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 عَ ن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـمُ َتحَ ِّق َقةFacebook درجة رضا مُ ستخدمي الـ

 َعن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـ ُم َت َح ِّققَةFacebook درجة رضا ُمستخدمي الــ
”“دراسة تطبيقية عىل طلبة كلية اإلعالم جامعة الرشق األوسط
 جامعة الرشق األوسط-  أحمد عريقات.د
امللخص
 مــن طلبــة كليــة اإلعــام يفFacebook هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى درجــة رضــا مســتخدمي
ِّراســة
َ  وتكونــت عينــة الد،جامعــة الــرق األوســط عــن ميزاتــه ودوافــع االســتخدام واإلشــباعات املتحققــة
 مســجلني يف الفصــل الــدرايس، طــاب106 التــي تــم اختيارهــا بأســلوب العينــة العشــوائية املتاحــة مــن
 واســتندت الدراســة يف إطارهــا، طــاب308  والبالــغ عددهــم،2020 -2019 الثــاين يف العــام الــدرايس
 وأبــرزت نتائــج الدراســة أ ّن درجــة رضــا مســتخدمي،النظــري عــى نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات
ّ
،ً وأ َّن تحقــق الدوافع النفعية والطقوســية جــا َء مرتفعا، مــن الطلبــة عــن ميزاتــه جــاءت متوســطةFacebook
 كــا أبــرزت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات،وجــاءت إشــباعات املحتــوى مرتفعــة
 وكذلــك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة،Facebook الدميوغرافيــة للطلبــة وعــادات وأمنــاط اســتخدامهم
.إحصائيــة يف الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى نتيجــة املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبــة
 جامعــة، طلبــة كليــة اإلعــام، االســتخدامات واإلشــباعات، درجــة الرضــا، الفيســبوك:الكلــات املفتاحيــة
.الــرق االوســط
The degree of satisfaction of Facebook users about its features, usage motives
and achieved gratifications.“An applied study on students of the Faculty of Mass
Communication at the Middle East University”.
Dr. Ahmad Oreqat - Middle East University
Abstract
This study aimed at determining the extent of satisfaction of Facebook users from
the students of the Faculty of Media at the Middle East University with regard to its
advantages, drivers of use, and the achieved gratifications. The study sample, which
was chosen on the available random sample basis, consisted of 106 students enrolled
in the second semester in the 2019 2020 academic year which are 308 students. The
theoretical framework of the study depended on the theory of uses and gratifications,
and the results of the study highlighted that the degree of satisfaction of Facebook users
among students about its features was middle, and the achievement of utilitarian and
ritualistic motives came high, and the content satisfaction came high, with the absence of
statistically significant differences between the demographic variables of students and
the habits and patterns of their use of Facebook, as well as the absence of statistically
significant differences i n the utilitarian and ritual motives and content satisfaction due to
the demographic variables of students.
Key words: Facebook, degree of satisfaction, uses and rumors, students of the Faculty
of Media, Middle East University.
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د .أحمد عريقات

املقدمة
ـا ِ
احتلــت مواقــع التواصــل االجتامعــي ِخـ َ
ض َي ِة مكانــة متقدمــة ِمــن َحيــثُ االنتشــار،
ـال الســنوات القليلــة الــ َ
ـرة قصــرة ِمــن أن تصبــح جــزءا ً أصيـاً مــن حيــاة ال َّنــاسَ ،و َمــع انتشــار أجهــزة
واهتــا ُم ال َّنــاس ،ومتكّنــت ِ
ف فَـ ْ َ
ِّصـ�ال املتنقلـ�ة ( ،)Zerrougui & Sabti, 2020وانخفــاض أســعارها ،صــار ِمــن الســهولة امتالكهــا ِمــن
االت َ
كل فئــات ال َّنــاسَ ،و ِمــن ضمنهــم الطلبــة ،وهــذا أدّى إىل بــروز االهتــام ال َك ِبــر بِهــا ِمــن الطلبــة ،ال س ـيَّام
ف ابتــكار املنتجــات ،واملضامــن
ف ظــل انتشــار الربمجيــات ،واملواقــع،
واملنصــات الَّ ِتــي تنافســت ِ
ِ
َّ
هـ ِـذ ِه املنصــات
ـح التنافــس بــن َ
الَّ ِتــي تقــدم ُحلــوaالً الحتياجــات الطلبــة(َ ،)Laid&Brahimi, 2020و ْ
أصبَـ َ
صــة الـــــ Facebook
ه ـ َو األســاس ،والدافــع ال َك ِبــر ِمــن أجــل الوصــول َ
ُ
ـر رشيحــة ِم ْن ُهــم ،وتعــد ِم َن َّ
إل أكْـ َ
ف ُم ْعظَــم املناطــق ال َع َربيــة ،ويف األ ْر ُد ّن بلغــت نســبة مشــريك موقــع  Facebookيف
األكــر انْ ِتشَ ــارا ً ِ
ـن طلبــة الجا ِمعــات،
نهايــة عــام  )91.94%( 2020مــن عــدد الســكان ( ،)gs.statcounter.comوخاصــة بَـ ْ َ
َولَ ـ ْم يـ ِ
ـل ألنهــا حققــت لَ ُهــم ال َع ِديــد مــن املنافــع ،وجلبــت لَ ُهــم ُحلُــوالً لكثــر مــن
ه ـذَا االنْ ِتشَ ــار َعبث ـاً ،بَـ ْ
ـأت َ
أص َب َحــت جــزءا ً أصيـاً مــن
مشــاكلهمَ ،وتَ َ َك َنــت مــن تحســس رغباتهــم ( ، )Gharib, 2019وتطلعاتهــم َحتْــى ْ
َحيَــاة الغالبيــة العظمــى ِم ْن ُهــمِ ،ب َحيْــثُ تَ َ َك َنــت مــن إشــغال أوقــات طَوِيلَــة مــن أوقاتهــم (،)Stefane, 2018
ـل تخطــت ذلِـ َ
هـ ِـذ ِه
بَـ ْ
ف صلــب دراســتهم ،واحتياجاتهــم الْ َع َملِ َّيــةَ ،ولَـ ْم تعــد َ
ـك إىل تحقيــق فوائــد أ ْخـ َرى تقــع ِ
ٍ
ـل تعدّتهــا إىل أن ت َ ُكــون َمجــاالً خصبـاً يوفّــر احتياجــات الْ َحيــاة الــ ُمتعدّدة.
وحســب ،بَـ ْ
أدوات للرتفيــه
املنصــات
ْ
مشكلة الدراسة
ف َم َجـ ٍ
ـاالت َع َملِيَّــة إنتاجيــة خدمــت
ـن ُم ْختَلِــف رشائــح الــ ُم ْجتَ َمع،ودخل ِ
َح َّقـ َ
ـق  Facebookانْ ِتشَ ــارا ً كبــرا ً بَـ ْ َ
قطاعـ ٍ
ـي ،أ ْو
ـات عديــدة يف املجتمــع ،ومــن ضمنــه طلبــة الجامعــاتَ ،ولَـ ْم يقتــر دو ُره َعـ َ
ـى الجانــب الرتفيهـ ّ
لقضــاء األوقــات ،وزاد اســتخدامه مــن قبــل طلبــة الجا ِمعــات ( ،)Gharib, 2019وتع ـدّدت درجــاتُ رضاهــم
هــذَا االســتخدام ،واختلفــت عــادات االســتخدامَ ،واإلشــباعات
عنــه كوســيلة اتصــال ،ودوافعهــم نَ ْحــ َو َ
ِّراســة يف الســؤال الرئيــس اآليت:
هنــا تتحــدد ُمشْ ـ ِكلَة َ
املتحققــة لهــم ( ،)Ghermaoui, 2018و ِمــن ُ
هـ ِـذ ِه الد َ
ف جامعــة الــرق األوســط
مــا َد َر َجــة رضــا مســتخدمي الــــ  Facebookمــن طلبــة كليــة اإلعــام – كنمــوذجِ -
َعــن ميزاتــه ودوافــع االســتخدام واإلشــباعات الــ ُمتَ َح ِّققَة مــن خاللــه؟ ويتفــرع عنــه تســع أســئلة تتنــاول البحث
يف عــادات وأمنــاط االســتخدام ،وميــزات وســهولة االســتخدام ،وحــق الخصوصيــة ،والدوافــع النفعيــة
والطقوســية واإلشــباعات املتحققــة مــن هــذا االســتخدام ،والبحــث يف الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة بــن
عــادات وأمنــاط االســتخدام ،وحــق الخصوصيــة وســهولة االســتخدام ،والدوافــع الطقوســية واإلشــباعات،
واملتغــرات الدميوغرافيــة لعينــة الدراســة مــن الطلبــة.
أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ف جامعــة الــرق األوســط
مــا َد َر َجــة رضــا مســتخدمي الــــ  Facebookمــن طلبــة كليــة اإلعــام – كنمــوذجِ -
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َعــن ميزاته،ودوافــع االســتخدام واإلشــباعات الــ ُمتَ َح ِّققَة مــن خالله؟ويتفــرع عنــه األســئلة الفرعيــة اآلتيــة:
السؤال الفرعي األول:
ما َعادَات وأمناط استخدام الطَلَ َبة لـFacebook؟
َّان:
السؤال الفرعي الث ِ
َمــا َد َر َجــة توفــر ميــزات الســهولة ،والخصوصيــة ،وتحقيــق رغبــات املســتخدم ،ومراعــاة األخــاق العامــة،
الَّ ِتــي يقدمهــا  Facebookللمســتخدمني مــن الطَلَ َبــة؟
السؤال ال َف ْر ِعي الثالث:
َما الدوافع النفعية ،والطقوسية ،واإلشباعات ،الَّ ِتي تجعل الطالب يستخدم Facebook؟
السؤال ال َف ْر ِعي الرابع:
ــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن عــادات وأمنــاط اســتخدام الطلبــة للفيســبوك بــن النــوع
ه ْ
َ
الــدرايس ،والتخصــص؟
االجتامعــي ،واملســتوى
ّ
ّ
السؤال ال َف ْر ِعي الخامس:
ـل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة بــن امليــزات الَّ ِتــي يقدّمهــا  Facebookللمســتخدمني ِمــن الطلبــة
هـ ْ
َ
ـدرايس ،والتخصــص؟
ـي ،واملســتوى الـ
ّ
وبــن النــوع االجتامعـ ّ
السؤال ال َف ْر ِعي السادس:
ـل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة بــن الدوافــع النفعيــة ملســتخدمي ِ Facebookمــن الطلبــة وبــن
هـ ْ
َ
ـدرايس ،والتخصــص؟
ـي ،واملســتوى الـ
ّ
النــوع االجتامعـ ّ
السؤال ال َف ْر ِعي السابع:
ـل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة بــن الدوافــع الطقوســية ملســتخدمي ِ Facebookمــن الطلبــة وبــن
هـ ْ
َ
ـدرايس ،والتخصــص؟
ـي ،واملســتوى الـ
ّ
النــوع االجتامعـ ّ
السؤال ال َف ْر ِعي الثامن:
ِ
ســتخدمو Facebookمــن
ــل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة يف اإلشــباعات الَّ ِتــي يَ ْحصــل َعلَ ْي َهــا ُم
ه ْ
َ
الــدرايس ،والتخصــص؟
االجتامعــي ،واملســتوى
الطلبــة ت ُعــزى إىل متغــرات :النــوع
ّ
ّ
السؤال الفرعي التاسع:
ــل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة بــن الدوافــع مجتمعــات (النفعيــة ،الطقوســية) ملســتخدمي
ه ْ
َ
الــدرايس ،والتخصــص؟
االجتامعــي ،واملســتوى
ِ Facebookمــن الطلبــة وبــن النــوع
ّ
ّ
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د .أحمد عريقات

أهمية الدراسة
تربز الحاجة إىل هذه الدراسة ِمن اآليت:
أوالً:
األهميــة العلمية،وتتمثــل يف أ َّن تنــاول درجــة رضــا طلبــة الجامعــات عــن ميــزات  ،Facebookيقــدم لنــا
االجتامعــي ككل ،وعــن
نتائــج بحثيــة متكّننــا مــن التعــرف عــى العالقــة بــن الطلبــة ومواقــع التواصــل
ّ
مقدرتهــم عــى فهــم تلــك امليــزات يف جوانــب :ســهولة التعامــل معــه ،ودرجــة الخصوصيــة التــي يُقدِّمهــا
لهــم ،وماهيّــة الرغبــات التــي يُحققهــا لهــم ،ومــدى مراعاتــه لألخــاق العا ّمــة يف محتــواه.
ثانياً:
األهميــة التطبيقية،وتتمثــل يف أ َّن هــذه الدراســة تقــدِّم معرفــة بدوافــع اســتخدام الطلبــة ملوقــع
 Facebookواإلشــباعات املتحققــة لهــم نتيجــة اســتخدامهم لــه.
ثالثاً:
تــأيت هــذه الدراســة بعــد التزايــد املرتفــع يف أعداد ُمســتخدمي مواقــع التواصــل االجتامعــي ،وخصوصــاً
 ،Facebookوالـدَّور الــذي أصبحــت تؤديــه تلــك املواقــع يف تشــكيل الــرأي العــا ّم نحــو الكثــر مــن الجوانــب
التعليميــة واملعرفيــة التــي ت ُه ـ ُّم الطلبــة.
أهداف الدراسة
تأيت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
 .1التع ُّرف عىل َعادَات وأمناط استخدام الطَلَبَة لـ.Facebook
 .2التعـ ُّرف عــى َد َر َجــة توفّــر ميــزات الســهولة ،والخصوصيــة واألمــان ،وتحقيــق رغبــات املســتخدم ،ومراعــاة
األخــاق العا ّمــة الَّ ِتــي يقدِّمهــا  Facebookللمسـ ِ
ـتخدمني مــن الطَلَبَــة.
 .3التع ُّرف عىل الدوافع النفعية ،والطقوسية،واإلشباعات الَّ ِتي تجعل الطالب يستخدم .Facebook
االجتامعي ،والســنة
 .4التعـ ُّرف عــى عالقــة أمنــاط وعــادات اســتخدام الطلبــة  Facebookمبتغــرات :النــوع
ّ
الدراســية ،والتخصص.
ِ
االجتامعــي ،واملســتوى
للمســتخدمني ِمــن الطلبــة والنــوع
 .5التعــ ُّرف عــى عالقــة ميــزات Facebook
ّ
الــدرايس ،والتخصــص.
ّ
االجتامعــي،
 .6التعــ ُّرف عــى عالقــة الدوافــع النفعيــة ملســتخدمي ِ Facebookمــن الطلبــة والنــوع
ّ
الــدرايس ،والتخصــص.
واملســتوى
ّ
االجتامعــي،
 .7التعــ ُّرف عــى عالقــة الدوافــع الطقوســية ملســتخدمي ِ Facebookمــن الطلبــة والنــوع
ّ
الــدرايس ،والتخصــص.
واملســتوى
ّ
 .8التعـ ُّرف عــى عالقــة اإلشــباعات الَّ ِتــي يَ ْحصــل َعلَيْ َهــا ُمسـ ِ
ـتخدمو Facebookمــن الطلبــة التــي تعــزى إىل
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ـدرايس ،والتخصــص.
ـي ،واملســتوى الـ
ّ
متغــرات :النــوع االجتامعـ ّ
 .9التع ـ ُّرف عــى عالقــة الدوافــع مجتمعــات (النفعيــة ،الطقوســية) ملســتخدمي ِ Facebookمــن الطلبــة
ـدرايس ،والتخصــص.
ـي ،واملســتوى الـ
ّ
والنــوع االجتامعـ ّ
النظري للدراسة
اإلطار
ّ
اســتندت هــذه الدراســة عــى نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات ،وهــي الَّ ِتــي تشــر األبحــاث يف مجــال
ـي إىل أنهــا األكــر اســتخداماً؛ وذلــك مــن منطلــق أنهــا تتعامــل مــع الفــردُ ،مسـ ِ
ـتخدم اإلعــام
اإلعــام الرقمـ ّ
ي مــع املحتــوى ،وهــو يف الوقــت نفسـ ِه ميتلــك حريــة
ـي ،عــى أنــه فــر ٌد ُمتلـ ٍّ
ـق بشــكلٍ إيجــا ٍّ
يب وتفاعـ ٍّ
الرقمـ ّ
ِ
النشــط يف تعاملــه مــع وســائل اإلعــام دلي ـاً عــى مــا طُ ـرِح
االنتقائيــة يف التع ـ ّرض ،وجــاء مفهــوم الفــرد
يف الســابق ِمــن أ َّن نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات قــد مكّنــت مــن عــودة الحيــاة إىل بحــوث االتصــال
واســتخدامات ونهــج اإلشــباع مــن خــال إيجابيــة الدوافــع لالســتخدام لــدى الفــرد(.)Griffin, 2012
ٍ
مجموعــات مــن االحتياجــات لألفــراد عنــد اســتخدامهم
وأشــارت أوىل الدراســات إىل أ ّن هنــاك خمــس
لوســائل اإلعــام ،وهــي :االحتياجــات املعرفيــة :اكتســاب املعلومــات واملعرفــة وفهــم بيئتنــا االجتامعيــة
والفضــول واالستكشــاف ،واالحتياجــات العاطفيــة :الخــرات الجامليــة والعاطفية،واملتعــة ،والهويــة
االجتامعــي ،والحاجــة إىل احــرام
الشــخيص ،والنزاهــة ،والوضــع
الشــخصية،والثقة بالنفــس ،واالســتقرار
ّ
ّ
االجتامعي؛العالقــات األرسيــة والصداقة،واالتصــال بالعــامل الخارجي،والحاجــة
الذات،والتكامــل والتفاعــل
ّ
إىل االنتــاء ،والهــروب؛ الحاجــة إىل الهــروب ،وإطــاق التوتــر ،وتحويــل االنتبــاه مــن غــر ســا ّرة إىل ســا ّرة
(.)Katz et al., 1973
ـي نجــد أ ّن هنــاك مجموعــة فــروض ت ـ ّم وض ُعهــا لتبيــان طــرق االســتخدام واإلشــباعات
ويف اإلعــام الرقمـ ّ
ـي وأدواتــه ،ومتثلــت هذه
ـي لوســائل االتصــال ،وظهــور اإلعــام الرقمـ ّ
املتحققــة للفــرد؛ نتيجــة للتطــور الحتمـ ّ
ـي مــن أ َّن عنــارص الرفــض
الفــروض بــاآليت :جعلــت خاصيــة التفاعليــة مك ّون ـاً رئيس ـاً يف بنــاء اإلعــام الرقمـ ّ
مــن قبــل الفــرد للمحتــوى االعالمــي كثــرة ،مــا يعطــي الفــرد مزيــدا ً مــن الخيــارات يف طــرق االســتخدام،
ومــن ثـ َّم يف تحقــق حاجاتــه مــن هــذا االســتخدام ،وهــذا أدى إىل تجـ ُّد ٍد دائــمٍ يف تلــك الحاجــات ،وتعـ ُّد ٍد يف
الدوافــع(.)Michailina et al., 2015
وأظهــرت الدراســات التــي تناولــت االســتخدام ملحتــوى شــبكة اإلنرتنــت أنــه يــؤدي إىل تحقــق مجموعــة مــن
ـاص باعتبــاره
ـي للنظــر فيــه بشــكلٍ خـ ّ
اإلشــباعات ،متثلــت يف إشــباع املحتــوى ،يُعـ َّرف بأنــه «محتــوى إعالمـ ّ
النتيجــة املرجــ ّوة تســتهلك الوصــول إىل وســائل اإلعــام ( .)Stafford et al., 2004هــذه األنــواع مــن
عنــي
اإلشــباع مهمــة ألي مســتخدم للشــبكة بــرف النظــر عــن نــوع املحتــوى (،)Lin, 2001واإلشــباع َم
ٌّ
بالرســالة التــي تحملهــا الوســيلة .وكذلــك يشــر اإلشــباع إىل الراحــة ،وســهولة االســتخدامَ ،وتَ ْجربة اســتخدام
الوســائط ويرتبــط باملــوارد ،ومحــرك البحــث ،وتجربــة التكنولوجيــا ،ومواقــع الويــب الجديدة،ويشــر اإلشــباع
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االجتامعــي إىل إرضــاء ُمســتخدمي اإلنرتنــت امل ُســت َم ّد مــن الدردشــة والتفاعــل مــع األصدقــاء واآلخريــن.
ّ
ـي
ووفق ـاً لبعــض املؤلفــن فــإ ّن التواصــل بــن األشــخاص والشــبكات االجتامعيــة هــو اإلشــباع االجتامعـ ّ
الــذي يســعى إليــه الجمهــور(.)MCClatchey, 2006
الدراسات السابقة
دراسة (:)Zerrougui & Sabti, 2020
ـي لشــبكات
هدفــت هــذه الدراســة االستكشــافية إىل التعـ ُّرف عــى مــدى أهميــة اســتخدام الطالــب الجامعـ ّ
ـي “ ”Facebookمنوذجـاً ،مــن خــال املنهــج املقــارن مــع نتائــج دراســة (عثــان ونــش،
التواصــل االجتامعـ ّ
 ،)2018واســتخدمت الدراســة االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات إلكرتوني ـاً يف مجتمــع الدراســة مــن طلبــة
الجامعــات ،وجــاءت الع ِّينــة  134مفــردة ،تـ ّم اختيا ُرهــا عشــوائياً مبــا يتوافــق مــع عــدد عينــة الدراســة التجريبيــة
الســابقة،و ِمن أهــم نتائــج الدراســة أ ّن اســتخدام الهاتــف لتصفــح  Facebookجــاء بأعــى نســبة،حيث بلغــت
نســبته  ،69.4%واســتخدام الكمبيوتــر املحمــول جــاء بنســبة  ،14.17%أ َّمــا أوقــات االســتخدام فجــاء فيهــا
ي بأعــى نســبة ،إذ بلغــت نســبته  ،90.29%ومــدة االســتخدام جــاءت بنســبة ،33.3%
االســتخدام الليــ ّ
ويف أي وقــت بنســبة  ،76,11%وجــاءت دوافــع االســتخدام املتمثلــة بالرتفيــه والتســلية بنســبة ،66.3%
ومعرفــة جديــد األخبــار بنســبة  ،37.9%وللتعلّــم والعلــم بنســبة  ،40.8%وإبــداء الــرأي بنســبة .14.8%
دراسة (:)Laid&Brahimi, 2020
وقــد هدفــت إىل معرفــة طبيعــة العالقــات االجتامعيــة بــن طلبــة الجامعــة عــر  ،Facebookواســتندت
ـي ،باســتخدام االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات مــن عينــة الدراســة التي بلغت
الدراســة عــى املنهــج الوصفـ ّ
( )230مفــردة ،ت ـ ّم اختيارهــا بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة ،واتخــذت الدراســة مــن نظريــة العالقــات
االجتامعيــة إطــارا ً نظريّ ـاً لهــا ،ومــن أبــرز نتائــج الدراســة أ َّن عالقــات الصداقــة والتعــارف والتواصــل جــاءت
يب  ،1.924وجــاءت العالقــات املعرفيــة والتعليميــة
بدرجــة عاليــة ،بلغــت نســبتها  ،80.18%مبتوســط حســا ّ
يب بلــغ  ،1.522وعالقــات النــوع
والتثقيفيــة بدرجــة متوســطة ،بلغــت نســبتها  ،63.40%مبتوســط حســا ّ
االجتامعيــة ،وتضييــع الوقــت ،والهروب،جــاءت بدرجــة متوســطة ،بلغــت نســبتها ،63.04%مبتوســط
يب بلــغ  ،1.513وجــاءت العالقــات السياســية والتجم ُهــر بدرجــة ضعيفــة بنســبة بلغــت ،41.15%
حســا ّ
يب بلــغ .0.988
ومبتوســط حســا ّ
دراسة (:)Stefane et al., 2020
ين Facebookوأســباب االســتخدام
هدفــت الدراســة إىل التعــ ُّرف عــى اســتخدامات الشــباب الرومــا ّ
واإلشــباعات املتحققــة ،واســتخدمت الدراســة االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات ِمــن عينــة الدراســة التــي
النظــري عــى نظريــة
تك ّونــت ِمــن  461طالبــاً ،تــم اختيارهــم عشــوائياً ،واســتندت الدراســة يف إطارهــا
ّ
ـي
االســتخدامات واإلشــباعات ،ومــن أبــرز نتائجهــا أ ّن الشــباب الرومــا ّ
ين يتصفحــون  Facebookبشــكل يومـ ّ
ألكــر مــن عرشيــن ســاعة أســبوعياً ،واســتخدامهم  Facebookيــأيت أوالً للتســلية ،ومــن ثــم لبنــاء عالقــات
اجتامعيــة ،والبحــث عــن املعلومــات ،وكانــت الفــروق يف االســتخدام لصالــح اإلنــاث عــى الذكــور.
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دراسة (:)Ghermaoui, 2018
ـي للطبلــة ملوقــع  ،Facebookواعتمــدت الدراســة نظريــة
هدفــت إىل التع ـ ُّرف عــى االســتخدام األكادميـ ّ
التعلُّــم مدخــاً نظريّــاً ،وتــم اختيــا ُر عينــة الدراســة مــن ُمــد ِّريس وطلبــة جامعــة ُمســتغامني يف الجزائــر،
وبلغــت عينــة الدراســة املتاحــة  106طــاب ،وُ 20مد ِّرسـاً يف كليــة اللغــة اإلنجليزيــة ،واســتخدمت الدراســة
ـي ألســئلة الدراســة املفتوحــة ،ومــن أبــرز نتائــج
ـي ألســئلة الدراســة املغلقــة ،والتحليــل النوعـ ّ
التحليــل الك ّمـ ّ
الدراســة أ َّن  94%مــن الطلبــة واملدرســن لديهــم حســاب عــى  ،Facebookوأ ّن  81%مــن عينــة الدراســة
يســتخدمون  Facebookلتعلُّــم ســلوكيات اجتامعيــة وأكادمييــة بالتســاوي ،وكذلــك  60%منهــم يقومــون
بتبــادل املعلومــات األكادمييــة فيــا بينهــم ،وال سـيَّام الطلبــة ،وأ َّن هنــاك اتفاقـاً مــن عينــة الدراســة عــى
أن  Facebookقــد حقــق حاجاتهــم األكادمييــة ،وطــ ّور مهاراتِهــم يف التعامــل مــع تكنولوجيــا اإلنرتنــت
والبحــث.
دراسة (:)Whitney et al., 2011
هدفــت الدراســة إىل التعـ ُّرف عــى رضــا طلبــة الجامعــة عــن Facebookيف متكــن الطلبــة مــن التعبــر عــن
َسـ ِ
ي باســتخدام
الــذات ،واســتخدمت الدراســة نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات مــن خــال املنهــج امل ْ
ـح ّ
االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات مــن عينــة الدراســة التــي بلغــت  127طالبـاً مــن جامعــة ،South-Eastern
وأظهــرت نتائــج الدراســة أ َّن  77%مــن الطلبــة يتصفحــون  Facebookيومي ـاً ،وأ ّن الدوافــع األكــر شــيوعاً
الســتخدام  Facebookكانــت الحفــاظ عــى العالقات،وقضاءالوقــت ،والرتفيــه ،عــى الرغــم مــن االختالفــات
بــن النــوع االجتامعــي يف دوافــع إنشــاء صفحــة Facebookكــا اختلــف الذكــور واإلنــاث أيضــاً يف
املســتوى العــا ّم للتعبــر عــن الــذات لصالــح اإلنــاث ،وكذلــك نــوع املعلومــات املقدّمــة عــى صفحــات
الخاصــة بهــم ،ولكــن ليــس مســتويات الخصوصيــة ،وجــاءت درجــة رضــا طلبــة الجامعــة عــن
Facebook
ّ
تحقيــق  Facebookللفهــم عاليــة.
التعليق عىل الدراسات السابقة
بعد استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يأيت:
ـي إىل جانــب مســح
أوالً :هنــاك اتفــاق بــن تلــك الدراســات وهــذه الدراســة يف اســتخدام املنهــج الوصفـ ّ
جمهــور الوســيلة مــن خــال التحليــل الكمــي ،وأضافــت دراســة ( )Ghermaoui, 2018تنــاول جانــب التحليــل
النوعــي ،وكذلــك اســتخدمت تلــك الدراســات االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات مــن مجتمــع الدراســة،
ّ
وكذلــك متثــل مجتمــع الدراســة يف تلــك الدراســات وهــذه الدراســة بطلبــة الجامعــات.
نظــري باســتثناء
ثانيــاً :اســتندت معظــم تلــك الدراســات عــى نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات كإطــار
ّ
دراســة ( )Ghermaoui, 2018التــي اســتندت عــى نظريــة التعلّــم ،وأظهــرت تلــك الدراســات أ ّن نظريــة
االســتخدامات واإلشــباعات تــم إعــادة االهتــام بهــا بقــوة بعــد ظهــور اإلنرتنــت وســيل ًة لالتصــال ،ومــن خــال
ـي متنـ ّوع ،يقــوم عــى التفاعليــة بــن الوســيلة وامل ُسـ ِ
ـتخدم الــذي امتلــك حريــة
مــا تنــره مــن محتــوى إعالمـ ّ
االختيــار يف التع ـ ّرض لهــذا املحتــوى.
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ثالثاً:
اختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة يف أنهــا تناولــت درجــة الرضــا مــن قبــل الطلبــة عــى امليــزات
التــي يُقدِّمهــا  Facebookللمســتخدم ،ويف هــذا الجانــب نجــد أ ّن هــذه الدراســة تفــ ّردتْ يف طريقــة
التنــاول ،وإ ْن تناولــت دراســة ( )Gharib, 2019درجــة الرضــا ،ولكنهــا تناولــت فقــط درجــة الرضــا عــن موقــع
الخــاص بالجامعــة.
Facebook
ّ
رابعاً:
اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة يف تطويــر أداة الدراســة ،وتحديــد حجــم الع ّينــة ،ووضــع اإلطــار
العــا ّم للدراســة ،واســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات يف إبــراز جانــب درجــة رضــا امل ُسـ ِ
ـتخدمني ملوقــع
أي دراسـ ٍ
ـات مســتقبلية ،وهــو البحــث يف
 Facebookمـ ّ
ـا يقـدّم للمكتبــة البحثيــة جانبـاً ميكــن تناولــه يف ِّ
درجــة رضــا الجمهــور عــن الوســيلة اإلعالميــة.
املفاهيم اإلجرائية
ي لــدى الطالــب ،يشــر إىل درجــة اإلشــباع مــن املحتــوى الــذي يتصفحــه
 درجــة الرضــا :هــي شــعور داخ ـ ّقياســه مــن خــال املتوســطات الحســابية ملجمــوع إجاباتــه ،بالرجــوع إىل
يف موقــع  ،Facebookويتــم
ُ
مــدى تلــك املتوســطات الحســابية.
وي ّك ُن الطلبة من
  :Facebookهو موقع تواصلاجتامعي ،يستخدم اإلنرتنت وسيلة لنرش محتواهُ ،
ّ
التواصل من خالل الصورة الثابتة واملتحركة والصوت والنصوص مع األخرين ،وذلك لتبادل املعلومات
والتعارف مجاناً.
 امليــزة :هــي مــا فضّ لــه الطلبــة يف  Facebookمــن خصائــص تقنيــة عــن بقيــة مواقــع التواصــلاالجتامعــي.
ــا جعلهــم يســتخدمونه بشــكلٍ ُمتكــ ّرر عــن بقيــة مواقــع التواصــل
االجتامعــيِ ،م ّ
ّ
ّ
 االســتخدام :هــو عبــارة عــن نشــاط يقــوم بــه الطالــب ،يتمثــل يف تصفــح  Facebookبشــكلٍ متكــ ّرر،بحيــث يصبــح نشــاطاً معتــادا ً عــى فعلــه.
 الدوافــع :هــي مــا يدفــع الطالــب إىل ســلوك ٍميارســه إ َّمــا بسـ ِـي ،يتمثــل يف تحقيــق نفـعٍ
ـبب دافـعٍ نفـ ٍّ
ـويس ميارســه بشــكلٍ معتــا ٍد تحقــق لديــه نتيجــة الســتخدامه .Facebook
لــه ،أو بدافـعٍ طقـ
ٍّ
 اإلشــباعات :هــي مجمــوع مــن درجــات الرضــا التــي تتحقــق للطالــب نتيجــة لوصولــه إىل هدفــه مــن تصفح ،Facebookوهــي تــؤدي إىل تخفيــض درجــة التنبيــه والتوتر لديه.
ـدرايس الثــاين
 الطلبــة :هــم طلبــة كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط ،املســجلني يف الفصــل الـّ
ـدرايس .2020-2019
مــن العــام الـ
ّ
حدود الدراسة:
الحدود الزمنية:
الــدرايس -2019
الــدرايس الثــاين مــن العــام
تنطبــق الحــدود الزمنيــة لهــذه الدراســة عــى وقــت الفصــل
ّ
ّ
.2020
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الحدود املوضوعية:
قياس درجة رضا مستخدمي ،Facebookودوافع االستخدام ،واإلشباعات املتحققة.
الحدود الدميوغرافية:
طالب كلية اإلعالم جامعة الرشق األوسط يف مرحلة البكالوريوس.
مجتمع الدراسة:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط ،البالــغ عددهــم  308طــاب
ـدرايس  ،2020-2019وت ـ ّم اختيــار العينــة بالطريقــة العشــوائية
ـدرايس الثــاين مــن العــام الـ
يف الفصــل الـ
ّ
ّ
املتاحــة ،بنســب ٍة بلغــت  34.41%إذ بلغــت  106مفــردات ،وتــم توزيــع االســتبانة عــى عينــة الدراســة مــن
االجتامعي،
خــال نظــام االســتبانة اإللكرتونيــة ( )1والجــدول رقــم ( )1يوضــح توزيــع عينــة الدراســة وفق النــوع
ّ
والســنة الدراســية ،والتخصــص.
جدول رقم (:)1
االجتامعي،
توزيع عينة الدراسة وف النوع
ّ
والسنة الدراسية ،والتخصص

النوع االجتامعي

%

ت

ذكر

41.5

44

أنثى

58.5

62

املجموع

100.0

106

املستوى الدرايس

%

ت

السنة األوىل

42.5

45

السنة الثانية

34.9

37

السنة الثالثة

13.2

14

السنة الرابعة

9.4

10

املجموع

100.0

106

التخصص

%

ت

صحافة وإعالم

42.5

45

إذاعة وتلفزيون

47.2

50

رقمي
إعالم
ّ

10.4

11

املجموع

100.0

106

 - 1جاء توزيع االستبانة إلكرتونياً نتيجة النتشار جائحة كورونا؛ فتوقف التدريس يف الجامعات ،وت ّم اعتامد التدريس عن بُعد.
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د .أحمد عريقات

أداة الدراسة:
النظــري ،والدراســات الســابقة،
لتحقيــق أهــداف الدراســة تــ ّم تصميــم أداة الدراســة بالرجــوع إىل األدب
ّ
وتك ّونــت أداة الدراســة مــن خمســة أجــزاء مبجمــوع  33فقــرة ،جــاءت عــى النحــو اآليت:

ـي ،والســنة
الجــزء األول :يحتــوي عــى معلومــات املتغــرات الدميوغرافية،املكونــة مــن  :النــوع االجتامعـ ّ

الدراســية ،والتخصــص.

