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 :مقدمة

المعمومات عبر شبكة اإلنترنت, وتضفى الجديد عمى تدفق وي بالتر اإلعالم يقوم 
الجديدة التي أتاحتيا ثورة  التربوي اإلعالممن وسائط  صحافو الفيديو كواحدة

عن طريق األنظمة الرقمية الكثير من أشكال التفاعل والتوظيف الفعمي  -المعمومات
 لخصائص وتقنيات الشبكة العنكبوتية.

ي سرد وعرض القصص اإلخبارية, حيث وقد استخدمت صحافة الفيديو تمك التقنيات ف
يقوم من خالليا الصحفيين وغيرىم بتصوير وتحرير وتقديم مواد الفيديو التي يصورنيا 

أو المدونات كما تقوم صحافة الفيديو بإبراز بعض  اإلخباريةعمى مواقع الصحف 
القضايا والموضوعات وتركز في جوانبيا عمى مفردات بعينيا في مضمونيا, وىو ما 

 ي.اإلعالمطمق عميو اإلطار ي
الى جميع المتمقين بغض النظر عن وتتميز صحافة الفيديو بقدرتيا عمى الوصول 

و مستوياتيم التعميمية بينما تصل الصحافة المكتوبة لممتعممين والقادرين عمى أعمارىم أ
 القراءة فقط مما يستدعى زيادة االىتمام من القائمين عمى ىذا النوع من الصحافة . 

كما تتميز عن بقية االنواع الصحفية من مكتوبو الى مسموعة الى مرئية ,ويعود ذلك 
الى ان صحافو الفيديو توظف عدد اكبر من الحواس مقارنة بالصحافة المطبوعة, ففي 

اإللكترونية صحافة الفيديو يشاىد المتمقي ويسمع بينما في الصحافة المطبوعة والمواقع 
عالم إية عصرية ترسم مالمح تقن صحافة الفيديو (فحسب . )  يقرأ ويرى صورة ثابتو

 (اإلخبارية, موقع المدينة نيوز المستقبل
  الدراسات السابقة :

( بعنوان توظيف صحافة الفيديو في المواقع  2020دراسة أحمد محمد عبداهلل )_ 1
 ( 1المصرية )اإللكترونية 

اإللكترونية الفنون الصحفية إنتاجًا في صحافة الفيديو  أكثرىدفت الدراسة إلى رصد 
المختمفة لصحافة الفيديو في اإلنتاج عن مصادر  الكشفالمصرية, كما سعت إلى 

                                                
1

انًظزَت، انًدهت انًظزَت نبحىد االحظبل اإلنكخزوَُت أحًذ يحًذ عبذهللا: حىظُف طحبفت انفُذَى فٍ انًىاقع  

 178-159، انظفحت 2020اندًبهُزٌ، خبيعت بٍُ سىَف،
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بالثواني, استخدمت  وكذلكبالدقائق اإلنتاج المصرية, وحجم اإللكترونية الصحف 
الدراسة منيج المسح, واعتمدت عمى أداة تحميل المضمون حيث تم تصميم استمارة 
تحميل تفي بغرض الدراسة لتحميل مضمون مقاطع الفيديو في کل من بوابة الوفد وبوابة 
األىرام وموقع اليوم السابع وىي الثالثة مواقع التي اختارىا الباحث عينة لمدراسة, 

 :كالتاليائج الدراسة نت وجاءت
الصحف عينة الدراسة إنتاجًا بحجم إنتاج  أثرجاء فيديو اليوم السابع في المرتبة األولى 

 امقطعً  26%(, بينما بمغ حجم إنتاج بوابة األىرام 85.9مقطع فيديو ) بنسبة 263بمغ 
ة مقطع فيديو ) بنسب 18%(, وأخيرًا بمغ حجم إنتاج بوابة الوفد 8.5فيديو )بنسبة 

5.6. )%  
( بعنوان " التجربة الترفيهية عبر 2020دراسة أماني رضا عبدالمقصود )  -2

  ( 2منصات خدمة الفيديو الرقمية العربية ) 
لى رصد مدى ثراء محتوى المنصات الرقمية العربية التي تقدم خدمات إالدراسة  ىدفت

الترفييي الذي تقدمو, من طبيعة المحتوى كل عمى مستوى  كالفيديو حسب الطمب, وذل
 اإلمكانيات, ومدى ثراء المنصة الرقمية من حيث كوالخدمات التي تقدميا لممشتر 

ي اإلعالم من خالل تطبيق نظرية الثراء  كخدمة من ىذه الخدمات. وذلبكل المتاحة 
الشكل ليذه المنصات الرقمية, إذ أنو وفًقا لثراء المنصة العربية في  الكيفيفي التحميل 

 باالشتراكريقة العرض, ونوعية المحتوى المقدم فيذا من شأنو إقناع المستخدمين , وط
في منصة ما دون غيرىا, وتوصمت الدراسة إلى أن المنصات الرقمية تتمتع بمزايا 

 .الفنية المتاحة اإلمكانياتمختمفة في مدى الثراء عمى مستوى المضمون المقدم أو 
 
 
 
 

                                                
2

أيبٍَ رضب عبذانًقظىد : انخدزبت انخزفُهُت عبز يُظبث خذيت انفُذَى انزقًُت انعزبُت: دراست حطبُقُت فٍ ضىء َظزَت  

 2020 انخزبىٌ اإلعالو  ٌ ، خبيعت االسهز ، كهُت اإلعالو انثزاء 
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( بعنوان " العوامل المؤثرة عمى القائم 2020دراسة ٓايات نبيل عبد العاطي )  -3
 (3باالتصال في صحافة الفيديو) 

العوامل االجتماعية والتكنولوجية والقانونية والتنظيمية  أبرزت الدراسة إلى معرفة ىدف
 التيالمشكالت  واىممصر,  فيباالتصال في صحافة الفيديو  القائمعمى  المؤثرة

 تحكم طبيعة عممو.  التيتواجيو, والمعايير 
 في دراستيا عمى منيج المسح, وطبقت الدراسة الميدانية عمى عينة  الباحثةواعتمدت 
في دراستيا عمى منيج المسح, وطبقت الدراسة الميدانية عمى عينة  الباحثةواعتمدت 

صحف "البوابة  فيباالتصال في صحافة الفيديو  لمقائممفردة  100عمدية قواميا 
اليوم", و"الوفد", و"المصرى اليوم",  وأخبار", واألىراموم السابع", نيوز", و"الي

 " , و"صدى البمد".نو"مبتدأ ",و"الوطو"الدستور", و"بوابة فيتو", 
العوامل السياسية  أبرزالمناخ السياسي يعتبر من  إليوتوصمت الدراسة في نيايتيا 

الصحفي لصحفيي الفيديو, لتقترح عدة توصيات ٔاىميا: "تنظيم  األداءعمى  توثر التي
تطوير قدراتيم, وتوفير  فيالفيديو لتساىم  لصحفييالصحفية دورات تدريبية  المؤسسات

عمى تجارب  واطالعيميحتاجيا صحفيو الفيديو,  التيالتكنولوجيا  أساليب أحدث
 ".األخرىالصحف 

وان " استخدام الشباب الجامعي ( بعن2012دراسة أميرة سالم حسن )  -4
  ( 4وتأثيرها عمى المفاهيم المجتمعية لديهم ") اإللكترونية لصحافة الفيديو 

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى استخدام الشباب الجامعي لصحافة الفيديو  ىدفت
وتأثيرىا عمى المفاىيم المجتمعية لدييم, باستخدام المنيج المسحي واستمارة اإللكترونية 

( مفردة من 400االستبيان , وتم إجراء تمك عمى عينة عشوائية من الشباب بمغ قواميا )
أن  -طالب جامعة القاىرة, وجامعة مصر الدولية, وكانت أىم نتائج الدراسة ما يمى:

تم بمتابعتيا الشباب الجامعي عينة الدراسة بصحافة أىم المفاىيم المجتمعية التي يي
الفيديو االلكترونية, تفضيل المحسوبية عمى العمل الجاد, الفساد االجتماعي, فقدان 

                                                
3 صحافة الفٌدٌو.. دراسة مٌدانٌة على الصحف  فًباالتصال  القائمعلى  المؤثرةالعوامل  آٌات نبٌل عبد العاطً: 

  0202قسم صحافة  التربوي اإلعالم  المصرٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة القاهرة، كلٌة اإللكترونٌة 
4

وحأثُزهب عهً انًفبهُى انًدخًعُت نذَهى، كهُت اإلنكخزوَُت أيُزة سبنى حسٍ: اسخخذاو انشببة اندبيعٍ نظحبفت انفُذَى  

 2019نخزبُت انُىعُت، خبيعت بُهب ا
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الشعور باالنتماء لموطن, الفساد السياسي, الفساد االقتصادي, إعالء قيمة الوالء 
ب الضريبي, غياب الثقة الشخصي عمى الوالء الوطني, انعدام الرقابة, مكافحة التير 

 في تصريحات السمطة.
تسيم بشكل كبير في تعريفيم اإللكترونية وبمغت نسبة من يرون أن صحافة الفيديو 

%, وبمغت نسبة من يرون أنيا تسيم إلى حدما 58.3بالمفاىيم المجتمعية بمغت 
 ة%, ال توجد فرق دال14.6%, بينما بمغت نسبة من يرون أنيا تسيم نادرًا 27.1

إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث عمى مقياس تأثير 
ارتباطية دالة  عمى المفاىيم المجتمعية لدييم, توجد عالقةاإللكترونية صحافة الفيديو 

وبين تأثيرىا عمى المفاىيم اإللكترونية حصائيًا بين دوافع متابعة صحافة الفيديو إ
 المجتمعية لدييم.

