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محتويات العدد
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ذلــك بالتميــز التنظيمــي: دراســة ميدانيــة علــى عينة مــن املنظمات العاملة 
يف مصــر                                                          أ.م.د. رمي أحمــد عــادل طــه محمــد        
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اجتاهات الصحفيني املصريني نحو تطور أساليب التحرير الصحفي باملواقع اإلخبارية اإللكترونية املصرية
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هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى اســتخدام الصحفيــن املصريــن العاملــن يف املواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة 
ــج املســح  ــى منه ــدت الدراســة عل ــي، واعتم ــر الصحف ــون التحري ــة فن ــر كاف ــة يف حتري يف مصــر لألســاليب احلديث

ــا:  ــج أهمه ــت الدراســة لعــدد مــن النتائ اإلعالمــي وأداة االســتبانة جلمــع املعلومــات، وتوصل

1 - أن الصحفين املصرين لم يصلوا لدرجة االحترافية يف استخدام األساليب احلديثة للتحرير الصحفي. 

2 - أظهــرت النتائــج أن السياســة التحريريــة للموقــع اإلخبــاري تعــد مــن أهــم املحــددات التــي حتكم العمــل الصحفي، 
وتعتبــر ضمــن العوامــل املؤثــرة علــى اســتخدام القالب الفنــي للتحرير الصحفــي اإللكتروني. 

ــواد  ــة يتحكمــون يف اتخــاذ القــرارات وطريقــة وأســلوب نشــر امل ــى أن حــراس البواب ــج الدراســة عل 3 - أكــدت نتائ
ــة.  اإلخباري

ــة مــن أجــل الســبق الصحفــي؛  ــادة اإلخباري ــن بســرعة صياغــة امل ــى اهتمــام املبحوث ــج الدراســة إل 4 - تشــير نتائ
ــا يف أوقــات احلــروب واألزمــات.  ــور واملســتخدمن، وهــذا يظهــر جلًي ــر عــدد مــن اجلمه جلــذب أكب

وتوصي الدراسة بضرورة تنوع األساليب احلديثة يف حترير الفنون الصحفية يف املواقع اإللكترونية. 

الكلمات املفتاحية: األساليب احلديثة للتحرير الصحفي اإللكتروني، املواقع اإللكترونية، الصحفيون املصريون. 

The study aimed to find out the extent to which Egyptian journalists working in 
electronic news sites in Egypt used modern methods in editing all the art of journalistic 
editing, and the study adopted the media survey method and the questionnaire tool for 
collecting information, and the study reached a number of results, the most important 
of which are:
1- Egyptian journalists have not reached the level of professionalism in using modern 

methods of journalistic editing.
2- The results show that the editorial policy of the news site is one of the most 

important Factors that govern the work of journalism, and is considered one of the 
factors influencing the use of the technical template for electronic press editing.

3- The results of the study confirmed that the gatekeepers control the decision-making 
and the method and method of publishing news materials.

4- The results of the study indicate the respondents ’interest in quickly formulating 
news material in order to get the scoop to attract the largest number of audience and 
users, and this is evident in times of wars and crises.
The study recommends the necessity of diversifying modern methods of editing 

journalistic arts on websites.
Keywords: Modern methods of electronic journalistic editing, websites, Egyptian 

journalists.

ملخص الدراسة
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مثل  عدة  عناصر  استخدام  يف  الصحفية  للمؤسسات  التكنولوجي  التطور  أسهم 
الصوت والصورة واأللوان والفيديو واإلنفوجراف؛ لتقدمي مضمون صحفي متميز يجذب  
واجتهت   لعقود،  سادت  التي  التقليدية  األشكال  عن  بعيًدا  املضمون  لهذا  اجلمهور  انتباه 

خبار اإللكترونية إلى استحداث أقسام خاصة  اقع األكثير من غرف األخبار بالصحف ومو
"، وتبّنت بعضها مناذج واستراتيجيات حديثة يف Multimediaبالوسائط املتعددة أو الـ "
  تقدمي املضمون الصحفي. 

وما  الوسائط،  متعدد  اإلعالمي  النشر  يف  املحتوى  إنتاج  أنظمة  رقمنة  وساعدت 
امل يف  العمل  سير  يف  تغيرات  من  ااستتبعه  املضامني ؤسسات  إنتاج  يتم  حيث  إلعالمية، 

اإلعالمية ونشرها يف أشكال مختلفة من قنوات النشر، وبالتالي متكنت هذه املؤسسات 
من تغطية احتياجات اجلمهور من خالل عرض املحتوى عبر قنوات إعالمية تكمل بعضها  

الضروري    أصبح منالبعض، إذ إنه يف ظل االهتمام بصناعة اإلعالم على املستوى العاملي  
الوسائط   نهج  إلى  فقط  واحد  لوسيط  اإلنتاج  من  عملها  طريقة  املؤسسات  تغّير  أن 
املتعددة يف تقدمي املحتوى جلمهور املستخدمني، وذلك لضمان النجاح على املدى الطويل  

 .)1(مع اجلمهور يف املستقبل
للعالم  النمو املضطرد  تتابع  ى معه،  وتتماش  والصحافة كغيرها من املجاالت األخرى 

وتنسجم مع ما تفرزه التكنولوجيا احلديثة وتواكبه، وتتكيف مع خصائصها وسماتها، وفق 
أسس علمية وموضوعية، لذا كان البد مع ظهور اإلنترنت واستخدامه كوسيله إعالمية، 
القوالب   وشكل  مضمون  على  تعديالت  وإدخال  اإلخبارية،  اإللكترونية  املواقع  وانتشار 

للفنون الصحفية بشكل مختلف عن الذي كانت تخرج فيه يف الصحافة  قليدية  الفنية الت
املنافسة   ظل  يف  خاصة  اجلديد،  اجلمهور  خصائص  مع  يتالئم  مبا  وذلك  املطبوعة، 

  والتحدي والتطورات الفكرية والفنية واإلخراجية بينهم.
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تستحوذ    التي  الصحفية  األشكال  أهم  من  الصحفي  التحرير  فنون  كافة  على وُتعد 
حة كبيرة يف وسائل االتصال اجلماهيري، ملا لها من أهمية يف نقل األحداث والوقائع مسا

  اهتمام قطاعات عريضة من اجلمهور.  اآلنية بطريقة سلسة جتذب
من   بحال  عن مضمونه  ينفصل  ال  الصحفي  للفن  التحريري  الشكل  أن  املعلوم  ومن 

حتريره عملية  خالل  يحدد  الصحفي  فاملحرر  أو    األدلة   األحوال،  سيعتمدها  التي 
سيستبعدها، كما يحدد نوعية االستماالت التي سوف يستخدمها ومدى قوتها، وذلك ألن  
الفنون الصحفية كرسالة إعالمية، إمنا هي نتاج عدة قرارات بالنسبة للشكل واملضمون  

  .) 2(على السواء

أس من  جديدة  أمناط  ظهور  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  شهد  اليب  حيث 
التح  فنون  إلى  النظرة  وتغيرت  الصحفية،  الفنون  وكتابة  تعريًفا  حترير  الصحفي  رير 

وعرضها   األحداث  سرد  جتاوزت  متقنة،  صناعة  إعدادها  عملية  وأصبحت  ومفهوًما، 
يقة لها وسائلها وأساليبها وفلسفتها  ووصفها بالشكل املعتاد عليه، إذ أصبحت عملية دق

  عالمية أول مستجيب لعصر الثورة التكنولوجية.اخلاصة، حيث ُعدت اللغة اإل
إمكانية إضافة  وبثه، مع  تناوله  اإللكتروني هو سرعة  الفن الصحفي  وأهم ما مييز 
أي   يف  الصحفي  الفن  على  االطالع  إلمكانية  نظًرا  عنه،  معبرة  فيديو  لقطات  أو  صور 

اء، أو أي ، فضًال عن إمكانية تعديل الفن الصحفي وتصحيحه يف حالة وجود أخطوقت
والقصصي يف صياغة الفنون  تطور جديد على احلدث، كما بدأ توظيف األسلوب الروائي  

الصحفية، وإدخال اللمسات اإلنسانية التي تشد قارئ اإلنترنت، الذي يبتعد عن الرتابة  
  حفية التي يقرأها. والروتني يف اختياره للمواد الص

الصحاف  يف  الصحفية  الفنون  حترير  عملية  من وحتتاج  الكثير  إلى  اإللكترونية  ة 
املميزة معاجلة    العناصر  على  املحرر  يتدرب  حتريرها،  يف  املطلوب  اإليجاز  عن  فضًال 

اإلعالمية  وسيلته  مميزات  أمامه  واضًعا  الصحفية،  الصياغات  أفضل  وفق  األحداث 
واختالفها وحترير    وخصائصها  مفهوم صناعة  التطور يف  أدى  إذ  األخرى،  الوسائل  عن 

عبارةالفنو يرونها  باتوا  حيث  لها،  املحررين  نظرة  تغيير  إلى  الصحفية  رسائل   ن  عن 
القراء وليست مجرد موضوعات، وهذا ما أدى إلى االهتمام باجلمهور أكثر   موجهة إلى 

  .)3(من السابق

أهمية استخدام   الصحفية يف وتنبع  الفنون  التحريرية احلديثة يف حترير  األساليب 
ام هو إيصال املادة الصحفية للجمهور والتأثير فيه بشكل أو أن هدف الصحافة بشكل ع

لذا كان البد من االهتمام بآخر؛ وفق سياساتها   للمعلومات،  التحريرية وطريقة عرضها 
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مع مراعاة ذكر التفاصيل املهمة،  بطريقة صياغاتها بطريقة متوازنة ومختصرة ومبسطة،  
، وتنوع وتعدد مصادر املعلومات يف  وإضافة الروابط واإلحاالت للموضوعات ذات الصلة

اجلمهور، وتبسيط املادة له، وعرضها من كل   املادة، ملا يحدثه ذلك يف زيادة التأثير على
  اجلوانب، ما يدفعه ملتابعة املوقع باستمرار وجعله يف مفضلته. 

  ات السابقة : الدراس
يف املتمثل  العلمي  التراث  مراجعة  وأصوله  العلمي  البحث  قواعد  الدراسات    حتتم 

ث، وتعد األمانة والشفافية من  السابقة ذات الصلة املباشرة وغير املباشرة مبوضوع البح
الدراسات  يف  البحث  عند  الباحث  بها  يلتزم  أن  ينبغي  التي  العلمي  البحث  أدبيات  أهم 

سبقت يف مجال بحثه ومراجعتها؛ حتى يتسنى له البداية املنهجية املؤطرة  السابقة التي  
ومرجعية والسليمة أساسية  آلية  السابقة  والبحوث  الدراسات  مراجعة  مرحلة  تعد  إذ   ،
يع البحثية  علمية  املشكلة  بلورة  منذ  للدراسة  العامة  اخلطة  وضع  الباحث يف  عليها  تمد 

  وصل إليها ميدانًيا. لدراسته وحتى مناقشة النتائج التي يت
لدوريات املتخصصة داخل وبعد البحث يف قواعد البيانات العربية واألجنبية وأبحاث ا

الباح توصلت  العربي وخارجه،  العلمية ذات صلة  النطاق  الدراسات  إلى مجموعة من  ثة 
  مباشرة مبوضوع الدراسة الراهنة، نعرضها على النحو التالي:  

    التحرير الصحفي باملواقع اإللكترونية: أوالً: دراسات اهتمت بدراسة  
  : )4()2018(دراسة حسني ربيع  -1

ال إهدفت  باستخدام دراسة  املصرية  اإلعالمية  املؤسسات  اهتمام  على مدى  التعرف  لى 
إيجابية يف   املتعددة يف االرتقاء مبستوى األداء، ومدى توظيفها بصورة  الوسائط  تقنيات 

كافة   عبر  الصحفية  تقدميها  املمارسة  وحتى  الفكرة  منذ  الصحفية  املادة  إنتاج  مراحل 
هؤال تفاعل  يضمن  بأسلوب  نتائج  للمتلقني  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت  معها،  املتلقني  ء 

  أهمها: 
مختلفة    -أ وسائل  العاملني يف  الصحفيني  كافة  تواجد  إلى  األخبار  غرف  اندماج  يشير 

مكاني   نطاق  يف  إلكترونية  أو  مطبوعة  كانت  تلك  سواًء  بني  التعاون  يشجع  مبا  واحد، 
  املنصات املختلفة. 

بغرفة    -ب التحريرية  القيادات  الوعي  النماذج  مسايرة  بأهمية  غرف  األخبار  يف  عاملية 
  األخبار املدمجة، واالهتمام بفكرة الصحفي الشامل أو الصحفي متعدد املهارات. 

  لصحفي. االهتمام مبسايرة االجتاهات احلديثة يف تقدمي املحتوى ا -ج
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 : )5()2017(دراسة سماح الشهاوي  -2
ب جتريبية  دراسة  بإجراء  فيها  الباحثة  من  قامت  تتكون  مجموعات  ثالث    90استخدام 

وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، بهدف التعرف على  طالًبا  
حتوى، ومقارنته بكل  تأثير اإلنفوجراف التفاعلي على درجة تذكر وإدراك املستخدمني للم 

وأ رسوم،  أية  على  يحتوي  ال  الذي  فقط  والنص  الثابت  اإلنفوجراف  النتائج  من  كدت 
يف التذكر الدقيق التأثير اإليجابى لإلنفوجراف التفاعلي على العمليات املعرفية املتمثلة  

املجموعتني   على  التفاعلي  لإلنفوجراف  تعرضت  التي  املجموعة  تفوقت  واإلدراك؛ حيث 
  ريني اللتني لم يتعرض أعضاؤهما لإلنفوجراف التفاعلي. األخ

 : )6()2016(دراسة صفاء محمد خليل  -3
واالندماج  التفاعلي  االتصال  ملعطيات  وفًقا  الصحفي  العمل  لواقع  متعمقة  قراءة  مثلت 
وتطويره،   به  االرتقاء  يف  توظيفها  مدى  واستكشاف  املتعددة،  الوسائط  عبر  االتصالي 

اجتاهات الصحفيني السودانيني نحو استخدام تكنولوجيا الوسائط    وذلك من خالل رصد
اإلفادة ومدى  تكنولوجيا   املتعددة  ومعوقات  إشكاليات  وأهم  الصحفي،  املجال  يف  منها 

الصح يف  املتعددة  جلمع  الوسائط  االستبانة  أداة  على  الباحثة  واعتمدت  الورقية،  افة 
مجم  نتائجها  ورصدت  العينة،  من  الدراسة  واجهت  بيانات  التي  التحديات  من  وعة 

تب نحو  االجتاه  إلى  دفعتهم  الورقية  الصحافة  يف  التكنولوجية  الصحفيني  األساليب  ني 
العمل الصحفي، منها منافسة وسائل اإلعالم املخت  املعلومات من  احلديثة يف  لفة وتدفق 

كفاءة  مصادر متعددة وبأشكال مختلفة، كما رصدت ثالثة أمناط من املعوقات التي تواجه  
متطلبات  معوقات  يف:  متثلت  املتعددة  الوسائط  تكنولوجيا  عبر  الصحفي  العمل 

تتعلق  التكن ومعوقات  والتدريب،  وهيكلته  العمل  تنظيم  بقواعد  تتعلق  ومعوقات  ولوجيا، 
الصحفيني  باملفاه بعض  يتمسك  حيث  الصحفي؛  العمل  يف  السائدة  التقليدية  يم 

  لومات.باألساليب التقليدية للحصول على املع
 : )7()2016(دراسة نشوى اللواتي  -4

بني العالقة  طبيعة  اختبار  إلى  الدراسة  الوسائط  هدفت  باستخدام  واملضمون  الشكل   
الذي متارسه طرق عرض  املتعد والدور  األخبار،  وإدراك محتوى  معرفة  وبني مستوى  دة 

إد ومدى  املقدمة  للمعلومات  الوسيط  مستخدمي  اكتساب  يف  املتعددة  راكهم  الوسائط 
قوا بالتطبيق على عينة  التجريبي  املنهج شبه  الدراسة على  واعتمدت  لها،  مها وتذكرهم 

م، مفردة من طالب قسم الصحافة بالفرقتني األولى والثانية بأكادميية أخبار اليو  147
وخلصت نتائجها إلى أن االهتمام باستخدام الوسائط املتعددة يسهل مهمة إدراك وتذكر  
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مون املنشور على اإلنترنت ويعزز من قدرته على ذلك، وتزداد ضرورة  املستخدمني للمض
لقضايا غير املثارة لتحقيق جذب املستخدم للمضمون، حتى لو كانت  االهتمام يف حالة ا

نسبة له وال يهتم بها، باإلضافة إلى أن االهتمام بالوسائط املتعددة القضية غير مثارة بال
  يعزز من العمليات اإلدراكية للمضمون املقدم. يف تقدمي املضمون اخلاص بالقضايا

 : )Hai L. Tran )2015()8دراسة   -5
األطر النظرية من طريقة البحث وأثر التأثيرات احليوية باإلضافة إلى أدبيات دمت  استخ

التطابق/ التنافر، يف محاولة إلضفاء مزيد من التبصر على تأثيرات حتسينات الوسائط 
املتعددة على استجابات املستخدمني، وانطلقت الدراسة من افتراض أنه على الرغم من  

الست املتزايد  ومشاركة  الو  خداماالجتاه  اإلنترنت  عبر  األخبار  لتعزيز  املتعددة  سائط 
الفعلية ملثل هذه املمارسة، حيث كانت األدلة   الفائدة  القليل عن  اجلمهور، الُيعرف سوى 
للمواقع   املستخدمني  تقييمات  على  املتعددة  الوسائط  بتأثيرات  املتعلقة  التجريبية 

دراسة أجريت  واضحة،  وغير  مختلطة  املتعددة؛    يبيةجتر  اإلخبارية  الوسائط  باستخدام 
املواقف   خالل  من  املستخدم  تصورات  قياس  مت  املتعددة  الوسائط  مع  التوافق  لقياس 
عناصر   أن  النتائج  وكشفت  اإلنترنت،  على  اإلخبارية  املواقع  جتاه  السلوكية  والنوايا 

الصحفيني أن  إلى  وخلصت  األخبار،  مستهلكي  على جذب  تعمل  املتعددة    عبر   الوسائط 
نترنت يحتاجون إلى النظر يف قيود دمج الوسائط املتعددة مع النص، مبا يف ذلك تأثير  اإل

  اآلثار اجلانبية املحتملة للوسائط املتعددة غير املتجانسة على معاجلة األخبار.
  : )9()2013(دراسة وسام محمد حسن  -6

عربية على  ة الرونيهدفت إلى حتليل الوسائط املتعددة املستخدمة ببعض الصحف اإللكت
شبكة اإلنترنت، ومعرفة مدى إفادة هذه املواقع من توظيفها، ودراسة ما إذا كان استخدام 
هذه املواقع للوسائط املتعددة ُيعد عامًال يف إقبال املستخدمني على زيارة هذه املواقع أم 

السا اليوم  صحيفتي  موقعي  على  بالتطبيق  املسح  منهج  على  الباحثة  اعتمدت  بع ال؟ 
من  الوطو متاحة  عينة  إلى  إضافة  السعودية،  اإللكترونية  سبق  وصحيفة  املصريتني  ن 

مستخدمي الصحف اإللكترونية، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن املضمون وحده لم يعد  
يؤدي   أيًضا، حيث  كبيرة  له أهمية  التقدمي  الرسالة االتصالية، فشكل هذا  لتقدمي  كافًيا 

كبيًرا يف تسهيل مهمة القارئ جتاه املادة املقدمة، وأن    ورًاصر دالتمييز البصري بني العنا
سبل   عن  البحث  من  املزيد  إلى  بحاجة  زالت  ما  والعربية  املصرية  اإللكترونية  الصحف 

  أفضل لتوظيف الوسائط املتعددة من منطلق شمولية العناصر وإتاحتها يف مكان واحد.
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  : )Hai Tran )2012()10دراسة   -7
الدراسة   التوضيحية استخدمت لفترة طويلة بجانب  عل  أنهترى  الرسوم  الرغم من أن  ى 

النص إليضاحه ولتعزيز املحتوى اإلخباري، إالّ أن التحول األخير يف الصحافة اإللكترونية  
مكّن من خلق أشكال أحدث لعرض األخبار من شأنها أن جتذب اجلمهور، هذه األشكال 

ق تعكس  املتعددة  الوسائط  يف  تعدد اإل  درةاملتمثلة  عبر  املحتوى  تقدمي  على  نترنت 
مع   التحسينات  هذه  لدمج  احلرية  من  مزيًدا  اإلخبارية  للمؤسسات  يقدم  مبا  األشكال، 
والتفاعلية  والفيديو  والصوت  الرسوم  فأصبحت  اإلخبارية،  التقارير  صياغة  يف  النص 

هذا اإلطار    ويفة،  جزًءا ال يتجزأ من العناصر البصرية التقليدية مثل الصور الفوتوغرافي
اهتمت الدراسة مبعرفة أثر حتسينات الوسائط املتعددة، وخلصت النتائج إلى أن إضافة  
يعتبر   اإلخبارية  املواقع  يف  والصوت  والفيديو  والرسوم  الصور  مثل  املتعددة  الوسائط 
مبثابة   تكون  حيث  اإلنترنت،  مستخدمي  اهتمام  جتذب  التي  املتعددة  للوسائط  توظيًفا 

املستخدم ذي  ال  العامل يتلقى  النص  خالل  ومن  أكبر،  تفاصيل  نحو  انتباههم  يجذب 
نحو   اجتاهه  أو  مفهومه  يتغير  قد  ترافقه  التي  األخرى  العناصر  ومن خالل  ما،  معلومة 

  اخلبر وفًقا لهذه الصورة بغض النظر عن تقدمي محتوى نصي متوازن. 
  : )Michael Karlsson & Chister Clerwall )2012()11دراسة   -8

على   اإلخبارية  املواقع  يف  املتعددة  الوسائط  استخدام  أن  فرضية  اختبار  إلى  سعت 
اإلنترنت يف تزايد مستمر، حيث ترى الدراسة أن من املهم حتقيق املهنية بالبعد عن سياق  
الرقمية،   املتعددة  الوسائط  التوسع يف استخدام  التقليدية، ومن ثم يجب  وسائل اإلعالم 

إ سعت  معرفة  كما  النملى  صحف  نسبة  من  كل  يف  املتعددة  الوسائط  استخدام  يف  و 
على   املحتوى  من خالل حتليل  الدراسة  أُجريت  الكبير،  احلجم  ذات  والصحف  التابلويد 
والصوت   املتحركة  الصور  على  بالتركيز  اإلنترنت،  على  السويدية  الصحف  بعض 

وأظهر الصور،  شرائح  وعروض  واحلركة  التفاعلية  اواخلرائط  نتائج  أن ت   لدراسة 
استخدام الوسائط املتعددة يف ازدياد، وأن مواقع الصحف ذات احلجم الكبير كانت أكثر  
حرًصا على تبني محتوى الوسائط املتعددة من الصحف التابلويد، وخلصت الدراسة إلى  
أن تطور األخبار على اإلنترنت هو عملية مستمرة؛ حيث خصائص الوسائط الرقمية التي  

  والتجديد.بالتطور    تتميز
 : )12()2012( دراسة مزمل أبو القاسم  -9

إفادة  مدى  على  والتعرف  السودانية  الصحافة  يف  املتعددة  الوسائط  استخدام  تناولت 
واملشاهد  الصدى  صحيفتي  على  بالتطبيق  احلديثة  التقنيات  من  السودانية  الصحف 
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من   الفترة  يف  وذلك  استخدم ،  2009بر  ديسم  31إلى    2009يناير    1الرياضيتني، 
باحث فيها املنهج الوصفي بشقيه املسحي ودراسة احلالة، وأظهرت نتائجها أن إدخال  ال

الصحفي   العمل  تطوير  طرق  على  الكثير  أضاف  الصحفي  العمل  يف  املتعددة  الوسائط 
بالصحافة الرياضية يف السودان، كما خلصت إلى أن قلة الكوادر املدربة واملؤهلة تسهم  

  يات الوسائط املتعددة يف مجال تطوير املمارسة الصحفية.لى من تقن فادة املث يف عدم اإل
  : )Igor Vobic )2011()13دراسة   -10

سعت إلى معرفة كيف اعتمدت وسائل اإلعالم املطبوعة التي لها موقع على اإلنترنت على  
استخدام الوسائط املتعددة يف تقدمي األخبار، ومعرفة تنسيقات أخبار الوسائط املتعددة  

لصحيفتني  ا إلكترونيني  موقعني  على  الدراسة  أجريت  املواقع،  هذه  يف  استخدمت  لتي 
، وأظهرت النتائج وجود تطور  Zurnal، وزورنال    Delo: ديلو  تصدران يف سلوفينيا هما

والصور   النص  الدراسة  صحيفتا  استخدمت  حيث  املتعددة،  الوسائط  استخدام  وإنتاج 
يل القصص الصحفية بعد أن كانتا تعتمدان على  والصوت والفيديو بشكل متكامل يف حتل

إخبارية خاصة بإنتاج    النص والصورة فقط، كما أوضحت الدراسة أنه أصبح هناك غرف
الوسائط املتعددة وفريق عمل مستقل بالصحيفتني، إالَّ أن جتميع العمل النهائي عادة ما 

وا الصوت أو الصور أو  يتم مع الصحفيني القائمني على العمل يف النسخ املطبوعة ليضيف
الصحفيني   بعض  أن  أظهرت  كما  الرسوم،  عمل  فريق  ِقبل  من  أنشئت  التي  الرسوم 

  تي الدراسة يقومون مبهام تصوير الفيديو بأنفسهم. بصحيف
  : )John Russial  )2009( )14دراسة  -11

إذا كان لدى الصحف فريق عمل أو قسم مستقل يعمل   الدراسة ملعرفة ما  أجريت هذه 
وعروض  لإلصدا والفيديو  للصوت  الصحف  إنتاج  كيفية  ومعرفة  فقط،  اإللكتروني  ر 

ت إلى معرفة عدد القصص اإلخبارية التي ُكتبت للنشر على اإلنترنت  الشرائح، كما سع
عن جمع وحترير محتوى الوسائط املتعددة، وقد فقط، ومن هو املسئول يف املقام األول  

األمر الصحف  من  عينة  على  الدراسة  لديها  أجريت  الصحف  أن  نتائجها  وكشفت  يكية، 
نت إلنتاج األخبار، ومع ذلك فإن متوسط  إدارات إلصدارات النسخ اإللكترونية على اإلنتر

وك نسبًيا،  قليًال  يزال  ال  الواحد  اليوم  يف  للنشر  الفيديو  الشرائح  إنتاج  عروض  ذلك 
ر الفيديو وبعضها  الصوتية، وأظهرت النتائج أن املصورين هم يف األغلب من يقوم بتصوي

  يقوم به املحررون بأنفسهم. 
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  : )15()2005(دراسة محمد األمني موسى  -12
يف  التواصلية  الرسائل  تقدمي  يف  املتعددة  الوسائط  توظيف  مدى  استكشاف  إلى  سعت 

لو اإللكترونية  هذه املواقع  داخل  وعي  هناك  كان  إذا  ما  ومعرفة  العربى،  اإلعالم  سائل 
باملفهوم احل الفعال،  الوسائل  التواصل  املتعددة ومن ثم إدراك أهميتها يف  للوسائط  ديث 

الدراسة   أن وأُجريت  إلى  النتائج  وتوصلت  إلكترونية،  مواقع  تسعة  قوامها  عينة  على 
لتبيان الرئيس  املدخل  هي  كانت  الثابتة  من    الصور  األدنى  احلد  بتلبية  االهتمام  مدى 

إلى وخلصت  املتعددة،  الوسائط  مفهوم  إلى    متطلبات  تفتقر  العربي  اإلعالم  وسائل  أن 
ا احلديث  مبفهومها  املتعددة  الوسائط  تواصلية  استخدام  رسالة  ترميز  على  يقوم  لذي 

للمتلقي  متعددة املنبهات وتخاطب أكثر من عضو حّسي واحد، أو أن هذه الرسائل تقدم  
  عدة خيارات للتعرض للمضمون.  

    الصحافة اإللكترونية:ثانًيا: دراسات تناولت القائم باالتصال يف 
  : )Mary Lynn Young )2018()16دراسة   -1

القائمني   عمل  يف  والتأثير  العمل  بيئة  بني  العالقة  وحتليل  وصف  إلى  الدراسة  هدفت 
األنبـاء   وكاالت  مواقع  قـد  باالتصال يف  التــي  القيــود  إلـى رصـد  باإلضافــة  اإللكترونيـة، 

  ئميــن باالتصــــال، وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: تفرضهــا بيئـة العمـل علـى القـا
بيئة    -أ يليها  باالتصال،  القائم  تؤثر يف عمل  التي  العوامل  الداخلية،  العوامل  تصدرت 

  العمل داخل املؤسسة.
  ريرية داخل الوكالة. التح  القرارات صنع يف  املبحوثني من  ٪54شارك    -ب
 بينما   جوهري،  النشر  قبل  املادة  مضمون  يف  تدخلهم  أن  املبحوثني  من  ٪21أكد     - ج

 . متوسط تدخلهم أن أكدوا  46.8٪
 : )Andreas Veglis & Charalampos Bratsas )2017()17دراسة  -2

الداخلية يف   العوامل  تأثير  التعرف على  إلى  الدراسة  على  هدفت  اإللكترونية  الصحيفة 
الع بيئة  يف  تتمثل  التي  اإلعالمية،  الرسالة  أدائه  أثناء  الصحفي  الصحفي  املحرر  مل 

اإلعالمي،  للعمل  املنظمة  والقوانني  التحرير  ورئيس  للصحيفة  التحريرية  والسياسة 
خالل  وكذلك   من  املؤسسة،  خارج  جهات  ُتسببها  التي  اخلارجية  العوامل  تأثير  معرفة 

اإللكترونية، التعر الصحف  يف  املحررين  أداء  يف  املؤثرة  االجتماعية  العوامل  على    ف 
  ج أهمها:  وتوصلت إلى عدة نتائ

القائم باالتصال يف الصحف اإللكترونية يتأثر بشكل كبير بالقضايا االجتماعية، من    -أ
  خالل تركيزه على القضايا التى تهم املجتمع.



