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 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير
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تكمــن مشــكلة الدراســة احلاليــة يف محاولــة رصــد دوافــع التعــرض للمحتــوى الدرامــي األصلــي املقــدم 

ــة مــن هــذا التعــرض  ــة املتحقق ــب VOD واإلشــباعات املختلف ــو حســب الطل ــات الفيدي مــن خــال خدم

ســواًء )نفســية، اجتماعيــة، ثقافيــة، أو إشــباعات خاصــة باخلصائــص التكنولوجيــة للوســيلة(، وذلــك مــن 

خــال عمــل دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن مســتخدمي هــذه اخلدمــات يف إطــار نظريــة االســتخدامات 

واإلشــباعات مبفهومهــا احلديــث، والــذي يهتــم بالتعــرف علــى دوافــع اســتخدام اجلمهــور لوســائل اإلعــام 

اجلديــد ومــدى اختــاف اإلشــباعات املتحققــة عــن تلــك الناجمــة عــن اســتخدام وســائل اإلعــام التقليديــة. 

شــملت عينــة الدراســة 250 مفــردة مــن مســتخدمي خدمــات الفيديــو حســب الطلــب. وأوضحــت نتائــج 

ــن  ــة م ــراد العين ــا أف ــي يحصــل عليه ــة اإلشــباعات الت الدراســة أن اإلشــباعات النفســية جــاءت يف مقدم

متابعــة املحتــوى الدرامــي عبــر خدمــات VOD والتــي تتمثــل يف )الترفيــه واإلمتــاع(، وهــي اإلشــباعات التــي 

 .VOD يأمــل املشــاهدون احلصــول عليهــا والتــي تدفعهــم لاشــتراك يف خدمــات املشــاهدة حســب الطلــب

وتلــي ذلــك اإلشــباعات التــي تتعلــق باخلصائــص التكنولوجيــة للوســيلة ذاتهــا، والتــي تتمثــل يف أن املشــاهد 

يشــعر بأنــه متحكــم يف املحتــوى املقــدم.

الكلمــات املفتاحيــة: املحتــوى الدرامــي األصلــي، خدمــات املشــاهدة حســب الطلــب، املنصــات الرقميــة، 

نظريــة االســتخدامات واإلشــباعات.

This Study aims to identify the motivations of watching Originals Drama in 
VOD Services and the different gratifications which achieved from viewing. 
The Field Study conducted with (250) Participant who exposed to drama con-
tent at VOD. The Study explored that the Psychological gratifications were the 
most gratifications the viewers seek from watching drama content via VOD 
Services.in addition to the technological gratifications which related to the 
VOD Services Characteristics.    

Keywords: Originals Drama, Video on Demand (VOD), Digital Platforms, 
Uses and Gratifications Theory.
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مبختلف      اإلعالم  وسائل  مع  للتعامل  جديدة  وآليات  تطورات  الرقمي  العصر  فرض 
يفرضها   التي  للتغيرات  باالستجابة  ملزمة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  وأصبحت  أنواعها، 
التحول الرقمي على الوسائل واألدوات اإلعالمية املختلفة، ولم يكن التليفزيون مبعزل عن  

فرضها العصر الرقمي على عملية االنتاج التلفزيوني واملضامني    التطورات املتالحقة التي
  املختلفة املقدمة من خالله.  

ليست   Streaming of video Content)ويعد استقبال محتوى الفيديو املتدفق (    
من  األولى  السنوات  إلى  التليفزيوني  االكتشاف  هذا  أصول  يرجع  وإمنا  جديدة؛  فكرة 
ويشاهدون من خاللها   الناس  يستقبل  التي  الوسيلة  أن  من  الرغم  على  العشرين،  القرن 
أنظمة   من  املاضية  القليلة  السنوات  عبر  دراماتيكي  بشكل  تغيرت  قد  الفيديو  محتوى 

عبر شاشات الكمبيوتر، والكمبيوتر املحمول والهواتف الذكية من  التلفزيون التقليدي للبث 
  .)1(  خالل البث عبر اإلنترنت

الطلب     حسب  الفيديو  أو  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  بدأت  أن  يف    VODومنذ 
الرقمية،   منصاتها  من خالل  املقدم  الالمتناهي  للمحتوى  النظر  لفتت  واالنتشار  الظهور 
هذه  يف  لالشتراك  املستخدمني  جتذب  التي  املضامني  أكثر  من  الدرامي  املحتوى  ويعد 
التقليدية  املشاهدة  أمناط  عن  مختلفة  مشاهدة  جتربة  على  للحصول  وذلك  اخلدمات؛ 

ي تتحكم يف نوعية املضمون املقدم للمشاهد ويف توقيت العرض،  بالقنوات التلفزيونية والت
وبالتالي أعطت هذه اخلدمات مميزات للمشاهدة بالنسبة للمشترك أهمها التحكم التام  
يف زمان ومكان املشاهدة وفًقا لرغبات املشاهد، بل ومشاهدة مضمون درامي حصري ال  

ا هذه  أوجدت  فقد  وبهذا  املنصات،  هذه  يف  سوى  لدى  يقدم  جديدة  دوافع  خلدمات 
خلق   أيًضا  بذلك  وارتبط  اخلدمات،  هذه  عبر  املقدم  املحتوى  ملشاهدة  املستخدمني 
املطلق   والتحكم  اخلدمات  هذه  طبيعة  من  تنبع  املستخدمني  لدى  جديدة  إشباعات 

  للمشاهد فيما يقدم له.  
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  اإلطار املعريف للدراسة:  

  أوًال: تليفزيون اإلنترنت:  

اإلعالم التقليدية اإلفادة من مميزات وخصائص اإلنترنت، واستطاعت   حاولت وسائل    
ولكن  عليها  اعتادوا  تقليدية  وسيلة  للمتابعني  لتقدم  ومميزاتها  من خصائصها  تطور  أن 
مبميزات أكثر حداثة وتطورًا، إذ أدركت وسائل اإلعالم التقليدية أنها البد لها أن تطور  

ت املتالحقة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ومن هذه  من إمكانياتها؛ لكي تواكب التغيرا
الوسائل "التليفزيون" الذي استطاع أن يطور من إمكاناته وخصائصه باإلفادة من التطور  
الذي أتاحه ظهور اإلنترنت، وشملت أوجه التغيير الذي حلق بالتليفزيون ظهور ما يسمى 

" التي أتاحتها املنصات الرقمية؛ إذ  "بتلفزيون اإلنترنت" و"خدمات املشاهدة حسب الطلب 
أفادت هذه املنصات من املحتوى التلفزيوني وحاولت تقدمي أفضل ما يرضي املشاهد يف 
على   التواجد  التلفزيونية  القنوات  بعض  وحاولت  السينمائي،  العرض  ودور  القنوات  كل 

متعدد  باملحتوى  يعرف  فيما  املقدم  باملحتوى  واهتمت  الرقمية  املنصات  املنصات    ساحة 
Cross-Platform Content   .  

والتي     لإلنترنت  التكنولوجية  اإلمكانيات  بتطور  ترتبط  ظاهرة  اإلنترنت  تلفزيون  يعد 
مازالت يف منو لتجعله يقترب من التلفزيون التقليدي يف جودة البث والعرض واإلنتاج، ويف 

كون أكثر متيًزا وأكثر  نفس الوقت حتاول قنواته اإلفادة من سمات وخصائص اإلنترنت؛ لت
ثراًء من التلفزيون التقليدي وبالتحديد توسيع نطاق التفاعلية مع الوسيلة، باإلضافة إلى  

  .)2(محاولة التجديد واالبتكار يف اإلنتاج التلفزيوني واملواد املرئية على شبكة اإلنترنت 

واقع اإلنترنت  بأنه خدمة الفيديو عبر م  online/ web TVويعرف تلفزيون اإلنترنت    
والتي تقوم بعرض برامج وعروض تليفزيونية، ويعتمد تلفزيون اإلنترنت على برمجة معينة 
من   أي  أو  احلاسوب  شاشة  عبر  متاًحا  اإلعالم  وسائل  محتوى  جتعل  اإلنترنت،  عبر 
اإلعالم  وسائل  محل  يحل  أن  على  القدرة  لديه  أصبح  الذي  بالشكل  اللوحية  األجهزة 

عل أو  تليفزيون  التقليدية،  فإن  وضوًحا  أكثر  وبشكل  كبير،  إلى حد  مكمًال  يكون  األقل  ى 
إليه   والوصول  اإلنترنت  شبكة  عبر  التقليدي  التليفزيون  على  احلصول  هو  اإلنترنت 

  .)3( ومشاهدته عن طريق جهاز احلاسوب باستخدام تقنية تدفق الفيديو عبر اإلنترنت 

للقنوات     اإللكترونية  املواقع  قدمته  ما  اإلنترنت  تلفزيون  خلدمات  األولي  الشكل  ويعد 
التلفزيونية من إتاحة املضامني املقدمة عبر هذه القنوات؛ للعرض على املواقع اإللكترونية  
كوسيلة للمشاهد الذي لم يستطع مشاهدة محتوى معني يف موعده املحدد على اخلريطة  
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ي لكي  إتاحة  البرامجية  وأيًضا  القنوات،  لهذه  اإللكترونية  املواقع  عبر  مشاهدته  ستطيع 
وبذلك وفرت القنوات    Live Streamingالبث املباشر للقناة عبر هذه املواقع من خالل  

التلفزيونية إمكانية مشاهدة القناة عبر أي جهاز آخر يختاره املشاهد، كما ظهرت قنوات  
  ت. تلفزيونية مخصصة للبث عبر اإلنترن

ويتشابه تليفزيون اإلنترنت مع التلفزيون التقليدي بتقدميه مواد مرئية ولكنه يختلف يف    
أو   املزج  بأنه ينطبق عليه خاصية  اإلنترنت  تلفزيون  السمات واخلصائص؛ فيتميز  بعض 
واتصال مختلفة   السمات واخلصائص لوسائل إعالم  العديد من  الدمج، حيث ميزج بني 

التلفزيون   أن وبالتحديد  املشاهد  بالتفاعلية فيستطيع  أيًضا  ويتميز  واإلنترنت،  التقليدي 
يقوم باختيار توقيت املشاهدة وتوقيف الفيديو يف أي وقت أو تقدميه أو إرجاعه، وميكن  

  .)4(مشاهدة املادة من خالل أجهزة تكنولوجية متعددة 

  ثانًيا: املنصات الرقمية خلدمات املشاهدة حسب الطلب:      

ا كانت النقلة التي حدثت يف تطور التلفزيون التقليدي فيما يعرف "بظاهرة القنوات  إذ    
الرقمي   العصر  فإن  يشاهد؟  ومتى  ماذا  يف  املشاهد  حتكم  من  ضاعفت  قد  املتعددة" 

)Digital Era  للتليفزيون قد أعطى املشاهد التحكم يف أين وكيف يشاهد، حيث ميكن (
يفزيون من خالل أجهزة التليفزيون يف غرفة املعيشة  للمشاهدين أن يشاهدوا برامج التل

يف غرف النوم أو يف مسكنهم، أو من    Laptopsأو من خالل أجهزة احلاسوب املحمولة  
املحمول   التليفون  أجهزة  من خالل  حتى  أو  عملهم،  "التابلت" يف  اللوحية  األجهزة  خالل 

Mobiles  الرياضي األلعاب  صالة  يف  الرياضة  ممارستهم  هذه أثناء  أثرت  وقد  ة. 
أو حتى يف استراتيجيات  ذاته،  اإلنتاج  أو  التليفزيونية  توزيع اخلدمة  التغييرات يف نظام 

  . )5(املشاهد 

الطلب       حسب  املشاهدة  خلدمة  الرقمية  املنصات  بني  االختالفات  أبرز  من  ولعل 
)VOD  املحتوى يف يطلق على خريطة  الذي أصبح  املصطلح  التقليدي  التلفزيون  وبني   (

)، والذي يعد موازًيا ملصطلح اخلريطة  Catalogاملنصات الرقمية وهو مصطلح (كتالوج  
التقليدي. التلفزيون  يف  بالكتالوج    البرامجية  الذي   )6( فاملقصود  األساسي  اجلزء  هو 

يحتوي على املضمون األصلي الذي تنتجه املنصة، أو املضمون الذي حصلت املنصة على  
بني   االختالف  ويكمن  وقت محدد،  ما يف  منصة  من خالل  يقدم  والذي  إلذاعته  رخصة 

البرامج اخلريطة  أن  الرقمية  للمنصة  والكتالوج  البرامجية  محتوى  اخلريطة  يعتبر  ية 
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بيانات   قواعد  بها  ويوجد  تفاعلي  املحتوى  فإن  الكتالوج  يف  بينما  خطًيا،  فيها  البرامج 
  مختارة من قبل املشترك. 

وفًقا     فيه  املشاهد  يرغب  الذي  املحتوى  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  تقدم  وبهذا 
ك، إذ قد يكون لدفع اشتراك معني يختلف باختالف نوع اخلدمة التي يرغب فيها املشتر

التي   الترفيهية  تتيح عدًدا من املضامني  لباقة معينة  وفًقا  أو  أو سنوًيا  االشتراك شهرًيا 
أو  شراء  مقابل  يدفع  أن  للمشترك  االشتراك  نظام  يتيح  قد  كما  املشاهد؛  فيها  يرغب 

  تأجير مضمون معني يرغب فيه دون االلتزام بدفع مبلغ اشتراك شهري أو دوري معني.

أن وجود املنصات الرقمية قد زاد من تعقيد مسألة مركزية وسائل اإلعالم حيث  كما     
إن الشركات املسئولة عن هذه املنصات تدمج العديد من األعمال، ليس فقط استضافة  
وتنسيق املحتوى اإلعالمي، وإمنا أيًضا قامت بدور شبكات اإلعالنات، ووسطاء البيانات  

ط تنظيم املحتوى اإلعالمي؛ ألن هذه املنصات تقدم  وغيرها. كما أن هذه املنصات حتب
كميات هائلة من املواد غير املتجانسة والتي يتم مشاركتها بواسطة مستخدمني على نطاق  

  .)7(واسع، مما يجعل من الصعب متاًما التحكم بها ومراقبتها 

  :  VODثالًثا: مواصفات جمهور خدمات املشاهدة حسب الطلب  

للجمهور     أصبح  الرقمية   -قد  املضامني  من  النوعية  هذه  ملثل  يتعرض   - الذي 
إذ  التقليدي،  للتلفزيون  املشاهد  اجلمهور  عن  كبير  بقدر  تختلف  معينة  مواصفات 
عن   ومختلفة  ا  كلّيً جديدة  مشاهدة  أمناط  الطلب  حسب  املشاهدة  منصات  أوجدت 

مناهج وأدوات دراسات اجلمهور  عادات املشاهدة التقليدية، وهو ما يستدعي تغيير  
أبرز   ومن  جذري،  بشكل  املختلفة  واخلدمات  املنصات  هذه  مثل  مع  يتعامل  الذي 

  ما يلي:  VODخصائص جمهور ومستخدمي خدمات 

للحدود  -1 عابر  (جمهور  اخلدمات  هذه  جمهور  على  يطلق  أن  ميكن 
Transnational Audience وأشمل أوسع  معنى  يحمل  مصطلح  وهو   (

جم  ال  ملواصفات  حيث  مجزأ،  اجلمهور  من  النوع  هذا  يعتبر  إذ  اإلنترنت،  اهير 
األخرين   األشخاص  اخلدمات  لهذه  الهواة  أو  املتابعني  األشخاص  من  أي  يعرف 

 الذين يشاركونهم ذات االهتمامات ويشاهدون نفس املحتوى، بينما املجتمعات الـ 
Online 8(دود ميكن بكل سهولة معرفة بعضها البعض واالنتظام عبر احل(.  