( بعنوان " دور صحافة الفيديو بالمواقع 2012إيمان الخميسي )  دراسة -5
 (  5في تشكيل اتجاهات الشباب ) اإللكترونية 

لى التعرف عمى دور صحافة الفيديو في تشكيل اتجاىات الشباب إىدفت الدراسة 
الجامعي نحو القضايا الداخمية, وأوضحت الدراسة أن القارئ ُيفضل مشاىدة فيديو يمتد 

دقائق, حيث ينقل بالصوت والصورة أكبر قدر ممكن من  3الزمني بين دقيقة ومداه 
المعمومات في فترة زمنية قصيرة, دون بذلو مجيوًدا في القراءة, مع إتاحة محتوى 

 بصري وسمعي يجذب الذىن.
مشيرة إلى أن القراء ينجذبون لممحتويات التي توضح جوانب الظواىر, وتحميميا, ليعرفوا 

الصوت »أكثر كثيًرا من مجرد نقل الحدث, خصوًصا لو كان ذلك بـما يحدث, 
« اإلليكترونية», مؤكدة في دراستيا أن الصحافة الورقية لن تندثر, ولكن «والصورة

 .مستقباًل  اليالحسيكون ليا دور كبير أكبر من واقعنا 
والمواقع  وتوصمت الدراسة الى أن اإلمكانيات المادية, وقمة العاممين المدربين بالصحف

عمى التصوير بالفيديو, تجعل إنتاجو أقل, لتوصي بأىمية تدريب اإللكترونية 
الصحفيين الشبان عمى التدريب عمى التصوير, والمونتاج, والكتابة, فيما ُيعرف في 

لمنمط التقميدي في اإلخباريةوبأىمية تغيير المواقع «.One man crew»الخارج بـ
                                                

5
 2019فٍ حشكُم احدبهبث انشببةاإلنكخزوَُت دور طحبفت انفُذَى ببنًىاقع  اًَبٌ انخًُسٍ: 
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لممحتوى الخبري « فيديو»جديدة فيو, حيث أن إضافة الكتابة حيث تدخل الوسائط ال
كان يزيد معدل المشاىدات بنسب تزيد عن الضعف مقارنة بالقالب الصحفي التقميدي 

 الجامد.
( بعنوان " انتاج المواقع  2012دراسة بسمة سامي عبد الفتاح أبو رحال )  -6

 (6)لصحافة الفيديو ومدى اعتماد الجمهور عميها  اإلخبارية
 اعتمادلصحافة الفيديو ومدي  اإلخباريةالتعرف عمي إنتاج المواقع  ىدفت الدراسة إلى

الجميور عمييا, وذلك بتحميل الفيديوىات المنشورة عمي موقع اليوم السابع تحت 
اإللكترونية ( وكذلك تحميل لفيديوىات المنشورة عمي بوابة األىرام  video 7مسمي)

( 2018أغسطس  31, وحتي 2018مارس  1خالل الفترة من ) الممتيميدياعبر قسم 
الموقعين, وكذلك اجراء دراسة  يمنشور عم( فيديو 6316وبمغ عد ىذه الفيديوىات )

المختمفة ويكون لدييم  اإلخبارية( من صحفي الفيديو بالمواقع  11ميدانية عمي )
من واقع الموقع  الصالحيات والمسئوليات إلعطاء دالالت ومعمومات تثري الدراسة

 الوظيفي لدييم بمسئوليتيم عن إدارة صحافة الفيديو.
وفيما يتعمق بإدارة المحتوي فتشير نتائج الدراسة إلى أن اليوم السابع قد أنشأت موقعا 

م, بينما ال تمتمك بوابة  2012يناير  25 فيصحافة الفيديو, وبدأ العمل بو أشير, 
حافة الفيديو وفق ىذا المسمى, وتقدم كافة ا بصموقعا خاصً اإللكترونية األىرام 

 ".الممتيميدياالمحتوى الخاص بصحافة الفيديو عبر قسم "
كما حاز اليوم السابع عمي المرتبة األولي من حيث عدد مشاىدات ومتابعات الجميور 
ليا يمييا بوابة األىرام , وىو ما أكدت عميو مجموعة الجوائز التي حصدتيا اليوم 

 موقع ييتم بنشر صحافة الفيديو ومن بينيا جائزة اليوتيوب الذىبية . السابع كأفضل
واستحوذت اليوم السابع عمي أكبر عدد من الفيديوىات المنشورة خالل فترة الدراسة 

فيديو منشور في  778فيديو لميوم السابع , في مقابل  5538أشير , بواقع  6وىي 
 جريدة األىرام.

                                                
6

ححهُهُت  عهُهب دراستنظحبفت انفُذَى ويذي اعخًبد اندًهىر اإلخببرَتبسًت سبيٍ عبذانفخبذ أبى رحبل : إَخبج انًىاقع  

 2019شىرة، خبيعت انًُىفُت كهُت اِداة، قسى إعالو حخظض طحبفت ويُذاٍَ، رسبنت يبخسخُز غُز يُ
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ليب التحرير الصحفي سا( بعنوان " أ2021محمد)هارون احمد دراسة وداد  -7
مة بتقنيات الوسائط المتعددة في أشكال ومضامين المادة دواته المدعو االلكتروني وأ

 .7اإلخبارية

مارتية بتوظيف اإل التعرف عمي مدي اىتمام المواقع اإلخباريةإلي ىدفت  الدراسة 
ادوات التحرير االلكتروني واساليبو المدعومة بتقنيات الوسائط المتعددة في محتوي 

المنشورة عبر صفحاتيا , كما ىدفت لمتعرف عمي كيفية إدماج  اإلخباريةوشكل المادة 
جرافيك , الفيديو ( في نفو , الصورة , الرسوم , الصوت , األ عناصر الوسائط ) النص

( بمواقع الدراسة . اإلخبارية, التقارير اإلخباريةخبار ,القصص بارية) األالمادة اإلخ
طارىا استخدمت الباحثة منيج الدراسات الوصفية , والتي في إإلي وتنتمي ىذه الدراسة 

و المسح التحميمي لتحقيق اىداف الدراسة ضمن الفترة المحددة لمدراسة من شير يوني
 عينة اإلخباريةجو التشابو واالختالف بين المواقع و م والمنيج المقارن لمعرفة أ2021

ع داة تحميل المضمون الكمي والكيفي لمعينة من المواقالدراسة . واعتمدت الباحثة عمي أ
شارقة خباري , ال, العين اإل لكتروني( اإل24المختارة لمدراسة وىي ) برق اإلمارات , )

ة من الباحثة , وعرضت عمي التحميل المعد ستمارةا( ( . وتم ذلك من خالل 24)
نتائج إلي مجموعة من المحكمين لكي تتم دراستيا معرفًيا ومنيجًيا وبيدف الوصول 

جابات لكل التساؤالت التي أ  يا الدراسة.تثار وا 

تفقت في تقديم عدد من النتائج أىميا : أن جميع مواقع الدراسة أإلي وتوصمت الدراسة 
مدعومة بثالثة عناصر مندمجة الوسائط ىي ) الرسوم , الصورة,  اإلخباريةمضامينيا 

خباري بأربعو عناصر مندمجة االلكتروني ( في دعم محتواىما اإل 24النص ( وحقق) 
.  اليالتو % ( عمي 33% ( ) 67الوسائط ) نص , صورة, فيديو , رسوم ( بنسبة ) 

ر الصوت الذي يأتي ا عصن جميع مواقع الدراسة لم توظف مطمقً وأكدت النتائج أ
مندمًجا مع جميع عناصر الوسائط المتعددة . واثبتت النتائج أن جميع مواقع الدراسة لم 

بكل عناصر الوسائط المتعددة وىي ) النص ,  اإلخباريةتسطيع أن تدعم مضامينيا 
, الفيديو , الصوت , الرسوم , األنفوجرافيك ( والمندمجة مع أدوات التحرير الصورة 
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اسانيب انتحزيز انصحفي االنكتزووي وادواته انمدعومت بتقىياث انوسائط انمتعددة في  وداد هبروٌ احًذ يحًذ ، 

 ( 2021انعذد انثبٍَ وانعشزٍَ ، اندشء االول )  –، انًدهت انعهًُت نبحىد انظحبفت اشكال ومضاميه انمادة االخباريت
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وصت الدراسة سية دون استثناء . وأروني وبشكل كامل عبر صفحاتيا الرئيلكتاإل
دواتو المدعومة بتقنيات أساليب التحرير اإللكتروني وأ أحدثبضرورة االىتمام بتوظيف 

إلنيا اصبحت من الضروريات في إنتاج  اإلخباريةالوسائط المتعددة في المواقع 
ثارة وتنوع وجاذبية في تقديم المادة إ المحتوي الصحفي اإللكتروني لما تمتع بو من

امل مع تقنية الوسائط عداد محرر صحفي الكتروني قادر عمي التع. وضرورة أاإلخبارية
لكتروني , التحرير الحديثة , وتدريبو عمي إنتاج المحتوي الصحفي اإل ساليبالمتعددة وأ

 . في ىذا المجال الخاصة بيا والمستجدات التي تطرأ ومعرفة البرامج 

ام بيئة ( بعنوان " فاعمية استخد2021دراسة تهاني عيد , جهاد مصطفي )  -8
في تنمية مهارات تحرير الخبر  sloodleبعاد قائمة عمي تعمم افتراضية ثالثية األ
التربوي بكمية التربية النوعية جامعة كفر  التربوي  اإلعالم الصحفي لدي طمبة 

 . 8الشيخ في ظل أزمة كورونا

بعاد ة التعمم االفتراضية ثالثية األالدراسة الكشف عن فاعمية استخدام بيئىدفت  
sloodle  التربوي الفرقة  اإلعالم في تنمية ميارات تحرير الخبر الصحفي لدي طمبة

حة كورونا ) فيروس كورونا ئظل جا فيالثانية بكمية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ 
دوات إعداد أ المنيج الوصفي التحميمي وذلك فيعمي  الدراسة تالمستجد ( استند
يضا المنيج شبو التجريبي لدراسة التدريبي وتحميل محتوي المقرر وأ الدراسة والبرنامج

فاعمية البرنامج التدريبي , واستخدمت الباحثة مجموعة تجريبية واحدة لمتعرف عمي 
بعاد في ثالثية األ اضيةاالفتر تدريبي قائم عمي بيئات التعمم فاعمية استخدام برنامج 

تدريس مقرر الخبر الصحفي عمي تنمية ميارات التحرير الصحفي لطمبة الفرقة الثانية 
( مفردة  30التربوي بجامعة كفر الشيخ .تم اختيار عينة قصدية قواميا )اإلعالم بقسم 

