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َقة درجة رضا ُمستخدمي الـ Facebook َعن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـُمَتَحقِّ
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َقة درجة رضا ُمستخدمي الــ Facebook َعن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـُمَتَحقِّ
“دراسة تطبيقية عىل طلبة كلية اإلعالم جامعة الرشق األوسط”

د. أحمد عريقات - جامعة الرشق األوسط
امللخص

ــة اإلعــالم يف  هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل درجــة رضــا مســتخدمي Facebook مــن طلبــة كلي
راَســة  جامعــة الــرشق األوســط عــن ميزاتــه ودوافــع االســتخدام واإلشــباعات املتحققــة، وتكونــت عينــة الدِّ
ــدرايس  ــة العشــوائية املتاحــة مــن 106 طــالب، مســجلني يف الفصــل ال ــم اختيارهــا بأســلوب العين ــي ت الت
الثــاين يف العــام الــدرايس 2019- 2020، والبالــغ عددهــم 308 طــالب، واســتندت الدراســة يف إطارهــا 
مســتخدمي  رضــا  درجــة  أّن  الدراســة  نتائــج  وأبــرزت  واإلشــباعات،  االســتخدامات  نظريــة  عــىل  النظــرّي 
Facebook مــن الطلبــة عــن ميزاتــه جــاءت متوســطة، وأنَّ تحقــق الدوافع النفعية والطقوســية جــاَء مرتفعاً، 
وجــاءت إشــباعات املحتــوى مرتفعــة، كــام أبــرزت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املتغــريات 
الديوغرافيــة للطلبــة وعــادات وأمنــاط اســتخدامهم Facebook، وكذلــك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى نتيجــة املتغــريات الديوغرافيــة للطلبــة. 
ــة: الفيســبوك، درجــة الرضــا، االســتخدامات واإلشــباعات، طلبــة كليــة اإلعــالم، جامعــة  الكلــامت املفتاحي

الــرشق 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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املقدمة 

احتلــت مواقــع التواصــل االجتامعــي ِخــالَل الســنوات القليلــة الـــاَمِضيَِة مكانــة متقدمــة ِمــن َحيــُث االنتشــار، 
واهتــامُم النَّــاس، ومتّكنــت يِف فـَـرْتَة قصــرية ِمــن أن تصبــح جــزءاً أصيــالً مــن حيــاة النَّــاس، َوَمــع انتشــار أجهــزة 
االتَِّصــال املتنقلــة )Zerrougui & Sabti, 2020(، وانخفــاض أســعارها، صــار ِمــن الســهولة امتالكهــا ِمــن 
ــري ِبهــا ِمــن الطلبــة، ال ســيَّام  ــاس، َوِمــن ضمنهــم الطلبــة، وهــذا أّدى إىل بــروز االهتــامم الَكِب كل فئــات النَّ
ــات الَِّتــي تنافســت يِف ابتــكار املنتجــات، واملضامــني  يِف ظــل انتشــار الربمجيــات، واملواقــع، واملنصَّ
ــِذِه املنصــات  ــني َه ــَح التنافــس ب ــة)Laid&Brahimi, 2020(، َوأْصبَ ــوaالً الحتياجــات الطلب ــي تقــدم ُحل الَِّت
Facebook ــة الـــــ ــم، وتعــد ِمَنصَّ ــرَب رشيحــة ِمْنُه ــن أجــل الوصــول إىَل أكْ ــري ِم ــَو األســاس، والدافــع الَكِب ُه
ــع Facebook يف  ــرتيك موق ــبة مش ــت نس ــة، ويف األرُْدّن بلغ ــق الَعَربي ــم املناط ــاراً يِف ُمْعظَ ــرث انِْتَش األك
ــنْيَ طلبــة الجاِمعــات،  نهايــة عــام 2020 )%91.94( مــن عــدد الســكان )gs.statcounter.com(، وخاصــة بَ
ــوالً لكثــري مــن  ــم ُحلُ ــم الَعِديــد مــن املنافــع، وجلبــت لَُه ــْل ألنهــا حققــت لَُه ــاً، بَ ــْم يــأِت َهــَذا االنِْتَشــار َعبث َولَ
مشــاكلهم، َومَتََكَنــت مــن تحســس رغباتهــم )Gharib, 2019( ، وتطلعاتهــم َحتْــى أْصبََحــت جــزءاً أصيــالً مــن 
 ،)Stefane, 2018( َحيـَـاة الغالبيــة العظمــى ِمْنُهــم، ِبَحيْــُث مَتََكَنــت مــن إشــغال أوقــات طَِويلـَـة مــن أوقاتهــم
بَــْل تخطــت ذلـِـَك إىل تحقيــق فوائــد أْخــَرى تقــع يِف صلــب دراســتهم، واحتياجاتهــم الَْعَملِيَّــة، َولَــْم تعــد َهــِذِه 
املنصــات أدواٍت للرتفيــه وحْســب، بـَـْل تعّدتهــا إىل أن تَُكــون َمجــاالً خصبــاً يوفـّـر احتياجــات الَْحيــاة الـــُمتعّددة.

مشكلة الدراسة 

ــَق Facebook انِْتَشــاراً كبــرياً بَــنْيَ ُمْختَلِــف رشائــح الـــُمْجتََمع،ودخل يِف َمَجــاالٍت َعَملِيَّــة إنتاجيــة خدمــت  َحقَّ
قطاعــاٍت عديــدة يف املجتمــع، ومــن ضمنــه طلبــة الجامعــات، َولـَـْم يقتــص دورُه َعــىَل الجانــب الرتفيهــّي، أْو 
لقضــاء األوقــات، وزاد اســتخدامه مــن قبــل طلبــة الجاِمعــات )Gharib, 2019(، وتعــّددت درجــاُت رضاهــم 
َواإلشــباعات  االســتخدام،  عــادات  واختلفــت  االســتخدام،  َهــَذا  نَْحــَو  ودوافعهــم  اتصــال،  كوســيلة  عنــه 
راَســة يف الســؤال الرئيــس اآليت:  املتحققــة لهــم )Ghermaoui, 2018(، وِمــن ُهنــا تتحــدد ُمْشــِكلَة َهــِذِه الدِّ
مــا َدرََجــة رضــا مســتخدمي الــــ Facebook مــن طلبــة كليــة اإلعــالم – كنمــوذج- يِف جامعــة الــرشق األوســط 
َقة مــن خاللــه؟ ويتفــرع عنــه تســع أســئلة تتنــاول البحث  َعــن ميزاتــه ودوافــع االســتخدام واإلشــباعات الـــُمتََحقِّ
يف عــادات وأمنــاط االســتخدام، وميــزات وســهولة االســتخدام، وحــق الخصوصيــة، والدوافــع النفعيــة 
والطقوســية واإلشــباعات املتحققــة مــن هــذا االســتخدام، والبحــث يف الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة بــني 
عــادات وأمنــاط االســتخدام، وحــق الخصوصيــة وســهولة االســتخدام، والدوافــع الطقوســية واإلشــباعات، 

واملتغــريات الديوغرافيــة لعينــة الدراســة مــن الطلبــة.

أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت: 

مــا َدرََجــة رضــا مســتخدمي الــــ Facebook مــن طلبــة كليــة اإلعــالم – كنمــوذج- يِف جامعــة الــرشق األوســط 
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َقة مــن خالله؟ويتفــرع عنــه األســئلة الفرعيــة اآلتيــة: َعــن ميزاته،ودوافــع االســتخدام واإلشــباعات الـــُمتََحقِّ
السؤال الفرعي األول:

 ما َعاَدات وأمناط استخدام الطَلَبَة لـFacebook؟

السؤال الفرعي الثَّاِن: 
ــة،  ــالق العام ــاة األخ ــتخدم، ومراع ــات املس ــق رغب ــة، وتحقي ــهولة، والخصوصي ــزات الس ــر مي ــة توف ــا َدرََج َم

الَِّتــي يقدمهــا Facebook للمســتخدمني مــن الطَلَبَــة؟ 

السؤال الَفْرِعي الثالث: 
َما الدوافع النفعية، والطقوسية، واإلشباعات، الَِّتي تجعل الطالب يستخدم Facebook؟ 

السؤال الَفْرِعي الرابع: 
َهــْل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني عــادات وأمنــاط اســتخدام الطلبــة للفيســبوك بــني النــوع 

والتخصــص؟ الــدرايّس،  واملســتوى  االجتامعــّي، 

السؤال الَفْرِعي الخامس: 
َهــْل توجــد فــروق َذاَت داللــة إحصائيــة بــني امليــزات الَِّتــي يقّدمهــا Facebook للمســتخدمني ِمــن الطلبــة 

وبــني النــوع االجتامعــّي، واملســتوى الــدرايّس، والتخصــص؟

السؤال الَفْرِعي السادس: 
ــة إحصائيــة بــني الدوافــع النفعيــة ملســتخدمي Facebook ِمــن الطلبــة وبــني  ــْل توجــد فــروق َذاَت دالل َه

ــص؟ ــدرايّس، والتخص ــتوى ال ــّي، واملس ــوع االجتامع الن

السؤال الَفْرِعي السابع:
َهــْل توجــد فــروق َذاَت داللــة إحصائيــة بــني الدوافــع الطقوســية ملســتخدمي Facebook ِمــن الطلبــة وبــني 

النــوع االجتامعــّي، واملســتوى الــدرايّس، والتخصــص؟

السؤال الَفْرِعي الثامن:
َهــْل توجــد فــروق َذاَت داللــة إحصائيــة يف اإلشــباعات الَِّتــي يَْحصــل َعلَيَْهــا ُمســتخِدموFacebook مــن 

الطلبــة تُعــزى إىل متغــريات: النــوع االجتامعــّي، واملســتوى الــدرايّس، والتخصــص؟

السؤال الفرعي التاسع: 
ملســتخدمي  الطقوســية(  )النفعيــة،  مجتمعــات  الدوافــع  بــني  إحصائيــة  داللــة  َذاَت  فــروق  توجــد  َهــْل 

والتخصــص؟   الــدرايّس،  واملســتوى  االجتامعــّي،  النــوع  وبــني  الطلبــة  ِمــن   Facebook
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أهمية الدراسة

تربز الحاجة إىل هذه الدراسة ِمن اآليت:
أوالً:

ــا  ــدم لن ــزات Facebook، يق ــن مي ــات ع ــة الجامع ــا طلب ــة رض ــاول درج ــل يف أنَّ تن ــة العلمية،وتتمث  األهمي
نتائــج بحثيــة متّكننــا مــن التعــرف عــىل العالقــة بــني الطلبــة ومواقــع التواصــل االجتامعــّي ككل، وعــن 
مهــا  مقدرتهــم عــىل فهــم تلــك امليــزات يف جوانــب: ســهولة التعامــل معــه، ودرجــة الخصوصيــة التــي يُقدِّ

ــواه. ــة يف محت ــالق العاّم ــه لألخ ــدى مراعات ــم، وم ــا له ــي يُحققه ــات الت ــة الرغب ــم، وماهيّ له

ثانياً: 
ملوقــع  الطلبــة  اســتخدام  بدوافــع  معرفــة  م  تقــدِّ الدراســة  هــذه  أنَّ  يف  التطبيقية،وتتمثــل  األهميــة 

لــه. اســتخدامهم  نتيجــة  لهــم  املتحققــة  واإلشــباعات   Facebook

ثالثاً:
تــأيت هــذه الدراســة بعــد التزايــد املرتفــع يف أعدادُمســتخدمي مواقــع التواصــل االجتامعــي، وخصوصــاً 
ور الــذي أصبحــت تؤديــه تلــك املواقــع يف تشــكيل الــرأي العــاّم نحــو الكثــري مــن الجوانــب  Facebook، والــدَّ

التعليميــة واملعرفيــة التــي تُهــمُّ الطلبــة.

أهداف الدراسة

تأيت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:
.Facebook1. التعرُّف عىل َعاَدات وأمناط استخدام الطَلَبَة لـ

2. التعــرُّف عــىل َدرََجــة توفـّـر ميــزات الســهولة، والخصوصيــة واألمــان، وتحقيــق رغبــات املســتخدم، ومراعــاة 
مهــا Facebook للمســتخِدمني مــن الطَلَبـَـة.  األخــالق العاّمــة الَِّتــي يقدِّ

.Facebook 3. التعرُّف عىل الدوافع النفعية، والطقوسية،واإلشباعات الَِّتي تجعل الطالب يستخدم
4. التعــرُّف عــىل عالقــة أمنــاط وعــادات اســتخدام الطلبــة Facebook مبتغــريات: النــوع االجتامعّي، والســنة 

الدراســية، والتخصص.
5. التعــرُّف عــىل عالقــة ميــزات Facebook للمســتخِدمني ِمــن الطلبــة والنــوع االجتامعــّي، واملســتوى 

الــدرايّس، والتخصــص.
االجتامعــّي،  والنــوع  الطلبــة  ِمــن   Facebook ملســتخدمي  النفعيــة  الدوافــع  عالقــة  عــىل  التعــرُّف   .6

والتخصــص. الــدرايّس،  واملســتوى 
7. التعــرُّف عــىل عالقــة الدوافــع الطقوســية ملســتخدمي Facebook ِمــن الطلبــة والنــوع االجتامعــّي، 

واملســتوى الــدرايّس، والتخصــص.
8. التعــرُّف عــىل عالقــة اإلشــباعات الَِّتــي يَْحصــل َعلَيَْهــا ُمســتخِدموFacebook مــن الطلبــة التــي تعــزى إىل 
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متغــريات: النــوع االجتامعــّي، واملســتوى الــدرايّس، والتخصــص.
9. التعــرُّف عــىل عالقــة الدوافــع مجتمعــات )النفعيــة، الطقوســية( ملســتخدمي Facebook ِمــن الطلبــة 

والنــوع االجتامعــّي، واملســتوى الــدرايّس، والتخصــص.

اإلطار النظرّي للدراسة 

اســتندت هــذه الدراســة عــىل نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات، وهــي الَِّتــي تشــري األبحــاث يف مجــال 
اإلعــالم الرقمــّي إىل أنهــا األكــرث اســتخداماً؛ وذلــك مــن منطلــق أنهــا تتعامــل مــع الفــرد، ُمســتخِدم اإلعــالم 
الرقمــّي، عــىل أنــه فــرٌد ُمتلــقٍّ بشــكٍل إيجــايبٍّ وتفاعــيٍّ مــع املحتــوى، وهــو يف الوقــت نفســِه يتلــك حريــة 
ــِرح  االنتقائيــة يف التعــرّض، وجــاء مفهــوم الفــرد النِشــط يف تعاملــه مــع وســائل اإلعــالم دليــالً عــىل مــا طُ
ــاة إىل بحــوث االتصــال  ــة االســتخدامات واإلشــباعات قــد مّكنــت مــن عــودة الحي ــن أنَّ نظري يف الســابق ِم

.)Griffin, 2012(ــدى الفــرد ــة الدوافــع لالســتخدام ل واســتخدامات ونهــج اإلشــباع مــن خــالل إيجابي

أّن هنــاك خمــس مجموعــاٍت مــن االحتياجــات لألفــراد عنــد اســتخدامهم  الدراســات إىل  وأشــارت أوىل 
لوســائل اإلعــالم، وهــي: االحتياجــات املعرفيــة: اكتســاب املعلومــات واملعرفــة وفهــم بيئتنــا االجتامعيــة 
والهويــة  والعاطفية،واملتعــة،  الجامليــة  الخــربات  العاطفيــة:  واالحتياجــات  واالستكشــاف،  والفضــول 
ــرتام  ــة إىل اح ــّي، والحاج ــع االجتامع ــة، والوض ــخيّص، والنزاه ــتقرار الش ــس، واالس ــخصية،والثقة بالنف الش
ــة  ــامل الخارجي،والحاج ــال بالع ــة والصداقة،واالتص ــات األرسي ــل االجتامعّي؛العالق ــل والتفاع الذات،والتكام
ــارّة  ــارّة إىل س ــري س ــن غ ــاه م ــل االنتب ــر، وتحوي ــالق التوت ــروب، وإط ــة إىل اله ــروب؛ الحاج ــامء، واله إىل االنت

.)Katz et al., 1973(

ــان طــرق االســتخدام واإلشــباعات  ــّم وضُعهــا لتبي ــاك مجموعــة فــروض ت ويف اإلعــالم الرقمــّي نجــد أّن هن
املتحققــة للفــرد؛ نتيجــة للتطــور الحتمــّي لوســائل االتصــال، وظهــور اإلعــالم الرقمــّي وأدواتــه، ومتثلــت هذه 
الفــروض بــاآليت: جعلــت خاصيــة التفاعليــة مكّونــاً رئيســاً يف بنــاء اإلعــالم الرقمــّي مــن أنَّ عنــارص الرفــض 
مــن قبــل الفــرد للمحتــوى االعالمــي كثــرية، مــام يعطــي الفــرد مزيــداً مــن الخيــارات يف طــرق االســتخدام، 
ٍد يف  ٍد دائــٍم يف تلــك الحاجــات، وتعــدُّ ومــن ثــمَّ يف تحقــق حاجاتــه مــن هــذا االســتخدام، وهــذا أدى إىل تجــدُّ

.)Michailina et al., 2015(الدوافــع

وأظهــرت الدراســات التــي تناولــت االســتخدام ملحتــوى شــبكة اإلنرتنــت أنــه يــؤدي إىل تحقــق مجموعــة مــن 
اإلشــباعات، متثلــت يف  إشــباع املحتــوى، يُعــرَّف بأنــه »محتــوى إعالمــّي للنظــر فيــه بشــكٍل خــاّص باعتبــاره 
النتيجــة املرجــّوة تســتهلك الوصــول إىل وســائل اإلعــالم )Stafford et al., 2004(. هــذه األنــواع مــن 
ــيٌّ  ــباع َمعن ــوى )Lin, 2001(،واإلش ــوع املحت ــن ن ــر ع ــصف النظ ــبكة ب ــتخدم للش ــة ألي مس ــباع مهم اإلش
بالرســالة التــي تحملهــا الوســيلة. وكذلــك يشــري اإلشــباع إىل الراحــة، وســهولة االســتخدام،َوتَْجربة اســتخدام 
الوســائط ويرتبــط باملــوارد، ومحــرك البحــث، وتجربــة التكنولوجيــا، ومواقــع الويــب الجديدة،ويشــري اإلشــباع 



مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

د. أحمد عريقات

13

ــن.  ــاء واآلخري ــع األصدق ــل م ــة والتفاع ــن الدردش ــتَمّد م ــت املُس ــتخدمي اإلنرتن ــاء ُمس ــّي إىل إرض االجتامع
ــة هــو اإلشــباع االجتامعــّي  ووفقــاً لبعــض املؤلفــني فــإّن التواصــل بــني األشــخاص والشــبكات االجتامعي

.)MCClatchey, 2006(ــور ــه الجمه ــعى إلي ــذي يس ال

الدراسات السابقة 

:)Zerrougui & Sabti, 2020( دراسة
 هدفــت هــذه الدراســة االستكشــافية إىل التعــرُّف عــىل مــدى أهميــة اســتخدام الطالــب الجامعــّي لشــبكات 
التواصــل االجتامعــّي “Facebook” منوذجــاً، مــن خــالل املنهــج املقــارن مــع نتائــج دراســة )عثــامن ونــش، 
2018(، واســتخدمت الدراســة االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات إلكرتونيــاً يف مجتمــع الدراســة مــن طلبــة 
الجامعــات، وجــاءت العيِّنــة 134 مفــردة، تــّم اختيارُهــا عشــوائياً مبــا يتوافــق مــع عــدد عينــة الدراســة التجريبيــة 
الســابقة،وِمن أهــم نتائــج الدراســة أّن اســتخدام الهاتــف لتصفــح Facebook جــاء بأعــىل نســبة،حيث بلغــت 
ــا أوقــات االســتخدام فجــاء فيهــا  نســبته %69.4، واســتخدام الكمبيوتــر املحمــول جــاء بنســبة %14.17، أمَّ
االســتخدام الليــّي بأعــىل نســبة، إذ بلغــت نســبته %90.29، ومــدة االســتخدام جــاءت بنســبة 33.3%، 
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%.

 :)Laid&Brahimi, 2020( دراسة
ــتندت  ــرب Facebook، واس ــة ع ــة الجامع ــني طلب ــة ب ــات االجتامعي ــة العالق ــة طبيع ــت إىل معرف ــد هدف وق
الدراســة عــىل املنهــج الوصفــّي، باســتخدام االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات مــن عينــة الدراســة التي بلغت 
)230( مفــردة، تــّم اختيارهــا بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة، واتخــذت الدراســة مــن نظريــة العالقــات 
ــاءت  ــل ج ــارف والتواص ــة والتع ــات الصداق ــة أنَّ عالق ــج الدراس ــرز نتائ ــن أب ــا، وم ــاً له ــاراً نظريّ ــة إط االجتامعي
بدرجــة عاليــة، بلغــت نســبتها %80.18، مبتوســط حســايّب 1.924، وجــاءت العالقــات املعرفيــة والتعليميــة 
ــوع  ــات الن ــغ 1.522، وعالق ــايّب بل ــط حس ــبتها %63.40، مبتوس ــت نس ــطة، بلغ ــة متوس ــة بدرج والتثقيفي
نســبتها%63.04، مبتوســط  بلغــت  بدرجــة متوســطة،  والهروب،جــاءت  الوقــت،  االجتامعيــة، وتضييــع 
حســايّب بلــغ 1.513، وجــاءت العالقــات السياســية والتجمُهــر بدرجــة ضعيفــة بنســبة بلغــت 41.15%، 

ــغ 0.988. ــايّب بل ــط حس ومبتوس

:)Stefane et al., 2020( دراسة
االســتخدام  وأســباب   Facebookالرومــايّن الشــباب  اســتخدامات  عــىل  التعــرُّف  إىل  الدراســة  هدفــت 
واإلشــباعات املتحققــة، واســتخدمت الدراســة االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات ِمــن عينــة الدراســة التــي 
تكّونــت ِمــن 461 طالبــاً، تــم اختيارهــم عشــوائياً، واســتندت الدراســة يف إطارهــا النظــرّي عــىل نظريــة 
االســتخدامات واإلشــباعات، ومــن أبــرز نتائجهــا أّن الشــباب الرومــايّن يتصفحــون Facebook بشــكل يومــّي 
ألكــرث مــن عرشيــن ســاعة أســبوعياً، واســتخدامهم Facebook يــأيت أوالً للتســلية، ومــن ثــم لبنــاء عالقــات 

ــور. ــىل الذك ــاث ع ــح اإلن ــتخدام لصال ــروق يف االس ــت الف ــات، وكان ــن املعلوم ــث ع ــة، والبح اجتامعي
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 :)Ghermaoui, 2018( دراسة
هدفــت إىل التعــرُّف عــىل االســتخدام األكاديــّي للطبلــة ملوقــع Facebook، واعتمــدت الدراســة نظريــة 
ـم مدخــالً نظريّــاً، وتــم اختيــاُر عينــة الدراســة مــن ُمــدرِّيس وطلبــة جامعــة ُمســتغامني يف الجزائــر،  التعلُـّ
 وبلغــت عينــة الدراســة املتاحــة 106 طــالب، و20 ُمدرِّســاً يف كليــة اللغــة اإلنجليزيــة، واســتخدمت الدراســة 
التحليــل الكّمــّي ألســئلة الدراســة املغلقــة، والتحليــل النوعــّي ألســئلة الدراســة املفتوحــة، ومــن أبــرز نتائــج 
الدراســة أنَّ %94 مــن الطلبــة واملدرســني لديهــم حســاب عــىل Facebook، وأّن %81 مــن عينــة الدراســة 
يســتخدمون Facebook لتعلُّــم ســلوكيات اجتامعيــة وأكادييــة بالتســاوي، وكذلــك %60 منهــم يقومــون 
بتبــادل املعلومــات األكادييــة فيــام بينهــم، وال ســيَّام الطلبــة، وأنَّ هنــاك اتفاقــاً مــن عينــة الدراســة عــىل 
أن Facebook قــد حقــق حاجاتهــم األكادييــة، وطــّور مهاراتِهــم يف التعامــل مــع تكنولوجيــا اإلنرتنــت 

والبحــث.

:)Whitney et al., 2011( دراسة
هدفــت الدراســة إىل التعــرُّف عــىل رضــا  طلبــة الجامعــة عــن Facebookيف متكــني الطلبــة مــن التعبــري عــن 
ــِحّي باســتخدام  ــة االســتخدامات واإلشــباعات مــن خــالل املنهــج املَْس ــذات، واســتخدمت الدراســة نظري ال
 ،South-Eastern االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات مــن عينــة الدراســة التــي بلغــت 127 طالبــاً مــن جامعــة
وأظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ %77 مــن الطلبــة يتصفحــون Facebook يوميــاً، وأّن الدوافــع األكــرث شــيوعاً 
الســتخدام Facebook كانــت الحفــاظ عــىل العالقات،وقضاءالوقــت، والرتفيــه، عــىل الرغــم مــن االختالفــات 
أيضــاً يف  واإلنــاث  الذكــور  اختلــف  إنشــاء صفحــة Facebookكــام  دوافــع  االجتامعــي يف  النــوع  بــني 
ــات  ــىل صفح ــة ع ــات املقّدم ــوع املعلوم ــك ن ــاث، وكذل ــح اإلن ــذات لصال ــن ال ــري ع ــاّم للتعب ــتوى الع املس
ــن  ــة ع ــة الجامع ــا طلب ــة رض ــاءت درج ــة، وج ــتويات الخصوصي ــس مس ــن لي ــم، ولك ــة به Facebook الخاّص

ــة. تحقيــق Facebook للفهــم عالي

التعليق عىل الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يأيت:
أوالً: هنــاك اتفــاق بــني تلــك الدراســات وهــذه الدراســة يف اســتخدام املنهــج الوصفــّي إىل جانــب مســح 
جمهــور الوســيلة مــن خــالل التحليــل الكمــي، وأضافــت دراســة )Ghermaoui, 2018( تنــاول جانــب التحليــل 
النوعــّي، وكذلــك اســتخدمت تلــك الدراســات االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات مــن مجتمــع الدراســة، 

ــة الجامعــات. وكذلــك متثــل مجتمــع الدراســة يف تلــك الدراســات وهــذه الدراســة بطلب

ثانيــاً: اســتندت معظــم تلــك الدراســات عــىل نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات كإطــار نظــرّي باســتثناء 
دراســة )Ghermaoui, 2018( التــي اســتندت عــىل نظريــة التعلّــم، وأظهــرت تلــك الدراســات أّن نظريــة 
االســتخدامات واإلشــباعات تــم إعــادة االهتــامم بهــا بقــوة بعــد ظهــور اإلنرتنــت وســيلًة لالتصــال، ومــن خــالل 
مــا تنــرشه مــن محتــوى إعالمــّي متنــّوع، يقــوم عــىل التفاعليــة بــني الوســيلة واملُســتخِدم الــذي امتلــك حريــة 

االختيــار يف التعــرّض لهــذا املحتــوى.
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ثالثاً: 
اختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة يف أنهــا تناولــت درجــة الرضــا مــن قبــل الطلبــة عــىل امليــزات 
تفــرّدْت يف طريقــة  الدراســة  أّن هــذه  نجــد  الجانــب  مهــا Facebook للمســتخدم، ويف هــذا  يُقدِّ التــي 
التنــاول، وإْن تناولــت دراســة )Gharib, 2019( درجــة الرضــا، ولكنهــا تناولــت فقــط درجــة الرضــا عــن موقــع 

Facebook الخــاّص بالجامعــة.
رابعاً: 

ــار  ــع اإلط ــة، ووض ــم العيّن ــد حج ــة، وتحدي ــر أداة الدراس ــابقة يف تطوي ــات الس ــن الدراس ــث م ــتفاد الباح اس
ــراز جانــب درجــة رضــا املُســتخِدمني ملوقــع  العــاّم للدراســة، واســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات يف إب
Facebook مــاّم يقــّدم للمكتبــة البحثيــة جانبــاً يكــن تناولــه يف أيِّ دراســاٍت مســتقبلية، وهــو البحــث يف 

درجــة رضــا الجمهــور عــن الوســيلة اإلعالميــة.

املفاهيم اإلجرائية 
- درجــة الرضــا:  هــي شــعور داخــّي لــدى الطالــب، يشــري إىل درجــة اإلشــباع مــن املحتــوى الــذي يتصفحــه 
يف موقــع Facebook، ويتــم قياُســه مــن خــالل املتوســطات الحســابية ملجمــوع إجاباتــه، بالرجــوع إىل 

مــدى تلــك املتوســطات الحســابية.
- Facebook:  هو موقع تواصل اجتامعّي، يستخدم اإلنرتنت وسيلة لنرش محتواه، وُيّكُن الطلبة من 

التواصل من خالل الصورة الثابتة واملتحركة والصوت والنصوص مع األخرين، وذلك لتبادل املعلومات 
والتعارف مجاناً.

التواصــل  - امليــزة:  هــي مــا فّضلــه الطلبــة يف Facebook مــن خصائــص تقنيــة عــن بقيــة مواقــع 
االجتامعــّي. التواصــل  مواقــع  بقيــة  عــن  ُمتكــّرر  بشــكٍل  يســتخدمونه  جعلهــم  ِمــاّم  االجتامعــّي، 

- االســتخدام:  هــو عبــارة عــن نشــاط يقــوم بــه الطالــب، يتمثــل يف تصفــح Facebook بشــكٍل متكــّرر، 
ــه. ــىل فعل ــاداً ع ــاطاً معت ــح نش ــث يصب بحي

، يتمثــل يف تحقيــق نفــعٍ  ــا بســبِب دافــعٍ نفــيٍّ - الدوافــع:   هــي مــا يدفــع الطالــب إىل ســلوك ٍيارســه إمَّ
.Facebook لــه، أو بدافــعٍ طقــويسٍّ يارســه بشــكٍل معتــاٍد تحقــق لديــه نتيجــة الســتخدامه

- اإلشــباعات:   هــي مجمــوع مــن درجــات الرضــا التــي تتحقــق للطالــب نتيجــة لوصولــه إىل هدفــه مــن تصفح 
Facebook، وهــي تــؤدي إىل تخفيــض درجــة التنبيــه والتوتر لديه.

- الطلبــة:  هــم طلبــة كليــة اإلعــالم يف جامعــة الــرشق األوســط، املســجلني يف الفصــل الــدرايّس الثــاين 
ــدرايّس 2020-2019. مــن العــام ال

حدود الدراسة:
الحدود الزمنية: 

ــدرايّس 2019- ــام ال ــن الع ــاين م ــدرايّس الث ــل ال ــت الفص ــىل وق ــة ع ــذه الدراس ــة له ــدود الزمني ــق الح تنطب
.2020



مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
َقة درجة رضا ُمستخدمي الـ Facebook َعن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـُمَتَحقِّ

16

الحدود املوضوعية:
قياس درجة رضا مستخدميFacebook، ودوافع االستخدام، واإلشباعات املتحققة.

الحدود الدميوغرافية: 
طالب كلية اإلعالم جامعة الرشق األوسط يف مرحلة البكالوريوس.

مجتمع الدراسة: 
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة كليــة اإلعــالم يف جامعــة الــرشق األوســط، البالــغ عددهــم 308 طــالب 
ــة بالطريقــة العشــوائية  ــار العين ــّم اختي ــدرايّس 2019-2020، وت ــاين مــن العــام ال ــدرايّس الث يف الفصــل ال
ــة الدراســة مــن  ــع االســتبانة عــىل عين ــم توزي املتاحــة، بنســبٍة بلغــت %34.41 إذ بلغــت 106 مفــردات، وت
خــالل نظــام االســتبانة اإللكرتونيــة )1( والجــدول رقــم )1( يوضــح توزيــع عينــة الدراســة وفق النــوع االجتامعّي، 

والســنة الدراســية، والتخصــص.

جدول رقم )1(:

توزيع عينة الدراسة وف النوع االجتامعّي، 

والسنة الدراسية، والتخصص

ت % النوع االجتامعي 

44 41.5 ذكر

62 58.5 أنثى

106 100.0 املجموع

ت % املستوى الدرايس 

45 42.5 السنة األوىل

37 34.9 السنة الثانية

14 13.2 السنة الثالثة

10 9.4 السنة الرابعة

106 100.0 املجموع

ت % التخصص

45 42.5 صحافة وإعالم

50 47.2 إذاعة وتلفزيون

11 10.4 إعالم رقمّي

106 100.0 املجموع

1 - جاء توزيع االستبانة إلكرتونياً نتيجة النتشار جائحة كورونا؛ فتوقف التدريس يف الجامعات، وتّم اعتامد التدريس عن بُعد.
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أداة الدراسة: 
لتحقيــق أهــداف الدراســة تــّم تصميــم أداة الدراســة بالرجــوع إىل األدب النظــرّي، والدراســات الســابقة، 

وتكّونــت أداة الدراســة مــن خمســة أجــزاء مبجمــوع 33 فقــرة، جــاءت عــىل النحــو اآليت: 
الجــزء األول: يحتــوي عــىل معلومــات املتغــريات الديوغرافية،املكونــة مــن : النــوع االجتامعــّي، والســنة 

الدراســية، والتخصــص.
الجــزء الثــان:  مكــّون مــن عــادات وأمنــاط اســتخدام الطلبــة ملوقــع Facebook واملكونــة مــن: عــدد 
ســاعات االســتخدام، وعــدد ســنوات االشــرتاك، والفــرتة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا االســتخدام، وأداة التصفــح.

.Facebook الجزء الثالث: متعلق بدرجة رضا الطلبة عن ميزات
الجزء الرابع: متعلق بدوافع االستخدام.

الجزء الخامس: متعلق باإلشباعات املتحققة للطلبة نتيجة االستخدام.

صدق األداة:
تــّم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة عــن طريــق صــدق املحتــوى، وتــم عــرض االســتبانة عــىل )5( ُمحكِّمــني 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة اإلعــالم يف جامعــة الــرشق األوســط، وتــم األخــذ مبالحظاتهــم لتحقيــق 

قــدرة األداة عــىل قيــاس أســئلة الدراســة والهــدف املرجــّو قياُســه.

ثبات األداة:
ــاخ ألفــا ) Cronbach Alpha( الــذي بلــغ )0.972(،  ــّم اســتخدام معامــل كرونب ألجــل حســاب ثبــات األداة، ت

ــد، يُظهــر درجــة ثبــات أداة الدراســة لقيــاس أســئلة الدراســة وتحقيــق أهدافهــا. وهــو معامــل جيِّ
ة 5، ُمَوافــق 4، محايــد 3، ال أوافــق 2، ال أوافــق  وتــم اعتــامد مقيــاس ليكــرت الخــاميس )ُمَوافــق ِبِشــدَّ
بشــدة1( لتقديــر درجــة الرضــا، ودوافــع االســتخدام، واإلشــباعات املتحققــة، التــي خلصــت إليهــا الدراســة، 
وكانــت املتوســطات الحســابية عــىل النحــو اآليت:3.68 – 5 مرتفــع،  2.34 – 3.67 متوســط، 1 – 2.33 

منخفــض.

املعالجات اإلحصائية:
- التكرارات والنسب املئوية 

- املتوسطات واالنحرافات املعيارية
- اختبار T-Test Independent Sample للبحث يف الفروق بني متغريين 

- اختبار ONE WAY ANOVA للبحث يف الفروق بني أكرث من متغريين 
- اختبار مان ويتني Mann Whitney U لبيان الفروق بني الرتب.

- اختبــار )Kruskal-Wallis Test( ونأخــذ قيمــة )Chi-Square(، وهــذا االختبــار بديــٌل عــن تحليــل التبايــن 
ــرارات. ــات عــىل شــكل تك ــون البيان األحــادّي؛ ك
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال الفرعي األول:
 مــا َعــاَدات وأمنــاط اســتخدام الطَلَبَــة لـــFacebook؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــمَّ اســتخراج التكــرارات 

ــح ذلــك. والنســب املئويــة، والجــداول ذوات األرقــام )3 و4 و5 و6( توضِّ

Facebook جدول رقم )2(:عدد ساعات استخدام الطلبة

ت % عدد ساعات االستخدام للفيس بوك من الطلبة

22 20.8 أقل ِمن ساعة

32 30.2 من ساعة إىل ساعتني

19 17.9 ثالث ساعات

33 31.1 أكرث من ثالث ساعات

106 100.0 املجموع

يظهــر الجــدول رقــم )2( أّن أعــىل نســبة يف عــدد ســاعات اســتخدام الطلبــة لـFacebookقــد بلغــت 31.1%، 
وهـــي أكثـــــر مـــن ثـــالث ســـاعات، وهـــذه النتيجــــة تتفــــق مـــع نتيجــــة دراســــة )Stefani ,2020( ، ودراســــة 
ــة الجامعــة يســتخدمون Facebook أكــرث مــن عرشيــن  ــنِي أشــارتا إىل أنَّ طلب )Yusra, Zraika, 2018( اللت

ســاعة اســبوعيًا.
Facebook جدول رقم )3(:الفرتات الزمنية الشرتاك الطلبة يف

ت % عدد السنوات

5 4.7 أقل من سنة

3 2.8 من سنة إىل ثالث سنوات

98 92.5 أكرث من ثالث سنوات

106 100.0 املجموع

يظهــر الجــدول رقــم )3( أّن الطلبــة الذيــن لديهــم اشــرتاك يف Facebook منــذ ثــالث ســنوات وأكــرث جــاؤوا 
بنســبٍة بلغــت %92.5، وهــي نتيجــة تتفــق مــع دراســة )Yusra, Zraika, 2018(  التــي أظهــرت أنَّ اشــرتاك 

الطلبــة يف Facebookكان مــن عامــني فأكــرث.
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Facebook جدول رقم )4(:الفرتات الزمنية التي يستخدم فيها الطلبة

ت%الفرتة الزمنية

1.92صباحاً

ً 9.1ظهرا

27.429مساًء

15.116لَيْالً

6.67صباحاً ومساًء

4.75صباحاً وليالً

2.83صباحاً ومساًء وليالً

17.919صباحاً وظهراً ومساًء وليالً

9.1ظهراً ومساًء

2.83ظهراً وليالً

3.84ظهراً ومساًء وليالً

15.116مساًء وليالً

100.0106املجموع

يظهــر الجــدول رقــم )4( أنَّ أعــىل نســبة اســتخدام مــن قبــل الطلبــة Facebook كانــت مســاًء، وبلغــت 
%27.4، وهــي نتيجــة تتفــق مــع نتيجــة دراســة )Zerrougui & Sabti, 2020( التــي جــاء فيهــا أنَّ 92.29% 

مــن الطلبــة يســتخدمون Facebook ليــالً.
Facebook جدول رقم )5(:الوسيلة التي يتصفح من خاللها الطلبة

ت % وسيلة التصفح

87 82.1 الهاتف النقال

1 9.0 الحاسوب

1 9.0 الهاتف النقال والتابلت

17 16.0 الهاتف النقال والحاسوب

106 100.0 املجموع

يظهــر الجــدول رقــم )5( أّن الطلبــة يتصفحــون Facebook مــن خــالل الهاتــف النقــال، وبلغــت النســبة 
%82.1، وهــي نتيجــة تتقــارب مــع نتيجــة دراســة )Zerrougui & Sabti, 2020( التــي جــاء فيهــا أّن 69.4% 

ــال. ــف النق ــالل الهات ــن خ ــون Facebook م ــة يتصفح ــن الطلب م
السؤال الفرعي الثَّاِن: 

ــة،  ــالق العام ــاة األخ ــتخدم، ومراع ــات املس ــق رغب ــة، وتحقي ــهولة، والخصوصي ــزات الس ــر مي ــة توف ــا َدرََج َم
الَِّتــي يقدمهــا Facebook للُمســتخِدمني مــن الطَلَبـَـة؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــّم اســتخراج املتوســطات 

الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، وجــدول رقــم)6( يوضــح ذلــك.
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جدول رقم )6(:َدرََجة توفر ميزات السهولة، والخصوصية، وتحقيق رغبات املستخدم، ومراعاة األخالق العامة، الَِّتي يقدمها 

Facebook للمستخدمني من الطَلَبَة

الدرجة املتوسط الحسايب االنحراف املعياري  امليزة

مرتفعة 3.7870 1.02356 سهولة الوصول إىل املُْحتوى 
الَِّذي يرغبه املستخدم

ميزات 
السهولة

مرتفعة 3.9259 1.10820 سهولة البَْحث َعْن األصدقاء

مرتفعة 4.1481 1.09215 سهولة استعامله ِمن قبل 
املستخدم 

مرتفعة 3.9537 .94221 الدرجة الكلية

متوسطة 3.2778 1.15065 يحرتم خصوصية املستخدم

ميزات 
الخصوصية 

واألمان

متوسطة 2.9815 1.27508 مينع اآلخرين ِمن التطفل َعىل 
املستخدم.

ضعيفة 2.0000 1.19969 مينع عمل حسابات وهمية

متوسطة 2.7531 .90959 الدرجة الكلية

مرتفعة 3.6481 1.03504 يظهر الفيسبوك الـُمْحتَوى 
الَِّذي يُواِفق رغبات املستخدم

رغبات 
املستخدم

متوسطة 3.3889 1.18269 يُْعِطي املستخدم كامل الحرية 
للتعبري َعْن رأيه.

