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 :الممخص
كان لإلعالم ومازال دورا ميما في صنع وتأجيج وتغيير العديد من القضايا 
المجتمعية ومنيا قضية السمم األىمي وما يعبر عنو كمفيوم في الحفاظ 
عمى األمن ورفض القتل واالقتتال والدعوة إليو أو التحريض عنو , شفويا , 

إرسال رسائل إعالمية عن طريق وسائل  أو عن طريق نشر أو بث أو
اإلعالم التقميدية  أو وسائل التواصل االجتماعي والتي تدعو إلى التصادم 
وخمخمة األمن وانتياك سيادة الدول ,يتطرق البحث إلى مواضيع السمم 
األىمي سواء كانت سياسية أم عسكرية أم مكافحة اإلرىاب أم حقوق 

ي وتوظيفيا في نوع جديد من الصحافة اإلنسان وعالقتيم بالسمم األىم
المتخصصة وىي صحافة البيانات والغرض منيا والمجال الجغرافي 
لممواضيع في في موقع قناة سكاي نيوز عربية .)السمم األىمي في صحافة 
البيانات موقع سكاي نيوز عربية أنموذجا( وقد توصمت الباحثة إلى نتائج 

ذات طابع سياسي , قمة اىتمام  منيا: ان أكثر مواضيع السمم األىمي
الموقع بمواضيع حقوق اإلنسان الخاصة بالسمم األىمي , واىتم الموقع 
باإلحداث العربية والدولية عمى حد سواء . ومن ابرز النتائج :ضرورة 
اعتماد الموضوعية في تناول مواضيع السمم األىمي وعدم االنحياز لجيات 

ورة إعطاء أىمية اكبر لمواضيع معينة لتحقيق المصداقية فضال عن ضر 
 حقوق اإلنسان المتعمقة بالسمم األىمي.
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Abstract: 

The media had and still has an important role in making, 

fueling and changing many societal issues, including the 

issue of civil peace and what is expressed as a concept in 

maintaining security and rejecting killing and fighting 

and calling for it or inciting it, orally, or by publishing, 

broadcasting or sending media messages through the 

media. Traditional or social media, which call for 

collision, breach of security, and violation of state 

sovereignty, the research deals with issues of civil peace, 

whether political or military, combating terrorism, or 

human rights, and their relationship to civil peace, and 

their use in a new type of specialized journalism, which 

is data journalism, its purpose, and the geographical area 

of topics. On the Sky News Arabia website. 

(Civil peace in data journalism, Sky News Arabia is a 

model). The researcher reached conclusions, including: 

that most issues of civil peace are of a political nature, 

the site’s lack of interest in human rights issues related to 

civil peace, and the site’s interest in both Arab and 

international events. Among the most prominent results: 

the need to adopt objectivity in dealing with issues of 

civil peace and non-alignment with certain parties to 

achieve credibility, as well as the need to give greater 

importance to human rights issues related to civil peace 
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 المقدمة
يشيد العالم اليوم دورا ميما لإلعالم في صنع السمم األىمي عن طريق المحتوى 

فيما يقوم بو أحيانا من دور تحريضي والمضامين الذي يقدمو سواء في تعزيز السمم األىمي أو 
عن طريق سيل ىائل ومتدفق من الرسائل التي يقدميا لجميور متنوع ومختمف الثقافات ومدى 

 تقبمو لتمك الرسائل سواء كانت رسائل صادقة أم كاذبة.
في بمدان عربية ودولية كثيرا ما يشوبيا التوتر زعزعة لمسمم األىمي من احتجاجات 

رىاب , لذلك وحراك شعبي ومظ اىرات وانتخابات وامن دولي وسيادة دول وعنف وقتل وا 
يتطرق البحث إلى السمم األىمي في تخصص حديث نسبيا من الصحافة المتخصصة وىي 

 صحافة البيانات وكيفية توظيفيا وعرضيا لمواضيع السمم األىمي .
لمدراسة يتكون البحث من ثالث مباحث , يتناول المبحث األول اإلطار المنيجي 

,فيما يتناول المبحث الثاني جانبين األول يتناول السمم األىمي كمفيوم وجيات رئيسة مكمفة 
بتوفير األمن والعدالة ومقومات وعوامل السمم األىمي , المبحث الثاني يتطرق عمى صحافة 

ناول البيانات مفيوميا ونشأتيا وأىميتيا فضال عن أنواعيا والمجاالت التي تغطييا , فيما يت
 المبحث الثالث الجانب التحميمي لمدراسة وصوال إلى النتائج والتوصيات.

 المبحث األول :اإلطار المنهجي
 مشكمة البحث

المشكمة البحثية ىي كل ما يحتاج إلى حل  من الظواىر والوقائع التي تحيط 
بحثا عمميا باإلنسان أو يتدخل ىو في إيجادىا , فالعمل البحثي الذي بقوم بو الشخص ال يعد 
ولذلك إن  (2)ما لم يستيدف حل مشكمة معينة أو تفسير ظاىرة أو إضافة معرفة جديدة .

 (1)اختيار مشكمة البحث تعد من أىم المواضيع التي يجب إن ينتبو إلييا الباحث بدقة تامة.
وتكمن مشكمة البحث في التعرف عمى كيفية توظيف صحافة البيانات لمواضيع السمم 

 -طريق طرح التساؤالت اآلتية:األىمي,عن 
ما مدى  اىتمام موقع )سكاي نيوز عربية( باستخدام صحافة البيانات  لمعالجة  -2

 موضوعات السمم األىمي ؟
 ما ىي أكثر الموضوعات تداوال لمسمم األىمي في صحافة البيانات؟ -1
 ما ىي أكثر الفنون الصحفية التي تناولت السمم األىمي في صحافة البيانات؟ -3
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 أهمية البحث
تنبع أىمية البحث كونو يسمط الضوء عمى موضوعات السمم األىمي في نوع جديد من 
الصحافة المتخصصة وىي صحافة البيانات وكيف تم ابرازىا فنيا لجذب انتباه الجميور, 
وأيضا  بكونو من البحوث القميمة التي تناولت السمم األىمي في صحافة البيانات  في المواقع 

ونية عن طريق ما تقوم بو الدراسة من تحميل لممحتوى اإلعالمي الذي تناولو الموقع االلكتر 
 موضوع الدراسة.

 أهداف البحث
 -تتمثل أىداف البحث في اإلجابة عن تساؤالت المشكمة:

 التعرف عمى كيفية استخدام صحافة البيانات لموضوعات السمم األىمي. -2
 مم األىمي في صحافة البيانات.التعرف عمى  الموضوعات األكثر تداوال لمس -1
التعرف عمى أكثر الفنون الصحفية التي تناولت مواضيع السمم األىمي في صحافة  -3

 البيانات.
 منهج البحث

ان المنيج العممي ىو أسموب لمتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحميميا 
 (3)ىرة موضوع البحث.وعرضيا وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق  معقولة حول الظا

وقد تم االستعانة بالمنيج الوصفي فيو يعد مالئما لدراسة الظواىر اإلنسانية 
واالجتماعية لما يقدم من بيانات عن واقع الظاىرة والعالقات بين أسبابيا ونتائجيا 

 (4)وتحميالتيا.
واستخدمت الباحثة طريقة تحميل المضمون في جمع البيانات وتسجيميا وتحميميا 
باالستعانة باستمارة تحميل المضمون والتي تضمنت الفئات الرئيسة والفرعية المناسبة لموضوع 

 البحث.
 مجتمع البحث

يتمثل مجتمع البحث في الموقع االلكتروني لقناة سكاي نيوز عربية,وتم اختيار 
موضوع السمم األىمي في صحافة البيانات باستخدام أسموب الحصر الشامل لمدة عام من 

 (موضوعا .16وقد بمغ مجموع الموضوعات ) 32/21/1029ولغاية  2/2
 حدود البحث
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ان تحديد حدود البحث يعد خطوة مكممة لخطوات إجراء البحث , وتتمثل حدود 
 -البحث باالتي :

: تم اختيار الموقع االلكتروني لقناة سكاي نيوز عربية ليكون أوال :الحدود المكانية
 -األخرى وذلك لألسباب اآلتية : ممثال لممواقع اإلخبارية

كونو من بين أىم  المواقع اإلخبارية العربية اذ يبمغ عدد زوار الموقع أكثر من  -2
(24,10. )%(5) 

 يولي الموقع اىتماما كبيرا  في صحافة البيانات. -1
ولغاية  2/2/1029: تتمثل الحدود الزمانية بالمدة من ثانيا: الحدود الزمانية

المدة شيدت تغيرات وتوترات وأوضاع غير مستقرة عمى المستوى  كون ىذه 32/21/1029
 العربي والدولي انعكست عمى السمم األىمي.

