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 الملخص:
كمحتــوا اميمــي مــؤ ر مبــر االمتمــاد ملــى البيانــات  data journalismى التعرف لــدور صــحافة البيانــات يهدف البحث ال

الرياضــية ومحاولــة االفــادف منــي فــي تنميــة االمــيم  موتنميــة  يــافته  مللتــي ير  هــ  للشــبابواالرقــام وتيــديمها فــي اذــةا    ا ــة 
 المعاصر.

 118 االتصــا  فــي المؤسســات االميميــة الرياضــية العراديــة  لــ  مــدد م  من اليائمين  قصديةوقد طبيت الدراسة ملى مينة  
 صحفيا يعملون في اليطامين العام والخاص وتوصل البحث في أ رز نتائجي الى :  

% ويتفامــل الشــباب مــ   هــود 67ان صــحافة البيانــات تيــوم  ــدور فامــل فــي تنميــة الثيافــة الرياضــية لــدا الشــباب  نســبة -1
 %.48افة البيانات  نسبة الصحفيين في صح

% وان اســتخداماتهم دائمــة 42يستخدم الصحفيون الرياضيون صحافة البيانات لتنمية الثيافة الرياضية  نسبة كبيرف  لغــت -2
 %.44للبيانات  نسبة 

ســـبة تمثـــل الصـــحافة الورديـــة الوســـيلة االميميـــة االحثـــر اســـتخداما لصـــحافة البيانـــات مـــن قبـــل الصـــحفيين الرياضـــيين  ن  -3
 %.28% تليها مواق  التواصل اال تمامي  نسبة 39

% فــي المواضــي  ا حثــر تفــامي  اســتخدام 66يتفامــل الشــباب مــ  مواضــي  المنتخبــات الوطنيــة  المرتبــة االولــى  نســبة  -4
 صحافة البيانات.

 الشباب الكلمات المفتاحية: صحافة البيانات، الثقافة الرياضية،
Abstract: 
The research aims to identify the role of data journalism as an influential media content by 

relying on data and numbers and presenting them in attractive forms for young people to 

influence them and develop their sports culture and try to benefit from it in the development 

of contemporary media. 
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The study was applied to a deliberate sample of communicators in Iraqi sports media 

institutions, who numbered 118 journalists working in the public and private sectors. 

1- Data journalism plays an active role in developing sports culture among youth by 67%, and 

youth interact with the efforts of journalists in data journalism by 48%. 

2- Sports journalists use data journalism to develop sports culture with a large percentage of 

42%, and their permanent use of data is 44%. 

3 - Paper journalism is the most widely used media medium for data journalism by sports 

journalists by 39%, followed by social networking sites by 28%. 

4 - Young people interact with the topics of the national teams in the first place with 66% of 

the most interactive topics using data journalism. 

Keywords: data journalism, sports culture, youth 

 أوال: اإلطار المنهجي
 مشكلة البحث: -أوال

تلعــص صــحافة البيانــات دورا محوريــا مهمــا فــي مــالم االمــيم اليــوم المةتــوب والمرئــي واالل ترونــي 
وظيفهـا الـى اذـةا  وفنـون وقصـي صـحفية نظرا للمعلومـات الـوفيرف التـي تيـدمها للجمهـور مبـر ت

ميرونة  ا رقام مما يسهم في تنميـة الثيافـة الرياضـية لـدا الشـباب وزيـادف اال تمـام  يطوار ـا ومـن 
  نا يمةن نطرح االذةالية التالية:

ما دور صحافة البيانات في تنمية الثيافة الرياضية لدا الشباب ؟  ومني تنبثق التساؤالت الفرعية 
 :التالية

تعزيـز وتنميــة الثيافــة الرياضــية لصــحافة البيانــات  مـا  ــو دور اليــائم  االتصـا  فــي االمتمــاد ملـى
 لدا الشباب ؟

 ما مدا تعرض الشباب لصحافة البيانات وانعةاساتي ملى  يافاتهم ؟
  و تي ير اليائم  االتصا  في المواضي  االحثر تفامي مبر استخدام صحافة البيانات؟ ما

صـــحافة البيانـــات فـــي احســـاب الشـــباب اليـــوف  فـــي المعلومـــات والجـــ ب ودمـــم  يـــافتهم مـــا  ـــو أ ـــر 
 الرياضية؟

مــــا ي وســــائل االمــــيم االحثــــر اســــتخداما لصــــحافة البيانــــات وتــــي يرا فــــي  ــــر  وتعزيــــز الثيافــــة 
 الرياضية

 :أهداف البحث ثانيا
 تتبلور أ داف البحث في الجوانص التالية:

 تنمية الثيافة الرياضية.لصحافة البيانات صا  في توظيف اليائم  االتالتعرف الى دور  -1
 ال شف من دور صحافة البيانات في تغ ية الثيافة الرياضية وتنميتها في اوساط الشباب  -2
 مدا تفامل الشباب م  صحافة البيانات وما تيدمي لهم. تبيان  -3
 ثيافة الرياضيةا راز تي يرات اليائم  االتصا  مبر صحافة البيانات في تنمية وتعزيز ال -4
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ــة  -5 ــة لثيافـ ــة الداممـ ــات اليزمـ ــباب المعلومـ ــاب الشـ ــي احسـ ــات فـ ــحافة البيانـ ــر صـ ــيث ا ـ توضـ
 الرياضية

تحديـــد وســـائل االمـــيم االحثـــر اســـتخداما لصـــحافة البيانـــات وتعاطيهـــا مـــ  تنميـــة الثيافـــة  -6
 الرياضية.

 رابعا: أهمية البحث
تيني حـديث فـي التعـاطي مـ  تـدفق صحافة البيانات للشباب كمنطلق    مية يتصدا البحث –  1

 المعلومات.
 .دراسة اتجاه  ديد في الصحافة ووسائل االميم المعاصرف وال شف من  ناياه– 2
الحا ة الى مزيد من الدراسات الخاصة  صحافة البيانات  عـد زيـادف اسـتخدامها فـي الصـحف –  3

 .والمواق  الصحفية ووسائل االميم المختلفة 
ــات ا -4 ــة الدراسـ ــ ه قلـ ــي  ـ ــث فـ ــق والبحـ ــة التعمـ ــات وأ ميـ ــحافة البيانـ ــت صـ ــي تناولـ الحاديميـــة التـ

 الصحافة التي تمثل خطا متفامي في اميم الحاضر والمستيبل. 
 : فرضيات البحثرابعا
ــتخدام-1 ــائية  ـــين اسـ ــة ارتباطيـــة اات داللـــة احصـ ــة الثيافـــة  وصـــحافة البيانـــات  تو ـــد ميقـ تنميـ

 الرياضية لدا الشباب.
الــ   وانعةــا تــي ر الشــباب  صــحافة البيانــات   احصــائية داللــة اات  ارتباطيــة ميقــة تو ــد  -2 

 الرياضية وزيادف مساحة معلوماتهم منها لألحداث ملى متا عتهم 
 خامسا: االجراءات المنهجية للبحث

 أ: نوع البحث

قـات يعد البحـث مـن الدراسـات الوصـفية حيـث يعمـد مثـل  ـ ا النـوع مـن الدراسـات الـى ايجـاد العي
 ــين المتغيــرات واال ا ــة مــن كيفيــة حــدوث مشــةلة البحــث واســبا ها حيــث ا ــتم الباحــث  ــالتعرف 

 فــي الرياضــية الثيافـة تنميــة فــي البيانـات  صــحافة ملـى الرياضــيين الصــحفيين ملـى كيفيــة  امتمـاد 
 الشباب  اوساط

 البحث ب:منهج

   البحـوث  مجـا  فـي المسـتخدمة العلميـة المنـا ج ا رز من  وصفي المسحي المنهج الباحث   استخدم
 كافيــة زمنيـة ولمــدف البحـث  لمجتمــ  المةونـة المفــردات  مـن مــدد  تضـم حيـث  اإلميميـة والدراسـات 
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ومعالجتهــا  معــين تخصــي  مجــا  فــي والمعلومــات  البيانــات  مــن ا ساســية اليامــدف  هــدف ت ــوين
ــ ا ويســـــتهدف ــار اآلراء ملـــــى التعـــــرف المســـــث  ـــ ــا يم واالتجا ـــــات  وا ف ـــ ــيم والـــــدواف و  والمفـــ  القـــ
 تبعـا   الصـحفيين الرياضـيين مـن معينـة  مجمومـة  لـدا  المختلفـة  والتـي يرات   واالنطبامات   والمعتيدات 

 1  .المسث إ راء من  للهدف

 جـ: ادوات جمع البيانات في البحث

ــاء ملـــى اال ـــداف  ــار النظـــر  للبحـــث  نـ ــا ملـــى االطـ ــتمارف  لجمـــ  البيانـــات تيسيسـ ــميم اسـ ــم تصـ تـ
ســؤاال فــي االســتمارف  21لــة للقيــا  وتاالســتفادف مــن الدراســات الســا ية وتــم تو يــي والمتغيــرات اليا 

ــملت : المتغيــــرات الديمو رافيــــة    ميقــــة::  االو  المحــــور التــــي قســــمت ملــــى مــــدف محــــاور ذــ
ــاني المحـــور البيانات   صحافة االميميين ــة:  الثـ ــتخدام أ ميـ  للصـــحفيين البيانـــات  صـــحافة اسـ
 الرياضية. الثيافة تنمية في البيانات  صحافة دور: الث الث   المحور الرياضيين

 لغـــرض وصـــمم الباحـــث مقياســـا لمعرفـــة التـــي يرات المعرفيـــة والو دانيـــة والســـلوكية ملـــى الجمهـــور 
وكيفيـة اسـتخدامها لتنميـة الثيافـة  مدا امتماد الصحفيين الرياضـيين ملـى صـحافة البيانـات معرفة  

 .الرياضية في اوساط الشباب 

 مقياسد: نوع ال

اســـتخدم الباحـــث مقيـــا  ليةـــرت فـــي المقيـــا  الـــ   انشـــيه لقيـــا  التـــي يرات المعرفيـــة والو دانيـــة 
مــن ا ــم  المبحــو ين حيــا  موضــوع البحــث  و ــو تو هــات والســلوكية فــي االســتبانة المعــدف لمعرفــة 

فيـة ويسـتخدم السـتيعاب در ـة موا واحثر المياييس استخداما فـي ديـا  الميـو ل الرتبـات واالف ـار 
 2 المستجيبين ملى  يان معين.