               4847 

جاءت العادات والتقاليد واألعراف من أقوى العوامل االجتماعية املؤثرة على القائم    -ب
تؤ ألنها  املدروسة؛  اإللكترونية  الصحف  يف  طريباالتصال  على  الرأي  ثر  تعاطي  قة 

 العام مع القضايا اإلعالمية.
القائم   -ج لدى  املهني  العمل  يف  اإلعالمي  للعمل  املنظمة  بالقوانني  املعرفة  ضعف 

باالتصال يف الصحف اإللكترونية، وذلك بسبب أن الصحفي يلجأ دائًما لتوجيهات رئيس 
 التحرير ويتلقى التعليمات منه. 

  . )Ocando-Lugoairo J ,An Nguyen )2016()18دراسة  -3
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القائم باالتصال يف املواقع اإللكترونية اإلخبارية يف 

  بناء أجندة قضايا املواطن، وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها: 
بنسبة    -أ األولى  املرتبة  السياسية  املوضوعات    املوضوعات   تليها  ،٪48.9احتلت 

  . ٪16.92  بنسبة األمنية
الذي    -ب اإلخباري  للموقع  التحريرية  بالسياسة  التزامهم  باالتصال  القائمون  أكد 

يعملون به، كما أكدوا جميعهم بأن هناك توافًقا بني التوجهات الفكرية اخلاصة بهم  
 وبني السياسة التحريرية للمواقع التي يعملون بها. 

  قضايا   ناولت  يف  دائًما  يؤثر  السياسي  الواقع  أن  املبحوثني  من  ٪62.96رأى     - ج
 . املواطنة

 : )Constance Tabary  )2016()19دراسة   -4
االجتماعي  التواصل  لشبكات  الصحفيني  استخدامات  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

واالشباعات جمع   اجلديدة  يف  الصحفيني  اعتماد  مدى  على  التعرف  وكذلك  املتحققة، 
ة ونوعية القضايا التي تقدمها قصصهم اإلخبارية على مواقع التواصل االجتماعي وطبيع

  وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها:  تلك املواقع،
مقدارها    -أ مرتفعة  بنسبة  االجتماعي  التواصل  مواقع  يستخدمون  املبحوثني  غالبية 

)97.2٪ .(  
ملواجهة     -ب املبيعات  وزيادة  السريعة  واألرباح  الصحفي  واالنفراد  السبق  حتقيق  جاء 

أهداف مقدمة  يف  الشديدة  التواصل   املنافسة  مواقع  على  الصحفية  املمارسة 
 االجتماعي.

مواقع     - ج الصحفيون على  يتابعها  التي  القضايا  مقدمة  السياسية يف  القضايا  جاءت 
 .٪88.4أعلى التكرارات بنسبة حوالي  التواصل االجتماعي؛ حيث حصلت على
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 : )Rebekah E.D. McBride  )2016()20دراسة   -5
على   التعرف  إلى  الدراسة  على  هدفت  التكنولوجيا  استخدام  املهني  أثر  األداء  مستوى 

األداء  معايير  على  التعرف  وكذلك  اإلخبارية،  اإللكترونية  املواقع  يف  باالتصال  للقائمني 
  للقائمني باالتصال فيها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: املهني 

االلت  -أ هي  اإلعالمية  املضامني  نشر  على  تؤثر  التي  العوامل  املوقع أكثر  بسياسة  زام 
) بنسبة   القانونية   بالضوابط  االلتزام  الثانية  املرتبة   يف  جاء  ثم  ،)٪43.4وذلك 

  .واألخالقية
للمواقع    -ب اإلعالمية  السياسة  يضعون  الذين  األشخاص  أكثر  أن  النتائج  أشارت 

بنسبة   وذلك  التحرير،  عن  املسئولون  هم  اإلخبارية    من   ٪55.20اإللكترونية 
 . ثنيبحوامل عينة إجمالي

املواقع اإللكترونية اإلخبارية يعتمدون على     - ج باالتصال يف  القائمني  أن  النتائج  بينت 
ل  احلصري  للموقع اإلنتاج  الكتابة  يف  واملتعاونني  املراسلني  على  باالعتماد  لموقع، 

 .٪44.7كمصدر رئيس للمعلومات وذلك بنسبة 
 : )Sergio Splendore  )2016()21دراسة   -6

على منتجات    املشهد االتصالي يف ظل تزايد اإلعتماد  إلى وصف طبيعةهدفت الدراسة  
ُتنظم   التي  األخالقية  اللوائح  يف  امللحوظ  النقص  أبعاد  حتديد  كذلك  اجلديد،  اإلعالم 
منصات   يف  العاملني  آراء  على  واالطالع  املختلفة،  مبنصاته  اجلديد  اإلعالم  وترشد 

أ لوائح  لوجود  رؤيتهم  بشأن  اجلديد  نتائج    خالقية،اإلعالم  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت 
  أهمها: 

أخالقي    غالبية  -أ إرشادي  بدليل  االلتزام  ضرورة  ترى  اإللكترونية  املواقع  محرري 
  ملنتجي اإلعالم اجلديد.

صورتها     -ب سيعزز  اجلديد  لإلعالم  أخالقية  الئحة  وجود  بأن  الدراسة  عينة  اقتناع 
اإلعالم   منافسة وسائل  القراء وسيساعدها يف  التقليدي من صحف مطبوعة  لدى 

 وإذاعات وفضائيات.
بوابة     - ج األخالقية  اللوائح  هذه  مثل  تكون  بأن  املبحوثني  لدى  خشية  هناك  أن  ظهر 

تتسلل من خاللها السلطات لفرض قوانني وتشريعات متنع أو حتدُّ من حرية اإلعالم  
 اجلديد.
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 :)Megan Knight )2015()22دراسة   -7
بة اإلعالمية حة من قبل حارس البوامكانات التفاعلية املتاهدفت الدراسة إلى وصف اإل

  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  يف املواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت، 
مقابل   -أ واالجتماعية  السياسية  املواد  بنشر  اإلخبارية  املواقع  اهتمام  نسبة  ارتفاع 

  ة والترفيه. انخفاض نشر هذه املواقع للمواد االقتصادية والتسلي
أن خاصية إبداء الرأي من قبل زوار املواقع  تخضع لرقابة عالية من قبل حارس     -ب

 البوابة.
أيًضا     - ج واهتمت  فيها،  املنشورة  اخلبرية  املادة  بتحديث  كبير  بشكل  املواقع  اهتمت 

 بتوفير آلية بحث وقاعدة بيانات لزوارها. 
 : )Evan Hamilton )2015( )23دراسة  -8

التعرف على تأثير العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية على  إلى  هدفت الدراسة  
املحررين   سمات  على  التعرف  وكذلك  محرريها،  نظر  وجهة  من  اإلنترنت  صحافة  أداء 

  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  الدميوغرافية، 
نسبة    -أ مقابا  العربية  الدول  إلى  تنتمي  اإلنترنت  صحافة  من  ٪70أن  ل آلسيوية، 

  .٪7  أوروبا حصة  بلغت فيما األفريقية، العربية لدول 15٪
  مثلت   بينما  فقط،  العربية  باللغة   تتعامل  اإلنترنت   على  الصحافة   من  ٪57.1أن     -ب

ا  ،٪14.3  العربية  جانب   إلى   اإلجنليزية  باللغة  تتعامل  التي   الصحافة   تتعامل   التي  أمَّ
 ينة.من أفراد الع ٪25 مثلت فقد  أجنبيتني لغتني من بأكثر

  منها   ٪86  حوالي  وإن  واحد،  مدير   من   أكثر  يديرها   الصحافة  من  ٪93أن حوالي     - ج
 نسبة   وإن  وفنيني،  وصحفيني  محررين  بني  مهنيني  عاملني  خمسة  من  أكثر  يوظف
 . الثلثني إلى الثلث نسبة هي  للذكور  اإلناث

 : )Tom Felle )2015()24دراسة   -9
  باالتصال واألدوار واملسئوليات املنوطة به   هدفت الدراسة إلى التعرف على مهارات القائم

يف إطار ممارساته املهنية، إلى جانب االستبصار بطبيعة الظروف التي يعمل يف إطارها،  
والضغوط التي يواجهها، ومدى انعكاس ذلك على أدائه املهني،وتوصلت الدراسة إلى عدة 

  نتائج أهمها: 
التي ميارسها    -أ التحريرية  األساليب  وتنوع  الصحفية، تعدد  معاجلاتهم  املبحوثون يف 

ماد على األسلوب الالخطي يف الكتابة، وتزويد املوضوع بوصالت تؤدي ومنها االعت
  باملتلقي إلى معلومات إضافية، وتقسيم املعلومات إلى مقاطع مستقلة. 
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في اإللكتروني متثلت يف: صعوبة أن الصعوبات التي تتعلق بتحرير املضمون الصح    -ب
لية التحرير لتحقيق علومات يف بعض املواقع، صعوبة سرعة إجناز عم الوصول إلى امل

 السرعة واآلنية.
املتعددة     - ج الوسائط  استخدام  على  القدرة  عدم  يف  ومتثلت  فنية  الصعوبات  أن 

 ومالحقة التطورات يف أنظمة التحرير عبر الكمبيوتر.
 :)ygren & Ester AppelgrenGunnar N )2014( )25دراسة   -10

ال إهدفت  الصحافة  دراسة  استخدام  نحو  الصحفيني  اجتاهات  على  التعرف  لى 
نتائج   عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت  والغربية،  والعربية  املحلية  أنواعها  بشتى  اإللكترونية 

  أهمها: 
بضرورة امتالك  قلة استخدام الصحفيني لإلنترنت يف العمل الصحفي إمياًنا منهم    -أ

باإلنترن آلي موصول  األخيرة،  كل صحفي جلهاز حاسب  استخدام هذه  لتسهيل  ت؛ 
عاملَ  من  يتحررون  اإلنترنت حيث  لدى مستخدمي  املبذول  الكبير  واجلهد  الوقت  ي 

  خارج املنزل. 
بروز عالقة تكاملية بني الصحافة اإللكترونية واملطبوعة، تشير إلى سيرهما بشكل    -ب

 د يف االجتاه إلفادة الصحافة الورقية من اإلنترنت. متواِز مع تزاي 
أكثر الغ   - ج ويعتبرونها  اإللكترونية  على  الورقية  الصحافة  يفضلون  املبحوثني  بية 

 جاذبية للقراء.
 . )Eric Dagiral & Sylvain Parasie )2013()26دراسة  -11

على   األخبار  جودة  معايير  على  التعرف  إلى  الدراسة  كاملصداقية هدفت  اإلنترنت، 
اجلودة الصحفية على اإلنترنت، وحتديد واملنفعة، واستعراض املحاوالت العلمية لتحديد  

لذاتية للمحررين العاملني يف املواقع اإللكترونية، وتوصلت  السمات واملعايير املوضوعية وا
  الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

  ايير جودة املحتوى على اإلنترنت. أن املصداقية جاءت يف املرتبة األولى من مع  -أ
اإلن   -ب على  املحررين  ارتكاز  يزال  لال  التقليدية  الوظيفة  على  ينصب  توفير ترنت 

 األخبار، وبدرجة أقل على املناقشة التفاعلية للقضايا واألحداث.
جاء تصميم املواقع وتنظيم املواد اإلخبارية فيها يف مقدمة معايير جناح ونقل ونشر     - ج

 اجلمهور من وجهة نظر املبحوثني. املحتوى بني 
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 : )27()2013(دراسة وفاء درويش  -12
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل املؤثرة على تصميم وحترير املواقع اإللكترونية  
املواقع،   وحترير  تصميم  على  العوامل  تلك  تأثير  طبيعة  وحتديد  املصرية،  للصحف 

  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 
واملهام املوكلة    عدد املحررين داخل املواقع عينة الدراسة، وبالتالي زيادة األعباء  قلة  -أ

  لعمل.إلى املحررين، ما جعلهم يشتكون من الضغط أثناء ا
إذ     -ب للمبحوثني،  الكلي  العدد  اإلناث يف  املحررات  على  الذكور  املحررين  يتفوق عدد 

 . العينة نسبة  من ٪60بلغت نسبة الذكور 
بنسبة   أهم املشاكل التي يعانيها املحررون يف العمل مبواقعهم هي قلة املردود املادي   - ج

  بنسبة   إليهم  املوكلة   املهام  وتعدد  ،٪65  بنسبة  العمل  ساعات  كثرة  يليها  ،88٪
24٪. 

 التعقيب على الدراسات السابقة وأوجه اإلفادة منها:
أبعاد    -1 تكّشفت  السابقة  الدراسات  استعراض  والعالقات  من خالل  التأثيرات  طبيعة 

الصحفية، حيث تعددت اجلوانب    بني استخدام تكنولوجيا االتصال احلديثة واملمارسات
الوسائط املتعددة يف تطوير العمل   التي ركزت عليها هذه الدراسات مثل: توظيف تقنيات

لى  الصحفي بكامله، وظهور اجتاهات حديثة يف إنتاج املحتوى الصحفي وتقدميه، إضافة إ
  تعدد األدوات املستخدمة يف هذا اإلنتاج. 

ات املطلوبة،  عة من األدوات للحصول على املعلوماستخدمت الدراسات السابقة مجمو  -2
وكان اعتماد أغلبها على أداة االستبانة امليدانية على الصحفيني، وأداة حتليل املضمون،  

  املسئولني املباشرين عن املواقع اإللكترونية.كما استخدم بعضها املقابالت املقننة مع 
 الطريقة التي تناولت فيها فنون  تختلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف  -3

بشكل عام، حيث ركزت هذه الدراسات على تتبع مراحل تطور اخلبر،    التحرير الصحفي
الصحفية القصة  الصحفيوفنون  والتقرير  اإلخبارية،  والقيم  األخبار ،  ،  تشكيل  وآليات 

الدراسةواملصادر، والنصوص اإلخبارية على    ، واألساليب اإلقناعية، يف حني ركزت هذه 
  حفية يف املواقع اإلخبارية اإللكترونية. األساليب احلديثة يف حترير كافة الفنون الص

وبحوث،    -4 دراسات  من  سبقها  ملا  امتداًدا  الدراسة  هذه  تكون  أن  يف  الباحثة  تأمل 
  ستكماًال لبعض اجلزئيات واملحاور التي لم تتطرق إليها هذه الدراسات أو تغطها.وا
الباح  -5 اطالع  السأفاد  الدراسات  على  للدراسة  ثة  البحثية  املشكلة  صياغة  يف  ابقة 

منهجية   بصورة  واألدوات  املنهج  اختيار  ويف   ، بدقة  أبعادها  وحتديد  وبلورتها  الراهنة 
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رار بحث سبق وأن تطرق للقضية موضوع الدراسة حتى ال سليمة دون الوقوع يف خطأ تك
  . يفقد البحث قيمة اجلدة واالبتكار

نتائ   -6 اكانت  الدراسات  إثرها مشكلة  ج  على  تبلورت  التي  الضوء  نقطة  لسابقة مبثابة 
اخلاصة   االستبانة  استمارة  تصميم  يف  الباحثة  عليها  اعتمدت  كما  الراهنة،  الدراسة 

 .بالدراسة
راسات السابقة للباحثة كًما من املعلومات النظرية التي تعّد مصدرًا ثانوًيا  وفرت الد   -7

توظيفها يف اإلطار الفكري للدراسة الراهنة، باإلضافة إلى الركون  مهًما للمعلومات ميكن  
  يدانية للدراسة.إلى مؤشراتها يف تفسير النتائج امل

موضوعه حيث  من  جديدة  احلالية  الدراسة  أن  يتضح  سبق  مدى  مما  وهو  ا، 
الكتابة   يف  احلديثة  لألساليب  اإللكترونية  املواقع  يف  العاملني  الصحفيني  استخدام 

ة، وكذلك العينة التي ستجرى عليها الدراسة وهي الصحفيني املصريني العاملني  الصحفي
اإللكترونية املواقع  الرئيس   يف  الهدف  مع  تتناسب  أداة  تصميم  يتطلب  وهذا  مصر،  يف 

  للدراسة. 
  الدراسة: مشكلة

ُيعد مجال اإلعالم بوسائله املختلفة أحد املجاالت التي تأثرت بالتطور التكنولوجي،  
الوسائط املتعددة وصحافة البيانات واإلنفوجراف وغيرها ثمرة تكنولوجيا االتصال  وتعد  

طبيعًيا لثورة تكنولوجيا املعلومات، ولعل أقوى بصمات وتأثيرات هذه األساليب   وامتداًدا
نشر وجمع  احلد أتاح  االتصال؛ مما  واالندماج بني وسائل  التزاوج  املجتمعات هو  يثة يف 

ِل من الدقة والسرعة للمستفيدين منها، بل ميكن القول إن وسائل املعلومات مبستوى عا
  .)28( ف مع طبيعة هذه الوسائطاإلعالم وجدت نفسها مجبرة على التكي

قاد  والذي  املتسارع  التكنولوجي  التطور  تبعات  وعلى مستوى  اجلمهور، ففي ظل 
نتيجة ظهور مفهوم  إلى االندماج اإلعالمي، أصبح اجلمهور محور عمليات إنتاج املحتوى  

النشط   باألخبار   Active userاجلمهور  كثيًرا يف مفاهيم حتكم الصحفيني  ر  الذي غيَّ
سة البوابة، حيث بات اجلمهور قادرًا على منح درجات  املنشورة ومنح صيغة جديدة حلرا

من الظهور ألخبار دون غيرها، عن طريق مشاركاتهم الفعالة على موضوعات دون أخرى،  
مبقدور الصحفي نشر موضوع ما، فيمكن للجمهور أن يتجاهلوه ويحرموه فرص    فإذا كان

شيحات على معدل تفاعل الوصول للعشرات، يف ظل بيئة إخبارية جديدة تعتمد فيها التر
  . )29( املستخدمني مع املحتوى
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وحتت وطأة هذا التطور امللحوظ والتغير الواضح يف كل من األساليب احلديثة يف 
صحفي التي أصبحت سمة غالبة يف كل املواقع اإلخبارية اإللكترونية اخلارجية  التحرير ال

السنوات الت  خالل  عادات  وتطور  اجلمهور  وطبيعة  مع األخيرة،  والتفاعل  لديه  لقي 
مضطرة حتى ال تعيش   –املضمون الصحفي، جلأت املواقع اإلخبارية اإللكترونية املحلية

تخدام طرق وأساليب جديدة مستوحاة من جتارب  إلى اس  –مبعزل عن التطورات العاملية
وتقدميه   عرضه  طريقة  أو  الصحفي  املحتوى  إنتاج  مستوى  على  سواًء  العاملية،  املواقع 

ور، وكانت مواقع (املصري اليوم، واليوم السابع، ومصراوي) إحدى املواقع اإلخبارية  للجمه
خ من  الشأن؛  هذا  يف  العاملية  االجتاهات  مسايرة  حاولت  بأساليب التي  اهتمامهم  الل 

مستوى   على  املجال  هذا  يف  السبق  أصحاب  ُيعدون  بل  احلديثة،  الصحفي  التحرير 
  املؤسسات الصحفية املصرية. 

هن األساليب ومن  على  (التعرف  تتحدد يف  والتي  الراهنة،  الدراسة  مشكلة  تنبع  ا 
ة يف املواقع  احلديثة التي يستخدمها الصحفيون املصريون يف حترير كافة الفنون الصحفي

واملستويات   استخدامها،  ودوافع  بها  معرفتهم  ومدى  مصر،  يف  اإللكترونية  اإلخبارية 
قبل املادة  لها  تخضع  التي  لها،    التحريرية  استخداًما  الصحفية  الفنون  وأكثر  نشرها، 

األسلوب   وعالقة  بأهميتها،  وعيهم  ومدى  معها،  املستخدمة  التعبيرية  والصياغات 
ا بطبيعة  التي  املستخدم  املشاكل  أهم  والكشف عن  املستهدف،  واجلمهور  الصحفية  ملادة 

لكترونية، وأهم  تواجههم عند استخدام األساليب احلديثة يف حترير الفنون الصحفية اإل
  املقترحات التي تشجع على استخدامها).

  أهمية الدراسة:
احلديثة  : لقد شهد مجال البحث والكتابة يف االجتاهات  بالنسبة لألهمية النظرية

إنتاج املحتوى الصحفي وطرق عرضه ت عدًدا وغزارة يف املكتبة األجنبية على مستوى  يف 
األ البحث  مستوى  فعلى  واملمارسة،  مسح  البحث  خالل  من  للباحثة  تبّني  فقد  كادميي، 

الوسائط  وتوظيف  البيانات  بصحافة  اهتمت  التي  الدراسات  غزارة  السابقة  الدراسات 
امل تقدمي  يف  يف املتعددة  تخصصت  التي  العلمية  الدوريات  تعددت  كما  الصحفي،  حتوى 

اهتما جند  املمارسة  مستوى  وعلى  وامللتيميديا،  اإللكتروني  اإلعالم  املراكز  دراسات  م 
العمل  مجال  يف  اجلديدة  املمارسات  انتشار  على  شجعت  التي  املتخصصة  الدولية 

الصحفيني لتشجيع  عاملية  مسابقات  استحداث  خالل  من  جوائز  الصحفي،  أهمها  من   
  صحافة البيانات التي تقدمها الشبكة العاملية للمحررين. 
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ا يف  النقص  لسد  أهمية  ذات  تعد  الراهنة  الدراسة  فإن  العربية  لذلك  لدراسات 
املمارسة   يف  املستجدة  بالظواهر  املحلية  الصحفية  املؤسسات  اهتمام  ببحث  اخلاصة 

إ يف  احلديثة  لألساليب  توظيفها  ومدى  وتقدميه،  الصحفية،  الصحفي  املحتوى  نتاج 
الصحفية   املمارسات  من  النوع  بهذا  العاملي  االهتمام  زيادة  ضوء  يف  أهميتها  وتتزايد 

تجيه، وهو ما جعل هناك حاجة إلى الدراسة النظرية لهذه التوجهات  وتخصيص جوائز ملن 
توظيفه وطبيعة  املمارسة  هذه  واقع  عن  للكشف  املحلية؛  األخبار  غرف  يف  ا  احلديثة 

أكثر   لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني من أجل تقدمي املحتوى بشكل 
يف املكتبة األكادميية، حيث تسلط الضوء  فاعلية، وتعد هذه الدراسة هي األولى من نوعها 

على استخدامات الصحفيني املصريني العاملني يف املواقع اإلخبارية اإللكترونية لألساليب 
  لتحرير الصحفي اإللكتروني. احلديثة يف ا

ا األهمية التطبيقية : فهذه الدراسة متثل أهمية بالنسبة لبيئة العمل الصحفي أمَّ
نظ  واقعها  اإللكتروني يف مصر،  والتعرف على  إلى رصدها  واحلاجة  التجربة  ًرا حلداثة 

الدراسات  باكورة  تكون  أن  إلى  الدراسة  هذه  خالل  من  الباحثة  وتسعى  وإشكالياتها، 
الصحفي  ال بالتحرير  يتعلق  فيما  احلديثة  االجتاهات  على  الضوء  تسلط  التي  علمية 

الهامة الصحفي  التحرير  فنون  لكافة  وتناولها  املصرية،    اإللكتروني  العلمية  املكتبة  يف 
  ويتضح ذلك فيما يلي:  

حاجة املكتبة اإلعالمية للمزيد من الدراسات على القائم باالتصال يف مجال التحرير    -1
  صحفي اإللكتروني، وذلك لقلة عدد الدراسات يف هذا املجال. ال
اإلل  -2 للمواقع  األساسية  الركيزة  فهو مبثابة  الصحفي،  التحرير  إذ  أهمية فن  كترونية، 

  يعد محور جذب القراء إلى املوقع، وبدونه ال ميكن للرسالة اإلعالمية أن تصل للجمهور. 
يف املواقع اإللكترونية، فهو ميثل صلب    يعد التحرير الصحفي من أهم جوانب العمل  -3
األساليب امل عن  الكشف  يتطلب  وهذا  اإللكترونية،  املواقع  تنشرها  التي  الصحفية  واد 

  ة يف الكتابة والتحرير. املستخدم
يف    -4 العاملني  الصحفيني  قبل  من  استخداًما  الصحفي  التحرير  أساليب  أكثر  حتديد 

  فعهم الستخدامها.املواقع اإللكترونية واألسباب التي تد
يف   -5 تدريبية  لدورات  اإللكترونية  املواقع  يف  العاملني  الصحفيني  حاجة  مدى  حتديد 

  ن الصحفية، من خالل معرفة مستوى أدائهم. األساليب احلديثة لتحرير الفنو
اإللكترونية    -6 باملواقع  العاملني  الصحفيني  استخدام  على  املؤثرة  العوامل  معرفة 

   التحرير الصحفي. لألساليب احلديثة يف
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يف   -7 العاملني  الصحفيني  قبل  من  املستخدمة  الصحفي  التحرير  مستويات  حتديد 
  املواقع اإللكترونية.

  الدراسة:أهداف 
املصريني   الصحفيني  استخدام  مدى  معرفة  هو  الراهنة  للدراسة  العام  الهدف 

احلديث لألساليب  مصر،  يف  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  يف  كافة  العاملني  حترير  يف  ة 
  فنون التحرير الصحفي. 

تفصيلها   ميكن  الفرعية،  األهداف  من  مجموعة  الرئيس  الهدف  هذا  من  ويتفرع 
  النحو التالي: على 

التعرف على أهم الفنون الصحفية التي يستخدمها الصحفيون املصريون العاملون يف   -1
  صحفي فيها.املواقع اإلخبارية اإللكترونية يف مصر، ومستويات التحرير ال

الكشف عن مدى معرفة الصحفيني املصريني العاملني يف املواقع اإللكترونية يف مصر    -2
احلديثة   التي  باألساليب  الفنية  القوالب  وأهم  اإللكتروني،  الصحفي  التحرير  يف 

  يستخدمونها معها.
ية معرفة مدى وعي الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر بأهم  -3

ا املادة  ملحتوى  وفًقا  اإللكترونية،  األخبار  حترير  يف  احلديثة  األساليب  لصحفية،  تنوع 
  وخصائص اجلمهور املستهدف.

الوصول إلى متطلبات الصياغة احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني من وجهه    -4
لتعبيرية  نظر الصحفيني املصريني العاملني يف املواقع اإللكترونية يف مصر والصياغات ا

  التي يستخدمونها. 
الكشف عن أسباب استخدام الصحفيني املصريني العاملني يف املواقع اإللكترونية يف    -5

  لألساليب احلديثة يف التحرير الصفحي اإللكتروني، وأسباب عدم استخدامهم لها.  مصر
ني يف  إلقاء الضوء على أهم العوامل املؤثرة يف استخدام الصحفيني املصريني العامل   -6

امل يف  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  لألساليب  مصر  يف  اإللكترونية  واقع املواقع 
  اإللكترونية. 