الجــزء الثــاين :مكــ ّون مــن عــادات وأمنــاط اســتخدام الطلبــة ملوقــع  Facebookواملكونــة مــن :عــدد

ســاعات االســتخدام ،وعــدد ســنوات االشــراك ،والفــرة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا االســتخدام ،وأداة التصفــح.
الجزء الثالث :متعلق بدرجة رضا الطلبة عن ميزات .Facebook
الجزء الرابع :متعلق بدوافع االستخدام.

الجزء الخامس :متعلق باإلشباعات املتحققة للطلبة نتيجة االستخدام.

صدق األداة:

تـ ّم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة عــن طريــق صــدق املحتــوى ،وتــم عــرض االســتبانة عــى (ُ )5محكِّمــن
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة اإلعــام يف جامعــة الــرق األوســط ،وتــم األخــذ مبالحظاتهــم لتحقيــق

قياســه.
قــدرة األداة عــى قيــاس أســئلة الدراســة والهــدف املرجـ ّو
ُ
ثبات األداة:

ألجــل حســاب ثبــات األداة ،ت ـ ّم اســتخدام معامــل كرونبــاخ ألفــا (  )Cronbach Alphaالــذي بلــغ (،)0.972

وهــو معامــل جيِّــد ،يُظهــر درجــة ثبــات أداة الدراســة لقيــاس أســئلة الدراســة وتحقيــق أهدافهــا.

وتــم اعتــاد مقيــاس ليكــرت الخــايس ( ُم َوافــق ب ِ
ِشــدَّة ُ ،5م َوافــق  ،4محايــد  ،3ال أوافــق  ،2ال أوافــق

بشــدة )1لتقديــر درجــة الرضــا ،ودوافــع االســتخدام ،واإلشــباعات املتحققــة ،التــي خلصــت إليهــا الدراســة،

وكانــت املتوســطات الحســابية عــى النحــو اآليت 5 – 3.68:مرتفــع 3.67 – 2.34 ،متوســط2.33 – 1 ،

منخفــض.

املعالجات اإلحصائية:

 -التكرارات والنسب املئوية

 -املتوسطات واالنحرافات املعيارية

 اختبار  T-Test Independent Sampleللبحث يف الفروق بني متغريين -اختبار  ONE WAY ANOVAللبحث يف الفروق بني أكرث من متغريين

 -اختبار مان ويتني  Mann Whitney Uلبيان الفروق بني الرتب.

بديــل عــن تحليــل التبايــن
ٌ
 اختبــار ( )Kruskal-Wallis Testونأخــذ قيمــة ( ،)Chi-Squareوهــذا االختبــارـادي؛ كــون البيانــات عــى شــكل تكــرارات.
األحـ ّ

17

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال الفرعي األول:
مــا َعــادَات وأمنــاط اســتخدام الطَلَبَــة لـــFacebook؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــ َّم اســتخراج التكــرارات
والنســب املئويــة ،والجــداول ذوات األرقــام ( 3و 4و 5و )6توضِّ ــح ذلــك.
جدول رقم (:)2عدد ساعات استخدام الطلبة Facebook

عدد ساعات االستخدام للفيس بوك من الطلبة

%

ت

أقل ِمن ساعة

20.8

22

من ساعة إىل ساعتني

30.2

32

ثالث ساعات

17.9

19

أكرث من ثالث ساعات

31.1

33

املجموع

100.0

106

يظهــر الجــدول رقــم ( )2أ ّن أعــى نســبة يف عــدد ســاعات اســتخدام الطلبــة لـFacebookقــد بلغــت ،31.1%
وهـــي أكثـــــر مـــن ثـــاث ســـاعات ،وهـــذه النتيجــــة تتفــــق مـــع نتيجــــة دراســــة ( ، )Stefani ,2020ودراســــة
ن أشــارتا إىل أ َّن طلبــة الجامعــة يســتخدمون  Facebookأكــر مــن عرشيــن
( )Yusra, Zraika, 2018اللت ـ ِ
ســاعة اســبوع ًيا.
جدول رقم (:)3الفرتات الزمنية الشرتاك الطلبة يف Facebook

عدد السنوات

%

ت

أقل من سنة

4.7

5

من سنة إىل ثالث سنوات

2.8

3

أكرث من ثالث سنوات

92.5

98

املجموع

100.0

106

يظهــر الجــدول رقــم ( )3أ ّن الطلبــة الذيــن لديهــم اشــراك يف  Facebookمنــذ ثــاث ســنوات وأكــر جــاؤوا
بنســب ٍة بلغــت  ،92.5%وهــي نتيجــة تتفــق مــع دراســة ( )Yusra, Zraika, 2018التــي أظهــرت أ َّن اشــراك
الطلبــة يف Facebookكان مــن عامــن فأكــر.
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جدول رقم (:)4الفرتات الزمنية التي يستخدم فيها الطلبة Facebook

الفرتة الزمنية

%

ت

صباحاً

1.9

2

ظهرا ً

9.

1

مسا ًء

27.4

29

15.1

16

6.6

7

صباحاً وليالً

4.7

5

صباحاً ومسا ًء وليالً

2.8

3

17.9

19

9.

1

ظهرا ً وليالً

2.8

3

ظهرا ً ومسا ًء وليالً

3.8

4

مسا ًء وليالً

15.1

16

100.0

106

لَ ْيالً

صباحاً ومسا ًء

صباحاً وظهرا ً ومسا ًء وليالً
ظهرا ً ومسا ًء

املجموع

يظهــر الجــدول رقــم ( )4أ َّن أعــى نســبة اســتخدام مــن قبــل الطلبــة  Facebookكانــت مســا ًء ،وبلغــت
 ،27.4%وهــي نتيجــة تتفــق مــع نتيجــة دراســة ( )Zerrougui & Sabti, 2020التــي جــاء فيهــا أ َّن 92.29%
مــن الطلبــة يســتخدمون  Facebookليــاً.
جدول رقم (:)5الوسيلة التي يتصفح من خاللها الطلبة Facebook

وسيلة التصفح

%

ت

الهاتف النقال

82.1

87

الحاسوب

9.0

1

الهاتف النقال والتابلت

9.0

1

الهاتف النقال والحاسوب

16.0

17

املجموع

100.0

106

يظهــر الجــدول رقــم ( )5أ ّن الطلبــة يتصفحــون  Facebookمــن خــال الهاتــف النقــال ،وبلغــت النســبة
 ،82.1%وهــي نتيجــة تتقــارب مــع نتيجــة دراســة ( )Zerrougui & Sabti, 2020التــي جــاء فيهــا أ ّن 69.4%
مــن الطلبــة يتصفحــون  Facebookمــن خــال الهاتــف النقــال.
َّان:
السؤال الفرعي الث ِ
َمــا َد َر َجــة توفــر ميــزات الســهولة ،والخصوصيــة ،وتحقيــق رغبــات املســتخدم ،ومراعــاة األخــاق العامــة،
الَّ ِتــي يقدمهــا  Facebookلل ُمسـ ِ
ـتخدمني مــن الطَلَ َبــة؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تـ ّم اســتخراج املتوســطات
الحســابية ،واالنحرافــات املعياريــة ،وجــدول رقــم( )6يوضــح ذلــك.
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جدول رقم (َ :)6د َر َجة توفر ميزات السهولة ،والخصوصية ،وتحقيق رغبات املستخدم ،ومراعاة األخالق العامة ،الَّ ِتي يقدمها

امليزة

ميزات
السهولة

ميزات
الخصوصية
واألمان

رغبات
املستخدم

مراعاة
األخالق
العا َمة

 Facebookللمستخدمني من الطَلَ َبة

االنحراف املعياري

املتوسط الحسايب

الدرجة

سهولة الوصول إىل امل ُ ْحتوى
ال َِّذي يرغبه املستخدم

1.02356

3.7870

مرتفعة

سهولة ال َب ْحث َع ْن األصدقاء

1.10820

3.9259

مرتفعة

سهولة استعامله ِمن قبل
املستخدم

1.09215

4.1481

مرتفعة

الدرجة الكلية

.94221

3.9537

مرتفعة

يحرتم خصوصية املستخدم

1.15065

3.2778

متوسطة

مينع اآلخرين ِمن التطفل َعىل
املستخدم.

1.27508

2.9815

متوسطة

مينع عمل حسابات وهمية

1.19969

2.0000

ضعيفة

الدرجة الكلية

.90959

2.7531

متوسطة

م ْحتَوى
يظهر الفيسبوك الـ ُ
ال َِّذي يُوا ِفق رغبات املستخدم

1.03504

3.6481

مرتفعة

يُ ْع ِ
طي املستخدم كامل الحرية
للتعبري َع ْن رأيه.

1.18269

3.3889

متوسطة

ي ِّك ُن املستخدم ِمن ضبط
ُ
الخيارات بِ ا يالئم شخصيته

1.17972

3.6944

مرتفعة

الدرجة الكلية

يحرتم الفيسبوك األخالق
العامة

.94677

3.5772

مرتفعة

1.18177

2.8796

متوسطة

يحذف الصفحات اإلباحية

1.33320

2.8704

متوسطة

يحذف الصفحات الَّ ِتي ِفي َها
عنف

1.28965

3.0185

متوسطة

1.08860

2.9228

متوسطة

الدرجة الكلية

يظهــر الجــدول رقــم ( )6أ َّن املتوســطات الحســابية مليــزات ( الســهولة ،وتحقيــق رغبــات املســتخدم ) قــد
ٍ
ـطات حســابي ٍة بلغــت  3.95و 3.75عــى التــوايل ،بينــا ميزتا (الخصوصيــة واألمان،
جاءتــا مرتفعتـنِ ،مبتوسـ
ومراعــاة األخــاق العا ّمــة) جاءتــا مبتوسـ ٍ
يب متوســط ،بلــغ  2.75و 2.92عــى التــوايل ،وهــي نتيجــة
ـط حســا ٍّ
تظهــر أ َّن الطلبــة يُدركــون أ ّن خصوصيتهــم قــد تكــون متاحــة للجميــع ،وأ ّن درجــة األمــان عــى معلوماتهــم يف
موقــع  Facebookمتوســطة ،وكذلــك يف جانــب مراعــاة األخــاق العا ّمــة التــي تتوافــق مــع مجتمعهــم يجــد
طلبــة الجامعــة أ ّن  Facebookال يراعــي جانــب االختــاف بــن الثقافــات األخالقيــة يف املجتمعــات.
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السؤال ال َف ْر ِعي الثالث:
َمــا الدوافــع النفعيــة ،والطقوســية ،وإشــباعات املحتــوى ،الســتخدام الطلبــة لـــ Facebook؟ ولإلجابــة عــن
هــذا الســؤال تـ ّم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ،والجــداول ذوات األرقــام ( 7و8
و )9توضِّ ــح ذلــك.
جدول رقم(:)7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدوافع النفعية الستخدام الطلبة Facebook

الدوافع النفعية

االنحراف املعياري

املتوسط الحسايب

الدرجة

ب متابعة األخبار
ُح ّ

1.05753

3.9444

مرتفعة

الرغبة يف تبادل الرسائل

1.16049

3.7870

مرتفعة

حب الفُضُ ُول

1.19839

.6111

مرتفعة

الشغف لتعلم اللغات األجنبية

1.16277

2.7778

متوسطة

ِّراسة
حب الد َ

1.18878

2.7685

متوسطة

الرغبة يف ال ُحصول َعىل
مات
م ْعلُو َ
َ

1.14246

3.8241

مرتفعة

الدرجة الكلية

.78109

3.4522

مرتفعة

يظهــر الجــدول رقــم ( )7أ َّن الدوافــع النفعيــة التــي تــؤدِّي بالطلبــة إىل اســتخدام  Facebookقــد جــاءت
يب بلــغ  ،3.45وكذلــك جــاءت فقــرات الدوافــع متفقــة مــع
يف امل ُج َمــل بدرج ـ ٍة مرتفعــة ،ومبتوســط حســا ٍّ
الدراســات الســابقة مــن ِمثــل؛ (حــب متابعة األخبــار) اتفقت مع نتائــج دراســة (،)Zerrougui & Sabti, 2020
وفقــرة ( الشــغف يف تعلــم اللغــات) أي :التعلّــم ،اتفقــت مع دراســة ( ،)Zerrougui & Sabti, 2020ودراســة
( ،)Laid&Brahimi, 2020وفقــرة (الحصــول عــى املعلومــات) اتفقــت مــع دراســة (Zerrougui, 2020
،)& Sabtiودراســة ( ،)Stefane et al., 2020ودراســة ( )Ghermaoui, 2018ودراســة (.)Gharib, 2019
جدول رقم(:)8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدوافع الطقوسية الستخدام الطلبة Facebook

الدوافع الطقوسية

االنحراف املعياري

املتوسط الحسايب

الدرجة

مشْ ِكالت
الرغبة يف الهروب من الـ ُ

1.20842

2.9167

متوسطة

ب ملء َوقْت الفراغ
ُح ّ

1.17649

3.7870

مرتفعة

الرغبة يف التعبري َعن الذات

1.12506

3.6204

مرتفعة

مع األصدقاء
الرغبة يف التواصل َ

1.09973

3.9259

مرتفعة

ب التسلية
ُح ّ

1.19042

3.8519

مرتفعة

الرغبة يف التواصل برسية

1.34300

3.0093

متوسطة

الدرجة الكلية

.87818

3.5185

مرتفعة
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يظهــر الجــدول رقــم ( )8أن مجمــل الدوافــع الطقوســية قــد جــاءت بدرجــة مرتفعة،ومبتوســط حســايب

بلــغ ،3.51وجــاءت فقــرات الدوافــع الطقوســية متفقــة مــع الدراســات الســابقة ،مــن مثــل :فقــرة( حــب مــلء
وقــت الفــراغ) اتفقــت مــع نتائــج دراســة ( ،)Zerrougui & Sabti, 2020ودراســة (،)Whitney et al., 2011
وفقــرة (الرغبــة يف التعبــر عــن الــذات) قــد اتفقــت مــع دراســة ( ،)Zerrougui & Sabti, 2020وفقــرة (الرغبة

يف التواصــل مــع اآلخريــن) اتفقــت مــع دراســة ( )Laid&Brahimi, 2020ودراســة (،)Stefane et al., 2020

وفقــرة (حــب التســلية) اتفقــت مــع دراســة (،)Zerrougui & Sabti, 2020ودراســة (Stefane et., 2020

 ،)alودراســة ( ،)Gharib, 2019ودراســة (.)Whitney et al., 2011

جدول رقم(:)9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلشباعات املحتوى من استخدام الطلبة Facebook

اإلشباعات

االنحراف املعياري

املتوسط الحسايب

الدرجة

ملَل
تخلص املستخدم من الـ َ

1.10256

3.5926

مرتفعة

تخلص املستخدم من التوتر

1.06227

2.7407

متوسطة

ِالس َعا َد ِة
تشعر املستخدم ب َّ

1.10174

2.8981

مرتفعة

تشبع فُضُ ُول املستخدم

1.09891

3.2685

متوسطة

تشعر املستخدم أنه ضمن
جامعة

1.18177

3.3796

متوسطة

صة
تتيح للمستخدم فُ ْر َ
التواصل مع اآل َخرِي َن

1.02293

3.9815

مرتفعة

الدرجة الكلية

.99961

3.9722

مرتفعة

يظهــر الجــدول رقــم ( )9أ َّن مجمــل إشــباعات املحتــوى للطلبــة نتيجــة اســتخدامهم  Facebookقــد جــاءت
ـض فقــرات إشــباع املحتــوى مــع نتائــج الدراســات
مرتفعــة ،ومبتوســط حســايب بلــغ  ،3.97وقــد اتفقــت بعـ ُ

الســابقة ،مــن مثــل :فقــرة( ت ُخلــص املســتخدم مــن امللــل) ،وفقــرة ( ت ُشــعر املســتخدم أنــه ضمــن جامعــة)

مــع دراســة ( ،)Laid&Brahimi, 2020وفقــرة (تتيــح للمســتخدم فرصــة التواصــل مــع اآلخريــن) اتفقــت مــع
نتائــج دراســة (.)Laid&Brahimi, 2020

السؤال ال َف ْر ِعي الرابع:

ــل توجــد فــروق ذَات داللــة إحصائيــة بــن عــادات وأمنــاط اســتخدام الطلبــة  Facebookوبــن النــوع
ه ْ
َ

االجتامعــي واملســتوى الــدرايس والتخصــص؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار Mann
 Whitney Uواختبــار،Kruskal-Wallis Testوتــم اســتخراج قيمــة  ،Chi-Squareوالجــدول رقــم ()10

يُوضــح ذلــك.
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جدول رقم ( :)10الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني عادات وأمناط استخدام الطلبة  Facebookومتغري
(النوع االجتامعي ،واملستوى الدرايس ،والتخصص)
اختبار أمناط
وعادات
االستخدام

تتصفح فيها

قيمة Mann Whitney U

1368.000

1414.500

مستوى الداللة

.641

.985

.234

الوسيلة التي

الفرتة الَّ ِتي

م ْن ُذ كم سنة
ُ

Facebook

Facebook

املتغري

Mann
Whitney U
النوع
االجتامعي

أمناط وعادات
االستخدام
املستوى الدرايس

اختبار

Kruskal-Wallis Test

Facebook

Facebook

تتصفح فيها

تستَخدم ِفي َها
ْ

ف
أنشأت حسابك ِ

استخدامك

1326.000

1400.500
.912
سا َعات
عدد َ

تستَخدم ِفي َها
ْ

Facebook

ف
أنشأت حسابك ِ
Facebook

Facebook

استخدامك

Facebook

قيمة Chi-Square

0.537

0.971

1.168

0.390

مستوى الداللة

0.911

0.808

0.761

0.942

الوسيلة التي

الفرتة الَّ ِتي

م ْن ُذ كم سنة
ُ

عدد سا َعات

Facebook

Facebook

أمناط وعادات
االستخدام
التخصص

الوسيلة التي

الفرتة الَّ ِتي

ُم ْن ُذ كم سنة

عددسا َعات

اختبار

Kruskal-Wallis Test

تتصفح فيها

تستَخدم ِفي َها
ْ

ف
أنشأت حسابك ِ
Facebook

استخدامك

Facebook

قيمة Chi-Square

4.775

3.059

0.437

0.559

مستوى الداللة

0.092

0.217

0.804

0.756

يظهــر الجــدول رقــم ( )10عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن أمنــاط وعــادات اســتخدام الطلبــة
ملوقــع  Facebookواملتغــرات الدميوغرافيــة (النــوع االجتامعــي ،والســنة الدراســية ،والتخصــص) ،وهــي
نتيجــة التتفــق مــع نتائــج دراســة ( )Stefane, 2020التــي أظهــرت أ َّن عــادات اســتخدام الطلبــة Facebook
كانــت الفــروق فيهــا لصالــح اإلنــاث عــى الذكــور ،ونتيجــة هــذه الدراســة تظهــر أ َّن اســتخدام الفيســبوك مــن
قبــل الطلبــة مل تؤثــر عليــه تلــك املتغــرات ،ومــن ث ـ َّم نجــد أ َّن هنــاك توافق ـاً شــبه تــا ٍّم يف عــادات وأمنــاط
اســتخدام طلبــة كليــة اإلعــام .Facebook
السؤال ال َف ْر ِعي الخامس:
ــل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة بــن امليــزات الَّ ِتــي يقدمهــا  Facebookللمســتخدمني ِمــن
ه ْ
َ
الطلبــة وبــن النــوع االجتامعــي واملســتوى الــدرايس والتخصــص؟ ت ـ َّم اســتخراج املتوســطات الحســابية
األحــادي ON WAY ANOVA
واالنحرافــات املعياريــة ،وتــم عمــل اختبــار ،T-Testواختبــار تحليــل التبايــن
ّ
الســتخراج الفروقــات ذات الداللــة اإلحصائيــة ،والجــداول ذوات األرقــام (11و12و13و )14توضــح ذلــك.
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جدول رقم (:)11الفروق ذَاتَ الداللة اإلحصائية بني ميزة السهولة الَّ ِتي يقدمها  Facebookللمستخدمني ِمن الطلبة وبني
(النوع االجتامعي ،واملستوى الدرايس ،والتخصص)

امليزة

الدميوغرايف

املتوسط
الحسايب

االنحراف

املتغري

ذكر

4.0889

.81153

أنثى

 1.02078 3.8571مرتفعة

املعياري

الدرجة

مرتفعة

Independent Sample t-test
قيمة ف

درجة الحرية

مستوى الداللة

1.264

106

.209

ONE WAY ANOVA

توفر
ميزات
السهولة

.93041

مرتفعة

سنة أوىل

3.9778

سنة ثانية

 1.01982 3.8205مرتفعة

سنة ثالثة

 1.01995 4.0476مرتفعة

سنة رابعة

4.2333

.49814

مرتفعة
جدا

الكيل

3.9537

.94221

مرتفعة

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات متوسط
الحرية املربعات

بني
املجموعات

1.623

3

.541

داخل
املجموعات

93.367

104

.898

الكيل

94.991

قيمة
ف
.603

مستوى
الداللة
.615

107

ONE WAY ANOVA

صحافة
وإعالم

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات متوسط
الحرية املربعات

 1.05570 3.7589مرتفعة

بني
املجموعات

3.241

2

1.620

4.0867

.88528

مرتفعة

داخل
املجموعات

91.750

105

.874

إعالم رقمي 4.1818

.45616

مرتفعة

الكيل

94.991

107

إذاعة
وتلفزيون

قيمة
ف

مستوى
الداللة

1.854

.162

يظهــر الجــدول رقــم ( )11عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبــة
(النــوع االجتامعــي ،والســنة الدراســية ،والتخصص)وميــزة الســهولة التــي يقدمهــا  ،Facebookوهــي
ـي بتقنيـ ٍ
ـات برمجيـ ٍة تُسـ ِّهل أســلوب التعامــل معــه مــن قبــل
نتيجــة تظهــر أ َّن  Facebookقــدم محتــواه الرقمـ ّ
املســتخدمني ،وهــذه النتيجــة أكّدتهــا نتائــج الجــدول رقــم ( )6الــذي أظهــر أ َّن املتوســطات الحســابية لدرجــة
ميــزة الســهولة جــاءت يف املجمــل مرتفعــة.
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

د .أحمد عريقات
جدول رقم (:)12الفروق ذَاتَ الداللة اإلحصائية بني ميزة الخصوصية واألمان الَّ ِتي يقدمها  Facebookللمستخدمني ِمن
الطلبة وبني (النوع االجتامعي ،واملستوى الدرايس ،والتخصص)
امليزة

املتغري

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

الدرجة

ذكر

2.7884

.89062

متوسطة

أنثى

2.7037

.94340

متوسطة

سنة أوىل

2.8444

.91176

متوسطة

سنة ثانية

2.8376

.85796

متوسطة

سنة ثالثة

2.2619

.91687

ضعيفة

سنة رابعة

2.7000

.99938

متوسطة

الكيل

2.7531

.90959

متوسطة

Independent Sample t-test
قيمة ف

درجة الحرية

مستوى الداللة

-.475-

106

.636

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

الخصوصية
واألمان

مجموع درجات متوسط
املربعات الحرية املربعات

بني
املجموعات

4.060

3

1.353

داخل
املجموعات

84.467

104

.812

الكيل

95.913

قيمة
ف

مستوى
الداللة

1.666

.179

107

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات متوسط
الحرية املربعات

صحافة
وإعالم

2.8014

.78531

بني
متوسطة
املجموعات

.584

2

.292

إذاعة
وتلفزيون

2.7533

.98701

داخل
متوسطة
املجموعات

87.943

105

.838

إعالم
رقمي

2.5455

1.08804

ضعيفة

الكيل

2.7531

.90959

متوسطة

الكيل

88.527

قيمة
ف

مستوى
الداللة

.349

.706

107

يظهــر الجــدول رقــم ( )12عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة ( النــوع
االجتامعــي ،الســنة الدراســية ،والتخصــص) وميــزة الخصوصيــة واألمــان التــي يقدمهــا Facebook
للطلبة،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ( ،)Whitney et al., 2011وهــي ميــزة جــاءت بدرجــة متوســطة كــا
أظهرهــا الجــدول رقــم (.)6
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
درجة رضا مُ ستخدمي الـ  Facebookعَ ن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـمُ َتحَ ِّق َقة

جدول رقم (:)13الفروق ذَاتَ الداللة اإلحصائية بني ميزة تحقيق رغبة املستخدم الَّ ِتي يقدمها  Facebookللمستخدمني ِمن
الطلبة وبني (النوع االجتامعي ،واملستوى الدرايس ،والتخصص)

امليزة

املتغري
الدميوغرايف

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

الدرجة

ذكر

3.5714

.95870

مرتفعة

أنثى

3.5852

.94054

مرتفعة

سنة أوىل

3.6815

93462.

