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ــه اإلعالمــي أحــد  ــا وســائل اإلعــالم للجمهــور، وتعــد وظيفــة الترفي ــي تقدمه ــوع الوظائــف املختلفــة الت  تتن
أهــم هــذه الوظائــف، إذ يتعــرض املتلقــون لوســائل اإلعــالم املختلفــة إلشــباع احتياجاتهــم؛ للترفيــه والتخلــص مــن 
ضغــوط احليــاة اليوميــة. وتختلــف وســائل اإلعــالم يف أليــات تقــدمي التجربــة الترفيهيــة ملتابعيهــا، بــل وأصبحــت 
الوســائل املختلفــة تتنافــس علــى حتقيــق هــذه الوظيفــة للجمهــور املســتهدف، وأصبحــت صناعــة الترفيــه 
اإلعالمــي صناعــة قائمــة بذاتهــا ومجــاًل رحًبــا لالســتثمارات اإلعالميــة، التــي تســتهدف جــذب اجلمهــور لهــا 
وإشــباع حاجاتــه للترفيــه واإلمتــاع عبــر املضامــن املختلفــة. وتتمثــل مشــكلة الدراســة احلاليــة يف رصــد مــدى 
ثــراء محتــوى املنصــات الرقميــة العربيــة التــي تقــدم خدمــات الفيديــو حســب الطلــب، وذلــك علــى مســتوى كل 
مــن طبيعــة املحتــوى الترفيهــي الــذي تقدمــه، واخلدمــات التــي تقدمهــا للمشــترك، ومــدى ثــراء املنصــة الرقميــة 
مــن حيــث اإلمكانيــات املتاحــة بــكل خدمــة مــن هــذه اخلدمــات. وذلــك مــن خــالل تطبيــق نظريــة الثــراء اإلعالمــي 
يف التحليــل الكيفــي لهــذه املنصــات الرقميــة. إذ أنــه وفًقــا لثــراء املنصــة العربيــة يف الشــكل، وطريقــة العــرض، 
ونوعيــة املحتــوى املقــدم فهــذا مــن شــأنه إقنــاع املســتخدمن بالشــتراك يف منصــة مــا دون غيرهــا. وتوصلــت 
ــدم أو  ــون املق ــى مســتوى املضم ــراء عل ــة يف مــدى الث ــا مختلف ــع مبزاي ــة تتمت ــى أن املنصــات الثالث الدراســة إل

اإلمكانيــات الفنيــة املتاحــة. 

اإلعالمي، منصة شاهد،  الثراء  الطلب،  الفیديو حسب  الرقمیة، خدمة  الفيديو  الدالة: منصات  الكلمات 
.Watch it منصة 

Mass Media present different functions for their audience and one of these 
functions is Media Entertainment which satisfy audiences` needs for relaxation 
and relief. Mass Media vary in ways they offer the Entertainment Experience 
to the Audience. The Entertainment function became a very important field 
for Investment which aims to attract audience and more followers especially 
via New Media. This study aims at monitoring the richness of Arab Digital 
video Platforms to know the different services they offer to Subscribers using 
Media Richness Theory to Analyze These Platforms in a Qualitative way. The 
Study comes to conclusion that the 3 platforms (shahid , Watch it and Wavo) 
have too many attributes which make them very rich platforms in content or in 
technical properties.  

Keywords: Digital Video Plat Forms, Video on Demand, Media Richness, 
Shahid, Watch it. 

ملخص الدراسة

Abstract
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الترفيه      وظيفة  وتعد  للجمهور  اإلعالم  وسائل  تقدمها  التي  املختلفة  الوظائف  تتنوع 
املختلفة إلشباع  اإلعالم  لوسائل  املتلقون  يتعرض  إذ  الوظائف،  هذه  أهم  أحد  اإلعالمي 
احتياجاتهم للترفيه والتنفيس عن أنفسهم والتخلص من ضغوط احلياة اليومية. وتختلف  

ت تقدمي التجربة الترفيهية ملتابعيها، بل وأصبحت الوسائل املختلفة  لياوسائل اإلعالم يف أ
الترفيه   صناعة  وأصبحت  املستهدف،  للجمهور  الوظيفة  هذه  حتقيق  على  تتنافس 
اإلعالمي صناعة قائمة بذاتها ومجاًال رحًبا لالستثمارات اإلعالمية التي تستهدف جذب 

  بر املضامني املختلفة.  ع عاجلمهور لها وإشباع حاجاته للترفيه واإلمتا

ومما ساعد على تزايد أهمية هذه الوظيفة ظهور وسائل اإلعالم اجلديد والتي تسابقت   
التي حتققها   املختلفة  واألدوار  الوظائف  لتحقيق  التقليدية؛  اإلعالم  وسائل  مع  للتنافس 

وا االجتماعية،  التنشئة  التثقيف،  (اإلخبار،  مثل  للجمهور  التقليدية  لترفيه).  الوسائل 
اإلعال وسائل  للجمهور،  وبرزت  الترفيهية  التجربة  لتقدمي  املختلفة  بأدواتها  اجلديد  م 

مدفوعة   ترفيهية  خدمات  تقدمي  مقابل  للربح  الوسائل  هذه  على  القائمون  وسعى 
للمستهلكني ممن يرغبون يف احلصول على جتارب ترفيهية متنوعة وفريدة ومختلفة عما  

  اإلعالم األخرى.  يقدم لهم من خالل وسائل 

قض   القضايا  وتعد  من  واحدة  والقدمي  اجلديد  اإلعالم  بني  التكامل  أو  التعارض  ية 
أثارت   التي  تزال-اجلدلية  احلقل   -وال  بهذا  واملهتمني  واالتصال  اإلعالم  علماء  اهتمام 

الشأن اجتاهان: أحدهما: يرى أن اإلعالم اجلديد هو  املهم، حيث يبرز يف هذا  املعريف 
فيإعال يكون  لن  الذي  املستقبل  الورقية،  م  (الصحيفة  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  مكان  ه 

والراديو التقليدي، والتليفزيون). والثاني: يرى إمكانية التعايش جنًبا إلى جنب بني جميع 
تاريخ   امتداد  واالتصال قدميها وحديثها، وذلك على غرار ما حدث على  مناذج اإلعالم 

وإن أثر فيه على نحٍو متفاوت بني وسيلة   م يلِغ اجلديد القدمي كلًياهذه الوسائل، حيث ل
  ).  11،10، ص 2014وأخرى. (نصير صالح 
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تقدمي    حاولت  التي  اجلديد  اإلعالم  أدوات  أحد  الرقمية)  التليفزيونية  (املنصات  وتعد 
نفسها كمنصات بديلة عن التليفزيون التقليدي، واستطاعت أن تضع معايير جديدة للبث  

محتوى جديد للمضمون املقدم عبر هذه املنصات. وتنافست  التليفزيوني تتمثل يف شكل و
تشجع   حتى  املنصات،  من  غيرها  عن  ومتميز  فريد  محتوى  لتقدمي  املختلفة  املنصات 
الطلب   والدفع مقابل احلصول على خدمة مشاهدة حسب  بها  املستهلك على االشتراك 

واملكان   الوقت  يف  إعالنية  فواصل  وعبر  دون  املشترك  به  يرغب  ذكي  الذي  جهاز  أي 
عربية   لعروض  احلصري  البث  على  احلصول  يف  تتسابق  املنصات  هذه  وباتت  ميتلكه. 
وأجنبية تغري من خاللها املستخدمني لالشتراك يف املنصة واحلصول على أكبر عدد من  

  املشتركني.  

  ) اإلنترنت  عبر  الترفيه  خدمات  تقدمي  فإن  مثل online Entertainmentوبهذا   (
هولو  Netflix"نتفلكس"    ،Hulu  وأمازون  ،Amazon    الطريقة فقط  ليس  غيرت  قد 

التي يتم بها استهالك البرامج التليفزيونية وإمنا أيًضا من يخلق املضامني لهذه املنصات.  
)Corfield. 2017, p12  .(  

تي تتنافس مع أبرز  وجتدر اإلشارة إلى ظهور العديد من املنصات التليفزيونية العربية ال 
تق خالل  من  العربي  املشاهد  جلذب  األجنبية  هذه املنصات  مييز  عربي  مضمون  دمي 

املنصات إلى جانب املضامني األجنبية التي حتصل هذه املنصات على حق الشراء والبث  
العربية إلنتاج العديد من األعمال املخصصة للعرض على  لها، بل وسعت بعض املنصات  

وف التقليدي املنصة فقط،  الشكل  ونوعية محتوى مختلف عن  املنصات شكل  رضت هذه 
اعت للمشاهدة تختلف عن أمناط  الذي  وأمناًطا  أوجدت عاداٍت  كما  املشاهدون،  اد عليه 

  املشاهدة التقليدية. 

  ):VODخدمات بث الفيديو عبر الطلب (
ها طلب  ) باخلدمة التي تتيح للمستخدمني من خاللVODيعرف الفيديو حسب الطلب (   

 ) من خالل  لتشغيل Serverالفيديوهات  املرن  بالتحكم  ويستمتعون  وقت  أي  يف  معني   (
  VOD)، كما تتيح خدمة  VCRالفيديو أو املحتوى كما كان يتيحه جهاز الفيديو قدًميا (

مكان   كل  يف  املنتشرين  خالل  للمستخدمني  من  الفيديو  ملفات  يف  بفاعلية  التحكم 
)Remote Serverيو حسب الطلب ميكن للعمالء أن يطلبوا خدمة الفيد  )، ومن خالل

 Video Cassetteأنواًعا مختلفة من اخلدمات والوظائف التي يتيحها جهاز الفيديو ( 
Recorder  مثل: إيقاف التشغيل (Pause  وعمل ،Fast Forward   ) .للمحتوىFeng 

et. al 2006, pp 391. 396(  
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والبث   VODو حسب الطلب  ني الفيدي) الفرق ب (Darwich2017 ,p 16كما أوضح    
حيث ميكن اعتبار أن هناك نوعني من البث التليفزيوني    Live- Streamingاملباشر   

باالعتماد على مصدر الفيديو ووقت التسجيل وهذان النوعان هما: الفيديو حسب الطلب  
VOD: Video on Demand  املباشر والبث   ،Live Streaming    يصف حيث 

ال حسب  ( الفيديو  تسجيله  VODطلب  مت  فيديو  بث  يتم  خالله  من  الذي  السيناريو   (
بينما (  الذي لم يخزن  Live-Streamingمسبًقا جلهاز كمبيوتر أخر،  الفيديو  ) يصف 

  مسبًقا يف أرشيف ما وإمنا يتم تسجيله وقت البث.  

) يعد محتوى يتم بثه من طرف واحد إلى  VODالفيديو حسب الطلب (   كما أن خدمة  
ويبث للعديد   Single Server)حيث يتم إرسال هذ الفيديو من مشغل واحد (  مجموعة

) فمن الشائع أنه  Live-Streamingمن املشاهدين مثل اليوتيوب. بينما البث املباشر (
يتم من خالل إطار (جماعة جلماعة مشابهة)؛ وذلك للقضاء على احلاجة ملشغل خارجي  

External Server    ا يحدث عندما البث من شخص ألخر هو موأفضل مثال على حالة
)، كما أن هناك مثال أخر للبث املباشر تقوم  Skypeيجري شخصان محادثة فيديو مثل (

كما يحدث عندما يتم    One to Many Streamingد من املتلقني  به جهة واحدة للعدي
التليفزيون   محطات  مثل  املشاهدين  من  للعديد  يبث  واحد  مصدر  كاميرا/  استخدام 

  ) (Darwich 2017 ,p 16باشر. امل

 ) محتوى  Kaysen 2015ويوضح  ملشاهدة  النماذج  من  عدد  بني  التفرقة  ميكن  أنه   (
الختالف طريقة الدفع لالشتراك يف احلصول على    ) وفًقا VODالفيديو حسب الطلب (

  هذه اخلدمة: 

منوذج   - 1 هناك  إلى    SVODحيث  يترجم   Subscription Video onوالذي 
Demand  ا منوهذا  ومقدم   لنوع  املشترك  بني  االتفاق  على  يقوم  االشتراك 

اخلدمة مينح من خالله املستهلك حق الوصول للخدمة ليتمكن من املشاهدة دون 
باستمرار  حدود،   يتجدد  والذي  الشهري  االشتراك  عبر  اخلدمات  هذه  وتعمل 

اخلدمة  مقدم  أو  الشركة  يجعل  ما  وهو  املشترك،  يلغيها  حتى  تلقائي  وبشكٍل 
شاهد  ح "نتفلكس"،  مثل:  املستهلكني.  على  احلفاظ  على    Wavoو  VIPريًصا 
  .  Watchitو

2 - ) خدمة  هTVOD :Transactional Video on Demandوهناك  ويف  ذه  ) 
اخلدمة لن يتكلف املشترك أي شٍئ لكي يشترك باخلدمة ولكن باملقابل سوف يدفع  
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ترت التي  وهي  يشاهده،  الذي  املحتوى  على  يتوقف  معني  باألفالم مبلغ  غالًبا  بط 
  .  Apple I Tunesوأيًضا املسلسالت وحتديًدا الرياضة واألحداث الرياضية مثال 

   ) خدمة  املTVODوحتاول  على  احلفاظ  مغرية  )  أسعار  توفير  خالل  من  ستهلكني 
 Pay Perللمضمون الذي يختاره املستهلك. (وهي تساوي خدمة الدفع مقابل املشاهدة  

view PPV (  

): وهو منوذج  Advertising Video on Demand:AVODخدمة (كما توجد   - 3
به مجاًنا مع   الذي يرغب  املحتوى  للمستخدمني ميكن من خالله مشاهدة  مجاني 

. Youtubeاهدة اإلعالنات التي تعرض من خالل هذا املحتوى مثل:  ضرورة مش
للـ  AVODوتعد خدمة (  )  Over The Top Content(  OTT) منوذج جتاري 

هذ علوتعتمد  اخلدمة  من  ه  وذلك  اإلعالنات  من  املستهدف  للجمهور  الوصول  ى 
القنوات   ملشاهدة  املتأصلني  املستخدمني  عن  البيانات  قاعدة  استغالل  خالل 

  . Youtubeباشرة عبر  امل
يدفع   -4 حيث  سبق،  مما  مختلطة  مناذج  تقدم  التي  اخلدمات  من  مناذج  وهناك 

معني أو جزء من املحتوى املختار،  املستهلك اشتراك شهري يتيح له الوصول ملحتوى  
أو   املحتوى  معينة من  أجزاء  تدفع ملشاهدة  تكاليف إضافية  يكون هناك  ولكن قد 

 األحداث. حتى 
الطلب    "نتفلكس"   منصة وتعد     حسب  الفيديو  خلدمات  األجنبية  املنصات  أشهر  من 

األق إلرسال  األمريكي  البريد  مكتب  استخدام  وهي  أساسية  بفكرة  بدأت  راص والتي 
) العمالء..ولقدDVDالرقمية  إلى  القدمية    )  التقنية  هذه  تهذيب  يف  (نتفلكس)  جنحت 

التي كانت تعتمد عليها إلى تقنية متطورة وحديثة وذلك من خالل مزج عناصر موجودة  
إنتاج   يف  (نتفلكس)  تبدأ  أن  فقبل  جذرية.  أخرى  تطورات  مع  املحتوى  توزيع  يف  مسبًقا 

استع  فقد  األصلية  ( برامجها  الرقمية  باألقراص  اDVDانت  ملحتوى  والبرامج )  ألفالم 
  ). Osur 2016,p2التليفزيونية وأعطت العمالء طريقة جديدة للحصول عليها. (

إن     القول  وميكن  كتليفزيون؟  "نتفلكس"  خدمة  اعتبار  ميكن  هل  هنا  التساؤل  ويكمن 
" الذي يتميز  Livenessرة  "نتفلكس" ال تعد بشكٍل واضٍح بًثا تليفزيونًيا، حيث إن "املباش

التليفز وتعرف  بها  األولى.  سنواته  يف  وخاصة  الوسيلة  لهذه  أساسية  خاصية  تعد  يون 
يف  كما  اإلنترنت  عبر  بث  وليس  "تليفزيون"  أنها  على  ضمني  بشكٍل  نفسها  "نتفلكس" 

  . )Jenner 2018,p4,5"اليوتيوب". (
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ا احلال مع غيرها من خدمات كم–وتعد "نتفلكس" خدمة تعتمد على االشتراك الشهري    
VOD-  يلغوا ال  حتى  بالعمالء  االحتفاظ  هو  األساسي  الهدف  أن  يعني  ما  وهو   ،

اشتراكهم، والطريقة لعمل ذلك هو عمل اقتراحات باملشاهدة مخصصة بشكٍل فردي لكل 
مح للمشاهدين  يقدموا  حتى  وذلك  يف مستخدم؛  يظهر  ما  وهو  أكبر  بشكٍل  متاح  توى 

مسمى حتت  املحتوى  … Suggestion for(   املنصة  توفر  "نتفلكس"  يجعل  ما  وهو   (  .
  ). Jenner 2017, p308الذي يحافظ على املشاهدين متحمسني ملدة أطول. (

(شاهد)  وتعد     الطلب  منصة  حسب  الفيديو  خدمات  يف  شهرة  األكثر  العربية  املنصة 
حتت    2020ناير  ي  16عادت منصة شاهد لالنطالق بشكٍل جديٍد كلًيا منذ  العربية إذ  

وقتنا"، انتماؤنا..وهذا  "العروبة  كلًيا   شعار  اجلديد  شاهد  منصة  إطالق  حفل  وخالل 
الهدف من إطالق   MBCأوضح الشيخ "وليد اإلبراهيمي" رئيس مجلس إدارة مجموعة  

  منصة "شاهد" وهو ما ظهر كما يلي: 
أم اليوم  اال"نحن  مع  األولي  التأسيس  بعملية  شبيهة  جديدة  انطالقة  يف  ام  ختالف 

اال هذه  عناصر  املنافسة..أبرز  وحجم  زمام  الظروف  أخذ  أوًال:  هي  اجلديدة  نطالقة 
إنتاج أفالم، ومسلسالت، ومحتوى إعالمي  للعالم عبر  املبادرة إليصال قصصنا وروايتنا 

يف   االنتشار  على  قادرة  عاملية  يف نوعي مبواصفات  تدريجًيا  واإلسهام  اخلمس  القارات 
ال الصورة  اتغيير  الترفيه  وتعزيز حضورنا على خارطة  منطقتنا  لعاملي، وهذا نمطية عن 

عبر   إليه  نصبو  ما  خبرات  MBC Studiosحتديًدا  من  واالستفادة   ،MBC   اإلنتاجية
واعتماد التكنولوجيا املتطورة وشراكاتنا..وهذا ما نسعى إليه اليوم عبر شاهد". (الشيخ 

  ).  2020وليد اإلبراهيمي، يناير
  " حقبومتثل  والعروض  شاهد"  اإلنتاجات  من  بعدد  وذلك  الرقمي  الترفيه  من  جديدة  ة 

برميير   (شاهد  مسمى  حتت  احلصرية  العروض  بني  تتنوع  وهي  Premiereوالتي   (
اخلاصة بالعروض األولى التي تضم أفالًما وبرامج ومسلسالت يف عرض أول وحصري  

أوريج (شاهد  األصلية  العروض  بني  وما  "شاهد"،  منصة  والتي Originalsنالز  على   (
تشمل نخبة من األفالم اخلاصة واحلصرية من إنتاج شاهد، وتتنوع بني أفالم سينمائية  

 16، حلقة يوم  MBC Trendingويلة والقصيرة. (برنامج  ومسلسالت درامية منها الط
  ). 2020يناير 

ال   املحتوى  بصناعة  اخلاصة  اإلشكاليات  يف  التفكير  الضروري  من  يجعل  عربي  وهذا 
محمد   بن  (سالم  أوضح  كما  أنه  إذا  ص  2011الرقمي  املحتو 6،  صناعة  إن  من  )  ى 
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الصنا لهذه  عربية  استراتيجية  بلورة  تتطلب  عربي  البيئة منظور  وضع  من  تنطلق  عة 
  العربية، وتراعي اإلشكاالت التي تواجهها.  

  مراجعة الدراسات السابقة: -ثانًيا
بدراسة    السابقة  الدراسات  بعض  خالل  اهتمت  من  املقدمة  املضامني  منصات وحتليل 

، وركزت بعض الدراسات على ما تقدمه خدمة "نتفلكس" كدراسة الفيديو حسب الطلب
)Corfield 2017  العرقية األصول  تناولت  التي  املضامني  بتحليل  اهتمت  والتي   (

ا هذه املختلفة من حيث متغيرات العمر، اجلنس، النوع االجتماعي، اجلرائم التي تقوم به
الشبكات  يف  التليفزيونية  املضامني  مختلف  خالل  من  تقدم  والتي  املختلفة،  اجلماعات 

والتي عرضت وقت ذر األمريكية،  (التليفزيونية  املشاهدة  وذلك خالل  11-8وة  ) مساًء، 
  ، ومقارنتها مبا يقدم من خالل منصة "نتفلكس". 2016-2015موسم 

املشاهدة امني التليفزيونية التي تقدم وقت ذروة  حيث أثارت الدراسة أنه إذا كانت املض  
رائد   كمصدر  ظهرت  قد  "نتفلكس"  خدمات  فإن  املجتمع  تشكيل  يف  تساعد  أن  ميكن 

التي قدمت قابلية البث لعدد ال نهائي من حلقات البرامج التي يفضلها املشاهد. للترفيه و
نسائية املقدمة من  واهتمت الدراسة مبعرفة مدى وجود متثيل لألقليات والشخصيات ال 

خالل البرامج التليفزيونية يف أوقات الذروة ومن خالل "نتفلكس" وذلك ملا ميثله ذلك من  
أي مدى تصور املضامني التليفزيونية األقليات والنساء؟ وهل ضرورة اجتماعية لفهم إلى  

القرن   نصف  يف  قدمت  التي  لهم  املسيئة  الصور  عن  تغيرت  قد  املقدمة  الصور  هذه 
األقليات املاض بها  يقدم  التي  الكيفية  يف  اختالفات  وجود  الدراسة  وأظهرت  ي؟ 

أن   فيما  عاٍم،  بشكٍل  التليفزيون  خالل  من  النسائية  التليفزيونية  والشخصيات  البرامج 
احلديثة التي تنتج بواسطة "نتفلكس" قد قللت من هذا التشويه وقدمت أدوارًا أكثر تنوًعا 

  يشها من قبل. وذات معنى للفئات التي مت تهم

   ) دراسة  بالطريقة  Turner 2019وأوضحت  املباشرة  معرفتنا  بني  فجوة  هناك  أن   (
للتليفز واألسر  األفراد  بها  يستهلك  الفضاء  التي  واألجهزة يف  املنصات  مختلف  عبر  يون 

يف   للجمهور  املتغيرة  املمارسات  حول  جديدة  معلومات  الدراسة  أوضحت  إذ  املحلي، 
التليفزيون   "نتفلكس" السوق مشاهدة  التقليدي، والذي نتج من االضطراب بسبب دخول 

مهور فيما األسترالي؛ وهو ما جعل الباحث يوصي بإعادة التصور يف إجراءات بحوث اجل
أوضح   كما  فقط.  "أستراليا"  يف  وليس  األماكن  كل  يف  وهذا  التليفزيون  بدارسات  يتعلق 

دنا أن نفهم طرق استهالك التليفزيون  الباحث أنه من الضروري إيجاد وسائل أخرى إذا أر
  يف عصر تأثيرات "نتفلكس". 
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" كشبكة ) والتي اهتمت بدراسة جتربة "نتفلكسOsur 2016فيما أوضحت دراسة (  
عبر   التليفزيونية  للشبكة  أمنوذًجا  أصبحت  "نتفلكس"  أن  اإلنترنت  عبر  بارزة  تليفزيونية 

 ) لشركة  بالنسبة  الوضع  كان  كما  حيث  HBO: Home Box Officeاإلنترنت،  من   (
خلدمات الكابل منذ عشرين عاًما مضت، كما أن التطور يف أنظمة توزيع  النموذج    كونها

الترفيه التجربة  فقط  ونشر  ليس  واسع  مدى  على  تغييرات  يفرض  ما  عادة  اجلديدة  ية 
  على الوسائل اجلديدة، وإمنا أيًضا على وسائل اإلعالم املوجودة بالفعل. 

  مقدمي خدمات الفيديو حسب الطلب السابقة بالتعرف على  ض الدراسات  واهتمت بع  
دمو خدمات ) والتي سعت للتعرف على كيف يعمل مقSubias, et. al. 2018كدراسة (

الفيديو حسب الطلب على تطوير التجارب املقدمة عبر منصاتهم املختلفة يف الوقت الذي 
إلى توجيه وإرشاد خلياراتهم    -لعرضيف ظل هذا الزخم ووفرة ا–يحتاج فيه املشاهدون  

خدمات  تقدم  خدمات  ثالث  بتحليل  الباحثون  وقام  املنصات.  هذه  ملثل  كمستهلكني 
الطلب   حسب  (املشاهدة  خدمات  وهي  "أسبانيا"   +Artesmedia, Moviestarيف 

and Netflix  وتوصلت الدراسة إلى أنه وبالرغم من املعلومات الكثيرة عن املستهلكني .(
تتوفر لدى هذه املنصات، إال أنهم ال ميكنهم تقدمي كل شئ يرغب فيه املستهلكون،  والتي  

أس وبشكٍل  محتوى  من  لديهم  يتوفر  ما  يقدمون  فقط  مقبوًال فهم  سعره  يكون  ما  اسي 
كاقتراحات   املنصات  هذه  تتبعها  التي  املختلفة  االستراتيجيات  فإن  وبالتالي  اقتصادًيا، 

ملشا املستهلكني  على  للمستهلكني  املحتوى  ملزمة  غير  ولكنها  نصيحة،  مجرد  يعد  هدته 
 دائٍم  التباع هذه االقتراحات املقدمة، خاصة أن البشر تتغير تفضيالتهم وأذواقهم بشكلٍ 

  وهو ما ال ميكن التنبؤ به باإلحصائيات واألرقام.  

   ) الفيديو حسب  Sanson and Steirer, 2019فيما سعت دراسة  ) لدراسة خدمة 
 ) املحتوى  Huluالطلب  وخصائص  التجارية،  صفقاتها  املنصة،  ملكية  هيكل  حيث  من   (

) التي  Streamingاإلنترنت ( املتلفز املقدم بها، وأظهرت الدراسة أن خدمات البث عبر  
توفرها خدمات الفيديو حسب الطلب تعد لعبة عاملية، تدار بواسطة شركات تكنولوجية  

تعيد أن  استطاعت  اجلنسيات..والتي  إعادة  -تشكيل    متعددة  مرحلة  يف  تعد  حالًيا  أو 
لعد  -تشكيل التقليدي  بالتليفزيون  ارتبطت  التي  واالستقبال  والتوزيع  اإلنتاج  ة ممارسات 

الدراسة   وبالتالي استخلصت  الفضائي).  أو  الكابل،  سنوات (سواًء يف اإلرسال األرضي، 
ل أو تكون بديلة عن  أنه ال ميكن اجلزم بأن خدمات البث عبر اإلنترنت ميكن أن حتل مح 

التليفزيون التقليدي، حيث إن دراسات التليفزيون يف عصر اإلنترنت أصبحت أكثر تعقيًدا  
  تشويًقا أيًضا.  وصعوبة بل وأكثر  
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  ) دراسة  ركزت  املتبعة يف Jenner 2017فيما  للمشاهدة  أسلوب  أو  بروتوكول  على   (
بشراهة   املشاهدة  أسلوب  وهو  الطلب  حسب  الفيديو  (منصات  -Bingeأو 

Watching حيث سعت الدراسة الستكشاف هذا املفهوم كبروتوكول للمشاهدة والذي ،(
املعجبني أو  الهواة  أيًضا مبمارسات    يرتبط مبمارسات  يرتبط  والذي  املشاهد،  للمحتوى 

الدراسة   واهتمت  املتسلسل.  املحتوى  بجودة  ذاتها  بحد  ترتبط  والتي  نفسها  الصناعة 
يشكل   الذي  ما  بشراهة  مبعرفة  (املشاهدة  وكيف Binge- Watchingمفهوم   ،(

الدراسة وأوضحت  املطلوب.  املحتوى  ونشر  الوسيلة  لترويج  املفهوم  هذا  أن   يستخدم 
تعريف (املشاهدة بشراهة) يعتمد على سلوك املشاهدة الفردي بشكٍل كبيٍر، وبالتالي من 

املشاهدين جميعهم   إيجاد أرضية مشتركة بني  على    - VODمات  ضمن خد  –الصعوبة 
لدى   مشتركة  مشاهدة  عادات  إيجاد  بسهولة  ميكن  الذي  التقليدي  التليفزيون  عكس 

أيام   5ملسلسل تعرض بشكٍل يومي أو أسبوعي أو  مشاهديه إذا كانت هناك حلقات من ا
  يف األسبوع مثًال وهو ما ميكن من التنبؤ بسلوك املشاهدين يف املشاهدة. 