شاكل التي تواجه الصحفيني املصريني العاملني يف املواقع اإللكترونية  التعرف على امل  -7
وأهم   اإللكتروني،  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  لألساليب  استخدامهم  عند  مصر  يف 

  التغلب عليها من وجهة نظرهم. مقترحات 
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  تساؤالت الدراسة: 
إل وسعًيا  استعراضها،  مت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج  من  حتقيق  انطالًقا  ى 

أهداف الدراسة الراهنة، فإن الباحثة وضعت مجموعة من التساؤالت تؤدي اإلجابة عنها  
  يف النهاية إلى حتقيق هذه األهداف، نوجزها فيما يلي: 

مدى  -1 مصر،  استخدام    ما  يف  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  يف  املصريني  الصحفيني 
  لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي؟ 

املواقع ما    -2 يف  العاملون  املصريون  الصحفيون  يستخدمها  التي  الصحفية  الفنون 
  اإللكترونية يف مصر؟ 

واقع اإللكترونية يف تغطية  ما املستويات التحريرية التي متر بها الفنون الصحفية يف امل  -3
  كافة الفنون الصحفية؟ 

ة يف مصر باألساليب ما مدى معرفة الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكتروني  -4
  احلديثة يف التحرير الصحفى اإللكتروني؟ 

املواقع   -5 يف  العاملون  املصريون  الصحفيون  يستخدمها  التي  الفنية  القوالب  أهم  ما 
  يف مصر مع األساليب احلديثة يف التحرير الصحفي؟ اإللكترونية 

مصر بأهمية تنوع    ما مدى وعي الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف  -6
املادة   ملحتوى  وفًقا  اإللكتروني  الصحفي  التحرير  يف  املستخدمة  التحريرية  األساليب 

  الصحفية؟ 
 باملواقع اإللكترونية يف مصر لرغبات ما مدى مراعاة الصحفيني املصريني العاملني  -7

  ور يف اختيار األساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني؟اجلمه
مت  -8 نظر  ما  وجهه  من  اإللكتروني  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  الصياغة  طلبات 

  الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر؟ 
صريون العاملون يف املواقع  ة التي يستخدمها الصحفيون امل ما أهم الصياغات التعبيري -9

  لكترونية؟ اإلخبارية اإللكترونية يف مصر يف حترير الفنون الصحفية اإل
املصريون    -10 الصحفيون  عليها  يعتمد  التي  احلديثة  التحريرية  األساليب  أنواع  ما 

ا التحرير  يف  مصر  يف  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  يف  املواقع  العاملون  يف  لصحفي 
  اإللكترونية؟ 

ما األسباب التي تدفع الصحفيني املصريني العاملني يف املواقع اإللكترونية يف مصر    -11
عدم  أسباب  وما  اإللكترونى؟  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  األساليب  الستخدام 

  استخدامها إن وجدت؟
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يف  -12 العاملني  املصريني  الصحفيني  تواجه  التي  املشاكل  اإلخبارية    ما  املواقع 
  يف مصر يف استخدام األساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني؟ اإللكترونية

ما أهم املقترحات التي ميكن أن تزيد من استخدام الصحفيني املصريني العاملني    -13
الصحفي   التحرير  يف  احلديثة  لألساليب  مصر  يف  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  يف 

  ني من وجهة نظرهم؟اإللكترو
  :فروض الدراسة

املصريني    -1 الصحفيني  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني  

  ومحتوى املادة الصحفية. 
اس  -2 بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  املصريني  توجد  الصحفيني  تخدام 

ني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفى اإللكتروني  العامل
  ومدى الوصول إلى اجلمهور املستهدف.

املصريني    -3 الصحفيني  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
لكتروني  ب احلديثة يف التحرير الصحفي اإلالعاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألسالي

  ونوع الفنون الصحفية املستخدمة.
املصريني    -4 الصحفيني  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني  
  ة. ومدى استخدامهم للصياغات التعبيري

ئية بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع  توجد فروق ذات داللة إحصا  -5
اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا للمتغيرات  

  الدميوغرافية لديهم (النوع، العمر، املؤهل العلمي، اخلبرة املهنية). 
  اإلطار النظرى للدراسة: 

ااعتم ويفدت  النظري  إطارها  يف  نظرية  لدراسة  على  وتساؤالتها  فروضها  بناء   
اإلعالمية  الدراسات  مجال  يف  الهامة  النظريات  من  النظرية  وتعد  باالتصال،  القائم 
انتقاء  حول  له  دراسة  يف  وايت"  مانينج  "دافيد  طرف  قبل  من  اقترحت  وقد  احلديثة، 

ا)30(األخبار النفس  عالم  إلى  الفضل  ويرجع  أمريكي  ،  األصل  "كرت  لنمساوي  اجلنسية 
، ويشير هذا املصطلح إلى أن القائم )31(لوين" يف تطوير نظرية حارس البوابة اإلعالمية

على األخبار أو الرسائل اإلخبارية هو قائم بذاته على فتح أو إغالق بوابة اخلبر، سامًحا 
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ناصر أخرى حسب خليط  بذلك للخبر أن يندفع إلى األمام، أو يشاع ليكون حاجًزا ضد ع 
    .)32(االختبارات املهنية الشخصية من

ويقصد بالقائم باالتصال "الشخص املخول أو صاحب االمتياز واملتمتع بصالحيات  
يف   القرار  صاحب  هو  هنا  ويصبح  اإلعالمية،  الرسالة  يف  بالتحكم  له  يسمح  نفوذ  أو 

مضامي بعض  حذف  أو  تعديلها  وكذلك  عدمه،  من  للمتلقي  حذفها متريرها  وحتى  نها 
إلى )33("متاًما املعلومات  انسياب  عملية  يف  ومؤثًرا  مهًما  دورًا  باالتصال  القائم  ويؤدي   ،

  : ) 34(اجلمهور ويتحكم فيها من ناحيتني
تتحكم االعتبارات الشخصية للقائم باالتصال يف صنع ما يشاء أو إدخال ما يشاء من  -1

لها إحداث ية مقصودة، يراد من خالمواد، وقد تكون تلك االعتبارات سياسية وإعالم
  تغيير ثقايف أو اجتماعي يف اجلمهور املستهدف.

القائم باالتصال عن اجلمهور فإذا كان قد سمح مبرور وسائل  -2 من خالل ما يحجبه 
إعالم معينة، فإنه قد حرمهم من األخرى، ويؤكد هذا املفهوم على أن األكثر أهمية 

 ل الذي لم يتم عرضه. ليس الذي يتم عرضه على اجلمهور، ب
من  و قدر  على  باالتصال  القائم  كان  إذا  جًدا،  ومؤثرة  فاعلة  النظرية  هذه  ُتعد 

املسئولية، ويدرك أهمية فلترة املضمون اإلعالمي ليتوافق مع هوية اجلمهور، وينسجم مع  
مترير   يف  وظيفته  احلارس  هذا  استغل  إذا  جًدا  خطيرة  املقابل  يف  وهي  وثقافته،  قيمه 

 . )35(تطويع البوابة لتتسلل من خاللها األفكار الرديئة ، أو حتقيق مصاحله، أوأهوائه

  العوامل التى تؤثر على القائم باالتصال:
  :)36(هناك أربعة عوامل تؤثر على عمل القائم باالتصال، وهي كالتالي

أي نظام ينطوي على قيم ومبادئ يسعى إلقرارها،   معايير املجتمع وقيمه وتقاليده: -1
جتماعية أو التطبع، فقد ال ل على تقبل املواطنني لها، ويرتبط ذلك بالتنشئة االويعم

املعايير  تلك  بسبب  حوله  من  تقع  ألحداث  كاملة  تغطية  باالتصال  القائم  يقدم 
  وإحساسه باملسئولية االجتماعية.

باالتصا -2 للقائم  الذاتية  للقائم   ل:املعايير  الشخصية  واملسلمات  اخلصائص  تؤثر 
النو  باالتصال مثل  اإلعالمية،  البوابة  حارس  دور  ممارسة  والدخل يف  والعمر  ع 

 والطبقة االجتماعية والتعليم واالنتماءات الفكرية، أو العقائد واإلحساس بالذات. 
لضغوط املهنية  يتعرض القائم باالتصال للعديد من ا  املعايير املهنية للقائم باالتصال: -3

توافقه إلى  وتؤدي  عمله،  يف  تؤثر  ينتمي   التي  التي  اإلعالمية  املؤسسة  سياسة  مع 
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وتت األخبار  إليها،  ومصادر  اإلعالمية،  الوسيلة  سياسة  من  كًال  املعايير  تلك  ضمن 
 املتاحة، وعالقات العمل وضغوطه. 

قائم باالتصال على يؤثر اجلمهور على القائم باالتصال مثلما يؤثر ال معايير اجلمهور: -4
 تصال على نوعية األخبار التي يقدمها.اجلمهور، ويؤثر تصور القائم باال

وهناك العديد من االجتاهات اخلاصة بدراسة القائم باالتصال التي ميكن من خاللها  
الكشف عن القوى أو العالقات التي يتأثر بها القائم باالتصال، أثناء ممارسته ملهامه يف  

  : )37(تاليةعالمية، وتتمثل هذه القوى أو العالقات يف األمور الاملؤسسات اإل
  خصائص القائم باالتصال واإلحساس بالذات. -1
 االنتماءات واجلماعات املرجعية. -2
 الضغوط املهنية وعالقات العمل. -3
 العالقات مبصادر األنباء واملعلومات. -4
 تأثير السياسات اخلارجية والداخلية. -5
 بجمهور املتلقني. التوقعات اخلاصة  -6

ل      النظرية  هذه  توظيف  إلى  الباحثة  الذاتية وسعت  املعايير  تأثير  مدى  على  لتعرف 
للمادة الصحفية،  وامل التحرير الصحفي املالئم  للقائم باالتصال على اختيار أسلوب  هنية 

التحريري   القائم باالتصال عند اختيار األسلوب  وكذلك مدى تأثير معيار اجلمهور على 
 لوب معني. صحفي تبًعا لتوجهات القارئ ورغباته يف قراءة الفن الصحفي بأسال

الدراسة: دراسة    نوع  تستهدف  التي  الوصفية  الدراسات  إلى  الراهنة  الدراسة  تنتمي 
األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها، وأشكالها، وعالقتها والعوامل املؤثرة يف  

تابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية ذلك، ويقوم املنهج الوصفي على رصد وم
، أو ذلك بهدف احلصول على معلومات )38(ة زمنية معينة أو عدة فتراتأو نوعية يف فتر

كافية ودقيقة عنها، دون الدخول بأسبابها أو التحكم فيها وذلك بغض النظر عن وجود أو  
مرات تكرار حدوث عدم وجود فروض سببية محددة مسبًقا، كما تستهدف تقدير عدد  

  .)39(أخرى من الظواهر ظاهرة معينة ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة
  منهج الدراسة:

  اعتمدت الدراسة الراهنة على كل من: 
  (أ) املنهج املسحي:

ُيعد جهًدا علمًيا منظًما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو  
البحث موضوع  الظواهر  أسلوب  )40(مجموعة  الباحثة  استخدمت  إطاره  ويف  "مسح  ، 
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اإلعالمية املمارسة  باالتصال  أساليب  القائمني  واملعلومات من  البيانات  يعني جمع  "، وهو 
الكامل   النظام  إطار  يف  وسلوكهم  خصائصهم  ووصف  اإلعالم،  وسائل  نوعيات  يف 

قا وتكوين  وتبويبها،  البيانات  هذه  وتسجيل  واملجتمع،  اإلعالمية  معرفية  للمؤسسة  عدة 
اإلعالمية املؤسسات  يف  باالتصال  القائم  خصائص  عن  مت  )41(وصفية  خالله  ومن   ،

التعرف على مدى استخدام الصحفيني العاملني يف املواقع اإللكترونية املصرية ألساليب 
  حترير الفنون الصحفية. 

  (ب) منهج دراسة العالقات املتبادلة: 
احلقائق التي مت احلصول عليها بهدف   سعى هذا املنهج إلى دراسة العالقات بني 

، ويف إطار هذا املنهج استخدمت )42(لى حدوث الظاهرةالتعرف على األسباب التي أدت إ
االرتباطيةالباحثة   الدراسات  يف  "أسلوب  املختلفة  املتغيرات  بني  العالقات  على  للتعرف   "

الدراسة موضوع  الظواهر  مجموعة  أو  الباحث)43(الظاهرة  واستخدمته  على  ،  للوقوف  ة 
للقا العامة  السمات  بعض  بني  االرتباطية  العالقة  على  طبيعة  وإجاباتهم  باالتصال  ئمني 

  التساؤالت يف الدراسة امليدانية.
  مجتمع الدراسة والعينة: 

املواقع   يف  العاملني  املصريني  الصحفيني  جميع  يف  الراهنة  الدراسة  مجتمع  متثل 
لى شبكة اإلنترنت، ومت سحب عينة متاحة قوامها اإلخبارية اإللكترونية، والتي تصدر ع

الصحف100( السابع ) مفردة من  واليوم  اليوم  (املصري  يني، موزعة على مواقع صحف 
اإل التحرير  ومصراوي)  أساليب  تطور  نحو  الصحفيني  اجتاهات  معرفة  بهدف  لكترونية؛ 

املس حتت  العاملني  األفراد  الدراسة  عينة  وتشمل  املواقع،  بهذه  التالية  الصحفي  ميات 
تفاعلية، مصمم البيانات، املسئول  (مدير املوقع، املنتج، املصمم الفني، مصمم اجلوانب ال 

لفيديو أو الصحفي املصور)، ومت توزيعها على املواقع  الفني عن النواحي التقنية، محرر ا
  اإلخبارية عينة الدراسة بناء على أعداد القائمني باالتصال يف كل موقع إخباري.  

  أسباب اختيار العينة:
ني مواقع الصحف اإلخبارية اإللكترونية، وألن  ُتعد هذه املواقع هي األكثر ذيوًعا وانتشارًا ب

انقرائيتها فهي منذ بداية صدورها وهي تقوم على أنها مواقع تتناول  قي مة اجلريدة يف 
فن من خالل  االقتصادية،  الفنية،  الثقافية،  االجتماعية،  املوضوعات  التحرير  مختلف  ون 

يد كبير من التواجد الصحفي  الصحفية املختلفة، باإلضافة إلى أن هذه املواقع تتمتع برص
والت املالية  إمكاناتها  على  عالوة  مصر،  الطويل يف  الصحفي  فتاريخها  املتميزة،  قنية 

تنعكس  الشكل واملضمون على حد سواء  التعامل مع  تواجد خبرة عالية يف  يفترض فيه 
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خدمني اإللكتروني، وُتعد هذه املواقع ذات انقرائية عالية؛ فهناك آالف املستعلى تواجدها  
غطية األحداث أوًال بأول،  يومًيا ملعرفة األخبار يف وقت حدوثها، حيث تقوم هذه املواقع بت

التي مت تصفحها يف مصر   للصحف  اإللكترونية  املواقع  مقدمة  املواقع يف  تعد هذه  كما 
  .2019حتى منتصف أكتوبر  2018كتوبر خالل الفترة من منتصف أ

  أداة جمع البيانات:
الباح أداة صحيفة استخدمت  املعلومات من عينة    ثة  رئيسة جلمع  االستقصاء كأداة 

اإللكترونية   اإلخبارية  املواقع  يف  العاملني  الصحفيني  آراء  على  للتعرف  وذلك  الدراسة، 
    املصرية حول استخدامهم ألساليب التحرير الصحفي فيها.

  اجراءات الصدق والثبات لألداة:
  الصدق:  -أ

  وأفادت   ،)٪85وجاءت نسبة االتفاق عليها ((*)  دة املحكمنيُعرضت االستمارة على السا
  يتالئم   مبا  اآلخر  البعض  صياغة  وإعادة   األسئلة،  بعض  إلغاء  يف  الصدق  إجراء  من  الباحثة

  . املحكمني السادة توجيهات  ضوء ويف الدراسة وأهداف
  الثبات: -ب

ث مت تطبيق حي،  Test-Resetمت حساب معامل الثبات وذلك باستخدام إعادة االختبار  
فرًدا) من غير أفراد العينة، ثم قامت الباحثة    30االستبانة على عينة عشوائية قوامها (

بعد ذلك بإعادة التطبيق بعد خمسة عشر يوًما من التطبيق األول على نفس العينة، ومت  
األول  التطبيقني  درجات  بني  بيرسون  ارتباط  معامل  باستخدام  االستبانة  ثبات  حساب 

، كما  0.01عند مستوى    0.92و    0.82وقد تراوحت قيم معامل الثبات ما بني  ،  نيوالثا
  .0.01عند مسنوى   0.85بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية لالستبانة 

  املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
اإلحصائي   التحليل  برنامج  من خالل  االستبانة  وحتليل  تفريغ   Statistical“مت 

Package for the Social Sciences (SPSS)”  اإلحصائية األدوات  استخدام  ثم   ،
  التالية:

 التكرارات (ك)، النسبة املئوية (%).  -1
  املتوسط احلسابي. -2
 اإلنحراف املعياري. -3
 معامل االرتباط البسيط (بيرسون).  -4
 .2حساب قيمة كا -5
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 حتليل التباين أحادي االجتاه.  -6
 ). L.S.Dأقل فرق معنوي (   - 7

  للدراسة:اإلجرائية التعريفات 
 : اإللكتروني  الصحفي  للتحرير  احلديثة  مت    األساليب  التي  التحريرية  "األساليب  هي 

استحداثها يف إطار القوالب الفنية التقليدية، ولكن دون التقيد بأمناطها وأسس كتابتها  
ائص  من خالل حتديث وإضافة عناصر حتاكي متطلبات ورغبات القارئ اإللكتروني وخص

اإلوسمات   جتذب  املواقع  صحفية  بطريقة  الصحفي  الفن  كتابة  يتم  بحيث  لكترونية، 
انتباهه وجتعله منهمكًا يف قراءة املزيد من املعلومات"، وتتمثل هذه األساليب يف األسلوب  
تفاعالت   على  املبني  اخلبر  أسلوب  املاسة،  أسلوب  التجميعي،  األسلوب  التشويقي، 

الدورق، أسلوب  الت   اجلمهور،  الزمنأسلوب  الرسوم  تابع  أخبار  املباشر،  السرد  أسلوب  ي، 
أسلوب   خطي،  غير  أسلوب  الطويل،  النص  أسلوب  النصية،  الكتل  أسلوب  املتحركة، 

  املقاطع، أسلوب الساعة الرملية، أسلوب القوائم، األنفوجراف، صحافة البيانات.

املصريون: املواق  الصحفيون  يف  الصحفي  للعمل  "املمارسون  اإللكتروهم  واملكاع  تب  نية 
  املرخصة وقيد الترخيص يف مصر". 

اإللكترونية:  الترخيص    املواقع  وقيد  املرخصة،  الفرعية  واملكاتب  اإللكترونية  املواقع  هي 
يف مصر، التي تتسم مبعايير وخصائص الصحافة اإللكترونية من حيث التحديث الدوري 

لها هيئة حترير وشبكة للمواد والصور والرسوم، وتعرض كافة أشكال العمل الصحفي، و
  مراسلني، وسياسة إعالمية واضحة. 

 نتائج الدراسة:
 البيانات األولية للعينة قيد الدراسة: 

) 1جدول (  
 توزيع مجتمع الدراسة وفقًا ملتغير النوع 

 % العدد  النوع م 

%60 60 ذكر 1  

%40 40 أنثى 2  

%100 100 اإلجمالي   

) جدول  من  مجتمع  1يتضح  توزيع  أن  يبلغ  )  والذي  النوع،  ملتغير  وفًقا  الدراسة 
  ). 1) من اإلناث، وهو ما يوضحه الشكل رقم (40) من الذكور، (60) فرد بواقع (100(

عدد   تفوق  على  النسبة  هذه  للصحفيني    الذكورتدل  الكلي  العدد  يف  اإلناث  على 
  نة الدراسة.املصريني يف املواقع اإلخبارية عي
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سة وفًقا ملتغير النوع ) توزيع مجتمع الدرا1شكل (  

  ) 2جدول (
 توزيع مجتمع الدراسة وفًقا ملتغير السن

 % العدد  السن م 

سنة  25أقل من  1  10 10%  

سنة  35إلى أقل من   25من  2  20 20%  

سنة  45إلى أقل من   35من  3  30 30%  

سنة  55إلى أقل من   45من  4  25 25%  

سنة فأكثر  55من  5  15 15%  

%100 100 اإلجمالي   

) أن توزيع مجتمع الدراسة وفًقا ملتغير السن كانت بواقع  2من جدول (  يتضح        
) فرًدا  30سنة)، (  35أقل من    –25(من    فرًدا)  20(  سنة) ،  25) أفراد (أقل من  10(

) فرًدا (من  15سنة)، (  55أقل من    –45) فرًدا (من  25سنة)، (  45أقل من    –35(من  
  ). 2كل رقم (سنة فأكثر)، وهو ما يوضحه الش 55

هناك اعتماد بنسبة كبيرة داخل املواقع اإلخبارية عينة الدراسة على املحررين من فئات  

  الشباب. 

 
) توزيع مجتمع الدراسة وفًقا ملتغير السن2شكل (  
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) 3جدول (  
 توزيع مجتمع الدراسة وفًقا ملتغير الدرجة العلمية

 % العدد  الدرجة العلمية  م 

%30 30 فوق اجلامعي  1  

%70 70 شهادة جامعية  2  

%100 100 اإلجمالي   

) أن توزيع مجتمع الدراسة وفًقا ملتغير الدرجة العلمية، والذي 3يتضح من جدول (
) فرًدا  70) فرًدا من ذوي الدرجة العلمية فوق اجلامعية، (30) فرد بواقع (100يبلغ (

  ). 3الشهادة اجلامعية، وهو ما يوضحه شكل ( ذويمن 
ينة الدراسة على املحررين ذوي بنسبة كبيرة داخل املواقع اإلخبارية ع  تمادعاهناك  

  املؤهل العالي.

 
) توزيع مجتمع الدراسة وفًقا ملتغير الدرجة العلمية 3شكل (  

) 4جدول (  
 توزيع مجتمع الدراسة وفًقا لعدد سنوات اخلبرة باملواقع اإلخبارية 

 % العدد  سنوات اخلبرة  م 

سنوات 5ن أقل م –من سنة   1  23 23%  

سنوات  10أقل من  –سنوات  5من  2  50 50%  

سنوات  15أقل من  –سنوات  10من  3  27 27%  

%100 100 اإلجمالي   

) باملواقع 4يتضح من جدول  لعدد سنوات اخلبرة  وفًقا  الدراسة  توزيع مجتمع  أن   (
) بواقع  كانت  (من سنة23اإلخبارية،  فرًدا  من    –)  (  5أقل  (من  50سنوات)،  فرًدا   (5 

سنوات)، وهو    15أقل من    –سنوات  10) فرًدا (من  27سنوات)، (  10أقل من    –سنوات
  ).4ما يوضحه الشكل رقم (

اعتماد بنسبة كبيرة داخل املواقع اإلخبارية عينة الدراسة على املحررين ذوي   هناك
  اخلبرات السابقة يف العمل، كما ترحب أيًضا باخلريجني من الشباب.
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) توزيع مجتمع الدراسة وفًقا لعدد سنوات اخلبرة باملواقع اإلخبارية 4( شكل  

 
 

  ) 5جدول (
  توزيع مجتمع الدراسة وفًقا لطبيعة العمل (الوظيفة احلالية يف الصحيفة) 

 % العدد  طبيعة العمل  م 

%2 2 رئيس حترير 1  

%6 6 مساعد رئيس حترير  2  

%8 8 نائب رئيس حترير 3  

%5 5 مدير حترير  4  

%15 15 سكرتير حترير  5  

%10 10 رئيس قسم  6  

%4 4 نائب رئيس قسم  7  

%30 30 محرر  8  

%20 20 مراسل  9  

%0 - أخرى  10  

%100 100 اإلجمالي   

) توزيع مجتمع الدراسة وفًقا لطبيعة العمل أو الوظيفة احلالية يف 5يوضح جدول ( 
) بواقع  كانت  حتر2الصحيفة،  (رؤساء  العينة  أفراد  من   () العينة  6ير)،  أفراد  من   (

) من أفراد العينة  5) من أفراد العينة (نائب رئيس حترير)، (8)، ( حترير (مساعد رئيس  
) من أفرد العينة (رؤساء 10ن أفراد العينة (سكرتير حترير)، () م15(مدير حترير)، (

) ( 4أقسام)،  قسم)،  رئيس  (نائب  العينة  أفراد  من   (30) (محررًا)،  فرًدا  فردً 20)  ا  ) 
  ).5(مراسًال) وهو ما يوضحه الشكل رقم (

املحررين  على  الدراسة  عينة  اإلخبارية  املواقع  داخل  كبيرة  بنسبة  اعتماد  هناك 
  واملراسلني. 
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) توزيع مجتمع الدراسة وفًقا لطبيعة العمل أو الوظيفة احلالية يف الصحيفة 5شكل (  

 
) 6جدول (  

مع الكمبيوتر توزيع مجتمع الدراسة وفًقا إلجادة التعامل   

 % العدد  إجادة التعامل مع الكمبيوتر  م 

%35 35 مع مختلف البرمجيات 1  

%60 60 مع برامج التحرير فقط 2  

%5 5 ال أجيد التعامل مع الكمبيوتر  3  

%100 100 اإلجمالي   

الكمبيوتر6يتضح من جدول ( التعامل مع  وفًقا إلجادة  الدراسة  توزيع مجتمع  أن   (  
) فرًدا يجيد التعامل 60فرًدا يجيد التعامل (مع مختلف البرمجيات)، (  )35اقع ( كانت بو

) أفراد (ال يجيدون التعامل مع الكمبيوتر)، وهو ما يوضحه  5(مع برامج التحرير فقط)، (
  ). 6الشكل رقم (

مع  التعامل  إجادة  على  الدراسة  عينة  اإلخبارية  املواقع  يف  املحررين  أغلب  يحرص 
على حرص الصحفيني على تنمية مهاراتهم ومعارفهم وفًقا إلجادة  هذا يدل  بيوتر، والكم

التي   املتعاقبة  التغييرات  مع  يتناسب  مبا  املهارات  هذه  وتطوير  الكمبيوتر،  مع  التعامل 
  تشهدها ساحة اإلعالم.

 
) توزيع مجتمع الدراسة وفًقا إلجادة التعامل مع الكمبيوتر6شكل (  
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) 7جدول (  
  ول على دورات تدريبية يف مجال التحرير الصحفي اإللكتروني  دراسة حول احلصتوزيع مجتمع ال

 % العدد  احلصول على دورات تدريبية م 

%31 69 نعم 1  

%69 31 ال  2  

%100 100 اإلجمالي   

) أن توزيع مجتمع الدراسة وفًقا للحصول على دورات تدريبية 7يتضح من جدول (
اإل التحرير الصحفي  بواقع (يف مجال  تدريبية،  69لكتروني،  ) فرًدا حصلوا على دورات 

  ). 7شكل () فرًدا لم يحصلوا على دورات تدريبية، وهو ما يوضحه 31(
عي املواقع  يف  املحررين  نصف  من  أكثر  وتنمية  يحرص  التدريب  على  الدراسة  نة 

إلى  نسبتهم  تصل  حيث  اإللكتروني،  الصحفي  التحرير  مجال  يف  ومعارفهم  مهاراتهم 
 مجال   يف  مهاراته  تطوير  على  باالتصال  القائم  حرص   على  تدل  كبيرة  نسبة  وهي  ،69٪

  . اإللكترونية باملواقع  عمله

 
دورات تدريبية ) توزيع مجتمع الدراسة حول احلصول على  7شكل (  

 يف مجال التحرير الصحفي إاللكتروني  
 

  ) 8جدول (
 توزيع مجتمع الدراسة حول إجادة اللغات غير العربية 

لغة التى يجيدهالا م   % العدد  

%73 73 اإلجنليزية  1  

%27 27 الفرنسية 2  

%0 - أخرى تذكر  3  

%100 100 اإلجمالي   

) أن توزيع مجتمع الدراسة وفًقا إلجادة اللغات (غير العربية)،  8يتضح من جدول (
ية، وهو ما  ) فرًدا يجيد اللغة الفرنس27) فرًدا يجيد اللغة اإلجنليزية، (73كانت بواقع ( 

  ). 8يوضحه الشكل رقم (
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) توزيع مجتمع الدراسة حول إجادة اللغات غير العربية  8شكل (  

 

تساؤالت املحور األول: تقييم الصحفيني املصريني للمواقع اإلخبارية ومستوى أدائها  
 املهني 

 

  ) 9جدول (
كم العمل الصحفي توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأهم املحددات أو العوامل التي حت  

100ن =        
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%18 18 السبق الصحفي  1  2 

%12 12 توجهات املعلنني ومصاحلهم  2  4 

%47 47 سياسة التحرير  3  1 

%15 15 سعة انتشار املوقع 4  3 

%8 8 مراعاة األسلوب لطبيعة اجلمهور املستهدف  5  5 

%100 100 اإلجمالي   - 

) العمل 9يتضح من جدول  التي حتكم  العوامل  أو  املحددات  بأهم  يتعلق  فيما  أنه   (
) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  التحرير)  (سياسة  عامل  حقق  يليه  47الصحفي،   ،(%

الث املرتبة  يف  الصحفي)  ((السبق  تبلغ  مئوية  بنسبة  الثالثة  18انية  املرتبة  يف  وجاء   ،(%
  %). 15سبة مئوية تبلغ ((سعة انتشار املوقع) بن

أظهرت النتائج أن السياسة التحريرية للموقع تعد من أهم املحددات أو العوامل التي 
  حتكم العمل الصحفي وتعتبر ضمن العوامل املؤثرة على استخدام القالب الفني للتحرير 

) نسبتها  بلغت  إذ  اإللكتروني،    املبحوثني   التزام  مدى  يبني  وهذا  ،)٪47الصحفي 
الطريقة  املا  إظهار   يف  أهمية  من  لها  ملا  التحريرية،  لسياسةبا أو  باألسلوب  اإلخبارية  دة 

(فاطمة   دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  إظهارها،  يف  املواقع  على  القائمون  يرغب  التي 
الفتاح،   عبد  يف    )44()7200الزهراء  التحريرية  السياسة  أن  على  نتائجها  دلت  التي 
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ائد هي أولى العوامل املؤثرة على فنون الكتابة الصحفية  خصائص النظام الصحفي الس
  والتحرير الصحفي يف عينة دراستها. 