 أدوات البحث
استخدمت الباحثة استمارة التحميل والتي  تعد أداة ميمة من أدوات البحث العممي , 

عمى  لتتضمن محاور التحميل والفئات الرئيسة والفرعية بموضوع البحث, والتي عرضت
 مجموعة من المحكمين*

 إجراءات تحميل المضمون
تحديد وحدات التحميل :استخرجت الباحثة موضوعات السمم األىمي في صحافة -أ

, باستخدام وحدة تحميل الموضوع  1029البيانات في موقع سكاي نيوز عربية لعام 
وحدات  أو الفكرة لكونيا الوحدة المالئمة لتحميل المحتوى ,وتمثل ىذه الوحدة أىم

المضمون وأكثره اإفادة وتعد إحدى الدعامات األساسية في تحميل المواد اإلعالمية 
.(6) 

 تحديد فئات التحميل : -ب
فئات التحميل ويقصد بيا التصنيفات الرئيسة والفرعية لممادة التي يتم تحميميا , ويتم 

 (.7)تحديد فئات تحميل المضمون بناء عمى أىداف البحث وتساؤالتو.

تم استخدام فئة )ماذا قيل( لدراسة مضمون السمم األىمي في موقع سكاي نيوز وقد 
 عربية  وفئة )كيف قيل( لدراسة شكل عرض الموضوعات في الموقع المذكور.

 فئات )ماذاقيل(
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 المحور األول :فئات الموضوعات وتضم الفئات الرئيسة اآلتية:
من كل مالو عالقة بالسمم الموضوعات السياسية وعالقتيا بالسمم األىمي : وتتض -2

األىمي في صحافة البيانات كالموضوعات المتعمقة بالسيادة الوطنية واالنتخابات 
والعالقات الدبموماسية بين الدول واالحتجاجات والحراك الشعبي لممتظاىرين إثناء 

 مدة البحث.
ت موضوعات السمم األىمي والنزاعات العسكرية: مثل القضايا المتعمقة بالمواجيا -1

 والعمميات العسكرية وامن الدول .
موضوعات مكافحة اإلرىاب وتعزيز السمم األىمي مثل دعم اإلرىاب والقتل  -3

 والعنف.
موضوعات عالقة حقوق اإلنسان بالسمم األىمي :وتتضمن عمميات التيجير  -4

 ألقسري التي طالت النازحين والالجئين وأيضا المساعدات اإلنسانية.
 ثانيا: فئة )كيف قيل(

 ويتضمن الفئات الرئيسة اآلتية:
المجال الجغرافي لمواضيع السمم األىمي في صحافة البيانات :تضمنت  -2

 إحداثا عربية ودولية .
فئة شكل أو نمط النشر أو اإلذاعة: وتشمل الفنون الصحفية المستخدمة في  -1

عرض موضوعات السمم األىمي في صحافة البيانات مثل الخبر والتحقيق 
 والتقرير.

دمات المصاحبة لمموضوع: وتتضمن الخدمات المصاحبة لصحافة الخ -3
البيانات وتشمل )المشاركة مع مواقع الواصل االجتماعي مثل فيسبوك و 

 تويتر ,اإلرسال عبر البريد االلكتروني(.
قناعي, إثارة تساؤالت. -4  أغراض تصميم صحافة البيانات :إعالمي, دعائي وا 

 فة البياناتالمبحث الثاني:السمم األهمي في صحا
 مفهوم السمم األهمي

عمال العنف الحاصل بين  يستخدم مصطمح السالم كمعاكس ومنافي لمحرب وا 
الشعوب المختمفة أو طبقات المجتمع المتباينة أو الدول المتنافسة, فحتى في وقت السمم يدخل 
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واضح الناس في الصراعات والسجاالت وتعارض اآلراء والرؤى ,والحمالت االنتخابية مثال 
عمى ىذا ,ومما يتبين من التاريخ جنوح الغالبية إلى وضع السالم كحالة طبيعية, منافية بذلك 

 (8)لمحرب والعنف كحالة شاذة ومعاكسة لمحالة الطبيعية وىي السالم .

فمعنى السمم األىمي )ان يعيش اإلنسان حياتو, ويمارس إعمالو بحرية مسؤولة وان 
و بيسر وسيولو دون إن يخشى االعتداء عمى حقو أو مالو يحصل عمى متطمبات عيشو وحقوق

 (9) أو عمى أمنو الشخصي أو امن أىمو.

ويعني )رفض كل إشكال القتال والدعوة اليو  التحريض عميو أو تبريره غبر خطابات 
أو مؤتمرات تحرض عمى زعزعة السمم االىمي بمنطق العقيدة الدينية أو القومية أو الحزبية 

اشعال حرب اىمية في المجتمع قد تقود إلى تحريم حق التفكير واالعتقاد من اجل 
 (20)والتعبير.

إذن ىي حالة السمم والوئام داخل المجتمع نفسو ,وفي العالقة بين شرائحو وقواه وعميو 
صفاء أجواء المجتمع من العدوان والصراعات يجعمو مييأ لمتعاون واالنطالق ويحفظ قوتو من 

وىذا لن يحقق السمم األىمي ابتداء من الدولة وانتياء بالفرد حتى يعم التسامح  اليدر والضياع
ال أصبح االقتتال شعارا تتبناه الدولة مما يؤدي ييما إلى إحداث انفصال في  والود بينيما,وا 

 (22.)منظوماتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية مما ييدد الوحدة الداخمية بالخطر

الظروف اإلنسانية ليحيا بأمن واطمئنان وحرية ,دون خوف من  وقد يتوفر لمفرد
اعتداء عمى حقوقو أو عرضو ومالو ,ويكون لعالقاتو ضابط من القيم واألعراف تحتكم لمتفاىم 

فيمكن ان تتضمن مفاىيم أخرى كالتعددية في اآلراء والعقائد  (21)والحوار في حل النزاعات .
وفي المواقف والطموحات ,وفي القيم والمبادئ والمصالح ,وفي األحزاب والمذاىب والحركات 

من خالل  (23)وفي التعددية القائمة عمى فكرة المواطن المتساوي في الحقوق والواجبات .
اشتراك جميع اإلطراف المعنية في العمل عمى منع الجريمة والنزاعات واتخاذ االستعدادات 

ع واالضطياد واإلخالء ألقسري,وىو يؤمن كذلك الضرورية لمواجية الكوارث , والحرية من القم
ضمان الممكية وحمايتيا ,فضال عن ذلك,يتوجب عمى المدن العمل مع مؤسسات الوساطة 
االجتماعية وتسوية النزاعات وتشجيع القانون بين األجيزة المكمفة بإنقاذ القانون وغيرىا من 

خدمات الصحة والتعميم  الييئات التي تتولى تقديم الخدمات االجتماعية )من قبيل
في ظل مجتمع حر خال من طبائع االستبداد عمى فكرة ورأيو وكينونتو البشرية  (24)واإلسكان(.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1567 ) 
 

وىنا يتأتى عمى  (25),الن الحرية ىي اقصر الطرق الموصمة لمحقوق دون اإلضرار باآلخرين.
عتباره ضرورة وطنية األجيزة األمنية تعزيز شراكات مدنية ليمتحم الجميع في السمم األىمي با

تقضي التكامل والتعاون لتحقيق األمن واالستقرار ومناىضة ثقافة العنف بمختمف إشكاليا 
حالل الفكر التنويري والمنفتح محل الضغائن واألخطاء والتجاوزات ولتصبح  وألوانيا , وا 

اظ عمى . إذن ىو الحف(26)العدالة المجتمعية شعارا قابال لمتحقيق في مجتمع امن ومزدىر.
رسال  األمن ورفض الترىيب والقتل واالقتتال والدعوة إليو والتحريض عنو , أو نشر وبث وا 
رسائل إعالمية عن طريق اإلعالم التقميدي واإلعالم الجديد تدعو إلى التصادم وخمخمة األمن 

 وانتياك سيادة الدولة.
 -الجيات الرئيسة المكمفة بتوفير األمن والعدالة:

 (27)-من الجيات المسؤولة عن توفير األمن والعدالة وىي:ىنالك العديد 
قوى األمن )القوات المسمحة والشرطة والمخابرات واألجيزة األمنية إلى جانب جيوش  -2

 التحرير وجيات التمرد( والييئات المكمفة بإنقاذ القانون والعدالة.
 ء العشائري((.)المحاكم وأجيزة النيابة والسجون وأنظمة القضاء التقميدية ))القضا -1

 األجيزة المكمفة باإلدارة والرقابة 
 (28)-وتتمثل في :

*أجيزة اإلدارة والرقابة التابعة لمسمطة التنفيذية )الرئاسة ,مجمس الوزراء,وزارة الدفاع 
 والداخمية و العدالة والمالية(.

