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لسرد القصصي الرقمية داخل املنصات املصرية    حبثت الدراسة يف أهم االجتاهات اخلاصة 
ا تقدمي احملتوى. وكشفت نتائج التحليل  وتوصلت إىل تنوع األشكال والقوالب اليت يتم 
يت يف  التصال ونتائج مقابالت اجلمهور ان احملتوى املرئي  الكيفي ومقابالت القائمني 

لنسبة الستخدام الوسائل اإلعالمية له أو من حيث تفضيل اجلمهور له. املقدمة سو  اء 
وكشفت النتائج أن املؤسسات الصحفية جلأت إىل تعزيز استخدام أسلوب السرد القصصي 
يف تقدمي االخبار واملعلومات سعيًا منها وراء جذب اهتمامات اجلمهور فأصبحت األخبار 

ستخدام آلية يتم تقدميها كقصة يرويها الصحفي  او اإلعالمي يف شكل فيديو مسجل أو 
البث احلي عرب فيسبوك من خالل صفحات املؤسسات الصحفية ، كما أكد املبحوثني 
لنسبة هلم وهو ما  تفضيلهم هلذا األسلوب ألنه من وجهة نظرهم سهل ومبسط واكثر اقناعاً 

د من أن أسلوب السرد ورواية اتفق أيضا مع فرضيات نظرييت الرتميز الثنائي ومنوذج السر 
القصص هو األقرب إىل األنسان منذ الطفولة فضًال عن دوره يف إضفاء أسلوب االقناع 
واملنطق على طريقة سرد املعلومة املقدمة خاصة إذا ما حتقق هلا االتساق السردي وتوافر 

  املنطق والدليل.

  الكلمات املفتاحية:

  قوالب السرد -الواقع املعزز-البث املباشر-سرد االخبار -نظرية الرتميز الثنائي -منوذج السرد 

  

  



 

)65( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  :مقدمة
مع التطور التكنولوجي اجلديد والتفاعل الدائم من قبل اجلمهور مع احملتوى التفاعلي عرب    

الشاشات اللوحية، تغري مفهوم اإلعالم اجلماهريي الذي ينقل املعلومات والقصص عرب احملتوى 
اإللكرتوين. وأصبح احملتوى شامًال ورمبا ال خيلو من عناصر النص املكتوب، الورقي املطبوع أو 

والصوت، والصورة، واإلنفوجراف، والفيديوجراف، وخمتلف أشكال الوسائط 
   .)1( اليت تكسب احملتوى مزيداً من اجلاذبية والتفاعل   Multimediaاملتعددة

حية أخرى، ومع وجود الشاشات واألجهزة الذكية اليت حتولت إىل جزء ال ميكن فصله  ومن 
لتايل، هذا  تمعات املعاصرة أصبح هناك تنافس شديد وال متناٍه بني وسائل اإلعالم، و عن ا
التطور حتم على اإلعالم جماراته واللحاق به، سيما مع ما وفرته املنصات الرقمية من مميزات 

ن تطوير احملتوى وإضفاء املزيد من وأدوات متكن الصحفيني واإلعالميني أفراًدا ومؤسسات م
اجلاذبية عليه جلذب انتباه اجلمهور. فاجته الصحفي إىل عرض املعلومات يف قوالب خمتلفة 
ا، وأصبحت هناك أدوات خمتلفة تناسب  ليسهل على اجلمهور فهمها، ورمبا االستمتاع مبشاهد

جيا وهناك ما هو مناسب خمتلف قدرات ومهارات اجلمهور، فهناك ما يناسب خرباء التكنولو 
واملتابع ينقاد رغًما عنه لإلعجاب  .ألجيال ليس لديها املعرفة املتقدمة يف األدوات التكنولوجية

لتكنولوجيا،  واملشاركة يف مسارات ومناقشات حمددة، بل إننا أصبحنا مرتبطني بشكل كبري 
ً متنوعة وأصبح الزًما علينا إذا كنا نبحث عن التواجد يف هذا العامل الر  قمي أن نفعِّل أدوا

وخمتلفة جلذب انتباه اجلمهور كأسلوب السرد الرقمي القصصي، الذي يقوم على تقدمي االخبار 
حملتوى اآلن   ).2( واملعلومات يف شكل قصص، ويعد أحد أهم أدوات التسويق 

علية" يقوم قصة رقمية" و"تفا“فنجد الكثري من املؤسسات الصحفية قد اجتهت إىل األخبار إىل 
فيها صحفي او مذيع بدور الراوي الذي يقص احلكاية، وفيها سرد قصصي مفهوم، وجذاب، 

  .)3(وحتمل بصمة مهنية، وإبداعية، مواكبة للتطور التقين وسرعته
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ئقي هو األساس لفكرة  ؛ لكن بشكل أكثر تكثيًفا »السرد القصصي الرقمي«ويعد الفيلم الو
أو طرح قضية ما يف زمن قصري، والرتكيز على زاوية واحدة من  واحرتافية يف توصيل الفكرة،

رخيي ما، أو استشراف مستقبل جمتمع  رة النقاش حوهلا أو للتعبري عن تطور  القضية إل
 .)4(خصوًصا فيما يتعلق بقضا البيئة والتطور العلمي وقضا املهاجرين والالجئني... وغريها

  أوًال: الدراسات السابقة
 مباشرة، غري أو مباشرة بصورة سواء البحث، مبوضوع ترتبط ساتادر  من رصده مت ما خالل من
  التايل: النحو على حمورين إىل السابقة راساتالد تقسيم ميكن أنه نرى

  احملور األول: دراسات تناولت السرد القصصي الرقمي
 تنوعت الدراسات اليت جاءت ضمن هذا احملور وجاءت كالتايل:

ال اإلعالميدراسات -1  دراسة ومنها ،تناولت استخدام السرد القصصي الرقمي يف ا
 اإللكرتونية املواقع على املنشورة اإلعالمية النصوص حتليل إىلوهدفت  )5()2021اللوايت،(

قدم، النص فقرات بني واالختالف االتفاق أوجه عن للكشف "تيجراي"؛ زمة واملرتبطة
ُ
 امل

قدمة، النصوص ومصداقية مرجعية ورصد والعناوين، للنصوص، املصاحبة والصور
ُ
 واألسس امل

 اعتمدت اإللکرتونية ملواقع اإلخبارية النصوص أن إىل الدراسة وتوصلت.النص هلا يُرسي اليت
 تتسم اليت واملعاجلة لألزمة، املختلفة للجوانب التعرض خالل من املتکاملة، املعاجلة أسلوب على

 وآفاق األزمة سياق تقدمي وکذلک األزمة، جوانب ملختلف الدقيقة ابعةواملت والشمولية لعمق
 الدراسة حمل اإلخبارية النصوص اتسمت کما  العقالنية، االستماالت وتستخدم تطورها،

 اخلطر على تؤکد اليت السلبية، األطر بني متباينة کانت  واليت األطر، من حمدود عدد ستخدام
 حمنة على کبري  حد إىل تؤکد اليت اإلجيابية واألطر مردون،املت أو الالجئون يشکلها الذي

 من لألزمة اإلعالمية املعاجلة يف مزدوجة مبهمة اإللکرتونية املواقع قيام أيًضا يتضح کما  الالجئني،
 مبصداقية خاصة نتائج عن الدراسة کشفت  و التوجيهي، والدور اإلخباري الدور خالل
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 ججکح املصادر وتصرحيات ملعلومات تقرير على األساسي االعتماد کان  حيث السرد،
 الدراسة عينة اإلخبارية النصوص ورکزت اإلخبارية، النصوص لدعم مستخدمة وأسانيد

 متأصلة، وعرقية رخيية جذور هلا القضية ألن وذلک أساسية، کمرجعية  "اخللفيات" على
 لإلقناع، العقالنية األساليب على واعتمدت متسارع، بشکل األحداث تتابع بسبب وکذلک

 املوضوعي" "الرتتيب وکان األحداث، تغطية يف الرمسية" "املصادر على األساسي االعتماد وجاء
 مليزة توظيفها عدم اإللکرتونية املواقع على ويؤخذ السرد، يف األساسي املرتکز هو لألحداث

  .للتفاعلية املختلفة ولآلليات الفائق النص
 على واالعتماد السرد يف املتعددة الوسائط توظيف  إىل ) 6()2016 (حمسب، دراسة وأشارت

 والفيديو، املتحرکة، والصور الثابتة، والصور (النص، املعلوماتية الوسائط من وسيط من أکثر
 زاوية، من اإلنرتنت تقدمها اليت التقنيات من اإلفادة لتحقيق السردية املادة تقدمي يف والصوت)

 حاسة، من أکثر على تعتمد املتعددة فالوسائط أخرى، زاوية من واقعية بصورة األحداث وتقدمي
 حيث احلواس، تدعم اليت Theory Systems Modeling النظم منذجة لنظرية وفًقا
  .وتذکره فهمه على يساعد حاسة من ألکثر ضمونامل خماطبة أن ترى

 coding Dual الثنائي التشفري نظرية مع السرد يف الوسائط توظيف ويتماشى   
 theory يتم حيث اللفظية، وغري اللفظية املعلومات تشفري إىل تشري اليت للمعلومات 

 يف منفصلة احلواس أن النظرية هذه وترى حاسة، من أکثر خالل من واستدعاؤها تشفريها
 يکن مل فإذا املتنوعة، املعلومات االنفصال هذا يدعم املخ، يف املعلومات تکويد عملية

  ما إذا فعاًال، التشفري ويصبح نشطًا، يکون اللفظي غري اجلانب فإن يقظًا، اللفظي اجلانب
  . التوقيت نفس يف نشيطْني  اجلانبان کان

األسلوب السردي  استخدام ثري  الدراسة تناولت )7()2014 وآخرين Shen ( دراسة ويف 
لتأطري القضا السياسية على اجتاهات األفراد، ومن خالل الدراسة التجريبية على اجلمهور 
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طلب منهم قراءة القصة بطريقة سردية وطريقة إخبارية معلوماتية تؤكد على املنافع االقتصادية 
ستخراج الغاز. وأوضحت النتائج أن كال من أشكال احملتملة أو العواقب البيئية املرتبطة 

ثري فوري ومباشر على االجتاه حنو  األخبار السردية واملعلوماتية واألطر البيئية واالقتصادية هلا 
ت العاطفية جتاهها.  وتوصلت الدراسة إىل أن األخبار السردية البيئية كان القضا واالستجا

ثري ذو داللة أكرب من ا ثري السرد يف االستجابة هلا  ألخبار املعلوماتية البيئية مما يؤكد 
  للقضا االقتصادية والبيئية.

 Ruochen((هدفت دراسة  حول استخدام السرد املرئي يف تقدمي املعلوماتو -2
Cao2020 (8(،  ت إىل التعرف على فاعلية استخدام السرد اإلعالمي من خالل البيا

عتماد السرد اإلعالمي املواقع اإلخبارية، وكانت أهم النتائج كاآليت؛ اواملعلومات املرئية يف 
 Visuals البصري على جمموعة من األدوات، منها الدالئل الرمزية البصرية

Symbolic  واليت تشمل الكلمات الداللية اليت تؤدي إىل إبراز القصة اخلربية ،
أو العناصر  Cues Visual Real للجمهور. كذلك كان من بني أدوات السرد املرئي

 Arguments of البصرية احلقيقية استخدام الصور أو املقاطع املرئية، والسرد احلجي
Chainواالعتماد على زوا تصوير معينة، واليت تسمى عناصر اإلبراز، مثل ، Ups-

Close لتكبري والتصغري التباين  أو out/in zooming أو التقريب أو 
ملؤثرات الصوتية؛ مما يساعد على Affinity/Contrastواالختالف  ، واالستعانة 
  إقناع القارئ.

السرد إىل نوعني:  9)( )2019(قعيد،وحول الفروق بني السرد األديب والسرد اإلعالمي، قسم
سرد ختييلي: وهو السرد الفين واألديب القائم على اخليال اإلبداعي، وسرد غري ختييلي: ويتمثل 

قائق وأحداث الواقع إىل حيز اخلطاب السردي املكتوب، أو الشفهي، أو املرئي. يف نقل احل
ً  -مثل السرد التخييلي -والسرد غري التخييلي  يتوفر على قصة خربية ُمتّثل متنه احلكائي، وخطا
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سرد يشّكل مبناه احلكائي. ومن ذلك، السرد التارخيي، السرد القرآين، السرد الفلسفي، السرد 
سلطت الدراسة الضوء على موضوع السرد غري التخييلي سينمائي، السرد اإلعالمي...إخل. ال

من خالل أمنوذج السرد اإلعالمي الذي ظهر االشتغال به حديثًا لدى الباحثني الغربيني مع 
ت بينما مازالت الدراسات العربية شحيحة يف هذا احلقل  توسع جمال البحث يف السرد

يف جمال السرد اإلعالمي القائم على نقل القصة اخلربية الواقعية سرد من  املعريف، ال سّيما
   .فضاء الواقع إىل فضاء اخلطاب السردي املكتوب، أو الشفهي، أو السمعي البصري

 2021حبثت دراسة (وحول استخدام السرد القصصي يف التسويق -3
Zohry,(وآخرين،) ثري رواية القصص على نوا عمالء املطاعم املصرية، ودراسة  ) 10 يف 

القصص إحدى الوسائل اليت كيف ينظر العمالء إىل رواية القصص عن املطعم. حيث يعد سرد 
م، واحلفاظ على  تتواصل من خالهلا املطاعم عاطفيا مع العمالء، وتسليط الضوء على نقاط قو
م وتقليل نقاط ضعفهم. ولتحقيق هدف البحث مت تصميم  صورهم الذهنية وتعزيز نقاط قو

صرية، تلقى املشاركون استبيان إلكرتوين وتوزيعه على عينة عشوائية من العمالء يف املطاعم امل
هم الشرائية جتاه قصص  ثريات سرد القصص ولتقييم نوا بعض املعلومات ملعرفة وفحص 

ستخدام مقياس ليكرت اخلماسي، وقد مت تلقي  . إجابة صاحلة للتحليل 396املطاعم وذلك 
 أشارت النتائج إىل أن العمالء لديهم وعي كاٍف بسرد القصص يف املطعم. وفيما يتعلق
بتحليل نوا العمالء جتاه سرد القصص، فإن غالبية العمالء على دراية مبفهوم سرد 
ت املشاركني  القصص ويعتزمون الذهاب إىل املطعم وسرد جتربتهم، وكان متوسط إجا

وبناء على النتائج، مت اقرتاح بعض التوصيات، "تدريب  ملوافقة على عبارات االستبيان.
تخدام أسلوب السرد القصصي كأسلوب تسويقي وتعيني إدارة املطعم املوظفني على كيفية اس

  .للعاملني الذين لديهم اخلربة الكافية والقدرة على اإلقناع من خالل أسلوب السرد القصصي
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 )11()2020هزاري وآخرينهدفت دراسة ( وحول استخدام السرد القصصي يف التعليم،-4
الرقمي على تنمية فهم املسموع عند مستويي  إىل الكشف عن فاعلية استخدام السرد القصصي

عتبار أن هناك ضعًفا يف فهم  الفهم املباشر واالستنتاجي ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة. وذلك 
سرتاتيجيات سليمة  املسموع يف املراحل الدراسية املتقدمة يعود إىل عدم االهتمام بتنميته 

كرة. ولتحقيق هدف الدراسة صممت برجمية قائمة مواكبة لتكنولوجيا املعلومات منذ مراحل مب
على السرد القصصي الرقمي، وبناء عليه؛ فقد صمم مقرتح للسرد القصصي الرقمي قائم على 
أساس تنمية فهم املسموع. وقد وظفت الدراسة املنهج شبه التجرييب لقياس فاعلية السرد 

لسرد الق موعة التجريبية مقارنة  موعة الضابطة. وقد القصصي الرقمي مع ا صصي مع ا
ت جلميع أفراد العينة اليت تكونت من  استخدم اختبار فهم املسموع الشفوي أداة جلمع البيا

ض األطفال. وأهم ما توصلت إليه الدراسة  52 طفًال وطفلة من املستوى الثالث يف مرحلة ر
ملسموع عند مستويي هو أن السرد القصصي الرقمي تقنية فعالة لتنمية فهم امن نتائج 

الفهم املباشر واالستنتاجي، ويعود السبب يف ذلك مليزات السرد القصصي الرقمي الذي 
جعلته اسرتاتيجية فعالة لتنمية فهم املسموع ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة. ويف ضوء 
ت  النتائج أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف تطبيق السرد القصصي الرقمي للمستو

 )12()2020(تفاحة وآخرينوحبثت أيًضا دراسة ة لفهم املسموع واملهارات اللغوية. املختلف
ثري تطبيق اسرتاتيجية السرد القصصي كأداة تعليمية يف مساقات استوديو التصميم  يف 
ت حتد  املعماري. حيث يواجه الطالب الذين خترجوا حديثًا من كليات اهلندسة املعمارية حتد

م على مهار  ات التصميم عند الدخول يف التدريب املهين، ويدرس الباحثان أوجه من قدر
القصور يف تعلم مساقات استوديو التصميم املعماري، ويقرتحان أن السرد القصصي ميكن أن 
ت. وأجرى  يكون أداة تعليمية ملساعدة الطالب واملعلمني على التغلب على هذه الصعو

استوديو التصميم املعماري يف جامعة أوكان. يف املرحلة  الباحثان جتربة على مرحلتني يف مساقات
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ستخدام األساليب الكمية والنوعية اليت توضح الوضع  ت  األوىل، قام الباحثان جبمع البيا
ت اليت حتتاج إىل  احلايل ملهارات تصميم الطالب، وكذلك جماالت أوجه القصور والتحد

وتطبيق السرد الباحثان منهجية البحث اإلجرائي معاجلة. أما يف املرحلة الثانية، استخدم 
ت التعلم التأملية والتجربة يف استوديو التصميم.  القصصي كاسرتاتيجية جتمع بني نظر
ت اليت مت مجعها، فقد   ووفًقا للنتائج اليت عرضها على هيئة التحكيم النهائية واالستبا

جحة بشكل عام. إذ أظهر مع ظم الطالب تقدًما ملحوظًا من كانت نتائج هذه التجربة 
عالوة على ذلك، فقد تُبني حتسًنا ملحوظًا يف مهارات  حيث مهارات التصميم واإلبداع.

لنفس، وفهم الشروحات بشكل كبري.  العرض لدى الطالب ويف املقابل ظهر تقدم يف الثقة 
ث املماثلة يف وبناء على ما سبق، يوصي الباحثان بتبين، وتطوير، وإجراء املزيد من البحو 

املستقبل يف اجلامعات وكليات التصميم األخرى. ويوصي الباحثان أيًضا بتطبيق هذا البحث 
 )13( )2020(السيد، وآخرينعلى مساقات استوديوهات التصميم السابقة. وهدفت دراسة 

إىل تعرف أثر أسلوب السرد القصصي يف تنمية بعض مهارات التفكري النقدي لدى طالب 
موعة  لعريش. ومت استخدام املدخل التجرييب (تصميم ا قسم اللغة اإلجنليزية بكلية الرتبية 
التجريبية الواحدة) واشتملت أدوات الدراسة على (قائمة مبهارات التفكري النقدي، أوراق عمل 

ستخدام أسلوب السرد القصصي، واختبار مهارات التفكري لتنمي ة مهارات التفكري النقدي 
طالًبا من قسم اللغة اإلجنليزية بكلية الرتبية، الفرقة الثانية كمجموعة  ٣٠النقدي). مت اختيار 

أوضحت نتائج الدراسة فاعلية أسلوب السرد جتريبية واحدة ذات القياس القبلي والبعدي. 
تنمية بعض مهارات التفكري النقدي لدى طالب قسم اللغة اإلجنليزية بكلية  القصصي يف

لعريش.   الرتبية 
مبمارسة القصص الرقمية يف ختصص التصميم ) 14( )2020(الرواحي، ودمحموُعنيت دراسة 

اجلرافيكي يف األردن، وحتديًدا يف جامعة الشرق األوسط، حيث إنه ال يوجد أي ممارسة 
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 خطة منهج التصميم اجلرافيكي، ولذلك فاهلدف الرئيسي من الدراسة هو للقصص الرقمية يف
) Aتطوير جتربة قائمة على مشروع حيث يتم اختيار جمموعتني من الطالب. وتدرس جمموعة (

) تصمم Bأساسيات القص الرقمي وإنتاج مشروع بصيغة القصة الرقمية، يف حني أن جمموعة (
راسة استقصائية ملقارنة كال النهجني وقياس النهج الذي ملفات حتت نفس املوضوع. وأجريت د

ا أكثر فعالية مقارنة بنهج يتسم بقدر أكرب من الفاعلية.  وقد أثبتت طريقة القص الرقمي أ
امللصق اجلرافيكي. ونتيجة لذك فإن خمرجات القصص الرقمية تلقت فعالية مع اجلمهور 

متكنت أيًضا من حتريك مشاعر اجلمهور، أفضل بكثري من إخراج امللصق اجلرافيكي. حيث 
وعكس استخدام السرد القصصي الرقمي يف تعزيز التفكري اإلبداعي، وحل املشاكل، 

 Chan( وتناولت دراسة وتطوير املفاهيم، والعمل اجلماعي، ومهارات االتصال.
 منكيفية تطوير طالب كليات جمتمع "هونغ كونغ" حملو األمية الرقمية )15()2017وآخرين

وإشراك الطالب حبيث ميكنهم التواصل والتعبري عن  الرقمية خالل أنشطة سرد القصص
ستخدام الوسائط الرقمية  قام الطالب بتحسني الكفاءة الرقمية (املستوى .أفكارهم بفعالية 

لكفاءة الرقمية من خالل رواية القصص الرقمية من  األول) بغض النظر عن معرفتهم السابقة 
كامريا رقمية للتصوير، وحزمة برامج حترير  ط املتعددة، والتسجيل الصويت، وتشغيلخالل الوسائ

الفيديو يف مرحلة ما قبل اإلنتاج لسرد القصص الرقمية. ومن خالل إجراء املقابالت وحتليل 
أشارت املصنوعات اليدوية لثالثة طالب مت اختيارهم من عينة هادفة يف دورة وسائط متعددة. 