 ) دراسة  مع  تتفق  حراس   )Henry Jenkins()45,2011كما  أن  على  أكدت  التي 
  رات وطريقة وأسلوب نشر املواد اإلخبارية. البوابة يتحكمون يف اتخاذ القرا

 ، )٪18في جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة (وبينت النتائج أن السرعة والسبق الصح
 السبق  أجل   من  اإلخبارية  املادة  صياغة  بسرعة  املبحوثني   اهتمام   على  يدلل  وهذا

ا  يظهر   وهذا  املستخدمني،  أو  اجلمهور   من  عدد   أكبر  جلذب  الصحفي؛  أوقات   يف  جلّيً
التقليدية، ولكن يتم حتديثه كل فترة    احلروب إذ يظهر شكل اخلبر بالطريقة  واألزمات، 

التغطية  كيفية  اإلعالمي يف  الزخم  أن  إلى  الدراسات  أشارت  وقد  املستجدات،  بإضافة 
الفورية يف الصحافة اإللكترونية شغل القارئ عن التمعن يف األحداث وفهمها، وأدى إلى  

دائم، واالنشغال مبشاهد الكوارث عن التمعن يف أسباب على حساب ال  االنحياز للعارض
  وقوعها، وآثارها املتوقعة. 

انتشار املوقع وتوجهات املعلنني ومصاحلهم، يعدان ضمن  النتائج أن سعة  كما بينت 
الفني   القالب  يف  تتحكمان  كما  الصحفي،  العمل  حتكم  التي  واإلخبارية  املهنية  القيم 

بلغ إذ   مرتبطان  اجلانبني  أن  ورغم   ،)٪12(  والثانية  ، )٪15ى (ت نسبة األولاملستخدم؛ 
  املواقع  بعض  أن  إلى  يرجع   ذلك  ولعل  متفاوتة،  جاءت   نسبتهما  أن   إال  البعض،  ببعضهم

  تتوفر   لم   حال  يف  أخرى،  مواقع  عن  التصريحات  بعض   نقل  إلى  أحياًنا  تضطر  اإلخبارية
بينت  طبيع  مع   يتفق  الذي  القالب  وفق  صياغتها  ويتم  املصادر،  لها إذ  اإلخبارية،  املادة  ة 

  يواجهون   الصحفيني  من)  ٪58.5أن (  46(   )2014,Moloney( Kevin)نتائج دراسة  
  . ومصاحلهم املعلنني وتوجهات املوقع، انتشار  سعة أهمها  من خارجية صعوبات

) 10جدول (  
 صرية بالتنافسيةملاتوزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأي مدى تتسم املواقع اإلخبارية 

  100ن =   
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%44 44 كبير جًدا  1  1 
%40 40 كبير 2  2 
%0 صفر  قليل جًدا  3  5 
%5 5 قليل 4  4 
%11 11 متوسط  5  3 

%100 100 اإلجمالي   - 

) جدول  من  املصرية 10يتضح  اإلخبارية  املواقع  تتسم  مدى  بأي  يتعلق  فيما  أنه   (
يف   جًدا)  (كبيرة  بدرجة  بالتنافسية  املصرية  اإلخبارية  املواقع  تتسم  جاءت  بالتنافسية، 



 

 
4870 4870 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  بنسبة  44املرتبة  الثانية  املرتبة  يف  (كبيرة)  بدرجة  يليها   ،(%
  %).  11ء يف املرتبة الثالثة بدرجة (متوسطة) بنسبة مئوية تبلغ ()، وجا%40غ (مئوية تبل

  ) 11جدول (
 توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأن سياسات املواقع اإلخبارية تعكس توجهات متباينة أم تعكس رؤية واحدة؟

  100ن =      
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 
%59 59 نعم 1  1 
%13 13 ال  2  3 
%28 28 إلى حد ما  3  2 

%100 100 اإلجمالي   - 

) جدول  من  من 11يتضح  اإلخبارية  املواقع  سياسات  تعكسه  مبا  يتعلق  فيما  أنه   (
 ) بنسبة  (نعم)  اجتاه  يف  كانت    أن   نحو  تتجه  املبحوثني   اءآر  أن  مبعنى  ،)٪59توجهات، 

  .  أكبر بدرجة  متباينة  توجهات تعكس اإلخبارية املواقع سياسات
  ) 12جدول (

 الدراسة فيما يتعلق بوجود اختالفات بني املواقع اإلخبارية اإللكترونية املصرية توزيع أفراد عينة 
 100ن =     

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 
%56 56 نعم 1  1 
%17 17 ال  2  3 
%27 27 إلى حد ما  3  2 

%100 100 اإلجمالي   - 

) جدول  من  اإلخبارية  12يتضح  املواقع  بني  اختالفات  بوجود  يتعلق  فيما  أنه   (
  تشير   املبحوثني  آراء  أن   مبعنى   ،)٪56اإللكترونية املصرية، كانت يف اجتاه (نعم) بنسبة (

  . املصرية اإللكترونية  اإلخبارية املواقع بني  اختالفات وجود إلى
  ) 13جدول (

 توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأهم االختالفات التي متيز بني املواقع اإلخبارية اإللكترونية املصرية  
  100ن =     

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 
%19 19 السياسة التحريرية  1  1 
%17 17 يغلب عليها طابع السطحية والسرعة يف املعاجلة 2  2 
%16 16 االعتماد على مداخل جديدة إلثارة وجذب اجلمهور  3  3 
حفيةادة الصطبيعة امل 4  7 7%  7 
%5 5 اجلمهور املستهدف  5  8 
%14 14 النصوص طويلة للغاية 6  4 
تصميم املوقعتغيير  7  11 11% م  5   
%11 11 كثرة الروابط التشعبية داخل املوضوع  8  5 
% 0 - أخرى تذكر  9  9 

%100 100 اإلجمالي   - 
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) جدول  من  االختالفات  13يتضح  بأهم  يتعلق  فيما  أنه  اإلخبارية  )  املواقع  بني 
"السيا مئوية  اإللكترونية املصرية، جاءت  املرتبة األولى بنسبة  للمواقع" يف  التحريرية  سة 

"  املعاجلة  يف  والسرعة  السطحية  طابع  عليها  يغلب"  الثانية  املرتبة  يف  يليها  ،)٪19تبلغ (
االعتماد على مداخل جديدة إلثارة وجذب اجل  ،)٪17(تبلغ  مئوية  بنسبة مهور يف  وجاء 

  ).  ٪16املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (
بني   متيز  اختالفات  وجود  حول  العينة  أفراد  آراء  يف  اختالفات  وجود  عدم  مبعنى 

  املواقع اإلخبارية يف العمل الصحفي اإللكتروني. 

  الدراسة فيما يتعلق بدرجة االهتمام بشكل تقدمي  توزيع أفراد عينة ) 14جدول (
  قع اإلخبارية اإللكترونية املصريةيف املواالصحفية  الفنون

100ن =             
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%47 47 أهتم بشدة 1  1 
%39 39 أهتم إلى حد ما  2  2 
%14 14 ال أهتم مطلًقا 3  3 

%100 100 اإلجمالي   - 

) جدول  من  يتعلق  14يتضح  فيما  أنه  الفنون )  تقدمي  بشكل  االهتمام  بدرجة 
بنسبة  (أهتم بشدة)  كانت يف اجتاه  املصرية،  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  الصحفية يف 

  يف  الصحفية  الفنون  تقدمي بشكل  املبحوثني  لدى شديًدا اهتماًما هناك  أن مبعنى  ،)47٪(
  .  املصرية  يةاإللكترون اإلخبارية املواقع

  أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأكثر أشكال تقدمي الفنون الصحفيةتوزيع ) 15جدول (  
  التي تلفت االنتباه أثناء تصفح املواقع اإلخبارية  

100ن =          
يبالترت (%) (ك) العبارة م   

ص 1 %19 19 النَّ  3 

%13 13 الصورة  2  4 

%23 23 الفيديو 3  2 

%11 11 الصوت  4  5 

%34 34 أكثر من شكل  5  1 

%100 100 اإلجمالي   - 

) جدول  من  التي 15يتضح  الصحفية  الفنون  تقدمي  أشكال  بأكثر  يتعلق  فيما  أنه   (
العبارة جاءت  اإلخبارية،  املواقع  تصفح  أثناء  االنتباه  املرتبة    تلفت  يف  شكل)  من  (أكثر 
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 ) تبلغ  مئوية  بنسبة  تبلغ  34األولى  مئوية  بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  (الفيديو)  يليها   ،(%
  %). 19ملرتبة الثالثة (النص) بنسبة مئوية تبلغ (%)، وجاء يف ا23(

) 16جدول (  
ونية املصريةتوزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق مبميزات النص باملواقع اإلخبارية اإللكتر  

100ن =      
ترتيبال (%) (ك) العبارة م   

%15 15 وضوح اخلط  1  4 

%32 32 إمكانية تكبير النص (من خالل تكبير الشاشة) 2  1 

%13 13 متييز النص بوضع خط حتته  3  5 

نة للعناوينطوط امللواستخدام اخل 4  20 20%  2 

%20 20 إمكانية البحث داخل النصوص  5 م  2   

%100 100 اإلجمالي   - 

) أنه فيما يتعلق مبميزات النص باملواقع اإلخبارية اإللكترونية  16يتضح من جدول (
ص "من خالل تكبير الشاشة") يف املرتبة األو لى املصرية، جاءت ميزة (إمكانية تكبير النَّ

) تبلغ  مئوية  (إمكانية 32بنسبة  للعناوين)،  امللونة  اخلطوط  (استخدام  من  كل  يليها   ،(%
  %) . 20النصوص) يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ ( البحث داخل

) 17جدول (  
ص باملواقع اإلخبارية اإللكترونية املصرية  توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بعيوب النَّ

100ن =           
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%41 41 صعوبة القراءة على شاشة الكمبيوتر  1  1 

%18 18 عدم وجود العناوين الفرعية  2  3 

%23 23 نوع اخلط غير مريح يف بعض األحيان  3  2 

حجم اخلط صغر   4  9 9%  4 

%9 9 طول النص  5 م  4   

% 0 - أخرى تذكر  6  6 

%100 100 اإلجمالي   - 

) من جدول  اإللكترونية 17يتضح  اإلخبارية  باملواقع  ص  النَّ بعيوب  يتعلق  فيما  أنه   (
املصرية، جاء العيب (صعوبة القراءة على شاشة الكمبيوتر) يف املرتبة األولى بنسبة مئوية  

ط غير مريح يف بعض األحيان) يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية  %)، يليه (نوع اخل 41تبلغ (
) تبلغ  23تبلغ  مئوية  بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  الفرعية)  العناوين  وجود  (عدم  ثم   ،(%

)18 .(%  
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تساؤالت املحور الثاني: اجتاهات الصحفيني املصريني حول األشكال التحريرية يف املواقع  
  اإلخبارية اإللكترونية: 

) 81جدول (  
التي يحررها توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأكثر الفنون الصحفية   

100ن =     
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 
%35 35 اخلبر اإللكتروني  1  1 
%9 9 القصة الصحفية  2  4 
صحفي التحقيق ال 3  7 7%  5 
%25 25 املقال الصحفي  4  2 
%5 5 احلديث الصحفي  5  6 
%19 19 التقرير الصحفي  6  3 
% 0 - أخرى تذكر  7  7 

%100 100 اإلجمالي   - 

التي يحررونها، جاء 18يتضح من جدول ( ) أنه فيما يتعلق بأكثر الفنون الصحفية 
%)، يليه (املقال الصحفي) يف  35لغ ( (اخلبر اإللكتروني) يف املرتبة األولى بنسبة مئوية تب

الثانية   (املرتبة  تبلغ  مئوية  الصحفي) يف  25بنسبة  (التقرير  الثالثة  املرتبة  وجاء يف   ،(%
  %). 19املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن اخلبر الصحفي عموًما يتقدم الفنون اإلخبارية يف  
خبارية وفق  ية، عالوة على أن الصحفي اإللكتروني يحرر املواد اإلتغطية األحداث اجلار

يتذكر   اجلمهور  أن  كما  بالسرعة،  تتسم  التي  اإللكترونية  الصحافة  متطلبات وخصائص 
) دراسة  نتائج  مع  يتفق  وهذا  الفنون،  باقي  من  أكثر  السريعة   Behice Eceاألخبار 

2018,Ilhan()47(   خدام فن اخلبر الصحفي يف مواقع التي أشارت إلى ارتفاع نسبة است
 .Kevin T(  دراسة  مع  تتفق  كما  ،)٪77.5يث تستخدمه بنسبة (لصحف اإللكترونية، حا

2018,Moloney()48(  تذكر يف  األولى  املرتبة  يحتل  الصحفي  اخلبر  أن  بينت  والتي 
دراسة( مع  أيًضا  يتفق  وهذا  الصحفية،  الفنون  بباقي  مقارنة   Kevinاجلمهور 

2014,Moloney()49(  يف أسهم  اإللكتروني  اإلعالم  ظهور  أن  أكدت  زيادة    التي 
استخدام وانتشار اخلبر الصحفي، إذ يتم كتابة بعض األخبار بشكل قصصي، وبدأت هذه 

  القصص شيئًا فشيئًا تستعير مالمح فن القصة القصيرة يف كتابتها. 
استخدا الصحفية  الفنون  أقل  هو  الصحفي  أن احلديث  النتائج  بينت  وهذا كما  ًما، 

رونية تكون مرتبطة بأحداث وليدة اللحظة، وال يرجع إلى أن معظم املواد اإلخبارية اإللكت
مع   يتفق  وهذا  باحلدث بشكل خاص،  املعنية  الشخصية  مع  مجال ألخذ حديث صحفي 

التي بينت غياب استخدام املواقع عينة الدراسة   )Ivar John Erdal()50,2017دراسة(
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الصحفي   احلديث  التلفن  لها  أخرى،  فنون  وجود  بفعل  الدراسة،  قضايا  عرض  أثير  يف 
التقارير   سياق  يف  تنشر  التي  وغيرها،  املهمة  الشخصيات  تصريحات  مثل:  نفسه، 

  اإلخبارية أو األخبار.
) 19جدول (  

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باالعتبارات التي تراعى عند حترير مادة الفنون الصحفية  
ةاإللكتروني  

100ن =             
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%20 20 ضرورة موافقة اإلسلوب التحريري مع طبيعة املادة اإلخبارية  1  2 

%2 2 أنسنة املادة اإلخبارية  2  13 

اإلخبارية باملادةاخلاصة الربط بني األزمنة  3  3 3%  11 

%6 6 مراعاة اإلسلوب لطبيعة اجلمهور املستهدف  4  5 

%5 5 عدم كتابة األحداث املشابهة بنفس األسلوب التحريري  5  7 

%2 2 تبسيط املفردات داخل املادة اإلخبارية  6 م  13   

العنكبوتيةاإلفادة من اإلمكانات التقنية التي تتيحها الشبكة  7  7 7%  4 

%5 5 االختصار والتركيز داخل املادة اإلخبارية  8 م  7   

%4 4 االعتماد على مداخل جديدة إلثارة وجذب اجلمهور  9  9 

%3 3 الربط بني الفقرات داخل املادة اإلخبارية 10 م  11   

%25 25 السياسة التحريرية  11  1 

%6 6 سعة انتشار املوقع 12 م  5   

دة اإلخباريةاملعلومات املطلوبة حول املاتوفر  13  4 4% م  9   

%8 8 الوقت الالزم لنشر املادة اإلخبارية  14  3 

% 0 - أخرى تذكر  15  15 

%100 100 اإلجمالي   - 

) جدول  من  التى19يتضح  باالعتبارات  يتعلق  فيما  أنه  مادة   )  حترير  عند  تراعى 
ولى بنسبة مئوية  الفنون الصحفية اإللكترونية، جاءت (السياسة التحريرية) يف املرتبة األ

) اإلخبا25تبلغ  املادة  طبيعة  مع  التحريري  األسلوب  موافقة  (ضرورة  يليها  يف  %)،  رية) 
لالزم لنشر املادة  %)، وجاء يف املرتبة الثالثة (الوقت ا20املرتبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ (

  %). 8اإلخبارية) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (
نتائ مع  يتفق  الدراسة  وهذا  فرضيات  عالقة ج  وجود  على  أكدت  التي  احلالية، 

ارتباطية ذات داللة إحصائية بني استخدام الصحفيني العاملني يف املواقع اإللكترونية يف  
مصر لألساليب احلديثة يف التحرير اإللكتروني ومحتوى املادة الصحفية، وتعزو الباحثة  
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الصحف وعي  إلى  النتيجة  اهذه  يف  وخبراتهم  اليني  األسلوب  املالئم  ستخدام  تحريري 
للمادة الصحفية، وذلك جلذب انتباه القراء، وجعل املادة اإلخبارية أكثر وضوًحا وشمولية،  
ذات   ارتباطية  وجود عالقة  أثبتت  التي  احلالية  الدراسة  فرضيات  مع  أيًضا  يتفق  وهذا 

يف العاملني  الصحفيني  استخدام  بني  إحصائية  اإللكترو  داللة  مصر  املواقع  يف  نية 
هذه لألسال تتفق  كما  املستهدف،  اجلمهور  وطبيعة  اإللكتروني  التحرير  يف  احلديثة  يب 

النتيجة مع النموذج احلَِريف يف حترير األخبار الذي ُيعد منوذًجا حديًثا نسبًيا، ويقوم على  
ي قومون بتوليف  أن صناعة األخبار ما هي إال محاولة يقوم بها محررون ماهرون، حيث 

اختياألخ يتم  التي  اإلعالم، بار  وسائل  جلمهور  اجتذابها  ومدى  أهميتها  حسب  ارها 
وألسباب اقتصادية فإن التوجه نحو اجلمهور أصبح االعتبار األول للقائمني على وسائل  
املادة   أنسنة  بالنشر، وتراجعت  التي حتظى  املوضوعات  الفيصل يف  اإلعالم، وهو يجعله 

إل الثالثةاإلخبارية  املرتبة  (  ى  بنسبة    دراسة   مع  النتيجة   هذه  وتختلف)  ٪2عشر 
)2016,Anticipating()51(    اتسمت الدراسة  عينة  يف  اإلخبارية  املواد  أن  بينت  التي 

يشمل   مبا  القصصي،  السرد  مراعاة  ومت  كبيرة،  بدرجة  اإلخبارية  املادة  أنسنة  مبراعاة 
الغامضة املعاني  ونقل  مفصلة،  تفسيرات  يت   -إعطاء  ال  عادة  يفالتي  بها  االهتمام    م 

  بطريقة مبسطة تستدعي تعاطف القراء.  -األخبار
ةتوزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باملستويات التحريري )20جدول (  

 ة التي تخضع لها الفنون الصحفية اإللكتروني
100ن =   

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%17 17 تنشر املادة اإلخبارية كما وصلت من املصدر 1  2 
%53 53 محرر يعيد كتابة املادة اإلخبارية (محرر أول) 2  1 
ثاني محرر  3  15 15%  3 
%15 15 املحرر الذواق  4 م  3   
% 0 - أخرى تذكر  5  5 

%100 100 اإلجمالي   - 

جد  يتضح   (من  لها 20ول  تخضع  التي  التحريرية  باملستويات  يتعلق  فيما  أنه   (
يف   أول")  "محرر  اإلخبارية  املادة  كتابة  يعيد  (محرر  جاء  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  من  53املرتبة  وصلت  كما  اإلخبارية  املادة  (تنشر  يليه   ،(%
%)، وجاء يف املرتبة الثالثة كل من (محرر  17تبلغ (  مئوية   بنسبة  املصدر) يف املرتبة الثانية

  %).15ثاني)، (املحرر الذواق) بنسبة مئوية تبلغ ( 
وهذا يدلل على حجم اهتمام املواقع اإلخبارية بإعادة قراءة وكتابة املادة بعد وصولها 

  إليها، للتأكد من مالئمتها وصالحيتها للنشر. 
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 وهي )  ٪17ن املصدر باملرتبة الثانية بنسبة (وصلت مة كما  وجاء نشر املادة اإلخباري
  خاصة   اإللكترونية،   املواقع   على   القائمني  بعض   أن   إلى  السبب  الباحثة  وترجع   كبيرة،   نسبة

  الفنية   للقواعد  مراعاة  دون  اإلخبارية،  املواد  بنشر   عادة  يهتمون   االنتشار  محدودة
بالكيف، ويهت ية،  اللغو  السالمة  أو  التحريرية   واألساليب  والصحفية  ال  بالكَمِّ  فقط  مون 

  وجند تلك املواقع أحياًنا تندرج حتت مواقع الصحافة الصفراء. 
ا املحرر الذواق فقد بلغت نسبته (   اإلخبارية   املواقع  إميان  عدم  يبني  وهذا  ،)٪ 15أمَّ

وبقدرته على صياغة املادة، وفق أسلوب وقالب فني إخباري جذاب، عالوة على    بأهميته
ذا املحرر محصورة يف مراجعة األخبار، ليحذف أو يستبدل الكلمات والتعابير  أن مهمة ه
قة أو التي متس املشاعر العامة والذوق العام، وهذه املهمة عادة توكل يف املواقع غير الالئ

  ًرا للوقت واملال.  إلى املحرر األول توفي
 ) مع  تتفق  النتيجة  نتا  )Andreas Veglis()52,2012وهذه  بينت  أن التي  ئجها 

خالف   الفنون وهذا  النسخ،  ملحرر  دائًما  تخضع  ال  اإلنترنت  على  املنشورة  الصحفية 
الفنون الصحفية املنشورة يف الصحف املطبوعة التي تخضع فيها جميع الفنون إلى عدة 

  اجعتها. محررين يقومون مبر
  ) 21جدول (

  عند حترير الفنون الصحفية اإللكترونية  مهتوزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأكثر قالب فني يتم استخدا
100ن =       

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%25 25 قالب الهرم املقلوب 1  1 

%15 15 قالب الهرم املقلوب املتدرج 2  2 

%13 13 قالب الهرم املعتدل  3  3 

%12 12 ال يوجد قالب محدد  4  4 

%3 3 أسلوب الكتل النصية  5  9 

%9 9 أسلوب السرد املباشر 6  6 

%10 10 أسلوب التتابع الزمني  أ  5 

%5 5 أسلوب الدورق 8  8 

%8 8 األسلوب املاسي 9  7 

% 0 - أخرى تذكر  10  10 

%100 100 اإلجمالي   - 

ر  بأكثر قالب فني يتم استخدامه عند حتري  ) أنه فيما يتعلق 21يتضح من جدول (
مئوية   بنسبة  األولى  املرتبة  يف  املقلوب)  الهرم  (قالب  جاء  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون 
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) تبلغ  25تبلغ  مئوية  بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  املتدرج)  املقلوب  الهرم  (قالب  يليه   ،(%
  %).  13بنسبة مئوية تبلغ (املرتبة الثالثة (قالب الهرم املعتدل)  %)، وجاء يف 15(

الفنون   حترير  يف  احلديثة  األساليب  املبحوثني  استخدام  إلى  ذلك  الباحثة  وُترجع 
خصائص  توائم  أنها  كما  املقلوب،  الهرم  قالب  على  باألساس  تقوم  والتي  الصحفية، 

ة  ب انتباه القراء، وتضع املادة اإلخباريالصحافة اإللكترونية بشكل كبير، وتعمل على جذ
  وفق األسلوب املالئم لها.

التي بينت أن مواقع   )Hai Tran()53,2018وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( 
دراسته تلتزم إلى حد ما بقالب الهرم املقلوب يف كتابة تقاريرها اإلخبارية، ولكنها تختلف  

استخدام الفني لهذا القالب، حيث بلغت نسبة عدم  بشكل عام يف درجة االهتمام بالبناء  
  حترير   يف  النمطية   عن  اخلروج   يف  املبحوثني  رغبة  على   هذا  ويدلل   ،)٪12قالب محدد ( 

  .الصحفية الفنون
  توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالعوامل املؤثرة) 22جدول (

  حترير الفنون الصحفية اإللكترونية يف استخدام القالب الفنيعند 
100ن =             

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%30 30 السياسة التحريرية للموقع  1  1 

%15 15 االعتياد على استخدام القالب ذاته 2  3 

املحيطة ببيئة العمل الظروف  3  1 1%  9 

%4 4 املعلومات اخللفية عن املادة الصحفية 4  7 

%2 2 طبيعة املادة الصحفية 5  8 

%10 10 اجلمهور املستهدف  6  4 

% 0 صفر  حصيلتك الثقافية واللغوية  7  10 

%6 6 اخلبرة الصحفية  8  6 

%25 25 السرعة والسبق الصحفي  9  2 

املصادر املتعلقة باملادة الصحفيةقدرتك يف الوصول إلى  10  7 7%  5 

% 0 - أخرى تذكر  11  11 

001 اإلجمالي   100%  - 

      ) جدول  من  القالب  22يتضح  استخدام  يف  املؤثرة  بالعوامل  يتعلق  فيما  أنه   (
للموقع) يف   التحريرية  (السياسة  اإللكترونية، جاءت  الصحفية  الفنون  الفني عند حترير 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  30املرتبة  يف  الصحفي)  والسبق  (السرعة  يليها   ،(%
%)، وجاء يف املرتبة الثالثة (االعتياد على استخدام القالب 25(مئوية تبلغ  الثانية بنسبة  

  %).  15ذاته) بنسبة مئوية تبلغ (
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 توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بكيفية اخلروج عن البناء الفني التقليدي) 23جدول (
  للقوالب الفنية لصياغة الفنون الصحفية اإللكترونية 

100ن =             
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%10 10 من خالل استخدام التعبيرات والوصف  1  5 

الرئيسة للقالبعدم االلتزام باألجزاء  2  15 15%  3 

%20 20 دمج أكثر من قالب يف املادة اإلخبارية  3  2 

وب الرواية يف عرض املادة اإلخبارية ة أسلمحاكا 4  12 12%  4 

%8 8 وضع عناوين للفقرات 5  6 

%30 30 استخدام جمل قصيرة وبسيطة  6  1 

%5 5 عدم اإلجابة على األسئلة الستة يف املقدمة  7  7 

% 0 - أخرى تذكر  8  8 

%100 100 اإلجمالي   - 

 ) جدول  من  اخلروج23يتضح  بكيفية  يتعلق  فيما  أنه  التقليدي   )  الفني  البناء  عن 
لصياغة الفنية  قصيرة    للقوالب  جمل  (استخدام  جاء  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون 

%)، يليه (دمج أكثر من قالب يف املادة  30وبسيطة) يف املرتبة األولى بنسبة مئوية تبلغ (
الثان املرتبة  يف  (اإلخبارية)  تبلغ  مئوية  بنسبة  الثا20ية  املرتبة  يف  وجاء  (عدم %)،  لثة 

  %).  15ة مئوية تبلغ (االلتزام باألجزاء الرئيسة للقالب) بنسب
الفنون  صياغة  يف  واالبتكار  باإلبداع  املبحوثني  اهتمام  مدى  على  يدلل  وهذا 

) نظر  وجهة  تؤكد  كما  التحريرية    )Hai tran,2018()54الصحفية،  األساليب  بأن 
افت لها طرائق مستحدثة تناسب احلديثة لم تنسف القوالب القدمية مرة واحدة؛ بل أض

على القوالب التي ما زال هناك حاجة   اهتمام القارئ املعاصر، كذلك أبقى هذا التجديد
أصبحت   القوالب  هذه  استخدام  مجاالت  أن  إال  املقلوب،  الهرم  قالب  مثل  الستخدامها 

  ثر حتديًدا، ولم تعد بذات الشكل املألوف لها. أك
إل تتجه  ما  تؤكد  النتيجة  محوهذه  يف  اإللكترونية  الصحافة  املواد يه  عرض  اولة 

القراء  عدد  وزيادة  اجلمهور،  انتباه  جلذب  املبسط؛  القصصي  باألسلوب  اإلخبارية 
اجل متابعة  يف  األسلوب  هذا  أهمية  الدراسات  أثبتت  إذ  للموقع،  لقراءة  واملتابعني  مهور 

الصحفي  املوضوعات  اقتربت  كلما  أنه  تبني  فقد  اإلخبارية،  وجملها  املادة  بكلماتها  ة 
كلما زادت من نسبة قر اإلنسان واهتماماته،  اءتها عند اجلمهور؛: ألن ومصطلحاتها من 

االهتمام اإلنساني مسألة بالغة األهمية للناس، وهو ما حتاول القصة الصحفية أن تؤديه،  
ا ويضرب   بنًيّ ثوبًا  ما يرتدى  "إذا كان شخص  يقول:  إذ  الصحفيني مثاًال على ذلك،    أحد 
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ألنه بل  والتصوير؛  الشرح  باب  من  فقط  ليس  الشوكوالتة،  بلون  إنه  فقل  يجعل    غامًقا، 
  . )55(القصة الصحفية تتضمن شيئًا ما عن الطعام فتضيف قيمة اهتمام وإثارة إليها" 

التعبيرا بلغت نسبة استخدام  الفنون الصحفية (كما  والوصف يف صياغة  )  ٪10ت 
 استخدام  يف  املبحوثني  اهتمام  عدم  إلى  ذلك  ةاحثالب  وُترجع  نسبًيا،  قليلة  نسبة  وهي

