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: امللخص
،هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــ ّرف عــى مــدى إدراك الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت
 باإلضافــة إىل اســتعراض، والوقــوف عــى أهــم املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت،وآليــات عملهــا
 وأهــم التحديــات املهنيــة واألخالقيــة املرتبطــة بصحافــة،إيجابيــات انتشــار صحافــة الروبــوت وســلبيّاتها
.الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــن األردنيــن
)053(  حيــث تك ّونــت عينة الدراســة مــن،ي
ـ
التحلي
ـي
ـ
الوصف
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اتبــع الباحــث املنهــج
ّ
ّ
. ويدوية، إلكرتونيــة: وزّعــت عليهــم االســتبانة بطريقتــن،ًصحفيـاً أردنيـا
 أ َّن هنــاك مســتوى مرتفعـاً مــن إدراك الصحفيــن: أهمهــا،توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج
وقــد
ّ
، وأن هنــاك العديــد مــن املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت،األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت
، تقاريــر الجرائــم وإحصاءاتهــا املختلفــة:-  مــن وجهــة نظــر الصحفيــن األردنيــن- ومــن أهــم هــذه املجــاالت
ـايض مــن
 يليهــا املجــال الريـ، يليهــا تحويــل البيانــات الخــا ّم إىل قصــص إخباريــة متنوعــة،يف املرتبــة األوىل
ّ
يل من خــال توليــد القصص حول
ّ  يليهــا املجــال املــا، وتقاريــر الطقــس واملنــاخ،أخبــار وإحصائيــات رياضيــة
 أيضـاً – أ َّن هنــاك العديــد مــن التحديــات املهنيــة التــي-  ومــن نتائــج الدراســة،أربــاح الــركات ونــر بياناتهــا
ـي يف صحافــة الروبــوت التمييــز
ّ  أنــه ال ميكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعـ: أهمهــا،تواجههــا صحافــة الروبــوت
 وأ ّن هنــاك العديــد مــن التحدّيــات األخالقيــة،بــن مــا إذا كانــت امل ُدخــات التــي تتلقاهــا دقيقــة أم غــر دقيقــة
ـي مــن
ّ  عــدم القــدرة عــى مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعـ: ومــن أهمهــا،التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت
.الناحيــة القانونيــة واألخالقيــة
. التحدّيات األخالقية – الصحفيني األردنيني- صحافة الروبوت – التحدّيات املهنية:مت مفتاحية
َ ِكَل
Professional and Ethical Challenges of Robot Journalism from the Perspective of
Jordanian Journalists
Dr. Mazen Al-Fedawi
Abstract :
This study aimed at identifying the extent of Jordanian journalists ’awareness of the
concept of robot journalism and its mechanisms of action, and identifying the most
important areas covered by robot journalism, in addition to reviewing the pros and
cons of the spread of robot journalism, and the most important professional and ethical
challenges associated with robot journalism from the viewpoint of Jordanian journalists.
To achieve the objectives of the study, the researcher followed the descriptive and
analytical method. The study sample consisted of (350) Jordanian journalists, and the
questionnaire was distributed to them in two ways, electronically and manually.
The study found a set of results, the most important of which are: that there is a high level
of awareness among Jordanian journalists of the concept of robot journalism, and that
there are many areas covered by robot journalism. From the point of view of Jordanian
journalists, these areas are: Crime reports and their various statistics are in the first place,
followed by the conversion of raw data into various news stories, followed by the sports
field of sports news and statistics, weather and climate reports, followed by the financial
field by generating stories about corporate profits and publishing their data, and that
there are many professional challenges that robot journalism faces, the most important of
which are: that artificial intelligence technologies in robot journalism cannot distinguish
between whether the inputs it received were accurate or inaccurate, and that there are
many ethical challenges facing the robot journalism, the most important of which are: the
inability to question artificial intelligence technologies legally and ethically.
Key words: Robot Journalism- Professional challenges- Ethical Challenges.
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املقدمة
أســهم التطــور التكنولوجــي يف مجــال االتصــال يف إحــداث تأثــرات هائلــة عــى أصعــدة مختلفــة ،ومــن
بــن هــذه التطــورات التكنولوجيــة :شــبكة اإلنرتنــت ،واألقــار الصناعيــة ،والتكنولوجيــا الرقميــة ،وأجهــزة
الحاســوب ،وكامــرات الفيديــو الرقميــة صغــرة الحجــم ،والهواتــف املحمولــة التــي تســجل الصــور
والفيديوهــات وترســلها إىل أي مــكان يف العــامل ،ومخرجــات الــذكاء الصناعــي ،وغريهــا كثــر .وبشــكلٍ
ـي ،وامتــد تأثريهــا إىل تشــكيل حالــة مل تكــن معروفــة
عــا ٍّم فقــد َّ
رسعــت شــبكة اإلنرتنــت حالــة التق ـدّم التقنـ ّ
مــن قبــل ،إذ عملــت عــى بلــورة مفاهيــم وقيــم وآليــات إعالميــة جديــدة ،قــادت بدورهــا إىل ظهــور خريطــة
اتصاليــة جديــدة ،مــن أبــرز مالمحهــا :اندمــاج وســائل اإلعــام اإلذاعيــة املســموعة واملرئيــة واملطبوعــة،
والتحــول مــن نــدرة وســائل اإلعــام إىل وفرتهــا ،واالنتقــال مــن املحتــوى امل ُو َّجــه إىل الجامهــر العريضــة
ـادي لالتصــال إىل
إىل محتــوى ُمص َّمــم ِخ ِّ
صيصـاً للمجموعــات واألفــراد ،إىل جانــب االنتقــال مــن االتجــاه األحـ ّ
الوســائط التفاعليــة ،فضـاً عــن االعتــاد عــى التكنولوجيــا للقيــام بــأدوار كانــت مســندة قبــل ذلــك للبــر.
ونتيجــة للتقــدم التقنــي الكبــر ومــا نتــج عنــه مــن ظهــور تكنولوجيــا حديثــة ومخرجــات كثــرة يــأيت يف
الصناعــي مــن املواضيــع التــي تشــغل العلــاء والباحثــن يف
الصناعــي ،أصبــح الــذكاء
مقدمتهــا الــذكاء
ّ
ّ
مختلــف العلــوم ،حيــث قـدّم الــذكاء الصناعــي مفهومـاً متطــورا ً يف مجــال اإلعــام يُعـ َرف اليــوم بالصحافــة
الخوارزميــة ( ،)Algorithmic Journalismأو صحافــة األمتتــة ( ،)Automated Journalismأو صحافــة
الروبــوت (( .) Robot Journalismالرصايــرة وطومــار .)2018 ،وميكــن النظــر إىل صحافــة الروبــوت
باعتبارهــا عمليــة الجمــع بــن الخوارزميــات والبيانــات واملعرفــة املنبثقــة عــن العلــوم االجتامعيــة الســتكامل
وظيفــة العمــل الصحفــي ،وتعتمــد يف األســاس عــى مقاربتــن مألوفتــن يف العمــل الصحفــي :ترتبــط
املقاربــة األوىل بكتابــة التقاريــر اإلخباريــة مبســاعدة الحاســوب ،وتتصــل الثانيــة باســتخدام أدوات العلــوم
االجتامعيــة يف الصحافــة مبــا يحقــق عامــل الدقــة .وت ُعـ َّرف صحافــة الروبــوت بأنهــا« :عمليــة جمــع وتصنيــف
املعلومــات وكتابتهــا يف شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة آليــة ،يتــم االســتغناء فيهــا عــن التدخــل
البــري املعــروف خــال عمليــة جمــع األخبــار وتحريرهــا» (الورقــي وبعــي.)2019 ،
وقــد أكّــدت العديــ ُد مــن الدراســات الســابقة أ ّن صحافــة الروبــوت كمفهــوم جديــد وآليــة عمــل جديــدة،
تواجــه العديــد مــن التحديــات املهنيــة واألخالقيــة ،حيــث بينــت نتائــج دراســة حســناوي وســقوايل ()2017
أنــه وعــى الرغــم مــن املزايــا التــي تقدمهــا صحافــة الروبــوت إال أنهــا تثــر العديــد مــن التحديــات املهنيــة
املتعلقــة بشــفافية املعلومــة ،ومســؤولية حقــوق النــر والتأليــف ،وعــدم احــرام املعايــر األخالقيــة
للصحافــة ،كــا بينــت نتائــج دراســة الورقــي وبعــي ( )2019أن هنــاك تحديــات أخالقيــة ومهنيــة يف
االعتــاد عــى صحافــة الروبــوت ،تتمثــل يف غيــاب الشــفافية واملصداقيــة للكــم الهائــل مــن املعلومــات
التــي ت ـ ّم جمعهــا ،باإلضافــة إىل إســاءة اســتخدام تلــك املعلومــات .وأوضحــت دراســة الرصايــرة وطومــار
( )2018أ َّن صحافــة الروبــوت تواجــه العديــد مــن التحديــات األخالقيــة واملهنيــة ،مــن بينهــا مســتوى البحــث
عــن البيانــات وصحتهــا ،وأصالــة الخوارزميــات املســتخدمة وموضوع ّيتهــا ،ومســتوى شــفافيتها ،وطــرق
اســتخدام البيانــات ،ومــدى إســاءة االســتخدام ،ومســتوى القيــم واملنطــق التــي تتضمنهــا تعليــات
الربمجــة ،يضــاف إىل ذلــك التحديــات األخالقيــة للمســاءلة الخوارزميــة ،مــع الرتكيــز عــى إعــداد التقاريــر
اإلخباريــة ،وتعــود بعــض التحديــات األخــرى إىل التسلســل الهرمــي داخــل املؤسســات اإلعالميــة وأقســام
التحريــر الــذي تراجــع دو ُره بســبب الطبيعــة التقنيــة لصحافــة الروبــوت ،فض ـاً عــن األدوار التــي يقــوم بهــا
مقدِّمــو الخدمــات الخارجيــن.
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مــن ناحيــة أخــرى ،فــإ ّن هــذا النــوع مــن الصحافــة (صحافــة الروبــوت) يواجــه تحديــاً يف مســتوى إدراك
الصحفــي ملفهومهــا ،وآليــات عملهــا ،والتقنيــات املســتخدمة فيهــا ،إذ بينــت دراســة مركــز ســمت
للدراســات ( )2018أ ّن صناعــة الروبــوت الصحفــي متثــل تحديــاً حقيقيــاً للصحفيــن فيــا يتعلــق مبــدة
فهمهــم لعمــل صحافــة الروبــوت ،وذلــك لحداثــة هــذا النــوع مــن الصحافــة ،وتعقيداتــه التقنيــة والخوارزمية،
األمــر الــذي يُحتِّــم عــى الصحفيــن العمــل عــى تطويــر مهاراتهــم للتأقلــم مــع البيئــة الجديــدة ،كــا أشــارت
نتائــج دراســة ( Daewon, et al. (2018إىل أن مــا نســبته ( )53%مــن الصحفيــن املبحوثــن ال يدركــون
مفهــوم صحافــة الروبــوت بشــكل كامــل ،وبينــت نتائــج دراســة ( )Thurman, et al., 2017أ ّن مــا نســبته
( )64%مــن الصحفيــن العاملــن يف الصحافــة اإللكرتونيــة ،ع ِّينــة الدراســة ،ال يعرفــون آليــات وتقنيــات
عمــل صحافــة الروبــوت .واســتنادا ً عــى مــا ســبق فقــد جــاءت فكــرة هــذا البحــث بهــدف التعــرف عــى مــدى
إدراك الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت وتحدياتهــا املهنيــة واألخالقيــة.
مشكلة الدراسة
نتجــت التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة يف العــر الحــايل ،ويف مقدمتهــا التطــورات الحاصلــة يف
وســائل االتصــال وجمــع املعلومــات وتقنيــات الــذكاء الصناعــي ،مفهومــاً متطــورا ً يف مجــال اإلعــام،
يُعـ َرف بصحافــة الروبــوت ،التــي مــن املحتمــل أن تقــود إىل تحــوالت كبــرة يف بنيــة املؤسســات اإلعالميــة
وطــرق عملهــا ،إذ تعــد صحافــة الروبــوت حالــة فريــدة ،تعتمــد يف جمــع األخبــار وكتابتهــا عــى تقنيــات الــذكاء
الصناعــي بعيــدا ً عــن الجهــد البــري؛ مــا قــد يــؤدي إىل تحــوالت مهمــة يف مفهــوم اإلعــام ،وخصائصــه،
وآلياتــه ،وتأثرياتــه االجتامعيــة ،ال ســ َّيام وأ َّن الــذكاء الصناعــي يعمــد إىل محــاكاة الســلوك اإلنســاين مــن
خــال فهمــه ،وتحويلــه إىل برامــج حاســوبية لديهــا القــدرة عــى اتخــاذ قــرارات والبحــث عــن حلــول ملشــاكل
معينــة مــن خــال توصيفهــا واالســتدالل عليهــا اســتنادا ً عــى املعلومــات التــي تــم تغذيــة الحاســوب بهــا.
واســتنادا ً عــى مــا ســبق تظهــر مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس( :مــا مــدى إدراك
الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت وتحدياتهــا املهنيــة واألخالقيــة؟).
وينبثق من هذا السؤال ،األسئلة الفرعية اآلتية:
هل يدرك الصحفيون األردنيون مفهوم صحافة الروبوت؟
ما أهم املجاالت التي تغطيها صحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيني األردنيني؟
ما إيجابيات وسلبيات انتشار صحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيني األردنيني؟
ما أهم التحديات املهنية واألخالقية املرتبطة بصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيني األردنيني؟
		