أن الطالب الثالثة قد حتسنوا من حيث ثالثة جوانب من مهارات حمو األمية النتائج إىل 
الرقمية، وهي الكفاءة الرقمية، واالستخدام الرقمي، والتحول الرقمي، بغض النظر عن 

ت حمو األمية الرقمية.   يف ) 16(  (C. G. 2010)وحبثت دراسة معرفتهم السابقة ومستو
لطرق التقليدية  كيفية توظيف تقنية السرد القصص الرقمي كطريقة جيدة إلشراك الطالب 
واملبتكرة واستخدامها كأداة تعليمية يف تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية يف كلية احلقوق 
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جبامعة فالينسيا. ومت تدريب الطالب على كيفية اجلمع بني بعض أدوات الوسائط املتعددة 
ية مثل الرسومات، الرسوم املتحركة، مع مهارات مثل البحث، والكتابة، والعرض األساس

  التقدميي، والتكنولوجيا، واملقابلة، والتعامل مع اآلخرين، ومهارات حل املشكالت والتقييم.
وخلصت نتائج الدراسة إىل أن رواية القصص الرقمية، ميكن أن تكون نوًعا مرضًيا من النشاط 

يف تعزيز حتفيز الطالب ومشاركتهم، وتقدمي مفاهيم جديدة أو التأكيد على  الذي ينجح عادةً 
كذلك تساعد القصص الرقمية الطالب على حتسني إدارة الوقت والتعرف مفاهيم جديدة، 

على حل املشكالت ومهارات االتصال وتطوير العالقات الشخصية، مثل: العمل اجلماعي 
ت وحتليل النصوص والصور والتوليف والتفكري النقدي ومجع املعلومات وتف سري البيا

والتقييم الذايت. وكأداة عملية للتعلم / التدريس، وميكن أن تكون اخلطوة األوىل لسد 
  الفجوة بني املعلم والطالب.

ال االجتماعي،-5 ستخدام املنهج التجرييب استخدام ويف ا  ومن خالل دراسة استكشافية و
)2019 Jordan  ()17(   مج وهو ) New Yorkers Young) YNYبر

مج يعتمد على توظيف آلية السرد القصصي الرقمي عرب خمتلف الفنون اإلعالمية،  بر
، بتكليف من احملكمة لألطفال الذين ترتاوح حبيث يقوم على بث مفاهيم العدالة التصاحلية

امهم  17و16أعمارهم بني  رتكاب جنحة عنيفة عاًما، ولديهم خاصيتان على األقل: مت ا
ن لديهم خيار املشاركة يف و أو غري عنيفة، وهم لديها حاالت مفتوحة. واملدعى عليهم املؤهل

YNY  مج التجرييب من مثانية من املذنبني لسجن، ويتألف الرب بدًال من قضاء عقوبة 
 ساعات مرة واحدة يف األسبوع خالل 4األحداث الذين شاركوا يف ست ورشات عمل ملدة 

، كما أن املشاركني الذين أكملوا Brooklyn Defenderيف مكتب  2012صيف عام 
واستوفوا املتطلبات األخرى للحكم عليهم جتنبوا عقوبة السجن، ويف   YNYورشات عمل 

  كثري من احلاالت، مت رفض التهم اجلنائية وختم السجالت اجلنائية.
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م مع حتمل املسؤولية يف  YNYويشجع منهج   م وجمتمعا األفراد على التواصل مع عائال
نفس الوقت عن أفعاهلم غري القانونية من خالل التدريبات الفنية املختلفة اليت يقومون فيها 
بتسجيل قصصهم من خالل التصوير الفوتوغرايف، والفيديو، والرسم التوضيحي، والتصميم، 

م حول  وتتوج ورشات العمل بقصة رقم ية حول استجواب كل مشارك، ومقابالت مع عائال
ثري جرائمهم على األسرة، وانعكاسات حول جرائمهم، وأفكار فنية عامة للمجتمع.  كيفية 
وأشارت النتائج كذلك إىل أن ممارسي مثل هذه الربامج قد يرغبون يف التفكري يف تطوير 

  شاريع الفنون اإلعالمية.برامج أخرى تعزز التعاطف بني الضحا من خالل م
 (Nah, S., 2021 وحول دور سرد القصص الرقمية يف املشاركة املدنية ركزت دراسة

، وهي ختترب األدوار الوسيطة  (CIT) على نظرية البنية التحتية لالتصاالت )18(وآخرين)
لة بني الستخدام الوسائط الرقمية التعبريية من خالل اإلنرتنت والوسائط االجتماعية واملتنق

ت املسح عرب اإلنرتنت للبالغني  تمعية واملشاركة املدنية استناًدا إىل بيا شبكة رواية القصص ا
ت املتحدة يف منطقة حضرية متجانسة عرقيا،  وجدت هذه الدراسة أن شبكة رواية يف الوال

تمعية واستخدام الوسائط الرقمية التعبريية يتنبأ بشكل كبري بتنامي مستوى  القصص ا
مبفهوم متكامل الستخدام الوسائط الرقمية التعبريية   CITوتقدم الدراسة  املشاركة املدنية،

دة تعزيز النتائج املدنية بطريقة أكثر مشوًال، وأكدت كعامل حديث يف سرد  القصص يف ز
 الدراسة احلالية أيًضا على صالحية وقابلية تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عرب

تمعات املتنوعة إثنيا واملتجانسة. تمعات احلضرية والريفية وكذلك ا  ا
أجريت دراسة حالة ملركز رواية القصص الرقمية ودوره يف  )،Polk 192010(ويف دراسة 

) املعرتف CDSالتغري االجتماعي، وهي أول دراسة حالة شاملة ملركز رواية القصص الرقمية (
لرواية القصص الرقمية يف  CDSبه عامليا، وتركز بشكل خاص على كيفية مسامهة منوذج 

التغيري االجتماعي املستدام مع انعكاس حتول وسائل اإلعالم حنو الصحافة القائمة على املواطن، 
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لنموذج التشاركي حيث تُعلم السرد القصصي الرقم ي، وتطبق تتناول التعقيدات والقيود اخلاصة 
تمعية على حركة سرد القصص الرقمية لتطوير إطار  املناهج النظرية األربعة لوسائل اإلعالم ا

. وتستخلص أنه ميكن استخدام هذه القصص إلعطاء صوت ملن ال حتليلي لفهم الكيفية
دة التعليم، وتعزيز الدميقراطية. دة الوعي، وز   صوت هلم، وز

  املالتميد يف تقدمي احملتوى احملور الثاين: توظيف عناصر
ب، يف دراسة سعت إىل تعرُّف مدى اهتمام املواقع اإلخبارية اإلماراتية  )20()2021(أر

بتوظيف أدوات التحرير اإللکرتوين وأساليبه املدعومة بتقنيات الوسائط املتعددة يف حمتوى وشکل 
ا، کما هدفت للتعرف عل ى کيفية إدماج عناصر الوسائط املادة اإلخبارية املنشورة عرب صفحا

(النص، الصورة، الفيديو، الرسوم، االنفوجرافيک، الصوت) يف املادة اإلخبارية (األخبار، 
التقارير اإلخبارية، القصص اإلخبارية) مبواقع الدراسة. وتنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات 

لتحقيق أهداف البحث،  الوصفية، واليت يف إطارها استخدمت الباحثة منهج املسح التحليلي
  واملنهج املقارن ملعرفة أوجه التشابه واالختالف بني املواقع اإلخبارية عينة الدراسة.

واعتمدت الباحثة على أداة حتليل املضمون الکمي والکيفي لعينة من املواقع املختارة للدراسة  
). ومت ذلک من ) اإللکرتوين، العني اإلخباري24)، برق اإلمارات، (24وهي: (الشارقة (

ا الباحثة، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: أن  خالل استمارة التحليل اليت أعد
مجيع مواقع الدراسة اتفقت يف تقدمي مضامينها اإلخبارية مدعومة بثالثة عناصر مندجمة الوسائط 

%). 33ي) بنسبة (املتعددة هي: (النص، الصورة، الرسوم) وحقق الصدارة موقع (العني اإلخبار 
) اإللکرتوين) يف دعم حمتوامها 24اإلخباري) و(( 24وأبرزت النتائج متيز موقع (الشارقة 

ربعة عناصر مندجمة الوسائط (نص، صورة، فيديو، رسوم) وبنسبة ( %) 67اإلخباري 
%) على التوايل.وأکدت النتائج أن مجيع مواقع الدراسة مل توظف مطلًقا عنصر الصوت 33(

يت مندًجما مع مجيع عناصر الوسائط املتعددة. وأثبتت النتائج أن مجيع مواقع الدراسة مل  الذي
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تستطع أن تدعم مضامينها اإلخبارية بکل عناصر الوسائط املتعددة وهي (النص، الصور، 
الصوت، الرسوم، االنفوجرافيک، الفيديو) واملندجمة مع أدوات التحرير اإللکرتوين وبشکل کامل 

ا الرئيسية دون استثناء.عرب ص   فحا
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتوظيف أحدث أساليب التحرير اإللکرتوين وأدواته  

ت يف  ا أصبحت من الضرور املدعومة بتقنيات الوسائط املتعددة يف املواقع اإلخبارية أل
رة وتنوع وجاذبية يف تقدمي املادة  إنتاج احملتوى الصحفي اإللکرتوين ملا تتمتع به من إ

اإلخبارية، وضرورة إعداد حمرر صحفي إلکرتوين قادر على التعامل مع تقنية الوسائط 
املتعددة وأساليب التحرير احلديثة، وتدريبه على إنتاج احملتوى الصحفي اإللکرتوين، ومعرفة 

ال ا واملستجدات اليت تطرأ يف هذا ا   .الربامج اخلاصة 
إىل معرفة مدى اهتمام املؤسسات اإلعالمية املصرية  )21()2018(حسنيوهدفت دراسة 

ستخدام تقنيات الوسائط املتعددة يف االرتقاء مبستوى األداء يف املمارسة الصحفية عرب كافة 
وكشفت الدراسة عن التوجهات احلديثة يف تقدمي املضمون مراحل إنتاج املادة الصحفية. 

ملواقع اإللكرتونية املصرية، دراسة حالة الستخدام الوسائط املتعددة يف إنتاج  الصحفي 
" للصحافة واإلعالم.  ت مبجموعة "أو لبيا واعتمدت القصص الصحفية املدعومة 

الدراسة على منهج دراسة احلالة، ومتثلت أدوات الدراسة يف االعتماد على املقابلة املتعمقة، 
موعة واملشرف املباشر وعلى املالحظة املباشرة، ومت تطبيقها على عينة من  مدير عام التحرير 

على استخدام الوسائط املتعددة يف غرفة األخبار، كما مت إجراؤها على ثالثة حمررين بغرفة أخبار 
ت وعرضها بطريقة الوسائط املتعددة يف مواقع املؤسسة  موعة من ذوي الصلة بصحافة البيا ا

، ويال كورة، وا لكونسلتو).وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن األربعة (مصراوي، وأو
ألساليب املقابالت كشفت عن جمموعة من املطالب  يتمثل أبرزها يف توعية الصحفيني 

م ملمارسة  دة مهارا اجلديدة يف العمل الصحفي من خالل تنظيم دورات تدريبية وز
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ت، واحلرص على ختصيص فريق فين متخصص يدعم الفريق  التحريري يف صحافة البيا
ستخدام الوسائط املتعددة، من  ت وعرضها  لبيا إنتاج القصص الصحفية املدعومة 
خالل تعيني مزيد من املطورين واملربجمني ومصممي اجلرافيك حىت يتسىن إنتاج مزيد من 
الجتاهات  األعمال اليت تكون حافًزا للزمالء، وتنظيم املؤمترات اليت تستهدف نشر الوعي 

ال. احلدي   ثة يف العمل الصحفي وعرض التجارب الدولية يف هذا ا
لتعرف على الدور الذي لعبه استخدام الوسائط املتعددة  )22()2017(نعيمة،واهتمت دراسة 

يف الصحافة اإللكرتونية من خالل توظيف النص والصوت والصورة واحلركة مبا يضفي جاذبية 
الدراسة إىل أن سر جاذبية اإلعالم اإللكرتوين وقوة وتوصلت وتفاعلية على هذه املواقع. 

ثريه تعود إىل قدرته يف مدى توظيف تقنية الوسائط املتعددة عرب املواقع اإللكرتونية 
. وأكدت أن الصحفية اليت أضفت ميزات تنافسية وجعلته أكثر فاعلية وجاذبية للمتلقي

ا غري حمدودة لالرتقاء واملنافسة، ليس فقط يف الوسائط املتعددة تتيح لوسائل اإلعالم العريب فرصً 
احملافظة على مجهورها، بل جلذب مجهور جديد وعريض يصل إىل شبكة الويب يف كافة أرجاء 

 املعمورة.
مبعرفة مدى فاعلية توظيف الوسائط املتعددة يف املواقع )  Tran,()23 2015( وعنيت دراسة

م املعرفية بعد  اإلخبارية، ومعرفة مدى إدراك املستخدمني حملتوى هذه املواقع وتقييم سلوكيا
تعرضهم لألخبار املنشورة عرب هذه املواقع املختارة عينة الدراسة. مت استخدام املنهج التجرييب 

ت املتحدة، ولقد صمم الباحث 180ا لتطبيق على عينة بلغ عدده طالًبا جامعيا يف الوال
موقًعا إلكرتونيا جتريبيا بغرض متابعة متغريات الدراسة التجريبية، وتوصلت الدراسة لعدد من 

أن توظيف عناصر الوسائط املتعددة يف احملتوى اإلخباري يساعد على جذب النتائج، أمهها: 
لكرتونية اإلخبارية، كما تؤثر على فاعلية استجابتهم جتاه هذا انتباه مستخدمي املواقع اإل

  احملتوى اإلخباري متعدد الوسائط.
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  التعليق على الدراسات السابقة:
كانت الدراسات اليت حبثت يف جمال السرد قد تنوعت ما بني دراسات حبثت يف استخدام  - 

ال اإلعالمي ومدى قدرته على حتقيق مصداقية أكث ر لدى اجلمهور، أو أن السرد يف ا
  السرد املرئي املعتمد على الصور والفيديو حيقق فاعلية أكرب يف نقل األخبار واملعلومات.

جاءت دراسات حبثت يف استخدامه يف التسويق اخلاص مبنتج أو فكرة من خالل سرد  - 
  التجارب الشخصية للعمالء وسرد اإلجيابيات جللب مزيد من العمالء.

 من الدراسات ميدانية أو جتريبية قد حبثت يف استخدام السرد وكان النصيب األكرب - 
القصصي كأسلوب تعليمي يف مراحل التعليم املختلفة ومدى فعاليته يف التحصيل العلمي 

  وجذب الطالب.
كما حبثت دراسات أيًضا واعتمدت على املنهج التجرييب يف أمهية استخدام السرد  - 

ال االجتماعي كاحلراك املدين أو استخدامه لنقل جتربة نزالء السجون إىل  القصصي يف ا
 اجلمهور من خالل السرد القصصي الرقمي.

أكدت معظم الدراسات اليت تناولت توظيف عناصر الوسائط املتعددة يف حترير النصوص  - 
اإلعالمية، على أن تعدد الوسائط يضيف املزيد من اجلاذبية وخيارات التعرض من جانب 

 اجلمهور.
التصال داخل املؤسسات أوصت الع -  ديد من الدراسات بضرورة تدريب القائمني 

اإلعالمية على أمهية مالحقة التطور التكنولوجي واإلفادة منه يف عرض وتقدمي احملتوى 
 بشكل حيقق مزيًدا من اجلاذبية والتفاعل.

ته يف حدود اطالع الباحثة فإن وجود دراسات عربية سابقة يف جمال السرد القصصي وعالق - 
  إلعالم الرقمي قليلة.
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 نًيا: مشكلة الدراسة
ال شك يف أن الصحافة اإللكرتونية املصرية بل والعاملية تواجه تراجًعا كبريًا خالل السنوات    

القليلة املاضية من حيث اجنذاب اجلمهور هلا ومتابعتها، بسبب انتشار األخبار األسرع عرب 
إلضافة لتفضيل احملتوى املرئي عن املقروء خاصة يف الوطن ا لعريب، مواقع التواصل االجتماعي، 

ما دفع الكثري من املواقع الكربى إلجياد حلول بديلة ميكن من خالهلا تقدمي القصص اإلخبارية 
لتمثيل  بشكل حيقق مزيًدا من اجلاذبية أو التغيري والتنوع يف طريقة العرض، مثل االهتمام 

نتاج حمتوى فيديو أكثر تطورًا أو البث املباشر يف التغطي ة والذي يقوم البصري للمعلومات أو 
فيه الصحفي بدور الراوي الذي يسرد األحداث أو املعلومات أو حىت حيكي وقائع حادثة ما، 
إلضافة لتقليص املعلومات على هيئة إنفوجراف  أو تقدمي جتارب ذاتية حية على لسان أبطاهلا، 

د القصص وتصاميم على مواقع التواصل االجتماعي وما إىل ذلك، وكل ذلك غريَّ من طريقة سر 
اإلخبارية عن ذي قبل بشكل ميكن القول إنه أصبح أكثر جاذبية وتفاعلية ورمبا أكثر ألفة مع 

ومن هنا تسعى الدراسة إىل حماولة رصد وتوصيف وحتليل أهم االجتاهات اجلمهور. 
والقوالب اجلديدة اليت توظفها املنصات الرقمية املصرية يف سرد القصص بدًءا من السرد 

لنص فقط، وصوًال إل القصة املرئية والقصة املسموعة والبث املباشر الذي يقوم من خالل ا
فيه الصحفي أو املذيع بدور احلاكي أو الراوي، والقصة عابرة املنصات وملفات اإلعالم 

منوذج السرد املتقاطع، والقصة التفاعلية التخيلية وغريها من األشكال، وذلك يف ضوء 
Narrative Paradigm ة الرتميز الثنائي ونظري Coding Dual

Theory التصال عن أسباب التوجه احلايل إىل تقدمي ، والتعرف من خالل القائمني 
 القصص بشكل مرئي ومسموع وخياطب كافة احلواس.

حية أخرى البحث يف مدى تفضيل اجلمهور ألي من هذه القوالب من خالل دراسة   ومن 
التصال من خالل أداة املقابلة غري  ميدانية، وأيًضا التعرف على آراء بعض القائمني 
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املقننة، يف آلية السرد القصصي الرقمي يف منصات اإلعالم الرقمي، والتعرف منهم على 
  به.آليات تطويره والنهوض 

  لثًا: أمهية الدراسة
  يت أمهية الدراسة من:

ظهور أشكال جديدة يتم توظيفها يف رواية القصة الرقمية مثل ملفات االعالم املتقاطع  - 
ستخدام Cross Mediaالكروس ميد ، والتدوين املسموع 

وتوظيف كافة أشكال صحافة الفيديو، وتطبيق تلك  ، Podcastingالبودكاست
 ل العديد من املنصات الرقمية املصرية.األشكال داخ

اجتاه غالبية املواقع اإللكرتونية، إىل أسلوب البث املباشر يف سرد القصص واملوضوعات  - 
ن يقوم الصحفي أو اإلعالمي بنقل املعلومات.  سواء على لسان أبطال القصص أو حىت 

القصص، وذلك جبانب وسط تنوع أشكال وقوالب ووسائط تقدمي احملتوى املختلفة وسرد  - 
تعدد املنصات اإلعالمية املختلفة، تظهر احلاجة إىل معرفة تفضيالت اجلمهور أليٍّ من 
التصال، حول أهم ما جيذب اهتمام  هذه األشكال والقوالب، ومعرفة أيضاً آراء القائمني 

 اجلمهور للمحتوى يف الوقت احلايل.
  رابًعا: أهداف الدراسة

 دف الدراسة إىل:
التعرف على أهم االجتاهات احلديثة والقوالب اجلديدة املستخدمة يف سرد القصص الرقمية   -  أ

 يف املنصات املصرية. 
توصيف أهم مالمح ومسات القوالب اجلديدة املستخدمة يف سرد احملتوى الرقمي داخل   - ب

  بعض املنصات اإلعالمية املصرية.
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لرقمي (املقروء أو املسموع أو التعرف على تفضيالت اجلمهور املصري ألسلوب السرد ا  - ت
  املرئي).