 لعدم   رمبا  وذلك  املطلوبة،   بالدرجة  اإلخبارية  املواد  يف  والوصفية  التعبيرية   الصيغ
  الوقت أحياًنا أخرى. ية، ولضيق والبالغ األدبية لغتهم  لضعف أو عليها، اعتيادهم

ر اإللكترونيتوزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق مبميزات اخلب) 24جدول (  
 يف املواقع اإلخبارية اإللكترونية  

100ن =      
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%8 8 تعدد الوسائط املستخدمة يف عرضه  1  4 

%25 25 تعدد املصادر وتنوعها 2  2 

اعةر على مدار السالتحديث املباش 3  20 20%  3 

الوصول إلى نوعيات معينة من األخبار من خالل خريطة املوقعسهولة  4  35 35%  1 

%5 5 ربط األخبار املنشورة باألخبار املتشابهة  5  6 

%7 7 إمكانية وصول األخبار إلى بريد املستخدم فورًا 6  5 

%100 100 اإلجمالي   - 

  ) جدول  من  فيما24يتضح  أنه  اإللكتر  )  اخلبر  مبميزات  املواقع يتعلق  يف  وني 
من  األخبار  من  معينة  نوعيات  إلى  الوصول  (سهولة  امليزة  جاءت  اإللكترونية،  اإلخبارية 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  املوقع)  خريطة  املصادر  35خالل  (تعدد  يليها   ،(%
الثا املرتبة  يف  (وتنوعها)  تبلغ  مئوية  بنسبة  امل%)،  25نية  الثالثة  املرتبة  يف  يزة  وجاءت 

  %).20(التحديث املباشر على مدار الساعة) بنسبة مئوية تبلغ ( 
  

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأي من الوسائط التالية يتم استخدامها  ) 25جدول (  
  اإللكترونيةيف احلديث الصحفي يف املواقع اإلخبارية 

100ن =        
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%30 30 لقطات الفيديو 1  2 

%70 70 النص والصور 2  1 

%0 صفر  ال تستخدم مطلًقا  3  3 

%100 100 اإلجمالي   - 

احلديث  ) أنه فيما يتعلق بأي من الوسائط يتم استخدامها يف  25يتضح من جدول ( 
يف املرتبة األولى بنسبة الصحفي يف املواقع اإلخبارية اإللكترونية، جاء (النص والصور)  
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%)، ثم  30%)، يليه (لقطات الفيديو) يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ (70مئوية تبلغ (
  ا) يف املرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة مئوية تبلغ (صفر%). (ال تستخدم مطلقً 
توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأي من الوسائط التالية يتم  )26جدول (  
استخدامها يف التحقيق الصحفي يف املواقع اإلخبارية اإللكترونية    

100ن =      

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%45 45 الصور 1  1 

%20 20 لقطات الفيديو احلية 2  3 

%35 35 الدمج بني أكثر من عنصر من عناصر الوسائط املتعددة  3  2 

%0 صفر  ال تستخدم مطلًقا  4  4 

%100 100 اإلجمالي   - 

       ) استخدامها يف 26يتضح من جدول  يتم  الوسائط  بأي من  يتعلق  فيما  أنه   (
اإلخباري املواقع  يف  الصحفي  األولى التحقيق  املرتبة  يف  (الصور)  جاءت  اإللكترونية،  ة 

صر الوسائط املتعددة)  %)، يليها (الدمج بني أكثر من عنصر من عنا45بنسبة مئوية تبلغ (
%)، ثم (لقطات الفيديو احلية) يف املرتبة الثالثة  35ة مئوية تبلغ (يف املرتبة الثانية بنسب

  %). 20بنسبة مئوية تبلغ (
الدراسة فيما يتعلق بأي من عناصر الوسائط املتعددة التالية راد عينةتوزيع أف )27جدول (  

يف املقال الصحفي يف املواقع اإلخبارية اإللكترونية   يتم ستخدامها   
100ن =       

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

فوتوغرافية ر الالصو 1  80 80%  1 

%20 20 الرسوم اليدوية والتوضيحية والتعبيرية  2  2 

%0 صفر  ال تستخدم مطلًقا  3  3 

%100 100 اإلجمالي   - 

   ) جدول  من  يتم  27يتضح  املتعددة  الوسائط  عناصر  من  بأي  يتعلق  فيما  أنه   (
ج اإللكترونية،  اإلخبارية  املواقع  يف  الصحفي  املقال  يف  (الصور  استخدامها  اءت 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  اليدوية  80الفوتوغرافية)  (الرسوم  يليها   ،(%
ا املرتبة  يف  والتعبيرية)  (والتوضيحية  تبلغ  مئوية  بنسبة  تستخدم  20لثانية  (ال  ثم   ،(%

  مطلًقا) يف املرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة مئوية تبلغ (صفر%). 
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  ) 28جدول (
  يتعلق بأي من العناصر التالية يتم إستخدامها ة الدراسة فيما توزيع أفراد عين

  يف القصة الصحفية اإللكترونية يف املواقع اإلخبارية اإللكترونية 
100ن =       

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%60 60 النص والصور 1  1 

%30 30 الفيديو  2  2 

%10 10 الوصالت اإلضافية 3  3 

%0 صفر  ال تستخدم مطلًقا  4  4 

%100 100 اإلجمالي   - 

) أنه فيما يتعلق بأي من العناصر يتم استخدامها يف القصة 28(يتضح من جدول  
امل يف  والصور)  (النص  جاء  اإللكترونية،  اإلخبارية  املواقع  يف  اإللكترونية  رتبة  الصحفية 

 ) تبلغ  مئوية  بنسبة  تبلغ  60األولى  مئوية  بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  (الفيديو)  يليه   ،(%
  %).10ملرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (%)، ثم (الوصالت اإلضافية) يف ا30(

  

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأكثر األشكال التي حتظى  )29جدول (  
ةواقع اإلخبارية اإللكترونيباالهتمام أثناء تصفح امل   

100ن =             

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%13 13 البريد اإللكتروني  1  4 

%30 30 استطالع الرأي 2  2 

%40 40 توفر مجال التعليق  3  1 

71 سجالت الزائرين  4  17%  3 

%100 100 اإلجمالي   - 

      ) جدول  من  باالهتمام 29يتضح  التي حتظى  األشكال  بأكثر  يتعلق  فيما  أنه   (
األولى  املرتبة  يف  التعليق)  مجال  (توفر  جاء  اإللكترونية،  اإلخبارية  املواقع  تصفح   أثناء 

) تبلغ  مئوية  بنسب40بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  الرأي)  (استطالع  يليه  تبلغ  %)،  مئوية  ة 
  %).17الزائرين) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ ( %)، ثم (سجالت 30(
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تساؤالت املحور الثالث: األساليب التحريرية احلديثة املستخدمة يف حترير املواقع 
 اإلخبارية: 

ديثةتوزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بكيفية التعرف على األساليب التحريرية احل) 30جدول (  
يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية   

100ن =      
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%5 5 أثناء الدراسة اجلامعية  1  7 

%7 7 الدورات التدريبية 2  6 

%8 8 الكتب الصحفية  3  5 

%10 10 اخلبرة  4  4 

%30 30 االطالع على املواقع األخرى  5  1 

%25 25 االحتكاك مع الزمالء اآلخرين  6  2 

%15 15 اإلنترنت 7  3 

% 0 - أخرى تذكر  8  8 

%100 100             اإلجمالي                   - 

) جدول  من  التحريرية  30يتضح  األساليب  على  التعرف  بكيفية  يتعلق  فيما  أنه   (
املواقع األخرى) يفاحل اإللكترونية، جاء (االطالع على  الفنون الصحفية    ديثة يف حترير 

%)، يليه (االحتكاك مع الزمالء اآلخرين) يف املرتبة  30املرتبة األولى بنسبة مئوية تبلغ (
مئو بنسبة  (الثانية  تبلغ  تبلغ  25ية  مئوية  بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  (اإلنترنت)  ثم   ،(%

)15 .(%  
الوتعز دورات ي  بعقد  الصحفية  املؤسسات  اهتمام  عدم  إلى  النتيجة  هذه  باحثة 

السادسة  املرتبة  يف  كانت  التدريبية  الدورات  أن  النتائج  بينت  حيث  ملوظفيها،  تدريبية 
ال األساليب  على  التعرف  لطرق  الصحفية،  بالنسبة  الفنون  حترير  يف  احلديثة  تحريرية 

) نسبتها  بلغت   املؤسسات   لدى  يكون  أن  فالبد  جًدا،   لةقلي   نسبة  وهي   ،)  ٪6حيث 
 الكتابية  مهاراتهم  وتطوير  التحريرية  الصحفيني  قدرات  حتسني  يف  رغبة  الصحفية

 بالشكل   تكن  لم  وإن  املستخدمني  من  أوسع  شريحة  على  احلصول  لضمان  احلداثة  ومواكبة
  املطلوب. 

فق معظم  التي ات  )56()2016وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (صفاء محمد خليل ،  
من   يحتاجونه  ما  كل  توفير  يف  رئيس  دور  لها  كان  التدريبية  الدورات  أن  على  املحررين 

  خلفية تعليمية وتدريبية تؤهلهم مباشرة إلى سوق العمل.
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ة الدراسة فيما يتعلق باستخدام األساليب احلديثتوزيع أفراد عينة  )31جدول (  
 يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية

100ن =      
 الترتيب (%) (ك)  العبارة  م
%70 70 نعم 1  1 
%30 30 ال 2  2 

% 100 100 اإلجمالي  - 

  ) جدول  من  حترير  31يتضح  يف  احلديثة  األساليب  باستخدام  يتعلق  فيما  أنه   (
اإللكترون الصحفية  (الفنون  بنسبة  (نعم)  اجتاه  يف  كانت   غالبية   أن  مبعنى  ،)٪70ية، 

  . اإللكترونية الصحفية الفنون حترير يف  احلديثة األساليب يستخدمون املبحوثني 
املهارات واإلمكانات لدى الصحفيني املصريني العاملني  تدل هذه النسبة على حجم  

امل املراجع  قلة  من  بالرغم  مصر،  يف  اإللكترونية  املواقع  عن  يف  تتحدث  التي  توفرة 
األساليب احلديثة يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية يف املكتبات اجلامعية املصرية،  

لهم لذلك، نظًرا حلداثة املوضوع،  حصول الصحفيني على دورات تدريبية أيًضا تؤه   وقلة
  وارتفاع تكلفة الدورات التدريبية.

 

التحريرية احلديثة يتعلق بأسباب استخدام األساليب توزيع أفراد عينة الدراسة فيما  )32جدول (  
  السابقة يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية 

010ن =      

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%17.2 12 التقليد واملحاكاة لبعض املحررين 1  2 
%14.3 10 السياسة التحريرية  2  4 
%7.1 5 السرعة يف حترير اخلبر  3  5 
%15.7 11 مواكبة التكنولوجيا وحترير النص وفًقا للوسيلة 4  3 
والثروة اللغوية الثقافة  5  2 2.9%  8 
%7.1 5 طبيعة املادة الصحفية 6 م  5   
%4.3 3 الرغبة يف اخلروج عن املألوف 7  7 
حترير اخلبر إشراك اجلمهور يف   8  1 1.4%  10 
%21.5 15 استخدام الوسائط املتعددة  9  1 

%2.9 2 ربط النص الصحفي باملواد املشابهة له  10 م  8   
واالختصارالتركيز  11  1 1.4% م  10   
%1.4 1 جذب وشد انتباه اجلمهور 12 م  10   
%1.4 1 تطبيق ما تعلمته خالل الدراسة اجلامعية 13 م  10   
ترونية الصحافة اإللك مراعاة خصائص  14  1 1.4% م  10   
% 0 صفر  طبيعة اجلمهور  15  15 
%0 - أخرى تذكر  16 م  15   

%100 70 اإلجمالي   - 



 

 
4884 4884 

  ) جدول  من  التحريرية  32يتضح  األساليب  استخدام  بأسباب  يتعلق  فيما  أنه   (
يف   املتعددة)  الوسائط  (إستخدام  جاء  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون  احلديثة يف حترير 

(امل تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  يف  21.5رتبة  املحررين)  لبعض  واملحاكاه  (التقليد  يليه   ،(%
مئو بنسبة  الثانية  (املرتبة  تبلغ  وفًقا 17.2ية  النص  التكنولوجيا وحترير  (مواكبة  ثم   ،(%

  %). 15.7للوسيلة) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (
احلديثة أتاحت للمحررين االطالع أكثر    وتعزو الباحثة ذلك إلى أن وسائل االتصال

لى أعمال زمالئهم يف الصحف واملواقع األخرى، إضافة إلى متابعتهم لبعضهم البعض، ع
إلى   أحياًنا  األمر  ويصل  الوقت،  ذات  يف  واألساليب  األفكار  وتقليد  محاكاة  ومحاولة 

وعلى املرادفات،  نفس  تكمن    استخدام  اإلعالمي  العمل  متعة  أن  من  التميز  الرغم  يف 
عرض   وطريقة  باألسلوب  املهنية  والتفرد  مفهوم  تعزيز  شأنه  من  الذي  األمر  احلدث، 

عصر   يف  الصحفية  السرقة  تكثر  ما  وعادة  واالبتكار،  لإلبداع  فضاء  وخلق  ومعاييرها 
الصح  العمل  ويستسهل  يسترخص  البعض  جعل  الذي  اإللكتروني  دفع  اإلعالم  ما  في، 

وإ وحسب،  للتقليد  ليس  يبالبعض  لزمالئهم مبا  الصحفي  املنتج  لسرقة  من  منا  به  تميز 
  إبداع أو جتديد. 

 وهذه)  ٪14.3وبالدرجة الرابعة جاءت السياسة التحريرية للموقع إذ بلغت نسبتها (
 يتعرض   باالتصال   القائم  أن  على  تؤكد  التي  احلالية  الدراسة  نظرية   مع  تتفق   النتيجة
  وتؤدي   اإلعالمية،  للرسالة  عرضه   وطريقة   عمله   يف  تؤثر   التي  املهنية   الضغوط   من  للعديد

تي ينتمي إليها،  ال  اإلعالمية  املؤسسة  سياسة  مع  توافقه  إلى  األمر   نهاية  يف  الضغوط   تلك
كًال من  املعايير  تلك  وتتضمن  الرسالة اإلعالمية وفق محدداتها اخلاصة،  وبالتالي نشر 

  قات العمل وضغوطه. الوسيلة اإلعالمية، ومصادر األخبار املتاحة، وعالسياسة 
ص وفًقا للوسيلة (  يدلل   وهذا)  ٪15بينما بلغت نسبة مواكبة التكنولوجيا وحترير الَنّ

 التي  اإلعالمية  للوسيلة  تبًعا  مهاراتهم  وتطوير  احلداثة  مبواكبة  املبحوثني  اهتمام  على
  املطبوعة،  للصحافة  الكتابة  عن  تختلف   اإللكترونية  افةللصح  الكتابة  إن  إذ  بها،   يعملون

ص  يلزم   حيث ل املعلومة أو احلدث عدة عناصر، تشمل لقطات فيديو  لنق  اإللكتروني  النَّ
التفاعل بني   يغير  أيًضا، وقد  الكلمات  إلى جانب  ومواد صوتية وصورًا ورسوًما ساخرة، 

داخل   واالرتباطات  العالقات  السابقة  أو العناصر  السياق  يتغير  وبالتالي  املادة،  هيكل 
نهائي الذي يتلقاه املستخدم يف املعنى الظاهري، إذ ال تعتمد املعاني الكامنة يف  املعنى ال

العالقات   على  كذلك  تعتمد  ولكنها  فقط؛  وحدة  كل  محتوى  على  اإللكترونية  املادة 
  واالرتباطات بني هذه الوحدات.
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 ) دراسة  مع  النتيجة  هذه  غياب    )eglisV()57,2015وتختلف  نتائجها  بينت  التي 
الفائقة املصاحبة للمادة التحريرية والبديلة عنها، إذ لم تسجل الدراسة وجود  الوسائط  

أن  املستخدم  ليستطيع  عنها؛  بديًال  التحريرية  للمادة  مصاحب  فيديو  أو  صوتي  ملف 
ئط الفائقة يف مواقع يشاهدها دون قراءة املادة التحريرية، إذ كانت نسبة استخدام الوسا

  ).٪45الدراسة هو ( 
التي بينت نتائجها عدم    )Oksana Kyrylova()58,2018مع دراسة (  كما تختلف

  إفادة الصحافة من التقنيات واألساليب احلديثة يف التحرير واإلخراج. 
العاشرة،  املرتبة  إلى  اجلامعية  الدراسة  تعلمه خالل  ما  تطبيق  مرتبة  تأخرت  بينما 

ًيا لتدريس هذه األساليب احثة هذا إلى نقص اخلبرات والقدرات املؤهلة أكادميوتفسر الب
كافية  تدريبية  دورات  تعقد  ال  اجلامعات  أن  كما  الصحفية،  الفنون  حترير  يف  احلديثة 

  متكن الطلبة من امتالك املهارات الكتابية والتحريرية خالل فترة الدراسة اجلامعية.
  الرغم   على)  ٪1.4ر يف حترير اخلبر، إذ بلغت (كما تراجعت نسبة إشراك اجلمهو 

الباحثة ذلك    مهًما   أسلوبًا   ُيعد   اخلبر  حترير  يف  شراكهمإ  من يف بعض األحداث، وترجع 
 فإن  معروف  هو  وكما  ،)  ٪7.1إلى تقدم السرعة يف حترير اخلبر التي حظيت بنسبة (

  املوقع   إدارة  تهتم  ال  وقد  أطول،  وقًتا  يستغرق  احلدث   على  وتعقيبهم  اجلمهور  آراء  رصد
بينت    )Anticipatin()59,2016(  دراسة  مع  تتفق  ةالنتيج  وهذه  آرائهم،  مبتابعة التي 

نتائجها أن مواقع دراسته ال تستغل اإلمكانات الكاملة التي تتيحها الصحافة اإللكترونية،  
بتعاملها مع اجلمهور   املتلقي، وتكتفي  بينها وبني  ثنائي االجتاه  اتصال  بإقامة  تهتم  إذ ال 

  على أنه متلٍق فقط. 
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  األساليب التحريرية احلديثة املستخدمة راد عينة الدراسة فيما يتعلق بأكثر توزيع أف) 33جدول (

  (*) عند حترير الفنون الصحفية اإللكترونية 

100ن =      
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 
%.314 10 األسلوب التشويقي  1  1 
%2.9 2 األسلوب التجميعي  2 م  11   
%1.4 1 أسلوب املاسة 3  16 
%4.3 3 أسلوب اخلبر املبني على تفاعالت اجلمهور 4  9 
%2.9 2 أسلوب الدورق 5 م  11   
%4.3 3 أسلوب التتابع الزمني  6 م  9   
%2.9 2 أسلوب السرد املباشر 7 م  11   
%10 7 أخبار الرسوم املتحركة 8  4 
كتل النصية أسلوب ال 9  4 5.7%  7 

%2.9 2 أسلوب النص الطويل  10 م  11   
%7.1 5 أسلوب غير خطي  11  6 
%2.9 2 أسلوب املقاطع 12  11 
%5.7 4 أسلوب الساعة الرملية 13 م  7   
%12.9 9 أسلوب القوائم 14  2 
%8.6 6 اإلنفوجراف  15  5 
%11.4 8 صحافة البيانات 16  3 
%0 - أخرى تذكر  17  17 

ي اإلجمال   70 100%  - 

 ) جدول  من  احلديثة  33يتضح  التحريرية  األساليب  بأكثر  يتعلق  فيما  أنه   (
يف  التشويقي)  (األسلوب  جاء  اإللكترونية،  الصحفية   الفنون  حترير  عند  املستخدمة 

%)، يليه (أسلوب القوائم) يف املرتبة الثانية بنسبة 14.3املرتبة األولى بنسبة مئوية تبلغ (
 ) تبلغ  (صحا12.9مئوية  ثم  تبلغ  %)،  مئوية  بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  البيانات)  فة 

)11.4 .(%  
يف  احلديثة  التحريرية  األساليب  أهم  من  التشويقي  األسلوب  أن  النتائج  أظهرت 

) نسبته  بلغت  إذ  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون   هذه  الباحثة   وتعزو  ، )٪14.3حترير 
 جذبًا   وأكثرها  التحريرية   األساليب  أسهل  من  يعد  التشويقي  األسلوب  أن  إلى   النتيجة

مهور، إذ يتم سرد األحداث بطريقة مشوقة وممتعة يف ذات الوقت، مما يدفع القارئ  للج
الفنون   مقدمة  يف  جاء  الذي  القصير  اخلبر  مع  يتناسب  أنه  كما  القراءة،  مواصلة  إلى 

اإللكتر األخبار  حترير  يف  احلديثة  األساليب  مع  املستخدمة  أسلوب    ونية،اإلخبارية  أما 
) نسبته  بلغت  فقد    املواقع   تستخدمه  ما  غالًبا  األسلوب  وهذا  ، )٪12.9القوائم 
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  خاصة   املصرية   احلالة  بها  تتميز  التي   للحدث  املتتالية   التطورات  حالة  يف  اإللكترونية
  . النتيجة يفسر ما وهذا عامة  والعربية

 ) دراسة  مع  النتيجة  هذه  التي   )Source: Andreas Veglis()60,1620وتتفق 
يف   الوصفي  األسلوب  وكذلك  القوائم  أسلوب  على  دراسته  اعتماد صحف  نتائجها  بينت 
األكثر   ُتعد  التي  األخرى  التحريرية  األساليب  معظم  كما حصلت  اخلبرية.  القصة  كتابة 
حداثة على نسب قليلة جًدا، وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم املعرفة اجليدة بها، فضًال على  

  ها لتغطية األحداث اجلارية. متعدم مالئ
  

  توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بترتيب الفنون الصحفية) 34جدول (
  وفق استخدام األساليب التحريرية احلديثة يف حتريرها  

  100ن =                 
عبارةال م   الترتيب (%) (ك) 
%35.7 25 اخلبر اإللكتروني  1  1 
%5.7 4 القصة الصحفية  2  6 
%10 7 التحقيق الصحفي  3  5 
%14.3 10 التقرير الصحفي  4  3 
%21.4 15 املقال الصحفي  5  2 
%12.9 9 احلديث الصحفي  6  4 

%100 70 اإلجمالي   - 

    ) من جدول  ال 34يتضح  بترتيب  يتعلق  فيما  أنه  استخدام )  وفق  الصحفية  فنون 
األولى  املرتبة  يف  اإللكتروني)  (اخلبر  جاء  حتريرها،  يف  احلديثة  التحريرية  األساليب 

) تبلغ  مئوية  تبلغ 35.7بنسبة  مئوية  بنسبة  الثانية  املرتبة  الصحفي) يف  (املقال  يليه   ،(%
  %).14.3لصحفي) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ ( %)، ثم (التقرير ا21.4(

  توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بنوع املحتوى الصحفي) 35جدول (
  الذي يستخدم معه األساليب التحريرية احلديثة    

  100ن =     
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 
%14.3 10 اإلنساني 1  3 
%28.6 20 السياسي 2  1 
%4.3 3 التقني  3  7 
%11.4 8 الثقايف 4  4 
%10 7 االجتماعي  5  5 
%21.4 15 االقتصادي  6  2 
%7.1 5 الرياضي  7  6 
%2.9 2 الفني 8  8 
% 0 - أخرى تذكر  9  9 

%100 70 اإلجمالي   - 
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م معه ) أنه فيما يتعلق بنوع املحتوى الصحفي الذي يستخد35يتضح من جدول (  
األساليب التحريرية احلديثة، جاء املحتوى (السياسي) يف املرتبة األولى بنسبة مئوية تبلغ  

تبلغ (28.6( الثانية بنسبة مئوية  املرتبة  %)، ثم  21.4%)، يليه املحتوى (االقتصادي) يف 
  %).14.3 املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (املحتوى (التقني) يف

وى السياسي يتصدر نوع املحتوى الصحفي الذي يستخدم معه  بينت النتائج أن املحت
) بنسبة  الصحفية  الفنون  حترير  يف  احلديثة  التحريرية  األساليب    ، ) ٪28.6املبحوثون 

  يتم   لذا  جاًفا،  يكون  ما  غالًبا  السياسي  املحتوى   أن  إلى   النتيجة   هذه  الباحثة   وتعزو
  القارئ   انتباه  ويجذب  يشد  يلك  عليه،  وإدخالها  واملرادفات   الصياغات  بعض  استحداث

التي  اإلخب  للمادة  قراءته  أثناء  عنه  امللل  ويدفع الرئيسة  األحداث  معظم  أن  كما  ارية، 
  تشهدها املنطقة تكون سياسية.

) دراسة  مع  تتفق  النتيجة  جاءت    )John Scanlan()61,2015وهذه  التي 

  ).  ٪22بة (املوضوعات السياسية يف مقدمة املقابالت الصحفية اإللكترونية بنس

 ) دراسة  مع  النتيجة  هذه  تتفق  تقدم   )J ,Rue()62,2017كما  نتائجها  بينت  التي 
اخلبر السياسي على باقي األخبار األخرى، وكذلك تقدم اخلبر املحلي أيًضا على غيره 

  ستهدفة. من األماكن اجلغرافية امل
) االقتصادى  املحتوى  نسبة  بلغت    وجهات الت  مع  تتفق   النتيجة   وهذه)  ٪21.4كما 

تشابه  حديث  وطرق  بأساليب  االقتصادية   األحداث  تغطية  يف  احلديثة قصًصا  وجعلها  ة، 
مباشرة،   الناس  بحياة  االقتصادي  املحتوى  الصحفي  يربط  إذ  االجتماعية،  املحتويات 

أكبر،   بصورة  احلدث  لهم  وتعزو  ليقرب  والتقنية،  والثقافية  الفنية  املحتويات  وتراجعت 
  ناول هذه املوضوعات من قبل املبحوثني. الباحثة ذلك إلى قلة ت 

) دراسة  مع  تتفق  النتيجة  نتائجها    )John Scanlan()63,2015وهذه  بينت  التي 
ارتفاع نسبة اهتمام املواقع اإلخبارية بنشر املواد السياسية واالجتماعية، مقابل انخفاض  

  نشر هذه املواقع للمواد االقتصادية والتسلية والترفيه. 
  
  
  
  
  
  



               4889 

  يع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باألسباب التي تدفع إلى تنوعتوز ) 36جدول (
  لطبيعة املادة اإلخبارية األساليب التحريرية وفًقا  

  100ن =    
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

51 إثراء املادة اإلخبارية 1  21.4%  2 

%14.3 10 اخلروج عن الرتابة التقليدية يف املادة اإلخبارية  2  3 

%28.6 20 التجديد واالبتكار يف حترير املادة اإلخبارية 3  1 

%8.6 6 سهولة حتديد أهم أجزاء املادة اإلخبارية  4  6 

%5.7 4 زيادة عدد قراء املادة اإلخبارية  5  7 

للمادة اإلخبارية ربط احلدث باألسلوب التحريري  6  7 10%  5 

%11.4 8 ربط املادة اإلخبارية باألحداث املشابهة  7  4 

% 0 - أخرى تذكر  8  8 

%100 70 اإلجمالي   - 

  ) جدول  من  األساليب  36يتضح  تنويع  إلى  تدفع  التي  باألسباب  يتعلق  فيما  أنه   (
املادة اإلخبارية، جاء السبب (التجديد واال بتكار يف حترير املادة  التحريرية وفًقا لطبيعة 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  املادة  28.6اإلخبارية)  (إثراء  السبب  يليه   ،(%
%)، ثم السبب (اخلروج عن الرتابة  21.4رتبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ (اإلخبارية) يف امل

  %).14.3التقليدية يف املادة اإلخبارية) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (
اإلخبارية  املادة  ملحتوى  وفًقا  التحريرية  األساليب  لتنوع  احلاجة  أن  النتائج  أظهرت 

املبحوثني،   نظر  وجهة  من  كبيرة  أول  كانت  هو  واالبتكار  التجديد  أن  النتائج  بينت  كما 
  األسباب التي تدفع املبحوثني لتنوع األساليب التحريرية وفًقا ملحتوى املادة اإلخبارية.

املبحوثني يحاولون  وهذا يعز التي أكدت على أن  الراهنة  للدراسة  السابقة  النتائج  ز 
اإلخباري الفنون  لصياغة  التقليدية  القوالب  عن  واالبتكار  اخلروج  التجديد  خالل  من  ة 

  ودمج أكثر من قالب. 
بينما جاء باملرتبة الثانية إثراء املادة اإلخبارية، وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى وعي  

وثني بإثراء املادة اإلخبارية من خالل تنوع األساليب التحريرية املستخدمة، وبالتالي  املبح
  ع محتوى املادة اإلخبارية.عرض املادة بطريقة جتذب اجلمهور وتتفق م

) دراسة  مع  النتيجة  هذه  أن   ) Kevin Moloney()64,  2017وتتفق  بينت  التي 
تفاعلية من  فيها  مبا  احلديثة  االتصال  صورة  تكنولوجيا  باالتصال  للقائمني  قدمت   ،

متكاملة عن خصائص اجلمهور واحتياجاتهم ورغباتهم، وبالتالي تعديل الرسالة اإلعالمية 
  وفًقا لتلك اخلصائص.وإثرائها 
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التي أظهرت عدم    )Khoi Vinh()65,2013وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (
اإللكترونية خلصائص الصحف  على  القائمني  رؤية  جاء   وضوح  إذ  املستهدف،  اجلمهور 

اإللكترونية   الصحف  بسياسات  العالقة  ذات  املتغيرات  بني  األخيرة  باملرتبة  إدراكهم 
  وأهدافها.

