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    اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى مــدى حتقيــق تكامليــة الوســائل مــن خــال توظيــف الصحــف املصريــة 
ــى  ــك بإجــراء دراســة عل ــا، وذل ــق أهدافه ــددة يف نشــر محتواهــا الصحفــي، يف إطــار ســعيها لتحقي للمنصــات املتع
عينــة مــن الصحــف املصريــة )األهــرام- األخبار–الوفــد– اليــوم الســابع– املصــري اليــوم(. اعتمــدت الدراســة علــى 
املنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال توظيــف أداة االســتبانة. وتوصلــت الدراســة يف نتائجهــا إلــى أن تكامليــة 
الوســائل االتصاليــة قــد عبــرت بشــكٍل عــاٍم عــن التقــارب والتشــابك بــن قنــوات اإلعــام واالتصــال املختلفــة التقليديــة 
واإللكترونيــة. أكــدت النتائــج أيًضــا أن منــو وازديــاد مســتخدمي األخبــار عبــر اإلنترنــت يأتــي يف مقدمــة األســباب 
التــي تدفــع املؤسســات الصحفيــة بقــوة نحــو اســتخدام املنصــات املتعــددة يف نشــر املحتــوى، ثــم انخفــاض مبيعــات 
الصحــف وتراجــع نســبة جمهــور الصحــف الورقيــة، ثــم املنافســة الشــديدة بــن الوســائل اإلعاميــة واالتصاليــة علــى 
مــوارد اإلعانــات. وأثبتــت النتائــج أيًضــا أن نســبة %96.2 مــن أفــراد العينــة يــرون أهميــة حتقيــق التكامــل بــن 
املنصــات املتعــددة املســتخدمة يف نشــر املحتــوى، باعتبــار ذلــك وســيلة مــن وســائل تســويق الصحيفــة، وأن أبرز أشــكال 
حتقيــق تكامــل املنصــات املتعــددة وآليــات توظيفهــا يف نشــر املحتــوى الصحفــي يف إطــار ســعي الصحيفــة لتســويق 
ــق املوقــع اإللكترونــي أو املنصــات اإللكترونيــة  ــة عــن طري ــوى املنشــور يف النســخ الورقي نفســها: اإلعــان عــن املحت

األخــرى، واإلعــان عــن املحتــوى املنشــور علــى املوقــع اإللكترونــي عــن طريــق املنصــات اإللكترونيــة األخــرى.

الكلمات املفتاحية: )االتصال التكاملي – التحول الرقمي - الصحافة التكاملية – املنصات املتعددة(

The study aimed to identify the extent to which the integration of means was achieved 
through the employment of Egyptian newspapers for multiple platforms in publishing their 
press content, as part of their pursuit of their economic and professional goals, by conducting 
a study on a sample of the Egyptian newspapers (Al-Ahram - Al-Akhbar - Al-Wafd - Al-
Youm Al-Sabea - Al-Masry Al-Youm). The study relied on the descriptive and analytical 
approach, by employing a questionnaire tool. In its results, the study concluded that the 
complementarity of communication means, in general, expressed the convergence and 
intertwining of the various traditional and electronic media and communication channels. The 
results also confirmed that the growth and increase of online news users comes at the forefront 
of the reasons that push press organizations strongly towards using multiple platforms to 
publish content, then the decline in newspaper sales and the decline in the audience for paper 
newspapers, and then the intense competition between media and communication means for 
advertising resources. The results also showed that 96.2% of respondents see the importance 
of achieving integration between the multiple platforms used in publishing content, as a means 
of marketing the newspaper, and that the most prominent forms of achieving the integration 
of multiple platforms and the mechanisms of their use in publishing journalistic content as 
part of the newspaper’s endeavor to market itself: Announcing the content published in hard 
copies through the website or other electronic platforms, announcing the content published 
on the website through other electronic platforms, or implementing.

Key words: (Integrative communication - digital transformation - Convergence Journalism 
- Multiple platforms )
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االتصاالت   عالم يف ضخمة  تقنية  قفزات  العشرين  القرن أواخر مع البشرية  شهدت     
بالغة أحدثت واملعلومات ولعل ثقافات على واألهمية التأثير تطورات   هذه أبرز العالم. 

كان يف من رافقها وما اإلنترنت شبكة ظهور القفزات   والنشر التواصل طرق حتوالت 
بخيارات  التزود األشخاص بإمكان وأصبح  .وتداولها املعلومات والوصول إلى اإللكتروني

وتوزيعها لتلّقي متعددة  التي اخلدمات مختلف يف ومضامينها صورها بشتى املعلومات 
 الوسيلة هذه وأكسب وتطوره،  العلمي البحث جلهة  حتّوالت ضخمة الى أدى ما تقدمها؛

 والفئات  والعلمية املستويات االجتماعية من مختلف عريًضا جمهورًا اجلديدة االتصالية
ورغم االجتماعي ملواقع شبكات االستخدام أوجه تعدد العمرية.  وسائل  أن إّال  التواصل 

 باملواد منها متخّصص  هو ما يف استعمالها، خاصةً  السّباقني من  كانت اإلعالم واالتصال
ية اخلالصة أو النسخ اإللكترونية من النسخ الورقية التي  الصحفية أو الصحف اإللكترون

  .تعتمد يف تنافسيتها على املواد الصحفية وغيرها من األشكال التحريرية املختلفة

ويف عصر االندماج وذوبان احلدود الفاصلة بني الوسائل، باتت الصحافة تعمل وفق     
صيل ويحررها من قيود الوسيط تعريف جديد أو باألحرى تعريف يردها إلى مفهومها األ 

تواصل ومعرفة، هذا  الناس على  يبقى  أن  وهو  أجله،  الذي نشأت من  الهدف  آفاق  إلى 
التواصل وتلك املعرفة التي يحصل عليها كل فرد وهو يقرأ جريدته اليومية يف الصباح، 

لكتروني،  يطالع األخبار على تطبيق هاتفه الذكي املتصل باإلنترنت يقرأ املوجز ببريده اإل
يستقبل على هاتفه رسائل عاجلة بأهم األخبار، يشارك على حساب فيس بوك ما يهمه  
يشارك   أو  تعليق،  يف  رأيه  يكتب  أو  آلخرين،  يرسله  كما  يقرأه  ما  على  إعجابه  ويبدي 
بصوته يف استطالع، أو يرسل رأيه للمحرر؛ كما يصور ويكتب رأيه وينشره عبر منصات  

عي، رأي ال يعبر عن السياسة التحريرية للمؤسسة بقدر ما تعبر  شبكات التواصل االجتما
 . 1عن نبض جمهورها
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كــــذلك فــــإن بيئــــة اإلعــــالم اجلديــــد أفــــرزت منافســــة قويــــة ومحتدمــــة فيمــــا بــــني     
ــق  ــو حتقيــ ــائل نحــ ــذه الوســ ــعي هــ ــار ســ ــة، يف إطــ ــالم املختلفــ ــال واإلعــ ــائل االتصــ وســ
ــن  ــر مــ ــبة أكبــ ــوز بنســ ــق الفــ ــن طريــ ــاح عــ ــق أربــ ــة يف حتقيــ ــادية متمثلــ ــداٍف اقتصــ أهــ

ــي ــة التـ ــة واملهنيـ ــداف اإلعالميـ ــى األهـ ــافة إلـ ــات، باإلضـ ــدد  اإلعالنـ ــادة عـ ــدد يف زيـ تتحـ
ــدتها  ــات التــــي أوجــ ــائل واإلمكانــ ــى الوســ ــدة يف ذلــــك علــ ــا؛ معتمــ ــا وجمهورهــ متابعيهــ

  منصات شبكات التواصل االجتماعي.

ــحف      ــاعي للصـ ــل االجتمـ ــبكات التواصـ ــات شـ ــوفره منصـ ــذي تـ ــوع الـ ــك أن التنـ وال شـ
ُيعطـــــي مجـــــاًال أمامهـــــا لتـــــوفير اخلدمـــــة الصـــــحفية واملعلوماتيـــــة التـــــي يحتاجهـــــا 

ــن ــدمان وأوي ــوع كمــا أوضــح "وايل ــة  " Wildman & Owenجمهورهــا. والتن ــه ثالث ل
ــول: أن  ــوع الوصـ ــي تنـ ــار، ويعنـ ــوع األفكـ ــوى، وتنـ ــوع املحتـ ــول، وتنـ ــوع الوصـ ــي: تنـ ــاد هـ أبعـ
وســـائل اإلعـــالم عليهـــا أن تـــوفر وصـــوًال عـــادًال ألكبـــر شـــريحة مـــن اجلمهـــور، بينمــــا 

تـــوفره وســـائل اإلعـــالم، أمـــا تنـــوع  يعنـــي تنـــوع املحتـــوى: تعـــدد أنـــواع املحتـــوى الـــذي
األفكـــار فيعنـــي: أن وســـائل اإلعـــالم يجـــب أن تقـــدم مجموعـــة مـــن األفكـــار وتنقـــدها 

ــة ــر معينــ ــة نظــ ــاه وجهــ ــز جتــ ــات 2دون التحيــ ــٍر املنصــ ــكٍل كبيــ ــه وبشــ ــا حتققــ ــو مــ ، وهــ
  اإللكترونية ويف مقدمتها منصات شبكات التواصل االجتماعي.

ــد البـــاحثني أن امل     ــرض أحـ ــد افتـ ــه وقـ ــدما تواجـ ــحفية عنـ ــة والصـ ــات اإلعالميـ ؤسسـ
منافســـة فإنهـــا ال تخـــاطر بإدخـــال محتـــوى جديـــد، وإمنـــا تســـعى إلـــى مواجهـــة هـــذه 
املنافســـة مـــن خـــالل جتربـــة أشـــكال مختلفـــة ومتنوعـــة مـــن املحتـــوى الصـــحفي؛ لــــذا 
تســـــعى الصـــــحف إلـــــى اســـــتثمار املنصـــــات املتعـــــددة التـــــي وفرتهـــــا مواقـــــع شـــــبكات 

ــاعي يف ــل االجتمــــ ــًزا  التواصــــ ــوع، وتعزيــــ ا للتنــــ ــً ــحفي حتقيقــــ ــا الصــــ ــر محتواهــــ نشــــ
ــة ــدافها املختلفــ ــق أهــ ــى حتقيــ ــا إلــ ــن خاللهــ ــعى مــ ــي تســ ــيتها التــ ــة 3لتنافســ . يف النهايــ

ــرة،  ــة متغيــ ــوق إعالميــ ــدة يف ســ ــة واحــ ــة جتاريــ ــت عالمــ ــددة حتــ ــات متعــ ــر منتجــ تظهــ
ــحافة  ــات الصــ ــط يف مؤسســ ــيس فقــ ــحة لــ ــواهر الواضــ ــد الظــ ــات أحــ ــذي بــ ــر الــ األمــ

ــن ــة، ولكــ ــة علــــى  الدوليــ ــة واحلديثــ ا، العريقــ ــً ــحافة املصــــرية أيضــ ــات الصــ يف مؤسســ
  .4السواء

ــد      ــا ولقـ ــوع هنـ ــة، والتنـ ــوع باملنافسـ ــط التنـ ــة ربـ ــات كيفيـ ــن الدراسـ ــد مـ ــت العديـ تناولـ
رمبـــا يكـــون يف الرســـالة أو الوســـيلة؛ وتوصـــل بعضـــها إلـــى أن التنـــوع يـــزداد يف املواقـــف 

ــر إلــــى عكــــ ــها اآلخــ ــل بعضــ ــا توصــ ــية، بينمــ ــذه التنافســ س ذلــــك، وميكــــن أن ُتعــــزى هــ
النتـــائج التـــي تبـــدو متناقضـــة إلـــى حقيقـــة مفادهـــا عـــدم وجـــود مقيـــاس أو أأمنـــوذج 
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ــن ذلـــك ــة مـ ــة املتحققـ ــتوى التكامليـ ــه ملسـ ــق عليـ ــه 5متفـ ــبعت فيـ ــذي أشـ ــت الـ ــي الوقـ ، ففـ
ــاذج  ــعت النمــ ــاييس ووضــ ــا املقــ ا، وصــــممت لهــ ــً ــة بحثــ ــاديات الصــــحف والتفاعليــ اقتصــ

ــا يف  ــوء التـــي مت تطبيقهـ ــلط الضـ ــة لتسـ ــذه الدراسـ ــأتي هـ ــدة، تـ ــالية اجلديـ ــة االتصـ البيئـ
علــــــى حالــــــة التكامــــــل االتصــــــالي بــــــني الوســــــائل االتصــــــالية، وربطهــــــا باألهــــــداف 

  االقتصادية واملهنية املستهدف حتققها.

ــق      ــدى حتقيـ ــى مـ ــرف علـ ــتهدف التعـ ــي تسـ ــة التـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــرز أهميـ ــا تبـ ــن هنـ مـ
ــف ال ــالل توظيـ ــن خـ ــائل مـ ــة الوسـ ــر تكامليـ ــددة يف نشـ ــات املتعـ ــرية للمنصـ ــحف املصـ صـ

محتواهـــا الصـــحفي، وذلـــك يف إطـــار ســـعيها لتحقيـــق أهـــدافها االقتصـــادية واملهنيـــة، 
التحــــول وذلــــك بــــإجراء دراســــة علــــى عينــــة مــــن الصــــحف املصــــرية يف إطــــار نظريــــة 

    الرقمي

  مشكلة الدراسة:  أوًال:
ــؤخًرا باال     ــحفية مـ ــات الصـ ــت املؤسسـ ــى تســـميته اهتمـ ــا اصـــطلح علـ ــى مـ عتمـــاد علـ

ــن  ــت مـــ ــث زاد اإلنترنـــ ــددة)؛ حيـــ ــات املتعـــ ــحافة املنصـــ ــة) أو(صـــ ــحافة التكامليـــ (الصـــ
ســـرعة نشـــر وانتشـــار املحتـــوى الصـــحفي، وزاد مســـتوى التفاعـــل معـــه، وهـــو مـــا أدى 
ــن  ــة، وزاد مـ ــة املختلفـ ــالية واإلعالميـ ــائل االتصـ ــني الوسـ ــة بـ ــادة املنافسـ ــى زيـ ا إلـ ــً تلقائيـ

ــا بت ــددة اهتمامهـ ــفات محـ ــه مواصـ ــاتي لـ ــتج معلومـ ــز، وكمنـ ــحفي متميـ ــوى صـ ــدمي محتـ قـ
جتعلــــه قــــادرًا علــــى املنافســــة يف ســــوق املعلومــــات الهائــــل؛ وبالتــــالي رمبــــا جتــــد هــــذه 
املؤسســــــات مبتغاهــــــا يف املنصــــــات اإلعالميــــــة التــــــي وفرتهــــــا املواقــــــع اإللكترونيــــــة 

املختلفــــة، وفــــق  املختلفــــة وشــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي، باإلضــــافة إلــــى التطبيقــــات
  متطلبات أساليب املنصات املتعددة، ووفق آلية وأمناط كل منصة على حدة.

تلجأ        فقد  املختلفة،  اإلعالم  قطاعات  تشهده  الذي  املتسارع  التطّور  ضوء  ويف 
املؤسسات الصحفية املصرية إلى توظيف املنصات املتعددة لتكون منصات نشر إلكترونية  

واإلعال الصحفي  لكثير ملحتواها  مهًما  املنصات أصبحت مصدرًا  لكون هذه  كنتيجة  مي؛ 
يف   لالستمرار  سعيها  يف  وذلك  الصحف  هذه  تنشرها  التي  واملوضوعات  األخبار  من 
صحفية   خدمة  وتقدمي  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  من  مثيالتها  مع  اإلعالمية  املنافسة 

ا احلديثة؛ وبالتالي فإن الهدف تتوافق مع نوعية القراء احلاليني، التي توفرها التكنولوجي
مبا   املهنية،  والتنافسية  للربح  متزامنة  مهمة  يف  مًعا  واجلمهور  املعلن  إلى  الوصول  هو 
إذ  الطويل،  الصحفي  وتاريخها  وخبراتها  إمكاناتها  واستثمار  الصحف،  تلك  بقاء  يضمن 

ملعلن. لذا فإن  ُيراد من توظيف املنصات اإلعالمية للصحيفة زيادة أعداد املتابعني لكسب ا
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أحد أهم اخليارات املطروحة أمام املؤسسات الصحفية املصرية والتي حتقق عائًدا مالًيا  
ومهنًيا لهذه الصحف هو اللجوء إلى توظيف املنصات املتعددة يف الوصول إلى اجلمهور،  
وشبكات  اإللكترونية  املواقع  يف  وحسابات  للصحيفة،  إلكتروني  موقع  إنشاء  خالل  من 

  ل االجتماعي املختلفة، وكذلك توظيف تطبيقات الهواتف املحمولة.التواص

وتسعى هذه الدراسة إلى حتديد مدى توظيف الصحف املصرية املنصات املتعددة يف       
القائمني باالتصال يف هذه املؤسسات، والتعرف   نشر محتواها الصحفي من وجهة نظر 

ا لهذه  تسويقية  استراتيجية  هناك  كانت  إذا  ما  لهذه  على  توظيفها  إطار  يف  لصحف 
ومستوى   الصحفي،  املحتوى  نشر  يف  املستخدمة  املنصات  أبرز  عن  والكشف  املنصات. 
الصحف   سعي  إطار  يف  املتعددة،  للمنصات  الصحف  توظيف  على  بناًء  املتحقق  التكامل 
التكاملية  (الصحافة  مفهوم  ضوء  يف  وذلك  واملهنية.  االقتصادية  أهدافها  حتقيق  إلى 

Convergence Journalism  التي يتم فيها اجلمع بني أشكال مختلفة ومتعددة من (
أكثر من وسائل االتصال، وهو ما اصطلح   أو  الرسائل االتصالية، ونشرها عبر وسيلتني 

  ). Cross Mediaعلى تسميته (اإلعالم عبر الوسائل املتشابكة 

 إلى مجموعة التصور هذا يلحتو يف السابقة الدراسات نتائج الباحث على ويعتمد     
من   لالختبار القابلة والفرضيات التساؤالت من تنطلق  الدراسة  فإن  لذا  والتحقق؛ 

) نظرية:  الرقمي فرضيات  القائمة التحول  واإلعالم  االتصال  وسائل  أن  تفترض  التي   (
قة أقرب إلى عمل العناصر  تتطور عندما تظهر وسيلة جديدة؛ حيث تعمل كل وسيلة بطري

املحيطة   األخرى  الوسائل  تطور  على  ويعتمد  تطورها  ويرتبط  حيوي،  نظام  ألي  املشكلة 
   . 6بها

  ثانًيا: أهمية الدراسة:
 حيًزا  تأخذ التي  املواضيع وتكاملية الوسائل االتصالية من   التحول الرقميتعد نظرية      

 أهمية لذا تنبع تأثير اإلعالم الرقمي على الصحافة بشكٍل عاٍم. تقييم إطار يف واضًحا
  :اآلتي من الدراسة هذه

 الرقمي  باإلعالم بطةاملرت الدراسات من  للمزيد العربية اإلعالمية املكتبة حاجة 
الصحافة   مجال  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  واستخدام  عاٍم  بشكٍل 

  بشكٍل خاٍص.

 القائمة   التي الشاملة العربية  الدراسات غياب املتعددة  املنصات  تناولت صحافة 
على املواقع اإللكترونية ومنصات شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات الهواتف  
الدراسات   من  الدراسة  هذه  تعد  كما  الورقي.  الوسيط  إلى  باإلضافة  الذكية؛ 
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العربية األولى التي تناولت دور املحتوى الصحفي اإللكتروني يف تعزيز التنافسية  
تعاني من منافسة   الصحف املصرية أن احلديثة  الدراسات صحف، حيث تشيرلل

أثر على إمكانية حتقيقها لألهداف   شديدة من وسائل اإلعالم اجلديد، وهو ما 
 االقتصادية واملهنية التي تسعى إليها.

 الصحفية تقصير التواصل   إمكانات استغالل يف املصرية  املؤسسات  شبكات 
ميكن الصحفية اخلدمات جلهة االجتماعي وعدم من توفيرها التي   خالله، 

 وإهمال  Media convergenceاإلعالم   وسائل تالقي" مفهوم من اإلفادة
اإللكترونية بني الربط شبكات   الصحف  مواقع  توفرها  التي  املتعددة  واملنصات 

 .التواصل االجتماعي

 لكترونية، وما اكتسبته الدور الكبير واألهمية الظاهرة التي تتمتع بها املنصات اإل
أهدافها  حتقيق  يف  واستخدامها  الصحفية،  املؤسسات  لدى  حقيقي  تواجد  من 
للمنصات   واملختلفة  املتعددة  االستخدامات  تشهد  حيث  واملهنية؛  االقتصادية 

 لإلمكانات التي توفرها  نظًرا واضًحا املتعددة يف مجال اإلعالم واالتصال تزايًدا
الت االتصالية  بها،واخلصائص  تتميز  يحتم  األمر ي   لدراستها احلاجة الذي 

 .وتقييمه واقعية هذا الوضع على  والتعرف

  ــال ــائل يف املجــ ــة الوســ ــتوى تكامليــ ــان مســ ا لتبيــ ــً ــة مقياســ ــذه الدراســ ــي هــ تبنــ
ا لألهـــداف املختلفـــة للمؤسســـات الصـــحفية؛ مبـــا قـــد يســـهل  ــً الصـــحفي، حتقيقـ

  احلالي.دراسة تنافسية الصحف وفًقا العتبارات العصر  

 ثالًثا: أهداف الدراسة:
املؤسسات      توظيف  مدى  وحتليل  وتوصيف  رصد  للدراسة يف  الرئيس  الهدف  يتحدد 

نشر   يف  املستخدمة  الوسائل  بني  التكاملية  حتقيق  وآلية  املتعددة  للمنصات  الصحفية 
التي تسعى إلى حتقيقها.  املحتوى الصحفي وعالقة ذلك باألهداف االقتصادية واملهنية 

  وينبثق عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية: 
ــاؤالتها  -1 ــة وتســـ ــكلة الدراســـ ا ملشـــ ــً ــورًا مرجعيـــ ــع تصـــ ــري يضـــ ــار نظـــ ــاء إطـــ بنـــ

  وإجراءاتها املنهجية.

ــة للصــــحف وموقعهــــا  -2 ــني النســــخ الورقيــ ــة التكامليــــة بــ ــاح داللــــة العالقــ إيضــ
 اإللكتروني واملنصات األخرى املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي.

ــا -3 ــات القـــ ــة رصـــــد اجتاهـــ ــو أهميـــ ــرية نحـــ ــال يف الصـــــحف املصـــ ئمني باالتصـــ
 التكامل بني املنصات املتعددة املستخدمة يف نشر محتواها الصحفي.
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الكشف عن مدى حتقق أو وجود استراتيجية محددة للصحف تسعى من خاللها   -4
 حتقيق التكاملية بني املنصات املتعددة املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي. 

ارتباط استخدام الصحف املصرية للمنصات املتعددة يف نشر   مدى على التعرف -5
 محتواها الصحفي واألهداف االقتصادية واملهنية التي تسعى إلى حتقيقها. 

الصحف املصرية   معرفة مدى حتقيق العائد اإلعالمي واالقتصادي من استثمار -6
تأثير   مدى  عن  والكشف  الصحفي.  محتواها  عرض  يف  املتعددة  للمنصات 

املتعددة  التحول   املنصات  خالل  من  املنشور  الصحفي  املحتوى  أسلوب  إلى 
 على مستقبل الصحافة. 

توظيف  على التعرف -7 اإللكترونية  آليات  للمنصات  املصرية  نشر   الصحف  يف 
مقترحات   على  والوقوف  الورقية.  نسختها  مع  بالتكامل  الصحفي  محتواها 

امل للمنصات  األمثل  التوظيف  آلليات  باالتصال  نشر  القائمني  يف  تعددة 
املحتوى الصحفي وذلك يف إطار سعي الصحف لتحقيق أهدافها االقتصادية  

 واملهنية. 

تقدمها  يف تسهم ناقدة موضوعية رؤية تقدمي -8 التي  الصحفية  اخلدمة  حتسني 
االرتقاء الوصول تعزيز  ويف الصحف سبيل  يف  محتواها؛   مبستوى إلى 

 املواقع املتقدمة مع نافسة امل يف طريق وضعها يف واإلسهام الصحف املصرية 
 .الرقمي اإلعالم مجال يف

 رابًعا: اإلطار النظري للدراسة:
   التحول الرقمينظرية:  

على       احلالية  دراسته  يف  الباحث  الرقمي"يعتمد  نظرًيا  "التحول  إطارًا  باعتبارها  ؛ 
لهذه   كنظام مالئًما  االتصال  لطبيعة  نظًرا  وتطوير فروضها،  النظري  بنائها  الدراسة يف 

  معقد ومتداخل يقوم على االندماج والتناسق والتناغم. 

من  بالرغم  أنه  إلى  واإلعالم  االتصال  مجال  يف  الدراسات  من  العديد  تشير  حيث 
أن الباحثني  مرور العديد من السنوات على ظهور اإلنترنت كوسيلة اتصال جماهيرية، إال  

تطبيق  إلى  اجتهوا  املهمة  الوسيلة  بهذه  خاصة  اتصالية  نظريات  تطوير  من  وبدًال 
أحد  دراسة  على  التركيز  أو  جانب؛  من  الوسيلة  على  القائمة  اإلعالمية  النظريات 
وتأثيرها  املتعددة؛  والوسائط  الفائقة  والنصية  التفاعلية  مثل  املتميزة  خصائصها 

التي  الوحيدة  النظرية التحول الرقمي نظرية يف املقابل؛ ُتعد  .واستخدامها من جانب أخر
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العالقة   تشرح اإلعالم اإللكتروني، والتي يف نظرية أنها على االتصال يف الباحثون اتفق
  .  7واجلديدة" التقليدية  اإلعالم وسائل بني

طورها      النظرية  يف روجر هذه   :Media morphosis كتابه فيدلر 
Understanding the New Media8  .فيدلر (مدخل عليها ويطلقFidler لفهم 

 تبنيه  ومستويات اجلديد اإلعالم النظري لفهم فيدلر مدخله  يبني  حيث  اجلديد)، اإلعالم
املستحدثات الكالسيكي األمنوذج  باستقراء روجرز لتبني   Everett Rogers اليفرت 

 عقود ثالثة تأخذ حوالي اجلديدة إن األفكار تقول  التي Paul Saffo سافو بول ورؤى
فيدلر   واألفراد؛ املجتمع ثقافة إلى تتسرب حتى كاملة  تغيير إن عمليةFidler ويقول 

 مصطلح نحته هو   Mediamorphosis تعبير عليها يطلق القائمة للوسائل تتم جذري
الكامل على للداللة التسعينيات بداية  يف بنفسه  فيدلر لوسائل  يجري  الذي التحول 

والضغوط  للحاجات املعقدة التفاعالت فرضته  الذي  االتصال  السياسية  األساسية 
التكنولوجية واالبتكارات  فيدلر  .واالجتماعية  مرتبطة    ويقول  االتصال  أشكال  كل  أن 

بإحكام يف نسيج نظام االتصال اإلنساني، وال ميكن أن توجد بشكٍل مستقٍل عن بعضها  
عن   مستقلة  تنشأ  ولم  فجأة  تنشأ  لم  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  فإن  هذا  وعلى  البعض. 
 وسائل اإلعالم األخرى، وإمنا نشأت وتطورت بشكٍل متدرٍج، معتمدة على تراث الوسائل

  . 9السابقة عليها من جانب ومؤثرة يف هذه الوسائل من جانب آخر 

وترى النظرية أن التقارب أو االندماج بني وسائل اإلعالم هو تزاوج ينتج من حتول كل      
وسيلة على حدة، فضًال عن إنشاء وسائل جديدة. ووفًقا لهذه الرؤية جاءت حالة االندماج 

الوسائل   مع  الصحف  إليها  سعت  بنسختها  التي  االكتفاء  بعدم  املختلفة  اإللكترونية 
وأخيًرا  اإللكترونية،  واملواقع  اإللكترونية،  الصحف  اإلطار  وإمنا ظهرت يف هذا  الورقية، 
من  جديًدا  شكًال  لنا  ليظهر  املتعددة  املنصات  مع  الوسائل  هذه  كل  تتكامل  أن  حاولت 

أ املتعددة)  املنصات  بـ(صحافة  البعض  عليها  يطلق  التكاملية)؛  الصحافة  (الصحافة  و 
وهذا ما أكد عليه فيدلر بقوله: "عندما تتعرض وسائل اإلعالم لضغوط خارجية وتظهر  
ابتكارات جديدة، تتجه كل وسيلة وبطريقة عفوية إلى إعادة تنظيم نفسها لتكون مواكبة 

سائل لهذه املبتكرات، ومثلما تتطور األنواع من أجل البقاء يف بيئة متغيرة، كذلك تفعل و
 للضغوط تستجيب األنظمة األخرى مثل اإلعالم وسائل وأن  االتصال واإلعالم القائمة.

