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أساليب الكتابة في الرحف السررية الهرقية واإللكترونية في ضهء متغيرات البيئة 
 الرقسية الججيجة
 "دراسة تحميمية"

 عزيز كريم روماني غطاسالباحث / 
 ركُٕنٕجٛب انفٍ انظحفٙ  جبيؼخ انًُظٕرح  -طحبفخ –إػالو  –ذرجخ انًبجطزٛر فٙ اٜداة ن

 
 تحت اشراف

 د/ يُٗ طّ دمحم طّأ.و.
 ثقطى االػالو طحبفخ  بر يطبػذأضز

 ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ انًُظٕرح

 مقجمة
لع تتخؾ التكشػلػجيا مجااًل في الحياة إال وأثخت فيو، سػاء كاف تأثيخىا إيجابيًا أو سمبيًا، أو   

يحسل الجانبيغ معًا، كاف ذلظ محط اىتساـ الكثيخ مغ الجراسات، وأصبحت ىحه التأثيخات 
مى أساس ذلظ خخجت العجيج مغ الشتائج، بعزيا يػضح كيفية مادة ثخية لمبحث، وع

اإلستخجاـ األمثل لمتكشػلػجيا، والبعس يػضح إيجابياتيا، وأخخػ تحكخ سمبياتيا، ونتائج 
تبحث فيسا بعج عالع التكشػلػجيا، في جسيع الحاالت لع يكغ اإلعالـ السرخؼ بعيجًا كل البعج 

ح شغل باحثي اإلعالـ الذاغل ىػ البحث في اإلعالـ عغ عالع التكشػلػجيا والجراسات، وأصب
 الخقسي.

كل ىحه العػامل والتصػرات التكشػلػجية، تخكت تأثيخًا بالغًا في كافة السؤسدات اإلعالمية في 
العالع برفة عامة، وفي مرخ برفة خاصة، وبجأت العسمية اإلعالمية التي اعتاد عمييا 

بخصػة، في كافة جػانبيا، وبجأ التقديع التقميجؼ  اإلعالميػف مشح سشػات مزت تتغيخ خصػة
لكل مؤسدة يتغيخ مخة تمػ األخخػ، يأتي ذلظ في إشار حخص كل مؤسدة عمى مػاكبة 
متصمبات البيئة الخقسية الججيجة، فأصبحت ىشاؾ غخؼ أخبار متكاممة وتغيخات أساليب 

، أيزًا ضيخت أقداـ الكتابة الرحفية وضيخ ما يدسى بالسحتػػ األخزخ الحؼ يجـو شػيالً 



 عزيز كريم روماني غطاسالباحث /  

 

 مجمة بحهث كمية اآلداب  
 

4 

ججيجة مثل صحافة البيانات وفشػف ججيجة مثل اإلنفػجخافيظ والفيجيػ جخافظ أو باألحخػ زاد 
 االىتساـ بيا حاليًا.

التي تجور حهل العهامل السؤثرة عمى فشهن الكتابة  1(2020دراسة سارة مجحت ) -1
والقائم باالترال الرحفية في الرفحات الطبية بالرحف السررية: دراسة لمسزسهن 

 والجسههر
استيجفت الجراسة دراسة العػامل السؤثخة عمى فشػف الكتابة الرحفية في الرفحات الصبية 
في الرحف السرخية مغ خالؿ دراسة السزسػف والقائع باالتراؿ، وتشتسي ىحه الجراسة 

رف، وتسثل لشسط الجراسات الػصفية، واستخجمت الباحثة مشيج السدح اإلعالمي والسشيج السقا
 2015مجتسع الجراسة في الرحف السرخية القػمية والحدبية والخاصة، خالؿ الفتخة مغ 

، باإلضافة إلى الجسيػر السرخؼ بذخائحو السختمفة، واتبعت الجراسة شخؽ 2017وحتى 
العيشة متعجدة السخاحل لرحف األىخاـ والػفج والذخوؽ، واختارت الباحثة عيشة بذخية بصخيقة 

 صحفيًا مغ القائع باالتراؿ. 20مفخدة و 400قػاميا عذػائية 
 تهصمت الجراسة إلى أن:

الخبخة السكتدبة تعج عشرخًا ميسًا خالؿ مخحمة تذكيل العسل الرحفي فالتعخض السدتسخ -
مغ جانب الرحفي لمعجيج مغ الشرػص الرحفية سػاء خالؿ مخحمة اإلعجاد والتكػيغ أو 

و يقـػ بالسالحطة الجقيقة والتجقيق واإلختداف لمعجيج مغ خالؿ مخحمة العسل بالرحافة تجعم
 السثيخات المغػية ولصبيعة األساليب وزوايا السعالجة، ولتشاوؿ تمظ السػاد الرحفية.

وججت الجراسة أف تخرز القائع باالتراؿ مغ أىع العػامل السؤثخة في الكتابة الرحفية، -
لتقخيخ الرحفي الصبي متخرز في حيث األثخ يكػف أعسق وأفزل في حالة ما كتب ا

 السجاؿ الصبي مغ األشباء والباحثيغ.
والتي تجور حهل قيم اإلنتاج في التحرير  Astrid Vandendaele  (2020)2دراسة -2

 الفرعي في الرحف
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الرحف،  إنتاج مجاؿ في العامميغ لمرحفييغ اليػمية ركدت ىحه الجراسة عمى السسارسات
 بمجيكية، صحيفة في يعسمػف  فخعييغ محخريغ مع شبو مقششة تواعتسجت عمى ثالثة مقابال

 األساليب الجراسة بيغ فقط، وجسعت السكتػبة السشتجات واعتسجت الجراسة عمى تحميل
 36الرحفية، وتسثمت عيشة الجراسة في  لمشرػص السقارف  المغػؼ  التحميل اإلثشػغخافية مع

 مجيكية.ب صحيفة في السيجاني العسل مغ أسبػع خالؿ مقالة
 تهصمت الجراسة إلى أن:

 ولكغ األخبار لتػضيح فقط ليذ كأداة  ىحه األخبار غخفة في إجخاؤه يتع الحؼ الترسيع-
 السشافدة.   و التسيد إلى ، باإلضافة برخًيا القارغ  وجحب أيًزا تعديدىا

 التصػرات أسخع، وتقجـ بذكل بكثيخ أكبخ جسيػر إلى اإلنتخنت عبخ الرحف ندخة ترل-
 في السصبػع. بالتحخيخ مقارنة لالىتساـ مثيخة فخصة اإلنتخنت عبخ الفخعي التحخيخ في
في ضل التحجيات التي تػاجو  يحىبػف  مغ أوؿ ىع اإلنتاج صحفيػ يكػف  ما غالًبا-

 قيسة ميسة في غخؼ األخبار. ذوؼ  التخصيط الفخعيػف ومرسسػ السحخروف  الرحافة، ويطل
مداهسة استهالك األخبار عبر اإلنترنت حهل   Andreas Veglis (2222)3 دراسة -3

 لسحترفي الرحافة الشاقجة
صعػبات التعامل مع كسيات كبيخة مغ البيانات والحاجة إلى الحفاظ تػصمت الجراسة إلى أف 

إلى قياـ السؤسدات اإلعالمية باستكذاؼ ودمج أدػ عمى معاييخ جػدة صحفية عالية 
بعج استكذاؼ السذيج اإلعالمي الحالي تع تحجيج ىحا و  االتقشيات الجاللية في تجفقات عسمي

 االتجاه ومتابعتو في ىحا العسل.
تع التػصل إلى أف تقشيات الػيب الجاللية يسكغ استخجاميا بصخؽ مختمفة وستربح  كسا

مكػًنا ميًسا في مشرات الرحافة التذاركية، باإلضافة إلى ذلظ، مغ خالؿ تقييع عجد 
تع التػصل و جاـ حػؿ إدارة السحتػػ الحؼ يشذئو السدتخجمػف ، صغيخ مغ حاالت االستخ
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وضع التحقيق و  إلى أف كاف مغ الزخورؼ إدخاؿ نسػذج مصػر ججيج لمرحافة التذاركية
 الشطخؼ الذامل األسذ لتشفيح بيئة صحفية تذاركية نسػذجية.