مرتفعة

سنة ثانية

3.5897

1.01584

مرتفعة

سنة ثالثة

3.0714

.92615

متوسطة

Independent Sample t-test
قيمة ف

درجة الحرية

مستوى الداللة

.074

106

.941

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

تحقيق
رغبات
املستخدم

سنة رابعة

3.7667

.54546

مرتفعة

الكيل

3.5772

.94677

متوسطة

مجموع درجات متوسط
املربعات الحرية املربعات

بني
املجموعات

4.436

3

1.479

داخل
املجموعات

91.477

104

.880

الكيل

95.913

قيمة
ف

1.681

مستوى
الداللة

.176

107

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات متوسط قيمة
الحرية املربعات ف

صحافة
وإعالم

3.4894

.96522

مرتفعة

بني
املجموعات

.812

2

.406

إذاعة
وتلفزيون

3.6200

.97824

مرتفعة

داخل
املجموعات

95.100

105

.906

إعالم رقمي

3.7576

.73168

مرتفعة

الكلية

2.9228

 1.08860متوسطة

الكيل

95.913

107

.448

مستوى
الداللة
.640

يظهــر الجــدول رقــم ( )13عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبــة
(النــوع االجتامعــي ،الســنة الدراســية ،والتخصــص) وميــزة تحقيــق رغبــات املســتخدم ،وهــي نتيجــة جــاءت
بدرجــة مرتفعــة كــا أظهرهــا جــدول رقــم (.)6
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

د .أحمد عريقات
جدول رقم (:)14الفروق ذَاتَ الداللة اإلحصائية بني ميزة مراعاة األخالق العامة الَّ ِتي يقدمها  Facebookللمستخدمني ِمن
الطلبة وبني (النوع االجتامعي ،واملستوى الدرايس ،والتخصص)

امليزة

الدميوغرايف

املتوسط
الحسايب

االنحراف

املتغري

ذكر

2.9206

1.08874

متوسطة

أنثى

2.9259

1.10071

متوسطة

سنة أوىل

2.8519

1.00140

متوسطة

سنة ثانية

3.1111

1.05224

متوسطة

سنة ثالثة

2.5476

1.23764

ضعيفة

سنة رابعة

3.0333

1.37392

متوسطة

الكيل

2.9228

1.08860

متوسطة

املعياري

الدرجة

Independent Sample t-test
قيمة ف

درجة الحرية

مستوى الداللة

.025

106

.980

ONE WAY ANOVA

مراعاة
األخالق
العامة

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

مستوى
الداللة

بني
املجموعات

3.702

3

1.234

1.043

.377

داخل
املجموعات

123.099

104

1.184

الكيل

126.801

107

ONE WAY ANOVA
مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

مستوى
الداللة

مصدر
التباين
صحافة
وإعالم

2.9007

1.04700

بني
متوسطة
املجموعات

.833

2

.416

.347

.708

إذاعة
وتلفزيون

2.9933

1.10757

داخل
متوسطة
املجموعات

125.969

105

1.200

إعالم رقمي

2.6970

1.24235

متوسطة

الكيل

2.9228

1.08860

متوسطة

126.801

107

الكيل

يظهــر الجــدول رقــم ( )14عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بني املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبة (النوع
االجتامعــي ،والســنة الدراســية ،والتخصــص) وميــزة مراعــاة األخــاق العامــة يف محتــوى  ،Facebookوهــي
نتيجــة أظهرهــا جــدول رقــم ( )6الــذي جــاءت فيــه درجــة تلــك امليــزة متوســطة يف ااملجمــل.
السؤال ال َف ْر ِعي السادس:
ـل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة بــن الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتوى ملســتخدمي
هـ ْ
َ
ِ Facebookمــن الطلبــة وبــن النــوع االجتامعــي واملســتوى الــدرايس والتخصــص؟ ،ولإلجابــة عــن هــذا
27

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
درجة رضا مُ ستخدمي الـ  Facebookعَ ن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـمُ َتحَ ِّق َقة

الســؤال تــ َّم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ،واختبــار Independent Sample
األحــادي ،ONE WAY ANOVAوالجــداول ذوات األرقــام
 t-testلعيِّنتــن مســتقلتني ،وتحليــل التبايــن
ّ
(15و16و )17توضِّ ــح ذلــك:
جدول رقم (:)15الفروق ذَاتَ الداللة اإلحصائية بني الدوافع النفعية ملستخدمي ِ Facebookمن الطلبة وبني (النوع
الدرايس ،والتخصص)
االجتامعي ،واملستوى
ّ
ّ
الدوافع

الدميوغرايف

املتوسط
الحسايب

االنحراف

املتغري

ذكر

3.5106

.79191

مرتفعة

أنثى

3.3704

.76697

متوسطة

سنة أوىل

3.5222

.76095

مرتفعة

سنة ثانية

3.4573

.92379

مرتفعة

سنة ثالثة

3.4286

.60169

مرتفعة

سنة رابعة

3.1500

.41164

متوسطة

الكيل

3.4522

.78109

مرتفعة

املعياري

الدرجة

Independent Sample t-test
قيمة ف

درجة الحرية

مستوى الداللة

-.919-

106

.360

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

النفعية

مجموع درجات متوسط قيمة مستوى
الداللة
املربعات الحرية املربعات ف

بني
املجموعات

1.143

3

.381

داخل
املجموعات

64.138

104

.617

الكيل

65.281

107

.618

.605

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

مجموع درجات متوسط قيمة مستوى
الداللة
املربعات الحرية املربعات ف

صحافة
وإعالم

3.3191

.87216

متوسطة

بني
املجموعات

1.143

3

.381

إذاعة
وتلفزيون

3.5467

.72064

مرتفعة

داخل
املجموعات

64.138

104

.617

إعالم رقمي

3.5909

.57910

مرتفعة

الكيل

3.4522

.78109

مرتفعة

الكيل

65.281

107

.618

.605

يظهــر الجــدول رقــم ( )15عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بني املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبة (النوع
االجتامعي ،والســنة الدراســية ،والتخصص) ،والدوافع النفعية نتيجة اســتخدام الطلبة .Facebook
28

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

د .أحمد عريقات
جدول رقم (:)16الفروق ذَاتَ الداللة اإلحصائية بني الدوافع الطقوسية ملستخدمي ِ Facebookمن الطلبة وبني (النوع
االجتامعي ،واملستوى الدرايس ،والتخصص)

الدوافع

الدميوغرايف

املتوسط
الحسايب

االنحراف

املتغري

ذكر

3.5370

.84902

مرتفعة

أنثى

3.4926

.92657

مرتفعة

سنة أوىل

3.6593

.79133

مرتفعة

سنة ثانية

3.4872

.99295

مرتفعة

سنة ثالثة

3.5714

.68785

مرتفعة

سنة رابعة

2.9333

.87911

متوسطة

الكيل

3.6593

.79133

مرتفعة

املعياري

الدرجة

Independent Sample t-test

قيمة ف

درجة الحرية

مستوى الداللة

-.258-

106

.797

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

الطقوسية

مستوى
مجموع درجات متوسط
قيمة ف
الداللة
املربعات الحرية املربعات

بني
املجموعات

4.393

3

1.464

داخل
املجموعات

78.125

104

.751

الكيل

82.519

107

1.949

126.

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

مستوى
مجموع درجات متوسط
قيمة ف
الداللة
املربعات الحرية املربعات

صحافة
وإعالم

3.4397

.93213

مرتفعة

بني
املجموعات

1.019

2

.510

إذاعة
وتلفزيون

3.5367

.90682

مرتفعة

داخل
املجموعات

81.499

105

.776

إعالم رقمي

3.7727

.35176

مرتفعة

الكيل

3.5185

.87818

مرتفعة

الكيل

82.519

107

.657

.521

يظهــر الجــدول رقــم ( )16عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبــة
(النــوع االجتامعــي ،والســنة الدراســية ،والتخصــص) ،والدوافــع الطقوســية نتيجــة اســتخدام الطلبــة
.Facebook
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
درجة رضا مُ ستخدمي الـ  Facebookعَ ن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـمُ َتحَ ِّق َقة

جدول رقم ( )17فروق ذَاتَ داللة إحصائية بني إشباعات املحتوى ملستخدمي ِ Facebookمن الطلبة وبني (النوع االجتامعي،
واملستوى الدرايس ،والتخصص)
الدوافع

املتغري

الدميوغرايف

املتوسط
الحسايب

االنحراف

املعياري

الدرجة

ذكر

.76887 3.4821

مرتفعة

أنثى

.89261 3.4139

مرتفعة

سنة أوىل

.60044 3.6861

مرتفعة
متويطة

Independent Sample t-test
درجة الحرية

قيمة ف

-.425-

مستوى الداللة

.672

106

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

اإلشباعات

مجموع درجات متوسط
املربعات الحرية املربعات

سنة ثانية

.94564 3.2596

بني
املجموعات

4.333

3

1.444

سنة ثالثة

داخل
 .99211 3.3839متوسطة
املجموعات

67.498

104

.649

سنة رابعة

 .73468 3.2625متوسطة

71.831

107

الكيل

.81934 3.4537

مرتفعة

الكيل

قيمة
ف

مستوى
الداللة

2.226

.090

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين
صحافة
وإعالم
إذاعة
وتلفزيون
إعالم رقمي
الكيل

متوسط

مجموع درجات
املربعات الحرية املربعات

بني
 .80690 3.3670متوسطة
املجموعات

2.312

2

1.156

داخل
املجموعات

69.519

105

.662

الكيل

71.831

107

.87051 3.4425

مرتفعة

 .49371 3.8750متوسطة
.81934 3.4537

مرتفعة

قيمة

مستوى

ف

الداللة

1.746

.180

يظهــر الجــدول رقــم ( )17عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبــة
(النــوع االجتامعــي ،والســنة الدراســية ،والتخصــص) ،وإشــباعات املحتــوى نتيجــة اســتخدام الطلبــة
.Facebook
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السؤال البحثي:
ــل توجــد فــروق ذَاتَ داللــة إحصائيــة بــن الدوافــع مجتمعــات (النفعيــة ،الطقوســية) ملســتخدمي
ه ْ
َ
ِ Facebookمــن الطلبــة وبــن (النــوع االجتامعــي ،واملســتوى الــدرايس ،والتخصــص)؟ ولإلجابــة عــن هــذا
الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ،واختبــار Independent Sample
ـادي  ،ONE WAY ANOVAوالجــدول رقــم ( )18يوضــح ذلــك
 t-testلع ِّينتــن مســتقلتني ،وتحليــل التبايــن األحـ ّ
جدول رقم ( )18الفروق ذَاتَ الداللة اإلحصائية بني الدوافع مجتمعات (النفعية ،الطقوسية) ملستخدمي ِ Facebookمن
الطلبة وبني (النوع االجتامعي ،واملستوى الدرايس ،والتخصص)
الدوافع

الدميوغرايف

املتوسط
الحسايب

االنحراف

املتغري

ذكر

3.5238

.76836

مرتفعة

أنثى

3.4315

.79956

مرتفعة

سنة أوىل

3.5907

.72383

مرتفعة

سنة ثانية

3.4722

.91872

مرتفعة

سنة ثالثة

3.5000

.61237

مرتفعة

سنة رابعة

3.0417

 .52448متوسطة

املعياري

الدرجة

Independent Sample t-test

قيمة ف

درجة الحرية

مستوى الداللة

-.605-

106

.546

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

مجتمعة

(طقوسية
ونفعية)

الكيل

3.4853

.77914

مرتفعة

مجموع درجات متوسط
املربعات الحرية املربعات

بني
املجموعات

2.478

3

.826

داخل
املجموعات

62.478

104

.601

الكيل

64.956

قيمة
ف

مستوى
الداللة

1.375

255.

107

ONE WAY ANOVA
مصدر
التباين

مجموع درجات متوسط
املربعات الحرية املربعات

صحافة
وإعالم

3.3794

.86232

مرتفعة

بني
املجموعات

1.110

2

.555

إذاعة
وتلفزيون

3.5417

.76121

مرتفعة

داخل
املجموعات

63.846

105

.608

إعالم رقمي

3.6818

.35320

مرتفعة

الكيل

3.4853

.77914

مرتفعة

الكيل

64.956

107

قيمة
ف

مستوى
الداللة

.913

.404

يظهــر الجــدول رقــم ( )18عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبــة
(النــوع االجتامعــي ،والســنة الدراســية ،والتخصــص) ،والدوافــع الطقوســية والنفعيــة مجتمعــة نتيجــة
اســتخدام الطلبــة .Facebook
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السؤال الرئيس للدراسة:

ف جامعــة الــرق األوســطَ ،عــن ميزاتــه
مــا َد َر َجــة رضــا مســتخدمي الــــ  ،Facebookمــن طلبــة كليــة اإلعــام ِ
ومــا اإلشــباعات الــ ُمتَ َح ِّققَة؟ ،ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تـ ّم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات

املعياريــة لدرجــة رضــا الطلبــة للخدمــات التــي يقدمهــا  Facebookلهــم ،والجــدول رقــم ( )19يوضــح ذلــك.
جدول رقم ( )19درجة الرضا الكلية لدى الطلبة عىل امليزات التي قدمها  Facebookلهم

النوع االجتامعي

املتوسط الحسايب

االنحراف املعياري

الدرجة

امليزة

ذكر

4.0889

.81153

مرتفعة

أنثى

3.8571

1.02078

مرتفعة

ذكر

2.7037

.94340

متوسطة

أنثى

2.7884

.89062

متوسطة

تحقيق رغبات
املستخدم

ذكر

3.5852

.94054

مرتفعة

أنثى

3.5714

.95870

مرتفعة

مة
مراعاة األخالق ال َعا َّ

ذكر

2.9259

1.10071

متوسطة

أنثى

2.9206

1.08874

متوسطة

ذكر

3.3259

.69966

متوسطة

أنثى

3.2844

.71241

متوسطة

توفر ميزات السهولة

الخصوصية واألمان

الدرجة الكلية

ويظهــر الجــدول رقــم ( )19أن درجــة الرضــا الكليــة للطلبــة عــن امليــزات التــي يقدمهــا لهــم Facebook
قــد جــاءت متوســطة ،ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.2844وهــي نتيجــة تتفــق مــع دراســة دراســة (2019
 )Gharib,التــي أظهــرت أ َّن درجــة رضــا طلبــة الجامعــات عــن املواقــع الرســمية لجامعاتهــم عــى Facebook
قــد جــاءت متوســطة ،وإ ْن كانــت نتيجــة دراســة ( )Gharib, 2019تحـدّدت باملوقــع الرســمي للجامعــات عــى
 ،Facebookوليــس موقــع  ،Facebookول ِكـ ْن نتيجــة أل َّن التقنيــات الربمجيــة ملوقــع  Facebookواحــدة،
وهــي التــي تفــرض عــى املســتخدم طــرق االســتخدام ؛ نجــد أ ّن توافــق درجــة الرضــا يف الدراســة الســابقة
والدراســة الحاليــة تتأثــر بتلــك التقنيــات الربمجيــة.
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أهم النتائج

أ َّن درجــة رضــا مســتخدمي  Facebookمــن الطلبــة عــن امليــزات التــي يقدمهــا لهــم ،واملتمثلة بـ (الســهولة،
والخصوصيــة واألمــان ،وتحقيــق رغبــات املســتخدم ،ومراعــاة األخــاق العامــة) جــاءت يف املجمــل
متوســطة ،ومبتوســط حســايب بلــغ  ،3.28وجــاءت درجــة ميــزة ســهولة االســتخدام مــن قبــل الطلبــة عنــد

تصفحهــم  Facebookمرتفعــة ،وجــاءت درجــة ميــزة تحقيــق رغبــات املســتخدم – أيضـاً  -مرتفعــة ،وجــاءت

درجــة ميــزة الخصوصيــة واألمــان التــي يوفرهــا  Facebookللطلبــة عنــد تصفحهــم لــه متوســطة،وكذلك
ميــزة مراعــاة األخــاق العامــة أيض ـاً جــاءت متوســطة ،وهــذه النتيجــة تظهــر أن الطلبــة ميتلكــون مهــارات

حاســوبية جيــدة متكِّنهــم مــن التعامــل مــع موقــع  ،Facebookوأنهــم ميتلكــون مســتوى جيــدا ً مــن مفهــوم
الرتبيــة اإلعالميــة ،وال س ـ َّيام يف الجانــب املتعلــق بالتفكــر الناقــد والفهــم التحليــي حيــث إنَّهــم قــادرون

ـي ،واحــرام خصوصيــة املسـ ِ
ـتخدم.
عــى الحكــم عــى محتــوى  Facebookيف شــقيه :األخالقـ ّ

أ َّن درجــة تحقــق الدوافــع النفعيــة للطلبــة نتيجــة تصفحهــم  Facebookجــاءت مرتفعــة ،وجــاءت الدوافــع

الطقوســية  -أيضـاً  -مرتفعــة ،وجــاءت درجــة إشــباعات املحتــوى لــدى الطلبــة نتيجة لتصفحهــم Facebook
مرتفعــة ،وهــذه النتيجــة تعــود إىل طبيعــة وســيلة النــر (اإلنرتنــت) التــي يســتخدمها  Facebookلنقــل

املحتــوى للمســتخدمني ،وهــي وســيلة قدّمــت للمســتقبل حريــة االختيــار للمحتــوى مــن حيــث :الزمــن،
ونــوع املحتــوى ،وكذلــك خاصيــة التفاعليــة التــي قدمــت للمســتخدم فرصــة املشــاركة يف صناعــة
املحتــوى ونــره ،واســتقبال ردود الفعــل مبــارشة عــى ذلــك املحتــوى ،باإلضافــة إىل ميــزة املشــاركة يف

املحتــوى مــع اآلخريــن.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة للطلبــة (النــوع االجتامعــي ،والســنة

الدراســية ،والتخصــص) ،وأمنــاط وعــادات اســتخدام الطلبــة  ،Facebookوالدوافــع النفعيــة ،والدوافــع
الطقوســية ،وإشــباعات املحتــوى ،وهــذه النتيجــة تظهــر قــدرة  Facebookعــى توحيــد أمنــاط وعــادات

اســتخدامه مــن قبــل املتصفِّحــن ،وهــذا يعــود إىل طبيعــة التقنيــات الربمجيــة التــي يتميــز بهــا Facebook

ـي ،مــن مثــل املســاحة غــر املحــدودة ملحتــوى النــص والفيديــو،
عــن غــره مــن مواقــع التواصــل االجتامعـ ّ
وذلــك ينعكــس تلقائياًعــى الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى التــي تتحقــق ملســتخدم
.Facebook

أ َّن الطلبــة يقضــون أكــر مــن ثــاث ســاعات يوميــاً وهــم يتصفحــون  ،Facebookوجــاء وقــت املســاء

بأعــى نســبة تص ُّفــح مــن قبــل الطلبــة  Facebookبنســبة ،27.4%وأيضـاً جــاء يف نتائــج الدراســة أ َّن الطلبــة

يتصفحــون  Facebookمــن خــال الهاتــف املحمــول بنســبة  ،82.1%وجــاءت هــذه النتيجــة لتوفــر تطبيــق
 Facebookللهواتــف الذكيــة مــن خــال تحميــل التطبيــق عــى الهاتــف الــذيكّ ،أو مــن خــال املتصفحــات

املتوفــرة عــى الهواتــف الذكيــة ،وعــدم الحاجــة إىل وجــود مــكان مح ـدَّد لوضــع الجهــاز ،أو تزويــده بالتيــار
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الكهربــايئ املســتمر كجهــاز الحاســوب املحمــول ،أو حاســوب املكتــب.

أ َّن أعــى نســبة مــن الطلبــة ،والتــي بلغــت  ،92.3%امتلكــت حســاباً عــى  Facebookمنــذ أكــر مــن ثــاث

ســنوات ،وهــي نتيجــة جــاءت لســهولة إنشــاء حســاب عــى  ،Facebookواســتخدام  Facebookمــن قبــل
املســتخدمني يف توثيــق املناســبات والنشــاطات االجتامعيــة والعلميــة واإلعــان عنهــا ،وكذلــك نتيجــة

توفــر صفحــة عــى  ،Facebookســواء للفــرد أو للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة بكافــة نشــاطاتها؛
يع ـ ُّد مــؤرشا ً عــى تفاعليــة ومواكبــة تلــك املؤسســات للتطــورات الحتميــة لوســائل االتصــال واملتمثلــة

ين.
باإلنرتنــت كوســيلة لنــر املحتــوى
اإلعالمــي واإلعــا ّ
ّ
التوصيات

التأكيــد عــى امتــاك الطلبــة ملهــارات التفكــر الناقــد والفهــم التحليــي يف التعامــل مــع محتــوى
 ،Facebookوذلــك مــن خــال وضــع مســاقات دراســية للطلبــة يف الســنوات الدراســية األوىل تتنــاول

مفهــوم الرتبيــة اإلعالميــة تــؤدي إىل زيــادة املهــارات العقليــة يف التعامــل مــع محتــوى  Facebookيف

واالجتامعــي.
األخالقــي،
جانبيــه:
ّ
ّ

أ َّن ارتفــاع درجــة تحقــق الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى ،وكذلــك عــدم وجــود فــروق

ذات داللــة إحصائيــة بــن املتغــرات الدميوغرافيــة ملجتمــع الدراســة وأمنــاط وعــادات االســتخدام وتحقــق
ٍ
لحســابات لهــم
الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى؛ وأ َّن ارتفــاع نســب امتــاك الطلبــة
عــى  Facebookيقــدم للجامعــات فرصــة الســتخدام  Facebookيف التعلُّــم والتعليــم عــن بُعــد ،ونــر
اإلعالنــات األكادمييــة ،والنشــاطات غــر األكادمييــة ،وترســيخ مبــدأ حريــة التعبــر والنقــاش بــن مجموعــات

الطلبــة وإدارات الجامعــات وأعضــاء الهيئــات التدريســية.

أن تقــوم الجامعــات باالســتغالل األمثــل للمهــارات الحاســوبية ،وتطويــر مهاراتهــم يف صناعــة املحتــوى

الخاصــة باإلعــام الرقمــي ،وتغطيــة
اإلعالمــي ،ســواء مــن النصــوص والفيديــو والتطبيقــات اإلعالميــة
َّ
ّ
الخــاص بالتعلُّــم والتعليــم ،وهــذا يــؤدي إىل تحقيــق إشــباعات محتــوى
النقــص يف املحتــوى اإلعالمــي
ّ

قائــم عــى ثقافتهــم األكادمييــة املنبثقــة مــن مجتمعهــم ،ومــن ثــم نرشهــا مــن خــال .Facebook

ترســيخ مفهــوم لــدى الطلبــة أنَّ Facebookليــس لهــدْر الوقــت بقــدْر مــا هــو أداة مــن أدوات اإلعــام

ٍ
ٍ
يب يف تعاملهــم مــع
يب يف جانــب التعلُّــم والتعليــم،
الرقمي،تدفعهــم إىل
وســلوك إيجــا ٍّ
ســلوك إيجــا ٍّ
ّ
يكِّنهــم مــن مامرســة دورهــم يف إعــادة تشــكيل اتجاهــات إيجابيــة
مك ِّونــات مجتمعهــم الثقافيــةِ ،م َّ
ــا ُ

ـي لوســائل
لــدى األفــراد عــن دورهــم يف املجتمــع كشـ ٍ
ـباب متعلِّــم و ُمتم ِّكــن مــن التعامــل مــع التطـ ّور الحتمـ ّ
االتصــال مــن أجــل خدمــة املجتمــع.
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امللخص :
إل التعــرف عــى تأثــر الطلبــة الجامعيــن مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي،
هـ ِـذ ِه الدراســة َ
هدفــت َ
النوعــي ،واملنهــج االســتقرايئِ ،مــن ِخ َ
ــال إجــراء
املنهــج
هــا:
منهجــن،
الغايــة
لهــذه
واســتخدمت
ّ
املقابــات امل ُع َّمقــة ،ومتثلــت عينــة الدراســة بـــ ( )21طالبــة َوطَالبـاً ِمــن ُم ْختَلَــف الجامعــات األُ ْر ُدنِيَّــةَ ،وتَـ َّم
قصديــة.
عمــل َم ْج ُمو َعــة تركيــز واحــدة ِمــن طلبــة الجامعــات ،بلــغ عددُهــم (َ ،)7وقَـ ْد تَـ َّم أخــذ العينــة ِبطَرِي َقــة ْ
وأظهــرت نتائــج الدراســة أ َّن الطلبــة مــن ع ّينــة الدراســة يتابعــون ث َالثَــة وثالثــن ُمؤثــرا ً ،بَ ْي َن ُهــم  12مــن املؤثرات
اإلنــاث ،وِ 21مــن املؤثــر يــن الذكــور .وأظهرت الدراســة وجود ســبعة أســباب رئيســة تدفــع الطَلَبَــة إىل ُمتابَ َعة
ه ِ
ــذ ِه األســباب ِ
ف عــامل آخــر ُم ْختَلِــف ،واملســار املهنــي،
املؤثريــنَ ،و َ
ــب ،والعيــش ِ
ــي :اإلعجــاب وال ُح ّ
ه َ
َو ُو ُجــود شَ ـبَه بواقــع املؤثــر َمــع الطالــب ،والكوميديــا ومضــادات النكــدَ ،و َم ْعلُو َمــات تســهل الْ َحيــاةَ ،ويَ ُقــول
مــا ال يقولــه اآلخَــرونَ ،وأن األســباب الَّ ِتــي جعلتهــم يتأثــرون مبؤثــري منصــات التواصــل االجتامعــي ِ
ــي:
ه َ
ش ٍء َج ِميــل َو َحيَــا ٍة أفضــل،
التقليــد ،وفقــدان الثقــة بالنفــس ،وتفريــغ الضغــط النفــيَ ،والبَ ْحــث َعــن َ
إل املؤثــر.
ين طــرقٍ لِلوصــو ِل َ
وملجــرد التســلية ،وقــد ع ـ َّد َد املبحوثــون مثــا َ
ـات مفتاحيــة :التأثــر ،الطلبــة الجامعيــن ،مشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي ،منصــات التواصــل
كَلِـ َ
االجتامعــي.
The Influence of the Celebrities of Social Media Platforms on University Students
Dr. Hanan Kamel Al-Shiekh - Dr. Mahmoud Al-Rajabi
Abstract :
This study aims to identify the impact of famous people on social media platforms on
university students. The qualitative methodology and inductive approach were used in
the research by conducting in-depth interviews with 21 students from various Jordanian
universities, and a focus group of 7 university students was selected, with 12 female
influencers and 21 male influencers among them.
The study showed that there are seven main reasons that motivate students to pursue
and follow-up those influencers, which are: admiration and love, living in another world
with different influences, career path, and the release of students’ stress, gaining
information that facilitates life, saying what others do not say; while the reasons that
make them influenced by the influences of social media platforms are: imitation, loss of
self-confidence, easing psychological pressure, searching for something beautiful and
having a better life, entertainment.
The respondents enumerated eight ways to reach the influencer.
Key words: The Influence, University Students, Celebrities of Social Media Platforms,
Social Media Platforms.
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املقدمة
ف ُم ْختَلَــف أنْ َحــاء ال َعالَــمَ ،وقَ ـ ْد
ف متنــاول كَ ِثــر ِمــن ال َّنــاس ِ
ـح ِ
انتــر اإلنرتنــت عــى نطــاق واســعَ ،و ْ
أصبَـ َ
ظهــرت ِمــن ِخاللِـ ِه َم ْج ُمو َعــة ِمــن املواقــع ،ال سـ َّيام منصــات التواصــل االجتامعــي الَّ ِتــي وفــرت الفرصــة ألي
ـاص يَتَ َم َكــن ِمــن ِخاللِـ ِه ِمــن بــث ونــر َمــا يُرِيــد ،وتحميــل الصــور والفيديوهــات،
شَ ـخْص إنْشَ ــا َء حسـ ٍ
ـاب خـ ٍّ
ومخاطبــة متابعيــه ،وعــاوة عــى َذلِـ َ
ـك ظهــرت َم ْج ُمو َعــة ِمــن املؤثريــن ال َِّذيـ َن اســتثمروا ميــزات وخصائــص
ـن
ف الوصــول َ
َ
هـ ِـذ ِه املنصــات ِ
إل عــدد كَ ِبــر ِمــن ال َّنــاس ،والتأثــر فيهــم ،وال سـيَّام ِمــن فئــة الشــباب .تُبـ ِّ
ـرة أســباب تجعــل ال َّنــاسَ ،و ِمــن ضمنهــم
دراســة ويشــتنغ وويليامــز (َ Whiting and Williams )2013عـ َ َ
هـ ِـذ ِه األســباب ِ
ـي :التفاعــل االجتامعــي ،والبحــث
هـ ِـذ ِه املنصــات ويتفاعلــون معهــاَ ،و َ
الشــباب ،يتابعــون َ
هـ َ
عــن املعلومــات ،وتقضيــة َوقْــت الفــراغ ،وال ُحصــول عــى الرتفيــه ،واالســرخاء ،والتواصــل ،والصداقــة،
إل ذلِـ َ
ـك فَ َقــد
والتعبــر َعــن الــرأي ،ومشــاركة الــ َم ْعلُو َماتَ ،وال ُحصــول عــى َم ْعلُو َمــات َعــن اآلخريــن ،إضافــة َ
ـلوب حيــاة الشــباب يف جوانــب ِعـدَّة ،منهــا :التفاعــات االجتامعيــة ،وبنــاء الهويــة
ـرت َ
هـ ِـذ ِه املنصــات أسـ َ
غـ ّ
وتطويرهــا ،وتنميــة املهــارات الســلوكية ،والتعليــم والتعلُّــم عــن بعــد ،وأيض ـاً اســتخدام املؤثريــن لوســائل
التواصــل االجتامعــي بهــدف الرتويــج للسياســات والقضايــا االجتامعيــة ،والتســويق اإلعالمــي ،وكافــة مــا
توفــره الشــبكات االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك تنميــة الوعــي ،واكتســاب املعلومــات َوالـ ـ َموا ِقف ،وســلوك
الــراء ،والتواصــل والتقييــم بعــد الــراء ،وذلــك مــن خــال شــبكات مــن النشــطاء الذيــن ير ِّوجــون لِ َهــذ ِه
هنـ َ
ـاك تأثــرات ُمتَعــددة ملضامــن اليوتيــوب الَّ ِتــي ينتجهــا شــباب
البضائــع،
وحســب ( Alzara (2019فــإ َّن ُ
َ
مراهقــون عــى مراهقــن أمثالهــمِ ،ب َح ْيــثُ تشــجعهم عــى رشاء بضائــع ُم َع َّي َنــةِ ،بطَرِي َقــة إقناعيــة أقــوى ِمــن
ف ال َحيَــاة.
غريهــم ،أو تؤثــر يف ِقيَ ِمهــم واختياراتهــم ِ
مشكلة الدراسة
ـايس يف التأثــر عــى ســلوك الطلبــة الجامعيــن بســبب عوامل
تقــوم وســائل التواصــل االجتامعــي بــدور أسـ
ٍّ
وظــروف مختلفــة ،منهــا :االنفتــاح الــذي شــهده العــامل يف وســائل االتصــال وذلــك مــن خــال النــاذج
الرمزيــة املعروضــة يف محتويــات الوســائط ،والتــي معهــا تــم إهــال تأثــر الشــخصيات مــن وســائل اإلعــام
يف تنميــة الطلبــة الجامعيــن إىل حــ ٍّد مــا ،وانحــر االهتــام باملؤثريــن وســلوكهم (Giles & Maltby,
)2004؛ كونهــم هــوس الشــباب اليــوم ،وذلــك نتيجــة انتشــارهم الهائــل ،حيــث الــرد املــريئ لحياتهــم
الشــخصية وأمنــاط حياتهــم ،مــن خــال أجهــزة اإلعــام ووســائل التواصــل االجتامعــي ،ويقــدر عددهــم اآلن
 2.65مليار شــخص يســتخدمون وســائل التواصل االجتامعي يف جميع أنحاء العامل (، )C. B. et al., 2007
والتــي أرجعهــا البعــض إىل إعجــاب ،أو ارتبــاط ،أو طمــوح ،أو تقديــر (Kutthakaphan & Chokesamritpol,
يف يســاعد عــى تســهيل قابليــة الفــرد للتأثــر باملؤثريــن (McCutcheon et
 ، )2013كــا أ ّن العجــز املعــر ّ
ـس أصحــاب الحســابات القيّمــة وذات الفكــر ،أو حتــى أصحــاب املهــن ،بــل
 ، )al., 2002والحديــث هنــا ال ميَـ ّ
كل ه ِّمهــم الشــهرة بعيــدا ً عــن القيمــة واملحتــوى ،وقــد تحــددت املشــكلة البحثيــة يف التعــرف
عــن أنــاس ُّ
عــى تأثــر الطلبــة الجامعيــن مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي ،والتعــرف عــى األســباب التــي تدفــع
الطلبــة إىل متابعتهــم.
A short biography at the end
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أهمية الدراسة
األهمية العلمية:
قلــة الــراث العلمــي يف مجــال الدراســات اإلعالميــة التــي اهتمــت بدراســة الطلبــة الجامعيــن ومشــاهري
مواقــع التواصــل االجتامعــي.
تكمــن أهمیــة الدراســة يف كونهــا تبحــث يف ظاهــرة متطــورة ومتنامیــة برسعــة كبیــرة ،وهي ظاهرة مشــاهري
مواقــع التواصــل االجتامعــي ،حیــث إ َّن اهتــام الطلبــة الجامعيــن بهم يف تزايـ ٍـد مطلق.
تكتســب الدراســة أهم َّيتهــا مبــا تقدمــه مــن تحليــات ونتائــج ومقرتحــات تســاعد الباحثــن يف املســتقبل
عــى متابعــة البحــث العلمــي ملزيــد مــن البحــث يف إطــار اســتكامل مــا توقفــت عنــده حــدود الدراســة.
األهمية العملية:
تسلط الدراسة الضوء عىل أسباب ودوافع تأثر الطلبة الجامعيني مبشاهري مواقع التواصل االجتامعي.
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتنــاول تأثــر مشــاهري مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى الطلبــة
الجامعيــن ،مــن حيــث :تكوي ـ ُن مدركاتــه ،وتشــكيل اتجاهاتــه ،وتوجيــه ســلوكه فيــا يتعلــق باملوضوعــات
والقضايــا امل ُتعــددة التــي يطرحهــا مشــاهري مواقــع التواصــل االجتامعــي.
تحليــل دور الطلبــة الجامعيــن ودرجــة تأثرهــم مبشــاهري هــذه املواقــع ومــا ينتــج عنهــا مــن نــر اآلراء
واألفــكار واالتجاهــات ،وكــذا تأثرياتهــا اإليجابيــة والســلبية ،وأثــر ذلــك يف املنظومــة القيميــة واألخالقيــة
واملعرفيــة للطلبــة الجامعيــن.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:
ً
ف منصات التواصل االجتامعي.
أولَ :م ْع ِرفَة املؤثرين ال َِّذي َن يتابعهم طلبة الجا ِمعات ِ
ثان ًياَ :م ْع ِرفَة األسباب الَّ ِتي تدفع الطَلَ َبة إىل ُمتابَ َعة املؤثرين.
ثالثًاَ :م ْع ِرفَة أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي.
ف منصات التواصل االجتامعي.
راب ًعاَ :م ْع ِرفَة كيفية تع ُّرف الطَلَ َبة َع َ
ل املؤثرين ِ
خامساَ :م ْع ِرفَة إذا ما كا َن الطَلَبَة يتواصلون َمع املؤثرين أم ال.
ً
اسئلة الدراسة
هـ ِـذ ِه الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآليت :تأثــر الطلبة الجامعيني مبشــاهري منصــات التواصل
ت ُ َحــاوِل َ
االجتامعــي ،ويتفـ ّرع عنه األســئلة الفرعيــة اآلتية:
ف منصات التواصل االجتامعي؟
أوالً :من املؤثرون ال َِّذي َن يتابعهم طلبة الجا ِمعات ِ
ثانياً :ما األسباب الَّ ِتي تدفع الطَلَبَة إىل ُمتابَ َعة املؤثرين؟
ثالثاً :ما أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي؟
ف منصات التواصل االجتامعي؟
ف تع َّرف الطَلَبَة َع َ
رابعاً :كَيْ َ
ل املؤثرين ِ
ه ْل يتواصل الطَلَ َبة َمع املؤثرين؟ وكيف؟
خامساًَ :
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تأثر الطلبة الجامعيين بمشاهير منصات التواصل االجتماعي