مل تحت *أجيزة اإلدارة والرقابة التابعة لمسمطة التشريعية )البرلمان والمجان التي تع
 مظمتو ,مكاتب التحقيق العسكري(.

*جيات الرقابة غير الرسمية )مؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم ومراكز 
 األبحاث والمؤسسات الناشطة في مجال التأثير في السياسات.

 مقومات السمم األىمي
 -لمسمم األىمي مقومات عدة أىميا :

ىنالك بمد في العالم يمثل نقاء صافيا في تعزيز اإلدارة التعددية السممية: فميس -2
التعددية االجتماعية )دين واحد ومذىب واحد ,عرق واحد ,وقومية واحدة ,انتماء سياسي واحد 
وعقائد موحدة ,جغرافيا ونمط عيش موحد...الخ(. فالتعددية ظاىرة اجتماعية طبيعية مألوفة . 
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لمتنوع ,تحفظ لمجماعات المتنوعة العيش ويتوقف األمر عمى إدارة التعددية وفق إدارة سممية 
ضمن مساحات شاسعة ,لمتعبير عن تنوعيا في أجواء من االحترام المتبادل واحترام 

 (29) الخصوصية.
الحكم الرشيد: تركز المؤسسات الدولية بدرجات متفاوتة عمى تعزيز الحكم الرشيد -1

سيخ شفافية الحكومة ومصداقيتيا بصورة تعكس أىدافيا المتباينة ويتراوح ىذا التركيز من تر 
إلى التركيز عمى أىمية الحكم الرشيد في إعمال التنمية االجتماعية واالقتصادية وبناء 

 الديمقراطية.
ويعرف البنك الدولي الحكم بأنو)التقاليد والمؤسسات التي من خالليا تتم ممارسة 

عممية اختيار القائمين عمى السمطة في الدولة من اجل الصالح العام ويشمل ىذا التعريف 
السمطة ومراقبتيم واستبداليم ,وقدرة الحكومات عمى إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السممية 
بنجاعة واحترام المواطنين والدولة لممؤسسات التي تحكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية 

 (10)فيما بييا.

لمجتمعات المتحضرة احد أىم العوامل االحتكام إلى القانون :يمثل حكم القانون  في ا -3
الرئيسة لتحقيق السمم األىمي من خالل تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين 
مختمف الجماعات واإلفراد, ويقصد بحكم القانون ان الناس متساوون بغض النظر عن 

موقع االجتماعي االختالفات في الجنس أو الدين أو المون أو العرف ,وبغض النظر عن ال
من خالل إعالء صوت العقل وسيادة الحكمة ,واحترام االختالفات وتعزيز العيش المشترك 

 (12.)واإلقرار بالتنوع الذي يصون حريات اإلنسان وحقوقو

المسؤولية االجتماعية :من المفاىيم الحيوية الرتباطيا بتنظيم أفعال اإلنسان وما  -4
يجابية أو سمبية داخل الكيان االجتماعي والشعور يترتب عمى تمك األفعال من نتائج ا

بالمسؤولية وتحمل نتائجيا يحقق لإلنسان التكيف النفسي االجتماعي ,وتخطي الصعاب التي 
قد تعترض طريق الفرد ومعايشتو لقيم المجتمع السوية وبين تحمل المسؤولية ويرتبط مفيوم 

حقوق والواجبات واليوية والمواطنة المسؤولية االجتماعية مع عدد من المفاىيم منيا ال
والتي تأخذ من السمم  (11)واألخالق والقيم واإلدراك االجتماعي,والضمير الفردي والجماعي.

 (13)األىمي منطمقا مشتركا يجمع بين تطمعات وأمال واىتمامات المواطنين .
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ء حرية الرأي والتعبير:إن ضمان  ممارسة ىذا الحق بمثابة الركن واألساس لبنا -5
المجتمع الديمقراطي وتطويره واستمرار بقائو وىو وسيمة وليس غاية , اليدف الرئيس من 
حمايتو وضمان تجميع االفرادية ىو تنوير اإلفراد في المجتمع وشحذ ىمميم وطاقاتيم 
شراكيم في إدارة الحياة العامة في البالد وضمان الحكم السميم بمتابعة ما يحدث قي البالد  وا 

بداء الرأي.وضمان الحك  (14)م السميم بمتابعة ما يحدث وا 

إعالم حر ومتوازن:إن لإلعالم دور أساس في بناء رأي عام واع ومثقف , وبالتالي  -6
فان من األىمية بمكان العمل من اجل جعل ىذه األدوات  مفتوحة لمجميور ,لكي يبدي 

ية ,وذلك ضمن قوانين المواطن رأيو بمختمف نواحي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصاد
مرنو ومتطورة تراعي الحد األدنى من حرية إبداء الرأي ...وقد أصبحت مواقع التواصل 
االجتماعي وسيمة إعالمية أكثر فعالية من بعض الصحف والمحطات اإلذاعية ووقفت 
ا الحكومات عاجزة إمام مالحقتيا ومتابعتيا وتعرضت األجيزة األمنية لنقد الذع إثناء محاولتي

 (15)التضييق عمى استخدام الحواسب وشبكات االنترنت بوصفيا حربة شخصية.

 عوامل السمم األىمي
 (16)-يمكن إن نجمل أىم عوامل السمم األىمي:

 تشجيع اإلدارة الدولية والمحمية لمفر قاء والمتصارعين من اجل وقف العنف. -2
والفيديوىات التي حث وسائل اإلعالم عمى إيقاف الخطاب  التجييشي ونقل الصور  -1

 تؤجج الرغبة في االنتقام.
تقديم خطاب يعنى بإعادة االعتبار لييبة الدولة ,من اجل ضمان تطبيق القانون حين  -3

 التوصل لمشتركات جديدة.
إشراك شرائح المجتمع المختمفة ق في صياغة عقد اجتماعي جديد ينتج عنو دستور  -4

لزعامات المحمية )دينية ,عشائرية ,رجال البالد ,مع مراعاة إن يتضمن التمثيل نسب من ا
إعمال ,اكاديميين ومتخصصين( تصاغ بقانون انتخابي يتضمن التمثيل العام مع إمكانية دفع 

 عجمة التقدم االجتماعي.
إجراء محاكمات لرموز القتل والعنف وفق خطة عدالة انتقالية تعنى بشروط الدولة  -5

 المحمية.
 ركز عمى الثقافات المحمية.العمل عمى تطير مؤسسات ثقافية ت -6
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 ثانيا: صحافة البيانات
 مفهوم صحافة البيانات

تعد صحافة البيانات من اإلشكال الصحفية التي انتشرت في وسائل اإلعالم والمواقع 
االلكترونية كمحاولة لجذب القارئ , إذ تقوم عمى تقديم المعمومات باستخدام الرسوم البيانية 

المميزة لتسييل الفيم واالستيعاب لدى القارئ ,وتعتمد بشكل أساس عمى والعالمات البصرية 
المعمومات المجردة بحيادية دون ظيور إي رأي لممحرر, والتي تعكس الدور المتزايد الستخدام 
البيانات الرقمية في إنتاج وتوزيع المعمومات في عصر الثورة الرقمية ,وتعكس التفاعل المتزايد 

ات )الصحفيون(والعديد من المجاالت األخرى المتنوعة مثل التصميم بين منتجي المحتوي
ومنيم من (18))فيي الصحافة التي تصنع باستخدام البيانات (. (17)وعموم الحاسوب واإلحصاء.