 سادسا": مجتمع البحث وعينته

 يطلــق مــا أو اليصــدية العينــةالعــراقيين و  مــن الصــحفيين الرياضــيين قصــديةمينــة الباحــث  اختــار
 فــي العينــات  انــواع إحــدا  ــي Probability Samples   Non حتماليــةالا  يــر العينــة مليهـا
  نـاء   العينـات  الباحـث  فيـي يختـار الـ   العينـات  أخـ   أسـلوب  أنهـا ملى تعرفيها  ويتم  العلمي  البحث 

 
 23ص  2010دبة. البحث اإلميمي وتحليل الخطاب  دار أسامة للنشر والتوزي   ممان . سام مبد الرحمن مشا1
 243ص(   2013 يروت)  .رو ر ويمر:مدخل في منا ج البحث العلمي. )تر مة صالث ا و اصب ( المنظمة العرتية للتر مة.2
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ــائل  3 العشـــوائي االختيـــار مـــن  ـــدال   للباحـــث  الـــ اتي الحةـــم ملـــى ــم اختيـــار الصـــحفيين مـــن وسـ وتـ
 200حيــث وزمــت اســتبانة البحــث ملــى  اميميــة مختلفــة )ميــروءف  مســمومة  مرئيــة  ال ترونيــة(

 مثلوا مينة البحث. 118صحفيا ماد منها 

 بعا" :أدوات البحثسا

  مجمومة من ا دوات العلمية و ي كاالتي: استعان الباحث  
استخدام صحافة البيانات في وسائل التواصـل ملى   ه ا داف لمتا عة    الباحث .الميحظة:امتمد  1

 . اال تمامي وتي يره ملى الشباب في تنمية وتعزيز الثيافة الرياضية
لعديد مـن ا سـةلة التـي تمـت صـيا تها وفـق محـاور تنومـت .االستبانة:تضمنت استبانة البحث ا2

ما  ين ا سةلة المفتوحة واالسةلة المغلية واسةلة مقياسـية وملـى وفـق ا ـداف البحـث وقـد تضـمنت 
 المحاور االتية :

 البيانات   صحافة االميميين ميقة:  ا و  المحور1
 الرياضية الثيافة دمم في البيانات  صحافة استخدام أ مية:  الثاني لمحورا.2
 الرياضية الثيافة تنمية في البيانات  صحافة دور: الثالث  المحور .3

 ثامنا": مجاالت البحث

ــاني: • ــا  الزمـــ ــة  المجـــ ــدف الزمنيـــ ــق البحـــــث خـــــي  المـــ ــم تطبيـــ ــن تـــ ــة  1/9/2021مـــ ولغايـــ
1/10/2021 

  غداد  في العاصمة العراديةالمجا  المةاني :تم تطبيق االستبانة  •
 الصحفيين الرياضيين العاملين في مختلف : تمثل المجا  البشر  للبحث  المجا  البشر   •

 وسائل االميم العرادية
 تاسعا": المعامالت الحسابية واالحصائية المستخدمة في البحث

ا ساليص اإلحصائية المناسبة مـن ا ـل تحييـق ا ـداف البحـث وتـم ا ـراء التحليـل   الباحث استخدم  
( وتـم اسـتخدام spssسـطة البرنـامج االحصـائي للعلـوم اال تماعيـة )االحصائي لبيانات البحث  وا
 االختبارات والمعادالت االتية:

 .الت رارات البسيطة والنسص المةوية 1
 .المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية2

 
 102ص  4ط   2010بومات الجامعية  الجزائر أحمد  ن مرسلي:  منا ج البحث العلمي في ملوم اإلميم و االتصا   ديوان المط 3
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 .الوزن المر ث ال   يحسص  ضرب الت رارات لوزن معين3
 لدراسة الداللة اإلحصائية للعيقة  ين متغيرين ( لجداو  التوافق2.اختبار مرت  كا  )حا4
 .معادلة الخطي في العينة ومعادلة تمثيل العينة لمجتم  البحث 5
 .معادلة الوسيط والتباين6

 عاشرا": الصدق والثبات

امتمدت الباحث ملى الصدق الظا ر  و و يعبر من مدا اتفاق المحةمين الخبـراء ملـى ان أداف 
لتحييــق ا ــداف البحــث وقــد تــم مــرض االســتبانة ملــى خبــراء فــي مجــا  االســتبيان ت ــون صــالحة 

تـــم تعـــديل االســـتبانة ملـــى وفـــق مـــا إ ـــداه المحةمـــون مـــن و   االختصـــاص للحةـــم ملـــى صـــيحيتها
ميحظـات وتعـدييت  وللتيحــد مـن الثبـات فيــد اسـتخدمت أســلوب إمـادف االختبـار مــن خـي  إمــادف 

و ــي نســبة تــد  ملــى دقــة  90ل0غــت نســبة الثبــات % مــن العينــة وتل10تطبيــق االســتبانة ملــى 
 االستبانة ووضوحها.

 حادي عشر : الدراسات السابقة
استخدامات الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة البيانات،  عالء رزق شمالي:   دراسة -1

 4  2021دراسة ميدانية 
ــة مـــن الصـــحفيين الرياضـــيين العـــرب الحاصـــلين ملـــى مضـــوية  طبيـــت  الدراســـة ملـــى مينـ

( مـــــن 195تحـــــاد العرتـــــي للصـــــحافة الرياضـــــية  اســـــتخدام العينـــــة العشـــــوائية البســـــيطة  واقـــــ  )اال
  و ـ ه 10/5/2021وحتـى  5/5/2021مـا  ـين  المـدفالمبحو ين  تطبيق صحيفة االسـتبيان فـي 

خبــراء  18مــن مجتمــ  الدراســة. والميا لــة ملــى مينــة ممديــة مةونــة مــن  426العينــة مــن أصــل 
 في صحافة البيانات والصحافة الرياضية. وأحاديميين متخصصين 

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 
ــا نســـبتي  .1 يعتبـــرون الفائـــدف التـــي تعـــود ملـــى الصـــحفي % مـــن مينـــة الدراســـة 55.7أن مـ

االســتفادف مــن وفــرف البيانــات الرقميــة  تتمثــل فــي الرياضــي مــن ممارســة صــحافة البيانــات 
 .منث مصدادية ومو ودية مالية للمؤسسة اإلميمية %56.4وما نسبتي ل الرياضية

 ــو  أن أملــى االذــبامات المتحييــة مــن اســتخدام الصــحفيين الرياضــيين لصــحافة البيانــات  .2
 .%85.20  نسبة ةزيادف في الخبرف العمليأنها تحيق 

 
.ميء رزق ذمالي : استخدامات الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة البيانات دراسة ميدانية. رسالة ما ستير  ير منشورف    4

 (.2021)   الجامعة االسيمية  زف   كلية اآلداب    زف. 
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تـوفير  يةـة إميميـة فيهـا  ـام  ضـرورف  يـرون % من مينة الدراسـة 70.80أن ما نسبتي  .3
أ ـرز الميترحـات اليزمـة  و  ت فل حق الحصو  ملى البيانات و ية الصحافة حبير من حر 

 .لتطوير ممل صحافة البيانات 
 الصـحيية التغطيـات فـي البيانـات صـحافة توظيـ :  الغفار عبد درويش جمال وفاء  دراسة  -2

 وتکنولوجيـــا االتصـــال تقنيـــات بتطـــور وعال تهـــا المصـــرية اإللكترونيـــة بـــالموا ع االستقصـــائية
 5( باالتصال القائم على دراسة) معلوماتال

 االستيصـــائية الصـــحفية التغطيـــات  فــي البيانـــات  صـــحافة توظيـــف كيفيــة  حـــث  الدراســـة اســتهدفت 
 مليهـا تعتمـد  التي وا دوات  البرامج أ م ملى التعرف إلى  اإلضافة المصرية   اإلل ترونية   المواق 
 مــن لعــدد  الدراســة وتوصــلت  البيانــات  افةصــح تحقييــات  تيــديم فــي المصــرية اإلل ترونيــة المواقــ 
 :أ مها النتائج 
 أذــــ ا  مــــن آخــــر ذــــ ل أ  مــــن ومميزاتهــــا البيانــــات  صــــحافة   ميــــة  النســــبة النتــــائج أذــــارت 