يخ , نوعية جامعة كفر الشالتربوي كمية التربية ال اإلعالممن طمبة الفرقة الثانية قسم 
في اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بميارات  دوات الدراسةوتمثمت أ

تحرير الخبر الصحفي لدي طمبة الفرقة الثانية , وبطاقة مالحظة لقياس الجانب 
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فٍ  sloodleفبعهُت اسخخذاو بُئت حعهى افخزاضُت ثالثُت االبعبد قبئًت عهٍ  حهبٍَ عُذ ابزاهُى و خهبد يظطفٍ كزو ، 

شُخ فٍ ظم انخزبىٌ بكهُت انخزبُت انُىعُت خبيعت كفز ان انخزبىٌ اإلعالو  حًُُت يهبراث ححزَز انخبز انظحفٍ نذٌ طهبت 

  2021ب، يدهت انخزبُت انُىعُت وانخكُىنىخُب ،خبيعت كفز انشُخ ، أسيت كىروَ
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الميارى الستخدام بيئة تعمم افتراضية ثالثية االبعاد في تنمية ميارات تحرير الخبر 
ئات لكتروني ) بيتقيم جودة المنتج اإلتقييم منتج : ل الصحفي لدي الطالب , بطاقة

عدة إلي بعاد مع تحرير الخبر الصحفي ( وتوصمت الدراسة التعمم االفتراضية ثالثية األ
( بين متوسطي درجات 0.01عند مستوي ) إحصائًيا ةىميا  : يوجد فروق دالنتائج أ

التحصيمي المرتبط بالجوانب  طالب عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار
المعرفية الخاصة بميارات تحرير الخبر الصحفي لدي الطالب لصالح التطبيق البعدي 

( بين متوسطي درجات طالب 0.01إحصائيا عند مستوي )  ة, كما يوجد فروق دال
عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المرتبط بالجوانب 

التربوي لصالح اإلعالم خاصة بميارات تحرير الخبر الصحفي لدي طالب المعرفية ال
ا بين متوسطي درجات المجموعة التطبيق البعدي , كما يوجد فرق دال إحصائيً 

التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة المرتبطة بميارات تحرير 
 لصالح التطبيق البعدي . التربوي  اإلعالم الخبر الصحفي لدي طالب 

م عمي ( بعنوان " فاعمية برنامج قائ 2020دراسة شيماء صبري عبد الحميد ) -9
التحرير الصحفي اإللكتروني لدي  لموعي بمهاراتمدخل التعمم بالفريق عبر األنترنت 

 .9التربوي  اإلعالمخصائي أ

م بالفريق عبر التعمالتعرف عمي فاعمية برنامج قائم عمي مدخل إلي ىدفت الدراسة 
اإلعالم التربوي , خصائي لموعي بميارات التحرير الصحفي اإللكتروني لدي أنترنت األ

عينة الدراسة من ثالثين  الدراسة من البحوث شبة التجريبية , وتكونت ىذهوتعد 
عالم تربوي بمحافظة القميوبية .واستخدمت الباحثة مقياس الوعي بميارات أخصائي إ
دوات جمع البيانات , وتم تطبيقو عمي افراد حفي االلكتروني كأداة من أالصالتحرير 

شارت نتائج الدراسة حرير الصحفي االلكتروني لدييم .وأالعينة لمتعرف عمي ميارات الت
توسطي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبمي ومإلي 

مقياس ميارات التحرير التربوي في  اإلعالمخصائي درجات التطبيق البعدي لدي أ
لصالح التطبيق البعدي .وجود فروق ذات داللة بين متوسطي  لكترونياإلالصحفي 
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فبعهُت بزَبيح قبئى عهٍ يذخم انخعهى ببنفزَق عبز االَخزَج نهىعٍ بًهبراث احًذ حهىة ،  شًُبء طبزٌ عبذ انحًُذ 

 2020خبيعه بُهب ،  –انخزبُت انُىعُت  ، كهُتانخزبىٌ انخزبىٌ اإلعالو  انخحزَز انظحفٍ االنكخزوٍَ نذٌ اخظبئٍ 
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  اإلعالم خصائي توسطي درجات التطبيق البعدي لدي أدرجات التطبيق القبمي وم
التربوي في مقياس الوعي بفنون التحرير الصحفي االلكتروني لصالح التطبيق البعدي , 
وجود فروق ذات داللة بين متوسطي درجات التطبيق القبمي ومتوسطي درجات التطبيق 

لصالح التطبيق اإللكترونية التربوي في الكتابة الصحفية  اإلعالم البعدي لدي اخصائي 
الدراسة التأكيد عمي فاعمية البرنامج القائم عمي مدخل التعمم البعدي . لذا تشير نتائج 

خصائي لموعي بميارات التحرير الصحفي اإللكتروني لدي أنترنت بالفريق عبر األ
 التربوي . اإلعالم 

( بعنوان " نمطا التغذية الراجعة ) 2020دراسة هاني شفيق رمزي )  -10
ثر تفاعمهما مع توقيت تقديمها ) وأوالتفسيرية( بالفيديو التفاعمي التصحيحية 

متالزمة /نهاية ( عمي تنمية مهارات التحرير الصحفي االلكتروني لدي طالب شعبة 
 .10 التربوي اإلعالم 

التفسيرية (  –تحديد افضمية نمطي التغذية الراجعة ) التصحيحية إلي ىدفت الدراسة 
ديو التفاعمي عمي تنمية ميارات نياية ( بالفي –وتفاعميما مع توقيت تقديميا ) متالزمة 

التربوي , ولتحقيق ىدف  اإلعالملدي طالب شعبة  لكترونياإل التحرير الصحفي
الباحث تم استخدام منيج الدراسة التطويري لتطوير المنظومات التعميمية , كما تم 

جامعة  –التربوي بكمية التربية النوعية  اإلعالماختيار عينة الدراسة من طالب شعبة 
ربع مجموعات تجريبية أإلي ( طالبا وطالبة تم تقسيميم عشوائيا 80بنيا , وعددىم )

دوات الدراسة والتي تمثمت في ) اختبار التصميم التجريبي لمبحث, كما تم إعداد أحسب 
لكتروني (,كما تم مالحظة ميارات التحرير الصحفي اإلبطاقة  –التحصيل المعرفي 

لتجريبية والتي تمثمت في الفيديو التفاعمي بأنماط التغذية الراجعة تصميم مواد المعالجة ا
وتوقيت التغذية الراجعة , وبعد التحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة وتطبيق مواد 

ن لمتغذية الراجعة أمجموعة من النتائج اىميا : إلي المعالجة التجريبية تم التوصل 
ممعارف المتعمقة بالتحرير الصحفي التصحيحية أثر في تنمية التحصيل الدراسي ل
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" ًَطب انخغذَت انزاخعت ) انخظحُحُت وانخفسُزَت( ببنفُذَى انخفبعهٍ وار حفبعههًب يع حىقُج حقذًَهب ،هبٍَ شفُق ريشٌ 

، يدهت  انخزبىٌ انخزبىٌ اإلعالو  ) يخالسيت /َهبَت ( عهٍ حًُُت يهبراث انخحزَز انظحفٍ االنكخزوٍَ نذٌ طالة شعبت 

  2020،  21انذراست انعهًٍ فٍ انخزبُت ،انعذد 
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سيرية اثر عمي تنمية الميارات األدائية .أن االلكتروني , بينما كان لمتغذية الراجعة التف
ثر عمي تنمية التحصيل المعرفي بينما كان لمتغذية الراجعة لمتغذية الراجعة المتالزمة أ

دي الطالب . ومن حيث لكتروني لتنمية ميارات التحرير الصحفي اإلثر عمي النيائية أ
ن لمتغذية الراجعة التصحيحية غذية الراجعة وتوقيتيا فقط تبين أالتفاعل بين توقيت الت

ية بالفيديو النيائية اثر عمي تنمية التحصيل تمييا التغذية الراجعة التفسيرية النيائ
ثر عمي ة أية بنمطييا المتالزمة والنيائين لمتغذية الراجعة التفسير التفاعمي .كما تبين أ

دائية لدي الطالب عن التغذية التصحيحية بنمطييا ي األتنمية ميارات التحرير الصحف
 المتالزمة والنياية

لكتروني في ( , بعنوان " ادوات التحرير اإل 2012دراسة خمود العصيمي )  -11
  11السعوديةاإللكترونية الصحافة 

السعودية اإللكترونية دوات  التحرير الصحفي في الصحف ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أ
ومدي ثراء المضمون لمقارئ من وجيو نظر القائم باالتصال , حيث تناولت الدراسة 

حاالت والوسائط االدوات المتمثمة في الروابط واإلاستخدام القائم باالتصال ليذه 
فة واستدعاء ألرشالمتعددة وتفعيل ساحات الحوار وقياس رجع الصدى واستخدام ا

مكانية أعادة إ معرفة مدي إلي ية وتصحيحيا باإلضافة ماإلعالنتاج المادة المعمومات وا 
عدد من النتائج إلي السعودية .وتوصمت الدراسة اإللكترونية ثراء تجربة قارئ الصحف 

اإللكترونية ية اإلعالمأىميا , أن عدد القراء يؤثر في عممية اختيار موضوعات المواد 
ن تعزز من تجربة قبل المحرر اإللكتروني , وأن الوسائط المتعددة استطاعت أ من

دارة التغير والتحول الرقمي في واوصت الدراسة عمي إنشاء أاإللكترونية قارئ الصحيفة 
الصحفي اإلنتاج ية العربية لتعمل عمي تطوير جمع أساليب كافة المؤسسات الصحف

تواصل باستمرار مع العاممين في العممية التحريرية عمي المستوي التحريري والتحرير وال
 الصحفية الجديدة . حتياجاتمبات وااللفيم المتط
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خهىد انعظًٍُ ، ادواث انخحزَز االنكخزوٍَ فٍ انظحبفت اإلنكخزوَُت انسعىدَت : دراست يسحُت عهٍ انقبئى ببالحظبل ،  

  93و ( ص 2008، انذار انًظزَت انهبُبَُت  –( ) انقبهزة 7، انعذد )2انًدهت انعزبُت نألعالو وثقبفت انطفم ، انًدهذ 
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 مشكمة الدراسة:
بعض المتطمبات والشروط والمؤىالت وي بالتر  اإلعالم فرض سوق العمل عمى خريج 

ي ومن ثم فرض تطوير اإلعالمالتي تؤىمو لاللتحاق بسوق العمل والعمل بالمجال 
ي كصحفي فعمى الطالب استخدام اإلعالماألدوات التي يمكن استخداميا في المجال 

التقنيات الحديثة ليستطيع انتاج محتوي إعالمي جيد ولن يتم انتاج ىذا المحتوي الجيد 
بدون االستعانة بصفات وسمات الصحفي الشامل وىو الفرد القادر عمى انتاج محتواه 

ريقة احترافية متميزة لذا تري الباحثة أن صحافة الفيديو ىي من الطفرات الصحفي بط
أن يستخدم وي بالتر  اإلعالم ت تطور ممحوظ في عالم الصحافة وعمى خريج أحدثالتي 

والميني ومن ثم  الميارىتمك الطفرات بطريقة جيدة حتي يتمكن من تحسين مستواه 
 يتمكن من تحقيق التنافسية.