يضعيا في جانب شكمي يعتمد عمى التنظيم واختزال المعمومات إذ يعرفيا )بأنيا صحافة 
لصحفي عمى تحويل كم فوضوي من البيانات ال قيمة تنظيم الفوضى حيث يعمل من خالليا ا

أو معنى ليا إلى قصة صحفية بصرية يمكن إن تختزل الكثير من المعمومات الميمة والمفيدة 
ويعتمد الصحفي عمى الحاسوب في مراحل العمل كافة أو تجمع وتنظيم أو تحميل البيانات 

ياية عمى القارئ في صورة وكذلك لتصميميا في إشكال ورسوم بيانية وعرضيا في الن
 (19) جذابة(.

ومنيم من يرى أنيا نوع من الصحافة المتخصصة إذ يعرفيا بأنيا)صحافة متخصصة 
في إبراز الدور المتزايد لممعطيات والبيانات الرقمية المرسومة في إنتاج وتوزيع المعمومات في 

ين والمختصين في عدد العصر الرقمي ,وىي تعكس التفاعل المتزايد بين المحتوى والصحفي
ومنيم من يرى بأنيا (30)أخر من المجاالت مثل التصميم الفني وعمم الكومبيوتر واإلحصاء (.

تؤدي إلى شرح الخبر إذ يعرفيا بأنيا ) األداة الرئيسة لكشف وشرح سياق الخبر,وىي البيانات 
أيضا الييكل  أو المصدر الذي يستند إليو لمكشف عن زوايا جديدة لمقصة الصحفية ,وتعد

( 32)الرئيس الذي ينسج حولو سياق القصة أو المصدر الذي تعود إليو القصة أو كمييما (.

وىي )احد إشكال العمل الصحفي الذي تكون فيو البيانات ىي العنصر الذي يستند الييا                 
 (31)الصحفي(.

شكل معطيات  وتعتمد صحافة البيانات بشكل رئيس عمى األرقام المجمعة عمى
إحصائية عن طريق المصادر المفتوحة المتوافرة لمجميع أالن,ثم تقوم فرق عمل صحافة 
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البيانات بجمعيا ثم إخضاعيا لعمميات فرز وتنسيق ثم مرحمة التحميل  الستخراج األنماط 
الموجودة بمراحميا وصوال إلى إيجاد قصص خبرية داخل تمك األنماط ,وىو ما يتطمب 

إذن فيي تعتمد بشكل أساس (33.)جيات مساعدة عدة في كل مرحمة من المراحلاستخدام برم
عمى تحميل البيانات واألرقام المتاحة وتستخدميا في جداول ومنحنيات وخرائط وغيرىا من 
خبار جديدة لم يكن من السيل الحصول عمييا دون تمك األرقام  إشكال بصرية ليتيح حقائق وا 

سيد تمك البيانات في رسوم و إال كان احد متخصصي .لكن األمر ال يقتصر عمى تج
التصميم أو الرسوم المعموماتية  يفي بالغرض ولكن صحفي البيانات يقوم بتحميل تمك األرقام 

 (34)قبل إن يجسدىا في رسوم ليأتي بقصة صحفية جديدة ومثيرة .
وعميو ترى الباحثة إن صحافة البيانات ىي صحافة متخصصة تعتمد عمى جمع 

 تبويب وتحميل البيانات وتحويميا إلى فن صحفي عمى ىيأة إشكال وصور جذابة لممتمقي.و 
 نشأة وتطور صحافة البيانات 

عندما نشرت صحيفة  2812يعود تاريخ المثال األول من صحافة البيانات إلى مايو 
)مانشستر جارديان(بيانات سربت إلى احد الصحفيين بالصحيفة من مصدر موثوق عرف 

مدرسة  70(( عن العدد الحقيقي لمطالب الذين انظموا في الدراسة في أكثر من NH))باسم 
وكنيسة في مقاطعة مانشستر شمال غرب انجمترا فضال عن معمومات  عن حجم اإلنفاق 
السنوي عمى التعميم في كل مدرسة مع تصنيف الطالب وفقا لإلناث والذكور المنتمين لكل 

 (35)الحقيقي لمطالب الذين تمقوا التعميم المجاني في المدينة. مدرسة مما ساعد في كشف العدد
فصحافة البيانات التي نعرضيا اليوم ليست اكتشافا حديثا ,ولكن ليا جذور في العمل 

, وعرفت بما يسمى بكتابة التقارير بمساعدة الحاسوب  2950الصحفي منذ عام 
((ARعندما بدأ الصحفيون في استخدام تطبيقات الحاسب))  اآللي وبرامج التحميل ومع

التطور الذي حدث في نواحي الحياة كافة وعمى رأسو التطور التكنولوجي, مما ساىم في 
وبالرغم من إن التقارير القائمة عمى  (36)ظيور ما نطمق عميو أالن مصطمح صحافة البيانات.

ين الصحفيين الحاسوب تواجدت منذ الستينات من القرن العشرين ,إالإن تكثيف العالقات ب
والتقنيات القائمة عمى الحاسوب أدى إلى تطوير مفيوم أوسع نطاقا , وأول منظمة إخبارية 

الخاص بيا  Data blogكبرى تتبنى ىذا المصطمح كانت ذا جارديان التي أطمقت مشروع 
وقد مثل ظيور مجموعة البيانات المستقاة من الوثائق السرية  (37).1009في مارس عام 
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من ويكيميكس نقطة انطالق ألنشطة صحافة البيانات المعاصرة عمى نطاق ,والتي المسربة 
بدأت بترتيب سجالت الحرب األفغانية والعراقية ومراسالت السفارات األمريكية منذ عام 

األمر الذي دفع العديد من وكاالت اإلنباء البارزة في جميع إنحاء العالم لخوض  1020
ذلك الوقت انتشر مصطمح صحافة البيانات أو الصحافة  مضمار صحافة البيانات ,ومنذ

 (38)المستندة إلى البيانات عمى نطاق واسع في األوساط الصحفية.

 أهمية صحافة البيانات 
 -لصحافة البيانات أىمية تتمثل في:

التحميل :إي استخراج مضمون لو مغزى وبناء لو شكل محدد أو ىيكل من التدفق  -2
 المتواصل لمبيانات.

العرض :إليصال كل ما ىو ىام وذي صمو إلى المستيمك وبنفس األسموب العممي,فان  -1
صحافة البيانات تفصح عن أساليبيا وتعرض استنتاجاتيا بطريقة تتيح التحقق منيا عن 

 (39) طريق النسخ المتماثل .

سرد القصص الصحفية بأفضل طريقة ممكنة من بين أطنان ىائمة من األرقام والمعطيات  -3
يقة مبتكرة تتناسب مع الكم اليائل من المعطيات وتتماشى مع تطمعات القارئ ورغبتو بطر 

 في التفاعل مع المحتوى.
تساعد صحافة البيانات الصحفي في توفي الوقت وخاصة إثناء العمل عمى كم كثيف من  -4

 (40)البيانات.

التقميدية ,كما تعمل صحافة البيانات عمى إيجاد مواد إخبارية فريدة بعيدا عن الطريقة  -5
تساعد الصحافة عمى أداء دورىا كأحد أدوات الرقابة الشعبية عمى السياسات 

 (42)الحكومية.
 أنواع صحافة البيانات 

 -لصحافة البيانات أنواعا عدة:
من حيث النوع وتقسم إلى بيانات وصفية يمكن عرضيا في صيغ غير رقمية مثل الجنس - أ

 (41)والتي يمكن التعبير عنيا بقيم رقمية مثل العمر.والمغة والتعميم والبيانات الكمية 

من حيث المصدر :وتقسم إلى نوعين , البيانات األولية والتي يحصل عمييا الصحفي - ب
بشكل مباشر حيث يقوم الصحفي بجمع البيانات بنفسو ويمكن جمعيا بطرق مختمفة منيا 
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وأيضا عن طريق التجربة  استمارات استطالعات الرأي والمقابالت الشخصية واالستبيانات
والمشاىدة الشخصية ومالحظة الشواىد المختمفة التي تساعد في رصد وجمع البيانات 
.والبيانات الثانوية والتي يتم الحصول عمييا بشكل غير مباشر والتي يقوم بجمعيا  أجيزة 
وىيئات عن طريق أساليب عدة منيا المنشورات الدورية أو التقارير واإلحصائيات 

 (43.)حكوميةال

من حيث اإلخراج )الشكل( وتقسم إلى الشكل الثابت :ىو عبارة عن ديباجة ثابتة إما إن - ت
تطبع وتنشر عمى صفحات االنترنت والمحتوى فيو يشرح بعض المعمومات عن موضوع 

 معين يختاره صاحبو.
والشكل المتحرك ويقسم أيضا إلى نوعين األول تصويري فيديو عادي ويوضع عميو 

البيانات بشكل غرافك والنوع الثاني تصميم البيانات والتوضيحات والمعمومات بشكل بعض 
 (44)متحرك كامل يتطمب عمل شاق إلظيار المحتوى بطريقة شيقة .