 التـدفق  ـ ا ومـ  العـالم  فـي الرقمـي المحتـوا  مـن  متزايـد   کـم     و ـود   مـ   تـزداد   أ ميتها  أن  الصحافة
 الکم    ا وتحويل وتحليلها  البيانات    ه  تصفية في  ياالستيصائ  الصحفي دور  ييتي  البيانات  في
 .لليارئ  مفيد   صر   صحفي تحييق إلى لها ديمة ال التي البيانات  من
ــدا-3 ــد هويـ ــيد محمـ ــ وز السـ ــويم: عـ ــه تقـ ــراء أوجـ ــي الثـ ــحافة اإلعالمـ ــات لصـ ــوم البيانـ  والرسـ

 مــن الوســيلة ء ــرا نظريــة الدراســة اســتخدمت   6:االلکترونيــة الصــح  موا ــع علــي المعلوماتيــة
 تبسـيط فـي فامليتهـا در ـة و االلکترونيـة الصـحف مواقـ  ملـي البيانـات  صـحافة  راء  ديا   خي 

 ممليـة تسـهل التـي وفيـديو ات  ونصـوص  ومتحرکـة  ا تـة صـور و أدوات  مـن  تحتويـي   مـا  المفا يم
 .اإلنترنت   راء در ة وترف  الفهم
 صــحافة  ــراء أو ــي أولويــات   ــين إحصــائية داللــة اات  فــروق  و ــود  الدراســة نتــائج ا ــرز فــي و ــاء

 الديمو رافية متغيراتهم حسص  المبحو ين لد  االلکترونية الصحف مواق  ملي البيانات 
 و االلکترونيـة للصـحف المبحـو ين تعـرض  معد   ين إحصائية داللة اات  ارتباطيي ميقة  وو ود 

 االلکترونية فالصح مواق  ملي البيانات  لصحافة اإلميمي الثراء أو ي أولويات 

 
تغطيات الصحفية االستيصائية  المواق  اإللکترونية المصرية وميقتها  وفاء  ما  دروي  مبد الغفار. توظيف صحافة البيانات في ال 5

 2021Article 10(Volume تطور تينيات االتصا  وتکنولو يا المعلومات )دراسة ملى اليائم  االتصا ( . مجلة البحوث اإلميمية   
56  .) 

المجلة العلمية  والرسوم المعلوماتية ملي مواق  الصحف االلکترونية.   ويدا محمد السيد مزوز. : تيويم أو ي الثراء اإلميمي لصحافة البيانات6
 . 387-337(  الصفحات 15)العدد 7الميالة  2018لبحوث الصحافة 
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  ــين و اتصــالية کــيداف  االلکترونيــة الصــحف مواقــ  ملــي البيانــات  صــحافة لثــراء المبحــو ين وتييــيم
  البيانات  صحافة في الجمهور و ية.ا خبار و المعلومات  مصادر کيحد  مليها امتماد م

 التعليق على الدراسات السابقة  
ة البحثيـــة  شـــةل دقيـــق وتلـــورف تســـاؤالت افـــادت الدراســـات الســـا ية الباحـــث فـــي صـــيا ة المشـــةل-1

 الدراسة
اتفيـــت الدراســـات ملـــى أ ميـــة صـــحافة البيانـــات وحيويـــة دور ـــا فـــي وســـائل االمـــيم المعاصـــرف -2

 وضرورف االستفادف منها في تعميق اال تمام  اليضايا المجتمعية
ة والتغطيـات تناولت ا لـص الدراسـات المختـارف ميقـة صـحافة البيانـات  الصـحافة االستيصـائي  -3

 االخبارية وتوظيف   ه الصحافة في المواق  االخبارية ومستيبلها.
وقـد ذـةلت تتعلـق  صـحافة البيانـات فـي الجانـص الرياضـي  سوا دراسة واحـدفلم يجد الباحث   -4

 خطوف افتتاحية للغوص في   ا المجا  المهم.
 أوال: نظريات البحث،  ثانيا: االطار النظري 

 ى وسائل االعالماالعتماد عل نظرية-1

ا  نــا  أن البـــاحثون  يــرا  ا  انــص  مـــن اإلمـــيم ووســائل ا فـــراد   ــين متبـــادال امتمـــاد    ـــين وامتمـــاد 
ا اإلمـيم وسـائل قـوف وت مـن  آخـر    انـص   مـن  اال تماعيـة  والـنظم  اإلمـيم  وسائل  فـي للنظريـة وفيـ 

 واحتيا اتــي أ دافــي الفــرد  خيلهــا مــن يحيــق التــي والمعلومــات  ا نبــاء مصــادر ملــى الســيطرف دامــ
 7  وتعييداتي المجتم  حجم  تزايد  وتتس  تتزايد  التي المختلفة

 الوسائل تأثير ودرجة االعتماد كمية بين العال ة

 تـي ير ودر ـة االمتمـاد  كميـة  ـين المباذـرف للعيقـة تفسـيرا روكيـت   ـو  وسـاندرا دوفلور  ملفن  ييدم
 : 8  ميحظات  مدف خي  من  وقت  ا  في الوسائل

 
رؤية تحليلية نيدية. مجلة البحوث االميمية)العدد   –.طي مبدالعاطي نجم: إسهام نظريات ملم اال تماع المعاصرف في دراسة االتصا  الجما ير  7

 . 209-155الصفحات  2000 ( 14
 330ص  2009 9حسن مماد مةاو  وليلى السيد: االتصا  ونظرياتي المعاصرف  الدار المصرية اللبنانية اليا رف ط 8
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  الوســائل الجمهــور وميقــة االحبــر اال تمــامي النظــام  ــين العيقــة فــي الوســائل تــي ير يةمــن -١
 محــددف  طرييــة تعمــل الوســائل الن  ــل ال امــل االمــيم وســائل نفــوا   ســبص  لــيس تحــدث  فالتــي يرات 

 .محدد   مهور حا ات  لميا لة محدد  ا تمامي نظام في

 تغيـر ولمااا متى: فهم في الرئيس المتغير  ي ائلالوس معلومات  ملى الجمهور  امتماد   در ة  -٢
  ـالجمهور مـرتبط التـي يرات  حـدوث    الجمهـور وسـلو  مشـامر أو معتيدات  االميم وسائل  رسائل
 .تي ير ا تحدد  للوسائل االفراد  فاستخدامات  لهم ورسائلها االميم وسيلة أ مية ومدا

 :   سبص  متزايد   شةل الوسائل ملى امتمادا أحثر االفراد  يصبث الصنامي المجتم  في -٣

ــم -أ ــالم فهـ ــامي العـ ــةل للتصـــرف -ب   اال تمـ ــا   شـ ــى واو فعـ ــي معنـ ــ  فـ ــ  المجتمـ ــلية -ـ ـ  للتسـ
 .  والهروب 

 لهـا سـيةون  ورسائلهم الوسائل ان احتمالية زادت  كلما   أحبر االمتماد   كان  الحا ة  كبرت   حلما-٤
 تي را االحثر سيةونون  الوسائل ملى أحثر فاالمتماد  تي ير

 نظرية ثراء الوسيلة -2

ا أو  ـــراء الوســـائط   الوســـيلةنظريـــة  ـــراء     MRT أو  نظريـــة  ـــراء المعلومـــات  يشـــار إليهـــا أحيانـــ 
التــي  الثــراء او ــي حســص   ينهــا فيمــا تختلــف االمــيم وســائل ان الــى الوســيلة  ــراء نظريــة وتــ  ص 
  هـا تمتـاز التـي السمات   ي  نا ثراءال او ي  و.  االميمية  الوسائل   قية  من  تميز ا  والتي  تمتل ها
 9  االميمية للوسيلة للثراء موامل تشةل والتي

تــني نظريــة  ــراء الوســائط ملــى أن  ميــ  وســائط االتصــا  تختلــف فــي قــدرتها ملــى تمةــين  .
 MRTالمستخدمين من التواصل وتغيير الفهم. ُتعرف در ة   ه اليدرف  اسم " راء" الوسيط. يض  

تصــا  ملــى نطــاق مســتمر  نــاء  ملــى قــدرتها ملــى توصــيل رســالة معيــدف  شــةل  ميــ  وســائط اال
مناســــص. تعتبــــر وســــائل اإلمــــيم التــــي يمةنهــــا التغلــــص  ةفــــاءف ملــــى ا طــــر المر عيــــة المختلفــــة 

 
(. العدد  2016.سعد كاظم حسن: َأولويات َأو ي الثراء االميمي لدا مستخدمي الصحف االل ترونية العرادية. مجلة الباحث االميمي  غداد )9
(32 .) 
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ا من الوقـت  وتوضيث اليضايا الغامضة أحثر  راء     ينما تعتبر وسائل االتصا  التي تتطلص مزيد 
 10 لنيل الفهم أقل  راء .