أهمية الدراسة:
تأيت أهمية الدراسة يف ناحيتني :نظرية ،وأخرى عملية ،وذلك كام يأيت:
ـي،
األهميــة النظريــة :تكمــن أهميــة الدراســة يف كونهــا تتنــاول ظاهــرة جديــدة وفريــدة يف املجــال اإلعالمـ ّ
وهــي صحافــة الروبــوت ،فحداثــة املوضــوع ،ونــدرة الدراســات العربيــة الســابقة – يف حــدود علــم الباحــث –
هــو مــا دفعــه إىل إجــراء هــذه الدراســة ،إذ إ َّن دراســة صحافــة الروبــوت تُعــ ُّد مجــاالً حديثــاً يف الدراســات
اإلعالميــة العربيــة بشــكلٍ عــا ٍّم ،والدراســات األردنيــة عــى وجــه الخصــوص.
األهميــة العمليــة :تــأيت أهميــة الدراســة مــن أهميــة النتائــج التــي ســتتوصل إليهــا ،وذلــك بالتع ـ ُّرف عــى
مــدى إدراك الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت ،وأهــم التحديــات األخالقيــة واملهنيــة
املتعلقــة بهــذا النــوع مــن الصحافــة.
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أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف اآلتية:
•التعرف عىل مدى إدراك الصحفيني األردنيني ملفهوم صحافة الروبوت وآليات عملها.
•الوقوف عىل أهم املجاالت التي تغطيها صحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيني األردنيني.
•استعراض إيجابيات وسلبيات انتشار صحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيني األردنيني.
•الوقــوف عــى أهــم التحديــات املهنيــة واألخالقيــة املرتبطــة بصحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر
الصحفيــن األردنيــن.
الدراسات السابقة
متثــل دراســة صحافــة الروبــوت مجــاالً حديث ـاً يف الدراســات اإلعالميــة العربيــة بصفــة خاصــة؛ لذلــك كانــت
هنــاك نــدرة يف الدراســات الســابقة العربيــة واألردنيــة التــي اهتمــت مبوضــوع صحافــة الروبــوت بشــكل
مبــارش -يف حــدود علــم الباحــث ،-وقــد تــم الوصــول إىل دراســات ســابقة أجنبيــة تطرقــت إىل موضــوع
صحافــة الروبــوت ،وتتمثــل هــذه الدراســات فيــا يــأيت:
أوالً -الدراسات العربية
دراســة الورقــي وبعــي ( ،)2019بعنــوان « :تأثــر املذيــع الروبــوت عــى مهنــة اإلعالمــي :دراســة تحليليــة
ســيميولوجية عــى عينــة مــن النــرات اإلخباريــة»
هدفــت هــذه الدراســة إىل إبــراز تأثــر املذيــع الروبــوت عــى مهنــة املذيــع ،ولتحقيــق هــدف الدراســة
اعتمــدت الباحثتــان املنهــج الســيميولوجي ،ومتثــل مجتمــع الدراســة يف النــرات اإلخباريــة التلفزيونيــة
باســتخدام عينــة قصديــة مك ّونــة مــن أربــع نــرات إخباريــة تلفزيونيــة ملذيــع روبــوت.
أظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج ،مــن أهمهــا :أ ّن معظــم اإلعالميــن الذيــن تــم اســتقصاؤهم يدركــون
مفهــوم وأهميــة املذيــع اإلعالمــي وصحافــة الروبــوت ،وأ ّن صحافــة الروبــوت تلعــب دورا ً كبــرا ً يف التأثــر
عــى مهنــة اإلعالمــي إيجاب ـاً ،وبنســبة ( )66%أو ســلباً ،وأنــه مــن املتوقــع أن يحــل املذيــع الروبــوت محــل
املذيــع مســتقبالً ،وأ ّن هنــاك تحديــات أخالقيــة ومهنيــة يف االعتــاد عــى صحافــة الروبــوت.
دراسة الرصايرة وطومار ( ،)2018بعنوان« :صحافة الروبوت وتحدياتها املهنية واألخالقية.
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى االتجاهــات الحديثــة ألمتتــة الصحافــة ،وما ســتقود إليه مــن تغيريات
جوهريــة يف العمليــة الصحفيــة مــن حيــث :بناؤهــا ،واملســؤولية املنوطــة بعنارصهــا ،واألدوار التــي مــن
املمكــن القيــام بهــا ،إىل جانــب تأثرياتهــا عــى الصحفيــن ،واللغــة اإلعالميــة ،والجوانــب املهنيــة واألخالقية،
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــان املنهــج الوصفــي االســتقرايئ ،وذلــك بالرجــوع إىل املقــاالت
والدراســات الســابقة التــي بحثــت يف موضــوع صحافــة الروبــوت .أظهــرت الدراســة العديــد مــن النتائــج،
مــن أهمهــا :أ ّن صحافــة الروبــوت أصبحــت واقع ـاً يجــب التعامــل معــه باعتبــاره ظاهــرة ال ميكــن تجاهلهــا
أو التقليــل مــن أهميتهــا ،كــا يجــب عــدم املبالغــة يف الفــرص التــي تقدمهــا ،أو التحديــات التــي تفرضهــا،
وأ ّن دخــول الروبوتــات إىل العمــل الصحفــي واإلعالمــي يتطلــب وضــع مواثيــق أخالقيــة جديــدة تتحمــل فيهــا
املؤسســة مــا يرتتــب عليهــا مــن أخطــاء يف :الدقــة ،والتــوازن ،والشــفافية ،وتضــارب املصالــح ،وغريهــا.
دراســة مركــز ســمت ( ،)2018بعنــوان :صحافــة الروبــوت ،تحديــات مهنيــة وأخالقيــة تواجــه صحافــة
املســتقبل ،قــراءة خاصــة.
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هدفــت الدراســة إىل التعــ ّرف عــى مفهــوم صحافــة الروبــوت وتقنياتهــا وآليــة عملهــا ،باإلضافــة إىل
اســتعراض أهــم التحديــات املهنيــة واألخالقيــة التــي تواجــه صحافــة الروبــوت ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة
تــم االعتــاد عــى املنهــج الوصفــي االســتقرايئ ،وذلــك مــن خــال مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة
ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة املتمثــل بصحافــة الروبــوت والتحديــات املهنيــة واألخالقيــة التــي تواجهها.
وقــد توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج ،مــن أهمهــا :أ ّن صحافــة الروبــوت باتــت واقع ـاً ال ميكــن
تجاهلــه أو التقليــل مــن أهميتــه ،غــر أنهــا مــا زالــت يف البدايــات ،ويصعــب إصــدار أحــكام مطلقــة بشــأن
الفــرص التــي ســتقدمها والتحديــات التــي ســتفرضها ،وأن صناعــة الروبــوت الصحفــي متثــل تحديـاً حقيقيـاً
للصحفيــن فيــا يتعلــق مبــدة فهمهــم لعمــل صحافــة الروبــوت؛ وذلــك لحداثــة هــذا النــوع مــن الصحافــة
وتعقيداتــه التقنيــة والخوارزميــة ،األمــر الــذي يُحتــم عــى الصحفيــن العمــل عــى تطويــر مهاراتهــم للتأقلــم
مــع البيئــة الجديــدة.
دراســة حســناوي وســقوايل ( ،)2017بعنــوان :الصحافــة اآلليــة وتقنيــات تحريــر األخبــار يف اإلعــام الرقمــي:
دراســة حالة ملؤسســتي Los Angeles Times :و Associated Press
هدفــت الدراســة إىل تســليط الضــوء عــى أحــدث تقنيــات تحريــر املحتــوى الصحفــي ،ودراســة مــدى قابليــة
املؤسســات اإلعالميــة للتوجــه نحــو صحافــة الروبــوت يف مضامينهــا اإلعالميــة ،والتعــرف عــى آليــات
عمــل صحافــة الروبــوت ومختلــف التقنيــات واألدوات ،والتعــرض ملختلــف مراحــل تطــور هــذه التكنولوجيــا
ودمجهــا يف العمــل الصحفــي ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة اتبعــت الباحثتــان منهــج دراســة الحالــة عــى
مؤسســتي :األسوشــتییا پــرس ولــوس أنجلــس تایمــز .وقــد أظهــرت الدراســة العديــد مــن النتائــج ،مــن
أهمهــا :أنــه وعــى الرغــم مــن املزايــا التــي تقدمهــا صحافــة الروبــوت إال أنهــا تثــر العديــد مــن التحديــات
املهنيــة املتعلقــة بشــفافية املعلومــة ،ومســؤولية حقــوق النــر والتأليــف ،وعــدم احــرام املعايــر
األخالقيــة للصحافــة ،وبنســبة اتفــاق بلغــت ( ،)74.2%كــا أنــه بالرغــم مــن العــدد الكبــر لألخبــار التــي تنتجــه
الخوارزميــات أســبوعياً مــن مــواد إعالميــة لــدى هاتــن املؤسســتني إلَّ أنهــا ال تحتــوي عــى أفــكار جديــدة ،أو
حتــى وجهــات نظــر فعالــة ،بــل تقتــر عــى أداء أكــر امل َهــا ّم الصحفيــة بســاطة وروتينيــة.
ثانياً -الدراسات األجنبية
دراسة ( ،Lopez et al. (2019بعنوان:
Automation, bots and algorithms in news making. Impact and quality of artificial journalism
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى أثــر صحافــة الروبوتــات يف صناعــة األخبــار ،وجــودة الصحافــة
ي ،وذلــك مــن خــال
الصناعيــة ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــون عــى املنهــج الوصفــي التحليـ ّ
إجــراء مراجعــة ببليوغرافيــة لتحديــد وتلخيــص التقاريــر والدراســات الرئيســة يف الصحافــة الصناعيــة وصحافة
الروبــوت ،باإلضافــة إىل إجــراء تحليــل مقــارن لألخبــار الرياضيــة التــي كتبتهــا الخوارزميــات والصحفيــون
البرشيــون .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أ َّن الكثــر مــن املنظــات باتــت تقــوم بأمتتــة الصحافــة يف
العالقــات التنظيميــة مــع وســائل اإلعــام ،ويف وســائل اإلعــام ،ويف عالقــات املصــادر مــع الصحفيــن،
ويف الطريقــة التــي يتواصــل بهــا الصحفيــون مــع غــرف األخبــار ،ويف ظهــور محتويــات الوســائط املتعــددة،
والقــدرة عــى الحــوار مــع الجامهــر لتلبيــة تفضيالتهــم .كــا أظهــرت النتائــج أن صحافــة الروبــوت تؤثــر يف
جــودة الصحافــة؛ إذ أدّت إىل وجــود أخبــار مزيفــة يت ـ ّم نرشهــا عــى نطــاق واســع.
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دراسة ( ،Antono &Kyriazis, (2018بعنوان:
Potential Applications of Algorithmic (Robot) Journalism for the Greek Sport Media
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى مفهــوم صحافــة الروبــوت ،وآليــة عملهــا ،والتقنيــات املســتخدمة مــن
خاللهــا ،وكذلــك التعــرف عــى مــدى إدراك الصحفيــن اليونانيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت وآليــة عملهــا،
ي ،باســتخدام عينــة مــن الصحفيــن
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــان املنهــج الوصفــي التحلي ـ ّ
اليونانيــن ،بواقــع ( )90صحفي ـاً .توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج ،مــن أهمهــا :أنــه تــم تطويــر
نــوع جديــد مــن الصحافــة هــي صحافــة الروبــوت ،ويعتمــد هــذا النــوع مــن الصحافــة عــى برنامــج ذكاء
ٍ
اصطناعــي ( )IAوتوليــد لغــة طبيعيــة متقــدم ( ،)Advanced NLGيُنتــج تلقائيــاً
مقــاالت بطــرقٍ ميكــن
قراءتهــا مــن قبــل اإلنســان ،كــا توصلــت الدراســة إىل أ َّن معظــم الصحفيــن اليونانيــن ليســوا عــى درايــة
تامــة بصحافــة الروبــوت مبــا نســبته ( )71%منهــم ،وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإ َّن الصحفيــن الرياضيــن
اليونانيــن الذيــن غطــوا دورة األلعــاب األوملبيــة يف ريــو أتيحــت لهــم الفرصــة للعمــل عــى هــذا النــوع مــن
الصحافــة.
دراسة ( ،Lewis et al. (2018بعنوان:
Libel by Algorithm? Automated Journalism and the Threat of Legal Liability Libel by
Algorithm? Automated Journalism and the Threat of Legal Liability
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــ ّرف عــى مفهــوم الصحافــة اآلليــة (صحافــة الروبــوت) ومــا يرافقهــا مــن
مخــاوف وتهديــدات قانونيــة ،والتعــرف كذلــك عــى املســؤولية القانونيــة للمعلومــات التــي تنتجهــا،
ـي ،ومنهــج
وعالقتهــا مبوضــوع التشــهري ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــون عــى املنهــج الوصفـ ّ
تحليــل املضمــون ،ملجموعــة مــن النــرات اإلخباريــة اآلليــة  .أظهــرت نتائــج الدراســة أ َّن صحافــة الروبــوت
املعت ِمــدة عــى الخوارزميــات للبيانــات املنظمــة وتحويلهــا إىل قصــص إخباريــة يرافقهــا مخــاوف ومخاطــر
للمؤسســات اإلخباريــة ،مــن أهــم هــذه املخاطــر القانونيــة املحتملــة قضيــة مل يتــم استكشــافها بعــد يف
ـج الخوارزميــات محتــوى إخباريـاً تشــهريياً ،حيــث إنــه ومبراجعــة
دراســات الصحافــة ،تتمثــل يف احتــال أن ت ُن ِتـ َ
الحــاالت القانونيــة التــي تنطــوي عــى الخوارزميــات والتشــهري تشــر إىل أن املؤسســات اإلخباريــة يجــب أن
تنظــر بجديــة يف املســؤولية القانونيــة أثنــاء تطويــر ونــر برامــج الكتابــة اإلخباريــة.
دراسة ( ،Daewon, et al. (2018بعنوان:
Newspaper Journalists’ Attitudes toward Robot Journalism
ِ
ع مــن
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى مفهــوم صحافــة الروبــوت ،وتحديــد
اتجاهــات ثالثــ ِة أنــوا ٍ
صحفيــي الصحــف تجــاه الصحافــة الروبوتيــة مــن خــال اســتخدام منهجيــة  ،Qولتحقيــق أهــداف الدراســة
اعتمــد الباحثــون املنهــج الوصفــي التحليــي ،حيــث إ ّن الع ّينــات التــي تــم تحليلهــا يف هــذه الدراســة كانــت
مك ّونــة مــن ( )47صحفيــاً مــن ( )17صحيفــة كوريــة جنوبيــة .وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه  -وبشــكل
عــا ّم  -فــإ ّن مــا نســبته ( )53%مــن الصحفيــن املبحوثــن ال يدركــون مفهــوم صحافــة الروبــوت بشــكلٍ
كامــل ،وأ ّن هنــاك ثالثــة أنــواع مــن االتجاهــات التــي يُشـكّلها الصحفيــون ،يؤمــن النــوع األول بــأن الصحافــة
تتجــاوز قــدرات الروبوتــات ،وهــو موقــف يُطلــق عليــه « نخبويــة الصحافــة « .ويوضــح النــوع الثــاين «مجمــع