مرتفعة 3.6944 1.17972 مُيكُِّن املستخدم ِمن ضبط 
الخيارات ِبا يالئم شخصيته

مرتفعة 3.5772 .94677 الدرجة الكلية

متوسطة 2.8796 1.18177 يحرتم الفيسبوك  األخالق 
العامة

مراعاة 
األخالق 
العاَمة

متوسطة 2.8704 1.33320 يحذف الصفحات اإلباحية

متوسطة 3.0185 1.28965 يحذف الصفحات الَِّتي ِفيَها 
عنف

متوسطة 2.9228 1.08860 الدرجة الكلية

ــزات ) الســهولة، وتحقيــق رغبــات املســتخدم ( قــد  يظهــر الجــدول رقــم )6( أنَّ املتوســطات الحســابية ملي
جاءتــا مرتفعتــنِي، مبتوســطاٍت حســابيٍة بلغــت 3.95 و3.75 عــىل التــوايل، بينــام ميزتا )الخصوصيــة واألمان، 
ومراعــاة األخــالق العاّمــة( جاءتــا مبتوســٍط حســايبٍّ متوســط، بلــغ 2.75 و2.92 عــىل التــوايل، وهــي نتيجــة 
تظهــر أنَّ الطلبــة يُدركــون أّن خصوصيتهــم قــد تكــون متاحــة للجميــع، وأّن درجــة األمــان عــىل معلوماتهــم يف 
موقــع Facebook متوســطة، وكذلــك يف جانــب مراعــاة األخــالق العاّمــة التــي تتوافــق مــع مجتمعهــم يجــد 

طلبــة الجامعــة أّن Facebook ال يراعــي جانــب االختــالف بــني الثقافــات األخالقيــة يف املجتمعــات.
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السؤال الَفْرِعي الثالث:
َمــا الدوافــع النفعيــة، والطقوســية، وإشــباعات املحتــوى، الســتخدام الطلبــة لـــ Facebook؟ ولإلجابــة عــن 
هــذا الســؤال تــّم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، والجــداول ذوات األرقــام )7 و8 

ــح ذلــك. و9( توضِّ
Facebook جدول رقم)7(:املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدوافع النفعية الستخدام الطلبة

الدرجة املتوسط الحسايب االنحراف املعياري  الدوافع النفعية

مرتفعة 3.9444 1.05753 ُحّب متابعة األخبار

مرتفعة 3.7870 1.16049 الرغبة يف تبادل الرسائل

مرتفعة .6111 1.19839 حب الُفُضُول

متوسطة 2.7778 1.16277 الشغف لتعلم اللغات األجنبية

متوسطة 2.7685 1.18878 راَسة حب الدِّ

مرتفعة 3.8241 1.14246
 الرغبة يف الُحصول َعىل

َمْعلُوَمات

مرتفعة 3.4522 .78109 الدرجة الكلية

يظهــر الجــدول رقــم )7( أنَّ الدوافــع النفعيــة التــي تــؤدِّي بالطلبــة إىل اســتخدام Facebook قــد جــاءت 
ــغ 3.45، وكذلــك جــاءت فقــرات الدوافــع متفقــة مــع  يف املُجَمــل بدرجــٍة مرتفعــة، ومبتوســط حســايبٍّ بل
 ،)Zerrougui & Sabti, 2020( اتفقت مع نتائــج دراســة )الدراســات الســابقة مــن ِمثــل؛ )حــب متابعة األخبــار
وفقــرة ) الشــغف يف تعلــم اللغــات( أي: التعلـّـم، اتفقــت مع دراســة )Zerrougui & Sabti, 2020(، ودراســة  
 Zerrougui, 2020( اتفقــت مــع دراســة )(، وفقــرة )الحصــول عــىل املعلومــاتLaid&Brahimi, 2020(
.)Gharib, 2019( ودراســة )Ghermaoui, 2018( ودراســة ،)Stefane et al., 2020(  ودراســة،)& Sabti

Facebook جدول رقم)8(:املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للدوافع الطقوسية الستخدام الطلبة

الدرجة املتوسط الحسايب االنحراف املعياري  الدوافع الطقوسية

متوسطة 2.9167 1.20842 الرغبة يف الهروب من الـُمْشِكالت

مرتفعة 3.7870 1.17649 ُحّب ملء َوقْت الفراغ

مرتفعة 3.6204 1.12506 الرغبة يف التعبري َعن الذات

مرتفعة 3.9259 1.09973 الرغبة يف التواصل َمع األصدقاء

مرتفعة 3.8519 1.19042 ُحّب التسلية

متوسطة 3.0093 1.34300 الرغبة يف التواصل برسية

مرتفعة 3.5185 .87818 الدرجة الكلية
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يظهــر الجــدول رقــم )8( أن مجمــل الدوافــع الطقوســية قــد جــاءت بدرجــة مرتفعة،ومبتوســط حســايب 
بلــغ3.51، وجــاءت فقــرات الدوافــع الطقوســية متفقــة مــع الدراســات الســابقة، مــن مثــل: فقــرة) حــب مــلء 
 ،)Whitney et al., 2011( ودراســة ،)Zerrougui & Sabti, 2020(  اتفقــت مــع نتائــج دراســة )وقــت الفــراغ
وفقــرة )الرغبــة يف التعبــري عــن الــذات( قــد اتفقــت مــع دراســة )Zerrougui & Sabti, 2020(، وفقــرة )الرغبة 
 ،)Stefane et al., 2020( ودراســة )Laid&Brahimi, 2020( اتفقــت مــع دراســة )يف التواصــل مــع اآلخريــن
 Stefane et., 2020( ودراســة،)Zerrougui & Sabti, 2020( اتفقــت مــع دراســة )وفقــرة )حــب التســلية

.)Whitney et al., 2011( ــة ــة )Gharib, 2019(، ودراس al(، ودراس

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

الدرجة املتوسط الحسايب االنحراف املعياري  اإلشباعات

مرتفعة 3.5926 1.10256 تخلص املستخدم من الـَملَل

متوسطة 2.7407 1.06227 تخلص املستخدم من التوتر

مرتفعة 2.8981 1.10174 َعاَدِة تشعر املستخدم ِبالسَّ

متوسطة 3.2685 1.09891 تشبع فُُضُول املستخدم

متوسطة 3.3796 1.18177  تشعر املستخدم أنه ضمن
جامعة

مرتفعة 3.9815 1.02293  تتيح للمستخدم فُرَْصة
التواصل مع اآلَخِريَن

مرتفعة 3.9722 .99961 الدرجة الكلية

يظهــر الجــدول رقــم )9( أنَّ مجمــل إشــباعات املحتــوى للطلبــة نتيجــة اســتخدامهم Facebook قــد جــاءت 
مرتفعــة، ومبتوســط حســايب بلــغ 3.97، وقــد اتفقــت بعــُض فقــرات إشــباع املحتــوى مــع نتائــج الدراســات 
الســابقة، مــن مثــل: فقــرة) تُخلــص املســتخدم مــن امللــل(، وفقــرة ) تُشــعر املســتخدم أنــه ضمــن جامعــة( 
مــع دراســة )Laid&Brahimi, 2020(، وفقــرة )تتيــح للمســتخدم فرصــة التواصــل مــع اآلخريــن( اتفقــت مــع 

.)Laid&Brahimi, 2020( نتائــج دراســة

السؤال الَفْرِعي الرابع: 
َهــْل توجــد فــروق َذات داللــة إحصائيــة بــني عــادات وأمنــاط اســتخدام الطلبــة Facebook وبــني النــوع 
 Mann االجتامعــي واملســتوى الــدرايس والتخصــص؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام اختبــار
 )10( رقــم  والجــدول   ،Chi-Square قيمــة  اســتخراج  واختبــارKruskal-Wallis Test،وتــم   Whitney U

يُوضــح ذلــك.



مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

د. أحمد عريقات

23

جدول رقم )10(: الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني عادات وأمناط استخدام الطلبة Facebook ومتغري 

)النوع االجتامعي، واملستوى الدرايس، والتخصص(

        املتغري

 النوع       
االجتامعي       

                   اختبار أمناط
                      وعادات

                        االستخدام
           Mann

          Whitney U

الوسيلة التي 
تتصفح فيها 
Facebook

الفرتة الَِّتي 
تْستَخدم ِفيَها 

Facebook

ُمْنُذ كم سنة 
أنشأت حسابك يِف 

Facebook

عددساَعات 
استخدامك 
Facebook

Mann Whitney U 1368.0001414.5001326.0001400.500قيمة

641.985.234.912.مستوى الداللة

املستوى الدرايس

 أمناط وعادات
االستخدام

اختبار 
Kruskal-Wallis Test

الوسيلة التي 
تتصفح فيها 
Facebook

الفرتة الَِّتي 
تْستَخدم ِفيَها 

Facebook

ُمْنُذ كم سنة 
أنشأت حسابك يِف 

Facebook

عدد َساَعات 
استخدامك 
Facebook

Chi-Square 0.5370.9711.1680.390قيمة

0.9110.8080.7610.942مستوى الداللة

التخصص

 أمناط وعادات
االستخدام

اختبار 
Kruskal-Wallis Test

الوسيلة التي 
تتصفح فيها 
Facebook

الفرتة الَِّتي 
تْستَخدم ِفيَها 

Facebook

ُمْنُذ كم سنة 
أنشأت حسابك يِف 

Facebook

عدد ساَعات 
استخدامك 
Facebook

Chi-Square 4.7753.0590.4370.559قيمة

0.0920.2170.8040.756مستوى الداللة

ــة  ــتخدام الطلب ــادات اس ــاط وع ــني أمن ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم )10( ع ــدول رق ــر الج يظه
ملوقــع Facebook واملتغــريات الديوغرافيــة )النــوع االجتامعــي، والســنة الدراســية، والتخصــص(، وهــي 
 Facebook التــي أظهــرت أنَّ عــادات اســتخدام الطلبــة )Stefane, 2020( نتيجــة التتفــق مــع نتائــج دراســة
كانــت الفــروق فيهــا لصالــح اإلنــاث عــىل الذكــور، ونتيجــة هــذه الدراســة تظهــر أنَّ اســتخدام الفيســبوك مــن 
قبــل الطلبــة مل تؤثــر عليــه تلــك املتغــريات، ومــن ثــمَّ نجــد أنَّ هنــاك توافقــاً شــبه تــامٍّ يف عــادات وأمنــاط 

.Facebook اســتخدام طلبــة كليــة اإلعــالم

السؤال الَفْرِعي الخامس:
ِمــن  للمســتخدمني   Facebook يقدمهــا  الَِّتــي  امليــزات  بــني  إحصائيــة  داللــة  َذاَت  فــروق  توجــد  َهــْل 
الطلبــة وبــني النــوع االجتامعــي واملســتوى الــدرايس والتخصــص؟ تــمَّ اســتخراج املتوســطات الحســابية 
 ON WAY ANOVA واختبــار تحليــل التبايــن األحــادّي،T-Test واالنحرافــات املعياريــة، وتــم عمــل اختبــار
الســتخراج الفروقــات ذات الداللــة اإلحصائيــة، والجــداول ذوات األرقــام )11و12و13و14( توضــح ذلــك.
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جدول رقم )11(:الفروق َذاَت الداللة اإلحصائية بني ميزة السهولة الَِّتي يقدمها Facebook للمستخدمني ِمن الطلبة وبني 

)النوع االجتامعي، واملستوى الدرايس، والتخصص(

امليزة
املتغري 

الديوغرايف
املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

الدرجة
Independent Sample t-test

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

توفر 
ميزات 

السهولة

مرتفعة4.0889.81153ذكر
1.264106.209

مرتفعة3.85711.02078أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

بني مرتفعة3.9778.93041سنة أوىل
املجموعات

1.6233.541.603.615
مرتفعة3.82051.01982سنة ثانية

مرتفعة4.04761.01995سنة ثالثة
داخل 

املجموعات
93.367104.898

4.2333.49814سنة رابعة
مرتفعة 

94.991107الكيلجدا
مرتفعة3.9537.94221الكيل

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

صحافة 
وإعالم

مرتفعة3.75891.05570
بني 

املجموعات
3.24121.6201.854.162

إذاعة 
وتلفزيون

مرتفعة4.0867.88528
داخل 

املجموعات
91.750105.874

94.991107الكيلمرتفعة4.1818.45616إعالم رقمي

ــة  ــة للطلب ــريات الديوغرافي ــني املتغ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم )11( ع ــدول رق ــر الج يظه
)النــوع االجتامعــي، والســنة الدراســية، والتخصص(وميــزة الســهولة التــي يقدمهــا Facebook، وهــي 
نتيجــة تظهــر أنَّ Facebook قــدم محتــواه الرقمــّي بتقنيــاٍت برمجيــٍة تُســهِّل أســلوب التعامــل معــه مــن قبــل 
املســتخدمني، وهــذه النتيجــة أكّدتهــا نتائــج الجــدول رقــم )6( الــذي أظهــر أنَّ املتوســطات الحســابية لدرجــة 

ميــزة الســهولة جــاءت يف املجمــل مرتفعــة.



مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

د. أحمد عريقات

25

جدول رقم )12(:الفروق َذاَت الداللة اإلحصائية بني ميزة الخصوصية واألمان الَِّتي يقدمها Facebook للمستخدمني ِمن 

الطلبة وبني )النوع االجتامعي، واملستوى الدرايس، والتخصص(

املتغري  امليزة
املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

الدرجة
Independent Sample t-test

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

الخصوصية
واألمان

متوسطة2.7884.89062ذكر
-.475-106.636

متوسطة2.7037.94340أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

متوسطة2.8444.91176سنة أوىل
بني 

املجموعات
4.06031.3531.666.179

متوسطة2.8376.85796سنة ثانية

ضعيفة2.2619.91687سنة ثالثة
داخل 

املجموعات
84.467104.812

متوسطة2.7000.99938سنة رابعة
95.913107الكيل

متوسطة2.7531.90959الكيل

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

صحافة 
وإعالم

متوسطة2.8014.78531
بني 

املجموعات
.5842.292.349.706

إذاعة 
وتلفزيون

متوسطة2.7533.98701
داخل 

املجموعات
87.943105.838

إعالم 
رقمي

ضعيفة2.54551.08804
88.527107الكيل

متوسطة2.7531.90959الكيل

يظهــر الجــدول رقــم )12( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املتغــريات الديوغرافيــة ) النــوع 
 Facebook يقدمهــا  التــي  واألمــان  الخصوصيــة  وميــزة  والتخصــص(  الدراســية،  الســنة  االجتامعــي، 
للطلبة،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )Whitney et al., 2011(، وهــي ميــزة جــاءت بدرجــة متوســطة كــام 

ــم )6(. ــدول رق ــا الج أظهره
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جدول رقم )13(:الفروق َذاَت الداللة اإلحصائية بني ميزة تحقيق رغبة املستخدم الَِّتي يقدمها Facebook للمستخدمني ِمن 

الطلبة وبني )النوع االجتامعي، واملستوى الدرايس، والتخصص(

امليزة
املتغري 

الديوغرايف
املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
الدرجةاملعياري

Independent Sample t-test

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

تحقيق 

رغبات 

املستخدم

مرتفعة3.5714.95870ذكر
.074106.941

مرتفعة3.5852.94054أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

مرتفعة.3.681593462سنة أوىل
بني 

4.43631.4791.681.176املجموعات
مرتفعة3.58971.01584سنة ثانية

داخل متوسطة3.0714.92615سنة ثالثة
91.477104.880املجموعات

مرتفعة3.7667.54546سنة رابعة
95.913107الكيل

متوسطة3.5772.94677الكيل

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

صحافة 
بني مرتفعة3.4894.96522وإعالم

8122.406.448.640.املجموعات

إذاعة 
داخل مرتفعة3.6200.97824وتلفزيون

95.100105.906املجموعات

مرتفعة3.7576.73168إعالم رقمي
95.913107الكيل

متوسطة2.92281.08860الكلية

ــة  ــة للطلب ــريات الديوغرافي ــني املتغ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم )13( ع ــدول رق ــر الج يظه
)النــوع االجتامعــي، الســنة الدراســية، والتخصــص( وميــزة تحقيــق رغبــات املســتخدم، وهــي نتيجــة جــاءت 

بدرجــة مرتفعــة كــام أظهرهــا جــدول رقــم )6(.
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جدول رقم )14(:الفروق َذاَت الداللة اإلحصائية بني ميزة مراعاة األخالق العامة الَِّتي يقدمها Facebook للمستخدمني ِمن 

الطلبة وبني )النوع االجتامعي، واملستوى الدرايس، والتخصص(

امليزة
املتغري 

الديوغرايف
املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

الدرجة
Independent Sample t-test

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

مراعاة 

األخالق 

العامة

متوسطة2.92061.08874ذكر
.025106.980

متوسطة2.92591.10071أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

بني متوسطة2.85191.00140سنة أوىل
3.70231.2341.043.377املجموعات

متوسطة3.11111.05224سنة ثانية

داخل ضعيفة2.54761.23764سنة ثالثة
123.0991041.184املجموعات

متوسطة3.03331.37392سنة رابعة
126.801107الكيل

متوسطة2.92281.08860الكيل

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

صحافة 
بني متوسطة2.90071.04700وإعالم

8332.416.347.708.املجموعات

إذاعة 
داخل متوسطة2.99331.10757وتلفزيون

125.9691051.200املجموعات

متوسطة2.69701.24235إعالم رقمي
126.801107الكيل

متوسطة2.92281.08860الكيل

يظهــر الجــدول رقــم )14( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بني املتغــريات الديوغرافيــة للطلبة )النوع 
االجتامعــي، والســنة الدراســية، والتخصــص( وميــزة مراعــاة األخــالق العامــة يف محتــوى Facebook، وهــي 

نتيجــة أظهرهــا جــدول رقــم )6( الــذي جــاءت فيــه درجــة تلــك امليــزة متوســطة يف ااملجمــل.

السؤال الَفْرِعي السادس:
َهــْل توجــد فــروق َذاَت داللــة إحصائيــة بــني الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتوى ملســتخدمي 
ــذا  ــن ه ــة ع ــص؟، ولإلجاب ــدرايس والتخص ــتوى ال ــي واملس ــوع االجتامع ــني الن ــة وب ــن الطلب Facebook ِم
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 Independent Sample ــار ــة، واختب ــات املعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــتخراج املتوس ــمَّ اس ــؤال ت الس
األرقــام  ذوات  والجــداول   ،ONE WAY ANOVAاألحــادّي التبايــن  وتحليــل  مســتقلتني،  لعيِّنتــني   t-test

ــح ذلــك: )15و16و17( توضِّ

جدول رقم )15(:الفروق َذاَت الداللة اإلحصائية بني الدوافع النفعية ملستخدمي Facebook ِمن الطلبة وبني )النوع 

االجتامعّي، واملستوى الدرايّس، والتخصص(

املتغري الدوافع
الدميوغرايف

املتوسط 
الحسايب

االنحراف 
املعياري

الدرجة
Independent Sample t-test

النفعية

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

مرتفعة3.5106.79191ذكر
-.919-106.360

متوسطة3.3704.76697أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

مرتفعة3.5222.76095سنة أوىل
بني 

املجموعات
1.1433.381.618.605

مرتفعة3.4573.92379سنة ثانية

مرتفعة3.4286.60169سنة ثالثة
داخل 

املجموعات
64.138104.617

متوسطة3.1500.41164سنة رابعة
65.281107الكي

مرتفعة3.4522.78109الكي

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

صحافة 
بني متوسطة3.3191.87216وإعالم

1.1433.381.618.605املجموعات

إذاعة 
داخل مرتفعة3.5467.72064وتلفزيون

64.138104.617املجموعات

مرتفعة3.5909.57910إعالم رقمي
65.281107الكي

مرتفعة3.4522.78109الكي

يظهــر الجــدول رقــم )15( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية بني املتغــريات الديوغرافيــة للطلبة )النوع 
.Facebook االجتامعي، والســنة الدراســية، والتخصص(، والدوافع النفعية نتيجة اســتخدام الطلبة
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جدول رقم )16(:الفروق َذاَت الداللة اإلحصائية بني الدوافع الطقوسية ملستخدمي Facebook ِمن الطلبة وبني )النوع 

االجتامعي، واملستوى الدرايس، والتخصص(

الدوافع
املتغري 

الديوغرايف
املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

الدرجة
Independent Sample t-test

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

الطقوسية

مرتفعة3.5370.84902ذكر
-.258-106.797

مرتفعة 3.4926.92657أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
مستوى 

الداللة

مرتفعة3.6593.79133سنة أوىل
بني 

املجموعات
4.39331.4641.949126.

مرتفعة3.4872.99295سنة ثانية

مرتفعة3.5714.68785سنة ثالثة
داخل 

املجموعات
78.125104.751

متوسطة2.9333.87911سنة رابعة
82.519107الكيل

مرتفعة3.6593.79133الكيل

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة ف
مستوى 

الداللة

صحافة 
وإعالم

مرتفعة3.4397.93213
بني 

املجموعات
1.0192.510.657.521

إذاعة 
وتلفزيون

مرتفعة3.5367.90682
داخل 

املجموعات
81.499105.776

مرتفعة3.7727.35176إعالم رقمي
82.519107الكيل

مرتفعة3.5185.87818الكيل

ــة  ــة للطلب ــريات الديوغرافي ــني املتغ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم )16( ع ــدول رق ــر الج يظه
الطلبــة  اســتخدام  نتيجــة  الطقوســية  والدوافــع  والتخصــص(،  الدراســية،  والســنة  االجتامعــي،  )النــوع 

.Facebook
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جدول رقم )17( فروق َذاَت داللة إحصائية بني إشباعات املحتوى ملستخدمي Facebook ِمن الطلبة وبني )النوع االجتامعي، 

واملستوى الدرايس، والتخصص(

الدوافع
املتغري 

الديوغرايف
املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

الدرجة
Independent Sample t-test

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

اإلشباعات

مرتفعة3.4821.76887ذكر
-.425-106.672

مرتفعة3.4139.89261أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
املربعات

 قيمة
ف

 مستوى
الداللة

 بنيمرتفعة3.6861.60044سنة أوىل
املجموعات

4.33331.4442.226.090
متويطة3.2596.94564سنة ثانية

 داخلمتوسطة3.3839.99211سنة ثالثة
67.498104.649املجموعات

متوسطة3.2625.73468سنة رابعة
71.831107الكي

مرتفعة3.4537.81934الكي

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

 درجات
الحرية

 متوسط

املربعات

 قيمة

ف

 مستوى

الداللة

صحافة 
متوسطة3.3670.80690وإعالم

 بني
املجموعات

2.31221.1561.746.180

إذاعة 
مرتفعة3.4425.87051وتلفزيون

 داخل
املجموعات

69.519105.662

متوسطة3.8750.49371إعالم رقمي
71.831107الكي

مرتفعة3.4537.81934الكي

ــة  ــة للطلب ــريات الديوغرافي ــني املتغ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم )17( ع ــدول رق ــر الج يظه
الطلبــة  اســتخدام  نتيجــة  املحتــوى  وإشــباعات  والتخصــص(،  الدراســية،  والســنة  االجتامعــي،  )النــوع 

.Facebook
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السؤال البحثي: 
ملســتخدمي  الطقوســية(  )النفعيــة،  مجتمعــات  الدوافــع  بــني  إحصائيــة  داللــة  َذاَت  فــروق  توجــد  َهــْل 
ــة عــن هــذا  ــدرايس، والتخصــص(؟ ولإلجاب ــة وبــني )النــوع االجتامعــي، واملســتوى ال Facebook ِمــن الطلب
 Independent Sample الســؤال تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة، واختبــار
t-test لعيِّنتــني مســتقلتني، وتحليــل التبايــن األحــادّي  ONE WAY ANOVA، والجــدول رقــم )18( يوضــح ذلــك 

جدول رقم )18( الفروق َذاَت الداللة اإلحصائية بني الدوافع مجتمعات )النفعية، الطقوسية( ملستخدمي Facebook ِمن 

الطلبة وبني )النوع االجتامعي، واملستوى الدرايس، والتخصص(

الدوافع
املتغري 

الديوغرايف
املتوسط 

الحسايب
االنحراف 
املعياري

الدرجة
Independent Sample t-test

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ف

مجتمعة 
)طقوسية 

ونفعية(

مرتفعة3.5238.76836ذكر
-.605-106.546

مرتفعة3.4315.79956أنثى

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

بني مرتفعة3.5907.72383سنة أوىل
املجموعات

2.4783.8261.375255.
مرتفعة3.4722.91872سنة ثانية

مرتفعة3.5000.61237سنة ثالثة
داخل 

املجموعات
62.478104.601

متوسطة3.0417.52448سنة رابعة
64.956107الكي

مرتفعة3.4853.77914الكي

ONE WAY ANOVA

مصدر 
التباين

مجموع 
املربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

صحافة 
وإعالم

مرتفعة3.3794.86232
بني 

املجموعات
1.1102.555.913.404

إذاعة 
وتلفزيون

مرتفعة3.5417.76121
داخل 

املجموعات
63.846105.608

مرتفعة3.6818.35320إعالم رقمي
64.956107الكي

مرتفعة3.4853.77914الكي

ــة  ــة للطلب ــريات الديوغرافي ــني املتغ ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم )18( ع ــدول رق ــر الج يظه
)النــوع االجتامعــي، والســنة الدراســية، والتخصــص(، والدوافــع الطقوســية والنفعيــة مجتمعــة  نتيجــة 

.Facebook الطلبــة  اســتخدام 
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السؤال الرئيس للدراسة:

مــا َدرََجــة رضــا مســتخدمي الــــ Facebook، مــن طلبــة كليــة اإلعــالم يِف جامعــة الــرشق األوســط، َعــن ميزاتــه 

َقة؟، ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــّم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات  ومــا اإلشــباعات الـــُمتََحقِّ

املعياريــة لدرجــة رضــا الطلبــة للخدمــات التــي يقدمهــا Facebook لهــم، والجــدول رقــم )19( يوضــح ذلــك.

جدول رقم )19( درجة الرضا الكلية لدى الطلبة عىل امليزات التي قدمها Facebook لهم

الدرجةاالنحراف املعيارياملتوسط الحسايبالنوع االجتامعيامليزة

توفر ميزات السهولة
مرتفعة4.0889.81153ذكر

مرتفعة3.85711.02078أنثى

الخصوصية واألمان
متوسطة2.7037.94340ذكر

متوسطة2.7884.89062أنثى

تحقيق رغبات 
املستخدم

مرتفعة3.5852.94054ذكر

مرتفعة3.5714.95870أنثى

متوسطة2.92591.10071ذكرمراعاة األخالق الَعامَّة

متوسطة2.92061.08874أنثى

الدرجة الكلية
متوسطة3.3259.69966ذكر

متوسطة3.2844.71241أنثى

 Facebook ويظهــر الجــدول رقــم )19( أن درجــة الرضــا الكليــة للطلبــة عــن امليــزات التــي يقدمهــا لهــم

ــة )2019  ــة دراس ــع دراس ــق م ــة تتف ــي نتيج ــغ )3.2844(، وه ــايب بل ــط حس ــطة، ومبتوس ــاءت متوس ــد ج ق

 Facebook التــي أظهــرت أنَّ درجــة رضــا طلبــة الجامعــات عــن املواقــع الرســمية لجامعاتهــم عــىل )Gharib,

قــد جــاءت متوســطة، وإْن كانــت نتيجــة دراســة )Gharib, 2019( تحــّددت باملوقــع الرســمي للجامعــات عــىل 

Facebook، وليــس موقــع Facebook، ولِكــْن نتيجــة ألنَّ التقنيــات الربمجيــة ملوقــع Facebook واحــدة، 

وهــي التــي تفــرض عــىل املســتخدم طــرق االســتخدام ؛ نجــد أّن توافــق درجــة الرضــا يف الدراســة الســابقة 

والدراســة الحاليــة تتأثــر بتلــك التقنيــات الربمجيــة.



مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

د. أحمد عريقات

33

أهم النتائج 
أنَّ درجــة رضــا مســتخدمي Facebook مــن الطلبــة عــن امليــزات التــي يقدمهــا لهــم، واملتمثلة بـ )الســهولة، 
املجمــل  يف  جــاءت  العامــة(  األخــالق  ومراعــاة  املســتخدم،  رغبــات  وتحقيــق  واألمــان،  والخصوصيــة 
ــة عنــد  ــزة ســهولة االســتخدام مــن قبــل الطلب ــغ 3.28، وجــاءت درجــة مي متوســطة، ومبتوســط حســايب بل
تصفحهــم Facebook مرتفعــة، وجــاءت درجــة ميــزة تحقيــق رغبــات املســتخدم – أيضــاً - مرتفعــة، وجــاءت 
درجــة ميــزة الخصوصيــة واألمــان التــي يوفرهــا Facebook للطلبــة عنــد تصفحهــم لــه متوســطة،وكذلك 
ــارات  ــون مه ــة يتلك ــر أن الطلب ــة تظه ــذه النتيج ــطة، وه ــاءت متوس ــاً ج ــة أيض ــالق العام ــاة األخ ــزة مراع مي
حاســوبية جيــدة متكِّنهــم مــن التعامــل مــع موقــع Facebook، وأنهــم يتلكــون مســتوى جيــداً مــن مفهــوم 
الرتبيــة اإلعالميــة، وال ســيَّام يف الجانــب املتعلــق بالتفكــري الناقــد والفهــم التحليــي حيــث إنَّهــم قــادرون 

عــىل الحكــم عــىل محتــوى Facebook يف شــقيه: األخالقــّي، واحــرتام خصوصيــة املســتخِدم.

ــة نتيجــة تصفحهــم Facebook جــاءت مرتفعــة، وجــاءت الدوافــع  ــة للطلب أنَّ درجــة تحقــق الدوافــع النفعي
 Facebook الطقوســية - أيضــاً - مرتفعــة، وجــاءت درجــة إشــباعات املحتــوى لــدى الطلبــة نتيجة لتصفحهــم
ــل  ــتخدمها Facebook لنق ــي يس ــت( الت ــرش )اإلنرتن ــيلة الن ــة وس ــود إىل طبيع ــة تع ــذه النتيج ــة، وه مرتفع
ــن،  ــث: الزم ــن حي ــوى م ــار للمحت ــة االختي ــتقبل حري ــت للمس ــيلة قّدم ــي وس ــتخدمني، وه ــوى للمس املحت
صناعــة  يف  املشــاركة  فرصــة  للمســتخدم  قدمــت  التــي  التفاعليــة  خاصيــة  وكذلــك  املحتــوى،  ونــوع 
املحتــوى ونــرشه، واســتقبال ردود الفعــل مبــارشة عــىل ذلــك املحتــوى، باإلضافــة إىل ميــزة املشــاركة يف 

املحتــوى مــع اآلخريــن. 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني املتغــريات الديوغرافيــة للطلبــة )النــوع االجتامعــي، والســنة 
الدراســية، والتخصــص(، وأمنــاط وعــادات اســتخدام الطلبــة Facebook، والدوافــع النفعيــة، والدوافــع 
ــادات  ــاط وع ــد أمن ــىل توحي ــدرة Facebook ع ــر ق ــة تظه ــذه النتيج ــوى، وه ــباعات املحت ــية، وإش الطقوس
 Facebook اســتخدامه مــن قبــل املتصفِّحــني، وهــذا يعــود إىل طبيعــة التقنيــات الربمجيــة التــي يتميــز بهــا
عــن غــريه مــن مواقــع التواصــل االجتامعــّي، مــن مثــل املســاحة غــري املحــدودة ملحتــوى النــص والفيديــو، 
وذلــك ينعكــس تلقائياًعــىل الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى التــي تتحقــق ملســتخدم 

.Facebook

أنَّ الطلبــة يقضــون أكــرث مــن ثــالث ســاعات يوميــاً وهــم يتصفحــون Facebook، وجــاء وقــت املســاء 
ــح مــن قبــل الطلبــة Facebook بنســبة%27.4، وأيضــاً جــاء يف نتائــج الدراســة أنَّ الطلبــة  بأعــىل نســبة تصفُّ
يتصفحــون Facebook مــن خــالل الهاتــف املحمــول بنســبة %82.1، وجــاءت هــذه النتيجــة لتوفــر تطبيــق 
Facebook للهواتــف الذكيــة مــن خــالل تحميــل التطبيــق عــىل الهاتــف الــذيكّ، أو مــن خــالل املتصفحــات 
ــار  ــده بالتي د لوضــع الجهــاز، أو تزوي ــة، وعــدم الحاجــة إىل وجــود مــكان محــدَّ املتوفــرة عــىل الهواتــف الذكي



مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
َقة درجة رضا ُمستخدمي الـ Facebook َعن ميزاته ودوافع االستخدام واإلشباعات الـُمَتَحقِّ

34

الكهربــايئ املســتمر كجهــاز الحاســوب املحمــول، أو حاســوب املكتــب.
أنَّ أعــىل نســبة مــن الطلبــة، والتــي بلغــت %92.3، امتلكــت حســاباً عــىل Facebook منــذ أكــرث مــن ثــالث 
ســنوات، وهــي نتيجــة جــاءت لســهولة إنشــاء حســاب عــىل Facebook، واســتخدام Facebook مــن قبــل 
املســتخدمني يف توثيــق املناســبات والنشــاطات االجتامعيــة والعلميــة واإلعــالن عنهــا، وكذلــك نتيجــة 
أو للمؤسســات الحكوميــة والخاصــة بكافــة نشــاطاتها؛  توفــر صفحــة عــىل Facebook، ســواء للفــرد 
ــة  ــال واملتمثل ــائل االتص ــة لوس ــورات الحتمي ــات للتط ــك املؤسس ــة تل ــة ومواكب ــىل تفاعلي ــؤرشاً ع ــدُّ م يع

ــاليّن. ــّي واإلع ــوى اإلعالم ــرش املحت ــيلة لن ــت كوس باإلنرتن

التوصيات 
محتــوى  مــع  التعامــل  يف  التحليــي  والفهــم  الناقــد  التفكــري  ملهــارات  الطلبــة  امتــالك  عــىل  التأكيــد 
Facebook، وذلــك مــن خــالل وضــع مســاقات دراســية للطلبــة يف الســنوات الدراســية األوىل تتنــاول 
ــوى Facebook يف  ــع محت ــل م ــة يف التعام ــادة املهــارات العقلي ــؤدي إىل زي ــة ت ــة اإلعالمي ــوم الرتبي مفه

األخالقــّي، واالجتامعــّي. جانبيــه: 

أنَّ ارتفــاع درجــة تحقــق الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى، وكذلــك عــدم وجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بــني املتغــريات الديوغرافيــة ملجتمــع الدراســة وأمنــاط وعــادات االســتخدام وتحقــق 
الدوافــع النفعيــة والطقوســية وإشــباعات املحتــوى؛ وأنَّ ارتفــاع نســب امتــالك الطلبــة لحســاباٍت لهــم 
ــرش  ــد، ون ــن بُع ــم ع ــم والتعلي ــتخدام Facebook يف التعلُّ ــة الس ــات فرص ــدم للجامع ــىل Facebook يق ع
اإلعالنــات األكادييــة، والنشــاطات غــري األكادييــة،  وترســيخ مبــدأ حريــة التعبــري والنقــاش بــني مجموعــات 

ــية. ــات التدريس ــاء الهيئ ــات وأعض ــة وإدارات الجامع الطلب

ــوى  ــة املحت ــم يف صناع ــر مهاراته ــوبية، وتطوي ــارات الحاس ــل للمه ــتغالل األمث ــات باالس ــوم الجامع أن تق
ــة باإلعــالم الرقمــي، وتغطيــة  اإلعالمــّي، ســواء مــن النصــوص والفيديــو والتطبيقــات اإلعالميــة الخاصَّ
ــوى  ــباعات محت ــق إش ــؤدي إىل تحقي ــذا ي ــم، وه ــم والتعلي ــاّص بالتعلُّ ــي الخ ــوى اإلعالم ــص يف املحت النق

.Facebook قائــم عــىل ثقافتهــم األكادييــة املنبثقــة مــن مجتمعهــم، ومــن ثــم نرشهــا مــن خــالل

Facebook ليــس لهــْدر الوقــت بقــْدر مــا هــو أداة مــن أدوات اإلعــالم  ترســيخ مفهــوم لــدى الطلبــة أنَّ
ـم والتعليــم، وســلوٍك إيجــايبٍّ يف تعاملهــم مــع  الرقمّي،تدفعهــم إىل ســلوٍك إيجــايبٍّ يف جانــب التعلُـّ
ــة  ــات إيجابي ــكيل اتجاه ــادة تش ــم يف إع ــة دوره ــن مامرس ــم م ــامَّ ُيكِّنه ــة، ِم ــم الثقافي ــات مجتمعه مكوِّن
لــدى األفــراد عــن دورهــم يف املجتمــع كشــباٍب متعلِّــم وُمتمكِّــن مــن التعامــل مــع التطــّور الحتمــّي لوســائل 

ــع. ــة املجتم ــل خدم ــن أج ــال م االتص
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امللــك  جامعــة  مــن  والتلفزيــون  اإلذاعــة  تخصــص  اإلعــالم  قســم  اآلداب  يف  البكالوريــوس  يحمــل 
ســعود)1989( ، واملاجســتري يف االعــالم مــن جامعــة الــرشق االوســط للدراســات العليــا)2007(، والدكتــوراة 
يف االعــالم تخصــص االذاعــة والتلفزيــون مــن جامعــة الجنــان« لبنــان« )2015(، عمــل صحفــي ومحــرر 
الرقمــي ، ومــدرس مســاعد يف قســم االعــالم  ، ويهتــم بدراســات فلســفة االعــالم واالعــالم  مســؤول 
الرقمــي جامعــة الــرشق االوســط - عــامن األردن ، ولــه أثنــي عــرش بحثــاً منشــوراً يف مجــالت دوليــة محكمــة ، 
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تأثر الطلبة الجامعيين بمشاهير منصات التواصل االجتماعي
د. حنان كامل الشيخ   -   د. محمود الرجبي

امللخص :
هدفــت َهــِذِه الدراســة إىَل التعــرف عــىل تأثــر الطلبــة الجامعيــني مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي، 
إجــراء  ِخــالَل  ِمــن  االســتقرايئ،  واملنهــج  النوعــّي،  املنهــج  هــام:  منهجــني،  الغايــة  لهــذه  واســتخدمت 
قــة، ومتثلــت عينــة الدراســة بـــ )21( طالبــة َوطَالبــاً ِمــن ُمْختَلَــف الجامعــات األُرُْدنِيَّــة، َوتـَـمَّ  املقابــالت املُعمَّ
عمــل َمْجُموَعــة تركيــز واحــدة ِمــن طلبــة الجامعــات، بلــغ عدُدهــم )7(، َوقـَـْد تـَـمَّ أخــذ العينــة ِبطَِريَقــة قْصديــة.

وأظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ الطلبــة مــن عيّنــة الدراســة يتابعــون ثاَلثـَـة وثالثــني ُمؤثــراً، بَيَْنُهــم 12 مــن املؤثرات 
اإلنــاث، و21 ِمــن املؤثــر يــن الذكــور. وأظهرت الدراســة وجود ســبعة أســباب رئيســة تدفــع الطَلَبـَـة إىل ُمتابََعة 
ــي،  ــار املهن ــف، واملس ــر ُمْختَلِ ــامل آخ ــش يِف ع ــّب، والعي ــاب والُح ــَي: اإلعج ــباب ِه ــِذِه األس ــن، َوَه املؤثري
َوُوُجــود َشــبَه بواقــع املؤثــر َمــع الطالــب، والكوميديــا ومضــادات النكــد، َوَمْعلُوَمــات تســهل الَْحيــاة، َويَُقــول 
ــَي:  ــي ِه ــل االجتامع ــات التواص ــري منص ــرون مبؤث ــم يتأث ــي جعلته ــباب الَِّت ــروَن، وأن األس ــه اآلَخ ــا ال يقول م
التقليــد، وفقــدان الثقــة بالنفــس، وتفريــغ الضغــط النفــي، َوالبَْحــث َعــن َشٍء َجِميــل َوَحيَــاٍة أفضــل، 

َد املبحوثــون مثــايَن طــرٍق لِلوصــوِل إىَل املؤثــر. وملجــرد التســلية، وقــد عــدَّ

ــاَمت مفتاحيــة: التأثــر، الطلبــة الجامعيــني، مشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي، منصــات التواصــل  كَلِ
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 

ــْد  ــم، َوقَ ــاء الَعالَ ــف أنَْح ــاس يِف ُمْختَلَ ــَح يِف متنــاول كَِثــري ِمــن النَّ انتــرش اإلنرتنــت عــىل نطــاق واســع، َوأْصبَ
ظهــرت ِمــن ِخاللـِـِه َمْجُموَعــة ِمــن املواقــع، ال ســيَّام منصــات التواصــل االجتامعــي الَِّتــي وفــرت الفرصــة ألي 
َشــْخص إنَْشــاَء حســاٍب خــاصٍّ يَتََمَكــن ِمــن ِخاللِــِه ِمــن بــث ونــرش َمــا يُِريــد، وتحميــل الصــور والفيديوهــات، 
ومخاطبــة متابعيــه، وعــالوة عــىل َذلـِـَك ظهــرت َمْجُموَعــة ِمــن املؤثريــن الَِّذيــَن اســتثمروا ميــزات وخصائــص 
َهــِذِه املنصــات يِف الوصــول إىَل عــدد كَِبــري ِمــن النَّــاس، والتأثــري فيهــم، وال ســيَّام ِمــن فئــة الشــباب. تُبــنيِّ 
ــاس، َوِمــن ضمنهــم  دراســة ويشــتنغ وويليامــز )Whiting and Williams )2013  َعــرَشَة أســباب تجعــل النَّ
الشــباب، يتابعــون َهــِذِه املنصــات ويتفاعلــون معهــا، َوَهــِذِه األســباب ِهــَي: التفاعــل االجتامعــي، والبحــث 
ــة،  ــل، والصداق ــرتخاء، والتواص ــه، واالس ــىل الرتفي ــول ع ــراغ، والُحص ــت الف ــة َوقْ ــات، وتقضي ــن املعلوم ع
والتعبــري َعــن الــرأي، ومشــاركة الـــَمْعلُوَمات، َوالُحصــول عــىل َمْعلُوَمــات َعــن اآلخريــن، إضافــة إىَل ذلـِـَك فََقــد 
ة، منهــا: التفاعــالت االجتامعيــة، وبنــاء الهويــة  غــرّيت َهــِذِه املنصــات أســلوَب حيــاة الشــباب يف جوانــب ِعــدَّ
وتطويرهــا، وتنميــة املهــارات الســلوكية، والتعليــم والتعلُّــم عــن بعــد، وأيضــاً اســتخدام املؤثريــن لوســائل 
التواصــل االجتامعــي بهــدف الرتويــج للسياســات والقضايــا االجتامعيــة، والتســويق اإلعالمــي، وكافــة مــا 
ــَمواِقف، وســلوك  ــة الوعــي، واكتســاب املعلومــات َوالـ ــة، مبــا يف ذلــك تنمي توفــره الشــبكات االجتامعي
ــذِه  ــن يروِّجــون لَِه ــم بعــد الــرشاء، وذلــك مــن خــالل شــبكات مــن النشــطاء الذي الــرشاء، والتواصــل والتقيي
البضائــع، وحَســب )Alzara )2019 فــإنَّ ُهنــاَك تأثــريات ُمتَعــددة ملضامــني اليوتيــوب الَِّتــي ينتجهــا شــباب 
مراهقــون عــىل مراهقــني أمثالهــم، ِبَحيْــُث تشــجعهم عــىل رشاء بضائــع ُمَعيََّنــة، ِبطَِريَقــة إقناعيــة أقــوى ِمــن 

ــاة.  غريهــم، أو تؤثــر يف ِقيَِمهــم واختياراتهــم يِف الَحيَ

مشكلة الدراسة 
تقــوم وســائل التواصــل االجتامعــي بــدور أســايسٍّ يف التأثــري عــىل ســلوك الطلبــة الجامعيــني بســبب عوامل 
ــامذج  ــالل الن ــن خ ــك م ــال وذل ــائل االتص ــامل يف وس ــهده الع ــذي ش ــاح ال ــا: االنفت ــة، منه ــروف مختلف وظ
الرمزيــة املعروضــة يف محتويــات الوســائط، والتــي معهــا تــم إهــامل تأثــري الشــخصيات مــن وســائل اإلعــالم 
 Giles & Maltby,( يف تنميــة الطلبــة الجامعيــني إىل حــدٍّ مــا، وانحــر االهتــامم باملؤثريــن وســلوكهم
2004(؛ كونهــم هــوس الشــباب اليــوم، وذلــك نتيجــة انتشــارهم الهائــل، حيــث الــرد املــريئ لحياتهــم 
الشــخصية وأمنــاط حياتهــم، مــن خــالل أجهــزة اإلعــالم ووســائل التواصــل االجتامعــي، ويقــدر عددهــم اآلن 
 ، )C. B. et al., 2007(  2.65 مليار شــخص يســتخدمون وســائل التواصل االجتامعي يف جميع أنحاء العامل
 Kutthakaphan & Chokesamritpol,( والتــي أرجعهــا البعــض إىل إعجــاب، أو ارتبــاط، أو طمــوح، أو تقديــر
 McCutcheon et( ــر باملؤثريــن 2013( ، كــام أّن العجــز املعــريّف يســاعد عــىل تســهيل قابليــة الفــرد للتأث
al., 2002( ، والحديــث هنــا ال يَــّس أصحــاب الحســابات القيّمــة وذات الفكــر، أو حتــى أصحــاب املهــن، بــل 
هــم الشــهرة بعيــداً عــن القيمــة واملحتــوى، وقــد تحــددت املشــكلة البحثيــة يف التعــرف  عــن أنــاس كلُّ همِّ
عــىل تأثــر الطلبــة الجامعيــني مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي، والتعــرف عــىل األســباب التــي تدفــع 

الطلبــة إىل متابعتهــم. 
A short biography at the end
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أهمية الدراسة 
األهمية العلمية:

قلــة الــرتاث العلمــي يف مجــال الدراســات اإلعالميــة التــي اهتمــت بدراســة الطلبــة الجامعيــني  ومشــاهري 
مواقــع التواصــل االجتامعــي.

تكمــن أهمیــة الدراســة يف كونهــا تبحــث يف ظاهــرة متطــورة ومتنامیــة برعــة كبیــرة، وهي ظاهرة مشــاهري 
مواقــع التواصــل االجتامعــي، حیــث إنَّ اهتــامم الطلبــة الجامعيــني بهم يف تزايــٍد مطلق. 

تكتســب الدراســة أهميَّتهــا مبــا تقدمــه مــن تحليــالت ونتائــج ومقرتحــات تســاعد الباحثــني يف املســتقبل 
عــىل 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 تأثــري مشــاهري مواقــع التواصــل االجتامعــي عــىل الطلبــة 
الجامعيــني، مــن حيــث: تكويــُن مدركاتــه، وتشــكيل اتجاهاتــه، وتوجيــه ســلوكه فيــام يتعلــق باملوضوعــات 

ــي. ــل االجتامع ــع التواص ــاهري مواق ــا مش ــي يطرحه ــددة الت ــا املُتع والقضاي
تحليــل دور الطلبــة الجامعيــني ودرجــة تأثرهــم مبشــاهري هــذه املواقــع ومــا ينتــج عنهــا مــن نــرش اآلراء 
ــة  ــة واألخالقي ــة القيمي ــك يف املنظوم ــر ذل ــلبية، وأث ــة والس ــا اإليجابي ــذا تأثرياته ــات، وك ــكار واالتجاه واألف

واملعرفيــة للطلبــة الجامعيــني.

أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:

أواًل: َمْعرِفَة املؤثرين الَِّذيَن يتابعهم طلبة الجاِمعات يِف منصات التواصل االجتامعي.
ثانًيا:  َمْعرِفَة األسباب الَِّتي تدفع الطَلَبَة إىل ُمتابََعة املؤثرين.

ثالًثا:  َمْعرِفَة  أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي.
رابًعا:  َمْعرِفَة كيفية تعرُّف الطَلَبَة َعىَل املؤثرين يِف منصات التواصل االجتامعي.

خامًسا:  َمْعرِفَة إذا ما كاَن الطَلَبَة يتواصلون َمع املؤثرين أم ال.  

اسئلة الدراسة 
تَُحــاِول َهــِذِه الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس اآليت: تأثــر الطلبة الجامعيني مبشــاهري منصــات التواصل 

االجتامعــي، ويتفــّرع عنه األســئلة الفرعيــة اآلتية: 
أوالً: من املؤثرون الَِّذيَن يتابعهم طلبة الجاِمعات يِف منصات التواصل االجتامعي؟

ثانياً:  ما األسباب الَِّتي تدفع الطَلَبَة إىل ُمتابََعة املؤثرين؟
ثالثاً:  ما أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي؟ 

رابعاً:  كَيَْف تعرَّف الطَلَبَة َعىَل املؤثرين يِف منصات التواصل االجتامعي؟ 
خامساً:  َهْل يتواصل الطَلَبَة َمع املؤثرين؟ وكيف؟ 



تأثر الطلبة الجامعيين بمشاهير منصات التواصل االجتماعي

40

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

منهج الدراسة 
تـَـمَّ يِف َهــَذا البَْحــث اســتخدام منهجــني للوصــول إىَل نتائجــه، األوَّل: املنهــج النوعــي؛ لتحليــل تجــارب الطلبــة 
الجامعيــني وتصوراتهــم وتأثرهــم باملؤثريــن، والــذي يُعــدُّ األكــرث مالءمــة لهــذا النــوع مــن الدراســات، حيــث 
ــالت  ــز واملقاب ــج البحــث متفقــة مــع الواقــع، ويعتمــد املنهــج النوعــي عــىل مجموعــات الرتكي ــح نتائ تصب
املتعمقــة التــي تهــدف يف النهايــة إىل إظهــار وجهــات النظــر املتعــددة، كــام يُْســِهم يف تفســري العالقــة 
بــني املؤثريــن والطلبــة الجامعيــني وديناميكيــة هــذه العالقــة. كَــام أن َهــَذا املنهــج ينســجم َمــع َهــِذِه 
الدراســة؛ ألنَّــُه األقــدر عــىل تحقيــق أهدافهــا، َوألنَّــُه يَْهتـَـّم بالكلــامت بــداًلً مــن األرقــام، إضافــة إىَل قدرتــه عىل 
اســتقراء وجهــات نظــر َمــن لَُهــْم َعالقـَـة ِبالدراســِة. أمــا املنهــج الثـَـايِن فَْهــَو » املنهــج االســتقرايئ الَّــِذي يســري 
ــَدِف الوصــول إىَل  ــُماَلَحظَة والتجريــب ِبَه ــة عــىل الـ ــن الخــاصِّ إىَل العــامِّ ليصــل إىَل االســتنتاجات املبني ِم
ــن االســتقراء ُمالَحظـَـة الباحــث للجزئيــات أو الفرعيــات، َمْوُضــوع االهتــامم،  قَانـُـون أْو قَاِعــَدة كليــة »، ويَتََضمَّ
ِبطَِريَقــة تحليليــة ِبَهــَدِف اشــتقاق بَْعــض القوانــني، أو األطــر النظريــة، َوَذلـِـَك مــن ِخــالَل تعميــم النتائــج الَِّتــي 
تـَـمَّ التوصــل إليهــا بعــد اختبــار بَْعــض الجزئيــات، أو الحــاالت، َعــىل كَافــة األجــزاء أْو الحــاالت املُكوِّنــة لظاهــرة 
ــني  ــن املنهج ــق َهذي ــَم أنَّ تطبي ــدات، واخ.، 1999، ص: 48(. وَرْغ ــل« )عبي ــن قب ــتها م ــمَّ دراس ــْم تِت ــة لَ ُمَعيََّن
ال يحتــاج إىَل تحقيــق الصــدق والثبــات إال أنَّ هــذه الدراســة عكســت نتائــج نوعيــة جيــدة ِمــن ِخــالَل الرجــوع 
ــرَب ِمــن املراجــع، وأخــذ اقتباســات ُمِفيــَدة يِف َهــَذا الجانــب، إضافــة إىَل اســتخدام أكــرث ِمــن أداة  إىَل عــدد أكْ

لِلوصــوِل إىَل النتائــج، والتنويــع يِف العيّنــة.  

مجتمع الدراسة   
ة، والحكومية.  متثل مجتمع الدراسة يف الطلبة الجامعيني يِف الجامعات األُرُْدنِيَّة: الخَّاصَّ

عینة الدراسة  
تــم االعتــامد عــىل املقابــالت لعینــة قوامهــا 21 مبحوثــاً مــن جامعــات أردنيــة متعــددة. حيــث قــام الباحثــان 
بجمــع أشــكال متعــددة مــن البيانــات، مثــل: املقابــالت عــن طريــق مْســح عــدد كبــري مــن املشــاركني بشــكل 
عــاّم، ثــم املتابعــة مــع عــدد أقــل، والتــي يجريهــا الباحثــان وجهــاً لوجــه مــع املشــاركني، بخــالف املقابــالت 
عــرب الهاتــف التــي تضّمنــت أســئلة غــري منظمــة، ومفتوحــة بشــكٍل عــاّم، وقليلــة العــدد، تهــدف إىل اســتنباط 
وجهــات النظــر واآلراء مــن املشــاركني، مــع األخــذ بعــني االعتبــار قيمهــم وخلفياتهم الشــخصية، مثــل: النوع، 
والتاريــخ، والثقافــة، والحالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة، هــذا بخــالف مراقبــة الســلوك، وفحــص املســتندات 
ورســائل الربيــد اإللكــرتوين، بــدالً مــن االعتــامد عــىل مصــدٍر واحــٍد مــن البيانــات )Creswell, 2009( ؛ بهــدف 
تقديــم فْهــٍم أفضــل، يضيــف إىل مجموعــة املعرفــة البحثيــة املتاحــة للباحــث تجــاه املوضوع قيد الدراســة، 

ومبــا ينبــئ بالنتائــج املرجــوة مــن البحــث. 

الدراسات السابقة 
دراســة شــيامء الســيد ســامل )2009(: هدفــت الدراســة إىل قيــاس اتجاهــات الشــباب نحو أبعــاد املصداقية 
للمشــاهري مــن حيــث: الجاذبيــة، والثقــة، والخــربة، وأيًضــا تأثــري اتجاهــات الشــباب نحــو مصداقيــة املؤثريــن 
عــىل اتجاهاتهــم نحــو إعالنــات املؤثريــن، ونحــو املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطتهم. وتوصلــت الدراســة 
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ــه  ــن، يلي ــة للمؤثري ــاد املصداقي ــد أبع ــد أح ــاهري يع ــة للمش ــد الجاذبي ــو بُع ــة نح ــراد العين ــات أف إىل أنَّ اتجاه
بُعــد الخــربة، 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 )2012(: تناولــت الدراســة اتجاهــات الشــباب نحــو اســـتخدام 
 Face book ”  شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي، وأوضحت أّن نســبة مســتخدمي شــبكة التواصل االجتامعي
ــدها  ــاء بعـ ــبتهم69.5 %، وج ــت نس ــث بلغ ــي، حی ــل االجتامع ــبكات التواص ــن شـ ــا م ــن غیره ــىل م ــد أع ”تع
بفـــارٍق واضـــٍح مســـتخدمو شـــبكة التواصــل االجتامعــي »Twitter ”  بنســبة بلغــت %18.5، يف حــني بلغـــت 
نســـبة مســـتخدمي شـــبكة التواصــل االجتامعــي  ” log Net “)7.2%، وأمــا الشـــبكات األخـــرى فلـــم تتجـــاوز 
مجتمعـــة )5 )% مــن إجــاميّل العیّنــة. وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل أنَّ » االطــالع عــىل كل جدیــد » هــو أحــد 
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 )2012 (: هــــدفت الدراســــة إلــــى معرفــــة اآلثــــار االجتامعیــة لتفاعــل الشــــباب العمــاين 
علــــى شــــبكات التواصــــل االجتامعــي، واســتخدمت املنهــج املسـْــحي وأداة االســـتبانة التـــي طبقـــت علـــى 
عینـــة مـــن )377 ( طالبـــاً وطالبــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس. وخلصــت الدراســة إىل مجموعــة مــن 
النتائــج، منهــا : أن الرتفیــه كان الدافــع الرئیــس الســتخدام الشــباب الجامعــي ملواقــع التواصــل االجتامعــي، 
وأيًضا مـــــن بــــین الــــدوافع لالســــتخدام مطالعــة املوضـــــوعات العلمیـــة والثقافیـــــة والدینیـــة، والتفاعــل 

ــي. االجتامع
دراســة )Kowalczyk, and Pounders )2016 : تعمــل منصــات التواصــل االجتامعــي عــىل تغيــري طريقة 
تفاعــل املســتهلكني واملؤثريــن، ويهــدف هــذا البحــث إىل فهم كيف ومتى يســتخدم املســتهلكون وســائل 
ــة التــي تنجــم عــن هــذه  التواصــل االجتامعــي للتفاعــل مــع املؤثريــن، وتحديــد الســوابق والنتائــج املحتمل
االتصــاالت عــرب اإلنرتنــت. وقــد اســتخدم البحــث كال النوعــني: )مجموعتــا تركيــز(، واملســح النوعــي، حيــث 
تــم اســتخدام األســاليب الستكشــاف تفاعــل املســتهلك مــع املؤثريــن عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي. 
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة يف كشــف التحليــل النــيص ملجموعــات الرتكيــز إىل أنَّ املســتهلكني يتابعــون 
املؤثريــن عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي للحصــول عىل املعلومــات املهنية والشــخصية عــن املؤثرين، 
كذلــك تــم تحديــد األصالــة واالرتبــاط العاطفــي عــىل أنهــام جوانــب مواتيــة ملتابعــة املؤثريــن عــىل وســائل 

التواصــل االجتامعــي.
دراســة )Nandagiri and Philip )2018: هدفــت إىل معرفــة أثــر عمــل املؤثريــن املشــهورين يف وســائل 
التواصــل االجتامعــي وتأثريهــم عــىل متابعيهــم، وســعى الباحــث إىل فهــم مــا إذا كان عمــل املؤثــر يف 
ــح،  ــج املْس ــىل منه ــة ع ــدت الدراس ــه، واعتم ــىل متابعي ــايب ع ــري إيج ــه تأث ــج، ل ــه للمنت ــده، أو عرض ــاء تأيي أثن
وتــم تطبيــق اســتبانة عــىل )188 (مفــردة، ممــن تــرتاوح أعامرهــم مــن 10 إىل 21 ســنة، كــام أجــرى الباحــث 
مقابــالت مــع )3( مؤثريــن؛ لفهــم طبيعــة عملهــم.  وتوصلــت الدراســة إىل أّن عمــل املؤثــر لــه تأثــري إيجــايّب 
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عــىل املتابعــني، حيــث يــرى املتابعــون أّن املؤثــر مصــدر موثــوق بــه، وِمــن ثــمَّ فهــم عــىل اســتعداد لتجربــة 
املنتجــات التــي يقــوم بعرضهــا واملصادقــة عليهــا، كــام يالحــظ املؤثــر أيضــاً اســتجابة إيجابيــة مــن العالمات 

التجاريــة التــي يؤيدونهــا مــن متابعيهــم.
دراســة )Djafarova and Trofimenko )2018: كيفيــة العالقــة بــني الخصائــص الثــالث التــي يتمتــع بهــا 
املؤثــرون، وهــي: الجــدارة بالثقــة، والجاذبيــة، والخــربة، وكذلــك كيفيــة تأثــري اســتخدام جيــل األلفيــة لوســائل 
ــا،  ــم اعتامده ــي يت ــة الت ــة التجاري ــج، أو العالم ــة رشاء املنت ــم، أو احتاملي ــىل نواياه ــي ع ــل االجتامع التواص
األمــر الــذي أكدتــه نتائــج الدراســة. وتُظهــر نتائــج الدراســة أيضــاً أّن الســامت الثــالث التــي يتميــز بهــا املؤثــرون 
)الخــربة، والجــدارة بالثقــة، والجاذبيــة( ينظــر إليهــا جيــل األلفيــة بشــكٍل ُمختلــف، ويرونهــا متغــرياً واحــداً 
مدمجــاً بســبب االرتباطــات العاليــة بــني الثــالث، ويرجــع ذلــك إيل تأثــر جيــل األلفيــة بتأثــري الهالــة واإلدراك، 

وكالهــام يعمــالن معــاً عــىل رشح وجهــة نظــر جيــل األلفيــة  تجــاه نظرتهــم للمشــاهري.
دراســة )Ghosh )2019: هدفــت الدراســة إىل معرفــة العوامــل املؤثــرة يف إعالنــات الفيســبوك الخاصــة 
يف  األلفيــة  جيــل  ســلوك  عــىل  األحــداث،  إدارة  وخدمــات  الفوتوغــرايف،  والتصويــر  باالكسســوارات، 
ــّم  ــتبانة ت ــالل اس ــن خ ــات م ــع البيان ــي لجم ــي والنوع ــج الكم ــن النه ــة كاًل م ــتخدمت الدراس ــش، اس بنغالدي
تطبيقهــا عــىل )327( مســتخدماً عــىل Facebook لتحديــد نيــة الــرشاء يف أثنــاء التفاعــل مــع إعالنــات 
ــا  ــي طّوره ــي الت ــل املنطق ــة الفع ــط، ونظري ــلوك املخط ــة الس ــىل نظري ــة ع ــدت الدراس ــبوك، واعتم فيس
أجــزن وفشــبيني )1980( ومنــوذج التسلســل الهرمــي لآلثــار مــن قبــل »الفيــدج وشــتايرن« )1961(. وأشــارت 
نتائــج الدراســة إىل وجــود تأثــري إيجــايّب وهــاّم إلعالنــات فيســبوك عــىل نيــة الــرشاء لــدى جيــل األلفيــة يف 
ــة تتوافــق مــع  ــة املعين ــت العالمــة التجاري ــة عــىل اســتعداد للــرشاء إذا كان ــل األلفي بنغــالدش، حيــث أن جي

اهتامماتهــم الخاصــة بأمنــاط الحيــاة .
ــْوء عــىل منظومــة اليوتيــوب الراهنــة، بدراســة تأثــري  دراســة )Alzara  )2019: َهَدفــت إىَل تســليط الضَّ
مشــاهري اليوتيــوب عــىل رواد اليوتيــوب ِمــن مراهقــي َدْولـَـة اإلمــارات الَعَرِبيَّــة، َوإىَل أي َمــَدى كانــت إيجابيــة 
هــذا التأثــري أْو َســلِْبيَّته، اعتمــدت َهــِذِه الدراســة عــىل منهــج الـــُمَقابَلَة شــبه الـــُمَنظمة عــىل 30 مراهقــاً 
ومراهقــة ِمــن َدْولـَـة اإلمــارات، وتوصلــت إىَل أن نجــوم اليوتيــوب يَتََحَدثـُـُوَن ِبِصــْدق وأمانــة َمــع مشــاهديهم، 
ــم  ــْد يجعله ــم قَ ــاء الَعالَ ــع أنح ــن َجِمي ــوى ِم ــرض ملحت ــام أن التع ــهولَة، كَ ــم ِبُس ــون َمْعُه ــم يتواصل ــام أنه كَ
ــَق  يتأثــرون ســلبيًا، بطــرق مختلفــة، مثــل: أنهــم يعتــربون نجــوم اليوتيــوب قــدوات يكيفــون ســلوكياتهم ِوفْ
ــوم،  ــؤالء النُُّج ــالَل ه ــن ِخ ــائل ِم ــن رس ــه ِم ــا يتلقون ــا مل ــلع وفًْق ــم للس ــرارات رشائه ــأثرون بق ــون، ويتـ ــا يبث َم
ــَدة مــن  ــام يتعلمــون أفــكاراً َجِدي ــوم، بَيَْن ــن النُُّج ــِيئَة ِم ــاَمت والســلوكيات السَّ ــا بَْعــض الَكلِ ويتعلمــون أَحيَانً

ــوم عــىل اليوتيــوب.  ــة للتعــرض ملضامــني هــؤالء النُُّج ــة اإليجابي الناحي

اإلستفادة من الدراسات السابقة
تناولــت الدراســات الســابقة عــدداً مــن األفــكار التــي تخــدم الدراســة الحاليــة، حيــث تناولــت تأثــريات وســائل 
الفرصــة  أتاحــت  والتــي  اســتخداماتها،  ودوافــع  الشــباب،  حيــاة  عــىل  املختلفــة  االجتامعــي  التواصــل 
للتواصــل املبــارش مــع املؤثريــن املشــهود لهــم ممــن لديهــم القــدرة عــىل جــذب االهتــامم اإلعالمــي 
ــا  ــي تناولته ــربة، والت ــة، والخ ــة، والجاذبي ــدارة بالثق ــي: الج ــا، وه ــون به ــالث يتمتع ــص ث ــر خصائ ــة تواف نتيج



د. حنان كامل الشيخ    - د. محمود الرجبي

43

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

العديــد مــن الدراســات، مثــل: دراســة  ســامل )2009(  ، ودراســة Djafarova &Trofimenko )2018(، كــام 
ــا  ــن خالل)مجموعت ــي م ــث النوع ــة البح ــة Kowalczyk, and Pounders )2016( منهجي ــتخدمت دراس اس
تركيــز(، واملســح النوعــي وتحليــل البيانــات، وهــو املنهــج املســتخدم يف دراســتنا الحاليــة،  وقــد أوضحــت 
الدراســات الســابقة أن نجــوم وســائل التواصــل االجتامعــي  والذيــن متكنهــم شــهرتهم يف التأثــري عــىل 
الطلبــة الجامعيــني. وكانــوا قــدوة لهــم، هــذا بخــالف ابتكارهــم ألمنــاط مختلفــة مــن املحتــوى للحفــاظ عــىل 
تفاعــل الجمهــور واســتمرارية تأثــريه عليهــم، حيــث إنَّ التفاعــل مــع جمهورهــم يؤثــر عــىل مبيعــات املنتجــات، 

ــة. ويعــزز العالمــة التجاري
أوضحــت دراســة ســامل )2009(  أبعــاد املصداقيــة للمشــاهري نحــو املنتجــات املعلــن عنهــا بوســاطتهم، 
كــام أنَّ اتجاهــات الشــباب نحــو إعالنــات املؤثريــن تؤثــر إيجابـًـا يف اتجاهاتهــم نحــو املنتجــات املعلــن عنهــا. 
ــة،  ــبكات املختلف ــتخدمي الش ــبة مس ــباب )2012( نس ــاث الشــ ــوطني ألبحــ ــز الــ ــة املركــ ــت دراسـ وأوضح
االجتامعي.وهدفــت  التواصــل  شــبكات  اســتخدام  دوافــع  وكــذا   ،Facebook رأســها  عــىل  جــاء  والتــي 
دراســـــة )الحـــــایس،2012 ( إىل معرفــة اآلثــار االجتامعيــة لتفاعــل الشــباب الُعــامين عــىل شــبكات التواصــل 
ــة ــة شــاملة وعامــة. ودراســـــ ــه كان بطريقـــــــــ ــم العامــة إالَّ أن تناول االجتامعــي، وهــو وإْن كان ضمــن القي

ــب  ــع الجان ــا م ــابقة؛ التفاقه ــات الس ــا يف الدراس ــم إدراجه ــي ت )Kowalczyk, and Pounders )2016  الت
العاطفــي، وتتبــع  تفاعــل املســتهلك، واالرتبــاط  أيضــاً  تناولــت  الحاليــة، والتــي  املنهجــي يف دراســتنا 
املعلومــات املهنيــة والشــخصية للمشــاهري عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي.  وقــد اهتمــت دراســــــــــــــــة 
)Nandagiri and Philip  )2018 بأوجــه عمــل املشــهورين عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي وتأثريهــم 
عــىل متابعيهــم.  ويف دراســة  )Djafarova and Trofimenko )2018  تــم تنــاول الخصائــص التــي يتمتــع 
 Ghosh )2019( ــة ــت دراس ــام تناول ــج. ك ــىل رشاء املنت ــا ع ــا، وتأثريه ــم له ــدى رؤيته ــهورون وم ــا املش به

ــرة يف اإلعالنــات، ومــدى تأثريهــا عــىل ســلوك جيــل األلفيــة. العوامــل املؤث

مصطلحات الدراسة 
منصات التواصل االجتامعي :

هــي إحــدى وســائل االتصــال الجديــدة عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تســمح للمشــرتك أو املســتخدم بالتواصــل مــع 
اآلخريــن، وتقــدم خدمــات متنوعــة يف العديــد مــن املجــاالت )عالونــة، 2012(. وســائل التواصــل االجتامعــي 
ــذي  ــوى ال ــهل املحت ــىل Web 2.0  تس ــة ع ــت املبني ــتندة إىل اإلنرتن ــات املس ــن التطبيق ــة م ــي مجموع ه
ينشــئه املســتخدم  ويكــن مشــاركته . )Kaplan & Haenlein, 2010( أشــكال االتصــال اإللكــرتوين )مثــل: 
مواقــع الويــب الخاصــة بالشــبكات االجتامعيــة، واملدّونــات الصغــرية( التــي ينشــئ املســتخدمون مــن 
خاللهــا مجتمعــات عــرب اإلنرتنــت ملشــاركة املعلومــات واألفــكار والرســائل الشــخصية واملحتويــات األخــرى 

.) /Merriam-Webster: https://www.merriam webster.com( مثــل مقاطــع الفيديــو
مواقــع التواصــل االجتامعــي: هــي منظومــة مــن الشــبكات اإللكرتونيــة التــي تســمح للمشــرتك 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 :
ــرب الهاتــف، أو يشــارك يف مقابــالت  ــع املشــاركني وجهــاً لوجــه، أو ع تعنــي أن الباحــث يُجــري مقابــالٍت م
جامعيــة مركــزة، مكونــة مــن ســتة أفــراد إىل مثانيــة، يف كل منهــا مجموعــة، وتكــون هــذه املقابــالت غــري 
منظمــة، وبصــورة عامــة، مفتوحــة، وذات أســئلة قليلــة العــدد تهــدف إىل اســتخالص اآلراء ووجهــات النظــر 

)Creswell, 2009(. مــن املشــاركني
اإلعالم الرقمي:

الرقميــة  التقنيــة  اعتامدهــا عــىل  أهــم مــا ييزهــا هــو  تقنيــة حديثــة،  لعــدة ظواهــر  اســم جامــع  هــو 
ــد  ــكل موّح ــة إىل ش ــع النصــوص واملضامــني اإلعالمي ــل جمي ــا تحوي ــن طريقه digitization  التــي يتــم ع
يكــن معالجتــه بالحواســيب اآلليــة، ويــؤدي ذلــك يف الوقــت نفســه إىل ظاهــرة االندمــاج بــني املحتويــات 
اإلعالميــة ومعالجتهــا وتوزيعهــا وتخزينهــا بطــرق آليــة موحــدة  .)McQuail, 2010( ويقصــد باإلعــالم الرقمي 

ــي. ــل االجتامع ــع التواص ــة: مواق ــذه الدراس يف ه
املؤثرون: 

 املؤثــر هــو الشــخص الــذي ُعــرف بكونــه مشــهوراً، بــصف النظــر عــاّم جلبــه ألول مــرة إىل الشــهرة. وقــد أدى 
 Mell,( ــة اإلثبــات ــرة ذاتي ــادة االهتــامم العــاّم باملؤثريــن، بــل تطــورت إىل دائ ظهــور وســائل اإلعــالم إىل زي

.)2009
ــني  ــد املعجب ــم وقواع ــاء مجتمعاته ــدأوا يف إنش ــددة، ب ــاالت مح ــري يف مج ــا تأث ــخصيات له ــرون: ش واملؤث
الخاصــة بهــم، ومــن ثــّم وصلــوا إىل عــدد كبــري مــن الجامهــري؛ بســبب معرفتهــم بالشــغف الــذي أرادوا 

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

املنهج النوعي 
املنهــج النوعــي هــو البحــث املنهجــي يف الظواهــر االجتامعيــة يف البيئــات الطبيعيــة، ويكــن أن تشــمل 
هــذه الظواهــر، عــىل ســبيل املثــال ال الحــص: كيــف يختــرب النــاس جوانــب مــن حياتهــم؟ وكيــف يتــصف 
األفــراد و / أو املجموعــات؟ وكيــف تعمــل املنظــامت؟ وكيــف تشــكل التفاعــالت العالقــات؟ ويف البحــث 
النوعــي يكــون الباحــث هــو أداة جمــع البيانــات الرئيســة، حيــث يفحــص ســبب وقــوع األحــداث، ومــاذا يحدث، 

 )Bogdan & Biklen, 2006(.   ومــا تعنيــه تلــك األحــداث للمشــاركني الذيــن متّــت دراســتهم

التعريفات اإلجرائية 
الطلبة الجامعيون: 

ة، يِف مرحلة البكالوريوس. يقصد ِبِهم طلبة الجامعات األُرُْدنِيَّة: الحكومية، َوالخَّاصَّ
املشاهري: 

ــَح لديهــم عــدٌد  ــَن انتــرشوا واشــتهروا ِمــن ِخــالَل منصــات التواصــل االجتامعــي، َوأْصبَ ُهــم األشــخاص الَِّذي
ــم.  ــّم ذكرهــم ِمــن ِخــالَل املبحوثــني، َواإلَشــارَة إىَل تأثرياتهــم َعلَيْه ــُث يت ــرٌي ِمــن املتابعــني، ِبَحيْ كب
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عينة الدراسة
تــم اختيــار عينــة الدراســة بشــكل قْصــدّي، حيــث تــّم اختيــار هــذا النــوع مــن العينــة بناء عــىل تقديــرات الباحثني، 

ووفقــاً  لغرض الدراســة. 
 

نتائج الدراسة 
ــغ  ــة الدراســة البال ــة عين ــد مقابل ــمَّ مناقشــتها، بْع ــون، ث ــا الباحث ــي َحَصــَل َعلَيَْه ــَمْعلُوَمات الَِّت ــة الـ ــت كتاب مَتّ

عددهــا: )21( طالبــاً يتأثــرون مبشــاهري منصــات التواصــل االجتامعــي. 
اإلجابة عن السؤال األول: َمن الَِّذيَن تتابعهم من املؤثرين َعىَل منصات التواصل االجتامعي؟ 

راَســة تتابــع ثاَلثَــة وثالثــني ُمؤثــراً، بَيَْنُهــم 12 مــن املؤثــرات اإلنــاث، و21   راَســة أن عينــة الدِّ أظهــرت نَتَائِــج الدِّ
ِمــن املؤثريــن الذكــور. ذكــر املبحوثــون أســامء ثاَلثـَـة َوثاَلثِــنَي شــخصاً يتأثــرون ِبِهــم، ِمْنُهــم اثنتــا عــرشة مؤثــرة 
امــرأة، بنســبة )%36.4(، تكــرَّر ذكــر أســامئهّن لـَـَدى املبحوثــني ســت َعــرَشَة َمــرَّة بنســبة )%35.6( ِمــن تكــرار 
ــام أن  ــَدى املبحوثــني، كَ ــر يتكــرر اســمه أكــرث ِمــن مرتــني لَ ذكــر أســامء املؤثريــن. ولوحــظ عــدم وجــود مؤث
ــة، ِباْســتثناِء َشــْخص َواحــد، َوُهنــاَك مؤثــرة واحــدة  الغالبيــة الُعظَْمــى ِمــن املؤثريــن ُهــم ِمــن البلــدان الَعَرِبيَّ
ــَس َعــْن طريــق منصــات التواصــل االجتامعــي، َوِهــَي متوفــاة،  تتــم متابعتهــا فََقــط ِمــن ِخــالَل رواياتهــا، َولَيْ
ــام أّن غالبيــة املبحوثــني يتأثــرون مبؤثــر واحــد  ــاء إنجــاز َهــَذا البَْحــث. كَ علــامً أن أَحــد املؤثريــن تــويف يف أثَْن

ــِه.  فََقــط، ويركــزون َعلَيْ
اإلجابة عن السؤال الثَّاِن: ما األسباب الَِّتي تدفع الطَلَبَة إىل ُمتابََعة املؤثرين؟ 

ذكر الطَلَبَة املبحوثون سبعة أسباب رئيسة تدفعهم إىل ُمتابََعة املؤثرين، َوَهِذِه األسباب ِهَي. 
أواًل: اإلعجاب والُحّب  

أشــار  عــدٌد مــن املبحوثــني إىل أن الُحــّب، َواإلعجــاب، والرغبــة يِف تقليــد املؤثريــن تدفعهــم إىل متابعتهــم؛ 
ــذ كل مــا يَُقــوم ِبــِه  ــي بالــرضورة أخ ــاة، مبعنــى أن اإلعجــاب ال يَْعِن ِمــامَّ يســتدعي تقليدهــم ِبطَِريَقــة منتق
املؤثــر مــن ســلوكيات، َوطَِريَقــة لبــس، وأســلوب َحيَــاة، وياُلحــظ ِمــن ِخــالل إجابــات املبحوثــني أّن مثّــة 
ــاً  ــا، وأحيان ــر ِبَه ــّم التاث ــي يَِت ــا بَْعــض املبحوثــني يِف انتقــاء الســلوكيات الَِّت معايــري قيميــة مرجعيــة يلجــأ إليَْه
ال يصــل اإلعجــاب إىل مرحلــة التســليم الكامــل لـــام يقولــه أو يَْفَعلْــه املؤثــر، تُقــول املشــاركة رقــم )9(: » ال 
ــديد مِبَــا تفعلــه جــود عقــاد وجرأتهــا،  ُيِْكــُن أن أتأثــر مِبَــا يخالــف َعــاَدات وتقاليــد الـــُمْجتََمع، َرْغــم إعجــايب الشَّ
ــظ  ــاة التلف ــُن للفت ــال ُيِْك ــُمْجتََمع األردين، فَ ــف الـ ــَذا يخال ــه؛ ألنَّ َه ــاَم تقول ــا ِفي ــُن أن أقلده ــي ال ُيِْك َولَِكنَِّن

ــاً، أوأن تنتقــد الذكوريــة بجــرأة«.  باأللفــاظ البذيئــة علن
ثانياً: العيش يِف عامل آخر ُمْخَتلِف 

ــم يتابــع املؤثريــن مــن أجــل مشــاهدة ســلوكياتهم  ــنيِّ مــن ِخــالل املناقشــات َمــع املبحوثــني أّن بَْعَضُه تُبَ
وتحركاتهــم َوطَِريَقــة حياتهــم الَِّتــي ال تشــبه طَِريَقــة َحيَاتَنــا، وتجعلنــا ننبهــر عندمــا نراهــم، َونُفاجــأ بالرفاهيــة، 
واإلنفــاق الكبــري، والبــذخ الَّــِذي يعيشــون ِفيــِه. َوتَُقــول الـــُمَشاَركَة رقــم 4:« َمــن أتابعهم يعيشــون َحيـَـاة َغِريبَة 
ــا الـــُمَشاَركَة رقــم 8، فتقــول:« َوأنــا أتابــع املؤثــرة َعــىَل منصــات التواصــل  ُمْذِهلـَـة، غــري َمْوجــوَدة عندنــا »، أمَّ
االجتامعــي أشــعر وكأننــي غــريت َحيـَـايِت، َوأْصبََحــت ثريــة، ومرفهــة، ال َهــمَّ يل ســوى البَْحــث َعــن املوضــات، 
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ورشاء أغــىل أنْــَواع املكيــاج والعطــور، َولَِكنَِّنــي لأِلَســِف بْعــد انِْتَهــاء الـــُمتابََعة أعــود إىل الَْحيــاة األرضيــة 
ــيِّئَة ». بَيَنــام تشــري ُمشــاركات أخريــات إىل إبهــار بْعــض املؤثــرات يِف منصــات التواصــل االجتامعــي مــن  السَّ
، ورشاء بيــوت، وقصــور،  ِخــالل بــث َمَقاِطــع مــن اعراســهن الخرافيــة، َوالَحِدِيــث َعــن مهــور خياليــة تُدفــع لَُهــنَّ

َوَســيَّارات فارهــة ِجــّداً، تجعــل َمــن يتابعهــا يَْشــعر وكأنــه يَِعيْــش يِف ُحلــم، أو خيــال. 
ثالثاً: املسار املهني 

ــِة، باهتــامم عــدد ِمْنُهــم، وظهــر أّن ُهَنــاَك وعيــاً بــرضورة امتــالك  حظــي الجانــب املهنــي املســتقبي لِلْطَلبَ
ــالل  ــُمْستَْقبل مــن ِخ ــاً يِف الـ ــة ِمهني ــاح الطَلَبَ ــرص نج ــد يِف ف ــْد تزي ــي قَ ــلوكيات الَِّت ــض املهــارات، والس بَْع
تقليــد املؤثريــن يِف كالمهــم، َوطَِريَقــة إلقائهــم، وأســاليبهم ِفيــاَم يخــص الَعَمــل اإلْعالِمــي َعــىَل َوْجــه 
ــول املشــارك رقــم 2: » مــن  ــالل اإلنرتنــت. يَُق ــاَمل مــن ِخ ــاء، وكســب الـ ــاَم يتعلــق باألزي الخصــوص، أو ِفي
ِخــالل تتبــع مســار الشــخص الَّــِذي أتأثــر بــه فإننــي أطــور ِفْكــرَة خاصــة يب ُيِْكــُن أن أنفذهــا يِف عــامل اإلعــالم، 
ــا الـــُمَشاَركَة رقــم 5، فتشــري إىل أهميــة  وأعتقــد أّن نجاحــه يِف الَعَمــل يلهمنــي يِف نجاحــي املســتقبي ». أمَّ
متابعــة بَعــض الشــخصيات مــن أجــل زيــادة معلوماتهــا َحــول املكيــاج الســيناميئ الَّــِذي تســعى إىل التعمــق 
ِفيــِه، َوَجَعلـَـُه مهنتهــا الـــُمْستَْقبَليِّة. بَيَنــام يؤكــد املشــارك رقــم 11 َعــىَل أّن َمــن يتابعهــا )زيــن كــرزون( مَتََكَنت 
ــه  ــة، إالَّ أنّ ــة، أو إعالمي ــة فني ــك أيَّ موهب ــَو وإْن كاَن ال َيْتَلِ ــات، وُه ــري مــن َوَراء اإلعالن مــن تحقيــق دخــل كَِب
يبحــث َعــن طَِريَقــة تَْجَعلــُه يكســب الـــاَمل الَكِثــري مــن اإلنرتنــت دوَن الْحاَجــة إىل التوظيــف يِف رشكات ُمِملَّــة، 
َوالتََعاُمــل َمــع ُمديريــَن حازمــني ». ويــرى املبحوثــون أّن ُهَنــاَك َعــدداً مــن املؤثريــن يُســاِعُدون َعــىَل اإللهــام، 