 
 
التي تجور حهل ثقافة  Sherwin Chua, Oscar Westlund (2019)4 دراسة -4
 لتعاون والتهازن بين السشرات الرقسية ا

استيجفت الجراسة التعخؼ عمى كيفية تبشي التكشػلػجيا الشاشئة وكيفية تفعيميا في األنذصة 
اإلخبارية الستقاربة لعساؿ األخبار، واستخجمت الجراسة نيج صشاعة الحػاس، وحممت الجراسة 

والثانية شخكة إخبارية رقسية مدتقمة، غخفتي تحخيخ في سشغافػرة األولى لجخيجة رقسية قجيسة، 
كسا استخجمت الجراسة اإلشار التحميمي لتقارب األخبار الستسثمة في األعساؿ، والسيشية 
والسحتػيات التقشية، والسحتػيات، باإلضافة إلى مذاركة تتسحػر حػؿ الجسيػر، واستشجت 

نياية مغ التي أجخيت  عمى شخيقة دراسة الحالة مغ خالؿ جػلتيغ مغ السقابالت الستعسقة
 .2018وعاـ  2016إلى مشترف عاـ  2015عاـ 

  تهصمت الجراسة إلى أن:
كانت السشطستاف تصػراف أساليب ججيجة لمتفاعل مع الجسيػر عمى مشرات التػاصل -

 االجتساعي.
 التقارب السيشي فاستخجمت السشطستاف بذكل متدايج السقاييذ لسخاقبة أداء القرة.-

عمى السقاييذ  تكشػلػجي وتقارب السحتػػ، كانت كمتا السؤسدتيغ معتسجيغاالستيالؾ ال-
إلبالغ قخاراتيع بذأف تخريز أشكاؿ مختمفة مغ محتػػ الػسائط الستعجدة لسجسػعات 

 مغ الجساىيخ عبخ مشرات نذخ األخبار الخاصة بيع.  متشػعة
 العسميات التجارية.انييار "الججراف" التي كانت تدتخجـ لمفرل بيغ عسميات التحخيخ و -
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تكامل غخفة األخبار ونيج "الفخيق متعجد السيارات" الحؼ تتبعو لجشة الخيارات التقشية -
إلنتاج محتػػ الػسائط الستعجدة ىسا مثاالف عمى كيفية مداىسة استخجاـ التكشػلػجيا الشاشئة 

غ في مجاؿ مديج مغ التعاوف والتػاصل بيغ مختمف العاممي في مسارسات العسل التي عدزت
 األخبار.

دور تكشهلهجيا السعمهمات الرحفية في تطهير الخجمة  5(2017دراسة تالة دمحم زهير )-5
اإلخبارية عمى السهاقع اإللكترونية وشبكات التهاصل االجتساعي: دراسة تحميمية ميجانية 

 عمى الرحافة اإللكترونية الدهرية ومدتخجميها 
ثل في كيفية تػضيف مػاقع الرحف الدػرية سعت الجراسة لتحقيق ىجؼ رئيدي يتس

لتكشػلػجيا السعمػمات واالتراؿ )اإلنتخنت( في تصػيخ خجماتيا اإلخبارية، وتشجرج الجراسة 
ضسغ البحػث الػصفية، واسخجمت مشيج السدح اإلعالمي، وتسثل مجتسع الجراسة في 

ي، واختارت الباحثة الرحف اإللكتخونية الدػرية وحداباتيا عمى مػاقع التػاصل االجتساع
مفخدة وشسمت األخبار عمى اختالؼ تقجيسيا إف كانت قرة  400عيشة عسجية قػاميا 

 إخبارية أو تقخيخًا عمى اعتبارىا أكثخ األشكاؿ انتذارًا عمى الرفحة األولى لمسػاقع.
 تهصمت الجراسة إلى:

واضح كسا  ضعف تػضيف إمكانات اإلنتخنت فال يطيخ تػضيف الػسائط الستعجدة بذكل-
أنو يػجج ضعف في تػضيف الشز الفائق بالخغع مغ ذلظ ضيخ تفاوت بيغ درجات تػضيف 
السػاقع لمػسائط الستعجدة والشز الفائق، فتبيغ أف تػضيف الرحف اإللكتخونية ذات السثيل 
الػرقي لمتقشيات الدابقة ذو درجة مشخفزة في حيغ أف مػاقع الرحف اإللكتخونية ال يػجج 

 ورقي أفزل مشيا. ليا مثيل
ُيالحع أف مزسػف الرحف اإللكتخونية التي يػجج ليا مثيل ورقي مصابق لسحتػػ العجد -

الػرقي دوف أؼ تغييخات عميو بسا في ذلظ عجـ مخاعاة تػفيخ بكية محتػػ مػاد الرفحة 
 األولى مغ العجد الػرقي التي تحيل القارػء لمرفحات الجاخمية.
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التي تجور حهل الستغيرات السؤثرة في بشية  6(2017) دراسة سمهى إبراهيم حدن-6
األنهاع الرحفية بالرحف اإللكترونية السررية: دراسة تحميمة لألنهاع الرحفية والقائم 

 باالترال
 -الخوتيشية -سعت الجراسة إلى تحقيق ىجؼ رئيدي ىػ رصج وتحميل الستغيخات )الفخدية

التقخيخ -القرة الخبخية-ع الرحفية )الخبخالتشطيسية( السؤثخة عمى تذكيل بشية األنػا 
الحجيث الرحفي( بالرحف اإللكتخونية السرخية عيشة الجراسة )بػابة  -التحقيق-الخبخؼ 
بػابة الػشغ( باختالؼ أنساط ممكيتيا، وتشتسي الجراسة لشسط الجراسات الػصفية  -األىخاـ

في وأسمػب السقارنة السشيجية، التحميمية، واستخجمت مشيج السدح اإلعالمي والسشيج اإلثشػجخا
وتسثل مجتسع الجراسة في بػابة األىخاـ وبػابة الػشغ، باإلضافة إلى األنػاع الرحفية 

 -)اإلخبارية واالستقرائية(، واختارات الباحثة عيشة عسجية لألنػاع الرحفية الخبخية )الخبخ
اديث الرحفية(، وبمغ قػاـ األح -التقخيخ( واألنػاع االستقرائية )التحكيقات -القرة الخبخية

 في بػابة الػشغ. 432مفخدة في بػابة األىخاـ و 404السػاد التي خزعت لمتحميل 
 تهصمت الجراسة إلى:

تخاجعت ندبة تػضيف الرفات واألحػاؿ داخل الشرػص الرحفية وىػ ما يتفق مع -
 فية.السعاييخ السيشية التي تقزي باإلبتعاد عغ اسخجاـ الرفات في الكتابة الرح

ارتفع تػضيف بػابة الػشغ لمدخد والػصف مقارنة ببػابة األىخاـ ما يفدخ في ضػء شبيعة -
ممكيتيا الخاصة التي تجفعيا لمدعي لجحب أكبخ عجد مغ القخاء مغ خالؿ التشاوؿ الجرامي 

 لألحجاث واإلسياب في وصف أبعادىا ومكػناتيا.
اسة نحػ الكيع الستعمقة بإنتاج وتحخيخ جاءت اتجاىات القائسيغ باالتراؿ في صحيفتي الجر -

محتػػ صحفي خاص بالرحف اإللكتخونية سمبية في مجسميا حيث جاءت قيسة إنتاج 
محتػػ صحفي مجمج سمبية يتستع بسدايا الشذخ الخقسي بأقل الكيع السيشية أىسية مغ وجية 
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اج الرحفي نطخ القائسيغ باالتراؿ في صحيفتي الجراسة وىػ ما يعكذ غياب ثقافة اإلنت
 اإللكتخوني.

التي تجور حهل تأطير  Kobie van Krieken, Jose Sanders (2017)7 دراسة -7
 الرحافة الدردية كشهع ججيج 

 ليحا تخوج مختمفة مبادرات في االحتخاؼ عسمية تأشيخ استيجفت الجراسة الكذف عغ كيفية
الدخدية  الرحافة مع أنرار السقابالت عمى مغ الرحافة الدخدية، باالعتساد الشػع

، األوؿ يجرس كيفية الرحافة الدخدية، والتي تع قدسينالشذصاء،  وتع تقديع الجراسة إلى 
البيانات  جسع العامة، وتع مختمفة، والثاني يجرس عسمية التعبيخات عامة عبارات في تأشيخىا

 مغ أنرار الرحافة الدخدية وجيَا لػجو. 10بالسقابمة السعسقة مع 
  سة إلى أن:تهصمت الجرا

 وأساسي متحخؾ أنو عمى الشػع تأشيخ تع الدخدية، الرحافة حػؿ العاـ الخصاب في-
 اعتبار لمدخد يسكغ الحالي التخويج أف إلى الجػدة وتذيخ ىحه األشخ وكرحافة عالية

 في التي يػاجيػنيا لتحسل الزغػط الرحفيػف  يصبقيا إستخاتيجية بسثابة "ججيجة" الرحافة
 .الججيجة اإلعالـ وسائل مع السشافدة

 ىحا ولكغ لمرحفييغ، تحكيقو يسكغ ىجؼ أعمى أنيا عمى الدخدية الرحافة إلى يشطخ-
 عغ بالتخمي الرحفييغ تغخؼ  ومخاشخ، فيي بأخصار السرحػبة بالسسارسة اليجؼ يأتي

 الرحافة ليا. فقجاف إلى الشياية في تؤدؼ أف يسكغ والتي والػاقعية، التقميج والسػضػعية
 مفاجأة" عمى قادر اإلشار القخاء، وىحا يحخؾ أدبي نػع أنيا عمى تتحخؾ الدخدية الرحافة-
 ."اإلنداف حالة جػىخ يكذف" الجسيػر ألنو" غزب إثارة أو صجمة أو تحخيظ أو
التقميجية، فيي  مغ شسػلية أكثخ بذكل االجتساعي الػاقع عغ تكذف الدخدية الرحافة-

 .أكبخ بشذاط القخاء تذسل
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عشيا، وىحه  غشى ال القخاء، فالقرز الرحف، وجحب لتشذيط ضخورية الدخدية رحافةال-
 في كبيخ انخفاض في تدبب اإلنتخنت، ما بطيػر صخاحة  مختبصة الدخدية لمرحافة الحاجة
جاذبية  أكثخ الرحفية السشتجات جعل الرحفي اليػلشجية، وأصبحت ميسة الرحف تػزيع

 الجيجة. القرز صياغة خالؿ مغ
 الرحافة جػدة عمى أكبخ بذكل التأكيج الجػدة، يتع عالية صحافة ىي الدخدية الرحافة-

 األخيخة، الدشػات في مشحيا، تع التي السيسة الرحافة جػائد اإلشارة إلى خالؿ مغ الدخدية
 الدخدية. لمشرػص

 التعميق عمى الجراسات الدابقة 
 :من خالل العرض الدابق لمجراسات الدابقة يتزح اآلتي

قمة الجراسات العخبية التي تصخقت لجراسة األساليب الججيجة في الكتابة الرحفية لمرحف --
 الػرقية واإللكتخونية معًا.

