
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

أ/ رامی جمال - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اإلعالم بجامعة األزهر

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة الورقية

العدد الرابع  واخلمسون - اجلزء  الثالث- ذو القعدة 1441هـ - يوليو 2020 م

أ. د/ محمد املحرصاوي- رئيس جامعة األزهر.

أ. د/  غامن السعيد- عميد كلية اإلعالم ، جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 نائب رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن، ومدير وحدة اجلودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق لغوي:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
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اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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ملخص الدراسة
ــة نســبًیا بالنســبة لوســائل التواصــل االجتماعــي، إال  ــق Tik Tok مــن التطبیقــات احلدیث   یعــد تطبي
أنــه حظــي بشــعبیة متزایــدة خــال الســنوات املاضیــة، ممــا دفــع وســائل اإلعــام العربیــة واألجنبیــة إلــى 
اســتغال التطبیــق يف تقــدمی محتــوى إعامــي، علــى عکــس املحتــوى الترفيهــي الــذي یشــتهر بــه التطبیــق، 

رغبــة مــن القائمیــن باالتصــال يف اســتهداف فئــات جدیــدة مــن اجلمهــور.

ــوك، مــن خــال  ــق تيــك ت ــى تطبي ــوى اإلعامــي عل ــى ســمات املحت ــى التعــرف عل  وهدفــت الدراســة إل
عينــة ممثلــة يف منصتــي )صــدى البلــد وواشــنطن بوســت(، باعتبارهمــا أكثــر املنصــات اإلخباریــة العربيــة 
واألجنبيــة نشــاًطا عبــر تطبيــق Tik Tok، ومت حتلیــل كافــة الفیدیوهــات املنشــورة عبــر املنصتیــن خــال 

شــهر ینایــر 2020.

 وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا أن منصــة واشــنطن بوســت جنحــت يف اســتغال املحتــوى 
اإلعانــي للترویــج لنفســها دون أن یشــعر املتلقــي أنــه أمــام مــادة إعانيــة، علــى عکــس منصــة صــدى البلــد، 
ــص  ــن اســتخدام الن ــا بی ــا م ــوى منصــة واشــنطن بوســت جــاء متنوًع ــى أن محت ــت الدراســة إل ــا توصل كم
واملوســیقى والفيدیــو، بینمــا اتخــذ محتــوى منصــة صــدى البلــد شــکًا واحــًدا وثابًتــا يف كافــة الفیدیوهــات.

ــوك، نظــًرا  ــك ت ــق تی ــر تطبی ــا عب ــة بإنشــاء منصــات خاصــة به وأوصــت الدراســة املؤسســات اإلعامی
للزیــادة املســتمرة يف عــدد املســتخدمني.

الکلمات املفتاحية: املحتوي اإلعامي - »التيك توك« - املنصات العربية واألجنبية

Abstract
   Tik Tok app is a relatively recent social networking app, though it gained increasing 
popularity throughout the past few years. That urged Arab and International media to 
use the app to broadcast their content, in contrast with the recreational content Tik Tok 
is famous for, aiming to target new audience.
The present study aims to identify Qualities of media content broadcast on Tik Tok app, 
through a representative sample from Sada Elbalad and Washington Post platforms, 
them being the most active Arab and International news platforms on Tik Tok app. 
The researchers analysed all videos published through both platform in the month of 
January 2020.
The present study concluded certain findings. One of them is that Washington Post has 
successfully utilized their advertising content for promoting itself, without giving an 
impression they are providing an advertising material, in contrast with Sada Elbalad 
platform. Also, the study concluded that Washington Post content was varied, using 
text, music and video alternatively, while the content provided by Sada Elbalad was 
presented in a single, constant form in all videos. 
The study recommended media foundations to start their own platforms on Tik Tok app, 
due to the increasing numbers of its users.



 

          ١٦١٥ 

 
  
 

   
  
  

  

على مستوى األدوات أو التطبيقات، وامتدت   ، سواءً ةً دَ دِّ عَ تَ مُ   ةً يَّ مِ قْ رَ   اتٍ رَ وُّ طَ تَ   مُ الَ عَ الْ   دَ هِ شَ 
  .ةُ يَّ مِ َال عْ اإلِ  ةُ يَّ لِ مَ هذه التطورات للتأثير على كافة مناحي احلياة، ومن ضمنها العَ 

استخدام    رقميةتطورات    مُ َال عْ اْإلِ   دَ هِ شَ وَ  من  ال  Web 1.0بداية    ةِ افَ حَ صَّ يف 
إلى  ةِ يَّ ونِ رُ كتُ اإللِ  وصل  حتى  ذلك  بعد  تطور  والذي   ،Web 2.0  ،  وسائل إلى  وصوًال 

واجتهت الصحف إلى إنشاء صفحات رسمية لها عبر هذه املواقع    ،التواصل االجتماعي
  للمزيد من التفاعل مع املستخدمني. ؛والتطبيقات

املضم  مع  التكيف  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  اإلعالوعملت  إتاحة   ،ميون  عبر 
مثل  خصائص   يَ »إنستجرام«يف    IGTVإضافية،  والذي  التي    حُ مَ سْ ،  الفيديوهات  بعرض 

و  دقيقة،  عن  مدتها  شات«يف    Publisherتزيد  يَ »سناب  الذي  بفيديوهات   ظُ فِ تَ حْ ، 
، ويسمح بعرض فيديوهات قصيرة ملدة  »يوتيوب« يف    Storiesاملستخدم ألكثر من يوم، و

  ساعة. ٢٤

الرغعو تلى  أن  من  توك «طبيق  م  ِنْسِبيًّ دُّ عَ يُ   »تيك  احلديثة  التطبيقات  من  بالنسبة    ا 
التواصل االجتماعي،   السنوات املاضية  ي ظِ نه حَ فإلوسائل  حيث    ؛ بشعبية متزايدة خالل 

  ؛ ) ١( حول العالم  اوميًّ ط يشِ مليون مستخدم نَ   ٢٥٠وصل عدد مستخدمي التطبيق أكثر من  
  حها للمستخدم.نَ واملميزات اإلضافية التي َميْ  ،ئصواخلصا ،امبسبب سهولة االستخد

َ وَ  توك « إلى استغالل تطبيق    ةِ يَّ بِ نَ جْ واألَ   ةِ يَّ بِ رَ العَ   مِ َال عْ اإلِ   ئلُ اِ سَ وَ   تْ هَ اجتَّ تقدمي   »تيك  يف 
يُ  الذي  الترفيهي  املحتوى  عكس  على  إعالمي،  يُ   رُ هَ تَ شْ محتوى  مبا  التطبيق،  يف    مُ سهِ به 

للمنصات راملختلف  الترويج  وذلك  اإلعالمية،  للوسائل  يف  ة  باالتصال  القائمني  من  غبة 
  هور. ماستهداف فئات جديدة من اجل

  



 

 
١٦١٦ ١٦١٦ 

رَاَسِة: -  اِإلَطارُ اْملَْنَهِجيُّ ِللدِّ
 مات البحثية:اهساإل -

بها  ةُ اعَ نَ صِ   تْ رَ هَ دَ ازْ  اخلاصة  والتطبيقات  القصيرة  تطبيق    ،الفيديوهات  تيك «مثل 
املاضية  »توك  الفترة  ماخالل  وهو  محطَّ   ،  الباحثني  جعلها  على    ؛أنظار  التعرف  بهدف 

  سم بها التطبيقات اخلاصة بها. تَّ طبيعة البناء الفني لهذه الفيديوهات، واملميزات التي تَ 

تطبيق   تناولت  التي  الدراسات  توك« ومن ضمن  دراسة  » تيك  زو«،  يان«و  » لي   »زياهو 
إلى تنوع األساليب التسويقية    عُ جِ رْ يَ   »تيك توك «والتي توصلت إلى أن سبب ازدهار تطبيق  

ا، واالستراتيجيات اخلاصة به، باإلضافة إلى استخدام تكنولوجيا هَ مُ دِ خْ تَ سْ الفعالة التي يَ 
  .)٢(م مع احتياجات املستخدمنيءاخلوارزميات التي تتال

أَمَ كَ  ُ   حَ نْ مَ   نَّ ا  أَ  واسعةً   ًقاو قُ حُ   مِ دِ خْ تَ سْ امل الفيديوهات  وتعديل  بناء  يف   هُ احَ َجنَ   تَ بَ ثْ يف 
توك«تطبيق   نَ   »؛ تيك  إلى  الشباب  عمد  التطبيق  رِ شْ حيث  عبر  اإلبداعي  حتى    ؛املحتوى 

  .)٣(أصبح األمر مبثابة موضة يف حياة الشباب

ا يًّ افِ قَ ًال ثَ كْ شَ   لُ ثِّ أصبح ُميَ   » تيك توك«، فإن  »توجنيو واجن «و  » هيو زيو«ووفًقا ملا أوضحه  
الفيديوهات    رِ شْ الشائعة من خالل نَ ن عرض ثقافتهم  م  تخدمنين املسكِّ حيث ُميَ   ؛يًدادِ جَ 

اًسا مهًما يوضح شعور الفرد جتاه األزمات كَ عِ انْ   دُّ عَ عبر التطبيق والتعليق عليها، وهو ما يُ 
  .)٤( املختلفة

جَ ِيف   يقُ بِ طْ التَّ   حَ َجنَ وَ  دراسة    بِ ذْ   أوضحته  كما  محددة،  عمرية  ليقيان«فئات  ، )٥( »هو 
من السيدات أكثر من الرجال، كما أن الفئة    »تيك توك«تخدمي  لى أن مسوالتي أشارت إ

بنسبة تزيد عن النصف، بينما    ،هي األكبر بني املستخدمني  عاًما٢٨  -١٨العمرية ما بني  
  عاًما يف املرتبة األخيرة.  ٥٠جاءت الفئة العمرية األكبر من 

املس من  العديد  أن  إلى  الدراسة  توصلت  مكما  أظهروا  على  وافقتهم  تخدمني 
ا على جانب تنوع املحتوى، فإن العديد من يف التسويق أونالين، أمَّ   » تيك توك« استراتيجية  

، وذلك بسبب اجلودة العالية »تيك توكـ«املستخدمني تعرفوا على الفيديوهات األساسية ل
ستخدم التي تُ لفيديوهات التطبيق، ويرى املستخدمون أن التطبيق مميز بسبب املوسيقى  

  ا يف جذب انتباه املستخدم.دورًا مهمًّ  ؤدي لفيديوهات، والتي تخلفية ا يف

على حدِّ  التطبيق  تناولت  التي  الدراسات  تقتصر  بنائه  ولم  انتشاره،    ،معرفة  وأسباب 
تناولت  التي  الدراسة  مثل  له،  اجلهات  بعض  استخدامات  معرفة  إلى  امتدت  ولكنها 
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، والتي اعتمدت على  )٦( »تيك توك«لتطبيق    قاطعات الصينيةاستخدام اللجان الصحية بامل
  على إعجاب اجلمهور.  حصلتفيديو  ١٠٠من عينة مكونة من أكثر 