فرانكشــتاين»؛ مــا يعنــي قلقـاً أكــر بشــأن إدخــال الروبوتــات بنــا ًء عــى ســيناريوهات ســلبية .والنــوع األخــر
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يب عــى الرغــم مــن التعــرف عــى بعــض
لديــه وجهــة نظــر معتدلــة نســبياً ،والتــي تركــز عــى مخطــط إيجــا ّ
التهديــدات.
دراسة ( ،Thurman, et al. (2017بعنوان:
When Reporters Get Hands-on with Robo-Writing: Professionals consider automated
journalism’s capabilities and consequences
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى مفهــوم صحافــة الروبــوت ،ومــدى إدراك الصحفيــن ألهميتهــا
والتــدرب عليهــا ،ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــون املنهــج الوصفــي التحليــي ،وذلــك مــن خــال
مقابلــة عينــة مقدارهــا ( )75مــن الصحفيــن العاملــن يف املؤسســات اإلخباريــة  -مبــا يف ذلــك  BBCو
 CNNو  - Thomson Reutersوكانــت لديهــم خــرة مبــارشة يف العمــل مــع برامــج الكتابــة اآلليــة املقدمــة
مــن أحــد مــوردي التكنولوجيــا الرائديــن .أظهــرت النتائــج أ ّن مــا نســبته ( )64%مــن الصحفيــن العاملــن يف
الصحافــة اإللكرتونيــة ،عينــة الدراســة ،ال يعرفــون آليــات وتقنيــات عمــل صحافــة الروبــوت ،وعــى الرغــم
مــن ذلــك يعتقــد الصحفيــون أ ّن الصحافــة اآلليــة ســتصبح أكــر شــيوعاً؛ مــا يزيــد مــن عمــق واتســاع
وخصوصيــة وفوريــة املعلومــات املتاحــة ،وأ ّن مثــل هــذه التغيــرات تثــر قضايــا أخالقيــة ومجتمعيــة تتمثل
يف شــفافية املعلومــات ،واملوضوعيــة ،والقــدرة عــى االلتــزام بالقواعــد األخالقيــة واملهنيــة للصحافــة.
ما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تناولــت الدراســات الســابقة ،العربيــة منهــا واألجنبيــة ،مفهــوم صحافــة الروبــوت ،وآليــات عملهــا ،ومــدى
تأثريهــا عــى الصحافــة العاديــة ،واملخــاوف التــي ترافــق انتشــارها ،وقــد كانــت هنــاك نــدرة يف الدراســات
العربيــة التــي تناولــت صحافــة الروبــوت وتحدياتهــا املهنيــة واألخالقيــة :كدراســة الرصايــرة وطومــار ()2018
ودراســة مركــز ســمت ( ،)2018يف حــدود علــم الباحــث .حيــث تناولــت بعــض الدراســات يف البيئــة العربيــة
اإلعالمــي أو الصحافــة بشــكل عــا ّم ،كدراســة الورقــي
مســتقبل الروبــوت الصحفــي وتأثــره عــى مهنــة
ّ
وبعــي ( ،)2019ودراســة حســناوي وســقوايل ( ،)2017أ ّمــا الدراســات األجنبيــة فقــد تناولــت دور صحافــة
الروبــوت وتطبيقاتهــا يف جــودة صناعــة األخبــار ،وعــى وجــه التحديــد بعــض األنــواع :كتغطيــة األخبــار
الرياضيــة واملاليــة ،باإلضافــة إىل املخــاوف القانونيــة مــن هــذا النــوع مــن الصحافــة ،كدراســة لوبيــز وبــران
وعبــاد ( ،)Lopez, Bran & Abd, 2019ودراســة أنتونــو وكياريزيــز ( ،) Antono &Kyriazis, 2018ودراســة
لويــس وســاندرز وكارمــودي ( ،)Lewis, Sanders, & Carmody, 2018ودراســة ثورمــان وآخريــن (.)2017
مل يجــد الباحــث  -يف حــدود علمــه  -دراسـ ٍ
ـات ســابقة بحثــت بالتحديــد يف التحديــات األخالقيــة واملهنيــة
لصحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــن ،حيــث متيــزت هــذه الدراســة بأنهــا أجريــت يف بيئــة عربيــة،
وعــى وجــه الخصــوص يف األردن ،واختلفــت عــن الدراســات الســابقة يف مجتمــع وعيّنــة الدراســة املتمثــل
يف الصحفيــن األردنيــن ،إذ ســتتناول مــدى إدراك الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت ،وآليــة
عملهــا ،والتحديــات املهنيــة واألخالقيــة التــي يواجههــا هــذا النــوع مــن الصحافــة؛ مــا يــؤرش إىل وجــود
فجــوة بحثيــة ،وحاجــة إىل إجــراء الدراســة ،وعــى وجــه التحديــد يف األردن .اســتفاد الباحــث مــن الدراســات
الســابقة يف تشــكيلِ مفهــومٍ عــا ٍّم عــن صحافــة الروبــوت ،وآليــات عملهــا ،ومــدى انتشــارها واســتخدامها
يف وســائل اإلعــام املختلفــة ،باإلضافــة إىل االســتناد عليهــا يف تحديــد مشــكلة الدراســة ،وكتابــة جــزء مــن
اإلطــار النظــري ،وتصميــم منهجيــة الدراســة.
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اإلطار النظري
مفهوم صحافة الروبوت
ـي ،وتحســن قــدرات الروبوتــات اإلبداعيــة ،يســر بــأرسع مــا
يبــدو أ ّن التطــور يف تقنيــات الــذكاء الصناعـ ّ
نتوقــع ،إذ اســتطاعت مؤخــرا ً العديــد مــن وســائل اإلعــام الخــوض يف غــار املنافســة يف هــذا املجــال ،مبــا
يف ذلك وكاالت األنباء العاملية ،واملؤسســات اإلعالمية الكربى ،باالســتعانة بـ»روبوتات ذك َّية ملســاعدتها
اإلعالمــي (بريــك .)2020 ،إ َّن صحافــة
يف تنفيــذ بعــض مهــا ّم الصحفيــن؛ مــن أجــل ال ِّريــادة يف املجــال
ّ
الروبــوت ابتــكار جديــد يف مجــال الصحافــة ،وهــي تعنــي اســتخدام الخوارزميــات لتوليــد األخبــار التلقائيــة دون
تدخــل البــر ،بعدمــا تقــوم الخوارزميــة بالربمجــة األوىل ،ومبجــرد تطويرهــا فإنهــا تســمح بأمتتــة كل خطــوة
مــن عمليــة إنتــاج األخبــار مــن :جمــع ،وتحليــل ،إىل غايــة نــر األخبــار (.)Višňovský & Kubíková, 2020
وقــد بــدأت صناعــة اإلعــام اســتخدام الخوارزميــات يف إنتــاج األخبــار مــن البيانــات املنظمــة بــدون تدخــل
بــري .فعــى ســبيل املثــال ،بــدأت وكالــة األسوشــيتدبرس خــال عــام  2015باســتخدام الخوارزميــات ،حيــث
بــدأت باســتخدام ( ،)Wordsmithوهــي أداة برمجيــة تــم تطويرهــا بوســاطة رشكــة ()Automated Insights؛
إلنتــاج تقاريــر إخباريــة حــول أربــاح الــركات (.)Thurman et al., 2017
ويــرى الباحــث أ ّن صحافــة الروبــوت مفهــوم جديــد طــرأ عــى العمــل اإلعالمــي ،وذلــك نتيجــة للتقــدم التقنــي
الهائــل يف الــذكاء الصناعــي ،والقــدرة عــى تحليــل البيانــات الضخمــة ،واســتخدام الخوارزميــات التــي تســاعد
عــى جمــع البيانــات ،وتنظيمهــا وتحليلهــا ،ومــن ثـ َّم تشــكيل القصــص اإلخباريــة دون تدخــل بــري .وتشــر
صحافــة الروبــوت ،أو الصحافــة اآلليــة ،أو الصحافــة الخوارزميــة ،إىل إنشــاء القصــص واألخبــار مــن البيانــات
املنظمــة وتســليمها تلقائيـاً ( .)Aljazairi, 2016وميكــن تعريــف صحافــة الروبــوت باعتبارهــا «عمليــة الجمع
بــن الخوارزميــات والبيانــات واملعرفــة املنبثقــة عــن العلــوم االجتامعيــة الســتكامل وظيفــة املســاءلة يف
العمــل الصحفــي ،معتمــدة يف األســاس عــى مقاربتــن مألوفتــن يف العمــل الصحفــي ،األوىل :مرتبطــة
بكتابــة التقاريــر اإلخباريــة مبســاعدة الحاســوب ،والثانيــة :تتصــل باســتخدام أدوات العلــوم االجتامعيــة يف
الصحافــة مبــا يحقــق عامــل الدقــة (.)Hamilton & Turner, 2016
ويعـ ِّرف عبــد الحميــد ( )2020صحافــة الروبــوت عــى أنهــا« :عمليــة توظيــف وســائل اإلعــام تقنيــات الــذكاء
ـي واالبتــكارات التــي جلبتهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،مثــل :تقنيــات التصويــر ثالثيــة األبعــاد عاليــة
االصطناعـ ّ
ـاص بهــا،
الدقــة ،واإلنرتنــت فائــق الرسعــة ،وإنرتنــت األشــياء ،والروبوتــات؛ إلنتــاج املحتــوى اإلعالمــي الخـ ّ
وأداء مهــام معينــة يف صناعــة الخــر « .ويف اتجــاه آخــر ،ميكــن تعريــف صحافــة الروبــوت أيضـاً بأنهــا :جمــع
املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة آليــة ،يتــم االســتغناء فيهــا
عــن التدخــل البــري املعــروف خــال عمليــة جمــع األخبــار وتحريرهــا ( .)Caswell & Dörr, 2018وقــد جلبــت
صحافــة الروبــوت عمليــات صحفيــة جديــدة إلنتــاج مخرجــات الصحــف ،والتــي لهــا تأثــر كبــر عــى املــوارد
البرشيــة ومهنــة الصحافــة عــى هذا النحو .ويف الوقت نفســه ،توفر للمراســلني الحرية واملســاحة والوقت
لالهتــام باملســح والبحــث عــن االتصــاالت ،وتعمــل صحافــة الروبــوت عــى مبــدأ تحليــل كميــات كبــرة مــن
البيانــات ،ومنهــا يتــم تولــد النصــوص والرســوم املتحركــة ورســومات املعلومــات مــن خــال الخوارزميــات
( .)Višňovský & Kubíková, 2020ويشــر املصطلــح «صحافــة الروبــوت» إىل التقنيــات التــي تســتخدم
ـي إلنشــاء مقــاالت إخباريــة بنــا ًء عــى النــاذج املســبقة ،والبيانــات الضخمــة التــي يتــم
الــذكاء االصطناعـ ّ
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توفريهــا للربامــج؛ ليتــم تحليلهــا والتعلــم التلقــايئ باســتخدامها إلنتــاج األخبــار واملقــاالت والتقاريــر برسعــة
قياســية دون االعتــاد عــى العامــل البــري(.)Saad & Issa, 2020
كــا تشــر أيضــاً إىل اســتخدام وســائل اإلعــام لتقنيــات الــذكاء االصطناعــي وابتــكارات الثــورة الصناعيــة
الرابعــة ،مثــل :تقنيــات التصويــر ثــايث األبعــاد عــايل الدقــة ،واإلنرتنــت عــايل الرسعــة ،وإنرتنــت األشــياء،
والروبوتــات ،إلنتــاج محتــوى وســائط خــاص بهــا ،وأداء مهــام محــددة يف صناعــة األخبــار (& Caswell
 .)Dörr, 2018وهــي كذلــك الصحافــة اآلليــة ،أو الصحافــة الخوارزميــة ،التــي تنتــج األخبــار مــن خــال برامــج
الــذكاء االصطناعــي ،بوســاطة اآلالت بــدالً مــن املراســلني البرشيــن ،حيــث تقــوم هــذه الربامــج بتفســر
البيانــات وتنظيمهــا وعرضهــا بطــرق ميكــن للبــر قراءتهــا ( .)Latar, 2019ويــرى ديــاز ( )Díaz, 2020أ ّن
صحافــة الروبــوت عبــارة عــن نصــوص يف شــكل أخبــار وتقاريــر محــررة مــن طــرف برمجيــات ابتكرتهــا الرشكتــان
األمريكيتــان ( )automated insights and narrative scienceوأســاس هــذه الربمجيــات بيانــات تســتعني
بهــا يف إعــداد تقاريــر يف الرياضــة ،االقتصــاد والطقــس دون تدخــل اإلنســان ،هــذه النصــوص مكتوبــة
بوســاطة خوارزميــات ال تحمــل رأي ـاً أو أفــكارا ً جديــدة.
حتــى اآلن تركــز صحافــة الروبــوت عــى تقاريــر الطقــس ،ونتائــج املباريــات الرياضيــة ،واملــال ،ونتائــج
االنتخابــات ،وهــو مــا يفــر اعتــاد هــذه الربامــج عــى األرقــام واإلحصائيــات يف توليــد التقاريــر واألخبــار
بشــكل أســايس ،وإســناد املهــام الروتينيــة اليوميــة لهــا ،وتــرك وظيفــة التعليــق والتحليــل والحــوار وطــرح
األســئلة للصحفيــن؛ ألنهــا مــا تــزال غــر مؤهلــة بعــد لهــذه املهــا ّم ،وهــذا مــا دفــع ببعــض وكاالت األنبــاء
والصحــف إىل االســتعانة بهــذه الربامــج؛ ســعياً للعمــل الصحفــي النوعــي (.) Goni & Tabassum, 2020
إيجابيات صحافة الروبوت
تتمثل أهم إيجابيات صحافة الروبوت يف النقاط اآلتية:
أمتتة التقارير الروتينية Automnating routine reporting
حيــث ســاعد اســتخدام الــذكاء الصناعــي يف الصحافــة عــى توســيع نطــاق التغطيــة برسعــة؛ وعــى ســبيل
املثــال ،فقــد متكنــت وكالــة (أسوشــيتد بريــس) مــن زيــادة عــدد الــركات ،وأبلغــت عــن أرباحهــا باســتخدام
االصطناعــي مــن  300إىل  ،4000حيــث أشــارت دراســة أجريــت يف جامعــة (ســتانفورد) إىل
تقنيــة الــذكاء
ّ
أن الــركات اإلضافيــة قدمــت تقاريــر عــن زيــادة نشــاط التــداول وســيولة الســوق معتمــدة يف ذلــك
ـي .كــا يتوقــع املؤســس املشــارك لـــ ( )Narrative Scienceأ ّن  90%مــن
عــى تقنيــات الــذكاء الصناعـ ّ
الصناعــي يف غضــون  15عامــاً ،كــا تتوفــر تقنيــة مامثلــة
املقــاالت ســتكتب بوســاطة تقنيــات الــذكاء
ّ
لتلخيــص املقــاالت الطويلــة يف محتــوى بحجــم اللقطــات  /البوســتات لوســائل التواصــل االجتامعــي،
باإلضافــة إىل إمكانيــة أ ْن توفــر التكنولوجيــا وقــت الصحفيــن ،وتحريرهــم إلجــراء مقابــات مــع أشــخاص
حقيقيــن (عبــد الحميــد.)2020 ،
توفري رؤية أرسعProviding faster insight ،
ـي لديــه القــدرة عــى التفاعــل الفــوري مــع البيانــات يف الوقــت الحقيقــي مــع الخطــوط
فالــذكاء الصناعـ ّ
العريضــة للقصــة ،ففــي الوقــت الــذي اعتــادت فيــه بعــض التقاريــر الفصليــة ،مثــل تقاريــر األداء واإلســناد
الصــادرة عــن صناديــق االســتثامر املشــركة الكبــرة ،أن تســتغرق أســابيع مــن الجهــد مــن قبــل فريــق صغــر
ـي يف غضــون ثــوانٍ .
لصياغــة التقاريــر ،فإنّــه ميكــن اآلن إعــداد هــذه التقاريــر بوســاطة تقنيــات الــذكاء الصناعـ ّ
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وقــد أقامــت وكالــة (رويــرز) إحــدى أكــر مــز ِّودي األخبــار ،رشاكــة مــع  ،Graphiqوهــي خدمــة تســتخدم الذكاء
الصناعــي لبنــاء وتحديــث تصــورات البيانــات ،حيــث تتيــح األداة الوصــول بشــكل أرسع إىل البيانــات ،ومبجــرد
تضمينهــا يف األخبــار ،يتــم تحديــث املرئيــات يف الوقــت الفعــي (عبــد الظاهــر.)2019 ،
خفض الحواجز أمام الدخول : Lowering barriers to entry
ميكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــي أن تقلــل مــن العنــر البــري يف عمليــة إنشــاء املحتــوى ،حيــث
متكــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي اليــوم الصحفيــن مــن إنشــاء مقاطــع فيديــو قصــرة يف ثــوان ،أو
جمــع معلومــات مــن مصــادر عــى أرض الواقــع .ومــع ذلــك ،فــإ ّن هــذا ال يلغــي الحاجــة إىل الصحفيــن،
إذ تعتمــد جــودة صحافــة الــذكاء الصناعــي عــى البيانــات التــي تســتخدمها ،وغالب ـاً ال متكنهــا مــن تقديــم
قضايــا جديــدة ،كــا أنهــا غــر قــادرة حاليـاً عــى تطويــر تحليــل نقــدي مع ّمــق للظواهــر املوصوفــة (الورقــي
وبعــي.)2019 ،
سلبيات صحافة الروبوت
تثــر التطــورات الراهنــة يف تقنيــات «الــذكاء االصطناعــي» مخــاوف عديــدة حــول العــامل بشــأن فقــدان عــدد
هائــل مــن فــرص العمــل ملصلحــة اآلالت الذكيــة ،إضافــة إىل مخاطــر الحــروب اإللكرتونيــة ،كــا ميكــن
لألجهــزة أن ت ُق ـدِّم نتائــج ُمتحيِّــزة خاصــة بهــا اســتنادا ً إىل بيانــات يتــم تعمــد وضعهــا بهــدف التحليــل.
ويــرى لوبيــز وعبــد ( Lopez et al. (2019أ ّن لصحافــة الروبــوت مجموعــة مــن الســلبيات ،ميكن اســتعراضها
عىل النحــو اآليت:
قــد تكــون أداة لبعــض األعــال الضــارة ،وكبــت حريــة بعــض وســائل اإلعــام ،عــن طريــق بــث رســائل
“منطيــة” واحــدة ثابتــة ،حيــث يتمكــن الشــخص املتحكــم يف وضــع محتــوى واحــد ،ميكــن أن يُشــكل عــن
طريــق “روبــوت” أو كامــرات ُمتحركــة ذاتيــاً ،أو أقــار صناعيــة عابــرة لحــدود وقوانــن الــدول.
ـي يتطلــب وضــع مواثيــق أخالقيــة جديــدة ،تتحمــل فيهــا املؤسســة مــا
إن دخــول الروبــوت إىل العمــل اإلعالمـ ّ
يرتتــب عــى أخطــاء الدقــة والتــوازن والشــفافية وتضــارب املصالــح وغريهــا.
إ ّن الروبوتــات ال ميكــن أن تكــون بنفــس الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدع ـاً ،وال متتلــك القــدرة عــى
الخــروج إىل امليــدان وإجــراء املقابــات مــع النــاس ،فهــي قــادرة فقــط عــى التمييز بــن البيانــات ومصادرها.
التحديات األخالقية واملهنية التي تواجهها صحافة الروبوت.
واجهــت صحافــة الروبــوت منــذ انتشــارها يف العقديــن األخرييــن مــن القــرن العرشيــن بعــض التحديــات مــن
النواحــي املهنيــة واألخالقيــة ،وقــد أمكــن اكتشــاف هــذه التحديــات عــى مســتويات متباينــة ،مــن بينهــا:
فضــا عــن أصالــة الخوارزميــات املســتخدمة وموضوعيتهــا ،ومســتوى
ً
مســتوى البحــث عــن البيانــات،
شــفافيتها ،وطــرق اســتخدام البيانــات ،ومــدى إســاءة االســتخدام ،إضافــة إىل مســتوى القيــم واملنطــق
الــذي تضمنتــه تعليــات الربمجيــة (.)Aljazairi, 2016
التحديات األخالقية
تواجه صحافة الروبوت العديد من التحديات األخالقية ،من أهمها:
املوضوعيــة والشــفافية :مــن الناحيــة الفنيــة تتمثــل املشــكلة الرئيســة ملقــاالت الــذكاء الصناعــي الحاليــة
يف جودتهــا املنخفضــة مــن حيــث االعتبــارات الرسديــة ،كــا أنهــا تواجــه بعــض االنتقــادات املتعلقــة
بالجوانــب القانونيــة واألخالقيــة .وهــو مــا أشــارت إليــه عــدد مــن الدراســات التــي أوضحــت أن اســتخدام
أدوات الــذكاء االصطناعــي يف غــرف األخبــار  -مثــل التعلــم اآليل ،ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة ،والتعــرف عــى
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الوجــود ،واإلدخــال الرسيــع للروبوتــات يف غــرف األخبــار واســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي للتحليــات
التنبؤيــة ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،تحتــاج إىل الشــفافية ،واإلفصــاح عــن املامرســات أكــر مــن أي
وقــت مــى ،وعــى ســبيل املثــال :يف عــام  ،2015كان لــدى  Googleخطــأ واســع االنتشــار عندمــا أدرك
مهنــدس الربامــج  Jacky Alcintأ ّن خوارزميــات التعــرف عــى الصــور  Google Photosتقــوم بتمييــز
الســود عــى أنهــم غوريــا  ،gorillasبربــط مــروع وعنــري ،ولكــن ملــاذا يحــدث هــذا يف املقــام األول عــرف
معظــم الخــراء ومجــال الــذكاء الصناعــي الســبب بأنــه مل يكــن هنــاك مهنــدس عنــري بســبب الفــوىض
وراء الكواليــس ،ولكــن كانــت مجموعــة بيانــات تــم تفســرها بشــكل خاطــئ نتيجــة الســتخدام تقنيــات الــذكاء
الصناعــي حيــث تــم الربــط بــن صــور الغوريــا واألمريكيــن األفارقــة (.)Latoya, 2018
املســؤولية األخالقيــة :وتتمثــل يف ضــان مســاءلة الــركات : Ensuring Corporate Accountability
نظــرا ً ألنــه ال ميكــن مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعــي مــن الناحيــة القانونيــة ،فإنــه يجــب تضمــن املســاءلة
البرشيــة يف جميــع مراحــل سلســلة إنتــاج املحتــوى الــذي يعتمــد عــى تقنيــة الــذكاء الصناعــي ،حيــث مينــع
ُموزعــو املحتــوى مثــل  Facebookو google -و  Twitterبســلطة ال مثيــل لهــا إلعــام وتشــكيل الــرأي
العــام؛ أل ّن خوارزميــات الــذكاء الصناعــي ت ُســتخدم لتحديــد القيمــة النســبية للمحتــوى الــذي يظهــر أمــام
املســتخدمني ،ومــن ث ـ ّم تحمــل املنصــات بصفتهــا مالــكاً لوســائل اإلنتــاج مســؤولية منــع نــر وترويــج
املعلومــات الضــارة بوســاطة الخوارزميــات التــي طورتهــا ،يف حــن أن هنــاك حاجــة إىل تدابــر أفضــل
لضــان إيقــاف املحتــوى املضلــل املتعمــد (.)Thurman, et al., 2017
التحيــز وعــدم الثقــة :حــدد واديــل وفرانكلــن ( )Waddell & Franklin, 2019مجموعــة العوامــل املؤثــرة
يئ ملصداقيــة وثقــة صحافــة الروبــوت ،ومــن هــذه العوامــل املرتبطــة باملصــدر،
يف النمــوذج البنــا ّ
فكلــا حظــي املصــدر بثقــة الجمهــور واحرتامــه وقناعتــه بكفــاءة القامئــن عليــه ومبوضوعيتــه وعــدم
انحيــازه واكتــال عنــارصه اإلخباريــة ،زادت الثقــة واملصداقيــة باملصــدر ،وأصبــح أكــر تأثــرا ً يف املتلقــي،
فمصداقيــة املصــدر مفهــوم متعــدد األبعــاد ،يتك ـ ّون مــن العديــد مــن العوامــل ،أكرثهــا دميومــة تشــمل:
خــرة املصــدر ،وجدارتــه بالثقــة .ومــن العوامــل أيضـاً العوامــل املرتبطــة بشــكل الرســالة وتقدميهــا ،ومبــا أن
مصداقيــة املصــدر ترتبــط بالدرجــة األوىل بقــدرة الرســالة التأثرييــة ،فقــد ربــط البعــض املصداقيــة بشــكل
الرســالة وتقدميهــا مــن حيــث وضــوح لغــة املعلومــات املقدمــة ومضامينهــا ،إضافــة إىل أن مصداقيــة
الرســالة مرتبطــة مبفاهيــم :التحيــز ،واإلنصــاف ،واملوضوعيــة ،والدقــة ،وقابليتهــا للتصديــق.
التحديات املهنية
بشــكلٍ عــا ٍّم هنــاك بعــض التحديــات  Challengesالتــي تواجــه اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف
مجــال الصحافــة ،يتمثــل أبرزهــا فيــا يــأيت:
توفــر البيانــات  :Availability of Dataحيــث ميكــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي بشــكل أفضــل
عندمــا تتوفــر بيانــات كافيــة اللتقــاط األمنــاط والتعلــم منهــا وتحســن النظــام وفقـاً لذلــك .يف حــن ميكــن
للبــر أن يقارنــوا التجــارب ويســتنبطوا االســتجابات املثــى مــن خــال عــدد قليــل مــن التجــارب املامثلــة،
فــإن الــذكاء االصطناعــي يتطلــب كميــات كبــرة مــن البيانــات ملعرفــة مــا يجــب أن تكــون عليــه االســتجابة
الصحيحــة ،وبــدون توفــر البيانــات تكــون قــدرة الــذكاء الصناعــي محــدودة (بريــك.)2020 ،
فهــم البيانــات غــر املنظمــة  :Understanding Unstructured Dataيواجــه اســتخدام تقنيــات الــذكاء
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الصناعــي أيضــاً صعوبــة عندمــا تكــون البيانــات غــر منظمــة ،وعــى ســبيل املثــال ،فإنــه ميكــن ترجمــة
النتائــج املجدولــة لأللعــاب الرياضيــة أو بيانــات األربــاح بســهولة إىل مقــاالت باســتخدام قوالــب موحــدة،
ولكــن إذا أردت أن يصبــح الــذكاء الصناعــي أكــر انتشــارا ً يف االقتصــاد اإلبداعــي ،فســوف تحتــاج إىل تســخري
وتوليــف البيانــات غــر املهيكلــة ،التــي تشــكل معظــم البيانــات املتاحــة اليــوم (.)Mark, et al., 2017
قلــة الوعــي الــذايت  ،Lack of Self - Awarenessال تســتطيع تقنيــات الــذكاء الصناعــي رشح مخرجاتهــا:
مــاذا كتبتــه ،مــا فعلتــه ،أو كيــف وصلــت إىل هنــاك؟ لفهــم كيفيــة ترجمــة البيانــات إىل قصــة معينــة ،يجــب
التفكــر يف تصميــم الــذكاء الصناعــي ليكــون مســؤوالً أمــام الجمهــور ،فقــد تكــون إحــدى الطــرق لتحقيــق
ذلــك  -خاصــة مــع املحتــوى الــذي يحتــوي عــى الكثــر مــن البيانــات ،حيــث تتمتــع تقنيــات الــذكاء الصناعــي
مبيــزة طبيعيــة  -عــن طريــق الســاح للجمهــور بضبــط معلــات خوارزميــة ملعرفــة كيــف تتغــر النتائــج.
وعنــد تطبيقهــا عــى األخبــار يجــدر التفكــر فيــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل تطويــر معايــر صحفيــة جديــدة
حتــى يعــرف املســتخدمون مــا إذا كانــت القصــة مؤلفــة مــن جهــاز أو إنســان (.)Stefan, 2018
التحقــق مــن األصالــة  :Verifying authenticityال ميكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــي التمييــز بــن مــا إذا كانت
ـؤدي ذلــك إىل مشــكالت حــول األصالــة  -إذا
املدخــات التــي تتلقاهــا دقيقــة أو غــر دقيقــة ،وميكــن أن يـ
َ
تلقــى الــذكاء الصناعــي إدخــاالً مشــكوكاً فيــه ،فقــد يكــون الناتــج املقابــل خاطئ ـاً ،حيــث يتمثــل الحــل يف
تطويــر وتنفيــذ آليــات لضــان صحــة املقــاالت التــي يتــم مشــاركتها عــر اإلنرتنــت.
إعــادة تعريــف حقــوق الطبــع والنــر واالســتخدام العــادل  :Redefining Copyright and Fair Useكثــرا ً
مــا كانــت التكنولوجيــات الحديثــة تتحــدى قوانــن حقــوق النــر والصناعــات اإلبداعيــة ،حيــث يحتمــل أن
متثــل تقنيــات الــذكاء الصناعــي تعارضــاً جديــدا ً ،ألنهــا تنطــوي عــى تعلــم الــذكاء الصناعــي مــن األعــال
التعبرييــة ،التــي أنشــأها اإلنســان  -وهــي مجموعــة بيانــات مــن املقــاالت أو اللوحــات أو املوســيقى ،حيــث
مــن املحتمــل أن يختــر هــذا التفســر القانــوين لالســتخدام العــادل ،حيــث يتــم اســتخدام املــواد املحميــة
بحقــوق الطبــع والنــر إلنتــاج محتــوى صحفــي دون إذن أو دفــع مقابــل االســتخدام (.)Mattia, 2019
تفاقــم القــوة غــر املتكافئــة  : Exacerbating Asymmetrical Powerحيــث تقــوم أكــر غــرف األخبــار
ببنــاء الــذكاء الصناعــي الخــاص بهــا ،ولكــن قــد ال متلــك الصحــف األقــل مــن حيــث القــدرة املاليــة أو الخــرة
التقنيــة القيــام بذلــك ،وســتضطر إىل ترخيــص محتــوى خــاص ،وهــو مــا يثــر املخــاوف مــن أن تلجــأ
هــذه املؤسســات األصغــر إىل اختيــار الــراء ،بــدالً مــن البنــاء؛ مــا يغــذي ســباق التســلح لصالــح الــذكاء
االصطناعــي الــذي يعــزز القــوة بــن مجموعــة بعينهــا مــن الــركات (بريــك.)2020 ،
منهجية الدراسة
تــم االعتــاد يف هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي القائــم عــى دراســة الظواهــر املطروحــة
أمامــه ،ومــن ثــم رصدهــا كــا هــي يف الواقــع ،مــع التطــرق إىل جميــع العوامــل واألســباب التــي أســهمت
يف حــدوث تلــك الظاهــرة وتحليلهــا لــي يصبــح مــن املمكــن التوصــل إىل حــل لهــا (حســن .)2011 ،وذلــك
ملناســبته لطبيعــة وأهــداف الدراســة ،حيــث تــم وصــف الظاهــرة املتمثلــة بصحافــة الروبــوت وانتشــارها،
واســتعراض أهــم التحديــات األخالقيــة واملهنيــة املرتبطــة بهــا ،وكذلــك تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول
عليهــا مــن خــال إجابــات أفــراد العينــة مــن الصحفيــن األردنيــن عــى أداة الدراســة املتمثلــة باســتبانة تــم
تطويرهــا مــن قبــل الباحــث.
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مجتمع وعينة الدراسة
تك ـ ّون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الصحفيــن األردنيــن املســجلني يف نقابــة الصحفيــن ،البالــغ عددهــم
( )1360يف العــام  .2020وقــد تــم االعتــاد عــى ع ّينــة عشــوائية بســيطة مــن مجتمــع الدراســة بواقــع ()350
صحفي ـاً مســجالً يف النقابــة ،شــكلوا مــا نســبته ( )25.7%تقريب ـاً مــن مجتمــع الدراســة ،ونظــرا ً للظــروف
املتعلقــة بجائحــة كورونــا ،فقــد عمــد الباحــث إىل توزيــع أداة الدراســة (االســتبانة) عــى العينــة بطريقتــن:
األوىل إلكرتونيــة مــن خــال برنامــج ( ،)google driveوالثانيــة مــن خــال الحضــور إىل نقابــة الصحفيــن
وتســليم االســتبانة باليــد للصحفيــن ،وفيــا يــأيت خصائصهــم الشــخصية والوظيفيــة:
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس

الفئة العمرية

املستوى التعليمي

املؤسسة اإلعالمية

الخربة يف العمل الصحفي

نوع الوظيفة

املتغري
ذكر

التكرار
278

النسبة
79.4%

املجموع
أقل من  25سنة
من  -25أقل من  35سنة
من  – 35اقل من  45سنة
من  45اىل  55سنة
أكرث من  55سنة
املجموع
دبلوم وأقل
بكالوريوس
دراسات عليا (ماجستري ودكتوراه)
املجموع
حكومية
خاصة
مشرتكة
املجموع
أقل من  5سنوات
من  10 – 5سنوات
أكرث من  10سنوات
املجموع
محرر
مصور
مراسل صحفي
مع ّد
مذيع
أخرى
املجموع

350
40
60
110
80
60
350
53
286
11
350
73
268
9
350
56
166
128
350
56
48
157
41
27
21
350

100%
11.4%
17.1%
31.4%
22.9%
17.1%
100%
15.1%
81.7%
3.1%
100%
20.9%
76.6%
2.6%
100%
16.0%
47.4%
36.6%
100%
16.0%
13.7%
44.9%
11.7%
7.7%
6.0%
100%

أنثى

72

20.6%
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يتضــح مــن خــال الجــدول ( )1أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــن هــم مــن الذكــور ،حيــث بلــغ
عددهــم ( )278صحفيـاً ،شــكلوا مــا نســبته ( ،)79.4%يف حــن أ ّن عــدد اإلنــاث بلــغ ( )72صحفيــة ،شــكلن مــا
نســبته ( ،)20.6%وأن مــا نســبته ( )31.4%مــن عينــة الدراســة مــن الصحفيــن كانــوا ضمــن الفئــة العمريــة
(مــن  45 – 35ســنة) ،وهــم أكــر نســبة مــن بــن الفئــات العمريــة ،يليهــم مــن هــم ضمــن الفئــة ( 45-أقــل
مــن  55ســنة) وبنســبة ( ،)22.9%يليهــم ذوو الفئــة العمريــة (مــن  – 25أقلمــن  35ســنة) و (أكــر مــن
 55ســنة) وبنفــس النســبة البالغــة ( ،)17.1%ويف املرتبــة األخــرة مــن هــم ضمــن الفئــة العمريــة (أقــل
مــن  25ســنة) ،بنســبة بلغــت ( .)11.4%كــا يتضــح أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــن كانــوا
مــن حملــة شــهادات البكالوريــوس ،حيــث بلــغ عددهــم ( )286صحفيـاً ،شــكلوا مــا نســبته ( ،)81.7%يليهــم
حملــة شــهادات الدبلــوم وأقــل ،بنســبة ( ،)15.1%وجــاء حملــة الشــهادات العليــا (ماجســتري ودكتــوراه)
مــن املســتثمرين يف املرتبــة األخــرة بنســبة ( .)3.1%وأن معظــم الصحفيــن عينــة الدراســة يعملــون يف
مؤسســات إعالميــة خاصــة ،حيــث شــكلوا مــا نســبته ( ،)76.6%وأن مــا نســبته ( )20.9%منهــم يعملــون
يف مؤسســات إعالميــة حكوميــة ،ومــا نســبته ( )2.6%يعملــون يف مؤسســات إعالميــة مشــركة حكوميــة
وخاصــة.
كــا أ ّن مــا نســبته ( )47.4%مــن الصحفيــن لديهــم خــرات يف العمــل الصحفــي تــراوح مــا بــن (10-5
ســنوات) ،ومــا نســبته ( )36.6%لديهــم خــرة ألكــر مــن  10ســنوات يف العمــل الصحفــي ،ومــا نســبته
( )16.0%لديهــم خــرة ألقــل مــن  5ســنوات .وأن معظــم الصحفيــن عينــة الدراســة يف وظيفــة (مراســل
صحفــي) ،حيــث بلــغ عددهــم ( )157مراسـاً صحفيـاً ،شــكلوا مــا نســبته ( ،)44.9%يليهــم املحــررون بنســبة
( ،)16.0%ويليهــم املصــورون بنســبة ( ،)13.7%يليهــم امل ُ ِع ـدُّون الصحفيــون بنســبة ( ،)11.7%يليهــم
املذيعــون بنســبة ( ،)7.7%ويف املرتبــة األخــرة مــن هــم ضمــن الفئــات الوظيفيــة األخــرى التــي مل تذكــر
ضمــن فئــات التحليــل بنســبة (.)6.0%
أداة الدراسة
قــام الباحــث بتصميــم أداة للدراســة تتمثــل يف اســتبانة وزعــت عــى عينة الدراســة من الصحفيــن األردنيني،
حيــث تــم االعتــاد عــى مجموعــة مــن األبعــاد ،كل بعــد يتضمــن مجموعــة مــن الفقــرات ترتبــط بتســاؤالت
وأهــداف الدراســة ،واســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت ال ُخــايس ( )Likert/ Five Scaleبهــدف قيــاس آراء
أفــراد عينــة الدراســة ,وذلــك بوضــع إشــارة ( )أمــام اإلجابــة التــي تعكــس درجــة موافقتهــم ،وقــد تــم إعطــاء
كل فقــرة مــن فقــرات أداة الدراســة درجــة لتتـ ّم معالجتهــا إحصائيـاً عــى النحــو اآليت:
محايد = 3
		
موافق = 4
موافق بشدة = 		5
غري موافق بشدة = 1
			
غري موافق = 2
وبنــاء عليــه تــم اعتــاد املقيــاس التــايل للحكــم عــى املتوســطات الحســابية ملســتوى التقييــم ،وحســب
املعادلــة اآلتيــة:
( ،1.33 = 3/)1-5وبذلك تكون املتوسطات الحسابية كام يأيت:
أوالً( :أقل من  )2.33درجة منخفضة.
ثانياً( :من  – 2.33أقل من  )3.67درجة متوسطة.
ثالثاً( :من  )5 – 3.67درجة مرتفعة.
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صدق وثبات أداة الدراسة

تــم التحقــق مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة مــن خــال صــدق البنــاء ،باإلضافــة إىل ثبــات معامــل كرونبــاخ
ألفــا ،وكــا يــي:

صدق البناء ()Validity

ويقصــد بهــذا الصــدق مــدى تعبــر فقــرات كل مــن متغــرات الدراســة عــن املتغــر الــذي تنتمــي إليــه ،وقــد

انصــب االهتــام عــى التأكــد مــن أ َّن كل متغــر مــن متغــرات الدراســة ممثــل بشــكل دقيــق مبجموعــة
َّ

ـاس
مــن الفقــرات أو العبــارات بصــورة مناســبة ،وأن هــذه الفقــرات تقيــس بالفعــل هــذا املتغــر ،وتــم قيـ ُ
صــدقِ محتــوى االســتبانة ِم ـ ْن خــال قيــاس العالقــة بــن كل فقــرة واملحــور الــذي تنتمــي إليــه ،واســتبعاد
الفقــرات التــي يكــون معامــل ارتباطهــا ضعيف ـاً باالعتــاد عــى عالقــات االرتبــاط التــي تزيــد عــى ()95%

وتكــون داللتهــا اإلحصائيــة مهمــة عنــد مســتوى ( ،)α ≥ 0.05وكــا يــي:

أوالً -فقرات (مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت)
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

جدول ( :)2صدق البناء لفقرات مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت

معامل االرتباط
0.33
0.57
0.77
0.85
0.47
0.36
0.72

* ّ
دال إحصائياً عند املستوى (.)0.05

الفقرة
8
9
10
11
12
13
14

مستوى الداللة
*0.02
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.01
**0.00

معامل االرتباط
0.62
0.66
0.68
0.72
0.59
0.69
0.93

مستوى الداللة
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

** ّ
دال إحصائياً عند املستوى (.)0.01

مــن الجــدول الســابق يتضــح أن معامــات االرتبــاط لفقــرات (مفهــوم ومجــاالت صحافــة الروبــوت) تراوحــت

مــا بــن ( )0.33و ( ،)0.93وهــي دالــة إحصائيـاً عنــد املســتوى ( )0.01واملســتوى ( ،)0.05وهــذا يشــر إىل
ـوي لهــذه املجموعــة مــن الفقــرات.
وجــود اتســاق داخــي قـ ّ
ثانياً -فقرات (إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت)
الفقرة
1
2
3
4
5
6

جدول ( :)3صدق البناء لفقرات (إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت)

معامل االرتباط
0.76
0.88
0.77
0.79
0.72
0.88

مستوى الداللة
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

** ّ
دال إحصائياً عند املستوى (.)0.01

الفقرة
7
8
9
10
11
12

معامل االرتباط
0.93
0.88
0.66
0.68
0.75
0.75

مستوى الداللة
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
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مــن الجــدول الســابق يتضــح أن معامــات االرتبــاط لفقــرات (إيجابيــات وســلبيات صحافــة الروبــوت) تراوحــت

مــا بــن ( )0.66و( ،)0.93وهــي دالــة إحصائيـاً عنــد املســتوى ( ،)0.01وهــذا يشــر إىل وجــود اتســاق داخــي
قــوي لهــذه املجموعــة مــن الفقــرات.

ثالثاً -فقرات (التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت)
جدول ( :)4صدق البناء لفقرات (التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت)

معامل االرتباط
0.69
0.78
0.77
0.79
0.83
0.89

الفقرة
1
2
3
4
5
6

مستوى الداللة
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

الفقرة
7
8
9
10
11
12

معامل االرتباط
0.78
0.85
0.72
0.70
0.78
0.79

مستوى الداللة
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00
**0.00

** ّ
دال إحصائياً عند املستوى (.)0.01
مــن الجــدول الســابق يتضــح أ ّن معامــات االرتبــاط لفقــرات (التحديــات املهنيــة واألخالقيــة لصحافــة
الروبــوت) تراوحــت مــا بــن ( )0.69و ( ،)0.89وهــي دالــة إحصائي ـاً عنــد املســتوى ( ،)0.01وهــذا يشــر إىل
وجــود اتســاق داخــي قــوي لهــذه املجموعــة مــن الفقــرات.
ثبات أداة الدراسة

تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة بحســاب االتســاق الداخــي وفــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا لــكل مجــال،
وللمعــدل ككل لفقــرات أداة الدراســة (االســتبانة) ،وكــا يــي:

أوالً -ثبات فقرات (مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت)

تــم قيــاس الثبــات ملجــاالت (مفهــوم ومجــاالت صحافــة الروبــوت) كل عــى حــدة ،ومــن ثــم قيــاس الثبــات
للفقــرات ككل ،وذلــك حســب معامــل (كرونبــاخ – ألفــا) ،ويبــن الجــدول ( )5نتائــج الثبــات:
جدول ( :)5ثبات مجاالت (مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)350

املجال
املجال األول :مفهوم صحافة الروبوت
املجال الثاين :مجاالت صحافة الروبوت
الفقرات ككل

عدد العبارات
8
6
14

معامل ألفا كرونباخ
0.891
0.916
0.912

تشــر نتائــج الجــدول الســابق إىل أن معامــل كرونبــاخ ألفــا لجميــع مجــاالت (مفهــوم ومجــاالت صحافــة
ـل ثبـ ٍ
ـات أكــر مــن ( )0.70مقبــوالً ،كــا أن
الروبــوت) بلــغ ( )0.912وهــو مــؤرش عــى الثبــات ،ويعــد معامـ َ

معامــات كرونبــاخ ألفــا لتلــك املجــاالت كل عــى حــدة كان مرتفعــاً ،حيــث بلــغ ( )0.891ملجــال مفهــوم
صحافــة الروبــوت ،و ( )0.916ملجــال مجــاالت صحافــة الروبــوت ،وهــذا مــا يشــر إىل الثبــات.
ثانياً -ثبات فقرات(إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت)

تــم قيــاس الثبــات ملجــاالت (إيجابيــات وســلبيات صحافــة الروبــوت) كل عــى حــدة ،ومــن ثــم قيــاس الثبــات
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ككل ،وذلــك حســب معامــل (كرونبــاخ – ألفــا) ،ويبــن الجــدول ( )6نتائــج الثبــات:
جدول ( :)6ثبات مجاالت (إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)350

املجال
املجال األول :إيجابيات صحافة الروبوت
املجال الثاين :سلبيات صحافة الروبوت
الفقرات ككل

عدد العبارات
6
6
18

معامل ألفا كرونباخ
0.921
0.905
0.922

تشــر نتائــج الجــدول الســابق إىل أن معامــل كرونبــاخ ألفــا لجميــع مجــاالت (إيجابيــات وســلبيات صحافــة
الروبــوت) بلــغ ( )0.922وهــو مــؤرش عــى الثبــات ،ويعــد معامــل ثبــات أكــر مــن ( )0.70مقبــوالً ،كــا أن
معامــات كرونبــاخ ألفــا للمجــاالت كل عــى حــدة كان مرتفعـاً ،حيــث بلــغ ( )0.921ملجــال إيجابيــات صحافــة
الروبــوت ،و ( )0.905ملجــال ســلبيات صحافــة الروبــوت ،وهــذا مــا يشــر إىل الثبــات.