ي اإلعالميج قادٌر عمى االلتحاق بسوق العمل والمنافسة في المجال وحتى يكون الخر 
ذلك إال عن طريق  يأتيعميو أن يتسمح بالميارات التي تصقل شخصيتو المينية ولن 

استخدام األدوات التي تتيح لو االبتكارية واإلبداع والتخمص من بعض القيود الورقية 
والتقميدية واستخدام الوسائل الحديثة في تنمية الميارات الالزمة لو والضرورية في مجال 
العمل الصحفي خاصًة في ظل المستحدثات التكنولوجية التي يشتمل عمييا مجال 

 لصحفي. التحرير ايا تكنولوج
كما تعد ميارات التحرير الصحفي من أىم الميارات التي تساعد الطالب وتعينو عمى 
االقامة بإنتاج محتوي جيد ومحتوي واضح وشيق وجذاب يمكن من خاللو تحقيق 
معايير الجودة لرسالتو ويمكن من خاللو توصيل المعمومات وتنقيح ىذه المعمومات 

ية قوية ومؤثرة ومن ثم وجدت اإلعالموالمعايير التي تجعل رسالتو وااللتزام بالضوابط 
الباحثة أن ىناك فجوة بين المحتوي النظري لمادة التحرير الصحفي وميارات العمل 
بالمجال الصحفي وعميو فالبد أن يتسمح الطالب بميارات استخدام صحافة الفيديو في 

أن الشق التحريري يسبق الشق المجال الصحفي بشقيو التحريري والتحريري وبما 
التحريري وجب عمى الباحثة االىتمام بصحافة الفيد ومعرفة أثر االستخدام عمى تنمية 

لو القيام  يتسنىمياراتيم التحريرية وكيفية صناعة المحتوى الصحفي وتحريره حتي 
 التالي:بعممية التحرير فيما بعد, لذا تبمورت مشكمة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس 
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م صحافة  الفيديو وعالقتها  بتنمية مهارات التحرير الصحفي لدي اتخدما أثر اس
 التربوي ؟ اإلعالم طالب 

 هداف الدراسة أ
ا مع المضامين الفكرية الموجية تحقيق بناء شكل متوافق دالليً الى  الدراسةت ىدف

 الصحفي لدى طالب التحرير لمصحف ومدى تأثير صحافو الفيديو في تنمية ميارات 

 . وتيدف الدراسة إلى: التربوي اإلعالم 

 التحرير تصميم نموذج تعميمي باستخدام صحافة الفيديو لتنمية ميارات  (1
 التحرير التعرف عمي األساليب المستخدمة في  (2
 التعرف عمى مفيوم التوازن ومدى اعتماده في مخططات الصفحات  (3
 الصحفي التحرير التي تميز ات والمميز  التعرف عمى السمات (4
 الصحفيالتحرير باألسس الفنية والعممية  التربوي  اإلعالم زيادة وعى طالب  (5
والصحافة  التربوي  اإلعالم في  ة الرقمي ة توظيف التكنولوجي ية كيف (6

 التحرير  وخصوصا

 فروض الدراسة  

 تسعى الدراسة إلى التأكد من صحة الفروض التالية:

  بين متوسطات درجات إفراد المجموعتين الضابطة  إحصائًياتوجد فروق دالة
 والتجريبية في القياس القبمي عمى مستوى اإلبعاد والدرجة الكمية لالختبار.

  توجد فروق دالو إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
ظو أداء الطالب )عينو الدراسة( في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالح

 الصحفي لدييم. التحرير لتنميو ميارات 
  توجد فروق دالو إحصائيا بين متوسطي درجات طالب مجموعو التجريبية

)عينو الدراسة( في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لقياس 
 الصحفي لدييم.التحرير ميارات 
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  ًالصحفي  التحريرارات ا في مستوى تنميو ميتوجد فروق ذات داللو إحصائي
 بين مجموعتي الدراسة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي. 

 همية الدراسة  أ

 تكمن اىمية الدراسة الحالية في : 

في تسميط الضوء عمى جزء ميم من العممية الصحفية التي تؤثر  الدراسة تأتى أىمية 
فة فالجريدة ىي شكل ومضمون بشكل رئيسي في العالقات البصرية بين القارئ والصحي

حدىما األخر؛ لذا بات من الضرورة جذب انتباه القارئ إلى المضمون بتوظيف أيكمل 
غرافية مما يتناسب مع ر التيبو الصحفي وتوظيف العناصلمتحرير  األسس العممية والفنية

العامة والخاصة؛ إذا نجد النقص الحاد لتوافر الطالب المتميزين  تجاىاتالاو المضمون 
ألسس العممية والفنية لكمية التربية النوعية  وتوجييم وفقا التربوي  اإلعالم في مجاليم 

االتصال إذا في تحقيق الجاذبية الجمالية الداعمة لعمميو  التربوي  اإلعالم قسم 
يستوجب عمينا تنميو ميارات التحرير الصحفي لدى الطالب ويتم ذلك عن طريق 
استخدامنا لمتكنولوجيا الرقمية )صحافو الفيديو(, ويمكن إجمال أىمية الدراسة في ضوء 

 ذلك في النقاط التالية:
يا دثأحتأتي أىمية الدراسة الحالية بالتزامن مع الكم اليائل من التغيرات التي  •

 الصحفي.التحرير  دخول التكنولوجيا واستخداماتيا بشكل متزايد في مجال
شقيا التطبيقي إلى الخروج بمجموعة من النتائج  تسعى الدراسة من خالل •

والتوصيات التي من شأنيا أن ترفع من مستوى التأىيل الميني والعممي لطالب قسم 
وتقويم مياراتيم, وكذلك تطوير أفكارىم يما يتعمق بالتحرير الصحفي فالتربوي  اإلعالم 

بداعاتيم فيما يتعمق بوسائل الجذب التحريرية.  وا 
قد تساىم نتائج الدراسة الحالية في الوقوف عمى بعض نقاط القصور التي  •

؛ ومن ثم التربوي  اإلعالم تعاني منيا مناىج التحرير الصحفي وطرق تدريسو بأقسام 
 ة.الخروج بنقاط التحسين المناسب
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 مجتمع وعينة الدراسة 

اإلعالمية تعتبر مرحمو تحديد مجتمع الدراسة من أىم الخطوات المنيجية في البحوث 
يتوقف عمييا إجراءات الدراسة واستخراج النتائج ونظًرا  ونوىى تتطمب دقو بالغو, أل

فقد قمت باختيار عينو عمديو  التربوي  اإلعالم لصعوبة الحصر الشامل لجميع طالب 
 كونيم يدرسون مقرر –جامعو المنيا – التربوي  اإلعالم من طالب الفرقة الثالثة بقسم 

 الصحفي خالل الفصل الدراسي األول. التحرير 

العام الجامعي التربوي  اإلعالم ( طالًبا وطالبو بقسم  60عينو الدراسة من ) تكونت 
(  30لمجموعتين مجموعو ضابطو مكونو من )   م( ويتم تقسيميم2020 – 2019)

 ( طالب وطالبة.  30طالب وطالبو ومجموعو تجريبية مكونو من ) 

( طالًبا , وقد تم  200) التربوي  اإلعالم وقد شممت الفرقة الثالثة بقسم   -
( 60حصر الطالب الذين لدييم االستعداد لممشاركة في تطبيق التجربة , وعددىم )

مجموعو تجريبية , ومجموعة إلي م تم تقسيم العينة بطريقة عشوائية طالبا, ومن ث
 : اليكالتضابطة 

عشوائية مع  ( طالب وطالبو تم اختيارىم بطريقة 30مجموعة تجريبية من )  •
نترنت ومواقع التواصل االجتماعي بصفو مستمرة , وقد تم وجود شرط استخدام األ

استخدام المعالجة التجريبية من خالل توظيف تقنية صحافة الفيديو وبث الفيديوىات 
" " في  Facebook"  كالفيس بو التعميمية عبر الشبكات االجتماعية من خالل موقع " 

 الصحفي  التحريرتنمية ميارات 
( طالب وطالبو تم اختيارىم بطريقة  30مجموعة ضابطة : مكونو من ) •

استخدام الطريقة التقميدية في التدريب والتدريس لمعرفة وتنمية ميارات عشوائية وتم 
 الصحفي , والتي استخدمت بغرض الضبط التجريبي .التحرير 

 وتم استبعاد كل من : -
 الب الغير منتظمين في الحضور بصفو مستمرة في مقرري التحرير الط

 .2021-2020الصحفي خالل الفصل االول لمعام الدراسي 
 ب الغير المستخدمين لمشبكات االجتماعية الطال 
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  الطالب غير الراغبين في المشاركة في تجربة الدراسة االساسية 
 إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسة 

  إجراءات الصدق : ( أ
 اعتمدت الباحثة عمى نوعين من انواع الصدق وىما : 

صدق المحكمين: حيث قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتيا االولية  •
عمى مجموعة من المحكمين تألفت من مجموعة أعضاء من أعضاء ىيئة التدريس في 