الصينية  صحية العامة يف املقاطعات  اللجان ال   فِ صْ إلى أن أقل من نِ   ةُ اسَ رَ الدِّ   تْ لَ صَّ وَ تَ وَ 
تطبيق  ة  الرئيس عبر  رسمية  حسابات  بإنشاء  توك«قامت  حسابات» تيك  قيمة  وتكمن   ، 
  وإعادة النشر.  ،واإلعجابات ،يف العدد الكلي للمتابعنياللجان 

فيديو إلى أن العديد من اللجان الصحية الصينية    ١٠٠ة لـيوتوصلت الدراسة التحليل
  . »تيك توكـ« االستغالل اإليجابي لأطلقت حساباتها بصورة جديدة، وتناضل من أجل 

والوثا الكارتوني  املحتوى  أن  إلى  الدراسة  الذيوأشارت  الرعاية   ئقي  احترافية  يبرز 
حول املحتوى    » تيك توك«أمر شائع بني مشاهدي فيديوهات    ، ومعرفة األمراض  ، الصحية

نِ  من  وأكثر  ركَّ   فِ صْ الصحي،  الدراسة  عينة  األطبالفيديوهات  احترافية  مع   ، اءزت على 
املوسي استخدام  مالحظة  إمكانية  إلى  باإلضافة  عاطفية،  جوانب  ألي  التعرض   ى قعدم 

  والعناوين السهلة بالفيديوهات.  ،يةاألصل

يَ  اجلمهور  قبل  من  الواسع  التفاعل  أن  إلى    عُ فَ دْ ويالحظ  الصينية  الصحية  اللجان 
ملستخدمي   وبالنسبة  جذابة،  باستراتيجيات  متنوع  محتوى  ميدياالسو«صناعة   »شيال 

يُ  فإنهم  الصغير،  اجليل  م  ونَ لُ ضِّ فَ خصوًصا  عبر  املعلومات  على  حتوى  احلصول 
  ة. يديوهات عن احلصول عليها بصورة مكتوبالف

دراسة   بريسنك«وهناك  مرحلة    )٧(»إثان  على  التطبيق  تأثير  مبدى  اهتمت  والتي 
يَ  والتي  التطبيق   أُ جَ لْ الطفولة،  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  بكثرة،  اللعب  إلى  الطفل  فيها 

ممارسة    ، وتدفع املنصة إلىفيديوهاتلتبادل ال  ايًّ بِ لْ سَ   ايقً بِ طْ أكثر من كونه تَ   ةٌ طَ شِ منصة نَ 
الطفل  ،األلعاب مهارات  إتاحة    ،وتنمية  ُمت عبر  والتي  الفيديو،  املزج  كِّ صناعة  من  نه 

السمعي والبصري (قص الشاشة، دمج صورة داخل صورة، مكتبة سمعية)، باإلضافة إلى  
  والواقع املعزز.   ،تبديل األوجه

اسات  ب التفاعلية، فقد ركزت الدرباجلوان  مات البحثية اخلاصةاسها على جانب اإلأمَّ 
دون التركيز على تفاعلية    ،املوجودة يف مواقع التواصل االجتماعيعلى األدوات التفاعلية  

  التطبيقات. 

محمد   :مثل اهللا  منة  السينمائية   ،دراسة  األفالم  التفاعلية يف صفحات  أشكال  حول 
فيس االجتماعي  التواصل  مواقع  ركز )٨( بوك  على  والتي  عد،  على  التعليقات ت  د 
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والنشر، واجتاها اإلعجاب  إلى  باإلضافة  باألفالم   تها،  اخلاصة  الصفحات  يف  وذلك 
  السينمائية.

وتوصلت الدراسة إلى أن شركات اإلنتاج لم تهتم بإنشاء صفحات رسمية للترويج لهذه 
بنا  ،األفالم إيجابؤولكن مت  ما بني  التعليق  وتنوعت اجتاهات  أو ها من قبل اجلمهور،  ية 

السياق، وجاء فيلم  سل أو خارجة عن  التي حظيت يف مقد  ى»وسلم  عمر«بية  مة األفالم 
بعدد   » Shares« مليون تعليق، وجاء كذلك يف مقدمة    ٢وق  فُ بتعليقات من اجلمهور بعدد يَ 

فيلم  ٤٨١ كان  بينما  اجلمهور  » بابا «،  مع  تفاعلت صفحته  الذي  الوحيد  طريق    ،هو  عن 
  الفيلم. مشاهدة  مسابقات للفوز بتذاكر 

عبو بن  وليد  دراسة  موقع )٩(وهناك  من  األساسي  الهدف  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت   ،
وإنتاج التفاعلية بني اجلمهور، واعتبرت أن األشكال التفاعلية    ، زيادة التواصل  » بوك فيس«

بوك تختلف عن الوسائل اإلعالمية التقليدية، مشيرة إلى أن التفاعلية   التي أتاحها الفيس
  ختصرة أصبحت تنافس اللغات األم يف كل مكان.ا املوقع واألشكال اللغوية املهَ جُ تِ نْ لتي يُ ا

ا  هَ سُ ارِ يف أساليب التفاعل التي ُميَ   اإلى أن هناك تنوعً   )١٠( شيماء محمد  ةُ اسَ رَ دِ   تْ ارَ شَ أَوَ 
يف مواقع التواصل االجتماعي، وجاء تسجيل اإلعجاب    ياملستخدم جتاه املحتوى االتصال

 استخدام املشاركة. لُّ قِ ثم إضافة تعليق، بينما يَ  ،املقدمة يف
 :الدراسةمشكلة  -

مختلفة،   عمرية  قطاعات  بني  واسعة  بصورة  القصيرة  الفيديوهات  َتْطِبيَقاُت  َتْنَتِشُر 
ات اإلعالمية إلى  دفع املؤسسوخصوًصا الشباب، ومن ضمنها تطبيق «تيك توك»، وهو ما  

ف فئات جديدة من اجلمهور  لتطبيق؛ بهدف استهدامي عبر امضمون إعال   التفكير يف بثِّ 
  النشط عبر هذه التطبيقات. 

توك»  انتشار   من  ًقاَال طِ وانْ  «تيك    تتلخص   اإلعالمية،  املادة  لنشر  وقابليته  ،تطبيق 
 يف  والفرق  ،»توك   التيك«  لتطبيق  اإلعالمي  املحتوى   سمات  رصد  يف  البحث   مشكلة
 سمات  وعالقة  واملضمون،  الشكل  حيث  من  ةجنبيواأل  العربية  املنصات  بني  توظيفه
  .معه اجلمهور  بتفاعل املحتوى
 :الدراسة أهمية  -

رَاَسِة يف:   َيةُ الدِّ   َتكُْمُن أََهمِّ

  توك». معرفة البناء الفني للمضمون اإلعالمي للمنصات املختلفة عبر تطبيق «تيك  -١
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ا  -٢ اإلعالمية  املنصات  االختالف بني مضمون  والكشف عن طبيعة  األجنبية يف لعربية 
  تطبيق «تيك توك». 

 :الدراسةأهداف  -

  التعرف على َنْوِع املضمون اإلعالمي، ومدى وضوحه يف منصات تطبيق «تيك توك».  -١

املنص  -٢ باالتصال يف  القائمني  قبل  من  املستهدف  اجلمهور  َنْوِع  اإلعالمية حتديد  ات 
  بالتطبيق.

  لفيديوهات محل البحث.  بناء اعرض أبرز التقنيات الفنية املستخدمة يف -٣

على    -٤ اإلعالمية، وحسابها  للوسائل  املختلفة  املنصات  ما بني  الربط  أساليب  إيضاح 
  تطبيق «تيك توك». 

 تساؤالت الدراسة:  -
نَ  .١ اإلعالمية    عُ وْ ما  املنصات  يف  باالتصال  القائم  قبل  من  املستهدف  اجلمهور 

 ؟ »تيك توك«لتطبيق 
 بر املنصات اإلعالمية يف التطبيق؟ملنشور عما طبيعة املضمون اإلعالمي ا .٢
 ؟ »تيك توك «ما مدى وضوح املضمون اإلعالمي يف املنصات اإلعالمية بتطبيق  .٣
بنا .٤ املستخدمة يف  الفنية  التقنيات  أبرز  عبر  ما  املنشورة  الفيديوهات  وتصميم  ء 

 ؟ » تيك توك«املنصات اإلعالمية يف تطبيق 
 :الدراسةفروض  -

فرض   على  الدراسة  وهرئيستعتمد  أن،  استخدام   و  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروًقا  هناك 
واألجنبية،   العربية  املنصات  بني  اإلعالمي  املحتوى  َنْقِل  توك» يف  «التيك  تطبيق  وتوظيف 

 ويندرج حتتها عدة فروض فرعية، وهي:

  الدراسة،   محل  الفيديوهات  ى عل  اجلمهور   تفاعل  بني   إحصائية  داللة   ذات  فروقهناك    -١
  .املستهدف اجلمهور وطبيعة

 تفاعلية  ىومد  الدراسة،  محل  الفيديوهات  مدة  بني  حصائيةإ   داللة  ذات  فروقهناك    -٢
  .عليها  اجلمهور 

  اإلعالنات   ونوع  ،الفيديو  منتج  بني   حصائيةإ  داللة  ذات  ارتباطية   عالقةهناك    -٣
  البحث.  محل باملنصات
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  املؤثرات   عةبيوط  توىحامل   تكوين  بني  حصائيةإ  داللة  ذات  ارتباطية   عالقةهناك    -٤
  البحث.  محل باملنصات املوسيقية

  : الدراسةمجتمع وعينة  -

املنصات اإلخبارية العربية واألجنبية املوجودة  أَْجَرى اْلَباِحُث ِدرَاَسةً استطالعية لكافة  
» تطبيق  توك»على  للدراسة  تيك  ديسمبر  باعتبارها مجتمًعا  الشهر  ٢٠١٩، خالل شهر   ،

الدرا السابق مباشرة إلجر التعرف على  لذا مت اختياره باعتباره األحدث، و  سة،اء  بهدف 
  أكثر املنصات َنَشاًطا وتفاعًال عبر التطبيق.

وأظهرت الدراسة االستطالعية أن منصتي «صدى البلد» و«واشنطن بوست» هما أكثر  
وحتميًال   توك»،  «تيك  تطبيق  عبر  َنَشاًطا  واألجنبية  العربية  اإلخبارية  املنصات 

ب للفي لذا  ديوهات  التطبيق،  الدراسةصورة مستمرة عبر  اختيار عينة  ممثلة يف مسح   مت 
  منهما.شامل ملدة شهر لكل 

 :دراسة الحدود  -

«صدى   منصتا  َنَشَرْتَها  التي  الفيديوهات  َكافَِّة  ِيف  ِة  َمِنيَّ الزَّ رَاَسِة  الدِّ ُحُدوُد  لَْت  ثَّ َمتَ
  .٢٠٢٠البلد» و«واشنطن بوست» خالل شهر يناير 

 سة: الدراع ون -

البيانات  بجمع  تهتم  والتي  ِة،  ْحِليِليَّ التَّ ِة  الَوْصِفيَّ رَاَساِت  الدِّ ِط  َمنَ ِإَلى  رَاَسةُ  الدِّ َتْنَتِمي 
املوضوعواحلقائق   طبيعة  الطبيعية حول  الظواهر  بدراسة  َيْهَتمُّ  الوصفي  واملنهج   ،

إلى باإلضافة  األخرى،  الظواهر  مع  ارتباطها  ودرجة  ح   واالجتماعية،  ،  جمها إيضاح 
  والتغيرات اخلاصة بها.