والتحميــس لِلَْعَمــِل، والنجــاح يِف الـــُمْستَْقبَل.  
رابعاً: يشبهني يف واقعه، ومبا يَُقول، ويرضب َعىَل األوتار الحساسة

ِمــن األســباب الَِّتــي تجعــل املبحوثــني يتابعــون املؤثريــن شــعورهم أنهــم يشــبهونهم، وأنهــم عانــوا ِمثلــاَم 
عانــوا؛ فالبعــض ِمْنُهــم يَْشــعر وُهــَو يتابعهــم وكأنهــم يتحدثــون َعْنــُه ُهــَو: بلســانه، وواقعــه، وحياتــه. يشــري 
إىل ذلِــَك املشــارك رقــم 6، فيَقــول: » ِعْنَدَمــا أقــرأ لعبــد الحميــد املجــايل أشــعر وكأنــه يكتــب عــن واقعــي، 
ــىَل  ــُم الفســاد ». ويركــز آخــرون َع ــا يَُهاِج ــاِبَهة، خاصــة ِعْنَدَم ــا ُمتَش ــِذي أكتــب، فأحــس أّن أرواحن ــا الَّ وكأين أن
ــُمتابََعة،  فيشــري املشــارك 13 إىل أنَّ  ــاس، يســتحقون الـ ــي يُعانيهــا النَّ ــُمْشِكالت الَِّت ــن الـ أّن َمــن يكتبــون َع
أحمــد حســن الزعبــي » يفــش الغــل، وينتقــد ِبَقْســوٍة، ويســح األرض باملســؤولني ». ِمــن جهــة أْخــرى يُنــوِّه 
البَعــض ِبالــرضِب َعــىَل األوتــار الحساســة ِعْنــَد بَْعــض املؤثريــن، مثــل: الجــامل، والنضــارة، ومحاربــة الفســاد، 
َوالُحُصــْول الســهل َعــىَل الـــاَمل دوَن وظيفــة، والقــوة الجســدية، والجســد املثــري ِجْنســيَّاً، َوالــَكالم دوَن 
ــُمْجتََمع ِبطَِريَقــة صادمــة، أو الخــوض يِف مســائل ال يجــرؤ أحــد َعــىَل االقــرتاب  فالتــر أْو محــددات، ونقــد الـ
ــا، َوالَحِدِيــث َعــن التمييــز، والظلــم، وغيــاب العدالــة، َوالُوُصــول إىل ســلع، واحتياجــات بطــرق رسيعــة،  ِمْنَه
ــا املشــارك رقــم 2  فيشــري إىل َســبَب ُمِهــّم يجعــل بَعــض املبحوثــني يتابعــون آخريــن،  ورخيصــة، وسلســة. أمَّ
ــر يِف  مثــل تعرضهــم لبعــض الحــوادث الشــبيهة لـِــاَم يَْحصــل َمعُهــم، ِمثْلَــاَم تعــرض املشــارك رقــم 2 للتنمُّ

ــة تواجــده يِف األرُْدّن. ِبدايَ
خامساً: الكوميديا ومضادات النكد 

أكــرث َمــا أشــار إليــِه الطلبــة املبحوثــون الكوميديــا، واإلضحــاك يِف إجابتهــم عــن األســباب الَِّتــي تجعلهــم 
يتابعــون املؤثريــن، َوَهــَذا يــدل عــىل رغبــة الطلبــة يِف الخــروج ِمــن األجــواء الَِّتــي يعيشــون فيهــا، وبــدء 
ــُمَشاركَة 4: » أبــدأ يومــي مبتابعــة )لورنــس  ــْن الواقــع الَِّذيــَن يعيشــونه. تَقــول الـ ــف َع أيامهــم ِبَشــْكل ُمْختَلَ
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ــة ».  ــة وحيوي ــي طاق ــُه يعطين ــتيقاظ؛ ألنَّ ــرد االس ــَمْنِي( مِبَُج الـ
سادساً: َمْعلُوَمات تسهل الَحَياة 

يف أثَْنــاء الحديــث َمــع املبحوثــني أشــار بعُضهــم إىَل رغبتهــم الشــديدة يف الُحصــوِل عــىل َمْعلُوَمــات تســهل 
َعلَيْهــم حياتهــم، وتجعلهــم يصلــون إىَل إنجــازات، أو أماكــن ال يصــل إليهــا غريُهــم، واســتناداً إىَل الـــَمْعلُوَمات 
الَِّتــي يحصلــون َعلَيَْهــا ِمــن املؤثريــن، يتمكنــون ِمــن تحقيــق َهــِذِه الرغبــات. وتتنــوع َهــِذِه الـــَمْعلُوَمات َما بني 
ــَفر إليهــا، َويِف الَعــاَدة ال يصــل إليهــا الســياح لعــدم شــهرتها، َرْغــَم جاملهــا، وإثارتهــا،  أماكــن َجِديــَدة ُيِْكــُن السَّ
ورخــص تكاليفهــا، أو مطاعــم، ومحــالت َمالِبــس، أو اكسســوارات وغريهــا، كَــام أّن هــؤالء املؤثريــن لديهــم 
القــدرة عــىل الوصــول إىَل أصنــاف، وســلع، َوَمْعرِفَــة َمزَايَاَهــا، أو عيوبهــا؛ ِمــامَّ يســهل عــىل املبحوثــني 
الوصــول إىَل َمــا يُِريــُدوَن بوقــٍت، وجهــٍد، وتكلفــٍة أقــّل. تَقــول الـــُمَشاركَة رَقَــم 12 » أســتطيع ِمــن ِخــالَل 
ــَمالِبس  ــة املطاعــم الَِّتــي أذهــب إليهــا، أو األماكــن الَِّتــي أشــرتي أجمــل الـ ــاس ِمــن َمْعرِفَ متابعــة بَعــض النَّ

ِمْنهــا، ُدوَن َعَنــاء البَْحــث، َوالـــُمَقارَنة يِف األســعار«. 
سابعاً: يَقول َما ال يَُقولُُه اآلخرون. 

ــم  ــن ألنه ــض املؤثري ــون بَْع ــم يتابع ــارَة إىَل أنه ــرار اإلَش ــني إىَل تك ــع املبحوث ــالت َم ــالَل املقاب ــن ِخ ــني ِم تب
يقولــون َمــا ال يَُقولُــُه اآلخــرون، أْو يتجــرَّؤون، َويَتََحَدثـُـُوَن يِف َمواِضيــع ينعهــا الـــُمْجتََمع، أْو ِبَســبِب الَخــْوف 
ــة، أْو يتــم التطــرق إىَل َمواِضيــع َمــا وراء الطبيعــة، والغيبيــات، َوَمــا أخفــاه  ِمــن التعــرض للمســاءلة الَقانُُونِيَّ
التَّاِريــخ. تحــدث املشــارك رَقَــم 7، َوقــاَل: » يركــز كويــي عــىل الـــَمواضيع الـــُمْرِعبَة، َوَمواِضيــع َمــا وراء 
ــُه اآلخــرون« وأشــار املشــارك 2 إىَل َهــَذا األمــر متاًمــا. أمــا الـــُمَشاركَة 9، واملشــارك  الطبيعيــة، َوَمــا ال يَُقولُ
ث مِبــا ال يَْســتَِطيُع غريُهــا قولــه، فتقــول الـــُمَشاركَة 9 :« َرْغــَم أننــي ال  10 فيشــريون إىَل أّن جــود عقــاد تَتََحــدَّ
ــاع  فَ ُيِْكــُن أن اقلــَد جــود عقــاد، إالَّ أنَّهــا تَقــول َمــا أمتنــى ســامعه حــول الذكوريــة، والجــرأة يِف القــول، َوالدِّ
َعــْن املــرأة، وتعريــة الـــُمْجتََمع املُقّنــع ». أمــا املشــارك 13 فيمتــدح الهامــش العــايل الَّــِذي يَتََحــدث ِبــِه أْحَمــد 

حســن الزعبــي، َوَغــرْيُه. 
اإلجابة َعن السؤال الثالِث: ما أسباب التأثر مبؤثري منصات التواصل االجتامعي؟

ذكر املحبوثون َخْمَسة َمَجاالت يتأثرون من خاللها مبؤثري منصات التواصل االجتامعي، أال وِهَي:
أ- التقليد. 

َويَــأيِت َهــَذا التقليــد مــن ِخــالل نســخ تََصُفَــات أولئــك املؤثريــن، وتقليــد حركاتهــم، أو ُمَحاَولَــة عمــل 
قنــوات َعــىَل منصــات التواصــل االجتامعــي تشــبه قنواتهــم؛ طمعــاً يف الشــهرة، أو جنــي الـــاَمل، أو 

ــَن.  كْســب اإلعجــاب مــن اآلَخِري
ب- فقدان الثقة بالنفس 

أشــار بَعــُض املبحوثــني )6 مــن 21( إىل فقدانهــم ثقتهــم بأنفســهم؛ ِبَســبَب متابعتهــم للمؤثريــن َعــىَل 
ــزات ال تتوفــر  ــىَل مي ــَك يعــود إىل ُحصــول هــؤالء َع ــبَب يِف ذلِ منصــات التواصــل االجتامعــي، َوالسَّ
ــة، والعيــش  ــا الثمين ــىَل الَهَدايَ ــة، َوالُحُصــْول َع ــة الغالي ــارة األماكــن الرتفيهي ــم، مثــل: الجــامل، وزي لَُه
يِف ظــل ُحــّب دائــم، ورومانســية عاليــة، وظهــر مــن ِخــالل متابعــة إجابــات املبحوثــني أّن 5 مــن ســتة 
ــعور ُهــنَّ مــن اإلنــاث، َويَْحصــل ذلـِـَك ِعْنــَد َهــؤالء َرْغــم معرفتهــم  مبحوثــني مّمــن يَُعانـُـوَن ِمــن َهــَذا الشُّ
ــِه  ــرون ِفي ــَن يظه ــاَمل الَِّذي ــى الَج ــا، َوَحتْ ــة يِف غالبيتّه ــري حقيقي ــاة غ ــون َحيَ ــن يعيش ــؤالء املؤثري أّن َه
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ــا يَقوُمــوَن بالتمثيــل أنهــم يعيشــون يِف ظــل ُحــّب  يَُكــون مــن ِخــالل الفالتــر، أْو الفوتوشــوب، وأحيانً
ــة.  دائــم، ورومانســية غــري َعاِديَّ

ج- تفريغ الضغط النفيس 
أشــار  بَعــُض املبحوثــني إىل أّن متابعــة املؤثريــن تــؤدي إىل تفريــغ الضغــط النفــي الَِّذيــَن يَُعانـُـوَن ِمْنُه، 
ال ســيَّام وأنَّ كثــرياً مــن املؤثريــن يَْســتَْخِدُموَن الكوميديــا إلضحــاك املُتابعــني، ويُصــوِّرون َمَشــاِهد 
طريفــة، أو َعــن طَِريــق إشــعارهم بالعيــش يِف ظــروف أخــرى ُمْختَلَِفــة َعــن حياتهــم، تتِســم بالســهولة، 

َوالُحُصــْول َعــىَل مــا يُريــدوَن دوَن تعقيــدات. 
د- الَبْحث َعن َشٍء َجِميل، َوَحَياة أفضل

ــة َعــن الَِّتــي يعيشــون ِفيِهــا، فيشــعرون  ــاة أْخــَرى ُمْختَلَِف أكــد املبحوثــون أنهــم يَِجــدوَن يِف املؤثريــن َحيَ
ــون وكأنهــم يِف واقــع حقيقــي، كَــاَم أّن الَقَصــص  وكأنهــم جــزء ِمْنَهــا، وَهــَذا يُلِهُمهــم، ويجعلهــم يُِحسُّ
ــم  ــني، ويعطيه ــم املبحوث ــم يُلِه ــع يِف َحيََواته ــري الري ــم، والتغ ــن ماضيه ــرون َع ــا املؤث ــي يرويه الَِّت

أمــالً  يف التغيــري الريــع يِف واقعهــم. 
هـ-  ُمَجرَّد التسلية 

أشــار  بَعــُض املبحوثــني إىل أنهــم يتابعــون املؤثريــن ملجــرد التســلية، ومــلء الفــراغ، والضحــك، ال أكــرث 
وال أقــّل. 

اإلجابة عن السؤال الرَّاِبع: كَيَْف تعرََّف الطَلَبَة َعىَل املؤثرين يِف منصات التواصل االجتامعي؟
يظهــر مــن ِخــالل إجابــات املبحوثــني أّن أكــرث الطــرق الَِّتــي يَِتــّم الُوُصــْول مــن خاللهــا إىل املؤثــر ِهــَي: 
)الخوارزميــات واقرتاحــات السوشــال ميديــا(، َوِبَدرََجــة أقــل َعــْن طريــق )َصديــق أو حديــث يِف الواقــع(. 
ويُقَصــد بالخوارزميــات االقرتاحــات الَِّتــي تظهرهــا منصــات التواصــل االجتامعــي، أّمــا )َصديــق أو حديــث يِف 
الواقــع( فعــن طريــق اقــرتاح ِمــن َصديــق يِف الحــوارات الواقعيــة البَعيــَدة َعــْن منصــات التواصــل االجتامعــي.

اإلجابة عن السؤال الَخاِمس: َهْل يتواصل الطَلَبَة َمع املؤثرين؟
أشــار ســتة مــن 21 مبحوثــاً إىل أنهــم يتواصلــون ِبَشــْكٍل أو بآخــر َمــع املؤثــر، وتنوعــت أســاليُب التواصــل مــا 
بَــنْيَ الرســائل مــن ِخــالل منصــات التواصــل االجتامعــي، أو َعــن طَِريــق التعليــق َعــىَل الـــَمْنُشورات، أوغريهــا، 
ــورَة اإليجابيــة  َولـَـْم يَتََمَكــن ســوى مبحوثــنْيِ مــن التواصــل املُبــارش َمــع املؤثريــن، وأدَّى َهــَذا إىل تغيــري الصُّ
ــْو  ــاركون َولَ ــاً(، وال يش ــت )18 مبحوث ــن بصم ــون املؤثري ــم يتابع ــني إىل أنه ــة املبحوث ــام. وأشــار  َغالبي عنه
ِبَوْضــع إعجــاب، أو أيِّ نــوع مــن أنــواع التفاعــل َمــع املبحوثــني، وقالــوا: إنَّ َســبَب ذلـِـَك يعــود إىل عــدم الرغبــة 
يف الـــُمشاركة )16 مــن 18(، يف حــني أشــار اثنــان إىل أنهــام ال يُريــداِن تــرَْك أثــٍر يـَـُدلُّ َعــىَل متابعتهــم لهــؤالء 

األشــخاص؛ خوفــاً مــن النقــد االجتامعــي. 

ُمناَقَشة نتائج الدراسة 
يتضمــن هــذا الجــزء عرضــاً للنتائــج التــي توصــل إليَْهــا الباحثــان بعــد إجــراء املقابــالت مــع عــدد مــن الشــباب؛ 
وذلــك لتحقيــق أهــداف الدراســة املتمثلــة يف معرفــة » تأثــر الشــباب الجامعــي مبشــاهري منصــات التواصل 
ــىل  ــك ع ــتها، وذل ــْت مناقش ــام مَتَّ ــان، ك ــا الباحث ــَل إليَْه ــي َوَص ــات الَِّت ــة البيان ــت كتاب ــد مت ــي«، وق االجتامع
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النحــو اآليت:

تشتت املؤثرين وعدم سيطرة مؤثر واحد َعىَل الطَلََبة 
راَســة تشــتت املؤثريــن، َحيْــُث إنَّ ُمْعظَــم املبحوثــني أشــاروا إىل تأثرهــم مبؤثــر واحــد،  أظهــرت نَتَائِــج الدِّ
ــت  ــلني،  وأعط ــتَّت املرس ــي ش ــي الَِّت ــل االجتامع ــات التواص ــة منص ــد إىل طبيع ــذا عائ ــاِن أنَّ َه ــرى الباحث وي
فرصــة لــكل َشــخص يُِريــد أْن يتحــوَّل إىل مرســل، وصانــع محتــوى إعالمــي لِيَقــوَم ِبَذلِــَك. َوَرْغــم أنَّ اإلنرتنــت 
فتــح املجــال للتواصــل َمــع العــامل كُلــُه، وبــكل اللغــات، ياُلِحــظ أنَّ ُمؤثــراً واحــداً مــن املؤثريــن الـــ  33 الَِّذيــَن 
ث لغــة أخــَرى، ويــرى الباحثــان أّن َهــذا ســببه عــدم قُــْدرَة الطَلَبَــة َعــىَل فهــم الُّلَغــة  يتابعهــم املبحوثــون يَتََحــدَّ
ــاة املبحوثــني،  اإلنجليزيــة – ســامعياً – ِبَشــْكل جيــد يِف غالــب األحــوال، وألنَّ املؤثريــن العــرب أقــرب إىل َحيَ

ــْدرَة َعــىَل متثيــل مــا يرغبــون يف مشــاهدته، ومتابعتــه.  وأكــرث قُ
اللْلَِّعب عىل األوتار الحساسة  

ــي  ــار الحساســة فيهــم، َوالَِّت ــون األوت ــَن يخاطب ــن الَِّذي ــج الدراســة أّن املبحوثــني يتابعــون املؤثري ــَدت نتائ أكَّ
تشــكل هاِجســاً ِعْنــد معظــم الشــباب يِف مثــل ســنهم، مثــل: الحاجــة إىَل العيــش يِف عــامل آخــر أفَْضــل 
ِمــن الَعالَــم الَِّذيــَن يعيشــون ِفيــِه، أْو حاجتهــم إىل الْخــروِج ِمــن جــوِّ النكــد، أو مــن الحالــة الروتينيــة إىَل أجــواء 
املــرح والحركــة، عــالوة عــىل َذلـِـَك ســعيهم إىل الُحصــوِل عــىل َمْعلُوَمــات تُســهِّل حياتهــم، وتجعلهــم يصلــون 
ــْم يُشــِبعون  ــاء البَْحــث، باإلضافــة إىَل رغبتهــم يف وجــود ُملِهمــني لَُه ــد َعَن إىَل َمــا يُِريــُدوَن ِبُرَْعــة، ُدوَن تكبُّ
ــْم، يــرون فيهــم أْشــخاصاً متّكنــوا ِمــن تحقيــق  ــة املســار املهنــي، أو ليكونــوا قــدوة لَُه احتياجهــم إىَل َمْعرِفَ
، َوَهــَذا َمــا يحتاجــه الشــابُّ يِف الـــَمرَْحلَة الجامعيــة، إذ يبــدأ بالتفكــري يف  إنجــازات رسيعــة يِف َوقْــٍت قيــايسٍّ
ــرون  ــَد التخــرج، فهــؤالء املؤث ــٍة بَع ــٍة اجتامعي ــق الُحصــول عــىل وظيفــة، أو عــىل مكان ــل، َوبقل ــة الَعَم مرحل
ــي  ــة جن ــوا إىَل مرحل ــم انتقل ــْل إنَّ غالبيته ــُمْحتَوى، بَ ــة الـ ــري، أو يف صناع ــَمَجال الفك ــني يِف الـ ــوا ناجح ليس

النُّقــوِد، وتحقيــق أربــاح عاليــة ِجــداً.
َوِمــن الواضــح أنَّ وجــود املؤثــر يِف بيئــٍة مرفهــة، والعيــش ِبطَِريَقــة حاملــة، بعيــداً َعــْن التعــب، وخــارج 
الروتــني اليومــي أليِّ إنَْســان يضطــر لِلَْعَمــِل، ومواجهــة أعبــاء الَحيَــاة، أثــرت ِبَشــْكل كَِبــري يف الشــباب؛ فُحلــُم 
العيــش ُدوَن تعــب، وقضــاء غالــب األوقــات يف الرتفيــه يُداعــب خيــال الكثرييــن، ال ســيَّام يِف ِســنِّ الشــباب، 
ــة،  ــة، الَورْديَّ ــات املبحوثــني أنَّ هــؤالء املؤثريــن ال يشــبهوننا يِف حياتهــم الَجِميلَ ــالَل إجاب ــن ِخ فاملالحــظ ِم
وإْن كَانُــوا يشــبهوننا يِف ســنهم، وأشــكالهم، َوطَِريَقــة كالمهــم. َوُخالَصــة َمــا وجــده الباحثــان ِمــن ِخــالَل 
يــع، والعيــش املُرفَّــه بعيــداً َعــن التعــب التقليــدي يِف  ِ إجابــات املبحوثــني أنَّ الشــباب يَســَعوَن إىَل الــرثاء الرَّ

الكــدِّ وتحصيــل العيــش. 
كَــام كشــفت الدراســة أنَّ حاجــة املبحوثــني إىل ســامع َمــا ال يَُقــال َعلنــاً، أو األشــياء الَِّتــي يتحــرَّج الـــُمْجتََمع ِمــن 
قولهــا، أو النقــد الــالذع الَّــِذي يشــفي الغليــل، ويقلــل ِمــن الغضــب ِبَســبِب ســوء األوضــاع الَِّتــي يَِعيــش ِفيَهــا 
البَْعــض، قَــْد ســاعدهم يِف متابعــة بَْعــض املؤثريــن، ال ســيَّام أْولئــك الَِّذيــَن لديهــم ســقٌف عــاٍل ِمــن النقــد، 
أْو َمــن لديهــم َمْعلُوَمــات لَيَْســْت لـَـَدى غريهــم، أو عــىل األقــل يســتطيعون إظهــار قدرتهــم عــىل َهــذا. َوَهــَذا َمــا 
 )Mollik Ghosh 2019(  و دراســة )Elmira Djafarova Oxana Trofimenko 2018(  يتوافــق َمــع دراســة

.)Vaibhavi Nandagiri and Leena Philip, 2018 ( ودراســة )ودراســة  شــيامء الســيد ســامل )2009
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القدوة الغائبة 
ــَدت الدراســة َســْعَي املبحوثــني إىل البَْحــِث َعــْن قــدوة ال يجدونهــا يِف عاملهــم الحقيقــي، َوَهــِذِه القــدوة  أكَّ
يَِجــب أن مَتْتَلـِـك قـُـُدراٍت هائلــة، وتحقــق َمــا تُريــُده ِبُرَْعــة، بعيــداً َعــْن املُعيقــات الَِّتــي مَتـْـأل الَحيـَـاة الَحِقيَقيــة، 
ــه بالصــورة الَِّتــي  َم نَْفَس ــن كَاَن أْن يُقــدِّ ــا فرصــة أليٍّ م ــي بخصائصه ــات التواصــل االجتامع وأعطــت منص
يرغــب فيهــا، وبأســلوب انتقــايئ، وبتقنيــة املونتــاج الَِّتــي تعــدت انتقائيــة املَشــاِهد الـــُمَقَدَمة فنيــاً، بـَـْل ِفيَها 
انتقائيــة إلعطــاء ُصــورَة لحيــاة املؤثــر كَاِملَــة. وانتهــت الدراســة إىل أنَّ املبحوثــني وجــدوا مثــل َهــِذِه القــدوة 
ــَم إدراك معظمهــم أنهــم ليســوا صادقــني َدامئــاً ِفيــاَم يقدمــون، إالَّ أنهــم يتابعونهــم؛ ألنهــم  الغائبــة، وَرْغ
ــاِز الــكاذب، ويقلــل  ــاِعد املبحــوث عــىل الشــعور باإلنَْج ــل، الــذي يَُس ــِبه الوهــم الَجِمِي يُعيِّشــونهم ِفيــاَم يُْش
َ يِف تحقيــق أيِّ إنجــاز حقيقــيٍّ يِف َحيَاتــه. َوَهــَذا َمــا يتوافــق َمــع نَتَائِــج  ِمــن قلقــه، وشــعوره ِبالذنــِب إذا قَــصَّ

.)Alzara, 2019( ــة دراس
 الخوارزميات طريق الوصول 

َرْغــم التأثــري الكبــري النتشــار املؤثريــن ِمــن ِخــالَل توصيــة َصديــق يِف الواقــع، فــإنَّ الخوارزميــات واقرتاحــات 
ــر  ــَذا األث ــرَب عــىل الوصــول إىَل املؤثريــن، وتوصلــت الدراســة إىَل أنَّ َه املنصــات التلقائيــة أثــرت ِبَشــْكل أكْ
يــدل عــىل أنَّ طَِريَقــة برمجــة الخوارزميــات لََهــا تأثــري كَِبــري يِف إعطــاء فرصــة لِبَْعــِض املؤثريــن لِلوصــوِل إىل 
املتابعــني عــىل حســاب ُموثريــن آخريــن، َوال بُــدَّ أنَّ َمــن يعــرف رِسَّ َهــِذِه الخوارزميــات تــزداد قدرتــه عــىل 

ــِث يِف َهــذا األمــر.  الوصــول، َوَهــذا يحتــاج إىَل دراســة مســتقلة أعمــق لِلْبَْح
عدم التواصل ال ينعكس سلبياً َعىَل متابعة املؤثرين 

خلصــت الدراســة إىل أنَّ غالبيــة املحبوثــني ال يتواصلــون َمــع املؤثريــن، بـَـل يكتفــون مبشــاهدتهم )15 ِمــن 
ــا الباقــون 6 ِمــن 21 فإنهــم يتواصلــون، َوَمــع عــدم ردِّ املؤثريــن عــىل رســائلهم يِف غالــب األحــوال،  21(، أمَّ
فــإنَّ متابعتهــم لـَـْم تتوقــْف، ويـَـَرى الباحثــان أنَّ املبحوثــني يُدركــون ُصعوبـَـة الــرد َعلَيْهــم ِمــن قبــل املؤثريــن 
، لكننــي  ِبَســبِب العــدد الهائــل ملتابعيهــم، وَكَانَــْت إجابــة املبحــوث رَقَــم )20( مثــاًل:« أعــرف أنــه ال يــرد عــيَّ
أكُــون َســِعيداً مبــا أرســله لَــُه«. ويَــَرى الباحثــان أنَّ املبحوثــني يعتــربون أنَّ َمــا يــأيت يِف الـــُمْحتَوى ِمــن أشــياء 

تؤثــر فيهــم، َوَمواِضيــع مَتــس حياتهــم أو هواجســهم، يُغنــي َعــن التواصــل الفــرديِّ الـــُمبارِش. 
ويتضــُح ِمــن كلِّ مــا ســبق أنَّ طلبــة الجاِمعــات يتأثــرون مبؤثــري منصــات التواصــل االجتامعــي، وأن ُهَنــاَك 
ــىَل صناعــة جــوٍّ  ــة بقــدرة َهــؤالء املؤثريــن َع ــُه َعالقَ ــي تدفعهــم إىل ذلــك: بعُضهــا لَ ــدداً مــن األســباب الَِّت َع
ــة يعيشــون ِفيــِه، ُمعوِّضــني رغبتهــم يف العيــش يِف عــامل ُمْختَلَــف َعــْن عاملهــم  غــري حقيقــيٍّ يجعــل الطَلَبَ
الحقيقــي، إضافــة إىل أخذهــم كقــدوة ُيِْكــُن تقليُدهــا يِف َمَجــال الُحُصــْول َعــىَل الـــاَمل، أو مــن ِخــالل 
مســارهم املهنــي،  أو براعتهــم يف تقديــم أنفســهم بصــورة جذابــة، أو شــغفهم لســامع مــا ال يُقــال يِف 
الـــُمْجتََمع، وتتضــح قـُـْدرَة هــؤالء املؤثريــن َعــىَل الــرضب َعــىَل األوتــار الحساســة الَِّتي تُؤثــر يف َهــؤالء الطَلَبَة، 
َوَمْعرِفـَـة مــا يَُفِكــُروَن فيــه، ويصنعــون أجــواء بَِعيــَدة َعــن النكــد، ومليئــة بالكوميديا، ويُشــبعون حاجــات َهؤالء 

ــة إىل الحصــول َعــىَل َمْعلُوَمــاٍت تســهل الَْحيــاة عليهــم.  الطَلَبَ
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أثر أنماط الملكية على المحتوى اإلعالمي في القنوات التلفزيونية األردنية
من وجهة نظر القائم باالتصال  )دراسة تحليلية(

امللخــص :  هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــىل أثــر أمنــاط امللكيــة عــىل املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات 
ــة، وقــد اعتمــدت  ــم باالتصــال، وذلــك مــن خــالل دراســة تحليلي ــة مــن وجهــة نظــر القائ ــة األردني التلفزيوني
الدراســة عــىل املنهــج الوصفــي القائــم عــىل دراســة الحقائــق الخاصــة بطبيعــة الظاهــرة، أو مجموعــة مــن 
األفــراد، أو مجموعــة مــن األحــداث أو األوضــاع املتعلقــة بتصويــر خصائــص الظاهــرة وتحليلهــا وتقويهــا؛ 
ملعرفــة املتغــريات التــي تتســبّب يف حــدوث الظاهــرة.  وقــد تــّم تصميــم اســتبانة للدراســة لتحقيــق 
األهــداف املتوخــاة، حيــث تكــّون مجتمــع الدراســة مــن )13( قنــاة خاصــة يف األردن، أمــا العينــة فتشــكلت 
)رؤيــا،  قنــايت:  يف  واملُصوِّريــن  واملُذيعــني،  املُحرِّريــن،  مثــل:  باالتصــال،  القامئــني  اإلعالميــني  مــن 
واململكــة(، واســتندت عــىل نظريــة حــارس البوابــة، ونظريــة ترتيــب األولويــات.  وقــد توصلــت الدراســة إىل 
ــدف إىل  ــاً يه ــوى إعالمي ــّدم محت ــة تق ــة األردني ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــا: أّن القن ــج، أبرزه ــن النتائ ــدد م ع
تحســني صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور، وأنَّ املضمــون يتوافــق مــع مســتوى الحــدث، وأنهــا تســهم 
ــني  ــنّي أّن أدوار املالك ــة، وتب ــع املطروح ــف املواضي ــو مختل ــتهدف نح ــور املس ــم الجمه ــري مفاهي يف تغي
يف املحطــات اإلعالميــة تتجســد يف إظهــار رؤيــة واســرتاتيجيات القنــاة، وأنهــم يدركــون أهميــة تطويــر 
خطــة إعالميــة للربامــج التــي تطرحهــا القنــوات التــي يتلكونهــا.  وأوصــت الدراســة بــرضورة قيــام القنــوات 
التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــّي يتناســب واتجاهــات الــرأي العــاّم للجامهــري بشــكٍل يُشــبع 
حاجاتِهــم ورغباتِهــم االجتامعيــة، ورضورة تقديــم محتــوى إعالمــّي يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة 

التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لهــذه القنــوات.
الكلامت الدالة: أمناط امللكية، املحتوى اإلعالمّي، القنوات التلفزيونية األردنية، القائم باالتصال

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 اإلعــالم أهميــة يف وقتنــا الحــارض؛ فمــن خاللــه يعــرب الجمهــور عــن نفســه، ويتفاعــل مــع محيطــة 
وبيئتــه ومجتمعــه، 

 خاللــه تتشــّكل القناعــاُت واملفاهيــم والســلوكيات، ويقــّدم أدلــة ومــؤرشات عــىل مــا وصلــت إليــه األمــة 
ِمــن تقــّدم، فــكان مــن الطبيعــي أن تتطــور وســائل اإلعــالم املطبوعــة واملســموعة واملرئيــة، وتتقــدم 
وســائلها، وتتســع وتتنــّوع مواضيعهــا واألحــداث التــي تعالجهــا؛ ِمــاّم مّكنهــا ألْن تكــوَن أهــمَّ وســائل املجتمع 
الحديــث يف تحقيــق مصالحــه الوطنيــة العليــا، الداخليــة أو الخارجيــة، ويف جميــع مياديــن الحيــاة: السياســية، 
ــرب  ــاين ع ــي اإلنس ــّكل الوع ــار يتش ــذا اإلط ــور، 2011(. ويف ه ــة )خض ــة، والثقافي ــة، واالقتصادي واالجتامعي
منــط التواصــل مــن خــالل وســائل اإلعــالم، ويظهــر ذلــك مــن خــالل منــط ملكيــة هــذه األدوات؛ فَمــن يلُكهــا 
ــري األكــرب  ــه التأث ُــاّلك واملســاهمني، ول ــح املم ــة هــو األهــم يف تحديــد مصال يلــك التأثــري، فنمــط امللكي
ــط  ــأّن من ــك ب ــاج؛ ذل ــائل اإلنت ــة وس ــة يف ملكي ــة االقتصادي ــىل النظري ــتنادا ع ــاج اس ــاط اإلنت ــري أمن ــىل تغ ع

اإلنتــاج وتعــدد واختــالف أمنــاط امللكيــة يؤثــر يف املحتــوى املعــريّف والثقــايّف والفلســفّي للمجتمــع.
وكــام هــو معــروف فــإّن منــط اإلنتــاج يعتمــد بشــكٍل رئيــٍس عــىل حريــة متلـّـك األدوات اإلنتاجيــة واالســتحواذ 
ــاوية لجميــع  ــة املنتجــة، ومنــط اإلنتــاج الرأســاميل يقــوم عــىل أّن هنــاك فرصــاً متس ــىل فائــض القيم ع
م األفضــل. كذلــك  أفــراد املجتمــع يف متلّــك أدوات اإلنتــاج، فهــو قائــم عــىل املنافســة والتميــز ملــن يُقــدِّ
فــإّن اإلعــالم يقــوم عــىل تلــك الفــروض الرأســاملية، فأصبحــت املنافســة تســود بــني مختلــف املؤسســات 
ــط  ــذا يرتب ــة، وه ــاهمني يف املؤسس ــالك واملس ــة امل ــىل مصلح ــة ع ــا القامئ ــق أهدافه ــة لتحقي اإلعالمي
ــات  ــة املنتج ــن بقي ــالم ع ــني اإلع ــالف ب ــود اخت ــرار بوج ــع اإلق ــة، م ــة اإلعالمي ــة املؤسس ــط ملكي ــة من بكيفي
املشــاهدين  إىل  إيصالِــه  إىل  يســعى  الــذي  املعــريف  املحتــوى  يخلــق  فاإلعــالم   .))Sullivan, 2014
والجمهــور املُتلقــي، ومــن ثــمَّ فــإّن هــذه املؤسســات تحــاول تجميــع أكــرب عــدٍد منهــم، وبيعهــم اإلعالنــات، 
أو املواقــف السياســية، أو التغــرّيات األيدولوجيــة مــن خــالل تقديــم محتــوى إعالمــّي يتناســب مــع ميــول 
هــذه الجامهــري، ويكــون قــادراً عــىل جذبهــم بشــكٍل أقــوى ِمــاّم تقدمــه املؤسســات اإلعالميــة املناِفســة 

عــىل اســتقطاب الجامهــري.

مشكلة الدراسة 
انطالقــاً ِمــن أّن منــط امللكيــة يؤثــر عــىل املحتــوى اإلعالمــّي يف القنــوات األردنيــة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن 
تضافــر عوامــل ومؤثــرات عديــدة تشــمل القوانــني وتطبيقهــا، وشــكل امللكيــة، ومــا إىل ذلــك، فــإّن الرتكيــز 
عــىل منــط امللكيــة املأمــول، الهــادف إىل تغيــري الســلوك كجــزء مــن منظومــة إعالميــة متكاملــة، يســتدعي 
أيضــاً البحــث يف جملــة األســباب التــي أبقــت تأثــري هــذه األمنــاط دون املســتوى الــذي يســتحق الذكــر. وقــد 
وجــد الباحثــان مــن خــالل اطاّلعهــام عــىل الدراســات التــي توافــرت، وقراءتهــام املتأنيــة ملــا تقدمــه وســائل 
اإلعــالم املتعــددة حــول املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة، أّن هنــاك حاجــًة ماســة إىل دراســة أردنيــة 

تبحــُث يف أثــر منــط امللكيــة عــىل املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة حــول هــذا املوضــوع. 
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أسئلة الدراسة
يكن 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:

الســؤال األول: مــا أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكٍل موضوعــيٍّ يالمــس اهتاممــات 
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــع م ــح املجتم ــف رشائ ــة مختل ــة يف خدم ــوات األردني ــاهمة القن ــا مس ــان: م ــؤال الث الس
ــال؟ ــم باالتص ــر القائ ــة نظ ــن وجه ــم م ــع اهتاممه ــب م ــّي يتناس ــوى إعالم ــج ومحت برام

الســؤال الثالــث: مــا دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك يف عمــل املُحرِّريــن ونوعيــة الربامــج 
املقدمــة يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟

ــة مــن  ــوات األردني ــوى اإلعالمــّي يف القن ــة املحت ــع: مــا مــدى اهتــامم اإلعالميــني مبصداقي ــؤال الراب الس
وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟

أهمية الدراسة
أوال: األهميــة العلميــة : تكتســب هــذه الدراســة أهميّتهــا مــن أنهــا تُعــّد إحــدى الدراســات اإلعالميــة الحديثــة 
التــي مل تتــم دراســتها أو بحثهــا )حســب علــم الباحثــنْي( إال يف نطــاٍق محــدود يف مجــال منــط امللكيــة 
واملحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة، ومــن ثــمَّ فــإّن أهميــة هــذه الدراســة تكمــن يف تناولهــا املحتــوى 
ــاط  ــذه األمن ــة ه ــني لدراس ــود الباحث ــر وتكامــل جه ــي تســتدعي تضاف ــة، والت ــوات األردني ــي يف القن اإلعالم
ــة  ــة يف مجــال منــط امللكي ــة للكتاب ــة وضــع أســس علمي ــة مــن إمكاني وتحليلهــا، كــام تتضــح هــذه األهمي

واملحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة بشــكل موضوعــيٍّ وُمتــزن.
ثانيــا: األهميــة العمليــة : تكشــف الدراســة عــن الجوانــب اإليجابيــة أو الســلبية يف املحتــوى اإلعالمــّي 
املقــدم يف القنــوات األردنيــة، كذلــك مــدى ارتقــاء هــذا املحتــوى إىل مســتوى املكانــة التــي تحتلهــا 
الجوانــب املتعلقــة بنمــط امللكيــة يف املجتمــع األرديّن، ومــام يعطــي هــذه الدراســة أهميــًة مضافــة أنهــا 
تســهم يف تســليط الضــوء عــىل القنــوات األردنيــة بشــكل عــاّم، واملحتــوى اإلعالمــّي بشــكٍل خــاّص الــذي 
يعــّد مصــدراً جديــداً يكــن االعتــامد عليــه لغايــات تطويــر املحتــوى اإلعالمــّي، ومــن القضايــا التــي تحظــى 

باهتــامم الجمهــور األرديّن.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:

ــات  ــس اهتامم ــيٍّ يالم ــكٍل موضوع ــا بش ــة القضاي ــرح ومناقش ــة يف ط ــط امللكي ــر من ــىل أث ــرف ع 1- التع
ــال. ــم باالتص ــر القائ ــة نظ ــن وجه ــة م ــوات األردني ــور يف القن الجمه

2- الكشــف عــن مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــالل تقديــم برامــج 
ومحتــوى إعالمــّي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.

3- بيــان مــدى تدّخــل مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك يف عمــل املُحرِّريــن ونوعيــة الربامــج املقدمــة 
يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.

4-بيــان مــدى إيــالء اإلعالميــني االهتــامم مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمــّي يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة 
نظــر القائــم باالتصــال.
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حدود الدراسة
ن. -1 الحدود املكانية: القنوات التلفزيونية الفضائية األردنية يف مدينة عامَّ

-2 الحــدود الزمانيــة: تــم إنجــاز هــذه الدراســة خــالل الفــرتة الواقعــة مــا بــني شــهر كانــون ثــاين 2019 ولغايــة 
شــهر نيســان 2019م.