 من تزيد  لكي  فإنها تتطور احلية الكائنات ومثل نفسها، تنظيم طريق إعادة  عن  اخلارجية
    10متغيرة  بيئة يف التغيرات تواكب ولكي قيد احلياة، على بقائها فرص
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اإلعالمي       االندماج  مبفهوم  التحوالت  تلك  ارتبطت    media convergenceوقد 
الذي يعبر عن ذوبان احلدود الفاصلة بني الوسائل مبا يتضمنه ذلك من أبعاد تكنولوجية  
واقتصادية وثقافية، األمر الذي أثر يف املمارسات واملحتوى الصحفي، وانعكس يف ظهور  

اإلنتاج   مثل  جديدة  للوسائلمصطلحات  العابر   cross-media اإلعالمي 
production   والتكاملintegration    االندماجية  Convergedواإلدارة 
Management اإلعالم قنوات  بني  التشابك  عن  االندماج  عبر  فقد  عاٍم،  وبشكٍل   .

دفع   الذي  األمر  ومؤسساتية،  ومهنية  تكنولوجية  تطورات  من  اصطحبه  وما  املختلفة 
ملناق  االجتاه الباحثني  هذا  أحدثها  التي  اإلعالمية  املؤسسات  يف  حتققه  أمناط  شة 

  . 11االندماجي الذي سهلت تطورات التكنولوجيا حدوثه

ويستمد فيدلر مبدأ التحول العضوي لوسائل اإلعالم من ثالثة مفاهيم، هي: التطور      
والتقارب  coevolutionاملشترك    ،complexity  والتعقيد  ،convergence"12 .  

 وهذه العملية هي جوهر التشكل الطبيعي لوسائل اإلعالم كما يقول فيدلر. ويحدد فيدلر 
Fidler 13وهي: هذه، اجلذري  التغيير لعملية أساسية مبادئ أيًضا ستة  

 تعايش : وتعنيCoevolution and Coexistenceوالتعايش   املشترك التطور -1
Coexistence   مشترك  وتطور Coevolution القدمية  اإلعالمية لألشكال 

  .واجلديدة

وهوMetamorphosisالتحول   -2  لألشكال متدرج جذري تغيير عن عبارة : 
  .اجلديدة إلى القدمية اإلعالمية من

ويقصدPropagationاالنتشار   -3  األشكال  يف السائدة السمات انتشار به : 
  .البعض بعضها بني اإلعالمية املختلفة

 يف ومؤسسات إعالمية أشكال بقاء : وتعني Survivalاحلياة   قيد على البقاء -4
 .بيئات متغيرة

ظهورOpportunity and Needواحلاجة   الفرصة -5  االستحقاقات : 
 .اجلديدة اإلعالم أجهزة  لتبّني  واحلاجات املوضوعية

التبني   ثم املفهوم تبني يف التأخر حالة : وتعني Adopting innovativeالتبني -6
 .اجلديدة اإلعالم ألجهزة  الواسع

أهم     أن  إلى  أيًضا  فيدلر   اإلعالم مستحدثات يف جذري تغيير أدوات ثالث ذهب 
 واللغة املكتوبة، واللغة املنطوقة، اللغة هي: اإلنساني االتصال تطور يف مراحل اجلديد

فاللغة املجموعات  إلى  أدت املنطوقة  الرقمية؛   املهارات  تطور  وإلى البشرية تكوين 
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 وأداء القصص رواية وتطوير األشكال "املذاعة" مثل املعّقدة املشكالت حتل التي والقدرات
 كانت  ثم  ومستمعني؛ بوابات  وحراس إلى مؤدين  املجتمع  قسمت والتي الصوتية الطقوس

 اجلماهيري؛ أما واإلعالم اآللية، املنقولة، والطباعة الوثائق لتطوير  فاحتة املكتوبة اللغة
 اآللة بني االتصال عملية  من مكنت فقد  – واملكتوب املنطوق خالف على-الرقمية   لغةال

 .14واإلنسان

وسائل      أن  الرقمي"،  "التحول  نظرية  البعض  عليها  يطلق  التي  النظرية  هذه  وتفترض 
اإلعالم القائمة تتطور عندما تظهر وسيلة إعالمية جديدة، إذ تعمل بكل وسيلة بطريقة  
تطور   على  ويعتمد  تطورها  ويرتبط  حيوي،  نظام  إلى  املشكلة  العناصر  عمل  إلى  أقرب 

  .15الوسائل األخرى املحيطة بها 

والواقع؛ إن ما ذكره فيدلر عن التشكل العضوي لوسائل اإلعالم يدعمه التطور الكبير     
الذي حدث يف وسائل اإلعالم يف السنوات األخيرة. إذ تقاربت وسائل اإلعالم التقليدية  
مع وسائل اإلعالم اجلديدة بشكٍل أكبر وحتولت هذه الوسائل إلى منصات للنشر بشكٍل 

وأصبح واسٍع، أساسي،  نطاٍق  على  األخرى  الوسيلة  إمكانات  تستخدم  وسيلة  كل  ت 
فالصحف الورقية أصبح لها مواقع تفاعلية متعددة الوسائط على الويب، وحسابات على  
شبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام وغيرها، وتطبيقات  

استغالل كافة اإلمكانات التي أتاحتها    على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية متكنها من
منها واإلفادة  اجلديدة  اإلعالم  النظر16وسائل  ميكن  وبالتالي  واالندماج  إلى .  التقارب 

واستخداماتها؛   أشكالها  اختالف  على  واإلعالم  االتصال  وسائل  بني  احلاصل  القصري 
هو االندماج  هذا  أن  اعتبار   من اجلديد رةباستعا وسيلة خاللها من تقوم عملية على 

وهو ما يؤكد صحة النظرية التي طرحها فيدلر،    .واستخدامه األخرى وتطويعه  الوسيلة
املختلفة   الرقمية  واملنصات  الورقية  النسخ  بني  الوسائل  تكاملية  أهمية  على  ويدلل 
التي   واملهنية  االقتصادية  ألهدافها  وحتقيًقا  للجمهور،  أفضل  خدمة  لتقدمي  للصحف 

  تسعى إليها.  

 املنصات تكامل مستوى اختبار يف النظرية هذه  استخدام من الباحث ويستفيد    
املختلفة للصحيفة،   عينة الصحفية  للمؤسسات الرقمية  الورقية  النسخة  مع  الدراسة 

منها وذلك واإلفادة  واملهنية؛  االقتصادية  أهدافها  حتقيق  نظر  يف  وجهة  املسؤولني   من 
  املؤسسات.والقائمني باالتصال يف هذه 
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  خامًسا: الدراسات السابقة: 
الذي       التطور  يف  بحثت  التي  الدراسات  يف  والبحث  السابق  العلمي  التراث  مبراجعة 

أحدثته التكنولوجيا احلديثة يف الصحافة، وخاصةً ما يتعلق باجتاه املؤسسات الصحفية  
الباحث اهتماًما  إلى استخدام منصات متعددة لنشر املحتوى، وتنويع منصات النشر؛ وجد

يف الدراسات األجنبية والعربية بهذا التطور املهم، املتعلق بتنافسية الصحف أمام وسائل 
ونتائجها   الدراسات  لهذه  البحثي  االجتاه  رصد  خالل  ومن  املختلفة؛  واإلعالم  االتصال 

، تبني  والتي تتناول التكامل اإلعالمي بني وسائل اإلعالم التقليدية ومنصاتها اإللكترونية
  اآلتي: 

    ) دراسة  تعزيز    17)2019العصيمي،  كشفت  على  املُتعددة  الوسائط  أن  قدرة  عن 
جتربة قارئ الصحيفة اإللكترونية، إلى جانب عدم توافر أنظمة األرشفة اإللكترونية يف  
الصحيفة اإللكترونية السعودية التي يعمل بها بعض املُحررين اإللكترونيني واملشمولني يف  

موضو اختيار  عملية  يف  يؤثر  القراء  عدد  أن  كما  اإلعالمية الدراسة؛  املواد  عات 
  اإللكترونية من قبل املُحرر اإللكتروني.     

الصحافة       يف  اإللكتروني  التحرير  أدوات  إلى  بالتعرف  الدراسة  اهتمت  حيث 
اإللكترونية، ومدى استخدام أدوات التحرير اإللكترونية التي يستعني بها القائم باالتصال  

االتص لعملية  الرئيسة  األركان  أحد  قارئ  بصفته  جتربة  على  تأثيرها  واستعراض  ال، 
  .الصحافة اإللكترونية السعودية للعام احلالي من وجهة القائم باالتصال

التفاعلي التبادلي هو عملية اتصالية    عن أن االتصال  18)2019فياض (  كشفت دراسة    
عل تفاعلية متكاملة تقوم على توظيف العديد من العناصر األساسية من أجل حتقيق تفا

قد  باملعلومات،  االتصال  تكنولوجيا  اقتران  وأن  املشاركة،  األطراف  كافة  بني  متوازن  حر 
فتح آفاًقا واسعةً أمام التطور الهائل للوسائط اإللكترونية التي لم تعد قادرة على االكتفاء  
لذلك  وتنظيمًيا؛  مادًيا  ومتمكنة  كبيرة  عليها  تسيطر  التي  املؤسسة  كانت  مهما  بذاتها 

العملية االتصالية التفاعلية ُتشكل دائرة مغلقة ومفتوحة يف آن واحد، حيث تقوم  أضحت  
  هذه العملية على مجموعة مرتكزات أساسية ُتكّمل بعضها البعض.

يف      املتعددة  األبعاد  ذي  التفاعلي  االتصال  تكنولوجيا  ببحث  الدراسة  اهتمت  حيث 
التفاع على  الوقوف  إلى  البحث  وهدف  احلديث،  وسائل العصر  يف  احلديثة  الت 

وتبادلي  تفاعلي  التصال  مطّور  أمنوذج  تقدمي  محاولة  عن  فضًال  االتصال،  وتكنولوجيا 
متعدد األبعاد، كما اعتمدت الدراسة يف إطارها النظري على مفهوم التفاعلية، حيث مت  
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السائدة   االجتاهات  قراءة وحتليل  القائم على  التحليلي،  الكيفي  املنهج  على  يف االستناد 
  وسائل االتصال احلديثة. 

أن هناك العديد من أشكال تكامل املنصات املتعددة    19  )2018(بريك،    توصلت دراسة   
 التي استخدمتها الصحف عينة الدراسة يف تناولها لقضية أزمة "قطر" فتركزت يف إعادة

 القراء   توجيه  ثم مشتركة، األخرى، ثم تدشني حمالت املنصات على املوجود املحتوى نشر
 املنصات على ينشر ملا الترويجثم    األخرى،  املنصات على  املنشورة  املواد مطالعة إلى

ببعض اإللكترونية املنصات ربط ثم األخرى، دعوة تقنًيا، بعضها   إلى القارئ وأخيًرا 
  . باملنصات األخرى اإلعجاب

ملنصاتها       املصرية  الصحف  توظيف  مدى  الدراسة  بحثت  (املوقعحيث   اإللكترونية 
 ، والتعرف 2017االجتماعي يف تناولها ألزمة قطر   مواقع التواصل صفحات  اإللكتروني،

النسخة البعض وبعضها  اإللكترونية املنصات بني التكامل مظاهر على مع   وتكاملها 
  باالتصال.  القائمون يرى كما الورقية

دراسة       التكنولوجيا   Ferid Selimi. 2018) ,(Fatime Lumi20وأثبتت  تطور  أن 
واإلنترنت قد أثر بشكٍل كبيٍر على سوق وسائل اإلعالم املطبوعة يف كوسوفو وهو ما ظهر  
يف احلد من طباعة الصحيفة وتداولها، ويف بعض احلاالت أدى إلى انقراض الصحف أو  

اإلنترنت. على  النسخة  إلى  املطبوعة  النسخة  من  من    االنتقال  أن  إلى  نتيجته  باإلضافة 
وانتشارها  األخبار  إعداد  لسرعة  وذلك  سريٍع،  بشكٍل  اإللكترونية  الصحف  أعداد  تزايد 

  وانخفاض تكلفة إعداد األخبار وتوزيعها. 

فقد سعت الدراسة إلى تبيان أثر تطور التكنولوجيا يف الصحف املطبوعة والصحف      
املطبوعة  انخفاض عدد الصحف  أثرت على  التي  الرئيسة  العوامل  اإللكترونية، وحتديد 
يف   الصحف  من  عينة  على  الدراسة  أجريت  حيث  اإللكترونية؛  الصحف  عدد  وزيادة 

(صحيفة   يف  متثلت  والتي  والصحيفة    gazetaexpress.comكوسوفا،  اإللكترونية، 
  ). koha.net، والصحيفة اإللكترونية Koha Ditoreاملُطبوعة 

دراسة       واصل   21(Gaia Loglio. 2018)وتوصلت  التَّ شبكات  مواقع  أن  إلى 
التي   اإلعالمية  بيئتها  من  وغيرت  اإليطالية  الصحافة  على  بشدة  أثرت  قد  االجتماعي 

الفرص   من  مجموعة  تأثيرها توفر  إلى  إضافة  اجلودة.  عالي  محتوى  لتقدمي  اجلديدة 
القوي على الصحفيني العاملني مبجال الصحافة، حيث إن أكدت عينة الدراسة على أن 
للتمسك   حاجة  هناك  تعد  فلم  معني،  مبكان  وُمتصلة  ثابته  تعد  لم  احلالية  العمل  بيئة 

  ت. مبكان العمل، بل يجب أن يكون املكان فقط متصل باإلنترن 
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الصحافة       على  االجتماعي  واصل  التَّ مواقع  تأثير  يف  البحث  الدراسة  استهدفت  فقد 
إلى   املطبوعة  الصحافة  من  التحول  الصحفيون  واجه  كيف  معرفة  خالل  من  اإليطالية، 
واصل االجتماعي كأداة رئيسة يف   الوسائط الرقمية خاصةً مع زيادة استخدام مواقع التَّ

ُتق ولذلك  األخبار،  للمشهد  نشر  احلالي  الوضع  على  عامةً  نظرًة  الدراسة  هذه  دم 
اإلعالمي اإليطالي الذي يوضح خصوصيته مقارنة بالدول األوروبية األخرى، لتمكننا من 
الرئيس  الهدف  ولذلك متثل  املمارسني،  نظر  أفضل من وجهة  بشكٍل  الظاهرة  فهم هذه 

واصل االجتماعي من الدراسة يف استكشاف وجهة نظر الصحفيني حول تأثير مو اقع التَّ
 على مهنتهم وعلى كيفية أدائهم لدورهم يف ضوء املشهد اإلعالمي املتطور يف إيطاليا. 

عن أن إدراج تنمية تكنولوجيا املعلومات ومصادرها    22)2018بابكر،  وكشفت دراسة (    
استخد وأن  الصحفية،  املهنة  كفاءة  رفع  إلى  أدى  الصحيفة  أولويات  ام وسياساتها ضمن 

اإلنترنت كوسيلة توزيع سريعة وفعالة لنشر املعلومات والبيانات الصحفية واألخبار بشكٍل 
من   اإلفادة  يف  أسهمت  احلديثة  التقنيات  أن  كما  والزمن،  اجلهد  من  كثيًرا  وفر  فوري 
احلديثة   التقنيات  استخدام  أن  إلى  باإلضافة  التحرير،  يف  واإلنترنت  املعلومات  مراكز 

  ت والنشاطات األخرى املتعلقة بها يرفع من كفاءة أداء العمل الصحفي.وخاصةً اإلنترن

تكنولوجيا      دخول  أحدثها  التي  التأثيرات  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  فقد 
يتعلق   ما  وخاصةً  الصحفي،  العمل  مجال  يف  اإللكتروني  احلاسب  وحتديًدا  االتصال 

اإلن عناصر  أهم  من  كواحد  الصحفية  املواد  بهذه  بتحرير  تأثرت  التي  الصحفي  تاج 
واملُحرر   الصحفي  التحرير  إفادة  والتعرف على مدى  املطبوعة،  الصحف  التكنولوجيا يف 

  نفسه من التطور التكنولوجي.

دراسة     هناك    Diana Bossio. 2017) ,(Vittoria Sacco23  وأشارت  أن  إلى 
وسائل   استخدام  تنظيم  عن  تنشأ  قد  محتملة  غرف  نزاعات  يف  االجتماعية  اإلعالم 

طبقتها   التي  واإلجراءات  السياسات  وأن  لها،  األفراد  مختلف  استجابة  ومدى  األخبار 
املنظمات اإلعالمية املختلفة لدمج وتنظيم استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية يف غرف  

  األخبار اخلاصة بها أثرت على إنتاج األخبار ونشرها بشكٍل كبيٍر.

سعت       وسائل فقد  إدارة  وإجراءات  لسياسات  النقدي  والتحليل  املقارنة  إلى  الدراسة 
مختلف   بني  العالقات  إلى  باإلضافة  األسترالية  األخبار  غرف  يف  االجتماعية  اإلعالم 
املمارسات الصحفية، وقد أجريت   التخطيط لدمجها مع  التحرير، وذلك بهدف  موظفي 

ليلي الوصفي من خالل تطبيق استبانة على  الدراسة يف أستراليا، واستخدمت املنهج التح
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عينة من محرري ومدىري وسائل اإلعالم االجتماعية وموظفي وسائل اإلعالم اإلخبارية  
  ) مفردًة. 50يف كبرى شركات اإلعالم األسترالية والبالغ عددهم (

عن أنه على الرغم من تبني    24(Ahmed A. Alzahrani. 2016)  كشفت دراسةو    
لرقمية يف إنتاج وتوزيع األخبار فإنَّ الصحف السعودية ال تزال ُتعطي األولوية  التقنيات ا

%) من اإليرادات السنوية، ومع ذلك،  95لإلنتاج الصحفي املطبوع، ألنه يحقق أكثر من (
فإن التكامل الكامل لغرف األخبار بني غرف األخبار على اإلنترنت واملطبوعة ال وجود له  

الصحفية  املُؤسسات  شأنه    يف  من  اإلعالمي  واالندماج  التكامل  حالة  أن  كما  السعودية. 
بني   التكامل  تدعم  تفاعلية  إخبارية  إنتاج قصص  على  الصحفيني  املحررين  قدرات  دعم 
النصوص والصوتيات ومقاطع الفيديو والصور، ومبا يسمح بإعادة تكييف وتطويع القصة  

  اإلخبارية للنشر على منصات ُمختلفة. 
ناقش      الصحفية  حيث  املُؤسسات  يف  األخبار  غرف  يف  واالندماج  التكامل  الدراسة  ت 

املمارسة   مستوى  على  سواء  االندماج  على  املترتبة  واآلثار  للتحوالت  طرًحا  السعودية، 
ما  وهو  املطبوعة؛  الصحف  ويف  اإلنترنت  شبكة  على  اإلخباري  املحتوى  إنتاج  أو  املهنية 

وه للدراسة،  الرئيس  الهدف  إليه  األخبار يشير  غرف  استجابة  كيفية  استكشاف  و 
إلى  باإلضافة  اململكة؛  الرقمية يف  للتقنيات  الصحف  ومؤسسات  التقليديني  والصحفيني 
يف   التقليدية  الصحف  يف  األخبار  إنتاج  السعوديون  الصحفيون  يدير  كيف  على  التعرف 

 بيئة التقارب التكنولوجي.  

الصحافة    Kipkirui Telwa. 25)(2016دراسة    وتوصلت     مييز  ما  أهم  أن  إلى 
متعددة   إعالمية  ملنصات  واإلنتاج  والتفاعلية،  املستمر  والتحديث  الفورية،  هو  التكاملية 
ومتثلت   املستخدمني.  أو  املتابعني  من  عدد  ألكبر  للوصول  املتعددة  الوسائط  واستخدام 

من اإلعالم، وصعوبة    أبرز التحديات يف مدى مصداقية املعلومات التي يوفرها هذا النوع
حارس   دور  انتقال  إلى  إضافة  املوثوقة؛  وغير  املوثوقة  اإللكترونية  املنصات  بني  التمييز 
البوابة من الصحفي إلى القارئ. كما أشارت الدراسة إلى أن املستقبل سيشهد مزيًدا من 

املنص  بأن  توقعات  ظل  يف  اجلديد  واإلعالم  التقليدية  اإلعالم  وسائل  بني  ات  التكامل 
      .اإلعالمية سوف تصبح أكثر شخصنة

التعرف على فوائد وحتديات تقارب أو تكامل وسائل اإلعالم حيث استهدفت الدراسة      
  وتأثير ذلك على صناعة اإلعالم يف كينيا.

الزهراء.  وتوصلت       (إبراهيم، فاطمة  إلى أن منصات تقدمي املحتوى    26)2015دراسة 
ورًا مطرًدا باجتاه تقدميه عبر منصات نشر متعددة، وأن يف الصحف املصرية شهدت تط
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اجلمع بني منصات رقمية وورقية حتت نفس العالمة التجارية حمل تداعيات على البنية 
التنظيمية،   والهياكل  الوظيفية  واملهام  املنصات  تلك  إدارة  األخبار ومناذج  لغرف  الشكلية 

أص التكنولوجيا جزًءا  كانت  التي  التداعيات  أدوات وهي  تطوير  من حيث  فيها سواء  يًال 
إدارة   يف  املستخدمة  التقنية  النظم  وكذلك  البشرية،  الكوادر  مهارات  وحتسني  اإلنتاج 
العمليات التحريرية، والبنى الشكلية لغرف األخبار وهياكلها التنظيمية، وهي األمور التي  

  .تباينت من أأمنوذج ألخر 

وتقدمي      إنتاج  يف  التكنولوجية  التحوالت  أثر  وحتليل  رصد  الدراسة  هدفت  فقد 
املضمون يف الصحافة املصرية، حيث رصدت التحوالت التي حلقت باملؤسسات الصحفية  
يف ظل انتقالها من مفهوم املؤسسة الصحيفة إلى مفهوم املؤسسة اإلعالمية التي تسعى 

  متعددة.   إلى إنتاج محتوى متنوع عبر منصات

(وأشارت       لالندماج   27)2015لعياضي،  دراسة  اجلزائرية  الصحافة  سعي  أن  إلى 
والتكامل مع بيئة الويب لم يكن قائًما على استراتيجية واضحة املعالم مما حال دون جناح  
مع  التفاعل  أشكال  تتطور  فلم  الويب،  بيئة  يف  واندماجها  الصحف  تكامل  عملية 

ليك مواقعها  استهالكها  مستخدمي  وأن  وتداولها،  اإلعالمية  املادة  إنتاج  يف  شركاء  ونوا 
توظف   كما  إلى جمهورها.  وايصاله  بنية فرض خطابه  كانت  التواصل االجتماعي  ملواقع 

) اإللكترونية خدمة  الصحف اجلزائرية  القراء )  RSSمواقع  رأي  استطالع  أسئلة  وتنشر 
الت أن  إلى  باإلضافة  دولية.  أو  محلية  قضية  الصحف  حول  مواقع  تعيشه  الذي  حول 

أو   للخبر  مصدرًا  القارئ  من  يجعل  الذي  املستوى  يبلغ  لم  الويب  بيئة  يف  اجلزائرية 
  مساهًما يف إنتاج املادة الصحفية. 

تتصل       مكان  كل  يف  املكتوبة  الصحافة  تشهدها  إشكالية  الدراسة  تناولت  حيث 
لدى اجلديدة  امليديا  مكانة  وتعاظم  القراءة  بالبيئة   مبمارسات  وتتصل  اجلماهير،  فئات 

املضامني   صناعة  يف  اجلديدة  التكنولوجيات  وتوظيف  االندماج  حيث  من  واصلية  التَّ
اإلعالمية وظهور محامل جديدة على غرار الهواتف الذكية واألجهزة اللّوحية، وما تشهده 

  البيئة االقتصادية للصحف من أزمات أبرزها تراجع اإلعالن.      

دراسة  تووقد        الصحفيني    28(Smeeta Mishra. 2014)صلت  من  الكثير  أن  إلى 
ألن   احلياة  قيد  على  كثيًرا  تبقى  سوف  كمسألة  التكامل  إلى  ينظرون  ال  الدراسة  عينة 
وسائل اإلعالم املطبوعة ستظل قوية؛ إضافة إلى أن عدم وجود أأمنوذج قوي لإليرادات  

تثبيط   يف  يسهم  الوسائط  متعددة  الصحافة  من يف  العديد  بني  التقارب  حول  احلماس 
الصحفيني. ومع ذلك، أصبحت أشكال التقارب، مثل الترويج املتبادل للمحتوى بني املنافذ  
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الصحفيني   بني  التنسيق  وكذلك  شائًعا،  أمًرا  نفسه،  اإلعالمي  التكتل  لنفس  اململوكة 
أكثر وضوًحا يف حالة األحداث اإلخباري العاجلة من  العاملني على منصات متعددة هو  ة 

األخرى. عينة   حيث   املناطق  الصحفيني  نظر  وجهات  على  التعرف  إلى  الدراسة  سعت 
الدراسة حول التقارب اإلعالمي يف سياق يزدهر فيه اإلعالم املطبوع ومستوى االنخراط  

  يف استخدام اإلنترنت منخفض نسبًيا.

التفرقة بني ثالث    29(Songyot Buaphuean. 2014)دراسة  َوَدَعت       إلى ضرورة 
، أو كنظام  Convergence as a productمصطلحات هي التكامل أو التقارب كمنتج

Convergence as a systemالتكامل كعملية ، Convergence as a process   ؛
مرحلة   هي:  مراحل  بثالثة  مرت  التكاملية  الصحافة  أن  إلى  الدراسة  أشارت  أيًضا 

املرحلة  استخدام   تنقسم  فيما  اإللكتروني،  البريد  استخدام  ومرحلة  والهواتف،  الفاكس 
 و Twitter و Facebook الثالثة إلى قسمني هما: األول هو األفراد الذين يستخدمون

Instagram و Line   والثاني مستوى الشركات التي تنتج األخبار، ثم تقلل من تعقيد ،
  .كلفة اإلنتاجاملعلومات، وتقلل يف وقت الحق من ت

مفهوم التكامل أو التقارب اإلعالمي واملوضوعات املختلفة التي  وذلك يف دراسة حول      
عبر   العاملية  الصحافة  (دليل  و  الصحفي)،  التكامل  يف  (مقدمة  كتابي  يف  وذلك  يغطيها 
التحرير   هيئة  أعضاء  من  اثنني  مع  متعمقة  مقابالت  إجراء  إلى  إضافة  اإلنترنت)؛ 

بالتطبيق على شركةالتنفيذية و  Nation Multimedia اثنني من الصحفيني، وذلك 
Group Public Company    يف اإلعالم  مجال  يف  الرائدة  الشركات  إحدى  وهي 

  تايالند. 

توصلت       املنصات    30)2014(الشهاوي،  كما  بني  العالقة  إزاء  النتائج  بعض  إلى 
أشارت حيث  الصحفية،  املؤسسات  يف  والرقمية  الذين  37  املطبوعة  اخلبراء  من   %

ازدهار    72%استطلعت آراءهم أن هذه العالقة يسودها حالًيا التكامل واالندماج، وتوقع  
توقع  فيما  التالية،  السنوات  يف  الواحدة  اإلعالمية  املؤسسة  داخل  املنصات     78%تعدد 

    .ممن مت استطالع آرائهم سيادة منط غرف األخبار املدمجة مستقبًال 

تطرق     التكامل حيث  ملفهوم  اإللكترونية  الصحافة  مستقبل  بحثها حول  الدراسة يف  ت 
  اإلعالمي، وقد أجرى االستبانة على خبراء إعالميني ومهنيني. 