 فرضيات النظرية

 :11  تفترض النظرية فرضين أساسيين

 الميـدم المضمون  تنوع من فضي المعلومات  من كبيرا قدرا تمتل  الت نولو ية الوسائل  ان:    االو 
  لها التعرض  مند  االفراد  من ال ثير ينتاب   ال    والش  الغموض  ملى للتغلص 

 دافــت  وضــعها الثــراء در ــة حيــث  مــن قــلاال الــى االملــى مــن مرتبــة معــايير ارتعــة  نــا :  الثــاني
  اســتخدام المختلفــة االذــارات  نيــل ملــى  قــدرتها الفعــل رد  ســرمة: النظريــة اســا  لتمثــل ولينجيــل
 اســتخدام الوســيلة  ملــى الشخصــي التركيــز المتعــددف  الوســائط مثــل الحديثــة الت نولو يــة التينيــات 

 الطبيعية اللغة

 تحديد الثراء اإلعالمي

 :12 و ي اإلميمية الوسيلة  راء لترتيص  اساسية اييرمع ارتعة  نا 

 الفعل( رد )سرعة الصدى رجع -1

 المرسـل تمةـين ملـى الوسيلة وقدرف االميمية الوسيلة ملى االفعا  ردود   ومباذرف  سرمة  الى  يشير
 وتيــديم يريــد  الــ    الشــةل  الرســالة المتليــي ومــي مــن المرســل ليتيحــد  فــور   فعــل رد  اســتقبا  مــن

 نظره لو هة والتوضيث الشرح

 المتليـي فهـم زاد  الرسـائل فـي ةمتنومـ رمـوز توصـيل ملى الوسيلة  قدره  زادت   كلما  :الرموز  تعدد  2
 فهمـا أفضـل الرسـالة يجعـل ممـا والحركـة  والرسـوم  كالصـوت   المصـاحبة  الوسائل  مثل  الرسائل  لتل 

 اسرع  شةل والمتليي المرسل  ين التواصل وتحييق

 
 حوث نظم   دينيس   أركنسا    كيني: اختبار نظرية  راء الوسائط في وسائل اإلميم الجديدف: آ ار اإلذارات والتغ ية الرا عة والمهام المريبة" . 10

 . 274-256الصفحات  1998 المعلومات 

11 Carlson, J. (1999, April ). Channel expansion theory and the empirical nature of media richness perceptions. 

Academy of Management Journal, pp. 153-170 
12 a b c lingell, r., & .., R. L. (1989, August). Choosing the means of communication as an executive skill. 

Executive Management Academy, pp. 225-232 
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 ما  مادف التي البيانات  صحافة  متا عي اسباب   ضمن االسلوب  سهولة:  بيعيةالط  اللغة  استخدام-٣
 لـيفهم  سـيط لغـو    يسـلوب  الرسـالة نيـل ملـى تعتمـد  فهـي  يانيـة ورسـوم  توضـيحية  اذةاال  تتضمن
 . سهولة ويستيبلها الرسالة المتليي

 االحتيا ـات   الرسـالة تفـي كـي للمتليـي الشخصـية اال عـاد  فهـم  ملـى  الوسيلة  قدرف:  الخصوصية-٤
 االنسانية والمشامر العواطف حمل ملى الوسيلة قدرف مبر الفردية

 لتوصــيل المناسـص  الثـراء وسـيط اختيـار المرسـل ملـى يجـص  أنـي إلـى الوسـائط  ـراء نظريـة خيصـة
 أقـل اتصـا  وسائط يستخدمون  ال ين المرسلين ملى  يجص .  محددف  مهمة  أداء  أو  المطلوتة  الرسالة

 الرا عة التغ ية أ عاد  في الوسيلة تل  قيود  االمتبار ين ع ييخ وا أن  راء  

 الصحافة الرياضيةثانيا :

ــو  ــر  ورديـ ــاع  ييـ ــالم اال تمـ ــي ومـ ــر الفرنسـ ــ    مـــرف المف ـ ــادف وضـ ــا امـ ــية  انهـ ــحافة الرياضـ الصـ
المنافســة الرياضــية مــن خــي  صــور وتعلييــات واحاديــث وخطــص تتعلــق  ــالعرض الرياضــي تحــت 

 13ضغط المنافسة.

يشــير روتيلــدل  الــى ان الصــحافة الرياضــية  ــي ذــةل مــن أذــةا  الصــحافة تخــتي  ــ يراد و     
ــي  عـــ   ــة فـ ــرف الرياضـ ــن أن دائـ ــى الـــر م مـ ــداث. نمـــت ملـ ــة وا حـ ــي  الرياضـ ــن مواضـ ــارير مـ تيـ
الصــحف كــان ينظــر لهــا  كشــين  ــانو   والــ   ن الصــحافيين الرياضــيين ال يهتمــون  المواضــي  

 14  ا خبار المتعلية  السلطة والثروف والنفوا الخطيرف التي يغطيها مةتص 

 أهداف الصحافة الرياضية

 :(1994)خضور   يحدد الباحثون واالحاديميون ا دافا متعددف للصحافة الرياضية     

 االخبار والمعلومات إا تزود الجما ير  ا خبار اليزمة لت ون حةما ملى المواضي  العامة. -1

 لرياضية.التعليق ملى ا نباء ا -2

 
 131ص 1997مطبعة دار كنعان للدراسات والنشر دمشق  ص التيمص  العيو التلفزيون واليات  يير  ورديو:  13

 117ص  1979   امعة االسةندرية كلية الترتية الرياضية للبنات.دور الصحافة في نشر الثيافة الرياضية.مديحة محمد االمام. :  14
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تعةـس آراء اآلخـرين وو هــات نظـر م فـي المواضــي  وا حـداث الرياضـية والتعليــق مليهـا مــن  -3
 طريق مرض آراء اليراء وو هات نظر م.

التغطيــة ال املـــة للبطـــوالت وا حـــداث الرياضـــية ولمختلـــف ا لعـــاب ملـــى الصـــعيدين المحلـــي  -4
 والخار ي خاصة تل  التي فرق  يد ا طرفا فيها.

 التعرف ملى اال طا  والمتميزين في مختلف المجاالت الرياضية والتركيز ملى الناذةين. -5

 توضيث مفهوم السلو  الرياضي والروح الرياضية. -6

 العمل ملى نشر الروح الرياضية البعيدف من التعصص وال را ية. -7

 التعريف  اليوامد واليوانين المختلفة لأللعاب الرياضية. -8

 ثقيف الجما ير رياضيا .توعية وت -9

التو يــــي واالرذــــاد للفـــــراد والنــــواد  والهيةـــــات واالتحــــادات الرياضـــــية والجهــــات الحةوميـــــة  -10
 واال لية

 خصائص الصحفي الرياضي

 15ا ص مهتمون  الشين الصحفي الرياضي الى ضرورف تميز الصحفي الرياضي  عدف خصائي 
: 

حد ا نديـة الرياضـية أو يمـار  الرياضـة حتـى أن يةون رياضيا ويفضل أن يةون مضوا في ا  -أ
ــتمرار  ةـــل مـــا يحـــدث فـــي محـــيط  ــلة و ييـــة  الوســـط الرياضـــي ويةـــون ذـــامرا  اسـ يةـــون ملـــى صـ

 الرياضيين .

اإللمام  يوانين الرياضة واليـوانين الدوليـة المتعليـة  هـا وقـرارات الهيةـات الدوليـة الرياضـية أوال   -ب 
  يو  .

 همة في ا لعاب التي يةتص منها حتى ال يعرض نفسي لنيد اليراء .التعرف ملى النياط الم - ـ

 
 116ص   1998مركز ال تاب للنشر.اليا رف  االميم الرياضي خير الدين ملي مويس:  15
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 أن يتحلى  المرح واإلخيص وقوف االحتما  والمثا رف والتسامث والحما . -د 

 دراسة تاريخ كل نوع من الرياضة في  لده وا م البلدان ا خرا. - ـ

جــنس أو الجنســية أو أ  إن يةــون محايــدا فــي روايــة الخبــر فــي يــؤ ر فيــي مامــل الــدين أو ال -و
 ذيء آخر

 صحافة البيانات ثالثا:  

 وتحليلهـا البيانـات  لجمـ  الممارسـات  مـن  يشـمل مجمومـة  مجا "  أنها  ملى  البيانات   صحافة  تعرف
 16".الصحفية لأل راض  ونشر ا وتصور ا

  نـــاء فـــي اال ـــرز الـــدور ال ميـــة المعلومـــات  تلعـــص  التـــي رف صـــحافة البيانـــات  انهـــا الصـــحافةتعـــو 
 17 فيها  الفاملة للبيانات  المرئي التصوير  تفعيل اقصصه

ا البيانــات  مـ  العمــل يعـد  ا  ــزء ا دائمـ   ا ت ــار ا يعــد  الت نولو يـا مــ  دمجهـا ل ــن   الصـحافة مــن مهمـ 
 صـحافة وأصـبحت  البيانـات  صـحافة ت ييـف فـي الصـحف  ـدأت    ا خيـرف السـنوات  فـي.  للصحف
ا البيانــات   التحليــل ملــى التيليديــة  تركيــزه الصــحافة  يةــة مــ  ض يتعــار   مــا التحريــر  ــرف مــن  ــزء 
 والفـرص    التينيـة وخصائصـها الحـالي ووضـعها البيانـات   صحافة  ت ييف  كيفية  و  والنومي  ال مي

 18 .تطور ا في  والتهديدات 

 : 19البيانات  صحافة أهداف

 .مليها والحصو  وصيا تها المعلومات  نشر في النا  مشاركة ضرورف-١

 .المجتم  احداث  في الجمهور ادمال ملى التركيز -٢

 تعـامي والمعـاميت  البيانـات   مـ   المتعاملـة  والبـرامج  واالتصـا   الت نولو يـا  تطـور  من  االستفادف-٣
 .ودقة حيوية أحثر

 
16 Lorenz, B. R. (2020). Data Journalism Practices Globally: Skills, Education, Opportunities, and Values. 

17 R Zamith .)2019 ( .Transparency, Interactivity, Diversity and Information Provenance in Everyday Data 

Journalism 
18 Vural Zeliha Işıl .)2021 ( .Sports data journalism: data-driven journalism practices in Spanish newspapers .

