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Abstract: 

The study aims to identify the patterns, habits and extent of the exposure of media students in Jordanian universities 

towards digital videos and the method of follow-up and interaction with them through the Facebook site and their 

trends towards them, and explores the most important contents and attractions used in aj+ platform besides identifying 

the quality of the effects achieved. The research, in its theoretical framework, is based on the theory of dependence 

on the media, the study adopts the survey method, for which the study society consists of media students in Jordanian 

public and private universities. The research also relies on the method of data collecting. The results of the study show 

that media students in Jordanian universities are exposed to 89.9% of the total number of digital videos. The extent of 

their exposure to them is sometimes 84%, through mobile phones, which gained 90.6%, while the most reasons for 

their follow-up are the use of digital videos for interactive elements and superior texts of voice, image, and video by 

a percentage of 49.3 % interact with it by admiring the subject to a high degree, and the most consistent phrases with 

the directions of students the characteristics of the communication, as the message is characterized by clarity, 

specificity, brevity, and ease of presentation to 53.4%, and shows that the human contents took first place with a 46% 

interest in the sample of the study, while the most prominent attractions used by  aj+ platform in its presentation of 

digital videos used for more attractive output elements by a high percentage of 47%. 

Keywords: Directions, Media Students in Jordanian Universities, Short Digital Videos, Aj+ Arabic Platform, 

Facebook. 
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 االستالم: 2021/01/30 القبول: 2021/07/28

 :الملخص 
 ساليبوأها، نحو  هموعادات همأنماطو  ،لفيديوهات الرقميةنحو اتجاهاتهم واحجم تعرض طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية  إلىهدفت الدراسة التعرف 

إلى جانب الوقوف على نوعية (، +AJ)ستكشاف أهم المضامين وعناصر الجذب المستخدمة في منصة او  ،ع الفيسبوكمتابعتهم وتفاعلهم معها عبر موق
 وتكّون  ،للوصول إلى النتائج منهج المسح اّتخذكما ، ظرية االعتماد على وسائل اإلعالمعتمد البحث في إطاره النظري على نا قد ثار المتحققة، و اآل

لكترونية لجمع البيانات بطريقة التوزيع اإلسلوب أعلى االستمارة ك اعتمدو ، امعات األردنية الحكومية والخاصةطلبة اإلعالم في الجمن مجتمع الدراسة 
 بنسبةالرقمية  لفيديوهاتلالم في الجامعات األردنية تعرض طلبة اإلع وأظهرت نتائج الدراسة ،وا بالطريقة العشوائية الطبقيةختير ا   مبحوًثا( 300)ــ ل
الستخدام الفيديوهات  ستحوذت أكثر أسباب متابعتهما، فيما (%90.6) ةنسبب لها من خالل الهواتف المحمولة وتعّرضهم، احيانً أبدرجة ( . 84%)

عجاب بالموضوع بدرجة ويتفاعلون معها عن طريق اإل ،(%49.3)عناصر التفاعلية والنصوص الفائقة من صوت وصورة وفيديو بنسبة لالرقمية ل
 سبةنخصائص الرسالة االتصالية التي تتسم بالوضوح والتحديد واإليجاز وسهولة العرض ب :تجاهات الطلبةاا مع ، وجاءت أكثر العبارات توافقً مرتفعة

، فيما جاءت أبرز عناصر الجذب (%46) عينة الدراسة بنسبةولى من اهتمام ستحوذت على المرتبة األانسانية ، وتبين أن المضامين اإل(53.4%)
 .(%47بلغت ) ستخدامها لعناصر إخراجية أكثر جاذبية بنسبة مئويةافي تقديمها للفيديوهات الرقمية  (+AJ) المستخدمة من قبل منصة  

 .، موقع فيسبوك(+AJ)، منصة عربيالقصيرةبة اإلعالم في الجامعات األردنية، الفيديوهات الرقمية طل ،تجاهاتا :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
، لعالميةاسبب الثورة التكنولوجية ، وبمنذ بداية القرن الحادي والعشرين

، مما أدى إلى تغييرات اعة اإلعالم العربي تغيرات جذريةشهدت صن
مهور لك بها الجعميقة في الممارسات اإلعالمية والطريقة التي يسته

يز عملية تعز  في، وقد ساهم هذا التطور التكنولوجي المحتوى اإلخباري 
 يوالمشاركة المباشرة الفاعلة ف ،االتصال من ناحية تفاعل الجمهور

 . (23)إنتاج المحتوى 
وتشير العديد من المؤشرات إلى أن النمو السريع لمقاطع الفيديو على 

يتزامن ذلك ، و ينمو في السنوات القليلة المقبلةاإلنترنت من المتوقع أن 
ة ة خصيًصا لتناسب طبيعمع ظهور نماذج الفيديو القصيرة المصمم

 ة بشاشات عالية، ويرجع ذلك إلى ظهور الهواتف المحمولاإلنترنت
 ،توفر الكاميرات الرقمية إلى ذلك ُيضاف ،واألجهزة اللوحية ،الدقة

 ياتمحتو  ل إنتاجسهّ  األمر الذي ؛وبرامج التحرير البسيطة ،والتطبيقات
 .(7)هاوتحرير هذه الفيديوهات 

شبعة ات االجتماعية مونحن نعيش في عصر رقمي أصبحت فيه الشبك
ي جزء ، ويرجع ذلك ف"معهد رويترز" بالفيديوهات، بحسب نتائج بحث

ن المنصات الذي تلقته موالتعزيز  ،كبير منه إلى التطورات التكنولوجية
عة من ئة مليون سام (Facebook)، إذ يشاهد مستخدمو والناشرين

تراتيجية إسذلك ُمستخدمو إلى  ُيضاف، الواحد اليوم في يوهاتالفيديو 
(Facebook) خاصية و ، للفيديو(Facebook Live)،  والفيديو

المجموعات اإلخبارية  ويتزامن ذلك مع اهتمام .درجة( 360)بنطاق 
إنتاج لغايات تها تقنيالتعديل والتحديث والتطوير ال عملياتب بنحٍو متزايدٍ 

 . (13)فيديو على الشبكات االجتماعيةالطع مقا
كة الرقمي لشب ومن المبادرات التي كانت فارقة في عملية االنتقال"

 15) التي أطلقتها الشبكة في (+AJ) الجزيرة اإلعالمية، منصة
ها ية ثم بعد ذلك في نسخت، في نسختها اإلنجليز (2014/ أيلول سبتمبر
في خلق قصص رقمية    (+AJ)الجزيرة بلستتلخص فلسفة . و العربية

، ألخبار(لالسرد الرقمي تقنية رواية الخبر عبر الفيديو )قصيرة عبر 
معلومات تحصيل ال في، نية تمّكن فئة الشباب على الخصوصوهي تق

ات ومنص ،واألجهزة اللوحية ،ومتابعة األخبار عبر الهواتف النقالة
 . (23)"التواصل األجتماعي

نها ، إال أجديدة دّ على الرغم من أن تجربة الوسائط الرقمية هذه تعو 
، نية قصيرةفترة زمتائج مهمة في ألنها حققت ن ؛تستحق الدراسة والبحث

، وتمكنت من (Facebook)وأصبحت من أهم ناشري المحتوى على 
ى منصات وسائل التواصل الوصول إلى فئة جديدة من الشباب عل
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اب هتمام الشبا ستثمار اذ يسعى القائمون عليها في إ، "(23)االجتماعي
 ؛ل مستمربشكلكتروني الذي يتعاطون معه بتلك المنصة في المجال اإل

لى عطريق صناعة محتويات تتوافق مع تطلعات تلك الشريحة عن 
: القصص الرقمية التي تدور حول وفق أشكال رقمية متعددة منها

أو فكرة تحتوي وجهة نظر تعرض من خالل األوعية  ،موضوع معين
الرقمية القائمة على المزج المنظم للصور والخرائط والنصوص 

يد األحداث والقضايا بهدف تجس ؛ليق الصوتيوالخلفيات والتع
 . (15)"والشخصيات

صحافة الفيديو الرقمي إحدى وسائل  عدّ ، يمكن على ما سبق وبناءً 
 ،اإلعالم الجديدة التي تسعى نحو االنخراط في المجتمع لتؤثر فيه

ى أشكال إحد بوصفها ،المبنية على السرد القصصي الرقمي لألخبارو 
ورة في هذه الفيديوهات المنش ، غير أن االهتمام البحثيالثورة الرقمية

 ،ورصد قوالبها ،قد تركز على تحليل مضامينها( +AJ) عبر منصة
 مع عدم التركيز بشكل كافٍ  ،وإمكانية توظيف الوسائط المعلوماتية

لط تي هذه الدراسة لتس، ومن هنا تأها لدى الجماهيرعلى درجة مشاهدت
عة دنية نحو متابتجاهات طلبة اإلعالم في الجامعات األر االضوء على 

في عربي  (+AJ)الفيديوهات الرقمية القصيرة التي تعكسها منصة 
 .  وتفضيلهاموقع فيسبوك 

 : إشكالية الدراسة
 ،صفة عاّمةب نتشرت صحافة الفيديو عبر اإلنترنت بمواقعها المختلفةا

حتى أصبح الفيديو  ،وشبكات التواصل االجتماعي بصفة خاصة
طع ذ تحقق مقاإمدونة أو موقع إلكتروني،  أليّ ا الرقمي مكوًنا أساسي  

 ،امي  لفيسبوك مليارات المشاهدات يو الفيديو التي تنتشر على شبكة ا
مجرد متلقين، بل أصبحوا  ن عدو يُ  نترنت الذين المن قبل رواد اإل

ان ألحياًل ومشارًكا في العملية اإلعالمية، وفى بعض اععنصًرا فا
عربي  (+AJ)علَّ أبرز رواد منصة ول ،أصبحوا هم مصدر المعلومات

لطبيعة  ارً نظ ؛التي تتابعها هي فئة طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية
ن مولحصولهم في الغالب على تدريب وتأهيل يمنكهم  ،تخصصهم

همية أل باإلضافة، ة وسهلةالمنصات بصورة جيد هذهستفادة من اال
صحافة الفيديو لكونها من الخدمات الجديدة على الساحة اإلعالمية 

جابة جاءت هذه الدراسة التي تتمحور في اإل ، لذا من خالل اإلنترنت
تجاهات طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية اما : اآلتيعلى السؤال 

ا منحو متابعة الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر الفيسبوك ك
 ؟  (+AJ)تعكسها منصة 

 : أهمية الدراسة
م الجديد( الدراسات في مجال إعالم الوسائط المتعددة )اإلعال ُتعدّ 

حسب المؤثرات يتغير باستمرار ب ا خصبً دراسات جديدة، ومجاالً 
ن من الوسائل اإلخبارّية التي ذاع صيتها هي إ، و الداخلية والخارجية