ا   اختالف  إلى  اإلشارة  ووجتدر  املناهج  يف  السابقة  التي  لدراسات  النظرية  املداخل 
تأثير بعض  الختبار  املنهج التجريبي  اعتمدت عليها، فاهتمت بعض الدراسات باستخدام  

) دراسة  اهتمت  إذ  اإللكترونية.  املنصات  لبعض  املستخدمني  على   Oh andالعوامل 
Sunder 2015إقناع املستخدمني   ) بدراسة التفاعلية عبر مواقع اإلنترنت وكيف ميكن

وسلوكيا اجتاهاتهم  يف  وذلك بالتأثير  يشاهدونه؟  الذي  املضمون  جتاه  املرتقبة  تهم 
ع اإللكترونية التي تقدم محتوى مرتبط بالتوعية ضد التدخني،  بالتطبيق على أحد املواق

من   عينة  على  دراسة جتريبية  األمريكية.    167وذلك عبر  اجلامعات  مفردة من طالب 
الدر اإلقناع  وهدفت  تعزز من احتمالية  أن  الوسيلة  لتفاعلية  اسة الستكشاف كيف ميكن 

التفاعلية ميكن أ الباحثان أن نوع  ن يؤثر بشكٍل إيجابي على اجتاهات  بالرسالة. واقترح 
تفاعلية   أن  كما  السلوكية،  نواياهم  على  يؤثر  وأيًضا  املقدم  املحتوى  جتاه  املستخدمني 

 تصميم املواقع اإللكترونية إذا كان اجلمهور املستهدف الرسالة ميكن أن تكون مفيدة يف
رتبطة بالصحة لدى  أفراًدا لديها ارتباط ضعيف باملحتوى املقدم (كما يف املوضوعات امل

  طلبة اجلامعات).  

) على اختبار تأثير بعض األليات Kim and Sunder 2016فيما اعتمدت دراسة (  
إدراك املستخدم لهذا املضمون وذلك من خالل    املستخدمة لعرض املحتوى اإلعالمي على

تف  (كبيرة/ صغيرة)، وشكل العرض (فيديو أو نص) عبر الهوااختبار تأثير حجم الشاشة  
املنهج   على  الدراسة  واعتمدت  لهم.  بالنسبة  املعلومات  متثيل  على  للمستخدمني  الذكية 
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"كوريا". واعتمد   مفردة من طلبة إحدى اجلامعات اخلاصة يف  120التجريبي لعينة من  
  ) الذي يشير إلى األربع مفاهيم اآلتية: MAIN( منوذج  الباحثان على استخدام

التي   - املحتوى  عرض  وطريقة  املوقع    شكل  أجزاء  ليجرب  للمستخدم  تقدم 
  :Modalityاإللكتروني

  :Agencyاجلهة/ املؤسسة/ الوكالة التي متثل مصدر الرسالة -
  :Interactivityالتفاعلية -
  :Navigabilityاإلبحار يف الوسيلة ى التنقل/القدرة عل -

بالوسيلة  MAIN( منوذج    ويفترض معينة خاصة  هيكيلة  الهائل خلصائص  العرض  أن   (
مثل (حجم الشاشة) يعد كافًيا ليثير تغييرات يف إدراكات اجلمهور، وتوصلت الدراسة إلى  

املحتوى يحث على معاجل الفيديو لعرض  الكبير واستخدام  الشاشة  ة املضمون  أن حجم 
الع بينما  املحتوى،  مايف  كل  اكتشاف  على  تشجع  شاشة صغيرة  بطريقة  باستخدام  رض 

منطية   بطريقة  الرسائل  مضمون  معاجلة  على  يساعد  فقط  النص  وباستخدام  احلجم 
  ومنظمة.  

  ) دراسة  تكنيك Wang and Sunder 2018وحاولت  تأثير  مدى  اختبار   (
)Parallax Scrollingنية التي تقدم للمنتجات املختلفة  ملواقع اإللكترو ) املستخدم يف ا

استخدام   يظهر  وأثر  الذي  التكنيك  بهذا  ويقصد  املستخدم.  خبرة  على  التكنيك  هذا 
) يظهر/ يتحرك بشكٍل أسرع من الهدف يف  Foregroundالهدف املقصود يف املقدمة ( 

  ).  Backgroundاخللفية (

من املستخدمني   295لتطبيق على عينة من  واعتمدت الدراسة على املنهج التجريبي با  
واللم اإللكترونية.  ( واقع  نظرية  الباحثان   TIME :Theory of Interactiveستخدم 

Media Effects  واملقصود بها نظرية (تأثيرات اإلعالم التفاعلي) أو (نظرية تأثيرات (
املق باملحتوى  املستخدمني  بارتباط  أنه  تفترض  والتي  التفاعلية)  ذلك  الوسائط  فإن  دم 

املوقع   جتاه  سلوكية  ونوايا  إيجابية  باجتاهات  املستخدم.  يرتبط  واملنتج  اإللكتروني 
تكنيك  مثل  التفاعلية  األدوات  أن  على  تدل  مؤشرات  هناك  أن  الدراسة  وتوصلت 

)Parallax Scrolling  ميكن أن يقنع املستخدمني يف سياق السلوك الشرائي لهم عبر (
فإن وبالتالي  وتكنيكات اإلنترنت،  أساليب  لتطوير  احلالية  النتائج  من  االستفادة  ميكن  ه 

(ا تكنيك  أن  الدراسة  توصلت  كما  اجلديدة.  املنتجات  لعرض   Parallaxلتقدمي 
Scrolling ميكن أن يؤثر على اجتاهات األفراد ونواياهم السلوكية جتاه املنتج املقدم (

  لهم عبر اإلنترنت.  
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فاروق  (دينا  دراسة  اهتمت  ثراء  2015،  فيما  مدى  على  بالتعرف  اإلنترنت  )  تليفزيون 
واتص ثراء  إعالمًيا  نظرية  تطبيق  خالل  من  وذلك  التقليدي،  بالتليفزيون  مبقارنته  الًيا 

الوسيلة اإلعالمية، فاهتمت الدراسة بتناول شكل ومضمون تليفزيون اإلنترنت يف مصر  
الفروق يف استخدام تليفزيون  باإلضافة إلى جمهوره من الشباب اجلامعي، وذلك باختبار  

ا للنوع وأمناط التعليم اجلامعي، باإلضافة إلى مدى اإلنترنت يف "مصر" بني الشباب وفقً 
مادة مرئية يف أربع قنوات من    500ثراء الوسيلة ذاتها. واعتمدت الدراسة على حتليل  

جامعي من  طالب    500قنوات تليفزيون اإلنترنت يف "مصر"، كما شملت العينة امليدانية  
حلكومية واخلاصة. وتوصلت  مشاهدي تليفزيون اإلنترنت من طالب اجلامعات املصرية ا

التحليلية إلى أن معظم املواد املرئية بقنوات تليفزيون اإلنترنت يف "مصر" تبث   الدراسة 
للتقرير   الفني  القالب  إلى  وتنتمي  ودوري،  ثابًتا  برامجًيا  جدوًال  تتبع  وال  مسجٍل  بشكٍل 

يوالدرا ولم  اإلخراج  بفنون  اهتمام  يوجد  ال  بينما  املباشر،  واحلديث  اإلبتكار  ما  ظهر 
الشباب  معظم  أن  امليدانية  الدراسة  من  ظهر  كما  املضمون.  أو  الشكل  يف  والتجديد 
اجلامعي من جمهور تليفزيون اإلنترنت يف "مصر" يشاهدونه بكثافة وال ميكنهم االستغناء 

  يون التقليدي.  عنه ويفضلونه أكثر من التليفز 

ثراء اإلعالمي أن تليفزيون اإلنترنت  وأظهرت الدراسة يف ضوء االعتماد على نظرية ال  
وبدرجات   التفاعلية  من  مختلفة  أشكال  خالل  من  الصدى  رجع  لوجود  ثرية  وسيلة 
لتعدد   واالتصالي  اإلعالمي  الثراء  إلى  باإلضافة  التفاعلية  من  مختلفة  ومستويات 

ا الشخصي،  اإلشارات من خالل  التواجد  ينقصه  ولكن  الطبيعية  واللغة  والصوت  لصورة 
ال يقلل من الثراء اإلعالمي واالتصالي للقنوات حيث ذكرت النظرية أن كل رسالة   وذلك

  حتتاج ما يناسبها من وسيلة. 

العربية     الدراسات  من  عدد  اهتمت  العربيفيما  الرقمي  عاٍم    باملحتوى  بشكٍل 
ترتبط التي  دراسة   واإلشكاليات  أوضحت  إذ  املحتوى  هذا  محمد،    بصناعة  بن  (سالم 

يشهد يف   -واململكة العربية السعودية بشكٍل خاصٍ -) أن العالم العربي بشكٍل عاٍم  2011
من  كثيرة  العتبارات  وذلك  العربي،  الرقمي  املحتوى  صناعة  نحو  حراًكا  األخيرة  األونة 

اإلفاد ابينها  واملشاركة يف  التقنية،  مزايا  من  والل ة  الوطني  االقتصاد  وتعزيز  حاق ملحتوى 
صناعة   مفهوم  لبلورة  عربية  رؤية  طرح  أهمية  على  الدراسة  وأكدت  املتقدمة.  بالدول 
املحتوى من خالل تبني استراتيجية تنطلق من طبيعة املجتمع العربي، وينبغي أن تنطلق  

تأخذ شمولية  نظرة  من  الرؤية  العالم  هذه  يف  الراهن  الوضع  احلسبان  وما    يف  العربي 
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ة من أبرزها غياب استراتيجية عربية لصناعة املحتوى والتبعية يعانيه من إشكاالت كثير
  املعلوماتية.  

فاروق،     عزة  و  طه  (سوسن  دراسة  ركزت  املحتوى  2011فيما  إشكاليات صنع  على   (
االستثمارات   حجم  ضعف  تشمل  والتي  العربي  الدراسة الرقمي  وأوصت  املحتوى،  يف 

القة مبا فيها استراتيجية اإلعالم الرقمي  كامل االستراتيجيات الوطنية ذات العبضرورة ت
  (والتي تؤكد على ضرورة التواجد اإلعالمي العربي على املنصات الرقمية بشكٍل عاٍم).  

الرق   املحتوى  مستوى  تفاؤًال جتاه  أكثر  األخرى  الدراسات  بعض  كانت  العربي  فيما  مي 
محمد   (حسني  دراسة  يف  املح2011البسومي،  كما  أن  أوضحت  التي  الرقمي  )،  توى 

الفجوات   من  بعًضا  ويسد  سبق،  يلحق مبن  علَه  األخيرة  الفترة  يف  يتسارع منوه  العربي 
  املعرفية التي خلفت دوامات من التبعية واالنبهار باألخر. 

  التعليق على الدراسات السابقة:  -
)  VODديو حسب الطلب ( الدراسات السابقة دراسة منصات الفي  تناولت بعض  -1

التقليدية   املشاهدة  عن  تختلف  والتي  اإلنترنت،  عبر  املشاهدة  جتربة  لعرض 
املشاهدة   جتربتي  بني  االختالفات  رصد  الدراسات  هذه  وحاولت  للتليفزيون 

  التقليدية واحلديثة.  
خدمات -2 جتارب  على  الضوء  بتسليط  الدراسات  بعض  حسب    اهتمت  الفيديو 

 ، أمازون..). Hulu("نتفلكس"،  الطلب األجنبية وخاصة  
اخلدمات  -3 هذه  مقدمي  على  الضوء  السابقة  الدراسات  بعض  سلطت 

جلذب   اخلدمات  هذه  على  القائمون  يتبعها  التي  املختلفة  واالستراتيجيات 
 املستهلكني لالشتراك يف هذه اخلدمات. 

امل -4 من  عدًدا  السابقة  الدراسات  املنهج  استخدمت  بني  تنوعت  البحثية  ناهج 
واملالو وامليداني،  التحليلي  بشقيه  اختبار  صفي  على  يركز  الذي  التجريبي  نهج 

تأثير بعض املتغيرات على جتربة املشاهدة عبر اإلنترنت، واختبار تأثير استخدام  
إدراك   على  املنصات  هذه  عبر  اإلعالمي  املحتوى  عرض  يف  األليات  بعض 

 ملضمون.  املستخدمني لهذا ا
املختلفة منها: (نظرية    لى عدد من املداخل النظريةاعتمدت الدراسات السابقة ع -5

التفاعلي   اإلعالم  تأثيرات  ونظرية  اإلعالمي،  على  TIMEالثراء  للتعرف   (
نظرية   جانب  إلى  الرقمية،  املنصات  من  النوع  هذا  متيز  التي  اخلصائص 
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ا على  للتعرف  تهدف  التي  واإلشباعات  املتحققة  االستخدامات  إلشباعات 
 ملثل هذا النوع من اخلدمات.  للجمهور املستخدم

أن   -6 إال  املحتوى،  لرقمنة  العربية  املحاوالت  على  الضوء  الدراسات  بعض  سلطت 
الرقمي   املحتوى  صناعة  تواجه  التي  اإلشكاليات  على  ركزت  الدراسات  هذه 

التليفزيون املنصات  جتارب  تتناول  التي  الدراسات  وندرت  الرقمية  العربي،  ية 
املشاهد مجال  يف  (العربية  الطلب  حسب  البحث  VODة  عليها  يركز  والتي   (

 احلالي. 
الدراسات  -7 بعض  توصيات  خالل  ومن  السابقة  الدراسات  مراجعة  خالل  من 

إذ أوصت دراسة    مدى أهمية دراسة املشكلة البحثية احلالية لدى الباحثةظهرت  
)Oh and Sunder 2015,p232راسات املستقبلية القادمة ) بأن ٌتختبر الد

سائل اإلعالم الرقمية. (وهو ما  أخرى من التفاعلية وقوالب أخرى من ومع أنواع  
العربية).   الرقمية  املنصات  التفاعلية يف  الدراسة احلالية من دراسة  تركز عليه 

أن  ) بأنه على الرغم من  Kim and Sunder 2016,p66كما أوصت دراسة (
ظهرت الذكية  الهواتف  ف   أجهزة  للدعاية  لإلعالن/  شهرة  يتم  كأدوات  اآلن  إنه 

كأد منهم  ومشاركة  االستفادة  واستقبال  للوصول  مكان  كل  يف  متاحة  وات 
املعلومات ألنواع مختلفة من املضمون اإلعالمي مثل األخبار والترفيه. (وبالتالي  
املستخدمة  التكنولوجيا  وتأثير  األخرى  املضامني  هذه  دراسة  اجلدير  من  فإنه 

Smartphone  الذ األجهزة  من  غيرها  وأو  املحتوى،  صناعة  على  ما كية  هو 
حتاول الدراسة احلالية دراسته من خالل حتليل اخلدمات الترفيهية املقدمة من 
خالل منصات الفيديو الرقمية العربية وبهذا تركز الباحثة على دراسة املضمون  

 لتقدمي املحتوى).   الترفيهي املقدم عبر أحد الوسائل التكنولوجية احلديثة
  ة الدراسة:  مشكل -ثالًثا

يظهر من مراجعة الدراسات السابقة مدى أهمية التواجد العربي على املنصات الرقمية    
الترفيهية والتي أصبحت منفًذا مهًما لتقدمي الترفيه اإلعالمي، ونظًرا الهتمام اجلمهور  

اخلدمات التي تقدمها السيما   العربي مبتابعة مثل هذه املنصات الرقمية واالشتراك يف
التي    وأن األجنبية  التجارب  من  مثل هناك  العربي  اجلمهور  من  الكثير  أنظار  جذبت 

  "نتفلكس".  

وهو ما دعا الدول العربية إلى تقدمي منصات مبحتوى عربي وتقدمي التجربة الترفيهية   
صة أو تقدم محتوى  للمشاهد العربي وفًقا ملضامني معينة سواًء منتجة خصيًصا لهذه املن 
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االهتمام بالتعرف على التجارب العربية  مختلفة، وهو ما دعا الباحثة إلى  من إنتاج جهات  
املختلفة.   العربية  الرقمية  املنصات  من  مناذج  من خالل حتليل  الصدد  هذا  وتتمثل  يف 

الدراسة احلالية يف رصد مدى ثراء محتوى املنصات الرقمية العربية التي تقدم   مشكلة 
فيهي الذي مستوى كل من طبيعة املحتوى التر   مات الفيديو حسب الطلب، وذلك على خد

حيث   من  الرقمية  املنصة  ثراء  ومدى  للمشترك،  تقدمها  التي  واخلدمات  تقدمه، 
الثراء   نظرية  تطبيق  وذلك من خالل  من هذه اخلدمات.  بكل خدمة  املتاحة  اإلمكانيات 

نصة العربية يف  الرقمية. إذ أنه وفًقا لثراء امل  اإلعالمي يف التحليل الكيفي لهذه املنصات 
ا وطريقة  املستخدمني الشكل،  إقناع  شأنه  من  فهذا  املقدم  املحتوى  ونوعية  لعرض، 

  باالشتراك يف منصة ما دون غيرها. 

  أهداف الدراسة:   -رابًعا
عبر   -1 الترفيهي  املحتوى  تقدم  التي  العربية  الرقمية  املنصات  ثراء  مدى  حتليل 

  .  VODخدمة املشاهدة حسب الطلب 
املختلفة التي تقدمها هذه املنصات العربية التي تتبع مللكية    ني اخلدماتاملقارنة ب -2

دول عربية مختلفة (جمهورية مصر العربية، اململكة العربية السعودية، اإلمارات  
 العربية املتحدة).  

تقدمي توصيف كيفي للخدمات املقدمة يف هذه املنصات العربية والذي يعد بداية   -3
ذه املنصات جلذب املشاهد العربي وبناًء عليه  ي تتبعها هتيجيات التلفهم االسترا

 ميكن تقييم مدى فعالية هذه األدوات املستخدمة.  
التعرف على أنواع التفاعلية املختلفة التي تقدمها املنصات العربية محل الدراسة  -4

 (على مستوى الوسيلة، املحتوى، واملصدر). 
 أهمية الدراسة:  -خامًسا
الرقمية    العربيةلتجارب التي تقدمها املنصات  ة يف عرض امية الدراستتمثل أه -1

التي   العربية  املنصات  من  عدد  يظهر  حيث  الطلب  حسب  املشاهدة  مجال  يف 
استثمارات ضخم مخصص   األجنبية مبعدل  املنصات  كبيٍر  بشكٍل  تنافس  بدأت 

الس العربية  للمملكة  تتبع  التي  (شاهد)  منصة  مثل  املحتوى  هذا  عودية.  إلنتاج 
تركيزخاص املنصات    ة مع  املجال على دراسة  السابقة يف هذا  الدراسات  أغلب 

  األجنبية مثل منصة "نتفلكس".  
الكيفي   -2 التحليل  يف  اإلعالمي"  الثراء  "نظرية  بتطبيق  النظرية  األهمية  وتتمثل 

كل   ثراء  االختالف يف  مدى  لرصد  وذلك  املنصات،  هذه  عبر  املقدمة  للخدمات 
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حيث   من  المنصة  تقدمها  اخلدمات  خاللها  تي  من  تغري  والتي  للمشترك 
) 2015اجلمهور ملتابعتها دون غيرها. إذ أوضحت أحد الدراسات (دينا فاروق،  

أنه ال يوجد اهتمام بتطبيق نظرية الثراء اإلعالمي على املواد املرئية سواًء كانت  
اال يستدعي  ما  وهو  اإلنترنت.  تليفزيون  أو  التقليدي  بتطبالتليفزيون  بيق هتمام 

ال عبر هذه  يقدم  ملا  منافس  محتوى  تقدم  التي  الرقمية  املنصات  على  نظرية 
السنوات   يف  انتقلت  النظرية  أن  السابقة  الدراسات  أوضحت  حيث  التليفزيون، 

 األخيرة لالهتمام بدراسات اإلعالم اجلديد والذي تهتم به الدراسة احلالية. 
صور الذي قد يواجه  لتميز والقعلى أوجه اوتتمثل األهمية التطبيقية يف الوقوف   -3

يجعل   قد  والذي  املقدم  اإلعالمي  الترفيه  مجال  يف  الرقمية  العربية  املنصات 
ال   مضموًنا  تقدم  قد  والتي  األجنبية  الرقمية  املنصات  ملتابعة  ينصرف  املشاهد 
هذا  عبر  املقدمة  املختلفة  واملفاهيم  القيم  حيث  من  العربية  األسرة  يناسب 

 .  املحتوى
جان -4 تزويدإلى  شكل    ب  لتطوير  بتوصيات  العربية  املنصات  يف  اخلدمة  مقدمي 

املقدمة  اخلدمة  لتحسني  وذلك  بها  املقدمة  اخلدمات  وطبيعة  املنصة 
 للمستخدمني شكًال ومضموًنا.  

  اإلطار النظري للدراسة:  -سادًسا
  :  Media Richness Theoryنظرية الثراء اإلعالمي  -
النظر   املداخل  قاتعددت  التي  بتفسير  ية  اتصالي  مت  لوسيط  اجلمهور  اختيار  أسباب 

واإلشباعات  كالدوافع  باجلمهور  املتعلقة  العوامل  على  اعتمدت  مداخل  منها  أخر،  دون 
بالعادات االتصالية   التي يسعى اجلمهور لتحقيقها من وراء استخدام الوسيلة أو متعلقة 

املت العوامل  على  اعتمدت  مداخل  ومنها  بسمات للجماهير،  أ  علقة  مبواقف  الوسيلة  و 
االتصال وطبيعته، واألخيرة تنسب أسباب اختيار األفراد للوسائل االتصالية إلى السمات 
اختيار   أن  االجتاه  هذا  أصحاب  يرى  حيث  الوسائل  تلك  بها  تتسم  التي  املميزات  أو 

ف من الوسيلة يحكمه بشكٍل أساسي ثالثة أمور هي: مميزات الوسيلة أو سماتها، والهد 
الوسيلةاستخد الوسيلة".  ام  ثراء  "نظرية  االجتاه  هذا  بني  ومن  االتصالي.  واملوقف   ،

  ). 2013(شريف درويش وأخرون 

) Daft and Legal 1984ويعد أول من استخدم مفهوم (الثراء اإلعالمي) كل من (    
املعلوماتي  لوال الثراء  ملفهوم  بحثهما  يف  أشارا  ي والذ  Information Richnessذان 

) بني درجات مختلفة  Daft and Legalثراء اإلعالمي، وقد ميز كل (ا بعد بالعرف فيم
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للثراء املعلوماتي ما بني ضئيل (والذي يتسم برجع صدى بطئ، قناة محدودة اإلمكانيات 
البصرية، عدم معرفة املصدر)، وما بني درجة ثراء عاٍل والتي تتسم بـ (رجع صدى فوري،  

ة، لغة طبيعية تستخدم لغة اجلسد، اتصال  صدر معروفشخصية املقناة صوتية وبصرية،  
 ) لوجه).   منتصف  Frenzel 2017, pp 8,9وجًها  يف  النظرية  تطوير  مت  وقد   .(

انتشار   أكثر شهرة مع  وأصبحت  األعمال  إدارة  العشرين يف مجال  القرن  الثمانينات من 
  )Ishii et. al 2019,p124وسائل االتصال اإللكترونية. (

   ) فإن  Frenzel 2017,p49وأوضحت  النظرية  قدمتها  التي  للمعايير  وفًقا  أنه   (
) يتمتع بأعلى قيمة من قيم ثراء الوسيلة نظًرا ألنه حيوي وديناميكي، كما أنه  Videoالـ(

 Verbal)، ويجمع بني اإلشارات اللفظية وغير اللفظية (Audio-visualسمعبصري ( 
and Nonverbal  .(  

  على:   اإلعالميظرية الثراء فروض نوتركزت 

إن رد الفعل الفوري واإلشارات املتعددة التي تعتمد عليها الوسيلة تزيد من درجة   -1
ثراء الوسيلة اإلعالمية. كما أن استخدام الوسيلة األكثر ثراًء سوف يؤدي إلى أداء 
أفضل للمهام االتصالية األكثر التباًسا وتعقيًدا، بينما استخدام الوسيلة األقل ثراًء  

 & Dennis)ء أفضل بالنسبة للمهام األقل التباًسا وتعقيًدا.  أن يؤدي إلى أداميكن  
Kinney,1998,p261)  

2- ) ثرية  Daftوأوضح  تعد وسيلة  الوسيلة اإلعالمية  إن  القول  بأنه ميكن  ) وزمالؤه 
 ) Schmitz 1990,p 18إذا توفرت فيها عدًدا من الشروط وهي: (

  تسهل رجع الصدى.    -أ
  متعددة.   تستخدم إشارات ورموز  -ب
  رسائل مفصلة لألفراد بشكٍل متخصٍص (احلضور أو التواجد الشخصي).  تقدم   - ج
  تستخدم اللغة الطبيعية.    -د
الوسيلة     متتعت  كلما  أنه  اإلعالمي"  الثراء  "نظرية  طبقت  التي  الدراسات  وتفترض 

الوسيلة،  هذه  جتاه  إيجابًيا  اجلمهور  اجتاه  كان  كلما  ثراًء  أكثر  بإمكانيات    اإلعالمية 
دراسة   بها  Frenzel 2017( وافترضت  تتمتع  التي  الثراء  من  املختلفة  الدرجات  أن   (

الوسيلة اإلعالمية ينتج عنها مستويات مختلفة من االرتباط بوسائل التواصل االجتماعي 
  املختلفة واالنغماس بها.  

) أن هناك الكثير من التناقضات التي  Ishii et. al 2019,p128,129وأوضحت (  
الثراءظهرت   نظرية  التي    يف  السابقة  الدراسات  من  عدد  مراجعة  من خالل  اإلعالمي 
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االتصال،   (دوافع  مثل  أخرى  عوامل  هناك  أن  الدراسات  تلك  أثبتت  إذ  النظرية،  طبقت 
املميزات التقنية للوسائل، العوامل السياقية) والتي تتحكم يف اختيار قناة معينة للتواصل 

أ الدراسة  وتوقعت  أخرى..  اجلدون  هذا  يستمر  اإلعالمي" ن  الثراء  "نظرية  حول  دال 
  وفروضها كلما زادت وسائل اإلعالم تقدًما. 