إلى    R.etc. Lin. 2012) ,(Boers31  دراسةوذكرت       يؤدي  اإلعالمي  التقارب  أن 
تغييرات أساسية يف املجال الصحفي، وهذا حتٍد ليس فقط لصناعة األخبار ولكن أيًضا  
يف  محسنة  وكفاءات  مهارات  إلى  حاجة  هناك  وأن  اجلامعات،  يف  الصحافة  لتدريس 
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كما   القنوات.  عبر  اإلخبارية  القصص  وتطوير  الوسائط  متعدد  التحريري  التخطيط 
إل إحداث أشارت  إلى  إضافةً  الدراسية،  واملقررات  املناهج  يف  تغييرات  إيجاد  ى ضرورة 

    .تغييرات يف البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات األكادميية

حيث استهدفت الدراسة التعرف على تأثير االندماج أو التكامل يف املجال الصحفي      
ت وأقسام الصحافة، حيث ُتقدم خاصةً يف صناعة األخبار على تدريس الصحافة يف كليا

واصل  التَّ التخصصات مع مفهوم  متعدد  منظور  مبتكًرا يجمع بني  تعليمًيا  نهًجا  الدراسة 
  والتلمذة املعرفية.

الدراسة    Jihyang. 2012) ,(Choi32دراسة  وتوصلت       عينة  الصحفيني  أن  إلى 
م  عن  الناجتة  اإلضافية  الضغوط  من  عاٍم  بشكٍل  قلقهم  عن  املتعلقة  أعربوا  سؤولياتهم 

األخبار؛  جودة  على  التقارب  تأثيرات  حول  منقسًما  رأًيا  لديهم  وأن  والتكامل،  بالتقارب 
واصل  التَّ وسائل  عبر  اجلماهير  مع  املكثفة  التفاعالت  أن  توقع  إلى  مييلون  وأنهم 
االجتماعي سيكون لها آثار إيجابية على أنشطة إعداد التقارير. كذلك أعرب املبحوثون  

قلقهم من تضاعف مسؤولياتهم جراء هذا التقارب أو التكامل املحتمل، وكذلك فيما   عن
يتعلق بجودة األخبار، إال أنهم أبدوا تفاؤلهم بشأن اآلثار اإليجابية التي ميكن أن حتدث  
جراء التفاعل مع اجلمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي خاصةً فيما يتعلق بالصحفيني  

  .التي لها حسابات على مواقع التواصل االجتماعي مقارنة بغيرهمالعاملني يف الصحف  
مييل الصحفيون العاملون يف شركات الصحف التي لديها مكاتب أو أقسام التقارب  كما  

من  أكثر  إيجابي  بشكٍل  االجتماعي  واصل  التَّ وسائل  مع  التقارب  عواقب  إدراك  إلى 
  ذه البنية.الصحفيني العاملني يف الشركات التي ال متلك مثل ه

حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن التأثيرات والعواقب املُحتملة لتقارب الصحف      
وهي  للصحافة  جوانب  ثالثة  على  التركيز  خالل  من  االجتماعي  واصل  التَّ وسائل  مع 

  (الروتني الصحفي، وجودة األخبار، والعالقة بني الصحفيني وجمهورهم). 

دراسة     أن فيسبوك    et.al. 2011) ,de Torresa í(Elvira Garc33  وكشفت  إلى 
بهما   املتوفرة  نظًرا للخصائص  التطبيقات استخداًما للصحافة احلديثة  أكثر  وتوتير هم 
من   جاذبية  أكثر  كانت  فيسبوك  موقع  املنشورة يف  الرسائل  وأن  فيهما،  املُشاركني  وعدد 

طت مبصدر اخلبر (موقع  موقع توتير؛ كما أن املواضيع التي نشرت يف موقع فيسبوك ارتب
األنباء لوكالة  تابع  أنإلكتروني  إلى  باإلضافة  االجتماعي   ).  التواصل  شبكات  تطبيقات 

تتميز بالسرعة يف نشر اخلبر واملعلومة أو استقبالها واالرتباط بها من خالل تقنية رمز  
  ."الهاشتاج" واملتاحة يف تطبيقات التواصل االجتماعي وخاصة موقع توتير
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ملواق     اإلخبارية  األنباء  وكاالت  استخدام  مدى  اختبار  على  الدراسة  ركزت  ع  حيث 
واصل  التَّ شبكات  كانت  إذا  ومعرفة  املعلومات،  جلمع  كوسيلة  االجتماعي  واصل  التَّ
االجتماعي فيس بوك وتوتير يؤديان دورًا رئيًسا يف صناعة اخلبر املحلي، ومتثلت عينة  

) من التغريدات ورسائل األخبار املحلية التي نشرها  5015الدراسة يف حتليل مضمون (
 .مناطق من دول مختلفة على موقعي توتير وفيسبوك 9يف وكالة أنباء محلية،  27

إلى أن املبحوثني    Naila Hamdy & Phil J. Auter. 2011(34(توصلت دراسة  و    
يحدث   أنه  أكدوا  أنهم  إال  التكامل  أو  التقارب  مفهوم  عن  مختلفة  تصورات  لديهم  كانت 

امل الواليات  يف  آرائهم  استطالع  مت  من  أكد  حني  ويف  أهمية بالفعل.  األمريكية  تحدة 
حدثت   التي  التغيرات  بالفعل  تتناول  التدريس  مناهج  وأن  اإلعالم،  وسائل  عبر  التدريب 

  نتيجة التكامل اإلعالمي، أجاب املبحوثون يف مصر بعكس ذلك.

صناعة       مجالي  يف  اإلعالمي  التقارب  أو  التكامل  مفهوم  بني  الدراسة  قارنت  حيث 
اإلعالم يف   وتدريس  مصر،  اإلعالم  الثورة يف  قبل  ما  وفترة  األمريكية  املتحدة  الواليات 

أو   التكامل  مفهوم  ملعرفة  واإلعالميني  املهنيني  من  لعينة  املسح  أسلوب  باستخدام  وذلك 
التقارب لديهم واستقراء املعلومات حول نوع املهارات التي يجب أن يتسم بها الصحفيون 

التي   والتعديات  التكاملي،  اإلعالم  بيئة  لطالب  يف  التدريسية  املناهج  على  تتم  أن  يجب 
  اإلعالم ملواكبة ذلك.  

أنه ال ميكن ألية وسيلة إعالمية   35(Felix Olajide Talabi. 2011)دراسة  وأكدت      
جديدة أن تلغي وسيلة إعالمية قدمية، بل هي ستكون امتداًدا للوسيلة القدمية وتطويًرا  

اإللكت للصحف  ميكن  ال  أنه  مبعني  فالصحف  لها،  املطبوعة؛  الصحف  إلغاء  رونية 
توفر   أن  ة  األهميَّ من  أن  املطبوعة.  للصحف  وتطويًرا  امتداًدا  إال  هي  ما  اإللكترونية 
الصحف اإللكترونية مزيًدا من املعلومات والتفاصيل لألخبار، كما يجب أن ُتقدم مقاطع 

  فيديو ومزيًدا من الصور لُتدعم قصص أخبارها.

سة تأثير اإلنترنت على ممارسة الصحافة يف نيجيريا بهدف إبراز قلة  فقد حللت الدرا    
استخدام تكنولوجيا االتصاالت اجلديدة يف مهنة الصحافة يف نيجيريا، كما تناولت قوة  
نظرية   على  الدراسة  واعتمدت  التقليدية.  الصحافة  من  تغير  وكيف  التقنيات  أحدث 

ال لتبرير  التكنولوجية  أكبر،  ماكلوهان حول احلتمية  التركيز عليه بشكٍل  الذي سيتم  عمل 
  واستخدمت طريقة البحث يف املكتبة إلنشاء بيانات ثانوية جلمع املعلومات اخلاصة بها. 

أثبتت       عن   تأخرت الصغيرة  الصحف  أن  Yan. 2010) ,(Greer36دراسة  كما 
 على احلديثة  النشر وسائل واستخدامها تبنيها يف الكبيرة عن احلجم املتوسطة الصحف
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ويعود وأن  هذه متابعة ميكنهم الذين املوظفني  عدد لقلة ذلك مواقعها  التحديثات، 
 فيما %،٢٨ كانت تويتر استخدام نسبة أما %،62 بنسبة األكبر هو  (RSS)استخدام خدمة  

 بوك %، والفيس24,8الهاتف اخللوي   أما %،  25.5بنسبة   الثالثة  املرتبة  احتل اإلمييل
يف%،  20 تناقص  إلى  فترة اإلمييل استخدام باإلضافة   تغيرت  حيث الدراسة خالل 

 خالل وتويتر)  بـ (فيسبوك الصحف مواقع  تزايد ربط بينما %؛ 25% إلى  30 من النسبة
الوقت، مع  تناقص استخدامهما تكرار أن إلى الدراسة فترة  يشهد بينما مرور   لم 

  تغيًرا.   اخللوي رسائل الهاتف استخدام

وسائل  األمريكية املحلية الصحف استخدام مدى إلى حيث اهتمت الدراسة بالتعرف    
 وفيما ) مع القراءRSSتويتر،   بوك، فيس إمييل،( مثل  احلديثة الرقمية   النشر للتواصل

  . الوقت مرور مع يزداد األدوات هذه استخدام كان إذا

  اإلفادة منها:التعليق على الدراسات السابقة وأوجه  
أو   - التحليلي،  الوصفي  املنهج  استخدام  على  السابقة  الدراسات  معظم  اتفقت 

املسحي، إضافة إلى استخدام أدوات: االستبانة واملقابالت واملالحظة املباشرة؛  
التقنيات احلديثة يف مجال الصحافة، وخاصةً استخدام   تأثير استخدام  لرصد 

  ر املحتوى الصحفي. شبكات التواصل االجتماعي كوسيط لنش

تعددت أهداف الدراسات السابقة ما بني استهداف التعرف على مدى استخدام  -
واملوضوعات   القضايا  تناول  يف  اإللكترونية  ملنصاتها  الصحفية  املؤسسات 
واإللكترونية،   املطبوعة  الصحف  يف  التكنولوجيا  تطور  أثر  وبحث  املختلفة، 

امل الصحف  تراجع  على  أثرت  التي  اإللكترونية،  والعوامل  الوسائل  أمام  طبوعة 
الصحافة،   مهنة  تطور  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  دراسة  وكذلك 
ومعرفة كيف واجه الصحفيون هذا التحول من الصحافة املطبوعة إلى الوسائط  
يف   رئيسة  كأداة  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  زيادة  مع  خاصةً  الرقمية 

 نشر األخبار. 

املؤسسات أيًضا؛   - يف  األخبار  غرف  يف  االندماج  السابقة  الدراسات  ناقشت 
املمارسة   مستوى  على  االندماج  على  املترتبة  واآلثار  للتحوالت  طرًحا  الصحفية 
املطبوعة.   الصحف  اإلنترنت ويف  اإلخباري على شبكة  املحتوى  إنتاج  أو  املهنية، 

التقليدية   الصحف  يف  األخبار  إنتاج  الصحفيون  يدير  التقارب  وكيف  بيئة  يف 
 التكنولوجي. 
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أفرزت نتائج الدراسات السابقة أن مواقع شبكات التواصل االجتماعي قد أثرت   -
القوي   تأثيرها  إلى  إضافة  اإلعالمية؛  بيئتها  من  وغيرت  الصحافة،  على  بشدة 

 على الصحفيني، خاصة فيما يتعلق برفع أداء العمل الصحفي.  

نسبة - هناك  أن  السابقة  الدراسات  تؤيد    كشفت  باالتصال  القائمني  من  كبيرة 
إيجاد نوع من التكامل بني الوسائل املختلفة التي تستخدمها الصحف يف الترويج  
وتخفيض   وانتشارها  األخبار  إعداد  سرعة  يف  للحاجة  نظًرا  الصحفي،  ملنتجها 
من  اإلعالمي  واالندماج  التكامل  حالة  أن  كما  وتوزيعها.  األخبار  إعداد  تكلفة 

درات املحررين الصحفيني على إنتاج قصص إخبارية تفاعلية تدعم  شأنه دعم ق
منصات   على  للنشر  اإلخبارية  القصة  وتطويع  تكييف  بإعادة  وتسمح  التكامل 

 مختلفة.  

داخل   - تنشأ  قد  اإلشكاليات  بعض  هناك  أن  السابقة  الدراسات  أوضحت 
غرف  يف  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  استخدام  تنظيم  عن  الصحفية    املؤسسات 

 األخبار ومدى استجابة القائمني باالتصال لهذا النوع من االندماج.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن أهم ما مييز الصحافة التكاملية باإلضافة إلى   -
متعددة،   إعالمية  ملنصات  باإلنتاج  تتميز  والتفاعلية،  املستمر  والتحديث  الفورية 

 تابعني أو املستخدمني.واستخدام هذه املنصات للوصول ألكبر عدد من امل

وفيما يتعلق بأوجه اإلفادة من عرض الدراسات السابقة، فتتمثل يف بلورة مشكلة   -
الصحفية   املؤسسات  استخدام  مدى  على  التعرف  من  ميكّن  بشكٍل  الدراسة 
املصرية للمنصات املتعددة يف عرض محتواها الصحفي من وجهة نظر القائمني  

ورصد املؤسسات،  هذه  يف  لتحقيق    باالتصال  املقترحة  واالجتاهات  العمليات 
تأثير   نتائج  على  التعرف  وكذلك  التنفيذ،  وإشكاليات  الوسائل،  بني  التكاملية 
على   املتعددة  املنصات  من خالل  املنشور  الصحفي  املحتوى  أسلوب  إلى  التحول 
بالدراسة، وحتديد   الفروض اخلاصة  إلى صياغة  باإلضافة  الصحافة؛  مستقبل 

 لتي أغفلتها الدراسات السابقة والبحث فيها.بعض اجلوانب ا

 سادًسا: املفاهيم والتعريفات اإلجرائية للدراسة: 
   :االتصالي املفهوم التكامل  عن  كثيًرا  االتصالية  الظاهرة  يف  التكامل  مفهوم  يبتعد  ال 

اللغوي؛ فهو يحمل الدالالت ذاتها التي تشير إلى معاني االندماج، والتعاون، والتساند، 
طابًعا واالت يأخذ  االتصالية  الظاهرة  يف  الدالالت  هذه  جتلي  أن  غير  ونحوها،  ساق 

شمولًيا ال يقتصر على عنصر أو اثنني من عناصر العملية االتصالية بل ميتد ليشمل 
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املتعددة هو عمل  وأبعاده  املختلفة  االتصال مبستوياته  العناصر. كذلك فإن  كافة هذه 
صالية أًيا كان مجالها أو هدفها ينبغي أن تأخذ يف تكاملي، ومن ثم فإن املمارسة االت

اعتبارها هذه السمة؛ ومن هنا ميكن القول: إن التكامل يف الظاهرة االتصالية له أبعاد 
متعددة بتعدد عناصر العملية االتصالية ومكوناتها فهو يشمل األبعاد التالية: (التكامل 

ا مستوى  على  التكامل  االتصالي،  الفعل  مستوى  مستوى  على  على  التكامل  لوسيلة، 
  . 37املحتوى االتصالي، التكامل على مستوى التلقي)

  أو املنصات  بني  الفواصل  فيها  تنعدم  التي  الصحافة  بها  يقصد  التكاملية:  الصحافة 
ملنتجاتها   والترويج  محتواها  نشر  يف  الصحفية  املؤسسات  تستخدمها  التي  الوسائل 

املحتوى، وقنوات مختلفة لوصول  اإلعالمية؛ بحيث يكون هناك منصات مت  لنقل  عددة 
  اجلمهور إليه، وكذلك التكامل يف عملية إنتاج محتوى ملنصات متعددة. 

   بجانب محتواها  نشر  يف  الصحف  تستخدمها  التي  املنصات  هي  املتعددة:  املنصات 
اإللكتروني نسختها الورقية، كاستخدام نسخة إلكترونية (الصحيفة اإللكترونية)، املوقع  

ويوتيوب   بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  شبكات  منصات  للصحيفة، 
وغيرها. شات؛  وسناب  وسائل  مع التقليدية اإلعالم وسائل تقاربت حيث    وانستغرام 

 أساسي، بشكلٍ  للنشر  إلى منصات  الوسائل هذه وحتولت  أكبر  بشكلٍ  اجلديدة اإلعالم
 واسٍع، فالصحف نطاقٍ  على األخرى الوسيلة إمكانات تستخدم وسيلة وأصبحت كل 

 شبكات  على وحسابات الويب، على الوسائط متعددة تفاعلية لها مواقع أصبح  الورقية
االجتماعي، واصل  مكنتها واألجهزة  الذكية الهواتف على  وتطبيقات التَّ  من اللوحية 

  38منها  واإلفادة اجلديدة اإلعالم وسائل أتاحتها التي اإلمكانيات كافة  استغالل
  للوصول إلى جمهور معني. 

   :املتعددة املنصات  بني  تتبعها التكامل  التي  اإلجراءات  أو  االستراتيجية  بها  ُيقصد 
الصحف يف إدارة منصاتها املتعددة التي تستخدمها يف نشر املحتوى؛ واملظاهر املتعددة  

على املنصات اإللكترونية  لذلك بأن يتم النشر يف النسخة الورقية أوًال ثم ُيعاد النشر  
تناول قضايا  عند  املتعددة  املنصات  بني  مشتركة  إعالمية  تنفيذ حمالت  أو  والعكس، 
معينة، أو اإلعالن عن املحتوى املنشور على املوقع اإللكتروني أو املنصات اإللكترونية  
األخرى عن طريق النسخ الورقية والعكس؛ باإلضافة إلى إدارة هذه اإلجراءات داخل 

  غرفة األخبار وفق أمنوذج إدارة غرفة األخبار الذي تتبعه املؤسسة الصحفية. 

 األهداف االقتصادية التي تستهدفها  مفهوم األهداف االقتصادية واإلعالمية: يقصد ب
اإلعالنية   املساحة  (زيادة  الصحفية:  الصحيفة    -املؤسسات  أرباح  نسبة   - رفع  رفع 
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ومتابعيها   الصحيفة  مصا   -توزيع  الصحيفة  تنويع  دخل  اإلصدار   -در  تكاليف  تقليل 
يف  فتتمثل  اإلعالمية  األهداف  أما  اإللكترونية).  الوسائط  توظيف  خالل  من  الورقي 

تنويع   -تعزيز تنافسية الصحيفة مع الصحف األخرى    -(زيادة عدد القراء واملتابعني  
ى يتناسب تقدمي محتو  -وسائل النشر وهو ما ُيساعد على االنتشار الواسع والسريع  

تقدمي محتوى صحفي يتوافق وخصائص الوسيلة    -ونوعية القراء واملتابعني احلاليني  
 التي يتم النشر من خاللها). 

 : الدراسة   تساؤالت سابًعا: 
الصحفية       املؤسسات  توظيف  مدى  "ما  التالي:  السؤال  عن  اإلجابة  الدراسة  ُحتاول 

املصرية للمنصات املتعددة يف نشر املحتوى الصحفي حتقيًقا لتكاملية الوسائل"؟. ويتفرع  
  عنه مجموعة من األسئلة: 

ا  مع نسخته املنصات اإللكترونية املتعددة اآلليات التي تتبعها الصحف يف توظيف ما -
  الورقية يف نشر محتواها الصحفي؟. 

ما األهداف االقتصادية واملهنية للصحف، وما مدى وجود عالقة بينها وبني حتقيق   -
 تكاملية الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي؟. 

لتحقيق   - التقنية  واخلدمات  إدارة  على  القائمني  بني  التنسيق  يتم  مدى  أي  إلى 
املستخدم الوسائل  بني  أهداف التكامل  من  كهدف  الصحفي  املحتوى  نشر  يف  ة 

  تسويق الصحيفة؟. 

ما مدى حتقق أو وجود استراتيجية محددة للتنسيق املشترك والتكامل بني النسخة   -
نشر   يف  املحمولة  الهواتف  وتطبيقات  اإللكترونية  واملنصات  للصحيفة  الورقية 

  محتواها الصحفي؟. 

طرق - من الوصول ما  للصحف  الصحفي  املحتوى  املتعددة  خالل إلى  املنصات 
  .فيها اخلاصة واالسترجاع البحث ومحركات

النسخة  - مع  املحمولة  الهواتف  وتطبيقات  اإللكترونية  املنصات  تكامل  أشكال  ما 
سعيها   إطار  يف  الصحفي  املحتوى  نشر  يف  توظيفها  وآليات  للصحيفة  الورقية 

 لتسويق نفسها؟.

ما نتائج التحول إلى أسلوب املحتوى الصحفي املنشور من خالل املنصات املتعددة   -
  على مستقبل الصحافة؟. 

املقترحة لتحقيق التكاملية بني الوسائل، وإشكاليات االستراتيجيات واإلجراءات  ما   -
  التنفيذ؛ من وجهة نظر القائمني باالتصال يف الصحف املصرية؟. 
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  : الدراسة   فروض ثامًنا: 
املصرية   ترتبط فرضيات مجموعة من الدراسة تنطلق      الصحف  توظيف  بآليات 

 للمنصات املتعددة يف نشر املحتوى يف إطار سعيها لتسويق محتواها الصحفي، وتتلخص
  :يف اآلتي  الفرضيات هذه

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني منط ملكية الصحف وقنوات الفرض األول:  
الناحية توصيل   من  املنصات  تكامل  وفق  تنافسيته  وعناصر  اجلمهور  إلى  املحتوى 

 التسويقية.

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني مستوى حتقيق التكامل بني  الفرض الثاني:  
لنمط   وفًقا  املصرية،  الصحفية  للمؤسسات  واملهنية  االقتصادية  واألهداف  الوسائل 

 امللكية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالتصال من حيث رؤيتهم  الفرض الثالث:  
املتعددة   املنصات  املنشور من خالل  الصحفي  املحتوى  أسلوب  إلى  التحول  تأثير  لنتائج 

 على مستقبل الصحافة، وفًقا ملستوى اخلبرة.  

تصال من حيث رؤيتهم  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالالفرض الرابع:  
  ألهمية حتقيق التكامل بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة.

اخلامس:   حيث  الفرض  من  باالتصال  القائمني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
رؤيتهم ملدى وجود استراتيجية محددة للتنسيق املشترك والتكامل بني الوسائل يف نشر  

 املحتوى، وفًقا ملستوى اخلبرة.

السادس:  ال حيث  فرضية  من  باالتصال  القائمني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
رؤيتهم ألشكال التكامل التي يتم حتقيقها يف إطار سعي الصحف لتسويق محتواها، وفًقا 

 ملستوى اخلبرة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالتصال من حيث رؤيتهم  الفرض السابع:  
 يق التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة. إلشكاليات حتق

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القائمني باالتصال من حيث رؤيتهم  الفرض الثامن:  
لتحقيق  الصحف  تستخدمها  أن  ميكن  التي  املقترحة  واإلجراءات  لالستراتيجيات 

  التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة.
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   الدراسة ومنهجها:تاسًعا: نوع 
تستهدف  معها، يتناسب الذي التحليلي، الوصفي املنهج على  الدراسة تعتمد     حيث 

الدراسات الوصفية تقرير خصائص ظاهرة معينة أو موقف ما تغلب عليه صفة التحديد.  
الوصفية   الدراسة  تقوم  ذلك  البيانات   بوصف وعلى  جمع  طريق  عن  كائن  هو  ما 

الظاهر حول  واستخالص واملعلومات  البيانات  تلك  تفسير  ثم  وتبويبها،  وجدولتها  ة 
 املنظم، العلمي والتفسير التحليل كما يعرف بأنه "أحد أشكالالتعميمات واالستنتاجات.  

 مقننة بيانات ومعلومات جمع طريق عن كمًيا وتصويرها مشكلة محددة أو ظاهرة  لوصف
 السياق . ويف39الدقيقة" للدراسة وإخضاعها وحتليلها املشكلة وتصنيفها أو الظاهرة عن

يصف  البحثية  اإلجراءات "مجموعة بأنه الوصفي املنهج  40)2000الرشيدي،   (نفسه 
 وتصنيفها والبيانات احلقائق جمع على املوضوع اعتماًدا أو الظاهرة  لوصف تتكامل التي

إلى داللتها الستخالص ودقيًقا؛ كافًيا حتليًال  وحتليلها ومعاجلتها  أو نتائج والوصول 
  .البحث" محل املوضوع أو الظاهرة عن تعميمات

والظاهرة التي تسعى الدراسة احلالية إلى تقرير خصائصها هي مدى حتقيق التكامل      
بني الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي، والكشف عن آليات توظيف املؤسسات 

ونية باإلضافة إلى نسختها الورقية يف سبيل حتقيق الصحفية املصرية للمنصات اإللكتر
  تكاملية الوسائل.

وتعّد الدراسـة الوصـفية مـن أكثـر دراسـات البحـث العلمـي اسـتخداًما مـن ِقبـل بـاحثي     
  41االتصال واإلعالم، حيث تتميز باخلصائص التالية:

ر أنهــا تبحــث العالقــة بــني أشــياء مختلفــة يف طبيعتهــا لــم تســبق دراســتها، في - تخيــَّ
  الباحث منها ما له صلة بدراسته لتحليل العالقة بينها.  

  أنها تتضمن مقترحات وحلوًال مع اختبار صحتها.   -

أنها كثيًرا ما يتم فيهـا اسـتخدام الطريقـة املنطقيـة (االسـتقرائية، واالسـتنتاجية)  -
  للتوصل إلى قاعدة عامة. 

املــة بقــدر املســتطاع، أنهــا تصــف النمــاذج املختلفــة واإلجــراءات بصــورة دقيقــة ك -
  بحيث تكون مفيدة للباحثني فيما بعد. 

بشـقه الكمـي؛ والـذي   Survey املسـح مـنهج الباحـث علـى مـدتاع ذلـك إطـار ويف    
يستهدف (تسجيل وحتليل وتفسير الظاهرة يف وضعها الراهن بعد جمع البيانـات الالزمـة 
والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة مـن اإلجـراءات املنظمـة التـي حتـدد نـوع 

الدراسـة واختبـار  تسـاؤالت علـى لإلجابـة ،42البيانـات ومصـدرها وطـرق احلصـول عليهـا)
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تسـعى إلـى وصـف ظـاهرة توظيـف املؤسسـات الصـحفية  الدراسـة فروضها؛ حيث إن هذه
املصــرية للمنصـــات إلكترونيـــة يف نشـــر املحتـــوى الصــحفي تكـــامًال مـــع النســـخة الورقيـــة 
للصحف، يف سعيها لتحقيق أهدافها االقتصادية واملهنية، وذلـك مـن وجهـة نظـر القـائمني 

 ت الصحف املصرية.  باالتصال يف املؤسسا

 عاشًرا: مجتمع وعينة الدراسة:
دراسة       بإجراء  الباحث  وقام  اليومية؛  املصرية  الصحف  على  الدراسة  إجراء  مت 

استطالعية على جميع الصحف املصرية التي لها نسخة ورقية وموقع إلكتروني، لرصد  
ه وأشكال  الصحفي،  املحتوى  نشر  يف  املتعددة  للمنصات  استخدامها  املنصات  مدى  ذه 

هي   املتعددة  للمنصات  استخداًما  الصحف  أكثر  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  املستخدمة، 
املصري اليوم) حيث جاءت النتائج    –اليوم السابع    –الوفد  –األخبار    -صحف (األهرام  

  كالتالي:
  ) توصيف العينة 1جدول رقم (  

  م

ع وقامل
  اإللكتروني

  
  املنصة     

ني الصحيفة                                    
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      √    √  √  √  √  √  األخبار   1
  √      √  √  √  √  √  √  األهرام   2

      √  √    √  √  √  √  الوفد  3

      √    √  √  √  √  √  اليوم السابع  4

      √  √    √  √  √  √  املصري اليوم   5

  بالتالي حتددت عينة الدراسة يف اآلتي:    

  الصحف التي لها نسخ ورقية وموقع إلكتروني، كما أنها تستخدم املنصات املتعددة يف
 –املصري اليوم    –اليوم السابع    –األخبار    - نشر محتواها الصحفي؛ وهي: (األهرام  

  الوفد).

