةةةةةةةةةةةادر خارجية، ونادرًا ما توفر عالمها، نينما تسةةةةةةةةةةةةتعين الشةةةةةةةةةةةةبكاس إ 

 الشبكاس في كال البلدين للمستخدمين نياناس أولية.
تسةةةةةتخدم شةةةةةبكاس كوريا الجنوبية رسةةةةةمًا نيانيًا ثانتًا في أغلب اهحيان، نينما تفضةةةةل  -ج

شةةةةةةبكاس الوصياس المتحدة اسةةةةةةتخدام سةةةةةةحب رقمي ورسةةةةةةم ثانت، وأن شةةةةةةبكاس كوريا 
لمعقدة والجذابة بصةريًا، نينما تفضةل الشةبكاس اهمريكية الجنوبية تفضةل العناصةر ا

 العناصر اهقل تعقيدًا واهقل جاذنيًة للعيان. 
 :(1)(م2017) Rey-Borgesدراسة  .11

هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة إلف التعر  علف تطور صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس، والتحدياس التي تواجهها، 
الشةةمالية، وتنتمي هذه الدراسةةة إلف : إسةةكتلندا، وويلز، وإيرلندا يوخصةةايصةةها في ثالف دول، وه

البحوف الوصةةاية، واسةةتخدمت أداة المقانلة شةةبه المنظمة مع صةةحفيي البياناس ومحرري البياناس 
الموجودين في المنظماس اإلخبارية السةةةةةةةايدة أو يعملون كصةةةةةةةحفيين لحسةةةةةةةانهم الخاص لكل من: 

STV ،BBC Scotland ،The Scotsman ،The Glasgow Herald ،The Detail، 
The News Letterو ،Trinity Mirror ،من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلت 

ُتعد صةةةةةةحافة البياناس في دول إسةةةةةةكتلندا، وويلز، وإيرلندا الشةةةةةةمالية مميزة، كما أنها  -أ
 تعزز قواعد وطقوس المنظماس القديمة التي كانت رايدة في هذا المجال. 

توجةةد نمةةاذج مختلفةةة في اسةةةةةةةةةةةةةةتغالل البيةةانةةاس، حيةةث يتحةةايةةل صةةةةةةةةةةةةةةحفيو البيةةانةةاس  -ح
اإلقليميون علف اهسةةاس التنظيمي لصةةحافة البياناس، من أجل إرسةةاء اهسةةس التي 

 تخدم تجاربهم ومجتمعهم المهني. 
 ُتعةد صةةةةةةةةةةةةةةحةافةة البيةانةاس في المنةاطت المتطورة في المملكةة المتحةدة بمثةابةة تفةاعل   -ج

ة المميزة لوسةةةةةةةةايل اإلعالم المنقولة والطابع الناشةةةةةةةة  للفلسةةةةةةةةفاس مسةةةةةةةةتمر نين الهوي
 اهجنبية.

                                                           

(1( Borges-Rey, Towards an Epistemology of Data Journalism in the Devolved 

Nations of the United Kingdom. 
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 :(1)(م2017)  & et alAusserhofer دراسة .12

هدفت الدراسةةةةةةةةة إلف التعر  علف اهدنياس البحثية حول صةةةةةةةةحافة البياناس، وتطور هذه 
اهدنياس والمنشةةةوراس، والفجواس الناتجة عن اصسةةةتخدام المتكرر هطر نظرية معينة وتصةةةميماس 
بحثية، وتنتمي الدراسةةةةةةةة إلف البحوف الوصةةةةةةةاية، واسةةةةةةةتخدمت المنهج التجريبي، وأسةةةةةةةلوح تحليل 

باستخدام  م2015 - م1996درسوا صحافة البياناس نين عامي  اعلميً  امؤلفً  (40ةةةة  ل المضمون 
 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتكل من التقنياس الكمية والنوعية، 

شهد العقدين اهخيرين تطورًا كبيرًا علف كل من صحافة البياناس واهبحاف المتعلقة  -أ
 ء أساس متين لهذا المجال.نها، مما أدى إلف تحسين الجودة وإنشا

تشةةةةةةةةةةةةةةير القليةل من أبحةاف صةةةةةةةةةةةةةةحةافةة البيةانةاس إلف المفةاهيم النظريةة أو المنهجية  -ح
المنطقية، ولذلك يجب اصعتماد علف البحث الذي يحتوي علف خيوط نظرية ويعمل 

 علف تطوير المفاهيم النظرية. 
يوجةةد عالقةةة قويةةة نين اصهتمةةام بةةالبحةةث والنظريةةة المختةةارة وطرق جمع البيةةانةةاس  -ج

 وتحليلها واإلنالغ عن نتايجها في البحوف المتعلقة بصحافة البياناس. 
 :(2)(م2017)  & et alCraigدراسة  .13

، وذلك من خالل دراسةةةةةةة هدفت الدراسةةةةةةة إلف معرفة اهبعاد اهخالقية لصةةةةةةحافة البياناس
، وتنتمي البندقيةمناقشةةةةةةةةةةةاس الصةةةةةةةةةةةحفيين المتعلقة بالخالفاس حول التعامل مع نياناس تصةةةةةةةةةةةري  

تحليل المضةةةمون، وقد تم  سةةةلوحأو الدراسةةةة إلف البحوف الوصةةةاية، واسةةةتخدمت المنهج التحليلي، 
 الدراســـة لتوتوصـــمناقشةةةةاس من قوايم المعهد الوطني للتقارير بمسةةةةاعدة الحاسةةةةوح،  (3 تحليل 
 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى 

جراء تقييم داخةةل غر  اهخبةةار لكةةل البيةةانةةاس التي تحتوي علف معلومةةاس إيجةةب  -أ
 شخصية حول صالحيتها للنشر من عدمه. 

يجب علف العاملين في غر  اهخبار طرو العديد من التساؤصس قبل نشر البياناس  -ح
خاصةةةةةةةةةةة فيما يتعلت بالتحقت من دقتها، ومدى خدمتها هغرال صةةةةةةةةةةحاية وعامة، 

                                                           

(1( Ausserhofer & et al, The Datafication of Data Journalism Scholarship: Focal 

Points, Methods, and Research Propositions for the Investigation of Data-Intensive 

News Work. 

(2( Craig & et al, To Post or Not to Post: Online Discussion of Gun Permit Mapping 

and the Development of Ethical Standards in Data Journalism. 
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والتأثيراس والمخاطر المحتملة لها، ومدى توافر ندايل من شأنها تقليل الضرر جراء 
 نشرها.

فيين حول ما إذا كان ينبغي نشر نياناس يتعلت قدر كبير من النقاش نين الصح -ج
نترنت لمجرد أنها نياناس عامة ويمكن نشرها، وحاجة تصري  السالو عبر اإل
 الجمهور لمعرفة ذلك.

 :(1)(م2016) Rey-Borgesدراسة  .14
هدفت الدراسةةةةةةة إلف معرفة مدى اسةةةةةةتخدام صةةةةةةحافة البياناس الحالية في المملكة المتحدة 
لقواعد البياناس والخوارزمياس كوسةةةةةةيلة لمسةةةةةةاءلة مؤسةةةةةةسةةةةةةاس البياناس، والحاجة إلف دراسةةةةةةة دور 
العاملين في مجال البياناس، وتقييم جهودهم، و التحدياس التي تواجههم و الممارسةةةةاس التي تؤثر 

بار، وفحص اصنتكاراس التي تضةةيفها صةةحافة البياناس علف اهخبار وسةةردها ونشةةرها، علف اهخ
وكياية عملها في غر  اهخبار في المملكة المتحدة، وتنتمي هذه الدراسة إلف البحوف الوصاية، 

من الصةةةحفيين  (24 واعتمدس علف المنهج التحليلي، واسةةةتخدمت أداة المقانلة شةةةبه المنظمة مع 
 وتوصــــلتياناس ومديري اهخبار العاملين في وسةةةةةةايل اإلعالم البريطانية الرييسةةةةةةية، ومحرري الب

 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة

بالرغم من اصدعاءاس العامة المؤيدة للسلطة الصحاية، فإنه من المحتمل أن يتم  -أ
ي تعطيل الممارسة المعيارية المختلفة لصحافة البياناس من خالل الغرس التدريج

 هداء الصحفيين التقليديين وردود أفعالهم مع آثار التفكير الحساني.
استطاع صحفيو البياناس التغلب علف مشكلة عدم ثقة الجمهور بالصحافة، من  -ح

خالل إضفاء الطابع المؤسسي علف مجموعة جديدة من القواعد واصتفاقياس التي 
 تتعلت بصحافة البياناس.

ن درجة عالية من التردد تجاه اهرقام ومحو اهمية يملك معظم الصحفيين المحترفي -ج
الحاسوبية، حيث ص يوجد سوى وسايل محدودة للتحقت من اهساساس التي تقوم 

 عليها البياناس.

 

 

                                                           

(1( Borges-Rey, Unravelling Data Journalism: A Study of Data Journalism Practice 

in British Newsrooms. 
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 :(1)(م2016)  & et alNiederer دراسة .15
هدفت الدراسةةةة إلف التعر  علف جوانب معينة تتعلت بصةةةحافة البياناس، والمهاراس التي 

العمل الصةةةةةةةةةةةةةةحفي، والتحدياس التي تواجهها، واعتمدس هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة علف المنهج  تؤثر علف
من وسةةةةةةةةةةايل اإلعالم في  ةالوصةةةةةةةةةةفي التجريدي، وفي إطاره تم إجراء دراسةةةةةةةةةةة حالة علف مجموع

من صةةةحفيي البياناس النمسةةةاويين، إلف جانب  (4 النمسةةةا، واسةةةتخدمت أداة المقانلة المنظمة مع 
من  عددٍ إلى  الدراســــة وتوصــــلتفية لمجموعة من وسةةةةةةايل اإلعالم، تحليل البياناس اصسةةةةةةتكشةةةةةةا

 النتائج، أهمها:

ُيعد وصف المشكلة وتجريدها، والتجميع التلقايي أو اليدوي للبياناس، وربطها استناًدا  -أ
إلف المعرفة والخبراس في الخلاية الصحاية من الخطواس الضرورية نحو تطوير 

 فة البياناس.اهساليب التي تناسب احتياجاس صحا
يهتم الصحفيون بالتغيراس التي تطرأ علف البياناس مع مرور الوقت، فلذلك يجب أن  -ح

 اصستخدام.  وسهلةتكون اهساليب المستخدمة مع صحافة البياناس مطورة 
يجب إجراء العديد من الدراساس صستكشا  أداة لصحافة البياناس يمكن تعميمها  -ج

 جال. علف الخبراء اهخرين في هذا الم
 :(2)(م2016) Yang  &Duدراسة  .16

هدفت الدراسةةةةة إلف تحديد موقف طلبة كلية الصةةةةحافة تجاه صةةةةحافة البياناس، ومسةةةةتوى 
دراكهم لها، وخبرتهم نها، وتنتمي هذه الدراسةةةة إلف البحوف الوصةةةاية اصسةةةتكشةةةافية، واسةةةتخدمت إ

طالبًا وطالبة من كلية الصةةةةةةةةحافة في  (121 المنهج اصسةةةةةةةةتقصةةةةةةةةايي، وأداة المقانلة المتعمقة مع 
 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتهون كونج، 

يحرص طالح الصحافة علف فهم صحافة البياناس وممارستها، ولكن ليس لديهم  -أ
 معرفة شاملة بجمع البياناس وتحليلها وتفسيرها.

فهم الطالح ، أدى إلف سوء المعاصرةغياح اهدواس الحسانية عن الصحافة  -ح
 صستخدام البياناس في التقارير اإلخبارية.

                                                           

(1( Niederer & et al, Visual Exploration of Media Transparency for Data Journalists: 

Problem Characterization and Abstraction. 

(2( Yang & Du, Storytelling in the Age of Big Data: Hong Kong Students’ Readiness 

and Attitude towards Data Journalism. 
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أندى طالح الصحافة استعدادًا كبيرًا لتعلم صحافة البياناس، والطالح الذكور أكثر  -ج
 معرفة بصحافة البياناس من اصناف.

 :(1)(م2016)  & et alSergioدراسة  .17
هدفت هذه الدراسةة إلف اسةتكشةا  نرامج التدريب الخاصةة بصةحافة البياناس من منظور 
متعدد الجنسةةةةةةةةةةةةةةياس، وذلك عن طريت إجراء تحليل مقارن لسةةةةةةةةةةةةةةتة دول أوروبية، وهي: ألمانيا، 
وسةةةةةةةةةةةةةةويسةةةةةةةةةةةةةةرا، وهولندا، وإيطاليا، وبولندا، والمملكة المتحدة، مع تغطية نماذج مختلفة من النظم 

فاس الصةةةحاية التي تم تغطيتهم من قبل الصةةةحفيتين هالين ومانشةةةيني، واسةةةتندس اإلعالمية والثقا
صةةحافة البياناس اهسةةاسةةين في  دربيمإلف المراجعة المكتبية مسةةتخدمًة أداة المقانلة المتعمقة مع 

 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتكل دولة من الدول المذكورة أعاله، 
لتدريس صحافة البياناس، فعلف سبيل المثال: يتم تقديم هذه توجد طرٌق مختلفة  -أ

 .البرامج في أوروبا من قبل المنظماس اهكاديمية، والمهنية، والمدنية
للغاية، ولكنه يهمل في كثير من اهحيان  حديثتعليم صحافة البياناس هو مجال  -ح

والمساءلة، الموضوعاس الصحاية اهساسية، مثل: القضايا اهخالقية، والشفافية، 
واصستجابة، رغم أهميتها في مجال الصحافة كوسايل متطورة للكشف عن الجوانب 

 الخاية للواقع.
توجد قواسم مشتركة نين المؤسساس غير اهكاديمية، مثل: المركز اهوروبي للصحافة  -ج

أو مركز الصحافة اصستقصايية، ومنافذ اهخبار الدولية الكبرى، مثل: الجارديان 
The Guardian ونيويورك تايمز New York Times بحيث تتولف هذه القواسم ،

 دوًرا رايًدا في جميع البلدان التي تم تحليلها.
 :(2)(م2015) Fink & Andersonدراسة  .18

هدفت الدراسةةةةةةةةة إلف فهم صةةةةةةةةحافة البياناس، وفحص ممارسةةةةةةةةتها الناشةةةةةةةةئة علف مسةةةةةةةةتوى 
المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاس، وتوقعاس مسةةةةةةةةتقبلها باسةةةةةةةةتخدام ظواهر البياناس المفتوحة كعدسةةةةةةةةة يتم من خاللها 
اسةةتكشةةا  صةةحافة البياناس، ومعرفة أدوار الصةةحفيين في عملياس صةةحافة البياناس المسةةتقبلية، 

ف الوصةةاية، واسةةتخدمت المنهج المقارن من خالل إجراء مقارناس نين وتنتمي الدراسةةة إلف البحو 

                                                           

(1( Sergio & et al, Teaching Big: Educational Strategies in the Field of Data 

Journalism: A Comparative Study in Five European Countries. 

(2( Fink & Anderson, Data Journalism in the United States. 
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دراساس مماثلة في ثالثة نالد: نلجيكا والسويد والنرويج، واعتمدس علف أداة المقانلة شبه المنظمة 
 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتمن أجل تعيين مجال صحافة البياناس الناشئة، 

البياناس ممارسة طبقية، حيث توجد انقساماس في بعض البلدان تعد ممارسة صحافة  -أ
نين منظماس غنية بالموارد ومنظماس فقيرة بالموارد، وفي نلدان أخرى نين عالم 

 الخطاح وعالم الممارسة.
يوجد تنوع كبير نين صحفيي البياناس من حيث خلاياتهم التعليمية ومهاراتهم وأدواتهم  -ح

ديد منهم يواجهون نفس المشكلة، مثل محاولة تحديد ومع ذلك فإن الع وأهدافهم،
 أدوارهم داخل مؤسساتهم وإدارة الموارد الشحيحة. 

ندمج عملياس  مستقبال وذلك صحافة البياناس في فنلندا لتطويرتوجد نظرة جديدة  -ج
 .إنشايها ونماذج اهعمال المفتوحة للبياناس

 :(1)(م2015) Kuutti &Uskaliدراسة  .19
إلف التعر  علف ممارسةةةةاس عمل صةةةةحافة البياناس أو الصةةةةحافة القايمة هدفت الدراسةةةةة 

علف البياناس، وأسةةاليب عملها، ومهاراس البياناس المتقدمة ومهاراس الترميز، والروابط القوية نين 
مقانالس مع أنرز  (6 اصستقصايية، واستخدمت أداة المقانلة، حيث استندس الدراسة إلف  التقارير

من النتائج،  عددٍ إلى  الدراســـة وتوصـــلتس الفنلنديين واهمريكيين والبريطانيين، صةةةةحفيين البيانا
 أهمها:

توجد ثالثة نماذج مختلفة علف اهقل لتنظيم ممارساس عمل صحافة البياناس، ومن  -أ
 المحتمل أن صحافة البياناس هي مستقبل الصحافة العامة.

 وليس تيار واحد فقط.يوجد تباين نين تيارين رييسيين لصحافة البياناس،  -ح
دخلت صحافة البياناس من الناحية النظرية مرحلة جديدة، حيث انتقلت من ندرة  -ج

البياناس وأدواتها إلف وفرتهما، وهذه المرحلة الجديدة تخلت ضغوطاس وتحدياس في 
 تعليم صحافة البياناس، سواء في غر  اهخبار أو مدارس الصحافة.

 :(2)(م2015) Knightدراسة  .20
الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة إلف التعر  علف البيةةانةةاس التي يتم تقةةديمهةةا في اهخبةةار المحليةةة في هةةدفةةت 

المملكة المتحدة، وتحليل وتصةةةةةةةةنيف أشةةةةةةةةكال وصةةةةةةةةيغ صةةةةةةةةحافة البياناس التي تعد ممارسةةةةةةةةة من 
ممارساس وسايل اإلعالم، وتنتمي هذه الدراسة إلف البحوف الوصاية، واستخدمت أسلوح تحليل 

                                                           

(1( Uskali & Kuutti, Models and Streams of Data Journalism. 

(2( Knight, Data journalism in the UK: A Preliminary Analysis of Form and Content. 
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مارس في  24 - 11جريدة يومية قومية تم نشرها في الفترة الواقعة ما نين  (112 لةةة  المضمون 
 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتفي المملكة المتحدة،  م2015عام 

تعتمد صحافة البياناس المقدمة علف المصادر المؤسسية بشكل كبير، وهناك دليل  -أ
 .ناسعلف ارتفاع نسبة الصحافة المستندة إلف البيا

يتم ممارسة صحافة البياناس بسبب جاذنيتها المريية، وخصايصها اصستقصايية،  -ح
 وتأثيرها الكلي.

تعد صحافة البياناس الموجودة في هذه الدراسة سطحية إلف حد كبير، وتم الحصول  -ج
 عليها من مصادر مؤسسية تقليدية وغير ملحوظة.

 :(1)(م2015) et al Tabary & دراسة .21
 م2013 – م2011إلف التعر  علف حاصس صحافة البياناس نين عامي هدفت الدراسة 

في مقاطعة كيبيك الكندية، وتحديد وفحص الجهاس الفاعلة، والوصةةةةةةةةول إلف البياناس، والظرو  
ة والممارسةةةةاس والمهاراس الحاسةةةةوبية واإلحصةةةةايية المطلوبة، واسةةةةتخدمت أسةةةةاليب التحليل الكمية ل

  من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتمنافذ إعالمية في كيبيك،  (6 

في إنتاج صحافة البياناس خالل هذه الفترة، ولكن هذا اإلنتاج قليل الجودة  هناك نموٌ  -أ
 وص يؤدي إلف تعلم الصحفيين مهاراس جديدة.

ُيعد عدم وجود نياناس عالية الجودة تقدمها حكومة المقاطعة والحكومة الفيدرالية أحد  -ح
 أهم العوايت الكبيرة أمام إنتاج صحافة البياناس عالية الجودة في كيبيك. 

إذا تحكم الصحفيين في جمع  مستقباًل  اوعمقً  اتصب  صحافة البياناس أكثر تطورً  -ج
البياناس وبصفة عامة نروتوكوصس اإلثباس العددي، حيث إذا تم فهم أن صحافة 
البياناس تتضمن التحليل اإلحصايي اهصلي، فإن نناء قاعدة نياناس هو جزء أساسي 

 من العملية.
 :(2)(م2015) Charbonneax & Ghouskouدراسة  .22

الصةةةةةحافة اصسةةةةةتقصةةةةةايية العمل بهدفت الدراسةةةةةة إلف الكشةةةةةف عن العالقة نين إجراءاس 
وصةةةةةةةةةةحافة البياناس، وكياية تفاعل الثقافاس الصةةةةةةةةةةحاية اهوروبية مع صةةةةةةةةةةحافة البياناس، ومدى 

                                                           

(1( Tabary & et al, Data Journalism’s Actors, Practices and Skills: A Case Study 

from Quebec. 

(2( Charbonneax & Ghouskou-Giannakou, “Data Journalism”, An Investigation 

Practice?: A Glance at the German and Greek Cases. 
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انعكاس خطاح صحافة البياناس علف ممارساس التحقيت، واهخالقياس المهنية والمثل الصحاية، 
البحوف الوصةةةةةةةةةاية، واسةةةةةةةةةتخدمت المنهج المقارن، حيث قارنت نين دولتين  وتنتمي الدراسةةةةةةةةةة إلف
 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلت، واليونانأوروبيتين: ألمانيا 

تختلف صحافة البياناس عن الصحافة اصستقصايية في أنها ص تعتمد علف حجم أو  -أ
هتم بالطريقة التي يتم نها نها تإجودة البياناس والمعلوماس المكشوفة فحسب، نل 

 تقديمها وعرضها.
معالجة اختصاصيي مثل العمل الصحفي  لفإدخل صحافة البياناس كفاءاس جديدة تُ   -ح

 التطبيقاس. ي مطور و  الغرافيك، يمصممو البياناس، 
تقوم صحافة البياناس نتنشيط النظرة التخيلية بانتكار أشكال النشاط الصحفي  -ج

 خرايط صحاية تفاعلية.التعاوني كتمثيل النصوص في 
 :(1)(م2013) Rapeliدراسة  .23

هدفت الدراسةةةةةةةة إلف التعر  علف صةةةةةةةحافة البياناس، واختال  عملية إنشةةةةةةةايها، وطريقة 
تقديم معلوماتها مقارنة بالصةةةةةةحافة التقليدية، والرؤية المسةةةةةةتقبلية لها من وجهة نظر الصةةةةةةحفيين، 
وتنتمي الدراسةةةة إلف البحوف الوصةةةاية، واسةةةتخدمت الدراسةةةة المنهج اصسةةةتكشةةةافي التحليلي، وأداة 

من  عددٍ إلى  الدراســـــة وتوصـــــلتفنلنديين متخصةةةةةةةةصةةةةةةةةين بصةةةةةةةةحافة البياناس،  (3 مع  المقانلة
 النتائج، أهمها:

سيتم اصستعانة بمصادر خارجية صستحداف صحافة البياناس، من أجل استخدام  -أ
 .اومعالجة البياناس اهكثر توافرً 

في  نشايها من حيث اصستعانة بمصادر خارجيةإتواجه صحافة البياناس تغيراس في  -ح
المؤسساس ، مع وجود قلت لدى الصحفيين من ألياس التواصل مع بعض مراحلها

 الخارجية المراد اصستعانة نها.
نشايها، خاصة فيما يتعلت باصستعانة إتواجه صحافة البياناس بعض التغييراس في  -ج

 ابمصادر خارجية لعملية إنشاء نياناس الصحافة بأكملها أو بعض مراحلها خيارً 
 مجرد وجود منظماس راسخة متخصصة في القيام بالعملياس.ب اممكنً 

 

 
                                                           

(1( Rapeli, Data Journalism: An Outlook for the Future Processes. 
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 :المحور الثاني: الدراسات التي تناولت العرض البصري للبيانات

 :(1)(م2019دراسة عصافرة ) .24
في المواقع اإلخبةةةاريةةةة  اإلنفوجرافيةةةكتهةةةد  هةةةذه الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلف التعر  علف واقع فن 

الفلسةةةةةةةطينية والمصةةةةةةةرية، وهي تنتمي إلف البحوف الوصةةةةةةةاية حيث اسةةةةةةةتخدمت منهج الدارسةةةةةةةاس 
المسةةةحية، وفي إطاره تم اسةةةتخدام أسةةةلوح تحليل المضةةةمون، ومنهج العالقاس المتبادلة الذي في 

ليل المضةةمون، إطاره تم اسةةتخدام أسةةلوح المقارنة المنهجية، واسةةتخدمت الدراسةةة أداة اسةةتمارة تح
وتم اختيار المواقع اإللكترونية لصةةةةةةةةةةةةةةحيفتي الرسةةةةةةةةةةةةةةالة واليوم السةةةةةةةةةةةةةةابع، ممثلتين لمجتمع المواقع 
اإللكترونية اإلخبارية للصحف الفلسطينية والمصرية، ومدة الدارسة كانت الحصر الشامل خالل 

 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة وتوصلتم، 2018 - م2017 عامي

في  اإلنفوجرافيكجاءس الموضوعاس الرياضية في المرتبة اهولف لموضوعاس فن  -أ
جاء الموضوعاس ثم  (،%31  اإلخبارية الفلسطينية والمصرية ننسبة المواقع

 وقل (،%20.6  الموضوعاس السياسية ننسبة تالها (،%22.8  اصقتصادية ننسبة
 .اصهتمام نباقي الموضوعاس

نفو جرافيك موقعي الدراسة، وجاء اصتجاه الطولي في تصدر اصتجاه العرضي لإل -ح
جاءس المساحة المربعة في نينما  (،%25.7  المرتبة الثانية في الرسالة ننسبة

 .(%35.7  الدرجة الثانية في اليوم السابع ننسبة
في موقعي  اإلنفوجرافيكجاء نوع الرسم ثنايي اهبعاد في صدارة اهساليب الفنية لرسم  -ج

كان اإلهمال واضحًا فيما  (%27.1  الخليط ننسبة، تاله (%71  الدراسة ننسبة
 .للرسم في البعد الثالث

 :(2)(م2019دراسة الربيعي والفيصل ) .25
 افي المواقع اإلخبارية نظرً  اإلنفوجرافيكتهد  الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة إلف معرفة أسةةةةةةةةةةةةةةةاليب توظيف 

 وتنتمي الدراسةةةةةةةةة إلف البحوف الوصةةةةةةةةاية، واسةةةةةةةةتخدمل دوار اصتصةةةةةةةةالية المتنوعة لإلنفوجرافيك، 
 المواقع افي إطاره أداة اسةةةةةتمارة تحليل المضةةةةةمون، فيما اختار  االمنهج المسةةةةةحي، واعتمد انالباحث

 العينة االسةةةةومرية نيوز وسةةةةكاي نيوز عربية والجزيرة نت كعينة للدراسةةةةة، كما اسةةةةتخدم :اإلخبارية
 سةةحب العينة علف أسةةلوح الحصةةر الشةةامل للعينة طوالفي  انالقصةةدية صختيار المفرداس معتمد
                                                           

 جرافيك في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصرية: دراسة تحليلية مقارنة. نفو( عصافرة، واقع اإل1 
 المواقع اإلخبارية: دراسة تحليليةجرافيك في  ( الربيعي، الايصل، التوظيف الصحفي لإلنفو2 
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من النتائج،  عددٍ إلى  الدراســـة وتوصـــلت( تصةةةةةميمًا، 151بلغت عينة الدراسةةةةةة  و أشةةةةةهر،  (3 
 أهمها:

إن  ، وهذا يشير إلف تنوع الموضوعاس أيضًا.اإلنفوجرافيكتنوع مصادر معلوماس  -أ
 عن اآلخر، فلكل موقعكل موقع من المواقع المبحوثة امتاز بشكل ننايي يختلف 

 بصمته.
 وفايدة كل عنصر من العناصر المكونة اإلنفوجرافيكإدراك المواقع المبحوثة ههمية  -ح

عقلية للموضوع  ارً من حيث تقديمها بصورة مشتركة لتعطي صو  اإلنفوجرافيكلبنية 
 تخلو من المؤشراس العاطاية والنفسية وص

 :(1)(م2018دراسة الدلو ) .26
، وتنتمي اإلنفوجرافيكب التعر  علف مدى اهتمام صةةةةةةةحيفة الرسةةةةةةةالة تهد  للدراسةةةةةةةة إلف

العالقاس المتبادلة  الدراسةةةةةةةةةةةةة إلف البحوف الوصةةةةةةةةةةةةاية، كما اعتمد الباحث منهج المسةةةةةةةةةةةة  ومنهج
واستخدم استمارة تحليل  واستخدم في إطاره أسلوبين: دراسة الحالة، ودراسة العالقاس اصرتباطية،

 من النتائج، أهمها: عددٍ إلى  الدراسة صلتوتو المضمون كأداة للدراسة. 

دون غيرها من الصحف الفلسطينية،  اإلنفوجرافيكاهتمام صحيفة الرسالة بفن  -أ
  بشكل دوري منتظم من حيث الموعد والمساحة والمكان والتاريخ. وصدوره

ننسبة في صحيفة الرسالة بالواقع المحلي  اإلنفوجرافيكترتبط معظم قضايا رسوم  -ح
 يعطيها فرصة أكبر لالطالع عليها. هو ما و ، (82.4% 

 لم يذكر مصدرها، إذ نلغت اإلنفوجرافيكنينت الدراسة أن معظم معلوماس رسوم  -ج
، وهذا يقلل من مصداقيتها، رغم أنه يحسب للصحيفة أن (%59.4 نسبتها 

 من مجموع رسومها من تصميمها. (82.6% 
 :(2)(م2018دراسة لبد ) .27

علف درجةةةة اهتمةةةام المواقع الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةةةة اإللكترونيةةةة  هةةةدفةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلف التعر 
ومجاصته في تلك المواقع، وتنتمي الدراسةةةةةةةةةةةة إلف  اإلنفوجرافيكوأهم اسةةةةةةةةةةةتخداماس  ،اإلنفوجرافيكب

واعتمد الباحث علف منهج الدراسةةةةةاس المسةةةةةحية، واسةةةةةتخدم في إطاره أسةةةةةلوح  البحوف الوصةةةةةاية،
واسةةةةةتخدمت الدراسةةةةةة اسةةةةةتمارة تحليل المضةةةةةمون كأداة لجمع المعلوماس، فيما  تحليل المضةةةةةمون،

                                                           

 جرافيك في الصحافة الفلسطينية: دراسة حالة لصحيفة الرسالة. نفواإل ،( الدلو1 
 جرافيك: دراسة تحليلية مقارنة. ( لبد، استخدام المواقع اصلكترونية الفلسطينية لإلنفو2 
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وكالة ، موقع القدس اإلخبارية: إلكترونية فلسةةةةةةةةةةةةةةطينية كعينة للدراسةةةةةةةةةةةةةةة، وهي( مواقع 4 اختارس 
 اإلنفوجرافيكوالمركز الفلسةةةطيني لإلعالم، وتمت دراسةةةة  ،فلسةةةطين اليوم وكالة اإلخبارية،شةةةمس 

إلى  الدراســــة وتوصــــلت( مفردة، 93جمالي العيناس  إ، وبلغ م2015 أغسةةةةةطس 31حتف تاريخ 
 من النتائج، أهمها: عددٍ 
 ن اختلفت درجة اهتمامها وشكلإ، و اإلنفوجرافيكنيان اهتمام مواقع الدراسة بفن  -أ

 اصهتمام.
 تميز موقع المركز الفلسطيني االثانت، فيم اإلنفوجرافيكاعتماد مواقع الدراسة علف  -ح

 استخدامه لإلنفوجرافيك المتحرك  الفيديو(.لإلعالم في 
 (%51.6 ، فقد نلغت نسبتها اإلنفوجرافيكتنوع مواقع الدراسة في اعتمادها علف فن  -ج

مصمميها عن مواقع أخرى، في حين نلغت نسبة اعتمادها علف طواقمها أو نقال 
 35.4%.) 

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

تشابه واختال  نين هذه الدراسة والدراساس  بظهر جوانباستعرال الدراساس السابقة ت
 السابقة، ويمكن رصد هذه الجوانب كما يأتي:

ويمكن توضي  أوجه التشابه واصختال  نين موضوع الدراسة والدراساس موضوع الدراسة:  .1
 السابقة من خالل:

السابقة تناولت هذه الدراسة موضوع صحافة البياناس، وبذلك تتفت مع جميع الدراساس  .1.1
 في تناول للموضوع بشكل عام.

تتفت الدراسة مع بعض الدراساس السابقة في تناولها للبداياس الناشئة لممارسة صحافة  .2.1
&  Wrightستراليا تناولتها دراسة أالبياناس في البلدان المختلفة، فنشأتها في 

Doyle  2018وفي إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية دراسة م ،)Borges-Rey 
( ودراسة مBorges-Rey  2016(، وفي المملكة المتحدة دراسة م2017 

Knight  2015وفي نلجيكا والسويد والنرويج دراسة م ،)Fink & Anderson 
 (.مKnight  2015(، وفي كيبيك الكندية دراسة م2015 

تتفت الدراسة مع الدراساس السابقة في تناولها للمهاراس الضرورية لممارسة صحافة  .3.1
(، مZotto & et al  2019دراسة م(، و 2020دراسة أنو عبدون   البياناس مثل

(، ودراسة مNiederer & et al  2016(، ودراسة مBahareh  2018 ودراسة
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(، مKuutti & Uskali  2015(، ودراسة مFink & Anderson  2015دراسة 
 (.مTabary & et al  2015ودراسة 

تتفت الدراسة مع بعض الدراساس السابقة في تناولها ل بعاد المختلفة لصحافة  .4.1
 Cheruiyot(، ودراسة مZotto & et al  2019البياناس، حيث تناولت دراسة 

& Conill  2019ودراسة م ،)Kalatzi & et al  2018الجوانب التقنية م )
نينما اختلفت عن  ؛ار والبياناسلوجيا الرقمية والتطبيقاس المتعلقة باهخبو وتطور التكن

( التي تناولت اهبعاد اهخالقية لصحافة البياناس، مCraig & et al  2017دراسة 
( التي تناولت مCharbonneax & Ghouskou  2015واختلفت عن دراسة 

 روابط العمل نين الصحافة اصستقصايية وصحافة البياناس.
( في تناولها لعالقة صحافة مKalatzi & et al  2018تتفت الدراسة مع دراسة  .5.1

 البياناس بحرية تدفت المعلوماس.
تتفت الدراسة مع الدراساس السابقة في تناولها للتحدياس التي تواجهها مثل دراسة  .6.1

ودراسة  (،مBorges-Rey  2017( مKalatzi & et al  2018دراسة 
Borges-Rey  2016دراسة و (، مNiederer & et al  2016م.) 

 معظم مع تتفتوهي نذلك ، الوصايةتصنف هذه الدراسة ضمن الدراساس  الدراسة:نوع  .2
 Cheruiyot، (مZotto & Lugmayr  2019 اسدراس، باستثناء السابقةالدراساس 

& Conill  2019م) ،Bahareh  2018) ،Lim  2018م) ،Sergio & et al 
 الدراساسأي نوع من إلف التي لم تحدد ، (مKuutti &Uskali  2015و، (م2016 

 تنتمي إلف البحوف الوصاية. ن كان يظهر من خالل اهساليب واهدواس أنهاإتنتمي، و 
تتفت مع دراسة أنو  ، وهي نذلكاصستقصاءتستخدم الدراسة صحيفة  :األدوات المستخدمة .3

الدراساس السابقة، حيث استخدمت عدد من  بقيةتختلف عن م(، و 2020عبدون  
، ودراسة (مCheruiyot & Conill  2019الدراساس السابقة أداة المقانلة مثل دراسة 

Wright  &Doyle  2018ودراسة م ،)Borges-Rey  2017دراسة ، و (مFink & 

Anderson  2015وتختلف أيضا عن دراسة (م ،Zotto & et al  2019دراسة، و (م 
Ausserhofer & et al  2017ودراسة (م ،Craig & et al  2017ودراسة (م ،

Knight  2015التي استخدمت استمارة تحليل المضمون. (م 
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، ويشمل فلسطينفي  خبراء اإلعالميتمثل مجتمع الدراسة في  مجتمع الدراسة والعينة: .4
بالمؤسساس الصحاية في العاملين و  الصحفيينأساتذة الصحافة بالجامعاس الفلسطينية 

 ، وهي نذلك تختلف في المجتمع والعينة عن جميع الدراساس السابقة.فلسطين

( في استخدامها لنظرية انتشار مBorges-Rey  2016تتشابه الدراسة مع دراسة  .5
 المبتكراس، فيما لم تذكر بقية الدراساس نوع النظرية التي تم استخدامها.

الدراسة جديد فهو يتناول صحافة البياناس في فلسطين وهو مم ا سبت؛ يتض  أن موضوع 
موضوع لم يسبت دراسته حسب علم الباحث، كما أن الدراسة تتميز عن الدراساس السابقة في 

 في مجتمع الدراسة وعينتها. انوعها، وفي استخدامها لصحيفة اصستقصاء في جمع البياناس، وأيًض 

 :حدود الستفادة من الدراسات السابقة

 أهمها:، في عدة مجاصسالباحث من الدراساس السابقة  استفاد

إحساس الباحث بأهمية موضوع الدراساس السابقة التي تناولت صحافة البياناس  دعمت .1
في تحديد الموضوع والمشكلة، وتشكيل تصور عام حول صحافة  وساعدته الدراسة،

 البياناس وتطورها، ومن ثم نلورة مشكلة الدراسة وصياغتها.
ويحقت صحي ، ينسجم مع موضوعها  بشكل علمي وتساؤصتهاأهدا  الدراسة  صياغة .2

  اههدا  التي تسعف إليها الدراسة.
سبة للدراسة، كونها تتفت مع قسم كبير من التعر  علف المناهج واهساليب واهدواس المنا .3

 الدراساس السابقة في النوع والمنهج واهسلوح.
 عداد اإلطار المعرفي للدراسة.إ التعر  علف الكتب والدراساس والبحوف التي تساعد في  .4
 منها في تصميم أداة الدراسة. اصستفادة .5
 النتايج النهايية للدراسة. مناقشة في استفاد الباحث منها .6

 :: الستدلل على المشكلةيااانث
في اهتمام  اواضحً  ا، قصورً للصحف الفلسطينية اليومية من خالل متابعتهصحظ الباحث 
بصةةةحافة البياناس، بالرغم من أهميتها الكبيرة، ودورها المتصةةةاعد، وللوقو   ةالصةةةحف الفلسةةةطيني

أجرى الباحث دراسةةةة اسةةةتكشةةةافية تحليلية علف عينة من الصةةةحف  ،علف ذلك بشةةةكل علمي دقيت
: القدس، اهيام، الحياة الجديدة، فلسةةةطين، واصسةةةتقالل، خالل شةةةهري اليومية الخمس الفلسةةةطينية
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( أعداد من كل صحيفة باستخدام 8، نواقع  ا( عددً 40م شملت  2019سبتمبر وأكتوبر من عام 
را  سة عن النتايج اآلتية:اهسبوع الصناعي، وقد كشفت الد 

خلت الصحف الفلسطينية اليومية الخمس: القدس، اهيام، الحياة الجديدة، فلسطين،  .1
 واصستقالل من أي موضوعاس صحاية قايمة علف البياناس.

، : القدس، اهيام، الحياة الجديدة، فلسطينالخمسخلت الصحف الفلسطينية اليومية  .2
صحافة البياناس في عرل موضوعاتها سواء  أي تصميماس تستخدمها منواصستقالل 
 أو الخرايط أو الرسوم البيانية. اإلنفوجرافيك

والمهنيين الممارسةةةةةةةةةةةةةةين  نكما قام الباحث بإجراء مقانالس مع خبراء اإلعالم اهكاديميي
حتف  م2019نوفمبر  7خبراء، وذلك في الفترة الممتدة من  (10  مللعمل الصةةةةةةةةةحفي، نلغ عدده

المهاراس و ، لمعرفة آرايهم حول مدى اسةةةةتخدام صةةةةحافة البياناس في فلسةةةةطين، م2020فبراير  4
 ،هاوالتحدياس التي تواجهها، إضافة الي التعر  علف أهم مقترحاس تطوير  لممارستها،الضرورية 

 : (1 جراء مقانالس شخصية معهم، وكانت النتايج علف النحو التاليإوذلك من خالل 

، اإلنفوجرافيكتستخدم الصحف الفلسطينية اليومية اهشكال والرسوم البيانية، وتصميماس  .1
فهي عبارة عن عملية متكاملة وليس المخرج  ذلةةك،لكن صحافة البياناس حقل أوسع من 

 حدى نتايج تلك العملية.إالبصري إص 
اناس سردية ص حصايياس الموجودة في الصحف الفلسطينية هي عبارة عن نياهرقام واإل .2

ظهار للروابط المختلفة نين إنتايج حولها، ويتم ذكرها دون عقد أي مقارناس أو  لفإتنتهي 
 حصايياس.تلك اهرقام واإل

                                                           

 (.2020فبراير  4محمد أبو الرب، قابله حمزة أبو عليان ) (1)

 (.2019نوفمبر  9عيسى، قابله: حمزة أبو عليان )طلعت 

 (.2019نوفمبر  9ماجد تربان، قابله: حمزة أبو عليان )
 (.2019نوفمبر  9زهير عابد، قابله: حمزة أبو عليان )
 (.2019نوفمبر  8غسان حرب، قابله: حمزة أبو عليان )
 (.2019نوفمبر  8موسى طالب، قابله: حمزة أبو عليان )

 (.2019نوفمبر  8يع، قابله حمزة أبو عليان )محمد أبو رب
 (.2019نوفمبر  8مفيد أبو شمالة، قابله: حمزة أبو عليان )
 (.2019نوفمبر  7بشار برماوي، قابله: حمزة أبو عليان )
 (.2019نوفمبر  7أمجد التميمي، قابله: حمزة أبو عليان )
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يجب أن تتوفر في الصحفي الذي يعمل في مجال صحافة البياناس العديد من المهاراس  .3
اإلضافة الي المهاراس وتصورها، بومعالجتها ومقارنتها طريقة جمع البياناس بالمتعلقة 

 اهساسية للعمل الصحفي.
اتفت الخبراء علف أن هناك صعوبة في الحصول علف البياناس والمعلوماس بسبب عدم  .4

تاحة قواعد البياناس في فلسطين، حيث أنه لم ٌيقر قانون حت الحصول علف المعلوماس إ
التي تقدمها  ، كما أن بعض البياناسم2006المقدم إلف المجلس التشريعي في عام 

المؤسساس تكون نياناس مغلوطة وتدخل في إطار الدعاية للمؤسساس، وأن اصنقسام 
 االسياسي الفلسطيني عزز من قضية عدم اإلفصاو عن البياناس، اهمر الذي شكل عايقً 

 أمام الصحفيين الذي يعملون في هذا المجال.
وجود قايم باصتصال تواجه صحافة البياناس في فلسطين العديد من التحدياس أنرزها عدم  .5

، وعدم اقتناع بعض المؤسساس الصحاية وتوظيف صحافة البياناس قادر علف اسةتخدام
 بمواكبة التطور في هذا المجال، ورغبتها بالمحافظة علف وضعها الحالي.

الفلسطينية تسعف لتطوير الكادر لديها بعقد ذكر الخبراء أن بعض المؤسساس الصحاية  .6
دوراس في مجاصس قريبة من صحافة البياناس، مثل صحافة المواطن، والفيديوجرافيك، 

دراكها ههمية صحافة البياناس ستعمل جاهدة لتدريب كوادرها إوالمونتاج وغيره وفي حال 
 في هذا المجال.

الجامعاس الفلسطينية نتدريس صحافة عالم بأجمع الخبراء علف ضرورة قيام أقسام اإل .7
البياناس، وذلك من خالل مساق مستقل أو موضوعاس ضمن مساقاس أخرى، كما يجب 
عقد دوراس تدريبية للخريجين من خالل مراكز التعليم المستمر، وأن يتم تفادي إشكالية 

 عدم وجود خبراء في مجال صحافة البياناس باصستعانة بخبراء دوليين. 
تاحة إبراء أن صحافة البياناس ستتطور وستنمو في فلسطين سريعاً خاصة إذا تم أجمع الخ .8

الفرصة أمام جيل الشباح من الصحفيين للعمل في هذه المجال فهو اهقدر علف تنفيذها 
 ولديه الرغبة علف تطوير مهاراته باستمرار.

 :: مشكلة الدراسةاثالثا 
البيانات في فلسطين من وجهة نظر  التعرف على صحافة تم تحديد مشكلة الدراسة في

، ومصةةةةةةةةةةةةةةةةادرهةةا ،ومتطلبةةاتهةةامةةدى اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدامهةةا،  علف الوقو ، وذلةةك من خالل عَلمخبراء اإل
ودور  ، وأشةةكالها الصةةحاية، والعرل اهمثل لها،وموضةةوعاتها ،والمهاراس الضةةرورية لممارسةةتها
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لوجيا اصتصةةةةةةةةةةةةةةةال في تعزيزها، وعالقتها بحرية تدفت المعلوماس، والتحدياس التي تواجهها، و تكن
 .في فلسطين ومقترحاس تطويرها

 :: أهمية الدراسةارابعا 
 :خالل النقاط التاليةاسة أهميتها من تكتسب الدر 

الحالي، التطور الحقيقي للصحافة في العصر ها اههمية الكبيرة لصحافة البياناس، باعتبار  .1
وقدرتها علف جذح أكبر عدد من القراء، وتقديم منتج صحفي يعتمد علف كم كبير من 

 البياناس المعقدة بشكل مبسط.
حسب  جدة الدراسة حيث تعتبر هذه الدراسة اهولف فلسطينيًا في مجال صحافة البياناس .2

 اطالع الباحث.
 ةةي مجةةةال صحافة البياناس.فةةةت  المجةةةال تجةةةاه عمةةةل دراسةةةاس متنوعةةةة فة .3
ود وجلمداد المكتبة اإلعالمية العربية وخاصة الفلسطينية ندراساس حول صحافة البياناس، إ .4

العربية التي تناولت صحافة البياناس مقارنة بالدراساس اهجنبية التي  سالدارساندرة في 
 ها.تناولتها من جميع جوانب

 ، بإطارها النظري، وتطبيقها العملي.تقديم رؤية متكاملة عن صحافة البياناس .5
من خالل حثهم علف تطبيت صحافة البياناس  لقايمين علف الصحافة الفلسطينيةمساعدة ا .6

 للنهول نواقع مؤسساتهم الصحاية.
تطبيت صحافة البياناس يؤدي لتطوير المحتوى المقدم في الصحف الفلسطينية ما يمكنها  .7

 مقرويية الصحف.من المنافسة واصستثمار، وزيادة 

 :: أهداف الدراسةاخامسا 
 صحافة البيانات في فلسطين التعرف علىتحقيت هد  رييس، هو: إلف تسعف الدراسة 

، وينبثت عن هةةذا الهةةد  الرييس مجموعةةة من اههةةدا  الفرعيةةة، عَلممن وجهة نظر خبراء اإل
 :هي

صحافة البياناس في فلسطين، ومتطلباتها ومصادرها من وجهة  وجودالتعر  علف مدى  .1
 نظر خبراء اإلعالم.
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التعر  علف الموضوعاس التي ينبغي أن تتناولها صحافة البياناس في فلسطين، واهشكال  .2
 التي توظفها، والعرل اهمثل لها من وجهة نظر خبراء اإلعالم.

ودور تكنولوجيا  في فلسطين بياناسالتعر  علف المهاراس الضرورية لممارسة صحافة ال .3
 من وجهة نظر خبراء اإلعالم. اصتصال في تعزيزها

التعر  علف عالقة صحافة البياناس بحرية تدفت المعلوماس في فلسطين من وجهة نظر  .4
 خبراء اإلعالم.

التعر  علف التحدياس التي تواجه صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء  .5
 حاتهم نحو تطويرها.، ومقتر اإلعالم

 :: تساؤلت الدراسةاسادسا 
في ضةةةةوء مشةةةةكلة الدراسةةةةة وأهميتها وأهدافها تحاول الدراسةةةةة اإلجابة علف تسةةةةاؤل رييس 

وينبثت عن هذا  ،عَلم؟من وجهة نظر خبراء اإل واقع صـــــــحافة البيانات في فلســـــــطين ماهو: 
 :هيالتساؤل الرييس مجموعة من التساؤصس الفرعية، 

 من وجهة نظر خبراء اإلعالم؟ الصحافة الفلسطينيةصحافة البياناس في  وجودما مدى  .1
 ما متطلباس صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء اإلعالم؟ .2
 ما أهم مصادر صحافة البياناس من وجهة نظر خبراء اإلعالم في فلسطين؟ .3
وجهة نظر خبراء ما المهاراس الضرورية لممارسة صحافة البياناس في فلسطين من  .4

 اإلعالم؟
ما أهم الموضوعاس التي ينبغي أن تتناولها صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر  .5

 خبراء اإلعالم؟
ما أهم اهشكال الصحاية التي ينبغي أن توظفها صحافة البياناس في فلسطين في تناول  .6

 موضوعاتها من وجهة نظر خبراء اإلعالم؟
وجهة نظر خبراء  منالعرل اهمثل لموضوعاس صحافة البياناس في فلسطين ما  .7

 اإلعالم؟
ناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء الوجيا اصتصال في تعزيز صحافة البيو ما دور تكن .8

 اإلعالم؟
البياناس في فلسطين من التي يمكن توظيفها مع صحافة ما أهم البرامج واهدواس المتاحة  .9

 اإلعالم؟وجهة نظر خبراء 
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ما عالقة صحافة البياناس بحرية تدفت المعلوماس في فلسطين من وجهة نظر خبراء  .10
 اإلعالم؟

 ما التحدياس التي تواجه صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء اإلعالم؟ .11
 صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء اإلعالم؟ مقترحاس تطويرما  .12

 فروض الدراسة:: اسابعا 

( نين دور α ≤0.05توجد عالقة ارتباطية ذاس دصلة إحصايية عند مستوى دصلة   .1
 .في فلسطين ودرجة وجودهالوجيا اصتصال في تعزيز صحافة البياناس في فلسطين، و تكن

( نين حرية تدفت α ≤0.05توجد عالقة ارتباطية ذاس دصلة إحصايية عند مستوى دصلة   .2
 .في فلسطين افة البياناسصح ووجودالمعلوماس في فلسطين 

مدى وجود صحافة ( في α ≤0.05توجد فروق ذاس دصلة إحصايية عند مستوى دصلة   .3
وجهة نظر خبراء اإلعالم تعزى للمتغيراس الديمغرافية  النوع، نياناس في فلسطين من 

 عمل، الخبرة، مكان السكن(.الالعلمي، طبيعة  المؤهلوالعمر، 

 : اإلحصائية للدراسةالمتغيرات : اثامنا 
 وضع الباحث مجموعة من المتغيراس لدراسته، وهي علف النحو التالي:

 :وتتمثل في المتغيرات المستقلة: .1
 نثف.أذكر،  :: وله مستويان، هماالنوع .1.1
 45سنة إلف أقل من  35 سنة، ومن 35وله أربعة مستوياس، هي: أقل من : العمر .2.1

 .سنة فأكثر 55سنة، ومن  55سنة إلف أقل من  45سنة، ومن 
، بكالوريوس، فما دون : دنلوم متوسط ، هيوله أربعة مستوياسالمؤهل العلمي:  .3.1

 دراساس عليا.
 . مصمم نياناس، أكاديمي، صحفي، هي: : وله ثالثة مستوياسعملالطبيعة  .4.1
، سنة 15سنواس إلف أقل من  10من هي: ، مستوياس ثالف: وله سنوات الخبرة .5.1

 .سنة فأكثر 20و، ةسن 20إلف أقل من  ةسن 15ومن 
 ة.هما: قطاع غزة، الضفة الغربي، : وله مستويينالسكن .6.1
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: ويتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة علف صحيفة اصستقصاء حول المتغير التابع .2
 عالم.صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء اإل

 تاسعاا: حدود الدراسة:

التعر  علف صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء وهو  الحد الموضوعي: .1
 .عالماإل

جراء المس  الميداني علف عينة الدراسة، وذلك في الفترة الزمنية إوهي فترة  الحد الزماني: .2
 .م2020 ديسمبر 31 –أكتوبر  01الممتدة من 

اسة، كون للدر  احدد الباحث محافظاس قطاع غزة والضفة الغربية مكانً  الحد المكاني: .3
ستقالل يقيمون فيها، اصو ، القدس، الحياة الجديدة، اهيام، فلسطين :صحف الصحفيين في

اإلسالمية،  الجامعة :في كل من ن و واهكاديمين و عالم الممارسكما ويقيم فيها خبراء اإل
 .جامعة اهزهر، جامعة اهقصف، جامعة النجاو الوطنية، جامعة نيرزيت، وجامعة الخليل

 :اإلطار النظري للدراسةعاشراا: 
 ،نظرية نشــــر المبتكرات "انتشــــار األفكار المســــتحدثة"اعتمد الباحث في دراسةةةةةةته علف 

 وفيما يلي عرل مختصر لمباد  النظرية وكياية توظيفها في الدراسة:

 م،2003 - م1995عامي نين  وطورها م1983 عام قدمها روجرز نظرية انتشــــــار المبتكرات:
خصايص  هي:، خمسة عناصر صنتشار المبتكراس ، وحدد(1 اصنتكاراس"نشر ونشرها في كتاح "

 .(2 ، والجهود المبذولة لتعزيز عوامل التغييرالنظام اصجتماعي، الوقت، قنواس اصتصال، اصنتكار

في نظرية انتشةةةةةار المبتكراس علف نطاق واسةةةةةع في دراسةةةةةاس تبني التكنولوجيا  تسةةةةةتخدمو 
تؤكد نظرية نشةةةةةةةر اصنتكاراس علف أن تبني اصنتكار يتضةةةةةةةمن عموًما التخصةةةةةةةصةةةةةةةاس، و مختلف 

 .(3 والتأكيد ،التنفيذ، القرار، اإلقناع، المعرفة :خمس خطواس رييسية

أو نمط جديد يتم اسةةةةةةةةةةةةتخدامه في الحياة، ويعر  إيفرس ، سةةةةةةةةةةةةلوحأأو فكرة جديدة،  أي البتكار:
روجز المتخصص في علف اصجتماع عملية تبني اهفكار الجديدة والمستحدثاس نوجه عام بأنها: 

                                                           

(1( Ifeduba, Validation of Digital Publishing Innovation Adoption Framework (p 2). 