  تطبيق نظرية الثراء اإلعالمي يف ضوء دراسات اإلعالم اجلديد:  -
يتضح من الدراسات السابقة التي تناولت نظرية ثراء الوسيلة االتصالية (ثراء الوسيلة    

) أن معظم الدراسات قد ركزت على االتصال  Media Richness Theoryاإلعالمية  
داخل املؤسسات ويف بيئة العمل. ويوجد اهتمامات يف السنوات األخيرة بتطبيق النظرية  

واخلدمات   االستخدامات  يف على  النظرية  انتقلت  حيث  اإلنترنت،  لشبكة  املختلفة 
  .  )74، ص 2015السنوات األخيرة لدراسات اإلعالم اجلديد. (دينا فاروق 

كما أنه بتطبيق املتغيرات املؤثرة يف ثراء الوسيلة اإلعالمية على وسائل اإلعالم اجلديد  
اء تلك الوسائل ومتيزها  يظهر تعدد مزايا وإمكانيات وسائل اإلعالم اجلديد مبا يضمن ثر

الوصول   سرعة  للوسيلة،  الوصول  (سهولة  يف:  املتغيرات  هذه  تتمثل  حيث  غيرها،  عن 
ة السابقة بالوسيط االتصالي، التكلفة املالية). وتأسيًسا على ماسبق ذكره  للوسيلة، اخلبر

أح طبقت  الوسيلة  ثراء  يف  مؤثرة  متغيرات  سيد  من  (مروة  الدراسات  ص  2017د   ،
املزايا  ) هذ231 متعددة  الشبكات  هذه  أن  ورأت  االجتماعية  الشبكات  على  املتغيرات  ه 

للجميع يف التواصل والتفاعل بشكٍل سريٍع،  واإلمكانيات مما جعلها وسيلة متاحة وسهلة  
من  أكثر  واستخدامها  حواجز،  أو  قيود  دون  املعلومات  بنقل  وتقوم  مكلٍف،  لغة،    وغير 

  -باعتبار ماسبق ذكره من مزايا-وعلى الوسائط املتعددة  واعتمادها على الرموز املتنوعة  
  ية الثرية.  معايير للثراء يجعل هذه الشبكات وسيلة تتصدر الوسائل اإلعالم

اإلعالم    اإلعالمي" على وسائل  الثراء  "نظرية  بتطبيق  أنه  السابقة  الدراسات  أوضحت 
الـ (New Mediaاجلديدة ( والتي تستند على خدمات   (onlineإما  ) مي كن أن يكون 

املحادثة   استخدام  فمثًال ميكن  الرسالة  الستخدام صاحب  وفًقا  وذلك  أو ضعيًفا،  غنًيا 
 ) على  Voice Chatالصوتية  امللتبسة  الرسائل  حالة  يف  حتى  غنية  إعالمية  كوسيلة   (

الفهم. كما أن دافع املتصل أو صاحب الرسالة يؤدي دورًا يف اختيار الوسيلة حيث إذا كان 
) منها إذا كان الدافع Voice Chatفع إيجابًيا سيعتمد على وسيلة أكثر ثراًء مثل ( الدا

 Text based Chat) .(Ishiiراًء وأضعف مثل (سلبًيا حيث سيعتمد على وسيلة أقل ث
et. al 2019  .(  
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دراسة    ميكن  أنه  اإلعالمي  الثراء  نظرية  طبقت  التي  السابقة  الدراسات  أكدت  وقد 
اخلصائص املوضوعية للوسيلة من حيث مدى الثراء الذي تتمتع به بالرغم من أن جوهر  

ي يختارون بها الوسيلة ويستفيدون النظرية يعتمد على ذاتية املستخدمني يف الطريقة الت
  ) Ishii et. al 2019من مميزاتها وخصائصها.  ( 

 ) الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  إن  القول  املنصات  VODوميكن  توفرها  والتي   (
متتلك   التي  اجلديد  اإلعالم  أدوات  من  واحدة  تعد  املختلفة  بأنظمتها  العربية  الرقمية 

للمستخ تتيح  ثرية  وإمكانيات  من مميزات  عدد  بني  واملفاضلة  منها  االستفادة  دمني 
ا تتمتع به من مميزات. حيث تتوفر املتغيرات اخلاصة بثراء هذه الوسيلة اخلدمات وفًقا مل

التكلفة   إمكانية حتمل  إلى  لهذه اخلدمات، باإلضافة  الوصول  واملرتبطة بسهولة وسرعة 
ملنصات التي تتنافس بعمل  املالية للحصول على هذه اخلدمات السيما مع ظهور عدد من ا

باإلضافة إلى تفضيل بعض املستخدمني دفع مبلغ عروض لتسهيل اشتراك اجلمهور بها،  
شهري مقابل احلصول على جتربة ترفيهية فريدة بالنسبة له توفر له مميزات ال نهائية 
من إمكانية مشاهدة املحتوى الذي يرغب فيه، يف الوقت واملكان الذي يحدده وباستخدام 

ن فواصل أو إعالنات، إلى  أكثر من وسيط/ وسيلة، مع إمكانية مشاهدة املحتوى كامًال دو
التليفزيون   ملشاهدي  توجد  وال  املشترك  بها  يتمتع  التي  احلصرية  العروض  جانب 
لبعض   دبلجة  أو  ترجمة  املتاحة من وجود  إلى غيرها من اخلدمات  باإلضافة  التقليدي، 

امل من  وغيرها  األجنبية  تقدميها  األعمال  يف  رقمية  منصة  كل  تتنافس  التي  ميزات 
  للمستخدمني. 

  كيفية االستفادة من اإلطار النظري يف الدراسة احلالية:  -
الثراء     "نظرية  طبقت  التي  السابقة  الدراسات  من  عدد  أظهرته  ما  على  استناًدا 

األ  حجر  تعد  اإلعالمي"  الثراء  "نظرية  بأن  اعتقاد  هناك  يزال  ال  فإنه  ساس اإلعالمي" 
 Ishii et. alسائل اإلعالم. ( لدراسات تكنولوجيا االتصال املتطورة، وسلوك استخدام و

2019, p 129 .(  

على    االعتماد  ميكن  إنه  القول  ميكن  احلالية  الدراسة  على  وبالتطبيق  ذلك  ضوء  ويف 
"نظرية الثراء اإلعالمي" عند حتليل شكل ومحتوى املنصات الرقمية العربية للتعرف على  

ربية، من حيث معدل حتديث  دى ثراء املادة الترفيهية املقدمة من خالل هذه املنصات العم
وذلك  املنصة،  متاٍح ملشتركي هذه  وجود محتوى حصري  ومدى  دوري،  بشكٍل  املواد  هذه 
(األعمال   مسمى  حتت  املنصات  هذه  من  منصة  بكل  اخلاص  اإلنتاج  ظهر  أن  بعد 

املستخدم لهذه املنصات وبني القائمني عليها وشكل  األصلية)، ومدى توفر التفاعلية بني  
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عل، باإلضافة إلى الوقوف على املميزات التقنية واإلعالمية التي تتمتع بها كل  هذا التفا
  منصة من املنصات الرقمية العربية وهو ما ميكن أن مييزها عن غيرها. 

"نظرية   لها  التي أشارت  الصدى)  أن فكرة (رجع  إلى  اإلشارة  الثراء اإلعالمي"   وجتدر 
التي تروج لها "نظرية الثراء   two way relationshipأو    feedbackفيما يتعلق بالـ 

التقليدية   اإلعالم  وسائل  من  أكثر  بشدة  الرقمية  املنصات  هذه  يف  موجودة  اإلعالمي" 
حيث تعتمد هذه املنصات على التفاعلية والعالقة بني املستخدمني بشكٍل كبيٍر وذلك وفًقا 

يرغ لت الذي  للمحتوى  السابقة  واختياراتهم  مشاهدتهم  أمناط  مشاهدته  حليل  يف  بون 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  املقدم  املحتوى  هذا  عن  الصدى  رجع  إلى  باإلضافة 

) عاٍم  املواقع  Social Media Buzzبشكٍل  على  املنصات  هذه  حسابات  عبر  أو   (
  االجتماعية. 

بتحليل   يتعلق  عرضه  –)  MAIN(منوذج    وفيما  سبق  احلالية   -والذي  الدراسة  فإن 
  يل اخلصائص/ القدرات التي تتميز بها املنصة من خالل اآلتي: تعتمد على حتل

Modality    املنصة تصفح  املستخدم  ليستطيع  املنصة  به  املقدم  الشكل  بها  واملقصود 
، أم Slidingواخلدمات املقدمة بها بطرق مختلفة مثل (استعراض املنصة بشكٍل أفقي  

ة وهو ما تسلط الضوء عليه  واملقصود بها مقدم اخلدم  Agency)، و  Scrollingرأسي  
مختلفة،   عربية  لدول  تابعة  ملنصات  مناذج  دراسة  خالل  من  احلالية  الدراسة 

املنصة    Interactivityو تتيحها  التي  املختلفة  التفاعلية  أشكال  حتليل  بها  واملقصود 
ستخدم مع املنصة ذاتها (مدى إتاحة املنصة من خالل  الرقمية سواًء من حيث تفاعل امل

)، أو  Modality Interactivityالتكنولوجية سهولة تفاعل املستخدم معها    خصائصها
 ) املنصة  يف  املقدم  املحتوى  مع  مع  Message Interactivityالتفاعل  التفاعل  أو   ،(

 ) اخلدمة  مقدم  خاصية  Source Interactivityاملصدر/  وأخيًرا   .(Navigability  
املختلفة   والتصنيفات  األقسام  خالل  من  املنصة  يف  اإلبحار  التنقل/  على  القدرة  أو 
وسيلة  بأي  مكان  أي  ويف  وقت  أي  يف  املشاهدة  على  القدرة  جانب  إلى  بها  املوجودة 

  للمحتوى املقدم. 

  تساؤالت الدراسة:  -سابًعا
  مستوى: )؟ على Prefaceما مدى ثراء املوقع اإللكتروني للمنصة ( -1

 مات التي يقدمها املوقع اإللكتروني للمنصة.  اخلد  -أ
 طرق إقناع املستخدم لالشتراك يف املنصة.     -ب
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واجهة   -2 يف  املستخدمة  الفنية  العناصر  حيث  من  الرقمية  املنصة  ثراء  مدى  ما 
  )؟  Interfaceاملستخدم ( 

مع   -3 التفاعل  الشكل،  حيث  (من  املنصة  تقدمها  التي  التفاعلية  اخلدمات  ما 
 املقدمة)؟  در، اخلدماتاملص

  ما املميزات املختلفة التي تتميز بها املنصات العربية يف تقدمي املحتوى الترفيهي؟  -4
ما مدى حتديث املنصة الرقمية للمضامني املقدمة بها (طبيعة التحديث، ودورية   -5

  التحديث)؟ 
القوالب،   -6 حيث  (من  الرقمية  املنصة  خالل  من  املقدم  املحتوى  تنوع  مدى  ما 

 املحتوى، اجلمهور املستهدف منه)؟  جنسية
  ما استراتيجية أمناط املشاهدة التي تتيحها املنصة للجمهور؟   -7

 من خالل تساؤالت الدراسة كالتالي: الشروط اخلاصة بثراء الوسيلةوميكن ترجمة  
يقدمها  - التي  باخلدمات  األول اخلاص  التساؤل  الصدى (من خالل  تسهيل رجع 

  كيفية التواصل مع مقدمي اخلدمة).  ب املوقع اإللكتروني واخلاص 
الثاني   - التساؤل  خالل  (من  املحتوى  لتقدمي  متعددة  ورموز  إشارات  استخدام 

واجهة   يف  املستخدمة  الفنية  العناصر  حيث  من  الرقمية  املنصة  بثراء  اخلاص 
 املستخدم والتي تتعلق بالوسائط املستخدمة لعرض املحتوى).  

اللغة الطبيعية (من خالل - الثاني واخلاص مبدى ثراء املنصة    استخدام  التساؤل 
) املستخدم  واجهة  يف  املستخدمة  الفنية  العناصر  حيث  من  ) Interfaceالرقمية 

 وحتديًدا العنصر اخلاص باللغة املستخدمة يف املنصة). 
احلضور أو التواجد الشخصي   –تقدمي رسائل مفصلة لألفراد بشكٍل متخصٍص   -

ص باخلدمات التفاعلية التي تتيحها املنصة والتي  ا(من خالل التساؤل الثالث اخل-
الرسائل  خالل  من  والتفاعل  املصدر  مع  التفاعل  مستوى  على  التفاعلية  تظهر 
باستراتيجية   واخلاص  السابع  التساؤل  (خالل  من  وأيًضا  املنصة)،  عبر  املقدمة 

ت  اأمناط املشاهدة التي تتيحها املنصة والتي يوضح من خاللها بعض االستراتيجي
 التي تقدم للمشاهد املضمون بناًء على ما سبق مشاهدته).  

يتعلق     اإلعالم وفيما  بوسائل  اخلاصة  اإلعالمية  الوسيلة  ثراء  يف  املؤثرة  باملتغيرات 
 فتظهر يف تساؤالت الدراسة كما يلي: اجلديد 

خالل  - من  يظهر  ما  (وهو  للوسيلة  الوصول  وسرعة  للوسيلة  الوصول  سهولة 
األول   للمنصة  والتساؤل  اإللكتروني  املوقع  خدمات  بتحليل  واملتعلقني  الثاني 
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)preface) الرقمية  املنصة  ثراء  مدى  وحتليل   (Interface العناصر حيث  من   (
اإللكتروني  املوقع  استخدام  سهولة  مدى  معرفة  ميكن  وبالتالي  املستخدمة،  الفنية 

  ). Browsingللمنصة وعمل تصفح للمضامني املقدمة بها (
الثاني  الساب  اخلبرة - التساؤل  خالل  من  يظهر  ما  (وهو  االتصالي  بالوسيط  قة 

الفنية العناصر  حيث  من  الرقمية  املنصة  بثراء  ترجمتها  ،  اخلاص  ميكن  والتي 
بالعنصر اخلاص مبدى وجود شبكة قنوات تابعة للمنصة، وهي ما توضح للمستخدم 

دمة والتي دمي اخلقبل مقمدى وجود خبرة سابقة باملضامني واملحتوى املقدم من  
إذ قد يشجع  التابعة لهذه املنصة،  القنوات  سبق للمشترك وأن شاهدها من خالل 
خبرتهم  على  بناًء  غيرها  دون  ما  منصة  يف  لالشتراك  املستخدمني  املتغير  هذه 

 السابقة مبقدمي اخلدمة والقنوات املختلفة التابعة لهم). 
من   - املتغير  هذا  (يظهر  املالية  االتكلفة  باخلدمات   لتساؤلخالل  اخلاص  األول 

التي  واإللغاء  واالشتراك  الدفع  طرق  يف  واملتمثلة  اإللكتروني  املوقع  تقدمها  التي 
التي  املختلفة  والعروض  الباقات  خاللها  من  ويظهر  للمشترك،  املنصة  توضحها 
املستخدم  من  املطلوبة  املالية  التكلفة  يتضح  وبالتالي  للمشترك  املنصة  توفرها 

 اخلدمة). ى هذه صول علللح 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة:  -ثامًنا
  عينة الدراسة:   - أ

تهدف الباحثة إلى دراسة املنصات العربية الرقمية التي تقدم خدمات املشاهدة حسب    
 ) وهي  VODالطلب    عربية  منصات  ثالث  الباحثة  اختارت  وقد  املختلفة،  بأنظمتها   (

التابعة    Wavoوتامي الرقمية  ربيت شنصة أو ، مWatch It، واتش ات  Shahid(شاهد  
املنصات  OSNلشبكة   حتليل  للدراسة  الزمني  املدى  وشمل  من    الثالثة).  شهر   1ملدة 

  . 2020يوليو  31وحتى  2020يوليو 

  مبررات االختيار:
(جمهورية   -1 لها  التابعة  الدولة  ملكية  يف  مختلفة  منصات  ثالث  الباحثة  اختارت 

  السعودية، اإلمارات العربية املتحدة).  مصر العربية، اململكة العربية 
الثالث -2 املنصات  (  تختلف  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  حيث  )  VODمن 

 كالتالي:
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خدمة  Watch Itمنصة    -أ تعد   :SVOD    نظام تتيح  أنها  مبعنى  فقط 
املحتوى   ملشاهدة  فقط   Subscription Video onاالشتراك 

Demand  . 
خدمة  Shahidمنصة     -ب تعد   :SVOD    خالل (شاهمن  )،  VIPد  خدمة 

وهي اخلدمة التي تتيح مشاهدة بعض املحتوى مجاًنا   AVODوأيًضا خدمة  
أث اإلعالنية  الفواصل  مشاهدة  مع ضرورة  ولكن  اشتراك،  مشاهدة دون  ناء 

موقع    Advertisement Video on Demandاملحتوى   خالل  من 
 (شاهد). 

خدمة  Wavoمنصة    -ج تعد   :SVOD    خدمة إموالتي    TVODوأيًضا  كانية تعني 
معني   مادي  مبلغ  مقابل  استئجاره  أو  شرائه  طريق  عن  معني  محتوى  مشاهدة 

Transactional Video on Demandوبهذا ميكن دراسة ثالث منص ات مختلفة  ، 
 يف خدمات وأنظمة االشتراك املقدمة من خاللها.  

املنصة   -3 وهي  العربي  الرقمي  للمحتوى  عربية  منصة  أكبر  (شاهد)  منصة  تعد 
مة  السيما مع طرح القائمني على هذه اخلد  -حتى اآلن–عربية األضخم إنتاًجا  ال

  رؤيتهم يف منافسة "نتفلكس" لالستحواذ على املشاهد العربي.  
) لكونها املنصة املصرية الرسمية التي  Watch Itارت الباحثة منصة (كما اخت -4

حها خالل انطلقت بأضخم اإلنتاجات املصرية احلصرية، والتي أثبتت مدى جنا
رمضان   دون    2020موسم  حصرًيا  املصرية  املسلسالت  بتقدمي  باالنفراد 

 إعالنات أو فواصل. 
5-  ) منصة  لشبكة  Wavoوتعد  التابعة   (OSN    أوائل التي  من  العربية  املنصات 

خدمات   حسب    VODقدمت  املشاهدة  خدمات  حتديًدا  الشبكة  قدمت  حيث 
(الكا التليفزيون  خالل  من  االشتراك  عبر  بعض  الطلب  مشاهدة  لتتيح  بل) 

امل الترفيهية مقابل اشتراك معني، وتوسعت فيما بعد اخلدمات  قدمة  املحتويات 
الترفيهي من خالل اشتراك    لتشمل إطالق منصة رقمية تتيح مشاهدة املحتوى

شهري عبر األجهزة الذكية دون احلاجة لالشتراك يف باقات التليفزيون املقدمة 
شبكة   هذه    OSNعبر  تتيح  ب إذ  وجود  القنوات  املنصة  من  لبعض  مباشر  ث 

 .  OSNاملقدمة ضمن باقة 
 
 



 

 
428 428 

 منهج الدراسة:  -ب
للتعرف      اإلعالم  وسائل  مسح  وحتديًدا  اإلعالمي)  (املسح  منهج  على  الدراسة  تعتمد 

الفنية   اجلوانب  مسح  خالل  من  املرئي  الشكل  مسح  مبعنى  الوسيلة،  شخصية  على 
ة إلى جانب املنهج املقارن للمقارنة بني املنصات العربية  والعناصر التقنية للمنصات العربي

  الثالث.  

  :أداة الدراسة -ج
   ) الشكل  حتليل  أداة  على  التحليلية  الدراسة  )  Form Analysis Formatتعتمد 

لقياس  وفًقا  الطلب، وذلك  الفيديو حسب  التي تقدم خدمات  العربية  الرقمية  للمنصات 
الرقمية (من ح املنصة  ثراء  املعروضة  مدى  املواد  وكم  التفاعلية  املميزات واخلدمات  يث 

فة)، حيث لن يتم حتليل مضمون محتوى القوالب املختلفة  عبر املنصة وتصنيفاتها املختل
 " اإلعالم  أساتذة  من  عينة  على  الدراسة  أداة  الباحثة  وعرضت  املنصة.  عبر  "  1املقدمة 

  للتأكد من صدق االستمارة ووضوح املفاهيم بها.  

  لتعريفات اإلجرائية لبعض مفاهيم الدراسة: ا  -د  
  ):VODنوع خدمة املشاهدة حسب الطلب ( -
: تعمل Subscription Video on Demandوالذي يترجم إلى    SVODمنوذج   -1

 ). Watchitو  Wavo. وVIPهذه اخلدمات عبر االشتراك مثل ("نتفلكس"، شاهد 
) والتي تساوي  TVOD :Transactional Video on Demandوهناك خدمة (  -2

املطعم   يف  يتناوله  أن  الفرد  يستطيع  ما  (كل  هذه   all you can eatفكرة  يف  حيث 
اخلدمة لن يتكلف املشترك أي شئ لكي يشترك باخلدمة ولكن باملقابل سوف يدفع مبلغ  

  .    Apple I Tunesمعني يتوقف على املحتوى الذي يشاهده مثال 
ت -2 منوذج    ): وهو Advertising Video on Demand:AVODوجد خدمة (كما 

مع  مجاًنا  به  ترغب  الذي  املحتوى  مشاهدة  خالله  من  ميكن  للمستخدمني،  مجاني 
 . Youtubeضرورة مشاهدة اإلعالنات التي تعرض من خالل هذا املحتوى مثل:  

  
 

 عرضت الباحثة االستمارة على السادة:  )1( 
 جامعة القاھرة وعمید كلیة اإلعالم بجامعة السویس.   -أ. د/ وسام نصر األستاذ بقسم اإلذاعة والتلیفزیون بكلیة اإلعالم

  ال، جامعة ویسكونسن بالوالیات المتحدة األمریكیة.  د/ أمل جابر   األستاذ المساعد بكلیة االتص
جامعة القاھرة ورئیس قسم اإلذاعة والتلفزویون   -بكلیة اإلعالم  د/ نشوة عقل   األستاذ المساعد بقسم اإلذاعة والتلیفزیون

  باألكادیمیة الدولیة لعلوم اإلعالم.  
  أكادیمیة الشروق.   - یون بكلیة اإلعالمد/ فاطمة أبو الحسن  األستاذ المساعد بقسم اإلذاعة والتلیفز

  MSAعة العلوم الحدیثة واآلداب  جام-د/ ریھام سامي   المدرس بقسم اإلذاعة والتلیفزیون بكلیة اإلعالم 
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  استراتيجيات املشاهدة لدى املنصة:  -
التي   ملحتوى من خاللها مما  تقدمها املنصة للمشاهد وتقدم ايقصد بها االستراتيجيات 

 يه عادات وأمناط املشاهدة لدى اجلمهور مثل: يترتب عل
: ويقصد بها تقدمي أحداث معينة على الهواء مباشرة وتنفرد بها  Liveمشاهدة حية  -أ 

  املنصة مثل احلفالت الغنائية، األحداث الرياضية، وغيرها.  

: يقصد بها تقليد عادات Linear TVمشاهدة مشابهة لعادات التليفزيون التقليدي  -ب
لقة بحلقة يومًيا  املشاهدة يف التليفزيون التقليدي، حيث ميكن للمشاهد متابعة املحتوى ح

  حلقات أسبوعًيا.  3حلقات يف األسبوع أو  5أو 

بشراهة    -ج املحتوى  املشاهدة Binge Watchingمشاهدة  املصطلح  بهذا  يقصد   :
  من حلقات مسلسل ما يف يوم واحد.  الشرهة ملحتوى معني كمشاهدة موسم كامل 

محتوى    -د من  يقدم  ملا  يكون مماثل  هل  املنصة  يف  البرامج  من  جدول  التليفزيون  عبر 
) أم محتوى فريد ومنتج خصيًصا للمنصة  Mirroringخالل القنوات التابعة للمنصة ( 

)Unique .؟(  

  نتائج الدراسة واإلجابة على تساؤالت الدراسة:  -تاسًعا
  ):Prefaceكتروني للمنصة (ملوقع اإللحتليل ا -1

  )؟ على مستوى: Prefaceللمنصة (التساؤل األول: ما مدى ثراء املوقع اإللكتروني 
 اخلدمات التي يقدمها املوقع اإللكتروني للمنصة.    - أ

 طرق إقناع املستخدم لالشتراك يف املنصة.   -ب
  )1جدول رقم (

  اخلدمات التي يقدمها املوقع اإللكتروني للمنصة 

 WATCH  شاهد  مات التي تقدم من خالل املوقع اإللكتروني للزوارداخل -1
IT  WAVO 

       الدفع واالشتراك واإللغاء طرق   -أ
        خدمات األخبار عن املنصة  -ب

        خدمات الدعم الفني واألسئلة الشائعة  -ج
        األجهزة التي تقدم من خاللها اخلدمة -د

مدى توفر تطبيق للمنصة   -ه
  ترونيةاإللك

1- Apple        
2- Android        
3- Smart TV        

كيفية التواصل مع مقدمي   -و
  اخلدمة

        تليفونًيا -1
      ترك رسالة  -2
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  للموقع 
متجر اخلدمات   -3

        األقرب

        بريد إلكتروني  -4
      توضيح الشروط واألحكام وسياسة اخلصوصية -ز

     لمنصةوضع حسابات التواصل االجتماعي ل  - ح
     املنصةخدمة التصفح للمضامني املقدمة عبر  -ط

     خدمة البحث يف املوقع  -ي

الفيديو    ملنصة  اإللكتروني  املوقع  يقدمها  التي  اخلدمات  ماهية  السابق  اجلدول  يوضح 
) الطلب  يف  Prefaceحسب  االشتراك  قبل  للمستخدم  تظهر  التي  الصفحة  وهي   (

يظهر من اجلدول أن    وبالنسبة لطرق الدفع واالشتراك واإللغاءمية،  خدمات املنصة الرق 
للمستخدم   ميكن  التي  الطرق  بهم  اخلاص  اإللكتروني  املوقع  يف  يظهر  الثالثة  املنصات 

للمستخدم عن الطرق التي  االشتراك من خاللها يف خدمات املنصة إلى جانب معلومات  
اإلل الدفع من خاللها، مع توضيح طرق  له  إظهار هذه ميكن  اختلف  وإن  غاء لالشتراك. 

ا املنصات  يف  للمستخدم  باقات  املعلومات  ثالث  تضع  (شاهد)  ملنصة  فبالنسبة  لثالثة. 
لالشتراك وتوضح سعر الباقة وطريقة الدفع املالئمة لكل باقة وهذه الباقات هي: باقة  

و باقة سنوية  جنيًها شهرًيا) والدفع من خالل (بطاقة مصرفية أو اجلوال). أ  49رية (شه
املصرفية.  349( البطاقة  خالل  من  والدفع  سنوًيا)  (  جنيًها  األسبوعية  الباقة   14أو 

إلغاء  ميكن  أنه  للمشترك  (شاهد)  وتوضح  اجلوال.  خالل  من  والدفع  أسبوعًيا)  جنيًها 
 االشتراك يف أي وقت.  

   ) ملنصة  بالنسبة  باWatch itبينما  يوضح  للمنصة  اإللكتروني  املوقع  فإن  قات  ) 
للم حساب  عمل  طلب  بعد  ولكن  املرور  االشتراك  وكلمة  اإللكتروني  بالبريد    –ستخدم 

وهذا يعد نقطة ضعف يف املوقع اإللكتروني للمنصة إذ يفترض توضيح باقات االشتراك  
لتحفيزه   وذلك  للمستخدم  أسهل  بعمل  بشكٍل  املستخدم  يهتم  ال  قد  إذ  االشتراك  على 

وجتدر اإلشارة إلى أن هذا الطلب ال يتوفر    -شتراك حساب لكي يتعرف على طريقة اال
) حيث الباقات مذكورة بشكٍل واضٍح دون احلاجة للتسجيل Wavoيف منصتي (شاهد) و(

  ) باقات االشتراك كالتالي: Watch itأو انشاء حساب. وتوضح ( 

ال  التجديد تلقائًيا). أو ا  999سنوية (اشتراك ملدة سنة تكلفته  الباقة  لباقة جنيًها ويتم 
ملدة   (اشتراك  سنوية  بتكلفة    180نصف  التجديد  555يوًما  ويتم  أو    جنيًها  تلقائًيا). 

التجديد تلقائًيا). أو    288يوًما بتكلفة    90الباقة ربع سنوية (اشتراك ملدة   جنيًها ويتم 
  جنيًها ويتم التجديد تلقائًيا).   99يوًما بتكلفة  30راك ملدة الباقة الشهرية (اشت
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، WEبباقات خاصة للعمالء يف    WEاالشتراك عن طريق شركة  نصة طرق  وتوضح امل 
مع إمكانية االشتراك عبر (فودافون) وتوضح املنصة إمكانية إلغاء االشتراك يف أي وقت  

أحياًنا كود خصم للمستخدمني   من داخل امللف الشخصي للمستخدم. كما تقدم املنصة
فيرو أثناء  احلظر  وقت  قدمته  الذي  الكود  (كوفيد  مثل  املستجد  كورونا  )  19س 

 ).  Stayhomeللمشتركني بها وهو كود (

  ) ملنصة  االختيار  Wavoوبالنسبة  ميكن  التي  الباقات  للمستخدمني  املنصة  توضح   (
كٍل ظاهٍر، وإمنا من خالل الدخول  بينها، إال أن هذه املعلومات غير واضحة يف املوقع بش

جلميع بقراءتها قبل االشتراك. وهذه الباقات  إلى شروط االستخدام والتي قد ال يهتم ا 
  هي:

االستمتاع   - بإمكانه  أنه  للمستخدم  اإللكتروني  املوقع  يوضح  الشهري:  االشتراك 
ملدة   مجانية  مع    7بتجربة  تكلفتها    OSNأيام  الباقة  وهذه  ر دوال  9.5أونالين. 

