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من  نوع  إىل  احلاجة  نشأت  املعلومات،  يف  وفرة  من  رافقه  وما  اجلديد  اإلعالم  تطور  مع 
الصحافة يقدم تلك املعلومات يف صورة مبسطة للجمهور. من هنا بدأ فن اإلنفوجرافيك 
الصحافة من  استفادت  البياانت. وقد  أدوات صحافة  الظهور كفن صحفي وأداة من  يف 
اإلنفوجرافيك بعرض املعلومات والبياانت يف صيغة سهلة وواضحة الفهم، وبصورة منظمة 

)Dick,2020( يسهل على املتلقي قراءهتا وفهمها واسرتجاعها
 Information :وإىل وقت قريب كان التعريف الشائع لإلنفوجرافيك أنه اختصار لكلميت
وGraphic  أي عرض بصري للبياانت أو املعلومات. لكن هذا التعريف مل يعد يعرب عن 
وظيفة اإلنفوجرافيك، وحديثاً تطّور املسمى وصار يعين سرد قصة متكاملة يف شكل تقنيات 

)Krum,2013( حديثة وبياانت بصرية، ونصوص، ورسومات إيضاحية، وصور
الذي  ابإلنفوجرافيك  يعّرف  حيث   ،)static( الثابت  أوهلا  أنواع  عدة  ولإلنفوجرافيك 
الدراسة،  الذي سيتم حبثه يف هذه  النوع  املعلومات والبياانت يف صورة اثبتة، وهو  يعرض 
عن  خيتلف  الذي  الزهراء،2017(  )فاطمة   )Interactive( التفاعلي  اإلنفوجرافيك  وهناك 
اإلنفوجرافيك الثابت يف إضافة بعض امليزات املتحرّكة  اليت جتعل من التصميم أكثر تفاعلية 

ابلنسبة للقارئ.

معالجة اإلنفوجرافيك للقضايا المجتمعية في المواقع 
اإلخبارية اليمنية

مدرس في قسم الصحافة - كلية اإلعالم بجامعة 
عدن

 مدرس في قسم الصحافة - كلية اإلعالم بجامعة 
عدن

أ.صفاء نارص عجالنأ. سحر محمد أحمد عيل

مقدمة:
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األلــوان  تحــوي  حيــث   ، البصريــة«  »العناصــر  أهمهــا:  ثالثــة عناصــر  مــن  اإلنفوجرافيــك  ويتكــّون 
ثــم ”المضمــون“، ويشــمل الحقائــق واإلحصائيــات والنــص والمراجــع  والرســومات والرمــوز والخرائــط. 
والمصــادر واإلطــار الزمنــي. وأخيــرا ”المعرفــة“ وتعنــي خالصــة الموضــوع أو الرســالة التــي يتناولهــا 

)Siricharoen, Siricharoeo, 2015) اإلنفوجرافيــك. 
وفــي الصحافــة اليمنيــة يعــد موقــع )خالصــة( الــذي تأســس فــي العــام 2014 مــن أوائــل المواقــع اليمنيــة 
المتخصصــة باإلنفوجرافيــك وصحافــة البيانــات. وبعدهــا بســنوات قليلــة اســتفادت عــدد مــن الصحــف 
المطبوعــة والمواقــع اإلخباريــة اليمنيــة مختلفــة االنتمــاءات مــن اإلنفوجرافيــك الثابــت والمتحــرك – مــع 
االهتمــام بالنــوع األول أكثــر- لنشــر المعلومــات والبيانــات، خاصــة مــع دخــول اليمــن فــي الصــراع منــذ 
العــام 2015 وحاجــة المتلقــي إلــى االطــالع علــى العديــد مــن القضايــا المجتمعيــة التــي أفرزتهــا الحــرب.

وفــي مــارس 2018 تأسســت ”شــبكة صحفيــي البيانــات“ كأول شــبكة يمنيــة متخصصــة بصحافــة 
البيانــات، تســعى مــن أجــل نشــر وتعزيــز ثقافــة صحافــة البيانــات فــي اليمــن، وتعمــل علــى تمكيــن 
الصحفييــن اليمنييــن مــن األدوات والمهــارات إلنتــاج مــواد صحفيــة مدعمــة بالبيانــات، بحســب محمــد 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  )مقابلــة  اليمــن  فــي  البيانــات  شــبكة صحفيــي  رئيــس  إســماعيل 

17نوفمبــر2021م(. 

مشكلة الدراسة: 
تســعى الدراســة الحاليــة إلــى اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس وهــو: كيــف اســتخدمت المواقــع اإلخباريــة 

اليمنيــة اإلنفوجرافيــك فــي معالجــة القضايــا المجتمعيــة؟
وذلــك مــن خــالل رصــد وتحليــل وتفســير النمــاذج المنشــورة لإلنفوجرافيــك فــي المواقــع عينــة الدراســة 

)المشــاهد نــت، ونيوزيمــن(.

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة صحافــة اإلنفوجرافيــك التــي بــرزت فــي الســنوات األخيــرة خاصــة مــع 
التدفــق المتواصــل للمعلومــات، أو مــا يطلــق عليــه ”فوضــى المعلومــات“. تــزداد حــدة هــذه الفوضــى 
فــي المناطــق التــي تعيــش أزمــات وصراعــات مثــل اليمــن، حينهــا تبــرز الحاجــة إلــى وســيلة تنظــم ســيل 
األخبــار والشــائعات بحيــث يســهل علــى الجمهــور تلقــي المعلومــة الموثقــة المصــدر فــي صــورة مبســطة 
وشــكل فنــي جــذاب، ويعــد اإلنفوجرافيــك أحــد تلــك الوســائل. كمــا أن أهميــة الدراســة ترجــع إلــى قلــة 
األبحــاث التــي تناولــت صحافــة اإلنفوجرافيــك فــي اليمــن -علــى حــد علــم الباحثتــان- نظــرا لحداثــة هــذا 

النــوع مــن الفــن فــي الصحافــة اليمنيــة.