(2  ( Sahin, Detailed review of rogers diffusion of innovations theory and educational 

technology-related studies (p 16). 

(3  ( Abukhzam, Workforce Attitude on Technology Adoption and Diffusion (p 69). 
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"العملية العقلية التي يمر خاللها الرد من وقت سةةةةةةةةةةماعه أو علمه بالفكرة أو اصنتكار حتف ينتهي 
 .(1 به اهمر إلف أن يتبناها"

روجز وشةةةةةةةةةةةةةةومبكر نموذجهما كوجهة نظر مركبة صنتشةةةةةةةةةةةةةةار المبتكراس في النظام ويقدم 
 ا لفهمنا صنتشار الرسايل اصتصالية وتأثيرها.كبيرً  اسهامً إاصجتماعي، ويعد هذا النموذج 

ويقتبس كَلهما عناصـــــر عملية تدفق المعلومات الخاصـــــة بالبتكار من نموذج ديفيد 
 وذلك على النحو التالي:، برلو

 المخترعون والعلماء، وعوامل التغيير اصجتماعي، وقادة الرأي.المصدر:  .1
 اصنتكار الجديد.الرسالة:  .2
 عالم، وقنواس اصتصال الشخصي.قنواس وسايل اإلالوسيلة:  .3
 أعضاء الجمهور في النظام اصجتماعي.المستقبل:  .4
 تغيير في اهفكار، واصتجاهاس والسلوك.األثر:  .5

والتكنولوجياس والممارساس  أن اصنتشار عبارة عن انتقال اهفكار روجرز يذكر مفهوم النتشار:
المبتكراس والفشةةةةةةل  الجديدة من مصةةةةةةادر انتكارها إلف الناس، والنجاو الذي يصةةةةةةاد  بعض هذه

 الذي يصةةةةةةةةةةةةاحب اآلخر وظرو  النجاو وأسةةةةةةةةةةةةباح الفشةةةةةةةةةةةةل، فاصنتشةةةةةةةةةةةةار مرتبط إذا بالتجديداس
الفكرة بالبعد الزمني الذي اسةةةةةةةةةةةةةةتخدمت فيه هول مرة، كما أن واصنتكاراس، وتقاس مدى حداثة 

ويحلل المهتمون بالنتشـــــــار عملية ، الفكرة هي التي تحدد رد فعل الشةةةةةةةةةةخص اتجاه حداثة هذه
  :(2)النتشار إلى أربعة عناصر رئيسية

 .innovation التجديد واصنتكار :أولها .1
 .communication هو مجرى اصتصال ثانيها: .2
حيث إن عملية اصنتشار تدور وتجري ، social system هو التنسيت اصجتماعي ثالثها: .3

 .داخل نست اجتماعي معين
الزمن، والتنسيت اصجتماعي مفهوم شايع اصستخدام في السوسيولوجيا  هو :الرابع العنصر .4

اهفراد يتباينون وهم معنيون نتحقيت هد  جمعي،  الحديثة، ويشير إلف مجموعة من
 . هذا النست كما يمثلون فيه جماعاس غير رسمية ومؤسساس ومنظماس فيويمثل اهفراد 

                                                           

 (.254تصال ونظرياته المعاصرة )ص مكاوي، السيد، ال (1)
 (.210 ص) الطنوبي، نظريات التصال (2)
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إلف أن   chine et bineلقد ذهب كل من العالمين شةةةين وبين اســتراتيجيات التصــال والتغيير:
 التي تركز علف persuasion  واإلقناععوامل التغيير يمكن أن تسةةةةتخدم إسةةةةتراتيجية اصسةةةةتمالة 

التي  ،مبريقي العقالني، أو إسةةةةةةتراتيجية إعادة التعلمالحاصس النفسةةةةةةية والتي توصةةةةةةف بالمدخل اإل
إدخال تغييراس في السةةةةةلوك عن طريت خلت الدافع الضةةةةةروري أوص للتغيير، والتي يطلقون  تحاول

والتي تركز  ،(مدخل القوة واإلكراه   ة القوةالقاعدي وإعادة التعليم، أو إسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجي عليها المدخل
 .(1 انيً ا أو أدا أو سياسيً للعقوبة أو الجزاء سواء كان اقتصاديً  علف اهشكال المحددة

هي عملية عقلية ذهنية تختص بالفرد وتتكون من عدة مراحل، تبدأ بالسةةةةماع عن  عملية التبني:
لخصةةةايص الشةةةخص، وغير ذلك من العوامل التي ا الفكرة وتأخذ فترة زمنية تطول أو تقصةةةر وفقً 

 .(2 تؤثر في هذا الشخص وفي قدراته وإمكانياته صتخاذ قرار التبني
ولقد تعددس تعريفاس التبني علف الرغم من ذلك فقد اتسةةةةةةةةةةةةةةقت تلك التعريفاس من حيث 

ا منذ أن المضةةةةةةةةمون مع التعريف الذي أورده روجرز بأنها: "العملية العقلية التي يمر الفرد خالله
ا من سةةةةةةلوكه، ومن المسةةةةةةلم به أن يسةةةةةةمع عن فكرة جديدة هول مرة حتف تصةةةةةةب  هذه الفكرة جزءً 

عملية تبني المبتكراس الجديدة التي تسةةةةبقها عملية أخرى وهي عملية نشةةةةر تلك المبتكراس، والتي 
منها نواسةةةةةطتها تنتقل المبتكراس الجديدة من مصةةةةةادرها اهصةةةةةلية إلف عدد كبير من المسةةةةةتفيدين 

عبر مختلف وسةةةةةةةةايل اصتصةةةةةةةةال، بوية تعريفهم نها وحثهم علف تبنيها ووضةةةةةةةةعها في حيز التنفيذ 
 .(3 الفعلي"

وتجدر اإلشةةارة إلف أن مسةةألة الحداثة أمر ذاتي ونسةةبي، وأن المبتكراس تتغير من الجدة 
 .(4 إلف القدم نتغير الزمن وتتباين نظرة اهشخاص إليها وموقفهم منها

 :(5 أن عملية النتشار تعتمد على توافر العناصر اآلتية مما سبق يتضح

 المبتكراس الجديدة. .1
 انتقال المبتكر من خالل قنواس اصتصال. .2
 الزمن الذي يتم فيه عملية نقل وتوصيل المبتكر إلف المستفيدين أو المستهدفين منه .3

 .والمستقبلين(

                                                           

 (.298)ص  أبو أصبع، التصال واإلعالم في المجتمعات المعاصر (1)
 (.214)ص الطنوبي، نظريات التصال ( 2)
 .214( المرجع السابق، ص 3)
 .214( المرجع نفسه، ص 4)
 .214( المرجع نفسه، ص 5)
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 :(1)مراحل عملية التبني

 وفي هذه المرحلة يتعرل الفرد للفكرة ويحس بحاجة شديدة إلف مرحلة الشعور بالفكرة: .1
معلوماس كافية عنها، ويرى أغلب العلماء أن السماع بالفكرة الجديدة يكون بالمصادفة 

 المحضة.
ا في التعر  علف دقايت الفكرة وفي هذه المرحلة يصب  الفرد راغبً  مرحلة الهتمام: .2

 ولها.ويسعف إلف تنمية معلوماته ح الجديدة،
 ا علف موقفها عقليً وفي هذه المرحلة يطبت المرء الفكرة المستحدثة تطبيقً  مرحلة التقييم: .3

، وبعدها يقرر إن كان عليه أن يجرح الفكرة وكذلك موقفه الذي يتوقعه مستقباًل  ،الراهن
هذه المرحلة إلف تردد كبير من المتبني لذلك فهو يحتاج إلف التشجيع  أم ص، وتخضع

 القوي.
وفي هذه المرحلة يستخدم المرء الفكرة المستحدثة علف نطاق ضيت،  رحلة التجريب:م .4

 كل.كا لتطبيت الفكرة لكي يحدد فايدتها في نطاق ظروفه الخاصة تمهيدً  وذلك
 .وهنا يقرر المرء عادة اصستمرار في اصستخدام الكامل للفكرة مرحلة التبني: .5

قايمة من ر خوشةةةةةةةةةةةةةةوما عرل روجرز المبتكرات:الخصـــــــــائص التي تؤثر في قبول انتشـــــــــار 
الزراعة، الطب، التعليم، التسةةةةةويت  الخصةةةةةايص التي اسةةةةةتنبطاها من دراسةةةةةاس عديدة في ميادين:

 :(2 وغيرها وتشمل ما يلي

 الفكرة الحديثة أو اهسلوح المستحدف بأنها: Rogers" يعر  روجرز الميزة النسبية: .1
اهساليب السابقة، ويقصد بالميزة النسبية عادة  درجة تفوقها علف غيرها من اهفكار أو

 . اصقتصادية التي تعود علف الشخص الذي يتبنف الفكرة أو اهسلوح الجديد مدى الفايدة
يقصد نها "درجة توافت الفكرة مع القيم السايدة لدى من يتبنونها وتجاربهم و  المَلءمة: .2

بنف الفكرة بقسط أكبر من الطمأنينة وهذا التوافت من شأنه أن يزود من يت نذلك"، الخاصة
 .بالنسبة لها فهمً الفكرة أسهل  يجعل واهمان، كما

يقصد نها "درجة الصعوبة النسبية للفكرة علف الفهم واصستخدام"، وقد و  درجة التعقيد: .3
 من بعض اهفكار ا وأيسر استعماصً بعض اهفكار المستحدثة أكثر وضوحً  لوحظ أن

 يرتبط ندرجة قبول قرار المجتمع لها وانتشارها نينهم. اصستخداماهخرى، وأن هذا 

                                                           

 (111 تنشر )صروجرز، األفكار المستحدثة وكيف  (1)
 .111 المرجع السابق، ص (2)
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بعض اهفكار واهساليب المستحدثة يمكن تقسيمها وتجربتها  القابلية للتقسيم والتجزئة: .4
وكلما نج  الفرد في تجربة جزء ينتقل بسهولة إلف أجزاء أخرى، وبعض اهفكار  مجزأة،

زية، وقد استخلص "روجرز" أن: "اهفكار تكون غير قانلة للتج اهخرى  واهساليب
تكون علف العموم أسرع في التبني ل فراد  واهساليب المستحدثة التي يمكن تجزيتها،

 والمجتمعاس من اهفكار واهساليب التي ص يمكن تجزيتها.
يقصد نها "سهولة نشر وتداول الفكرة أو اهساليب المستحدثة نين اهفراد"،  قابلية التداول: .5

لوحظ أنه كلما كانت النتايج المترتبة علف تبني الفكرة واضحة جلية للعيان، كان قبول  قدو 
 ا. ميسورً سهاًل  اآلخرين وتبنيهم لها

 توظيف النظرية في الدراسة: 

 النظرية من خالل:الدراسة ا من نموذج انتشار المبتكراس توظف انطالقً 

 الصحافة، وشكل من أشكال التجديد. فيأحد المبتكراس الجديدة كدراسة صحافة البياناس  .1
انتشارها لدى الصحفيين والمؤسساس بمستوى تبني الفكرة المستحدثة  صحافة البياناس(  .2

 الصحاية، أو التلكؤ في استخدامها واعتبارها من الثانوياس.
تبني أي فكرة مستحدثة تمر بخمسة مراحل تبدأ بمرحلة الوعي بالفكرة الجديدة، ثم اصهتمام  .3

ثم تقييمها واتخاذ القرار المصحوح بالتردد الكبير نتجريبها أم ص، ثم التجريب، وانتهاًء نها، 
بقرار تبني الفكرة الجديدة، وصحافة البياناس في فلسطين ص زالت في مرحلة ارتيادية مبكرة 

 مزيد وقت وجهد. لفإحتاج تتتعلت بالوعي بالفكرة الجديدة، وللوصول لمرحلة تبنيها 
، وهي ا ومضمونً ة البياناس العديد من المزايا الجديدة إلف الصحافة شكاًل تضيف صحاف .4

نذلك تحقت أهم خاصية من الخصايص التي تؤثر في قبول انتشار المبتكراس وهي الميزة 
 النسبية التي تعطيها درجة تفوق علف غيرها من اهفكار واهساليب السابقة.

لتبني ل فكار المستحدثة، ويتم وصفهم بفئة تعتبر فئة الشباح هي الفئة اهكثر قانلية  .5
ما تكون  االمبتكرون، بعكس الفئة المتقدمة في العمر التي تتلكأ في عملية التبني، وغالبً 

علف  اهي التي تقود المؤسساس الصحاية، وهو ما قد يؤثر سلبً  -ااهكبر سنً -تلك الفئة 
 عملية تبني وانتشار صحافة البياناس.
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 :دراسة ومناهجها وأدواتها: نوع الحادي عشر

ز علف وصف وتفسير ة التي ترك  راسة إلف البحوف الوصاي  تنتمي هذه الد   نوع الدراسة: .1
، وتقوم (1 اختبارهايمكن  ة  فرضي   عالقاس   اهرة في إطارالعالقاس المتبادلة نين عناصر الظ  

توضي  حجم الظاهرة ن، ي   كم   علف دراسة الظواهر كما هي في الواقع والتعبير عنها بشكل  
وصف الظاهرة وتوضي  ن كيفي    ودرجاس ارتباطها مع الظواهر اهخرى، أو بشكل  

 .(2 خصايصها
التعر  علف صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء وتسعف الدراسة إلف 

مدى استخدامها، ومتطلباتها، ومصادرها، عالم، وذلك من خالل التعر  علف اإل
الضرورية لممارستها، وموضوعاتها، وأشكالها الصحاية، والعرل اهمثل لها، والمهاراس 

ودور تكنولوجيا اصتصال في تعزيزها، وعالقتها بحرية تدفت المعلوماس، والتحدياس التي 
 .تواجهها، ومقترحاس تطويرها في فلسطين

، علف منهجين لصحافة البياناس في فلسطيناعتمد الباحث في دراسته  هج الدراسة:امن .2
 هما:
يساعد في الحصول علف  امنظمً  اعلميً  االذي يعد جهدً  منهج الدراسات المسحية: .1.2

أحد  ا، وهو أيًض (3 نياناس ومعلوماس وأوصا  تتصل بالظاهرة موضع البحث
د وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم افر اهشكال الخاصة بجمع المعلوماس عن حالة اه

 .(4 واتجاهاتهم
ويقصد به  ،أساليب الممارسةأسلوب مسح ستخدم الباحث اوفي إطار هذا المنهج 

دراسة الجوانب واهساليب اإلدارية والتنظيمية التي تتبعها اهجهزة اإلعالمية وإدارته 
في مختلف المجاصس اإلعالمية، وذلك نهد  تصوير الواقع التطبيقي الفعلي 

جهزة في ممارسة نشاطاتها المختلفة، والتعر  علف الطرق التي تتبعها هذه اه
علف مدى فاعلية الجوانب اإلدارية  اباعتبار أن نجاو الجهود اإلعالمية يبنف أساسً 

عالم ، ومن خالل هذا اهسلوح يدرس الباحث آراء خبراء اإل(5 والتنظيمية لها
 للتعر  علف صحافة البياناس في فلسطين. نالفلسطينيي

                                                           

 (.13في الدراسات اإلعالمية )ص  العلمي( عبد الحميد، البحث 1)

 (.105( المزاهرة، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ )ص 2)
 (147عمر، البحث العلمي مفهومه وإجراءاته ومناهجه )ص  (3)
 (158العمي في الدراسات اإلعالمية )ص عبد الحميد، البحث  (4)
 (.158حسين، بحوث العالم )ص  (5)
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يسعف هذا المنهج الي دراسة العالقاس نين الحقايت  المتبادلة:منهج دراسة العَلقة  .2.2
التي تم الحصول عليها نهد  التعر  علف اهسباح التي أدس إلي حدوف الظاهرة 
والوصول إلي خالصاس لما يمكن عمله لتغيير الظرو  والعوامل المحيطة بالظاهرة 

 الدراسات الرتباطية،أسلوب ، وفي إطاره استخدم الباحث (1 في اصتجاه اإليجاني
ويستخدم للتعر  علف العالقاس نين المتغيراس المختلفة في الظاهرة أو مجموعة 

، واستخدمه الباحث صختبار فرول الدراسة والتأكد من (2 الظاهراس موضع الدراسة
 صحتها وللوقو  علف طبيعة العالقة اصرتباطية نين متغيراس الدراسة.

 باهداة طبيعة الدراسة والمناهج المستخدمة استعان الباحث  بالنظر إلف أدوات الدراسة: .3
 اآلتية لجمع البياناس من المصادر المختلفة، وهي:

وهي أداة لجمع البياناس نهد  استثارة اهفراد المبحوثين بطريقة  :صحيفة الستقصاء .1.3
وضوع منهجية ومقنعة لتقديم حقايت وآراء وأفكار معينة في إطار البياناس المرتبطة بم

، حيث تحتوي علف مجموعة من اهسئلة المفتوحة والمغلقة ونصف (3 الدراسة وأهدافها
عالم حول صحافة البياناس المغلقة، ويمكن من خاللها التوصل إلف رؤية خبراء اإل

 محاور كالتالي:  خمسةلي إفي فلسطين، مقسمة 
يتناول السماس العامة، وتشمل النوع، العمر، المؤهل العلمي،  المحور األول: .1.1.3

 سنواس الخبرة، ومكان السكن. طبيعة العمل،
المؤسساس الصحاية في صحافة البياناس في  مستوى يتناول  المحور الثاني: .2.1.3

 ومتطلباتها، ومصادرها. فلسطين، وموضوعاتها، وأشكالها،
الواجب توافرها في صحفيي المهاراس الضرورية يتناول  المحور الثالث: .3.1.3

 البياناس، وطريقة العرل المثلف لها.
صحافة  لوجيا اصتصال في تعزيزو تكن ويستعرل دور المحور الرابع: .4.1.3

البياناس في فلسطين، واهدواس والبرامج والمواقع المتاو استخدامها مع صحافة 
 البياناس في فلسطين، وعالقتها نتدفت البياناس فلسطينًيا.

في  تحدياس صحافة البياناس ومقترحاس تطويرهاويتناول  خامس:المحور ال .5.1.3
 فلسطين.

                                                           

 (.147حسين، بحوث العالم ) (1)
 (.180عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية )ص  (2)
 (.353المرجع السابق، )ص  (3)
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 :عشر: إجراءات الصدق والثبات ثاني

 إجراءات الصدق: .1
ينبغي للباحث التأكد من دقة عملية تحليل البياناس وأن يتسةةاءل عن مدى توافر الصةةدق 

 فيها، وقد تم التحقت من صدق اصستبانة من خالل التالي:

قام الباحث بعرل أداة الدراسة في صورتها  "الصدق الظاهري":صدق المحكمين  .1.4
اهولية علف مجموعة من المحكمين تألفت من المتخصصين في مجال الصحافة 

، وقد طلب الباحث من المحكمين إنداء آرايهم في مدى ماليمة (1 حصاءعالم واإلواإل
ومدى مناسبة  ،العباراس لقياس ما وضعت هجله، ومدى وضوو صياغة العباراس

نتمي إليه، ومدى كفاية العباراس لتغطية كل محور من تكل عبارة للمحور الذي 
من تعديل صياغة العباراس  امحاور الدراسة، باإلضافة إلف اقتراو ما يرونه ضروريً 

إلف المالحظاس والتوجيهاس التي أنداها المحكمون قام الباحث  اأو حذفها، واستنادً 
، حتف خرجت اصستبانة في صورتها تي اتفت عليها المحكمون بإجراء التعديالس ال

 .(2 النهايية
يعتبر الصدق البنايي أحد مقاييس صدق اهداة الذي يقيس مدى  صدق البنائي:ال .2.4

من  محورتحقت اههدا  التي تريد اهداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل 
 .اصستبانة بالدرجة الكلية لفقراس اصستبانة محاور

 (: معامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لَلستبانة1.1جدول )

 حورالم
معامل 
 بيرسون 
 لَلرتباط

القيمة 
 الحتمالية
(Sig.) 

 0.000 *0.624 مستوى صحافة البياناس في فلسطين ومتطلباتها ومصادرها
 0.000 *0.884 مهاراس صحافة البياناس وأشكال عرضها

 0.000 *0.782 صحافة البياناس وتكنولوجيا اصتصال وحت الحصول علف المعلوماس
 0.000 *0.506 تحدياس صحافة البياناس ومقترحاس تطويرها

 .α ≤ 0.05الرتباط دال إحصائياا عند مستوى دللة  *

                                                           

 .(1 ملحت رقم ( انظر 1 
 .(2 ملحت رقم ( انظر 2 
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اصسةةةةةةةةةةةةةةتبةةةانةةةة دالةةةة  محةةةاور( أن جميع معةةةامالس اصرتبةةةاط في جميع 1.1يبين جةةةدول  
اصسةةةةةةةةتبانة صةةةةةةةةادقه لما  محاوروبذلك تعتبر جميع  α ≤ 0.05إحصةةةةةةةةاييًا عند مسةةةةةةةةتوى معنوية 

 وضعت لقياسه.

 اختبار الثبات: .2
وهو متعلت بأداة جمع المعلوماس والبياناس، ويقصةةةد به التأكد من درجة اصتسةةةاق العالية 

الدقة، والحصةةةةةةول علف نتايج متطابقة لها بما يتي  قياس ما تقيسةةةةةةه من ظواهر ندرجة عالية من 
أو متشةةةانهة إذا تكرر اسةةةتخدامها أكثر من مرة في جمع المعلوماس نفسةةةها أو في قياس الظواهر 
أو المتغيراس نفسها، سواء من المبحوثين أنفسهم أو من مبحوثين آخرين، سواء استخدمها باحث 

 .(1 واحد أو عدة باحثين في أوقاس وظرو  مختلفة
كرونبةةاخ الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة من خالل معةةةامةةةل ألفةةةا  اسةةةةةةةةةةةةةةتبةةةانةةةةالبةةةاحةةةث من ثبةةةاس وقةةةد تحقت 

Cronbach’s Alpha Coefficient. 

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة1.2جدول )

ألفا معامل  المجال
 كرونباخ

 0.796 مستوى صحافة البياناس في فلسطين ومتطلباتها ومصادرها
 0.812 عرضهامهاراس صحافة البياناس وأشكال 

 0.795 صحافة البياناس وتكنولوجيا اصتصال وحت الحصول علف المعلوماس
 0.725 تحدياس صحافة البياناس ومقترحاس تطويرها

( يتض  أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 1.2من النتايج الموضحة في جدول  
 مة الصدق مرضية لكل محور.مجال، وهذا يعنف أن الثباس مرتفع ودال إحصايًيا، وكذلك قي

( قانلة للتوزيع، 2وبذلك تكون اصسةةةةةةةةةةةةةةتبانة في صةةةةةةةةةةةةةةورتها النهايية كما هي في الملحت  
ويكون الباحث قد تأكد من صةةةةةةةةةدق وثباس اسةةةةةةةةةتبانة الدراسةةةةةةةةةة مما يجعله علف ثقة تامة بصةةةةةةةةحة 

 فرضياتها.اصستبانة وصالحيتها لتحليل النتايج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار 

                                                           

 (.310 – 309 نترنت والصحافة اصلكترونية: رؤية مستقبلية  ص( تربان، اإل1 
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 :: مجتمع الدراسة وعينتهاعشر ثالث

مجتمع الدراسة هو الجمهور المستهد  الذي يهد  الباحث إلف دراسته  مجتمع الدراسة: .1
خبراء في مثل مجتمع الدراسة الميدانية ت، وي(1 وتعميم نتايج الدراسة علف كافة مفرداته

 يشةتمل علةي مجموعتيةن أساسةيتين:و  ،اإلعالم
ممن يحملون درجة اهكاديمييةن المتخصصيةن فةي الصحافةة،  اإلعالم خبةراء مجموعة .1.1

متمثلين بأساتذة كلياس وأقسام اإلعالم في الجامعاس الفلسطينية النظامية ، الدكتوراة 
المتمثلة في: الجامعة اإلسالمية، جامعة اهزهر، ، في محافظاس غزة والضفة الغربية
وطنية، جامعة نيرزيت، وجامعة الخليل، وذلك جامعة اهقصف، جامعة النجاو ال
 .لكونها جامعاس نظامية أساسية كبرى 

أقسام التحرير في في ن والعاملين يالممارسالصحفيين خبراء اإلعالم مجموعةةة  .2.1
مع اهخذ ، فلسطينو القدس، الحياة الجديدة، اهيام،  :الصحف الفلسطينية اهربعة

الممارسة الصحاية، والموقةةع الوظيفةةي  بعين اصعتبار سنواس الخبرة في مجال
 .الحالةةي، والتنةةوع في المؤسسةةاس الصحفيةةة الفلسطينية

في اختيار العينة علف عامل اإلتاحة وموافقة المبحوثين الباحث اعتمد  عينة الدراسة: .2
علف اإلجابة علف صحيفة اصستقصاء، وذلك لصعوبة اختيار عينة عمدية؛ نظًرا لعدم 

بعض اهكاديميين والصحفيين، علًما أن الباحث قام نتوزيع صحيفة اصستقصاء تعاون 
، واستعان بأحد المكاتب في الضفة الغربية للحصول علف أكبر عدد من وي اإلكترونًيا ويد

( صحيفة استقصاء صالحة 52اصستجاباس، غير أنه لم يتمكن من الحصول إص علف  
ولقد راعي الباحث في العينة  م.2020ديسمبر  31 - أكتوبر 01خالل الفترة الممتدة من 

 سنواس الخبرة والتنوع والموقع الوظيفي وغيرها.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.130عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية )ص  (1)
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 السمات العامة لعينة الدراسة:
 النوع الجتماعي: .1

 الجتماعي فراد العينة من حيث النوعأ(: خصائص 1.3جدول )
 % ك الجتماعي النوع

 90.4 47 ذكر
 9.6 5 أنثف

 100 52 المجموع

، نينما ذكورالدراسةةةةةةةةةةةةة  عينةمن  (%(90.4( أن ما نسةةةةةةةةةةةةبته 1.3يتضةةةةةةةةةةةة  من جدول  
  ناف.إ%( من العينة 9.6 

 العمر: .2

 العمرفراد العينة من حيث أ(: خصائص 1.4جدول )
 % ك العمر
 15.4 8 35أقل من 

 23.1 12 45أقل من  – 35من 
 50.0 26 55أقل من  – 45من 

 11.5 6 فأكثر 55
 100 52 المجموع

هم من الذين أعمارهم أقل من العينة ( %15.4( أن ما نسةةةةةبته  1.4جدول  التبين من ي
سةةنة،  45سةةنة إلف أقل من  35هم من الذين أعمارهم من  %(23.1سةةنة، وما نسةةبته   35من 

%( 11.5سنة، وما نسبته   55سنة إلف أقل من  45هم الذين أعمارهم من  %(50وما نسبته  
 سنة فأكثر.     50من عينة الدراسة هم الذين أعمارهم 

 مكان السكن: .3

 مكان السكنحيث فراد العينة من أ(: خصائص 1.5جدول )
 % ك مكان السكن
 57.7 30 قطاع غزة
 42.3 22 الضفة الغربية
 100 52 المجموع
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يسةةةةكنون %( من عينة الدراسةةةةة هم الذين 57.5( أن ما نسةةةةبته  1.5جدول  التبين من ي
 هم من يسكنون الضفة الغربية. %(42.3محافظاس قطاع غزة، وما نسبته  

 المؤهل العلمي: .4

 حيث المؤهل الدراسيفراد العينة من أ(: خصائص 1.6جدول )
 % ك المؤهل العلمي

 0.0 0 دنلوم متوسط فما دون 
 50 26 بكالوريوس
 50 26 دراساس عليا

 100 52 المجموع

من حملةةة %( من عينةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة هم 50( أن مةةا نسةةةةةةةةةةةةةةبتةةه  1.6جةةدول  التبين من ي
 .من حملة الدراساس العليا %(50 و، البكالوريوس

 طبيعة العمل: .5

 طبيعة العمل حيث فراد العينة منأ(: خصائص 1.7جدول )
 % ك طبيعة العمل
 63.5 33 صحفي

 36.5 19 أكاديمي        
 100 52 المجموع

من عينة الدراسةةة هم من الصةةحفيين،  (%63.5 ( أن ما نسةةبته 1.7جدول  التبين من ي
 من اهكاديميين. (%36.5 وما نسبته 

 سنوات الخبرة: .6

 سنوات الخبرة حيث فراد العينة منأ(: خصائص 1.8جدول )
 % ك سنوات الخبرة

 23.1 12 15أقل من 
 26.9 14 سنة 20 – 15من 

 50.0 26 سنة 20أكثر من 

 100 52 المجموع
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هم من الذين سةةةنواس  من أفراد العينة %(23.1 ( أن ما نسةةةبته 1.8جدول  التبين من ي
سةةةةةنة  15من الذين سةةةةةنواس خبرتهم من منهم  %(26.9 سةةةةةنة، وما نسةةةةةبته  15خبرتهم أقل من 
 أكثر من من عينة الدراسةةةة هم الذين سةةةنواس خبرتهم %(50 سةةةنة، وما نسةةةبته  20إلف أقل من 

 .سنة 20

 :اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ليباألسا عشر: رابع

النسب المئوية والتكراراس والمتوسط الحساني: يستخدم هذا اهمر بشكل أساسي هغرال  .1
 معرفة تكرار فئاس متغير ما وتفيد الباحث في وصف مجتمع الدراسة. 

لقياس صدق فقراس  Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط نيرسون  .2
 اصستبانة.

 ثباس فقراس اصستبانة. لمعرفة Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ   .3
( لقياس درجة اصرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط نيرسون    .4

 يقوم هذا اصختبار علف دراسة العالقة نين متغيرين. 
لمعرفة ما  Independent Samples T-Test مستقلتين في حالة عينتين Tاختبار  .5

 ذاس دصلة إحصايية نين مجموعتين من البياناس المستقلة.  سإذا كان هناك فروقا
 One Way Analysis of Variance - ANOVA اختبار تحليل التباين اهحادي  .6

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقاس ذاس دصلة إحصايية نين ثالف مجموعاس أو أكثر من 
روق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل علف ثالف مجموعاس البياناس. استخدمه الباحث للف

 فأكثر.

 :مفاهيم الدراسة خامس عشر:
ومن  ،ة إحدى الطرق المنهجية الهامة في تصةةةةةةةةةةةةةةميم البحوفيميعد تحديد المفاهيم العل

مستلزماس الدقة في العلم وضع تعريفاس واضحة محددة لكل مفهوم ومصطل  يستخدمه الباحث 
 في دراسته.

الصحافة إلنراز الدور المتزايد  صحافة متخصصة أو تخصص جديد في البيانات:صحافة  .1
وهي  ،الرقمية للبياناس الرقمية والمرسومة في إنتاج ونشر المعلوماس في عصر الثورة

والمختصين في عدد آخر  ،الصحفيين؛ أي تعكس التفاعل المتزايد نين منتجي المحتوى 
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ومن وجهة نظر الصحفيين  ،الكمبيوتر واإلحصاء المجاصس مثل التصميم الفني وعلم من
تمثل مجموعة متداخلة من المهاراس المستخدمة في المجاصس  فإن صحافة البياناس

   .(1 قالب رسومي جذاح لجمهور القراء المختلفة لعرل البياناس بصورة مبسطة في
 معلوماس معقدة سعياً لتوصيل ،هو التجسيد البصري للمعلوماس أو اهفكار :اإلنفوجرافيك .2

وهو فن تحويل البياناس ، لجمهور ما بطريقة تمكنهم من فهمها واستيعانها بسرعة
، والمفاهيم المعقدة إلف صور ورسوم يمكن فهمها واستيعانها نوضوو وتشويت والمعلوماس

يتميز بعرل المعلوماس المعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة  وهذا اهسلوح
 .(2 وواضحة

 :عشر: تقسيم الدراسة سادس
 على النحو التالي: وثَلثة فصول وخاتمة،إلى مقدمة  دراستوالباحث  مقسـ

وهو بعنوان اإلطار العام للدراسةةةةة، وتناول اإلجراءاس المنهجية للدراسةةةةة،  الفصـــل األول:
وتشمل: أهم الدراساس السابقة، واصستدصل علف المشكلة، ومشكلة الدراسة، وأهدافها، وتساؤصتها، 

متغيراس، وحدودها، وإطارها النظري، ونوعها ومنهجها وأداتها، وإجراءاس الصةةةةدق الوفروضةةةةها، و 
 .، وتقسيمهاجتمع الدراسة وعينتها، واهساليب اإلحصايية، والمفاهيم اهساسيةوالثباس، وم

وهو بعنوان صةةةةةةةةةحافة البياناس، وينقسةةةةةةةةةم الي مبحثين، المبحث اهول:  الفصــــــل الثاني:
وأهميتها،  وتاريخها، ويتناول: ماهية البياناس، : ماهيتها، وأنواعها، واستخداماتها،البياناس :بعنوان

: مدخل ، أما المبحث الثاني فهو بعنواندرها، والبياناس الضةةخمة واصسةةتفادة منهاومصةةاوأنوعها، 
واسةةةةةةتخدامها في الصةةةةةةحافة ونشةةةةةةأتها، ويتناول: ماهية صةةةةةةحافة البياناس،  ،صةةةةةةحافة البياناس إلف

وأدواتها، وأسةةةةاليب  ومجاصتها، وفريت عملها، وأنواعها، ومراحلها، العالمية، وأهميتها، ومتطلباتها،
 ، وأماكن تواجدها، وتحدياتها.عرضها

فروضةةها ومناقشةةتها، وينقسةةم واختبار  وهو بعنوان نتايج الدراسةةة الميدانية الفصل الثالث:
بعنوان:  ومناقشةةةةةةةةتها، المبحث الثانيالميدانية نتايج الدراسةةةةةةةةة بعنوان:  اهول المبحثإلف مبحثين 

ا قايمة وأخيرً ، الدراسةةةةة والتوصةةةةياسهم نتايج أ ثم خاتمة الدراسةةةةة وتشةةةةمل ، الدراسةةةةةاختبار فرول 
  المصادر والمراجع ومالحت الدراسة.

                                                           

(1( Valeeva, Investigative Open Data Journalism in Russia: Actors, Barriers and 

Challenges. 

 (.110عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث العالم، )ص   (2)
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 :يالفصل الثان
 صحافة البيانات

وأنواعها، ومصةةةةةةةةةةةادرها، مفهوم البياناس، وتاريخها ومراحل تطورها، يتناول هذا الفصةةةةةةةةةةةل 
وخصةةةةةايص البياناس الضةةةةةخمة، وكياية اصسةةةةةتفادة منها. وصةةةةةحافة البياناس، مفهومها، ونشةةةةةأتها 
وتطورها عالميًا وعربيًا، وأهميتها للقار  وللمؤسةةةةةةسةةةةةةة ولمهنة الصةةةةةةحافة، ومجاصتها، ومتطلباتها، 

ا، وأماكن تواجد وعناصةةةةةر فريت عملها، ومواصةةةةةفاس صةةةةةحفي البياناس، ومراحل إنجازها، وأنواعه
 نياناتها، وتحدياتها، وقد تم  تقسيمه إلف مبحثين:

 .المبحث األول: البيانات: ماهيتها، وأنواعها، واستخداماتها

 .مدخل إلى صحافة البياناتالمبحث الثاني: 
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 :المبحث األول
 أنواعها، واستخداماتهاماهيتها، و البيانات: 

من خالل تبيان مفهومها، ورصد تاريخها ومراحل تطورها، البياناس،  المبحثهذا يتناول 
ة يوأنواعها، والتعر  علف مصةةةةةادرها، ويتطرق المبحث إلف خصةةةةةايص البياناس الضةةةةةخمة، وكيا

 اصستفادة منها في المجاصس المختلفة.

: مفهوم البيانات:   أولا
ة، وتسةةةةةةةةتخدم ومعناها مادة أو وحدة أو مفرد Datumجمع للكلمة الالتينية  Dataكلمة 

في صورتي الجمع والمفرد، ويشير مصطل  البياناس إلف الحقايت واهرقام والحرو   Dataكلمة 
 ما(، أو فكرة أو حالة أو أي شيء آخر، فالبياناس تمثيل للحقايت  اوالرموز التي تصف موضوعً 

أو المعالجة أو المفاهيم أو التعليماس في شةةةكل معياري يتوافت مع عملياس اصتصةةةال أو الترجمة 
 .(1 نواسطة الحاسوح أو اإلنسان

وهي مفاهيم لغوية، أو رياضةةةةةةية، أو رمزية، ليس لها معنف ظاهر، تمثل اهشةةةةةةخاص أو 
اهشةةةةةياء، أو اهحداف، فهي تعبر عن حقايت خام أو مالحظاس حول ظواهر مادية أو معامالس 

 .(2 منظمة
موضوعية غير مترابطة وهي ولي، هقيمة بشكلها اليس لها ام أولية مواد وحقايت خوهي 

، أو تفسةةةةةيراس، أو قواعد للعمل. اتقدم أحكامً  صحدف و مما  ا، وبالتالي، تصةةةةةف جزءً اهحدافعن 
 .(3 تخبر عما يجب فعله ا صوبناء عليه، فإنه

 هاوضةةةةةع ودون دون تعديل وهي الحقايت اهولية  ،الخام تهاصةةةةةور معلوماس في  البياناسو 
و علف شكل رموز أو أرقام أفي صورة ، وتكون قيمةيضفي عليها أهمية ويعطيها   ما(طار إفي 

عبةاراس أو جمةل غير معةدلةة وليس لهةا معةالجةة أو معنف ممةا يجعلهةا غير مرتبطةة نبعضةةةةةةةةةةةةةةها 
 .(4 وعبارة عن أرقام ورموز ونصوص أو حتف صور

                                                           

 (.740( شامي، وحسب هللا، الموسوعة العربية لمصطلحاس علوم المكتباس والمعلوماس والحاسباس  ص 1 
 (.19( الفريجاس، استخدام البياناس والمعلوماس في تحسين اهداء اإلداري والتربوي  ص 2 
 (.3البياناس الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية  ص ( مقناني وشبيلة، دور 3 
  موقع إلكتروني( .( عبد الحميد، ما هو الفرق نين البياناس والمعلوماس والمعرفة4 
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 ذاس معنف، ةعند تفسةةةةةةيرها تصةةةةةةب  معلومو د، فالبياناس كالرموز التي لم يتم تفسةةةةةةيرها بع
فهي بحاجة إلف المعالجة صسةةةةةةةةةةةةتخالص المعاني والحقاق منها، ويمكن أن تأخذ أي شةةةةةةةةةةةةكل من 

 أشكال الرموز والعالماس كاهرقام والحرو  والصور والرموز وغيرها.
 اكبيرً  اوقد كان لشةةةةبكة اإلنترنت وما رافقها من ظهور لشةةةةبكاس التواصةةةةل اصجتماعي دورً 

اس، اهمر الذي أدى إلف زيادة حجمها وتضةةةةةةةةةةخمها بشةةةةةةةةةةكل يجعل من في زيادة اسةةةةةةةةةةتخدام البيان
الصةةعب تحليلها واسةةتخدامها، لذا تم  اسةةتحداف طرق جديدة للتنقيب عن البياناس وتحليلها، ولهذا 

 ظهر مصل  البياناس الضخمة.

إلف البياناس التي تتجاوز سةةةةعة قواعد  Big Dataالبيانات الضـــخمة ويشةةةةير مصةةةةطل  
، وتعر   علف أنها "اهصةةةةةةةةةةةةةةول المعلوماتية كبيرة اهحجام وسةةةةةةةةةةةةةةريعة التدفت (1 البياناس المعروفة

ومبتكرة من أجل تطوير البصةةةةةةةةةةةةةاير  اوكثيرة التنوع، التي تتطلب طرق معالجة مجدية اقتصةةةةةةةةةةةةةاديً 
 .(2 وطرق اتخاذ القراراس وميكنة العملياس"

متزايةةدة من المعلومةةاس التي نتجةةت عن التطوراس الحةةاسةةةةةةةةةةةةةةوبيةةة وتكنولوجيةةا وهي كميةةة 
 .(3 المعلوماس واإلنترنت

مجموعةةة البيةةانةةاس التي تفوق حجم وقةةدرة قواعةةد وتعر   البيةةانةةاس الضةةةةةةةةةةةةةةخمةةة علف أنهةةا 
ويتم المعلومةةاس الكبيرة  هةةا، وتنتج هةةذهوتحليل تهةةادار إو  هةةاوتخزينعلف جمعهةةا  البيةةانةةاس التقليةةديةةة

وأن درجة مختلفة ومتنوعة،  هاوأشةةةةةةةكال هامصةةةةةةةادر  وتمتاز بأنلها في وقت قصةةةةةةةير وسةةةةةةةريع، داو ت
 .(4 تها متفاوتةمصداقي

فالبياناس الضةةةةةخمة هي مجموعة متنوعة وضةةةةةخمة من البياناس بأشةةةةةكال متعددة مقروءة 
ومسةةةةموعة ومريية، تنتج من مصةةةةادر مختلفة، تحتاج لوسةةةةايط غير تقليدية لمعالجتها واصسةةةةتفادة 

 منها.
ويالحظ مما سةةةةةةةبت أن  البياناس هي المادة الخام التي ُتسةةةةةةةتخرج منها المعلوماس ويتحقت 
عن طريقها المعرفة حول موضةةةةةةةةةةةةوع  ما(، وتتعدد أنواعها وصةةةةةةةةةةةةورها ما نين الرموز واهشةةةةةةةةةةةةكال 
والنصةةوص وغيرها، إص أن ها ص تعبر نذاتها عن معلومة، ما يسةةتدعي معالجتها وتفسةةيرها وربطها 

                                                           

 (.36( أنو علوان، أهمية ودور الرقم الوطني في تقليص البياناس الضخمة  ص 1 
 (.13ين جودة المعلوماس المحاسبية: دراسة ميدانية  ص ( يونس، أثر تحليل البياناس الضخمة علف تحس2 

(3)  Miklos, et al, Big data in accounting: an overview (p 383). 

 (.17( يوسف، مدخل مقترو لتقييم أهمية تطوير المحاسبة في ظل نيئة البياناس الضخمة  ص 4 
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في مجال اصتصال راكم  المتسارعةا وبالسياق حولها؛ إص أن  الثورة التكنولوجية والطفراس نبعضه
حجمها وعددها بحيث أصةبحت تحتاج إلف تقنياس اسةتثنايية ومعالجاس خاصةة لتحقيت اصسةتفادة 

 القصوى منها.

 تاريخ البيانات:ثانياا: 
 ،(1 حسب تصنيف العلماء- ابةسنة عند اختراع الكت 0055يبدأ تاريخ العالم منذ حوالي 

كانت و  ،عة، الصةةةةةةةةةةةةةةناعة، التجارة، والقوانينالزرا حضةةةةةةةةةةةةةةةاراس  قامت علف الفترة ب تلكقد تميزس و 
قبالطريقة الوحيدة في تلك   مشةةةةةةةةةةةةةةةافهًة؛حفظها وتداولها بلنقل المعلوماس عبر اهجيال هي  الح 

ازدادس  العملياس التجاريةعقيدها واتسةةةةةةةةةةةةةةةاع ولكن مع تطور الحضةةةةةةةةةةةةةةةاراس وازدياد المعلوماس وت
الحاجة إلف وجود طريقة للحفاظ علف  وبرزس ،تذكر جميع هذه التفاصةةيل علف اإلنسةةان صةةعوبة

، ومرس البياناس بعدد غاية في اههمية اأمرً وأصةةةةةبحت جميع السةةةةةجالس والبياناس بصةةةةةورة دايمة 
 من المراحل، هي:

 سةةةةةةةةةجلتبعض الحضةةةةةةةةةاراس  في هذه المرحلة :النقش على الصــــــخور واأللواح الطينية .1
صعوبة نقل اهلواو مشكلة ما ظهرس  لكن سرعان ؛علف ألواو طينية أو أحجار البياناس

 .(2 من مكان إلف آخر، والمساحة التي يشغلها كل لوو
ا هالكتابة علف جلود الحيواناس، ووجدو  س حضةةةةةةةةةةةةةةةاراس أخرى انتكر : الكتابة على الجلود .2

وتميزس بسةةةةةةةةةةةةةةهولة نقلها وتخزينها ومتانتها  اناس،البيمادة جيدة وخايفة للكتابة وتخزين 
 .(3 ما جعل استخدامها يمتد لفتراس زمنية طويلة ،وصعوبة تمزيقها

الطرق السةةةةةةةةةةةةةةةةابقةةة لم تكن جيةةدة وعمليةةة بمةةا يكفي لتحفظ تةةاريخ : الكتــابــة على الورق  .3
زالت مسةةةةةةةةةةةةةةتخدمة حتف اآلن  وهي الوسةةةةةةةةةةةةةةيلة التي ما ،رع الورق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان، لذلك اختُ 

ومع التطور في العلوم والمعار  زادس الحاجة  .(4 حداف المختلفةواه البياناس لتسةةةةةةةجيل
إلف التوثيت، فظهرس الطبةةاعةةة كوسةةةةةةةةةةةةةةيلةةة جةةديةةدة لحفظ المعلومةةاس، نةةدأهةةا الصةةةةةةةةةةةةةةينيون 

 Johannesباسةةةةةةةةةةةةةةتخدام اهلواو الخشةةةةةةةةةةةةةةبية، إلف أن تطورس علف يد يوهان جوتنبرغ 

                                                           

 (.12( جاكسون، تاريخ الكتابة  ص 1 
  موقع إلكتروني(.؟ ، ما هو تاريخ البياناسعربي Data Science( موقع 2 
  موقع إلكتروني(.المرجع السانت ( 3 
 . موقع إلكتروني(المرجع نفسه  (4 
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Gutenberg  م، وصةةةةةةوًص إلف الطابعاس التكنولوجية 1436مخترع الطباعة الحديثة عام
 .(1 الحديثة

مع تطور العلم وبداية ظهور الحواسةةةةةةيب بصةةةةةةورتها التي : البيانات في العصــــر الحديث .4
، نحو طرق أخرى أكثر فعةةةةاليةةةةة من الورق لحفظ البيةةةةانةةةةاس اتجةةةةه العةةةةالمنعرفهةةةةا اليوم، 

ة والصلبة واهشرطة المدمجة والممغنطة، والبطاقاس والمضغوطة فظهرس اهقراص المرن
، واهقراص القةةانلةةة إلعةةادة الكتةةابةةة، DVD، والفالش وأقراص SSDالمثقوبةةة، وأقراص 

تتميز وسةةةةةةايط التخزين هذه مقارنة مع طرق التخزين القديمة التخزين السةةةةةةحاني. و  اوأخيرً 
قرص ، حيث وسةةةةةةةةةةةةةةرعة هايلةتخزين كمياس هايلة من البياناس وبتكلفة قليلة بإمكانية 

يعادل حجم أوراق متراكمة فوق  حجم قبضةةةةةةةةة اليدبتيرابايت  (1 صةةةةةةةةلب واحد مسةةةةةةةةاحته 
 .(2 يفلإنرج  بارتفاعبعضها البعض 

، البياناس الضةخمة ، حيث وصةلنا إلف عصةرالتطور التكنولوجيتسةلسةل لبقراءة سةريعة و 
مرحلة  الوصةةةةةةةول إلفثالف مراحل رييسةةةةةةةية علف مسةةةةةةةتوى البياناس الرقمية سةةةةةةةاهمت في  نسةةةةةةةتقرأ

 :البياناس الضخمة التي نعيشها اليوم

اختراع الطباعة وتصنيع  أنتج: ةقافة الورقية إلى األوعية الرقميمن الث :المرحلة األولى .1
للبياناس  هاياًل  اانفجارً ، و الكتاح وتوزيعه الواسةةةةةع ثورة غير مسةةةةةبوقة في نشةةةةةر المعلوماس

حسةةةةب -نياناس ضةةةةخمة ورقية ، يمكن تسةةةةميتها في جميع المجاصس وفي كافة اهشةةةةكال
 علف إعادة هيكلةالتكنولوجياس الرقمية في وقت صحت  عملتثم  ،-س عصةةةةةةةةةةةةةةرهايمقاي

جهزة هذه اهأجهزة الكمبيوتر الشةةةةةةةخصةةةةةةةية، ثم من خالل ربط  نوسةةةةةةةاطة ياصنفجار الورق
 .(3 معايير التطانت الدوليةشبكاس محلية تعمل وفت ب

: في من جهاز الكمبيوتر والشــــــــبكات المحلية إلى شــــــــبكة اإلنترنت :الثانية  المرحلة .2
متةةابعةة  قةةادرة علفأجهزة الكمبيوتر المكتبيةةة والشةةةةةةةةةةةةةةبكةةاس المحليةةة مرحلةةة صحقةةة لم تعةةد 
بعد تطور تقنياس الوسةةةةايط المتعددة،  ا، هذا اهمر أصةةةةب  واضةةةةحً التدفت الهايل للبياناس

ص  اأصب  اصنفتاو علف الشبكاس اصفتراضية العالمية لتقاسم الموارد وتبادلها أمرً ومن ثم 
ية البياناس حركاس وأدلة البحث للمسةةةةةةةةةةاعدة علف التحكم في كم، لذا ُأنشةةةةةةةةةةئت ممفر منه

                                                           

  موقع إلكتروني( الطباعة قديمًا : كيف ومتف ندأس فكرة الطباعة اآللية ؟( بشري، 1 
 إلكتروني( موقع ؟ ، ما هو تاريخ البياناسعربي Data Science( موقع 2 
 اختراع أم تحديث؟  موقع إلكتروني( :Big data ( نن هندة، البياناس الضخمة3 
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يتاداتا( الفهرسةةةةةةةةةةةةة  متم تصةةةةةةةةةةةةميم معايير دولية جديدة لوحداس  ، كذلكالمنتجة والمتبادلة
 .(1 اوأدواس بحث أكثر تطورً 

: أفرزس من شـــــــــبكة اإلنترنت الكَلســـــــــيكية إلى البيانات الضـــــــــخمة :ثالثةالمرحلة ال .3
حيث الكم والكيف ، البياناس الضةةةةةةخمةوهو ما يعر  ب اجديدً  االتطوراس المتواصةةةةةةلة واقعً 

التداول اليومي من البياناس حجم ، وقد وصةةةةةةةةل للنظم اآللية إلنتاج المعلوماس ومعالجتها
تم  هذه البياناس ٪ من90وم، 2013  العام  تريليون بايت 2.5إلف  التي تم إنشةةةةةةةةةاؤها

حتوي اإلنترنةت علف مةا يقرح من ي أنويتوقع  ،خالل العةامين المةاضةةةةةةةةةةةةةةيين اإنشةةةةةةةةةةةةةةةاؤهة
 .(2 م2020في عام  زيتابايت من البياناس الجاهزة 40,000

حة عرل و م في ل1988هول مرة في العام  وقد ظهر مصةةةةةةةةةةةةةةطل  البياناس الضةةةةةةةةةةةةةةخمة
 Big Data and the Next Wave of Infraليكون جرافيكس لةةةةةةةةةةةةةةةةةة جون ماشةةةي بعنوان "يسةةة

Stress" 3) م، ثم انتشةةر بعدها 2000، وتم نشةةر أول عمل أكاديمي حول البياناس الضةةخمة عام
 .(4 البياناس الضخمة طل مص

منذ آص   تفاصةةةةةةيل حياته واهحداف التي مر نها سةةةةةةعف لتدوين وهذا يعني أن  اإلنسةةةةةةان
ورق، واآلن في الفضةةةةةةةةةةةاء الكتابة علف ال، ثم انتدع الرسةةةةةةةةةةةم والحفر والنحت فاسةةةةةةةةةةةتخدم السةةةةةةةةةةةنين،

باهمس لم  اضةةةةةةةةةةةةةةخمً كان ما ، فعلف مر التاريخ تراكمت البياناس وتزايدس أحجامها، فلكترونياإل
ظهرس الحاجة إلف معامالس وآلياس  لحفظ ، ولهذا ايعد كذلك اليوم، وسةةةةةةةينتج ما هو أضةةةةةةةخم غدً 

هذا الكم العظيم من البياناس، ففي التاريخ اإلسةةةةةةةةةةالمي اسةةةةةةةةةةتدعت الحاجة وقتئذ  إلف حفظ اإلرف 
، فتم جمع القرآن علف الجلود والعظام وسةةةةةةةةةعف -صةةةةةةةةةلف هللا عليه وسةةةةةةةةةلم-الذي تركه الرسةةةةةةةةةول 

الدواوين والسةةةجالس، وهكذا  النخيل، ثم تطورس اآللياس فتم جمعه في مصةةةحف واحد، ثم أنشةةةئت
كانت البياناس منذ القدم هي لغة كل عصةةةةةر، وفي العصةةةةةر الحديث تزايدس البياناس الناتجة عن 

من خالل الشةةةبكة العنكبوتية والهواتف الذكية وغيرها من المصةةةادر، ما اسةةةتلزم  الثورة التكنولوجية
اهقراص الصةةةةلبة والمدمجة وزادس انتكار طرق مناسةةةةبة للتعامل معها واصسةةةةتفادة منها، فانُتكرس 

 .سعتها، وصوًص إلف التخزين السحاني

                                                           

 اختراع أم تحديث؟  موقع إلكتروني(. :Big data ( نن هندة، البياناس الضخمة1 
 ( الشيخ، عصر البياناس الضخمة.. كيف استفاد العالم منها؟  موقع إلكتروني(.2 

(3)  Fan & Bifet, Mining Big Data: Current Status, and Forecast to the Future (p 1). 