  جنيًها شهرًيا).   151(ما يعادل تقريًبا .  شهرًيا
تو - السنوي:  للمستخدم  االشتراك  املنصة  االستمتاعضح  بإمكانه  بتجربة مجانية   أنه 

الشهرية   7ملدة   الدفعات  عناء  بال  مقابل  .  أيام  يعادل    89وذلك  (ما  سنوًيا.  دوالرًا 
 جنيًها سنوًيا). 1420تقريًبا 

(شاهد)   أن  بالتالي  املنصات    ويظهر  بني  لالشتراك  الشهرية  الباقات  أرخص  تقدم 
تزامن ذلك مع االنطالقة اجلديدة التي انطلقت ملنصة (شاهد) يف  الثالثة وهو ما يفسر ب 

عام   الوطن  2020بداية  يف  املشاهدين  من  كبيرة  لشريحة  الوصول  استهدفت  والتي   ،
بعمل   املشتركني  من  مزيد  جلذب  (شاهد)  تسعى  وبالتالي  يف العربي  وباقات  عروض 

 متناول املشاهد العربي.  

(شاهد)   منصة  متيز  أيًضا  (  ويتضح  منصتي  عن  أخرى  ميزة  )  Watch itيف 
وتقدم   خلدمات األخبار عن املنصة)، وهي تخصيص جزء من املوقع اإللكتروني  Wavoو(

وهي مدونة تخصص ملا يكتب عن (شاهد) من    Shahid Blog(شاهد) ذلك من خالل  
ا  ول أعمال (شاهد) وحجم املتابعني للمنصة واملشاهدين لها، وميكن الدخول له أخبار تتنا

للغة اإلجنليزية  من خالل لينك موجود باملوقع اإللكتروني وتضع املنصة شعارًا للمدونة با
  وهو:  

Building a World-Class Premium Video Streaming Service for 
Modern Arab Audiences, creating a Service that Users, Content 
Owners, and Advertisers passionately love.  
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املستخدمني،    تستهدف  والتي  (شاهد)  منصة  وهدف  رسالة  السابق  الشعار  من  ويبرز 
العربي   للجمهور  اخلدمات  بالتالي  وتقدم  سواًء،  حد  على  واملعلنني  املحتوى  وصانعي 

  واملشاهدة.   املتطور واملتابع ألحدث التقنيات يف البث

خالل    ذه اخلدمات منيظهر تقدمي ه  خدمات الدعم الفني واألسئلة الشائعةومن حيث   
) و  (شاهد)  (Wavoمنصتي  منصة  اهتمام  يظهر  وال   (Watch it هذه بتقدمي   (

اخلدمات عبر املوقع اإللكتروني لها وهو ما يعد نقطة ضعف أيًضا البد من تطويرها يف  
منصة   يف  فمثًال  املنصة.  هذه  يف  لالشتراك  املستخدمني  جلذب  اإللكتروني؛  املوقع 

دًدا من األسئلة الشائعة التي يسألها الزوار أو املستخدمني للموقع (شاهد) تضع املنصة ع
وبعض  والذين   الشائعة  األسئلة  لهذه  اإلجابات  إلى جانب  باملنصة  االشتراك  يرغبون يف 

االشتراك بخدمة شاهد   (كيف ميكنني  املثال:  األسئلة على سبيل  كانت  VIPهذه  إذا  ؟، 
  إدخال تفاصيل الدفع؟)فترة جتريبية مجانية، فلماذا يتوجب علي  

 ) ملنصة  أنه ميكWavoوبالنسبة  للمستخدم  توضح  فإنها  من )  يريده  ملا  سؤال  ترك  ن 
 املنصة وذلك عبر ترك سؤال يف املوقع اإللكتروني (كيف ميكننا املساعدة؟).  

يظهر اهتمام  األجهزة التي تقدم من خاللها اخلدمة وبالنسبة لتوضيح املوقع اإللكتروني   
منصات  املوقع   بالثالث  عليها، حيث  اخلاص  من اخلدمة  االستفادة  التي ميكن  لألجهزة 

جد يف موقع (شاهد) عبارة (اشتراك واحد وعدة أجهزة)، وتوضح األجهزة التي ميكن  يو
(اندرويد،   عليها  اخلدمة  ).  IOS  ،Smart TV  ،Chromecast  ،Airplayتشغيل 

) ذلك  توضح  اWatch itوأيًضا  األجهزة  تظهر  حيث  اخلدم)  تشغيل  ميكن  من  لتي  ة 
) وهي  ،  Mobile  ،IPad and Tablets  ،Desktop،  Apple TVخاللها 

Samsung  ،Android) و  (شاهد)  منصتا  توضح  كما   .(Wavo  التي األجهزة  عدد   (
ميكن للحساب الواحد االستفادة من اخلدمة من خاللها. وأيًضا تشترك املنصات الثالثة  

  ).  Smart TV، وApple ،Androidونية على أجهزة (يف توفر تطبيق للمنصة اإللكتر

تختلف املنصات الثالثة يف الطرق التي   ل مع مقدمي اخلدمةبكيفية التواص وفيما يتعلق   
للثالث   اإللكترونية  املواقع  يف  اخلدمة  مقدمي  مع  فيها  التواصل  للمستخدمني  ميكن 

تل  املستخدمني  مع  التواصل  إمكانية  (شاهد)  منصة  فتقدم  أرقام  منصات  بوضع  يفونًيا 
العربية السعودية، اإلمارات اململكة  للتواصل يف  العربية املتحدة، اململكة األردنية    الهاتف 

ما  وهو  املستخدم،  قبل  من  للموقع  رسالة  ترك  إمكانية  مع  الدولي،  والرقم  الهاشمية، 
) منصة  أيًضا  مصر  Wavoتتيحه  جمهورية  داخل  الهاتف  عبر  التواصل  إمكانية  من   (
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أيضً ال تقدم  فيما  للموقع.  رسالة  ترك  عبر  والتواصل  إمكانيعربية  (شاهد)  منصة  ة ا 
  التواصل مع املستخدمني عبر تطبيق الواتس اب.  

البريد   خالل  من  املستخدمني  مع  التواصل  الثالث  للمنصات  اإللكتروني  املوقع  ويدعم 
  اإللكتروني للمنصات الثالث وهي كالتالي: 

  customersupport@shahid. net -منصة شاهد -
 Watch it - info@watchit. com منصة -
   Wavo - streaming@osn. com منصة -

يف    الثالث  للمنصات  اإللكترونية  املواقع  وسياسة  يح  توضوتشترك  واألحكام  الشروط 
للمستخدم  منص   اخلصوصية  أن  اإلشارة  ( وجتدر  الشروط  Watch itة  يف  توضح   (

سنة؛ ولذلك ال تقدم   18واألحكام اخلاصة بها أن اخلدمة ال تخاطب أي شخص أقل من  
خاللها   من  املقدمة  املضامني  يف  لألطفال  موجه  خاص مبحتوى  تصنيف  أي    –املنصة 

عدا   املسلسالتمسلسًال   17فيما  تصنيف  ضمن  لألطفال  موجه  فقط  تقدم  -  فيما   ،
) أن  )  Wavoمنصة  توضح  إذ  بها  اخلاصة  االستخدام  سياسة  عبر  توضحها  خدمات 

) خدمة  تقدم  لضمان  Top Boxاملنصة  املشترك  يوصله  الذي  العلوي  الصندوق  أو   (
ندوق متصًال  مواكبة تفضيالت املشاهدة اخلاصة به، وتوضح املنصة أنه إذا كان هذا الص

عاد عن  معلومات  جتمع  املنصة  فإن  املشترك  لدى  اخلاصة  باإلنترنت  املشاهدة  ات 
التي   املرئية  العروض  التي شاهدها املشترك،  املرئية  (العروض  باملشترك ويتضمن ذلك: 
مسلسالته،   سجل  يف  بتحديدها  املشترك  قام  التي  املسلسالت  بتنزيلها،  املشترك  قام 

، األنشطة  OSNاألخرى التي اشتراها املشترك من أي من متاجر    األفالم أو املحتويات
 ). OSNة األخرى التي أجراها املستخدم عند استخدام خدمات املتعدد

وتعد هذه السياسة التي تعلنها املنصة من خالل سياسة االستخدام والشروط واألحكام  
كني، إذ ينبغي أن يعلم  من األمور املهمة والتي يجب مراعاتها عند تقدمي اخلدمة للمشتر

 املستخدم بكل ما يترتب على اشتراكه أو استخدامه للمنصة قبل أن يشترك بها.  

  ) توضح  قد  Wavoكما  أنها  اخلاصة  )  املراسالت  بعض  األحيان  من  كثير  يف  ترسل 
واملحتوى   اجلديدة  املرئية  العروض  (تفاصيل  تتضمن:  قد  والتي  للمشتركني  بالتسويق 

الذي يعتقد أو    القادم  التي ميكن بها أن يربح املشترك  أنه سيعجب املشترك، األساليب 
جناًحا ساحًقا،   اخلاص باملشترك، إصدار أي أعمال حققت  OSNيزيد من رصيد متجر  

اخلدمات اجلديدة التي تضيفها املنصة مبا يف ذلك الباقات اجلديدة، واملحتوى واألفالم 
الد لها،  مشاهدة  كل  عند  مقابلها  يدفع  العروض  التي  املسابقات،  يف  للمشاركة  عوات 
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  OSNاخلاصة األخرى مثل إيجارات األفالم التي تتمتع باخلصم، وزيادات رصيد متجر  
التي يجب أن توضح للمشترك  وعروضه، ا لرسائل اإلجبارية). وهذا يعد من السياسات 

م مبثل  حيث قد ال يرغب املشترك يف احلصول على هذه املراسالت وبالتالي البد من العل
  هذه السياسات قبل االشتراك.  

  ) و  (شاهد)  منصتا  تهتم  بوضع  Wavoكما  للمنصة )  االجتماعي  التواصل    حسابات 
اإل املوقع  اخلاصة  على  واألخبار  العروض  ملتابعة  للمستخدم  تسهيًال  وذلك  لكتروني؛ 

تقدم باملحتوى املقدم عبر هذه املنصات من خالل حسابات التواصل االجتماعي املختلفة ف 
) حسابات املنصة عبر (فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تويتر، تيك توك).  Wavoمنصة (

 ) لينك  خالل  من  (شاهد)  تقدم  االجتماعي  shahidblogفيما  التواصل  حسابات   (
لشاهد عبر (فيسبوك، انستجرام، تويتر فقط). يف الوقت الذي ال يقدم املوقع اإللكتروني  

) االجتWatch itلـ  احلسابات  ل )  املختلفة  فرص  ماعية  من  يقلل  قد  ما  وهو  لمنصة 
ملقدمة التواصل مع املتابعني الذين يرغبون يف التعرف بشكٍل أكبر على املنصة والعروض ا

  من خاللها.  

  خدمة التصفح للمضامني املقدمة عبر املنصة )  Wavoوتقدم أيًضا منصتا (شاهد) و (  
فتق للمضامني  املختلفة  التصنيفات  وضع  ملشاهدة من خالل  إمكانية  (شاهد)  منصة  دم 

املقد وقت  املحتوى  املحتوى  هذا  املشاهد  يدرك  لم  إذا  حالة  يف  املختلفة  قنواتها  عبر  م 
التليفزيون، كما تقدم أيًضا إمكانية التصفح للمضامني املقدمة عبر املنصة    عرضه على

،  احلفالت ، أفضل  Star Warsمن خالل التصنيفات املختلفة وهي: (قريًبا على شاهد،  
، أضيف  Disney  ،Disney Movies on Demandأطفال، أعمال شاهد األصلية،  

برامج  رياضية،  برامج  ترفيهية،  برامج  إجبارية،  برامج  مسابقات،  مسرحيات،  حديًثا، 
تركي،   (أجنبي،  العمل  جنسية  حسب  التصنيف  وأيًضا  ستايل).  اليف  برامج  حوارية، 

والتص بوليوود)،  عربي،  مصري،  املحتوى  خليجي،  نوع  حسب  مثل:    Genresنيف 
أكشن،   رعب،  عائلي،  وثائقي،  ماهو (كوميدي،  التصنيفات  هذه  داخل  ويوجد  جرمية). 

بخدمة   خاص  ماهو  ويوجد  مجاًنا  ومفتوح  املوقع    VIPمتاح  يعرض  وأحياًنا  فقط، 
Trailer    أو اإلعالن التشويقي للعمل وذلك جلذب املشاهد لالشتراك يف املنصة والتمتع

(مملكبه ملسلسل  التشويقي  اإلعالن  عرض  من  املنصة  قدمته  ما  مثل  العروض،  ة  ذه 
  إبليس) املوسم األول وهو من أعمال شاهد األصلية.  

) ملنصة  من Wavoوبالنسبة  اإللكتروني  املوقع  عبر  للمحتوى  مختلفة  تصنيفات  تقدم   (
  حيث: 
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األكث - (األفالم  املثال:  سبيل  على  تصنيف  من  أكثر  وفيها  أفالم  األفالم  شهرة،  ر 
مختار مجموعات  جوائز،  على  حازت  أفالم  فكالسيكية،  أخر  للمشاهدة،  ة،  رصة 

عائلي،  دراما،  وثائقي،  بوليسي،  كوميدي،  عربي،  متحركة،  رسوم  مغامرات،  أكشن، 
  رعب). 

تستحق   - (مسلسالت  املثال:  سبيل  على  تصنيف  من  أكثر  وفيه  العربي  املضمون 
إما عادل  الفنان  أعمال  أقوى  املشاهدة،  عالية،  بدقة  كالسيكية  مصرية  أفالم  م، 

اض اخلليجية،  الدراما  للعربية، أعمال  املدبلجة  املسلسالت  أفضل  قلبك،  من  حك 
 مجموعة أفالم أحمد زكي، لعشاق الدراما التركية). 

األكثر شهرة،   - املثال: (املسلسالت  أكثر من تصنيف على سبيل  مسلسالت وفيها 
 ).  ABC Studioت كاملة، مجموعة حلقات جديدة أسبوعًيا، مسلسال

(منط ح - مثل:  تصنيف  من  أكثر  وفيها  واقعي life Styleياة  برامج  موسيقى،   ،
Reality TV  .(خيال علمي، برنامج حواري ، 

أحلى   - شهرة،  األكثر  (األفالم  املثال:  سبيل  على  تصنيف  من  أكثر  وفيها  أطفال 
ل الصغار، لألطفال األكبر مسلسالت األطفال، أفضل مجموعة أفالم للعائلة، لألطفا

 سًنا).  
. وأيًضا  OSNت لبعض قنوات مجموعة  قنوات وفيها يوضع جدول البث بالساعا -

) ملنصة  اإللكتروني  املوقع  للعمل  Wavoيوفر  التشويقي  اإلعالن    Trailer) عرض 
جلذب وتشويق املشاهد حتى يشترك يف املنصة ويتمتع بهذه املضامني املقدمة عبر  

 املنصة.  
حدث ) سوى تصنيفني فقط عبر املوقع اإللكتروني وهما (أWatch it تقدم (ما الفي  

أكثر) وكلها ألعمال رمضان   ، وال ميكن مشاهدة أي محتوى  2020اإلضافات) و(شوف 
تعد خدمة مدفوعة لالشتراك   األعمال ألن اخلدمة  وبالتالي ال    SVODمن هذه  فقط 

اإللكتروني املوقع  الـتتيح أي مضمون مجاني عبر  بعرض  تقوم  أنها ال  كما   ،Promo    أو
بالعمل حتى تشج  Trailerالـ املوقع  اخلاص  ع املستخدم لالشتراك فيها. وبالتالي يقدم 

(شاهد،   ملنصتي  املضامني)  Wavoاإللكتروني  عن  البحث  املوقع  خدمة  ال داخل  فيما   ،
) منصة  يف  اخلدمة  هذه  سوى  Watch itتوجد  املضامني  تصفح  تتيح  ال  التي   (

  االشتراك يف املنصة.  ب

  )2جدول رقم (

  املنصة عبر املوقع اإللكترونيطرق إقناع الزوار لالشتراك يف 
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 WATCH IT  WAVO  شاهد  طرق إقناع الزوار لالشتراك يف املنصة -2

       عمل ترويج للمضامني املتاحة بالفعل على املنصة.  -أ

        عمل ترويج للمضامني التي تعرض قريًبا على املنصة.   -ب

        مشاهدة احللقة األولى مجاًنا.  -ج

        املنصة.نبذة عن خدمات  -د

        شعارات مختلفة للترويج لالشتراك (اشترك وشاهد اآلن).  -ه

        عرض أخبار عن املنصة يف وسائل اإلعالم املختلفة.  -و

        إمكانية التجربة املجانية للخدمة. -ز

ال    السابق  اجلدول  عيوضح  تقدم  التي  واألليات  للمنصات  طرق  اإللكتروني  املوقع  بر 
الثالث والتي حتاول من خاللها املنصة إقناع وجذب الزوار لالشتراك يف اخلدمة، ويظهر  

الثالث   للمنصات  اإللكتروني  املوقع  اهتمام  السابق  اجلدول  للمضامني  من  بالترويج 
املنصة   عبر  مب  بالفعل املتاحة  املضامني  هذه  تعد  باحيث  اإلعالنات  لوحة  لنسبة ثابة 

الترويج   يف  املنصات  وتختلف  بها.  املوجود  للمحتوى  تروج  خاللها  من  والتي  للمنصة 
أو (حصرًيا   على..)،  (اآلن  تقدمه حتت مسمى  إذ  املنصة  على  بالفعل  املوجود  للمحتوى 

  على..) وغيرها من طرق الترويج املختلفة. 

(شاهد)    فيما   منصة  لتنفرد  ال بالترويج  قريًبالمضامني  تعرض  عبر    تي  منصتها  على 
على   (قريًبا  مسمى  اإللكتروني حتت  املوقع  VIPاملوقع  عبر  املنصة  له  روجت  ما  مثل   (

يف   سيعرض  والذي  الكاملة)  (الرواية  الوثائقي  للبرنامج  ، 2020يوليو    16اإللكتروني 
عن   مرة  ألول  ُحتكى  تفاصيل  املويتناول  له  تعرضت  الذي  السرقة  اللبنانية  حادث  طربة 

وزو عجرم  عبد نانسي  خالد  الفنان  (حفلة  مثل  األخرى  املضامني  بعض  وأيًضا  جها، 
، ومسلسل (احلرامي) الذي يقدم  2020يوليو    16الرحمن) يف بث مباشر يعرض بتاريخ  
 التي  ، إلى جانب بعض املضامني 2020يوليو    25من أعمال شاهد األصلية ويعرض يف  

يلم (صاحب املقام، مسلسل قريًبا دون تاريخ محدد مثل: ف  توضح (شاهد) أنها ستعرض
New Girl مسلسل ،The Americans  .(  

) فهي ال تهتم من خالل املوقع اإللكتروني بالترويج للمضامني  Wavoوبالنسبة ملنصة ( 
رسا عبر  املضامني  هذه  تقدم  إنها  إال  املنصة  على  قريًبا  تعرض  إلكترونية  التي  ئل 

أو  للمشتركني إلخبار قريًبا  بالعروض اجلديدة  يقدم فقط  هم  يقدم كل أسبوع وهذا  مبا 
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عنوان   أرسلت    What is New This Weekللمشتركني حتت  للمشتركني    OSNإذ 
؛ لتوضح لهم املضامني اجلديدة خالل هذا األسبوع 2020يوليو    7رسالة إلكترونية يوم  

، ولكن هذا ال يقدDora: Lost City of Goldمثل (فيلم   اإللكت)  املوقع  روني  م عبر 
  الذي قد يرغب املستخدمني لالشتراك يف املنصة.  

لبعض املضامني املقدمة بها؛    بتقدمي احللقة األولى مجاًناوأيًضا تنفرد منصة (شاهد)    
مبشاهدة  للتمتع  املنصة  يف  واالشتراك  العمل  ملشاهدة  الزوار  وجذب  لتشجيع  وذلك 

ذلك  امل (شاهد)  وقدمت  كامًال  قدمتهسلسل  ما  مثل  املضامني  من  يوليو    1يوم    لعدد 
إلمكانية مشاهدة احللقة األولى مجاًنا ألحد أعمالها املنتجة أصلًيا وهو مسلسل   2020

) أخرى  مسلسالت  مع  اخلدمة  هذه  وتكررت  العربي    35(الشك)،  بني  ما  مسلسًال 
  واألجنبي).  

  ) و  (شاهد)  منصتا  امل)  Wavoوتقدم  املنصة  خدمات  عن  للمشتركنينبذة  من    قدمة 
خالل عرض املحتوى املتنوع املوجود ضمن تصنيفات املشاهدة املختلفة املوجودة باملوقع،  

) والذي يحتاج لعمل تطوير  Watch itفيما ال يظهر ذلك يف املوقع اإللكتروني ملنصة (
  ر حتى يشترك يف املنصة.  للمحتوى املوجود به ليكون أكثر تشويًقا وجذبًا للزائ 

(شاتقد   خالل  م  من  العربي  للمشاهد  فيها  االشتراك  مميزات  املثال  سبيل  على  هد) 
مقارنة باخلدمة املجانية وهذه املميزات التي    VIPتوضيح مميزات االشتراك يف شاهد  

  عرضها املوقع هي: 

رفيهي أمن  ، مشاهدة أوفالين، دون إعالنات، أفضل محتوى تFHD(جودة عالية الدقة  
أعم مشاهدة  مسلساللألطفال،  مشاهدة  األصلية،  شاهد  مرة،  ال  ألول  حصرية  ت 

مباشرة  تليفزيونية  قنوات  مباشرة،  السينما  عرض  بعد  العربية  األفالم  أحدث  مشاهدة 
ومارفل،   ديزني  من  جوائز  على  احلاصلة  والبرامجج  اإلنتاجات  أضخم  عالية،  بجودة 

السفر،   أثناء  املشاهدة  وقت  إمكانية  أي  يف  االشتراك  بإلغاء  التزامات،  قم  أي  دون 
  ). MBC3و  Spacetoon مشاهدة قناتي 

  ) ملنصة  بالنسبة  يوجد  Wavoوأيًضا  الذي  املختلف  واملحتوى  التصنيفات  تقدم  التي   (
  OSNباملنصة والذي ال ميكن للمشترك االستمتاع به إال من خالل االشتراك يف خدمة  

  للمشاهدة حسب الطلب.  
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شعارات مختلفة للترويج لالشتراك يف  للمنصات الثالث  ا تستخدم املواقع اإللكترونية  كم 
حيث  املنصة   من  املنصة  يف  يجدها  التي  للمميزات  الزائر  وجذب  تشويق  ملحاولة  وذلك 

  التجربة الترفيهية التي تنفرد بها كل منصة دون أخرى، حيث تقدم (شاهد) شعارات مثل:

  ى شاشات التليفزيون.  فيلًما لم يعرض عل 11شرة) بها (أفالم بعد السينما مبا -

(عروض شاهد األولى) والتي تتعلق باملحتوى الذي يبث عبر املنصة أوًال وهي: (ليه أل،    -
،  The Loudest Voiceبيوتي كلينك، تسجيل دخول، عنتر املفلتر، رحلة إلى اجلحيم،  

القليب، دموع فرح، مسرح مصر،  هال باخلميس، العميد، مامجي، أم القاليد، الذيب يف  
Dave ،9-11  .(أبو حفيظة ،  

املوجودة    - املحتويات  لبعض  عنها  وتعلن  جديدة  حلقات  شاهد  تضع  احللقات)  (أحدث 
  1) وتضيف تاريخ إضافة هذه احللقات، إذ أعلنت (شاهد) يوم  VIPعلى منصة (شاهد  

(كارتون    2020يوليو   األطفال  مثل: مضامني  احللقات اجلديدة يف مضامني  بعض  عن 
،  Mickey Mouse Clubhouse  ،Doc-Mcstufins  ،Ducktalesصوفيا األولى،  

Phines and Ferb  ،(Tangled Series) :ومسلسالت مثل ،Jessie  ،Dog with a 
blog ،Once  .(اللعيب، يحدث يف مصر) :وبرامج مثل ،(  

أول من يشاهد أفضل    - (كن  مرة  أعمال شاهد األصلية ومحتوى حصري يعرض ألول 
  بية والبرامج الغربية).  وأحدث املسلسالت العر

-  ) اإلنتاجات  وأضخم  السينما  بعد  مباشرة  العربية  األفالم  Marvel  ، th20أحدث 
Century Fox  ،abc Studios  .(  

،  Disney  ،Pixarبوية، محتوى آمن  أفضل محتوى ترفيهي آمن لألطفال (الرقابة األ  -
CN ،Nickelodeon  .(  

كنت  - أينما  مباشرة  تليفزيون  قنوات  اإلذاع  شاهد  واملحطات  للقنوات  املباشر  ية (البث 
  ).  MBCالتابعة لـ 

  اشتراك واحد وعدة أجهزة (استمتع مبشاهدة برامجك املفضلة بدون رسوم إضافية).   -

  ) املوجودة  ) فتستخ Watch itوبالنسبة ملنصة  للمضامني  للترويج  دم شعارات مختلفة 
ت ومن أي مكان..ميكنك مشاهدة باملنصة مثل: (جتربة مشاهدة غير محدودة يف أي وق

واألحداث التليفزيونية  والبرامج  الدرامية  واألعمال  األفالم  واملوسيقى   أقوى  الرياضية 
  ات. بدون توقف)، كما تستخدم تصنيفات مثل: شوف أكتر، وأحدث اإلضاف

  ) شعارات مثل: Wavoوتستخدم منصة (
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  أيام).   7شاهد يف أي وقت وأي مكان (ابدأ التجربة املجانية لـ  -
من   - (أكثر  فقط..  لك  خاص  سينمائي  الترفيه:    10.000عرض  من  ساعة 

 اشترك اآلن).  
 املواسم الكاملة: كل املواسم، كل احللقات، النوم عدوك الوحيد.. اشترك اآلن.   -
 م للعائلة (مترجمة ومدبلجة للغة العربية.. اشترك اآلن).  أجمل األفال -
 اشترك اآلن).  أجهزة..  5(على   HDصورة خالبة بجودة   -
أخبار تتناول املنصات وبالنسبة للموقع اإللكتروني اخلاص بالثالث منصات فال يقدم أية   

وهو ما ميكن إضافته للمواقع اإللكترونية للحديث عما يقدم   يف وسائل اإلعالم املختلفة 
من مضامني يف هذه املنصات وأحدث العروض واإلنتاجات، إذ يعد هذا األليات التي قد  

 قنع الزوار لالشتراك يف هذه املنصات. ت

حتى يتمكن املستخدم    التجربة املجانية للمحتوىوتقدم كل من املنصات الثالثة فرصة    
بة املنصة وخدماتها، وهو ما قد يشجعه على االستمرار يف االشتراك، وبالتالي  من جتر 

مجاًنا)،    VIPد  يعد من أليات الترويج املناسبة. وتعتمد منصة (شاهد) على (جرب شاه
) املنصة.  Wavoوتقدم  عبر  املقدم  للمحتوى  أيام  لسبعة  املجانية  التجربة  إمكانية   (
  ). Watch itوكذلك (

  من حيث العناصر الفنية:  Interfaceهة املستخدم يف املنصة حتليل واج -2 

يف   املستخدمة  الفنية  العناصر  حيث  من  الرقمية  املنصة  ثراء  مدى  ما  الثاني:  التساؤل 
  )؟Interfaceاجهة املستخدم(و

  )3جدول رقم (

 اللغات التي تقدم بها املنصة

 

  
  املنصة الرقمية

  املنصةاللغة/ اللهجة التي تقدم بها  -1

تستخدم اللهجات  -د  أكثر من لغة -ج  إجنليزي -ب  عربي-أ
  املحلية يف العرض

        شاهد

WATCHIT         

Wavo          
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املنصة إذ تشترك املنصات الثالثة  غات التي يقدم بها مضمون  يوضح اجلدول السابق الل  
تقدمي   وتستهدف  العربي،  اجلمهور  تستهدف  إنها  حيث  العربية  باللغة  خدماتها  بتقدمي 

) و  Watch itمضامني إلشباع رغبات واهتمامات اجلمهور العربي، فيما تنفرد منصتا (
)Wavo  خدمات بتقدمي  أيضً )  اإلجنليزية  باللغة  (املنصة  ملنصة  وبالنسبة  )  Wavoا، 

العرض   لغة  اختيار  تقدم  املنصة  يف  اإلعدادت  إما    Display Languageفمن خالل 
) إما عربي أو إجنليزي، ومدى وجود ترجمة  Audioعربي أو إجنليزي، وأيًضا الصوت (

 ) الSubtitlesللمحتوى  ويوضح  للعربية،   (Interface  لل أراد  املنصة  إذا  أنه  مستخدم 
يف زيالتحكم  فيجب  اإلعدادت  من  املزيد  للمنصة    اإللكتروني  املوقع   .wwwارة 

stream. osn. com  .  
بينما منصة (شاهد) ال تقدم سوى باللغة العربية وذلك رغبة من املنصة يف التواصل مع   

و حتديًدا  العربي  فهاجلمهور  العربي  املشاهد  منصة  باللغة  كونها  ذاتها  بتقدمي  تهتم  ي 
( ا ملنصة  وبالنسبة  فقط،  العربية  بعض  Watch itألصلية  بتقدمي  أيًضا  تنفرد  فهي   (

العبارات يف املنصة باللهجة املصرية املحلية كنوع من التشويق للمشاهد وجذب االهتمام 
ه املنصة  يبة من املتابعني مثل ما تقدمبالتواصل مع املشاهدين العرب واملصريني بلهجة قر 

 (شوف أكتر).  