 :جمع البيانات أداة -

عرف بأنها عملية تصنيف املادة املكتوبة أو املسموعة أو املرئية حتت  تو  :حتليل املضمون
يَ  مبا  محددة  معايير  وفق  معينة،  الشكل   فُ شِ كْ فئات  حيث  من  املادة  هذه  خصائص 

قواعد واضحة على أساس ع وباالستناد على  الفئات  لمي، بحيواملحتوى،  ترتبط هذه  ث 
والتساؤ للدراسة،  العلمية  والفروض  البحثية،  باملشكلة  مباشًرا  البحثية  ارتباًطا  الت 

يَ   ، املطروحة نَ   نُ مَ ضْ مبا  تكون  وقاطع  جُ ائِ تَ أن  صريحة  إجابة  املضمون  على  حتليل  ة 
  .)١١(تساؤالت وفروض الدراسة
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 :التعريفات اإلجرائية -

ُيعرِّ   -١ ا بأنه  ُفُه التطبيق «تيك توك»:  تطبيق للفيديوهات القصيرة، مت "َباِحُث إجرائّيً
» الصينية، ُيِتيُح للمستخدم دمج الصورة مع  Byte Danceتطويره من قبل شركة «

النَّ  إلى  تقنيات بسيطة وسهلة االستخدام، ص، وذلك عن طريق  الصوت باإلضافة 
  . "ُم يف زيادة انتشارها ُيسهوهو م

املستتر:    -٢ فُ املضمون  ا  ُيَعرِّ ِإْجَراِئّيً الَباِحُث  القائم  "بأنه  ُه  َيْنَجِح  لم  الذي  املضمون 
إلى   اللجوء  فهمه ضرورة  إلى  املستخدم  َيْحَتاُج  أو  مضمونه،  إيضاح  يف  باالتصال 

  ."اإلعالميةمنصات أخرى تابعة للمؤسسة 

ا    -٣ ِإْجَراِئّيً الَباِحُث  ُفُه  ُيَعرِّ الصريح:  املؤسس"اإلعالن  اإلعالباستغالل  منصتها  ة  مية 
«ت  تطبيق  أنواعها  عبر  األخرى مبختلف  ملنصاتها  أو  لنفسها  الترويج  يف  توك»  يك 

التغطية  إلى  اإلشارة  أو  اليومي،  الصحيفة  عدد  إظهار  مثل  مباشرة،  بصورة 
  . "مااإلعالمية حلدث 

ا    -٤ ِإْجَراِئّيً الَباِحُث  ُفُه  ُيَعرِّ الضمني:  اإلعالم"اإلعالن  املؤسسة  لنفسهبترويج  أو ية  ا 
واعها بصور غير مباشرة، مثل تصوير أشكال الترفيه  ملنصاتها األخرى مبختلف أن

  يف صالة التحرير يف املؤسسة.

ا    -٥ ِإْجَراِئّيً الَباِحُث  ُفُه  ُيَعرِّ الفيديو:  سواءً بالقائ"منتج  الفيديو،  يف  باالتصال  كان   م 
فيديوهات   مثل ظهور صحفي مختص ضمن محتوى    ظهور أو    »توكتيك  «ظاهًرا 

  . "اسمه، أو مستتر كأن ال ُتظهر املؤسسة طبيعة وشخصية القائم باالتصال
 : الدراسة عينةتوصيف  -

  %  ك نوع املنصة 

 63.0 29 الواشنطن بوست 

 37.0 17 صدى البلد

 100.0 46 اإلجمالي 

  :الصدق جراءاتإ -

  ت وتساؤال  أهداف  تغطي  التي  سئلةاأل  ووضع  ،وتساؤالتها  الدراسة  أهداف  حتديد  مت 
 أساتذة  من  مجموعة  على   عرضها  طريق  عن  ،الظاهري  الصدق  من  التحقق  ثم  ،الدارسة
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  ،البحثية  املشكلة  أبعاد  جلميع  شمولها  من  والتأكد  ، لها  الظاهري  الصدق  إلجراء  ؛اإلعالم
  .مالحظات من أبدوه ملا اوفقً  التعديل ومت ،صدقها ىمد وقياس ،وتساؤالتها

  :الثبات إجراءات -

َ   يلِ لِ َحتْ   ةِ يفَ حِ صَ   ى لَ عَ   اتِ بَ الثَّ   يقُ بِ طْ تَ   َمتَّ    عينة   على  تطبيقها  إعادة  طريق  عن  ،ونِ مُ ضْ اْمل
  ، لالستمارة   ولاأل  التطبيق  من  شهر   مرور  بعد  الدراسة  عينة  من  % ١٠  قوامها  عشوائية

  التحليل   جِ ائِ تَ نَ   بني  التطابق   ةِ بَ سْ نِ   حساب   على  النتائج  ثبات  حساب  يف  الباحث  اعتمد  وقد
  »، كرونباخ  ألفا«  لتطبيق  الصحيفة  صالحية  ىمد   من  للتأكد  ؛والثاني  ولاأل  التطبيق  يف

  . النتائج ثبات على  للتأكيد كافية ةٌ بَ سْ نِ  وهي ،) %٩٦( الثبات ةُ بَ سْ نِ  وكانت
  :الدراسةحصائية املستخدمة يف األساليب اإل -

البيانات   جمع  بالدراسةبعد  الباحث  ، اخلاصة  برنامج    قام    » SPSS«باستخدام 
  بُ اسَ نَ تَ يف حتليل بحوث العلوم االجتماعية واإلعالم مبا يَ  مُ دَ خْ تَ سْ وهو برنامج يُ  ،ئيحصااإل

بينها العالقات  الدراسات اإلعالمية ملعرفة  التي تسعى  املتغيرات  ومن خالل    ،مع طبيعة 
اإل املعاجلات  بعض  الباحث  استخدم  البيانات البرنامج  وطبيعة  تتالءم  التي  حصائية 

  مثل:  املطلوبة
  . استخراج اجلداول التكرارية (التكرارات والنسب املئوية) للدراسة   -١
  املعياري واملتوسط احلسابي.استخراج االنحراف  -٢
ذ  -٣ التباين  الواحد    وحتليل    One Way Analysis Variance (Anova(البعد 

من   ،حصائية بني املتوسطات احلسابية للمجموعاتللكشف عن الفروق ذات الداللة اإل
  .ت الدراسةمتغيرا حيث

بيرسون    -٤ ارتباط  الع  »Pearson Correlation«معامل  واجتاه  شدة  القة  لدراسة 
  االرتباطية بني كل متغيرين من متغيرات البحث. 

اإل  » T.Test«   )ت(اختبار    -٥ الداللة  ذات  الفروق  عن  متوسطات للكشف  بني  حصائية 
  املتغيرات. 

التوافق  )٢كا  (اختبار    -٦ اإللدراسة    جلداول  من الداللة  متغيرين  بني  للفروق  حصائية 
  سمي.املستوى اال
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  اإلطار املعريف 

 ».تيك توك«تطبيق  .١
 . النشأة -

ِديدِ   ونَ ثُ احِ بَ الْ   فَ لَ تَ اخْ  َحتْ توك «  يقِ بِ طْ تَ   قِ َال طْ إِ   دِ عِ وْ مَ   َحْوَل  بصورة    للجمهور  »تيك 
يَ   دقيقة؛ الباحثان  رَ حيث  زيو «ى  واجن« و   »هيو  متأن  )١٢( »توجنيو  إطال ه  يف  املنصة   عام   ق 
يُ   )١٣(»لي زو «، وهو ما اتفق معه  ٢٠١٦  أن  إلى   )١٤(نووآخر  »شينجيان«الباحث    يرُ شِ بينما 

  .٢٠١٧ عام  يف مت إطالقه

حيث أطلق منفرًدا    ؛ ظهر يف البداية كتطبيق منفصل  » تيك توك« وتكمن األزمة يف أن  
مايو   يَ   ،)١٥(٢٠١٧يف  أن  تطبيق    مَّ تِ قبل  مع  ،  ٢٠١٨أغسطس    يف  »al.lyMusic«دمجه 

  ، إحدى شركات التكنولوجيا الصينية. » Byte Dance«وكالهما تابع لشركة  

جمع اثنني من أكبر وأسرع  لشركة، هدفت عملية الدمج إلى ل ووفًقا للموقع الرسمي  
ًوا يف العالم، باإلضافة إلى تقدمي خبرة قوية وموحدة  تطبيقات الفيديوهات القصيرة ُمنُ 

  .)١٦( خصائص تفاعلية يف التطبيق اجلديد ى هذا الدمج، مت إدخالبناًء علللمستخدمني، و

 :وتطورهق طبيعة التطبي  -
توك «  يقُ بِ طْ تَ   دُّ عَ يُ  مَ   »تيك  وهو  االجتماعي،  التواصل  تطبيقات  لتبادل    ةٌ صَّ نَ من 

بهم،   اخلاصة  الفيديوهات  بصناعة  للمستخدمني  وتسمح  الصغر،  شديدة  الفيديوهات 
ا مع قطاع واسع من جمهور  هَ رُ شْ نَ   مَّ تِ إلى عدة دقائق، ثم يَ   ةمعدود  نٍ والتي تستمر من ثوا

  .)١٧( تيك توك

ويستغل املستخدمون التطبيق يف صناعة عدة أنواع من املحتوى، سواء إعادة متثيل 
أشكال  وهناك  موسيقى،  مع  والغناء  الرقص  أو  الدرامية،  واألعمال  األفالم  من  أجزاء 

  ؤسسات املعتمدة، مثل املحتوى اإلعالمي واإلخباري.ه له املأخرى من املحتوى، والذي تتج

الرئيس الصفحة  إلى  الدخول  يف  وبعد  توك «ة  يَ »تيك  التي  الفيديوهات  تظهر   مُّ تِ ، 
التطب بها من قبل  االنتقال بصورة  التوصية  التطبيق  للمستخدمني، وميكن ملستخدمي  يق 

  لى. ، وذلك عبر سحب الشاشة إلى األعسهلة بني الفيديوهات

لغة،   ٧٥بواقع   ،دولة  ١٥٠يف   انتشرحيث  ؛بصورة متزايدة  » تيك توك« نصة رت موتطو
أكثر م  ةكما حتتل صدار التطبيقات يف  العالم،    ٤٠  نمتجر  دولة ومنطقة جغرافية حول 
ط  شِ مليون مستخدم نَ   ٢٥٠، وصل عدد مستخدمي التطبيق أكثر من  ٢٠١٨وحتى ديسمبر  
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ويوميًّ  نَ   ٥٠٠ا،  مستخدم  شهريًّ شِ مليون  يَ ط  ما  وهو  الصني،  يف  ظَ لُ عَ جْ ا    ةً يَّ افِ قَ ثَ   ةً رَ اهِ ه 
ةً يَّ اَملِعَ 

)١٨(. 