-3الحــدود البرشيــة: اختــار الباحثــان اإلعالميــنَي العاملــنَي يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة 
ــغ عدُدهــا ثــالَث عــرشَة محطــة، تبــث مــن خــالل Playout Equipment، و ــة عــاّمن، البال الخاّصــة يف مدين
fiber Optics، وعــن طريــق اإلنرتنــت، ومحطــة واحــدة تبــث مــن خــارج األردّن، واختــار الباحثــان قنــايتْ: )رؤيــا، 

ــة(. واململك

تعريف مفاهيم الدراسة
منــط امللكيــة: هــو شــكل مــن الحكــم والتملــك، لــه خصائــص معينــة، تتعلــق بنمــط اإلنتــاج الــذي 	 

يفــرض رشوطــه عــىل هــذا الشــكل يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة.
املحتــوى اإلعالمــّي: مضمــون الرســائل اإلعالميــة التــي يريــد منهــا املُرِســل )القنــوات التلفزيونيــة 	 

الفضائيــة األردنيــة( أْن تصــل إىل املســتقبل. 
ــن 	  ــٍص م ــىل ترخي ــت ع ــي حصل ــة الت ــون الخاّص ــوات التلفزي ــات وقن ــي محط ــة: ه ــوات األردني القن

قبــل هيئــة اإلعــالم املــريّئ واملســموع األردنيــة بنــاء عــىل نظــام هيئــة اإلعــالم املــريئ واملســموع 
األردنيــة رقــم 162 لعــام 2003، والتــي دمجــت مــع دائــرة املطبوعــات والنــرش بهيئــٍة واحــدٍة تحــت 
اســم: هيئــة اإلعــالم األرديّن يف منتصــف عــام 2014. وهــذه املحطــات تقــوم بالعمــل مــن خــالل 
وجــود اســتوديوهاٍت لهــا يف األردن، وتبــث مــن خــالل األقــامر الصناعيــة كمحطــات تلفزيونيــة 
ومحطــات إذاعيــة تبــث مــن خــالل موجــة FM، والتــي حصلــت عــىل تراخيــص تُخوِّلهــا ِببَــثِّ برامجهــا 

عــرب تلــك املوجــات، وتغطــي مناطــق األردّن.

اإلسناد النظري للدراسة
نظرية حارس البوابة

حســب نظريــة حــارس البوابــة فــإنَّ املعلومــات التــي تتضمنهــا رســالة املؤسســة اإلعالميــة متــر مــن خــالل 
عــدٍد مــن املراحــل، حيــث إنهــا تنتقــل مــن مصــدر الرســالة إىل ُمتلقيهــا، وهــذه املراحــل تشــبه املــرور 
بسلســلة تتكــّون مــن عــدٍد مــن الحلقــات، وأّن مقــدار هــذه املعلومــات التــي تخــرج مــن بعــض الحلقــات، أو 
األنظمــة، أكــرث مــام قــد يدخــل فيهــا؛ لذلــك تســمى )أجهــزة تقويــة(، ففــي كل حلقــة يوجــد أحــُد األفــراد لــه 
الحــّق يف تقريــر مــا إذا كانــت الرســالة التــي مــرت عليــه وتلقاهــا ســوف يقــوم بنقلهــا، أو لــن يقــوم بنقلهــا، 
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 التغيــريات والتعديــالت عــىل املعلومــات الــواردة يف 
الرســالة؛ فحراســة البوابــة تعنــي: الرقابــة عــىل مــكاٍن اســرتاتيجيٍّ يف سلســلة االتصــال، بحيــث يكــون للحارس 
الحــق ويتلــك الســلطة يف اتخــاذ القــرارات فيــام ســوف يــّر عليــه مــن خــالل البوابــة التــي يقــوم بحراســتها، 
ومــن ثــمَّ فــإّن 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 ســاعدْت عــىل تثبيــت 
فكــرة أّن مضمــون ومحتــوى الرســالة اإلعالميــة يتعــرّض للعديــد مــن نقــاط التفتيــش والفحــص والتمحيــص 
ــط  ــوى تحي ــر بق ــة تتأث ــذه العملي ــتهَدف، وه ــور املُس ــو الجمه ــا نح ــري فيه ــي يس ــة الت ــالل الرحل ــق خ والتدقي
بحــارس البوابــة، وأنهــا خــالل الرحلــة التــي تقــوم املــادة املعروضــة يف الرســالة اإلعالميــة بقطعهــا لتصل إىل 
جمهورهــا املُســتهَدف متــّر بعــدٍد مــن النقــاط، أو البوابــات التــي تتــم يف كلٍّ منهــا اتخــاذ القــرارات املتعلقــة 
مبــا يجــب أْن يتــمَّ دخولــه، ومــا يجــب أْن يتــمَّ إخراُجــه، فكلــام تعــددت وتنوعــت املراحــل التــي تقطعهــا الرســالة 
اإلعالميــة لــي يتــم نرشهــا يف الوســيلة اإلعالميــة، تــزداد املراحــل التــي يصبــح فيهــا التقريــر بالســلطة التــي 
ينبغــي عــىل الشــخص اتخــاذ القــرار بنقــل الرســالة اإلعالميــة باألســلوب نفســه، أو يقــرر القيــام بإدخــال بعــض 
التعديــالت؛ لذلــك فــإّن النفــوذ الــذي يتمتــع بــه األشــخاص الذيــن يقومــون بــإدارة تلــك البوابــات، ومــا هــي 
القواعــد التــي يجــب تطبيقهــا عــىل الرســالة اإلعالميــة، ومــن هــي الشــخصيات التــي لهــا الحــق والســلطة يف 

التقريــر عــىل انتقــال املعلومــات التــي تتضمنهــا الرســالة اإلعالميــة.

الدراسات السابقة
Mass Media and Adolescence in the late 1980’s   :بعنوان )Sharon, 2003( دراسة

هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل واقــع تأثــري وســائل اإلعــالم يف الثامنينيــات عــىل الشــباب، حيــث 
اتضــح أن الشــباب يتعاملــون مــع وســائل اإلعــالم - عــىل اختــالف أنواعهــا - بدرجــة كبــرية، كــام أّن اتصالهــم 
مبســؤوليها يتــم بســهولٍة ويـُـْر، وبيّنــت نتائــج الدراســة أيضــاً أّن وســائل اإلعــالم تعّد مصــدرا أساســياً وهاماً 
للمعلومــات يف األمــور االجتامعيــة املتعــددة، وقــد أبــدت الفتيــات عــدم رضاُهــّن عــن الصــورة التــي تنقلهــا 
وســائل اإلعــالم عــن املــرأة بشــكٍل عــاّم. وتبــني أن هــذه الفئــة تتميــز بحامســها لإلســهامات اإليجابيــة التــي 
تقدمهــا وســائل اإلعــالم، وقــد اتفقــت عــىل أّن هــذه الوســائل تقــدم معلومــات مفيــدة، كــام أنهــا تعكــس 

. الصــورة الذهنيــة واالجتامعيــة املحبــذة للمبحوثــني، وهــو شٌء ُممِتــٌع وُمَســلٍّ

ــة  ــة اإلخباري ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــىل القن ــامد ع ــني االعت ــة ب ــوان: العالق ــد، )2010(، بعن ــة أحم دراس
العربيــة ومســتوى املعرفــة بالقضايــا الداخليــة لــدى الجمهــور املــري واتجاهاتــه نحوها: دراســة َمْســحية
العربيــة  اإلخباريــة  الفضائيــة  التلفزيونيــة  القنــوات  عــىل  االعتــامد  بــني  العالقــة  الدراســة  تناولــت هــذه 
ــح  ــقني: األول مس ــة ذات ش ــي دراس ــصي، وه ــور امل ــدى الجمه ــة ل ــا الداخلي ــة بالقضاي ــتوى املعرف ومس
محتــوى الربامــج، والثــاين مســح جمهــور وســائل اإلعــالم، حيــث اعتمــدت عــىل منهــج تحليــل املحتــوى 
واملنهــج الوصفــّي، ويف جانبهــا الوصفــي متــت الدراســة عــىل عينــة مكّونــة مــن 458 مفــردة مــن الجمهــور 
املــصّي، وكانــت أهــم نتائجهــا أّن مــا نســبته %57 مــن أفــراد العينــة تــرى أّن قنــاة الجزيــرة تعالــج القضايــا 
، و%30 مــن العينــة قالــوا: إنهــا تعالُجهــا بشــكٍل إيجــايبٍّ، وجــاء دافــع الفهــم  الداخليــة يف مــص بشــكٍل ســلبيٍّ
يف مقدمــة دوافــع االعتــامد عــىل قنــايت الجزيــرة والنيــل لألخبــار عيّنتــي الدراســة التحليليــة، وذلــك بنســبة 
%73،8، ثــم دافــع التوجيــه بنســبة %43،4. كــام أّن نصــف املبحوثــني تبلــغ كثافــة مشــاهدتهم للقنــوات 
الفضائيــة اإلخباريــة العربيــة نســبة متوســطة، ومــا يقــارب ثلثهــم كانــت كثافــة مشــاهدتهم للقنــوات 

ــة. ــج الحواري ــق بالربام ــاهدة تتعل ــة، وهــذه الكثافــة يف املش ــة قليل ــة العربي ــة اإلخباري الفضائي
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دراسة )Hamm, 2010( بعنوان:
Middle school students’ science texts box، Television and No clear war Issues
ــي  ــة الت ــا العلمي ــم القضاي ــة بأه ــف الطلب ــون يف تعري ــىل دور التلفزي ــرف ع ــة إىل التع ــذه الدراس ــت ه هدف
تهمهــم، وقــد أجريــت الدراســة عــىل عيّنــة مكّونــة مــن 100 طالــٍب مــن مراحــل التعليــم املختلفــة يف واليــة 
كاليفورنيــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وقــد بيّنــت نتائــج هــذه الدراســة أّن التلفزيــون هــو أكــرث مصــادر 
املعلومــات للطلبــة املبحوثــني يف هــذه املراحــل بالنســبة ملوضوعــاٍت معينــة، مثــل: الخطــر النــووّي، 
ومــرض اإليــدز، واملجاعــة يف العــامل، وتلــّوث امليــاه والبيئــة، حيــث إّن الكتــب املدرســية ال تخصــص ســوى 
%2 مــن حجمهــا ملعالجــة هــذه املواضيــع. كــام تبــنّي أّن البــث املبــارش ســاهم يف خلــق واقــعٍ إعالمــيٍّ جديٍد 
عــىل الصعيــد الكــويّن، إذ أخــرج املشــاهدين مــن االنكفــاء حــول الربامــج املقدمــة، وفتــح لهــم بدائــل واســعة 
لتجســيد أذواقهــم وميوالتهــم، وقــد شــكلت الفضائيــات جــزءاً مــن هــذا الواقــع مبــا تضّمنتــه مــن محتويــاٍت 

إعالميــٍة وثقافيــٍة ُمتنّوعــة.

دراسة عيل، )2016(، بعنوان: منط وسائل اإلعالم العراقية وتأثريها عىل األداء اإلعالمّي 
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل تأثــري منــط وســائل اإلعــالم العراقيــة عــىل األداء اإلعالمــي بشــقيه: 
الرســمّي، والخــاّص، حيــث تبــنّي أّن املامرســة اإلعالميــة يف العــراق تســوُدها الفــوىض، وعــدم وضــوح 
الرؤيــا، مــع غيــاٍب واضــٍح للمهنيــة الســليمة ناجــٍم عــن عــدم تفعيــل األنظمــة والترشيعــات والضوابــط 
ومواثيــق الــرشف اإلعالمــّي التــي تضبــط األداء واملامرســة اإلعالميــة، كــام تبــنّي مــن خــالل الدراســة أّن 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يف العــراق تفتقــر إىل وجــود الضوابــط األخالقيــة يف املامرســة اإلعالميــة، 
وهــي تُعــبُّ مــن أجنــدات سياســية وممولــة مــن الخــارج، وهــي تركــز يف خطابهــا اإلعالمــّي عــىل موضوعــاٍت 
ســلبيٍة وإثــارة؛ لتحقيــق بعــض املكاســب السياســية، كــام تســعى إىل تحقيــق أهــداف غــري عراقيــة. كــام أن 
منــط ملكيــة وســائل اإلعــالم يؤثــر يف تنــاول قضايــا الــرأي العــاّم والحريــات التــي تتمتــع بهــا وســائل اإلعــالم، 

وهــذا الجانــب يكــون لصالــح منــط امللكيــة الخاصــة عــىل حســاب منــط امللكيــة العامــة.

دراســة أحمــد، )2017(، بعنــوان: اتجاهــات جمهــور وســائل اإلعــالم يف البحريــن نحــو املعالجــة واملحتــوى 
اإلعالمــي للقضايــا االقتصاديــة

اإلعالمــي  واملحتــوى  املعالجــة  نحــو  البحريــن  يف  اإلعــالم  وســائل  جمهــور  اتجاهــات  الدراســة  تناولــت 
للقضايــا االقتصاديــة مــن خــالل منهــج املســح بالعينــة للجمهــور البحرينــي، ومــن خــالل عينــة قوامهــا 
ــرب  ــة ع ــة االقتصادي ــورات األزم ــوا تط ــة تابع ــة الدراس ــي عيّن ــة أّن ثلث ــج الدراس ــرز نتائ ــت أب ــردة. وكان 400 مف
ــوا  ــة تابع ــراد العين ــث أف ــة، وأّن ثل ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــون والقن ــا التلفزي ــة، وتاله ــف املطبوع الصح
ــاهدة  ــة مش ــكال الربامجي ــرث األش ــار أك ــرشات األخب ــاءت ن ــرى، وج ــالم أخ ــائل إع ــرب وس ــة ع ــة االقتصادي األزم
ــواد  ــالم وامل ــجيلية، كاألف ــواد التس ــاً امل ــة، وثالث ــج الحواري ــا الربام ــة، تلته ــة االقتصادي ــم لألزم يف متابعته
الوثائقيــة التــي أنِتجــت بشــأن األزمــة. وأظهــرت الدراســة أّن ثلــث عيّنــة الدراســة قــد تابعــوا األزمــة االقتصاديــة 
عــرب اإلذاعــات املختلفــة، وأّن نــرشات األخبــار جــاءت أوالً مــن حيــث أكــرث األشــكال الربامجيــة تفضيــالً لديهــم، 

ــّدة مســبقاً عــن األزمــة.  ــر املُع ــة، تلتهــا املــواد املســجلة والتقاري ــّم الربامــج الحواري ث
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ما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
1- تتنــاول الدراســة الحاليــة جانبــاً مهــامً مــن األدوار التــي تضطلــع بهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة، وهــي 
املتعلقــة بأثــر منــط امللكيــة عــىل املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة؛ ونظــراً لقلــة االهتــامم بالبحــث 
يف هــذا املجــال فــإّن هــذه الدراســة تعــّد إســهاماً جــاداً يف تحقيــق إضافــة علميــة، ويف كونهــا مــن أوائــل 

الدراســات -حســب علــم الباحثــني- يف هــذا املجــال يف األردّن.
2- تتميــز هــذه الدراســة بتناولهــا موضــوع أثــر منــط امللكيــة عــىل املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة، 
وذلــك مــن خــالل دراســة ميدانيــة يف قنــايت: )رؤيــا، واململكــة(، وتعــّد هــذه الدراســة مــن الدراســات التــي 
ــتطلعت وجهــات نظــر  ــان أبعــاداً ومجــاالت مختلفــة عــن الدراســات الســابقة، وبأنهــا اس ــاول فيهــا الباحث تن

اإلعالميــني.

اإلطار النظري
منط امللكية

لقــد أدت أمنــاط امللكيــة والتطــور التكنولوجــي يف وســائل االتصــال يف العــص الحديــث وتعددهــا وســهولة 
التعامــل معهــا وانتشــارها إىل أْن أصبحــت العالقــة بــني الجمهــور وتلــك الوســائل أكــرث قــوة، وارتفعــت وتــرية 
اســتخدامها مــن قبلهــم يف أّي وقــت وأّي مــكان، وأعطــى هــذا التطــور التكنولوجــي تلــك الوســائل قــدرات 
فنيــة عاليــة ســاعدتها عــىل القيــام بعملهــا يف ســهولة ويــر، ويف الوقــت نفســه فــرض عليهــا أْن تقــدم 
التنــوع واالختــالف يف  إن   .)2013 )العيســاىن،  عاليــة  بحرفيــة وموضوعيــة وفنيــة  تغطياتهــا اإلعالميــة 
ــة  ــاط امللكي ــن أمن ــاً م ــرز منط ــاج يف ــط إنت ــكل من ــاج؛ ف ــط اإلنت ــالف يف من ــود إىل االخت ــة يع ــاط امللكي أمن
املتعــددة تخضــع لــه لتوفــر إنتاجيتــه وطريقــة عملــه, وقــد كان االســتقرار املصاحــب للملكيــة الخاصــة بدايــة 
ــز(  ــدك إنجل ــتناداً إىل )فري ــايل، واس ــت الح ــه  يف الوق ــي علي ــا ه ــت إىل م ــى وصل ــات حت ــكيل املجتمع تش
و)كارل ماركــس( فقــد مــر التاريــخ بعــدد مــن األمنــاط اإلنتاجيــة، ومــن هــذه األمنــاط التــي مــرت بهــا البرشيــة: 
ــاج اإلقطاعــّي، وأخــرياً  ــاج اآلســيوّي، ومنــط اإلنت ــودّي، ومنــط اإلنت ــاج العب ــة، ومنــط اإلنت املشــاعية البدائي

منــط اإلنتــاج الرأســاميّل )حافــظ، 2013(.
ــة  ــط ملكي ــاّص، ومن ــة الخ ــط امللكي ــا: من ــن أهمه ــة، م ــاط للملكي ــدة أمن ــراز ع ــم إف ــاملية ت ــل الرأس ويف ظ
الدولــة، ويعتمــد منــط امللكيــة الخــاّص عــىل مراكمــة األمــوال والربــح واملنافســة ومحاولــة االحتــكار، أمــا 
ــة الدولــة فيعتمــد عــىل أن مؤسســات الدولــة هــي مــن متلــك أدوات اإلنتــاج وتســتثمر فيهــا  منــط ملكي
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 فيــام 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 
درجــاٍت عاليــة مــن املوضوعيــة والحرفيــة واألداء الفنــي متّكنهــا مــن الوصــول إىل جمهورهــا بــني زخــم 

ــروش، 2014(. ــل )ب ــه مثي ــبق ل ــي مل يس إعالم
وقــد ظهــرت امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلعــالم وتأثــري هــذه امللكيــة عــىل األداء اإلعالمــي 
ــرن  ــن الق ــعينيّات م ــة يف التس ــامر الصناعي ــالق األق ــع انط ــة م ــة الخاص ــة الفضائي ــوات التلفزيوني يف القن
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العرشيــن املــايض، إذ إّن اإلعــالم بشــكل عــاّم يحمــل محتــوًى ومضمونــاً مكّونــاً مــن عــدة رســائل يــراد مــن 
ــوة  ــاهدين؛ ألن ق ــني واملش ــن املتابع ــدد م ــرب ع ــع أك ــراد تجمي ــة ي ــداف، يف البداي ــدة أه ــق ع ــا تحقي خالله
املؤسســة اإلعالميــة الفعليــة تكــون بقــدر مــا تحصــد مــن أعــداد املشــاهدين، وهــذا الهــدف ثابــت بــني جميع 
املؤسســاّت، ولكــن تختلــف باقــي األهــداف باختــالف األمنــاط، وينعكــس هــذا االختــالف عــىل املضمــون 

واملحتــوى اإلعالمــّي )العيســاىن، 2013(.
تعــّد امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلعــالم مــن اقتصاديــات اإلعــال،م وحقــالً مــن حقــول الدراســات اإلعالميــة 
التــي تهتــم بالجوانــب االقتصاديــة لإلعــالم، وهــو فــرع مــن فــروع االقتصــاد التطبيقــّي الــذي يقــوم بدراســة 
عوامــل اإلنتــاج واالســتهالك والتوزيــع، وكل مــا لــه عالقــة بالتمويــل واالســتثامر والنفقــات والتكاليــف 
واإليــرادات واألســعار ملحتويــات وســائل اإلعــالم، أي أّن اإلعــالم اليــوم يخضــع للرأســاملية ومــا أفرزتــه مــن 

تعــّدد يف أمنــاط امللكيــة )عــي، 2016(. ومــن أمنــاط امللكيــة مــا يــأيت:
أوالً: ملكية الدولة: تقسم إىل ثالثة أقسام، هي: )حافظ، 2013( و )بدر، 2016(

1-امللكيــة املبــارشة للدولــة: أي أّن الوســيلة اإلعالميــة تكــون مملوكــة بشــكل مبــارش للدولــة، وتتبــع لهــا يف 
كل ش؛ فالحكومــة تكــون مســيطرة عــىل الوســيلة بشــكل تــاّم، وتتــوىل إدارتهــا، وتقــوم بتعيــني املوظفــني 
ــر اإلعــالم يف الحكومــة، أو رئيــس الوســيلة  واإلداريــني واملُحرِّريــن واإلعالميــني والفنيــني، فمــن خــالل وزي

اإلعالميــة املعــنّي مــن الحكومــة، يتــم تحديــد السياســة التحريريــة، والتحكــم يف املحتــوى اإلعالمــّي.
2-امللكيــة غــري املبــارشة للدولــة: ويف هــذا النــوع مــن امللكيــة يكــون متثيــل الدولــة يف شــكل هيئــة غــري 
ــة  ــالت الحكوم ــون تدخ ــث تك ــالم، حي ــائل اإلع ــىل وس ــوىل اإلرشاف ع ــة تت ــة منتخب ــون هيئ ــد تك ــة، ق حكومي
ــة،  ــة والتحكــم يف املحتــوى اإلعالمــي للوســيلة اإلعالمي ــد السياســة التحريري بشــكل غــري مبــارش يف تحدي
والحكومــة هــي التــي تقــوم بتحديــد التعيينــات يف اإلدارة العليــا بشــكٍل غــري معلــن، يف الوقــت الــذي يكــون 

فيــه للوســيلة اإلعالميــة كيــان خــاّص، وشــخصية اعتباريــة قانونيــة مســتقلة، وميزانيــة خاصــة بهــا.
3-الخدمــة العامــة: وهنــا تكــون امللكيــة للدولــة، ولكــن تكــون الوســيلة اإلعالميــة مســتقلة اســتقالالً تامــاً 
عــن النظــام الســيايس، مثــل منــوذج مؤسســة الخدمــة العاّمــة لقنــاة الـــ »يب يب يس ”BBC  يف اململكــة 
ــن لهــا الحاميــة مــن التحكم  املتحــدة، التــي متتلــك درجــة كبــرية مــن االســتقاللية عــن الدولــة التــي بدورهــا تؤمِّ

الســيايّس املبــارش.
ثانيــاً: امللكيــة الخاصــة: وتعنــي أّن الوســيلة اإلعالميــة تكــون مملوكــة لفــرٍد، أو ألفــراٍد بشــكل مبــارش، أو مــن 
خــالل امتــالك األســهم, ويف أغلــب األوقــات يكــون الغالــب عــىل اإلعــالم الخــاّص الطابــع الربحــّي، وكمثــال 
  Corporation News عــىل ذلــك: يتلــك شــخص يدعــى )روبــرت مــردوخ( نســبة كبــرية مــن أســهم رشكــة
التــي تعــّد ثــايَن أكــرب مجموعــة إعالميــة يف العــامل، وهــي تقــوم بنــرش الكتــب، وتعمــل عــىل إنتــاج األفــالم، 
وإصــدار املجــالت، وهــي متتلــك محطــات فضائيــة تبــث مــن مواقــع مختلفــة، وتقــوم بإنتــاج الربامــج 

التلفزيونيــة، ومتــارس عــدداً كبــرياً مــن الوظائــف واألنشــطة اإلعالميــة )عــي، 2016(.
ثالثــاً: امللكيــة الحزبيــة: وتعنــي أْن يتلــك الوســيلة اإلعالميــة حــزٌب ســيايسٌّ يعتنــق فكــراً سياســياً معينــاً، أو 
مذهبــاً أيديولوجيــاً محــدداً، أو يكــون ذا اتجــاٍه خــاٍص، ويف هــذا النمــط تكــون املَهّمــة األساســية للوســيلة 
اإلعالميــة القيــام برتويــج أفــكار الحــزب، والدفــاع عــن املواقــف والسياســات التــي يعتنقهــا أفــراده، وكمثــال 
الصينــّي  الشــيوعّي  للحــزب  اململوكــة   People’s Daily اليوميــة »الشــعب  صحيفــة  تبــدو  ذلــك  عــىل 
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)العيســاىن، 2013(
رابعــاً: ملكيــة العاملــني يف وســائل اإلعــالم: ومنــط ملكيــة العاملــني يف وســائل اإلعــالم يلجــأ إليهــا 
ــية  ــد الفرنس ــة اللومون ــك صحيف ــىل ذل ــة ع ــح األمثل ــن أنج ــهم، وم ــا بأنفس ــن يتلكونه ــون، والذي الصحفي

التــي مــرت مبراحــل عديــدة أوصلتهــا يف النهايــة إىل هــذا النــوع مــن امللكيــة )بــدر، 2016(.
ــة: تقــوم عــىل أســاس وجــود أعــداد كبــرية مــن أصحــاب األمــوال واملســاهمني  ــة التعاوني خامســاً: امللكي
يف الوســيلة اإلعالميــة يتلكــون أرصــدة صغــرية، ويقومــون بانتخــاب أعضــاء الجمعيــة العموميــة، وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة، وهــذا النمــط مــن امللكيــة يحافــظ عــىل أداء الوســيلة اإلعالميــة بعيــداً عــن التأثــري عــىل 
اســرتاتيجية املالــك املحــّدد، أو عــدد قليــل مــن املمُــاّلك، كــام أن زيــادة عــدد املالكــني مــع ازديــاد دور 
الجمعيــة العموميــة يزيــد مــن قــدرة وســائل اإلعــالم عــىل مواجهــة ضغــوط الســلطة الحكوميــة، ومــن 
ــة  ــر وكال ــالم تظه ــائل اإلع ــة لوس ــة التعاوني ــال امللكي ــدويل يف مج ــتوى ال ــىل املس ــة ع ــات الناجح التطبيق
االسيوشــيتدبرس، التــي تعــّد وســيلة إعالميــة مــن أكــرث الوســائل محافظــة عــىل قيمهــا املهنيــة، والجــدوى 

االســتثامرية، وتعكــس مصالــح مالكــني ومســاهمني متنّوعــني )عــي، 2016(.
ويــرى الباحثــان أّن أمنــاط ملكيــة اإلعــالم 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 بــني نــوع النمــط ونــوع األهــداف.
محتوى الرسائل اإلعالمية 

تعــّد الرســالة اإلعالميــة أحــَد األركان األساســية يف عمليــة االتصــال؛ فهــي التــي تربــط بــني الحقائــق والواقــع 
الــذي يعيشــه الفــرد وبــني مصالحــه املبــارشة، فالرســالة اإلعالميــة تعــرب عــن األهــداف املــراد الوصــول إليهــا 
بطريقــة ســهلة وواضحــة، وتصــل إىل الجمهــور املســتهدف بيــر وســهولة، وتؤثــر يف الصــورة املنشــودة، 
فهنــاك عنــصان رئيســان يتــم االعتــامد عليهــام يف برامــج وســائل اإلعــالم، وهــام: القائــم بعمليــة االتصــال، 
 Ronald & Maxwell,( والرســالة اإلعالميــة التــي تســعى إىل تحقيــق األثــر األكــرب يف الجمهــور املســتهدف
2017(. ومــن ثــمَّ فــإّن دراســة أثــر منــط امللكيــة عــىل املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ال شــك أنهــا 
مســألة مهمــة، إذ أشــار الباحثــون الذيــن اهتمــوا بدراســة العالقــة بــني منــط امللكيــة واملحتــوى اإلعالمــي 
ــا، إىل رضورة  ــم الجمهــور لهــذه القضاي ــا املتنوعــة واملعروضــة بوســائل اإلعــالم وتقيي لألحــداث والقضاي
تخطّــي الرتكيــز واالهتــامم بدراســة حجــم التغطيــة اإلعالميــة للمواضيــع املثــارة، واالنتقــال إىل دراســة 

القضايــا ذاتهــا، وكيفيــة معالجــة وســائل اإلعــالم لهــا )عبداللطيــف، 2014(.
ومــع تقــّدم التقنيــة والتطــور اإلعالمــي املعارصيــن قامــت الــدول والــرشكات بإنشــاء محطــات إذاعيــة 
وقنــوات تلفزيونيــة وفضائيــة متخصصــة أخــذت توجــه موادهــا إىل جمهورهــا بفعــل دافــع: االهتــامم، 
والهوايــة، واملهنــة، والتخصــص. وهكــذا أنشــئت قنــوات تلفزيونيــة تراثيــة موجهــة، وأخــرى إخباريــة، وأخــرى 
رياضيــة، وفكريــة، وأدبيــة، انتهجــت منطــاً معينــاً يف عــرض مختلــف موادهــا، حيــث إن األهميــة املتزايــدة 
للقنــوات الفضائيــة، ال ســياّم يف مجــال نقــل وتــداول املعلومــات، يــربر القيــام  بالدراســات واألبحــاث 

العلميــة التــي تتنــاول الــدور االتصــايل لهــذه الفضائيــات )الصــادق، 2016(.
تأثري منط امللكية عىل املحتوى اإلعالمي

ــا  ــي تطرحه ــات الت ــا واملوضوع ــي يف القضاي ــوى اإلعالم ــوع املحت ــكل ون ــىل ش ــر ع ــة يؤث ــط امللكي إن من
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مضامينهــا، ســواء كانــت السياســية أو االقتصاديــة أو االجتامعيــة، حيــث إن طــرح هــذه املضامــني يف 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يكــون بشــكل أفضــل مــن طرحهــا يف القنــوات الرســمية التــي تلجــأ إىل 
ــىل  ــج ع ــث الربام ــا بب ــوم فيه ــي تق ــرتات الت ــن الف ــا ضم ــي تتناوله ــج الت ــث للربام ــات الب ــة يف عملي النمطي
ــائل  ــا وس ــع به ــي تتمت ــات الت ــاّم والحري ــرأي الع ــا ال ــاول قضاي ــر يف تن ــة يؤث ــط امللكي ــام أّن من ــاتها، ك شاش
اإلعــالم، وهــذا الجانــب أيضــاً يكــون لصالــح منــط امللكيــة الخاصــة عــىل حســاب منــط امللكيــة العامــة 
الخاصــة  الفضائيــة  التلفزيونيــة  القنــوات  أّن املحتــوى واملضمــون يف  بالذكــر  والجديــر   .)2016 )بــدر، 
ــا إعالميــة لتحقيــق مصالــح خاصــة، وتكــون كاســتجابة إىل بعــض الضغــوط التــي  تطــرح معالجــات وقضاي
متــارس عليهــا مــن املالكــني وأصحــاب رؤوس املــال واملعلنــني، وتــأيت أيضــاً كتلبيــة ملتطلبــات األحــزاب 
واالتجاهــات السياســية التــي تؤيدهــا، لذلــك يقتــص، بــل ينحــر، التأثــري عــىل عــدد محــدود من الشــخصيات 
املكــررة التــي تنســجم مــع سياســاتها يف تحريــر املــادة اإلعالميــة التــي تقــوم بتحريرهــا، كــام أثــرت طريقــة 
جــذب اإلعالنــات لصالــح القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة، فأصبــح املعلنــون والفاســدون يف 
املؤسســات الحكوميــة يارســون ضغوطــاً عــىل هذه القنــوات، ويتدخلون بشــكل مبــارش يف املوضوعات 
املطروحــة، ويف تحديــد شــخصية الربنامــج وضيوفــه، وهــذا مــا دفــع إىل أْن 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 للجامهــري، وذلــك عــىل حســاب املســتوى املهنــي اإلعالمــي، وهــذا ناتــج عــن ازديــاد حــدة املنافســة 
بــني هــذه القنــوات، كــام أّن 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، أّدى 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 عــىل املنهــج الوصفــي القائــم عــىل دراســة الحقائــق الخاصــة بطبيعــة الظاهــرة، أو 
مجموعــة مــن األفــراد، أو مجموعــة مــن األحــداث، أو األوضــاع املتعلقــة بتصويــر وتحليــل وتقويــم خصائص 

الظاهــرة ملعرفــة املتغــريات التــي تتســبب يف حــدوث الظاهــرة )الغرايبــة، 2012(.
مجتمع الدراسة والعينة

يتكــّون مجتمــع الدراســة مــن )13( قنــاة خاصــة يف األردن، حيــث تــم التعامــل مــع عينــة مــن أفــراد الظاهــرة 
املقصــود دراســتها وهــم اإلعالميــون القامئــون باالتصــال، مثــل: املحرريــن واملذيعــني واملصوريــن يف 
ــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية  قنــايت: )رؤيــا، واململكــة(. وتــم توزيــع االســتبانات يف القناتــني عــىل عيّن
مــن اإلعالميــني األردنيــني العاملــني يف قنــايت: )رؤيــا، واململكــة(، البالــغ عددهــم حــوايل )140( مســتجيباً، 
إذ تــم توزيــع االســتبانات عــىل الجميــع، أي تــم توزيــع )140( اســتبانة، وتــم اســرتداد )108( اســتبانة بنســبة 
)%77.1(، ومــن خــالل فــرز االســتبانات تــّم اســتبعاد )4( اســتبانات غــري صالحــة للتحليــل، وبذلــك اســتقرت 
العينــة عــىل )104( مســتجيبني، يعملــون يف قنــايت: )رؤيــا، واململكــة( املشــمولتني بالدراســة، والتــي 

ــل، وبنســبة )74.3%(. خضعــت إىل التحلي
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أداة الدراسة والصدق والثبات
أســاتذة  عــىل  وتــم عرضهــا  أهدافهــا،  تحقيــق  أجــل  الحاليــة مــن  للدراســة  اســتبانة خاصــة  تــم تصميــم 
متخصصــني باإلعــالم والصحافــة واإلحصــاء؛ للحكــم عــىل مــدى صالحيتهــا كأداة لجمــع البيانــات، وبعــد 
االســرتجاع تــم إجــراء التعديــالت املقرتحــة مــن املحكِّمــني واألســاتذة املختصــني، كذلــك تــم اســتخدام 
معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا، وقــد بلغــت درجــة اعتامديــة هــذه االســتبانة )%94.5(، وهــي نســبة ممتــازة 

العتــامد 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 اإلعــالم، واملجــالت والدوريــات املتخصصــة، والنــرشات واملــواد العلمية، 
تبحــث يف منــط امللكيــة واملحتــوى  التــي  تلــك  الدكتــوراه، وخاصــة  ورســائل املاجســتري، وأطروحــات 

اإلعالمــي يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة
ثانيــاً: البيانــات األوليــة: وهــي البيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن خــالل الدراســة امليدانيــة باســتخدام االســتبانة 
التــي تــم تصميمهــا لغــرض الدراســة الحاليــة، حيــث تــم توزيعهــا عــىل العينــة يف قنــايتْ: رؤيــا، واململكــة مــن 

خــالل الباحثنْي.
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 )1(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور األول

درجة 
األهمية الرتتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 

الحسايب العبارات م 
رق

ارة
عب

ال
مرتفعة 1 .5256 3.730 تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميــاً 

يهــدف إىل تحســني صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور 1

متوسطة 5 .9529 3.153 تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة محتــوى إعالميــاً يتناســب 
واتجاهــات الــرأي العــاّم للجامهــري 2

متوسطة 4 .9777 3.230
تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميــاً 
تهــم  التــي  القضايــا  ملختلــف  واٍع  عــاّم  رأي  خلــق  إىل  يهــدف 

املجتمــع
3

متوسطة 3 .7920 3.384 تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميــاً 
يهــدف إىل إزالــة أســباب ســوء الفهــم يف عالقتهــا مــع جمهورهــا 4

متوسطة 2 .9754 3.500
تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميــاً 
يهــدف إىل توصيــل رســالة فّعالــة لعملهــا يف أثنــاء نقلهــا إىل 

ــور الجمه
5

متوسطة 6 .9845 3.038
تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميــاً 
يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة التــي مــن شــانها تحقيــق 

النجــاح 
6

متوسطة .6410 3.339 املتوسط العام
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تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــني )3.730– 3.038 ( والعبــارة رقــم )1( التــي تنــص عــىل أن » القنــوات 
ــات  ــف فئ ــدى مختل ــا ل ــني صورته ــدف إىل تحس ــاً يه ــوى إعالمي ــدم محت ــة تق ــة األردني ــة الفضائي التلفزيوني
ــه »  ــىل أنّ ــص ع ــي تن ــم )6( الت ــارة رق ــني أّن العب ــات، يف ح ــطات اإلجاب ــني متوس ــىل ب ــت األع ــور » كان الجمه
تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميــاً يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة التــي 
مــن شــانها تحقيــق النجــاح » كانــت األقــل بــني متوســطات اإلجابــات. أمــا االنحرافــات املعياريــة فــإن القيــم 

املنخفضــة التــي تــم التوصــل إليهــا تشــري إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة ومتشــابهة إىل حــدٍّ مــا. 

املحــور الثــان: مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــالل تقديــم برامــج 
ومحتــوى إعالمــي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.

الجدول )2(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثاين

درجة 
األهمية الرتتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 

الحسايب العبارات م 
رق

ارة
عب

ال

متوسطة 2 .8922 3.500 املحتوى اإلعالمي يف القنوات التلفزيونية الفضائية يساعد 
عىل تشكيل صورة ذهنية إيجابية عنها 7

متوسطة 4 .7967 3.423 يساعد املحتوى اإلعالمي يف أن تكون تصفات الجمهور 
تتوافق مع الربامج املقدمة يف القنوات التلفزيونية الفضائية  8

متوسطة 6 .8600 3.115
تسهم املوضوعات املطروحة واملقدمة يف القنوات 

التلفزيونية الفضائية يف رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى 
الجمهور

9

متوسطة 1 .8889 3.576 يتوافق املضمون واملحتوى اإلعالمي املقدم يف القنوات 
التلفزيونية الفضائية مع مستوى الحدث 10

متوسطة 2 .8004 3.500
تسهم املضامني اإليجابية التي تقدمها القنوات التلفزيونية 

الفضائية يف تغيري مفاهيمي نحو مختلف املواضيع 
املطروحة

11

متوسطة 5 .9251 3.192 يسهم املحتوى اإلعالمي يف تغيري سلويك كجزء من منظومة 
عمل القنوات التلفزيونية الفضائية 12

متوسطة .6775 3.384 املتوسط العام

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــني )3.576 –  3.115 (، والعبــارة رقــم ) 10 ( التــي تنــص عــىل أن » 
املضمــون واملحتــوى اإلعالمــي املقــدم يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يتوافــق مــع مســتوى الحــدث  
» كانــت األعــىل بــني متوســطات اإلجابــات، يف حــني أن العبــارة رقــم )9( التــي تنــص عــىل أنــه »  تســهم 
املوضوعــات املطروحــة واملقدمــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يف رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك 
لــدى الجمهــور » كانــت األقــل بــني متوســطات اإلجابــات، أمــا االنحرافــات املعياريــة التــي تشــري إىل مــدى 
تشــتت قيــم هــذا املتغــري عــن الوســط الحســايب لجميــع الفقــرات، فإنــه يتبــني أن القيــم املنخفضــة التــي تــم 

التوصــل إليهــا تشــري إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة ومتشــابهة إىل حــدٍّ مــا. 
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املحــور الثالــث: دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك عــىل عمــل املحرريــن ونوعيــة الربامــج املقدمــة 

يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.

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

درجة 
األهمية الرتتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 

الحسايب العبارات م 
رق

ارة
عب

ال

متوسطة 1 .9443 4.038 تتجسد أدوار املالكني يف املحطات اإلعالمية يف إظهار رؤية 
واسرتاتيجيات القناة  13

متوسطة 3 .9067 3.307 يتمتع املالكون يف القنوات اإلعالمية الخاصة بالكفاءة 
املناسبة إلنجاح العمل  14

متوسطة 4 .9261 3.269 يتمتع املالكون يف القنوات اإلعالمية الخاصة بالخربة 
املناسبة لعملهم إلنجاح القناة 15

متوسطة 2 .9685 3.384 يدرك مالكو املحطات اإلعالمية الخاصة أهمية تطوير خطة 
إعالمية للربامج التي تطرحها القنوات التي يتلكونها 16

متوسطة 6 .9661 3.192 يقوم مالكو املحطات اإلعالمية بشكل دوري بإعادة تقييم 
الربامج التي تطرحها القنوات  17

متوسطة 4 .9474 3.269 يعي املالكون أهمية القنوات التي يتلكونها يف توفري بيانات 
دقيقة حول خصائص الجمهور املستهدف 18

متوسطة 7 .9541 2.769 تعمل القنوات التلفزيونية الفضائية عىل فتح باب الحوار بني 
مالي املحطات اإلعالمية الخاصة وبني جمهورها املستهدف 19

متوسطة .7103 3.318 املتوسط العام

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــني )  4.038 – 2.769  (، والعبــارة رقــم ) 13( التــي تنــص عــىل أنــه 

»تتجســد أدوار املالكــني يف املحطــات اإلعالميــة يف إظهــار رؤيــة واســرتاتيجيات القنــاة« كانــت األعــىل بــني 

ــة  ــوات التلفزيوني ــه »تعمــل القن ــي تنــص عــىل أن ــارة رقــم ) 19 ( الت ــات، يف حــني أن العب متوســطات اإلجاب

الفضائيــة عــىل فتــح بــاب الحــوار بــني مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة وبــني جمهورهــا املســتهدف« 

كانــت األقــل بــني متوســطات اإلجابــات. أمــا االنحرافــات املعياريــة فــإن القيــم املنخفضــة التــي تــم التوصــل 

إليهــا تشــري إىل أّن إجابــات العينــة متقاربــة ومتشــابهة إىل حــدٍّ مــا. 