استخجمت غالبية الجرسات مشيج السدح اإلعالمي والسشيج السقارف، كسا تشتسي غالبية -
 ع باالتراؿ.الجراسات لشسط الجراسات الػصفية التحميمية واىتست بعزيا بجراسة القائ

ما بيغ عيشة عسجية وعيشة عذػائية، سػاء بالشدبة لمسؤسدات تشهعت عيشة الجراسة -
 الرحفية أو القائسيغ باالتراؿ فييا، أو حتى عيشة الشخبة.

التي استخجمتيا الجراسات الدابقة بيغ االستبياف والسقابالت الستعسقة  تشهعت األدوات-
 .والسباشخة، واستسارة تحميل السزسػف 

تكشػلػجيا االتراؿ عمى أساليب تصػيخ  عمى تشاول تأثيرركدت بعس الجراسات الدابقة -
 عمى تشاول تأثيرالسزاميغ الرحفية في الرحف السرخية، ودراسات أخخػ ركدت 

التصػرات التكشػلػجية عمى القائع باالتراؿ في الرحف، مثل دراسة )إبخاليع حدغ التػاـ  
عمى عسمية إعجاد  ودراسات أخرى ركزتالتي تػاجيو لمبقاء، (  وأىع التحجيات 2018مرخ 

السػضػعات الرحفية خاصة التحكيقات االستقرائية، ودراسات أخخػ ركدت عمى عسمية 
 التجريب اإلعالمي لتأىيل القائسيغ باالتراؿ عمى كيفية التعامل مع البيئة الخقسية الججيجة.
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ػجيا االتراؿ عمى أساليب تصػيخ الجراسات التي ركدت عمى تأثيخ تكشػل تهصمت-
مرخ(،  2017السزاميغ الرحفية في الرحف السرخية مثل دراسة )سمػػ إبخاليع حدغ 

إلى أف التصػرات التكشػلػجية غيخت مغ شبيعة الخسالة االترالية زمانًا ومكانًا، وغيخت مغ 
خية في شبيعة مدتقبل ىحه الخسالة، باإلضافة إلى نػع مغ االختالؼ في الرحف السر

األساليب اإلقشاعية السدتخجمة لتشاوؿ األزمات، وخمق نػع مغ التشافذ بيغ الرحف إلنتاج 
 محتػػ صحفي جحاب.

الجراسات التي ركدت عمى القائع باالتراؿ إلى أف، غالبية القائسيغ باالتراؿ في  تهصمت-
مغ قبل السؤسدات الرحفية يدتخجمػف مػاقع التػاصل االجتساعي، وىشاؾ تبايغ شفيف 

ىحه السؤسدات باالىتساـ بتجريب الرحفييغ عمى التقشيات الخقسية الججيجة، باإلضافة إلى 
اىتساـ القائع باالتراؿ بجػدة السحتػػ السقجـ لجحب أكبخ عجد مغ القخاء، فزاًل عغ ضخورة 

 اتقاف القائع باالتراؿ العسل عمى األجيدة الحجيثة، وأف يكػف لجيو حج أدنى مغ الثقافة.
 االستفادة من الجراسات الدابقة:

 أفادت الجراسات الدابقة الباحث في تحجيج السشيج واألداة السدتخجمة لجراستو.-
 تحجيج السفاليع اإلجخائية التي يدتشج عمييا الباحث في دراستو.-
التعخؼ عمى حجع تأثيخ التصػرات التكشػلػجية عمى السؤسدات الرحفية القػمية والحدبية -

 والخاصة.
 الػقػؼ عمى حجع التغيخات التي شخأت في عسميات الكتابة الرحفية.-
 ساعجت الباحثة في تحجيج مذكمة الجراسة ووضع التداؤالت والفخوض.-

 مذكمة الجراسة:
مغ خالؿ العخض الدابق لمجراسات الدابقة وما تػصمت إليو مغ نتائج ميسة، باإلضافة إلى 

الكتابة احث والشتائج التي تػصل إلييا، يسكغ القػؿ أف الجراسة االستصالعية التي قاـ بيا الب
الرحفية تعج عشرخًا ميسًا في أؼ مؤسدة إعالمية، وعمى أساسيا تحتل السؤسدة مكانة 

، إال أف «Style Book»ميسة في الدػؽ، ولكل مؤسدة أسمػبيا الخاص بيا أو ما يدسى بػ
بح مغ الزخورؼ عمى كل مؤسدة البيئة الخقسية فخضت أدوات ججيجة وأساليب ججيجة، أص
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اإللساـ بيا، وإتقانيا، ألنيا أصبحت أقػػ مؤشخ لشجاح السؤسدة وخػض السشافدة مع بكية 
السؤسدات الرحفية األخخػ، لحلظ بجأت السؤسدات الرحفية تشتيج أساليب ججيجة في 
كتابتيا لمسػضػعات، وىحه األساليب تتغيخ مغ عخض السػضػع في الرحيفة الػرقية 

وهشا تظهر مذكمة الجراسة في رصج أساليب الكتابة اإللكتخونية فمكل مشيسا خرائرو، و 
الرحفية في الرحف الهرقية واإللكترونية في ضهء الستغيرات التي فرضتها البيئة الرقسية 

 الججيجة، ومجى االختالف والتطهر في أساليب التحرير فيها الهرقية واإللكترونية.
 أهسية الجراسة:

 ة الُسمحة لتصػيخ السزاميغ الرحفية لسػاكبة احتياجات القارؼء.الحاج-
 تعاضع دور الرحافة اإللكتخونية وتأثيخىا عمى الرحافة الػرقية.-
كسا تشبع أىسية الجراسة في تشاوليا لتأثيخ تكشػلػجيا االتراؿ التي أنتجت وسيمة إعالمية -

 تغييخ السذيج اإلعالمي الحالي.ميسة وىي الرحافة اإللكتخونية التي ليا دور واضح في 
حجاثة السػضػع وما يشتج عشو مغ مسارسات وتأثيخات محتسمة تجعل مغ الزخورؼ إجخاء -

 بحػث ودراسات عمسية حػليا.
 أهجاف الجراسة:

رصج أساليب الكتابة في الرحف السررية الهرقية لمجراسة ىجؼ رئيدي يتسثل في 
ويتفخع مغ ىحا اليجؼ عجدًا مغ  رقسية الججيجةواإللكترونية في ضهء متغيرات البيئة ال

 األىجاؼ الفخعية وىي:
الكذف عغ مجػ تأثيخ تكشػلػجيا االتراؿ في أسمػب كتابة السػضػعات في الرحف -

 السرخية.
رصج أىع القػالب الرحفية التي يفزميا الرحفيػف في الرحف الػرقية واإللكتخونية -

 ومجػ االختالؼ بيشيا.
 يب الكتابة الرحفية ومجػ االختالؼ بيشيا.رصج أىع أسال -
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رصج التأثيخات التي أحجثتيا تكشػلػجيا االتراؿ في أساليب كتابة الفشػف الرحفية عمى -
 اختالفيا.

 اإلطار الشظري:
 :News Room Culture Theroy نظرية ثقافة غرف األخبار   (1)

اد العامميغ داخل غخؼ يقرج بثقافة غخؼ األخبار السعاييخ والكيع السذتخكة بيغ األفخ 
األخبار، والصخيقة التي يترخفػف بيا، والسعاييخ والقػاعج والصخؽ الذائعة لسسارسة العسل 
الرحفي داخل السؤسدات الرحفية، وركدت نطخية ثقافة غخؼ األخبار عمى مفيػمي 
 "الثقافة الفخدية" والثقافة الجساعية" داخل غخؼ األخبار حيث أكجت الشطخية عمى أف كل
مؤسدة صحفية لجييا ثقافة محجدة، كسا أشارت إلى وجػد تبادؿ لمخبخات الثقافية بيغ 
العامميغ داخل بيئة العسل الرحفي، وتداعج الشطخية عمى رصج آليات التعاوف بيغ 
مجسػعات وفخؽ العسل الجساعية في غخؼ األخبار، والتعخؼ عمى كيفية إنجاز األفخاد 

فػف بيا مع بعزيع، ويسكغ تصبيق الشطخية عمى الثقافات لػضائفيع، والصخيقة التي يترخ 
 الستعجدة داخل غخؼ األخبار.