  

توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باألسباب التي تدفع إلى تنوع) 37جدول (  
 األساليب التحريرية وفًقا لطبيعة اجلمهور املستهدف

100ن =      
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%24.3 17 تسهيل عملية الفهم واالستيعاب للجمهور 1  2 

%10 7 استفادة اجلمهور من إمكانات اإلنترنت 2  5 

%18.6 13 زيادة جمهور املوقع 3  3 

%14.3 10 تبسيط املادة للجمهور 4  4 

%28.6 20 تشويق اجلمهور  5  1 

%4.3 3 تسهيل حتديد مستوى الكتابة تبًعا للجمهور  6  6 

% 0 - أخرى تذكر  7  7 

%100 70  اإلجمالي          - 

) جدول  من  األساليب  37يتضح  تنويع  إلى  تدفع  التي  باألسباب  يتعلق  فيما  أنه   (
املستهدف، اجلمهور  لطبيعة  وفًقا  املرتبة    التحريرية  يف  اجلمهور)  (تشويق  السبب  جاء 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  واالستيعاب 28.6األولى  الفهم  عملية  (تسهيل  السبب  يليه   ،(%
الثاني املرتبة  يف  (للجمهور)  تبلغ  مئوية  بنسبة  يف  24.3ة  املوقع)  جمهور  (زيادة  ثم   ،(%

  %). 18.6املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (
احلا أن  النتائج  اجلمهور  أظهرت  لطبيعة  وفًقا  التحريرية  األساليب  لتنوع  جة 

املستهدف كانت كبيرة من وجهة نظر املبحوثني، كما بينت النتائج أن تشويق اجلمهور جاء  
مقدمة لطبيعة   يف  وفًقا  التحريرية  األساليب  تنوع  إلى  املبحوثني  تدفع  التي  األسباب 

  اجلمهور املستهدف.
لهدف من وراء إنشاء أية وسيلة إعالمية، وهو تشويق وهذه النتيجة تتفق مع الغاية وا

وسائل  جند  ما  دائًما  لذا  جمهورها،  زيادة  مع  قيمتها  وتزداد  انتباهه،  وجذب  اجلمهور 
تسعى  ما    اإلعالم  اجلمهور   وتشوق  لتجذب  محتواها؛  وحتديث  تطوير  إلى  دائم  بشكل 

  يدفعهم إلى متابعتها بشكل دائم  ووضعها يف قائمته املفضلة. 
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) النتيجة مع دراسة  تتفق هذه  بينت    )Andrew Nachison()66,2016كما  التي 
لتأثير مع  نتائجها أن رغبات اجلمهور تؤثر على طريقة حتليل ونشر األخبار، ويشتد ذلك ا

  أهمية اخلبر بالنسبة لهم. 
وباملرتبة الثانية جاء تسهيل عملية الفهم واالستيعاب للجمهور، وكما هو معروف بأن 

التي    جمهور أو  املعقدة،  املضامني  قراءة  يفضل  وال  القراءة،  سريع  اإللكترونية  املواقع 
رك له الورقة  حتتاج إلى تأمل وفهم أعمق، على خالف قارئ الصحف املطبوعة الذي تت

  مساحة إلى أن يتأمل يف الكلمات، ويعيد قراءتها وحتليلها وتفسيرها. 
 النتيجة  وهذه)  ٪4.3بًعا للجمهور (كما بلغت نسبة تسهيل حتديد مستوى الكتابة ت

لتحديد    أن  إلى  ومردها  نسبًيا؛  قليلة خارطة  بوضع  ما  حد  إلى  يهتمون  ال  املبحوثني 
ال  قد  أنها  إال  املادة،  لتبسيط  محاولتهم  رغم  املستهدف،  للجمهور  تبًعا  الكتابة  مستوى 

  تكون باملستوى املطلوب للقارئ. 
) دراسة  تتفق مع  النتيجة  أن   )achisonAndrew N()67,2017وهذه  بينت  التي 

مستوى معقوًال من الرضا عن هذه الصحف، يف الوقت    نسبة كبيرة من القراء قد أبدوا
الذي أشار البعض بأن هناك مشاكل تقنية وفنية تواجه املتصفحني لبعض مواقع دراسته،  

  أو مشكالت عدم الرضا للمحتوى الرسمي لبعض هذه الصحف. 
) 38جدول (  

  حتريري على آخر   د عينة الدراسة فيما يتعلق باألسباب التي تدفع إلى تفضيل أسلوبتوزيع أفرا
100ن =             

 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

%7.1 5 قدرته على التشويق وجذب االنتباه  1  5 

خدامه عادة عندي أصبح است 2  1 1.4%  7 

%4.3 3 تخصص يف قضايا محددة  3  6 

%1.4 1 قلة اخلبرة باألساليب التحريرية األخرى  4 م  7   

%1.4 1 سهولة األسلوب  5 م  7   

%18.6 13 مراعاة رغبة القراء 6  3 

%28.6 20 زيادة اخلبرة باألسلوب التحريري    7  1 

%21.4 15 مناسبته للوسيلة  8  2 

األسلوب للمادة اخلبرية  مالئمة 9  1 1.4% م  7   

للسياسة التحريرية اخلضوع  10  10 14.3%  4 

%0 - أخرى تذكر  11  11 

%100 70  اإلجمالي           - 
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 ) جدول  من  أسلوب  38يتضح  تفضيل  إلى  تدفع  التي  باألسباب  يتعلق  فيما  أنه   (
املر  يف  التحريرى)  باألسلوب  اخلبرة  (زيادة  جاءت  آخر،  على  بنسبة  حتريري  األولى  تبة 

%)، يليه السبب (مناسبته للوسيلة) يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ  28.6مئوية تبلغ (
  %). 18.6القراء) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (  %)، ثم (مراعاة رغبة 21.4(

التي تدفع  ُيعد من أهم األسباب  التحريري  النتائج أن زيادة اخلبرة باألسلوب   بينت 
  املبحوثني إلى تفضيل أسلوب حتريري على آخر. 

الصحفي  تدفع  أسلوب حتريري معني  زيادة اخلبرة يف  أن  تدلل على  النتيجة  وهذه 
املادة   أو  اجلمهور  لطبيعة  مالئمته  مدى  عن  النظر  بغض  تلقائًيا  الستخدامه  أحياًنا 

ل القراء  فهم  يف  إشكالية  ُيحدث  قد  ما  عليه،  معتاًدا  كونه  املضامني، اإلخبارية،  بعض 
ت  الوسيلة  أن خصوصية  على  مهارات  فضًال  اكتساب  مع  التجريب  سياسة  من  عادة  نبع 

عامة، تتراكم طردًيا مع زيادة سنوات اخلبرة، خاصة وأن الصحفيني يبدأون عادة بتقليد 
ومحاكاة أسلوب معني مببادئه العامة، قبل أن ينضج الفكر اخلاص للصحفي؛ ليتخذ من 

  ًصا له بأسلوبة وطابعه املميز. قلمه منبًرا خا 
بلغت نس (بينما  للوسيلة  األسلوب    النسبة   هذه  الباحثة  وترجع  ، )٪21.4بة مناسبة 

 جذب   إلى  مصر  يف  اإللكترونية  املواقع  يف  العاملني  املصريني   الصحفيني  اهتمام  مدى  إلى
  ل خال  ومن   للوسيلة،  مناسب   حتريري   أسلوب   استخدام  خالل  من   وتشويقه  اجلمهور   انتباه

  موقع. لل املتابعني عدد زيادة يتم  التحريري األسلوب
التي دللت نتائجها على أن   )Khoi Vinh()68,2013وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (

الواقع املهني والتقني اجلديد الذي فرضته الصحافة اإللكترونية يف بيئة العمل الصحفي،  
مهامه اتساع  املعاصرين  والصحفيني  املحررين  من  التحريرية  يتطلب  املادة  صياغة  يف  م 

ختلف عن الورقية، حيث يتطلب عملهم امتالك القدرات واملهارات الفنية والتقنية  بشكل م
  يف عرض املادة اإلخبارية وإخراجها بشكل جذاب؛ جلذب اجلمهور وتشويقه. 

) األسلوب  اختيار  يف  القراء  رغبة  مراعاة  نسبة    النتيجة   وهذه  ،) ٪18.6وبلغت 
يف  القر  رأي  العباستط   دوري  غير  بشكل  تقوم  املواقع  نأ   إلى  مرجعها رأيهم  ملعرفة  اء، 

لنتيجة   وفًقا  السياسات  بعض  تغيير  يتم  وقد  واملضمون،  التصميم  ناحية  من  املوقع 
) دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  دلت    )Mark ,Deuze()69,2013االستطالع،  التي 

االس استخدام  على  الدراسة  مواقع  حرص  على  بنسبة نتائجها  مواقعها  على  تفتاءات 
)50٪ .(  
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  توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بأسباب عدم استخدام األساليب التحريرية ) 39جدول (
  احلديثة يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية   

100ن =           
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 
عدم الرغبة يف تغيير األسلوب التحريري املعتاد عليه  1  10 33.3%  1 
%16.7 5 ضعف إتقانها  2  2 
%3.3 1 السياسة التحريرية  3  7 
%10 3 قلة اإلمكانات التقنية املتاحة يف املوقع  4  4 
%3.3 1 عدم االكتراث باجلمهور املتابع 5 م  7   
برة مبهنة التحرير قلة اخل 6  2 6.7%  5 
%6.7 2 ضيق الوقت 7 م  5   
%13.3 4 سهولة القوالب الفنية التقليدية  8  3 
%3.3 1 عدم إدراك أهميتها  9 م  7   

%3.3 1 عدم املعرفة اجليدة لها 10 م  7   
%0 - أخرى تذكر  11  11 

%100 30 اإلجمالي   - 

استخدام األساليب التحريرية  ) أنه فيما يتعلق بأسباب عدم  39يتضح من جدول (
تغيير   فى  الرغبة  (عدم  السبب  جاء  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون  حترير  يف  احلديثة 

) تبلغ  مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  عليه)  املعتاد  التحريري  يليه  33.3األسلوب   ،(%
ة القوالب  %)، ثم (سهول16.7تبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ (السبب (ضعف إتقانها) يف املر 

  %).13.3الفنية التقليدية) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية تبلغ (
استخدام  عدم  أسباب  مقدمة  يف  جاء  بالقدمي  والتمسك  العادة  أن  النتائج  بينت 

زو الباحثة ذلك  املبحوثني لألساليب احلديثة يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية، وتع
تدريبية   ودورات  حوافز  وجود  أهمية لعدم  وتوضيح  الصحفي  قدرات  دعم  شأنها  من 

  التنوع والتجديد يف استقطاب عدد أكبر من القراء.
) دراسة  تتفق مع  أن   )Andreas Veglis()70,2016كما  نتائجها على  أكدت  التي 

األخبار  لتوفير  التقليدية  الوظيفة  على  ينصب  يزال  ال  اإلنترنت  على  املحررين  انتباه 
  ونشرها. 

حثة أن بعض املواقع ال تشغل عدًدا كبيًرا من الصحفيني، إذ يقع على كاهل وترى البا
دام األساليب احلديثة  صحفي أو اثنني حترير األخبار اإللكترونية كافة، ما يحد من استخ

جلدتها   نظًرا  الصياغة،  يف  أطول  وقًتا  تتطلب  قد  التي  اإللكترونية،  األخبار  حترير  يف 
  يجعلها حتتاج إلى جهد أكبر ووقت أطول. وعدم استخدامها سابًقا، مما



 

 
4894 4894 

  ، درويش  (وفاء  دراسة  مع  تتفق  النتيجة  قلة عدد   )71()2013وهذه  أن  بينت  التي 
قع عينة الدراسة يزيد من حجم األعباء واملهام املوكلة إلى املحررين؛  املحررين داخل املوا

  ما يجعلهم يشتكون من الضغط أثناء العمل.
بعض   فإن  معروف  هو  التصميم  وكما  من  معيًنا  نوًعا  حتتاج  التحريرية  األساليب 

بالنمط   ملتزمة  تزال  ال  املواقع  إدارات  بعض  فإن  ذلك  من  وبالرغم  التقنية،  واإلمكانات 
األساليب  تنوع  بأهمية  منها  جهًال  عنه،  احلياد  يف  ترغب  وال  األخبار،  يف  التقليدي 

  . التحريرية احلديثة يف جذب القراء أو عدم معرفتها بها
) دراسة  مع  النتيجة  هذة   ,Johnson, J. M. & Rowlandsوتختلف 

2015,T()72(   للم السياسة اإلعالمية  الذين يضعون  أكثر األشخاص  واقع التي بينت أن 
) بنسبة  وذلك  التحرير،  املسئولون عن  اإلخبارية هم   إجمالي   من)  ٪55.20اإللكترونية 

  .املبحوثني  عينة
) إتقانها  نسبة ضعف  بلغت   املوقع  إدارة  اهتمام  عدم  مرجعه  وهذا)  ٪16.7بينما 

ك يدلل على اخللل يف النظام التعليمي يف املساقات كذل  الصحفي،   كادرها  مهارات  بتطوير
  اجلامعية. 

التي بينت أن معظم   )Andreas Veglis()73,2016وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (
  لتنمية مهاراتهم.  املراسلني بحاجة إلى قدر من التأهيل األكادميي والتدريب

) التحرير  مبهنة  اخلبرة  قلة  نسبة  بلغت  التخرج  ه  وهؤالء)  ٪6.7بينما  حديثوا  م 
اإللكت املواقع  تعتمد عليهم  املادية وعدم  الذين  إمكاناتها  نظًرا لضعف  كبير،  رونية بشكل 

  قدرتها على توظيف أصحاب اخلبرة والكفاءة.
  

 تساؤالت املحور الرابع: املشاكل واالقتراحات:
  توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باملشكالت التي قد تواجههم يف استخدام ) 40جدول (

  األساليب التحريرية احلديثة يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية 
100ن =          

ك)( العبارة م   الترتيب (%) 
%25 25 تشابه بعض األساليب مع بعضها  2  2 
تدريبية خاصة باألساليب التحريرية احلديثة عدم وجود دورات  3  8 8%  4 
%4 4 سياسة املوقع ال تتناسب معها  4  7 
%10 10 عدم اخلبرة الكافية يف استخدامها 5  3 
%5 5 عدم وجود حوافز مادية ومعنوية  6  6 
يني بها وعدم املعرفة اجليدة لها جهل الصحف   7  42 42%  1 
التحريرية للصحفينيضعف اإلمكانيات  8  6 6%  5 
%0 - أخرى تذكر  9  8 

%100 100  اإلجمالي        - 
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التي قد تواجههم عند استخدام 40يتضح من جدول ( أنه فيما يتعلق باملشكالت   (
الصحف الفنون  حترير  يف  احلديثة  التحريرية  املشكلة  األساليب  جاءت  اإللكترونية،  ية 

تبلغ   مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  لها)  اجليدة  املعرفة  وعدم  بها  الصحفيني  (جهل 
به بعض األساليب مع بعضها) يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية  %)، تليها املشكلة (تشا 35(

بنسبة مئوية تبلغ    %)، ثم (عدم اخلبرة الكافية يف استخدامها) يف املرتبة الثالثة 25تبلغ (
)10 .(%  

فيما يتعلق باملشاكل التي تواجه الصحفيني املصريني العاملني يف املواقع اإللكترونية 
استخدام   عند  مصر  الصحفية  يف  الفنون  حترير  يف  احلديثة  التحريرية  األساليب 

اإللكترونية؛ فقد جاء جهل الصحفيني بها وعدم املعرفة اجليدة لها يف مقدمة األسباب، 
الكافية  املعرفة  عدم  أكدت  التي  احلالية،  للدراسة  السابقة  النتائج  مع  يتفق  ما  وهذا 

محمد األمني موسى،  تتفق مع دراسة (باألساليب احلديثة لدى املبحوثني، وهذه النتيجة  
التي بينت أن املحررين يف املواقع عينة الدراسة يجهلون الكثير من األساليب   )74()2005

ة، باإلضافة إلى أن املراسلني يواجهون عقبات إدارية عديدة، تتمثل يف التحريرية احلديث
بأكث بالقيام  للمراسل  الصحيفة  ومطالبة  لهم،  اإلدارة  تقدير  نفس  عدم  يف  عمل  من  ر 

  الوقت. 
تواجه   التي  املشكالت  ضمن  باألساليب  خاصة  تدريبية  دورات  وجود  عدم  وجاء 

لباحثة ذلك إلى أن الدورات التحريرية التي  املحررين يف حترير الفنون الصحفية، وترجع ا
دراسة  تتفق مع  النتيجة  الصحفيني، وهذه  ولعدد محدود من  إطار ضيق  تكون يف  ُتعقد 

درو الثانية    )75()2013يش،  (وفاء  املرتبة  يف  جاءت  العمل  ساعات  كثرة  أن  بينت  التي 
  ). ٪24( بنسبة  إليهم املوكلة   املهام وتعدد ،) ٪65بنسبة (

و  عدم  يف وجاء  املحررين  تواجه  التي  املشكالت  ضمن  ومعنوية  مادية  حوافز  جود 
لتحفيز أنفسهم وتطوير  حتريرهم للفنون الصحفية، ويدل ذلك على مدى حاجة املبحوثني  

  مهاراتهم وقدراتهم التحريرية.
 ) دراسة  مع  النتيجة  هذه  تأخر    )D ,Thompson()76,2012وتتفق  أظهرت  التي 

املهنية   اإلمكانات  عليها  توفير  القائمني  قبل  من  اإللكترونية  الصحف  للعمل يف  املطلوبة 
ة واخلارجية للعمل املهني  إلى املرتبة السادسة، إلى جانب عدم توفير االستشارات الداخلي

  بها، إذ جاءت يف املرتبة األخيرة من االهتمامات.
درويش،    (وفاء  دراسة  مع  تتفق  ا  )77()2013كما  املشاكل  أهم  أن  بينت  لتي التي 

  أيًضا   وتتفق  ،)٪88يعانيها املحررون يف العمل مبواقعهم هي قلة املردود املادي بنسبة (
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التي بينت نتائجها أن عدم وجود حوافز معنوية    )PosettiJulie ()78,2014(  دراسة  مع
ومادية جاء يف املرتبة الثانية بعد تدني الرواتب يف العوامل املؤسسية املؤثرة على األداء 

  للقائم باالتصال. املهني 
  

  م       توزيع أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق باملقترحات التي ميكن أن تزيد من استخدا) 41جدول (
  األساليب التحريرية احلديثة يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية 

  100ن =      
 الترتيب (%) (ك) العبارة م 

استخدام األساليب تنفيذ دورات تدريبية من شأنها توعية الصحفيني بكيفية  1
 التحريرية احلديثة يف حترير األخبار اإللكترونية 

30 30%  1 

تفعيل دور اجلامعات يف تعليم وتدريب طلبة الصحافة حول األساليب التحريرية   2
 احلديثة 

18 18%  3 

%13 13 توعية الصحفيني بأهمية التنوع يف األساليب التحريرية جلذب انتباه اجلمهور 3  4 

األساليب التحريرية احلديثة بزيادة عدد جمهور املواقع اإللكترونية اإلخبارية ربط  4  20 20%  2 

%3 3 تنظيم مسابقات صحفية متعلقة باألساليب التحريرية احلديثة  5  7 

لمي يف طرق حترير األخبار اإللكترونية تشجيع البحث الع 6  7 7%  6 

املتخصصة باألساليب التحريرية احلديثة إثراء املكتبات اجلامعية بالكتب  7  9 9%  5 

%0 - أخرى تذكر  8  8 

%100 100  اإلجمالي        - 

   ) جدول  من  من 41يتضح  تزيد  أن  ميكن  التي  باملقترحات  يتعلق  فيما  أنه   (
ال األساليب  جاء استخدام  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون  حترير  يف  احلديثة  تحريرية 

األساليب  استخدام  بكيفية  الصحفيني  توعية  شأنها  من  تدريبية  دورات  (تنفيذ  املقترح 
األخبار   حترير  يف  احلديثة  تبلغ  التحريرية  مئوية  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  اإللكترونية) 

التحريرية احل30( األساليب  (ربط  يليه  اإللكترونية  %)،  املواقع  بزيادة عدد جمهور  ديثة 
%)، ثم (تفعيل دور اجلامعات يف تعليم  20اإلخبارية) يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ (

ة احلديثة) يف املرتبة الثالثة بنسبة مئوية  وتدريب طلبة الصحافة حول األساليب التحريري
  %). 18تبلغ (

تدريبية من شأنها   دورات  تنفيذ  األساليب جاء  الصحفيني بطريقة استخدام  توعية 
التي   املقترحات  مقدمة  يف  اإللكترونية  الصحفية  الفنون  حترير  يف  احلديثة  التحريرية 

يف احلديثة  التحريرية  األساليب  استخدام  من  تزيد  أن  الصحفية  ميكن  الفنون  حترير   
النتائج مع  تتفق  النتيجة  وهذه  املبحوثني،   نظر  وجهة  من  للدراسة   اإللكترونية  السابقة 

  الراهنة، وتؤكد على مدى أهمية الدورات يف تطوير مهارات وقدرات الصحفيني. 
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 ) دراسة  مع  تتفق  أن   )Rebekah E.D McBride()79,2016كما  أكدت  التي 
الوكالة  اهتمام  باملرتبة    تراجع  أدائهم  على  يؤثر  باالتصال  القائمني  قدرات  بتطوير 

  السادسة.
ا إثراء  مقترح  جاء  التحريرية  كما  باألساليب  املتخصصة  بالكتب  اجلامعية  ملكتبات 

الفنون   كافة  حترير  يف  احلديثة  األساليب  استخدام  زيادة  مقترحات  ضمن  احلديثة 
تعليم الطلبة وتخريج صحفيني ميتلكون الصحفية، وهذا يدلل على أهمية دور اجلامعة يف 

اجلامعا حاجة  ومدى  عملًيا،  تطبيقها  على  وقادرين  مكتباتها مهارات  لتزويد  املصرية  ت 
بالكتب احلديثة ومواكبة كل ما ينشر يف مجال الصحافة عامة، واإللكترونية خاصة التي  

يف   والعملية  العلمية  املساقات  بزيادة  وذلك  املتسارع؛  بالتطور  الدراسية تتسم  اخلطط 
دت التي أك )Sergio Splendore()80,2017للجامعات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( 

تعلم   جانب  إلى  التقليدية  الصحافة  مهارات  تعلم  على  التركيز  ضرورة  على  نتائجها 
املهارات الصحفية   وإلغاء فكرة أن  املتعلقة بصحافة اإلنترنت واملحمول،  التقنية  املهارات 

  نية واملطبوعة واحدة.اإللكترو
ب انتباه كما بلغت نسبة توعية الصحفيني بأهمية التنوع يف األساليب احلديثة جلذ

  دون   يستمر  أن  ميكن  ال  الذي  اإلعالم  إلى  مردها  أهمية  على  يدل   وهذا  ،)٪13اجلمهور (
  .يجب  كما إليه الرسالة  لتصل  ورغباته  احتياجاته ومواكبة  جذبه يجب بالتالي جمهور،

  فروض الدراسة:
  الفرض األول: 

لني باملواقع اإللكترونية يف  ) حساب معامل االرتباط بني استخدام الصحفيني املصريني العام42جدول (
لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني ومحتوى املادة الصحفية مصر   

100ن =                              
استخدام الصحفيني لألساليب احلديثة  

تحرير الصحفي اإللكتروني يف ال معامل   محتوى املادة الصحفية 
 االرتباط

مستوى  
 الداللة 

1م 1ع  2م  2ع   

1.700 0.461 4.014 1.945 0.315 ** دال عند   
0.01 

) أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 42يتضح من جدول (
العامل 0.01( املصريني  الصحفيني  استخدام  بني  التحرير  )  يف  احلديثة  لألساليب  ني 

الصحفي اإللكتروني ومحتوى املادة الصحفية، وهو ما يحقق صحة الفرض األول والذي 
أنه   على  ذات  "ينص  ارتباطية  عالقة  الصحفيني  توجد  استخدام  بني  إحصائية  داللة 
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تحرير املصريني العاملني باملواقع اإلخبارية اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف ال
  ". الصحفي اإللكتروني ومحتوى املادة الصحفية

اإلخبارية   باملواقع  العاملني  املصريني  الصحفيني  إلى حرص  السبب  الباحثة  وترجع 
اإللكترونية يف مصر على مراعاة اختيار األسلوب التحريري احلديث املالئم ملحتوى املادة  

األ هذه  بأهمية  الصحفيني  وعي  إلى  يشير  مما  إيصال  اإلخبارية،  يف  ودورها  ساليب 
ية، وبأسلوب سهل وسريع، وجذاب ومشوق للقارئ، يجذبه  الرسالة اإلعالمية واضحة جل

للموقع بدًال من التوجه إلى مواقع إلكترونية منافسة يجد فيها القارئ أساليب حتريرية  
املوق يف  اإلخبارية  املواد  وتصفح  القراءة  متابعة  على  وحتفزه  ورغباته،  حاجاته  ع،  تشبع 

باحلدث، إذ يتم صياغته وفق تلك  فضًال عن أن لكل موقع نظرة وسياسة خاصة متعلقة  
  النظرة وتقدمي األحداث باألسلوب التحريري املتوافق مع سياستها.

التي بينت أن ارتفاع    )Jane B. Singer()81,2015وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (
ادة اهتمام املراسل يف طريقة صياغتها  القيم اإلخبارية يف الفنون الصحفية تسهم يف زي

  وحتريرها. 
  فرض الثاني:ال

) حساب معامل االرتباط بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف  43جدول (
لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني ومدى الوصول إلى اجلمهور املستهدف مصر  

100ن =                            
استخدام الصحفيني لألساليب احلديثة  

 يف التحرير الصحفي اإللكتروني 
معامل   طبيعة اجلمهور املستهدف 

 االرتباط

مستوى  

 الداللة 
1م 1ع  2م  2ع   

1.700 0.461 3.257 1.648 0.326 ** دال عند   
0.01 

) أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 43يتضح من جدول (
التحرير  0.01( يف  احلديثة  لألساليب  العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام  بني   (

الثاني   الفرض  صحة  يحقق  ما  وهو  املستهدف،  اجلمهور  وطبيعة  اإللكتروني  الصحفي 
ذات داللة إحصائية بني استخدام الصحفيني    ةارتباطيتوجد عالقة  "والذي ينص على أنه  

املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي 
  اإللكتروني ومدى الوصول إلى اجلمهور املستهدف".

يني  أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني استخدام الصحف
العاملني باملواقع اإلخبارية اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي  

  اإللكتروني ومدى الوصول إلى اجلمهور املستهدف.
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وتدلُّ هذه النتيجة على اهتمام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف 
و وتنوعه  ومراعاة خصائصه  املتابع  باجلمهور  احلدث اهتممصر  وبالتالي صياغة  اماته؛ 

الثروة   ظل  يف  للحدث  الواحد  واألسلوب  الرؤية  عهد  ولى  إذ  اخلصائص،  لتلك  وفًقا 
على   وجب  وبالتالي  أخرى،  مصادر  من  املعلومة  على  احلصول  وإمكانية  املعلوماتية، 
املنشود  التغيير  إلحداث  املستهدف،  للجمهور  وفًقا  اجلارية  األحداث  حترير    الصحفيني 

ناعه بوجهة النظر التي يريدون إيصالها له، دون انتقاص أي جزء من احلدث، ولكن وإق
يف   وجعلها  اجلزئيات  بعض  على  والتركيز  مناسب،  حتريري  أسلوب  اختيار  خالل  من 

  املقدمة، وهذه الطريقة تؤدي إلى زيادة عدد جمهور املتابعني، وتزيد من انتشار املوقع.
دراس مع  النتيجة  هذه  ( وتتفق   Michael Zanchelli, Sandraة 

2013,Crucianelli()82(   التي بينت أن القرارات التحريرية للمحررين تتأثر مبقاييس
السياق   إلى تغيير  إذ يحاولون رصد رغبات اجلمهور وتلبيتها، حتى لو اضطر  اجلمهور، 
توجهات  مع  يتفق  مبا  والكلمات  العبارات  بعض  حذف  أو  إضافة  أو  للمادة،    التحريري 

، كما أن له اعتبارات اقتصادية  اجلمهور وحاجتهم للمعرفة؛ وذلك جلذب انتباه اجلمهور
  يف جذب املعلنني.