املحــور الرابــع: مــدى اهتــامم اإلعالميــني مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة 

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

درجة 
األهمية الرتتيب االنحراف 

املعياري
املتوسط 

الحسايب العبارات م 
رق

ارة
عب

ال

متوسطة 3 .8127 3.346 املوضوعــات املطروحــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة 
مــن ضمــن اهتاممــي 20

متوسطة 2 .5732 3.538 التلفزيونيــة  القنــوات  يف  تتناســب املوضوعــات املطروحــة 
الفضائيــة مــع القيــم الدينيــة للمجتمــع األردين 21

متوسطة 1 .9723 3.576
تــويل القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة االهتــامم األكــرب للقضايــا 
الســاحة  عــىل  املطــروح  اإلعالمــي  باملحتــوى  املتعلقــة 

واإلقليميــة  العربيــة  اإلعالميــة 
22

متوسطة 6 .7892 3.192 التلفزيونيــة  القنــوات  يف  تتناســب املوضوعــات املطروحــة 
الفضائيــة مــع مختلــف املراحــل العمريــة للجمهــور 23

متوسطة 4 .9055 3.269 التلفزيونيــة  القنــوات  يف  املطروحــة  املوضوعــات  تســهم 
الفضائيــة يف رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك لــدى الجمهــور 24

متوسطة 5 .8166 3.230 ــايت  ــكيل اتجاه ــة يف تش ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــهم القن تس
ــي ــوى اإلعالم ــا املحت ــي يتضمنه ــات الت ــول املوضوع ح 25

متوسطة 7 .9379 3.115
القنــوات  لهــا  تتعــرض  التــي  اإليجابيــة  املضامــني  تســهم 
مختلــف  نحــو  مفاهيمــي  تغيــري  يف  الفضائيــة  التلفزيونيــة 

ضيــع ملوا ا
26

متوسطة .6377 3.324 املتوسط العام

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــني )3.576 – 3.115 (، والعبــارة رقــم )22 ( التــي تنــص عــىل أنــه » تــويل 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة االهتــامم األكــرب للقضايــا املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــىل 
الســاحة اإلعالميــة العربيــة واإلقليميــة » كانــت األعــىل بــني متوســطات اإلجابــات، يف حــني أن العبــارة رقــم 
)26 ( التــي تنــص عــىل أنــه » تســهم املضامــني اإليجابيــة التــي تتعــرض لهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة 
يف تغيــري مفاهيمــي نحــو مختلــف املواضيــع  » كانــت األقــل بــني متوســطات اإلجابــات. أمــا االنحرافــات 
املعياريــة فــإن القيــم املنخفضــة التــي تــم التوصــل إليهــا تشــري إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة 

ومتشــابهة إىل حــدٍّ مــا. 
مناقشة النتائج

القنــوات  أثــر أمنــاط امللكيــة عــىل املحتــوى اإلعالمــي يف  التعــرف عــىل  الحاليــة إىل  الدراســة  ســعت 
التلفزيونيــة األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال، وذلك مــن خالل دراســة تحليلية يف قنــايت: اململكة، 
ورؤيــا، وذلــك مــن خــالل طــرح ســؤاٍل رئيــٍس تركّــز حــول هــذا األثــر، حيــث اســتندت يف إطارهــا النظــري عــىل 

نظريــة حــارس البوابــة، ونظريــة ترتيــب األولويــات.
وفيام يتعلق بأسئلة الدراسة فقد خلصت إىل مجموعة من النتائج يكن 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؟ فيــام يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
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فقــد بينــت النتائــج أن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة تقــدم محتــوى إعالميــاً يهــدف إىل تحســني 
صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع النتيجــة التــي توصلــت إليهــا دراســة 
)Hamm, 2010( التــي بينــت أن الفضائيــات شــكلت جــزءاً مــن محتويــات إعالميــة وثقافيــة واجتامعيــة 
متنوعــة تناســب مختلــف رشائــح الجمهــور املســتهدف. وتبــني أن املحتــوى اإلعالمــي املقــدم فيهــا يهــدف 
إىل توصيــل رســالة فّعالــة لعملهــا يف أثنــاء نقلهــا إىل الجمهــور، فضــالً عــن أنــه تبــنّي أن هــذه القنــوات تقــدم 

محتــوى إعالميــاً يهــدف إىل إزالــة أســباب ســوء الفهــم يف عالقتهــا مــع جمهورهــا.
ــم  ــالل تقدي ــن خ ــع م ــح املجتم ــف رشائ ــة مختل ــة يف خدم ــوات األردني ــاهمة القن ــا مس ــان: م ــؤال الث الس
يتعلــق  فيــام  باالتصــال؟  القائــم  نظــر  وجهــة  مــن  اهتاممهــم  مــع  يتناســب  إعالمــي  ومحتــوى  برامــج 
باإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن املضمــون واملحتــوى اإلعالمــي املقــدم يف 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يتوافــق مــع مســتوى الحــدث، وأن املضامــني اإليجابيــة التــي تقدمهــا 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة تســهم يف تغيــري مفاهيــم الجمهــور املســتهدف نحــو مختلــف املواضيــع 
ــة  ــوات التلفزيوني ــت أن القن ــي بين ــي، 2016( الت ــة )ع ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ــف ه ــة، وتختل املطروح
الفضائيــة تركــز يف خطابهــا اإلعالمــي عــىل موضوعــات ســلبية وإثــارة لتحقيــق بعــض املكاســب السياســية، 
وتســعى إىل تحقيــق أهــداف غــري عراقيــة. وبينــت النتائــج أن املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات التلفزيونيــة 
الفضائيــة يســاعد عــىل تشــكيل صــورة ذهنيــة إيجابيــة عنهــا، ويســاعد هــذا املحتــوى يف أن تكــون تصفــات 

ــة. ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــة يف القن ــج املقدم ــع الربام ــق م ــور تتواف الجمه
الســؤال الثالــث: مــا دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك عــىل عمــل املحرريــن ونوعيــة الربامــج 
املقدمــة يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــام يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن أدوار املالكــني يف املحطــات اإلعالميــة تتجســد يف إظهــار رؤية واســرتاتيجيات 
القنــاة، كــام تبــني أّن مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة يدركــون أهميــة تطويــر خطــة إعالميــة للربامج التي 
تطرحهــا القنــوات التــي يتلكونهــا، وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )عــي، 2016( التــي توصلــت 
إىل أن اإلعــالم الرســمي العراقــي يعــاين مــن عــدم وجــود اســرتاتيجية إعالميــة واضحــة تحكــم عمــل وســائل 
اإلعــالم الرســمي، وهــي محكومــة بتقديــم مــا يــراه ُمديــرو هــذه القنــوات حــول التطــورات التــي تحــدث عــىل 
الســاحة العراقيــة. وبينــت النتائــج أن املالكــني يف القنــوات اإلعالميــة الخاصــة يتمتعــون بالكفــاءة املناســبة 
إلنجــاح العمــل، ولديهــم الوعــي بأهميــة القنــوات التــي يتلكونهــا يف توفــري بيانــات دقيقــة حــول خصائــص 

الجمهــور املســتهدف. 
ــة مــن  ــوات األردني ــوى اإلعالمــي يف القن ــة املحت ــع: مــا مــدى اهتــامم اإلعالميــني مبصداقي ــؤال الراب الس
وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــام يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن القنــوات 
التلفزيونيــة الفضائيــة تــويل االهتــامم األكــرب للقضايــا املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــىل 
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 ناجــٍم عــن عــدم تفعيــل األنظمــة والترشيعــات والضوابــط ومواثيــق الــرشف اإلعالمــي التــي 
تضبــط األداء واملامرســة اإلعالميــة األخالقيــة. كــام بينــت النتائــج أن املوضوعــات املطروحــة يف القنــوات 
ــة مــن ضمــن اهتاممــات الجمهــور، وهــي تســهم يف رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك  ــة الفضائي التلفزيوني
لــدى الجمهــور املســتهدف. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Sharon, 2003( التــي توصلــت إىل 
أّن وســائل اإلعــالم تعــّد مصــدراً أساســياً وهاّمــاً للمعلومــات يف األمــور االجتامعيــة املتعــددة، وقــد أبــدت 

الفتيــات عــدم رضاُهــّن عــن الصــورة التــي تنقلهــا وســائل اإلعــالم عــن املــرأة.
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النتائج العامة:
كــام أظهــرت النتائــج العامــة أن منــط امللكيــة يؤثــر يف أســلوب وشــكل عــرض مضمــون الرســالة ومعالجتهــا 
ــة  ــوات التلفزيوني ــذي تقدمــه القن ــوى اإلعالمــي ال ــة؛ فاملحت ــيلة اإلعالمي ــة وشــكل إخراجهــا يف الوس الفني
هــذه  تقدمــه  مــا  متابعــة  إىل  بالجمهــور  يدفــع  مــام  الرســمي؛  باإلعــالم  يرتبــط  ال  الخاصــة  الفضائيــة 
القنــوات، والــذي يتميــز بحرفيــة فنيــة يكــون محتواهــا ومضمونهــا اإلعالمــي أفضــل مســتوى مــام تقدمــه 
املؤسســات اإلعالميــة الرســمية، فضــالً عــن القنــوات الفضائيــة الخاصــة التــي تتوافــر فيهــا أنظمــة وقواعــد 
ــة تنعكــس بشــكل أفضــل عــىل مســتوى  إداريــة تســاعدها عــىل حســن اســتخدام مواردهــا البرشيــة والفني
ومحتــوى املــادة اإلعالميــة املعروضــة يف هــذه القنــوات. وفيــام يتعلــق بأثــر منــط امللكيــة عــىل ضوابــط 
اختيــار وتعيــني بعــض املوظفــني والعاملــني القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة، فقــد أســهمت هــذه 
الضوابــط غــري املهنيــة يف دخــول أشــخاص غــري مؤهلــني إىل مجــال العمــل اإلعالمــّي، يفتقــرون إىل دراســة 
تخصــص اإلعــالم، وينقصهــم التدريــب الــالزم للمامرســة املهنيــة؛ مــام أســهم يف هبــوط مســتوى املــادة 

اإلعالميــة املقدمــة عــىل القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة.
التوصيات

يقدم الباحثان مجموعة من التوصيات سعياً إىل تبني القنوات التلفزيونية األردنية لهذه التوصيات وهي:
1- رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يتناســب واتجاهــات الــرأي العــاّم 

للجامهــري بشــكل يشــبع حاجاتهــم ورغباتهــم االجتامعيــة.
2- رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة 

والثقــة التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لهــذه القنــوات.
3- رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يهــدف إىل خلــق رأي عــاّم واٍع 

ــع. ــم املجتم ــي ته ــا الت ــف القضاي ملختل
ــا لدورهــا الهــاّم يف  ــة املوضوعــات والقضاي ــة ألهمي ــة الفضائي 4- رضورة إدراك إدارة القنــوات التلفزيوني

رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك لــدى الجمهــور.
5- تقديــم املحتــوى اإلعالمــي للقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بشــكل يســهم يف تغيــري ســلوكيات الجمهــور 

املســتهدف كجــزء مــن منظومــة عمــل هــذه القنــوات.
ــا  ــة وجمهوره ــة الخاص ــات اإلعالمي ــي املحط ــني مال ــوار ب ــاب الح ــح ب ــاون، وفت ــة للتع ــة فعال ــع آلي 6- وض

ــوات. ــذه القن ــداف ه ــق أه ــول يف تحقي ــدور املأم ــؤدَي ال ــى ت ــتهدف؛ حت املس
7- زيــادة االهتــامم مــن قبــل مالــي القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بإعــادة تقييــم الربامــج التــي يتــم طرُحهــا 

بشــكل دورّي ومستمر.
8- التأكيــد عــىل أهميــة أن يتمتــع املالكــون يف القنــوات اإلعالميــة الخاصــة بالخــربة املناســبة لعملهــم 

ــاة. ــاح القن إلنج
9- الرتكيــز عــىل املضامــني اإليجابيــة التــي تعــرض لهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة؛ لكونهــا تســهم يف 

تغيــري املفاهيــم نحــو مختلــف املواضيــع املطروحــة فيهــا.
10- رضورة أن تكــون املوضوعــات املطروحــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة متناســبة مــع مختلــف 

املراحــل العمريــة للجمهــور.
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التحّديات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين
د. مازن الفداوي

امللخص :
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرّف عــىل مــدى إدراك الصحفيــني األردنيــني ملفهــوم صحافــة الروبــوت، 
وآليــات عملهــا، والوقــوف عــىل أهــم املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت، باإلضافــة إىل اســتعراض 
ــة  ــة بصحاف ــة املرتبط ــة واألخالقي ــات املهني ــم التحدي ــلبيّاتها، وأه ــوت وس ــة الروب ــار صحاف ــات انتش إيجابي

الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــني األردنيــني. 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اتبــع الباحــث املنهــج الوصفــّي التحليــّي، حيــث تكّونــت عينة الدراســة مــن )053( 

صحفيــاً أردنيــاً، وزّعــت عليهــم االســتبانة بطريقتــني: إلكرتونيــة، ويدوية.   
وقــد توّصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: أنَّ هنــاك مســتوى مرتفعــاً مــن إدراك الصحفيــني 
األردنيــني ملفهــوم صحافــة الروبــوت، وأن هنــاك العديــد مــن املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت، 
ومــن أهــم هــذه املجــاالت - مــن وجهــة نظــر الصحفيــني األردنيــني -: تقاريــر الجرائــم وإحصاءاتهــا املختلفــة، 
يف املرتبــة األوىل، يليهــا تحويــل البيانــات الخــاّم إىل قصــص إخباريــة متنوعــة، يليهــا املجــال الريــايّض مــن 
أخبــار وإحصائيــات رياضيــة، وتقاريــر الطقــس واملنــاخ، يليهــا املجــال املــايّل من خــالل توليــد القصص حول 
أربــاح الــرشكات ونــرش بياناتهــا، ومــن نتائــج الدراســة - أيضــاً – أنَّ هنــاك العديــد مــن التحديــات املهنيــة التــي 
تواجههــا صحافــة الروبــوت، أهمهــا: أنــه ال يكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــّي يف صحافــة الروبــوت التمييــز 
بــني مــا إذا كانــت املُدخــالت التــي تتلقاهــا دقيقــة أم غــري دقيقــة، وأّن هنــاك العديــد مــن التحّديــات األخالقيــة 
ــذكاء الصناعــّي مــن  ــات ال التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت، ومــن أهمهــا: عــدم القــدرة عــىل مســاءلة تقني

الناحيــة القانونيــة واألخالقيــة.
كَلِاَمت مفتاحية: صحافة الروبوت – التحّديات املهنية- التحّديات األخالقية – الصحفيني األردنيني. 

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

املقدمة 

أســهم التطــور التكنولوجــي يف مجــال االتصــال يف إحــداث تأثــريات هائلــة عــىل أصعــدة مختلفــة، ومــن 
ــزة  ــة، وأجه ــا الرقمي ــة، والتكنولوجي ــامر الصناعي ــت، واألق ــبكة اإلنرتن ــة: ش ــورات التكنولوجي ــذه التط ــني ه ب
الصــور  تســجل  التــي  املحمولــة  والهواتــف  الحجــم،  صغــرية  الرقميــة  الفيديــو  وكامــريات  الحاســوب، 
والفيديوهــات وترســلها إىل أي مــكان يف العــامل، ومخرجــات الــذكاء الصناعــي، وغريهــا كثــري. وبشــكٍل 
عــامٍّ فقــد رسَّعــت شــبكة اإلنرتنــت حالــة التقــّدم التقنــّي، وامتــد تأثريهــا إىل تشــكيل حالــة مل تكــن معروفــة 
مــن قبــل، إذ عملــت عــىل بلــورة مفاهيــم وقيــم وآليــات إعالميــة جديــدة، قــادت بدورهــا إىل ظهــور خريطــة 
ــة واملطبوعــة،  ــة املســموعة واملرئي ــرز مالمحهــا: اندمــاج وســائل اإلعــالم اإلذاعي ــدة، مــن أب ــة جدي اتصالي
ــه إىل الجامهــري العريضــة  والتحــول مــن نــدرة وســائل اإلعــالم إىل وفرتهــا، واالنتقــال مــن املحتــوى املُوجَّ
يصــاً للمجموعــات واألفــراد، إىل جانــب االنتقــال مــن االتجــاه األحــادّي لالتصــال إىل  ــم ِخصِّ إىل محتــوى ُمصمَّ
الوســائط التفاعليــة، فضــالً عــن االعتــامد عــىل التكنولوجيــا للقيــام بــأدوار كانــت مســندة قبــل ذلــك للبــرش.
ونتيجــة للتقــدم التقنــي الكبــري ومــا نتــج عنــه مــن ظهــور تكنولوجيــا حديثــة ومخرجــات كثــرية يــأيت يف 
ــني يف  ــامء والباحث ــغل العل ــي تش ــع الت ــن املواضي ــّي م ــذكاء الصناع ــح ال ــّي، أصب ــذكاء الصناع ــا ال مقدمته
مختلــف العلــوم، حيــث قــّدم الــذكاء الصناعــي مفهومــاً متطــوراً يف مجــال اإلعــالم يُعــرَف اليــوم بالصحافــة 
الخوارزميــة )Algorithmic Journalism(، أو صحافــة األمتتــة )Automated Journalism(، أو صحافــة 
الروبــوت  صحافــة  إىل  النظــر  ويكــن   .)2018 وطومــار،  )الصايــرة   .)  Robot Journalism( الروبــوت 
باعتبارهــا عمليــة الجمــع بــني الخوارزميــات والبيانــات واملعرفــة املنبثقــة عــن العلــوم االجتامعيــة الســتكامل 
ــط  ــي: ترتب ــل الصحف ــني يف العم ــني مألوفت ــىل مقاربت ــاس ع ــد يف األس ــي، وتعتم ــل الصحف ــة العم وظيف
املقاربــة األوىل بكتابــة التقاريــر اإلخباريــة مبســاعدة الحاســوب، وتتصــل الثانيــة باســتخدام أدوات العلــوم 
االجتامعيــة يف الصحافــة مبــا يحقــق عامــل الدقــة. وتُعــرَّف صحافــة الروبــوت بأنهــا: »عمليــة جمــع وتصنيــف 
املعلومــات وكتابتهــا يف شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة آليــة، يتــم االســتغناء فيهــا عــن التدخــل 

ــار وتحريرهــا« )الورقــي وبعــي، 2019(.  البــرشي املعــروف خــالل عمليــة جمــع األخب
وقــد أكّــدت العديــُد مــن الدراســات الســابقة أّن صحافــة الروبــوت كمفهــوم جديــد وآليــة عمــل جديــدة، 
تواجــه العديــد مــن التحديــات املهنيــة واألخالقيــة، حيــث بينــت نتائــج دراســة حســناوي وســقوايل )2017( 
ــا التــي تقدمهــا صحافــة الروبــوت إال أنهــا تثــري العديــد مــن التحديــات املهنيــة  أنــه وعــىل الرغــم مــن املزاي
املتعلقــة بشــفافية املعلومــة، ومســؤولية حقــوق النــرش والتأليــف، وعــدم احــرتام املعايــري األخالقيــة 
للصحافــة، كــام بينــت نتائــج دراســة الورقــي وبعــي )2019( أن هنــاك تحديــات أخالقيــة ومهنيــة يف 
االعتــامد عــىل صحافــة الروبــوت، تتمثــل يف غيــاب الشــفافية واملصداقيــة للكــم الهائــل مــن املعلومــات 
ــّم جمعهــا، باإلضافــة إىل إســاءة اســتخدام تلــك املعلومــات. وأوضحــت دراســة الصايــرة وطومــار  التــي ت
)2018( أنَّ صحافــة الروبــوت تواجــه العديــد مــن التحديــات األخالقيــة واملهنيــة، مــن بينهــا مســتوى البحــث 
ــرق  ــفافيتها، وط ــتوى ش ــا، ومس ــتخدمة وموضوعيّته ــات املس ــة الخوارزمي ــا، وأصال ــات وصحته ــن البيان ع
التــي تتضمنهــا تعليــامت  القيــم واملنطــق  البيانــات، ومــدى إســاءة االســتخدام، ومســتوى  اســتخدام 
الربمجــة، يضــاف إىل ذلــك التحديــات األخالقيــة للمســاءلة الخوارزميــة، مــع الرتكيــز عــىل إعــداد التقاريــر 
اإلخباريــة، وتعــود بعــض التحديــات األخــرى إىل التسلســل الهرمــي داخــل املؤسســات اإلعالميــة وأقســام 
ــة لصحافــة الروبــوت، فضــالً عــن األدوار التــي يقــوم بهــا  ــر الــذي تراجــع دورُه بســبب الطبيعــة التقني التحري

ــني.  ــات الخارجي ــو الخدم م مقدِّ
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مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 مــن ناحيــة أخــرى، فــإّن هــذا النــوع مــن الصحافــة )صحافــة الروبــوت( يواجــه تحديــاً يف مســتوى إدراك 
ســمت  مركــز  دراســة  بينــت  إذ  فيهــا،  املســتخدمة  والتقنيــات  عملهــا،  وآليــات  ملفهومهــا،  الصحفــي 
للدراســات )2018( أّن صناعــة الروبــوت الصحفــي متثــل تحديــاً حقيقيــاً للصحفيــني فيــام يتعلــق مبــدة 
فهمهــم لعمــل صحافــة الروبــوت، وذلــك لحداثــة هــذا النــوع مــن الصحافــة، وتعقيداتــه التقنيــة والخوارزمية، 
األمــر الــذي يُحتِّــم عــىل الصحفيــني العمــل عــىل تطويــر مهاراتهــم للتأقلــم مــع البيئــة الجديــدة، كــام أشــارت 
نتائــج دراســة )2018( .Daewon, et al إىل أن مــا نســبته )%53( مــن الصحفيــني املبحوثــني ال يدركــون 
مفهــوم صحافــة الروبــوت بشــكل كامــل، وبينــت نتائــج دراســة )Thurman, et al., 2017( أّن مــا نســبته 
ــات  ــات وتقني ــون آلي ــة، ال يعرف ــة الدراس ــة، عيِّن ــة اإللكرتوني ــني يف الصحاف ــني العامل ــن الصحفي )%64( م
عمــل صحافــة الروبــوت. واســتناداً عــىل مــا ســبق فقــد جــاءت فكــرة هــذا البحــث بهــدف التعــرف عــىل مــدى 

ــة. ــة واألخالقي ــا املهني ــوت وتحدياته ــة الروب ــوم صحاف ــني ملفه ــني األردني إدراك الصحفي
مشكلة الدراسة 

نتجــت التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة يف العــص الحــايل، ويف مقدمتهــا التطــورات الحاصلــة يف 
وســائل االتصــال وجمــع املعلومــات وتقنيــات الــذكاء الصناعــي، مفهومــاً متطــوراً يف مجــال اإلعــالم، 
يُعــرَف بصحافــة الروبــوت، التــي مــن املحتمــل أن تقــود إىل تحــوالت كبــرية يف بنيــة املؤسســات اإلعالميــة 
وطــرق عملهــا، إذ تعــد صحافــة الروبــوت حالــة فريــدة، تعتمــد يف جمــع األخبــار وكتابتهــا عــىل تقنيــات الــذكاء 
الصناعــي بعيــداً عــن الجهــد البــرشي؛ مــا قــد يــؤدي إىل تحــوالت مهمــة يف مفهــوم اإلعــالم، وخصائصــه، 
ــاكاة الســلوك اإلنســاين مــن  وآلياتــه، وتأثرياتــه االجتامعيــة، ال ســيَّام وأنَّ الــذكاء الصناعــي يعمــد إىل مح
خــالل فهمــه، وتحويلــه إىل برامــج حاســوبية لديهــا القــدرة عــىل اتخــاذ قــرارات والبحــث عــن حلــول ملشــاكل 
معينــة مــن خــالل توصيفهــا واالســتدالل عليهــا اســتناداً عــىل املعلومــات التــي تــم تغذيــة الحاســوب بهــا. 
     واســتناداً عــىل مــا ســبق تظهــر مشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس: )مــا مــدى إدراك 

الروبــوت وتحدياتهــا املهنيــة واألخالقيــة؟(.  الصحفيــني األردنيــني ملفهــوم صحافــة 
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: 

األهميــة النظريــة: تكمــن أهميــة الدراســة يف كونهــا تتنــاول ظاهــرة جديــدة وفريــدة يف املجــال اإلعالمــّي، 
 – وهــي صحافــة الروبــوت، فحداثــة املوضــوع، ونــدرة الدراســات العربيــة الســابقة – يف حــدود علــم الباحــث
هــو مــا دفعــه إىل إجــراء هــذه الدراســة، إذ إنَّ دراســة صحافــة الروبــوت تُعــدُّ مجــاالً حديثــاً يف الدراســات 

، والدراســات األردنيــة عــىل وجــه الخصــوص. اإلعالميــة العربيــة بشــكٍل عــامٍّ
ــة العمليــة: تــأيت أهميــة الدراســة مــن أهميــة النتائــج التــي ســتتوصل إليهــا، وذلــك بالتعــرُّف عــىل  األهمي
واملهنيــة  األخالقيــة  التحديــات  وأهــم  الروبــوت،  صحافــة  ملفهــوم  األردنيــني  الصحفيــني  إدراك  مــدى 

املتعلقــة بهــذا النــوع مــن الصحافــة.
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
التحّديات المهنية واألخالقية لصحافة الروبوت من وجهة نظر الصحفيين األردنيين

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 عــىل أهــم التحديــات املهنيــة واألخالقيــة املرتبطــة بصحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر • 

األردنيــني. الصحفيــني 
الدراسات السابقة 

متثــل دراســة صحافــة الروبــوت مجــاالً حديثــاً يف الدراســات اإلعالميــة العربيــة بصفــة خاصــة؛ لذلــك كانــت 
ــوت بشــكل  ــي اهتمــت مبوضــوع صحافــة الروب ــة الت ــة واألردني ــدرة يف الدراســات الســابقة العربي ــاك ن هن
ــوع  ــت إىل موض ــة تطرق ــابقة أجنبي ــات س ــول إىل دراس ــم الوص ــد ت ــث-، وق ــم الباح ــدود عل ــارش- يف ح مب

صحافــة الروبــوت، وتتمثــل هــذه الدراســات فيــام يــأيت: 
أوالً- الدراسات العربية 

دراســة الورقــيل وبعــي )2019(، بعنــوان: » تأثــري املذيــع الروبــوت عــىل مهنــة اإلعالمــي: دراســة تحليليــة 
ســيميولوجية عــىل عينــة مــن النــرشات اإلخباريــة« 

هدفــت هــذه الدراســة إىل إبــراز تأثــري املذيــع الروبــوت عــىل مهنــة املذيــع، ولتحقيــق هــدف الدراســة 
ــة  ــة التلفزيوني ــرشات اإلخباري ــة يف الن ــع الدراس ــل مجتم ــيميولوجي، ومتث ــج الس ــان املنه ــدت الباحثت اعتم

باســتخدام عينــة قصديــة مكّونــة مــن أربــع نــرشات إخباريــة تلفزيونيــة ملذيــع روبــوت. 
أظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أّن معظــم اإلعالميــني الذيــن تــم اســتقصاؤهم يدركــون 
مفهــوم وأهميــة املذيــع اإلعالمــي وصحافــة الروبــوت، وأّن صحافــة الروبــوت تلعــب دوراً كبــرياً يف التأثــري 
عــىل مهنــة اإلعالمــي إيجابــاً، وبنســبة )%66( أو ســلباً، وأنــه مــن املتوقــع أن يحــل املذيــع الروبــوت محــل 

املذيــع مســتقبالً، وأّن هنــاك تحديــات أخالقيــة ومهنيــة يف االعتــامد عــىل صحافــة الروبــوت. 
دراسة الرايرة وطومار )2018(، بعنوان: »صحافة الروبوت وتحدياتها املهنية واألخالقية. 

هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل 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 عــىل الصحفيــني، واللغــة اإلعالميــة، والجوانــب املهنيــة واألخالقية، 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــان املنهــج الوصفــي االســتقرايئ، وذلــك بالرجــوع إىل املقــاالت 
ــج،  ــن النتائ ــد م ــة العدي ــرت الدراس ــوت. أظه ــة الروب ــوع صحاف ــت يف موض ــي بحث ــابقة الت ــات الس والدراس
ــا  ــن تجاهله ــرة ال يك ــاره ظاه ــه باعتب ــل مع ــب التعام ــاً يج ــت واقع ــوت أصبح ــة الروب ــن أهمهــا: أّن صحاف م
أو التقليــل مــن أهميتهــا، كــام يجــب عــدم املبالغــة يف الفــرص التــي تقدمهــا، أو التحديــات التــي تفرضهــا، 
وأّن 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. 
صحافــة  تواجــه  وأخالقيــة  مهنيــة  تحديــات  الروبــوت،  صحافــة  بعنــوان:   ،)2018( ســمت  مركــز  دراســة 

خاصــة. قــراءة  املســتقبل، 
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الروبــوت وتقنياتهــا وآليــة عملهــا، باإلضافــة إىل  التعــرّف عــىل مفهــوم صحافــة  هدفــت الدراســة إىل 
اســتعراض أهــم التحديــات املهنيــة واألخالقيــة التــي تواجــه صحافــة الروبــوت، ولتحقيــق أهــداف الدراســة 
تــم االعتــامد عــىل املنهــج الوصفــي االســتقرايئ، وذلــك مــن خــالل 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: أّن صحافــة الروبــوت باتــت واقعــاً ال يكــن 
تجاهلــه أو التقليــل مــن أهميتــه، غــري أنهــا مــا زالــت يف البدايــات، ويصعــب إصــدار أحــكام مطلقــة بشــأن 
الفــرص التــي ســتقدمها والتحديــات التــي ســتفرضها، وأن صناعــة الروبــوت الصحفــي متثــل تحديــاً حقيقيــاً 
للصحفيــني فيــام يتعلــق مبــدة فهمهــم لعمــل صحافــة الروبــوت؛ وذلــك لحداثــة هــذا النــوع مــن الصحافــة 
وتعقيداتــه التقنيــة والخوارزميــة، األمــر الــذي يُحتــم عــىل الصحفيــني العمــل عــىل تطويــر مهاراتهــم للتأقلــم 

مــع البيئــة الجديــدة.
دراســة حســناوي وســقوايل )2017(، بعنــوان: الصحافــة اآلليــة وتقنيــات تحريــر األخبــار يف اإلعــالم الرقمــي: 

Associated Press و Los Angeles Times :دراســة حالة ملؤسســتي
هدفــت الدراســة إىل تســليط الضــوء عــىل أحــدث تقنيــات تحريــر املحتــوى الصحفــي، ودراســة مــدى قابليــة 
املؤسســات اإلعالميــة للتوجــه نحــو صحافــة الروبــوت يف مضامينهــا اإلعالميــة، والتعــرف عــىل 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 عــىل 
مؤسســتي: األسوشــتییا پــرس ولــوس أنجلــس تایمــز. وقــد أظهــرت الدراســة العديــد مــن النتائــج، مــن 
ــات  ــد مــن التحدي ــري العدي ــوت إال أنهــا تث ــي تقدمهــا صحافــة الروب ــا الت ــه وعــىل الرغــم مــن املزاي أهمهــا: أن
املهنيــة املتعلقــة بشــفافية املعلومــة، ومســؤولية حقــوق النــرش والتأليــف، وعــدم احــرتام املعايــري 
األخالقيــة للصحافــة، وبنســبة اتفــاق بلغــت )%74.2(، كــام أنــه بالرغــم مــن العــدد الكبــري لألخبــار التــي تنتجــه 
الخوارزميــات أســبوعياً مــن مــواد إعالميــة لــدى هاتــني املؤسســتني إالَّ أنهــا ال تحتــوي عــىل أفــكار جديــدة، أو 

ــاّم الصحفيــة بســاطة وروتينيــة. حتــى وجهــات نظــر فعالــة، بــل تقتــص عــىل أداء أكــرث املَه
ثانياً- الدراسات األجنبية 

دراسة )Lopez et al. )2019، بعنوان:
Automation, bots and algorithms in news making. Impact and quality of artificial journalism
 هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل أثــر صحافــة الروبوتــات يف صناعــة األخبــار، وجــودة الصحافــة 
الصناعيــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــون عــىل املنهــج الوصفــي التحليــّي، وذلــك مــن خــالل 
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 أنَّ الكثــري مــن املنظــامت باتــت تقــوم بأمتتــة الصحافــة يف 
العالقــات التنظيميــة مــع وســائل اإلعــالم، ويف وســائل اإلعــالم، ويف عالقــات املصــادر مــع الصحفيــني، 
ويف الطريقــة التــي يتواصــل بهــا الصحفيــون مــع غــرف األخبــار، ويف ظهــور محتويــات الوســائط املتعــددة، 
والقــدرة عــىل الحــوار مــع الجامهــري لتلبيــة تفضيالتهــم. كــام أظهــرت النتائــج أن صحافــة الروبــوت تؤثــر يف 

ــار مزيفــة يتــّم نرشهــا عــىل نطــاق واســع.  جــودة الصحافــة؛ إذ أّدت إىل وجــود أخب
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دراسة )Antono &Kyriazis, )2018، بعنوان: 
Potential Applications of Algorithmic )Robot( Journalism for the Greek Sport Media
هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــىل مفهــوم صحافــة الروبــوت، وآليــة عملهــا، والتقنيــات املســتخدمة مــن 
خاللهــا، وكذلــك التعــرف عــىل مــدى إدراك الصحفيــني اليونانيــني ملفهــوم صحافــة الروبــوت وآليــة عملهــا، 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليــّي، باســتخدام عينــة مــن الصحفيــني 
اليونانيــني، بواقــع )90( صحفيــاً. توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أنــه تــم تطويــر 
نــوع جديــد مــن الصحافــة هــي صحافــة الروبــوت، ويعتمــد هــذا النــوع مــن الصحافــة عــىل برنامــج ذكاء 
اصطناعــي )IA( وتوليــد لغــة طبيعيــة متقــدم )Advanced NLG(، يُنتــج تلقائيــاً مقــاالٍت بطــرٍق يكــن 
قراءتهــا مــن قبــل اإلنســان، كــام توصلــت الدراســة إىل أنَّ معظــم الصحفيــني اليونانيــني ليســوا عــىل درايــة 
ــني  ــني الرياضي ــإنَّ الصحفي ــك ف ــن ذل ــم م ــىل الرغ ــم، وع ــبته )%71( منه ــا نس ــوت مب ــة الروب ــة بصحاف تام
اليونانيــني الذيــن غطــوا دورة األلعــاب األوملبيــة يف ريــو أتيحــت لهــم الفرصــة للعمــل عــىل هــذا النــوع مــن 

الصحافــة. 
دراسة  )Lewis et al. )2018، بعنوان: 

 Libel by Algorithm? Automated Journalism and the Threat of Legal Liability Libel by
Algorithm? Automated Journalism and the Threat of Legal Liability
ــن  ــا م ــا يرافقه ــوت( وم ــة الروب ــة )صحاف ــة اآللي ــوم الصحاف ــىل مفه ــرّف ع ــة إىل التع ــذه الدراس ــت ه هدف
مخــاوف وتهديــدات قانونيــة، والتعــرف كذلــك عــىل املســؤولية القانونيــة للمعلومــات التــي تنتجهــا، 
وعالقتهــا مبوضــوع التشــهري، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــون عــىل املنهــج الوصفــّي، ومنهــج 
تحليــل املضمــون، ملجموعــة مــن النــرشات اإلخباريــة اآلليــة . أظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ صحافــة الروبــوت 
املعتِمــدة عــىل الخوارزميــات للبيانــات املنظمــة وتحويلهــا إىل قصــص إخباريــة يرافقهــا مخــاوف ومخاطــر 
للمؤسســات اإلخباريــة، مــن أهــم هــذه املخاطــر القانونيــة املحتملــة قضيــة مل يتــم استكشــافها بعــد يف 
دراســات الصحافــة، تتمثــل يف احتــامل أن تُنِتــَج الخوارزميــات محتــوى إخباريــاً تشــهريياً، حيــث إنــه ومبراجعــة 
الحــاالت القانونيــة التــي تنطــوي عــىل الخوارزميــات والتشــهري تشــري إىل أن املؤسســات اإلخباريــة يجــب أن 

تنظــر بجديــة يف املســؤولية القانونيــة أثنــاء تطويــر ونــرش برامــج الكتابــة اإلخباريــة.
دراسة )Daewon, et al. )2018، بعنوان: 

Newspaper Journalists’ Attitudes toward Robot Journalism
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــىل مفهــوم صحافــة الروبــوت، وتحديــد اتجاهــاِت ثالثــِة أنــواٍع مــن 
صحفيــي الصحــف تجــاه الصحافــة الروبوتيــة مــن خــالل اســتخدام منهجيــة Q، ولتحقيــق أهــداف الدراســة 
اعتمــد الباحثــون املنهــج الوصفــي التحليــي، حيــث إّن العيّنــات التــي تــم تحليلهــا يف هــذه الدراســة كانــت 
ــكل  ــه - وبش ــة أن ــج الدراس ــد أظهــرت نتائ ــة. وق ــة جنوبي ــة كوري ــاً مــن )17( صحيف ــة مــن )47( صحفي مكّون
عــاّم - فــإّن مــا نســبته )%53( مــن الصحفيــني املبحوثــني ال يدركــون مفهــوم صحافــة الروبــوت بشــكٍل 
كامــل، وأّن هنــاك ثالثــة أنــواع مــن االتجاهــات التــي يُشــّكلها الصحفيــون، يؤمــن النــوع األول بــأن الصحافــة 
تتجــاوز قــدرات الروبوتــات، وهــو موقــف يُطلــق عليــه » نخبويــة الصحافــة ». ويوضــح النــوع الثــاين »مجمــع 
فرانكشــتاين«؛ مــام يعنــي قلقــاً أكــرب بشــأن إدخــال الروبوتــات بنــاًء عــىل ســيناريوهات ســلبية. والنــوع األخــري 
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ــي تركــز عــىل مخطــط إيجــايّب عــىل الرغــم مــن التعــرف عــىل بعــض  ــة نســبياً، والت ــه وجهــة نظــر معتدل لدي
ــدات. التهدي

دراسة )Thurman, et al. )2017، بعنوان: 
 When Reporters Get Hands-on with Robo-Writing: Professionals consider automated 
journalism’s capabilities and consequences
ــا  ــني ألهميته ــدى إدراك الصحفي ــوت، وم ــة الروب ــوم صحاف ــىل مفه ــرف ع ــة إىل التع ــذه الدراس ــت ه هدف
والتــدرب عليهــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــد الباحثــون املنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك مــن خــالل 
مقابلــة عينــة مقدارهــا )75( مــن الصحفيــني العاملــني يف املؤسســات اإلخباريــة - مبــا يف ذلــك BBC و 
CNN و Thomson Reuters - وكانــت لديهــم خــربة مبــارشة يف العمــل مــع برامــج الكتابــة اآلليــة املقدمــة 
مــن أحــد مــوردي التكنولوجيــا الرائديــن. أظهــرت النتائــج أّن مــا نســبته )%64( مــن الصحفيــني العاملــني يف 
ــم  ــىل الرغ ــوت، وع ــة الروب ــل صحاف ــات عم ــات وتقني ــون آلي ــة، ال يعرف ــة الدراس ــة، عين ــة اإللكرتوني الصحاف
مــن ذلــك يعتقــد الصحفيــون أّن الصحافــة اآلليــة ســتصبح أكــرث شــيوعاً؛ مــام يزيــد مــن عمــق واتســاع 
وخصوصيــة وفوريــة املعلومــات املتاحــة، وأّن مثــل هــذه التغيــريات تثــري قضايــا أخالقيــة ومجتمعيــة تتمثل 
يف شــفافية املعلومــات، واملوضوعيــة، والقــدرة عــىل 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 عــىل الصحافــة العاديــة، واملخــاوف التــي ترافــق انتشــارها، وقــد كانــت هنــاك نــدرة يف الدراســات 
العربيــة التــي تناولــت صحافــة الروبــوت وتحدياتهــا املهنيــة واألخالقيــة: كدراســة الصايــرة وطومــار )2018( 
ودراســة مركــز ســمت )2018(، يف حــدود علــم الباحــث. حيــث تناولــت بعــض الدراســات يف البيئــة العربيــة 
مســتقبل الروبــوت الصحفــي وتأثــريه عــىل مهنــة اإلعالمــّي أو الصحافــة بشــكل عــاّم، كدراســة الورقــي 
وبعــي )2019(، ودراســة حســناوي وســقوايل )2017(، أّمــا الدراســات األجنبيــة فقــد تناولــت دور صحافــة 
الروبــوت وتطبيقاتهــا يف جــودة صناعــة األخبــار، وعــىل وجــه التحديــد بعــض األنــواع: كتغطيــة األخبــار 
الرياضيــة واملاليــة، باإلضافــة إىل املخــاوف القانونيــة مــن هــذا النــوع مــن الصحافــة، كدراســة لوبيــز وبــران 
وعبــاد )Lopez, Bran & Abd, 2019(، ودراســة أنتونــو وكياريزيــز )Antono &Kyriazis, 2018 (، ودراســة 
لويــس وســاندرز وكارمــودي )Lewis, Sanders, & Carmody, 2018(، ودراســة ثورمــان وآخريــن )2017(. 
ــة  ــة واملهني ــات األخالقي ــد يف التحدي ــت بالتحدي ــابقة بحث ــاٍت س ــه - دراس ــدود علم ــث - يف ح ــد الباح مل يج
لصحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــني، حيــث متيــزت هــذه الدراســة بأنهــا أجريــت يف بيئــة عربيــة، 
وعــىل وجــه الخصــوص يف األردن، واختلفــت عــن الدراســات الســابقة يف مجتمــع وعيّنــة الدراســة املتمثــل 
يف الصحفيــني األردنيــني، إذ ســتتناول مــدى إدراك الصحفيــني األردنيــني ملفهــوم صحافــة الروبــوت، وآليــة 
ــود  ــؤرش إىل وج ــام ي ــة؛ م ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــا ه ــي يواجهه ــة الت ــة واألخالقي ــات املهني ــا، والتحدي عمله
ــة، وحاجــة إىل إجــراء الدراســة، وعــىل وجــه التحديــد يف األردن. اســتفاد الباحــث مــن الدراســات  فجــوة بحثي
الســابقة يف تشــكيِل مفهــوٍم عــامٍّ عــن صحافــة الروبــوت، وآليــات عملهــا، ومــدى انتشــارها واســتخدامها 
يف وســائل اإلعــالم املختلفــة، باإلضافــة إىل االســتناد عليهــا يف تحديــد مشــكلة الدراســة، وكتابــة جــزء مــن 