، والتي وصل عدد الرقمّية" عربي (+AJ)رة بلس "خدمة الجزي

المشاهدات المسّجلة في أول عاٍم النطالقها إلى ما يقارب المليار 
مشاهدة على منصات التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى التطبيق 

واستطاعت حجز حّيٍز ال ُيستهان به من وقت  ،الخاص بالخدمة
همية ، وتبرز أ (5)ربيمشاهدة الجمهور العالمي وبشكٍل خاص الع

، واألهمية التطبيقية ،: األهمية النظريةلدراسة من خالل جانبين هماا
  :األتيوذلك على النحو 

 : ز أهمية الدراسة النظرية في أنهاتبر 
شـار نتاو  ،من جوانب تكنولوجيـات اإلعـالم واالتصـال اتمس جانبً  . 1

يث في أوساط الشباب، ح ا، خاصةا جد  سعً اهـذه التكنولوجيات أصبح و 
 . ن المبتكرات بشكل سريعو ة الجامعييتبنى الطلب

هات اتجاتقبل هذه الصحافة من خالل دراسة ستشراف لمساهي .  2
يعية ر ، وهذا ما يتيح تجهيز األطر التشطلبـة اإلعـالم نحو متابعتها

  .جتماعية مالئمة الزدهارهااقتصـادية و اوالقانونية، وتوفير بيئـة 
ئة طلبة ، وهي فأهمية خاصة في اإلنتاج والتطوير فئة ذات تتناول. 3

  .يةرة العلمية المعرفية التكنولوجاإلعالم التي يجب إعدادها لمواجهة الثو 
 : وتبرز األهمية التطبيقية في

ص لتقليدية في إنتاج القصإبراز إمكانية االستغناء عن األساليب ا. 1
 . مية الحديثةرق، والتوجه إلى التقنيات الالصحفية

تخدام ساقطاع اإلنتاج الصحفي على مهارات تدريب العاملين في . 2
لية إنتاج القصص الصحفية الكمبيوتر والهواتف الذكية في عم

 . المصورة
ة واإلعالم الرقمي بصف ،تفيد القائمين على اإلعالم بصفة عامة. 3

ة التطور بستخدام تطبيقات الفيديو القصير في مواكاإمكانية  فيخاصة 
 . قني في البيئة اإلعالمية الرقميةالت

 : أهداف الدراسة
 : إلىيهدف البحث التعرف 

تجاهات طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية نحو متابعة الفيديوهات ا"
 ،في موقع فيسبوك"عربي  (+AJ)الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة 

هداف الفرعية تتمثل ويتفرع عن هذا الهدف الرئيس مجموعة من األ
 : بالآلتي

تعرض طلبة اإلعالم في وعادات وحجم أنماط التعّرف إلى  .1
الجامعات األردنية نحو الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر 

    .في موقع فيسبوكعربي  (+AJ)منصة 
التعرف إلى أسباب متابعة طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية . 2

عربي في  (+AJ)قمية القصيرة المقدمة عبر منصة للفيديوهات الر 
   .هم معهاوأسلوب تفاعلموقع فيسبوك 

تجاه طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية نحو االتعرف إلى . 3
في عربي  (+AJ)الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة 

 .  موقع فيسبوك
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عربي  (+AJ)ستكشاف أهم عناصر الجذب المستخدمة في منصة ا. 4
  .الرقمية القصيرة عبر موقع فيسبوكفي عرضها للفيديوهات 

 للفيديوهات الرقمية إلى أهم المضامين األكثر تدوااًل  التعرف. 5
بة اإلعالم في في موقع فيسبوك بين طل عربي( +AJ)لمنصة 

 .الجامعات األردنية
ثار التي تتحقق من خالل متابعة طلبة اإلعالم في التعرف إلى اآل. 6

الجامعات األردنية نحو الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر 
 . في موقع فيسبوكعربي (+AJ) منصة 

 : تساؤالت الدراسة
اسة في تساؤالت الدر  ُرّكزتالدراسة وأهميتها وأهدافها في ضوء مشكلة 

تجاهات طلبة اإلعالم في الجامعات اما  :اآلتي رئيسالتساؤل ال
 بر منصةعاألردنية نحو متابعة الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة 

(AJ+) ؟ في موقع فيسبوك 
نبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤالت الفرعية الخاصة ا وقد

، عربي (+AJ)باتجاهات عينة الدراسة نحو الفيديوهات الرقمية لمنصة 
 : ت على النحو اآلتيوجاءت التساؤال

تعرض طلبة اإلعالم في الجامعات وعادات وحجم  ما أنماط  .1
 AJ)+)األردنية نحو الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة 

 ؟في موقع فيسبوكعربي 
يوهات لفيدلما أسباب متابعة طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية . 2 

في موقع فيسبوك عربي  AJ)+)الرقمية القصيرة المقدمة عبر منصة 
    ؟معها هموأسلوب تفاعل

تجاهات طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية نحو الفيديوهات اما . 3
   ؟في موقع فيسبوكعربي  AJ)+)الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة 

في  عربي AJ)+)ما أهم عناصر الجذب المستخدمة في منصة . 4
 عرضها للفيديوهات الرقمية القصيرة عبر الفيسبوك ؟ 

للفيديوهات الرقمية لمنصة  ر تدوااًل ما أهم المضامين األكث. 5
(+(AJ  بة اإلعالم في الجامعات في موقع فيسبوك بين طلعربي

 ؟ األردنية
متابعة طلبة اإلعالم في  ما اآلثار التي تتحقق من خالل. 6

لفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة ل الجامعات األردنية
(+(AJ  ؟ في موقع فيسبوكعربي 

 : هاومفاهيم ت الدراسةمصطلحا
ُيعرف االتجاه بأنه "تنظيم إدراكي يتمثل في  :اصطالح  اتجاهات اال 

، وهو عينم بر عن موقف معين تجاه موضوعتع استجابات ثابتة نسبي  ا
فرد التي ومعتقدات ال ،يتمثل في ردود أفعال تعكس المفاهيم التقييمية

 ،تعلمها من صفات أو موضوع أو فئة من الموضوعات االجتماعية
يقة أو فكرة معينة بطر ستجابة إلى حادث معين فهي تمثل نزعته لال

 ، وتقوم على تنظيم السلوك الذي يتضمن جوانب وجدانيةامحددة سلفً 

، وهذه االستجابات هي نظام ثابت رفية لنماذج معينة من السلوكومع
 .(16)التقييمات اإليجابية أو السلبية" من

لبة طوتوجهات وتطلعات  أفعالردود  بأّنها :االتجاهات إجرائي  وتعرف ا
سواء  ،اإلعالم في الجامعات األردنية نحو الفيديوهات الرقمية القصيرة

من خالل ما يتعرضون له من محتوى  ،بدعم أو معارضة بدرجة ما
 . عربي AJ)+)صحفي عبر منصة 

ة هم الطلبويقصد ب :ا"اإلعالم في الجامعات األردنية "إجرائي   طلبة
 ليات اإلعالم بالجامعاتاإلعالم بكن في مجال الصحافة و و المتخصص

، سواء الحكومية أو األهلية في مرحلتي الدراسات العليا األردنية
 . ا( عامً 34 – 18تترواح أعمارهم ما بين )والبكالوريوس التي 

 هو قالب تحريري هجين: ""ااصطالح  يوهات الرقمية القصيرة "الفيد
من  ، ويتألف من أكثروسائط يعرض بصيغة الفيديو الرقميمتعدد ال

 :معلوماتية األساسية التي تشمللعنصرين من عناصر الوسائط ا
الرسوم  –لقطات الفيديو الحي –الخرائط –النصوص –)الصور الثابتة

الرسوم  –رسوم جرافيك –التعليق الصوتي –الرموز البصرية –البيانية
، وُيربط بينها من خالل الوسائط المعلوماتية المساندة والتي المتحركة(

 –ريةالمؤثرات البص –لفيةالخ االموسيق –)المؤثرات الصوتية :تشمل
ي إطار سياق تسلسل سردي بصري ، وذلك ف(Animationالحركة 

 . (7)خطي"
وهات رقمية فيدي بأّنها: ا"رف الفيديوهات الرقمية القصيرة "إجرائي  وتع

مية وتتضمن خلق قصص رق ،تبنى عن طريق السرد القصصي الرقمي
تي ال ،لمختلف القضايا التي تخاطب أكثر من حاسة لدى المتلقي

عرض بحيث ت ،تساعد بدورها على زيادة الفهم والتذكر لدى المشاهد
ثانية في ( 120) وال تتجاوز مدة الفيديو الواحد عن ،بطريقة جذابة
 . أغلب األحيان

 ،أحداث آنيةمساحة رقمية تهتم بعرض : "عربي AJ)+)منصة 
ومواضيع من وحي الواقع العربي المعاصر، بطريقة مميزة ومؤثرة 

وار والتفاعل البّناء في ضمن قالب صحفي مبتكر يحّفز الح
 . (3)"المجتمع

بادل ل تشبكة عبر اإلنترنت تسهّ  هو: "موقع فيسبوك "اصطالحا "
وتفاعل المستخدمين بواسطة تكنولوجيا االتصال المستندة  ،المعلومات

إلى الويب، والتي تقوم بتخزين البيانات والمعلومات اإللكترونية ونقلها 
انية العثور فر للمستخدمين إمكو توتتيح التفاعل بين األفراد، و  وتبادلها،

  .(25)لى آخرين يشتركون في نفس المصالح"ع
خدم جتماعية يستابأنه شبكة ويعرف موقع الفيس بوك " إجرائيا  ": 

فاعلية ويتميز بالت ،من قبل كافة فئات المجتمع خاصة شريحة الشباب
مر الذي جعله يستقطب ماليين األ ؛وسرعة الوصول إلى المعلومات

ومن خالله  ،نه يتيح االنتشار الواسع للفيديوإإذ  ،المستخدمين في العالم
توى بانه يشجع المح وأهم ما يميزه ،االتجاهات إلىالتعرف  ستطيعن
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عن طريق الفيديوهات عربي  AJ)+)نعكس على منصة االقصير الذي 
 . الرقمية

 : النظرية المستخدمة
 Media Dependency)نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 

Approach)  

   (Media Dependency)تهتم نظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالم
 ، فقد تعرضت معظم الدراساتمجاالت البحث في تشكيل االتجاهاتب