 فروض الشظرية:
 الفرض األول:

 تؤثخ اليياكل التشطيسية داخل غخؼ األخبار عمى الصخيقة التي يترخؼ بيا األفخاد.-
ة، كسا يتفاوت األفخاد العامميغ بغخؼ األخبار في شخيقة ترخفيع حياؿ السػاقف السختمف-

أنيع يتػاصمػف بصخؽ مختمفة مع زمالئيع داخل بيئة العسل ويفكخوف ويذعخوف بصخؽ مختمفة 
عغ بعزيع البعس، األمخ الحؼ يؤثخ عمى مذاعخىع ومعتقجاتيع وقيسيع واتجاىاتيسع 
وعالقاتيع مع األشخاص، سػاء كانػا أفخاد أسختيع أو زمالئيع في العسل أو أصجقائيع، ما 

عمى تذكيل ثقافة بيئة العسل الرحفي التي ساىع في بمػرتيا القائسػف يشعكذ بجوره 
 باالتراؿ بدساتيع وتفاعالتيع مع بعزيع البعس.

 الفرض الثاني:
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تػجج مجسػعة معاييخ تػضح التبايغ الثقافي داخل السؤسدات السختمفة وفقًا لألبعاد وىي 
ل وكيفية إدارة األزمات داخل تحجيج مقجار الحخية السسشػحة إلى األفخاد في أماكغ العس

 السؤسدات.
 الفرض الثالث:

 Constructiveتشجرج أنػاع الثقافات داخل غخؼ األخبار بيغ نػعيغ ىسا: الثقافات البشاءة 

Culture والثقافات الجفاعية ،Defensive Culture والثقافة البشاءة ىي شائعة في ،
تدتصيع التكيف مع الطخوؼ الستغيخة،  السؤسدات الرحفية ذات الصبيعة االبتكارية والتي

وىي تتدع بأنيا ثقافة مثالية ألنيا تداعج األفخاد عمى تمبية احتياجاتيع والػصػؿ إلى أعمى 
 معجالت الخضا الػضيفي.

أما الثقافة الجفاعية فيي ثقافة بصيئة ججًا في قجرتيا عمى التكيف مع االحتياجات الستغيخة 
 8ى مقاومة التغييخ.وعادات السدتيمكيغ، وتسيل إل

 تداؤالت الجراسة التحميمة:
 ما مجػ تأثيخ تكشػلػجيا االتراؿ عمى أساليب الكتابة الرحفية في الرحف السرخية؟-
 ما الفخؽ بيغ أسيالب الكتابة في كل مغ الرحف الػرقية واإللكتخونية؟-
 ػع الرحيفة.ما مجػ التذابو واالختالؼ في االستفادة مغ تكشػلػجيا االتراؿ وفقًا لش-
ما القػالب التحخيخية التي تدتخجميا صحف الجراسة في ضػء متغيخات البيئة الرحفية -

 الججيجة؟
 فروض الجراسة:
 الفرض األول:

تػجج عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ استخجاـ الرحيفة ألساليب تكشػلػجية حجيثة 
 وبيغ أساليب الكتابة الرحفية السدتخجمة.

 اني:الفرض الث
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تػجج عالقة ارتباشية ذات دالة احرائية بيغ أساليب الكتابة الرحفية في الرحف السرخية 
 الػرقية واإللكتخونية وبيغ متغيخات البيئة الخقسية الججيجة 

  الفرض الثالث:
 وبيغ -إلكتخونية أـ ورقية- الرحيفة نػع بيغ احرائية داللة ذات ارتباشية عالقة تػجج

 متصػرة. ابةكت أساليب استخجاـ
 الفرض الرابع:

تػجج عالقة ارتباشية ذات دالة احرائية بيغ نسط ممكية الرحيفة وبيغ استحجاث أساليب 
 ججيجة لمكتابة.

 
 أداة الجراسة:

 أداة استسارة تحميل السزسػف. -1
 إجراءات الرجق والثبات:

 تع عسل إجخاءات الرجؽ والثبات عمى استسارة تحميل السزسػف كسا يمي: 
الختبار مجػ صالحية األداة لكياس أثخ التكشػلػجيا  Face Validityلرجؽ الطاىخؼ ا-

عمى أساليب الكتابة في الرحف الػرقية واإللكتخونية، استعاف الباحث بسجسػعة مغ أساتحة 
اإلعالـ وخبخاء مغ الرحفييغ لتحكيع استسارة تحميل السزسػف، لمتعجيالت السصمػبة وفق 

 التي أفادت الباحث مشيا وقت ترسيع االستسارة في شكميا الشيائي. بعس مالحطات التحكيع
: تع حداب ثبات استسارة تحمميل السزسػف الخاصة بالجراسة مغ Reliabilityالثبات -

 خالؿ معامل الثبات الستسارة التحميل.
 نهع الجراسة:

مطاىخة أو تشتسي ىحه الجراسة لمجراسات الػصفية التي تقـػ عمى تفديخ الػضع القائع ل
السذكمة مغ خالؿ تحجيج ضخوفيا وأبعادىا والعالقة بيغ متغيخاتيا بيجؼ الػصػؿ إلى وصف 
عمسي دقيق ومتكامل لمطاىخة، فتدعى الجراسة إلى تقجيع تػصيف واقعي لألساليب الججيجة 
في عسمية الكتابة الرحفية في الرحف الػرقية واإللكتخونية في ضػء متغيخات البيئة الخقسية 
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الججيجة، باإلضافة إلى تحميل السزسػف السشذػر في الػسيمة السصبػعة واإللكتخونية إليجاد 
 الفخوؽ بيغ أسمػب الكتابة.

 مشهج الجراسة:
تدتخجـ ىحه الجراسة مشيج السدح اإلعالمي الحؼ يعشي الصخيقة العمسية التي تسكغ الباحث  

سكػنة ليا والعالقات الدائجة داخميا مغ التعخؼ عمى الطاىخة السجروسة مغ خالؿ العشاصخ ال
كسا ىي مغ خالؿ جسع السعمػمات والبيانات السحققة لحلظ، وذلظ لسدح أساليب الكتابة في 
السؤسدات الرحفية سػاء الػرقية واإللكتخونية لمػقػؼ عمى الججيج في عسمية الكتابة 

 9الرحفية.
ات الصابع الػصفي ويتع االعتساد مشيج السدح باعتباراه األكثخ مالئسة لمجراسات اآلنية ذ

عميو في السدتػػ الستعمق بالػسيمة اإلعالمية، وكحلظ السدتػػ الستعمق بأساليب السسارسة 
اإلعالمية، باعتبار األوؿ يفيج في التعخؼ عمى شخرية الػسيمة اإلعالمية ودراستيا مغ 

يعشي بجراسة جػانب متعجدة ما يداعج في رصج مشرات تقجيع السحتػػ، أما الثشاؼ ف
 10األساليب اإلدارية والتشطيسية بيجؼ التخكيد عمى الػاقع التصبيقي الفعمي.

 مجتسع وعيشة الجراسة التحميمة
يعج مجتسع الجراسة التحميمة ىػ السػاد الرحفية السشذػرة في الجخائج والػرقية والبػابات 

جخائج الػرقية والسػاقع والسػاقع اإللكتخونية لمرحف السرخية، واختار الباحث عيشة مغ ال
اإللكتخونية، وحمل جسيع الفشػف التحخيخية الرحفية كالخبخ والتقخيخ والتحقيق والقرز 
الخبخية والسقاؿ والسمفات، باعتباره أكثخ الفشػف الرحفية التي تأثخت أساليب كتابتيا، كسا 

 أوضحت مؤشخات ونتائج الجراسة االستصالعية التي أجخاىا الباحث.
خجـ الباحث الحرخ الذامل مغ السػاد التحخيخية السشذػرة بالرحف والسػاقع عيشة كسا است

حتى  2021الجراسة، وتذسل الجراسة السزاميغ السشذػرة خالؿ الفتخة مغ شيخ ديدسبخ 
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، حيث شيجت ىحه الفتخة أحجاث مختمفة وتصػرات تقشية ساعجت عمى تصػيخ 2022فبخايخ 
 أساليب تحخيخ وعخض السحتػػ.

 رات اختيار الفترة مبر 
تبعيات أزمة فيخوس كػرونا السدتجج، وابتكار الرحف في التغصيات الرحفية والتقاريخ -

 التي تػضح كيفية التعاير مع الػباء مغ ناحية وكيفية التعامل مع اإلجخاءات الػقائية ضجه.
 أزمة روسيا وأوكخانيا والتي أثخت عمى مختمف األصعجة لسختمف الجوؿ.-
والحؼ مكغ « الاليف»ؼ األخبار في الرحف حيث ضيخ فغ ججيج يدسى فغ تصػر غخ -

 الرحفيػف مغ تغييخ أساليب التعامل مع القزايا.
 نتائج الجراسة:

 ( يهضح حجم عيشة الجراسة التحميمة1ججول رقم )

 العيشة
 البهابات اإللكترونية الجرائج الهرقية

 % ك % ك
 %13.3 3133 %13.3 3311 األىخاـ

 %17.0 3121 %12.2 3703 باراألخ
 %33.2 111 %31.1 322 الػفج

 %31.1 333 %33.3 371 الػشغ
 %2.2 112 %2 122 اليـػ الدابع

 %377 3321 %377 1322 اإلجسالي
 

تػضح بيانات ىحا الججوؿ حجع عيشة الرحف محل الجراسة التي تػزعت بيغ جخائج ورقية 
 وبػابات ومػاقع إلكتخونية.
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 عيشة الجراسة ( يهضح قالب الرياغة السدتخجم في الجرائج الهرقية 2ججول رقم )