 ب الدراسة عليهم  وأجريت  الصحف؛  باالتصال يف هذه  "العينة  القائمني  االعتماد على 
الباحث    Accidental Sampleالعارضة   يجري  أن  مبعنى  املتاحة،  العينة  وهي 

 . 43دراسته على األشخاص الذين يصادفهم، أو الذين تتاح مقابلتهم"
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 خصائص العينة:
مبحوٍث بعد استبعاد االستمارات غير الصحيحة    300مت تطبيق الدراسة على عينة      

الصحف  أثناء   املحتوى يف  لنشر  الوسائل  تكاملية  معرفة  إلى  الدراسة  التطبيق، وهدفت 
نظرية   ضوء  يف  باالتصال  القائمني  من  عينة  على  ميدانية  دراسة  التحول  املصرية: 

  . الرقمي
  ) توصيف العينة 2جدول رقم (  

 حادي عشر: أدوات الدراسة: 
االستبانة   امليدانية الدراسات من الدراسة هذه ألن نظًرا     استخدام صحيفة  فقد مت 

اإلطار  اإللكترونية،   من  وانطالًقا  وتساؤالتها،  الدراسة  فروض  ضوء  يف  صممت  التي 
 الباحث اعتمد؛ ويف إطار ذلك  نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالمالنظري املتمثل يف  

 يتم  والتي البحث مبتغيرات  املرتبطة إجاباتهم املبحوثون فيه يدون مقياس بناء على
 التي أبعاد املقياس وتتمثل العينة، مفردات من البيانات املطلوبة  جلمع أسئلة يف توظيفها

اإللكترونية   فيما استخدمت للمنصات  الصحفية  املؤسسات  توظيف  مدى  (بُعد  يلي: 
الصحفي   الورقية يف نشر محتواها  إلى جانب نسختها  املحت  -املتعددة  تنافسية  وى  بُعد 

مستقبل  على  املتعددة  املنصات  خالل  من  املنشور  املحتوى  أسلوب  إلى  التحول  وتأثير 
من    -الصحافة   الصحفية  املؤسسات  تسعى  التي  واملهنية  االقتصادية  األهداف  بُعد 

الوسائل   تكاملية  حتقيق  ومناذجه    –خاللها  وأشكاله  الوسائل  تكاملية  بُعد   –بُعد 

 النسبة املئوية  التكرارات   املتغيرات

 السن
 68.8  179  عاًما 45أقل من 

 31.2  81 عاًما 45أكبر من 

 املؤهل الدراسي 
 90.4  235  جامعي 

 9.6 25 بعد اجلامعي

 النوع
 65.0  169  ذكر

 35.0 91 أنثى

 سنوات اخلبرة
 50.0  130  سنوات 10أقل من 

 50.0 130 سنوات 10أكثر من 
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واإلجراءات بني    التي  االستراتيجيات  التكامل  لتحقيق  الصحف  تستخدمها  أن  ميكن 
  الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى وإشكاليات التنفيذ). 

أسئلة االستبانة على مقاييس ونتائج دراسات (إبراهيم،   صياغةوقد استند الباحث يف      
2015(44   )2014 ,E ,Weiss Klagsbrun(45  )2010 ,P ,Gottschalk(46  

)2010 ,D ,Schantin(47   )2009 ,I ,čIgor Vobi(48  ) ,J ,Garcia Aviles
مع   49)2008 يتوافق  مبا  ونتائجها  الدراسات  هذه  مقاييس  أسئلة  توظيف  مراعاة  مع 

  متطلبات هذه الدراسة، وأهدافها. 
  صدق وثبات املقاييس:

الظاهري الستمارة       الصدق  من خالل  الصدق  قياس  من خالل عرض  مت  االستبانة، 
واملحكمني اخلبراء  من  مجموعة  على  صالحية   *االستمارة  مدى  من  للتأكد  وذلك 

التساؤالت   شمولية  ومدى  للتطبيق،  ومتغيراته    والفروضاالستمارة  بأبعاده  للموضوع 
تساؤالتها   على  واإلجابة  الدراسة  أهداف  حتقيق  على  االستمارة  قدرة  ومدى  املختلفة، 

ضها. وقد أشار املحكمون بصالحية االستمارة للتطبيق يف هذه الدراسة بعد  واختبار فرو
  عمل التعديالت التي أشاروا إليها.  

على    Test Retestومت اختبار الثبات من خالل إعادة تطبيق االستمارات املستخدمة      
قوامها   بنسبة    30عينة  من  10مفردًة  عليها    احلجم%  أجريت  التي  للعينة  الفعلي 

ثبات الد نسبة  وحققت  عينة،  لكل  األول  التطبيق  من  أسبوعني  مرور  بعد  وذلك  راسة، 
التصميم   دقة  على  تدل  وقابلية  عالية  بتطبيقه،  الباحث  قام  الذي  لالستبانة  املنهجي 

  البيانات للتعميم.

إحصائية للتأكد من صالحية املقياس،    معامالتوحلساب ثبات املقاييس مت استخدام      
ألفا    Cronbach’ Alphaاق الداخلي والثبات، ولذلك مت حساب معامل  من حيث االتس

بتقدير االتساق    Reliability Analysisكرونباخ الذي يستخدم لتحليل ثبات املقاييس  
الداخلي بني العبارات املكونة للمقياس عن طريق حساب متوسط االرتباطات بني عبارات 

معامل   قيمة  بلغت  وقد  الدراسة    )lphaCronbach’ A  )املقياس،  اخلاص مبقاييس 
   ) وهي قيمة مرتفعة لثبات املقياس وقبوله واستخدامه يف هذه الدراسة.0.699(

  ثاني عشر: املعاجلة اإلحصائية للبيانات:
إلى احلاسب اآللي،    -بعد ترميزها-بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة، مت إدخالها      

وحتليلها   معاجلتها  جرت  "احلزمة    واستخراجثم  برنامج  باستخدام  اإلحصائية  النتائج 
باسم واملعروف  االجتماعية"  للعلوم  لـ:  SPSS  اإلحصائية   Statistical  اختصارًا 
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Package for the Social Sciences واالختبارات املعامالت  إلى  باللجوء  وذلك   ،
  واملعاجلات اإلحصائية التالية: 

  التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  -1

  املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري. -2

كا -3 (   2اختبار  االقتران  )  Tables Chi Square Test-Contingencyجلداول 

  .(Nominal)ن من املستوى االسمي  لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغيري

بيرسون   -4 ارتباط  شدة )  Pearson Correlation Coefficient(معامل  لدراسة 

 Interval Or(واجتاه العالقة االرتباطية بني متغيرين من مستوى املسافة أو النسبة  

Ratio( ومتوسطة  0.30. وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة املعامل أقل من ،

 .0.70، وقوية إذا زادت عن 0.70-0.30بني ما 
لدراسة معنوية الفرق بني نسبتني مئويتني، وقد اعتبرت قيمة    (Z-Test)اختبار ي   -5

Z    الى إذا لم تصل  إذا 95، واعتبرت دالة عند مستوى ثقة  1.96غير دالة  % فأكثر 

من    1.96بلغت   ثقة  2.58وأقل  مستوى  عند  دالة  واعتبرت  بلغت  99،  إذا  فأكثر   %

 فأكثر.  2.58
6- ) املستقلة  للمجموعات  (ت)  لدراسة  Independent-Samples T-Testاختبار   (

أحد  يف  املبحوثني  من  ملجموعتني  حسابيني  متوسطني  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة 

 . )Interval Or Ratio(املتغيرات من نوع املسافة أو النسبة 
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  :الفروض صحة واختبار امليدانيةالدراسة  ثالث عشر: نتائج
  ) نتائج الدراسة امليدانية: 1
  الصحيفة التي يعمل بها املبحوثون: . 1

  ) الصحيفة التي يعمل بها املبحوثون وفًقا لسنوات اخلبرة 3جدول رقم (

  سنوات اخلبرة            

  الصحيفة 

 اإلجمالي  سنوات 10أكثر من   سنوات 10أقل من 

  %  ك  %  ك  % ك

   23.5 61   26.9 35   20.0 26  األخبار 

   21.9 57   33.1 43   10.8 14 األهرام 

   21.9 57  6.2 8   37.7 49 اليوم السابع

   16.9 44   18.5 24   15.4 20 املصري اليوم 

   15.8 41   15.4 20   16.2 21 الوفد

   100.0 260   100.0 130   100.0  130 اإلجمالي 

  0.388معامل التوافق=  0.001الداللة =  0.000مستوى املعنوية=  4درجة احلرية =   45.962=2قيمة كا

يعمل       التي  الصحف  (األخبار) يف مقدمة  السابق: جاءت صحيفة  يتضح من اجلدول 
واليوم السابع) يف املرتبة الثانية بنسبة  %، ثم (األهرام  23.5بها املبحوثون بنسبة بلغت  

%، وأخيًرا (الوفد)    16.9(املصري اليوم) يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت  %، ثم  21.9بلغت  
  %.  15.8بنسبة 

كا     قيمة  (  2وبحساب  ( 45.962بلغت   = حرية  درجة  عند  دالة  4)  قيمة  وهي   ،(
من  (أقل  املبحوثني  خبرة  سنوات  بني  إحصائًيا  دالة  وجود عالقة  ذلك  ويعني  إحصائًيا. 

) والصحيفة التي يعمل بها املبحوثون عند مستوى ثقة  سنوات  10سنوات، أكثر من    10
99.9.%  
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  مجال عمل املبحوثني بالصحيفة: . 2
  ) مجال عمل املبحوثني بالصحيفة وفًقا لنمط امللكية 4جدول رقم (

  منطامللكية 

  املجال

  اإلجمالي  الوفد  الیوم السابع   المصري الیوم  األخبار  األھرام 
  المعنویة 2كا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
محرر  

  إلكتروني 
35  61.4 49 80.3 17 38.6 28 49.1 22 53.7 151 58.1 21.699 0.000  

  0.061 9.003 55.8 145 70.7 29 61.4 35 59.1 26 49.2 30 43.9  25  محرر صحفي 

محرر اإلعالم  

  االجتماعي
12  21.1 22 36.1 9 20.5 23 40.4 14 34.1 80 30.8 8.203 0.084  

مسؤول منصة  

  نشر
5  8.8 10 16.4 6 13.6 10 17.5 8 19.5 39 15 2.835 0.586  

مدير محتوى  

  إلكتروني 
4  7.0 8 13.1 6 13.6 12 21.1 9 22.0 39 15 6.274 0.180  

مدير موقع 

  إلكتروني 
9  15.8 5 8.2 6 13.6 3 5.3 6 14.6 29 11.2 4.545 0.337  

  0.168 6.455 10 26 19.5 8 5.3 3 11.4 5 6.6 4 10.5  6  رئيس قسم

  0.340 4.522 10 26 14.6 6 5.3 3 6.8 3 14.8 9 8.8  5  صحفي فيديو

  0.025 11.129 9.6 25 4.9 2 3.5 2 13.6 6 6.6 4 19.3  11  مدير حترير 
مسؤول 

اخلدمات 

  التقنية

5  8.8 6 9.8 4 9.1 3 5.3 7 17.1 25 9.6 3.930 0.416  

محرر رسائل 

األخبار  

  العاجلة

2  3.5 3 4.9 2 4.5 6 10.5 8 19.5 21 8.1 10.843 0.028  

مصمم  

  جرافيكي 
3  5.3 6 9.8 2 4.5 1 1.8 3 7.3 15 5.8 3.875 0.423  

  0.418 3.912 2.3 6 0.0 0 0.0 0 4.5 2 3.3 2 3.5  2  رئيس حترير 

 100 260 100.0 41 100.0 57 100.0 44 100.0 61 100.0  57 اإلجمالي

عمل      مجال  مقدمة  يف  إلكتروني)  (محرر  وظيفة  جاءت  السابق:  اجلدول  من  يتضح 
بلغت   بنسبة  بالصحيفة  بنسبة  58.1املبحوثني  الثانية  املرتبة  (محرر صحفي) يف  ثم   ،%

%، ثم  30.8محرر اإلعالم االجتماعي) يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت  %، ثم (55.8بلغت  
بلغت   بنسبة  الرابعة  املرتبة  إلكتروني) يف  ومدير محتوى  نشر  منصة  ثم  15(مسؤول   ،%
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إلكتروني)   موقع  بلغت    يف(مدير  بنسبة  اخلامسة  قسم  11.2املرتبة  (رئيس  ثم   ،%
بلغت   بنسبة  السادسة  املرتبة  يف  فيديو)  ومسؤول 10وصحفي  حترير  (مدير  ثم   ،%
بلغت   بنسبة  السابعة  املرتبة  يف  التقنية)  األخبار 9.6اخلدمات  رسائل  (محرر  ثم   ،%

  %. 2.3%، وأخيًرا (رئيس حترير) بنسبة 8.1العاجلة) يف املرتبة الثامنة بنسبة بلغت 
 بلغت قيما غير دالة ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائًيا  2وبحساب قيمة كا    

من   (أقل  املبحوثني  خبرة  سنوات  من    10بني  أكثر  عمل    10سنوات،  ومجال  سنوات) 

املبحوثني بالصحيفة. ما عدا (محرر إلكتروني) و(مدير حترير) و(محرر رسائل األخبار 

   0.05العاجلة) فهي دالة عند مستوى معنوية أقل من 

النتائح     الصحفي    هذه  بالعمل  تتعلق  وظائفهم  كانت  العينة  أفراد  أكثر  أن  على  تدل 
زيادة  اإلجابات؛ حيث وضح  نتائج  أظهرته  ما  وهو  اجلديد،  اإلعالم  وخاصة  اإللكتروني 

الصحفي اإللكتروني، بينما تراجعت وظائف    باملحتوىنوعية ومسميات الوظائف املتعلقة  
الصحف التقليدي يف  الصحفي  املحرر  دراسة    وأدوار  ونتائج  تتفق  نتيجة  وهي  الورقية. 

مهمة  ،  Garrison & Dupagne(  50, (2003الباحثني   نقاط  ثالث  رصدت  حيث 
باملهارات اإلضافية تتعلق بتأثير تعدد املنصات على اإلدارة التحريرية؛ ترتبط الثالثة منها  

الباحثا أجراها  التي  املقابالت  أظهرت  إذ  الصحفي،  من  مطلوبة  باتت  أن التي  ن 
السرد   من  أكثر  املتعددة  بالوسائط  متعلقة  بوظائف  يقومون  باتوا  أنهم  يرون  الصحفيني 
اخلبري، وهو ما يظهر حاجتهم إلى تعلم املزيد عن املنصات اإلعالمية األخرى من أجل  

) حيث وضح أن من  12التكيف مع العمل عبرها. وهو ما أكدته أيًضا نتائج اجلدول رقم (
التكآثار   وظائف  استخدام  بروز  هو:  متعددة  ملنصات  املحتوى  إنتاج  يف  احلديثة  نولوجيا 

  . جديدة للقائم باالتصال داخل غرف األخبار وتطور مهاراتهم 

    ) اخلبرة  أصحاب  مجيء  أن  أيًضا  النتائج  تدل  من  كما  املرتبة  سنوات  10أقل  يف   (
) املرتفعة  اخلبرة  بأصحاب  مقارنة  من  األولى  إسنوات  10أكثر  يرجع  لى حداثة هذه  )، 

املنصات   ويف  عاٍم،  بشكٍل  الصحف  يف  العاملني  على  الشباب  غلبة  وكذلك  املنصات، 
العالية  اخلبرة  بأصحاب  مقارنة  الدراسة)،  (عينة  بالصحفي  خاٍص،  بشكٍل  اإللكترونية 
التطورات   عن  بعيًدا  الصحفي  عملهم  يف  نشأوا  ومن  السن  كبار  من  عادة  هم  والذين 

  .التكنولوجية
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ــرز قنـــوات . 3 توصـــيل املحتـــوى الصـــحفي مـــن الوســـيلة إلـــى اجلمهـــور مـــن وجهـــة نظـــر  أبـ
  املبحوثني:

الوسيلة إلى اجلمهور   توصيل املحتوى الصحفي من ) أبرز قنوات 5جدول رقم (

  نمط امللكيةوفًقا ل
  منط  
  امللكية 

  القنوات 

  اإلجمالي  الوفد   اليوم السابع   املصري اليوم  األخبار   األهرام 
  املعنوية  2كا

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

الصحيفة 
واملوقع 

  اإللكتروني
55 96.5   59 96.7   41 93.2   54 94.7   40 97.6   249 95.8   1.412 0.842 

حسابات مواقع 
شبكات 
التواصل 
  االجتماعي 

51 89.5   59 96.7   38 86.4   47 82.5   41 100.0   236 90.8   12.584 0.014 

الوسيط الورقي  
  املطبوع 

49 86.0   59 96.7   35 79.5   44 77.2   39 95.1   226 86.9   14.477 0.006 

توزيع األخبار  
  عبر الهواتف 

49 86.0   61 100.0   33 75.0   48 84.2   35 85.4   226 86.9   15.182 0.004 

أكواد  
االستجابة  

 QRالسريعة 
Code .  

45 78.9   59 96.7   15 34.1   35 61.4   7 17.1   161 61.9   87.774 0.000 

تقنيات الواقع  
املعزز 

Augmented 
Reality  

0 0.0   0 0.0   2 4.5   0 0.0   2 4.9   4 1.5   798.3  0.079 

   100 260 100.0 41 100.0 57 100.0 44 100.0 61 100.0 57  جملة من سئلوا

أبرز       مقدمة  يف  اإللكتروني)  واملوقع  (الصحيفة  جاءت  السابق:  اجلدول  من  يتضح 
من قنوات الصحفي  املحتوى  بلغت   توصيل  بنسبة  اجلمهور  إلى  ثم  95.8الوسيلة   ،%

%، ثم    90.8(حسابات مواقع شبكات التواصل االجتماعي) يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت  
الورقي   بلغت  وتوزيع    املطبوع (الوسيط  بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  الهواتف)  عبر  األخبار 

السريعة    86.9 االستجابة  (أكواد  ثم   ،%QR Code  بلغت بنسبة  الرابعة  املرتبة  يف   (
 %.  1.5) بنسبة Augmented Reality%، وأخيًرا (تقنيات الواقع املعزز 61.9

وهو ما يعني االعتماد شبه الكامل للمؤسسات الصحفية على الوسائل اإللكترونية يف     
تسويق محتواها والوصول إلى جمهورها، ومن ثم حتقيق ربحية متكنها من االستمرار يف  

عليه   ركز  ما  وهو  اإلعالمية.  وظائفها  وحتقيق  أدوارها  يف Nilsson  51), (2001أداء 
قد غير  مج بني أكثر من وسيلة باالعتماد على التقنيات احلديثة  دراسته على فكرة أن الد
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اإلعالم   مفاهيم  املعلومات    التقليديمن  عن  باحثني  باعتبارهم  املستهلكني  إلى  والنظر 
واألخبار وهو يلبي لهم تلك احلاجة، وهو ما يعني الوصول إلى املستهلك بأفضل أسلوب  

ل فرصة  للوسيلة  يحقق  كما  احتياجاته،  من  يناسب  أكثر  عبر  التسويقية  أهدافها  تحقيق 
  وسيلة.

دراسة       ذهبت  استخدام   Horvitz  52), (2005كما  يف  والتوسع  الرقمنة  أن  إلى 
اإلنترنت جعل من املمكن نقل أي محتوى عبر أية قناة، فنحن نستخدم الهواتف املحمولة  

أجهز  تتيح  كما  الفيديوهات،  ومشاهدة  النصوص  وإرسال  الصور  الكمبيوتر  اللتقاط  ة 
باتت   اإلعالمية  الوسائل  أن  مجمله  يف  يعني  ما  وهو  واألرشفة؛  التسجيل  الشخصية 
مًعا يف شبكات  تتكامل  املتشابهة  الوسائل غير  تتسرب من سياقاتها األصلية، وأصبحت 

 متواصلة وفائقة.
 خــالل اجلمهــور إلــى املحتــوى الصــحفي مــن التــي يــتم مــن خاللهــا وصــول أكثــر الطــرق . 4

  املنصات املتعددة من وجهة نظر املبحوثني:
اجلمهور إلى املحتوى الصحفي  التي يتم من خاللها وصول ) أكثر الطرق6جدول رقم (

  املنصات املتعددة وفًقا لسنوات اخلبرة  خالل من

  سنوات 
  اخلبرة 

  الطرق 

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة   املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

عبر شبكات التواصل االجتماعي 
Social  

124  95.4  127 97.7  251 96.5  1.016 0.310 
غير  
 دالة 

 Organicعبر محركات البحث  
Search 

117 90.0  110 84.6  227 87.3  1.302 0.193 
غير  
 دالة 

أو الربط  Referralاإلحالة 
 Externalمبواقع أخرى 

Linking 
112  86.2  98 75.4  210 80.8  2.199 0.028 0.05 

 Directتقنية الوصول املباشر 
Traffic 

100 76.9  91 70.0  191 73.5  1.262 0.207 
غير  
 دالة 

 Email 86 66.2  103 79.2  189 72.7  2.362 0.018 0.05عبر البريد اإللكتروني 

 Newsالتنبيهات اإلخبارية  
Alerts  على سطح املكتب

للجوال أو األجهزة اللوحية  
وأجهزة احلاسب اآللي أو البريد 

 اإللكتروني

55  42.3  56 43.1  111 42.7  0.125 0.900  
غير  
 دالة 
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االجتماعي       التواصل  شبكات  (عبر  جاء  السابق:  اجلدول  من  يف  Socialيتضح   (
 خالل  اجلمهور إلى املحتوى الصحفي من التي يتم من خاللها وصول مقدمة أكثر الطرق

)  Organic Search%، ثم (عبر محركات البحث    96.5املنصات املتعددة بنسبة بلغت  
بلغت   بنسبة  الثانية  املرتبة  (إحالة  %  87.3يف  ثم   ،Referral    أخرى الربط مبواقع  أو 

External Linking  بلغت بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  الوصول    80.8)  (تقنية  ثم   ،%
بلغت  Direct Trafficاملباشر   بنسبة  الرابعة  املرتبة  يف  البريد    73.5)  (عبر  ثم   ،%

بلغت  Emailاإللكتروني   بنسبة  اخلامسة  املرتبة  يف  وأخيًرا    72.7)  (التنبيهات %، 
على سطح املكتب للجوال أو األجهزة اللوحية وأجهزة احلاسب   News Alertsاإلخبارية  

  %.  42.7اآللي أو البريد اإللكتروني) بنسبة 

النتائج     االستخدام    هذه  على  وتسويق    املتزايدتؤكد  نشر  يف  اإللكترونية  للوسائل 
االجتما التواصل  شبكات  مواقع  مقدمتها  ويف  أمزجة  املحتوى،  تغير  أيًضا  وتؤكد  عي. 

والقارئ   املستخدم  اجلمهور  اجلمهور    للمحتوىوتفضيالت  نوعية  لتغير  نظًرا  الصحفي 
الشباب. فئة  من  أكثره  أصبح  والذي  إليه    نفسه  أشار  ما   ,Henry Jenkins)وهو 

يف دراسته، فقد طور مفهوم السرد العابر للوسائل وقصد به تطوير املحتوى    53(2011
عبر قنوات متعددة، وهو يعني ببساطة تطويع املحتوى من منصة ألخرى يف إطار سردي  
إنتاج املحتوى ألكثر من منصة بشكٍل غير منعزل   أو هو مبعنى آخر:  ثراء وتعقيًدا،  أكثر 

نفس   يقرأ  أن  للمستخدم  ميكن  املحمول  بحيث  هاتفه  على  إشعار  يف  اخلبرية  القصة 
وتقرير مصور باملوقع اإللكتروني وتقرير مطول باجلريدة املطبوعة ويشعر يف كل مرة أنه  
تلك   وبحيث حتقق  واملشاركة.  التفاعل  على  قدرته  جانب  إلى  مضافة  قيمة  على  حصل 

للمستخدم   ثراء  أكثر  جتربة  الواحدة  القصة  من  املتعددة   Rich userاإلصدارات 
experience  التجارية اخلاصة باملؤسسة الصحفية، ويشعره يف  تزيد من والئه للعالمة

استقاء   يف  استخدمه  الذي  الوسيط  يحققها  مختلفة  إضافة  على  حصل  أنه  مرة  كل 
  . 54اخلبر

وقد أوضحت النتائج التفصيلية وجود اختالف يف النسب املئوية الستجابات املبحوثني      
 خالل اجلمهور إلى املحتوى الصحفي من التي يتم من خاللها وصول لطرقحول أكثر ا

  املنصات املتعددة وفقا لسنوات اخلبرة: 

   ترتفع نسبة (اإلحالةReferral    أو الربط مبواقع أخرىExternal Linking عند (
%)  75.4%،  86.2سنوات حيث جاءت النسب (  10سنوات عن أكثر من    10أقل من  
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قيمة   بلغت  حيث  إحصائًيا  دال  القيمة   2.199املحسوبة    zوالفارق  من  أعلى  وهي 
  %. 95اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة 

   البريد اإللكتروني أكثرEmailترتفع نسبة (عبر  سنوات عن أقل من   10من    ) عند 
%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت  66.2%،  79.2سنوات حيث جاءت النسب (  10

وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة    2.362املحسوبة    zقيمة  
 %.95بني النسبتني مبستوى ثقة  

مــن وجهــة نظــر  أكثــر الســمات املميــزة للمنصــات املســتخدمة يف نشــر املحتــوى الصــحفي . 5
 املبحوثني:
) أكثر السمات املميزة للمنصات املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي 7جدول رقم (

  وفًقا لسنوات اخلبرة 

  سنوات 
  اخلبرة 

  السمات 

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة   املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

استخدام ملفات 
  الفيديو 

 غير دالة  0.059 1.890  90.4 235  86.9 113  93.8  122

استخدام البث  
 املباشر 

 غير دالة  0.059 1.890  90.4 235  86.9 113  93.8  122

استخدام الـ  
 هاشتاجات 

 غير دالة  0.059 1.890  90.4 235  86.9 113  93.8  122

 0.05 0.017 2.396  89.2 232  84.6 110  93.8  122 التعليقات إتاحة 

استخدام الصور  
 والرسوم املتحركة 

 غير دالة  0.706 0.377  87.7 228  86.9 113  88.5  115

 غير دالة  0.193 1.302  87.3 227  84.6 110  90.0  117 استخدام الروابط 

استخدام ملفات 
 الصوت 

117  90.0  104 80.0  221 85.0  2.254 0.024 0.05 

استخدام  
 االنفوجرافيك 

118  90.8  101 77.7  219 84.2  2.887 0.004 0.01 

إتاحة البريد 
 اإللكتروني

 غير دالة  0.396 0.849  84.2 219  82.3 107  86.2 112

استخدام  
املعاجلات  

اجلرافيكية مع  
 الصور والرسوم 

 غير دالة  0.796 0.259  64.6 168  63.8 83  65.4  85
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التوسع يف املحتوى  
 النصي 

 غير دالة  0.897 0.129  64.2 167  64.6 84  63.8  83

استخدام الصور  
 والرسوم 

 غير دالة  1.000 0.000  50.0 130  50.0 65  50.0  65

 غير دالة  0.803 0.250  43.1 112  42.3 55  43.8  57 استخدام األلوان 

استخدام العناوين  
 الكبيرة 

 غير دالة  0.802 0.251  41.5 108  40.8 53  42.3  55

استخدام  
 اخللفيات امللونة 

 غير دالة  0.898 0.128  37.3 97  36.9 48  37.7  49
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املباشر      البث  واستخدام  الفيديو  ملفات  (استخدام  جاء  السابق:  اجلدول  من  يتضح 
واستخدام الـ هاشتاجات) يف مقدمة أكثر السمات املميزة للمنصات املستخدمة يف نشر  

بلغت   بنسبة  الصحفي  بنسبة   90.4املحتوى  الثانية  املرتبة  التعليقات) يف  (إتاحة  ثم   ،%
(استخدا  89.2بلغت   ثم  بلغت  %،  بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  املتحركة)  والرسوم  الصور  م 
%، ثم (استخدام   87.3%، ثم (استخدام الروابط) يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت  87.7

%، ثم (استخدام االنفوجرافيك    85.0ملفات الصوت) يف املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت  
ب السادسة  املرتبة  يف  اإللكتروني)  البريد  بلغت  وإتاحة  (استخدام   84.2نسبة  ثم   ،%

بلغت   بنسبة  السابعة  املرتبة  والرسوم) يف  الصور  مع  ثم  64.6املعاجلات اجلرافيكية   ،%
بلغت   بنسبة  الثامنة  املرتبة  النصي) يف  املحتوى  (استخدام 64.2(التوسع يف  وأخيًرا   ،%

  %. 37.3اخللفيات امللونة) بنسبة 

) من حيث االستخدام املتزايد  6ج باجلدول السابق (هذه النتائج تثبت ما ورد من نتائ    
مواقع  مقدمتها  ويف  احلديثة  االتصال  وسائل  توفرها  التي  للتقنيات  الواضح  والتوظيف 

دراسة نتائج  مع  أيًضا  وتتفق  االجتماعي.  التواصل   Elvira García de)  شبكات 
et.al. 2011) ,Torres55  االجتماعي   تطبيقات شبكات التواصل  والتي كشفت عن أن

تتميز بالسرعة يف نشر اخلبر واملعلومة أو استقبالها واالرتباط بها من خالل تقنية رمز  
واصل االجتماعي وخاصة موقع توتير   ."الهاشتاج" واملتاحة يف تطبيقات التَّ

أو       اإلمكانات  هذه  أن  املحتوى  كما  نشر  يف  املستخدمة  للمنصات  املميزة  السمات 
املتعددة، وهي    التي رصدتهاالصحفي   الدراسة هي ما تتميز به صحافة املنصات  نتائج 

األخبار   من  عاملًا  ميثل  متكامل  جسم  بناء  على  تعمل  فيه    News worldالتي  تتعدد 
اإلخبارية نفسها بني املنصات،   القصص وأمناطها ومنصات نشرها، حيث ال تعيد القصة 
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إمكاناته تستثمر  بأمناط  منصة  كل  يف  سردها  يتم  تفاعل  ولكن  من  يعمق  ومبا  ا، 
لكل 56اجلمهور يصلح  الذي  ما  مقدًما  يتطلب  التحريري  اإلنتاج  من  النوع  ذلك  ولعل   .