2- ) إن هذه اخلدمات  القول  معيًنا من اجلماهير VODوميكن  نوًعا  ) قد فرضت 
وهي اجلماهير التي ميكنها حتمل نفقات االشتراك يف اخلدمة وتكملة االشتراك  
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فيها، كما أنها تبحث عن اجلماهير الذين لديهم التكنولوجيا الالزمة الستهالك  
واحلا احلاسوب،  أجهزة  مثل  املحتوى  (هذا  اللوحي  الهواتف  Tabletsسوب   ،(

 .)9()، وسعة فائقة املدى لإلنترنت Smart Phonesالذكية (
3 - ) أو  بشراهة  املشاهدة  مصطلح  ظهور  خدم Watching-Bingeارتبط  وقد   (

 ) خدمات  صناعة  على  القائمني  مصالح  املفهوم  املنتجني  VODهذا  وخاصة   (
فلكس، أمازون، وهولو يف  واملوزعني للمحتوى األصلي، وقد أفادت خدمات (نت  

املستخدمني   وربط  املحتوى  لنشر  كطريقة  واعتمدته  املفهوم  هذا  من  أمريكا) 
 .)10(بخدماتهم 

) أو الشراهة له دالالت توحي مبعاٍن سلبية Bingeوجتدر اإلشارة أن مصطلح ( -4
سلوك   بأنه  الطعام  يف  الشراهة  وصف  يتم  فكما  الذات،  إيذاء  على  تدل  والتي 

التي  سلبي   الشرهة  املشاهدة  وصف  على  ينطبق  الشيء  فنفس  صحي؛  وغير 
تعني أن املشاهد ميكن أن يشاهد أكثر من حلقة أو موسم كامل من مسلسل ما  

 يف نفس اجللسة الواحدة دون انقطاع.

5- ) خلدمات  املستخدم  اجلمهور  الذي  VODيختار  املحتوى  يشاهد  وكيف  متى   (
ن يشاهد ذلك، فهو املتحكم بشكل أساسي يرغب فيه، على أي جهاز وأين ميكنه أ

بكل ما يتعلق بتجربة املشاهدة التي توصف بالذاتية منذ مرحلة اختيار التوقيت  
 واملكان والوسيلة واملحتوى الذي يرغب املشترك يف مشاهدته.

(اجللوس   -6 جتربة  تعطي  التلفزيون  على  العروض  متابعة  أن  اخلبراء  بعض  يرى 
عم مع  باملقارنة  التي  املسترخي)  احلاسوب  شاشة  على  العروض  متابعة  لية 

املتابعة سلبية؛   تكون  األولى  املتأهل)، حيث يف احلالة  (اجللوس  بتجربة  توصف 
فإن   الثانية  احلالة  يف  أما  التلفزيونية،  العروض  من  دفعات  يتلقى  املشاهد  ألن 
مستخدم الكمبيوتر يتعامل إيجابًيا مع العروض على شاشته، فهو يتدخل ويقدم 

 .)11(يؤخر العروض التلفزيونية ويخزن ويحذف ماال يالئمه من املعروض  و

التغييرات اجلذرية يف عادات وأمناط املشاهدة ومواصفات اجلمهور الذي   -7 هذه 
وبحوث   لدراسات  تصور  إعادة  عمل  الضرورة  من  جعل  اخلدمات  لهذه  يتعرض 

الض من  أصبح  وبالتالي  التلفزيون..  بدراسات  يتعلق  فيما  إيجاد  اجلمهور  روري 
وسائل أخرى إذا أردنا أن نفهم طرق استهالك التلفزيون يف سياق عصر تأثيرات  

 .)12(النت فلكس 
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ات الرقمية:     رابًعا: الدراما التلفزيونية يف عصر املنصَّ

القوالب      من  مختلفة  أنواًعا  يقدم  عرضي  خيال  بأنها  التلفزيونية  الدراما  تعرف 
  .)13(صات أو القنوات التلفزيونية العامة التي تبث على واحدة من املن 

بها       تتعامل  كانت  التي  الطريقة  على  جذرية  الرقمي حتوالت  العصر  فرض  وقد 
القنوات التلفزيونية التقليدية من حيث اخلريطة البرامجية واملحتوى الذي يقدم من 

املتعددة   املنصات  على  للعرض  محتوى  بإنتاج  االهتمام  فرض  إذ   -Crossخاللها، 
Platform Content  ال بني  االتصال  وبني  ضرورة  املختلفة  الرقمية  قطاعات 

إدارة   على  القائمون  يتولى  حيث  التلفزيونية،  البرامجية  اخلريطة  عن  املسئولني 
البرامجية ومعرفة البرنامج  املحتوى الرقمي العمل بعد االتصال مبسئولي اخلريطة 
يتم   ذلك  أساس  وعلى  للمشاهدين،  الذروة  وقت  يف  يعرض  الذي  والبرنامج  األهم 

حتوى املقدم للعرض يف املنصة الرقمية ليكون مماثًال ملا يقدم يف التلفزيون  اختيار امل
Mirroring .  

املسلسالت     ملشاهدة  أخرى  وسيلة  إلى  جلأوا  املشاهدين  أن  يظهر  هنا  ومن 
التلفزيون  مشاهدة  عن  بديًال  أعطاهم  حيث  اإلنترنت،  مثل  خاللها  من  التلفزيونية 

اإل الفواصل  من  والتخلص  وبالتالي التقليدي  لهم،  إزعاًجا  تسبب  التي  عالنية 
يشاهدون مسلسالتهم دون انقطاع، وميكن القول إن هذا االجتاه أْلهم القائمني على 
(اليوتيوب)  على  للعرض  مخصص  درامي  محتوى  بعمل  املختلفة  (اليوتيوب)  قنوات 
من   النوع  لهذا  املشاهدين  أنظار  جذبت  التي  املزايا  من  بذلك  مستفيدين  فقط، 

  دراما. ال

) أنها الدراما التي تصنع وتنتج Online Dramaوميكن تعريف دراما اإلنترنت (  
خصيًصا لتشاهد من خالل اإلنترنت، وميكن القول إن دراما اإلنترنت تكشف الكثير 
عن مستقبل البث بشكل عام وحتدد االجتاه نحو تغيرات أساسية حتدث يف جماليات  

وميكن   املعاصر..  (التلفزيون  اإلنترنت  دراما  من  احلديث  الشكل  إن   Webالقول 
Drama/ Internet Drama/online Drama  إنتاج ) قد أخذت على عاتقها 

  .)14( الصورة املتحركة عبر شبكة اإلنترنت لعصر جديد من الرقي اجلمالي والفني 

وتتميز دراما الويب بعدد من املميزات التي جنحت يف جذب الشباب من القنوات     
ومعاجلة )15( تلفزيونية  ال اليومية،  مشاكلهم  وتقدمي  العرض،  بساطة  بسبب  وذلك   ،
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القضايا االجتماعية عبر الكوميديا، وميكن القول إن مميزات دراما الويب عن غيرها 
  من األنواع الدرامية يظهر فيما يلي: 

  أسلوب مختلف يف كتابة االسكريبت.  -

 دقائق. 10-3تتراوح مدة احللقة الواحدة بني  -

 تصوير الفيديو ميكن أن يحتوي على مشاهد مت تصويرها بالكاميرا املحمولة.  -

 كما أن دراما الويب ال حتتاج إلى رخصة للبث وبالتالي تتهرب من الرقابة.  -

   ) دراسة  ظهرت    )Creeber  ( )16, 2011وأوضحت  حديثة  محاوالت  هناك  أن 
وأسال تكنيكات  باستخدام  أكثر  مشاهدين  جذب  استهدفت  لسرد مؤخًرا  يب 

 القصص أكثر تعقيًدا. 

على      للعرض  املنتجة خصيًصا  املسلسالت  بني  عام  بشكل  التفرقة  وبالتالي ميكن 
عليها   يطلق  وأحياًنا  الويب)  (دراما  الدراما    Cyber Dramaاإلنترنت  تلك  وهي 

ومشاركة   تفاعل  من  كبيًرا  قدرًا  تتطلب  التي  التفاعلي  السرد  على  تعتمد  التي 
وال ضمنها  اجلمهور،  ومن  الرقمية؛  املنصات  على  للعرض  خصيًصا  تنتج  تي 

مثل (شاهد.   VOD(اليوتيوب) وغيرها من منصات خدمة املشاهدة حسب الطلب  
التي  التقليدية  التلفزيونية  املسلسالت  وبني  وغيرها)،  ات  وواتش  فلكس  ونت  نت، 

باإلعالنات   ميكن أن تعرض وتقدم على شبكة اإلنترنت كنوع من املشاهدة غير املقيدة
النوع من املشاهدة أحياًنا ( للعرض، ويطلق على هذا   Catch upأو بوقت محدد 

Viewing  الدرامية املسلسالت  يفوته من  املشاهد ما قد  ملتابعة  واملعدة خصيًصا   (
  املقدمة يف التلفزيون. 

    الدراسات السابقة: 

  املحور األول: دراسات تناولت تليفزيون اإلنترنت: 

وكيفية تفاعل املستخدمني مع   اهتمت بعض الدراسات بدراسة تليفزيون اإلنترنت     
النوع من املضامني كدراسة ( إلى عمل    )ElMahdy  ()17, 2019هذا  التي هدفت 

من   عينة  على  ميدانية  ال  100دراسة  بني  فلكس"  "نت  تأثير  الختبار  شباب؛  طالب 
الدول   عن  فلكس  نت  خالل  من  تتشكل  التي  اإلعالمية  والصور  املفاهيم  ملعرفة 

أن   الدراسة  وأوضحت  تليفزيون   66.7األجنبية،  أن  يرون  الشباب  عينة  من   %
حيث  من  متباينة  األسباب  وجاءت  التقليدي،  للتلفزيون  منافًسا  يعتبر  اإلنترنت 

  دة أمام املشاهدين.تفضيلهم للمحتوى املتنوع واالختيارات املتعد
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مبعرفة درجة استخدام الشباب   )18( )2017واهتمت دراسة (عبد املحسن حامد،     
درجة   بني  العالقة  وبحث  التقليدي،  والتلفزيون  اإلنترنت  تلفزيون  من  لكل  اجلامعي 
التي  اإلشباعات  يف  والفروق  التقليدي  والتليفزيون  اإلنترنت  تليفزيون  استخدام 

اجل الشباب  واإلشباع يحققها  العملية  وإشباع  املحتوى  إشباع  يف  متمثلة  امعي 
لنظرية   وفًقا  وذلك  التقليدي  والتليفزيون  اإلنترنت  تليفزيون  بني  االجتماعي 

مفردة    400االستخدامات واإلشباعات. وقد أجريت الدراسة امليدانية على عينة من  
مشاهد نسب  أن  الدراسة  وأوضحت  والنهضة،  املنيا  جامعتي  التلفزيون من طالب  ة 

التقليدي لدى الشباب اجلامعي أعلى من نسب مشاهدتهم لتليفزيون اإلنترنت، وهذه 
النتيجة ميكن تفسيرها أن التليفزيون اليزال يتمتع بتنوع مضامينه وسهولة احلصول 
على كافة أنواع ومضامني املحتوى من خالله؛ ألنه يعد وسيلة ذات انتشار جماهيري 

اإلنت بخدمات  أظهرت مقارنة  كما  مادًيا،  ومكلفة  االنتشار  محدودة  التزال  التي  رنت 
الدراسة أن نقاط القوة التي يتفوق بها تلفزيون اإلنترنت عن التلفزيون التقليدي من 
املرتبة األولى بنسبة  الشباب اجلامعي هي إمكانية تخطي اإلعالنات يف  وجهة نظر 

بنس 68.8( املشاهدة  ومكان  وقت  يف  التحكم  يليها   (%) إلمكانية 68.5بة  وذلك   (%
طبيعة   تناسب  والتي  واملتنقلة  الصغيرة  الرقمية  األجهزة  من  العديد  عبر  املشاهدة 

  حياة الشباب اجلامعي.

(نصير صالح،     دراسة  اهتمت  واألمناط    )19()  2014فيما  العادات  على  بالتعرف 
ومناذج   التقليدية  اإلعالم  لوسائل  الشارقة  جامعة  يف  الطلبة  باستخدام  املتعلقة 
االتصال   مناذج  لكل  االستخدام  كثرة  جراء  املتحققة  واإلشباعات  اجلديد،  اإلعالم 

الشباب اجلامعي بجامعة    400القدمية واجلديدة، وذلك على عينة من   مفردة من 
كلياتها املختلفة، وأوضحت الدراسة ارتفاع حقل املشاهدة التلفزيونية لدى الشارقة ب

شريحة الطلبة اجلامعيني التي لم تتأثر باإلنترنت أو تلفزيون الويب "الويب سات" بل 
وانتشارها واملتخصصة  اخلاصة  القنوات  مع ظهور  االرتفاع  نحو  ميًال  وفًقا   -تشهد 

  . -2014للمدى الزمني للدراسة يف  

علي      (طارق  دراسة  التلفزيون    )20()  2013وهدفت  تقنية  على  التعرف  إلى 
التفاعلي الرقمي واملحمول واملضامني املعروضة على شاشتها ونوعية اجلمهور الذي 
كيف   معرفة  إلى  احلاجة  يبرز  اجلديد  التقني  التحدي  هذا  أن  إذ  برامجها،  يشاهد 

التق املستجد  بهذا  اإلعالمية  التقنية  صناع  يف يفكر  العاملني  إدراك  مدى  وما  ني؟ 
مجال الصحافة واإلعالم التلفزيوني ملعنى مواكبته على صعيد معادلة البث والتلقي 
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التي حتكم عملهم؟ وهل تدفعهم هذه التقنية اجلديدة إلى تغيير أو تطوير أو حتسني 
النمط   ذات  على  االستمرار  ينوون  إنهم  أم  تلفزيونية  مضامني  من  يقدمونه  ما 

  يدي الذي يعملون به واضعني يف االعتبار جمهور التلفزيون التقليدي؟التقل

من     كل  وجمهور  ومضمون  تقنية  ملقارنة  املقارن  األسلوب  على  الباحث  واعتمد 
التليفزيون التفاعلي الرقمي والتليفزيون املحمول؛ من أجل التوصل إلى أوجه الشبه 

اآلخر. وتوصل الباحث إلى أن هذه   واالختالف واملميزات التي يتميز بها كالهما على
التقنية اجلديدة متتلكها فئات محددة ومقتدرة مادًيا، وأن انتشارها بشكل جماهيري 
الفئات   وحاجات  رغبات  تخاطب  التقنية  هذه  مضامني  وأن  خاصة  وقًتا  يتطلب 
قبل  من  مهارات  يتطلب  التقنيات  هذه  استخدام  أن  كما  مادًيا  املقتدرة  والنخب 

  للحصول على ما يرغبون مبشاهدته. املستخدمني

مجال   يف  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  تطبيق  تناولت  دراسات  الثاني:  املحور 
  اإلعالم اجلديد:

بالتطبيق على   " اهتمت بعض الدراسات بدراسة نظرية "االستخدامات واإلشباعات  
) دراسة  مثل  الرقمي  واإلعالم  اجلديد  اإلعالم   ) Tana et.al  ( )21, 2020وسائل 

حسب   الفيديو  خلدمات  الزمني  االستهالك  ودوافع  أمناط  استكشاف  حاولت  التي 
من خالل حتليل استفسارات محركات البحث، بهدف التعرف على    فنلندا  الطلب يف

متى حتدث ذروة املشاهدة بالنسبة خلدمات الفيديو حسب الطلب، واعتمد الباحثون 
. وأوضحت النتائج 2017) خاللGoogle Trendsعلى جمع البيانات من خالل (

على املضامني املقدمة ضمن خدمات الفيديو   Googleأن شعبية/ رواج البحث يف  
بشكل  يظهر  ثم  الليل؛  وقت  أثناء  ذروتها  إلى  وتصل  املساء  يف  تبدأ  الطلب  حسب 
واضح قلة معدل هذا البحث أثناء ساعات النهار وهو ما يعد دليًال على أن ذروة وقت  

املشاهدة يف املشا ذروة  الليل وحتل محل  وقت  تظهر يف  املباشر  البث  هدة خلدمات 
التلفزيون التقليدي. كما أوضحت الدراسة أن هناك تغيرات يف الطرق التي يستهلك 
الكتالوج   توفر  إن  حيث  التلفزيون،  بعد  ما  عصر  يف  اإلعالم  وسائل  األشخاص  بها 

صات الرقمية ميكن أن ينتج عنه تزايد اخلاص باملحتوى الواسع من املضامني عبر املن 
  ظاهرة املشاهدة الشرهة.   