(Departament d'Humanitats i Ciències Socials 
حة صف3العدد  2المجلد   2017.سالم محمد: صحافة البيانات  طرح معرفي    امعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية  مجلة البحوث العلمية ليبيا 19

 .٣١٣ص 
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 .وقت   يسرع مفهومة ارقام الى والمعلومات  البيانات  تحويل -٤

 وااللـــــوان البيانيـــــة ومالرســـــ  اســـــتخدام   ا ـــــة فنيـــــة صـــــور فـــــي وتيـــــديمها المعلومـــــات  تبســـــيط -٥
 .والتصاميم

  الدقــة يتصــف مــام رأ  لتشــةيل البصــرية  المعالجــة المجتمعيــة لليضــايا لليــارئ  الفهــم تســهيل -٦
 .المعلوماتية

 .الفنية واالذةا  البيانية الرسوم  استخدام المعلومات  في الفوارق  ا راز -٧

 الصحفي العمل في الجديدف للتينيات  الجيد  االستخدام  -٨

  : 20 الرياضي االعالم في البيانات صحافة هميةأ

 الرياضـة و عـل لليصـي  أفضـل سـرد  أ ـل مـن  الرياضـة  فـي  ودمجهـا  البيانات   صحافة  ت ييف-1
 .لليراء للفهم قا لية أحثر

 كلي العالم في مهنة أصبحت  البيانات  صحافة-2

ــ   تلتيـــي البيانـــات  صـــحافة -3 ــة مـ ــديها الرياضـــة  ن الرياضـ ــ مـــن وفـــرف لـ  فـــرع كـــل فـــي ات البيانـ
ــا ير ــامدف للجمــ ــيم  وســــائل ومســ ــين اإلمــ ــي والمتخصصــ ــ ا فــ ــاع  ــ ــم اليطــ ــير فهــ  االلعــــاب  وتفســ
 .الرياضية

 مــن الهائــل ال ــم  ــ ا مثــل ضــمن المعلومــات  إل ــراز مظيمــة فرصــة  ــو الواضــث البيــاني الرســم-4
 .البيانات 

 .والدولي الوطني المستويين ملى الرياضية للمنظمات  المتزايد  النجاح -5

 .الرياضي االميم في والبصر   السمعي العاملين   ب  -6

 .الرياضية البيانات  لصحافة اال تمام من المزيد  تولي نا حة أمثلة ا وروتية الدو  استلهام -7

  شـةل وتصـور لتحليـل اليزمـة المهـارات  وتطـوير البيانـات   مـ  فـي والبيانـات   الرياضة  التياء  -8
 .صحيث

 
20 Vural Zeliha Işıl 2021 مصدر سبق ذكره.  
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ــائل فـــي  ديـــدف روايـــات  ظهـــور مـــ  الرياضـــة فـــي بيانـــات ال صـــحافة ديمـــة ازديـــاد  -9  اإلمـــيم وسـ
 .الرقمية

 الرياضية رابعا: الثقافة
  يةتسبها والتي المختلفة الرياضية لألنشطة الفنون  من والمعلومات  والمعارف العلوم مجمومة  ي 

 لتل  واليراءف  الممارسة او  المشا دف سواء  الخاصة خبرتي خي  من ويتزود  البيةة من الفرد 
 21الرياضية   االنشطة
 الرياضية  الثقافة اهمية
 :22التالية   االمتبارات  في الرياضية  الثيافة أ مية  ت من

 المرتبطة االنسانية المعرفة دائرف  لتوسي  اال تمام وا ارف العامة المعرفية االطر تنشيط-١
 .  الرياضة

 . االحاديمي النظام ضمن ةمعرفي  نية وتيسيس والترويج للرياضة  النظرية المعرفة تيصيل  -٢
 . االنسانية الشخصية  وانص  مختلف ملى  البدني النشاط  ي مية الومي زيادف -٣
  صحيحة  معرفية قوامد  ملى مبنية والرياضية الترويجية واالتجا ات  اال تمامات  ت ون  ان -٤

 . وراسخة
  المختلفة السلو  اطوانم العمل واساليص  التف ير طرق  و  المعرفة الفرد  الفرعية الثيافة تزود   -٥

 المشامر  من  التعبير طرق  و والمعتيدات 
 الصحافة الرياضية هدفها الثقافة الرياضية 

انها ملى  الرياضية  الصحافة  الثيافة  مرف  احثون  نشر  الى  يهدف  الصحافة  ألوان  من  لون   :
وخاص في الوقت نفسي فهو موضومي ينشر    عامالمتعمية والمتخصصة المو هة الى  مهور  

 .(23)والمعرفة والثيافة المستندف الى الخصائي والمعلومات  الومي
ملى اني: مملية    (24) للميم الرياضي فيد مرفي )خير الدين مويس( دفا    و علها  احثون 

نشر االخبار والمعلومات والحيائق الرياضية وذرح اليوامد واليوانين الخاصة  ا لعاب واالنشطة 
 الرياضية  ين افراد المجتم .  الرياضية للجمهور  يصد نشر الثيافة

 
 79ص  1995ا را يم امام :االميم االاامي والتلفزيوني  دار الف ر العرتي  مصر   21
 80ص  2008امين انور الخولي واخرون: المعرفة الرياضية واسمائها ونماال كاملة منها دار الف ر العرتي اليا رف  22
 . 69ص   2011يم السياسي والد لوماسي  دار أسامة للنشر  ممان مجد الهاذمي: اإلم (23)
 .12خير الدين ملي مويس : االميم الرياضي  مصدر سبق اكره ص  (24)
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ومرف )حسن الشافعي( االميم الرياضي  تعريف مشا ي تماما  لتعريف مويس مضيفا  اليي  
وتنمية   الرياضي  وعيي  وتنمية  المجتم   أفراد  الرياضية  ين  الثيافة  نشر  ييصد:  الختام  اني  في 

 .(25)الحس النيد  لديي
م الرياضي من الصيا ة التي دونها مويس  ولم تختلف ) شرا تيسير( في تعريفها للمي 

الرياضي   الومي  وتنمية  ا فراد  الرياضية  ين  الثيافة  نشر  لها  ين  ا ولى واضافت  ديبا تي  في 
 (26)   ينهم  الوسائل والغايات المشرومة.

ومرف )سامث كما  مبد اليادر( اإلميم الرياضي  اني: منظومة العمل التي من خيلها يتم  
ير والتعليق ملى ا حداث الرياضية المختلفة  موضوعية وتيديم المعلومات وا خبار  النشر والتفس

الرياضية الصحيحة  هدف إحساب الثيافة الرياضية وتشةيل رأ  مام رياضي صائص من خي  
 (27)  وسائلي المختلفة.

 

 ثالثا: االطار العملي
 محور المتغيرات الديموغرافية 

صحفيا رياضيا وتم توزي  االستمارات خي  المدف   118من   اختار الباحث مينة ممدية مؤلفة
مبر تصميم نسخة ال ترونية وتعميمها ملى الصحفيين    2021-11-1الى   2021-10-1من 

استمارف ملى العاملين لم   200اا تم توزي   الرياضيين العاملين في مختلف المؤسسات االميمية
 لفعلي. تم امتماد م كحجم العينة ا 118يعد منها سوا 

 الخطأ في العينة :

 استخدم الباحث معاد  الخطي في العينة  

 ×       Zخطي العينة =     

 % .  90.6مما يعني ان الثية  النتائج تبل  % .  9.4نسبة الخطي في العينة =   فتبين أن

 
 . 16ص  2003حسن احمد الشافعي: االميم الرياضي في الترتية البدنية الرياضية  دار الوفاء لدنيا الطبامة والنشر  االسةندرية   (25)
 . 2014ر عبا : االميم المتخصي الحديث  االحاديميون للنشر والتوزي   ممان مام  شرا تيسي (26)
 . 27ص  2012سامث كما  مبد اليادر: االميم وصن  اليرار في المجا  الرياضي  دار الوفاء لدنيا الطبامة والنشر  االسةندرية   (27)
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المعادلة   تطبيق  =  تم  المعنوية    ص  در ة  من  157 11ظهرت  أحبر    96 1و ي 

 ومليي فالعينة صادقة في تمثيلها لمجتم  البحث وتصلث نتائجها للتعميم 
 يوضح عدد المبحوثين 1جدول ر م 

 ن ك   النوع 

 92,37 109 ذكور 

 7,62 9 اناث 

 100 118 المجموع 

% و ي  7اناث  نسبة    9% ميا ل  92مفردف  نسبة    109 اءت العينة في ا لبها اكورية  واق   
الب يرا ا  تيل فيي مدد ارقام  ال    الرياضي  العمل الصحفي  الواق  في  احث طبيعية ومعبرف من 
 الصحفيات .  