(4)  Sumithra, Mining Big Data: Current Status, and Forecast to the Future (p 40). 
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 أنواع البيانات:ثالثاا: 
 للبياناس أكثر من تصنيف، حيث يمكن تصنيف البياناس الخام والبياناس الضخمة إلف:

، وتتميز (1 وهي البياناس التي تم تنظيمها في جداول أو قواعد نياناس بيانات مهيكلة: .1
 .(2 البحث فيها والتحليل، ويمكن إدارتهابإمكانية 

، كالكتاباس والصةةةةةةةةور اوهي البياناس التي يولدها اهشةةةةةةةةخاص يوميً  بيانات غير مهيكلة: .2
. وما (3 والفيديو والنقراس علف مواقع اإلنترنت، وهي تشةةةةةةةكل النسةةةةةةةبة اهكبر من البياناس

ها ص تتسةةةةةةةةةةةةةةت في يجعلها غير منظمة رغم أن لها هيكل داخلي خاص نها هو أن نيانات
 .(4 أعمدة موحدة تصل  لقواعد البياناس

هي خليط من المهيكلة وغير المهيكلة ويمكن تصةةةةةةةةنيفها ضةةةةةةةةمن  ة:لبيانات شـــــبو مهيك .3
 .(5 البياناس المهيكلة، لكنها ص تكون في صورة جداول

أم ا المعلوماس التي يتم جمعها وتنظيمها وعرضةةةها وتحليلها فتسةةةمف بالبياناس، وتصةةةنف 
 نوعين، هما:إلف 

تكون في صةةةةةةةورة غير عددية، بمعنف أنها ص : Qualitative Dataالبيانات النوعية  .1
يمكن قياسةةها، ولها عدد معين من الفئاس من دون أي وزن لهذه الفئاس، بحيث ص يكون 
أي أهمية إلحداها عن اهخرى، وص يمكن إجراء العملياس الحسةةةةةةةةانية علف مثل هذا النوع 

ومن أمثلتها الجنس، الديانة، الجنسةةةةةةةةةةةةةةية، الحالة اصجتماعية، السةةةةةةةةةةةةةةكن، البياناس، من 
 ، وتنقسم إلف:(6 التخصص،... وغيرها

قيم اسةةةةةةمية أو  وهي ذاسترتبط باهسةةةةةةماء : Nominal Dataالبيانات اإلســــمية  .1.1
ص تخضةةع للترتيب، ويمكن أن ها كما أن، رموز، مثل أسةةماء اهشةةياء أو اهشةةخاص

في قاعدة نياناس مبيعاس أحد  المث، فعلف سةةةةةةبيل المعينةتمثل فئاس أو تصةةةةةةنيفاس 
الشةةركاس يمكن أن تأخذ بعض الحقول سةةماس مثل  الحالة اصجتماعية( التي تكون 

هذه القيم جميعها هي قيم ، و مطلت، و أرمل، متزوج، أعزح :القيم المحتملة لها هي
                                                           

 (.133( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص 1 
 (.58المعلوماس  ص ( لطاني، البياناس الضخمة وصناعة 2 
 (.133( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص 3 
 (.58( لطاني، البياناس الضخمة وصناعة المعلوماس  ص 4 
 (.133( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص 5 
 (.29اإلحصاء  ص ( صافي، مقدمة في 6 
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سةةةةةةةةةةةةةةمية علف أرقام، يتم البياناس اصتحتوي  أنه في بعض اهحيان قد إص؛ اسةةةةةةةةةةةةةةمية
فاهرقام في هذه  ،رقم الهاتف أو الرمز البريدي مثلالتعامل معها كقيم اسةةةةةةةةةةةةةةمية 

 اهي قيم اسةةةةةمية وذلك هنه ص يمكن جمعها أو طرحها أو مقارنتها حسةةةةةانيً الحاصس 
 .(1 مع بعضها البعض

لكن قيمها محصورة في  ؛هي نياناس اسمية :Boolean Dataالبيانات المنطقية  .2.1
باسةةةةةةةةةتخدام النظام الثنايي ل عداد بالقيمتين  اقيمتين فقط، ويمكن التعبير عنها رقميً 

( عن 1( عن غياح السةةةمة أو عدم تحققها، والقيمة  0(، حيث تعب ر القيمة  0،1 
إذا أردنا التعبير  فعلف سةةةةةةةةةةةةةةبيل المثال نعم، ص( المنطقية.  تقوم مقاموهي  ،تحققها
، فإن القيمة (مدخن هناك سةةمة بعنوان  ص،أم  اوما إذا كان مدخنً  ة مريضعن حال

( تعني أنةةةةه غير مةةةةدخن. كمةةةةا يمكن 0( تعني أن المريض مةةةةدخن، والقيمةةةةة  1 
 .(2 (،10من   استخدام القيم  نعم، ص( ندًص 

البيةةانةةاس تقع في مسةةةةةةةةةةةةةةتوى أعلف من وهي  :Ordinal Data الرتبيــةالبيــانــات  .3.1
مثل  ،معينحسةةةةةةةب سةةةةةةةلم  القيم ترتيب؛ بمعنف لةضةةةةةةةسةةةةةةةم  بالمفات حيث، اإلسةةةةةةةمية
أن مةةةةةةةةةةةةةةةةةسةةتوى الدخل العالي  الحكم يمكنناإذ ، متوسةةط، ومنخفض، : عال  مسةةتوياس

 ،الدخل العالي عن المتوسط الزيادة فيكم  نعلمولكن ص  ؛أكبر من الدخل المتوسط
 البياناسةن أمثلةةة ومة ا.هرميً استطعنا أن نرتبها  غير عددية البياناس ورغم كون هذه

 انتدايي، إعةةةةةةةةةةدادي، ثانوي، جامعي(، مستوى الدخل  التعليميةةةةةةةةةةستوى م: الالترتيبية
 الدرجة،...، لواء(، نقيب جندي،  العسةةةكرية(، الرتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ، متوسةةةط، عةةةةةةةةةةةةةةةةةةال   متدن  

 ثانوية مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أسةةةةتاذ(، المؤهةةةةل العلمةةةةي   اهكاديمية
 . (3 خإل، دكتةوراه(،...، ماجستير، بكالوريوسعامةة فمةا دون، دنلةوم، 

هي من أنواع و  :Quantitative or Numeric Dataالبيانات الكمية أو الرقمية  .2
ة، ذاس القيم القانلة للقياس، ويمكن التعبير عنها بأعداد صةةةةةةةةةةةةةةحيحة أو حقيقي البياناس

 :(4 وتنقسم إلف

                                                           

 ، أنواع البياناس وخصايصها  موقع إلكتروني(.مركز البحوف والدراساس متعدد التخصصاس( 1 
 وني(.، أنواع البياناس وخصايصها  موقع إلكتر مركز البحوف والدراساس متعدد التخصصاس( 2 
  محاضرة(. Nature and Types of Data( صافي، طبيعة وأنواع البياناس 3 
 (.31 - 30( صافي، مقدمة في اإلحصاء  ص 4 

https://mdrscenter.com/
https://mdrscenter.com/
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تكون في صةةةةورة عددية ويمكن قياسةةةةها، وهي  :Interval Dataالبيانات الفترية  .1.2
في مسةةةةتوى أعلف من البياناس الرتبية، حيث تجمع نين خصةةةةايص القياس اإلسةةةمي 
والرتبي وتساوي المسافاس نين الرتب، وهذا التساوي في المسافاس يدل علف مقادير 

ر الصةةةفر إلف متسةةةاوية، لذا يطلت عليه مقياس المسةةةافة. وفي هذه البياناس ص يشةةةي
درجةةة الحرارة صةةةةةةةةةةةةةةفر ص تعنف عةةدم وجود حرارة،  غيةةاح الظةةاهرة أو القيمةةة، فمثاًل 

، ويسمف هذا الصفر بالصفر اوكذلك درجة صفر لطالب ص تعنف أنه ص يعر  شيئً 
 النسبي أو اصفتراضي.

وتقع هذه البياناس في مكانة أعلف من البياناس  :Ratio Dataالبيانات النســـــبية  .2.2
السةةةةةابقة، حيث تجمع نين خواص التصةةةةةنيف والترتيب وتسةةةةةاوي المسةةةةةافاس، وكذلك 
خاصية النسبية، وهي تنسيب اهرقام أو العناصر إلف بعضها وكذلك وجود الصفر 

،...، إلخ(، فنجد أن هذه 30، 20، 10الحقيقي، ومثال ذلك درجاس السةةةةةةةةةةةةةةرعة  
السةةةيارة عندما تكون  البياناس فيها تصةةةنيف وترتيب وتسةةةاوى مسةةةافاس، كذلك سةةةرعة

كجم  80يعني أنها متوقفة، وفي هذا النوع من البياناس إذا كان وزن شخص  اصفرً 
 كجم، يمكننا القول أن وزن اهول ضعف وزن الثاني. 40وشخص آخر 

 :(1 آخر كما يلييمكن تقسيم البياناس من منظور وكذلك 

قيم متعددة ولكنها محدودة هذه البياناس تأخذ  :Discrete Dataالبيانات المنفصـــــــلة  .1
أي أنها معدودة  ؛عدد محدود من المهن، حيث يوجد سةةةةةةةةةةةةةةمة المهنة مثلدد معين، بع

 .ةرقمياسمية و  وتحتمل هذه البياناس أن تأخذ قيمومنتهية، 
قيم غير محدودة وغير  تأخذ هذه البياناس :Continues Data المتصـــــــــلةالبيانات  .2

 أعةةةداد يمكن أن تكون قيمهةةةذه البيةةةانةةةاس ، اهعةةةداد الحقيقيةةةة تمثةةةل فئةةةةوهي معةةةدودة، 
 .ن حصرها في مجموعة محددة ومنتهيةص يمك ولكنطبيعية؛ 

 البيانات:مصدر : رابعاا 
ما المصةةةةةةةةدر اهسةةةةةةةةاسةةةةةةةةي للبياناس هو اإلنسةةةةةةةةان الذي يقوم نتجميع البياناس، من خالل 

أو الطبيعي أو  مالحظةةاتةةه وتجةةاربةةه علف الواقع اصجتمةةاعييشةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةده ويعةةايشةةةةةةةةةةةةةةةةه وعن طريت 
أما نواسةةةطة أنشةةةطة اقتصةةةادية أو نواسةةةطة المسةةةتخدمين،  تنشةةةأ، فالبياناس المحيط به اصقتصةةةادي

                                                           

  موقع إلكتروني( .، أنواع البياناس وخصايصهامركز البحوف والدراساس متعدد التخصصاس( 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://mdrscenter.com/
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بالحاسةةةةةةةب  وظهور الكايناس المتصةةةةةةةلة، نمو الشةةةةةةةبكاس اصجتماعية نتاج هيفالبياناس الضةةةةةةةخمة 
 التوجه الكبير نحووكذلك  ،نترنت بشةةةةةةةةكل  عامواإل ،والتجارة اإللكترونية ،والتشةةةةةةةةغيل اآللي اآللي،

سةةةةةةةةةةةةةةونامي ت ما يشةةةةةةةةةةةةةةبهأدى إلف خلت  الذي وظهور قواعد البياناس، نارقمنة اهنشةةةةةةةةةةةةةةطة في حيات
النمو السةةةريع في إنتاج البياناس إلف انتشةةةار اهجهزة، واهنظمة المتصةةةلة  حيث يرجع .(1 البياناس
وسةةةايل الرقمية عبر وسةةةايل التواصةةةل اصجتماعي ومقاطع الفيديو السةةةتخدام اتصةةةاعد و  ،باإلنترنت

من حصةةةةةةةة البياناس النظامية، باإلضةةةةةةةافة إلف تلك التي يتم إنتاجها،  ا أكبروالصةةةةةةةور، وهي حاليً 
 .(2 ا، وإتاحتها عبر الشبكاس حاليً وتخزينها

فنحن ننتج البياناس الضةةةةةةةةةخمة دون أن نعر ، كالنصةةةةةةةةةوص، والصةةةةةةةةةور علف شةةةةةةةةةبكاس 
، والمعامالس المالية في GPRSالتواصةةةةةةةةةةةةةل اصجتماعي، ومقاطع الفيديو علف يوتيوح، وبياناس 

وللبياناس ، (3 علف الحواسةةةةةةةةةةةةةةيب ا( تريليون أوكتي يوميً 2.5ك، حيث يتم تخزين أكثر من  البنو 
 :منها ،مصادرال الضخمة العديد من

نرنامج حكومي أو غير حكومي، ، سةةةةةةةةةةةةةواء صةةةةةةةةةةةةةادر الناشةةةةةةةةةةةةةئة عن إدارة أحد البرامجالم .1
 .(4 صرفية وبنوك الطعامملس االالتأمين والسج ساإللكترونية، وسجالس الطبية الكالسج

معامالس البطاقاس  مثلالمصةةةةةةةةةةةةةةةادر التجارية أو الناشةةةةةةةةةةةةةةئة عن معامالس نين كيانين،  .2
 .(5 عن طريت اإلنترنت نوسةةةةةةةةةةةةةةايل منها اهجهزة المحمولة الماليةوالمعامالس ، اصيتمانية

لف التغلةةب علف البعةةد عوقةةد نرز هةةذا النوع بعةةد ظهور التجةةارة اإللكترونيةةة، حيةةث عمةةل 
دعةةايةةة والنقةةل، وتوفير إمكةةانيةةة التعر  علف التفضةةةةةةةةةةةةةةيالس المكةةاني وخفض تكةةاليف الةة

 .(6 اع أمازون الذي يعالج ماليين العملياس الشرايية يوميً قالشرايية، ومثالها مو 
السرعة  وراداراسقمار الصناعية، هالتصوير با مثل ،رستشعامصادر شبكاس أجهزة اص .3

سةةةلووان مسةةة  . فنجد أن مشةةةروع (7 ءناخ وتلوف الهواملالطرق، وأجهزة اسةةةتشةةةعار ا علف
                                                           

 (.3دور البياناس الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية  ص ( مقناني وشبيلة، 1 
قطر، البياناس الضخمة: تحقيت التوازن نين المزايا والمخاطر  ص ب ( وزارة المعلوماس وتكنولوجيا اصتصاصس2 
3.) 
 (.59( لطاني، البياناس الضخمة وصناعة المعلوماس  ص 3 
 (3صس تطبيقها  ص ( البار، البياناس الضخمة ومجا4 
ثمار في تحليلها .. وكيف ستؤثر في حياتنا ت( خاشقجي، البياناس الضخمة ما أهميتها وما أهمية اصس5 

 وقراراتنا؟  موقع إلكتروني(
 (.430( علي، البياناس الضخمة وتحليالتها: المفهوم والخصايص والتطبيقاس  ص 6 
 (.6في جامعة الملك سعود: دراسة تقييمية لنظام اتقان  ص ( اهكلبي، البياناس الضخمة واتخاذ القرار 7 
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الذي ندأ بجمع البياناس الفلكية حول  Sloan Digital Sky Surveyالرقمي للسةةةةةةةماء 
م عن طريت تلسةةةةةةةةةةةةةةكوح عمالق، هةةذا 2000التكوين النجمي لمجرة درح التبةةانةةة عةةام 

المشةةةةةةةةةةةةةةروع جمع في اهسةةةةةةةةةةةةةةانيع اهولف أكثر مما تم جمعه في تاريخ علم الفلك بأكمله، 
 .(1 من البياناس تيرابايت 140فجمع أكثر من 

 سةةةةةةةةةةةةةةتمدة من النظام العالمي لتحديدملناس االبياوهي  ،GPRS مصةةةةةةةةةةةةةةةادر أجهزة التتبع .4
 .(2 والسياراس حمولةمالهواتف الُيستخدم في  ، الذيGPSقع واملا

نترنت عن منتج أو إلاس البحث علف امر  ، حيث يتم تسةةةةجيل مصةةةةادر البياناس السةةةةلوكية .5
لصةةةةةةةةةةةةةةفحاس علف التي نشةةةةةةةةةةةةةةةاهد فيها امراس العلوماس، و لماخدمة أو أي نوع آخر من 

وهي شركة أمريكية للبيع تعالج أكثر من  Wal Martشركة وول مارس  اإلنترنت، فمثاًل 
مليون معاملة في السةةةةةةةةةةةاعة، هذه البياناس يتم تصةةةةةةةةةةةديرها إلف قواعد نياناس تحتوي علف 

 .(3 ( تيرابايت من البياناس2560( نيتابايت؛ أي  2.5أكثر من  
التواصةةةةةةةةةل اصجتماعي مثل التعليقاس علف شةةةةةةةةةبكاس  اء،ر آلتعلقة بامالبياناس ال مصةةةةةةةةةادر .6

 العام، والرأي المستهلك، ثقة ومؤشراس الشبكة، وصفحاس كتويتر، وفيسبوك، والرسايل،
م عن ارتفاع عدد 2020، فمثاًل أعلنت فيسةةةةةةةةةةةةةةبوك نداية العام (4 السةةةةةةةةةةةةةةةايدة والتوجهاس

 .(5 ( مليار مستخدم2.5مستخدميها إلف أكثر من  
النةةةاتجةةةة عن المعةةةامالس الحكوميةةةة، مثةةل البيةةةانةةةاس الحكوميةةةة المفتوحةةةة، وهي البيةةةانةةةاس  .7

 .(6 سجالس المواليد والوفياسو  س السكانية، والبطاقاس التعرياية وجوازاس السفراالتعداد

، ًياخليو  اللبياناس، فكل منا يحمل هاتفً  اكل شةةخص منا ُيعدم مصةةدرً مما سةةبت يتضةة  أن 
في تراكم البياناس، من خالل كل ضةةةغطة زر  اويسةةةتخدم الشةةةبكة العنكبوتية، وهذا يجعله مسةةةاهمً 

كانت البياناس نتنج من خالل الشركاس والموظفين، حيث كانت عبارة  اوكل حركة تصف ، فقديمً 
عن ملفاس لمعامالس مالية علف اهغلب، أما في العصةةةةةةةةر الحديث فأصةةةةةةةةب  منتجو البياناس هم 

  .للبياناس ات مصدرً اهناس العاديون، نل حتف اآلصس واهجهزة من حولنا أصبح

                                                           

 (.430( علي، البياناس الضخمة وتحليالتها: المفهوم والخصايص والتطبيقاس  ص 1 
  موقع إلكتروني(.. في تحليلها راصستثما( خاشقجي، البياناس الضخمة ما أهميتها وما أهمية 2 
 (.431المفهوم والخصايص والتطبيقاس  ص ( علي، البياناس الضخمة وتحليالتها: 3 
 (.4( مقناني وشبيلة، دور البياناس الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية  ص 4 
  موقع إلكتروني( .مليار عدد مستخدمي "فيسبوك" 2.5( موقع اصتحاد، 5 
 (.431 ( علي، البياناس الضخمة وتحليالتها: المفهوم والخصايص والتطبيقاس  ص6 
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 : خصائص البيانات الضخمة:اخامسا 
؛ هن ثالثتها 3Vsاتفت الباحثون علف ثالف خصايص للبياناس الضخمة المعروفة نةةةةةةةةةةةةةة 

، ومع إجراء Varietyوالتنوع  Velocityوالسةةةةةةةةةةةةةةرعةةة  Volumeهي الحجم ، و Vيبةةدأ بحر  
 والقيمة والتعقيد، وذلك كما يأتي:المزيد من الدراساس تم إضافة المزيد من الخصايص كالصحة 

وعن طريت الحجم ، معينحجم البياناس المسةةةةةةةةةةةتخرجة من مصةةةةةةةةةةةدر  :Volume الحجم .1
ويمكن تصنف من ضمن البياناس الضخمة؛ وهل سد قيمة وإمكاناس البياناس يحديمكن ت

كما أن وصةةةةةةةةةةفها . لخاصةةةةةةةةةةية اهكثر أهمية في تحليل البياناس الضةةةةةةةةةةخمةااعتبار الحجم 
حيث ُيتوقع و باإلكسةةةابايت، أبالضةةةخمة ص يحدد كمية معينة؛ نل يقاس عادة بالبيتابايت 

 (40.000 يحتوى الفضةةةةةةةةاء اإللكتروني علف ما يقرح من أن  م2020خالل هذا العام 
وتدل خاصةةةةةةية الحجم  .(1 ميتابايت من البياناس الجاهزة للتحليل واسةةةةةةتخالص المعلوماس

ي وبالتال الطرق التقليدية،س من تلك التي كانت تنتج بالبيانا نم أكبر سكميا علف وجود
 التعامل علف خاصةةةةةةةةةةةةة وأجهزة وقواعد نياناس قادرة سمعالجا إلف هذه البياناس تحتاج
. حيةةةةث يتم تجميع هةةةذه البيةةةةانةةةاس في قواعةةةد نيةةةةانةةةاس للقيةةةةام بعمليةةةةاس البحةةةةث (2 هةةةامع

 .(3 استخالص النتايجوالمشاركة والتحليل والمقارنة ومن ثم 
سةةةةةةةةةةةاعد المسةةةةةةةةةةةتخدمين وهو ما يتنوع البياناس المسةةةةةةةةةةةتخرجة، حيث ت: Variety التنوع  .2

، ويقصةةةةد (4 البياناس ما يناسةةةةب مجاصس بحثهم من كانوا أو محللين علف اختيار باحثين
مهيكلة في قواعد نياناس وبياناس غير  بالتنوع أن البياناس الضةةةةةةةخمة تشةةةةةةةمل أنواع عديدة

 ،تأتي من طابعها غير الممنهج، مثل: الصةةةةةةةةةةةةةةورهذه البياناس غير المهيكلة  ،(5 مهيكلة
وبياناس  ،وسةةجالس المكالماس ،والرسةةايل القصةةيرة، الفيديوو ومقاطع وتسةةجيالس الصةةوس 

 .(6 لتحليلل التهيئته اوجهدً  ًتاوق، وهي تحتاج وغيرها ،GPS الخرايط

                                                           

 (.137( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص 1 
 (.14( يونس، أثر تحليل البياناس الضخمة علف تحسين جودة المعلوماس المحاسبية: دراسة ميدانية  ص 2 
 (.139 ( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص3 
 ؟  موقع إلكتروني(.Big Data( محمد، ما هي البياناس الضخمة 4 
 (.319( المغازي، أثر البياناس الضخمة علف جودة التقارير المالية  ص 5 
 (.139( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص 6 
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اعها ضةةةةلتدفت البياناس وتجميعها وإخوتعني سةةةةرعة الوقت الالزم : Velocity الســرعة  .3
؛ (1 اس المسةةةةةةةةةةةةةتفيدينجلعملياس المعالجة والتحليل للوصةةةةةةةةةةةةةول إلف البياناس التي تلبي حا

في اتخاذ القرار نناء علف هذه البياناس، وهو الوقت  احاسةةمً  احيث تعتبر السةةرعة عنصةةرً 
، (2 الذي نسةةةةةتغرقه من لحظة وصةةةةةول هذه البياناس إلف لحظة الخروج بالقرار نناء عليها

 .(3 تختلف سرعة نشر تغريدة عن سرعة نتايج أجهزة استشعار المناخ فمثاًل 
الثقة في البياناس. وهي تعني ويمكن أن يطلت عليها المصةةداقية،  :Veracity الصــحة .4

نواسطة لفهمها تفاوس جودتها؛ إص أنه يمكن التعامل معها تتعدد أشكال البياناس و حيث ت
، (4 وصةةةةةةةةعوبة الفهم التكنولوجيا التحليلية، حيث أن اهحجام الضةةةةةةةةخمة تفتقر إلف الجودة

 .(5 وصحتها لمصدرها تحري  مع فايدتها حيث من لها اً دقيق تحليالً  يتطلبهذا و 
وتعنف مسةةةةةةةةةاعدة البياناس في الوصةةةةةةةةةول إلف القرار السةةةةةةةةةليم في الوقت  :Valueالقيمة  .5

المناسةةةةب، ومثال ذلك مسةةةةاهمتها بالنسةةةةبة للشةةةةركاس في تحديد احتياجاس الزباين بشةةةةكل 
أفضةةةةةل وزيادة المبيعاس واتخاذ قراراس زيادة اإلنتاج أو خفضةةةةةه أو نيع جزء من اهسةةةةةهم 

وتوصةةةةةةةةف القيمة بأعلف هرم البياناس الضةةةةةةةةخمة، حيث من المهم  ،(6 في الوقت السةةةةةةةةليم
التأكد من أن  المعلوماس الناتجة اعتمدس علف نياناس دقيقة وذاس جودة لضةةةةةةمان نتايج 
أفضةةةةل، ومن اهمثلة علف البياناس ذاس القيمة التي تسةةةةاعد في عملياس اتخاذ القراراس: 

 .(7 المستهلكين حول منتج معين تيرابايت من التغريداس لمعرفة مشاعر (12 تحليل 
تلفة، مثل المسةةةةةتشةةةةةعراس خحيث ُتجمع البياناس من مصةةةةةادر م: Complexityالتعقيد  .6

والويةةةب، والمعةةةامالس الشةةةةةةةةةةةةةةراييةةةة والبنكيةةةة، وأنمةةةاط النوم، والعةةةاداس الغةةةذاييةةةة، والتةةةاريخ 

                                                           

 المالية التقارير جودة تحسين فيdata big الضخمة  البياناس تحليالس صستخدام مقترو ( شحاتة، نموذج1 
ص المصرية   تطبيقي بالبيئة ودليل ميدانية دراسة مع اإلستراتيجي اهداء مؤشراس تقييم علف وانعكاساتها

449.) 
اس في ترشيد اتخاذ القراراس المالية واإلدارية في الجامع Big Data( رشوان، دور تحليل البياناس الضخمة 2 

 (.28الفلسطينية: دراسة ميدانية  ص 
  موقع إلكتروني( .( حبش، لمحة عن البياناس الضخمة3 
 (.139( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص 4 
كمتغير وسيط ( عبد هللا، البياناس الضخمة في مكتباس جامعة السلطان قانوس: واقعها وأثر دور المدراء 5 

 (.28لالستفادة منها في تحسين الخدماس  ص 
 (.15( يونس، أثر تحليل البياناس الضخمة علف تحسين جودة المعلوماس المحاسبية: دراسة ميدانية  ص 6 
 (.142( سيد، نظم إدارة قواعد البياناس الضخمة: دراسة حالة لنظام أباتشي هادوح  ص 7 
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 المرضةةي والسةةجالس الجنايية وغيرها، هذا ندور يقود إلف مشةةكلة بسةةبب اختال  تراكيب
 .(1 البياناس، وهو ما يتطلب تحويلها وربطها؛ إلنتاج نياناس قانلة للتحليل

التي يتم علف أسةةةةاسةةةةها تحديد ما  المعاييرمع تتفت  هكذا يتضةةةة  أن خصةةةةايص البياناس
حيث  ،قصةةةةةةص صةةةةةةحايةإلف  وبالتالي تحويلهالف مسةةةةةةتوى القصةةةةةةة الصةةةةةةحاية إإذا كانت ترتقي 
ن الحدف، فكلما كان الحدف أكبر كانت البياناس الواردة ترتبط بحجم البياناس ع الضةةةةةةةةخامة مثاًل 

علف البياناس وتحليلها  تعتمدوسةةةةةةايل اإلعالم عنه أكبر، وبالتالي زادس قوة تأثيره، وقد أصةةةةةةبحت 
مواقع حتف توتير، وكافة وسةةةةةايل التواصةةةةةل، أو و فيسةةةةةبوك، و ، مثل جوجل إلكترونية من مصةةةةةادر

وبالتالي تسةةةةةةةةةتفيد من الكم الكبير من البياناس في تجويد المواد الصةةةةةةةةةحاية  التسةةةةةةةةةويت والخدماس،
المنشورة وتعزيز قيمتها، كذلك فإن اآلنية أو التوقيت أو السرعة أحد أهم معايير النشر الصحفي، 

 وترتبط المصداقية بالموضوعية والدقة من حيث التثبت من البياناس قبل نشرها.

 انات الضخمة؟ستفيد من البينكيف : اسادسا 
 نقص وفي نفس الوقت تحليل البياناس الضةةةةةةةةةةةةةةخمة اسلتقني المتسةةةةةةةةةةةةةةةارعالتطور في ظل 

إص أنه  البياناس الضةةةةةةةةةخمة؛ اصسةةةةةةةةةتفادة القصةةةةةةةةةوى منيصةةةةةةةةةعب تحقيت الخبراس في هذا المجال 
المتعلقة  موعاداته موتفضةةةةةةةةةيالته موسةةةةةةةةةلوكه المسةةةةةةةةةتهدفين منهافهم منها في ان اصسةةةةةةةةةتفادة مكاإلب

غيرها، وذلك  ء كانت عاداس تعليمية أو شرايية أو قرايية أواي تعمل به المؤسسة سو بالمجال الذ
، كذلك اصسةةةةةةةةةةتفادة من البياناس الضةةةةةةةةةةخمة في نترنتعلف اإل متحركاته من خالل مراقبة ومتابعة

يكن، حيث البحث نين أكوام البياناس يتي  الوصول إلف معلوماس جديدة ترتقي  اتطوير المنتج أي  
ن المنظمة من تطوير أدايها الحالي وإصةةالوباهداء المؤسةةسةةي و  العثراس الموجودة في نظام  يمك 

 .عملها

 توضةةةةةعفسةةةةةتفادة من تلك البياناس، لالالشةةةةةركاس العالمية والدول المتقدمة  وقد سةةةةةارعت
تلك البياناس في كل  زيادة حجممع ولكن  ؛مراكز نياناس متخصةةةةةصةةةةةة أنشةةةةةأسو مسةةةةةتقبلية  اخططً 

ث، أفضةةةةةل السةةةةةبل لتحليلها واسةةةةةتثمارها قيد الدراسةةةةةة والبحالسةةةةةعي وراء  يبقفطرد، عام وبشةةةةةكل م
التقليدية قطاعاس ولكن يمتد للالشةةركاس الضةةخمة أو الشةةركاس التقنية، علف  اواهمر ليس مقتصةةرً 

                                                           

 (.429يالتها: المفهوم والخصايص والتطبيقاس  ص ( علي، البياناس الضخمة وتحل1 
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المسةةتهلكين وشةةركاس التوريد والتصةةنيع التي تسةةتفيد من مخرجاس  ساوالحكوماس، وشةةركاس خدم
 :ومن ذلك، (1 تحليل هذه البياناس

  تطوير الخدمات الحكومية: .1
تمتلك المنظماس الحكومية كمياس ضةةةةةةةةةةةخمة من البياناس وفي الغالب تكون نياناس غير 

تالي تحتاج لنماذج إحصةةايية لجمع ومعالجة هذا الكم من البياناس غير المهيكلة، من لمهيكلة، با
، Cloud Computingخالل اصسةةةةةةةةتعانة بأدواس البياناس الضةةةةةةةةخمة من الحوسةةةةةةةةبة السةةةةةةةةحانية 

بالتالي يتمكن المختصةةون من تطوير الخدماس الحكومية، ورصةةد مدى رضةةا المواطنين عن هذه 
 .(2 تحسينها وتطويرها لفالنتايج يتم العمل عالخدماس، وفي ضوء هذه 

  زيادة أرباح الشركات وتقديم خدمات أفضل للزبائن: .2
باس يمكن للشركاس والمؤسساس اليوم تحليل حركاس العمالء الشرايية لمعرفة تفضيالتهم 

لهذه التفضةةةةةةةةةيالس، وتتي  كذلك تحديد العمالء  االسةةةةةةةةةلعية، وكذلك اقتراو سةةةةةةةةةلع معينة عليهم تبعً 
 ما اكثيرً  .(3 والمسةةةةةةةةةةاعدة ليحددوا توجهاتهم الشةةةةةةةةةةرايية هلمتميزين واآلخرين الذين يحتاجون التوجيا

 بظهور إعالناس تجارية لسلع أو البريد اإللكتروني اصجتماعي شبكاس التواصل ويتفاجأ ُمستخدم
 التطبيقاسبالبحث عنها في تطبيقاس أخرى، نل أكثر من ذلك هناك بعض  اقام مسبقً  أو خدماس

يحدف نتيجة  وهذا كله ،ف جهاز الهاتف صقتراو اإلعالناسالتي تسةتخدم نياناس تحديد الموقع عل
لمعرفة ميولهم  ،سةةةةةةةتفادة منها في التسةةةةةةةويتضةةةةةةةخمة الناتجة من هذه المواقع واصتحليل البياناس ال

كتروني أعظم تجلب لشركاس التسوق اإللالمثلف التي طريقة بالوتفضيالتهم بوية عرل البضايع 
تحليل البياناس التي تحصةةةةةةةل عليها من تصةةةةةةةف  المسةةةةةةةتخدم ، وص يقتصةةةةةةةر اهمر علف ممكن رب 

 .(4 عتحديد المواق مسةةةةةتشةةةةةعربع زيارته ل سةةةةةواق الحقيقية من خالل تلإلنترنت وحسةةةةةب، نل قد تت
اإلعالناس الترويجية التي تالحت متصةةةةةةةةةةةةةةفحي اإلنترنت والمواقع اإللكترونية. فهناك ومثال ذلك 

 حيث، AdSense لجو ج إعالناسخدمة تطبيقاس ومواقع متخصصة نتحليل تلك البياناس، مثل 
في محركاس البحث، فتقوم تلك المواقع  السةةةةةةةةةةةةةةابقة همدخالتتحلل رغباس المسةةةةةةةةةةةةةةتخدم من خالل 

                                                           

 ( الشيخ، عصر البياناس الضخمة.. كيف استفاد العالم منها؟  موقع إلكتروني(1 
 ( موقع تجمع مشرفي المعلوماتية العربي، البياناس الضخمة وتطبيقاتها.2 
 موقع تجمع مشرفي المعلوماتية العربي، البياناس الضخمة وتطبيقاتها.( 3 
 (7البار، البياناس الضخمة ومجاصس تطبيقها  ص ( 4 
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مع هذه  تتوافتالتي  اإلعالناسنياناس خاصةةةةةةةةةةةةةةة، ليتم تحليلها وتوجيه الكلماس في قواعد  نتخزين
 .(1 اصهتماماس والرغباس، بصر  النظر عن الموقع الذي تتم زيارته

  تطوير الطب والمجالت الصحية: .3

العالج الماليم بمسةةةةةاعدة  وإيجادطب يسةةةةةعف للتنبؤ باهمرال ومنعها، تحول الطب إلف 
 ، بارز لبياناس الصةةحية الضةةخمة وتحليالتها دورٌ حيث ل، ةالذكي الهواتفجمعها التي تالمعلوماس 
والمراكز الطبية واهطباء من البياناس الضةةةةةةةخمة في دراسةةةةةةةة سةةةةةةةلوكياس  المسةةةةةةةتشةةةةةةةاياسلتسةةةةةةةتفيد 

تقديم  يسةةةةةةةةةةهم فيما ، تحليل ملفاتهم الطبية والزياراس التي قاموا نها للعالجمن خالل المرضةةةةةةةةةةف 
تقديم  أنظمةمعالجة قصةةةةةةةور علف تحليل البياناس الضةةةةةةةخمة مل ، كذلك يعخدماس طبية أفضةةةةةةةل

كما تسةةةتخدم  ،الرعاية الصةةةحية التي تتزايد تكاليفها بفعل النمو السةةةكاني وارتفاع متوسةةةط اهعمار
تجمع شةةةةةركاس اهدوية والتأمين الصةةةةةحي البياناس  ، حيثالبياناس الضةةةةةخمة في صةةةةةناعة اهدوية

هةةةذه وزيةةةادة مبيعةةةاتهةةةا في  في منةةةاطت معينةةةة صسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدامهةةةا في التنبؤ بظهور أمرال معينةةةة
جهزة اهمصةةةةةةةادر البياناس الصةةةةةةةحية، وهو ما توفره جديد من مصةةةةةةةدر  اوظهر مؤخرً  .(2 مناطتال

ركة النشةةةةةةةةاطاس البدنية والتمارين كالسةةةةةةةةاعاس واهسةةةةةةةةاور الذكية التي يتم من خاللها مشةةةةةةةةاالذكية 
 .(3 الرياضية علف الشبكة العنكبوتية

  التنبؤ بالكوارث الطبيعية: .4

انةاس نيةةانةةاس الجيولوجيةةا الطبيعيةةة والبيةة مراكز وحةةداس اصسةةةةةةةةةةةةةةتجةةابةةة للكوارف تسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدم
وبذلك تعزز هذه  بالحالية، تهامقارنو تحليل البياناس السةةةةةةةةةةةةةةابقة ، وذلك نبالكوارف للتنبؤالجغرافية 

، هةةاتخةةاذ إجراءاس احترازيةةة قبةةل حةةدوث، مةةا يعطيهم الفرصةةةةةةةةةةةةةةةةة صالنتةةايج من تنبؤاس تلةةك المراكز
 .(4 ووضع استراتيجياس اإلغاثة واإلخالء قبل فواس اهوان

 : العسكري المجال  .5

العسةةةةةةكرية من خالل جمع  اصسةةةةةةتخباراستسةةةةةةاعد البياناس الضةةةةةةخمة علف تطوير قدراس 
النظام العسةةةةكري من خالل  اءعزز إنترنت اهشةةةةي، حيث نين العسةةةةكريين هاز تبادليتعز و البياناس 

                                                           

 الشيخ، عصر البياناس الضخمة.. كيف استفاد العالم منها؟  موقع إلكتروني(( 1 

 ( موقع تجمع مشرفي المعلوماتية العربي، البياناس الضخمة وتطبيقاتها.2 
 وني(الشيخ، عصر البياناس الضخمة.. كيف استفاد العالم منها؟  موقع إلكتر ( 3 

 .( المرجع السانت4 
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تحليل المعلوماس عن  فباسوتحديد مواقع العدو علف أرل المعركة وغيرها،  تبادل المعلوماس
 .(1 أساسية في عملية صنع القرار العسكري  ةالعدو بشكل دقيت وبالوقت الفعلي خطو 

  شركات التقنية: .6

البياناس تستخدم العمل والوظايف باصجتماعية المتخصصة  LinkedIn إنشبكة لينكد 
لمعداس الشةةةةبكاس  شةةةةركة سةةةةيسةةةةكو، وتطلت الضةةةةخمة لتوليد مليار اقتراو كل شةةةةهر لزوار موقعها

الشةةةةةةةةةركاس  اصرتقاء بكفاءةعلف بسةةةةةةةةةبب قدرتها  البياناس الضةةةةةةةةةخمةتسةةةةةةةةةمية  النفط الجديد( علف 
 .(2 نوتحسين الحياة اليومية للمستهلكي

 الصحافة:   .7
في بقية المجاصس التي وجدس  هيكما  حاضةةةةةةةرةيتعلت اهمر بالصةةةةةةةحافة، فاإلثارة  حين

كمن عند تجميع هذا الكم الهايل من البياناس ي التحدي ؛ لكن  طريقها إليهاة البياناس الضةةةةةةةةةةةةةةخم
" أناليتيكاكامبريدج " شةةركة التحكم بالرأي العام، كما كشةةفت عنه فضةةيحة في اإعالميً  ااسةةتخدامهو 

تحليلها والتي قامت نأتاحت لها فيسةةةةةةةةبوك إمكانية الوصةةةةةةةةول لبياناس ماليين المسةةةةةةةةتخدمين،  حين
معرفة توجهاتهم السةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةية والفكرية ومحاولة التأثير عليها وتوجيهها في اصنتخاباس ثم من و 

 . وتستفيد مهنة الصحافة من البياناس الضخمة في: م2016 عام اهمريكية
وعاداتهم وسةةةةةلوكهم  والقراء نخدميتمسةةةةةال البياناس حولر توف، حيث تاداسزيادة اإلير  .1.7

صةةةةةةةةةناع القرار علف هذا يسةةةةةةةةةاعد و وتفضةةةةةةةةةيالتهم وما أثار اهتمامهم وما نفروا منه، 
، في متابعة الوسةةةةةةيلة اإلعالميةصةةةةةةناعة وصء الجمهور وزيادة الوقت الذي يمضةةةةةةيه 

ي يجعل المؤسةةسةة ذاتفالتمويل الالصةةحافة،  ةاسةةتقالليزيادة اإليراداس علف وتنعكس 
أمام متماسةةةكة  ما يجعلها ،نسةةةبة مشةةةتركيها وترفعتحافظ علف وصء قرايها اإلعالمية 

من تلةةك التي تعتمةةد علف تمويةةل الحكومةةاس أو رجةةال  الضةةةةةةةةةةةةةةغوط بشةةةةةةةةةةةةةةكةةل أكبر
 .(3 اهعمال

 يدفعهم للبقاء أكثر والقراءة أكثر، وبالطبع النقرإلف ما  ينالمسةةةةتخدم ةتحسةةةةين تجرب .2.7
تراقب الخوارزمياس حيث ، صشةةتراك أو شةةراء منتج ماودفعهم نحو اعلف اإلعالناس 
وسةةةةايل اإلعالم  تجمعفخدم وتسةةةةجل كل حركة هصةةةةبعه أو للمؤشةةةةر، تسةةةةلوك المسةةةة

                                                           

 ( موقع تجمع مشرفي المعلوماتية العربي، البياناس الضخمة وتطبيقاتها.1 
 الشيخ، عصر البياناس الضخمة.. كيف استفاد العالم منها؟  موقع إلكتروني(( 2 
 ( حذيفة، الصحافة في عصر البياناس.  موقع إلكتروني(3 
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أي اهخبةةار والقصةةةةةةةةةةةةةةص تحةةدد و أن نشةةةةةةةةةةةةةةعر، دون لمعلومةةاس اكميةةاس كبيرة من 
، يلقف لها باصً ها، وأيها يلقي عليها نظرة خاطفة، وتلك التي ص نيهتم والموضةوعاس 

في تأو يك يقرأ الخبر كاماًل وهل ، تلفت انتباههأي التصةةةةنيفاس و أي العناوين تجذبه و 
م جةةةاهزة لتقةةةد   وتصةةةةةةةةةةةةةةب  فرز وتحليةةةل تلةةةك البيةةةانةةةاس، ...، إلخ، ثم يتم  ،بملخص

 .(1 اراته السابقةاختيبما يتوافت مع أنه يريده،  توقعتللمستخدم ما 
البحث عجزس عن إيجادها الطرق التقليدية من خالل لعثور علف القصةةةةةةةةةةةص التي ا .3.7

 التةةدفت الهةةايةةل منتحويةةل ، وبةةالتةةالي (2 عن القصةةةةةةةةةةةةةةص المخبةةأة في أكوام البيةةانةةاس
المعلوماس المهمة والمفيدة  نين طياتها العديد منإلف قصةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةحاية  بياناسال

 . (3 وعرضها علف القار  في صورة جذابة
المعلوماس والبياناس قبل نشةةةةةةةةةةرها وزيادة مصةةةةةةةةةةداقية وموثوقية الوسةةةةةةةةةةيلة التحقت من  .4.7

، وذلك باصعتماد علف اهدلة التي يوفرها الكم الكبير من البياناس حول (4 اإلعالمية
 .الع والتقصي والتحري الموضوع أو من خالل البحث عنها عبر اصستط

إلف التنافس علف السةةةبت الصةةةحفي، من التنافس نين المؤسةةةسةةةاس الصةةةحاية تحويل  .5.7
، من خالل تقةةديم (5 زيةةادة نسةةةةةةةةةةةةةةبةةة تفةةاعلهم مع المحتوى الصةةةةةةةةةةةةةةحفيجةةذح القراء و 

 .القصص الصحاية المثيرة والجديدة
علف كمية هايلة من البياناس أو  تحتوي التي  الضةةةةةةةةةةةةةةخمة التعامل مع القصةةةةةةةةةةةةةةص  .6.7

 .(6 المعلوماس

البياناس، التي تتم بعدة صحافة عر  بيومن خالل التعامل مع البياناس الضخمة نشأ ما 
، وانتهاًء نتقديمها علف صةةةةورة قصةةةةص تحليلها،ثم بفرزها  امرورً  ،جمع البياناسمن  ادءً عملياس ن

جرافيك وجداول  عبر أشةةةكال وخرايط وإنفو ابصةةةريً تركز علف إعادة تقديم اهرقام واإلحصةةةايياس و 
أن  القار  ا ويستطيع يمكن للصحفيين التعامل معهالضخمة إلف نياناس  البياناس فتحولوغيرها، 
 .ويسر بسهولة يفهمها

                                                           

  موقع إلكتروني(( حذيفة، الصحافة في عصر البياناس. 1 
 .  موقع إلكتروني(دليل صحافة البياناس".. طريقك إلنشاء قصص صحاية مدفوعة بالبياناس"( قنديل، 2 
  موقع إلكتروني(. صحافة البياناس.. اهرقام تسرد القصة( كريزم، 3 
 كتروني(.  موقع إلدليل صحافة البياناس".. طريقك إلنشاء قصص صحاية مدفوعة بالبياناس"( قنديل، 4 
 .  موقع إلكتروني(صحافة البياناس.. اهرقام تسرد القصة( كريزم، 5 
 (.20( نلعيد، دليل صحافة البياناس  ص 6 
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 :المبحث الثاني
 مدخل إلى صحافة البيانات

نشةةةةأتها وتطورها صةةةةحافة البياناس، من خالل تحديد مفهومها، وتتبع  المبحثهذا يتناول 
، ورصد أهميتها للقار  وللمؤسسة ولمهنة الصحافة، وتحديد مجاصتها، ومتطلباتها، اوعربيً  اعالميً 

وعناصةةةر فريت عملها، ومواصةةةفاس صةةةحفي البياناس، ومراحل إنجازها، وأنواعها، وكشةةةف أماكن 
 تحدياتها. اتواجد نياناتها، وأخيرً 

 مفهوم صحافة البيانات:: أولا 

صـــــحافة ماهية  أن نعر من الصةةةةةةةعب : إنه Troy Thibodeauxوي ثيبودو يقول تر 
كل فهي البياناس،  ما أن نقولهنه من الصةةةةةةةةةةةةةةعب ؛ بالتحديد Data Journalism البيانات
لذا كل الحاسةةةوح يعتبر نياناس، يجرى معالجته نوسةةةاطة  ءشةةةيأي و يمكن اعتباره نياناس،  ءشةةةي

نياناس، فكلها تتم بمسةةةةةاعدة الحاسةةةةةوح؛ إص أن صةةةةةحافة الصةةةةةحافة اليوم يمكن اعتبارها صةةةةةحافة 
ه ومقارنته في أي موضةةةةةةةةةةةةةةوع  البياناس الحقيقية تتميز بالميل للبحث عما يمكن تصةةةةةةةةةةةةةةنيفه وعد 

يمكن أن  هذه الجوانبعلف أن التكنولوجيا المطبقة بشةةكل صةةحي   ، وكذلك تتميز باقتناعإخباري 
  .(1 بطريقة أخرى  وأن ص تعر  تعر  التي تستحت اهمرين أنن القصة ع اشيئً تخبرنا 

. (2 وصةةةةحافة البياناس في أبسةةةةط تعريف لها هي الصةةةةحافة التي تؤدى نواسةةةةطة البياناس
لبياناس الرقمية ل تستغل اإلنتاج الضخمبأنها صحافة متخصصة  البياناسويمكن تعريف صحافة 

وهم التفاعل المتزايد نين منتجي المحتوى  وتبرز هذه الصةةةةةحافةفي العصةةةةةر الرقمي،  والمرسةةةةةومة
م الفني وعلم الكمبيوتر مثةةةةل التصةةةةةةةةةةةةةةمي مجةةةةاصس  أخرى المختصةةةةةةةةةةةةةةين في  ون وبينالصةةةةةةةةةةةةةةحفي
المستخدمة المتداخلة و وجهة نظر الصحفيين مجموعة من المهاراس ، وهي تمثل من (3 واإلحصاء
 .(4 جذاحمبسطة في قالب رسومي  س المختلفة لعرل البياناس بصورةفي المجاص

وهي مصةةةةةةةةطل  يصةةةةةةةةف اسةةةةةةةةتخدام البياناس واإلحصةةةةةةةةاءاس لسةةةةةةةةرد قصةةةةةةةةة، فمع التطور 
وسةةةةةةةةةهولة الوصةةةةةةةةةول للمعلوماس الرقمية، باس يمكن اسةةةةةةةةةتخراج المزيد من المعلوماس  التكنولوجي

                                                           

 (1) Thibodeaux, 5 tips for getting started in data journalism. (Website) 

(2)  Gray and et al, The Data Journalism Handbook (p 12). 