من حيث التخطيط الشكمي ويقسم إلى )شعاعي ,جداول,رسوم توضيحية,مخطط - ث
 بياني,خرائط ,عالقات ,قوائم (.

 مراحل رصد وتحميل موضوعات صحافة البيانات 
 (45)-تتمثل مراحل رصد وتحميل موضوعات صحافة البيانات في:

يتم تقديم الرسالة بأكثر من شكل حتى تصل إلى الجميور وذلك عن  -تعدد الرموز : -2
طريق تعدد الوسائط التي يتم استخداميا في تقديم موضوعات صحافة البيانات من 

 م وفيديو.نصوص وصور ورسو 
المغة الطبيعية :استخدام لغة قريبة من الجميور تصل لو بسيولو وال يجد صعوبة في  -1

 فيميا.
وضوح سياق القصة: فالسياق ىو المسار الذي يحمل البيانات ويقدميا في شكل  -3

قصة ,لذا البد من وضوحو حتى يتأكد القائم باالتصال إن سرد البيانات يصل 
 بوضوح إلى القارئ.

تصميم :فالتصميم ىو عبارة عن عدد من األدوات التي تساعد في تحويل جودة ال -4
البيانات لصورة بصرية ,تساعد عمى عرض البيانات عن طريق استخدام الرسوم 

 المناسبة واختيار األلوان المتناسقة والنص المناسب الذي يكمل التصميم.
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 المبحث الثالث
 نشأة وتطور موقع قناة سكاي نيوز اإلخبارية

ساعة اإلخبار الدولية مع التركيز  14اة تمفزيونية فضائية عربية تبث عمى مدى قن
عمى المممكة المتحدة ولدييا قنوات عدة مثل سكاي نيوز استراليا وسكاي نيوز نيوزيمندا وتوجد 

تم  (46)في لندن.2989فبراير  5نسخة دولية تبث في أوربا واسيا بدأت تبث خدماتيا في 
عن مشروع مشترك بين شركة ابوظبي لالستثمار اإلعالمي  1020مبر نوف 19اإلعالن في 

وبي سكاي بي بيدف إطالق قناة إخبارية بالمغة العربية تبث مجانا إلى الجميور وأوكمتا 
اإلعداد والتحضير )الرديان ويمز(, رئيس قسم اإلخبار العالمية في سكاي نيوز وفي فبراير 

لإلخبار في قناة سكاي نيوز عربية , وتم تعيين )ياسر  عين )نار تبوران كاول ( مديرا 1022
وفي أغسطس 1022ثابت(رئيس التحرير السابق في قناة العربية رئيسا لمتحرير في يونيو 

 تم تعيين )كرار الشرع(رئيسا لمتحرير.تقع مكاتبيا في المنطقة اإلعالمية 1021
يقيا ,إضافة إلى لندن ولدييا شبكة من المكاتب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر 

فضال عن تقديم خدماتيا عبر موقعا االلكتروني وعبر تطبيقات األجيزة  (47)وواشنطن.
 (48)المتحركة والذكية ومعظم منصات التواصل االجتماعي.

 (49)-يضم الموقع األقسام اآلتية:
 الخبر.الرئيسة :وفييا عناوين اإلخبار وعند الضغط عمييا ينتقل الزائر إلى تفصيالت  -2
 اإلخبار العاجمة :يحتوي أخر أخبار الساعة. -1
 شرق أوسط: يضم أخبار الشرق األوسط. -3
 عالم :يضم أخبار عالمية. -4
 رياضة: فيو أخر أخبار الرياضة من كرة قدم ودوريات والعاب أخرى. -5
 عموم :يضم موضوعات عن العموم والتكنولوجيا والطب والبيئة. -6
 واالقتصاد.اقتصاد: يتضمن موضوعات المال  -7
 منوعات  -8
 برامجنا: يضم برامج قناة سكاي نيوز عربية. -9

 فيديو: يضم فيديوىات متنوعة. -20
 حديث الصور: يتضمن صور وتعميقات عنيا. -22



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1575 ) 
 

 انوغرافك: يضم مواضيع صحافة البيانات عربية وعالمية. -21
 البث المباشر:البث المباشر لمقناة. -23
ضيع مختمفة عربية مقاالت رأي:يتضمن مقاالت كتاب عرب وأجانب في موا -24

 وعالمية.
ممفات:يتضمن صفحة خاصة عن ممفات سياسة واقتصادية وصحية وغيرىا  -25

 عربية ودولية.
وتحتوي الصفحة الرئيسة لمموقع عمى أيقونات لمبث المباشر والراديو وتابع سكاي 
 نيوز عربية عمى الفيس بوك وتويتر ومواقع التواصل االجتماعي األخرى , وخدمة اتصل بنا ,

 وسياسة الخصوصية, والتدريب ,حول سكاي نيوزعربية.
 
 

 ثانيا:نتائج تحميل المضمون لموقع سكاي نيوز عربية
بعد التحميل العممي الستمارة تحميل المضمون توصمت الباحثة إلى نتائج متعددة  

 -نبينيا في الجداول اآلتية:
األهمي في  (يوضح الفئات الرئيسة المستخرجة من موضوعات السمم1جدول رقم)

 موقع قناة سكاي نيوز عربية
 النسبة المئوية التكرار موضوعات السمم األىمي

 السياسة وعالقتيا بالسمم األىمي
 السمم األىمي والنزاعات العسكرية

 دور مكافحة اإلرىاب في تعزيز السمم األىمي
 عالقة حقوق اإلنسان بالسمم األىمي

24 
5 
4 
3 

53,85% 
29,13% 
25,38% 
22,54% 

 %200 16 المجموع
( إن فئة السياسة وعالقتيا بالسمم األىمي احتمت المرتبة 2يتضح من الجدول رقم)

%(, وذلك الرتباط السياسة بشكل كبير في تحقيق 53,85(تكرارا وبنسبة )24األولى وبواقع )
اقع أجواء السمم االىمي ,وجاءت فئة السمم األىمي والنزاعات العسكرية بالمرتبة الثانية وبو 
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%( كونيا شيدت ىذه المدة نزاعات عسكرية ومصيرية, فيما 29,85(تكرارات وبنسبة )5)
( تكرارات 4احتمت فئة دور مكافحة اإلرىاب في تعزيز السمم األىمي بالمرتبة الثالثة وبواقع )

عمال عنف,وجاءت فئة عالقة حقوق 25,385وبنسبة) %(, حيث شيدت عمميات إرىابية وا 
%( مثل الحق في 22,54(تكرارات وبنسبة)3ألىمي بالمرتبة األخيرة وبواقع )اإلنسان بالسمم ا

 الحياة والحرية واألمن وحرية الرأي التعبير .
 