منهج الدراسة
إل نتائجــه ،األ َّول :املنهــج النوعــي؛ لتحليــل تجــارب الطلبــة
هـذَا البَ ْحــث اســتخدام منهجــن للوصــول َ
ف َ
ت َـ َّم ِ
الجامعيــن وتصوراتهــم وتأثرهــم باملؤثريــن ،والــذي يُع ـ ُّد األكــر مالءمــة لهــذا النــوع مــن الدراســات ،حيــث
تصبــح نتائــج البحــث متفقــة مــع الواقــع ،ويعتمــد املنهــج النوعــي عــى مجموعــات الرتكيــز واملقابــات
س ـهِم يف تفســر العالقــة
املتعمقــة التــي تهــدف يف النهايــة إىل إظهــار وجهــات النظــر املتعــددة ،كــا يُ ْ
ه ِ
ــذ ِه
هــذَا املنهــج ينســجم َمــع َ
بــن املؤثريــن والطلبــة الجامعيــن وديناميكيــة هــذه العالقــة .كَــا أن َ
إل قدرتــه عىل
الدراســة؛ ألنَّـ ُه األقــدر عــى تحقيــق أهدافهــاَ ،وألنَّـ ُه يَ ْهتَـ ّم بالكلــات بــدلً ً مــن األرقــام ،إضافــة َ
ـان فَ ْهـ َو « املنهــج االســتقرايئ الَّـ ِـذي يســر
اســتقراء وجهــات نظــر َمــن لَ ُهـ ْم َعالقَــة بِالدراسـ ِة .أمــا املنهــج الثَـ ِ
إل االســتنتاجات املبنيــة عــى الـ ـ ُم َل َحظَة والتجريــب ِب َه ـد ِ
إل
َف الوصــول َ
إل العــا ِّم ليصــل َ
ـاص َ
ِمــن الخـ ِّ
قَانُــون أ ْو قَا ِعـدَة كليــة « ،ويَتَضَ َّمــن االســتقراء ُمال َحظَــة الباحــث للجزئيــات أو الفرعيــاتَ ،م ْوضُ ــوع االهتــام،
ِبطَرِي َقــة تحليليــة ِب َهـد ِ
ـك مــن ِخـ َ
َف اشــتقاق بَ ْعــض القوانــن ،أو األطــر النظريــةَ ،و َذلِـ َ
ـال تعميــم النتائــج الَّ ِتــي
ت َـ َّم التوصــل إليهــا بعــد اختبــار بَ ْعــض الجزئيــات ،أو الحــاالتَ ،عــى كَافــة األجــزاء أ ْو الحــاالت امل ُك ِّونــة لظاهــرة
هذيــن املنهجــن
ُم َع َّي َنــة لَ ـ ْم ت ِت ـ َّم دراســتها مــن قبــل» (عبيــدات ،واخ ،1999 ،.ص .)48 :و َر ْغ ـ َم أ َّن تطبيــق َ
إل تحقيــق الصــدق والثبــات إال أ َّن هــذه الدراســة عكســت نتائــج نوعيــة جيــدة ِمــن ِخـ َ
ـال الرجــوع
ال يحتــاج َ
إل اســتخدام أكــر ِمــن أداة
ه ـذَا الجانــب ،إضافــة َ
َ
ف َ
ـر ِمــن املراجــع ،وأخــذ اقتباســات ُم ِفي ـدَة ِ
إل عــدد أكْـ َ
ف العيّنــة.
لِلوصــو ِل َ
إل النتائــج ،والتنويــع ِ

مجتمع الدراسة
َّاصة ،والحكومية.
متثل مجتمع الدراسة يف الطلبة الجامعيني ِ
ف الجامعات األُ ْر ُدنِ َّية :الخ َّ
عینة الدراسة
تــم االعتــاد عــى املقابــات لعینــة قوامهــا  21مبحوث ـاً مــن جامعــات أردنيــة متعــددة .حيــث قــام الباحثــان
مســح عــدد كبــر مــن املشــاركني بشــكل
بجمــع أشــكال متعــددة مــن البيانــات ،مثــل :املقابــات عــن طريــق ْ
عــا ّم ،ثــم املتابعــة مــع عــدد أقــل ،والتــي يجريهــا الباحثــان وجه ـاً لوجــه مــع املشــاركني ،بخــاف املقابــات
عــر الهاتــف التــي تض ّمنــت أســئلة غــر منظمــة ،ومفتوحــة بشــكلٍ عــا ّم ،وقليلــة العــدد ،تهــدف إىل اســتنباط
وجهــات النظــر واآلراء مــن املشــاركني ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار قيمهــم وخلفياتهم الشــخصية ،مثــل :النوع،
والتاريــخ ،والثقافــة ،والحالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ،هــذا بخــاف مراقبــة الســلوك ،وفحــص املســتندات
ورســائل الربيــد اإللكــروين ،بــدالً مــن االعتــاد عــى مصــد ٍر واحـ ٍـد مــن البيانــات ( )Creswell, 2009؛ بهــدف
تقديــم ف ْهــمٍ أفضــل ،يضيــف إىل مجموعــة املعرفــة البحثيــة املتاحــة للباحــث تجــاه املوضوع قيد الدراســة،
ومبــا ينبــئ بالنتائــج املرجــوة مــن البحــث.
الدراسات السابقة
دراســة شــيامء الســيد ســامل ( :)2009هدفــت الدراســة إىل قيــاس اتجاهــات الشــباب نحو أبعــاد املصداقية
للمشــاهري مــن حيــث :الجاذبيــة ،والثقــة ،والخــرة ،وأيضً ــا تأثــر اتجاهــات الشــباب نحــو مصداقيــة املؤثريــن
عــى اتجاهاتهــم نحــو إعالنــات املؤثريــن ،ونحــو املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطتهم .وتوصلــت الدراســة
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إىل أ َّن اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو بُعــد الجاذبيــة للمشــاهري يعــد أحــد أبعــاد املصداقيــة للمؤثريــن ،يليــه
بُعــد الخــرة ،ثــم بُعــد الثقــة ،وأن اتجاهــات الشــباب نحــو إعالنــات املؤثريــن تؤثــر إيجابًــا يف اتجاهاتهــم نحــو
املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطة هــؤالء املؤثريــن.
دراســـة املركــــز الــــوطني ألبحــــاث الشــــباب ( :)2012تناولــت الدراســة اتجاهــات الشــباب نحــو اســـتخدام
شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ،وأوضحت أ ّن نســبة مســتخدمي شــبكة التواصل االجتامعي “ Face book
“تعــد أعــى مــن غیرهــا مــن شـــبكات التواصــل االجتامعــي ،حیــث بلغــت نســبتهم ،% 69.5وجــاء بعـــدها
ح مســـتخدمو شـــبكة التواصــل االجتامعــي « “ Twitterبنســبة بلغــت  ،18.5%يف حــن بلغـــت
بفـــارقٍ واضــ ٍ
نســـبة مســـتخدمي شـــبكة التواصــل االجتامعــي “  ،log Net “(7.2%وأمــا الشـــبكات األخـــرى فلـــم تتجـــاوز
يل الع ّینــة .وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أ َّن « االطــاع عــى كل جدیــد « هــو أحــد
مجتمعـــة ( %( 5مــن إجــا ّ
أكرث الدوافع الســتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي ،ثـــم تبـــادل األخبـــار واملعلومـــات ،وتبـــادل الخبـــرات
مـــع اآلخـــرين .وقــــد أدرك املبحوثــون أهمیــة شــبكات التواصــل االجتامعــي يف نقــل مــا یـــدور بســـرعة،
ودورهـــا فـــي التواصـــل الســـــریع مــــع اآلخــــرین ،وملعرفــة أخبـــــار الناس .وأشــار املبحوثون إلــــى أن متابعــة
الشــــبكات االجتامعیــــة وســــیلة ملعرفــــة مزیــــد مــــن األشــخاص ،وارتفعــت نســبة اإلنــاث عـــن الـــذكور فـــي
اختیـــار الشـــبكات االجتامعیـــة باعتبارهــا وســـیلة لكســـر حالـــة امللــل.
دراســـــة الحـــــایس ( :) 2012هــــدفت الدراســــة إلــــى معرفــــة اآلثــــار االجتامعیــة لتفاعــل الشــــباب العمــاين
علــــى شــــبكات التواصــــل االجتامعــي ،واســتخدمت املنهــج املسـْــحي وأداة االســـتبانة التـــي طبقـــت علـــى
عینـــة مـــن ( ) 377طالبـــاً وطالبــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس .وخلصــت الدراســة إىل مجموعــة مــن
النتائــج ،منهــا  :أن الرتفیــه كان الدافــع الرئیــس الســتخدام الشــباب الجامعــي ملواقــع التواصــل االجتامعــي،
وأيضً ا مـــــن بــــین الــــدوافع لالســــتخدام مطالعــة املوضـــــوعات العلمیـــة والثقافیـــــة والدینیـــة ،والتفاعــل
االجتامعــي.
دراســة ( : Kowalczyk, and Pounders (2016تعمــل منصــات التواصــل االجتامعــي عــى تغيــر طريقة
تفاعــل املســتهلكني واملؤثريــن ،ويهــدف هــذا البحــث إىل فهم كيف ومتى يســتخدم املســتهلكون وســائل
التواصــل االجتامعــي للتفاعــل مــع املؤثريــن ،وتحديــد الســوابق والنتائــج املحتملــة التــي تنجــم عــن هــذه
االتصــاالت عــر اإلنرتنــت .وقــد اســتخدم البحــث كال النوعــن( :مجموعتــا تركيــز) ،واملســح النوعــي ،حيــث
تــم اســتخدام األســاليب الستكشــاف تفاعــل املســتهلك مــع املؤثريــن عــى وســائل التواصــل االجتامعــي.
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة يف كشــف التحليــل النــي ملجموعــات الرتكيــز إىل أ َّن املســتهلكني يتابعــون
املؤثريــن عــى وســائل التواصــل االجتامعــي للحصــول عىل املعلومــات املهنية والشــخصية عــن املؤثرين،
كذلــك تــم تحديــد األصالــة واالرتبــاط العاطفــي عــى أنهــا جوانــب مواتيــة ملتابعــة املؤثريــن عــى وســائل
التواصــل االجتامعــي.
دراســة ( :Nandagiri and Philip (2018هدفــت إىل معرفــة أثــر عمــل املؤثريــن املشــهورين يف وســائل
التواصــل االجتامعــي وتأثريهــم عــى متابعيهــم ،وســعى الباحــث إىل فهــم مــا إذا كان عمــل املؤثــر يف
املســح،
أثنــاء تأييــده ،أو عرضــه للمنتــج ،لــه تأثــر إيجــايب عــى متابعيــه ،واعتمــدت الدراســة عــى منهــج
ْ
وتــم تطبيــق اســتبانة عــى () 188مفــردة ،ممــن تــراوح أعامرهــم مــن  10إىل  21ســنة ،كــا أجــرى الباحــث
يب
مقابــات مــع ( )3مؤثريــن؛ لفهــم طبيعــة عملهــم .وتوصلــت الدراســة إىل أ ّن عمــل املؤثــر لــه تأثــر إيجــا ّ
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عــى املتابعــن ،حيــث يــرى املتابعــون أ ّن املؤثــر مصــدر موثــوق بــه ،و ِمــن ثـ َّم فهــم عــى اســتعداد لتجربــة
املنتجــات التــي يقــوم بعرضهــا واملصادقــة عليهــا ،كــا يالحــظ املؤثــر أيضـاً اســتجابة إيجابيــة مــن العالمات
التجاريــة التــي يؤيدونهــا مــن متابعيهــم.
دراســة ( :Djafarova and Trofimenko (2018كيفيــة العالقــة بــن الخصائــص الثــاث التــي يتمتــع بهــا
املؤثــرون ،وهــي :الجــدارة بالثقــة ،والجاذبيــة ،والخــرة ،وكذلــك كيفيــة تأثــر اســتخدام جيــل األلفيــة لوســائل
التواصــل االجتامعــي عــى نواياهــم ،أو احتامليــة رشاء املنتــج ،أو العالمــة التجاريــة التــي يتــم اعتامدهــا،
األمــر الــذي أكدتــه نتائــج الدراســة .وت ُظهــر نتائــج الدراســة أيضـاً أ ّن الســات الثــاث التــي يتميــز بهــا املؤثــرون
(الخــرة ،والجــدارة بالثقــة ،والجاذبيــة) ينظــر إليهــا جيــل األلفيــة بشــكلٍ ُمختلــف ،ويرونهــا متغــرا ً واحــدا ً
مدمج ـاً بســبب االرتباطــات العاليــة بــن الثــاث ،ويرجــع ذلــك إيل تأثــر جيــل األلفيــة بتأثــر الهالــة واإلدراك،
وكالهــا يعمــان مع ـاً عــى رشح وجهــة نظــر جيــل األلفيــة تجــاه نظرتهــم للمشــاهري.
دراســة ( :Ghosh (2019هدفــت الدراســة إىل معرفــة العوامــل املؤثــرة يف إعالنــات الفيســبوك الخاصــة
باالكسســوارات ،والتصويــر الفوتوغــرايف ،وخدمــات إدارة األحــداث ،عــى ســلوك جيــل األلفيــة يف
كل مــن النهــج الكمــي والنوعــي لجمــع البيانــات مــن خــال اســتبانة تــ ّم
بنغالديــش ،اســتخدمت الدراســة ً
تطبيقهــا عــى ( )327مســتخدماً عــى  Facebookلتحديــد نيــة الــراء يف أثنــاء التفاعــل مــع إعالنــات
فيســبوك ،واعتمــدت الدراســة عــى نظريــة الســلوك املخطــط ،ونظريــة الفعــل املنطقــي التــي ط ّورهــا
أجــزن وفشــبيني ( )1980ومنــوذج التسلســل الهرمــي لآلثــار مــن قبــل «الفيــدج وشــتايرن» ( .)1961وأشــارت
يب وهــا ّم إلعالنــات فيســبوك عــى نيــة الــراء لــدى جيــل األلفيــة يف
نتائــج الدراســة إىل وجــود تأثــر إيجــا ّ
بنغــادش ،حيــث أن جيــل األلفيــة عــى اســتعداد للــراء إذا كانــت العالمــة التجاريــة املعينــة تتوافــق مــع
اهتامماتهــم الخاصــة بأمنــاط الحيــاة .
إل تســليط الضَّ ــ ْوء عــى منظومــة اليوتيــوب الراهنــة ،بدراســة تأثــر
هدَفــت َ
دراســة (َ :Alzara (2019
إل أي َمـدَى كانــت إيجابيــة
مشــاهري اليوتيــوب عــى رواد اليوتيــوب ِمــن مراهقــي َد ْولَــة اإلمــارات ال َع َر ِب َّيــةَ ،و َ
ه ِ
ــذ ِه الدراســة عــى منهــج الـــ ُمقَابَلَة شــبه الـــ ُم َنظمة عــى  30مراهقــاً
ســلْ ِبيَّته ،اعتمــدت َ
هــذا التأثــر أ ْو َ
إل أن نجــوم اليوتيــوب يَتَ َح َدثُـ ُو َن ب ِ
ِصـدْق وأمانــة َمــع مشــاهديهم،
ومراهقــة ِمــن َد ْولَــة اإلمــارات ،وتوصلــت َ
ِســهولَة ،كَــا أن التعــرض ملحتــوى ِمــن َج ِميــع أنحــاء ال َعالَــم قَــ ْد يجعلهــم
كَــا أنهــم يتواصلــون َم ْع ُهــم ب ُ
ـق
يتأثــرون ســلب ًيا ،بطــرق مختلفــة ،مثــل :أنهــم يعتــرون نجــوم اليوتيــوب قــدوات يكيفــون ســلوكياتهم ِوفْـ َ
َمــا يبثــون ،ويتـــأثرون بقــرارات رشائهــم للســلع وفْ ًقــا ملــا يتلقونــه ِمــن رســائل ِمــن ِخـ َ
ـال هــؤالء ال ُّن ُجــوم،
الس ـ ِيئَة ِمــن ال ُّن ُجــوم ،بَ ْي َنــا يتعلمــون أفــكارا ً َج ِدي ـدَة مــن
ويتعلمــون أ َح َيانًــا بَ ْعــض ال َكلِـ َ
ـات والســلوكيات َّ
الناحيــة اإليجابيــة للتعــرض ملضامــن هــؤالء ال ُّن ُجــوم عــى اليوتيــوب.
اإلستفادة من الدراسات السابقة
تناولــت الدراســات الســابقة عــددا ً مــن األفــكار التــي تخــدم الدراســة الحاليــة ،حيــث تناولــت تأثــرات وســائل
التواصــل االجتامعــي املختلفــة عــى حيــاة الشــباب ،ودوافــع اســتخداماتها ،والتــي أتاحــت الفرصــة
للتواصــل املبــارش مــع املؤثريــن املشــهود لهــم ممــن لديهــم القــدرة عــى جــذب االهتــام اإلعالمــي
نتيجــة توافــر خصائــص ثــاث يتمتعــون بهــا ،وهــي :الجــدارة بالثقــة ،والجاذبيــة ،والخــرة ،والتــي تناولتهــا
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العديــد مــن الدراســات ،مثــل :دراســة ســامل ( ، )2009ودراســة  ،)Djafarova &Trofimenko (2018كــا
اســتخدمت دراســة  )Kowalczyk, and Pounders (2016منهجيــة البحــث النوعــي مــن خالل(مجموعتــا
تركيــز) ،واملســح النوعــي وتحليــل البيانــات ،وهــو املنهــج املســتخدم يف دراســتنا الحاليــة ،وقــد أوضحــت
الدراســات الســابقة أن نجــوم وســائل التواصــل االجتامعــي والذيــن متكنهــم شــهرتهم يف التأثــر عــى
الطلبــة الجامعيــن .وكانــوا قــدوة لهــم ،هــذا بخــاف ابتكارهــم ألمنــاط مختلفــة مــن املحتــوى للحفــاظ عــى
تفاعــل الجمهــور واســتمرارية تأثــره عليهــم ،حيــث إ َّن التفاعــل مــع جمهورهــم يؤثــر عــى مبيعــات املنتجــات،
ويعــزز العالمــة التجاريــة.
أوضحــت دراســة ســامل ( )2009أبعــاد املصداقيــة للمشــاهري نحــو املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطتهم،
كــا أ َّن اتجاهــات الشــباب نحــو إعالنــات املؤثريــن تؤثــر إيجابًــا يف اتجاهاتهــم نحــو املنتجــات املعلــن عنهــا.
وأوضحــت دراســـة املركــــز الــــوطني ألبحــــاث الشــــباب ( )2012نســبة مســتخدمي الشــبكات املختلفــة،
والتــي جــاء عــى رأســها  ،Facebookوكــذا دوافــع اســتخدام شــبكات التواصــل االجتامعي.وهدفــت
دراســـــة (الحـــــایس ) 2012،إىل معرفــة اآلثــار االجتامعيــة لتفاعــل الشــباب ال ُعــاين عــى شــبكات التواصــل
االجتامعــي ،وهــو وإ ْن كان ضمــن القيــم العامــة إلَّ أن تناولــه كان بطريقـــــــــــة شــاملة وعامــة .ودراســـــــة
( Kowalczyk, and Pounders (2016التــي تــم إدراجهــا يف الدراســات الســابقة؛ التفاقهــا مــع الجانــب
املنهجــي يف دراســتنا الحاليــة ،والتــي تناولــت أيضــاً تفاعــل املســتهلك ،واالرتبــاط العاطفــي ،وتتبــع
املعلومــات املهنيــة والشــخصية للمشــاهري عــى وســائل التواصــل االجتامعــي .وقــد اهتمــت دراســــــــــــــــة
( Nandagiri and Philip (2018بأوجــه عمــل املشــهورين عــى وســائل التواصــل االجتامعــي وتأثريهــم
عــى متابعيهــم .ويف دراســة ( Djafarova and Trofimenko (2018تــم تنــاول الخصائــص التــي يتمتــع
بهــا املشــهورون ومــدى رؤيتهــم لهــا ،وتأثريهــا عــى رشاء املنتــج .كــا تناولــت دراســة (Ghosh (2019
العوامــل املؤثــرة يف اإلعالنــات ،ومــدى تأثريهــا عــى ســلوك جيــل األلفيــة.
مصطلحات الدراسة
منصات التواصل االجتامعي :
هــي إحــدى وســائل االتصــال الجديــدة عــى شــبكة اإلنرتنــت ،تســمح للمشــرك أو املســتخدم بالتواصــل مــع
اآلخريــن ،وتقــدم خدمــات متنوعــة يف العديــد مــن املجــاالت (عالونــة .)2012 ،وســائل التواصــل االجتامعــي
هــي مجموعــة مــن التطبيقــات املســتندة إىل اإلنرتنــت املبنيــة عــى  Web 2.0تســهل املحتــوى الــذي
ينشــئه املســتخدم وميكــن مشــاركته  )Kaplan & Haenlein, 2010( .أشــكال االتصــال اإللكــروين (مثــل:
مواقــع الويــب الخاصــة بالشــبكات االجتامعيــة ،واملد ّونــات الصغــرة) التــي ينشــئ املســتخدمون مــن
خاللهــا مجتمعــات عــر اإلنرتنــت ملشــاركة املعلومــات واألفــكار والرســائل الشــخصية واملحتويــات األخــرى
مثــل مقاطــع الفيديــو (.) /Merriam-Webster: https://www.merriam webster.com
مواقــع التواصــل االجتامعــي :هــي منظومــة مــن الشــبكات اإللكرتونيــة التــي تســمح للمشــرك فيهــا بإنشــاء
موقــع خــاص بــه ،ومــن ثــم ربطــه مــن خالل نظــام اجتامعي إلكرتونـــي مـــع أعضــاء آخريــن لديهــم االهتاممات
والهوايــات نفســها ،أو جمعــه مــع أصدقاء الجامعـــة ،أو الثانويــة (رايض .)2003 ،
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املقابالت النوعية :

ٍ
مقابــات مــع املشــاركني وجهــاً لوجــه ،أو عــر الهاتــف ،أو يشــارك يف مقابــات
تعنــي أن الباحــث يُجــري

جامعيــة مركــزة ،مكونــة مــن ســتة أفــراد إىل مثانيــة ،يف كل منهــا مجموعــة ،وتكــون هــذه املقابــات غــر
منظمــة ،وبصــورة عامــة ،مفتوحــة ،وذات أســئلة قليلــة العــدد تهــدف إىل اســتخالص اآلراء ووجهــات النظــر

مــن املشــاركني )Creswell, 2009(.
اإلعالم الرقمي:

هــو اســم جامــع لعــدة ظواهــر تقنيــة حديثــة ،أهــم مــا مييزهــا هــو اعتامدهــا عــى التقنيــة الرقميــة

 digitizationالتــي يتــم عــن طريقهــا تحويــل جميــع النصــوص واملضامــن اإلعالميــة إىل شــكل مو ّحــد

ميكــن معالجتــه بالحواســيب اآلليــة ،ويــؤدي ذلــك يف الوقــت نفســه إىل ظاهــرة االندمــاج بــن املحتويــات
اإلعالميــة ومعالجتهــا وتوزيعهــا وتخزينهــا بطــرق آليــة موحــدة  )McQuail, 2010(.ويقصــد باإلعــام الرقمي

يف هــذه الدراســة :مواقــع التواصــل االجتامعــي.
املؤثرون:

ـا جلبــه ألول مــرة إىل الشــهرة .وقــد أدى
املؤثــر هــو الشــخص الــذي ُعــرف بكونــه مشــهورا ً ،بــرف النظــر عـ ّ

ظهــور وســائل اإلعــام إىل زيــادة االهتــام العــا ّم باملؤثريــن ،بــل تطــورت إىل دائــرة ذاتيــة اإلثبــات (Mell,
.)2009

واملؤثــرون :شــخصيات لهــا تأثــر يف مجــاالت محــددة ،بــدأوا يف إنشــاء مجتمعاتهــم وقواعــد املعجبــن

الخاصــة بهــم ،ومــن ثــ ّم وصلــوا إىل عــدد كبــر مــن الجامهــر؛ بســبب معرفتهــم بالشــغف الــذي أرادوا

مشــاركته مــع العــامل ) Friedrichsen and Mühl-Benninghaus, 2013(.
املنهج النوعي

املنهــج النوعــي هــو البحــث املنهجــي يف الظواهــر االجتامعيــة يف البيئــات الطبيعيــة ،وميكــن أن تشــمل
هــذه الظواهــر ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر :كيــف يختــر النــاس جوانــب مــن حياتهــم؟ وكيــف يتــرف
األفــراد و  /أو املجموعــات؟ وكيــف تعمــل املنظــات؟ وكيــف تشــكل التفاعــات العالقــات؟ ويف البحــث

النوعــي يكــون الباحــث هــو أداة جمــع البيانــات الرئيســة ،حيــث يفحــص ســبب وقــوع األحــداث ،ومــاذا يحدث،
ومــا تعنيــه تلــك األحــداث للمشــاركني الذيــن متّــت دراســتهم )Bogdan & Biklen, 2006(.