 (إلكتروني  موقع .تطور صحافة البياناس في تونس والعالم العربي، وآخرون ، الفريحة( 3 
 .(4  ص محمد، صحافة البياناس ودورها في نشر اإلحصايياس الرسمية( 4 
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وعرضةةةةةةةها في شةةةةةةةكل جذاح يسةةةةةةةهل الفهم، فتجعل صةةةةةةةحافة البياناس القصةةةةةةةة الخبرية أكثر ثراًء، 
 .(1 المصورة أكثرفالجمهور تفاعل مع القصص 

محرر البياناس  هاُيعر فFacts are Sacred Enhanced  في كتابه الحقايت المقدسةةةةةةةةو 
نوع من الصةةةةةحافة يسةةةةةتخدم  أنهاب Simon Rogers سةةةةةايمون روجرز Googleجوجل بشةةةةةركة 

مجموعة من ؛ لكن (2 اهرقام لسةةةةةةرد القصةةةةةةة الصةةةةةةحاية، فهي ليسةةةةةةت رياضةةةةةةياس أو رسةةةةةةوم نيانية
 عن طريت ، وذلكفضةةةل صةةةورةبأاية القصةةةة الصةةةح صةةةياغةاهسةةةاليب تسةةةاعد الصةةةحفيين علف 

 .(3 د البياناس واهدواس التحليليةقواع استخدام

 دارةإل نظام آخرون من خبراء العمل الصةةةةةةةةحفي أن صةةةةةةةةحافة البياناس عبارة عن ويرى 
 تختلف بصورة نياناس قاعدة في ترتيبها، من خالل تصنيفها و واإلحصاءاس والبياناس المعلوماس

 .(4 الصحفي للعمل التقليدية المعالجة عن

عةةداد إلمعةةالجةةة مجموعةةاس كبيرة من البيةةانةةاس التي يتم من خاللهةةا صةةةةةةةةةةةةةةحةةافةةة وهي ال
قصصهم الخبرية، مع التعمت في قواعد البياناس انتكار  لصحفيينلحث يمكن ، خبريةالقصص ال
 . (5 اهصلية لقصصهمجديدة  أبعاد   إضافةأو 

حيث لوصةةةةةةةةةةةةةةف الصةةةةةةةةةةةةةةحافة في العالم الحديث،  وصةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس عبارة عن طريقة
م فالجميع ينتج البياناس بشةةةةكل طوعي أكأرقام في جدول البياناس،  البياناسيرون الصةةةةحفيون ص 

 ،وسةةةةايل التواصةةةةل اصجتماعي واسةةةةتخدام ،نترنتفي اإلوالبحث هواتفهم المحمولة، من خالل ص، 
وإنفاقهم وعملهم  الموظفينعن  اكذلك المنظماس تنتج البياناس يوميً في الشةةةةةةةةةةارع،  لسةةةةةةةةةةيراحتف و 
 .(6 ياراتهمتخا

 اسةةةةةةةةةةتخدام تتطلبوسةةةةةةةةةةيلة تقنية أن صةةةةةةةةةةحافة البياناس عبارة عن يرى رشةةةةةةةةةةيد جنكاري و 
الروايةةةاس واهخبةةةار  نتةةةاجالحواسةةةةةةةةةةةةةةيةةةب والهواتف الةةةذكيةةةة واهلواو اإللكترونيةةةة بطريقةةةة جةةةديةةةدة إل

التي التقليدية الممارسة الصحاية  عن تشكل تختلف من وجهة نظرهالبياناس  فصحافة. الصحاية

                                                           

(1) The Citizens Campaign, Data Journalism Tip Sheet. (Website) 

( باقاسي، اصتجاهاس الحديثة إلخراج صحافة البياناس اإلنفو جرافيك في الصحف السعودية: دراسة تطبيقية 2 
 (.473عكاظ  ص  –علف صحيفة مكة 

 ".  موقع إلكتروني(صحافة البياناس"غياح المعلوماس ونقص المهاراس... تحدياس تواجه ( الدخاخني، 3 
 (.304ي  ص ( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرف4 
 ( نون نوست، صحافة البياناس: المستقبل القادم للصحافة الحديثة.  موقع إلكتروني(5 

(6) The Bureau of Investigative Journalism, What is data journalism? (Website) 
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 الحصةةةةةول علف اهخبار، فقد أصةةةةةبحت معالجة مع اصنفجارالمعلوماس وصةةةةةعوبة  قلةتعاني من 
 .(1 أكثر أهميةالخبر التقني 

 ويعرفها عمرو العراقي علف أنها صةةةةةةحافة تنظيم الفوضةةةةةةف، فالصةةةةةةحفي من خاللها يقوم
نتحويل كم كبير من البياناس الفوضةةةوية التي ليس لها قيمة وص معنف يحولها إلف قصةةةة صةةةحاية 

 .(2 من المعلوماس اكبيرً  ابصرية تختزل كمً 

التعريفاس السةةةةةابقة اتفقت علف أن صةةةةةحافة البياناس تعتمد علف البياناس، بحيث تسةةةةةتغل 
وثراء، وتركز معظم التعريفاس  الكم الكبير من البياناس في إنتاج محتوى صةةةةةةةةةةةةةةحفي أكثر جودة

علف طريقة عرل القصةةةةةةةةةةص الصةةةةةةةةةةحاية التي تتميز نها صةةةةةةةةةةحافة البياناس من خالل العرل 
 البصري المميز الذي يختزل الكثير من المعلوماس.

من  اضةةةةخمً  اكم   علف أنها شةةةةكل صةةةةحفي حديث يعالجالبياناس  صةةةةحافةويمكن تعريف 
يسةةةةهل علف  مبسةةةةطمثيرة وعميقة ويعرضةةةةها بشةةةةكل  ويحولها إلف قصةةةةة صةةةةحايةالبياناس المعقدة 

ط الكثير من المعلوماس  .القار  فهمها، ويمكن أن تكون مدعومًة بالمواد البصرية التي تبس 

 صحافة البيانات: نشأة وتطور: ثانياا 
ولكن ؛ لبياناس في الصةةةةةحافةهناك الكثير من النقاش حول ما يمكن تسةةةةةميته باسةةةةةتخدام ا

أو  التقارير المدعومة بالحاسةةةةةوح أو صةةةةةحافة البياناس أو الصةةةةةحافة الدقيقةسةةةةةواء كانت تسةةةةةمف 
 ، فهي وجدس لتبقف.الصحافة المعتمدة علف البياناس أو الصحافة الحاسوبية

م حين نشرس صحيفة مانشستر 1821ويرجع الظهور اهول لصحافة البياناس إلف العام 
مدرسةةة وكنيسةةة في  (70 سةةوا في أكثر من جارديان نياناس عن العدد الحقيقي للطالح الذين در 

مانشةةةسةةةتر، باإلضةةةافة إلف معلوماس عن اإلنفاق السةةةنوي علف التعليم في كل مدرسةةةة، وتصةةةنيف 
الطالح اإلناف والذكور في كل مدرسةةةةةةةة، هذا سةةةةةةةاعد علف كشةةةةةةةف العدد الحقيقي للطالح الذين 

ظهر مرل الكوليرا في م 1832. وفي صةةةةيف العام (3 حصةةةةلوا علف التعليم المجاني في المدينة
م وصةةةةلت 1849حلول عام ، وبفي غضةةةةون أسةةةةانيع قليلةها من سةةةةكان (3000 ماس نيويورك، و 

                                                           

  موقع إلكتروني(. صحافة البياناس.. معلوماس مطروحة في الطرقاس( جنكاري، 1 
( باقاسي، اصتجاهاس الحديثة إلخراج صحافة البياناس اإلنفو جرافيك في الصحف السعودية: دراسة تطبيقية 2 

 (.473عكاظ  ص  –علف صحيفة مكة 
( باقاسي، اصتجاهاس الحديثة إلخراج صحافة البياناس اإلنفو جرافيك في الصحف السعودية: دراسة تطبيقية 3 

 (.473عكاظ  ص  –علف صحيفة مكة 

https://nyamcenterforhistory.org/2015/02/03/cholera-comes-to-new-york-city/
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نشةةةةةةرس صةةةةةةحيفة ، انتشةةةةةةاًرا لتوضةةةةةةي  متف كان المرل أكثر، (5000 الوفياس جراء الوباء إلف 
، اهسةةةةةةةةةةةةةةبوعية وإجمالي الوفياس اهسةةةةةةةةةةةةةةبوعية وفياس الكوليرا نيويورك تريبيون مخطًطا يقارن نين

 م1849اهسةةةةةةةةةةةةةةبوع اهخير من يونيو  أنةةه حين انخفض إجمةةالي الوفيةةاس خالل وجةةاءس النتيجةةة
 .(1 وهو تمثيل مريي ألم  إلف ذروة تفشي المرل، س الكوليرا في اصرتفاع بالفعلندأس وفيا

كةانت  البيةانةاسو بةالكمبيوتر  لتقةارير المةدعومةةإص أنةه يمكن القول بةأن البةدايةة الحقيقيةة ل
 حاسةةةةوحفي الوصياس المتحدة اسةةةةتخدام خبراء مع CBS  عندما حاولت شةةةةبكة م1952عام في ال

م، 1967 ، إص أن هذا النوع لم ينتشةةر كثيرًا حتف(2 كبير الحجم للتنبؤ ننتايج اصنتخاباس الرياسةةية
 The Detroit صةةةةةةةةةةةةحيفة ديترويت اليومية فيليب ماير في Philip Mayer اسةةةةةةةةةةةةتخدمعندما 

Free Press  ًترويت بغرل فهم وشةةةةرو أعمال الشةةةةغب لتحليل مسةةةة  لسةةةةكان دي ارييسةةةةيً  احاسةةةةوب
 اسةةةةةةةةتخدمت صةةةةةةةةحيفة الجارديان بعد عقود، و الخطيرة التي اندلعت في المدينة في ذلك الصةةةةةةةةيف

The Guardian  العنصةةةرية هناك بعض اهسةةةاليب نفسةةةها للنظر في أعمال الشةةةغب  إنجلترافي
 . (3 رواستشهدس بعمل ماي

 Philadelphiaإنكوايررفيالدلايا صةةةةةةةحيفة  مراسةةةةةةةلي ماير مععمل  وفي السةةةةةةةبعينياس

Inquirer  ،هيرالدميامي صةةةةةةةةةةةةةةحيفة  يوفلتحليل أنماط الحكم في نظام المحاكم المحليةThe 

Miami Herald ا كتاًبا بعنوان ، وأصةةةدرلتحليل سةةةجالس تقييم الممتلكاس الصةةةحافة  ماير أيضةةةً
لم يسةةةةةةةةةةتخدم سةةةةةةةةةةوى عدد قليل من الصةةةةةةةةةةحفيين هذه التقنياس حتف منتصةةةةةةةةةةف  ومع ذلك، الدقيقة

تصةةةةةةري  في الوصياس المتحدة علف  Elliot Jaspin الثمانينياس، عندما حصةةةةةةل إليوس جاسةةةةةةبين
عن  ابحثً لتحليل قواعد نياناس  The Providence Journal نروفيدنس جورنال من صةةةةةةةةةةةةةحيفة

 . (4  صالقص
ازدهر استخدام التقارير بمساعدة  شرينوحتف أوايل القرن الحادي والع التسعينياسوخالل 

 Atlanta لصةةةةةةةةةةةةةةحيفة أتالنتا جورنال بوليتزرال ُمنحت جايزة م1989عام حيث في  الكمبيوتر

Journal-Constitution خالل و  .السةةةكنيةقرول اللقصةةةص حول التفاوتاس العرقية في علف ا
ما  Missouri School of Journalismفي كلية ميزوري للصحافة  جاسبين نفس العام أسس
 م1999بحلول عام ، و NICAR بمسةةةاعدة الكمبيوتر للتقاريرالمعهد الوطني   يعر  اآلن باسةةةم

                                                           

(1)  Lehr, The Evolution of Data Journalism. (Website) 

(2)  Lpid. (Website) 

(3)  Houston, Computer-Assisted Reporting: A Practical Guide (p 9). 

(4)  Houston, Fifty Years of Journalism and Data: A Brief History. (website) 

https://www.propublica.org/nerds/item/infographics-in-the-time-of-cholera
https://books.google.hu/books?id=uUzT0M_lPbYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=uUzT0M_lPbYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://www.ire.org/nicar/
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تتضةةمن تحليل البياناس في فنلندا والسةةويد ونيوزيلندا وفنزويال واهرجنتين وهولندا  اقصةةصةةً جت ُأنت
 .(1 والنرويج والبرازيل والمكسيك وروسيا والبوسنة وكندا

إنشةةةةةةةةاء شةةةةةةةةبكة من  تم Aron Pilhoferنواسةةةةةةةةطة آرون نيلهوفر  م2009بحلول عام و 
التطبيقةةاس الرقميةةة واصنتكةةار التكنولوجي لةةدعم و اهشةةةةةةةةةةةةةةخةةاص المهتمين نتطوير تطبيقةةاس الويةةب 

 الصةةةةةةةةةةةةةةحفيين والتقنيين مًعا Burt Herman جمع نيرس هيرمان، ثم مهمة وأهدا  الصةةةةةةةةةةةةةةحافة
كانت النتيجة زيادة التعقيد التكنولوجي داخل غر  اهخبار، مما زاد من القدرة علف اسةةةةةةةةةةةتخراج و 

مركز  وتم إنشةةةةةةةةةةةةةةةةاء .ة، ومرييةةة، وتفةةاعليةةةالبيةةانةةاس من مواقع الويةةب وجعلهةةا أكثر قةةانليةةة لإلدار 
والذي نظم ورش عمل في مركز الصحافة اهوروبي نواسطة علف البياناس  يعتمد الصحافة الذي
معروًفا كرايد في صةةحافة  Paul Bradshaw الصةةحفي نول نرادشةةو أصةةب أوروبا،  جميع أنحاء

التي تتكون من  يوميةةاس الحرح اهفغةةانيةةة أصةةةةةةةةةةةةةةةدرس ويكيليكس، و البيةةانةاس في المملكةةة المتحةةدة
ثم يومياس حرح العراق مطالبة الصةةةةةةةةةةةةحفيين في جميع أنحاء العالم بالتعامل مع  ،وثايت سةةةةةةةةةةةةرية

لتي تبنت وكانت صةةحيفة الجارديان البريطانية من أولف الصةةحف ا .(2 كمياس هايلة من البياناس
م مدونة البياناس 2009هذا النوع من الصةةةةةةةةةحافة في العصةةةةةةةةةر الحديث، حيث أطلقت في مارس 

Data Blog 3) . ألف وثيقة حول نفقاس البرلمانيين  (450 حيث اسةةةةةةةةةةةةةةتطاعت تحليل أكثر من
 .(4 البريطانيين، وتحليل البياناس حول الوجود البريطاني خالل الحرح علف العراق

من خالل  زالت تتلمس أولف خطواتها حيث ما، صةةةةةةةةحافة البياناس محتشةةةةةةةةمةتعد  اوعربيً 
وكالة حديثة في وهو  ،الشرق اهوسط فيموقع أنفوتايمز اهشهر  يعد، و بعض المحاوصس الفردية

، وقد (5 يةلتصةةميم البياناس وعرضةةها في صةةورة بصةةر  م2012أسةةسةةها عمرو العراقي عام  مصةةر
عن فئة م 2018لصةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس لعام   GENبجايزة شةةةةةةةةةةةةةبكة المحررين العالمية فاز الموقع

 Monitor de مناصةةةةةةةةةةةةفة معبال ة البياناس بغر  اهخبار الصةةةةةةةةةةةةغيرةأفضةةةةةةةةةةةةل فريت لصةةةةةةةةةةةةحاف

 Victimas6 من فنزويال). 

                                                           

(1)  Houston, Fifty Years of Journalism and Data: A Brief History. (website) 

(2)  Lipd. (website) 
 (.2( محمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصاءات الرسمية )ص 3)
 (.17( بلعيد، دليل صحافة البيانات )ص 4)
 )موقع إلكتروني( .بي( الفريحة وآخرون، تطور صحافة البيانات في تونس والعالم العر5)
 )موقع إلكتروني( .العربي يتفوق بصحافة البيانات“ إنفوتايمز”( كريزم، 6)

http://ejc.net/
http://ejc.net/
https://wikileaks.org/afg/
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 اسةةم مختبةةراسبتعةةر  وحةةدة الصحافةةة التفاعليةةة وصحافةةة البيانةةاس وفي موقع الجزيرة 
قديةةةم وتعمل علف ت، العربةةةةةةيإنةةةةةةان ثةةةةةةوراس الربيةةةةةةع  م2011، وقد تأسست عام AJLabs الجزيةةةةةةرة

 .(1 البيانةةاسعلف عتمةاد صقصةص إنسةانية با
م تم تأسةةةةةيس موقع خالصةةةةةة، لهد  تقديم محتوى مبتكر في 2014وفي اليمن في العام 

معهد ، وفي اهردن عقد (2 القار  العصةةةري  عالم اإلعالم، واصرتقاء نوسةةةايل اإلعالم بشةةةكل  ياليم
التغطية اإلعالمية لقضايا حقوق ورشة تدريبية ضمن مشروع م 2014في يونيو اإلعالم اهردني 

تعريف المشةةةةةاركين بأهمية وقوة صةةةةةحافة البياناس، البياناس، نهد   افةاإلنسةةةةةان باسةةةةةتخدام صةةةةةح
قضةةايا حقوق اإلنسةةان باصعتماد علف تطوير مهاراس اإلعالميين في كتابة قصةةة صةةحاية حول و 

. (3 اإلنفوجرافيكباسةةةةتخدام  ااسةةةةتخدام أدواس وتقنياس عرل القصةةةةة الصةةةةحاية بصةةةةريً و  ،البياناس
وفي العام ذاته تم إنشةةاء صةةحيفة إنكفادا اإللكترونية التونسةةية التي تسةةعف لتعزيز حرية الصةةحافة 

بعرل بصةةةةةةةةةةةةةةري للبيةةةانةةةاس  اغةةةالبةةةً  تحقيقةةةاتةةةه المةةةدعومةةةةنوالتعبير في تونس، واشةةةةةةةةةةةةةةتهر الموقع 
 .(4 "جرافيك"

إلف مسةةةةاعدة  التي تسةةةةعف فيي البياناس العرحشةةةةبكة صةةةةحم تم تأسةةةةيس 2017وفي عام 
تبادل الخبراس وتطوير المهاراس وتشةةارك الموارد لالمؤسةةسةةاس الصةةحافية والصةةحافيين المسةةتقلين 

لتعزيز مفهوم صةةةةةةةةةةحافة البياناس في المنطقة العربية ونشةةةةةةةةةةر المزيد من القصةةةةةةةةةةص الصةةةةةةةةةةحافية 
من أجل " م المؤتمر اإلقليمي اهول2018، وقد عقدس الشةةةةةةةةةةةبكة في مارس (5 بالبياناسالمدفوعة 

حفيز اصهتمام بصةةةةةةةةةةةةةةحافة ، من أجل تصةةةةةةةةةةةةةةحافة نياناس متعمقة" في الجامعة اهمريكية بالقاهرة
 . (6 البياناسإمكاناس صحافة  وتعليم الصحفيين الشبانالبياناس 

نحو صةةةحافة البياناس من في غزة  ن الشةةةباحالصةةةحافيياتجهت مجموعة من  اوفلسةةةطينيً 
تقديم إحصةةةةاءاس وأرقام دقيقة من أجل خدمة القضةةةةية الفلسةةةةطينية، وتقديمها ل اإلنفوجرافيكخالل 

وتم تدشةةينه رافيك فلسةةطين" ج "إنفو ويحمل المشةةروع اسةةم .بشةةكل فني وجمالي بمختلف المجاصس
تدريبية حول صةةةةةةحافة البياناس وإعداد التقارير . وفي الضةةةةةةفة الغربية ُعقدس دورة (7 م2016عام 

إلف إنتاج  وصةةةةةةةوًص  االمعمقة واسةةةةةةةتخراج البياناس ومعالجتها وفلترتها والتحقت منها وتميلها بصةةةةةةةريً 
                                                           

 (.16( معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البيانات )ص 1)
 (.25( بلعيد، دليل صحافة البيانات )ص 2)
 )موقع إلكتروني( .( موقع المقر، ورشة عمل حول صحافة البيانات وحقوق اإلنسان3)
 (.27بلعيد، دليل صحافة البيانات )ص ( 4)
 )موقع إلكتروني( .Our Story( موقع شبكة صحفيي البيانات العرب، 5)
 )موقع إلكتروني( .نحو صحافة تعتمد على البيانات( موقع البوابة العربية للتنمية، 6)
 غرافيك فلسطين" لتعزيز صحافة البيانات. )موقع إلكتروني( ( أبو وطفة، "إنفو7)

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/2058f341-4d14-4d86-adbc-2fe747e2dc33/d5c51ab6-440c-4333-8a8a-c1893aac5322
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/2058f341-4d14-4d86-adbc-2fe747e2dc33/d5c51ab6-440c-4333-8a8a-c1893aac5322
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/2058f341-4d14-4d86-adbc-2fe747e2dc33/d5c51ab6-440c-4333-8a8a-c1893aac5322
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من صحافة البياناس  . وتنشر عدٌد من الصحف الفلسطينية شكاًل (1 تقارير صحافة نياناس معمقة
رسالة، حيث ندأس الصحيفة ننشره بشكل غير منتظم ، الذي نرز في صحيفة الاإلنفوجرافيكوهو 

م منتظم 2016أكتوبر  17وبأحجام متفاوتة وكان ُينقل من مصةةةةادر خارجية، ثم أصةةةةب  ندًأ من 
، (2 ويتم إعداده وتصةةميمه من خالل فريت عملها االظهور والمسةةاحة والموقع نواقع مرتين أسةةبوعيً 

جرافيك صةةةةحيفة الرسةةةةالة وفت الدراسةةةةة التي أجراها اهسةةةةتاذ الدكتور جواد الدلو علف  ويركز إنفو
القضةةةةةةةةايا السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية في المقام اهول ويرتبط بالواقع المحلي بشةةةةةةةةكل  كبير، وتنشةةةةةةةةر الصةةةةةةةةحيفة 

معتمدة علف ثالثة أنواع هي تحليل البياناس والتسةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةل الزمني والتاريخي وعرل  اإلنفوجرافيك
بالتحقيقاس اصستقصايية التي يقوم بعضها علف  اخاًص  امتلك صحيفة الرسالة قسمً وت .(3 اهفكار

م بشكل شبه دوري مرة أو مرتين 2017منذ عام  اإلنفوجرافيكالبياناس. وتنشر صحيفة فلسطين 
 .(4 اأسبوعيً 

  :(5)ياناتالب صحافة تط ور في ساهمت الت ي العوامل أهم   ومن

 .التقليدي ة التقارير خالل من عليها العثور يتم لم التي القصص علف العثور .1
 .البياناس في مخب أة مهم ة قصص عن البحث  .2
وذلك  موثوق ية أكثر بشةةةةةةةةةكل العام   الرأي تشةةةةةةةةةغل التي المواضةةةةةةةةةيع بعض من التحقت  .3

 .اهدل ة فلع باصعتماد
 .البياناس أو المعلوماس من هايلة كمية علف تنطوي  التي القصص أكبر مع التعامل  .4
 .وفعالي ة بسرعة المعلوماس إيصال  .5
 .والشخصي ة المبتكرة القصص سرد أساليب في الجمهور تشريك  .6

 صحافة البيانات: أهمية: ثالثاا 
اإلنترنت  ، حيث أوجدبيرة في عصةةةر تدفت المعلوماسأهمية ك صةةةحافة البياناس اكتسةةةبت

المعلوماس إلف الجمهور،  إيصةةةةةالإلنتاج المحتوى وتسةةةةةهيل  واسةةةةةعةخياراس والتطور التكنولوجي 
محددة مبنية علف  إليصةةةال أفكار والكيفتعتمد علف الكم  صةةةحاية صةةةناعة قصةةةص عن طريت

، ففي عصةةةر ندرة البياناس والمعلوماس كانت المهمة اهولف للصةةةحافة والصةةةحفيين حقايت ووقايع

                                                           

 . )موقع إلكتروني("مؤسسة انترنيوز تختتم دورة تدريبية حول "صحافة البيانات( موقع دنيا الوطن، 1)
 (.13جرافيك في الصحافة الفلسطينية: دراسة حالة لصحيفة الرسالة )ص  الدلو، اإلنفو (2)

 .24المرجع السابق، ص  (3)
 .13المرجع نفسه، ص  (4)
 (.20( بلعيد، دليل صحافة البيانات )ص 5)
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في عصةةر هي التقصةةي والبحث عن المعلوماس وجمعها؛ ولكن ومع التطور الكبير الذي نعايشةةه 
هن العةالم من حولنةا ينتج  اة هةذه البيةانةاس هي الهةد ، نظرً معةالجة تأصةةةةةةةةةةةةةةبحةاصنفتةاو الرقمي 

وهنا يأتي دور معنف، كمياس  مهولة من البياناس؛ لكن  هذه البياناس بشةةةةةةةةةةةةةةكلها اهولف ليس لها 
اس التعامل مع حجم البياناس الضةةةخمة التي تركتها التطور من خالل معنف الصةةةحافة لتصةةةنع لها 

وتحليلها وربطها وصةةياغتها داخل قوالب صةةحاية. ويمكن الحديث  اصتصةةالية في أكثر من مجال
 عن أهمية صحافة البياناس بالنسبة للقار  وللمؤسسة الصحاية:

 :(1)أهمية صحافة البيانات بالنسبة للقارئ  .1
 تقديم نياناس ومعلوماس متخصصة بصورة قطعية ص تقبل التشكيك. .1.1
والتحليالس التي تسةةةةةةاعد علف إثراء القراء بأخبار تخص القضةةةةةةايا توفير المعلوماس  .2.1

 .(2 المهمة اليومية
 نناء عقلية القاري نناًء علف تعاملها مع اهرقام كوسيلة إقناع وتكوين اصتجاهاس. .3.1
مبني علف المنفعة التقديم قيمة اصسةةةةةةةتماع المعرفي من خالل البياناس والمعلوماس،  .4.1

 إسهامها في تسلية وتثقيف القار .المعلوماتية من خالل 
 :(3)للمؤسسةأهمية صحافة البيانات بالنسبة  .2

 تسهم في تشكيل أرشيف معلوماس وبياناس واقعية للمؤسسة. .1.2
 تعكس الصورة العلمية المعرفية حول المؤسسة، وتبرز مكانتها العلمية والرقمية. .2.2
والبياناس الرقمية التي يتم تبرز الدور البحثي العلمي للمؤسسة نناء علف المعلوماس  .3.2

 اصعتماد عليها في البحوف والدراساس العلمية.
تفصةةةيل العالقاس الرسةةةمية والعلمية نين المؤسةةةسةةةاس من الناحية العلمية، لما تمتلكه  .4.2

من قاعدة نياناس ومعلوماس موثقة، فتصب  مرجعية علمية لهذه المؤسساس تستفيد 
 منها في وضع الخطط.

 

 

 

                                                           

 (.305( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 1 
 (.2( محمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصاءات الرسمية )ص 2)

 (.306( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 3 
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 في اآلتي: بشكل عام صحافة البياناتوتكمن أهمية 

في وقت ندرة المعلوماس، كانت المهمة هي الجمع والتقصي،  تصفية البيانات المتدفقة: .1
، وأصةةةةةبحت معالجة البياناس وتصةةةةةفيتها هي المهمة أصةةةةةبحت المعلوماس وفيرةأما اآلن 

 .(1 اهكثر اههمية
سةةةةةةرد تقارير صةةةةةةحاية  خاللمن  معالجة البيانات لســــتخَلا تقارير صــــحفية جذابة: .2

علف جمع المعلوماس وصةياغة تقرير خبري، نل ، حيث المهمة لم تعد تقتصةر أكثر ثراء
 .(2 قصة صحاية مميزةل وصوًص معالجة البياناس وتحليلها  تأصبح

ية من مصةةةةةةةةداقصةةةةةةةةحافة البياناس زيد ت يادة مصـــــداقية وموثوقية التقارير الصـــــحفية:ز  .3
رسةةمية معلوماس لمصةةادر النسةةب ، حيث يتم الصةةحفي تقريرالالمعلوماس التي يتضةةمنها 

تقرير الدقة والموثوقية، ويمكن الما يضةةةفي علف حكومية أو دولية أو إحصةةةايية رسةةةمية، 
 .(3 للقار  المتشكك أن يرجع لهذه البياناس ليتأكد من صحتها

وتحرير  صةةةةةةياغةثم ، الوقت لتدوين اهشةةةةةةياء باليد لم يعد لدى الصةةةةةةحفيين :توفير الوقت .4
مع التطبيقاس اصنتقال للتعامل  اضةةةةةةةةةةةةةةروريً لذا باس  ؛تتدفت بسةةةةةةةةةةةةةةرعة فالبياناساهخبار، 
ا توفيرً ، للنصةوص الكبيرة اتجنبً مختصةرة  بصةرية   صةيغ  تحول البياناس إلف  التيالبرمجية 

 .(4 جذابةللقار  في صورة بصرية عة وصول الخبر سر وزيادًة في لوقت والجهد ل
 فيتسةةةةةةةةاعد صةةةةةةةةحافة البياناس القار   ى الرأي العام بقضـــــايا المجتمع:إثارة الهتمام لد .5

يصةةةةةةةةةةعب عليه الوصةةةةةةةةةةول إليها أو فهمها واسةةةةةةةةةةتخالص كان الحصةةةةةةةةةةول علف معلوماس 
 .(5 مفيدة مهامعلوماس 

إقامة  علفصةةةةةةةةحافة البياناس تعمل  ربط القارئ بالبيانات على المســـــتوى الشـــــخصـــــي: .6
 .(6 بأسلوح تفاعلي من خالل إخراجهاوالقار ، صلة نين التقرير الصحفي عالقة 

قراءة لالوقت القار  لدى في عصةةةر التكنولوجيا والسةةةرعة الفايقة، لم يعد  :القراء يتغيرون  .7
 ، لذا فإن  يعتمد علف السةةرد اللفظي فقط اصةةحايً  اأو تقريرً  في شةةرفة منزله صةةحيفة كاملة

أن تنتقل الصةةحافة  اوأصةةب  ضةةروريً صةةحافة البياناس ظهرس لتتماشةةف مع هذا التطور، 
                                                           

(1)  Gray and et al, The Data Journalism Handbook (p 15). 

 (.4نشر اإلحصاءاس الرسمية  ص ( محمد، صحافة البياناس ودورها في 2 
 .4ص المرجع السانت،  (3 
 العراقي، لماذا صحافة البياناس اآلن؟  موقع إلكتروني(( 4 
 (.4( محمد، صحافة البياناس ودورها في نشر اإلحصاءاس الرسمية  ص 5 
 (.4( محمد، صحافة البياناس ودورها في نشر اإلحصاءاس الرسمية  ص 6 
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صةةةور القصةةةة الصةةةحاية اهكثر جاذنية المعتمدة علف الإلف  اللفظي السةةةرد الصةةةحفي من
 .(1 عناوين جذابةالتفاعلية و الخرايط الرسوم و الو 

إظهار الحقايت التي قد يعمد  من خالل تقديم تفاســـــير مســـــتقلة للمعلومات الرســـــمية: .8
، م2011كارثة النووية بفوكوشةةةةةةةيما عام الو المسةةةةةةةئولون إلف إخفايها، فبعد الزلزال المدمر 

السلطاس نياناس  حيث أخفتأهمية صحافة البياناس لدى اإلعالميين في اليابان،  تأكدس
حول النشةةةةةةةةةةةةةةةاط بياناس ال، فبدأ المتطوعون في جمع بانتشةةةةةةةةةةةةةةةار المواد المشةةةةةةةةةةةةةةعةالتنبؤ 

الخام أكثر لحصول علف البياناس ل ون صحفيالففي كثير من اهحيان يحتاج  ،اإلشعاعي
 .(2 من اصعتماد علف التفسيراس الرسمية لها

مسةةةةةةةةةةةةةةةاعدة القار  في الحصةةةةةةةةةةةةةةول علف المزيد من  من خالل: رؤية األشـــــــــياء الخفية .9
وهو  دويغالصةةةةحفي سةةةةتيفن  كما فعل، إليها الوصةةةةولالتي كان من الصةةةةعب  المعلوماس

أدرو في م حين قام نتحليل نياناس إعصةةةةةةةةةةةةةةةار 1992من رواد صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس عام 
فلوريدا، عن طريت خرايط اهضةةةةةةةةةةرار وخرايط سةةةةةةةةةةرعة الرياو، ليتبين أن  المنازل الجديدة 

 .(3 تعرضت لضرر أكبر، ما يعني غياح الرقابة والتفتيش علف الوحداس الجديدة
فقي وقت لبياناس، الكبير لتدفت للتعامل مع المهمة هكذا يتضةةةةةةةةة  أن  صةةةةةةةةةحافة البياناس 

، أم ا اآلن فنحتاج صةةةةحافة البياناس لمعالجة مكرسةةةةة لصةةةةيد الخبر ودالجهالمعلوماس كانت شةةةة  
لهد  العام لصةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس هو توفير المعلوماس الكم الهايل من البياناس إلثراء الخبر، فا

، ونحن نعيش اآلن والتحليالس التي تسةةةةةةةةةاعد علف إثراينا بأخبار تخص القضةةةةةةةةةايا المهمة اليومية
الصةةةةةةةحاية، وتسةةةةةةةعف كل وسةةةةةةةيلة إعالمية إلف تسةةةةةةةويت مادتها  زمن المنافسةةةةةةةة نين المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاس

الصحاية، وهنا تكمن أهمية صحافة البياناس من خالل قدرتها علف تقديم المواد الصحاية بشكل 
، من ةالتزييف داخل الغر  اإلخباري سالبيانا. كذلك تحارح صةةةةةةةةةةةةةةحافة للقار   اأكثر إثارة وجذبً 

فالمعلوماس والبياناس متاحة للجميع، وما تقدمه الوسةةةةةةةةةةةةةيلة خالل ترسةةةةةةةةةةةةةيخ مباد  المصةةةةةةةةةةةةةداقية، 
 من خالل الوسايل اهخرى.   ااإلعالمية باإلمكان تقديمه بشكل أكثر عمقً 

                                                           

 صحافة البياناس اآلن؟  موقع إلكتروني(العراقي، لماذا ( 1 
(2 )  Gray and et al, The Data Journalism Handbook (p 17). 

 العراقي، لماذا صحافة البياناس اآلن؟  موقع إلكتروني(( 3 
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 صحافة البيانات: مجالت: رابعاا 
من التقنياس  اواهكثر تعقيدً  اتتراوو مجاصس استخدام صحافة البياناس نين اهكثر تبسيطً 

 لصحاية، وذلك علف النحو التالي:الجديدة في العملية ا

 تقديم، وذلك لةالضـــخم والمعلومات البيانات وقواعد الحاســـوب على المعتمدة التقارير .1
 .(1 واقعية صحاية إخبارية وحقايت معلوماس

 والمؤسةةةةةةسةةةةةةاس والهيئاس المنظماس في تسةةةةةةتخدم التي البيانية المعلوماتية المخططات  .2
 .(2 ربالجمهو  صلةمتلا وأنشطتها مجالها وفت

 هنه يقوم علف س صةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس،مجاص أهموهو من  ،الرقمي البيانات تصــــــــوير .3
 والبياناس المعلوماس نقل أجل من ،الرقمية والبياناس المعلوماسمن خالل  المحاكاة
 .(3 العلمي والمنطت الواقع من قريبة تصورية بصورة

 المباشةةرة الصةةلة ذاس الرقمية والمعلوماس البياناس علف يعتمد وهذا ،التفاعلي التصــوير .4
 والمشةةةاركة التفاعل يعكس، فهو الصةةةحف في نشةةةرها يتم التي بالموضةةةوعاس والتفاعلية

 .الحركية التفاعلية الوسايط باستخدام ذلك ويتم، والموضوعاس القراء نين
 الذاكرة تنشيطهذا المجال ل في الرقمية والمعلوماس البياناس ، وُتستخدمالتفاعلية األلعاب .5

 والتسةةةةةةةةةةلية المتعة وظيفة تحقت التي التفاعلية اهلعاح أسةةةةةةةةةةاليب علف معتمدةً  والفكر
 .(4 المعرفية

 واهحداف الحقايت تداولمن خالل  ،الهيكلية البياناتصـــــــــحافة قواعد البيانات أو   .6
يتم من خالله تنظيم المعلوماس في س، المعلوما تنظيم وفي إداري  أسةةةةةاس علف الواقعية
 .(5 لتقليدية القايمة علف الرواياسنياناس في مقانل الهياكل التنظيمية اقاعدة 

 :(6)وتحصر ميشيل مينكوف مجالت الصحافة في ثَلثة جوانب

، من خالل اصسةةةتخدام اهكثر شةةةيوًعا للبياناس في الصةةةحافة دمج البيانات في القصــص: .1
 .القصة فيالسياق اإلضافي و حصايياس اإل استخدام

                                                           

 (.307 - 306( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 1 
  موقع إلكتروني( .لوماس والرسوم البيانيةتوجه عالمي متزايد لتبني صحافة المع( موقع اصتحاد، 2 
 ( المرجع السانت  موقع إلكتروني(.3 
 (.307 - 306( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 4 
 .307 – 306( المرجع السانت، ص 5 

(6)  Minkoff, Bringing data journalism into curricula. (Website) 

http://michelleminkoff.com/2010/03/24/bringing-data-journalism-into-curricula/
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علف قواعد البياناس من المصةةةةةادر من خالل الحصةةةةةول : المدعومة بالحاســـوبالتقارير  .2
تعد البياناس بمثابة ، و الويب كشةةطالبياناس من التقارير اهصةةلية أو أو اسةةتخراج العامة، 

 العمود الفقري للقصة. 
من خالل عرل كةةةةل البيةةةةانةةةةاس عن طريت أحةةةةد  :البيـــانـــاتبـــ المـــدفوعتطوير الويـــب  .3

في يسةةةةةةةةةاعد ما بياناس في قصةةةةةةةةةة مكتوبة، النتايج محددة من شةةةةةةةةةر نمن  ندًص التطبيقاس 
 ت أقصف استفادة من قوة الويب.يحقوت. بياناسالالجمهور إلف المزيد من  إيصال

مما سةبت نالحظ أن صةحافة البياناس تتداخل مع العديد من اهنماط الصةحاية التقليدية، 
دعمها بالبياناس وجعلها أكثر دقة، فهي تسةةةةاهم في إثراء القصةةةةص الصةةةةحاية بأنواعها من خالل 

جديدة من الصةةةةةةةةةةةةةةحافة كطرق العرل البصةةةةةةةةةةةةةةري للبياناس أو ما يعر   كذلك طورس أشةةةةةةةةةةةةةةكاًص 
رافيك، واهشةةةةةةةةكال التفاعلية كالخرايط والخط ج والفيديو اإلنفوجرافيكبالصةةةةةةةةحافة البصةةةةةةةةرية ومنها 

 الزمني وغيرها.

 صحافة البيانات: متطلبات: خامساا 

 اناس اآلتي:تتطلب صحافة البي

، لتصةةةةب  البياناس صةةةةحافة محتوياس نناء في عليها عتمديُ  التي البياناس مصةةةةادر تحديد .1
 .(1 مهمة العثور عليها أسهل

بما يحقت أفضل النتايج للوصول إلف البياناس الرقمية  مميزة، بحث محركاسالتعامل مع  .2
 .(2 التي تناسب صحافة البياناس

 منأثنةةاء البحةةث عن البيةةانةةاس، وذلةةك من خالل البحةةث بجزء  اصختزال علف اصعتمةةاد .3
 .العنوان

ي فيما يتعلت بمعالجة التكنولوج تطورال مواكبةاإللمام بطرق وأسةةةةةاليب معالجة البياناس و  .4
 .(3 توظيف البياناس

التواصةةةةةةةةةةل والربط والتشةةةةةةةةةةبيك مع الجهاس والمنظماس ذاس العالقة بالبياناس، للتحقت من  .5
 .(4 صستخدامها في صحافة البياناس امصداقيتها تمهيدً 

                                                           

 مهاراس أساسية لتصب  صحفي نياناس.  موقع إلكتروني( 4( العراقي، 1 
 (.311( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 2 
 .311( المرجع السانت، ص 3 
 ( المرجع نفسه.4 
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 من قيمتها تجديد يمكن، ولكن الزمن بمرور تتقادم ص علف أنها البياناسالتعامل مع  .6
السةةةةةةةةةةةةةةياق الذي تسةةةةةةةةةةةةةةتخدم فيها والتحليالس المعلوماتية من التقارير والقصةةةةةةةةةةةةةةص  خالل

 للمؤسةةةةسةةةةاس الداخلي المسةةةةتوى  علف اسةةةةتخدامها يمكن البياناس هذه أنالصةةةةحاية، كما 
 .(1 أهدافها يحقت بما وغيرها والهيئاس

 البيانات: من هو صحفي: سادساا 
، وقد تتطلب صةةحافة البياناس فريت عمل يتضةةمن افرديً  قد تكون صةةحافة البياناس عماًل 

تجد بعض الصحافيين القادرين علف جمع اهدوار الالزمة في صحافة البياناس  فقدأدوار محددة، 
، وهو ما تسةةةعف إليه الصةةةحف من خالل مفهوم الصةةةحفي من خالل تطوير مهاراتهم التكنولوجية

تحتاج ، بالتالي اواحدً  ادورً الصةةةةةةةةةةةةةةحفي تقن الشةةةةةةةةةةةةةةامل لتوفير الوقت والتكلفة، نينما الشةةةةةةةةةةةةةةايع أن ي
، وهو ما يعر  بفريت من أجل إخراج قصةةصةةهم الصةةحايةتعيين آخرين المؤسةةسةةة الصةةحاية إلف 

 عمل صحافة البياناس، وهذا التوجه يسهم في تنوع اهفكار وتجويدها.

 ويتكون فريق العمل في صحافة البيانات من:

قايد الفريت، ومهمته جمع ، ويكون (2 وهو المسةةةةةؤول عن نناء القصةةةةةة صــــحفي البيانات: .1
للقصةةةةة الصةةةةحاية، باإلضةةةةافة إلف التنسةةةةيت نين أعضةةةةاء الفريت البياناس ووضةةةةع سةةةةياق 
 ويضةةةيف إليهامهاراته  يصةةةقلثم  ،كمحرر صةةةحفيوعادًة يبدأ ، (3 إلنتاج تصةةةميم متميز

 .(4 التعامل مع الحاسوح القدرة علف
، بحيث تقدم بشكل جذاح (5 التصاميم المناسبة لمحتوى القصة وهو الذي ينتج: المصمم .2

ا الذين كانت تسةةةةةةةتعين نهم الصةةةةةةةحافة سةةةةةةةابقً  لرسةةةةةةةامينوهو المناظر لومحبب للجمهور، 
الذي يختزل البياناس فهو مصمم البياناس أما القصص الصحاية،  ترافت اسرسومإلنتاج 

تفاعل القار  معها بالنقر ، وتزيد مناسةةةةةبة للنشةةةةةر علف المواقعو في صةةةةةورة جاذبة للقار  
 .(6 المزيد من البياناس صكتشا 

                                                           

 (.311( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 1 
 فريت العمل.  فيديو( -معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البياناس ( 2 
 .  موقع إلكتروني(صحافة البياناس.. اتجاه جديد لتحديث الصحافةاللبان، ( 3 
 .  موقع إلكتروني(صحافة البياناس عناصر فريت العمل في( العراقي، 4 
 فريت العمل.  فيديو( -معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البياناس ( 5 
 .  موقع إلكتروني(عناصر فريت العمل في صحافة البياناس( العراقي، 6 
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، حيث يجد البعض أنه من (1 يقوم نتحليل البياناس وتبسةةةةةةيطها: محلل البياناتأو  مطور .3
، وكةةذلةةك تتطلةةب (2 الضةةةةةةةةةةةةةةروري وجوده في حةةاصس التعةةامةةل مع كم كبير من البيةةانةةاس

 اراسيالخأفضةةةةةةةةةل  لوضةةةةةةةةةعكتابة الكوداس البرمجية المختلفة صةةةةةةةةةحافة البياناس أن يجيد 
 علف هيئةمسةةتخدمي اإلنترنت  قبل وسةةهلة الوصةةول منلجعل البياناس الضةةخمة متاحة 

توفير  ويعمةةةل علفعليهةةةا،  اصطالعيسةةةةةةةةةةةةةةهةةةل للقةةةار   مثاًل  خرايط أو ملفةةةاس تفةةةاعليةةةة
 .(3 التطبيقاس التي تسه ل فهم الصحفيين للبياناس وتساعدهم في تحليلها وتنظيمها

 لفريق صحافة البيانات، وهو: ارابعا  اويضيف البعض دورا 

وأفضةةةةل الطرق لنقلها  العامة للقصةةةةة ويحدد زاوية المعالجة يضةةةةع الفكرة: محرر البيانات .4
 .(4 للجمهور
أهمها القدرة  ،عدًدا من المهاراس اهسةةةةةاسةةةةةية ي البياناسصةةةةةحفيجمع أن  الضةةةةةروري  ومن

واسةةتخراج التحليل العميت للبياناس وكذلك علف البحث وجمع المعلوماس من مصةةادرها المختلفة، 
 .بأساسياس تصميم البياناسوكذلك اإللمام مشوقة، ال صقصال

 :(5 لذلك يجب أن يتمتع صحفي البيانات بالمواصفات اآلتية
 مصةةةةةةةادر مع والتعامل وتدقيقها من وسةةةةةةةط الكم الكبير، لبياناسالوصةةةةةةةول ل علف القدرة .1

 .الرقمية لبياناسا
 .، وتوظيفها بالشكل اهمثلمجردة علمية بصورة البياناس تحليل علف القدرة .2
 والمهنية يةناآل تحقيت في تسةةةةةهم بأسةةةةةاليب عنها والبحث البياناس اكتشةةةةةا  علف القدرة .3

 ، واكتشا  شذوذ البياناس.لها الصحفي التوظيفو  اهداء في العالية
 صةةةةةةةةةةةةةةورة في تحويلها، والقدرة علف وتنوعها البياناس معايير مع التعاملفي  المهارة .4

 .صحيحة صحاية
 مسةةةةةتوياسللصةةةةةحيفة و  المالية المواردمع  تتناسةةةةةب بصةةةةةورة البياناس تصةةةةةوير علف القدرة .5

 .قرايها

                                                           

 فريت العمل.  فيديو( -معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البياناس ( 1 
 .  موقع إلكتروني(اه جديد لتحديث الصحافةصحافة البياناس.. اتجاللبان، ( 2 
 .  موقع إلكتروني(عناصر فريت العمل في صحافة البياناس( العراقي، 3 
 (.24معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البياناس دليل أساسي للصحفيين  ص ( 4 
 ( موقع اهكاديمية الفلسطينية لإلعالم، صحافة البياناس والمعلوماس.  موقع إلكتروني(5 
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 .القراء لدى مقبولة صحاية قصةل البياناس تحويلل الكتانية واإلمكاناس القدراسالتمتع ب .6
 وانتكةار س،المعلومةا من السةةةةةةةةةةةةةةتفةادةل والتنظيم التخطيطو  لبيةانةاسا تقويم علف القةدرة .7

 .خاللها من المعلوماتية المشروعاس

 :(1)من المهارات الَلزمة لصحفي البيانات، وهيوتضيف بلعيد مجموعة 
 .اهفكار نين والربط التحليل رووالتمتع ن .1
 .الرقمية والبرامج اهدواس ستعمالا .2
 .والكتاني الشفوي  التعبير في طالقةال .3
 .العالقاس من متطورة شبكةإنشاء  .4
 .والنظام الدق ةالتمتع ب .5
 .المشترك والعمل التعاون  رووالتمتع ن .6

  :(2)يوه ،لتحقيق ثَلث أهداف رئيسية صحافة البياناتويسعي فريق 
 .معلوماس ذاس صلة بحياته الشخصية تمكين القار  من اكتشا  .1
 .اوغير معروفة مسبقً  لالنتباهيرة الكشف عن معلوماس مث .2
 .مساعدة القار  في فهم القضايا المعقدة .3

علف الصةةحفيين علف اختال  مهامهم من مراسةةلين  ااعتمدس المؤسةةسةةاس الصةةحاية دايمً 
جديدة لفريت العمل كمحللي البياناس  اومحررين، إص أن  صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس اسةةةةةةةةةةةةةةتحدثت أدوارً 

ومصةممي الجرافيك، حيث اسةتلزم التطور اإللكتروني في مجال العمل الصةحفي تحوله من عمل 
المهاراس الصةةةةةحاية اهسةةةةةاسةةةةةية أن فردي إلف جماعي، وكذلك تطلب هذا التطور باإلضةةةةةافة إلف 

يتقن الصةةةةةةةةةةةحفي مهاراس التعامل مع الحاسةةةةةةةةةةةوح والبرمجة والتصةةةةةةةةةةةميم أو علف اهقل أن يلم نها 
 والتنقي  والتحليل. بالتنظيمباإلضافة إلف مهاراس البحث والتعامل مع البياناس 

 صحافة البيانات:خطوات بناء القصة في : ثامناا 

عادًة لتقديم إجاباس عن اهسةةئلة السةةتة، وربط القار  باهحداف  ةالصةةحاي ةالقصةة تسةةعف
الذكية أوجدس صةةةةةةحافة البياناس آلية جديدة  والهواتف بيالحواسةةةةةة اآلنية، إذ من خالل اسةةةةةةتخدام

ومبتكرة إلنتاج القصةةةةةةةةةةةةةص الصةةةةةةةةةةةةةحاية بطريقة عرل بصةةةةةةةةةةةةةرية، لتحول أنماط القراءة والمتابعة 

                                                           

 (.33( بلعيد، دليل صحافة البيانات )ص 1)

 .  موقع إلكتروني(عناصر فريت العمل في صحافة البياناس( العراقي، 2 
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تحقيت ذلك والبدء في إنتاج القصةةةة الصةةةحاية المدفوعة الصةةةحاية إلف أنماط أكثر متعة، ويمكن 
ة خطواس، وهي:  بالبياناس عبر عد 

طلت القصةةص الصةةحاية القايمة علف البياناس من اختيار الفكرة انتداًء، تن اختيار الفكرة: .1
المسةةةتهد  والرسةةةالة التي يسةةةعف الصةةةحفي إلف  رالجمهو ويعتمد اختيار الفكرة علف نوع 

 . (1 و مشكلة يعاني منها المجتمعأتناول ظاهرة أو قضية جدلية إنالغها، بحيث يتم 
صحاية؛ ولكن من خالل  قصة تشك ل ص البياناس نفسهاللقصة الصحفية:  مخطط وضع .2

رؤيتها من منظور مختلف يمكن تحديد الشةةةةةةةةةةةةةةيء الجديد والمهم فيها، وفي نفس الوقت 
 دون نين القصةة الصةحاية وبين البياناس المتوفرة، فإن وجود فكرة القصةة  الموازنةيجب 

بالبياناس. كذلك يعتقد البعص أنه  مدفوعة قصةةةةةةةةةةةةة لتكون لدينا يكفي وجود البياناس ص
والصةحي   قصةتهم الصةحاية، نناء أجل من من البياناس ضةخمة مجموعاس يجب تحليل
 علف القصةةةة تطور العمل مع التوسةةةع ثم البياناس من مجموعاس صةةةغيرة مع هو البدء

الجهد  البياناس والقدرة علف توجيه مع التعامل كفاءة الصةةحاية، وهكذا يكتسةةب الصةةحفي
 .(2 الصحاية قصته التي تدعم البياناس الالزمة استخالص نحو اهكبر

البياناس، وهناك العديد  صةةةحافة البياناس خطوة مهمة في جمع :البيانات على الحصــول .3
 دورية تقارير من خالل الدولية الجهاس تنشةةةةةةةةةرها التي المصةةةةةةةةةادر، حيث البياناسمن 

لكن  ؛وفيرة قد تكون  البياناس .(3 الصةةةةةةةةةةةةةةحة العالمية،...، وغيرها الدولي، منظمة كالبنك
حكوماس إدراك أهمية بعض الندأس  ، وقدأسهل من غيرها البياناسالحصول علف بعض 

فاهمر يختلف من نلد إلف نلد، وقد تفتقر  ،البحوفبما في ذلك نتايج –نشةةةةةةةةةةةةةةر البياناس 
 . وتقوم بعض(4 حكوماس مؤمنة باصنفتاو إلف نظم ماليمة لجعل البياناس في المتناول

ويمكن الحصةةةةةةةةةةةةول عليها من خالل  ،اوورقيً  اإلكترونيً  البياناس بإتاحة ًياحال الحكوماس
كينيا،  في الصةةحة لتقارير روابط يتي  الذي Data Dredger مواقع البياناس مثل موقع
، أو Scirusأو  Google Scholar مثل اهكاديمية أو العامة أو من محركاس البحث

، Social Mention  ،48ersمثةةةةةةةل أدواس اصجتمةةةةةةةاعي عبر التواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مواقع
Twitterfall ،Addictomatic ،Boardreader، Whostalkin  ويةةةةةةةنةةةةةةةبةةةةةةةغةةةةةةةي .