ف لبحث في عدد من المواقالعربية لهذه النظرية وجعلتها مرتكًزا  ل
بلورة  في ساهم، تراكم المعرفي في مجال االتجاهاتن الإ، إذ المشابهة

 ،تمعات في التعامل مع هذا الموضوعأطر نظرية تستفيد منها المج
فنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم من نظريات التأثير اإلعالمي 

، وهي تفترض أن الجمهور يلجأ معتمدة في هذا النوع من الدراساتال
إلى وسائل اإلعالم لتلبية حاجاته في الحصول على المعرفة وبناء 

فكلما زادت درجة عدم االستقرار  ،مواقفه السلوكية في ظروف معينة
 .(17)زاد تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم" ،في المجتمع

من  (ذه النظرية إلى )ديفلير وروكيتشوتعود بداية الكتابة في ه
ول مرة عام وسائل اإلعالم ألعلى نموذج االعتماد أخالل تقديمه 

نموذج من أبرز التحوالت في مجال بحوث ، إذ يّعد هذا األ(1976)
نظريات اإلعالم التي  التأثير، من خالل وضعه لمالمح محدده لبناء

تقدم نظرة شاملة لدور وسائل اإلعالم في إطار ما يسمى بالنظريات 
  .(6)المتكاملة

عتماد على عتماد في قيام الفرد بااللنظرية اال ويتمثل الفرض الرئيس
لما ، وكستخدام الوسيلةاحتياجاته من خالل اوسائل اإلعالم إلشباع 

ها زاد تأثيرها وأصبح دور  ،في حياة األشخاص مهم ا االوسيلة دورً  أّدت
وبذلك تنشأ العالقة بين شدة االعتماد ودرجة  ،أكثر أهمية ومركزية

 . (4)األشخاص ىتأثير الوسيلة لد
ن مجموعة م إلىأن هذه النظرية تستند  عدد من الباحثينيرى و 

 : (19)أهمها ،الفروض الفرعية
إلى  هوتوازنام االجتماعي ستقرار النظايرجع االختالف في درجة . 1

لذلك فإن الطلب على المعلومات واألخبار يزيد أو ، التغيرات المستمرة
ألن األفراد  ؛لطلب على تلك األخبار والمعلوماتينقص حسب ا

 .  اإلعالم في الحصول على المعلوماتيعتمدون أكثر على 
مهور جماد العتا فراد المجتمع من تتزايد حيوية النظام اإلعالمي أل. 2

 .حتياجاتهاعلى اإلعالم لتلبية 
لنفسية وأهدافهم الشخصية وا حتياجات المختلفة للجماهيراالستؤثر . 3

 . عتمادهم على وسائل اإلعالما على 
شكيل أن تمفادها هذه النظرية بناًء على حقيقة  الباحثون تبنى 

االتجاهات بين أفراد المجتمع يرجع إلى التفاعل المكثف مع 
(Facebook)،  مات معلو الالمصدر األساسي للحصول على  بوصفها

ظهار ما يساهم إ، مما يسمح للمنافسة اإلعالمية بحول هذا الموضوع
 ،تزداد فيها أهمية البعد اإلعالميعضاء المجتمع التي أ في اتجاهات 

 وسائل اإلعالم في المجتمع تؤّديهويرجع ذلك إلى تصاعد الدور الذي 
 ،ذات الصلة في شكل فيديوهات رقمية توفير المعلومات من خالل

ندفاع الجمهور نحو هذه الوسائل إلشباع اومن جهة أخرى  بسبب 
 . للمعرفة التي توفرها هذه الوسائلوالتعطش  ،حاجتهم

 : الدراسات السابقة
لدراسات السابقة ا الباحثون  عرضمع موضوع هذه الدراسة  انسجامً ا

لمنصات دمة في االفيديو المقالعربية واألجنبية التي تناولت صحافة 
الدراسات المرتبطة باتجاهات الطلبة نحو مواقع و اإلعالمية من جهة، 

للتسلسل الزمني لها من  اوفقً  ،من جهة أخرى جتماعي التواصل اال
 : تيعلى النحو اآلو  ،حدث إلى األقدماأل

الدراسات التي تناولت الفيديوهات الرقمية كخدمة إعالمية جديدة  :أوال  
  :عن طريق شبكات التواصل االجتماعيدمة مق
التقينات السردية بعنوان " (Krieken) (2018). دراسة كريكين 1

 : (12)القصص الصحفية المتعددة الوسائط" التي ُتوظف لتقديم
 ،والصور ،كيفية توظيف النصوص إلىالتعرف الدراسة  هدفت

ر والرسوم المتحركة لدمج المتلقي في تفاصيل الخب ،والصوت ،والفيديو
قت الدراسة منهج دراسة الحالة لقصة إخبارية ُنشرت طبّ وقد  .هوأحداث

ظهرت أ، و (NEW YORK TIMES)في الموقع اإللكتروني لصحيفة 
ن خالل م ؛لخبر بشكل واضحانه ُيعاد بناء تفاصيل مشاهد أالننائج 

تعبير ، بحيث يتم الوالرسوم هاتمزيج من النصوص والصور والفيديو 
ما يتم ، بينساسية من خالل توظيف النص والصورعن بنية الحدث األ

طراف الفاعلة في الحدث من خالل استخدام بناء وجهات نظر األ
واللقطات  ،ولقطات الفيديو ،مجموعات من النصوص القصيرة

ال  صالن أنّ على الرغم من  هظهرت النتائج أيًضا أنّ أ، كما الصوتية
اقي بد من تكامله مع ب لكن ال ،يزال تقنية أساسية من تقنيات السرد

 . األنماط األخرى للوسائط المتعددةاألشكال و 
ديثة رؤية حبعنوان " (Bissonauth)( 2017). دراسة بيسوناوث 2

 :  (8)درجة " 360حول صحافة فيديو 
ناقشت الدراسة التحول في أساليب سرد القصص اإلخبارية 

تهالك إلى التغير في طريقة اس ا، استنادً هاوطرقالمنشورة عبر اإلنترنت 
 ،ستخدام أجهزة الهواتف المحمولةا، والذي أصبح يميل إلى الجمهور

وى الذي تخاصة المحوحية في التعرض للمحتوى البصري، واألجهزة الل
، فمع هذا التطور والتحول في االستهالك لفيديويأخذ شكل مقاطع ا

لألخبار ظهرت تقنيات جديدة ذات اعتبارات مختلفة لسرد المضمون 
 و ، وفي سياق هذه التقنيات ظهرت تقنية تصوير الفيديهونقلاإلخباري 

في أسلوب السرد المرئي  اوابتكارً  والذي يعدُّ تحواًل  ،درجة( 360)
ًضا يأخبار المنشورة على شبكة اإلنترنت، كما عرضت الدراسة لأل
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ط ا يرتبإضافة إلى م ،للجوانب الفنية المرتبطة باستخدام هذه التقنية
 . بهذا األسلوب من جوانب أخالقية

(, 2016)نيومان ، و شيروبيني، و . دراسة كالوجيروبولوس3
Kalogeropoulos Cherubini) ،(Newman بعنوان: 

ؤثر ر وطبيعة القيم التي تالفيديوهات اإلخبارية األكثر جذبا  للجمهو "
 :(11)"في ذلك

مؤسسات الفي  ( مسؤواًل 30)عتمدت الدراسة على أداة المقابلة لـ ا 
دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية، كما ( 26) ، موزعين علىخباريةاإل

عتمدت على تطبيق استطالع أظهرت نتائجه أن نسبة مشاهدي ا 
فيما  ،ممن شملهم االستطالع( %75) الفيديوهات االخبارية مثلت

هتمامهم ا مستخدمي المواقع اإلخبارية عدم  من( %2.5) أبدى
، وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة مشاهدة الفيديوهات بمتابعتها

في األوضاع العادية لتصل إلى ( %10) اإلخبارية قد تضاعفت من
، وحول مواصفات رهابيةبعد وقوع هجمات باريس اإل (22%)

الفيديوهات أظهرت النتائج أن الفيوديوهات القصيرة التي ال تتجاوز 
الدقيقة وبدون صوت حقيقي لألحداث مع وجود عناوين ومعلومات 

ارت ، وأشاألعلى مشاهدةهي كانت  ،وايا األحداثفرعية تشرح بعض ز 
الدراسة إلى إمكانات التحول نحو السرد المتعدد الوسائط عبر الدمج 

لى االعتماد عبين عروض الشرائح المصورة  والفيديو، إضافة إلى 
 ئها بنحوٍ ناوبهم في تقديم قصص إخبارية ابما يس ،خاصية التفاعليةال

 .نترنتإلاتالئم طبيعة شبكة 
دوافع استخدام بعنوان: " (2013. دراسة نادية مصطفى الشيخ )4

 : (21)لفيديو واإلشباعات المتحققة منها"الشباب الجامعي لصحافة ا
ت الشباب الجامعي لصحافة إلى استخداما التعّرف الدراسة هدفت
 الكشف عن المضامينمنها من خالل  ؛، واإلشباعات المتحققةالفيديو

لى والتوصل إ ،بين الشباب الجامعي عبر هذه الخدمة األكثر تدوااًل 
لدراسة ، وتنتمي هذه ام الشباب الجامعي لصحافة الفيديودوافع استخدا

 ،على استخدام منهج المسح اإلعالميوتعتمد  ،إلى الدراسات الوصفية
مجتمع الدراسة في الشباب الجامعي بالجامعات الحكومية  وقد تمّثل

ة ، وتم إعداد استمار مفردة( 400) منعينة وتكّونت ال والخاصة،
 ى، وتوصلت الدراسة إللجمع المعلومات على عينة الدراسةاالستبيان 

أن نسبة من يتابعون مقاطع الفيديو التي تنتجها مواقع الصحف 
كما جاءت األحداث (، %11.98) اإللكترونية على اإلنترنت بلغت

السياسية في مقدمة الموضوعات التي يفضل المبحوثون مشاهدتها 
 .(%16.14مقداره ) ن مئوي على صحافة الفيديو بوز 

عتماد ا" :بعنوان (2011) المجيد . دراسة أسماء مسعد عبد5
ي رنت فالشباب المصري على مضامين ملفات الفيديو على اإلنت

  :(2)متابعة األحداث المحلية "
 مضامين ملفات الفيديو على اإلنترنت في إلى التعّرفالدراسة  هدفت

 ،موقع الفيديو التشاركي ) يوتيوب(متابعة األحداث المحلية من خالل 

فتنة ل، منها: االفيديوهات المتعلقة بأحداث مهمةوركزت الدراسة على 
ج الدراسة على: منه، واعتمدت الطائفية، والتعدي على أقسام الشرطة