منهم أقل من    %٦٨٫٩٧، فإن  » تيك توك«ووفًقا لإلحصائيات حول مستخدمي تطبيق  
، ومت حتميل التطبيق من على متجر التطبيقات )١٩( عاًما  ٣٠أقل من    %٧٣٫٦٩عاًما، و  ٢٤

»Google Play «   ون مرة.ملي ٥٠٠أكثر من  
:التفاعلية  - ٢  

  : تعريف التفاعلية -
َصاِل،   ِة َوَساِئِل االتِّ ِديِد ِيف ِدرَاَسِة َتَفاُعِليَّ ْعَالِم اْجلَ وتأثيرات ذلك يف  اْنَطلََقْت بُُحوُث اْإلِ

َيُقوُم على دراسة تفاعلية وسيلة االتصال كخاصية   استخدامات اجلمهور لها من منظور 
آليا خالل  من  فيها  محددة،موجودة  مع   ت  بعيد  حدٍّ  إلى  َيَتَناَسُب  كان  التوجه  هذا  وأن 

في اهتمت  التي  املبكرة،  مراحلها  يف  اجلديد  واإلعالم  اإلنترنت  لبحوث  العام  ها  التوجه 
استكشاف الوسيلة وتقييمها؛ حيث اهتمت أيًضا بتحديد اخلصائص واألبعاد االتصالية  ب

فادة  تفعيل هذه اخلصائص واإلمدى  د، وجلدياملختلفة التي تقوم عليها تطبيقات اإلعالم ا
وبناًء على ذلك  التفاعلية،  التي حتقق هذه  التكنولوجية  واملالمح  التقنيات  منها يف ضوء 

ُد مستوى    .)٢٠(التفاعلية تبًعا ملدى توافر أو غياب آليات معينة َيَتَحدَّ

 بناء   يف  همتس  اتصالية،   بيئة   خلق   يف  االتصال   تكنولوجيا  قدرة "وتعرف التفاعلية بأنها  
  فرد   بني  ما  االتصال   عملية   كانت   سواء   املشاركني،  بني  تزامني  ال  أو   تزامني  اتصال  عملية
  فهم   على  املستخدم  قدرة   إلى  تشير  كما  ،"ألخرى   مجموعة  أو  ومجموعة،  فرد   أو  وآخر،

  .)٢١(الشخصي لالتصال كنموذج االتصالية العملية

ال من  تنشأ  التي  العالقة  تلك  هي  بنيوالتفاعلية  يف تفاعل  واملجموعات  األفراد   
كشبكات   اإللكتروني  واملجموعات  الفضاء  لألفراد  تتيح  والتي  االجتماعي،  التواصل 

  .)٢٢( للتبادل الثقايف واملعرفةمساحة وفرًصا 
 :»تيك توك أدوات التفاعلية يف « -

ما  وهو  فردين،  بني  ما  «شات»  إجراء  مثل  تزامنية  صورة  أحياًنا  التفاعلية  وتتخذ 
الال َطلَُّب  َيتَ  التواصل  وهناك  اإلنترنت،  على شبكة  واحد  آن  واملستقبل يف  املرسل  وجود 

ال والذي  وجود  تزامني،  إلى  َيْحَتاُج  البريد    مثل  واحد،  آن  يف  مًعا  واملستقبل  املرسل 
 اإللكتروني. 
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ومتتلك التفاعلية عدة أدوات ُمتكن املستخدم من التعبير عن رأيه يف املحتوى املنشور 
  االتصالية، والتفاعل معه بصور مختلفة ومتنوعة. الوسيلة عبر 

اإلعجاب   الصفحات Likes Recordsومن ضمنها تسجيالت   ، ومتكن مستخدمي 
من التفاعل مع ُنُصوِصَها، والوسائط املستخدمة يف عرضها من صور وفيديوهات، وذلك 

  .)٢٣( Likeعبر الضغط على عالمة  

محد عدد  على  توك»  «تيك  تطبيق  أدويحتوي  من  «الاليك»  ود  مثل  التفاعلية،  وات 
و«ا حفظ و«الكومنت»  وهما  قياسهما،  ِكُن  ُميْ ال  للتفاعل  أداتني  إلى  باإلضافة    لشير»، 

  . Add to Favorites، وإضافة للمفضلة Save Videoالفيديو 

وَتْظَهر هاتان األداتان يف حالة النقر مطوًال على الشاشة أثناء وجود الفيديو، سواء 
حالة ثالثة  التشغيل  يف  أداة  وهناك  اإليقاف،  الرئيس  أو  الصفحة  فيديوهات  يف  ة تظهر 

مهتم»   «غير  ملعرفة  Not Interestedوهي  وتهدف  وطبيعة ،  املستخدم،  تفضيالت 
  الفيديوهات التي َيْرَغُب يف مشاهدتها.

خاصية  وتظهر  باملحتوى،  اإلعجاب  َيْعِني  الشاشة  على  مرتني  الضغط  أن  كما 
على والتعليق  اجلانب    الرسائل  والتفاعل  املشاركة  للمتابعني  وميكن  الشاشة،  من  األمين 

َيْعِني أ العملية سهلة وبسيعلى املحتوى، مما  طة، وميكن أن تلبي تطلعات املستخدمني ن 
  .)٢٤( بسهولة

ة، ثم شاشة، هناك أيقونة الصفحة الرئيسوعلى اجلانب األفقي، والواقع يف أسفل ال 
والتي   البحث،  للمأيقونة  «الهاشتاجات»  تسمح  عن  َيْبَحث  بأن  واحلسابات ستخدم 

البريد   زر  وهناك  املحتوى،  بصناعة  اخلاص  الزر  ثم  الصفحة  املختلفة،  وأخيًرا  الوارد، 
  الشخصية للمستخدم.
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البحث فروضجابة إ  

  داللة العالقة بني املضمون يف املنصات ونوع املنصات محل الدراسة يوضح   :)١جدول رقم (

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي قيمة  ،٤٦٫٠٠وجد أنها =  ٤عند درجة حرية  ٢أن كا نيَّ
وكذلك بلغت قيمة معامل التوافق =   ٠٫٠٥قل من أ ةدالل ىا عند مستودالة إحصائيًّ 

  املضمون يف املنصات ونوع املنصات محل الدراسة.قة بني وجود عال دُ كِّ ؤَ مما يُ  ٠٫٧٠٧

منصة   أن  السابق  اجلدول  من  محتو   »بوست  الواشنطن «ويتضح  تنوع    ىقد 
 اله ت  ،%٦٩٫١بنسبة  اإلعالني    ىفجاء يف الترتيب األول املحتو  ؛الفيديوهات اخلاصة بها 

بنسبة    ىاملحتو  شمل  ،%٢٤٫١الترفيهي  قد  النوعني  كال  أن  يَ   أي  من   % ٩٣من    بُ رُ قْ ما 
  ى خرنواع األلتشغل النسبة املتبقية كال من االجتماعية واأل  ،الفيديوهات املنشورة   ىمحتو

بينما انحصر املضمون مبنصة    ٣٫٤بواقع   الفني    »البلد  صدى «لكل منهما،  يف املضمون 
  . %١٠٠بنسبة 

مة ها املقدالترويج لنفسها، واإلعالن عن خدماتوجلأت منصة «واشنطن بوست» إلى  
التطبيق، من خالل املنصات األخرى عبر  تغطيتها لقضايا    يف  أو  الصحيفة  أعداد  إبراز 

  محددة، وهو ما لم ُيوَجد يف حالة منصة «صدى البلد». 
  

  

  

نوع 

  ضمونامل

 

معامل   ٢كا اإلجمالي صدى البلد  شنطن بوست واال

 التوافق 

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة
  %  ك % ك % ك

100 17   فني
.0 17 37.0 

 
46.000 0.707 4 0.00

0 

       اقتصادي 
       سياسي 
 2.2 1   3.4 1 اجتماعي
 15.2 7   24.1 7 ترفيهي
 43.5 20   69.١ 20 إعالني 
 2.2 1   3.4 1 أخرى 

.100 29 اإلجمالي
0 17 100

.0 46 100.0 
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وضوح املضمون يف املنصات ونوع املنصات محل   ىداللة العالقة بني مد يوضح  :)٢جدول رقم (
  راسة الد

وضوح 

 املضمون 

معامل    ٢كا اإلجمالي  لبلدصدى ا ست الواشنطن بو

 التوافق 

درجة 

احلري

 ة 

مستوى  

 الداللة 
 %  ك  % ك  % ك 

 91.3 42 100.0 17 86.2 25 واضح 

 8.7 4   13.8 4 مستتر  109. 1 230. 2.568
 100.0 46 100.0 17 100.0 29 اإلجمالي 

ُ بَ تَ السابق يَ بدراسة اجلدول  و وهي   ٢٫٥٦٨أنها =    وجد  ١ية  عند درجة حر  ٢أن كا  نيَّ
إحصائيًّ ق دالة  غير  =    ،ايمة  التوافق  معامل  قيمة  بلغت  يُ   ٠٫٣٢٠وكذلك  عدم   دُ كِّ ؤَ مما 

  ونوع املنصات محل الدراسة. ،وضوح املضمون يف املنصات ىوجود عالقة بني مد

املحتو جاء   يف  اومستترً   %٨٦٫٢بنسبة    اواضحً   »بوست  الواشنطن« مبنصة    ى وقد 
ا  %١٣٫٨ الدراسةوهالفيديمن  منصة    ،بها  ت محل  املحتو   »البلد  صدى «بينما يف    ى جاء 
  .%١٠٠يف جميع الفيديوهات محل الدراسة بنسبة  اواضحً 

 عالنات يف املنصات ونوع املنصات محل الدراسةداللة العالقة بني نوع اإل يوضح   :)٣جدول رقم (

نوع 

 اإلعالنات 

 ٢كا اإلجمالي  صدى البلد الواشنطن بوست 
مل  معا

 فق التوا

درجة 

 احلرية 

مستوى  

 الداللة 

     %  ك  % ك  % ك 

إعالن 

 ضمني
6 20.7   6 13.0 

22.65
1 .574 2 0.000 

إعالن 

 صريح 
15 51.7   15 32.6 

 54.3 25 100.0 17 27.6 8 أخرى 

.100 29 اإلجمالي 
0 17 100.0 46 100.