واملباشر   الواحد  فاخلبر  يحمل    Straight newsمنصة حتريرية،  الذي  اخلبر  وكذلك 
 instantوالتحليل الفوري    News with a twistتفاصيل متناقضة أو مثيرة للجدل  

analysis  ح للنشر على اإلنترنت، أما املطبوع فيصلح له املواد التي حتتوي حتليالت  يصل
"عمل    in-depth analysisعميقة   صحفًيا  عليه  يطلق  كان  ما  وهو  ورؤى  وخلفيات 

تنشر يف   يوم واحد ما دامت األخبار  املهم عمله يف  ولكنه اآلن أصبح من  الثاني"،  اليوم 
وقوعها الفيدي57حلظة  استخدام  وكذلك  األخبار  ،  لسرد  كمنصة  telling -storyو 

platform  على التركيز  فيه  يتم  إذ  التلفزيوني،  البث  وبني  بينه  الفارق  إدراك  يتطلب   ،
 On-demand web andسمة مشاهدة الفيديو عبر الويب أو املوبايل عند الطلب  

mobile viewingوليس يف للمستخدم  املناسبة  التوقيتات  إمكانية مشاهدته يف  أي   ، 
أوقات بث محددة على غرار البث التلفزيوني، وذلك باستخدام تقنية الفيديو عند الطلب  

video on demand VOD  حيث ينحو االجتاه العام إلنتاج فيديوهات للوب قصيرة ،
 .  58وخفيفة وسريعة

يف النسب املئوية الستجابات املبحوثني    اختالفوقد أوضحت النتائج التفصيلية وجود      
لسنوات   وفقا  الصحفي  املحتوى  نشر  يف  مستخدمة  منصة  لكل  املميزة  السمات  حول 

  اخلبرة: 

   سنوات حيث   10سنوات عن أكثر من    10ترتفع نسبة (إتاحة التعليقات) عند أقل من
سوبة  املح  z%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  84.6%،  93.8جاءت النسب (

النسبتني    2.396 بني  فارقة  عالقة  بوجود  املنبئة  اجلدولية  القيمة  من  أعلى  وهي 
 %.95مبستوى ثقة  

   من أقل  عند  الصوت)  ملفات  (استخدام  نسبة  من    10ترتفع  أكثر  عن   10سنوات 
النسب ( بلغت قيمة  80%،  90سنوات حيث جاءت  دال إحصائًيا حيث  والفارق   (%z 

من  2.254املحسوبة   أعلى  بني    وهي  فارقة  عالقة  بوجود  املنبئة  اجلدولية  القيمة 
 %. 95النسبتني مبستوى ثقة 

   من أقل  عند  االنفوجرافيك)  (استخدام  نسبة  من    10ترتفع  أكثر  عن   10سنوات 
%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  77.7%،  90.8سنوات حيث جاءت النسب (

z    املنبئة بوجود عالقة فارقة بني  وهي أعلى من القيمة اجلدولية    2.887املحسوبة
 %. 99النسبتني مبستوى ثقة 
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عناصــر تنافســية املحتــوى الصــحفي وفــق تكامــل املنصــات مــن الناحيــة التســويقية مــن  . 6
 وجهة نظر املبحوثني:

) عناصر تنافسية املحتوى الصحفي وفق تكامل املنصات من الناحية 8جدول رقم (

  التسويقية وفًقا لسنوات اخلبرة 

  برة سنوات اخل
  العناصر 

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة   املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

استخدام املنصات املتعددة 
 (النسخة الورقية، املوقع

اإللكتروني، تطبيقات املوبايل، 
واصل  منصات شبكات التَّ

االجتماعي) يف نشر املحتوى 
  الصحفي 

127 97.7   116 89.2  243 93.5  2.754 0.006 0.01 

استخدام الوسائط املتعددة 
 -الصوت   -(الرسوم املتحركة 

 الفيديو) مع املحتوى الصحفي 
125 96.2   116 89.2  241 92.7  2.140 0.032 0.05 

تسويق املحتوى الصحفي من 
خالل اإلعالن عنه بطرق 

 التسويق املختلفة
122 93.8  116 89.2  238 91.5  1.334 0.182 

غير  
 دالة 

استخدام العناصر التفاعلية  
استخدام النصوص  (

  –التحديث    –الفائقة  
 –البريد اإللكتروني  – األرشفة 

   التعليقات) مع املحتوى الصحفي 

123 94.6  111 85.4  234 90.0  2.476 0.013 0.05 

التكامل بني املنصات املتعددة 
املستخدمة يف نشر املحتوى 

 الصحفي 
113 86.9  97 74.6  210 80.8  2.513 0.012 0.05 

 260 130  130 جملة من سئلوا

 يتضح من اجلدول السابق: جاء استخدام املنصات املتعددة (النسخة الورقية، املوقع    
واصل التَّ شبكات  منصات  املوبايل،  تطبيقات  املحتوى   اإللكتروني،  نشر  يف  االجتماعي) 

الصحفي يف مقدمة عناصر تنافسية املحتوى الصحفي وفق تكامل املنصات من الناحية  
بلغت   بنسبة  اخلبرة  لسنوات  وفًقا  املتعددة  93.5التسويقية  الوسائط  استخدام  ثم   ،%

املتحركة   بنسبة    -  الصوت  - (الرسوم  الثانية  املرتبة  يف  الصحفي  املحتوى  مع  الفيديو) 
التسويق  92.7لغت  ب بطرق  عنه  اإلعالن  خالل  من  الصحفي  املحتوى  (تسويق  ثم   ،%

بلغت   بنسبة  الثالثة  املرتبة  يف  التفاعلية  91.5املختلفة)  العناصر  استخدام  ثم   ،%
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التعليقات) مع   –البريد اإللكتروني  –األرشفة  –التحديث  –(استخدام النصوص الفائقة 
%، وأخيًرا (التكامل بني املنصات  90.0عة بنسبة بلغت  املحتوى الصحفي يف املرتبة الراب

  %.80.8املتعددة املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي) بنسبة  

تشير هذه النتائج إلى أن أكثر عناصر تنافسية املحتوى هي املرتبطة بتحقيق التكامل      
مية حتول  الصحف يف نشر محتواها، وهو ما يؤكد أه  توظفهابني املنصات املتعددة التي  

وأن   املتعددة،  املنصات  صحافة  أو  التكاملية  الصحافة  من  النمط  هذا  إلى  الصحف 
للجمهور   توصيله  وقنوات  نشره  املستخدمة يف  الوسائل  بتعدد  مرتبطة  املحتوى  تنافسية 
املعني؛ وباالعتماد أيًضا وبشكٍل كبير على العناصر املرتبطة بالوسائل اإللكترونية، سواء 

ا  املوقع  السياق  كانت  يف  االجتماعي.  التواصل  شبكات  منصات  أو  للصحيفة  إللكتروني 
يتعلق   أحدهما  االتصالي؛  التكامل  لتوصيف  بعدين  إلى  الكندية  املوسوعة  تشير  نفسه 
باجلانب التقني، يتصل بالتكامل بني وسائل وتقنيات اإلعالم التقليدية وأشكال االتصال  

احل وشبكات  الرقمنة  أوجدتها  التي  أن  احلديثة  باعتبار  اقتصادي  الثاني  البعد  اسب؛ 
اإلعالم،  وسائل  ملكية  وتركز  الرقمنة،  مكونات  كل  تضم  اقتصادية  استراتيجية  التكامل 
من  مختلفة  أمناط  بتملك  اإلعالمية  للتكتالت  يسمح  مبا  التنظيمية  القواعد  وحترير 

  .59اإلعالم يف نفس السوق

املئوية الستجابات املبحوثني    النسبوقد أوضحت النتائج التفصيلية وجود اختالف يف      
حول عناصر تنافسية املحتوى الصحفي وفق تكامل املنصات من الناحية التسويقية وفقا 

 لسنوات اخلبرة: 

   10سنوات عن أكثر من    10ترتفع نسبة (استخدام املنصات املتعددة) عند أقل من 
%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  89.2%،  97.7اءت النسب (سنوات حيث ج

z    وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني    2.754املحسوبة
  %. 99النسبتني مبستوى ثقة 

   10سنوات عن أكثر من    10ترتفع نسبة (استخدام الوسائط املتعددة) عند أقل من 
%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  89.2%،  96.2سنوات حيث جاءت النسب (

z    وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني    2.140املحسوبة
 %. 95النسبتني مبستوى ثقة 

   10سنوات عن أكثر من    10ترتفع نسبة (استخدام العناصر التفاعلية) عند أقل من 
والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  %)  85.4%،  94.6سنوات حيث جاءت النسب (
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z    وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني    2.476املحسوبة
 %. 95النسبتني مبستوى ثقة 

  ترتفع نسبة (التكامل بني املنصات املتعددة املستخدمة يف نشر املحتوى) عند أقل من
%) والفارق 74.6%،  86.9(  سنوات حيث جاءت النسب  10سنوات عن أكثر من    10

القيمة اجلدولية    2.513املحسوبة    zدال إحصائًيا حيث بلغت قيمة   وهي أعلى من 
 %.95املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة  

األســباب التــي تــدفع املؤسســات الصــحفية بقــوة نحــو اســتخدام املنصــات املتعــددة يف نشــر  . 7
 بحوثني:املحتوى الصحفي من وجهة نظر امل

) األسباب التي تدفع املؤسسات الصحفية بقوة نحو استخدام املنصات  9جدول رقم (

  املتعددة يف نشر املحتوى الصحفي وفًقا لسنوات اخلبرة 

  سنوات اخلبرة 
  األسباب 

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 

  الداللة   املعنوية  zقيمة 
  %  ك   %  ك   %  ك 

منو وازدياد مستخدمي األخبار 
 غیر دالة  0.184 1.327   94.2 245   92.3 120   96.2 125  عبر اإلنترنت

 0.05 0.020 2.323   92.3 240   88.5 115   96.2 125 انخفاض مبيعات الصحف 

تراجع نسبة جمهور الصحف  
 الورقية 

125 96.2   115 88.5   240 92.3   2.323 0.020 0.05 

الشديدة بني الوسائل املنافسة 
اإلعالمية واالتصالية على موارد  

 اإلعالنات 
122 93.8   111 85.4   233 89.6   2.232 0.026 0.05 

ى تخفيض ميزانية  احلاجة إل
املؤسسة دون التأثير على تعدد  
املنصات اإلعالمية للمؤسسة 

 الواحدة 

 غیر دالة  0.086 1.715   80.4 209   76.2 99   84.6 110

 260 130  130 ئلواجملة من س

يف      اإلنترنت)  عبر  األخبار  مستخدمي  وازدياد  (منو  جاء  السابق:  اجلدول  من  يتضح 
بقوة نحو استخدام املنصات املتعددة يف    الصحفيةمقدمة األسباب التي تدفع املؤسسات  
بلغت   بنسبة  الصحفي  املحتوى  وتراجع    94.2نشر  الصحف  مبيعات  (انخفاض  ثم   ،%

بلغت   بنسبة  الثانية  املرتبة  يف  الورقية)  الصحف  جمهور  (املنافسة   92.3نسبة  ثم   ،%
املرتبة يف  اإلعالنات)  موارد  على  واالتصالية  اإلعالمية  الوسائل  بني  الثالثة    الشديدة 
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بلغت   على  89.6بنسبة  التأثير  دون  املؤسسة  ميزانية  تخفيض  إلى  (احلاجة  وأخيًرا   ،%
  %.  80.4تعدد املنصات اإلعالمية للمؤسسة الواحدة) بنسبة 

املحتوى       نشر  يف  املتعددة  للمنصات  الصحف  استخدام  أن  على  تدل  النتائج  هذه 
عل االعتماد  نحو  تدفع  وتسويقية،  وجودية  االجتماعي ضرورة  التواصل  مواقع شبكات  ى 

على   لالعتماد  اجلمهور  اجتاه  نتيجة  واإللكترونية؛  الورقية  الصحيفة  نسختي  بجانب 
الصحف   مبيعات  تراجعت  املقابل  ويف  األخبار؛  على  احلصول  يف  اإللكترونية  الوسائل 

يف مقدمتها وشركات اإلعالن إلى الوسائل األخرى و  املعلننيبشكٍل ملحوٍظ، ومن َثمَّ اجتاه  
ما  وهو  املحمولة.  الهواتف  وتطبيقات  االجتماعي  التواصل  شبكات  ومواقع  اليوتيوب 

فيسبوك   et.al. 2011) ,a de Torresí(Elvira Garc  60  دراسة   أبرزته  أن  من 
بهما   املتوفرة  نظًرا للخصائص  التطبيقات استخداًما للصحافة احلديثة  أكثر  وتوتير هم 

من  وعدد   جاذبية  أكثر  كانت  فيسبوك  موقع  املنشورة يف  الرسائل  وأن  فيهما،  املُشاركني 
موقع توتير؛ كما أن املواضيع التي نشرت يف موقع فيسبوك ارتبطت مبصدر اخلبر (موقع  

). حيث باتت املؤسسات الصحفية الكبرى تتسابق إلى تنويع  إلكتروني تابع لوكالة األنباء 
بحيث   محتواها  نشر  املحتوى  منصات  لذلك  للوصول  متعددة  منافذ  للمستخدمني  توفر 

عبر مختلف األجهزة الرقمية التي يستخدمونها، وقد أثرت تلك األمور يف إدارة العملية  
التحريرية نفسها، وتغير مراحلها وديناميتها، فبدًال من االرتباط مبواعيد الطباعة الثابتة،  

الدوارة التسليم  مبواعيد  يسمى  ما  هناك  عندما   بات  للجمهور  املحتوى  وصول  مبعنى 
يحتاجون املعلومة ومن خالل املنصة التي يفضلونها، األمر الذي يختلف عن السابق حيث  
ومن  محدد  وقت  يف  التلفزيوني  البرنامج  عرض  أو  اجلريدة  توزيع  اجلمهور  ينتظر  كان 

  .61خالل وسيط واحد

نسب املئوية الستجابات املبحوثني  اختالف يف ال  وجودوقد أوضحت النتائج التفصيلية      
يف   املتعددة  املنصات  استخدام  نحو  بقوة  الصحفية  املؤسسات  تدفع  التي  األسباب  حول 

 نشر املحتوى الصحفي وفقا لسنوات اخلبرة: 

 ) أكثر من    10) عند أقل من  انخفاض مبيعات الصحفترتفع نسبة  10سنوات عن 
%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  88.5%،  96.2سنوات حيث جاءت النسب (

z    فارقة بني    2.323املحسوبة بوجود عالقة  املنبئة  القيمة اجلدولية  أعلى من  وهي 
  %. 95النسبتني مبستوى ثقة 

 ) سنوات عن أكثر    10قل من  ) عند أتراجع نسبة جمهور الصحف الورقية ترتفع نسبة
(  10من   النسب  دال إحصائًيا حيث 88.5%،  96.2سنوات حيث جاءت  والفارق   (%
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وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة    2.323املحسوبة    zبلغت قيمة  
 %. 95فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة 

 ) نسبة  واالتترتفع  اإلعالمية  الوسائل  بني  الشديدة  موارد املنافسة  على  صالية 
من  اإلعالنات أقل  عند  من    10)  أكثر  عن  النسب    10سنوات  جاءت  حيث  سنوات 

وهي   2.232املحسوبة    z%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  %85.4،  93.8(
 %.95أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة  

إلــى أســلوب املحتــوى الصــحفي املنشــور مــن خــالل املنصــات املتعــددة نتائج تــأثير التحــول   . 8
 على مستقبل الصحافة من وجهة نظر املبحوثني:

) نتائج تأثير التحول إلى أسلوب املحتوى الصحفي املنشور من خالل 10جدول رقم (

  املنصات املتعددة على مستقبل الصحافة وفًقا لسنوات اخلبرة 

  سنوات اخلبرة 
  النتائج 

  10ن أقل م
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة   املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

توفير وسائل نشر غير تقليدية  
تستطيع الصحف من خاللها  

مخاطبة وتلبية احتياجات نوعية 
  القراء واملتابعني احلاليني 

128 98.5 120 92.3 248 95.4 2.360 0.018 0.05 

ُيفرز أشكاًال جديدة ملصادر دخل  
 حالية ومستقبلية للصحف 

122 93.8 120 92.3 242 93.1 0.488 0.626 
غير  
 دالة 

ُيبقي الصحافة يف موضع 
 املنافسة احلالية واملستقبلية

115 88.5 119 91.5 234 90.0 0.825 0.409 
غير  
 دالة 

ُيعطي الفرصة للصحف للوصول  
إلى اجلمهور احلالي من خالل  

وسائط غير تقليدية واسعة  
 االنتشار وسهلة الوصول إليها

120 92.3 111 85.4 231 88.8 1.770 0.077 
غير  
 دالة 

ُيعطي قيمة ومهنية للوسائط 
اجلديدة املستخدمة يف نشر 

 املحتوى الصحفي 
117 90.0 111 85.4 228 87.7 1.130 0.258 

غير  
 دالة 

ُيشكل دافًعا مستمًرا مع الصحف  
 لتطوير نفسها باستمرار

118 90.8 107 82.3 225 86.5 1.995 0.046 0.05 

الصحافة على  ُيبقي مفهوم 
املحتوى الصحفي وعدم قصره 

 على الوسيط الورقي املطبوع 
117 90.0 104 80.0 221 85.0 2.254 0.024 0.05 

 260 130  130 جملة من سئلوا
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يتضح من اجلدول السابق: جاء (توفير وسائل نشر غير تقليدية تستطيع الصحف من      
خاللها مخاطبة وتلبية احتياجات نوعية القراء واملتابعني احلاليني) يف مقدمة نتائج تأثير  

املحتوى   أسلوب  إلى  املتعددة على مستقبل   الصحفيالتحول  املنصات  املنشور من خالل 
%، ثم (ُيفرز أشكاًال جديدة ملصادر دخل حالية ومستقبلية   95.4الصحافة بنسبة بلغت  

%، ثم (ُيبقي الصحافة يف موضع املنافسة   93.1للصحف) يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت  
%، ثم (ُيعطي الفرصة للصحف    90.0احلالية واملستقبلية) يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت  

و خالل  من  احلالي  اجلمهور  إلى  وسهلة  للوصول  االنتشار  واسعة  تقليدية  غير  سائط 
%، ثم (ُيعطي قيمة ومهنية للوسائط    88.8الوصول إليها) يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت  

 87.7اجلديدة املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي) يف املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت  
باستمرار)   نفسها  لتطوير  الصحف  مع  دافًعا مستمًرا  (ُيشكل  ثم  السادسة %،  املرتبة  يف 

بلغت   وعدم   86.5بنسبة  الصحفي  املحتوى  على  الصحافة  مفهوم  (ُيبقي  وأخيًرا   ،%
  %.85.0قصره على الوسيط الورقي املطبوع) بنسبة 

دراسة       عليه  أكدت  ما  مع  النتائج  هذه  اجتاه   Alberto  62), (2008تتفق  أن  من 
حتدًيا   ميثل  محتواها  لنشر  الصحفية  املؤسسات  تستخدمها  التي  الوسائل  بني  التكامل 
املهارات   تعدد  من  درجة  إلى  التكامل  يتجه  جانب  فمن  التقليدية،  الصحفية  للممارسات 

السائد يف الوسيلة الواحدة، حيث يكون الصحفي مسئوًال عن   بخالف مفهوم التخصص
وإدخا احلقائق  منصات  جمع  عبر  املحتوى  وتوصيل  والصوت  الصور  وحترير  املحتوى  ل 

باتت ممتدة على   التي  اإلنتاج  وتيرة عملية  التكامل يسرع  متعددة؛ ومن جانب آخر، فإن 
املعايير الصحفية واإلجراءات  تثيره من تساؤالت بشأن  األربع وعشرين ساعة مبا  مدار 

يخلق  التكامل  فإن  ثالثة،  ناحية  ومن  كل   التحريرية؛  يف  السائدة  املمارسات  بني  صراًعا 
   (Kemboi Kap Telwa, 2016)منصة إعالمية حينما تعمل مًعا. كما أشارت دراسة

واإلعالم   63 التقليدية  اإلعالم  وسائل  بني  التكامل  من  مزيًدا  سيشهد  املستقبل  أن  إلى 
لذا فإن الباحث يرى أن النتيجة السابقة تؤكد أن املؤسسات الصحفية املصرية    .اجلديد

منصاتها   بني  التكامل  حتقيق  من  اإلفادة  لتحقيق  اجلهد  من  املزيد  بذل  إلى  مضطرة 
املتعددة حتى تستطيع املنافسة يف عصر أصبح يسمى بعصر صحافة املنصات املتعددة أو 

  الصحافة التكاملية.

النتائج التفصيلية وجود اختالف يف النسب املئوية الستجابات املبحوثني  وقد أوضحت      
حول نتائج تأثير التحول إلى أسلوب املحتوى الصحفي املنشور من خالل املنصات املتعددة 

  على مستقبل الصحافة وفقا لسنوات اخلبرة: 
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 مخاطبة خاللها  من  الصحف  تستطيع  تقليدية  غير  نشر  وسائل  (توفير  نسبة   ترتفع 
سنوات عن أكثر    10وتلبية احتياجات نوعية القراء واملتابعني احلاليني) عند أقل من  

(  10من   النسب  دال إحصائًيا حيث 92.3%،  98.5سنوات حيث جاءت  والفارق   (%
وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة    2.360املحسوبة    zبلغت قيمة  

 %. 95فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة 

   ترتفع نسبة (ُيشكل دافًعا مستمًرا مع الصحف لتطوير نفسها باستمرار) عند أقل من
%) والفارق 82.3%،  90.8سنوات حيث جاءت النسب (  10سنوات عن أكثر من    10

القيمة اجلدولية    1.995املحسوبة    zدال إحصائًيا حيث بلغت قيمة   وهي أعلى من 
 %.95ستوى ثقة  املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مب

   ترتفع نسبة (ُيبقي مفهوم الصحافة على املحتوى الصحفي وعدم قصره على الوسيط
سنوات حيث جاءت النسب   10سنوات عن أكثر من    10الورقي املطبوع) عند أقل من  

وهي أعلى   2.254املحسوبة    z%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  %80،  90(
 %.95بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة من القيمة اجلدولية املنبئة 

أثـــر اســـتخدام التكنولوجيـــا احلديثـــة يف إنتـــاج املحتـــوى الصـــحفي ملنصـــات متعـــددة مـــن  . 9
 وجهة نظر املبحوثني:

) أثر استخدام التكنولوجيا احلديثة يف إنتاج املحتوى الصحفي ملنصات  11جدول رقم (

  متعددة وفًقا لسنوات اخلبرة 

  سنوات اخلبرة 
  األثر

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة  املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

اجلمع بني منصات ورقية  
ورقمية حتت نفس العالمة  
  التجارية (اسم الصحيفة) 

130 100.0  122 93.8  252 96.9  2.867 0.004 0.01 

االهتمام باإلنتاج متعدد 
الوسائط وفق خصائص كل 

 منصة 
122 93.8  112 86.2  234 90.0  2.063 0.039 0.05 

بروز وظائف جديدة للقائم  
باالتصال داخل غرف األخبار 

 وتطور مهاراتهم
117 90.0  113 86.9  230 88.5  0.775 0.438 

غير  
 دالة 

استخدام تقنيات حديثة إلدارة 
 العمليات التحريرية 

113 86.9  114 87.7  227 87.3  0.186 0.852 
غير  
 دالة 
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العلو النسبي لقيمة اإلصدار 
 الرقمي يف مقابل الورقي

110 84.6  114 87.7  224 86.2  0.717 0.473 
غير  
 دالة 

التغيير يف البنية الشكلية لغرف 
 األخبار 

115 88.5  109 83.8  224 86.2  1.075 0.282 
غير  
 دالة 

استخدام نظم تقنية إلدارة 
 غرف األخبار

108 83.1  113 86.9  221 85.0  0.867 0.386 
غير  
 دالة 

تفعيل إدارة فعالة لتدفق  
 املحتوى بني املنصات

112 86.2  107 82.3  219 84.2  0.849 0.396 
غير  
 دالة 

استخدام أحد مناذج إدارة  
 املنصات املتعددة 

112 86.2  105 80.8  217 83.5  1.166 0.244  
غير  
 دالة 

 260 130  130 جملة من سئلوا

يتضح من اجلدول السابق: جاء (اجلمع بني منصات ورقية ورقمية حتت نفس العالمة     
التجارية "اسم الصحيفة") يف مقدمة أثر استخدام التكنولوجيا احلديثة يف إنتاج املحتوى  

بلغت   بنسبة  متعددة  ملنصات  الوسائط    96.9الصحفي  متعدد  باإلنتاج  (االهتمام  ثم   ،%
يف منصة)  كل  خصائص  بلغت    وفق  بنسبة  الثانية  وظائف    90.0املرتبة  (بروز  ثم   ،%

بنسبة   الثالثة  املرتبة  يف  مهاراتهم)  وتطور  األخبار  غرف  داخل  باالتصال  للقائم  جديدة 
%، ثم (استخدام تقنيات حديثة إلدارة العمليات التحريرية) يف املرتبة الرابعة    88.5بلغت  

اإلصدار الرقمي يف مقابل الورقي والتغيير  %، ثم (العلو النسبي لقيمة 87.3بنسبة بلغت 
%، ثم (استخدام 86.2يف البنية الشكلية لغرف األخبار) يف املرتبة اخلامسة بنسبة بلغت  

بلغت   بنسبة  السادسة  املرتبة  األخبار) يف  إلدارة غرف  تقنية  (تفعيل   85.0نظم  ثم   ،%
%، وأخيًرا   84.2ة بنسبة بلغت  إدارة فعالة لتدفق املحتوى بني املنصات) يف املرتبة السابع

  %. 83.5(استخدام أحد مناذج إدارة املنصات املتعددة) بنسبة 
املبحوثني يف اجلداول (     النتائج أكدتها جملة إجابات  ، 10،  9،  8،  7،  6،  5،  4هذه 

12 ،13 ،16 ،17 .(  

التفصيلية وجود اختالف يف النسب املئوية الستجابات املبحوثني    النتائجوقد أوضحت      
حول أثر استخدام التكنولوجيا احلديثة يف إنتاج املحتوى الصحفي ملنصات متعددة وفقا  

  لسنوات اخلبرة: 

  ترتفع نسبة (اجلمع بني منصات ورقية ورقمية حتت نفس العالمة التجارية) عند أقل
من    10من   أكثر  عن  (س  10سنوات  النسب  جاءت  حيث  %)  93.8%،  100نوات 
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قيمة   بلغت  حيث  إحصائًيا  دال  القيمة   2.867املحسوبة    zوالفارق  من  أعلى  وهي 
 %. 99اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة 

   ترتفع نسبة (االهتمام باإلنتاج متعدد الوسائط وفق خصائص كل منصة) عند أقل من
%) والفارق 86.2%،  93.8سنوات حيث جاءت النسب (  10كثر من  سنوات عن أ  10