بالكشف عن أسباب زيادة نسبة    )Abo AL Saoud  ()22, 2019واهتمت دراسة (   
تؤثر   حد  أي  إلى  عن  والكشف  اإلنترنت،  عبر  تقدم  التي  للدراما  املشاهد  اجلمهور 



 

 
278 278 

احتياجات وتشبع  املصري  الشباب  على  اإلنترنت  دراما  حتاول مشاهدة  كما  هم، 
الدراسة التعرف على مميزات مشاهدة املسلسالت الدرامية عبر اإلنترنت من خالل 
الباحثة   اعتمدت  املستحدثات.  وانتشار  واإلشباعات  االستخدامات  نظريتي  تطبيق 

من   لعينة  ميدانية  دراسة  عمل  بأحد   400على  اجلامعي  الشباب  من  مفردة 
وأوضحت   واخلاصة.  احلكومية  دوافع  اجلامعات  أسباب  أحد  أن  الدراسة  نتائج 

مشاهدة املسلسالت التلفزيونية عبر اإلنترنت هي التفاعلية واملشاركة، وأن أكثر من  
لم يعرفوا (دراما اإلنترنت)    -طالًبا   277بواقع    -نصف العينة من الشباب اجلامعي

بسب  وذلك  العربي،  بالوطن  اإلنترنت غير منتشرة  دراما  أن  وذلك بسبب  ب من قبل؛ 
ضعف البنية التحتية لإلنترنت، املشاكل التقنية، التكلفة املالية لالشتراك باإلنترنت، 

  مشاكل مادية، ضعف التسويق.

   ) دراسة  واختبار   )Rathnayake and Winter(   )23, 2018واهتمت  بتطوير 
التواصل  وسائل  استخدام  على  املترتبة  واإلشباعات  لالستخدامات  مقياس 

خال من  من  االجتماعي،  عينة  على  ميدانية  دراسة  وأثبتت    393ل  جامعًيا،  طالًبا 
النتائج أن اإلعالم اجلديد يوفر إمكانات فريدة ميكن بالتالي أن تقود إلى إشباعات 

  فريدة أيًضا. 

   ) دراسة  هدفت  العالقة    )Jiang and Leung  ()24, 2012كما  دراسة  إلى 
املحتملة بني مشاهدة الدراما األمريكية والكورية عبر وسائل اإلعالم اجلديدة وبني  
واهتم   واإلشباعات،  االستخدامات  نظرية  يف ضوء  وذلك  احلياة،  على منط  التأثير 

مستخدًما لإلنترنت يف الصني، إذ   455الباحثان بعمل دراسة ميدانية على عينة من  
الباحثا الصيني أوضح  للجمهور  مهمة  وسيلة  اإلنترنت  عبر  الدراما  مشاهدة  أن  ن 

ملشاهدة الدراما األجنبية. وأوضحت الدراسة أنه كلما رغب املشاهد يف التعلم كلما 
للمزيد من الدراما األمريكية، بينما إذا كان دافعه الهروب من احلياة  زادت متابعته 

  كل أقل. الواقعية فهم يتعرضون للدراما األمريكية بش

   ) اهتمت دراسة  إذا   )Haridakis and Hanson  ()25,2009بينما  ما  مبعرفة 
الشخصي،   التفاعل  االجتماعي،  (النشاط  مثل:  الفردية  واالختالفات  الدوافع  كانت 
على  الفيديو  يتنبأ مبشاهدة  أن  ميكن  لليوتيوب)  واالجنذاب  االبتكار  التحكم،  ذاتية 

م الفيديوهات  ومشاركة  نظرية  اليوتيوب  تطبيق  على  باالعتماد  وذلك  اآلخرين،  ع 
الفيديوهات   يشاهدون  املبحوثني  أن  الدراسة  وأوضحت  واإلشباعات،  االستخدامات 
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على اليوتيوب للبحث عن املعلومات، بينما يتشاركون هذه الفيديوهات لغرض املتعة،  
  وتشارك جتربة املشاهدة، والتفاعل االجتماعي. 

ت دراسات  الثالث:  الفيديو حسب املحور  املستخدم خلدمات  ناولت مواصفات اجلمهور 
  الطلب:    

خلدمات     املستخدم  اجلمهور  مواصفات  على  التركيز  الدراسات  بعض  تناولت 
مفهوم/    )Steiner and Xu  ()26, 2020الفيديو حسب الطلب، إذ تناولت دراسة ( 

(املشاهدة بشراهة   املفهومBinge Watchingثقافة  أدى هذا  وكيف  تغيير   )  إلى 
نظرية   على  باالعتماد  التلفزيون  بها  املشاهدون  ويفهم  يتفاعل  التي  الطريقة 
جلمع  كيفية  مقابالت  عمل  على  الباحثان  واعتمد  واإلشباعات،  االستخدامات 
توصيفات عميقة ملحاولة فهم السبب الذي يدفع مشاهدي هذه اخلدمات للمشاهدة  

لد املشاهدين  أن  الدراسة  وأوضحت  جتربة  الشرهة،  جتاه  متناقضة  مشاعر  يهم 
  املشاهدة الشرهة.

     ) دراسة  ركزت  العوامل   )Ismael  ()27, 2018فيما  ومعرفة  فهم  محاولة  على 
دوافع  الشرهة،  املشاهدة  خصائص  يف  تتمثل  والتي  الشرهة،  للمشاهدة  األربعة 
بني   العالقة  تستكشف  كما  الشرهة،  للمشاهدة  اجلمهور  إدراك  الشرهة،  املشاهدة 
املشاهدة الشرهة والنوع، وذلك من خالل تطبيق نظرية االستخدامات واإلشباعات.  

 ) ظاهرة  فهم  على  الدراسة  خالل  Binge Watchingوركزت  من  يحدث  الذي   (
مواقع البث الترفيهية مثل: نت فلكس، هولو، وأمازون برامي من خالل تطبيق استبانة 

  مبحوًثا. 266إلكترونية على عينة من 

الذي يجعل ووجدت     املُرضي  اإليجابي  النشاط  الشرهة هي  املشاهدة  أن  الدراسة 
بني   اختالفات  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  كما  يتحكمون،  بأنهم  يشعرون  اجلمهور 

  الذكور واإلناث يف دوافع املشاهدة الشرهة. 

  ) دراسة  املشاهدة    )Pattison et.al  ()28, 2018وهدفت  آثار  مدى  تقدير  إلى 
من  وذلك  املشاهدة،  من  النمط  بهذا  املرتبطة  العوامل  وتعريف  للتلفزيون،  الشرهة 

من   عينة  على  إلكترونية  استبانة  تطبيق  مثل   86خالل  مفاهيم  يقيمون  شخًصا 
(الكفاءة الذاتية، األهداف القريبة، النواجت املتوقعة، الندم املتوقع، التلقائية، تضارب 
أو صراع األهداف). وأوضحت الدراسة أن املبحوثني يشاهدون بشراهة ملضمون ما 
وصراع   املتوقع،  الندم  التلقائية،  أن  النتائج  أظهرت  كما  أسبوعًيا،  مرة  األقل  على 
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بضرورة  الدراسة  وأوصت  الشرهة،  املشاهدة  ظاهرة  يف  جميًعا  تسهم  األهداف 
ملشاهدي الشرهة  املشاهدة  ظاهرة  بني  يكون   التفرقة  والذي  التقليدي  التلفزيون 

وبني   للمشاهدة)  الوقت احلقيقي  البرنامج،  القالب، طول  (النوع،  يلي  ما  فيه  محدد 
يف   يرغب  ما  املشترك  فيها  يحدد  الذي  الطلب  حسب  الفيديو  خدمات  مشاهدة 
مشاهدته ويتحكم يف هذه العوامل املختلفة، وأيًضا البد من حتديد العوامل السياقية  

  دث فيها املشاهدة مثل: أين حتدث املشاهدة الشرهة ومع من ومتى؟التي حت

       ) دراسة  رصدت  عادات    )Samuel  ()29, 2017فيما  يف  املعاصرة  التغيرات 
املباشر  البث  خدمات  بانتشار  أضيفت  التي  اجلديدة  واخلبرات  التلفزيون  مشاهدة 

مم اخلدمات؛  لهذه  املقنن  غير  الدخول  وإمكانية  اإلنترنت  املشاهدين عبر  جعل  ا 
لديهم حنني للعادات واألمناط التقليدية ملشاهدة التلفزيون، وهو ما ظهر يف عادات  
التي تعتمدها هذه  املناهج  املباشر ويف  التلفزيون  املشاهدة لدى مستخدمي خدمات 
أعدتها   وفًقا الستبانة  أنه  الدراسة  وأوضحت  املحتوى جلمهورها.  لتقدمي  اخلدمات 

عام   فلكس"  الشرهة  73فإن    2013"نت  املشاهدة  أن  يعتبرون  املشاهدين  من   %
طريقة طبيعية ومقبولة الستقبال املحتوى اخلاص بهذه املنصات، كما قدمت الدراسة 

) والذي يعني اخلوف من شعور فقدان  FOMO:Fear of Missing Outمفهوم ( 
تيجة عدم متابعة شيء ما أو اخلوف من شعور أن يبقى اإلنسان يشعر بأنه وحيًدا ن

  متابعته ملا يتابعه اآلخرون.  

  التعليق على الدراسات السابقة:  

اهتمت الدراسات السابقة بدراسة التغييرات والتحوالت التي طرأت على التليفزيون  -1
مشاهدة  ودوافع  وسماته  اإلنترنت  تليفزيون  دراسة  خالل  من  الرقمي،  العصر  يف 
وأيًضا  التقليدي،  والتليفزيون  اإلنترنت  تليفزيون  مشاهدة  بني  والفرق  له،  اجلمهور 

يف الوسائل اإلعالمية وتأثير ذلك على الوسائل التغيرات على مستوى املحتوى املقدم  
ظهور   بعد  البرامجية  اخلريطة  وضع  يف  تغير  من  ذلك  على  ترتب  وما  التقليدية، 
من  كل  يف  املحتوى  وإدارة  وضع  على  ذلك  أثر  وكيف  التلفزيونية،  الرقمية  املنصات 

 .Cross-Platform Contentالوسائل التقليدية واجلديدة؟ 

الدراسا -2 بعض  بعد عرضت  للتليفزيون  املشاهد  اجلمهور  ملواصفات  السابقة  ت 
اإلنترنت   تليفزيون  بظهور  التلفزيونية  املشاهدة  جتربة  على  طرأت  التي  التطورات 
وما  الطلب،  حسب  املشاهدة  وخدمات  الرقمي  التفاعلي  والتليفزيون  الويب  ودراما 
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إلى ظهور فرضته هذه الوسائل من تغييرات يف سمات وخصائص اجلمهور مما أدى  
 .Binge-Watchingمصطلحات مثل: املشاهدة الشرهة  

مجتمعات   -3 بني  ما  السابقة  الدراسات  لها  عرضت  التي  الدراسة  مجتمعات  تنوعت 
عربية مثل: (مصر، اإلمارات، السعودية، العراق)، واملجتمعات األجنبية مثل: (أمريكا، 

 الصني، النرويج، فنلندا). 

 بقة: أوجه اإلفادة من الدراسات السا

السابقة    الدراسات  مراجعة  الدراسة احلالية  - ساعدت  الباحثة    -املرتبطة مبجال 
  على عدد من املستويات كما يلي: 

ا: اهتمت عدد من الدراسات السابقة بإلقاء الضوء على التغيرات التي طرأت   منهجّيً
وكيف  الرقمية،  اخلدمات  هذه  ملثل  املستهلك  اجلمهور  ودراسات  بحوث  مجال  يف 
اخلدمات   من  النوع  هذا  ملشاهدة  تدفعه  والتي  اجلمهور  لدى  االحتياجات  اختلفت 

دراسات إلى إعادة النظر يف واإلشباعات املتحققة وفًقا لذلك، وهو ما دعا بعض ال
اجلمهور   على  اجلديدة  املنصات  تأثير  لدراسة  الدعوة  خالل  من  اجلمهور،  بحوث 
وكيفية تعامل اجلمهور مع هذه األدوات اجلديدة واملميزات التي تتيحها، كما اختلفت  
املتعمقة  املقابالت  أداة  بني  ما  الدراسات  عليها  اعتمدت  التي  البحثية  األدوات 

اخلبراء وأداة استمارة االستبانة لدراسات اجلمهور امليدانية، وهو ما ساعد لدراسات 
  الباحثة على حتديد أداة البحث احلالي واملنهج املستخدم.

نظرية   نظرًيا: مثل:  السابقة  الدراسات  اعتمدت عليها  التي  النظرية  األطر  اختلفت 
اإلعالمي   االMedia Richness Theoryالثراء  املعرفة  نظرية  جتماعية ، 

Theory of Social Cognitive Theory  واإلشباعات االستخدامات  نظرية   ،
Uses and Gratification Theory  نظرية انتشار املستحدثات ،Diffusion 

of Innovations  إعادة استكشاف نظرية السابقة على  الدراسات  . وركزت بعض 
اجلديد، وهو ما اهتمت به  "االستخدامات واإلشباعات" وتطبيقاتها يف مجال اإلعالم  

ب املستخدمني للتعرض للمحتوى  الدراسة احلالية من محاولة رصد الدوافع التي ترغِّ
الدرامي املقدم يف خدمات املشاهدة حسب الطلب، ورصد عادات املشاهدة اجلديدة 

  املرتبطة مبثل هذا النوع من اخلدمات واإلشباعات املختلفة املتحققة.  