  الفرض الثالث:
) حساب معامل االرتباط بني إستخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف  44جدول (

الفنون الصحفية املستخدمة نوع لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني و مصر   
100ن =                               

استخدام الصحفيني لألساليب احلديثة  
معامل    الفنون الصحفية   يف التحرير الصحفي اإللكتروني 

 االرتباط
مستوى  
 الداللة 

1م 1ع  2م  2ع   

1.700 0.461 3.186 1.913 0.292* عند  دال  
0.05 

) أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 44يتضح من جدول (
التحرير  0.01( يف  احلديثة  لألساليب  العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام  بني   (

ق صحة الفرض الثالث والذي ينص  الصحفي اإللكتروني والفنون اإلخبارية، وهو ما يحق
أنه   ذا"على  ارتباطية  عالقة  املصريني  توجد  الصحفيني  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ت 

العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني  
  ونوع الفنون الصحفية املستخدمة". 

ات داللة إحصائية بني استخدام الصحفيني  أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذ
واقع اإلخبارية اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير  املصريني العاملني بامل

  الصحفي اإللكتروني ونوع الفنون الصحفية املستخدمة.  
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن األساليب التحريرية احلديثة تتناسب مع الفنون 
ا  الصحفية  النتيجة على مدى وعي الصحفيني املصريني  لعاملني يف  كافة، كما تدلُّ هذه 

التحريرية احلديثة وطرق استخدامها،  اإللكترونية يف مصر باألساليب  املواقع اإلخبارية 
  كما تبني تنوع الفنون الصحفية يف عرض األحداث اجلارية. 

  الفرض الرابع:
خدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإلخبارية  حساب معامل االرتباط بني است )45جدول (
لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني ومدى استخدامهم للصياغات  ية يف مصر اإللكترون

ةالتعبيري  
100ن =             

م الصحفيني لألساليب احلديثة يف  استخدا
 التحرير الصحفي اإللكتروني 

 الصياغات التعبيرية (*) 
 معامل االرتباط 

مستوى  

 الداللة 
1م 1ع  2م  2ع   

1.700 0.461 4.030 1.861 0.553 ** دال عند   
0.01 

) أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 45يتضح من جدول (
ب 0.01( التحرير  )  يف  احلديثة  لألساليب  العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام  ني 

والذي  الرابع  الفرض  يحقق صحة  ما  وهو  التعبيرية،  والصياغات  اإللكتروني  الصحفي 
أنه   على  الصحفيني  "ينص  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

ر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مص
  اإللكتروني ومدى إستخدامهم للصياغات التعبيرية".

يني  أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني استخدام الصحف
العاملني باملواقع اإلخبارية اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي  

  ستخدامهم للصياغات التعبيرية. اإللكتروني ومدى ا
احلديثة   التحريرية  األساليب  يف  جًدا  مهمة  التعبيرية  الصياغات  أن  الباحثة  وترى 

يرية يف كتابة احلدث، وذلك ملا التي تعتمد إلى حد كبير على استخدام الصياغات التعب
والتأثير فيه، عل انتباه اجلمهور  إنسانية وبالغية وقدرة على شد  أبعاد  ى خالف لها من 

الصياغات املباشرة التي قد ال تالمس سوى عني اجلمهور، ويزول أثرها حني االنتهاء من 
املاد قراءة  إكمال  وعدم  امللل  إلى  تدفعهم  قد  أنها  على  عالوة  الصحفية،  قراءتها،  ة 

واالكتفاء فقط باالطالع على املقدمة، ثم االطالع على مواد أخرى، وهذه إحدى خصائص 
  اإللكترونية الذي يتسم بسرعة القراءة. جمهور املواقع 
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  الفرض اخلامس:
) داللة الفروق بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر  46جدول (  

ديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (النوع) لألساليب احل  

 املتغير
60ذكور    ن =  40إناث     ن =    قيمة  

" " ت  
مستوى  
1م الداللة  1ع  2م  2ع   

استخدام الصحفيني لألساليب احلديثة  
 غير دال  0.147 1.891 4.949 1.411 4.900 يف التحرير الصحفي اإللكتروني 

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  9) وما يحققه شكل (46يتضح من جدول ( 
بامل العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام  لألساليب بني  مصر  يف  اإللكترونية  واقع 

  احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (النوع).  

 
) الفروق بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر 9شكل (  

 لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (النوع) 

البيئة التي يعيش فيها الصحفيون والصحفيات، وعدم وجود   حثة أن تشابةوترى البا
العمل الصحفي، يدفع  النوع يف  اإللكترونية على أساس  املواقع  إدارات  مفاضلة من قبل 
إذ أن   والتفوق يف عمله، وإثبات نفسه على الساحة الصحفية،  التميز  إلى  كال اجلنسني 

إلناث بدأت بالتالشي يف ظل عصر  تقوى عليها االنظرة القدمية بأن الصحافة مهنة ال  
إثبات   واالتصاالت، حيث استطعن  اإلعالم  الهائل يف مجال  والتطور  التكنولوجية،  الثورة 
جدارتهن وقدرتهن على منافسة الذكور بل والتفوق عليهم يف بعض األحيان، لذا يحرص  

الصحافة،  عالم  يف  ومتطور  حديث  كل  ومواكبة  متابعة  على  أح  النوعان  يثبت  قيته  لكي 
  بالعمل والقدرة على التميز واإلبداع.

الصحفى اإللكترونى  الصحفیین لألسالیب الحدیثة فى التحریر  إستخدام  
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) داللة الفروق بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر 47جدول (  
  لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (العمر)

درجات   مجموع املربعات مصدر التباين
املربعات ط متوس احلرية   قيمة "ف" 

 املحسوبة 
مستوى  
 الداللة 

 40.384 4 161.537 بني املجموعات 
35.847 ** دال عند   

 1.127 95 107.023 داخل املجموعات  0.01
 - 96 268.560 اإلجمالي 

) داللة إحصائية عند مستوى 47يتضح من جدول  ذات  توجد فروق جوهرية  أنه   (
در0.01( متوسطات  بني  مبعرفة  )  يتعلق  فيما  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  جات 

يف  احلديثة  باألساليب  مصر  يف  اإللكترونية  باملواقع  العاملني  املصريني  الصحفيني 
وفًقا   اإللكتروني  الصحفي  قامت التحرير  جوهرية  فروق  لوجود  ونظًرا  (العمر)،  ملتغير 

 املتوسطات كما يتضح يف ) وذلك للمقارنة بنيL.S.Dالباحثة بحساب أقل فرق معنوي ( 
  ). 48جدول (

وترى الباحثة أنه تبني وجود فروق تعزى ملتغير العمر ترجع إلى أن املواقع اإللكترونية  
استخدام أساليب حتريرية حديثة يف صياغة حديثة العهد نسبًيا، ويحاول العاملون فيها  

املستخدمني عدد  وزيادة  اجلمهور  انتباه  جلذب  الصحفية  الفنون  إلى  مواد  ويلجؤون   ،
  التقليد واملحاكاة من بعضهم البعض.

) 48جدول (  
 للمقارنة بني املتوسطات وفًقا ملتغير (العمر)  L.S.Dحساب أقل فرق معنوي 

أقل من  املتوسطات ن السن
سنة  25  

إلى   25من 
 35أقل من 
 سنة 

إلى أقل   35من 
سنة  45من   

إلى أقل   45من 
سنة  55من   

 55من 
سنة  
 فأكثر

25أقل من   
      6.100 10 سنة 

إلى أقل   25من 
سنة  35من   20 5.850 0.250     

إلى أقل   35من 
سنة  45من   30 5.400 0.700 0.450    

إلى أقل   45من 
سنة  55من   25 2.720 3.380*  3.130*  2.680*    

سنة   55من 
*2.613 0.067 0.517 0.767 5.333 15 فأكثر   

  ) ما يلي: 10( ) وما يحققه شكل 48يتضح من جدول (
1-  ) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  استجابات  0.05توجد  بني   (

سنة)   55إلى أقل من  45سنة) والصحفيني (من  25الصحفيني املصريني (أقل من 
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لصالح   اإللكتروني  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  باألساليب  معرفتهم  مستوى  يف 
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  سنة)،    25استجابات الصحفيني (أقل من  

(أقل من   املصريني  الصحفيني  استجابات  الصحفيني يف   25بني  واستجابات  سنة) 
  املراحل العمرية األخرى. 

جوه  -2 فروق  (توجد  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  استجابات  0.05رية  بني   (
إلى أقل   45سنة) والصحفيني (من    35إلى أقل من    25الصحفيني املصريني (من  

الصحفي   55من   التحرير  يف  احلديثة  باألساليب  معرفتهم  مستوى  يف  سنة) 
سنة)، بينما ال   35إلى أقل من    25اإللكتروني لصالح استجابات الصحفيني (من  

إلى   25توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات الصحفيني املصريني (من  
  راحل العمرية األخرى.سنة) واستجابات الصحفيني يف امل 35أقل من 

3-  ) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  استجابات  0.05توجد  بني   (
إلى أقل   45  سنة) والصحفيني (من  45إلى أقل من    35الصحفيني املصريني (من  

الصحفي   55من   التحرير  يف  احلديثة  باألساليب  معرفتهم  مستوى  يف  سنة) 
سنة)، بينما ال   45إلى أقل من    35(من    اإللكتروني لصالح استجابات الصحفيني 

إلى   35توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات الصحفيني املصريني (من  
  سنة فأكثر).  55سنة) واستجابات الصحفيني (من  45أقل من 

4-  ) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  استجابات  0.05توجد  بني   (
(من   املصريني  من    إلى  45الصحفيني  (من    55أقل  والصحفيني  سنة   55سنة) 

اإللكتروني  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  باألساليب  معرفتهم  مستوى  يف  فأكثر) 
  ثر). سنة فأك 55لصالح استجابات الصحفيني (من 
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) الفروق بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر  10شكل (  

  التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (العمر) لألساليب احلديثة يف
 

  ) داللة الفروق بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر  49جدول (
  )الدرجة العلميةلألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (

 املتغير
 فوق جامعي 

30ن =   
 جامعي 

70ن =  يمة ق   
 "ت"

مستوى  
 الداللة 

1م 1ع  2م  2ع   

استخدام الصحفيني لألساليب احلديثة  
دال عند   3.432 1.558 4.529 1.579 5.700 يف التحرير الصحفي اإللكتروني 

0.01 

) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  11) وما يحققه شكل ( 49يتضح من جدول (
) مستوى  ا0.01عند  الصحفيني  معرفة  بني  يف  )  اإللكترونية  باملواقع  العاملني  ملصريني 

العلمية   الدرجة  ملتغير  وفًقا  اإللكتروني  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  باألساليب  مصر 
  لصحفيني ذوي املؤهل فوق اجلامعي.جامعي) لصالح ا –(فوق جامعي

  
  
  
  
  
  

 إستخدام الصحفیین لألسالیب الحدیثة فى التحریر الصحفى اإللكترونى  
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  يف مصر  ) الفروق بني إستخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية11شكل (

 (الدرجة العلمية)لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفقًا ملتغير 

إذ تبني أن هناك فروًقا يف االستخدام لألساليب احلديثة يف حترير الفنون الصحفية  
الدبلوم والبكالوريوس لصالح حملة درجة البكالوريوس، وتبني أن هناك    بني حملة درجة

االستخد يف  الدبلوم  فروًقا  درجة  حملة  بني  اإلخباري  التحرير  يف  احلديثة  لألساليب  ام 
يف والدر فروق  وجود  عدم  وتبني  العليا،  الدراسات  درجة  حملة  لصالح  العليا  اسات 

البكالوريوس   درجة  حملة  بني  اإلخباري  التحرير  يف  احلديثة  لألساليب  االستخدام 
  والدراسات العليا.

) دراسة  مع  تختلف  النتيجة   Ester Appelgren and Gunnarوهذه 
2015,Nygren()83(    داللة مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى 

) نحو ميزات الصحافة اإللكترونية من وجهة نظر الصحفيني واإلعالميني تعزى  0.05(
  ملتغير املؤهل العلمي يف جميع مجاالت األداء ككل. 

توى التعليمي والتعمق يف دراسة األساليب وترجع الباحثة السبب يف ذلك إلى أن املس
من الت ويزيد  املثلى،  بالطريقة  استخدامها  من  الصحفيني  ميكن  احلديثة  حريرية 

من  التخوف  إلى  الصحفي  تدفع  قد  لها  السطحية  املعرفة  أن  إذ  لها؛  استخدامهم 
  استخدامها، وال متنحه يف ذات الوقت اإلمكانات واملهارات الالزمة لذلك.

  
  
  

 استخدام الصحفیین لألسالیب الحدیثة في التحریر الصحفى اإللكتروني  
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) 50جدول (  
ني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر داللة الفروق بني استخدام الصحفيني املصري  

 لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (اخلبرة املهنية) 

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجات  
 احلرية 

 متوسط املربعات 
 قيمة "ف"
 املحسوبة 

مستوى  
 الداللة 

موعات بني املج  113.262 2 56.631 

35.372 **  
دال عند  

0.01 
 1.601 97 155.298 داخل املجموعات 

 - 99 268.560 اإلجمالي 

) أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى 50يتضح من جدول (    
باستخدام 0.01( يتعلق  فيما  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  درجات  متوسطات  بني   (

ني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير  الصحفي 
ملتغي وفًقا  اإللكتروني  قامت الصحفي  جوهرية  فروق  لوجود  ونظًرا  املهنية)،  (اخلبرة  ر 

) وذلك للمقارنة بني املتوسطات، كما يتضح يف  L.S.Dالباحثة بحساب أقل فرق معنوي (
  ). 51جدول (

) 51جدول (  
  للمقارنة بني املتوسطات وفًقا ملتغير (اخلبرة املهنية) L.S.Dاب أقل فرق معنوي  حس

أقل   –من سنة   املتوسطات ن السن
سنوات  5من   

أقل من  –سنوات  5من 
سنوات 10  

أقل   –سنوات  10من 
سنة  15من   

 5أقل من  –من سنة  
    3.174 23 سنوات

أقل   –سنوات  5من 
سنوات  10من   50 4.960 1.786*    

أقل   –سنوات  10من 
سنة  15من   27 6.185 3.011*  1.225*   

  ) ما يلي: 12) وما يحققه شكل ( 51يتضح من جدول (

1-  ) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  فروق  استجابات  0.05توجد  بني   (
سنة (من  املهنية  اخلبرة  ذوي  املصريني  من    –الصحفيني  من    5أقل  وكل  سنوات) 

اخل ذوي  (من  الصحفيني  املهنية  من    –سنوات  5برة  (من    10أقل  و   10سنوات) 
التحرير    15أقل من    –سنوات سنة) يف مستوى استخدامهم لألساليب احلديثة يف 

(من   الصحفيني  استجابات  لصالح  اإللكتروني  من    –سنوات  5الصحفي   10أقل 
  سنة).   15أقل من  –سنوات 10سنوات) و (من 

إح   -2 داللة  ذات  جوهرية  فروق  (توجد  مستوى  عند  استجابات  0.05صائية  بني   (
(من   املهنية  اخلبرة  ذوي  املصريني  من    –سنوات  5الصحفيني  سنوات)   10أقل 
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(من   املهنية  اخلبرة  ذوي  من    –سنوات  10والصحفيني  مستوى    15أقل  يف  سنة) 
استجابات  اإللكتروني لصالح  الصحفي  التحرير  استخدامهم لألساليب احلديثة يف 

  سنة).   15أقل من  –سنوات 10برة (من الصحفيني ذوي اخل
من  التمكن  يف  مباشر  بشكل  تسهم  اخلبرة  أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  وترجع 
كلما   إذ  اإللكترونية،  اإلخبارية  الفنون  احلديثة يف حترير  التحريرية  األساليب  استخدام 

احلدي التحريرية  لألساليب  الصحفي  استخدام  زاد  كلما  اخلبرة  سنوات  عدد  ثة،  زادت 
أن قدرة الصحفي ومهاراته التحريرية تتطور، كلما زادت ممارسته للعمل  وهذا يرجع إلى  

معرفة   يف  الكتب  على  واالطالع  األكادميية  الدراسة  أهمية  من  الرغم  فعلى  الصحفي، 
  األساليب احلديثة، إال أن املمارسة تبقى الفيصل يف زيادة متكن الصحفي منها.

اجل نتائج  ضوء  ويف  سبق  (مما  يتحق 51  –46داول  اخلامس )  الفرض  صحة  ق 
بني استخدام الصحفيني املصريني    إحصائية"توجد فروق ذات داللة  والذي ينص على أنه  

العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني  
  . )يةعلمي، اخلبرة املهنوفًقا للمتغيرات الدميوجرافية لديهم (النوع، العمر، املؤهل ال

 
) الفروق بني استخدام الصحفيني املصريني العاملني باملواقع اإللكترونية يف مصر 12شكل (  

 لألساليب احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا ملتغير (اخلبرة املهنية)
 
 
 
 
 

 استخدام الصحفیین لألسالیب الحدیثة في التحریر الصحفي اإللكتروني 
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  الدراسة: النتائج العامة 
بإجر الباحثة  قامت  التي  امليدانية  الدراسة  (توصلت  قوامها  عينة  على   100ائها 

مفردة) من الصحفيني باستخدام أداة االستبانة إلى عدد من النتائج املتعلقة باإلجابة على  
تساؤالت البحث واختبار فروضه، والتي تسعى جميعها إلى حتقيق أهداف البحث، وفيما 

  ج العامة:يلي أبرز النتائ
افية يف استخدام األساليب احلديثة  أن الصحفيني املصريني لم يصلوا لدرجة االحتر  -1

) دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  الصحفي،   Haiللتحرير 
Tran,2015  يف االحترافية  درجة  إلى  يصلون  ال  الصحفيني  من  الكثير  كون  من   (

  .استخدامهم لألساليب التحريرية احلديثة 
اإلخباري  -2 للموقع  التحريرية  السياسة  أن  النتائج  أو   أظهرت  املحددات  أهم  من  ُتعد 

استخدام  على  املؤثرة  العوامل  ضمن  وتعتبر  الصحفي،  العمل  حتكم  التي  العوامل 
  مدى   يبني   وهذا  ،) ٪47القالب الفني للتحرير الصحفي اإللكتروني، إذ بلغت نسبتها (

  اإلخبارية   املادة  إظهار   يف  أهمية  من  لها  ملا  التحريرية،  بالسياسة  املبحوثني  التزام
هذه إظها  يف  املواقع  على  القائمون  يرغب  التي   الطريقة  أو  سلوبباأل وتتفق  رها، 

الفتاح،   الزهراء عبد  (فاطمة  دراسة  مع  أن 2007النتيجة  نتائجها على  دلت  التي   (
السائ الصحفي  النظام  خصائص  يف  التحريرية  املؤثرة  السياسة  العوامل  أولى  هي  د 

يف عينة دراستها، كما تتفق مع دراسة  على فنون الكتابة الصحفية والتحرير الصحفي  
(Henry Jenkins,2011)    اتخاذ يتحكمون يف  البوابة  أن حراس  على  أكدت  التي 

  القرارات وطريقة وأسلوب نشر املواد اإلخبارية. 
البوابة   -3 حراس  أن  على  الدراسة  نتائج  وطريقة    أكدت  القرارات  اتخاذ  يف  يتحكمون 

  وأسلوب نشر املواد اإلخبارية.
أجل  ت  -4 من  اإلخبارية  املادة  بسرعة صياغة  املبحوثني  اهتمام  إلى  الدراسة  نتائج  شير 

يف  جلًيا  يظهر  وهذا  واملستخدمني،  اجلمهور  من  عدد  أكبر  الصحفي؛ جلذب  السبق 
النتيجة   هذه  واختلفت  واألزمات،  احلروب  دراسة أوقات  إليه  توصلت  ما  مع 

)Moloney,2014  Kevinالصحفيني  من)  ٪58.5ن () التي أكدت نتائجها على أ  
  املعلنني   وتوجهات  املوقع،  انتشار  سعة  أهمها  من  خارجية  صعوبات  يواجهون

  . ومصاحلهم
بينت النتائج عدم وجود اختالفات يف آراء الصحفيني حول وجود اختالفات متيز بني    -5

  املواقع اإلخبارية اإللكترونية يف العمل الصحفي اإللكتروني.
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ل  -6 شديد  اهتمام  املواقع  هناك  يف  الصحفية  الفنون  تقدمي  بشكل  الصحفيني  دى 
  اإلخبارية اإللكترونية املصرية.

تنوعت أشكال تقدمي الفنون الصحفية يف املواقع اإلخبارية ما بني (النص، والصورة،    -7
  .والصوت، والفيديو)

8-  ) بنسبة  األولى  املرتبة  يف  اإللكتروني  اخلبر    ة الصحفي  الفنون  أكثر  بأنه )  ٪35جاء 
دراسة  نتائج  مع  يتفق  وهذا  اإللكترونية،  اإلخبارية  املواقع  الصحفي يف  يحررها  التي 

)Behice Ece Ilhan,2018 ارتفاع نسبة استخدام فن اخلبر إلى  التي أشارت    (
 تتفق  كما  ،)٪77.5رونية، حيث تستخدمه بنسبة (الصحفي يف مواقع الصحف اإللكت

والKevin T. Moloney,2018(  دراسة  مع يحتل )  الصحفي  اخلبر  أن  بينت  تي 
املرتبة األولى يف تذكر اجلمهور مقارنة بباقي الفنون الصحفية، وهذا يتفق أيًضا مع 

اإللكتروني أسهم  ) التي أكدت أن ظهور اإلعالم  Kevin Moloney,2014دراسة (
يف زيادة استخدام وانتشار اخلبر الصحفي، إذ يتم كتابة بعض األخبار بشكل قصصي،  

  ت هذه القصص شيئًا فشيئًا تستعير مالمح فن القصة القصيرة يف كتابتها. وبدأ
بفعل وجود    -9 استخداًما  الصحفية  الفنون  أقل  هو  الصحفي  أن احلديث  النتائج  بينت 

ير نفسه، مثل تصريحات الشخصيات الهامة وغيرها والتي تنشر  فنون أخرى لها التأث
اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة يف سياق التقارير اإلخبارية أو األخبار، و

)Ivar John Erdal,2017  التي أكدت غياب استخدام املواقع عينة الدراسة لفن (
  أخرى لها التأثير نفسه.  احلديث الصحفي يف عرض قضايا الدراسة بفعل وجود فنون

للما  -10 املالئم  التحريري  األسلوب  استخدام  يف  خبرات  لديهم  الصحفيني  دة  معظم 
  الصحفية؛ وذلك جلذب انتباه القراء، وجعل املادة اإلخبارية أكثر وضوًحا وشمولية.

لها  أثبتت الدراسة حجم اهتمام املواقع اإلخبارية بإعادة قراءة وكتابة املادة بعد وصو  -11
محرر   إخباري  موقع  بكل  يوجد  حيث  للنشر؛  وصالحيتها  مالئمتها  من  للتأكد  إليها، 

  اإلخبارية (محرر أول). يعيد كتابة املادة 
 وهذا  ،) ٪15عدم إميان املواقع اإلخبارية بأهمية املحرر الذواق، فقد بلغت نسبته (  -12

  محررين  ةلعد  الصحفية  الفنون  جميع  فيها  تخضع  التي  املطبوعة  الصحف  خالف
التي بينت Andreas Veglis,2012(  مع   تتفق  النتيجة  وهذه  مبراجعتها،  يقومون  (

الفن أن  النسخ، نتائجها  ملحرر  دائًما  تخضع  ال  اإلنترنت  على  املنشورة  الصحفية  ون 
وهذا خالف الفنون الصحفية املنشورة يف الصحف املطبوعة التي تخضع فيها جميع 

  مبراجعتها. الفنون إلى عدة محررين يقومون
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بينت نتائج الدراسة أن املواقع اإلخبارية تلتزم إلى حد ما بقالب الهرم املقلوب يف    -13
كتابة الفنون الصحفية كافة، ولكنها تختلف بشكل عام يف درجة االهتمام بالبناء الفني  

التي بينت أن   (Hai Tran,2018)لهذا القالب، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  
تلتزم  دراسته  اإلخبارية،    مواقع  تقاريرها  كتابة  يف  املقلوب  الهرم  بقالب  ما  حد  إلى 

يف عام  بشكل  تختلف  بلغت  ولكنها  حيث  القالب،  لهذا  الفني  بالبناء  االهتمام  درجة   
  اخلروج  يف  املبحوثني  رغبة  على  هذا  ويدل  ، )٪12نسبة عدم استخدام قالب محدد (

  . الصحفية الفنون حترير يف  النمطية عن
  صحفيني باإلبداع واالبتكار يف صياغة الفنون الصحفية. اهتمام ال -14
الت  -15 األساليب  أن  الصحفيون  مرة  يرى  القدمية  القوالب  تنسف  لم  احلديثة  حريرية 

واحدة؛ بل أضافت لها طرائق مستحدثة تناسب اهتمام القارئ املعاصر، كذلك أبقى 
الستخدامها   حاجة  هناك  زال  ما  التي  القوالب  على  التجديد  الهرم  هذا  قالب  مثل 

عد بذات املقلوب، إال أن مجاالت استخدام هذه القوالب أصبحت أكثر حتديًدا، ولم ت
) دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  لها،  املألوف   Haiالشكل 

tran,2018 .(  
انتباه   -16 جلذب  املبسط  القصصي  األسلوب  أهمية  على  الدراسة  نتائج  أكدت 

  دد القراء واملتابعني للموقع. املستخدمني، وزيادة ع
الفنون  -17 صياغة  يف  والوصف  التعبيرات  استخدام  نسبة  (  بلغت    ، )٪10الصحفية 

 باستخدام  الصحفيني   اهتمام  عدم  إلى   ذلك  الباحثة   وترجع  نسبًيا،  قليلة  نسبة   وهي
 لعدم   لرمبا  وذلك  املطلوبة،  بالدرجة   اإلخبارية  املواد  يف  والوصفية  التعبيرية  الصيغ

  . أخرى أحياًنا الوقت ولضيق والبالغية، األدبية لغتهم  لضعف أو عليها، اعتيادهم
نت  -18 تدريبية  أظهرت  دورات  بعقد  الصحفية  املؤسسات  اهتمام  عدم  الدراسة  ائج 

التدريبية كانت يف املرتبة السادسة بالنسبة  النتائج أن الدورات  ملوظفيها، حيث بينت 
التحر األساليب  على  التعرف  حيث لطرق  الصحفية،  الفنون  حترير  يف  احلديثة  يرية 

يكون لدى املؤسسات الصحفية    أن   فالبد  جًدا،  قليلة   نسبة  وهي   ،)٪6بلغت نسبتها (
ومواكبة  الكتابية  مهاراتهم  وتطوير  التحريرية  الصحفيني  قدرات  حتسني  يف  رغبة 
بالشكل  تكن  لم  وإن  املستخدمني  من  أوسع  شريحة  على  احلصول  لضمان  احلداثة 

خليل،   محمد  (صفاء  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتختلف  اتفق 2016املطلوب،  التي   (
على املحررين  ما أ  معظم  كل  توفير  يف  رئيس  دور  لها  كان  التدريبية  الدورات  ن 

  يحتاجونه من خلفية تعليمية وتدريبية تؤهلهم مباشرة إلى سوق العمل.
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عن    -19 تتحدث  والتي  الصحفيني  لدى  املتوفرة  املراجع  قلة  الدراسة  نتائج  بينت 
ا املكتبات  يف  اإللكترونية  الصحفية  الفنون  حترير  يف  احلديثة  امعية جلاألساليب 

نظًرا   لذلك،  تؤهلهم  أيًضا  تدريبية  دورات  على  الصحفيني  حصول  وقلة  املصرية، 
حلداثة املوضوع وارتفاع تكلفة الدورات التدريبية، واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت  

 ) دراسة  املؤسسات Mary Lynn Young,2018إليه  أن  إلى  أشارت  والتي   (
  دريب الصحفيني.ت  الصحفية لديها العديد من املشاكل بشأن

االطالع    -20 للمحررين  أتاحت  احلديثة  االتصال  وسائل  أن  على  الدراسة  نتائج  أكدت 
أكثر على أعمال زمالئهم يف الصحف واملواقع األخرى، إضافة إلى متابعتهم لبعضهم  
البعض، ومحاولة محاكاة وتقليد األفكار واألساليب يف ذات الوقت، ويصل األمر أحياًنا 

استخد يف   امإلى  تكمن  اإلعالمي  العمل  متعة  أن  من  الرغم  وعلى  املرادفات،  نفس 
تعزيز مفهوم  الذي من شأنه  األمر  باألسلوب وطريقة عرض احلدث،  والتفرد  التميز 
املهنية ومعاييرها وخلق فضاء لإلبداع واالبتكار، وعادة ما تكثر السرقة الصحفية يف 

ص ويستسهل العمل الصحفي، ما رخعصر اإلعالم اإللكتروني الذي جعل البعض يست 
دفع بالبعض ليس للتقليد وحسب؛ وإمنا لسرقة املنتج الصحفي لزمالئهم مبا يتميز به  

  من إبداع أو جتديد.
التي    -21 املهنية  الضغوط  من  للعديد  يتعرضون  الصحفيني  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

تلك   للرسالة اإلعالمية، وتؤدي  نهاية  ال تؤثر على عملهم وطريقة عرضهم  ضغوط يف 
الرسالة   نشر  وبالتالي  إليها،  ينتمون  التي  املؤسسة  سياسة  مع  توافقهم  إلى  األمر 
درويش،  (وفاء  دراسة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  اخلاصة،  محدداتها  وفق  اإلعالمية 