دمت ، واستخوتحليل مضمون بعض ملفات الفيديو ،المسح بالعينة
مستخدمي موقع استمارة استبيان، وطبقت على عينة عمدية من 

، سنة 40إلى أقل من  20أعمارهم من مفردة ( 400) اليوتيوب قوامها
زيادة في إلى أن موقع اليوتيوب حصل على  وتوصلت الدراسة

(، %53.3بنسبة بلغت ) تفضيالت الجمهور لمتابعة ملفات الفيديو
في المرتبة  (Yahoo)، ثم الياهو (GOOGLE)تاله موقع جوجل 

إلنترنت ا علىوتعتمد الملفات المنتشرة على مواقع الفيديو  .الثالثة
من برامج  ما مقاطع وأجزاءإ: اصة باألخبار واألحداث على نوعينالخ

غرض األفراد لهدف و  ، وإما أفالم قصيرة يقوم بتصويرهاالتليفزيون 
ون ، أو بديا يتابعونها(ما يصوره المدونون لخدمة قضامحدد، مثل: )

 .ديون من أحداث تصادفهم في الشارعره األفراد العا: ما يصو هدف مثل
إمكانات " (Paul Eschenhagen)( 2009). دراسة بول 6

 : (20)"دة والوصف الوظيفي لصحفي الفيديوالصحافة الجدي
لتي لجديدة استخدام الوسيلة اإلعالمية ااالدراسة بكيفية  بحثت

للصحافة ات الجديدة تعرف بصحافة الفيديو، وماهية اإلمكان
 .ديدةوالمنافسة بينها وبين صحافة الفيديو كتقنية رقمية ج ،التليفزيونية

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تعتمد على منهج المسح 
وقد اعتمد الباحث في الحصول على نتائج  ،بالعينة كمنهج للدراسة

ع غير المباشرة مالدراسة على مجموعة من المقابالت المباشرة و 
ديري وبعض م ،الفيديو وصحفيي ،مجموعة من صحفيي التليفزيون 

فيما يتعلق بمستقبل  آلارائهموذلك من أجل الوصول  ؛المشاريع
مية جديدة ومدي رقالصحافة التليفزيونية بوجود صحافة الفيديو كتقنية 

جودة المنتجات تأكيد ، وقد توصلت الدراسة إلى المنافسة بينهم
يث يحمل صحفي الفيديو من وجهة نظر أفراد ح ها،ومضمونالصحفية 

ميز البرنامج التليفزيوني بالفيديوهات والقصص اإلخبارية التي تت ،العينة
، حيث يهدف مشروع واألصالة ،والجودة الشاملة ،بحسن المستوى 

ختلفة مصحافة الفيديو إلى إثراء اإلذاعة والتليفزيون من مساهماتها ال
 فق الجميع على أن صحافة الفيديوواتّ ، نحو إنتاج القصص الواقعية

في توثيق العالقة بين الصح ىبمختلف قصصها ورواياتها تعمل عل
 .يةوبطل الروا

 :بعنوان (Mary Book Angela)( 2009. دراسة ماري بوك )7
  .(9)"(رر والمنتج لصحافة الفيديوالمح رجل الفريق الواحد)"

سة صحافة الفيديو هي ممار على الفكرة القائلة بأّن الدراسة  أّكدت
ة وتتم من قبل شخص واحد يتكفل بكتابة القص ها،وإنتاجأخبار الفيديو 

ذاعة باستخدام التكنولوجيا الرقمية ونشرها عبر اإل ها،وتحرير اإلخبارية 
ف إجابة السؤال أين وكي على، كما تعتمد أو اإلنترنت على نطاق واسع

تؤثر صحافة الفيديو على عمليات جمع األخبار والقصص التي 
ة التي قتصادية والتكنولوجيعنها؟ وتقف كذلك على الدوافع اال ستفسر
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 وُتعد هذه الدراسة من .ها تعمل على تنمية صحافة الفيديومن خالل
لى إالدراسات الميدانية التي تستخدم المنهج الوصفي في الوصول 

من خالل جمع البيانات عن طريق مجموعة من اللقاءات  ؛النتائج
ن الباحث من جمعها من الصحفيين في محطات والمالحظات التي تمكّ 

ت الدراسة ، وتوصلمثل ورش العمل ،التليفزيون وشبكات الراديو وغيرها
، همسرد القصص الخبرية عن غير بالفيديو يتميزون  صحفيي إلى أن

ة عرقل إنتاج القصتُ  التي اتقلة القيود والتعارضوبينت الدراسة 
 اريةا في سرد القصة اإلخبصحافة الفيديو تخلق أنماطً  وأنّ  ،اإلخبارية

 .عن الطريقة الكالسيكية المعروفة
 (Ostrowski.R Jeffey)( 2008). دراسة أوستروسكي 8

 : (10)"جتماعياتوصيف فيلم فيديو " :بعنوان
مالمح مقاطع الفيديو في المواقع  إلى التعّرفالدراسة  هدفت

اعتمدت الدراسة على منهج المسح بالعينة لمقاطع قد و  ،االجتماعية
تائجها في ن، وتوصلت ألكثر مشاهدة على اليوتيوب وجوجلالفيديو ا

تم ت ن أشهر المقاطع التيوالكوميديا والتسلية م اإلى أن مقاطع الموسيق
يومي الجمعة والسبت من أكثر ، ولوحظ أن مشاهدتها في تلك المواقع

ع ، وأن المقاطد فيها المستخدمون مقاطع الفيديواأليام التي يشاه
 بشعبية واسعة في أمريكا ىوسيقية من أكثر المقاطع التي تحظالم

 وغرب أوروبا.  ،وأمريكا الشمالية ،وجزر الكاريبي ،الالتينية
تواصل مواقع ال هات الطلبة نحوالدراسات المرتبطة بعالقة اتجا: اثاني  
  :جتماعي وتطبيقاتهااال
اتجاهات طلبة " :بعنوان (2017)، وفاضل دراسة الشوابكة .9

الجامعة األردنية نحو مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات 
 :  (22)العملية التعليمية التعلمية"في 

قع وامو نية نحردألالجامعة البة ت طتجاهاإلى ا التعّرفسة درالهدفت ا
لتعليمية العملية افي ت ماوللمعلدر الجتماعي كمصااصل والتا
سي درالوى المستوالكلية س والجنرات امتغير ثء أستقصا، والتعلميةا

ف ستبانه تتألت اعد وزقت، والتجاهااه ذفي هدام الستخرات امدد عو
نة ولبة مكطلن اى عينة معلت لى خمسة مجاالإتنتمي رة فق( 30) نم
بنسبة بلغت ( 478م )منهب ستجاا ،البةوطا الًب( ط480ن )م
دام ستخو البة نحطلت اتجاهاا أنّ لى إلنتائج رت اشا، وأ(99.8%)
و دور نحم تجاهاتهر أن اغي، جة عاليةدربويجابية ت إقع كانوالما
، ةطسوجة متدريجابية بت إلتعلمية كانالتعليمية العملية اقع في والما

ن حصائية بيإاللة روق ذات دفود جدم ولى عإلنتائج رت اشاأكما 
زى سة تعدرالت اجاالفي جميع من لحسابية للمستجيبيت ااطسولمتا

س، لجنرات المتغيزى ا تعًقروفك هنان أن تبين في حي ،لكليةر المتغي
، سةدرالت امجاالض في بعدام الستخرات امدد ع، وسيدرالوى المستوا
 تم تقديم مجموعة من التوصيات . وء النتائج في ضو

" اتجاهات أساتذة  :بعنوان (2016. دراسة عبد االمير )10
الجامعات نحو دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام 

 : (1)منية"لكتروني ازاء االزمات األاإل 
ر الجامعيين نحو دو  األساتذةاتجاهات  إلىالتعرف الدراسة هدفت 

جاه لكتروني تجتماعي في تشكيل الرأي العام اإلمواقع التواصل اال
ع مثل مواقتُ حيث  ،منية التي يشهدها المجتمع العراقيزمات األاأل

التواصل االجتماعي واحدة من التقنيات االتصالية الحديثة التي 
اث دحي العام تجاه مختلف األأفي التعبير عن اتجاهات الر  ساهمت

ثير أمنية التي تتسم بقدرتها على التزمة األومن أهمها األ ،زماتواأل
ال دورها في مج إلى، ومن أجل التعرف في الحياة المجتمعية للجمهور

ستوى نها على مأتتميز ب ،ى طبقة مثقفة من الجمهورتشكيل الرأي لد
برة في مجال التعامل مع وسائل ولها خ ،من المعرفة والثقافة عالٍ 

نها جمهور نشط في استخدام مواقع التواصل أوتمتاز ب ،المعاإل
ة خبار المنشور حداث واألوتبدي رأيها بشأن المواقف واأل ،االجتماعي

 تتم لكو الموقف، لذأا عن اتجاهها وتعاطفها مع الحدث فيه تعبيرً 
دف لتحقيق هسئلة تضمنتها استمارة االستبيان صياغة عدد من األ

من مجتمع ( مفردة 112استمارة االستبيان على ) وقد وّزعت ،الدراسة
ائج أظهرت نت وقد واأللقاب العلمّية، تخصصاتالمختلف من  الدراسة

 النخبة األكاديمية تستخدم الفيس بوك بنسبة مئوية بلغت نّ أالبحث ب
غلبية النخبة األكاديمية )عينة البحث( تستخدم مواقع أ ، و (92%)

 ا.اعات يومي  التواصل االجتاعي بواقع ثالث س
االتجاهـات النفسـية بعنوان " (24) (2014). دراسة سهيلة 11

ت التواصـل االجتمـاعي واالجتماعيـة للطلبـة الجـامعيين نحـو شـبكا
 : الفيسـبوك"

طبيعــة االتجاهــات النفســية واالجتماعيــة إلى الدراســة التعــرف  هدفت
 التواصل االجتماعي ةشبكة نحو للطلبــة بجامعة محمد خيضر بسكر 

طبقت الدراسة على طلبة جامعة محمد خيضر بسـكرة  ، وقد"لفيسبوكا"
والقطــب الجــامعي  ،بجميـع كلياتهـا الموزعـة علـى الجامعــة المركزيــة

ي طلبة فتمثــل المجــال البشري ، و والقطــب الجــامعي بشــتمة ،بالحاجــب
(، وقد 2012-2011)نة الجامعية ( للسليسانس والماسترالالتدرج )

 ؛اعتمـدت الباحثـة فـي دراسـتها علـى المـنهج الوصـفي بأسـلوبه المقـارن 
ـن مـن الكشـف علـى نـوع االتجاهـات النفسـية واالجتماعيـة التـي ألنـه يمكّ 