التعرف على طبيعة العالقة بني املتغريات الدميوجرافية، وبني تفضيالت اجلمهور ألسلوب   - ث
 السرد (املقروء أو املسموع أو املرئي).

التعرف على طبيعة العالقة بني نوع احملتوى (جاد أم خفيف) وبني تفضيل اجلمهور لطريقة   -  ج
).متابعته بشكل (مكتو   ب أو مسموع أو مرئي أو يوظف مجيع وسائط املالتيميد

التصال يف منصات اإلعالم الرقمي يف آلية السرد القصصي   -  ح التعرف على آراء القائمني 
  الرقمي.

 : تساؤالت الدراسةخامًسا
  حتاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:

  الرقمية يف املنصات املصرية؟ما أهم األشكال اجلديدة املستخدمة يف سرد القصص   -  أ
 ملاذا يفضل اجلمهور السرد املرئي على السرد املكتوب فقط؟  - ب
هل وفر استخدام املؤسسات ألسلوب السرد القصصي يف رواية االخبار حتقيق االقناع   - ت

  لدى اجلمهور؟
هل هناك عالقة بني تفضيالت اجلمهور املصري لطريقة سرد احملتوى وبني املتغريات   - ث

 ية هلذا اجلمهور؟الدميوجراف
أي نوع من املعلومات يستطيع اجلمهور تذكرها (املكتوب أو املسموع أو املرئي أو يوظف   -  ج

)؟  مجيع وسائط املالتيميد
كيف تؤثر املتغريات الدميوجرافية (النوع والسن) يف تفضيالت اجلمهور املصري ألسلوب   -  ح

 سرد احملتوى الرقمي؟
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أم خفيف) وبني تفضيل اجلمهور لطريقة متابعته  هل هناك عالقة بني نوع احملتوى (جاد  -  خ
)؟  بشكل (مكتوب أو مسموع أو مرئي أو يوظف مجيع وسائط املالتيميد

ماذا حيتاج السرد القصصي الرقمي يف املنصات الرقمية املصرية (من وجهة نظر القائمني   - د
 التصال) لكي يتطور؟ 

   الدراسة سادًسا: نوع
الدراسات الوصفية اليت تعتمد على االستدالالت املنطقية واألساليب تعد هذه الدراسة من 

ضية مبا يسمح بدراسة العالقة بني املتغريات. وقد اعتمدت الدراسة على منهج  اإلحصائية والر
ستخالص نتائج التساؤالت وتفسري العالقة بني املتغريات، وذلك  لعينة الذي يسمح  املسح 

م للمحتوى اإلعالمي يف عن طريق مسح عينة من اجل مهور املصري؛ للتعرف على أهم تفضيال
  النوع).-منصات اإلعالم املصري وعالقة تلك التفضيالت خبصائصهم الدميوجرافية(السن

   سابًعا: منهج الدراسة
عتباره من أنسب املناهج منهج املسح : مت استخدام منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي 

لدراسات الوصفية، ويستهدف تسجيل الظاهرة يف وضعها الراهن وحتليلها العلمية مالءمة ل
ت الالزمة عنها، وعن عناصرها، من خالل جمموعة من اإلجراءات  وتفسريها، بعد مجع البيا

ت، ومصدرها، وطرق احلصول عليها   ) .املنظمة اليت حتدد نوع البيا
  مًنا: جمتمع الدراسة وعينته

  يف الشق امليداين: الدراسة جمتمع يتمثل
، تراوحت 150مجايل ( اجلمهور املصري العام الذي يتابع وسائل اإلعالم الرقمية، أوًال: ) مبحوً

  سنة. واستخدمت الباحثة:  55إىل أكثر من  18فئتهم العمرية ما بني 



 

)83( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

حيـث اعتمـدت الباحثة على ما هو متاح من  Sample Available العينـة املتاحـة - 
دراسة تفضيالت اجلمهور، حبيث اختيار املفردات امليســرة فــي حميط السكن، ومــكان مبحوثني ل

  .العمــل، والنــادي، وغريهــم ممــن تتوافـر فيهـم صفـات العينـة املسـتهدفة
التصال العاملون يف منصات رقمية. واستخدمت الباحثة هنا:نًيا  : القائمون 

التصال العاملني يف منصات رقمية حيث اختارت ال العينة العمدية: باحثة عينة من القائمني 
  للتعرف منهم على أهم قوالب السرد الرقمي اجلديدة، وأهم ما جيذب اجلمهور.

  يتمثل جمتمع الدراسة يف الشق التحليلي:
عينة من منصات اإلعالم الرقمي اليت تستخدم أساليب حديثة ومتنوعة يف السرد القصصي 

  استخدمت الباحثة:الرقمي، وهنا 
الطالع على بعض منصات اإلعالم الرقمي املصري اليت تقدم قوالب خمتلفة العينة العشوائية  :

ميز، مصراوي)، وذلك جبانب من السرد الرقمي،  ومت االستشهاد بنماذج من خالل موقعي (انفو
خمتلفة  حيث ميكن من خالله رصد أشكالعلى منصة التواصل االجتماعي "فيسبوك" صفحات 

، صفحة موقع اليوم السابع، 24من التفاعل مثل (صفحة موقع الوطن، صفحة موقع القاهرة 
لعربية).Girls Spaceصفحة موقع املصري اليوم، صفحة    ، صفحة الكوميكس 

ت   سًعا: أدوات مجع البيا
  مت استخدام األدوات التالية:

مت حتليل املضمون الكيفي لبعض املواقع واملنصات املصرية على  أداة حتليل املضمون: -1
اإلنرتنت للخروج مبؤشرات ومالحظات حول توظيفها ألشكال وقوالب خمتلفة يف السرد. 
ميز، مصراوي)، وذلك جبانب صفحات  ومت االستشهاد بنماذج من خالل موقعي (انفو

موقع الوطن، صفحة موقع  بعض املؤسسات اإلعالمية على موقع فيسبوك مثل (صفحة
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 Girls، صفحة موقع اليوم السابع، صفحة موقع املصري اليوم، صفحة 24القاهرة 
Space.(لعربية   ، صفحة الكوميكس 

: اعتمـدت الباحثـة فـي دراسـتها علـى أداة االستبيان، حيـث تـم مجـع البيانـات االستبيان -2
سـتخدام صحيفة لدراسـة امليدانيـة  ت  اخلاصـة  االستقصاء؛ وهو إحدى أدوات مجع البيا

اليت تستند الدراسة عليها يف احلصول على معلومات علمية مقننة من املبحوثني يف إطار 
جلمهور  ت املتعلقة  موضوع الدراسة، وقد مت تطبيق االستقصاء اإللكرتوين جلمع البيا

لتطبيق على عينة من اجلمهور املصري العام مستخدم ي منصات اإلعالم الرقمي العام. 
  املختلفة.

التصال العاملني 9حيث قامت الباحثة مبقابلة عدد ( املقابلة غري املقننة: -3 ) من القائمني 
  يف مؤسسات إعالمية تقدم حمتوى رقمي.

تعاشًرا:    أسلوب حتليل البيا
مج اإلحصائي  ت الدراسة امليدانية، وقد مت استخدام  SPSSمت استخدام الرب لتحليل بيا

سئلة االستمارة.    معامالت إحصائية للحصول على التكرارات البسيطة والنسب املئوية اخلاصة 
  احلســايب. واملتوســط املئويــة والنســب البســيطة التكــرارات - 
 فـي املراتـب عـدد علـى بنـاء معيـن وزن فــي التكــرارات بضــرب حيســب الــذي املئــوي الــوزن - 

 املرجحــة األوزان جممــوع علــى للحصــول ســؤال لــكل الضــرب نتائـج جتمـع ثـم السـؤال،
 Correlation( بريســون ارتبــاط معامــل السـؤال. بنـود لـكل املئويـة النسـب وحتسـب

Pearson Coefficient )مــن متغرييــن بيــن العالقة االرتباطية واجتــاه شــدة لدراســة 
   (Or Interval Ratio)النســبة أو املســافة مســتوى

 Independent Test-T Samples)-( املستقلة للمجموعات) اختبار(ت - 
 مــن مســتقلتني موعتيــن حســابيني متوســطني بيــن للفــروق اإلحصائية الداللة لدراســة(
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 Ratio Or) النســبة أو املســافة نــوع مــن املتغيــرات أحــد فــي ســةاملدرو  احلــاالت
Interval) .  

 - ANOVA قرار إىل التوصل أو املتوسطات بني للمقارنة يستخدم معلمي هو اختبار 
موعات عند األداء متوسطات بني فروق وجود عدم أو بوجود يتعلق  تعرضت اليت ا

 عن خيتلف املتوسطات من متوسط جتعل اليت العوامل إىل التوصل دف خمتلفة ملعاجلات
  األخرى. املتوسطات

  احلادي عشر: اإلطار الزمين للبحث
لتوازي مع تطبيق استمارة االستبيان، وأداة  مت إجراء التحليل الكيفي لعينة املنصات اإللكرتونية 

اية يناير 2021املقابلة غري املقننة، خالل الفرتة من منتصف ديسمرب    2022إىل 
  الثاين عشر: قيــاس الصــدق والثبات

البيانــات مــن خــالل أســلوب صــدق  : تــم إجــراء قيــاس للصــدق ألدوات مجــعقياس الصدق
مـن ) 24( التحكيــم فقــد تــم عــرض اســتمارة االستقصاء امليدانــي علــى جمموعــة مــن احملكميــن

أسـاتذة اإلعالم لتحكيـم االسـتمارة، وتقريـر مـدى صاحليتهـا لقيـاس ما هو مسـتهدف، وتـم 
   .ـا أشــار بــه احملكمــونإجـراء التعديـالت عليهـا فـي ضـوء مـ

مــن حجــم العينـة األصلي، وجـرى اسـتخراج  10تــم إعــادة االختبــار علــى % قيــاس الثبــات:
معامـل االرتبـاط بيـن إجابـات املبحوثيـن فـي املرتيـن لتحديـد معامـل ثبـات األداة البحثيـة، مـن 

=عـدد اإلجابـات املطابقـة مـن مجلـة أسـئلة االسـتمارة/جمموع خالل املعادلـة التاليـة: نسـبة الثبـات 
 .% مما يدل على ثبات أداة االسـتقصاء 93األسـئلة، وقـد جـاءت نسـبة الثبات مرتفعة

 
 
  



 

)86( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  keywordsالثالث عشر: دليل التعريفات اإلجرائية 
نه طريقة احلكي أو اإلخبار: يالسرد يقصد به الطريقة و . )25( عرف السرد يف أبسط تعريفاته 

ا حكي املضامني يف املنصات اإلعالمية، سواء بطريقة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو  اليت يتم 
  فيها توظيف ملختلف الوسائط املتعددة.

هو سرد صنع خصيًصا لالنتشار عرب العامل الرقمي للمنصات الرقمية  السرد القصصي الرقمي: 
التواصل االجتماعي (فيسبوك، تويرت، يوتيوب، سناب شات)، كتلك اليت على الويب، كمواقع 

يل. ويصُعب استخدام هذه القوالب  واملواقع اإللكرتونية، وكل أشكال "الستوري" وألعاب املو
يف وسائل اإلعالم التقليدية مثل اجلرائد املطبوعة، الراديو التقليدي أو التلفاز. ويستخدم هذا 

  ) 26(.عالقات العامة، اإلعالن، التعليمالسرد يف جماالت الصحافة، ال

  الرابع عشر: اإلطار النظري للدراسة
 Narrative Paradigmمنوذج السرد 

) ومن خالله قام بتفسري أن 1978هو منوذج اتصال وضعه عامل االتصال والرت فيشر يف عام (
كل اتصال له معىن حيدث من خالل اإلبالغ عن األحداث أو سردها، لكي يتمكن عن 

  )27(طريقها األشخاص من سرد القصص وتلقيها.
وذكر أن مجيع  -أن رواية القصص أقدم أشكال االتصال  -تبين هذا النموذج مفهوم

االتصاالت اهلادفة تكون يف شكل رواية القصص، مشريًا أن جتارب الشعوب السابقة تؤثر على 
لتايل فإن النموذج السر  دي مفيد جدا يف حتليل طبيعة حاجتنا للتواصل وأيًضا بناء سلوكنا، و

ال العام.االتصال البشري.  عتباره وسيلة ملكافحة القضا يف ا   فيصور فيشر النموذج 
ويعتقد أن البشر ليسوا عقالنيني، مقرتًحا أن السرد هو أساس التواصل. ووفًقا لوجهة النظر  

دمي أدلة أو بناء حجة هذه، يتواصل الناس من خالل سرد/مراقبة قصة مقنعة بدًال من تق
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لنظر إىل كل االتصاالت على أنه سرد  منطقية. يعترب منوذج السرد شامًال للجميع، مما يسمح 
  )28(رغم أنه قد ال يتوافق مع املتطلبات األدبية التقليدية للسرد).

 )29(فروض النموذج
   يرى البشر العامل كمجموعة من القصص. يقبل كل منهم قصًصا تتوافق مع قيمه

ا احلس السليم  .ومعتقداته، ويُفهم على أ
   م عقالنية، تضم التاريخ والثقافة واملفاهيم على الرغم من أن الناس يدعون أن قرارا

ألشخاص اآلخرين املعنيني، فإن كل هذه األمور ذاتية وغري مفهومة متاًما  .املتعلقة 
   وأن تظهر اإلخالصتتطلب العقالنية السردية أن تكون القصص حمتملة ومتماسكة. 
   رواية القصة هي واحدة من املهارات اللغوية األوىل اليت يطورها األطفال على مستوى

 .عاملي عرب الثقافات والزمن
  يعمل منوذج السرد على مبدأين:

  املبدأ األول: 
: ال يكون أي حمتوى أثناء االتصال فعاًال إال إذا كان منطقيا للمستمع والتماسك هو املنطق

  رجة صنع املعىن للسرد.د
ا القصة منطقية،  تتأثر الفعالية يف تقدمي قصة بثالثة االتساق السردي هو الدرجة اليت تكون 

 عوامل، مثل
  اإلخالص).-مصداقية الشخصيات -التشابه بني القصص -(هيكل السرد
  املبدأ الثاين:

كبري على إقناع املستمع اإلخالص حيدد مصداقية أو موثوقية القصة املروية. يتشكل بشكل  
سواء قبل الشخص القصة أم ال. ويتم اتباع جمموعة من القيم لقبول مصداقية القصة. يتم 

تباع سلسلة من األسئلة.  الوصول إىل اإلخالص، 
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(هل األحداث املوصوفة حقيقية حقا؟، هل مت حتريف احلقائق أثناء الرواية؟،هل اتبعت أمناط 
يف تؤثر احلجة يف القصة على اختاذ املستمع القرار؟،كيف رويت أمهية التفكري أثناء السرد؟،ك

 القصة؟)
على عدم وجود رسالة  Narrative Paradigmيؤكد فيشر يف النموذج الذي قدمه للسرد

أو إعالمية معلوماتية بشكل خالص، فالرسالة االتصالية يتم تشكيلها اتصالية وصفية متاًما 
لضرورة انعكاًسا لألمهية أو القيمة وبناؤها اجتماعيا، وما تق وم وسائل اإلعالم بنقله ال يعد 

الذاتية للحدث ألن عملية النشر اإلعالمي ختضع لسلسلة من املعايري املعقدة لالختيار والتحويل 
  ).30((أثناء عملية التشفري) حىت تقدم إىل اجلمهور املتلقي

  ـ توظيف النموذج يف البحث:1
تفيد الدراسة من نظرية السرد، حيث إن معظم املنصات اإللكرتونية يف الوقت احلايل حتاول 
جلمهور بدًال من الوقوق عند  التنوع يف سرد القصص واملعلومات كأداة من أدوات االتصال 
حدود النص املكتوب اإلخباري أو التقريري، فلجأت إىل اتباع أسلوب سرد وحكي القصص 

طريقة السرد املرئي من خالل الفيديو أو البث املباشر، الذ يظهر فيه الصحفي أو واملوضوعات، ب
اإلعالمي، ويقوم فيه بدور الراوي الذي يسرد تفاصيل القصة، أو اخلرب، أو املعلومة للجمهور، 
أو حىت توظيف أكثر من وسيط (مكتوب ومسموع ومرئي) عرب تقنية الكروس ميد على سبيل 

القص السمعي من خالل البودكاست. ومن مث؛ تبحث الدراسة يف درجة تفضيل املثال، أو حىت 
ألي من هذه األساليب السردية، وفيم إذا كنت تضفي قدرًا أكرب من املنطق واالقناع اجلمهور 

   على القصة املقدمة.
أو فاملبدع يف أي منصة خيلق التنويع بني الصيغ السردية اليت ختدم فكرته سواء السرد الشفهي، 

العالمات، والصور، واإلشارات على لسان األبطال، أو على لسان الراوي، أو على لسان 
نتج  .احلدث نفسه واجلمادات

ُ
لرتكيز على أدق التفاصيل مثل امل يكون السرد مفصًال 
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ختصار األحداث والرتكيز على الشخصيات الرئيسية وإمهال الشخوص  السنيمائي، أو جممًال 
لعناوين العريضة.الثانوية مثل امل   )31(كتوب الصحفي الذي يهتم 

  theory coding Dualنظرية الرتميز الثنائي -2
فيو  ت اليت حاولت تفسري التخيل العقلي، وقام بوضع هذه النظرية  هي إحدى النظر

)paivio حيث افرتض أن ذاكرة الفرد تتألف من نظامني لرتميز املعلومات؛ 1971)عام ،
لرتميز التصوري أو ـويعرف بالنظام األول،  (الرتميز اللغوي أو اللفظي)،أما الثاين فيعرف (

ملوضوعات والوقائع العينية(احملسوسة امللموسة)املكانية أو املتصور. أما  التخيلي)،وهو ما يتعلق 
ردة. وترى النظرية أن الرتميز ا لتعامل مع الوحدات والبىن اللغوية ا لثنائي النظام اللغوي فيتعلق 

فيو أن  أسهل للتذكر من الرتميز األحادي ألن األفكار مت ترميزها لفظيا ومرئيا. حيث يقرتح 
ملعلومات وتذكرها يعتمد على أسلوب تقدمي املعلومات للفرد وطريقة متثيلها.  عملية االحتفاظ 

ع وأسهل من تلك فريى أن املعلومات اليت تُقدم لفظًا وصورة للفرد يكون تذكرها على حنو أسر 
  .)32(اليت يتم متثيلها من خالل أسلوب واحد من الرتميز

لتعرف على تفضيالت اجلمهور للتعرض للمحتوى املكتوب أو  وتفيد الدراسة من النظرية 
املرئي أو الذي يوظف وسائط متعددة عديدة وما إذا كان الغالبية يفضلون احملتوى الرقمي املرئي 

  .تفضل احملتوى التقليدي املعتمد على النص فقطأم ما زالت هناك فئة 

 اخلامس عشر: فروض الدراسة
م الفرض األول:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني عينة الدراسة تؤثر يف تفضيال

) املكتوب (لطريقة متابعة احملتوى الرقمي تعزى إىل  أو املسموع أو املدعم بكل عناصر املالتيميد
  .السن)-املتغريات الدميوجرافية(النوع

هناك عالقة دالة إحصائيا بني اخلصائص التفاعلية للمحتوى الرقمي وبني تفضيل  الفرض الثاين:
).- مرئي-مسموع-اجلمهور لطريقة متابعة احملتوى الرقمي (مكتوب   يوظف كل عناصر املالتيمد
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  الفرض الثالث:
خصائص طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى اجلاد، وبني صائيا بني توجد عالقة ارتباط دالة إح

  احملتوى الرقمي.
طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى اخلفيف، توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني  :الفرض الرابع

  خصائص احملتوى الرقمي.وبني 
خفيف)، وبني -نوع احملتوى (جاد توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني  الفرض اخلامس:

  طريقة متابعة اجلمهور هلذا احملتوى.
  السادس عشر: اإلطار املعريف للدراسة

  السرد.. املفهوم.
نه طريقة احلكي أو اإلخبار ويسمى اخلطاب. وبعبارة أخرى.  يعرف السرد يف أبسط تعريفاته 

فعل السرد؛ ذلك أن "السرد هو إن السرد هو فعل القص أو احلكي أثناء قيام الراوي بتأدية 
النشاط السردي الذي يضطلع به الراوي وهو يروي حكاية ويصوغ اخلطاب الناقل هلا. وهو ما 
مساه "جونيت" فعل السرد معتربًا يف ذاته(...) وال ميكن أن يتصور السرد منفصًال عن اخلطاب 

  .)33(الذي يصوغه واحلكاية اليت ينسجها
   التخييلي.السرد التخييلي والسرد غري

لسرد التخييلي، السرد األديب والفين الذي قوامه التخييل اإلبداعي والتصوير الفين،      نعين 
ت الشعبية، واخلرافية،  ت القصصية الرتاثية القدمية على غرار احلكا وجنده يف خمتلف النثر

ت احليوان، والسري الشعبية، واملقامات، والقصص، واأل شعار السردية، وما واألساطري، وحكا
ت األدبية ت،  إليها، وكذلك يف النثر املعاصرة، كالقصص الطويلة والقصرية، واخلواطر، والروا

  .)34(وغريها، وأيًضا يف الفنون التشكيلية واحلركية والصوتية، وما إليها
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عنصر أما السرد غري التخييلي فهي السرود الواقعية اخلالية من اخليال الفين، حبيث يستبعد 
إذا عرفنا أّن التخييل هو  اخليال الفين الذي جنده يف األنواع األدبية السردية كالقصة والرواية،

خلق تصّور أو إيهام بتصّور عن شيء ما، فإّن السرد غري التخييلّي ال يتوّخى تصّورًا، بل يفرض 
ا احلقيقة الغائبة ّ أو املضاّدة اليت  رؤيته بوصفها حقيقة، ويتعامل معها على هذا األساس، إ

  .)35( تدحض الرواية السائدة
  أنواع السرد غري التخييلي: 

توجد العديد من أنواع السرد غري التخييلية؛ فهناك السرد الفلسفي، والسرد التارخيي والسرد 
  ، والسرد اإلعالمي وغري ذلك.)36(القرآين

  السرد اإلعالمي غري التخييلي: 
عتباره سرًدا غري ختييليا، حيث يقوم تناول العديد من الدارسني السرد  اإلعالمي 

لعملية اإلخبارية املتمثلة يف نقل القصص اخلربية لألحداث من إطارها  السارد(الصحفي) 
الواقعي إىل اإلطار اخلطايب السردي، سواء كان سرًدا إعالميا مكتوً أم مسموًعا أم مرئيا حبسب 

طاب اإلعالمي إىل املسرود له وهو مجهور املتلقني، وينتظم السرد الوسيلة اإلعالمية اليت تنقل اخل
اإلعالمي وفق قوالب أو أشكال سردية قابلة للتداول مثل النبأ أو (اخلرب الصحفي القصري) 
ج الصحفي وغريها من  والتقرير اإلخباري والتحقيق الصحفي، واحلديث الصحفي، والريبور

ً إعالميا متنه اخلرب أو القصة األشكال السردية املكتوبة أو املس موعة أو املرئية، واليت متثل خطا
  .)37(اخلربية

  السرد القصصي الرقمي: 
هو سرد صنع خصيًصا لالنتشار عرب العامل الرقمي للمنصات الرقمية كتلك اليت على الويب،      

لكرتونية، وكل كمواقع التواصل االجتماعي (فيسبوك، تويرت، يوتيوب، سناب شات)، واملواقع اإل
يل. ويصُعب استخدام هذه القوالب يف وسائل اإلعالم  أشكال "الستوري" وألعاب املو
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التقليدية مثل اجلرائد املطبوعة، الراديو التقليدي أو التلفاز. ويستخدم هذا السرد يف جماالت 
مزيج من الفيديو، فرواية القصص الرقمية هي )  38(.الصحافة، العالقات العامة، اإلعالن، التعليم

والصوت، والصور، والنص، لنقل القصص، املعلومات واألفكار إىل اآلخرين، فغدت إحدى 
ثريًا. فالسرد الرقمي القصصي، أو السرد البصري، هو أسلوب حتويل القصص  أكثر الطرق 
 املكتوبة اىل قصص رقمية تفاعلية وبصرية أيًضا. هو حديث العهد وعمره يقل عن عشرة أعوام
يف بالد العربية. ومن األمثلة على بعض املنصات اليت تستعمل السرد الرقمي يف العامل العريب: 
إلضافة إىل  ميز من مصر، درج من لبنان و روزنة من سور  انكفاضة من تونس، انفو

  .)39(غريها
منّصات ميكننا القول إّن السرد القصصي الرقمي يعين تقسيم أجزاء القصة الواحدة على عّدة 

متنوعة خللق قّصة سرديّة رصينة. ويكون الالعب الرئيس فيها هو احملرر الذي ميكنه انتقاء 
الكلمات املعربة وبشكل فين درامي ميكن من خالله التأثري على املتلقي بشكل جيد ومفهوم من 

إلجناز قبله، مع األخذ بعني االعتبار أن هناك مصمًما موهوً وحمرتفًا يستطيع فهم الكلمات 
  .)40( عمل متكامل من الناحية الفنية

عملية بسيطة ومبتكرة، يتمّكن من خالهلا األشخاص  ا سرد القصص الرقمي  وميكن وصف
مهارات صناعة أفالم الكمبيوتر الالزمة، أو سرد الذين لديهم خربة قليلة أو معدومة يف اكتساب 

ستخدام الصور الثابتة والتعليق الصويت يف الغالب. وترتاوح  قصة شخصية كفيلم ملدة دقيقتني، 
استخدامات رواية القصص الرقمية من وسيلة للتعبري عن اإلبداع، إىل طريقة حبث لقضا 

فهو ). 41( تمع وشكل من أشكال التاريخ الشفويالصحة احمللية أو وسيلة للحفاظ على هوية ا
عبارة عن جمموعة من أحداث متتالية ميكن أن تكون خيالية أو حقيقية تنقل من قبل الراوي 
نفسه للقصة أو من خالل احلوار بني شخصيات القصة نفسهم، وذلك ينقل بشكل مباشر إىل 

واملوسيقى، واحلركة، وجتسيد الشخصيات والصوت،  ، الصور  املشاهدين من خالل املزج بني
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ا تتجسد أمامه، من خالل براعة  ومن مث خييل للقارئ ختيل األحداث وتصورها، كما أ
  ).42(الكاتب

رقمي هو قصة رقمية يتم تقسيم أجزائها إىل عدة أجزاء ميكننا أن نقول إن السرد القصصي ال
لتقرير الصحفي املقسم  تصلح للنشر على منصات متعددة وبطرق خمتلفة، فالسرد الرقمي أشبه 

، وتصميم فيديو موشن جرافيك إىل عدة وسائط مثل املقال القصري واملقاطع الصوتية وكذلك
بت و    .)43(انفوجرافيكجرافيك 

أن الصحايف يتمكن من نقل املشاعر والتفاعالت » السرد القصصي الرقمي«ولعل من أهم مزا 
لكلمات فقط، كما أنه يستطيع أن يتابع تفاعل اجلمهور  لصوت والصورة ال  اإلنسانية 

ال أما م صناع واملتلقني عرب وسائل التواصل االجتماعي والشبكات االجتماعية اليت فتحت ا
  .)44(اإلعالم لإلبداع يف احملتوى والتنافس على جذب أعضاء هذه الشبكات

ال أمام  لكن تكمن السلبية الوحيدة يف كون هذا النوع من السرد املكثف، قد ال يتسع عربه ا
لكثري من  الصحايف لطرح كل اخللفية التارخيية، واملعلومات املرجعية لقضيته، وهو ما يدفع 

احملتوى الرقمي إىل تضمني موادهم روابط تفاعلية لصفحات تتضمن املزيد من املعلومات صناع 
  .)45(واإلحصائيات اليت تساعد املتلقي على تكوين الصورة كاملة والتعرف على أبعاد القضية

 نشأة السرد القصصي الرقمي:
ركي لتمكني منذ منتصف التسعينيات، مت استخدام السرد الرقمي على نطاق واسع كنهج تشا

األشخاص من خلفيات خمتلفة إلنشاء ومشاركة قصص صوتية ومرئية قصرية. وعلى سبيل 
املثال، مت الرتويج له كنشاط تعليمي لتطوير املهارات يف حمو األمية الرقمية واإلبداع، وكأداة لدعم 
ممارسة العمل االجتماعي، وكفرصة لتبادل املعارف بني األجيال يف جمتمعات السكان 

وميكن أن يتخذ سرد القصص الرقمية أشكاًال عديدة ويشري يف النهاية إىل أي  .)46(األصليني
ستخدام األدوات الرقمية. على أي حال، غالًبا ما يستخدم مصطلح سرد  مت إنشاؤه ومشاركته 
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"سرد القصص الرقمية" لإلشارة حتديًدا إىل طريقة التكافؤ اليت ينتج عنها "مقطع صويت ومرئي 
دقائق جيمع بني الصور الفوتوغرافية والسرد الصويت وغري ذلك من  5إىل  2مدته من 

  . )47(الصوت
عام » السرد القصصي الرقمي«ويعد الصحايف األمريكي كني برينز، أول من مّهد طريق    

ئقية 1990 اليت تناول فيها احلرب   «THE CIVIL WAR»بسلسلة األفالم الو
ًنا احملتوى كل األدوات املتاحة من صور فوتوغرافية إىل شهادة رواة، األهلية األمريكية، مضم

 ومتخصصني، ومقاطع أفالم سينمائية، وسيناريو مكتوب.
من أهم رواد فن السرد القصصي الرقمي اليت بدأت خوض هذا » يب يب سي«كما تعد مؤسسة   

ال مبشروع هد اإلعالمي اآلن ، بينما تتنافس يف املش2009يف عام   «Telling Lives»ا
واليت تستهدف شرائح مجاهريية » السرد القصصي الرقمي«منصات ومواقع متخصصة فقط يف 

  )48(عرب الفضاء االفرتاضي مستفيدًة من تقنيات الثورة التكنولوجية الرابعة.

عاًما، مركز  15كان النموذج األكثر شهرة عامليا لرواية القصص الرقمية هو الرائد منذ أكثر من 
وهي منظمة دولية غري رحبية  CDS) يف بريكلي، كاليفورنيا. CDSرواية القصص الرقمية (

يف إنشاء قصص إعالمية رقمية من  للتدريب وتطوير املشاريع والبحث مكرسة ملساعدة الناس
تمع والتعليم واألعمال املؤسسات لتطوير مبادرات واسعة النطاق  خالل الشراكة مع ا

ورشة عمل القص الرقمي، يعمل املركز أيًضا كمكتبة  مبادئ مقتبسة منستخدام أساليب و 
   ).49(حول رواية القصص والوسائط اجلديدة للمعلومات واملوارد

  :)50(أساليب السرد القصصي الرقمي

خيدم الكاتب أو الراوي يف تصوير الرقمي من أسلوب ألسلوب وفًقا ملا  القصصي السرد خيتلف
  الرقمي إىل: القصصي السرد قصته وجتسيدها، وتنقسم أساليب
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الراوي أحد وهو األسلوب الذي يكون الكالم بصوت الراوي وحىت وإن كان أسلوب الراوي: 
الشخصيات املتواجدة يف العمل، ولكنه هو الذي يسرد املواقف، كسرد الراوي ملوقف أن فالن 
دئته، فال ينقل املوقف كما حدث، بل يسرده هو بنفسه على لسانه حموًال  يصرخ وأخوه حياول 

 .ة املختلفةأسلوب الصياغة من املباشر إىل غري املباشر، مستعيًنا مبجموعة من التقنيات اللغوي
وميكن سرد القصة الرقمية عرب تقنيات خمتلفة ومتعددة، ومن بينها الرسوم املتحركة، وهي تعترب 
أحدى الوسائط التعليمية املتعددة، حيث يستخدم الصوت والصورة واحلركة كلها يف نظام واحد 

ا ال تقوم على حركة اإلنسان كما هو احلال يف  أفالم  عبارة عن” متكامل، ويعرفها الباحثون 
نية من  األفالم احلية وإمنا تعتمد على حتريك اخلطوط املرسومة وهي تقوم على مبدأ أن كل 

كادرًا أو صورة وتعاقب ودوران هذه الكادرات بنفس السرعة، اليت   24حركة اإلنسان تستغرق 
ا حركة مستمرة أو متصلة، وتعين إعطاء الشيء الساكن أو الثابت حركة مت  ا وكأ التصوير 

 .”واقعية
لفعل أسلوب احلوار بني الشخصيات : يف هذا األسلوب يكون احلديث للشخصية اليت تقوم 

ا نفسه، وذلك ال يعين أن الشخصية تقوم بدور الراوي، لكنها تظهر لرتوي  نفسه، أو لصو
، حيث يقدم الراوي الشخصية ويرتكها للحديث لتنطلق مباشرة بقول األحداث اليت بضمري  األ

لطريقة العامية ا وغالًبا ما يكون الكالم    .متر 
إىل جمموعة من اخلصائص اليت جيب أن تتـوافر )51() ٣٧م، ص٢٠١٢تشري دعاء البشييت (

  :يف سرد القصة الرقمية وهي

  :املميزة للقصة الرقمية وتتمثل يفهناك جمموعة من اخلصائص 
 االستخدام: يف التنوع

ميكن استخدام العديد من األساليب املتنوعة لسرد القصة الرقمية حبيث تناسب احتياجات 
االت، خاصة جمال التعليم  .املشاهد، وتناسب العديد من ا
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 التطور:
لعرض، والتوضيح السرد يف القصة الرقمية دائًما ما يعتمد على جمموعة من  التقنيات اخلاصة 

وكلها أساليب متنوعة ومتطورة ختدم العمل وتساعد على إيضاح الفكرة وتوصيلها للمشاهد أو 
 .املتعلم وفًقا للمجال املستخدمة فيه

 املوضوع: أجزاء ربط
ملوضوع، أو احلوار يف ت اخلاصة   يعتمد مفهوم السرد يف القصة الرقمية على ربط كافة املكو

 .قالب واحد يتضمن سلسلة من األحداث اليت تستدعي انتباه املشاهد
 الوضوح:

أهم ما مييز السرد يف القصة الرقمية أنه جيب أن يقوم على أسس واضحة للغاية، وخطوات 
موثوقة ومرتبة وذلك يف أي موضوع يدور حول أي حدث من أحداث القصة، حيث إن القصة 

 .لوضوح السردية الرقمية ال بد أن تتسم
 املشاهد: مع املشاركة

تقوم القصة السردية الرقمية على نظام املشاركة مع املشاهد واستخدام عقله وخميلته سواء كان 
مج تعليمي، فال بد من إقحام عقله واستخدامه يف  املشاهد لعمل درامي أو لقصة أو لرب

اية العمل   .التفكري والرد على التساؤالت أو توقع اإلجابة يف 
  قوالب السرد القصصي الرقمي: 

، ٣٦٠أّما عن القوالب اليت يسهل استخدامها، فمنها الصور الثابتة، الصور املتحركة، الصور 
، فيديو كامريا "الدرون"، البث ٣٦٠الصور ثالثية األبعاد على فيس بوك، الفيديو، الفيديو 

املوشن جرافيك، األنيمايشن،  املباشر، اخلرائط التفاعلية، االنفوجرافيك، الفيديو جرافيك،
االستطالعات، وغريها من القوالب اليت ميكن لنا استعماهلا. وطبًعا لكل قالب أسلوب خاص 

  .)52(يف السرد وخيدم غاية إيصال معلومة بطريقة خمتلفة عن القوالب األخرى



 

)97( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

شكال عّدة وبواسطة تقنيات حديثة منها   ):53(والقصص الرقمية ميكن أن تكون 
ئقي تفاعلي.   -    ميكن أن تنفذ القصة على شكل فيديو و
 .VRاالنتفاع من تقنية الواقع االفرتاضي  - 
 .ARاستخدام تكنولوجيا الواقع املعزز  - 
  .استخدام طريقة الرميكس اليت توفرها منصة يوتيوب - 
 استخدام أفالم أنيميشن. - 
 الرقمي.األلعاب اإللكرتونية التفاعلية ميكن أن تكون وسيلة للسرد  - 
  درجة. 360تصوير بتقنية  -

 عناصر القصة الرقمية:

لقصة الرقمية، لكي يسهل  )54(قدم مركز السرد القصصي الرقمي جمموعة من العناصر اخلاصة 
على الراوي أو الكاتب معرفة ما جيب أن يتوافر يف القصة الرقمية، حىت تكون منظمة ومكتملة 

السرد الرقمية مناسبة للقراء وتوصل الرسالة املطلوبة  قصة إلقاء طريقة  األركان ولكي تكون
 :بشكل مميز، وهي

 النظر وجهة
رقمية دون وجهة نظر، حيث ال بد من أن حتمل القصة الرقمية وجهة نظر  قصة  ال ميكن تقدمي

خمتلفة، وال ميكن تقدميها بطريقة جمردة مثل سرد الواقع، كما أنه ال بد من مراعاة وجهات نظر 
لغضب املشاهد نفسه يف القصة، حيث ال حيدث  صدام يف وجهات النظر ويشعر اجلمهور 

 .جتاه من قدمه الراوي أو الكاتب
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 درامي سؤال
الدرامي بشكل مثري  السؤال  ال بد أن تدور القصة حول سؤال درامي مميز، وجيب أن يطرح

هتمام املشاهد أو  الهتمام املشاهد، وجيب أن يطرح أيًضا من بداية القصة، لكي حيظى 
شاهد من خالل الرد 

ُ
شباع الرغبة لدى امل املشاهد طوال متابعة القصة، إىل أن يقوم الكاتب 

 .على التساؤل الدرامي
 عاطفي حمتوى

وضروري، لكي يشغل أكرب  جيب أن يتوافر احملتوى العاطفي يف القصة الرقمية بشكل أساسي
مساحة من اهتمام املشاهد، وذلك من خالل التأثريات واملوسيقى ونربة الصوت اخلاصة 

  .لراوي
 الصوت

يلعب الصوت دورًا أساسيا وفعاًال يف القصة الرقمية، حيث ميثل العصب الرئيسي يف القصة، 
نه حمرك أساسي هلا، لذلك وجيب أن يراعي أن الصوت ليس فقط جمرد تعليق على القصة، ولك

ثريًها إجيابيا على املشاهد وال حيدث نفورًا  ال بد من اختيار الصور املؤدية جيًدا حىت يكون 
 .وعدم رغبة يف استكمال املشاهدة

 التصويرية املوسيقى
صادق على املشاعر اليت يريد الكاتب طرحها يف القصة، وميكن  تعبري  املوسيقى التصويرية هي

نقل املشاهد من حالة إىل حالة أخرى، من خالل املوسيقى التصويرية، حيث ميكنها إضافة 
حالة من الرتقب واالنتظار لدى املشاهد، ولكن جيب احلذر عند استخدام املوسيقى التصويرية، 

 .حىت ال تكون نتائجها عكسية
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 السرعة
السرعة من العناصر املهمة يف القصة السردية الرقمية، حيث جيب أن تكون على وترية واضحة 
جدا يف عرض القصة الرقمية، إذ تعمل على نقل املشاهد من حالة وجدانية إىل حالة أخرى، 

العناصر والتعديل يف الوترية اليت ميكن إجيادها من خالل سرد األحداث، ومع مراعاة كل هذه 
لرغبة يف املتابعة  جيب مراعاة االنسجام واالتساق بني كل هذه العناصر حىت يشعر املشاهد 

  .وعدم النفور من العمل
  السابع عشر: نتائج الدراسة

  مت تقسيم نتائج الدراسة على النحو التايل:
 نتائج التحليل الكيفي. -1
 نتائج الدراسة امليدانية  -2

التصال. أوًال:   نتائج مقابالت القائمون 
  .نتائج مقابالت اجلمهورنياً: 

  نتائج اختبارات الفروض. -3
  مناقشة النتائج.-4

  نتائج التحليل الكيفي -1
ا، أغلبها اختذ الشكل املرئي ومل تعد تقتصر على عنصر  تطورت الطريقة اليت يتم سرد القصص 

ت اإلنرتنت والتطور النص فقط، بل استفادت أغلبها ــ إن مل  يكن مجيعهاــ من إمكا
التكنولوجي، وأدوات املالتيمد العديدة، فأصبحت عملية تقدمي احملتوى تقوم على احلكي 
التفاعلي من خالل عناصر الصورة والفيديو، والبث املباشر واحلديث مع اجلمهور، أو حىت 

  فيديو صامت تتخلله املوسيقى والصور واأللوان.
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ملؤسسات على توظيف طريقة السرد اخلطي أو السرد غري اخلطي، فاألول يتطلب قراءة وتعتمد ا
ا حىت النهاية، لكي تفهم ما حتكيه القصة. والثاين يف أغلبه سرد  أو مشاهدة القصة من بدا

فال يتعني على القراء مراجعة النص  غري خطي تشعيب يعتمد على توظيف عناصر مرئية خمتلفة،
سلة من أجل فهم النص. حيتوي هذا النوع من النص على العديد من مسارات بطريقة متسل

  القراءة نظرًا ألن القراء هم من يقرر تسلسل القراءة وليس مؤلف النص.
  أشكال تنوع السرد القصصي داخل مواقع الصحف اإللكرتونية:

القوالب تتنوع وتتشعب أشكال السرد القصصي لدرجة يصعب معها تقسيمها، بل تتداخل 
  واألشكال فيم بينها، وميكن ترتيبها إىل اآليت:

 سرد قصصي (بناء غري خطي).- ب    د قصصي (بناء خطي أو متشعب).   سر -أ 
ويف ذات اإلطار تتعدد األشكال يف هذا القالب الذي  سرد قصصي (بناء خطي أو متشعب):

اية) إىل  جانب تعدد الوسائط، أي خط تعد السمة الرئيسية له خطيته (ينتقل بنا بني بداية و
واحد للسرد سواء كانت القصة قصرية أو مطولة. وفيه يتم تصوير األحداث إىل حد كبري يف 

  الرتتيب الزمين، أي قول األحداث برتتيب حدوثها.
  وهذا الشكل هو األكثر انتشارًا يف الصحافة سواء سرًدا خطيا متشعًبا أو غري متشعب.