  )4جدول رقم (

  طريقة تصنيف املحتوى من خالل املنصة  

تصنيف وعرض املحتوى داخل املنصة  يوضح اجلدول السابق الطريقة التي يتم من خاللها  
املقدمة  القوالب  حسب  املحتوى  بتصنيف  الثالثة  املنصات  اهتمام  اجلدول  من  ويظهر 

املقدمة مثل (مس القوالب   –لسالت، أفالم  فمثًال تقدم (شاهد) تصنيف املحتوى حسب 
جرمية رعب،  كوميدي،  برامج  -أكشن،  مسرحيات،  وثائقية،  وبرامج  أفالم  إجباري،    –، 

  
املنصة 
  الرقمية

  طريقة تصنيف املحتوى من خالل املنصة  -2

    - أ
حسب القوالب 

 املقدمة

    -ب
حسب جنسية  

 العمل

  - ج
حسب سنة 

  اإلنتاج 

حسب    -د
اجلمهور 
  املستهدف

حسب   -ه
بطل  
  العمل

حسب   -و
جهة  

  اإلنتاج 

            شاهد

Watch it           

Wavo            
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(أكشن،    Genres)، وأيًضا حسب نوع املضمون  -ترفيهي، رياضي، حواري، اليف ستايل
  كوميدي، رعب، جرمية).  

تصنيفات     يوجد  إذ  املحتوى  جنسية  حسب  املحتوى  تصنيف  (شاهد)  تقدم  كما 
ت عربية، أجنبية، تركية، مصرية)، وأيًضا تصنيفات عامة مثل (أجنبي، تركي،  (مسلسال

املحتوى حسب اجلمهور  خ لتصنيف  وبالنسبة  أو هندي).  بوليوود  ليجي، مصري، عربي، 
لألطفال   املنصة  داخل  تصنيف  يوجد  تقدم املستهدف  كما  العائلة،  لكل  أخر  وتصنيف 
العمل فتقدم (شاهد)   أيًضا حسب بطل  مثل: تصنيف  املفضلني  تصنيف حسب جنومك 
وغيرهم القصبي  ناصر  نادين جنيم،  إمام،  وتقدم (شاهد) تصنيًفا أخر حسب (عادل   .(

األصلية،   شاهد  (أعمال  مثل  اإلنتاج   Disney  ،Disney Movies onجهة 
Demandنيف حسب املضامني األكثر مشاهدة. ). وأيًضا تص  

ملقدمة وحسب بطل العمل حسب القوالب ا  ) تقدم تصنيًفاWatch itوبالنسبة ملنصة (  
 ) تقدم  إذ  العمل  جنسية  حسب  تصنيًفا  تقدم  ال  املصرية  Watch itحيث  املضامني   (

فقط وال تقدم أي مضمون أجنبي، وأيًضا ال تقدم تصنيًفا حسب اجلمهور املستهدف إذ 
  وبالتالي ال تخصص تصنيًفا   )+18عاًما (  18) األعمار فوق سن  Watch itتستهدف (

  ملضامني األطفال. 

   ) مسرحيات،  Watch itوتصنف  (أفالم،  مثل:  املقدمة  القوالب  حسب  املضامني   (
وثائقيات  فرعونية،  وثائقيات  ذاتية،  سير  وثائقيات  وثائقية،  أفالم  مسلسالت،  برامج، 

 Genresًضا داخل القوالب املختلفة يتم التصنيف وفًقا لألنواع أو الـمساجد، رياضة) وأي 
  تشويق، اجتماعي، رومانسي، كوميدي، أكشن).  ة مثل: (املختلف

ومن حيث أبطال العمل تضع تصنيًفا ألعمال بعض الفنانني مثل: (عادل إمام، محمود    
) وتتبع  العزيز)،  املخرجني  Watch itعبد  أحد  تصنيًفا ألعمال  وهو  )  الكبار  املصريني 

(نصف مثل:  له  البارزة  األعمال  وبعض  العلمي  يحيى  احلاوي،   املخرج  األخر،  ربيع 
(وحيد حامد) مبنا الكتاب  تصنيًفا ألحد  وأيًضا  التي  وغيرها)  واألعمال  مولده  يوم  سبة 

) تصنيًفا  Watch itتضعها له مثل: (اإلرهاب والكباب، دم الغزال، وغيرها). وال تقدم ( 
األصلية) بالرغم من أنها أنتجت مسلسل (شديد   Watch itجهة اإلنتاج (أعمال  حسب  

  طورة) و برنامج (براءة اختراع خورشيد). اخل

) تقدم تصنيفات املحتوى بأكثر من طريقة للعرض فيما عدا Wavoوبالنسبة ملنصة (  
) تقدم  املقدمة  القوالب  حسب  التصنيف  حيث  ومن  للمحتوى،  اإلنتاج  )  Wavoسنة 

الوا تليفزيون  برامج  وثائقية،  أفالم  وثائقية،  مسلسالت  برامج،  (أفالم،  قع، تصنيف 
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لتاريخية، أفالم كالسيكيات السينما العاملية، برامج الطهي، برامج اليف ستايل، الدراما ا
العمل  نوع  حسب  وأيًضا  عاملية).  جوائز  على  حصلت  أفالم  قصيرة،  مسلسالت  دراما، 

:Genres  رعب)Adrenaline Rush  جرمية  ،True Crime Stories  إثارة  ،
Horror Lovers  رومانسي  ،Romantic Favorites  وكوميديا  Humor، ضحك 

me this  خيال ومغامرة ،Fantasy and Adventure  تشويق وجرمية ،Thrillers 
and Crime  .(  

  ) منصة  أن  اإلشارة  للمحتوى  Wavoوجتدر  وجذابة  مشوقة  مسميات  على  تعتمد   (
الدراما  اخلاص   تصنيف  مثل  باملنصة  متخصصة  تصنيفات  عمل  على  تعتمد  كما  بها، 
سواًء   Period Dramasة وهي الدراما التي تعتمد على حقب تاريخية معينة  التاريخي

 Jekyll andالعربية مثل (ليالي أوجيني، هارون الرشيد، ثورة الفالحني) أو أجنبية مثل (
Hyde  ،This is England 88أيًضا (  ). كما تقدمWavo  تصنيًفا حسب املضمون (

)،  Binge Worthy Seriesشاهد بشراهة (األكثر مشاهدة على املنصة أو املضمون امل 
وهي املسلسالت   Miniseriesوتهتم أيًضا املنصة بتقدمي تصنيف للمسلسالت القصيرة  

) بني  حلقاتها  عدد  متوسط  يبلغ  أقل    8-5التي  تكون  قد  األحيان  بعض  ويف  حلقات)، 
  حلقة).   12(حلقتني)، أو أكثر (

 ) تتبع  اجلمهور  حسب  للتصنيف  مسميات )  Wavoوبالنسبة  حتت  لألطفال  تصنيًفا 
  مختلفة مثل: 

 Top Picks for، مسلسالت ممتعة لألطفال  Super Collection(مجموعات ممتازة  
the Kids  من العديد  وبه  خاٍص  بشكٍل  لألطفال  مخصص  تصنيف  يوجد  كما   .(

املقدمة لألطفال.  التصنيفات ح  األعمال  إنتاج  العمرية لألطفال وحسب جهة  الفئة  سب 
).  Popular Family Moviesيًضا تصنيف أفالم العائلة (محببة لكل العائلة  ويوجد أ

تقدم   اإلنتاج  جهة  تصنيف  حيث  مثل:    OSNومن   ,Marvel Universe)تصنيفات 
Disney+ Originals,Exclusive HBO Boxsets)  

   ) تقدم  العمل  جنسية  حسب  التصنيف  حيث  ويندرج  Wavoومن  (عربي)  تصنيف   (
األعما كل  أ حتتها  مبعنى  لها  داخلي  تصنيف  دون  العربية  األعمال  ل  حتتها  يندرج  نه 

املصرية واللبنانية واخلليجية وحتى التركية املدبلجة باللغة العربية (وهو ما يعد قصورًا  
بلغة/ جنسية املتعلق  التصنيف  باللهجة    يف  املدبلج  األمريكي  العمل  وحتى  املقدم)  العمل 

ض تصنيفه  مت  (تشيرنوبل)  (السورية  تقدم  وأيًضا  العربية.  األعمال  أفالم  Wavoمن   (
  حسب بطل العمل مثل (أفالم أحمد زكي، أعمال عادل إمام). 
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  )5جدول رقم (

  نوع خدمة املشاهدة حسب الطلب املقدمة من خالل املنصة 

بني     الطلب  حسب  املشاهدة  منصة  تقدمها  التي  اخلدمة  نوع  السابق  اجلدول  يوضح 
املشاهدة حسب   نوع  تعد من  الثالث منصات  أن  ويظهر  الدراسة،  الثالثة عينة  املنصات 

) حيث تتطلب اخلدمات الثالث االشتراك وفًقا لباقات معينة SVODالطلب باالشتراك ( 
باملضامني التمتع  للمشترك  يضمن  فهي  حتى  (شاهد)  ملنصة  وبالنسبة  عبرها،  املقدمة   

) بينما تقدم أيًضا خدمة املشاهدة VIP) من خالل خدمة (شاهد  SVODتقدم خدمة (
اإلعال عرض  مع  اشتراك  دون  مجاًنا  املضامني  لبعض  خدمة املفتوحة  وهي  نات 

)AVOD تذاع التي  املضامني  يقدم بعض  الذي  لـ(شاهد)  اإللكتروني  املوقع    ) من خالل 
عبر قنوات التليفزيون التقليدي ملن لم يتمكن من مشاهدتها يف مواعيد العرض األصلية  

)  VIPلها، وأيًضا يعرض بعض حلقات البرامج التي تقدم عبر اخلدمة املدفوعة (شاهد  
  اإلعالنات.  مجاًنا مع عرض

 ) ملنصة  (Wavoوبالنسبة  الدفع  مقابل  املشاهدة  خدمة  أيًضا  تقدم  فهي   (TVOD  (
خالل  لبع من  منفصل  بشكٍل  املنصة  عبر  شرائها  أو  تأجيرها  ميكن  التي  املضامني  ض 

  . HBO: Home Box Officeبعض املضامني املقدمة عبر خدمة 

  )6جدول رقم (

 الوسائط املستخدمة لعرض املحتوى

  

  الرقميةاملنصة 
  نوع خدمة املشاهدة حسب الطلب املقدمة -3

 من خالل املنصة
  AVOD -ج  TVOD  -ب  SVOD  -أ

        شاهد
WATCHIT        

Wavo        

  املنصة الرقمية 

  الوسائط املستخدمة لعرض املحتوى  -4

 للعمل Trailerعرض    - أ
  (صوت وصورة) 

    -ب
كتابة نبذة عن املحتوى  

 (نصوص ثابتة) 

  -ج
العمل عرض بوستر 

  (صور ثابتة) 
       شاهد 

Watch it      

Wavo       
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املنص   عبر  املقدمة  املضامني  لعرض  املستخدمة  الوسائط  السابق  اجلدول  ة  يوضح 
العمل  عن  مختصر  يتناول  املقدم  املحتوى  عن  نبذة  كتابة  يف  الثالثة  املنصات  وتشترك 
ونوعه (أكشن، دراما، كوميدي، رعب، تشويق..)، وأحياًنا يتم كتابة أبطال العمل. وبالنسبة 

علومات أكثر عن العمل الذي يختاره املشترك إذ يتم كتابة  ) فهي تقدم مWavoملنصة (
(سنة اإلنتاج للعمل، نبذة عن العمل، األبطال، مخرج العمل، زمن العمل،    التفاصيل اآلتية:

  ).  Genres، إلى جانب تصنيف نوع العمل  PGالتصنيف اخلاص بالرقابة األبوية 

ال املقدمة عبر منصتها، فيما تقدم كما تعرض املنصات الثالثة بوستر العمل لكل األعم  
و( (شاهد)،  التWavoمنصتا  اإلعالن  عرض  األعمال   (Trailer) شويقي  )  لبعض 

ثواٍن من اختيار   6املقدمة وتعرض منصة (شاهد) اإلعالن التشويقي بشكٍل تلقائي بعد  
) يوجد اختيار متاح ضمن العمل الذي يرغب املشترك يف رؤيته  Wavoالعمل، بينما يف (

  ) لبعض املضامني املتوفر بها اإلعالن التشويقي. Play Trailerهو (و

  )7م (جدول رق

  مدى وجود شبكة قنوات تابعة للمنصة

  املنصة الرقمية
  مدى وجود شبكة قنوات تابعة للمنصة  -5

  ال يوجد   -ب  يوجد  - أ

     شاهد 

Watch it     

Wavo    

) إمكانية البث املباشر للقنوات التابعة لها فمثًال  Wavoتقدم كل من منصتي (شاهد) و( 
مل  املباشر  البث  تعرض  (شاهد)  ملنصة  (بالنسبة  لشبكة  التابعة  القنوات  )  MBCجموعة 

) هي:  القنوات    MBC2  ،MBC Max  ،CN،  2مصر MBCمصر،    MBCوهذه 
العربية،  Spacetoon  ،MBC 3  ،MBC  ،MBC 5  ،MBC Actionبالعربي،   قناة   ،
MBC+    ،دراماMBC   ،دراماMBC 4  ،MBC Bollywood  ،احلدث، وناسة ،MBC  
املبMBC Persiaالعراق،   البث  جانب  إلى  و).  (بانوراما  إلذاعتي  ).  MBC FMاشر 

  OSN) فتقدم البث املباشر لبعض القنوات التابعة لشبكة  Wavoبينما بالنسبة ملنصة (
 nickياهال سينما،    OSN،  2حكايات    artحكايات،    art  ياهال األولى،  OSNوهي: (

Jr  ،  .nicktoons  ،art    1أفالم  ،Paramount  ،OSN Disney  ،Baby TV  ،
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Disney Junior  ،Disney XD  ،nickelodeon  ،Comedy Central  ،Sky 
News HD  ،Rush  ،Disney Channel  ،E  ،Sky News HD    ال فيما  عربية). 

) مباWatch itتقدم  بًثا  مجموعة  )  بني  الشراكة  من  بالرغم  مصرية  قناة  ألية  شًرا 
ات  ) مع بعض القنوWatch itاملتحدة للخدمات اإلعالمية التي متتلك حق البث ملنصة (

). وهو ما يقترح على املنصة  ON TV  ،CBC  ،DMCاملصرية اخلاصة وهي (احلياة،  
  إدراجه ضمن اخلدمات التي تتيحها املنصة للمشترك.  

  )8جدول رقم (

  جودة بث املادة املرئية

  املنصة الرقمية
  جودة البث للمادة املرئية -6

سرعة التشغيل   -أ
  مالئمة 

عدم توقف الصورة   -ب
  صوت للصورةمزامنة ال -ج  أو الصوت

      شاهد
Watch it       

Wavo        

ويظهر    الثالثة  املنصات  عبر  املقدمة  للمادة  البث  جودة  مدى  السابق  اجلدول  يوضح 
جوانب جودة البث يف الثالث منصات وجتدر اإلشارة أن توقف الصوت والصورة يتوقف  

ة هامة تظهر يف سرعة  على سرعة اإلنترنت وسعته لدى املشترك، وتنفرد (شاهد) مبيز
امل توضح  إذ  مالئمتها  ومدى  أن  التشغيل  االستخدام)  (سياسة  ضمن  للمستخدم  نصة 

الفيديو   صورة  جودة  ستتكيف  حيث  كانت  مهما  املستخدم  تزعج  لن  اإلنترنت  سرعة 
بحسب السرعة التي لدى املشترك ولن ينزعج من سرعة التحميل. بينما بالنسبة ملنصة  

)Watch itب  نصة أن جودة املحتوى قد تختلف من جهاز ألخر، وذلك بسب) فتوضح امل
االتصال،   سرعة  اجلهاز،  وإمكانيات  (نوع  احلصر  وليس  املثال  سبيل  على  عوامل  عدة 
املوقع اجلغرايف)، وال تتمتع جميع املحتويات بنفس اجلودة من حيث الصوت أو الصورة أو  

البد أن يتم معاجلة هذه املشكلة  السرعة. وهو ما يعد نقطة ضعف أيًضا يف املنصة إذ  
جود  يتالئم  لكي  جودة  تقنًيا  انتقاء  من  البد  وأيًضا  املستخدم،  إمكانيات  مع  املحتوى  ة 

 ) منصة  يف  فمثًال  املنصة،  على  املقدمة  العربية  Wavoاألعمال  األفالم  بعض  تقدم   (
رقمًيا   معاجلتها  املعاد  القدمية  ك  وذل   Remastered Movies  Digitallyاملصرية 

  ت قدمية من حيث سنة اإلنتاج.  لضمان جودة األفالم املعروضة على منصتها حتى وإن كان

) توضح للمستخدم أن جودة عرض املحتوى من Wavoوجتدر اإلشارة أيًضا أن منصة (  
املستخدم، عرض   (موقع  مثل:  العوامل  بعض  ونطاق  تتأثر مبدى  أن  جهاز ألخر، وميكن 
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امل  املحتوى  املتاحة،  املنصاملوجة  على  ينبغي  ما  وهو  وغيرها).  اإلنترنت،  سرعة  ة  ختار، 
معاجلته أيًضا كما أتاحت ذلك منصة (شاهد) للمستخدمني حتى ال ينزعج املستخدم من 

  سرعة التشغيل أو جودة املحتوى املعروض.  

) يف املنصات الثالثة  Interfaceوكتعليق عام على العناصر الفنية لواجهة املستخدم (   
التصنيفات املوجودة بها  هولة التصفح بالنسبة ملنصة (شاهد) إذ يظهر بوضوح  فيظهر س

) إذ  Watch it)، وأيًضا منصة (Browsingوطريقة العرض والتصفح داخل املنصة (
أنها بسيطة جًدا من حيث التصنيفات املوجودة بها (محدودة) وطريقة العرض بها. بينما  

 ) منصة  يفWavoتعد  زخًما  املنصات  أكثر  عرضها  )  وطريقة  املتعددة  تصنيفاتها   
املوج  املزيد  للمحتوى  (مشاهدة  اختيار  كل تصنيف  داخل  يوجد  إذ  بها  )  See Moreود 

  ليظهر صفحة من املحتويات الكثيرة لكل تصنيف.  

  حتليل خدمات املنصة للمشتركني:  -3
التفاعل مع  التساؤل الثالث: ما اخلدمات التفاعلية التي تقدمها املنصة (من حيث الشكل، 

  املصدر، اخلدمات املقدمة)؟ 
  )9جدول رقم (

  ) Modalityالرقمية من حيث شكل املنصة (التفاعلية يف املنصة 

داخل  املختلفة  واحلركة  املنصة  شكل  حيث  من  تفاعلية  وجود  السابق  اجلدول  يوضح 
رأسي   بشكٍل  املحتوى  استعراض  إمكانية  منصات  الثالث  يف  يتوفر  إذ  ذاتها  املنصة 

)Scrollingامل التصنيفات  على  للتعرف  داخل  )  للمحتوى  املوجودة  من ختلفة  املنصة 
 ) أفقية  بطريقة  التصفح  وأيًضا  لألسفل،  كل  Slidingاألعلى  داخل  الواحد  للتصنيف   (

) النقر  املستخدم  وبإمكان  يسارًا،  أو  مييًنا  التصفح  خالل  من  أي  Clickمحتوى  على   (
 محتوى يرغب يف مشاهدته. 

  

التفاعلية يف املنصة اإللكترونية من حيث شكل   -1

  ) Modalityاملنصة (
 Watch It  Wavo  شاهد

  Sliding (     استعراض املحتوى بطريقة أفقية (  - أ

  Scrolling(      استعراض املحتوى بطريقة رأسية (  - ب

  Clicking(      (مشاهدة املحتوى بواسطة النقر  -ج
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  )10جدول رقم (

  ) Sourceملصدر (من حيث إمكانية التفاعل مع ا التفاعلية يف املنصة الرقمية

حيث   -2 من  اإللكترونية  املنصة  يف  التفاعلية 
 Watch It  Wavo  شاهد  ) sourceالتفاعل مع املصدر (

إمكانية تعطيل االشتراك وإعادته مرة أخرى دون    - أ
 مقابل.  

      

تقدمي    - ب عند  للمستخدم  إلكترونية  رسائل  إرسال 
  عروض جديدة.  

      

        سال إشعار للمستخدم بخصم قيمة االشتراك. إر -ج

رأيه   -د الستطالع  للمستخدم  استبيان  إرسال 
  باخلدمات املقدمة. 

      

وبني    الرقمية  املنصة  عبر  اخلدمة  مقدمي  بني  التفاعلية  جانب  السابق  اجلدول  يوضح 
وإعادته   االشتراك  تعطيل  إمكانية  منصات  للثالث  بالنسبة  ويظهر  أخرى  املستخدم  مرة 

دون أي مقابل. فمثًال يف منصة (شاهد) تعطي للمستخدم االختيار من خالل (إعدادت 
االشترا (إدارة  اختيار  االشتراك  احلساب)  حالة  عن  معلومات  املشترك  يجد  حيث  كات) 

ال)   أم  (فعال  االشتراك  وحالة  (أسبوعية، شهرية، سنوية)  بها  املشترك  الباقة  من حيث 
(حسب الباقة)، باإلضافة إلى طريقة الدفع وإذا كان هناك قسائم وموعد اخلصم التالي  

م لشاهد  الترويجية  العروض  أو  العمالء  خدمة  خالل  من  إلغاء للخصم  إمكانية  ع 
  إلى جانب إمكانية اختيار خدمة املساعدة بخصوص االشتراك.   VIPاالشتراك يف شاهد 

و(  (شاهد)  منصتا  تتمتع  املWavoكما  مع  تفاعلية  مبيزة  إرسال  )  يف  تكمن  ستخدم 
ترسل   فمثًال  املنصة  على  جديدة  عروض  أي  تقدمي  عند  للمشترك  إلكترونية  رسائل 

مشترك فيها بريًدا إلكترونًيا بأحدث العروض على سبيل املثال  (شاهد) بصفة مستمرة لل
يوم   للمشترك  إلكترونًيا  بريًدا  (شاهد)  على    6أرسلت  الصيف  (مفأجات  بعنوان  يونيو 

بعر لنجوم  شاهد)  إلى حفالت خاصة  باإلضافة  أدمن وغيرها)  أوالد  (ليه أل،  مثل:  وض 
ا العروض  إلى  باإلضافة  واخلليج،  العربي  العالم  (شاهد  من  على  وهي VIPلقريبة   (

أرسلت (شاهد)   2020(الشك، عيار ناري، يوم الدين). وأيًضا بعد نهاية شهر رمضان  
ن املبارك ملا ال تتعرف على ما تخبؤه شاهد رسالة إلكترونية بعنوان (مع انتهاء شهر رمضا

س، ، هال باخلميAD Astraلكم خالل األسابيع املقبلة) بعروض خاصة (بيوتي كلينك،  
وتزامًنا مع فترة احلظر املنزلي أرسلت    2020مارس    27رأس السنة، وغيرها). ويف يوم  

برامجك املفضلة) حيث  (شاهد) رسالة إلكترونية بعنوان (ابق يف املنزل، ابق أمًنا، شاهد  
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أوضحت املضامني األكثر مشاهدة (دموع فرح، وأفالم محمد حسني، مامجي، ُولد ملكًا) 
  (الذيب يف القليب).  والعروض القريبة 

) بإرسال رسائل إلكترونية توضح ما اجلديد من  OSN) تقوم (Wavoوبالنسبة ملنصة (  
 Whatالة إلكترونية بعنوان (أرسلت للمشترك رس  2020يوليو    7العروض فمثًال يوم  

is New This Week  يوليو    6) لتقدم العروض اجلديدة من أفالم ومسلسالت ويف يوم
مع قائمة   MALFICENT: Mistress of Evilالة إلكترونية بعرض  أرسلت رس  2020

قريًبا   تقدم  عروض  مع  املشاهد  تعجب  أن  ميكن  التي  األعمال  .  Coming Soonمن 
ملن بالنسبة  (بينما  وليس Watch itصة  ذاته  التطبيق  خالل  من  إشعارًا  ترسل  فإنها   (

) وهو  Watch itديد من إنتاج (بريًدا إلكترونًيا ويتمثل يف اإلشعار مبتابعة املضمون اجل
يوم   إشعارًا  املنصة  أرسلت  حيث  اخلطورة  شديد  بتشويق    2020يوليو    9مسلسل 

مسلسل   من  الثانية  احللقة  أحداث  ملتابعة  منصتا  املشترك  وتنفرد  اخلطورة).  (شديد 
و( كال Wavo(شاهد)  ترسل  حيث  االشتراك  قيمة  بخصم  للمستخدم  إشعار  بإرسال   (

) للمستخدم بخصم قيمة االشتراك الشهري.  SMSقصيرة عبر الهاتف (املنصتني رسالة  
الشهرية- الباقة  املستخدم مشترًكا عبر  املنصات  -إذا كان  تقوم أي منصة من  . فيما ال 

ما الثال وهو  املنصة  املشتركني يف خدمات ومضامني  رأي  استبيان الستطالع  بإرسال  ثة 
وذلك ملعرفة رأي املستخدمني يف اخلدمة   يعد عنصًرا ميكن تطويره يف املنصات الثالثة

مع   (نتفلكس)  منصة  بذلك  تقوم  كما  مستمر  بشكٍل  التطوير  واقتراحات  املقدمة 
 مستخدميها. 
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  )11جدول رقم (

  ) Messageالتفاعلية التي تقدمها املنصات الرقمية (على مستوى محتوى اخلدمات املقدمة 

ختالف املنصات  يوضح اجلدول السابق اخلدمات التفاعلية التي تقدمها املنصة ويظهر ا 
املتاح عبر املنصة،   الثالثة يف مدى توفر اخلدمات املقدمة من حيث ما يتعلق باملضمون 

بإظهار املحتوى ويظهر اجلدول السابق أن منصة (شاهد) تنفرد عن املنصتني األخرتني  
مشاهدة   مشاهدة األكثر  املضامني  أكثر  على  التعرف  يف  املشاهد  لترغيب  املنصة  على 
(شاهد من  فتضع  عدد  فيه  ويظهر  شاهد)  على  مشاهدة  األعمال  (أكثر  تصنيف   (

يوليو   7املحتويات التي حازت على أعلى نسبة مشاهدة من املشتركني باملنصة وظهر يوم  
سبيل املثال: (سراي العابدين،  القائمة األكثر مشاهدة على (شاهد) كالتالي على    2020

السفير، زمهري  -ليه أل ابنة  ، األنسة فرح، لكنه لي،  -مسلسل تركي  –ر  احللقة األخيرة، 

(على  -3 املنصة  تقدمها  التي  التفاعلية  اخلدمات 
 WATCH IT  WAVO  شاهد  ) Messageمستوى اخلدمات املقدمة 

      إظهار املحتوى األكثر مشاهدة.    -أ
        التحكم بإدارة احلساب الشخصي.   -ب
املستخدم  إمكا  - ج لدى  املفضلة  القوائم  حفظ  نية 
)My Favorites .(        

        تنوع خدمات التصفح يف املنصة. -د
        إظهار العروض القادمة على املنصة (قريًبا على..)  -ه
جهاز   -و من  أكثر  على  االشتراك  تفعيل  إمكانية 

        (وعددها).  

        ة للمنصة. البث املباشر ملجموعة القنوات التابع -ز
        إمكانية متابعة املشاهدة للمحتوى السابق.  -ح

التتر  -ط املقدمة/  (تخطي  ) Skip Introعمل 
        للمضامني املقدمة. 

خدمات    -ي (  VCRتوفر  -Rewindللمحتوى 
Forward-Pause .(        

املنصة   -ك داخل  املرغوب  املحتوى  عن  بحث  عمل 
Search .        