0 

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي   ٢٢٫٦٥١وجد أنها =    ٢ة  جة حريعند در  ٢أن كا  نيَّ
وكذلك بلغت قيمة معامل التوافق =    ٠٫٠٥قل من  أداللة    ىا عند مستوقيمة دالة إحصائيًّ 

يُ   ٠٫٥٧٤ نَ   دُ كِّ ؤَ مما  بني  عالقة  املنصات اإل  عِ وْ وجود  يف  محل   عِ وْ ونَ   ،عالنات  املنصات 
  الدراسة.



 

 
١٦٢٨ ١٦٢٨ 

قد جاءت    »بوست  طناشنالو« نصة  عالنات مإويتضح من بيانات اجلدول السابق كون  
بنسبة   ىوجاءت بأشكال أخر  ،%٢٠٫٧بينما جاءت ضمنية بنسبة    ،%٥١٫٧صريحة بنسبة  

  .%١٠٠بنسبة   ىبأشكال أخر »البلد صدى« عالنات مبنصة ، بينما جاءت اإل%٢٧٫٦
ل  ونوع املنصات مح ، داللة العالقة بني نوع اجلمهور املستهدف يف املنصاتيوضح   :)٤جدول رقم (

 ة الدراس

اجلمهور  نوع 

  املستهدف 

 

الواشنطن  

 بوست 

معامل   ٢كا اإلجمالي    صدى البلد  

 التوافق 

درجة 

 احلرية 

مستوى  

 الداللة 

 % ك  % ك  % ك 

 4.3 2   6.9 2 أطفال  

15.807 .506 2 0.000 
.100 17 41.4 12 الشباب 

0 29 63.0 

 32.6 15   51.7 15 أخرى 
.100 17 100.0 29 اإلجمالي  

0 46 100.
0 

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي   ١٥٫٨٠٧وجد أنها =    ٢عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
معامل التوافق =  وكذلك بلغت قيمة    ٠٫٠٥قل من  أداللة    ىا عند مستوقيمة دالة إحصائيًّ 

يُ   ٠٫٥٠٦ نَ   دُ كِّ ؤَ مما  بني  امل  عِ وْ وجود عالقة  املستهدف يف  املنصات    عِ وْ نَ و  ،نصاتاجلمهور 
  محل الدراسة.

فقد   »بوست   الواشنطن«يتضح من اجلدول السابق تنوع اجلمهور املستهدف مبنصة  
البالغني  اخلاص ب  ى بينما لم يظهر املحتو   ،%٦٫٩طفال  واأل  ،%٤١٫٤بلغ استهداف الشباب  

  ، يف% ٥١٫٧الدراسة بنسبة    ةعين  فِ صْ أكثر من نِ   ىفيما شغلت الفئات األخر   ،املنصة  ىعل
  .%١٠٠الشباب بنسبة  ىعل »البلد صدى« الوقت الذي اقتصر فيه جمهور 

  ونوع املنصات محل الدراسة  ،داللة العالقة بني منتج الفيديو يف املنصاتيوضح  : )٥جدول رقم ( 

منتج  

 الفيديو

 اإلجمالي صدى البلد  الواشنطن بوست 
 ٢كا

معامل  

 التوافق 

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة
  %  ك % ك % ك

 60.9 28   96.6 28 ظاهر 

46.000 0.707 2 0.000 
 2.2 1   3.4 1 مستتر
 37.0 17 100.0 17   أخرى 

 100.0 46 100.0 17 100.0 29 اإلجمالي



 

          ١٦٢٩ 

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي ،  ٤٦٫٠٠وجد أنها =    ٢عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
وكذلك بلغت قيمة معامل التوافق =    ٠٫٠٥قل من  أداللة    ىد مستوعنا  قيمة دالة إحصائيًّ 

يُ   ٠٫٧٠٧ محل   دُ كِّ ؤَ مما  املنصات  ونوع  املنصات  يف  الفيديو  منتج  بني  عالقة  وجود 
  الدراسة.

السابق   اجلدول  من  منصة  أيتضح  يف  الفيديوهات  منتج  قد    »بوست   الواشنطن«ن 
  ، %٣٫٤ومستتر بنسبة    ،راسةمن الفيديوهات محل الد  %٩٦٫٦جاء املنتج فيها ظاهر يف  

  .%١٠٠بنسبة   ى بأشكال أخر »البلد صدى «بينما جاء املنتج يف 

وتشير أخرى إلى عدم معرفة طبيعة القائم باالتصال يف الفيديوهات التي مت إنتاجها 
أ هناك  تكن  لم  حيث  البلد،  منصة صدى  يف  ماهيته خصوًصا  أو  طبيعته  إلى  إشارة  ي 

  مستتًرا. أويكن ظاهًرا   داخل الفيديوهات، أي أنه لم
  العالقة بني مكان بناء القصة ونوع املنصات محل الدراسةلة داليوضح   :)٦جدول رقم (

مكان بناء  

 القصة 

الواشنطن  

 بوست

معامل   ٢كا اإلجمالي  صدى البلد

 التوافق 

درجة 

 احلرية 

مستوى  

 الداللة 

 % ك  % ك  % ك 

 26.1 12   41.4 12 خارجي 

46.000 .707 2 .000 

 37.0 17   58.6 17 داخلي 
       مختلط
 37.0 17 100.0 17   أخرى 

 100.0 46 100.0 17 100.0 29 اإلجمالي 

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ   وهي   ٤٦٫٠٠وجد أنها =    ٢عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
غت قيمة معامل التوافق =  وكذلك بل  ٠٫٠٥قل من  أداللة    ىا عند مستويمة دالة إحصائيًّ ق

  وجود عالقة بني مكان بناء القصة ونوع املنصات محل الدراسة. دُ كِّ ؤَ مما يُ  ٠٫٧٠٧

وجاء   ،%٥٨٫٦بنسبة    ايتضح من اجلدول السابق أن مكان بناء القصة قد جاء داخليًّ 
  . %١٠٠بنسبة   »البلد صدى« يف  ى ما جاء بأشكال أخربين  ،%٤١٫٤بنسبة  اخارجيًّ 

ركزت منصة صدى البلد أخرى إلى عدم حتديد مكان بناء القصة، حيث    تشير كلمة 
مجموعة من الصور املختلفة وليس عن طريق الفيديوهات، وهو ما   عبر على بناء الفيديو  

  جعل حتديد مكان بناء القصة أمًرا غير دقيق علمًيا.
 صات محل الدراسةن املونوع  داللة العالقة بني نوع التعليق على القصةيوضح   :)٧جدول رقم (



 

 
١٦٣٠ ١٦٣٠ 

التعليق على  

 القصة 

الواشنطن  

 بوست 

معامل    ٢كا اإلجمالي  صدى البلد  

 التوافق 

درجة 

احلري

 ة 

مستوى  

 الداللة 

 % ك  % ك  % ك 

 91.3 42 100.0 17 86.2 25  مكمل 

2.568 .230 2 .277 

 2.2 1   3.4 1 متطابق 
 6.5 3   10.3 3 منفصل
       أخرى 

 100.0 46 100.0 17 100.0 29 اإلجمالي 

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي   ٢٫٥٦٨وجد أنها =    ٢عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
إحصائيًّ  دالة  غير  =    ،اقيمة  التوافق  معامل  قيمة  بلغت  يُ   ٠٫٢٣٠وكذلك  عدم   دُ كِّ ؤَ مما 

  حل الدراسة.منصات م  عِ وْ التعليق على القصة ونَ  عِ وْ وجود عالقة بني نَ 

أَيتضح من    جاء ُمكمًال   »بوست  الواشنطن«التعليق يف منصة    عَ وْ نَ   نَّ اجلدول السابق 
التعليق نبي  ، %٣٫٤بنسبة    اثم متطابقً   ،% ١٠٫٣بنسبة    ثم منفصًال   ،% ٨٦٫٢بنسبة   ما جاء 

  .%١٠٠ة بنسب مكمًال  »صدى البلد« منصة يف
واحلسابات األخرى للمنصة ونوع بني القصة داللة العالقة بني الربط ما يوضح   :)٨جدول رقم (

  املنصات محل الدراسة

معامل   ٢كا اإلجمالي صدى البلد  الواشنطن بوست  

 التوافق 

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة
 % ك  % ك  % ك 

 45.7 21   72.4 21 مت الربط

22.651 .574 1 .000 
ال يوجد 

 ربط
8 27.6 17 100.0 25 54.3 

 100.0 46 100.0 17 100.0 29 اإلجمالي

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي   ٢٢٫٦٥١وجد أنها =    ١عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
وكذلك بلغت قيمة معامل التوافق =    ٠٫٠٥قل من  أداللة    ىا عند مستوقيمة دالة إحصائيًّ 

ا  دُ كِّ ؤَ يُ مما    ٠٫٥٧٤ واحلسابات  القصة  بني  ما  الربط  بني  عالقة  للمنصة  وجود  ألخرى 
  ونوع املنصات محل الدراسة.

منصة   واحلسابات    »بوست  الواشنطن«قامت  بها  اخلاصة  القصص  بني  بالربط 
بال   ، %٧٢٫٤بنسبة    ى األخر تقم  لم  تقم    % ٢٧٫٦ربط يف  بينما  لم  بينما  الفيديوهات،  من 

  .%١٠٠سبة  بالربط بن  » البلد صدى«



 

          ١٦٣١ 

 ونوع املنصات محل الدراسة  حتوىداللة العالقة بني تكوين امليوضح   :)٩جدول رقم (

تكوين  
  املحتوى 

 

معامل   ٢كا اإلجمالي  صدى البلد الواشنطن بوست 
  التوافق 

درجة 
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

 % ك  % ك  % ك 

       نصي 

  
1.226 0.161 1 .268 

 نقل
 حي 

فيديوهات  
حية دون  
 جرافيك 

      

فيديوهات  
باستخدام  
 اجلرافيك 

2 6.9   2 4.3 

       صور ثابتة
 95.7 44 100.0 17 93.1 27 مختلط

100.0 46 100.0 100.017 29 اإلجمالي 

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي   ١٫٢٢٦وجد أنها =  ١عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
غير   إحقيمة  =    ،اصائيًّ دالة  التوافق  معامل  قيمة  بلغت  يُ   ٠٫١٦١وكذلك  عدم   دُ كِّ ؤَ مما 

  وجود عالقة بني تكوين املحتوى ونوع املنصات محل الدراسة.