 اإلعالم , واآلداب قسم التربوي اإلعالم جامعة المنيا بكميات ) التربية النوعية قسم 
 (التربوي اإلعالم التربية النوعية قسم  ( وايضا جامعة المنصورة ) كمية التربوي 

ومدي مالئمة العبارات لقياس ما وضعت  أراءىموقد طمبت الباحثة من المحكمين إبداء 
لية إسبة كل عبارة لممحور الذى تنتمى ,ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى منا جموأل

ضروريا من تعديل صياغة لمعبارات او حذفيا ,  يرونواقتراح ما إلي  باإلضافة, ىذا 
المالحظات والتوجيات التي إلي الدراسة , واستنادا  ألداةاو اضافة عبارات جديدة 

تفق عمييا معظم المحكمين , أ التيالتعديالت  بأجراءابداىا المحكمون قامت الباحثة 
وعمى ضوء تمك حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف او اضافة البعض اآلخر منيا 

 اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضيا اآلخر .
الداخمي لالختبار  تساقااللحساب صدق  االرتباطىذا إلى جانب استخدام معامالت 

 التحصيمي والصدق الذاتي لبطاقة المالحظة.
الداخمي : والذى تم إجراؤه عمى طالب الفرقة الثالثة قسم  تساقاالصدق  •

جامعة المنيا باختبار تحصيمي قبمي وبعدى  –كميو التربية النوعية  - التربوي  اإلعالم 
الصحفي وكيفية لتحرير لقياس مدى تأثير صحافة الفيديو واكتسابيم اكثر لميارات ا

يثة في التعميم وتنمية ميارات تطويرىم تكنولوجيا باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحد
 .الصحفي  التحرير بداع و األ

 :  إجراءات الثبات ( أ
بإجراء اختبار الثبات باستخدام معامل "الفا كرونباخ, وجيوتمان" وذلك  ةقامت الباحث

( مبحوث لمتأكد من ثبات أدوات الدراسة, 20بالتطبيق عمى عينة استطالعية قواميا )
 .0.05, و0.01وجاءت كافة القيم دالة عند مستوى 
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جراءات الدراسة التجريبية   خطوات وا 
 :الدراسة وفًقا لمخطوات اآلتية  يسير
تم تحديد مشكمة الدراسة في تضاءل تحديد المشكمة وتقدير الحاجات والمهارات :  (1

وخاصة  التربوي  اإلعالم استخدام التكنولوجيا الرقمية واالستفادة منيا في مجال 
التحرير الصحفي لمحصول عمى نتائج ناجحة ومتميزة , فالطالب تتوافر لدييم 

و العمل , وفي ضوء مناسبة ولكن دون الجانب الميارى أالجوانب المعرفية بدرجة 
ذلك تم تقدير الحاجات الالزمة في تنمية ميارات التحرير الصحفي من خالل 

 برنامج قائم عمي صحافة الفيديو.
تمثمت خصائص عينة الدراسة في طالب  الب عينه الدراسة :خصائص الط (2

من الفرقة الثالثة وبالتحديد من درسوا التحرير  التربوي اإلعالم وطالبات قسم 
 الصحفي من الذكور واالناث.

تتمثل في تنمية ميارات التحرير الصحفي لدي  تحديد اهداف البرنامج التدريبي : (3
لتحقيق بناء شكل متوافق لمجريدة مات األساسية الطالب ؛ وذلك عبر اكسابيم المقو 

خ وتحريرىا بطريقو منظمة وميسرة وسيمو لمقارئ ومدى تأثير أو المجمة ....إل
ساليب ير الصحفي لدييم .والتعرف عمي األصحافة الفيديو في تنمية ميارات التحر 

المستخدمة في التحرير وتدريب الطالب عمى توظيف التكنولوجيا الرقمية في 
والصحافة وخصوًصا التحرير ,والتعرف عمي السمات  التربوي  اإلعالم 

 التيبوغرافية التي تميز التحرير الصحفي .
قامت الباحثة بتصميم البرنامج التدريبي  تصميم المحتوي التدريبي لمبرنامج : (4

الرأي  ءبداير الصحفي وعرضو عمي المحكمين ألالخاص بتنمية ميارات التحر 
والتحقق من خصائصو ومكوناتو ومدي مالئمتو لمعينة , وتحقيقو ألىداف البحث, 
واشتمل البرنامج عمي مجموعة متنوعة من الفيديوىات القصيرة المختمفة والذى 

ىدافو , بيدف قياس قدرة الطالب عمي شرح بعض ميارات التحرير الصحفي وأت
 يو .التحرير الصحفي, وتدريبيم عمي صحافة الفيد

قامت الباحثة بتحديد مجتمع الدراسة والحصر الشامل  التصميم التجريبي لمدراسة : (5
فقد قامت باختيار عينة عمدية من طالب الفرقة  التربوي  اإلعالم لجميع طالب 
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ير كونيم يدرسون مقرر التحر  –جامعة المنيا  –التربوي اإلعالم الثالثة بقسم 
 ول.الصحفي خالل الفصل الدراسي األ

اتبعت الباحثة إحدى تصميمات المنيج الشبو اختيار عينة الدراسة  األساسية :  (6
التجريبي وىو التصميم التجريبي ذو المجموعتين ) التجريبية والضابطة ( ؛ حيث 

( طالب وطالبة من الفرقة الثالثة بقسم  60تم اختيار مجموعة عشوائية قواميا )
 من الذكور واالناث. –جامعة المنيا  –ة كميو التربية النوعي التربوي  اإلعالم 

التطبيق القبمي باستخدام االختبار التحصيمي عمي عينة الدراسة  التجريبية  (7
قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة قبمًيا والضابطة : 

لموقوف عمي مستوى ميارات التحرير الصحفي لدي الطالب , وعقب التطبيق تم 
مجموعتين والتأكد من تكافؤ المجموعات ؛ بحيث إلي عينة بالتساوي تقسيم ال

( مبحوث ستخضع لمبرنامج  30عينو تجريبية قواميا )إلي تحولت العينة الكمية 
 التدريبي , وأخرى ضابطة لن تخضع لمبرنامج .

قامت الباحثة  التجريبية : التطبيق الفعمي لمبرنامج التدريبي عمي عينة الدراسة (8
ببدء تنفيذ البرنامج التدريبي وحتي نياية شير ديسمبر  2021كتوبر عام في شير أ

( جمسات تدريبية بواقع جمستين 8من نفس العام , وقد اشتمل البرنامج عمي )
ثالث ساعات لكل جمسة إلي أسبوعًيا , بحيث تراوحت مدة التدريب قرابة الساعتين 

ت بالحضور في الجامعة وبعضيا عمي االنترنت , تم تدريبية , بعض الجمسات كان
خالليا تزويد الطالب بنماذج عممية وتدريبات متنوعة لمضامين ومحتويات التحرير 
وصحافة الفيديو الصحفي عديدة لصقل مياراتيم وقدراتيم عمي التحرير الصحفي 

سات وتعزيز الميارات الفكرية والعممية وكيفية التحرير الصحفي في ضوء الجم
 التدريبية التي احتوي عمييا البرنامج.
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 صور متفرقة من جمسات البرنامج التدريبي

بعد االنتياء من تنفيذ جمسات البرنامج التدريبي كاماًل قامت التطبيق البعدي :  (9
الباحثة باختبار بعدى لميارات التحرير الصحفي عمي المجموعتين التجريبية 
والضابطة ؛ لمعرفة األثر المباشر لمبرنامج التدريبي والتأكد من فاعميتو من خالل 

 . إحصائًياتفريغ البيانات وتحميميا 
 االطار المعرفي لمدراسة 
نو بعض من الباحثة ميارات التحرير الصحفي بأتعرف  مهارات التحرير الصحفي :

إلي لمكتوب والقضايا بشكل عام فكار والكالم امميات تمثل فن تحويل األحداث واألالع
مع  التربوي  اإلعالم مادة صحفية مفيومة وسيمة لمقارئ وواضحة من خالل طالب 

لكترونيا وفقا لمتصور الذىني  معالجة النص في قالب صحفي مناسب سواء ورقًيا وا 
 دوات التحرير الصحفي .لممحرر باستخدام أ

 اإللكتروني الصحفي التحرير نشأة
 المعمومات نقل عمى والمطبوعات والمجالت الصحف ناشرون سعى عديدة, لسنوات
 الحاسبات طريق عن األخبار نشر المطبوعة, الصحيفة من نقيض وعمى اً يإلكترون
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 المعمومات نقل في يساىم حيث والقراء, لممنتجين بالنسبة عديدة فوائد لو واإلنترنت
 اليومية الصحافة أخبار أن يخفى فال .المطبوعة الصحافة من كفاءة وأكثر أسرع بشكل
 سعت الزمن من عقد وبمرور ساعة, 03 باإللكترونية  نسختيا عنيا متأخرة

 فبعضيا وتبادليا, المعمومات نشر في تساعدىا وسائل استخدام إلى المطبوعات
 عبراإلنتاج ب قامت يةاإلعالم المؤسسات وبعض .والحاسب الفاكس تقنية استخدمت
 والبريد الصناعية األقمار عبر واالتصال (CD-ROMs) المضغوطة األقراص

 .اإللكتروني
 كإحدى يظير اإللكتروني النشر فبدأ م, 1995 عام في بيالو  طفرة انفجار فمنذ

 ظيور جانب إلى العالم حول إلكترونية صحيفة 20 وانبثقت .الصحفي التحرير تقنيات
 .م 1993عام في (CompuServe) الحاسبات ك وخدمات والنشرات المجالت بعض
 الصحفي بين العالقة تغيير في ساىم مما اإللكترونية, الصحف أعدد تضاعف وكذلك

عداد المعمومات لجمع التكنولوجية واألساليب  وكذلك .الصحفي العمل وتجديد التقارير وا 
 في يمعبو الذي البشري الدور بين الموازنة عميو يتحتم الذي الصحفي مفيوم تغير

 من يتطمب ال وىذا .عممو أداء في تساعده التي اآللية واألدوات األخبار صناعة
نما اإللكترونية, األجيزة مجال في فقط عممية خبرة ذوي يصبحوا أن الصحفيين  االخذ وا 

 . 12لمصحافة المينية القيم عمى التكنولوجيا أثر االعتبار بعين
 اإللكتروني التحرير عمميات

