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 ملخص الدراسة 
الدراسة   اتهدف هذه  العرب لصحافة إف  لتعر  إلى  الرياضيين  لى استخدامات الصحفيين 

هذه الدراسة من البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح اإلعالمي، وفي إطاره   عد  البيانات، وتُ 
االستخدامات   نظرية  على  الدراسة  واعتمدت  اإلعالمية،  الممارسة  أساليب  مسح  أسلوب 

بأدات   الباحث  واستعان  االستبان   : يواإلشباعات،  عينة    ةصحيفة  من  والمعلومات  البيانات  لجمع 
 الدراسة، والمقابلة. 

عضوية  ب   وطُ  على  الحاصلين  العرب  الرياضيين  الصحفيين  من  عينة  على  الدراسة  قت 
( من المبحوثين  195بواقع )  ،االتحاد العربي للصحافة الرياضية باستخدام العينة العشوائية البسيطة

االستبان  بين    ةبتطبيق صحيفة  الفترة  العينة من أصل 2021/ 10/5و  2021/ 5/5في  ، وهذه 
  خبيًرا وأكاديميًّا متخصًصا   18اسة. والمقابلة على عينة عمدية مكونة من  من مجتمع الدر   426

 في صحافة البيانات والصحافة الرياضية.  
 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 

ن الفائدة التي تعود على  دو يع% من عينة الدراسة  55.7أن ما نسبته    أوضحت الدراسة .1
االستفادة من وفرة البيانات   تتمثل في  ممارسة صحافة البيانات الصحفي الرياضي من  

الرياضية نسبته    ،الرقمية  للمؤسسة   وامنح%  56.4وما  عالية  وموثوقية  مصداقية 
 . اإلعالمية

ة من استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة حقق  شباعات المُ النتائج أن أعلى اإل   أظهرت  .2
 . %85.20  بنسبة  ةالخبرة العمليزيادة في هو أنها تحقق  البيانات 

الدراسة .3 نسبته    أوضحت  ما  الدراسة  70.80أن  بيئة  ضرورة    يرون % من عينة  توفير 
هو ف  ،تكفل حق الحصول على البيانات و   ،إعالمية فيها هامش كبير من حرية الصحافة

 . أبرز المقترحات الالزمة لتطوير عمل صحافة البيانات 
 أهم توصيات الدراسة: 

وضع تشريعات قانونية لضمان الوصول الدائم للبيانات والمعلومات المطلوبة دون أي  .1
 عوائق. 

 واقع  وخلق  ،البيانات   صحافة  عمل   تطويرفي    هاواستثمار   الصحفيين  قدرات   استغالل .2
 ،المصادر  جميع  من  البيانات   على   حصولهم  مهمة  تسهيل  على   والعمل  جديد،  متطور 

 . بالبيانات  المدفوعة القصص  لنشر ووسائل منصات  وإيجاد  ،مهاراتهم وتطوير
  



  ث 

Abstract 

This study aims at identifying the uses of Arab sports journalists to 

data journalism. This study is a descriptive research that used the media 

survey method, and within its framework the method of surveying media 

practices was used. The study relied on the theory of uses and 

gratifications.  The study used the questionnaire and interview  for data 

collection. 

The study was applied to a sample of Arab sports journalists who 

obtained membership in the Arab Federation for Sports Press using a 

simple random sample of (195) of respondents. The questionnaire was 

sent to them in the period between 5/5/2021 and 10/5/2021. The study 

population consists of 426 sports journalists. The interview was conducted 

on a deliberate sample of 18 experts and academics specialized in data 

journalism and sports journalism. 

The most important findings f the study: 

1. The findings showed that 55.7% of the study sample considers the 

benefit that accrues to the sports journalist from practicing data 

journalism is to take advantage of the abundance of digital sports 

data. 56.4% consider media organization credible and reliable. 

2. The findings showed that the highest satisfaction achieved from 

sports journalists' use of data journalism is that it achieves an 

increase in work experience by 85.20%. 

3. The study showed that 70.80% of the study sample see the necessity 

of providing a media environment that has a large margin of press 

freedom and ensure the right to obtain data is the most prominent 

proposal for the development of data journalism. 

The most important recommendations of the study: 

1. Enacting legal legislations to ensure permanent access to the 

required data and information without any obstacles. 

2. Exploiting and investing the capabilities of journalists to develop 

the work of data journalism and create a new developed reality, as 

well as working on facilitating the task of obtaining data from all 

different sources, developing journalists’ skills, and creating 

platforms and means to publish data-driven stories. 
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 آية قرآنية 
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 إلهداءا
سبحانه  -إلى صاحب الفضل األول واألخير، الهادي إلى طريق السبيل، خالقنا وربنا هللا 

 . -صلى هللا عليه وسلم-ثم إلى معلم البشرية محمد   ،-وتعالى
ه منذ ن افتقدتُ اسمه بكل فخر، م   الدفين، إلى من أحملُ بفرحة يكسوها الشوق والحنين والحزن 

ن دعوت ه في كل حياتي، م  ن أفتقدُ ن هو كل أوطاني، م  في الخامسة من عمري، م   طفاًل  كنتُ 
ن روُحه ُتلهم قلبي بالعزم والحب، م   وبقيت   ان رحل جسدً هللا عند الكعبة أن أراه في منامي، م  

 الدي العزيز.  معي، إلى و  اتمنيت أن يكون حاضرً 

أن  على نا وربت   ،والدي فقدان   لت  وتحم   ن صبرت  إلى سيل العطاء وينبوع الخير وبحر الحنان، م  
نجاحي بفضل دعواتها  سر   كان ننكون أقوياء في دنيا العناء، إلى ينبوع الصبر واألمل، إلى م  

عم  ها يطربني بحنانه، ن  ن نبض قلبني بالعزيمة واليقين، م  ن كانت وما زالت تمد  الصادقة، م  
 . -حفظها هللا -، أمي الغالية  -عز وجل - السند لي بعد هللا 

إلى لي للوصول  اوعونً  ،منذ الصغر ان كان لي أبً م   ،إلى السند الدافئ بروح أبي وحبه وعطائه
 ضياء.   يأخي الغالي أبإلى  ،ما أريدُ 

جنا، إلى نا وفر  وهم   اوتقاسمنا فرحنا وحزنن  ،إلى رفقاء الحياة الذين تشاركنا فيها جلد  الطريق
 وشقيقي المرحوم مازن.   ،عاصم يوأب ،رزق  يأب :شقائق القلب وسويداء الفؤاد، إخواني األعزاء
  ن  وأم عبد الرحمن، من كُ  ،وأم إسماعيل ،أم خالد  :إلى مثلث السند وضلوعه، أخواتي العزيزات 

 لي خير سند في حياتي. 

، انحو الحلم خطوة بخطوة، بذرناه معً   معيالتي سارت  ،ريكة الحياةالدرب وش رفيقةإلى 
  بإذن هللا، زوجتي الغالية أم عبادة، وإلى أبنائي وأطفالي.. رب     ا، وسنبقى معً اوحصدناه معً 

 وخصال األطهار، واجعلهم من الذرية الصالحة. يار،ارزقهم صحبة األخ 
الزمالء والمحبين واألسرة الرياضية واإلعالمية في  إلى أصدقاء القلب وشقائق الروح، إلى كل 

 . غزة وفلسطين

 وأسأل هللا أن ينفع به المسلمين. ،ثمرة نجاحي هذا اأهدي إليهم جميعً 
 

 الباحث 
 عالء رزق شمالي

 ج
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 شكٌر وتقديرٌ 
رئيس    ،الدكتور/ أمين وافيم بأصدق عبارات الشكر والتقدير والمحبة لمشرفي الرائع  أتقد  

الذي أثرى هذه الرسالة ببحر علمه الواسع، وتقويمه    ،قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية
 . اوعلمً   اوتمطرنا خيرً   ،الملهوفين من الباحثينتغيُث  الُمحكم، ونظراته الثاقبة، فكان مثل قلعٍة بحثيٍة  

رحلة دراستي العلمية، ألعضاء    في، ونهلت من علمه  اعلمً   منيعل  و ،  اسني حرفً لكل من در  
 لكم من القلب إلى القلب.  االهيئة التدريسية في برنامج الماجستير في الجامعة اإلسالمية، شكرً 

  ي ن ثمين    اوجهدً   اا وقتً صمن خص  و بالحضور هنا إلثراء هذه الدراسة وتقويمها،    من تفضالل
 ن.  ي  ن الكريم  ي  لمناقش  للتقويم رسالتي، أتقدم بالشكر 

 حفظه هللا،،،  طلعت عبد الحميد عيسى الدكتور:
   حفظه هللا،،،  وائل سالمة المصري  الدكتور:

، ونرسم صورة خالبة  اشاطر بعضنا بعًض يفي أفراحنا وأحزاننا،    اهلي وعائلتي، كنا معً أل
 كالجسد الواحد المتماسك.   ،للتعاضد والوحدة

الغاليأل وكان  ن،صدقائي  األوقات،  أجمل  معهم  قضيت  رائعة، مًعا  لنا    ت الذين  ذكريات 
 وأضفت على قلوبنا العزيمة والقوة واإلرادة.   ،مسحت همومنا

عملي  ل في  لي  سنٍد  خير  وكانوا  طويلة،  لسنين  معهم  عملت  الذين  العمل،  في  زمالئي 
 م وتشجيعهم لي على التقدم والدراسة، فكانوا كمنارة لي على طول هذا الدرب الصعب.  بنصائحه 

، ولكل من نفعني ولو بحرٍف أو كلمٍة أو إضافٍة أو مشورٍة، ولم يتسع   لكل من أشار علي 
على هذه األرض،    احيًّ   ، ولن أنسى فضلكم ما بقيتُ المقام لذكره، لكم في القلب منازل حٍب وتقديرٍ 

 أرتقي.وبكم 
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 عالء رزق شمالي
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 قدمة الم  
 قدمة: م  

أدت التطورات التكنولوجية المتتابعة في صناعة اإلعالم إلى الدخول في عصر جديد يتميز  
  ي ي ن:بتنامي دور الوسائل الجديدة التي أحدثت تحوالت في مجال العمل الصحفي على المستو 

أثر   ما  واإلخراجي،  طرقً   ،الصحافة  فيالتحريري  تتبنى  واإلنتاج    اوجعلها  التحرير  في  جديدة 
 . والتوزيع

عديد من الظواهر والتطورات المتالحقة التي كان  الوقد تأثرت الصحافة على مدار تاريخها ب
أثر   فيلها  وتُ التعبير    كبير  الصحفية،  الممارسات  من  البيانات    عد  كثير   Dataصحافة 

Journalism  الحديثة    ىحد إ االتصال  تكنولوجيا  التي ساعدت  الجديدة  الظواهر    مساعدةً هذه 
وغيرها من    ،وتجسيدها في جداول ومنحنيات وخرائط   ،المتاحةتحليل البيانات واألرقام    في  ةً أساسي

جديدة لم يكن من السهل الحصول عليها دون تلك األرقام،   اوأخبارً   أشكال بصرية، لتعطي حقائق  
لكن األمر ال يقتصر على تجسيد تلك البيانات في رسوم، وإال كان أحد متخصصي التصميم أو  

تلك األرقام قبل أن يجسدها في    حل  لالبيانات يُ   صحفي    الرسوم المعلوماتية يفي بالغرض، ولكن  
 .(1) مميزةليأتي بقصة صحفية جديدة و  ،رسوم

الرقمي والتقدم التكنولوجي تغيرت عملية حصول   العصروبعدما أصبحنا نعيش في ذروة  
 ، لتجميعها بأنفسهم من سجالت ورقية  تقليديةً   اكانوا يتبعون طرقً   أن  بعد   ،الصحفيين على البيانات 

د وصل  إلى قواعد البيانات إال بشق األنفس، وقال يصلون  الصحفيون  كان  وقت ليس ببعيد    ذ منف
درجة جعلت البعض يطلق على البيانات مصطلح "النفط الجديد"  إلى  الصحفيون في الوقت الحالي  

البيانات كذلك متاحة إذا ما سعينا للوصول إليها، لتبقى  و ما دمنا ننبش عنه،    الكون النفط متاحً 
 الندرة مسألة نسبية.

يع أنحاء العالم، ففي عصر وفي الواقع تزداد قوة العالقة بين البيانات والصحافة في جم
البيانات في قدرة ممارسيها على إيجاد المضمون   لصحافةالبيانات المكثفة تكمن األهمية المتزايدة  

لبيانات في العالم، وهذا من اح الرؤية، وربما يكون األهم إيجاد الحقيقة من بين الكم الهائل  و ووض
مات  و ففي عصر المعل  ،االيوم، بل بالعكس تمامً ال يعني أن وسائل اإلعالم ليس لها دور أساسي  
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والجمع بينها، وفي   ،وتحليلها  ،والتحقق منها  ،لإلشراف عليها  ؛تحتاج للصحفيين أكثر من ذي قبل
 . (1) هذا السياق تجد صحافة البيانات أهمية قصوى في المجتمع

ة مع الظهور واإلخراج الصحفي للعناصر التيبوغرافي   التحريروقد بدأ عصر جديد في مجال  
لما   ،القوي للصحافة اإللكترونية، ما أتاح فرصة كبيرة للتعرض أكثر إلى المضامين الصحفية
اإل  وتكنولوجيا  التقليدية  النشر  تكنولوجيا  بين  الجمع  من  اإللكترونية  الصحف  به    نترنت تتميز 

 الحديثة. 
نترنت ظاهرة واسعة الثورة االتصالية الجديدة التي يشهدها العالم أصبحت شبكة اإل  معو 

الفائقة بالسرعة  تتميز  ومؤثرة،  جديدة  وإعالم  اتصال  ووسيلة  المتناهية،    ،االنتشار،  والضخامة 
واللجان   ،األندية  :بعد أن كانت المصادر هي  ،نترنت من أهم مصادر أخبار الرياضةليصبح اإل

أو تشرف على النشاط    ،والجهات الحكومية التي لها صلة وثيقة بالرياضة  ،الرياضية  والهيئات 
 الرياضي. 

المواقع    اومن هذ  التطور  نترنت على شبكة اإل  الرياضيةالمنطلق ظهرت  ، بهدف مواكبة 
احتلت المواقع   إذ وعلى رأسها كرة القدم،    ،رغبات متابعي الرياضات المختلفة  باعوإش  ،التكنولوجي

 اضية مكانة خاصة وأهمية كبرى بين المواقع العالمية كافة. الري
لالرتباط الكبير بين صحافة البيانات ووسائل اإلعالم الرياضية فإن صحافة البيانات   اونظرً 

تطورً  تشهد  المستو   اوملموسً   اسريعً   االرياضية    ا تصاعديًّ   ،والمحلي  ،والعربي  ،الدولي  يات:على 
تتطور  اوتدريجيًّ  يز ، فهي  نفسها، وفي كل مرحلة من مراحل تطورها    يد بتطور وسائل اإلعالم 

بحث عنها  يو  ،اكبيرً  ا االهتمام أكثر بصحافة البيانات الرياضية التي أصبح المتابع يعطيها اهتمامً 
 . ادائمً 

مدى لى  إف  تأتي هذه الدراسة من أجل التعر    من أهميةٍ   الرياضيةصحافة البيانات  لما لو 
البيانات الرياضية،  استخدامات الص  ، االعتماد عليها طبيعة  و حفيين الرياضيين العرب لصحافة 

إضافة للحديث   ،وطبيعة ومراحل تطورها  ،واالهتمام بها في األشكال الخبرية المقدمة للجمهور
 وأبرز التحديات التي يمكن أن تواجهها في المستقبل.   ،عن مستقبلها
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 الفصل األول 
 اإلطار العام للدراسة 

 دراسات السابقة:ال: أولً 
العلمي البحث  ومنصات  المكتبات  في  المتوافر  العلمي  التراث  في  البحث  لت   بعد   ُحص  

  ُقسمت إلى و   ،مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت صحافة البيانات والصحافة الرياضية
 ومحور الصحافة الرياضية.  ،ن: محور صحافة البيانات ي  محور  

 :المحور األول: صحافة البيانات

 :(1)(م 2020دراسة أبو عبدون ) .1
البيانات داخل غرف األخبار في وسائل  لى طبيعة توظيف صحافة  إهدفت الدراسة للتعرف  

%( من العاملين في مؤسسات اإلعالم المحلية  53خذ )اإلعالم األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة أُ 
العينة العشوائية البسيطة، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات  ، بواسطة( عاماًل 56البالغ عددهم ) 

 وهو جزء من المنهج الوصفي.  ،الوصفية، واعتمدت على منهج المسح اإلعالمي

 مجموعة من النتائج أبرزها:إلى وتوصلت الدراسة 
 مفهوم صحافة البيانات وأدواتها.  فيوجود خلط ولبس لدى العاملين في غرف األخبار .أ

مؤسسسسسسسسسسسسات اإلعالم األردنية بحاجة إلى مزيد من العمل وتطوير الذات وتدريب العاملين  .ب 
 داخل غرف األخبار لصحافة البيانات. 

 وجود العديد من الصعوبات التي تواجه استخدام صحافة البيانات داخل غرف األخبار. .ت 

 :(2)(م2020دراسة عصافرة ) .2
لى واقع فن اإلنفوجرافيك في المواقع اإلخبارية الفلسطينية والمصرية، إهدفت الدراسة للتعرف  

وضوعاته، وتنتمي هذه لى مإمعرفة مدى اهتمام هذه المواقع بفن اإلنفوجرافيك، والتعرف  بوذلك  
واستخدمت منهج الدراسات المسحية، وأسلوب تحليل المضمون،   ،الدراسة إلى البحوث الوصفية

 ومنهج العالقات المتبادلة الذي في إطاره استخدم الباحث أسلوب المقارنات المنهجية. 
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 لعديد من النتائج أهمها:  إلى اوتوصلت الدراسة 
جاءت الموضسسسسسسسسسسوعات الرياضسسسسسسسسسسية في المرتبة األولى لموضسسسسسسسسسسوعات فن اإلنفوجرافيك في .أ

%، ثم الموضسوعات االقتصسادية بنسسبة  31المواقع اإلخبارية الفلسسطينية والمصسرية بنسسبة  
  ةاالهتمام ببقي   %، وقل  20.6ها الموضسسسسسسسسسسسسسوعات السسسسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسسسسية بنسسسسسسسسسسسسسسبة  تتلو %،  22.8

 الموضوعات.
فيك موقعي الدراسسسة، وجاء االتجاه الطولي في المرتبة  تصسسدر االتجاه العرضسسي لإلنفوجرا.ب 

جاءت المسسسساحة المربعة في الدرجة الثانية    في حين%،  25.7الثانية في الرسسسسالة بنسسسسبة  
 %.35.7في اليوم السابع بنسبة 

صسسسدارة األسسسساليب الفنية لرسسسسم اإلنفوجرافيك في موقعي  يجاء نوع الرسسسسم ثنائي األبعاد ف.ت 
للرسسم   اكان اإلهمال واضسحً   حين % في27.1تاله الخليط بنسسبة  %،  71الدراسسة بنسسبة  

 في البعد الثالث. 

(1)(م 2019) Zamithدراسة  .3
: 

التعرف   إلى  الدراسة  أنتجتها صحيفتإهدفت  التي  اليومية  البيانات  صحافة  مميزات    ا لى 
، وتنتمي الدراسة إلى البحوث م2017نيويورك تايمز وواشنطن بوست في النصف األول من عام  

مواقع    ،الوصفية على  تظهر  التي  البيانات  لتقييم صحافة  الكمي  المضمون  تحليل  واستخدمت 
وذلك بالتركيز على خصائص القصة المرتبطة بمفاهيم   ،صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست 

من مواد صحافة البيانات في  مادة    159  ُحللت  فقدالشفافية والتفاعل والتنوع ومصدر المعلومات،  
 ."األجندة" نيت على نظرية ترتيب األولويات وبُ  م2017األشهر الستة األولى من عام 

  أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج
إنتاج األخبار الصسسسعبة والمعقدة في محتوى صسسسحافة   إلىتميل صسسسحيفة واشسسسنطن بوسسسست  .أ

صسسسسسسسسسسسسحيفة نيويورك تايمز، وفيما عدا ذلك   أعلى من  شسسسسسسسسسسسسفافية  ر  مع تحقيقها قد   ،البيانات 
 . اعامًّ اتساًقا كانت متسقة 

 ،على المصادر المؤسسية  اأساسيًّ اعتماًدا  نيويورك تايمز وواشنطن بوست    اتعتمد صحيفت.ب 
قدم تصسسورات بصسسرية غير كاملة للبيانات إلى حد تخاصسسة المصسسادر الحكومية، وكلها بو 

 ومستويات منخفضة من التفاعلية. ،ما

 

(1) Zamith. Transparency. Inteactivity. Diversity and Information Provenance in 

Everyday Data Jounalism. 
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ال يزال أمسام صسسسسسسسسسسسسسسحسافسة البيسانسات طريق طويسل قبسل أن تتمكن من االرتقساء إلى مسسسسسسسسسسسسسسستوى  .ت 
ص التفاؤل الذي يميز الكثير من اسسسسسسسسسستخدام البيانات في الصسسسسسسسسسحافة، وذلك عند زيادة فر 

 تدريب الصحفيين وتبني الممارسات الموجهة نحو البيانات. 

 :(1) (م2019)  Cheruiyot،Baack & Conillدراسة  .4
للتعرف   الدراسة  البيانات إهدفت  صحافة  وممارسات   ،كاماًل فهًما  وفهمها    ،لى  وأدوار 

واإل األوروبية  السياقات  في  الفاعلة  غير  األطراف  المدنيين  التكنولوجيا  تقنيي  ودور  فريقية، 
من المحترفين فيها، واعتمدت هذه الدراسة على فكرة السياقية التي تهدف إلى فهم معنى فكرة  

  29قابلة المتعمقة مع  مممارستها في السياق، واستخدمت الدراسة المنهج المقارن وأداة الطريق  
 نيت على نظرية ترتيب األولويات. في المنظمات غير الربحية، وبُ  عاماًل 

   أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
طرق وأسسسسسسسسسسسسسساليب فهم منظمات التكنولوجيا المدنية في البلدان األوروبية لدور صسسسسسسسسسسسسسحافة  .أ

 البيانات متشابهة.
أهمها    مور،فريقيسة في العسديد من األوبيسة واإلتشسسسسسسسسسسسسسسترك منظمسات التكنولوجيسا المسدنيسة األور .ب 

 ارتباطها بقواعد البيانات العالمية. 
التشسسابكات مع الجهات بتنوعها وتصسسوراتها المختلفة، و بواسسسطة  تتشسسكل صسسحافة البيانات  .ت 

 . اأيًض  الفاعلة في السياقات الجغرافية المختلفة

 :(2) (م2019) Zotto & Lugmayrدراسة   .5
لى أبعاد صحافة البيانات، والمهارات الالزمة لممارستها، وكيفية  إهدفت الدراسة إلى التعرف  

إعدادها بمساعدة الكمبيوتر، وتطوير التطبيقات المتعلقة باألخبار والبيانات، بهدف الوصول إلى 
همة تتصل بتحليلها وفهمها، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من أجل الوصول إلى مزوايا  

 نيت الدراسة على أدبيات نظرية انتشار المبتكرات.حافة البيانات، وبُ ص فيالعوامل التي تؤثر 

  

 

(1)  Cheruiyot & Ferrer –Conill, data Jornalism Beyond Legacy media: The case of 

African and European Civic Technology Organizations United Kingdom. 

(2)  Zotto C. Schender. Y. & Lugmayr. A. Data journalism in news media firms- the 

role of information technology to master ghallenges and embrace opportunities of data 

griven journalism. Germany. 
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  أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
، وتكوين قساعسدة البيسانسات، وإنشسسسسسسسسسسسسسساء الخلفيسة    التطبيقسات اإلخبساريسة البرمجسة    ور يعرف مطو   .أ

 األخبار بهذه المميزات.  وواجهات لهذه التطبيقات، وال يتمتع مراسل
تعاون األشسسخاص الذين  فيترغب المؤسسسسسسات اإلخبارية المشسساركة في صسسحافة البيانات  .ب 

 ينتمون إلى ثقافات مهنية مختلفة داخل تلك المؤسسات. 
ليس فقط لتحسسسسسسسين وتسسسسسسسهيل الوصسسسسسسول إلى  ،يجب تطوير أدوات بسسسسسسسيطة ومخصسسسسسسصسسسسسسة.ت 

والمعسارف بين المطورين ومصسسسسسسسسسسسسسسممي   البيسانسات ومعسالجتهسا، ولكن من أجسل تبسادل اللغسة
 يمكن معالجة مشاريع البيانات بسهولة وسرعة أكبر.فرافيك والصحفيين، جال

 :(1) (م2018دراسة الدلو ) .6
التعرف   إلى  الدراسة  باإلنفوجرافيكإتهدف  الفلسطينية  الصحافة  اهتمام  مدى  وذلك  لى   ،

ومواقع   ،ومصادره  ،ومكوناته  ،نفوجرافيك المستخدملبيان أهم أنواع اإل  ؛لصحيفة الرسالة   حالةٍ   دراسة  ب
منهجي    ،نشره واستخدمت  الوصفية،  الدراسات  من  الدراسة  هذه  وتعد  يتناولها،  التي  والقضايا 

المتبادلة،   والعالقات  المسحية  المضمون   بواسطةالدراسات  تحليل  على    ،أداة  الدراسة  واعتمدت 
 نيت على نظرية ترتيب األولويات.، وبُ م 2016عام  ذ فة الرسالة منأعداد من صحي  104تحليل  

  أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
 الصحف الفلسطينية. ةنفوجرافيك عن بقياإلبتميز صحيفة الرسالة باهتمامها ت.أ

  ،والمجتمعية   ،السسسسياسسسسية  :نفوجرافيك في صسسسحيفة الرسسسسالة على أربع قضسسسايا هيركز اإلي.ب 
 واالنتخابات المحلية. ،والفصائل الفلسطينية

 نفوجرافيك ترتبط بالواقع المحلي.كشفت الدراسة أن معظم قضايا اإل.ت 

 : (2) (م2018دراسة باقاسي ) .7
في   لى االتجاهات الحديثة إلخراج صحافة البيانات اإلنفوجرافيكإهدفت الدراسة للتعرف  

  مد فيها المنهج الوصفي، فيالصحف السعودية، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واعتُ 
أداةً   حين المضمون  تحليل  الدراسة استمارة  العينة    استخدمت  الباحث  المعلومات، واعتمد  لجمع 

 

 نفوجرافيك في الصحافة الفلسطينية دراسة حالة لصحيفة الرسالة. الدلو، اإل (1)
لحديثة إلخراج صحافة البيانات )اإلنفوجرافيك( في الصحف السعودية، دراسة تطبيقية  باقاسي، االتجاهات ا  (2)

 عكاظ.و مكة  تي:على صحيف
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م، ومنتصف  2016العشوائية باستخدام الشهر الصناعي لصحيفتي الدراسة )مكة وعكاظ( لعام  
 . م، التي استهدفت مصممي اإلنفوجرافيك في كلتا الصحيفتين2017  عام

  أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
ولكن مع تطور دور الصسسسسسسحافة  القدم،موجود منذ   اإلنفوجرافيككشسسسسسسفت الدراسسسسسسسة أن علم  .أ

 . اإلنفوجرافيكأو صحافة  ،بصحافة البيانات  اعرف حاليً تفيما  ارئيسً  توظيًفا فظ   وُ 
تبين أن من أهم العناصسسسسسسر الجرافيكية لإلنفوجرافيك الرموز واألشسسسسسسكال التي تشسسسسسسكل جزًءا .ب 

ثم الرسسسوم البيانية والتعبيرية، والخرائط والرسسسوم   ،من التصسسميم في صسسحف الدراسسسة امهمًّ 
 والجداول.

 أحسد األسسسسسسسسسسسسسسساليسب اإلخراجيسة الحسديثسة في صسسسسسسسسسسسسسسحف السدراسسسسسسسسسسسسسسسة، كمسا أن  اإلنفوجرافيسكيعسد .ت 
 هو اللغة الصحفية الحديثة في العصر الحالي. اإلنفوجرافيك

 :(1) (م2018) Doyle & Wrightدراسة  .8
التعرف   إلى  الدراسة  في إهدفت  ودورها  أستراليا،  في  البيانات  صحافة  تطور  كيفية  لى 

يها،  ف ، والعوامل المؤثرة  هاوخارج  المؤسسات اإلخبارية، وهيكليتها داخل غرف األخبار األسترالية 
وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج التحليلي االستنتاجي، وأداة المقابلة 

دقيقة، وطبقت    70من صحفيي البيانات األستراليين، ومتوسط مدة المقابلة    9شبه المقننة مع  
 نظرية انتشار المبتكرات. 

 أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
يوجد انخفاض في عدد الصسحفيين العاملين في مجال صسحافة البيانات في أسستراليا، كما .أ

 يوجد انخفاض في المواد الصحفية القائمة على البيانات.
ا من أجل اسسسسسسسسسسسسسسستخدام البيانات في التقارير  يتعاون عدد قليل من صسسسسسسسسسسسسسسحفيي البيانات معً .ب 

 اليومية.
 مواكبة التطور الذي طرأ عليها.ل ؛البيانات الطابع المؤسسي على صحافة  ضف ىيُ .ت 

  

 

(1)  Wright & Doyle. The Evolution of Data: A Case Study of the Evolution of data 

journalism: A Case Study of Ausrralia. 
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 :(1)(م 2018) Valeevaدراسة  .9
التعرف   إلى  الدراسة  القصص إهدفت  رواية  في  المفتوحة  البيانات  استخدام  كيفية  لى 

االستقصائية في روسيا، والحواجز التي تحول دون استخدام الصحفيين لها، والنظام البيئي المفتوح  
واستخدمت أسلوب دراسة الحالة،    ،روسيا، وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفيةللبيانات في  

وأداة المقابلة شبه المنظمة مع الصحفيين االستقصائيين وخبراء    ،وأسلوب تحليل المحتوى النوعي
(، وميدوزا  Novaya Gazetaمنافذ إخبارية: نوفايا جازيتا )  ةمرتبطين مع ثالث  ،البيانات المفتوحة

(Meduzs ( وآر بي سي ،)RBC وطبقت نظرية القائم باالتصال ،) حارس البوابة. و 

  أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 

يؤدي ممثلون جسدد جزًءا من وظسائف الصسسسسسسسسسسسسسسحفيين في النظسام البيئي النساشسسسسسسسسسسسسسسئ للبيسانسات  .أ
للتفاعل مع   يسسسسسسسستخدم السسسسسسسسياسسسسسسسسيون والمنظمات غير الحكومية البيانات أداةً   إذ المفتوحة،  

 جماهيرهم. 
  ،مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات التكنولوجيسا المسدنيسة تطبيقسات محسايسدة على رأس البيسانسات المفتوحسة   تبني.ب 

تها، وتعد صحافة البيانات مساحة تجريبية لألفراد المتحمسين للعمل لها على حساباوتحم   
 والتحقيق في البيانات الرسمية. 

ال يمكن إجراء تحليل موضسسوعي ومسسستقل للبيانات العامة بما يحقق المصسسلحة العامة إال .ت 
 بنية تحتية تدعم األخالقيات المهنية لغرفة األخبار.  بواسطة

 :(2) (م2018)   Kalatzi،Bratsas & Veglisدراسة  .10
التعرف   إلى  الدراسة  بحرية  إهدفت  المتعلقة  والسياسات  واألدوات  البيانات،  صحافة  لى 

يها، وتنتمي الدراسة إلى البحوث  فالمعلومات والشفافية، وتأثير تطور التكنولوجيا الرقمية والحسابية  
أيًض  التعرف  ا الوصفية، واستخدمت  التحليلي من أجل  لى مبادئ وخصائص وتقنيات  إ  المنهج 

صحافة البيانات، واستخدمت أداة جمع المعلومات والبيانات من أجل استكشاف إمكانات صحافة 
 البيانات، وطبقت نظرية انتشار المبتكرات. 

  أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج

 صحافة البيانات.ت بمجال ار ييسهم تطور التكنولوجيا الرقمية والحسابية في إحداث تغي.أ
 

(1) Valeeva. Innestigative open data journalism in Russia: actors, barriers  and 

challenges. United Kingdom. 

(2)  Kalatzi, o. Bratsas, C. & Veglis, A. The Principles, Features and Techniques of 

Data journalism. 
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دور وقيمة البيانات واألدوات المتعلقة    بشسسأنتواجه صسسحافة البيانات العديد من التحديات .ب 
 من ازدهارها.  على الرغم ،بحرية المعلومات في مجال صحافة البيانات 

 إذ والعثور على مكسانهم فيهسا،    ،ف مع بيئسة متطورة جسديسدةيحتساج الصسسسسسسسسسسسسسسحفيون إلى التكي  .ت 
لتكنولوجيا الرقمية في تطوير صسسسسحافة المواطنين، كما بدأت المنظمات سسسسساهم االنفتاح وا

 األخرى في العمل مع البيانات ونشر المرئيات. 

 :(1)(م2018)  Baharehدراسة  .11
التعرف   إلى  الدراسة  والدورات إهدفت  والمهارات  والمعارف  البيانات،  صحافة  تعليم  لى 

التدريبية المتاحة على مستوى العالم، والطرق التي تقدم فيها مدارس الصحافة صحافة البيانات،  
بيانات مسحية عالمية   الدراسة على  واعتمدت  الجامعات،  الجديدة في  البيانات  وبرامج صحافة 

ة كيفية تعليم صحافة البيانات ومتطلباتها، واستخدمت الدراسة  ، لمعرف2017لصحافة البيانات لعام  
 يتعلق بتعليم صحافة البيانات، وطبقت نظرية القائم باالتصال. ابرنامجً   219المنهج التحليلي لس

 أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
في مجال الصسسحافة أو المجاالت ذات   اعاليً   ان بالبيانات تعليمً و ن المهتمو يتلقى الصسسحفي.أ

 الصلة الوثيقة، لكنهم ال يتمتعون بمستوى تعليمي قوي في المجال التقني. 
 تتركز نسبة عالية من دورات صحافة البيانات في الواليات المتحدة األمريكية. .ب 
التعليم في مجال صسسسسحافة البيانات ال يعتمد على أسسسسساس أكاديمي قوي، وعلى الرغم من  .ت 

نسه ال يوجسد عسدد كساٍف من المسدربين المؤهلين  فسإالعسديسد من السدورات في هسذا المجسال،  توافر
 لتدريس هذه البرامج المتخصصة بصحافة البيانات في قطاع التعليم العالي. اأكاديميًّ 

 :(2)(م2018) Limدراسة  .12
البيانات اليومية،    بواسطة لى كيفية تمثيل األخبار التلفزيونية  إ هدفت الدراسة إلى التعرف  

وكيفية استخدام عناصر صحافة البيانات، واآلثار النظرية المتعلقة بالبيانات، والميزات النظرية  
قارنت هذه  إذ لنماذج األخبار التي تحدد ماهية صحافة البيانات، واعتمدت على المنهج المقارن، 

ر البيانات في شبكة تلفاز كوريا الجنوبية بشبكات التلفاز األمريكية باستخدام  الدراسة محتوى أخبا
 نظرية األساس. 

 

(1) Bahareh, H. 3ws of data journalism education what where and who? Ireland.  

(2)  Lim. J. Represartaion of data Journalism practices in the south Korean and US 

Television news. Krea. 
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  أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
( الضسسسوء على  JTBC، MBC، SBS، KBSتسسسسلط شسسسبكات التلفاز الكورية الجنوبية ).أ

تغطي شسسبكات التلفاز األمريكية    في حينالقضسسايا االجتماعية، والسسسياسسسية، ونمط الحياة، 
(CNN، NBC، CBS، ABC االقتصاد )، .والقضايا االجتماعية والسياسية 

تعتمد شسسسبكات تلفاز كوريا الجنوبية على بيانات اسسسستطالعات الرأي في وسسسسائل إعالمها، .ب 
ما توفر الشسسبكات في كال  امريكية بمصسسادر خارجية، ونادرً تسسستعين الشسسبكات األ  في حين

 البلدين للمستخدمين بيانات أولية. 
تفضسسسسسسل    في حينفي أغلب األحيان،    اثابتً   ابيانيًّ   اتسسسسسسستخدم شسسسسسسبكات كوريا الجنوبية رسسسسسسسمً .ت 

شسبكات كوريا    كذلك تفضسلشسبكات الواليات المتحدة اسستخدام سسحب رقمي ورسسم ثابت، و 
تفضسل الشسبكات األمريكية العناصر    في حين،  ار المعقدة والجذابة بصسريًّ الجنوبية العناصس

 واألقل جاذبية للعيان.  ااألقل تعقيدً 

 :(1) (م2017)  POLESEVEZدراسة  .13
 لى حالة صحافة البيانات، واستكشاف التحديات التي يواجهها إ تهدف الدراسة إلى التعرف  

خدم المنهج التحليلي، هذه الدراسة من الدراسات المسحية، وقد استُ   د العاملون في هذا المجال، وتع
 فقد ُأجريت وألمانيا،    ،وفرنسا  ،والمملكة المتحدة  ،الواليات المتحدة  :وغطت الدراسة أربع دول هي

وصحفيي    ،نات وخبراء تصوير البيا  ،مقابلة نوعية متعمقة مع صانعي القرار في غرف األخبار  56
شمل أكثر من    نترنت وصحفيي الفيديو في هذه الدول، إضافة إلى إجراء مسح على اإل  ،البيانات 

 من غرف األخبار في هذه الدول، وطبقت نظرية القائم باالتصال. 900

 أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج
حتاج إلى مهارة  كلها ت  هاوتحليل  تهاومعالجن جمع البيانات  إ% من عينة الدراسة 53قال .أ

 وليس من السهل أن يمتلك تلك المهارة جميع الصحفيين.  ا،مكثفً  انوعية تتطلب تدريبً 
الوقت في عملهم، ووجد   في صحافة البيانات يعانون ضغط    ينأظهرت الدراسة أن العامل.ب 

 في يوم واحد أو أقل. ُتنج ز% من القصص المعتمدة على البيانات 49أن 

 

(1)  Semon Rogers Jonathan Schwabish Danielle Bowers, Data Journalism In 2017: 

The Current State and Challenges Facing The Field Today, Google News Lab. 



12 

وجدت الدراسسسسسة أن أدوات تصسسسسوير البيانات في غرفة األخبار ال تواكب التطور السسسسسريع، .ت 
وليس لدى الكثير من غرف األخبار الموارد الالزمة الستخدام صحفي بيانات متخصص  

 يانات.أو فريق لصحافة الب

 :(1) (م2017) Rey-Borgesدراسة  .14
التعرف   إلى  الدراسة  تواجهها، إهدفت  التي  والتحديات  البيانات،  صحافة  تطوير  لى 

دا، وويلز، وإيرلندا الشمالية، وتنتمي هذه الدراسة إلى نسكتلإ:  يوخصائصها في ثالث دول، ه
واستخدمت أداة المقابلة شبه المنظمة مع صحفيي البيانات ومحرري البيانات   ،البحوث الوصفية

، STV:  سأو يعملون صحفيين لحسابهم الخاص ل  ،الموجودين في المنظمات اإلخبارية السائدة
BBC Scotiand  ،وThe Scotsman  ،وThe Glasgow Gerald  ، وthe datail  ،وthe 

News Letter ، وTrinity Mirrorظرية القائم باالتصال. ، وطبقت ن 

   أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج
، وويلز، وإيرلندا الشسسسمالية مميزة، كما أنها تعزز نداإسسسسكتل :تعد صسسسحافة البيانات في دول.أ

 قواعد وطقوس المنظمات القديمة التي كانت رائدة في هذا المجال. 
يتحايل صسسسسسحفيو البيانات اإلقليميون على   إذ توجد نماذج مختلفة في اسسسسسستغالل البيانات،  .ب 

م  األسسسسسسسسسساس التنظيمي لصسسسسسسسسسحافة البيانات، من أجل إرسسسسسسسسسساء األسسسسسسسسسسس التي تخدم تجاربه 
 ومجتمعهم المهني. 

تفاعل مسسسسسسسسستمر    نزلةتعد صسسسسسسسسحافة البيانات في المناطق المتطورة في المملكة المتحدة بم.ت 
 بين الهوية المميزة لوسائل اإلعالم المنقولة والطابع الناشئ للفلسفات األجنبية. 

 :(2)( م2017) Ausserhofer & Goldgruberدراسة  .15
التعرف   إلى  الدراسة  البحثية  إهدفت  األدبيات  هذه   بشأنلى  وتطور  البيانات،  صحافة 

األدبيات والمنشورات، والفجوات الناتجة عن االستخدام المتكرر ألطر نظرية معينة وتصميمات  
إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج التجريبي، وأسلوب تحليل  تنتمي  الدراسة    ذهبحثية، وه

 

(1)  Borges-Rey, E. Towards an epistemology of data journalism in the United 

Kingdom: Changes and contimuities in materiality. Pergormativity, Uneted Kingdom. 

(2)  Ausserhofer, J., Gutounig, R. Oppermann, M. Matiasek, S. & Goldgruber, E. The 

datafication of data journalism scholarship: focal points, methods. And research 

propositions for the investigation of data – intensive newswork. Germany & Austria.   
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باستخدام    م 2015و  م1996درسوا صحافة البيانات بين عامي    اعلميًّ   ا فً ربعين مؤل   المضمون أل
 التقنيات الكمية والنوعية، وطبقت نظرية القائم باالتصال.

  أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
صسسسسسحافة البيانات واألبحاث المتعلقة بها، ما أدى  في  اكبيرً   ان تطورً ان األخير اشسسسسسهد العقد .أ

 وإنشاء أساس متين لهذا المجال.  ،إلى تحسين الجودة
شسسسسسسسسير القليل من أبحاث صسسسسسسسسحافة البيانات إلى المفاهيم النظرية أو المنهجية المنطقية،  ي.ب 

ويعمسل على تطوير   ،نظريسةٍ   ولسذلسك يجسب االعتمساد على البحسث السذي يحتوي على خيوطٍ 
 النظرية.  المفاهيم

البحسث والنظريسة المختسارة وطرق جمع البيسانسات وتحليلهسا  و وجسد عالقسة قويسة بين االهتمسام  ت.ت 
 واإلبالغ عن نتائجها في البحوث المتعلقة بصحافة البيانات. 

 :(1) (م2017) Craig & Yousufدراسة  .16
البيانات،   لصحافة  األخالقية  األبعاد  معرفة  إلى  الدراسة  مناقشات   بواسطةهدفت  دراسة 

بالخالفات   المتعلقة  إلى    بشأنالصحفيين  الدراسة  وتنتمي  البندقية،  بيانات تصريح  مع  التعامل 
وقد   المضمون،  تحليل  وأسلوب  التحليلي،  المنهج  واستخدمت  الوصفية،  ثالث   ُحل  لت البحوث 

 قوائم المعهد الوطني للتقارير بمساعدة الحاسوب.  مناقشات من

   أهمها:عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
يجب إجراء تقييم داخل غرف األخبار لكل البيانات التي تحتوي على معلومات شخصية  .أ

 صالحيتها للنشر من عدمه.  بشأن
  ،البيانات يجب على العاملين في غرف األخبار طرح العديد من التسسسسسسسسسساؤالت قبل نشسسسسسسسسسر  .ب 

خساصسسسسسسسسسسسسسسسة فيمسا يتعلق بسالتحقق من دقتهسا، ومسدى خسدمتهسا ألغراض صسسسسسسسسسسسسسسحفيسة وعسامسة،  
جراء من  بدائل من شسسسأنها تقليل الضسسسرر   توافروالتأثيرات والمخاطر المحتملة لها، ومدى 

 نشرها. 
ما إذا كان ينبغي نشسسسسسسسسر بيانات تصسسسسسسسسريح  في  قدر كبير من النقاش بين الصسسسسسسسسحفيينيدور .ت 

لمجرد أنها بيانات عامة ويمكن نشسسسسسرها، وحاجة الجمهور لمعرفة   نترنت السسسسسسالح عبر اإل
 ذلك.  

 

(1) Craig, D., Ketterer, S. & Yousuf, M. To Post or Not to Post: Online Discussion of 

Gun Permit Mapping and the Development of Ethical Standards in Data Journalism.  
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 :المحور الثاني: دراسات تناولت الصحافة الرياضية

 :(1) (م2019دراسة حميش ) .1
لى اتجاهات الصحفيين الرياضيين الذين يعملون في مجال اإلعالم  إهدفت الدراسة للتعرف  

مد المنهج  عتُ ا   إذ ،  ي نالصحفية المتمثلة في الخبر والتقرير الصحفي  الرياضي التلفزيوني نحو األنواع  
بلغت   تحليلي، على عينة  بأسلوب  العامة  في  يعملون    اصحفيًّ   51الوصفي  التلفزيونية  القنوات 

بطريقة العينة    روا، اختياصحفيًّ   88والخاصة في المجال الرياضي، من مجتمع بلغ عدد مفرداته  
 . لجمع البيانات  أداةً انة الستب باستخدام ا ،العشوائية

 أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج
من طرف الصسسسحفيين الرياضسسسيين الجزائريين   االخبر هو النوع الصسسسحفي األكثر اسسسستخدامً .أ

 في اإلعالم الرياضي التلفزيوني. 
بطريقة    اأظهرت الدراسسسسسسسة أن المبحوثين يفضسسسسسسلون اسسسسسسستخدام األخبار المحلية والدولية معً .ب 

 المقلوب. الهرم  الهرم المعتدل و 
مسسسسسسسسساعدة ل  ؛بينت الدراسسسسسسسسسة أن المبحوثين يفضسسسسسسسسلون التغطية اإلخبارية كمصسسسسسسسسادر للخبر.ت 

 واالقتراب من الحقائق. ،معرفة األسباب في الجمهور 

 :(2) (م2016دراسة دلول ) .2
اإللكترونية الفلسطينية،  لى الواقع الذي تعيشه المواقع الرياضية  إتهدف الدراسة إلى التعرف  

وطبيعة الخدمات التي تقدمها للجمهور الرياضي، وأبرز الموضوعات الرياضية التي تناولتها هذه  
ا في صفحاتها اإللكترونية، مع التطرق ألبرز الفنون  المواقع، والشخصيات الرياضية األكثر ظهورً 

 والعقبات التي تواجه العاملين فيها.    ، والمميزات التي تتمتع بها هذه المواقع،ةالصحفية المستخدم

م منهج الدراسات المسحية،  خد  وفي إطارها استُ   ،وتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية
وأسلوب مسح أساليب الممارسة، ومنهج دراسة   ،وفيه استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون 

خدم أسلوب المقارنة المنهجية، كما استخدم الباحث نظرية ترتيب  وفيه استُ   ،العالقات المتبادلة

 

الصحفيين    (1) اتجاهات  والتقرير الصحفي  حميش،  الخبر  التلفزيوني،   ي نالجزائريين نحو  الرياضي  في اإلعالم 
 دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين الجزائريين. 

 . دلول، المواقع الرياضية اإللكترونية في فلسطين (2)
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  ، ونظرية القائم باالتصال، أما أدوات الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون   ،األولويات "األجندة"
 وصحيفة االستقصاء والمقابلة.

 أهمها: عدة دراسة إلى نتائجوتوصلت ال
وهي نسسسسبة    ،%(82.5ا بلغت )جاءت لعبة كرة القدم في المرتبة األولى بنسسسسبة كبيرة جدًّ .أ

لكترونية في فلسسسسسسسسسطين بلعبة كرة القدم، مرتفعة تعكس مدى اهتمام المواقع الرياضسسسسسسسسية اإل
 مقابل ضعف شديد في التغطية الصحفية لبقية األلعاب الرياضية األخرى. 

  جميعمتفوقسة على    ،%(57حصسسسسسسسسسسسسسسلست نتسائج المبساريسات على المرتبسة األولى بنسسسسسسسسسسسسسسسبسة ).ب 
الموضسسوعات الرياضسسية التي تحرص المواقع الفلسسسطينية على تغطيتها، ويرى الباحث أن 

ة هذه المواقع في تلبية احتياجات الجمهور الفلسسسسسسسطيني الطامح إلى التعرف السسسسسسسبب رغب
 اللقاءات المقامة وتطورات النتائج هناك.  عنلى كل ما هو جديد إ

احتلت فئة الالعبين المركز األول ضسسسسمن أبرز الشسسسسخصسسسسيات الرياضسسسسية التي اهتمت بها  .ت 
لية ومتوقعة بالنظر  وهي نسسسسسبة عا  ،%(46.3حصسسسسلت على نسسسسسبة ) فقد   ،مواقع الدراسسسسسة

يوجد إذ إلى حصسسسسسسسسسسسسول نتائج المباريات على أبرز الموضسسسسسسسسسسسسوعات التي تغطيها المواقع، 
 ارتباط وثيق بين الالعبين والمباريات في األلعاب الرياضية المختلفة. 

 : (1) (م2015دراسة الفليت ) .3
للتعرف   الدراسة  الفلسطينية،  إهدفت  اليومية  الصحف  في  الرياضية  الصحافة  واقع  لى 

والتطرق إلى نشأة الصحافة المتخصصة في فلسطين، والحديث عن أهداف الصحافة الرياضية  
  ة الفنون والعناصر التيبوغرافي و ووظائفها وأهميتها، والكشف عن أبرز األلعاب والقضايا المستهدفة،  

 المستخدمة.
واستخدمت منهج المسح، وفيه استعانت الباحثة   ،الدراسات الوصفيةوتعد هذه الدراسة من 

الممارسة أساليب  مسح  العالقات   ،بأسلوب  منهج  استخدمت  كما  المضمون،  تحليل  وأسلوب 
ترتيب األولويات "األجندة"،   :لى نظريتيإأسلوب المقارنة المنهجية، واستندت  ُوظف  وفيه    ،المتبادلة

( عاملين في  5قائم باالتصال"، إضافة إلى أداة المقابلة المقننة على )وحارس البوابة اإلعالمية "ال
 الصحافة الرياضية الفلسطينية.

  

 

 الفليت، واقع الصحافة الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية دراسة تحليلية وميدانية. (1)
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 أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج 
ركزت الصسفحات الرياضسية في الصسحف اليومية الفلسسطينية على قضسايا الالعبين ونتائج  .أ

أنسديسة ريساضسسسسسسسسسسسسسسيسة،  و اتحسادات،  و أكبر من القضسسسسسسسسسسسسسسسايسا األخرى )مالعسب،    تركيًزا  المبساريسات 
مشسسسسسسساركات و مشسسسسسسسكالت رياضسسسسسسسية،  و انتخابات،  و حكام،  و تنقالت، و إصسسسسسسسابات،  و ن، و مدربو 

 خارجية(.
فيها على الموضسسوعات الرياضسسية العالمية،  زك   أظهرت الدراسسسة أن فئة منشسسأ المعلومة" رُ .ب 

ا كرة القدم وتحديدً  ،ن الرياضسسسسسسسسسات الفرديةمع التركيز على الرياضسسسسسسسسسات الجماعية أكثر م
 %(. 87.4التي حازت على نسبة كبيرة بلغت )

بسسسسبب   ،أجمع القائمون باالتصسسسال على تركيز الصسسسحف على الخبر الصسسسحفي الرياضسسسي.ت 
ضسسسسسسعف القدرات الصسسسسسسحفية لبعض العاملين في مجال الصسسسسسسحافة الرياضسسسسسسية، مع افتقار  

 اب المتخصصين. ت  الصحافة الرياضية للكُ 

 : (1) (م2015دراسة محيسن ) .4
لى الدور اإليجابي أو السلبي للمواقع اإللكترونية في طبيعة تناولها إهدفت الدراسة للتعرف  

لقضايا التعصب الرياضي، ومدى استفادة المواقع اإللكترونية التي شملتها الدراسة من الخدمات 
 واإلمكانات التي توفرها الشبكة العنكبوتية وتطورها الكبير والسريع. 