أن   السابق  اجلدول  من  املحتو   % ٩٣٫١يتضح  قد    »بوست   واشنطنـ ال«مبنصة    ى من 
مختلطً  بنسب  ا، جاء  اجلرافيك  باستخدام  بالفيديوهات  احلي  النقل  جاء  ،  % ٦٫٩ة  بينما 

  . %١٠٠قط بنسبة ف امختلطً   » البلد صدى«يف منصة   ىبينما جاء املحتو
 نصات محل الدراسة املونوع  داللة العالقة بني مدة القصةيوضح  :) ١٠جدول رقم (

  مدة القصة 

 

الواشنطن  

 بوست
 اإلجمالي  صدى البلد

 ٢كا
معامل  

 التوافق 

درجة 

احلري

 ة 

مستوى  

 الداللة 
 % ك  % ك  % ك 

 63.0 29   100.0 29 ثانية  ٣٠ـل ١من 

46.000 .707 1 .000 

ثانية   ٣٠ن  أكثر م

 إلى دقيقة 
  17 100.0 17 37.0 

       أكثر من دقيقة

 100.0 46 100.0 17 100.0 29 اإلجمالي 

ُ بَ تَ السابق يَ وبدراسة اجلدول   وهي   ٤٦٫٠٠  وجد أنها =  ٢عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
مل التوافق =  وكذلك بلغت قيمة معا  ٠٫٠٥قل من  أداللة    ىا عند مستوصائيًّ قيمة دالة إح 

  مدة القصة ونوع منصات محل الدراسة.وجود عالقة بني  دُ كِّ ؤَ مما يُ  ٠٫٧٠٧



 

 
١٦٣٢ ١٦٣٢ 

بينما   ،%١٠٠ثانية بنسبة    ٣٠  -١من    »الواشنطن بوست«جاءت مدة القصة يف منصة  
يف   م  »البلدصدى  «جاءت  أكثر  بني  تتراوح  القصة  حت  ٣٠ن  مدة  بنسبة   ىثانية  دقيقة 

١٠٠%.  
 لة العالقة بني نوع املؤثرات املوسيقية ونوع املنصات محل الدراسة دال يوضح :) ١١جدول رقم (

املؤثرات  

 املوسيقية 

الواشنطن  

 بوست
 اإلجمالي  صدى البلد

 ٢كا
معامل  

 التوافق 

درجة 

 احلرية 

مستوى  

 الداللة 
 % ك  % ك  % ك 

 10.9 5   17.2 5 صوت حي 

 
22.651 .574 3 .000 

موسيقى 

 فقط
8 27.6 17 100.0 25 54.3 

 8.7 4   13.8 4 أغاني
 26.1 12   41.4 12 مختلط

 100.0 46 100.0 17 100.0 29 اإلجمالي 

ُ بَ تَ وبدراسة اجلدول السابق يَ  وهي   ٢٢٫٦٥١وجد أنها =    ٣عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
افق =  قيمة معامل التو وكذلك بلغت    ٠٫٠٥قل من  أداللة    ىعند مستو  اقيمة دالة إحصائيًّ 

  .املؤثرات املوسيقية ونوع املنصات محل الدراسة عِ وْ وجود عالقة بني نَ  دُ كِّ ؤَ مما يُ  ٠٫٥٧٤
مبنصة   الصوتية  املؤثرات  استخدام  استخد  ،امتنوعً   » بوست  الواشنطن«جاء  مت  ام فقد 

بنسبة   املختلطة  املوسيقها  تال  ،%٤١٫٤املؤثرات  بنسبة    ىاستخدام  تالها   ،%٢٧٫٦فقط 

، بينما اقتصر استخدام %١٣٫٨غاني بنسبة  ثم األ  ،%١٧٫٢بة  وت احلي بنس استخدام الص

  .%١٠٠فقط بنسبة   ى املوسيق ىعل  »البلد صدى« املؤثرات الصوتية مبنصة 

  ل الدراسة نصات مح املونوع  »الهاشتاج «داللة العالقة بني استخدام يوضح  :) ١٢جدول رقم (

الواشنطن   الهاشتاج 

 بوست

معامل   ٢كا اإلجمالي  صدى البلد

 التوافق 

درجة 

احلري

 ة 

مستوى  

 الداللة 

 % ك  % ك  % ك 

 269. 91.3 42 94.1 16 89.7 26 نعم
 
 

.076 1 .604 

 8.7 4 5.9 1 10.3 3 ال

.100 29 اإلجمالي 
0 

17 100.
0 

46 100.0 



 

          ١٦٣٣ 

ُ بَ تَ يَ وبدراسة اجلدول السابق    وهي  ٠٫٢٦٩وجد أنها =    ١عند درجة حرية    ٢أن كا  نيَّ
إحصائيًّ  دالة  غير  =    ،اقيمة  التوافق  معامل  قيمة  بلغت  يُ   ٠٫٠٧٦وكذلك  عدم   دُ كِّ ؤَ مما 

  ونوع منصات محل الدراسة. »الهاشتاج« وجود عالقة بني استخدام 

استخدام   مت  قد  أنه  السابق  اجلدول  من  كبير  » الهاشتاج«يتضح  يف    ة بنسب 
  »، الواشنطن بوست«نصة  مب  %٨٩٫٧فقد مت استخدامه بنسبة    ،يديوهات محل الدراسةالف
  .»البلد صدى «مبنصة   %٩٤٫١و

  )١( اس مظاهر التفاعلية يف الفيديوهات باملنصات محل الدراسةيمق) يوضح ١٣جدول رقم (

 التفاعلية 

ا  ا  مرتفع  متوسط  ضعيف  ضعيف جّدً  عامالت امل مرتفع جّدً

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 
متوسط  

 احلسابي 

االنحراف 

 املعياري 

الواشنطن  

 تبوس

2

2 

75.

9 
4 

13.

8 
2 

6.

9 
  1 

3.

4 

1.413

8 

.907

01 

 صدى البلد
1

5 

88.

2 
2 

11.

8 
      

1.117

6 

.332

11 

 اإلجمالي 
3

7 

80.

4 
6 

13.

0 
2 

4.

3 
  1 

2.

2 

1.304

3 

.756

29 

باملنصا   حُ ضِ تَّ يَ  التفاعلية  مظاهر  أن  السابق  اجلدول  تعليق  من  من  الدراسة  محل  ت 
و ضعيفإومشاركة  جاءت  قد  بنسبة  جدًّ   ةعجاب  بوست« ملنصة    %٧٥٫٩ا    »، الواشنطن 

 
اح - ١ ة وفقً  وقام ال فاعل اس ال ی م الب    ي:ا لل

ا: أقل م  ال  ٪٢٠ض ج ع يم إج ا د ال   ع

: م  ع ٪ ٤٠  - ٪٢٠ض ا د ال الي ع   م إج

:  أك م  س ع ٪٦٠  -٪٤٠م ا د ال الي ع   م إج

تفع: أك م   ع  ٪٨٠ -  ٪٦٠م ا د ال الي ع   م إج

ا: أك م  تفع ج ع م إ ٪٨٠م ا د ال الي ع   ج

  



 

 
١٦٣٤ ١٦٣٤ 

البلد« ملنصة    %٨٨٫٢و ل  ١٣٫٨تالها    »،صدى   % ١١٫٨مقابل    »لواشنطن بوستـ«اضعيف 
من التفاعلية املتوسطة من   %٦٫٩ـ ب  »الواشنطن بوست«بينما انفردت   »،صدى البلد«ملنصة  

التفإ مقابل  إمن    %٤٫٣و  ، بها  ةاعليجمالي  الدراسة  عينة  ا  %٣٫٤جمالي  لتفاعلية  من 
  جمالي التفاعلية بعينة الدراسة. إمن  %٢٫٢و ، جمالي التفاعلية بهاإا من املرتفع جدًّ 

  :    اختبارات الفروض

تفاعل    - بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  علتوجد  محل  ىاجلمهور    الدراسة   الفيديوهات 
  ستهدف. وطبيعة اجلمهور امل

أحادي   التباين  اجل   بني  االجتاهحتليل  تفاعل  علمتوسطي  الفيديوهات محل   ىمهور 
    وطبيعة اجلمهور املستهدف.

  ٤٦) ن = ١٤جدول رقم ( 

  نوع اجلمهور 
  التفاعلية

 
مجموع  البيان 

  الدرجات 
درجة  
 احلرية 

املتوسط 
 مستوى الداللة  ف احلسابي

  
  مستوى التفاعلية

بني 
 املجموعات 

.512 2 .256 
.436 

 

.649 

 
غير  
 دالة

داخل  
 املجموعات 

25.228 43 .587 

  45 25.739 املجموع

) أحادي االجتاه  التباين  ) عدم وجود  One Way ANOVAأظهر استخدام حتليل 
الفيديوهات محل وطبيعة   ىحصائية بني متوسطات تفاعل اجلمهور علإفروق ذات داللة  

مما   ، من مستويات الداللة  عند أيٍّ   ةمة (ف) غير دالحيث كانت قي  ،اجلمهور املستهدف
عل  دُ كِّ ؤَ يُ  اجلمهور  تفاعل  متوسطي  بني  فروق  وجود  وطبيعة   ىعدم  محل  الفيديوهات 

   اجلمهور املستهدف.

نَ  داللة    ونُ كُ وبذلك  ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرض  ثبوت  عدم  من  حتققنا  قد 
     .ل وطبيعة اجلمهور املستهدفالفيديوهات مح ىإحصائية بني تفاعل اجلمهور عل

دالل   - ذات  فروق  ومدتوجد  الدراسة  محل  الفيديوهات  مدة  بني  إحصائية  تفاعلية   ى ة 
  اجلمهور عليها. 

  

  



 

          ١٦٣٥ 

متوسطي بني  الفروق  لداللة  (ت)  ومد  قيمة  الدراسة  محل  الفيديوهات  تفاعلية   ىمدة 
  اجلمهور عليها. 

  ٤٦) ن = ١٥جدول رقم ( 

  لفيديو مدة ا                
املتوسط  مدة الفيديو   التفاعلية 

 احلسابي
 االنحراف
  املعياري 

  قيمة اختبار 
 (ت)

 درجة 
 احلرية 

مستوى  
 الداللة 

 مستوى التفاعلية

  ٣٠-١من 

 ثانية

29 1.4138 .90701 

6.590 44 

.014 

  -٣٠أكثر من  

 دقيقة 

17 1.1176 .33211 

باخ اخلاصة  للبيانات  السابق  اجلدول  بيانات  الداللة  تشير  ذات  الفروق  تبار 
  تفاعلية اجلمهور عليها.  ىيوهات محل الدراسة ومدحصائية بني متوسطات مدة الفيداإل

اختبار   باستخدام  فروق   ،T-testوذلك  وجود  السابق  اجلدول  بيانات  من  ويتضح 
دال  ٠٫٠١٤  )ت( حيث جاءت قيمة    ،حصائيةإ  ةذات دالل داللة    ىعند مستو  ة وهي قيمة 

 .٠٫٠٥قل من أ

نَ   بوجود فروق    ونُ كُ وبذلك  الفرض اخلاص  تأكدنا من صحة  حصائية  إذات داللة  قد 
 . تفاعلية اجلمهور عليها ىومد الدراسةمدة الفيديوهات محل بني 

عالقة    -  محل   ارتباطيةتوجد  باملنصات  اإلعالنات  ونوع  الفيديو  منتج  بني  إحصائية  دالة 
  الدراسة 

  ج الفيديو ونوع اإلعالنات باملنصات محل الدراسةالعالقة بني منت ةمعامل بيرسون ملعرف 
  ٤٦) ن = ١٦(جدول رقم 