 الجريدج 

 القالة

 األهرام

 (1132)ن=

 األخثار

 (1275)ن=

 الوفد

 (598)ن=

 الوطه

 (526)ن=

 اليوم الساتع

 (288)ن=

 اإلجمالي 

 (3599)ن=

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

انٓرو 

 انًقهٕة
300 26.5% 151 14% 248 41.5% 61 12.1% 60 20.8% 820 22.8% 

انٓرو 

انًقهٕة 

 انًزذرط

350 30.9% 350 32.6% 120 20.1% 290 57.3% 113 39.2% 1223 34% 

قبنت 

انطرد 

 انًزطهطم

170 15% 160 14.9% 70 11.7% 55 10.9% 40 13.9% 495 13.8% 

قبنت 

انُض 

 انطٕٚم

150 13.3% 96 8.9% 60 10% 20 4% - - 326 9.1% 

ت قبن

انطبػخ 

 انريٛهخ

118 10.4% 80 7.4% 34 5.7% 30 5.9% - - 262 7.3% 

قبنت 

 انًقبطغ
- - 100 9.3% 2 0.3% 40 7.9% 60 20.8% 202 5.6% 

قبنت 

ٔٔل 

ضزرٚذ 

 جٕرَبل

50 4.4% 78 7.3% 50 8.4% 10 2% 15 5.2% 203 5.6% 

 (0.165، مدتهى السعشهية=24، درجة الحرية=5.194=2)كا



 ونية أساليب الكتابة في الرحف السررية الهرقية واإللكتر                                    

                      
 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 

19 

(، أنو فيسا يخز قالب الرياغة السدتخجـ في 32نات ىحا الججوؿ رقع )يتزح مغ بيا
%(، 13الرحف عيشة الجراسة، جاء في التختيب األوؿ اليـخ السقمػب الستجرج بشدبة بمغت )

%(، يميو في التختيب الثالث 11.2يميو في التختيب الثاني قالب اليـخ السقمػب بشدبة بمغت )
%(، بيشسا تخاجع قالب ووؿ ستخيت جػرناؿ وقالب 31.2مغت )قالب الدخد الستدمدل بشدبة ب

%( وقالب الشز 0.1%( وقالب الداعة الخميمة بشدبة بمغت )3.1السقاشع عشج ندبة )
 %(.2.3الصػيل بشدبة بمغت )

وعمى مدتػػ كل جخيجة مغ الجخائج الػرقية محل الجراسة، استخجمت األىخاـ بشدبة 
%( واليـػ الدابع بشدبة 30.1( والػشغ بشدبة )%11.1%( واألخبار بشدبة )17.2)
%( قاؿ اليخاـ السقمػب الستجرج في التختيب األوؿ، بيشسا استخجمت الػفج قالب اليـخ 12.1)

%( واليـػ الدابع بشدبة 11.3%(، واتفقت كل مغ األىخاـ بشدبة )33.3السقمػب بشدبة )
ثاني بيشسا استخجمت الػفج قاؿ %( في استخجاـ قالب اليـخ السقمػب في التختيب ال17.2)

%(، 33.2%( واألخبار قالب الدخد الستدمدل بشدبة )17.3باليـخ السقمػب الستجرج بشدبة )
%( 37.2%( والػشغ بشدبة )33.0%( والػفج بشدبة )33واتفقت كل مغ األىخاـ بشدبة )

لثالث %( في استخجاـ قالب الدخد الستدمدل في التختيب ا31.2واليـػ الدابع بشدبة )
 %(.33واستخجمت األخبار قالب اليـخ السقمػب بشدبة )

ترجر قالب اليـخ السقمػب الستجرج في السؤسدات الرحفية القػمية  تعكس الشتائج الدابقة،
والخاصة ألف السادة السشذػرة في الجخيجة الػرقية تحسل تفاصيل ججيجة ال يحسميا السػقع 

صفحاتيا وبالتالي عجد السػضػعات فأصبح اإللكتخوني، وأيزًا قممت الرحف مغ عجد 
اليـخ السقمػب الستجرج الحؼ يمـد القارػء عمى قخاءة السػضػع لشيايتو حتى تتكػف لجيو صػرة 
كاممة ألف كل فقخة تذسل معمػمة ججيجة حػؿ الحجث بعيجًا عغ التغصية اإلخبارية الدخيعة 

ولية عغ األحجاث ويشاسبيا اليـخ عمى السػقع اإللكتخوني التي ال تحسل سػػ السعمػمات األ
 السقمػب.
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 عيشة الجراسة( يهضح قالب الرياغة السدتخجم في البهابات اإللكترونية 3ججول رقم )

 الثواتح  

 القالة

 األهرام

 (1315)ن=

 األخثار

 (1282)ن=

 الوفد

 (666)ن=

 الوطه

 (551)ن=

 اليوم الساتع

 (368)ن=

 اإلجمالي 

 (4182)ن=

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

انٓرو 

 انًقهٕة
715 54.4% 850 66.3% 510 76.6% 290 52.6% 280 76.1% 2645 63.2% 

انكزبثخ 

انُظٛخ 

ثحجى 

 انشبشخ 

1315 100% 1282 100% - - - - - - 2597 62.1% 

انٓرو 

انًقهٕة 

 انًزذرط

250 19% 255 19.9% 110 16.5% 81 14.7% 53 14.4% 749 17.9% 

قبنت 

انطرد 

 طمانًزطه

200 15.2% 87 6.8% 46 6.9% 90 16.3% 35 9.5% 458 11% 

قبنت 

 انًقبطغ
150 11.4% 85 6.6% - - 40 7.3% - - 275 6.6% 

قبنت 

انطبػخ 

 انريٛهخ

- - 95 7.4% - - 50 9.1% - - 145 3.5% 

 (0.220، مدتهى السعشهية=20، درجة الحرية=9.1416=2)كا
أنو فيسا يخز قالب الرياغة السدتخجـ في  (،32يتزح مغ بيانات ىحا الججوؿ رقع )

 مػاقع الرحف عيشة الجراسة، جاء في التختيب األوؿ اليـخ السقمػب بشدبة بمغت 
%(، 11.3%(، يميو في التختيب الثاني الكتابة الشرية بحجع الذاشة بشدبة بمغت )11.1)
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بيشسا تخاجع استخجاـ %(، 30.2يميو في التختيب الثالث اليـخ السقمػب الستجرج بشدبة بمغت )
%( وقالب 1.1%( وقالب السقاشع بشدبة بمغت )1.3قالب الداعة الخميمة بشدبة بمغت )

 %(.33الدخد الستدمدل بشدبة بمغت )
وعمى مدتػػ كل بػابة ومػقع إلكتخوني لسػاقع الرحف محل الجراسة، اتفتق كل مغ  

قالب الكتابة الشرية بحجع  %( في استخجاـ377%( واألخبار بشدبة )377األىخاـ بشدبة )
%( واليػـ الدابع 31.1%( والػشغ بشدبة )01.1الذاشة في التختيب األوؿ والػفج بشدبة )

%( 33.3%( في استخجاـ قالب اليـخ السقمػب، واتفقت كل مغ األىخاـ بشدبة )01.3بشدبة )
بيشسا  %( في استخجاـ قالب اليـخ السقمػب في التختيب الثاني11.1واألخبار بشدبة )

%( واليـػ الدابع بشدبة 31.3استخجمت الػفج قالب اليـخ السقمػب الستجرج بشدبة )
 %(.31.1%( واستخجمت الػشغ قالب الدخد الستدمدل بشدبة )33.3)

تخاجع استخجاـ قالب الدخد الستدمدل في الرحف عيشة الجراسة وقالب الداعة الخميمة في 
ـػ الدابع قالب الداعة الخممية والسقاشع خالؿ فتخة األخبار والػشغ ولع تدتخجـ الػفج والي

 الجراسة واألىخاـ لع تدتخجـ قالب الداعة الخميمة.
اعتساد بػابة األىخاـ واألخبار عمى الكتابة الشرية بحجع الذاشة في  تعكس الشتائج الدابقة،

بة، كسا أف التختيب األوؿ في الكتابة الرحفية لمسػضػعات، بدبب الترسيع اإللكتخوني لمبػا
ضيػر قالب الداعة الخممية في بػابة األخبار واختفاؤه في األىخاـ، يعػد إلى اختالؼ اىتساـ 
كل مشيسا رغع االتفاؽ في نسط السمكية، فاألخبار شعبية وتيتع بكتابة قرز إندانية متعسقة 

ػد ذلظ أما اىتساـ الرحف الخاصة والحدبية بقالب اليـخ السقمػب في الكتابة الرحفية، يع
إلى أف الكتابة عمى السػقع اإللكتخوني البج أف تكػف سمدمة ومباشخة وقالب اليـخ السقمػب 
ىػ األندب لحلظ، بيشسا في السؤسدات القػمية تختبط الكتابة بعػامل تقشية عمى السػقع 
 اإللكتخوني أكثخ مغ قػالب الرياغة نفديا لحلظ يعتسجوا عمى الكتابة الشرية بحجع الذاشة.
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 عيشة الجراسة( يهضح أساليب الكتابة الحجيثة في الجرائج الهرقية 4ججول رقم )

 الجريدج 

 