خدم منهج مسح محتوى  ث الوصفية المقارنة، واستُ وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات والبحو 
اإلعالم،   المضمون بواسطة  وسائل  تحليل  وطُ   ينأسلوب  والكيفي،  ترتيب  الكمي  نظرية  بقت 

 األولويات.

 أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج
، والمواد المرتبطة  ةا في حجم تحديث المواد المنشسسسسسسسسسورة عامأظهرت مواقع الدراسسسسسسسسسسة تباينً .أ

 بقضايا التعصب الرياضي، نتيجة فارق اإلمكانات وحجم المتابعة لكل موقع على حدة. 
م "النصسسسوص ابينت الدراسسسسة أن طبيعة النصسسسوص في مواقع الدراسسسسة اتفقت على اسسسستخد .ب 

كونها من أبرز السسسسسسسمات التي تميز المواقع اإللكترونية الرياضسسسسسسية واإلخبارية  لالمتحركة" 
م النصسسسسسوص المزودة بفيديو، وفقا لطبيعة الموضسسسسسوع  اتباينت في اسسسسسستخد   في حين،  ةعام

 وارتباطه باألحداث الرياضية. 

 

 محيسن، معالجة المواقع اإللكترونية الرياضية العربية لمظاهر التعصب الرياضي.  (1)
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أظهرت مواقع الدراسسسسسسسسسسسة أن التعصسسسسسسسسسسب بسسسسسسسسسسسبب االنتماء للمنطقة الجغرافية كان من أهم  .ت 
مشسكلة داخلية  د  عفترة الدراسسة، ما يعني أن التعصسب يُ  فياألسسباب للتعصسب الرياضسي،  

كان السسسبب   في حينالرياضسسي،   ام األول لدى معظم الدول التي تعاني التعصسسب  في المق
الرئيس الثاني من أسسسسسسسسسسسسباب التعصسسسسسسسسسسسب الرياضسسسسسسسسسسسي "االنتماء الوطني"، وهو ما يعني أن 

في بعض المبسسساريسسسات    االتعبير عن محبسسسة الوطن ينقلسسسب إلى تعصسسسسسسسسسسسسسسسسب وعنف أحيسسسانسسسً 
 الرياضية.

 :(1) (م2013دراسة العجمي ) .5
لى تقييم الشباب الجامعي لدور الصحافة الرياضية الكويتية في إهدفت الدراسة إلى التعرف  

الرياضية   الصحافة  تواجه  التي  التحديات  عن  والكشف  الرياضي،  الوسط  في  الفساد  معالجة 
 دى قدرتها على التعرض لقضايا الفساد المختلفة.  مو  ،الكويتية

واعتمدت على منهج المسح، وفيه استخدمت   ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية
واستندت   اإلعالم،  وسائل  جمهور  نظريإمسح  اإلعالم  ةلى  وسائل  على  ونظرية    ،االعتماد 

وشملت أدوات الدراسة صحيفة االستقصاء التي استهدفت عينة عشوائية    ،ولية االجتماعيةؤ المس
ويت الحكومية والخليج الخاصة  %( من المجتمع الكلي لطلبة اإلعالم في جامعتي الك25تبلغ )

 ( طالب وطالبة من الجامعتين.  201البالغ عددها ) 

 أهمها: عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج
أن الصسحافة الرياضسية الكويتية ال تقوم بدور فاعل في مكافحة قضسايا الفسساد في المجال .أ

وتبتعد عما    ،كونها تتناول المشسسسسكالت التي تسسسسستحوذ على اهتمام المسسسسسئولينلالرياضسسسسي،  
 غضبهم.  ريثي

دي دورهسسا الرئيس )دور الرقيسسب(، عبر متسسابعسسة  ؤ الصسسسسسسسسسسسسسسحسسافسسة الريسساضسسسسسسسسسسسسسسيسسة الكويتيسسة ال ت.ب 
وتقف عند    ،ألنها تهتم بمرحلة ما قبل اتخاذ القرار  ؛بأشسكالها المتنوعة موضسوعات الفسساد 

  عنهسذا السدور، وال تقوم بسدورهسا بفساعليسة في مرحلسة متسابعسة تنفيسذ القرارات التي تصسسسسسسسسسسسسسسدر  
 األندية واالتحادات الرياضية. 

 والقوالب   ن بها األشسكال  و ال يسستخدم المحررون الرياضسيون في الصسحف الرياضسية والعامل.ت 
ها على الخبر يتبل تقتصسسسسسسسسسسسسر أغلب  ،كاريكاتير(و مطلوب من )مقال،   كما هو  الصسسسسسسسسسسسسحفية  
 الرياضي. 

 

 العجمي، تقييم الشباب الجامعي لدور الصحافة الرياضية الكويتية في معالجة الفساد في الوسط الرياضي.  (1)
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 :(1) (م2010دراسة حسين ) .6
لى أهم قضايا النقد الرياضي التي تناولها الصحفيون الرياضيون  إهدفت الدراسة إلى التعرف  

  ة دها األسبوعياعد أ الجمهورية( في  و األخبار،  و في الصحف اليومية الصباحية المصرية )األهرام،  
ومردودها في تحقيق الوعي الثقافي والرياضي، ودورها في    ،م2007النصف الثاني من عام    في

 تشكيل االتجاهات اإليجابية لدى الرأي العام.
خدم  وفيه استُ   ،نهج المسحيمواعتمدت على ال  ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية

المتبادلة العالقات  منهج  الباحث  استخدم  كما  المضمون،  تحليل  ف  وفيه    ،أسلوب  أسلوب ُوظ  
المقارنة المنهجية، وشملت أدوات الدراسة استمارة تحليل المضمون، واستهدفت عينة عمدية من  

في    ن طريق الحصر الشامل لألعداد األسبوعية لكل صحيفةمالصحف اليومية الصباحية، وذلك  
 (، وطبقت نظرية ترتيب األولويات.م31/12/2007( حتى )م7/2007/ 1الفترة من )

 أهمها: عدة تائج وتوصلت الدراسة إلى ن
جه النقد إليها في مقاالت النقد الرياضسي بالصسحف عينة الدراسسة، تعددت الهيئات التي وُ .أ

الترتيسسسسسب األول  فقسسسسسد  األنسسسسسديسسسسسة في  القومي  ،ثم االتحسسسسسادات   ،جسسسسساءت  واللجنسسسسة    ،والمجلس 
 األولمبية.

عينة  ف  حها النقد في مقاالت النقد الرياضسسسسسسي بالصسسسسسسيلإجه وُ تي  تعددت الشسسسسسسخصسسسسسسيات ال.ب 
يليهم الحكسام و   ،المسدربون فس ،ثم الالعبون   ،جساء الجمهور في الترتيسب األول  إذ   السدراسسسسسسسسسسسسسسسة،

 واإلعالميون. 
مقاالت النقد ب  ،في الصسسسسسسسسحف عينة الدراسسسسسسسسسة عولجت تعددت القضسسسسسسسسايا الرياضسسسسسسسسية التي  .ت 

جاءت قضسايا العنصسرية والتعصسب في المرتبة األولى، تليها القضسايا التي  فقد  الرياضسي،  
 المنشآت الرياضية.تناولت 

 :(2) (م2007دراسة مطاوع ) .7
األردن  اليومية في  الصحافة  الرياضية في  الصفحات  تحليل محتوى  إلى  الدراسة  هدفت 

لى وجهات نظر القيادات الرياضية  إوالغد( والتعرف  و   ،العرب اليومو الرأي،  و )الدستور،    :لصحف
 الرياضية في األردن والمقارنة بينها.في األندية واالتحادات الرياضية نحو الصحافة 

 

 حسين، دراسة مقارنة  لقضايا النقد الرياضي في بعض الصحف المصرية.  (1)
 . تحليل واقع الصحافة الرياضية من وجهة نظر القيادات الرياضية في األردنمطاوع،  (2)
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واستخدمت منهج المسح، وفيه استعانت بأسلوب    ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية
المتبادلة العالقات  منهج  إلى  إضافة  الممارسة،  أساليب  ومسح  المضمون    ُوظف وفيه    ،تحليل 

لمضمون التي استهدفت عينة  أسلوب المقارنة المنهجية، وشملت أدوات الدراسة استمارة تحليل ا
%( من األعداد 10.2عشوائية طبقية من أعداد الصحف اليومية التي شملتها الدراسة بنسبة ) 

ا من القيادات ( فردً 298زعت على )م، إضافة إلى صحيفة االستقصاء التي وُ 2005الصادرة عام  
 يات.في األندية واالتحادات الرياضية األردنية، وطبقت نظرية ترتيب األولو 

 أهمها:  عدة وتوصلت الدراسة إلى نتائج
أكدت الدراسسسسسسسسسسة وجود اختالف بين صسسسسسسسسسحف العينة في المسسسسسسسسسساحات التي تخصسسسسسسسسسصسسسسسسسسها  .أ

 للصفحات الرياضية. 
األشسسسسكال الصسسسسحفية في الصسسسسحف   جميعأثبتت الدراسسسسسة أن الخبر الصسسسسحفي يطغى على  .ب 

 عينة الدراسة، وأن لعبة كرة القدم طغت على بقية األلعاب في التغطية الصحفية. 
تغطية  ن أن الصسسسسسسسسسسحافة الرياضسسسسسسسسسسية األردنية ال تغطي األلعاب الرياضسسسسسسسسسسية  و أكد المبحوث.ت 

 في طرح القضايا الرياضية المختلفة.  ية، وأنها ال تتعامل بحياد ةشمولي

 :ن الدراسات السابقةموقع الدراسة م
واط    الباحث  استعراض  السابقةمن  الدراسات  على  الدراسة   ،العه  هذه  بمشكلة  ومقارنتها 

 : تيةيمكن تحديد موقع الرسالة في ضوء النقاط اآل   هاوتساؤالت هاوأهداف
 أوجه الشبه والختالف:  .1

 موضوع الدراسة: .أ
 تحدثت عن صحافة البيانات، في تتشابه هذه الدراسة مع جميع الدراسات األجنبية التي  

 اختلفت مع الدراسات العربية التي لم تتطرق للحديث عن صحافة البيانات.  حين
 نوع الدراسة ومنهجها: .ب

جاء معظمها كدراسات   فقد   ،تتفق هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة من ناحية النوع
دام أسلوب مسح أساليب الممارسة،  وصفية، وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح اإلعالمي باستخ

الدراسات  من  عدد  مع  ذلك  في  بينها  ،وتتفق  )  :من  تالحمة  دلول  م2012دراسة  ودراسة   ،)
(، ولكنها تختلف في األسلوب مع  م2007(، ودراسة مطاوع )م2015(، ودراسة الفليت ) م2016)

الحالة في دراسة  ةبقي دراسة  التي استخدمت أسلوب  (، ودراسة م2018)  Valeeva  الدراسات 
Ausserhofer & Goldgruber  (2017التي استخدمت المنهج التجريبي وأسلوب تحليل م ،)
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(، التي استخدمت المنهج التحليلي وأسلوب  م2017)  Craig & Yousufالمضمون، ودراسة  
منهج العالقات المتبادلة وأسلوب    ت ي استخدمت( الم2014ودراسة دراسة حبيب )  ،تحليل المضمون 

 المقارنة المنهجية. 
 أدوات الدراسة: .ت

(،  م2014استخدم الباحث في دراسته أداة صحيفة االستقصاء، وقد تشابهت مع دراسة لبد ) 
(، وبعضها م 2013(، ودراسة العجمي )م2008(، ودراسة أبو وردة )م2012ودراسة تالحمة )

 (، فيم2016مثل دراسة: دلول )  ،أو المقابلة المعقمة  عزز أداة االستقصاء بتحليل المضمون 
دراسة   :مثل  ،الدراسات أداة تحليل المضمون التي اختلفت مع هذه الدراسة  استخدم معظمُ   حين

Zamith (2019ودراسة م ،)Zotto & Lugmayr (2019م .) 
 عينة الدراسة:   .ث

البيانات مع عدد من الدراسات التي  تشابهت هذه الدراسة في استخدام عينة من صحفيي  
-Borges(، ودراسة  م2018)    Doyle & Wrightدراسة    :من بينها  ،أجريت على صحفيين

Rey (2017)  ، دراسةو  Borges-Rey  (2016واختلفت مع م2017(، ودراسة بوليسيفيز )م ،)
أو وسائل  جريت على جمهور مختلف أو خبراء أو أكاديميين ومختصين  عدد من الدراسات التي أُ 

دراسة و (،  م2018)   Limدراسة    :إعالم أو برامج أو خصائص وتقنيات صحافة البيانات، مثل
Bahareh  (2018ودراسة  م ،)Kalatzi، Bratsas & Veglis  (2018ودراسة  م ،)Valeeva  

 (. م2019)   Zotto & Lugmayrدراسة و (، م2018)
 نظرية الدراسة: . ج 

شباعات، واختلفت مع جميع  لم تتشابه هذه الدراسة في استخدم نظرية االستخدامات واإل
وتبني   انتشار  نظرية  على  بعضها  اعتمد  مختلفة، حيث  نظريات  على  اعتمدت  التي  الدراسات 

 : يات مثلو (، ونظرية ترتيب األول م2014(، ودراسة حبيب )م2014دراسة لبد )   :مثل  ،المبتكرات 
 (. م2016ودراسة دلول ) ، (م2014دراسة محمد لبد )

 :حدود الستفادة من الدراسات السابقة . ح 

 وهي كاآلتي:  ،الع على الدراسات السابقة في جوانب مختلفةاستفاد الباحث من االط   

، ووضسع التصسور العام للدراسسة، وإضسافة أبعاد أفضسل   تعرًفالى موضسوع الدراسسة إالتعرف .أ
 سة. جديدة إلجراء الدرا

 وتحديد األهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها.  ،صياغة دقيقة للمشكلة.ب 
 لتحقيق أهداف الدراسة.  ةً علميصياغًة صياغة تساؤالت وفروض الدراسة .ت 
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واالختيار    ،لى المناهج واألدوات المسسسسسسسسسسسسستخدمةإرصسسسسسسسسسسسسد أهم الجوانب المنهجية، والتعرف .ث 
 األمثل لمنهج وأداة الدراسة.

 المساهمة في تحديد مجتمع الدراسة وعينتها المناسبة..ج
المسسسسسسسسسسساهمة في تحديد المصسسسسسسسسسسادر التي يمكن أن يلجأ إليها الباحث لالسسسسسسسسسسستفادة منها في .ح

 الدراسة.
توظيف وتحليل نتائج مقارنة نتائج الدراسسسسسات السسسسسابقة مع النتائج التي توصسسسسلت لها هذه .خ

 اسة.الدر 

 :: الستدلل على المشكلةاثانيً 

، واالهتمام الكبير  م2011من عمل الباحث في الصحافة الرياضية الفلسطينية منذ عام  
بشق  ب البيانات  والوصفيي  صحافة  الرقمي  متابعته    ،ها    ، والدولية    العربية    الرياضية    لصحافة  اومن 

أهمية كبيرة لصحافة البيانات   وجود وتطورها في مجال صحافة البيانات الرياضية، الحظ الباحث  
وهو ما دفع    ،، ثم تقل درجة األهمية في الدول العربيةل  أو    الرياضية في الدول األجنبية بتقديرٍ 

استخدامات عمله الصحفي واإلعالمي، ومحاولة دراسة    واقعصحافة البيانات من  بالباحث لالهتمام  
النابع    ،الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة البيانات الرياضية، ودرجة اعتماد المتابعين عليها

باالتصال والمؤسسات الرياضية ذات   إضافة الهتمام القائم    ،من األهمية المطلقة لصحافة البيانات 
 العالقة بصحافة البيانات.

المشكلة    الباحث   تعرفيوحتى   يتحقق    ىرأ  يهاستدل عليو إلى  ذلك  تصميم صحيفة  ب أن 
العربي  االتحاد  عضوية  على  الحاصلين  العرب  الرياضيين  الصحفيين  على  توزع  استقصاء 

لديهم البيانات  صحافة  أهمية  درجة  وقياس  الرياضية،  االحتياجات    ،للصحافة  لدراسة  إضافة 
  عينة عشوائية متاحة   اختيرت )  ،ومستقبل صحافة البيانات الرياضية في الواقع الحالي  ،والمعوقات 

ديسمبر    1في الفترة من    ،اممارسً   ارياضيًّ   اصحفيًّ   42وعددها    ،لكترونيةإباستخدام استبانة    بقت طُ 
 تي:النحو اآل ىوجاءت النتائج عل ،(م2020ديسمبر  8  ىحت م2020

عالمية تهتم بصسسحافة  ون أن المؤسسسسسسة اإلد من العينة االسسستكشسسافية يع %64.4تبين أن  .أ
 البيانات.

تبين أن أهم القضايا التي تهتم المؤسسات اإلعالمية الرياضية بنشرها في مجال صحافة  .ب 
كانت   حين %، في84.1وجاءت بنسسسسسسسسسسسسسسسبسة    ،البيسانات ما يتعلق بموضسسسسسسسسسسسسسسوعات الالعبين

الموضسسسسسوعات المتعلقة    تهاتلو %،  77.3الموضسسسسسوعات المتعلقة بالبطوالت الكبرى بنسسسسسسبة  
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في المركز الرابع الموضسسوعات المتعلقة بعدد األهداف  ت اء%، وج61.4باألندية بنسسسبة  
 %.45.5بنسبة 

تبين أن درجة أولويات نشسر صسحافة البيانات في المؤسسسسات اإلعالمية الرياضسية جاءت .ت 
 .%65.9 نسبةبدرجة كبيرة ب

تبين أن النطاق الجغرافي المعتمد لدى المؤسسات اإلعالمية الرياضية في عمل صحافة  .ث 
 %.53.5تاله النطاق المحلي بنسبة و %، 75.0 ةالنطاق الدولي بنسبالبيانات هو 

أوضسسسسسحت الدراسسسسسسة أن أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسسسسسسسسسسسات اإلعالمية الرياضسسسسسية في .ج
اإلنفوجراف    اهتالو %،  79.5  نسسسسسسسسسبةمجال صسسسسسسسسحافة البيانات األخبار والتقارير الرقمية ب

 %.50المتحرك بنسبة 
أشسسسارت الدراسسسسة االسسسستكشسسسافية إلى اسسسستفادة المؤسسسسسسسسات اإلعالمية الرياضسسسية من توظيف  .ح

 %.64.3 نسبةب كثيًراصحافة البيانات 
أظهرت الدراسسسة االسسستكشسسافية أن المسسساحة التي تمنحها المؤسسسسسسات اإلعالمية الرياضسسية  .خ

 %.56.8 نسبةلصحافة البيانات هي مساحة متوسطة ب
أن من أسسباب عدم اهتمام بعض المؤسسسسات اإلعالمية  إلى ة  أشسارت الدراسسة االسستكشسافي. د 

وجود مختصسسسسين للمسسسسساهمة في تطوير عمل صسسسسحافة    الرياضسسسسية بصسسسسحافة البيانات عدم  
 .%90.0البيانات بنسبة 

أوضسحت الدراسسة االسستكشسافية أن أهم العناصسر الداعمة لمصسداقية المؤسسسسات اإلعالمية  . ذ 
ه  ت تلو %،  68.1  ةثبات صسسسسدق المعلومة بنسسسسسبالرياضسسسسية التي توظف صسسسسحافة البيانات إ

 %.60.5الحيادية والموضوعية بنسبة 
بينت الدراسسسة االسسستكشسسافية أن من التحديات التي تواجه المؤسسسسسسات اإلعالمية الرياضسسية  .ر

فر اإلمكانات الالزمة لعمل صسسسسسحافة البيانات بنسسسسسسبة  اتو   في عمل صسسسسسحافة البيانات عدم  
55.2.% 

ة أن مسستقبل صسحافة البيانات في المواقع اإللكترونية الرياضسية  بينت الدراسسة االسستكشسافي.ز
 .%57.8زيادة االهتمام بتقوية محتوى صحافة البيانات بنسبة  على يعتمد 

أظهرت الدراسسسسة االسسسستكشسسسافية أن درجة االهتمام بتوظيف صسسسحافة البيانات جاءت كبيرة  .س
 .%66.8 ةبنسب
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احتياجات القائم باالتصسسسال لعمل صسسسحافة أوضسسسحت الدراسسسسة االسسسستكشسسسافية أن من أبرز .ش
رفع اهتمام المؤسسسسات بصسحافة  على    البيانات في المؤسسسسات اإلعالمية الرياضسية العمل  

 %.51.2البيانات بنسبة 
لحصسول في ابينت الدراسسة االسستكشسافية أن من العقبات التي تواجه القائمين باالتصسال  .ص 

ر األرشيف المناسب والمعلومة الكافية  فاعلى المعلومات لعمل صحافة البيانات عدم تو 
 %.61.2بنسبة 

أبرز المهارات الالزمة للقائمين باالتصسسسسسسسال  من  أوضسسسسسسسحت الدراسسسسسسسسة االسسسسسسسستكشسسسسسسسافية أن .ض 
على اسستعمال    العاملين في صسحافة البيانات في المؤسسسسات اإلعالمية الرياضسية القدرة  

 .%52.2 ةاألدوات والبرامج الرقمية بنسب
محتوى صسسسحافة البيانات  في  تأثير ضسسسعف اإلمكانات  إلى كشسسسافية  أشسسسارت الدراسسسسة االسسسست.ط

يؤدي إلى عدم المتابعة الدورية والتجديد في ، إذ  في المؤسسسسسسسسسسسسسسسسات اإلعالمية الرياضسسسسسسسية
 %.57.3 بنسبةالفنون الصحفية لصحافة البيانات 

أظهرت الدراسسسسسسسسة االسسسسسسسستكشسسسسسسسافية أنه يجب على القائمين باالتصسسسسسسسال أن يتعلموا توظيف  .ظ
 %.55.2 ةصحافة البيانات لوفرة البيانات الرقمية المبعثرة وصعبة الفهم بنسب

مقترحات لتطوير عمل صسسسسسسسسسحافة البيانات في البينت الدراسسسسسسسسسسة االسسسسسسسسسستكشسسسسسسسسسافية أن أبرز . ع 
المؤسسسسات اإلعالمية الرياضسية وجود بيئة إعالمية فيها هامش كبير من حرية الصسحافة  

 .%65.5 بنسبةوحرية تداول المعلومات 

 :: مشكلة الدراسةاثالثً 
بالدول    وجود   ابدا واضحً  العربية مقارنة  الدول  البيانات في  فرق كبير في عمل صحافة 

لعمل صحافة البيانات الرياضية في   اكبيرً  ااألوروبية التي تولي فيها المؤسسات اإلعالمية اهتمامً 
 كل المجاالت التي تمنح المتلقي معلومات جديدة بسهولة كبيرة.

لى استخدامات الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة  إل مشكلة الدراسة في التعرف  وتتمث
الرياضية المُ أ ومعرفة    ،البيانات  واإلشباعات  والدوافع  الحاجات  الرياضيين  حق  هم  للصحفيين  قة 

بها   ،العرب  االهتمام  توظيفها  ،ودرجة  على  العرب  الرياضيين  الصحفيين  بها   ،وقدرة    ، والقيام 
ة لصحفيي البيانات بلى المهارات المطلو إوأساليب تقديمها في وسائل اإلعالم العربية، والتعرف  

والبيئة المطلوبة لعمل صحافة   ،وتحديد درجة االهتمام بها من الصحفيين الرياضيين  ،الرياضية
 ها ومستقبلها. هشكاالت التي تواجلى التحديات واإلإرف والتع ،البيانات الرياضية
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 :: أهمية الدراسةارابعً 

 تي: همية الدراسة في اآلأتكمن 
والدولي، ما  ،العربي يات:تحظى صسسسسسحافة البيانات الرياضسسسسسية بأهمية كبيرة على المسسسسسستو .أ

، سسسسيكون له مردود هاواسسسستخالصسسس هاوتحليل  يعني أن دراسسسسة النتائج المتعلقة بأحد جوانبها
 إيجابي لألوساط المهتمة بها.

تتمثل األهمية العلمية لموضسسسوع الدراسسسسة في محدودية الدراسسسسات الفلسسسسطينية التي تتناول  .ب 
 ها ومحتوياتها المختلفة. مضامين ةساودر  ،وربطها بالصحافة الرياضية ،صحافة البيانات 

لفت االنتباه ألهمية صسسسسسحافة البيانات بشسسسسسقيها الرقمي    منتكتسسسسسسب هذه الدراسسسسسسة أهميتها  .ت 
 حديثة مقارنة بالصحافة التقليدية. د التي تع ،والوصفي

أداء الصسسسحفيين الرياضسسسيين العرب  بأهمية الدراسسسسة تأتي من قياس تفاوت درجة االهتمام  .ث 
 البيانات.ذات العالقة بصحافة 

ومعرفة طبيعة عمل    ،تتمثل أهمية الدراسسسسسسسسة في اسسسسسسسستشسسسسسسسراف مسسسسسسسستقبل صسسسسسسسحافة البيانات .ج
مع وضسسسسع حلول ومقترحات    ،الصسسسسحفيين الرياضسسسسيين العرب في مجال صسسسسحافة البيانات 

 األعوام القادمة.في والنهوض بها  ،وتوصيات تساهم في تطوير صحافة البيانات 

 : : أهداف الدراسةاخامسً 
التعرف   للدراسة في  الرئيس  الهدف  العرب  إيتمثل  الرياضيين  الصحفيين  استخدامات  لى 

من األهداف   الهدف مجموعة    اعن هذ   ت وانبثق   ،قةحق  شباعات المُ لصحافة البيانات الرياضية، واإل
 الفرعية: 

ومسسسسسسستوى  البيانات    صسسسسسسحافة  لالصسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسيين العرب    توظيفلى طبيعة  إالتعرف .أ
 وسائل اإلعالم العربية. في تناولها

لى دوافع وأهداف اسسسسسسسستخدام الصسسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسسيين العرب لصسسسسسسسحافة البيانات  إالتعرف .ب 
 الرياضية في وسائل اإلعالم العربية.

صسسسسحافة البيانات من وجهة نظر الصسسسسحفيين  وأوليات نشسسسسر  لى درجة مصسسسسداقية  إالتعرف .ت 
 العرب في وسائل اإلعالم العربية.

ستخدام صحافة  ومؤسسات اإلعالم العربية اللى درجة اهتمام الصحفيين العرب  إالتعرف  .ث 
 البيانات.
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ونطاق اهتمامات الصسسحفيين الرياضسسيين العرب    ،لى طبيعة المصسسادر الصسسحفيةإالتعرف .ج
 وسائل اإلعالم العربية. وأبرز الخدمات التي تقدمهالعمل صحافة البيانات 

التي    ها،وأشسسسسسكال  ها،وصسسسسسور  ها،خدمات، و انات لى أبرز موضسسسسسوعات صسسسسسحافة البيإالتعرف .ح
 وسائل اإلعالم العربية. فين العرب و ن الرياضيو يقدمها الصحفي

لى الحاجات واإلشسسسباعات التي تحققها صسسسحافة البيانات للصسسسحفيين الرياضسسسيين  إالتعرف .خ
 العرب في وسائل اإلعالم العربية.

لصسسسسسسسسسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسسسسسسسسسيين  والمهسارات الالزمة لمتطثبسات  الو حتيساجات  اللى واقع اإالتعرف . د 
 العرب لتوظيف صحافة البيانات ومستقبلها في وسائل اإلعالم العربية.

لى العقبات والتحديات التي تواجه الصسسسسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسسسسيين العرب في توظيف  إالتعرف . ذ 
 صحافة البيانات في وسائل اإلعالم العربية.

  ة من االعتماد على صسسسسسسحافة البيانات درجة اسسسسسسستفادة المؤسسسسسسسسسسسسسسة االعالميالتعرف على  .ر
 .وطبيعة مستقبلها وأبرز المقترحات الالزمة لتطويرها

 : : تساؤلت الدراسةاسادسً 
"ما استخدامات الصحفيين الرياضيين    :يمكن صياغة تساؤالت الدراسة في تساؤل رئيس هو

البيانات واإل المُ العرب لصحافة  من التساؤالت   نبثق عن هذا السؤال مجموعة  ت قة؟ و حق  شباعات 
 تي: الفرعية جاءت على النحو اآل

ما طبيعة اسسسستخدام الصسسسحفيين الرياضسسسيين العرب لصسسسحافة البيانات في وسسسسائل اإلعالم  .أ
  ؟العربية

ومسسسسسسستوى  ما دوافع وأهداف اسسسسسسستخدام الصسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسيين العرب لصسسسسسسحافة البيانات  .ب 
 ؟وسائل اإلعالم العربيةتناولها في 

صسسحافة البيانات من وجهة نظر الصسسحفيين العرب في وأوليات نشسسر  ما درجة مصسسداقية  .ت 
 ؟وسائل اإلعالم العربية

سسسسسسستخدام  م العربية الومؤسسسسسسسسسسسسسسات اإلعالما درجة اهتمام الصسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسيين العرب  .ث 
 ؟صحافة البيانات 

ثناء  في أن العرب  و ن الرياضسسيو عالمية التي يسسستعين بها الصسسحفيما طبيعة المصسسادر اإل.ج
 ؟وسائل اإلعالم العربيةوأبرز الخدمات التي تقدمها عداد صحافة البيانات إ 

ن العرب في و ن الرياضسسسسسسيو ما أبرز موضسسسسسسوعات صسسسسسسحافة البيانات التي يقدمها الصسسسسسسحفي.ح
 ها؟وأشكال هاوصور  هاخدماتما و  ؟وسائل اإلعالم العربية
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ما الحاجات التي تحققها صسسسسسسسحافة البيانات للصسسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسسيين العرب في وسسسسسسسسائل .خ
 ؟اإلعالم العربية

ثناء  في أشسسسسسسسباعات التي تحققها صسسسسسسسحافة البيانات للصسسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسسيين العرب  ما اإل. د 
 ؟الممارسة في وسائل اإلعالم العربية

العربية من وجهة نظر الصسحفيين    اإلعالميةقبل صسحافة البيانات في المؤسسسسات  ما مسست. ذ 
 ؟الرياضيين العرب في وسائل اإلعالم العربية

لصسسسسسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسسسسسيين العرب لتوظيف  والمهارات الالزمة ل  متطلبات الو ما االحتياجات  .ر
 ؟صحافة البيانات الرياضية في وسائل اإلعالم العربية

العقبات والتحديات التي تواجه الصسحفيين الرياضسيين العرب في توظيف صسحافة  ما أهم  .ز
 ؟البيانات في وسائل اإلعالم العربية

ووطبيعة    ما هي درجة اسسستفادة المؤسسسسسسة االعالمية من االعتماد على صسسحافة البيانات  .س
 ؟ مستقبلها وأبرز المقترحات الالزمة لتطويرها

 :: فرضيات الدراسةاسابعً 
( بين درجة اسسسسسستخدام  05.0عالقة ذات داللة إحصسسسسسائية عند مسسسسسستوى داللة )وجود  .أ

 .واستفادة المؤسسات اإلعالمية صحافة البيانات 
( بين درجة اسسسسسستخدام  05.0وجود عالقة ذات داللة إحصسسسسسائية عند مسسسسسستوى داللة ).ب 

 نات لدى الصحفيين الرياضيين.ومدى تحقيق أهداف صحافة البيا صحافة البيانات 
( بين درجة اسسسسسستخدام  05.0وجود عالقة ذات داللة إحصسسسسسائية عند مسسسسسستوى داللة ).ت 

 وتعزيز دوافع الصحفيين الرياضيين الستخدام صحافة البيانات. صحافة البيانات 
( بين درجة اسسسسسستخدام  05.0وجود عالقة ذات داللة إحصسسسسسائية عند مسسسسسستوى داللة ).ث 

 .ُمحق قةشباعات الوتعزيز اإل صحافة البيانات 

 :: اإلطار النظري للدراسةاثامنً 
االستخدامات  نظرية  على  فروضها  بناء  وفي  النظري  إطارها  في  الدراسة  هذه  تعتمد 

ن  ي الصحفي  استخدام  يةاستخدامه هذه النظرية أن يستكشف كيفبحاول الباحث    فقد واإلشباعات،  
تهتم نظرية االستخدامات   إذ ،  ولماذا يستخدمونها  الرياضيين العرب لصحافة البيانات الرياضية

وأنماط الدوافع والحاجات   ، وعالقاتها بالرضا واإلشباع ،واإلشباعات بالسمات االجتماعية والفردية
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 ،لبيانات والمدخل السلوكي الذي استخدمته الدراسة لرصد استخدامات الصحفيين لصحافة ا  ،الفردية
 ومردودها.  ،ومعيقاتها ،ودوافعها ،وأهميتها

 الفكرة األساسية للنظرية:. 1
والتباين    الفردية  الفروق  تأثير  إدراك  في  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  رؤية  تكمن 

استخدام جمهور المتلقين للوسيلة   عملية    مُ السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم، وتحكُ   فياالجتماعي  
الثقافية،    ،عدةمعقدة ومتشابكة    اإلعالمية عواملُ  بينها: الخلفيات  للفرد،  و من  الذوق الشخصي 

 .(1)المستوى االقتصاديو مستوى التعليم، و مقدار الدخل، و الجنس، و السن، و أسلوب الحياة، و 

 : (2) أهم أهداف نظرية االستخدامات واإلشباعات 

وذلك بالنظر إلى الجمهور  ،االتصسال  م األفراد وسسائل  اسستخد ا  يةالسسعي إلى اكتشساف كيف.أ
 ويستخدمها.  ،النشط الذي يستطيع أن يختار الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته

 يجة هذا التعرض. شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال الذي يحدث نت.ب 
على أن فهم عملية االتصسسسال الجماهيري يأتي نتيجة اسسسستخدام وسسسسائل االتصسسسال   زالتركي.ت 

 الجماهيري. 
 فروض نظرية الستخدامات واإلشباعات:. 2

، فالجمهور هو  اسلبيًّ  اًل وليس مستقب   انشطً  اه جمهورً د ظهر النظرية إيجابية الجمهور وتعتُ  
ين الوسيلة  تالذي  تناسبهقي  يُ   ،التي  الذي  المضمون  النفسية  وكذلك  واحتياجاته  رغباته  شبع 

، وتسعى هذه النظرية إلى معرفة وتفسير أسباب استخدام أفراد الجمهور لوسائل  (3) واالجتماعية 
االتصال من بين المصادر المختلفة األخرى في محيطهم، وما هي احتياجاتهم، كما تسعى إلى  

وترتكز هذه النظرية   .نتيجة التعرض لهذه الوسائل  انيحدث  ني  ذ  للاعل  شرح دوافع التعرض والتفا
 :(4) تيوهي على النحو اآل ،على مجموعة من االفتراضات تشكل االستخدامات واإلشباعات 

ويستخدم هذه الوسائل لتحقيق    ،إن الجمهور إيجابي ونشط في استخدامه لوسائل اإلعالم.أ
 لبي توقعاته. أهداف مقصودة تُ 

 

 (. 242لمعاصرة )صامكاوي والسيد، االتصال ونظرياته  (1)
 (. 18المرجع السابق، )ص  (2)
 (. 18العبد، نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية )ص (3)

(4) Raybum & Palmgreen Merging Yses and Gratifications (P. 537-562). 
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يملك أفراد الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشسسسسسسسسسسسسسباع الحاجات واختيار وسسسسسسسسسسسسسسائل  .ب 
 شبع حاجاته. معينة يرى أنها تُ 

 الختالف وسائل اإلعالم. اتختلف درجة إشباع الحاجات وفقً .ت 
يختسسار    هواجسساتسسه واهتمسسامسساتسسه وتحسسديسسدهسسا، فبمسسا أن الجمهور وحسسده القسسادر على تقسسدير حسس.ث 

 شبع هذه االحتياجات.الوسائل والمضامين التي تُ 
محتوى الرسسسسسسسسسسسائل التي تقدمها وسسسسسسسسسسسائل  من  االسسسسسسسسسسستدالل على المعايير الثقافية السسسسسسسسسسسائدة .ج

في نمسسساذج    انجسسسد اختالفسسسً   عليسسسهاإلعالم، وتختلف الحسسساجسسات والسسدوافع بسساختالف األفراد، و 
ى، ويترتب على ذلك إشسسسسسسسسسسسسسسباع أو عدم إشسسسسسسسسسسسسسسباع نتيجة عملية  السسسسسسسسسسسسسسسلوك واختيار المحتو 

 االختيار. 
 توظيف النظرية في الدراسة: . 3

من أفضل النظريات التي تمكن الباحث من دراسة   نظرية االستخدامات واإلشباعات   عد  تُ 
وسائل اإلعالم العربية    جميع استخدام الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة البيانات الرياضية في  

 وذلك من خالل:
المواقع   جميعمعرفة كيفية اسسسستخدام الصسسسحفيين الرياضسسسيين العرب لصسسسحافة البيانات في .أ

 .الرياضية العربية
سسسسسسستخدام صسسسسسسحافة البيانات الرياضسسسسسسية في التحديد دوافع الصسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسيين العرب  .ب 

 المواقع الرياضية العربية.
تحديد الحاجات التي تتحقق للصسسحفيين الرياضسسيين العرب من اسسستخدام صسسحافة البيانات  .ت 

 الرياضية في المواقع الرياضية العربية.
ين العرب من اسسسسسسسستخدام صسسسسسسسحافة  شسسسسسسسباعات التي تتحقق للصسسسسسسسحفيين الرياضسسسسسسسيتحديد اإل.ث 

 البيانات الرياضية في المواقع الرياضية العربية.

 : نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها:اتاسعً 

 نوع الدراسة:  -1
 ،تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تدرس األحداث والظواهر والمواقف واآلراء

  ، تحديثهل  وإما  ،ت مفيدة، إما لتصحيح هذا الواقعبغرض الوصول إلى استنتاجا  ؛رهالها، وتفس   حل   وتُ 
 .(1) للحاضر يستهدف توجيه المستقبل اتطويره، وهي تمثل فهمً ل وإما ،ستكمالهال وإما

 

 (. 210أحمد، البحث العلمي: مفهومه وإجراءاته ومناهجه، ص)  (1)
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غلب تأو موقف معين    ،تصوير خصائص مجموعة معينةإلى  وتهدف الدراسات الوصفية  
التحديد  المتعلقة بطبيعة ظاهرة، أو دراسة  هاوتقويم  ها،وتحليل  ،عليه صفة  الراهنة  أو    ،الحقائق 

الناس  ،موقف أو مجموعة من األوضاع، بهدف    ،أو مجموعة من األحداث   ،أو مجموعة من 
الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها، دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها، بغض النظر 

ألن الدراسات الوصفية ال تتضمن بالضرورة    ها؛أو عدم وجود   اعن وجود فروض محددة مسبقً 
ا سببية تخضع لالختبار والدراسة، كما قد تستهدف تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة  فروًض 
وقد استخدم الباحث الدراسات   .(1) واهرومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظ  ،معينة

افة البيانات في المواقع الرياضية العربية،  الوصفية لدراسة استخدامات الصحفيين الرياضيين لصح
 عنوان الدراسة.  عنبهدف الوصول إلى استنتاجات مفيدة تعطي معلومات دقيقة  

 منهج الدراسة:  -2
يساعد    امنظمً   اعلميًّ   ااعتمد الباحث في دراسته على منهج المسح اإلعالمي الذي يعد جهدً 

الظاهرة  في عنهاب  وصف  والمالحظات  المعلومات  و (2)جمع  مسح استُ   بواسطتها،  أسلوب  خدم 
لى طبيعة استخدام الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة إأساليب الممارسة اإلعالمية للتعرف  

 . من ذلك في المواقع الرياضية العربية ُمحق قةالبيانات الرياضية واإلشباعات ال

 أدوات الدراسة: -3
طبيعة إلى  بأدات    بالنظر  الباحث  استعان  المستخدم  والمنهج  صحيفة    ي  الدراسة  بحث 

   .االستقصاء لجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة، والمقابلة المقننة

 : المقابلة:أولً 
المبحوثين مع  اللفظي  االتصال  على  يعتمد  أسلوب  البيانات    ،هي  على  والحصول 

للحصول على بعض  المعمقة  ، وقد استخدم الباحث المقابلة  (3)والمعلومات في فترة هذا االتصال
المعلومات، ومناقشة وتفسير بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، من مقابلة مجموعة من  

المقابلة وقراءة النتائج    ُتوظ فمختصين في صحافة البيانات الرياضية في الوطن العربي، وسال
 وتحليلها. 

 

 (. 131حسين، بحوث اإلعالم، )ص  (1)
 . (127المرجع السابق، )ص  (2)
 (. 119، )صنترنتعبد الحميد، االتصال واإلعالم على شبكة اإل (3)
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 : انة: صحيفة الستباثانيً 
  بشأن إلى عينة من األفراد،    من األسئلة موجهةٍ   هي شكل مطبوع يحتوي على مجموعةٍ 

الدراسة بأهداف  ترتبط  أو موضوعات  وهي  (1)موضوع  تُ أ،  التي  األساليب  في جمع حد  ستخدم 
توجيه مجموعة من األسئلة  ب  ،جميع مفردات مجتمع البحث من  و  أ  ،بيانات أولية من العينة المختارة

  ، لى حقائق معينة، أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهمإا، بهدف التعرف  مسبقً ة  عد  المحددة المُ 
 .(2) هم إلى تصرفات سلوكية معينةعأو الدوافع والعوامل والمؤثرات التي تدف

البيانات   عناستبانة    أُعدت وقد   لصحافة  العرب  الرياضيين  الصحفيين  "استخدامات 
 ، وتتكون من خمسة أقسام رئيسة هي: دراسة ميدانية"  -الرياضية 

دولة و الجنسية،  و )النوع االجتماعي،    : تتضمن  ،القسم األول: بيانات شخصية عن المستجيبين -
 الخبرة المهنية(. و  ،العمل الصحفيو  ،المستوى العلميو  ،طبيعة العملو العمل، 

 القسم الثاني: المؤسسات اإلعالمية وصحافة البيانات. -
 الستخدام صحافة البيانات.  هموحاجات هم،وأهداف ،القسم الثالث: دوافع الصحفيين الرياضيين -
 القسم الرابع: المهارات الالزمة للصحفيين الرياضيين الستخدام صحافة البيانات.  -
 من صحافة البيانات. قةُمحق  شباعات الالقسم الخامس: اإل -

نه كلما إذ إلقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة،    (5-1)خدم المقياس من  وقد استُ 
،  بالعكسوالعكس    ،دل  ذلك على الموافقة الشديدة على ما ورد في الفقرة  5اقتربت الدرجة من الرقم  

 ( يوضح ذلك:1.1والجدول )
 درجات المقياس المستخدم في الستبانة :(1.1جدول )

 موافق بشدة    معارض بشدة   الستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة 

 : : خطوات بناء الستبانةاعاشرً 

استخدامات الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة  لى "إللتعرف  الباحث أداة الدراسة    أعد 
 لبناء االستبانة:  تيةواتبع الباحث الخطوات اآل "،دراسة ميدانية -البيانات الرياضية 

 . هاوفرضيات ها،ومتغيرات ها،وأهداف  ،مراجعة أسئلة الدراسة -1

 

 (. 353، )صنترنتعبد الحميد، االتصال واإلعالم على شبكة اإل (1)
 (. 206حسين، بحوث اإلعالم، )ص  (2)
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الع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة االط    -2
 منها في بناء االستبانة، وتحديد مجاالتها، وصياغة فقراتها.

ع -3 الباحث  تحديد مجاالت   اددً استشار  في  والمشرفين  الفلسطينية  الجامعات  أساتذة  من 
 االستبانة وصياغة فقراتها. 

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.  -4
 مجال. كل  ضمنتحديد الفقرات التي تقع  -5
 (.  1)ملحق رقم  النهائيةتصميم االستبانة في صورتها  -6
 الستبانة. المشرف لمراجعة وتنقيح  -7
8- ( على  االستبانة  المحك   6عرض  من  الجامعة (  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  مين 

 (. 2اإلسالمية، وجامعة األقصى، وجامعة بغداد العراقية )ملحق رقم 
  أسماء الخبراء والمختصين الذين تم مقابلتهم خالل إعداد الدراسة والتعليق على النتائج  -9

 (.3)ملحق رقم 

 : ياس وثبات الستبانةحادي عشر: صدق المق
وُ  ما  االستبانة  تقيس  "أن  يعني  االستبانة  )الجرجاوي،  صدق  لقياسه"   ،م2010ضعت 

العناصر التي يجب أن تدخل في   (، كما يقصد بصدق االستبانة "شمول االستقصاء كل  105ص 
  تكون مفهومة لكل من يستخدمها" فالتحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى،  

 من صدق االستبانة بطريقتين: الباحث (، وقد تأكد 179ص  ، م2001)عبيدات وآخرون، 

 مين "الصدق الظاهري":. الصدق من وجهة نظر المحك ِ 1
مجال  في المتخصصين المحكمين  من عدًدا الباحث  يختار "أن   يقصد بصدق المحكمين

االستبانة    ت رض عُ فقد  (،  107م، ص 2010الدراسة" )الجرجاوي،   موضوع  المشكلة الظاهرة أو
تألفت   المحكمين  من  مجموعة  )على  المتخصصين6من  من  وأسماء   (  اإلعالم،  مجال  في 

بالملحق رقم ) ما يلزم من حذف    أجرى آلراء المحكمين، و (، وقد استجاب الباحث  1المحكمين 
انظر   ،وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، حتى خرجت االستبانة في صورتها النهائية وإضافة

 (.3رقم )الملحق 
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 :Internal Validity. التساق الداخلي 2
الذي  مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال "يقصد بصدق االتساق الداخلي 

حساب معامالت باالتساق الداخلي لالستبانة  حساب  الباحث    أجرى ، وقد  "تنتمي إلية هذه الفقرة
 والدرجة الكلية للمجال نفسه.  ،االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة

 :: أهداف صحافة البيانات لدى الصحفيين الرياضيينأولً 
  فقرة من فقرات أهداف صحافة البيانات لدى( معامل االرتباط بين كل  1.2يوضح جدول )

لألهداف،   الكلية  والدرجة  الرياضيين  عند  و الصحفيين  دالة  المبينة  االرتباط  معامالت  أن  يبين 
 لقياسه.  ت الفقرات صادقة لما وضع د  عوبذلك تُ  ، α≤ 0.05مستوى معنوي  
 . مجال والدرجة الكلية للمجالال: يوضح معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات (1.2جدول )

 الفقرة  م
معامل  
 بيرسون 
 لالرتباط 

القيمة  
 الحتمالية 

 (Sig). 
 0.000 0.775 .أحداث المجتمع فيدمج الجمهور   .1
 0.000 0.759 .والتقنيات الجديدة نترنتاالستفادة من التطور في مجال اإل  .2
 0.000 0.760 . وأدق   أسرع   فهًمافهم البيانات   .3
 0.000 0.601 ا. جذابًّ  اوبصريًّ  افنيًّ  تبسيًطاتبسيط المعلومات   .4
 0.000 0.611 .األشكال والرسوماتب تسهيل الفهم لدى القارئ   .5
 0.000 0.638 تمكين القارئ من اكتشاف معلومات متجددة.  .6
 0.000 0.701 . الالهتمام وغير معروفة مسبقً الكشف عن معلومات مثيرة   .7
 0.000 0.618 .مساعدة القارئ في فهم القضايا المعقدة  .8
 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيًّ  *

 :: دوافع الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة البياناتاثانيً 
  فقرات دوافع الصحفيين الرياضيين( معامل االرتباط بين كل فقرة من  1.3يوضح جدول )

الستخدام صحافة البيانات والدرجة الكلية للدوافع، ويبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 
 لقياسه.  ت الفقرات صادقة لما وضع د وبذلك تع ، α≤ 0.05مستوى معنوي  

  



33 

 . مجال والدرجة الكلية للمجالال: يوضح معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات (1.3جدول )

 الفقرة  م
معامل  
 بيرسون 
 لالرتباط 

القيمة  
 الحتمالية

 (Sig ). 
 0.000 0.793 . تسهيل العمل الصحفي الرياضي . 1
 0.000 0.669 . تسهيل صناعة محتوى إخباري رياضي . 2
 0.000 0.787 . جميع الجوانبتغطية األحداث الرياضية من  . 3
 0.000 0.788 . إنتاج أشكال جديدة من المواد اإلعالمية الرياضية . 4
 0.000 0.759 .االستفادة من التطور العلمي والبرامج التقنية . 5
 0.000 0.657 .سهولة الوصول للبيانات الرياضية واستخدامها . 6
 0.000 0.757 . الصحفي الرياضيلى أدوات جديدة في العمل إالتعرف  . 7
 0.000 0.761 . سهولة توصيل المعلومة الرياضية للجمهور . 8
 0.000 0.732 . تسهيل فهم المتلقي للقضايا الرياضية . 9

 0.000 0.767 . الخروج عن العمل التقليدي في الصحافة الرياضية . 10
 . α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيًّ  *

 :: حاجات الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة البياناتاثالثً 
حاجات الصحفيين الرياضيين ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  1.4يوضح جدول )

والدرجة الكلية للحاجات، ويبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند    لستخدام صحافة البيانات
 لقياسه.  ت ضعالفقرات صادقة لما وُ  د وبذلك تع ، α≤ 0.05مستوى معنوي  

 . مجال والدرجة الكلية للمجالال: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات (1.4جدول )

 الفقرة  م
معامل  
 بيرسون 
 لالرتباط 

القيمة  
 الحتمالية 

 (Sig). 
 0.000 0.733 . تهيئة البيئة المناسبة لعمل صحافة البيانات الرياضية .1
 0.00 0.755 .مواكبة التطور التكنولوجي لعمل صحافة البيانات الرياضية .2
 0.000 0.759 .توفير األرشيف المطلوب لعمل صحافة البيانات الرياضية .3
 0.000 0.743 .عمل صحافة البيانات الرياضيةالمؤسسات ب اهتمام  زيادة .4
 0.000 0.744 . الرياضيين دورات لتطوير مهارات صحفيي البياناتتوفير  .5
 . α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيًّ  *

قةشباعات ال: اإلارابعً   :من استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة البيانات م حقَّ
( جدول  اإل1.5يوضح  فقرات  من  فقرة  كل  بين  االرتباط  معامل  ال(    من   ُمحق قةشباعات 

، ويبين أن معامالت  شباعات استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة البيانات والدرجة الكلية لإل
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المبينة دالة عند مستوى معنوي    ت ضعالفقرات صادقة لما وُ   د وبذلك تع  ، α≤  0.05االرتباط 
 لقياسه. 

 . مجال والدرجة الكلية للمجالال: معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات (1.5جدول )

 الفقرة  م
معامل  
 بيرسون 
 لالرتباط 

القيمة  
 الحتمالية 

 (Sig). 
 0.000 0.754 . العملية تيخبر  منصحافة البيانات الرياضية   زادت .1
 0.000 0.811 .وفرت لي صحافة البيانات تطوير مهاراتي في العمل الصحفي الرياضي .2
 0.000 0.758 . ساهمت صحافة البيانات في سهولة متابعة األخبار الرياضية والوصول إليها .3
 0.000 0.739 أفكار صحفية مبتكرة.ساهمت صحافة البيانات في بلورة  .4
 0.000 0.850 صحافة البيانات على قضايا وموضوعات متجددة ومبتكرة. ركزت .5
 0.000 0.768 زادت صحافة البيانات تفاعل الجمهور مع المحتوى اإلعالمي الرياضي. .6

الموضوعات  .7 طرح  في  والتنوع  االختيار  هامش  في  زيادة  البيانات  صحافة  وفرت 
 0.000 0.773 الرياضية للجمهور. 

 . α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيًّ  *
 :Structure Validity. الصدق البنائي 3

يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة و   ،الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة   د يع
 الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

  ا ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًّ 1.6يبين جدول )
 لما وضعت لقياسه.   ةجميع مجاالت االستبانة صادق  د وبذلك تع  ،α  ≤   0.05عند مستوى معنوي  

 . والدرجة الكلية لالستبانة الستبانةمعامل الرتباط بين درجة كل مجال من مجالت : (1.6جدول )

 المجال 
 معامل

 بيرسون  
 لالرتباط  

 القيمة  
 الحتمالية
(Sig.) 