                                                           

 )فيديو( .خطوات إلنجاز قصة صحفية من البيانات Infotimes، 10موقع  (1)

 (.11معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البياناس دليل أساسي للصحفيين  ص ( 2 
 (.14( محمد، صحافة البياناس ودورها في نشر اإلحصاءاس الرسمية  ص 3 
 . صحافة البياناس.. كيف تجد قصًصا خبريًة في ثنايا اهرقام، SciDevNet( موقع 4 
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 يضةةةفي اموثوقً  امصةةةدرً  توفر الرسةةةمية اءاساإلحصةةة البياناس، حيث بمصةةةداقية اصهتمام
 .(1 المصداقية الصحفي التقرير علف

وحداس قد تكون البياناس مختلفة من حيث اهشةةةةةةةةةةةةةةكال والقيم و تنظيم البيانات: و  تنقيح .4
يتطلب معرفة الصةةةحفي بطبيعة هذه  وهذاالمسةةةافة، و الوزن  عنسةةةعر فيختلف الالقياس، 

في شةةةةكل غير مري  تجد البياناس قد بشةةةةكل  صةةةةحي ، كما اصختالفاس إلجراء المقارناس 
تطلب من الصةةحفي ي اهذو ، غير مرتبةللتعامل معها، مثل ملفاس معقدة أو صةةفحة ويب 

القدرة علف تخطيط وتنظيم البياناس، ونقلها من صةةةةورتها اهصةةةةلية لجداول نياناس داخل 
 .(2 تطبيقاس الحاسوح التي تسهل تنظيمها وعرضها

في هذه الخطوة يحتاج الصةةةةةةةةةةةةةةحفي إلف مهاراس إحصةةةةةةةةةةةةةةةايية، ومعرفة نات: تحليل البيا .5
بةةالتعةةامةةل مع نرمجيةةاس التحليةةل نهةةد  اإلجةةابةةة علف تسةةةةةةةةةةةةةةةةاؤصس معينةةة، ويمكن أن يتم 
التحليل بالطريقة الوصةةةةةةةةةةةةةةاية من خالل تحديد التأثير الواقعي والمنطقي لمتغيراس معينة 

في هةةذه المهةةاراس المطلوبةةة فةة، (3 علف الظةةاهرة أو من خالل المعةةالجةةاس اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةاييةةة
قةةدرة الصةةةةةةةةةةةةةةحفي علف  من حيةةثتختلف عن مهةةاراس البحةةث عن المعلومةةاس،  الخطوة

تقوده لقصةةةة صةةةحاية مثيرة  التيالتحليل العميت للبياناس وعمل المقارناس واصسةةةتنتاجاس 
 .(4 لالهتمام

خالل هذه الخطوة يقوم الصةةةةحفي نوضةةةةع السةةةةياق العام لتنفيذ القصةةةةة،  وضـــع الســـياق: .6
وذلك نتحديد أولوياس عرل المعلوماس والبياناس، بحيث يحدد الصةةةةةحفي ما المعلوماس 

 .(5 ، وهل يبدأ بعرل البياناس اهكثر أهمية أم العكسالتي سيتم عرضها أوًص 
واهرقام في  البياناسوسةةةةرد اية كتابة القصةةةةة الصةةةةح وفي هذه الخطوة يتم القصـــة: تنفيذ .7

هناك العديد من التطبيقاس المتاحة و في صةةورة بصةةرية،  ووضةةعها سةةياق سةةلس ومنطقي
 مثاًل ، فلنوع البياناس اوفقً وضةةةةةةةةةةع التصةةةةةةةةةةور البصةةةةةةةةةةري ويتم ، المهمةلهذه نترنت علف اإل
نموذج المربعاس و الخرايط للقصةةةةةةةص الصةةةةةةةحاية المبنية علف نياناس جغرافية، نسةةةةةةةتخدم 
عرل تفاصةةةةيل الموازنة العامة للدولة، فال يوجد تصةةةةور ثانت لكل القصةةةةص لالمتداخلة 

                                                           

 (.15( محمد، صحافة البياناس ودورها في نشر اإلحصاءاس الرسمية  ص 1 
 .15المرجع السانت، ص ( 2 

(3)  Willems, Quick Guide to Data Journalism. (Website) 

 مهاراس أساسية لتصب  صحفي نياناس.  موقع إلكتروني( 4( العراقي، 4 
 )فيديو( .خطوات إلنجاز قصة صحفية من البيانات Infotimes، 10موقع  (5)
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مع  .(1 الصةةةةةةةةةةةةةةحاية القايمة علف البياناس، فاهمر يختلف باختال  نوع وحجم البياناس
ة أن تشةةةتمل البياناس صةةةحافة في المشةةةاريع جميع مالحظة أنه ص يلزم في  علف القصةةة 

  .(2 بصري ة عناصر
من خالل الرسةةوم البيانية ا صةةحافة البياناس طرو أوسةةع من مجرد عرل البياناس بصةةريً 

ن اعتبار ك، وما العرل البصةةةةةةةةةةةةةةري إص أحد تطبيقاس صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس، فال يماإلنفوجرافيكو 
أو الرسةةةةةم البياني صةةةةةحافة نياناس إص حال اعتمادها علف قصةةةةةة صةةةةةحاية، وقيامها  اإلنفوجرافيك

في بعض اهحيةان قةد يحةدف تةداخةل نين خطوتي تحةديةد فكرة من البيةانةاس، و علف مةا تم جمعةه 
لتحديد الفكرة،  االقصة الصحاية وجمع البياناس حولها، بحيث يكون الحصول علف البياناس سابقً 

 بأن يتم استخالص أفكار القصص الصحاية من نين أكوام البياناس الهايلة.
تي تؤثر في حياة الناس بشةةةةكل مباشةةةةر، وتهتم صةةةةحافة البياناس بالقصةةةةص الصةةةةحاية ال

فلديها القدرة علف نقل القصص اإلنسانية، كذلك القصص الصحاية الجادة من خالل التحقيقاس 
خايفة  اقصةةةةصةةةةً  ااصسةةةةتقصةةةةايية والقصةةةةص الصةةةةحاية الضةةةةخمة، وتطرو صةةةةحافة البياناس أيضةةةةً 

 اضية.ومسلية من خالل اهخبار الظريفة المتعلقة بالمقارناس مثل القصص الري

 :أنواع صحافة البياناتتاسعاا: 

 : (3 يمكن تقسيم صحافة البياناس حسب الوظيفة وحسب الشكل إلف

  وتنقسم صحافة البياناس في هذا التصنيف إلف:: حسب الوظيفة .1
تقارير  إلنتاجصةةةحافة البياناس يسةةةتخدم هذا النوع : صــحافة البيانات الســتقصــائية .1.1

من خالل المرتبطة بالمصال  العامة.  المعلوماسهد  كشف ، نإخبارية استقصايية
 متقدمة. تحليل تقنياسباستخدام  لبحث عن البياناس المخايةا

صةةحافة البياناس لتوفير تغطية إخبارية  يسةةتخدم هذا النوع: صحافة البيانات العامة .2.1
 . وقت طويلحتاج إلف تقنياس متقدمة أو يص  اوغالبً  ،عامة

هذا النهج علف معالجة البياناس من أجل عرضةةةها. هذه  ويركز: حســب الشــكل التقديمي .2
هي الخطوة اهخيرة في صةةةةةةةةةةةحافة البياناس التي سةةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةةاعد المتلقين علف فهم البياناس 

 بطريقة مريحة وسريعة للغاية. ويمكن تقسيمها إلف نوعين.
                                                           

 مهاراس أساسية لتصب  صحفي نياناس.  موقع إلكتروني( 4( العراقي، 1 
 (.11البياناس دليل أساسي للصحفيين  ص معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة ( 2 

(3)  Thienthaworn, What is Data Journalism? (Website) 
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 التواصةةةةةةةةةليسةةةةةةةةةتخدم هذا النوع من صةةةةةةةةةحافة البياناس ة: صــــــحافة البيانات التقليدي .1.2
المكتوح، ورواية القصص، والرسوم البيانية التي ص تزال صور أو الرسوم المتحركة 
التي ليسةةةةةةت تفاعلية لذلك ليسةةةةةةت هناك حاجة لمهاراس البرمجة ويسةةةةةةتغرق وقتا أقل 

 من صحافة البياناس التي تستخدم العرول التفاعلية.
واصةةةةةةةل ورواية هذا النوع من صةةةةةةةحافة البياناس هو التية: صــــحافة البيانات التفاعل .2.2

القصةةةص باسةةةتخدام التطبيقاس التي يمكن للمتلقين التفاعل معها، لذلك هناك حاجة 
 .إلف استخدام مهاراس البرمجة للمساعدة في إنشاء نظام تفاعلي

 أنواع القصص الصحفية المدعومة بالبيانات:: تاسعاا 
 افأحيانً  البياناس، نين مسةةةةةةةةةةةتتر معنف علف صةةةةةةةةةةةحافة البياناس ص تعني ضةةةةةةةةةةةرورة العثور

معها، وتتنوع  والتفاعل فهمها تعزيز في والمساعدة الصحاية القصة ُتستخدم البياناس لمجرد إثراء
 :(1 القصص الصحاية التي تكتب باستخدام البياناس، وتشمل

ح التي القصـــص .1  صةةةةةحفي يجب أن ينصةةةةةب اهتمام وتقدم التفســـيرات: الســـياق توضـــ 
 وتتناول لالهتمام، مثيرة القصةةةةةة هذه تكون ، وحين للجمهور قصةةةةةةال نقلعلف  البياناس
 تلك ، يضمن هذا جذح جمهور  أوسع، والقصص التي تجذح القراء هيراهًنا موضوًعا

 القضةةةية أو لموضةةةوعا سةةةياق ويوضةةة  يحقت الفهم بما صةةةلبها في البياناس تدخل التي
 .تتناولها التي

 مليئةال القصةةةةةص علف العملب البياناس صةةةةةحافة تتميز المعقدة: أو المكثفة القصـــص .2
 تحويل البياناس صةةةةحفي يسةةةةتطيع السةةةةليم والتفسةةةةير الدقيت التحليل من خالل باهرقام،
 .معها والتفاعل فهمها الجمهور يستطيع قصة إلف التعقيد بالغة نياناس

بموضةةةوع  الشةةةةخصةةةةي اصهتمام من نوع التفاعلية القصةةةةص تضةةةةفي التفاعلية: القصــص .3
، البياناس من مجموعة في للبحث لهم الفرصةةةةة إتاحةب القراء إشةةةةراك القصةةةةة، من خالل

 .القصة من الهد  تحقيت علف تساعد ةسردي ضمنا هذ ويكون 
 مجموعة تحليل عن طريت اصسةةتقصةةايية الصةةحاية تتم القصةةة الستقصائية: القصص .4

 .وكيفيته ما حادثة وقوع سبب فهمل البياناس أو الوثايت من كبيرة

                                                           

 (.11معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البياناس دليل أساسي للصحفيين  ص ( 1 
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 البيانات: عاشراا: مصادر صحافة
، المكاتب أدراج أو الحواسةةةةيب حبيسةةةةة تعد لمانتشةةةةرس البياناس و  التكنولوجيمع التطور 

 مصةةةةةةةةةةةةةةادرهذه ال وتختلفوتعددس المصةةةةةةةةةةةةةةادر التي يمكن من خاللها الوصةةةةةةةةةةةةةةول إلف البياناس، 
 أي   ملفاس يجمع الذي ، فمن اهرشةةةةةةةةةةيفاصفتراضةةةةةةةةةةيةو  اآلنية. ومنها جمعها وسةةةةةةةةةةيلة  الاختب

 أغلب، حيث تسةةةةةةةعف للمعلوماسا مصةةةةةةةدرً التي أصةةةةةةةبحت اليوم  نترنتاإل شةةةةةةةبكة ، إلفمؤسةةةةةةةسةةةةةةةة
 اهسةةهل المصةةدر نترنتاإل شةةبكة، وبالتالي تعد هرشةةيفها لكتروني ةإ نسةةخة وضةةع إلف لمؤسةةسةةاسا

 :ومنها اإللكترونية، المصادر . وتتنوع(1 البياناس فلع للحصول واهسرع

الخدماس التي من الممكن أن توفر  يقدم محرك البحث العديد منمحرك البحث جوجل:  .1
 :(2 كم كبير من البياناس، ومنها

متوقعة، وقد توصتتلك إلى النتيجة  غير نتائج إلى ستتتقودك هذا التقنية ضـــربة ح : .1.1

من خالل اتباع عدد  من الخطواس لضةةةةةةةةةةةةةةمان دقة النتايج، مثل  التي تبحث عنها،
نطاق البحث بإضةةةةةةةةةةةةةةافة  تغيير الكلماس المفتاحية بكلماس أخرى أكثر دقة، وتحديد

قبل كلماس البحث إذا كنت تعلم أن ما تبحث عنه منشةةور ضةةمن موقع  :siteكلمة 
إذا كان البحث عن  معين، أو البحث ضةةةةةةةةةمن نلد معين بإضةةةةةةةةةافة رمز الدول، مثاًل 

، وكذلك تحديد نوع المسةةةتند بإضةةةافة ps.موضةةةوع متعلت بفلسةةةطين نضةةةيف النطاق 
، أو وضةةةةع عبارة البحث ضةةةةمن عالمتي تنصةةةةيص PDFأو  XLSاصمتداد، مثل 

لتحديد بعض الكلماس التي ص تريد ظهورها ضةةةةةةةةةةةةةةمن  –"..."، واسةةةةةةةةةةةةةةتخدام عالمة 
 النتايج، وكذلك تحديد النطاق الزمني بإضافته لعبارة البحث.

وتضمن الوصول إلف نتايج أفضل في وقت أسرع، حيث يتم  بحث جوجل المتقدم: .2.1
ي والزمني، باإلضةافة إلف تزويد البحث بكافة الكلماس خاللها تحديد النطاق الجغراف

 االمفتاحية المرتبطة بموضةةةةةةةوع البحث، وإمكانية البحث داخل مواقع محددة، وأيضةةةةةةً 
 استبعاد النتايج الغير مرغوبة، وتتم عبر استمارة بحثية خاصة بالموقع.

دار وتقوم هةذه الخةدمةة بمراقبةة المحتوى الةذي يتم نشةةةةةةةةةةةةةةره علف مة تنبيهات جوجل: .3.1
السةةةةةةةةةةةةاعة، ثم ترسةةةةةةةةةةةةل إليك تنبيهاس فور العثور علف موضةةةةةةةةةةةةوعاس جديدة مرتبطة 

 بالموضوع.

                                                           

 (.37( نلعيد، دليل صحافة البياناس  ص 1 
 (.19 – 15( العراقي، دليل صحافة البياناس لتغطية حقوق اإلنسان  ص 2 



81 
 

يمكن الحصةةةةةةةةةةةةةةول علف البياناس من خالل المواقع اإللكترونية المصـــــــــادر اإللكترونية:  .2
 المتنوعة، ومن نين هذه المواقع:

ويعتمد هذه المصدر علف استعداد الحكوماس علف توفير بوابات البيانات الرسمية:  .1.2
البياناس ونشةةرها، وهناك الكثير من البلدان التي أنشةةأس نواباس للبياناس مثل البوابة 

، ///:data.gov.ukhttpsوالبريطةةةةةةانيةةةةةةة  /https://www.data.govاهمريكيةةةةةةة 
وتسةةةةةم  هذه البواباس باسةةةةةتخدام البياناس الحكومية، ويمكن إيجاد مثل هذه البواباس 

 اصعتماديمكن  اوعربيً  . (http://datacatalogs.org/ 1من خالل الفهرس العالمي 
 عملها، عن دورية تقاريرتنشةةةةةةةةةةةةةةر  التي الحكومية والدواير الوزاراس مواقع علف

التي يمكن اسةةتخدامها في إنتاج القصةةص  البياناس من متاوما هو  علف للحصةةول
 .(2 الصحاية

 البياناس قواعد من الدولية عدًدا المؤسساس مواقع توفر مواقع المؤسسات الدولية: .2.2
 قسةةةةةةةةًماهذه المؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةاس  تخصةةةةةةةةصو  البياناس، من هايلة تعد ثروة والتي العامة

 الصةةةةةةحة كمنظمة، رقمية ومؤشةةةةةةراس إحصةةةةةةايياس يتضةةةةةةمن والتقاريرللمنشةةةةةةوراس 
 إلف الدول باإلضةةةةافة بمختلف الصةةةةحية اهوضةةةةاع عن تقارير توفر التي العالمية
 الذي الدولي النقد صةةةةةةندوق  وموقع، اهوبئة انتشةةةةةةار عن وإحصةةةةةةايياس معلوماس
 . (3 العالم دول لمختلف والتقارير اصقتصادية المؤشراس من العديد يوض 

باإلمكان طرو أسةةئلة في منتدياس الحصةةول علف  منتديات الحصول على البيانات: .3.2
الةةذي يمكنةةك من طرو أسةةةةةةةةةةةةةةئلةةة متعلقةةة  /http://getthedata.org البيةةانةةاس مثةةل

نبياناتك حول أماكن العثور عليها، وأدواس اصسةةةةةةةةةةةةةةتكشةةةةةةةةةةةةةةةا  وطرق تنقي  وتنقية 
 .(4 البياناس

 ، فقد أصةةةةةةب لخإ انسةةةةةةتغرام، تويتر، فايسةةةةةةبوك،مثل  الجتماعي: التواصــــل مواقع .4.2
 يغيب فحين ة،اصجتماعي الشةةةةبكاس من خالل اهخبار يسةةةةتقصةةةةي اليوم الصةةةةحفي

 .(5 اهخبار نقل في امهمً  ادورً  المواطنالصحفي  يلعب ،الصحفي المهني

                                                           

 (.173( غراي وآخرون، كيف نستخرج اهخبار من أكوام اهرقام والمعلوماس في اإلنترنت  ص 1 
 (.21( العراقي، دليل صحافة البياناس لتغطية حقوق اإلنسان  ص 2 
 .21( المرجع السانت، ص 3 
 (.176نستخرج اهخبار من أكوام اهرقام والمعلوماس في اإلنترنت  ص ( غراي وآخرون، كيف 4 
 (.38( بلعيد، دليل صحافة البيانات )ص 5)

https://www.data.gov/
https://www.data.gov/
https://www.data.gov/
https://data.gov.uk/
https://data.gov.uk/
https://data.gov.uk/
http://datacatalogs.org/
http://getthedata.org/


82 
 

 وقد تكون مصادر وثائقية أو مباشرة، مثل:

وهو منظمة صةةةةةةةةةةةحاية شةةةةةةةةةةةعبية دولية، تضةةةةةةةةةةةم آص   الصـــــــحافيين والمبرمجين:ملتقى  .1
اهعضاء، تم إنشايها للجمع نين الصحافيين والمبرمجين لتقليل الفجوة نين التخصصين 

 .(1 بما يخدم صحافة البياناس
من خالل اصسةةةةتعانة بالشةةةةخصةةةةياس التي علف عالقة مباشةةةةرة بموضةةةةوع القصةةةةة  الخبراء: .2

 .(2 الصحاية طلب البياناس منهم
باسةةةتخدام قانون حرية تداول المعلوماس يمكن  الطلب المباشــر من المؤســســات المعنية: .3

الحصةةةةول علف البياناس الخاصةةةةة بالقصةةةةة ما دامت هذه البياناس ص تمس اهمن القومي 
وترفض من   اوصةةةياس اآلخرين، وفي الغالب يكون رد المؤسةةةسةةةاس سةةةلبيً أو تنتهك خصةةة

البياناس بحجج الوقت والتكلفة، وعليه يجب علف الصةةةةةةةةةةةةةةحفي تقديم الطلب مع مراعاس 
تقديم معلوماس شةةةخصةةةية كاملة ومعلوماس تواصةةةل، وتحديد أي المسةةةتنداس يريد إن كان 

الزمنية، ويفضةةل أن يطلب تزويده  يعر ، أو تحديد الموضةةوع والمنطقة الجغرافية والفترة
 .(3 بالبياناس ننسخة محوسبة

، افي حال لم تتوفر البياناس علف اإلنترنت وكان رد المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاس سةةةةةةةلبيً  جمع البيانات: .4
يتحتم علف الصةةةةحفي حينها أن يجمع البياناس ننفسةةةةه، من خالل المقانالس الشةةةةخصةةةةية 
واصستبياناس واستطالعاس الرأي. وقد يستعين الصحفي بشركاس البحوف واستطالعاس 
الرأي أو اصسةةةةةةةةةةةةةةتعةةانةةة بةةالنمةةاذج المجةةانيةةة علف اإلنترنةةت مثةةل نمةةاذج جوجةةل أو موقع 

Surveymonkey 4). 
 االتسةةةةةةةةةريباس التي تخرج للعلن من فترة إلف أخرى قد تكون مصةةةةةةةةةدرً  تســــــريبات البيانات: .5

لقصةص صةحاية مثيرة، ومن خالل هذ التسةريباس ص ُتعد البياناس قصةة بحذ ذاتها؛ لكن 
 .(5 اهكثر أهمية هو اهرقام والتحليالس التي تنضوي عليها تلك المستنداس

الرسمية أو اإلنترنت، يمكن  في حالة كون البياناس غير متاحة عبر المصادر الجمهور: .6
اللجوء إلف البياناس التي مصةةةةةةةةةةةةةةدرها الجمهور، وذلك من خالل المواطنين أو من خالل 

                                                           

 (.176( غراي وآخرون، كيف نستخرج اهخبار من أكوام اهرقام والمعلوماس في اإلنترنت  ص 1 
 .177( المرجع نفسه، ص 2 
 (.27 – 26( العراقي، دليل صحافة البياناس لتغطية حقوق اإلنسان  ص 3 
 .29- 28( المرجع السانت، ص 4 
 .33 – 30( المرجع نفسه، ص 5 
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مجموعة مدربة من المتطوعين، حيث تعمد وسةةةةةةةةةةةايل اإلعالم إلف إشةةةةةةةةةةةراك جمهورها من 
خالل حثهم علف مشةةةةةةةةةةةةةةاركة المواد اهولية الخاصةةةةةةةةةةةةةةة نهم أو تقارير لشةةةةةةةةةةةةةةهود عيان أو 

 .(1 ر يتم مشاركتها من المواطنينفيديوهاس وصو 
بالبياناس والمعلوماس، والصحفي الحاذق هو الذي يسعف  مليءمن المعلوم أن اإلنترنت 

خلف المعلوماس وص ينتظر أن تصةةةةةله المعلومة من تلقاء نفسةةةةةها، ويلزم الصةةةةةحفي أن يبحث عن 
بياناس قد ُيسةةةةةةةةاء المعلوماس حول موضةةةةةةةةوعه باسةةةةةةةةتخدام طرق البحث الماليمة، كذلك فإن هذه ال

فهمها، أو قد يتم التالعب نها، لذا علف الصةةةةةحفي أن يجيد التعامل مع هذه البياناس والمصةةةةةادر 
 بالتدقيت والتحقت.

 حادي عشر: تحديات صحافة البيانات:
ومهمة صةةةةةةةةةةةحفي  ،باهرقام عنهعب ر يُ  ءشةةةةةةةةةةةيعصةةةةةةةةةةةر تدفت البياناس، وكل  عالمالعيش ي
ويرى خبراء  .علف حيةةةاتهماهرقةةةام هةةةذه  تؤثر أي مةةةدى كيف وإلفإعالم النةةةاس  هي البيةةةانةةةاس

 :(2 من التحدياس، منها االصحافة أن  صحافة البياناس تواجه عددً 

الصةةةةةةةةةحفيون جهوًدا يبذل : تحويل المعلومات غير المنظمة إلى بيانات منظمة صــــــعوبة .1
جمع وتحويةةل المعلومةةاس غير المنظ مةةة  لكن   ؛كبيرة لجمع مجموعةةاس كبيرة من البيةةانةةاس

إلف نياناس منظ مة يشةةةةةةةةةةةةةةكل تحدًيا كبيًرا، وذلك هن اهدواس ليسةةةةةةةةةةةةةةةت جاهزة في غر  
يمكن البحةةث بسةةةةةةةةةةةةةةهولةةة عن البيةةانةةاس المنظمةةة بةةاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام ، حيةةث اهخبةةار حتف اآلن

مع ال تتناسب فأما البياناس غير المنظ مة ، جداول البياناس، مثل الخوارزمياس اهساسية
ا  قةةد، والبحةةث عنهةةا ننةةاًء علف الخوارزميةةاس القةةديمةةة قواعةةد البيةةانةةاس أو يكون صةةةةةةةةةةةةةةعبةةً

 .مستحياًل 
التي لديها سةةةةةةةةةةةةةةجالس البلدان  تلكفي حتف : الوصـــــــــول إلى البيانات الحكومية محدود .2

  .هناك ايبقف تحديً نزاهتها مفتوحة، فالوصول إلف المعلوماس الحكومية وتقييم 
 أطلقت المملكة المتحدة مبادرة مثاًل : بشكل متساٍو في العالم صحافة البيانات ل تتطور .3

The Bureau Local وهي شةةةةةةبكة تضةةةةةةم وسةةةةةةايل إخبارية محلية وإقليمية ومراسةةةةةةلين .
ومدونين وتقنيين ومواطنين ومتخصةةصةةين تعمل علف كشةةف القصةةص التي تهم المجتمع 

                                                           

 (.33( العراقي، دليل صحافة البياناس لتغطية حقوق اإلنسان  ص 1 
 2 )Bouchart ،موقع إلكتروني( .تجاهاس والتحدياسصحافة البياناس أصبحت عالمية.. إليكم آخر اص  
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سةةةهل؛ لكن  أمر المحليةالحصةةةول علف البياناس وفي الصةةةين فإن ، (1 ومحاسةةةبة السةةةلطة
اهمر اهكثر شةةةةةةةةةةةةةيوًعا هو  هن، ايكون الحصةةةةةةةةةةةةةول علف البياناس في أماكن أخرى تحديً 

 .الحصول علف نياناس وطنية أو متعلقة بالدولة

 من التحديات، ومنها: اتواجو صحافة البيانات عددا  اوعربيا 

في الوطن  التحدي اهكبر الذي يواجه صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس الوصـــــــــول إلى المعلومات: .1
، حيث تفتقر العربي، هو عدم توافر البياناس من مصةةةةادرها اهصةةةةلية في صةةةةورتها الخام

 .(2 قوانين حرية تداولكثير من الدول العربية ل
 يسةةةببمزعج، أو أمر  ة جيدةيصةةةحافقصةةةص إنتاج  يرى البعض أن الوضــع المجتمعي: .2

 نها، وهذا يجعل التفكير في اسةةةةةةةياسةةةةةةةيً  ص تجد قبوًص ، لذا مشةةةةةةةكالس تتعلت باهمن القومي
 .(3 يحتاج إلف حساباس خاصة

التعامل مع وإجادة  اإلحصةةةةةةاء كإتقان مهاراس مختلفةلصةةةةةةحافة البياناس تحتاج  :التدريب .3
 تبرز أهمية اصهتمام نتدريب ، لذاوعمل تصوراس بصرية لعرل البياناسنرنامج إكسل، 
 ها،ونشةةةةةةةر دراسةةةةةةةاس وكتب حولالجامعاس، في  ، وتدريس صةةةةةةةحافة البياناسالصةةةةةةةحافيين

 .(4 لتطوير اهداء الصحافي العربي في هذا المجال
متكامل من  ت عمليالمؤسةةسةةاس الصةةحافية في العالم فر تضةةم  عدم وجود فريق متكامل: .4

وجود هذا في من الصةةةةةةةةةعب وصةةةةةةةةةحافيين، إص أنه  ومحللي نياناس ومصةةةةةةةةةممينمطورين 
اهقل نهذه المؤسةةةسةةةة، هو دليل علف مؤسةةةسةةةة إعالمية عربية؛ لكن وجود صةةةحافي علف 

 .(5 في طور اصنتشار صحافة البياناس أن
الصةةةةةةةةةحفي،  اإلنتاجتركز علف معدل  المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاس الصةةةةةةةةةحاية التعامل بنظام اإلنتاج: .5

 .(6 استثمار شهر من وقته إلنتاج قصة مدفوعة بالبياناسللصحفي وبالتالي فهي ص تتي  

                                                           

(1 )  The Bureau of Investigative Journalism, ABOUT BUREAY LOCAL. (Website) 
 ".  موقع إلكتروني(صحافة البياناس"غياح المعلوماس ونقص المهاراس... تحدياس تواجه ( الدخاخني، 2 
ياس غياح المعلوماس ( موقع لبنان اليوم، 3  .  موقع وضعف اهدواس اللوجستية"صحافة البياناس" تواجه تحد 

 إلكتروني(
 ".  موقع إلكتروني(صحافة البياناس"غياح المعلوماس ونقص المهاراس... تحدياس تواجه ( الدخاخني، 4 
 ( المرجع السانت.  موقع إلكتروني(5 
 ( المرجع نفسه.  موقع إلكتروني(6 
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المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاس الصةةةةةةةحاية ل دواس الالزمة لممارسةةةةةةةة تفتقر  :غياب األدوات اللوجســـــتية  .6
 .(1 مثل الحواسيب، والبرامج المعلوماتية صحافة البياناس،

 :، هيويمكن إضافة عدد من التحديات التي تواجو صحافة البيانات
التي تكفل حت الوصةةةةةةةةول إلف البياناس، وتنظم عملية تداول  غياح القوانين والتشةةةةةةةةريعاس .7

 المعلوماس في بعض الدول.
عةةةدم وجود صةةةةةةةةةةةةةةحفيين مؤهلين وقةةةادرين علف التعةةةامةةةل مع البيةةةانةةةاس بةةةالجمع والتحليةةةل  .8

 والتصميم.
 عدم توفر نياناس متعلقة باهحداف والظواهر الحديثة. .9

 تضارح البياناس الصادرة من المؤسساس المختلفة حول قضية معينة. .10

 :(2)من التحديات، منها اوأما صحفي البيانات فيواجو عددا 
وأن يفهم ، المؤسةةةةسةةةةاس في نالدهآلية عمل البياناس أن يعر  الصةةةةحفي  تحتاج صةةةةحافة .1

 .والقوانين المراسيم
إن أهم اهدواس المسةةةةةتعملة في نناء صةةةةةحافة ، فاللغة اإلنجليزيةيجب أن يتقن الصةةةةةحفي  .2

 .باللغة اإلنجليزيةالبياناس 
يجب ب، فالطريقة التقليدية في البحث ليست مناسبة، إنما مهاراس البحث علف الويإتقان  .3

 .يتقن أساليب البحث المتقدمأن علف الصحفي 
كسةةةةةةةةل أو أي إة كياية وضةةةةةةةةع اهرقام في نرنامج معرفو  إجادة التعامل مع نرامج الجداول .4

 .نرنامج مشابه له
علف  ا، بحيث يكون قادرً علم الرياضةةةةياس واإلحصةةةةاءاسأن يتمتع الصةةةةحفي بالمعرفة في  .5

 التحليل واصستنتاج.
كلياس الصحافة  ، فال تزالالتدريب الذاتي علف صحافة البياناسأن يعتمد الصحفي علف  .6

 .صحافة البياناس تفتقر إلف تخصص

                                                           

ياس ( موقع لبنان اليوم، 1  .  موقع غياح المعلوماس وضعف اهدواس اللوجستية"صحافة البياناس" تواجه تحد 
 إلكتروني(

 .  موقع إلكتروني(صفاس يجب توافرها في محرر صحافة البياناس 7( موقع السلطة الرابعة،2 
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بالبياناس الكثير من المال، وقد يسةةةةةةتغرق  المدعومةقد يكلف إنتاج القصةةةةةةص الصةةةةةةحاية  .7
ص  اهشةةةةةةةةةةةةةكال والنصةةةةةةةةةةةةةوص آ، فقد تحتاج القصةةةةةةةةةةةةةة الوصةةةةةةةةةةةةةول إلف من الوقتالكثير 

 .والرسوماس
أعداد هايلة من  ، وعلف الصحفي اصطالع علفما تبحث عنه الحصول اص يمكن دايمً  .8

 أن كل هذه المعلوماس يمكن أنالمستنداس والسجالس وإجراء المكالماس الهاتاية، إص 
 .، فهناك معلوماس ص ينتج عنها أي قصةتكون عديمة النفع



 

 

 

 

 

 ثالثالفصـــل ال

واختبار فروضها  الميدانيةنتائج الدراسة 
 ومناقشتها
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 :الفصل الثالث
 فروضها ومناقشتهااختبار نتائج الدراسة الميدانية و 

يتناول هذا الفصل نتايج الدراسة الميدانية المتعلقة نوجهة نظر خبراء اإلعالم الفلسطينيين 
فيما يتعلت بصحافة البياناس ومدى  هميآرانحو صحافة البياناس في فلسطين، من خالل استطالع 

 وجودها في فلسطين، ومتطلباس وجودها، والمصادر التي تعتمد عليها، والموضوعاس التي تغطيها،
وأشكالها، والعرل اهمثل لها، والمهاراس الالزمة لممارستها، ودور تكنولوجيا اصتصال في تعزيزها، 
والعالقة نينها وبين حرية تدفت المعلوماس، والتحدياس التي تواجهها فلسطينًيا، ومقترحاس تطويرها، 

 ومن ثم مناقشة النتايج واختبار الفرول، وينقسم إلف مبحثين، هما:

ل: نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها.المبحث   األو 

 المبحث الث اني: اختبار فروض الدراسة.
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 :المبحث األول
 ومناقشتها الميدانيةنتائج الدراسة 

يسةةةةتعرل هذا المبحث نتايج الدراسةةةةة الميدانية التي أجراها الباحث علف عينة الدراسةةةةة التي 
لمعرفة مدى اسةةةتخدام صةةةحافة البياناس في فلسةةةطين، ومتطلباتها، ومصةةةادرها،  ( مبحوثًا،52نلغت  

، والمهاراس الضةةةةةةرورية لممارسةةةةةةتها، ودور لموضةةةةةةوعاتهاوموضةةةةةةوعاتها، وأشةةةةةةكالها، والعرل اهمثل 
تكنولوجيةةا اصتصةةةةةةةةةةةةةةةةال في تعزيزهةةا، وعالقتهةةا بحريةةة تةةدفت المعلومةةاس، والتحةةديةةاس التي تواجههةةا، 

 .فلسطينفي  ومقترحاس تطويرها
( لقياس اسةةةةتجاباس المبحوثين لفقراس اصسةةةةتبانة، حيث أنه 5-1تم اسةةةةتخدام المقياس من  و 

دل  ذلةةك علف الموافقةةة الشةةةةةةةةةةةةةةةةديةةدة علف مةةا ورد في الفقرة والعكس  5كلمةةا اقتربةةت الةةدرجةةة من الرقم 
 ( يوض  ذلك:3.1صحي ، والجدول  

 (: درجات المقياس المستخدم في الستبانة3.1جدول )
 جداا  كبيرة  جداا  صغيرة الستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

اعتمد الباحث علف ترتيب  اصسةةةةةةةةةةةتجابة، مسةةةةةةةةةةةتوى  علف والحكم الدراسةةةةةةةةةةةة نتايج لتفسةةةةةةةةةةةير
وقد حدد  مجال، كل في الفقراس ومسةةةتوى  لالسةةةتبانة، المجاصس مسةةةتوى  علف الحسةةةانية المتوسةةةطاس

 (:3.2الجدول   في موض  هو للدراسة، كما المعتمد المحك حسب الموافقة الباحث

 (: المحك المعتمد في الدراسة3.2جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخلية

 صغيرة جداً  %36 -% 20من  1.8 - 1من 
 صغيرة %52 -% 36أكبر من  2.6 - 1.8أكبر من 
 متوسطة %68 -% 52أكبر من  3.4 - 2.6أكبر من 
 كبيرة %84 -% 68أكبر من  4.2 - 3.4أكبر من 
 كبيرة جداً  %100 -% 84أكبر من  5 - 4.2أكبر من 
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 :وجود صحافة بيانات في فلسطين ومستواها: أولا 
 :صحافة البيانات في فلسطينوجود   .1

حول مدى وجود صةةحافة  خبراء اإلعالم في فلسةةطين( تكراراس ونسةةب 3.3يوضةة  الجدول  
 نياناس في فلسطين.

 يوضح وجود صحافة البيانات في فلسطين(: 3.3جدول )
 ت % ك وجود صحافة البيانات في فلسطين

 1 73.1 38 نعم
 2 26.9 14 ص

 100 52 المجموع

( أن خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةطينيين يرون وجود صةةةةةةةةةةةحافة نياناس في 3.3يوضةةةةةةةةةةة  الجدول  
 فلسطينية.%( ص يرون وجود صحافة نياناس 26.9%(، مقانل  73.1فلسطين ننسبة  

قيد حيث ندأس صةةةةةةةةةةحافة البياناس بالظهور في اهراضةةةةةةةةةةي الفلسةةةةةةةةةةطينية مؤخًرا، وأصةةةةةةةةةةبحت 
ومحاولة مسايرة هذا النوع  ،ة باصلتفاس نحوهاالتطور، وبدأس المؤسساس الصحاية الحكومية والخاص

بطريقة سةةةةةهلة تقديم كمية كبيرة من البياناس والمعلوماس للجمهور، الجديد من الصةةةةةحافة واسةةةةةتغالله ل
، وتخصةةص اإلنفوجرافيكفنجد عدًدا من الصةةحف الفلسةةطينية تنشةةر  الفهم ويسةةتوعبها القار  العادي،

 ، كذلك تهتم بالتحقيقاس اصستقصايية المدعومة بالبياناس. محددة له مساحة
نتدشين مشروع "إنفوجرافيك  في غزة الصحافيين الشباحمجموعة من م قام 2016وفي العام 

دقيقة من أجل خدمة القضةةةةةية الفلسةةةةةطينية، وتقديمها  اوأرقامً  إحصةةةةةاءاس   موادق همن خاللفلسةةةةةطين" و 
رأس المؤسةةةةسةةةةاس اإلعالمية ضةةةةرورة  الغربيةوفي الضةةةةفة  .(1 بشةةةةكل فني وجمالي بمختلف المجاصس

ُعقدس  ق نركبها من خالل تدريب الصةةحفيين وتعليمهم مهاراتها، حيثاحلمواكبة صةةحافة البياناس وال
دورة تدريبية حول صةةةةةةةةةةحافة البياناس وإعداد التقارير المعمقة واسةةةةةةةةةةتخراج البياناس ومعالجتها وفلترتها 

  .(2 لف إنتاج تقارير صحافة نياناس معمقةإ وصوًص ا يلها بصريً ثوالتحقت منها وتم

                                                           

 ( أبو وطفة، "إنفوغرافيك فلسطين" لتعزيز صحافة البيانات. )موقع إلكتروني(1)
 . )موقع إلكتروني("ة تدريبية حول "صحافة البياناتمؤسسة انترنيوز تختتم دور( موقع دنيا الوطن، 2)

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/2058f341-4d14-4d86-adbc-2fe747e2dc33/d5c51ab6-440c-4333-8a8a-c1893aac5322
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كذلك ندأس الجامعاس الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينية نتدريس صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس بشةةةةةةةةةةةةةةكل خجول من خالل 
ندأ مركز التعليم المسةةةةةةةةتمر التابع لجامعة نيرزيت في العام اسةةةةةةةةتحداف مسةةةةةةةةاقاس خاصةةةةةةةةة به. حيث 

صةةحافة البياناس ضةةمن مسةةاق التحرير  إدراجوكذلك تم  .(1 م نتدريس مسةةاق صةةحافة البياناس2016
 اهستاذ الدكتور جواد الدلو. هماجستير في الجامعة اإلسالمية الذي يقوم نتدريسالالصحفي نبرنامج 

أن اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةةةطيني من محمد أنو الرح الدكتور  ذهب إليهمع ما  النتيجةوتختلف هذه 
من التقنياس والتطبيقاس الجديدة التي باتت تتيحها الشةةةةةةةةةةةةةةبكة  (%10 في مجمله ص يوظف أكثر من 

العنكبوتية هغرال صةةةةةحاية، ومن أهمها حقل جديد ندأ يترسةةةةةخ في كبرياس المؤسةةةةةسةةةةةاس اإلعالمية 
 .(2 العالمية وهو حقل صحافة البياناس الرقمية

اتختلف و  انخفةةال عةةدد من حيةةث ، (Wright  &Doyle 2018) 3 مع دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  أيضةةةةةةةةةةةةةةةً
 الصحفيين العاملين في مجال صحافة البياناس في أستراليا، وانخفال المواد القايمة علف البياناس. 

 :صحافة البيانات في فلسطينمستوى  .2
صةةةةةحافة  مسةةةةةتوى حول  خبراء اإلعالم في فلسةةةةةطين( تكراراس ونسةةةةةب 3.4يوضةةةةة  الجدول  

 بياناس في فلسطين.ال

 البيانات الموجودة في فلسطين(: يوضح مستوى صحافة 3.4جدول )
 ت % ك مستوى صحافة البيانات الموجودة في فلسطين

 1 57.9 22 .صحافة نياناس تقتصر علف التصميم البصري للبياناس
 2 28.9 11 .صحافة نياناس سطحية تفتقر إلف التحليل والعمت

 3 7.9 3 .صحافة نياناس تدعم بعض القصص الصحاية بالبياناس
 4 5.3 2 .نياناس حقيقية قايمة علف التحليل المعمت للبياناسصحافة 
 5 - - أخرى.

 100 38 المجموع*

 وهم الذين أجابوا بنعم في السؤال السابق 38* تم احتساب النسبة من 

                                                           

 . )موقع إلكتروني(تدريس مساق "صحافة البيانات" في الجامعات الفلسطينيةعويضة،  (1)

 ( أبو الرب، أين نحن من صحافة البيانات الرقمية؟. )موقع إلكتروني(2)

(3( Wright & Doyle The Evolution of Data Journalism: A Case Study of The Evolution 

of Data Journalism: A Case Study of Australia (p 13). 
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( مستوى صحافة البياناس الموجودة في فلسطين من وجهة نظر خبراء 3.4يوض  الجدول  
صةةةةةحافة نياناس تقتصةةةةةر علف التصةةةةةميم البصةةةةةري للبياناس " في المرتبة  "فقرة اإلعالم، حيث جاءس 

صةةةةةةةةةحافة نياناس سةةةةةةةةةطحية تفتقر إلف التحليل والعمت" حيث  "فقرة %(، تلتها 57.9اهولف ننسةةةةةةةةةبة  
صحافة نياناس تدعم بعض وفي المرتبة الثالثة جاءس فقرة "%(، 28.9احتلت المرتبة الثانية ننسبة  
صحافة نياناس  " فقرة نينما جاءس في المرتبة الرابعة%(، 7.9" ننسبة  سالقصص الصحاية بالبيانا

%(، في حين جاءس الفقرة "أخرى" في 5.3حقيقية قايمة علف التحليل المعمت للبياناس" ننسةةةةةةةةةةةةةةبة  
 المرتبة اهخيرة ولم تحَظ بأي نسبة من خياراس المبحوثين.

بياناس فلسةةةةةةةطينًيا ما تزال شةةةةةةةكاًل وتأتي هذه النتيجة في السةةةةةةةياق الطبيعي، حيث صةةةةةةةحافة ال
حديًثا في مرحلة اصسةةةةةتكشةةةةةا  والتطوير، تحاول الصةةةةةحافة الفلسةةةةةطينية أن توظفها في سةةةةةبيل خدمة 
القضةةةةية الفلسةةةةطينية من خالل تجميع الكم الكبير من البياناس الناتجة المتعلقة بالقضةةةةية الفلسةةةةطينية 

المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاس اإلعالمية الفلسةةةةةةةطينية علف وإنتاج أشةةةةةةةكال صةةةةةةةحاية قايمة عليها، وفي الغالب تعتمد 
" وبشةكل أقل علف اهشةكال البيانية لتقديم معلوماتها بصةورة مبسةطة، اإلنفوجرافيكالتصةميم البصةري "

 اإلنفوجرافيكضةةةةعف مسةةةةتوى الصةةةةحافة اصسةةةةتقصةةةةايية فلسةةةةطينًيا بشةةةةكل عام، كذلك فإن  إضةةةةافة إلف
تصةةةةةةاميم بصةةةةةةرية تقوم علف نقل اهرقام واإلحصةةةةةةاءاس وعرضةةةةةةها دون تحليل عن  عبارة الفلسةةةةةةطيني

معرفة دصصتها وربطها نبياناس لواسةةةةةةةتنباط وص يكلف الصةةةةةةةحفيون أنفسةةةةةةةهم عناء البحث في ما ورايها 
 أخرى للوصول إلف تقارير معرفية أو تصاميم بصرية أكثر عمًقا. 

أحد  اإلنفوجرافيكبياناس، حيث وص تقتصةةةةةةةةر صةةةةةةةةحافة البياناس علف التصةةةةةةةةوير البصةةةةةةةةري لل
تتراوو التي تطبيقاس صةةةةةحافة البياناس، لكن صةةةةةحافة البياناس تمتلك العديد من اهشةةةةةكال الصةةةةةحاية 
، وهي ما (1 نين البسةةةةاطة والتعقيد، مثل: التقارير المعتمدة علف الحاسةةةةوح وقواعد البياناس الضةةةةخمة

ويكثر  ،(2 المخططاس المعلوماتية البيانيةتعر  بالتقارير اصسةةةةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةةةةةايية أو التقارير المعمقة، و 
الثانت،  اإلنفوجرافيك، ومنه (3 اسةةةةةتخدامها مع الموضةةةةةوعاس اصقتصةةةةةادية، وتصةةةةةوير البياناس الرقمي

                                                           

 (.307 - 306( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 1 
  موقع إلكتروني(. توجه عالمي متزايد لتبني صحافة المعلوماس والرسوم البيانية( موقع اصتحاد، 2 
 ( المرجع السانت  موقع إلكتروني(.3 
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، وهي التي تسةةةةةم  للمسةةةةةتخدم بالتنقل نين المعلوماس مثل (1 والتصةةةةةوير التفاعلي، واهلعاح التفاعلية
 الزمني.الخرايط التفاعلية وتصاميم الخط 

في  اثانتً  انيانيً  ان شةةةةةبكاس كوريا الجنوبية اسةةةةةتخدمت رسةةةةةمً أ (Lim 2018) 2 وترى دراسةةةةةة 
أغلب اهحيان، نينما تفضل شبكاس الوصياس المتحدة استخدام سحب رقمي ورسم ثانت، وأن شبكاس 
كوريا الجنوبية تفضةةةل العناصةةةر المعقدة والجذابة بصةةةريًا، نينما تفضةةةل الشةةةبكاس اهمريكية العناصةةر 

 اهقل تعقيدًا واهقل جاذنيًة للعيان.

 :درها وأشكالها الصحفيةأهم موضوعات صحافة البيانات ومصا: ثانياا
 :موضوعات صحافة البيانات في فلسطين .1

الموضةةةوعاس التي ( تكراراس ونسةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةطين حول 3.5يوضةةة  الجدول  
 صحافة البياناس في فلسطين.أن تتناولها  ينبغي

 (: يوضح أهم الموضوعات التي ينبغي أن تتناولها صحافة البيانات في فلسطين3.5جدول )

 ت % ك أهم الموضوعات التي ينبغي أن تتناولها صحافة البيانات في فلسطين
 1 89.5 34 .الموضوعاس اصقتصادية
 2 81.6 31 .الموضوعاس الرياضية
 3 78.9 30 .الموضوعاس الصحي ة

 4 57.9 22 .الموضوعاس اهمنية والعسكرية
 5 50 19 .الموضوعاس السياسية
 6 2.6 1 .واهدنيةالموضوعاس الثقافية 

 7 - - .أخرى 
 137 المجموع*

 38جابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من *اإل

                                                           

 (.307 - 306( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 1 
(2( Lim, Representation of data journalism practices in the South Korean and US 

television news (p 1). 
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( أهم الموضةةةةةةةةةةةةوعاس التي ينبغي أن تتناولها صةةةةةةةةةةةةحافة البياناس في 3.5يوضةةةةةةةةةةةة  الجدول  
، حيث جاءس "الموضةةةةةةوعاس اصقتصةةةةةةادية" في الفلسةةةةةةطينيين فلسةةةةةةطين من وجهة نظر خبراء اإلعالم

%(، تلتها " الموضةةوعاس الرياضةةية " التي احتلت المرتبة الثانية ننسةةبة 89.5المرتبة اهولف ننسةةبة  
%(، تبعها في المرتبة الرابعة 78.9نسةةةةةةةةةةةةةةبة  ن%(، فيما حظيت الموضةةةةةةةةةةةةةةوعاس الصةةةةةةةةةةةةةةحي ة 81.6 

ل ت الموضةةةةوعاس السةةةةياسةةةةية في المرتبة %(، نينما ح57.9الموضةةةةوعاس اهمنية والعسةةةةكرية ننسةةةةبة  
%(، 2.6%(، ثم الموضةةةةوعاس الثقافية واهدنية في المرتبة السةةةةادسةةةةة ننسةةةةبة  50الخامسةةةةة ننسةةةةبة  

 نينما جاءس موضوعاس "أخرى" في المرتبة اهخيرة ولم تحَظ بأي نسبة من خياراس المبحوثين.