التعريفات اإلجرائية
الطلبة الجامعيون:

ف مرحلة البكالوريوس.
َّاصةِ ،
يقصد ِبهِم طلبة الجامعات األُ ْر ُدنِ َّية :الحكوميةَ ،والخ َّ
املشاهري:

هــم األشــخاص ال َِّذي ـ َن انتــروا واشــتهروا ِمــن ِخـ َ
ـح لديهــم عــد ٌد
ُ
ـال منصــات التواصــل االجتامعــيَ ،و ْ
أصبَـ َ
ر ِمــن املتابعــنِ ،ب َحيْــثُ يت ـ ّم ذكرهــم ِمــن ِخـ َ
إل تأثرياتهــم َعلَيْهــم.
ـال املبحوثــنَ ،واإلشَ ــا َرة َ
كب ـ ٌ
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عينة الدراسة
ـدي ،حيــث تـ ّم اختيــار هــذا النــوع مــن العينــة بناء عــى تقديــرات الباحثني،
تــم اختيــار عينــة الدراســة بشــكل ْ
قصـ ّ
ووفقـاً لغرض الدراســة.
نتائج الدراسة
ـل َعلَ ْي َهــا الباحثــون ،ث ـ َّم مناقشــتها ،ب ْعــد مقابلــة عينــة الدراســة البالــغ
صـ َ
تَ ّــت كتابــة الـ ـ َم ْعلُو َمات الَّ ِتــي َح َ
عددهــا )21( :طالبــاً يتأثــرون مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي.
ل منصات التواصل االجتامعي؟
اإلجابة عن السؤال األولَ :من ال َِّذي َن تتابعهم من املؤثرين َع َ
ِّراســة تتابــع ث َالثَــة وثالثــن ُمؤثــرا ً ،بَيْ َن ُهــم  12مــن املؤثــرات اإلنــاث ،و21
ِّراســة أن عينــة الد َ
أظهــرت نَتَائِــج الد َ
ن شــخصاً يتأثــرون ِب ِهــمِ ،م ْن ُهــم اثنتــا عــرة مؤثــرة
ِمــن املؤثريــن الذكــور .ذكــر املبحوثــون أســاء ث َالثَــة َوث َالثِـ َ
ـرة َمـ َّرة بنســبة (ِ )35.6%مــن تكــرار
امــرأة ،بنســبة ( ،)36.4%تكـ َّرر ذكــر أســائه ّن لَـدَى املبحوثــن ســت َعـ َ َ
ذكــر أســاء املؤثريــن .ولوحــظ عــدم وجــود مؤثــر يتكــرر اســمه أكــر ِمــن مرتــن لَ ـدَى املبحوثــن ،كَــا أن
هنـ َ
ـاك مؤثــرة واحــدة
ِاســتثنا ِء شَ ـخْص َواحــدَ ،و ُ
الغالبيــة ال ُعظْ َمــى ِمــن املؤثريــن ُ
هــم ِمــن البلــدان ال َع َر ِبيَّــة ،ب ْ
ـس َع ـ ْن طريــق منصــات التواصــل االجتامعــيَ ،و ِ
تتــم متابعتهــا فَ َقــط ِمــن ِخـ َ
ـي متوفــاة،
ـال رواياتهــاَ ،ولَ ْيـ َ
هـ َ
ه ـذَا البَ ْحــث .كَــا أ ّن غالبيــة املبحوثــن يتأثــرون مبؤثــر واحــد
عل ـاً أن أ َحــد املؤثريــن تــويف يف أث ْ َنــاء إنجــاز َ
فَ َقــط ،ويركــزون َعلَ ْي ـ ِه.
َّان :ما األسباب الَّ ِتي تدفع الطَلَبَة إىل ُمتابَ َعة املؤثرين؟
اإلجابة عن السؤال الث ِ
ه ِذ ِه األسباب ِ
ي.
ذكر الطَلَ َبة املبحوثون سبعة أسباب رئيسة تدفعهم إىل ُمتابَ َعة املؤثرينَ ،و َ
ه َ
ً
ب
أول :اإلعجاب وال ُح ّ

ف تقليــد املؤثريــن تدفعهــم إىل متابعتهــم؛
ـبَ ،واإلعجــاب ،والرغبــة ِ
أشــار عــد ٌد مــن املبحوثــن إىل أن ال ُحـ ّ
ــا يســتدعي تقليدهــم ِبطَرِيقَــة منتقــاة ،مبعنــى أن اإلعجــاب ال يَ ْع ِنــي بالــرورة أخــذ كل مــا يَقُــوم بِــ ِه
ِم َّ
املؤثــر مــن ســلوكياتَ ،وطَرِيقَــة لبــس ،وأســلوب َح َيــاة ،ويُالحــظ ِمــن ِخــال إجابــات املبحوثــن أ ّن مث ّــة
ف انتقــاء الســلوكيات الَّ ِتــي يَ ِت ـ ّم التاثــر ِب َهــا ،وأحيان ـاً
معايــر قيميــة مرجعيــة يلجــأ إليْ َهــا بَ ْعــض املبحوثــن ِ
ال يصــل اإلعجــاب إىل مرحلــة التســليم الكامــل لـــا يقولــه أو يَ ْف َعلْــه املؤثــر ،ت ُقــول املشــاركة رقــم ( « :)9ال
يْ ِكـ ُن أن أتأثــر بِ َــا يخالــف َعــادَات وتقاليــد الــ ُم ْجتَ َمعَ ،ر ْغــم إعجــايب الشَّ ــديد بِ َــا تفعلــه جــود عقــاد وجرأتهــا،
ُ
ي ِكــ ُن للفتــاة التلفــظ
يــا تقولــه؛ أل َّن َ
ي ِكــ ُن أن أقلدهــا ِف َ
هــذَا يخالــف الـــ ُم ْجتَ َمع األردين ،فَــا ُ ْ
َولَ ِك َّن ِنــي ال ُ ْ
باأللفــاظ البذيئــة علن ـاً ،أوأن تنتقــد الذكوريــة بجــرأة».
ف عامل آخر ُم ْخ َتلِف
ثانياً :العيش ِ
ـن مــن ِخــال املناقشــات َمــع املبحوثــن أ ّن بَ ْعضَ ُهــم يتابــع املؤثريــن مــن أجــل مشــاهدة ســلوكياتهم
تُبَـ ِّ
وتحركاتهــم َوطَرِي َقــة حياتهــم الَّ ِتــي ال تشــبه طَرِي َقــة َح َيات َنــا ،وتجعلنــا ننبهــر عندمــا نراهــمَ ،ونُفاجــأ بالرفاهيــة،
واإلنفــاق الكبــر ،والبــذخ الَّـ ِـذي يعيشــون ِفيـ ِهَ .وتَ ُقــول الــ ُمشَ ا َركَة رقــم َ »:4مــن أتابعهم يعيشــون َحيَــاة َغرِيبَة
ُم ْذ ِ
ـى منصــات التواصــل
هلَــة ،غــر َم ْوجــودَة عندنــا « ،أ َّمــا الــ ُمشَ ا َركَة رقــم  ،8فتقــولَ »:وأنــا أتابــع املؤثــرة َعـ َ
هـ َّم يل ســوى البَ ْحــث َعــن املوضــات،
أصبَ َحــت ثريــة ،ومرفهــة ،ال َ
االجتامعــي أشــعر وكأننــي غــرت َحيَـ ِ
ـاتَ ،و ْ
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ألس ِ
ــف ب ْعــد انْ ِت َهــاء الـــ ُمتابَ َعة أعــود إىل الْ َحيــاة األرضيــة
ورشاء أغــى أنْــ َواع املكيــاج والعطــورَ ،ولَ ِك َّن ِنــي لِ َ
ف منصــات التواصــل االجتامعــي مــن
السـيِّئَة « .بَي َنــا تشــر ُمشــاركات أخريــات إىل إبهــار ب ْعــض املؤثــرات ِ
َّ
ِخــال بــث َمق ِ
َاطــع مــن اعراســهن الخرافيــةَ ،وال َح ِد ِيــث َعــن مهــور خياليــة تُدفــع لَ ُهـ َّن ،ورشاء بيــوت ،وقصــور،

ف ُحلــم ،أو خيــال.
سـيَّارات فارهــة ِجـ ّدا ً ،تجعــل َمــن يتابعهــا يَشْ ــعر وكأنــه يَ ِعيْــش ِ
َو َ
ثالثاً :املسار املهني
ه َنـ َ
ـاك وعيـاً بــرورة امتــاك
حظــي الجانــب املهنــي املســتقبيل لِلْطَلبَـ ِة ،باهتــام عــدد ِم ْن ُهــم ،وظهــر أ ّن ُ
ستَقْبل مــن ِخــال
ف فــرص نجــاح الطَلَ َبــة ِمهني ـاً ِ
بَ ْعــض املهــارات ،والســلوكيات الَّ ِتــي قَ ـ ْد تزيــد ِ
ف الـ ـ ُم ْ
ــى َو ْجــه
يــا يخــص ال َع َمــل اإل ْعال ِمــي َع َ
تقليــد املؤثريــن ِ
ف كالمهــمَ ،وطَرِيقَــة إلقائهــم ،وأســاليبهم ِف َ
ـال مــن ِخــال اإلنرتنــت .يَ ُقــول املشــارك رقــم  « :2مــن
ـا يتعلــق باألزيــاء ،وكســب الــ َ
الخصــوص ،أو ِفيـ َ
ف عــامل اإلعــام،
ي ِكـ ُن أن أنفذهــا ِ
ِخــال تتبــع مســار الشــخص الَّـ ِـذي أتأثــر بــه فإننــي أطــور ِف ْكـ َرة خاصــة يب ُ ْ
ف نجاحــي املســتقبيل « .أ َّمــا الــ ُمشَ ا َركَة رقــم  ،5فتشــر إىل أهميــة
ف ال َع َمــل يلهمنــي ِ
وأعتقــد أ ّن نجاحــه ِ
متابعــة بَعــض الشــخصيات مــن أجــل زيــادة معلوماتهــا َحــول املكيــاج الســيناميئ الَّـ ِـذي تســعى إىل التعمــق
ـى أ ّن َمــن يتابعهــا (زيــن كــرزون) تَ َ َك َنت
ستَ ْق َبل ِّية .بَي َنــا يؤكــد املشــارك رقــم َ 11عـ َ
ِفيـ ِهَ ،و َج َعلَـ ُه مهنتهــا الــ ُم ْ
إل أنّــه
أي موهبــة فنيــة ،أو إعالميــةَّ ،
مــن تحقيــق دخــل كَ ِبــر مــن َو َراء اإلعالنــات ،و ُ
يتَلِــك َّ
ه ـ َو وإ ْن كا َن ال َ ْ
ف رشكات ُم ِملَّــة،
ـال ال َك ِثــر مــن اإلنرتنــت دو َن الْحا َجــة إىل التوظيــف ِ
يبحــث َعــن طَرِي َقــة ت َ ْج َعلـ ُه يكســب الــ َ
ه َنـ َ
ـى اإللهــام،
ـاك َعــددا ً مــن املؤثريــن يُســا ِعدُون َعـ َ
َوالتَ َعا ُمــل َمــع ُمديريـ َن حازمــن « .ويــرى املبحوثــون أ ّن ُ
ستَ ْقبَل.
والتحميــس لِلْ َع َمــلِ  ،والنجــاح ِ
ف الــ ُم ْ

رابعاً :يشبهني يف واقعه ،ومبا يَقُول ،ويرضب َع َ
ل األوتار الحساسة
ـا
ِمــن األســباب الَّ ِتــي تجعــل املبحوثــن يتابعــون املؤثريــن شــعورهم أنهــم يشــبهونهم ،وأنهــم عانــوا ِمثلـ َ
ه ـ َو :بلســانه ،وواقعــه ،وحياتــه .يشــر
ه ـ َو يتابعهــم وكأنهــم يتحدثــون َع ْن ـ ُه ُ
عانــوا؛ فالبعــض ِم ْن ُهــم يَشْ ــعر و ُ
إىل ذلِـ َ
ـك املشــارك رقــم  ،6ف َيقــولِ « :ع ْن َد َمــا أقــرأ لعبــد الحميــد املجــايل أشــعر وكأنــه يكتــب عــن واقعــي،
ـى
وكأين أنــا الَّـ ِـذي أكتــب ،فأحــس أ ّن أرواحنــا ُمتَشــا ِب َهة ،خاصــة ِع ْن َد َمــا يُ َها ِج ـ ُم الفســاد « .ويركــز آخــرون َعـ َ
أ ّن َمــن يكتبــون َعــن الـ ـ ُمشْ ِكالت الَّ ِتــي يُعانيهــا ال َّنــاس ،يســتحقون الـ ـ ُمتابَ َعة ،فيشــر املشــارك  13إىل أ َّن
َســو ٍة ،وميســح األرض باملســؤولني «ِ .مــن جهــة أ ْخــرى يُنـ ِّوه
أحمــد حســن الزعبــي « يفــش الغــل ،وينتقــد ِبق ْ
ـى األوتــار الحساســة ِع ْنـ َد بَ ْعــض املؤثريــن ،مثــل :الجــال ،والنضــارة ،ومحاربــة الفســاد،
ـرب َعـ َ
البَعــض بِالـ
ِ
الـــال دو َن وظيفــة ،والقــوة الجســدية ،والجســد املثــر ِج ْنســ َّياًَ ،والــكَالم دو َن
ــى
صــ ْول الســهل َع َ
َوال ُح ُ
َ
ـى االقــراب
ف مســائل ال يجــرؤ أحــد َعـ َ
فالتــر أ ْو محــددات ،ونقــد الـ ـ ُم ْجتَ َمع ِبطَرِي َقــة صادمــة ،أو الخــوض ِ
صــول إىل ســلع ،واحتياجــات بطــرق رسيعــة،
ِم ْن َهــاَ ،وال َح ِد ِيــث َعــن التمييــز ،والظلــم ،وغيــاب العدالــةَ ،وال ُو ُ
سـ َبب ُم ِهـ ّم يجعــل بَعــض املبحوثــن يتابعــون آخريــن،
ورخيصــة ،وسلســة .أ َّمــا املشــارك رقــم  2فيشــر إىل َ
ف
ـا تعــرض املشــارك رقــم  2للتن ُّمــر ِ
ـا يَ ْحصــل َمع ُهــمِ ،مثْلَـ َ
مثــل تعرضهــم لبعــض الحــوادث الشــبيهة لـِـ َ
ف األ ْر ُدنّ.
بِدايَــة تواجــده ِ
خامساً :الكوميديا ومضادات النكد
ف إجابتهــم عــن األســباب الَّ ِتــي تجعلهــم
أكــر َمــا أشــار إليــ ِه الطلبــة املبحوثــون الكوميديــا ،واإلضحــاك ِ
ف الخــروج ِمــن األجــواء الَّ ِتــي يعيشــون فيهــا ،وبــدء
يتابعــون املؤثريــنَ ،و َ
هــذَا يــدل عــى رغبــة الطلبــة ِ
أيامهــم بِشَ ـكْل ُم ْختَلَــف َع ـ ْن الواقــع ال َِّذي ـ َن يعيشــونه .ت َقــول الـ ـ ُمشَ اركَة  « :4أبــدأ يومــي مبتابعــة (لورنــس
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الـــ َم ْن ِ
س) بِ ُ َجــرد االســتيقاظ؛ ألنَّــ ُه يعطينــي طاقــة وحيويــة «.
سادساًَ :م ْعلُو َمات تسهل ال َح َياة
إل رغبتهــم الشــديدة يف ال ُحصــو ِل عــى َم ْعلُو َمــات تســهل
يف أث ْ َنــاء الحديــث َمــع املبحوثــن أشــار بعضُ هــم َ
إل الــ َم ْعلُو َمات
ريهــم ،واســتنادا ً َ
َعلَيْهــم حياتهــم ،وتجعلهــم يصلــون َ
إل إنجــازات ،أو أماكــن ال يصــل إليهــا غ ُ
هـ ِـذ ِه الــ َم ْعلُو َمات َما بني
هـ ِـذ ِه الرغبــات .وتتنــوع َ
الَّ ِتــي يحصلــون َعلَ ْي َهــا ِمــن املؤثريــن ،يتمكنــون ِمــن تحقيــق َ
ف ال َعــادَة ال يصــل إليهــا الســياح لعــدم شــهرتهاَ ،ر ْغـ َم جاملهــا ،وإثارتهــا،
السـفَر إليهــاَ ،و ِ
أماكــن َج ِديـدَة ُ
يْ ِكـ ُن َّ
ورخــص تكاليفهــا ،أو مطاعــم ،ومحــات َمال ِبــس ،أو اكسســوارات وغريهــا ،كَــا أ ّن هــؤالء املؤثريــن لديهــم
ــا يســهل عــى املبحوثــن
القــدرة عــى الوصــول َ
إل أصنــاف ،وســلعَ ،و َم ْع ِرفَــة َم َزايَا َ
هــا ،أو عيوبهــا؛ ِم َّ
ٍ
ٍ
أقــل .ت َقــول الـــ ُمشَ اركَة َرقَــم  « 12أســتطيع ِمــن ِخ َ
ــال
ّ
وجهــد ،وتكلفــ ٍة
بوقــت،
إل َمــا يُرِيــدُو َن
الوصــول َ
متابعــة بَعــض ال َّنــاس ِمــن َم ْع ِرفَــة املطاعــم الَّ ِتــي أذهــب إليهــا ،أو األماكــن الَّ ِتــي أشــري أجمــل الـ ـ َمالبِس
ف األســعار».
ِم ْنهــا ،دُو َن َع َنــاء ال َب ْحــثَ ،والــ ُمقَا َرنة ِ

سابعاً :يَقول َما ال يَقُولُهُ اآلخرون.
تبــن ِمــن ِخ َ
إل أنهــم يتابعــون بَ ْعــض املؤثريــن ألنهــم
إل تكــرار اإلشَ ــا َرة َ
ــال املقابــات َمــع املبحوثــن َ
ف َم ِ
ـبب ال َخـ ْوف
ِسـ ِ
يقولــون َمــا ال يَقُولُـ ُه اآلخــرون ،أ ْو يتجـ َّرؤونَ ،ويَتَ َح َدث ُـ ُو َن ِ
واضيــع مينعهــا الــ ُم ْجتَ َمع ،أ ْو ب َ
إل َم ِ
واضيــع َمــا وراء الطبيعــة ،والغيبيــاتَ ،و َمــا أخفــاه
ِمــن التعــرض للمســاءلة القَانُ ُونِ َّيــة ،أ ْو يتــم التطــرق َ
قــال « :يركــز كويــي عــى الـــ َمواضيع الـــ ُم ْر ِعبَةَ ،و َم ِ
التَّارِيــخ .تحــدث املشــارك َرقَــم َ ،7و َ
واضيــع َمــا وراء

ه ـذَا األمــر متا ًمــا .أمــا الـ ـ ُمشَ اركَة  ،9واملشــارك
الطبيعيــةَ ،و َمــا ال يَقُولُ ـ ُه اآلخــرون» وأشــار املشــارك َ 2
إل َ
سـتَ ِ
ريهــا قولــه ،فتقــول الــ ُمشَ اركَة َ »: 9ر ْغـ َم أننــي ال
 10فيشــرون َ
إل أ ّن جــود عقــاد تَتَ َحـدَّث بِ ــا ال يَ ْ
طي ُع غ ُ
ف القــولَ ،وال ِّدفَــاع
ي ِك ـ ُن أن اقل ـ َد جــود عقــادَّ ،
إل أنَّهــا ت َقــول َمــا أمتنــى ســاعه حــول الذكوريــة ،والجــرأة ِ
ُْ
َعـ ْن املــرأة ،وتعريــة الــ ُم ْجتَ َمع امل ُق ّنــع « .أمــا املشــارك  13فيمتــدح الهامــش العــايل الَّـ ِـذي يَتَ َحــدث ِبـ ِه أ ْح َمــد
ـر ُه.
حســن الزعبــيَ ،و َغـ ْ
اإلجابة َعن السؤال الثالِث :ما أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي؟
سة َم َجاالت يتأثرون من خاللها مبؤثري منصات التواصل االجتامعي ،أال و ِ
ي:
ذكر املحبوثون َخ ْم َ
ه َ
أ -التقليد.
َصفَــات أولئــك املؤثريــن ،وتقليــد حركاتهــم ،أو ُم َحا َولَــة عمــل
ــأت َ
َويَ ِ
هــذَا التقليــد مــن ِخــال نســخ ت َ ُ
ـال ،أو
قنــوات َعـ َ
ـى منصــات التواصــل االجتامعــي تشــبه قنواتهــم؛ طمع ـاً يف الشــهرة ،أو جنــي الــ َ
كســب اإلعجــاب مــن اآل َخرِي ـ َن.
ْ
ب -فقدان الثقة بالنفس
ـى
ِس ـ َبب متابعتهــم للمؤثريــن َعـ َ
أشــار بَعـ ُ
ـض املبحوثــن ( 6مــن  )21إىل فقدانهــم ثقتهــم بأنفســهم؛ ب َ
ف ذلِـ َ
ـى ميــزات ال تتوفــر
ـك يعــود إىل ُحصــول هــؤالء َعـ َ
الس ـبَب ِ
منصــات التواصــل االجتامعــيَ ،و َّ
ـى ال َهدَايَــا الثمينــة ،والعيــش
ص ـ ْول َعـ َ
لَ ُهــم ،مثــل :الجــال ،وزيــارة األماكــن الرتفيهيــة الغاليــةَ ،وال ُح ُ
ـب دائــم ،ورومانســية عاليــة ،وظهــر مــن ِخــال متابعــة إجابــات املبحوثــن أ ّن  5مــن ســتة
ِ
ف ظــل ُحـ ّ
هـ َّن مــن اإلنــاثَ ،ويَ ْحصــل ذلِـ َ
هــؤالء َر ْغــم معرفتهــم
ـك ِع ْنـ َد َ
هـذَا الشُّ ــعور ُ
مبحوثــن م ّمــن يُ َعانُــو َن ِمــن َ
ـال ال َِّذي ـ َن يظهــرون ِفي ـ ِه
أ ّن َ
هــؤالء املؤثريــن يعيشــون َحيَــاة غــر حقيقيــة ِ
ف غالبيتّهــاَ ،و َحتْــى ال َجـ َ
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ـب
يَ ُكــون مــن ِخــال الفالتــر ،أ ْو الفوتوشــوب ،وأحيانًــا يَقو ُمــو َن بالتمثيــل أنهــم يعيشــون ِ
ف ظــل ُحـ ّ
دائــم ،ورومانســية غــر َعا ِديَّــة.

ج -تفريغ الضغط النفيس

ـض املبحوثــن إىل أ ّن متابعــة املؤثريــن تــؤدي إىل تفريــغ الضغــط النفــي ال َِّذيـ َن يُ َعانُــو َن ِم ْنهُ،
أشــار بَعـ ُ
س ـتَخ ِْد ُمو َن الكوميديــا إلضحــاك امل ُتابعــن ،ويُص ـ ِّورون َمشَ ــا ِ
هد
ال س ـ َّيام وأ َّن كثــرا ً مــن املؤثريــن يَ ْ
ف ظــروف أخــرى ُم ْختَلِ َفــة َعــن حياتهــمِ ،
تتســم بالســهولة،
طريفــة ،أو َعــن طَرِيــق إشــعارهم بالعيــش ِ

ـى مــا يُريــدو َن دو َن تعقيــدات.
صـ ْول َعـ َ
َوال ُح ُ
ش ٍء َج ِميلَ ،و َح َياة أفضل
د -ال َب ْحث َعن َ

ف املؤثريــن َح َيــاة أ ْخ ـ َرى ُم ْختَلِ َفــة َعــن الَّ ِتــي يعيشــون ِفي ِهــا ،فيشــعرون
أكــد املبحوثــون أنهــم يَ ِجــدو َن ِ
َصــص
وكأنهــم جــزء ِم ْن َهــا ،و َ
ســون وكأنهــم ِ
ـا أ ّن الق َ
ف واقــع حقيقــي ،كَـ َ
هـذَا يُل ِه ُمهــم ،ويجعلهــم يُ ِح ُّ
ف َحيَ َواتهــم يُل ِهــم املبحوثــن ،ويعطيهــم
الَّ ِتــي يرويهــا املؤثــرون َعــن ماضيهــم ،والتغــر الرسيــع ِ

ف واقعهــم.
أم ـاً يف التغيــر الرسيــع ِ

هـُ -م َج َّرد التسلية

ـض املبحوثــن إىل أنهــم يتابعــون املؤثريــن ملجــرد التســلية ،ومــلء الفــراغ ،والضحــك ،ال أكــر
أشــار بَعـ ُ
ـل.
وال أقـ ّ

ف تع َّر َ
ف منصات التواصل االجتامعي؟
ف الطَلَ َبة َع َ
اإلجابة عن السؤال ال َّرابِع :كَ ْي َ
ل املؤثرين ِ
صــ ْول مــن خاللهــا إىل املؤثــر ِ
ــي:
يظهــر مــن ِخــال إجابــات املبحوثــن أ ّن أكــر الطــرق الَّ ِتــي يَ ِتــ ّم ال ُو ُ
ه َ
ف الواقــع).
(صديــق أو حديــث ِ
(الخوارزميــات واقرتاحــات السوشــال ميديــا)َ ،و ِب َد َر َجــة أقــل َعــ ْن طريــق َ

ف
(صديــق أو حديــث ِ
قصــد بالخوارزميــات االقرتاحــات الَّ ِتــي تظهرهــا منصــات التواصــل االجتامعــي ،أ ّمــا َ
ويُ َ
ف الحــوارات الواقعيــة ال َبعيـدَة َعـ ْن منصــات التواصــل االجتامعــي.
صديــق ِ
الواقــع) فعــن طريــق اقــراح ِمــن َ
ه ْل يتواصل الطَلَ َبة َمع املؤثرين؟
اإلجابة عن السؤال الخَا ِمسَ :

ـاليب التواصــل مــا
أشــار ســتة مــن  21مبحوثـاً إىل أنهــم يتواصلــون بِشَ ـكْلٍ أو بآخــر َمــع املؤثــر ،وتنوعــت أسـ ُ
ـى الــ َم ْنشُ ورات ،أوغريهــا،
ـن الرســائل مــن ِخــال منصــات التواصــل االجتامعــي ،أو َعــن طَرِيــق التعليــق َعـ َ
بَـ ْ َ

الصــو َرة اإليجابيــة
َولَـ ْم يَتَ َم َكــن ســوى مبحوثـ ْ ِ
ـن مــن التواصــل امل ُبــارش َمــع املؤثريــن ،وأدَّى َ
هـذَا إىل تغيــر ُّ
عنهــا .وأشــار غَالبيــة املبحوثــن إىل أنهــم يتابعــون املؤثريــن بصمــت ( 18مبحوث ـاً) ،وال يشــاركون َولَ ـ ْو
سـبَب ذلِـ َ
ـك يعــود إىل عــدم الرغبــة
ِب َوضْ ــع إعجــاب ،أو ِّ
أي نــوع مــن أنــواع التفاعــل َمــع املبحوثــن ،وقالــوا :إ َّن َ
يف الــ ُمشاركة ( 16مــن  ،)18يف حــن أشــار اثنــان إىل أنهــا ال يُريــدانِ تـ ْر َ
ـى متابعتهــم لهــؤالء
ك أثـ ٍر يَـد ُُّل َعـ َ
األشــخاص؛ خوفـاً مــن النقــد االجتامعــي.
ُمناقَشَ ة نتائج الدراسة

يتضمــن هــذا الجــزء عرضـاً للنتائــج التــي توصــل إليْ َهــا الباحثــان بعــد إجــراء املقابــات مــع عــدد مــن الشــباب؛
وذلــك لتحقيــق أهــداف الدراســة املتمثلــة يف معرفــة « تأثــر الشــباب الجامعــي مبشــاهري منصــات التواصل

َّــت مناقشــتها ،وذلــك عــى
ص َ
ــل إل ْي َهــا الباحثــان ،كــا تَ ْ
االجتامعــي» ،وقــد متــت كتابــة البيانــات الَّ ِتــي َو َ
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النحــو اآليت:
تشتت املؤثرين وعدم سيطرة مؤثر واحد َع َ
ل الطَلَ َبة
ِّراســة تشــتت املؤثريــنَ ،ح ْيــثُ إ َّن ُم ْعظَــم املبحوثــن أشــاروا إىل تأثرهــم مبؤثــر واحــد،
أظهــرت نَتَائِــج الد َ
هــذا عائــد إىل طبيعــة منصــات التواصــل االجتامعــي الَّ ِتــي ش ـتَّت املرســلني ،وأعطــت
ويــرى الباحثــانِ أ َّن َ
فرصــة لــكل شَ ــخص يُرِيــد أ ْن يتحـ َّول إىل مرســل ،وصانــع محتــوى إعالمــي لِ َيقــو َم ِب َذلِـ َ
ـكَ .و َر ْغــم أ َّن اإلنرتنــت
فتــح املجــال للتواصــل َمــع العــامل كُلـهُ ،وبــكل اللغــات ،يُ ِ
الحــظ أ َّن ُمؤثــرا ً واحــدا ً مــن املؤثريــن الـــ  33ال َِّذيـ َن
ـى فهــم الُّل َغــة
هــذا ســببه عــدم قُـ ْد َرة الطَلَ َبــة َعـ َ
يتابعهــم املبحوثــون يَتَ َحـدَّث لغــة أخـ َرى ،ويــرى الباحثــان أ ّن َ
ف غالــب األحــوال ،وأل َّن املؤثريــن العــرب أقــرب إىل َحيَــاة املبحوثــن،
اإلنجليزيــة – ســاعياً – بِشَ ـكْل جيــد ِ
ـى متثيــل مــا يرغبــون يف مشــاهدته ،ومتابعتــه.
وأكــر قُ ـ ْد َرة َعـ َ
ا�لْلَّ ِعب عىل األوتار الحساسة
أكَّ ـدَت نتائــج الدراســة أ ّن املبحوثــن يتابعــون املؤثريــن ال َِّذي ـ َن يخاطبــون األوتــار الحساســة فيهــمَ ،والَّ ِتــي
ف عــامل آخــر أفْضَ ــل
ف مثــل ســنهم ،مثــل :الحاجــة َ
إل العيــش ِ
تشــكل هاجِســاً ِع ْنــد معظــم الشــباب ِ
إل أجــواء
ج ِمــن جـ ِّو النكــد ،أو مــن الحالــة الروتينيــة َ
ِمــن ال َعالَــم ال َِّذيـ َن يعيشــون ِفيـ ِه ،أ ْو حاجتهــم إىل الْخــرو ِ
املــرح والحركــة ،عــاوة عــى َذلِـ َ
ـك ســعيهم إىل ال ُحصــو ِل عــى َم ْعلُو َمــات ت ُسـ ِّهل حياتهــم ،وتجعلهــم يصلــون