مرا  معرفًيا: على ساعدت  طرأت  التي  التغيرات  فهم  على  السابقة  الدراسات  جعة 
مجال البث التلفزيوني بعد ظهور وانتشار خدمات املشاهدة حسب الطلب، والتغيرات  
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التي طرأت على شكل ومحتوى ونوعية املضامني الدرامية املقدمة عبر هذه املنصات  
الدراسة احلالية التعرف   واختالفها عن الدراما التلفزيونية التقليدية؛ وبالتالي سعت

الرقمية   املنصات  الدرامي عبر  املحتوى  توجه املستخدمني ملشاهدة  تأثير  على مدى 
مبشاهدة  املبحوثني  اهتمام  ودوافع  التقليدية،  التلفزيونية  الدراما  مشاهدة  على 

  املحتوى الدرامي األصلي املنتج خصيًصا لهذه اخلدمات. 

  مشكلة الدراسة: 

الدراس   يتعرض للمنصات  أوصت بعض  الذي  السابقة بضرورة دراسة اجلمهور  ات 
 Rathnayakeاإلعالمية اجلديدة واكتشاف دوافع التعرض لهذه الوسائل كدراسة (

2018 ,and Winter  ()30  (   الدراسات من  مزيد  عمل  بضرورة  أوصت  التي 
حققة من  املستقبلية الختبار مدى تأثير نوع املنصة اإلعالمية على نوع اإلشباعات املت

الوسيلة، كما اقترحت دراسة (  أن   )Steiner and Xu  ()31, 2020التعرض لهذه 
التلفزيون ميكن أن يتم   املتغيرة للمشاهدة وطقوس املشاهدة لدى مشاهدي  الدوافع 
  استخدامها لدعم البحوث الكمية التي تعتمد على نظرية االستخدامات واإلشباعات.

إن    القول  احلاليةمشكلة  وميكن  للمحتوى    الدراسة  التعرض  دوافع  رصد  يف  تكمن 
واإلشباعات   VODالدرامي األصلي املقدم من خالل خدمات الفيديو حسب الطلب  

املختلفة املتحققة من التعرض للمحتوى الدرامي عبر هذه اخلدمات، سواًء (نفسية،  
، وذلك من اجتماعية، ثقافية، أو إشباعات خاصة باخلصائص التكنولوجية للوسيلة)

خالل عمل دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي هذه اخلدمات يف إطار نظرية  
دوافع  على  بالتعرف  يهتم  والذي  احلديث،  مبفهومها  واإلشباعات  االستخدامات 
املتحققة عن   استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم اجلديد ومدى اختالف اإلشباعات 

  التقليدية.   تلك الناجمة عن استخدام وسائل اإلعالم 

  أهداف الدراسة:

للمحتوى الدرامي املقدم عبر خدمات   -1 رصد دوافع/ أسباب متابعة املستخدمني 
بأنواعه املختلفة سواء إنتاجات أصلية أو عروض حصرية    -الفيديو حسب الطلب

  . -أو مضامني درامية مماثلة ملا يقدم بالتليفزيون

لل -2 التعرض  من  املتحققة  املختلفة  اإلشباعات  خدمات رصد  يف  الدرامي  محتوى 
VOD    باخلصائص خاصة  إشباعات  أو  ثقافية،  اجتماعية،  نفسية،  (سواًء 

 التكنولوجية للوسيلة). 
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هذه  -3 عبر  املقدم  الدرامي  للمحتوى  املستخدمني  متابعة  تأثير  على  التعرف 
 اخلدمات على مشاهدة املحتوى الدرامي بالتليفزيون التقليدي.

 أهمية الدراسة:

الدرامي    للمحتوى  املشاهدة  الدراسة احلالية من محاولة رصد جتربة  أهمية  تنبع 
خدمات   عبر  التلفزيونية    VODاملقدم  للدراما  املشاهدة  جتربة  عن  واختالفها 

املتحققة   واإلشباعات  املشاهدة،  وأمناط  وعادات  دوافع  حيث  من  التقليدية؛ 
  للمستخدمني من هذا التعرض.

راسة من رصد املميزات التي يتميز بها اإلنتاج الدرامي األصلي كما تنبع أهمية الد 
عن الدراما التقليدية التلفزيونية، ومدى تأثير ذلك على املستخدمني   VODخلدمات 

من   النوع  هذا  ظهور  بعد  التقليدية  التلفزيونية  للدراما  متابعتهم  مدى  حيث  من 
ائمني على اإلنتاج الدرامي اإلنتاجات األصلية، وهو ما قد يعطي بعض املؤشرات للق

ونوعية   للمتابعة،  يجذبهم  الذي  وما  اخلدمات  هذه  ملثل  املتابع  اجلمهور  مبواصفات 
اإلنتاج  مجال  على  القائمني  تزويد  محاولة  مع  لهم،  بالنسبة  جذبًا  األكثر  املضمون 
مع  يتالءم  مبا  التلفزيونية  الدراما  لتطوير  تفيد  قد  التي  املؤشرات  ببعض  الدرامي 

  لبات ومواصفات اجلمهور حالًيا.متط

  اإلطار النظري:

بتطبيقاتها     واإلشباعات"  "االستخدامات  نظرية  على  احلالية  الدراسة  تعتمد 
احلديثة التي حاولت رصد الدوافع واإلشباعات املختلفة الناجتة عن استخدام وسائل 

الوسا عن  تختلف  التي  التكنولوجية  وخصائصها  بتقنياتها  اجلديد  ئل اإلعالم 
  التقليدية. 

االستخدامات    "نظرية  اختبار  أهمية  األولى  الدراسات  من  العديد  أوضحت  إذ 
 Computer Mediatedواإلشباعات" يف سياق االتصال املعتمد على احلاسوب ( 

Communication  على الباحثني  تركيز  ضرورة  السابقة  الدراسات  واقترحت   ،(
  .)32( التكنولوجيا يف حد ذاتها واالستخدامات اجلديدة واإلشباعات التي حتققها لهم 

ويكمن الفرض الرئيس يف نظرية االستخدامات واإلشباعات يف أن اجلمهور يبحث     
  .)33(النفسية واالجتماعية عن وسائل اإلعالم بنشاط لكي يشبع احتياجاته الثقافية، 

وسائل     الستخدام  الناس  دوافع  أن  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  وتقترح 
اإلعالم ُتكوَّن وُتشكل بواسطة خصائص اجتماعية ونفسية معينة، ويعد كل من دافع 
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يكون  أن  البد  معينة) خاصيتني  أحاسيس  إشباع  عن  والبحث  التحكم،  على  (القدرة 
)، والتي ميارس من خاللها املستخدمون حتكم Onlineئة اإلنترنت (لهما ارتباط ببي

املثيرة   األحداث  بني  تتراوح  والتي  الفيديوهات،  من  ماليني  بني  االختيار  يف  معقول 
  .)34(مثل الرياضات القتالية واألحداث الهادئة مثل سماع موسيقى هادئة 

   ) دراسة  أوضحت  صحة  ع  )Sunder and Limperos   ()35,2013إذ  دم 
وتفترض  الفطرية،  االحتياجات  عن  نتجت  اإلشباعات  كل  أن  يفترض  الذي  االدعاء 
احتياجات جديدة   أن تشكل  الدراسة أن خصائص تكنولوجيا اإلعالم اجلديد ميكن 
الباحثان عينة   واقترح  املستخدم، بل وتسهم يف خلق إشباعات جديدة ومميزة،  لدى 

ملة لهذه اإلشباعات؛ وخاصة أن أحد جوانب من اإلشباعات اجلديدة واملقاييس املحت 
القوة اخلاصة بنظرية االستخدامات واإلشباعات تكمن يف مرونتها والتي تسمح لنا 
الباحثان  استخلص  البحث  خالل  ومن  اإلعالم،  بوسائل  اجلمهور  يفعل  ماذا  بفهم 

اآل إلى  لم تزل  والتي  التكنولوجية  املزايا  تنبثق من  التي  ن غير عدًدا من اإلشباعات 
  مستغلة حتت مظلة نظرية االستخدامات واإلشباعات. 

االحتياجات    أصل  بعيًدا عن  التركيز  لتوسيع  الوقت  حان  أنه  الباحثان  أوضح  وقد 
لإلمكانات   املحتملة  التأثيرات  االعتبار  يف  األخذ  يتم  بأن  والنفسية؛  االجتماعية 

  .)36(قة املدركة اخلاصة بتكنولوجيا اإلعالم على اإلشباعات املتحق

واإلشباعات   االستخدامات  مدخل  لدراسة  احلديثة  االجتاهات  أن  اإلشارة  وجتدر 
حاولت الربط بني النظرية وبني وسائل اإلعالم اجلديد، ودعت بعض هذه الدراسات  
على   بتطبيقها  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  اكتشاف  إعادة  من  البد  أنه 

  ختلفة. تكنولوجيا اإلعالم اجلديد وتطبيقاته امل

إذ تقترح النظرية أن هناك هدًفا محدًدا ومتعمًدا وموجًها الختيار وسائل اإلعالم    
واستخدامها؛ وهو ما يشير إلى أن استهالك وسائل اإلعالم يعد سلوًكا إيجابًيا وليس 

  .)37( سلبًيا 

يشعر    التي  والرغبات  احلاجات  واستكشاف  فهم وحتديد  بالتالي  النظرية  وحتاول 
ا إلشباع  بها  اإلعالمية  للوسيلة  اللجوء  إلى  تدفعهم  أن  املمكن  من  والتي  جلمهور، 

  .)38( احتياجاتهم ورغباتهم 

فإن     اإلنترنت،  تستخدم  منصات  على  تعتمد  املباشر  البث  تكنولوجيا  أن  ومبا 
عبر  التلفزيونية  املشاهدة  من  إيجابية  أكثر  خبرة  إلى  تقود  املستحدثة  التكنولوجيا 
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تفاعلية   خبرة  يوفر  املباشر  البث  إن  القول  ميكن  أخرى  وبعبارة  التقليدية،  الوسيلة 
على  اخلدمات  هذه  بها  تتفوق  ميزة  تعتبر  أن  وميكن  للمستخدمني،  قيمة  تعطي 

  .)39(الوسائل التقليدية التي تقدم محتوى متلفز 

  اإلجراءات املنهجية:

  منهج الدراسة:  - أ

تعتمد الدراسة احلالية على منهج املسح، من خالل عمل دراسة ميدانية على   
دوافعهم   على  للتعرف  الطلب؛  حسب  املشاهدة  خدمات  مستخدمي  من  عينة 

واإلشباعات املتحققة من    VODملشاهدة املحتوى الدرامي املقدم عبر خدمات  
 التقليدية. هذا التعرض واختالفها عن دوافع مشاهدة الدراما التلفزيونية 

  عينة الدراسة:  -ب

) مفردة، وهي عينة عمدية مت اختيارها من  250شملت الدراسة امليدانية عينة من (   
املقدم  الدرامي  للمحتوى  يتعرضون  والذين  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  مستخدمي 

) للوصول إلى  Snow Ballعبر هذه اخلدمات، ومت االعتماد على أسلوب (كرة الثلج أو  
شهر  العي من  االستبانة  إلجراء  الزمني  اإلطار  وشمل  اخلدمات،  هذه  مستخدمي  من  نة 

  . 2020أكتوبر حتى شهر نوفمبر 

  كالتالي:  عينة الدراسة امليدانية وجاءت خصائص 
  من حيث النوع: -1

 

  

  

  

  

  
 

  ) توزيع عينة الدراسة من حيث النوع1شكل رقم (
يظهر من الشكل السابق توزيع عينة الدراسة من حيث النوع ويوضح اجلدول أن نسبة 

) 112%) بعدد ( 45) مفردة، فيما بلغت نسبة الذكور ( 138%) بعدد ( 55اإلناث بلغت ( 
  مفردة. 

45%55%

النوع 

ذكر

أنثى
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  السن:من حيث  -2

38%

34.80%

22.80%

4.40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ً  30-18من  عاما

ً  40-30من  عاما

ً  50-40من  عاما

ً  50أكثر من  عاما

توزیع عینة الدراسة من حیث السن

 
  ) خصائص عينة الدراسة من حيث السن2شكل رقم (

من     األكبر  النسبة  بلغت  إذ  السن  من حيث  الدراسة  عينة  توزيع  السابق  الشكل  يوضح 
) مفردة؛  95%) وبعدد (38عاًما) بنسبة (  30-18املبحوثني ممن تتراوح أعمارهم من (

عبر   املقدمة  الدرامية  املضامني  مبتابعة  سًنا  األصغر  الشباب  اهتمام  على  يدل  مما 
واه الطلب  حسب  املشاهدة  واملضامني خدمات  الوسائل  يف  اجلديد  مبتابعة  تمامهم 

عاًما فأكثر) إذ بلغت نسبتهم يف العينة    50اإلعالمية أكثر من كبار السن ممن يبلغون (
عاًما) بنسبة  40-30) مفردة فقط، وجاءت فئة املبحوثني من سن ( 11%) بعدد (4.4(
)34.8) بعدد  األصغ%87)  الشباب  فئة  تلي  التي  الفئة  وهي  مفردة  حيث  )  من  ا  سًنّ ر 

الفئة   ويليهم  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  عبر  الدرامي  املضمون  مبتابعة  االهتمام 
 ) مبحوًثا.57%) بعدد (22.8عاًما) بنسبة ( 50- 40العمرية (
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  من حيث املستوى التعليمي -3

  ) خصائص عينة الدراسة من حيث املستوى التعليمي 3شكل رقم (

لألفراد      التعليمي  املستوى  حيث  من  الدراسة  عينة  توزيع  السابق  الشكل  يوضح 
) بنسبة  جامعي  تعليم  املبحوثني  من  األكبر  النسبة  أن  ويظهر  بعدد 69املبحوثني،   (%

العليا (173( %) 30) مفردة، فيما جاءت نسبة املبحوثني ممن أكملوا ملرحلة الدراسات 
هتمام الفئات ذات التعليم اجلامعي والعالي باالشتراك  ) مفردة؛ مما يدل على ا75بعدد (

بلغت   فيما  بها،  املقدم  الدرامي  املضمون  ومشاهدة  الطلب  املشاهدة حسب  خدمات  يف 
  %) بعدد مفردتني فقط. 1نسبة املبحوثني ممن لم يلتحقوا بالتعليم اجلامعي نسبة (

  أداة ومقاييس الدراسة:  -ج

على     امليدانية  الدراسة  من اعتمدت  العينة  آراء  الستطالع  االستقصاء)  (استمارة  أداة 
عبر   اإللكترونية  االستبانة  على  باالعتماد  وذلك  وقد Google Formsاملستخدمني،   .