 أسلوب الكتاتح

 األهرام

 (1132)ن=

 األخثار

 (1275)ن=

 الوفد

 (598)ن=

 الوطه

 (526)ن=

 اليوم الساتع

 (288)ن=

 اإلجمالي 

 (3599)ن=

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

انكزبثخ 

 انخجرٚخ
822 72.6% 550 51.2% 344 57.5% 332 65.6% 151 52.4% 2199 61.1% 

انكزبثخ 

 انطردٚخ 
150 13.3% 287 26.7% 95 15.9% 99 19.6% 100 34.7% 731 20.3% 

انكزبثخ 

انزحهٛهٛخ أٔ 

 انًزؼًقخ 

130 11.5% 152 14.1% 143 23.9% 60 11.9% 24 8.3% 509 14.1% 

انكزبثخ 

 نهظٕرح
30 2.7% 18 1.7% 10 1.7% 15 3% 13 4.5% 86 2.4% 

، معامل 0.049، مدتهى السعشهية=12، درجة الحرية=11.160=2)كا
 (0.113التهافق=

(، أنو فيسا يخز أساليب الكتابة الحجيثة في 13يتزح مغ بيانات الججوؿ الدابق رقع )
الرحف الػرقية عيشة الجراسة، جاء في التختيب األوؿ الكتابة الخبخية بشدبة بمغت 

%(، يمييا في 17.1يمييا في التختيب الثاني الكتابة الدخدية بشدبة بمغت ) %(،13.3)
%(، يمييا في التختيب الخابع 33.3التختيب الثالث الكتابة التحميمية أو الستعسقة بشدبة بمغت )

 %(.1.3الكتابة لمرػرة بشدبة بمغت )
راسة في استخجاـ وعمى مدتػػ كل صحفية ورقية مغ الرحف عيشة الجراسة، اتفقت عيشة الج

%( في 33.1%( في األىخاـ و)01.1الكتابة الخبخية في التختيب األوؿ بشدبة بمغت )
%( في اليـػ الدابع، 31.3%( في الػشغ و)13.1%( في الػفج و)30.3األخبار و)

%( والػشغ بشدبة 11.0%( واألخبار بشدبة )31.1واتفقت كل مغ األىخاـ بشدبة )
%( في استخجاـ الكتابة الدخدية في التختيب الثاني، 13.0دبة )%( واليـػ الدابع بش32.1)
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%(، كسا اتفقت كل مغ 11.2بيشسا استخجمت الػفج الكتابة التحميمة الستعسقة بشدبة بمغت )
%( واليـػ الدابع 33.2%( والػشغ بشدبة )33.3%( واألخبار بشدبة )33.3األىخاـ بشدبة )

ميمة الستعسقة في التختيب الثالث بيشسا استخجمت %( في استخجاـ الكتابة التح2.1بشدبة )
 %(.33.2الػفج الكتابة الدخدية بشدبة )

تخاجع االىتساـ بالكتابة لمرػرة في الرحف عيشة الجراسة ففي األىخاـ بمغت ندبتيا 
 %(. 3.3%( واليـػ الدابع )1%( والػشغ )3.0%( واألخبار والػفج )1.0)

ة الجراسة في استخجاـ األساليب الخبخية في التختيب األوؿ اتفاؽ عيش تعكس الشتائج الدابقة،
ألف قارػء الػقت الحالي ال يسكث وقتًا شػياًل عمى الرحف الػرقية ألنو يصمع عمى األخبار 
مغ السػاقع اإللكتخونية والدػشياؿ ميجيًا، أما عغ األساليب التحميمية الستعسقة في تشاسب 

التفاصيل والتحميل والتعميق عمى األحجاث وليذ  قارػء الرحف الػرقية الحؼ يبحث عغ
كقارػء البػابات الستعجل الحؼ يترفح عشاويغ األخبار بدخعة دوف تسيل لحلظ فإف ىحا 

 األسمػب يشاسب الجخيجة الػرقية.
كسا أف استخجاـ الرحف الػرقية لمرػر محجود ومختبط بإمكانياتيا الفشية في إخخاجيا 

ػر وتفخد لمشرػص مداحة أكبخ مغ الرػر عكذ البػابات وترسيسيا بل الحرػؿ عمى ص
 والسػاقع فقط تشذخ صػرة مراحبة لعشػاف فقط ومعيا رابط بالتفاصيل لمباحثيغ عغ تفاصيل.
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 عيشة الجراسة( يهضح أساليب الكتابة الحجيثة في البهابات اإللكترونية 5ججول رقم )

 الثواتح  

 

 األهرام

 (1315)ن=

 األخثار

 (1282)ن=

 الوفد

 (666)ن=

 الوطه

 (551)ن=

 اليوم الساتع

 (368)ن=

 اإلجمالي 

 (4182)ن=

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

انكزبثخ 

 انخجرٚخ
703 53.5% 622 48.5% 500 75.1% 400 72.6% 250 67.9% 2475 59.2% 

انكزبثخ 

 انطردٚخ 
310 23.6% 350 27.3% 66 9.9% 91 16.5% 58 15.8% 875 20.9% 

ثخ انكزب

انزحهٛهٛخ 

أٔ 

 انًزؼًقخ 

302 23% 310 24.2% 100 15% 60 10.9% 60 16.3% 832 19.9% 

 (0.129، معامل التهافق=0.045، مدتهى السعشهية=8، درجة الحرية=15.723=2)كا
(، أنو فيسا يخز أساليب الكتابة الحجيثة في مػاقع 13يتزح مغ بيانات ىحا الججوؿ رقع )

الجراسة، جاء في التختيب األوؿ الكتابة الخبخية بشدبة بمغت الرحف اإللكتخونية عيشة 
%(، يمييا في 17.2%(، يمييا في التختيب الثاني الكتابة الدخدية بشدبة بمغت )32.1)

 %(.32.2التختيب الثالث الكتابة التحميمية أو الستعسقة بشدبة بمغت )
اتفقت عيشة الجراسة في  وعمى مدتػػ كل مػقع إلكتخوني مغ مػاقع الرحف عيشة الجراسة،

%( 32.3%( في األىخاـ و)31.3استخجاـ الكتابة الخبخية في التختيب األوؿ بشدبة بمغت )
%( في اليـػ الدابع، 10.2%( في الػشغ و)01.1%( في الػفج و)03.3في األخبار و)

%( والػشغ بشدبة 10.1%( واألخبار بشدبة )11.1واتفقت كل مغ األىخاـ بشدبة )
%( في استخجاـ الكتابة الدخدية في التختيب الثاني، 33.2اليـػ الدابع بشدبة )%( و 31.3)

%(، كسا اتفقت كل مغ 33بيشسا استخجمت الػفج الكتابة التحميمة الستعسقة بشدبة بمغت )
%( واليـػ الدابع 37.2%( والػشغ بشدبة )13.1%( واألخبار بشدبة )11األىخاـ بشدبة )

الكتابة التحميمة الستعسقة في التختيب الثالث بيشسا استخجمت %( في استخجاـ 31.1بشدبة )
 %(.2.2الػفج الكتابة الدخدية بشدبة )
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ترجر الكتابة الخبخية أساليب الكتابة في السػاقع اإللكتخونية  تعكس الشتائج الدابقة،
ة لمرحف القػمية والحدبية والخاصة، بيشسا اختمفت السػاقع فيسا بيشيا في الكتابة الدخدي

والتحميمية أو الستعسقة، فبالشدبة لمكتابة الدخدية اىتست بيا األىخاـ واألخبار والػشغ في 
التختيب الثاني، ألف الييكل التحخيخؼ في السػاقع اإللكتخونية يؤمغ بقػة الكتابة الدخدية التي 
تجدج األحجاث وتسشح السػضػعات حيػية ال تسشحيا الكتابة الخبخية خاصة في القرز 

ندانية والحػادث فكاًل مغ األىخاـ واألخبار والػشغ مؤسدات صحفية تعبخ عغ الذارع اإل
 بشدب متفاوتة والذارع يعشي القرز اإلندانية.

أما بالشدبة لميـػ الدابع والػفج، فاالىتساـ بالكتابة التحميمة أو الستعسقة جاء عمى حداب 
لمػفج فيي تيتع بتحميل القخارات  الكتابة الدخدية، ويعػد ذلظ إلى عجة أسباب، فبالشدبة

الدياسية التي دائسًا يتخحىا الحدب الحؼ تشتسي إليو، أما بالشدبة لميـػ الدابع فيي تخكد عمى 
التحميل والتعسق في السػضػعات بػسائط مداعجة لمكتابة كاألرقاـ بجانب كثخة عجد كمسات 

كتابة تحميمة متخابصة حتى ال السػضػعات السشذػرة عمى السػقع اإللكتخوني والتي تدتمـد 
تكػف مجخد حذػ زائج، وفق ما يتشاسب مع شبيعة السػقع اإللكتخوني لميـػ الدابع، بجانب 
اىتساـ اليـػ الدابع بفشػف السمفات والتحكيقات في السػقع اإللكتخوني ما يدتمـد التحميل 

 والتعسق.
 