إل رغبتهــم يف وجــود ُملهِمــن لَ ُه ـ ْم يُش ـبِعون
ِس َعــة ،دُو َن تك ُّبــد َع َنــاء ال َب ْحــث ،باإلضافــة َ
َ
إل َمــا يُرِي ـدُو َن ب ُ ْ
إل َم ْع ِرفَــة املســار املهنــي ،أو ليكونــوا قــدوة لَ ُه ـ ْم ،يــرون فيهــم أشْ ــخاصاً متكّنــوا ِمــن تحقيــق
احتياجهــم َ
ف َوقْـ ٍ
ف الـ ـ َم ْر َحلَة الجامعيــة ،إذ يبــدأ بالتفكــر يف
ـت قيـ
ـايسَ ،و َ
ـاب ِ
إنجــازات رسيعــة ِ
ه ـذَا َمــا يحتاجــه الشـ ُّ
ٍّ
مرحلــة ال َع َمــلَ ،وبقلــق ال ُحصــول عــى وظيفــة ،أو عــى مكان ـ ٍة اجتامعي ـ ٍة بَع ـ َد التخــرج ،فهــؤالء املؤثــرون
إل مرحلــة جنــي
ـل إ َّن غالبيتهــم انتقلــوا َ
ف الـ ـ َم َجال الفكــري ،أو يف صناعــة الـ ـ ُم ْحتَوى ،بَـ ْ
ليســوا ناجحــن ِ
ال ُّنقــو ِد ،وتحقيــق أربــاح عاليــة ِجــدا ً.
ف بيئــ ٍة مرفهــة ،والعيــش ِبطَرِيقَــة حاملــة ،بعيــدا ً َعــ ْن التعــب ،وخــارج
َو ِمــن الواضــح أ َّن وجــود املؤثــر ِ
ْســان يضطــر لِلْ َع َمــلِ  ،ومواجهــة أعبــاء ال َحيَــاة ،أثــرت بِشَ ـكْل كَ ِبــر يف الشــباب؛ ف ُحلـ ُم
الروتــن اليومــي ِّ
ألي إن َ
ف ِ
سـ ِّن الشــباب،
العيــش دُو َن تعــب ،وقضــاء غالــب األوقــات يف الرتفيــه يُداعــب خيــال الكثرييــن ،ال سـ َّيام ِ
فاملالحــظ ِمــن ِخـ َ
ف حياتهــم ال َج ِميلَــة ،ال َو ْرديَّــة،
ـال إجابــات املبحوثــن أ َّن هــؤالء املؤثريــن ال يشــبهوننا ِ
ُالصــة َمــا وجــده الباحثــان ِمــن ِخ َ
ــال
وإ ْن كَانُــوا يشــبهوننا ِ
ف ســنهم ،وأشــكالهمَ ،وطَرِيقَــة كالمهــمَ .وخ َ
ف
إجابــات املبحوثــن أ َّن الشــباب يَسـ َعو َن َ
السِيــع ،والعيــش امل ُرفَّــه بعيــدا ً َعــن التعــب التقليــدي ِ
إل الــراء َّ
الك ـ ِّد وتحصيــل العيــش.
كَــا كشــفت الدراســة أ َّن حاجــة املبحوثــن إىل ســاع َمــا ال يُ َقــال َعلنـاً ،أو األشــياء الَّ ِتــي يتحـ َّرج الــ ُم ْجتَ َمع ِمــن
ـبب ســوء األوضــاع الَّ ِتــي يَ ِعيــش ِفي َهــا
ِسـ ِ
قولهــا ،أو النقــد الــاذع الَّـ ِـذي يشــفي الغليــل ،ويقلــل ِمــن الغضــب ب َ
ـقف عــا ٍل ِمــن النقــد،
ف متابعــة بَ ْعــض املؤثريــن ،ال سـيَّام أ ْولئــك ال َِّذيـ َن لديهــم سـ ٌ
البَ ْعــض ،قَـ ْد ســاعدهم ِ
هـذَا َمــا
سـ ْ
هــذاَ .و َ
ـت لَـدَى غريهــم ،أو عــى األقــل يســتطيعون إظهــار قدرتهــم عــى َ
أ ْو َمــن لديهــم َم ْعلُو َمــات لَ ْي َ
يتوافــق َمــع دراســة ( )Elmira Djafarova Oxana Trofimenko 2018و دراســة ()Mollik Ghosh 2019
ودراســة شــيامء الســيد ســامل ( )2009ودراســة ( .)Vaibhavi Nandagiri and Leena Philip, 2018
49

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

تأثر الطلبة الجامعيين بمشاهير منصات التواصل االجتماعي

القدوة الغائبة

ي املبحوثــن إىل ال َب ْحـ ِ
هـ ِـذ ِه القــدوة
ف عاملهــم الحقيقــيَ ،و َ
ـث َع ـ ْن قــدوة ال يجدونهــا ِ
أكَّ ـدَت الدراســة َ
س ـ ْع َ
يَ ِجــب أن تَ ْتَلِــك قُـد ٍ
ِس َعــة ،بعيــدا ً َعـ ْن امل ُعيقــات الَّ ِتــي تَ ْــأ ال َحيَــاة ال َح ِقيقَيــة،
ُرات هائلــة ،وتحقــق َمــا ت ُريـدُه ب ُ ْ
ْســه بالصــورة الَّ ِتــي
وأعطــت منصــات التواصــل االجتامعــي بخصائصهــا فرصــة ٍّ
ألي مــن كَا َن أ ْن يُقــ ِّد َم نَف َ
يرغــب فيهــا ،وبأســلوب انتقــايئ ،وبتقنيــة املونتــاج الَّ ِتــي تعــدت انتقائيــة املشَ ــا ِ
ـل ِفي َها
هد الــ ُم َق َد َمة فنيـاً ،بَـ ْ

هـ ِـذ ِه القــدوة
صــو َرة لحيــاة املؤثــر كَا ِملَــة .وانتهــت الدراســة إىل أ َّن املبحوثــن وجــدوا مثــل َ
انتقائيــة إلعطــاء ُ
ـا يقدمــون ،إلَّ أنهــم يتابعونهــم؛ ألنهــم
الغائبــة ،و َر ْغ ـ َم إدراك معظمهــم أنهــم ليســوا صادقــن دَامئ ـاً ِفيـ َ
ســا ِعد املبحــوث عــى الشــعور باإلنْ َجــا ِز الــكاذب ،ويقلــل
يُعيِّشــونهم ِفيـ َ
ـا يُشْ ـبِه الوهــم ال َج ِم ِيــل ،الــذي يُ َ

هـذَا َمــا يتوافــق َمــع نَتَائِــج
ِمــن قلقــه ،وشــعوره بِالذنـ ِ
ف َح َياتــهَ .و َ
ـي ِ
ـر ِ
ف تحقيــق ِّ
ـب إذا قَـ َّ َ
أي إنجــاز حقيقـ ٍّ

دراســة (.)Alzara, 2019

الخوارزميات طريق الوصول

َر ْغــم التأثــر الكبــر النتشــار املؤثريــن ِمــن ِخـ َ
ف الواقــع ،فــإ َّن الخوارزميــات واقرتاحــات
صديــق ِ
ـال توصيــة َ

ه ـذَا األثــر
إل املؤثريــن ،وتوصلــت الدراســة َ
ـر عــى الوصــول َ
إل أ َّن َ
املنصــات التلقائيــة أثــرت بِشَ ـكْل أكْـ َ

ف إعطــاء فرصــة لِ َب ْعـ ِ
ـض املؤثريــن لِلوصــو ِل إىل
يــدل عــى أ َّن طَرِي َقــة برمجــة الخوارزميــات لَ َهــا تأثــر كَ ِبــر ِ
ه ِ
ــذ ِه الخوارزميــات تــزداد قدرتــه عــى
س َ
املتابعــن عــى حســاب ُموثريــن آخريــنَ ،وال بُــ َّد أ َّن َمــن يعــرف ِ َّ

إل دراســة مســتقلة أعمــق لِلْبَ ْحـ ِ
هــذا األمــر.
هــذا يحتــاج َ
ف َ
الوصــولَ ،و َ
ـث ِ
عدم التواصل ال ينعكس سلبياً َع َ
ل متابعة املؤثرين

خلصــت الدراســة إىل أ َّن غالبيــة املحبوثــن ال يتواصلــون َمــع املؤثريــن ،بَــل يكتفــون مبشــاهدتهم (ِ 15مــن
ف غالــب األحــوال،
 ،)21أ َّمــا الباقــون ِ 6مــن  21فإنهــم يتواصلــونَ ،و َمــع عــدم ر ِّد املؤثريــن عــى رســائلهم ِ

صعوبَــة الــرد َعلَيْهــم ِمــن قبــل املؤثريــن
فــإ َّن متابعتهــم لَـ ْم تتوقـ ْ
ـف ،ويَـ َرى الباحثــان أ َّن املبحوثــن يُدركــون ُ
ي ،لكننــي
ـت إجابــة املبحــوث َرقَــم ( )20مثـ ً
ِسـ ِ
ـبب العــدد الهائــل ملتابعيهــمَ ،وكَانَـ ْ
ب َ
ـا »:أعــرف أنــه ال يــرد ع ـ َّ

ف الــ ُم ْحتَوى ِمــن أشــياء
سـ ِعيدا ً مبــا أرســله لَـهُ» .ويَـ َرى الباحثــان أ َّن املبحوثــن يعتــرون أ َّن َمــا يــأيت ِ
أكُــون َ
تؤثــر فيهــمَ ،و َم ِ
ـردي الــ ُم ِ
باش.
واضيــع تَ ــس حياتهــم أو هواجســهم ،يُغنــي َعــن التواصــل الفـ ِّ

ه َنـ َ
ـاك
ـح ِمــن ِّ
كل مــا ســبق أ َّن طلبــة الجا ِمعــات يتأثــرون مبؤثــري منصــات التواصــل االجتامعــي ،وأن ُ
ويتضـ ُ

ـى صناعــة ج ـ ٍّو
هــؤالء املؤثريــن َعـ َ
َعــددا ً مــن األســباب الَّ ِتــي تدفعهــم إىل ذلــك :بعضُ هــا لَ ـ ُه َعالقَــة بقــدرة َ
ف عــامل ُم ْختَلَــف َع ـ ْن عاملهــم
ـي يجعــل الطَلَ َبــة يعيشــون ِفي ـ ِهُ ،مع ِّوضــن رغبتهــم يف العيــش ِ
غــر حقيقـ ٍّ
الـــال ،أو مــن ِخــال
ــى
صــ ْول َع َ
ي ِكــ ُن تقليدُهــا ِ
ف َم َجــال ال ُح ُ
َ
الحقيقــي ،إضافــة إىل أخذهــم كقــدوة ُ ْ
ف
مســارهم املهنــي ،أو براعتهــم يف تقديــم أنفســهم بصــورة جذابــة ،أو شــغفهم لســاع مــا ال يُقــال ِ
هــؤالء الطَلَ َبة،
ـى الــرب َعـ َ
الــ ُم ْجتَ َمع ،وتتضــح قُـ ْد َرة هــؤالء املؤثريــن َعـ َ
ـى األوتــار الحساســة الَّ ِتي تُؤثــر يف َ
هؤالء
َو َم ْع ِرفَــة مــا يُ َف ِكـ ُرو َن فيــه ،ويصنعــون أجــواء بَ ِعيـدَة َعــن النكــد ،ومليئــة بالكوميديا ،ويُشــبعون حاجــات َ

ـى َم ْعلُو َمـ ٍ
ـات تســهل الْ َحيــاة عليهــم.
الطَلَبَــة إىل الحصــول َعـ َ

50

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 محمود الرجبي. د-  حنان كامل الشيخ.د

References
Alawneh, H. (2012). The role of social media in motivating Jordanian citizens to participate in the mass
movement, a field study). Yarmouk University, The Sixth Annual Forum of the Saudi Society for Media and
Communication.
Alzara, N. (2019). YouTuber’s as Role-Models: A study of the ways YouTubers influence teenagers in the
UAE. 16 (2), 5379-.
Bogdan. R, Biklen S. (2006). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods.
5th ed. Pearson.
Djafarova, E., & Trofimenko, O. (2018). Instafamous’ – credibility and self-presentation of micro-celebrities
on social media. 14321446-. https://doi.org/10.10801369118/X.2018.1438491
Elhais, A. (2012). Social interaction through social networking sites and its social repercussions on
university youth. Sultan Qaboos University. Second International Conference of the College of Arts and
Social Sciences.
Fahmy, M. (2001). Childhood and adolescence psychology. Egypt Library.
Friedrichsen, M., & Mühl-Benninghaus, W . (2013). Handbook of social media management: Value chain
and business models in changing media markets. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Ghosh. M. (2019). Exploring the factors influencing millennial intention-to-purchase of Facebook
Advertising in Bangladesh. Bangladesh Open University.
Giles, D., & Maltby, John. The Role of Media Figures in Adolescent Development: Relations between
autonomy, attachment and interest in celebrities. Personality and Individual Differences , 36 (4), 813- 822.
Kaplan, Andreas., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of
Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68.
Kowalczyk, C., & Pounders, K. (2016). Transforming celebrities through social media: the role of authenticity
and emotional attachment. Journal of Product & Brand Management, 25(4), 345356-.
Kutthakaphan. R., & Chokesamritpol. W. (2013). The use of celebrity endorsement with the help of electronic
communication channel Instagram. Case Study of Magnum Ice Cream Thailand (unpublished master’s
thesis). Mälardalen University School of Business, Society and Engineering.
McCutcheon, L., Lange, R., & Houran, J. (2002). Conceptualization and measurement of celebrity worship.
British Journal of Psychology, 93 (1), 6787-.
McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory. Sage Publications.
Mell, M. (2009). Is celebrity obsession destroying our society? The CelebrityCafe.com.
Nandagiri, V., & Philip, Leena. (2018). The impact of influencers from instagram and Youtube on their
followers. International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education, 4(1), 6165-.
National Center for Youth Research. (2012). Attitudes of young people towards the use of social networks.
National Center for Youth Research.
Obeidat, M., and Abu Nassar, M., & Mubaideen, O. (1999). Scientific Research Methodology Rules, Stages
and Applications. University of Jordan.
Salem, S. (2019). Youth’s attitudes towards the credibility of celebrities in advertising: A Field Study. The
Fifteenth International Scientific Conference of the Faculty of Mass Communication. Cairo University.
51

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

تأثر الطلبة الجامعيين بمشاهير منصات التواصل االجتماعي
املراجع باللغة العربية

الحايــس ،عبــد الجــواد )2012( .التفاعــل االجتامعــي عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي وانعكاســاته االجتامعیــة عــى الشــباب

الجامعــي .جامعــة الســلطان قابــوس  ،دراســة ميدانيــة قدمــت يف املؤمتــر الــدويل الثــاين لكلیــة اآلداب والعلــوم االجتامعیــة.

رايض ،زاهر .)2003( .استخدام مواقع التواصل االجتامعي يف العامل العربـيَ .م َجلَّة علم الرتبية .جامعة عامن األهلية.15،

ســامل ،شــيامء .)2009( .اتجاهــات الشــباب نحــو مصداقيــة املشــاهري يف اإلعالنــات :دراســة ميدانيــة .املؤمتــر العلمــي الــدويل

الخامــس عــر لكليــة اإلعــام .جامعــة القاهــرة.

عبيــداتُ ،م َح َّمــدَ ،.أبُــو نصــارُ ،م َح َّمــد ،.ومبيضــن ،عقلــة .)1999( .منهجيــة البَ ْحــث العلمــي :القواعــد ،واملراحــل ،والتطبيقــات،

الجامعــة األردنيــة.

عالونــة ،حاتــم )2012(. .دور التواصــل االجتامعــي يف حفــز املواطنــن األردنيــن للمشــاركة يف الحــراك الجامهــري  ،دراســة

ميدانيــة .جامعــة الريمــوك .املنتــدى الســنوي الســادس للجمعيــة الســعودية لإلعــام واالتصــال.

االجتامعي.
املركز الوطني ألبحاث الشباب .)2012( .اتجاهات الشباب نحو استخدام شبكات التواصل
ّ

د .حنان كامل الشيخ
الص َحافَــة واإلعــام جامعــة
ف علــوم اإلعــام واالتصــال ِمــن جامعــة عــن شــمس ،ماجســتري ِ
دكتــوراه ِ
ف َّ
ف مجــاالت
َّصــال ِمــن جامعــة الجزائــر ،تهتــم بالبحــث ِ
الــرق األوســط ،بكالوريــوس علــوم اإلعــام َواالت َ
ف جريــدة الغــد اليوميــة،
اإلذاعــة َوال ِتلِفزيــون وعلــم االجتــاع اإلعالمــي ،واإلعــام الســيايس .كاتبــة صحفيــة ِ
ف االتحــاد اإلفريقــي اآلســيوي للمــرأةHismail@meu.edu.jo .
وعضــو الهيئــة االستشــارية العليــا ِ
د .محمود الرجبي
ف علــوم اإلعــام
ق .أ َرئِيــس قســمي اإلذاعــة َوال ِتلِفزيــون واإلعــام الرقمــي .حاصــل عــى الدكتــوراة ِ
ف
ف اإلعــام الرقمــي .لَ ـ ُه عــدد ِمــن األبحــاث ِ
َّصــال ال َجا ِم َعــة اللبنانيــة – لُ ْب َنــان ،والتخصــص الدقيــق ِ
َواالت َ
َمجــال اإلعــام الرقمــي ،والخطــاب الدينــيَ ،واملَــ ْرأة واإلعــامMalrajabe@meu.edu.jo .

52

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .أشرف المناصير  -شادي أبو راشد

أثر أمناط امللكية عىل املحتوى اإلعالمي يف القنوات التلفزيونية األردنية
من وجهة نظر القائم باالتصال (دراسة تحليلية)
د .أرشف املناصري  -شادي أبو راشد
جامعة الرشق األوسط

53

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

أثر أنماط الملكية على المحتوى اإلعالمي

أثر أنماط الملكية على المحتوى اإلعالمي في القنوات التلفزيونية األردنية
من وجهة نظر القائم باالتصال (دراسة تحليلية)
امللخــص  :هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى أثــر أمنــاط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات
التلفزيونيــة األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال ،وذلــك مــن خــال دراســة تحليليــة ،وقــد اعتمــدت
الدراســة عــى املنهــج الوصفــي القائــم عــى دراســة الحقائــق الخاصــة بطبيعــة الظاهــرة ،أو مجموعــة مــن
األفــراد ،أو مجموعــة مــن األحــداث أو األوضــاع املتعلقــة بتصويــر خصائــص الظاهــرة وتحليلهــا وتقوميهــا؛
ملعرفــة املتغــرات التــي تتســ ّبب يف حــدوث الظاهــرة .وقــد تــ ّم تصميــم اســتبانة للدراســة لتحقيــق
األهــداف املتوخــاة ،حيــث تك ـ ّون مجتمــع الدراســة مــن ( )13قنــاة خاصــة يف األردن ،أمــا العينــة فتشــكلت
مــن اإلعالميــن القامئــن باالتصــال ،مثــل :امل ُح ِّرريــن ،وامل ُذيعــن ،وامل ُص ِّوريــن يف قنــايت( :رؤيــا،
واململكــة) ،واســتندت عــى نظريــة حــارس البوابــة ،ونظريــة ترتيــب األولويــات .وقــد توصلــت الدراســة إىل
عــدد مــن النتائــج ،أبرزهــا :أ ّن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة تقــدّم محتــوى إعالميــاً يهــدف إىل
تحســن صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور ،وأ َّن املضمــون يتوافــق مــع مســتوى الحــدث ،وأنهــا تســهم
وتبــن أ ّن أدوار املالكــن
يف تغيــر مفاهيــم الجمهــور املســتهدف نحــو مختلــف املواضيــع املطروحــة،
ّ
يف املحطــات اإلعالميــة تتجســد يف إظهــار رؤيــة واســراتيجيات القنــاة ،وأنهــم يدركــون أهميــة تطويــر
خطــة إعالميــة للربامــج التــي تطرحهــا القنــوات التــي ميتلكونهــا .وأوصــت الدراســة بــرورة قيــام القنــوات
ـي يتناســب واتجاهــات الــرأي العــا ّم للجامهــر بشــكلٍ يُشــبع
التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمـ ّ
ـي يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة
ـ
إعالم
ـوى
ـ
محت
ـم
حاجاتِهــم ورغباتِهــم االجتامعيــة ،ورضورة تقديـ
ّ
التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لهــذه القنــوات.
اإلعالمي ،القنوات التلفزيونية األردنية ،القائم باالتصال
الكلامت الدالة :أمناط امللكية ،املحتوى
ّ
The Effect of the Production Pattern on the Media Content in the Jordanian TV
)Channels from the Contact Person Point View (An analytical study
Dr. Ashraf AL-Manaseer - Shadi Abo-Rashed
Abstract : The effect of the production pattern on the media content in the Jordanian
TV channels from the contact person point view, through analytical study. The study
relied on the descriptive approach based on studying the facts about the nature of
the phenomenon or a group of individuals, or a group of events or situations related to
photographing, analyzing and evaluating the characteristics of the phenomenon to find
out the variables that cause the phenomenon to occur. A questionnaire was designed
for the study to achieve the desired goals, the study population consisted of 13 private
channels in Jordan, and the sample consisted of media contact person, editors,
broadcasters and photographers in the two channels (Roya and Kingdom). It was based
on gatekeeper theory and prioritization theory. The study found a number of results, the
most are: Jordanian satellite TV channels provide media content aimed at improving its
image among the different audiences. The content is consistent with the level of the event
and contributes to changing the concepts of the target audience towards the different
subjects. Demonstrate the vision and strategies of the channel and recognize the
importance of developing an information plan for the programs offered by the channels
they own. The study made a number of recommendations, the most important of which
are: The necessity of satellite TV channels to provide media content commensurate with
the trends of public opinion to the masses and to satisfy their needs and social desires.
And the satellite television channels providing media content aimed at increasing the
bonds of love and trust that would achieve the success of these channels.
Key words: Production Patterns, Media Content, Jordanian TV Channels, Contact Person.
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املقدمة
لقــد ازداد اإلعــام أهميــة يف وقتنــا الحــارض؛ فمــن خاللــه يعــر الجمهــور عــن نفســه ،ويتفاعــل مــع محيطــة
وبيئتــه ومجتمعــه،
خاللــه تتش ـكّل القناعــاتُ واملفاهيــم والســلوكيات ،ويق ـدّم أدلــة ومــؤرشات عــى مــا وصلــت إليــه األمــة
ِمــن تقــدّم ،فــكان مــن الطبيعــي أن تتطــور وســائل اإلعــام املطبوعــة واملســموعة واملرئيــة ،وتتقــدم
ـا مكّنهــا أل ْن تكــو َن أهـ َّم وســائل املجتمع
وســائلها ،وتتســع وتتنـ ّوع مواضيعهــا واألحــداث التــي تعالجهــا؛ ِمـ ّ
الحديــث يف تحقيــق مصالحــه الوطنيــة العليــا ،الداخليــة أو الخارجيــة ،ويف جميــع مياديــن الحيــاة :السياســية،
واالجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة (خضــور .)2011 ،ويف هــذا اإلطــار يتش ـكّل الوعــي اإلنســاين عــر
منــط التواصــل مــن خــال وســائل اإلعــام ،ويظهــر ذلــك مــن خــال منــط ملكيــة هــذه األدوات؛ ف َمــن ميلكُهــا
ـاك واملســاهمني ،ولــه التأثــر األكــر
ميلــك التأثــر ،فنمــط امللكيــة هــو األهــم يف تحديــد مصالــح المُـ ّ
عــى تغــر أمنــاط اإلنتــاج اســتنادا عــى النظريــة االقتصاديــة يف ملكيــة وســائل اإلنتــاج؛ ذلــك بــأ ّن منــط
ـفي للمجتمــع.
يف والثقــا ّ
اإلنتــاج وتعــدد واختــاف أمنــاط امللكيــة يؤثــر يف املحتــوى املعــر ّ
يف والفلسـ ّ
وكــا هــو معــروف فــإ ّن منــط اإلنتــاج يعتمــد بشــكلٍ رئيـ ٍ
ـس عــى حريــة متلّــك األدوات اإلنتاجيــة واالســتحواذ
عــى فائــض القيمــة املنتجــة ،ومنــط اإلنتــاج الرأســايل يقــوم عــى أ ّن هنــاك فرصــاً متســاوية لجميــع
أفــراد املجتمــع يف متلّــك أدوات اإلنتــاج ،فهــو قائــم عــى املنافســة والتميــز ملــن يُقـدِّم األفضــل .كذلــك
فــإ ّن اإلعــام يقــوم عــى تلــك الفــروض الرأســالية ،فأصبحــت املنافســة تســود بــن مختلــف املؤسســات
اإلعالميــة لتحقيــق أهدافهــا القامئــة عــى مصلحــة املــاك واملســاهمني يف املؤسســة ،وهــذا يرتبــط
بكيفيــة منــط ملكيــة املؤسســة اإلعالميــة ،مــع اإلقــرار بوجــود اختــاف بــن اإلعــام عــن بقيــة املنتجــات
 .))Sullivan, 2014فاإلعــام يخلــق املحتــوى املعــريف الــذي يســعى إىل إيصالِــه إىل املشــاهدين
والجمهــور امل ُتلقــي ،ومــن ثـ َّم فــإ ّن هــذه املؤسســات تحــاول تجميــع أكــر عــد ٍد منهــم ،وبيعهــم اإلعالنــات،
ـي يتناســب مــع ميــول
أو املواقــف السياســية ،أو التغـ ّ
ـرات األيدولوجيــة مــن خــال تقديــم محتــوى إعالمـ ّ
ـا تقدمــه املؤسســات اإلعالميــة املنا ِفســة
هــذه الجامهــر ،ويكــون قــادرا ً عــى جذبهــم بشــكلٍ أقــوى ِمـ ّ
عــى اســتقطاب الجامهــر.
مشكلة الدراسة
ـي يف القنــوات األردنيــة ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن
انطالقـاً ِمــن أ ّن منــط امللكيــة يؤثــر عــى املحتــوى اإلعالمـ ّ
تضافــر عوامــل ومؤثــرات عديــدة تشــمل القوانــن وتطبيقهــا ،وشــكل امللكيــة ،ومــا إىل ذلــك ،فــإ ّن الرتكيــز
عــى منــط امللكيــة املأمــول ،الهــادف إىل تغيــر الســلوك كجــزء مــن منظومــة إعالميــة متكاملــة ،يســتدعي
أيضـاً البحــث يف جملــة األســباب التــي أبقــت تأثــر هــذه األمنــاط دون املســتوى الــذي يســتحق الذكــر .وقــد
وجــد الباحثــان مــن خــال اطّالعهــا عــى الدراســات التــي توافــرت ،وقراءتهــا املتأنيــة ملــا تقدمــه وســائل
اإلعــام املتعــددة حــول املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ،أ ّن هنــاك حاجـ ًة ماســة إىل دراســة أردنيــة
تبحــثُ يف أثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة حــول هــذا املوضــوع.
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أسئلة الدراسة
ميكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآليت:
ما أثر منط امللكية عىل املحتوى اإلعالمي يف القنوات التلفزيونية األردنية؟
وقد انبثق عن هذا التساؤل األسئلة اآلتية:
ـي يالمــس اهتاممــات
الســؤال األول :مــا أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكلٍ موضوعـ ٍّ
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
الســؤال الثــاين :مــا مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم
ـي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
برامــج ومحتــوى إعالمـ ّ
الســؤال الثالــث :مــا دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك يف عمــل امل ُح ِّرريــن ونوعيــة الربامــج
املقدمــة يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
ـي يف القنــوات األردنيــة مــن
الســؤال الرابــع :مــا مــدى اهتــام اإلعالميــن مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمـ ّ
وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
أهمية الدراسة
أوال :األهميــة العلميــة  :تكتســب هــذه الدراســة أهم ّيتهــا مــن أنهــا ت ُعـ ّد إحــدى الدراســات اإلعالميــة الحديثــة
الباحثــن) إال يف نطــاقٍ محــدود يف مجــال منــط امللكيــة
التــي مل تتــم دراســتها أو بحثهــا (حســب علــم
ْ
واملحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ،ومــن ثـ َّم فــإ ّن أهميــة هــذه الدراســة تكمــن يف تناولهــا املحتــوى
اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ،والتــي تســتدعي تضافــر وتكامــل جهــود الباحثــن لدراســة هــذه األمنــاط
وتحليلهــا ،كــا تتضــح هــذه األهميــة مــن إمكانيــة وضــع أســس علميــة للكتابــة يف مجــال منــط امللكيــة
ـي و ُمتــزن.
واملحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة بشــكل موضوعـ ٍّ
اإلعالمــي
ثانيــا :األهميــة العمليــة  :تكشــف الدراســة عــن الجوانــب اإليجابيــة أو الســلبية يف املحتــوى
ّ
املقــدم يف القنــوات األردنيــة ،كذلــك مــدى ارتقــاء هــذا املحتــوى إىل مســتوى املكانــة التــي تحتلهــا
ين ،ومــا يعطــي هــذه الدراســة أهميـ ًة مضافــة أنهــا
الجوانــب املتعلقــة بنمــط امللكيــة يف املجتمــع األرد ّ
ـاص الــذي
ـي بشــكلٍ خـ ّ
تســهم يف تســليط الضــوء عــى القنــوات األردنيــة بشــكل عــا ّم ،واملحتــوى اإلعالمـ ّ
ـي ،ومــن القضايــا التــي تحظــى
يع ـ ّد مصــدرا ً جديــدا ً ميكــن االعتــاد عليــه لغايــات تطويــر املحتــوى اإلعالمـ ّ
ين.
باهتــام الجمهــور األرد ّ
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:
 -1التعــرف عــى أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكلٍ
موضوعــي يالمــس اهتاممــات
ٍّ
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
 -2الكشــف عــن مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم برامــج
ـي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
ومحتــوى إعالمـ ّ
 -3بيــان مــدى تد ّخــل مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك يف عمــل امل ُح ِّرريــن ونوعيــة الربامــج املقدمــة
يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
ـي يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة
-4بيــان مــدى إيــاء اإلعالميــن االهتــام مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمـ ّ
نظــر القائــم باالتصــال.
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حدود الدراسة
عمن.
 1الحدود املكانية :القنوات التلفزيونية الفضائية األردنية يف مدينة َّ 2الحــدود الزمانيــة :تــم إنجــاز هــذه الدراســة خــال الفــرة الواقعــة مــا بــن شــهر كانــون ثــاين  2019ولغايــةشــهر نيســان 2019م.
ن يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة
ن العاملــ َ
3الحــدود البرشيــة :اختــار الباحثــان اإلعالميــ َـان ،البالــغ عددُهــا ثــاثَ عــر َة محطــة ،تبــث مــن خــال  ،Playout Equipmentو
ّ
الخاصــة يف مدينــة عـ ّ
يت( :رؤيــا،
 ،fiber Opticsوعــن طريــق اإلنرتنــت ،ومحطــة واحــدة تبــث مــن خــارج األردنّ ،واختــار الباحثــان قنــا ْ
واململكــة).
تعريف مفاهيم الدراسة
منــط امللكيــة :هــو شــكل مــن الحكــم والتملــك ،لــه خصائــص معينــة ،تتعلــق بنمــط اإلنتــاج الــذييفــرض رشوطــه عــى هــذا الشــكل يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة.
ـي :مضمــون الرســائل اإلعالميــة التــي يريــد منهــا امل ِ
ُرســل (القنــوات التلفزيونيــة
املحتــوى اإلعالمـ ّالفضائيـ�ة األردنيـ�ة) أ ْن تصـ�ل إىل املسـ�تقبل.
ٍ
ترخيــص مــن
الخاصــة التــي حصلــت عــى
القنــوات األردنيــة :هــي محطــات وقنــوات التلفزيــونّ
يئ واملســموع األردنيــة بنــاء عــى نظــام هيئــة اإلعــام املــريئ واملســموع
قبــل هيئــة اإلعــام املــر ّ
األردنيــة رقــم  162لعــام  ،2003والتــي دمجــت مــع دائــرة املطبوعــات والنــر بهيئ ـ ٍة واحــد ٍة تحــت
ين يف منتصــف عــام  .2014وهــذه املحطــات تقــوم بالعمــل مــن خــال
اســم :هيئــة اإلعــام األرد ّ
ٍ
اســتوديوهات لهــا يف األردن ،وتبــث مــن خــال األقــار الصناعيــة كمحطــات تلفزيونيــة
وجــود
ومحطــات إذاعيــة تبــث مــن خــال موجــة  ،FMوالتــي حصلــت عــى تراخيــص تُخ ِّولهــا ِببَــثِّ برامجهــا
عــر تلــك املوجــات ،وتغطــي مناطــق األردنّ.
اإلسناد النظري للدراسة
نظرية حارس البوابة
حســب نظريــة حــارس البوابــة فــإ َّن املعلومــات التــي تتضمنهــا رســالة املؤسســة اإلعالميــة متــر مــن خــال
عــد ٍد مــن املراحــل ،حيــث إنهــا تنتقــل مــن مصــدر الرســالة إىل ُمتلقيهــا ،وهــذه املراحــل تشــبه املــرور
بسلســلة تتكـ ّون مــن عــد ٍد مــن الحلقــات ،وأ ّن مقــدار هــذه املعلومــات التــي تخــرج مــن بعــض الحلقــات ،أو
األنظمــة ،أكــر مــا قــد يدخــل فيهــا؛ لذلــك تســمى (أجهــزة تقويــة) ،ففــي كل حلقــة يوجــد أح ـ ُد األفــراد لــه
ـق يف تقريــر مــا إذا كانــت الرســالة التــي مــرت عليــه وتلقاهــا ســوف يقــوم بنقلهــا ،أو لــن يقــوم بنقلهــا،
الحـ ّ
ومــا إذا كانــت تلــك الرســالة ســوف تصــل إىل الفــرد الــذي يتواجــد يف الحلقــة التــي تليهــا باألســلوب نفســه،
والطريقــة التــي جــاءت بهــا ،أم ســيقوم بإدخــال بعــض التغيــرات والتعديــات عــى املعلومــات الــواردة يف
ـراتيجي يف سلســلة االتصــال ،بحيــث يكــون للحارس
الرســالة؛ فحراســة البوابــة تعنــي :الرقابــة عــى مــكانٍ اسـ
ٍّ
الحــق وميتلــك الســلطة يف اتخــاذ القــرارات فيــا ســوف ميـ ّر عليــه مــن خــال البوابــة التــي يقــوم بحراســتها،
ومــن ث ـ َّم فــإ ّن الفهــم لوظيفــة البوابــة يعنــي الفهــم للمؤثــرات أو العوامــل التــي تتحكــم يف القــرارات التــي
يقــوم حــارس البوابــة بإصدارهــا واتخاذهــا (رشــتي.)2015 ،
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وقــد اســتفاد الباحثــان مــن نظريــة حــارس البوابــة يف هــذه الدراســة يف أنهــا ســاعدتْ عــى تثبيــت
فكــرة أ ّن مضمــون ومحتــوى الرســالة اإلعالميــة يتعـ ّرض للعديــد مــن نقــاط التفتيــش والفحــص والتمحيــص
والتدقيــق خــال الرحلــة التــي يســر فيهــا نحــو الجمهــور امل ُســتهدَف ،وهــذه العمليــة تتأثــر بقــوى تحيــط
بحــارس البوابــة ،وأنهــا خــال الرحلــة التــي تقــوم املــادة املعروضــة يف الرســالة اإلعالميــة بقطعهــا لتصل إىل
كل منهــا اتخــاذ القــرارات املتعلقــة
جمهورهــا امل ُســتهدَف متـ ّر بعــد ٍد مــن النقــاط ،أو البوابــات التــي تتــم يف ٍّ
مبــا يجــب أ ْن يتـ َّم دخولــه ،ومــا يجــب أ ْن يتـ َّم إخرا ُجــه ،فكلــا تعــددت وتنوعــت املراحــل التــي تقطعهــا الرســالة
اإلعالميــة لــي يتــم نرشهــا يف الوســيلة اإلعالميــة ،تــزداد املراحــل التــي يصبــح فيهــا التقريــر بالســلطة التــي
ينبغــي عــى الشــخص اتخــاذ القــرار بنقــل الرســالة اإلعالميــة باألســلوب نفســه ،أو يقــرر القيــام بإدخــال بعــض
التعديــات؛ لذلــك فــإ ّن النفــوذ الــذي يتمتــع بــه األشــخاص الذيــن يقومــون بــإدارة تلــك البوابــات ،ومــا هــي
القواعــد التــي يجــب تطبيقهــا عــى الرســالة اإلعالميــة ،ومــن هــي الشــخصيات التــي لهــا الحــق والســلطة يف
التقريــر عــى انتقــال املعلومــات التــي تتضمنهــا الرســالة اإلعالميــة.
الدراسات السابقة
دراسة ( )Sharon, 2003بعنوانMass Media and Adolescence in the late 1980’s :
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى واقــع تأثــر وســائل اإلعــام يف الثامنينيــات عــى الشــباب ،حيــث
اتضــح أن الشــباب يتعاملــون مــع وســائل اإلعــام  -عــى اختــاف أنواعهــا  -بدرجــة كبــرة ،كــا أ ّن اتصالهــم
ـر ،وب ّينــت نتائــج الدراســة أيضـاً أ ّن وســائل اإلعــام تع ّد مصــدرا أساســياً وهاماً
مبســؤوليها يتــم بســهول ٍة ويُـ ْ
هـ ّن عــن الصــورة التــي تنقلهــا
للمعلومــات يف األمــور االجتامعيــة املتعــددة ،وقــد أبــدت الفتيــات عــدم رضا ُ
وســائل اإلعــام عــن املــرأة بشــكلٍ عــا ّم .وتبــن أن هــذه الفئــة تتميــز بحامســها لإلســهامات اإليجابيــة التــي
تقدمهــا وســائل اإلعــام ،وقــد اتفقــت عــى أ ّن هــذه الوســائل تقــدم معلومــات مفيــدة ،كــا أنهــا تعكــس
ـل.
سـ ٍّ
الصــورة الذهنيــة واالجتامعيــة املحبــذة للمبحوثــن ،وهــو يش ٌء ُمم ِت ـ ٌع و ُم َ
دراســة أحمــد ،)2010( ،بعنــوان :العالقــة بــن االعتــاد عــى القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة اإلخباريــة
ســحية
العربيــة ومســتوى املعرفــة بالقضايــا الداخليــة لــدى الجمهــور املــري واتجاهاتــه نحوها :دراســة َم ْ
تناولــت هــذه الدراســة العالقــة بــن االعتــاد عــى القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة اإلخباريــة العربيــة
ومســتوى املعرفــة بالقضايــا الداخليــة لــدى الجمهــور املــري ،وهــي دراســة ذات شــقني :األول مســح
محتــوى الربامــج ،والثــاين مســح جمهــور وســائل اإلعــام ،حيــث اعتمــدت عــى منهــج تحليــل املحتــوى
ـي ،ويف جانبهــا الوصفــي متــت الدراســة عــى عينــة مك ّونــة مــن  458مفــردة مــن الجمهــور
واملنهــج الوصفـ ّ
ـري ،وكانــت أهــم نتائجهــا أ ّن مــا نســبته  57%مــن أفــراد العينــة تــرى أ ّن قنــاة الجزيــرة تعالــج القضايــا
املـ
ّ
يب ،وجــاء دافــع الفهــم
ـلبي ،و 30%مــن العينــة قالــوا :إنهــا تعال ُجهــا بشــكلٍ إيجــا ٍّ
الداخليــة يف مــر بشــكلٍ سـ ٍّ
يف مقدمــة دوافــع االعتــاد عــى قنــايت الجزيــرة والنيــل لألخبــار ع ّينتــي الدراســة التحليليــة ،وذلــك بنســبة
 ،73،8%ثــم دافــع التوجيــه بنســبة  .43،4%كــا أ ّن نصــف املبحوثــن تبلــغ كثافــة مشــاهدتهم للقنــوات
الفضائيــة اإلخباريــة العربيــة نســبة متوســطة ،ومــا يقــارب ثلثهــم كانــت كثافــة مشــاهدتهم للقنــوات
الفضائيــة اإلخباريــة العربيــة قليلــة ،وهــذه الكثافــة يف املشــاهدة تتعلــق بالربامــج الحواريــة.
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دراسة ( )Hamm, 2010بعنوان:
Middle school students’ science texts box، Television and No clear war Issues
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى دور التلفزيــون يف تعريــف الطلبــة بأهــم القضايــا العلميــة التــي
ـب مــن مراحــل التعليــم املختلفــة يف واليــة
تهمهــم ،وقــد أجريــت الدراســة عــى عيّنــة مك ّونــة مــن  100طالـ ٍ
كاليفورنيــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وقــد ب ّينــت نتائــج هــذه الدراســة أ ّن التلفزيــون هــو أكــر مصــادر
ٍ
النــووي،
ملوضوعــات معينــة ،مثــل :الخطــر
املعلومــات للطلبــة املبحوثــن يف هــذه املراحــل بالنســبة
ّ
ومــرض اإليــدز ،واملجاعــة يف العــامل ،وتلـ ّوث امليــاه والبيئــة ،حيــث إ ّن الكتــب املدرســية ال تخصــص ســوى
ٍ
جديد
ـي
 2%مــن حجمهــا ملعالجــة هــذه املواضيــع .كــا تبـ ّ
ـن أ ّن البــث املبــارش ســاهم يف خلــق واقـعٍ إعالمـ ٍّ
ين ،إذ أخــرج املشــاهدين مــن االنكفــاء حــول الربامــج املقدمــة ،وفتــح لهــم بدائــل واســعة
عــى الصعيــد الكــو ّ
لتجســيد أذواقهــم وميوالتهــم ،وقــد شــكلت الفضائيــات جــزءا ً مــن هــذا الواقــع مبــا تض ّمنتــه مــن محتويـ ٍ
ـات
إعالمي ـ ٍة وثقافي ـ ٍة ُمتن ّوعــة.
اإلعالمي
دراسة عيل ،)2016( ،بعنوان :منط وسائل اإلعالم العراقية وتأثريها عىل األداء
ّ
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى تأثــر منــط وســائل اإلعــام العراقيــة عــى األداء اإلعالمــي بشــقيه:
تبــن أ ّن املامرســة اإلعالميــة يف العــراق تســودُها الفــوىض ،وعــدم وضــوح
والخــاص ،حيــث
الرســمي،
ّ
ّ
ّ
ح للمهنيــة الســليمة ناجــمٍ عــن عــدم تفعيــل األنظمــة والترشيعــات والضوابــط
الرؤيــا ،مــع
ٍ
غيــاب واضــ ٍ
تبــن مــن خــال الدراســة أ ّن
اإلعالمــي التــي تضبــط األداء واملامرســة اإلعالميــة ،كــا
ومواثيــق الــرف
ّ
ّ
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يف العــراق تفتقــر إىل وجــود الضوابــط األخالقيــة يف املامرســة اإلعالميــة،
ـي عــى موضوعـ ٍ
ـات
وهــي ت ُعـ ُّ
ـب مــن أجنــدات سياســية وممولــة مــن الخــارج ،وهــي تركــز يف خطابهــا اإلعالمـ ّ
ســلبي ٍة وإثــارة؛ لتحقيــق بعــض املكاســب السياســية ،كــا تســعى إىل تحقيــق أهــداف غــر عراقيــة .كــا أن
منــط ملكيــة وســائل اإلعــام يؤثــر يف تنــاول قضايــا الــرأي العــا ّم والحريــات التــي تتمتــع بهــا وســائل اإلعــام،
وهــذا الجانــب يكــون لصالــح منــط امللكيــة الخاصــة عــى حســاب منــط امللكيــة العامــة.
دراســة أحمــد ،)2017( ،بعنــوان :اتجاهــات جمهــور وســائل اإلعــام يف البحريــن نحــو املعالجــة واملحتــوى
اإلعالمــي للقضايــا االقتصاديــة
تناولــت الدراســة اتجاهــات جمهــور وســائل اإلعــام يف البحريــن نحــو املعالجــة واملحتــوى اإلعالمــي
للقضايــا االقتصاديــة مــن خــال منهــج املســح بالعينــة للجمهــور البحرينــي ،ومــن خــال عينــة قوامهــا
 400مفــردة .وكانــت أبــرز نتائــج الدراســة أ ّن ثلثــي عيّنــة الدراســة تابعــوا تطــورات األزمــة االقتصاديــة عــر
الصحــف املطبوعــة ،وتالهــا التلفزيــون والقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة ،وأ ّن ثلــث أفــراد العينــة تابعــوا
األزمــة االقتصاديــة عــر وســائل إعــام أخــرى ،وجــاءت نــرات األخبــار أكــر األشــكال الربامجيــة مشــاهدة
يف متابعتهــم لألزمــة االقتصاديــة ،تلتهــا الربامــج الحواريــة ،وثالثــاً املــواد التســجيلية ،كاألفــام واملــواد
الوثائقيــة التــي أن ِتجــت بشــأن األزمــة .وأظهــرت الدراســة أ ّن ثلــث عيّنــة الدراســة قــد تابعــوا األزمــة االقتصاديــة
عــر اإلذاعــات املختلفــة ،وأ ّن نــرات األخبــار جــاءت أوالً مــن حيــث أكــر األشــكال الربامجيــة تفضيـاً لديهــم،
ث ـ ّم الربامــج الحواريــة ،تلتهــا املــواد املســجلة والتقاريــر امل ُع ـدّة مســبقاً عــن األزمــة.
59