 0.000 0.783 .البيانات لدى الصحفيين الرياضيينأهداف صحافة 
 0.000 0.797 .دوافع الصحفيين الرياضيين الستخدام صحافة البيانات

 0.000 0.768 . حاجات الصحفيين الرياضيين الستخدام صحافة البيانات
 0.000 0.750 . من استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة البيانات ُمحق قةشباعات الاإل

 . α  ≤ 0.05عند مستوى داللة  ااالرتباط دال إحصائيًّ  *
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 :Reliabilityب. ثبات الستبانة  
االستبانة   بثبات  النتائج  تعطي أن"يقصد   عدة  مرات  تطبيقها أعيد  إذا هانفس   االستبانة 

إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم  "   :ا، ويقصد به أيًض "متتالية
اتساقه، وانسجامه، واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة"أو    ؟"،فيها   ؟" ما درجة 

 (. 97ص  ،م2010)الجرجاوي، 
 Cronbach's معامل ألفا كرونباخ    بواسطة الدراسة  استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

Alpha Coefficient،  بحساب معامل االرتباط بين الفقرات الفردية    ،ومعامل التجزئة النصفية
وكانت النتائج كما هي مبينة في    ،معامل سبيرمان براون المصحح  باستخداموالزوجية وتصحيحه  

 (.1.7جدول )
 .(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة1.7جدول )

 المجال 
 معامل

 ألفا 
 كرونباخ

 معامل  
 الرتباط

 معامل
 التصحيح 

 0.853 0.745 0.897 .أهداف صحافة البيانات لدى الصحفيين الرياضيين
 0.931 0.871 0.745 .دوافع الصحفيين الرياضيين الستخدام صحافة البيانات

 0.904 0.825 0.811 . حاجات الصحفيين الرياضيين الستخدام صحافة البيانات
 0.876 0.780 0.89 . من استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة البيانات ُمحق قةشباعات الاإل

 0.892 0.805 0.835 الدرجة الكلية لالستبانة 

  إذ  ،( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال 1.7في جدول )  النتائجواضح من  
أن    ي(، وهذا يعن0.827بلغت لجميع فقرات االستبانة )  في حين(،   0.788،0.879)  بين تتراوح  
   .اكما أن معامل االرتباط المصحح مرتفع ودال إحصائيًّ  ،مرتفعالثبات 

( قابلة للتوزيع. ويكون  3وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق )
قد  الدراسةمن صدق    تأكد   الباحث  االستبانة    ها،وثبات  استبانة  تامة بصحة  ثقة  ما يجعله على 

 واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.   ،وصالحيتها لتحليل النتائج

 : : األساليب اإلحصائية المستخدمةاخامسً 
 Statistical Package forبرنامج التحليل اإلحصائي    غت االستبانة وُحل  لت بواسطةر   فُ 

the Social Sciences  (SPSS). 
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 ية:تاألدوات اإلحصائية اآل تخدموقد است  
 لوصف عينة الدراسة. ،(Frequencies & Percentages) النسب المئوية والتكرارات   .1
 واالنحراف المعياري.  المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2
 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. ،(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3
  ، لقياس درجة االرتباط  ،(Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .4

وقد استخدمه الباحث لحساب االتساق   ،يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرينو 
 ودراسة العالقة بين المجاالت. ،الداخلي والصدق البنائي لالستبانة

 :ثاني عشر: مجتمع الدراسة وعينتها

 : مجتمع الدراسة:أولً 
يتكون مجتمع الدراسة من الصحفيين الرياضيين العرب الحاصلين على عضوية االتحاد  

للصحافة   العربية  إذ   ، الرياضيةالعربي  الرياضية  الصحافة  في  العاملين  من  المجتمع  هذا    ، إن 
حسب إفادة رسمية من االتحاد العربي للصحافة    ،على العضوية  حاصاًل   اصحفيًّ   (1) (465وعددهم )
 الرياضية. 

وقد عمد الباحث الستهداف الصحفيين الرياضيين من كل أقطاب الدول العربية المهتمين  
لبيانات ومن يمتلكون الخبرة الكافية التي أهلتهم للحصول على عضوية االتحاد  بعمل صحافة ا

 3العربي للصحافة الرياضية والعمل بشكل رسمي في المؤسسات اإلعالمية المختلفة.

 : عينة الدراسة: اثانيً 

الستطالعية:   من  و  تكالعينة  االستطالعية  الدراسة  عينة  اختيرت    شخصاً   (42)نت 
بغرض تقييم أداة الدراسة، والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية، وقد ا؛  عشوائيًّ 
 لعدم وجود خلل في الصدق والثبات.  في التحليل النهائي ُأدخلت 

"الفعلية":   األصلية  )العينة  الفعلية  العينة  شخًص 195واستهدفت  الدراسة   ا(  مجتمع  من 
 ة. بنظام العينة العشوائية القصدية المتاح

 :  انةنطبق عليها الستبتأسباب اختيار العينة التي س

 

 ، مقابلة عبر الفيس بوك.فريج، األمين العام لالتحاد العربي للصحافة الرياضية (1)
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حسسسب أهمية الصسسحفيين    ،الدول العربية بنسسسب متفاوتة  جميعفر صسسحافة البيانات في اتتو  .1
 العاملين والمؤسسات اإلعالمية.

ن في مجال صسسسسسسسحافة و ن عاملو ن رياضسسسسسسسيو فر لدى المؤسسسسسسسسسسسسسسسسات اإلعالمية صسسسسسسسحفيايتو  .2
 البيانات. 

في صسسسسسسسسسحافة البيانات وخبراء في اإلعالم    ا( متخصسسسسسسسسسصسسسسسسسسسً 18) قوبل: عينة المقابلة •
 الرياضي في الدول العربية المختلفة.

على الصسسسسسسسسسحفيين العاملين في مجال صسسسسسسسسسحافة   انةاالسسسسسسسسسستب  ُوزعت :  ةعينة الستتتتتتتبان •
حافة العربية، وقد  دين بعضسسسسسسسويات رسسسسسسسسمية في االتحاد العربي للصسسسسسسسوالمعتم    ،البيانات 

 (.465) أصل المجتمع األصلي للدراسة البالغ( من 195) ةاستجاب لتعبئة االستبان
 ي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:أت فيما ي

 السمات والبيانات الشخصية:
 :النوع الجتماعي .1

 . الجتماعي(: يوضح التكرار والنسبة المئوية للنوع 1.8جدول )
 النسبة المئوية %  العدد  النوع الجتماعي

 81.5 159 ذكر 
 18.5 36 أنثى

 100.0 195 المجموع

وما نسبته    ،من الذكور% من عينة الدراسة  81.5( أن ما نسبته  1.8تبين من جدول )
 من اإلناث. % 18.5

 :الجنسية .2
 .(: يوضح التكرار والنسبة المئوية للجنسية1.9جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  الجنسية  
 8.2 16 األردن 
 2.1 4 البحرين 
 7.2 14 الجزائر 

 4.6 9 السعودية 
 4.6 9 السودان
 6.7 13 العراق 
 2.1 4 الكويت
 3.6 7 المغرب
 2.6 5 اليمن  
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 النسبة المئوية %  العدد  الجنسية  
 8.7 17 تونس

 6.2 12 سوريا  
 1.5 3 عمان  
 15.9 31 فلسطين

 4.6 9 قطر 
 1.5 3 لبنان 
 4.6 9 ليبيا 

 14.9 29 مصر 
 0.5 1 موريتانيا 
 100.0 195 المجموع 

  ،% من عينة الدراسة يحملون الجنسية األردنية8.2ما نسبته  ( أن  1.9من جدول )تبين  
وما نسبته    ،% السعودية4.6وما نسبته    ،% الجزائرية 7.2وما نسبته    ، نيةي% البحر 2.1وما نسبته  

%  3.6وما نسبته    ،% الكويتية2.1وما نسبته    ،% العراقية6.7وما نسبته    ،% السودانية4.6
وما    ،% السورية6.2وما نسبته    ،% التونسية8.7وما نسبته    ،% اليمنية2.6وما نسبته    ،المغربية
نسبته  وما    ،% القطرية 4.6وما نسبته    ،% الفلسطينية 15.9وما نسبته    ،% العمانية1.5نسبته  

اللبنانية1.5 الليبية4.6وما نسبته    ،%  %  0.5وما نسبته    ، المصرية  %14.9وما نسبته    ،% 
 . الموريتانية

 : دولة العمل .3
 . (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لدولة العمل1.10جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  دولة العمل 
 5.1 10 األردن  

 9.2 18 مارات اإل
 2.6 5 البحرين
 6.7 13 الجزائر

 3.6 7 السعودية  
 2.6 5 السودان 
 5.1 10 العراق 
 2.6 5 الكويت 
 2.6 5 المغرب 
 2.1 4 اليمن 
 6.7 13 تونس 
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 النسبة المئوية %  العدد  دولة العمل 
 3.6 7 دول أوروبية 

 3.6 7 سوريا 
 1.0 2 عمان

 11.8 23 فلسطين  
 12.8 25 قطر
 3.1 6 لبنان
 3.6 7 ليبيا 

 11.3 22 مصر 
 0.5 1 موريتانيا 
 10.0 195 المجموع

% في 9.2وما نسبته    ،% يعملون في األردن5.1ما نسبته  ( أن  1.10من جدول )تبين  
% في  3.6وما نسبته    ،% في الجزائر6.7وما نسبته   ،% في البحرين2.6وما نسبته    ،مارات اإل

% في  2.6وما نسبته   ،% في العراق5.1وما نسبته   ،% في السودان2.6وما نسبته   ،السعودية
% في  2.1وما نسبته    ،% في اليمن2.1وما نسبته    ،% في المغرب 2.6وما نسبته    ،الكويت 

% في  3.6وما نسبته    ،% في دول أوروبية3.6وما نسبته   ،% في تونس6.7وما نسبته   ،اليمن
% في  12.8وما نسبته    ،% في فلسطين11.8وما نسبته    ،% في عمان1.0وما نسبته    ،سوريا
 ،% في مصر11.3وما نسبته    ،% في ليبيا3.6وما نسبته    ،% في لبنان3.1وما نسبته    ،قطر

 . % في موريتانيا0.5وما نسبته  

(، مقارنة بالنسب واألرقام في جدول 1.10ظهور هذه النتائج في جدول )  ويعزو الباحث
  ، ن دولة ألخرى أن درجة االهتمام بصحافة البيانات متفاوتة في المؤسسات اإلعالمية م إلى  (  1.9)

  ،( صحفيين يحملون الجنسية القطرية من العينة اإلجمالية9من مثال وجود )  ا وهو ما ظهر واضحً 
( في قطر  العاملين  عدد  بعمل صحافة  25لكن  قطر  في  الكبير  االهتمام  وهو مؤشر على   ،)

  ، في اإلمارات التي لم نصل فيها إلى أي صحفي من جنسية إماراتية  ذاته  وهو األمر  ،البيانات 
 ،سوريا  :( من إجمالي العينة المستهدفة، على عكس دول18لكن عدد العاملين في اإلمارات )

التي تهتم المؤسسات اإلعالمية فيها    ،وفلسطين   ،ومصر  ،والعراق  ،والسودان  ،وتونس  ،واألردن
أقل بدرجة  البيانات  هذه وه  ،بصحافة  يحملون  الصحفيين  من  عدد  بوجود  األرقام  تؤكده  ما  و 

 لكن يعملون في دول أخرى. ،الجنسيات 

  



40 

 : لعمليعة ابط .4
 . (: يوضح التكرار والنسبة المئوية لطبيعة العمل1.11جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  طبيعة العمل
 31.3 61 .صحف ومجالت

 30.3 59 . شبكات إذاعية وتلفزيونية
 24.6 48 . لكترونيةإمواقع 

 6.2 12 .منصات التواصل االجتماعي
 5.6 11 . وكاالت أنباء

 2.1 4 .أخرى 
 100.0 195 المجموع

وما نسبته    ، صحف ومجالت ي  ف% يعملون  31.3( أن ما نسبته  1.11تبين من جدول )
،  لكترونية إمواقع    يف% يعملون  24.6وما نسبته    ،شبكات إذاعية وتلفزيونيةي  ف% يعملون  30.3

نسبته   يعملون  6.2وما  االجتماعيي  ف%  التواصل  نسبته    ،منصات  يعملون  5.6وما  ي  ف% 
 ى.ر ي أماكن أخف% يعملون 2.1وما نسبته   ،وكاالت أنباء

 :العمر .5
 .(: يوضح التكرار والنسبة المئوية للعمر1.12جدول )

 المئوية % النسبة  العدد  العمر
 6.2 12 . 25أقل من  

 31.3 61 . 35أقل من   25
 30.3 59 . 45أقل من   35
 15.9 31 . 50أقل من   45
 16.4 32 .سنة فأكثر 50

 100.0 195 المجموع

%  31.3، وما نسبته  25% أعمارهم أقل من  6.2( أن ما نسبته  1.12تبين من جدول )
  45إلى أقل من    35% أعمارهم من  30.3سنة، وما نسبته    35إلى أقل من    25أعمارهم من  

% أعمارهم  16.4سنة، وما نسبته    50إلى أقل من    45% أعمارهم من  15.9سنة، وما نسبته  
 سنة فأكثر.  50من 
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 :يفالعمل الصح .6
 .(: يوضح التكرار والنسبة المئوية للعمل الصحفي1.13جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  الصحفيالعمل 
 41.0 80         .محرر

 9.2 18        .مراسل أو مندوب
 6.2 12 .مصور

 9.7 19 .رئيس تحرير
 16.9 33 . مدير تحرير

 3.1 6 . مخرج
 2.6 5 . معلق

 11.3 22 .مقدم برامج
 100.0 195 المجموع

ن أو  و مراسل %  9.2وما نسبته    ،ن و محرر %  41.0( أن ما نسبته  1.13تبين من جدول )
%   16.9وما نسبته    ،ؤساء تحريرر %  9.7وما نسبته    ،ن و مصور %  6.2وما نسبته    ،ن و مندوب
 . برامج ومقدم % 11.3وما نسبته  ،ن و قلمع% 2.6وما نسبته   ،تحرير ومدير 

 : المؤهل العلمي .7
 . (: يوضح التكرار والنسبة المئوية للمؤهل العلمي1.14جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  العلميالمؤهل 
 11.8 23 . دبلوم متوسط

 57.4 112 . بكالوريوس
 30.8 60 .دراسات عليا

 100.0 195 المجموع

وما نسبته  % حملة درجة الدبلوم المتوسط،  11.8ما نسبته  ( أن  1.14تبين من جدول )
حملة درجة دراسات   %30.8وما نسبته    حملة الشهادة الجامعية األولى )البكالوريوس(،  % 57.4
 عليا. 

 :مهنيةالة ر بخال .8
 .(: يوضح التكرار والنسبة المئوية للخبرة المهنية1.15جدول )

 النسبة المئوية %  العدد  العمر
 10.8 21 . 5أقل من  

 24.1 47 . 10أقل من  5
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 النسبة المئوية %  العدد  العمر
 19.5 38 . 15أقل من   10
 16.9 33 . 20أقل من   15
 28.7 56  .سنة فأكثر 20

 100.0 195 المجموع

أقل من  10.8( أن ما نسبته  1.15تبين من جدول ) نسبته    5% خبرتهم  سنوات، وما 
إلى أقل   10% خبرتهم من  19.5وما نسبته    ،سنوات   10إلى أقل من    5% خبرتهم من  24.1

%  28.7سنة، وما نسبته    20إلى أقل من    15% خبرتهم من  16.9سنة، وما نسبته    15من  
 .سنة فأكثر 20خبرتهم من  

 :ثالث عشر: مصطلحات الدراسة

هي نوع مستحدث من الصحافة التقليدية، قائم على استخدام الوسائل  :  صحافة البيانات .1
من   المتدفقة  البيانات  من  مستوحاة  عميقة  صحفية  قصص  إلنتاج  الحديثة  والتقنيات 

  ،وعلوم الحاسوب   ،علم اإلحصاء  :مثل  ،المصادر المختلفة، مستفيدة من العلوم األخرى 
 . وعلم التصميم

  ، اأكثر تبسيطً عرًضا  الصحافة التي تستخدم البيانات لعرض القصص  "أنها    ويعرفها الباحث
 ."اتخاذ القرارات المناسبة نتيجة تبسيط البيانات في ساعد القراء  في  ،اقناعً إوأكثر 

الرياضية .2 البيانات  من  صحافة  واألرقام  البيانات  تحليل  تعتمد على  هي ظاهرة جديدة   :
وحقائق ومقار   ،أشكال  معلومات  إلى  وإحصائيات وتحويلها   ،الرقمي  :بنوعيها  ،نات 

 والوصفي، وتعمل على توظيف المعلومة وتجسيدها وتقريبها من الجمهور.
األرقام و جزء أصيل من الصحافة الدقيقة التي تتعامل مع البيانات  أنها "  ويعرفها الباحث

 . "وتحويلها إلى أشكال وفنون وقصص صحفية مدفوعة بالبيانات  ،وتحليلها ،الموثقة
وهي    ،مع الذات أو الغير  اوتتضمن تنافسً   ،فر فيه صفة اللعب ا: نشاط بدني تتو الرياضة .3

الموضوعات  من  بالعديد  ترتبط  التي  المصطلحات  البيولوجية  :مثل  ،من    ، الحياة 
 .(1) ئية للرياضيينوالغذا ،والتدريبية ،والصحية ،والعائلية ،واالجتماعية

 ، عليها  ُمتفق  قواعد   بموجب   ُتمار س  مهارة  أو  ، عادي  جسدي  مجهود   هي"  :ويعرفها الباحث
  الثقة   تقوية  أو  ،المهارات   تطوير  أو  ،التميز  أو  ،الُمتعة  أو  ، المناف سة  أو  ،الترفيه  بهدف

 ."انفرادها أو اجتماعها  حيث  من األهداف  تختلفو  .الجسد  أو ،بالنفس
 

 . (22العدوي وآخرون، الرياضة في حياتنا، )ص (1)
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وشرح القواعد   ،: هي عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق الرياضيةالصحافة الرياضية .4
والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور، بقصد نشر الثقافة الرياضية بين  

 .(1) وتنمية وعيه الرياضي ،أفراد المجتمع
الباحث  من  أن ها   البعض   فهاصن    وقد  العامة،  الصحافة  أشكال  من  شكلهي  "  :ويعرفها 

 الهدفإذ    النفسية،  الضغوط  من  العديد   عنها  نتجي   التي  ،صعوبة  األكثر  اإلعالمية  المهن
  بالشؤون   المتعلقة  اإلعالمية  الموضوعات   وطرح  تناول  الصحافة  من  النوع  هذا  مثل  من

 . "الرياضية
المتخصصين في مجال التغطية  : مجموعة من الصحفيين  ن العربون الرياضيوالصحفي .5

 العاملين في المؤسسات اإلعالمية داخل حدود الوطن العربي   ، الرياضية بأنواعها المختلفة
 .  هاأو خارج

 : رابع عشر: تقسيم الدراسة
يشمل الفصل األول الجانب المنهجي للدراسة،   ،فصول  ةالدراسة إلى مقدمة وثالث  مت س   قُ 

: المبحث  مباحث   أربعة، ويتضمن  والصحافة الرياضية  ناول الفصل الثاني واقع صحافة البيانات وت
والتحديات    ، ماهية صحافة البيانات   تناول  تناول ماهية البيانات وأنواعها، والمبحث الثاني   األول

لث الصحفيين العاملين في صحافة البيانات الرياضية،  تناول المبحث الثا حين  التي تواجهها، في
 تحدث المبحث الرابع عن صحافة البيانات الرياضية. و 

 ،أما الفصل الثالث فتناول الجانب العملي للدراسة "مناقشة النتائج والفرضيات والتوصيات"
ائج والتوصيات،  هم النتأ شمل المبحث األول مناقشة النتائج والفرضيات، والمبحث الثاني تناول    إذ 

 والمالحق.  ،إضافة إلى مصادر ومراجع الدراسة

  

 

 (. 22عويس، وعبد الرحيم، اإلعالم الرياضي، )ص (1)
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 الثاني الفصل 
 البيانات 

 األول  المبحث
 واستخداماتها ماهية البيانات وتاريخها وأنواعها 

البيانات،   المبحث  هذا  مفهومهابيتناول  وأنواعها،    ،وتاريخها  ،توضيح  تطورها،  ومراحل 
 لى مصادرها، وكيفية االستفادة من البيانات في المجاالت المختلفة.إوالتعرف 

 :البيانات : مفهومأولً 

ما،   ا موضوعً يشير مصطلح البيانات إلى الحقائق واألرقام والحروف والرموز التي تصف  
أو فكرة أو حالة أو أي شيء آخر، فالبيانات تمثيل للحقائق أو المفاهيم أو التعليمات في شكل  

 .(1) معياري يوافق عمليات االتصال أو الترجمة أو المعالجة بواسطة الحاسوب أو اإلنسان

غير  لها قيمة بشكلها األولي، وهي موضوعية ت والبيانات هي مواد وحقائق خام أولية ليس
تقدم أحكامً   ،مما حدث   اتصف جزءً عليه  األحداث، و   مع مترابطة   أو تفسيرات، أو قواعد اوال   ،

 .(2) للعمل، وبناًء عليه فإنها ال تخبر عما يجب فعله

ودون وضعها في   ،مات في صورتها الخام، وهي الحقائق األولية دون تعديلو والبيانات معل
أو    ،أو على شكل رموز  ، ويعطيها قيمة، وتكون في صورة أرقام  ،ما يضفي عليها أهمية  ،إطار

 ، ما يجعلها غير مرتبطة ببعضها  ،لها معالجة أو معنى  ت وليس  ،أو جمل غير معدلة  ،عبارات 
 .اأو صورً  ا،ونصوًص  اورموزً  اأرقامً  تمثلو 

االجتماعي دور كبير في وما رافقها من ظهور لشبكات التواصل  نترنت وقد كان لشبكة اإل
يجعل من الصعب    تضخيًما زيادة استخدام البيانات، األمر الذي أدى إلى زيادة حجمها وتضخيمها  

طرق جديدة للتنقيب عن البيانات وتحليلها، ولهذا ظهر مصطلح    ت حدثتحليلها واستخدامها، لذا استُ 
الضخمة" ال"البيانات  المعلو   اأنه  عر فتُ ي  ت،  من  متزايدة  التطورات كمية  عن  نتجت  التي  مات 

 . نترنت الحاسوبية وتكنولوجيا المعلومات واإل
سنة    اله  امفهوم البيانات الضخمة، وقد وضع معهد "ماكنزي" العالي تعريفً   اويتداول أيًض 

لبيانات التقليدية من  ا  جمها قدرة أدوات قواعد ح مجموعة من البيانات التي يفوق    ابأنه  ،م2011
 

 (. 740شامي، وحسب هللا، الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحسابات )ص  (1)
 (. 3مقناني وشبيلة، دور البيانات الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية )ص (2)
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في صيغة   ضعوها حيث تخزينها وتحليلها، ويتطلب العمل عليها مساعدة مطوري البرمجيات لي
 تسهل عملية تحليلها وعرضها للقارئ.

مقروءة  متعددة  بأشكال  البيانات  من  وضخمة  متنوعة  مجموعة  هي  الضخمة  فالبيانات 
 ط غير تقليدية لمعالجتها واالستفادة منها. عة ومرئية، تنتج عن مصادر مختلفة تحتاج لوسائ و ومسم

من البيانات، فمن الممكن أن    ابيرً ك  اوال يشترط بناء قصة صحفية مدفوعة بالبيانات كمًّ 
ة بمفردها هي األساس لقصة صحفية، وفي الوقت ذاته ال يمكن أن  طتكون معادلة حسابية بسي 

مجرد محاولة لتحسين    هابالبيانات، لكونف عملية تصميم البيانات بمفردها أنها صحافة مدفوعة  نص  
عملية عرض المحتوى، وحتى تندرج ضمن مفهوم صحافة البيانات ينبغي أن يتطلب ذلك من 

 .  اجذابً  كشًفاالصحفي تحليل البيانات والكشف عما بداخلها من تفاصيل 
ن  مقق  تحت المعلومات منها، و   ُتستخرجويالحظ مما سبق أن البيانات هي المادة الخام التي  

المعرفة   و بشأن  طريقها  ما،  والنصوص تموضوع  واألشكال  الرموز  بين  وصورها  أنواعها  تعدد 
ببعضها   وتفسيرها وربطها  ما يستدعي معالجتها  بذاتها عن معلومة،  تعبر  أنها ال  إال  وغيرها، 

مها  حج  ت وبالسياق حولها، إال أن الثورة التكنولوجية والطفرات المتسارعة في مجال االتصال راكم
 أصبحت تحتاج إلى تقنيات استثنائية ومعالجات خاصة لتحقيق االستفادة القصوى.  ف ،وعددها

 :تاريخ البيانات: اثانيً 
سنة عند اختراع الكتابة. ولقد   5000حسب تصنيف العلماء يبدأ تاريخ العالم منذ حوالي  

بالزراعة،    في  تميزت الحضارات الموجودة  كانت وقد  التجارة، والقوانين.  و الصناعة،  و هذه الفترة 
  ، احفظها وتداولها شفهيًّ ب الطريقة الوحيدة في تلك العصور لنقل المعلومات وتداولها عبر األجيال  

  صارواتساع العمليات التجارية،    ،المعلومات المتداولة وتعقيدها  زيادةولكن مع تطور الحضارات و 
الحاجة إلى وجود طريقة للحفاظ    فأصبحت   ،ا على اإلنسانجدًّ   االتفاصيل صعبً تذكر جميع هذه  

ا اأمرً  ادائمً حفاًظا على جميع السجالت والبيانات   . (1)مهمًّا جدًّ

  

 

 البيانات؟ )موقع إلكتروني(.عربي، ما تاريخ  Data Scienceموقع  (1)
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 : (1) عدة وقد مرت البيانات بمراحل تاريخية
 : النقش على الصخور واأللواح الطينية .1

أي شيء على    عنت بعض الحضارات المعلومات التي تريدها  سجلفي المرحلة األولى  
صعوبة نقل  تمثلت في   ،هذه الطريقةفي    ت ما ظهرت مشكال لكن سرعان  ،ألواح طينية أو أحجار

 .األلواح من مكان إلى آخر، والمساحة التي يشغلها كل لوح

 :الكتابة على الجلود .2

نها مادة جيدة وخفيفة للكتابة  أخرى الكتابة على جلود الحيوانات، ووجدوا  أحضارات    ابتكرت 
وتخزينها نقلها  بسهولة  وتميزت  المعلومات.  تمزيقها  ،ومتانتها  ، وتخزين  جعل    ،وصعوبة  ما 

 .زمنية طويلة مدد استخدامها يمتد ل

 :الكتابة على الورق  .3

  اخُترع اريخ اإلنسان، لذلك  جميع الطرق السابقة لم تكن جيدة وعملية بما يكفي لتحفظ ت
حداث المختلفة. المالحظات واأل زالت مستخدمة حتى اآلن لتسجيل  الوسيلة التي ما   ووه  ،الورق 

 .(2)المصرية والصينية تينذلك إلى الحضار في ويعود الفضل 

 :البيانات في العصر الحديث  .4

اليوم، بدأ العالم يتجه نحو  مع تطور العلم وبداية ظهور الحواسيب بصورتها التي نعرفها  
 .(3) علية من الورق لحفظ البيانات ا طرق أخرى أكثر ف

 : أنواع البيانات: اثالثً 
ومن المهم معرفة الصحفي بما يمكنه فعله بكل   ،يوجد العديد من أنواع البيانات المختلفة

تنقسم البيانات من حيث  و   . هإلي  الشكل األكثر مالءمة لما يحتاج بحتى يتسنى له جمعها    ؛منهانوع  
  ، بيانات أولية  :وبيانات وصفية، ومن حيث مصادر الحصول عليها إلى  ،بيانات كمية  :النوع إلى

 :(4)ي تعريف مفصل ألنواع البيانات أتوفيما ي ،وبيانات ثانوية

  
 

 المرجع السابق.  (1)
 .ا: كيف ومتى بدأت فكرة الطباعة اآللية؟ )موقع إلكتروني(، الطباعة قديمً ى بشر  (2)
 .عربي، ما تاريخ البيانات؟ )موقع إلكتروني( Data Scienceموقع  (3)
 . (83+82العراقي، عمرو، صحافة البيانات، )ص (4)
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 الوصفية:   البيانات .1

هي بيانات غير رقمية تتكون من مجموعات مختلفة، كل مجموعة لها خصائص تميزها  
عن المجموعات األخرى، وال يمكن المفاضلة بينها، ومن أمثلة ذلك التصنيف حسب النوع، فهو 

  ا فهي أيًض   ة،أنثى، كذلك الحالة االجتماعي  وإمامتغير وصفي تقاس بياناته بمعيار اسمي إما ذكر  
 قاس بياناته بمعيار اسمي.  متغير وصفي ت 

 البيانات الكمية:  .2

مثل عددية،  بأرقام  عنها  التعبير  يمكن  رقمية  بيانات  الطقس  :هي  حرارة  ودرجة   ،درجة 
لتي تقاس بأرقام، فكل ما يمكن قياسه  االطالب في االختبارات المدرسية، وغيرها من المعطيات  

 والتعبير عنه بقيمة عددية فهو بيانات كمية.  
أنواع البيانات ذات القيم القابلة للقياس، ويمكن التعبير عنها بأعداد صحيحة أو   وهي من

 :(1) وتنقسم إلى ،حقيقية

الفترية: - أعلى من    ،تكون في صورة عددية  البيانات  قياسها، وهي في مستوى  ويمكن 
وتساوي المسافات بين    ،سمي والرتبيتجمع بين خصائص القياس اال  إذ البيانات الرتبية،  

 الرتب. 
النسبية: - السابقة،    البيانات  البيانات  أعلى من  البيانات في مكانة  بين  فتقع هذه  تجمع 

وتساوي المسافات، وخاصية النسبية، وهي تنسيب األرقام أو   ،خواص التصنيف والترتيب 
 .(2) وكذلك وجود الصفر الحقيقي ،العناصر إلى بعضها

  :البيانات من حيث المصدر إلى نوعين هماوتنقسم 

 البيانات األولية:   .1

الصحفي البيانات بنفسه، فعندما   إذ يجمع ،  ةهي البيانات التي يحصل عليها الصحفي مباشر 
جري مقابلة مع رب األسرة، ويحصل منه مباشرة على  الصحفي بيانات عن أسرة معينة، ويُ  جمع ي

والجنسية، والمهنة،   ،منطقة التابع لها، والحي الذي يسكن فيهبيانات ال  :مثل  ،بيانات خاصة بأسرته
  د والدخل الشهري، وعدد أفراد األسرة، والمستوى التعليمي، وغيرها من بيانات تتعلق باألسرة، تع

 هذه البيانات بيانات أولية. 

 

 . ( 31-30)ص  ،صافي، مقدمة في اإلحصاء (1)
 .)موقع إلكتروني( ،مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، أنواع البيانات وخصائصها (2)
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 البيانات الثانوية: .2

أو    ،خاص آخرون جمعها أشفي  ،غير مباشر  حصوالً هي البيانات التي يتم الحصول عليها  
 :منهاعدة،  أساليب  بأجهزة وهيئات رسمية متخصصة، ويمكن الحصول على هذا النوع البيانات  

 أو اإلحصائيات الحكومية. ،أو التقارير ،المنشورات الدورية
ومن مزايا هذا النوع من المصادر توفير الوقت والجهد والمال، إال أن درجة الثقة في دقة 

 من المصادر األولية.  ُجمعت التي تتميز بها البيانات التي  هانفسلدقة البيانات ليست بدرجة ا

 :: مصادر البياناتارابعً 

ن مو   ، ويعايشه  هالمصدر األساسي للبيانات هو اإلنسان الذي يجمع البيانات مما يشاهد 
الواقع االجتماعي أو الطبيعي أو االقتصادي المحيط به، فالبيانات تنشأ    فيمالحظاته وتجاربه  

أو بواسطة المستخدمين، أما البيانات الضخمة فهي نتاج لنمو الشبكات    ،بواسطة أنشطة اقتصادية
اإللكترونية،  و االجتماعية،   والتجارة  اآللي،  والتشغيل  اآللي  بالحاسب  المتصلة  الكائنات  ظهور 

، وكذلك التوجه الكبير نحو رقمنة األنشطة في حياتنا، وظهور قواعد البيانات الذي ةعام  نترنت واإل
 .(1) أدى إلى خلق ما يشبه تسونامي البيانات 

السرعوت باإل  ة رجع  المتصلة  واألنظمة  األجهزة،  انتشار  إلى  البيانات  إنتاج  ، نترنت في 
والصور،   ،ومقاطع الفيديو   ،مية عبر وسائل التواصل االجتماعيقوتصاعد استخدام الوسائل الر 

حاليً  التي    اوهي  تلك  إلى  إضافة  النظامية،  البيانات  حصة  من  عبر    تتاحو   ن خز  وتُ   ُتنت جأكبر 
 .(2) االشبكات حاليًّ 

يمكن تصنيف هذه  إذ  ،فيها البيانات  تولد إن من أهم ما يميز الفترة الحديثة المصادر التي  
 :(3) المصادر إلى ثالثة أقسام رئيسة

 البيانات التي تنتجها األعمال. .1
 البيانات التي ينتجها اإلنسان. .2
 البيانات التي تنتجها اآلالت. .3

  

 

 (. 3مقناني وشبيلة، دور البيانات الضخمة في دعم التنمية المستدامة بالدول العربية )ص (1)
 (. 3وزارة المعلومات والتكنولوجيا بقطر، البيانات الضخمة: تحقيق التوازن بين المزايا والمخاطر )ص  (2)
 .عربي، ما تاريخ البيانات؟ )موقع إلكتروني( Data Scienceموقع  (3)
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 :البيانات التي تنتجها األعمال والمؤسسات: أولً 
أو الخاصة،   ،الحكوميةالمؤسسات  أو  األعمال التجارية،    ولدهاهي جميع البيانات التي ت

في قواعد بيانات أو ملفات تكون خاصة بالشركة أو المؤسسة.   ن خز  وتُ   ا،عملها يوميًّ في أثناء  
تندرج    نترنت تبيع المنتجات عبر اإل   فعلى سبيل المثال إن جميع البيانات الموجودة لدى شركةٍ 

البيانات الخاصة  و البيانات الخاصة بالمنتجات،  و البيانات الخاصة بالزبائن،    :مثل  ، هذا النوعضمن  
 . البيانات المتعلقة بالموظفينو باألمور المالية، 

لكي تستطيع الشركة اتخاذ قرارات تتعلق بأعمالها   حل لعادة من هذه البيانات وتُ   ستفاد وي
من البيانات الخاصة بالزبائن وعمليات  االستفادة    في الوقت الحاضر أو المستقبل. فيمكننا مثاًل 
ي سوف تحصل عليه الشركة في الشهر القادم. ذ الشراء التي قاموا بها من التنبؤ بمقدار الربح ال

الكميات الالزمة حتى ال   ؤم  نون  ،الزبائن  شتريهاكما يمكننا أن نعرف أكثر عن المنتجات التي ي
 ينقطع هذا المنتج عن الزبائن.

 :ات التي ينتجها اإلنسانالبيان: اثانيً 
رسائل البريد و رسائل نصية،  و اإلنسان من نصوص ورقية،    ولدهاهي جميع البيانات التي ي

اإلإاإللكتروني.   شبكة  على  اإلنسان  يضيفها  التي  البيانات  إلى  كتابة  و التدوين،  ب  نترنت ضافة 
)و المقاالت،   الصور  مشاركة  الفيديوهات  مواقع  و (،  Instagram، Flickrمواقع  مشاركة 

(Youtube،)   االجتماعيو التواصل   ،Twitter، Facebook، Snapchat  :مثل  ،مواقع 

Linkedin . 

، على عكس البيانات المولدة من األعمال  بوضوح،هذه البيانات غير منظمة   يةتكون أغلب 
في كل لحظة، وتنوع الصيغ التي    نترنت الكم الهائل من البيانات التي تتولد على شبكة اإلألن  

 . اجدًّ   اصعبً   ا من تحليلها أمرً   ن( يجعالText ،Images ،PDF ،Wordها هذه البيانات )بتوجد  

 :البيانات التي تنتجها اآللتا: ثالثً 
تأتي هذه البيانات من مصادر و   ،دون تدخل اإلنسان   اأتوماتيكيًّ   تولد هي جميع البيانات التي  

 منها:  ،مختلفة

السيارات و لكترونية،  األدوات اإلو   ،الحساسات والمستشعرات الخاصة باآلالت الصناعية -
 .الروبوتات و الذكية، 

 البيانات التي تولدها األجهزة الطبية.  -
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 فيديوهات أجهزة المراقبة.  -
 صور األقمار الصناعية.  -
 جميع سجالت الدخول التي تخزنها المواقع. -
 .ها المستخدم باستمرار(علي  األدوات )األزرار التي يضغطاستخدام األجهزة و   عنمعلومات   -

إلى تحليلها وفهمها واتخاذ  نحتاج  لذلك  الحقيقي،  بالزمن  تتولد  بأنها  البيانات  تتميز هذه 
 (. Real-time actionأجزاء من الثانية ) في القرار المناسب 

 : الفرق بين البيانات والمعلومات: اخامسً 

  رغم على الم مصطلح البيانات والمعلومات بالتبادل كمترادفين  ستخد  في كثير من األحيان يُ 
اختالف معنى كل منهما، فالبيانات تعد المادة الخام ألي عمل صحفي، وتأخذ عادة شكل    من

 ما تكون مفيدة بمفردها.  اموضوع محدد، وهي نادرً  عنأرقام أو معطيات أولية يمكن جمعها  
(  2024561111)  تي على النحو اآل  اقرأ رقمً ون سياق، فقد تُ فاألرقام بمفردها ال قيمة لها د 

قطعً  أنه  انتباهك  اإال  يلفت  معنى،    ؛لن  له  ليس  حينألنه  النحو  في  على  جاء    اآلتي   لو 
أنه رقم هاتف في الواليات المتحدة األمريكية، وإذا كتبت على   ادل حتمً يسف( 2026541111+)

أهميته لك، ألنه بات في سياٍق واضٍح يسهل    يد ض ستز إلى جواره أنه هاتف االتصال بالبيت األبي
 .(1)فهمه واستخدامه

 :(2) أوجه الفرق بين البيانات والمعلومات
 تقديم المعلومات.ب تبدأ أي عملية معلوماتية بالبيانات وتنتهي  .1
م  ،عدةتتكون البيانات من حقائق ومشاهدات   .2  . عال جللمعلومات لكي تُ   اخامً   مادةً   ُتجم ع وُتقد 
لجعلها   ُجمعت وأُعدت وهي مجموعة البيانات التي    ،المعلومات هي نتاج معالجة البيانات  .3

 ومن ثم تحليلها لالستفادة منها.  ،قابلة لالستخدام
أرقام أو جداول .4 أو  أشكال  هيئة  الغالب على  البيانات في  أن    ،تكون    ُتنت ج   ُتحل لوبعد 

 الغالب على هيئة نصوص توضيحية. المعلومات التي تكون في 
والبيانات،   .5 المعلومات  بين  قاطع  الصعب وضع حد  بيانات في فمن  كانت  المعلومات 

 بيانات يتحول في وقت الحق إلى معلومات. د مرحلة سابقة، وما يع

 

 . (84العراقي، عمرو، صحافة البيانات، )ص (1)
 .موقع مكتبتك، الفرق بين البيانات والمعلومات )موقع إلكتروني( (2)
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ويرى المتخصصون في صحافة البيانات أنه من الصعب وضع حد فاصل بين البيانات  
معلومات في المرحلة التي تليها، ولتوضيح    د بيانات في بعض المراحل يع  د والمعلومات، فما يع

بينهما   ت   توضيًحاالفرق  التي  الدورية  البيانات  البحث وجمع  إلى عملية  النظر    نفذها أدق يمكن 
الحكومية ت  ،الجهات  عام  كل  السكان  حصرففي  تعداد  الحكومية  بعض  تو   ،المؤسسات  جمع 

المواطنين اإل من  الدخل  :مثل  ،حصائيات  المعايير  الومستوى    ،إجمالي  من  والعديد  تعليم، 
 .(1) األخرى 

المعلومات   في حين   ،ايمكن تلخيص الفرق بين البيانات والمعلومات في كون البيانات أرقامً 
ووضعها في سياق محدد    ،هي المعنى الذي تحمله هذه األرقام، وأن البيانات وحدها ال معنى لها

وتع جوهرها،  يعكس  الذي  الصحفية،  هو  للقصة  للوصول  البداية  نقطة  البيانات  حين د    في 
 المعلومات هي التفاصيل التي تحملها القصة الصحفية للقارئ.

 : طرق الحصول على البيانات: اسادسً 
يمكن الحصول على البيانات من عدد من المصادر المتنوعة، ويتطلب التعامل مع كل 

يختلف عن مخاطبة الجهات   نترنت منها طريقة مختلفة عن األخرى، فالبحث على شبكة اإلواحدة  
  ه نفس   الرغم من ذلك قد يقود الطريقان الصحفي إلى النوععلى  الحكومية للحصول على البيانات، و 

 :(2) ي بعض الطرق للحصول على البيانات من مصادرها المختلفةأت المطلوبة، وفيما يمن البيانات  

 : نترنتالبحث على شبكة اإل  .1

 المصدر األسهل واألسرع للحصول على البيانات، ولكي ال تضيع وقتك  نترنت شبكة اإل   د تع
حتى ال تخسر الكثير من الوقت   ؛واجهتك أوالً   حدد أثناء البحث في سماء الفضاء اإللكتروني    في

توجه مباشرة إلى المواقع التي توفر البيانات المتخصصة في العديد من  و في عمل ال جدوى منه،  
في  منظمة الصحة العالمية التي توفر تقارير عن األوضاع الصحية    :القطاعات المختلفة، مثل

الدول، وموقع منظمة األوبك إن كنت تبحث عن معلومات لها عالقة بالطاقة والنفط، وموقع    يع جم
ل االقتصادية  والتقارير  المؤشرات  العديد من  يوضح  الذي  الدولي  البنك  دول   لعديد منصندوق 

  على عدد من الوثائق   انيحتوي  ني  ذ  لوموقع "ويكليكس" ال  ،العالم، إضافة إلى موقع األمم المتحدة
 موضوعات مختلفة.   عنوالمستندات الرسمية المسربة 

  
 

 . (86العراقي، عمرو، صحافة البيانات، )ص (1)
 .( 87، )صهنفس المرجع السابق(2)
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 التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية:  .2

ها بيانات  يتكون أغلب ت، و اتصدر الجهات الحكومية العديد من البيانات، ويحدث ذلك دوريًّ 
وعلى نطاق جغرافي معين، بهدف إعطاء نظرة شاملة عن    ،فترة طويلة من الوقت   في  معت جُ 

 غيرها من الموضوعات. أو  ،أو السرقات ،معدل المواليد  :موضوع بعينه، مثل
بحكم    ، اويعطي هذا النوع من البيانات معلومات شبه يومية يغطيها أغلب الصحفيين اعتياديً 

أو    ،الصحة  وأ  ،الجريمة  :مثل  ،ن في قطاعات محددةي ن المتخصصيعملهم، وبخاصة الصحفي 
 لتقارير أنه صحافة بيانات.  اهم هذا النوع من يترى أغلب تالتعليم، بل ربما لن  

 : ةجمع البيانات مباشر  .3
أنه ال   ه، لكن يبدونيصادف أن يكون لديك تساؤل تريد أن تجمع بيانات لإلجابة ع  اأحيانً 

هذا األمر، وفي هذه الحالة يمكنك االستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر   عنبيانات متاحة    توجد 
الخارجية، والطريقة األسهل للقيام بذلك هي إجراء بحوث واستطالعات الرأي وعرضها على عدد 

 من الجمهور المستهدف الذي قد تساعدك إجاباته في الوصول إلى ما تريده من بيانات.
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 الثاني  المبحث
 صحافة البياناتمراحل تطور 

 المطلب األول 
 ماهية صحافة البيانات 

تطورً  البيانات  األخيرة  في  احقيقيًّ   اشهدت صحافة  العشر  الوسائل    ،السنوات  انتشار  مع 
المحمول،   الحديثة )الحاسوب  التواصل االجتماعي(. وكان  و اإللكترونية  الذكي، ومواقع  الهاتف 

بعد أن أصبحت األخبار    ،اندثار بعض الصحف الورقيةهذا من ضمن العوامل التي ساهمت في  
بعد سعي المؤسسات   ،في انتشار صحافة البيانات ذاته  ، األمر الذي أسهم في الوقت  اتبث آنيًّ 

ابتكار    بواسطةواستقطاب أكبر عدد من الجمهور    ،اإلعالمية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية
 .(1)المعلومات  د طريقة جديدة لسر 

آالف إنسان بمرض   5حين توفي    م1849ستخدام األول للبيانات في الصحافة عام  كان اال
لتوضيح متى كان المرض أكثر انتشاًرا في ذلك  ، و نيويورك في غضون أسابيع قليلة  الكوليرا في

تريبيون  نيويورك  صحيفة  نشرت  وإجمالي    العام،  األسبوعية  الكوليرا  وفيات  بين  يقارن  مخطًطا 
 فيانخفض إجمالي الوفيات    بينمارؤية أنه    فيالوفيات األسبوعية. ساعدت هذه المقارنة القراء  

  وهو تمثيل مرئي   ،بدأت وفيات الكوليرا في االرتفاع بالفعل  ،م1849األسبوع األخير من يونيو  
 .(2) بعد بضعة أسابيع ت ي جاءتال المرض،ذروة تفشي  بي ن

عندما    1952إلى عام  تاريخ بداية صحافة البيانات  رجع العديد من الممارسين  في حين يُ 
 .(3) باستخدام البيانات  لتنبؤ بنتائج االنتخابات الرئاسيةافي الواليات المتحدة  CBSحاولت شبكة 

  للبيانات بدالً   الصحفيينتحول ملحوظ في طريقة استخدام    يوجد بحلول القرن العشرين كان  
 األفراد أيًضا البيانات إلجراء التنبؤات. فقد جمعمن مجرد رسم االتجاهات، 

أدريان    ث في حديوظهر مصطلح صحافة البيانات كأحد األساليب الحديثة للمرة األولى  
،  م2006المتخصصين في البيانات عام  إلى الصحفيين    EveryBlockمؤسس خدمة  هولوفاتي  

 

 (. 10)ص ،بلعيد، دليل صحافة البيانات (1)
(2) Lehr, Media The Evolution of Data Journalism. (website)   

(3) Houston, Fifty Years of Journalism and Data: A Brief History. (website)  
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بيانات منظمة يمكن   ن و الصحفينشر  ي  ف،  ا أساسيًّ   تغيًرايجب أن تتغير مواقع الصحف  إنه  قال    فقد 
 .(1) إلى جانب "النص الكبير" التقليدي ا،آليًّ قراءتها 

  ا الحقً   ااستخدمهمدونة بيانات،    أول  البريطانية  ت صحيفة الغارديانأطلق  م2009وفي عام  
 فغانستان. أجدول من البيانات عن حرب  92201نشر  ب موقع "ويكيلكس" 

تذكر   بلعيد  نهى  في    عدةعوامل  الدكتورة  و ساهمت  البيانات نشأة  صحافة  من    ،تطور 
 :(2) أهمها

 .التقارير التقليدي ةبواسطة عليها  ُيعثر العثور على القصص التي لم .1
 .البيانات البحث عن قصص مهم ة مخب أة في  .2
االتحقق من بعض المواضسسسسسسسسسسسسسسيع التي تشسسسسسسسسسسسسسسغسسل الرأي العسسام     .3  وذلسسك  ،موثوق يسسة  أكثر    تحققسسً

 .ى األدل ةلباالعتماد ع
 .التعامل مع أكبر القصص التي تنطوي على كمية هائلة من المعلومات أو البيانات  .4
 .علي ةاإيصال المعلومات بسرعة وف .5
 .الجمهور في أساليب سرد القصص المبتكرة والشخصي ة شراكإ .6

 : مفهوم صحافة البيانات
حين  ي  ، ففال يزال مصطلح صحافة البيانات محيًرا حتى بين الصحفيينيومنا هذا  حتى  

عي آخرون أنها قد تكون بداية لعصر جديد في  ، يد  أنه صحافة  ايجد البعض أنه يمكن تعريفه
 .الصحافة

البيان صحافة  تُ وتعرف  التي  الصحافة  أنها:  البيانات ات  باستخدام  تساعد    ،صنع  وهي 
سرد الخبر المعقد عبر طرح يتضمن إدخال الرسوم البيانية، ويمكن أن تكون البيانات  في  الصحفي  

 .(3)أو تكون كليهما  ،الخبر بواسطتها سرد تكون األداة التي يُ  و أ ،مصدًرا لصحافة البيانات 
فيها،   ة في بناء القصص المنشور تلعب المعلومات الكمية دوًرا مركزًيا  هي الصحافة التي  و 

ي  والتي أن  في   وجد يجب  إليها  المشار  للبيانات  المرئي  التمثيل   . (4) ص القص  هذه   بعض 
 

(1) Bounegru, Data Journalism in Perspective. (website)   

 (. 20)ص ،بلعيد، دليل صحافة البيانات (2)
 (. 473)ص ، لإلعالم واالتصالباقاسي، المجلة العربية  (3)

(4)    Zamtith, Transparency, Interactivity, Diversity, and Information Provenance in 

Everyday Data Journalism. (p 474). 
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الرقمية   إبراز الدور المتزايد للبيانات   فيمتخصصة  الصحافة  الأنها    محمد   أمل  الدكتورة  وتعرفها
تعكس التفاعل المتزايد    التي  وهي  ،والمرسومة في إنتاج ونشر المعلومات في عصر الثورة الرقمية

  ، التصميم الفني   :مثل  ،بين منتجي المحتوى )الصحفيين(، والمختصين في عدد آخر من المجاالت 
الكمبيوتر الصحفي ،  واإلحصاء  ،وعلم  نظر  وجهة  مجموعة  ومن  تمثل  البيانات  صحافة  فإن  ين 

في قالب   امبسطً   عرًضامتداخلة من المهارات المستخدمة في المجاالت المختلفة لعرض البيانات  
 . (1)رسومي جذاب لجمهور القراء

واإلحصا   أنها  تعرفو العامة  البيانات  تستخدم  التي  فمع ئيالصحافة  القصة،  لحكي  ات 
الوصول للمعلومات في صورة رقمية أصبح يمكن عرض معلومات  التطور التكنولوجي وسهولة  

  إذ   ،يصبح الفهم أسهلفللقارئ،    اجذابً   عرًضا   في صورة رقمية، وأصبح يمكن عرض معلومات 
 .(2) ل صحافة البيانات القصة الخبرية أكثر ثراءً عتج

تضفي بعًدا جديًدا لم لبيانات للقصة الخبرية في أبسط صورها  العملية إضافة    أنهاوتعرف  
يكن موجوًدا من قبل في تلك القصة، ومع التعمق في قواعد البيانات أيًضا يمكن للصحفيين ابتكار  
قصص جديدة من بين ثنايا قواعد البيانات، أو إضافة جوانب جديدة لقصصهم األصلية، لم تكن  

 .(3) لتظهر بطريقة أخرى 

 عملية استخراج معلومات مفيدة من البيانات وكتابة المقاالت على أساس  ف أنهاوتعر 

المقاالت التي   ودمج التصورات )التفاعل في بعض الحاالت( في  ،المستخرجة  المعلومات 
 .(4) البيانات  بواسطة فهم أهمية القصة فيتساعد القراء 

مستحدث من الصحافة التقليدية،  ونستخلص من هذه التعريفات أن صحافة البيانات هي نوع  
قائم على استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة إلنتاج قصص صحفية عميقة مستوحاة من البيانات 

األخرى  العلوم  من  مستفيدة  المختلفة،  المصادر  من  اإلحصاء  :مثل  ،المتدفقة  وعلوم    ،علم 
 وعلم التصميم.   ،الحاسوب 

 

 . (2)ص ، ات الرسميةئيمحمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصا (1)
 . (124)ص  ،2037-2017عبد الوهاب، عبد الرزاق، مستقبل صحافة البيانات في العقدين   (2)
 )موقع إلكتروني(. ،صحافة البيانات: المستقبل القادم للصحافة الحديثة، نون بوست (3)

(4) Christina, Visualization and Interactivity in Data Journalism Projects. (p47). 
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الذي تكون فيه البيانات    أشكال العمل الصحفي  أحد   أنهاويعرفها معهد الجزيرة لإلعالم  
 .(1) يستجوبه الصحفي هي العنصر الذي

  اأكثر تبسيطً   عرًضاالصحافة التي تستخدم البيانات لعرض القصص    أنها  ويعرفها الباحث
 اتخاذ القرارات المناسبة نتيجة تبسيط البيانات. في  تساعد القراءف ،اقناعً إوأكثر 

على النظرة الضيقة لصحافة البيانات، وحصرها في مجرد األرقام والرسوم   ويتحفظ الباحث
الدراسات الصحفية العربية التي تعاملت   مع كثرةخاصة  وب "اإلنفوجرافيك"،  بس  ةالمعلوماتية المعروف

حافة "اإلنفوجرافيك"، إذ يعتقد الباحث أن اإلنفوجرافيك  مع صحافة البيانات أنها المرادف نفسه لص
 ميع أشكاله وأنواعه أداة وشكل واحد من أشكال صحافة البيانات. جب

لسرد القصص الصحفية الثرية    مستحدثةً   صحافة البيانات طريقةً   عد   إلى    يميل الباحثو 
تخاطبه   الذي  الجمهور  وكذلك  وأرقامها،  ومعلوماتها  وبياناتها  ومصادرها  وأهدافها  أسئلتها  في 

التأثير   األرقام  ف وتستهدف  عن  الشكلي  البصري  التعبير  حدود  تتجاوز  الصحافة  هذه  وأن  يه، 
أدوات وأشكال الوسائط   والمعلومات في صور مرئية متنوعة من رسوم معلوماتية إلى توظيف كل

المتعددة المدعومة بالبيانات، لصناعة محتوى وإنتاج قصص ومشاريع صحفية متكاملة، تعكس  
حجم الجهد الصحفي المبذول، ومستويات حرية الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها، وكذلك  

 مدى موثوقيتها والشفافية فيها واألثر من ورائها. 