اإلطــار النظــري، وتصميــم منهجيــة الدراســة.
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ــة، يســري بــأرسع مــام  ــات اإلبداعي ــذكاء الصناعــّي، وتحســني قــدرات الروبوت يبــدو أّن التطــور يف تقنيــات ال
نتوقــع، إذ اســتطاعت مؤخــراً العديــد مــن وســائل اإلعــالم الخــوض يف غــامر املنافســة يف هــذا املجــال، مبــا 
يف ذلك وكاالت األنباء العاملية، واملؤسســات اإلعالمية الكربى، باالســتعانة بـ«روبوتات ذكيَّة ملســاعدتها 
ــة  ــك، 2020(. إنَّ صحاف ــّي )بري ــال اإلعالم ــادة يف املج ي ــل الرِّ ــن أج ــني؛ م ــاّم الصحفي ــض مه ــذ بع يف تنفي
الروبــوت ابتــكار جديــد يف مجــال الصحافــة، وهــي تعنــي اســتخدام الخوارزميــات لتوليــد األخبــار التلقائيــة دون 
تدخــل البــرش، بعدمــا تقــوم الخوارزميــة بالربمجــة األوىل، ومبجــرد تطويرهــا فإنهــا تســمح بأمتتــة كل خطــوة 
 .)Višňovský & Kubíková, 2020( ــار ــة نــرش األخب ــار مــن: جمــع، وتحليــل، إىل غاي ــاج األخب ــة إنت مــن عملي
ــات املنظمــة بــدون تدخــل  ــار مــن البيان ــاج األخب وقــد بــدأت صناعــة اإلعــالم اســتخدام الخوارزميــات يف إنت
بــرشي. فعــىل ســبيل املثــال، بــدأت وكالــة األسوشــيتدبرس خــالل عــام 2015 باســتخدام الخوارزميــات، حيــث 
بــدأت باســتخدام )Wordsmith(، وهــي أداة برمجيــة تــم تطويرهــا بوســاطة رشكــة )Automated Insights(؛ 

.)Thurman et al., 2017( إلنتــاج تقاريــر إخباريــة حــول أربــاح الــرشكات
ويــرى الباحــث أّن صحافــة الروبــوت مفهــوم جديــد طــرأ عــىل العمــل اإلعالمــي، وذلــك نتيجــة للتقــدم التقنــي 
الهائــل يف الــذكاء الصناعــي، والقــدرة عــىل تحليــل البيانــات الضخمــة، واســتخدام الخوارزميــات التــي تســاعد 
عــىل جمــع البيانــات، وتنظيمهــا وتحليلهــا، ومــن ثــمَّ تشــكيل القصــص اإلخباريــة دون تدخــل بــرشي. وتشــري 
صحافــة الروبــوت، أو الصحافــة اآلليــة، أو الصحافــة الخوارزميــة، إىل إنشــاء القصــص واألخبــار مــن البيانــات 
املنظمــة وتســليمها تلقائيــاً )Aljazairi, 2016(. ويكــن تعريــف صحافــة الروبــوت باعتبارهــا »عمليــة الجمع 
بــني الخوارزميــات والبيانــات واملعرفــة املنبثقــة عــن العلــوم االجتامعيــة الســتكامل وظيفــة املســاءلة يف 
العمــل الصحفــي، معتمــدة يف األســاس عــىل مقاربتــني مألوفتــني يف العمــل الصحفــي، األوىل: مرتبطــة 
بكتابــة التقاريــر اإلخباريــة مبســاعدة الحاســوب، والثانيــة: تتصــل باســتخدام أدوات العلــوم االجتامعيــة يف 

.)Hamilton & Turner, 2016( الصحافــة مبــا يحقــق عامــل الدقــة
ويعــرِّف عبــد الحميــد )2020( صحافــة الروبــوت عــىل أنهــا: »عمليــة  توظيــف وســائل اإلعــالم تقنيــات الــذكاء 
االصطناعــّي واالبتــكارات التــي جلبتهــا الثــورة الصناعيــة الرابعــة، مثــل: تقنيــات التصويــر ثالثيــة األبعــاد عاليــة 
الدقــة، واإلنرتنــت فائــق الرعــة، وإنرتنــت األشــياء، والروبوتــات؛ إلنتــاج املحتــوى اإلعالمــي الخــاّص بهــا، 
وأداء مهــام معينــة يف صناعــة الخــرب ». ويف اتجــاه آخــر، يكــن تعريــف صحافــة الروبــوت أيضــاً بأنهــا: جمــع 
املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة آليــة، يتــم االســتغناء فيهــا 
عــن التدخــل البــرشي املعــروف خــالل عمليــة جمــع األخبــار وتحريرهــا )Caswell & Dörr, 2018(. وقــد جلبــت 
صحافــة الروبــوت عمليــات صحفيــة جديــدة إلنتــاج مخرجــات الصحــف، والتــي لهــا تأثــري كبــري عــىل املــوارد 
البرشيــة ومهنــة الصحافــة عــىل هذا النحو. ويف الوقت نفســه، توفر للمراســلني الحرية واملســاحة والوقت 
لالهتــامم باملســح والبحــث عــن االتصــاالت، وتعمــل صحافــة الروبــوت عــىل مبــدأ تحليــل كميــات كبــرية مــن 
البيانــات، ومنهــا يتــم تولــد النصــوص والرســوم املتحركــة ورســومات املعلومــات مــن خــالل الخوارزميــات 
)Višňovský & Kubíková, 2020(. ويشــري املصطلــح »صحافــة الروبــوت« إىل التقنيــات التــي تســتخدم 
ــاًء عــىل النــامذج املســبقة، والبيانــات الضخمــة التــي يتــم  الــذكاء االصطناعــّي إلنشــاء مقــاالت إخباريــة بن
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توفريهــا للربامــج؛ ليتــم تحليلهــا والتعلــم التلقــايئ باســتخدامها إلنتــاج األخبــار واملقــاالت والتقاريــر برعــة 
.)Saad & Issa, 2020(قياســية دون االعتــامد عــىل العامــل البــرشي

ــة  ــورة الصناعي ــكارات الث ــي وابت ــذكاء االصطناع ــات ال ــالم لتقني ــائل اإلع ــتخدام وس ــاً إىل اس ــري أيض ــام تش ك
ــياء،  ــت األش ــة، وإنرتن ــايل الرع ــت ع ــة، واإلنرتن ــايل الدق ــاد ع ــاليث األبع ــر ث ــات التصوي ــل: تقني ــة، مث الرابع
 Caswell &( والروبوتــات، إلنتــاج محتــوى وســائط خــاص بهــا، وأداء مهــام محــددة يف صناعــة األخبــار
Dörr, 2018(. وهــي كذلــك الصحافــة اآلليــة، أو الصحافــة الخوارزميــة، التــي تنتــج األخبــار مــن خــالل برامــج 
ــدالً مــن املراســلني البرشيــني، حيــث تقــوم هــذه الربامــج بتفســري  ــذكاء االصطناعــي، بوســاطة اآلالت ب ال
البيانــات وتنظيمهــا وعرضهــا بطــرق يكــن للبــرش قراءتهــا )Latar, 2019(. ويــرى ديــاز )Díaz, 2020( أّن 
صحافــة الروبــوت عبــارة عــن نصــوص يف شــكل أخبــار وتقاريــر محــررة مــن طــرف برمجيــات ابتكرتهــا الرشكتــان 
األمريكيتــان )automated insights and narrative science( وأســاس هــذه الربمجيــات بيانــات تســتعني 
بهــا يف إعــداد تقاريــر يف الرياضــة، االقتصــاد والطقــس دون تدخــل اإلنســان، هــذه النصــوص مكتوبــة 

ــاً أو أفــكاراً جديــدة. بوســاطة خوارزميــات ال تحمــل رأي
حتــى اآلن تركــز صحافــة الروبــوت عــىل تقاريــر الطقــس، ونتائــج املباريــات الرياضيــة، واملــال، ونتائــج 
االنتخابــات، وهــو مــا يفــر اعتــامد هــذه الربامــج عــىل األرقــام واإلحصائيــات يف توليــد التقاريــر واألخبــار 
بشــكل أســايس، وإســناد املهــام الروتينيــة اليوميــة لهــا، وتــرك وظيفــة التعليــق والتحليــل والحــوار وطــرح 
األســئلة للصحفيــني؛ ألنهــا مــا تــزال غــري مؤهلــة بعــد لهــذه املهــاّم، وهــذا مــا دفــع ببعــض وكاالت األنبــاء 
.) Goni & Tabassum, 2020( والصحــف إىل االســتعانة بهــذه الربامــج؛ ســعياً للعمــل الصحفــي النوعــي

إيجابيات صحافة الروبوت
تتمثل أهم إيجابيات صحافة الروبوت يف النقاط اآلتية: 

Automnating routine reporting أمتتة التقارير الروتينية
حيــث ســاعد اســتخدام الــذكاء الصناعــي يف الصحافــة عــىل توســيع نطــاق التغطيــة برعــة؛ وعــىل ســبيل 
املثــال، فقــد متكنــت وكالــة )أسوشــيتد بريــس( مــن زيــادة عــدد الــرشكات، وأبلغــت عــن أرباحهــا باســتخدام 
ــتانفورد( إىل  ــة )س ــت يف جامع ــة أجري ــارت دراس ــث أش ــن 300 إىل 4000، حي ــّي م ــذكاء االصطناع ــة ال تقني
أن الــرشكات اإلضافيــة قدمــت تقاريــر عــن زيــادة نشــاط التــداول وســيولة الســوق معتمــدة يف ذلــك 
عــىل تقنيــات الــذكاء الصناعــّي. كــام يتوقــع املؤســس املشــارك لـــ )Narrative Science( أّن %90 مــن 
املقــاالت ســتكتب بوســاطة تقنيــات الــذكاء الصناعــّي يف غضــون 15 عامــاً، كــام تتوفــر تقنيــة مامثلــة 
لتلخيــص املقــاالت الطويلــة يف محتــوى بحجــم اللقطــات / البوســتات لوســائل التواصــل االجتامعــي، 
ــخاص  ــع أش ــالت م ــراء مقاب ــم إلج ــني، وتحريره ــت الصحفي ــا وق ــر التكنولوجي ــة أْن توف ــة إىل إمكاني باإلضاف

حقيقيــني )عبــد الحميــد، 2020(.
 Providing faster insight ،توفري رؤية أرسع

     فالــذكاء الصناعــّي لديــه القــدرة عــىل التفاعــل الفــوري مــع البيانــات يف الوقــت الحقيقــي مــع الخطــوط 
العريضــة للقصــة، ففــي الوقــت الــذي اعتــادت فيــه بعــض التقاريــر الفصليــة، مثــل تقاريــر األداء واإلســناد 
الصــادرة عــن صناديــق االســتثامر املشــرتكة الكبــرية، أن تســتغرق أســابيع مــن الجهــد مــن قبــل فريــق صغــري 
لصياغــة التقاريــر، فإنـّـه يكــن اآلن إعــداد هــذه التقاريــر بوســاطة تقنيــات الــذكاء الصناعــّي يف غضــون ثــواٍن. 
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وقــد أقامــت وكالــة )رويــرتز( إحــدى أكــرب مــزوِّدي األخبــار، رشاكــة مــع Graphiq، وهــي 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(.
: Lowering barriers to entry خفض الحواجز أمام الدخول 

إنشــاء املحتــوى، حيــث  البــرشي يف عمليــة  العنــص  تقلــل مــن  أن  الصناعــي  الــذكاء  لتقنيــات   يكــن 
متكــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي اليــوم الصحفيــني مــن إنشــاء مقاطــع فيديــو قصــرية يف ثــوان، أو 
ــني،  ــة إىل الصحفي ــي الحاج ــذا ال يلغ ــإّن ه ــك، ف ــع ذل ــع. وم ــىل أرض الواق ــادر ع ــن مص ــات م ــع معلوم جم
ــم  ــن تقدي ــا م ــاً ال متكنه ــتخدمها، وغالب ــي تس ــات الت ــىل البيان ــي ع ــذكاء الصناع ــة ال ــودة صحاف ــد ج إذ تعتم
قضايــا جديــدة، كــام أنهــا غــري قــادرة حاليــاً عــىل تطويــر تحليــل نقــدي معّمــق للظواهــر املوصوفــة )الورقــي 

.)2019 وبعــي، 
سلبيات صحافة الروبوت

تثــري 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، كــام يكــن 

ــزة خاصــة بهــا اســتناداً إىل بيانــات يتــم تعمــد وضعهــا بهــدف التحليــل. م نتائــج ُمتحيِّ لألجهــزة أن تُقــدِّ
ويــرى لوبيــز وعبــد )Lopez et al. )2019 أّن لصحافــة الروبــوت مجموعــة مــن الســلبيات، يكن اســتعراضها 

عىل النحــو اآليت: 
قــد تكــون أداة لبعــض األعــامل الضــارة، وكبــت حريــة بعــض وســائل اإلعــالم، عــن طريــق بــث رســائل 
”منطيــة“ واحــدة ثابتــة، حيــث يتمكــن الشــخص املتحكــم يف وضــع محتــوى واحــد، يكــن أن يُشــكل عــن 

طريــق ”روبــوت“ أو كامــريات ُمتحركــة ذاتيــاً، أو أقــامر صناعيــة عابــرة لحــدود وقوانــني الــدول.
إن دخــول الروبــوت إىل العمــل اإلعالمــّي يتطلــب وضــع مواثيــق أخالقيــة جديــدة، تتحمــل فيهــا املؤسســة مــا 

يرتتــب عــىل أخطــاء الدقــة والتــوازن والشــفافية وتضــارب املصالــح وغريهــا.
إّن الروبوتــات ال يكــن أن تكــون بنفــس الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدعــاً، وال متتلــك القــدرة عــىل 
الخــروج إىل امليــدان وإجــراء املقابــالت مــع النــاس، فهــي قــادرة فقــط عــىل التمييز بــني 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 عــىل مســتويات متباينــة، مــن بينهــا: 
مســتوى البحــث عــن البيانــات، فضــاًل عــن أصالــة الخوارزميــات املســتخدمة وموضوعيتهــا، ومســتوى 
ــم واملنطــق  ــات، ومــدى إســاءة االســتخدام، إضافــة إىل مســتوى القي شــفافيتها، وطــرق اســتخدام البيان

 .)Aljazairi, 2016( الــذي تضمنتــه تعليــامت الربمجيــة
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 الرديــة، كــام 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 عــىل 
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الوجــود، واإلدخــال الريــع للروبوتــات يف غــرف األخبــار واســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي للتحليــالت 
ــن أي  ــرث م ــات أك ــن املامرس ــاح ع ــفافية، واإلفص ــاج إىل الش ــص، تحت ــال ال الح ــبيل املث ــىل س ــة، ع التنبؤي
وقــت مــى، وعــىل ســبيل املثــال: يف عــام 2015، كان لــدى Google خطــأ واســع االنتشــار عندمــا أدرك 
أّن خوارزميــات التعــرف عــىل الصــور Google Photos تقــوم بتمييــز   Jacky Alcint مهنــدس الربامــج
الســود عــىل أنهــم غوريــال gorillas، بربــط مــروع وعنــصي، ولكــن ملــاذا يحــدث هــذا يف املقــام األول عــرف 
معظــم الخــرباء ومجــال الــذكاء الصناعــي الســبب بأنــه مل يكــن هنــاك مهنــدس عنــصي بســبب الفــوىض 
وراء الكواليــس، ولكــن كانــت مجموعــة بيانــات تــم تفســريها بشــكل خاطــئ نتيجــة الســتخدام تقنيــات الــذكاء 

 .)Latoya, 2018( الصناعــي حيــث تــم الربــط بــني صــور الغوريــال واألمريكيــني األفارقــة
 : Ensuring Corporate Accountability املســؤولية األخالقيــة: وتتمثــل يف ضــامن مســاءلة الــرشكات
نظــراً ألنــه ال يكــن مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعــي مــن الناحيــة القانونيــة، فإنــه يجــب تضمــني املســاءلة 
البرشيــة يف جميــع مراحــل سلســلة إنتــاج املحتــوى الــذي يعتمــد عــىل تقنيــة الــذكاء الصناعــي، حيــث ينــع 
ُموزعــو املحتــوى مثــل Facebook و- google و Twitter بســلطة ال مثيــل لهــا إلعــالم وتشــكيل الــرأي 
العــام؛ ألّن خوارزميــات الــذكاء الصناعــي تُســتخدم لتحديــد القيمــة النســبية للمحتــوى الــذي يظهــر أمــام 
ــج  ــع نــرش وتروي ــاج مســؤولية من ــكاً لوســائل اإلنت ــّم تحمــل املنصــات بصفتهــا مال املســتخدمني، ومــن ث
املعلومــات الضــارة بوســاطة الخوارزميــات التــي طورتهــا، يف حــني أن هنــاك حاجــة إىل تدابــري أفضــل 

.)Thurman, et al., 2017( لضــامن إيقــاف املحتــوى املضلــل املتعمــد
ــرة  ــل املؤث ــة العوام ــني )Waddell & Franklin, 2019( مجموع ــل وفرانكل ــدد وادي ــة: ح ــدم الثق ــز وع التحي
العوامــل املرتبطــة باملصــدر،  الروبــوت، ومــن هــذه  البنــايّئ ملصداقيــة وثقــة صحافــة  النمــوذج  يف 
فكلــام حظــي املصــدر بثقــة الجمهــور واحرتامــه وقناعتــه بكفــاءة القامئــني عليــه ومبوضوعيتــه وعــدم 
انحيــازه واكتــامل عنــارصه اإلخباريــة، زادت الثقــة واملصداقيــة باملصــدر، وأصبــح أكــرث تأثــرياً يف املتلقــي، 
فمصداقيــة املصــدر مفهــوم متعــدد األبعــاد، يتكــّون مــن العديــد مــن العوامــل، أكرثهــا ديومــة تشــمل: 
خــربة املصــدر، وجدارتــه بالثقــة. ومــن العوامــل أيضــاً العوامــل املرتبطــة بشــكل الرســالة وتقديهــا، ومبــا أن 
مصداقيــة املصــدر ترتبــط بالدرجــة األوىل بقــدرة الرســالة التأثرييــة، فقــد ربــط البعــض املصداقيــة بشــكل 
الرســالة وتقديهــا مــن حيــث وضــوح لغــة املعلومــات املقدمــة ومضامينهــا، إضافــة إىل أن مصداقيــة 

ــة، والدقــة، وقابليتهــا للتصديــق. ــز، واإلنصــاف، واملوضوعي ــم: التحي الرســالة مرتبطــة مبفاهي
التحديات املهنية 

بشــكٍل عــامٍّ هنــاك بعــض التحديــات Challenges التــي تواجــه اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف 
ــأيت: ــام ي ــا في ــل أبرزه ــة، يتمث ــال الصحاف مج

توفــر البيانــات Availability of Data: حيــث يكــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي بشــكل أفضــل 
عندمــا تتوفــر بيانــات كافيــة اللتقــاط األمنــاط والتعلــم منهــا وتحســني النظــام وفقــاً لذلــك. يف حــني يكــن 
للبــرش أن يقارنــوا التجــارب ويســتنبطوا االســتجابات املثــىل مــن خــالل عــدد قليــل مــن التجــارب املامثلــة، 
فــإن الــذكاء االصطناعــي يتطلــب كميــات كبــرية مــن البيانــات ملعرفــة مــا يجــب أن تكــون عليــه االســتجابة 

ــذكاء الصناعــي محــدودة )بريــك، 2020(. ــات تكــون قــدرة ال ــدون توفــر البيان الصحيحــة، وب
فهــم البيانــات غــري املنظمــة Understanding Unstructured Data: يواجــه اســتخدام تقنيــات الــذكاء 
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ــة  ــن ترجم ــه يك ــال، فإن ــبيل املث ــىل س ــة، وع ــري منظم ــات غ ــون البيان ــا تك ــة عندم ــاً صعوب ــي أيض الصناع
ــاح بســهولة إىل مقــاالت باســتخدام قوالــب موحــدة،  ــة أو بيانــات األرب ــة لأللعــاب الرياضي النتائــج املجدول
ولكــن إذا أردت أن يصبــح الــذكاء الصناعــي أكــرث انتشــاراً يف االقتصــاد اإلبداعــي، فســوف تحتــاج إىل تســخري 

.)Mark, et al., 2017( ــوم ــات املتاحــة الي ــة، التــي تشــكل معظــم البيان ــات غــري املهيكل وتوليــف البيان
ــا:  ــي رشح مخرجاته ــذكاء الصناع ــات ال ــتطيع تقني ــذايت Lack of Self - Awareness، ال تس ــي ال ــة الوع قل
مــاذا كتبتــه، مــا فعلتــه، أو كيــف وصلــت إىل هنــاك؟ لفهــم كيفيــة ترجمــة البيانــات إىل قصــة معينــة، يجــب 
التفكــري يف تصميــم الــذكاء الصناعــي ليكــون مســؤوالً أمــام الجمهــور، فقــد تكــون إحــدى الطــرق لتحقيــق 
ذلــك - خاصــة مــع املحتــوى الــذي يحتــوي عــىل الكثــري مــن البيانــات، حيــث تتمتــع تقنيــات الــذكاء الصناعــي 
ــج.  ــري النتائ ــف تتغ ــة كي ــة ملعرف ــامت خوارزمي ــط معل ــور بضب ــامح للجمه ــق الس ــن طري ــة - ع ــزة طبيعي مبي
وعنــد تطبيقهــا عــىل األخبــار يجــدر التفكــري فيــام إذا كانــت هنــاك حاجــة إىل تطويــر معايــري صحفيــة جديــدة 

 .)Stefan, 2018( حتــى يعــرف املســتخدمون مــا إذا كانــت القصــة مؤلفــة مــن جهــاز أو إنســان
التحقــق مــن األصالــة Verifying authenticity: ال يكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــي التمييــز بــني مــا إذا كانت 
املدخــالت التــي تتلقاهــا دقيقــة أو غــري دقيقــة، ويكــن أن يــؤدَي ذلــك إىل مشــكالت حــول األصالــة - إذا 
ــل الحــل يف  ــاً، حيــث يتمث ــه، فقــد يكــون الناتــج املقابــل خاطئ ــذكاء الصناعــي إدخــاالً مشــكوكاً في تلقــى ال

تطويــر وتنفيــذ آليــات لضــامن صحــة املقــاالت التــي يتــم مشــاركتها عــرب اإلنرتنــت. 
إعــادة تعريــف حقــوق الطبــع والنــرش واالســتخدام العــادل Redefining Copyright and Fair Use: كثــرياً 
ــل أن  ــث يحتم ــة، حي ــات اإلبداعي ــرش والصناع ــوق الن ــني حق ــدى قوان ــة تتح ــات الحديث ــت التكنولوجي ــا كان م
ــامل  ــن األع ــي م ــذكاء الصناع ــم ال ــىل تعل ــوي ع ــا تنط ــداً، ألنه ــاً جدي ــي تعارض ــذكاء الصناع ــات ال ــل تقني متث
التعبرييــة، التــي أنشــأها اإلنســان - وهــي مجموعــة بيانــات مــن املقــاالت أو اللوحــات أو املوســيقى، حيــث 
مــن املحتمــل أن يختــرب هــذا التفســري القانــوين لالســتخدام العــادل، حيــث يتــم اســتخدام املــواد املحميــة 

.)Mattia, 2019( ــل االســتخدام ــاج محتــوى صحفــي دون إذن أو دفــع مقاب ــع والنــرش إلنت بحقــوق الطب
تفاقــم القــوة غــري املتكافئــة Exacerbating Asymmetrical Power : حيــث تقــوم أكــرب غــرف األخبــار 
ببنــاء الــذكاء الصناعــي الخــاص بهــا، ولكــن قــد ال متلــك الصحــف األقــل مــن حيــث القــدرة املاليــة أو الخــربة 
التقنيــة القيــام بذلــك، وســتضطر إىل ترخيــص محتــوى خــاص، وهــو مــا يثــري املخــاوف مــن أن تلجــأ 
هــذه املؤسســات األصغــر إىل اختيــار الــرشاء، بــدالً مــن البنــاء؛ مــام يغــذي ســباق التســلح لصالــح الــذكاء 

ــك، 2020(. ــرشكات )بري ــن ال ــا م ــة بعينه ــني مجموع ــوة ب ــزز الق ــذي يع ــي ال االصطناع
منهجية الدراسة 

تــم االعتــامد يف هــذه الدراســة عــىل املنهــج الوصفــي التحليــي القائــم عــىل دراســة الظواهــر املطروحــة 
أمامــه، ومــن ثــم رصدهــا كــام 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 خــالل إجابــات أفــراد العينــة مــن الصحفيــني األردنيــني عــىل أداة الدراســة املتمثلــة باســتبانة تــم 

تطويرهــا مــن قبــل الباحــث. 
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مجتمع وعينة الدراسة
تكــّون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الصحفيــني األردنيــني املســجلني يف نقابــة الصحفيــني، البالــغ عددهــم 
)1360( يف العــام 2020. وقــد تــم االعتــامد عــىل عيّنــة عشــوائية بســيطة مــن مجتمــع الدراســة بواقــع )350( 
ــروف  ــراً للظ ــة، ونظ ــع الدراس ــن مجتم ــاً م ــبته )%25.7( تقريب ــا نس ــكلوا م ــة، ش ــجالً يف النقاب ــاً مس صحفي
املتعلقــة بجائحــة كورونــا، فقــد عمــد الباحــث إىل توزيــع أداة الدراســة )االســتبانة( عــىل العينــة بطريقتــني: 
األوىل إلكرتونيــة مــن خــالل برنامــج )google drive(، والثانيــة مــن خــالل الحضــور إىل نقابــة الصحفيــني 

وتســليم االســتبانة باليــد للصحفيــني، وفيــام يــأيت خصائصهــم الشــخصية والوظيفيــة: 

جدول )1(: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

النسبةالتكراراملتغري

الجنس
%27879.4ذكر

%7220.6أنثى
%350100املجموع 

الفئة العمرية

%4011.4أقل من 25 سنة
%6017.1من 25- أقل من 35 سنة

%11031.4من 35 – اقل من 45 سنة
%8022.9من 45 اىل 55 سنة

%6017.1أكرث من 55  سنة
%350100املجموع 

املستوى التعليمي

%5315.1دبلوم وأقل
%28681.7بكالوريوس

%113.1دراسات عليا )ماجستري ودكتوراه(
%350100املجموع 

املؤسسة اإلعالمية

%7320.9حكومية
%26876.6خاصة

%92.6مشرتكة
%350100املجموع

الخربة يف العمل الصحفي

%5616.0أقل من 5 سنوات
%16647.4من 5 – 10 سنوات
%12836.6أكرث من 10 سنوات

%350100املجموع 

نوع الوظيفة

%5616.0محرر
%4813.7مصور

%15744.9مراسل صحفي
%4111.7معّد

%277.7مذيع
%216.0أخرى

%350100املجموع 
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يتضــح مــن خــالل الجــدول )1( أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــني هــم مــن الذكــور، حيــث بلــغ 
عددهــم )278( صحفيــاً، شــكلوا مــا نســبته )%79.4(، يف حــني أّن عــدد اإلنــاث بلــغ )72( صحفيــة، شــكلن مــا 
نســبته )%20.6(، وأن مــا نســبته )%31.4( مــن عينــة الدراســة مــن الصحفيــني كانــوا ضمــن الفئــة العمريــة 
)مــن 35 – 45 ســنة(، وهــم أكــرث نســبة مــن بــني الفئــات العمريــة، يليهــم مــن هــم ضمــن الفئــة )-45 أقــل 
مــن 55 ســنة( وبنســبة )%22.9(، يليهــم ذوو الفئــة العمريــة )مــن 25 – أقلمــن 35 ســنة( و )أكــرث مــن 
ــل  ــة )أق ــة العمري ــن الفئ ــم ضم ــن ه ــرية م ــة األخ ــة )%17.1(، ويف املرتب ــبة البالغ ــس النس ــنة( وبنف 55 س
مــن 25 ســنة(، بنســبة بلغــت )%11.4(. كــام يتضــح أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــني كانــوا 
مــن حملــة شــهادات البكالوريــوس، حيــث بلــغ عددهــم )286( صحفيــاً، شــكلوا مــا نســبته )%81.7(، يليهــم 
حملــة شــهادات الدبلــوم وأقــل، بنســبة )%15.1(، وجــاء حملــة الشــهادات العليــا )ماجســتري ودكتــوراه( 
مــن املســتثمرين يف املرتبــة األخــرية بنســبة )%3.1(. وأن معظــم الصحفيــني 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 مشــرتكة حكوميــة 

وخاصــة. 
ــني )10-5  ــا ب ــرتاوح م ــي ت ــل الصحف ــربات يف العم ــم خ ــني لديه ــن الصحفي ــبته )%47.4( م ــا نس ــام أّن م ك
ســنوات(، ومــا نســبته )%36.6( لديهــم خــربة ألكــرث مــن 10 ســنوات يف العمــل الصحفــي، ومــا نســبته 
ــة الدراســة يف وظيفــة )مراســل  )%16.0( لديهــم خــربة ألقــل مــن 5 ســنوات. وأن معظــم الصحفيــني عين
صحفــي(، حيــث بلــغ عددهــم )157( مراســالً صحفيــاً، شــكلوا مــا نســبته )%44.9(، يليهــم املحــررون بنســبة 
ون الصحفيــون بنســبة )%11.7(، يليهــم  ــدُّ )%16.0(، ويليهــم املصــورون بنســبة )%13.7(، يليهــم املُِع
املذيعــون بنســبة )%7.7(، ويف املرتبــة األخــرية 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 عــىل عينة الدراســة من الصحفيــني األردنيني، 
حيــث تــم االعتــامد عــىل مجموعــة مــن األبعــاد، كل بعــد يتضمــن مجموعــة مــن الفقــرات ترتبــط بتســاؤالت 
وأهــداف الدراســة، واســتخدم الباحــث مقيــاس ليكــرت الُخــاميس )Likert/ Five Scale( بهــدف قيــاس آراء 
أفــراد عينــة الدراســة, وذلــك بوضــع إشــارة )( أمــام اإلجابــة التــي تعكــس درجــة موافقتهــم، وقــد تــم إعطــاء 

كل فقــرة مــن فقــرات أداة الدراســة درجــة لتتــّم معالجتهــا إحصائيــاً عــىل النحــو اآليت: 
محايد  = 3 موافق = 4   موافق بشدة = 5   

غري موافق بشدة = 1 غري موافق = 2   
وبنــاء عليــه تــم اعتــامد املقيــاس التــايل للحكــم عــىل املتوســطات الحســابية ملســتوى التقييــم، وحســب 

املعادلــة اآلتيــة:
)5-1(/3 = 1.33، وبذلك تكون املتوسطات الحسابية كام يأيت:

أوالً: )أقل من 2.33(  درجة منخفضة.
ثانياً: )من 2.33 – أقل من 3.67( درجة متوسطة.

ثالثاً: )من 3.67 – 5( درجة مرتفعة.
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صدق وثبات أداة الدراسة 
تــم التحقــق مــن صــدق وثبــات أداة الدراســة مــن خــالل صــدق البنــاء، باإلضافــة إىل ثبــات معامــل كرونبــاخ 

ألفــا، وكــام يــي: 
)Validity( صدق البناء

 ويقصــد بهــذا الصــدق مــدى تعبــري فقــرات كل مــن متغــريات الدراســة عــن املتغــري الــذي تنتمــي إليــه، وقــد 
ــة  ــق مبجموع ــكل دقي ــل بش ــة ممث ــريات الدراس ــن متغ ــري م ــن أنَّ كل متغ ــد م ــىل التأك ــامم ع ــبَّ االهت انص
ــاُس  ــارات بصــورة مناســبة، وأن هــذه الفقــرات تقيــس بالفعــل هــذا املتغــري، وتــم قي مــن الفقــرات أو العب
صــدِق محتــوى االســتبانة ِمــْن خــالل قيــاس العالقــة بــني كل فقــرة واملحــور الــذي تنتمــي إليــه، واســتبعاد 
ــىل )95%(  ــد ع ــي تزي ــاط الت ــات االرتب ــىل عالق ــامد ع ــاً باالعت ــا ضعيف ــل ارتباطه ــون معام ــي يك ــرات الت الفق

ــة مهمــة عنــد مســتوى )α  ≥ 0.05(، وكــام يــي: وتكــون داللتهــا اإلحصائي
أوالً- فقرات )مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت(

جدول )2(: صدق البناء لفقرات مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت
مستوى الداللةمعامل االرتباطالفقرةمستوى الداللةمعامل االرتباطالفقرة

10.33*0.0280.62**0.00
20.57**0.0090.66**0.00
30.77**0.00100.68**0.00
40.85**0.00110.72**0.00
50.47**0.00120.59**0.00
60.36**0.01130.69**0.00
70.72**0.00140.93**0.00

* داّل إحصائياً عند املستوى )0.05(. 
** داّل إحصائياً عند املستوى )0.01(.

مــن الجــدول الســابق يتضــح أن معامــالت االرتبــاط لفقــرات )مفهــوم ومجــاالت صحافــة الروبــوت( تراوحــت 
مــا بــني )0.33( و )0.93(، وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد املســتوى )0.01( واملســتوى )0.05(، وهــذا يشــري إىل 

وجــود اتســاق داخــي قــوّي لهــذه املجموعــة مــن الفقــرات.
 ثانياً- فقرات )إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت(

جدول )3(:  صدق البناء لفقرات )إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت(
مستوى الداللةمعامل االرتباطالفقرةمستوى الداللةمعامل االرتباطالفقرة

10.76**0.0070.93**0.00
20.88**0.0080.88**0.00
30.77**0.0090.66**0.00
40.79**0.00100.68**0.00
50.72**0.00110.75**0.00
60.88**0.00120.75**0.00

** داّل إحصائياً عند املستوى )0.01(.
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مــن الجــدول الســابق يتضــح أن معامــالت االرتبــاط لفقــرات )إيجابيــات وســلبيات صحافــة الروبــوت( تراوحــت 

مــا بــني )0.66( و)0.93(، وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد املســتوى )0.01(، وهــذا يشــري إىل وجــود اتســاق داخــي 

قــوي لهــذه املجموعــة مــن الفقــرات.

ثالثاً- فقرات )التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت(

جدول )4(: صدق البناء لفقرات )التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت(
مستوى الداللةمعامل االرتباطالفقرةمستوى الداللةمعامل االرتباطالفقرة

10.69**0.0070.78**0.00
20.78**0.0080.85**0.00
30.77**0.0090.72**0.00
40.79**0.00100.70**0.00
50.83**0.00110.78**0.00
60.89**0.00120.79**0.00

** داّل إحصائياً عند املستوى )0.01(.

)التحديــات املهنيــة واألخالقيــة لصحافــة  أّن معامــالت االرتبــاط لفقــرات  الجــدول الســابق يتضــح  مــن 

الروبــوت( تراوحــت مــا بــني )0.69( و )0.89(، وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد املســتوى )0.01(، وهــذا يشــري إىل 

ــرات. ــن الفق ــة م ــذه املجموع ــوي له ــي ق ــاق داخ ــود اتس وج

ثبات أداة الدراسة 

تــم التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة بحســاب االتســاق الداخــي وفــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا لــكل مجــال، 

وللمعــدل ككل لفقــرات أداة الدراســة )االســتبانة(، وكــام يــي:

أوالً- ثبات فقرات )مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت(

تــم قيــاس الثبــات ملجــاالت )مفهــوم ومجــاالت صحافــة الروبــوت( كل عــىل حــدة، ومــن ثــم قيــاس الثبــات 

للفقــرات ككل، وذلــك حســب معامــل )كرونبــاخ – ألفــا(، ويبــني الجــدول )5( نتائــج الثبــات:  

جدول )5(: ثبات مجاالت )مفهوم ومجاالت صحافة الروبوت( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )ن=350(
معامل ألفا كرونباخعدد العباراتاملجال

80.891املجال األول: مفهوم صحافة الروبوت
60.916املجال الثاين: مجاالت صحافة الروبوت

140.912الفقرات ككل

تشــري نتائــج الجــدول الســابق إىل أن معامــل كرونبــاخ ألفــا لجميــع مجــاالت )مفهــوم ومجــاالت صحافــة 

الروبــوت( بلــغ )0.912( وهــو مــؤرش عــىل الثبــات، ويعــد معامــَل ثبــاٍت أكــرب مــن )0.70(  مقبــوالً، كــام أن 

ــوم  ــال مفه ــغ )0.891( ملج ــث بل ــاً، حي ــدة كان مرتفع ــىل ح ــاالت كل ع ــك املج ــا لتل ــاخ ألف ــالت كرونب معام

ــات.  ــري إىل الثب ــا يش ــذا م ــوت، وه ــة الروب ــاالت صحاف ــال مج ــوت، و )0.916( ملج ــة الروب صحاف

ثانياً- ثبات فقرات)إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت(

تــم قيــاس الثبــات ملجــاالت )إيجابيــات وســلبيات صحافــة الروبــوت( كل عــىل حــدة، ومــن ثــم قيــاس الثبــات 
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ككل، وذلــك حســب معامــل )كرونبــاخ – ألفــا(، ويبــني الجــدول )6( نتائــج الثبــات:  

جدول )6(: ثبات مجاالت )إيجابيات وسلبيات صحافة الروبوت( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )ن=350(
معامل ألفا كرونباخعدد العباراتاملجال

60.921املجال األول: إيجابيات صحافة الروبوت
60.905املجال الثاين: سلبيات صحافة الروبوت

180.922الفقرات ككل

ــة  ــلبيات صحاف ــات وس ــاالت )إيجابي ــع مج ــا لجمي ــاخ ألف ــل كرونب ــابق إىل أن معام ــدول الس ــج الج ــري نتائ تش

الروبــوت( بلــغ )0.922( وهــو مــؤرش عــىل الثبــات، ويعــد معامــل ثبــات أكــرب مــن )0.70(  مقبــوالً، كــام أن 

معامــالت كرونبــاخ ألفــا للمجــاالت كل عــىل حــدة كان مرتفعــاً، حيــث بلــغ )0.921( ملجــال إيجابيــات صحافــة 

الروبــوت، و )0.905( ملجــال ســلبيات صحافــة الروبــوت، وهــذا مــا يشــري إىل الثبــات. 

ثالثاً- ثبات فقرات )التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت(

ــم  ــن ث ــدة، وم ــىل ح ــوت( كل ع ــة الروب ــة لصحاف ــة واألخالقي ــات املهني ــاالت )التحدي ــات ملج ــاس الثب ــم قي ت

ــات:   ــج الثب ــدول )3-15( نتائ ــني الج ــا(، ويب ــاخ – ألف ــل )كرونب ــب معام ــك حس ــات ككل، وذل ــاس الثب قي

جدول )7(: ثبات مجاالت )التحديات املهنية واألخالقية لصحافة الروبوت( باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )ن=350(
معامل ألفا كرونباخعدد العباراتاملجال

املجال األول: التحديات املهنية لصحافة 
الروبوت

60.891

املجال الثاين: التحديات األخالقية لصحافة 
الروبوت

60.912

180.934الفقرات ككل

تشــري نتائــج الجــدول الســابق إىل أن معامــل كرونبــاخ ألفــا لجميــع مجــاالت )التحديــات املهنيــة واألخالقيــة 

لصحافــة الروبــوت( بلــغ )0.934( وهــو مــؤرش عــىل الثبــات، ويعــد معامــل ثبــات أكــرب مــن )0.70( مقبــوالً، 

كــام أن معامــالت كرونبــاخ ألفــا للمجــاالت كل عــىل حــدة كان مرتفعــاً، حيــث بلــغ )0.891( ملجــال التحديــات 

املهنيــة لصحافــة الروبــوت، و )0.912( ملجــال التحديــات األخالقيــة لصحافــة الروبــوت، وهــذا مــا يشــري إىل 

الثبــات. 