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

أثر أنماط الملكية على المحتوى اإلعالمي

ما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 -1تتنــاول الدراســة الحاليــة جانبـاً مهـاً مــن األدوار التــي تضطلــع بهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة ،وهــي
املتعلقــة بأثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة؛ ونظــرا ً لقلــة االهتــام بالبحــث
يف هــذا املجــال فــإ ّن هــذه الدراســة تع ـ ّد إســهاماً جــادا ً يف تحقيــق إضافــة علميــة ،ويف كونهــا مــن أوائــل
الدراســات -حســب علــم الباحثــن -يف هــذا املجــال يف األردنّ.
 -2تتميــز هــذه الدراســة بتناولهــا موضــوع أثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة،
وذلــك مــن خــال دراســة ميدانيــة يف قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) ،وتع ـ ّد هــذه الدراســة مــن الدراســات التــي
تنــاول فيهــا الباحثــان أبعــادا ً ومجــاالت مختلفــة عــن الدراســات الســابقة ،وبأنهــا اســتطلعت وجهــات نظــر
اإلعالميــن.
اإلطار النظري
منط امللكية
لقــد أدت أمنــاط امللكيــة والتطــور التكنولوجــي يف وســائل االتصــال يف العــر الحديــث وتعددهــا وســهولة
التعامــل معهــا وانتشــارها إىل أ ْن أصبحــت العالقــة بــن الجمهــور وتلــك الوســائل أكــر قــوة ،وارتفعــت وتــرة
وأي مــكان ،وأعطــى هــذا التطــور التكنولوجــي تلــك الوســائل قــدرات
أي وقــت ّ
اســتخدامها مــن قبلهــم يف ّ
فنيــة عاليــة ســاعدتها عــى القيــام بعملهــا يف ســهولة ويــر ،ويف الوقــت نفســه فــرض عليهــا أ ْن تقــدم
تغطياتهــا اإلعالميــة بحرفيــة وموضوعيــة وفنيــة عاليــة (العيســاىن .)2013 ،إن التنــوع واالختــاف يف
أمنــاط امللكيــة يعــود إىل االختــاف يف منــط اإلنتــاج؛ فــكل منــط إنتــاج يفــرز منط ـاً مــن أمنــاط امللكيــة
املتعــددة تخضــع لــه لتوفــر إنتاجيتــه وطريقــة عملــه ,وقــد كان االســتقرار املصاحــب للملكيــة الخاصــة بدايــة
تشــكيل املجتمعــات حتــى وصلــت إىل مــا هــي عليــه يف الوقــت الحــايل ،واســتنادا ً إىل (فريــدك إنجلــز)
و(كارل ماركــس) فقــد مــر التاريــخ بعــدد مــن األمنــاط اإلنتاجيــة ،ومــن هــذه األمنــاط التــي مــرت بهــا البرشيــة:
ـي ،وأخــرا ً
املشــاعية البدائيــة ،ومنــط اإلنتــاج العبـ
ـودي ،ومنــط اإلنتــاج اآلسـ ّ
ّ
ـيوي ،ومنــط اإلنتــاج اإلقطاعـ ّ
يل (حافــظ.)2013 ،
منــط اإلنتــاج الرأســا ّ
ـاص ،ومنــط ملكيــة
ويف ظــل الرأســالية تــم إفــراز عــدة أمنــاط للملكيــة ،مــن أهمهــا :منــط امللكيــة الخـ ّ
ـاص عــى مراكمــة األمــوال والربــح واملنافســة ومحاولــة االحتــكار ،أمــا
الدولــة ،ويعتمــد منــط امللكيــة الخـ ّ
منــط ملكيــة الدولــة فيعتمــد عــى أن مؤسســات الدولــة هــي مــن متلــك أدوات اإلنتــاج وتســتثمر فيهــا
وتعكــس األربــاح إىل خدمــة املجتمــع وتطويــر الدولــة ،كذلــك فقــد عكــس ظهــور الوســائل اإلعالميــة
املتعــددة التــي كانــت نتــاج ثــورة اإلنرتنــت يف القــرن الحــادي والعرشيــن ،فأصبحــت تلــك الوســائل تســتخدم
التقنيــات املتبادلــة فيــا بينهــا للقيــام بتغطيــة إعالميــة ومبــارشة ملعظــم األحــداث ،ســواء املحليــة منهــا
أو العامليــة ،وهــذه املبــارشة يف التغطيــة أصبحــت هــي املقيــاس الــذي تحقــق مــن خاللــه تلــك الوســائل
ٍ
درجــات عاليــة مــن املوضوعيــة والحرفيــة واألداء الفنــي متكّنهــا مــن الوصــول إىل جمهورهــا بــن زخــم
إعالمــي مل يســبق لــه مثيــل (بــروش.)2014 ،
وقــد ظهــرت امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلعــام وتأثــر هــذه امللكيــة عــى األداء اإلعالمــي
يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة مــع انطــاق األقــار الصناعيــة يف التســعينيّات مــن القــرن
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ـوى ومضمون ـاً مك ّون ـاً مــن عــدة رســائل يــراد مــن
العرشيــن املــايض ،إذ إ ّن اإلعــام بشــكل عــا ّم يحمــل محتـ ً
خاللهــا تحقيــق عــدة أهــداف ،يف البدايــة يــراد تجميــع أكــر عــدد مــن املتابعــن واملشــاهدين؛ ألن قــوة
املؤسســة اإلعالميــة الفعليــة تكــون بقــدر مــا تحصــد مــن أعــداد املشــاهدين ،وهــذا الهــدف ثابــت بــن جميع
املؤسســاتّ  ،ولكــن تختلــف باقــي األهــداف باختــاف األمنــاط ،وينعكــس هــذا االختــاف عــى املضمــون
اإلعالمــي (العيســاىن.)2013 ،
واملحتــوى
ّ
تعـ ّد امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلعــام مــن اقتصاديــات اإلعــا،م وحقـاً مــن حقــول الدراســات اإلعالميــة
ـي الـ�ذي يقـ�وم بدراسـ�ة
التــي تهتــم بالجوانــب االقتصاديــة لإلعــام ،وهــو فــرع مــن فــروع االقتصــاد التطبيقـ ّ
عوامــل اإلنتــاج واالســتهالك والتوزيــع ،وكل مــا لــه عالقــة بالتمويــل واالســتثامر والنفقـ�ات والتكاليـ�ف
واإليــرادات واألســعار ملحتويــات وســائل اإلعــام ،أي أ ّن اإلعــام اليــوم يخضــع للرأســالية ومــا أفرزتــه مــن
تع ـدّد يف أمنــاط امللكيــة (عــي .)2016 ،ومــن أمنــاط امللكيــة مــا يــأيت:
أوالً :ملكية الدولة :تقسم إىل ثالثة أقسام ،هي( :حافظ )2013 ،و (بدر)2016 ،
-1امللكيــة املبــارشة للدولــة :أي أ ّن الوســيلة اإلعالميــة تكــون مملوكــة بشــكل مبــارش للدولــة ،وتتبــع لهــا يف
كل يش؛ فالحكومــة تكــون مســيطرة عــى الوســيلة بشــكل تــا ّم ،وتتــوىل إدارتهــا ،وتقــوم بتعيــن املوظفــن
واإلداريــن وامل ُح ِّرريــن واإلعالميــن والفنيــن ،فمــن خــال وزيــر اإلعــام يف الحكومــة ،أو رئيــس الوســيلة
ـي.
اإلعالميــة املعـ ّ
ـن مــن الحكومــة ،يتــم تحديــد السياســة التحريريــة ،والتحكــم يف املحتــوى اإلعالمـ ّ
-2امللكيــة غــر املبــارشة للدولــة :ويف هــذا النــوع مــن امللكيــة يكــون متثيــل الدولــة يف شــكل هيئــة غــر
حكوميــة ،قــد تكــون هيئــة منتخبــة تتــوىل اإلرشاف عــى وســائل اإلعــام ،حيــث تكــون تدخــات الحكومــة
بشــكل غــر مبــارش يف تحديــد السياســة التحريريــة والتحكــم يف املحتــوى اإلعالمــي للوســيلة اإلعالميــة،
والحكومــة هــي التــي تقــوم بتحديــد التعيينــات يف اإلدارة العليــا بشــكلٍ غــر معلــن ،يف الوقــت الــذي يكــون
ـاص ،وشــخصية اعتباريــة قانونيــة مســتقلة ،وميزانيــة خاصــة بهــا.
فيــه للوســيلة اإلعالميــة كيــان خـ ّ
-3الخدمــة العامــة :وهنــا تكــون امللكيــة للدولــة ،ولكــن تكــون الوســيلة اإلعالميــة مســتقلة اســتقالالً تام ـاً
عــن النظــام الســيايس ،مثــل منــوذج مؤسســة الخدمــة العا ّمــة لقنــاة الـــ «يب يب يس ” BBCيف اململكــة
املتحــدة ،التــي متتلــك درجــة كبــرة مــن االســتقاللية عــن الدولــة التــي بدورهــا تؤ ِّمــن لهــا الحاميــة مــن التحكم
ـيايس املبــارش.
السـ
ّ
ثانيـاً :امللكيــة الخاصــة :وتعنــي أ ّن الوســيلة اإلعالميــة تكــون مملوكــة لفــر ٍد ،أو ألفــرا ٍد بشــكل مبــارش ،أو مــن
ـي ،وكمثــال
خــال امتــاك األســهم ,ويف أغلــب األوقــات يكــون الغالــب عــى اإلعــام الخـ ّ
ـاص الطابــع الربحـ ّ
عــى ذلــك :ميتلــك شــخص يدعــى (روبــرت مــردوخ) نســبة كبــرة مــن أســهم رشكــة Corporation News
ين أكــر مجموعــة إعالميــة يف العــامل ،وهــي تقــوم بنــر الكتــب ،وتعمــل عــى إنتــاج األفــام،
التــي تع ـ ّد ثــا َ
وإصــدار املجــات ،وهــي متتلــك محطــات فضائيــة تبــث مــن مواقــع مختلفــة ،وتقــوم بإنتــاج الربامــج
التلفزيونيــة ،ومتــارس عــددا ً كبــرا ً مــن الوظائــف واألنشــطة اإلعالميــة (عــي.)2016 ،
ـيايس يعتنــق فكــرا ً سياســياً معينـاً ،أو
ـزب سـ
ثالثـاً :امللكيــة الحزبيــة :وتعنــي أ ْن ميتلــك الوســيلة اإلعالميــة حـ ٌ
ٌّ
مذهب ـاً أيديولوجي ـاً محــددا ً ،أو يكــون ذا اتجــا ٍه خـ ٍ
ـاص ،ويف هــذا النمــط تكــون امل َه ّمــة األساســية للوســيلة
اإلعالميــة القيــام برتويــج أفــكار الحــزب ،والدفــاع عــن املواقــف والسياســات التــي يعتنقهــا أفــراده ،وكمثــال
الصينــي
الشــيوعي
عــى ذلــك تبــدو صحيفــة «الشــعب اليوميــة  People’s Dailyاململوكــة للحــزب
ّ
ّ
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(العيســاىن)2013 ،
رابعــاً :ملكيــة العاملــن يف وســائل اإلعــام :ومنــط ملكيــة العاملــن يف وســائل اإلعــام يلجــأ إليهــا
الصحفيــون ،والذيــن ميتلكونهــا بأنفســهم ،ومــن أنجــح األمثلــة عــى ذلــك صحيفــة اللومونــد الفرنســية
التــي مــرت مبراحــل عديــدة أوصلتهــا يف النهايــة إىل هــذا النــوع مــن امللكيــة (بــدر.)2016 ،
خامس ـاً :امللكيــة التعاونيــة :تقــوم عــى أســاس وجــود أعــداد كبــرة مــن أصحــاب األمــوال واملســاهمني
يف الوســيلة اإلعالميــة ميتلكــون أرصــدة صغــرة ،ويقومــون بانتخــاب أعضــاء الجمعيــة العموميــة ،وأعضــاء
مجلــس اإلدارة ،وهــذا النمــط مــن امللكيــة يحافــظ عــى أداء الوســيلة اإلعالميــة بعيــدا ً عــن التأثــر عــى
ــاك ،كــا أن زيــادة عــدد املالكــن مــع ازديــاد دور
اســراتيجية املالــك املحــدّد ،أو عــدد قليــل مــن الم ُ ّ
الجمعيــة العموميــة يزيــد مــن قــدرة وســائل اإلعــام عــى مواجهــة ضغــوط الســلطة الحكوميــة ،ومــن
التطبيقــات الناجحــة عــى املســتوى الــدويل يف مجــال امللكيــة التعاونيــة لوســائل اإلعــام تظهــر وكالــة
االسيوشــيتدبرس ،التــي تعـ ّد وســيلة إعالميــة مــن أكــر الوســائل محافظــة عــى قيمهــا املهنيــة ،والجــدوى
االســتثامرية ،وتعكــس مصالــح مالكــن ومســاهمني متن ّوعــن (عــي.)2016 ،
ويــرى الباحثــان أ ّن أمنــاط ملكيــة اإلعــام تعكــس ماهيــة األهــداف للوســائل اإلعالميــة ،واألســاس الــذي
أقيمــت عليــه هــذه املؤسســات ،فــكل منــط مــن هــذه األمنــاط لــه أهــداف وأجنــدة معينــة عليــه القيــام بهــا؛
فاالرتبــاط وثيــق بــن نــوع النمــط ونــوع األهــداف.
محتوى الرسائل اإلعالمية
تعـ ّد الرســالة اإلعالميــة أحـ َد األركان األساســية يف عمليــة االتصــال؛ فهــي التــي تربــط بــن الحقائــق والواقــع
الــذي يعيشــه الفــرد وبــن مصالحــه املبــارشة ،فالرســالة اإلعالميــة تعــر عــن األهــداف املــراد الوصــول إليهــا
بطريقــة ســهلة وواضحــة ،وتصــل إىل الجمهــور املســتهدف بيــر وســهولة ،وتؤثــر يف الصــورة املنشــودة،
فهنــاك عنــران رئيســان يتــم االعتــاد عليهــا يف برامــج وســائل اإلعــام ،وهــا :القائــم بعمليــة االتصــال،
والرســالة اإلعالميــة التــي تســعى إىل تحقيــق األثــر األكــر يف الجمهــور املســتهدف (Ronald & Maxwell,
 .)2017ومــن ثـ َّم فــإ ّن دراســة أثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ال شــك أنهــا
مســألة مهمــة ،إذ أشــار الباحثــون الذيــن اهتمــوا بدراســة العالقــة بــن منــط امللكيــة واملحتــوى اإلعالمــي
لألحــداث والقضايــا املتنوعــة واملعروضــة بوســائل اإلعــام وتقييــم الجمهــور لهــذه القضايــا ،إىل رضورة
تخطّــي الرتكيــز واالهتــام بدراســة حجــم التغطيــة اإلعالميــة للمواضيــع املثــارة ،واالنتقــال إىل دراســة
القضايــا ذاتهــا ،وكيفيــة معالجــة وســائل اإلعــام لهــا (عبداللطيــف.)2014 ،
ومــع تقــدّم التقنيــة والتطــور اإلعالمــي املعارصيــن قامــت الــدول والــركات بإنشــاء محطــات إذاعيــة
وقنــوات تلفزيونيــة وفضائيــة متخصصــة أخــذت توجــه موادهــا إىل جمهورهــا بفعــل دافــع :االهتــام،
والهوايــة ،واملهنــة ،والتخصــص .وهكــذا أنشــئت قنــوات تلفزيونيــة تراثيــة موجهــة ،وأخــرى إخباريــة ،وأخــرى
رياضيــة ،وفكريــة ،وأدبيــة ،انتهجــت منط ـاً معين ـاً يف عــرض مختلــف موادهــا ،حيــث إن األهميــة املتزايــدة
للقنــوات الفضائيــة ،ال ســ ّيام يف مجــال نقــل وتــداول املعلومــات ،يــرر القيــام بالدراســات واألبحــاث
العلميــة التــي تتنــاول الــدور االتصــايل لهــذه الفضائيــات (الصــادق.)2016 ،
تأثري منط امللكية عىل املحتوى اإلعالمي
إن منــط امللكيــة يؤثــر عــى شــكل ونــوع املحتــوى اإلعالمــي يف القضايــا واملوضوعــات التــي تطرحهــا
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مضامينهــا ،ســواء كانــت السياســية أو االقتصاديــة أو االجتامعيــة ،حيــث إن طــرح هــذه املضامــن يف
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يكــون بشــكل أفضــل مــن طرحهــا يف القنــوات الرســمية التــي تلجــأ إىل
النمطيــة يف عمليــات البــث للربامــج التــي تتناولهــا ضمــن الفــرات التــي تقــوم فيهــا ببــث الربامــج عــى
شاشــاتها ،كــا أ ّن منــط امللكيــة يؤثــر يف تنــاول قضايــا الــرأي العــا ّم والحريــات التــي تتمتــع بهــا وســائل
اإلعــام ،وهــذا الجانــب أيضــاً يكــون لصالــح منــط امللكيــة الخاصــة عــى حســاب منــط امللكيــة العامــة
(بــدر .)2016 ،والجديــر بالذكــر أ ّن املحتــوى واملضمــون يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة
تطــرح معالجــات وقضايــا إعالميــة لتحقيــق مصالــح خاصــة ،وتكــون كاســتجابة إىل بعــض الضغــوط التــي
متــارس عليهــا مــن املالكــن وأصحــاب رؤوس املــال واملعلنــن ،وتــأيت أيض ـاً كتلبيــة ملتطلبــات األحــزاب
واالتجاهــات السياســية التــي تؤيدهــا ،لذلــك يقتــر ،بــل ينحــر ،التأثــر عــى عــدد محــدود من الشــخصيات
املكــررة التــي تنســجم مــع سياســاتها يف تحريــر املــادة اإلعالميــة التــي تقــوم بتحريرهــا ،كــا أثــرت طريقــة
جــذب اإلعالنــات لصالــح القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة ،فأصبــح املعلنــون والفاســدون يف
املؤسســات الحكوميــة ميارســون ضغوطـاً عــى هذه القنــوات ،ويتدخلون بشــكل مبــارش يف املوضوعات
املطروحــة ،ويف تحديــد شــخصية الربنامــج وضيوفــه ،وهــذا مــا دفــع إىل أ ْن تفقــد هــذه القنــوات بعــض
القواعــد واألســس الســليمة يف املامرســة اإلعالميــة املوضوعيــة واملهنيــة (هــارون.)2010 ،
وقــد باتــت اإلثــارة واملوضوعــات الســلبية املطروحــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة أحــد عنارص
الجــذب للجامهــر ،وذلــك عــى حســاب املســتوى املهنــي اإلعالمــي ،وهــذا ناتــج عــن ازديــاد حــدة املنافســة
بــن هــذه القنــوات ،كــا أ ّن ظهــور شــخصية املذيــع الزعيــم يف الربامــج الحواريــة املعروضــة يف القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة ،الــذي ال يلتــزم بالقواعــد املهنيــة ،ويقــوم بــإدارة الحــوار وفــق توجهاتــه
السياســية ،ويشــارك يف اإلجابــة عــن األســئلة املطروحــة وغريهــا ،أدّى إىل فقــدان هــذه الربامــج للموضوعيــة
والحياديــة التــي كانــت تتصــف بهــا هــذه الربامــج التــي كان يتــم عرضهــا يف الســابق (الطويــي.)2017 ،
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
تســتند هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي القائــم عــى دراســة الحقائــق الخاصــة بطبيعــة الظاهــرة ،أو
مجموعــة مــن األفــراد ،أو مجموعــة مــن األحــداث ،أو األوضــاع املتعلقــة بتصويــر وتحليــل وتقويــم خصائص
الظاهــرة ملعرفــة املتغــرات التــي تتســبب يف حــدوث الظاهــرة (الغرايبــة.)2012 ،
مجتمع الدراسة والعينة
يتك ـ ّون مجتمــع الدراســة مــن ( )13قنــاة خاصــة يف األردن ،حيــث تــم التعامــل مــع عينــة مــن أفــراد الظاهــرة
املقصــود دراســتها وهــم اإلعالميــون القامئــون باالتصــال ،مثــل :املحرريــن واملذيعــن واملصوريــن يف
قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) .وتــم توزيــع االســتبانات يف القناتــن عــى ع ّينــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية
مــن اإلعالميــن األردنيــن العاملــن يف قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) ،البالــغ عددهــم حــوايل ( )140مســتجيباً،
إذ تــم توزيــع االســتبانات عــى الجميــع ،أي تــم توزيــع ( )140اســتبانة ،وتــم اســرداد ( )108اســتبانة بنســبة
( ،)77.1%ومــن خــال فــرز االســتبانات ت ـ ّم اســتبعاد ( )4اســتبانات غــر صالحــة للتحليــل ،وبذلــك اســتقرت
العينــة عــى ( )104مســتجيبني ،يعملــون يف قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) املشــمولتني بالدراســة ،والتــي
خضعــت إىل التحليــل ،وبنســبة (.)74.3%
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أداة الدراسة والصدق والثبات
تــم تصميــم اســتبانة خاصــة للدراســة الحاليــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا ،وتــم عرضهــا عــى أســاتذة
متخصصــن باإلعــام والصحافــة واإلحصــاء؛ للحكــم عــى مــدى صالحيتهــا كأداة لجمــع البيانــات ،وبعــد
االســرجاع تــم إجــراء التعديــات املقرتحــة مــن املحكِّمــن واألســاتذة املختصــن ،كذلــك تــم اســتخدام
معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا ،وقــد بلغــت درجــة اعتامديــة هــذه االســتبانة ( ،)94.5%وهــي نســبة ممتــازة
العتــاد نتائــج هــذه الدراســة.
املعالجة اإلحصائية
استخدم الباحثان الوسط الحسايب ،والتكرارات ،والنسب املئوية ،واالنحراف املعياري.
أساليب جمع البيانات واملعلومات
أوالً :البيانــات الثانويــة :هــي البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن املصــادر املكتبيــة والدراســات الســابقة
لبنــاء اإلطــار النظــري ،مثــل :كتــب اإلعــام ،واملجــات والدوريــات املتخصصــة ،والنــرات واملــواد العلمية،
ورســائل املاجســتري ،وأطروحــات الدكتــوراه ،وخاصــة تلــك التــي تبحــث يف منــط امللكيــة واملحتــوى
اإلعالمــي يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة
ثانيـاً :البيانــات األوليــة :وهــي البيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن خــال الدراســة امليدانيــة باســتخدام االســتبانة
التــي تــم تصميمهــا لغــرض الدراســة الحاليــة ،حيــث تــم توزيعهــا عــى العينــة يف قنــايتْ :رؤيــا ،واململكــة مــن
الباحثي.
خــال
ْ
عرض نتائج الدراسة وتحليلها
املحــور األول :أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكل موضوعــي يالمــس اهتاممــات
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
الجدول ( :)1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور األول