اعتمدت الدراسة على عدد من املقاييس التي مت اختبارها مسبًقا فيما يتعلق باإلشباعات 
من  عدد  مراجعة  خالل  من  وذلك  اجلديد،  اإلعالم  وسائل  استخدام  من  املتحققة 
تناولت دراسة نظرية االستخدامات واإلشباعات وتطبيقها على   التي  السابقة  الدراسات 

اجلديد.   اإلعالم  ترصدها مجاالت  التي  املختلفة  اإلشباعات  التالي  اجلدول  ويعرض 
 الدراسة احلالية واملقاييس املستخدمة لقياسها.
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  ) املقاييس املستخدمة لدراسة اإلشباعات املتحققة  1جدول رقم (

  عبارات القياس  نوع اإلشباعات املتحققة 
الدراسات السابقة  

التي اختبرت  
  املقياس 

  نفسية  -1

  الترفيه 

 VODاملحتوى الدرامي املقدم يف خدمات  -
  يسليني ويجعلني منغمًسا أكثر. 

(Ismael 
,2018  

  
(Jiang and 

Leung, 
2012) 

  

جتربة  VODجتربة املشاهدة عبر خدمات  -
 مسلية وممتعة ومريحة. 

  تساعدني على متضية وقت الفراغ.  -

  تعطيني املتعة حني أشعر بامللل. -

  الهروب 

تساعدني مشاهدة الدراما يف خدمات   -
VOD  .على الهروب من العالم الواقعي  

تساعدني الدراما املقدمة عبر هذه   -
اخلدمات على دخول عالم جديد/ عالم 

  آخر. 

عندما أشاهد املحتوى الدرامي يف خدمات  -
VOD   أشعر أنني منعزل عن العالم

  اخلارجي. 

اخلدمات ألتهرب أشاهد الدراما يف هذه  -
من التفاعل االجتماعي مع األخرين (العائلة 

  أو األصدقاء). 

مشاهدتي للدراما املقدمة عبر هذه   -
اخلدمات تساعدني على نسيان مشاكلي 

  اليومية. 

  اجتماعية -2

التفاعل 
  االجتماعي 

أتابع املسلسالت التي يرشحها لي أصدقائي  -
  عبر هذه اخلدمات.

(Asmael 
,2018)  

  
(Jiang and 

Leung, 
2012) 

 
(Haridakis 

and Hanson, 
2009) 

  
 
  
 

أتشارك ما أشاهده من محتوى درامي عبر  -
  هذه املنصات مع األصدقاء. 

حتى ال أشعر أني ال أشاهد املحتوى  -
  . FOMOالدرامي الذي يشاهده اآلخرون 

املشاهدة 
  التشاركية 

Co-
Viewing  

هذه اخلدمات أشاهد الدراما املقدمة عبر  -
حتى اتشارك وقتي مع أسرتي/ أصدقائي 

  يف جتربة املشاهدة. 

أتشارك ردود الفعل على املضمون الدرامي  -
  عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
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  عبارات القياس  نوع اإلشباعات املتحققة 
الدراسات السابقة  

التي اختبرت  
  املقياس 

  ثقافية  -3

أتعلم من خالل الدراما املقدمة عبر خدمات  -
VOD .قيماً وعادات جديدة  

(Jiang and 
Leung, 
2012)  

الدراما األجنبية املقدمة ميكن أن أتعلم من  -
  عبر هذه املنصات لغات أو ثقافات جديدة. 

إشباعات خاصة باخلصائص  -4
  التكنولوجية للوسيلة

  محتوى جديد ومتميز. VODتقدم خدمات  -

(Sunder and 
Limperos, 

2013)  

يجذبني أن شكل املنصة غير منطي   -
  وجذاب. 

أشعر عند استخدام املنصة أني متحكم يف  -
  املحتوى الدرامي الذي أشاهده. 

أفضل أن أشاهد األعمال الدرامية املنتجة   -
أصلياً يف هذه اخلدمات حتى أكون من  

  أوائل املشاهدين لهذه املسلسالت. 

  إجراءات الصدق والثبات:  -د

)  1)، معارض (2)، محايد (3تراوحت اإلجابات من خالل أسئلة املقاييس بني موافق (   
االحصائي   املعامل  استخدام  مت  املقياس  صالحية  مدى    Cronbach Alfaولقياس 

  وظهرت قيمة معامل (ألفا) للمقاييس املستخدمة يف الدراسة كما يلي: 
ا - الدرامي  للمضمون  املبحوثني  مشاهدة  (دوافع  خصيصاً  مقياس  املنتج  ألصلي 

  ). 0.7خلدمات الفيديو حسب الطلب) وبلغت قيمة معامل ألفا للمقياس ككل ( 
مقياس (اإلشباعات املختلفة املتحققة من مشاهدة املحتوى الدرامي عبر خدمات  -

 ). 0.8الفيديو حسب الطلب) وبلغت قيمة معامل ألفا للمقياس ككل (
بالنسبة   - ألفا  معامل  قيمة  بلغت  فقط لإلفيما  النفسية  (  شباعات  )  0.8قيمة 

بالنسبة   ألفا  معامل  قيمة  فقطوبلغت  االجتماعية  (  لإلشباعات  )،  0.7قيمة 
فقد بلغت  باخلصائص التكنولوجية للوسيلة فقط  وبالنسبة لإلشباعات اخلاصة  

 ).  0.7قيمة معامل ألفا قيمة (
 تساؤالت الدراسة:  -ه
دمات املشاهدة حسب الطلب  ما مدى متابعة املحتوى الدرامي املقدم عبر خ - 1

  من قبل اجلمهور عينة الدراسة؟  
 ما نوعية اإلنتاج الدرامي األكثر جذبًا للمشتركني يف هذه اخلدمات؟  - 2
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ملشاهدة  - 3 اجلمهور  لدى  متابعة  األكثر  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  ما 
 املحتوى الدرامي األصلي؟ 

 حسب الطلب؟ ما عادات املشاهدة للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة  - 4
ما تأثير متابعة املحتوى الدرامي املقدم عبر خدمات الفيديو حسب الطلب   - 5

 على متابعة املحتوى الدرامي املقدم بالتلفزيون التقليدي؟ 
املنتج   - 6 األصلي  الدرامي  للمحتوى  املبحوثني  مشاهدة  أسباب  دوافع/  ما 

 خصيًصا خلدمات الفيديو حسب الطلب؟ 
ققة من مشاهدة املحتوى الدرامي عبر خدمات ما اإلشباعات املختلفة املتح  - 7

الطلب  حسب  خاصة   (الفيديو  إشباعات  ثقافية،  اجتماعية،  نفسية، 
 باستخدام التكنولوجيا اجلديدة)؟ 

  فروض الدراسة:  -و

خدمات  -1 عبر  املقدم  الدرامي  للمحتوى  التعرض  بني  ارتباطية  عالقة  توجد 
الفيديو حسب الطلب وبني حتقيق إشباعات معينة (نفسًيا، اجتماعًيا، ثقافًيا، 

  أو إشباعات خاصة باخلصائص التكنولوجية للوسيلة). 
للمحتوى   -2 املبحوثني  مشاهدة  دوافع  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 صلي يف هذه اخلدمات طبًقا ملتغير النوع. الدرامي األ
حسب   -3 الفيديو  خلدمات  التعرض  كثافة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

  الطلب طبقاً للمتغيرات الدميوجرافية (النوع، السن، املستوى التعليمي). 
للمحتوى   -4 الدراسة  عينة  املبحوثني  مشاهدة  دوافع  بني  ارتباطية  عالقة  توجد 

يف األصلي  االجتماعية،    الدرامي  (النفسية،  واإلشباعات  اخلدمات  هذه 
الثقافية، اإلشباعات اخلاصة باخلصائص التكنولوجية للوسيلة) املتحققة من  

 التعرض. 
 التعريفات اإلجرائية ملفاهيم الدراسة:  -ز

  خدمات املشاهدة حسب الطلب:  -
الرقمية      األقراص  من  قليلة  سنوات  غضون  يف  التلفزيوني  املضمون  حتول 

(   DVDsامللموسة   عمالقة  خوادم  على  يخزن  متدفق  مضمون  )  Serversإلى 
، األجهزة  Smart Phoneويتم الوصول إليه عبر احلاسوب، التليفونات الذكية  
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الوصولTabletsاللوحية   على  قدرة  لها  التي  التليفزيون  وشاشات  لإلنترنت    ، 
Smart TV  )40(. 

واملقصود بهذه اخلدمات التي توفر للمشترك املشاهدة يف الوقت الذي يرغب     
فيه على أي جهاز ويف أي مكان، وتوفر مضامني متنوعة والنهائية من العروض  
معني،   الشتراك  وفًقا  بينها  االختيار  للمشترك  ميكن  التي  والدرامية  الترفيهية 

  ، نت فلكس وغيرها.Watch it ،VIUواتش ات  ،VIPمثل خدمة شاهد 
  املحتوى الدرامي:  -

على   لكي ميثل  فنية خاصة  بصياغة  املكتوب  ص  النَّ إلى  الدراما  يشير مصطلح 
  . )41( أو مكان عرض  Stageخشبة عرض  

املقصود بالدراما يف هذه الدراسة (املسلسالت الدرامية) حتديًدا سواًء الدراما   
التليفزيونية املنتجة للعرض على القنوات التليفزيونية التقليدية أو الدراما املنتجة  

  خصيًصا للعرض على املنصات الرقمية خلدمات املشاهدة حسب الطلب. 
  دراسة:   نتائج الدراسة واإلجابة على تساؤالت ال  -

قبل    -1 من  الطلب  املشاهدة حسب  خدمات  عبر  املقدم  الدرامي  املحتوى  متابعة  مدى 
  اجلمهور عينة الدراسة:

  )2جدول رقم (
  مدى متابعة املحتوى الدرامي عبر خدمات املشاهدة حسب الطلب  

  
  النوع                 مدى      
  املتابعة

  اإلجمالي   إناث   ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  %31.2  78  %60.3  47  %39.7  31  دائًما 

  %47.6  119  %54.6  65  %45.4  54  أحياًنا 

  %21.2  53  %49.1  26  %50.9  27  نادرًا

  %100  250  %55.2  138  %44.8  112  اإلجمالي 

عبر      املقدم  الدرامي  للمحتوى  العينة  أفراد  متابعة  مدى  السابق  اجلدول  من  يظهر 
) العينة  من  األكبر  النسبة  أن  ويتضح  الطلب،  حسب  املشاهدة  تتابع  47.6خدمات   (%

من  نسبة  بلغت  فيما  (أحياًنا)،  دائم  بشكل  ليس  اخلدمات  هذه  عبر  الدرامي  املحتوى 
%)، وهو ما ميكن تفسيره  31.2خلدمات بشكل دائم (يتابعون املحتوى الدرامي يف هذه ا

مفهوم   وانتشار  العربي،  الوطن  يف  اخلدمات  لهذه  فشيئًا  شيئًا  يحدث  الذي  باالنتشار 
أن  اجلدول  من  يظهر  كما  العربي،  اجلمهور  أفراد  بني  اخلدمات  هذه  يف  االشتراك 

ت بصفة دائمة بنسبة (اإلناث) هن األكثر متابعة للمحتوى الدرامي املقدم يف هذه اخلدما
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(الذكور) هم األكثر  60.3( العينة؛ فيما ظهر أن  %) من إجمالي من يشاهد (دائًما) من 
%) من إجمالي  50.9من حيث ندرة املشاهدة للمحتوى الدرامي يف هذه اخلدمات بنسبة ( 

يتفرغن   أن  ميكن  (اإلناث)  أن  تفسيره  ميكن  ما  وهو  العينة،  من  (نادرًا)  يشاهد  من 
املحتوى الدرامي، إلى جانب أن (اإلناث) هن األكثر اجنذابًا للمضامني الدرامية ملشاهدة  

  بشكل عام. 

التي أوضحت أن    )Abo AL Saoud   ()42,2019وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (
قبل؛  من  اإلنترنت)  (دراما  يعرفوا  لم  اجلامعي  الشباب  من  العينة  نصف  من  أكثر 
البنية  ضعف  بسبب  العربي  بالوطن  منتشرة  غير  اإلنترنت  دراما  أن  بسبب  وذلك 
التحتية لإلنترنت، املشاكل التقنية، التكلفة املالية لالشتراك باإلنترنت، مشاكل مادية، 

  ضعف التسويق.

  نوعية اإلنتاج الدرامي األكثر جذبًا للمشتركني يف هذه اخلدمات:  -2

  )3جدول رقم (

  نوعية اإلنتاج الدرامي األكثر جذًبا للجمهور يف خدمات املشاهدة حسب الطلب

  النسبة املئوية  التكرار نوع اإلنتاج الدرامي
  Originals (  134  53.6%األعمال الدرامية املنتجة خصيًصا للمنصة ( 

األعمال الدرامية املقدمة كعرض حصري وأول على املنصة 

)Premiere (  
109  43.6%  

األعمال الدرامية املقدمة على القنوات التليفزيونية والتي تقدمها 

  )Catch upاملنصة بشكل متوازي (
88  35.2%  

    250جملة من سئلوا (ن)  

يظهر من اجلدول السابق نوعية املحتوى الدرامي الذي يفضل املشتركون متابعته عبر     
خدمات املشاهدة حسب الطلب املختلفة، إذ يظهر أن نسبة من يهتم مبشاهدة اإلنتاجات 

للمنصة ( ( originalsاألصلية  األكبر  النسبة  تعد  اهتمام  53.6)  يدل على  ما  وهو   ،(%
ات املشاهدة حسب الطلب ملتابعة اإلنتاجات األصلية للمنصة  اجلمهور باالشتراك يف خدم

اهتمام اجلمهور   ذلك  ويلي  التقليدية،  التلفزيونية  القنوات  على  يتسنى عرضها  ال  والتي 
) وذلك بنسبة  Premiereمبتابعة األعمال الدرامية املقدمة بشكل حصري على املنصة (

املشاهدة حسب الطلب ثم يتوالى    %) وهي األعمال التي تعرض أوًال على منصات 43.6(

 
  ار أك م ها اخ ث ف ي  لل لة ال ا ن). في االس ل لة م س ة (ج ا یل ی    ب
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يف  باالشتراك  يهتم  اجلمهور  بأن  تفسيره  ميكن  ما  وهو  املختلفة  القنوات  يف  عرضها 
القنوات   على  يقدم  ال  الذي  الدرامي  املحتوى  ملتابعة  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات 

ة بشكل التلفزيونية التقليدية. فيما بلغت نسبة من يهتم مبتابعة األعمال الدرامية املقدم
%) وهذه النسبة تهتم مبتابعة  35.2) نسبة (Catch upمتوازي مع القنوات التلفزيونية (

املحتوى الدرامي املقدم عبر القنوات التلفزيونية من خالل هذه املنصات إذ ميكن متابعتها  
دون أي فواصل إعالنية ويف الوقت الذي يرغب به املشترك دون التقيد بوقت العرض من 