 
 
 
 
 
 
 

 عيشة الجراسةهرقية ( يهضح أنهاع السقجمات في الجرائج ال6ججول رقم )
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 الجريدج 

 األوواع

 األهرام

 (1132)ن=

 األخثار

 (1275)ن=

 الوفد

 (598)ن=

 الوطه

 (526)ن=

 اليوم الساتع

 (288)ن=

 اإلجمالي 

 (3599)ن=

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 %56 2016 %34.7 100 %57.9 293 %41.8 250 %51 548 %72.9 825 يٕجسح

 %21.4 769 %31.3 90 %15.2 77 %18.7 112 %29.8 320 %15 170 شبرحخ

 %17.3 621 %30.6 88 %22.3 113 %25.1 150 %14 150 %10.6 120 ٔطفٛخ

انًقذيخ 

 انًقزجطخ
17 1.5% 36 3.3% 25 4.2% 10 2% - - 88 2.4% 

يقذيخ 

 انقُجهخ
30 2.7% 13 1.2% 15 2.5% - - 10 3.5% 68 1.9% 

انغراثخ 

ٔانطرا

 فخ 

20 1.8% - - 20 3.3% 10 2% - - 50 1.4% 

 %0.7 24 - - - - %2.7 16 %0.7 8   غبيضخ

يقذيخ 

 انزُبقض
- - - - 10 1.7% 3 0.6% - - 13 0.4% 

، معامل 0.033، مدتهى السعشهية=28، درجة الحرية=14.621=2)كا
 (0.150التهافق=

ي (، أنو فيسا يخز أنػاع السقجمات السشذػرة ف33يتزح مغ بيانات ىحا الججوؿ رقع )
الجخائج الػرقية محل الجراسة، جاءت السقجمات السػجدة في التختيب األوؿ بشدبة بمغت 

%(، يمييا في 13.3%(، يمييا في التختيب الثاني السقجمات الذارحة بشدبة بمغت )31)
%(، بيشسا تخاجع استخجاـ مقجمات 30.1التختيب الثالث السقجمات الػصفية بشدبة بمغت )

%( ومقجمات القشبمة 7.0%( والسقجمات الغامزة بشدبة بمغت )7.3)التشاقس بشدبة بمغت 
 %(. 3.2بشدبة بمغت )

وعمى مدتػػ كل جخيجة ورقية مغ الجخائج الخسدة محل الجراسة، اتفقت عيشة الجراسة في 
%( 33%( في األىخاـ و)01.2استخجاـ السقجمات السػجدة في التختيب األوؿ بشدبة بمغت )

%( في اليـػ الدابع، 13.0%( في الػشغ و)30.2في الػفج و) %(33.2في األخبار و)
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%( واليػـ الدابع 12.2%( واألخبار بشدبة بمغت )33واتفقت كل مغ األىخاـ بشدبة بمغت )
%( في استخجاـ السقجمات الذارحة في التختيب الثاني واستخجاـ 13.1بشدبة بمغت )

%( في 33%( في األىخاـ و)37.1السقجمات الػصفية في التختيب الثالث بشدبة بمغت )
%( 13.3%( في اليـػ الدابع، بيشسا اتفقت كل مغ الػفج بشدبة بمغت )17.1األخبار و)

%( في استخجاـ السقجمات الػصيفة في التختيب الثاني واستخجاـ 11.1والػشغ بشدبة بمغت )
في  %(33.1%( في الػفج و)32.0السقجمات الذارحة في التختيب الثالث بشدبة بمغت )

 الػشغ.
%( 1.1%( واألخبار )3.3وتخاجع استخجاـ السقجمات السقتبدة في األىخاـ بشدبة بمغت )

%(، كسا تخاجع استخجاـ مقجمات الغخابة والصخافة بشدبة بمغت 1%( والػشغ )3.1والػفج )
%( في الػشغ، كسا تخاجع استخجاـ مقجمات 1%( في الػفج و)1.1%( في األىخاـ و)3.2)

%( في الػشغ، واختفت مقجمات التشاقس 7.1%( في الػفج و)3.0بة بمغت )التشاقس بشد
في األىخاـ والغخابة والصخافة والتشاقس في األخبار والسقجمات السقتبدة والغخابة والصخافة 

 والتشاقس في اليـػ الدابع أثشاء فتخة الجراسة.
في السؤسدات الرحفية ترجر السقجمات السػجدة في التختيب األوؿ  تعكس الشتائج الدابقة،

القػمية، وذلظ يعػد إلى أف قارػء الجخيجة الػرقية في الػقت الحالي ييتع بالتفاصيل والتي 
غالبًا ما تبجأ مغ الفقخة الثانية ألنو اشمع عمى السعمػمات األولية في السػقع اإللكتخوني 

السقجمات الغامزة  لمرحيفة، فتيتع األىخاـ واألخبار بحلظ، لكغ االختالؼ يكسغ في اختفاء
والتشاقس في األىخاـ كػنيا مؤسدة قػمية محافطة أما بالشدبة لجخيجة األخبار، فيي 
خررت صفحات كاممة لمسػضػعات الخفيفة والسػاكبة لمتصػر الحالي مثل الدػشياؿ ميجيا 
فيحه الرفحات عػضتيا تسامًا عغ استخجاـ الغخابة والصخافة في مقجمات السػضػعات الجادة 

 لحيػية.ا
اىتساـ الجخائج الخسدة محل الجراسة بالسقجمات السػجدة،  أيزًا تعكس الشتائج الدابقة،

لكػنيا أفزل السقجمات التي تػصل السعمػمات لمقارػء خاصة وأف القارػء في الػقت 
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الحالي ال يسمظ الػقت الكافي لمجمػس عمى جخيجة ورقية وقخاءتيا بتسعغ نطخًا لسذاغل الحياة 
ية وتػافخ السعمػمات حتى األولية عغ األحجاث عمى السػاقع اإللكتخوني ومػاقع مغ ناح

 التػاصل االجتساعي مغ ناحية أخخػ.
 ( يهضح أنهاع السقجمات في البهابات اإللكترونية عيشة الجراسة7ججول رقم )

 الثواتح  

 األوواع

 األهرام

 (1315)ن=

 األخثار

 (1282)ن=

 الوفد

 (666)ن=

 الوطه

 (551)ن=

 اليوم الساتع

 (368)ن=

 اإلجمالي 

 (4182)ن=

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 %69 2884 %81.5 300 %54.4 300 %73.6 490 %77.5 994 %60.8 800 يٕجسح

 %12.9 540 %2.2 8 %11.1 61 %13.5 90 %14.1 181 %15.2 200 شبرحخ

 %11.5 480 %16.3 60 %21.8 120 - - - - %22.8 300 ٔطفٛخ

يقذيخ 

 نقُجهخا
- - 95 7.4% 66 9.9% - - - - 161 3.8% 

انًقذيخ 

 انًقزجطخ
15 1.1% - - - - 70 12.7% 12 3.3% 97 2.3% 

 (0.328، مدتهى السعشهية=16، درجة الحرية=5.147=2)كا
(، أنو فيسا يخز أنػاع السقجمات السشذػرة في 33يتزح مغ بيانات ىحا الججوؿ رقع )

لجراسة، جاءت في التختيب األوؿ السقجمات السػجدة بشدبة بمغت السػاقع اإللكتخونية  محل ا
، يمييا في )%12.9، يمييا في التختيب الثاني السقجمات الذارحة بشدبة بمغت ))69%)

، بيشسا تخاجع استخجاـ السقجمات )%11.5التختيب الثالث السقجمات الػصفية بشدبة بمغت )
 .)%3.8مة بشدبة بمغت )ومقجمات القشب )%2.3السقتبدة بشدبة بمغت )

وعمى مدتػػ كل مػقع إلكتخوني، اتفقت عيشة الجراسة في استخجاـ السقجمات السػجدة في 
%( في الػفج 01.1%( في األخبار و)00.3%( في األىخاـ و)17.2التختيب األوؿ بشدبة )

%( في اليـػ الدابع، واستخجمت كل األخبار بشدبة 23.3%( في الػشغ و)33.3و)
%( السقجمات الذارحة في التختيب الثاني والسقجمات 31.3والػفج بشدبة )%( 33.3)

%(، وفي 31.1%( واليـػ الدابع )13.2%( والػشغ )22.2الػصفية في األىخاـ بشدبة )
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%( مقجمات 2.2%( والػفج بشدبة )0.3التختيب الثالث استخجمت كل مغ األخبار بشدبة )
%(، بيشسا اختفت تسامًا 1.1%( واليـػ الدابع )31.0القشبمة والسقتبدة في الػشغ بشدبة )

مقجمات القشبمة مغ األىخاـ واليـػ الدابع في فتخة الجراسة والػصفية والسقتبدة مغ األخبار 
 والػفج.

إلى أف السقجمات السػجدة ترجرت أنػاع السقجمات في السػاقع تعكس الشتائج الدابقة، 
ح القارػء السعمػمة التي يخيجىا في أقل عجد اإللكتخونية لمرحف محل الجراسة، ألنيا تسش

مغ الكمسات، وتتفق تسامًا مع شبيعة الػسيمة السقجمة فييا وضيػر السقجمات السقتبدة ألنيا 
 مختبصة بسػضػعات معيشة تحتاج استخجاـ الترخيحات في بجايتيا.