رقم
العبارة

العبارات

1

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يهدــف إىل تحســن صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور

3.730

.5256

1

مرتفعة

2

تقــدم القنـ�وات التلفزيونيــة الفضائيـ�ة محتوــى إعالمياــً يتناسـ�ب
واتجاهــات الــرأي العــا ّم للجامهــر

3.153

.9529

5

متوسطة

3.230

.9777

4

متوسطة

4

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يه�دـف إىل إزالــة أســباب ســوء الفهــم يف عالقتهــا مــع جمهورهــا

3.384

.7920

3

متوسطة

5

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يه��دف إىل توصيــل رســالة ف ّعالــة لعملهــا يف أثنــاء نقلهــا إىل
الجمهــور

3.500

.9754

2

متوسطة

6

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يهدــف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة التــي مــن شــانها تحقيــق
النجــاح

3.038

.9845

6

متوسطة

املتوسط العام

3.339

.6410

3
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األهمية
الحسايب املعياري

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
ع ملختلــف القضايــا التــي تهــم
يهــدف إىل خلــق رأي عــا ّم وا ٍ
املجتمــع

متوسطة

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .أشرف المناصير  -شادي أبو راشد

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن ( ) 3.038 –3.730والعبــارة رقــم ( )1التــي تنــص عــى أن « القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة تقــدم محتــوى إعالميــاً يهــدف إىل تحســن صورتهــا لــدى مختلــف فئــات
الجمهــور « كانــت األعــى بــن متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أ ّن العبــارة رقــم ( )6التــي تنــص عــى أنّــه «
تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميـاً يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة التــي
مــن شــانها تحقيــق النجــاح « كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات .أمــا االنحرافــات املعياريــة فــإن القيــم
املنخفضــة التــي تــم التوصــل إليهــا تشــر إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
املحــور الثــاين :مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم برامــج
ومحتــوى إعالمــي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
الجدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثاين

7

املحتوى اإلعالمي يف القنوات التلفزيونية الفضائية يساعد
عىل تشكيل صورة ذهنية إيجابية عنها

3.500

.8922

2

متوسطة

8

يساعد املحتوى اإلعالمي يف أن تكون ترصفات الجمهور
تتوافق مع الربامج املقدمة يف القنوات التلفزيونية الفضائية

3.423

.7967

4

متوسطة

9

تسهم املوضوعات املطروحة واملقدمة يف القنوات
التلفزيونية الفضائية يف رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى
الجمهور

3.115

.8600

6

متوسطة

10

يتوافق املضمون واملحتوى اإلعالمي املقدم يف القنوات
التلفزيونية الفضائية مع مستوى الحدث

3.576

.8889

1

متوسطة

11

تسهم املضامني اإليجابية التي تقدمها القنوات التلفزيونية
الفضائية يف تغيري مفاهيمي نحو مختلف املواضيع
املطروحة

3.500

.8004

2

متوسطة

12

يسهم املحتوى اإلعالمي يف تغيري سلويك كجزء من منظومة
عمل القنوات التلفزيونية الفضائية

3.192

.9251

5

متوسطة

املتوسط العام

3.384

.6775

رقم
العبارة

الرتتيب

درجة
األهمية

العبارات

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

متوسطة

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن ( ،) 3.115 – 3.576والعبــارة رقــم (  ) 10التــي تنــص عــى أن «
املضمــون واملحتــوى اإلعالمــي املقــدم يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يتوافــق مــع مســتوى الحــدث
« كانــت األعــى بــن متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أن العبــارة رقــم ( )9التــي تنــص عــى أنــه « تســهم
املوضوعــات املطروحــة واملقدمــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يف رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك
لــدى الجمهــور « كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات ،أمــا االنحرافــات املعياريــة التــي تشــر إىل مــدى
تشــتت قيــم هــذا املتغــر عــن الوســط الحســايب لجميــع الفقــرات ،فإنــه يتبــن أن القيــم املنخفضــة التــي تــم
التوصــل إليهــا تشــر إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
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املحــور الثالــث :دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك عــى عمــل املحرريــن ونوعيــة الربامــج املقدمــة

يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.

الجدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثالث

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
.9443

1

متوسطة

3

متوسطة
متوسطة

رقم
العبارة

الرتتيب

درجة
األهمية

العبارات

13

تتجسد أدوار املالكني يف املحطات اإلعالمية يف إظهار رؤية
واسرتاتيجيات القناة

4.038

14

يتمتع املالكون يف القنوات اإلعالمية الخاصة بالكفاءة
املناسبة إلنجاح العمل

3.307

.9067

15

يتمتع املالكون يف القنوات اإلعالمية الخاصة بالخربة
املناسبة لعملهم إلنجاح القناة

3.269

.9261

4

16

يدرك مالكو املحطات اإلعالمية الخاصة أهمية تطوير خطة
إعالمية للربامج التي تطرحها القنوات التي ميتلكونها

3.384

.9685

2

متوسطة

17

يقوم مالكو املحطات اإلعالمية بشكل دوري بإعادة تقييم
الربامج التي تطرحها القنوات

3.192

.9661

6

متوسطة

18

يعي املالكون أهمية القنوات التي ميتلكونها يف توفري بيانات
دقيقة حول خصائص الجمهور املستهدف

3.269

.9474

4

متوسطة

19

تعمل القنوات التلفزيونية الفضائية عىل فتح باب الحوار بني
ماليك املحطات اإلعالمية الخاصة وبني جمهورها املستهدف

2.769

.9541

7

متوسطة

املتوسط العام

3.318

.7103

متوسطة

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن (  ،) 2.769 – 4.038والعبــارة رقــم (  )13التــي تنــص عــى أنــه
«تتجســد أدوار املالكــن يف املحطــات اإلعالميــة يف إظهــار رؤيــة واســراتيجيات القنــاة» كانــت األعــى بــن
متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أن العبــارة رقــم (  ) 19التــي تنــص عــى أنــه «تعمــل القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة عــى فتــح بــاب الحــوار بــن مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة وبــن جمهورهــا املســتهدف»
كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات .أمــا االنحرافــات املعياريــة فــإن القيــم املنخفضــة التــي تــم التوصــل
إليهــا تشــر إىل أ ّن إجابــات العينــة متقاربــة ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
املحــور الرابــع :مــدى اهتــام اإلعالميــن مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة

نظــر القائــم باالتصــال.
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الجدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الرابع

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
.8127

3

متوسطة

2

متوسطة
متوسطة

رقم
العبارة

الرتتيب

درجة
األهمية

العبارات

20

املوضوع�اـت املطروح�ةـ يف القنـ�وات التلفزيونيـ�ة الفضائيـ�ة
مــن ضمــن اهتاممــي

3.346

21

تتناس��ب املوضوع��ات املطروح�ةـ يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائي��ة مــع القيــم الدينيــة للمجتمــع األردين

3.538

.5732

22

توــيل القنــوات التلفزيونيــة الفضائيـ�ة االهتــام األكــر للقضايــا
املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــى الســاحة
اإلعالميــة العربيــة واإلقليميــة

3.576

.9723

1

23

تتناس��ب املوضوع��ات املطروح�ةـ يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيـ�ة مــع مختلــف املراحــل العمريــة للجمهــور

3.192

.7892

6

متوسطة

24

تس��هم املوضوع��ات املطروح�ةـ يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيـ�ة يف رفعــ مس��توى الوع��ي واإلدراك لــدى الجمهــور

3.269

.9055

4

متوسطة

25

تس��هم القن��وات التلفزيوني��ة الفضائي��ة يف تشـ�كيل اتجاهـ�ايت
حــول املوضوعــات التــي يتضمنهــا املحتــوى اإلعالمــي

3.230

.8166

5

متوسطة

26

تســهم املضاميـن اإليجابي��ة الت��ي تتع��رض له��ا القنــوات
التلفزيوني�ةـ الفضائيـ�ة يف تغيــر مفاهيمــي نحــو مختلــف
املواضيــع

3.115

.9379

7

متوسطة

املتوسط العام

3.324

.6377

متوسطة

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن ( ،) 3.115 – 3.576والعبــارة رقــم ( ) 22التــي تنــص عــى أنــه « تــويل
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة االهتــام األكــر للقضايــا املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــى
الســاحة اإلعالميــة العربيــة واإلقليميــة « كانــت األعــى بــن متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أن العبــارة رقــم
( ) 26التــي تنــص عــى أنــه « تســهم املضامــن اإليجابيــة التــي تتعــرض لهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة
يف تغيــر مفاهيمــي نحــو مختلــف املواضيــع « كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات .أمــا االنحرافــات
املعياريــة فــإن القيــم املنخفضــة التــي تــم التوصــل إليهــا تشــر إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة
ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
مناقشة النتائج
ســعت الدراســة الحاليــة إىل التعــرف عــى أثــر أمنــاط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات
التلفزيونيــة األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال ،وذلك مــن خالل دراســة تحليلية يف قنــايت :اململكة،
ورؤيــا ،وذلــك مــن خــال طــرح ســؤا ٍل رئيـ ٍ
ـس تركّــز حــول هــذا األثــر ،حيــث اســتندت يف إطارهــا النظــري عــى
نظريــة حــارس البوابــة ،ونظريــة ترتيــب األولويــات.
وفيام يتعلق بأسئلة الدراسة فقد خلصت إىل مجموعة من النتائج ميكن إجاملها فيام يأيت:
الســؤال األول :مــا أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكل موضوعــي يالمــس اهتاممــات
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال
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فقــد بينــت النتائــج أن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة تقــدم محتــوى إعالمي ـاً يهــدف إىل تحســن
صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع النتيجــة التــي توصلــت إليهــا دراســة
( )Hamm, 2010التــي بينــت أن الفضائيــات شــكلت جــزءا ً مــن محتويــات إعالميــة وثقافيــة واجتامعيــة
متنوعــة تناســب مختلــف رشائــح الجمهــور املســتهدف .وتبــن أن املحتــوى اإلعالمــي املقــدم فيهــا يهــدف
ـن أن هــذه القنــوات تقــدم
إىل توصيــل رســالة ف ّعالــة لعملهــا يف أثنــاء نقلهــا إىل الجمهــور ،فضـاً عــن أنــه تبـ ّ
محتــوى إعالمي ـاً يهــدف إىل إزالــة أســباب ســوء الفهــم يف عالقتهــا مــع جمهورهــا.
الســؤال الثــاين :مــا مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم
برامــج ومحتــوى إعالمــي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق
باإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن املضمــون واملحتــوى اإلعالمــي املقــدم يف
القنــوات التلفزيوني��ة الفضائي��ة يتواف��ق مـ�ع مس��توى الحـ�دث ،وأن املضام�ين اإليجابيــة التــي تقدمهــا
القنـ�وات التلفزيونيــة الفضائيـ�ة تســهم يف تغيــر مفاهيــم الجمهــور املســتهدف نحــو مختلــف املواضيــع
املطروحــة ،وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (عــي )2016 ،التــي بينــت أن القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة تركــز يف خطابهــا اإلعالمــي عــى موضوعــات ســلبية وإثــارة لتحقيــق بعــض املكاســب السياســية،
وتســعى إىل تحقيــق أهــداف غــر عراقيــة .وبينــت النتائــج أن املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة يســاعد عــى تشــكيل صــورة ذهنيــة إيجابيــة عنهــا ،ويســاعد هــذا املحتــوى يف أن تكــون ترصفــات
الجمهــور تتوافــق مــع الربامــج املقدمــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة.
الســؤال الثالــث :مــا دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأث�رـ ذل��ك عــى عمــل املحرريــن ونوعيــة الربامــج
املقدمــة يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال
فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن أدوار املالكــن يف املحطــات اإلعالميــة تتجســد يف إظهــار رؤية واســراتيجيات
القنــاة ،كــا تبــن أ ّن مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة يدركــون أهميــة تطويــر خطــة إعالميــة للربامج التي
تطرحهــا القنــوات التــي ميتلكونهــا ،وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (عــي )2016 ،التــي توصلــت
إىل أن اإلعــام الرســمي العراقــي يعــاين مــن عــدم وجــود اســراتيجية إعالميــة واضحــة تحكــم عمــل وســائل
اإلعــام الرســمي ،وهــي محكومــة بتقديــم مــا يــراه ُمديــرو هــذه القنــوات حــول التطــورات التــي تحــدث عــى
الســاحة العراقيــة .وبينــت النتائــج أن املالكــن يف القنــوات اإلعالميــة الخاصــة يتمتعــون بالكفــاءة املناســبة
إلنجــاح العمــل ،ولديهــم الوعــي بأهميــة القنــوات التــي ميتلكونهــا يف توفــر بيانــات دقيقــة حــول خصائــص
الجمهــور املســتهدف.
الســؤال الرابــع :مــا مــدى اهتــام اإلعالميــن مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة مــن
وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة تــويل االهتــام األكــر للقضايــا املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــى
الســاحة اإلعالميــة العربيــة واإلقليميــة ،وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (عــي ، )2016 ،التــي بينــت
أن املامرســة اإلعالميــة يف العــراق تســودها الفــوىض ،وعــدم وضــوح الرؤيــا ،مــع غيــاب واضــح للمهنيــة
الســليمة ناجــمٍ عــن عــدم تفعيــل األنظمــة والترشيعــات والضوابــط ومواثيــق الــرف اإلعالمــي التــي
تضبــط األداء واملامرســة اإلعالميــة األخالقيــة .كــا بينــت النتائــج أن املوضوعــات املطروحــة يف القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة مــن ضمــن اهتاممــات الجمهــور ،وهــي تســهم يف رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك
لــدى الجمهــور املســتهدف .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة ( )Sharon, 2003التــي توصلــت إىل
أ ّن وســائل اإلعــام تع ـ ّد مصــدرا ً أساســياً وها ّم ـاً للمعلومــات يف األمــور االجتامعيــة املتعــددة ،وقــد أبــدت
ه ـ ّن عــن الصــورة التــي تنقلهــا وســائل اإلعــام عــن املــرأة.
الفتيــات عــدم رضا ُ
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النتائج العامة:
كــا أظهــرت النتائــج العامــة أن منــط امللكيــة يؤثــر يف أســلوب وشــكل عــرض مضمــون الرســالة ومعالجتهــا
الفنيــة وشــكل إخراجهــا يف الوســيلة اإلعالميــة؛ فاملحتــوى اإلعالمــي الــذي تقدمــه القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة الخاصــة ال يرتبــط باإلعــام الرســمي؛ مــا يدفــع بالجمهــور إىل متابعــة مــا تقدمــه هــذه
القنــوات ،والــذي يتميــز بحرفيــة فنيــة يكــون محتواهــا ومضمونهــا اإلعالمــي أفضــل مســتوى مــا تقدمــه
املؤسســات اإلعالميــة الرســمية ،فضـاً عــن القنــوات الفضائيــة الخاصــة التــي تتوافــر فيهــا أنظمــة وقواعــد
إداريــة تســاعدها عــى حســن اســتخدام مواردهــا البرشيــة والفنيــة تنعكــس بشــكل أفضــل عــى مســتوى
ومحتــوى املــادة اإلعالميــة املعروضــة يف هــذه القنــوات .وفيــا يتعلــق بأثــر منــط امللكيــة عــى ضوابــط
اختيــار وتعيــن بعــض املوظفــن والعاملــن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة ،فقــد أســهمت هــذه
ـي ،يفتقــرون إىل دراســة
الضوابــط غــر املهنيــة يف دخــول أشــخاص غــر مؤهلــن إىل مجــال العمــل اإلعالمـ ّ
تخصــص اإلعــام ،وينقصهــم التدريــب الــازم للمامرســة املهنيــة؛ مــا أســهم يف هبــوط مســتوى املــادة
اإلعالميــة املقدمــة عــى القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة.
التوصيات
يقدم الباحثان مجموعة من التوصيات سعياً إىل تبني القنوات التلفزيونية األردنية لهذه التوصيات وهي:
 -1رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يتناســب واتجاهــات الــرأي العــا ّم
للجامهــر بشــكل يشــبع حاجاتهــم ورغباتهــم االجتامعيــة.
 -2رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة
والثقــة التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لهــذه القنــوات.
ع
 -3رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يهــدف إىل خلــق رأي عــا ّم وا ٍ
ملختلــف القضايــا التــي تهــم املجتمــع.
 -4رضورة إدراك إدارة القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة ألهميــة املوضوعــات والقضايــا لدورهــا الهــا ّم يف
رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك لــدى الجمهــور.
 -5تقديــم املحتــوى اإلعالمــي للقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بشــكل يســهم يف تغيــر ســلوكيات الجمهــور
املســتهدف كجــزء مــن منظومــة عمــل هــذه القنــوات.
 -6وضــع آليــة فعالــة للتعــاون ،وفتــح بــاب الحــوار بــن مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة وجمهورهــا
تــؤدي الــدور املأمــول يف تحقيــق أهــداف هــذه القنــوات.
املســتهدف؛ حتــى
َ
 -7زيــادة االهتــام مــن قبــل مالــي القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بإعــادة تقييــم الربامــج التــي يتــم طر ُحهــا
دوري ومستمر.
بشــكل
ّ
 -8التأكيــد عــى أهميــة أن يتمتــع املالكــون يف القنــوات اإلعالميــة الخاصــة بالخــرة املناســبة لعملهــم
إلنجــاح القنــاة.
 -9الرتكيــز عــى املضامــن اإليجابيــة التــي تعــرض لهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة؛ لكونهــا تســهم يف
تغيــر املفاهيــم نحــو مختلــف املواضيــع املطروحــة فيهــا.
 -10رضورة أن تكــون املوضوعــات املطروحــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة متناســبة مــع مختلــف
املراحــل العمريــة للجمهــور.
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 مازن الفداوي.د

التحدّ يات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين
 مازن الفداوي.د

: 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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التحدّ يات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين

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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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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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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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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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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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
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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.
100

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 مازن الفداوي.د
Reference
Abdel Hamid, A. (2020). Employing artificial intelligence applications in the production of media content
and its relationship to its credibility with the Egyptian public. Journal of Media Research, 5(55), 27982860-.
Abdel-Zaher, M. (2019). Artificial Intelligence Journalism - The Fourth Industrial Revolution and Media
Restructuring. Dar Badael for Publishing and Distribution.
Aljazairi, S. (2016). Robot Journalism: Threat or An Opportunity. Unpublished MA thesis, School of
Humanities, Örebro University.
Al-Sarayrah, M., & Tomar, S. (2018). The robot journalism industry and its professional and ethical
challenges. Al Jazeera Center for Studies.
Al-Warqali, S. & Wadni, W. (2019). The impact of the robot broadcaster on the media profession: a
semiological analytical study on a sample of newsletters. unpublished master’s thesis. Faculty of
Humanities and Social Sciences, Kasdi Merbah University.
Antono, P. and Kyriazis, A. (2018). Potential Applications of Algorithmic (Robot) Journalism for the Greek
Sport Media. New Media and Mass Communication, 23(67), 2730-.
Brik, A. (2020). Attitudes of communicators towards the use of artificial intelligence techniques in Egyptian
and Saudi press institutions: a field study within the framework of the unified theory of acceptance and use
of technology. Journal of Media Research, 53 (2), 447526-.
Caswell, D., & Dörr, K. (2018). Automated Journalism 2.0: Event-Driven Narratives: From Simple
Descriptions to Real Stories. Journalism practice, 12(4), 477496-.
Daewon, K. & Seongcheol, K. (2018). Newspaper Journalists’ Attitudes toward Robot Journalism.
Telematics & Informatics, 35(2), 340357-.
Díaz, J. (2020). Artificial Intelligence Systems-Aided News and Copyright: Assessing Legal Implications for
Journalism Practices. Future internet Journal, 12(85), 110-.
Goni, A., & Tabassum, M. (2020). Artificial Intelligence (AI) in Journalism: Is Bangladesh Ready for it? A
Study on Journalism Students in Bangladesh. Athens Journal of Mass Media and Communications, 6(4),
209228-.
Hamilton, J & Turner, F. (2016). Accountability through Algorithm: Developing the Field of Computational
Journalism, Paper Presented at the Summer Workshop, 4, 2741-.
Hasnaoui, M. & Squwali, M. (2017). Automated Journalism and News Editing Techniques in Digital Media:
A Case Study of the Los Angeles Times and Associated Press. Unpublished Master’s Thesis, Faculty of
Humanities and Social Sciences, 8 May University.
Hassan, A. (2011). The origins of scientific research: the scientific method and methods of writing research
papers and theses, Academic Library.
Latar, N. (2019). The Robot Journalist in the age of Social Physics: The end of Human Journalism in The New
World of Transitioned Media, Springer.
Latoya, P. (2018). “Why Journalists Need to Understand Artificial Intelligence”. European Journalism
Observatory – EJO. Available Online. https://en.ejo.ch/specialist-journalism/why-journalists-need-tounderstand-artificial-intelligence.
Lewis, S., Sanders, A., and Carmody, C. (2018). Libel by Algorithm? Automated Journalism and the Threat
of Legal Liability Libel by Algorithm? Automated Journalism and the Threat of Legal Liability. Journalism &
Mass Communication Quarterly, 12(7), 122-.

101

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
التحدّ يات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين

Lopez, M., Bran, C., and Abd, C. (2019). Automation, bots and algorithms in newsmaking.
Impact and quality of artificial journalism, Revista Latina de Comunicación Social. 74(
3), 14111433-.
Mark. H., Meritxell. R., Jon. K., George. K. (2017). Artificial Intelligence: Practice and Implications
for Journalism. Columbia Journalism School Organized by the Tow Center for Digital Journalism   and the
Brown Institute for Media Innovation.
Mattia P. (2019). “How AI could shape the future of journalism”. Google News Initiative. Available Online:
https://google/outreach-initiatives/google-news-initiative/how-ai-could-shape-future-journalism/
Saad, S., & Issa, T. (2020). Integration or Replacement: Journalism in the Era of Artificial Intelligence and
Robot Journalism, International Journal of Media, Journalism and Mass Communications, 6(3), 113-.
SMT Center for Studies. (2018). Robot journalism, professional and ethical challenges facing future
journalism. special reading, Summit Center for Studies, Social Studies Unit.
Stefan, H. (2018). “Can you tell if this was written by a robot? 7 challenges for AI in journalism”. World
Economic Forum. Available Online : https://www.weforum.org/agenda/201801//can-you-tell-if-thisarticle-was-written-by-a-robot-7-challenges-for-ai-in-journalism/.
Thurman, N., Konstantin, D., & Jessica, Kunert. (2017). When Reporters Get Hands-on with Robo-Writing:
Professionals Consider Automated Journalism’s Capabilities and Consequences Digital Journalism,
Digital Journalism, 5(10), 222231-.
Višnovský, J. & Kubíková, K. (2020). Robo-Journalism and its Implementation in Editorial Practice,
University of SS. Cyril and Methodius in Trnava.
Waddell, T., & Franklin, S. (2019). Can an algorithm reduce the perceived bias of news? Testing the effect of
machine attribution on news readers’ evaluations of bias, anthropomorphism, and credibility. Journalism &
Mass Communication Quarterly, 14(4), 82100-.
املراجع باللغة العربية
 اتجاهــات القامئــن باالتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف املؤسســات.)2020( . أميــن محمــد،بريــك
 مجلــة البحــوث. دراســة ميدانيــة يف إطــار النظريــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا:الصحفيــة املرصيــة والســعودية
.526-447 ،)2(53 ،اإلعالميــة
. املنهــج العلمــي وأســاليب كتابــة البحــوث والرســائل العلميــة: أصــول البحــث العلمــي.)2011( . أحمــد عبــد املنعــم،حســن
.املكتبــة األكادمييــة
 دراســة حالــة: الصحافــة اآلليــة وتقنيــات تحريــر األخبــار يف اإلعــام الرقمــي.)2017( . مونيــه، وســقوايل،. مهديــة،حســناوي
، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، رســالة ماجســتري غــر منشــورة.Associated Press  وLos Angeles Times ملؤسســتي
. مــاي8 جامعــة
 مركــز الجزيــرة. صناعــة صحافــة الروبــوت وتحدياتهــا املهنيــة واألخالقيــة.)2018( . رشوق، وطومــار،. محمــد نجيــب،الرصايــرة
.للدراســات
 توظيــف تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف إنتــاج املحتــوى اإلعالمــي وعالقتهــا مبصداقيتــه.)2020( . عمــرو محمــد،عبــد الحميــد
.2860-2798 ،55)5( ، مجلــة البحــوث اإلعالميــة،لــدى الجمهــور املــري
 دار بدائــل للنــر. الثــورة الصناعيــة الرابعــة وإعــادة هيكلــة اإلعــام- صحافــة الــذكاء االصطناعــي.)2019( . محمــد،عبــد الظاهــر
.والتوزيــع
 مركــز. قــراءة خاصــة، تحديــات مهنيــة وأخالقيــة تواجــه صحافــة املســتقبل، صحافــة الروبــوت.)2018( .مركــز ســمت للدراســات
. وحــدة الدراســات االجتامعيــة،ســمت للدراســات
 دراســة تحليليــة ســيميولوجية عىل عينة: تأثــر املذيــع الروبــوت عــى مهنــة اإلعالمي.)2019( . وفــاء، وبعــي،. شــيهان،الورقــي
. الجزائر، جامعة قاصــدي مربــاح، كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة، رســالة ماجســتري غــر منشــورة.مــن النــرات اإلخباريــة
102

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .مازن الفداوي

د .مازن الفداوي
دكتــوراة يف اإلعــام والتواصــل الجامهــري مــن جامعــة  ،Banasthali 2017ماجســتري يف اللغــة اإلنجليزيــة
(تخصــص ترجمــة) مــن جامعــة الريمــوك  2011ماجســتري يف الصحافــة والتواصــل الجامهــري مــن جامعــة
 Alagappaعــام  ،2009أســتاذ مســاعد يف كليــة اإلعــام بجامعــة الــرق األوســط ،ومديــر مركــز التدريــب
اإلعالمــي التابــع لكليــة اإلعــام يف الجامعــة نفســهاmalfedawi@meu.edu.jo .

103