  اة التلفزيونية. خالل القن

خدمات املشاهدة حسب الطلب األكثر متابعة لدى اجلمهور ملشاهدة املحتوى الدرامي -3

  األصلي: 
  )4جدول رقم (

  خدمات املشاهدة حسب الطلب األكثر متابعة لدى عينة الدراسة 

  النسبة املئوية  التكرار خدمات املشاهدة حسب الطلب 
  %78  195  نت فلكس 

  %61.2  153  شاهد

  watch it  53 21.2%واتش ات 

Wavo  36 14.4%  

Apple  32 12.8%  

Viu  12 4.8%  

  Starzplay  9 3.6%ستارز بالي 

Hulu  9 3.6%  

  %3.2  8  أخرى تذكر

 250  جملة من سئلوا (ن)

لدى اجلمهور    متابعة  األكثر  الطلب  املشاهدة حسب  السابق خدمات   –يوضح اجلدول 
الدراسة (  -عينة  بنسبة  فلكس  نت  هي  متابعة  األكثر  اخلدمة  أن  ويليها  78وظهر   ،(%

%) وهو ما ميكن تفسيره باإلقبال على االشتراك يف (نت فلكس)؛ 61.2(شاهد) بنسبة  (
شهرة األكثر  اخلدمة  لكونها  من   نظًرا  وكونها  الطلب،  حسب  املشاهدة  مجال  يف  عاملًيا 

فلكس)   (نت  اجتاه  ظهر  كما  املشاهدة،  من  النوع  هذا  مثل  قدمت  التي  اخلدمات  أقدم 
بشكل  العربي  الدرامي  املحتوى  من خالل عرض  العربي  الوطن  جمهور  ملخاطبة  مؤخًرا 

(م مسلسل  مثل  العربية  املسلسالت  بعض  إنتاج  نحو  واالجتاه  بل  الطبيعة) عام؛  وراء  ا 
الوطن   يف  املشتركني  من  الكثير  حفز  ما  وهو  (املنصة)،  اإلماراتي  واملسلسل  املصري 
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املنصة   (شاهد)  منصة  تأتي  ثم  فلكس)،  (نت  خدمة  يف  لالشتراك  االجتاه  على  العربي 
يناير   منذ  بدأت  والتي  األصلية  العربية  للمسلسالت  إنتاًجا  واألكثر  األكثر شهرة  العربية 

فقط،  اال  2020 بها  خاصة  حصرية  وعروض  أصلية  بإنتاجات  لها  اجلديدة  نطالقة 
االنطالقة   مع  تزامًنا  (شاهد)  قدمتها  التي  التسويقية  العروض  إلى  اإلشارة  وجتدر 

جنيًها شهرًيا، وهو ما   14اجلديدة، إذ قدمت عرًضا لالشتراك بها مدى احلياة مقابل  
) املصرية  Watch itها منصة (واتش ات  شجع الكثير من املتابعني على االشتراك، وتلت 

) للعروض  21.2بنسبة  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمة  تقدم  مصرية  منصة  كأول   (%
املصرية، السيما يف موسمي رمضان   القنوات  على  املقدمة  ، 2019الدرامية احلصرية 

إلى جانب اهتمام املنصة بالتطوير املستمر على الكتالوج اخلاص بها سواًء من   2020و
  الشكل أو املضمون املقدم. حيث

   ) منصة  تأتي  (Wavoثم  لشبكة  التابعة   (OSN) بنسبة  تابعة  14.4)  كمنصة   (%
لشبكة قنوات "أوربت شو تامي" التي قدمت باقات متنوعة من القنوات على مدار سنوات  
املبحوثني   بعض  قدم  كما  الكابلي،  االشتراك  خدمة  خالل  من  العربي  الوطن  يف  طويلة 

ت  عدًدا من خدمات املشاهدة حسب الطلب والتي قد يتابعونها بشكل مواٍز وهي ما اندرج 
 Disneyحتت فئة "أخرى تذكر"، ومتثلت يف خدمات مثل: (أمازون برامي، ايجي بيست،  

  ). Viki plus، تيليجرام،  HBO  ،IPTV، يوتيوب، +

وجتدر اإلشارة أنه تزامًنا مع فترة احلظر املنزلي التي صاحبت انتشار فيروس كورونا    
دة اشتراك اجلمهور يف  وفرض الدول العربية احلظر على مواطنيها قد ساعدت على زيا

  مثل هذه اخلدمات ألغراض التسلية والترفيه ومتضية وقت الفراغ. 
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  )5جدول رقم (

  القوالب الدرامية التي يحرص املشتركون على متابعتها يف خدمات املشاهدة حسب الطلب

  النسبة املئوية  التكرار   القوالب الدرامية 
  %68.8  172  دراما 

  %62  155  كوميدي 

  %48  120  أكشن

  %41.6  104  جرمية 

  %35.2  88  رومانسي

  %24.8  62  رعب 

  %2.8  7  وثائقي 

  %2.4  6  أخرى تذكر

  250  جملة من سئلوا (ن)

من     متابعتها  على  املشتركون  يحرص  التي  الدرامية  القوالب  السابق  اجلدول  يوضح 
خالل منصات املشاهدة حسب الطلب، وظهر اهتمام املشتركني مبتابعة القوالب الدرامية 

 ) بنسبة  درامية  قصة  على  حتتوي  مبتابعة  68.8التي  املشتركني  اهتمام  ذلك  ويلي   ،(%
التي  %62القوالب الكوميدية بنسبة (  التي متيل للقوالب  العربي  )، حيث طبيعة املشاهد 

تسليهم وتقدم لهم الواقع بطريقة كوميدية، ثم يلي ذلك االهتمام مبتابعة محتوى احلركة  
املحتوى  48واإلثارة (أكشن) بنسبة ( السنوات األخيرة بصناعة  إذ ظهر االهتمام يف  %)؛ 

واإلثارة   احلركة  مشاهد  على  يحتوي  الذي  نسبة الدرامي  واهتمت  جذاب.  بشكل 
%) من املتابعني ملشاهدة املحتوى الدرامي الذي يقدم القالب الرومانسي ويعرض  35.2(

تصنيف   عمل  على  املنصات  اعتماد  مع  وخاصة  املختلفة،  احلب  لقصص 
)Classification  على لتسهل  املنصة  عبر  املقدم  املختلفة  الدرامي  املحتوى  ألنواع   (

املتابعني  املتابعني   من  ضئيلة  نسبة  اهتمت  فيما  اهتمامهم،  يجذب  الذي  املحتوى  انتقاء 
%)؛ وهو ما يرجع إلى 2.8مبتابعة الدراما الوثائقية املقدمة عبر هذه اخلدمات بنسبة (

املتابعني، وهو ما جذب اهتمام بعض   الذي يجذب فئة معينة من  الوثائقي  العمل  طبيعة 
)  Wavoاملقدم بها للدراما التاريخية مثل منصة (  املنصات بتخصيص جزء من املحتوى 

لشبكة   املشتركون  OSNالتابعة  حرص  التي  األخرى  الدرامية  القوالب  بعض  وظهرت   ،
البوليسية،  التشويقية  الدراما  حقيقية،  قصًصا  تقدم  التي  الدراما  مثل:  متابعتها  على 

  دراما اخليال العلمي، دراما األبطال اخلارقني.  
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  اهدة للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب: عادات املش -4

  )6جدول رقم (
  األجهزة التي يتابع املشتركون املحتوى الدرامي من خاللها 

  النسبة املئوية  التكرار   األجهزة  
  Smart TV  176 70.4%تلفزيون ذكي 

  Mobile(  121  48.4%تليفون ذكي (

  %32.4  81  كمبيوتر أو البتوب

  Tablet(  26  10.4%كمبيوتر لوحي (

  250  جملة من سئلوا (ن)

يوضح اجلدول السابق األجهزة التي يفضل املتابعون مشاهدة املحتوى الدرامي املقدم    
للمحتوى   املشتركني  متابعة  ويظهر  خاللها،  من  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  عبر 

الذكي   التلفزيون  خالل  من  اخلدمات  هذه  عبر  املقدم  بنسبة   Smart TVالدرامي 
املحتوى  70.4( مشاهدة  إمكانية  حيث  للصوت  %)  أوضح  ودقة  أكبر  شاشة  خالل  من 

والصورة، وهو ما قد يدل على بُعد آخر اقتصادي بالنسبة للمشتركني يف هذه اخلدمات، 
حيث يتمتع املشتركون مبستوى اقتصادي معني يؤهلهم لشراء تلفزيون ذكي، كما قد ظهر  

التليفون خالل  من  املنصات  هذه  يف  الدرامي  للمحتوى  الدراسة  عينة  الذكية متابعة  ات 
)Mobiles) بنسبة  للمشاهدة 48.4)  الوسائل  أسهل  املحمول من  الهاتف  يعد  %) حيث 

واملتابعة عليه من أي مكان ويف أي وقت، والسيما أن أسعار التليفونات الذكية أصبحت  
تنافسية وجتذب املشاهد لشرائها ومتابعة املضمون الدرامي من خاللها، فيما بلغت نسبة 

يتابعون املض اللوحي ( من  الكمبيوتر  إذ  10.4) نسبة ضئيلة (Tabletمون من خالل   (%
كان  إن  وخاصة  لوحي  كمبيوتر  شراء  عن  املتابعني  من  الكثير  املحمول  الهاتف  يغني  قد 

  ميتلكون جهاز كمبيوتر أو البتوب. 

  )7جدول رقم (

  الطلبعدد ساعات املشاهدة اليومية للمحتوى الدرامي املقدم عبر خدمات الفيديو حسب 

  النسبة املئوية  التكرار  عدد ساعات املشاهدة اليومية 
  %62  155  ساعات  3 -من ساعة

  %23.6  59  أقل من ساعة  

  %11.2  28  ساعات   5- 3من 

  %3.2  8  ساعات   5أكثر من 

  %100  250  االجمالي 
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العينة يف مشاهدة     أفراد  التي يقضيها  املشاهدة  السابق عدد ساعات  يوضح اجلدول 
العينة  من  األكبر  النسبة  أن  ويظهر  الطلب،  املشاهدة حسب  بخدمات  الدرامي  املحتوى 

إلى  62( ساعة  من  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  يف  الدرامي  املحتوى  تتابع   (%3 
مناسبة تعتبر  مدة  وهي  يومًيا،  الدرامي   ساعات  املحتوى  من  أكثر  أو  حلقة   –ملشاهدة 

وهو ما يظهر حرص أفراد العينة على حتديد وقت زمني معني ملتابعة   -حسب مدة احللقة
  املحتوى الدرامي بشكل يومي. 

بنسبة     ساعة  من  كأقل  الدرامي  للمحتوى  املتابعني  نسبة  خالل  من  أيًضا  ذلك  وظهر 
أ23.6( من  ضئيلة  نسبة  ظهر  فيما   .(%) العينة  املحتوى  3.2فراد  يتابعون  ممن   (%

ساعات يومًيا، وهو ما يطلق عليه    5الدرامي عبر خدمات الفيديو حسب الطلب أكثر من  
) وهو ما يظهر مدى وعي أفراد العينة بالوقت  Binge watchingاملشاهدة بشراهة (

دم االنسياق  املحدد الذي يخصص ملتابعة املحتوى الدرامي يومًيا عبر هذه اخلدمات، وع
  وراء الكم الهائل من املحتوى املتوفر عبر هذه املنصات. 

  )8جدول رقم (

  العادات التي يقوم بها أفراد العينة أثناء مشاهدة املحتوى الدرامي عبر خدمات املشاهدة حسب الطلب 

  العبارة
املتوسط   معارض  محايد   موافق

  %  ك  %  ك  %  ك  احلسابي
  2.7  %8.4  21  %12.4  31  %79.2  198  أشاهد أكثر من حلقة يف جلسة واحدة 

إرسال رسالة ألحد األصدقاء ممن يتشاركون  

جتربة املشاهدة لذات املحتوى للنقد أو التعليق 

  على املحتوى الدرامي

105  42%  91  36.4%  54  21.6%  2.2  

أو شير للحلقة التي تعجبني  عمل اليك أو كومنت 

من املسلسل على أحد مواقع التواصل االجتماعي 

  اخلاصة باملنصة 

79  31.6%  70  28%  101  40.4%  1.9  

عمل بوست على أحد وسائل التواصل االجتماعي 

  فيما يتعلق باملحتوى الدرامي
33  13.2%  101  40.4%  116  46.4%  1.7  

  250  جملة من سئلوا (ن)

املحتوى      متابعة  عند  العينة  أفراد  بها  يقوم  التي  العادات  السابق  اجلدول  من  يظهر 
الدرامي املقدم عبر منصات املشاهدة حسب الطلب، ويظهر أن أكثر العادات املتبعة من  

)،  2.7قبل أفراد العينة هي (مشاهدة أكثر من حلقة يف جلسة واحدة) مبتوسط حسابي (



 

 
298 298 

ساعات التي يقضيها أفراد العينة يف متابعة املحتوى الدرامي وهو ما يتناسب مع عدد ال 
ساعات   3والتي بلغت النسبة األكبر منهم ممن يتابعون املحتوى الدرامي من ساعة إلى  

يومًيا، وهي الفترة التي تساوي مشاهدة أكثر من حلقة من املضمون الدرامي املقدم عبر  
ا ملعظم  احللقات  وقت  أن  وخاصة  املنصات؛  هذه هذه  عبر  املقدمة  الدرامية  ألعمال 

عبر  حلقاته  بجميع  الدرامي  املحتوى  هذا  إتاحة  فإن  وبالتالي  قصيرة،  تكون  اخلدمات 
منصات املشاهدة حسب الطلب حتث املشاهد على متابعة أكثر من حلقة يف جلسة واحدة  

) دراسة   مع  يتفق  ما  وهو  الشرهة)  (املشاهدة  يسمى  التي   )Jenner  ()43, 2017مبا 
 ) أو  بشراهة  املشاهدة  مصطلح  ظهور  ارتبط  قد  أنه  ) Binge-Watchingأوضحت 

 ) مفهوم  صنع  يف  أسهم  والذي  الطلب  حسب  الفيديو  خدمات  صناعة  -Bingeبظهور 
Watching املشاهدة عن  بديًال  يعد  ما  وهو  ذاتي،  بشكل  ومجدولة  متعمدة  كطريقة   (

  التقليدية للتليفزيون. 
التوا   عادة  ذلك  تلي  الذي ثم  الدرامي  املحتوى  حول  األصدقاء  مع  االجتماعي  صل 

يتشاركون  األصدقاء ممن  (إرسال رسالة ألحد  عبارة  مشاهدته من خالل  يتشاركون يف 
جتربة املشاهدة لذات املحتوى للنقد أو التعليق على املحتوى الدرامي) مبتوسط حسابي 

عبر خدمات املشاهدة حسب  )؛ مما يدل على أن جتربة املشاهدة للمحتوى الدرامي  2.2(
يتشاركون  ممن  األصدقاء  أو  األقران  مع  االجتماعي  بالتفاعل  يتعلق  جانب  لها  الطلب 

  جتربة املشاهدة لذات املحتوى.  
الذي    املحتوى  ملشاركة  االجتماعي  التواصل  وسائل  باستخدام  تتعلق  عادتان  ذلك  ويلي 

أ أو كومنت  التي تعجبني من  شاهده املشترك سواء ما يتعلق (بعمل اليك  و شير للحلقة 
) 1.9املسلسل على أحد مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة باملنصة) مبتوسط حسابي ( 