بكات التواصل االجتماعي يحملهـا طلبـة جامعـة محمـد خيضـر نحو ش
نـاك ه مـن خـالل هـده الدراسـة الـى أنّ ة ، وتوصلت الباحثالفيسبوك

ذات داللـة إحصـائية فـي االتجاهـات النفسـية للطلبـة تعـزى  افـروقً 
 ( نحـو الفـيسبوك .هوسـاعات سـنوات االسـتخدام–)الجـنس : لمتغيـر

اتجاهات استخدام طالب قسم بعنوان " (2013. دراسة معتوق )12
لتواصل االجتماعية دراسة لمواقع اعلم المعلومات بجامعة أم القرى 

  :(18)تحليلية"



  2022- الثانيالعدد –المجلد الثاني و العشرون -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

358 

استخدام طالب وطالبات قسم علم حجم هدفت الدراسة إلى قياس 
طبيق تم توقد ، القرى لمواقع التواصل االجتماعي المعلومات بجامعة أم

، (2013-2012) الدراسة على مجتمع الدراسة خالل العام الدراسي
ا عينً المنهج الوصفي التحليلي مست ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث

مع : أن غالبية مجت، وكان من نتائج الدراسةةستبانة اإللكترونيّ باال
، وقد تستخدم مواقع التواصل االجتماعي (%94)أي بنسبة الدراسة 

بينت النتائج أن ثلثي العينة يستخدمون مواقع مختلفة من الشبكات 
توصلت الدراسة إلى أن ، كما (YouTubeموقع ) خاّصةاالجتماعية 

ع أدوات استخدام مواق ىحدإالمرتبة األولى ك الهواتف الذكية جاءت في
أما عن غرض استخدام مواقع التواصل  ،التواصل االجتماعي

 .التواصل مع األصدقاءاالجتماعي فكانت اغراض الغالبية 
 : التعليق على الدراسات السابقة
أنها  ثينحيتضح للبا ،حالّيةللدراسة الباستعراض الدراسات السابقة 

ي هف ،جراءات المنهجيةالهتمام والهدف واإلاجاءت متنوعة من حيث 
برز نوع ، كما تُ من المعالم التي تفيد البحث كثيرٍ تلقي الضوء على 

 ؛ليعالقتها بالبحث الحاو  ها بعًضا،بعضمع الدراسات العالقات بين 
 ،ادوعينة االفر  ،لتحديد خطة البحث ينمما ينير الطريق أمام الباحث

 .م بالتراث النظري حول موضوع بحثهواإللما ،ختيار أدوات الدراسهاو 
 :ق واالختالف مع الدراسات السابقةأوجه االتفا

اسة الدر بمشكلة  ، ومقارنتهال االطالع على الدراسات السابقةمن خال
 :، وجد الباحثون اآلتيهاوتساؤالت هاوأهداف

ي ف عالمية المذكورهمع جميع الدراسات اإل ة الحالّيةراستتفق الد. 1
 . انتمائها إلى البحوث الوصفية

 عالمية المذكورة فيمع جميع الدراسات اإل ة الحالّيةالدراستتفق . 2
" (2018)ختلفت مع دراستي "كريكين اا، و ستخدامها منهجا مسحي  ا

منهج الو  ،ستخدمت منهج دراسة الحالةا" التي (2014)سهيلة و"
  .المقارن 

 عالمية المذكورة فيمع جميع الدراسات اإل ة الحالّيةالدراستتفق . 3
اري بوك مختلفت مع دراسة "ا، و داة لجمع البياناتأستبيان كاال دامستخا
 بول"ودراسة  ،اللقاءات والمالحظات التي استخدمت "(2009)
راسة ود ،مباشرةالغير مقابالت المباشرة و لا (" التي استخدمت2009)
 ،داة المقابلةأ (" التي استخدمت2016) كالوجيروبولوس وآخرون "

ة لجمع داة رئيسأعلى المالحظة كالمعتمدة (" 2018) كريكينودراسة "
 . ومات والبيانات من مجتمع الدراسةالمعل

 ،لدراسات السابقة في عينة الدراسةختلفت الدراسة الحالية عن اا. 4
ف والتي تستهد ،"في الجامعات األردنيةبة اإلعالم طلالمتمثلة في "

تهم اواتجاه( +AJ) ستهالك المنتج اإلعالمي على منصةاكيفية 
بهار ها وتحليلها واإلؤ فيما شكلت السردية القصصية وبنا ،نحوها

 . ألبرز في مختلف الدراسات السابقةالبصري العينة ا

أو  ةتبين للباحثين قلة الدراسات التي تناولت الصحافة الرقمي .5
ولعل هذه  ،الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر المنصات الرقمية

النقطة تعزز أهمية موضوع الدراسه الحالية الذي ينفرد بتركيزه على 
على موقع عربي  (+AJ)الفيديوهات الرقمية المقدمة عبر منصة 

 . الفيسبوك
 تجاهات طلبة اإلعالم فياتناولت  عدم وجود دراسات عربية. 6

الجامعات األردنية األهلية والحكومية للفيديوهات الرقمية المقدمة عبر 
 . التفاعليةعربي  (+AJ)منصة 

 : نوع الدراسة ومنهجها
 ؛التي تعتمد على منهج المسح ةعد هذه الدراسة من البحوث الوصفيتُ 

اتجاهات طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية "إلى وذلك بهدف التعرف 
نحو متابعة الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة 

(AJ+) ة البيانات الواردمن خالل دراسة ، في موقع فيسبوك " عربي
نتائج الدراسة وصواًل للجابة عن تساؤالت لإل هاوتحليلستبيان في اال

 . المتوخاة
يرتبط بدراسة واقع األحداث والظواهر  إن مفهوم البحوث الوصفية

ستنتاجات ابغرض الوَصول إلى  ؛والمواقف واآلراء وتحليلها وتفسيرها
بحيث  ،ستكماله أو تطويرهالتصحيح هذا الواقع أو تحديثه أو مفيده 

 .يستهدف توجيه المستقبل اا حاضرً تمثل هذه االستنتاجات فهمً 
تهتم بتحديد و  ،كائن وتفسيرهوتتجه البحوث الوصفية إلى وصف ما هو 

 تهتم في تحديد كما ،الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع
ند المعتقدات واالتجاهات ع إلىوالتعرف  ةأو السائد ةالممارسات الشائع

إلى وصف محتوى  ةوتسعى البحوث الوصفي ،األفراد والجماعات
يًة ا تلبالظاهره والمضمون الصريح لمحتوى المادة المراد تحليله

ي حددها الت ،وفروضها ةفي تساؤالت الدراس مصوغةالحتياجات بحثية 
خدام ستاوذلك بهدف  ،الباحثون بعد دراسه عميقه لمشكلة البحث

السلوك  التي تعكس ةاالتصالي التوّجهاتلوصف  ةالبيانات المستخرج
 د القائمينمقاص إلىأو التعرف  ،االتصالي للقائمين باالتصال

وفق  هن تتم عمليه التحليل بصيغة منتظمأذلك بشرط باالتصال، و 
ن يستند الباحث في عمليه جمع أ، و ةأسس منهجية ومعايير موضوعي

 . (14)ةساسيأا على األسلوب الكمي بصفة البيانات وتحليله

 :مجتمع الدراسة وعينتها
 : مجتمع الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة من جميع طلبة كليات اإلعالم في الجامعات 
من طلبة ( 2020/2021) األردنية الحكومية واألهلية للعام الدراسي

 ،وطالبة اطالبً ( 2016) البكالوريوس والدراسات العليا والبالغ عددهم
 . (26)عتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتهاا لهيئة لتقارير وفقا 
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 : عينة الدراسة
مفردة لجامعة  (150)مفردة بواقع  (300تكونت عينة الدراسة من )

رق مفردة لجامعة الش( 150)و ،بوصفها جامعة حكومّيةاليرموك 
العينات  بألسلو  اوفقً  العّينة مثلتوقد ، أهلية بوصفها جامعةاألوسط 

ن االحتمال خضع لقانو ، وطريقة العينة العشوائية ال تالطبقيةالعشوائية 
ي لة من مفردات المجتمع األص، وهي تضمن لكل مفردأو )الصدفة(

 . (14)في العينة اتكون عضوً ختيار لا متكافئة في االفرًص 
والعينة العشوائية الطبقية في الدراسة الحالية يمكن أن تكون أقرب 

ألنها ال تعتمد على االنتقاء أو الصدفة، وبذلك  ؛لتمثيل مجتمع الدراسة
ن ألّ  ؛لتعميم على مجتمع الدراسة كاماًل ستكون نتائجها صالحة ل

ونوا كالطبقية تتيح المجال أمام كل فئات مجتمع الدراسة ليالطريقة 
مجتمع الدراسة نفسه يتكون من طبقات هي:  ألنّ  ؛ممثلين في العينة

ذكور وٕاناث، وطبقات السنة الدراسية: وتتألف  جتماعي:االطبقة النوع 
قة ضافة إلى طبإلبا ،من أربع فئات حسب السنوات الدراسية األربع

 . الدراسات العليا

 :أداُة الدراسة
" ستبانةاال"صحيفة االستقصاء  على رئيسفي هذه الدراسة بشكل  ا عُتمد

لتناسب أغراض الدراسة  ُصممتلجمع المعلومات والبيانات، حيث 
الدراسة  ء أفراد عينةتتعلق بآرا وأسئلتها، من خاللها يتم جمع معلوماتٍ 

اإلعالم جامعة طلبة و  ،طلبة اإلعالم جامعة اليرموك) :همتجاهاتاو 
( في موضوع الدراسة، وكذلك معلومات تتعلق بعادات الشرق األوسط
ستبيان باالعتماد على األدب النظري اال وقد صّمم ،االتصال لديهم

 :اآلتيين الجزأينمن  وتكّون السابق، 
)النوع  ــ: يتناول خصائص أفراد العينة المتعلقة بالجزء األول 

 . (لدراسي، الجامعةالعمر، المستوى اجتماعي، اال
 (Items)  : يتكون من مجموعة من الفقرات أو العباراتالجزء الثاني

تها أسئلو الدراسة  ةمشكلبحيث تجيب عن محاور،  عّدة تتوّزع على التي
 أهدافها. وصواًل إلى

 : والثبات جراءات الصدقإ
 : ِصـدق األداة

  :اهري ظ: الصدق الأوال  
راء المحكمين آاألخذ ب عن طريق الصدق الظاهري  ختباراتم وقد 

رف إلى عوذلك بهدف الت ؛ستبانة التي تم تقديمهاومالحظاتهم حول اال
تساق اا من مدى ، وللتأكد أيًض مع بعضها بعًضااألسئلة المرتبطة 