ة نظر الخبراء، صرتباط الموضةةةةةةةةةةةةةةوعاس هوجاءس الموضةةةةةةةةةةةةةةوعاس اصقتصةةةةةةةةةةةةةةادية أوًص من وج
اصقتصةةةةةةةةةادية باهشةةةةةةةةةكال البيانية واعتمادها بشةةةةةةةةةكل كبير علف اإلحصةةةةةةةةةايياس واهرقام والبياناس، وأن 

غالًبا ما يتناول الموضةةةةةةوعاس اصقتصةةةةةةادية، كذلك يكثر تمثيل الموضةةةةةةوعاس الرياضةةةةةةية  اإلنفوجرافيك
لمقارناس، وكذلك اهرقام القياسةةةةةةةةةةةةةةية علف من خالل عرل اإلحصةةةةةةةةةةةةةةايياس والنتايج وا اإلنفوجرافيكب

مسةةةةةةةةةتوى اهلعاح المختلفة، نينما جاءس إجابة الخبراء باختيار الموضةةةةةةةةةوعاس الصةةةةةةةةةحية في المرتبة 
ة نظر الباحث بالحالة العامة في فترة إجراء الدراسةةةةةةةةةةةةةةة وانتشةةةةةةةةةةةةةةار وباء هالثالثة نتيجة تأثرهم من وج

وكذلك  اإلنفوجرافيكبة اليومية عن طريت تمثيلها كورونا، وما ترتب عليه من نشةةةةةةةةةةةةةةر الخرايط الوبايي
ء، في حين رأى الخبراء الخاص باإلرشةةةاداس العامة والنصةةةاي  الصةةةحية الخاصةةةة بالوبا اإلنفوجرافيك

أهمية متوسةةةةةةطة للموضةةةةةةوعاس اهمنية والعسةةةةةةكرية والسةةةةةةياسةةةةةةية، رغم أهميتها وكثرة اهحداف المتعلقة 
الحاجة إلف تبسةةةةةةيطها بصةةةةةةرًيا نواسةةةةةةطة و  منهاناس والمعلوماس نهذين الشةةةةةةأنين فلسةةةةةةطينًيا وتدفت البيا

 أو توضحيها نواسطة اهشكال اهخرى المدعومة بالبياناس. اإلنفوجرافيك
صحافة البياناس مجال حديث للغاية، لكنه  أن (Sergio & Colin 2016) 1 دراسة  وترى 

القضةةةايا اهخالقية، والشةةةفافية، يهمل في كثير من اهحيان الموضةةةوعاس الصةةةحاية اهسةةةاسةةةية، مثل: 
والمسةةةةةةةاءلة، واصسةةةةةةةتجابة، رغم أهميتها في مجال الصةةةةةةةحافة كوسةةةةةةةايل متطورة للكشةةةةةةةف عن الجوانب 

 الخاية للواقع.

                                                           

(1( Sergio & et al,  Teaching Big. Educational strategies in the field of data journalism – 

a comparative study in five European countries (p 1). 
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شةةةةبكاس التلفاز ، من أن (Lim 2018) 1 دراسةةةةة ما توصةةةةلت إليه مع  النتيجةوتختلف هذه 
القضةةةايا اصجتماعية، والسةةةياسةةةة، ونمط  تقوم نتسةةةليط الضةةةوء علفموضةةةوع الدراسةةةة الكورية الجنوبية 
تغطي مواضةةةةةةةيع  موضةةةةةةةوع الدراسةةةةةةةةفي أن شةةةةةةةبكاس التلفاز اهمريكية جزيًيا  تتفت معهاالحياة، نينما 

 اصقتصاد والقضايا اصجتماعية والسياسة.
حيث جاءس الموضةةةوعاس ، (2 (2019عصةةةافرة  مع ما توصةةةلت إليه دراسةةةة  كذلك وتختلف

في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصرية  اإلنفوجرافيكالرياضية في المرتبة اهولف لموضوعاس فن 
تالها الموضةةةوعاس السةةةياسةةةية  (%22.8 ثم جاء الموضةةةوعاس اصقتصةةةادية ننسةةةبة،  (%31 ننسةةةبة 
 .وقل اصهتمام نباقي الموضوعاس (%20.6 ننسبة 

ا مع  نفوجرافيك تناولت ، التي أفادس أن رسةةةةةةةةةةوم اإل(3 (2018دراسةةةةةةةةةةة  الدلو وتختلف أيضةةةةةةةةةةً
 %(.18.8%(، ثم المجتمعية ننسبة  32.2القضايا السياسية أوص ننسبة  

 أهم مصادر صحافة البيانات في فلسطين؟ .2
( مصادر صحافة البياناس من وجهة نظر خبراء اإلعالم في فلسطين، 3.6يوض  الجدول  

نياناس وتقارير وإصةةةةةةداراس مواقع الجهاس الحكومية " في المرتبة اهولف ننسةةةةةةبة  حيث جاءس الفقرة "
%(، تلتها الفقرة " محركاس البحث علف اإلنترنت بكافة أنواعها " حيث احتلت المرتبة الثانية 92.3 

%(، تبعها " نياناس وتقارير وإصةةةداراس مواقع المؤسةةةسةةةاس الدولية " في المرتبة الثالثة 80.8ننسةةةبة  
%(، ثم تساوس فقرتي "جمع البياناس من خالل المقانالس واصستباناس واصستطالعاس 78.8ننسبة  

%( 69.2" مع " تسةةةةةةريباس البياناس وما تتضةةةةةةمنه من أرقام ومعلوماس " في المرتبة الرابعة ننسةةةةةةبة  
المرتبة لكل منهما، وحل ت فقرة " الخبراء والمسةةةةؤولون ذوي العالقة بموضةةةةوع القصةةةةة الصةةةةحاية " في 

%(، فيما جاءس فقرة " قواعد البياناس واهرشةةةيف اإللكتروني " سةةةابًعا ننسةةةبة 67.3السةةةادسةةةة ننسةةةبة  
%(، وحصةةةةةةةةةةةةةةلت " شةةةةةةةةةةةةةةهاداس الجمهور والوثايت التي بحوزته " عل المرتبة الثامنة ننسةةةةةةةةةةةةةةبة 61.5 
 %(، فيما حصةةةةةةةلت " المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاس ذاس العالقة بالموضةةةةةةةوع " علف المرتبة التاسةةةةةةةعة ننسةةةةةةبة55.8 
 %(، نينما جاءس 42.3%(، تبعها " مواقع التواصل اصجتماعي " في المرتبة العاشرة ننسبة  44.2 

                                                           

(1( Lim, Representation of data journalism practices in the South Korean and US 

television news (p 1). 
 (.121)ص  : دراسة تحليلية مقارنةيك في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصريةواقع النفوجرافعصافرة، ( 2)

 (.24)ص  حالة لصحيفة الرسالةدراسة : الفلسطينية الصحافةنفوجرافيك في اإل، الدلو( 3)
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مصةةةةادر صةةةةحافة ( تكراراس ونسةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةطين حول 3.6يوضةةةة  الجدول  
 فلسطين.البياناس في 

(: يوضح أهم مصادر صحافة البيانات من وجهة نظر خبراء اإلعَلم في 3.6جدول )
 فلسطين

 ت % ك أهم مصادر صحافة البيانات من وجهة نظر خبراء اإلعَلم في فلسطين
 1 92.3 48 نياناس وتقارير وإصداراس مواقع الجهاس الحكومية.

 2 80.8 42 محركاس البحث علف اإلنترنت بكافة أنواعها.
 3 78.8 41 نياناس وتقارير وإصداراس مواقع المؤسساس الدولية.

 4 69.2 36 البياناس من خالل المقانالس واصستباناس واصستطالعاس.جمع 
 4 69.2 36 تسريباس البياناس وما تتضمنه من أرقام ومعلوماس.

 6 67.3 35 الخبراء والمسؤولون ذوي العالقة بموضوع القصة الصحاية.
 7 61.5 32 قواعد البياناس واهرشيف اإللكتروني.

 8 55.8 29 الجمهور والوثايت التي بحوزته.شهاداس 
 9 44.2 23  المؤسساس ذاس العالقة بالموضوع.

 10 42.3 22 مواقع التواصل اصجتماعي.
 11 25 13 الملتقياس والتجمعاس الصحاية.

 12 - - أخرى 
 357 المجموع*

 52جابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من *اإل

%(، في حين جاءس 25في المرتبة قبل اهخيرة الفقرة " الملتقياس والتجمعاس الصةةةةةةةةحاية " ننسةةةةةةةةبة  
 الفقرة " أخرى" في المرتبة اهخيرة ولم تحَظ بأي نسبة من خياراس المبحوثين.

في نشةةةر دراسةةةاس لما تفيده  ويرى الخبراء أن البياناس الحكومية هي المصةةةدر اههم للبياناس
مهمة، وبحسةةةةةةةب مؤشةةةةةةةراس من يظهر نها ، وما ية واقتصةةةةةةةادية ووزارية عن الشةةةةةةةأن العاممالية وقانون

الخبراء فإن محركاس البحث تأتي في المرتبة الثانية من نين المصةةةةةةةةةةادر، وتقدم محركاس البحث كم ا 
 كبيًرا من البياناس، إص أنها تحتاج لجهد لفلترتها ومعالجتها ومهارة في التعامل معها.

ء أن  المصةةةدر الثالث لصةةةحافة البياناس من حيث اههمية هي البياناس الصةةةادرة ويرى الخبرا
عن المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاس الدولية، حيث تقدم المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاس الدولية تقارير وبياناس في مختلف المجاصس، 
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وفلسةةةةطينًيا نجد أهميًة كبيرة لهذه التقارير والبياناس، حيث تمثل القضةةةةية الفلسةةةةطينية خصةةةةوصةةةةية من 
اس الدولية كمؤسةةةةسةةةةاس اهمم المتحدة ومؤسةةةةسةةةةاس حقوق اإلنسةةةةان والمؤسةةةةسةةةاس حيث عمل المؤسةةةةسةةةة

 الخيرية الدولية.
وتسةةةةةةةةاوس التسةةةةةةةةريباس مع البياناس المجموعة من قبل الجمهور في المرتبة الرابعة من حيث 

وتمثل اسةةةةةةتطالعاس الرأي وشةةةةةةهاداس الجمهور والوثايت التي يمتلكها كنز نياناس مهم جًدا، اههمية، 
م اصسةةةةةةةتعانة نها في إنتاج القصةةةةةةةص الصةةةةةةةحاية التي تدعم الحت الفلسةةةةةةةطيني وتبرز الرواية حيث يت

الفلسةةةةطينية في مواجهة الدعاية اإلسةةةةراييلية، فيما تمتلك التسةةةةريباس ميزة كبيرة من خالل اسةةةةتخدامها 
 في القصص الصحاية اصستقصايية المدعومة بالبياناس.

وتة بشةةةةةةكل أقل أهمية مثل الخبراء والمختصةةةةةةين، واختار الخبراء بقية المصةةةةةةادر ننسةةةةةةب متفا
، رغم أهمية هذه وقواعد البياناس العامة وغيرها من المصادر التي ص غنف عنها في صحافة البياناس

المصةةةادر واحتوايها علف كم هايل من البياناس حول عديد المواضةةةيع، وإمكانية اسةةةتخدامها للحصةةةول 
 علف قصص صحاية مثيرة تهم المتابعين.

كل شةةةةةةةةةةةخص مصةةةةةةةةةةةادر البياناس تعددس بعد الثورة التكنولوجية، فأصةةةةةةةةةةةب  أن يرى الباحث و 
الشةةةةةةةةةبكة و خليوي، الهاتف من خالل اسةةةةةةةةةتخدامه لوسةةةةةةةةةايل اصتصةةةةةةةةةال الحديثة، كالللبياناس،  امصةةةةةةةةةدرً 

 ، البياناس، من خالل كل ضغطة زر وكل حركة تصف إنتاج كم هايل منفي يساهم  ماالعنكبوتية، 
بالبياناس والمعلوماس، والصةةةةةةةةةةةةحفي الحاذق هو الذي يسةةةةةةةةةةةةعف خلف  مليءالمعلوم أن اإلنترنت  ومن

المعلوماس وص ينتظر أن تصةةةله المعلومة من تلقاء نفسةةةها، ويلزم الصةةةحفي أن يبحث عن المعلوماس 
حول موضةةةةوعه باسةةةةتخدام طرق البحث الماليمة، كذلك فإن هذه البياناس قد ُيسةةةةاء فهمها، أو قد يتم 

 لتالعب نها، لذا علف الصحفي أن يجيد التعامل مع هذه البياناس والمصادر بالتدقيت والتحقت.ا
التي توصةةةةةةةةةةلت صعتماد صةةةةةةةةةةحيفتي  ،(Zamith 2019) 1 دراسةةةةةةةةةةة  النتيجة معواتفقت هذه 

نيويورك تايمز وواشةةةةةنطن نوسةةةةةت بشةةةةةكل أسةةةةةاسةةةةةي علف المصةةةةةادر المؤسةةةةةسةةةةةية وخاصةةةةةة المصةةةةةادر 
 الحكومية. 

                                                           

(1( Zamith, Transparency, Interactivity, Diversity, and Information Provenance in 

Everyday Data Journalism (p 8). 
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أن صةةةةةةةةحافة البياناس تعتمد علف  في (Knight 2015) 1 مع دراسةةةةةةةةة  النتيجةوتختلف هذه 
 المصادر المؤسسية بشكل كبير، وهناك دليل علف ارتفاع نسبة الصحافة المستندة إلف البياناس.

أنه سةةيتم اصسةةتعانة بمصةةادر خارجية صسةةتحداف صةةحافة  (Rapeli 2013) 2 دراسةةة  ورأس
 ًرا.البياناس، من أجل استخدام ومعالجة البياناس اهكثر تواف

 :موضوعاتها في فلسطين معأهم األشكال الصحفية التي ُتوظ فها صحافة البيانات  .3
( تكراراس ونسةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةطين حول مصةةةةادر صةةةةحافة 3.7يوضةةةة  الجدول  

 البياناس في فلسطين.

 (: يوضح أهم األشكال الصحفية التي ُتوظ فها صحافة البيانات في تناول موضوعاتها في فلسطين3.7جدول )
أهم األشكال الصحفية التي ُتوظ فها صحافة البيانات في تناول موضوعاتها في 

 فلسطين
 ت % ك

 1 92.1 35 القصص والتقارير الصحاية.
 2 73.7 28 اصستقصايية.التحقيقاس 

 3 5.3 2 اهلعاح التفاعلية التي تحقت التسلية واإلمتاع.
 4 2.6 1 أخرى.

 66 المجموع*

 38جابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من *اإل

( أهم اهشةةةةةةةةكال الصةةةةةةةةحاية التي ُتوظ فها صةةةةةةةةحافة البياناس في تناول 3.7يوضةةةةةةةة  الجدول  
وجهة نظر خبراء اإلعالم، حيث جاءس " القصص والتقارير الصحاية موضوعاتها في فلسطين من 
%(، تلتها " التحقيقاس اصستقصايية "، حيث احتلت المرتبة الثانية 92.1" في المرتبة اهولف ننسبة  

%(، فيما جاءس " اهلعاح التفاعلية التي تحقت التسةةةةةةةةةةةةةةلية واإلمتاع " ثالًثا ننسةةةةةةةةةةةةةةبة 73.7ننسةةةةةةةةةةةةةةبة  
 %(.2.6ءس في المرتبة اهخيرة "أخرى" ننسبة  %(، نينما جا5.3 

ويرى الباحُث أن صةةةةةةةحافة البياناس تتداخل مع العديد من اهنماط الصةةةةةةةحاية التقليدية، فهي 
تسةةةةةةةةاهم في إثراء القصةةةةةةةةص الصةةةةةةةةحاية بأنواعها من خالل دعمها بالبياناس وجعلها أكثر دقة، كذلك 

للبياناس أو ما يعر  بالصحافة البصرية  جديدة من الصحافة كطرق العرل البصري  طورس أشكاًص 
                                                           

(1( Knight, Data journalism in the UK: A preliminary analysis of form and content (p 

55). 

(2( Rapeli, Data Journalism: An Outlook for the Future Processes (p ii). 
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تهتم حيث  رافيك، واهشةةةةةةةةةةةةةةكال التفاعلية كالخرايط والخط الزمني وغيرها.جوالفيديو  اإلنفوجرافيكومنها 
صحافة البياناس بالقصص الصحاية التي تؤثر في حياة الناس بشكل مباشر، فلديها القدرة علف نقل 

الجادة من خالل التحقيقاس اصسةةتقصةةايية والقصةةص القصةةص اإلنسةةانية، كذلك القصةةص الصةةحاية 
 .الرياضية ومسلية من خالل اهخبارا قصًص  االصحاية الضخمة، وتطرو صحافة البياناس أيًض 

يتم ممارسةةةةةة صةةةةةحافة إلف أنه ، حيث توصةةةةةلت (Knight  2015) 1 وتتفت هذه النتيجة مع دراسةةةةةة 
 .يية، وتأثيرها الكليالبياناس بسبب جاذنيتها المريية، وخصايصها اصستقصا

 :متطلبات صحافة البيانات في فلسطين ودرجة توفرها: ثالثاا
 :صحافة البيانات أهم متطلبات .1

( متطلباس صحافة البياناس في فلسطين من وجهة نظر خبراء اإلعالم 3.8يوض  الجدول  
الفلسةةةةةةةةةطينيين، فقد جاءس فقرة " تسةةةةةةةةةتوجب مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلت بمعالجة وتوظيف 

ندرجة كبيرة جًدا، في  وهذا يعني الموافقة عليها %(96.9البياناس " في المرتبة اهولف نوزن نسةةبي  
تسةةةةةةةتوجب تدريب الصةةةةةةةحفيين علف مهاراس صةةةةةةةحافة البياناس " في المرتبة الثانية  " فقرة حين جاءس

" تتطلب سةةةةةةةةةةةةةةهولة  فقرة ندرجة كبيرة جًدا، تبعهاما يعني الموافقة عليها %( 96.2نوزن نسةةةةةةةةةةةةةةبي  
وهذا يعني %( 93الحصةةةةول علف البياناس من مصةةةةادرها المختلفة " في المرتبة الثالثة نوزن نسةةةةبي  

" تحتاج تشةةةةةةةةريعاس قانونية تضةةةةةةةةمن الوصةةةةةةةةول إلف فقرة ندرجة كبيرة جًدا، وحصةةةةةةةةلت الموافقة عليها 
ندرجة كبيرة جًدا، مع الموافقة %( 90.8البياناس والمعلوماس " علف المرتبة الرابعة نوزن نسةةةةةةةةةةةةةةبي  

" تتطلب تبن ي المؤسةةةسةةةاس الصةةةحاية لصةةةحافة البياناس " في المرتبة الخامسةةةة نوزن  فقرة فيما جاءس
" تحتاج منصةةةةةةةاس  فقرة ندرجة كبيرة جًدا، وحل ت ما يعني موافقة المبحوثين عليها %(88.8نسةةةةةةةبي  

مع الموافقة %( 87.6ووسايل لنشر القصص المدفوعة بالبياناس " في المرتبة السادسة نوزن نسبي  
" تحتاج أقسةةةام مجهزة بالمعداس والبرمجياس الخاصةةةة بصةةةحافة فقرة ندرجة كبيرة جًدا، وجاءس عليها 

 فقرة ندرجة كبيرة جًدا، نينما جاءسمع الموافقة %( 84.2لبياناس " في المرتبة الثامنة نوزن نسبي  ا

                                                           

(1  Knight, Data journalism in the UK: A preliminary analysis of form and content 
(p55). 



100 

 

 صحافة البياناس.متطلباس ( تكراراس ونسب خبراء اإلعالم في فلسطين حول 3.8يوض  الجدول  

 (: يوضح متطلبات صحافة البيانات في فلسطين3.8جدول )

 فلسطينمتطلبات صحافة البيانات في 
موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوسط  المجموع
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 ت

 1 96.9 4.83 52 - - 1 7 44 ك تستوجب مواكبة التطور التكنولوجي فيما يتعلت بمعالجة وتوظيف البياناس.
% 84.6 13.5 1.9 - - 100 

 2 96.2 4.81 52 - - - 10 42 ك صحافة البياناس.تستوجب تدريب الصحفيين علف مهاراس 
% 80.8 19.2 - - - 100 

 3 93 4.65 52 - - - 18 34 ك تتطلب سهولة الحصول علف البياناس من مصادرها المختلفة.
% 65.4 34.6 - - - 100 

 4 90.8 4.54 52 - 2 3 12 35 ك تحتاج تشريعاس قانونية تضمن الوصول إلف البياناس والمعلوماس.
% 67.3 23.1 5.8 3.8 - 100 

 5 88.8 4.44 52 - - 3 23 26 ك تتطلب تبن ي المؤسساس الصحاية لصحافة البياناس.
% 50 44.2 5.8 - - 100 

 6 87.6 4.38 52 - - 3 26 23 ك تحتاج منصاس ووسايل لنشر القصص المدفوعة بالبياناس.
% 44.2 26 3 - - 100 

 7 84.6 4.23 52 - - 9 22 21 ك تستلزم التواصل مع الجهاس ذاس العالقة، لضمان مصداقية البياناس.
% 40.4 42.3 17.3   100 

 8 84.2 4.21 52   12 17 23 ك تحتاج أقسام مجهزة بالمعداس والبرمجياس الخاصة بصحافة البياناس.
% 44.2 32.7 23.1 - - 100 

 9 80.4 4.02 52 - - 16 19 17 ك مع المنظماس ذاس العالقة بالبياناس.تتطلب التنسيت 
% 32.7 36.5 30.8   100 
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%( 80.4" تتطلب التنسةةةةيت مع المنظماس ذاس العالقة بالبياناس " في المرتبة اهخيرة نوزن نسةةةةبي  
 ندرجة كبيرة.ما يعني الموافقة عليها 

والتعامل مع محركاس بحث ، (1 تحديد مصةةةةةةةةةادر البياناس :وتتطلب صةةةةةةةةةحافة البياناس اآلتي
والتواصةةةةةةةةةةةةةةةل والربط مع الجهاس والمنظمة  ،واصعتماد علف اصختزال أثناء البحث عن نياناس ،مميزة

 والتعامل مع البياناس علف أنها ص تتقادم، واإللمام بطرق وأسةةةةةةةةةةةةةةةاليب معالجة البياناس، ذاس العالقة
 .(2 بمرور الزمن

ورأى خبراء اإلعالم أن صةةةةةةةةةةةةحافة البياناس تتطلب أوًص مواكبة التطور التكنولوجي، وهو أمر 
طبيعي في ظل أن صةةةةحافة البياناس هي شةةةةكل صةةةةحفي جديد ظهر نتيجة التطور التكنولوجي والكم 

كبير علف نرامج ، وكذلك اصعتماد بشةةةةةةةكل الهايل من البياناس الناتج عن شةةةةةةةبكة اإلنترنت وتطبيقاتها
ترتيب البياناس ومعالجتها وبرامج تصةةةةةةةةميم البياناس بصةةةةةةةةرًيا، وهذا المتطلب بشةةةةةةةةكل عام هو متطلب 

 لمهنة الصحافة أيًضا. 
وجاء التدريب علف مهاراس صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس في المرتبة الثانية من متطلباس صةةةةةةةةةةةةةةحافة 

لب السانت من حيث التمرس علف البياناس من وجهة نظر خبراء اإلعالم، وهو متطلب مرتبط بالمتط
التعامل مع البرمجياس والمواقع الخاصةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةحافة البياناس، وكذلك مهاراس اسةةةةةةةةةتخالص البياناس 

 وتصفيتها واستنباط القصص الصحاية منها.

أما متطلب الحصةةةةةةةةةةةةةول علف البياناس بسةةةةةةةةةةةةةهولة، فقد اختاره الخبراء في المرتبة الثالثة، وهو 
او البياناس للصةةةحفيين لتصةةةب  لدينا صةةةحافة نياناس، وإن كانت مهنة أصةةةل صةةةحافة البياناس، أن تت

ا أن يسةةةةع الصةةةةحفي إلف البياناس ص أن ينتظر وصةةةةولها إليه وهو جالس في  الصةةةةحافة تتطلب أيضةةةةً
فيما رأي الخبراء أن الوصةةةةةةول اليسةةةةةةير إلف البياناس يحتاج إلف قوانين وتشةةةةةةريعاس تضةةةةةةمنه،  مكتبه.

وماس الحكومية والخاصةةةةةةةةة أمام الصةةةةةةةةحفيين وبالتالي اسةةةةةةةةتخراج قصةةةةةةةةص بحيث تتاو البياناس والمعل
فيما جاءس بقية المتطلباس بشكل   صحيفة مثيرة وإثراء المعطف اإلعالمي نبياناس دقيقة وذاس قيمة.

 أقل أهمية من وجهة نظر خبراء اإلعالم.

                                                           

 مهاراس أساسية لتصب  صحفي نياناس.  موقع إلكتروني( 4( العراقي، 1 
 (.311( المنفي، صحافة البياناس: طرو معرفي  ص 2 
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ويرى الباحث أنه في ظل الظرو  الصةةةةةةعبة التي تعيشةةةةةةها الصةةةةةةحافة الفلسةةةةةةطينية واإلعالم 
الفلسةةطيني، من الصةةعب تحقيت متطلباس صةةحافة البياناس، ما لم تتبنف المؤسةةسةةة الصةةحاية نفسةةها 
رؤية صةةةةةةةةةحافة البياناس، والعمل بجد من أجل توفير اإلمكانياس وتوفير أقسةةةةةةةةةام خاصةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةحافة 

البياناس، وتدريب الصةةةةحفيين للتعامل مع الكم الكبير من انرة من أجل الحصةةةةول علف البياناس، والمث
 البياناس. 

إلف التي توصةةةةةلت  ،(Porlezza & Splendore 2019) 1 دراسةةةةةة مع  النتيجةوتتفت هذه 
يطاليا بشةةةةةةةةةةكل كبير في توفر مجموعاس البياناس العامة وسةةةةةةةةةةهولة إفي  تتحدد صةةةةةةةةةةحافة البياناس أن

 إليها.الوصول 

 درجة توفر متطلبات صحافة البيانات في فلسطين: .2
( تكراراس ونسةةةةةةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةةةةطين حول توفر متطلباس 3.9يوضةةةةةةةةة  الجدول  

 صحافة البياناس في فلسطين.

 صحافة البيانات في فلسطين توفر متطلبات(: يوضح 3.9جدول )

درجة 
 التوفر

لية
عا

 
 جداا 

لية
عا

طة 
وس
مت

ضة 
خف
من

 

ضة 
خف
من

 جدا

موع
مج
ال

 

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 52 3 1 31 14 3 ك
3.25 65 

% 5.8 26.9 59.6 1.9 5.8 100 

متطلبةةاس خبراء اإلعالم يرون أن من  %(5.8( أن مةةا نسةةةةةةةةةةةةةةبتةةه  3.9تبين من الجةةدول  ي
%( منهم يرون أنها متوفرة ندرجة 26.9صةةةحافة البياناس متوفرة في فلسةةةطين ندرج عالية جًدا، وأن  

ندرجة  تتوفر%( 1.9نينما ما نسةةةبته  %( أنها متوفرة ندرجة متوسةةةطة، 59.6عالية، في حين يرى  
ن وبشةةةةكل عام تبين أ. %( من الخبراء توفر المتطلباس ندرجة منخفضةةةةة جًدا5.8، ويرى  منخفضةةةةة

 متوسطة. ًيافلسطين البياناس توفر متطلباس صحافةأن درجة  عنف%( مما ي65الوزن النسبي يمثل  

وحيث أن  صةةحافة البياناس ما تزال حديثة العهد في الصةةحافة الفلسةةطينية، فإن هذه النتيجة  
تبةةدو منطقيةةة في ظةةل عةةدم توفر العةةديةةد من المتطلبةةاس بةةالقةةدر الكةةافي، وهو مةةا يؤكةةده تةةأييةةد خبراء 

                                                           

(1  ( Porlezza & Splendore. From Open Journalism to Closed Data: Data Journalism in 

Italy (p 2). 
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(، حيث يحتاج الصةةةةةةةةحفيون الفلسةةةةةةةةطينيون 3.8اإلعالم الفلسةةةةةةةةطينيين للمتطلباس من خالل الجدول  
دريب وتطوير ومهاراتهم فيما يتعلت بصحافة البياناس، من ناحية التعامل مع البرمجياس والمعداس للت

إجادة التعامل مع البياناس واستخالصها وتفسيرها وربطها، وكذلك الحاجة إلف تطوير و الخاصة نها، 
لمعلوماس، قوانين وتشةةريعاس العمل الصةةحفي بما يمن  الصةةحفيين الحت في الوصةةول إلف البياناس وا

ويضةةةةةةةةةةةمن لهم عدم التعرل للمالحقة، كذلك يحتاج الوسةةةةةةةةةةةط اإلعالمي الفلسةةةةةةةةةةةطيني إلف تشةةةةةةةةةةةجيع 
أقسام مخصصة  وإنشاءالمؤسساس اإلعالمية علف تبنف هذا النمط الصحفي الجديد والتشجيع عليه، 

 ومجهزة، وكذلك أن تتبنف المؤسساس التعليمية تدرسيه، لرفع كفاءة الصحفيين الفلسطينيين.

 :مهارات صحافة البيانات وأشكال عرضها: رابعاا
 :المهارات الضرورية لممارسة صحافة البيانات في فلسطين .1

المهاراس ( تكراراس ونسةةةةةةةةةةةةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةةةةةةةةةطين حول 3.10يوضةةةةةةةةةةةةةة  الجدول  
 صحافة البياناس في فلسطين.لممارسة  الضرورية

 صحافة البيانات في فلسطين(: يوضح المهارات الضرورية لممارسة 3.10جدول )
 ت % ك المهارات الضرورية لممارسة صحافة البيانات في فلسطين

 1 90.4 47 القدرة علف الكتابة وتحويل البياناس لقصة صحاية مقبولة لدى القراء.
 2 88.5 46 .امتالك مهاراس البحث عن البياناس من مصادرها المختلفة

 3 80.8 42 التعامل مع مصادر البياناس الرقمية والوصول لها.القدرة علف 
 3 80.8 42 امتالك القدرة علف تفسير البياناس واستخالص المعلوماس منها.

 5 78.8 41 القدرة علف تحليل البياناس بشكل علمي وتوظيفها.
 5 78.8 41 .المهارة في استعمال المعداس التكنولوجية والبرمجياس الرقمية

 7 55.8 29 القدرة علف تمثيل البياناس وتصويرها بما يناسب قدراس المؤسسة، ومستوياس القراء.
 8 40.4 21 التمتع بمهاراس التصميم والتعامل مع الوسايط المتعددة.
 9 34.6 18 .التمتع بمهاراس التخطيط والتنظيم والتفكير اصستراتيجي 

 10 25 13 التحلي نروو التعاون والعمل المشترك.
 11 - - أخرى.

 357 المجموع*

 52*الجابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 
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( المهاراس الضةةةةةرورية لممارسةةةةةة صةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةطين من 3.10يوضةةةةة  الجدول  
القةدرة علف الكتةابةة وتحويةل البيةاناس وجهةة نظر خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيين، حيةث جةاءس فقرة " 
%(، تلتها الفقرة " امتالك مهاراس 90.4لقصة صحاية مقبولة لدى القراء" في المرتبة اهولف ننسبة  

%(، تبعتها 88.5البحث عن البياناس من مصةةةةةةةةادرها المختلفة" حيث احتلت المرتبة الثانية ننسةةةةةةةةبة  
واستخالص المعلوماس منها " في المرتبة الثالثة بالتساوي الفقرة " امتالك القدرة علف تفسير البياناس 

لكل  %(80.8مع فقرة " القدرة علف التعامل مع مصةةةةةةادر البياناس الرقمية والوصةةةةةةول لها " ننسةةةةةةبة  
منهما، وتسةةةاوى في المرتبة الخامسةةةة الفقرة " القدرة علف تحليل البياناس بشةةةكل علمي وتوظيفها " مع 

 %( لكل منهما،78.8عمال المعداس التكنولوجية والبرمجياس الرقمية "ننسةةبة  الفقرة " المهارة في اسةةت
القدرة علف تمثيل البياناس وتصويرها بما يناسب قدراس المؤسسة، وفي المرتبة السابعة جاءس الفقرة "

وسةةةةةايط %(، تبعها فقرة " التمتع بمهاراس التصةةةةةميم والتعامل مع ال55.8ومسةةةةةتوياس القراء " ننسةةةةةبة  
%(، نينما جاءس في المرتبة قبل اهخيرة الفقرة " 34.86المتعددة " في المرتبة التاسةةةةةةةةةةةةةعة ننسةةةةةةةةةةةةةبة  

%(، في حين جاءس الفقرة "أخرى" في المرتبة 25التحلي نروو التعاون والعمل المشةةةةةةةترك " ننسةةةةةةةبة  
 اهخيرة ولم تحَظ بأي نسبة من خياراس المبحوثين.

 المطلوبة اسالمهار  أكثر الكتابة وتحويل البياناس لقصةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةحايةجاءس القدرة علف ولقد 
وهي مهارة من المهاراس اهسةةةةاسةةةةية في الصةةةةحافة  لصةةةةحافة البياناس من وجهة نظر خبراء اإلعالم،

د جاءس مهارة ق، وبالنظر لخصةةةوصةةةية صةةةحافة البياناس ف، التي يحتاج إليها كل صةةةحفيبشةةةكل عام
ث في المرتبة الثانية، وهي أمر ضةةةةةروري كون صةةةةةحافة البياناس التعامل مع مصةةةةةادر البياناس والبح

قايمة في اهساس علف البياناس وإمكانية الوصول لها؛ لذا جاءس مهارة التعامل مع مصادر البياناس 
الرقمية في المرتبة الثالثة، حيث المصةةةةةةةةةةةةةادر الرقمية أصةةةةةةةةةةةةةبحت من أكثر المصةةةةةةةةةةةةةادر التي يلجأ لها 

مختلفة، وبها كم كبير من البياناس المهمة والخام، لكن ليس هذا كافًيا، الصةةةةةةةةةةحفي للتزود بالبياناس ال
فالبياناس الخام ص تصةةةةنع قصةةةةة صةةةةحاية من تلقاء نفسةةةةها، لذا يحتاج الصةةةةحفي أن يكون قادًرا علف 
تفسةةةةةةةةةةةير هذه البياناس والتعامل معها باسةةةةةةةةةةةتخالص المعلوماس المفيدة وربطها نبعض إلنتاج معلومة 

ا قيمة تسةةةةةةتحت النشةةةةةةر ، فجاءس مهارة تفسةةةةةةير البياناس في المرتبة الثالثة مكرر، وهي مرتبطة أيضةةةةةةً
بمهارة تحليل البياناس بطريقة علمية والقدرة علف توظيفها بالشةةةةةةةةةةةةكل الذي يخدم الهد  من القصةةةةةةةةةةةةة 
الصةةةحاية، لذا جاءس مهارة التحليل في المرتبة الخامسةةةة، متسةةةاوية مع مهارة التعامل مع التكنولوجيا 

ة من معداس وبرمجياس، وهي مهمة جًدا في صةةةةةحافة البياناس، من حيث الوصةةةةةول لمصةةةةةادر الحديث
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البيةةانةةاس من خالل محركةةاس البحةةث وقواعةةد البيةةانةةاس اإللكترونيةةة، وبرمجيةةاس تصةةةةةةةةةةةةةةنيف البيةةانةةاس 
وتخزينها وتحليلها، وكذلك نرامج التصةةةةميم والتحرير المطلوبة بشةةةةكل كبير إلخراج القصةةةةة الصةةةةحاية 

وجذاح، وهي المهارة التي جاءس في المرتبة السةةةةةةةةةابعة من حيث القدرة علف تصةةةةةةةةةوير بشةةةةةةةةةكل صيت 
، فمن الجيد أن يجمع الصةةةحفي نين مهاراس التحرير البياناس وتمثيلها بشةةةكل بصةةةري بسةةةيط وواضةةة 

 ومهاراس التصميم التي من الممكن أن يستعان بمصمم محتر  لتصميمها.

 البياناس تدخل صةةةةةةحافةأن ، (Charbonneax & Ghouskou 2015) 1 دراسةةةةةةة  وتؤكد
 ي الغرافيك، ومطور  يمعالجة البياناس، ومصمم يأخصايي :مثل ،كفاءاس جديدة الي العمل الصحفي

وجود تنوع كبير نين صةةةحفيي إلف  (Fink & Anderson 2015) 2 دراسةةةة  وتوصةةةلت .التطبيقاس
 .وأهدافهمالبياناس من حيث خلاياتهم التعليمية ومهاراتهم وأدواتهم 

من خالل التعامل مع البياناس الضةةخمة نشةةأ ما يعر  بصةةحافة البياناس، ويرى الباحث أنه 
بفرزها ثم تحليلها، وانتهاًء نتقديمها علف صةةةةورة  امن جمع البياناس، مرورً  ًءاالتي تتم بعدة عملياس ند

عبر أشةةةةةةةةكال وخرايط وإنفوجرافيك  اقصةةةةةةةةص، وتركز علف إعادة تقديم اهرقام واإلحصةةةةةةةةايياس بصةةةةةةةةريً 
وجداول وغيرها، فتحول البياناس الضةةةةةةةةةةخمة إلف نياناس يمكن للصةةةةةةةةةةحفيين التعامل معها ويسةةةةةةةةةةتطيع 

ولذلك يجب أن يتمتع صةةةةةةةةةحفي البياناس بالقدرة علف الوصةةةةةةةةول ، أن يفهمها بسةةةةةةةةةهولة ويسةةةةةةةةةر القار  
دة وتوظيفها، والقدرة علف اكتشةةةةا  للبياناس وتدقيقها، والقدرة علف تحليل البياناس بصةةةةورة علمية مجر 

عامل مع معايير البياناس وتنوعها، والقدرة علف تصةةةةةةةةةةةةةةوير البياناس، والتمتع تالبياناس، والمهارة في ال
 بالقدراس واإلمكاناس الكتانية لتحويل البياناس لقصة صحاية مقبولة لدى القراء.

 :العرض األمثل لموضوعات صحافة البيانات .2
( العرل اهمثل لموضةةةةوعاس صةةةةحافة البياناس في فلسةةةةطين، حيث 3.11يوضةةةة  الجدول  

والقصص الصحاية المدفوعة  اإلنفوجرافيكن أن " النوعان السابقان "؛ و يرى خبراء اإلعالم الفلسطيني
%( منهم أن 7.7%(، في حين يرى  92.3بالبياناس هما العرل اهمثل في المرتبة اهولف ننسةبة  

، في حين جاءس " القصةةةةةةةةةةةةص المدفوعة الثانية " وحده هو العرل اهمثل في المرتبة اإلنفوجرافيك" 
 بالبياناس " في المرتبة اهخيرة ولم تحَظ بأي نسبة من خياراس المبحوثين.

                                                           

(1( Charbonneax  & Ghouskou, “Data Journalism” An Investigation Practice? (p 261). 

(2( Fink, & Anderson, Data Journalism in the United States (p 2). 
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العرل اهمثل ( تكراراس ونسةةةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةطين حول 3.11يوضةةةةةة  الجدول  
 صحافة البياناس في فلسطين.لموضوعاس 

 (: يوضح العرض األمثل لموضوعات صحافة البيانات3.11)جدول 
 ت % ك العرض األمثل لموضوعات صحافة البيانات في فلسطين

 1 92.3 48 النوعان السابقان. 
 2 7.7 4 .اإلنفوجرافيك

 3 - -  القصص الصحاية المدفوعة بالبياناس.
 52 المجموع

ن أن العرل اهمثل لموضةةةةةةةةةةوعاس صةةةةةةةةةةحافة البياناس هو و يرى خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةطينيو 
والقصص الصحاية المدعومة بالبياناس مثل التقارير المعمقة والتحقيقاس اصستقصايية،  اإلنفوجرافيك

وبدأس المؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةاس اإلعالمية قيد التطور، إص أن التجربة الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينية في هذا المجال ص تزال 
، حيث ندأنا نراه بشكل كبير عبر المواقع اإللكترونية اإلنفوجرافيكالفلسطينية باصهتمام بشكل متدرج ب

ووسةةةةةايل التواص اصجتماعي، إص أن القصةةةةةص الصةةةةةحاية المعمقة واهشةةةةةكال اصسةةةةةتقصةةةةةايية ص تزال 
 تعاني من الضعف علف الصعيد الفلسطيني.

بوعة وهو ما يؤكده اهسةةةةةةةةتاذ الدكتور جواد الدلو، حيث يرى أن الصةةةةةةةةحف الفلسةةةةةةةةطينية المط
ندأس مؤخًرا باصهتمام باإلنفوجرافيك، وظهر ذلك من خالل صةةةةةةةةةةةحيفة الرسةةةةةةةةةةةالة، التي ندأس ننشةةةةةةةةةةةر 
 ذاإلنفوجرافيك بشةةةةةكل غير ثانت وأحجام غير منتظمة، ثم أصةةةةةبحت تنشةةةةةره بشةةةةةكل منتظم ودوري من

م، وأصةةةةةةةةةبحت تقوم نتصةةةةةةةةةميمه من خالل طاقمها التحريري والفني، وسةةةةةةةةةارس صةةةةةةةةةحيفة 2016العام 
 إلف بقية المطبوعاس والمواقع.، وانتشةةةةةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةةةةةتخدامه (1 م2017لف خطاها في العام فلسةةةةةةةةةةةةةطين ع

إلف أن صةةةةحيفة الرسةةةةالة اهتمت بفن اإلنفوجرافيك، وصةةةةدر علف  (2 (2017وخلصةةةةت دراسةةةةة الدلو  
 %( من العينة احتوس علف إنفو جرافيك.66.3م، وأن  17/10/2016صةةةفحاتها بشةةةكل دوري منذ 

 ننسب متفاوتة.  اإلنفوجرافيكب اهتمتإلف أن المواقع الفلسطينية  (3 (2018لبد (دراسة  وتوصلت

                                                           

 (.13 ص  الرسالةالدلو، اإلنفوجرافيك في الصحافة الفلسطينية: دراسة حالة لصحيفة ( 1)

 .24المرجع نفسه، ص ( 2 
 (.12 ص  ( لبد، استخدام المواقع اصلكترونية الفلسطينية لإلنفوجرافيك: دراسة تحليلية مقارنة3 
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ا  :صحافة البيانات وتكنولوجيا المعلومات وحق الحصول على المعلومات: خامسا
 :دور تكنولوجيا التصال في تعزيز صحافة البيانات في فلسطين .1

( دور تكنولوجيا اصتصةةةةال في تعزيز صةةةةحافة البياناس في فلسةةةةطين 3.12يوضةةةة  الجدول  
من وجهة نظر خبراء اإلعالم، حيث جاءس الفقرتان " توفر اهدواس والمعداس والبرمجياس الالزمة 
لمعالجة البياناس " و " تزيد سةةةرعة إنجاز القصةةةص الصةةةحاية المدفوعة بالبياناس" في المرتبة اهولف 

 ندرجة كبيرة جًدا، في حين جاءسهذا يعني الموافقة علف كل فقرة منهما و %( 93.4نوزن نسةةةةةةةةةةةةةةبي  
 %( ندرجة93" تسةةهل الوصةةول لمصةةادر البياناس والمعلوماس " في المرتبة الثالثة نوزن نسةةبي   فقرة

" تسةةةةةةةةاعد في التنسةةةةةةةةيت نين فريت صةةةةةةةةحافة البياناس " في المرتبة  فقرة كبيرة جًدا، كما جاءس موافقة
" تعرل فقرة نةةدرجةةة كبيرة جةةًدا، تبعتهةةا مةةا يعني الموافقةةة عليهةةا %( 91.6الرابعةةة نوزن نسةةةةةةةةةةةةةةبي  

القصةةةةص الصةةةةحاية بشةةةةكل تفاعلي باسةةةةتخدام الوسةةةةايط المتعددة " في المرتبة الخامسةةةةة نوزن نسةةةةبي 
" توفر نيةةةانةةةاس ومعلومةةةاس يمكن من خاللهةةةا  فقرة ا، وجةةةاءسكبيرة جةةةدً موافقةةةة %( نةةةدرجةةةة 88.8 

" فقرة كبيرة جًدا، وحصةةةلت موافقة  %( ندرجة86.6اسةةةتخراج قصةةةص صةةةحاية مثيرة " نوزن نسةةةبي  
تسةةهم في العثور علف أفكار لقصةةص صةةحاية مدعومة بالبياناس " علف المرتبة السةةابعة نوزن نسةةبي 

تسةةةةةةاعد علف تطوير عالقاس تخدم إنتاج قصةةةةةةص فقرة " ت كبيرة جًدا، وحل  موافقة %( ندرجة 85.8 
موافقة %( ندرجة 85.4صةةةةحاية مدفوعة بالبياناس " في المرتبة التاسةةةةعة وقبل اهخيرة نوزن نسةةةةبي  

" تسةةةةةةةةةةةةةةةاعد علف التزود بالمعرفة والتعلم حول صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس " في فقرة  كبيرة جًدا، نينما جاءس
 كبيرة. موافقة ندرجة %(79.5المرتبة اهخيرة نوزن نسبي  

ن أن التكنولوجيا تزيد من سةةةرعة إنجاز القصةةةص الصةةةحاية و ويرى خبراء اإلعالم الفلسةةةطيني
المدعومة بالبياناس، وأنها توفر البرمجياس الالزمة لصحافة البياناس في المرتبة اهولف، وفي المرتبة 

البحث وقواعد البياناس والمواقع الثالثة تسهيل الوصول للبياناس، وهي أمور مترابطة، حيث محركاس 
اإللكترونية تسةةةةةهل الوصةةةةةول إلف البياناس في حين تسةةةةةاعد البرمجياس واهدواس علف تحرير البياناس 

 وتصميمها إلنجاز قصص صحاية في وقت وجهد أقل.
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 .صحافة البياناس تكنولوجيا المعلوماس في تعزيزدور ( تكراراس ونسب خبراء اإلعالم في فلسطين حول 3.12يوض  الجدول  

 (: يوضح دور تكنولوجيا التصال في تعزيز صحافة البيانات في فلسطين3.12جدول )
كبير  دور تكنولوجيا التصال في تعزيز صحافة البيانات في فلسطين

 جداا 
صغير  صغير متوسط كبير

 جداا 
الوسط  المجموع

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 ت

 1 93.4 4.67 52 - - 2 13 37 ك اهدواس والمعداس والبرمجياس الالزمة لمعالجة البياناس.توفر 
% 71.2 25 3.8 - - 100 

 1 93.4 4.67 52 - - 3 11 38 ك تزيد سرعة إنجاز القصص الصحاية المدفوعة بالبياناس.
% 73 21.2 5.8 - - 100 

 3 93 4.65 52 - - 1 16 35 ك والمعلوماس.تسهل الوصول لمصادر البياناس 
% 67.3 30.8 1.9 - - 100 

 4 91.6 4.58 52 - - 4 14 34 ك تساعد في التنسيت نين فريت صحافة البياناس.
% 65.4 26.9 7.7 - - 100 

 5 88.8 4.44 52 - - 2 25 25 ك تعرل القصص الصحاية بشكل تفاعلي باستخدام الوسايط المتعددة.
% 48.1 48.1 3.8 - - 100 

 6 86.6 4.33 52 - - 1 33 18 ك توفر نياناس ومعلوماس يمكن من خاللها استخراج قصص صحاية مثيرة.
% 34.6 63.5 1.9 - - 100 

 7 85.8 4.29 52 - - 3 31 18 ك تسهم في العثور علف أفكار لقصص صحاية مدعومة بالبياناس.
% 34.6 59.6 5.8 - - 100 

 8 85.4 4.27 52 - - 3 3 17 ك تساعد علف تطوير عالقاس تخدم إنتاج قصص صحاية مدفوعة بالبياناس.
% 32.7 61.5 5.8 - - 100 

 9 79.5 3.98 52 - - 10 33 9 ك تساعد علف التزود بالمعرفة والتعلم حول صحافة البياناس.
% 17.3 63.5 19.2 - - 100 
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ا في التواصةةةةةةةل نين فريت العمل الخاص بصةةةةةةةحافة  وتسةةةةةةةاعد التكنولوجيا بشةةةةةةةكل كبير أيضةةةةةةةً
البياناس، من خالل ما توفره من نرامج ومواقع تواصةةةل، حيث ص يلزم اجتماع الفريت في مكان واحد، 

فر التكنولوجيا منصةةةةةةةةةاس عرل وبالتالي زيادة في سةةةةةةةةةرعة وكمية اإلنتاج الصةةةةةةةةةحفي. ثم بعد ذلك تو 
لصةةةةةةةةةةحافة البياناس وأشةةةةةةةةةةكالها المختلفة من إنفوجرافيك وتقارير معمقة من خالل المواقع ومنصةةةةةةةةةةاس 

 التواصل التي باتت الوسيلة اهولف من حيث المتابعة.

فيما رأي الخبراء ننسةةةةبة أقل أن التكنولوجيا توفر البياناس وتسةةةةهم في العثور علف القصةةةةص 
أكوام البياناس، وتزيد من معرفة الصةةةةةةةةةةةةةةحفيين بمهاراس هذا المجال الجديد من  الصةةةةةةةةةةةةةةحاية من نين

 الصحافة.
ويرى الباحث أن تكنولوجيا اصتصةةةةةةةةةال اسةةةةةةةةةتطاعت تغيير المشةةةةةةةةةهد اإلعالمي بكل مكوناته، 

توفير البياناس وزيادة سةةةةةةةةةهولة الوصةةةةةةةةةول لها ص يقل أهمية عن  لكن ؛ووفرس العديد من التسةةةةةةةةةهيالس
تسةةاعد الالزمة لصةةحافة البياناس، وهما أمران مترابطان، حيث البرمجياس واهدواس  توفير البرمجياس

لوصةةةةةةول إلف البياناس بجهد أقل ووقت أقصةةةةةةر؛ إص أنه يجب الحذر من وباء انتشةةةةةةار اهخبار علف ا
التي تزيد فرصتها في ظل التطور واصنفتاو اإلعالمي  الكاذبة والمعلوماس المزيفة والبياناس المجهولة

 التكنولوجي.
وعلف الرغم من أهمية تكنولوجيا المعلوماس ودورها الكبير في العمل اإلعالمي وصةةةةةةةةةةةةةةحافة 

الصحفي الماهر هو العنصر اهساس ، إذا أن ست اهصليالبياناس علف وجه الخصوص؛ إص أنها ل
المحتوى لمطلوح خلت توازن مهني وموضوعي نين من يصنع التقنية ومن يصنع افي هذا المجال. و 

ا، نل الصةةةةةةةةةةةةةةحفي المهني هو اهقدر علف ا مهنيً اإلعالمي، فالتكنولوجيا ص يمكن أن تصةةةةةةةةةةةةةةنع إعالمً 
ا بالتكنولوجيا والتقنياس الحديثة التي تحسةةةةةةةن اهداء وتنجزه نوقت أسةةةةةةةرع وتوسةةةةةةةع صةةةةةةةناعته مسةةةةةةةتعينً 

 .(1 ا إعالمية مهنيةالخياراس، غير أنها ص يمكن أن تنتج قيمً 

تطور  من أن (et al Kalatzi 2018) 2 & دراسة  إليه تما توصل مع النتايجواتفقت هذه 
 .التكنولوجيا الرقمية والحسانية تسهمان في إحداف تغيراس بمجال صحافة البياناس

                                                           

 اإلعالم والتكنولوجيا.. َمن يقود َمن؟.  موقع إلكتروني( اإلفرنجي،( 1 
(2( Kalatzi  & et al, The Principles, Features and Techniques of Data Journalism (p 36). 
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، التي توصةةةةةةةةةةةلت إلف اشةةةةةةةةةةةتراك (et al Cheruiyot 2019) 1 & كما اتفقت مع دراسةةةةةةةةةةةة 
واهفريقيةةة في العةةديةةد من اهشةةةةةةةةةةةةةةيةةاء أهمهةةا ارتبةةاطهةةا بقواعةد منظمةةاس التكنولوجيةةا المةةدنيةةة اهوروبيةةة 

 البياناس العالمية.