القيمة اجلدولية    2.063املحسوبة    zدال إحصائًيا حيث بلغت قيمة   وهي أعلى من 
 %.95املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة  

األهداف االقتصادية التي تسعى الصحيفة لتحقيقها من خــالل تكامليــة الوســائل  . 10
 خدمة يف نشر املحتوى الصحفي من وجهة نظر املبحوثني:املست

) األهداف االقتصادية التي تسعى الصحيفة لتحقيقها من خالل تكاملية 12جدول رقم (

  الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي وفًقا لسنوات اخلبرة 

  سنوات اخلبرة 
  األهداف 

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة   املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

 0.394 0.852 95.0 247 93.8 122 96.2 125  رفع أرباح الصحيفة 
غير  
 دالة 

 0.001 0.000 3.839 94.6 246 89.2 116 100.0 130 تنويع مصادر دخل الصحيفة 

 0.392 0.855 90.8 236 92.3 120 89.2 116 زيادة املساحة اإلعالنية
غير  
 دالة 

تقليل تكاليف اإلصدار 
خالل توظيف الورقي من 

 الوسائط اإللكترونية
120 92.3 110 84.6 230 88.5 1.937 0.053 

غير  
 دالة 

رفع نسبة توزيع الصحيفة  
 ومتابعيها

106 81.5 117 90.0 223 85.8 1.949 0.051  
غير  
 دالة 

 260 130  130 جملة من سئلوا

يتضح من اجلدول السابق: جاء (رفع أرباح الصحيفة) يف مقدمة األهداف االقتصادية      
املحتوى   نشر  املستخدمة يف  الوسائل  تكاملية  لتحقيقها من خالل  الصحيفة  التي تسعى 

%، ثم (تنويع مصادر دخل الصحيفة)    95.0الصحفي وفًقا لسنوات اخلبرة بنسبة بلغت  
ب  بنسبة  الثانية  املرتبة  الثالثة    94.6لغت  يف  املرتبة  اإلعالنية) يف  املساحة  (زيادة  ثم   ،%

بلغت   الوسائط    90.8بنسبة  توظيف  من خالل  الورقي  اإلصدار  تكاليف  (تقليل  ثم   ،%
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%، وأخيًرا (رفع نسبة توزيع الصحيفة    88.5اإللكترونية) يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت  
  %. 85.8ومتابعيها) بنسبة 

لنتائج التفصيلية وجود اختالف يف النسب املئوية الستجابات املبحوثني  وقد أوضحت ا    
االقتصادية   األهداف  الوسائل   التيحول  تكاملية  خالل  من  لتحقيقها  الصحيفة  تسعى 

  املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي وفقا لسنوات اخلبرة: 

   10سنوات عن أكثر من    10ترتفع نسبة (تنويع مصادر دخل الصحيفة) عند أقل من 
%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  89.2%،  100سنوات حيث جاءت النسب (

z    وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني    3.839املحسوبة
  %.99.9النسبتني مبستوى ثقة 

ميـــة التـــي تســـعى الصـــحيفة لتحقيقهـــا مـــن خـــالل تكامليـــة الوســـائل األهـــداف اإلعال . 11
 املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي من وجهة نظر املبحوثني:

) األهداف اإلعالمية التي تسعى الصحيفة لتحقيقها من خالل تكاملية 13جدول رقم (

  الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي وفًقا لسنوات اخلبرة 

  رة سنوات اخلب
  األهداف 

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة   املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

   98.5 256  96.9 126  100.0 130  زيادة عدد القراء واملتابعني
2.012 

0.044 0.05 

تنويع وسائل النشر وهو ما  
ُيساعد على االنتشار الواسع 

 والسريع
128 98.5  117 90.0  245 94.2  

 
2.920 

0.003 0.01 

تعزيز تنافسية الصحيفة مع 
 الصحف األخرى 

120 92.3  117 90.0  237 91.2  
 

0.654 
0.513 

غير  
 دالة 

تقدمي محتوى صحفي يتوافق  
وخصائص الوسيلة التي يتم 

 النشر من خاللها 
117 90.0  114 87.7  231 88.8  

 
0.590 

0.555 
غير  
 دالة 

تقدمي محتوى يتناسب ونوعية  
 القراء واملتابعني احلاليني 

120 92.3  107 82.3  227 87.3  
 

2.417 
0.016 0.05 

 260 130  130 جملة من سئلوا

األهداف       مقدمة  يف  واملتابعني)  القراء  عدد  (زيادة  جاء  السابق:  اجلدول  من  يتضح 
اإلعالمية التي تسعى الصحيفة لتحقيقها من خالل تكاملية الوسائل املستخدمة يف نشر  

بلغت   بنسبة  اخلبرة  لسنوات  وفًقا  الصحفي  النشر    98.5املحتوى  وسائل  (تنويع  ثم   ،%
%، ثم    94.2الواسع والسريع) يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت    اراالنتشوهو ما ُيساعد على  
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%،   91.2(تعزيز تنافسية الصحيفة مع الصحف األخرى) يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت  
يف   خاللها)  من  النشر  يتم  التي  الوسيلة  وخصائص  يتوافق  صحفي  محتوى  (تقدمي  ثم 

بلغت   بنسبة  الرابعة  (تق  88.8املرتبة  وأخيًرا  القراء %،  ونوعية  يتناسب  محتوى  دمي 
  %. 87.3واملتابعني احلاليني) بنسبة 

وقد أوضحت النتائج التفصيلية وجود اختالف يف النسب املئوية الستجابات املبحوثني      
األهداف   الوسائل   اإلعالميةحول  تكاملية  خالل  من  لتحقيقها  الصحيفة  تسعى  التي 

  لسنوات اخلبرة:  املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي وفقا 

   10سنوات عن أكثر من    10ترتفع نسبة (زيادة عدد القراء واملتابعني) عند أقل من 
%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  96.9%،  100سنوات حيث جاءت النسب (

z    وهي أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني    2.012املحسوبة
  %. 95النسبتني مبستوى ثقة 

  ترتفع نسبة (تنويع وسائل النشر وهو ما ُيساعد على االنتشار الواسع والسريع) عند
من   من    10أقل  أكثر  عن  (   10سنوات  النسب  %)  90%،  98.5سنوات حيث جاءت 

قيمة   بلغت  حيث  إحصائًيا  دال  القيمة   2.920املحسوبة    zوالفارق  من  أعلى  وهي 
 %. 99تني مبستوى ثقة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسب

  من أقل  عند  احلاليني)  واملتابعني  القراء  ونوعية  يتناسب  (تقدمي محتوى  نسبة  ترتفع 
%) والفارق 82.3%،  92.3سنوات حيث جاءت النسب (  10سنوات عن أكثر من    10

قيمة   بلغت  حيث  إحصائًيا  اجلدولية 2.417املحسوبة    zدال  القيمة  من  أعلى  وهي 
 %.95ارقة بني النسبتني مبستوى ثقة  املنبئة بوجود عالقة ف

مـــــدى أهميـــــة حتقيـــــق التكامـــــل بـــــني املنصـــــات املتعـــــددة املســـــتخدمة يف نشـــــر املحتـــــوى  . 12
 الصحفي، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل تسويق الصحيفة من وجهة نظر املبحوثني:

) مدى أهمية حتقيق التكامل بني املنصات املتعددة املستخدمة يف نشر  14جدول رقم (

  توى الصحفي، باعتبار ذلك وسيلة من وسائل تسويق الصحيفة وفًقا لسنوات اخلبرة املح

  سنوات اخلبرة                         

  الرأي 

 اإلجمالي  سنوات 10أكثر من   سنوات 10أقل من 

  %  ك   %  ك   % ك 

  96.2 250  98.5 128  93.8 122  موافق

  3.8 10  1.5 2  6.2 8 محايد

  100.0 260  100.0 130  100.0  130 اإلجمالي 

   0.119الداللة =غير دالة   معامل التوافق=    0.053مستوى املعنوية=   1درجة احلرية =      3.744=2قيمة كا
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    ) يوافق  السابق:  اجلدول  من  أهمية حتقيق 96.2يتضح  مدى  على  املبحوثني  من   (%
التكامل بني املنصات املتعددة املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي، باعتبار ذلك وسيلة 

  %) منهم محايد لذلك.3.8من وسائل تسويق الصحيفة وفًقا لسنوات اخلبرة، بينما ( 

كا     قيمة  (  2وبحساب  (3.744بلغت   = حرية  درجة  عند  دالة  1)  غير  قيمة  وهي   ،(
وجود عالقة دالة إحصائًيا بني سنوات خبرة املبحوثني (أقل    عدمإحصائًيا. ويعني ذلك  

سنوات) ومدى أهمية حتقيق التكامل بني املنصات املتعددة    10سنوات، أكثر من    10من  
  ائل تسويق الصحيفة. املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي، باعتبار ذلك وسيلة من وس

،  Garrison & Dupagne(  64, (2003هذه النتيجة تتفق ونتائج دراسة الباحثني      
أن إلى  الدراسة  والتي متثلت يف    فقد ذهبت  التعدد  أهمية هذا  تدرك  التحريرية  الهيئة 

وبالرغم من  جلمع األخبار ودمجها من أكثر من مصدر.    Toolنظرتها إليه باعتباره أداة  
دراسة   أن    Rapp65), (2011أن  إلى  َفَرَض  توصلت  متعددة  ملنصات  الصحفي  العمل 

ت العمل الصحفي التقليدية، إال  مهام جديدة وأعباء إضافية على الصحفيني مقارنة ببيئا
املحتوى   جودة  حتسني  يف  جديدة  منصات  إلى  التوسع  لدور  تقديرهم  مينع  لم  ذلك  أن 

  .  املنشور 
مدى وجود التنســيق بــني القــائمني علــى إدارات (التحريــر، التســويق، اإلعــالن) لتحقيــق  . 13

ســويق التكامل بني الوسائل املستخدمة يف نشــر املحتــوى الصــحفي كهــدف مــن أهــداف ت
  الصحيفة من وجهة نظر املبحوثني:

) مدى وجود التنسيق بني القائمني على إدارات (التحرير، التسويق،  15جدول رقم (

اإلعالن) لتحقيق التكامل بني الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي كهدف من 

  أهداف تسويق الصحيفة وفًقا لسنوات اخلبرة 

  خلبرة سنوات ا                        

  املدى

 اإلجمالي  سنوات 10أكثر من   سنوات 10أقل من 

  %  ك   %  ك   % ك 

  49.2 128  59.2 77  39.2 51  أحياًنا 

  46.2 120  40.8 53  51.5 67 دائًما 

  4.6 12  0.0 0  9.2 12 ليس هناك أي تنسيق

  100.0 260  100.0 130  100.0  130 اإلجمالي 

   0.260معامل التوافق= 0.001الداللة = 0.000مستوى املعنوية=    2درجة احلرية =      18.915= 2قيمة كا
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%) من املبحوثني أنه أحياًنا يوجد تنسيق بني  49.2يتضح من اجلدول السابق: يرى (    
الوسائل  بني  التكامل  لتحقيق  اإلعالن)  التسويق،  (التحرير،  إدارات  على  القائمني 

 46.2لصحفي كهدف من أهداف تسويق الصحيفة، بينما (املستخدمة يف نشر املحتوى ا
%) منهم أنه ليس   4.6%) من املبحوثني يرى أنه يوجد تنسيق بينهم دائًما، وأخيًرا يرى (

  هناك أي تنسيق بينهم. 

)، وهي قيمة دالة إحصائًيا. 2) عند درجة حرية = (18.915بلغت (  2وبحساب قيمة كا
سنوات،    10بني سنوات خبرة املبحوثني (أقل من    ًياإحصائويعني ذلك وجود عالقة دالة  

سنوات) ومدى وجود التنسيق بني القائمني على إدارات (التحرير، التسويق،    10أكثر من  
التكامل بني الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي كهدف من  اإلعالن) لتحقيق 

 %.99.9أهداف تسويق الصحيفة عند مستوى ثقة  

أو أحياًنا) يتم يف إطار هذا تفيد هذه       النتائج أن هناك تنسيًقا (سواء بصورة دائمة 
) إدارات  على  القائمني  بني  بني  التحريرالتكامل  التكامل  لتحقيق  اإلعالن)  التسويق،   ،

الصحيفة. تسويق  أهداف  من  كهدف  املحتوى  نشر  يف  املستخدمة  الوقت    الوسائل  يف 
عوبات أمام أهمية تنويع املنصات وتكاملها ص  Quinn(  66, (2005أثارت دراسة  نفسه  

ترتبط بالتباين بني وجهة النظر اإلدارية والصحفية يف هذا الشأن بشكٍل يصل إلى تبادل  
املنصات   بني  التكامل  ترى  نظر  وجهة  بني  االنقسام  من  حالة  وجود  ظل  يف  االتهامات، 

ى فيه أداة من أجل صحافة  اإلعالمية املتعددة أداة لزيادة اإلنتاجية والتسويق، وأخرى تر 
دراسة   توصلت  كما  ملنصات    Huang & et. Al(  67, (2006أفضل.  العمل  أن  إلى 

من   محاط مبجموعة  أنه  عن  فضًال  التكوين،  مرحلة  يف  يزال  ال  متكامٍل  بشكٍل  متعددة 
توسيع  مع  املادية  وحقوقهم  الصحفيني،  مهارات  تطوير  يف:  أهمها  يتمثل  املخاوف 

ية نحو إنتاج الوسائط املتعددة، وجودة املحتوى، مع التأكيد على حاجة  تكليفاتهم الصحف
البصري   واإلنتاج  الكاميرا  استخدام  تشمل  اجلديدة  املهارات  من  ملجموعة  الصحفيني 
والكتابة   النقدي  التفكير  على  عالوة  الوقت،  وإدارة  احلديثة  التكنولوجيا  واستخدام 

اجلدوى املهنية التباع السياسات التكاملية وعلى صعيد آخر، شككت دراسات يف  اجليدة.  
أن   بني مفاده  رئيس  منطلق  من  وذلك  املحتوى،  نشر  يف  املستخدمة  املتعددة  املنصات 

تقسيم جهد الصحفي بني أكثر من منصة يزيد من األعباء امللقاة عليه مبا يف مجمله يؤثر  
  .Pavlik69), (2004و   68)Ursell, (2011على كفاءة األداء، ومنها دراسات 
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ــار  . 14 أشـــكال تكامـــل املنصـــات املتعـــددة وآليـــات توظيفهـــا يف نشـــر املحتـــوى الصـــحفي يف إطـ
  سعي الصحيفة لتسويق نفسها من وجهة نظر املبحوثني:

) أشكال تكامل املنصات املتعددة وآليات توظيفها يف نشر املحتوى  16جدول رقم (

  فًقا لسنوات اخلبرة الصحفي يف إطار سعي الصحيفة لتسويق نفسها و

  سنوات 
  اخلبرة 

  األشكال 

  10أقل من 
  سنوات 

  10أكثر من 
 سنوات 

 اإلجمالي 
  الداللة   املعنوية  zقيمة 

  %  ك   %  ك   %  ك 

اإلعالن عن املحتوى 
املنشور يف النسخ الورقية 

عن طريق املوقع  
اإللكتروني أو املنصات 

  اإللكترونية األخرى 

 غير دالة  0.256 1.136   91.9 239  90.0 117  93.8 122

اإلعالن عن املحتوى 
املنشور على املوقع  

اإللكتروني عن طريق 
املنصات اإللكترونية 

 األخرى 

 غير دالة  0.865 0.170   84.2 219  84.6 110  83.8  109

تنفيذ حمالت إعالمية 
مشتركة بني املنصات 

املتعددة عند تناول قضايا  
 معينة

115 88.5  97 74.6  212 81.5   2.872 0.004 0.01 

توجيه القراء إلى مطالعة  
املواد املنشورة على 

 املنصات األخرى 
 غير دالة  0.487 0.695   72.7 189  70.8 92  74.6 97

نشر املحتوى الصحفي 
على املنصات اإللكترونية  

أوًال ثم ُيعاد النشر يف 
 النسخة الورقية 

111 85.4  71 54.6  182 70.0   5.403 0.000 0.001 

اإلعالن عن املحتوى 
املنشور على املوقع  

اإللكتروني أو املنصات 
اإللكترونية األخرى عن  

 النسخ الورقية طريق 

 غير دالة  0.799 0.254   61.5 160  60.8 79  62.3 81

نشر املحتوى الصحفي يف 
النسخة الورقية أوًال ثم 
ُيعاد النشر على املنصات  

 اإللكترونية

56 43.1  72 55.4  128 49.2   1.981 0.048  0.05 

 260 130  130 جملة من سئلوا

يتضح من اجلدول السابق: جاء (اإلعالن عن املحتوى املنشور يف النسخ الورقية عن      
تكامل  أشكال  مقدمة  يف  األخرى)  اإللكترونية  املنصات  أو  اإللكتروني  املوقع  طريق 
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الصحيفة   سعي  إطار  يف  الصحفي  املحتوى  نشر  يف  توظيفها  وآليات  املتعددة  املنصات 
اخل لسنوات  وفًقا  نفسها  بلغت  لتسويق  بنسبة  املحتوى  91.9برة  عن  (اإلعالن  ثم   ،%

املنشور على املوقع اإللكتروني عن طريق املنصات اإللكترونية األخرى) يف املرتبة الثانية  
بني املنصات املتعددة عند تناول   مشتركة%، ثم (تنفيذ حمالت إعالمية 84.2بنسبة بلغت 

%، ثم (توجيه القراء إلى مطالعة املواد  81.5قضايا معينة) يف املرتبة الثالثة بنسبة بلغت  
%، ثم (نشر املحتوى    72.7املنشورة على املنصات األخرى) يف املرتبة الرابعة بنسبة بلغت  

املرتبة   يف  الورقية)  النسخة  يف  النشر  ُيعاد  ثم  أوال  اإللكترونية  املنصات  على  الصحفي 
نشور على املوقع اإللكتروني  %، ثم (اإلعالن عن املحتوى امل  70.0اخلامسة بنسبة بلغت  

أو املنصات اإللكترونية األخرى عن طريق النسخ الورقية) يف املرتبة السادسة بنسبة بلغت  
على    61.5 النشر  ُيعاد  ثم  أوال  الورقية  النسخة  الصحفي يف  املحتوى  (نشر  وأخيًرا   ،%

  %. 49.2املنصات اإللكترونية) بنسبة  

اإلعالن عن املحتوى املنشور يف النسخ الورقية عن طريق  تشير النتائج السابقة إلى أن "   
املنشور على   أو املنصات اإللكترونية األخرى"، و "اإلعالن عن املحتوى  املوقع اإللكتروني 

األخرى" يأتي يف مقدمة أشكال تكامل    اإللكترونية املوقع اإللكتروني عن طريق املنصات  
ملحتوى وبنسبة كبيرة، وهو ما يدل على القيمة املنصات املتعددة وآليات توظيفها يف نشر ا 

شبكات  منصات  مقدمتها  ويف  اإللكترونية  املنصات  تتبوؤها  أصبحت  التي  اإلعالمية 
التواصل االجتماعي. ويشير أيًضا إلى وجود تكامل يكاد يكون متكامًال خاصة مع مجيء  

يا معينة" يف املرتبة  "تنفيذ حمالت إعالمية مشتركة بني املنصات املتعددة عند تناول قضا
النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  هذه  الثالثة من إجابات وخيارات املبحوثني ألشكال التكامل؛  

)2014 ,(Mishra  70   والتي أشارت إلى أن الترويج املتبادل للمحتوى بني املنافذ اململوكة
شائًعا. أمًرا  أصبح  نفسه،  اإلعالمي  التكتل  دراسة   لنفس  إليه  ذهبت  ما  مع  تختلف  بينما 

Lin. 2013) ,Chen-(Chao  71  من وسائل ،  يف  تظهر  اجلديد  اإلعالم  وسائل  أن 
املحتوى،   وجودة  نوعية  حتسني  عن  بعيًدا  بحتة  جتارية  ألغراض  التقليدية  اإلعالم 

  وكمصدر للمعلومات وليس منشأً لألخبار أو معبًرا عن الرأي العام. 
وقد أوضحت النتائج التفصيلية وجود اختالف يف النسب املئوية الستجابات املبحوثني      

حول أشكال تكامل املنصات املتعددة وآليات توظيفها يف نشر املحتوى الصحفي يف إطار  

 سعي الصحيفة لتسويق نفسها وفقا لسنوات اخلبرة: 
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 ا ملتعددة عند تناول قضايا ترتفع نسبة (تنفيذ حمالت إعالمية مشتركة بني املنصات 
من   أقل  عند  من    10معينة)  أكثر  عن  النسب   10سنوات  جاءت  حيث  سنوات 

وهي   2.872املحسوبة    z%) والفارق دال إحصائًيا حيث بلغت قيمة  %74.6،  88.5(
 %.99أعلى من القيمة اجلدولية املنبئة بوجود عالقة فارقة بني النسبتني مبستوى ثقة  

 ُيعاد النشر يف ترتفع نسبة (نشر املح توى الصحفي على املنصات اإللكترونية أوال ثم 
من   أقل  عند  الورقية)  من    10النسخة  أكثر  عن  جاءت   10سنوات  حيث  سنوات 

) قيمة  54.6%،  85.4النسب  بلغت  حيث  إحصائًيا  دال  والفارق   (%z    املحسوبة
ال  5.403 بني  فارقة  عالقة  بوجود  املنبئة  اجلدولية  القيمة  من  أعلى  نسبتني  وهي 

 %.99.9مبستوى ثقة  

  على النشر  ُيعاد  ثم  أوال  الورقية  النسخة  يف  الصحفي  املحتوى  (نشر  نسبة  ترتفع 
سنوات حيث جاءت    10سنوات عن أقل من    10املنصات اإللكترونية) عند أكثر من  

) قيمة  43.1%،  55.4النسب  بلغت  حيث  إحصائًيا  دال  والفارق   (%z    املحسوبة
الق  1.981 من  أعلى  النسبتني  وهي  بني  فارقة  عالقة  بوجود  املنبئة  اجلدولية  يمة 

 %.95مبستوى ثقة  
مظاهر األمنوذج الــذي تســتخدمه املؤسســة يف إدارة غرفــة األخبــار حتــى حتقــق التكامــل  . 15

 بني املنصات املتعددة من وجهة نظر املبحوثني:
ار ) مظاهر األمنوذج الذي تستخدمه املؤسسة يف إدارة غرفة األخب17جدول رقم (

  حتى حتقق التكامل بني املنصات املتعددة وفًقا لنمط امللكية

  منط امللكية        

  النماذج 

  اإلجمالي  الوفد   اليوم السابع   املصري اليوم  األخبار   األهرام 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   % ك 

أمنوذج املنصات  

  املنعزلة  
57 100 61 100 0 0.0  0 0.0  0 0.0  118 45.4  

أمنوذج الوسائل 

 املتقاطعة 
0  0.0  0 0.0  44 100.0  0 0.0  41 100 85 32.7  

أمنوذج غرفة األخبار  

 املدمجة 
0  0.0  0 0.0  0 0.0  57 100 0 0.0  57 21.9  

 100 260 100 41 100 57 100 44 100 61 100  57 اإلجمالي 

 0.816معامل التوافق=    0.001الداللة =     0.000مستوى املعنوية=   8درجة احلرية =     000520.=2قيمة كا
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يتضح من اجلدول السابق: جاء (أمنوذج املنصات املنعزلة) يف مقدمة مظاهر األمنوذج      
الذي تستخدمه املؤسسة يف إدارة غرفة األخبار حتى حتقق التكامل بني املنصات املتعددة  

بلغت   الوسائل    45.4بنسبة  (أمنوذج  ثم  بلغت  املتقاطعة%،  بنسبة  الثانية  املرتبة  يف   (
  %.21.9(أمنوذج غرفة األخبار املدمجة) بنسبة  %، وأخيًرا 32.7

كا     قيمة  (  2وبحساب  (520.000بلغت   = حرية  درجة  عند  دالة  8)  قيمة  وهي   ،(
ومظاهر   امللكية  منط  سنوات  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  ذلك  ويعني  إحصائًيا. 

التكامل   حتقق  حتى  األخبار  غرفة  إدارة  يف  املؤسسة  تستخدمه  الذي  بني األمنوذج 
 %.99.9املنصات املتعددة عند مستوى ثقة 

األمنوذج الذي تستخدمه املؤسسة الصحفية يف إدارة غرف  تشير هذه النتائج إلى أن      
بصورة  -، يختلف باختالف منط ملكيتها  املتعددةاألخبار حتى حتقق التكامل بني املنصات  

بيئة العمل اجلديدة؛ فقد    واخلبرات املوجودة بها، ومدى قدرتهم على التكيف مع  -نسبية
أثبتت النتائج أن صحيفتي األهرام واألخبار تعتمدان على أمنوذج املنصات املنعزلة نظًرا  

و املؤسستني،  بهاتني  باالتصال  القائمني  من  الهائل  راسخة  للعدد  وقواعد  مناذج  سيطرة 
لكل   يةخاصة بالعمل يف كل مؤسسة صحفية، باإلضافة إلى هيمنة النسخة الورقية اليوم

أمنوذج   على  اليوم  واملصري  الوفد  صحيفتا  وتعتمد  املعنوية.  الناحية  من  ولو  صحيفة 
الوسائل املتقاطعة، وهما من الصحف التي تعتمد على عدد قليل من القائمني باالتصال،  
تعتمد   وأخيًرا؛  اإللكتروني.  واآلخر  الورقي  العمل  بني  الفصل  إلى  يعمدان  أنهما  إال 

، ورمبا يرجع ذلك إلى أن بداية بع على أمنوذج غرفة األخبار املدمجةصحيفة اليوم السا
القول الصحيفة كانت إلكترونية ثم أصدرت عنها نسخة ورقية. وهو ما يدفع البحث إلى  

اإلدارة  يف  كالسيكية  وقواعد  راسخ  إداري  تاريخ  لها  التي  الصحفية  املؤسسات  بأن 
وسري كامٍل  بشكٍل  حتولها  يصعب  قد  الرقمية    للتكيفٍع  التحريرية  االحتياجات  مع 

اجلديدة، حتى لو كان هذا التحول سيتم ببطء بالرغم من متتعها ببنى تنظيمية قوية قد 
متنحها قدرة على دراسة تلك التحوالت والولوج إليها بشكٍل سريٍع نظًرا حلتمية ذلك يف 

الكيان اإلداري  الوقت احلالي ومستقبًال. يف حني جند أن املؤسسات الصغيرة من ناحية  
يسهل عليها تنفيذ تلك التحوالت وابتكار أمناط صحفية من خاللها حتى    رمباالتحريري  

  وإن مت ذلك بشكٍل مرحلي. 

كما أن هذه النتائج والتنوع الظاهر يؤكد ما مت رصده من جتارب عملية يف عدة دول،      
النمسا   االتصاالت يف  مكتب  بدعم من  الباحثني  من    KommAustriaأجرى مجموعة 

للوقوف على النماذج الرئيسة لكيفية إدارة املنصات املتعددة داخل    201072دراسة عام  
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املنصات   إلدارة  رئيسة  مناذج  ثالث  لوجود  الدراسة  وتوصلت  اإلعالمية؛  املؤسسات 
اإلعالمية املتعددة الصادرة عن مؤسسة واحدة، هي: االندماج الكامل، الوسائل املتقاطعة،  

ا أوضح  73ملنعزلةاملنصات  كذلك   .2008) ,(Avilés & Carvajal74    بني االختالف 
تنتهجها   باستراتيجية  يرتبط  األول  بأن  املتكامل  واألمنوذج  املتقاطعة  الوسائط  أمنوذج 
فهو   التكاملي  األمنوذج  أما  الوسائط.  متعدد  محتوى  لتقدمي  االندماج  لتحقيق  املؤسسة 

ادية تذوب فيها احلدود التقليدية بني الوسائط يهدف إلى خلق ثقافة صحفية جديدة وأح 
  اإلعالمية، حيث يتم العمل على تقوية الهوية اإلخبارية للمؤسسة بني العاملني فيها. 