 يوضح الفئات العمرية للمبحوثين  2جدول ر م 

 ن ك الفئة العمرية 

 38,01 45 عاما  37-  28فئة 

 26,27 31 عاما  47-38فئة 

 22,88 27 عاما  57-48فئة 

 9,32 11 عاما  27-18فئة 

 3,38 4 عاما  57فئة أكثر من 

 100 118 المجموع 

  47-38% تليها فةة  36وتنسبة    45ماما  عدد    37-28حانت اممار النسبة االحبر منهم لفةة  
فةة  26مفردف  نسبة    31ماما  عدد   وفي  24مفردف  نسبة    27ماما  عدد    57-48%  م   %

ماما  عدد   57من  % واخيرا فةة احثر  9مفردف  نسبة    11ماما  عدد    27-18المرتبة الرا عة فةة  
 %. 3مفردات وتنسبة  4

 يوضح الشهادة الدراسية للمبحوثين  3جدول ر م 
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 ن ك الشهادة الدراسية 

 52,54 62 البكالوريوس 

 29,99 35 االعدادية 

 14,40 17 الدبلوم 

 3,38 4 شهادات عليا 

 100 118 المجموع 

االو  المرتبة  كانت  الدراسية  الشهادف  وتشان  الدراسية:  ذهادف  الشهادف  لحملة  المبحو ين  من  لى 
  35% وفي المرتبة الثانية لحملة ذهادف االمدادية  عدد  52مفردف  نسبة    62البةالوريو   عدد  

الد لوم  عدد     295مفردف  نسبة   ذهادف  العليا  عدد  14 نسبة    17 م  الشهادات  تليها   %4 
 %. 3مفردات  نسبة  

 يوضح مكان العمل الصحفي للمبحوثين  4جدول ر م 

 ن ك مكان العمل الصحفي 

 53,38 63 صحافة 

 24,57 29 تلف يون 

للمؤسسات   االعالمية   المكاتب 
 الرياضية 

11 9,32 

 6,77 8 الموا ع االلكترونية 

 5,93 7 االذاعة 

 100 118 المجموع 

مفردف   63ومن مةان العمل الصحفي للمبحو ين كانت النسبة االحبر للعاملين في الصحافة  عدد  
%  م  24مفردف  نسبة    29% وفي المرتبة الثانية للعاملين في التلفزيون وتل  مدد م  53 نسبة  

الرياضية  عدد   للمؤسسات  االميمية  المةاتص  في  المواق  9مفردف  نسبة    11للعاملين  %  م 
 %  6مفردات  نسبة  8االل ترونية  عدد 

 عال ة االعالميين بصحافة البياناتالمحور االول : 

 المعرفة بصحافة البيانات درجة  (5جدول ر م )
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  2ك ن ك الخيارات 
 المحسوبة 

  2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 0,05 2 5,99 15,76 %42,73 50 عالية
 %41,52 49 متوسطة
 %16,10 19  ليلة 
 % 100 118 مجموع

صحافة البيانات مالية  ان معرفة مينة البحث من الصحفيين الرياضيين      5اظهر الجدو  رقم 
المحسوتة   2% مما يؤكد داللة   ه النتيجة الن ديمة    41% ومتوسطة  نسبة 42 نسبة 

 0,05ومستوا داللة  2وتدر ة حرية  5,99الجدولية  2أملى من ديمة     15,76

 استخدام  صحافة البيانات في نطاق عمل الصحفيين الرياضيين  6جدول ر م 

  2ك ن ك الخيارات 
 ة المحسوب

  2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 0,05 2 5,99 14,71 %44,06 52 دائما 
 %  38.98 46 احيانا 
 %164,9 20 نادرا 
 % 100 118 مجموع

%  52 نسبة   دائم صحافة البيانات لالصحفيين الرياضيين  استخدامان   6اظهر الجدو  رقم  
من ديمة  ا ملى  14,71  البالغة  المحسوتة 2جة ديمة      ه النتي   ويعزز% 46 نسبة    واحيانا

 0,05ومستوا داللة  2وتدر ة حرية  5,99الجدولية  2 

   البيانات بصح  مدعومة االعالم وسائل تنشرها التي المواضيع متابعة 7جدول ر م  

  2ك ن ك الخيارات 
 المحسوبة 

  2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 0,05 2 5,99 14,96 %46,61 55 بدرجة كبيرة 
 %  35.59 42 بدرجة متوسطة 
 %17,79 21 بدرجة  ليلة
 % 100 118 مجموع

صحافة    يتا عون المواضي  الرياضية المدمومة  ان الصحفيين الرياضيين   7الجدو  رقم   ين
النتيجة ديمة     ه  ويؤكد % 42 نسبة  وتدر ة متوسطة % 46 نسبة   اء  در ة كبيرف البيانات 
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وتدر ة   5,99الجدولية  2من ديمة     ا ملى الدالة احصائيا 14,96 البالغة  المحسوتة 2 
 0,05ومستوا داللة  2حرية 

 صحافة البيانات   مدى التأثر بمضمون  8جدول ر م 

  2ك ن ك الخيارات 
 المحسوبة 

  2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 0,05 2 5,99 20,06 %49,15 58 دائما 
 %  35.59 42 احيانا 
 %15,25 18 نادرا 
 % 100 118 مجموع

  20,06المحسوتة أنها دالة احصائيا اا  ين التحليل االحصائي انها  لغت  2اوضحت ديمة  
 % 49,15الجدولية لصالث الخيار دائما ال    اء  نسبة  2و ي أحبر من ديمة   

مؤكدف تي ر الصحفيين الرياضيين  مضمون صحافة   لخيار احيانا  % 35.59ميا ل نسبة  
 البيانات.

 عال ات االرتباط بين متابعة صحافة البيانات والتأثر بمضمونها 

 بمضمونها   والتأثر البيانات صحافة يوضح عال ة االرتباط بين متابعة 9 ر م جدول

 D 2D 11,5 8جدول رقم  7جدول رقم 

ارتباط  

طردي  

 قوي 

55 58 -3 12 

42 42 0 0 

21 18 -3 12 

118 118 -6 24 

الخاص  متا عة المواضي  التي تنشر ا وسائل االميم    7العيقات االرتباطية  ين  دو  رقم 
الخاص  مدا التي ر  مضمون  صحافة البيانات تظهر    8مدمومة  صحف البيانات و دو  رقم 

 ين الرياضيين. ميقة ارتباط طردية قوية في المتا عة والتي ر لدا الصحفي 

 المحور الثاني : أهمية استخدام صحافة البيانات في دعم الثقافة الرياضية
 دور االعالم الرياضي في تنمية الثقافة الرياضية  10جدول ر م 

  2ك ن ك الخيارات 
 المحسوبة 

  2ك
 الجدولية 

درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 
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 0,05 2 5,99 86,66 %71,18 84 نعم
 %  20.33 24 احيانا 
 %4,23 05 نادرا 
 % 100 118 مجموع

ان نسبة المبحو ين المؤكدين لدور االميم الرياضي في تنمية   10اظهرت نتائج الجدو  رقم 
% لمن قالوا احيانا  في المرتبة  20% ممن قالوا نعم  المرتبة االولى و71الثيافة الرياضية  

  2و ي دالة احصائيا وأملى من ديمة    86,66ة  المحسوتة البالغ  2الثانية ويؤكد ال  ديمة  
 0,05ومستوا داللة  2المجدولة  در ة حرية 

   الرياضية الثقافة تنمية  في البيانات لصحافة االعالميين استخدام مدى يوضح 11جدول ر م 
  2ك ن ك الخيارات 

 المحسوبة 
  2ك

 الجدولية 
درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 0,05 2 5,99 14,03 %42,37 50 بدرجة كبيرة 
 %  40.67 48 بدرجة متوسطة 
 %16,94 20 بدرجة  ليلة
 % 100 118 مجموع

ان استخدام االميميين لصحافة البيانات في تنمية الثيافة   11اظهرت نتائج الجدو  رقم 
 نسبة  %وتدر ة متوسطة  المرتبة الثانية 42الرياضية  اء  در ة كبيرف في المرتبة االولى  نسبة  

 2االملى من ديمة   14,03المحسوتة الدالة احصائيا البالغة  2% يعزز ال  ديمة   40
 الجدولية.
 الرياضية  الثقافة تنمية في البيانات صحافة  جهود مع الشباب تفاعل يبين مدى  12جدول ر م 

 
  2ك ن ك الخيارات 

 المحسوبة 
  2ك

 الجدولية 
درجة 
 الحرية 

مستوى 
 الداللة 

 0,05 2 5,99 25,73 %48,30 57 بدرجة كبيرة 
 %  39.83 47 بدرجة متوسطة 
 %11,86 14 بدرجة  ليلة
 % 100 118 مجموع

الخاص  مدا تفامل الشباب م   هود صحافة البيانات في تنمية الثيافة   12 ين الجدو  رقم 
ر ة متوسطة في  % وتد 48الرياضية ان الشباب تفاملوا  در ة كبيرف في المرتبة االولى  نسبة  
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% و ي دالة 25المحسوتة والبالغة   2% يدلل ملى ال  ديمة   39المرتبة الثانية  نسبة  
 الجدولية. 2احصائيا وأملى من ديمة   

 عال ات ارتباطية 

 الرياضية  الثقافة لتنمية االرتباط بين المحتوى والتفاعل معه  يبين  13 ر م جدول

 D 2D 78 12جدول ر م  11جدول ر م 
باط  ارت

طردي 
  وي 

50 57 -7 28 
48 47 1 1 
20 14 6 24 

118 118 -6 53 
  تنمية في البيانات  لصحافة االميميين استخدام مدا  11 رقم  دو   ين االرتباطية العيقات 

  في البيانات  صحافة  هود  م  الشباب  تفامل  مدا  الخاص   12 رقم و دو  الرياضية الثيافة
ة يةشف ميقة ارتباط طردية قوية في التفامل م  المحتوا الميدم ال ل  الرياضي  الثيافة تنمية