باملحتوى   يتعلق  فيما  االجتماعي  التواصل  وسائل  أحد  على  بوست  (عمل  خالل  من  أو 
)؛ وهذا يدل على مدى تكامل واندماج وسائل اإلعالم 1.7الدرامي) مبتوسط حسابي (

ها البعض، إذ يتم مشاركة التجربة التي يشاهدها املشترك عبر هذه املنصات مع  مع بعض 
 ) املختلفة  االجتماعي  التواصل  دراسة Social Media Buzzوسائل  مع  يتفق  وهذا   .(

)2018 ,Pattison et.al  ()44(    التي أوضحت أنه مع ظهور خدمات بث التليفزيون عبر
دة اخلدمات التليفزيونية لم تعد بالسهولة  ) فإن مشاهOnline Streamingاإلنترنت ( 

  املعتادة، كما أن هناك ظواهر سلوكية جديدة قد صاحبت هذا النوع من اخلدمات.
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  )9جدول رقم (

  مع من يتم مشاركة جتربة املشاهدة للمحتوى الدرامي املقدم عبر خدمات املشاهدة حسب الطلب 

  النسبة املئوية  التكرار  مشاهدة املحتوى الدرامي مع 
  %72  180  مشاهدة فردية 

  %47.2  118  مع العائلة 

  %12.8  32  مع األصدقاء

  250  جملة من سئلوا (ن)

املقدم عبر      الدرامي  املحتوى  العينة مشاهدة  أفراد  السابق تفضيل  يظهر من اجلدول 
خدمات املشاهدة حسب الطلب بشكل منفرد دون مشاركة جتربة املشاهدة مع اآلخرين  

%)، إذ أن خصوصية املشاهدة عبر هذه اخلدمات قد وفرت املشاهدة 72وذلك بنسبة ( 
الكمبي أو جهاز  الشخصي  الهاتف  تكون عبر  املشاهدة  أن جتربة  اللوحي؛ مما يظهر  وتر 

نسبته   ما  ظهر  فيما  اآلخرين،  مع  التجربة  يتشارك  أن  دون  وحده  باملشاهد  خاصة 
املشاركة  47.2( من  كنوع  العائلة  مع  الدرامي  املحتوى  مشاهدة  تفضل  العينة  من   (%

ينة تفضل  %) من الع12.8والتفاعل االجتماعي للمضمون الدرامي املقدم، وظهر نسبة (
  مشاهدة املحتوى الدرامي مع األصدقاء.

تأثير متابعة املحتوى الدرامي املقدم عبر خدمات الفيديو حسب الطلب على متابعة    -5

  املحتوى الدرامي املقدم بالتليفزيون التقليدي:

  )10جدول رقم (

   ما التليفزيونيةتأثير متابعة الدراما املقدمة عبر خدمات املشاهدة حسب الطلب على مشاهدة الدرا

  النسبة املئوية  التكرار  التأثير على مشاهدة الدراما التليفزيونية التقليدية 

  %46.4  116  أصبحت أشاهد الدراما على التليفزيون التقليدي بشكل أقل 

لم يؤثر متابعتي للدراما املقدمة يف خدمات املشاهدة حسب الطلب على  

  متابعتي للتليفزيون التقليدي
71  28.4%  

  %25.2  63  لم أعد أشاهد الدراما يف التليفزيون التقليدي مطلًقا

  %100  250  جملة من سئلوا (ن)

املشاهدة     خدمات  يف  الدرامي  املحتوى  متابعة  تأثير  مدى  السابق  الشكل  من  يظهر 
نسبة  أن  ويتضح  التقليدي،  بالتليفزيون  املقدمة  الدراما  متابعة  على  الطلب  حسب 

التقليدي 46.4( التليفزيون  على  املقدمة  الدراما  تشاهد  أصبحت  العينة  أفراد  من   (%
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املتابعون مبش الفيديو حسب  بشكل أقل، حيث اهتم  الدرامي عبر منصات  اهدة املحتوى 
الطلب بشكل أكبر؛ نظًرا للمميزات التي تتيحها هذه اخلدمات من إمكانية املشاهدة يف 

%) من العينة  25.2أي وقت وأي مكان دون التقيد بعرض اإلعالنات، فيما أوضح نسبة ( 
تقليدي مطلًقا، إذ أصبحت  أنها لم تعد تهتم مبشاهدة الدراما املقدمة عبر التليفزيون ال

تفضل مشاهدة املحتوى الدرامي عبر خدمات املشاهدة حسب الطلب فقط دون االهتمام 
دراسة           مع  النتيجة  هذه  وتتفق  التقليدي،  بالتليفزيون  املقدم  الدرامي  املحتوى  مبتابعة 

2020) ,Tefertiller and Sheehan  ()45(   التي أوضحت أن معظم املستخدمني قد
املباشر   البث  قنوات  على  وحصري  خاص  بشكل  لالعتماد  التقليدي  التليفزيون  هجروا 

)، كما ظهر من اجلدول السابق أن Cord-Cuttingللبرامج التلفزيونية فيما يعرف بـ (
الدرامي يف خدمات املشاهدة 28.4ما نسبته ( للمحتوى  تؤثر متابعتها  العينة لم  %) من 

للدرا متابعتها  على  الطلب  ارتباط حسب  على  يدل  ما  وهو  التقليدي؛  التليفزيون  يف  ما 
جتمع   التي  الوسيلة  واعتباره  التقليدي  بالتليفزيون  العربي  املشاهد  لدى  املشاهدة  عادة 
من   يجعل  الذي  التعود  عامل  إلى  باإلضافة  ما،  محتوى  ملشاهدة  ككل  األسرة  أفراد 

  مشاهدة التليفزيون عادة أساسية لدى األسر العربية. 

دوافع مشاهدة املبحوثني للمحتوى الدرامي األصلي املنتج خصيًصا خلدمات الفيديو    -6

  حسب الطلب: 

  )11جدول رقم (
  دوافع/ أسباب مشاهدة املحتوى الدرامي األصلي املنتج خصيًصا خلدمات الفيديو حسب الطلب 

  العبارة
املتوسط   معارض  محايد   موافق

  %  ك  %  ك  %  ك  احلسابي

  2.9  %1.2  3  %8  20  %90.8  227  التحكم يف وقت ومكان املشاهدةالقدرة على 

مشاهدة الدراما دون فواصل أو انقطاع 
  لإلعالنات 

213  85.2%  31  12.4%  6  2.4%  2.8  

املوضوعات احلديثة واملتجددة التي تقدمها 
  األعمال الدرامية املنتجة أصلًيا 

172  68.8%  69  27.6%  9  3.6%  2.7  

طوال العام وليس أثناء موسم إنتاج درامي متاح 
  معني فقط "رمضان مثًال"

192  76.8%  44  17.6%  14  5.6%  2.7  

عدد احللقات يف مسلسالت اإلنتاج األصلي 
  للمنصات أقل وزمن احللقة أقل 

166  66.4%  68  27.2%  16  6.4%  2.6  

حبكة أكثر تشويًقا للعمل الدرامي املنتج خصيًصا 
  للمنصة 

140  56%  88  35.2%  22  8.8%  2.5  
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املتوسط   معارض  محايد   موافق  العبارة

أشعر أن هذه اإلنتاجات األصلية الدرامية 
تستخدم تكنيكات جديدة يف مجال التصوير، 

  املونتاج، اإلخراج 
142  56.8%  90  36%  18  7.2%  2.5  

تستجيب هذه اخلدمات لرغباتي واهتماماتي يف 
  املشاهدة دائًما 

147  58.8%  87  34.8%  16  6.4%  2.5  

املضامني والتي ال العرض األول واحلصري لهذه 
  تقدم على التلفزيون العادي 

160  64%  63  25.2%  27  10.8%  2.5  

اجلرأة يف تناول بعض املوضوعات يف املسلسالت  
  ذات اإلنتاج األصلي 

132  52.8%  85  34%  33  13.2%  2.4  

ميكن من خالل هذه األعمال الدرامية األصلية 
التعرف على وجوه جديدة يف مجال التمثيل  

  واإلخراج والكتابة 
133  53.2%  81  32.4%  36  14.4%  2.4  

اإلعالنات التشويقية التي تقوم بها املنصة للدعاية 
  عن اإلنتاج األصلي لها 

86  34.4%  88  35.2%  76  30.4%  2  

إمكانية التفاعل مع اجلمهور التي تتيحها بعض 
األعمال الدرامية املنتجة أصلًيا (النهايات املفتوحة  

  أحياًنا لبعض املسلسالت) 
62  24.8%  118  47.2%  70  28%  2  

  250  جملة من سئلوا (ن)

املنتج     األصلي  الدرامي  للمضمون  املبحوثني  مشاهدة  دوافع  السابق  اجلدول  يوضح 
املضمون   مبتابعة  املبحوثني  اهتمام  ويظهر  الطلب،  حسب  الفيديو  خلدمات  خصيًصا 
الدوافع  من  لعدد  الطلب  حسب  املشاهدة  منصات  قبل  من  املنتج  األصلي  الدرامي 

ذات املنصة  يتعلق بخدمات  ما  الدرامي واألسباب منها  تتعلق بطبيعة املضمون  ها، وأخرى 
هذه  تتيحها  التي  بالتفاعلية  تتعلق  أخرى  ودوافع  املنصات،  هذه  عبر  املقدم  األصلي 

  املنصات. 
الدرامي يف    املبحوثني ملتابعة املضمون  التي تدفع  الدوافع  أبرز  السابق  ويظهر اجلدول 

لتي تتيحها املنصة للمستخدمني،  هذه املنصات، وهي تلك الدوافع التي تتعلق باخلدمات ا 
) املشاهدة) مبتوسط حسابي  ومكان  التحكم يف وقت  (القدرة على  دافع  يظهر  )  2.9إذ 

مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الطلب،  حسب  املشاهدة  جتربة  متيز  التي  املميزات  أهم  وهو 
حامد   املحسن  (عبد  بها    )46()  2017دراسة  يتفوق  التي  القوة  نقاط  أن  أوضحت  التي 

تليفزيون اإلنترنت عن التليفزيون التقليدي من وجهة نظر الشباب اجلامعي هي التحكم  
  %) من العينة. 68.5يف وقت مكان املشاهدة بنسبة (
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ويلي ذلك دافع (مشاهدة الدراما دون فواصل أو انقطاع لإلعالنات) مبتوسط حسابي    
أ2.8( أحد  وهو  ال  )  والتي  الطلب  املشاهدة حسب  توجد يف خدمات  التي  املميزات  هم 

الدافع اخلاص  وأيًضا  الدرامي،  للمضمون  املصاحبة  اإلعالنات  املشاهد مبشاهدة  تقيد 
بتوفر (إنتاج درامي متاح طوال العام وليس أثناء موسم معني فقط "رمضان مثًال") وذلك 

املشاهدة حسب الطلب من توفر إنتاج  )، وهو ما أتاحته منصات  2.7مبتوسط حسابي (
جديد وحصري على قائمة املحتوى بها دون التقيد مبوسم معني أو وقت محدد للعرض  
كما اعتادت على ذلك القنوات التليفزيونية التقليدية من استهداف مواسم معينة للعرض  

  الدرامي.
أصلي   بشكل  املنتجة  الدراما  بطبيعة  اخلاصة  بالدوافع  يتعلق  فيظهر    وفيما  للمنصة 

الدرامية  األعمال  تقدمها  التي  واملتجددة  احلديثة  (املوضوعات  لـ  املشتركني  اجنذاب 
 ) وذلك مبتوسط حسابي  املنتجة من  2.7املنتجة أصلًيا)  الدراما  املشترك يف  إذ يجد   ،(

ما  وهو  والتناول؛  العرض  املنصات موضوعات غير مألوفة وجديدة يف طريقة  قبل هذه 
املشتركني  لهم،  دفع  بالنسبة  التقليدية  غير  الدراما  من  النوع  هذا  ملثل  االجنذاب  إلى   

وأيًضا ظهر سبب أن (عدد احللقات يف مسلسالت اإلنتاج األصلي للمنصات أقل وزمن  
) حسابي  مبتوسط  أقل)  الذي 2.6احللقة  الروتني  لكسر  ا  أساسّيً عامًال  يعد  ما  وهو   (

ت التليفزيونية التقليدية والتي ارتبطت بعادة اعتاد املشاهدون عليه أثناء عرض املسلسال
السنوات    30( يف  االجتاه  وأصبح  الكرمي،  رمضان  شهر  يف  بالعرض  الرتباطها  حلقة) 

حلقة) وهو ما ظهر على الدراما العربية بعد    60األخيرة نحو إنتاج املسلسالت ذات الـ(
و وبالتالي  العربية،  للقنوات  املدبلجة  التركية  املسلسالت  خدمات غزو  يف  املشترك  جد 

املشاهدة حسب الطلب مسلسالت درامية بعدد حلقات أقل وزمن أقصر للحلقة، وهو ما 
مبرر   دون  األحداث  يف  التطويل  من  وتركيًزا  جذبًا  أكثر  العمل  إيقاع  جعل  على  ساعد 

  درامي.
تستخدم      الدرامية  األصلية  اإلنتاجات  هذه  (أن  اخلدمات  لهذه  املشاهد  وجد  كما 

(تكنيك اإلخراج) مبتوسط حسابي  املونتاج،  التصوير،  وأيًضا  2.5ات جديدة يف مجال   ،(
واإلخراج   التمثيل  مجال  يف  جديدة  وجوه  على  (التعرف  للمشاهد  الدراما  هذه  أتاحت 

) املنتجة  2.4والكتابة) مبتوسط حسابي  الدرامية  األعمال  املشاهد يف  وجد  وبالتالي   ،(
يف الفرصة  املنصات  هذه  عبر  مستوى  أصلًيا  على  مختلفة  وأساليب  تكنيكات  مشاهدة   

مراحل العمل الفني ككل، وبالتالي صورة مختلفة وطريقة سرد مختلفة عما يشاهده يف 
يف  اجلديدة  والكوادر  للوجوه  الفرصة  املنصات  هذه  أتاحت  كما  التقليدي،  التليفزيون 
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ا على  وتواجدها  موهبتها  لتثبت  والكتابة  واإلخراج  التمثيل  بعيًدا مجاالت  الفنية  لساحة 
املسلسالت  يف  الفنانني  لبعض  تخصص  التي  األوحد  البطل  ذات  املسلسالت  عن 

  التلفزيونية. 
خصيًصا     املنتجة  الدراما  تتيحها  التي  التفاعلية  املزايا  ببعض  املبحوثون  اهتم  كما 

واهتماماتي يف  لرغباتي  ومنها (تستجيب هذه اخلدمات  الطلب،  الفيديو حسب  ملنصات 
(امل حسابي  مبتوسط  دائًما)  التي  2.5شاهدة  اجلمهور  مع  التفاعل  (إمكانية  وأيًضا   (

لبعض  أحياًنا  املفتوحة  (النهايات  أصلًيا  املنتجة  الدرامية  األعمال  بعض  تتيحها 
) حسابي  مبتوسط  هذه 2املسلسالت)  بواسطة  تنتج  التي  الدرامية  األعمال  إن  حيث   (