قسم       ثالث    Gottschalk75), (2010أيًضا  إلى  املنصات  متعددة  األخبار  غرف 
مستويات؛ املستوى األول: غرف األخبار ذات املنصات املتوازية حيث تعمل كل منها بشكٍل 
انعزالي دون أي قدر من التعاون؛ والثاني: املنصات العابرة للوسائط والتي تتمتع بقدر من  

راكمة يف العمل عبر أكثر منصة؛  التعاون يتراوح ما بني التعاون املحدود إلى بناء خبرة مت 
  والثالث: املنصات املتكاملة حيث يتم إدارة كافة العمليات التحريرية بشكٍل اندماجي كامل.

ويف رؤية مختلفة حول النماذج التي ترى يف حتقيق التكامل بني املنصات املتعددة هدًفا     
لتحقيقه، عرض   املؤسسات  تسعى  أن    č(Igor Vobi  67, (2009مثالًيا  يرى  أمنوذًجا 

تعدد املنصات ليس عملية عاملية خطية تقودها التكنولوجيا، وإمنا تتنوع مناذجه من دولة  
الصحفية   املؤسسات  إلدارة  رئيسني  أمنوذجني  إلى  وتوصل  ألخرى،  وسيلة  ومن  ألخرى، 

  ملنصاتها اإلعالمية، وهما: أمنوذج االندماج املتناثر، وأمنوذج الدوائر املتكاملة.  

دراسة       أن  غرف    Elisheva Klagsbrun77), (2014بينما جند  أن  إلى  توصلت 
األخبار الرقمية فقط تواجه صعوبات بسبب افتقادها بنية إدارية وثقافة مؤسسية تضمن  
املؤسسات  تتبعها  التي  االستراتيجيات  تقليد  إلى  تعمد  إلى  باإلضافة  جناحها كمؤسسة، 

  يد عن العمل يف اإلعالم اإللكتروني.  الطباعية الورقية املختلفة بالتأك
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اإلشــكاليات التــي ميكــن أن تواجــه املؤسســة الصــحفية يف ســعيها لتحقيــق التكامــل بــني  . 16
  الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي من وجهة نظر املبحوثني:

لتحقيق ) اإلشكاليات التي ميكن أن تواجه املؤسسة الصحفية يف سعيها 18جدول رقم (

  التكامل بني الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي وفًقا لسنوات اخلبرة 

  االستجابة            
  املتغيرات 

املتوسط   موافق  محايد  معارض
  احلسابي 

االنحراف 
  املعياري 

االستجابة  
*  

  %  ك   %  ك   %  ك 

تراجع االهتمام بثقافة 
التدريب يف املؤسسات 

الصحفية ولدى القائمني 
  باالتصال 

 موافق 0.564 2.82  90.4 235  1.2 3  8.5 22

القواعد الراسخة يف كل  
مؤسسة صحفية للعمل  

  الصحفي 
 موافق 700. 2.63  75.4 196  11.9 31  12.7 33

الفجوة بني حتديث اإلدارة  
  التقنيةالتحريرية والنظم 

 موافق 0.730 2.60  75.0 195  10.4 27  14.6 38

هيمنة النسخة الورقية 
اليومية من الناحية  
  التاريخية واملعنوية 

 موافق 0.730 2.57  70.8 184  15.0 39  14.2 37

طبيعة تنشئة القائمني 
باالتصال مهنًيا داخل  
  املؤسسات الصحفية 

 موافق 0.767 2.55  72.3 188  10.8 28  16.9 44

عدم وجود أهداف 
واستراتيجية مشتركة 
ومحددة بني مسؤولي 
التحرير يف املنصات 

  املتعددة لتحقيق التكامل

 موافق 0.844 2.46  69.2 180  7.7 20  23.1 60

تضخم العمالة يف  
  املؤسسات الصحفية 

 موافق 0.888 2.40  66.9 174  5.8 15  27.3 71

عدم وجود أهداف 
واستراتيجية مشتركة 
ومحددة بني إدارات  
(التحرير، التسويق، 
اإلعالنات) لتحقيق 

  التكامل

 موافق 0.894 2.38  65.8 171  6.2 16  28.1 73

وجود فجوة بني املحررين  
  الورقيني ومحرري الويب

 محايد  0.915 2.28  60.0 156  8.5 22  31.5  82

التنافس بني هذه الوسائل 
(املنصات املتعددة)  

  وبعضها البعض 
 محايد 0.919 2.28  60.4 157  7.7 20  31.9 83

عدم توافر التقنيات 
وامليزانيات الالزمة لتحقيق 

  التكامل
 محايد 0.937 2.25  59.6 155  6.2 16  34.2 89
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  االستجابة            
  املتغيرات 

املتوسط   موافق  محايد  معارض
  احلسابي 

االنحراف 
  املعياري 

االستجابة  
*  

  %  ك   %  ك   %  ك 

القصور النسبي يف دعم 
  إنتاج الوسائط املتعددة 

 محايد 0.929 2.23  56.9 148  8.8 23  34.2 89

ضعف كفاءة القائمني 
باالتصال على املنصات 
املتعددة لتحقيق التكامل  

  مع النسخة الورقية 

 محايد 0.901 2.08  45.0 117  18.5 48  36.5 95

عدم وجود حاجة أو أهمية 
من حتقيق التكامل من  

وجهة النظر املهنية 
  والتسويقية 

 محايد  0.953 1.86  39.2 102  7.7 20  53.1 138

  260 اإلجمالي 

يتضح من اجلدول السابق: استجابات املبحوثني حول اإلشكاليات التي ميكن أن تواجه      
املحتوى   نشر  املستخدمة يف  الوسائل  التكامل بني  لتحقيق  الصحفية يف سعيها  املؤسسة 
التدريب يف املؤسسات  الصحفي وفًقا لسنوات اخلبرة وقد جاء (تراجع االهتمام بثقافة 

القائمني  ولدى  األولي مبتوسط حسابي    الصحفية  املرتبة  وجاءت 2.82باالتصال) يف   ،
الثانية مبتوسط   املرتبة  للعمل الصحفي) يف  الراسخة يف كل مؤسسة صحفية  (القواعد 

، وجاءت (الفجوة بني حتديث اإلدارة التحريرية والنظم التقنية) يف املرتبة  2.63حسابي  
حسابي   مبتوسط  النسخة2.60الثالثة  (هيمنة  وجاءت  الناحية   ،  من  اليومية  الورقية 

حسابي   مبتوسط  الرابعة  املرتبة  يف  واملعنوية)  تنشئة  2.57التاريخية  (طبيعة  وجاءت   ،
مبتوسط   اخلامسة  املرتبة  يف  الصحفية)  املؤسسات  داخل  مهنًيا  باالتصال  القائمني 

، وجاءت (عدم وجود أهداف واستراتيجية مشتركة ومحددة بني مسؤولي 2.55حسابي  
حسابي التحر  مبتوسط  السادسة  املرتبة  يف  التكامل)  لتحقيق  املتعددة  املنصات  يف  ير 
مبتوسط  2.46 السابعة  املرتبة  يف  الصحفية)  املؤسسات  يف  العمالة  (تضخم  وجاءت   ،

إدارات  2.40حسابي   بني  ومحددة  مشتركة  واستراتيجية  أهداف  وجود  (عدم  وجاءت   ،
التك لتحقيق  اإلعالنات)  التسويق،  حسابي (التحرير،  مبتوسط  الثامنة  املرتبة  يف  امل) 

، وجاءت (وجود الفجوة بني املحررين الورقيني ومحرري الويب والتنافس بني هذه  2.38
املتعددة -الوسائل   حسابي   -املنصات  مبتوسط  التاسعة  املرتبة  يف  البعض)  وبعضها 

أو  2.28 ا  أهمية، وأخيًرا جاءت (عدم وجود حاجة  التكامل من وجهة  لنظر  من حتقيق 
  .1.86املهنية والتسويقية) مبتوسط حسابي 

تشير النتائج السابقة إلى أن "تراجع االهتمام بثقافة التدريب يف املؤسسات الصحفية     
املرتبة   يف  أتت  باالتصال"  القائمني  تواجه    األولىولدى  أن  ميكن  التي  اإلشكاليات  من 
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الوسائل التكامل بني  لتحقيق  الصحفية يف سعيها  املحتوى    املؤسسة  نشر  املستخدمة يف 
التي أكدت    Naila Hamdy& Phil J. Auter78), (2011وهو ما يختلف مع دراسة  

على أهمية التدريب عبر وسائل اإلعالم وأن مناهج التدريس تتناول بالفعل التغيرات التي  
حدثت نتيجة التكامل اإلعالمي حيث أوضحت أيًضا أنه يف الوقت الذي كان هذا األمر 

ضًرا لدى عينة املبحوثني من املهنيني واإلعالميني يف املجتمع األمريكي إال أنه لم يكن  حا
  واضًحا لدى عينة من املهنيني واإلعالميني يف مصر. 

"القواعد  ولعل      النتائج  و   الراسخةمجيء  الصحفي"  للعمل  صحفية  مؤسسة  كل  يف 
" هيمنة النسخة الورقية اليومية   "الفجوة بني حتديث اإلدارة التحريرية والنظم التقنية" و 

من الناحية التاريخية واملعنوية" و "طبيعة تنشئة القائمني باالتصال مهنًيا داخل املؤسسات 
 ,Lydia A. Miljan)دراسة  الصحفية " يف مقدمة هذه اإلشكاليات يختلف مع نتائج  

يستهدفون   79(2008 كانوا  الصحيفة  مالك  أن  من  الرغم  على  أنه  إلى  أشارت  والتي 
أن   إال  اإللكترونية  واملنصات  الورقية  النسخة  يف  باالتصال  القائمني  بني  التكامل 

  .الصحفيني متكنوا من احلفاظ على أدوارهم التقليدية

يف محاولتها    Groves  80), (2011مما توصلت إليه دراسة  كما تقترب هذه النتائج      
بني   التكامل  لتحقيق  الصحفية  املؤسسات  حتول  تعترض  التي  اإلشكاليات  استكشاف 
يبديها  التي  املقاومة  على  الدراسة  تركزت  وقد  املتعددة،  املنصات  وتوظيف  الوسائل 
النشر   وسرعة  الوقت  بضغوط  منها  كبير  جانب  يف  وارتبطت  التحول،  لهذا  الصحفيون 

بعمل القيام  دون  حتول  دراسة  التي  توصلت  كما  املطلوبة.  التحقق   ,Singer)يات 
للمؤسسة   81(2004 متعددة  منصات  إطالق  تعرقل  الثقافية  الصدامات  بعض  أن  إلى 

الواحدة، إذ تدفع بعض التباينات الثقافية الصحفيني إلى االمتناع عن االنخراط يف جهود  
سني قدراتهم املهنية، وهو هذا التعدد وإدارته بشكٍل تكاملي، رغم اقتناعهم بدوره يف حت

ما أرجعته إلى عزوفهم عن تبني األفكار املستحدثة ألسباب ثقافية أو الفتقادهم التدريب  
 الالزم.

دراسة       الدراسة    Jihyang. 2012) ,(Choi82وتوصلت  عينة  الصحفيني  أن  إلى 
قلقهم   عن  امل  بشكلٍ أعربوا  مسؤولياتهم  عن  الناجتة  اإلضافية  الضغوط  من  تعلقة  عاٍم 

بالتقارب، وأن لديهم رأًيا منقسًما حول تأثيرات التقارب على جودة األخبار؛ وأنهم مييلون  
واصل االجتماعي سيكون لها   إلى توقع أن التفاعالت املكثفة مع اجلماهير عبر وسائل التَّ
آثار إيجابية على أنشطة إعداد التقارير. كذلك أعرب املبحوثون عن قلقهم من تضاعف  

ياتهم جراء هذا التقارب أو التكامل املحتمل، وكذلك فيما يتعلق بجودة األخبار، إال  مسؤول
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أنهم أبدوا تفاؤلهم بشأن اآلثار اإليجابية التي ميكن أن حتدث جراء التفاعل مع اجلمهور  
عبر مواقع التواصل االجتماعي خاصة فيما يتعلق بالصحفيني العاملني يف الصحف التي  

مو على  حسابات  بغيرهم لها  مقارنة  االجتماعي  التواصل  الصحفيون كما    .اقع  مييل 
عواقب   إدراك  إلى  التقارب  أقسام  أو  مكاتب  لديها  التي  الصحف  شركات  يف  العاملون 
يف   العاملني  الصحفيني  من  أكثر  إيجابي  بشكٍل  االجتماعي  واصل  التَّ وسائل  مع  التقارب 

  الشركات التي ال متلك مثل هذه البنية.

فإ     أكبر  كذلك  كانت  الصحفية"  املؤسسات  العمالة يف  بـ"تضخم  املتعلقة  اإلشكاليات  ن 
القومية  الصحفية  للمؤسسات  التابعة  اإللكترونية  املنصات  يف  باالتصال  القائمني  لدى 
التقنيات وامليزانيات الالزمة لتحقيق  مقارنة بتلك احلزبية أو اخلاصة. وأن "عدم توافر 

القائ كفاءة  "ضعف  و  مع  التكامل"  التكامل  لتحقيق  املتعددة  املنصات  على  باالتصال  مني 
للعمل يف   املناسبة  الكفاءة  أصحاب  العاملني  اختيار  على ضرورة  تؤكد  الورقية"  النسخة 
املنصات الرقمية، وضرورة توفير امليزانيات والتقنيات الالزمة لتحقيق التكامل الالزم بني  

  .هذه املنصات

املبحوثني ومستوى اإلشكاليات التي ميكن أن تواجــه املؤسســة العالقة بني سنوات خبرة   . 17
الصــــحفية يف ســــعيها لتحقيــــق التكامــــل بــــني الوســــائل املســــتخدمة يف نشــــر املحتــــوى 

 الصحفي:
التي ميكن أن تواجه   املبحوثني ومستوى اإلشكاليات  العالقة بني سنوات خبرة  وحلساب 

لتحقيق   الصحفية يف سعيها  املحتوى    التكاملاملؤسسة  نشر  املستخدمة يف  الوسائل  بني 
الصحفي مت حساب الدرجة الكلية لكل املبحوثني على هذا املقياس، فنتج لدينا مقياس 

  ومت تقسيمه إلى ثالث مستويات على النحو التالي:  42: 14تراوحت درجاته بني 
  مرتفع.  42: 31متوسط // من   30: 22منخفض // من  21: 14من  -

ومستوى   املبحوثني  خبرة  سنوات  بني  العالقة  يوضح  التالي  التي  واجلدول  اإلشكاليات 
ميكن أن تواجه املؤسسة الصحفية يف سعيها لتحقيق التكامل بني الوسائل املستخدمة يف  

  نشر املحتوى الصحفي 
  سنوات اخلبرة               

  املستوي 

 اإلجمالي  سنوات 10أكثر من   سنوات 10أقل من 

  %   ك   %   ك   %  ك 

  62.3 162  66.2 86  58.5 76  مرتفع 

  34.2 89  30.8 40  37.7  49 متوسط 

  3.5 9  3.1 4  3.8  5 منخفض 

  100.0 260  100.0 130  100.0  130 اإلجمالي 
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 0.079الداللة =غير دالة معامل التوافق= 0.441مستوى املعنوية= 2درجة احلرية =  1.639= 2قيمة كا

بلغت    املستوىجاء   بنسبة  بنسبة  62.3(املرتفع)  (املتوسط)  ثم  وأخيًرا جاء %34.2،   ،%
  %.  3.5 بنسبة(املنخفض)  

كا السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة  أنها =2من اجلدول  وهى   1.639، وجد 
، مما يؤكد عدم وجود عالقة  0.05قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى املعنوية أقل من  

بني  إحصائًيا  تواجه  دالة  أن  ميكن  التي  اإلشكاليات  ومستوى  املبحوثني  خبرة  سنوات   
املحتوى   نشر  املستخدمة يف  الوسائل  التكامل بني  لتحقيق  الصحفية يف سعيها  املؤسسة 

  الصحفي. 
االستراتيجيات واإلجراءات التــي ميكــن أن تســتخدمها الصــحف لتحقيــق التكامــل بــني  . 18

  من وجهة نظر املبحوثني:  الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي
) االستراتيجيات واإلجراءات التي ميكن أن تستخدمها الصحف لتحقيق 19جدول رقم (

  التكامل بني الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي وفًقا لسنوات اخلبرة 

  االستجابة                       
  املتغيرات 

املتوسط   موافق  محايد  معارض
  احلسابي 

االنحراف 
  ملعياري ا

االستجابة  
*  

  %  ك   %  ك   %  ك 

التخطيط بصورة منتظمة لوضع 
مكانة للصحيفة إزاء منافسيها 
من الصحف ووسائل اإلعالم 

  األخرى 

 موافق 0.426 2.89  93.5 243  2.3 6  4.2 11

توفير التقنيات التكنولوجية التي 
تساعد القائمني باالتصال على 

حتقيق التكامل بني النسخة 
الورقية للصحيفة وموقعها 

اإللكتروني واملنصات اإللكترونية 
  يف نشر املحتوى الصحفي 

 موافق 0.467 2.88  94.2 245 0 0  5.8 15

تسهيل التواصل والتفاعلية بني  
الصحيفة وجمهورها بإطالق  
منصات جديدة للوصول إلى 

املستخدم، اعتماًدا على وسائل  
  اإلعالم الرقمي. 

 موافق  0.469 2.86  91.2 237  3.8 10  5.0 13

وضع استراتيجية واضحة 
للتنسيق املشترك بني إدارات  
  (التحرير والتسويق واإلعالن).

 موافق 0.529 2.84  91.5 238  1.2 3  7.3 19

عقد دورات تدريبية للمسؤولني 
عن إدارات (التحرير والتسويق 
واإلعالن) حول كيفية حتقيق 

  التكامل.

 موافق 0.534 2.83  90.8 236  1.9 5  7.3 19

 موافق 0.541 2.82  89.6 233  3.1 8  7.3 19وضع أهداف محددة لتحقيق 
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  االستجابة                       
  املتغيرات 

املتوسط   موافق  محايد  معارض
  احلسابي 

االنحراف 
  ملعياري ا

االستجابة  
*  

  %  ك   %  ك   %  ك 

االتصال التسويقي املتكامل بني  
(إدارات: التحرير والتسويق 
واإلعالن) ما من شأنه يعزز  

مكانتها لدى جمهورها ويزيد من  
  مبيعاتها ومن ثم أرباحها. 

وضع ضوابط أكثر مهنية الختيار  
  العاملني يف املنصات املتعددة. 

 موافق 0.580 2.82  90.8 236 0 0  9.2 24

رصد امليزانيات الالزمة لتحقيق 
التكامل بني النسخة الورقية 

للصحيفة وموقعها اإللكتروني  
واملنصات اإللكترونية يف نشر  

  املحتوى الصحفي. 

 موافق 0.562 2.82  90.8 236  0.8 2  8.5 22

رقمية لإلدارة  تعزيز نظم 
 موافق  0.563 2.80  87.3 227  5.0 13  7.7 20  التحريرية متعددة املنصات.

إبراز املسؤولية املهنية للصحيفة  
من خالل تسويق رسالتها  

اإلعالمية عبر االلتزام يف تقدمي  
محتواها الصحفي مببادئ  

ومواثيق الشرف اإلعالمية ومبا 
املهنية  ال يتناقض مع مسؤوليتها 

  املرتبطة بها. 

 موافق 0.600 2.79  88.5 230  1.9 5  9.6 25

وضع استراتيجية واضحة 
للتنسيق املشترك بني وسائل  

الصحيفة لنشر املحتوى  
  الصحفي. 

 موافق 0.606 2.78  87.3 227  3.1 8  9.6 25

االعتماد على قاعدة محررين  
مشتركة يف األقسام املختلفة  

واملنصات  ينتجون للموقع 
اإللكترونية والنسخة الورقية، 
  تخضع إلدارة حتريرية واحدة. 

 موافق 0.628 2.77  87.7 228  1.5 4  10.8 28

تعزيز مفهوم الصحفي الشامل،  
وتنشئة كادر صحفي متعدد  

  املهارات. 
 موافق 0.631 2.76  86.9 226  2.3 6  10.8 28

اختيار استراتيجية للرسالة 
اإلعالمية التي ينبغي للصحيفة 

تقدميها لتحقق األهداف املتوخاة  
وبصورة متناغمة ومتناسقة مع  

  بعضها، ومتنوعة جلمهورها. 

 موافق 0.634 2.75  86.2 224  3.1 8  10.8 28

  260  اإلجمالي 
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يتضح من اجلدول السابق: استجابات املبحوثني حول االستراتيجيات واإلجراءات التي      
املحتوى   الوسائل املستخدمة يف نشر  التكامل بني  لتحقيق  أن تستخدمها الصحف  ميكن 
مكانة  لوضع  منتظمة  بصورة  (التخطيط  جاء  وقد  اخلبرة  لسنوات  وفًقا  الصحفي 

سائل اإلعالم األخرى) يف املرتبة األولي مبتوسط  للصحيفة إزاء منافسيها من الصحف وو
التكنولوجية التي تساعد القائمني باالتصال على    التقنيات، وجاءت (توفير  2.89حسابي  

حتقيق التكامل بني النسخة الورقية للصحيفة وموقعها اإللكتروني واملنصات اإللكترونية  
الثانية مبتوسط ح املرتبة  الصحفي) يف  املحتوى  نشر  (تسهيل 2.88سابي  يف  وجاءت   ،

إلى  للوصول  جديدة  منصات  بإطالق  وجمهورها  الصحيفة  بني  والتفاعلية  التواصل 
حسابي  مبتوسط  الثالثة  املرتبة  يف  الرقمي)  اإلعالم  وسائل  على  اعتماًدا  املستخدم 

(التحرير  2.86 إدارات  بني  املشترك  للتنسيق  واضحة  استراتيجية  (وضع  وجاءت   ،
واإلعال حسابي  والتسويق  مبتوسط  الرابعة  املرتبة  يف  دورات  2.84ن)  (عقد  وجاءت   ،

تدريبية للمسؤولني عن إدارات (التحرير والتسويق واإلعالن) حول كيفية حتقيق التكامل) 
حسابي   مبتوسط  اخلامسة  املرتبة  لتحقيق  2.83يف  محددة  أهداف  (وضع  وجاءت   ،

لتسويق واإلعالن) ما من شأنه يعزز  االتصال التسويقي املتكامل بني (إدارات: التحرير وا
مهنية   أكثر  ووضع ضوابط  أرباحها،  ثم  ومن  مبيعاتها  من  ويزيد  جمهورها  لدى  مكانتها 
بني   التكامل  لتحقيق  الالزمة  امليزانيات  ورصد  املتعددة  املنصات  يف  العاملني  الختيار 

ن يف  اإللكترونية  واملنصات  اإللكتروني  وموقعها  للصحيفة  الورقية  املحتوى  النسخة  شر 
حسابي   مبتوسط  السادسة  املرتبة  يف  رقمية  2.82الصحفي)  نظم  (تعزيز  وجاءت   ،

، وجاءت 2.80لإلدارة التحريرية متعددة املنصات) يف املرتبة السابعة مبتوسط حسابي  
يف   االلتزام  عبر  اإلعالمية  رسالتها  تسويق  خالل  من  للصحيفة  املهنية  املسؤولية  (إبراز 

الص محتواها  مع تقدمي  يتناقض  ال  ومبا  اإلعالمية  الشرف  ومواثيق  مببادئ  حفي 
، وجاءت (وضع 2.79مسؤوليتها املهنية املرتبطة بها) يف املرتبة الثامنة مبتوسط حسابي  

استراتيجية واضحة للتنسيق املشترك بني وسائل الصحيفة لنشر املحتوى الصحفي) يف 
حسابي   مبتوسط  التاسعة  جاءت2.78املرتبة  وأخيًرا  للرسالة    ،  استراتيجية  (اختيار 

متناغمة   وبصورة  املتوخاة  األهداف  لتحقق  تقدميها  للصحيفة  ينبغي  التي  اإلعالمية 
  .2.75ومتناسقة مع بعضها، ومتنوعة جلمهورها) مبتوسط حسابي 

بها       قام  التي  الدراسة  نتائج  إليه  توصلت  ما  مع  الرؤى  هذه   David)تتفق 
2007). Domingo & et. Al  83  حيث أكدت على أن تعدد منصات توصيل املحتوى

أو  اإلنتاج  عمليات  بدمج  املتعلقة  اجلوانب  أما  السائدة،  التكامل  استراتيجية  هو  كان 
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والتي   الكبرى  املؤسسات  يف  أقل  بشكٍل  موجوًدا  كان  املهارات  متعددي  تدريب صحفيني 
مي ومفاهيمه، بخالف الصحف  ابتعدت عن القيام بتغييرات جذرية يف روتني العمل اليو 

وقد  االجتاه.  ذلك  يف  أكبر  خطوات  اتخذت  والتي  املحدودة  العمل  طواقم  ذات  املحلية 
يف:   تتمثل  التكاملية  للصحافة  محاور  أربعة  الدراسة  تعدد  حددت  التكاملي،  اإلنتاج 

  مهارات العاملني، تعدد منصات توصيل املحتوى، واجلمهور النشط. 
ــة بــــني ســــنوات خ  . 19 ــراءات التــــي ميكــــن أن العالقــ ــرة املبحــــوثني واالســــتراتيجيات واإلجــ بــ

ــوى  ــر املحتــ ــائل املســــتخدمة يف نشــ ــق التكامــــل بــــني الوســ تســــتخدمها الصــــحف لتحقيــ
 الصحفي:

وحلساب العالقة بني سنوات خبرة املبحوثني واالستراتيجيات واإلجراءات التي ميكن أن 
مة يف نشر املحتوى الصحفي  لتحقيق التكامل بني الوسائل املستخد  الصحفتستخدمها  
تراوحت    الدرجة مت حساب   مقياس  لدينا  فنتج  املقياس،  املبحوثني على هذا  لكل  الكلية 
  ومت تقسيمه إلى ثالث مستويات على النحو التالي. 42: 14درجاته بني 

  مرتفع   42: 31متوسط // من   30: 22منخفض // من  21: 14من 
املبحوثني   العالقة بني سنوات خبرة  التالي يوضح  واالستراتيجيات واإلجراءات واجلدول 

نشر   يف  املستخدمة  الوسائل  بني  التكامل  لتحقيق  الصحف  تستخدمها  أن  ميكن  التي 
  املحتوى الصحفي 

  سنوات اخلبرة               

  االستراتيجيات  

  واإلجراءات 

 جمالي اإل سنوات 10أكثر من   سنوات 10أقل من 

  %   ك   %   ك   %  ك 

  91.5 238  89.2 116  93.8 122  مرتفع 

  5.8 15  7.7 10  3.8  5 منخفض 

  2.7 7  3.1 4  2.3  3 متوسط 

  100.0 260  100.0 130  100.0  130 اإلجمالي 

 0.087التوافق=الداللة =غير دالة معامل  0.375مستوى املعنوية= 2درجة احلرية =  1.961= 2قيمة كا

) االجتاه  بلغت  املرتفعجاء  بنسبة  بنسبة  91.5)  (املتوسط)  ثم  جاء %2.7،  وأخيًرا   ،%
  %.  5.8(املنخفض) بنسبة 

كا السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة  أنها =2من اجلدول   وهى   1.961، وجد 
، مما يؤكد عدم وجود عالقة  0.05قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى املعنوية أقل من  

أن   ميكن  التي  واإلجراءات  واالستراتيجيات  املبحوثني  خبرة  سنوات  بني  إحصائًيا  دالة 
  تستخدمها الصحف لتحقيق التكامل بني الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى الصحفي. 

  



               165 

  فروض: ) نتائج اختبار صحة ال 2
األول  الصحف  الفرض  ملكية  منط  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد   :

وقنوات توصيل املحتوى إلى اجلمهور وعناصر تنافسيته وفق تكامل املنصات من الناحية 
  التسويقية.
منط ملكية الصحف وقنوات توصيل  بني العالقة لقياس بيرسون ارتباط معامل) 20جدول (

  املحتوى إلى اجلمهور وعناصر تنافسيته وفق تكامل املنصات من الناحية التسويقية 

  املتغيرات 

 عناصر تنافسيته وفق تكامل املنصات من الناحية التسويقية 

  القوة  االجتاه  االرتباط معامل
مستوى  

  املعنوية 
 الداللة 

منط ملكية الصحف وقنوات توصيل  

 املحتوى إلى اجلمهور  
 0.01  0.002 منخفضة  طردية   ** 0.192

إحصائًيا بني منط ملكية   دالة  ارتباطية عالقة  يلي: وجود  ما إلى  السابق اجلدول  يشير

الصحف وقنوات توصيل املحتوى إلى اجلمهور وعناصر تنافسيته وفق تكامل املنصات من 

(  ارتباط معامل بلغ  التسويقية حيث الناحية   وهي0.192بيرسون  عند   **)  دالة  قيمة 

 %.99مستوى ثقة 

الثاني التكامل  الفرض  بني مستوى حتقيق  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  توجد عالقة   :
  بني الوسائل واألهداف االقتصادية واملهنية للمؤسسات الصحفية املصرية، ومنط امللكية.