ثالثاً -ثبات فقرات (التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت)

تــم قيــاس الثبــات ملجــاالت (التحديــات املهنيــة واألخالقيــة لصحافــة الروبــوت) كل عــى حــدة ،ومــن ثــم
قيــاس الثبــات ككل ،وذلــك حســب معامــل (كرونبــاخ – ألفــا) ،ويبــن الجــدول ( )15-3نتائــج الثبــات:
جدول ( :)7ثبات مجاالت (التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت) باستخدام معامل ألفا لكرونباخ (ن=)350

املجال
املجال األول :التحديات املهنية لصحافة
الروبوت
املجال الثاين :التحديات األخالقية لصحافة
الروبوت
الفقرات ككل

عدد العبارات
6

معامل ألفا كرونباخ
0.891

6

0.912

18

0.934

تشــر نتائــج الجــدول الســابق إىل أن معامــل كرونبــاخ ألفــا لجميــع مجــاالت (التحديــات املهنيــة واألخالقيــة
لصحافــة الروبــوت) بلــغ ( )0.934وهــو مــؤرش عــى الثبــات ،ويعــد معامــل ثبــات أكــر مــن ( )0.70مقبــوالً،
كــا أن معامــات كرونبــاخ ألفــا للمجــاالت كل عــى حــدة كان مرتفعـاً ،حيــث بلــغ ( )0.891ملجــال التحديــات
املهنيــة لصحافــة الروبــوت ،و ( )0.912ملجــال التحديــات األخالقيــة لصحافــة الروبــوت ،وهــذا مــا يشــر إىل
الثبــات.

تحليل أسئلة الدراسة

للتعــرف عــى تقديــرات أفــراد العينــة مــن الصحفيــن األردنيــن عــى محــاور الدراســة ومجاالتهــا واإلجابــة

عــن أســئلتها ،تــم احتســاب املتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات املعياريــة إلجاباتهــم ،وجــاءت النتائــج كــا
توضحهــا الجــداول اآلتيــة:

اإلجابة عن السؤال األول( :هل يدرك الصحفيون األردنيون مفهوم صحافة الروبوت؟)

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة
الدراســة عــن الفقــرات املتعلقــة بالســؤال األول ،والجــدول رقــم ( )8يظهــر هــذه النتائــج.
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التحدّ يات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين

جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مفهوم صحافة الروبوت مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

1

صحافة الروبوت هي العمل عىل جمع املعلومات وتصنيفها
وكتابتها يف شكل أخبار وتقارير إخبارية كاملة بطريقة آلية.

4.14

0.78

مرتفعة

3

الروبوت الصحفي هو ابتكار جديد يف العمل الصحفي ،تستخدم
فيه الخوارزميات لتوليد األخبار دون تدخل البرش

4.12

0.73

مرتفعة

6

جمع املعلومات وتصنيفها وكتابتها يف شكل أخبار وتقارير
إخبارية كاملة بطريقة آلية.

4.00

0.95

مرتفعة

7

الصحافة املعتمدة عىل الخوارزميات يف توليد اللغة الطبيعية
التي تدعمها تطبيقات الذكاء االصطناعي لتحويل البيانات تلقائياً
إىل قصص إخبارية.

3.97

0.94

مرتفعة

8

الصحافة التي تنتج األخبار من خالل برامج الذكاء االصطناعي،
بوساطة اآلالت بدالً من املراسلني البرشيني.

3.93

0.88

مرتفعة

2

االستعانة بـ"روبوتات ذك َّية ملساعدة املؤسسات اإلعالمية يف
تنفيذ بعض مهام الصحفيني

3.88

0.78

مرتفعة

4

إنتاج األخبار من البيانات املنظمة بوساطة الحاسوب وبدون
تدخل البرش.

3.72

0.90

مرتفعة

5

عملية الجمع بني الخوارزميات والبيانات واملعرفة املنبثقة عن
العلوم االجتامعية الستكامل وظيفة املساءلة يف العمل الصحفي

3.69

0.99

مرتفعة

معدل األوساط الحسابية

3.93

0.86

مرتفعة

تشــر نتائــج الجــدول ( )8إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات مفهــوم صحافــة
الروبــوت تراوحــت مــا بــن ( ،)4.14-3.69وجــاءت الفقــرة رقــم ( )1التــي تنــص عــى أن( :صحافــة الروبــوت
هــي العمــل عــى جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة
آليــة) يف املرتبــة األوىل ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( )4.14وبأهميــة نســبية مرتفعــة ،بينــا جــاءت الفقــرة
رقــم ( )5التــي تنــص عــى أن( :عمليــة الجمــع بــن الخوارزميــات والبيانــات واملعرفــة املنبثقــة عــن العلــوم
االجتامعيــة الســتكامل وظيفــة املســاءلة يف العمــل الصحفــي) يف املرتبــة األخــرة ،مبتوســط حســايب
بلــغ ( )3.69وبأهميــة نســبية مرتفعــة كذلــك .كــا تشــر البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط
الحســايب لفقــرات مفهــوم صحافــة الروبــوت ككل بلــغ ( ،)3.93وبأهميــة نســبية مرتفعــة .وهــذا يشــر إىل
أ ّن هنــاك مســتوى مرتفع ـاً مــن إدراك الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت.
اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين( :مــا أهــم املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــن
األردنيــن؟) لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات
أفــراد عينــة الدراســة عــن الفقــرات املتعلقــة بالســؤال الثــاين ،والجــدول رقــم ( )9يظهــر هــذه النتائــج.
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جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجاالت الصحافة اإللكرتونية مرتبة
تنازلياً

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

13

تقوم صحافة الروبوت بتغطية تقارير الجرائم وإحصاءاتها
املختلفة.

3.96

0.99

مرتفعة

9

تستند صحافة الروبوت عىل استخدام الخوارزميات يف الكمبيوتر
لتحويل البيانات الخام إىل قصص إخبارية تبدو وكأنها قصص قد
كتبها اإلنسان.

3.94

0.83

مرتفعة

10

تستخدم صحافة الروبوت بكرثة يف املجال الريايض من خالل
تقديم اإلحصاءات الرياضية.

3.86

0.88

مرتفعة

14

تقوم صحافة الروبوت بتغطية تقارير الطقس واملناخ
وإحصاءاتها املختلفة.

3.86

0.87

مرتفعة

12

تعمل صحافة الروبوت عىل أمتتة عملية توليد القصص حول
أرباح الرشكات ونرش بياناتها.

3.81

0.91

مرتفعة

11

تستخدم صحافة الروبوت لنرش األخبار حول التقارير املالية ،حيث
رسعة تقديم املعلومات هي القيمة الرئيسة املقرتحة.

3.75

0.78

مرتفعة

معدل األوساط الحسابية

3.85

0.87

متوسطة

تشــر نتائــج الجــدول ( )9إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات مجــاالت صحافــة
الروبــوت تراوحــت مــا بــن ( ،)3.96 3.75-وجــاءت الفقــرة رقــم ( )13التــي تنــص عــى أنــه( :تقــوم صحافــة
الروبــوت بتغطيــة تقاريــر الجرائــم وإحصاءاتها املختلفة ).يف املرتبة األوىل ،ومبتوســط حســايب بلغ ()3.96
وبأهميــة نســبية مرتفعــة ،بينــا جــاءت الفقــرة رقــم ( )11التــي تنــص عــى أنــه( :تســتخدم صحافــة الروبــوت
لنــر األخبــار حــول التقاريــر املاليــة ،حيــث رسعــة تقديــم املعلومــات هــي القيمــة الرئيســة املقرتحــة) يف
املرتبــة األخــرة ،مبتوســط حســايب بلــغ ( )3.75وبأهميــة نســبية مرتفعــة.
وتشــر البيانــات يف الجــدول نفســه إىل أن املتوســط الحســايب للفقــرات ككل بلــغ ( ،)3.85وبدرجــة تطبيــق
مرتفعــة ،وهــذا يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينــة مــن الصحفيــن األردنيــن عــى مجموعــة مجــاالت صحافــة
الروبــوت التــي ذكــرت ضمــن فئــات التحليــل.

اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث( :مــا إيجابيــات وســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــن
األردنيــن؟)

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة
الدراســة عــى الفقــرات املتعلقــة بالســؤال الثــاين ،والجــدوالن رقــم ( )10و ( )11يظهــران هــذه النتائــج.
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
التحدّ يات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين

جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات إيجابيات صحافة الروبوت مرتبة
تنازلياً

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

1

تسهم صحافة الروبوت يف توسيع نطاق التغطية اإلخبارية برسعة
كبرية.

3.82

0.77

مرتفعة

2

تساعد صحافة الروبوت يف تلخيص املقاالت الطويلة ووضعها
بشكل مخترص من خالل الرتكيز عىل النقاط الرئيسة فيها.

3.77

0.91

مرتفعة

6

تسهم صحافة الروبوت يف خلق وعي وتعاون دويل بأهمية
وخطورة اإلعالم يف إحداث تغيريات ضخمة.

3.72

0.90

مرتفعة

4

تعمل صحافة الروبوت عىل التقليل من العنرص البرشي يف
عملية إنشاء املحتوى.

3.69

0.82

مرتفعة

3

تساعد صحافة الروبوت يف الوصول إىل البيانات الضخمة
وتحديثها بشكل فوري ومستمر ورسيع.

3.68

0.83

مرتفعة

5

تساعد صحافة الروبوت الصحفيني يف إنشاء مقاطع فيديو
قصرية يف ثوانٍ .

3.67

0.91

مرتفعة

معدل األوساط الحسابية

3.72

0.85

مرتفعة

تشــر نتائــج الجــدول الســابق إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات إيجابيــات
انتشــار صحافــة الروبــوت تراوحــت مــا بــن ( ،)3.82 3.67-وجــاءت الفقــرة رقــم ( )1التــي تنــص عــى أنــه:
(تســهم صحافــة الروبــوت يف توســيع نطــاق التغطيــة اإلخباريــة برسعــة كبــرة) يف املرتبــة األوىل،
ومبتوســط حســايب بلــغ ( )3.82وبأهميــة نســبية مرتفعــة ،بينــا جــاءت الفقــرة رقــم ( )5التــي تنــص عــى

أنــه( :تســاعد صحافــة الروبــوت الصحفيــن يف إنشــاء مقاطــع فيديــو قصــرة يف ثــوانٍ ) يف املرتبــة األخــرة،
مبتوســط حســايب بلــغ ( )3.67وبأهميــة نســبية مرتفعــة.
كــا تشــر البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب لدرجــة أهميــة إيجابيــات صحافــة
الروبــوت ككل بلــغ ( ،)3.72وبأهميــة نســبية مرتفعــة ،وهــذا يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينــة مــن
الصحفيــن األردنيــن عــى إيجابيــات انتشــار صحافــة الروبــوت املذكــورة ضمــن فئــات التحليــل.
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مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .مازن الفداوي
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات سلبيات صحافة الروبوت مرتبة
تنازلياً

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

12

ال ميكن أن تكون صحافة الروبوت بنفس الدرجة التي يكون فيها
اإلنسان مبدعاً ،وال متتلك القدرة عىل الخروج إىل امليدان وإجراء
املقابالت مع الناس.

4.12

0.85

مرتفعة

11

دخول الروبوت إىل لعمل اإلعالمي يتطلب وضع مواثيق أخالقية
جديدة ،تتحمل فيها املؤسسة ما يرتتب عىل أخطاء الدقة
والتوازن والشفافية.

4.00

0.88

مرتفعة

تسهم صحافة الروبوت يف فقدان عدد هائل من فرص العمل
الصحفية ملصلحة اآلالت الذكية.

3.95

0.91

مرتفعة

10

قد تكون أداة لبعض األعامل الضارة ،وكبت حرية بعض وسائل
اإلعالم ،عن طريق بث رسائل “منطية” واحدة ثابتة.

3.89

0.90

مرتفعة

9

تسهم صحافة الروبوت يف فقدان عدد هائل من فرص العمل
الصحفية ملصلحة اآلالت الذكية.

3.77

0.82

مرتفعة

معدل األوساط الحسابية

3.95

0.86

مرتفعة

تشــر نتائــج الجــدول الســابق إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات ســلبيات
صحافــة الروبــوت تراوحــت مــا بــن ( ،)4.12 3.77-وجــاءت الفقــرة رقــم ( )12التــي تنــص عــى أنــه( :ال ميكــن
أن تكــون صحافــة الروبــوت بنفــس الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدعـاً ،وال متتلــك القــدرة عــى الخــروج
إىل امليــدان وإجــراء املقابــات مــع النــاس) يف املرتبــة األوىل ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( )4.12وبأهميــة
نســبية مرتفعــة ،بينــا جــاءت الفقــرة رقــم ( )9التــي تنــص عــى أنــه( :تســهم صحافــة الروبــوت يف فقــدان
عــدد هائــل مــن فــرص العمــل الصحفيــة ملصلحــة اآلالت الذكيــة) يف املرتبــة األخــرة ،مبتوســط حســايب
بلــغ ( )3.69وبأهميــة نســبية مرتفعــة .كــا تشــر البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب
لدرجــة أهميــة فقــرات ســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت ككل بلــغ ( ،)3.88وبأهميــة نســبية مرتفعــة .وهــذا
يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينــة عــى ســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت املذكــورة ضمــن فئــات التحليــل.
اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع( :مــا أهــم التحديــات املهنيــة واألخالقيــة املرتبطــة بصحافــة الروبــوت مــن وجهــة
نظــر الصحفيــن األردنيــن؟)
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة
الدراســة عــن الفقــرات املتعلقــة بالســؤال الخامــس ،والجــدول رقــم ( )12يظهــر هــذه النتائــج.
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
التحدّ يات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين

جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات التحديات املهنية لصحافة الروبوت
مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

3

ال ميكن لتقنيات الذكاء الصناعي يف صحافة الروبوت التمييز بني
ما إذا كانت املدخالت التي تتلقاها دقيقة أو غري دقيقة.