 تنمية الثيافة الرياضية 

 
 صحافة عبر الرياضية الثقافة تنمية في باالتصال  القائم دور في المعرفية التأثيرات  يبين  14 ر م جدول

الرياضية البيانات
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دور القائم باالتصال في تنمية الثقافة الرياضية عبر  
 افة البيانات الرياضية  )التأثيرات المعرفية( صح

 ال اتفق"  أحيانا"  اتفق

المجموع 
الوسط   
الحسابي 

االنحراف   
المعياري 

 

الوزن  
المئوي 

المرتبة  
 

      %  ك %  ك %  ك
والمفا يم  التعريف  المصطلحات  في  المسامدف 

 الرياضية
 

78 66,10 37 31,3
5 

 6 50.42 37,55 39,33 118 54ل2 3

33,0 39 57,62 68 معلومات البيانات  بأشكال شيقة وجذابة تقديم ال
5 

11 9,32 118 39,33 28,50 57,83 10 

المتابعة الدقيقة لألحداث الرياضية وتقديم محتوى  
 مؤثر يقدم المعلومات بشكل واضح

78 66,10 38 32,2
0 

 5 50.42 38,01 39,33 118 69ل1 2

ريخيا  امداد المتابعين بجميع جوانب المعلومات تا
 و انونيا ونفسيا وفنيا بما يعمق من ثقافته الرياضية

73 61,86 25 21,1
8 

20 16,9
4 

118 39,33 30,98 53,87 8 

25,4 30 79ل67 80 التأثير فعليا في تنمية الثقافة الرياضية للشباب 
2 

 4 49,16 25,77 39,33 118 77ل6 8

متابعة المعلومات ذات الصلة التي تقدمها وكاالت  
 اء والموا ع والصح  العالمية والعربية االنب
 

3ل31 37 58,47 69
5 

12 10,1
6 

118 39,33 28,57 57 9 

استخدام التقنيات التكنولوجية في زيادة الفهم  
والتوضيح حول مختل  الحاالت  التي تستوجب  

 التثقي  والتوعية 

27,9 33 86ل61 73
6 

1ل10 12
6 

118 39,33 30,98 53,87 7 
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الرياضية في   االلعاب  مختلف حو  المعرفة ا راء  اء  الرياضية البيانات  صحافة مبر الرياضية الثيافة  تنمية في  االتصا   اليائم لدور (المعرفية التي يرات )في 

 وزن وسجالتهم  وانجازاتهم  القياسية وار امهم باألبطال  التعري و و امر يبدو متطا يا م   فرضيات البحث وأ دافي و اء في المرتبة الثانية  21ل43المرتبة االولى  وزن  مةو  يبل  
 الثيافة د اخر ملى ماتيوم  ي صحافة البيانات زيادفو ي نتيجة متوافية م  دور صحافة البيانات ووظيفتها في التعريف  الفاملين في المشهد الرياضي وفي  المرتبة الثالثة تيحي  69ل44مةو  

 82ل46 وزن مةو   واليمبين واالندية  الرياضية لأللعاب التاريخية المعلومات  حو  الرياضية
 

 الرياضية  البيانات صحافة عبر الرياضية الثقافة تنمية في  باالتصال القائم يبين  التأثيرات الوجدانية في دور  15جدول ر م 
 

القائم باالتصال في تنمية الثقافة الرياضية عبر دور 
  )صحافة البيانات الرياضية )التأثيرات الوجدانية 

 ال اتفق"  أحيانا"  اتفق

المجموع 
الوسط   
الحسابي 

االنحراف   
المعياري 

 

الوزن  
المئوي 

المرتبة  
 

      %  ك %  ك %  ك
 7 59,59 20,30 39,33 19,4118 24,523 29 93ل55 66 ارتياح نفسي في اخت ال الو ت والجهد 

 ل مختل  االلعاب الرياضية اثراء المعرفة حو 
 

91 77,11 21 17,7
9 

6 5,08 118 39,33 45,36 43,21 1 

زيادة الثقافة الرياضية حول المعلومات التاريخية  
 لأللعاب الرياضية واالندية والالعبين والدول 

84 71,18 24 20,3
3 

5 4,23 118 39,33 41,23 46,82 3 

ازاتهم  التعري  باألبطال وار امهم القياسية  وانج
 وسجالتهم 

88 74,57 22 18,6
4 

8 6,77 118 39,33 48,78 44,69 2 
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7 9 
شعور بالجماليات عبر عرض ملون مدعوم باألشكال  

 والرسوم البيانية 
67 56,77 27 22,8

8 
24 20,3

3 
118 39,33 24,00 58,70 6 

احساس بان البيانات هي مواكبة التطور التكنولوجي  
 الهائل في الفضاء االلكتروني 

68 57,62 39 33,0
5 

11 9,32 118 39,33 28,50 57,83 5 

اطمئنان ذاتي لسهولة ايصال االفكار والمعلومات  
 وحفظها 

84 71,18 24 20,3
3 

5 4,23 118 39,33 41,23 46,82 1 

ثبات لتوضيح بصري للمعلومات يفهمه الجميع بغض  
 النظر عن خليياتهم الثقافية 

69 58,47 37 31,3
5 

12 10,1
6 

118 39,33 28,57 57 4 

لة المقارنة والربط بين  تمهيد نفسي للفهم عبر سهو 
 البيانات 

62 52,54 46 38,9
8 

10 8,47 118 39,33 26,63 63,43 9 

ثقة ويقين بالتحول التقني الفني للقصص والمواضيع  
 بشكل مفهوم 

63 53,38 30 25,4
2 

25 21,1
8 

118 39,33 20,64 62,42 8 

44,9 53 51,69 61 انبهار فعال وجذاب على المستوى الشكلي 
1 

4 3,38 118 39,33 30,85 64,47 10 

استخدام صحافة البيانات تعبير عن االهتمام   
 بالشباب ومحاولة اجتذابه بمختل  االشكال 

73 61,86 33 27,9
6 

12 10,1
6 

118 39,33 30,98 53,87 3 

استخدام صحافة البيانات تعبير عن  والب اعالمية  
 جديدة ترك  على المنظور البصري 

78 66,10 38 32,2
0 

2 1,69 118 39,33 30,01 50,42 2 

  والمعلومات  االف ار ايصا  لسهولة ال اتي االطمةنان  اء الرياضية البيانات  صحافة مبر الرياضية الثيافة  تنمية في  االتصا   اليائم لدور( الو دانية التي يرات ) في
 البصري  المنظور على ترك   جديدة اعالمية  والب عن تعبير البيانات افةصح استخداموفي المرتبة الثانية 46,82في المرتبة االولى  وزن مةو  يبل   وحفظها
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  و ي نتيجة تتوافق م  دور صحافة البيانات في االمتماد ملى المنظور البصر  لتيريص المعلومات وايصالها  شةل   اب وفي المرتبة الثالثة50,42 وزن مةو  
و ي نتيجة متوافية م   دف الصحافة واالميم في  53,87 االذةا   وزن مةو    مختلف ا ت ا ي ومحاولة ر  الجمهو    اال تمام من  تعبير البيانات  صحافة استخدام

 العناية  الجمهور المستهدف والسعي الى ا ت ا ي.
 الرياضية  البيانات صحافة  عبر  الرياضية الثقافة تنمية  في باالتصال القائم يبين  التأثيرات السلوكية في دور  16جدول ر م 

 عبر الرياضية   الثقافة   تنمية   في   باالتصال   القائم  ور د

 (السلوكية   التأثيرات )   الرياضية   البيانات   صحافة 
 " ال اتفق أحيانا"  اتفق

المجموع 
الوسط   
الحسابي 

االنحراف   
المعياري 

 

الوزن  
المئوي 

المرتبة  
 

      %  ك %  ك %  ك
 االنشطة وممارسة االندماج على  الشباب تشجيع

 معها  لوالتفاع الرياضية
73 61,86 33 27,9

6 
12 10,1

6 
118 39,33 30,98 53,87 1 

  واالشكال  الرسوم وتنفيذ إلنجاز متخصصة فرق  تشكيل
 الرياضية  الثقافة من ي يد مما

73 61,86 25 21,1
8 

20 16,9
4 

 2 87ل53 29,60 39,33 118

  الوسائل مختل  في لالنفوغراف عال استخدام
  البيانات افةصح  من كج ء وتوظيفها االعالمية
 الرياضية  للثقافة الداعمة

61 51,69 53 44,9
1 

4 3,38 118 39,33 30,85 64,47 7 

  من اهتمام وذات ومثيرة متطورة  صص صناعة
 الرياضية  للثقافة  ومع زة الجمهور

59 50 35 29,6
6 

24 20,3
3 

118 39,33 17,89 66,66 8 

  بالمستجدات عال ة ذات ومواضيع  صص اختيار
  الثقافة دعم في وفاعلة الرياضية لألحداث اليومية

 الرياضية 

72 61,01 30 25,4
2 

16 13,5
5 

118 39,33 29,14 54,62 3 

 9 67,81 20,13 39,33 18,2118 35,518 42 49,15 58   المقروءة الصحافة احياء على ومشجع تحفي  عامل
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 5 9 الرياضية  الثقافات وتطوير
  معها تعاملال وحسن والنصوص واالر ام الصور دمج