 سمات صحافة البيانات: 
تمكن    ،صحافة البيانات   فيوبحثه   ،الدراسات والمقاالت   عشرات الع الباحث على  اط     ومن

 المتمثلة في اآلتي: ،صحافة البيانات من فهمه العام للموضوعمن تحديد أهم خصائص 

كونها صحافة قائمة على تزويد الجمهور ل  ،بالدقة  اأساسيًّ   اهتماًما  البيانات تهتم صحافة  الدقة:   .1
 . موضوعات ذات بعد ثقافي ومعرفيب

بالبحث    ن وال يكتفو   ،يهتم صسسسحفيو البيانات في البحث العميق عن المعلومات والبيانات عمق: ال .2
 السطحي أو العام عن المعلومات.

  تماًما،جميع البيانات والمعلومات في صسسسسسسسحافة البيانات يجب أن تكون صسسسسسسسادقة   المصتتتتتدا ية: .3
 ة أو منزوعة من سياقها.أ وغير مجتز 

 

 (. 9)ص ،عالم، صحافة البياناتمعهد الجزيرة لإل (1)
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أ .4 ل  ساليبتستخدم  ت:  األخبار  سردجديدة  البيانات  من  فصحافة  متنامية  مجموعة  ضم 
  من جمع األخبار   اوقد تتضمن أي شيء، بدءً   ،والمناهج لرواية األخبار  واألساليب   األدوات 
تطبيقات األخبار والتوضيح المرئي    أكثرإلى    وصوالً   ، التقليدية بمساعدة الكمبيوتر  بالطريقة 

بهدف  اتطورً  جميعً   ،والتحليالت   المعلومات   توفير،  واألحداث   التعريفنا  القضايا  بأهم 
 اليومية. 

من البيانات أو   الفرصسسسسسسسسسة لهم للبحث في مجموعةعبر إتاحة   إشسسسسسسسسسراك القراءب: التفاعلية .5
 فلترتها. 

ضسسسسيق الفجوة بين المتخصسسسسصسسسسين في مجال اإلحصسسسساء تُ فهي   قائمة على تحليل األرقام: .6
لها إلى معلومات ياألرقام وتحو فك طالسسسسسسسسسسسسسم  ، لتتمكن في النهاية من  الكلمات   اعوصسسسسسسسسسسسسن  

 بسيطة ويسيرة الفهم.
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 المطلب الثاني 
 واقع صحافة البيانات 

القصص  به  تقدم  الذي  المعتاد  والطابع  للصحافة،  التقليدي  بالشكل  يكتفي  العالم  يعد  لم 
  في اإلخبارية، فتأثير التطور في تكنولوجيا األدوات المستخدمة في العمل اإلعالمي امتد ليؤثر  

في عالم مفتوح تتعاقب فيه األخبار من كل اتجاه ومن مصادر    ما دمناالمستقبل وخصائصه، و 
الهائل من   الف  متعددة الكم  التعامل مع هذا  قادر على  ابتكار نوع جديد من الصحافة  بد من 

، اوجذابً   اومباشرً   اسلسً   عرًضاالمتلقي    في البيانات وتحليلها لعرض مدلوالتها ونتائجها وتأثيرها  
بدياًل  تعد  البيانات ال  التقليدية  وبذلك فإن صحافة  ت  ،عن الصحافة  لها، فهي    تيح وإنما إضافة 

 . امجموعة جديدة من المهارات للبحث في المصادر الرقمية وفهمها وتوضيحها مرئيًّ 

تي  الالشعارات  ،و بين الحين واآلخر يظهر في عالم الصحافة العديد من العبارات الطنانة  
صداها،   تتبلور  فيتردد  أخيرً   وإماإما  أخذ  وقد  بالبيانات  تختفي،  المدفوعة  الصحافة  مصطلح  ا 

"Data Driven Jornalism ًوتيرة متزايدة في غرف األخبار حول العالم، وبات يستخدم بدال "  
 .(1) (، الذي استخدم لعقود طويلة من الزمنCARمن مصطلح التقارير بمساعدة الحاسوب )

 اجديدً   اصحفيًّ   ان صحافة البيانات ال تعد منهجً فإ  االرغم من أنه مصطلح حديث نسبيً على  و 
بقدر ما هي تطور منطقي لممارستنا الصحفية اليومية، من تتبع لألحداث وجمع للبيانات، ومن  
ثم سردها في قصص صحفية، لكنها تختلف في اعتمادها األساسي على البيانات واألرقام للوصول 

اإلحصا  استخدام  على  فقط  تعتمد  األحيان  كثير من  وفي  الصحفية،  القصة  والرسوم  ئي إلى  ات 
 ة. البياني

  اعتماًدا أنماط الصحافة التقليدية هو اعتمادها    جميعفما يجعل صحافة البيانات مختلفة عن  
ن قصصهم الخبرية بين ثنايا األرقام، ويضيفون إليها  و يجد الصحفيف  ،على قواعد البيانات   اأساسيًّ 
ر الذي  جديدًة، فتصبح األداة الرئيسة لكشف وشرح سياق الخبر هي البيانات، أو المصد   اأبعادً 

تظهر   أن  لها  كان  ما  التي  الصحفية  للقصة  جديدة  زوايا  عن  للكشف  إليه  غياب  مع  يستند 
 . (2) البيانات 

ونشرها   المعلومات  عن  البحث  هو  أساسي  محور  على  تقوم  كانت  التقليدية  الصحافة 
والكم الهائل من المعلومات والبيانات    ،للجمهور أو المتلقي، لكن األمر اختلف نتيجة وفرة البيانات 

 

 . (15)ص ،العراقي، عمرو، مقدمة في صحافة البيانات (1)
 . المرجع السابق (2)
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األمر  فالمتداولة،   التقليدية  اتحديً أوجد  هذا  الصحافة  وتطور شبكة  و   ،أمام  المواقع  آالف  وجود 
 . (1)كله دفع الصحفيين لالنتقال لشكل جديد من الصحافة هي صحافة البيانات  نترنت اإل

تحد ٍ  يعيش حالة  التقليدي  الحالي لإلعالم  الكبير في اإلعالم  حا   معالوضع  لة االنفجار 
بعدما تعددت   ،اإلعالم التقليدي في االمجتمعي أو ظاهرة المواطن الصحفي التي بدأت تؤثر كثيرً 

حتى الشخصيات الرسمية والسياسية تأثرت بالسوشيال ميديا، لذلك ال بد من   ،مصادر المعلومات 
 ،محاولة استغالل هذه المنصات لصالحهاإضافة ل  ،وتحلياًل   اوتقديم مواد أكثر عمقً   ،تطوير عملها

 . (2) ومواكبة تطورها

األول هو    :ني  وللوصول إلى فهم واضح لمفهوم صحافة البيانات سنجزئ المصطلح إلى شق  
لصحافة   ينهما المكونصفتالصحافة، والثاني هو البيانات، وسنعرض مفهوم كل منهما على حدة، ب

 البيانات.

فالصحافة هي مهنة جمع األخبار، وتحليلها، والتحق ق من مدى مصداقي تها قبل تقديمها 
ة؛ سواًء كانت سياسي ًة، للجمهور، وتكون هذه األخبار في معظم األحيان ُمتعل  قًة باألحداث الُمستج   د 

حافة غذاء  أو ثقافي ًة، أو محلي ًة، أو رياضي ًة، وغيرها الكثير من المجاالت الُمختلفة، وُتعد  الص 
الفكر اليومي  لإلنسان؛ فهي ُتتيح له معرفة ما يدور حول ه من ُمستجد ات األحداث في مختلف 

 .(3) شؤون الحياة

موعة الحروف أو الكلمات أو األرقام أو الرموز أو أما مصطلح البيانات فيشير إلى مج
 .(4) الصور الخام المتعلقة بموضوع معين

وبإسقاط هذا المفهوم للبيانات على العمل الصحفي، نجد أن البيانات هي المادة الخام ألي  
صورتها األولية، ولكن عمليات الترتيب    فيعمل صحفي، وتكون بال قيمة لدى القارئ إذا نشرت  

تسرد في سياق محدد والت تنتج معلومات  الصحفي  بها  يقوم  التي  والمقارنة  مكونة قصة    ،حليل 
 .(5) إدراك المعنى الحقيقي لهذه البيانات  فيصحفية تساعد القارئ 

 

 . 17/5/2020أكرم، األحمد، مدير المركز الصحفي السوري، مقابلة عبر واتساب بتاريخ  (1)
 . المرجع السابق (2)
 .https://mawdoo3.com، 2020/ 7/5 إلكتروني، تعريف الصحافة، موقع (3)
 (. 37( العراقي، عمرو، أساسيات صحافة البيانات، )ص4)
 . 25/5/2020مها صالح الدين، صحفية مصرية مختصة بصحافة البيانات، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ    (5)

https://mawdoo3.com/
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  مثل: في صحافة البيانات، في دول عربية عدة    ةالعربية خطوات جيد   الصحفلقد خطت  
 .(1) وبعض دول الخليج ،واألردن ،مصر

لى جانب التوثيق، والجانب  إ،  ومذهاًل   االفتً   االسعودية تطورت صحافة البيانات تطورً وفي  
هذا النمط من الصحافة   لقىوسي والوطن، ،ومكة ،كالرياض  ،الصحف التقني، وذلك في عدد من

  ، من الجمهور، ولكن ليس بالحجم الذي يلغي الصحافة التقليدية التي سيبقى لها جمهورها  قباالً إ
 . (2) أطول لتطويره واالرتقاء به   إلى وقت مط يحتاج هذا النف

نفوجرافيك(، واالبتكار في لتوسيع محتواها وتطوير )اإل  إلى وقت وجهد وتحتاج الصحف  
 اإلخبارية.عرض المواد 

  ا فوضويًّ   اكمًّ بواسطتها  الصحفي    حو  ليُ إذ  تسمى صحافة البيانات صحافة تنظيم الفوضى،  و 
من بيانات ال قيمة أو معنى لها إلى قصة صحفية بصرية يمكن أن تختزل الكثير من المعلومات  
المهمة والمفيدة عبر رسوم بيانية وأشكال، وعرضها على القارئ في صورة جذابة. إن هذا النوع 

 .(3)عتمد على األرقام لسرد القصةيمن الصحافة  

  و البيانات وطرق نشرها، ويستخدم صحفي   وتجمع صحافة البيانات بين أساليب البحث عن
البيانات لتحقيق ذلك العديد من البرامج لربط وتحليل حزمة واحدة من البيانات أو أكثر بطريقة  
آلية لجعلها مقروءة، لتكشف البيانات للقارئ عن قصة صحفية تحتوي على كم من المعلومات  

بل   ،قصة صحفية ال تقتصر على النص فقطبمات  و م هذه المعلقد  ، وتُ االتي لم تكن واضحة مسبقً 
 مختلفة قد تكون ثابتة أو تفاعلية.  اا في تصور بصري جذاب، يأخذ صورً تعرض دائمً 

البيانات    فيويرجع الفضل في كثرة القصص الصحفية المدفوعة بالبيانات إلى الحجم الهائل  
المتاحة حاليً  تو   ، االرقمية  إلى  يماإضافة  التي  البرمجيات  كم  فر  وعرض  لتحليل  استخدامها  كن 

 ، فرة في الماضياكثيف من البيانات في أشكال وتصميمات جذابة، وهذه المقومات لم تكن متو 
افقد   العمل  قائمً لكان  لنقل األخبار من موقع حدوثها  اصحفي  الميدانية  التغطية  وكانت   ،على 

تتدفق  فاليوم  أما  ية،  مانشيتات الصحف الصباحية تقتصر على ما حدث في مساء الليلة الماض
عبر وسائل ومنصات مختلفة، ونتيجة    اوتنتشر سريعً   ،مصادر متعددةبواسطة  البيانات واألرقام  

 

المستشار اإلعالمي والباحث في الشؤون    ،لقنوات الرياضية السعودية سابقاً لعام  المدير  الد. صالح آل ورثان،    (1)
 . 18/4/2021اإلعالمية، مقابلة عبر واتساب 

 المرجع السابق.  (2)
 . 6/2021/ 22صالح الراشد، األمين العام لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ    (3)
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على الوصول إلى البيانات وتصفية هذا التدفق   الك أصبحت الحاجة إلى أن يكون الصحفي قادرً ذ ل
 .(1) المستمر وتحليله أكثر أهمية من نشر البيانات كما هي

 :(2)صحافة البيانات مراحل تطور
، أجريت تحقيقات باستخدام البيانات بشأن نفقات سفر السياسيين  اعامً   150منذ أكثر من  

وآخر عن أعداد الجنود الذين ذهبوا هباًء، بسبب سوء الرعاية الصحية بين صفوف قوات الجيش  
باستخدام الخرائط إلظهار   جري تحقيق آخرأُ في حين  أثناء الحرب في جزر القمر،  في  البريطاني  

 مدى الفقر الذي تشهده العاصمة البريطانية لندن.  
وفي كل مرة كان السعي الدائم من الصحفيين لجعل البيانات أكثر سهولة لنقلها إلى القارئ 
هو المحرك الرئيس وراء تطور صحافة البيانات، فجاءت المحاوالت األولى خالية من التصميمات  

 .  اإلى افتقارها إلى التقنيات البرمجية المتاحة حاليً  انظرً  ،واأللوان المبهرة
اكتشافً  ليست  اليوم  نعرفها  التي  البيانات  العمل اجديدً   افصحافة  في  جذور  لها  ولكن   ،

" عندما  CARسمى كتابة التقارير بمساعدة الحاسوب "ت، وعرفت بما  م1950الصحفي منذ عام  
تطبيقات الحاسب اآللي وبرامج التحليل واإلحصاء لتحليل البيانات،  بدأ الصحفيون في استخدام  

وعلى رأسه التطور    ،نواحي الحياة  لثم تطور العمل الصحفي ليواكب التطور الذي حدث في ك
 التكنولوجي، ما ساهم في ظهور ما نطلق عليه اآلن مصطلح صحافة البيانات. 

 : أهمية صحافة البيانات
صحافة البيانات هي الشكل الذي    وعليه فإن،  اخبر يتغير تدريجيًّ تلقي الفي  سلوك الجمهور  

المعلومات،   تلقي  ناحية  من  للجمهور  المتطور  السلوك  ويتجه  فيناسب  يميل  أصبح  الجمهور 
 ها. إلي صورة أو تعبير صغير عن المعلومات التي يحتاجفي لمشاهدة الخبر 

وهو    ،ر سلوك المتلقيم مواكبة تغي  هذا السلوك المتغير والمتواصل يحتم على وسائل اإلعال
 .(3) ودقةً  وأكثر تحلياًل  اما يدفع باالهتمام أكثر بصحافة البيانات التي تكون أكثر عمقً 

أهميتها   وتكمن  كبيرة،  أهمية  البيانات  تحو   في  لصحافة  كمًّ كونها  البيانات    هائاًل   ا ل  من 
 ،بعد تعدد مصادر الخبر  اخصوًص   ،ف لغة األرقام بما يعكس واقعناواألرقام إلى معلومات، وتوظ  

 

 . (16)ص ،العراقي، عمرو، أساسيات صحافة البيانات (1)
 المرجع السابق.  (2)
 .مرجع سابقأكرم، األحمد،  (3)
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تعد   والرياضية    اجديدً   انمطً إذ  االجتماعية  الجوانب  في  معلومات  لتقديم  الصحافة  أنماط  من 
المعلوم،  والصحية في  لمشاركته  الجمهور  اهتمام  والدقةوتكسب  الموضوعية  قيم  وتفعل  في ة  ، 

 .(1) ، والوصول إلى الحقيقةةتحري المعلوم
العمل اإلعالمي،   كبيرة في  أهمية  البيانات  نمطً فهي  لصحافة  في عرض   امختلفً   اتمثل 

عامل مع األحداث المختلفة من منظور  ت كذلك تعطي ميزة الو األخبار ومعالجتها والتعامل معها،  
أبرز الميزات التي أضفت على صحافة البيانات    تيةالسطور اآل في  ، وسنوضح  ينورؤية مختلف

 :(2) األهمية

 م في تشكيل أرشيف معلومات وبيانات واقعية للمؤسسة. ه أهميتها في كونها تس  كمنت .1
وإبراز مكانتها من   ،المؤسسةعن  تكمن أهميتها في كونها تعكس الصورة العلمية المعرفية   .2

 الناحية العلمية والرقمية. 
تكمن أهميتها في إظهار الدور البحثي العلمي للمؤسسات بناء على معلوماتها وبياناتها   .3

 عليها في البحوث والدراسات العلمية.   د عتمالرقمية التي يُ 
العلمية .4 الناحية  المؤسسات من  بين  والعلمية  الرسمية  العالقات  تملكه من    ،تفصيل  لما 

هي مرجعية علمية لهذه المؤسسات يمكن االستفادة   عليهو   ،قاعدة بيانات ومعلومات موثقة
 ستراتيجيات والخطط.  منها في وضع اإل

وكذلك تتضح    ،البيانات على مستوى القراء والمؤسسات   تتضح أهمية صحافة  ومما سبق
 ها المجتمع بكل مكوناته. إلي قيمتها المعلوماتية التي يحتاج

  بصفتها وعليه فإن صحافة البيانات تكتسب أهمية    ،بد له من أهمية  ن أي مطبوع يصدر الإ
التأويل والتحريف بتصل  البيانات والمعلومات الدقيقة الموثقة التي ال ت   ىاألولى عل   تركز بالدرجة

  ى أهمية صحافة البيانات عل وبناء على ذلك يمكن تقسيم ،أساس أنها من مصادرها الرئيسة ىعل
 :(3) يتالنحو اآل 

  

 

المستشار اإلعالمي والباحث في الشؤون    ،االسعودية سابقً لقنوات الرياضية  لعام  المدير  الد. صالح آل ورثان،    (1)
 . 18/4/2021اإلعالمية، مقابلة عبر واتساب 

 . (306سالم، محمد، صحافة البيانات، )ص (2)
 (. 305المنفي، صحافة البيانات: طرح معرفي )ص  (3)
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 :(1)أهمية صحافة البيانات للمتلقي .أ
مجاالت العلم  تكتسسسسسسسسسسب أهميتها من كونها تقدم بيانات ومعلومات تخصسسسسسسسسسصسسسسسسسسسية في .1

 مفيدة غير قابلة للشك.المتعددة بصورة رقمية 
على التعسامسل مع    نيسًّامب اعمليسًّ   نساءً عقليسة القراء ب بنيتكتسسسسسسسسسسسسسسسسب أهميتهسا من كونهسا ت  .2

 القتناع االتجاهات وتكوينها. ةً األرقام أدا 
  ىعل   ةالمبني  البيانات والمعلومات بواسسسسسسسسسسسسسسسطة  تقدم قيمة االسسسسسسسسسسسسسسستماع المعرفي الذهبي   .3

 .المبنية على الواقعية ،لتسلية والتثقيفالمنفعة المعلوماتية التي تسهم في إحالل ا
 :(2)أهمية صحافة البيانات للمؤسسة  .ب

  أهميتهسا في كونهسا تسسسسسسسسسسسسسسسهم في تشسسسسسسسسسسسسسسكيسل أرشسسسسسسسسسسسسسسيف معلومسات وبيسانسات واقعيسة  كمنت .1
 للمؤسسة.

  تبرزو  ،المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةعن  تكمن أهميتها في كونها تعكس الصسسسسسسسسسسورة العلمية المعرفية  .2
 مكانتها من الناحية العلمية والرقمية.

معلوماتها    تكمن أهميتها في إظهار الدور البحثي العلمي للمؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات بناء على .3
 العلمية. عليها في البحوث والدراسات  عتمد وبياناتها الرقمية التي يُ 

الناحية    تكمن أهميتها في تفصسسسسسيل العالقات الرسسسسسسمية والعلمية بين المؤسسسسسسسسسسسسات من .4
مرجعيسسة علميسسة    هي  عليسسهو   ،تملكسسه من قسساعسسدة بيسسانسسات ومعلومسسات موثقسسة  العلميسسة لمسسا

 والخطط. ت ستراتيجيااإل لهذه المؤسسات يمكن االستفادة منها في وضع

 : في اآلتي ةً وتكمن أهمية صحافة البيانات عام
 إنقاذ المؤسسات الصحفية:  .1

على مدار السنوات األخيرة، فقد تخلت العديد من    امتصاعدً   ايبدو أن الصحافة تواجه خطرً 
لعزوف عدد كبير من القراء   اعن إصداراتها الورقية نظرً  مالمؤسسات الصحفية الكبرى حول العال

شيوع ثقافة الحصول المجاني على المعلومات، ما تسبب في تراجع    مع  عن مطالعة الصحف،
 . (3) مبيعات الصحف الورقية وانخفاض عائداتها

 

 . (2ات الرسمية )صئيمحمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصا (1)
 . (306)ص ،المنفي، صحافة البيانات، طرح معرفي (2)
 . (32العراقي عمرو، صحافة البيانات، )ص (3)
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ا  بلغ عدد قراء الصحف الورقية في العالم حاليًّ   إذ   ،للصحافة  ا صعبً   اوتعكس األرقام وضعً 
المقابل    1.7نحو   يتعاملون مع اإل  3حوالي  يوجد  مليار شخص، وفي    نترنت مليارات شخص 

والصحافة اإللكترونية، ويتوقع "فيليب ماييرز" مؤلف كتاب "النهاية الحتمية لإلعالم الورقي" أن  
 . م2043ة الورقية ستنتهي مع حلول عام  الصحاف

لذا فنحن أمام نقطة تحول حاسمة في الطريقة التي تدار فيها غرف األخبار، والبقاء فقط 
لمن يدرك متغيرات العصر ويتكيف معها، فالمحتوى الذي كانت تضمه النسخة الورقية ال يتماشى  

 مع قواعد النشر اإللكتروني اآلن.  

 :ثيف للبياناتالتعامل مع التدفق الك .2

إن البيانات حولنا في كل مكان نذهب إليه، وفي كل ما نقوم به من أعمال بسيطة تتولد 
الطريق في  نقطعها  التي  المسافات  البيانات،  من  جديدة  البسيطة  ،تيارات  وحتى    ،ومشترياتنا 

لكن    ،قياسها  امكالماتنا الهاتفية، كلها مصادر وأنواع مختلفة من البيانات كان من الصعب قديمً 
ومن    ر،اآلن وبفضل تطور برامج الحاسوب أصبحت هذه البيانات البسيطة قابلة للقياس والحص

رها  عبر سلسلة زمنية طويلة أو حص  ت معالممكن أن تتحول إلى كومة كبيرة من األرقام إذا جُ 
 على نطاق واسع.  

فرة لديه اهذا التدفق المتزايد للبيانات أن يتعامل مع البيانات المتو   معويجب على الصحفي  
أنها فرصة يمكنه من خاللها إظهار الكثير من المعلومات والعالقات المتشابكة والمتداخلة بين  

 وتفسير مدلولها وأثرها للقارئ.  ،البيانات 
والعثور    ،يحة كان علينا تكريس معظم جهودنا في البحث عنهانات شح ا فعندما كانت البي

خرج منها  نحللها و ن لكن اآلن بعد أن أصبحت البيانات وفيرة بات من المهم أن نعالجها و   ،عليها
 بقصص صحفية. 

 : ريتغيَّ  المتلقي .3
فالقارئ الذي كان يستقطع من يومه    ،إن الصورة النمطية عن قارئ الصحف قد تغيرت 

في الوقت الراهن، كما أن سمات    اليتصفح الجريدة في شرفة منزله لم يعد موجودً بضع ساعات  
 .(1)مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ا تماشيً  ا،القارئ تغيرت سريعً 

 

 . (4)ص ، ات الرسميةئيمحمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصا (1)
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األنماط الصحفية األخرى هو أنها ترتكز على الطريقة    جميعوما يميز صحافة البيانات عن  
لتمنح    ،التي تعرض بها القصة الصحفية، كما أنها تعتمد على الصورة البصرية أكثر من النص 

 ُيمك  ن القارئ من استيعاب العالقة مع البيانات.  ا جذابً  القصة الصحفية شكاًل 

 :طريقة لرؤية األشياء الخفية .4

خبرية بحد ذاته، فوجود تسريبات من البيانات عن حرب العراق   وجود البيانات هو قصة
هو خبر بالتأكيد، لكن الخبر األكثر أهمية هو ما بداخل هذه التسريبات من أرقام وتحليالت تكشف 

المعركة  دارت  كيف  الضروري    ،للقارئ  من  لذا  األموال،  ُضخت  أين  تغطيتها  لومن  لمحررين 
للبحث عن عالقات تشابه أو اختالف تتماشى مع رغبة    ،انات والبحث والتدقيق داخل قواعد البي

 .(1)القارئ في معرفة التفاصيل المثيرة خلف القصة الصحفية 
البيانات مهمة قدرتها على كشف زوايا جديدة في القصة الصحفية،   وما يجعل صحافة 

د  و ضعف الوجفعرض خريطة تفاعلية عن انتشار حاالت السرقة باإلكراه يقودنا إلى التساؤل عن 
ها لوال أن  فيأو انتشار األسلحة غير المرخصة، وكلها زوايا جديدة ما كان لنا أن نفكر    ،األمني

 ها. بشأنالخريطة األولى دفعتنا إلى طرح العديد من التساؤالت الجديدة 

 : رؤية جديدة لسرد القصة الصحفية .5
وسرد    ،الحصول على القصص الصحفية  :العمل الصحفي قائم على عنصرين رئيسين هما

ضاف إليهما إال عبارة  توال    ،تلك القصص للقراء، وهذان العنصران هما أساس صحافة البيانات 
من بين ثنايا    ،أي الحصول على القصص الصحفية بأفضل طريقة ممكنة  ،"بأفضل طريقة ممكنة"

ية بأفضل طريقة ممكنة، أي  إضافة إلى سرد القصة الصحف  ،أطنان هائلة من األرقام والمعطيات 
وفي الوقت ذاته   ،بطريقة مبتكرة تناسب الكم الهائل من المعطيات الذي تحتويه القصة الصحفية

 تتماشى مع تطلعات القارئ ورغبته في التفاعل مع المحتوى.  

تزيد صحافة البيانات من مصداقية المعلومات التي يتضمنها التقرير والقصة الصحفية،  
ومات لمصادر رسمية حكومية أو دولية أو إحصائية رسمية، ما يضفي على التقرير  نسب المعلفتُ 

 .(2) الدقة والموثوقية، ويمكن للقارئ المتشكك أن يرجع لهذه البيانات ليتأكد من صحتها

  

 

 . (32العراقي عمرو، صحافة البيانات، )ص (1)
 . (4)ص ، ات الرسميةئيمحمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصا (2)
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 :لة لتوفير الوقتيوس .6
  بير أثناء العمل على كم كفي  وبخاصة    ،تساعد صحافة البيانات الصحفي في توفير وقته

كانت المشكلة الرئيسة التي واجهت فريق العمل هي إمكان البحث داخل الملفات فقد  من البيانات،  
وسرعان ما تغلبوا عليها بمساعدة مطوري البرمجيات الذين عملوا على تطوير برامج    ،المصورة

 .(1) تقنية متطورة

 :(2) مجالت صحافة البيانات
ستراتيجيات اإلقناعية أصبحت الضرورة  إو   بنائهاألهمية صحافة البيانات ودقتها ومعلومات  

ت أن  بد  بعينها ال  تفرض مجاالت  البيانات تابعها  العلمية  وقيمتها  ي   بما  صحافة  ناسب طبيعتها 
 وهي:  ،العلمية والرقمية، ولهذا نستعرض أهم المجاالت التي تتناولها وتركز عليها

البيانات والمعلومات الضخمة بهدف  .1 التقارير المعملية المعتمدة على الحاسوب وقواعد 
 تقديم معلومات وحقائق إخبارية صحفية مميزة متصلة بالواقع. 

واإل .2 بالمخططات  الصلةالقيام  في  تستخدم  التي  البيانية  المعلوماتية    ذاتها   ستراتيجيات 
 الني أو المنطقي.  بالجمهور واألعمال اإلقناعية باألسلوب العق

الرقمية .3 البيانات  مجاالت   ،تصوير  أهم  من  يعد  المجال  البيانية،  وهذا  لكونه    الصحافة 
إليه  يحتاج  الذي  الرقمية  والبيانات  المعلومات  يقوم على  الذي  المحاكاة  يعكس أسلوب 

من    اقريبً   اتصوريًّ   نقاًل مات والبيانات  و الكثير من الباحثين والمختصين من أجل نقل المعل
 الواقع والمنطق العلمي.  

ا على البيانات والمعلومات الرقمية ذات الصلة المباشرة  وهذا يعتمد كثيرً   ،التصوير التفاعلي .4
التي   بالموضوعات  من في    ُتنشروالتفاعلية  النوع  إ  ،الصحف  هذا  درجة إذ  يعكس  نه 

أصل العمليات مجال من الوهذا  ،جعال  تُ التفاعل والمشاركة بين القراء والموضوعات التي  
 ويتم ذلك باستخدام الوسائط التفاعلية الحركية.  ،االتصالية العلمية

التفاعلية .5 البيانات  إذ    ،األلعاب  صحافة  المجال    فيتعتمد  البيانات   علىهذا  استخدام 
االعتماد على أساليب األلعاب ب  ،والمعلومات الرقمية في تنشيط الذاكرة والفكر لدى القراء

حقق وظيفة المتعة والتسلية المعرفية بما تتضمنه من تنوع في األسلوب التفاعلية التي ت 
 والطريقة المعرفية التي تقدم بها المعلومات والبيانات الجامدة.

 

 . العراقي، لماذا صحافة البيانات اآلن؟ )موقع إلكتروني( (1)
 . (307+ 306)ص المرجع السابق،  (2)



68 

 :(1) أهداف صحافة البيانات
 ضرورة مشاركة الناس في نشر المعلومات وصياغتها والحصول عليها.   .1
 التركيز على دمج الجمهور المستهدف في أحداث المجتمع ومتابعتها.   .2
والبرامج الفنية التي تتعامل مع البيانات  نترنت االستفادة من التطور العلمي في مجال اإل .3

 أكثر حيوية ودقة.  تعاماًل والمعلومات 
 العامة إلى أرقام يمكن فهمها في أسرع وقت. والمعلومات ويل البيانات  العمل على تح .4
تبسيط المعلومات وتقديمها في صور فنية وبصرية جذابة باستخدام الرسوم البيانية واأللوان  .5

 واألحجام في عملية المعالجة والتوضيح.  
ية بأساليب القضية البصرية الرقم  بواسطةتسهيل الفهم لدى القارئ للقضايا المجتمعية   .6

 يتصف بالدقة المعلوماتية.    بشأنهاوهذا من شأنه تشكيل رأي عام  ،المعالجة
والمعلومات والبيانات الحالية بصورة    عولجت،إبراز الفوارق في المعلومات التي سبق أن   .7

 استخدام الرسوم البيانية وغيرها من األشكال الفنية.  برقمية جديدة 
واألبحاث العلمية والصحفية    ،دة في العمل الصحفي عامةاالستخدام الجيد للتقنيات الجدي .8

 البيانات الدقيقة التي تدعمها صحافة البيانات.بواسطة   ،خاصة
 : (2) أهداف رئيسة هي ةويسعى فريق صحافة البيانات لتحقيق ثالث 

 تمكين القارئ من اكتشاف معلومات ذات صلة بحياته الشخصية.   .1
 . الالنتباه وغير معروفة مسبقً الكشف عن معلومات مثيرة  .2
 مساعدة القارئ في فهم القضايا المعقدة.  .3

 :(3)أنواع البيانات
العددية البيانات  البيانات:  من  نوعان  العددية  ،يوجد  غير  عليه    ،والبيانات  نطلق  ما  أو 

 والبيانات الكيفية.   ،البيانات الكمية

عيار ترتيبي تصاعدي أو تنازلي، : هي بيانات رقيمة يمكن قياسها وفق مالبيانات الكمية .1
 من أمثلة البيانات الكمية عدد األهداف التي سجلها فريق معين في بطولة معينة.  و 

 

 . (313)صمرجع سابق، سالم، محمد،   (1)
 .العراقي، عناصر فريق العمل في صحافة البيانات )موقع إلكتروني( (2)
 . (66بلعيد، نهى، دليل صحافة البيانات، )ص (3)
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كل ول  ،: هي بيانات وصفية، غير رقمية، تتكون من مجموعات مختلفةالبيانات الكيفية .2
 ا من أمثلة البيانات الوصفية تصنيف المهن في المحافظات وفقً و مجموعة خصائصها،  

 أو أنثى(.  اللجنس )ذكرً 
دون وجود أي طرف آخر،   ة: هي بيانات يحصل عليها الصحفي مباشر البيانات األولية .3

أو   ،جمع هذه البيانات عبر استمارات استطالعات الرأي والمقابالت الشخصية تُ وعادة ما  
 تجربة المالحظة الشخصية للظواهر االجتماعية.  

: هي بيانات يحصل عليها الصحفي من المؤسسات المعتادة على نشر  البيانات الثانوية .4
منشورات المعهد العالمي لإلحصاء بتونس    مثلبدراسات إحصائية،    إجراءتقارير أو على  

استغالل هذه البيانات ثم يمكن للصحفي    ،لسكان كل عشر سنوات ل  اتعدادً   جري الذي ي
 .مثاًل  لفهم الممارسات الجديدة للتونسيين

 متطلبات صحافة البيانات: 

البيانات الرقمية التي يعتمد عليها في بناء محتويات  .1 البيانات   تحديد مصادر   ، صحافة 
 .(1) التعامل مع مصادر البيانات مباشرةً  ا لألنماط والصيغ المتعارف عليها في سبلوفقً 

البيانات  .2 للبحث في  فنية عالية  ذات جودة  يناسب   ،الرقمية  اعتماد محركات مميزة  بما 
 .(2) الجداول البيانية وكيفية التعامل مع، ملفات صحافة البيانات 

في يعرف بالبحث    ما  وهو  ،في صحافة البيانات   ابحثيًّ   ااالختزال أسلوبً   ى االعتماد عل  .3
 جزء من العنوان. 

الت .4 تطور  مواكبة  عامةضرورة  خاصة  ،كنولوجيا  المعلومات  الناحية    ،وتكنولوجيا  من 
 .(3) التوظيف والناحية الفنية في استخدام ،المتعلقة بطرق المعالجة

 ،ذات العالقة بالبيانات   ضرورة ربط التواصل المعلوماتي مع الجهات والهيئات والمنظمات  .5
منها  ،ومعالجتها مصداقيتها   ، والتحقيق  تأكيد  أجل  صحافة   ،من  في  توظيفها  وإمكان 

 .البيانات 

  

 

 .)موقع إلكتروني( ،مهارات أساسية لتصبح صحفي بيانات 4العراقي،   (1)
 (. 311المنفي، صحافة البيانات: طرح معرفي )ص (2)
 (. 311ص ) ،المرجع السابق (3)
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 أنواع صحافة البيانات:
خمسة أنواع من مشاريع صحافة    ميغان نايت الصحفي المختص بصحافة البيانات  اقترح  

عرضها فيها على    والطرق التي  ،يعتمد هذا التصنيف على نوع البيانات التي تتضمنها، و البيانات 
 :(1) النحو اآلتي

: تشسسسسسسسسير إلى القضسسسسسسسسايا الموجودة في أعين  لقصتتتتتص اإلخبارية المستتتتتتندة إلى البياناتا .1
األرقام وراء األخبار أمثلة نموذجية هي مشسسسسسسساريع صسسسسسسسحافة البيانات   وتكشسسسسسسسف ،الجمهور

 نتائج التصويت. على االنتخابات أو
الموضسسسسسسسسوعات التي تهم المجتمع المحلي   : تنطوي علىقصتتتتتص رواية البيانات المحلية .2

توفر عسادة  ، و مصسسسسسسسسسسسسسسسادرمن ال  من المنظمسات اإلخبساريسة المحليسة ذات الحجم الصسسسسسسسسسسسسسسغير
 .البيانات هذه الحكومات 

قد ، و تحليل شسسسسسسسسسسسامل بواسسسسسسسسسسسسطةوراء األخبار  ما حقائق   : يحاول شسسسسسسسسسسسرحالتحليل والخلفية .3
  وتجمع بين البيانات العامة وبيانات   ،حتى تكتمل عدة اتسسسسسسسسسستغرق هذه المشسسسسسسسسساريع أشسسسسسسسسسهرً 

 تحليل المراسل.
على الغوص في أكوام   اعتمسسسساًداالتحقيقسسسسات العميقسسسسة    بنىتُ :  عميقتتةالغوص  التحقيقتتات   .4

 من جانب من الجوانب المخفية والمجهولة.التي يمكن أن توفر عادة أكثر البيانات 

، وتتخذ  اكبيرً   اعتماًداصحافة البيانات هي صحافة تعتمد على الحقائق  ويرى الباحث أن  
وتبتعد عن الرأي والكلمات    ،مكن تحويلها لقصص مدفوعة بالبيانات من األرقام والبيانات مصادر ي

 .وتعتمد على التعبير عن واقع أو حجم المشكلة من خالل األرقام والوقائع ،الفضفاضة
العالم  د  تع البيانات حاضر الصحافة في  الصحف   يةأغلب   خاصة أن،  هاومستقبل  صحافة 
ا في العالم العربي فبدأ مكاملة متخصصة فقط في صحافة البيانات، ألديها فرق    ت أصبحالعالمية  

بعض التجارب والمحاوالت ، فنشأت  اتدريجيًّ   ايأخذ منحنى تصاعديً االتجاه نحو صحافة البيانات  
لغات   :مثل  ، لبناء عليها، وابتكار وسائل وبرامج متقدمة للتعامل مع البيانات الضخمةالتي يمكن ا

 والبرامج المتخصصة التي تساعد في عمل صحافة البيانات.   ،البرمجة

 

  
 

(1) Bratsas &  Veglis, Towards A Taxonomy of Data Journalism. (p114). 
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 الثالث المطلب 
 ن في صحافة البياناتون العاملوالصحفي

في الدول العربية مقارنة بتطورها    البداية   في  زالت   ما  المبسطة  بصورتها   البيانات   صحافة  إن  
وهذا يرتكز على أهمية وجود صحفيين مختصين في عمل    ،الكبير في الدول المتقدمة واألوروبية

البيانات،   البيانات مع  صحافة  بصحافة  الصحفيين  لدى  الكافي  الوعي  وجود  وضعف    ،عدم 
 إمكاناتهم في التعامل مع هذا الفن المتطور من الصحافة.

 :البيانات مواصفات صحفي ِ : أولً 

أغلب .1 ثالثة    يةاتفق  إلى فريق عمل من  تحتاج  البيانات  والصحفيين أن صحافة  الخبراء 
ومبرمج(، ويكون الصحفي هو قائد الفريق، ومهمته    ،ومصمم بيانات   ،أشخاص )صحفي

ووضع سياق للقصة الصحفية، إضافة إلى التنسيق بين أعضاء   ،ليلهاوتح  ،جمع البيانات 
خاصة في حالة   ،د محلل بيانات و جو الفريق إلنتاج تصميم متميز، ويرى البعض ضرورة  

 . (1) ا أطول لقراءته وتحليلهالعمل على حجم كبير من البيانات يستغرق وقتً 
  ، من المهارات األساسية  اضرورة أن يمتلك الصحفي الذي يعمل في هذا المجال عددً  .2

القدرة على البحث وجمع المعلومات من مصادرها المختلفة، إضافة للقدرة على    :أهمها
عن امتالك الرؤية البصرية    التحليل العميق للمعلومات والخروج منها بقصة مشوقة، فضاًل 

 . (2) والمعرفة بأساسيات تصميم البيانات 
واالستعداد للتعلم   ،بشرط التمتع بالحس الفني للبيانات  ايمكن للصحفي أن يصبح مصممً  .3

الوقت  في  وذلك  نفسه   والممارسة  المجانية،  مع  ،  المتاحة  األدوات  من  عديد  وجود 
الخبراء وجود مصمم بيانات يتعاون مع    ية الستخدامها في التصميم، وإن كان يفضل أغلب

 . (3) الصحفيكون لديه رؤية فنية وبصرية أفضل من ت ألنه في الغالب  ؛الصحفي
 .(4) ناسب الموارد المالية للمؤسسة ومستويات قرائهاي  ماالقدرة على تصوير البيانات ب .4
 قصة صحفية مقبولة لدى القراء. إلى  التمتع بالقدرات واإلمكانات الكتابية لتحويل البيانات   .5

 

 ،دينا، محمود، محددات توظيف صحافة البيانات في المواقع اإلخبارية المصرية والعالمية "دراسة ماجستير"  (1)
 . (16)ص

 .)فيديو( ،فريق العمل ،معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البيانات (2)
 ،عالمية "دراسة ماجستير"دينا، محمود، محددات توظيف صحافة البيانات في المواقع اإلخبارية المصرية وال  (3)

 . (16)ص
 .)موقع إلكتروني( ،موقع األكاديمية الفلسطينية لإلعالم، صحافة البيانات والمعلومات (4)



72 

 : (1) المهارات الالزمة لصحفي البيانات

 :، من أهمها يتحلى بمجموعة من الصفات ، يجب أن احتى يكون صحفي البيانات ماهرً 
 روح التحليل والربط بين األفكار.  -
 استعمال األدوات والبرامج الرقمية. -
 طالقة في التعبير الشفوي والكتابي. ال -
 شبكة متطورة من العالقات.  -
 الدقة والنظام.  -
 .روح التعاون والعمل المشترك -

البيانات بعض المهارات التي يجب  صحافة  في    المتخصص   ،ويضيف الدكتور أكرم األحمد 
تتو  البيانات  اأن  صحفيي  في  الين"  في  فر  "أون  تدريبية  دورة  بتاريخ    حضرهاأثناء  الباحث 

 :(2) ، منهام5/2020/ 11

 تعلم كيفية البحث وجمع وتحليل البيانات. .1
 امتالك ثقافة عامة بموضوع اإلدارات المالية والرياضيات ومبادئ اإلحصاء. .2
 التعامل مع البرامج والتطبيقات الحديثة. قدرة على ال .3
 فهم متوسط للتصميم. .4
 . القدرة على التبسيط .5
 لمهنة البيانات.  شغف  الضرورة امتالك الصحفي  .6
 طالقة في التعبير الشفهي والكتابي. ال .7

القدرة على البحث، وفهم البيانات،   :ومن المهارات المطلوبة لفريق عمل صحافة البيانات 
المتعددةاستخدام  و وأهميتها،   البيانات   البرامج  إنتاج و ،  هاوتحليل  مهاوتنظي  لجمع  أدوات  استخدام 

السريعة،   البصرية  للصحفي  و العروض  من  ،  كاماًل العمل  فريق  تكوين  يمكن  "صحفي  المكون 
 .(3)"إعداد قواعد البيانات الكاملة :إضافة إلى بعض المهارات المتقدمة مثل، ومصمم ومبرمج"

  

 

 . (33، )صمرجع سابقبلعيد، نهى،  (1)
 أكرم األحمد، دورة تدريبية عن صحفيي البيانات.  (2)
 . 25/5/2020مها صالح الدين، صحفية مصرية مختصة بصحافة البيانات، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ    (3)
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 :(1)متطلبات صحافة البيانات: اثانيً 
 اوفقً   ،تحديد مصادر البيانات الرقمية التي تعتمد عليها في بناء محتويات صحافة البيانات  -

 .  لألنماط والصيغ المتعارف عليها في سبل التعامل مع مصادر البيانات مباشرةً 
فنية عاليةاعتماد محركات مميزة ذات ج - يناسب   ، ودة  بما  الرقمية  البيانات  للبحث عن 

 ملفات صحافة البيانات، وكيفية التعامل مع الجداول البيانية.  
جزء في  وهو ما يعرف بالبحث    ،في صحافة البيانات   ا بحثيًّ   ااالعتماد على االختزال أسلوبً  -

 من العنوان.  
عامة - التكنولوجيا  تطور  مواكبة  خاصة  ،ضرورة  المعلومات  الناحية    ،وتكنولوجيا  من 

 المتعلقة بطرق المعالجة والناحية الفنية في استخدام التوظيف. 
ضرورة ربط التواصل المعلوماتي مع الجهات والهيئات والمنظمات ذات العالقة بالبيانات  -

 نات. وإمكان توظيفها في صحافة البيا   ،من أجل تأكيد مصداقيتها  ،ومعالجتها والتحقق منها
 ،ضرورة التعامل مع البيانات على أساس أنها ال تتقادم بمرور الفترات الزمنية الطويلة -

إعداد  في  البيانات  معلوماتية من خالل صحافة  تطبيقات  بإضافة  تجديدها  يمكن  إنما 
المعلوماتية والتحليالت  على   فضاًل   ، التقارير  استخدامها  يمكن  البيانات  هذه  أن  عن 

 مؤسسات والهيئات وغيرها بما يحقق أهدافها. المستوى الداخلي لل

 :صحفيةَ ال لقصةَ امراحل إنجاز صحفي البيانات : اثالثً 

، أوالً تنطلق القصص الصحفية القائمة على البيانات من اختيار الفكرة    اختيار الفكرة: .1
والرسالة التي يسعى الصحفي إلى   ،ويعتمد اختيار الفكرة على نوع الجمهور المستهدف

 .(2) تناول ظاهرة أو قضية جدلية أو مشكلة يعانيها المجتمعفتُ ، يصالهاإ
تعد البيانات النقطة الرئيسة لالنطالق، ويمكنك البحث في قواعد :  على البيانات  الحصول .2

الشبكات  مواقع  أو  الحكومية،  للمؤسسات  اإللكترونية  المواقع  أو  الضخمة،  البيانات 
، وجمع البيانات خطوة مهمة (3)االجتماعية للحصول على البيانات التي تبدأ منها قصتك 

 

 (. 311، )صمرجع سابقسالم، محمد،   (1)
 . خطوات إلنجاز قصة صحفية من البيانات )فيديو( Infotimes ،10موقع  (2)
 . (16، )صصحافة البياناتبلعيد، نهى، دليل  (3)
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البيانات  المصادر،    يوجد و   ،في صحافة  الجهات منها  العديد من  تنشرها  التي  البيانات 
 . (1) تقارير دورية  فيالدولية 

البيانات .3 والفيديوهات بطرق متنوعة،  :  التحقق من  البيانات والصور  التحقق من  يمكن 
موقع متخصص   يوجد ، و Google Images+-فيمكن التحقق من الصور من موقع  

. ويمكنك التأكد من حسابات Youtube Data Viewerللتحقق من الفيديوهات هو  
موقع   من  "تويتر"  على  لتنقيح Follower Wonk(2)المصادر  الصحفي  ويحتاج   .  