 باختالف األخبار غرف إلى مكثف بشكل دخمت واإلنترنت الحاسبات تكنولوجيا إن
 الصحفية والتغطية االتصال عمميات في الستخداميا عديدة بمدان وفي جنسياتيا
 واألخبار المعمومات جمع في أساسية وسيمة اإلنترنت صار حتى والتحرير, والكتابة

 الصحفية والممارسات الصحفي األداء في كبير تحول إلى أدى مما .واالتصال
 المعايير أحد استخدامو وجعل صحفيا اإلنترنت عمى االعتماد وازدياد لمصحفيين,
 وكما .الصحفية مياراتو عمى لمحكم الصحفي ومعارف مؤىالت تقييم في األساسية
 بشكل تكيفت الصحفية والممارسات التربوي  اإلعالم  أن إلى السابقة الدراسات أشارت
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 تواجو التقميدية الصحافة أن كيف أيضا وتوضح .واإلنترنت الحاسبات تقنية مع محدود
 مجموعة ليا وتوفر تساندىا الوقت ذات وفي الرقمية, المنصات تنامي بسبب تحديات

 أن من وبالرغم , ( newsgathering )المعمومات جمع عممية لتحديث الفرص من
 الصحفي وجود يفرض ذلك فإن إلكترونية, أو رقمية صحافة ىي الصحافة مستقبل
 الذي المتميز

)العالوين,  التطورات ليواكب التكنولوجيا مستحدثات كافة مع يتعامل أن يجب (
 ( و2009

 نواح ثالثة من التحرير عممية استعراض وسيتم( 2012) تمحامى , 
 :التنظيمي الهيكل ناحية من اإللكتروني التحرير عممية تطبيق -1
 غرف تكاممية مدى عمى يعتمد األخبار غرف في تغيير إحداث عمى المحرر قدرة إن

 الييكل ضمن المحرر أىمية إلى المالية وعوائدىا الصحيفة حجم من اً  بد األخبار
 -المشرفين والمحررين التحرير رؤساء فيو بما- البشري تقييم -2 . 13 التنظيمي
 األخبار غرف في التكنولوجيا استخدام خالل من يةاإلعالم الرؤية تشكيل يستطيع

 .الصحفي التحرير في وممارستيا
 عمى قادرة قوة باعتبارىا موجودة التقنية ألبسط البالغة األولوية إعطاء جداً  الميم من إن

 التطبيقات تبني أن (structuration)البنائية  النظرية خبراء فيقول .والتطوير التغيير
 تمتزج كيف بل العمل أنماط تشكيل إعادة عمى فقط تساىم ال أنواعيا بشتى التكنموجية

  14العمل بممارسات الجديدة التكنولوجيا ىذه
 صف شممت بحيث الصحفي, النشر مراحل كافة وظفت الحاسبات تكنولوجيا إن

 والتجييز الصفحات وتحرير والتصحيح والمراجعة يةاإلعالمو  التحريرية لممادة الحروف
 بو مرتبطة والعمميات الصحفي التحرير سياق في يقع الدراسة التطرق أن إال والطباعة,
 :كاآلتي
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 :إلكترونية المادة جمع
 ثالث يراعي أن المعمومات جمع مرحمة في اإللكتروني الصحفي المحرر عمى يتعين

 ,)2013ف, شري(اإللكترونية  الصحيفة في الصحفية المادة تقديم في أساسية مستويات
 :ىي

 والتكثيف واالختيار, باإليجاز, االىتمام يتم وفيو السطحي, المستوى. 
 النظر ووجيات والخمفيات, بالتفاصيل, االىتمام يتم وفيو المتعمق, المستوى 

 .المختمفة
 بأول أوال الحدث لمتابعة الحالية المعمومات جمع يتم وفيو التحديث, مستوى. 
 الصحيفة قارئ يجعل ال مما وتنوعيا المصادر بتعدد يتميز اإللكتروني فالخبر

 والتمفزيونية اإلذاعية والمحطات الورقية الصحافة في الحال ىو كما مكرىااإللكترونية 
 وألن نظرىم, وجية وتعكس الصحيفة مندوبو يجمعيا التي لألخبار فقط تعرض عمى

 المحررين بواسطة والخارجية الداخمية المصادر من معموماتيا تجمع الصحف
 15بالخارج المعمومات بنك أو الصحفية بالمؤسسة المعمومات قسم ومن والمندوبين

 إلكترونيا المادة تقييم -2
 بإضافة والصحفيون المراسمون يقوم حينما الشاشة من اإلكترونيً  المواد تدقيق يتم

 عند كاتبة أو آلة وجود إلى لحاجة البيانات بدون عرض وحدة إلى مباشرة قصصيم
 عبر القصص مستممي خالل من مباشرة الحاسبات إلى الياتف عبر موادىم نقل

  .الياتف
 كافة المقيم استدعاء يستطيع أن بمجرد ليس بالسيولة يمتاز عممية المادة تقييم فأصبح
نما اإلخبارية, القصص  رياضية كانت سواءً  المختمفة بأقساميا األخبار استدعاء أيضا وا 
 ليتم انتظار صف في تقف كأنيا والتي الفارة, عمى الضغط خالل من واقتصادية
 معمومات توضح أنيا كما .وتحريرىا ليا الصفحة تخطيط تجييز يتم ثم ومن معاينتيا
 تعرض حيث وحجميا, لمقصة األولى والسطور الرئيسي والممخص المادة واسم المصدر
 مراحل في الحاسبات تكنولوجيا فدخمت .الوحدة تمك خالل من المعمومات تمك جميع

                                                
15
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 غاية فأصبحت يةاإلعالم والمؤسسات األنباء وكالت معظم وتبنتيا الصحفياإلنتاج 
 16 مشتركييا إرضاء أجل من الخدمة ومزودي يةاإلعالم المؤسسات عمى محتمة
 اإللكتروني الصحفي التحرير

 األدوات استخدام المساعد المحرر يستطيع الحاسب, إلى مباشرة النسخة وضع مع
 بقية تستكمل األخبار, تقييم مرحمة من االنتياء ومع .الصحفي التحرير في التقنية

 المساعد المحرر يحتاج وال لحاسبات, تكنولوجيا باستخدام الصحفي التحرير عمميات
 في المطبوعة النسخة عمى تقيميا إعادة إلى الحاسوبية الشاشة عمى بالتحرير قام والذي
 المساحة وفق والسطور اإلخبارية القصص أحرف عدد معرفة ويمكن .طبعاتيا حال

 الشاشة عمى اإللكتروني القمم أو المؤشر استخدام إن الصفحة لتخطيط المخصصة
 نسخة إنتاج في يساىم والذي , الحبر القمم من أكثر والتعديل الحذف عمميات يسيل
 شخبطة وجود بدون نظيفة

 األخبار لتدقيق التقميدية الطريقة بيا تتسم التي المفقودة السطور توصيل أو الدوائر أو
 دون الشاشة عمى إلكترونيا تعديمو يتم النص عمى تغيير أو تعديل أي بينما .الصحفية

 بعضيما بجانب خبرين مخطط بإظيار مقسومة الشاشة وتكون .التغيير ليذا آثار وجود
 المادة حذف أن وكما .آخر مصدر من الخبر عمى العمل يتم ماعند الشاشة عمى

 بمجرد تطويرىا عمى والعمل استعادتيا ويمكن الحاسبات, ذاكرة في تبقى الصحفية
 من بعدد ومراجعتيا األخبار صياغة إعادة عمى قادر اإللكتروني فالتحرير .النقرة
 المادة تدقيق من االنتياء ثم ومن .النصوص معالجات برامج أي في الالنيائية المرات

 عمى والحرص المادة تدقيق يتم أن بعد بالذكر والجدير .التنضيب لمرحمة وتجييزىا
مكانية الشاشة عمى وقراءتيا مجدداً  مطالعتيا يمكن فإنو المادة, مقاس مالئمة  وضع وا 

 تعتمد التي التقميدية بالطرق إنتاجيا تم لو متوفرة تكون لن بسيولة متأخرة تعديالت
 17المطبوعة النسخ عمييا
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 :البشري العنصر ناحية من الصحفي التحرير تطبيق 3-
 الخبر, تحرير :رئيسية عمميات ثالث عمى باألساس تعتمد التحريرية الدورة إن

 بخروج أتبد تحريرية دورة عمى تعتمد الكبرى الصحف معظم حيثاإلنتاج و  والمراجعة,
 أي أيضا يشمل و اإلخبارية, األنباء ووكاالت الصحفيين المندوبين من اآلتي النص
 المقيمين من مستويات ثالثة عمى مروره خالل من الشاشة عمى مكتوب نص

 أولي مقيم منيم المحررين,
( Rough Taster) , ثانوي مقيم ثم ومن (انبُبء.t )المقيمين,/المحررين كبير ثم ومن 

 الصحيفة محررين عمى تشتمل لتي األخبار غرف عمى يمر النص أن جانب إلى
 رئيستين قناتين عمى تمر النصوص أن يفيد مما منيا, المواد واستقبال النص لتعديل
 النيائية مراحل وفي .المحررين كبير إلى مباشرة تذىب التي الصورة تحرير بالعكس

 Sub ) المساعدين المحريين من فريق عمى يمررىا الذي التحرير مشرف عمى تمر
Editors) لى إلى تذىب أن إلى  التي النيائي التنضيب مرحمة إلى تصل أن لمراجعة وا 

  18.المادة مصفف مسئولية تكون
 نتائج الدراسة 

 نتائج اختبار فروض الدراسة:

بعض ميارات التربوي  اإلعالم النتائج الخاصة بالتحصيل المعرفي لتنمية طالب 
 التحرير الصحفي وتفسيرىا :

 :التحقق من الفرض األول أواًل.