  متغير مستقل                             
 متغير تابع  

 منتج الفيديو 
 مستوى الداللة  معامل بيرسون 

 0.000 656. نوع اإلعالنات

يَ  السابق  اجلدول  ع  حُ ضِ تَّ وبدراسة  وجود  بيرسون  ارتباط  معامل  القة  وباستخدام 
  .محل الدراسةبني منتج الفيديو ونوع اإلعالنات باملنصات ارتباطية 

ا عند حصائيًّ إقيمة غير دالة   يوه ٠٫٠٠٠) = Rكانت قيمة معامل ارتباط بيرسون (و
  . من مستويات الداللة أيٍّ 
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نَ  ذات داللة    ونُ كُ وبذلك  ارتباطية  بوجود عالقة  القائل  الفرض  قد حتققنا من صحة 
  . الدراسة محلنتج الفيديو ونوع اإلعالنات باملنصات بني محصائية إ

املوسيقيةتوجد ع - املؤثرات  ارتباطية دالة إحصائية بني تكوين املحتوى وطبيعة   القة 
  باملنصات محل الدراسة 

ملعرف بيرسون  املؤثرات  ةمعامل  وطبيعة  املحتوى  تكوين  بني  باملنصات    العالقة  املوسيقية 

  ٤٦) ن =  ١٧جدول رقم (                                 محل الدراسة

  متغير مستقل                            
 متغير تابع  

  تكوين املحتوى

 الداللة  ىمستو   معامل بيرسون 

 0.153 214. املوسيقية طبيعة املؤثرات  

وباستخدام معامل ارتباط بيرسون عدم وجود عالقة    حُ ضِ تَّ اجلدول السابق يَ   وبدراسة 
  .حل الدراسةاملوسيقية باملنصات م بني تكوين املحتوى وطبيعة املؤثرات ارتباطية

(  قيمةكانت  و بيرسون  ارتباط  =  Rمعامل  دالة    يوه  ٠٫١٥٣)  غير  ا حصائيًّ إقيمة 
  .من مستويات الداللة عند أيٍّ 

نَ  ذات داللة    ونُ كُ وبذلك  ارتباطية  القائل بوجود عالقة  الفرض  قد حتققنا من عدم صحة 
  .الدراسة تكوين املحتوى وطبيعة املؤثرات املوسيقية باملنصات محل بنيحصائية إ

 نتائج الدراسة: -
املُْحَتَوى   -١ أَنَّ  ِإَلى  رَاَسةُ  الدِّ لَِت  «واشنطن  َتَوصَّ منصة  ِيف  اِئُد  السَّ ُهَو  اِإلْعَالِنيَّ 

بنسبة   بنسبة  %٦٩٫١بوست»  الترفيهي  املحتوى  ثم  املضمون  %٢٤٫١،  ثم   ،
واألن الكلماالجتماعي  ُنْطِق  تعليمي حول طريقة  فيديو  األخرى ممثلة يف  ات  واع 

بصورة صحيحة، بينما سيطر املضمون الفني ممثًال يف أخبار الفنانني وحياتهم  
 لشخصية على املحتوى اإلعالمي يف منصة «صدى البلد».ا

للترويج   -٢ توك»  «تيك  بتطبيق  منصتها  استغالل  على  بوست»  «واشنطن  وعملت 
ف أمام  املحتوى  لنفسها  واتخذ  للتطبيق،  املستخدم  اجلمهور  من  جديدة  ئة 

إمَّ اإل صور،  عدة  بها  (اإلعالنات)  تقارير  عالني  عرض  عبر  واضحة  بصورة  ا 
لها يف   مراسلني  وجود  التنويه عن  أو  من اجلريدة،  الورقية  النسخة  منشورة يف 

نسبتها   وجاءت  املهمة،  الفعاليات  مثل  %٥١٫٧بعض  ضمنية  بصورة  حتى  أو   ،



 

          ١٦٣٧ 

املوجودة  ع الرفاهية  وصور  التحرير،  صالة  يف  العمل  طبيعة  وجاءت رض  بها، 
 من الفيديوهات دون إعالن. %٢٧٫٦، وظهر %٢٠٫٧نسبتها 

املحتوى  وال -٣ استغالل  يف  َحْت  َجنَ بوست»  «واشنطن  منصة  أن  الباحث  حظ 
همت الطرق املختلفة التي اتبعتها  أساإلعالني بصورة مميزة يف الترويج لنفسها، و

 عدم شعور املتلقي أنه أمام مادة إعالنية. يف
ن   -٤ أي فيديو مبنصة «صدى البلد» على إعالنات، سواء بصورة صريحة  لم َيَتَضمَّ

 ة، وهو ما ُيَعدُّ سوء استغالل للمنصة من قبل القائمني عليها. أو ضمني
واضح  -٥ إعالمي  محتوى  بناء  يف  بوست»  «واشنطن  منصة  على  القائمون  جنح 

بي% ٨٦٫٢بنسبة   مضمونها ،  اتسم  والتي  البلد»،  «صدى  منصة  عليه  تفوقت  نما 
كان  ، ولكن َيِجب اإلشارة إلى أن اختالف طبيعة املضمون  %١٠٠وضوح بنسبة  بال

له الدور البارز يف ذلك، حيث إن املحتوى الفني الذي اتسمت به منصة «صدى  
ِكن أن ال تتسم ب  عدم الوضوح. البلد» َيَتَعاَمُل مع قضايا بسيطة وواضحة ال ُميْ

ناء فيديوهاتها، كان أبرزها  استغلت منصة «واشنطن بوست» طرًقا مختلفة يف ب  -٦
والفيديو، واملوسيقى  النص  بني  ما  بنسبة    الدمج  مختلًطا  املحتوى  جاء  لذا 

، بينما اتخذ  %٦٫٩، كما ركزت على َنْقٍل حي باستخدام اجلرافيك بنسبة  %٩٣٫١
البل «صدى  فيديوهات  يف  املختلط  بني الشكل  ما  دمج  حيث  مختلًفا،  طابًعا  د» 

 . %١٠٠ة بنسبة النص واملوسيقى والصور 
منصة «واشنطن بوست»، حيث  هناك تنوع يف طبيعة اجلمهور املستهدف من قبل   -٧

ِفُق مع  %٥١٫٧استهدفت مختلف الفئات العمرية داخل التطبيق بنسبة   ، وهو ما َيتَّ
ملضمون الفني ملنصة «صدى  طبيعة املضمون اإلعالني اخلاص بها، بينما حدد ا

بن الشباب  فئة  يف  اجلمهور  أخبار  %١٠٠سبة  البلد»  آخر  ملعرفة  تتطلع  التي   ،
 ياتهن الشخصية. الفنانات، وكواليس ح

الباحث حول طبيعة اجلمهور بصورة جزئية مع   -٨ إليها  التي توصل  النتائج  وتتفق 
يها إلى أن أكثر  ، والتي أشار ف)٢٥(النتائج التي توصلت إليها دراسة «هو ليقيان»

ا الفئة  هم  للتطبيق  املستخدمني  ِنْصِف  بني  من  ما  ما عاًما٢٨-١٨لعمرية  وهو   ،
ِفُق مع طبيعة اجلم  ، بينما َيْخَتِلُف مع  »هور التي تستهدفهم منصة «صدى البلدَيتَّ

 طبيعة اجلمهور التي تستهدفهم منصة «واشنطن بوست».
ها على تطبيق «تيك توك»، وَيظهر  ُتولي «واشنطن بوست» اهتماًما واضًحا مبنصت  -٩

يف الفيديوهات والتفاعل مع اجلمهور عبرها،    ذلك يف تخصيص صحفي للظهور



 

 
١٦٣٨ ١٦٣٨ 

ا منتج  جاء  بنسبة  حيث  ظاهًرا  «صدى  %٩٦٫٦لفيديوهات  منصة  عكس  على   ،
 . %١٠٠البلد»، والتي جاءت مستترة بنسبة 

َتٍج َظاهِ أس -١٠ ٍر يف تنوع مكان بناء القصة بالنسبة  َهَم املُْحَتَوى اِإلْعَالِنيُّ َوُوُجوُد ُمنَّ
بوست»،  «واشنطن  بنسبة    ملنصة  ا  َداِخِلّيً َجاَء  بنسبة    %٥٨٫٦َحْيُث  ا  وخارجّيً

عبرها %٤١٫٤ ِكُن  ُميْ حية  فيديوهات  أي  على  البلد»  «صدى  تعتمد  لم  بينما   ،
حتديد مكان بناء القصة، وركزت على دمج الصور مع املوسيقى، لذا جاءت نسبة 

 .%١٠٠ أخرى بها 
«تي  -١١ منصات  يف  يُّ  صِّ النَّ ْعِليُق  التَّ ِخُذ  بالنص  َيتَّ خاص  األول  شكلني،  توك»  ك 

يديو القصير، والثاني خاص بالتعليق املكتوب فوق  املكتوب على الصور داخل الف
الفيديو خالل عملية النشر، وعلى الرغم من أن التعليق يف منصة «صدى البلد»  

تني، األولى تتعلق بأن اجلزء تضمن مشكلتني رئيس، فإنه  %١٠٠بة  جاء مكمًال بنس
نص والصورة  معلومات الفيديو جاء بصورة مكتوبة، ولم َيِتم املزج بني الاألكبر من  

جيًدا، والثانية أن القائم باالتصال لم ُيَراِع وجود تعليقني خالل بناء الفيديو، لذا  
 حدث هناك تداخل بينهما َصعَّب من عملية فهم الفيديو.