هدف الدراسة:
يتمثــل الهــدف الرئيــس مــن الدراســة الحاليــة بالكشــف عــن كيفيــة توظيــف المواقــع اإلخباريــة اليمنيــة 

عينــة الدراســة لإلنفوجرافيــك فــي معالجــة القضايــا المجتمعيــة مــن ناحيــة المضمــون والشــكل.
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 تساؤالت الدراسة:
ما القضايا التي يعالجها اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة؟. 1
ما وظيفة اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة؟. 2
ما مصادر معلومات اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة؟. 3
من ينتج اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة؟ . 4
ما طبيعة مضمون اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة؟. 5
المواقــع اإلخباريــة عينــة . 6 فــي  المنشــور  اإلنفوجرافيــك  فــي  المســتخدمة  اإلقناعيــة  االســتماالت  مــا 

الدراســة؟
فــي المواقــع . 7 فــي عــرض اإلنفوجرافيــك  الشــكلية )الجرافيكيــة والنصيــة( المســتخدمة  العناصــر  مــا 

الدراســة؟  عينــة  اإلخباريــة 
ما أساليب عرض البيانات في اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة؟                                                                                                                . 8

عرض الدراسات السابقة:
تمثلــت المشــكلة البحثيــة فــي دراســة )أســامة فاضــل البدرانــي، 2021( بالكشــف عــن آليــة توظيــف 
الصحافــة اإللكترونيــة لإلنفوجرافيــك فــي تقديــم الموضوعــات المتعلقــة بالصــراع األمريكــي -اإليرانــي، 
مــن خــالل تحليــل مضمــون موقــع ”الجزيــرة نــت“ وموقــع ”العهــد نيــوز“ العراقــي وموقــع ”ســكاي نيــوز“، 
فــي المــدة مــن 1/ أكتوبــر 2017 وحتــى 1/ أكتوبــر 2020. خلصــت نتائــج هــذه الدراســة إلــى أن 
الصحــف وّظفــت الموضوعــات السياســية بشــكل واســع عبــر اإلنفوجرافيــك بنســبة )%40(، كمــا اســتخدم 
الدراســة  المواقــع عينــة  بنســبة )%22.8(. واعتمــدت  بالدرجــة األولــى  التفســير  بهــدف  اإلنفوجرافيــك 
علــى المصــادر الداخليــة بنســبة )%50( وعلــى الشــرح المبســط لتقديــم مضمونهــا بنســبة )45.6%(، 
.)25%( بنســبة  األولــى  بالمرتبــة  الصــورة  جــاءت  فقــد  الجرافيكيــة  العناصــر  بفئــات  يتعلــق   وفيمــا 

اســتخدام  فــي  الحديثــة  االتجاهــات  عــن  الكشــف  إلــى   (Manar Imad, 2020) دراســة  هدفــت 
اإلنفوجرافيــك فــي الصحــف العربيــة واألمريكيــة، عــن طريــق تحليــل 275 إنفوجرافيــك منشــور فــي موقعــي 
البيــان اإلماراتــي، وUSA Today Website  فــي المــدة مــن 1إلــى7 مايــو2017، ومعرفــة الفروقــات 
 USA Today Website بيــن الموقعيــن. انتهــت الدراســة إلــى أن االنفوجــراف المنشــور فــي موقــع
اهتــم بالقضايــا االقتصاديــة بنســبة )%21.4(، فــي حيــن ركــز موقــع البيــان اإلماراتــي علــى القضايــا 
االجتماعيــة بنســبة )%23.9(، كمــا طغــى النــص علــى الجوانــب الجرافيكيــة فــي االنفوجرافيــك المنشــور 

فــي الموقعيــن بنســبة )58.4%(.
وحــول اســتخدام اإلنفوجرافيــك فــي تغطيــة تداعيــات فيــروس كورونــا، هدفــت دراســة )محمــد عبدالحميــد 
أحمــد، 2020( إلــى الكشــف عــن مــدى توظيــف الصحــف العربيــة لهــذا الفــن فــي تغطيــة تداعيــات 
الجائحة، من خالل تحليل مضمون ثالث مواقع إخبارية عربية هي”أخبار اليوم“ المصرية و“الرياض“ 
الســعودية و“البيــان اإلماراتيــة“ لشــهر مــارس 2020. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا: توظيــف 
اإلنفوجرافيــك لقــرارات الحكومــة لمكافحــة الوبــاء بنســبة )%19(، ومــن ثــم  إحصائيــات اإلصابــة بنســبة 
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(%15(، وكانت التوعية الوقائية الهدف األول من استخدام اإلنفوجرافيك بنسبة )%29(. كما اهتمت 
المواقــع المدروســة بالمصــادر الداخليــة، وجــاء االعتمــاد علــى الرمــوز بنســبة )%87( ومــن ثــم األشــكال 

الهندسية.
وركــزت دراســة )خلــف الطاهــات وســرى شــطناوي، 2020( علــى الكشــف عــن مســتوى اهتمــام المواقــع 
اإللكترونيــة األردنيــة والمتمثلــة بـــ ) الــرأي والســبيل والغــد( بتوظيــف اإلنفوجرافيــك، وذلــك عبــر تحليــل 
مضمــون اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي المــدة مــن بدايــة العــام 2014 وحتــى نهايــة العــام 2019. وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى أن اإلنفوجرافيــك المنشــور بصحــف الدراســة ركــز علــى الموضوعــات السياســية 
بالدرجــة األولــى بنســبة )%24(، كمــا لــم تهتــم الصحــف األردنيــة بذكــر مصــادر معلومــات البيانــات 
بنســبة )%55(. وفيمــا يتعلــق باالســتماالت اإلقناعيــة فقــد حصلــت العقليــة منهــا علــى المرتبــة األولــى 

بنســبة )59.5%(. 
وفــي إطــار المقارنــة ســعت دراســة )أمــل منيــر، 2018( إلــى الكشــف عــن مــدى توظيــف اإلنفوجرافيــك 
فــي الصحــف المصريــة واألجنبيــة لمعالجــة القضايــا المجتمعيــة، وقــد اختــارت الباحثــة صحــف ”المصــري 
اليــوم“ و“الجارديــان“ البريطانيــة و“نيويــورك تايمــز“ األمريكيــة، حيــث حللــت مضامينهــم لعــام 2015. 
القضايــا  علــى  رّكــزت  اليــوم  المصــري  أن  إلــى  الدراســة  انتهــت  الثابــت  باإلنفوجرافيــك  يتعلــق  وفيمــا 
بنســبة  الداخليــة  الشــؤون  علــى  األمريكيــة  الصحــف  رّكــزت  حيــن  فــي   ،)25%( بنســبة  االقتصاديــة 
(%22(، أمــا ”الجارديــان“ فاهتمــت بقضايــا اإلرهــاب وداعــش بنســبة )%34(. كمــا أظهــرت النتائــج 
اهتمــام ”المصــري اليــوم“ بالرمــوز بنســبة )%82( وعلــى العكــس مــن ذلــك حــازت الخرائــط علــى اهتمــام 
”الجارديــان“ و“نيويــورك تايمــز“ بنســب )%56( و)%42(، وفيمــا يتعلــق بالمصــادر فلــم تهتــم ”المصــري 
اليــوم“ و“الجارديــان“ بذكــر مصادرهمــا بنســب )%55( و)%59(، فــي حيــن ذكــرت ”نيويــورك تايمــز“ 