وقد تكون مختلفة من حيث األشكال والقيم ووحدات القياس، فيختلف   ،وتنظيم البيانات 
إلجراء  االختالفات  بطبيعة  الصحفي  معرفة  يتطلب  وهذا  والمسافة،  الوزن  عن  السعر 

 .(3) اصحيحً  إجراءً المقارنات 
ألرقام، كشف العالقات بين ابيساعدنا برنامج اإلكسل في تحليل البيانات    :تحليل البيانات .4

عليها   سيعتمد  التي  االستنتاجات  إلى  للوصول  المقارنات  وإجراء  بينها،  الروابط  وخلق 
 .الصحفي في الرسوم البيانية التي سيصممها

وفي هذه الخطوة يحتاج الصحفي إلى مهارات إحصائية، ومعرفة بالتعامل مع برمجيات  
 بواسطةتساؤالت معينة، ويمكن أن يتم التحليل بالطريقة الوصفية    ن بهدف اإلجابة ع   ؛التحليل

 . (4) المعالجات اإلحصائية بأو   ،تحديد التأثير الواقعي والمنطقي لمتغيرات معينة على الظاهرة

للبياناتالاختيار   .5 المناسب  مساحة    :عرض  )تحديد  البياني  الرسم  من  الهدف  تحديد 
سواءو البيانات،   البيانات  اتجاه  تصاعديًّ   عرض  تنازليًّ أكان  أو  المعلومات و ا،  ا   مقارنة 

 ببعض(.   بعضها
ي يوضع عليه أبرز ذ : بدء تصميم الجرافيك الخاص بالبيانات الخلق تصميم الجرافيك .6

 وأهم البيانات.
: التركيز على وضع التفاصيل العرض البصري للبيانات   بواسطة  كتابة القصة الصحفية .7

 رض البصري للبيانات لزيادة األهمية. الع فيالمهمة في القصة الصحفية  

 

 (. 15)ص ، ات الرسميةئيمحمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصا (1)
 . (16، )صصحافة البياناتبلعيد، نهى، دليل  (2)
 . ( 15ص) ، ات الرسميةئيمحمد، صحافة البيانات ودورها في نشر اإلحصا (3)

(4) Willems. Quick Guide Data Journalism. (Website) 
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يضع معهد الجزيرة لإلعالم أربع طرق لبناء القصة الصحفية في صحافة البيانات، كما و 
 :(1) هي موضحة في اآلتي

: فالعنصسسر األسسساسسسي في نجاح القصسسة في صسسحافة  ةيوضتع مخط  للقصتة الصتحف .1
تشسسسسسسكل قصسسسسسسة صسسسسسسحفية، فهي البيانات هو التفكير اإلبداعي، فالبيانات بحد ذاتها ال 

واسسستثناء ما سسسواه،  ،تتطلب التفكير بها من زاوية جديدة لتحديد ما هو مهم لجمهورك
 فر فيها هي:ايجب أن تتو  عدة معايير توجد ولتكون القصة ناجحة 

: أن يهتم صسسسحفي البيانات بنقل القصسسسص م التفستتيراتح الستتياق وتقد ِ توضتتِ  أن .أ
 وضعها في سياقها وتفسيرها. ب ،المثيرة لالهتمام للجمهور

: بمعنى أن تحول القصسسسسسسسسسسة البيانات بالغة التعقيد إلى أن تكون مكثفة أو معقدة.ب 
 ه في قصة يستطيع الجمهور فهمها والتفاعل معها.ؤ عمل صحفي يمكن احتوا

إضسسسسسسسسفاء نوع من االهتمام   فيالقصسسسسسسسسص التفاعلية تسسسسسسسسساعد  ف :أن تكون تفاعلية.ت 
 موضوع القصة.على الشخصي 

يعد الوصسسسسسسول إلى البيانات الجيدة أحد أصسسسسسسعب التحديات  : ول على البياناتالحصتتتت .2
ومع أن هسذه المشسسسسسسسسسسسسسسكلسة ال  ،  العسالم العربي اليوم التي تواجسه صسسسسسسسسسسسسسسحفيي البيسانسات في

  تحديًداالعربي   تقتصسسسسسسسسر في أثرها على الصسسسسسسسسحفيين العرب، فإنها تخلق في الوسسسسسسسسسط
ا إضسسسسسسسسسسسسسسسافيسًّا للتحول إلى العمسل الصسسسسسسسسسسسسسسحفي المسسسسسسسسسسسسسسستنسد إلى البيسانسات في غرف   عسائقسً

 .(2)األخبار
الشسسسروع في عملية    بعد االنتهاء من جمع البيانات، يمكنك :تنقيح البيانات وتحليلها .3

لها إلى شسسكلف،  تنقيحها وتحليلها يمكنك فهمه والتعاطي   تنقيح البيانات يبدأ حين تحو 
إن اسستثمار المزيد ، و ي قيم غير صسحيحة أو ناقصسة أو مكررةأ  البحث عنثم   معه،

ل   في  ايرً ثك  سسيسساعد  كاماًل   ترتيًباالبيانات وترتيبها    من الوقت في تنقيح تجنب التوصس 
أثنسسساء عمليسسسة  في  يسسسديسسسك    غير دقيقسسسة بسسساالعتمسسساد على البيسسسانسسسات التي بين  إلى نتسسسائج

 .(3)التحليل

 

 (. 9)ص ،معهد الجزيرة لإلعالم، صحافة البيانات (1)
 (. 9)ص ،مرجع سابقمعهد الجزيرة لإلعالم،  (2)
 .( 9)ص  ،نفسه المرجع السابق (3)
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في جميع المشسسسساريع في صسسسسحافة   هنا أنه ال يلزمر من المهم  أن تتذك    :تقديم القصتتتة .4
ة على عناصسسر بصسسري ة  البيانات أن ويعتمد اختيار شسسكل القصسسة على  ،  تشسستمل القصسس 

 .التي يمتلكها أعضاء فريقك البيانات التي ترغب في تقديمها، والمهارات  نوعية

 :(1)صحافة البيانات متطلبات ممارسي
صغيًرا لصحافة البيانات، وأن يتحلى األعضاء بمهارات ئ غرف األخبار فريًقا  نش  أن تُ  -

 .امتنوعة، وال يشترط أن يكون حجم الفريق كبيرً 
  ،من قسم األخبار، وأن يعاملوا كصحفيين  اأن يكون أعضاء فريق صحافة البيانات جزءً  -

 ويتعاونوا مع زمالئهم الصحفيين.  ، في غرفة األخبار اويجتمعو 
يانات في كل المناقشات التي تحدث داخل غرفة األخبار، يجب أن يشارك فريق صحافة الب -

واوأال يُ   ا لحل مشكلة فنية. و دعاستُ و "مكتب خدمة"  عد 
أن يشترك المحررون وقيادات غرف األخبار في صياغة وتحرير قصص صحفية مدفوعة   -

 بالبيانات.
ة  يجب تطبيق الضوابط المهنية واألخالقية المتعارف عليها عند نشر القصص الصحفي -

 المدفوعة بالبيانات. 
 يجب االحتفاظ بالنسخة األصلية من قواعد البيانات. -
المعلومات   - إيصال  للبيانات  البصري  التمثيل  من  الهدف  يكون  وأال فع االً إيصااًل  أن   ،

 يقتصر عرض القصص على الرسوم البيانية الجذابة دون مضمون هادف. 
 لية. اعيانات ألنها أقل فأن تتجنب استخدام المخططات الدائرية في تقديم الب -
 أن تضفي الطابع اإلنساني على القصص الصحفية المدفوعة بالبيانات. -
أن تشارك قصتك الصحفية المدفوعة بالبيانات مع القراء والمنافسين، وأن تعرضها على  -

 المستخدمين والخبراء لتقييمها حتى تستفيد من رؤاهم في تطوير قصصك المقبلة. 

 :(2)في صحافة البيانات الصحفية قصةالكتابة قواعد وأسس 
 ها. إلي ضع يدك على البيانات التي تحتاج .1
 تحقق من عدم وجود خطأ في بياناتك. .2
 ضع البيانات في ملفات يسهل التعامل معها على الحاسوب. .3

 

 (. 96، )صأفضل الممارسات لصحافة البياناتكوانج، كنج،  (1)
 . 5/2020/ 17معهد الجزيرة لإلعالم، فيديوهات صحافة البيانات، تاريخ النشر  (2)
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 ه من البيانات واستبعد البقية. إلي خذ ما تحتاج .4
 حلل البيانات.  .5
 لمضمون.وائم بين الشكل وا .6

 ؟ (1)أين تجد البيانات
 .نترنت بالبحث عبر اإل ابدأ   .1
 باألساليب المتقدمة.  استعن   .2
 على منشورات المؤسسات الحكومية.  لع  اط   .3
 .مع الجهات المعنية إن تعذر الوصول لبياناتها تواصل   .4
 دراسة ميدانية إن لزم األمر. أجر   .5

 :(2) طرق عرض البيانات

  :الثابتة: األشكال أولً  -
فترة زمنية لرسسسم المقارنة بين  في : يسسستخدم لتوضسسيح معلومات الرستم البياني الخطي .1

 والمال. ،السن :مثل ،منحنيات البيانات ذات القيم المتعددة
الغسالسب من    فيبسدأ ت  ،سسسسسسسسسسسسسسستخسدم للمقسارنسة بين البيسانسات ت:  األعمتدة المفردة والمزدوجتة .2

 الصفر.
ولديك   ،ريد عرضسسسسها جميعهاتو   ،اات قليلة جدًّ عندما تكون كمية البيان جدول بستتتي : .3

 معلومات كافية لعرضها في نص كتابي. 
عليسه لعرض توزيع مجموعسة من    عتمسد : يُ مخط  التدائرة أو األشتتتتتتتتتكتال المتنتاستتتتتتتتتقتة .4

 البيانات بين فئات مختلفة، إلظهار النسبة المئوية من المجموع العام.
مة(: تسسسسسسسسسسستخدم عندما  ظأشسسسسسسسسسسكال غير منتو مثلثات،  و : )دوائر،  األشتتتتتتتكال المتقاطعة .5

 فئة مشتركة من البيانات.في تشترك مجموعة من الفئات 
 . عدة الفئات والبيانات وتوالدها، ولها أشكال عتفر عند : تستخدم الشجرة .6
ترتب و  ،م واأللواناحجاألفي لكنها مختلفة    ،سسستخدم أشسسكال متشسسابهة: تُ الواحد الشتكل .7

كميتهسسسا أو في  لكنهسسسا تختلف    ،ين من البيسسسانسسسات بطرق معينسسسة للسسسداللسسسة على نوع مع
 حجمها أو بعدها. 

 

 م. 2020/ 3/5معهد الجزيرة لإلعالم، فيديوهات صحافة البيانات، تاريخ النشر  (1)
 م. 2020/ 15/5، المركز الصحفي السوري، بتاريخ دورة صحافة البياناتأكرم األحمد،  (2)



78 

: تسسسسسسسسسسسسسسستخسدم للمقسارنسة بين متغيرين أو ثالثسة في مراحسل أو أوقسات  الفقتاعتات المتطتايرة .8
 مختلفة أو عالقات متبادلة.

 : تستخدم لبيان عدد مرات تكرار الكلمات في ملف أو خطاب. السحب الكالمية .9
قاعدة ثابتة في مزج األشكال ليخرج شكل جذاب    توجد   ال:  بالصور والرسوم  : اإلنفوجرافاثانيً  -

 .(1) يستطيع توصيل معلومة البيانات أو رسم رسمات خاصة للتعبير عن الشكل المطلوب 
 :: األشكال التفاعليةاثالثً  -

عن   • والمتفرعة  المرتبطة  البيانات  لتمثيل  تستخدم  الشجرية:  وأشهرها    ،ساساأل الخرائط 
 وأبسطها جوجل درايف )سبريت شيت(. 

 : ب عرض المضمون في صحافة البياناتاليأس

تعد من أفضل التصميمات البصرية التي تستخدم لعرض قائمة من    السالسل الزمنية: .1
لفترة    ا مكان قراءة البيانات وتقييمها وفقً إ، وتتيح للقارئ  امحددً   ازمنيًّ   األحداث تأخذ تسلساًل 

 ة. زمنية مختلف
ثر ك)أين( في القصة الخبرية، وتعد من أ  :تستخدم لإلجابة عن السؤال  الخرائ  الجغرافية: .2

نها تساعد في شرح األحداث المرتبطة بالمواقع إفي الوقت الراهن إذ    االرسوم البيانية شيوعً 
 الجغرافية. 

ساعد على توضيح  فييبين هذا النوع الترابط بين األشياء واألشخاص،    شبكة العالقات: .3
 أنواع العالقات بين مجموعة مختلفة من األشخاص ذوي الصلة بنشاط محدد.

الكالمية: .4 إظهار   السحابة  بهدف  النص،  صيغة  تأخذ  التي  البيانات  لعرض  تستخدم 
استيعاب   فيساعده  يلقارئ و األلوان يعطي رسالة ل  تباين، كما أن  االكلمات األكثر تكرارً 

 كمية كبيرة من النص في صورة بصرية واحدة. 
 تعطي المشاهد فرصة جيدة لفهم التفاصيل بعمق.  الخرائ  الشجرية: .5
 لعرض البيانات.  اتعد الطريقة األكثر استخدامً   الرسوم البيانية: .6
البيانات الحكومية،    :، مثلاهرميًّ   تصنيًفاالبيانات    تصنف بواسطتها  السلسلة الهرمية: .7

 وذلك لتوضيح الفكرة. 

 

 م. 2020/ 15/5، المركز الصحفي السوري، بتاريخ البياناتدورة صحافة أكرم األحمد،  (1)
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خاصة على الصعيد الرياضي    ،صحافة البيانات في الدول العربيةومع هذه األساليب بدأت  
 . (1) وامتدت للسوشيال ميديا  ،في اإلعالم المقروء والمرئي  وتحديًدا  ،األخيرة  مدةفي ال  بوضوحتنتشر  

ي ف  ، وبخاصة عالمي والصحفيبداع اإل بواب اإلأمن    اجديدً   ا تشكل صحافة البيانات بابً و 
بل هي    فحسب،العمليات الرقمية والحسابية    ىرقام وال عل هي ال تعتمد على األ، فمجال الرياضة

 .(2) ساسي ومتجذر من الصحافةأجزء 

 ؟(3)لماذا يجب أن نتعلم صحافة البيانات
 أزمة الصحافة التقليدية ومنافسة صحافة المواطن.   -
 تنامي أهمية صحافة الذكاء الصناعي.  -
 بة الفهم.  وفرة البيانات الرقمية المبعثرة وصع   -
 . تطور التكنولوجيا -
 . سعي المؤسسات العمالقة لمواكبة التطور -
 . تنامي مفهوم الشفافية وإتاحة المعلومة -
 تلقي المعلومات.في تغير سلوك الجمهور  -
 معالجة البيانات الستخالص تقارير صحفية جذابة.  -
 زيادة مصداقية وموثوقية المؤسسة والصحفي والمادة. -
 إثارة االهتمام لدى الرأي العام بقضايا المجتمع. -
 ربط القارئ بالبيانات على المستوى الشخصي.  -
  .الرسميةتقديم توضيح عن المعلومات  -

  

 

قنوات    (1) في  مصري  صحفي  الجزار،  بتاريخ    beIN Sportsمحمد  بوك  فيس  عبر  مقابلة  القطرية، 
27/6 /2021 . 

 . 2021/ 26/6محمد لوباني، إعالمي رياضي في قناة أبو ظبي الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ  (2)
 . 6/5/2020، المركز الصحفي السوري، بتاريخ ورة صحافة البياناتدأكرم األحمد،  (3)
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 الرابع المطلب 
 التحديات التي تواجه صحافة البيانات

التي تواجه تحديات كبيرة في طريق تطورها    ة صحافة البيانات كغيرها من أنواع الصحاف  د تع
وطبيعة مستقبلها، خاصة أن صحافة البيانات تواجه تحديات رفض الجهات المسؤولة أو الحكومية  

ض أو قضايا حساسة تهم المجتمع المدني، وقد يكون احتكار الكشف عن أرقام ضحايا أو أمرا
 .(1) المعلومات والبيانات أبرز التحديات التي تواجهها صحافة البيانات 

مهمة صحفي البيانات  و يعيش العالم عصر تدفق البيانات، وكل شيء يعبر عنه باألرقام، 
حياتهم، ويرى خبراء الصحافة أن صحافة    فيهي إعالم الناس إلى أي مدى تؤثر هذه األرقام  

 .(2)من التحديات  اعددً  هالبيانات تواج

البيانات عدم وجود مصادر مفتوحة وكاملة    د ويع ، من أبرز التحديات والعوائق لصحافة 
غياب األدوات "اللوجستية" ، و خراج البيانات وتحليلهانقص المهارة الالزمة للصحفيين الستإضافة ل

سيما أن صحافة البيانات تعتمد على استخدام التكنولوجيا في    ال  ،في بعض المؤسسات الصحفية
  .(3) تحليل قواعد البيانات لتقديم قصص صحفية عميقة

 : ةً عام التحديات التي تواجه صحافة البيانات أهم
البيانات وإجادته، مرورً  .1  ،الخطوات   جميعب  االتدريب بهدف تعليم كيفية العمل باستخدام 

 .(4) إلى سبق صحفي كبير مبني على البيانات  وصوالً  ،من السؤال األول البسيط ابدءً 
مرتفعة    اوتكون غالبً   ،رةضعف الموارد، فصحافة البيانات تحتاج إلى أجهزة تقنية متطو  .2

  ا وجهدً   اوهذا يستغرق وقتً   ،لتعامل مع مبرمجينلالتكلفة، كذلك قد يلجأ صحفي البيانات  
 وتكلفة مرتفعة.

تحتاج صحافة البيانات للثقافة العامة الموسعة لدى الصحفي، فهي تحتاج إلى معرفة في  .3
 .(5) روع ناجححتى يتمكن صحفي البيانات من إنتاج مش التفصيل،مواضيع عامة ب 

 

 م. 16/5/2020، بتاريخ  مقابلة عبر فيس بوكالدبعي، منصور، صحفي يمني متخصص بصحافة البيانات    (1)
(2) Bouchart.)صحافة البيانات أصبحت عالمية.. إليكم آخر االتجاهات والتحديات )موقع إلكتروني ، 
المستشار اإلعالمي والباحث في الشؤون    ،القنوات الرياضية السعودية سابقً لعام  المدير  الرثان،  د. صالح آل و   (3)

 . 18/4/2021اإلعالمية، مقابلة عبر واتساب 
 (. 12،13، )صدليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق اإلنسانعمرو، العراقي،  (4)
 . (14بلعيد، نهى، دليل صحافة البيانات، ص) (5)
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نقص المهارات، فالعمل في صحافة البيانات يحتاج إلى مهارات متقدمة لدى الصحفي   .4
المعرفة الجيدة ببرامج إنشاء   :كي يتمكن من التعامل مع البيانات، ومنهال  ،عليه أن يتقنها

أهم المواد    إذ إن   ،الجداول، ومهارة البحث المتقدم على الويب، وإجادة اللغة اإلنجليزية
 .(1) ة باللغة اإلنجليزيةوجود المستعملة في بناء صحافة البيانات م

يحتاج العمل في صحافة البيانات إلى المعرفة في علم الرياضيات واإلحصاء، وهذا يمثل  .5
 للصحفيين الراغبين في العمل بهذا المجال. اتحديً 

فجوة كبيرة بين    أوجد ما    ،عدم إتاحة دراستها في كليات اإلعالم في الجامعات العربية .6
 .(2) العمل المهني واألكاديمي

الوقت، بسبب سرعة تدفق المعلومات وتوالي األحداث،   يعاني صحفيو البيانات ضغط   .7
 إذاصحفي البيانات حسب نوع القصة التي يعمل عليها    فيويتباين تأثير عامل الوقت  

ع الراهن، كذلك فإن  كانت لها عالقة بأحداث آنية ومتسارعة، أو أنها غير مرتبطة بالوض
 نوع الوسيلة التي سينشر فيها تحدد الوقت المتاح إلنجاز العمل. 

التحقق من مصداقية وجودة   يعاني الصحفيون صعوبة    إذ ،  هاوعدم اتساق  تناقض البيانات  .8
بيانات المصادر الرسمية والحكومية من أكثر البيانات   د البيانات التي حصلوا عليها، وتع

فرة من الممكن أن  اكانت البيانات متو   إذا، و افرة دائمً ا أنها غير متو موثوقية وجودة، إال
مثل   ،فرة بتنسيقات صعبة االستخداماتكون متو ف  ،تواجه الصحفي مشكلة في استخدامها

 .(3) ويحتاج إلى إعادة تنسيق بشكل غير منسق أصاًل  PDFSنسخ  
ما يضعف حجم اإلقبال عليها    ،من وراء صحافة البيانات   ي العائد االستثمار   وضوحعدم   .9

 . من المستثمرين والمؤسسات اإلعالمية التي تهدف إلى الربح
قلة أو محدودية المنافذ التدريبية الالزمة لعمل صحافة البيانات على مستوى المؤسسات  .10

 .(4)واألفراد 
  

 

 (. 20العراقي، عمرو، مرجع سابق، )ص  (1)
 . 2020/ 25/5مها صالح الدين، صحفية مصرية مختصة بصحافة البيانات، مقابلة عبر فيس بوك،  (2)
 (. 20العراقي، عمرو، مرجع سابق، )ص  (3)
 . 2020/ 25/5مها صالح الدين، صحفية مصرية مختصة بصحافة البيانات، مقابلة عبر فيس بوك،  (4)
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 :االتي تواجه صحافة البيانات عربي  أهم التحديات 
التحديات التي تواجه صحافة البيانات على المستوى العربي أعمق وأكبر من التحديات  تبدو  

دوالً  تواجه  ومتقدمة  التي  متطورة  اإلعالمية    معخاصة    ،أخرى  المؤسسات  اهتمام  نسبة  تفاوت 
والعمل في كل جوانبها، وعليه تكمن التحديات على    ،العربية بأهمية صحافة البيانات وتطويرها

 ، أهمها: عدة عربي في نقاطالمستوى ال

: التحدي األكبر الذي يواجه صحافة البيانات في الوطن العربي الوصول إلى المعلومات .1
تفتقر كثير من الدول  إذ  هو عدم توافر البيانات من مصادرها األصلية في صورتها الخام،  

 . (1) العربية لقوانين حرية تداول البيانات 
نتاج قصص صحفية جيدة أمر مزعج أو يسبب : يرى البعض أن إ الوضع المجتمعي .2

، وهذا يجعل التفكير بها يحتاج  اسياسيًّ   مشكالت تتعلق باألمن القومي، لذا ال تجد قبوالً 
 .(2) إلى حسابات خاصة

وإجادة التعامل مع  ،كإتقان اإلحصاء ،: تحتاج صحافة البيانات لمهارات مختلفةالتدريب .3
برنامج إكسل، وعمل تصورات بصرية لعرض البيانات، لذا تبرز أهمية االهتمام بتدريب 

 .(3) الصحفيين، وتدريس صحافة البيانات في الجامعات 

بلورة هذه البيانات واالستفادة    في عمل صحافة البيانات والتحدي الكبير للصحفي الرياضي  
القار  تجذب  صحفية  وقصص  روايات  لعمل  األرقام  وصول    والمتابع،  ئ من  سرعة  مع  خاصة 

 تضعووجود أكوام من األرقام والمعلومات التي إذا وُ  ،المعلومة عبر وسائل التواصل االجتماعي
 .(4)اللمسة الصحفية عليها يمكن بها كسب ثقة المتابع وجذبه 

السوري   فيو  الصحفي  المركز  مدير  األحمد  أكرم  الدكتور  مع  الباحث  أجراها   ،مقابلة 
  تحدياتال  أهموالمحاضر والمدرب في مجال صحافة البيانات عبر تطبيق واتساب، عدد األحمد  

 :(5) صحافة البيانات في المجتمع العربي التي تواجه
 

 .)موقع إلكتروني( ،المعلومات ونقص المهارات.. تحديات تواجه صحافة البيانات بالدخاخني، غيا (1)
البيانات تواج  (2) اليوم، صحافة  لبنان  اللوجستية  هموقع  األدوات  المعلومات وضعف  )موقع   ،تحديات غياب 

 .إلكتروني(
 .)موقع إلكتروني( تالدخاخني، غياب المعلومات ونقص المهارات.. تحديات تواجه صحافة البيانا (3)
الجزار  (4) قنوات    ، محمد  في  مصري  بتاريخ    beIN Sportsصحفي  بوك  فيس  عبر  مقابلة  القطرية، 

27/6 /2021 . 
 مرجع سابق.، األحمد،  أكرم (5)
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  .العربي ها على مستوى الوطن بالمختصين قلة الصحفيين  .1
البيانات العتماد  الا .2 تحليل  الحديثة في  الحاسوب  ولغة  والتقنيات  التكنولوجيا   كبير على 

وهو    ،وال تدعم اللغة العربية  ،جة في دول أجنبيةنت  مُ تكون  وجميع هذه البرامج    ،هاوإخراج
إذا  تخلق بعض األخطاء في النتائج  خاصة أنها    ، كبير أمام صحفيي البيانات العرب   تحد ٍ 

 عليها.  ُتمد اع
العربية  اقتفا .3 البيئة  ار  الدقيقةإلى  وخاصة   ،المعلومات   على   الحكومات غلق  و   ،لبيانات 

وهو ما يخلق بيئة فقيرة أمام    ،وعدم إتاحتها أمام الصحفيين  ،نقص المعلومات و   ،العربية
 تطور صحافة البيانات.وغير مهيأة ل ،الصحفيين

 في صحافة البيانات.  فقر المعلومات والدراسات واألبحاث المخصصة  .4
مع فروعها، والبيئة    ةثابت  دراسةعدم وجود معاهد أو كليات تدرس هذا النوع من الصحافة   .5

سواء المادة العلمية أو الكوادر    ،ا زالت فقيرة في المادة الخام لصحافة البيانات مالعربية  
 األكاديمية في هذا الجانب.  

 ،ية جمع البيانات وتصميمها وإخراجهاعدم وجود مؤسسات وكوادر وقدرات بشرية في عمل .6
وهذا يصنع بيئة    ،نتيجة عدم وجود ثقة من الجمهور في المؤسسات العربية اإلعالمية

 غير مهيأة لعمل صحافة البيانات. 
عدم وجود قناعة لدى القائمين على المؤسسات اإلعالمية العربية بهذا النوع من الصحافة  .7

 من أجل تطويره واالهتمام به. 

  :مثل البيانات صحافة تواجه أخرى  تحديات إضافة يمكن أنه الباحث ويرى 
 غياب القوانين والتشريعات التي تكفل حق الوصول للبيانات.  .1
 قادرين على التعامل مع البيانات بالجمع والتحليل.  صحفيين مؤهلين و  وجود عدم  .2
 عدم وجود بيانات متعلقة بالظواهر الحديثة.   .3
 قضية معينة.  بشأنن مؤسسات مختلفة ع تضارب البيانات الصادرة   .4

 : (1) التحديات التي تواجه صحفيي البيانات

صحفي .1 على  المراسيم    معرفةالبيانات    يجب  وفهم  بالده،  في  المؤسسات  عمل  آلية 
 والقوانين.  

 

 صفات يجب توافرها في محرر صحافة البيانات، )موقع إلكتروني(. 7ة الرابعة،  ط موقع السل (1)
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من أهم األدوات المستعملة في بناء صحافة   د إتقان الصحفي اللغة اإلنجليزية، التي تع .2
 البيانات. 

عن الطريقة التقليدية   ابعيدً   ،وتعلم أساليب البحث المتقدم  ،إتقان مهارة البحث على الويب  .3
 غير المناسبة.  

التعا .4 الجداولإجادة  برامج  مع  والبرامج    ،مل  إكسل  برنامج  في  األرقام  وضع  وكيفية 
 المشابهة. 

على   ايجب أن يتمتع الصحفي بالمعرفة في علم الرياضيات واإلحصاء، حتى يكون قادرً  .5
 التحليل واالستنتاج.  

افتقار كليات الصحافة   معاعتماد الصحفي على التدريب الذاتي على صحافة البيانات،   .6
 افة البيانات.  لتخصص صح

 

 :حلول ومقترحات
مهمة لصحفيي البيانات عليهم اتباعها قبل عدة  يقدم غراي، وبونيغرو، وتشيمبرز نصائح  

، التقديم بأي طلب للحصول على البيانات، ليحقق أعلى فرصة بإمكان الحصول على البيانات 
 :(1)ي أبرز هذه النصائحأت وفيما ي

الوقت:  مقدمً      خط ِ  .1 لتوفير  عن  ا  البحث  في  شرعت  كلما  رسمي  طلب  تقديم  في  فكر 
معلومات، فمن األفضل أال تنتظر حتى نفاد االحتماالت األخرى، فإذا قدمت الطلب في 
بداية بحثك مع القيام بالتحقيقات األخرى على التوازي فإنك سوف توفر الكثير من الوقت، 

لنظر في طلبات الحصول على في ا طوياًل  اقتً فإن الجهات الحكومية عادًة ما تستغرق و 
 المعلومات. 

تبدأحقوقك:    ف  اعرِ  .2 أن  قبل  حقوقك  معرفة  على    ،عليك  يجب  وما  موقفك  تحدد  حتى 
 تعطي معظم قوانين حرية المعلومات ُمهلة الجهات الحكومية فعله أو عدم فعله، فمثاًل 

هذه الُمهلة من بضعة أيام    تتراوححتى ترد عليك. وفي معظم القوانين على مستوى العالم  
ن تبدأ، و  إلى شهر واحد، فاحرص على معرفة مدة الُمهلة قبل أن  تاريخ تقديم طلبك. دو  

 

في   (1) األرقام والمعلومات  أكوام  األخبار من  البيانات: كيف نستخرج  غراي، وبونيغرو، وتشيمبرز، صحافة 
 (. 180)ص ؟نترنتاإل
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حقوقك  بي ن   .3 تعرف  على :  أنك  الحصول  حق  قانون  تذكر  أن  القانون  يتطلب  ال  عادة 
قانون  أو  عل  المعلومات  على  أنك  ُيظهر  ألنه  بذلك  ُيوصى  ولكن  المعلومات،  م  حرية 

القانونية في    ،بحقوقك  الصحيحة  اإلجراءات  اتباع  على  ذلك  يشجع  أن  المحتمل  ومن 
 . الطلبات وفًقا للقانون  التعامل مع

 ثم تضيف  ،في جميع البلدان من األفضل أن تبدأ بطلب بسيط للمعلومات :  اجعله بسيًطا .4
تتجنب  المبدئية. وهكذا  المعلومات  الت مماط  المزيد من األسئلة بمجرد حصولك على 

 . "الطلب معقًدا"المؤسسة الحكومية بطلب التمديد في الوقت لكون 
  إذا كان طلب المعلومات موجًها إلى أحد األقسام في جهة حكومية فمن :  زًااجعله م ركَّ  .5

 األقسام.    المحتمل أن يستغرق الرد وقًتا أقصر مما لو كان الطلب يقتضي البحث في جميع
  كر في اآلتي: هل الطلب ُمبهم بأي شكل من األشكال؟ قبل أن تقدم طلبك ف: امحددً  ك ن   .6

البيانات الصادرة عن مختلف   ،همموهذا سؤال   خاصة إن كنت تنوي عقد مقارنة بين 
بعض   كل  سترسل  الماضية،إذا طلبت أرقام السنوات الثالث    الجهات الحكومية. فمثاًل 

جهات أخرى السنوات   الجهات المعلومات للسنوات التقويمية الثالث الماضية، وسترسل لك
تُ   المالية الثالث الماضية، ما سيمنعك من المقارنة المباشرة ئ  خب   بينها. وإذا قررت أن 

يكون طلبك عاًما بما يكفي لتحصيل   فاحرص أن  طلبك الحقيقي داخل طلب أكثر شموالً 
شريطة أال يكون عاًما لدرجة تجعله ُمبهًما أو ُتعيق الرد عليه.   ،تريدها  المعلومات التي

  والواضحة ردوًدا أسرع وأفضل. فغالًبا ما تتلقى الطلبات المحددة
 ال يوجد ما يمنعك من تقديمه إلى فأين تقدم طلبك    اإذا لم تكن متأكدً :  عدة  م طلباتقد ِ  .7

الجهات   في بعض الحاالت ستعطيك.  هنفس  أو أكثر في الوقت   جهتين أو ثالث جهات 
ردودً  الكاملة  االمتنوعة  الصورة  إعطائك  في  ذلك  يفيدك  قد  ولكن  للمعلومات   مختلفة، 

 موضوع تحقيقك. عنالمتاحة 
إن كنت تظن أن طلبك سيخضع لبعض االستثناءات فينبغي   :وقوع الستثناءات  استبق   .8

تتعلق بالمعلومات التي قد تكون حساسة األسئلة أن تفصل بين األسئلة التي    عند إعداد 
أسئلتك   م  ثم قس     ،والمعلومات األخرى التي من المنطقي أال تنطبق عليها أي استثناءات 

 وقدم طلبين منفصلين.  ،إلى جزأين
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 :(1)عوامل تطور صحافة البيانات
في الوطن العربي أصبح البعض يتطلع    ا بعدما تصاعدت أهمية صحافة البيانات تدريجيًّ 

فر لضمان مشاهدة صحافة  ايجب أن تتو  عدة  لتطوير صحافة البيانات التي باتت مرهونة بعوامل
 ومن هذه العوامل:  ،بيانات قوية تستطيع مواكبة التطور العالمي

 وحرية تداول المعلومات. ، وجود بيئة إعالمية فيها هامش كبير من حرية الصحافة  .1
 ضية من القوانين التي تضمن للصحافة استقالليتها وحريتها.  وجود أر  .2
شفافية أكبر من الحكومات العربية والمؤسسات الرسمية والمنظمات الكبيرة في تعامالتها  .3

 بشأن المعلومات والبيانات.  
 تشجيع المؤسسات اإلعالمية العربية لهذا النوع من الصحافة.  .4
 . وتطويرها  صحافة البيانات  معإيجاد كوادر مؤهلة تستطيع التعامل  .5
  ؛ وجود خطة إليجاد وإنتاج برامج مناسبة للغة العربية والبيئة العربية واإلمكانات العربية .6

 إنتاج هذا النوع من الصحافة.  في لمساعدة الصحفيين 

 :(2)مستقبل صحافة البيانات وأشكالها اإلخراجية
الدول حاليً  .1 المفروضة من  التقليدية    االقيود  صب في مصلحة صحافة تعلى الصحافة 

وتجعل من البيانات في حالة   ،عن طريق المواقع اإللكترونية ُتتداولوهي التي   ،البيانات 
 وفرة دائمة.

 وأدوات البحث. ،وأدوات التحليل ،تطور وسائل العرض واإلخراج .2
  ا كبيرً   اما يخلق كمًّ وهو    ،االتجاه للشفافية لدى الحكومات والمؤسسات والمنظمات الكبيرة .3

صورة سهلة الوصول من البيانات التي تحتاج إلى كوادر هائلة لتحليلها وإخراجها للجمهور ب 
 .والفهم

  

 

األرقام والمعلومات في غراي، وبونيغرو، وتشيمبرز،    (1) أكوام  األخبار من  البيانات: كيف نستخرج  صحافة 
 . (181)ص ؟نترنتاإل
 مرجع سابق.أكرم، األحمد،   (2)
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 الخامس المطلب 
 مقارنة بين صحافة البيانات والصحافة اإللكترونية التقليدية 

 فرة،االمتو   واألرقام  البيانات   علىفي اعتمادها    التقليدية  الصحافة  عن  البيانات   صحافة  اختلفت 
  الستخالص   التكنولوجيا  وُتستخدم  بالبيانات،  الغني  العالم  من   لالستفادة  أكثر   الجمهور  معها   ويتفاعل

تعتمد   ، في حين فقط  الحديثة  التقنية  استخدام  مهارة  وليس  ،الجمهور  بها  يهتم  التي  المعلومات 
 . للجمهور اوشيقً  اممتعً نقاًل   الخبر ونقل األشخاص، رواية  على التقليدية الصحافة

 :مقارنة بين الصحافة اإللكترونية وصحافة البيانات: أولً 

البيانات  صحافة  مسمى  حول  اإلعالم  خبراء  بين  الجدل  بالممارسات   ،يدور  وعالقته 
الصحفية السابقة التي تستخدم تقنيات حاسوبية لتحليل مجموعات من البيانات، فمنهم من يرى 

نه ال يوجد فرق  إلكترونية، وفئة أخرى تقول  ف بين صحافة البيانات والصحافة اإلاختالوجود  
لكنها تستجيب للظروف واألحوال الجديدة، وسنورد أبرز   ،وإنما هي جزء من تقليد القديم  ،يذكر

 لكترونية:أوجه التشابه واالختالف بين صحافة البيانات والصحافة اإل

 البيانات والصحافة اإللكترونية:السمات المشتركة بين صحافة  .أ
  تاهما تتشابه الصحافة اإللكترونية مع صحافة البيانات في تعدد الوسائط المستخدمة، فكل .1

 تعامالن مع المحتوى الرقمي.ت، كما أنهما امترابطً تقديًما قدم الصوت والصورة والنص ت
 القابلية للتفاعل والمشاركة. .2
 يزها عن غيرها(. الشخصية )لكل مؤسسة طابع خاص فيها يم .3
أكبر  .4 إلى  ووصولها  المعلومات  انتشار  وسرعة  والمصادر،  النشر  في  المفتوحة  الحدود 

 .(1) شريحة في أوسع مجتمع محلي ودولي وفي أسرع وقت 
 أوجه الختالف بين صحافة البيانات والصحافة اإللكترونية:  .ب

ز الصحافة "عادة ما لكترونية أسلوب لجمع البيانات وتحليلها كوسيلة لتعزيالصحافة اإل .1
تهتم صحافة البيانات بطريقة وضع البيانات في  في حينتكون الصحافة االستقصائية"، 

بالبيانات   أكثرالسياق الكامل للعمل الصحفي، ومن هذا المنطلق تهتم صحافة البيانات  
من استخدام البيانات كمجرد وسيلة إليجاد األخبار أو تعزيزها، لذا نجد أن    نفسها بدالً 

 

 (. 38)ص ،الدليمي، محمد، الصحافة اإللكترونية والتكنولوجيا الرقمية( 1)
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الغارديان بيانات  تريبيون   ،مدونة  إلى   ،أو صحيفة تكساس  البيانات  تنشران مجموعات 
 . (1) لها الناس ويستكشفوها جانب األخبار، أو تنشران مجموعات البيانات وحدها ليحل  

جديدة من حيث الحجم الهائل من البيانات المتاحة على صحافة البيانات بداية مرحلة    د تع .2
وأدوات النشر   ا،شخصيًّ   تركيًزاإلى جانب أدوات متطورة تركز على المستخدم    ،نترنت اإل

له باستخدام   ،الذاتي  يعملوا  أن  الناس  من  للمزيد  يتيح  ما  المنظم،  الجماعي  والتشغيل 
 .(2) البيانات أسهل من أي وقت مضى

 ،كذلك صحافة البيانات و رونية تعتمد على الحاسوب والميزات التي يقدمها،  لكتإلالصحافة ا .3
 خاصة منذ بداية القرن الحالي. ،إال أنها تتميز بتسريع وتيرة االستفادة من الطفرة التقنية

 :(3) : مقارنة بين صحافة البيانات والصحافة التقليديةاثانيً 
 :البيانات والصحافة التقليديةمقارنة بين صحافة (: 2.1جدول )

 صحافة البيانات  الصحافة التقليدية  
 ا مجموعة مصادر بمعلومات واسعة جدً  جهات محدودة بمعلومات قليلة  المصادر 

 بيانات وأرقام  صور وفيديوهات وأصوات  المادة الخام 
 أرقام ووثائق هي األساس غالبيتهافي جمل ومعلومات  الشهادات 

قضايا فريدة للداللة على في تبحث  اغالبً  القضايا نوع 
 العام

 قضايا جوهرية بسعة فيتتكلم 

 أساسي  ا مجاله محدود جدًّ  اإلبداع الفني 

على البرامج   اأساسيًّ اعتماًدا تعتمد  ةمحدود إنتاج المادة في التكنولوجيا 
 والتكنولوجيا 

األرقام مفهومة وتحتاج للتحليل تجعل  في صياغة الموضوع دون تحليل  التحرير 
 والربط

 زوايا جديدة تفاعلية تقليدية مع تطورات بسيطة  زاوية المعالجة 
  اعتماًدا أن الفرق بين صحافة البيانات والصحافة التقليدية هو اعتماد الصحفي    ويرى الباحث

البيانات هي نقطة    تعد   ذلكعلى قواعد البيانات لخلق قصص خبرية تثير الرأي العام، وب  اأساسيًّ 
 ي قصة صحفية.  و البداية لتقديم عرض بصري ير 

انتقائها وتوضيبها وعرضها على  وال تقتصر صحافة البيانات على جمع المعلومات فقط، بل  
فأحيانً اأيًض   للقارئ  التي نجمعه  ا،  للبيانات  بعد   ،اال نعطي قيمة  البيانات  تمكننا هذه  ولكن قد 

 توضيبها من اكتشاف حقائق نجهلها. 
  

 

 (. 46، )صمرجع سابقالدليمي، محمد،  (1)
 (. 47، )صاإللكترونية والتكنولوجيا الرقميةالدليمي، محمد، الصحافة  (2)
 . 6/5/2020أكرم األحمد، دورة صحافة البيانات، المركز الصحفي السوري، بتاريخ  (3)
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 المبحث الثالث 
 واقع صحافة البيانات الرياضية العربية 

ال ن  فإا زالت تؤمن بالواقع الخبري بالدرجة األولى،  مأن الصحافة العربية  من  رغم  على 
ا زالت في عملية تطور مستمر واهتمام مصحافة البيانات منذ أن بدأت تظهر في العقود الماضية  

العربية اإلعالمية  المؤسسات  من  الرياضي  ،بطيء  الصعيد  على  لمجاراة    ،خاصة  محاولة  في 
المتقدمة الدول  في  الرياضية  البيانات  صحافة  عمل  في  الكبير  التكنولوجي  وخاصة    ،التطور 

ن صحافة البيانات على المستوى العربي بحاجة ماسة إلى أنظمة تقنية وتكنولوجية  أل  ؛ةاألوروبي 
 فر في هذه الدول ذات المستوى المتراجع. اوهو ما لم يتو  ،وعقول متطورة

 المطلب األول 
 صحافة البيانات الرياضية العربية 

 الرياضة على أساليب العقود الماضية في تناول  في    العربيةاعتمدت الصحافة الرياضية  
كن للبيانات  تلم   حين  كان الطاغي على بقية األساليب األخرى، في الخبري ، ولكن األسلوب عدة

، أبزرها غياب اهتمام العاملين في  عدة تلك الفترة ألسباب   فيمكانة ُتذكر في الصحافة الرياضية 
بيا قاعدة  وجود  عدم  إلى  إضافة  الجانب،  بهذا  الرياضي  الصحفي  األندية المجال  لدى  نات 

 .(1)واالتحادات 
خاصة في الكثير من الدول العربية    ،مصطلح "صحافة البيانات" هو مصطلح غير شائع

ن صحافة  أل  ؛في الصحافة الرياضية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات   املحوظً   االتي تعاني تراجعً 
فر في هذه الدول اسريعة، وهذا أمر ال يتو   إنترنت البيانات بحاجة ماسة إلى أنظمة تقنية وخطوط 

 . (2) ذات المستوى المتراجع 

  ال تحظى صحافة البيانات الرياضية في الوطن العربي باالهتمام الالزم من وسائل اإلعالم 
المتقدمة رياضيًّ   ،ةضيالريا  والمؤسسات  البيانات  أل  ؛ اوتكنولوجيًّ   ابعكس ما يحصل في الدول  ن 

، إلى جانب أن عملية التطوير في األداء  اوعمليًّ   اتحسين األداء علميًّ   ة فيالمحدثة تساعد مباشر 
 .(3) ما يؤدي لزيادة التحديات وتعاظمها ،والتقييم والمحاسبة يشوبها الكثير من الخلل

 

 م. 8/5/2020خالد أبو زاهر، مقابلة مباشرة، بتاريخ  (1)
 . م2021/ 28/6مهند دلول، مقابلة مباشرة، بتاريخ  (2)
بتاريخ    (3) الواتساب،  عبر  مقابلة  الرياضية،  للصحافة  العربي  االتحاد  رئيس  القادر،  عبد  جميل  محمد 

 م. 2021/ 21/6
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السبل من    لت الرسمية على نطاق واسع بكئيانشر اإلحصا  فيت تساعد  إن صحافة البيانا
أخرى  جهة  من  فهمها  وتيسير  الرياضي  للجمهور  وتبسيطها  الوعي   ،جهة،  رفع  في  يسهم  ما 

المعلومة في  تقدم  أنها  المجتمع، خاصة  بقضايا  الرياضيين، وتعميق االهتمام  اإلحصائي لدى 
 .(1) قالب جذاب يضم الصورة والرسم البياني والعالقات والخرائط التفاعليةبصورة تقرير صحفي  

 ،حصائيات واألرقامصحافة البيانات التي تهتم باإل  عفرو   أحد صحافة البيانات الرياضية هي  
 ، ت الجداول الزمنية للبطوالو   ،وإحصائيات الالعبين  ،بيانات الفريق  :التي تكون في قمة اهتماماتها

المطلوبة  ،واألوزان العلمية  المستمر ،  واألطوال  التدفق  على  تعمل  التي  الرياضية  والصناعات 
 . استخدام الرسوم البيانية الجذابةبللحقائق واألرقام  

إلى المزيد من االهتمام والعمل على المستوى العربي،   بحاجةصحافة البيانات الرياضية  
تحرير األخبار    لواقع الصحافة الرياضية العربية سيجد أن اإلنتاجية تتركز في محور  الجيد فالمتابع  

لى األرقام والوقائع، وفي معظم  إفي حين تجد ندرة في المواد التحليلية المستندة    ،والتقارير الوصفية
ة على ندرتها تعتمد على مصادر أجنبية في إحصائياتها، وهو  ي ن هذه المواد التحليلأ األحيان تجد  

 ايات الرياضية لتشكل رافدً ما يقودنا إلى نقطة عدم وجود مراكز عربية متخصصة في اإلحصائ 
االستفادة من  في  للصحفيين واإلعالميين العرب، وتعزز لديهم الثقافة الالزمة والرغبة    ا معلوماتيًّ 

 . (2) األرقام المتاحة 

التي   ،صحافة البيانات من األساليب الجديدة التي تدخل عالم الصحافة في السنوات األخيرة 
كونها الوسيلة األسهل للوصول إلى  ل  ؛ولوجي الكبيرنالتطور التكتجه إليها مع  ت   يةاألغلب  ت بدأ

 .(3) الجمهور بمختلف ثقافاتهم واهتماماتهم
  ات الرسمية يسهم في ئيإن استخدام وسائل اإلعالم لصحافة البيانات المستمدة من اإلحصا

وإتاحة المواد التعليمية وبرامج التوعية بصور متطورة، تشمل الصوت والصورة    ،تثقيف الجمهور
البيانات    ،والحركة المستخدم في  ي  اوجذابً   امبسطً   عرًضا لعرض ونشر هذه  ستجيب الحتياجات 

 .(4) عصر السرعة المعلوماتية

 

 م. 20/6/2021أسامة فلفل، رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي، مقابلة مباشرة بتاريخ  (1)
 . م6/2021/ 27وليد جودة، كاتب وإعالمي رياضي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  (2)
 . م8/5/2020فادي حجازي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  (3)
 م. 20/6/2021أسامة فلفل، رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي، مقابلة مباشرة بتاريخ  (4)
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األولمبية  اللجان  وخاصة    ،منظمات العمل الرياضي العربية  وأصبح من الواجب أن تعمل
الوطنية الع  تأسيسعلى    ،واالتحادات  البيانات  وجمع  للدراسات  الدقيقة  لمراكز  بحيادية  مية 

  ن تعمل بخط ٍ أو   ،عالموسائل اإل   جميعن تقدم خدماتها باألساس لصحافة البيانات و أو   واستقاللية،
مية والرياضية  ، وتأسيس أقسام متخصصة في المؤسسات اإلعالمع األجهزة اإلدارية والفنية  متوازٍ 

 .(1) لجمع البيانات وتحديثها

  وقد  ،األساليب الجديدة التي تدخل عالم الصحافة في السنوات األخيرة   من  البيانات صحافة  
للوصول إلى    كونها الوسيلة األسهلل  ،جي الكبيرولو نتجه إليها مع التطور التكت   يةاألغلب  ت بدأ

 .(2) ثقافاتهم واهتماماتهم جميعالجمهور ب
  تتطلب   ألنها   ؛العربي  الوطن   في  الصحفي  العمل  أنواع  أصعب   من  البيانات   صحافة  تعد 

  ومرفقاتها،   وتقاريرهم  قصصهم  إلنتاج  واسعة  بيانات   قواعد   استخدام  على  االعتماد   الصحفيين  من
 :(3)عدة ألسباب   العالم العربي في اكبيرً  اوتحديً  صعوبةً  يمثل وهذا

 . المؤسسات  من  الكثير لدى الشفافية ندرة .1
 .العربية الدول من كثير يفوتوفير البيانات  المعلومات  تداول لحرية قوانينعدم وجود  .2
 . لدى الصحفيين  فر الكفاءات والمهارات األساسية المطلوبة لعمل صحافة البيانات اعدم تو  .3
 اعتماد الكثير من الصحفيين على البناء التقليدي للتقارير.  .4
 عدم وجود التأهيل المهني للصحفيين للعمل في مجال صحافة البيانات.   .5
 وتسببت في إغالق بعضها.  ،األزمات المالية التي عصفت بالكثير من المؤسسات  .6

الذي ساهم في   صحافة البيانات الرياضية في العالم بالسوق االقتصادي  امؤخرً   وارتبطت 
بها االهتمام  العالمية    ،زيادة  الشركات  كبرى  اهتمام  عام بنتيجة  الرياضي    ة،الرياضة  واإلعالم 

  ،واالهتمام بصحافة البيانات التي تقدم معلوماتها وبياناتها على صعيد نشرات أو برامج تلفزيونية
الذهاب المتصاعد نحو  وهو ما ساهم في    ،أو تطبيقات المحمول  ،أو عبر وسائل اإلعالم الجديد 

 تطوير صحافة البيانات الرياضية على مستوى العالم.  

 

بتاريخ    (1) الواتساب،  عبر  مقابلة  الرياضية،  للصحافة  العربي  االتحاد  رئيس  القادر،  عبد  جميل  محمد 
 م. 2021/ 21/6

 المرجع السابق. (2)
 م. 26/6/2021حسن خلف هللا، رئيس رابطة النقاد المصريين، مقابلة عبر الواتساب، بتاريخ  (3)
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ات الرسمية على منع إساءة االستخدام، ئيلإلحصا   ةوينص المبدأ الرابع من المبادئ العشر 
وعدم استخدامها   ،ويتضمن هذا المبدأ إتاحة المواد التعليمية، وبرامج التوعية، لتأكيد أهمية البيانات 

قاس تحقيق هذا المبدأ بمدى وجود برامج في وسائل اإلعالم لتثقيف الجمهور . ويُ طأاالستخدام الخ
 .(1) بأهمية البيانات المتاحة واستخدامها االستخدام األمثل

 : (2) ترتكز عليها صحافة البيانات الرياضية ةساسيأقواعد 
 رق جذابة للقراء. روى بطتحويل الموضوعات الطويلة إلى قصص تُ  .1
وتقديمها على شكل معلومات مختصرة، وبقوالب  ،حصائيات واألرقاماإل  ىالتركيز عل .2

 مختلفة. 
إلمام الكاتب في صحافة البيانات الرياضية باستخدام التكنولوجيا الالزمة إلنجاز القصص  .3

 بالشكل المناسب.  

 الحديث   الصعب   ومن  محدودة،  زالت   ما  البيانات الرياضية  صحافة  في  العربية  التجارب   إن
  بتطور   مقارنة  هانفس  المقدرةب   عربية  إعالمية  بمؤسسة  البيانات   لصحافة  كامل  فريق  وجود   عن

 المؤسسة   بهذه  األقل  على  صحفي  وجود   ولكن  العالم،  مستوى   على  والصحافة  اإلعالم   صناعة
أبرزها    ،تحديات   من  يواجهها  مام  رغم على ال  االنتشار   طور   في  البيانات   صحافة  أن  على   دليل
  ال   قد   الموضوعات   فبعض   خاصة،  حسابات   إلى  يحتاج  أمر  وهو  العمق،  في  تعمل  صحافة  أنها
 .(3) اسياسيًّ  قبوالً  تجد 

  14  في إطار عملي الصحفي منذ   متخصص في صحافة البيانات الرياضيةاللعملي    اونظرً 
مل بها قبل سنوات قليلة عُ قد  و   ،االرياضية العربية تبقى متأخرة جدً   البيانات ، فإن صحافة  اعامً 
 كانت مفقودة على مدار عقود من الزمن.  فقد أهميتها العالمية من رغم فعلى ال ،فقط

ن الصحافة الرياضية  فإالفلسطينية لم تتوقف إال في مراحل قليلة    الرياضةأن  من  رغم  على الو 
ا زالت تعاني  مدون النظر ألهمية صحافة البيانات التي    ،نقل أحداث المباريات فقطبكانت مكتفية  

 .(4) في الوسط الفلسطيني

 

 م. 20/6/2021ياضي، مقابلة مباشرة بتاريخ أسامة فلفل، رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الر  (1)
 . م2021/ 26/6محمد لوباني، إعالمي رياضي في قناة أبو ظبي الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ  (2)
 م. 26/6/2021حسن خلف هللا، رئيس رابطة النقاد المصريين، مقابلة عبر الواتساب، بتاريخ  (3)
 م. 2021/ 18/6أشرف مطر، صحفي رياضي فلسطيني، مقابلة مباشرة بتاريخ   (4)
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التوجه نحو العمل واالهتمام بصحافة  في وبدأت بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية "بخجل" 
خاصة أنها تهتم بإحصائيات    ،أثر كبير في أوساط الرياضيين  لهاالتي كان    ،البيانات الرياضية

 بيانية لالعبين والحكام واألندية.   ورسوموأرقام 
لصويعتمد   األساسي  الرياضي   حافةالهدف  من   ةالبيانات  عدد  أكبر  جذب  القراء   على 

 .(1) المعلومات بطرق سهلة ومبسطة ومقنعةلى تقديم إوتهدف  ،والمتابعين والمتلقين

  

 

 . م2021/ 26/6محمد لوباني، إعالمي رياضي في قناة أبو ظبي الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ  (1)
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 المطلب الثاني 
 أهمية صحافة البيانات الرياضية العربية 

  ؛ بدأ االهتمام بها يظهر من المتابعين  امع بداية ظهور صحافة البيانات الرياضية تدريجيًّ 
على غير عادة الصحافة التقليدية    ،ي تظهر بهذ والشكل ال  ،وقوة المعلومات التي تقدمها  ،هميتهاأل
 اعتادوا عليها منذ سنوات.  لتيا

من األوساط الرسمية المتعلقة    اتصاعديًّ   اوأصبحت صحافة البيانات الرياضية تأخذ اهتمامً 
ال سيما محاولة االستفادة من معلوماتها والبيانات التي تقدمها في تحديد مصير بعض    ،بالرياضة

هذه البيانات لفترات    بواسطة  مقي  عليها وتُ ُيبنى  فترات زمنية  في  الالعبين أو المدربين أو األندية  
 زمنية أخرى.  