 :أهم األدوات والمواقع المتاحة التي يمكن توظيفها مع صحافة البيانات في فلسطين .2
أهم اهدواس حول ( تكراراس ونسةةةةةةةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةةةةةطين 3.13يوضةةةةةةةةةة  الجدول  

 في فلسطين. صحافة البياناسوالمواقع المتاحة التي يمكن توظيفها مع 

 .األدوات والمواقع المتاحة التي يمكن توظيفها مع صحافة البيانات في فلسطين(: يوضح 3.13جدول )
 ت % ك األدوات والمواقع المتاحة التي يمكن توظيفها مع صحافة البيانات في فلسطين

 Google Doc. 46 88.5 1ومحرر مستنداس جوجل  Wordأدواس تحرير المستنداس مثل 
 Excel - Fusion Tables- OpenRefine. 44 84.6 2نرامج الجداول وتنظيم البياناس، مثل: 

 PDF. 41 78.8 3أدواس قراءة وتعديل ملفاس 
 Access - Solar. 26 50 4أدواس قواعد البياناس، مثل: 

 Google Images – TinEye -Dataviewer. 16 30.8 5مواقع التحقت من صحة الوسايط المتعددة 
 Google Maps - Google Earth. 14 26.9 6خرايط جوجل 

 Import.io – Data Miner. 11 21.2 7مواقع وأدواس استخراج البياناس، مثل: 
 free-ocr. 8 15.4 8مواقع استخالص نص من الصورة 

 9 - - أخرى 
 206 المجموع*

 52جابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من *اإل

( اهدواس والمواقع المتاحة التي يمكن توظيفها مع صةةةةحافة البياناس 3.13يوضةةةة  الجدول  
" أدواس تحرير المستنداس فقرة في فلسطين من وجهة نظر خبراء اإلعالم الفلسطينيين، حيث جاءس 

%(، تلتها 88.5" في المرتبة اهولف ننسةةةةةبة  Google Docومحرر مسةةةةةتنداس جوجل  Wordمثل 
" حيث Excel - Fusion Tables- OpenRefineفقرة " نرامج الجداول وتنظيم البياناس، مثل: 

" في المرتبة  PDF" أدواس قراءة وتعديل ملفاس  فقرة %(، تبعتها84.6احتلت المرتبة الثانية ننسبة  
" في المرتبة  Access - Solar" أدواس قواعد البياناس، مثل: فقرة %(، تلتها 78.8الثالثة ننسبة   

                                                           

(1( Cheruiyot & et all, Data Journalism Beyond Legacy Media: The case of African and 

European Civic Technology Organizations (p 1). 
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 Google" مواقع التحقت من صةةةةةةةةةحة الوسةةةةةةةةةايط المتعددة  فقرة %(، وحصةةةةةةةةةلت50الرابعة ننسةةةةةةةةةبة  
Images – TinEye -Dataviewer   قرة ف%(، وجاءس 30.8" علف المرتبة الخامسةةةةة ننسةةةةبة "

ا ننسةةةةةبة   Google Maps - Google Earthخرايط جوجل  " فقرة %(، وحظيت 26.9" سةةةةةادسةةةةةً
" بالمرتبة السةةةةةةةةةابعة ننسةةةةةةةةبة  Import.io – Data Minerمواقع وأدواس اسةةةةةةةةةتخراج البياناس، مثل: 

-free%(، نينما جاءس في المرتبة قبل اهخيرة فقرة " مواقع اسةةةةةةتخالص نص من الصةةةةةةورة 21.2 
ocrفي حين جاءس الفقرة "أخرى" في المرتبة اهخيرة ولم تحَظ بأي نسةةةةبة من 15.4بة  " وبنسةةةة ،)%

 خياراس المبحوثين.

جةاءس اختيةاراس خبراء اإلعالم ههم اهدواس التكنولوجيةة والمواقع التي يمكن توظيفها ولقةد 
اس تنظيم مع البياناس هي أدواس تحرير المسةةةةةةةةةةتنداس وأشةةةةةةةةةةهرها نرنامج مايكروسةةةةةةةةةةوفت وورد، ثم أدو 

في المركز الثالث، فيما  PDFالبياناس وأشةةهرها نرنامج مايكروسةةوفت إكسةةل، ثم نرنامج قراءة ملفاس 
جاءس بقية اهدواس والمواقع ننسةةةةةةةةب متدنية، ويرجع هذا إلف عدم توفرها لالسةةةةةةةةتخدام في فلسةةةةةةةةطين، 

طبيعي، كون وكذلك عدم التعمت في صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس لحد احتياجها، وهي نتيجة في السةةةةةةةةةةةةةةياق ال
 طينًيا.سصحافة البياناس ص تزال في مرحلة التطور فل

تطوير أدواس بسةةيطة ومخصةةصةةة  وجوح  (Zotto & Lugmayr 2019) 1 دراسةةة  وترى 
ليس فقط لتحسةةةةةين وتسةةةةةهيل الوصةةةةةول إلف البياناس ومعالجتها، ولكن من أجل تبادل اللغة والمعار  

بحيث يمكن معالجة مشةةةةةةةةةاريع البياناس بسةةةةةةةةةهولة رافيك والصةةةةةةةةةحفيين، جنين المطورين ومصةةةةةةةةةممي ال
 وبسرعة أكبر.

وهي  OpenRefineومن اهدواس التي من الممكن اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةدامهةةةا في إجراء التحقيقةةةاس، 
: هي أداة بسةةيطة إلنشةةاء سةةرد مريي حيث يمكنك Datawrapperلتنظيم جميع البياناس الخاصةةة، و

 DIME، ُتظهر نراءاس اصختراع والتراخي: وهي تعني قةةةاعةةةدة نيةةةانةةةاس MedsPaLو، إعةةةداد خرايط
: هي خةةدمةةة Datasurوهي اهداة التي تسةةةةةةةةةةةةةةم  بةةالعثور علف جميع أنواع المعلومةةاس في أمريكةةا، 

 .(2 مدفوعة تمنحك معلوماس حول وارداس وصادراس نلدان أميركا الالتينية

                                                           

(1( Zotto, & et al, Data journalism in News Media Firms: The Role of Information 
Technology to Master Challenges and Embrace Opportunities of Data Driven 
Journalism Projects (p 1). 

(2) Faure ،ا. )موقع إلكتروني(أدوات خاصة بصحافة البيانات.. على الصحفيين الستقصائيين استخدامه 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn6Kj7u6_uAhVBw4sKHaNEAmoQFjAKegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgjfaure%3Flang%3Dar&usg=AOvVaw2oVjBeb6LDYbIbrg4nW5AQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn6Kj7u6_uAhVBw4sKHaNEAmoQFjAKegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgjfaure%3Flang%3Dar&usg=AOvVaw2oVjBeb6LDYbIbrg4nW5AQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn6Kj7u6_uAhVBw4sKHaNEAmoQFjAKegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgjfaure%3Flang%3Dar&usg=AOvVaw2oVjBeb6LDYbIbrg4nW5AQ


112 

 

 فلسطين:أهم البرامج المتاحة التي يمكن توظيفها مع صحافة البيانات في  .3
أهم البرامج حول ( تكراراس ونسةةةةةةةةةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةةةةةةةطين 3.14يوضةةةةةةةةةةةة  الجدول  

 في فلسطين. صحافة البياناسالمتاحة التي يمكن توظيفها مع 

 البرامج المتاحة التي يمكن توظيفها مع صحافة البيانات في فلسطين(: يوضح 3.14جدول )
 ت % ك البيانات في فلسطينالبرامج المتاحة التي يمكن توظيفها مع صحافة 

 Adobe Suite. 47 90.4 1نرامج تحرير الصورة والفيديو، مثل: 
 Infogram – Visually – Vizualize me. 40 76.9 2نرامج ومواقع تصميم الجرافيك، مثل: 

 - Highcharts - Carto Tableauنرامج ومواقع تصميم الرسوم البيانية، مثل: 
Google Chart Tools - Online Charts. 

33 63.5 3 

 4 36.5 19 نرامج تصميم صفحاس الويب.
 click2map – Umap -Storymap JS. 18 34.6 5نرامج ومواقع رسم الخرايط، مثل: 

 Timeline JS. 11 21.2 6نرامج ومواقع تصميم الخط الزمني التفاعلي، مثل: 
 7 15.4 8 نرامج تطوير البرمجياس الحاسوبية.

 8 1.9 1 أخرى.
 177 المجموع*

 52*الجابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

( البرامج المتاحة التي يمكن توظيفها مع صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس في 3.14يوضةةةةةةةةةةةةةة  الجدول  
" نرامج تحرير الصةةةةةةةةةةةةورة  فقرة فلسةةةةةةةةةةةةطين من وجهة نظر خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةةطينيين، حيث جاءس

%(، تلتها فقرة " نرامج ومواقع 90.4" في المرتبة اهولف ننسةةةةةةةةةةةةةةبة  Adobe Suiteوالفيديو، مثل: 
 " حيث احتلت المرتبة الثانية Infogram – Visually – Vizualize meتصةةميم الجرافيك، مثل: 

 - Highcharts" نرامج ومواقع تصةةةةةةةميم الرسةةةةةةةوم البيانية، مثل:  فقرة %(، واحتلت76.9ننسةةةةةةةبة  
Carto Tableau - Google Chart Tools - Online Charts  المرتبة الثالثة ننسةةةةةةةةةةةةةةبة "

%(، 36.5" نرامج تصةةةةةةةةميم صةةةةةةةةفحاس الويب " في المرتبة الرابعة ننسةةةةةةةةبة  فقرة %(، تبعتها 63.5 
"  click2map – Umap -Storymap JS" نرامج ومواقع رسةةةةةةةم الخرايط، مثل:  فقرة وحصةةةةةةةلت

" نرامج ومواقع تصةةةةةةةةةةةةميم الخط الزمني  فقرة %(، فيما حل ت34.6علف المرتبة الخامسةةةةةةةةةةةةة ننسةةةةةةةةةةةةبة  
%(، نينما جاءس في المرتبة 21.2" في المرتبة السةةةةادسةةةةة ننسةةةةبة   Timeline JSالتفاعلي، مثل: 
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%(، في حين جاءس الفقرة 15.4قبل اهخيرة فقرة " نرامج تطوير البرمجياس الحاسةةةةةةةةةوبية" وبنسةةةةةةةةةبة  
 %(.1.9"أخرى" في المرتبة اهخيرة وبنسبة  

ن أن أهم البرامج التي يمكن توظيفها مع صةةةةةةةةحافة البياناس و اإلعالم الفلسةةةةةةةةطيني ويرى خبراء
عالجة وتصةةميم موهي البرامج اهشةةهر في  Adobe Suiteفلسةةطينًيا هي نرامج تحرير الصةةور مثل 

الصةةور، تالها نرامج ومواقع تصةةميم الجرافيك ثم نرامج ومواقع تصةةميم اهشةةكال البيانية، وتأتي بقية 
ننسب متدنية، لعدم الحاجة صستخدامها تبًعا لحداثة مجال صحافة البياناس في فلسطين،  البرمجياس

أو اصكتفاء بالبرامج اهكثر شهرة التي جاءس في المراتب اهولف. حيث يقوم صحفيو البياناس بإنتاج 
ي، تصةةةةةةميماس بصةةةةةةرية باسةةةةةةتخدام اهدواس المتاحة أونالين وتحريرها باسةةةةةةتخدام مجموعة نرامج أدوب

ويعتمد صةةةةةةةةةةةحفيو البياناس إنتاج تصةةةةةةةةةةةاميم جرافيك ثانتة في الغالب، ويندر إنتاج جرافيك متحرك أو 
تفاعلي أو فيديو جرافيك، كما تغيب اهشةةةةةةةةةةكال التفاعلية عن الصةةةةةةةةةةحافة الفلسةةةةةةةةةةطينية، وبالتالي يرى 

ذلةةك جةةاء الخبراء أن الحةةاجةةة قليلةةة صسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام أدواس وبرامج الخط الزمني والخرايط التفةةاعليةةة، كةة
اختيارهم لبرامج تصةةةةةةةةةميم صةةةةةةةةةفحاس اإلنترنت وبرامج تطوير التطبيقاس قليل، لعدم اعتماد صةةةةةةةةةحافة 

 البياناس الفلسطينية علف اهشكال التفاعلية أيًضا.
 اإلنفوجرافيكإلف أن المواقع الفلسطينية اعتمدس علف  (1 (2018لبد (دراسة وحيث توصلت 

 %(.1.1%(، فيما جاء الفيديوجرافيك ننسبة ضئيلة نلغت  98.9الثانت ننسبة  

اسةةةةةةةةةةةةةتخدام خرايط جوجل وبينغ وجوجل إيرف إلف جانب  صةةةةةةةةةةةةةحافة البياناسومن أهم نرامج 
للرسةةةةوم البيانية نسةةةةتخدم باقة و ، اصسةةةةتكشةةةةا  البياناس الجغرافية وتوضةةةةيحها مرييً  ArcMAPخرايط 
 .(Adobe Suite 2نرامج  

 :إلى البياناتالصحفي الفلسطيني صول و  .4
إمكانية وصةةةةول حول ( تكراراس ونسةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةطين 3.15يوضةةةة  الجدول  

 .الصحفي الفلسطيني للبياناس

 

                                                           

 (.19)ص  لكترونية الفلسطينية لإلنفوجرافيك: دراسة تحليلية مقارنةلبد، استخدام المواقع ال( 1)

 . )موقع إلكتروني(دليل الصحفي لتعلم صحافة البيانات متاحاً اآلن باللغة العربي ( أبو شهبة،2)
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 إمكانية وصول الصحفي الفلسطيني إلى البيانات.(: يوضح 3.15جدول )
 ت % ك الوصول إلى البيانات بسهولة

 1 69.2 36 إلف حد ما

 2 23.1 12 ص

 3 7.7 4 نعم

 100 52 المجموع

 الفلسةةطينيالصةةحفي %( من خبراء اإلعالم يرون أن 7.7 ( أن 3.15يتضةة  من الجدول  
منهم أن الصحفي الفلسطيني إلف حد ما  %(69.2  ، نينما يرى الوصول إلف البياناس بسهولة يمكنه

 ص يصل إلف البياناس بسهولة.منهم أنه %( 23.1  فيما يرى البياناس بسهولة، يمكنه الوصول إلف 
%( 70.3، من أن  (1 (2015وتختلف هذه النتيجة مع ما توصةةةةةةةةلت إليه دراسةةةةةةةةة  معرو  

 من المبحوثين يرون أن القانون اهساسي كفل الحصول علف المعلوماس.
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ظل القيود المفروضة علف نشر المعلوماس والبياناس الخاصة 

لمؤسساس الحكومية والخاصة. حيث يرى معرو  أن حت الحصول علف المعلوماس ليس مقتصًرا با
علف تزويةةةد الجمهور بةةةالمعلومةةةاس عنةةةد الطلةةةب وفقط، نةةةل يتعةةةداه إلف إلزام الجهةةةاس المعنيةةةة بجمع 

 .(2 المعلوماس وحفظها ونشرها للجمهور

اهسةةةةةتاذ الدكتور جواد الدلو في كتابه التشةةةةةريعاس اإلعالمية في فلسةةةةةطين من  هوهو ما يؤكد
أن حت الحصةةةةةةةةول علف المعلوماس يشةةةةةةةةتمل علف إجبار الحكومة علف إصةةةةةةةةدار المعلوماس المهمة، 

 .(3 وتلقي الطلباس حول المعلوماس واصستجابة لها
وهو الشةةةةيء الذي ويرتبط حت الحصةةةةول علف المعلوماس والوصةةةةول إليها بحرية الصةةةةحافة، 

تفتقده الصةةةحافة الفلسةةةطينية بشةةةكل متفاوس، من حيث الضةةةغوط التي يتعرل لها الصةةةحفيون، وعدم 
 ن معهم ورفضهم اإلجابة علف تساؤصتهم، وإعاقة عملهم.يتعاون المؤسساس والمسؤول

                                                           

 (.225 ص واقع حصول الصحفيين الفلسطينيين علف المعلوماس: دراسة ميدانية  ( معرو ،1 
 .169المرجع السانت، ص ( 2 
 (.60 ص التشريعاس اإلعالمية في فلسطين و  الدلو،( 3 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpOnOo93uAhVNhqQKHR4DAiAQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Ftissa%2Ffiles%2F2018%2F02%2F%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581.pdf&usg=AOvVaw0v1jUPw7PFXt6cP59wSuMC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpOnOo93uAhVNhqQKHR4DAiAQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Ftissa%2Ffiles%2F2018%2F02%2F%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581.pdf&usg=AOvVaw0v1jUPw7PFXt6cP59wSuMC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpOnOo93uAhVNhqQKHR4DAiAQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Ftissa%2Ffiles%2F2018%2F02%2F%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581.pdf&usg=AOvVaw0v1jUPw7PFXt6cP59wSuMC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpOnOo93uAhVNhqQKHR4DAiAQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Ftissa%2Ffiles%2F2018%2F02%2F%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581.pdf&usg=AOvVaw0v1jUPw7PFXt6cP59wSuMC
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 عَلقة صحافة البيانات بحرية تدفق المعلومات في فلسطين .5

 .بحرية تدفت المعلوماس صحافة البياناس في فلسطينعالقة حول ( تكراراس ونسب خبراء اإلعالم في فلسطين 3.16يوض  الجدول  

 (: يوضح عَلقة صحافة البيانات بحرية تدفق المعلومات في فلسطين3.16جدول )

 عَلقة صحافة البيانات بحرية تدفق المعلومات في فلسطين
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 ت النسبي

 1 96.2 4.81 52 - - 1 8 43 ك تحتاج صحافة البياناس قوانين تكفل حت الحصول علف المعلوماس.
% 82.7 15.4 1.9 - - 100 

تحتاج صحافة البياناس أن يتاو للصحفيين اصطالع علف أرشيف 
 المؤسساس الحكومية والخاصة والشركاس.البياناس في 

 2 95.4 4.77 52 - - 1 10 41 ك
% 78.8 19.3 1.9 - - 100 

تحتاج صحافة البياناس أن تكون المعلوماس المستثناة قانونًا 
 محدودة.

 3 95 4.75 52 - - 1 11 40 ك
% 76.9 21.2 1.9   100 

والشركاس للصحفي تستلزم صحافة البياناس أن تسم  المؤسساس 
 بالوصول للبياناس واصطالع عليها.

 4 94.6 4.73 52 - - 3 8 41 ك
% 78.8 15.4 5.8 - - 100 

تتطلب صحافة البياناس سهولة تجاوح المواطنين مع تساؤصس 
 الصحفيين وتزويدهم بالمعلوماس.

 4 94.6 4.73 52 - - 2 10 40 ك
% 76.9 19.3 3.8 - - 100 

صحافة البياناس الكشف عن المعلوماس التي لم ُتستثَن تقتضي 
 ننص قانوني.

 4 94.6 4.73 52 - - 3 8 41 ك
% 78.8 15.4 5.8 - - 100 

تتطلب صحافة البياناس أن تسم  الحكومة للصحفي باصطالع علف 
 البياناس.

 7 93 4.65 52 - 2 1 10 39 ك
% 75 19.3 1.9 3.8 - 100 
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( عالقة صةةحافة البياناس بحرية تدفت المعلوماس في فلسةةطين من 3.16يوضةة  جدول  
وجهة نظر خبراء اإلعالم، فقد جاءس فقرة " تحتاج صةةةةحافة البياناس قوانين تكفل حت الحصةةةةول 

%( ندرجة كبيرة جدًا، في حين جاءس " 96.2علف المعلوماس " في المرتبة اهولف نوزن نسبي  
حفيين اصطالع علف أرشةةةةةةةيف البياناس في المؤسةةةةةةةسةةةةةةةاس تحتاج صةةةةةةةحافة البياناس أن يتاو للصةةةةةةة

%( ندرجة كبيرة جدًا، 95.4والشةةةةةةركاس " في المرتبة الثانية نوزن نسةةةةةةبي  والخاصةةةةةةة  الحكومية 
وجاءس فقرة " تحتاج صةةحافة البياناس أن تكون المعلوماس المسةةتثناة قانونًا محدودة " في المرتبة 

جًدا، وتسةةةةةةاوس الفقراس " تسةةةةةةتلزم صةةةةةةحافة البياناس أن %( ندرجة كبيرة 95الثالثة نوزن نسةةةةةةبي  
تسةةم  المؤسةةسةةاس والشةةركاس للصةةحفي بالوصةةول للبياناس واصطالع عليها " و " تتطلب صةةحافة 
البياناس سةةةةهولة تجاوح المواطنين مع تسةةةةاؤصس الصةةةةحفيين وتزويدهم بالمعلوماس " و " تقتضةةةي 

تثَن ننص قانوني " في المرتبة الرابعة نوزن صةةةحافة البياناس الكشةةةف عن المعلوماس التي لم ُتسةةة
كبيرة جًدا، نينما تبوأس الفقرة " تتطلب صةةةةةةةةحافة البياناس أن  %( لكل   منها ندرجة94.6نسةةةةةةةةبي  

%( ندرجة 93تسةةةةم  الحكومة للصةةةةحفي باصطالع علف البياناس " المرتبة اهخيرة نوزن نسةةةةبي  
 كبيرة جدًا.

التي توصةةةةةةلت  ،(zza & SplendorePorle 2019) 1 دراسةةةةةةة مع  النتيجةوتتفت هذه 
يطاليا بشةةةةةةةةةةةةةةكل كبير في توفر مجموعاس البياناس العامة إفي  تتحدد صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس أنإلف 

 وسهولة الوصول إليها.
من أن صحافة  (et al Kalatzi 2018) 2 & دراسة  ما توصلت إليه معأيًضا واتفقت 

 .بالرغم من ازدهارها البياناس تواجه تحدياس تتعلت بحرية المعلوماس
أن الصةةةةةةةةةةحفيين الفلسةةةةةةةةةةطينيين ص يتمتعون بحت ن و يرى خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةطينيحيث 

الوصةةةةةةةةةةةول إلف البياناس والمعلوماس بالشةةةةةةةةةةةكل الكافي، حيث جاء جميع الفقراس فيما يتعلت بحت 
نين أن صحافة البياناس في حاجة إلف قواالوصول إلف المعلوماس ننسب عالية جًدا، حيث يرون 

، حيث تنظم عملها وتمن  الصةةةةةةحفيين حت الوصةةةةةةول إلف البياناس والمعلوماس والحصةةةةةةول عليها
إص أنه  حرية الرأي والتعبير، فهو أصةةلمن الحقوق اهسةةاسةةية،  إلف المعلوماسحت الوصةةول  يعد

وتؤيد الفقرة الثانية في الترتيب هذا اهمر، حيث  .وتكبله بقيود خانقة تحد منه محاصةةرٌ فلسةةطينًيا 
يرى خبراء اإلعالم أن صةةةةةحافة البياناس علف المسةةةةةتوى الفلسةةةةةطيني تحتاج أن تتي  المؤسةةةةةسةةةةةاس 

                                                           

(1  ( Porlezza & Splendore. From Open Journalism to Closed Data: Data Journalism in 

Italy (p 2). 

(2( Kalatzi  & et al, The Principles, Features and Techniques of Data Journalism (p 

36). 
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ن علف البياناس بحرية صستخدامها في إنتاج المواد و الحكومية والخاصة وغيرها أن يطلع الصحفي
حيةةث اههميةةة في اختيةةاراتهم أن المعلومةةاس  الصةةةةةةةةةةةةةةحايةةة، وكةةذلةةك جةةاء في المرتبةةة الثةةالثةةة من

والبياناس المسةةةتثناة بحجة اهمن القومي والسةةةرية يجب أن تكون في أضةةةيت الحدود، فال يتحجب 
المعلوماس والبياناس نهذه الحجج عن الصةةةةةحفيين، لذا رأي الخبراء أن المعلوماس غير المسةةةةةتثناة 

حةةة لالطالع واصسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام من قبةةل ننص قةةانوني يجةةب أن يتم الكشةةةةةةةةةةةةةةف عنهةةا وأن تكون متةةا
 الصحفيين.
نين الصحفيين حول ما إذا  كبير نقاش وجود (et alCraig &  2017) 1 ترى دراسة و 

نترنت لمجرد أنها نياناس عامة ويمكن نشةةةةةةرها، وحاجة كان ينبغي نشةةةةةةر نياناس السةةةةةةالو عبر اإل
 الجمهور لمعرفة ذلك.

الفلسةةةطينية بشةةةكل عام تتطلب قوانين واضةةةحة تتي  لذا فإن صةةةحافة البياناس والصةةةحافة 
لمفاهيم الفضةةةفاضةةةة في القانون اهسةةةاسةةةي الفلسةةةطيني والقوانين للصةةةحفيين الوصةةةول للبياناس. فا

اهمر يخضةةةع  تاهخرى، فيما يتعلت نبنود ضةةةمان حرية العمل الصةةةحفي والحرياس العامة، جعل
ن العاملين في مجال التحقيقاس اصسةةتقصةةايية صةةحفيي، فالللمزاجية في تطبيت اإلجراءاس القانونية

 .(2 قيود حرية الحصول علف المعلوماستعرًضا لكثر اههم 
الصةةةةةةةةةةحافة الفلسةةةةةةةةةةطينية تتمتع بخصةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةية من حيث وفرة البياناس  ويرى الباحث أن

 ،راقية وذاس مسةةةةتوى متميزصةةةةحافة نياناس  ها في صةةةةناعةاصسةةةةتفادة منالتي يمكن  والمعلوماس
وهذا يتطلب إتاحة هذه البياناس وضةةمان حت الوصةةول لها دون مالحقة قانونية، ما يضةةمن عدم 
لجوء الصةةةةةةةةةةةحفيين إلف سةةةةةةةةةةةلوك طرق غير قانونية مثل التسةةةةةةةةةةةجيالس غير القانونية التي تجعلهم 

 عرضة للمحاكمة والعقوباس.

ا  :تحديات صحافة البيانات في فلسطين ومقترحات تطويرها: سادسا
 :تي تواجو صحافة البيانات في فلسطينالتحديات ال .1

( التحدياس التي تواجه صةةةةحافة البياناس في فلسةةةةطين من وجهة 3.17يوضةةةة  الجدول  
نظر خبراء اإلعالم، حيث جاءس الفقرتان " خو  الصحفي من التعرل لعقوباس أثناء محاوصته 

 اجةتةن علف إنةادريةن قةصيةمتخص نةييةحفةود صةدم وجةةرها" و " عةةد نشةةاس أو بعةومةلةمعةول للةوصةال
                                                           

(1( Craig & et al, To Post or Not to Post: Online Discussion of Gun Permit Mapping 

and the Development of Ethical Standards in Data Journalism (p 168). 

 . )موقع إلكتروني(عاما في فلسطين 12حق الوصول إلى المعلومات مقيّد منذ قانون وحبوش،  الشنباري (2)



118 

 

لتحدياس التي حول ا( تكراراس ونسب خبراء اإلعالم في فلسطين 3.17يوض  الجدول  
 .تواجه صحافة البياناس في فلسطين

 (: يوضح التحديات التي تواجو صحافة البيانات في فلسطين3.17جدول )
 ت % ك التحديات التي تواجو صحافة البيانات في فلسطين 

 1 80.8 42 خو  الصحفي من التعرل لعقوباس أثناء محاوصته الوصول للمعلوماس أو بعد نشرها.

 1 80.8 42 عدم وجود صحفيين متخصصين قادرين علف إنتاج قصص صحاية مدعومة بالبياناس.
 3 76.9 40 افتقار الصحفيين إلف التأهيل والتدريب علف مهاراس صحافة البياناس.

 3 76.9 40 تنظيمية وأرشياية للبياناس في المؤسساس الحكومية والخاصة.عدم وجود آلياس 
 5 73.1 38 خو  الجهاس المعنية من المحاسبة وتداعياس كشف البياناس والمعلوماس.

 6 63.5 33 عدم وجود قانون في فلسطين يضمن حت تداول البياناس والمعلوماس.
 7 61.5 32 صعوبة الوصول إلف البياناس الحكومية.

 8 42.3 22  عدم وجود أقسام خاصة بصحافة البياناس داخل المؤسساس اإلعالمية.
 9 38.5 20 عدم إدراك المؤسساس الصحاية ههمية إعداد قصص صحاية مدعومة بالبياناس.
 10 28.8 15 افتقار المؤسساس الصحاية إلف المعداس والبرمجياس الالزمة لصحافة البياناس.

 11 - - أخرى.
 324 المجموع*

 52*الجابات اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من 

%( لكل   منهما، تلتها 80.8قصةةةةةةةةةص صةةةةةةةةةحاية مدعومة بالبياناس " في المرتبة اهولف ننسةةةةةةةةةبة  
الفقرتان " عدم وجود آلياس تنظيمية وأرشةةةةياية للبياناس في المؤسةةةةسةةةةاس الحكومية والخاصةةةةة" و " 
افتقار الصةةةةةةةةةةةةةحفيين إلف التأهيل والتدريب علف مهاراس صةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس " حيث احتلتا المرتبة 

%( لكل منهما، واحتلت " خو  الجهاس المعنية من المحاسةةةةةةةبة وتداعياس 76.9ة ننسةةةةةةةبة  الثالث
%(، وحصةةةةلت " عدم وجود قانون 73.1كشةةةةف البياناس والمعلوماس " المرتبة الخامسةةةةة ننسةةةةبة  

%(، 63.5في فلسةةطين يضةةمن حت تداول البياناس والمعلوماس " علف المرتبة السةةادسةةة ننسةةبة  
%(، تبعتها " عدم 61.5ل إلف البياناس الحكومية " سةةةةةةةابًعا ننسةةةةةةةبة  وجاءس " صةةةةةةةعوبة الوصةةةةةةةو 

وجود أقسةةةةام خاصةةةةة بصةةةةحافة البياناس داخل المؤسةةةةسةةةةاس اإلعالمية " في المرتبة الثامنة ننسةةةةبة 
%(، وحظيت " عدم إدراك المؤسةةسةةاس الصةةحاية ههمية إعداد قصةةص صةةحاية مدعومة 42.3 

%(، ثم " افتقار المؤسةةةةسةةةةاس الصةةةةحاية إلف المعداس 38.5بالبياناس " بالمرتبة التاسةةةةعة ننسةةةةبة  
%(، في 28.8والبرمجياس الالزمة لصةةةحافة البياناس " في المرتبة العاشةةةرة وقبل اهخيرة ننسةةةبة  

 حين جاءس الفقرة "أخرى" في المرتبة اهخيرة ولم تحَظ بأي نسبة من خياراس المبحوثين.
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العقباس والتحدياس التي تواجه صةةةةةةةةةةةةةةحافة ن أن أكثر و يرى خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيو 
عقوباس، وهو ما يؤكد نتايج الجدول لالبياناس فلسةةةةةةةةةةةةةةطينًيا هي خو  الصةةةةةةةةةةةةةةحفي من التعرل ل

( المتعلقة بحت الوصةةةةةةةةةةةةةول إلف المعلوماس والمطالبة بقوانين تضةةةةةةةةةةةةةمن هذا الحت وتجنب 3.16 
أرشةةةةةةةةةةةةةةفةة البيةانةاس في عةدم وجود آليةاس لتنظيم و فقرة ويةدعمةه  الصةةةةةةةةةةةةةةحفيين المالحقةة القةانونيةة.

 التي جاءس في المرتبة الثالثة. المؤسساس المختلفة

عدم وجود صةةةةةةةةةةةحفيين مؤهلين ومدربين علف التعامل مع جاء  مكرر المرتبة اهولف وفي
البياناس الضةةةةخمة وإنتاج تقارير صةةةةحاية معمقة، حيث أن صةةةةحفيي البياناس يحتاجون لعدد من 

مل مع البياناس بحًثا وتحلًيال وتفسةةةةةةةةةةةةيًرا بما يضةةةةةةةةةةةةمن الخروج المهاراس والمتطلباس المتعلقة بالتعا
ا القدرة علف تمثيل هذه  بمعلوماس قيمة ومفيدة ودقيقة من نين أكوام البياناس المتاحة، وأيضةةةةةةةةةةةةةةةً

ويؤكد ما جاء في المرتبة الثالثة من افتقار الصةةةةةحفيين  البياناس بكافة أشةةةةةكال صةةةةةحافة البياناس.
 ختلفة ننسبة قريبة أيًضا.لمهاراس صحافة البياناس الم

وجاء خو  الصةةحفيين والمؤسةةسةةاس من المحاسةةبة القانونية في المرتبة الخامسةةة وبنسةةبة 
ا، وهذا مرتبط بعدم وجود قانون يسةةةم  للصةةةحفي باصطالع علف البياناس واسةةةتخدامها  قريبة أيضةةةً

إنتاج صةةةحافة  في تقاريره الصةةةحاية المعقمة، وبالتالي يحجم الصةةةحفي والمؤسةةةسةةةة اإلعالمية عن
 نياناس حقيقة إص في أضيت الحدود.

وجاءس التحدياس المتعلقة بالمؤسةةةةةسةةةةةاس نفسةةةةةها في مراتب متأخرة ونسةةةةةب متدنية، كعدم 
اهتمام المؤسةةةسةةةاس اإلعالمية بصةةةحافة البياناس وعدم إدراكها ههميتها، وكذلك عدم تخصةةةيصةةةها 

والبرامج الالزمة إلنتاج صةةةةةةةةحافة هقسةةةةةةةةام خاصةةةةةةةةة نهذا النوع من الصةةةةةةةةحافة، وافتقارها للمعداس 
البيةانةاس، وهةذه النتيجةة طبيعةة ومنطقيةة من وجهةة نظر البةاحةث، حيةث نةدأس المؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةاس 
الفلسةةةةةةةةةطينية اإلعالمية خالل السةةةةةةةةةنواس اهخيرة بالتوجه نحو صةةةةةةةةةحافة البياناس من خالل إنتاج 

ف اصهتمام، وغالًبا بشةةةكل كبير، وبشةةةكل أقل التقارير اصسةةةتقصةةةايية، وهذا مؤشةةةر عل اإلنفوجرافيك
ما يتم إنتاج أشكال صحافة البياناس نواسطة اهقسام المختلفة كلٌّ بحسب تخصصه وموضوعه، 
وص تحتاج صةةةةةحافة البياناس إلف أقسةةةةةام خاصةةةةةة إص فيما يتعلت بالتقارير المعمقة التي تحتاج إلف 

 فريت عمل؛ وإن كنا شهدنا تقارير يتم إنتاجها بشكل فردي.
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التي توصةةةةةةةةةةةةةلت إلف أن  (et alZotto &  2019) 1 دراسةةةةةةةةةةةةةة  مع النتيجةواتفقت هذه 
مراسةةةةةةةةةةةةةةلي اهخبار ص يتمتعون بميزة معرفة التطبيقاس اإلخبارية وتكوين قاعدة نياناس وإنشةةةةةةةةةةةةةةةاء 

 واجهاس لهذه التطبيقاس. 
التي توصلت إلف أن غياح اهدواس  (Yang  &Du 2016) 2 دراسة مع  كذلكوتتفت 

الصةةةحافة المعاصةةةرة، أدى إلف سةةةوء فهم الطالح صسةةةتخدام البياناس في التقارير بية عن سةةةو الحا
 اإلخبارية.

أن التعليم في مجال صةةةةةةةةةةةةحافة البياناس ص يعتمد  (Bahareh 2018) 3  وترى دراسةةةةةةةةةةةةة
علف أسةةةةةةةةةةةةةةةاس أكاديمي قوي، وعلف الرغم من توافر العديد من الدوراس في هذا المجال، لكنه ص 

لتدريس هذه البرامج المتخصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةحافة  االمدربين المؤهلين أكاديميً يوجد عدد كا  من 
 البياناس في قطاع التعليم العالي.

أن من  (Rey-Borges 2016) 4 دراسةةةةةةةةةةة ما توصةةةةةةةةةةلت إليه مع  النتيجةوتختلف هذه 
 .عالية من التردد تجاه اهرقام ومحو اهمية الحاسوبية يمتلكون درجةمعظم الصحفيين المحترفين 

 :مقترحات تطوير صحافة البيانات في فلسطين .2
( مقترحاس تطوير صةةحافة البياناس في فلسةةطين من وجهة نظر 3.18يوضةة  الجدول  

خبراء اإلعالم الفلسةةةطينيين، حيث جاءس فقرة " تنظيم دوراس تدريبية للصةةةحفيين لتعزيز مهاراتهم 
%(، وتلتها الفقرتان " توفير قواعد نياناس 86.5بصةةةةةةةةةةحافة البياناس" في المرتبة اهولف ننسةةةةةةةةةةبة  

لياس تنظم عملية الحصةةةةةول علف البياناس من المؤسةةةةةسةةةةةاس تخدم العمل الصةةةةةحفي" و " وضةةةةةع آ
" فقرة %( لكل منهما، تبعهما 84.6الحكومية والخاصةةةةةةةةةةةة " حيث احتلتا المرتبة الثانية ننسةةةةةةةةةةةبة  

تشةةةةةةةةكيل فرق عمل خاصةةةةةةةةة بصةةةةةةةةحافة البياناس، بحيث يقوم كل عضةةةةةةةةو بالدور المنوط به " في 
ة مسةةةةةاقاس خاصةةةةةة بصةةةةةحافة البياناس في " إضةةةةةاففقرة %(، تالها 76.9المرتبة الرابعة ننسةةةةةبة  

ا ننسةةبة   "إصةةدار قوانين فقرة %(، وحصةةلت 69.2نرامج اإلعالم بالجامعاس الفلسةةطينية " خامسةةً

                                                           

(1( Zotto, & et al, Data journalism in News Media Firms: The Role of Information 

Technology to Master Challenges and Embrace Opportunities of Data Driven 

Journalism Projects (p 1). 

(2( Yang & Du, Storytelling in the Age of Big Data: Hong Kong Students’ Readiness 

and Attitude towards Data Journalism (p 148). 

(3( Bahareh, 3WS of Data Journalism Education: What, Where and Who? (p 1). 

(4( Borges-Rey, Unravelling data journalism: A study of data journalism practice in 

British newsrooms (p 1). 
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 تطوير حول مقترحاس( تكراراس ونسةةةةةةةةةةب خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةةةةةطين 3.18يوضةةةةةةةةةة  الجدول  
 صحافة البياناس في فلسطين.

 52اختيار متعدد وقد تم احتساب النسبة من  اإلجابات*

%(، وحل ت 65.4وتشةةةريعاس تكفل حت الحصةةةول علف البياناس" علف المرتبة السةةةادسةةةة ننسةةةبة  
الصةةةةحاية علف تبني إنتاج قصةةةةص صةةةةحاية مدعومة بالبياناس " في  المؤسةةةةسةةةةاس"تشةةةةجيع فقرة 

اس والتقنياس الالزمة التي " توفير اهدو فقرة %(، نينما جاءس 51.9المرتبة السةةةةةةةةةةةةةابعة ننسةةةةةةةةةةةةةبة  
" إنشةةةةةاء أقسةةةةةام فقرة %(، ثم 46.2تسةةةةةهل عمل صةةةةةحفيي البياناس " في المرتبة الثامنة ننسةةةةةبة  

 %(، في حين جاءس42.3خاصةةة بصةةحافة البياناس " في المرتبة التاسةةعة وقبل اهخيرة ننسةةبة  
  ين.فقرة "أخرى" في المرتبة اهخيرة ولم تحَظ بأي نسبة من خياراس المبحوث

تحتاج أوًص إلف  في فلسةةةةةةةةةةطينن أن صةةةةةةةةةةحافة البياناس و يرى خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةطينيو 
( من أن 3.17تدريب الصةةةةةةحفيين علف مهاراس صةةةةةةحافة البياناس، وهو ما يؤكد نتيجة الجدول  

اصفتقار إلف صةةةةةحفيين مؤهلين وقادرين علف إنتاج صةةةةةحافة  يأكبر تحدياس صةةةةةحافة البياناس ه
نياناس حقيقية. وجاء توفير قواعد نياناس في المرتبة الثانية من نين المقترحاس بالتسةةةةةةةةةةةةةةةاوي مع 
مقترو وضةةةةع آلياس لتنظيم وأرشةةةةفة البياناس في المؤسةةةةسةةةةاس كافة يسةةةةهل عملية الوصةةةةول إليها، 

حقيقي أمام الصحفيين الفلسطينيين، والبياناس هي من  حيث تمثل صعوبة الوصول للبياناس تحد   
 يصنع صحافة البياناس ويثريها.

 البيانات في فلسطين(: يوضح مقترحات تطوير صحافة 3.18جدول )
 ت % ك مقترحات تطوير صحافة البيانات في فلسطين

 1 86.5 45 تنظيم دوراس تدريبية للصحفيين لتعزيز مهاراتهم بصحافة البياناس.
 2 84.6 44 توفير قواعد نياناس تخدم العمل الصحفي.

 2 84.6 44 والخاصة.وضع آلياس تنظم عملية الحصول علف البياناس من المؤسساس الحكومية 
 4 76.9 40 تشكيل فرق عمل خاصة بصحافة البياناس، بحيث يقوم كل عضو بالدور المنوط به.
 5 69.2 36 إضافة مساقاس خاصة بصحافة البياناس في نرامج اإلعالم بالجامعاس الفلسطينية.

 6 65.4 34 إصدار قوانين وتشريعاس تكفل حت الحصول علف البياناس.
 7 51.9 27 المؤسساس الصحاية علف تبني إنتاج قصص صحاية مدعومة بالبياناس.تشجيع 

 8 46.2 24 توفير اهدواس والتقنياس الالزمة التي تسهل عمل صحفيي البياناس.
 9 42.3 22 إنشاء أقسام خاصة بصحافة البياناس.

 10 - - أخرى 
 324 المجموع*
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وجاء مقترو تشةةةكيل فرق عمل خاصةةةة بصةةةحافة البياناس رابًعا وبنسةةةبة قريبة، حيث يرى 
الخبراء أن صةةةةةةةةحافة البياناس تحتاج لفريت متخصةةةةةةةةص، يعر  كل منهم دوره، ولكل منهم مهمة 

 جه اهكمل في سبيل الوصول إلف صحافة نياناس بمستوى عال.مخصصة ليقوم نها علف الو 
وفي المرتبة الخامسةةةةةةةةةة يرى الخبراء أننا في فلسةةةةةةةةةطين بحاجة إلف اسةةةةةةةةةتحداف مسةةةةةةةةةاقاس 
وتخصةةصةةاس جديدة تدعم صةةحافة البياناس في سةةبيل تخريج جيل من الصةةحفيين الذين يمتلكون 

ي مقترو إصةةةةدار قوانين تكفل الوصةةةةول المعرفة بصةةةةحافة البياناس وطرق إنتاجها ومهاراتها. ويأت
للمعلوماس في المرتبة السادسة ننسبة قريبة، حيث تمثل مشكلة الوصول إلف المعلوماس والخو  
من المالحقة القانونية عقبة أمام الصةةةةةةةةةةةحفيين والمؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةاس اإلعالمية، تجعلهم يحجمون عن 

لية تفسيره علف أكثر من احتماو الخول في هذا المضمار، في ظل عدم وضوو القانون الحالي، 
من أن صحافة  (3.16، ويؤكد هذا النتايج الخاصة بالجدول  وجه تجعل تنفيذه خاضع للمزاجية

 .تحتاج قوانين تكفل حت الحصول علف المعلوماسالبياناس في فلسطين 
التي توصلت لوجوح تطوير  (et al & Zotto 2019) 1 مع دراسة  النتايجواتفقت هذه 

أدواس بسيطة ومخصصة ليس فقط لتحسين وتسهيل الوصول إلف البياناس ومعالجتها، ولكن من 
رافيك والصةةةحفيين، بحيث يمكن معالجة جأجل تبادل اللغة والمعار  نين المطورين ومصةةةممي ال

 مشاريع البياناس بسهولة وبسرعة أكبر.

 ،ٌ بعد، إص أن مسةةةةةةتقبلها واعدنضةةةةةةج تلم سةةةةةةطينية الفلأن صةةةةةةحافة البياناس  ويرى الباحث
ا وما يزيد من ، للبياناسالمصةةةةةادر المفتوحة بمع توالي الطفراس التقنية وتزايد اصهتمام  خصةةةةةوصةةةةةً

في خلت وإغناء الرواياس تهم ومسةةةةةةةاهمبإنتاج اهخبار انخراط المواطنين  أهميتها وتسةةةةةةةارع تطورها
حيث صارس المؤسساس الصحاية والنشطاء  ،للمعلوماساستخدام الجمهور كمصدر ، و الصحاية

يحصةةةةةةةةلون علف المعلوماس والصةةةةةةةةور والفيديوهاس مما ينشةةةةةةةةره الجمهور عبر وسةةةةةةةةايل وشةةةةةةةةبكاس 
 .التواصل اصجتماعية

 
 

 

 

                                                           

(1( Zotto, & et al, Data journalism in News Media Firms: The Role of Information 

Technology to Master Challenges and Embrace Opportunities of Data Driven 

Journalism Projects (p 1). 
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 :الثانيالمبحث 
 اختبار فروض الدراسة ومناقشتها

التي أجراها الميدانية من واقع الدراسةةةةةةةة الدراسةةةةةةةة  اختبار فروليسةةةةةةةتعرل هذا المبحث 
العالقة نين تكنولوجيا اصتصةةةةةةةةةةةال لمعرفة  ( مبحوثًا،52الباحث علف عينة الدراسةةةةةةةةةةةة التي نلغت  

وحرية تدفت المعلوماس والمتغيراس الديمغرافية للمبحوثين من جهة وصحافة البياناس في فلسطين 
 .من جهة أخرى 

 :الفرض األول
بين دور ( α ≤ 0.05)ى دللة توجد عَلقة ارتباطية ذات دللة إحصـــائية عند مســـتو 
 وجودها في فلسطين.و تكنولوجيا التصال في تعزيز صحافة البيانات في فلسطين 

لإلجابة علف هذه الفرضةةية تم إيجاد معامل ارتباط نيرسةةون نين دور تكنولوجيا اصتصةةال 
الفرضةةةةية وجودها في فلسةةةةطين، والنتايج المتعلقة نهذه و في تعزيز صةةةةحافة البياناس في فلسةةةةطين 

 موضحة من خالل الجدول التالي:

في تعزيز  (: معامل ارتباط بيرسون بين دور تكنولوجيا التصال3.19جدول )
 وجودها في فلسطينو صحافة البيانات في فلسطين 

دور تكنولوجيا التصال في تعزيز صحافة البيانات 
 وجودها في فلسطينو في فلسطين 

 معامل
 الرتباط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

-0.115 0.490 

𝛂الرتباط دال إحصائياا عند مستوي دللة  * ≤ 𝟎. 𝟎𝟓  

، وأن القيمة 0.115-( إلف أن معامل اصرتباط يساوي 3.19تشير نتايج جدول         
وهذا يدل علف عدم  α= 0.05وهي أكبر من مسةةتوي الدصلة  0.490( تسةةاوي Sigاصحتمالية  

عالقة ارتباطية ذاس دصلة إحصةةةةةةةةةةةايية نين دور تكنولوجيا اصتصةةةةةةةةةةةال في تعزيز صةةةةةةةةةةةحافة وجود 
 وجودها في فلسطين.و البياناس في فلسطين 

ويرجع الباحث السةةةةةةةةبب إلف ارتباط تكنولوجيا اصتصةةةةةةةةال بالصةةةةةةةةحافة بشةةةةةةةةكل عام، وعدم 
لف الكثير من ارتباطها حصًرا بصحافة البياناس، كذلك افتقار الصحافة في فلسطين بشكل عام إ

التقنيةةاس الحةةديثةةة التي لهةةا دور كبير في تعزيز وجود صةةةةةةةةةةةةةةحةةافةة البيةةانةاس وتحسةةةةةةةةةةةةةةينهةةا وتجويد 
مخرجاتها، ويؤكد هذا إجاباس خبراء اإلعالم حول البرامج واهدواس المتاحة فلسةةةةةةةةةةةطينًيا لتوظيفها 
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الباقي لعدم  مع صةةةةةةةحافة البياناس، حيث اختار الخبراء البرمجياس والتقنياس الشةةةةةةةايعة، واسةةةةةةةتثنوا
 توفرها واستخدامها فلسطيني ا.

 الفرض الثاني: 
( بين حرية α ≤ 0.05توجد عَلقة ارتباطية ذات دللة احصــائية عند مســتوى دللة )

 وجود صحافة البيانات في فلسطين.و تدفق المعلومات في فلسطين 
المعلوماس لإلجابة علف هذه الفرضةةةةةةية تم إيجاد معامل ارتباط نيرسةةةةةةون نين حرية تدفت 

في فلسةةةةةةةطين ومسةةةةةةةتوى وجود صةةةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةةةطين، والنتايج المتعلقة نهذه الفرضةةةةةةةية 
 موضحة من خالل الجدول التالي:

(: معامل ارتباط بيرسون بين حرية تدفق المعلومات في 3.20جدول )
 وجود صحافة البيانات في فلسطينو فلسطين 

وجود و حرية تدفق المعلومات في فلسطين 
 صحافة البيانات في فلسطين

 معامل
 الرتباط

 القيمة الحتمالية
(Sig.) 

0.115- 0.508 

𝛂الرتباط دال إحصائياا عند مستوي دللة  *    ≤ 𝟎. 𝟎𝟓  

، وأن 0.115-( السةةةةةانت أن معامل اصرتباط يسةةةةةاوي 3.20تشةةةةةير نتايج جدول         
وهذا يدل  α= 0.05وهي أكبر من مسةةةةةةةةةةتوي الدصلة  0.508( تسةةةةةةةةةةاوي Sigالقيمة اصحتمالية  

علف عدم وجود عالقة ارتباطية ذاس دصلة إحصةةةةةةةةةةايية نين حرية تدفت المعلوماس في فلسةةةةةةةةةةطين 
 وجود صحافة البياناس في فلسطين.و 

ويرى الباحث أن حرية الوصةةةةةول إلف المعلوماس وضةةةةةمان نشةةةةةرها بشةةةةةكل دوري من قبل 
الحكومية والخاصةةةةةة، أمر ضةةةةةروري في تعزيز صةةةةةحافة البياناس الجهاس المعنية، والمؤسةةةةةسةةةةةاس 

وتطويرها علف المسةةةةةةةةةةتوى الفلسةةةةةةةةةةطيني، إص أن النتيجة السةةةةةةةةةةابقة تدل علف إدراك الصةةةةةةةةةةحافة في 
فلسةةةةةةطين ههمية صةةةةةةحافة البياناس التي علف الرغم من إجابة الخبراء بأن قدرة الصةةةةةةحفيين علف 

ة، إص أن هذا لم يكن عايًقا كبيًرا أمام اسةةةةتخدام الوصةةةةول إلف المعلوماس والبياناس كانت متوسةةةةط
ة لقانون ضةةةةةامن لحرية الصةةةةةحافة وحرية حآلياس صةةةةةحافة البياناس، ومع ذلك أفادوا بالحاجة المل
 واصرتقاء بمستواها. الوصول للبياناس في سبيل تعزيزها وتجويد مخرجاتها
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 الفرض الثالث: 
مستوى وجود  حول( α ≤ 0.05لة )توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دل 

صــــــحافة البيانات في فلســــــطين تعزى للمتغيرات الديموغرافية )النوع الجتماعي، العمر، مكان 
 السكن، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، سنوات الخبرة(.

 وصختبار هذا الفرل قسمه الباحث إلف عدد من الفرول الفرعية، علف هذا النحو:
وجود  مدى حول( α ≤ 0.05احصـــــائية عند مســـــتوى دللة )توجد فروق ذات دللة  .1

 صحافة بيانات في فلسطين تعزى لمتغير النوع الجتماعي.

للعينتين المستقلتين" لمعرفة ما إذا T للتحقت من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "      
وجود صحافة البياناس في فلسطين نين كل من  مدى حولكان هناك فروق ذاس دصلة إحصايية 

 الذكور واإلناف، والنتايج موضحة في الجدول التالي:

 النوع –للعينتين المستقلتين" T(: نتائج اختبار "3.21جدول )

 قيمة النوع المتغير
 Tإختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). أنثى ذكر 

 0.185 1.35- 2 36 ك وجود صحافة البيانات في فلسطين مدى
 3.50 2.56 م

 1.6906" تساوي 36ودرجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى دللة  T*قيمة 

المقانلة  (Sig)( تبين أن القيمة اصحتمالية 3.21من النتايج الموضةةةةةةةةةةةةةةحة في جدول  
(، وبذلك يمكن اسةةةةةتنتاج α ≤ 0.05للعينتين مسةةةةةتقلتين" أكبر من مسةةةةةتوى الدصلة   - Tصختبار"

وجود  مدىأنه ص توجد فروق ذاس دصلة إحصةةةةةايية نين متوسةةةةةطاس تقديراس عينة الدراسةةةةةة حول 
 صحافة البياناس في فلسطين تعزى إلف النوع اصجتماعي.