ويطلق عليه تفكيك السرد أو متزيقه، حيث وضع األحداث سرد قصصي (بناء غري خطي): 
  خارج الرتتيب الزمين. فال يتبع السرد النموذج السبيب املباشر.

: هو الشكل اخليايل الذي جيعل القارئ قادرًا على االختيار من بني بىن متعددة السرد التفاعلي
ت بديلة.من السرد مما يؤثر على السرد، مثل  ا   وضع حبكات بديلة أو 

ستخدام خمتلف أشكال احملتوى البصري   :)55(أوًال: السرد القصصي الرقمي 
ومن األشكال اجلديدة اليت ظهرت واستفادت من وجود صفحة ملعظم املؤسسات اإلعالمية 

  اخلطي:على مواقع التواصل االجتماعي ويف مقدمتها فيسبوك وكان أغلبها يتبع أسلوب السرد 
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 ميكن تقسيم البث املباشر إىل:السرد الرقمي من خالل البث املباشر: و  -1
 أسلوب املقابالت). -  Talk and walkتكلم وامشف -(احلديث للجمهور 
حلديث مع اجلمهور مباشرة والتفاعل احلديث للجمهور- أ : يف هذا النوع يقوم الصحفيون 

جتربة احلديث مباشرة للجمهور فيقوم الصحفي معهم، حيث اعتمدت بعض املؤسسات حاليا 
حلوار مع اجلمهور، يقوم بدور الراوي الذي يسرد القصص، أو األخبار، أو املعلومات بلغة 

  فصحى، أو عامية.
، بث مباشر يقدمه أحد صحافييها على صفحة املوقع على موقع 24: يف موقع القاهرة مثال

حبادث  4فاصيل إحالة كرمي اهلواري املتسبب يف وفاة التواصل االجتماعي فيسبوك، بعنوان " ت
ت" دقائق، يقدمه الصحفي بنفسه داخل  8.8مدة البث  )56(الشيخ زايد إىل حمكمة اجلنا

لتعليق واإلعجاب أو إعادة املشاركة. لطبع يتفاعل اجلمهور مع الصحفي   صالة التحرير، و

  
  على فيسبوك 24على صفحة القاهرة ) منوذج لقالب البث املباشر مع اجلمهور1شكل (
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

يف هذه النوع يشرح الصحفي ما حيدث : talk and walkبث مباشر تكلم وامش - ب
حوله يف ميدان احلدث أو الواقعة اليت يغطيها، وقد جيري بعض املقابالت وهو سائر مع 

  شخصيات وأبطال احلدث.
))  بعنوان:يف جريدة الوطن، لقاء الصحفي مع بعض األشخاص يف بث مثال :  ((كوكسال 

حلوار مع »: أقصر بنت يف مصر«املصري جايب بوكيه ورد لـ أ يف ضهرك. يقوم الصحفي 
  ).57( دقيقة 11.57شخصيات موضوع التقرير ويظهر وهو يسري معهم ويتحدث ومدة الفيديو

  
  ) منوذج لقالب البث املباشر بطريقة "تكلم وامش" على صفحة الوطن بفيسبوك2شكل (

  املقابالت على اهلواء مباشرة من األستديو أو من امليدان.- ج
حيث يقوم املذيع أو الصحفي مبحاورة الضيف مباشرة "اليف" وهو يف موقع احلدث أو داخل 

  منزله.
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

حياة" ضحية التعذيب على يد زوجها: ما  "مثال: يف جريدة اليوم السابع بث مباشر بعنوان: 
تبدو فيه الشاشة جزئني، جزء تظهر  )58("..أ وأخو من إيديهكانش طبيعي واجلريان أنقذوين 

فيه اإلعالمية داخل أستديو، واآلخر املصدر الذي يظهر وحياورها بشكل مباشر، حيث توجه 
  دقيقة. 3:57اإلعالمية أسئلة إىل املصدر وجتيب على كل سؤال، ومدة الفيديو 

  
بقاعة األستديو بصفحة اليوم السابع ) منوذج لقالب البث املباشر على اهلواء 3شكل (

  بفيسبوك
مثال: يف جريدة املصري اليوم بث مباشر، بعنوان" أول ظهور ملعلمة املنصورة "آية يوسف" :"  

مدة الفيديو ) 59("كل الناس رقصت يف الرحلة لكن مت استهدايف وكنت هانتحر من كالم الناس
ا بعض األسئلة وتسرد فيه قصة ما ، تظهر فيه املصدر و صوت الصحفي فقط، ويسأهل25.05

  حدث معها.
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
) منوذج لقالب الفيديو بطريقة البث املباشر مع أحد املصادر بصفحة املصري 4شكل (

 اليوم على فيسبوك
أي مشاهدة الفيديو  السرد الرقمي من خالل الفيديو الصامت( بطاقات الصور) -2

حركة الفيديو يسرد قصة  بدون مساع أصوات وجمرد نص يظهر على الشاشة ويتحرك مع
 الفيديو.

فيديو صامت لتغطية قضية حنني حسام بعنوان "من داخل  24مثال: يف موقع القاهرة 
لبشر"  3:30، مدة الفيديو )60(احملكمة".. تفاصيل حماكمة حنني حسام يف قضية االجتار 

على الشاشة دقيقة، تظهر فيه بعض املشاهد من داخل احملكمة مع خلفية موسيقية ونص يظهر 
  فيه سرد لوقائع احلدث.
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
  على فيسبوك 24) منوذج لقالب الفيديو الصامت بصفحة القاهرة 5شكل (

على فيسبوك بعنوان " هاين شاكر يضع شروط  24: فيديو صامت بصفحة موقع القاهرة مثال
لنقابة ومحو بيكا يرد: موافق أ عايز أكل عيش" ت  الفيديو ، مدة )61(لقبول مطريب املهرجا

يظهر فيه صورة موضوع اخلرب و الفنان هاين شاكر وخلفية موسيقية ونص متحرك على   3:20
  الشاشة يسرد وقائع اخلرب.
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
  على فيسبوك 24) منوذج لقالب الفيديو الصامت بصفحة القاهرة 6شكل (

لعربية فيديو صامت تصحبه موسيقى فقط، يظهر فيه نص كتايب  مثال: يف موقع الكوميكس 
على الشاشة يسرد فيه قصة حياة بطل الفيديو ، بعنوان " لن تصدق ماذا حدث ألشهر 

  دقيقة. 5:30مدة الفيديو  62مصارع يف التسعينات و ملاذا اختفى فجأة و أين هو اآلن؟
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  
لعريب على فيسبوك7شكل (  ) منوذج لقالب الفيديو الصامت بصفحة الكوميكس 

هو الفيديو املدعوم بعناصر  Graphicalالسرد الرقمي من خالل االنفوفيديو  -3
 جرافيكية وحيتوي على بعض اخلرائط واألرقام، أو التمثيالت البيانية.

  درجة: 360فيديو -4
وهو الفيديو الذي ميكن سحبه ميينا ويسارًا لرؤية بقية املشهد املختفي خلف الكامريا، أو 
استخدام نظارات الواقع االفرتاضي لتنتقل من حميطك احلقيقي إىل حميط افرتاضي حترك فيه 

يف دعم هذه   وفيسبوك يوتيوبوقد بدأ  عنقك حبرية وكأنك واقف يف مكان وزمان آخرين،
هذه التقنية يف تقدمي بعض . وقد وظفت بعض املنصات اإلعالمية 630152التقنية يف 
 املعلومات.

  )64( عن تعلُّم مبادئ قيادة الطائرات. 360مثال: يف موقع مصراوي، فيديو بتقنية 



 

)108( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  
على صفحة مصراوي "هو وهي" على  360) منوذج فيديو بتقنية 8شكل (

  فيسبوك
 السرد الرقمي من خالل ستوري فيديو(فيسبوك) -5

من خالل اجلزء العلوي من الشاشة، حيث  Storiesطريقة يتيحها فيسبوك إلنشاء قصص 
عبارة عن نص مكتوب، أو صورة، أو فيديو، أو صوت، أو أي  Storyميكن إضافة قصة 

ساعة  24شيء يرغب املستخدم يف مشاركته مع أصدقائه، على أن يستمر وضع القصة مدة 
  فقط.

األخبار من خالل النص أو وحاليًا تستخدم املؤسسات الصحفية تلك التقنية لعرض بعض 
  الصور أو الفيديو.



 

)109( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  )65( مثال: ستوري خرب على بروفايل موقع الشروق. 

  
 ) منوذج لفيديو ستوري خرب على صفحة موقع الشروق على فيسبوك9(شكل

 
 
 
 
 

  )66(عبارة عن فيديو Girls Spaceمثال من صفحة موقع 



 

)110( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
على  Girls space) منوذج لستوري فيديو متحرك على صفحة موقع 10شكل (

  فيسبوك
 ستوري الصور املتسلسلة: -6

تظهر بشكل متتاٍل وراء بعضها  storyنفس فكرة الستوري الفردي، ولكن تعرض أكثر من 
  البعض.

 السرد الرقمي من خالل فيديو مبثابة نشرة تلفزيونية:  -7
 تقدم بعض املؤسسات الصحفية اآلن نشرة تلفزيونية عرب صفحتها على فيسبوك.

نشرة فنية يقدمها موقع املصري اليوم، بعنوان "أمحد عز يبدأ تصوير أول مشاهده يف مثال: 
 4:26مدة الفيديو  )67(قد يثري أزمة يف الدراما الرمضانية،» بلو«.. و3مسلسل االختيار 

  دقيقة، تظهر فيه الصحفية داخل األستوديو وتسرد تفاصيل األخبار.



 

)111( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
  املصري اليوم" على فيسبوك") منوذج لفيديو نشرة بصفحة موقع 11شكل (

،  تقدمه الصحفية من داخل موقع املؤسسة، ) 68("24مثال: نشرة إخبارية من موقع "القاهرة 
  بعنوان:

درجات، وسيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة"  5"اخنفاض شديد بدرجات احلرارة يصل إىل 
  دقيقة. 4:26، مدة الفيديو 



 

)112( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
  " على فيسبوك24) منوذج لفيديو نشرة بصفحة موقع "القاهرة 12شكل (

 
 السرد الرقمي من خالل القصص والتقارير: -8

وهنا يتم سرد املعلومات واألخبار يف شكل تقرير مرئي يصحبه صوت يف اخللفية، وقد يتم 
لقصة   أو اخلرب.التصوير يف موقع احلدث أو تسجيل لقاءات مع شخصيات هلا عالقة 

لتعدي على مثال: فيديو تقريري بصفحة موقع اليوم السابع "  بعد إمتام التصاحل شقيق املتهم 
مدة الفيديو )، 69(سيارة شدوى احلضري ينهي إجراءات دفع الكفالة رمسيا بعد إمتام التصاحل"

  دقيقة. 5:20



 

)113( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
  ) منوذج لفيديو تقريري بصفحة اليوم السابع على فيسبوك13شكل (        

 
ئقي القصري": -9  السرد الرقمي من خالل "الو

عبارة عن فيديو يسرد معلومات متسلسلة حول بعض اإلجنازات او اإلجراءات او االحداث 
 املتتابعة.

، 2021االكتشافات العلمية يف مثال: فيديو يف صفحة "عدسة مصراوي" على فيسبوك، أهم 
  صوت يف اخللفية. مع وجود) 70(دقيقة 2:26مدة الفيديو 



 

)114( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  
ئقي بصفحة عدسة مصراوي على فيسبوك14شكل (   ) منوذج لفيديو و

  السرد الرقمي من خالل فيديو حيكي جتربة شخصية:- 10
يف إحدى  وفيه تظهر شخصية قد تكون مشهورة او معروفة للجمهور وتنقل جتربتها الشخصية

 املوضوعات.
 ينشر العديد من الفيديوهات اليت حتكي جتارب املشاهري.  Girls Spaceمثال: موقع 

 5:9مدة الفيديو  "سنة 16جال هشام تعرتف: "بروح لدكتور نــفــســي من وأ عندي مثال: 
  دقيقة.



 

)115( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 
 girls space) منوذج لفيديو جتربة ذاتية ألحد املشاهري بصفحة 15شكل (

  السرد القصصي الرقمي (البناء التشعيب):  - ب
اية إىل متشعب ومرتابط ميكن أن تكون له  انتقل السرد من اخلطي الذي ينتقل بنا بني بداية و
ت خمتلفة ال حيددها الراوي /الصحفي، بل حيددها املستخدم مثل القصة الرقمية  ا ت و بدا

واليت ميكن أن  transmedia storyالتفاعلية اليت تعتمد وسائط متعددة وهو ما يسمى 
قالب خطي أو متشعب. وهنا ال يوجد خط واحد للسرد، بل تشعبات خمتلفة، قد  تكون يف

لقصة. لكن ال يعرف الصحفي وال أي شخص آخر كيف  تكون هناك نقطة أوىل للقائك 
بعته منها وما الذي تركته من أجزائها املتعددة. حبيث يتم تناول  بعت تلك القصة. ما الذي 

 القصة من زوا خمتلفة.
  



 

)116( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ستخدام تقنية -1   Cross Media,Transmediaالسرد الرقمي 
الكروس ميد أو اإلعالم املتقاطع، إىل اخلربات املتكاملة عرب  Cross mediaيشري مصطلح 

وسائط متعددة مبا يف ذلك اإلنرتنت والفيديو واألفالم والبث وتلفزيون الكابل واألجهزة احملمولة 
وعادًة ما يتضمن اجلانب اإلعالمي اجلديد من "جتربة والطباعة والراديو.  DVD وأقراص

ا جتربة (غالًبا ما تكون  الوسائط املتعددة" مستوى معيًنا من تفاعل اجلمهور. بعبارة أخرى، إ
قصة من نوع ما) "نقرؤها" من خالل مشاهدة األفالم، أو االنغماس يف رواية، أو ممارسة لعبة، 

لضرورة مفهوًما جديًدا بشكل خاص يف حني أن اإل .أو ركوب اخليل، إخل عالم املتقاطع ليس 
ت، على سبيل املثال، منذ فرتة طويلة دمج رسائل موحدة عرب وسائط  - فقد حاولت اإلعال

الت إىل التلفزيون  فإن النمو السريع للتكنولوجيا الرقمية  -متعددة من اللوحات اإلعالنية إىل ا
 .)71( رية يف توظيف الكروس ميدأدى إىل كثري من التغيريات اجلذ

Transmedia ترانسميد هو مصطلح ابتكره هنري جنكينز وهو مشابه جًدا ملصطلح
الوسائط املتعددة. يف الواقع، ميكن اعتبارها مرادفات بشكل صحيح. يف كلتا احلالتني، يشريون 

سيكون  إىل جتارب وسائط مرتابطة ومتكاملة حتدث بني جمموعة متنوعة من الوسائط.
االختالف الرئيسي هو الرتكيز على التفاعل. تتطلب االتصاالت عرب الوسائط دورًا استباقيا من 
قبل اجلمهور للتفاعل مع التجربة واملشاركة بشكل مباشر ومشاركة أكرب. بشكل عام، على 

  )72( الرغم من ذلك، فإن الوسائط املتعددة والرتانسميد قابلة للتغيري إىل حد ما.

ستخدام تقنية وي  Longعلى قالب خطي مطول Cross mediaعتمد السرد الرقمي 
form   وهذه القصص املطولة جتمع مواد خمتلفة من نص وصوت ورسوم بيانية، فنسمع ،

 Scrollytellingونرى ونقرأ ونشعر أننا جزء من القصة، وتعتمد هذه القصص أسلوب 
  إىل أسفل).(الذي يعين رواية القصص عرب حتريك الفأرة 



 

)117( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

عبارة عن ملف رمبا يضم حتقيًقا  يف ملفات الكروس ميد فتأيت عناصر بنية القصة الرقمية
(نص + صورة رسوم بيانية وتوضيحية مقاطع فيديو+ انفوجراف+   صحفيا أو تقريرًا ويضم

  صورة مستندات للتوثيق+ يكتب النص الصحفي على خلفية+ املزج بني األلوان). 
عمل إعداد القصة الصحفية يف ملفات الكروس ميد من (قصة+ صور+  ويتكون فريق

  جرافيك+ تنفيذ+ إشراف عام).
:( موقع مصراوي  -وهناك بعض املواقع اإللكرتونية املصرية اليت تقدم ملفات كروس ميد

  الدستور).-الوطن -الكونسلتو
لية مع القراء وذلك من القصص الصحفية بطريقة تفاع ابتكرت مواقع مصرية تقنية جديدة لسرد

أجل كسر حدة امللل، وتوظيف الوسائط املتعددة يف ملف صحفي واحد يشارك يف إعداده 
  .فريق متعدد التخصصات يتعاون مًعا يف سبيل إجناح املوضوع الصحفي

" منطًا حديثًا يف سرد القصص الصحفية، طبقته ثالثة من املواقع  تعترب قصص "الكروس ميد
صرية، وذلك من خالل توظيف أشكال خمتلفة من الوسائط املتعددة يف امللف اإلخبارية امل

الصحفي الذي ينتجه فريق العمل داخل غرف األخبار وذلك من أجل جذب أكرب عدد من 
  .القراء ملتابعة املوضوعات الصحفية اليت ينتجها املوقع
"؛ ومن أهم التجارب املصرية الرائدة يف توظيف تقنية  ، وموقع"مصراوي" موقع "الكروس ميد

عتمادها على فريق عمل وذلك "الوطن" ، وموقع"الدستور" من أجل إنتاج . وتتسم هذه املواقع 
ستخدام هذه التقنية احلديثة، فنجد أن هناك مصورًا صحفيا يصور   ملفات صحفية 

حثًا جيمع املواد  عداد رسوم اجلرافيك املعلوماتية، و الفيديوهات، وهناك أشخاًصا يقومون 
ختيار املوسيقى املناسبة لطبيعة املوضو    )73(.عالصحفية اليت يتطلبها املوضوع، وشخًصا يقوم 



 

)118( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

مثال: يف حتقيق صحفي نشر مبوقع مصراوي حتت عنوان "صفقة كورو ..كيف خالفت املعامل اخلاصة 
 .2020مارس 25بتاريخ  )74(قرار احلكومة مبنعها من إجراء التحاليل؟

  
  ) منوذج جلزء من ملف كروس ميد مبوقع مصراوي16شكل (

مضامني الشأن املصري السياسية واالجتماعية ويعد موقع مصراوي مبثابة بوابة عامة يتناول كافة 
 .CrossMediaواالقتصادية ينشر حتت عنوان ملفات

ت. -2   سرد القصة الرقمية عرب تقنية الكروس ميد مع صحافة البيا
ت، و  ميز ملفات كروس ميد مع حمتوى من صحافة البيا جاء يف تعريف املوقع يقدم موقع انفو

نتاج أشكال جديدة أنه مبثابة أستوديو  ت، يقوم  إبداعي متخصص يف الصحافة والبيا
ت، تصميم املعلومات، ورواية القصص خالقني  لالتصال املرئي. فيجمع املوقع بني علم البيا