تحليل أسئلة الدراسة

ــة  ــني األردنيــني عــىل محــاور الدراســة ومجاالتهــا واإلجاب ــة مــن الصحفي ــرات أفــراد العين ــرف عــىل تقدي للتع

عــن أســئلتها، تــم احتســاب املتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة إلجاباتهــم، وجــاءت النتائــج كــام 

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

املتوسط الفقرةالرقم
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

صحافة الروبوت هي العمل عىل جمع املعلومات وتصنيفها 1
مرتفعة4.140.78وكتابتها يف شكل أخبار وتقارير إخبارية كاملة بطريقة آلية.

الروبوت الصحفي هو ابتكار جديد يف العمل الصحفي، تستخدم 3
مرتفعة4.120.73فيه الخوارزميات لتوليد األخبار دون تدخل البرش

جمع املعلومات وتصنيفها وكتابتها يف شكل أخبار وتقارير 6
مرتفعة4.000.95إخبارية كاملة بطريقة آلية.

7
الصحافة املعتمدة عىل الخوارزميات يف توليد اللغة الطبيعية 

التي تدعمها تطبيقات الذكاء االصطناعي لتحويل البيانات تلقائياً 
إىل قصص إخبارية.

مرتفعة3.970.94

الصحافة التي تنتج األخبار من خالل برامج الذكاء االصطناعي، 8
مرتفعة3.930.88بوساطة اآلالت بدالً من املراسلني البرشيني.

االستعانة بـ"روبوتات ذكيَّة ملساعدة املؤسسات اإلعالمية يف 2
مرتفعة3.880.78تنفيذ بعض مهام الصحفيني

إنتاج األخبار من البيانات املنظمة بوساطة الحاسوب وبدون 4
مرتفعة3.720.90تدخل البرش.

عملية الجمع بني الخوارزميات والبيانات واملعرفة املنبثقة عن 5
مرتفعة3.690.99العلوم االجتامعية الستكامل وظيفة املساءلة يف العمل الصحفي

مرتفعة3.930.86معدل األوساط الحسابية

تشــري نتائــج الجــدول )8( إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات مفهــوم صحافــة 
الروبــوت تراوحــت مــا بــني )3.69-4.14(، وجــاءت الفقــرة رقــم )1( التــي تنــص عــىل أن: )صحافــة الروبــوت 
ــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة  هــي العمــل عــىل جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف شــكل أخب
آليــة( يف املرتبــة األوىل، ومبتوســط حســايب بلــغ )4.14( وبأهميــة نســبية مرتفعــة، بينــام جــاءت الفقــرة 
رقــم )5( التــي تنــص عــىل أن: )عمليــة الجمــع بــني الخوارزميــات والبيانــات واملعرفــة املنبثقــة عــن العلــوم 
االجتامعيــة الســتكامل وظيفــة املســاءلة يف العمــل الصحفــي( يف املرتبــة األخــرية، مبتوســط حســايب 
ــط  ــابق إىل أن املتوس ــدول الس ــات يف الج ــري البيان ــام تش ــك. ك ــة كذل ــبية مرتفع ــة نس ــغ )3.69( وبأهمي بل
الحســايب لفقــرات مفهــوم صحافــة الروبــوت ككل بلــغ )3.93(، وبأهميــة نســبية مرتفعــة. وهــذا يشــري إىل 

أّن هنــاك مســتوى مرتفعــاً مــن إدراك الصحفيــني األردنيــني ملفهــوم صحافــة الروبــوت.
اإلجابــة عــن الســؤال الثــان: )مــا أهــم املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــني 
ــات  ــة إلجاب ــات املعياري ــابية واالنحراف ــاط الحس ــتخراج األوس ــم اس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع ــني؟( لإلجاب األردني

أفــراد عينــة الدراســة عــن الفقــرات املتعلقــة بالســؤال الثــاين، والجــدول رقــم )9( يظهــر هــذه النتائــج. 
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جدول )9(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجاالت الصحافة اإللكرتونية مرتبة 

تنازلياً

املتوسط الفقرةالرقم
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تقوم صحافة الروبوت بتغطية تقارير الجرائم وإحصاءاتها 13
مرتفعة3.960.99املختلفة.

9
تستند صحافة الروبوت عىل استخدام الخوارزميات يف الكمبيوتر 
لتحويل البيانات الخام إىل قصص إخبارية تبدو وكأنها قصص قد 

كتبها اإلنسان.
مرتفعة3.940.83

تستخدم صحافة الروبوت بكرثة يف املجال الريايض من خالل 10
مرتفعة3.860.88تقديم اإلحصاءات الرياضية.

تقوم صحافة الروبوت بتغطية تقارير الطقس واملناخ 14
مرتفعة3.860.87وإحصاءاتها املختلفة.

تعمل صحافة الروبوت عىل أمتتة عملية توليد القصص حول 12
مرتفعة3.810.91أرباح الرشكات ونرش بياناتها.

تستخدم صحافة الروبوت لنرش األخبار حول التقارير املالية، حيث 11
مرتفعة3.750.78رسعة تقديم املعلومات هي القيمة الرئيسة املقرتحة.

متوسطة3.850.87معدل األوساط الحسابية

تشــري نتائــج الجــدول )9( إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات مجــاالت صحافــة 

الروبــوت تراوحــت مــا بــني )-3.75 3.96(، وجــاءت الفقــرة رقــم )13( التــي تنــص عــىل أنــه: )تقــوم صحافــة 

الروبــوت بتغطيــة تقاريــر الجرائــم وإحصاءاتها املختلفة.( يف املرتبة األوىل، ومبتوســط حســايب بلغ )3.96( 

وبأهميــة نســبية مرتفعــة، بينــام جــاءت الفقــرة رقــم )11( التــي تنــص عــىل أنــه: )تســتخدم صحافــة الروبــوت 

لنــرش األخبــار حــول التقاريــر املاليــة، حيــث رسعــة تقديــم املعلومــات هــي القيمــة الرئيســة املقرتحــة( يف 

املرتبــة األخــرية، مبتوســط حســايب بلــغ )3.75( وبأهميــة نســبية مرتفعــة.

وتشــري البيانــات يف الجــدول نفســه إىل أن املتوســط الحســايب للفقــرات ككل بلــغ )3.85(، وبدرجــة تطبيــق 

مرتفعــة، وهــذا يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينــة مــن الصحفيــني األردنيــني عــىل مجموعــة مجــاالت صحافــة 

الروبــوت التــي ذكــرت ضمــن فئــات التحليــل.

اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث: )مــا إيجابيــات وســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر الصحفيــني 

األردنيــني؟(

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة 

الدراســة عــىل الفقــرات املتعلقــة بالســؤال الثــاين، والجــدوالن رقــم )10( و )11( يظهــران هــذه النتائــج.
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جدول )10(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات إيجابيات صحافة الروبوت مرتبة 

تنازلياً

املتوسط الفقرةالرقم
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تسهم صحافة الروبوت يف توسيع نطاق التغطية اإلخبارية برعة 1
مرتفعة3.820.77كبرية.

تساعد صحافة الروبوت يف تلخيص املقاالت الطويلة ووضعها 2
مرتفعة3.770.91بشكل مختص من خالل الرتكيز عىل النقاط الرئيسة فيها. 

تسهم صحافة الروبوت يف خلق وعي وتعاون دويل بأهمية 6
مرتفعة3.720.90وخطورة اإلعالم يف إحداث تغيريات ضخمة.

تعمل صحافة الروبوت عىل التقليل من العنص البرشي يف 4
مرتفعة3.690.82عملية إنشاء املحتوى.

تساعد صحافة الروبوت يف الوصول إىل البيانات الضخمة 3
مرتفعة3.680.83وتحديثها بشكل فوري ومستمر ورسيع.

تساعد صحافة الروبوت الصحفيني يف إنشاء مقاطع فيديو 5
مرتفعة3.670.91قصرية يف ثواٍن.

مرتفعة3.720.85معدل األوساط الحسابية

تشــري نتائــج الجــدول الســابق إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات إيجابيــات 

ــه: ــىل أن ــص ع ــي تن ــم )1( الت ــرة رق ــاءت الفق ــني )-3.67 3.82(، وج ــا ب ــت م ــوت تراوح ــة الروب ــار صحاف انتش

األوىل،  املرتبــة  يف  كبــرية(  برعــة  اإلخباريــة  التغطيــة  نطــاق  توســيع  يف  الروبــوت  صحافــة  )تســهم 

ومبتوســط حســايب بلــغ )3.82( وبأهميــة نســبية مرتفعــة، بينــام جــاءت الفقــرة رقــم )5( التــي تنــص عــىل 

أنــه: )تســاعد صحافــة الروبــوت الصحفيــني يف إنشــاء مقاطــع فيديــو قصــرية يف ثــواٍن( يف املرتبــة األخــرية، 

ــة. ــبية مرتفع ــة نس ــغ )3.67( وبأهمي ــايب بل ــط حس مبتوس

كــام تشــري البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب لدرجــة أهميــة إيجابيــات صحافــة 

مــن  العينــة  أفــراد  معظــم  اتفــاق  يعنــي  وهــذا  مرتفعــة،  نســبية  وبأهميــة   ،)3.72( بلــغ  ككل  الروبــوت 

التحليــل. فئــات  الروبــوت املذكــورة ضمــن  انتشــار صحافــة  إيجابيــات  عــىل  األردنيــني  الصحفيــني 
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جدول )11(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات سلبيات صحافة الروبوت مرتبة 

تنازلياً

املتوسط الفقرةالرقم
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

12
ال يكن أن تكون صحافة الروبوت بنفس الدرجة التي يكون فيها 
اإلنسان مبدعاً، وال متتلك القدرة عىل الخروج إىل امليدان وإجراء 

املقابالت مع الناس.
مرتفعة4.120.85

11
دخول الروبوت إىل لعمل اإلعالمي يتطلب وضع مواثيق أخالقية 

جديدة، تتحمل فيها املؤسسة ما يرتتب عىل أخطاء الدقة 
والتوازن والشفافية.

مرتفعة4.000.88

تسهم صحافة الروبوت يف فقدان عدد هائل من فرص العمل 
مرتفعة3.950.91الصحفية ملصلحة اآلالت الذكية.

قد تكون أداة لبعض األعامل الضارة، وكبت حرية بعض وسائل 10
مرتفعة3.890.90اإلعالم، عن طريق بث رسائل ”منطية“ واحدة ثابتة.

تسهم صحافة الروبوت يف فقدان عدد هائل من فرص العمل 9
مرتفعة3.770.82الصحفية ملصلحة اآلالت الذكية.

مرتفعة3.950.86معدل األوساط الحسابية

تشــري نتائــج الجــدول الســابق إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات ســلبيات 

صحافــة الروبــوت تراوحــت مــا بــني )-3.77 4.12(، وجــاءت الفقــرة رقــم )12( التــي تنــص عــىل أنــه: )ال يكــن 

أن تكــون صحافــة الروبــوت بنفــس الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدعــاً، وال متتلــك القــدرة عــىل الخــروج 

إىل امليــدان وإجــراء املقابــالت مــع النــاس( يف املرتبــة األوىل، ومبتوســط حســايب بلــغ )4.12( وبأهميــة 

نســبية مرتفعــة، بينــام جــاءت الفقــرة رقــم )9( التــي تنــص عــىل أنــه: )تســهم صحافــة الروبــوت يف فقــدان 

عــدد هائــل مــن فــرص العمــل الصحفيــة ملصلحــة اآلالت الذكيــة( يف املرتبــة األخــرية، مبتوســط حســايب 

بلــغ )3.69( وبأهميــة نســبية مرتفعــة. كــام تشــري البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب 

لدرجــة أهميــة فقــرات ســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت ككل بلــغ )3.88(، وبأهميــة نســبية مرتفعــة. وهــذا 

يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينــة عــىل ســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت املذكــورة ضمــن فئــات التحليــل.

اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع: )مــا أهــم التحديــات املهنيــة واألخالقيــة املرتبطــة بصحافــة الروبــوت مــن وجهــة 

نظــر الصحفيــني األردنيــني؟(

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج األوســاط الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة 

الدراســة عــن الفقــرات املتعلقــة بالســؤال الخامــس، والجــدول رقــم )12( يظهــر هــذه النتائــج.
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جدول )12(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات التحديات املهنية لصحافة الروبوت 

مرتبة تنازلياً

املتوسط الفقرةالرقم
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

ال يكن لتقنيات الذكاء الصناعي يف صحافة الروبوت التمييز بني 3
مرتفعة3.990.87ما إذا كانت املدخالت التي تتلقاها دقيقة أو غري دقيقة.

ال تستطيع صحافة الروبوت صنع الجو املطلوب إللهام ردود 1
مرتفعة3.980.91الفعل العاطفية للقراء أو املشاهدين أو املستمعني.

عدم وجود زوايا إنسانية يف النصوص التي يتم إنشاؤها من قبل 2
مرتفعة3.960.95صحافة الروبوت.

عدم قدرة تقنيات الذكاء الصناعي يف صحافة الروبوت عىل رشح 4
مرتفعة3.810.90مخرجاتها: ما كتبته، ما فعلته، أو كيف وصلت إىل هنا.

الجودة املنخفضة من حيث االعتبارات الردية للقصص 6
مرتفعة3.720.94اإلخبارية التي تنتجها صحافة الروبوت.

تتطلب صحافة الروبوت كميات كبرية من البيانات ملعرفة ما 5
مرتفعة3.700.95يجب أن تكون عليه االستجابة الصحيحة.

مرتفعة3.860.92معدل األوساط الحسابية

تشــري نتائــج الجــدول )12( إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقــرات مجــال التحديــات 

املهنيــة لصحافــة الروبــوت تراوحــت مــا بــني )3.70-3.99(، وجــاءت الفقــرة رقــم )3( التــي تنــص عــىل أنــه: )ال 

يكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت التمييــز بــني مــا إذا كانــت املدخــالت التــي تتلقاهــا 

دقيقــة أو غــري دقيقــة( يف املرتبــة األوىل، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.99( وبأهميــة مرتفعــة، بينــام جــاءت 

الفقــرة رقــم )5( التــي تنــص عــىل أنــه: )تتطلــب صحافــة الروبــوت كميــات كبــرية مــن البيانــات ملعرفــة مــا 

ــة  ــغ )3.70( وبأهمي ــايب بل ــط حس ــرية، مبتوس ــة األخ ــة( يف املرتب ــتجابة الصحيح ــه االس ــون علي ــب أن تك يج

نســبية مرتفعــة.

كــام تشــري البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب لفقــرات التحديــات املهنيــة لصحافــة 

الروبــوت ككل بلــغ )3.86(، وبأهميــة نســبية مرتفعــة. وهــذا يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينة عــىل مجموعة 

التحديــات املهنيــة التــي تواجــه صحافــة الروبــوت املذكــورة ضمــن فئــات التحليــل.
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جدول )13(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات التحديات األخالقية

مرتبة تنازلياً

املتوسط الفقرةالرقم
الحسايب

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

عدم القدرة عىل مساءلة تقنيات الذكاء الصناعي من الناحية 8
مرتفعة3.960.89القانونية.

7
عدم القدرة عىل التحقق من صدق أو زيف املعلومات املدمجة 

يف برمجيات الذكاء االصطناعي التي تعتمد عليها صحافة 
الروبوت.

مرتفعة3.950.86

10
إعفاء اآللة أو الربنامج يف صحافة الروبوت من املسؤولية 

كونه ليس شخصاً طبيعياً وال يتمتع بالوعي وال يكن سجنه أو 
معاقبته.

مرتفعة3.890.91

عدم الثقة يف األخبار الناتجة عن الكم الهائل من املعلومات دون 12
مرتفعة3.880.99تدخل البرش.

عدم القدرة عىل حامية البيانات من طرف حقوق املؤلف يف 9
مرتفعة3.850.91املعلومات املتاحة لصحافة الروبوت؟

التحيز يف إنشاء القصص اإلخبارية وقدرة املسؤول عن اآللة عىل 11
مرتفعة3.690.89توجيهها نحو اتجاه معني.

مرتفعة3.870.93معدل األوساط الحسابية

تشــري نتائــج الجــدول الســابق إىل أن املتوســطات الحســابية لتقديــرات أفــراد العينــة لفقرات مجــال التحديات 

األخالقيــة التــي تواجــه صحافــة الروبــوت تراوحــت مــا بــني )-3.69 3.96(، وجــاءت الفقــرة رقــم )8( التــي تنــص 

عــىل: )عــدم القــدرة عــىل مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعــي مــن الناحيــة القانونيــة( يف املرتبــة األوىل، 

ومبتوســط حســايب بلــغ )3.96( وبأهميــة نســبية مرتفعــة، بينــام جــاءت الفقــرة رقــم )11( والتــي تنــص عــىل 

أن: )التحيــز يف إنشــاء القصــص اإلخباريــة وقــدرة املســؤول عــن اآللــة عــىل توجيههــا نحــو اتجــاه معــني( يف 

املرتبــة األخــرية، مبتوســط حســايب بلــغ )3.69( وبأهميــة نســبية مرتفعــة.

كــام تشــري البيانــات يف الجــدول الســابق إىل أن املتوســط الحســايب لفقــرات مجــال التحديــات املهنيــة 

لصحافــة الروبــوت ككل بلــغ )3.87(، وبأهميــة نســبية مرتفعــة. وهــذا يعنــي اتفــاق معظــم أفــراد العينــة عــىل 

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 مرتفعــاً مــن إدراك الصحفيــني األردنيــني 
ملفهــوم صحافــة الروبــوت، وهــذا مــا أشــارت إليــه متوســطات إجاباتهــم عــن الفقــرات املتعلقــة مبفهــوم 
صحافــة الروبــوت والبالغــة )3.93(، أي معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــني األردنيــني اتفقــوا عــىل 
أنَّ صحافــة الروبــوت هــي تلــك الصحافــة التــي تعمــل عــىل جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف 
شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة كاملــة بطريقــة آليــة، وذلــك عــن طريــق مــا يســمى بالروبــوت الصحفــي القائــم 
ــوت  ــة الروب ــأن صحاف ــك ب ــوا كذل ــام اتفق ــرش، ك ــل الب ــة دون تدخ ــار التلقائي ــد األخب ــات لتولي ــىل الخوارزمي ع
هــي تلــك الصحافــة القامئــة عــىل جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وكتابتهــا يف شــكل أخبــار وتقاريــر إخباريــة 
كاملــة بطريقــة آليــة، أو أنهــا الصحافــة املعتمــدة عــىل الخوارزميــات يف توليــد اللغــة الطبيعيــة التــي 
تدعمهــا تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي لتحويــل البيانــات تلقائيــاً إىل قصــص إخباريــة. ويفــر الباحــث هــذه 
ــا  النتيجــة بارتفــاع إدراك الصحفيــني األردنيــني ملفهــوم صحافــة الروبــوت يف االنتشــار الواســع لتكنولوجي
ــا قــد وصــل إىل الجميــع، وأصبــح وثيــق الصلــة  املعلومــات واالتصــال، وأن هــذه االنتشــار يف التكنولوجي
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 بــرشي 

بــدءاً مــن جمــع املعلومــات وتصنيفهــا وانتهــاًء بتحريرهــا ونرشهــا. 
ــا أن  ــت نتائجه ــي بين ــي )2019( الت ــي وبع ــة الورق ــة دراس ــع نتيج ــة م ــة الحالي ــة الدراس ــت نتيج ــد اتفق وق
معظــم اإلعالميــني الذيــن تــم اســتقصاؤهم يدركــون مفهــوم وأهميــة املذيــع اإلعالمــّي وصحافــة الروبــوت، 
كــام اتفقــت مــع نتيجــة دراســة الصايــرة وطومــار )2018( التــي بينــت نتائجهــا أّن صحافــة الروبــوت أصبحــت 

واقعــاً يجــب التعامــل معــه باعتبــاره ظاهــرة ال يكــن تجاهلهــا أو التقليــل مــن أهميتهــا. 
واختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة أنتونــو وكياريزيــز )Antono &Kyriazis, 2018 (، التــي 
ــة تامــة بصحافــة الروبــوت مبــا نســبته  أظهــرت نتائجهــا أنَّ معظــم الصحفيــني اليونانيــني ليســوا عــىل دراي
)%71( منهــم، كــام اختلفــت مــع نتيجــة دراســة دايــون وآخريــن )Daewon, et al., 2018(، التــي بينــت 
نتائجهــا مــا نســبته )%53( مــن الصحفيــني املبحوثــني ال يدركــون مفهــوم صحافــة الروبــوت بشــكل كامــل، 
وكذلــك اختلفــت مــع نتيجــة دراســة ثورمــان وآخــرون )2017(، التــي بينــت نتائجهــا أن مــا نســبته )%64( مــن 
ــة  ــات عمــل صحاف ــات وتقني ــون آلي ــة ال يعرف ــة الدراس ــة عين ــة اإللكرتوني ــني العاملــني يف الصحاف الصحفي
الروبــوت، وقــد يعــود هــذا االختــالف يف النتائــج إىل الفــرتة الزمنيــة التــي أجريــت فيهــا الدراســة الســابقة، 
وهــي العــام )2018( وأّن ظهــور صحافــة الروبــوت كان جديــداً يف تلــك الفــرتة، بينــام أجريــت الدراســة الحاليــة 
2021، حيــث انتــرشت صحافــة الروبــوت بشــكٍل أكــرب، وأصبــح معظــم الصحفيــني يدركــون  يف العــام 

مفهومهــا بشــكٍل أفضــل مــن الســابق.

مناقشــة نتائــج الســؤال الثــان: أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك العديــد مــن املجــاالت التــي تغطيهــا 
صحافــة الروبــوت، ومــن أهــم هــذه املجــاالت مــن وجهــة نظــر الصحفيــني األردنيــني، هــي: تقاريــر الجرائــم 
وإحصاءاتهــا املختلفــة يف املرتبــة األوىل، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.96(، يليهــا تحويــل البيانــات الخام إىل 
قصــص إخباريــة متنوعــة، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.94(، يليهــا املجــال الريــايض مــن أخبــار وإحصائيــات 
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رياضيــة، وتقاريــر الطقــس واملنــاخ، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.86(، يليهــا املجــال املــايل مــن خــالل توليــد 
القصــص حــول أربــاح الــرشكات ونــرش بياناتها، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.81(. ويفر الباحث هــذه النتيجة 
يف أنَّ أســاس عمــل صحافــة الروبــوت هــو جمــع البيانــات بكميــات كبــرية وإنتــاج القصــص اإلخباريــة مــن 
خــالل هــذه البيانــات، وأن تقاريــر الجرائــم وإحصاءاتهــا هــي العمــل الــذي بــدأت بــه صحافــة الروبــوت حســب 
وذلــك ملــا تحويــه أخبــار الجرائــم مــن معلومــات كبــرية جــداً وأن التدخــل البــرشي يف عمليــة جمــع البيانــات 
وتحليلهــا يحتــاج إىل جهــد ووقــت كبرييــن، يف حــني أن الخوارزميــات املســتخدمة يف صحافــة الروبــوت 
تســتطيع جمــع هــذه البيانــات وتحليلهــا يف وقــت قصــري جــداً وال تحتــاج إىل جهــد كبــري، ويكــون الخطــأ فيهــا 
شــبه معــدوم، وهــذا مــا ينطبــق أيضــاً عــىل تقاريــر الــرشكات ومنظــامت األعــامل والبيانــات املاليــة، حيــث 
يحتــاج املســتثمرون إىل تحليــل هــذه املعلومــات الكبــرية برعــة التخــاذ قراراتهــم االســتثامرية، وهــذا مــا 
توفــره صحافــة الروبــوت اعتــامداً عــىل دراســة )Latoya, 2018(، وقــس عــىل ذلــك أخبــار الطقــس واملنــاخ 
 ،Antono & Kyriazis )2018( واملجــال الريــايض. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة أنتونــو وكياريزيــز
التــي بينــت نتائجهــا اســتخدام صحافــة الروبــوت يف وســائل اإلعــالم الرياضيــة إلنتــاج التقاريــر الرياضيــة يف 

دورة األلعــاب الرياضيــة يف اليونــان. 
مناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث: فيــام يتعلــق بإيجابيــات انتشــار صحافــة الروبــوت: أظهــرت النتائــج أن هناك 
مجموعــة مــن اإليجابيــات النتشــار صحافــة الروبــوت، اتفــق معظــم أفــراد العينــة مــن الصحفيــني األردنيــني 
عليهــا، ومــن أهــم هــذه اإليجابيــات أن صحافــة الروبــوت تســهم يف توســيع نطــاق التغطيــة اإلخباريــة برعــة 
ــكل  ــا بش ــة ووضعه ــاالت الطويل ــص املق ــاعد يف تلخي ــا تس ــغ )3.82(، وأنه ــايب بل ــط حس ــرية، ومبتوس كب
مختــص مــن خــالل الرتكيــز عــىل النقــاط الرئيســة فيهــا، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.77(، باإلضافــة إىل 
أنهــا تســهم يف خلــق وعــي وتعــاون دويل بأهميــة وخطــورة اإلعــالم يف إحــداث تغيــريات ضخمــة )3.72(، 
والوصــول إىل البيانــات الضخمــة وتحديثهــا بشــكل فــوري ومســتمر ورسيــع، ومبتوســط حســايب بلــغ 
ــه صحافــة الروبــوت يف  ــذي تســتند علي ــر الباحــث هــذه النتيجــة يف أن الــذكاء الصناعــي ال )3.68(. ويف
عملهــا ســاعد عــىل توســيع نطــاق التغطيــة برعــة، إذ إنَّ لديــه القــدرة عــىل التفاعــل الفــوري مــع البيانات يف 
الوقــت الحقيقــي مــع الخطــوط العريضــة للقصــة، مــا ســاعد عــىل توفــري رؤيــة أرسع وأوســع مؤكــداً بذلــك 
إيجابيــات اســتخدام صحافــة الروبــوت، وهــذا مــا أشــار إليــه عبــد الحميــد)2020( . كــام يكــن لتقنيــات الــذكاء 
الصناعــي أن تقلــل مــن العنــص البــرشي يف عمليــة إنشــاء املحتــوى، إذ متكِّــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي 
الصحفيــني مــن إنشــاء مقاطــع فيديــو قصــرية يف ثــواٍن، أو جمــع معلومــات مــن مصــادر عــىل أرض الواقــع، 

وذلــك بحســب دراســة عبــد الظاهــر )2019(.
وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة حمــدي )2020(، التــي بينــت نتائجهــا أنــه مــن املحتمــل أن يجلب 
الروبــوت الصحفــي مجموعــة مــن املهــارات الخاصــة بــه، وأن صحافــة الروبــوت لهــا مســتقبل ناجــح  يدلــل 
عــىل ذلــك توجــه العديــد مــن املؤسســات الصحفيــة إىل اســتخدام تقنيــة الخوارزميــات يف العمــل الصحفــي 
لديهــا. وفيــام يتعلــق بســلبيات انتشــار صحافــة الروبــوت: أظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك مجموعــة مــن 
الســلبيات النتشــار صحافــة الروبــوت، وقــد أجمــع معظــم أفــراد العيّنــة مــن الصحفيــني األردنيــني عــىل 
ذلــك، ومــن أهــم تلــك الســلبيات: أنــه ال يكــن بــأيِّ حــاٍل مــن األحــوال أن تكــون صحافــة الروبــوت بنفــس 
الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدعــاً، وال متتلــك القــدرة عــىل الخــروج إىل امليــدان وإجــراء املقابــالت 
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مــع النــاس، ومبتوســط حســايب بلــغ )4.12(، وأن دخــول الروبــوت للعمــل اإلعالمــي يتطلــب وضــع مواثيــق 

أخالقيــة جديــدة، تتحمــل فيهــا املؤسســة مــا يرتتــب عــىل أخطــاء الدقــة والتــوازن والشــفافية، ومبتوســط 

حســايب بلــغ )4.00(، باإلضافــة 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« تثــري 

ــام  ــة، ك ــة اآلالت الذكي ــل ملصلح ــرص العم ــن ف ــل م ــدد هائ ــدان ع ــأن فق ــامل بش ــول الع ــدة ح ــاوف عدي مخ

ـزة خاصــة بهــا  م نتائــج ُمتحيِـّ يكــن لصحافــة الروبــوت املعتمــدة عــىل تقنيــات الــذكاء الصناعــي أن تُقــدِّ

اســتناداً عــىل بيانــات يتــم تعمــد وضعهــا بهــدف التحليــل، باإلضافــة إىل أن  الروبوتــات مهــام بلغــت درجــة 

تطورهــا وحداثــة التقنيــة املســتخدمة فيهــا ال يكــن أن تكــون بنفــس درجــة اإلنســان أو الصحفــي مــن اإلبداع 

والتكيــف وارتبــاط املشــاعر. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجة دراســة حســناوي وســقوايل )2017(، التي 

بينــت نتائجهــا أنــه بالرغــم مــن العــدد الكبــري لألخبــار التــي تنتجــه الخوارزميــات مــن مــواد إعالميــة، إال أنهــا ال 

تحتــوي عــىل أفــكار جديــدة أو حتــى وجهــات نظــر فّعالــة، بــل تقتــص عــىل أداء أكــرث املهــام الصحفيــة بســاطة 

ــا أن  ــت نتائجه ــي بين ــاد )Lopez et al. )2019، الت ــران وعب ــز وب ــة لوبي ــع دراس ــك م ــت كذل ــة. واتفق وروتيني

صحافــة الروبــوت تؤثــر يف جــودة الصحافــة؛ إذ أدت إىل وجــود أخبــار مزيفــة ونرشهــا عــىل نطــاق واســع.

ــة: أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود  ــج الســؤال الخامــس: فيــام يتعلــق بأهــم التحديــات املهني مناقشــة نتائ

مجموعــة مــن التحديــات املهنيــة التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت، حيــث اتفــق معظــم أفــراد عينــة الدراســة 

مــن الصحفيــني األردنيــني عــىل وجــود هــذه التحديــات، ومــن أهمهــا: أنــه ال يكــن لتقنيــات الــذكاء الصناعــي 

يف صحافــة الروبــوت التمييــز بــني مــا إذا كانــت املدخــالت التــي تتلقاهــا دقيقــة أو غــري دقيقــة، ومبتوســط 

حســايب بلــغ )3.99(، كــام أنــه ال تســتطيع صحافــة الروبــوت صنــع الجــو املطلــوب إللهــام ردود الفعــل 

العاطفيــة للقــراء أو املشــاهدين واملســتمعني، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.98(، وعــدم وجود زوايا إنســانية 

يف النصــوص التــي يتــم إنشــاؤها مــن قبــل صحافــة الروبــوت، مبتوســط حســايب بلــغ )3.96(، إضافــة إىل 

ــه، أو  ــه مــا فعلت ــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت عــىل رشح مخرجاتهــا: مــا كتبت ــات ال عــدم قــدرة تقني

كيــف وصلــت إىل هنــا، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.81(.

املجــال  يف  حديثــة  عمــل  وآليــة  جديــد  كمفهــوم  الروبــوت  صحافــة  أن  النتيجــة  هــذه  الباحــث  ويفــر 

الصحفــي، ومــع انتشــارها الواســع، واعتــامد العديــد مــن املؤسســات اإلعالميــة الكبــرية عليهــا، كان ال بــد 

مــن ظهــور العديــد مــن التحديــات املهنيــة، إذ إنــه واســتناداً عــىل دراســة )Aljazairi )2016 أمكــن اكتشــاف 

هــذه التحديــات عــىل مســتويات متباينــة، مــن بينهــا مســتوى البحــث عــن البيانــات، فضــالً عــن أصالــة 

الخوارزميــات املســتخدمة وموضوعيّتهــا ومســتوى شــفافيتها، وطــرق اســتخدام البيانــات، ومــدى إســاءة 

االســتخدام، إضافــة إىل مســتوى القيــم واملنطــق الــذي تضمنتــه تعليــامت الربمجيــة. ومتثلــت أوىل تلــك 

ــن  ــي ال ُيك ــي الت ــذكاء االصطناع ــات ال ــة يف برمجي ــات املدمج ــة املعلوم ــق بصح ــا يتعل ــات يف م التحدي

ــات  ــؤدي إىل مخرج ــام ي ــة؛ م ــري رقمي ــا غ ــزودة به ــات امل ــت املعطي ــا إذا كان ــا أو زيفه ــن صدقه ــق م التحق
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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 )2019(، التــي بينــت نتائجهــا وجــود تحديــات مهنيــة يف االعتــامد عــىل 

صحافــة الروبــوت، تتمثــل يف اعتامدهــا عــىل قواعــد بيانــات منفــردة ومعزولــة، وبيانــات كمية أحاديــة البُعد، 

باإلضافــة إىل صعوبــات التحقــق مــن تلــك البيانــات، كــام اتفقــت مــع نتيجــة دراســة حســناوي وســقوايل 

ــا التــي تقدمهــا صحافــة الروبــوت إال أنهــا تثــري  )2017(،  التــي أظهــرت نتائجهــا أنــه وعــىل الرغــم مــن املزاي

العديــد مــن التحديــات املهنيــة املتعلقــة بشــفافية املعلومــة، ومســؤولية حقــوق النــرش والتأليــف، وعــدم 

احــرتام املعايــري األخالقيــة للصحافــة. 

فيــام يتعلــق بأهــم التحديــات األخالقيــة: أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود مجموعــة مــن التحديــات األخالقيــة 

التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت، حيــث اتفــق معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن الصحفيــني األردنيــني عــىل 

وجــود هــذه التحديــات، ومــن أهمهــا: عــدم القــدرة عــىل مســاءلة تقنيــات الــذكاء الصناعــي مــن الناحيــة 

زيــف  أو  صــدق  مــن  التحقــق  عــىل  القــدرة  عــدم  وكذلــك   ،)3.96( بلــغ  حســايب  ومبتوســط  القانونيــة، 

املعلومــات املدمجــة يف برمجيــات الــذكاء االصطناعــي التــي تعتمــد عليهــا صحافــة الروبــوت، ومبتوســط 

ــه  ــؤولية كون ــن املس ــوت م ــة الروب ــج يف صحاف ــة أو الربنام ــاء اآلل ــة إىل إعف ــغ )3.95(، باإلضاف ــايب بل حس

ــغ )3.89(،  ــه، ومبتوســط حســايب بل ــع بالوعــي وال يكــن ســجنه أو معاقبت ــاً وال يتمت ليــس شــخصاً طبيعي

وعــدم الثقــة يف األخبــار الناتجــة عــن الكــّم الهائــل مــن املعلومــات دون تدخــل البــرش، ومبتوســط حســايب 

بلــغ )3.88(.

ويفــر الباحــث هــذه النتيجــة يف أن أخالقيــات العمــل الصحفــي بشــكل عــاّم تشــكل أحــد األســس الرئيســة 

يف مهنــة الصحافــة، ومــع التطــورات التكنولوجيــة واالجتامعيــة، تغــريت القيــم واملســؤوليات املخصصــة 

للصحافــة والصحفيــني وفقــاً لذلــك. ونظــراً للتقــدم يف تكنولوجيــا توليــد اللغــة الطبيعيــة، أمكــن إنتــاج 

أعــداد كبــرية مــن النصــوص تلقائيّــاً مــن البيانــات املنظمــة رقميّــاً. هــذه التحــوالت أدت إىل نشــوء تحديــات 

أخالقيــة، منهــا التحديــات األخالقيــة للمســاءلة الخوارزميــة مــع الرتكيــز عــىل إعــداد التقاريــر اإلخباريــة حســب 

دراســة Dorr & Hollnbuchner )2017(. وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة الورقــي وبعــي 

)2019(، التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود تحديــات أخالقيــة يف االعتــامد عــىل صحافــة الروبــوت تتمثــل يف 

رضورة حاميــة البيانــات مــن طــرف حقــوق املؤلــف يف املعلومــات املتاحــة، كــام اتفقــت مــع نتيجــة 

دراســة الصايــرة وطومــار )2018(، التــي بينــت وجــود تحديــات أخالقيــة تتمثــل يف أخطــاء الدقــة والتــوازن 

 Lewis at el.( ــودي ــاندرز وكارم ــس وس ــة لوي ــع دراس ــك م ــت كذل ــح، واتفق ــارب املصال ــفافية وتض والش

2018( ، التــي بينــت نتائُجهــا أّن صحافــة الروبــوت املعتمــدة عــىل 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 احتــامل أن تنتــج الخوارزميــات 

محتــوى إخباريــاً تشــهريياً.
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ملخص النتائج 
هدفــت الدراســة إىل اســتعراض وبيــان التحديــات املهنيــة واألخالقيــة لصحافــة الروبــوت مــن وجهــة نظــر 

الصحفيــني األردنيــني، وقــد توصلــت إىل مجموعــة مــن النتائــج متثلــت يف: 
إىل  باإلضافــة  الروبــوت،  صحافــة  ملفهــوم  األردنيــني  الصحفيــني  إدراك  مــن  مرتفــٌع  مســتوى  هنــاك 
وجــود العديــد مــن املجــاالت التــي تغطيهــا صحافــة الروبــوت، ومــن أهــم هــذه املجــاالت مــن وجهــة نظــر 
الصحفيــني األردنيــني: 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 خــالل توليــد القصــص حــول أربــاح الــرشكات ونــرش بياناتهــا. 
هنــاك مجموعــة مــن اإليجابيــات النتشــار صحافــة الروبــوت، مــن أهمهــا: أّن صحافــة الروبــوت تســهم يف 
ــة ووضعهــا  ــة اإلخباريــة برعــة كبــرية، وأنهــا تســاعد يف تلخيــص املقــاالت الطويل توســيع نطــاق التغطي
ــق وعــي  ــز عــىل النقــاط الرئيســة فيهــا، باإلضافــة إىل أنهــا تســهم يف خل بشــكل مختــص مــن خــالل الرتكي
وتعــاون دويلٍّ بأهميــة وخطــورة اإلعــالم يف إحــداث تغيــريات ضخمــة، والوصــول إىل البيانــات الضخمــة 

ــع. وتحديثهــا بشــكل فــوري ومســتمر ورسي
هنــاك مجموعــة مــن الســلبيات النتشــار صحافــة الروبــوت، مــن أهمهــا: ال يكــن بــأيِّ حــال مــن األحــوال أن 
تكــون صحافــة الروبــوت بنفــس الدرجــة التــي يكــون فيهــا اإلنســان مبدعــاً، وال متتلــك القــدرة عــىل الخــروج 
إىل امليــدان وإجــراء املقابــالت مــع النــاس، وأن دخــول الروبــوت إىل العمــل اإلعالمــي يتطلــب وضــع مواثيــق 
أخالقيــة جديــدة، تتحمــل فيهــا املؤسســة مــا يرتتــب عــىل أخطــاء الدقــة والتــوازن والشــفافية، باإلضافــة إىل 
أّن 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 يكــن لتقنيــات 
ــي تتلقاهــا دقيقــة أو غــري  ــز بــني مــا إذا كانــت املدخــالت الت ــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت التميي ال
دقيقــة، كــام أّن صحافــة الروبــوت ال تســتطيع صنــع الجــو املطلــوب إللهــام ردود الفعــل العاطفيــة للقــراء 
ــم إنشــاؤها مــن قبــل  ــا إنســانية يف النصــوص التــي يت أو املشــاهدين أو املســتمعني، وعــدم وجــود زواي
الــذكاء الصناعــي يف صحافــة الروبــوت عــىل رشح  صحافــة الروبــوت، إضافــة إىل عــدم قــدرة تقنيــات 

مخرجاتهــا: مــا كتبتــه، مــا فعلتــه، أو كيــف وصلــت إىل هنــا.
وجــود مجموعــة مــن التحديــات األخالقيــة التــي تواجههــا صحافــة الروبــوت، مــن أهمهــا: عــدم القــدرة عــىل 
ــة، وكذلــك عــدم القــدرة عــىل التحقــق مــن صــدق  ــة القانوني ــذكاء الصناعــي مــن الناحي ــات ال مســاءلة تقني
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 طبيعيــاً، 
ــن  ــل م ــم الهائ ــن الك ــة ع ــار الناتج ــة يف األخب ــدم الثق ــه، وع ــجنه أو معاقبت ــن س ــي، وال يك ــع بالوع وال يتمت

ــرش. ــل الب ــات دون تدخ املعلوم
توصيات لدراسات مستقبلية 

إجراء دراسة حول مدى تقبل الصحفيني لصحافة الروبوت.. 1
البحث يف القضايا القانونية لصحافة الروبوت. . 2
إجراء دراسة حول دقة املحتوى الذي تقدمه صحافة الروبوت. . 3
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