3.99

0.87

مرتفعة

1

ال تستطيع صحافة الروبوت صنع الجو املطلوب إللهام ردود
الفعل العاطفية للقراء أو املشاهدين أو املستمعني.

3.98

0.91

مرتفعة

2

عدم وجود زوايا إنسانية يف النصوص التي يتم إنشاؤها من قبل
صحافة الروبوت.

3.96

0.95

مرتفعة

4

عدم قدرة تقنيات الذكاء الصناعي يف صحافة الروبوت عىل رشح
مخرجاتها :ما كتبته ،ما فعلته ،أو كيف وصلت إىل هنا.

3.81

0.90

مرتفعة

6

الجودة املنخفضة من حيث االعتبارات الرسدية للقصص
اإلخبارية التي تنتجها صحافة الروبوت.

3.72

0.94

مرتفعة

5

تتطلب صحافة الروبوت كميات كبرية من البيانات ملعرفة ما
يجب أن تكون عليه االستجابة الصحيحة.

3.70

0.95

مرتفعة

معدل األوساط الحسابية

3.86

0.92

مرتفعة

تشــر نتائــج الجــدول ( )12إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات مجــال التحديــات
املهنيــة لصحافــة الروبــوت تراوحــت مــا بــن ( ،)3.99-3.70وجــاءت الفقــرة رقــم ( )3التــي تنــص عــى أنــه( :ال
ميكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت التمييــز بــن مــا إذا كانــت املدخــات التــي تتلقاهــا
دقيقــة أو غــر دقيقــة) يف املرتبــة األوىل ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( )3.99وبأهميــة مرتفعــة ،بينــا جــاءت
الفقــرة رقــم ( )5التــي تنــص عــى أنــه( :تتطلــب صحافــة الروبــوت كميــات كبــرة مــن البيانــات ملعرفــة مــا
يجــب أن تكــون عليــه االســتجابة الصحيحــة) يف املرتبــة األخــرة ،مبتوســط حســايب بلــغ ( )3.70وبأهميــة
نســبية مرتفعــة.
كــا تشــر البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب لفقــرات التحديــات املهنيــة لصحافــة
الروبــوت ككل بلــغ ( ،)3.86وبأهميــة نســبية مرتفعــة .وهــذا يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينة عــى مجموعة
التحديــات املهنيــة التــي تواجــه صحافــة الروبــوت املذكــورة ضمــن فئــات التحليــل.
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مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .مازن الفداوي
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات التحديات األخالقية
مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرة

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

8

عدم القدرة عىل مساءلة تقنيات الذكاء الصناعي من الناحية
القانونية.

3.96

0.89

مرتفعة

7

عدم القدرة عىل التحقق من صدق أو زيف املعلومات املدمجة
يف برمجيات الذكاء االصطناعي التي تعتمد عليها صحافة
الروبوت.

3.95

0.86

مرتفعة

10

إعفاء اآللة أو الربنامج يف صحافة الروبوت من املسؤولية
كونه ليس شخصاً طبيعياً وال يتمتع بالوعي وال ميكن سجنه أو
معاقبته.

3.89

0.91

مرتفعة

12

عدم الثقة يف األخبار الناتجة عن الكم الهائل من املعلومات دون
تدخل البرش.

3.88

0.99

مرتفعة

9

عدم القدرة عىل حامية البيانات من طرف حقوق املؤلف يف
املعلومات املتاحة لصحافة الروبوت؟

3.85

0.91

مرتفعة

11

التحيز يف إنشاء القصص اإلخبارية وقدرة املسؤول عن اآللة عىل
توجيهها نحو اتجاه معني.

3.69

0.89

مرتفعة

معدل األوساط الحسابية

3.87

0.93

مرتفعة

تشــر نتائــج الجــدول الســابق إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقرات مجــال التحديات
األخالقيــة التــي تواجــه صحافــة الروبــوت تراوحــت مــا بــن ( ،)3.96 3.69-وجــاءت الفقــرة رقــم ( )8التــي تنــص
عــى( :عــدم القــدرة عــى مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعــي مــن الناحيــة القانونيــة) يف املرتبــة األوىل،
ومبتوســط حســايب بلــغ ( )3.96وبأهميــة نســبية مرتفعــة ،بينــا جــاءت الفقــرة رقــم ( )11والتــي تنــص عــى
أن( :التحيــز يف إنشــاء القصــص اإلخباريــة وقــدرة املســؤول عــن اآللــة عــى توجيههــا نحــو اتجــاه معــن) يف
املرتبــة األخــرة ،مبتوســط حســايب بلــغ ( )3.69وبأهميــة نســبية مرتفعــة.
كــا تشــر البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب لفقــرات مجــال التحديــات املهنيــة
لصحافــة الروبــوت ككل بلــغ ( ،)3.87وبأهميــة نســبية مرتفعــة .وهــذا يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينــة عــى
مجموعــة التحديــات األخالقيــة التــي تواجــه صحافــة الروبــوت املذكــورة ضمــن فئــات التحليــل.
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مناقشة النتائج
مناقشــة نتائــج الســؤال األول :أظهــرت النتائــج أن هنــاك مســتوى مرتفعـاً مــن إدراك الصحفيــن األردنيــن
ملفهــوم صحافــة الروبــوت ،وهــذا مــا أشــارت إليــه متوســطات إجاباتهــم عــن الفقــرات املتعلقــة مبفهــوم
صحافــة الروبــوت والبالغــة ( ،)3.93أي معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــن األردنيــن اتفقــوا عــى
أ َّن صحافــة الروبــوت هــي تلــك الصحافــة التــي تعمــل عــى جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف
شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة آليــة ،وذلــك عــن طريــق مــا يســمى بالروبــوت الصحفــي القائــم
عــى الخوارزميــات لتوليــد األخبــار التلقائيــة دون تدخــل البــر ،كــا اتفقــوا كذلــك بــأن صحافــة الروبــوت
هــي تلــك الصحافــة القامئــة عــى جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة
كاملــة بطريقــة آليــة ،أو أنهــا الصحافــة املعتمــدة عــى الخوارزميــات يف توليــد اللغــة الطبيعيــة التــي
تدعمهــا تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي لتحويــل البيانــات تلقائيـاً إىل قصــص إخباريــة .ويفــر الباحــث هــذه
النتيجــة بارتفــاع إدراك الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت يف االنتشــار الواســع لتكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــال ،وأن هــذه االنتشــار يف التكنولوجيــا قــد وصــل إىل الجميــع ،وأصبــح وثيــق الصلــة
بــكل النــاس ،وأن تقنيــات الــذكاء الصناعــي التــي تقــوم عليهــا صحافــة الروبــوت هــي تقنيات اخرتقــت تقنيات
املؤسســات اإلخباريــة العامليــة بقــوة ،ونجحــت يف إنتــاج اآلالف مــن القصــص اإلخباريــة دون تدخــل بــري
بــدءا ً مــن جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وانتهــا ًء بتحريرهــا ونرشهــا.
وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة الورقــي وبعــي ( )2019التــي بينــت نتائجهــا أن
ـي وصحافــة الروبــوت،
معظــم اإلعالميــن الذيــن تــم اســتقصاؤهم يدركــون مفهــوم وأهميــة املذيــع اإلعالمـ ّ
كــا اتفقــت مــع نتيجــة دراســة الرصايــرة وطومــار ( )2018التــي بينــت نتائجهــا أ ّن صحافــة الروبــوت أصبحــت
واقعـاً يجــب التعامــل معــه باعتبــاره ظاهــرة ال ميكــن تجاهلهــا أو التقليــل مــن أهميتهــا.
واختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة أنتونــو وكياريزيــز ( ،) Antono &Kyriazis, 2018التــي
أظهــرت نتائجهــا أ َّن معظــم الصحفيــن اليونانيــن ليســوا عــى درايــة تامــة بصحافــة الروبــوت مبــا نســبته
( )71%منهــم ،كــا اختلفــت مــع نتيجــة دراســة دايــون وآخريــن ( ،)Daewon, et al., 2018التــي بينــت
نتائجهــا مــا نســبته ( )53%مــن الصحفيــن املبحوثــن ال يدركــون مفهــوم صحافــة الروبــوت بشــكل كامــل،
وكذلــك اختلفــت مــع نتيجــة دراســة ثورمــان وآخــرون ( ،)2017التــي بينــت نتائجهــا أن مــا نســبته ( )64%مــن
الصحفيــن العاملــن يف الصحافــة اإللكرتونيــة عينــة الدراســة ال يعرفــون آليــات وتقنيــات عمــل صحافــة
الروبــوت ،وقــد يعــود هــذا االختــاف يف النتائــج إىل الفــرة الزمنيــة التــي أجريــت فيهــا الدراســة الســابقة،
وهــي العــام ( )2018وأ ّن ظهــور صحافــة الروبــوت كان جديــدا ً يف تلــك الفــرة ،بينــا أجريــت الدراســة الحاليــة
يف العــام  ،2021حيــث انتــرت صحافــة الروبــوت بشــكلٍ أكــر ،وأصبــح معظــم الصحفيــن يدركــون
مفهومهــا بشــكلٍ أفضــل مــن الســابق.
مناقشــة نتائــج الســؤال الثــاين :أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك العديــد مــن املجــاالت التــي تغطيهــا
صحافــة الروبــوت ،ومــن أهــم هــذه املجــاالت مــن وجهــة نظــر الصحفيــن األردنيــن ،هــي :تقاريــر الجرائــم
وإحصاءاتهــا املختلفــة يف املرتبــة األوىل ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.96يليهــا تحويــل البيانــات الخام إىل
قصــص إخباريــة متنوعــة ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.94يليهــا املجــال الريــايض مــن أخبــار وإحصائيــات
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رياضيــة ،وتقاريــر الطقــس واملنــاخ ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.86يليهــا املجــال املــايل مــن خــال توليــد
القصــص حــول أربــاح الــركات ونــر بياناتها ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( .)3.81ويفرس الباحث هــذه النتيجة
يف أ َّن أســاس عمــل صحافــة الروبــوت هــو جمــع البيانــات بكميــات كبــرة وإنتــاج القصــص اإلخباريــة مــن
خــال هــذه البيانــات ،وأن تقاريــر الجرائــم وإحصاءاتهــا هــي العمــل الــذي بــدأت بــه صحافــة الروبــوت حســب
وذلــك ملــا تحويــه أخبــار الجرائــم مــن معلومــات كبــرة جــدا ً وأن التدخــل البــري يف عمليــة جمــع البيانــات
وتحليلهــا يحتــاج إىل جهــد ووقــت كبرييــن ،يف حــن أن الخوارزميــات املســتخدمة يف صحافــة الروبــوت
تســتطيع جمــع هــذه البيانــات وتحليلهــا يف وقــت قصــر جــدا ً وال تحتــاج إىل جهــد كبــر ،ويكــون الخطــأ فيهــا
شــبه معــدوم ،وهــذا مــا ينطبــق أيضـاً عــى تقاريــر الــركات ومنظــات األعــال والبيانــات املاليــة ،حيــث
يحتــاج املســتثمرون إىل تحليــل هــذه املعلومــات الكبــرة برسعــة التخــاذ قراراتهــم االســتثامرية ،وهــذا مــا
توفــره صحافــة الروبــوت اعتــادا ً عــى دراســة ( ،)Latoya, 2018وقــس عــى ذلــك أخبــار الطقــس واملنــاخ
واملجــال الريــايض .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة أنتونــو وكياريزيــز (،Antono & Kyriazis (2018
التــي بينــت نتائجهــا اســتخدام صحافــة الروبــوت يف وســائل اإلعــام الرياضيــة إلنتــاج التقاريــر الرياضيــة يف
دورة األلعــاب الرياضيــة يف اليونــان.
مناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث :فيــا يتعلــق بإيجابيــات انتشــار صحافــة الروبــوت :أظهــرت النتائــج أن هناك
مجموعــة مــن اإليجابيــات النتشــار صحافــة الروبــوت ،اتفــق معظــم أفــراد العينــة مــن الصحفيــن األردنيــن
عليهــا ،ومــن أهــم هــذه اإليجابيــات أن صحافــة الروبــوت تســهم يف توســيع نطــاق التغطيــة اإلخباريــة برسعــة
كبــرة ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.82وأنهــا تســاعد يف تلخيــص املقــاالت الطويلــة ووضعهــا بشــكل
مختــر مــن خــال الرتكيــز عــى النقــاط الرئيســة فيهــا ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.77باإلضافــة إىل
أنهــا تســهم يف خلــق وعــي وتعــاون دويل بأهميــة وخطــورة اإلعــام يف إحــداث تغيــرات ضخمــة (،)3.72
والوصــول إىل البيانــات الضخمــة وتحديثهــا بشــكل فــوري ومســتمر ورسيــع ،ومبتوســط حســايب بلــغ
( .)3.68ويفــر الباحــث هــذه النتيجــة يف أن الــذكاء الصناعــي الــذي تســتند عليــه صحافــة الروبــوت يف
عملهــا ســاعد عــى توســيع نطــاق التغطيــة برسعــة ،إذ إ َّن لديــه القــدرة عــى التفاعــل الفــوري مــع البيانات يف
الوقــت الحقيقــي مــع الخطــوط العريضــة للقصــة ،مــا ســاعد عــى توفــر رؤيــة أرسع وأوســع مؤكــدا ً بذلــك
إيجابيــات اســتخدام صحافــة الروبــوت ،وهــذا مــا أشــار إليــه عبــد الحميــد( . )2020كــا ميكــن لتقنيــات الــذكاء
الصناعــي أن تقلــل مــن العنــر البــري يف عمليــة إنشــاء املحتــوى ،إذ مت ِّكــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي
الصحفيــن مــن إنشــاء مقاطــع فيديــو قصــرة يف ثــوانٍ  ،أو جمــع معلومــات مــن مصــادر عــى أرض الواقــع،
وذلــك بحســب دراســة عبــد الظاهــر (.)2019
وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة حمــدي ( ،)2020التــي بينــت نتائجهــا أنــه مــن املحتمــل أن يجلب
الروبــوت الصحفــي مجموعــة مــن املهــارات الخاصــة بــه ،وأن صحافــة الروبــوت لهــا مســتقبل ناجــح يدلــل
عــى ذلــك توجــه العديــد مــن املؤسســات الصحفيــة إىل اســتخدام تقنيــة الخوارزميــات يف العمــل الصحفــي
لديهــا .وفيــا يتعلــق بســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت :أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك مجموعــة مــن
الســلبيات النتشــار صحافــة الروبــوت ،وقــد أجمــع معظــم أفــراد العيّنــة مــن الصحفيــن األردنيــن عــى
ـأي حــا ٍل مــن األحــوال أن تكــون صحافــة الروبــوت بنفــس
ذلــك ،ومــن أهــم تلــك الســلبيات :أنــه ال ميكــن بـ ِّ
الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدع ـاً ،وال متتلــك القــدرة عــى الخــروج إىل امليــدان وإجــراء املقابــات
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مــع النــاس ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)4.12وأن دخــول الروبــوت للعمــل اإلعالمــي يتطلــب وضــع مواثيــق
أخالقيــة جديــدة ،تتحمــل فيهــا املؤسســة مــا يرتتــب عــى أخطــاء الدقــة والتــوازن والشــفافية ،ومبتوســط
حســايب بلــغ ( ،)4.00باإلضافــة إىل أن صحافــة الروبــوت قــد تســهم يف فقــدان عــدد هائــل مــن فــرص
العمــل الصحفيــة ملصلحــة اآلالت الذكيــة ،ومبتوســط حســايب بلــغ (.)3.95
ويفــر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن التطــورات الحديثــة والراهنــة يف تقنيــات «الــذكاء االصطناعــي» تثــر
مخــاوف عديــدة حــول العــامل بشــأن فقــدان عــدد هائــل مــن فــرص العمــل ملصلحــة اآلالت الذكيــة ،كــا
ميكــن لصحافــة الروبــوت املعتمــدة عــى تقنيــات الــذكاء الصناعــي أن تُقــدِّم نتائــج ُمتح ِّيــزة خاصــة بهــا
اســتنادا ً عــى بيانــات يتــم تعمــد وضعهــا بهــدف التحليــل ،باإلضافــة إىل أن الروبوتــات مهــا بلغــت درجــة
تطورهــا وحداثــة التقنيــة املســتخدمة فيهــا ال ميكــن أن تكــون بنفــس درجــة اإلنســان أو الصحفــي مــن اإلبداع
والتكيــف وارتبــاط املشــاعر .وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجة دراســة حســناوي وســقوايل ( ،)2017التي
بينــت نتائجهــا أنــه بالرغــم مــن العــدد الكبــر لألخبــار التــي تنتجــه الخوارزميــات مــن مــواد إعالميــة ،إال أنهــا ال
تحتــوي عــى أفــكار جديــدة أو حتــى وجهــات نظــر ف ّعالــة ،بــل تقتــر عــى أداء أكــر املهــام الصحفيــة بســاطة