  التجريبية ةالمجموع ميذالتداللة إحصائية بين متوسط درجات  اتق ذوفر توجد 
في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لمهارات التحرير الصحفي لصالح 

 القياس البعدي.
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 (1جدول )
 التجريبية مجموعة مللالختبار التحصيمي داللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي 

 المتوسط التطبيق العدد  المتغير
االنحراف 
 يالمعيار 

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
حجم 
 التأثير

 31 االختبار التحصيمي
 4.38 40.83 قبمي

 كبير 0.896 0.00 **16.03
 2.87 55.70 بعدى

 السابق:جدول اليتضح من 
 ميذالتمتوسط درجات بين ( 0.0.وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )

في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لمهارات  التجريبية ةالمجموع
 (.000.1, حيث بمغت قيمة "ت" )لصالح القياس البعديالتحرير الصحفي 

نولييا لنتائج الفروق  يا إلى أن مفيوم الداللة اإلحصائية يعبر عن مدى الثقة التونظرً 
بصرف النظر عن حجم أثر تمك الفروق؛ لذا فقد تم حساب حجم التأثير "مربع إيتا", وبمقارنة 

الخاص بتحديد مستويات حجم التأثير وجد  ي( بالجدول المرجع1جدول ) يالنتائج الواردة ف
جم تأثير أن ح ىمما يدل عم, (0.896حيث بمغت قيمة مربع إيتا ) كبيرأن حجم التأثير 
المتغير التابع  ىعم )المتمثل في البرنامج المقترح القائم عمى صحافة الفيديو(المتغير المستقل 

الذي تم  البرنامج وىو ما يؤكد عمى فاعمية وأثر؛ تأثير قوى)تنمية ميارات التحرير الصحفي( 
 إجرائو عمى المجموعة التجريبية عينة الدراسة.
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 بين التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي( يوضح داللة الفروق 0شكل )
 

 

 

 

 
 

ن  استخدام صحافة الفيديو تؤثر بشكل أإلي وتشير ىذه النتيجة التي توصمت الييا الدراسة 
طبيق ممحوظ في عممية التعمم والتحصيل المعرفي لتنمية بعض ميارات التحرير الصحفي وت

ن ( عن طريق الفيديوىات التعميمية الصغيرة . ون اليالميارات التحريرية  عبر اإلنترنت ) أ
 (  2019يمان الخميسي , النتائج ضمنيا مع دراسة ) إ ىذهوتتفق 

 :إلي وترجع الباحثة ىذه النتيجة 
تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت صحافة الفيديو في التعميم واكساب ميارات التحرير 
الصحفي كطريقة حديثة في التدريس عن المجموعة الضابطة التي لم تستخدم صحافة 

 التالية أن :  لألسبابالفيديو,  
التدريس عبر لممل والرتابة , و التعمم عن طريق الفيديوىات القصيرة ال يشعر الطالب با

نترنت باستخدام جروب الفيسبوك  بأدواتو المستحدثة ساعد الطالب عمي التفاعل اإل
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يجابية ,كما ساعدىم عمي تطبيق ميارات التحرير وانتقاد بعض تحرير الصحف والمشاركة اإل
نشطة وىم داخل منازليم عبر عدىم ذلك عمي تنفيذ الكثير من األوالمجالت كتدريب , وسا

مما كان لو أثر  يجابية بينيم ,مبذول وبكل حرية وتفاعل ومنافسة إلذكية دون جيد اليواتف ا
 يجابي عمي فيم الطالب لموضوعات الجانب المعرفي وزيادة تحصيميمإ

 :التحقق من الفرض الثاني ثانًيا.
  التجريبية ةالمجموع ميذالتداللة إحصائية بين متوسط درجات  اتق ذوفر توجد 

في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة ألداء الطالب لمهارات التحرير 
 الصحفي لصالح القياس البعدي.

 (2جدول )  
 التجريبية مجموعة مللبطاقة المالحظة داللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي 

 المتوسط التطبيق العدد  المتغير
االنحراف 
 يالمعيار 

 "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 مربع ايتا
حجم 
 التأثير

 31 بطاقة المالحظة
 14.11 113.70 قبمي

 كبير 0.906 0.00 **17.00
 7.52 163.03 بعدى

 السابق:يتضح من جدول 
 ميذالتمتوسط درجات بين ( 0.0.وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )

في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة ألداء  التجريبية ةالمجموع
, حيث بمغت قيمة "ت" لصالح القياس البعديالطالب لمهارات التحرير الصحفي 

(000...) 
نولييا لنتائج الفروق  يا إلى أن مفيوم الداللة اإلحصائية يعبر عن مدى الثقة التونظرً 

بصرف النظر عن حجم أثر تمك الفروق؛ لذا فقد تم حساب حجم التأثير "مربع إيتا", وبمقارنة 
الخاص بتحديد مستويات حجم التأثير وجد  ي( بالجدول المرجع2جدول ) يالنتائج الواردة ف
جم تأثير أن ح ىمما يدل عم, (0.906حيث بمغت قيمة مربع إيتا ) كبيرأن حجم التأثير 
المتغير التابع  ىعم )المتمثل في البرنامج المقترح القائم عمى صحافة الفيديو(المتغير المستقل 
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الذي تم  البرنامج وىو ما يؤكد عمى فاعمية وأثر؛ تأثير قوى)تنمية ميارات التحرير الصحفي( 
 إجرائو عمى المجموعة التجريبية عينة الدراسة.

وجود تقدم ممحوظ في متوسط درجات المجموعة التجريبية عن إلي وقد اشارت النتائج 
الضابطة, مما يدل عمي وجود فروق بين متوسطي درجات الطالب  المجموعة 

بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار 
 مية بعض ميارات التحرير الصحفي .نالتحصيمي لت

 جة لألسباب التالية :وترجع الباحثة ىذه النتي
تفوق المجموعة التجريبية التي طبقت طريقة التدريس القائمة عمي صحافة الفيديو 
كطريقة مستحدثة في التدريس وتوصيل المعمومة بسالسة ويسر عن الطرق 

سرع لمطمبة داخل التالية أن استخدام التكنولوجيا أسيل وأالتقميدية, وذلك لألسباب 
الجامعة وخاصة استخداميم لمواقع إلي مكان والحضور منازليم فال يشترط ال

التواصل االجتماعي في التعميم ومشاىدة الفيديوىات التعميمية القصيرة التي تتميز 
يًضا ساعد الطالب أبالتشويق واألثارة وعدم رتابة االستماع لمشرح التقميدي . و 

شطتيم جميع ان يًضا ساعدىم عمي تنفيذالتفاعل والمشاركة االيجابية , وأعمي 
 لكترونًيا .بكل حرية ويسر في التعامل إ

 :التحقق من الفرض الثالث ثالثًا.
 الذكور واإلناث أفراد بين متوسطي درجات  ةئياإحص اللةدذات ق ووجد فر ت

 وبطاقة المالحظة.التحصيمي  لالختبارالتجريبية في التطبيق البعدي ة المجموع
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 (1جدول )
متوسطي درجات الذكور واإلناث أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي يوضح داللة الفروق بين 

 (31)ن=                لالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة

 انمتغيزاث
 00اإلواث ن =  01انذكور ن =  

 قيمت )ث(
ووع 

 ع و ع و اندالنت

 دالغير  0.07 3.63 55.76 1.69 55.64 االختبار التحصيمي
 دالغير  0.120 9.64 162.88 4.04 163.21 بطاقة المالحظة

 يتضح من الجدول السابق:
بين متوسطي  إحصائًيا غير دالة ؛ حيث تبين وجود فروقلم يتحقق الفرض

 لالختبارالتجريبية في التطبيق البعدي ة المجموعالذكور واإلناث أفراد درجات 
؛ وهو ما يعكس التوازن في تقديم البرنامج وبطاقة المالحظةالتحصيمي 

التدريبي لكل من الذكور واإلناث وتمقيهم المهارات الخاصة بالتحرير الصحفي 
ال توجد فروق في التطبيق البعدي لصالح إي من  اليوبالتعمى نحو متساوي 

 الجنسين عمى حساب اآلخر.  
ناث في تمقييم الميارات ذكور واإلعدم وجود فرق بين الإلي وقد اشارت النتائج 

 سالمة إلي أن ىذه النتيجة تشير  الباحثةوتري  الخاصة لمتحرير الصحفي ,
إجراء تطبيق البرنامج التدريبي ؛ من حيث توجيو المستيدفات الخاصة بالبرنامج 

عمي عينة البحث  بشكل متوازن بين الذكور واالناث عينة البحث ؛ مما انعكس
بر تنمية ميارات التحرير الصحفي وصقل مياراتيم يجابي عالتجريبية بشكل إ

ناثًا بنفس القدر. التي توصم ت لعدم وجود العممية لمتحرير, لكال الجنسين ذكوًرا وا 
ناث في مستويات تمقييم لمدراسة في التطبيق البعدي, وتتفق فروق بين الذكور واإل

 –خمف  عتماد( ودراسة ) ا 2019 –ميرة سالم نتيجة مع دراسة ) أىذه ال
2010) 
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 :التحقق من الفرض الرابع رابعًا.
 بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  ةئياإحص اللةدذات ق ووجد فر ت

لصالح  لالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظةوالضابطة في التطبيق البعدي 
 .المجموعة التجريبية

 (1جدول )
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي  المجموعتينيوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات 

 (06)ن=                وبطاقة المالحظة

 انمتغيزاث
 10مج0 انضابطت =  10مج0 انتجزيبيت =  

 قيمت )ث(
ووع 

 ع و ع و اندالنت

 دال **15.02 4.71 40.80 2.87 55.70 االختبار التحصيمي
 دال **17.16 14.11 113.70 7.52 163.03 بطاقة المالحظة

 يتضح من الجدول السابق:
 داللة إحصائية عند مستوى اتذ ؛ حيث تبين وجود فروقثبوت صحة الفرض

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق ( 0.01)
 .لصالح المجموعة التجريبية لالختبار التحصيمي وبطاقة المالحظةالبعدي 

عمي فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمي صحافة الفيديو  يضاوتؤكد ىذه النتائج أ 
 التربوي  اإلعالم لتنمية ميارات التحرير الصحفي لدي عينة البحث التجريبية من طمبة 

وجود إلي في التطبيق البعدي لميارات وكيفية التحرير الصحفي, حيث تشير النتائج 
تي تعرضت لمبرنامج التدريبي  مقارنة لصالح المجموعة التجريبية ال إحصائًيافروق دالة 