 
 
 
 
 
 

 (يوضح الفئات المستخرجة من فئة السياسة وعالقتها بالسمم األهمي2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار  السياسة وعالقتيا بالسمم األىمي

 الوطنيةالسيادة 
 االنتخابات 

 عالقات دبموماسية
 احتجاجات وحراك شعبي

6 
4 
3 
1 

40% 
16,67% 

10% 
23,33% 

 %200 25 المجموع
( 6( إن السيادة الوطنية احتمت المرتبة األولى وبواقع )1يتضح من الجدول رقم ) 

(وذلك الرتباط السيادة 89%( مثل )السعودية تحتفل بيوميا الوطني 40تكرارات وبنسبة )
الوطنية بحقوق المواطنين وانعكاساتيا عمى السمم األىمي, وجاءت االنتخابات بالمرتبة الثانية 

%( مثل )انتخابات تونس ترسم خريطة مبعثرة لمبرلمان( 16,67رات وبنسبة )(تكرا4وبواقع )
كون االنتخابات إحدى الحقوق التي كفميا الدستور لمشعوب , فيما احتمت العالقات 

%( مثل )اإلمارات والصين عالقات 10(تكرارات وبنسبة )3الدبموماسية المرتبة الثالثة وبواقع )
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فيما جاءت االحتجاجات والحراك الشعبي بالمرتبة األخيرة ’,لية ممتدة( لتطوير العالقات الدو 
%( مثل )الحراك السوداني بذكرى انطالقتو     ,,( كونيا 23,33( تكرار وبنسبة )1وبواقع )

 مرتبطة بحرية الشعوب وأمنيا واستقرارىا.
(يوضح فئة السمم األهمي والنزاعات العسكرية في موقع سكاي نيوز 3جدول رقم )

 ةعربي
 النسبة المئوية التكرار  السمم األىمي والنزاعات العسكرية
 المواجيات والعمميات العسكرية

 امن الدول
3 
1 

60% 
40% 

 %200 5 المجموع
(إن المواجيات  والعمميات العسكرية احتمت المرتبة األولى 3يتضح من الجدول رقم )

في شمال سوريا(, وجاءت امن %( مثل )تركيا تشن ىجوما 60(تكرارات وبنسبة )3وبواقع )
%( مثل )أزمة مضيق ىرمز والمضايق 40الدول بالمرتبة الثانية وبواقع تكراران وبنسبة )

العالمية( اذ شيدت صراعات بين الدول لممحافظة عمى مصالحيا والحصول عمى استحقاقات 
 عمى حساب امن الدول األخرى.

حة اإلرهاب وتعزيز السمم (يوضح الفئات المستخرجة من فئة مكاف4جدول رقم )
 األهمي في موقع سكاي نيوز عربية

 النسبة المئوية التكرار  مكافحة اإلرىاب وتعزيز السمم األىمي
 دعم اإلرىاب
 القتل والعنف

3 
2 

75% 
15% 

 %200 4 المجموع
 

(تكرارات 3( إن دعم اإلرىاب جاء بالمرتبة األولى وبواقع )4يتضح من الجدول رقم )
%( مثل )قطر واإلرىاب ومخططات عابرة لمحدود( كونيا إحدى األساليب التي 75وبنسبة)

تشكل ضغطا عمى اتخاذ القرار لإلجبار عمى اتخاذ موقف معين أو االمتناع عنو, فيما احتل 
%( مثل ) عودة الغرب المتوحش 15(تكرار وبنسبة )2القتل والعنف المرتبة الثانية وبواقع )
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متحدة( وذلك بإثارة الخوف والفزع وبالتالي ضعف االستقرار واألمن والسمم في الواليات ال
 األىمي.

(يوضح الفئات المستخرجة من فئة عالقة حقوق اإلنسان بالسمم 5جدول رقم )
 األهمي

 النسبة المئوية التكرار  عالقة  حقوق اإلنسان بالسمم األىمي
 المساعدات اإلنسانية

ئين عمميات التيجير ألقسري لالج
 والنازحين

1 
2 
 

66,67% 
33,33% 

 %200 3 المجموع
( ان المساعدات اإلنسانية احتمت المرتبة األولى وبواقع 5يتضح من الجدول رقم )

%( مثل )باألرقام اإلمارات اكبر دولة مانحة لممساعدات في اليمن ( 33,33(تكرار وبنسبة)1)
السمم األىمي ين الدول , فيما جاءت لدعم العالقات بين الدول كونيا إحدى أساليب تحقيق 

( تكرار وبنسبة 2عمميات التيجير ألقسري لالجئين والنازحين بالمرتبة الثانية وبواقع)
( كونيا من الحقوق الواجب 1028%( مثل )عدد قياس من النازحين والالجئين في 33,33)

 توافرىا لمشعوب لمعيش في بيئة أمنة ومستقرة .
الفئات المستخرجة من فئة المجال الجغرافي لمواضيع  السمم (يوضح 6جدول رقم )

 األهمي في صحافة البيانات
 النسبة المئوية التكرار  المجال الجغرافي

 عربي
 دولي

24 
21 

53,85% 
46,25% 

 %200 16 المجموع
( ان فئة الموضوعات العربية جاءت بالمرتبة األولى وبواقع 6يتضح من الجدول رقم )

%(  نتيجة لتدىور األوضاع العربية واضطرابيا, فيما احتمت فئة 53,85وبنسبة ) ( تكرارا24)
%( وىي نسبة متقاربة 46,25( تكرارا وبنسبة)21المواضيع الدولية المرتبة الثانية وبواقع )

 وىذا يدل عمى اىتمام الموقع بالمواضيع العربية والدولية عمى حد سواء.
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 المصاحبة لمموضوع في الموقع(يوضح الخدمات 7جدول رقم )
الخدمات المصاحبة 

 لمموضوع
المشاركة عبر مواقع 
 التواصل االجتماعي

إرسال عبر البريد  المشاركة عبر غوغل
 االلكتروني

 * * * 
( ان الموقع يقدم خدمات عديدة مع صحافة البيانات مثل 7يتضح من الجدول رقم )

فبس بوكوتويتر , فضال عن إمكانيةاإلرسال المشاركة مع مواقع التواصل االجتماعي مثل 
 عبر البريد االلكتروني, وىذه الخدمات تساعد الزائر في مشاركة المواضيع مع اآلخرين.

 (يوضح الفن الصحفي المستخدم في عرض بيانات السمم األهمي8جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار  الفن الصحفي

 التحقيق
 التقرير
 الخبر

23 
8 
5 

50% 
30,77% 
29,13% 

 %200 16 المجموع
( ان التحقيق الصحفي احتل المرتبة األولى وبواقع 8يتضح من الجدول رقم )

%(  وىذا يدل عمى اىتمام الموقع بتفصيالت البيانات , فيما احتل 50(تكرار ونسبة)23)
اىتمام  %( وىذا يدل عى30,77( تكرارات وبنسبة )8التقرير الصحفي المرتبة الثانية وبواقع )

( تكرار وبنسبة 5الموقع بالشرح والتفاصيل , فيما احتل الخبر المرتبة الثالثة وبواقع )
 %(  لمواكبة األحداث.29,13)

 (يوضح أغراض تصميم الموضوع في صحافة البيانات9جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار  أغراض التصميم

 إعالمي
قناعي  دعائي وا 
 إثارة تساؤالت 

23 
22 
1 

50% 
41,32% 
7,69% 

 %200 16 المجموع
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( ان أغراض الموضوع في صحافة البيانات كانت إعالمية 9يتضح من الجدول رقم )
%( وىو اليدف من اي وسيمة إعالمية 50( تكرارا وبنسبة) 23بالمرتبة األولى وبواقع )

( 22وبواقع ) إلعطاء معمومات عن موضوع ما , فيما احتل الدعائي واالقناعي المرتبة الثانية
%  ( بيدف إقناع الجميور بقضايا معينة , واحتمت إثارة التساؤالت 41,32تكرارا وبنسبة )

% ( وىي نسبة قميمة كون الموقع إخباري وىو 7,69( تكرار وبنسبة )1المرتبة الثالثة وبواقع )
 أسموب شيق لعرض البيانات والمعمومات .

 االستنتاجات
 -اآلتية :تم استخراج االستنتاجات 

ركز الموقع عمى الموضوعات السياسية المتعمقة بالسمم األىمي في صحافة البيانات  -2
 أكثر من بقية المواضيع .

قمة اىتمام الموقع بموضوعات حقوق اإلنسان المتعمقة بالسمم األىمي في صحافة  -1
 البيانات .

ا ببقية الفنون اىتم الموقع بفن التحقيق الصحفي في تبويب بيانات السمم األىمي قياس -3
 الصحفية.

 اىتم الموقع باإلحداث العربية والدولية بنسب متقاربة عمى حد سواء. -4
اعتمد الموقع عمى خدمات مصاحبة لمموضوع مثل وسائل التواصل االجتماعي  -5

 والبريد االلكتروني.
 التوصيات

 تم التوصل إلى التوصيات اآلتية:
ح قضايا السمم األىمي وعدم توصي الباحثة بضرورة اعتماد الموضوعية في طر  -2

 االنحياز لجيات معينة لتحقيق المصداقية.
 ضرورة إعطاء أىمية اكبر لمواضيع حقوق اإلنسان في صحافة البيانات . -1
ضرورة اعتماد خدمات أخرى إلى جانب المشاركة عبر مواقع التواصل  -3

لجميور االجتماعي والبريد االلكتروني مثل خدمة التعميق إلبداء الرأي من قبل ا
 بالموضوع.