وروتينيــة .واتفقــت كذلــك مــع دراســة لوبيــز وبــران وعبــاد ( ،Lopez et al. (2019التــي بينــت نتائجهــا أن
صحافــة الروبــوت تؤثــر يف جــودة الصحافــة؛ إذ أدت إىل وجــود أخبــار مزيفــة ونرشهــا عــى نطــاق واســع.

مناقشــة نتائــج الســؤال الخامــس :فيــا يتعلــق بأهــم التحديــات املهنيــة :أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود
مجموعــة مــن التحديــات املهنيــة التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت ،حيــث اتفــق معظــم أفــراد عينــة الدراســة

مــن الصحفيــن األردنيــن عــى وجــود هــذه التحديــات ،ومــن أهمهــا :أنــه ال ميكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــي
يف صحافــة الروبــوت التمييــز بــن مــا إذا كانــت املدخــات التــي تتلقاهــا دقيقــة أو غــر دقيقــة ،ومبتوســط
حســايب بلــغ ( ،)3.99كــا أنــه ال تســتطيع صحافــة الروبــوت صنــع الجــو املطلــوب إللهــام ردود الفعــل
العاطفيــة للقــراء أو املشــاهدين واملســتمعني ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.98وعــدم وجود زوايا إنســانية
يف النصــوص التــي يتــم إنشــاؤها مــن قبــل صحافــة الروبــوت ،مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.96إضافــة إىل
عــدم قــدرة تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت عــى رشح مخرجاتهــا :مــا كتبتــه مــا فعلتــه ،أو
كيــف وصلــت إىل هنــا ،ومبتوســط حســايب بلــغ (.)3.81
ويفــر الباحــث هــذه النتيجــة أن صحافــة الروبــوت كمفهــوم جديــد وآليــة عمــل حديثــة يف املجــال
الصحفــي ،ومــع انتشــارها الواســع ،واعتــاد العديــد مــن املؤسســات اإلعالميــة الكبــرة عليهــا ،كان ال بــد
مــن ظهــور العديــد مــن التحديــات املهنيــة ،إذ إنــه واســتنادا ً عــى دراســة ( Aljazairi (2016أمكــن اكتشــاف

هــذه التحديــات عــى مســتويات متباينــة ،مــن بينهــا مســتوى البحــث عــن البيانــات ،فضــاً عــن أصالــة
الخوارزميــات املســتخدمة وموضوع ّيتهــا ومســتوى شــفافيتها ،وطــرق اســتخدام البيانــات ،ومــدى إســاءة
االســتخدام ،إضافــة إىل مســتوى القيــم واملنطــق الــذي تضمنتــه تعليــات الربمجيــة .ومتثلــت أوىل تلــك

يكــن
التحديــات يف مــا يتعلــق بصحــة املعلومــات املدمجــة يف برمجيــات الــذكاء االصطناعــي التــي ال ُ
التحقــق مــن صدقهــا أو زيفهــا إذا كانــت املعطيــات املــزودة بهــا غــر رقميــة؛ مــا يــؤدي إىل مخرجــات

98

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .مازن الفداوي

خاطئــة يف بعــض األحيــان ،وهــذا مــا أظهرتــه نتائــج دراســة عبــد الحميــد  )2020(.وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة
مــع نتيجــة دراســة الورقــي وبعــي ( ،)2019التــي بينــت نتائجهــا وجــود تحديــات مهنيــة يف االعتــاد عــى
صحافــة الروبــوت ،تتمثــل يف اعتامدهــا عــى قواعــد بيانــات منفــردة ومعزولــة ،وبيانــات كمية أحاديــة ال ُبعد،
باإلضافــة إىل صعوبــات التحقــق مــن تلــك البيانــات ،كــا اتفقــت مــع نتيجــة دراســة حســناوي وســقوايل
( ،)2017التــي أظهــرت نتائجهــا أنــه وعــى الرغــم مــن املزايــا التــي تقدمهــا صحافــة الروبــوت إال أنهــا تثــر
العديــد مــن التحديــات املهنيــة املتعلقــة بشــفافية املعلومــة ،ومســؤولية حقــوق النــر والتأليــف ،وعــدم
احــرام املعايــر األخالقيــة للصحافــة.
فيــا يتعلــق بأهــم التحديــات األخالقيــة :أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود مجموعــة مــن التحديــات األخالقيــة
التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت ،حيــث اتفــق معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــن األردنيــن عــى
وجــود هــذه التحديــات ،ومــن أهمهــا :عــدم القــدرة عــى مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعــي مــن الناحيــة
القانونيــة ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.96وكذلــك عــدم القــدرة عــى التحقــق مــن صــدق أو زيــف
املعلومــات املدمجــة يف برمجيــات الــذكاء االصطناعــي التــي تعتمــد عليهــا صحافــة الروبــوت ،ومبتوســط
حســايب بلــغ ( ،)3.95باإلضافــة إىل إعفــاء اآللــة أو الربنامــج يف صحافــة الروبــوت مــن املســؤولية كونــه

ليــس شــخصاً طبيعي ـاً وال يتمتــع بالوعــي وال ميكــن ســجنه أو معاقبتــه ،ومبتوســط حســايب بلــغ (،)3.89
وعــدم الثقــة يف األخبــار الناتجــة عــن الك ـ ّم الهائــل مــن املعلومــات دون تدخــل البــر ،ومبتوســط حســايب

بلــغ (.)3.88

ويفــر الباحــث هــذه النتيجــة يف أن أخالقيــات العمــل الصحفــي بشــكل عــا ّم تشــكل أحــد األســس الرئيســة
يف مهنــة الصحافــة ،ومــع التطــورات التكنولوجيــة واالجتامعيــة ،تغــرت القيــم واملســؤوليات املخصصــة

للصحافــة والصحفيــن وفقــاً لذلــك .ونظــرا ً للتقــدم يف تكنولوجيــا توليــد اللغــة الطبيعيــة ،أمكــن إنتــاج
أعــداد كبــرة مــن النصــوص تلقائ ّيـاً مــن البيانــات املنظمــة رقم ّيـاً .هــذه التحــوالت أدت إىل نشــوء تحديــات

أخالقيــة ،منهــا التحديــات األخالقيــة للمســاءلة الخوارزميــة مــع الرتكيــز عــى إعــداد التقاريــر اإلخباريــة حســب
دراســة  .)Dorr & Hollnbuchner (2017وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الورقــي وبعــي
( ،)2019التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود تحديــات أخالقيــة يف االعتــاد عــى صحافــة الروبــوت تتمثــل يف
رضورة حاميــة البيانــات مــن طــرف حقــوق املؤلــف يف املعلومــات املتاحــة ،كــا اتفقــت مــع نتيجــة
دراســة الرصايــرة وطومــار ( ،)2018التــي بينــت وجــود تحديــات أخالقيــة تتمثــل يف أخطــاء الدقــة والتــوازن
والشــفافية وتضــارب املصالــح ،واتفقــت كذلــك مــع دراســة لويــس وســاندرز وكارمــودي (Lewis at el.
 ، (2018التــي بينــت نتائ ُجهــا أ ّن صحافــة الروبــوت املعتمــدة عــى الخوارزميــات للبيانــات املنظمــة وتحويلها

إىل قصــص إخباريــة يرافقهــا مخــاوف ومخاطــر للمؤسســات اإلخباريــة مــن أهــم هــذه املخاطــر القانونيــة
املحتملــة قضيــة مل يتــم استكشــافها بعــد يف دراســات الصحافــة ،تتمثــل يف احتــال أن تنتــج الخوارزميــات

محتــوى إخباري ـاً تشــهريياً.
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ملخص النتائج
هدفــت الدراســة إىل اســتعراض وبيــان التحديــات املهنيــة واألخالقيــة لصحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر
الصحفيــن األردنيــن ،وقــد توصلــت إىل مجموعــة مــن النتائــج متثلــت يف:
هنــاك مســتوى مرتفــ ٌع مــن إدراك الصحفيــن األردنيــن ملفهــوم صحافــة الروبــوت ،باإلضافــة إىل
وجــود العديــد مــن املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت ،ومــن أهــم هــذه املجــاالت مــن وجهــة نظــر
الصحفيــن األردنيــن :تقاريــر الجرائــم وإحصاءاتهــا املختلفــة يف املرتبــة األوىل ،يليهــا تحويــل البيانــات
الخــام إىل قصــص إخباريــة متنوعــة ،يليهــا املجــال الريــايض مــن أخبــار وإحصائيــات رياضيــة ،وتقاريــر
الطقــس واملنــاخ ،يليهــا املجــال املــايل مــن خــال توليــد القصــص حــول أربــاح الــركات ونــر بياناتهــا.
هنــاك مجموعــة مــن اإليجابيــات النتشــار صحافــة الروبــوت ،مــن أهمهــا :أ ّن صحافــة الروبــوت تســهم يف
توســيع نطــاق التغطيــة اإلخباريــة برسعــة كبــرة ،وأنهــا تســاعد يف تلخيــص املقــاالت الطويلــة ووضعهــا
بشــكل مختــر مــن خــال الرتكيــز عــى النقــاط الرئيســة فيهــا ،باإلضافــة إىل أنهــا تســهم يف خلــق وعــي
يل بأهميــة وخطــورة اإلعــام يف إحــداث تغيــرات ضخمــة ،والوصــول إىل البيانــات الضخمــة
وتعــاون دو ٍّ
وتحديثهــا بشــكل فــوري ومســتمر ورسيــع.
ـأي حــال مــن األحــوال أن
هنــاك مجموعــة مــن الســلبيات النتشــار صحافــة الروبــوت ،مــن أهمهــا :ال ميكــن بـ ِّ
تكــون صحافــة الروبــوت بنفــس الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدع ـاً ،وال متتلــك القــدرة عــى الخــروج
إىل امليــدان وإجــراء املقابــات مــع النــاس ،وأن دخــول الروبــوت إىل العمــل اإلعالمــي يتطلــب وضــع مواثيــق
أخالقيــة جديــدة ،تتحمــل فيهــا املؤسســة مــا يرتتــب عــى أخطــاء الدقــة والتــوازن والشــفافية ،باإلضافــة إىل
أ ّن صحافــة الروبــوت قــد تســهم يف فقــدان عــدد هائــل مــن فــرص العمــل الصحفيــة ملصلحــة اآلالت الذكية.
وجــود مجموعــة مــن التحديــات املهنيــة التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت ،مــن أهمهــا :أنــه ال ميكــن لتقنيــات
الــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت التمييــز بــن مــا إذا كانــت املدخــات التــي تتلقاهــا دقيقــة أو غــر
دقيقــة ،كــا أ ّن صحافــة الروبــوت ال تســتطيع صنــع الجــو املطلــوب إللهــام ردود الفعــل العاطفيــة للقــراء
أو املشــاهدين أو املســتمعني ،وعــدم وجــود زوايــا إنســانية يف النصــوص التــي يتــم إنشــاؤها مــن قبــل
صحافــة الروبــوت ،إضافــة إىل عــدم قــدرة تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت عــى رشح
مخرجاتهــا :مــا كتبتــه ،مــا فعلتــه ،أو كيــف وصلــت إىل هنــا.
وجــود مجموعــة مــن التحديــات األخالقيــة التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت ،مــن أهمهــا :عــدم القــدرة عــى
مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعــي مــن الناحيــة القانونيــة ،وكذلــك عــدم القــدرة عــى التحقــق مــن صــدق
أو زيــف املعلومــات املدمجــة يف برمجيــات الــذكاء االصطناعــي التــي تعتمــد عليهــا صحافــة الروبــوت،
باإلضافــة إىل إعفــاء اآللــة أو الربنامــج يف صحافــة الروبــوت مــن املســؤولية كونــه ليــس شــخصاً طبيعي ـاً،
وال يتمتــع بالوعــي ،وال ميكــن ســجنه أو معاقبتــه ،وعــدم الثقــة يف األخبــار الناتجــة عــن الكــم الهائــل مــن
املعلومــات دون تدخــل البــر.
توصيات لدراسات مستقبلية
1.إجراء دراسة حول مدى تقبل الصحفيني لصحافة الروبوت.
2.البحث يف القضايا القانونية لصحافة الروبوت.
3.إجراء دراسة حول دقة املحتوى الذي تقدمه صحافة الروبوت.
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