مصــادر معلوماتهــا بنســبة )79%(.
وتمثلــت المشــكلة البحثيــة فــي دراســة )دينــا طــارق، 2018( بالكشــف عــن محــددات توظيــف صحافــة 
البيانــات بالمواقــع اإلخباريــة المصريــة والمتمثلــة بـــ ”الوطــن“ و“المصــري اليــوم“ والعالميــة »نيويــورك 
لعينــة  المضمــون  تحليــل  أداة  الباحثــة  اســتخدمت  الدراســة  هــدف  ولتحقيــق  و“الجارديــان“،  تايمــز“ 
زمنيــة تمثلــت بعــام 2015، وكــذا تخصيــص أداة المقابلــة المفتوحــة للتعــرف علــى المشــكالت التــي 
يعانيهــا صحفــي البيانــات فــي مصــر والمهــارات التــي يحتاجهــا. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن المواقــع 
المواقــع  تلــك  اســتخدام  أظهــرت  كمــا  بنســبة )40.5%(،  السياســية  بالموضوعــات  اهتمــت  المصريــة 
لإلنفوجرافيــك بالدرجــة األولــى بنســبة )%42.9(، بعكــس المواقــع العالميــة التــي تعتمــد أكثــر علــى 
الخرائــط والرســوم البيانيــة بنســبة )%46(، كمــا لــم تهتــم المواقــع المصريــة بذكــر مصــادر المعلومــات 
 بنســبة )%65.7(، على نقيض المواقع العالمية حيث كانت معظمها مصادر رســمية بنســبة )54%(.

 Waralak Vongdoiwang Siricharoen, Nattanun,) دراســة  هــدف  اختلــف 
ومراجعــة  تقييــم  أهميــة  علــى  الباحثــان  رّكــز  فقــد  الدراســات،  باقــي  عــن   (Siricharoen,2015
اإلنفوجرافيــك مــن قبــل المتخصصيــن، للمســاهمة فــي إنتــاج إنفوجرافيــك فعــال يســهل علــى المتلقــي 
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فهمــه. وتوصلــت الدراســة إلــى أن أهــم مقومــات اإلنفوجرافيــك المعلومــات الدقيقــة والموثقــة، كمــا أكــدت 
علــى ضــرورة أن تتوفــر مهــارات خاصــة إلنتاجــه مــن ناحيــة التقنيــة المســتخدمة والمعلومــات، فــال يجــب 
أن يتركــز االهتمــام فقــط علــى الشــكل الفنــي علــى حســاب دقــة المعلومــات، ألن المحتــوى هــو العنصــر 

األهــم فــي اإلنفوجرافيــك.
أيضــا اهتمــت دراســة (Hiram Henriquez, 2014) بتفســير أهميــة اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي 
الصحــف األمريكيــة فــي الثالثيــن ســنة األخيــرة كصحــف ”ميامــي هيرالــد“ و“واشــنطن بوســت“ و ”صنــداي 
تايمــز“ و“التايــم“ وغيرهــم، مــن خــالل تحليــل مضمــون عــدد مــن اإلنفوجرافيــك المنشــورة لديهــم.  واتفقــت 
الدراســة مــع ماســبق، فقــد أكــدت علــى أهميــة االســتعانة بالمصمميــن الذيــن لديهــم خلفيــة فــي الصحافــة، 
ألن ذلــك يــؤدي إلــى إنتــاج إنفوجرافيــك متقــن مــن ناحيــة التصميــم الفنــي ودقيــق مــن ناحيــة المعلومــات، 
وبذلــك ســيصبح اإلنفوجرافيــك أداة واضحــة ومختصــرة إلشــراك القــراء فــي األحــداث وتوفيــر المعرفــة 

األساســية لهــم. 

مجتمع وعينة الدراسة: 
الدراســة  إجــراء  وبعــد  الخاصــة.   / األهليــة  اليمنيــة  اإلخباريــة  المواقــع  فــي  الدراســة  مجتمــع  تمثــل 

اآلتيــة:  المواقــع  اختيــار  تــم  اليمنيــة،  اإلخباريــة  المواقــع  ألهــم  االســتطالعية 
موقــع المشــاهد نــت: منصــة يمنيــة تهتــم بالقصــة الخبريــة، وتحــرص علــى تغطيــة دقيقة وموضوعية، . 1

لألحــداث فــي اليمــن، وذلــك بحســب التعريــف المذكــور فــي الموقــع. انطلــق مطلــع العــام 2016م، يعــد 
مــن المواقــع الصحفيــة األهليــة / الخاصــة، واألقــرب توجهــا للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا. خصــص فــي 

مطلــع 2019م نافــذة لإلنفوجرافيــك بنفــس المســمى. 
المجموعــة . 2 عــن  صــادر  محايــدة  غيــر  لكنهــا  مهنيــة  وطنيــة،  إعــالم  جبهــة  يمــن:  نيــوز  موقــع 

اليمنيــة لإلعــالم، وذلــك بحســب التعريــف المذكــور فــي الموقــع. بــدأ بثــه فــي مايــو 2005 باللغتيــن 
ينايــر  فــي  عــدن  مدينــة  مــن  نشــاطه  وعــاود  أعــوام،   7 لمــدة  الموقــع  توقــف  واإلنجليزيــة،  العربيــة 
 2018م، األقــرب توجهــا للقــوى السياســية والعســكرية التابعــة للرئيــس الســابق علــي عبــدهللا صالــح. 

وكان اختيار هذين الموقعين لألسباب اآلتية:
تخصيصهما نافذة خاصة باإلنفوجرافيك.- 
تنوع الموضوعات المتناولة.- 
وجود أرشيف للموقع.- 
من أوائل المواقع التي نشرت اإلنفوجرافيك في اليمن.- 

وقــد اســتخدمت الباحثتــان أســلوب الحصــر الشــامل لإلنفوجرافيــك المنشــور فــي المواقــع عينــة الدراســة، 
حيــث وصــل عددهــم إلــى 66 ”انفوجرافيــك“ فــي موقــع المشــاهد نــت و 203 لــدى موقــع ”نيــوز يمــن“.  