اضية في معرفة المتابعين بجميع األرقام المهمة التي البيانات الري  صحافةتكمن أهمية  و 
ثقافاتهم األرقام  ب ناهيك    ،تثري  والعديد من  المسابقات  عن  معلوماتية  خلفيات  لديهم  تشكل  أنها 

 .(1) وهذا هو الهدف منها في األساس ،في األذهان محفورةالمهمة التي تبقى 

 ا كبيرً   تصاعًداوباتت تتصاعد    ،الرياضية بأهمية كبيرة حول العالم  البيانات وتحظى صحافة  
  ، واالهتمام بها  ،وكأن وسائل اإلعالم الرياضية في سباق لتطوير عملية صحافة البيانات   ،اجدًّ 

 :(2) تيةوآلية تقديمها للجمهور، وتتمثل أهميتها في النقاط اآل

 همة. متؤسس لقاعدة من األرشفة المعلوماتية ال -
 والثانية توثيقية علمية.   ،األولى خبرية  : تضع الصحافة الرياضية بين مرحلتين -
 األرقام.ب كل ما هو مهم ومميز    بينوت  ،تقدم خدمة الصحافة الرقمية  -

اللغة األكثر تداوالً  في الشارع الرياضي العالمي، وانتقلت هذه   أصبحت لغة األرقام هي 
 فقدالتعاطي مع المعلومة،    فيلها من تأثير إيجابي    اللغة إلى الشارعين العربي والفلسطيني، لما

 األرقام.بواسطة على مواكبة فرقهم ونجومهم وتطورهم   يحرصون  ن و والمتابعأصبح القراء 
لدى الشارع الرياضي فإن وسائل اإلعالم   ي نمفضل   اكون هذه اللغة وهذا األسلوب أصبحلو 

تقديم وجبات دسمة من اإلحصائيات واألرقام، وهو ما بالمختلفة حرصت على استقطاب الشارع  
 .(3)زاد من مبيعاتها على مستوى الصحف، ومن متابعيها على مستوى المواقع اإللكترونية

 

 مرجع سابق.زي، فادي حجا (1)
 . م2021/ 28/6( مهند دلول، مقابلة مباشرة، بتاريخ 4)
 مرجع سابق. ،خالد أبو زاهر (3)
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المشكال أهم  قد    ت من  البيانات   اعائقً   تشكلالتي  صحافة  سياسات   أمام  مشكلة  العربية 
بتقديم عدد معين من المواد الصحفية    امطالبً   التحرير المعتمدة على الكم ال الكيف، فتجد الصحفي  

 .(1) بغض النظر عن جودتها وقيمتها ،في فترة زمنية محددة
إنتاج مواد خبرية إنشائية لتحقيق العدد المطلوب منه،    إلىويميل الصحفي الرياضي العربي  

أكبر إلنتاج عمل حقيقي، وهنا يجب أن    اووقتً   ان العمل في صحافة البيانات يتطلب مجهودً إإذ  
 .(2) بهدف الحصول على أعمال أكثر قيمة  ؛أكبر  ن حريةً و منح الصحفيأن يُ ر سياسات التحرير و غي  تُ 

نمطً  البيانات أصبحت  المصورة  اجديدً   اوأسلوبً   اصحافة  الصحافة  تشبه  األخبار،    ، لسرد 
وصياغة    ،وألنها أصبحت تمثل المستقبل تميزت بتحليل األرقام  ،ولكن باستخدام الكمبيوتر المحمول

المهارات،  و   ،الكالم و و تحديث  المعلومات،  تفاوت  على    ةالعالق  المشكالت حل  المبنية  العامة 
حياتنا مكونة  فالتعامل مع سيل البيانات،  و لة للمعلومات الرسمية،  توفير تفسيرات مستقو البيانات،  

لتكيف مع  لمن أدوات الصحفي    أساسيًّ   اوهي وسيلة لتوفير الوقت، وأصبحت جزءً   ،من البيانات 
طريقة جديدة لرؤية األمور التي قد ال تراها في غياب  و المتغيرات فيما يحيط به من معلومات،  

 .(3) تناغم مع المتغيرات التي يعيشها العالم لسرد أخبار أكثر أهميةطريقة عصرية تو البيانات، 
جزءً   وأصبحت  الرياضية  البيانات  التواصل    اساسيًّ أ  اصحافة  مواقع  وسائل  و على  جميع 

 .(4) اوتحاول تطويرها تدريجيًّ   ا،تمد العمل بها وإدخالها في العمل اليومي دائمً تعالتي باتت  اإلعالم  

وفرق عمل كبيرة    ،بصحافة البيانات األوروبية ال تستقيم، فلديهم مراكز متخصصةالمقارنة  
البيانات بطرق علمية وتكنولوجيحل  وتُ   ،هدفها تسجيل كل صغيرة وكبيرة حديثة، وهو األمر   ةل 

البون شاسعً  العربي  ابينه  ا الذي يجعل  الفردية في عالمنا  التي يجب    ،وبين بعض االجتهادات 
 .(5) تطويرهااالستثمار في 

  

 

 . م6/2021/ 27وليد جودة، كاتب وإعالمي رياضي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  (1)
 . م6/2021/ 27وليد جودة، كاتب وإعالمي رياضي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  (2)
 . م20/6/2021بتاريخ  ،أسامة فلفل، رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي، مقابلة مباشرة (3)
 . م26/6/2021بتاريخ  ،محمد لوباني، إعالمي رياضي في قناة أبو ظبي الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك (4)
 . م6/2021/ 27وليد جودة، كاتب وإعالمي رياضي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  (5)
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 المطلب الثالث 
 مستقبل وتحديات صحافة البيانات الرياضية العربية 

 :: مستقبل صحافة البيانات الرياضيةأولً 
واضحً  فلسطين  في  البيانات  صحافة  مستقبل  يبدو  ال  اال  الحاليةمرحلفي  أن   ،ة  خاصة 

  ، بالمسابقات المنتظمةأرشيف خاص  إلى  أنها تحتاج  بناهيك    ،اجدً عدد قليل  المتخصصين فيها  
واجه الصحفيين في الوصول لبعض األمور المهمة التي تشك ل نقلة نوعية  يالتي تبدو أكبر معيق  

 .(1) في طبيعة عملهم
اإلعالم  لو  رواجً   الرقميكون  واألكثر  التعاطي،  في  سهولة  األكثر  الشارع    اأصبح  في 

تحد ٍ  أمام  أنهم  أدركوا  عليه  القائمين  فإن  جديد الرياضي،  والتطور  عبر    ،  الحداثة  سباق  دخول 
 .(2) على مكانتها وحضورها  االتنافس على تقديم المطلوب للشارع الرياضي حفاظً ب

من األخبار التقليدية    شهدت السنوات الماضية صعود البيانات كمصدر أساسي لألخبار بدالً 
عنها  في   تفصح  التي  تلك  البيانات،  فيه مصادر  ستتعدد  أنه  المستقبل  إلى  وينظر  ذاتها،  حد 

المنظمات والحكومات كجزء من الشفافية، والبيانات التي يقدمها األفراد طواعية، والبيانات المتعلقة  
 .بالمنصات اإللكترونية، والبيانات المسربة

  هي  فة الخبرية التقليدية، ويتوقع أن تكون اتجاه أن تحل صحافة البيانات محل الصحا  يوجد 
تفرض نفسها بقوة،   -صحافة البيانات -المجال األكثر تفضياًل للصحفيين، بمعنى أنها أصبحت  

 .وتمثل كذلك اتجاًها جديًدا لمستقبل الصحافة يرتبط بالتكنولوجيا واإليضاحات البصرية
ويبدو من كل هذا أن مجال الصحافة واإلعالم لم يعد نظرًيا بعد اليوم، فمن هذه التحديات 

لصحفيين المستقلين  با  فيما يتعلقالكبيرة تنتظر المؤسسات اإلعالمية أعواًما تطويرية، كذلك األمر  
 .(3)العالم في وكليات وأقسام الصحافة 

يسير  البيانات   صحافة  إن مستقبل العربية  الدول   من   ومزيد   التطور،  نحو  الرياضية في 
  مناهجها   ضمن  مادةً   الصحافة  من  النوع  هذا   لتدريس  الجامعات   بعض   اتجاهبعد    االنتشار،

 

 مرجع سابق.فادي حجازي،  (1)
 مرجع سابق.خالد أبو زاهر،  (2)
 . م20/6/2021أسامة فلفل، رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي، مقابلة مباشرة بتاريخ  (3)
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  لتطوير   استمرار؛ب  دوليين   خبراء  مع  لقاءات   تنظيم  إلى   يحتاج  الحقيقي  التطور  ولكن   التدريسية،
 . (1) مجال صحافة البيانات   في العربي الصحفي األداء

أكثر من الكيف، وعليه ال    الصحافة العربية تؤمن بالواقع الخبري بالدرجة األولى، وبالكم   
ألنها تهدر حسب   ؛تفضل منح الصحفيين فرصة العمل في مجال "التحقيقات" أو صحافة البيانات 

كمن في تغيير  يأبرز التحديات  فإن  وجهة نظر البعض الكثير من الوقت مقابل تقرير واحد، وعليه  
 .(2) هذه الصورة النمطية السلبية

ى أن هذه النوعية من الفنون الصحفية سيكون لها مزيد  يشير إل  مستقبل صحافة البيانات 
الطفرة التقنية التي    اولذلك يجب على الصحفي الرياضي أن يواكب سريعً   ،من الحضور القوي 

ن يطور من مهاراته ويوظف صحافة البيانات في كتاباته ليتمكن من  أ يعيشها العالم، ويحاول  
  اجذابً   امبتكرً   اليصنع بها قالبً   ،وكل األرقام  المعلومةويستفيد من    ًة،صحيح  مواكبةً مواكبة األحداث  

ويسهل فهمه    ،دقيقة لمباراة كاملة بتحليل عميق مترابط يوضح المعلومة للمتابع  90ل فيه  ز يخت
 .(3) للمحتوى المقدم

عالم   التكنولوجيا  اقتحام  بمدى  البيانات مرتبط  العربية، ومدى   مستقبل صحافة  الصحافة 
األشياء في المستقبل القريب، هذه الخدمات   إنترنت ادتها من تقنيات الذكاء اإلصطناعي و استف

قادرة على تحويل الصحافة في شكلها الروتيني إلى صحافة رقمية يسهل استخدامها كصحافة 
 .(4) بيانات 

الباحث يمكن أن تشهد تطورً   ويرى  العربية  الرياضية  البيانات  المستقبل    اأن صحافة  في 
 أبرزها:عدة لكنها بحاجة لعوامل  ،القريب 

 . اتوفير األرشيف المطلوب لعمل البيانات تاريخيًّ  .1
 توفير الدعم الكافي بفكرة صحافة البيانات لتقدمها وتطورها في المستقبل.  .2
 صحافة البيانات الرياضية. تهيئة البيئة المناسبة لعمل  .3
 التركيز على مواكبة تطور صحافة البيانات والعمل عليها بتسارع.  .4

 

 م. 26/6/2021حسن خلف هللا، رئيس رابطة النقاد المصريين، مقابلة عبر الواتساب، بتاريخ  (1)
 . م2021/ 28/6مهند دلول، مقابلة مباشرة، بتاريخ ( 2)
قنوات  (3) في  مصري  صحفي  الجزار،  بتاريخ    beIN Sports  محمد  بوك  فيس  عبر  مقابلة  القطرية، 

 . م2021/ 27/6
 . م2021/ 28/6( مهند دلول، مقابلة مباشرة، بتاريخ 3)
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فر أرشيف تاريخي سابق، والبدء بالعمل اإيجاد حل معين مع الجهات المسؤولة لعدم تو  .5
 ومواكبة الفترات المتعاقبة.  ،فراعلى األرشيف المتو 

أكثر   مستقبلة  العربية  الدول  في  البيانات  مصدرةصحافة  تتلقى  إذ  إ  ،منها   أكثرنها 
ال    في حين  ، رقام وتفاصيل البطوالت والنجومأمريكية لنقل  وروبية واألات من الدول األئيحصا اإل

ال  إ، فال نجد صحافة بيانات عربية أو محلية  هانفس  براز بطوالتها المحلية بالطريقةإلى  إتتجه  
 .(1) وسععالمي األودون اهتمام يضاهي ما يجري في النطاق اإل ،بمساحات قليلة

مثل المملكة   ،ن بعض الدول العربية ستكون قادرة على النهوض بهذا الملفإويمكن القول  
بالملف الرياضي، لكن الدول 2030العربية السعودية وفق رؤية المملكة   ، وقطر التي تنهض 

ستبقى فيها صحافة البيانات متراجعة    نترنت عاني ضعف اإلوالتي ت  ،االعربية المتأخرة تكنولوجيًّ 
 .(2) اكبيرً تراجًعا 

 :: تحديات صحافة البيانات الرياضيةاثانيً 
أجمع بعض الخبراء والمختصين في مجال صحافة البيانات الرياضية أن أبرز التحديات 

توفير   البيانات، وعدم  لعمل  المطلوب  تواجهها غياب األرشيف  أحالتي  التفصيلية    ا انً ي البيانات 
 .(3)يجعل الصحفي في حالة خوف من عدم الوصول للنتيجة المطلوبة

 طأأي عملية إدخال خ  نأل  ؛واإلحصائيات عمل مرهق وشاق  البيانات إن إتقان صحافة  
وأرقامها  النتائج النهائية، كما أن افتقاد الصحافة الفلسطينية ألرشيف خاص بالبطوالت  في  تؤثر  

 .(4)ا صعبً  ايجعل من الحصول على نتائج وبيانات دقيقة أمرً 

 :عدة عواملصحافة البيانات الرياضية يمكن أن تشمل  تحديات أن  ويرى الباحث

االختصاص   .1 أهل  اهتمام  صحافة بعدم  في  بعملهم  يشتهرون  الذين  الصحفيين  دعم 
 . (5) البيانات 

 عدم وجود الكادر المدرب على عمل صحافة البيانات الرياضية.   .2
 

 عدنان لفتة، مرجع سباق. (1)
   . م2021/ 28/6( مهند دلول، مقابلة مباشرة، بتاريخ 2)
 .مرجع سابقفادي حجازي،  (3)
 مرجع سابق.خالد أبو زاهر،  (4)
الجزار  (5) قنوات    ، محمد  في  مصري  بوك  beIN Sportsصحفي  فيس  عبر  مقابلة  بتاريخ   ،القطرية، 

 . م2021/ 27/6
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تو  .3 البيانات اعدم  تستهدف  التي  الرياضية  البيانات  صحافة  لمشاريع  الكافي  الدعم  فر 
 . (1) التاريخية

 ات تقنية متطورة. يتاج إلى أجهزة وبرمجحخاصة أن صحافة البيانات ت ،ضعف الموارد  .4
 . صحافة البيانات الرياضية  أهمية  افتقاد الثقافة الموسعة  .5
 نقص المهارات في الكادر الصحفي المهتم بصحافة البيانات. .6
 عدم وجود معرفة بعلم الرياضيات واإلحصاء والبيانات واإلنفوجرافيك. .7
 .تهاوندر  فرةاقلة المعلومات المتو  .8
الرياضية .9 البيانات  ما يضعف حجم اإلقبال على    ، عدم وجود عائد مادي من صحافة 

 .(2) العمل واالهتمام بها

 : مهارات صحفيي البيانات الرياضية
، فإن سباق  ةوالرقمي خاص  ة،المسيطرة على اإلعالم عامهي  لغة األرقام  وبعد أن أصبحت  

السيطرة فرض على القائمين على وسائل اإلعالم العمل بكل جد من أجل القيام بواجبهم على  
لحصول على ل  ؛وإدخال بياناتها  ،وهو ما يتطلب تشكيل فرق عمل لمتابعة األحداث أكمل وجه،  

 .(3) نتائج رقمية تختصر على المحللين طريق التحليل
تطلب التمتع بمهارة  ت فإن عملية إدخالها لبرامج إلكترونية خاصة    القاعدةوألن األرقام هي  

إلى  دخالها إلوالتركيز أكثر من أجل جمع أكبر عدد من البيانات   ،اودقة العمل ثانيً  ،المتابعة أوالً 
للعمل    ،وجود فريق عمل مكون من مجموعة من اإلعالميين  اقاعدة البيانات، وهذا يتطلب أحيانً 

 .(4)ومن ثم تحويلها إلى نتائج رقمية ،من أجل جمع البيانات  ُيدرس وُيعتمد وفق خطة ونموذج 

  أبرز المهارات المطلوبة من صحفيي   من  مهارة القدرة على صناعة األخبار من األرقام  د وتع
الرياضية على    ،البيانات  للقدرة  سهولة  إضافة  للصحفي  يضمن  الذي  بالشكل  البيانات  ترتيب 

 

 . م22/6/2021األمين العام لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ    ،صالح الراشد  (1)
 م. 22/6/2021األمين العام لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك بتاريخ    ،صالح الراشد  (2)
 .أشرف مطر، مرجع سابق (3)
 مرجع سابق.خالد أبو زاهر،  (4)
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يكون على دراية تامة  ف  ،االصحفي لماحً يكون أن  يجب  كما    ،فئاتهم  جميع القراء ب  لجميعوصولها  
 . (1) ة كل معلومة من البيانات بتحديد أهمي 

من عمله التخصصي أن صحافة البيانات الرياضية في فلسطين بدأت تبرز   ويرى الباحث
أكثر من أي وقت مضى، وهذا نتيجة الهتمام بعض الصحفيين بصحافة البيانات وأهميتها،    وضوحب

والغوص في بحر المعلومات والبيانات التي يعود تاريخها ألكثر من أربعة عقود من الزمن، األمر  
 ن في مجال البيانات.  و ن العاملو ر صعوبة يواجهها الصحفيبأك د الذي يع

  ، وتزيد االهتمام بها  ،عالمية العربية بصحافة البيانات المؤسسات اإلن تنهض  أوالمطلوب  
بمهامهاب للقيام  متخصصة  بكوادر  لتطوير  إلى  إضافة  إ  ،االستعانة  تطويرية  دورات  داء أقامة 

لى قصص فاعلة،  إرقام  وتشجيعهم باستمرار على تحويل األ  ،وتعزيز عملهم  ، الصحفيين الرياضيين
حداث تزيد من تفاعلهم مع األ  ،ام متفردة وواضحة وجذابة للجمهوررق ألى  إوالنصوص المختلفة  

داء الصحفي العام  يرفع من األ  اا متطورً عالميًّ إ   ن عماًل بما يؤم     ،الرياضية والمنافسات المختلفة
 .(2)والخاص 

  

 

قنوات    (1) في  مصري  صحفي  الجزار،  بوك  beIN Sportsمحمد  فيس  عبر  مقابلة  بتاريخ   ،القطرية، 
 م. 2021/ 27/6

 .عدنان لفتة، مرجع سابق (2)
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 الثالث الفصل 
الجانب التطبيقي الميداني لدراسة استخدامات الصحفيين الرياضيين العرب  

 لصحافة البيانات 
 المحور األول 

 في الدراسة المعتمد   المحك  
 المتوسطات   ترتيب على    الباحث  د اعتم االستجابة مستوى  على والحكم الدراسة نتائج لتفسير

 ث الباح  حدد   وقد  ،مجال كل في الفقرات  ومستوى  الستبانة،ل مجاالت ال مستوى  على الحسابية 
 : (3.1ل )الجدو  في موضح هو كما ،للدراسة المعتمد  المحك حسب  موافقةال درجة

 . (: يوضح المحك المعتمد في الدراسة3.1جدول )
 درجة الموافقة  الوزن النسبي   المتوس  الحسابي 

 ا منخفضة جدً  % 36أقل من   1.8أقل من 
 منخفضة  36% - 52%أكبر من  2.6إلى أقل  1.8أكبر من 
 متوسطة  % 52%- 68أكبر من  3.4إلى أقل  2.6أكبر من 
 مرتفعة 68%- 84%أكبر من  4.2إلى أقل  3.4أكبر من 

 اجدً  مرتفعة 84 %-100% أكبر من  5 -  4.2أكبر من 
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 المبحث األول 
 المؤسسات اإلعالمية وصحافة البيانات 

ستخدام المؤسسة  ل (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوس  الحسابي والوزن النسبي3.2جدول )
 . اإلعالمية لصحافة البيانات بحسب وجهة نظر المبحوثين

 المتوس    ا ضعيفة جدً  ضعيفة متوسطة كبيرة ا كبيرة جدً 
 الحسابي 

 النحراف 
 المعياري 

الوزن  
 النسبي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
3.57 1.044 71.40 

38 19.5 70 35.9 61 31.3 17 8.7 9 4.6 

نسبته   ما  أن  أعاله  الجدول  من  الدراسة  %  19.5تبين  عينة  المؤسسات   يرون من  أن 
 استخداًمايستخدمونها  %  35.9، وما نسبته  اجدًّ   اكبيرً استخداًما  عالمية تستخدم صحافة البيانات  اإل

نسبته  اكبيرً  وما  نسبته  امتوسطً استخداًما  يستخدمونها  %  31.3،  وما  يستخدمونها  %  8.7، 
نسبته  اضعيفً استخداًما   وما  المتوسط    ،اجدً   اضعيفً   استخداًما  يستخدمونها%  4.6،  أن  وتبين 

استخدام  أي أن    ،%71.40بوزن نسبي    ، 1.044واالنحراف المعياري    ، 3.57الحسابي يساوي  
  .من أفراد العينة جاء بدرجة كبيرة ةعالمية لصحافة البيانات عام المؤسسة اإل

توصلت   ما  الدراسة مع  هذه  )يلإواتفقت  أبو عبدون  دراسة  أن مؤسسات (1)(م2020ه   ،
وتدريب العاملين داخل غرف األخبار    ،اإلعالم األردنية بحاجة إلى مزيد من العمل وتطوير الذات 

 لصحافة البيانات. 
ذلك إلى ضعف اهتمام المؤسسات اإلعالمية بصحافة البيانات وتطويرها   ويعزو الباحث 

جل رفع مستوى  وتطوير مهارات الصحفيين العاملين في البيانات وتوفير اإلمكانات من أ  ،اتصاعديً 
 العمل بصحافة البيانات.

ن إيقول  ن واقع الحال  أل   ؛مع هذه النتائج  (2) ولم يتفق الكاتب والمحلل الرياضي وليد جودة
 العمل الصحفي العربي المبني على إحصائيات وأرقام وتحليل أقل من هذه النسب. 

  

 

 يوسف أبو عبدون، توظيف صحافة البيانات داخل غرف األخبار في وسائل اإلعالم األردنية. (1)
 . م6/2021/ 27وليد جودة، كاتب ومحلل رياضي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  (2)
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ل لدرجة أولويات نشر (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوس  الحسابي والوزن النسبي3.3جدول )
 صحافة البيانات في المؤسسات اإلعالمية بحسب وجهة نظر المبحوثين: 

 ا ضعيفة جدً  ضعيفة متوسطة كبيرة ا كبيرة جدً 
 المتوس   
 الحسابي 

 النحراف 
 المعياري 

الوزن  
 النسبي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
3.69 0.823 73.80 

36 18.5 69 35.4 87 44.6 - - 3 1.5 

من عينة الدراسة يعتقدون أن درجة أولويات % 18.5تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 
درجة يعتقدون أن  %  35.4وما نسبته    ،اعالمية كبيرة جدً نشر صحافة البيانات في المؤسسات اإل

كبير األ نسبته  ةولوية  وما  أن  %  44.6،  األر د يعتقدون  متوسطجة  نسبته  ةولوية  وما   ،1.5  %
واالنحراف    ،3.69وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي    ،اولوية ضعيف جدً درجة األيعتقدون أن  

أن    ،%73.80بوزن نسبي    ،0.823المعياري   األر د أي  البيانات من  جة  لنشر صحافة  ولوية 
 . من أفراد العينة درجة كبيرةجاءت ب ةعالمية عام المؤسسات اإل

الباحث البيانات   ويعزو  بصحافة  المؤسسات  اهتمام  قلة  أن  الحقيقي    ،إلى  الفهم  وعدم 
الرئيس في تدني درجة أولويات نشر    وعدم إدراك مردودها اإليجابي على القارئ، السببُ   ،ألهميتها

 في بعض المناطق والدول العربية. بكثرةفرت البيانات  احتى إن تو  ،صحافة البيانات 

النتائج هذه  مع  جودة  ويتفق  وليد  الرياضي  والمحلل  منطقية،    عد هاي  ذ ال  (1) الكاتب 
لنشر األعمال القوية والمختلفة عن األعمال العادية، فالمشكلة ليست في   افاألولوية بالتأكيد دائمً 

 إنما في عدد األعمال المقدمة.  ،األولويات 
لدرجة اهتمام المؤسسة   (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوس  الحسابي والوزن النسبي3.4جدول )

 . المبحوثيناإلعالمية بصحافة البيانات بحسب وجهة نظر 

 المتوس    ا ضعيفة جدً  ضعيفة متوسطة كبيرة ا كبيرة جدً 
 الحسابي 

 النحراف 
 المعياري 

الوزن  
 النسبي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
3.65 0.920 73.00 

36 18.5 71 36.4 80 41.0 - - 8 4.1 

المؤسسات من عينة الدراسة يعتقدون أن  %  19.5تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
، وما  اكبيرً اهتماًما  تهتم  %  35.4، وما نسبته  اجدً   اكبيرً اهتماًما  عالمية تهتم بصحافة البيانات  اإل

وتبين أن   ،اجدً   اضعيفً اهتماًما  تهتم  %  4.1، وما نسبته  امتوسطً اهتماًما  تهتم  %  41.0نسبته  

 

 . م6/2021/ 27وليد جودة، كاتب ومحلل رياضي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  (1)
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أي أن    ،%73.00بوزن نسبي  ،0.920واالنحراف المعياري    ،3.65المتوسط الحسابي يساوي  
  . من أفراد العينة جاء بدرجة كبيرة ةعالمية بصحافة البيانات عاماهتمام المؤسسة اإل 

في أهمية صحافة   العام    لتطور  اذلك إلى عدم مالحظة المؤسسات اإلعالمية    ويعزو الباحث
عدم وجود الكوادر    اوأحيانً  ،لى إكساب المؤسسات نسبة عالية من المصداقيةعوقدرتها  ،البيانات 

عمل على تأهيل صحفيي البيانات كخطوة أولى لصناعة قصص صحفية  الالمدربة التي تستطيع 
 مدفوعة بالبيانات.

 الم تظهر اهتمامً أن هذه األرقام    (1) ويعلق د. عدنان لفتة أستاذ اإلعالم في جامعة بغداد
عالمية العربية  يؤكد ضعف المؤسسة اإل   وهو ما  ،عالمية بصحافة البيانات من المؤسسات اإل   اكبيرً 
بهاإفي   الالئق  المناسب  البيانات ومنحها االهتمام  الدعوة    ما  ،براز صحافة  لى ضرورة  إيعزز 

األ شأنً العناية  باتت  التي  الصحافة  بهذه  مهمًّ كبر  المعاصرةا  المتطورة  الصحافة  في  وإا  يالء ، 
 . عالم الرياضيمن نافذة حيوية جاذبة للجمهور وداعمة لإل  لما تمثله  ا كبيرً   اصحافة البيانات اهتمامً 

زعبالوي  حبيب  األردني  الصحفي  النتائجإ  (2) ويقول  هذه  مدى ت  هاألن  ؛منطقية  ن  عكس 
مع الحاجة الملحة للوصول   ،انتشار القصة الصحفية المرتبطة بصحافة البيانات في اآلونة األخيرة

لتفسيرات مالئمة وأكثر شمولية في العمل الصحفي، ولكن مع تطور القصة الصحفية التي تعتمد 
 حافة البيانات فإن النسبة مرشحة للزيادة.صعلى 

درجة توظيف المؤسسة  ل (: يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوس  الحسابي والوزن النسبي3.5جدول )
 . لصحافة البيانات بحسب وجهة نظر المبحوثين اإلعالمية 

ضعيفة  ضعيفة متوسطة  كبيرة  ا كبيرة جدً 
 اجدً 

 المتوس  
 الحسابي 

 النحراف
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك % ك % ك % ك
3.43 0.999 68.60 

29 14.9 61 31.3 77 39.5 20 10.3 8 4.1 

من عينة الدراسة يعتقدون أن المؤسسات %  14.9تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
،  اكبيرً   توظيًفاتوظفها  %  31.3، وما نسبته  اجدً   اكبيرً توظيًفا  عالمية توظف صحافة البيانات  اإل

وما    ،اضعيفً توظيًفا  توظفها  %  10.3، وما نسبته  امتوسطً توظيًفا  توظفها  %  39.5وما نسبته  
واالنحراف   ، 3.43وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي    ،اجدً   ا ضعيفً توظيًفا  % توظفها  4.1نسبته  

 

  م 21/6/2021مقابلة مع د. عدنان لفتة، أستاذ الصحافة المتخصصة في جامعة بغداد في العراق بتاريخ    (1)
 عبر تطبيق الواتساب.

 . م2021/ 25/6مقابلة مع الصحفي األردني حبيب زعبالوي، عبر فيس بوك، بتاريخ  (2)



106 

عالمية لصحافة  درجة توظيف المؤسسة اإلأي أن    ،%68.60بوزن نسبي    ،0.999المعياري  
   .من أفراد العينة  جاءت كبيرة ةالبيانات عام 

الباحث   الخبرة  ويعزو  وجود  عدم  إلى  غرف ذلك  في  البيانات  صحافة  لتوظيف  الكافية 
إضافة لندرة الكوادر المدربة التي تستطيع اإلبحار   ،فر اإلمكانات والرغبة الالزمةاوعدم تو   ،األخبار

 في البيانات واستخالصها وتوظيفها بطريقة القصص الصحفية المدعومة بالبيانات. 
ناول صحافة البيانات في المؤسسات اإلعالمية  لمستوى ت (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.6جدول )

 . بحسب وجهة نظر المبحوثين
 الترتيب  %  النسبة المئوية العدد  

 1 32.3 63 .بالبيانات صحافة بيانات تدعم بعض القصص الصحفية
 2 31.3 61 .صحافة بيانات حقيقية قائمة على التحليل المعمق للبيانات

 3 19.0 37 . التصميم البصري للبياناتصحافة بيانات تقتصر على 
 4 17.4 34 صحافة بيانات سطحية تفتقر إلى التحليل والعمق. 

  100.0 195 المجموع   

صحافة البيانات  أن    دون يع% من عينة الدراسة  32.3تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
حقيقية قائمة على التحليل المعمق    دونها% يع 31.3وما نسبته    ،تدعم القصص الصحفية بالبيانات 

  % 17.4وما نسبته    ،ا تقتصر على التصميم البصري للبيانات ونهد يع%  19.0وما نسبته    ،للبيانات 
 ا سطحية تفتقر إلى التحليل والعمق.ونهد عي

ذلك إلى أن صحافة البيانات في الدول العربية عينة الدراسة غير متعمقة    الباحث  وويعز 
وبدرجة أقل تكون قائمة على    ،وتعتمد على القصص المدعومة بالبيانات   ،في صحافة البيانات 

كبيرة في    د وهو ما أظهر نسبة تع  ،بسبب غياب القدرة والرغبة الالزمتين  ؛التحليل المعمق للبيانات 
 للتحليل والتعمق والتنوع. يفتقر اآلخر  هاوبعض ،يم البصري للبيانات االكتفاء بالتصم

  أن صحيفة في  ،  (1) (م2019)  Zamithواتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة  
 واشنطن بوست تميل نحو إنتاج األخبار الصعبة والمعقدة في محتوى صحافة البيانات.

ن صحافة البيانات هي القاعدة  أ ب  (2) الكويتي زيد السربلعالمي  ويعلق على هذه النتائج اإل
  ، عالمية من محتواهاوباالستغناء عنها نفرغ المادة اإل  ،ساسيةساسية للعمل الصحفي والركيزة األاأل

ي عملية  أساسي والقاعدة الرئيسة في  هميتها فهي الركن األأ بيانات تفقد المادة الخبرية    وجد لم ت  وما
 

(1)  Rodrigo Zamith. Transparency. Inteactivity. Diversity and Information Provenance 

in Everyday Data Jounalism. 

 م.20/6/2021زيد السربل، الصحفي الكويتي والمستشار اإلعالمي، مقابلة عبر الواتساب بتاريخ  (2)
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والإ  اال  عالمية  ب يمكن  عنها  األأستغناء  من  حال  واأل  ،حوالي  الحقائق  والمعلومات  ودون  رقام 
، ولذلك ال بد من رفع نسبة ومستوى  فرالم يتو   فر وماالما يتو   اة للمادة طبقً ي ل القيمة الحقيقءتتضا

البيانات تدريجيًّ  وأن هذه النسب ال تبدو    ، واالهتمام بها  ا، تناول المؤسسات اإلعالمية لصحافة 
 .يدة مقارنة مع حاجة المتلقيج

لمتطلبات صحافة البيانات من وجهة القائم بالتصال بحسب  (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.7جدول )
 . وجهة نظر المبحوثين

 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  
 1 55.9 109 سهولة الحصول على البيانات من جميع المصادر المختلفة.

 22 51.8 101 .مصداقية البياناتضمان 
 3 50.3 98 . امتالك الصحفيين مهارات عمل صحافة البيانات

 4 45.6 89 .مواكبة التطور التكنولوجي في توظيف البيانات
وجود تشريعات قانونية لضمان الوصول الدائم للبيانات والمعلومات 

 5 36.4 71 . المطلوبة

 6 29.7 58 . لصحافة البياناتتبن ي المؤسسات الصحفية 
 7 25.6 50 .إيجاد أقسام مخصصة لصحافة البيانات مجهزة بالمستلزمات والبرمجيات

 8 21.5 42 .إيجاد وتوفير منصات ووسائل لنشر القصص المدفوعة بالبيانات
 9 14.4 28 .التنسيق مع المنظمات ذات العالقة بالبيانات

 10 0.5 1 .لنشر القصص المدفوعة بالبياناتإيجاد وتوفير منصات ووسائل 
 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتجابة اختيار من متعدد وقد * اإل

من متطلبات أن  ون  د يع% من عينة الدراسة  55.9تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
وما نسبته    ، على اختالفهاسهولة الحصول على البيانات من جميع المصادر    صحافة البيانات 

البيانات ل%  51.8 مصداقية  نسبته    ،ضمان  عمل  ال%  50.3وما  مهارات  الصحفيين  متالك 
وما نسبته    ،التطور التكنولوجي في توظيف البيانات   مواكبةل  %45.6وما نسبته    ،صحافة البيانات 

وما نسبته    ،قانونية لضمان الوصول الدائم للبيانات والمعلومات المطلوبةوجود تشريعات  ل%  36.4
البيانات ل%  29.7 لصحافة  الصحفية  المؤسسات  نسبته    ،تبن ي  أقسام  إل  %25.6وما  يجاد 

يجاد وتوفير  إل  %21.5وما نسبته   ،مخصصة لصحافة البيانات مجهزة بالمستلزمات والبرمجيات 
لتنسيق مع المنظمات ل%  14.4وما نسبته    ،عة بالبيانات منصات ووسائل لنشر القصص المدفو 

يجاد وتوفير منصات ووسائل لنشر القصص المدفوعة إل   %0.5وما نسبته    ،ذات العالقة بالبيانات 
 .بالبيانات 
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توصلت   ما  مع  الدراسة  هذه  دراسة  إليواتفقت    Kalatzi، Bratsas & Veglisه 
ت بمجال صحافة  ار ي أن تطور التكنولوجيا الرقمية والحسابية يسهم في إحداث تغي  في  (1) (م2018)

 البيانات.
أن التعليم    في  (2) (م2018)  Baharehه دراسة  إليواختلفت هذه الدراسة مع ما توصلت  

في مجال صحافة البيانات ال يعتمد على أساس أكاديمي قوي، وعلى الرغم من توافر العديد من 
المجال،   أكاديميً فإ الدورات في هذا  المؤهلين  لتدريس هذه    ا نه ال يوجد عدد كاٍف من المدربين 

 البرامج المتخصصة بصحافة البيانات في قطاع التعليم العالي.

رغم  على ال  ،إلى صعوبة الحصول على البيانات من جميع المصادرذلك    الباحث  وويعز 
فر البيانات  اعلى طبيعة تو   ارئيسً   اعتماًداخاصة أن صحافة البيانات تعتمد    ، الحق في ذلكمن  

 التي يجب أن تكون ذات مصداقية عالية. 
تو  ضرورة  البيانات  صحافة  في  العمل  متطلبات  أهم  أن  الجدول  هذا  نتائج  ر فاوأظهرت 

من أجل صناعة صحافة بيانات تواكب التطور التكنولوجي في توظيفها    ،المهارات الالزمة لذلك
للبيانات   ،الصحيح  التوظيف الدائم  الوصول  أحقية  تضمن  التي  والقوانين  التشريعات  ضمن 

المطلوبة، وكل ذلك مرتبط بأهمية تبني المؤسسات اإلعالمية لعمل صحافة البيانات وتطويرها  
 التجهيزات والمستلزمات والبرمجيات الالزمة. وتوفير 

 ( 3)محمد جميل عبد القادر رئيس التحاد العربي للصحافة الرياضية هذه النتائج  ويؤكد
ولم   ،ن صحافة البيانات في الوطن العربي تصعد خطوات السلم األولىأ  وضحهذه األرقام تأن  و 

وال يرقى إلى المعدالت   ،كمتوسط هو معدل ضعيف  %50أن معدل  و   ،تصل إلى الكفاءة الالزمة
االختالف الكبير في المعدل بين الدول العربية ذاتها في الخليج    األخذ في الحسبانمع    ،العالمية

   العربي كمثال.
 ياناتلبا ةل صحافمجا يف  هار شتهتم بن تيال لموضوعاتل (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.8جدول )

 : بحسب وجهة نظر المبحوثين
 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  

 1 73.3 143 . موضوعات متعلقة بالالعبين
 

(1)  Kalatzi, o. Bratsas, C. & Veglis, A. The Principles, Features and Techniques of 

Data journalism .. 

(2) Bahareh, H. 3ws of data journalism education what where and who? Ireland.  

بتاريخ    (3) الواتساب،  عبر  مقابلة  الرياضية،  للصحافة  العربي  االتحاد  رئيس  القادر،  عبد  جميل  محمد 
 م. 2021/ 21/6
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 2 66.2 129 .موضوعات متعلقة باألندية
 3 61.5 120 .موضوعات متعلقة بالبطوالت الكبرى 
 4 53.3 104 .موضوعات متعلقة بالتاريخ الرياضي

 5 35.4 69 .موضوعات متعلقة بعدد األهداف
 6 27.2 53 . موضوعات متعلقة بالدول والقارات

 7 1.5 3 . ى ر أخ
 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتوقد  ،جابة اختيار من متعدد* اإل

 تالموضوعاأن  ون  د يع% من عينة الدراسة  73.3تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
% 66.2وما نسبته   ،موضوعات متعلقة بالالعبين ياناتلبة افصحا ل ي مجافها ر شبنتي تهتم لا

وما نسبته    ،موضوعات متعلقة بالبطوالت الكبرى %  61.5وما نسبته    ،موضوعات متعلقة باألندية
الرياضي  % 53.3 بالتاريخ  متعلقة  نسبته    ،موضوعات  بعدد %  35.4وما  متعلقة  موضوعات 

موضوعات    %1.5وما نسبته    ،موضوعات متعلقة بالدول والقارات %  27.2ه  وما نسبت  ،األهداف
 . ى ر أخ

  ،في الدول العربية  اذلك إلى تطور مستوى صحافة البيانات الرياضية تدريجيًّ   ويعزو الباحث
  ، كبيرة بدرجة  و   ،وتحذو حذو دول أوروبا في ذلك باالهتمام بصحافة البيانات المتعلقة بالالعبين أوالً 

أتي بدرجة أقل الموضوعات التي تتعلق باألندية والتاريخ  تو   ،وبكل التفاصيل الواضحة والمخفية
 فرة عن الالعبين.او ذلك مقارنة بالبيانات المتعن فرة  اقلة البيانات المتو ل ؛الرياضي وعدد األهداف

هذه النتائج  ظهور    على   ويعلق أسامة فلفل رئيس التحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي
الالعبين  بجاءت بسبب أن الجمهور المتلقي لصحافة البيانات الرياضية يكون اهتمامه األكبر  أنها  

درجة أقل يتجه االهتمام  وب  ،بالدرجة األولى والمقارنات الرقمية بين أكبر النجوم في الدول والقارات 
  عليه نحو الموضوعات التي تخص األندية والبطوالت الكبرى والتاريخ الرياضي وعدد األهداف، و 

عمل صحافة البيانات في المؤسسات اإلعالمية  بظهور هذه النتائج يؤكد مصداقية توجيه االهتمام  
 .(1) ارسميًّ  اتاريخيًّ  امرجعً ات واألرقام المتعلقة بالالعبين لتكون ئينحو موضوعات اإلحصا

المنطقة  ميول الجماهير في  أن هذه النتائج تعكس    (2)ويرى الصحفي األردني حبيب زعبالوي 
بعينهم  العربية بالالعبين  االهتمام  مدى  عليه  يطغى  فالميول  أخبارهم   ،واهتمامها،    ، ومتابعة 

لها يلعبون  التي  األندية  أكثر أهمية من  باتوا  كبيرة    خاصة  ،فالالعبون  بغزارة  أرقام  انتشار  مع 

 

 . م6/2021/ 23مقابلة مع أسامة فلفل رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي عبر الواتساب بتاريخ  (1)
 . م25/6/2021تاريخ مقابلة مع الصحفي األردني حبيب زعبالوي، عبر الفيس بوك، ب (2)
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األولوية في  ف   ،أكيد تمتعلقة بهم في ظل المنافسة الكبيرة فيما بينهم، يلي ذلك االهتمام باألندية بال 
األندية كانت لالعبين على حساب  المطلوبة  والقصص  الترك  ،الموضوعات  تراجع  يز على  مع 

 االهتمام باألمور التاريخية. 
بحسب  ياناتلبة اف صحابمية العإلمؤسسة الاهتمام ا قنطال (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.9جدول )

 : وجهة نظر المبحوثين
 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  

 1 74.4 145 المحلي
 2 60.0 117 الدولي

 3 39.0 76 اإلقليمي
 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتوقد  ،اختيار من متعددجابة * اإل

اهتمام    قيعتقدون أن نطا% من عينة الدراسة  74.4تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
لديها    %60.0وما نسبته    ،يلالمستوى المح  ضمنيانات  بلة افمية في صحاالعإلالمؤسسات ا

 . يميقللديها اهتمام ا %45.6وما نسبته  ،يلاهتمام دو 

لديها اإلمكانية   ت ذلك إلى أن المؤسسات اإلعالمية في الدول العربية ليس  الباحث  وويعز 
المستو  على  البيانات  بصحافة  لالهتمام  بالمستوى    يينالواسعة  اهتمامها  كما  واإلقليمي  الدولي 

لكن ذلك متعلق برغبة المؤسسة في    ،فر البيانات الدولية واإلقليميةاتو من  رغم  ، على الالمحلي
 وقدرة الصحفيين على اإلبحار فيها.  ،توسيع عمل صحافة البيانات المختصة بذلك

دوات والكوادر  عدم وجود األن بأ  (1)ويعلق د. عدنان لفتة أستاذ اإلعالم في جامعة بغداد
يجعل االتجاه ينطلق    القادرة على تقديم صحافة بيانات موازية لتلك الموجودة في العالم  والكفاءات 

رقام وبيانات ال تتوقف أعالمية هناك من  تقدمه المؤسسات اإل  وما  ،حداث الرياضية العالميةلى األإ
و   ،المسابقات   جميعفي   وافية  المتلقينأوبمحتويات  من  للمتابعة  محفزة  على  ،  شكال  واالعتماد 

 .نتاج مضامين مماثلة إعالمية العربية في الوسائل العالمية يسجل قصور المؤسسة اإل
لألحداث الراهنة    امنطقية نظرً أن هذه النتائج    (2) ويرى الصحفي األردني حبيب زعبالوي 
إال أن النطاق المحلي يبقى هو العنصر األكثر    ،والمتغيرات التي تشهدها الرياضة حول العالم

 

  م 21/6/2021مقابلة مع د. عدنان لفتة، أستاذ الصحافة المتخصصة في جامعة بغداد في العراق بتاريخ    (1)
 عبر تطبيق الواتساب.

 . م2021/ 25/6مقابلة مع الصحفي األردني حبيب زعبالوي عبر الفيس بوك، بتاريخ  (2)
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ا لطغيان األخبار واألحداث الرياضية الدولية  أهمية نتيجة الهتمام العينات بالبيئة المجاورة، ونظرً 
 على اإلقليمية. 

في مجال  مؤسسة اإلعالميةأبرز الخدمات التي تقدمها ال (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.10جدول )
 : بحسب وجهة نظر المبحوثين صحافة البيانات

 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  
 1 80.5 157 .أخبار وتقارير رقمية

 2 36.9 72 .إنفوجرافيك ثابت
 3 29.2 57 . إنفوفيديو

 4 26.2 51 .نفوجرافيك متحركإ
 5 22.1 43 .قصة رقمية

 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبت وقد ،جابة اختيار من متعدد* اإل

أبرز الخدمات   دون أنيع% من عينة الدراسة  80.5تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
وما نسبته    ، أخبار وتقارير رقمية  في مجال صحافة البيانات  مؤسسة اإلعالميةالتي تقدمها ال

ثابت خدمة  ل  36.9% نسبته    ،إنفوفيديوخدمة  ل%  29.2وما نسبته    ،إنفوجرافيك    % 26.2وما 
 .قصة رقميةخدمة ل% 22.1وما نسبته   ،نفوجرافيك متحركإخدمة ل

التي توصل ،  Zamith  (2019) (1)ه دراسة  يلإ  توصلتواختلفت هذه الدراسة مع ما  
الصعبة والمعقدة في محتوى صحافة  واشنطن بوست تميل نحو إنتاج األخبار    فيها إلى أن صحيفة

أعلى من الشفافية عن صحيفة نيويورك تايمز، وفيما عدا ذلك كانت   امع تحقيقها قدرً   ،البيانات 
 . اعامًّ  اتساًقامتسقة 

هذه النتائج تعكس حالة الصحافة ن  إ،  (2) ويقول الصحفي والكاتب الرياضي مهند دلول
خاصة في الدول المتأخرة، التي يقتصر عملها    ،مواكبة التطورات العربية الروتينية العاجزة عن  

وال    ،االحقً   تكر ذُ   اعلى ذكر األرقام في تقارير كتابية، مع مالحظة ظهور محتويات أكثر تقدمً 
 لكترونية لهذه الصحافة. إنفوفيديو، وهي أمور تبدو بحاجة ماسة إلى واجهة مثل اإل  ا كثيرً  ُتستخدم 

 ، ة لعدم وجود اهتمام واسع من المؤسسات اإلعالميةيذلك نتيجة طبيعإلى أن    ويعزو الباحث
وهو ما يدفعها لالهتمام فقط باألخبار والتقارير الرقمية التي تكون متاحة أمام الصحفيين دون  

 

(1)  Rodrigo Zamith. Transparency. Inteactivity. Diversity and Information Provenance 

in Everyday Data Jounalism. 

 . م2021/ 28/6( مقابلة مع الصحفي والكاتب الرياضي مهند دلول، مقابلة مباشرة بتاريخ 3)
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التي    ،العمل باألنظمة األخرى مثل اإلنفوجرافيك الثابت والمتحرك والقصص الرقمية واإلنفوفيديو
 تحتاج إلى قدرات وإمكانات بشرية وتكنولوجية. 

درجة استفادة  ل المئوية والمتوس  الحسابي والوزن النسبي.(: يوضح التكرارات والنسب 3.11جدول )
 : بحسب وجهة نظر المبحوثين عالمية من العتماد على صحافة البياناتالمؤسسة اإل

 المتوس    ا ضعيفة جدً  ضعيفة متوسطة كبيرة ا كبيرة جدً 
 الحسابي 

 النحراف 
 المعياري 

الوزن  
 النسبي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
3.61 0.974 72.20 

40 20.5 62 31.8 76 39.0 11 5.6 6 3.1 

درجة استفادة  % من عينة الدراسة يعتقدون أن  20.5تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
، وما ة% كبير 31.8، وما نسبته  اجدً   ةكبير   عالمية من االعتماد على صحافة البيانات المؤسسة اإل

وتبين أن    ،اجدً  ة% ضعيف3.1وما نسبته   ،ةضعيف%  5.6، وما نسبته ة% متوسط39.0نسبته  
أي أن    ،%72.20بوزن نسبي  ،0.974واالنحراف المعياري    ،3.61المتوسط الحسابي يساوي  
جاءت بدرجة كبيرة    ةعام   عالمية من االعتماد على صحافة البيانات درجة استفادة المؤسسة اإل

 من أفراد العينة.  

أن درجة استفادة المؤسسة اإلعالمية من صحافة البيانات مرتبطة  ذلك إلى    ويعزو الباحث
في   ذلك  عن  حدثناتوقد    ،درجة االهتمام بها وتوظيفها والعمل بها وتطويرهامع  بعالقة طردية  

 جداول أخرى أعاله. 
حالة التطور الكبير التي  مع    هأنب  على ذلك  (1) ويعلق الصحفي والكاتب الرياضي مهند دلول

باتت   الذكاء االصطناعي،  التكنولوجيا وجوانب  الحديث، ودخول  شهدتها الصحافة في العصر 
حضورً  أكثر  البيانات  األرقاماصحافة  حصر  سهولة  بسبب  الصحافة   ،،  مجاالت  في  خاصة 

كالرياضة، توجد و   المتخصصة  صورة    باتت  في  الصحافة  تقديم  مهمتها  متخصصة  مؤسسات 
:ع  مثل موق    ،بيانات  عالم  يسهل على وسائل اإل  صارا، و موغيره  ، وترانسفيرت ماركت   ،ستاتيسكا  ي 

 الحصول على األرقام من هذه المواقع دون الحاجة إلى بذل جهد كبير لذلك.
 في تناول صحافة البياناتعتمد عليها لمصادر التي ي  ل المئوية(: يوضح التكرارات والنسبة 3.12جدول )

 : بحسب وجهة نظر المبحوثين
 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  

 1 59.5 116 .المواقع اإللكترونية
 2 45.1 88 . بيانات وتقارير وإصدارات مواقع المؤسسات الرسمية

 

. م2021/ 28/6( مقابلة مع الصحفي والكاتب الرياضي مهند دلول، مقابلة مباشرة بتاريخ 1)
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 3 41.0 80 . أنواعها لبك نترنتمحركات البحث على اإل
 4 40.0 78 .تقارير وبيانات وإصدارات المواقع الرسمية

 5 34.4 67 . األرشيف اإللكتروني
 6 30.3 59 . العالقة من الخبراء والمسؤولين وواألشخاص ذ

 7 28.2 55 .المقابالت واالستبانات واالستطالعات
 8 27.7 54 . القنوات اإلذاعية والتلفزيونية

 9 27.2 53 .االجتماعيمواقع التواصل 
 10 26.7 52 .الصحف والمجالت المطبوعة

 11 11.3 22 . الوثائق التي يحتفظ بها الجمهور
 . 195النسبة من العينة الكلية   ح سبت ،جابة اختيار من متعدد* اإل

المصادر التي   أن  دون يع% من عينة الدراسة  59.5تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
هي   البيانات  صحافة  تناول  في  عليها  اإللكترونيةُيعتمد  نسبته    ،المواقع  بيانات %  45.1وما 

 نترنت حركات البحث على اإلم  %41.0وما نسبته    ،الرسميةوتقارير وإصدارات مواقع المؤسسات  
%  34.4وما نسبته    ،تقارير وبيانات وإصدارات المواقع الرسمية  %40.0وما نسبته    ،أنواعها  لبك

وما    ،العالقة من الخبراء والمسؤولين  وواألشخاص ذ %  30.0وما نسبته    ،األرشيف اإللكتروني
واالستطالعات   % 28.2نسبته   واالستبانات  نسبته    ،المقابالت  اإلذاعية    %27.7وما  القنوات 

نسبته    ،والتلفزيونية االجتماعيواقم%  27.2وما  التواصل  نسبته    ،ع  الصحف %  26.7وما 
 . الوثائق التي يحتفظ بها الجمهور% 11.3وما نسبته   ،والمجالت المطبوعة

صحيفتي    بأن،  (1) (م2019)  Zamithه دراسة  يلإواختلفت هذه الدراسة مع ما توصلت  
بوست   وواشنطن  تايمز  المؤسسية  اأساسيًّ   اعتماًداتعتمدان  نيويورك  المصادر  وخاصة    ،على 

ومستويات   ،يقدم تصورات بصرية غير كاملة للبيانات إلى حد ما  جميعهاالمصادر الحكومية، و 
 منخفضة من التفاعلية. 