) التي بينت أن قلة عدد املحررين داخل املواقع عينة الدراسة يزيد من حجم  2013
  ة إلى املحررين، ما يجعلهم يشتكون من الضغط أثناء العمل.كل األعباء واملهام املو

  من  الرغم  على)  ٪1.4تراجعت نسبة إشراك اجلمهور يف حترير األخبار، إذ بلغت (  -22
  ذلك  الباحثة   وترجع  األحداث،  بعض  يف  هاًما  أسلوبًا   ُيعد  اخلبر  حترير   يف  إشراكهم   أن

 فإن   معروف  هو  وكما   ،)٪7.1(   بةبنس  حظيت  التي  اخلبر  حترير   يف  السرعة  تقدم  إلى
 املوقع   إدراة   تهتم   ال  وقد  أطول،   وقًتا  يستغرق  احلدث  على   وتعقيبهم   اجلمهور   آراء  رصد

  مبتابعة آرائهم.
التحريرية    -23 األساليب  أهم  من  ُيعد  التشويقي  األسلوب  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 

بلغت   إذ  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون  ( نسباحلديثة يف حترير    وتعزو  ،)  ٪14.3ته 
  التحريرية   األساليب  أسهل   من  ُيعد  التشويقي  األسلوب   أن  إلى   النتيجة   هذه  الباحثة
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ذات    جذبًا  وأكثرها يف  وممتعة  مشوقة  بطريقة  األحداث  سرد  يتم  إذ  للمستخدمني، 
الوقت، مما يدفع القارئ إلى مواصلة القراءة، كما أنه يتناسب مع اخلبر القصير الذي 

الفنون اإلخبارية املستخدمة مع األساليب احلديثة يف حترير األخبار  جاء يف مقد مة 
  ما   غالًبا  األسلوب  وهذا  ،)٪12.9سبته (اإللكترونية، أما أسلوب القوائم فقد بلغت ن

  احلالة   بها  تتميز  التي  للحدث  املتتالية  التطورات  حالة  يف  اإللكترونية   املواقع  تستخدمة
 مع   النتيجة   هذه  وتختلف   النتيجة،  يفسر   ما  وهذا  عامة،  والعربية  خاصة  املصرية 
صحف    (Source: Andreas Veglis,2016)  دراسة اعتماد  نتائجها  بينت  التي 

القصة اخلبرية. كما  الوصفي يف كتابة  القوائم وكذلك األسلوب  دراسته على أسلوب 
قليلة   نسب  على  حداثة  األكثر  ُتعد  التي  األخرى  التحريرية  األساليب  معظم  حصلت 
مالئمتها   عدم  على  فضًال  بها،  اجليدة  املعرفة  عدم  إلى  ذلك  الباحثة  وتعزو  جًدا، 

  ية األحداث اجلارية. لتغط
بينت النتائج أن املحتوى السياسي يتصدر نوع املحتوى الصحفي الذي يستخدم معه   -24

لنسبة  الصحفية  الفنون  حترير  يف  احلديثة  التحريرية  األساليب  الصحفيون 
 جاًفا،  يكون  ما  غالًبا  السياسي  املحتوى   أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعزو  ،)28.6٪(

دخالها عليه، لكي يشد ويجذب انتباه وإ  واملرادفات  الصياغات  بعض  اثاستحد  يتم  لذا
القارئ ويدفع امللل عنه أثناء قراءته للمادة اإلخبارية، كما أن معظم األحداث الرئيسة  

سياسية، تكون  املنطقة  تشهدها  (   التي  دراسة  مع  تتفق  النتيجة   Johnوهذه 
Scanlan,2015  السياسية يف مقدمة املقابالت الصحفية ) التي جاءت املوضوعات

) التي  Rue, J,2017(  دراسة  مع  النتيجة   هذه  تتفق   كما  ، )٪22اإللكترونية بنسبة (
اخلبر   تقدم  وكذلك  األخرى،  األخبار  باقي  على  السياسي  اخلبر  تقدم  نتائجها  بينت 

  لي أيًضا على غيره من األماكن اجلغرافية املستهدفة.   املح
امل  -25 نسبة  (بلغت  االقتصادي  التوجهات  تتف  النتيجة   وهذه)  ٪21.4حتوى  مع  ق 

احلديثة يف تغطية األحداث االقتصادية بأساليب وطرق حديثة، وجعلها قصًصا تشابه  
بحيا االقتصادي  املحتوى  الصحفي  يربط  إذ  االجتماعية،  مباشرة  املحتويات  الناس  ة 

والثقافية والتقنية، وتعزو  ليقرب لهم احلدث بصورة أكبر، وتراجعت املحتويات الفنية  
الباحثة ذلك إلى قلة تناول هذه املوضوعات من قبل املبحوثني، وهذه النتيجة تتفق مع 

املواقع   (John Scanlan,2015)دراسة   اهتمام  نسبة  ارتفاع  نتائجها  بينت  التي 
شر املواد السياسية واالجتماعية، مقابل انخفاض نشر هذه املواقع للمواد  اإلخبارية بن

  االقتصادية والتسلية والترفيه.
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املادة اإلخبارية    -26 التحريرية وفًقا ملحتوى  النتائج أن احلاجة لتنوع األساليب  أظهرت 
ول كانت كبيرة من وجهة نظر الصحفيني، كما بينت النتائج أن التجديد واالبتكار هو أ

املادة اإلخبارية،    األسباب التي تدفع املبحوثني لتنوع األساليب التحريرية وفًقا ملحتوى
 ) دراسة  مع  النتيجة  الوسائط  Veglis,2015وتتفق هذه  نتائجها غياب  بينت  التي   (

ملف   وجود  الدراسة  تسجل  لم  إذ  عنها،  والبديلة  التحريرية  للمادة  املصاحبة  الفائقة 
مصاحب   فيديو  أو  أن صوتي  املستخدم  ليستطيع  عنها؛  بديًال  التحريرية  للمادة 

قراءة   دون  يف يشاهدها  الفائقة  الوسائط  استخدام  نسبة  كانت  إذ  التحريرية،  املادة 
) Oksana Kyrylova,2018(  دراسة  مع  تختلف   كما  ، )٪45مواقع الدراسة هو (

التقنيات واألساليب احلديث التحرير  التي بينت نتائجها عدم إفادة الصحافة من  ة يف 
  واإلخراج. 

ال  -27 األساليب  لتنوع  احلاجة  أن  النتائج  اجلمهور  أظهرت  لطبيعة  وفًقا  تحريرية 
املستهدف كانت كبيرة من وجهة نظر املبحوثني، كما بينت النتائج أن تشويق اجلمهور  
وفًقا  التحريرية  األساليب  تنوع  إلى  املبحوثني  تدفع  التي  األسباب  مقدمة  يف  جاء 

واالستيعابلطبيعة   الفهم  عملية  تسهيل  جاء  الثانية  وباملرتبة  املستهدف،   اجلمهور 
يفضل  وال  القراءة   اإللكترونية سريع  املواقع  بأن جمهور  معروف  هو  وكما  للجمهور، 
قارئ   خالف  على  أعمق،  وفهم  تأمل  إلى  حتتاج  التي  أو  املعقدة،  املضامني  قراءة 

مساح الورقة  له  تترك  الذي  املطبوعة  ويعيد الصحف  الكلمات،  يف  يتأمل  أن  إلى  ة 
بلغت كما  وتفسيرها،  وحتليلها  تبًعا   قراءتها  الكتابة  مستوى  حتديد  تسهيل  نسبة 

 إلى   يهتمون  ال  املبحوثني  أن  إلى  ومردها  نسبًيا  قليلة   النسبة  وهذه  ،)٪4.3للجمهور (
  تهم محاول  رغم  املستهدف،  للجمهور  تبًعا  الكتابة  مستوى  لتحديد  خارطة  بوضع  ما  حد

 مع  تختلف   النتيجة  وهذه  للقارئ،   املطلوب   باملستوى  تكون  ال   قد   أنها  إال  املادة،   لتبسيط
تستغل Anticipatin,2016(  دراسة ال  دراسته  مواقع  أن  نتائجها  بينت  التي   (

ثنائي  اتصال  بإقامة  تهتم  إذ ال  اإللكترونية،  الصحافة  تتيحها  التي  الكاملة  اإلمكانات 
  تلقي، وتكتفي بتعاملها مع اجلمهور على أنه متلٍق فقط. االجتاه بينها وبني امل 

بينت النتائج أن زيادة اخلبرة باألسلوب التحريري ُيعد من أهم األسباب التي تدفع   -28
زيادة   أن  على  تدل  النتيجة  وهذه  آخر،  على  حتريري  أسلوب  تفضيل  إلى  املبحوثني 

ستخدامه تلقائًيا بغض النظر  اخلبرة يف أسلوب حتريري معني تدفع الصحفي أحياًنا ال 
هور أو املادة اإلخبارية كونه معتاًدا عليه، ما قد ُيحدث  عن مدى مالئمته لطبيعة اجلم

إشكالية يف فهم بعض املضامني من قبل القراء، فضًال عن أن خصوصية الوسيلة تنبع 
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تتراكم طردًيا مع زيادة سنوات  اكتساب مهارات عامة،  التجريب مع    عادة من سياسة 
ومحاكاة بتقليد  عادة  يبدأون  الصحفيني  وأن  خاصة  مببادئه    اخلبرة،  معني  أسلوب 

له،   خاًصا  منبًرا  قلمه  من  ليتخذ  للصحفي  اخلاص  الفكر  ينضج  أن  قبل  العامة، 
 وترجع   ،)٪21.4بأسلوبة وطابعه املميز، بينما بلغت نسبة مناسبة األسلوب للوسيلة (

 املواقع  يف  العاملني  املصريني   صحفيني ال  اهتمام  مدى  إلى   النسبة  هذه  الباحثة
  أسلوب   استخدام  خالل  من  وتشويقه   اجلمهور   انتباه  جذب  إلى   رمص   يف  اإللكترونية

املتابعني   عدد  زيادة  يتم  التحريري  األسلوب  خالل  ومن  للوسيلة،  مناسب  حتريري 
) التي بينت أن ,Kevin Moloney  2017للموقع، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (

للقائمنيتكنولو قدمت  تفاعلية،  من  فيها  مبا  احلديثة  االتصال  صورة  جيا  باالتصال   
الرسالة  تعديل  وبالتالي  ورغباتهم؛  واحتياجاتهم  اجلمهور  خصائص  عن  متكاملة 
دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتختلف  اخلصائص،  لتلك  وفًقا  وإثرائها  اإلعالمية 

)Khoi Vinh,2013ال رؤية  وضوح  عدم  أظهرت  التي  الصحف  )  على  قائمني 
املستهدف، اجلمهور  خلصائص  بني    اإللكترونية  األخيرة  باملرتبة  إدراكهم  جاء  إذ 

  املتغيرات ذات العالقة بسياسات الصحف اإللكترونية وأهدافها.
29-  ) األسلوب  اختيار  يف  القراء  رغبة  مراعاة  نسبة    النتيجة   وهذه  ،)٪18.6وبلغت 

 يف  رأيهم  ملعرفة  القراء  رأي  باستطالع  دوري  رغي  بشكل  تقوم  املواقع  أن  إلى  مرجعها
لنتيجة  وفقً   السياسات  بعض  تغيير  يتم  وقد   واملضمون،   التصميم  ناحية  من  املوقع ا 

) التي Andrew Nachison,2016االستطالع، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة (
ذلك   بينت نتائجها أن رغبات اجلمهور تؤثر على طريقة حتليل ونشر األخبار، ويشتد

 Andrewلهم، وهذه النتيجة تتفق أيًضا مع دراسة (التأثير مع أهمية اخلبر بالنسبة  
Nachison,2017 أبدوا مستوى معقوًال القراء قد  كبيرة من  نسبة  أن  بينت  التي   (

تقنية   بأن هناك مشاكل  البعض  أشار  الذي  الوقت  الصحف، يف  الرضا عن هذه  من 
مواقع   لبعض  املتصفحني  تواجه  للمحتوى  وفنية  الرضا  عدم  مشكالت  أو  دراسته، 

  الرسمي لبعض هذه الصحف. 
استخدام   -30 عدم  أسباب  مقدمة  يف  جاء  بالقدمي  والتمسك  العادة  أن  النتائج  بينت 

الباحثة   وتعزو  اإللكترونية،  الصحفية  الفنون  احلديثة يف حترير  لألساليب  املبحوثني 
د  شأنها  من  تدريبية  ودورات  حوافز  وجود  لعدم  وتوضيح ذلك  الصحفي  قدرات  عم 

  والتجديد يف استقطاب عدد أكبر من القراء.أهمية التنوع 
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أظهرت نتائج الدراسة أن بعض املواقع ال تشغل عدًدا كبيًرا من الصحفيني، إذ يقع   -31
استخدام  من  يحد  ما  كافة،  اإللكترونية  األخبار  حترير  اثنني  أو  صحفي  كاهل  على 

ا حترير  يف  احلديثة  وقاألساليب  تتطلب  قد  التي  اإللكترونية،  يف  ألخبار  أطول  ًتا 
أكبر   جهد  إلى  يجعلها حتتاج  سابًقا، مما  استخدامها  وعدم  نظًرا جلدتها  الصياغة، 

) التي دللت نتائجها  Khoi Vinh,2013ووقت أطول، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (
اإللك  الصحافة  فرضته  الذي  اجلديد  والتقني  املهني  الواقع  أن  بيئة  على  يف  ترونية 

ن املحررين والصحفيني املعاصرين اتساع مهامهم يف صياغة العمل الصحفي، يتطلب م
القدرات  امتالك  عملهم  يتطلب  حيث  الورقية،  عن  مختلف  بشكل  التحريرية  املادة 
جلذب  جذاب،  بشكل  وإخراجها  اإلخبارية  املادة  عرض  يف  والتقنية  الفنية  واملهارات 

  اجلمهور وتشويقه. 
باملش  -32 يتعلق  فيما  الدراسة  نتائج  املصريني  أظهرت  الصحفيني  تواجه  التي  اكل 

العاملني يف املواقع اإللكترونية يف مصر عند استخدام األساليب التحريرية احلديثة يف 
حترير الفنون الصحفية اإللكترونية جهل الصحفيني بها يف مقدمة األسباب، وهذ ما 

فية باألساليب  احلالية، التي أكدت عدم املعرفة الكا  يتفق مع النتائج السابقة للدراسة
باألساليب،   تدريبية خاصة  دورات  وجود  إلى عدم  باإلضافة  املبحوثني،  لدى  احلديثة 
وترجع الباحثة ذلك إلى أن الدورات التحريرية التي تعقد تكون يف إطار ضيق ولعدد 

التي  محدود من الصحفيني، وجاء عدم وجود حوافز مادية ومعنوية ضم  ن املشكالت 
ريرهم للفنون الصحفية، ويدل ذلك على مدى حاجة املبحوثني  تواجه املحررين يف حت 

لتحفيز أنفسهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم التحريرية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  
موسى،  ( األمني  الدراسة 2005محمد  عينة  املواقع  يف  املحررين  أن  بينت  التي   (

إلى أن املراسلني يواجهون  ألساليب التحريرية احلديثة، باإلضافة  يجهلون الكثير من ا
للمراسل  تتمثل يف عدم تقدير اإلدارة لهم، ومطالبة الصحيفة  إدارية عديدة،  عقبات 

درويش،   (وفاء  دراسة  مع  تتفق  كما  الوقت،  نفس  من عمل يف  بأكثر  ) 2013بالقيام 
التي يعانيها املحررون   العمل مبواقعهم هي قلة املردود التي بينت أن أهم املشاكل  يف 

(امل بنسبة  بينت  Julie Posetti,2014(  دراسة  مع  أيًضا  وتتفق  ،)٪88ادي  التي   (
نتائجها أن عدم وجود حوافز معنوية ومادية جاء يف املرتبة الثانية، بعد تدني الرواتب  

  يف العوامل املؤسسية املؤثرة على األداء املهني للقائم باالتصال. 
دأكد  -33 تنفيذ  مقترح  أن  على  الدراسة  نتائج  توعية  ت  شأنها  من  تدريبية  ورات 

األخبار  حترير  يف  احلديثة  التحريرية  األساليب  استخدام  بكيفية  الصحفيني 
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 تزيد   أن  ميكن   التي  املقترحات  ضمن   ،)٪30اإللكترونية جاء يف املرتبة األولى بنسبة ( 
  اإللكترونية،   الصحفية  الفنون   ر حتري   يف  احلديثة  التحريرية   األساليب  استخدام  من

  الصحفيني،   وقدرات  مهارات  تطوير   يف  الدورات  أهمية  على   النتيجة   هذه  وتؤكد
دراسة  هذ  واتفقت  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  والتي   (Jane B. Singer,2014)ه 

حتكم   التي  اإلرشادات  أو  التوجيهية  املبادئ  بشأن  الصحفيني  آراء  برصد  اهتمت 
  ملواقع اإللكترونية. يب التحريرية يف ااستخدامهم لألسال

التحريرية    -34 باألساليب  املتخصصة  بالكتب  اجلامعية  املكتبات  إثراء  مقترح  جاء  كما 
الفنون   كافة  حترير  يف  احلديثة  األساليب  استخدام  زيادة  مقترحات  ضمن  احلديثة 
صحفيني  وتخريج  الطلبة  تعليم  يف  اجلامعة  دور  أهمية  على  يدلل  وهذا    الصحفية، 

وقادرين على تطبيقها عملًيا، ومدى حاجة اجلامعات املصرية لتزويد ميتلكون مهارات  
مكتباتها بالكتب احلديثة، ومواكبة كل ما ينشر يف مجال الصحافة عامة، واإللكترونية  
يف  والعملية  العلمية  املساقات  بزيادة  وذلك  املتسارع،  بالتطور  تتسم  والتي  خاصة 

للجامعات الدراسية  النتياخلطط  هذه  وتتفق   ،) دراسة  مع   Sergioجة 
Splendore,2017  مهارات تعلم  على  التركيز  ضرورة  على  نتائجها  أكدت  التي   (

اإلنترنت   بصحافة  املتعلقة  التقنية  املهارات  تعلم  جانب  إلى  التقليدية  الصحافة 
  واملحمول، وإلغاء فكرة أن املهارات الصحفية اإللكترونية واملطبوعة واحدة.

ل القائل بأنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  تت صحة الفرض األوثب  -35
مصر   يف  اإللكترونية  اإلخبارية  باملواقع  العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام 
وهذه  الصحفية،  املادة  ومحتوى  اإللكتروني  الصحفي  التحرير  يف  احلديثة  لألساليب 

) دراسة  مع  تتفق  بينتJane B. Singer,2015النتيجة  التي  القيم   )  ارتفاع  أن 
صياغتها   طريقة  يف  املراسل  اهتمام  زيادة  يف  تسهم  الصحفية  الفنون  يف  اإلخبارية 

  وحتريرها. 
ارتباطية ذات داللة إحصائية    -36 بأنه توجد عالقة  القائل  الثاني  الفرض  ثبتت صحة 

يف اإللكترونية  باملواقع  العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام  لألساليب   بني  مصر 
املستهدف، احل اجلمهور  إلى  الوصول  ومدى  اإللكتروني  الصحفي  التحرير  يف  ديثة 

دراسة   مع  النتيجة  هذه   Michael Zanchelli, Sandra)وتتفق 
Crucianelli,2013)   التي بينت أن القرارات التحريرية للمحررين تتأثر مبقاييس

ها، حتى لو اضطر إلى تغيير السياق اجلمهور، إذ يحاولون رصد رغبات اجلمهور وتلبيت
التحريري للمادة، أو إضافة أو حذف بعض العبارات والكلمات مبا يتفق مع توجهات 
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، كما له اعتبارات اقتصادية  اجلمهور وحاجتهم للمعرفة، وذلك جلذب انتباه اجلمهور
  يف جذب املعلنني.

القائل بأنه توجد عالقة ارتباطي  -37 الثالث  ة ذات داللة إحصائية ثبتت صحة الفرض 
لألساليب  مصر  يف  اإللكترونية  باملواقع  العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام  بني 

الفنون الصحفية امل ونوع  التحرير الصحفي اإللكتروني  ستخدمة، واتفقت  احلديثة يف 
دراسة   إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة   Andreas Veglis,charalampos)هذه 

Dimoulas,2016)  دت على أن الصحفيون يواجهون حتديات متعلقة بفلترة التي أك
   املحتوى املوجود على املواقع اإللكترونية وتقدير الثقة والقيمة اإلخبارية لهذا املحتوى.

الر  -38 الفرض  ارتباطية ذات داللة إحصائية  ثبتت صحة  بأنه توجد عالقة  القائل  ابع 
باملواق العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام  لألساليب بني  مصر  يف  اإللكترونية  ع 

 احلديثة يف التحرير الصحفي اإللكتروني ومدى استخدامهم للصياغات التعبيرية. 
دال  -39 ذات  فروق  توجد  بأنه  القائل  اخلامس  الفرض  صحة  بني  ثبتت  إحصائية  لة 

لألساليب  مصر  يف  اإللكترونية  باملواقع  العاملني  املصريني  الصحفيني  استخدام 
لتحرير الصحفي اإللكتروني وفًقا للمتغيرات الدميوجرافية لديهم (النوع،  احلديثة يف ا

دراسة   مع  تختلف  النتيجة  وهذه  املهنية)،  اخلبرة  العلمي،  املؤهل   Ester)العمر، 
Appelgren and Gunnar Nygren,2015)    إلى عدم وجود فروق ذات داللة

لكترونية من وجهة نظر  ) نحو ميزات الصحافة اإل0.05إحصائية عند مستوى داللة (
  الصحفيني واإلعالميني تعزى ملتغير املؤهل العلمي يف جميع مجاالت األداء ككل. 

  توصيات الدراسة: 
الفنون الصحفية يف املواقع اإللكترونية، مع ضرورة تنوع األساليب احلديثة يف حترير    -1

اإل املواقع  يف  اإلخبارية  واألحاديث  التقارير  استخدام  زيادة  تبًعا مراعاة  لكترونية، 
إلثارة   جديدة  مداخل  على  واالعتماد  معها،  يتالءم  الذي  واملحتوى  األحداث  لطبيعة 

  وجذب انتباه اجلمهور. 
حترير األخبار اإللكترونية، بعيًدا عن النمط  ينبغي استخدام قوالب فنية متنوعة يف    -2

واستخدام  عليها  اخلروج  اإللكتروني  التحرير  يتيح  إذ  لها،  مبتكرة    التقليدي  أساليب 
املادة   لها  تخضع  التي  التحريرية  باملستويات  االهتمام  زيادة  ينبغي  كما  وجديدة، 

بينت   إذ  محرر،  من  أكثر  على  النشر  قبل  املادة  ومترير  املادة  اإلخبارية،  أن  النتائج 
  التحريرية متر على محرر واحد فقط. 
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رير األخبار اإللكترونية،  احلرص على التنوع يف استخدام الصياغات التعبيرية يف حت   -3
مراعاة  مع  األخرى،  املواقع  عن  املوقع  ومتييز  اجلمهور،  جذب  على  قدرة  من  لها  ملا 

ل صحفي أن يضع لنفسه أسلوبًا  التقليل من محاكاة وتقليد املحررين اآلخرين، فعلى ك
  خاًصا به، لذا قيل األسلوب هو الكاتب. 

واقع اإللكترونية، وتوزيع وحتديد املهام،  احلرص على توفير طاقم عمل متكامل يف امل  -4
وكثرة   الوقت  ضيق  أن  النتائج  بينت  إذ  املحرر،  بعمل  املراسل  عمل  يتداخل  ال  لكي 

  لوب التحريري والشكل النهائي للمادة اإلخبارية. األعباء املوكلة إليه يؤثران على األس
اتهم، وتشجيع املراسلني  ضرورة توعية القائمني على إدارة التحرير بأهمية متنية مهار  -5

واملندوبني على تلقي الدورات املتخصصة يف مجال التحرير الصحفي اإللكتروني، التي 
ا موادهم  وتطوير  حتسني  ثم  ومن  قدراتهم  زيادة  شأنها  خالل  من  من  إلخبارية، 

  استخدامهم لألساليب احلديثة يف حترير الفنون الصحفية.
شأن  -6 من  ومعنوية  مادية  حوافز  قدرته  تقدمي  وزيادة  الصحفي،  مهارات  تطوير  ها 

أو  اإللكترونية  املواقع  تنظمها  التي  التنافسية  املسابقات  خالل  من  وذلك  اإلنتاجية، 
أن   النتائج  بينت  إذ  الصحفيني،  مواكبة  نقابة  عدم  يف  هاًما  سبًبا  ُتعد  احلوافز  قلة 

  التطورات اجلارية يف أساليب حترير األخبار. 
استخدام األساليب احلديثة يف حترير الفنون الصحفية اإللكترونية،  مراعاة التنوع يف    -7

وعدم االعتماد على  أسلوب واحد، ومراعاة طبيعة تصميم املواقع مبا يتوافق مع تلك  
إذ وتصميمية   األساليب،  إخراجية  مداخل  على  تعتمد  احلديثة  األساليب  بعض  أن 

  معينة.
ت  -8 التي  اإلخبارية  املحتويات  تنوع  حترير  ضرورة  يف  احلديثة  األساليب  معها  ستخدم 

مراسلني   وتعيني  والرياضية،  والفنية  الثقافية  املجاالت  يف  خاصة  اإلخبارية،  الفنون 
النتا  بينت  إذ  املجاالت،  بهذه  اإلخبارية  متخصصني  املواد  املضامني يف  تلك  تراجع  ئج 

  املنشورة وتفضيل املضمون السياسي عليها.
إقرار  -9 يف  اإلسراع  يتمكن    وجوب  لكي  املعلومات،  على  احلصول  يف  احلق  قانون 

املادة اإلخبارية   وبالتالي صياغة  إليها بكل سهولة،  الوصول  الصحفيون املصريون من 
متكا بشكل  التحريري  تواجه باألسلوب  التي  املشاكل  أهم  من  أن  النتائج  بينت  إذ  مل، 

  مات من قبل املصادر. الصحفيني يف صياغة املواد اإلخبارية عدم احلصول على املعلو
لهذه   -10 يهيئ  مبا  اإللكترونية،  املواقع  يف  التحرير  قسم  استقاللية  على  العمل  ينبغي 

ا مع  تتناسب  خاصة  حتريرية  مواد  تقدمي  إمكانية  للمواقع،  املواقع  املهنية  لتوجهات 
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وتتسق مع متطلبات التحرير الصحفي اإللكتروني، الذي يرتبط بشكل مباشر بطريقة  
إخراج املوقع، ومراعاة عدم نشر املادة اإلخبارية كما تأتي من املراسلني لقلة  تصميم و

خلبر  خبرتهم مبهنة التحرير، وزيادة االعتماد على األخبار املركبة واملكتملة، وحتديث ا
  بشكل مستمر بدًال من االعتماد على األخبار القصيرة. 

انت  -11 وجذب  إلثارة  جديدة  مداخل  على  االعتماد  وتبسيط ضرورة  اجلمهور،  باه 
على  للتأثير  الرئيس  املدخل  كونها  اإلخبارية،  املادة  وأنسنة  املادة،  داخل  املفردات 

السبق الصحفي ومضمون   املستخدمني وفق ما تؤكده الدراسات احلديثة، وعدم تقدمي
بشكل  تؤثر  عرضها  طريقة  أن  إذ  وعرضها،  صياغتها  طريقة  على  اإلخبارية  املادة 

  دة ثقة اجلمهور باملوقع. مباشر على زيا
إشراك اجلمهور يف حترير اخلبر واملواد الصحفية، ملا يف ذلك من تأثير على زيادة    -12

ر به، عالوة على أن مشاركته تعد انتشار املوقع واتساع بقعة تغطيته واهتمام اجلمهو
  من أهم األساليب احلديثة يف حترير األخبار يف املواقع اإللكترونية. 

التنوع يف استخدام األساليب احلديثة يف حترير األخبار اإللكترونية، وعدم   ضرورة  -13
بامللل  القارئ  يشعر  ال  لكي  عليه؛  واالعتياد  لسهولته  محدد   أسلوب  على  االقتصار 

  ابة حني يتصفح املوقع. والرت
االلتقاء   -14 عبر  التحريرية  خبراتهم  لزيادة  املصريني  الصحفيني  أمام  املجال  إتاحة 

لتبادل  بخبرا مشتركة  وعمل جتمعات صحفية  وأجنبية،  عربية  دول  من  وصحفيني  ء 
  اخلبرات واملعلومات والتجارب الصحفية. 

صصة بالتحرير اإللكتروني يف  يجب جتديد وتطوير وحتديث املناهج الدراسية املتخ  -15
الكتروني   موقع  وإنشاء  بذلك،  اخلاصة  العملية  األجزاء  وزيادة  املصرية،  اجلامعات 

بة تخصص الصحافة اإللكترونية على غرار الصحيفة اجلامعية، لتنمية مهاراتهم  لطل
وقدراتهم، فضًال عن ضرورة حتديث الكتب يف املكتبات اجلامعية وتزويدها باجلديد 

  ا املجال.يف هذ
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