الحدود الزمنية للدراسة:
 تمــت دراســة اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي الموقــع عينــة الدراســة مــن 1/ نوفمبــر 2019 حتــى 31/ 
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أكتوبــر 2020، وتعــود أســباب االختيــار إلــى:
التوقيــع علــى اتفــاق الريــاض بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي 5 - 

نوفمبــر 2019، وبعدهــا عــودة الحكومــة إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن فــي 30 ديســمبر 2019.
ظهــور وانتشــار فيــروس كورونــا فــي العالــم واليمــن بالتحديــد بدايــة عــام 2020، والتحديــات التــي - 

واجههــا القطــاع الصحــي المنهــار فــي اليمــن بســبب الحــرب المندلعــة منــذ مــارس 2015.
األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتمرة فــي اليمــن والتــي زادت ذروتهــا مــع تداعيــات فيــروس - 

كورونــا.

أداة جمع البيانات: 
اســتخدمت الباحثتــان أداة تحليــل المضمــون المتمثلــة باســتمارة التحليــل لتحقيــق أهــداف الدراســة، حيــث 
يعــد أســلوبًا للرصــد والتوصيــف الكمــي للمحتــوى الظاهــر لالتصــال. )شــريف اللبــان وهشــام عطيــة، 

)2012
باإلضافة إلى أداة المقابلة مع أربعة من القائمين باالتصال في المواقع عينة الدراسة، وهم:

رئيــس تحريــر، والمحــرر الفنــي، والمصمــم، فــي موقــع المشــاهد نــت، ورئيــس شــبكة صحفيــي البيانــات 
فــي اليمــن، وأحــد العامليــن فــي موقــع نيــوز يمــن رفــض ذكــر اســمه أو طبيعــة عملــه.  

إجراءات الصدق والثبات:
بعــد تصميــم اســتمارة تحليــل المضمــون تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن األســاتذة فــي كليــات اإلعــالم 
لتحكيمهــا، وعلــى ضــوء مالحظــات المحكميــن تــم تعديــل االســتمارة فــي شــكلها النهائــي وتطبيقهــا الختبــار 

الصــدق الظاهــري.
 وفيمــا يتعلــق بالثبــات طبقــت الباحثتــان الثبــات مــن خــالل إعــادة التحليــل علــى عينــة حجمهــا )5%( 
مــن اإلنفوجرافيــك عينــة الدراســة، واســتخدمت معادلــة هولســتي لقيــاس الثبــات، حيــث وصلــت درجــة 

معامــل الثبــات إلــى %90 ممــا يؤكــد ثبــات االســتمارة وصالحياتهــا للتطبيــق.

فئات التحليل: 
فئــة القضايــا المجتمعيــة: يقصــد بهــا جميــع القضايــا المجتمعيــة الداخليــة: السياســية واالجتماعيــة . 1

واالقتصاديــة والعســكرية واألمنيــة وغيرهــا مــن القضايــا التــي عالجهــا اإلنفوجرافيــك فــي المواقــع اإلخباريــة 
عينــة الدراســة.

 فئة وظيفة اإلنفوجرافيك:1. 
إخبارية: تهدف إلى تقديم المعلومات واإلخبار بها دون تفسيرها.- 
تفسيرية: تهدف إلى شرح أسباب ونتائج حدث أو موضوع معين.- 
دعائية: يقصد بها اإلشارة واإلشادة بجهة معينة بهدف تبني أفكارها أو تأييدها.- 
توعوية: تهدف إلى نصح المتلقي ورفع إدراكه حول موضوع معين.- 
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تحريضيــة: يقصــد بذلــك التحريــض ضــد قــوى أو شــخصيات معينــة، مــن خــالل وصفهــم بألفــاظ - 
وتعبيــرات ســلبية أو تخويفيــة.
3.فئة مصادر المعلومات: 

 - ذكرت: يقصد بذلك اإلشارة إلى مصدر المعلومات المنشورة في اإلنفوجرافيك ونوعها:
- رســمية: أي مــن مصــادر لهــا صفــة الرســمية كالقــوى السياســية والعســكرية المســيطرة داخــل اليمــن، 

وخارجيــا المؤسســات والهيئــات الحكوميــة والمنظمــات األمميــة أو التابعــة للحكومــات.
- غير رسمية: غير ماسبق ذكره.

- لم تذكر: أي لم يتم اإلشارة إلى مصدر المعلومات أو البيانات المنشورة في اإلنفوجرافيك.
4. فئة منتج اإلنفوجرافيك:

- ذكر: أي تم ذكر معد ومصمم اإلنفوجرافيك.
- لم يذكر: لم يتم اإلشارة لمعد أو مصمم اإلنفوجرافيك أو كالهما.

5. طبيعة مضمون اإلنفوجرافيك:
- نص: يقصد بذلك استخدام النص المكتوب فقط لتوصيل المعلومات.

- أرقام وإحصائيات: بمعنى االعتماد على اإلحصائيات بالدرجة األولى.
- كالهما: الجمع بين النص واالحصائيات في اإلنفوجرافيك.

6. فئة االستماالت اإلقناعية:
- عقلية: يقصد بذلك استخدام البراهين واألدلة المنطقية.

- عاطفية: تستهدف التأثير في وجدان المتلقي وانفعاالته. 
- تخويفية: استخدام لغة التحذير والتخويف إلقناع المتلقي بالرسالة المقدمة.

- بدون استماالت: لم يستخدم أي من االستماالت السابقة.
7. العناصر الجرافيكية:

- الرمــوز: هــي االيمــاءات أو العالمــات الدالــة علــى شــيء معيــن، كالرمــوز الدينيــة، االقتصاديــة، 
السياســية، التحذيريــة وغيرهــا.

- رسومات: يقصد بها الرسوم البيانية والرسوم الكاريكاتيرية والتعبيرية.
- صور: يقصد بها الصور الفوتوغرافية لألشخاص أو األماكن وغير ذلك.

- األلوان: استخدام لون واحد أو عدة ألوان في اإلنفوجرافيك.
9.شكل عرض اإلنفوجرافيك:

  طولي، عرضي.
10.شكل نص اإلنفوجرافيك:

- عناويــن: يقصــد بذلــك اســتخدام النــص فــي المقدمــة أو قبــل كل عنصــر جرافيكــي بهــدف التعريــف 
بالمحتــوى.

- شرح مبسط: يقصد بذلك الكلمات أو الجمل القصيرة.
- شرح تفصيلي: أن يحتوي اإلنفوجرافيك على كلمات وجمل طويلة.



399
املجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال

 العدد 38 -  يوليو/ سبتمرب - 2022 

11. نوع الفواصل المستخدمة:
- األلوان: استخدام لون أو أكثر في تحديد الفواصل الخاصة بأجزاء اإلنفوجرافيك.