حيث  ،ى تعكس أهداف الدراسة وتساؤالتهافراد عينة الدراسة حتأإجابة 
ن مجموعة معلى و  ،ستبانة على ذوي الخبرة واالختصاصاال تعرض

وذلك إلجراء التعديالت المقترحة من قبلهم  ؛المحكمين من المختصيـن

ــا االستبانـة بصورته أخرجت، وقد توزيعها على عينة الدراسة قبل
 . بعد األخذ بآراء المحكمينالّنهائّية 

 :صدق القياسو داة ثبات األ 
  : (Internal Validity)االتساق الداخلي

ق كـل عباَرة من عبـارات االسـتبـانة َمع الَمجال اّلذي وهو مدى اّتسـا
وذلـك من خــالل حسـاب معامـالت االرتبـاط  ،تنـتـمي إليه هذه الـعبـارة

ـــال والّدرجة الكلّية للمج ،بيـن كـل عبـارة من عبــارات مجــاالت االستــبانة
 . نفسه
 كرونبـاخ َألفاتم اخت بار ثبات األداة باالعتماد على معامل وقد 

(Cronbach’s Alpha) وذلك للّتأُكد مـن َمدى  ؛لالّتساق الـّداخلــي
َصالحّية االسـتـبـانة َكأداة ل َجمع الـبـيـانات الاّلز مة للّدراســة الـحالّيــة. 
حيث تكون النتيجة للمقياس مقـبـولة إذا كانت قيمـة معامل كرونـباخ 

 ةكما تدل على درج ، (Hair et al. 2006) (0.6) ألفا أكــبر مـن
 ثبات أعــلى ألداة الّدراسـة ُكّلما اقَتَرَبت قيمة معامل كرونـباخ ألـفا من

معامالت الّثبات ألداة  (1اآلتي ذو الرقم )يوضح الجدول و . (%100)
ها:  الّدراسة وأبعاد 

 داة ثبات األ (1ذو الرقم ) جدولال

 : المستخدمة في الدراسة االحصائيةاألساليب 
نامج باستخدام بر إحصائية الستخراج النتائج أساليب عّدة  استخدمت

 وهي: ،(SPSSللعلوم االجتماعية ) الحزم اإلحصائية
الحسابية واالنحرافات  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات. 1

 .المعيارية
 .الرتبة لكل فقرة. 2
 .لقياس ثبات الدراسة رونباخ ألفا(أختبار )ك. 3

ثبات كرونباخ  المحور
 الفا

 0.83  .نماط وعادات وحجم تعرض طلبة اإلعالم للفيديوهات الرقميةأول: المحور األ

لوب سأو  ت الرقميةالمحور الثاني: أسباب متابعة طلبة اإلعالم مع الفيديوها
 هم معها.تفاعل

0.80 

 0.82  .المحور الثالث: اتجاهات طلبة اإلعالم نحو الفيديوهات الرقمية

 0.81  .المستخدمة في الفيديوهات الرقميةالمحور الرابع: أهم عناصر الجذب 

 للفيديوهات الرقمية بين طلبة المحور الخامس: أهم المضامين األكثر تدواالً 
  .اإلعالم

0.80 

المتحققة لدى طلبة اإلعالم من متابعة الفيديوهات  اآلثارالمحور السادس: 
 (+AJ)الرقمية عبر منصة 

0,77 

 0.90 الدراسة ككل 
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 مناقشة النتائج والتحليل:
 اهوتحليلشتمل هذا الفصل على عرض نتائج الدراسة الميدانية ا

 ها.وأهداف ا لفرضيات الدراسةوفقً  تهاومناقش

 ،بحث()عنوان ال وبناء على البيانات التي تم الحصول عليها لتحديد
 .صل بوصف عام لخصائص عينة الدراسةالف أبد

 المعلومات الديموغرافية (2ذو الرقم ) جدولال

 المعلومات الديموغرافية

 الخصائص العناصر التكرارات النسبة المئوية

 الجنس ذكر 104 %37.6

 انثى 196 %62.4

 المجموع 300 %100

 المستوى الدراسي سنة اولى 32  10.2%

 ثانيةسنة  90 30.0%

 سنة ثالثة 58 19.3%

 سنة رابعة 66 22.5%

 دراسات عليا 54 18.0%

 المجموع 300 100%

 الجامعة اليرموك 150 50%

 الشرق االوسط 150 50%

 المجموع 300 %100

 العمر عام 22إلى أقل من  18من الفئة  154 50.1%

 عام 28إلى أقل من  22من الفئة  120 40.0%

 عام 34إلى  28من الفئة  27 9.9%

 المجموع 300 100%

أن نسبة الذين أجابوا بأنهم  (3) رقمذي ال اآلتي الجدولتبين من 
 (%84)عبر الفيسبوك  (+AJ)يتعرضون للفيديوهات الرقمية لمنصة 

اإلعالم في  طلبةأن  نفسهكما تبين من الجدول  ا،احيانً بدرجة 

 (+AJ)للفيديوهات الرقمية لمنصة ا دائمً  األردنية يتعرضون الجامعات 
ويتم التعرض للفيديوهات عن طريق  ،(%15،4) بنسبةعبر الفيسبوك 

 .(%90.6) الهاتف المحمول بنسبة
 ( أنماط وعادات تعرض طلبة اإلعالم للفيديوهات الرقمية 3) ذو الرقم جدولال

+ AJما أنماط وعادات وحجم تعرض طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية نحو الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة عربي المحور األول: 
 فيسبوك:في موقع 

 الخصائص العناصر التكرارات النسبة المئوية

ًانادرً  62 0.6% مدى تعرضك للفيديوهات 
في  +AJالرقمية عبر منصة 

ًااحيان ً 192 %84.0 فيسبوك؟موقع 

ًادائمً  56 15.4%

أتعرض للفيديوهات الرقمية  الهاتفًالمحمول 272 90.6%
عبر الفيسبوك  +AJلمنصة 

 الحاسوبًالشخصي 16 %5.0 :خاللمن 

 التابلت 8 2.6%

 آيبود 4 1.8%

ما عدد ساعات تعرضك  أقلًمنًساعة 210 70.0%
للفيديوهات الرقمية لمنصة 

AJ+ منًساعةًإلىًأقلًمنًساعتين 68 %22.6 الفيسبوك؟ عبر 

 ساعتانًفأكثر 22 7.4%
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 (+AJ) الصفحةًالرسميةًلمنصة 290 96.7%
 موقعًفيسبوكًعلى

ما أنماط متابعتك للموضوعات 
المقدمة في الفيديوهات الرقمية 

 الفيسبوك؟عبر  +AJ لمنصة
 +AJ ًالموقعًاإللكترونيًلمنصة 10 3.3%

 الفترةًالصباحية 16 5.3%

 ( 12-6 ) 

ما الفترات المفضلة لديك 
لمشاهدة الفيديوهات الرقمية 
أثناء تصفحك  +AJ لمنصة

 الفيسبوك؟

  

 فترةًالظهيرة 20 6.7%

 ( 2.30-12 ) 

 الفترةًالمسائية 62 20.7%

 ( 6-2.30 ) 

ًالليل(بعدًمنتصفًً)ماالسهرةً 82 27.3%  

(6-12)  

 الًيوجدًوقتًمحدد 120 40.0%

عرضك ما عدد مرات ت مرةًواحدةًأسبوعيا ً 54 18.0%
 اللفيديوهات الرقمية أسبوعي  
في موقع  +AJ عبر منصة

   الفيسبوك؟

 

 مرتينًأسبوعيا ً 65 21.7%

 ثالثًمراتًأسبوعيا ً 71 23.7%

أسبوعيا ًأربعًمراتً 14 4.6%  

 خمسًمراتًأسبوعيا ً 18 6.0%

مراتًفيًاألسبوعالعدةً 78 26.0%  

 ولواالنحرافات المعيارية للمحور األ( المتوسطات الحسابية 4رقم )ذو الالجدول 

 +AJما أنماط وعادات وحجم تعرض طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية نحو الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة عربي  
 فيسبوك:في موقع 

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

 ثقتي في مصدر الفيديو 2.006 0.618 56 18.7% 10

62.0% 186   

19.3% 58   

الموضوعات الجادة  تتناول 2.173 0.631 38 12.7% 8
 والمثيرة

 ا  172 57.3%

30.0% 90   

وضوعات تقدم مواد أو م 2.173 0.693 46 15.3% 5
أكثر حداثة من الوسائل 

خرىاأل  

 

47.3% 142   

37.3% 112   

كل ما هو  معرفة ومتابعة 2.220 0.689 50 16.7% 9
 جديد من أخبار العالم

 
50.0% 150   

33.3% 100   

تعالج المحتوى اإلعالمي  2.240 0.692 44 14.7% 4
 بطرق غير تقليدية

 
46.7% 140   

38.7% 116   

عناصر التفاعلية الستخدامها ا 2.320 0.637 28 9.3% 1
والنصوص الفائقة من صوت 

 وصورة وفيديو

 

49.3% 148   

41.3% 124   
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ستخدامها التقنيات ا 2.286 0.627 28 9.3% 3
 التكنولوجية الحديثة

 
52.7% 158   

38.0% 114   

الفيديو والصوت يعطيان  2.300 0.673 36 12.0% 2
القارئ المعلومات الحقيقية 

جو الحدث تمثّل له ويتيحان  

 

46.0% 138   

42.0% 126   

وعات تتوافق الموض 2.193 0.682 46 15.3% 6
المطروحة في الفيديوهات 

هتماماتي ورغباتي امع 
 اإلنسانية

 

50.0% 150   

34.7% 104   

ستخدامها المؤثرات ا 2.173 0.652 42 14.0% 7
 )غيرالصوتية الواقعية 
 المجموع: المجموع: 164 %54.7 صناعية(

31.3% 96 0.687 2.207 

 :( والتي تنص على6رقم )ذات الأن الفقرة  (4رقم )ذو اليبين الجدول 
ة ر عناصر التفاعلية والنصوص الفائقة من صوت وصو الستخدامها ا"

ولى من حيث األهمية وذلك بمتوسط وفيديو"، حصلت على المرتبة األ
 ،مستوى األهمية المرتفعة(، وهي تقع ضمن 2.320)مقداره  حسابي

ات ذ(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة 0.637) بلغ وانحراف معياري 
الفيديو والصوت يعطيان القارئ " :( والتي تنص على8رقم )ال

 ابي"، بمتوسط حسجو الحدث له تمّثل ويتيحانالمعلومات الحقيقية 
من (، وهي تقع ض0.673) بلغ (، وانحراف معياري 2.300) مقداره