حيث جاء مكمًال  ينما جاء التعليق النصي يف منصة «واشنطن بوست» متبايًنا،  ب -١٢
، ولكن  %٣٫٤، ومتطابًقا يف  %١٠٫٣  ، ثم منفصًال يف%٨٦٫٢يف املقام األول بنسبة  

القائم باالتصال بها جتنب التداخل ما بني النوعني من التعليق، عن طريق وضع  
مرتفع  أماكن  يف  الفيديو  داخل  املكتوب  يف  النص  واالختصار  الشاشة،  من  ة 

 التعليق الثاني. 
اجلمهور -١٣ منصة    يختلف  عملت  لذا  غيره،  عن  توك»  «تيك  بتطبيق  اخلاص 

ب  اإلعالمية «واشنطن  وأشكالها  بالتطبيق  منصتها  بني  ما  الربط  على  وست» 
ميكروفونات   إبراز  طريق  عن  ذلك  وجاء  بالفيديو،  إبرازها  طريق  عن  األخرى 

بوست» والصحيفة، وذلك للداللة على منصات الصحيفة  عليها «لوجو» «واشنطن  
أي من   ، بينما لم تقم «صدى البلد» بالربط يف%٧٢٫٤وجاء ذلك بنسبة  األخرى،  

 فيديوهاتها. 
منصة   -١٤ حاولت  ما  وهو  القصيرة،  بالفيديوهات  توك»  «تيك  تطبيق  يتسم 

ح ما  «واشنطن بوست» أن تتماشى معه، لذا جاءت كافة فيديوهاتها يف مدة تتراو
فيديوهات «صدى البلد»    ، بينما كانت كافة%١٠٠ثانية بنسبة    ٣٠بني ثانية إلى  
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الفئة ما بني   إلى دقيقة  ٣٠يف  أنها تقع ما بني  ثانية  الباحث  ثانية    ٥٠، والحظ 
 ثانية.  ٥٩إلى 

بوست»   -١٥ «واشنطن  فيديوهات  تصوير  أماكن  املؤثرات  أسالتنوع يف  تنوع  هم يف 
الصو دمج  مت  حيث  يف  الصوتية،  األغاني  أو  باملوسيقى  احلي  من    %٤١٫٤ت 

بين يف  الفيديوهات،  فقط  املوسيقى  استخدام  مت  احلي  %٢٧٫٦ما  والصوت   ،
واألغاني  %١٧٫٢ املوسيقى %١٣٫٨،  استخدام  على  البلد»  «صدى  ركزت  بينما   ،

 من الفيديوهات.  %١٠٠فقط بنسبة 
استخدام   -١٦ على  املنصتان  الف  »الهاشتاج«ركزت  على  التعليق  ويف  مت يديوهات، 

بنسبة   بوست«نصة  مب  %٨٩٫٧استخدامه    صدى «مبنصة    %٩٤٫١و  ، » الواشنطن 
ممالبلد «هاشتاج»  منهما  ولكل  بوست»  »،  «واشنطن  منصة  تستخدم  حيث  يز، 

هاشتاج  newspaper#هاشتاج   البلد»  «صدى  منصة  تستخدم  بينما   ،
 #صدى_البلد.

ال  تنوعت -١٧ محل  باملنصات  التفاعلية  تعلمظاهر  من  ومشاركة  دراسة  يق 
انفردت  ،  عجابإو بوست «بينما  من    % ٦٫٩ـب   »الواشنطن  املتوسطة  التفاعلية  من 
التفاعليإ الدراسةإمن    %٤٫٣و  ،بها  ةجمالي  عينة  من   %٣٫٤مقابل    ،جمالي 

املرتفع من  جدًّ   ة التفاعلية  بهاإا  التفاعلية  من  20.2و  ، جمالي  جمالي  إ% 
 . ةالتفاعلي

للتفاعلية متاحني يف تطبيق «تيك الحظ الباحث أن هناك شكلني إضافيني -١٨  
منصت يف  وبالتالي  التحميل  توك»،  وهما  البلد»،  و«صدى  بوست»  «واشنطن  ي 

ِكُن قياسهما.   واإلضافة إلى املفضلة، ولكن ال ُميْ
١٩- » اإلعجاب  أن  الباحث  الحظ  أشكال Likeكما  من  األولى  املرتبة  يف  جاء   «

البلد و«صدى  بوست»  «واشنطن  منصتي  بني  «الشير» التفاعلية  وجاء   ،«
 و«الكومنت» يف املرتبة الثانية.

النتائجهذوتتفق   -٢٠ دراسة  ه  يونس  مع  محمد  أن  حيث    ،)٢٦(رماح  إلى  توصلت 
اإلعجاب   تفاعل    جاء  »like«إبداء  أوجه  صدارة  اإلعالن يف  مع  املبحوثني 

التعليقات  اإللكتروني تليها   ،»Comments«،    إلى أشارت  محتوى  كما  تنوع 
بني صور مختلف  ةاإلعالن  ولون  بحجم  بطريق لِ يَ   ني،وكالم  األلوان  استخدام  ة  يه 

جاء يف مقدمة  قد    ،مؤثرات صوتية يف اإلعالنجذابة يف اإلعالن، ثم استخدام  
 . مع اإلعالن اإللكترونيالعوامل الدافعة للتفاعل 



 

 
١٦٤٠ ١٦٤٠ 

 التوصيات: -
ُ  ةُ اسَ رَ ي الدِّ وصِ تُ  .١ تيك  «صة بها عبر تطبيق منصات خا  اءِ شَ نْ إِ بِ  ةَيَّ مِ َال عْ اإلِ  اتِ سَ سَّ ؤَ امل

 عدد املستخدمني. ًرا للزيادة املستمرة يفظَ ، نَ »توك 
،  »صدى البلد« و   »واشنطن بوست «ف عن منصتي  لِ تَ خْ مُ   يٍّ مِ َال عْ وى إِ تَ حْ مُ   اءُ نَ بِ   نُ كِ ُميْ  .٢

عبر النقل احلي لألحداث دون اإلشارة اإلعالنية لها، واستغالل كافة اخلدمات 
  مثل الفالتر وغيرها.  ،بيقواملميزات التي يتيحها التط

اإلعالمية يف تطبيق «تيك توك» عبر املواقع  اِت املؤسسات  َجتُِب اِإلَشارَُة ِإَلى َمَنصَّ  .٣
إلى   إلبرازها  بها،  اخلاصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  وحسابات  الرسمية، 

  اجلمهور. 
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  . جامعة املنصورة –كلية اآلداب –أستاذ الصحافة، النجاري أحمد د/ عبد الهاد أ. -٢

  . جامعة املنصورة –كلية اآلداب –أستاذ اإلعالم، د/ عايدة إبراهيم السخاوي أ. -٣

  . ورةجامعة املنص –كلية اآلداب –مدرس العالقات العامة، د/ شادي إبراهيم بهلول -٤

 مصادر الدراسة

 املصادر العربية: -
ي . ١ إبراهيم  محمد  باجتاهات  رماح  وعالقتها  اإللكتروني  اإلعالن  يف  التفاعلية  استخدام  ونس، 

مصداقيته،   نحو  املصري  منشورة،اجلمهور  غير  ماجستير  املنصورة  رسالة  كلية   :(جامعة 

 . ٢٢٩ص  م)،٢٠١٨اآلداب، قسم اإلعالم، 

يات تفاعل طلبة اجلامعة مع اعتداءات مسجدي نيوزيلندا عبر ن، مستويشيماء الهواري وآخر . ٢

االجتماعي التواصل  قناة    -مواقع  صفحتي  مستخدمي  من  عينة  على  ميدانية    BBCدراسة 

  . ٣٤)، ص ٢٠١٩، أغسطس ٨، ع.الدراسات اإلعالمية مجلةاألملانية عربي، ( DWعربي وقناة 

نتاج أشكال تفاعلية ولغوية جديدة: دراسة واالتصال يف إ، دور تكنولوجيا اإلعالم  وليد بن عبو . ٣

  . ٨٤)، ص٢٠١٨، ٤، ع.(املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداببوك،  فيسحتليلية ملوقع ال
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  . ٢٥٧)، ص٢٠١٥، الكتاب احلديث
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9. Xu, Li, ET. al, Research on the causes of the “Tik Tok” App Becoming 

popular and the Existing Problems, (Journal of Advanced 
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10. Zhu, Chengyan, ET. Al. How Health Communication via Tik Tok 

Makes a Difference: A Content Analysis of Tik Tok Accounts Run by 

Chinese Provincial Health Committees, (International Journal of 
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11. Yang, Shuai, Et. al, Analysis of the Reasons and Development of 

Short Video Application – Taking Tik Tok as an Example, (9th 

International Conference on Information and Social Science (ICISS), 
2019), p.340.  

12. Liqian, Hou, Study on The Perceived popularity of Tik Tok, Master 

Degree in Communication Art, (The Graduated School of Bangkok 

University, 2018), PP. 40-41. 
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7 - Bresnick, Ethan, Intensified Play: Cinematic Study of TikTok mobile app, 
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ال ال  -  ٨ ، أش ة هللا م اصلم قع ال ة على م ائ ات األفالم ال ة في صف اعي   فاعل االج
ك، (   ات آداب ع شب ل ة اآلداب،  ، جامعة ع  ٣٤، مج.ح ل  ، )، ٢٠١٥ش
  .٦٠ص

ة: دراسة    -  ٩ ی ة ج ة ولغ ال تفاعل اج أش ال في إن ا اإلعالم واالت ج ل ، دور ت ول ب ع
قع ال ة ل ل ل ك،    ت م واآلدابب ة والعل ة لل ة الع س   .٨٤)، ص٢٠١٨،  ٤، ع  (ال

اتف ال   -  ١٠ مي اله ة ل فاعل ا ال ، أن اء م ة، (ش ي  ة: دراسة  لة ال العل م
،  ١٩،ع.١، مج. في اآلداب ة، جامعة ع ش م وال ات لآلداب والعل ة ال ل م)، ٢٠١٨، 

  .٥٨٩ص
١١-  ، ا ع الع ة ومهارات ال  ز ل ال اهج ال اإلعالمي: األص ة،  م دار  ، (القاه

ی اب ال   .٢٥٧)، ص٢٠١٥،  ال
12 - Zuo, Hui ET. al, Op. Cit, P.1. 
13 - Xu, Li, ET. al,Op. Cit, P.59. 
14 - Zhu, Chengyan, ET. Al. Op.Cit, P.2. 
15 - Milestones of ByteDance, Retrieved 20 Jan. 2020, from 
https://bit.ly/30Bqrkq 
16 - Authors, musical.ly and TikTok Unite to Debut New Worldwide Short 
Form Video Platform, Retrieved 20 Jan. 2020, from https://bit.ly/30CggMF 
17 - Zhu C, Xu X, Op. cit, P.2. 
18-  Zuo, Hui Et.al, Op. Cit, P.1.      
19 - Yang, Shuai, Op. cit., p.341. 
20 - Elliott, Michael, Et. Al, Factors that affect attitude toward a retail web 
site, (Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 13, No. 1, 2005), 
P.40-41. 
21 - Kiousis, Sipro, Interactivity: A concept explication, (New Media & 
Society, Vol.4, No.3,2012) P.372.     
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عة  -  ٢٢ ة: دراسة على بالل ب ت ائ ة ال ة لألس فة ال ه على ال وني وأث فاعل اإلل ، ال

ك، مي ال ب اب م ة م ال راسات(  ع ث وال لة ال   .٣٠٧)، ص٢٠١٦،  ٢٢، ع.م
ار وآخ   -  ٢٣ اء اله امعةش ة ال ل ات تفاعل  ا ع  مع    ، م زل اءات م ن اع

اصل االج اقع ال اة    -اعيم ي ق مي صف ة م م ة على ع ان اة    BBCدراسة م ي وق ع
DW  ) ،ي ة ع ان لةاألل ة   م راسات اإلعالم   .٣٤)، ص٢٠١٩، أغ  ٨، ع  ال

24 - Yang, Shuai, Et. al, Op.Cit, p.340.     
25 - Liqian, Hou, Op. Cit, PP. 40-41. 

ف  -   ٢٦ ال ام  اس  ، ن ی ا  إب م  اهات  رماح  ات ها  وعالق وني  اإلل اإلعالن  في  ة  اعل
ه،   اق ر ال ن م ه رة،ال رة  رسالة ماج غ م ة اآلداب،   :(جامعة ال ل

 .٢٢٩م)، ص٢٠١٨ق اإلعالم،  
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