بالمجموعة الضابطة التي لم تتعرض لمبرنامج التدريبي, ما يبين نجاح طريقة المعالجة 
ت االجتماعية التجريبية باستخدام صحافة الفيديو ) الفيديوىات القصيرة ( عبر الشبكا

يضا داخل الجامعة عبر شاشات العرض في تنمية ميارات التحرير الصحفي لمطالب وأ
عينة الدراسة في المجموعة التجريبية بالمقارنة مع الطريقة التقميدية المستخدمة مع 
طالب المجموعة الضابطة . وتتفق ىذه النتائج ضمنيا مع دراسة ) صفاء السيد 

قة تؤكد الباحثة عمى ضرورة استخدام (,ومن خالل النتائج الساب2015منسوب , 
االدوات التكنولوجية الحديثة في تعميم الميارات الن التعميم يحتاج إلى استخدام االدوات 
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والوسائل الفعالة التي تساعد بدورىا في زيادة التحصيل لدى الطالب وتزيد من قابميتيم 
االستعداد لدييم لتعمم لمتعميم والتعمم وتعمم الميارات الحديثة التي تساىم في رفع 

الميارات الواجب توافرىا لدى الطالب والالزمة لسوق العمل في المستقبل, ولذلك البد 
أن تتضمن المناىج كل ما ىو جديد ومستحدث لمعممية التعميمية والتي بدورىا تزيد 

 وتعزز من قابمية الطالب لمتعميم.
 النتائج العامة 

ىمية استخدام أىم النتائج التي توضح أإلي من خالل العرض السابق توصمت الدراسة 
مستحدثات التكنولوجيا في المنظومة التعميمية وفاعميتيا في اكساب الطالب المعمومات 

و محور والميارات المعرفية بشكل أسرع وأنسب من الطرق التقميدية مما يجعل المتعمم ى
الحديث, فوجود المتعممين في بيئة تعمم اجتماعية يؤدى  تجاهالالعممية التعميمية وىو ا

حدوث التفاعل النشط بين الخبرات السابقة والخبرات الجديدة لدييم, وينتج عن ذلك إلي 
 ىا: أبرز عدة نتائج إلي التفاعل البناء,  فتوصمت الدراسة 

  وجود فاعمية واثر كبير لمبرنامج التدريبي عمي تنمية ميارات التحرير
 عينة الدراسة التجريبية التربوي  اإلعالم الصحفي لدي طمبة 

  ناث في التطبيق بين الذكور واإل إحصائًيالم يثبت وجود فروق دالة
 البعدي لميارات التحرير الصحفي 

  عتين التجريبية والضابطة في بين المجمو  إحصائًياثبت وجود فروق دالة
التطبيق البعدي لميارات التحرير الصحفي لصالح طمبة المجموعة التجريبية 

 عينة الدراسة
 توصيات الدراسة 

 في ضوء ما توصمت اليو نتائج الدراسة الحالية , توصي الباحثة بما يمي :
  ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في العممية التعميمية واالستفادة من الخدمات

 المتاحة ليا.
  تدريب المعممين عمي كيفية توظيف بيئات الويب االجتماعية لتحقيق التعمم

 االجتماعي والمشاركات الفعالة .
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كساب االىتمام بتطبيق الفيديوىات التعميمية القصيرة في تنمية الميارات وا
 المعمومات بطريقة جذابة وغير تقميدية 

  العمل عمي االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي مثل اليوتيوب الخاص
بالفيديوىات التعميمية في سرعة التعمم عن بعد وبسيولة دون الحاجة لبذل مجيود 

 ومراعاه الظروف الزمنية والمكانية .
 البحوث المقترحة 
 ذلتو الباحثة تقترح الباحثة بإجراء الموضوعات البحثية التالية :استكماال لمجيد الذي ب

  .االىتمام بالبحوث والدراسات حول صحافة الفيديو كوسيمة اعالمية جديدة 
  فاعمية استخدام صحافة الفيديو وتوفير االدوات واالمكانيات التي تتيح لطالب

الصحافة وتطبيقيا في مجال التعميم إمكانية ممارسة ىذا النوع من  التربوي  اإلعالم 
 عامة ومجال التحرير الصحفي خاًصا.

 إجراء بحوث مماثمة ليذا البحث في المواد الدراسية المختمفة عمي متغيرات تابعة
 أخري .
  ية بشكل عام وميارات اإلعالمإجراء مزيد من االبحاث عن صقل الميارات

 اإلعالم ميارات اساسية لدارس  الصحفي بشكل خاص والتي تعداإلنتاج التحرير و 
والعمل عمي تعزيزىا عبر االجراءات البحثية المختمفة والمتنوعة مما ينعكس   التربوي 

ايجابًيا عمي الخريج ويزيد من وعيو بالميارات الصحافية كامال وىو مستيدف رئيسي ال 
 .اإلعالم  مقسا

  المستخمص
 : تحقيق بناء شكل متوافق دالليا مع  الى  الدراسة ت ىدف الهدف من الدراسة

المضامين الفكرية الموجية لمصحف ومدى تأثير صحافو الفيديو في تنمية 
 .التربوي اإلعالم الصحفي لدى طالب التحرير ميارات 

 : اعتمدت الدراسة الحالية عمي المنيج الشبو التجريبي المنهج والعينة واالداة
باستخدام اداة المعالجة التجريبية المتمثمة في صحافة الفيديو واالختبار 

( مفردة من طالب الفرقة  60التحصيمي وطبقت عمي عينة عشوائية قواميا )
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جامعة المنيا , وذلك في  –كميو التربية النوعية   التربوي  اإلعالم الثالثة قسم 
 . 2021بر حتي نياية شير ديسم 2021الفترة من شير اكتوبر 

 ىا : وجود فاعمية واثر أبرز عدة نتائج إلي : توصمت الدراسة نتائج الدراسة
ممحوظ وكبير لمبرنامج التدريبي القائم عمي صحافة الفيديو في تنمية ميارات 

عالم تربوي عينة البحث التجريبية, لدي طمبو الفرقة الثالثة إالتحرير الصحفي 
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  إحصائًياكما ثبت وجود فروق دالة 

التطبيق البعدي لميارات التحرير  الصحفي لصالح المجموعة التجريبية, كذلك 
ث في التطبيق البعدي بين الذكور واإلنا إحصائًيالم يثبت وجود فروق دالة 

لميارات التحرير  الصحفي, وجاءت ميارة التناسب والتوازن في الصفحات من 
تيار حجم العناصر المقروءة في مقدمة الميارات التي  تمت تنميتيا التنويع واخ

خطاء ة كتابة عنوان وعدم الوقوع في األلدى طالب العينة التجريبية, ثم ميار 
 الفنية  وكيفية صياغتو .

 المراجع
المصرية, المجمة المصرية اإللكترونية أحمد محمد عبداهلل: توظيف صحافة الفيديو في المواقع  -

 178-159, الصفحة 2020االتصال الجماىيري, جامعة بني سويف, لبحوث
أماني رضا عبدالمقصود : التجربة الترفييية عبر منصات خدمة الفيديو الرقمية العربية: دراسة  -

 2020 التربوي  اإلعالم ي , جامعة االزىر , كمية اإلعالمتطبيقية في ضوء نظرية الثراء 
لمؤثرة عمى القائم باالتصال في صحافة الفيديو.. دراسة ميدانية آيات نبيل عبد العاطي: العوامل ا -

 اإلعالم المصرية, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة القاىرة, كمية اإللكترونية عمى الصحف 
  2020قسم صحافة  التربوي 

المفاىيم وتأثيرىا عمى اإللكترونية أميرة سالم حسن: استخدام الشباب الجامعي لصحافة الفيديو  -
 2019المجتمعية لدييم, كمية التربية النوعية, جامعة بنيا 

 2019في تشكيل اتجاىات الشباباإللكترونية يمان الخميسي: دور صحافة الفيديو بالمواقع إ -
لصحافة الفيديو ومدى اعتماد  اإلخباريةبسمة سامي عبدالفتاح أبو رحال : إنتاج المواقع  -

وميداني, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة المنوفية كمية الجميور عمييا دراسة تحميمية 
 2019اآلداب, قسم إعالم تخصص صحافة 
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اساليب التحرير الصحفي االلكتروني وادواتو المدعومة بتقنيات  وداد ىارون احمد محمد , -
دد الع –الوسائط المتعددة في اشكال ومضامين المادة االخبارية, المجمة العممية لبحوث الصحافة 

 ( 2021الثاني والعشرين , الجزء االول ) 
تياني عيد ابراىيم و جياد مصطفي كرم , فاعمية استخدام بيئة تعمم افتراضية ثالثية االبعاد  -

بكمية  التربوي  اإلعالم في تنمية ميارات تحرير الخبر الصحفي لدي طمبة  sloodleقائمة عمي 
التربية النوعية جامعة كفر الشيخ في ظل أزمة كورونا, مجمة التربية النوعية والتكنولوجيا ,جامعة 

 2021كفر الشيخ , 
شيماء صبري عبد الحميد احمد حموة , فاعمية برنامج قائم عمي مدخل التعمم بالفريق عبر  -

, كمية التربوي  اإلعالم  االنترنت لموعي بميارات التحرير الصحفي االلكتروني لدي اخصائي
 2020جامعو بنيا ,  –التربية النوعية 

ر ثىاني شفيق رمزي," نمطا التغذية الراجعة ) التصحيحية والتفسيرية( بالفيديو التفاعمي وا -
تفاعميما مع توقيت تقديميا ) متالزمة /نياية ( عمي تنمية ميارات التحرير الصحفي االلكتروني 

  2020,  21العممي في التربية ,العدد  , مجمة الدراسةالتربوي اإلعالم لدي طالب شعبة 
 
السعودية : دراسة مسحية اإللكترونية خمود العصيمي, ادوات التحرير االلكتروني في الصحافة  -

 –( ) القاىرة 7, العدد )2عمي القائم باالتصال, المجمة العربية لألعالم وثقافة الطفل , المجمد 
 93م ( ص 2008نية , الدار المصرية المبنا

 المطبوعة لموسائل الصحفي التحرير فن ( 3102 ): دمحمو  الدين, عمم و ليمي عبدالمجيد, -
 .والتوزيع لمنشر السحاب دار :القاىرة .واإللكترونية
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