  المرتفعة.مستوى األهمية 

ي (، والت1رقم )ذات الكما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة 
 قدارهحسابي م "، وذلك بمتوسطتنص على "ثقتي في مصدر الفيديو

 .مرتفعة(، وبدرجة أهمية 0.618) بلغ (، وانحراف معياري 2.006)
لمحور ل متوسطلى وجود مستوى إجمالية وبشكل عام تشير النتائج اإل

ما أسباب متابعة طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية نحو ": األول
في موقع عربي  AJالفيديوهات الرقمية القصيرة المقدمة عبر منصة +

بلغ مستوى الممارسة "، حيث هم معهاوأسلوب تفاعلفيسبوك 
 اري للمجال ككل كان منخفًض نحراف المعيا(، واال2.207)
لى تقارب في اآلراء، وعدم وجود تشتت كبير إ مما يشير ؛(0.687)

  اإلجابات.في 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثاني ت( المتوسطا5) ذو الرقم جدولال

ما أنماط وعادات وحجم تعرض طلبة اإلعالم في الجامعات األردنية نحو الفيديوهات الرقمية القصيرة المنشورة عبر منصة المحور الثاني:  
 فيسبوك:في موقع  +AJعربي 

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

يأبداء الرإالتعليق و 1.660 0.721 146 48.7% 6  

 
36.7% 110   

14.6% 44   

 اإلعجاب بالموضوع 2.153 0.692 52 17.3% 1

 
50.0% 150   

32.7% 98   

 اإلرسال إلى صديق 1.746 0.635 108 36.0% 4

 
53.3% 160   

10.7% 32   

عمل مشاركة للموضوع  1.706 0.728 136 45.3% 5
 نفسه

 
38.7% 116   

16.0% 48   
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االحتفاظ بالموضوع عبر  1.633 0.699 148 49.3% 7
لكترونيالبريد اإل  

 
38.0% 114   

12.7% 38   

التعليقات المصاحبة  ةقراء 2.133 0.711 58 19.3% 2
 للمضمون المقدم

 
48.0% 144   

32.7% 98   

الحقًاطالع عليه حفظها لال 1.860 0.733 104 34.7% 3  

 المجموع: المجموع: 134 44.7%

20.6% 26 0.705 1.895 

( والتي تنص 2) ذات الرقمالفقرة رقم  ( أن5) رقمذو الالجدول يبين 
اولى من حيث أبالموضوع "، حصلت على المرتبة ا اإلعجاب" :على

(، وهي تقع ضمن 2.153)مقداره  وذلك بمتوسط حسابي ،األهمية
(، وفي المرتبة 0.692) بلغ وانحراف معياري  ،مستوى األهمية المرتفعة

التعليقات ة قراء( والتي تنص على "6رقم )ذات الالثانية جاءت الفقرة 
(، 2.133) مقداره المصاحبة للمضمون المقدم"، بمتوسط حسابي

(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية 0.711) بلغ وانحراف معياري 
  المرتفعة.

ي تنص (، والت5رقم )ذات الكما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة 
 حسابي مقداره "، وذلك بمتوسطعلى "ثقتي في مصدر الفيديو

  متوسطة.(، وبدرجة أهمية 0.699) بلغ (، وانحراف معياري 1.633)
 لمحورللى وجود مستوى متوسط إ جماليةوبشكل عام تشير النتائج اإل

المعياري  (، واالنحراف1.895مستوى الممارسة )بلغ ، حيث الثاني
لى تقارب في اآلراء، إ(، مما يشير 0.705ا )للمجال ككل كان منخفًض 

 وعدم وجود تشتت كبير في اإلجابات.

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثالث6) ذو الرقم جدولال

 الفيسبوك؟ عبر  +AJتجاهاتك نحو الفيديوهات الرقمية لمنصة اتتوافق مع  اآلتيةمن العبارات  المحور الثالث: أي 

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

في  اتحقق صحافة الفيديو الرقمية تنوعً  2.293 0.650 32 10.7% 4
 .ثيرهاأزيد من تالمحتوى بداخلها بما ي

49.3% 148 

40.0% 120 

تتميز الفيديوهات بتقديمها رسائل  2.346 0.634 26 8.7% 2
إعالمية ذات امتدادات وروابط تفسيرية 

 144 %48.0 .وتحليلية

43.3% 130 

خصائص الرسالة االتصالية في  2.400 0.714 40 13.3% 1
 – )وضوحالفيديوهات الرقمية من 

 –سهولة العرض  –إيجاز  –تحديد 
يزيد من إدراك  المطلوب(إدراك المعنى 

 .الرسالة المقدمة

33.3% 100 

53.4% 160 

الفيديوهات الرقمية التي تقدمها منصة  2.346 0.612 22 7.3% 3
+AJ  تدعم حرية االختيار والتعرض بما

 152 %50.7 .يتفق مع اهتمام المتلقي وتفضيله

42.0% 126 

تتسم الفيديوهات الرقمية المقدمة عبر  2.253 0.687 42 14.0% 5
 والحياد،بالتوازن  +AJمنصة 
والدقة التي تؤثر  الشمول، الوضوح،

 .على متابعينها
46.7% 140 

 المجموع:

0.675 

 المجموع:

2.354 
39.3% 118 
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 :( والتي تنص على3)ذات الرقم ن الفقرة ( أ6) ذو الرقم يبين الجدول
 –وحوضخصائص الرسالة االتصالية في الفيديوهات الرقمية من )"

إدراك المعنى المطلوب( يزيد من  –لة العرض سهو  –إيجاز  –تحديد 
 ،ولى من حيث األهمية"، حصلت على المرتبة األإدراك الرسالة المقدمة

(، وهي تقع ضمن مستوى 2.400)مقداره  وذلك بمتوسط حسابي
(، وفي المرتبة الثانية 0.714) بلغ وانحراف معياري  ،األهمية المرتفعة

تتميز الفيديوهات " :( والتي تنص على2رقم )ذات الجاءت الفقرة 
إعالمية ذات امتدادات وروابط تفسيرية وتحليلية"، بتقديمها رسائل 

(، 0.634) بلغ (، وانحراف معياري 2.346) مقداره بمتوسط حسابي
   .المرتفعةوهي تقع ضمن مستوى األهمية 

(، والتي 5رقم )ذات ال كما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة
 +AJ"تتسم الفيديوهات الرقمية المقدمة عبر منصة  :تنص على

ها"، ، والدقة التي تؤثر على متابعينبالتوازن والحياد، الوضوح، الشمول
 بلغ (، وانحراف معياري 2.253)حسابي مقداره وذلك بمتوسط 

  .(، وبدرجة أهمية مرتفعة0.687)

 للمحور الرابع( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7) ذو الرقم جدولال

 ؟+AJما أبرز عناصر الجذب التي جعلتني أتعرض لمشاهدة الفيديوهات الرقمية لمنصة  المحور الرابع: 

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

 .عنوان الفيديو ونسبة مشاهدة الفيديو 2.253 0.696 44 14.7% 2

45.3% 136 

40.0% 120 

صورة الفيديو المصاحب والتعليقات  2.220 0.674 42 14.0% 4
 .التابعة لها

50.0% 150 

36.0% 108 

 .امها الجرافيك والرسوم البيانيةداستخ 2.113 0.680 54 18.0% 7

52.7% 158 

29.3 88 

تنفرد بتقديم تفاصيل ومسايرتها  2.066 0.682 60 20.0% 6
لألحداث الجارية ومسايرتها دون 

 160 %53.3 .غيرها

26.7% 80 

تقدم الفنون التحريرية بشكل جذاب  2.220 0.693 46 15.3% 3
 وشائق.

47.3% 142 

37.4% 112 

 .بيةذتستخدم عناصر إخراجية أكثر جا 2.260 0.679 40 13.3% 1

47.3% 142 

39.4% 118 

تفاعلية الفيديوهات والقدرة على  2.153 0.662 46 15.3% 5
 .مشاركته مع االصدقاء

54.0% 162 

 المجموع:

0.688 

 المجموع:

2.199 
30.7% 92 

 :( والتي تنص على6رقم )ذات الن الفقرة ( أ7رقم )ذو ال يبين الجدول
ولى بية"، حصلت على المرتبة األذ"تستخدم عناصر إخراجية أكثر جا

(، وهي تقع 2.260)مقداره  وذلك بمتوسط حسابي ،من حيث األهمية

(، وفي 0.679) بلغ وانحراف معياري  ،ضمن مستوى األهمية المرتفعة
عنوان " :( والتي تنص على1رقم )ذات الالمرتبة الثانية جاءت الفقرة 

(، 2.253) مقداره مشاهدة الفيديو"، بمتوسط حسابي الفيديو ونسبة
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(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية 0.696) بلغ وانحراف معياري 
   .المرتفعة

(، والتي تنص 3رقم )ذات الكما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة 
سابي ح امها الجرافيك والرسوم البيانية"، وذلك بمتوسطد"استخ :على

(، وبدرجة أهمية 0.680) بلغ ، وانحراف معياري (2.113) مقداره
 .متوسطة

يبين  (8رقم )ال ااآلتي ذ الجدولأما فيما يتعّلق بالمحور الخامس، فإّن 
اإلنسانية"، "المضامين  :( والتي تنص على9رقم )ذات الالفقرة  نّ أ

 وذلك بمتوسط حسابي ،ولى من حيث األهميةحصلت على المرتبة األ

اف وانحر  ،وهي تقع ضمن مستوى األهمية المرتفعة(، 2.300)مقداره 
ذات العدد (، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة 0.739) بلغ معياري 

وسط "، بمت"المضامين الثقافية واالجتماعية :( والتي تنص على10)
(، وهي تقع 0.664) بلغ (، وانحراف معياري 2.273) مقداره حسابي

  المرتفعة.ضمن مستوى األهمية 
(، والتي تنص 4رقم )ال ذات قل الفقرات أهمية كانت الفقرةأ نّ أتبين  كما

(، 1.773) حسابي مقداره "المضامين الرياضية"، وذلك بمتوسط :على
 .(، وبدرجة أهمية متوسطة0.769) بلغ ري وانحراف معيا

 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الخامس8) ذو الرقم جدولال

 الفيسبوك؟ في موقع  +AJمن المضامين التي أشاهدها عبر منصة  المحور الخامس: 