مع هذه النتائج    (2) محمد جميل عبد القادر رئيس التحاد العربي للصحافة الرياضيةويتفق  
لعلم البيانات الرياضية    ااإلعالم الحديثة استخالًص   وسائلأن المواقع اإللكترونية هي من أكثر  في  

 فإن االختالف  الصحف الورقية مثاًل   نبينها وبين الوسائل التقليدية م  ا ذا عقدنا مقارنة بسيطة جدً إو 
س قواعد ن تعمل كل وسائل اإلعالم باختالف نمطها على تأسي أمن المهم  ، لكن  كبير وجوهري 

 

(1)  Rodrigo Zamith. Transparency. Inteactivity. Diversity and Information Provenance 

in Everyday Data Jounalism. 

بتاريخ    (2) الواتساب،  عبر  مقابلة  الرياضية،  للصحافة  العربي  االتحاد  رئيس  القادر،  عبد  جميل  محمد 
 م. 2021/ 21/6
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وتعزيز مستوى التغطية العلمية والعملية    ،للصحفيينعالمي  األداء اإل  لخدمةالبيانات الرياضية  
 إلعداد وأداء المنظومة الرياضية.  
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 المبحث الثاني 
 دوافع وأهداف وحاجات الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة البيانات 

صحفي لا درجة اهتمامل المئوية والمتوس  الحسابي والوزن النسبي.(: يوضح التكرارات والنسب 3.13جدول )
 : بحسب وجهة نظر المبحوثين بعمل صحافة البيانات رياضيلا

 المتوس    ا ضعيفة جدً  ضعيفة متوسطة كبيرة ا كبيرة جدً 
 الحسابي 

 النحراف 
 المعياري 

الوزن  
 النسبي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
4.10 0.845 82.0 

74 37.9 74 37.9 4 21.5 4 2.1 1 0.5 

  درجة اهتمام % من عينة الدراسة يعتقدون أن  37.9ن الجدول أعاله أن ما نسبته  تبين م 
،  ة % جاءت كبير 37.9، وما نسبته  اجدً   ةجاءت كبير   بعمل صحافة البيانات   الصحفي الرياضي

% جاءت  0.5وما نسبته    ،ة% جاءت ضعيف2.1، وما نسبته  ة% جاءت متوسط21.5وما نسبته  
بوزن    ،0.845واالنحراف المعياري    ،4.10وتبين أن المتوسط الحسابي يساوي    ،اجدً ة  ضعيف
عام جاءت بدرجة   بعمل صحافة البيانات   الصحفي الرياضي  اهتمامأي أن درجة    ،%82.0نسبي  

 كبيرة من أفراد العينة. 
ألهداف صحافة   النسبي والقيمة الحتمالية والترتيبيوضح المتوس  الحسابي والوزن  (:3.14جدول )

 : بحسب وجهة نظر المبحوثين هداف صحافة البيانات لدى الصحفيين الرياضيينأل البيانات

جدول خدم  استُ  في  والنتائج  األهداف  فقرات  لجميع  النسبية  واألوزان  الحسابية  األوساط  حساب 
(3.14). 

 المتوس   الفقرة 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 الوزن 
 درجة  الترتيب  النسبي 

 فقة الموا
 كبيرة 1 84.60 0.801 4.23 . أسرع وأدق فهًمافهم البيانات 

 كبيرة 2 83.80 0.853 4.19 . االكشف عن معلومات مثيرة لالهتمام وغير معروفة مسبقً 
 كبيرة 3 83.60 0.814 4.18 . تبسيط المعلومات بصور فنية وبصرية جذابة

 كبيرة 4 83.40 0.863 4.17 .األشكال والرسوماتب تسهيل الفهم لدى القارئ 
 كبيرة 5 83.20 0.877 4.16 تمكين القارئ من اكتشاف معلومات متجددة.

 كبيرة 6 82.80 0.831 4.14 . والتقنيات الجديدة  نترنتاالستفادة من التطور في مجال اإل
 كبيرة 7 82.00 0.857 4.10 .القضايا المعقدةمساعدة القارئ في فهم 

 كبيرة 8 80.00 0.834 4.00 .أحداث المجتمعفي دمج الجمهور 

أوت   أن  الجدول  نتائج  من    علىبين  الصحفيين  هدَفي ن  لدى  البيانات  صحافة  أهداف 
 :اكانحسب الوزن النسبي  الرياضيين
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، ما )%84.60المرتبة األولى بوزن نسبي )قد احتل  ف  ،"أسرع وأدق  فهًمافهم البيانات  " .1
 ف قد حصل على درجة موافقة )كبيرة( من أفراد العينة. هذا الهد يدل على أن  

  ا وتوضيحً   افي صحافة البيانات تعطي تفسيرً   مقد  أن المواد التي تُ   إلى  عزو الباحث ذلكوي
وجود الكم الهائل   معخاصة    ،لكثير من البيانات التي تكون غير معروفة لدى القارئ   اودقيقً   اسريعً 

 من البيانات والمعلومات التي قد ال يصل لها القارئ بسهولة. 

الثانية  قد احتل المرتبة  ف  ،"اوغير معروفة مسبقً   لالهتمامالكشف عن معلومات مثيرة  " .2
)كبيرة(  موافقة  درجة    على  ف قد حصلهذا الهد أن    على، ما يدل  )%79.80وزن نسبي ) ب

 العينة. من أفراد 

أو لم يتخيل    ،صحافة البيانات تقدم معلومات يغفل عنها القارئ   أن  عزو الباحث ذلك إلىوي
المعلومات  هذه  على  يحصل  الزمنية    ،أن  المقارنات  قالب  في  المعلومات  تقديم  من  يستفيد  أو 

 والمكانية والشخصية. 

أ أن  الجدول  نتائج  من    ىدنوتبين  صحافة  هدَفي ن  الصحفيين  أهداف  لدى  البيانات 
 :كاناحسب الوزن النسبي  الرياضيين

، )%80.00احتل المرتبة األخيرة بوزن نسبي )قد  ف  ،"أحداث المجتمعفي  دمج الجمهور  " .1
 )كبيرة( من أفراد العينة. موافقة درجة  على ف قد حصلأن هذا الهد ما يدل على 

  ا عطي تصورً يالمواد التي تقدمها صحافة البيانات ال    الكثير منأن    عزو الباحث ذلك إلىوي
كل حدث في  والتي يجب أن تساهم في دمجه    ،للقارئ عن كل األحداث التي تدور حوله  اواسعً 

 . اأو دوليً  اأو قاريً  ا داخل المجتمع إن كان محليً 

  فقد احتل المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي   ،مساعدة القارئ في فهم القضايا المعقدة"" .2
الهدف قد حصل على درجة موافقة )كبيرة( من أفراد أن  ، ما يدل على هذا  )63.60%)

 العينة. 

إلىوي ذلك  الباحث  المواد    عزو  البيانات  أن بعض  تقدمها صحافة  للقارئ يال  التي  صل 
في    والمساهمة  ،لكل القضايا التي يعتقد القارئ أنها معقدة  احمل تفسيرً ي ال  و   ا،ودقيقً   امعمقً   وصوالً 

وهذا نتيجة قلة اهتمام بعض المؤسسات والصحفيين    ، تبسيطها وتوصيل المعلومة بالشكل المطلوب 
 بصحافة البيانات وتطويرها.
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البياناتيوضح   .1 الرياضيين لستخدام صحافة  الصحفيين  نظر   دوافع  وجهة  بحسب 
 : المبحوثين

والنتائج في جدول الدوافع حساب األوساط الحسابية واألوزان النسبية لجميع فقرات خدم استُ 
(3.15). 

لدوافع الصحفيين  يوضح المتوس  الحسابي والوزن النسبي والقيمة الحتمالية والترتيب  (:3.15جدول )
 . الرياضيين لستخدام صحافة البيانات

 المتوس   الفقرة 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي 

 درجة  الترتيب 
 فقة الموا

 كبيرة 1 85.40 0.748 4.27 .تسهيل صناعة محتوى إخباري رياضي
 كبيرة 2 85.40 0.781 4.27 .تسهيل فهم المتلقي للقضايا الرياضية

 كبيرة 3 85.20 0.812 4.26 . الخروج عن العمل التقليدي في الصحافة الرياضية
 كبيرة 4 85.00 0.757 4.25 .المعلومة الرياضية للجمهورسهولة توصيل 

 كبيرة 5 85.00 0.767 4.25 . تسهيل العمل الصحفي الرياضي
 كبيرة 6 84.80 0.751 4.24 .إنتاج أشكال جديدة من المواد اإلعالمية الرياضية

 كبيرة 7 84.80 0.798 4.24 .تغطية األحداث الرياضية من جميع الجوانب
 كبيرة 8 84.40 0.771 4.22 .سهولة الوصول للبيانات الرياضية واستخدامها

 كبيرة 9 83.00 0.825 4.15 . االستفادة من التطور العلمي والبرامج التقنية
 كبيرة 10 82.20 0.800 4.11 .لى أدوات جديدة في العمل الصحفي الرياضيإالتعرف 

دوافع الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة  دافَعي ن من  أهم  وتبين نتائج الجدول أن      
 :اكانحسب الوزن النسبي  البيانات

رياضي" .1 إخباري  محتوى  صناعة  ب ف  ،"تسهيل  األولى  المرتبة  احتل  نسبي قد  وزن 
أفراد )كبيرة( من  موافقة  درجة    على  قد حصل  عفهذا الداأن    على، ما يدل  )85.40%)

 العينة. 

الصحفيين الرياضيين العرب يحاولون استخدام صحافة البيانات    أن  عزو الباحث ذلك إلىوي
للقارئ  وبسيط  سهل  إخباري  محتوى  صناعة  محاولة  أجل  والبيانات   ،من  بالمعلومات  ومليء 

 الرياضية. 

الرياضية .2 للقضايا  المتلقي  فهم  نسبي    ،""تسهيل  بوزن  الثانية  المرتبة  احتل  فقد 
، ما يدل على أن هذا الدافع قد حصل على درجة موافقة )كبيرة( من أفراد )85.40%)

 العينة. 
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الصحفيين الرياضيين العرب يعملون على تفسير الكثير من    أن  عزو الباحث ذلك إلىوي
البيانات واألرقام بطريقة  الرياضية  القارئ    ؛القضايا  فهم  الرياضيةلتسهيل  خاصة في    ، للقضايا 

 مجال المقارنات. 

دوافع الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة  من    قل دافَعي نأ  أن  جدولالوتبين نتائج  
 :كاناحسب الوزن النسبي  البيانات

احتل المرتبة األخيرة بوزن  قد  ف  ،" لى أدوات جديدة في العمل الصحفي الرياضيإالتعرف  " .1
)كبيرة( من  على درجة موافقة قد حصل عفأن هذا الدا، ما يدل على )%82.20نسبي ) 

 أفراد العينة.

الصحفيين الرياضيين العرب يعتقدون أن صحافة البيانات ال    أن  عزو الباحث ذلك إلىوي
فر اإلمكانات والفهم  الى أدوات جديدة في العمل الصحفي نتيجة قلة تو إتمنحهم إمكانية التعرف  

 صحافة البيانات.الحقيقي لعمل 

وزن نسبي  قد احتل المرتبة قبل األخيرة ب ف  ،"الستفادة من التطور العلمي والبرامج التقنية" .2
)كبيرة( من أفراد موافقة  درجة    على  قد حصل   عفهذا الداأن    على، ما يدل  )83.00%)

 العينة. 

إلىوي ذلك  الباحث  ليس  أن   عزو  العرب  الرياضيين  الكاملة   ت الصحفيين  المعرفة  لديهم 
نتيجة تدني الفهم الحقيقي ألهمية صحافة البيانات   ؛بالبرامج التقنية المطلوبة لعمل صحافة البيانات 

 وتطورها التدريجي.

بحسب وجهة نظر   حاجات الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة البياناتيوضح   .2
 : المبحوثين

الحسابية  اسُتخدم   األوساط  فقرات حساب  لجميع  النسبية  الصحفيين    واألوزان  حاجات 
 . (3.16والنتائج في جدول ) الرياضيين
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يوضح المتوس  الحسابي والوزن النسبي والقيمة الحتمالية والترتيب لحاجات الصحفيين   (:3.16جدول )
 . الرياضيين لستخدام صحافة البيانات

 الفقرة 
 المتوس  
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 الوزن 
 الترتيب  النسبي 

 درجة 
 فقة الموا

 كبيرة 1 86.20 0.750 4.31 .مواكبة التطور التكنولوجي لعمل صحافة البيانات الرياضية
 كبيرة 2 86.00 0.770 4.30 .توفير األرشيف المطلوب لعمل صحافة البيانات الرياضية

 كبيرة 3 84.40 0.708 4.22 .رفع اهتمام المؤسسات بعمل صحافة البيانات الرياضية
 كبيرة 4 84.20 0.807 4.21 . توفير دورات لتطوير مهارات صحفيي البيانات الرياضيين

 كبيرة 5 84.00 0.763 4.20 . تهيئة البيئة المناسبة لعمل صحافة البيانات الرياضية

الجدول أن       نتائج  الرياضيين  حاجَتي ن من  أهم  وتبين  لستخدام حاجات الصحفيين 
 :اكانتحسب الوزن النسبي  صحافة البيانات

قد احتلت المرتبة األولى ف  ،"مواكبة التطور التكنولوجي لعمل صحافة البيانات الرياضية" .1
موافقة درجة    على  ت قد حصلحاجة  لهذه اأن    على، ما يدل  )%86.20وزن نسبي )ب

 )كبيرة( من أفراد العينة. 

ضرورة مواكبة لالصحفيين الرياضيين العرب لديهم حاجة كبيرة    أن عزو الباحث ذلك إلىوي
للقارئ  كبيرة  قيمة  تحمل  بيانات  صحافة  تقديم  أجل  من  التكنولوجي  مرتبط   ،التطور  ذلك  لكن 

اإلعالمية المؤسسات  التطور   ،باهتمام  هذا  لمواكبة  الالزمة  التدريبات  تقديم  على  والحرص 
 التكنولوجي.  

المرتبة الثانية    ت قد احتلف  ،"توفير األرشيف المطلوب لعمل صحافة البيانات الرياضية" .2
موافقة درجة    على  تقد حصلحاجة  لهذه اأن    على، ما يدل  )%86.00وزن نسبي )ب

 )كبيرة( من أفراد العينة. 

إلىعزو  وي ذلك  توفير    أن   الباحث  ضرورة  هو  البيانات  صحافة  عمل  في  عنصر  أهم 
ودون   ،األرشيف البياني المطلوب إلعداد قصص صحفية وتقديمها بقوالب وأشكال مختلفة للقارئ 

 وال يشبع رغبات القارئ.  ،أو قلياًل  اهذه الحاجة سيكون عمل صحافة البيانات صعبً 
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حاجات الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة  ي ن من  حاجتَ   ى دنوتبين نتائج الجدول أن أ
 :اكانتحسب الوزن النسبي  البيانات

احتلت المرتبة األخيرة بوزن قد  ف  ،"تهيئة البيئة المناسبة لعمل صحافة البيانات الرياضية" .1
)كبيرة(    على درجة موافقة  ت قد حصلحاجة  لأن هذه ا، ما يدل على  )%84.00نسبي ) 

 العينة. من أفراد 

الصحفيين الرياضيين العرب يحاولون اإلبحار في مجال صحافة    أن  عزو الباحث ذلك إلىوي
فر البيئة المناسبة لعمل صحافة العدم تو   ؛ وتحدي الواقع الصعب   ،وخلق قصص صحفية  ،البيانات 
بعض  من  رغم  على الالتي يمكن تخطيها واالستمرار في تقديم صحافة بيانات للقارئ    ،البيانات 

 العقبات. 

البياناتتوفير  " .2 مهارات صحفيي  لتطوير  احتلف  ،"الرياضيين  دورات  قبل   ت قد  المرتبة 
درجة   على  ت قد حصلحاجة  لهذه اأن    على، ما يدل  )%84.20وزن نسبي )األخيرة ب

 أفراد العينة.)كبيرة( من موافقة 

لعمل صحافة   الالزمة    العرب المهارات    الرياضيينامتالك الصحفيين    عزو الباحث ذلك إلىوي
وتطوير    ،البيانات  تأهيل  لدورات  الحاجة  الوعدم  ومتطور  من  رغم  على  واسع  المجال  هذا  أن 
 . اتدريجيًّ 
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 البحث الثالث 
 صحافة البيانات المهارات الالزمة للصحفيين الرياضيين لستخدام  

مهارات الصحفي الرياضي المطلوبة لتوظيف صحافة هم أل (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.17جدول )
 : بحسب وجهة نظر المبحوثين البيانات

 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  
 1 84.1 164 .القدرة على التحليل والربط بين األفكار

 2 52.8 103 .البيانات وتوظيفها بأفضل شكلالقدرة على تحليل 
القدرة على الوصول للبيانات وتدقيقها والتعامل مع مصادر البيانات 

 3 52.3 102 .الرقمية

 4 47.7 93 .امتالك شغف مهنة البيانات الرياضية
قصة صحفية إلى لتحويل البيانات  ،امتالك قدرات وإمكانات كتابية متقنة 

 5 43.6 85 . المتلقينمقبولة لدى 

 6 41.0 80 . المهارة في استعمال المعدات التكنولوجية والبرمجيات الرقمية
 8 40.0 78 . امتالك شبكة متطورة من العالقات

 9 39.5 77 .امتالك طالقة التعبير الشفوي والكتابي
صورة  إلىوالقدرة على تحويلها  ،التعامل مع معايير البيانات وتنوعها 

 10 39.5 77 . صحفية صحيحة

 11 33.8 66 .والتعامل مع الوسائط المتعددة ،التمتع بمهارات التصميم
 12 6.2 12 امتالك طالقة التعبير الشفوي والكتابي

 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتوقد  ،جابة اختيار من متعدد* اإل

مهارات أهم من  أن ون د يع% من عينة الدراسة 84.1تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
  ، القدرة على التحليل والربط بين األفكار  الصحفي الرياضي المطلوبة لتوظيف صحافة البيانات 

لقدرة  ا  % 52.3وما نسبته    ،لقدرة على تحليل البيانات وتوظيفها بأفضل شكلا  % 52.8وما نسبته  
متالك  ا  %47.7  نسبته  وما   ،الوصول للبيانات وتدقيقها والتعامل مع مصادر البيانات الرقميةعلى  

ت كتابية متقنة لتحويل اامتالك قدرات وإمكان  %43.6وما نسبته    ،شغف مهنة البيانات الرياضية
المعدات  لمهارة في استعمال  ا  %41.0وما نسبته    ،قصة صحفية مقبولة لدى المتلقينإلى  البيانات  

الرقمية نسبته    ،التكنولوجية والبرمجيات  العالقات ا%  40.0وما  وما   ،متالك شبكة متطورة من 
لتعامل مع معايير  ا  %39.5وما نسبته    ، امتالك طالقة التعبير الشفوي والكتابي  %39.5  نسبته

تع  لتم ا  %33.8وما نسبته    ،صورة صحفية صحيحة  إلىوالقدرة على تحويلها    ،البيانات وتنوعها
امتالك طالقة التعبير الشفوي   %6.2نسبته    وما  ،بمهارات التصميم والتعامل مع الوسائط المتعددة

 . والكتابي
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  ، ( 1) (م2019)  Zotto & Lugmayrه دراسة  يلإواتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت  
البيانات  ب إلى  الوصول  لتحسين وتسهيل  فقط  ليس  بسيطة ومخصصة  أدوات  أنه يجب تطوير 

رافيك والصحفيين،  جمن أجل تبادل اللغة والمعارف بين المطورين ومصممي ال  بلومعالجتها،  
 يمكن معالجة مشاريع البيانات بسهولة وسرعة أكبر. ف

انات يجب أن يكونوا حريصين  الصحفيين العاملين في مجال صحافة البيأن  ويرى الباحث
خبرات ومهارات كبيرة غير  إلى  على امتالك التطور الالزم لعمل صحافة البيانات التي تحتاج  

 مستوحاة من أهمية صحافة البيانات مقارنة بالصحافة التقليدية. و  ،تقليدية

  أن صحافة البيانات أو ما  (2) ويرى الخبير الفلسطيني في صحافة البيانات خالد أبو زاهر
كونها تعتمد على المعلومة الموثقة بالتاريخ واإلحصاء،  لبمصطلح اإلحصائيات،    وضوح ُتعرف ب

كانت واحدة من أبرز وأهم فنون الصحافة منذ عقود طويلة، لما لها من دور بارز في ربط األحداث 
 . اوتسلسلها التاريخي والرقمي واإلحصائي والتوثيقي أيًض 

صحافة البيانات مع تطور الفنون الصحفية المرتبطة بالتطور التكنولوجي، المهارة    وأصبحت 
ن شرح إذ إلما هو واضح، واألكثر سهولة في الشرح والتحليل،    ااألكثر جاذبية، واألكثر توضيحً 

أيًض  الطرق في اإلرسال واالستقبال  بالبيان والمعلومة واألرقام أقصر  ، واألكثر سهولة  االحدث 
المسافة بينهما تكون أقصر بكثير من المسافة التقليدية التي تعتمد على  فقي والمتلقي، للُمل  ومتعة 

 قدرة الطرفين على القيام بواجبه من شرح وفهم للشرح.
لفائدة التي تعود على الصحفي الرياضي من ممارسة  ل (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.18جدول )

 : نظر المبحوثينبحسب وجهة  صحافة البيانات
 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  

 1 67.7 132 .ق االستفادة من وفرة البيانات الرقمية الرياضيةي تحق
 2 56.4 110 . للمؤسسة اإلعالمية ت ي نمنح مصداقية وموثوقية عالي

 3 55.9 109 . التخلص من أزمة الصحافة التقليدية مناالستفادة 
 4 53.3 104 . معالجة البيانات للحصول على تقارير مثيرة لالهتمام من االستفادة

 5 44.1 86 .إثارة اهتمام الرأي العام بأهم القضايا الرياضية
 6 34.9 68 . تغيير في سلوكيات المتلقين منالستفادة ا

 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتوقد  ،جابة اختيار من متعدد* اإل

 

(1)  Zotto C. Schender. Y. & Lugmayr. A. Data journalism in news media firms- the 

role of information technology to master ghallenges and embrace opportunities of data 

griven journalism. Germany. 

 . م 26/6/2021خالد أبو زاهر، الخبير الفلسطيني في صحافة البيانات الرياضية، مقابلة مباشرة بتاريخ  (2)
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الفائدة التي تعود   دون يع% من عينة الدراسة  55.7تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
ق االستفادة من وفرة البيانات الرقمية  يتحق  على الصحفي الرياضي من ممارسة صحافة البيانات 

وما نسبته    ، للمؤسسة اإلعالمية  تينمنح مصداقية وموثوقية عالي %  56.4وما نسبته    ،الرياضية
  من االستفادة    %53.3وما نسبته    ،التخلص من أزمة الصحافة التقليدية  من االستفادة  %  55.9

إثارة اهتمام الرأي العام    %44.1وما نسبته    ،معالجة البيانات للحصول على تقارير مثيرة لالهتمام
 .غيير في سلوكيات المتلقينت منالستفادة ا  %34.9وما نسبته  ،بأهم القضايا الرياضية

الفائدة التي تعود على  أن  ويرى أسامة فلفل رئيس التحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي  
 :(1) الصحفي تتمثل في

 .تصفية البيانات المتدفقة -
 . معالجة البيانات الستخالص تقارير صحفية جذابة -
 . زيادة مصداقية وموثوقية التقارير الصحفية -
 .االهتمام لدى الرأي العام بقضايا المجتمعإثارة  -
 . ربط القارئ بالبيانات على المستوى الشخصي -
 .جذب جمهور أوسع من القراء -
 .الرسمية للمعلومات  مستقلة ات تفسير  تقديم -

أن نسبة الفائدة التي كان يجب   (2)حبيب زعبالوي األردني  ويعلق على هذه النتائج الصحفي  
ولكن ما يعكس    ،من وفرة البيانات الرقمية أكبر من نتيجة العينة أعالهأن تعود على الصحفي  

ا ال تعكس مدى االهتمام  التخلص من أزمة الصحافة التقليدية أيًض   منذلك هو أن نسبة االستفادة  
،  زالت في بداياتها  ولكنها ما  ،لكالسيكيةكونها بعيدة عن األساليب التقليدية وال  ؛بصحافة البيانات 

 هذه النسبة أكبر. ستكون لكن في المستقبل بالتأكيد 

زاهر أبو  خالد  البيانات  صحافة  في  الفلسطيني  الخبير  لدى أ  (3) ويرى  الخبرات  تراكم  ن 
اإلعالمي الرياضي المرتبطة بعدد سنوات العمل ونوعية المتابعة ونوعية التخصص، جعلت لديه 

وهو أن يكون مرجعية موثوقة لكل  ،النوع من المهارة الصحفية، ويجد نفسه أمام طموح كبيرهذا 
 األحداث السابقة والحالية والالحقة، من حيث المقارنة والتطور والتنبؤ بمستقبل معلومة أو رقم.

 

 . م6/2021/ 23مقابلة مع أسامة فلفل رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي عبر الواتساب بتاريخ  (1)
 . م6/2021/ 25مقابلة مع الصحفي األردني حبيب زعبالوي عبر فيس بوك، بتاريخ  (2)
 م. 2021/ 26/6الخبير الفلسطيني في صحافة البيانات، مقابلة مباشرة بتاريخ  ،مقابلة مع خالد أبو زاهر (3)
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كما أن اإلعالمي الذي ُيتقن مهارة البيانات وطريقة سردها واختصارها بأرقام واضحة ال  
لتفسير، يلعب دورً تحت المتلقي،    اوبارزً   امهمً   ااج  القارئ  بثقافة وفهم  العالقة فت في االرتقاء  كون 

البيانات   حفظ  في  الموثوق  بالمصدر  ُيعرف  ما  وهو  التشكيك،  تقبل  ال  وواضحة  سلسة  بينهما 
ون  وجعلها في متناول األجيال الصحفية، بل وأجيال المتابعين الذين يتوارث  ،وأرشفتها وتجديدها

الترويج لمخرجات الوسيلة اإلعالمية    فيها، وهو ما ُيساعد  لديالثقة في الصحفي والجهة التي يعمل  
 التي ترتدي ثوب اإلثارة والمتعة في المتابعة.

 ضعف اإلمكانات على محتوى صحافة البيانات انعكاس (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.19جدول )
 : بحسب وجهة نظر المبحوثين

 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  
 1 67.2 131 .والتجديد في الفنون الصحفية لصحافة البيانات الدوريةعدم المتابعة 

 2 63.6 124 . عدم توصيل المعلومة بالشكل المطلوب للمتلقين
ه المتلقي من المؤسسة إلي  المعلوماتي الذي يحتاجعدم تقديم المحتوى 

 3 52.8 103 .اإلعالمية

 4 47.2 92 .تدني درجة متابعة المؤسسة اإلعالمية
 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتوقد  ،جابة اختيار من متعدد* اإل

ضعف   انعكاسأن ون د يع% من عينة الدراسة 55.7تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته 
البيانات محتوى صحافة  إ  اإلمكانات على  الفنون ى  ليؤدي  في  والتجديد  الدورية  المتابعة  عدم 

عدم توصيل المعلومة بالشكل المطلوب    ىليؤدي إ  %63.6وما نسبته    ،الصحفية لصحافة البيانات 
ه المتلقي  إلي عدم تقديم المحتوى المعلوماتي الذي يحتاج ىليؤدي إ% 52.8وما نسبته  ،للمتلقين

 . درجة متابعة المؤسسة اإلعالمية تدني ىليؤدي إ  %63.6وما نسبته  ،من المؤسسة اإلعالمية

 التي أجمع القائمون   (1) (م2015دراسة الفليت )  إليهواتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت  
بسبب ضعف القدرات الصحفية    ؛باالتصال على تركيز الصحف على الخبر الصحفي الرياضي

للكُ  الرياضية  الصحافة  افتقار  مع  الرياضية،  الصحافة  مجال  في  العاملين  تاب  لبعض 
 المتخصصين. 

ويرى الخبير في الشأن الرياضي العربي عوني فريج، األمين العام لالتحاد العربي للصحافة  
يعأ  الرياضية البيانات ضمن اهتمامات  ل  ارئيسً   اسببً   د ن ضعف اإلمكانات  عدم دخول صحافة 
الكثير    ةعدم ممارس  عليهو   ،هميتهامن أ رغم  ال  ا، علىومتعمقً   اكبيرً دخواًل  عالم المختلفة  وسائل اإل

عالم التقليدي البعيد عن التوثيق الرقمي واستخدام  على اإل  رثأكواعتمادهم  لها،    من الصحفيين
 

 . 2015عبير الفليت، "واقع الصحافة الرياضية في الصحف اليومية الفلسطينية دراسة تحليلية وميدانية"، غزة،    (1)
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و أ  استخداًماالبيانات   تقدمها  أو وأعمق،  شمل  أدق  التي  القراءات  دقة  وعدم  المعلومة  ضعف  ن 
 .(1) أدواتهار يوعدم تطو  ،بصحافة البيانات االهتمام عن عزوف اللى إ انالجهات المعنية يؤدي 

تو  عدم  ساهم  بسبب  اوقد  البيانات  صحافة  لعمل  المادية  اإلمكانات  المالية  األفر  وضاع 
  ، عالمية في الوطن العربي في قلة االهتمام في هذا الجانب الصعبة التي تمر بها المؤسسات اإل 

أن   تحتاج  خاصة  البيانات  من إلى  صحافة  الجديد  للجيل  الصحيحة  المعلومة  يقدمون  خبراء 
التطور  لمواكبة  وتوفير متخصصين    ،مل في صحافة البيانات أهمية العويوضحون    ،عالمييناإل

هاو الحاصل   عالم الحديث.دوات اإلأ  أهم إحدى عد 

 

  

 

الو   (1) تطبيق  عبر  الرياضية  للصحافة  العربي  لالتحاد  العام  األمين  فريج  عوني  مع  بتاريخ  مقابلة  اتساب 
 م. 2021/ 21/6
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 المبحث الرابع
 قة من صحافة البيانات حقَّ اإلشباعات الم  

 :قة من استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة البياناتحقَّ شباعات الم  اإل .3
قة من شباعات المحق  اإلحساب األوساط الحسابية واألوزان النسبية لجميع فقرات  خدم  استُ 

 . (3.20والنتائج في جدول ) صحافة البيانات 
قة حقَّ شباعات الم  يوضح المتوس  الحسابي والوزن النسبي والقيمة الحتمالية والترتيب لإل (:3.20جدول )

 . من صحافة البيانات

 المتوس   الفقرة 
 الحسابي 

النحراف  
 المعياري 

 الوزن 
 درجة  الترتيب  النسبي 

 فقة الموا
 كبيرة 1 85.20 0.702 4.26 .تحقق لي صحافة البيانات الرياضية زيادة في الخبرة العملية

ساهمت صحافة البيانات في سهولة متابعة األخبار الرياضية 
 كبيرة 2 84.80 0.763 4.24 .والوصول إليها

صحافة   وموضوعات  حققت  قضايا  على  التركيز  البيانات 
 كبيرة 3 84.60 0.748 4.23 متجددة ومبتكرة. 

وفرت صحافة البيانات زيادة في هامش االختيار والتنوع في  
 كبيرة 4 82.40 0.780 4.12 طرح الموضوعات الرياضية للجمهور. 

 كبيرة 5 84.20 0.749 4.21 ساهمت صحافة البيانات في بلورة أفكار صحفية مبتكرة.
العمل  في  مهاراتي  تطوير  البيانات  صحافة  لي  وفرت 

 كبيرة 6 83.40 0.718 4.17 .الصحفي الرياضي

زادت صحافة البيانات تفاعل الجمهور مع المحتوى اإلعالمي  
 كبيرة 7 82.20 0.835 4.11 الرياضي.

 من صحافة البياناتقة  حقَّ شباعات الم  اإلإشباعين من  ى  لأعتبين نتائج الجدول أن     
 :اكانحسب الوزن النسبي 

قد احتل المرتبة األولى ف  ،"الخبرة العملية  في  تحقق لي صحافة البيانات الرياضية زيادة" .1
يدل  )%85.20وزن نسبي ) ب اأن    على، ما  موافقة درجة    على  قد حصلاع  ب شإلهذا 

 )كبيرة( من أفراد العينة. 

عمل صحافة البيانات الرياضية يعمل على زيادة اإلبحار في  أن    عزو الباحث ذلك إلىوي
  اويخلق فرًص   ،المجالفي  ويرفع رصيد مصداقية الصحفيين الرياضيين العاملين    ،الخبرات العملية

 للعمل في المجال.  متعددةً 
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إليها .2 الرياضية والوصول  البيانات في سهولة متابعة األخبار  فقد   ،""ساهمت صحافة 
شباع قد حصل ، ما يدل على أن هذا اإل)%84.80احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي )

 على درجة موافقة )كبيرة( من أفراد العينة. 

إلىوي ذلك  الباحث  نتيجة  أن    عزو  الرياضية  األخبار  ومتابعة  الوصول  السهولة في  هذه 
القارئ   ا،وبسيطً   ا دقيقً   اتحليليًّ   تقديًماتقديمها   إجهاد  تشبع    وعدم  الحصول على أي معلومة  في 

 ي اهتماماته. لب رغباته وت

أ أن  الجدول  نتائج  من    ىدنوتبين  الم  اإلإشباَعي ن  البيانات حقَّ شباعات   قة من صحافة 
 :اكانحسب الوزن النسبي 

الرياضي" .1 المحتوى اإلعالمي  الجمهور مع  تفاعل  البيانات  احتل  قد  ف  ،"زادت صحافة 
  على   قد حصلاع  بش إلهذا اأن    على، ما يدل  )%82.20نسبي )المرتبة األخيرة بوزن  

 )كبيرة( من أفراد العينة.موافقة درجة 

تفاعل الجمهور مع المحتوى اإلعالمي غير مرتبط بأشكال أن    عزو الباحث ذلك إلىوي
لكنها تعطي إضافة مهمة وواسعة للجمهور في تلقي المعلومة وفلترة الكم الهائل    ،صحافة البيانات 

 من البيانات غير المفسرة.  

فقد احتلت   ،وفرت لي صحافة البيانات تطوير مهاراتي في العمل الصحفي الرياضي"" .2
شباع قد حصل ، ما يدل على أن هذا اإل)%83.40المرتبة قبل األخيرة بوزن نسبي )

 موافقة )كبيرة( من أفراد العينة. على درجة 

الصحفيين الرياضيين العرب الذين يعملون في مجال صحافة أن    عزو الباحث ذلك إلىوي
 ها في تطوير هذه المهارات.  فيدون أن يساهم مجرد العمل    ،البيانات يمتلكون المهارات الالزمة لها

 :صحافة البيانات هاالتي تواجه والتحديات العقباتبرز  أل (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.21جدول )
 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  

 1 71.8 140 .فر اإلمكانات المادية الالزمة لعمل صحافة البياناتاعدم تو 
 2 57.4 112 .قص مهارات وخبرات الكادر الصحفي لصحافة البياناتن 

 3 49.7 97 .البياناتافتقار الثقافة الداعمة ألهمية صحافة 
 4 40.0 78 . فرة لعمل صحافة البياناتاندرة البيانات المتو 

 5 39.5 77 . فر أرشيف المعلومات من حيث الكم والنوعامحدودية تو 
 6 38.5 75 .عدم وجود مختصين للمساهمة في تطوير صحافة البيانات
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 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  
مدعومة عدم إدراك المؤسسات اإلعالمية ألهمية إعداد قصص صحفية 

 7 36.4 71 .بالبيانات

 8 34.9 68 .قلة الدافعية لدى الصحفيين للعمل في صحافة البيانات
عدم وجود صحفيين متخصصين قادرين على إنتاج قصص صحفية  

 9 30.0 59 .مدعومة بالبيانات

 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتوقد  ،جابة اختيار من متعدد* اإل

أبرز العقبات  أن    دون يع% من عينة الدراسة  71.8تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
البيانات  تواجهها صحافة  التي  تو   والتحديات  لعمل صحافة   اإلمكانات فر  اعدم  الالزمة  المادية 

وما نسبته    ،لصحافة البيانات قص مهارات وخبرات الكادر الصحفي  ن%  57.4وما نسبته    ،البيانات 
فرة  اندرة البيانات المتو   %40.0وما نسبته    ،افتقار الثقافة الداعمة ألهمية صحافة البيانات %  49.7

البيانات  فر أرشيف المعلومات من حيث الكم  امحدودية تو   %39.5وما نسبته    ،لعمل صحافة 
نسبته    ،والنوع البيانات   % 38.5وما  تطوير صحافة  للمساهمة في  وما   ،عدم وجود مختصين 
  ، عدم إدراك المؤسسات اإلعالمية ألهمية إعداد قصص صحفية مدعومة بالبيانات   % 36.4نسبته  

  % 30.0وما نسبته    ،للعمل في صحافة البيانات   الصحفيينقلة الدافعية لدى    % 34.9وما نسبته  
 .نتاج قصص صحفية مدعومة بالبيانات عدم وجود صحفيين متخصصين قادرين على إ

ال يزال أمام  أنه    في  (1) (م2019)  Zamithدراسة    إليهواتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت  
صحافة البيانات طريق طويل قبل أن تتمكن من االرتقاء إلى مستوى التفاؤل الذي يميز الكثير  

تدريب الصحفيين وتبني الممارسات من استخدام البيانات في الصحافة، وذلك عند زيادة فرص  
 الموجهة نحو البيانات.

توصلت   ما  مع  الدراسة  هذه  اتفقت  دراسة  يلإكما   Kalatzi، Bratsas & Veglisه 

دور وقيمة البيانات واألدوات    بشأنأن صحافة البيانات تواجه العديد من التحديات    في  (2) (2018)
 الرغم من ازدهارها.  على   ،يانات المتعلقة بحرية المعلومات في مجال صحافة الب

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى أن اإلمكانات البشرية والمادية أهم عوامل نجاح منظومة 
البيانات  العقبات من أجل أن تشهد تطورً   ،عمل صحافة  تو   املحوظً   اوتخطي هذه  فر كل افي 

 

(1)  Rodrigo Zamith. Transparency. Inteactivity. Diversity and Information Provenance 

in Everyday Data Jounalism. 

(2)  Kalatzi, o. Bratsas, C. & Veglis, A. The Principles, Features and Techniques of 

Data journalism .. 
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أساس عمل صحافة   د عتفر البيانات وأرشيف المعلومات التي  اإلى جانب تو   ،اإلمكانات المتاحة
 البيانات.

أن  بهذه النتائج    ويعلق صالح الراشد األمين العام للنادي الدولي للصحافة الرياضية على
الرياضية   الجامدة   في اعتمادهازمنية طويلة    مدةقضت  الصحافة    على الوصف ونقل األخبار 

وصعوبة تصنيفها وإيجادها، وهو ما جعل    ،والبيانات ضعف المعلومات    فقط، وهذا كان نتيجة 
صحافة البيانات تتأخر في الظهور لمرحلة ما بعد "الكمبيوتر" الذي سهل التعامل مع المعلومات،  

كون هذه  ل  ؛سعف في تسريع ظهور صحافة البيانات ين وجود أجهزة الحاسوب "الكمبيوتر" لم  إبل  
وصناعة برامج خاصة في عملية تصنيف وتنظيم البيانات،    ،المعلومات   لجهزة تحتاج إلدخال كاأل

 .(1)لذا فإن الصورة النمطية للصحافة استمرت حتى مع بداية القرن الجديد 
ُتثري في اال  اكثيرً الصحافة الغربية سبقت الصحافة العربية   التي  البيانات  نتقال لصحافة 

بسبب ضعف اإلمكانات    ؛بين الصحافتين  ا، لذا فقد كان الفارق كبيرً اتشويقً   المواضيع وتجعلها أكثر
العربية المؤسسات  نقل   ،الالزمة لدى  الحاسوب وسرعة  العمل على أجهزة  الخبرات في  ونقص 

واال اإل الخبر  منظومة  تطور  لحين  البيانات  من  البيانات    نترنت ستفادة  أن  كما  وزيادة سرعتها، 
العربية ضعيفة بالرياضات  إلى مواد  مع    ،الخاصة  للمتلقين ضعف تحويلها  على مواقع    متاحة 

 تحادات والمؤسسات البحثية. اال
مع  عدم وجود مختصين يعملون في مجال اإلعالم العربي ومن ضمن العقبات والتحديات 

ل مع المؤسسات العالمية الكبرى التي تقدم رواتب فلكية الرغبة الجارفة عند الخبراء في العم  وجود 
مقارنة بالرواتب في المؤسسات اإلعالمية العربية، كما ساهمت الفجوة الزمنية بين الجيل القديم  

القدامى في التطور والتعامل بحرفية عالية مع    لدىمن اإلعالميين والجيل الجديد في قلة الرغبة  
لت خيبة األمل لبعض الصحفيين الجدد، لكن هذا لم يمنع األغلبية  انتق  حين  أجهزة الحاسوب، في

اال  من  البيانات منهم  صحافة  على  لغةل  ،عتماد  من  بأكثر  الحديث  ُيجيدون    وبخاصة   ،كونهم 
 اإلنجليزية والفرنسية. 

  تمثل   اآلراء  هذهأن    (2)ويرى الخبير العربي حسن خلف هللا، رئيس رابطة النقاد المصريين
 يالذ   العام  السياق  مع  وتتفق  البيانات،  صحافة  تواجهها  يالت  والعقبات   التحديات   عن  اواقعيًّ   اتعبيرً 
  النسبة   إن ع د  و   عنها،  نتحدث   يالت  فروعها  أحد   يف  مكبلة  ويجعلها  ،ةعام   العربية  الصحافة  به  تمر

 

 . م6/2021/ 22صالح الراشد األمين العام لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مقابلة عبر الفيس بوك بتاريخ    (1)
 .م 6/2021/ 26مقابلة مع حسن خلف هللا، رئيس رابطة النقاد المصريين، عبر الواتساب، بتاريخ  (2)
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-   المشاركين  شعور   من  نابع    األكبر،  يالتحد   تمثل  المادية  المعوقات   أنهذه الدراسة    ي ف  األكبر
 العيش في    ي الصحف  تساعد   تعد   لم  الصحفية  المؤسسات  أحوال  أن  -المهنة  أبناء  من  بالتأكيد   وهم

 للتطوير؟  المناسبة األجواء يجد  فكيف ،الكريم
  متخصصين  وجود  وعدم الصحفيين، لدى الدافعية قلة عن تتحدث  األقل النسب  كانت  نإو 

 . الدراسة لعينة المعد  الجدول يف األكبر النسبة  اختارته لما وتأكيد  انعكاس فذلك المجال، هذا يف
 برز المقترحات الالزمة لتطوير عمل صحافة البياناتأل (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.22جدول )

 : بحسب وجهة نظر المبحوثين
 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  

الصحافة تكفل حق توفير بيئة إعالمية فيها هامش كبير من حرية 
 1 70.8 138 .الحصول على البيانات

تشجيع المؤسسات اإلعالمية على تبني إنتاج قصص صحفية مدعومة  
 2 56.9 111 .بالبيانات

رة على توظيف وتطوير  دتدريب الكوادر البشرية لتصبح مؤهلة وقا
 3 55.4 108 .صحافة البيانات

 4 47.7 93 . البيانات استقالليتها وحريتهااعتماد قوانين تضمن لصحافة 
 5 45.6 89 .تنظيم عملية الحصول على البيانات

توفير األدوات والتقنيات الالزمة لتسهيل عمل صحافة البيانات 
 6 45.1 88 .الرياضية

لبيئة العربية لصحافة  لتوفير خطة متكاملة إلنتاج برامج مناسبة 
 7 37.4 73 . البيانات

فرق عمل خاصة بصحافة البيانات الرياضية في المؤسسات تشكيل 
 8 36.9 72 .اإلعالمية

تعزيز استقاللية الصحفيين الرياضيين العاملين في مجال صحافة  
 9 33.3 65 . البيانات

إنشاء أجسام نقابية تعمل على تشجيع وحماية حقوق الصحفيين 
 10 28.2 55 .الرياضيين العاملين في صحافة البيانات

 .195النسبة من العينة الكلية ح سبت وقد  ،جابة اختيار من متعدد* اإل

أبرز المقترحات أن  ون  د يع% من عينة الدراسة  70.80تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
توفير بيئة إعالمية فيها هامش كبير من حرية الصحافة   الالزمة لتطوير عمل صحافة البيانات 

شجيع المؤسسات اإلعالمية على تبني  ت%  56.9وما نسبته    ،تكفل حق الحصول على البيانات 
بالبيانات  نسبته    ،إنتاج قصص صحفية مدعومة  البشرية لتصبح  %  55.4وما  الكوادر  تدريب 

اعتماد قوانين تضمن    %47.7ا نسبته  وم  ،ة على توظيف وتطوير صحافة البيانات در مؤهلة وقا
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 ، تنظيم عملية الحصول على البيانات  %45.6وما نسبته   ،لصحافة البيانات استقالليتها وحريتها
 ، توفير األدوات والتقنيات الالزمة لتسهيل عمل صحافة البيانات الرياضية  %45.1وما نسبته  
 ، لبيئة العربية لصحافة البيانات لوفير خطة متكاملة إلنتاج برامج مناسبة  ت  %37.4وما نسبته  

نسبته   المؤسسات   % 36.9وما  في  الرياضية  البيانات  بصحافة  خاصة  عمل  فرق  تشكيل 
تعزيز استقاللية الصحفيين الرياضيين العاملين في مجال صحافة    %33.3وما نسبته    ،اإلعالمية

ء أجسام نقابية تعمل على تشجيع وحماية حقوق الصحفيين  إنشا  %28.2وما نسبته    ،البيانات 
 .البيانات الرياضيين العاملين في صحافة 

 (1)(م2019)  Zotto & Lugmayrه دراسة  يلإواتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت  
يجب تطوير أدوات بسيطة ومخصصة ليس فقط لتحسين وتسهيل الوصول إلى البيانات  أنه    في

رافيك والصحفيين،  جمن أجل تبادل اللغة والمعارف بين المطورين ومصممي ال  بلومعالجتها،  
 يمكن معالجة مشاريع البيانات بسهولة وسرعة أكبر. ف

جراء مزيد من الدراسات العلمية  إ همية  أن من األ  (2)لعالمي الكويتي زيد السربويرى اإل
لمعرفة    ا؛ومدروسً   اعلميًّ تقييًما  وتقييمه    ، لمعرفة حقيقة الوضع القائم للصحافة الرياضية  ا؛رسميًّ 

التنمية  إو   ،واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة بشأنها  ،وجه القصورأ دراجها في برامج وخطط 
 السنوية. 

البيئة اإلعالمية المناسبة من أهم أسباب نجاح عمل صحافة البيانات  فر  اتو أن    ويرى الباحث
ودونها ال ُيكتب لصحافة البيانات   ،ورفع القيود عن البيانات  ،على صعيد المستويات واألشخاص 

 النجاح أو التطور. 
بحسب   اإلعالميةالمؤسسات مستقبل صحافة البيانات في ل (: يوضح التكرارات والنسبة المئوية3.23جدول )

 : وجهة نظر المبحوثين
 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  

 1 73.8 144 .زيادة نسبة اهتمام المؤسسات اإلعالمية بعمل صحافة البيانات الرياضية
 2 55.9 109 .زيادة التوسع في تناول موضوعات صحافة البيانات الرياضية

 3 52.3 102 .العاملين في صحافة البياناتر قدرات ومهارات الصحفيين ي تطو 
توظيف تقنيات تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحافة البيانات 

 4 51.3 100 .الرياضية

 

(1)  Zotto C. Schender. Y. & Lugmayr. A. Data journalism in news media firms- the 

role of information technology to master ghallenges and embrace opportunities of data 

griven journalism. Germany. 

 20/6/2021مقابلة مع، زيد السربل، الصحفي الكويتي والمستشار اإلعالمي، مقابلة عبر الواتساب بتاريخ   (2)
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 الترتيب  النسبة المئوية %  العدد  
 5 44.6 87 .نات الرياضيةازيادة جودة صحافة البي 

 6 44.1 86 ا. وعمقً  الوصول لصحافة بيانات أكثر دقةً 
 7 32.3 63 .نات الرياضيةاتنوع في استخدام وتوظيف صحافة البي ال

 .195النسبة من العينة الكلية  ح سبتوقد  ،جابة اختيار من متعدد* اإل

مستقبل صحافة    دون أنيع% من عينة الدراسة  73.8تبين من الجدول أعاله أن ما نسبته  
صحافة  زيادة نسبة اهتمام المؤسسات اإلعالمية بعمل  ب  يكون   المؤسسات اإلعالمية البيانات في  

الرياضية نسبته    ،البيانات  البيانات  ب%  55.9وما  تناول موضوعات صحافة  التوسع في  زيادة 
  ،ر قدرات ومهارات الصحفيين العاملين في صحافة البيانات يتطو ب%  52.3وما نسبته    ،الرياضية

 ، الرياضيةتوظيف تقنيات تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحافة البيانات  ب   %51.3وما نسبته  
نسبته   البيب  %44.6وما  صحافة  جودة  الرياضيةازيادة  نسبته    ،نات  الوصول  ب  %44.1وما 

دقةً  أكثر  بيانات  نسبته    ،اوعمقً   لصحافة  صحافة  بال  % 32.3وما  وتوظيف  استخدام  في  تنوع 
 .نات الرياضيةاالبي

%  53أن  ب  (1) (م2017)  Polesevezه دراسة  يلإواتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت  
  ا يحتاج إلى مهارة نوعية تتطلب تدريبً ها  وتحليل  تهاومعالج  إن جمع البيانات من عينة الدراسة قالوا  

 وليس من السهل أن يمتلك تلك المهارة جميع الصحفيين.  ا،مكثفً 
أن صحافة البيانات ب،  (2) (م2019)   Zamithه دراسة  يلإواتفقت هذه الدراسة مع ما توصلت  

طريق طويل قبل أن تتمكن من االرتقاء إلى مستوى التفاؤل الذي يميز الكثير من  ها ال يزال أمام
الممارسات  وتبني  الصحفيين  تدريب  فرص  زيادة  عند  وذلك  الصحافة،  في  البيانات  استخدام 

 الموجهة نحو البيانات.
بعالقة طردية مع    البيانات مرتبطً ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن يكون مستقبل صحافة ا

في زيادة التوسع في موضوعات صحافة    ااهتمام المؤسسات اإلعالمية بها، وهذا ما يكون سببً 
 البيانات، والتطور التصاعدي للقدرات والمهارات الالزمة.