 الرياضية  للثقافة وتفعيال توضيحا
65 55,08 29 24,5

7 
24 20,3

3 
118 39,33 22,36 60,50 6 

  كي   واضح  بشكل  معها  الشباب  تفاعل  زيادة  على  العمل

 الرياضية  ثقافاتهم تتطور
57 48,30 47 39,8

3 
14 11,8

6 
118 39,33 22,50 69 10 

  واضح بشكل معها الجمهور تفاعل زيادة على  العمل
 الرياضية  ثقافاتهم تتطور كي

68 57,62 43 36,4
4 

7 5,93 118 39,33 30,66 57,83 4 

  المستمرة والتثقي  الرياضية  التوعية حمالت  اعداد
 االتجاهات  مختل  على

66 55,93 33 27,9
6 

19 16,1
0 

118 39,33 24,13 59,59 5 

  االندمال ملى الجمهور تشجي  اء في المرتبة االولى    الرياضية البيانات  صحافة   مبر  الرياضية الثيافة تنمية في  االتصا   اليائم السلوكية  لدور  في التي يرات 
  الثيافة من يزيد   مما واالذةا  الرسوم وتنفي    إلنجاز  متخصصة فرق  تشةيلوفي المرتبة الثانية  53,87 وزن مةو  معها   والتفامل  الرياضية االنشطة وممارسة
الرياضية  م   الثيافة دمم  في وفاملة الرياضية لألحداث  اليومية  المستجدات  ميقة  اات  ومواضي  قصي  وفي المرتبة الثالثة اختيار53,87 وزن مةو  الرياضية  

االتجا ات   مختلف ملى  المستمرف والتثقيف الرياضية  التوعية حميت   الرياضية وامداد   يافاتهم تتطور كي واضث  شةل معها الجمهور تفامل زيادف ملى والعمل
 و ي نتائج معززف لدور صحافة البيانات في ارساء  دمائم الثيافة الرياضية 54,62 وزن مةو  
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 اثبات فرضيات البحث 

تنميـة الثيافـة  وصـحافة البيانـات  تو د ميقـة ارتباطيـة اات داللـة احصـائية  ـين اسـتخدامالفرض االول :  
 الرياضية لدا الشباب.

 فرض االول يظهر نتائج ال 17جدول ر م 

  تنمية  في فعليا التأثير

 للجمهور  الرياضية الثقافة

 التكرارات 

 والنسب 

 2 ك
 المحسوبة 

 

69,21 

 الجدولية  2ك

5,99 
درجة  

 الحرية 

2 

مستوى  

 الداللة 

  80  %67,79 اتفق 0,05
    

 %25,42 30 احيانا 

 %6,77      8 ال اتفق 

 يظهر نتائج الفرض االول   18جدول رقم  

  حول الرياضية الثقافة يادةز

  التاريخية المعلومات

  واالندية  الرياضية  لأللعاب

 والدول  والالعبين

 التكرارات 

 والنسب 

 2 ك
 المحسوبة 

 

86,66 

 الجدولية  2ك

5,99 
درجة  

 الحرية 

2 

مستوى  

 الداللة 

0,05 

  84  %71,18 اتفق
    

 %20,33 24 احيانا 

 %4,23      5 ال اتفق 

النتائج المؤكدف ليبو  الفرض االو  حيث  اءت النتائج في   14و   13النتائج في الجدولين اظهرت 
  كا مرت  وتتطبيق  في التي ير فعليا في تنمية الثيافة الرياضية للجمهور 10الفيرات االولى للجدو   رقم 

  2 حرية در ة د من 5,99  الجدولية كا كانت  فيما  69,21  لغت   المحسوتة 2كا  ديمة أن تبين الفيرف ملى
احصائيا  ومؤكدف للفرض االو    دالة فهي الجدولية كا من احبر  المحسوتة كا و ن 0,05  داللة ومستوا 

  واالندية   الرياضية لأللعاب  التاريخية  المعلومات  حول الرياضية  الثقافة  زيادة لفيرف  14وفي الجدو  

 در ة مند  5,99 الجدولية كا كانت  مافي 86,66  لغت  المحسوتة 2كا ديمةوالدول تبين ان   والالعبين
 احصائيا  ومؤكدف للفرض  دالة فهي الجدولية كا من  احبر  المحسوتة كا و ن 0,05 داللة ومستوا  2 حرية

 مما يعني تحقق الفرض. 

الـ   وانعةـا تـي ر الشـباب  صـحافة البيانـات   احصائية داللة  اات   ارتباطية  ميقة  تو د   الفرض الثاني :
 الرياضية وزيادف مساحة معلوماتهم منها لألحداث ملى متا عتهم 

 (19ظهرت نتائج الفرض الثاني في الجدو  رقم )

 الرياضية  الثقافة لتنمية االرتباط بين المحتوى والتفاعل معه  يبين  19 ر م جدول

 D 2D 78 12جدول رقم  11جدول رقم 
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ارتباط   28 7- 57 50

طردي  

 1 1 47 48 قوي 

20 14 6 24 

118 118 -6 53 

  الثيافة تنمية في البيانات  لصحافة االميميين استخدام مدا  11 رقم  دو   ين االرتباطية العيقات 
  الثيافة تنمية في البيانات  صحافة  هود  م   الشباب  تفامل  مدا الخاص   12 رقم و دو  الرياضية

يدم ال ل تنمية الثيافة الرياضية  الرياضية يةشف ميقة ارتباط طردية قوية في التفامل م  المحتوا الم
 و و مايعزز الفرض الثاني ويؤكد واقعيتي في الدراسة 

 نتائج البحث 

% ويتفامل الشباب 67تيوم صحافة البيانات  دور فامل في تنمية الثيافة الرياضية لدا الشباب  نسبة  -1
 %.48م   هود الصحفيين في صحافة البيانات  نسبة 

% وان  42ضيون صحافة البيانات لتنمية الثيافة الرياضية  نسبة كبيرف  لغت يستخدم الصحفيون الريا -2
 %. 44استخداماتهم دائمة للبيانات  نسبة  

تمثل الصحافة الوردية الوسيلة االميمية االحثر استخداما لصحافة البيانات من قبل الصحفيين    -3
 . %28% تليها مواق  التواصل اال تمامي  نسبة 39الرياضيين  نسبة 

% في المواضي  ا حثر  66يتفامل الشباب م  مواضي  المنتخبات الوطنية  المرتبة االولى  نسبة    -4
 تفامي  استخدام صحافة البيانات. 

امتبر  المبحو ون  ان ا رز اال ار االيجا ية الستخدام صحافة البيانات  ي تيريص االف ار وتوضيحها -5
% والتشجي   33الثانية  نسبة   المرتبة  الرياضية  الثيافة ف وتدعيم% وزياد 56 انية  المرتبة االولى  نسبة  

 %. 28ملى التفامل م  االحداث الرياضية  المرتبة الثالثة  نسبة 

% والتعريف  77تسهم صحافة البيانات في ا راء المعرفة حو  مختلف االلعاب الرياضية  نسبة    -6
 %. 74 اال طا  وارقامهم القياسية وانجازاتهم  نسبة  
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تعمل صحافة البيانات ملى زيادف الثيافة الرياضية حو  المعلومات التاريخية ليلعاب واالندية    -7
 %. 71واليمبين  نسبة  

تشج  صحافة البيانات الشباب ملى االندمال وممارسة االنشطة الرياضية والتفامل معها  نسبة    -8
61 .% 

% وتزيد من تفاملهم م  االحداث  57نسبة  تطور صحافة البيانات من الثيافة الرياضية للشباب   -9
  في وفاملة الرياضية لألحداث  اليومية  المستجدات  ميقة اات  ومواضي  قصي  الرياضية مبر اختيار

 الرياضية. الثيافة دمم

تشةل صحافة البيانات منصة مهمة للتوعية الرياضية والتثقيف المستمر للشباب  مختلف االتجا ات  -10
 %. 55 نسبة 

رص الصحفيون الرياضيون ملى صنامة قصي متطورف ومثيرف اات ا تمام من الشباب تعزز  يح -11
 %. 50من  يافاتهم الرياضية  نسبة  

 التوصيات 

زيادف مساحة ا تمام وسائل االميم  صحافة البيانات وتوظيفها لدمم وتعزيز الثيافة الرياضية    -1
 لدا الشباب.

ضية ومد الصيت م  الشباب لتفعيل ا تمامهم واتجا اتهم  العناية  المواضي  الداممة للثيافة الريا -2
 حيا  صحافة البيانات. 

تخصيي كوادر اميمية قادرف ملى تطوير صحافة البيانات والنهوض  ها ال ل واق  اميمي   -3
 معزز للثيافة الرياضية.

اضية  تعميق نشر صحافة البيانات في مختلف الوسائل االميمية واستثمار ا لدمم الثيافة الري -4
 واذاماتها  ين مختلف اوساط الشباب.
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اضافة صحافة البيانات كمنهج دراسي في كليات االميم وتشجي  الطلبة والباحثين ملى القيام    -5
  دراسات وتحوث لدراسة  تفاصيل خاصة  ي. 

القيام  دورات تثقيفية في مجا  صحافة البيانات لزيادف معلومات الصحفيين في كيفية توظيفها   -6
 يم الرياضي. في االم

تشجي  المؤسسات االميمية ملى منث مساحات أحبر لصحافة البيانات وتحفيز العاملين ملى   -7
 تعزيز قصصهم ومواضيعهم  صحافة البيانات.
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