- المساحة الفارغة: يقصد به استخدام المساحات كفواصل ما بين أجزاء اإلنفوجرافيك.
- األشكال الهندسية: يقصد به استخدام المربعات أو المنحنيات واألسهم وغيرها من االشكال.

12. أساليب عرض البيانات:
- الوصفي: يقصد بذلك وصف الحدث أو الفكرة فقط.

- التسلسلي: يقصد به عرض المعلومات والبيانات عن األحداث بشكل تتابعي.
- المقارنة: يقصد به المقارنة بين حدثين أو أكثر وإظهار أوجه الشبه أو االختالف بينهما.

نتائج الدراسة التحليلية:

شكل رقم )1(: القضايا التي يعالجها اإلنفوجرافيك في المواقع عينة الدراسة

يتضــح مــن الشــكل رقــم )1( اختــالف القضايــا المجتمعيــة التــي عالجهــا اإلنفوجرافيــك فــي المواقــع 
عينــة الدراســة، حيــث جــاءت القضايــا االجتماعيــة فــي المرتبــة األولــى لــدى موقــع ”المشــاهد نــت“ بنســبة 
(%86(، وشــملت فــي غالبيتهــا قضايــا الصحــة المتعلقــة بجائحــة كورونــا، تلتهــا القضايــا األمنيــة بنســبة 
(%6( وشــملت )إحصائيــات حــول الحــوادث المروريــة فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار هللا(، ثــم فــي 
المرتبــة األخيــرة جــاءت القضايــا السياســية التــي تناولــت )اتفــاق الريــاض وســرد للشــخصيات التــي حكمــت 
اليمــن(.  فــي حيــن اختلــف األمــر فــي موقــع ”نيــوز يمــن“ حيــث حلــت القضايــا السياســية فــي المرتبــة 
األولــى وبنســبة )%40( مــن مجمــل اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي الموقــع، والتــي غلــب عليهــا مــن جهــة 

 

0

23

45

68

90

113

اقتصادية أخرى سياسية أمنية عسكرية اجتماعية

نيوزيمن المشاهد نت



املجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال
 العدد 38 -  يوليو/ سبتمرب - 2022 400

أســلوب الخطــاب التحريضــي ضــد سياســات جماعــة ”أنصــار هللا“ وحــزب ”التجمــع اليمنــي لإلصــالح« 
والداعميــن اإلقليمييــن لهمــا: )إيــران وقطــر(، ومــن ثــم الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا، ومــن الجهــة األخــرى 
التأييــد لسياســات وقــرارات ”المجلــس االنتقالــي الجنوبــي“. تلتهــا القضايــا االجتماعيــة بنســبة )17%( 
اليمــن، واألوبئــة،  فــي  فيــروس كورونــا  تداعيــات ظهــور  مثــل  الصحــة  أهمهــا:  وشــملت موضوعــات 
وموضوعــات النــزوح، والتعليــم، واألمــن الغذائــي وغيرهــا. ثــم القضايــا العســكرية فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 
(%16( وتناولــت التحــركات والتعيينــات الخاصــة بالقــادة العســكريين مــن التجمــع اليمنــي لإلصــالح، 
وخروقــات جماعــة أنصــار هللا فــي الهدنــات العســكرية، وتصريحــات وتحــركات القــادة العســكريين فــي 
الســاحل الغربــي، مســتجدات المعــارك علــى الجبهــات، وحــول اغتيــال العميــد عدنــان الحمــادي وغيــر 

ذلــك. 
كما جاءت القضايا االقتصادية في موقع ”نيوز يمن“ في المرتبة الخامســة بنســبة )%11(، وشــملت 
موضوعــات مثــل تداعيــات انهيــار العملــة المحليــة، اختــالس المســؤولين فــي الحكومــة الشــرعية لألمــوال 

العامــة، الطبعــات الجديــدة للعملــة اليمنيــة، خدمــات البنــى التحتيــة مثــل الكهربــاء والنفــط واالنترنــت. 
وفيمــا يتعلــق بفئــة أخــرى، فقــد احتــوت علــى قضايــا حقوقيــة وصحفيــة لــدى ”المشــاهد نــت“، فــي حيــن 

شــملت علــى قضايــا حقوقيــة وصحفيــة وثقافيــة ودينيــة وبيئيــة فــي موقــع نيــوز يمــن. 
وتأتــي هــذه النتيجــة متوافقــة مــع طبيعــة مضمــون كل مــن الموقعيــن، فالمشــاهد نــت يركــز فــي تغطيتــه 
الصحفيــة علــى القضايــا االجتماعيــة، بعكــس ”موقــع نيــوز“ يمــن الــذي يهتــم أكثــر بالقضايــا السياســية 

ومــن ثــم العســكرية. 

شكل رقم )2(: توظيف اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية اليمنية عينة الدراسة

يتبيــن مــن الشــكل الســابق رقــم (2( اختــالف توظيــف المواقــع اإلخباريــة عينــة الدراســة لإلنفوجرافيــك. 
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ففــي موقــع »المشــاهد نــت« جــاءت الوظيفــة اإلخباريــة فــي المرتبــة األولــى بنســبة )%92(، وخصــص 
أغلب اإلنفوجرافيك عن جائحة كورونا، خاصة منذ مطلع شهر أبريل 2020 لعرض آخر المستجدات 
واإلصابــات واإلحصائيــات. ثــم أتــت وظيفــة التفســير والشــرح فــي الترتيــب الثانــي بنســبة )%5(. فــي 
حيــن ُوّظــف )%39( مــن اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي موقــع ”نيوزيمــن“ لغــرض التحريــض، وتحديــدًا ضــد 
جماعــة أنصــار هللا، حيــث اســتخدمت أســلوب التخويــف، مثــال ذلــك اإلنفوجرافيــك المنشــور بعنــوان: 
)الهويــة الحوثيــة تبعيــة إيرانيــة وتشــكيك فــي إســالم اليمنييــن(، فــي إشــارة إلــى أن جماعــة أنصــار هللا 
)الحوثييــن( يعملــون علــى تغييــر المذهــب الدينــي لليمنييــن. وفــي انفوجرافيــك آخــر بعنــوان »الحوثــي 

يســتغل جامــع الصالــح للتجســس علــى مرتاديــه مــن النســاء(.  

نموذج لإلنفوجرافيك اإلخباري منشور لدى موقع المشاهد نت

وكذلــك التحريــض ضــد حــزب »التجمــع اليمنــي لإلصــالح« ، ومثــال ذلــك وصــف الموقــع للحــزب 
»باإلخــوان« إشــارة إلــى أنــه حــزب إرهابــي يتبــع جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي ُصنفــت لــدى عــدد مــن 
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الــدول علــى أنهــا »جماعــة إرهابيــة« ، كمــا اســتخدم موقــع »نيوزيمــن« بعــض المصطلحــات التحريضيــة 
مثــل )مطابــخ الدجــل والتزييــف اإلخوانيــة(.