  .جتربًة رقميًة تسعى إىل نشر املعرفة بني اجلمهور



 

)119( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ث من مثال:يف قصة صحفية نشرت على املوقع حتت عنوان" مراكز الشباب تسقط اإل
ا"   )75(حسا

  
ميز1) جزء 17شكل (   من ملف كروس ميد مبوقع انفو

 
ميز 2) انفوجراف جزء18شكل (   من ملف كروس ميد مبوقع انفو



 

)120( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

مثال: صفحة موقع املصري اليوم على فيسبوك قدمت انفوجراف بعنوان" دليلك إىل حممية أبو 
  76جالوم"

  
  اليوم) انفوجراف مبوقع املصري 19شكل (

  



 

)121( 
  

 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

ستخدام احملتوى املسموع:   نًيا: السرد القصصي الرقمي 
  يت احملتوى املسموع اآلن كقالب آخر من قوالب السرد الرقمي، ومن أنواعه: 

ستخدام البودكاست:-1   السرد القصصي الرقمي 
ا تعكس حرص املنافذ اإلعالمية على  كانت القيمة األساسية لظهور صحافة البودكاست أ

مني مصادر جديدة مستدامة للتمويل يف هذا العصر الرقمي اجلديد. و  انتشرت جتربة االبتكار و
ا جنحت يف تقدمي خدمة خربية  البودكاست يف أمريكا والدول األجنبية على حنو سريع، حيث إ
وقصصية وثقافية تلمس اهتمامات مستمعيها، وميكنهم حتميلها واالستماع هلا يف أي وقت 

ن مع أي نشاط آخر يقومون به، دون احلاجة للتفرغ له على عكس احملتوى املرئي، وقد لتزام
جاءت أمهيته عامليا من تلك النقطة حتديًدا، على عكس العامل العريب الذي يفضل مجهوره 
احملتوى املرئي، مما يفسر سبب انتشار البلوجرز واليوتيوبرز ومؤخرًا التيكتوكر عن مقدمي حمتوى 

است، على الرغم من احتياج ذلك احملتوى للتفرغ ملشاهدته، ولكن يظل هناك فصيل البودك
يفضل االستماع إىل حمتوى ما سواء كان الراديو أو قائمة أغاين وغريها جبانب قيامه بعمل ما ال 
حيتاج إىل الرتكيز مثل القيادة، أو أثناء السفر، وغريمها، وذلك يتطلب إما وجود بث قوي للقناة 

اعية يف حميطه، أو خدمة إنرتنت، وهو ما ال حيتاجهما البودكاست حيث ميكن حتميله اإلذ
  ).FM )77 واالستماع له يف أي مكان وأي وقت بدون احلاجة لشبكة إنرتنت أو 

  )78(22مثال: من التجارب العربية، بودكاست موقع رصيف 
للغة العربية من خالل مقاربة أنه "منرب إعالمي مستقّل خياطب ماليني القرّاء جاء يف تعريفه 

مبتكرة للحياة اليومية يف عاملنا، حترص على احرتام العادات والتقاليد احمللية لشعوب املنطقة. 
  ".22متصل بنبض الشارع العريب ويطرح قضا تعين دوله الــ 22رصيف
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ة مثال: "قصة صحفية بعنوان: مدونة صوتية: جتربيت مع جسدي كامرأة حامل وأم" عن  معا
املرأة أثناء شهور احلمل، حتكي القصة على لسان البطلة يف شكل مكتوب ومسموع، مدة 

  دقائق. 5البودكاست 

  
  22) منوذج لتوظيف البودكاست يف موقع رصيف 20شكل (

  لثًا: السرد التفاعلي اخليايل
  Immersive Journalismالسرد الرقمي من خالل الصحافة الغامرة  -1

يت النوع الثالث من السرد، وهو السرد التفاعلي والقصة التفاعلية وميثل بعًدا ويف هذا  النوع 
ت أخرى حتول  لث على األقل بعد بعدي الفيديو، وإمكا ضافة بعد  جديًدا يف السرد 

ت إىل خيارات، واملستخدم إىل فاعل، الراوي إىل مساعد، ت والنها وتصبح لكل  والبدا
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عتمادها على تقنيات الواقع االفرتاضي فتس مستخدم قصة.  Virtualمى الصحافة الغامرة 
Reality  أو الواقع املعززAugmented Reality حيث خيلق الواقع االفرتاضي.

ن جتعلك  لثًا للسرد يقوم على أمرين أساسيني: التفاعلية اليت ميكن أن تصبح كاملة  بعًدا 
شعر املستخدم/املشارك أنه كان فعًال هناك. ويعيد الواقع جزًءا من القصة، وصناعة التجربة إذ ي

االفرتاضي إنتاج الفضاء أو املكان احلقيقي حيث حدثت القصة، ولكن يضاف إىل ذلك 
ملسرح التفاعلي أو االرجتايل. هنا  إمكانية مشاركة القصة. والواقع االفرتاضي شبيه إىل حد ما 

ومقاربة املسار تعرف السرد  إىل مسار ديناميكي.يصبح السرد غري حمدد مسبًقا، بل يتحول 
وبذلك ينقلنا الواقع  ) (storifiction)79( على أنه نتيجة عملية حتويل الوقائع إىل قصة 

عرب   storyliving)االفرتاضي إىل ما ميكن تسميته جتريب القصة حيث يعيشها املستخدم(
اث، ويعطي معىن هلذه " ويكتشف املكان الذي تدور فيه األحدAvatarما يسمى "

  ).80(التجربة

جلأت بعض الصحف الورقية إىل توظيف تقنية الواقع املعزز يف منتجها الصحفي يف حماولة منها 
ت حماصرًا  للصمود وسط املنافسة والتطور التكنولوجي املتسارع واالحتفاظ جبمهورها الذي 

م فكرة استغالل الواقع املعزز يف وتقو بكمٍّ هائل من الوسائل والوسائط اإلعالمية املختلفة. 
ا تكون متوفرة يف متاجر  الصحافة الورقية على امتالك الصحف الورقية لتطبيقات رقمية خاصة 

، وبعد حتميلها ميكن لقارئ الصحيفة فتح التطبيق وتوجيه كامريا هاتفه  iosتطبيقات أندرويد و
يكون صورة متحركة أو فيديو أو خريطة حنو الصورة املرفقة للمقال فيظهر له مشهد افرتاضي قد 

  .أو رسم ثالثي األبعاد وغريها العديد من األشكال التوضيحية والوسائط املتعددة
  Alive News األسرتالية عرب تطبيق  Sunday Telegraphفهناك جتربة جريدة

، وهو تطبيق ميكن للقراء تشغيله على اهلاتف الذكي أو اجلهاز  IOSمبستخدمي أجهزةاخلاص 
اللوحي مث مترير كامريا اجلهاز على الصور املطبوعة يف اجلريدة ومشاهدة هذه الصور تتحول على 
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الشاشة إىل فيديوهات تقدم شرًحا مدعًما بتصاميم جرافيك توضيحية وغريها من الوسائط 
  )81(الرقمية

  
  Sunday Telegraph) منوذج لتوظيف الواقع املعزز يف جريدة 21شكل (

 وعربًيا هناك حماولة من مؤسسة اجلزيرة للطباعة والنشر السعودية ملواكبة هذا التطور عرب تطبيقها
Jazirah Snap -Alاملتوفر على متجري أندرويد وIOS  هذا التطبيق من اجلريدة ،

السعودية يعمل على حتويل بعض الصور املتواجدة يف نسختها الورقية إىل وسائط متعددة 
تفاعلية بعد توجيه كامريا اجلهاز الذكي حنوها، مع العلم أن جتربة اجلزيرة مل تكن التجربة العربية 
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ال، حيث حاولت كل من النهار اللبنانية وا م البحرينية أيًضا االستفادة الوحيدة يف هذا ا أل
ا الورقية  .)82(من هذه التكنولوجيا املعززة لرقمنة خدما

  
  ) منوذج من توظيف الواقع املعزز يف جريدة اجلزيرة السعودية22شكل (

ستخدام األلعاب السرد -2   الرقمي 
على  اجتهت بعض املؤسسات إىل استخدام األلعاب يف سرد القصص. فحىت يطلع املستخدم

القصة عليه أن يلعب أو يشارك. وتساعد األلعاب على التفسري والتبسيط خاصة عندما تكون 
املسائل معقدة. ويعترب السرد يف اللعبة خطي إال أنه جيعل املستخدم مشارًكا. فيكون على 
القارئ مثًال مجع معلومات خفية خالل اللعبة أو متابعة خطوات حمددة. وأيًضا ليس هناك 

 بني زمن األحداث وزمن الرواية ألن القصة تتشكل وقت اللعب. اختالف
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  Syrian Journey: Choose yourبعنوان" )BBC world )83مثال: على 
own  escape route  تطلب منك هذه اللعبة أن تلعب دور الجئ سوري وتتخذ قرارات

رب وكيف. قم بتشغيل هذه اللعبة مرتني، واختاذ قرارات خمتلفة يف   بشأن كيفية اهلروب وأين 
كل مرة وتكرار اإلبالغ عن شعورك وما تعلمته. غرد ببعض األفكار بعد كل تكرار للعبة وشيء 

  تعلمته.

  1جزء -األلعاب اإللكرتونية يف السرد الرقمي مبوقع يب يب سي ) منوذج لتوظيف 23شكل (
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  2جزء -) منوذج لتوظيف األلعاب اإللكرتونية يف السرد الرقمي مبوقع يب يب سي 24شكل (

  

  3جزء -) منوذج لتوظيف األلعاب اإللكرتونية يف السرد الرقمي مبوقع يب يب سي 25شكل (
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  نتائج الدراسة امليدانية -2
  عينة اجلمهور:أوًال: 

  خصائص العينة  
 النوع- أ

ث%، بينما مثلت 44.7الذكور نسبة مثلت % من إمجايل حجم 55.3النسبة األكرب  اإل
  ). 150العينة (

 العمر- ب
 سنة  )35 إىل 18 ( من العمرية الفئة يف املبحوثني عينة أعمار أن تبني العمر، حيث من أما

)  54إيل  36( بني ما العمرية الفئة ومثلت العينة، حجم إمجايل من %44.7  نسبتهم بلغت
 سنة ونسبتهم 55ال سن كبار السن فوق وهم األقل النسبة وجاءت العينة، % من32سنة  

.ورمبا يرجع ذلك إىل أن كبار السن رمبا جيدون صعوبة يف التعامل مع التكنولوجيا  23.3%
ألجيال األصغر.   مقارنة 

  امتالك املبحوثني ألجهزة 
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  ) امتالك املبحوثني ألجهزة إلكرتونية26شكل (
لشكل ( )، فإن الغالبية العظمى من املبحوثني ميتلكون أجهزة هاتف ذكي 26كما هو مبني 

  %).64.7%)، وأجهزة حاسوب حممول بنسبة (70.7(
  تفضيل املبحوثني للمحتوى 

ا على ا إلنرتنت يف املواقع املختلفة، وبسؤال املبحوثني عن تفضيلهم لشكل املضامني اليت يتابعو
م يفضلون احملتوى الذي يوظف خمتلف وسائط 68أوضحت النسبة األكرب من املبحوثني % أ

 ,Tran 2015( وهو ما يتفق مع نتائج دراسة املالتيميد من نص، وصوت، وصورة، وحركة
م يفضلون احملتوى املسموع فقط، 20.7وأوضح  .)85()2017(نعيمةو)  84()  فيما %أ

  % من املبحوثني يفضلون احملتوى املكتوب فقط.11.3جاءت النسبة األقل 
وتعكس النسب درجة تفضيل املبحوثني للمحتوى التفاعلي الذي يوظف العديد من 
وسائط املالتيميد بصورة أكرب من احملتوى الصامت الذي حيتوي على عنصر واحد فقط. 

  .theory coding Dualي وهو ما أشارت إليه نظرية الرتميز الثنائ
أوضحت النسبة  وبسؤال املبحوثني عن املصدر الذي يتابعون من خالله مضامينهم املفضلة،

م يتابعون مضامينهم املفضلة عرب موقع التواصل االجتماعي 66.7األكرب من املبحوثني  % أ
م يتابعون مضامينهم املفضلة عرب إذاعات اإلنرتنت والراديو، 60.7فيسبوك، وأوضح حنو  % أ

لدخول إىل املواقع اإللكرت 28.7فيما أوضح حنو  م يتابعون مضامينهم املفضلة  ونية % أ
ت املبحوثني حجم تفاعلهم على مواقع التواصل االجتماعي  املختلفة.  وتعكس إجا

  كمصدر للمعلومات.
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  خصائص احملتوى الرقمي الذي يفضله احملوثني:

التصال1جدول (   ) خصائص احملتوى الرقمي من وجهة نظر القائمني 

  العبارات
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب

  7  0.791  2.33 .أفضل أن تكون األخبار يف شكل قصة يتم سردها كما احلكاية أو الرواية
  2  0.555  2.60 .جتذبين القصص اليت يتم سردها يف شكل فيديو وصور متحركة

  3  0.535  2.57 .أفضل أن يكون هناك صوت حيكي القصة مع وجود صور
  1  0.540  2.61  .القصص اليت أشاهدها أفضل أال يزيد وقتها عن دقيقة

 عندما تقوم املؤسسة اإلعالمية بتقدمي القصة اخلربية يف أكثر من منصة
Multiplatforms media   راديو وتلفزيون وصحافة وسوشيال)

يل) فإن ذلك يثري القصة وحيقق انتشارًا أكرب. - ميد   تطبيق مو
2.55  0.537  4  

ت يف شكل إنفوجراف( تصميم ملون  أفضل تلخيص املعلومات والبيا
 يلخص عناصر املوضوع يف شكل توضيحي)

2.50  0.564  5  

ستخدام تقنية  Cross mediaتقدمي بعض املواقع امللفات الصحفية 
(أو اإلعالم املتقاطع، والذي يشري إىل اخلربات املتكاملة عرب  الكروس ميد

 وسائط متعددة مبا يف ذلك اإلنرتنت والفيديو واألفالم والبث وتلفزيون
والطباعة والراديو) فإن ذلك  DVD الكابل واألجهزة احملمولة وأقراص

ً ويعطي خيارات خمتلفة للتصفح   .النمط من التقدمي يعد جذا

2.50  0.564  7  

ا تتيح يل التفاعل مباشرة  أفضل طريقة البث املباشر يف عرض القصص أل
  .مع الشخص املتحدث

2.50  0.552 6 

(البودكاست أحد وسائط اإلعالم الرقمي، وهو عبارة  podcast جتربة
عن سلسلة وسائط متعددة أو حلقات صوتية أو مرئية، واليت ميكن االشرتاك 

ا أو متابعتها، حبيث يتم تبليغ املشرتك عند نشر أي حتديث، وميكن 
إلنرتنت)  ا بدون االتصال  للمشرتك حتميل احللقة واالستماع هلا أو مشاهد

هامة وأثرت احملتوى وتتيح يل عودة االستماع إىل مضاميين املفضلة تعترب 
 .حسب وقيت

2.47  0.575  8  
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موع   150  ا

ستخدام املقياس الثالثي يف استمارة االستبيان، والذي متثل يف  ت اجلدول السابق  توضح بيا
لإلجابة على العبارات اختيارات (موافق إىل حد ما، غري موافق) ليختار منها املبحوث ما يناسبه 

ت املبحوثني تفضيلهم ملتابعة القصص املقدمة يف شكل  املطروحة يف االستمارة. عكست إجا
م مرتبة كالتايل، وفًقا للمتوسط احلسايب لكل عبارة:   حمتوى بصري، حيث جاءت تفضيال

ا يف شكل96يفضل غالبية اجلمهور  فيديو عن  %يف املقدمة أال يزيد وقت القصة اليت يتابعو
م ملتابعة 95دقيقة واحدة. ويف املرتبة الثانية وبنسبة  % رجح معظم املبحوثني أن أهم ما جيذ

م 89ويف املرتبة الثالثة، أكد قصة ما أن تعرض بشكل فيديو يضم عناصر متحركة.  % أ
أن يكون هناك صوت حيكي القصة مع وجود صور. ويف املرتبة الرابعة  يفضلون يف قصصهم

% يفضل اجلمهور فكرة أن تقوم املؤسسة اإلعالمية بتقدمي القصة اخلربية يف 86سبة وبن
(راديو وتلفزيون وصحافة و سوشيال  Multiplatforms Media أكثر من منصة

يل) فإن ذلك يثري القصة وحيقق انتشاًرا أكرب.ويف املرتبة اخلامسة،  - ميد تطبيق مو
ت يف شكل إنفوجراف، ويف% يفضل اجلمهور فكرة تلخي81وبنسبة   ص املعلومات والبيا

ا 79وبنسبة  املرتبة السادسة، % يفضل املبحوثون طريقة البث املباشر يف عرض القصص، أل
% يفضل 78ويف املرتبة السابعة، وبنسبة  .تتيح هلم التفاعل مباشرة مع الشخص املتحدث

ستخ   Cross Mediaدام تقنية اجلمهور فكرة تقدمي بعض املواقع امللفات الصحفية 
ً ويعطي  الكروس ميد (أو اإلعالم املتقاطع) والسبب أن ذلك النمط من التقدمي يعد جذا

تعترب هامة  Podcast %، جتربة78خيارات خمتلفة للتصفح، ويف املرتبة الثامنة، وبنسبة 
  .وأثرت احملتوى وتتيح يل عودة االستماع إىل مضاميين املفضلة حسب وقيت
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  ) خصائص احملتوى الرقمي الذي يفضله املبحوثون27ل (شك

  

  ) تفضيالت املبحوثني خلصائص احملتوى البصري28شكل (
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

لنظر إىل الشكل ( % من املبحوثني يفضلون سرد احملتوى من خالل 84) أعاله جند أن 28و
تعتمد % أيًضا طريقة الفيديو اليت 64.7أسلوب البث املباشر الذي يقدمه الصحفي. ويفضل 

ت  على تقدمي صور متتالية وعليها نص مكتوب يتحرك من دون صوت. وتعكس إجا
  املبحوثني تفضيلهم للمحتوى املرئي املدعم بعناصر الصوت والصورة واحلركة.

  

  ) يوضح أسباب اجنذاب اجلمهور ملتابعة احملتوى29شكل (
  

لنظر إىل الشكل ( % ملتابعة احملتوى الرقمي 80)، جند أن أكثر ما جيذب غالبية املبحوثني29و
ا هذا احملتوى، ويليه بنسبة  % أن يكون هذا احملتوى متاًحا عرب 63.3هو الطريقة اليت يُقدم 
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

يت نوع املضمون يف-راديو  -سوشيال ميد-أكثر من وسيلة (موقع إلكرتوين  تلفزيون)، مث 
  %.31.3املرتبة األخرية بنسبة 

  

  ) تفضيالت اجلمهور لعرض املضامني اجلادة30شكل (
لشكل فإن غالبية املبحوثني    % يفضلون أن تقدم املضامني اجلادة بشكل مرئي.61.3كما هو مبني 
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  
  ) تفضيالت اجلمهور لعرض املضامني اخلفيفة31شكل (

  % يفضلون أن تقدم املضامني اخلفيفة بشكل مرئي أيًضا.45.3كذلك فإن النسبة األكرب من املبحوثني 
  فروض الدراسةنتائج اختبارات  -3

م الفرض األول:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املبحوثني عينة الدراسة تؤثر يف تفضيال
) املكتوب (لطريقة متابعة احملتوى الرقمي تعزي إىل  أو املسموع أو املدعم بكل عناصر املالتيميد
  .السن)-املتغريات الدميوجرافية (النوع

) الفروق اإلحصائية يف تفضيالت اجلمهور لطريقة متابعة احملتوى الرقمي وفًقا 2جدول (
  للنوع والعمر

  االختبار  االحنراف  املتوسط  ن  جمموعات العينة
مستوى 
  املعنوية

  الداللة

  النوع
  0.76591  2.4776  67  ذكور

T=1.426 0.156  
  
ث دالغري    0.61641  2.6386  83  إ
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  العمر

  0.57970  2.7612  67  35إىل  18

6.201F= 0.003  
  
  دال

  0.68417  2.5000  48  54إىل  36
عام  55

  فأكثر
35  2.2857  0.78857  

جلدول، الختبار مدى وجود فروق بني املبحوثني حبسب النوع تؤثر يف  كما هو مبني 
م لطريقة متابعة احملتوى الرقمي، قامت الباحثة حبساب قيمة  حيث بلغت قيمتها Tتفضيال

  ، وهي نسبة غري دالة إحصائيا.0.156، عند مستوى معنوية 1.426
 يؤثر يف طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى وهو ما يظهر أن النوع سواء ذكر أو أنثى ال

املفضل له سواء بطريقة مكتوبة، أو مسموعة، أو مرئية، أو توظف كل عناصر املالتيميد 
  التفاعلية مًعا.