عػد إلى أف اختفاء مقجمات القشبمة مغ السػاقع اإللكتخونية لمسؤسدات الرحفية الخاصة ي-
تخكيد ىحه السؤسدات الحؼ يشرب عمى العشاويغ أكثخ مغ السقجمات فبالتالي تزع عشاويغ 
أكثخ إثارة عغ الرحف القػمية والحدبية السحافطة، ومغ ثع تحخر مادة السػضػع وفق 

 العشػاف في أقل عجد مغ الكمسات ألنيا تيتع باإلثارة أكثخ مغ السؤسدات األخخػ السحافطة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الىتائج العامح:

اخزهفذ انظحف انٕرقٛخ ٔاإلنكزرَٔٛخ ػُٛخ انذراضخ فٙ اضزخذاو قبنت انظٛبغخ، حٛش اػزًذد -

انظحف انٕرقٛخػهٗ قبنت انٓرو انًقهٕة انًزذرط فٙ انزررٛت األٔل ثًُٛب اػزًذد انظحف 

 اإلنكزرَٔٛخ ػهٗ قبنت انٓراو انًقهٕة.
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قبنت انطرد انًزطهطم فٙ انضبنش ثًُٛب رراجغ اضزخذايّ اضزخذيذ انظحف انٕرقٛخ ػُٛخ انذراضخ -

 فٙ انظحف اإلنكزرَٔٛخ.

ارفقذ ػُٛخ انذراضخ يٍ انظحف انٕرقٛخ ٔاإلنكزرَٔٛخ فٙ اضزخذاو األضبنٛت انخجرٚخ فٙ انزررٛت -

خ األٔل صى انطردٚخ فٙ انزررٛت انضبَٙ صى انزحهٛهٛخ فٙ انزررٛت انضبنش فٙ ضٕء يزغٛراد انجٛئخ انرقًٛ

 انجذٚذح.

ارفقذ ػُٛخ انذراضخ فٙ اضزخذاو انًقذيبد انًٕجسح فٙ انزررٛت األٔل صى انشبرحخ فٙ انزررٛت -

 انضبَٙ صى انٕطفٛخ فٙ انزررٛت انضبنش.

 لهوامشا

1-Astrid Vandendaele, (2020), Designing the news: A practitioner 

perspective on the production values in newspaper sub-editing, SAGE 

journals, available at : :

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464884917695416 

,A Participatory Journalism Management  2020) Andreas Veglis,(-2

Social  available at :  ,form: Design, Implementation and EvaluationPlat

Sciences. 

3-Sherwin Chua, Oscar Westlund, (2019), Audience-Centric Engagement, 

Collaboration Culture and Platform Counterbalancing: A Longitudinal 

Study of Ongoing Sensemaking of Emerginig Technologies, available at 

https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/1760: 

خجبرٚخ ػهٗ انًٕاقغ دٔر ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد انظحفٛخ فٙ رطٕٚر انخذيخ اإل ربنخ دمحم زْٛر،-4

اإلنكزرَٔٛخ ٔشجكبد انزٕاطم االجزًبػٙ: دراضخ رحهٛهٛخ يٛذاَٛخ ػهٗ انظحبفخ اإلنكزرَٔٛخ انطٕرٚخ 

 (.2017، )جبيؼخ انقبْرح: كهٛخ اإلػالو، غير مىشورجٔيطزخذيٛٓب، رضبنخ دكزٕراِ 

فٙ انظفحبد انطجٛخ  ضبرح يذحذ َبجٙ َجّٛ زقهًخ، انؼٕايم انًؤصرح ػهٗ فٌُٕ انكزبثخ انظحفٛخ -5

، غير مىشورجثبنظحف انًظرٚخ: دراضخ نهًضًٌٕ ٔانقبئى ثبالرظبل ٔانجًٕٓر، رضبنخ دكزٕراِ 

 (.2020)جبيؼخ ضْٕبط: كهٛخ اٜداة، 

ٕٖ إثراْٛى حطٍ ػجذانكرٚى، انًزغٛراد انًؤصرح فٙ ثُٛخ األَٕاع انظحفٛخ ثبنظحف ضه-6 

غير اع انظحفٛخ ٔانقبئى ثبالرظبل، رضبنخ دكزٕراِ اإلنكزرَٔٛخ انًظرٚخ: دراضخ رحهٛهٛخ نألَٕ

 (.2017، )جبيؼخ انقبْرح: كهٛخ اإلػالو، مىشورج

7-Kobie van Krieken, Jose Sanders, (2017), Framing narrative  journalism 

as a new genre; A case study of the Netherlands, SAGE journals , available 

at https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464884916671156 

(: انزحٕل فٙ يفٕٓو انخجر انظحفٙ ٔٔظٛفزّ فٙ ظم انؼظر انرقًٙ: دراضخ 2020ْجخ جٕدح )-8

خ األكبدًٚٛخ اإلػاليٛخ، يجهخ انجحٕس ٔانذراضبد يٛذاَٛخ نهقبئى ثبالرظبل فٙ غرف األخجبر ٔانُخج

 (.13، انؼذد)2020اإلػاليٛخ، يجهذ 

، اإليبراد: دار انكزبة انجبيؼٙ، ص 1،  ط مىاهج الثحث اإلعالمي(، 2017ضؼذ انًشبْذ٘ )-10

163. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464884917695416
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464884917695416
https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/1760
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1464884916671156


 ونية أساليب الكتابة في الرحف السررية الهرقية واإللكتر                                    

                      
 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

 

31 

، انقبْرح: ػبنى انكزت، ص 1، ط دراساخ في مىاهج الثحث العلمي (،1995ضًٛر دمحم حطٍٛ )-11

157-158. 

 .25/2/2022إنٗ  4/12/2021جرٚذح األْراو فٙ انفزرح يٍ -12

 .25/2/2022إنٗ  4/12/2021جرٚذح األخجبر فٙ انفزرح يٍ -

 .25/2/2022إنٗ  4/12/2021جرٚذح انٕطٍ فٙ انفزرح يٍ -

 .25/2/2022إنٗ  4/12/2021جرٚذح انٕٛو انطبثغ فٙ انفزرح يٍ -

 .25/2/2022إنٗ  4/12/2021جرٚذح انٕفذ فٙ انفزرح يٍ -

 أ.د/ ضحر فبرٔق: أضزبر انظحبفخ ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ حهٕاٌ.

 أ.د/ ػجذانؼسٚس انطٛذ: ػًهٛخ كهٛخ اإلػالو جبيؼخ ثُٙ ضٕٚف.

 أ.د/ ػٛطٗ ػجذانجبقٙ: أضزبر انظحبفخ ثكهٛخ اإلػالو جبيؼخ ثُٙ ضٕٚف.

 أ.د/ دمحم زٍٚ: أضزبر انظحبفخ ثكهٛخ اإلػالو جبيؼخ ثُٙ ضٕٚف. 

 .د/ يحًٕد ػهى انذٍٚ: أضزبر انظحبفخ ثكهٛخ اإلػالو جبيؼخ انقبْرح. أ

 أ.د/ ْجخ شبٍْٛ: رئٛص قطى اإلػالو ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ ػٍٛ شًص.

 أ.و.د يٛرال طجر٘: أضزبر يطبػذ اإلػالو ٔاالرظبل ثكهٛخ اإلػالو جبيؼخ انًطزقجم.

 نٕٛو. أ.و.د يٙ يظطفٗ: أضزبر يطبػذ انظحبفخ ثأكبدًٚٛخ أخجبر ا

 أ.و.د َطرٍٚ حطبو انذٍٚ أضزبر يطبػذ انظحبفخ ثكهٛخ اإلػالو جبيؼخ ثُٙ ضٕٚف.

 أ.و.د: ٔنٛذ ػجذانٓبد٘ أضزبر يطبػذ انظحبفخ ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ حهٕاٌ.

 د.ػضًبٌ فكر٘، يذرش انظحبفخ ثكهٛخ اإلػالو جبيؼخ انقبْرح.

 د.ٚطرا أضبيخ: يذرش انظحبفخ ثكهٛخ اٜداة جبيؼخ حهٕاٌ.

 انكبرت انظحفٙ أحًذ انظجٛحٙ، َبئت رئٛص قطبع األخجبر فٙ ثٕاثخ األْراو. 

 انكبرت انظحفٙ أحًذ ػضًبٌ يذٚر رحرٚر جرٚذح انٕفذ. 

 انكبرت انظحفٙ أحًذ ٚحٛٗ، َبئت رئٛص قطى انًحبفظبد ثجرٚذح األْراو. 

 انكبرت انظحفٙ إضالو انطؼٛذ، يطئٕل يهف االقزظبد ثجرٚذح انٕٛو انطبثغ.

 نكبرت انظحفٙ، طالح انجهك، رئٛص قطى انًحبفظبد ثجرٚذح انٕطٍ.ا

 انكبرت انظحفٙ حطٍٛ ريس٘، يطئٕل يهف انحٕادس فٙ جرٚذح األخجبر.

 انكبرت انظحفٙ ػجذهللا ػجذانطالو، يذٚر ػبو رحرٚر األْراو. 

 انكبرت انظحفٙ، يظطفٗ رحٕيخ، يطئٕل انًهف انقجطٙ ثجرٚذح انٕطٍ.

  ْٔذاٌ، يحرر ثقطى انزحقٛقبد ثجرٚذح األخجبر. انكبرت انظحفٙ دمحم

 انكبرت انظحفٙ ٚبضر إثراْٛى، رئٛص قطى انحٕادس فٙ جرٚذح انٕفذ. 

 