ما  إعال  -ل محتوى  عرض  إنتهاء  بتوقيت  املشترك  م 
)Expired Content .(        

للمحتوى أثناء التصفح داخل  Auto-playعمل    -م
  Browsing  .(      املنصة (

املرغوب مشاهدته   Downloadعمل    -ن للمحتوى 
        دون اتصال.  



 

 
450 450 

وغيرها من األعمال العربية واألجنبية واملدبلجة). فيما ال تتوفر هذه اخلدمة يف منصتي  
)Watch itو ،Wavo  .(  

خلدمة    الشخصيوبالنسبة  احلساب  بإدارة  (شاهد)، ف  التحكم  منصتي  يف  تتوفر  هي 
بينما يف منصة (Wavoو(  (Watch itللمنصة؛  ) فهي تتطلب زي املوقع اإللكتروني  ارة 

املستخدم   واجهة  تظهر  إذ  به  اخلاص  الشخصي  احلساب  يف  املشترك  يتحكم  لكي 
وينتهي االشتراك يف تاريخ..)،   WE للمشترك معلومات مثل (أنت اآلن مشترك يف عرض 

 .watchitعدادت امللف الشخصي تكون من خالل زيارة املوقع اإللكتروني  بينما تغيير إ
com/profile  .  

إعدادت    على  الدخول  (حسابي)  اختيار  خالل  ومن  (شاهد)  منصة  خالل  من  ويظهر 
املعلومات  تغيير  املرور،  كلمة  تغيير  االشتراكات،  (إدارة  فيه:  يتوفر  والذي  احلساب 

الرقابة األبوية وهي التي تعطي للمشترك إمكانية وضع   الشخصية، إدارة األجهزة، واجهة
  اخلاصة باألفراد البالغني).  Profilesبل الدخول على الـ أرقام ق 4كلمة سر من  

) فهي تتيح التحكم يف إعدادت معينة وهي: (لغة العرض، لغة  Wavoوبالنسبة ملنصة ( 
دادت ينبغي على املشترك  الترجمة على الشاشة) وعند الرغبة يف إجراء املزيد من اإلع

 .www. streamني للمنصة  التحكم من خالل احلساب الشخصي عبر املوقع اإللكترو
osn. com  .  

يف الثالث منصات من خالل عمل (قائمتي)    خدمات عمل القوائم املفضلةويظهر توفر   
).  My Favoritesا املشترك من خالل اختيار ( يتم بها وضع كل املضامني التي يفضله

، التصفح يف املنصات الثالثة للمضامني املوجودة بهاتنوع خدمات  كما يظهر من اجلدول  
جعل  وإمكانية  بها،  املوجود  للمحتوى  تصنيف  من  أكثر  عمل  (شاهد)  منصة  تقدم  إذ 

املض أو حسب  املختلفة  القوالب  محتوى حسب  من  أكثر  بني  يختار  األكثر  املشترك  امني 
لفة، وتصفح املحتوى  ) للقوالب املختGenresمشاهدة أو من خالل التصنيفات املختلفة (

) ملنصة  بالنسبة  وكذلك  (جونيورز).  تصنيف  يف  فقط  لألطفال  فيوجد Wavoاملقدم   (
) تصنيف  مثل  اجلمهور  أو  املحتوى  أساس  على  التصنيفات  من  عدد  )  Disneyأيًضا 

  ) وغيرها.  HBOلى أساس جهة اإلنناج (ملضمون األطفال فقط، أو ع 

فهذه اخلدمة تنفرد    على املنصة (قريًبا على..)خدمة إظهار العروض القادمة  ومن حيث    
  2020يوليو    9) ويف يوم  VIPبتقدميها منصة (شاهد) من خالل تصنيف (قريًبا على  

كالتالي:    ظهر العديد من املضامني التي يقترب موعد بثها مع توضيح تاريخ العرض لها
ف (مكملني  )، حفالت الصي2020يوليو    9(يعرض يف    Stand up كوميدي على الواقف
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). كما تضع أعماًال أخرى دون تاريخ محدد للعرض  2020يوليو    16) يف (Liveمعاكم  
  . Ice Ageمثل مجموعة أعمال 

أكثر من جهاز)  Wavoوتقدم منصتا (شاهد) و(    االشتراك على  تفعيل  فمثًال    إمكانية 
و( (شاهد)  لكل Wavoمنصتا  أجهزة  خمسة  لعدد  االشتراك  تفعيل  إمكانية  تقدم   (

 ) حتدد  بينما  اإلعدادت،  عبر  حسابك  يف  التحكم  وميكن  ميكن  Wavoحساب  أنه   (
أجهزة   خمس  حتى  تسجيل  للمشترك  وميكن  بها  املسموح  األجهزة  أنواع  على  التعرف 

مس ميكن استخدام جهازين فقط بصفة  معتمدة على حسابك ومن بني هذه األجهزة اخل
أجهزة خمس  أول  تسجيل  وسيتم  واحد،  وقت  يف  محتوى    مستمرة  لعرض  تستخدمها 

اخلدمة تلقائًيا على حسابك، وتتاح أمامك الفرصة إلضافة أو حذف أي من هذه األجهزة  
أي   30خالل   يف  املتزامنة  البث  وتيارات  بها  املسموح  األجهزة  عدد  تغيير  وميكن  يوًما، 

  وقت من األوقات وفًقا لتقدير املنصة.  

الل املنصة إتاحة تفعيل االشتراك على  ) فال يظهر من خWatch itوبالنسبة ملنصة ( 
أكثر من جهاز إذ ال يتضح ذلك من خالل سياسة االستخدام للمنصة، كما أنه عند جتربة  

إلغاء الدخول من اجلهاز    الدخول على احلساب الشخصي من خالل أكثر من جهاز يتم 
ل ) والذي يجب التوصل حل Watch itاألول وهذا يعد من عيوب االشتراك يف منصة (

  تقني له.  

و(   (شاهد)  منصتا  التابعة )  Wavoوتتيح  القنوات  ملجموعة  املباشر  البث  إمكانية 
، وإذاعتني  MBCقناة تابعة ملجموعة    19حيث تتيح (شاهد) البث املباشر لعدد    للمنصة 

. وال تقدم  OSNقناة من قنوات شبكة  19) البث املباشر لعدد Wavoح (أيًضا. فيما تتي
) للخدمات Watch itمنصة  املتحدة  بني  شراكة  وجود  من  بالرغم  اخلدمة  هذه   (

  ) وبني عدد من القنوات اخلاصة املصرية.  Watch itاإلعالمية (املالكة حلقوق البث يف 

خدمة     منصات  الثالث  أيًضا  متابعوتقدم  السابقإمكانية  للمحتوى  املشاهدة  الذي   ة 
مل، فمثًال تظهر منصة (شاهد) سبق وشاهده املشترك ثم توقف عند جزء محدد من الع 

توقيت   عند  وتوقف  املشترك  شاهدها  التي  املضامني  املشاهدة)  (متابعة  تصنيف  ضمن 
معني بها ليكمل املشاهدة من اللقطة التي توقف عندها، كما تظهر توقيت توقف العرض  

  وتاريخ أخر مشاهدة للعمل.  )13:05ثًال (م

و(   (شاهد)  منصتا  التتر  إمكان)  Watch itوتقدم  أو  للمقدمة  تخطي  عمل   Skipية 
Intro  ،املقدمة (  للمضامني  قدمت  رمضان  Watch itو  منذ  مؤخًرا  اخلدمة  هذه   (
) ال تقدم هذه اخلدمة ضمن اختيار واضح Wavo، وجتدر اإلشارة أن منصة ( 2020
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ب الـ  منذ  اختيارات  من ضمن  وإمنا  املحتوى،  عمل   VCRدء  املحتوى ميكن  يف  املوجودة 
)Forward    أوRewind) سرعة  باختيار  إما   (2    أو4    أو6    أو8   أو

12 .(  

إال أن هذه اخلدمات ال تعمل    للمحتوى  VCRخدمات  وأيًضا يتوفر يف الثالث منصات   
) إذ يتعرض املحتوى املختار للتوقف أكثر من مرة وليست Watch itبسالسة يف منصة (

)  Watch itه يوجد عيب كبير يف منصة (عند التوقيت املرغوب من قبل املشترك، كما أن
تها  عند توقف التشغيل للمحتوى بعد نهاية احللقة والرغبة يف مشاهدة احللقة منذ بداي

شاهدها   التي  احللقة  نهاية  عند  وإمنا  لها  التلقائي  التشغيل  املنصة  تتيح  ال  أخرى  مرة 
بعمل   يستعني  أن  املشترك  يضطر  وبالتالي  ح  Rewindاملشترك،  بدايته.  للمحتوى  تى 

) منصة  الـWavoوتنفرد  خدمات  بإتاحة   (VCR   إضافية خدمات  جانب  إلى  للمحتوى 
أ الترجمة  عرض  يف  تتمثل  املقدمة للمشترك  لألعمال  الدوبالج  وخدمة  إخفائها  و 

  واالختيار بني لغة الصوت (عربي، إجنليزي، فرنسي).  

منصات     الثالث  داخل  يتاح  املكما  املحتوى  عن  بحث  عمل  املنصات  رغوب  خدمة  وتتيح 
)  Wavoالثالثة إمكانية البحث باللغة العربية أو اإلجنليزية. وتنفرد منصتا (شاهد) و (

خدم ماة  بتقدمي  محتوى  انتهاء  بتوقيت  املشترك  توضح    إعالم  (شاهد)  منصة  ففي 
للمشترك توقيت انتهاء عرض بعض املضامني فمثًال يف مسلسل (العودة) يتم كتابة عبارة  

لغاية  2020يوليو    28لغاية  (متوفر   (متوفر  عليها  يكتب  أخرى  وحلقات  يوليو    23) 
ال2020 بالتوقيت  املشترك  املنصة  تعلم  وبهذا  حتى  )،  فيه  احللقات  حذف  سيتم  ذي 

)  Info) يوجد داخل الـ( Wavoيتسنى له متابعة املضمون الذي يرغب فيه. ويف منصة ( 
حتى   متوفر  (املضمون  أن  بالعمل  حتديًدا Available untilاخلاص  اخلدمة  وهذه   (

توجد للبعض املضامني املوجودة على املنصة. ويوجد أيًضا تصنيف داخل قالب (األفالم)  
(تض وهو  املنصة  التي  Last Chance to watchعه  املضامني  بعض  به  تضع  والتي   (

تهي  ستنتهي قريًبا من املنصة مثل: (فيلم الكارتون "موانا" والذي أوضحت املنصة أنه سين 
والذي أوضحت املنصة    Lady and the Lamb)، وأيًضا فيلم ( 2020أغسطس    5يف  

  ). 2020أغسطس  3أنه سينتهي يف 

ت   بخدمة  بينما  (شاهد)  منصة  داخل    Auto-playعمل  نفرد  التصفح  أثناء  للمحتوى 
ملعظم األعمال املوجودة بها مبجرد تصفح    Trailer) وهو عرض الـ  Browsing(  املنصة

بعد  املستخد باملنصة  املوجودة  للمضامني  املنصتني    6م  يف  هذا  يتوفر  ال  فيما  ثواٍن، 
  األخرتني.  
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 ) و  (شاهد)  تنفرد  بإمكانية  Wavoوأيًضا   () املرغوب  Downloadعمل  للمحتوى   (
  ).  Watch itيف ( وهو ماال يتوفر أيًضا  )Offlineمشاهدته دون اتصال باإلنترنت (

امل املميزات  ما  الرابع:  املحتوى التساؤل  تقدمي  يف  العربية  املنصات  بها  تتميز  التي  ختلفة 
  الترفيهي؟

  )12جدول رقم (

  املميزات التي تتيحها املنصة الرقمية للمشترك 

 Watch it  Wavo  شاهد  املميزات املوجودة باملنصة-4
       وجود عروض منتجة خصيًصا للمنصة (من إنتاج املنصة ذاتها).  -أ

  Exclusive on  .(      ى املنصة (توفر عروض حصرية عل -ب
        الترجمة والدبلجة لألعمال األجنبية.  -ج
        إمكانية الدعم الفني من خالل املنصة. -د
        وجود فترة التجربة املجانية للمنصة (كم مدتها).  -ه
        عمل عروض لالشتراك يف املنصة.  -و
        ترة معينة. عروض املحتوى املقدم غير محدد بف -ز
(-ح املقدم  للمحتوى  املشاهدة  تصنيفات  وجود   Parentalمدى 

Guide  .(        

احللقة   -ط انتهاء  من  ثواِن  بعد  املقبلة  احللقة  عرض  إمكانية 
        احلالية. 

        ) لعرض كل احللقات للمسلسل. Optionوجود ( -ي
        اشتراك مجاني يف بعض التطبيقات أو غيرها.  -ك
        معلومات عن العمل املقدم.   -ل

يوضح اجلدول السابق مدى متتع املنصة الرقمية ببعض املميزات التي تتيحها للمشترك    
عروض منتجة خصيًصا للمنصة  ) توفر  watch itإذ يظهر بالنسبة ملنصتي (شاهد) و(

 Watchأكبر من (  وتتوفر هذه امليزة يف منصة (شاهد) بشكلٍ   (من إنتاج املنصة ذاتها)
it) 13) فتقدم (شاهد) هذه األعمال حتت مسمى (أعمال شاهد األصلية) وتوفر عدد  (

واخلليجية  املصرية  األعمال  بني  تتنوع  أعمال  وهي  (شاهد)  منصة  إنتاج  من  عمًال 
يول شهر  ويف  والبرامج  املسلسالت  بني  تتنوع  كما  املنصة    2020يو  والسورية،  قدمت 

حتت التالية  املوسم    األعمال  أبليس  مملكة  احلرامي،  خريص،  (الشك،  التصنيف:  هذا 
األول متاح وقريًبا املوسم الثاني، برنامج لوك دوان، هنا األرض، عهد الدم، يف كل أسبوع 

  يوم جمعة، الديفا، منرة اثنني، األمير األحمر، رحالة، ضحايا حالل). 
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بالن   (بينما  ملنصة  إنتاجWatch itسبة  مؤخًرا  فيوجد  املنصة    )  إنتاج  من  مخصص 
بواقع حلقة    2020يوليو    1نفسها مثل: مسلسل (شديد اخلطورة) والذي بدأ عرضه يف  

واحدة أسبوعًيا، كما يوجد أيًضا برنامج املقالب (براءة اختراع خورشيد). فيما ال تقدم 
  ) هذه امليزة ملشتركيها.  Wavoمنصة (

الثالثة مبيزة  وت   املنصات  حصتمتع  عروض  (توفر  املنصة  على  تعرض   Exclusiveرية 
on(    أفالم لسلسة  احلصري  بالعرض  تنفرد  (شاهد)  منصة    Star Wars   )7ففي 

) عدد  فيها  وتقدم  مباشرة)  السينما  بعد  (أفالم  تصنيف  املنصة  تضع  كما  )  11أفالٍم)، 
(ي  : مثل  التليفزيون  شاشات  على  تعرض  لم  ملكًا، فيلًما  ُولد  السنة،  رأس  الدين،  وم 

تسجيل وغيرها املفلتر،  (عنتر  وهي  اخلليجية  املسرحيات  بعض  بعرض  االنفراد  مع   .(
مثل حفالت:   (شاهد)  على  الصيف احلصرية  إلى حفالت  باإلضافة  وغيرهما)،  دخول، 

  (عبد اهللا الرويشد، جورج وسوف، وائل كفوري، وغيرها).  

  ) منصة  فهي  Watch itويف  واملسلسال )  لألعمال  احلصرية  بالعروض  ت  تتمتع 
القنوات املصرية خالل موسمي رمضان   التي تعرض على  أو    2020و  2019والبرامج 

)  ON  ،CBC  ،DMCخارج املوسم الرمضاني وحتديًدا التي تقدم على قنوات (احلياة،  
 وتضع املنصة كلمة (حصري) على بعض املحتويات مثل مسلسالت: (ملس أكتاف، كلبش،

من السماء بأجزائه املختلفة)، باإلضافة إلى   زلزال، ألخر نفس) والفيلم الوثائقي (مصر
األيد،   بخط  الرابع،  اجلزء  بنات  حكايات  الشانزلزية،  (حواديت  مثل  املسلسالت  أحدث 
منى   معكم  السعادة،  صاحبة  فزر،  (هزر  مثل:  البرامج  بعض  إلى  باإلضافة  وغيرها). 

  ها).  ، وغيرCrazy Taxiالشاذلي، 

  ) منصة  تنفرد  من  Wavoفيما  بعدد  (أفالم  )  تصنيف  خالل  من  احلصرية  العروض 
) والتي يوجد بها عدد من األفالم New and Exclusive Moviesجديدة وحصرية  

يوليو   املنصة يف شهر  التي قدمتها  األفالم  وهي على سبيل    2020األجنبية مثل بعض 
(هاملتون،   وأيًضا  Good Boys  ،The Souvenir  ،Parasiteاملثال:  وغيرها).   ،

) وحصرية  تصنيف  جديدة  يوجد  New and Exclusive Seriesمسلسالت  والتي   (
 I will be gone in theبها عدد من املسلسالت احلصرية األجنبية مثل مسلسل: (

Dark  .(  

و(   (شاهد)  منصتا  بتوفر  Wavoوتتمتع  األجنبية)  لألعمال  والدبلجة  الترجمة   ميزة 
لى منصتها وهو ما ميكن تطويره  ) أي عروض أجنبية عWatch it تقدم منصة (حيث ال

على   تركز  وال  للمشتركني،  بالنسبة  األذواق  ترضي جميع  املنصة حتى  قبل  من  مستقبًال 
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لبعض   ودبلجة  ترجمة  توفر  فهي  (شاهد)  ملنصة  وبالنسبة  فقط.  املصرية  املضامني 
(الرجل   مسلسل  مثل  لديها  األجنبية  منه  األعمال  املنصة  تقدم  الذي  التركي  اخلًطا) 

تني إحداهما مترجمة باللغة العربية. واألخرى مدبلجة باللهجة السورية. ويف منصة  نسخ
)Wavo  وأيًضا الترجمة  خدمة  تتيح  املنصة  فإن  أجنبي  املحتوى  معظم  إن  وحيث   (

  الدبلجة لبعض املحتويات (عربي، أو إجنليزي، أو فرنسي) حسب لغة العمل. 

و(   (شاهد)  أيضا ًمنصتا  مبيزة  Wavoوتنفرد  من  )  للمستخدم  الفني  الدعم  إمكانية 
ذاتها املنصة  ترك    خالل  إمكانية  بنا)  (اتصل  اختيار  خالل  من  (شاهد)  تقدم  حيث 

) فمن خالل اختيار  Wavoاملستخدم لرسالة باملشكلة الفنية التي تواجهه، ويف منصة (
الشائعة والتي يتم من خاللها ) يوجد اختيار األسئHelp(املساعدة   أو  املتكررة  وضع   لة 

  جميع األسئلة التي سألها املشتركون من قبل واإلجابات عليها.  

فمثًال بالنسبة ملنصة    بوجود فترة التجربة املجانية للمنصة وأيًضا تتميز املنصات الثالثة   
أسبوعي أم سنوي)  (شاهد) ففترة التجربة املجانية تكون حسب الباقة املختارة (شهري أم 

الباقة   املشترك  اختار  وبعدها وإذا  إعطاؤه أسبوع مجاًنا،  يتم  املثال  الشهرية على سبيل 
تبدأ الباقة الشهرية ويتم إعالم املشترك عبر اإلمييل بأن (فترة التجربة املجانية انتهت  

ة،  ) تعطي املشترك سبعة أيام جتربة مجانيWavoوبدأت الباقة املختارة). ويف منصة (
  ). Watch itوكذلك منصة (

جلذب أكبر عدد من    عروًضا لالشتراك يف املنصة )  Watch itاهد) و ( وتقدم منصتا (ش 
) أن تراعي تقدمي مثل هذه العروض لترغب اجلمهور  Wavoاملشتركني، وينبغي خلدمة ( 

 لالشتراك يف املنصة. فمثًال بالنسبة ملنصة (شاهد) فقد قدمت بعد اإلنطالقة اجلديدة 
جنيًها مدى احلياة (واستمر    14بقيمة  عرًضا باالشتراك الشهري    2020لها يف يناير  

فبراير   شهر  نهاية  حتى  العرض  يف  2020هذا  لالشتراك  عرض  أرخص  يعد  وهو   ،(
ملنصة (VODخدمة   بالنسبة  بينما   .Watch it  لالشتراك يف عمل عروض  فقد مت   (

جنيًها مصرًيا، وعرض باقة مسلسالت   60يوًما بتكلفة    30باقة مسلسالت رمضان ملدة  
ملد بتكلفة    90ة  رمضان  يوم    1120يوًما  العرض حتى  هذا  واستمر   15جنيه مصري 

(2020مايو   لعمالء  عروًضا  املنصة  تقدم  كما   .WE  ولعمالء  (We Space    ميكن
    we. watchit. comجنيًها شهرًيا واالشتراك عن طريق  30االشتراك بقيمة 

مبعنى أنها  فترة معينة    تقدمي العروض املختلفة دون حتديد ثالثة ميزة  وتقدم املنصات ال 
املحتوى   للمشترك مشاهدة  لتتيح  املنصة  إزالتها من  أو  تغييرها  متاحة لوقت طويل دون 

أن يف منصة ( إال  تقييد،  أي وقت دون  به يف  يكون هناك حتديد Wavoالذي يرغب   (
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معي بفترة  حتديًدا)  (األفالم  املضامني  بعض  لبعض  بينما  العرض  بعدها  ينتهي  نة 
ألخرى (مسلسالت وبرامج) تتاح على املنصة دون حتديد فترة معينة، وجتدر  املحتويات ا

اإلشارة إلى أن بعض املنصات قد تختفي بعض املحتويات منها دون إعالم املشترك قبل 
  ).  Watch itذلك وهو ماينبغي مراعاته لدى منصتي (شاهد) و (

منصتا   و(   وتنفرد  للم)  Wavo(شاهد)  املشاهدة  تصنيفات  بها  بوجود  اخلاص  حتوى 
)Parental Guide  (  عند املحتوى  بداية  التصنيف يف  يظهر هذا  منصة (شاهد)  ففي 

تشغيله   بداية  يف  يكتب  (الشك)  مسلسل  فمثًال  ضرورة    ،)+18(تشغيله  لتوضيح  وذلك 
) لفيلم  بالنسبة  وأيضاُ  ذلك  دون  ملن  األبوية  وأيًضا  The Walking Deadاملراقبة   (

لبوستر اخلاص بالعمل، وكذلك بالنسبة ملسلسل (يف كل أسبوع يكتب هذا التصنيف على ا
يوم جمعة) ويكتب يف بداية املسلسل تنويه (هذا املحتوى مخصص للكبار فقط.. يتضمن  

  سنة لذا وجب التنويه).   18مشاهد وعبارات حادة.. غير مالئم ملن هم دون 

املوجود  Wavoويف منصة (    أيًضا تصنيف جلميع املحتوى  على املنصة ويكتب  ) يوجد 
 ) +15( ) قبل مشاهدته فمثًال تضع املنصة تصنيف  Infoيف املعلومات اخلاصة بالعمل (

) والذي يعني  I will be gone in the Dark) و ( (Iron Manلبعض املحتويات مثل  
سن   دون  هم  ملن  ضروري  العائلي  اإلشراف  أو   15(أن  مشاهد  على  يحتوي  قد  سنة. 

)، ولبرامج RAMYمثل مسلسل (رامي   )+18(اسبة)، أو تصنيف  عبارات حادة أو غير من
 Suitable for all the) وتكتب عبارة (FAMاألطفال مثًال تستخدم املنصة تصنيف (

Family includingYoung Children) بينما ال يوجد هذا يف منصة .(Watch 
it  ه البد من الرقابة  وأـن،    )+18() حيث حتدد املنصة منذ البداية أنها تستهدف اجلمهور

 ) و  (شاهد)  منصتا  أيًضا  تنفرد  كما  السن.  هذا  دون  هم  ملن  بإمكانية Wavoاألبوية   (
احللقةاختيار   انتهاء  من  ثواٍن  بعد  املقبلة  احللقة  حتت  التي    عرض  املشترك  شاهدها 

) ويف (شاهد) ميكن تشغيل احللقة القادمة بعد  Next Episodeاختيار (احللقة القادمة  
ثواٍن من   10) يتم التشغيل بعد  Wavoة من انتهاء احللقة احلالية، ويف منصة ( ثاني  15

  انتهاء احللقة احلالية. 

حتى يختار املشترك احللقة التي   احللقات)اختيار عرض (جميع  وتقدم املنصات الثالثة    
ميزة االشتراك املجاني  يريد مشاهدتها بشكٍل مباشٍر. فيما تنفرد منصة (شاهد) بتوفر  

أو غيرهايف التطبيقات  للمشتركني يف املنصة مثل ما تتيحه املنصة من االشتراك     بعض 
ميكن ملنصتي  ، وهي ميزة جيدة  Spotify Premiumشهور يف تطبيق    6املجاني ملدة  

)Watch it)و  (Wavo  منصة وتنفرد  منهم.  املزيد  جلذب  للمشتركني  بإتاحتها   (
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)Wavo  (سنة اإلنتاج للعمل، نبذة    ملقدمبتقدمي معلومات إضافية عن العمل ا) :تتمثل يف
مع  األبوية،  املشاهدة  تصنيف  العمل،  زمن  العمل،  مخرج  املشاركني،  األبطال  العمل،  عن 

العمل   نوع  نبذة Genreتصنيف  عرض  سوى  األخرتني  املنصتني  يف  يتاح  ال  ما  وهو   .(
  بسيطة عن املحتوى ونوع العمل املقدم.  

حتد مدى  ما  اخلامس:  (طبيعة  التساؤل  بها  املقدمة  للمضامني  الرقمية  املنصة  يث 
  التحديث، ودورية التحديث)؟           

  )13جدول رقم (
  )Schedule for new contentحتديث محتوى املنصة (

 Watch it  Wavo  شاهد  حتديث محتوى املنصة-5
مدى وجود حتديث للمنصة   -أ

  ومحتواها
        يوجد  -1
        ال يوجد  -2

  توفر طبيعة التحديث امل  -ب

إشعارات للمستخدم   -1
        مبا هو جديد.

إضافة محتوى   -2
        جديد باستمرار.

 Uploadعمل  -3
للحلقات اجلديدة 

  أوًال بأول.
      

شكل  حتديث يف  -4
وتصنيف املنصة 

  باستمرار. 
      

  دورية التحديث للمحتوى   -ج

        يومي. -1
        أسبوعي.  -2
غير محدد بتوقيت  -3

        معني.

تبط مبناسبة مر -4
        معينة.

وإن   بها،  املوجود  واملحتوى  الثالث  للمنصات  حتديث  وجود  السابق  اجلدول  يوضح 
اختلفت طبيعة ودورية هذا التحديث من منصة ألخرى، فتقدم املنصات الثالثة إشعارات  

إشعار على املنصة ذاتها  للمستخدم باملضمون اجلديد الذي مت إضافته للمنصة من خالل  
ب  كما بإشعار (حلقات جديدة)  هو احلال يف منصة (شاهد)  أو  (أضيف حديًثا)  تصنيف 

) للمستخدم بوجود حلقة جديدة Notificationعلى مسلسل ما، أو من خالل إرسال ( 
) تطبيق  مع  احلال  هو  كما  املنصة  تطبيق  من خالل  ما  مسلسل  الذي Watch itمن   (
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اخلطورة"، أو من خالل  لسل "شديد  يرسل تنويه للمشتركني بوجود حلقة جديدة من مس
الـ يف  ذلك  (   Slide Showتوضيح  منصة  يف  كما  اجلديدة  املضامني  )  Wavoلعرض 

  والذي يتم كتابة تنويه (جديد وحصري) على املضمون املحدث.  