وعلــى الرغــم مــن ظهــور فيــروس كورونــا فــي اليمــن فــي إبريــل 2020، وإطــالق العديــد مــن المنظمــات 
األمميــة والصحيــة اإلرشــادات التوعويــة وطــرق الوقايــة مــن الجائحــة. فــإن المواقــع عينــة الدراســة لــم تهتــم 
بنشــر اإلنفوجرافيــك التوعويــة إال بنســب بســيطة لــم تتعــدى )%3( فــي موقــع »المشــاهد نــت« ، الــذي 
اهتــم بذكــر إحصائيــات الحــاالت أكثــر مــن اهتمامــه بنشــر التوعيــة ضــد الفيــروس. يقابلهــا نســبة )4%( 
فــي موقــع »نيــوز يمــن« ، الــذي انشــغل أكثــر بالمناكفــات مــع األطــراف السياســية المخالفــة لــه، وعــرض 

مجريــات األحــداث علــى الجبهــات العســكرية.

نموذج إلنفوجرافيك التحريضي منشور لدى موقع نيوز يمن
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شكل رقم)3(: مصادر معلومات اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة
 

يتضــح مــن الشــكل الســابق رقــم)3( أن موقــع »المشــاهد نــت« أهتــم بذكــر مصــادر المعلومــات الــواردة 
فــي اإلنفوجرافيــك المنشــور لديــه، حيــث جــاءت المصــادر الرســمية بالمرتبــة األولــى بنســبة )39%( 
وتمثلــت بالــوزارات الحكوميــة ومكاتبهــا مثــل: مكتــب الصحــة، ووزارة الداخليــة، ووزارة النفــط والمعــادن. 
والمنظمات األممية مثل اليونســيف والصحة العالمية. أما المصادر غير الرســمية فتمثلت بالمؤسســات 
والجمعيــات األهليــة. وفــي المقابــل لــم يهتــم موقــع »نيوزيمــن« بذكــر مصــادر معلومــات اإلنفوجرافيــك 
المنشــور لديــه بنســبة عاليــة تصــل إلــى )%63(، األمــر الــذي يقلــل مــن مصداقيــة اإلنفوجرافيــك، الــذي 

.)Siricharoen ,Siricharoen, 2015( .مــن أهــم عناصــره دقــة المعلومــات المصــدر الموثوقــة
أمــا بقيــة المصــادر الرســمية التــي استشــهد بهــا فشــملت قيــادات المقاومــة الوطنيــة اليمنيــة فــي الســاحل 
األمميــة، واالتحــاد  التقاريــر والتصريحــات  ثــم  الجنوبــي، ومــن  االنتقالــي  المجلــس  الغربــي، وقيــادات 

األوروبــي، وأخيــرًا الشــخصيات والهيئــات الممثلــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا.   
واســتعان موقــع »المشــاهد نــت« ببعــض المصــادر األخــرى غيــر الواضحــة مثــل )متابعــات إخباريــة(، 
ويمكــن تفســير عــدم ذكــر مصــادر المعلومــات فــي موقــع »نيوزيمــن«، أنهــا حمايــة للمصــدر خاصــة وأن 

أغلــب مضاميــن اإلنفوجرافيــك المنشــور تحمــل توجهــات معاديــة ألطــراف سياســية وعســكرية.
لكــن هــذا ليــس مبــررًا لعــدم ذكــر المصــادر التــي تتعلــق باإلحصائيــات واألرقــام التــي وردت فــي بعــض 
مــن اإلنفوجرافيــك المنشــور لديهــم علــى الموقــع، فقــد كانــت تــرد تســميات غيــر واضحــة مثــل )ناشــطين، 

مديــر بنــك، تقريــر حكومــي، مواطنــون، دراســة، منظمــات دوليــة(.
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شكل رقم )4(: منتج اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية اليمنية عينة الدراسة

منتــج  اســم  ذكــر  علــى  حــرص  نــت«  »المشــاهد  موقــع  أن  يتضــح   )4( رقــم  الســابق  الشــكل  مــن 
فلــم يذكــر اســم منتــج اإلنفوجرافيــك بنســبة )%100(، بســبب  أمــا موقــع »نيوزيمــن«  اإلنفوجرافيــك، 
الخشــية مــن تعرضــه إلــى أي اعتــداء بحســب إجابــة أحــد الصحفييــن فــي موقــع نيــوز يمــن، الــذي رفــض 
ذكــر اســمه أو صفتــه فــي الموقــع، خاصــة وأن أكثــر الموضوعــات التــي نشــرها الموقــع كانــت ضــد قــوى 

سياســية يمنيــة ذكــرت ســابقًا.

شكل رقم )5(: طبيعة مضمون اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة
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مــن الشــكل الســابق رقــم )5( يتضــح االختــالف فــي طبيعــة مضمــون اإلنفوجرافيــك بيــن الموقعيــن، 
فمضمــون »المشــاهد نــت« فــي أغلبــه عبــارة عــن أرقــام واحصائيــات بنســبة )%97(، فــي حيــن اهتــم 
موقــع »نيوزيمــن« أكثــر بالنــص وبنســبة )%76(. ويعــود ذلــك إلــى أن موقــع »المشــاهد نــت« اهتــم بنشــر 
إحصائيــات وزارة الصحــة الخاصــة بفيــروس كورونــا بشــكل يومــي لعــدة أشــهر، فــي حيــن اهتــم موقــع 

»نيوزيمــن« بالنــص علــى حســاب األرقــام واالحصائيــات. 

شكل رقم )6(: االستماالت اإلقناعية المستخدمة في اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخباري عينة الدراسة

يتضــح مــن الشــكل الســابق رقــم )6( أن موقــع ”المشــاهد نــت“ اعتمــد علــى االســتماالت العقليــة بدرجــة 
أعلــى وصلــت إلــى )%97(، فــي حيــن أن موقــع ”نيوزيمــن“ اعتمــد علــى االســتماالت العاطفيــة بنســبة 
(%35(، ومــن ثــم التخويفيــة بنســبة )%25(، وهــي نتيجــة تتوافــق مــع مضمــون اإلنفوجرافيــك المنشــور 
فــي الموقــع والــذي اســتخدم لألغــراض الدعائيــة أو التحريــض ضــد جهــات معينــة، واســتعمل لذلــك الطابــع 

الخطابــي الــذي يغلــب عليــه الشــعارات 
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العاطفية وأسلوب الترهيب والتخويف.  