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

 المضامين السياسية 2.026 0.713 72 24.0% 7

49.3% 148 

26.7% 80 

 المضامين االقتصادية 1.793 0.698 110 36.7% 9

47.3% 142 

16.0% 48 

 المضامين الدينية 1.980 0.699 76 25.3% 8

51.3% 154 

23.4% 70 

 المضامين الرياضية 1.773 0.769 130 43.3% 10

36.0% 108 

20.7% 62 

 المضامين الفنية 2.053 0.721 70 23.3% 6

48.0% 144 

28.7% 86 

 المضامين العلمية 2.160 0.695 52 17.3% 4

49.3% 148 

33.4% 100 

 المضامين التعليمية 2.113 0.746 68 22.7% 5

43.3% 130 

34.0% 102 

 المضامين الترفيهية 2.233 0.679 44 14.0% 3

48.7% 146 

37.3% 112 

 المضامين اإلنسانية 2.300 0.739 50 16.7% 1

36.7% 110 
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46.7% 140 

 المضامين الثقافية واالجتماعية 2.273 0.664 36 12.0% 2

48.7% 146 

 المجموع:

0.706 

 المجموع:

2.065 
39.3 118 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور السادس9) ذو الرقم جدولال

 الفيسبوك؟عبر  AJ+  ثار المعرفية التي تحققت من خالل متابعة الفيديوهات الرقمية لمنصةاآلالمحور السادس: ما  

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

أعتبر الفيديوهات الرقمية القصيرة من  2.033 0.699 68 22.7% 5
 .مصادر المعرفة لدي

51.3% 154 

26.0% 78 

حداث المحلية زادت معرفتي باأل 2.213 0.671 42 14.0% 2
 .قليمية والعالميةواإل

50.7% 152 

35.3% 106 

الفيديوهات الرقمية القصيرة في  ساهمت 2.293 0.690 40 13.3% 1
 .تعميق معرفتي تجاه العديد من القضايا

44.0% 132 

42.7% 128 

عمقت معرفتي ببعض الشخصيات  2.113 0.709 60 20.0% 3
التاريخية واالجتماعية والسياسية 

 146 %48.7 .العامة

31.3% 96 

في تعديل أفكاري نحو قضايا  ساهمت 2.053 0.632 52 17.3% 4
 .محددة

60.0% 180 

 المجموع:

0.687 

 المجموع:

2.198 
22.7% 68 

 :( والتي تنص على3رقم )ذات الن الفقرة أ (9رقم )ذو ال يبين الجدول
الفيديوهات الرقمية القصيرة في تعميق معرفتي تجاه العديد  ساهمت"

 وذلك ،ولى من حيث األهميةمن القضايا"، حصلت على المرتبة األ
(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية 2.293)مقداره  بمتوسط حسابي

(، وفي المرتبة الثانية جاءت 0.690) بلغ وانحراف معياري  ،المرتفعة
حداث زادت معرفتي باأل" :تي تنص على( وال2رقم )ذات الالفقرة 

(، 2.213) مقداره قليمية والعالمية"، بمتوسط حسابيالمحلية واإل

(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية 0.671) بلغ وانحراف معياري 
  المرتفعة.

والتي تنص (، 1رقم )ذات الكما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة 
القصيرة من مصادر المعرفة لدي"،  أعتبر الفيديوهات الرقمية" :على

 بلغ (، وانحراف معياري 2.033) حسابي مقداره وذلك بمتوسط
  متوسطة.(، وبدرجة أهمية 0.633)
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 السابع( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور 10)ذو العدد جدول ال

 الفيسبوك؟عبر  AJثار الوجدانية التي تحققت من خالل متابعة الفيديوهات الرقمية لمنصة +ما اآل :السابعالمحور  

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

تعاطفت مع األصدقاء االفتراضيين  2.013 0.750 82 27.3% 2
وجاملتهم في المناسبات االجتماعية عبر 

 132 %44.0 .فيسبوكموقع 

28.7% 86 

عمقت شعوري بالمسؤولية تجاه  2.060 0.626 50 16.7% 1
 .قليمية والعالميةيا المحلية واإلالقضا

60.7% 182 

22.6% 68 

تخاذي مواقف محددة تجاه اساهمت في  2.013 0.695 70 23.3% 3
مثل الشخصيات المعروفة والعامة 

 الفنايين، العلماء، السياسيين،)
 .الرياضيين ...(

52.0% 156 

24.7% 74 

في تفاعلي الوجداني مع  ساهمت 1.993 0.718 78 26.0% 5
األحداث السياسية أو االجتماعية 

 146 %48.7 .المحيطة

25.3% 66 

زادت شعوري بالرغبة في التواصل  2.013 0.695 70 23.3% 4
المستمر مع المجموعات التي تشترك 

 156 %52.0 ذاتها. باالهتماماتمعي 

 المجموع:

0.685 

 المجموع:

2.008 
24.7% 74 

( والتي تنص 2رقم )ذات الن الفقرة أ (10)ذو العدد  يبين الجدول
يمية قلسؤولية تجاه القضايا المحلية واإل"عمقت شعوري بالم :على

وذلك  ،ولى من حيث األهميةوالعالمية"، حصلت على المرتبة األ
(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية 2.060)مقداره  بمتوسط حسابي

(، وفي المرتبة الثانية جاءت 0.626) بلغ وانحراف معياري  ،المرتفعة
تعاطفت مع األصدقاء " :ي تنص على( والت1رقم )ال ذات الفقرة

االفتراضيين وجاملتهم في المناسبات االجتماعية عبر موقع فيسبوك"، 

(، 0.750) بلغ (، وانحراف معياري 2.013) مقداره بمتوسط حسابي
  المرتفعة.وهي تقع ضمن مستوى األهمية 

(، والتي 4رقم )ذات الكما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة 
في تفاعلي الوجداني مع األحداث السياسية أو  ساهمت" :لىتنص ع

(، 1.993) حسابي مقداره االجتماعية المحيطة"، وذلك بمتوسط
 .(، وبدرجة أهمية متوسطة0.718) بلغ وانحراف معياري 

 
 الثامن( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور 11)ذو العدد جدول ال

 الفيسبوك؟عبر  AJثار السلوكية التي تحققت من خالل متابعة الفيديوهات الرقمية لمنصة +ما اآل :الثامنالمحور  

 البيانات الوسط الحسابي االنحراف المعياري التكرارات النسبة المئوية الرتبة

عالنات التجارية استجبت لبعض اإل 1.766 0.718 120 40% 3
والدعايات التي تنتشر من خالل موقع 

 130 %43.3 .فيسبوك

16.7% 50 

4 38.7% 116 0.699 1.766 
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تحولت عالقتي مع بعض األفراد الذين  138 46.0%
تعرفت عليهم من خالل موقع فيسبوك 

 46 %15.3 .إلى عالقات حقيقية

بدفعي نحو المشاركة ببعض  ساهمت 1.886 0.664 86 28.7% 1
 .الفعاليات الثقافية والسياسية

54.7% 164 

16.6% 50 

ستخدم موقع فيسبوك ومشاهدة أ 1.880 0.670 86 28.7% 2
الفيديوهات الرقمية القصيرة على 
حساب واجبات ومتطلبات أخرى 
 .كالدراسة والعالقات االجتماعية

54.0% 162 

 المجموع:

0.678 

 المجموع:

1.812 
17.3% 52 

 :( والتي تنص على3رقم )ذات الن الفقرة ( أ11) الجدول رقميبين 
، "بدفعي نحو المشاركة ببعض الفعاليات الثقافية والسياسية ساهمت"

 يبمتوسط حسابولى من حيث األهمية وذلك حصلت على المرتبة األ
اف وانحر  ،(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية المرتفعة1.886)مقداره 
م رقذات ال(، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة 0.664) بلغ معياري 

" أستخدم موقع فيسبوك ومشاهدة الفيديوهات  :( والتي تنص على4)
ى كالدراسة الرقمية القصيرة على حساب واجبات ومتطلبات أخر 

(، وانحراف 1.880) مقداره "، بمتوسط حسابيات االجتماعيةوالعالق
  المرتفعة.(، وهي تقع ضمن مستوى األهمية 0.670) بلغ معياري 

(، والتي 2رقم )ذات الكما تبين أن أقل الفقرات أهمية كانت الفقرة 
"تحولت عالقتي مع بعض األفراد الذين تعرفت عليهم من  :تنص على

ي حساب قات حقيقية"، وذلك بمتوسطخالل موقع فيسبوك إلى عال
(، وبدرجة أهمية 0.699) بلغ (، وانحراف معياري 1.766) مقداره

 متوسطة.

  التوصيات:
بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية تم الوصول إلى 

  اآلتي:وذلك على النحو  ،عدد من التوصيات
 لرقمي،التطورات الحديثة في المجال لضرورة متابعة طلبة اإلعالم . 1

ا ها تأثيرً ل نّ ألأحدث الوسائل اإللكترونية  والوصول إلى المعلومات عبر
 (+AJ)تجاهات األفراد نحو القضايا التي تعكسها منصة اا على مباشرً 
 . عربي

القيام بدراسات متخصصة ومعقمة ومستمرة لفهم اتجاهات طلبة . 2
لمعرفة  ؛عربي (+AJ)اإلعالم نحو المضامين التي تقدمها منصة 

  فيها.أوجه الخلل والقصور 
اءة وفهم االحتياجات بقر عربي  (+AJ)ضرورة إهتمام منصة . 3

نسانية والثقافية واالجتماعية والترفيهية لطلبة اإلعالم الحقيقية اإل
 ارية م مع قيمهم الثقافية والحضومحاولة تلبيتها بما ينسج الجامعيين،

في تقديم مضامينها المناسبة عربي  (+AJ)ضرورة استمرار منصة . 4
شكل وب ،وطبيعة السرد القصصي الرقمي ،من حيث الشكل اإلخراجي

  المنصة.لتي تغطيها يتوافق مع األحداث ا
ألهمية الموضوعات والقضايا عربي  (+AJ)ضرورة إدراك منصة . 5

شكيل لدورها المهم في ت ؛التي تعالجها فيديوهاته الرقمية القصيرة
دراك والوعي لدى وفي رفع مستوى اإل اإلعالم،اتجاهات طلبة 

  ها.مشاهدي
عرضها في تحسين طريقة عربي  (+AJ)ستمرار منصة اضرورة . 6

كونها تواجه  ،للفيديوهات الرقمية القصيرة التي تقدمها عبر الفيسبوك
 األخرى.منافسة قوية من قبل المنصات الرقمية 

فيديو  يفييف المؤسسات العلمية والصحفية لصحتوظ. 7
  .محترفينبداًل من استخدام أشخاص غير  ،متخصصين

ي الجامعات هتمام المؤسسات العلمية وخاصة كليات اإلعالم فا . 8
 زيادةو األردنية بتدريس مساقات عن صحافة الفيديو وأساليب إنتاجها، 

  تدريسها.هميتها عند أالوعي ب
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