 النتائج
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تعد قضايا السمم األىمي من المواضيع الميمة التي باتت تشغل الدول والشعوب عمى 
اختالفاتيا نتيجة لمتوترات التي تشيدىا الساحة سواء كانت عمى الصعيد المحمي أو الدولي أو 

ا ميما في العالمي , ولذلك كان لصحافة البيانات كونيا نوعا من الصحافة المتخصصة دور 
تسميط الضوء عمى ىكذا قضايا , سواء من الناحية السياسية أو األمنية أو العسكرية وحتى 
مكافحة اإلرىاب كونيا من القضايا المصيرية المرتبطة بحياة الشعوب وأمنيم واستقرارىم, 
وذلك بتحويميا تمك المواضيع إلى رسوم وصور ومخططات تجذب انتباه الجميور في محاولة 

تصار الوقت وذلك بتوظيف الفنون الصحفية المتعددة وخاصة التحقيقات والتقارير كونيا الخ
 أكثر تفصيال من بقية الفنون لتحقيق أىداف إعالمية ودعائية أو بغرض إثارة التساؤالت .

 االحاالت
احمد عبد الكريم سالمة, األصول المنيجية إلعداد البحوث العممية ,القاىرة ,دار الفكر  -2

 .29-28,ص1007العربي,
كامل القيم ,مناىج وأساليب كتابة البحث العممي في الدراسات اإلنسانية ,بغداد, السيماء لمتصاميم  -1

 .256,ص1007والطباعة,
ربحي مصطفى ,عثمان محمد غنيم ,مناىج وأساليب البحث العممي ,النظرية والتطبيق ,عمان ,دار الصفا  -3

 .33,ص1000لمنشر والتوزيع ,
بيدات وآخرون ,البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو ,عمان ,دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ذوقان ع -4

 .153,ص2998,
 1027مارس  5سكاي نيوز عربية تسجل اعمي نسبة تفاعل رقمي عمى مستوى الوطن العربي, األحد  -5

detailswam.ae 
 لجنة الخبراء

 / كمية اآلداب / قسم اإلعالم *ا..د عادل خميل ميدي  / جامعة أىل البيت 
 *ا.م.د ليث بدر يوسف /قسم الصحافة /كمية اإلعالم /جامعة بغداد.
 *ا.م.د محمد عبود ميدي/قسم الصحافة /كمية اإلعالم /جامعة بغداد.

 .88,ص2976سمير محمد حسين ,بحوث اإلعالم ,األسس والمبادئ,القاىرة,عالم الكتب , -6
 .159ذكره, صبركات عبد الحميد,مصدر سبق  -7
يمكن الوصول اليو عبر الرابط  1029فبراير 1حسن العطار ,مفيوم السمم االجتماعي ,إيالف, -8

https://elaph.com 
محمد سامي الكيال وآخرون ,عوامل السمم األىمي والنزاع األىمي في سوريا ,سوريا,مركز المجتمع المدني  -9

 .8,ص1023ي سوريا ,والديمقراطية ف
حوراء رشيد ميدي ,التنشئة االجتماعية ودورىا في تحقيق السمم األىمي ,كربالء ,مركز الدراسات  -20

 يمكن الوصول اليو عبر الرابط 24/3/1028اإلستراتيجية ,

https://elaph.com/
https://elaph.com/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1581 ) 
 

 blogkerbalacss.uokerbala.eduiqi 
 1028ايمول  1لمجتمع ,األحد,معاذ عميوي ,العدالة وحرية التعبير خطوات الوصول لمسمم األىمي في ا -22
باسم سالم محمد , الرقابة عمى أداء األجيزة األمنية الفمسطينية ودورىا في نشر الحريات وتحقيق السمم  -21

 32,ص1024األىمي رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة النجاح الوطنية ,فمسطين ,
ىمي لمشباب الجامعي ,جامعة يوسف ذياب ,دور المسؤولية المجتمعية في تدعيم ممارسات السمم األ -23

 uploads jilrc.com.يمكن الوصول اليو عبر الرابط 5,ص1024القدس,نابمس,
السمم األىمي وحكم القطاع األمني ,مجموعة نصوص مرجعية ,مركز اعالم حقوق اإلنسان  -24

 .27,ص1020والديمقراطية,مركز جنيف لمرقابة والديمقراطية عمى القوات المسمحة,
 .30محمد ,مصدر سبق ذكره,صباسم سالم  -25
 .27يوسف ذياب ,مصدر سبق ذكره,ص -26
 .6السمم األىمي وحكم القطاع األمني,مصدر سبق ذكره ,ص  -27
 .6نفس المصدر ,ص -28
 .8محمد سامي الكيال ,مصدر سبق ذكره,ص -29
 .2السمم األىمي وحكم القطاع األمني , مصدر سبق ذكره ,ص -10
 حسن العطار ,مصدر سبق ذكره. -12
اء حسين, المسؤولية االجتماعية في الصحافة االلكترونية ,األسس النظرية والتطبيقية ليث بدر يوسف, زىر  -11

 .10,ص1026,عمان ,دار امجد لمنشر والتوزيع ,
 .26يوسف ذياب, مصدر سبق ذكره,ص -13
احمد نياد محمد الغول ,حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والتشريعات المحمية ,سمسمة تقارير  -14

 .20,ص1006(,رام اهلل ,الييأة المصرية المستقمة لحقوق المواطن ,65قانونية)
 .209باسم سالم محمد ,مصدر سبق ذكره ,ص -15
 .81محمد سامي الكيال ,مصدر سبق ذكره ,ص -16
سيام الشجيري , صحافة االنفوغرافك , دراسة تحميمية في المضامين الفنية والبصرية )جريدة القدس العربي(  -17

 يمكن الوصول اليو عبر الرابط  2/5/1027-2/5/1026انموذجا لممدة من 
Homear pubcouncouncil.kuniv.edu.kw 

جوثان غراي واخرون ,صحافة البيانات كيف نستخرج اإلخبار من أكوام األرقام والمعمومات في االنترنت  -18
 .12, ص1025,ترجمة محمد شقير,قطر ,شبكة الجزيرة اإلعالمية ,

,االندماج اإلعالمي وصناعة اإلخبار ,مصر ,العربي لمنشر والتوزيع فاطمة الزىراء عبد الفتاح  -19
 .64,ص1026,
لجين بنت محمد بن عمي ,االتجاىات الحديثة إلخراج صحافة البيانات )االنفوجرافك(في الصحف السعودية  -30

 عكاظ,المجمة العربية ,االعالم واالتصال,الجمعية السعودية لإلعالم-دراسة تطبيقية عمى صحيفة مكة
 .463,ص1028واالتصال ,العدد العشرون,نوفمبر 

 يمكن الوصول اليو عبر الرابط 27/5/1027في  arabdjnما ىي صحافة البيانات ,مدونة  -32
https://arabdij.com 

https://arabdij.com/
https://arabdij.com/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1583 ) 
 

 .5ية,ب ت ,صمحمد الحداد وآخرون ,صحافة البيانات ,دليل أساسي لمصحفيين ,قطر, معيد الجزيرة العرب -31
شريف درويش المبان,صحافة البيانات :المستقبل القادم لمصحافة الحديثة ,مدونة نون بوست بتاريخ  -33

  https://www.noon post.comيمكن الوصول اليو عبر الرابط 29/9/1026
 26/20/1028, البوابة نيوز ,2شريف درويش المبان ,صحافة البيانات اتجاىات جديدة لتحديث الصحافة -34

 https://www.aibawabhnews.comمكن الوصول اليو عبر الرابط ي
 .473لجين بنت محمد بن عمي ,مصدر سبق ذكره ,ص -35
عمرو العراقي ,صحافة البيانات خطوات جمع وتحميل البيانات وتصميم االنفوغرافك,القاىرة ,العربي لمنشر  -36

 .10,ص1026والتوزيع ,
 26/2/1010بتاريخ  wiki https//ar.m.wikipedia.orgويكبيديا  -37
أمل خيري أمين محمد,صحافة البيانات ودورىا في نشر اإلحصاءات الرسمية ,بحث مقدم لممؤتمر الدولي  -38