شكل رقم )7(: العناصر الجرافيكية المستخدمة في عرض اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة

ترتبــط نتيجــة الشــكل الســابق رقــم )7( بمــا ســبقها، فاســتخدام موقــع ”المشــاهد نــت“ للرمــوز بالدرجــة 
األولــى بنســبة )%43( يعــود إلــى تركيــزه علــى البيانــات اإلحصائيــة فــي مضمــون اإلنفوجرافيــك، وعلــى 
األخــص المتعلقــة بالموضوعــات الصحيــة مثــل البيانــات الخاصــة بجائحــة كورونــا واألوبئــة األخــرى فــي 

اليمــن، وإرفــاق ذلــك بالرمــوز التوضيحيــة المناســبة.
وهــذا ينطبــق أيضــا علــى نتيجــة موقــع ”نيوزيمــن“ فقــد اهتمــت بالصــور بنســبة )%31(، تمثلــت فــي 
اليمنــي  التجمــع  أعضــاء  مثــل صــور  للتحريــض ضدهــا  اإلنفوجرافيــك   شــخصيات ُخصــص  صــور 
لإلصــالح وجماعــة أنصــار هللا والداعميــن اإلقليمييــن لهــم، أو لتأييــد شــخصيات سياســية وعســكرية مثــل 

صــور قــادة المقاومــة الوطنيــة اليمنيــة، والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي. 
فيمــا يتعلــق باأللــوان، اهتــم الموقعــان باســتخدام أكثــر مــن لــون، وقــد تميــز موقــع ”نيوزيمــن“ عــن موقــع 
”المشــاهد نــت“ فــي التنويــع فــي اســتخدام األلــوان مــن انفوجرافيــك إلــى آخــر، واختيــار مــا يتناســب منهــا 
مــع الموضــوع، وتوظيفهــا بمــا يتوافــق مــع ألــوان الشــعارات الخاصــة بالهيئــات والمؤسســات أو الجماعــات 
السياســية فــي اليمــن، فــي حيــن فّضــل موقــع ”المشــاهد نــت” اســتخدام قالــب ثابــت لإلنفوجرافيــك يغلــب 
عليــه اللــون األحمــر، وهــو اللــون المميــز للموقــع، بهــدف إحــداث نــوع مــن الربــط الذهنــي لــدى القــارئ بيــن 
اإلنفوجرافيــك والموقــع. وتــرى الباحثتــان أنــه كان مــن الممكــن اســتخدام وســائل أخــرى إلحــداث هــذا الربــط 
مثــل وضــع لــون الشــعار فــي خلفيــة اإلنفوجرافيــك فقــط مثــل ”نيــوز يمــن«، كــي ال يطغــى اللــون القــوي 
علــى العناصــر الجرافيكيــة األخــرى لإلنفوجرافيــك. ألن اعتمــاد قالــب ثابــت ال يتغيــر بتغيــر الموضوعــات 
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واختالفهــا، قــد يــؤدي إلــى حــدوث نــوع مــن التطابــق بيــن جميــع اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي الموقــع، 
مــا يفضــي إلــى صعوبــة التمييــز بينهــا فــي ذهــن المتلقــي، حيــث أن األلــوان تعــد مــن أهــم العناصــر 
فــي تصميــم اإلنفوجرافيــك، فــكل لــون يحمــل داللــة ومغــزى ويــؤدي دورا معينــا فــي إيصــال المعلومــة، 

واســتيعابها والقــدرة علــى تذكرهــا. 

شكل رقم )8(: عرض اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة

تشــير نتائــج الشــكل الســابق رقــم )8( إلــى أن الموقعيــن يفضــالن الشــكل الطولــي لعــرض اإلنفوجرافيــك 
وبنســبة )%100(، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة اســتعراض رســومات وبيانــات اإلنفوجرافيــك 

المصمــم طوليــا فــي األجهــزة الذكيــة للمســتخدمين بعكــس الشــكل العرضــي.
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شكل رقم )9(: شكل نص اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية اليمنية عينة الدراسة

تظهــر نتائــج الشــكل الســابق رقــم )9( أن النــص فــي موقــع ”المشــاهد نــت“ جــاء فــي شــكل عناويــن، 
بنســبة عاليــة وصلــت )%80(، أمــا موقــع ”نيــوز يمــن“ فاعتمــد الشــرح المبســط بالدرجــة األولــى بنســبة 
(%76(. ويمكــن تفســير ذلــك بــأن موقــع المشــاهد نــت خصــص أغلــب اإلنفوجرافيــك لإلحصائيــات 
الخاصــة بإصابــات فيــروس كورونــا، والحــوادث المروريــة، واالنتهــاكات، واألمــراض الســارية واألوبئــة 
األخــرى وغيرهــا، وكان يكتفــي بذكــر األرقــام مــع عنــوان مرافــق لهــا، بعكــس موقــع ”نيوزيمــن“ الــذي 

اســتخدم النــص فــي اإلنفوجرافيــك ليخــدم األفــكار التــي يعرضهــا.
وتــرى الباحثتــان أن مــن األفضــل عــدم االكتفــاء بالعناويــن المختصــرة، وأن الشــرح المبســط للموضــوع 

المقــدم يســاعد القــارئ علــى اســتيعاب فكــرة اإلنفوجرافيــك أكثــر.
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شكل رقم )10(: نوع الفواصل المستخدمة في اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخبارية اليمنية عينة الدراسة

يظهــر الشــكل الســابق رقــم )10( اختــالف نــوع الفواصــل المســتخدمة بيــن الموقعيــن، فموقــع ”المشــاهد 
نــت“ اســتخدم األلــوان بنســبة )%70(، فــي حيــن كانــت االشــكال الهندســية كالمربعــات، والمســتطيالت، 
والمنحنيــات، واألســهم، هــي الســمة الغالبــة فــي تصميمــات اإلنفوجرافيــك فــي موقــع ”نيوزيمــن“ وبنســبة 
(%47(. وهــذا مــا ســاعد فــي عــرض المعلومــات فــي شــكل منســق ومنظــم، األمــر الــذي أدى إلــى 

انســيابية المعلومــات فــي التصميــم.  