والختبار مدى وجود فروق بني املبحوثني تؤثر يف طريقة متابعتهم حملتواهم املفضل هلم سواء 
أو توظف كل عناصر املالتيميد التفاعلية مًعا، قامت  بطريقة مكتوبة، أو مسموعة، أو مرئية،

وهي قيمة دالة  0.003مستوى معنوية 6.201 حيث بلغت قيمتهاFالباحثة حبساب قيمة 
سنة) ألن املتوسط احلسايب هلم  35-18إحصائيا وكانت الفروق لصاحل الفئة العمرية من (

، للفئة 2.2857)، و54 إىل 36للفئة العمرية من ( 2.5000، يف مقابل 2.7612
ما يظهر أن متغري السن يؤثر يف درجة تفضيل اجلمهور لطريقة عاًما فأكثر. وهو  55العمرية 

لطريقة املكتوبة، أو املسموعة، أو املرئية، أو اليت توظف كل  احملتوى الذي يفضل متابعته 
.   وسائط املالتيمد

اخلصائص التفاعلية للمحتوى الرقمي وبني هناك عالقة دالة إحصائيا بني  الفرض الثاين:
يوظف كل عناصر - مرئي-مسموع- تفضيل اجلمهور لطريقة متابعة احملتوى الرقمي (مكتوب

.(   املالتيمد
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

  ) معامل بريسون لداللة االرتباط بني 3جدول (

تفضيل اجلمهور لطريقة متابعة احملتوى 
  املرئي)-املسموع -الرقمي (املكتوب 

  الرقميخصائص احملتوى 
 الداللة  مستوى املعنوية  قيمة بريسون
  دال  0.000  0.304

جلدول، الختبار مدى وجود عالقة دالة إحصائيا بني  تفضيل اجلمهور لطريقة كما هو مبني 
)، واخلصائص -مرئي- مسموع-متابعة احملتوى الرقمي (مكتوب يوظف كل عناصر املالتيمد

التفاعلية للمحتوى الرقمي. قامت الباحثة حبساب قيمة معامل ارتباط بريسون، وقد أظهر 
عند مستوى  0.304اختبار الفرض وجود عالقة ارتباطية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

ومن هنا تقبل الدراسة الفرض القائل بوجود عالقة دالة إحصائيا بني . 0.000عنوية م
اخلصائص التفاعلية للمحتوى الرقمي وبني تفضيل اجلمهور لطريقة متابعة احملتوى الرقمي 

).-مرئي- مسموع-(مكتوب   يوظف كل عناصر املالتيمد
  الفرض الثالث:

خصائص طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى اجلاد، وبني توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني 
  احملتوى الرقمي:

  ) معامل بريسون لداللة االرتباط بني4جدول (

طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى 
  اجلاد

 خصائص احملتوى الرقمي
 الداللة  مستوى املعنوية  قيمة بريسون
  دال  0.006  0.224

جلدول، الختبار مدى وجود عالقة دالة إحصائيا بني  تفضيل اجلمهور لطريقة كما هو مبني 
)، -مرئي-مسموع- متابعة احملتوى الرقمي اجلاد (مكتوب يوظف كل عناصر املالتيمد
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

اخلصائص التفاعلية للمحتوى الرقمي. قامت الباحثة حبساب قيمة معامل ارتباط بريسون و
 0.224رض وجود عالقة ارتباطية حيث بلغت قيمة معامل االرتباطوقد أظهر اختبار الف
ومن هنا تقبل الدراسة الفرض القائل بوجود عالقة دالة إحصائيا  0.006عند مستوى معنوية 

  خصائص هذا احملتوى. طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى الرقمي اجلاد، وبني بني 
طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني توجد  :الفرض الرابع
  خصائص احملتوى الرقمي.اخلفيف، وبني 

  ) معامل بريسون لداللة االرتباط بني5جدول (

  طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى اخلفيف
 خصائص احملتوى الرقمي

 الداللة  مستوى املعنوية  قيمة بريسون
  دال  0.007  0.221

جلدول، الختبار مدى وجود عالقة دالة إحصائيا بني  تفضيل اجلمهور لطريقة كما هو مبني 
)، -مرئي-مسموع-متابعة احملتوى الرقمي اخلفيف (مكتوب يوظف كل عناصر املالتيمد

اخلصائص التفاعلية للمحتوى الرقمي. قامت الباحثة حبساب قيمة معامل ارتباط بريسون و
فرض وجود عالقة ارتباطية حيث بلغت قيمة معامل وقد أظهر اختبار ال

ومن هنا تقبل الدراسة الفرض القائل بوجود  0.007عند مستوى معنوية 0.221االرتباط
خصائص هذا طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى الرقمي اخلفيف، وبني بني عالقة دالة إحصائيا 

  احملتوى. 
خفيف)، وبني - نوع احملتوى (جاد توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني الفرض اخلامس: 

  طريقة متابعة اجلمهور هلذا احملتوى.
  ) معامل بريسون لداللة االرتباط بني6جدول (

  احملتوى الرقمي اجلادتفضيل اجلمهور لطريقة متابعة 
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

- احملتوى الرقمي (املكتوب 
  املرئي)- املسموع 

 الداللة  املعنويةمستوى   قيمة بريسون
  دال  0.000  0.501

  احملتوى الرقمي اخلفيف
  الداللة  مستوى املعنوية  قيمة بريسون
  دال  0.000  0.481

  

جلدول، الختبار مدى وجود عالقة دالة إحصائيا بني  تفضيل اجلمهور لطريقة كما هو مبني 
)، وبني نوعه سواء يوظف كل عناصر -مرئي-مسموع-متابعة احملتوى الرقمي (مكتوب املالتيمد

  جاًدا أو خفيًفا.
حملتوى اجلاد قامت الباحثة حبساب قيمة معامل ارتباط بريسون وقد أظهر  فيما يتعلق 

عند مستوى 0.501اختبار الفرض وجود عالقة ارتباطية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط
  0.000 معنوية   

حملتوى اخلفيف قامت  الباحثة حبساب قيمة معامل ارتباط بريسون وقد أظهر وفيما يتعلق 
عند مستوى  0.481اختبار الفرض وجود عالقة ارتباطية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط

 0.000 معنوية   
طريقة متابعة اجلمهور بني ومن هنا تقبل الدراسة الفرض القائل بوجود عالقة دالة إحصائيا 

  وع املضمون.نللمحتوى الرقمي اخلفيف، وبني 
التصال العاملني يف منصات رقمية نياً:    نتائج مقابالت القائمني 

، وجاءت )86( مت إجراء مقابالت مع بعض الصحفيني العاملني يف مؤسسة تقدم حمتوى إلكرتوين
  نتائج املقابلة كالتايل:
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

التصال لشكل احملتوى:-1 لشكل الذي يفضل صحفيو  تفضيالت القائمني  فيما يتعلق 
املواقع اإللكرتونية تقدميه، أكد أغلب املبحوثني أن الفيديو التفاعلي هو األفضل يف الوقت 
احلايل، حيث تلخيص احملتوى يف شكل مرئي ورفعه على صفحة املوقع على مواقع التواصل 

عل مع اجلمهور بشكل أفضل. االجتماعي ويف مقدمتها فيسبوك فذلك يتيح هلم التواصل والتفا
ففي رأيهم أن تفاعل اجلمهور معهم عرب آلية (اإلعجاب ــ اإلعادة ــ املشاركة ــ أو التعليق) ال 

  شك تعطيهم" قدرًا أكرب من احلماس" على حد قول أحدهم.
بسؤال املبحوثني جاءت أسباب جلوء املؤسسات إىل تقدمي احملتوى الرقمي بشكل مرئي: -2

م ك   التايل:إجا

  
التصال لشكل احملتوى32شكل(   ) تفضيالت القائمني 

أوضح غالبيتهم أن السبب يف تقدمي احملتوى بشكل مرئي يرجع إىل توفر السمات التالية فيه 
عن أن التجربة تثبت ًال وهي، أن الشكل املرئي أكثر مصداقية وأكثر إقناًعا، وأكثر جاذبية فض
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

طريقة اليت ختاطب كافة حواسه وهو ما يظهر من خالل أن مجهور املصري يفضل هذه ال
  .theory coding Dualتفاعلهم أكثر مع احملتوى املرئي وهو ما جاء يف نظرية 

وبسؤاهلم عن جلوء الكثري من  أسباب تقدمي املعلومات واالخبار يف شكل قصص:- 3
الصحفيني عرب املنصات الرقمية إىل طريقة سرد املعلومات يف شكل قصص للجمهور أي 
حيكي الصحفي املعلومة أو اخلرب كما القصة عرب فيديو أو بث مباشر أو حىت نص. جاءت 

م كالتايل:   إجا
علومة كما القصة وخاصة األسلوب السردي وحكي امل مناسب للشرائح العمرية املختلفة - أ

ت أغلبه  عرب وسيط مرئي هو األفضل ألغلب الشرائح العمرية املختلفة من اجلمهور الذي 
لتايل ال بد من مواكبة التطور  يتابع األخبار أو احملتوى املفضل له عرب شاشات اهلاتف احملمول و

وهو ما يتفق مع نتائج دراسة  السريع للتكنولوجيا والصحافة الرقمية وتلبية توقعات هذا اجلمهور
)Shen 87()2014 وآخرين(. 

ت التعليمية املختلفة - ب : األسلوب السردي وحكي املعلومة كما القصة مناسب للمستو
ت  وخاصة عرب وسيط مرئي أكثر مالئمة للجمهور احلايل، الذي يضم شرائح عمرية مبستو

يسهل على أي متابع مشاهدة احملتوى أو خمتلفة من التعليم ورمبا بعضهم غري متعلم، ومن مث 
 مساعه حىت وإن كان ال جييد القراءة.

لنسبة للجمهور أكثر إقناًعا  أكثر إقناًعا ومصداقية للمعلومات: - ج احملتوى املرئي 
مكانه التفاعل معها (من خالل اإلعجاب أو  ومصداقية للمعلومات اليت يتلقاها واليت أصبح 

مكانه التعبري عن ذلك. وهو ما إعادة املشاركة أو الت عليق) وسواء أعجبه احملتوى أم ال أصبح 
، اليت سعت إىل التعرف على فاعلية )Ruochen Cao202 (88( أكدته دراسة

ت واملعلومات املرئية يف املواقع اإلخبارية، واليت  استخدام السرد اإلعالمي من خالل البيا
ملؤثرات الصوتية    .تساعد على إقناع القارئأكدت أن السرد املرئي واالستعانة 
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 تفضيالت اجلمهور املصرياالجتاهات احلديثة يف سرد القصة الرقمية وعالقتها ب

لة املصرية لب  وث االتصال اجلماهريي كلية اإلعالم جامعة بين سويف حا

 الذين ميكنهم قياس : مفيد للطرفني سواء الصحفينيمنفعة تبادلية بني اجلمهور والصحفي-د
رد فعل اجلمهور من خالله أو تشجيعهم على عملهم، ومفيد أيًضا للجمهور من حيث قدرته 

  على التعبري عن رأيه يف احملتوى واختيار طريقة يسرية وجذابه للمتابعة.
أغلب الصحفيني يفضل صحافة الفيديو يف سرد  القصة تصبح مؤثرة بشكل أكرب: -ه

في يستطيع أن يوظف أكثر من مهارة لعرض القصة والكتابة واإلعداد املعلومات ألن الصح
والتصوير واملونتاج والتعليق الصويت، كل ذلك جيعل القصة مؤثرة وأكثر جذً للجمهور، وهو ما 

  )89()2017(برنيس نعيمةأكدته دراسة 
ا من جانب : ولكن يف اآلونة األخرية، وحرصً البث املباشر ال حيقق سرًدا متكامًال للقصة-و

فإن بعضهم يتناول  Trendبعض املؤسسات اإللكرتونية على السبق يف النشر أو جماراة للـ
القصص عنئشش طريق البث املباشر على صفحات مواقع التواصل االجتماعي، ومن مث ال يتم 
االهتمام بسرد القصة كما جيب، من حيث عمل لقاءات مع املصادر، وتسجيل لقطات حية 

لطبع كل تلك اخلطوات وميدانية، و  عمل معايشة كاملة للقصة، مث مونتاج. وأخريًا النشر. و
 حتتاج وقت أطول، من هنا تلجأ على الطريقة األسرع وهي البث املباشر.

يت طريقة النشر املرئي للمعلومات مالئمة للجمهور الذي أصبح مناسب جلمهور متعجل:  - ز
 اتف احملمول.أغلبه يتابع يف عجالة احملتوى وعرب اهل

: هذا األسلوب من السرد خاصة املرئي، قادر رفع درجة وعي اجلمهور مبا حيدث حوله- ح
على فعل ما ال تستطيع الصحافة املكتوبة مبفردها فعله، حيث القدرة على لفت نظر اجلمهور 

فالتجربة والتواصل  )90Polk2010(وهو ما أكدته دراسة  ورفع مستوى وعيهم وثقافتهم
مع اجلمهور يثبت أن الكثري منهم أصبح أكثر دراية مبا يدور حوله، خاصة مع انتشار  املباشر

البث املباشر وثفافة الفيديوهات، والصحافة املرئية. حيث يعطي صورة أكثر وضوًحا للحدث 
ورد فعل أقوى وهو قد ال حيدث رمبا لو كانت القصة يف شكل خرب مكتوب، وخري دليل على 
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سة أو ذلك حاالت االستجا بة والتفاعل مع احلاالت اإلنسانية يف الوقت احلايل سواء من الر
وزارة التضامن أو حىت اجلمعيات اخلريية كل ذلك يعرب عن قوة الصورة، فذلك النوع مناسب 
للشعب املصري، ولكن قطًعا ليس الشعب كله فلدينا فئة كبرية ال تتعامل مع املنصات الرقمية 

و ما إىل ذلك من أسباب عدم متابعة الوسائل، واملنصات الرقمية بسبب اجلهل أو الفقر أ
 املوجودة.

تبدو طريقة احلكي والسرد هي األقرب اجلمهور حيب القصص واحلكاية منذ الطفولة:  - ط
واألكثر ألفة لدى الكثري منا مجيًعا، فمعظمنا حيب القصص وهذه الطريقة يف توصيل املعلومة 

  نوًعا من الود واأللفة بني الصحفي واجلمهور. مناسبة جلميع الفئات وختلق
 متطلبات تطوير السرد القصصي الرقمي: -4

وبسؤال املبحوثني عن متطلبات تطوير السرد القصصي الرقمي يف منصات اإلعالم املصري، 
م كالتايل:   جاءت إجا

يف  ميكن تطوير احملتوى الرقمي من خالل تعزيز وتيسري الشركات الناشئة اليت تعمل - 
ال ودعمها من خالل دعم كوادر بشرية جديدة وتوفري معدات وبيئة عمل، وهو ما  ا

بأوصت به دراسة    )92() 2018(حسنيودراسة  )91()2021(أر
 االستفادة من نتائج حبوث حتليل حمتوى منصات اإلعالم الرقمي وأهم نتائجها. - 
التصال داخل املؤسسات الصحفية، حول أدوات السرد  -  إعطاء تدريبات للقائمني 

القصصي الرقمي، وفنون التصوير واملونتاج وهو ما أوصت به دراسة 
ب   )94() 2018(حسنيودراسة )  93()2021(أر

. فيجب أن نؤهل أكرب عدد من الصحفيني من أجل إنتاج قصص صحفية عرب الفيديو  - 
ل احرتايف على تعلم كيفية حماورة املصدر وسرد قصته بشكل جذاب ويتم تدريبهم بشك
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وتعلم زوا الكامريا وجيب أن يكون لديه رؤية إخراجية للقصة وللمونتاج، فصحافة 
ا عبارة عن قصة تـَُقص على لسان صاحبها وجعله  الفيديو فن يشبه السينما حيث إ

حفي أن يكون خمرًجا لديه رؤية ميثل بعض اللقطات من حياته اليومية، فيجب على الص
  حول كيف يتم سرد القصة وتصويرها وترتيب حماورها من البداية حىت النهاية. 

اهتمام كليات ومعاهد اإلعالم بتحديث املقررات، والتدريب العملي على أهم أدوات  - 
 السرد الرقمي ووسائل جذب اجلمهور.

ث املعدات للصحفي سواء كان  حيتاج السرد الرقمي إىل إمكانيات مادية وتوفري أحد - 
يل والبتوب ومعدات إضاءة  ا (عدسات، حامل، ميكروفون) و مو كامريا وكل ملحقا

 وما إىل ذلك. 
حتري املؤسسات الصحفية الدقة وعدم اجلري وراء الرتيند والتغطية السريعة كالبث  - 

 املباشر.
التصال -  ، مبعين أن يكون حيتاج السرد القصصي إىل درجة من الوعي لدى القائمني 

هناك دقة يف اختيار املشاكل املناسبة للحكي وعدم التطرق لقضا ليس هلا قيمة، أو 
رد حصد نسب عالية من املشاهدات كما جيب استغالل هذه القوة يف الصاحل  أمهية 

 العام من توعية ببعض املشكالت أو القضا اليت تواجه البعض وتبادل اخلربات.
ت متطورة ووقت أكرب للخروج مبنتج جيد وهذا األمر غري متوفر يف مصر حنتاج إىل أدوا - 

هلدف أو  .targetحاليا بسبب وضع الصحفي حتت ضغط ما ُيسمى 
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  مناقشة نتائج الدراسة - 4
سعت الدراسة إىل حماولة رصد وتوصيف وحتليل أهم االجتاهات والقوالب اجلديدة اليت توظفها   

املنصات الرقمية املصرية يف سرد القصص بدءًا من السرد من خالل النص فقط، وصوًال إىل 
 القصة املرئية والقصة املسموعة والبث املباشر الذي يقوم فيه الصحفي أو املذيع بدور احلاكي أو
الراوي، والقصة عابرة املنصات وملفات اإلعالم املتقاطع، والقصة التفاعلية التخيلية وغريها من 

ونظرية الرتميز الثنائي  Narrative Paradigmمنوذج السرد األشكال، وذلك يف ضوء 
theory coding Dual التصال عن أسباب التوجه لتعرف من خالل القائمني   ،

 القصص بشكل مرئي ومسموع وخياطب كافة احلواس.احلايل إىل تقدمي 
حية أخرى البحث يف مدى تفضيل اجلمهور ألي من هذه القوا  لب من خالل دراسة ومن 

التصال من خالل أداة املقابلة غري املقننة، يف آلية و ميدانية.  التعرف على آراء بعض القائمني 
  منهم على آليات تطويره والنهوض به.السرد القصصي يف منصات اإلعالم الرقمي، والتعرف 

لنظر إىل  ، جند أن نتائج الدراسة التحليلية وامليدانية وأوجه االتفاق واالختالف بينهماو
نتائج التحليل الكيفي، قد كشفت أن أهم األشكال اجلديدة اليت وظفتها العينة العشوائية اليت 

مثل (صفحة موقع الوطن، قامت بسحبها الباحثة من املؤسسات الصحفية الرقمية املصرية، 
، صفحة موقع اليوم السابع، صفحة موقع املصري اليوم، صفحة 24صفحة موقع القاهرة 

Girls Space ًلعربية). متثلت يف: أوال السرد القصصي الرقمي -، صفحة الكوميكس 
ستخدام خمتلف أشكال احملتوى البصري سواء كان سرًدا خطيا أو متشعًبا أو قصة تفاعلية. 