 .3,القاىرة ,ص 20/1/1026-9العممي الخامس لإلحصائيات العرب ,
 .17جوثان غراي وآخرون,مصدر سبق ذكره ,ص -39
عراقي,صحافة البيانات خطوات جمع وتحميل البيانات وتصميم االنفوغرافك,مصدر سبق ذكره عمرو ال -40

 .38-37,ص
 .4أمل خيري,مصدر سبق ذكره,ص -42
عمرو العراقي,صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق اإلنسان ,األردن,صحفيون من اجل حقوق  -41

 .23,ص1027اإلنسان,
ميل البيانات وتصميم االنفوغرافك ,مصدر سبق عمرو العراقي,صحافة البيانات خطوات جمع وتح -43

 .83ذكره,ص
 رييام محمد فييم ,االنفوغرافك والبيانات , -44
ىاني البطل,انقرائيةاالنفوجرفك في المواقع الصحفية المصرية لدى الشباب ,مجمة البحوث اإلعالمية ,جامعة  -45

 .239,ص1029,يناير 52األزىر ,العدد 
صحافة البيانات في المواقع اإلخبارية المصرية والعالمية دراسة دينا طارق محمود,محددات توظيف  -46

 .27.ص1028لممضمون والقائم باالتصال ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة القاىرة ,كمية اإلعالم,
47- Wikihttps://ar.m.wikipedia.or 23/1/1010ويكبيديا –سكاي نيوز 
48- Wikihttps://ar.m.wikipedia.or23/1/1010يكبيديا و –سكاي نيوزعربية 
 a..https;//www.sky news Arabic.com 24/1/1010حول سكاي نيوز عربية في  -49
  https://www.sky news Arabic.comيمكن الوصول إليو عبر الرابط  -50

English Reference 
 Zinki, Intisar Naji, political and administrative conditions in ancient Egypt, the 

era of the pyramids, unpublished master's Thesis( University of Baghdad: 

Faculty of Arts, Department of history, 2004), p.97. 

 Bunim, Mary ang, The Pharaoh and the secrets of power, TR: Fatima Abdullah 

(Cairo: General Authority for Amiri printing press Affairs, 2007), p.338. 

https://www.aibawabhnews.com/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1584 ) 
 

 Mehran, Mohamed Bayoumi , Egyptian civilization (Cairo: University 

Knowledge House, 1989), Vol.1, p. 353. 

 Ali, Ramadan Abdo, the history of ancient Egypt (Cairo: Dar Nahdet Al-Sharq, 

2001), Vol.2, p. 116. 

 Nour Eldin, Abdel Halim, manifestations of luxury and entertainment in 

ancient Egypt (Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, Det.), P. 3. 

 Al-Majdi , Khazaal , al-Din al-Masri (Amman: Dar Al-Shorouk , 1999), p.251. 

 Loker , Manfred, glossary of idols and symbols in ancient Egypt, TR: Salah al-

Din Ramadan (Cairo: Madbouly Press , 2000), pp. 150-151؛ 

 Mehran, Mohamed Bayoumi , Egyptian civilization (Cairo: Dar Al-marefa 

University, 1989), Vol. 2, pp. 341-344 

 Mukhtar, Mohamed Gamal El-Din, history of Egyptian civilization (Cairo: 

Nahda library, Dinara), pp. 153_154. 

 Ahmed Abdel Reda, monarchy in ancient Egypt, a study in the sacredness of 

the ruling dynasty (3200-1085 BC.M) unpublished doctoral thesis (University 

of Baghdad: Faculty of Arts, Department of history, 2020), P.113. 

 Abubakar, Ober Ober de answer Cronin (Hamburg: Verlag Augustin, 

1937)p.25. 

 Nayel, Noha Mahmoud, symbolic meanings and artistic values of the crowns of 

Gods in Egyptian inscriptions, unpublished master's thesis (Helwan University: 

Faculty of Art Education, Department of criticism, 2003), 

 Bonheim, Mary ang , Egyptologist, Maher guigati (Cairo: National Center for 

translation, 2014), 

 Abdel Fattah, Sayed Siddiq, the strangest holidays and celebrations (Cairo: Dar 

Al-Amin, 1994), pp. 217-219. 

 Abdel Fattah, Sayed Siddiq , the strangest holidays and celebrations (Cairo: Dar 

Al-Amin, 1994), p. 

 Ali, Ramadan Abdo, the ancient history of Egypt (Cairo: Dar Nahdet Al-Sharq, 

2001), p.1, p. 452. 

 Samuel, Nassim, Egyptian antiquities in Cairo and Giza (Cairo: Madbouly 

library, 1998), p.150. 

 You, Akhenaten and Din al-Nour, Mahmoud Maher Taha (Cairo: General 

Authority of writers , 2010), 

 Abdelbaset, Mohammed V. Saleh, inscriptions of the gates of the temples of 

Thebes from the beginning of the modern state to the late era, unpublished 

master's thesis (South Valley University: Faculty of Archeology, Department of 

archeology, 2017), p.199. 

 Samson, Julia, Nefertiti, TR: Mukhtar al-suwayfi (Cairo: Arabic for printing 

and publishing, 1992), p.70. 

 Eldred, Cyril, Akhenaten, TR: Ahmed Zuhair Amin (Cairo: Egyptian General 

Authority for writers, 1992), p.67. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1585 ) 
 

 Zinki, Intisar Naji, political and administrative conditions in ancient Egypt, the 

era of the pyramids, unpublished master's Thesis (University of Baghdad: 

Faculty of Arts, Department of history, 2004), p.95. 

 Mehran , Egyptian civilization, Vol. 2, p. 134; Amhaz , Mahmoud, on the 

history of the ancient Near East (Dar Al-Nahda Al-Arabiya , 2010), 

 Saleh, Abdel Aziz, the civilization of ancient Egypt and its monuments (Cairo: 

General Authority for Amiri printing press Affairs , 1962), 

 Hassan, Leila Abdel Kader, hunting trips of the Kings of the modern state, 

unpublished doctoral dissertation (Zagazig University: Higher Institute of 

Eastern Civilizations, Department of Egyptian civilization, 2006), p.232. 

 Hawass, Zahi, Games, Entertainment and leisure in ancient Egypt (Cairo: El 

Shorouk library, 2007), p.6. 

 Bonheim, Mary ang, Egyptologist, TR: Maher goygati (Cairo: National Center 

for translation, 2014), P.122. 

 Noblecourt, Christian DeRoche, Ramses II, TR: Fatima Abdullah Mahmoud 

(Cairo: Supreme Council for Culture, 2005). 

 Fakhry, Ahmed , the Egyptian pyramids (Cairo: Anglo-Egyptian library, 1963), 

 Mokhtar, Mohamed Gamal El-Din, recreation and entertainment among the 

ancient Egyptians, (Cairo: Egyptian Renaissance library, Dinara), Vol.1, p. 153 

; Darwish , Mohab, manifestations of leisure and entertainment in ancient 

Egypt (Cairo: Bibliotheca Alexandrina, Det.), P. 4. 

 Abdel Hamid, Abdullah Abdel Razak, the Royal Military decorations of Egypt 

(Cairo: Madbouly library, 2007), p.189. 

 Zaki , Abdel Rahman, the army in ancient Egypt (Cairo: General Authority of 

the Bibliotheca Alexandrina, Dinara), P.62. 

 Abboud, Haytham Akil aweiz, rituals of victory celebration in ancient Egypt 

during the New Kingdom (1550-1069 BC.M) unpublished master's Thesis 

(University: Alexandria: Faculty of Arts. Department of history and 

archeology, 2018), P.106. 

 Nour El-Din, Abdel Halim , the greats of Egypt, maniton. Ahmed Ibn Ibn. 

Merneptah (Cairo: Bibliotheca Alexandrina, DVD), pp. 16_17. 

 Hammad, Samar Fahim, manifestations of joy in ancient Egypt, unpublished 

doctoral dissertation (Tanta University: Faculty of Arts, Department of 

Antiquities, 2013), p.137. 

 Samar, Saad Abboud, victory from the goddess (Damascus: Tammuz dimozi 

printing, publishing and distribution, 2020), 

 , Al-nazrat: Hawas, Zahi, Abu Simbel (Cairo: Dar Al-Shorouk, 2001), p.67. 

 
 