شكل رقم )11(: أساليب عرض البيانات في اإلنفوجرافيك المنشور في المواقع اإلخبارية عينة الدراسة
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تشــير نتائــج الشــكل الســابق رقــم )11( إلــى اتفــاق الموقعيــن مــن حيــث اســتخدام األســلوب الوصفــي فــي 
عــرض البيانــات بنســبة )%95( فــي المشــاهد نــت و)%92( لــدى نيــوز يمــن. فــي حيــن جــاء أســلوب 

المقارنــة واألســلوب التسلســلي فــي عــرض البيانــات بنســب ضئيلــة فــي كال الموقعيــن. 

النتائج العامة: 
يمكن عرض النتائج العامة بالشكل اآلتي:

أواًل: نواحــي االتفــاق فــي نتائــج تحليــل اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي المواقــع عينــة الدراســة: وهــي 
كاآلتــي:

اتفقت المواقع اإلخبارية عينة الدراسة في شكل عرض اإلنفوجرافيك )الطولي(.. 1
اتفقــت المواقــع اإلخباريــة عينــة الدراســة فــي اهتمامهــا باأللــوان، فعرضــت اإلنفوجرافيــك بأكثــر مــن . 2

لــون. وكان توظيــف موقــع ”نيوزيمــن“ لأللــوان أفضــل مــن موقــع المشــاهد نــت. حيــث اســتخدم موقــع 
”المشــاهد نــت“ ألــوان الموقــع نفســه فــي قالــب ثابــت للعــرض، أمــا موقــع ”نيــوز يمــن“ فاكتفــى باســتخدام 

ألــوان الموقــع المميــزة فــي الخلفيــة فقــط.
اتفقت المواقع اإلخبارية عينة الدراســة بأســاليب عرض اإلنفوجرافيك، فقد جاء األســلوب )الوصفي( . 1

متقــدم علــى أســاليب العــرض األخرى.
ثانيــًا: نواحــي االختــاف فــي نتائــج تحليــل اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي المواقــع عينــة الدراســة: وهــي 

كاآلتي:
االختــالف فــي توظيــف اإلنفوجرافيــك، حيــث جــاءت القضايــا االجتماعيــة فــي المرتبــة األولــى لــدى . 1

موقــع المشــاهد نــت، فــي حيــن احتلــت القضايــا السياســية المرتبــة األولــى فــي موقــع ”نيوزيمــن“، وقــد بينــت 
النتائــج أن موقــع ”المشــاهد نــت“ كان أكثــر اهتمامــًا بنشــر كل مايتعلــق بجائحــة كورونــا فــي اليمــن.

االختــالف فــي وظيفــة اإلنفوجرافيــك، فموقــع ”نيوزيمــن“ هــدف إلــى التحريــض بدرجــة عاليــة مــن . 2
خــالل النــص أو العناويــن أو الرســوم الكاريكاتيريــة واأللــوان. علــى العكــس مــن ذلــك جــاء اإلخبــار فــي 

المرتبــة األولــى لــدى موقــع ”المشــاهد نــت“.
الــذي اختــار عناويــن واضحــة ومعبــرة عــن مضمــون . 3 نــت“  النقيــض مــن موقــع ”المشــاهد  علــى 

اإلنفوجرافيــك المنشــور لديــه، كان كثيــر مــن عناويــن اإلنفوجرافيــك فــي موقــع ”نيوزيمــن“ تحمــل مضاميــن 
المقــدم، وبعضهــا غامــض ال يعبــر عــن مضمــون  يتناســب مــع الموضــوع  اإلثــارة والمبالغــة بمــا ال 
اإلنفوجرافيــك، وهــو األمــر الــذي يخــل بعناصــر اإلنفوجرافيــك الجيــد، حيــث يجــب أن يعكــس العنــوان 

المضمــون. 
االختــالف بيــن المواقــع اإلخباريــة عينــة الدراســة فيمــا يتعلــق بذكــر مصــادر معلوماتهــا، فموقــع . 4

”المشــاهد نــت“ حــرص علــى ذكرهــا بنســبة عاليــة، فــي حيــن لــم يهتــم موقــع ”نيوزيمــن“ بذكــر مصــادر 
معلوماتــه إال بنســبة ضئيلــة.

اهتــم موقــع المشــاهد نــت بذكــر منتــج اإلنفوجرافيــك، وعلــى العكــس مــن ذلــك فموقــع ”نيوزيمــن“ لــم . 5
يهتــم بذلــك. وتجــدر اإلشــارة أن معــد اإلنفوجرافيــك يختلــف عــن المصمــم الــذي يعمــل محــررًا فنيــًا لــدى 
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موقــع ”المشــاهد نــت“. 
االختــالف فــي طبيعــة مضمــون اإلنفوجرافيــك المنشــور، فموقــع ”المشــاهد نــت“ اســتخدم األرقــام . 6

واالحصائيــات بالدرجــة األولــى، فــي حيــن ركــز موقــع ”نيوزيمــن“ علــى النــص.
االختــالف فــي االســتماالت اإلقناعيــة، حيــث جــاءت العقليــة فــي الترتيــب األول لــدى موقــع ”المشــاهد . 7

نــت“، واحتلــت االســتماالت العاطفيــة المرتبــة األولــى لــدى موقــع ”نيوزيمــن“.
االختــالف فــي العناصــر الجرافيكيــة المســتخدمة، حيــث ركــز موقــع ”المشــاهد نــت“ علــى الرمــوز فــي . 8

الدرجــة األولــى، فــي حيــن اهتــم موقــع ”نيوزيمــن“ باســتخدام الصــور.
االختــالف فــي شــكل النــص، حيــث حصلــت العناويــن علــى المرتبــة األولــى لــدى موقــع ”المشــاهد . 9

المبســط بدرجــة عاليــة، ومــن المالحــظ أن غالبيــة  الشــرح  نيــوز يمــن فركــز علــى  أمــا موقــع  نــت“، 
اإلنفوجرافيــك المنشــور فــي موقــع ”نيوزيمــن“ اتســم بضعــف الجــودة مــن ناحيــة وضــوح الخــط و دقــة 

الصــورة.

التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة خلصت الباحثتان إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:

عدم توظيف اإلنفوجرافيك كأداة تحريض على األطراف المخالفة في الرأي أو التوجه السياسي.  . 1
االهتمــام بدراســة فــن اإلنفوجرافيــك فــي الصحافــة اليمنيــة، دراســات للمضمــون والجمهــور والقائــم . 3

باالتصــال.
تخصيص دورات تدريبية تأهيلية للقائم باالتصال في الصحافة اليمنية حول فن اإلنفوجرافيك.. 4
دعــوة كليــات ومعاهــد اإلعــالم فــي اليمــن لتدريــس صحافــة البيانــات كمتطلــب دراســي ضمن الصحافة . 5

المتخصصة.
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