  والذي مشل األشكال التالية:
 talkتكلم وامش -السرد الرقمي من خالل فيديو البث املباشر ومشل(احلديث للجمهور - 

and walk - .(أسلوب املقابالت  
  (بطاقات الصور). السرد الرقمي من خالل الفيديو الصامت -
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  . graphicalالسرد الرقمي من خالل االنفوفيديو  -
 درجة. 360السرد الرقمي من خالل فيديو -
  سناب شات)-انستاجرام-السرد الرقمي من خالل ستوري فيديو(فيسبوك -
  لصور املتسلسلة.السرد الرقمي ستوري ا -
 السرد الرقمي من خالل فيديو مبثابة نشرة تلفزيونية. -
 السرد الرقمي من خالل القصص والتقارير. -
ئقي القصري. -   السرد الرقمي من خالل الو
  السرد الرقمي من خالل فيديو حيكي جتربة شخصية. -

ست  Crossخدام تقنية ومشل السرد القصصي الرقمي (البناء التشعيب): (السرد الرقمي 
Media,Transmedia  -  سرد القصة الرقمية عرب تقنية الكروس ميد مع صحافة

ت).   البيا
ستخدام احملتوى املسموع، ومشل السرد القصصي الرقمي  نيا:  السرد القصصي الرقمي 

  ستخدام البودكاست.
-لثًا: السرد التفاعلي اخليايل ومشل، السرد الرقمي من خالل الصحافة الغامرة  

Immersive Journalism .والسرد من خالل األلعاب االلكرتونية  
التصال  من خالل املقابلة غري  وهو ما اتفق مع نتائج الدراسة امليدانية حيث أكده القائمون 

ا توجهوا إىل تنويع أساليب تقدمي احملتوى  املقننة ، من أن املؤسسسات اإلعالمية والعاملني 
ستخدام اللغة الفصحى أو العامية حىت  واإلفادة من وسائط املالتميد وتعزيز أسلوب السرد 
ميكنهم تقدمي خمتلف اخليارات أمام اجلمهور الذي خيتلف يف تفضيالته ووسائل إقناعه وهو ما  

 ) للمحتوى،150من تنوع تفضيالت اجلمهور املصري( كشفت عنه نتائج الدراسة امليدانية
م يفضلون احملتوى الذي يوظف خمتلف 68حيث أوضحت النسبة األكرب من املبحوثني % أ
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م يفضلون احملتوى 20.7وأوضح  وسائط املالتيميد من نص، وصوت، وصورة، وحركة %أ
  احملتوى املكتوب فقط. % من املبحوثني يفضلون 11.3جاءت النسبة األقل و املسموع فقط، 

فيو (ويرجع ذلك إىل ما جاء يف  ) من أن ذاكرة الفرد تتألف من نظامني لرتميز paivioنظرية 
املعلومات؛ النظام األول، (الرتميز اللغوي أو اللفظي)، والثاين (الرتميز التصوري أو التخيلي)، 
ووفًقا للنظرية فإن الرتميز الثنائي أسهل للتذكر من الرتميز األحادي ألن األفكار مت ترميزها لفظيا 

فيو ملعلومات وتذكرها يعتمد على أسلوب تقدمي  ومرئيا. حيث يقرتح  أن عملية االحتفاظ 
التصال من خالل املقابلة غري املقننة  املعلومات للفرد وطريقة متثلها. وهو ما أكده القائمون 
فبسؤاهلم عن جلوء الكثري من الصحفيني عرب املنصات الرقمية على طريقة سرد املعلومات يف 

، أوضحوا األسباب التالية(شكل قصص للجمهور توظف خم اجلمهور تلف عناصر املالتيميد
ت  -مناسب للشرائح العمرية املختلفة- حيب القصص واحلكاية منذ الطفولة  مناسب للمستو

 -منفعة تبادلية بني اجلمهور والصحفي -أكثر إقناًعا ومصداقية للمعلومات -التعليمية املختلفة
مناسب جلمهور  -املباشر ال حيقق سرًدا متكامًال للقصةالبث  -القصة تصبح مؤثرة بشكل أكرب

  .رفع درجة وعي اجلمهور مبا حيدث حوله) -متعجل
أال يتعدى وقت الفيديو الدقيقة الواحدة، جند أن معظم  املبحوثني من اجلمهوروفيم يفضل 

 5فيها الفيديوهات اليت مت رصدها من خالل الدراسة التحليلية قد جتاوز وقت الفيديو الواحد 
التصال من متطلبات لتطوير السرد  دقائق فأكثر، وهو ما ميكن إضافته إىل ما حدده القائمني 
القصصي، حيث جيب عليهم البحث يف هذا االمر ومراعاة تفضيالت اجلمهور واألخذ يف 
االعتبار أن اجلمهور املتابع عرب الشاشات اللوحية متصفح متعجل يف حاجة إىل فيديوهات 

لفعل.سريعة ق  صرية وجذابة 
التصالكما أوضح  أن السرد القصصي الرقمي حيتاج إىل بعض املتطلبات لكي  القائمون 
ال ودعمها من خالل دعم   يتطور ومنها؛ تعزيز وتيسري الشركات الناشئة اليت تعمل يف ا
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 كوادر بشرية جديدة وتوفري معدات وبيئة عمل، االستفادة من نتائج حبوث حتليل حمتوى
التصال داخل املؤسسات  منصات اإلعالم الرقمي وأهم نتائجها، إعطاء تدريبات للقائمني 
الصحفية، حول أدوات السرد القصصي الرقمي، وفنون التصوير واملونتاج، اهتمام كليات 
ومعاهد اإلعالم بتحديث املقررات، والتدريب العملي على أهم أدوات السرد الرقمي ووسائل 

التصال، مبعين جذب اجلمهور. حي تاج السرد القصصي إىل درجة من الوعي لدى القائمني 
أن يكون هناك دقة يف اختيار املشاكل املناسبة للحكي وعدم التطرق لقضا ليس هلا قيمة، 

 أو اجلري وراء الرتيند.
التصال إىل أن  حية أخرى، أشار القائمون  البث املباشر ال حيقق سرًدا متكامًال ومن 

: ففي اآلونة األخرية، وحرًصا من جانب بعض املؤسسات اإللكرتونية على السبق يف للقصة
فإن بعضهم يتناول القصص عن طريق البث املباشر على صفحات  Trendالنشر أو جماراة للـ

مواقع التواصل االجتماعي، ومن مث ال يتم االهتمام بسرد القصة كما جيب، من حيث عمل 
وتسجيل لقطات حية وميدانية، وعمل معايشة كاملة للقصة، مث مونتاج.  لقاءات مع املصادر،

لطبع كل تلك اخلطوات حتتاج وقت أطول، من هنا تلجأ إىل الطريقة األسرع  وأخريًا النشر. و
  وهي البث املباشر.

  كما اختربت الدراسة جمموعة من الفروض وجاءت نتائج التحليل اإلحصائي كالتايل:
يف درجة تفضيل اجلمهور لطريقة احملتوى الذي يفضل متابعته سواء بطريقة  يؤثر متغري السن - 

  مكتوبة، أو مسموعة، أو مرئية، أو توظف كل عناصر املالتيميد التفاعلية مًعا.
هناك عالقة دالة إحصائيا بني اخلصائص التفاعلية للمحتوى الرقمي وبني تفضيل اجلمهور  - 

).-مرئي-مسموع-(مكتوبلطريقة متابعة احملتوى الرقمي    يوظف كل عناصر املالتيمد
طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى اجلاد، وبني توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني  - 

  خصائص احملتوى الرقمي.
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طريقة متابعة اجلمهور للمحتوى اخلفيف، وبني توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني  - 
  خصائص احملتوى الرقمي.

طريقة متابعة خفيف)، وبني -نوع احملتوى (جاد ة ارتباط دالة إحصائيا بني توجد عالق - 
 اجلمهور هلذا احملتوى.

  الثامن عشر: خامتة الدراسة  
لسرد القصصي الرقمية داخل املنصات املصرية    حبثت الدراسة يف أهم االجتاهات اخلاصة 

ا تقدمي احملتوى. وكشفت نتائج التحليل الكيفي  وتوصلت إىل تنوع األشكال والقوالب اليت يتم 
يت يف املقدمة سو  التصال ونتائج مقابالت اجلمهور ان احملتوى املرئي  اء ومقابالت القائمني 

لنسبة الستخدام الوسائل اإلعالمية له أو من حيث تفضيل اجلمهور له. وكشفت النتائج أن 
املؤسسات الصحفية جلأت إىل تعزيز استخدام أسلوب السرد القصصي يف تقدمي االخبار 
واملعلومات سعيًا منها وراء جذب اهتمامات اجلمهور فأصبحت األخبار يتم تقدميها كقصة 

ستخدام آلية البث احلي عرب فيسبوك يرويها الصحفي  او اإلعالمي يف شكل فيديو مسجل أو 
من خالل صفحات املؤسسات الصحفية ، كما أكد املبحوثني تفضيلهم هلذا األسلوب ألنه من 
لنسبة هلم وهو ما اتفق أيضا مع فرضيات نظرييت  وجهة نظرهم سهل ومبسط واكثر اقناعًا 

د من أن أسلوب السرد ورواية القصص هو األقرب إىل األنسان منذ الرتميز الثنائي ومنوذج السر 
الطفولة فضًال عن دوره يف إضفاء أسلوب االقناع واملنطق على طريقة سرد املعلومة املقدمة 

 خاصة إذا ما حتقق هلا االتساق السردي وتوافر املنطق والدليل.
  التاسع عشر: التوصيات

  آليت:ويف ضوء ما سبق فإن الدراسة توصي 
التصال داخل املؤسسات اإلعالمية على أدوات السرد القصصي الرقمي. .1  تدريب القائمني 
 إجراء مزيد من البحوث حول آليات سرد القصص داخل املنصات املطبوعة والرقمية. .2
اجراء املزيد من البحوث حول االجتاهات احلديثة يف سرد القصص الرقمية يف املنصات  .3

 للتعرف على أحدث ما مت الوصول إليه.العربية والدولية 
 تدريب طلبة كليات ومعاهد االعالم على كيفية انتاج قصص تفعل السرد القصصي الرقمي. .4
إضافة مقررات لتعليم وتدريب طلبة كليات ومعاهد اإلعالم على أسس ومهارات السرد  .5

  القصصي الرقمي.
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  مصادر ومراجع الدراسة:
1  ، ا عاص ي») 2019( دال ق ي ال د الق قع »... ال ال ر  امل، مقال م افي ال اء ال ن

وني ، ن في  اإلل ق األوس ة ال . 18ل اي   ف
https://aawsat.com/home/article/1595791/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A-%D8%B1%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%C2%BB

-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1
-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84  
  .مقال منشور بموقع فقراتكل ما تريد معرفته عن السرد القصصي الرقمي، رباب ربيع، 2

-%D9%85%D8%A7-D9%83%D9%84https://faqarat.com/%
-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF

-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85/  

، مقال منشور وإبداعات.. وهذه أبرز أدواتهالسرد القصصي الرقمي فنون تفاعلية  )2019(نبيل الجبوري 3
  مارس  25نشر في  ijnet بموقع شبكة الصحفيين الدوليين

 -https://ijnet.org/ar/story/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A

-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
-D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AA%

-%D9%88%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87

%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87  
  نداء الصحافي الشامل،مرجع سابق.»... السرد القصصي الرقمي») 2019داليا عاصم،( 4
نترنت بالتطبيق على "السرد اإلعالمي ألطر النصوص اإلخبارية،المنشورة على اإل)2021(اللواتي،نشوى  5
،العدد السابع والخمسون،الجزء مجلة البحوث اإلعالمية عالم،زمة إقليم تيجراي"،جامعة األزهر، كلية اإلأ

  األول،أبريل.
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6) ي م ن2016حل ف ل ارة ال اقع اإلخ د في ال ة ال اسها علي العالقة ب القار ) ب ة وانع

ة،:والكات ة اإلعالم ،جامعة القاه ث اإلعالم،كل ة ل لة ال ل ،ال د 2016ال ، ال 57، الع

ة2016 ف     31-1 ، ال

https://ejsc.journals.ekb.eg/article_89060.html  
7  Fuyuan Shen, Lee Ahern, and Michelle Baker (2014) Stories that Count: 
Influence of News Narratives on Issue Attitudes, Journalism & Mass 
Communication Quarterly, Vol. 91(1) 98– 117. 
8 - Cao, R. (2020)Examining the use of narrative constructs in data videos. Visual 
Informatics 4. pp. 8–22 

قسم اللغة  ،جزء من رسالة دكتوراةا،السرد اإلعالمي أنموذجً - )السرد غير التخييلي2019خليفة قعيد،( 9
  العربي،جامعة الشهيد حمة لخضر،الوادي(الجزائر).واألدب 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/130/12/1/111474  
Mohammed Zohry, 10 )،تأثير رواية القصص على نوايا عمالء المطاعم المصرية،   )،2021وآخرون

ص ص  سبتمبر. ،واآلثار والضيافة السياحة لعلوم العربية المجلة المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب
194 –159   

https://0810gx1er-1106-y-https-search-mandumah-
com.mplbci.ekb.eg/Record/1170858/Description#tabnav 

) فاعلية استخدام السرد القصصي الرقمي على 2020( خليل أحمد لينا القرانى،،دمحم أحمد بنت شيماء هزازي، 11
 25، يونيو،ص ص 67ع ، جسنت،التربوية للعلوم ديةالسعو المجلة تنمية فهم املسموع ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة،

44 –.  

-mandumah-search-https-y-1106-https://0810gx1er
com.mplbci.ekb.eg/Record/1137345  

as a Learning Tool in  Storytelling، )2020(هارون دمحم باتربايجل،،منير دانة تفاحة،12 

Architecture Design Studioكنولوجياوت الهندسية العلوم مجلة،املركز القومي للبحوث، ، فلسطني 

  .2, ع4مج ،يونيو،المعلومات

https://0810gx1er-1106-y-https-search-mandumah-
com.mplbci.ekb.eg/Record/1091594/Description#tabnav 

أثر أسلوب السرد القصصي على تنمية مهارات التفكير  ") 2020حمد السيد،خلود، عبد الجليل ،فاطمة،(أ13 
، جامعة القاهرة رمص، مجلة العلوم التربويةالنقدي لدى طالب قسم اللغة اإلنجليزية بكلية التربية بالعريش"،

  .  1– 37كلية الدراسات العليا للتربية،أكتوبر، - 
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-mandumah-search-https-y-1106-https://0810gx1er

com.mplbci.ekb.eg/Record/1157926  
التصميم الجرافيكي في جامعة ، ممارسة سرد القصص الرقمية في تخصيص  2018،دمحم مدى الرواحي،14 

جامعة الشرق األوسط، كلية العمارة والتصميم، ،ص  رسالة ماجستير الشرق األوسط في األردن، عمان،
  . 1– 80ص 

-mandumah-rchsea-https-y-1106-https://0810gx1er
com.mplbci.ekb.eg/Record/903398  
15 Chan, B. S. K., Churchill, D., & Chiu, T. K. F. (2017). Digital Literacy Learning 
In Higher Education Through Digital Storytelling Approach. Journal of 
International Education Research (JIER), 13(1), 1–16. 
https://doi.org/10.19030/jier.v13i1.9907   

16  Signes, C. G. (2010). Practical uses of digital storytelling. Universitat de 
Valencia, 10. 
https://www.researchgate.net/publication/253907387_PRACTICAL_USES_OF_D
IGITAL_STORYTELLING  
17 chichago  Morris, Jordan. “Exploring the Affordances of Digital Storytelling in a 
Media-Arts Restorative Justice Program.” Visual Communication 18, no. 2 (May 
2019): 205–30. 
 https://doi.org/10.1177/1470357217752749. 
 apaMorris, J. (2019). Exploring the affordances of digital storytelling in a media-
arts restorative justice program. Visual Communication, 18(2), 205–230.  
https://doi.org/10.1177/1470357217752749 
18    Nah, S., Lee, S., & Liu, W. (2021). Community Storytelling Network, 
Expressive Digital Media Use, and Civic Engagement. Communication 
Research. 
 https://08113wwnn-1106-y-https-doi-
org.mplbci.ekb.eg/10.1177/00936502211019677 
Chicagho   Nah, Seungahn, Sangwon Lee, and Wenlin Liu. (2021) “Community 
Storytelling Network, Expressive Digital Media Use, and Civic Engagement.” 
Communication Research, June. 
 https://08113wwnn-1106-y-https-doi-
org.mplbci.ekb.eg/10.1177/00936502211019677. 
19 Emily polk(2010), Folk Media Meets Digital Technology for Sustainable Social 
Change: A Case Study of the Center for Digital Storytelling. University of 
Massachusetts, Amherst USA, Global Media Journal, Volume 10, Issue 17. 
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https://www.globalmediajournal.com/open-access/folk-media-meets-digital-
technology-for-sustainable-social-change-a-case-study-of-the-center-for-digital-
storytelling.pdf 

ب(أوداد  20 )، أساليب التحرير الصحفي اإللکرتوين وأدواته املدعومة بتقنيات الوسائط املتعددة يف أشکال ومضامني املادة 2021ر
لة العلمية لبحوث الصحافةاإلخبارية" جامعة القاهرة،كلية اإلعالم، ، الصيف (جزء أول) 22، 2021المجلد  ،5املقالة ، ا

  . 273-201 واخلريف  الصفحة

https://sjsj.journals.ekb.eg/article_212553.html  
ملواقع اإللكرتونية املصرية: دراسة حالة الستخدام  ربيع حسني دمحم، التوجهات احلديثة يف 21 تقدمي املضمون الصحفى 

ت مبجموعة أو للصحافة واإلعالم،جامعة القاهرة،كلية اإل لبيا  عالم،الوسائط املتعددة ىف إنتاج القصص الصحفية املدعومة 

  .2018،عدد خاص، مايو،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة

http://search.mandumah.com/Record/980657  
،المجلد مجلة العلوم اإلنسانيةاإللكترونية،،تطبيقات الوسائط المتعددة في الصحافة )2017(برنسيس نعيمة 22

 ،(الجزائر ،قسطينة،جامعة األخوة ،منتوري،جوان).74أ،العدد 
23  . Hai L, Tran, More or Less? Multimedia Effects on Perceptions of News 
Websites. Electronic News. Febuary-24 2015, Vol, (9), (1), 51. 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1931243115572821 

  السادة احملكمون: 24
  أ.د شريف درويش أستاذ الصحافة بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.

  سويف.أ.د عبد العزيز السيد أستاذ الصحافة وعميد كلية اإلعالم بين 
  أ.دعيسى عبد الباقي أستاذ الصحافة بكلية االعالم جامعة بين سويف

 1،2010ط-مادة سرد ،معجم السرديات،دمحم القاضي وآخرون،دار دمحم على للنشر 25
  نشر في 

السرد اإلعالمي أنموذجاً،جزء من رسالة دكتوراة،قسم اللغة واألدب - )السرد غير التخييلي2019خليفة قعيد،(
  عة الشهيد حمة لخضر،الوادي(الجزائر).العربي،جام

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/130/12/1/111474  
ري، 26  يف يونية  موقع تكنولوجيبرأيكم كيف ستؤثر التكنولوجيا على تطور السرد القصصي، مقال منشور على ) 2021 (اميان ز

https://io.hsoub.com/go/119127  
  تعرف على نظرية السرد،مقال منشور على موقع مملكة. 27

-https://mamlaka.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81
-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF/  
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28  The Narrative Paradigm, in PSYCHOLOGY, BEHAVIORAL AND 
SOCIAL SCIENCE, Communication Theory 

https://www.communicationtheory.org/the-narrative-paradigm/ 
29  Walter R.FISHER,NARRATION AS A HUMAN COMMUNICATION 
PARADIGM,communication monographs,volume51,march1984. 
 https://redmonky.net/utpa/4324/fischer.pdf 

لصحف احلزبية"،يف 2003حممود خليل (  30 لة املصرية لبحوث )،"العوامل املؤثرة يف بنية السرد داخل التحقيقات الصحفية  ا
 .130مارس ص - )، يناير18،كلية اإلعالم،(جامعة القاهرة:كلية اإلعالم ،العدد اإلعالم

دة، 31 دة،بتاريخ  ما هو كتاب ز   .2021سبتمرب 18السرد وما هي نظرية السرد؟،مقال منشور مبوقع ز
narration-the-is-https://www.zyadda.com/what/  

32 Mark Sadoski, Allan Paivio (2013) Imagery and Text: A Dual Coding Theory of 
Reading and Writing, Routledge p29. 

 1،2010ط- ينظر مادة سرد ،معجم السرديات،دمحم القاضي وآخرون،دار دمحم على للنشر 33
  مرجع سابق.)2019نشر في خليفة قعيد،(

  مرجع سابق.)2019خليفة قعيد،( 34
جلامعة األمريكية،تقرير منشور مبوقع الدستور اإللكرتوين، نشر يف نوفمرب  35 ندوة تتأمل السرد غري التخييلي يف األردن 

2018.  
-articles/1043877https://www.addustour.com/

-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84

-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%8A%D9%84%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A
-85%D8%B9%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%
D8%A9  

  :لمزيد من المعلومات حول السرد القرآني والفلسفي والتاريخي، يمكن اإلطالع على 36
   مرجع سابق.)2019خليفة قعيد،(

37 دار الفجر للنشر  براهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق،إسماعيل إد. 
  .9،ص 1998،الهرم،مصر،والتوزيع

ري، إ 38   مرجع سابق.ميان ز
السرد الرقمي:أنواعه وأشكاله وتطبيقاته في ويبينار عبر شبكة الصحفيين ijnetشبكة الصحفيين الدوليين " 39

 .2020يونيو 15الدوليين،نشر في 
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-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%84
-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87

-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87
%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA

-%D9%81%D9%8A-%D9%87
-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
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