مستوى حتقيق التكامل بني الوسائل  بني العالقة لقياس بيرسون تباطار معامل) 21جدول (

  واألهداف االقتصادية واملهنية للمؤسسات الصحفية املصرية، ومنط امللكية 

  املتغيرات 

 منط امللكية

  القوة  االجتاه  االرتباط معامل
مستوى  

  املعنوية 
 الداللة 

مستوى حتقيق التكامل بني الوسائل  

واألهداف االقتصادية واملهنية 

 الصحفية املصرية  للمؤسسات

  0.05  0.043 منخفضة  طردية   * 0.130

وجود  ما إلى السابق اجلدول  يشير مستوى   دالة ارتباطية عالقة يلي:  بني  إحصائًيا 
واملهنية   االقتصادية  واألهداف  الوسائل  بني  التكامل  الصحفية  حتقيق  للمؤسسات 

قيمة دالة عند  *) وهي0.130بيرسون ( ارتباط معامل بلغ  املصرية، ومنط امللكية حيث
 %.95مستوى ثقة 
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من   :الثالث الفرض املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
خالل   من  املنشور  الصحفي  املحتوى  أسلوب  إلى  التحول  تأثير  لنتائج  رؤيتهم  حيث 

   نصات املتعددة على مستقبل الصحافة، وفًقا ملستوى اخلبرة.امل
) لقياس الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني من حيث  T.Testمت استخدام اختبار ( 

املنصات   خالل  من  املنشور  الصحفي  املحتوى  أسلوب  إلى  التحول  تأثير  لنتائج  رؤيتهم 

  . املتعددة على مستقبل الصحافة، وفًقا ملستوى اخلبرة

من حيث  نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  )22جدول (

رؤيتهم لنتائج تأثير التحول إلى أسلوب املحتوى الصحفي املنشور من خالل املنصات 

  املتعددة على مستقبل الصحافة، وفًقا ملستوى اخلبرة 

  ع  م  العدد   سنوات اخلبرة   املتغير
قيمة 

  (ت) 
  الداللة   املعنويةمستوى 

رؤيتهم لنتائج تأثير  

التحول إلى أسلوب 

املحتوى الصحفي  

املنشور من خالل 

املنصات املتعددة على 

  مستقبل الصحافة 

  10أقل من 

  سنوات 
130  9.67 0.761 

2.890 0.004 0.01  

  10أكثر من 

  سنوات 
130  9.31 1.206 

حيث      من  املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  وجود  إلى  "ت":  اختبار  تطبيق  نتائج  تشير 
املنصات   خالل  من  املنشور  الصحفي  املحتوى  أسلوب  إلى  التحول  تأثير  لنتائج  رؤيتهم 

من   أقل  اخلبرة  ذوي  لصالح  اخلبرة  ملستوى  وفًقا  الصحافة،  مستقبل  على   10املتعددة 
 %.99سنوات عند مستوى ثقة 

من   :الرابع  رض الف املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
  حيث رؤيتهم ألهمية حتقيق التكامل بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة. 

) لقياس الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني من حيث  T.Testمت استخدام اختبار ( 

  رؤيتهم ألهمية حتقيق التكامل بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة  
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من حيث  نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني ) 23جدول (

  رؤيتهم ألهمية حتقيق التكامل بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة 

  ع  م  العدد   سنوات اخلبرة   املتغير
قيمة 
  (ت) 

  الداللة   مستوى املعنوية

من حيث رؤيتهم  
ألهمية حتقيق التكامل  

  بني الوسائل 

  10أقل من 
  سنوات 

130  1.06 0.241 

  غير دالة   0.053 1.942

  10أكثر من 
  سنوات 

130  1.02 0.124 

من       املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  وجود  عدم  إلى  "ت":  اختبار  تطبيق  نتائج  تشير 
 حيث رؤيتهم ألهمية حتقيق التكامل بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املبحوثني من  :اخلامس الفرض
للتن سيق املشترك والتكامل بني الوسائل يف  حيث رؤيتهم ملدى وجود استراتيجية محددة 

  نشر املحتوى، وفًقا ملستوى اخلبرة. 

) لقياس الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني من حيث  T.Testمت استخدام اختبار ( 
نشر   الوسائل يف  بني  والتكامل  املشترك  للتنسيق  استراتيجية محددة  وجود  ملدى  رؤيتهم 

  املحتوى، وفًقا ملستوى اخلبرة. 
من حيث  نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  )24جدول (

رؤيتهم ملدى وجود استراتيجية محددة للتنسيق املشترك والتكامل بني الوسائل يف نشر  

  املحتوى، وفًقا ملستوى اخلبرة.

قيمة   ع  م  العدد   سنوات اخلبرة   املتغير

  (ت) 
  الداللة   مستوى املعنوية

حيث رؤيتهم ملدى من 

وجود استراتيجية  

محددة للتنسيق 

  املشترك 

  10أقل من 

  سنوات 
130  1.58 0.657 

  غير دالة  0.831 0.213
  10أكثر من 

  سنوات 
130  1.59 0.493 

من       املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  وجود  عدم  إلى  "ت":  اختبار  تطبيق  نتائج  تشير 
حيث رؤيتهم ملدى وجود استراتيجية محددة للتنسيق املشترك والتكامل بني الوسائل يف  

 نشر املحتوى، وفًقا ملستوى اخلبرة. 
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املبحوثني من  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات   :السادس الفرض
حيث رؤيتهم ألشكال التكامل التي يتم حتقيقها يف إطار سعي الصحف لتسويق محتواها،  

  وفًقا ملستوى اخلبرة. 

) لقياس الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني من حيث  T.Testمت استخدام اختبار ( 
رؤيتهم ألشكال التكامل التي يتم حتقيقها يف إطار سعي الصحف لتسويق محتواها، وفًقا 

  ملستوى اخلبرة. 
من حيث رؤيتهم نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني ) 25جدول (

  قها يف إطار سعي الصحف لتسويق محتواها، وفًقا ملستوى اخلبرة. ألشكال التكامل التي يتم حتقي 

قيمة   ع  م  العدد   سنوات اخلبرة   املتغير

  (ت) 
  الداللة   مستوى املعنوية

من حيث رؤيتهم  

ألشكال التكامل التي 

يتم حتقيقها يف إطار  

  سعي الصحف 

 1.353 12.32  130  سنوات 10أقل من 

2.038 0.043 0.05  

 1.836 11.91  130  سنوات 10أكثر من 

حيث      من  املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  وجود  إلى  "ت":  اختبار  تطبيق  نتائج  تشير 
رؤيتهم ألشكال التكامل التي يتم حتقيقها يف إطار سعي الصحف لتسويق محتواها، وفًقا 

 %.95سنوات عند مستوى ثقة  10ملستوى اخلبرة. لصالح ذوي اخلبرة أقل من 

داللة   :السابع الفرض ذات  فروق  من    إحصائيةتوجد  املبحوثني  درجات  متوسطات  بني 
  حيث رؤيتهم إلشكاليات حتقيق التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة. 

) لقياس الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني من حيث  T.Testمت استخدام اختبار ( 

  رؤيتهم إلشكاليات حتقيق التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة. 

من حيث  نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  )26جدول (

  برة. رؤيتهم إلشكاليات حتقيق التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخل

  ع  م  العدد   سنوات اخلبرة   املتغير
قيمة 

  (ت) 
  الداللة   مستوى املعنوية

رؤيتهم إلشكاليات 

حتقيق التكاملية بني 

  الوسائل

  10أقل من 

  سنوات 
130  32.24 6.289 

2.666 0.008 0.01  
  10أكثر من 

  سنوات 
130  34.56 7.695 
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حيث     من  املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  وجود  إلى  "ت":  اختبار  تطبيق  نتائج  تشير 
ذوي   لصالح  اخلبرة.  ملستوى  وفًقا  الوسائل،  بني  التكاملية  حتقيق  إلشكاليات  رؤيتهم 

 %.99سنوات عند مستوى ثقة  10اخلبرة أكثر من 

من  :الثامن الفرض املبحوثني  درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
رؤيتهم   الصحف    لالستراتيجياتحيث  تستخدمها  أن  ميكن  التي  املقترحة  واإلجراءات 

  لتحقيق التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة. 

ث  ) لقياس الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني من حيT.Testمت استخدام اختبار ( 
املقترحة التي ميكن أن تستخدمها الصحف لتحقيق الستراتيجيات واإلجراءات  رؤيتهم ل

  التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة 
من حيث  نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بني متوسطات درجات املبحوثني  )27جدول (

تستخدمها الصحف لتحقيق رؤيتهم لالستراتيجيات واإلجراءات املقترحة التي ميكن أن 

  التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة 

  ع  م  العدد   سنوات اخلبرة   املتغير
قيمة 

  (ت) 
  الداللة   مستوى املعنوية

رؤيتهم لالستراتيجيات 

واإلجراءات املقترحة 

التي ميكن أن 

  تستخدمها 

  10أقل من 

  سنوات 
130  39.81 5.500 

  غير دالة  0.337 0.962
  10من أكثر 

  سنوات 
130  39.04 7.274 

من       املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  وجود  عدم  إلى  "ت":  اختبار  تطبيق  نتائج  تشير 
ل رؤيتهم  الصحف    واإلجراءاتالستراتيجيات  حيث  تستخدمها  أن  ميكن  التي  املقترحة 

 لتحقيق التكاملية بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة.  

  :الدراسةالنتائج العامة  رابع عشر:

خلصت الدراسة احلالية إلى مجموعة من النتائج العامة ميكن اإلشارة إلى أهمها يف      
  مجموعة السطور التالية: 

عن   - عاٍم  بشكٍل  عبرت  قد  االتصالية  الوسائل  تكاملية  أن  إلى  الدراسة  نتائج  أوضحت 
التقارب والتشابك بني قنوات اإلعالم واالتصال املختلفة التقليدية واإللكترونية، "وهو ما 
الصحفية   املؤسسات  يف  وحتققه  حتقيقه  كيفية  حيث  من  دراسته  إلى  الباحثون  سعى 

و ذلك،  وأمناط  التحوالت  واإلعالمية،  نتيجة  برز  الذي  االهتمام  وهو  ونتائجه،  أسبابه 
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هذا  أحدثها  والتي  واإلعالمية  الصحفية  املؤسسات  داخل  العمل  بيئة  يف  حدثت  التي 
التكاملي، مثل   املكونات، واجلمع بني  االجتاه من االتصال  والتكامل بني  املحتوى،  رقمنة 

متعدد واحد  جهاز  يف  أداة  من  وعل84املهام"  أكثر  عنيت  .  فقد  أيًضا  متصل  صعيد  ى 
االستهالك   مستوى  على  واجلديد  التقليدي  اإلعالم  بني  بالتكامل  عديدة  دراسات 
اإلعالمي أو القائم باالتصال، أو ظهور أمناط جديدة مستحدثة من االتصال اإلعالمي 
الصحافة   وكذلك  املحمول  الهاتف  وصحافة  املواطن  وصحافة  الفيديو  صحافة  مثل 

  . 85التشاركية
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر أفراد العينة كانت وظائفهم تتعلق بالعمل الصحفي   -

اإللكتروني وخاصة اإلعالم اجلديد، سواء كانت هذه هي وظائفهم احلالية أو شغلوها يف 
أظهرته   ما  وهو  الوقت،  نفس  يف  عمل  من  أكثر  بني  يجمع  من  ومنهم  سابق،  وقت 

زيادة نوعية ومسميات الوظائف املتعلقة باملحتوى    إحصاءات جملة اإلجابات، حيث وضح
موقع  مدير  اجتماعي،  إعالم  محرر  إلكتروني،  (محرر  مثل:  اإللكتروني،  الصحفي 
إلكتروني، مسؤول خدمات تقنية، مدير محتوى إلكتروني، صحفي فيديو؛ وهكذا)، بينما  

ما أكدته نتائج   وهوتقلصت أدوار املحرر الصحفي التقليدي أو املحرر الصحفي الورقي.  
) نتائج جدول  أوضحت  احلالية، حيث  آثار  12الدراسة  من  أن  التكنولوجيا )  استخدام 

باالتصال   للقائم  جديدة  وظائف  (بروز  هو  متعددة  ملنصات  املحتوى  إنتاج  يف  احلديثة 
 . داخل غرف األخبار وتطور مهاراتهم)

ا - عبر  األخبار  مستخدمي  وازدياد  منو  أن  أيًضا  النتائج  مقدمة أثبتت  يف  يأتي  إلنترنت 
املتعددة يف نشر   املنصات  بقوة نحو استخدام  املؤسسات الصحفية  التي تدفع  األسباب 
ثم   الورقية،  الصحف  جمهور  نسبة  وتراجع  الصحف  مبيعات  انخفاض  ثم  املحتوى، 
وأخيًرا  اإلعالنات،  موارد  على  واالتصالية  اإلعالمية  الوسائل  بني  الشديدة  املنافسة 

إلى تخفيض ميزانية املؤسسة دون التأثير على تعدد املنصات اإلعالمية   جاءت احلاجة
الواحدة. فقد    للمؤسسة  يصللذا  خاللها  من  التي  الطرق  أكثر  أن  النتائج   أظهرت 

اجلمهور إلى املحتوى الصحفي جاء يف مقدمتها شبكات التواصل االجتماعي، ومحركات 
الروابط، أو  اإلحالة  واستخدام  وبالتالي    البحث يف جوجل،  اإللكتروني.  البريد  عبر  ثم 

فهي نتيجة تؤكد ما أثبتته نتائج الدراسة من اعتماد الصحف عينة البحث على الوسائل 
تستخدمها  التي  االتصالية  القنوات  أن  برز  حيث  املحتوى؛  توصيل  يف  اإللكترونية 

ونية  الصحف لتوصيل املحتوى منها إلى اجلمهور هي استخدام الصحف للنسخة اإللكتر 
يف   يليهما  ثم  االجتماعي،  التواصل  شبكات  مواقع  استخدام  ثم  اإللكتروني،  موقعها  أو 
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الترتيب استخدام الوسيط الورقي وتوزيع األخبار عبر الهواتف الذكية وأخيًرا استخدام 
السريعة   للمؤسسات QR Codeأكواد االستجابة  الكامل  االعتماد شبه  يعني  ؛ وهو ما 

اإللكترونية يف تسويق محتواها والوصول إلى جمهورها، ومن ثم  الصحفية على الوسائل  
  حتقيق ربحية متكنها من االستمرار يف أداء أدوارها وحتقيق وظائفها اإلعالمية. 

أن   -من واقع خبراتهم -أوضحته النتائج من أن أفراد عينة الدراسة يرون  يؤيد ذلك ما    -
املحتو نشر  يف  املستخدمة  املنصات  مييز  ما  الفيديو  أكثر  ملفات  (استخدام  هي:  ى 

واستخدام البث املباشر واستخدام الـ هاشتاجات) والتي جاءت يف مقدمة أكثر السمات 
%، ثم إتاحة التعليقات،  90.4املميزة للمنصات املستخدمة يف نشر املحتوى وبنسبة بلغت  

استخدام  ثم  الصوت،  ملفات  استخدام  ثم  املتحركة،  والرسوم  الصور  استخدام  ثم 
للوسائل  املتزايد  االستخدام  يؤكد  ما  وهو  اإللكتروني.  البريد  وإتاحة  االنفوجرافيك 
االجتماعي.   التواصل  املحتوى، ويف مقدمتها مواقع شبكات  اإللكترونية يف نشر وتسويق 
ويؤكد أيًضا تغير أمزجة وتفضيالت جلمهور املستخدم والقارئ للمحتوى الصحفي نظًرا  

 ه والذي أصبح أكثره من فئة الشباب.لتغير نوعية اجلمهور نفس

يرون    - العينة  أفراد  أن  النتائج  أظهرت  خبراتهم -كذلك  واقع  عناصر    -من  أكثر  أن 
املنصات   استخدام  هي  التسويقية  الناحية  من  املنصات  تكامل  وفق  املحتوى  تنافسية 

واصل   اإللكتروني، تطبيقات املوبايل، منصات شبكات املتعددة (النسخة الورقية، املوقع  التَّ
الصوت    -االجتماعي) يف نشر املحتوى، ثم استخدام الوسائط املتعددة (الرسوم املتحركة  

بطرق    - عنه  اإلعالن  خالل  من  الصحفي  املحتوى  تسويق  ثم  املحتوى،  مع  الفيديو) 
الفائقة   النصوص  (استخدام  التفاعلية  العناصر  استخدام  ثم  املختلفة،    –التسويق 

  التعليقات) مع املحتوى.  –البريد اإللكتروني   –األرشفة  –التحديث 

أيًضا أن نسبة   - النتائج  التكامل بني  96.2أثبتت  العينة يرون أهمية حتقيق  % من أفراد 
تسويق   وسائل  من  وسيلة  ذلك  باعتبار  املحتوى،  نشر  يف  املستخدمة  املتعددة  املنصات 

التكامل  الصحيفة، وأن هناك تنسيًقا (سواء بصورة دائمة أو أحياًنا) يت م يف إطار هذا 
الوسائل  بني  التكامل  لتحقيق  اإلعالن)  التسويق،  (التحرير،  إدارات  على  القائمني  بني 

 املستخدمة يف نشر املحتوى كهدف من أهداف تسويق الصحيفة.  
خالل   - من  املنشور  الصحفي  املحتوى  أسلوب  إلى  التحول  تأثير  بنتائج  يتعلق  فيما  أما 

مست  على  املتعددة  وسائل املنصات  توفير  النتائج:  هذه  مقدمة  يف  فجاء  الصحافة  قبل 
نشر غير تقليدية تستطيع الصحف من خاللها مخاطبة وتلبية احتياجات نوعية القراء 
واملتابعني احلاليني، ثم أنه ُيفرز أشكاًال جديدة ملصادر دخل حالية ومستقبلية للصحف،  
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وا احلالية  املنافسة  موضع  يف  الصحافة  ُيبقي  أنه  الفرصة  ثم  ُيعطي  أنه  ثم  ملستقبلية، 
االنتشار   تقليدية واسعة  إلى اجلمهور احلالي من خالل وسائط غير  للوصول  للصحف 
وسهلة الوصول إليها، ثم أنه ُيعطي قيمة ومهنية للوسائط اجلديدة املستخدمة يف نشر  
باستمرار نفسها  لتطوير  الصحف  مع  مستمًرا  دافًعا  ُيشكل  أنه  ثم  الصحفي،  ،  املحتوى 

الوسيط  على  قصره  وعدم  الصحفي  املحتوى  على  الصحافة  مفهوم  ُيبقي  أنه  وأخيًرا 
  الورقي املطبوع.

وأظهرت النتائج أن هناك العديد من اآلثار املترتبة على استخدام التكنولوجيا احلديثة   -
ورقمية   ورقية  منصات  بني  اجلمع  أهمها:  متعددة  ملنصات  الصحفي  املحتوى  إنتاج  يف 

الع نفس  وفق حتت  الوسائط  متعدد  باإلنتاج  واالهتمام  الصحيفة"،  "اسم  التجارية  المة 
خصائص كل منصة، وبروز وظائف جديدة للقائم باالتصال داخل غرف األخبار وتطور  

نتائج جدول (-مهاراتهم   آنًفا يف  ذكر  كما  تقنيات حديثة إلدارة  -)12وهو  واستخدام   ،
لقيمة   النسبي  والعلو  التحريرية،  والتغيير العمليات  الورقي،  الرقمي يف مقابل  اإلصدار 

يف البنية الشكلية لغرف األخبار، باإلضافة إلى استخدام نظم تقنية إلدارة غرف األخبار 
 واملنصات املتعددة.

خالل   - من  لتحقيقها  الصحيفة  تسعى  التي  واإلعالمية  االقتصادية  األهداف  وتنوعت 
فق ما أشارت إليه نتائج الدراسة؛ ومنها:  تكاملية الوسائل املستخدمة يف نشر املحتوى و

تقليل   اإلعالنية،  املساحة  زيادة  الصحيفة،  دخل  مصادر  تنويع  الصحيفة،  أرباح  رفع 
توزيع   نسبة  رفع  اإللكترونية،  الوسائط  توظيف  خالل  من  الورقي  اإلصدار  تكاليف 

وهو   النشر  وسائل  تنويع  واملتابعني،  القراء  عدد  زيادة  ومتابعيها،  ُيساعد الصحيفة  ما 
تقدمي  األخرى،  الصحف  مع  الصحيفة  تنافسية  تعزيز  والسريع،  الواسع  االنتشار  على 
محتوى   تقدمي  من خاللها،  النشر  يتم  التي  الوسيلة  وخصائص  يتوافق  محتوى صحفي 

 يتناسب ونوعية القراء واملتابعني احلاليني. 
توظيف  - وآليات  املتعددة  املنصات  تكامل  حتقيق  أشكال  أبرز  أن  املحتوى  كما  نشر  يف  ها 

يف   املنشور  املحتوى  عن  اإلعالن  نفسها:  لتسويق  الصحيفة  سعي  إطار  يف  الصحفي 
النسخ الورقية عن طريق املوقع اإللكتروني أو املنصات اإللكترونية األخرى، واإلعالن عن  
املحتوى املنشور على املوقع اإللكتروني عن طريق املنصات اإللكترونية األخرى، أو تنفيذ  

مالت إعالمية مشتركة بني املنصات املتعددة عند تناول قضايا معينة، وتوجيه القراء ح
 إلى مطالعة املواد املنشورة على املنصات األخرى. 
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األخبار  - غرف  إدارة  يف  الصحفية  املؤسسة  تستخدمه  الذي  األمنوذج  ملظاهر  وبالنسبة 
النتائج املتعددة، فقد أوضحت  املنصات  التكامل بني  أن: صحيفتي األهرام    حتى حتقق 

وتنظيم   منعزلة،  على غرف  باالعتماد  املنعزلة؛  املنصات  أمنوذج  على  تعتمدان  واألخبار 
الفني   الدعم  وخدمات  املعلومات  موارد  تشارك  مع  منصة،  لكل  مستقلة  وأقسام  إداري 
والتدريب، مع وحدة مركزية إلنتاج الفيديو والصور واجلرافيك. وتعتمد صحيفتا الوفد 

مفتوحة،  واملص واحدة  غرفة  على  باالعتماد  املتقاطعة؛  الوسائل  أمنوذج  على  اليوم  ري 
والرقمي،   للورقي  مستقلني  مسارين  يف  مشتركة  محررين  قاعدة  من  املحتوى  ويتدفق 
وأقسام حتريرية مشتركة حتت رئاسة حتريرية تنفيذية واحدة ومسارات متباينة لعمليات 

تن  حترير  رئاسة  حتت  والنشر  اليوم املراجعة  صحيفة  تعتمد  بينما  منصة.  لكل  فيذية 
غرفة   على  االعتماد  يف  يتمثل  الذي  وهو  املدمجة؛  األخبار  غرفة  أمنوذج  على  السابع 

مركزي    أخبار وديسك  والتحكم    Super Deskمفتوحة،  القيادة  مركز  بدور  يقوم 
Command-and-Control Center    ،ويدير سياسة عمل متسقة عبر كل املنصات

و عبر  ومسار  للنشر  مواد  تعد  مدمجة  وحدة  إلى  باإلضافة  والرقمي،  للورقي  احد 
 املنصات املتعددة الورقية والرقمية. 

أوضحت النتائج أن أهم اإلشكاليات التي ميكن أن تواجه املؤسسة الصحفية يف سعيها  -
االهتمام  تراجع  يف:  تتحدد  املحتوى،  نشر  املستخدمة يف  الوسائل  بني  التكامل  لتحقيق 

فة التدريب يف املؤسسات الصحفية ولدى القائمني باالتصال، القواعد الراسخة يف بثقا
والنظم   التحريرية  اإلدارة  حتديث  بني  الفجوة  الصحفي،  للعمل  صحفية  مؤسسة  كل 
للقائمني   املهنية  التنشئة  طبيعة  اليومية،  الورقية  للنسخة  املعنوية  الهيمنة  التقنية، 

، عدم وجود أهداف واستراتيجية مشتركة ومحددة  باالتصال داخل املؤسسات الصحفية
بني مسؤولي التحرير يف املنصات املتعددة أو بني إدارات (التحرير، التسويق، اإلعالنات)  
وإشكاليات  الصحفية  املؤسسات  يف  العمالة  تضخم  إلى  باإلضافة  التكامل،  لتحقيق 

 الهيكل الوظيفي.
أهم   - أن  النتائج  أظهرت  واكذلك  تستخدمها االستراتيجيات  أن  ميكن  التي  إلجراءات 

املحتوى نشر  يف  املستخدمة  الوسائل  بني  التكامل  لتحقيق  يف:  الصحف  تتلخص   ،
ووسائل  الصحف  من  منافسيها  إزاء  للصحيفة  مكانة  لوضع  منتظمة  بصورة  التخطيط 
على   باالتصال  القائمني  تساعد  التي  التكنولوجية  التقنيات  توفير  ثم  األخرى،  اإلعالم 

لتكامل بني النسخة الورقية للصحيفة وموقعها اإللكتروني واملنصات اإللكترونية  حتقيق ا
يف نشر املحتوى، وتسهيل التواصل والتفاعلية بني الصحيفة وجمهورها بإطالق منصات 
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جديدة للوصول إلى املستخدم اعتماًدا على وسائل اإلعالم الرقمي، ووضع استراتيجية  
إدا بني  املشترك  للتنسيق  محددة واضحة  وأهداف  واإلعالن)  والتسويق  (التحرير  رات 

لتحقيق االتصال التسويقي املتكامل بينها ما من شأنه يعزز مكانتها لدى جمهورها ويزيد  
 من مبيعاتها ومن ثم أرباحها.

ا فيما يتعلق باختبارات صحة الفروض فقد جات نتائجها كالتالي:  -  أمَّ
 توصيل إحصائًيا   دالة  ارتباطية عالقة  وجود وقنوات  الصحف  ملكية  منط  بني 

الناحية  من  املنصات  تكامل  وفق  تنافسيته  وعناصر  اجلمهور  إلى  املحتوى 
 التسويقية.

 الوسائل  دالة  ارتباطية عالقة وجود بني  التكامل  حتقيق  مستوى  بني  إحصائًيا 
 واألهداف االقتصادية واملهنية للمؤسسات الصحفية املصرية، ومنط امللكية.

 فرو إلى وجود  التحول  تأثير  لنتائج  رؤيتهم  حيث  من  املبحوثني  متوسطات  بني  ق 
مستقبل  على  املتعددة  املنصات  خالل  من  املنشور  الصحفي  املحتوى  أسلوب 

 سنوات. 10الصحافة، وفًقا ملستوى اخلبرة لصالح ذوي اخلبرة أقل من 
   حتقيق التكامل عدم وجود فروق بني متوسطات املبحوثني من حيث رؤيتهم ألهمية

 بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة. 
   عدم وجود فروق بني متوسطات املبحوثني من حيث رؤيتهم ملدى وجود استراتيجية

ملستوى   وفًقا  املحتوى،  نشر  يف  الوسائل  بني  والتكامل  املشترك  للتنسيق  محددة 
 اخلبرة. 

 التك ألشكال  رؤيتهم  حيث  من  املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  يتم  وجود  التي  امل 
لصالح  اخلبرة.  ملستوى  وفًقا  محتواها،  لتسويق  الصحف  سعي  إطار  يف  حتقيقها 

  سنوات. 10ذوي اخلبرة أقل من 
  وجود فروق بني متوسطات املبحوثني من حيث رؤيتهم إلشكاليات حتقيق التكاملية

 سنوات.  10بني الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة. لصالح ذوي اخلبرة أكثر من 
 و لعدم  رؤيتهم  حيث  من  املبحوثني  متوسطات  بني  فروق  الستراتيجيات  جود 

بني    واإلجراءات التكاملية  لتحقيق  الصحف  تستخدمها  أن  ميكن  التي  املقترحة 
 الوسائل، وفًقا ملستوى اخلبرة.
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