وُيرجع الباحث السةةةةةةةبب إلف تشةةةةةةةابه الظرو  التي يحياها الصةةةةةةةحفيون والصةةةةةةةحاياس في 
 الصةةةحفيالكادر فلسةةةطين، ويظهر هذا جلًيا في ظل التطور الكبير واصنفتاو التكنولوجي واقتحام 

، وعدم التمييز نينهم من قبل الوسةةةةةط اإلعالمي علف ميدان العمل الصةةةةةحفي الفلسةةةةةطينياهنثوي 
، وكذلك توفر وهذا يعطي الجنسةةةةةةةةةين نفس التجربة ونفس التقييم للظواهر المختلفةأسةةةةةةةةةاس النوع، 

التقنياس التكنولوجية للجنسةةةين علف حد سةةةواء، نل أن اهمر يتعدى مجرد توفرها، هنها أصةةةبحت 
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جزًءا أسةةةاسةةةًيا في الحياة، وضةةةرورة من ضةةةروراس العمل الصةةةحفي، ويتحتم علف الجنسةةةين إجادة 
 ان مهاراتها، وهو ما ينعكس علف صحافة البياناس باإليجاح.قتالتعامل معها، وإ

وجود  مدى حول( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة احصـــــائية عند مســـــتوى دللة ) .2
 صحافة بيانات في فلسطين تعزى لمتغير العمر.

 ≤ 0.05للتعر  علف ما إذا كان هناك فروق ذاس دصلة احصةةةةةايية عند مسةةةةةتوى دصلة  
α )وجود صةةةةةةةةةةةحافة نياناس في فلسةةةةةةةةةةةطين تعزى لمتغير العمر، تم اسةةةةةةةةةةةتخدام اختبار  مدى حول

 ذو اصتجاه الواحد " وجاءس النتايج كما يوضحها الجدول التالي.–"التباين اهحادي 

 العمر -(: نتائج اختبار "تحليل التباين" 3.22جدول )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 Fإختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig) 

وجود صحافة البيانات في  مدى
 فلسطين

 426. 3 1.277 بين المجموعات
 994. 34 33.802 داخل المجموعات 0.734 0.428

  37 35.079 المجموع

 2.88" تساوي   34، 3ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى دللة   F*قيمة 

صختبار المقانلة  (Sig)( أن القيمة اصحتمالية 3.22خالل نتايج جدول   يتضةةةةةةةةةةةةةة  من
(، وبةةذلةةك يمكن α ≤(0.05ذو اصتجةةاه الواحةةد" أكبر من مسةةةةةةةةةةةةةةتوى الةةدصلةةة  –اهحةةادي  التبةةاين“

اسةةةةةةةةتنتاج أنه ص توجد فروق ذاس دصلة إحصةةةةةةةةايية نين متوسةةةةةةةةطاس تقديراس عينة الدراسةةةةةةةةة حول 
 في فلسطين تعزى إلف العمر.مستوى وجود صحافة البياناس 

ويرى البةةاحةةث أن عةةدم وجود فروق ُتعزى لمتغير العمر يرجع إلف حةةداثةةة تخصةةةةةةةةةةةةةةص 
صةةةةةةةةةةةةةةحةافةة البيةانةاس، وبةالتةالي وجود نفس القنةاعةاس واهفكةار لةدى جميع المبحوثين من مختلف 

اعاس المعطياس، ما ينتج عنه انطباهعمار فيما يتعلت بصةةةةةةةحافة البياناس، وتأثرهم جميًعا ننفس 
، وعادًة ما تكون فئة الشةةةةباح اهكثر إقباًص علف اسةةةةتخدام التكنولوجيا واصهتمام وخبراس متشةةةةانهة

بكل جديد في عالم الصةةةةةحافة، إص أن  السةةةةةنواس القليلة الماضةةةةةية شةةةةةهدس تحوًص كبيًرا، فأصةةةةةحبت 
 ا يومًيا.يً روتين أصب التكنولوجيا ضرورًة، والتعامل معها 
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وجود  مدى حول( α ≤ 0.05دللة احصـــــائية عند مســـــتوى دللة )توجد فروق ذات  .3
 صحافة البيانات في فلسطين تعزى لمتغير مكان السكن.

للعينتين المسةةتقلتين" لمعرفة ما إذا كان T للتحقت من هذه الفرضةةية تم اسةةتخدام اختبار "
وجود صةةةةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةةةةطين نين كل من  مدى حولهناك فروق ذاس دصلة إحصةةةةةةةةايية 

 قطاع غزة والضفة الغربية، والنتايج موضحة في الجدول التالي:

 مكان السكن –للعينتين المستقلتين"  T(: نتائج اختبار "3.23جدول )

 قيمة مكان السكن المتغير
 Tإختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig).  قطاع
 غزة

الضفة 
 0.040 2.138 16 22 ك وجود صحافة البيانات في فلسطين مدى الغربية

 2.25 2.86 م

 1.6906" تساوي 36ودرجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى دللة  T*قيمة 

المقانلة  (Sig)( تبين أن القيمة اصحتمالية 3.23من النتايج الموضةةةةةةةةةةةةةةحة في جدول  
(، وبذلك يمكن اسةةتنتاج أنه α ≤ 0.05للعينتين المسةةتقلتين" أقل من مسةةتوى الدصلة   Tصختبار "

وجود صةةحافة  مدىتوجد فروق ذاس دصلة إحصةةايية نين متوسةةطاس تقديراس عينة الدراسةةة حول 
 البياناس في فلسطين تعزى إلف مكان السكن، وكانت الفروق لصال  سكان قطاع غزة.

الصةةةةةحفيين في فلسةةةةةطين غالًبا يعيشةةةةةون نفس الظرو ، من احتالل ومضةةةةةايقاس، حيث 
حيث اصحتالل اإلسةةةةةةةراييلي وقيوده والعوايت التي يضةةةةةةةعها أمام الصةةةةةةةحفيين في الضةةةةةةةفة الغربية، 
والحصةةةةةار الخانت المفرول علف قطاع غزة، إص أن وجود فروق لصةةةةةال  الخبراء من قطاع غزة 

بالتالي من الحرية واصنفتاو والتطور أكبر من الضةةةةةةفة الغربية،  يؤكد أن قطاع غزة يتمتع نهامش
مواكبة التطوراس في مجال الصةةةةةةةةةةةةةةحافة، إص أنه يجب هذا يمنحهم اطالع أكبر وقدرة أكبر علف 

التأكيد علف أن وجود صةةةةحافة البياناس وازدهارها ص يتوقف فقط علف مكان السةةةةكن، لكنه مرتبط 
 تنتج نيئة مهيئة لقيام صحافة نياناس.بعوامل أخرى تتكاتف مع بعضها ل
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وجود  مدى حول( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة احصـــــائية عند مســـــتوى دللة ) .4
 صحافة البيانات في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

للعينتين المسةةتقلتين" لمعرفة ما إذا كان T للتحقت من هذه الفرضةةية تم اسةةتخدام اختبار "
وجود صةةةةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةةةةطين نين كل من  مدى حولهناك فروق ذاس دصلة إحصةةةةةةةةايية 

 البكالوريوس والدراساس العليا، والنتايج موضحة في الجدول التالي:

 المؤهل العلمي –للعينتين المستقلتين"  T(: نتائج اختبار "3.24جدول )

 قيمة المؤهل العلمي المتغير
 Tإختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). عليا بكالوريوس 

 0.924 0.096- 21 17 ك وجود صحافة البيانات في فلسطين مدى
 2.62 2.59 م

 1.6906" تساوي 36ودرجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى دللة  T*قيمة 

المقانلة  (Sig)( يتبين أن القيمة اصحتمالية 3.24من النتايج الموضةةةةةةةةةةةةةةحة في جدول  
(، وبذلك يمكن اسةتنتاج أنه α ≤ 0.05للعينتين المسةتقلتين" أكبر من مسةتوى الدصلة   Tصختبار"

ص توجد فروق ذاس دصلة إحصةةةةةةايية نين متوسةةةةةةطاس تقديراس عينة الدراسةةةةةةة حول مسةةةةةةتوى وجود 
 مي.صحافة البياناس في فلسطين تعزى إلف المؤهل العل

وتدلل النتيجة علف تقارح المؤهل العلمي للخبراء من الصةةةةةةةةةةةةةةحفيين واهكاديميين، حيث 
عدد كبير من الصةةةحفيين هم من حملة الشةةةهاداس العليا، كما أن الفريقين حريصةةةان علف تطوير 
قدراتهم ومهاراتهم فيما يتعلت بصةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس، والتزود بالمعرفة النظرية، والتدرح في مجال 

 أيًضا، وهو ما يؤكد عدم وجود فروق ترجع لمتغير المؤهل الدراسي.العمل 
وجود  مدى حول( α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة احصـــــائية عند مســـــتوى دللة ) .5

 صحافة بيانات في فلسطين تعزى لمتغير طبيعة العمل.

للعينتين المسةةتقلتين" لمعرفة ما إذا كان T للتحقت من هذه الفرضةةية تم اسةةتخدام اختبار "
وجود صةةةةةةةةةةحافة نياناس في فلسةةةةةةةةةةطين نين كل من  مدى حولهناك فروق ذاس دصلة إحصةةةةةةةةةةايية 

 صحفي وأكاديمي، والنتايج موضحة في الجدول التالي:
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 طبيعة العمل –للعينتين المستقلتين"  T(: نتائج اختبار "3.25جدول )

 قيمة طبيعة العمل المتغير
 Tإختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). أكاديمي صحفي 

- 13 25 ك وجود صحافة بيانات في فلسطين مدى
0.393 

0.697 
 2.69 2.56 م

 1.6906" تساوي 36ودرجة حرية "  0.05الجدولية عند مستوى دللة  T*قيمة 

المقانلة  (Sig)( يتبين أن القيمة اصحتمالية 3.25من النتايج الموضةةةةةةةةةةةةةةحة في جدول  
(، وبذلك يمكن اسةتنتاج أنه α ≤ 0.05للعينتين المسةتقلتين" أكبر من مسةتوى الدصلة   Tصختبار"

وجود  مدىص توجد فروق ذاس دصلة إحصةةةةةةةةةةةايية نين متوسةةةةةةةةةةةطاس تقديراس عينة الدراسةةةةةةةةةةةة حول 
 صحافة نياناس في فلسطين تعزى إلف طبيعة العمل.
تقارح المسةةةةةتوياس الدراسةةةةةية للصةةةةةحفيين إلف  ويرجع هذا كما أسةةةةةلفنا في الفرل السةةةةةانت

واهكاديميين، وارتفاع سنواس الخبرة للصحفيين، أدى إلف ذوبان الفروقاس نين الفريقين من ناحية 
 معرفتهم بصحافة البياناس ومهاراتها، وتقديرهم لوجودها في المعطف الصحفي الفلسطيني.

وجود  مدى( في α ≤ 0.05توجد فروق ذات دللة احصــــــــائية عند مســــــــتوى دللة ) .6
 صحافة البيانات في فلسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

وللتعر  علف ما إذا كان هناك فروق ذاس دصلة احصةةةةةةةةةةةةةةةايية عند مسةةةةةةةةةةةةةةتوى دصلة    
 0.05≥ α )وجود صةةةةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةةةةطين تعزى لمتغير سةةةةةةةةنواس الخبرة، تم  مدى حول

ذو اصتجاه الواحد " وجاءس النتايج كما يوضةةةةةةةةةةةحها الجدول –اسةةةةةةةةةةةتخدام اختبار "التباين اهحادي 
 التالي.

 سنوات الخبرة –(: نتائج اختبار "تحليل التباين" 3.26جدول )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 Fإختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig) 

وجود صحافة البيانات في  مدى
 فلسطين

 799. 2 1.598 بين المجموعات
 957. 35 33.481 داخل المجموعات 0.442 0.835

  37 35.079 المجموع

 2.88تساوي " 34، 3ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى دللة F* قيمة
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 (Sig)( أن القيمة اصحتمالية 3.26يتض  من خالل النتايج الموضحة أعاله في جدول  
(، α ≤(0.05ذو اصتجاه الواحد" أكبر من مستوى الدصلة  –"التباين اهحادي  المقانلة صختبار

 وبذلك يمكن استنتاج أنه ص توجد فروق ذاس دصلة إحصايية نين متوسطاس تقديراس عينة الدراسة
 وجود صحافة البياناس في فلسطين تعزى إلف سنواس الخبرة. مدىحول 

ذوبان الفروقاس نين خبراء اإلعالم فيما يتعلت بصحافة البياناس، جة علف وتدلل النتي
حيث الخبرة لها دور كبير في التمكن من فهم أساساس هذا الشكل من الصحافة، وإتقان مهاراته، 
والقدرة علف استخدامه وإنتاج محتوى صحافة نياناس، وكلما زادس الخبرة، زاد استخدام الصحفي 

ال الصحاية الجديدة، وكذلك تزيد معرفة اهكاديمية بالمعار  النظرية ل ساليب الصحاية واهشك
وهو ما يفسر حولها، إص أننا في العينة نتحدف عن خبراء، وبالتالي تتقارح سنواس الخبرة لديهم، 
 غياح الفروقاس نين وجود صحافة نياناس في فلسطين ترجع لمتغير سنواس الخبرة.

عالقة ارتباطية ذاس دصلة إحصايية  أنه ص توجدراسة ويتض  من خالل مناقشة فرول الد
بكل المتغيراس نين متوسطاس تقديراس عينة الدراسة حول مدى وجود صحافة البياناس في فلسطين 

 الديموغرافية ما عدا متغير السكن.
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 النتائج والتوصيات
وجهة نظر خبراء اإلعالم الدراسة الميدانية لصحافة البياناس في فلسطين من من خالل 

 :هيالتوصياس، مجموعة من توصلت الدراسة إلف عدد من النتايج، و ، الفلسطينيين

 أولا: أهم نتائج الدراسة:
في فلسةةةةةةةةةةةطين ننسةةةةةةةةةةةبة موجودة بياناس الصةةةةةةةةةةةحافة أن ن و خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةطينييرى  .1

 .وجوًدا لها%( ص يرون 26.9%(، مقانل  73.1 
صحافة نياناس تقتصر علف التصميم البصري للبياناس  ينية هيصحافة البياناس الفلسط .2

ننسةةةةةةةةةةةةةبة  صةةةةةةةةةةةةةحافة نياناس سةةةةةةةةةةةةةطحية تفتقر إلف التحليل والعمتو %(، 57.9ننسةةةةةةةةةةةةةبة  
 من وجهة نظر خبراء اإلعالم الفلسطينيين. %(28.9 

ينبغي أن تعالج صةةةةةةةةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةةةةةةةةطين ن أن و يرى خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةةطيني .3
 تالها%(، 81.6الرياضةةية ننسةةبة   ثم%(، 89.5ننسةةبة  أوًص  اصقتصةةاديةالموضةةوعاس 

 ننسبة متدنية.الثقافية واهدنية  وأخيًرا%(، 78.9الصحي ة ننسبة  
من  %(92.1القصص والتقارير الصحاية ننسبة   صحافة البياناس في فلسطين توظف .4

اصسةةةةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةةةةايية ننسةةةةةةةةةةةةةةبة وجهة نظر خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيين، تبعها التحقيقاس 
 %(، نينما جاءس اهلعاح التفاعلية أخيًرا ننسبة متدنية.73.1 

ن علف أن صحافة البياناس في فلسطين تحتاج العديد من و اتفت خبراء اإلعالم الفلسطيني .5
فيمةةا يتعلت بمعةةالجةةة المتطلبةةاس نةةدرجةةة كبيرة جةةًدا، وأهمهةةا مواكبةةة التطور التكنولوجي 

التنسةةةةةةيت مع المنظماس ذاس  كذلك تتطلبو %(، 96.9نسةةةةةةبي  توظيف البياناس نوزن و 
 ندرجة كبيرة. في المرتبة اهخيرة العالقة بالبياناس

مصادر صحافة البياناس كأهم نياناس وتقارير وإصداراس مواقع الجهاس الحكومية جاءس  .6
محركاس البحث  تلتها%(، 92.3 ننسةةةةةةةةةةبة  من وجهة نظر خبراء اإلعالم في فلسةةةةةةةةةةطين

 في المرتبة اهخيرة.نينما الملتقياس والتجمعاس الصحاية  ،علف اإلنترنت
الكتابة وتحويل البياناس لقصةةةةة صةةةةحاية يحتاج صةةةةحفي البياناس في فلسةةةةطين إلف مهارة  .7

في المرتبة نينما من وجهة نظر خبراء اإلعالم،  %(90.4مقبولة لدى القراء" ننسةةةةةةةةةةةةةةبة  
 .%(25لي نروو التعاون والعمل المشترك " ننسبة  التحاهخيرة يحتاج إلف 
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العرل اهمثل والقصةةةةةةةةةص الصةةةةةةةةةحاية المدفوعة بالبياناس مًعا  اإلنفوجرافيككل من  مث ل .8
خبراء اإلعالم الفلسةةةةطينيين  من وجهة نظر لموضةةةةوعاس صةةةةحافة البياناس في فلسةةةةطين

 وحده. اإلنفوجرافيك%( منهم 7.7  اختار%(، في حين 92.3ننسبة  
توفر اهدواس والمعةةةداس  ن أن تكنولوجيةةةا اصتصةةةةةةةةةةةةةةةةةالو الفلسةةةةةةةةةةةةةةطيني خبراء اإلعالميرى  .9

والبرمجياس الالزمة لمعالجة البياناس وتزيد سةةةةةرعة إنجاز القصةةةةةص الصةةةةةحاية المدفوعة 
تسةةةةةةاعد علف التزود بالمعرفة والتعلم حول صةةةةةةحافة و %(، 93.4بالبياناس نوزن نسةةةةةةبي  

 %(.79.5ن نسبي  البياناس " في المرتبة اهخيرة نوز 
صةةةدارة اهدواس والمواقع المتاحة التي في  Wordتحرير المسةةةتنداس مثل  جاءس أدواس .10

من وجهةةة نظر خبراء اإلعالم  يمكن توظيفهةةا مع صةةةةةةةةةةةةةةحةةافةةة البيةةانةةاس في فلسةةةةةةةةةةةةةةطين
،  Excelنرامج الجداول وتنظيم البياناس، مثل:  ثم%(، 88.5ننسةةةةةةةةةةةبة  الفلسةةةةةةةةةةةطينيين 

 .%(15.4" وبنسبة  free-ocrمن الصورة  مواقع استخالص نصوأخيًرا 
 Adobeنرامج تحرير الصةةةةةةةةةةةورة والفيديو، مثل: ن أن و يرى خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةةةطيني .11

Suite فلسةةةةةةةةطين  البرامج المتاحة التي يمكن توظيفها مع صةةةةةةةةحافة البياناس فيأهم  يه
 ننسبة متدنية. نرامج تطوير البرمجياس الحاسوبيةوأخيًرا %(، 90.4ننسبة  

تحتاج قوانين تكفل ن أن صةةةحافة البياناس في فلسةةةطيني و يرى خبراء اإلعالم الفلسةةةطيني .12
تحتاج أن يتاو للصةةةةةةةةحفيين و %(، 96.2حت الحصةةةةةةةةول علف المعلوماس نوزن نسةةةةةةةةبي  

اصطالع علف أرشيف البياناس في المؤسساس الحكومية والخاصة والشركاس نوزن نسبي 
ة للصةةةةةةةحفي باصطالع علف البياناس نوزن تتطلب أن تسةةةةةةةم  الحكوم، وأخيًرا %(95.4 

 .%(93نسبي  
خو  الصةةةةةةةحفي من التعرل هي أهم تحدياس صةةةةةةةحافة البياناس في فلسةةةةةةةطين  سجاء .13

وعدم وجود صةةةةةةةةةةةةةةحفيين  لعقوباس أثناء محاوصته الوصةةةةةةةةةةةةةةول للمعلوماس أو بعد نشةةةةةةةةةةةةةةرها
%( 80.8متخصةةةةصةةةةين قادرين علف إنتاج قصةةةةص صةةةةحاية مدعومة بالبياناس ننسةةةةبة  

افتقار المؤسةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةاس الصةةةةةةةةةةةةةحاية إلف المعداس والبرمجياس الالزمة وأخيًرا  ،نهمالكل   م
 .%(28.8لصحافة البياناس ننسبة  

تنظيم دوراس لتطوير صةةةةةةةةةحافة البياناس فلسةةةةةةةةةطينًيا  ن و خبراء اإلعالم الفلسةةةةةةةةةطيني يقترو .14
إنشةةةةاء وأخيًرا %(، 86.5تدريبية للصةةةةحفيين لتعزيز مهاراتهم بصةةةةحافة البياناس ننسةةةةبة  

 .%(42.3ننسبة   في المؤسساس الصحاية أقسام خاصة بصحافة البياناس
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عدم وجود عالقة ارتباطية ذاس دصلة إحصةةةةةةةةةةةةايية نين دور تكنولوجيا الدراسةةةةةةةةةةةةة  أكددس .15
 وجودها في فلسطين.و اصتصال في تعزيز صحافة البياناس في فلسطين 

حرية تدفت  عدم وجود عالقة ارتباطية ذاس دصلة إحصةةةةةةةةةةةةةةةايية نينالدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  أكددس .16
 وجود صحافة البياناس في فلسطين.و المعلوماس في فلسطين 

ص توجد فروق ذاس دصلة إحصةةةةةايية نين متوسةةةةةطاس تقديراس عينة الدراسةةةةةة أنه  أكددس .17
النوع لمتغيراس: وجود صةةةةةةةةةةةةةةحةافة البيةاناس في فلسةةةةةةةةةةةةةةطين تعزى  مدىالدراسةةةةةةةةةةةةةةةة حول 

 الخبرة. سنواس، و طبيعة العمل، المؤهل العلمي، العمر، اصجتماعي
توجد فروق ذاس دصلة إحصةةةةةةةةةةايية نين متوسةةةةةةةةةةطاس تقديراس عينة الدراسةةةةةةةةةةة أنه  أكددس .18

وجود صةةةحافة البياناس في فلسةةةطين تعزى إلف مكان السةةةكن، وكانت  مدىالدراسةةةة حول 
 الفروق لصال  سكان قطاع غزة.
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 الدراسة: توصيات: ثانياا 
اهتماًما أكبر بصةةةةةةةةةةحافة البياناس، نزيادة أن تولي المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاس اإلعالمية الفلسةةةةةةةةةةطينية  .1

 في المواقع والصحف الفلسطينية. المساحة المفردة لها
عقد دوراس تعرياية بصةةحافة البياناس علف مسةةتوى اإلعالميين واهكاديميين الفلسةةطينيين  .2

 للتعريف بصحافة البياناس وأشكالها، ومدى وجودها فلسطينًيا.
ر عمًقا، وعدم اصقتصةةةةةةار علف العرل البصةةةةةةري اسةةةةةةتخدام صةةةةةةحافة البياناس بشةةةةةةكل أكث .3

، وذلك من خالل التقارير المعمقة واصسةةةةتقصةةةةايية الثرية اإلنفوجرافيكللبياناس باسةةةةتخدام 
 بالبياناس التي تفيد جمهور القراء.

العناية بصةةةةحافة البياناس في فلسةةةةطين بشةةةةكل أكبر، من خالل تنويع الموضةةةةوعاس التي  .4
 اهتماماس الجمهور ويخدم قضيتنا الفلسطينية.تعالجها بما يتماشف مع 

توفير المتطلبةاس التي تحتةاجهةا صةةةةةةةةةةةةةةحةافةة البيةانةاس للتطور واصزدهةار علف الصةةةةةةةةةةةةةةعيةد  .5
بإنشةةةةاء فرق وأقسةةةةام  ، وعلف الصةةةةعيد المؤسةةةةسةةةةيمن خالل التقنياس والبرامج التكنولوجي

 .بضمان حت الوصول للبياناس ، وكذلك علف الصعيد القانونيخاصة
اصهتمام بالمصةةةةةةةةةةةادر في المصةةةةةةةةةةةادر التي يسةةةةةةةةةةةتقي منها الصةةةةةةةةةةةحفيون نياناتهم، و التنويع  .6

، وتوفير قواعد نياناس تخدم العمل اإللكترونية كأحد أهم مصةةةةةةةةةةةةةةادر البياناس الضةةةةةةةةةةةةةةخمة
، واصسةةةتفادة من شةةةبكاس التواصةةةل اصجتماعي والمصةةةادر غير التقليدية، مثل: الصةةةحفي

 ريباس.الجمهور واستطالعاس الرأي والمقانالس والتس
تنظيم دوراس تدريبية للصةةةحفيين الفلسةةةطينيين لتعليمهم مهاراس صةةةحافة البياناس، وكياية  .7

التعامل مع البياناس الخام واسةةتخالص المعلوماس وتحويلها إلف قصةةص صةةحاية مثيرة. 
 وتعريفهم بالبرامج والتقنياس واهدواس المتاحة لالستخدام مع صحافة البياناس.

س واضةةةةةةحة تضةةةةةةمن حت الصةةةةةةحفي في الوصةةةةةةول إلف البياناس إصةةةةةةدار قوانين وتشةةةةةةريعا .8
 والمعلوماس صستخدامها في صحافة البياناس، وتحمي الصحفي من المساءلة القانونية.

اسةةةةةةتحداف مسةةةةةةاقاس وتخصةةةةةةصةةةةةةاس صةةةةةةحاية جديدة في الجامعاس الفلسةةةةةةطينية لتدريس  .9
 صحافة البياناس لتخريج جيل من الصحفيين المؤهلين.
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 المراجع والمصادر

 أولا: القرآن الكريم

 :ثانياا: المراجع العربية

Bouchart ،M.  27  صةةةةةةةةةةةةةةحةةافةةة البيةةانةةاس أصةةةةةةةةةةةةةةبحةةت عةةالميةةة.. إليكم آخر م(. 2019أنريةةل
 ijnetم، الموقع: 2019أنريةةةةةةةل  23. تةةةةةةةاريخ اصطالع: والتحةةةةةةةديةةةةةةةاس اصتجةةةةةةةاهةةةةةةةاس

 https://ijnet.org/ar/resource/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8). 

Faure، G.  8  دواس خاصةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةحافة البياناس.. علف الصةةةةةةةةةةةحفيين أ م(.2019سةةةةةةةةةةةبتمبر
م، الموقع: 2021ينةةةةةاير  14، تةةةةةاريخ اصطالع: ااصسةةةةةةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاييين اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةةةةدامهةةةةة

 %D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8/https://ijnet.org/ar/story.) 

. 1. طاصتصال واإلعالم في المجتمعاس المعاصرم( 2004أنو أصبع. صال  خليل.  
 اهردن: دار آدم للدراساس.

، تاريخ اصطالع: اإلعالم والتكنولوجيا.. َمن يقود َمن؟ م(.2018مايو  15اإلفرنجي، محسةةةةةةن.  
 (.https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/267م، الموقع:  2021يناير  15

م( البياناس الضخمة واتخاذ القرار في جامعة الملك سعود: دراسة تقييمية 2018اهكلبي، علي.  
، معية المكتباس المتخصةةةةةةصةةةةةةةج –مجلة دراسةةةةةةاس المعلوماس والتكنولوجيا  .لنظام اتقان

 15 ،)2 – 12. 
 [. تةاريخPDF] البيةانةاس الضةةةةةةةةةةةةةةخمةة ومجةاصس تطبيقهةا(. م2017نوفمبر  01البةار، عةدنةان.  

 :الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع م،2019أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  13: اصطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالع
 -Week-the-of-https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=285260&fn=Article

2017.pdf-November-01-Albar-Adnan.) 

اصتجاهاس الحديثة إلخراج صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس اإلنفوجرافيك في  م(.2018لجين   باقاسةةةةةةةةةةةةةةي،
، المجلة العربية لإلعالم عكاظ –الصةةحف السةةعودية: دراسةةة تطبيقية علف صةةحيفة مكة 

 .506 – 457(، 20واصتصال،  
. الطباعة قديماً : كيف ومتف ندأس فكرة الطباعة اآللية ؟ م(.2016أكتوبر  10سةةةةلايا   بشةةةةري،

م، الةةةةةةةةةمةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةع: مةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةع تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةة 2020مةةةةةةةةةايةةةةةةةةةو  13ع: اصطةةةةةةةةةال ختةةةةةةةةةاريةةةةةةةةة
 https://www.ts3a.com/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8.) 

https://ijnet.org/ar/resource/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn6Kj7u6_uAhVBw4sKHaNEAmoQFjAKegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgjfaure%3Flang%3Dar&usg=AOvVaw2oVjBeb6LDYbIbrg4nW5AQ
https://ijnet.org/ar/story/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/267
https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=285260&fn=Article-of-the-Week-Adnan-Albar-01-November-2017.pdf
https://www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=285260&fn=Article-of-the-Week-Adnan-Albar-01-November-2017.pdf
https://www.ts3a.com/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B/


137 

 

 . ن.، تونس: د1م(. دليل صحافة البياناس، ط2019نلعيد، نهف.  

 القاهرة:. د.ط. نترنت والصحافة اصلكترونية: رؤية مستقبليةاإل م(.2008ماجد.   تربان،
 .الدار المصرية اللبنانية

م، الموقع: 2020أنريل  08. تاريخ اصطالع: [PDF]جاكسةةةةةون، دونالد.  د. س(. تاريخ الكتابة 
http://allamkhoudr.yolasite.com/resources/Story_Writing_PDF.pdf. 

، تاريخ صةةةحافة البياناس.. معلوماس مطروحة في الطرقاسم(. 2016مايو  26رشةةةيد  جنكاري، 
 مةةةةةةةةعةةةةةةةةهةةةةةةةةد الةةةةةةةةجةةةةةةةةزيةةةةةةةةرة لةةةةةةةةإلعةةةةةةةةالمم، الةةةةةةةةمةةةةةةةةوقةةةةةةةةع: 2020أنةةةةةةةةريةةةةةةةةل  18اصطةةةةةةةةالع: 

 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/237). 
أنريل  13طالع: تاريخ اص .لمحة عن البياناس الضةةةةةةةةةةةةةةخمةم(. 2013يوليو  24حبش، محمد.  
https://www.tech-  ، الةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةع: مةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةع عةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةم2020

data/-big-is-wd.com/wd/2013/07/24/what.) 

أنريل  14تاريخ اصطالع:  .الصةةةحافة في عصةةةر البياناسم(. 2019أكتوبر  12  د.حذيفة، أحم
 (.https://www.noonpost.com/content/29493  موقع نون نوست م، الموقع:2020

 . القاهرة: عالم الكتب.2. طبحوف اصعالم اهسس والمباد م(. 2006حسين، سمير.  
البياناس الضةةةخمة ما أهميتها وما أهمية اصسةةةثمار في م(. 2017مارس  25خاشةةةقجي، صةةةالو  
 م،2019أنريةةل  13. تةةاريخ اصطالع: .. وكيف سةةةةةةةةةةةةةةتؤثر في حيةةاتنةةا وقراراتنةةا؟تحليلهةةا 

: ركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
 https://www.urecten.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%.) 
واجه غياح المعلوماس ونقص المهاراس... تحدياس ت م(.2019نوفمبر  25فتحية   الدخاخني،

 م، الموقع: الشةةةةةةةةةةةةةرق اهوسةةةةةةةةةةةةةط2020أنريل  18، تاريخ اصطالع: "صةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس"
 https://aawsat.com/home/article/2006926/%D8%BA%D9%8A%D8%A7). 

في الصةةةةحافة الفلسةةةةطينية: دراسةةةةة حالة لصةةةةحيفة  اإلنفوجرافيكم(. 2018الدلو، جواد.  
 .27 – 1(، ص 2 26، مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوف اإلنسانية، الرسالة

التوظيف الصحفي لإلنفو جرافيك في م(. 2019الربيعي، نيرق والايصل، عبد اهمير.  
  بحث مستل من أطروحة دكتوراة(. بغداد: جامعة بغداد. يةالمواقع اإلخبار 

http://allamkhoudr.yolasite.com/resources/Story_Writing_PDF.pdf
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/237
https://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data/
https://www.tech-wd.com/wd/2013/07/24/what-is-big-data/
https://www.noonpost.com/content/29493
https://www.urecten.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2006926/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%C2%AB%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%C2%BB
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في ترشةةةةةةةيد اتخاذ  Big Dataم(. دور تحليل البياناس الضةةةةةةةخمة 2018رشةةةةةةةوان، عبد الرحمن.  
مجلة الدراسةةةةةةةةةاس  .القراراس المالية واإلدارية في الجامعاس الفلسةةةةةةةةةطينية: دراسةةةةةةةةةة ميدانية

 .41 – 22(، 1 11، اصقتصادية والمالية

.  1سامي ناشد. ط، ترجمة اهفكار المستحدثة وكيف تنتشرم(. 1991روجرز. إفريت.  
 القاهرة: عالم الكتاح.

م(. نظم إدارة قواعد البياناس الضةةةةةخمة: دراسةةةةةة حالة لنظام أباتشةةةةةي هادوح 2019سةةةةةيد، أحمد  
Hadoop Apache.  184 – 121(، 23،  اعلممجلة. 

الموسةةةةةةةةوعة العربية لمصةةةةةةةةطلحاس علوم م(. 2018شةةةةةةةةامي، أحمد محمد، وحسةةةةةةةةب هللا، سةةةةةةةةيد.  
 . د. ط. القاهرة: المكتبة اهكاديمية.والحاسباسالمكتباس والمعلوماس 

 فيdata big  الضةةخمة البياناس تحليالس صسةةتخدام مقترو نموذج .م(2018شةةحاتة، محمد.  
 مع اإلسةةةتراتيجي اهداء تقييم مؤشةةةراس علف وانعكاسةةةاتها المالية التقارير جودة تحسةةةين
 – 433(، 4،  التجارة والتمويلمجلة  .المصةةةةةةةرية بالبيئة تطبيقي ودليل ميدانية دراسةةةةةةةة
495. 

قانون حت الوصةةول إلف المعلوماس  م(.2019ديسةةمبر  23نرمين.   وحبوش، ، صةةفاءالشةةنباري 
د منةةةةذ  م، الموقع: 2021ينةةةةاير  15، تةةةةاريخ اصطالع: عةةةةامةةةةا في فلسةةةةةةةةةةةةةةطين 12مقيةةةة 

 https://youthpal.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.) 
تاريخ  .عصةر البياناس الضةخمة.. كيف اسةتفاد العالم منها؟م(. 2018فبراير  28  .الشةيخ، رايد

الةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةةةربةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةةةةةةةت م، الةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةةةةةع: 12/4/2020اصطةةةةةةةةةةةةةةةةالع: 
 https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/02/28/%D8%B9%D8%B5%.) 

 د. ط. غزة: مكتبة آفاق. .مقدمة في اإلحصاءم(. 2017  .صافي، سمير خالد
Nature and Types of Data [Word .]طبيعة وأنواع البياناس صةةةةةافي، سةةةةةمير.  د. س.(. 

 :الةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةةةةةةع م،2019أنةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةةةةةل  11: اصطةةةةةةةةةةةةةةةةةالع تةةةةةةةةةةةةةةةةةاريةةةةةةةةةةةةةةةةةخ
 %D8%B7%D8%A8%D9http://site.iugaza.edu.ps/ssafi/files/2014/04/..) 

مكتبة ومطبعة ة: اإلسةةةةةةةةةةةةةةكندري. 1. طنظرياس اصتصةةةةةةةةةةةةةةالم(. 2001محمد.  الطنوبي، 
 .إلشعاع الفنيةا

https://youthpal.org/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D9%8A-%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B0-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018/02/28/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F
http://site.iugaza.edu.ps/ssafi/files/2014/04/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA.pdf
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C
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. تةةاريخ اصطالع: مةةا هو الفرق نين المعلومةةاس والبيةةانةةاس والمعرفةةة د. س(.  .عبةةد الحميةةد، رنةةدا
ferencehttps://www.thaqfya.com/dif-ية  م، الموقع: معلوماس ثقاف2020أنريل  10

data-information-between.) 

. القاهرة: 1. طالبحث العمي في الدراسةةةةةةةةةةةةةاس اإلعالميةم(. 2000عبد الحميد، محمد.  
 عالم الكتب.

. القاهرة: عالم 1. طتحليل المحتوى في بحوف اإلعالمم(. 2010عبد الحميد، محمد.  
 الكتب.

جامعة السةةةةةةلطان قانوس: واقعها وأثر م(. البياناس الضةةةةةةخمة في مكتباس 2018عبد هللا، خالد.  
المجلة العراقية  .دور المدراء كمتغير وسةةةةةةةةةةةةةيط لالسةةةةةةةةةةةةةتفادة منها في تحسةةةةةةةةةةةةةين الخدماس

 .52 – 23(، 1 9، لتكنولوجيا المعلوماس

توظيف صةةةةةةةةةةةةحافة البياناس داخل غر  اهخبار في م(. 2020أنو عبدون، يوسةةةةةةةةةةةةف.  
  رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق اهوسط، اهردن. وسايل اإلعالم اهردنية

أنريل  22. تاريخ اصطالع: لماذا صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس اآلن؟م( 2015فبراير  02العراقي، عمر  
 ijnetم، الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع: 2020

(https://ijnet.org/ar/story/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7). 

مهاراس أسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية لتصةةةةةةةةةب  صةةةةةةةةةحفي نياناس، تاريخ  4م(. 2014نوفمبر  24  والعراقي، عمر 
ijnet  -https://ijnet.org/ar/story/4م، الةةةةةةةمةةةةةةةوقةةةةةةةع: 2020أنةةةةةةةريةةةةةةةل  21اصطةةةةةةةالع: 

%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%). 

. تةاريخ عنةاصةةةةةةةةةةةةةةر فريت العمةل في صةةةةةةةةةةةةةةحةافةة البيةانةاسم(. 2019مةارس  19العراقي، عمرو  
 ijnetم، الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع: 2020أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  21اصطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالع: 

 https://ijnet.org/ar/story/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1). 

 م(. دليل صحافة البياناس لتغطية حقوق اإلنسان. د. ط.، عمان: د.ن.2017العراقي، عمرو  

نفوجرافيةةك في المواقع اإلخبةةاريةةة الفلسةةةةةةةةةةةةةةطينيةةة إلواقع ام(. 2019عصةةةةةةةةةةةةةةةةافرة، علي.  
غزة،  - رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير غير منشةةةةةورة(. الجامعة اإلسةةةةةالمية والمصةةةةةرية: دراسةةةةةة تحليلية مقارنة

 فلسطين.

المجلة  .م(. أهمية ودور الرقم الوطني في تقليص البياناس الضةةةةةةةخمة2015سةةةةةةةعد.   أنو علوان،
 .40 – 35(، 8 4، العربية الدولية المعلوماتية

https://www.thaqfya.com/difference-between-information-data-knowledge/
https://www.thaqfya.com/difference-between-information-data-knowledge/
https://ijnet.org/ar/story/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%9F
https://ijnet.org/ar/story/4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ijnet.org/ar/story/4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ijnet.org/ar/story/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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مجلة  .م(. البياناس الضةةةةةةةخمة وتحليالتها: المفهوم والخصةةةةةةةايص والتطبيقاس2018علي، أحمد  
 .444 – 411(، 49 2، جامعة سوهاج –كلية اآلداح 

يد.   . ننغازي: 1. طالبحث العلمي مفهومه وإجراءاته ومناهجهم(. 1994عمر، السةةةةةةةةةةةةةة
 منشوراس جامعة قاريونس.

تدريس مسةةةةةةةةةةةاق "صةةةةةةةةةةةحافة البياناس" في الجامعاس  م(.2016نوفمبر  18بسةةةةةةةةةةةام.   عويضةةةةةةةةةةةة،
م، الةةةةةةةمةةةةةةةوقةةةةةةةع: 2021يةةةةةةةنةةةةةةةايةةةةةةةر  15، تةةةةةةةاريةةةةةةةخ اصطةةةةةةةالع: الةةةةةةةفةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةةةةيةةةةةةةنةةةةةةةيةةةةةةةة

 https://www.maannews.net/articles/877236.html.) 
كيف نسةةةةةةةةةةةةةةتخرج اهخبار من أكوام اهرقام والمعلوماس في . (م2015 . جوناثان وآخرون ، غراي

قطاع ضبط الجودة والمعايير التحريرية بشبكة : الدوحة ).محمد شقيرترجمة  ، اإلنترنت
 .الجزيرة
 .استخدام البياناس والمعلوماس في تحسين اهداء اإلداري والتربوي م(. 2013  .الفريجاس، غالب

 د. ط. عمان: دار غيداء.
، تاريخ اصطالع: تطور صةةةةةةةةةةةةةةحافة البياناس في تونس والعالم العربي  د. س.(. الفريحة وآخرون 
 .)https://arcg.is/1mPve90( م، الموقع:2020أنريل  18

دليل صحافة البياناس".. طريقك إلنشاء قصص صحاية "م(. 2020فبراير  05قنديل، أسماء   
 ijnetم، الةةمةةوقةةع: 2020مةةةةةةةايةةو  15. تةةةةةةةاريةةخ اصطةةالع: مةةةةةةةدفةةوعةةةةةةةة بةةةةةةةالةةبةةيةةةةةةةانةةةةةةةاس

 -https://ijnet.org/ar/story/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84

%D8%B5%D8.) 
، تاريخ اصطالع: العربي يتفوق بصةةةةحافة البياناس“ إنفوتايمز”م(. 2018يونيو  11كريزم، خالد  
 م، الةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةع: مةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةةرة لةةةةةةةةةةةإلعةةةةةةةةةةةالم2020ريةةةةةةةةةةةل أنةةةةةةةةةةة 20

(https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/306). 

 15. تاريخ اصطالع: صةةحافة البياناس.. اهرقام تسةةرد القصةةةم(. 2016أكتوبر  9كريزم، خالد  
م، الةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةع: مةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةةةرة لةةةةةةةةةةةةإلعةةةةةةةةةةةةالم 2020مةةةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةةةو 

 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/230.) 
. تاريخ صةةةةحافة البياناس.. اتجاه جديد لتحديث الصةةةةحافةم(. 2018أكتوبر  16اللبان، شةةةةريف  

 م، الةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةع: الةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةوابةةةةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةوز2020 أنةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةل 21اصطةةةةةةةةةةةةالع: 
 https://www.albawabhnews.com/3317556?fbclid=IwAR16bslDxKI). 

https://www.maannews.net/articles/877236.html
https://arcg.is/1mPve90
https://ijnet.org/ar/story/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ijnet.org/ar/story/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/306
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/230
https://www.albawabhnews.com/3317556?fbclid=IwAR16bslDxKIX1XEEHfBQHQd5Fgnu9aObbtbl8GacaJrKzCQXXym5WRxYFu8
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اإللكترونية الفلسةةةةةطينية لإلنفو جرافيك: دراسةةةةةة (. اسةةةةةتخدام المواقع م2018لبد، عبير.  
 .20 – 11(. ص 12 6. المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوو والتعلم اإللكترونينة. تحليلية مقار 

مجلة الحكمة للدراسةةةةةةةةةةةةاس  .م(. البياناس الضةةةةةةةةةةةةخمة وصةةةةةةةةةةةةناعة المعلوماس2018لطاني، مريم  
 .80 – 56(، 16،  اإلعالمية واصتصالية

صةةةةةةةةةةحافة البياناس ودورها في نشةةةةةةةةةةر اإلحصةةةةةةةةةةايياس فبراير(.  10 - 09م، 2016أمل  محمد، 
: الرسةةةمية، ورقة مقدمة إلف المؤتمر الدولي العلمي الخامس لإلحصةةةاييين العرح، القاهرة

 واإلحصاء. العامة للتعبئة المركزي  الجهاز
تاريخ اصطالع: ، ؟Big Dataما هي البياناس الضخمة م(. 2018ديسمبر  09محمد، ناريمان  

 م، الةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةةةةةةةةةع: أخةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةار الةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةوم2020أنةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةةةةةةةل  13
 hbarelyom.com/news/newdetails/2769059/1/%D9%85%D8https://ak.) 

. عمةةةةان: كنوز 1. طبحوف اصعالم اهسةةةةةةةةةةةةةةس والمبةةةةاد م(. 2011مزاهرة، منةةةةال.  ال
 المعرفة.

. الدوحة: معهد الجزيرة صحافة البياناس دليل أساسي للصحفيينمعهد الجزيرة لإلعالم  د. س.(. 
 لإلعالم.

 [.نرنامج مسةةةةةةةةةةةجل] فريت العمل -صةةةةةةةةةةةحافة البياناس معهد الجزيرة لإلعالم.  منتج(.  د. س.(. 
https://institute.aljazeera.net/ar/media- م، الموقع:2020أنريل  21تاريخ اصطالع: 

tips/%D8%B5%D8%AD%D8%. 

. المجلة المصةةةةةةةرية م(. أثر البياناس الضةةةةةةةخمة علف جودة التقارير المالية2018المغازي، منار  
 .339 – 313(، 2 42، للدراساس التجارية

دور البياناس الضةةةخمة في دعم التنمية المسةةةتدامة  م(.2019.  صةةةبرينة، وشةةةبيلة، مقدم مقناني،
 .12 – 1(، 4  .مجلة دراساس المعلوماس والتكنولوجيا، بالدول العربية

. 1. طاصتصةةةةال ونظرياته المعاصةةةةرةم(. 2012مكاوي. السةةةةيد، حسةةةةن وليلي حسةةةةين.  
 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.

 303(، 3 2، صةةةةةحافة البياناس: طرو معرفي. مجلة البحوف العلميةم(. 2017المنفي، محمد  
– 316. 
خطواس إلنجاز قصةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةحاية من  10م(. 2016فبراير  26.  منتج(.  Infotimesموقع 

 م، الموقع:2020أنريةةةةةةةل  21تةةةةةةةاريخ اصطالع:  [.نرنةةةةةةةامج مسةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةل] البيةةةةةةةانةةةةةةةاس

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2769059/1/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-Big-Data-%D8%9F
https://institute.aljazeera.net/ar/media-tips/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://institute.aljazeera.net/ar/media-tips/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=PrT3aQjlxs8&featu

re=emb_title 

صحافة البياناس.. كيف تجد قصًصا خبريةً في أغسطس(.  19م، SciDevNet  2013موقع 
 م، الةةةةةةةةةمةةةةةةةةةوقةةةةةةةةةع:2020أنةةةةةةةةةريةةةةةةةةةل  22. تةةةةةةةةةاريةةةةةةةةةخ اصطةةةةةةةةةالع: هرقةةةةةةةةةامثةةةةةةةةةنةةةةةةةةةايةةةةةةةةةا ا

-how-guide/datajournalism-https://www.scidev.net/mena/journalism/practical

numbers.html?-in-stories-find-to. 
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 .من المعلوماس
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 .Access - Solarقواعد البياناس، مثل:  أدواس     .7.17
 .Google Maps - Google Earthخرايط جوجل      .8.17
 أخرى، أذكر.......................................................................     .9.17
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في فلسطين من وجهة  البياناتالتي يمكن توظيفها مع صحافة  المتاحة البرامجما أهم  .18
 (يمكن اختيار أكثر من إجابة) ؟نظرك

 .Adobe Suite ، مثل:نرامج تحرير الصورة والفيديو     .1.18
 - Highcharts - Carto Tableauنرامج ومواقع تصميم الرسوم البيانية، مثل:      .2.18

Google Chart Tools - Online Charts. 
 .click2map – Umap -Storymap JSمثل:  نرامج ومواقع رسم الخرايط،     .3.18
 .Timeline JSنرامج ومواقع تصميم الخط الزمني التفاعلي، مثل:      .4.18
  Infogram – Visually – Vizualize meرافيك، مثل: جنرامج ومواقع تصميم ال     .5.18
 نرامج تصميم صفحاس الويب.     .6.18
 نرامج تطوير البرمجياس الحاسوبية.     .7.18
 .أخرى، اذكر......................................................................     .8.18
 ؟هل يمكن للصحفي الفلسطيني الوصول إلى البيانات بسهولة .19

 ص     .3.19  .إلف حد   ما    .2.19 نعم.                        .1.19
 

حدد درجة العَلقة بين صحافة البيانات وحق  .20 
تدفق المعلومات في فلسطين من خَلل الفقرات 

شدة التالية:
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا
ير 
غ

 

ير 
غ

شدة
ق ب

واف
م

 

تحتاج صحافة البياناس قوانين تكفل حت الحصول علف   .1.20
 المعلوماس

     

تتطلب صحافة البياناس أن تسم  الحكومة للصحفي باصطالع علف   .2.20
      البياناس

تستلزم صحافة البياناس أن تسم  المؤسساس والشركاس للصحفي   .3.20
 بالوصول للبياناس واصطالع عليها

     

البياناس سهولة تجاوح المواطنين مع تساؤصس تتطلب صحافة   .4.20
 الصحفيين وتزويدهم بالمعلوماس

     

تحتاج صحافة البياناس أن يتاو للصحفيين اصطالع علف أرشيف   .5.20
 البياناس في المؤسساس الحكومية والخاصة والشركاس

     

تقتضي صحافة البياناس الكشف عن المعلوماس التي لم ُتستثَن   .6.20
 ننص قانوني

     

      تحتاج صحافة البياناس أن تكون المعلوماس المستثناة قانونًا محدودة  .7.20
 
 
 
 

0 0

0 
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 تحديات صحافة البيانات ومقترحات تطويرها. المحور الخامس:
يمكن ) ؟أهم التحديات التي تواجهها صحافة البيانات في فلسطين من وجهة نظركما  .21

 (اختيار أكثر من إجابة
 صعوبة الوصول إلف البياناس الحكومية.       .1.21
 عدم وجود آلياس تنظيمية وأرشياية للبياناس في المؤسساس الحكومية والخاصة.       .2.21
 عدم وجود قانون في فلسطين يضمن حت تداول البياناس والمعلوماس.       .3.21
 س أو بعد نشرها.للمعلوما خو  الصحفي من التعرل لعقوباس أثناء محاوصته الوصول       .4.21
 خو  الجهاس المعنية من المحاسبة وتداعياس كشف البياناس والمعلوماس.       .5.21
 عدم إدراك المؤسساس الصحاية ههمية إعداد قصص صحاية مدعومة بالبياناس.       .6.21
 عدم وجود أقسام خاصة بصحافة البياناس داخل المؤسساس اإلعالمية.       .7.21
 المؤسساس الصحاية إلف المعداس والبرمجياس الالزمة لصحافة البياناس.افتقار        .8.21
 علف إنتاج قصص صحاية مدعومة بالبياناس.ين عدم وجود صحفيين متخصصين قادر        .9.21

 التدريب علف مهاراس صحافة البياناس.و  التأهيل إلف افتقار الصحفيين     .10.21
 أخرى، اذكر......................................................................     .11.21

 (يمكن اختيار أكثر من إجابة) ؟مقترحاتكم لتطوير صحافة البيانات في فلسطينما  .22
 توفير قواعد نياناس تخدم العمل الصحفي.       .1.21
 إصدار قوانين وتشريعاس تكفل حت الحصول علف البياناس.       .2.21
 وضع آلياس تنظم عملية الحصول علف البياناس من المؤسساس الحكومية والخاصة.       .3.21
 تشجيع المؤسساس الصحاية علف تبني إنتاج قصص صحاية مدعومة بالبياناس.       .4.21
 إنشاء أقسام خاصة بصحافة البياناس.       .5.21
 يم دوراس تدريبية للصحفيين لتعزيز مهاراتهم بصحافة البياناس.تنظ       .6.21
 توفير اهدواس والتقنياس الالزمة التي تسهل عمل صحفيي البياناس.       .7.21
 تشكيل فرق عمل خاصة بصحافة البياناس، بحيث يقوم كل عضو بالدور المنوط به.       .8.21
 .الفلسطينية رامج اإلعالم بالجامعاسإضافة مساقاس خاصة بصحافة البياناس في ن       .9.21

 أخرى، اذكر......................................................................     .10.21

 ..،شكراا لحسن تعاونكم

  