أن  ب  ويعلق صالح الراشد األمين العام للنادي الدولي للصحافة الرياضية على هذه النتائج
في حالة معاناة من عدم التطور إذا لم يتقدم بعض الخطوات    سيبقىاإلعالم الرياضي العربي  

 

(1) Semon Rogers Jonathan Schwabish Danielle Bowers, Data Journalism In 2017: 

The Current State and Challenges Facing The Field Today, Google News Lab, (2017).. 

(2)  Rodrigo Zamith. Transparency. Inteactivity. Diversity and Information Provenance 

in Everyday Data Jounalism. 
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كونها  ل  ؛إدراك أهمية صحافة البيانات وذلك بالبيانات التي تعزز المصداقية،    لعمل بطريقة صحافةل
والالعبين  رقام الثابتة التي ُتظهر الصورة الحقيقية للمنتخبات  وتركز على األ  ، تخلو من العاطفة

 .(1) رقام القياسية وتطورهاواأل
عدم احتكار المعلومات   ات الرسميةتحاد لمؤسسات الرياضية وااللوأصبح من الضروري  

إجراء   عند   تحاد الفائدة ستعود على اال  ألنلتصبح متاحة للجميع،    ،ووضعها على مواقعها  ،القديمة
، وهذا يعطي صورة حقيقية عن  والالعبين والتاريخ  تحادات األندية واال  عناإلعالميين دراسات  

 .همأو تراجع تطور األلعاب الرياضية والرياضيين

قادرين ءوتتوا التي تحتاج لخبراء  البيانات  الحقيقي لصحافة  الواقع  المذكورة مع  النتائج  م 
 لى حاجة المؤسسات إلمكانات وقدرات إلى قصص وكلمات ودراسات، إضافة  إعلى تحويل األرقام  

اإل  ،عالية مجال  في  العاملين  قدرات  تطوير  مع  واستخدام بالتوازي  اللغة  مجاالت  في  عالم 
 .(2)نترنت اإل

ويجعلها   ،ما يعطي المتابع ثقة بها  ،ن هذه الدراسة ُتظهر الصورة الحقيقية للواقعأويبدو  
 .(3) عالمي الرياضي العربيكونها تتحدث بتجرد عن الوضع اإل ل ،أكثر مصداقية

  قد  الرياضية  البيانات   صحافة  نأ  (4)ويرى حسن خلف هللا رئيس رابطة النقاد المصريين
  التناول،   حرية  لنطاق  اتساع  من  تحمله  قد   لما  البيانات،  صحافة  مستقبل  نعاشإل  امناسبً   امالذً   تكون 

 فروع  أحد   الرياضية  الصحافة  أن  سيما  وال  الرياضية،  بالمنافسات   المتعلقة  المعلومات   جمع  وسهولة
 هذا   يف  انةاالستب   عداد إ   وتركيز  العربية،  الدول  يف  ينكبير   واهتمام  بمتابعة  تحظى  يالت  الصحافة

  أرض   نحو  البيانات   صحافة  تطوير  يف  للمساعدة  حلول  يجاد إل  طيب   بجهد   القيام  إلى  يشير  االتجاه
  بها   ينطلق  البيانات   صحافة  يف  يحقيق  ر لتطو    نواة   تكون   أن  يمكن  ،( الرياضية  الصحافة)  خصبة

 . أفضل مستقبل إلى
  

 

 . م6/2021/ 22مقابلة مع صالح الراشد األمين العام لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية عبر فيس بوك بتاريخ    (1)
 المرجع السابق.  (2)
 . السابقالمرجع  (3)
 . م2021/ 26/6مقابلة مع حسن خلف هللا، رئيس رابطة النقاد المصريين عبر الواتساب، بتاريخ  (4)
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 : مناقشة الفرضيات

درجة  بين    (05.0ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )  عالقةتوجد  الفرض األول:   -
  .المؤسسات اإلعالميةاستفادة و  استخدام صحافة البيانات

استُ  الفرض  هذا  صحة  من  اختبار  وللتحقق  لمعرفة  خدم  استخدام  العالقة  بيرسون  درجة 
 . (3.24في جدول ) مبينة  ، والنتائجلمؤسسات اإلعالميةااستفادة و  صحافة البيانات 

  :اختبار بيرسون نتائج يوضح  (3.24جدول )
 استفادة المؤسسات اإلعالمية  

 درجة استخدام صحافة البيانات 
 الدللة اإلحصائية  .(Sigالحتمالية )القيمة  معامل الرتباط 

ا حصائيً إ دال   0.000 0.633  

ال )تبين من  االحتمالية  القيمة  أن  مستوى  من    أقلوهي    ،(0.000تساوي )(  Sigجدول 
 ( 05.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عالقةوجود إلى ما يشير  ،(0.05)الداللة 

البيانات درجة  بين   وتبين أن معامل االرتباط    ،لمؤسسات اإلعالميةااستفادة  و   استخدام صحافة 
درجة استخدام صحافة بمعنى أن    ،يجابيةإعالقة    وجود لى  إما يشير    ،(0.633)  ساوي بينهما ي
 . المؤسسات اإلعالميةاستفادة زيادة تعمل على  البيانات 

الباحث ذلك طب  ويرى  فكلما ز يعيأن  درجة  ا،  البيانات زادت معها دت  استخدام صحافة 
 استفادة المؤسسات اإلعالمية من حيث المصداقية وحجم المتابعة الكبير من المتلقين.

الثاني:   - )   عالقةتوجد  الفرض  الدللة  بين    (05.0ذات دللة إحصائية عند مستوى 
استخدام البيانات  درجة  تحقيقو   صحافة  الصحفيين  أهداف صحافة    مدى  لدى  البيانات 

   .الرياضيين
درجة استخدام  العالقة بين  بيرسون لمعرفة  خدم اختبار وللتحقق من صحة هذا الفرض استُ 

  مبينة   ، والنتائجومدى تحقيق أهداف صحافة البيانات لدى الصحفيين الرياضيين  صحافة البيانات 
 . (3.25في جدول )

  :بيرسون اختبار نتائج يوضح  (3.25جدول )
 مدى تحقيق أهداف صحافة البيانات 

 الدللة اإلحصائية  .(Sig)  الحتمالية القيمة معامل الرتباط  درجة استخدام صحافة البيانات 
احصائي  إ دال   0.000 0.559  

ال )تبين من  االحتمالية  القيمة  أن  مستوى  من    أقلوهي    ،(0.000تساوي )(  Sigجدول 
 ( 05.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عالقةوجود إلى ما يشير  ،(0.05)الداللة 
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البيانات بين   صحافة  استخدام  الصحفيين    درجة  لدى  البيانات  صحافة  أهداف  تحقيق  ومدى 
  ، يجابيةإعالقة    وجود لى  إما يشير    ،(0.559)  ساوي وتبين أن معامل االرتباط بينهما ي  ،الرياضيين
تحقيق أهداف صحافة البيانات لدى  زيادة  تعمل على    درجة استخدام صحافة البيانات بمعنى أن  

 . الصحفيين الرياضيين

درجة استخدام المؤسسات لصحافة البيانات زاد  زادت فكلما  ،أن ذلك طبيعي ويرى الباحث
 ن. معها تحقيق أكبر عدد من أهداف صحافة البيانات المرجوة لدى الصحفيين الرياضيي

الثالث:   - الدللة )  عالقةتوجد  الفرض  بين   (05.0ذات دللة إحصائية عند مستوى 
   .دوافع الصحفيين الرياضيين وتعزيز صحافة البيانات درجة استخدام

درجة استخدام  العالقة بين  بيرسون لمعرفة  خدم اختبار وللتحقق من صحة هذا الفرض استُ 
 .(3.26في جدول ) مبينة ، والنتائجوتعزيز دوافع الصحفيين الرياضيين البيانات لصحافة 

  :اختبار بيرسون نتائج يوضح  (3.26جدول )
 تعزيز دوافع الصحفيين الرياضيين   

 درجة استخدام صحافة البيانات 
 الدللة اإلحصائية  .(Sigالقيمة الحتمالية ) معامل الرتباط 

ا حصائيً إ دال   0.000 0.609  

ال )تبين من  االحتمالية  القيمة  أن  مستوى  من    أقلوهي    ،(0.000تساوي )(  Sigجدول 
 ( 05.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عالقةوجود إلى ما يشير  ،(0.05)الداللة 

البيانات بين   صحافة  استخدام  الرياضيين    درجة  الصحفيين  دوافع  صحافة  وتعزيز  الستخدام 
  ، يجابيةإعالقة    وجود لى  إما يشير    ،(0.609)  ساوي وتبين أن معامل االرتباط بينهما ي  ،البيانات 

 . تعزيز دوافع الصحفيين الرياضيينزيادة تعمل على  درجة استخدام صحافة البيانات بمعنى أن 

 زادتنات  فكلما ارتفعت وزادت درجة استخدام صحافة البيا   ،أن ذلك طبيعي  ويرى الباحث
 معها عملية تعزيز دوافع الصحفيين الرياضيين للعمل في صحافة البيانات.

درجة بين    (05.0ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )  عالقةتوجد  الفرض الرابع:   -
   .قةقَّ حشباعات الم  اإل وتعزيز صحافة البيانات استخدام

درجة استخدام  العالقة بين  بيرسون لمعرفة  خدم اختبار وللتحقق من صحة هذا الفرض استُ 
 . (3.27في جدول ) مبينة ، والنتائجقةق  حشباعات المُ اإل وتعزيز  صحافة البيانات 
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   :اختبار بيرسون نتائج يوضح : (3.27جدول )
قة حقَّ شباعات الم  تعزيز اإل   

 درجة استخدام صحافة البيانات 
 الدللة اإلحصائية  .(Sigالحتمالية )القيمة  معامل الرتباط 

ا حصائيً إ دال   0.000 0.578  

ال )تبين من  االحتمالية  القيمة  أن  مستوى  من    أقلوهي    ،(0.000تساوي )(  Sigجدول 
 ( 05.0)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عالقةوجود إلى ما يشير  ،(0.05)الداللة 

وتبين أن معامل االرتباط بينهما    ،قةحق  شباعات المُ اإلوتعزيز    استخدام صحافة البيانات درجة  بين  
  درجة استخدام صحافة البيانات بمعنى أن  ،يجابيةإعالقة  وجود لى إما يشير   ،(0.609) ساوي ي

 .قةحق  شباعات المُ اإلتعزيز زيادة تعمل على 

درجة استخدام صحافة البيانات في المؤسسات   زادتفكلما    ،أن ذلك طبيعي  ويرى الباحث 
 قة.حق  اإلعالمية تعززت اإلشباعات المُ 
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 نتائج وتوصيات الدراسة 
  :: أهم نتائج الدراسةأولً 

% يعتقدون أن المؤسسات اإلعالمية تهتم بصحافة البيانات  35.4أظهرت الدراسة أن   .1
 . اجدً  اكبيرً  اهتماًما% أن المؤسسات تهتم 19.5يعتقد   حين ، فياكبيرً اهتماًما 

عالمية  % من عينة الدراسة يعتقدون أن المؤسسات اإل14.9بينت الدراسة أن ما نسبته   .2
 .  اكبيرً  توظيًفا% توظفها  31.3، وما نسبته اجدً  اكبيرً  توظيًفاتوظف صحافة البيانات 

صحافة البيانات أن  ون  د يع% من عينة الدراسة  32.3أن ما نسبته    أوضحت الدراسة .3
نسبته   وما  بالبيانات،  الصحفية  القصص  يع31.3تدعم  على  د %  قائمة  حقيقية  ونها 

 ونها سطحية تفتقر إلى التحليل والعمق. د عي  %17.4وما نسبته    ،التحليل المعمق للبيانات 
ون سهولة الحصول على  د يع% من عينة الدراسة  55.9أن ما نسبته    أظهرت الدراسة .4

المصادرالبيانات   البيانات   من جميع  نسبته  ،  من أهم متطلبات صحافة  %  51.8وما 
 . ضمان مصداقية البيانات فر مطلب ايرون ضرورة تو 

يؤكدون أن الموضوعات المتعلقة % من عينة الدراسة  73.3أن ما نسبته  وبينت الدراسة   .5
الموضوعا أبرز  من  تهتم  لا  ت بالالعبين  مجافها  ر شبنتي  افصحا  لي  ليها  ت،  يانات لب ة 

 %. 66.25الموضوعات المتعلقة باألندية بنسبة  
المحلي في عمل   .6 بالمستوى  العربية  المؤسسات اإلعالمية  البياناهتمت  بما  اصحافة  ت 

 على األخرى اإلقليمية والدولية.  ةً % متقدم74.4نسبته 
أبرز الخدمات التي  ون أن  د يع% من عينة الدراسة  80.5أن ما نسبته    أظهرت الدراسة .7

وما نسبته    ،أخبار وتقارير رقمية  في مجال صحافة البيانات   مؤسسة اإلعالميةتقدمها ال
 .إنفوجرافيك ثابت تقدم خدمة   36.9%

% من عينة الدراسة يعتقدون أن درجة استفادة المؤسسة 20.5بينت الدراسة أن ما نسبته   .8
 . ة% كبير 31.8، وما نسبته  اجدً  ةعالمية من االعتماد على صحافة البيانات كبير اإل

للمعلومات في تناول صحافة البيانات   ارئيسً   امصدرً بصفتها  المواقع اإللكترونية  جاءت   .9
نسبته   بما  العربية  اإلعالمية  المؤسسات  الدراسة59.5في  عينة  من  نسبته    ،%  وما 

 .بيانات وتقارير وإصدارات مواقع المؤسسات الرسمية% يعتمد على 45.1
نسبته   .10 ما  أن  الدراسة  أن  37.9أظهرت  يعتقدون  الدراسة  عينة  من  اهتمام %    درجة 

% جاءت 37.9، وما نسبته  اجدً   ةجاءت كبير   بعمل صحافة البيانات   الصحفي الرياضي
 .ةكبير 
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أهداف صحافة البيانات أعلى    هو   وأدق    أسرع    فهًمافهم البيانات    أنبينت نتائج الدراسة   .11
%، يليه الكشف عن معلومات مثيرة لالهتمام  84.60بنسبة    لدى الصحفيين الرياضيين

 %. 79.80بنسبة   اوغير معروفة مسبقً 
أن   في  جاء .12 البيانات   الدراسة  الرياضيين الستخدام صحافة  الصحفيين  دوافع  هو    أهم 

، وتسهيل فهم المتلقي للقضايا الرياضية، بنسبة تسهيل صناعة محتوى إخباري رياضي
دافع  85.40 يليه  الرياضيةالخر %،  الصحافة  في  التقليدي  العمل  عن  بنسبة    وج 
85.20 .% 

% يعتقدون أن مواكبة التطور التكنولوجي هو أهم  86.20أظهرت الدراسة أن ما نسبته   .13
األرشيف  توفير  ويليه  البيانات،  صحافة  الستخدام  الرياضيين  الصحفيين  حاجات 

 %. 86المطلوب بنسبة  
ون القدرة على التحليل والربط د يع نة الدراسة  % من عي84.1نسبته  ما    أنت الدراسة  بين .14

وما   ،مهارات الصحفي الرياضي المطلوبة لتوظيف صحافة البيانات أهم  بين األفكار  
 . األهم لقدرة على تحليل البيانات وتوظيفها بأفضل شكليعدون ا  %52.8نسبته 

الفائدة التي تعود أن  ون  د يع% من عينة الدراسة  55.7أن ما نسبته    أوضحت الدراسة .15
ق االستفادة من وفرة البيانات تحق    على الصحفي الرياضي من ممارسة صحافة البيانات 

الرياضية نسبته    ،الرقمية  للمؤسسة من  %  56.4وما  عالية  وموثوقية  مصداقية  ح 
 . اإلعالمية

الدراسة .16 نسبته    بينت  ما  الدراسة  55.7أن  عينة  من  ضعف   انعكاس  أن  ون د يع% 
عدم المتابعة الدورية والتجديد في ى  ليؤدي إى محتوى صحافة البيانات  اإلمكانات عل

البيانات  لصحافة  الصحفية  نسبته    ،الفنون  أنه  %  63.6وما  إيعدون  عدم    ىليؤدي 
 . توصيل المعلومة بالشكل المطلوب للمتلقين

قة من استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة شباعات المحق  النتائج أن أعلى اإل  أظهرت  .17
 . %85.20 بنسبة زيادة في الخبرة العمليهو أنها تحقق  لبيانات ا

نسبته    الدراسةفي  جاءت   .18 ما  الدراسة  71.8أن  عينة  من  العقبات د يع%  أبرز  ون 
فر اإلمكانات المادية الالزمة لعمل اعدم تو   والتحديات التي تواجهها صحافة البيانات 

 . صحافة البيانات 
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توفير بيئة ون ضرورة  د يع% من عينة الدراسة  70.80أن ما نسبته    أوضحت الدراسة .19
 أبرز    تكفل حق الحصول على البيانات و إعالمية فيها هامش كبير من حرية الصحافة  

 المقترحات الالزمة لتطوير عمل صحافة البيانات.
مستقبل صحافة ون  د يع% من عينة الدراسة  73.8أن ما نسبته    أشارت الدراسة إلى .20

زيادة نسبة اهتمام المؤسسات اإلعالمية بعمل ب  امرتبطً   المؤسسات اإلعالميةت في  البيانا
 . صحافة البيانات الرياضية

 : : أهم نتائج اختبار فروض الدراسةاثانيً 
درجة استخدام  بين    (05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  عالقةتوجد   .1

 المؤسسات اإلعالمية.استفادة و  صحافة البيانات 
درجة استخدام  بين    (05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  عالقةتوجد   .2

 ومدى تحقيق أهداف صحافة البيانات لدى الصحفيين الرياضيين.  صحافة البيانات 
درجة استخدام  بين    (05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  عالقةتوجد   .3

 وتعزيز دوافع الصحفيين الرياضيين. صحافة البيانات 
درجة استخدام  بين    (05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  عالقةتوجد   .4

 . قةحق  شباعات المُ اإل وتعزيز  لصحافة البيانات 

 :: توصيات الدراسةاثالثً 
لزيادة حالة الوعي واالهتمام بصحافة البيانات لدى المؤسسات ستراتيجية  إوضع خطة   .1

تكون و   ،اإلعالمية المؤسسات اإلعالمية  البيانات في  أقسام متخصصة لصحافة  إيجاد 
 )المؤسسات اإلعالمية العربية(. مجهزة بالمستلزمات والبرمجيات 

قع متطور وخلق وا  ،استغالل واستثمار قدرات الصحفيين لتطوير عمل صحافة البيانات  .2
وتطوير   ،على البيانات من جميع المصادر  همالعمل على تسهيل مهمة حصولو   ،جديد 

بالبيانات   ،مهاراتهم المدفوعة  القصص  لنشر  ووسائل  منصات  الدولي )  وإيجاد  النادي 
   .للصحافة الرياضية(

إلى جانب تطوير الكفاءات    ،مواكبة التطور التكنولوجي في توظيف عمل صحافة البيانات  .3
   .(المجلس األعلى للشباب والرياضة في فلسطين) البشرية

وضع تشريعات قانونية لضمان الوصول الدائم للبيانات والمعلومات المطلوبة دون أي  .4
   .)اللجان األولمبية العربية( عوائق
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د مختصين  وإيجا  ،تهيئة البيئة المناسبة لعمل صحافة البيانات في المؤسسات الصحفية .5
 . )نقابات الصحفيين في الدول العربية( في تطوير مهارات صحفيي البيانات 

والتركيز على قضايا وموضوعات متجددة في   ،المساهمة في بلورة أفكار صحفية مبتكرة .6
  .(التحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي) عمل صحافة البيانات 

  صحافة البيانات في المؤسسات اإلعالميةإيجاد فرق من المختصين للمساهمة في تطوير   .7
  .(المؤسسات اإلعالمية العربية)

لبيئة العربية لصحافة البيانات في المؤسسات لتوفير خطة متكاملة إلنتاج برامج مناسبة   .8
  .)التحاد العربي للصحافة الرياضية( اإلعالمية

 ا،وعمقً   أكثر دقةً صحافة بيانات تكون  إلى  والوصول    ،زيادة جودة عمل صحافة البيانات  .9
 )المجلس األعلى للشباب والرياضة(. االستخدام والتوظيف المتنوع لصحافة البيانات ب
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 المصادر والمراجع 
 . القرآن الكريم

 :العربية المراجع: أولً 
  ، حماية الخصوصية الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي (.  2015، محمد )القحطاني

 السعودية. ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة 
دراسة ميدانية    ،"الصحافة السعودية وأولويات القضايا التربوية"  ،م(2004)إبراهيم أبو السعيد،  

 آلراء المعلمين في مدينة الرياض، رسالة ماجستير. 
 ،دار عالم المعرفة،  1، طالنظريات المستخدمة في بحوث اإلعالم  م(،2001)  ،إبراهيم عبد الحميد 

 . القاهرة
 ، دار الكتب المصرية. ترجمة كتاب دليل صحافة البيانات ،م( 2014)  أبو بكر، خالف،

 فلسطين، غزة.، "تصميم البحث التربوي " ،(م2003) ،واألستاذ، محمود األغا، إحسان 
، التجاهات العلمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديو والتلفزيون   ،م(1998) أماني فهمي،  

 . (كلية اإلعالم بجامعة القاهرة)القاهرة، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، 
 . (دار أسامة للنشر والتوزيع)عمان،  ،1، طاإلعالمنظريات ، م(2010) ،بسام المشاقبة

 .عمان  ،دار اليازوري ، 1، طمدخل متكامل ..صالتنظريات ال  ،م(2010)بشير العالق، 
 مارات.اإل ،دار الكتاب الجامعي ، 3ط ،" الرياضة في حياتنا"م(. 2004) .جمال العدوي وآخرون 

كيف نستخرج    ..صحافة البيانات  ،م(2015)،  تشيمبرزجراي وليليان بونيجرو ولوسي    جوناثان 
اإل  والمعلومات من  األرقام  أكوام  من  شقير، ط  ؟نترنتاألخبار  ، شبكة 1ترجمة محمد 

 .( مطابع الدار العربية للعلوم)بيروت، الجزيرة اإلعالمية، 
 (. دار النهضة العربية  ،القاهرة)  ،3، طاألسس العلمية لنظريات اإلعالم،  م(1993)   ،جيهان رشتي

الدار المصرية   ،)القاهرة  7، طالتصال ونظرياته المعاصرةم(.  2008) حسن مكاوي، ليلى السيد،  
 اللبنانية(. 

 . (غزة ،مكتبة القدس)، مناهج البحث العلمي (:م2006، عامر يوسف ) الخطيب 
مركز الكتاب القاهرة،  )  ،1ط  ،"اإلعالم الرياضي"  م(.1998)  ،خير الدين عويس وعطا عبد الرحيم

 للنشر(.
محمود،   المصرية   ،م(2017)دينا،  اإلخبارية  المواقع  في  البيانات  صحافة  توظيف  محددات 

 "دراسة ماجستير"، جامعة القاهرة.  ،والعالمية
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محمود،   المصرية  م(.  2018)دينا،  اإلخبارية  المواقع  في  البيانات  توظيف صحافة  محددات 
 . "دراسة ماجستير" ،والعالمية
،  الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية م(.  2013)رجاء أبو مزيد،  

 . الجامعة اإلسالمية( ،)غزة "رسالة ماجستير"
 )القاهرة، عالم الكتب(.  ،2، طبحوث اإلعالم ،م(2006)سمير حسين، 

،  الدراسات اإلعالميةحصائية في  مناهج البحث والستخدامات اإل  ، م(2009) شيماء، زغيب،  
 )القاهرة، الدار المصرية اللبنانية(.  ،1ط

الدليمي،   الرزاق محمد  الرقمية   ،م(2011)عبد  والتكنولوجيا  اإللكترونية  دار ،  1ط  ،الصحافة 
 الثقافة. 

و  الرحمن  عبد  وعدس،  ذوقان  وأدواته  (،  م2001)  ، خرون آعبيدات،  مفهومه  العلمي  البحث 
 . (عمان، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع)وأساليبه، 

مكتبة العبيكان  الرياض،  )،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية  ،( م1995)  ،العساف، صالح
 . (للنشر والتوزيع

 .أساسيات صحافة البيانات ،م(2016)عمرو العراقي، 
 .صحافة البيانات ،م(2016) عمرو العراقي،
، صحفيون من  دليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق اإلنسان ،م(2017)  عمرو العراقي،

 أجل حقوق اإلنسان، عمان.
 (.دار أسامة للنشر والتوزيع)عمان، ، اإلعالم اإللكتروني ،م(2010) فيصل أبو عيشة،

 دار المسيرة للنشر والتوزيع(.  ،)عمان  ،1ط  التصال الجماهيري واإلعالم،   ،م(2011)كامل مراد،  
، إنتاج صندوق استثمار  أفضل ممارسات صحافة البيانات  ،م(2018) كوانج كنج، كويك سر،  

 التطوير اإلعالمي. 
)القاهرة، الدار   ،1ط   "رؤية مستقبلية"،  ، لكترونيةوالصحافة اإل   نترنت اإل   ،م(2008)ماجد تربان،  

 المصرية اللبنانية(. 
بناء القائم بالتصال، ألجندة األخبار في اإلذاعة    فيالعوامل المؤثرة    ،م(2007)  ،ماجدة مراد 

ع المصرية اإلعالم28،  لبحوث  المصرية  المجلة   ،( بجامعة   ،القاهرة،  اإلعالم  كلية 
 (. القاهرة
 .المعلوماتصحافة البيانات أو  ،م(2013)مأمون مطر، 
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  ، سكندرية، )اإلعالم والتصالعلم الجتماع ودراسة اإل  ،م(1992) محمد الجوهري، وآخرون،  
 دار المعرفة الجماعية(. 

 دار الفجر للنشر والتوزيع(.  ،)القاهرة، 1، طنظريات التصال ،م(2010)محمد حجاب، 
)القاهرة، عالم الكتب   ،3التأثير، طنظريات اإلعالم واتجاهات    ،م(2004)محمد عبد الحميد،  

 (.102للنشر والتوزيع(، )ص 
الحميد،   اإل   ،م(2010)محمد عبد  مكتبة    ،)القاهرة  ،1، طنترنتالتصال واإلعالم على شبكة 

 المدينة(.
مهنا،   والعولمة    م(.2002)محمد  العربية  للفضائيات  اإلعالمية  للمعرفة  العامة  النظرية  في 

 المكتبة الجامعية(. ،)القاهرة ،1، ط اإلعالمية والمعلوماتية
فريقيا  إ، مجلة البحوث العلمية، جامعة  صحافة البيانات: طرح معرفي  ،م(2017)  محمد، سالم،

 للعلوم اإلنسانية والتطبيقية. 
الفرزدق    ،، )الكويت 1، طمبادئ علم التصال ونظريات التأثير  ،م(2003)سماعيل،  إمحمود  

 للنشر والتوزيع(. 
 ، الدوحة، قطر.دليل أساسي لصحفيي صحافة البيانات( م2019) ،معهد الجزيرة لإلعالم

للنشر    سيرة دار الم  ، عمان)،  مناهج البحث في التربية وعلم النفس(،  م2000)  ،ملحم، سامي
 . (والتوزيع والطباعة

 دار المسيرة للنشر والتوزيع(.  ،)عمان 1، طنظريات التصال ،م(2011)منال المزاهرة، 
، طرابلس  مجلة البحوث العلمية صحافة البيانات: طرح معرفي، ،(م2017) ،المنفي، محمد سالم

 .(316- 303)، ص 2، مج3ع
 ."دراسة ماجستير"، المواقع الرياضية اإللكترونية في فلسطين ،م(2016) مهند دلول،

الفوال ام(،  1995)  ،نجوى  المجلة االجتماعية  3، ع 32، ملقائم بالتصالقراءة في دراسات   ،
 (. المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،القاهرة، )القومية

 ، الجمعية التونسية للحوكمة اإللكترونية.دليل صحافة البيانات ،م(2019)نهى، بلعيد، 
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 : : المراجع األجنبيةاثانيً 
Alsayed، Nemah ، Alakel، Haifaa others ،(.2016)  Privacy and Social 

Networking: WhatsApp Users’ Perception in Saudi Arabia. 

Raybum & Palmgreen Merging Yses and Gratifications (P. 537-562). 

Zamtith، Transparency، Interactivity ، Diversity، and Information 

Provenance in Everyday Data Journalism. 

 

 : المقالت: اثالثً 
 .https://mawdoo3.com، 5/2020/ 7تعريف الصحافة، موقع موضوع،  -
الصحافة،   - لإلعالم،  مجلة  الجزيرة  معهد  القصص،  تسرد  األرقام  البيانات،  صحافة 

7/5 /2020  ،https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/230. 
الجزيرة  - معهد  الطرقات،  في  مطروحة  معلومات  البيانات،  صحافة  الصحافة،    مجلة 

 . https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/237،  5/2020/ 7لإلعالم، 
البيانات؟    Data Scienceموقع   - تاريخ  هو  ما    6/2021/ 25عربي، 

https://datasciencearabi.com/ . 
 .2021/ 23/6: كيف ومتى بدأت فكرة الطباعة اآللية؟ ا، الطباعة قديمً ى بشر  -

https://www.ts3a.com 
السل - الرابعة،  طموقع  محرر    7ة  في  توافرها  يجب  البياناتصفات  :  صحافة 

http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/7.html 
 

 : المقابالت: ارابعً 
بتاريخ   - مباشرة  مقابلة  الرياضي،  لإلعالم  الفلسطيني  االتحاد  رئيس  فلفل،  أسامة 

 .م6/2021/ 20
 .م2020/ 8/5المحرر المسؤول في موقع فيس كورة، مقابلة مباشرة بتاريخ  خالد أبو زاهر،   -
الدكتور أكرم األحمد، مدير المركز الصحفي السوري، ومتخصص في صحافة البيانات،  -

 .م5/2020/ 17ب، بتاريخ امقابلة عبر الواتس
مقابلة عبر الفيس بوك   ،فادي حجازي، مسؤول الزاوية الرياضية في موقع الرسالة نت  -

 . م2020/ 8/5تاريخ  ب

https://mawdoo3.com/
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/230
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/237
https://datasciencearabi.com/
https://datasciencearabi.com/
https://datasciencearabi.com/
https://www.ts3a.com/
http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/7.html
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محمد جميل عبد القادر، رئيس االتحاد العربي للصحافة الرياضية، مقابلة عبر الواتساب،  -
 .م6/2021/ 21بتاريخ  

 . م6/2021/ 25تطبيق فيس بوك بتاريخ  مقابلة عبر    ،الصحفي األردني  ،حبيب زعبالوي  -
المصريين،   - النقاد  رابطة  رئيس  هللا،  خلف  بتمقابلة  حسن  الواتساب،  اريخ  عبر 

 .م6/2021/ 26
عبر  مقابلة    ،د. عدنان لفتة، أستاذ الصحافة المتخصصة في جامعة بغداد في العراق -

 . م21/6/2021بتاريخ   ،تطبيق الواتساب 
 ، عبر فيس بوكمقابلة    ، صالح الراشد األمين العام لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية -

 .م6/2021/ 22بتاريخ  
 ،عبر تطبيق الواتساب مقابلة    ،لالتحاد العربي للصحافة الرياضيةعوني فريج األمين العام   -

 .م6/2021/ 21بتاريخ  
بوك - فيس  عبر  مقابلة  البيانات،  بصحافة  متخصص  يمني  صحفي  الدبعي،    ، منصور 

 .م5/2020/ 16بتاريخ  
 ،صة بصحافة البيانات، مقابلة عبر فيس بوكصخ تمها صالح الدين، صحفية مصرية م -

 .م5/2020/ 25بتاريخ  
المستشار اإلعالمي   ،القنوات الرياضية السعودية سابقً لعام  المدير  الد. صالح آل ورثان،   -

 .م4/2021/ 18بتاريخ   ،والباحث في الشؤون اإلعالمية، مقابلة عبر الواتساب 
قنوات   - الجزار، صحفي مصري في  فيس   beIN Sportsمحمد  مقابلة عبر  القطرية، 

 .م 6/2021/ 27بتاريخ   ،بوك
بتاريخ    ،محمد لوباني، إعالمي رياضي في قناة أبو ظبي الرياضية، مقابلة عبر فيس بوك -

 .م6/2021/ 26
 . م2021/ 27/6وليد جودة، كاتب وإعالمي رياضي، مقابلة عبر فيس بوك، بتاريخ  -
 . م2021/ 18/6أشرف مطر، صحفي رياضي فلسطيني، مقابلة مباشرة بتاريخ  -
صحفي   - السربل،  بتاريخ  زيد  الواتساب  عبر  مقابلة  إعالمي،  ومستشار  كويتي 

 م.6/2021/ 20
 . م2021/ 28/6 بتاريخ  مباشرة مقابلة رياضي،  وكاتب  صحفي دلول، مهند  -
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 قائمة المالحق 
 ة ناالستبصحيفة  :(1ملحق رقم )

 
 

 

 

 صحيفة استقصاء لرسالة ماجستير بعنوان:
 استخدامات الصحفيين الرياضيين العرب لصحافة البيانات

 " دراسة ميدانية"
 

 األخ الصحفي/ األخت الصحفية: 
استخدامات الصحفيين الرياضيين لصحافة البيانات "تأتي هذه االستبانة في إطار دراسة  

 يعدها الباحث للحصول على درجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية بغزة. ،"الرياضة
 وقد جاءت للوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات. 

 
 

 
 

 الباحث 
 عالء رزق شمالي

 

 إشراف الدكتور 

 أمين منصور وافي
 
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحافة واإلعالم بكلية   م هذا البحث استكماالً د   قُ 

 غزة. سساآلداب في الجامعة اإلسالمية س
 م 2021 -هت  1442

 ولن تستخدم في غير أغراض البحث العلمي ،ةيَّ سر ِ  ستمارةبيانات هذه ال

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Arts 

Master of Media and Journalism 

 غــزة –  الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا 

 كـليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 ماجستير صحافــــــــــــــــــة وإعــالم
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 الوحدة األولى: السمات العامة 
 

 :الجتماعي النوع .1
 أنثى  □ذكر                  □

 الجنسية: .2
 ................... 
 ................... 

 : دولة العمل .3
 ................... 

 طبيعة المؤسسة التي تعمل بها؟   .4
 . صحف ومجالت   □
 . وكاالت أنباء  □
 . لكترونيةإ مواقع  □
   . شبكات إذاعية وتلفزيونية □
 .منصات التواصل االجتماعي □

 .................... . حدد  :أخرى 
 العمر: .5

 سنة   35إلى أقل من   25من  □  سنة            25أقل من  □
 سنة   50إلى أقل من   45من  □  سنة  45إلى أقل من   35من  □
 سنة فأكثر   50 □

 المستوى العلمي: .6
     دراسات عليا  □    بكالوريوس       □       فما دون دبلوم متوسط  □

 العمل الصحفي .7
 تحرير رئيس   □     مصور  □         أو مندوب  مراسل  □     محرر    □
 مخرج  □  مدير تحرير □

 الخبرة المهنية: .8
 سنوات    10إلى أقل من   5 □  سنوات           5أقل من  □
 سنة   20إلى أقل من   15 □  سنة   15إلى أقل من   10 □
 سنة فأكثر   20 □
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 الوحدة الثانية: المؤسسات اإلعالمية وصحافة البيانات 

 مدى استخدام المؤسسة التي تعمل بها لصحافة البيانات؟   .1
 ا بدرجة ضعيفة جدًّ  □بدرجة ضعيفة  □بدرجة متوسطة  □بدرجة كبيرة  □ا بدرجة كبيرة جدًّ  □

 ؟ المؤسسات اإلعالمية ما درجة أولويات نشر صحافة البيانات في  .2
 ا ضعيفة جدًّ   □ ضعيفة    □ متوسطة   □ كبيرة   □  ا كبيرة جدًّ  □

 صحافة البيانات؟ درجة اهتمام مؤسستك اإلعالمية بما  .3
ا كبيرة  □  ا ضعيفة جدًّ   □  ضعيفة   □ متوسطة   □  كبيرة □  جدًّ

 صحافة البيانات في المؤسسات اإلعالمية من وجهة نظرك؟ تناول ما مستوى  .4
 صحافة بيانات حقيقية قائمة على التحليل المعمق للبيانات.  □
 صحافة بيانات تقتصر على التصميم البصري للبيانات.  □
 بالبيانات.  صحافة بيانات تدعم بعض القصص الصحفية □
 صحافة بيانات سطحية تفتقر إلى التحليل والعمق.  □

 درجة توظيف مؤسستك اإلعالمية لصحافة البيانات؟ ما  .5
ا بدرجة كبيرة  □  ا بدرجة ضعيفة جدًّ  □بدرجة ضعيفة  □بدرجة متوسطة  □بدرجة كبيرة  □ جدًّ

 ما متطلبات صحافة البيانات من وجهة نظرك؟   .6
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 جميع المصادر المختلفة.  على البيانات من  الحصولسهولة  □
 . المطلوبة والمعلوماتلبيانات ل الدائم  الوصول لضمان  قانونيةتشريعات  وجود □
 . مصداقية البيانات  ضمان □
 . البيانات  في توظيف التكنولوجي   التطورمواكبة  □
 . الصحفية لصحافة البيانات   المؤسساتتبن ي  □
 البيانات مجهزة بالمستلزمات والبرمجيات.  لصحافةإيجاد أقسام مخصصة  □
 . التنسيق مع المنظمات ذات العالقة بالبيانات  □
 . صحافة البيانات عمل مهارات   صحفيينالامتالك  □
 . منصات ووسائل لنشر القصص المدفوعة بالبيانات  إيجاد وتوفير □
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 التي تهتم بنشرها في مجال صحافة البيانات؟   الموضوعاتما  .7
 اختيار أكثر من إجابة(  يمكنك)
     .موضوعات متعلقة بالبطوالت الكبرى  □     .موضوعات متعلقة بالالعبين □
   .موضوعات متعلقة بعدد األهداف  □         . موضوعات متعلقة باألندية □
 . موضوعات متعلقة بالجوائز واإلنجازات □    .الرياضيموضوعات متعلقة بالتاريخ   □

 .................................................... .ذكرهاا  :موضوعات أخرى 
 ما نطاقات اهتمام مؤسستك اإلعالمية بصحافة البيانات؟   .8

 أكثر من إجابة( اختيار)يمكنك 
 الدولي  □ اإلقليمي     □     المحلي        □
 في مجال صحافة البيانات؟  مؤسستك اإلعالميةما أبرز الخدمات التي تقدمها  .9

  )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( 
 متحرك   يك نفوجرافإ  □ثابت            إنفوجرافيك  □أخبار وتقارير رقمية         □
 ........ . : أخرى   □      قصة رقمية □  إنفوفيديو  □

 صحافة البيانات؟  العتماد علىمن   مؤسستك اإلعالميةاستفادة  درجةما  .10
ا كبيرة  □  ا ضعيفة جدًّ   □ ضعيفة    □ متوسطة   □ كبيرة   □   جدًّ

 في تناولك لصحافة البيانات؟عتمد عليها المصادر التي تما  .11
 اختيار أكثر من إجابة( يمكنك)
 .الصحف والمجالت المطبوعة □
 . المواقع اإللكترونية □
 . القنوات اإلذاعية والتلفزيونية  □
 . التواصل االجتماعيمواقع  □
 . مواقع المؤسسات الرسميةبيانات وتقارير وإصدارات  □
 أنواعها.   جميعب  نترنتمحركات البحث على اإل  □
 . تقارير وبيانات وإصدارات المواقع الرسمية  □
 المقابالت واالستبانات واالستطالعات.  □
 العالقة من الخبراء والمسؤولين.   وواألشخاص ذ □
 األرشيف اإللكتروني.  □
 الوثائق التي يحتفظ بها الجمهور. □

 ................... .  حدد  :أخرى 
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 لستخدام صحافة البيانات همحاجاتأهدافهم و و  نيالوحدة الثالثة: دوافع الصحفيين الرياضي
 بعمل صحافة البيانات؟   ارياضي   اصحفي  بصفتك  ك  ما درجة اهتمام .1
 ا جدً   ةقليل □    ةقليل □     ة متوسط □      رة كبي □      ا جدً  ةكبير  □

بدرجة   العبارة  م
 ا كبيرة جدً 

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة  
 متوسطة 

بدرجة  
 اقليلة جدً 

بدرجة  
 قليلة 

 ما أهداف صحافة البيانات لدى الصحفيين الرياضيين؟ .2
      .أحداث المجتمعفي دمج الجمهور  1
      .والتقنيات الجديدة  نترنت االستفادة من التطور في مجال اإل  2
      .وأدق   أسرع  فهًما فهم البيانات   3
      .تبسيط المعلومات بصور فنية وبصرية جذابة  4
      .األشكال والرسوماتبتسهيل الفهم لدى القارئ  5
      تمكين القارئ من اكتشاف معلومات متجددة. 6
      .االكشف عن معلومات مثيرة لالهتمام وغير معروفة مسبقً  7
      .مساعدة القارئ في فهم القضايا المعقدة  8

 

بدرجة   العبارة  م
 ا كبيرة جدً 

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة  
 متوسطة 

بدرجة  
 اقليلة جدً 

بدرجة  
 قليلة 

 نفعية وطقوسية(ما دوافع الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة البيانات؟ )دوافع  .3
      .تسهيل العمل الصحفي الرياضي  1
      .تسهيل صناعة محتوى إخباري رياضي 2
      .تغطية األحداث الرياضية من جميع الجوانب 3
      .إنتاج أشكال جديدة من المواد اإلعالمية الرياضية  4
      .االستفادة من التطور العلمي والبرامج التقنية 5
      .سهولة الوصول للبيانات الرياضية واستخدامها 6
      .لى أدوات جديدة في العمل الصحفي الرياضي إالتعرف  7
      . سهولة توصيل المعلومة الرياضية للجمهور 8
      .تسهيل فهم المتلقي للقضايا الرياضية  9

      .الخروج عن العمل التقليدي في الصحافة الرياضية  10
 

بدرجة   العبارة  م
 ا كبيرة جدً 

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة  
 متوسطة 

بدرجة  
 ا قليلة جدً 

بدرجة  
 قليلة 

 ما حاجات الصحفيين الرياضيين لستخدام صحافة البيانات؟ .4
      .تهيئة البيئة المناسبة لعمل صحافة البيانات الرياضية 1
      .الرياضية مواكبة التطور التكنولوجي لعمل صحافة البيانات  2
      .توفير األرشيف المطلوب لعمل صحافة البيانات الرياضية  3
      .عمل صحافة البيانات الرياضية رفع اهتمام المؤسسات ب 4
      .الرياضيين دورات لتطوير مهارات صحفيي البياناتتوفير  5
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 لستخدام صحافة البيانات؟ الوحدة الرابعة: المهارات الالزمة للصحفيين الرياضيين 
 مهارات الصحفي الرياضي المطلوبة لتوظيف صحافة البيانات؟ ما أهم  .1

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(
  .القدرة على التحليل والربط بين األفكار □
 .امتالك شبكة متطورة من العالقات □
   .امتالك طالقة التعبير الشفوي والكتابي □
 .الرياضيةامتالك شغف مهنة البيانات  □
 القدرة على الوصول للبيانات وتدقيقها والتعامل مع مصادر البيانات الرقمية. □
 .القدرة على تحليل البيانات وتوظيفها بأفضل شكل □
 صورة صحفية صحيحة.  إلى  التعامل مع معايير البيانات وتنوعها والقدرة على تحويلها □
 . المتلقينصة صحفية مقبولة لدى إلى قانات كتابية متقنة لتحويل البيانات امتالك قدرات وإمك □
 . التمتع بمهارات التصميم والتعامل مع الوسائط المتعددة □
 .المهارة في استعمال المعدات التكنولوجية والبرمجيات الرقمية □

 ما الفائدة التي تعود على الصحفي الرياضي من ممارسة صحافة البيانات؟  .2
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 الرياضية. تحقق االستفادة من وفرة البيانات الرقمية □
 .التخلص من أزمة الصحافة التقليدية مناالستفادة  □
 المتلقين. ر في سلوكيات تغي  ال مناالستفادة  □
 مثيرة لالهتمام. معالجة البيانات للحصول على تقارير  من االستفادة □
 اإلعالمية. لمؤسسة ل عالية وثوقيةمنح مصداقية وم □
 الرياضية. إثارة اهتمام الرأي العام بأهم القضايا □

 ضعف اإلمكانات على محتوى صحافة البيانات؟   انعكاس ما .3
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 عدم المتابعة الدورية والتجديد في الفنون الصحفية لصحافة البيانات. □
   .للمتلقينعدم توصيل المعلومة بالشكل المطلوب  □
 .اإلعالميةمن المؤسسة  المتلقيه إلي  ي يحتاجذعدم تقديم المحتوى المعلوماتي ال  □
  .اإلعالميةتدني درجة متابعة المؤسسة  □

 .......................................... . حدد :أخرى 
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 من صحافة البياناتقة  حقَّ شباعات الم  الوحدة الخامسة: اإل
بدرجة   العبارة  م

 ا كبيرة جدً 
بدرجة  
 كبيرة 

بدرجة  
 متوسطة

بدرجة  
 اقليلة جدً 

بدرجة  
 قليلة

 قة من استخدام الصحفيين الرياضيين لصحافة البيانات؟ حقَّ شباعات الم  ما اإل .1
      .لي صحافة البيانات الرياضية زيادة الخبرة العملية تحقق 1
العمل  2 في  مهاراتي  تطوير  البيانات  صحافة  لي  وفرت 

 .الصحفي الرياضي
     

ساهمت صحافة البيانات في سهولة متابعة األخبار الرياضية  3
 .والوصول إليها

     

      مبتكرة.ساهمت صحافة البيانات في بلورة أفكار صحفية  4
متجددة   ركزت 5 وموضوعات  قضايا  على  البيانات  صحافة 

 ومبتكرة. 
     

زادت صحافة البيانات تفاعل الجمهور مع المحتوى اإلعالمي   6
 الرياضي.

     

وفرت صحافة البيانات زيادة في هامش االختيار والتنوع في  7
 طرح الموضوعات الرياضية للجمهور. 

     

 
 صحافة البيانات؟  هاالتي تواجه  والتحديات ما أهم العقبات .2

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(
 .فر اإلمكانات المادية الالزمة لعمل صحافة البياناتاعدم تو  □
 .وخبرات الكادر الصحفي لصحافة البياناتنقص مهارات   □
 .فرة لعمل صحافة البياناتاندرة البيانات المتو  □
 . لثقافة الداعمة ألهمية صحافة البياناتاافتقار  □
 .فر أرشيف المعلومات من حيث الكم والنوعامحدودية تو  □
  ت.قلة الدافعية لدى الصحفيين للعمل في صحافة البيانا □
 . إعداد قصص صحفية مدعومة بالبيانات أهمية    اإلعالميةعدم إدراك المؤسسات  □
  .صين للمساهمة في تطوير صحافة البياناتصخ ت عدم وجود م □
 .عدم وجود صحفيين متخصصين قادرين على إنتاج قصص صحفية مدعومة بالبيانات □
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 ما أبرز المقترحات الالزمة لتطوير عمل صحافة البيانات؟  .3
 اختيار أكثر من إجابة( )يمكنك

 .توفير بيئة إعالمية فيها هامش كبير من حرية الصحافة تكفل حق الحصول على البيانات □
 . استقالليتها وحريتها لصحافة البياناتاعتماد قوانين تضمن  □
 .تنظيم عملية الحصول على البيانات □
 . على تبني إنتاج قصص صحفية مدعومة بالبيانات اإلعالميةتشجيع المؤسسات  □
 . صحافة البيانات توظيف وتطويررة على دتدريب الكوادر البشرية لتصبح مؤهلة وقا □
 .لصحافة البيانات لبيئة العربيةلتوفير خطة متكاملة إلنتاج برامج مناسبة  □
 . اناتالعاملين في مجال صحافة البي  تعزيز استقاللية الصحفيين الرياضيين □
 .العاملين في صحافة البيانات إنشاء أجسام نقابية تعمل على تشجيع وحماية حقوق الصحفيين الرياضيين □
 الرياضية. توفير األدوات والتقنيات الالزمة لتسهيل عمل صحافة البيانات □
 اإلعالمية.  في المؤسسات الرياضية تشكيل فرق عمل خاصة بصحافة البيانات □

 . المؤسسات اإلعالميةيانات في مستقبل صحافة الب .4
 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 .الرياضية بعمل صحافة البياناتاإلعالمية زيادة نسبة اهتمام المؤسسات  □
 .الرياضيةفي تناول موضوعات صحافة البيانات  زيادة التوسع □
 .تطور قدرات ومهارات الصحفيين العاملين في صحافة البيانات □
  .تقنيات تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحافة البيانات الرياضيةتوظيف  □
   .نات الرياضيةازيادة جودة صحافة البي  □
 .اوعمقً  الوصول لصحافة بيانات أكثر دقةً  □
 نات الرياضية.اتنوع في استخدام وتوظيف صحافة البي ال □

 
 

 تعاونكمى حسن للكم ع اشكرً 
 لة انتهت األسئ 
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 :مي صحيفة الستبيانحك ِ أسماء م   :(2)ملحق رقم 
 الصفة السم  #
 أستاذ اإلعالم المشارك بقسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسالمية بغزة. د. أحمد عرابي الترك . 1
 أستاذ اإلعالم المساعد وعميد كلية اإلعالم في جامعة األقصى بغزة.  د. أحمد المغاري  . 2
 .غزةبأستاذ الصحافة واإلعالم في جامعة األقصى  د. غسان حرب . 3
  بغزة. ة في جامعة األقصىيأستاذ التربية الرياض د. وائل المصري  . 4

 د. أكرم األحمد  . 5
صحافة   مجال  في  والمدرب  والمحاضر  السوري  الصحفي  المركز  مدير 

 . البيانات
 .العراقأستاذ الصحافة المتخصصة في جامعة بغداد في  د. عدنان لفتة  . 6
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 :المقابالت التي أجراها الباحث في الدراسة :(3ملحق رقم )
 الصفة  االسم #
 .متخصص في صحافة البياناتالمدير المركز الصحفي السوري،  د. أكرم األحمد  . 1
 .صحافة البياناتفي  متخصص اليمني الصحفي ال منصور الدبعيأ.  . 2
 . المتخصص في مجال صحافة البيانات في فلسطين  ،كورةرئيس موقع فيس   أ. خالد أبو زاهر . 3
 . غزةب مسؤول الزاوية الرياضية في موقع الرسالة نت فادي حجازي أ.  . 4
محمد جميل عبد  أ.  . 5

 القادر 
 .رئيس االتحاد العربي للصحافة الرياضية

 . رئيس االتحاد الفلسطيني لإلعالم الرياضي أ. أسامة فلفل  . 6
 . األمين العام لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية أ. صالح الراشد  . 7
 . األمين العام لالتحاد العربي للصحافة الرياضية أ. عوني فريج  .  8
مستشار رئيس و   ،أستاذ الصحافة المتخصصة في جامعة بغداد في العراق د. عدنان لفتة  . 9

 .سيوي للصحافة الرياضيةاالتحاد اآل
 القطرية. beIN Sportsصحفي في قنوات  أ. حبيب زعبالوي  . 10
 رئيس رابطة النقاد المصريين. أ. حسن خلف هللا  . 11
 صحفي كويتي ومستشار إعالمي. أ. زيد السربل  . 12
 . صة في عمل صحافة البياناتصختصحفية مصرية م أ. مها صالح الدين  . 13
الرياضية  لعام  المدير  ال د. صالح ورثان  . 14 سابقً لقنوات  اإلعالمي و   ،االسعودية  المستشار 

 .والباحث في الشؤون اإلعالمية
 . القطرية beIN Sportsصحفي مصري في قنوات  أ. محمد الجزار  . 15
 . أبو ظبي الرياضيةقنوات صحفي رياضي في  أ. محمد لوباني . 16
 .كاتب وإعالمي رياضي فلسطيني أ. وليد جودة  . 17
 .وإعالمي رياضي فلسطينيكاتب  أ. مهند دلول  . 18

 