  ) التحديث يف منصتي (شاهد) و  إضافة محتوى جديد  ) من خالل  Wavoكما يظهر 
بباستمرار   املوجودة  املضامني  فعلى  منصة  املنصتني  يف  دوري  بشكٍل  ذلك  يظهر  ال  يما 

)Watch it  إذ بشكٍل عاٍم ال يتم حتديث املحتوى املوجود بإضافة مضامني جديدة أو (
الثالثة   املنصات  تقوم  بينما  مختلفة.  أوًال    Uploadبعمل  تصنيفات  اجلديدة  للحلقات 

مماثلة   بأول استراتيجية  املنصات  بعض  تتبع  قد  حيث  منصتها  امل  على  شاهدة لتجربة 
(مايف   مسلسل  مثل  يومًيا  بحلقة  حلقة  املسلسل  متابعة  من  منصة  2التليفزيونية  على   (

(شاهد) الذي عرضته املنصة من األحد للخميس أسبوعًيا، ومسلسل الشك الذي يعرض  
) خالل  Watch itمنه حلقتان جديدتان يف يوم األحد من كل أسبوع، وأيًضا يف منصة ( 

ت املنصة بإضافة احللقات اجلديدة من املسلسل يومًيا، حيث قام  2020موسم رمضان  
حلقة   إضافة  يتم  الذي  اخلطورة)  (شديد  مسلسل  مع  التحديث  هذا  املنصة  تتبع  كما 

يف   عرضه  بداية  منذ  أسبوعًيا  منصة  2020يوليو    1جديدة  يف  احلال  وكذلك   ،
)Wavoالتي تقدم احللقات اجلديدة بشكٍل دوري مثل مسلسل (ر والذي)  قدمته   امي) 

)  Wavoاملنصة بحلقة جديدة يف يوم السبت من كل أسبوع. وتنفرد منصتا (شاهد) و(
باستمرار   بوجود  املنصة  من خالل تصنيف (أضيف حديًثا) يف    حتديث يف شكل وتصنيف 

منصة (شاهد) أو (شاهد اآلن) أو (قريًبا على شاهد)، وأيًضا من خالل تصنيف (جديد 
 Slide) والتي تعرض من خالل  Wavoمنصة (  ) يفNew and Exclusiveوحصري  

Show   الرئيسة للمنصة املضامني املتوفرة حديًثا أو باحللقات اجلديدة أو يف الصفحة 
) والتي Watch itاألخيرة من مسلسالت أو مضامني معينة. وهذا أيًضا ال يتوفر يف ( 

التصنيف   هذا  بإضافة  بها  املوجود  املضمون  من  أن حتدث  يجذب  يجب  املشترك  الذي 
فإن املنصات الثالثة حتدث املضمون   لدورية التحديثويقدم له اجلديد دائًما. و بالنسبة  

فيها إما يومًيا باحللقات اجلديدة التي تقدم أوًال بأول، وإما أسبوعًيا من خالل احللقات  
ملثال  ) على سبيل اWavoاجلديدة أو املضامني املضافة بشكٍل أسبوعي. كما يف منصة (

(  التي أسبوع من مسلسل  كل  من  االثنني  يوم  ).  Perry Masonتقدم حلقة جديدة يف 
بالنسبة  الثالثة بتحديث املحتوى وفًقا لوجود مناسبات معينة فمثًال  فيما تقوم املنصات 
ملنصة (شاهد) فقد احتفلت املنصة مبناسبة (عيد األب) من خالل إضافة تصنيف (إلى  

ومت   عيدهم)  يف  املضاألباء  وكذلك تقدمي  التصنيف،  هذا  باألب ضمن  يتعلق  الذي  مون 
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يوم   املمثلة (رجاء اجلداوي)  (وداًعا رجاء   2020يوليو    5عند وفاة  مت إضافة تصنيف 
والفن   العربية  الشاشة  التي تخص  باألحداث  املنصة  اهتمام  ليدلل على مدى  اجلداوي) 

الراحلة   الفنانة  أعمال  من  مجموعة  إضافة  فتم  إالعربي  لها  باإلضافة  عمل  أخر  لى 
(مسلسل النسيان) وعدد من أعمالها التي تشكل عالمة بارزة يف تاريخها املهني. ويف ذات  

فورموال   لسباقات  خاصة  (تغطية  املنصة  أضافت  املنصة  2020اليوم  تتابع  كما   .(
ام املناسبات أوًال بأول لتقوم بتحديث املنصة مبا يتالئم معها مثل حفالت عيد الفطر لع

حفالت الصيف التي يتم تقدمي حفلة على الهواء مباشرة يف يوم اخلميس من ، و2020
. كما أضافت  2020يونيو    11كل أسبوع مثل: حفلة الفنان وائل كفوري التي قدمت يوم  

يوم   العيد) ومت عرض    30املنصة  (أفالم  بـ  (وقفة عيد األضحى) تصنيف خاص  يوليو 
السينما قبل  املقام)  (صاحب  و  فيلم  وهي  مباشرة،  العيد)  (مسرحيات  تصنيف  أيًضا 

خاصة باملسرحيات التي يتم إضافتها يف كل عيد المتاع املشاهد مثل: (العيال كبرت، ريا  
  وسكينة، مدرسة املشاغبني وغيرها).  

  ) ملنصة  املحتوى  Watch itوبالنسبة  لتحدث  معينة  فنية  مبناسبات  تهتم  فأيًضا   (
ل بها وتضيف تصنيفات  الكاتب (وحيد حامد) لمنصة مثل  اخلاص  بعيد ميالد  االحتفال 

وحيد   2020يوليو    1يوم   (أعمال  مسمى  املنصة حتت  يف  به  خاص  تصنيف  بإضافة 
حامد) وعدد من األعمال البارزة له مثل: أفالم (اإلرهاب والكباب، دم الغزال، وغيرهما).  

العلم (يحيى  الكبار  املخرجني  ألحد  تصنيًفا  املنصة  تقدم  وأعمالهكما  مثل:    ي)  البارزة 
مسلسالت (نصف ربيع األخر، احلاوي، وغيرها). ويف ذكرى وفاة الفنان (عمر الشريف)  

يوليو أضافت املنصة تصنيًفا ألعمال (عمر الشريف) وفيها عدد   10والذي يصادف يوم  
م  من أبرز أعمال الفنان الراحل مثل: (إشاعة حب، يف بيتنا رجل، وغيرهما)، وأيًضا يف يو 

الذي يصادف ذكرى وفاة الفنان (رشدي أباظة) أضافت املنصة تصنيًفا خاًصا   يوليو  27
(الزوجة   مثل:  األعمال  بعض  وفيها  الراحل  الفنان  جواز،  13بأعمال  ساعة  نصف   ،

مناسبات  يف  آخرين  فنانني  ألعمال  تصنيفات  بعمل  تهتم  لم  املنصة  أن  إال  وغيرهما). 
يوليو أيًضا إال أن    27ن (فريد شوقي) يف  وفاة الفنامشابهة إذ صادف شهر يوليو ذكرى  

)  Watch itاملنصة لم تفرد لهذه املناسبة تصنيًفا خاًصا. وهذا يدل على اهتمام منصة (
وميكن   املنصة  مميزات  أحد  يعد  وهذا  عليها،  والقائمني  وصناعها  املصرية  باألعمال 

ها شكل خاص تنفرد  مميزة، ول  التركيز على مثل هذه التصنيفات واملناسبات جلعل املنصة
مناسبات  يف  جديدة  مضامني  بإضافة  تهتم  ال  املنصة  أن  إال  األخرى.  املنصات  عن  به 
معينة مثل (عيد األضحى) كعرض أفالم جديدة أو مسرحيات للمشترك. وبالنسبة ملنصة  
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)Wavo ما مثل  جديدة  تصنيفات  لها  تضيف  التي  املختلفة  الفنية  املناسبات  فتتابع   (
من إضافة تصنيف (املسلسالت املرشحة جلائزة    2020واخر شهر يوليو  ه املنصة أقدمت

( 2020األميي   ومنها:  للجائزة  املرشحة  املسلسالت  من  فيه عدد  وأضافت   (Ramy, 
Killing Eve, The Mandalorian  كما للجائزة.  املرشحة  األعمال  من  وغيرها   (

 Blackيكاغو) وفيلم (بي (شارع شأضافت املنصة ملشاهدات عيد األضحى املسلسل العر
is King  والفيلم السعودي (املرشحة املثالية). وغيرها من األعمال اجلديدة واحلصرية (

  التي تضيفها املنصة باستمرار.  

حيث  (من  الرقمية  املنصة  خالل  من  املقدم  املحتوى  تنوع  مدى  ما  السادس:  التساؤل 
  نه)؟ القوالب، جنسية املحتوى، اجلمهور املستهدف م

  منصة (شاهد) -1

 
  )1شكل رقم (

  تصنيف املحتوى املقدم يف منصة شاهد حسب القوالب 

بني     وتوزيعها  (شاهد)  مبنصة  املقدمة  املختلفة  القوالب  عدد  السابق  الشكل  يوضح 
من  غيرها  عن  املنصة  يف  العربية  املضامني  تفوق  ويظهر  واألجنبية  العربية  املضامني 

ال بعض  يف  األجنبية  واملسرحيات   قوالباملضامني  واألفالم  والبرامج  املسلسالت  مثل 
املنصات   عن  لتتميز  العربي  اإلنتاج  بتقدمي  املنصة  اهتمام  على  يدل  ما  وهو  واحلفالت، 
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قوالب   يف  العربي  اإلنتاج  من  غيرها  على  لتتفوق  األجنبية  املضامني  تقدم  كما  األخرى، 
جتدر اإلشارة إلى تنوع املضامني ل)، و أخرى مثل (اإلنتاج الوثائقي واملحتوى املوجه لألطفا

األجنبية التي تقدم عبر املنصة سواًء يف األفالم أو املسلسالت إذ تقدم املنصة املضامني  
(األمريكية، التركية، الهندية، الكورية، والالتينية) مما يدل على تنوع املحتوى املقدم عبر 

العربية تتنوع بني (املصري،  امني  املنصة ليرضي أكبر قدر من أذواق اجلمهور. وحتى املض
اللبناني، املغربي، السوري، اخلليجي) مما يدل أيًضا على تنوع اإلنتاج املقدم عبر املنصة.  
وتتميز منصة (شاهد) باالهتمام بعرض اإلنتاج اخلليجي بشكٍل كبيٍر حيث تعرض املنصة  

اخلليجي الذي   حتوى) مسلسًال خليجًيا، وهو ما يدل على اهتمام املنصة بتقدمي امل50(
إلى أن املنصة تقدم من بني   العربي. وجتدر اإلشارة  املتابعني من منطقة اخلليج  يجذب 

) عدد  القوالب  (12هذه  أصل  من  (شاهد)  إنتاج  من  مسلسًال  عربًيا  168)  مسلسًال   (
) عدد  وأيًضا  املنصة.  عبر  (1يقدم  أصل  من  (شاهد)  إنتاج  من  برنامج  برنامًجا 89)   (

ر املنصة. وهي ما تعد نسبة ضئيلة إلنتاج (شاهد) األصلي مقارنة مبا يتم  دم عبعربًيا يق
  تقدميه من أعمال منتجة من قبل جهات أخرى.  

  : Watch itمنصة  -2

  

  )2شكل رقم (
  Watch itتصنيف القوالب املقدمة يف منصة 

)  Watch itيظهر من الشكل السابق عدم وجود أي محتوى أجنبي مقدم عبر منصة (  
و ما قد يعد نقطة قوة وضعف يف ذات الوقت حيث ميكن أن يعد ذلك متيًزا للمنصة  وه
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من تركيزها على اإلنتاجات العربية فقط واملصرية حتديًدا، بينما قد يعد نقطة ضعف يف  
كني الذين يفضلون متابعة املحتوى األجنبي، وبالتالي عدم جذب بعض األذواق من املشتر

صة وفًقا لذلك وهو ما ميكن أن تطور منه املنصة مستقبًال من يرغبون يف االشتراك باملن 
تقدمي بعض املحتوى األجنبي الذي يجذب املشتركني. كما يظهر من الشكل اهتمام املنصة  

إلنتاج داخل املنصة إلى (أفالم وثائقية، باإلنتاج الوثائقي املقدم فيها ويتم تصنيف هذا ا
للمنصة  وثائقيات فرعونية، وثائقيات سير ذاتي ة، وثائقيات مساجد)، وهو ما يعد متيًزا 

أيضا ًمن التركيز على املضامني الوثائقية التي جتذب جمهورا ًمن املتابعني ذا ذوق خاص 
للت توثق  التي  الفرعونية  الوثائقيات  بتقدمي  املنصة  املصرية  وتنفرد  واحلضارة  اريخ 

(في مثل  الذاتية  السير  وثائقيات  إلى جانب بعض  فاتن  القدمية،  الفنانة  الساحرة عن  لم 
إبراهيم  السلطان حسن ومسجد  مثل (مسجد  للمساجد  توثق  التي  والوثائقيات  حمامة) 
محتوى   أي  املنصة  تقدم  فال  لألطفال  املوجه  للمحتوى  وبالنسبة  وغيرها).  الدسوقي 

لكارتون؛ إذ يعد هذا من سياسة املنصة التي توضح أنها مخصصة ملن هم أكبر  ألفالم ا
عاًما وبالتالي ال جتذب املنصة املتابعني من األطفال أو أفراد العائلة ككل إال أن    18من  

املنصة تفرد حتت تصنيف املسلسالت عدًدا من املضامني املوجهة لألطفال والتي تقدمها  
األطف مسلسالت  تصنيف  عددها  حتت  ويبلغ  ورحلة    17ال  (أمير  مثل:  مسلسًال 

  رها). األساطير، بكار، بوجي وطمطم، وغي

وتنفرد املنصة يف املسلسالت املقدمة من خاللها بعدد من املسلسالت املصرية احلصرية   
الذاتية  السير  الكالسيكية ومسلسالت  كاملسلسالت املصرية  املنصة بعرضها  تتميز  التي 

الهال (السيرة  ستة  مثل:  بتقدمي  املنصة  تنفرد  وأيًضا  وغيرهما)،  جاهني،  رباعيات  لية، 
زير رمضان الكالسيكية مثل: (فوازير عمو فؤاد، فوازير نيلي: أم العريف،  أعمال من فوا 

املسلسالت عدد  املنصة ضمن  تقدم  كما  وغيرها)،  فوازير شريهان: حاجات ومحتاجات 
(احلب  21 مثل:  تقدم حصرًيا  تليفزيونية  السينما اجلميلة    سهرة  الثأر،  واألخير،  األول 

والتصني املسلسالت  هذه  وتعد  وتنفرد  وغيرها).  املنصة  متيز  التي  األعمال  من  فات 
بعرضها دون غيرها من املنصات وبالتالي جتذب عددا ًمن املتابعني الذين يفضلون هذا 

  النوع من األعمال.  

املنصة     تقدمها  التي  الرياضية  األحداث  قدمية  ومن حيث  مباريات  أهداف  تقدم  فهي 
عام   إلى  الرياضية  األحداث  هذه  تاريخ  يرجع  من   1969أو    1966وقد  يعد  ما  وهو 

هذه  يفضلون  ممن  املشتركني  بعض  جتذب  قد  التي  الكالسيكية  الرياضية  األحداث 
، ملخص مباراة  1966املبارايات مثل: (ملخص مباراة ودية بني الزمالك وويستهام عام  
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بني   عام  ودية  ومازميبي  األهلي    1969االسماعيلي  مباراة  ملخص  أفريقيا،  نهائي  يف 
)، وميكن أن تتميز املنصة بانفراد تقدمي بعض األحداث 1983يف نهائي أفريقيا  وكوتوكو  

العديد من  متابعات  املنصة  وبالتالي جتد  املصرية،  الرياضية  للفرق  الرياضية احلصرية 
املضامني هذه  بني  ومن  من    املشتركني.  فقط  واحد  مضمون  يوجد  املنصة  عبر  املقدمة 

) إنتاج  من  مWatch itاملسلسالت   () أصل  املنصة،  320ن  على  يعرض  مسلسًال   (
) برنامًجا يقدم عبر املنصة، وهو ما يعد نسبة ضئيلة  61وبرنامج واحد فقط من أصل (

املنتجة خصيًصا للغاية يف إنتاج املنصة األصلي إذ ينبغي أن تنفرد املنصة ببعض األعمال  
  لها.  

  : Wavoمنصة  -3

  

  )3شكل رقم (
  Wavoصة تصنيف القوالب املقدمة عبر من

  ) القوالب املقدمة عبر منصة ( 3يوضح الشكل رقم   (Wavo  والذي يظهر منه تفوق (
القوالب   كل  مستوى  على  العربية  مثيالتها  عن  املنصة  عبر  املقدمة  األجنبية  املضامني 
املقدمة، وهو ما يعد من سياسة املنصة وأحد عوامل متيزها التي قد جتذب الكثير من  

ون يف متابعة املحتوى األجنبي، وخاصة أنها تنفرد ببعض العروض  املشتركني الذين يرغب
الوثائقي األجنبي   HBOاحلصرية إلنتاجات   املنصة أيًضا بعرض اإلنتاج  ويظهر اهتمام 
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والذي يتم تصنيفه إلى أفالم ومسلسالت وثائقية، وجتدر اإلشارة إلى أن املنصة ال تفرق  
يف   والعربية  األجنبية  اإلنتاجات  بعض  التركية ضمن  بني  األعمال  مثًال  تضع  إذ  الدراما 

بال  العربي  تصنيف التصنيف  يف  خًطا  مايعد  وهو  األفالم،  أو  املسلسالت  لبعض  نسبة 
مشاهدة  إمكانية  تتيح  املنصة  أن  من  بالرغم  العربية  باللغة  مدبلج  أنه  ملجرد  العمل 

إذا رغب املشاهد املسلسل أو الفيلم التركي بلغته األصلية دون دوبالج مع وجود ترجمة  
املنصة حتت تصنيف (عربي)   بينما قامت  بعمل تصنيف منفصل حتت مسمى يف ذلك. 

)Best Turkish Series  ويظهر ضعف املحتوى العربي املوجه لألطفال سوى برنامج .(
) برنامًجا أجنبًيا وهو برنامج (الفراعنة)، وال تقدم املنصة أي  176واحد فقط مقابل (
  صلي على عكس املنصتني األخرتني.  عمل من إنتاجها األ

  )14جدول رقم (

  ربية واألجنبية باملنصات الثالثة املضامني الع

  املنصة 
  اإلجمالي  املضامني األجنبية  املضامني العربية

  %  ك  %  ك  %  ك
  %27  996  % 25.6  584  % 28.6  412  شاهد

Watch it  671 46.5 %  -  -  671  18%  

Wavo  359 24.9 %  1699  74.4 %  2058  55%  

  % 100  3725  % 100  2283  % 100  1442  اإلجمالي

يوضح اجلدول السابق عدد املضامني العربية واألجنبية املوجودة بكل منصة ويظهر من    
منصة   بكل  املوجود  اإلجمالي  املحتوى  نسبة  التحليل–اجلدول  يف   -زمن  يوضع  حيث 

آلخر، إذ الحظت    االعتبار أن عدد املحتوى اإلجمالي املوجود باملنصات يختلف من وقت
مستمٍر أثناء فترة التحليل التي بلغت شهر واحد إذ اختلف  الباحثة اختالف العدد بشكٍل  

تفوق   السابق  الشكل  من  ويظهر  نهايته.  وحتى  التحليل  شهر  بداية  منذ  املضامني  عدد 
) 2058%) بإجمالي (55) من حيث إجمالي املحتوى املوجود بها بنسبة (Wavoمنصة (

يوزع   (محتوى  و(1699بني  أجنبًيا،  محتوى  عربيً 359)  محتوى  املرتبة  )  يف  ويأتي  ا. 
) محتوى  584) محتوى يوزع بني (996%) بإجمالي (27التالية منصة (شاهد) بنسبة (

  ) محتوى عربًيا. 412أجنبًيا، و(

) محتوى  671%) بإجمالي (18) بنسبة (Watch itويف املرتبة األخيرة تأتي منصة (  
بأن منصة (عربًيا ككل وه  الثالثة ) هي أحدWatch itو ما ميكن تفسيره  املنصات    ث 
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) وبالتالي ال يزال املحتوى املقدم VODتواجًدا يف مجال خدمات الفيديو حسب الطلب (
  فيها محدوًدا. 

و(   إجماًال يف منصتي (شاهد)  العربي  األجنبي على  املحتوى  تفوق  يظهر  )  Wavoكما 
نفرد مبيزة  رض أن هذه املنصات عربية، وبالتالي البد أن توهو ما يعد نقطة ضعف إذ يفت

التفوق يف عرض املحتوى العربي بكل قوالبه حتى تتميز عن غيرها من املنصات األجنبية 
و (نتفلكس  العربي    Huluمثل  للمستخدم  توجه  املنصات  هذه  إن  حيث  وغيرها)، 

األجن الطلب  حسب  الفيديو  خلدمات  منافسة  خدمة  تقدمي  تنفرد  وتستهدف  فيما  بية، 
توى العربي فقط وهو ما يعد جانًبا إيجابًيا بشكٍل عاٍم ) بتقدمي املح Watch itمنصة (

 ) منصة  على  املقدم  العربي  املحتوى  نسبة  يبلغ  إجمالي  Watch it  (46.5إذ  من   %
بنسبة    (شاهد)  منصة  ويليها  مجتمعة  منصات  الثالث  على  املقدم  العربي  املحتوى 

، ويوضح الشكل التالي  الثالثةاملحتوى العربي املقدم على املنصات    %) من إجمالي28.6(
 نسبة املضامني املقدمة يف كل منصة بالنسبة للثالث منصات محل الدراسة. 

  

  

  )4شكل رقم (

 الثالثة نسبة املحتوى املوجود باملنصات 
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  ور؟التساؤل السابع: ما استراتيجية أمناط املشاهدة التي تتيحها املنصة للجمه

  )15جدول رقم (

  املشاهدة التي تتيحها املنصة استراتيجيات 

 Watch it  Wavo  شاهد  استراتيجيات املشاهدة التي تتيحها املنصة-6
  Live     مشاهدة حية   -أ

 Linearمشاهدة مشابهة لعادات التليفزيون التقليدي   -ب
TV  

      

مشاهدة املحتوى بشراهة  -ج
Binge Watching  

د اقتراحات للمشاه -1
Suggestion for 

You 
      

ألنك شاهدت ذلك  -2
Because you 

watch  
      

 Youميكن أن تفضل   -3
may like  

      

  جدول البرامج يف املنصة -د

مماثل ملا يقدم يف   -1
التليفزيون  

Mirroring  
      

مخصص للمنصة  -2
Unique  

      

اتباع   الثالثة نصات  يوضح اجلدول السابق استراتيجيات املشاهدة املتبعة يف امل    ويظهر 
من عمل جدول للبث إما يومًيا   لعادات املشاهدة يف التليفزيون التقليدياملنصات الثالثة  

أيام يف األسبوع مثًال كما يف منصة (شاهد) من حلقات مسلسل  أو أسبوعًيا أو خمسة 
على  كان يعرض من األحد للخميس طوال األسبوع بالتزامن مع عرضه  ) والذي  2(مايف  
(MBC 4قناة   منصة  ويف   ،Watch it مسلسل من  حلقة  أسبوع  كل  تعرض  التي   (

) التي تعرض حلقات جديدة Wavo(شديد اخلطورة)، وذات الشئ ينطبق على منصة (
(شاه منصتا  تنفرد  فيما  بها.  تقدم  التي  املسلسالت  بعض  من  و(أسبوعًيا  )  Wavoد) 

ببتقدمي   املقدمة  األعمال  لبعض  احلية  منصة    هااملشاهدة  على  املقدمة  احلفالت  مثل 
بث مباشر مع جنوم فيلم    2020يوليو    29(شاهد) أسبوعًيا، كما قدمت (شاهد) يوم  

يوم   السينما  قبل  املنصة  على  مرة  ألول  يعرض  والذي  املقام)  ومت    30(صاحب  يوليو 
عل  حصرًيا  املقابلة  شاهد  عرض  املخرج    VIPى  ياسني،  أسر  (يسرا،  العمل  أبطال  مع 



               467 

العدل واملنتج أحمد السبكي) وأجرت احلوار املذيعة (ريا أبي راشد) مع املتحدث    محمد
مجموعة   باسم  األحداث   MBCالرسمي  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  حايك).  (مازن 

دية لها وللمشتركني فيها، وهو  والفعاليات املباشرة التي تنفرد بها املنصة تعطي ميزة انفرا
التلي قنوات  يف  يتوفر  ال  (ما  و  (شاهد)  منصتا  تتيح  كما  التقليدي.  )  Wavoفزيون 

)  Watch itاملشاهدة احلية لبعض القنوات التابعة لهما. فيما ال يتوفر هذا يف منصة (
ى  وميكن اقتراح أن يتم إضافة بعض العروض التي تقدم على الهواء مباشرة وحصرًيا عل 

 ه املضامني احلصرية.  املنصة لتشويق املستخدمني لالشتراك فيها واالستمتاع بهذ

و(   تنفرد منصتا (شاهد)  التي  Wavoوأيًضا  كمضامني  ) بوجود بعض املضامني  تقدم 
الشرهة مشاهدة   للمشاهدة  األكثر  باملضامني  للمشاهد  اقتراحات  مثًال  (شاهد)  فتقدم 

مت املشترك يف  لترغيب  املنصة  أيًضا مقترحات مشابهة  على  للمشترك  تقدم  كما  ابعتها، 
 2020يوليو    9لذي سبق وشاهده حتت تصنيف (ألنك شاهدت..) فمثًال يوم  للمضمون ا

املضامني   من  قائمة  وتضع  دوان)  لوك  شاهدت  (ألنك  املنصة  على  للمشترك  ظهر 
عيد،   يا  (حَياك  مثل  مشابهة  سعودية  لبرامج  هبJoy Awardsاملقترحات  شباب   ،  ،

احات مبسلسالت لبنانية  ) واقتر2وغيرها). وظهر أيًضا للمشترك (ألنك شاهدت مايف  
مشابهة مثل: (عروس بيروت، خمسة ونص، الهيبة، وغيرها). كما أضافت منصة (شاهد) 
للمشترك   لتقدم  شاهد)  على  شهرة  (األكثر  و  لك)  االختيارات  (أفضل  مثل:  تصنيفات 

  م املشترك ملشاهدتها.  اقتراحات ببعض األعمال التي قد ته

 Binge watchingلمشاهد حتت تصنيف () تقدم اقتراحات لWavoويف منصة (   
Series )و (More to Watch  تستحق املشاهدة أو) وأيًضا أضافت املنصة تصنيف ،(

Must See TV  ووضعت فيه عدًدا من املسلسالت التي حققت مشاهدة عند عرضها (
 ,The Plot Against America, Rivieraختلفة مثل: ( على القنوات التليفزيونية امل 

Grey's Anatomy  .واملسلسل التركي (امرأة) واملسلسل العربي (ما يف) وغيرها (  

يف الثالث    وجود محتوى مخصص للمنصةوبالنسبة جلدول البرامج يف املنصة فيظهر    
يف توجد  وال  بها  للعرض  حصرية  مضامني  بوجود  منصة  كل  تنفرد  إذ  منصة  منصات   

املنصات الثالثة محتوى مماثل أخرى للحفاظ على خصوصيتها لدى املشترك، فيما تقدم  
  MBCملا يعرض بالتليفزيون مثل محتوى بعض املسلسالت والبرامج التي قدمت بقنوات  

(منصة   مثل  املصرية  بالقنوات  أو  (شاهد)  حالة  قنوات  Watch itيف  مبجموعة  أو   (
OSN  ) يف حالة منصةWavo  .( 
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  خالصة الدراسة:  -عاشًرا
  النتائج العامة للدراسة:   - أ

) من حيث إجمالي املحتوى املوجود بها عن املنصتني األخرتني  Wavoصة ( تفوق من  -1
) ( 55بنسبة  وبإجمالي   (%2058) بنسبة  (شاهد)  منصة  وتليها  محتوى،   (27 (%

املرتبة األخيرة منصة ( 996بإجمالي ( (Watch it) محتوى، ويف  بنسبة   (18 (%
(و (671بإجمالي  منصة  حداثة  إلى  يرجع  ما  وهو  محتوى   (Watch it  (–   إذ

عام   يف  املنصة  على   -2019انطلقت  التطوير  من  الكثير  حتتاج  تزال  ما  والتي 
  مستوى الشكل واملضمون (وهو ما ستعرضه الباحثة الحًقا). 

راسة تفوق نسبة املحتوى األجنبي على العربي يف إجمالي املنصات الثالثة محل الد -2
املنصات على  املقدمة  األجنبية  املضامني  نسبة  بلغت  (  إذ  من  61.3الثالثة   (%

العربية   الثالث منصات، فيما بلغت نسبة املضامني  إجمالي املضامني املقدمة على 
 ) منصات  بالثالث  األجنبي 38.7املقدمة  املحتوى  نسبة  تفوق  إلى  يرجع  وهذا   ،(%

العربي يف منصتي (شاهد) و( ) محتوى أجنبًيا يف 1699إجمالي () بWavoعلى 
ى أجنبًيا يف منصة (شاهد) وهو ما يعد من نقاط ) محتو584) و (Wavoمنصة (

األجنبي   على  العربي  املحتوى  يتفوق  أن  يفترض  إذ  املنصتني؛  لدى  مبا  - الضعف 
وذلك حتى يتميزا عن غيرهما من منصات الفيديو حسب    -أنهما منصتان عربيتان

القل  الطلب األجنبية مثل يل (نتفلكس) والتي تزخر باإلنتاج األجنبي وال تقدم سوى 
) منصة  انفراد  مع  العربي.  املحتوى  العربي Watch itمن  املحتوى  بتقدمي   (

(واملصري حتديًدا) وهو ما يعد متيًزا للمنصة مع التأكيد على إمكانية إدراج بعض  
 املضامني األجنبية ملحاولة جذب أكبر عدد من املشتركني. 

ي اهتمت بدراسة إشكاليات وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات العربية الت  
بن محمد،   (سالم  دراسة  ومنها  العربي  الرقمي  املحتوى  أوضحت  2011صناعة  التي   (

والتبعية  املحتوى  لصناعة  عربية  استراتيجية  وجود  غياب  وهي  اإلشكاليات  هذه  أبرز 
(سوس دراسة  وأيًضا  فاروق،  املعلوماتية.  وعزة  طه،  إشكاليات 2011ن  أوضحت  التي   (

الرقمي العربي والتي تشمل ضعف حجم االستثمارات يف املحتوى، وأوصت    صنع املحتوى 
الدراسة بضرورة التواجد اإلعالمي العربي على املنصات الرقمية بشكٍل عاٍم. ولعل هذا 

بي يف منصتي (شاهد) و ما يفسر ضعف اإلنتاج العربي وتفوق املحتوى األجنبي على العر 
)Wavo  .( 



               469 

م   (حسني  دراسة  جاءت  البسومي،  فيما  املنصات  2011حمد  مبستقبل  تفاؤًال  أكثر   (
الرقمية العربية حيث أوضحت الدراسة أن املحتوى الرقمي العربي يتسارع منوه يف الفترة  

سد بعًضا  األخيرة ليحاول اللحاق بالتجارب التي سبقت الدول العربية يف هذا املجال، وي
  ة واالنبهار باألخر.  من الفجوات املعرفية التي خلفت دوامات من التبعي

التليفزيون  -3 يف  يوجد  ملا  مماثلة  للمشاهدة  استراتيجيات  الثالثة  املنصات  تتبع 
يف  تقدم  كما  املسلسالت  بعض  حلقات  لبث  جدول  حتديد  حيث  من  التقليدي 

  ع) وأحياًنا حلقة جديدة أسبوعًيا. التليفزيون (يومني أو ثالث أو خمس أيام باألسبو

دراسة     مع  ذلك  ال  Sanson and Steirer, 2019(ويتفق  أنه  استخلصت  والتي   (
أن حتل محل   اإلنترنت ميكن  البث عبر  بأن خدمات  بديلة-ميكن اجلزم  تكون  عن    - أو 

للبث  استراتيجية  اتباع  إلى  املنصات  اجتاه هذه  يفسر  قد  ما  وهو  التقليدي.    التليفزيون 
 مماثلة ألمناط البث يف التليفزيون التقليدي.  

منصتا -4 (   تتبع  و  يشمل Wavo(شاهد)  للمشترك  املشاهدة  ملقترحات  تصنيًفا   (
اقتراحات مبشاهدة بعض املضامني التي تتشابه مع املضامني التي سبق وشاهدها 
يدل   ما  وهو  تفضل..)  (رمبا  أو  (ألنك شاهدت..)  تصنيف  قبل حتت  من  املشترك 

تت تفضيالعلى  وحتليل  املشتركني  لدى  املشاهدة  لعادات  املنصتني  املشترك بع  ت 
وشاهدها   التي سبق  املضامني  (   –حسب  منصة  من Wavoففي  ذلك  عمل  يتم   (

العلوي   الصندوق  اتصاله    Top Boxخالل  عبر  بتفعيله  املشترك  يقوم  الذي 
امل يف  االستخدام  سياسة  خالل  من  بذلك  املشترك  إعالم  ويتم  .  - نصةباإلنترنت 

للمشترك املنصة  تقدمه  الذي  االهتمام  مدى  يظهر  إرضاء  وهذا  على  واحلرص  ني 
منصة   يف  يوجد  ما  مياثل  وهذا  للمشاهدة  احتياجاته  وإشباع  املشاهد  رغبات 
(نتفلكس) والتي تعطي للمشترك خصوصية أكبر من خالل تقدمي اقتراحات باسم  

ا لدى املشترك بحرص ) مما يعطي انطباعً Suggested for ..Nameاملشترك ( 
 املشترك ورغباته.  املنصة على إرضائه ورصدها الهتمامات 

والتي أوضحت أن االستراتيجيات  Subias, et. al. 2018ويتفق ذلك مع دراسة (     (
يعد   ملشاهدته  املستهلكني  على  املحتوى  كاقتراحات  املنصات  هذه  تتبعها  التي  املختلفة 

ستهلكني التباع هذه االقتراحات املقدمة، خاصة أن  مجرد نصيحة ولكنها غير ملزمة للم
تت باإلحصائيات البشر  به  التنبؤ  ميكن  ماال  وهو  دائٍم  بشكٍل  وأذواقهم  تفضيالتهم  غير 
 واألرقام. 
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للمحتوى     الشرهه  باملشاهدة  املتعلقة  االستراتيجيات  إحدى  االستراتيجية  هذه  وتعد 
)Binge Watchingمضام للمستهلك  تقترح  والتي  وبالتالي  )  الختياراته  مماثلة  ني 

املست املشاهدة  على  (تساعده  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املتصلة.   Jennerمرة 
(املشاهدة 2017 تعريف  أن  وأوضحت  بشراهة،  املشاهدة  أسلوب  على  ركزت  التي   (

إيجاد   الصعوبة  من  وبالتالي  كبيٍر  بشكٍل  الفردي  املشاهدة  سلوك  على  يعتمد  بشراهة) 
ليفزيون  على عكس الت  -VODضمن خدمات    –أرضية مشتركة بني املشاهدين جميعهم  

  مشتركة لدى مشاهديه.   التقليدي الذي ميكن بسهولة إيجاد عادات مشاهدة

5- ) فقط  باملنصة  للعرض  مخصص  محتوى  الثالثة  املنصات  وهي  Uniqueتقدم   (
منصات  يف  توجد  وال  منصة  كل  بها  تنفرد  التي  احلصرية  باملضامني  تتعلق  التي 

املستخدمني   وتشجيع  للمنصة  التميز  إلضفاء  وذلك  بهذه أخرى  االشتراك  على 
  املنصة دون غيرها.  

 بتطبيق نظرية الثراء اإلعالمي على املنصات الثالثة: النتائج اخلاصة   -ب
 على املنصات الثالثة ظهر التالي:  الشروط اخلاصة بثراء الوسيلةمن خالل تطبيق 

  من حيث تسهيل رجع الصدى:   -1

وتواصل املستخدم   ) من حيث توفير رجع الصدى Wavoظهر ثراء منصتي (شاهد) و (  
ثالثة   خالل  من  اخلدمة  مقدمي  املوقع  مع  عبر  رسالة  ترك  الهاتف،  (عبر  طرق 

) التي اعتمدت على  Watch itاإللكتروني، أو عبر البريد اإللكتروني)، يف مقابل منصة (
 التواصل عبر البريد اإللكتروني فقط.  

  من حيث استخدام إشارات ورموز متعددة:  -2

ا  املنصات  ثراء  ومتنوعة لعرضظهر  استخدام وسائط متعددة  املحتوى    لثالثة من حيث 
ثابتة   صور  بعرض  أو  العمل)،  عن  (نبذة  املحتوى  عن  ثابتة  نصوص  عرض  عبر  سواًء 

) عن العمل  Trailer) و(شاهد) بتقدمي (Wavo(بوستر العمل)، فيما انفردت منصتا ( 
 بالصوت والصورة.  

بشكلٍ  -3 لألفراد  مفصلة  رسائل  تقدمي  التواجد    من حيث  أو  (احلضور  متخصٍص 
  الشخصي): 

ل الدراسة مدى ثراء املنصات الثالثة يف تخصيص رسائل مفصلة لألفراد  ظهر من خال  
بشكٍل متخصص من خالل عنصر التفاعلية مع املصدر الذي تتيحه املنصة اإللكترونية،  

وضيح ) يف إرسال رسائل إلكترونية للمستخدم لتWavoوظهر متيز منصتي (شاهد) و (
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للمست  بإرسال إشعارات  خدم عند خصم قيمة االشتراك، فيما العروض اجلديدة وأيًضا 
) بتوضيح إمكانية تعطيل اشتراك املستخدم وإعادة االشتراك  Watch itاكتفت منصة (

مرة أخرى دون مقابل. ولم يظهر ثراء أي منصة من املنصات الثالثة يف ميزة التفاعل مع 
 املقدمة. استبيانات إلكترونية له الستطالع رأيه باخلدمات  املستخدم من خالل إرسال

وبالنسبة لعنصر تفصيل بعض الرسائل اخلاصة باملشاهد وفًقا للمشاهدات السابقة له    
مبشاهدات  مرتبطة  للمشاهدة  استراتيجية  بوجود  (شاهد)  منصة  بذلك  انفردت  فقد 

أ  أو  شاهدت..)  (ألنك  املشترك  شاهده  أن  سبق  ملا  اقتراحات مماثلة  بتقدمي  يًضا 
  ).  Wavo) كما يوجد مبنصتي (شاهد) و ( Suggestion for youللمشاهدة ( 

  من حيث استخدام اللغة الطبيعية:  -4

) باستخدام اللغات العربية واإلجنليزية  Watch itظهر من خالل النتائج ثراء منصة (  
بعرض وانفردت منصة (شاهد)  املحتوى  لعرض  املصرية  املحلية  باللغة    واللهجة  املحتوى 

 العربي حتديًدا.  العربية فقط الستهدافها اجلمهور 

اإلعالميةوبتطبيق   الوسيلة  ثراء  يف  املؤثرة  ظهر    املتغيرات  الثالثة  باملنصات  واخلاصة 
  التالي:

  من حيث سهولة وسرعة الوصول للوسيلة:  -1

ملوقع  ظهر متيز منصة (شاهد) من حيث سهولة وسرعة الوصول للمنصة إذ من خالل ا  
اإللكتروني ميكن بكل سهولة التعرف على املضامني املختلفة واملحتوى املقدم باملنصة بل  
خدمة  بتقدمي  وأحياًنا  املنصة،  عبر  املقدمة  األعمال  لبعض  املجانية  املشاهدة  وإمكانية 

لحلقات األولى من بعض املسلسالت كوسيلة جلذب الزوار، كما يظهر  املشاهدة املجانية ل 
يتعلق مبنصة (سهولة اال املوقع اإللكتروني. وفيما  ) فيظهر  Wavoشتراك باملنصة عبر 

أيًضا من خالل املوقع اإللكتروني املحتوى املتنوع املوجود باملنصة إال أنه ال ميكن مشاهدة 
االشت طلب  بعد  إال  مجاًنا  املجانية  املحتوى  املشاهدة  أسبوع  على  للحصول  باملنصة  راك 

الدف بيانات  إدخال  ملنصة  بعد  وبالنسبة  اإللكتروني.  للموقع  باملستخدم  اخلاصة  ع 
)Watch it  باملنصة املوجود  املحتوى  لها من فقر يف عرض  اإللكتروني  املوقع  ) فيعاني 

شاهدة حسب الطلب يف  بشكٍل مفصٍل للزائرين. وميكن تفسير ذلك يف ضوء نوع خدمة امل
والتي تقدم   AVODخدمة    كل منصة من املنصات الثالثة إذ تعد منصة (شاهد) ضمن

منصتي   يف  النوع  هذا  يتوفر  ال  فيما  إعالنات  وجود  مع  للمشتركني  مجاني  محتوى 
)Wavo )و (Watch it  .كما ظهر من عرض النتائج مفصًال ( 
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  ) تصفح  عمل  سهولة  حيث  املBrowsingومن  داخل  الوصول  )  سهولة  لضمان  نصة 
محتوى الذي تقدمه املنصة فيظهر من  للمحتوى املرغوب من خالل التصنيفات املختلفة لل

التصنيفات يف منصتي (شاهد) و ( النتائج وضوح  )، فيما تعد منصة  Watch itخالل 
)Wavo  التصنيفات الزخم يف  املقدمة عبر املنصة حيث  التصنيفات  ) األكثر تعقيًدا يف 

إدراجاملوجو مثل  املحتوى  لبعض  واألجنبية  العربية  التصنيفات  واخللط بني  بها  بعض    دة 
العربية   التركية مثًال ضمن األعمال  العربية كاألعمال  باللغة  املدبلجة  املضامني األجنبية 

بتركيز منصة ( ما ميكن تفسيره  األفالم. وهو  أو  املسلسالت  األعمال  Wavoيف  ) على 
األكبر   بالشكل  نسبة األجنبية  من  مسبًقا  ظهر  ما  وهو  العربية  باملضامني  االهتمام  من 

  نبية والعربية املقدمة عبر املنصة.  األعمال األج

  اخلبرة السابقة بالوسيط االتصالي:  -2

املسبقة    اخلبرة  خالل  من  الثالثة  باملنصات  مسبقة  خبرة  وجود  النتائج  من  يظهر 
) و  (شاهد)  منصتي  يف  سواًء  اخلدمة  حWavoمبقدمي  بشبكة )  املستخدم  خبرة  يث 
للمنصتني سواًء ملجموعة قنوات   التابعة  أو  MBC( القنوات  لها منصة (شاهد)  التابعة   (

) شوتامي  أوربيت  قنوات  (OSNشبكة  منصة  لها  التابعة   (Wavo  يجد وبالتالي   (
املستخدم مضامني باملنصة مماثلة ملا تقدم عبر هذه القنوات التليفزيونية، وأحياًنا جدول 

(برا بالقناة  يعرض  ملا  مماثل  ( Mirroringمج  ملنصة  بالنسبة  بينما   .(Watch it  (
املنصة   على  احلصري  املحتوى  بعض  عرض  خالل  من  تظهر  باملنصة  املستخدم  فخبرة 

) اخلاصة  املصرية  القنوات  خالل  من  املقدمة  املضامني  ،  ON  ،CBC  ،DMCلبعض 
 احلياة). 

  التكلفة املالية:  -3

النتائج   الثالثة إال أن   ظهر من خالل  الدفع واالشتراك واإللغاء باملنصات  وضوح طرق 
) أكثر ثراًء من حيث هذا العنصر حيث تظهر للزائر املعلومات Wavoهد)، و(منصتا (شا

) منصة  بخالف  باقة،  كل  االشتراك يف  وتكلفة  االشتراك  بباقات  )  Watch itاخلاصة 
طريقة االشتراك والباقات املتوفرة    التي تطلب من الزائر التسجيل أوًال لكي يتعرف على 

 وأسعارها. 

االشتراك  تكلفة  حيث  منصة    ومن  يف  االشتراك  سعر  أن  النتائج  خالل  من  فيظهر 
اجلديدة  االنطالقة  يفسر يف ضوء  ما  وهو  الثالثة،  املنصات  بني  األرخص  هو  (شاهد) 

التي قدمتها املن2020ملنصة (شاهد) منذ يناير   صة جلذب ، وتزامن ذلك مع العروض 
  املزيد من املشتركني.  
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  األخرتني:   أوجه ثراء منصة (شاهد) مقارنة باملنصتني  - ج
من   -1 شريحة  ألكبر  الوصول  الستهداف  وذلك  شهري  اشتراك  باقة  أرخص 

اإلطالقة   بعد  املنصة  سياسة  مع  يتماشى  ما  وهو  العربي  بالوطن  املشاهدين 
 . 2020اجلديدة لها يف يناير 

شاهد   -2 (مدونة  بوجود  بعمل  Shahid Blogتنفرد  تهتم  التي   (Reviews  
وإمك املنصة  عبر  املقدمة  مشاركتهلألعمال  التواصل انية  وسائل  عبر  ا 

وعمل   املنصة  ومميزات  أخبار  انتشار  على  يساعد  مما  املختلفة  االجتماعي 
التواصل  وسائل  دعاية  استغالل  خالل  من  باملنصة  تقدم  التي  لألعمال  دعاية 

 ) بـ  Mouth-to- Mouth Propagandaاالجتماعي  يسمى  ما  أو   (
)Social Media Buzz  .( 

(شاه -3 منصة  اتنفرد  خالل  من  لها  د)  اإللكتروني   .www. Shahidملوقع 
mbc. net    بعرض املحتوى الذي سيقدم قريًبا على املنصة (قريًبا علىVIP  (

 جلذب املستخدمني والزوار لالشتراك يف املنصة والتمتع بهذا املحتوى. 

بها   -4 املقدمة  املسلسالت  لبعض  مجاًنا  األولى  احللقة  بتقدمي  املنصة  تنفرد  كما 
املوقع  جلذب ومشاهدة   زوار  املزيد  ملتابعة  باملنصة  لالشتراك  اإللكتروني 

 املسلسل كامًال. 

توضح   -5 إذ  للمحتوى  التشغيل  سرعة  يف  تظهر  مبيزة  (شاهد)  منصة  تنفرد 
(شاهد) أن سرعة اإلنترنت لن تزعج املستخدم مهما كانت حيث ستتكيف جودة  

ي  ولن  املشترك  لدى  التي  السرعة  بحسب  الفيديو  سرعة صورة  من    نزعج 
 التحميل.  

شاهد)  -6 على  مشاهدة  األعمال  (أكثر  مشاهدة  األكثر  املحتوى  املنصة  تقدم 
 لترغب املستخدمني يف مشاهدتها والتعرف عليها أيًضا. 

إمكانية  -7 للمشترك من خاللها  تعطي  األبوية  للرقابة  واجهة  بعمل  املنصة  تنفرد 
كلمة سر مكونة من   ال  4وضع  الدخول على  قبل  (أرقام  اخلاصة    )Profilesـ 

 باألفراد البالغني.  

8- ) تلقائي  تشغيل  بعمل  املنصة  (برومو  Auto playتنفرد  التشويقي  لإلعالن   (
Trailer    قد ما  وهو  العمل  اختيار  من  ثواِن  ست  بعد  تلقائي  بشكٍل  العمل) 
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يشجع أو يغري املستخدم ملشاهدة العمل إذا أعجب باإلعالن التشويقي له وهو  
 ية عند عرض املحتوى.  ميزات البصر ما يعد من امل

مثل  -9 التطبيقات  بعض  يف  املجاني  االشتراك  ميزة  بها  للمشتركني  املنصة  توفر 
ملدة   املجاني  (  6االشتراك  واملوسيقى  األغاني  تطبيق  يف   Spotifyشهور 

Premium  .والذي يتيح األغاني واملوسيقى بجودة عالية ( 

 تطويرها:) ومقترحات Watch itنقاط ضعف منصة ( -د
  ) اإللكتروني  املوقع  للمنصة  Prefaceيحتاج   (www. watchit. com   من ملزيد 

التطوير يف الشكل واملحتوى؛ ليكون أكثر تشويًقا إذ يعاني املوقع من بعض أوجه القصور  
  والتي تتمثل يف األتي: 

روني للمنصة؛ وهو ما يجعل  قع اإللكتعدم وجود خدمات الدعم الفني ضمن املو  -1
الزائر ال يجد إجابات لبعض األسئلة الشائعة التي تواجهه أو قد ال يجد مساعدة  

  يف بعض األمور الفنية التي يقابلها املستخدم. 

االجتماعي   -2 التواصل  حسابات  لها  اإللكتروني  املوقع  خالل  من  املنصة  تقدم  ال 
ذب املستخدمني ملتابعة املنصة  ؛ وذلك جلللمنصة وهو ما يقترح إضافته للموقع

أحدث   ومعرفة  باستمرار  ومتابعتها  املختلفة  التواصل  وسائل  حسابات  عبر 
العروض واملضامني املقدمة بها، وبالتالي يسهل تواصل القائمني على املنصة مع  
املستخدمني املستهدفني ويزيد من احتمالية الترويج للمنصة وخدماتها عبر هذه  

 ة. االجتماعيالوسائل 

للمحتوى   -3 فقط  تصنيفني  بوجود  لها  اإللكتروني  املوقع  خالل  من  املنصة  تكتفي 
محدوًدا  تصنيًفا  يعد  ما  وهو  اإلضافات)  وأحدث  أكتر،  (شوف  مسمى  حتت 
املوقع   خالل  من  التصنيفات  من  املزيد  عمل  ويقترح  باملنصة،  املوجود  للمحتوى 

املوجودة   التصنيفات  كل  عرض  أو  ذاإللكتروني  (باملنصة  من  Platformاتها   (
 ).  Wavoخالل املوقع اإللكتروني كما هو احلال يف منصتي (شاهد) و (

املوقع اإللكتروني للمنصة  Watch itيقترح إضافة تصنيف (قريًبا على   -4 ) على 
ويوضع بها العروض واملضامني التي ستقدم قريًبا عبر املنصة وهو ما قد يجذب  

 الزوار لالشتراك باملنصة.  

 ) واخلدمات التي تقدم من خاللها: Platform/  Interfaceللمنصة ذاتها ( وبالنسبة
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) بتقدمي املضامني املصرية فقط دون تقدمي املحتوى العربي  Watch itتنفرد ( -1
للمنصة جلذب   يقترح إضافته  املحتوى األجنبي، وهو ما  أو  من جنسيات أخرى 

  ذا النوع من املحتوى. أكبر عدد من املشتركني ممن يرغبون يف متابعة ه

ميكن -2 ما  وهو  املصرية  القنوات  لبعض  املباشر  البث  إمكانية  املنصة  تقدم    ال 
اقتراح إضافته من خالل طرح إمكانية مشاهدة البث املباشر لعدد من القنوات  
املصرية احلكومية واخلاصة، وأيًضا لبعض اإلذاعات املصرية مع عرض جدول  

   البث لهذه القنوات واإلذاعات.

االشتراك   -3 قيمة  خصم  عند  املشتركني  مع  اخلدمة  مقدمو  يتواصل  أن  يقترح 
) للمزيد من املتابعة  SMSلة قصيرة للمستخدم ( الشهري عن طريق إرسال رسا

 مع املشتركني. 

4- ) التشغيل  VCRتطوير سرعة خدمات  املحتوى (خدمات  املقدمة ضمن   (play  
للبداية    pauseوالتوقيف   املحتوى  للنهاية    Rewindوإرجاع  )  Forwardأو 

إضافة   بعد  وحتى  املحتوى  تشغيل  عند  بسالسة  اخلدمات  هذه  تعمل  ال  حيث 
فعند اختيار    2020) منذ رمضان  Skip Introخاصية (تخطي املقدمة    املنصة

املشترك هذه اخلدمة ال تعمل بسالسة من خالل التحكم عبر التليفزيون الذكي 
Smart TV  . 

ل -5 تنزيل  إمكانية عمل  (إضافة  املستخدم  Downloadلمحتوى  به  الذي يرغب   (
 ليشاهده دون اتصال باإلنترنت.  

تراك املجاني يف بعض التطبيقات املوسيقية أو الغنائية اقتراح عمل عروض لالش -6
 ) لتشجيع اجلمهور على االشتراك باملنصة.  Deezerمثل: (أنغامي بلس أو 

م  -7 إما  دورًيا  باملنصة  املوجود  املحتوى  حتديث  مضامني  ضرورة  إضافة  خالل  ن 
 جديدة أو خالل إضافة تصنيفات مختلفة ومتنوعة باستمرار.  

نصة بتقدمي بعض العروض على الهواء مباشرة وحصرًيا للمنصة  اقتراح انفراد امل -8
يف   لالشتراك  اجلمهور  جتذب  التي  األحداث  أو  احلفالت  بعض  مثل:  فقط 

 املنصة خصيًصا ملتابعة هذه الفعاليات. 

تصني  -9 على  إضافة  مشاهدة  (األكثر  إمكانية Watch itف  املشترك  إلعطاء   (
 Bingeمشاهدة أو التي تتمتع باملشاهدة الشرهه (التعرف على املضامني األكثر  

Watching .من قبل مستخدمي املنصة ( 
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بأنها    - 10 ذاتها  املنصة  وتقدم  لألطفال  مخصص  محتوى  املنصة  تقدم  ال 
الكبار   تط  )+18(تستهدف  يقترح  ما  األطفال  وهو  يهم  محتوى  بإضافة  ويره 

ثر الشرائح العمرية  ويجذب جميع أفراد العائلة وخاصة أن األطفال تعد من أك
استهالًكا للمضامني املوجهه لهم بل وأحياًنا ميكن القول إن (األطفال) يعتبرون  
الداعم ألسرهم يف اتخاذ قرار االشتراك يف هذه اخلدمات دون غيرها وفًقا 

ه لهم عبر هذه املنصات. حيث تقدم املنصة بعض مسلسالت للمضمون املوج
ضمن تصنيف املسلسالت بشكٍل عاٍم دون   مسلسًال) ويظهر ذلك  17األطفال (

وجود أفالم أو برامج كارتون مخصصة لألطفال بشكٍل مستقٍل يف املنصة، كما  
ذات   مسلسالت  تعد  املنصة  عبر  لألطفال  املوجهة  املسلسالت  هذه  أغلب  أن 

هذه طابع   جلذب  لألطفال  املقدم  املحتوى  تنويع  من  البد  وبالتالي  ديني 
  مهور. الشريحة املهمة من اجل

تقدم املنصة قبل املحتوى الذي يتم عرضه أحد الرعاة وهو (كونو) تعرضه    – 11
و   اخلطورة)  (شديد  مسلسل  مثل  املنصة  على  األعمال  بعض  تشغيل  قبل 

و ما يفترض عدم وجودة على  ثواٍن، وه  6وش) وغيرها ملدة    100مسلسل (بـ
وعة ) إذ يفترض أن هذه اخلدمة مدفVODمنصة للمشاهدة حسب الطلب (

قصيًرا،   كان  وإن  إعالني  مضمون  أي  املشترك  يشاهد  أن  ينبغي  ال  وبالتالي 
وبالتالي يقترح على املنصة أن تقوم بإلغاء هذا الفاصل إذ لم يسبق وجود مثل  

 حسب الطلب.   ذلك يف أي منصة من منصات املشاهدة

بالنسبة    - 12 جهاز  من  أكثر  على  االشتراك  تفعيل  إمكانية  املنصة  تقدم  ال 
ال  للم إذ  املختلفة  الطلب  حسب  الفيديو  منصات  يف  احلال  هو  كما  ستخدم 

يتضح ذلك من خالل سياسة االستخدام للمنصة، كما أنه عند جتربة الدخول  
الدخول من اجلهاز    على احلساب الشخصي من خالل أكثر من جهاز يتم إلغاء

) منصة  يف  االشتراك  عيوب  من  يعد  وهذا  على  Watch itاألول  ويقترح   (
لقائمني على املنصة ضرورة وجود حل تقني يضمن للمستخدم إمكانية تفعيل  ا

خصوصية   لضمان  وذلك  الواحد  للحساب  جهاز  من  أكثر  على  االشتراك 
 االستخدام لكل حساب بعدد أجهزة محدد. 
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 دراسة من مقترحات للدراسات املستقبلية: ما تثيره ال  -ـ ه
املنصا  -1 بهذه  املشتركني  على  ميدانية  دراسة  املضامني  عمل  أكثر  على  للتعرف  ت 

التي يرغب املشتركون يف متابعتها عبر هذه املنصات، وعوامل تفضيلهم ملنصة ما  
دون غيرها مع إمكانية زيادة نطاق البحث ليشمل خدمات املشاهدة عبر الطلب  

)VOD (  .العربية واألجنبية التي يتابعها اجلمهور  

حسب   -2 املشاهدة  خدمات  بني  مقارنة  دراسة  واألجنبية عمل  العربية  الطلب 
منه   تعاني  الذي  القصور  وأوجه  منهم  منصة  لكل  التميز  أوجه  على  للتعرف 

 هذه املنصات. 

3- ) متعمقة  مقابالت  مقدمي  In Depth Interviewsعمل  من  عدد  مع   (
ا هذه  يف  املستخدمني اخلدمة  جذب  استراتيجيات  على  للتعرف  ملنصات 

ار وتقدمي املضامني املختلفة عبر هذه لالشتراك يف هذه املنصات ومعايير اختي
 املنصات.  
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