فعل اجلمهور على املحتوى الدرامي املقدم، كما تهتم  املنصات تولي اهتماًما كبيًرا بردود  
مضامني  له  لتقترح  املشترك  جتذب  التي  الدرامية  املضامني  بتتبع  اخلدمات  بعض 
ومحتوى مياثل اهتماماته، باإلضافة إلى ما تلجأ له بعض األعمال الدرامية املنتجة لهذه  

فتوحة حتى تترك للمشاهد اخلدمات والتي تفضل أن تكون نهاية العمل الدرامي نهاية م
محددة،   نهاية  تفرض  أن  دون  الدرامية  للقصة  مناسبة  يراها  التي  النهاية  اختيار  حرية 
وسائل  حسابات  خالل  من  املقدمة  النهاية  يف  اجلمهور  آراء  باستطالع  املنصة  وتهتم 
التواصل االجتماعي املختلفة للمنصة وكمثال على ذلك مسلسل (منرة اثنني) الذي تنتجه  

  .2020نصة (شاهد) وبدأ عرضه مطلع شهر نوفمبر م
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الفيديو    -7 خدمات  عبر  الدرامي  املحتوى  مشاهدة  من  املتحققة  املختلفة  اإلشباعات 
الطلب  التكنولوجيا  (حسب  باستخدام  خاصة  إشباعات  ثقافية،  اجتماعية،  نفسية، 

  اجلديدة).
  )12جدول رقم (

  املتحققة من مشاهدة املحتوى الدرامي عبر خدمات املشاهدة حسب الطلب اإلشباعات

  العبارة
املتوسط   معارض  محايد   موافق

  %  ك  %  ك  %  ك  احلسابي

املحتوى الدرامي املقدم يف 
خدمات الفيديو حسب الطلب 
  يسليني ويجعلني منغمس أكثر

173  69.2%  70  28%  7  2.8%  2.7  

الطلب جتربة املشاهدة حسب 
  مريحة وممتعة 

195  78%  46  18.4%  9  3.6%  2.7  

تساعدني مشاهدة الدراما يف هذه 
  اخلدمات على متضية وقت الفراغ

189  75.6%  49  19.6%  12  4.8%  2.7  

تساعدني على التغلب على الشعور 
  بامللل

182  72.8%  56  22.4%  12  4.8%  2.7  

هذه املنصات تقدم محتوى جديًدا  
  ومتميًزا 

166  66.4%  80  32%  4  1.6%  2.6  

أشعر عند استخدام املنصة أني  
  متحكم يف املحتوى 

186  74.4%  38  15.2%  26  10.4%  2.6  

أتابع املسلسالت املقدمة يف هذه  
اخلدمات التي يرشحها لي 

  أصدقائي 
151  60.4%  72  28.8%  27  10.8%  2.5  

يجذبني أن شكل املنصة غير 
  منطي وجذاب 

152  60.8%  81  32.4%  17  6.8%  2.5  

ميكن أن أتعلم من الدراما  
األجنبية املقدمة عبر هذه 

  املنصات لغات أو ثقافات جديدة
153  61.2%  75  30%  22  8.8%  2.5  

تساعدني الدراما املقدمة يف هذه 
  اخلدمات على دخول عالم جديد

130  52%  79  31.6%  41  16.4%  2.4  

أتشارك ما أشاهد من محتوى  
هذه اخلدمات مع  درامي يف 

  األصدقاء 
139  55.6%  73  29.2%  38  15.2%  2.4  

أتشارك وقتي مع أسرتي/ 
أصدقائي عند مشاهدة الدراما 
  يف خدمات الفيديو حسب الطلب 

111  44.4%  91  36.4%  48  19.2%  2.3  
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  العبارة
املتوسط   معارض  محايد   موافق

  %  ك  %  ك  %  ك  احلسابي

تساعدني مشاهدة الدراما يف هذه 
اخلدمات على الهروب من العالم  

  الواقعي 
108  43.2%  85  34%  57  22.8%  2.2  

أفضل أن أشاهد األعمال األصلية  
املنتجة أصلًيا يف هذه اخلدمات 
حتى أكون من أوائل املشاهدين 

  لهذه املسلسالت. 

96  38.4%  96  38.4%  58  23.2%  2.2  

مشاهدتي للدراما يف هذه 
اخلدمات تساعدني على نسيان  

  مشاكلي اليومية
82  32.8%  100  40%  68  27.2%  2.1  

أشاهد املحتوى الدرامي يف عندما 
هذه اخلدمات أشعر أني منعزل 

  عن العالم اخلارجي 
85  34%  81  32.4%  84  33.6%  2  

أتشارك ردود الفعل على املضمون 
الدرامي املقدم يف هذه اخلدمات  
  عبر وسائل التواصل االجتماعي

86  34.4%  75  30%  89  35.6%  2  

أتعلم من خالل الدراما املقدمة 
خدمات الفيديو حسب الطلب عبر 

  قيم وعادات جديدة
82  32.8%  94  37.6%  74  29.6%  2  

أشاهد الدراما املقدمة عبر هذه  
املنصات حتى ال أشعر أني ال 
أشاهد ما يشاهده اآلخرون 

FOMO  

59  23.6%  77  30.8%  114  45.6%  1.8  

أشاهد الدراما يف هذه اخلدمات  
ألتهرب من التفاعل االجتماعي مع  

  اآلخرين (العائلة أو األصدقاء) 
66  26.4%  66  26.4%  118  47.2%  1.8  

  250  جملة من سئلوا (ن)

التي يحصل عليها املبحوثون     من مشاهدة   يوضح اجلدول السابق اإلشباعات املختلفة 
إشباعات  سواًء  اختالفها  على  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  عبر  الدرامي  املحتوى 
ويوضح   للوسيلة).  التكنولوجي  باجلانب  خاصة  أخرى  أو  ثقافية،  اجتماعية،  (نفسية، 
املقدم يف خدمات  الدرامي  (املحتوى  املتمثلة يف  النفسية  اإلشباعات  أن  السابق  اجلدول 

ي الطلب  حسب  الطلب  الفيديو  حسب  املشاهدة  (جتربة  أكثر)،  منغمس  ويجعلني  سليني 
وقت   متضية  على  اخلدمات  هذه  يف  الدراما  مشاهدة  تساعدني  وممتعة)،(  مريحة 
الفراغ)، (تساعدني على التغلب على الشعور بامللل) قد جاءت يف مقدمة اإلشباعات التي  
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ه عبر  الدرامي  املحتوى  متابعة  من  العينة  أفراد  عليها  وذلك يحصل  اخلدمات؛  ذه 
) وهو ما يظهر أن االشباع النفسي املتمثل يف (الترفيه واإلمتاع)  2.7مبتوسط حسابي (

املشاهدة  خدمات  عبر  املقدمة  للدراما  متابعتهم  من  املبحوثون  عنه  يبحث  ما  أكثر  هو 
حسب الطلب، وهو ما يدفعهم لالشتراك يف هذه اخلدمات للحصول على املتعة والترفيه،  

ذ يف  ويلي  تتمثل  والتي  ذاتها  للوسيلة  التكنولوجية  باخلصائص  املتعلقة  اإلشباعات  لك 
(هذه املنصات تقدم محتوى جديًدا ومتميًزا)، و(أشعر عند استخدام املنصة أني متحكم  

)، وهو ما يتفق مع الدوافع التي تدفع املبحوثني  2.6يف املحتوى) وذلك مبتوسط حسابي (
نصات والتي تتعلق باخلدمات التي توفرها املنصة لهم وهو  ملشاهدة الدراما عبر هذه امل

التقليدية التلفزيونية  الدراما  يتوفر يف  املتعلقة    -ماال  الدوافع  توضيحه يف  ما سبق  وهو 
  .- باملنصة ذاتها

التي أوضحت أن تكنولوجيا   )47(  )2011وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (بشرى جميل،     
ا من أمناط السلوك اخلاصة بوسائل االتصال من حيث  اإلعالم اجلديد قد غيرت أيضً 

يختار فيه    Activeتطلبها درجة عالية من االنتباه، فاملستخدم يجب أن يقوم بعمل فاعل  
  املحتوى الذي يريد احلصول عليه.  

فيما يظهر اجلدول أن كًال من اإلشباع االجتماعي املتمثل يف (أتابع املسلسالت املقدمة    
مات التي يرشحها لي أصدقائي) وهو ما يندرج حتت (التفاعل االجتماعي)،  يف هذه اخلد

هذه  عبر  املقدمة  األجنبية  الدراما  من  أتعلم  أن  (ميكن  يف  املتمثل  الثقايف  واإلشباع 
) لكل عبارة منهما، وهو 2.5املنصات لغات أو ثقافات جديدة) وذلك مبتوسط حسابي (

عنها أفراد العينة من مشاهدتهم للدراما املقدمة ما يدل على تنوع اإلشباعات التي يبحث  
أن   التي ميكن  اللغات اجلديدة  أو  الثقافات  يتعلق ببعض  ما  املنصات، وخاصة  عبر هذه 
هذه  عبر  املقدمة  األجنبية  الدرامية  للمضامني  متابعته  خالل  من  املبحوث  يتعلمها 

  سيات.اخلدمات والتي تشمل األعمال املقدمة من مختلف الثقافات واجلن

التي أوضحت أن    )Haridakis and Hanson  ()48,2009وهو ما يتفق مع دراسة (   
ملشاهدة  تدفعهم  التي  األسباب  لذات  اليوتيوب  عبر  الفيديوهات  يشاهدون  املبحوثني 
خصائص   يعكس  والذي  لليوتيوب  االجتماعي  البعد  ذلك  على  يزيد  ولكن  التليفزيون 

  الشبكات االجتماعية.

التي أوضحت أن املستخدمني    )Jiang and Leung  ()49, 2012كما يتفق مع دراسة (
األمريكية،    ممن اللغة  لتعلم  دافعية  أكثر  يكونون  باستمرار  األجنبية  الدراما  يشاهدون 
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الثقافة األمريكية واملوضة األمريكية، كما أن هؤالء املشاهدين ينجذبون للحبكة الدرامية 
ويفضلون منط املشاهدة للدراما عبر اإلنترنت؛ لتحقيق إشباعات ثقافية تكمن يف الرغبة  

  رف على ثقافات ولغات جديدة.يف التعلم والتع 

التي    باملزايا  اخلاص  اإلشباع  عن  يبحثون  املبحوثني  أن  السابق  اجلدول  أوضح  كما 
األعمال   أشاهد  أن  (أفضل  يف  يتمثل  والذي  الطلب  حسب  املشاهدة  خدمات  تتيحها 
لهذه  املشاهدين  أوائل  من  أكون  حتى  اخلدمات  هذه  يف  ا  أصلًيّ املنتجة  األصلية 

(املسلسالت)   حسابي  اخلدمات 2.2مبتوسط  هذه  يف  املشتركني  حرص  مدى  ليظهر   (
على مشاهدة محتوى مختلف عما يقدم يف التليفزيون التقليدي؛ وألن هذه الدراما املنتجة  
التليفزيون   خالل  من  املقدمة  الدراما  تفتقدها  وخصائص  مبزايا  تتمتع  خصيًصا 

النوع من ) اخلاص ب11وهو ما ظهر يف اجلدول رقم (   –التقليدي دوافع املشاهدة لهذا 
  .-الدراما املنتجة خصيًصا والتي تتعلق بطبيعة الدراما ذاتها

   ) دراسة  نتيجة  مع  يتفق  ما  التي    )Rathnayake and Winter  ( )50, 2018وهو 
أثبتت أن اإلعالم اجلديد يوفر إمكانات فريدة ميكن بالتالي أن تقود إلى إشباعات فريدة  

  أيًضا. 

التفاعل      من  الهروب  يف  املتمثل  النفسي  باإلشباع  اخلاصة  العبارة  جاءت  فيما 
التفاعل  من  ألتهرب  اخلدمات  هذه  يف  الدراما  (أشاهد  اآلخرين  مع  االجتماعي 

أو األصدقاء  -ناالجتماعي مع اآلخري  التي يبحث عنها  -العائلة  ) يف مؤخرة اإلشباعات 
مبتوسط   وذلك  اخلدمات  هذه  يف  املقدمة  للدراما  مشاهدتهم  خالل  من  العينة  أفراد 

) املبحوثون من 1.8حسابي  يبحث عنه  الذي  االجتماعية  اإلشباعات  مع  يتفق  ما  وهو   (
ظهر يف العبارات التالية: (أتابع  خالل جتربة املشاهدة لهذا النوع من اخلدمات وهو ما  

حسابي  مبتوسط  أصدقائي)  لي  يرشحها  والتي  اخلدمات  هذه  يف  املقدمة  املسلسالت 
) وعبارة (أتشارك ما أشاهد من محتوى درامي يف هذه اخلدمات مع األصدقاء) 2.5(

) حسابي  مشاهدة 2.4مبتوسط  عند  وأصدقائي  أسرتي  مع  وقتي  (أتشارك  وعبارة   (
خ يف  ( الدراما  حسابي  مبتوسط  الطلب)  حسب  الفيديو  جاءت  2.3دمات  بينما   .(

كالتالي:   املبحوثون  أوضحه  ما  خالل  من  (الهروب)  يف  املتمثلة  النفسية  اإلشباعات 
(تساعدني الدراما املقدمة يف هذه اخلدمات على دخول عالم جديد) مبتوسط حسابي 

تساعدني  2.4( اخلدمات  هذه  يف  للدراما  (مشاهدتي  وعبارة  مشاكلي  )  نسيان  على 
) حسابي  مبتوسط  تتعلق  2.1اليومية)  التي  النفسية  اإلشباعات  أن  على  يدل  مما  )؛ 
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بالهروب يبحث عنها املشاهد لينسى مشاكله اليومية ويدخل إلى عالم مختلف عما يعيشه  
االجتماعية مع  االجتماعي وعالقاته  أن هذا ال يجعله منفصًال عن عامله  إال  الواقع،  يف 

ء والعائلة التي يفضل أن يتشارك املبحوثون معهم جتربة املشاهدة الدرامية عبر  األصدقا
  هذه املنصات. 

اآلخرون      يشاهده  ما  فقدان  من  باخلوف  املتعلق  باإلشباع  اخلاصة  النتيجة  وتختلف 
)FOMO) 2017) مع نتيجة دراسة ,Samuel  ( )51(    التي أوضحت أن هذا املفهوم قد

اجلمهور   املحادثات  حفز  من  جزًءا  يظلوا  لكي  بوتيرة سريعة؛  املرئي  املحتوى  الستهالك 
  املوجودة داخل ثقافة املجتمع.

  اختبارات فروض الدراسة: 

الفرض األول: توجد عالقة ارتباطية بني التعرض للمحتوى الدرامي املقدم عبر خدمات 
ا، اجتماعيًّ  ا، أو إشباعات الفيديو حسب الطلب وبني حتقيق إشباعات معينة (نفسًيّ ا، ثقافّيً

  خاصة باخلصائص التكنولوجية للوسيلة).

الختبار الفرض السابق مت عمل اختبار (بيرسون) الختبار العالقة بني متغير (التعرض    
على   احتوى  والذي  اخلدمات)  هذه  يف  الدرامي  (دائًما  Scaleللمحتوى  بني   -يتراوح 

ختلفة، كما ظهر يف مقياس اإلشباعات الذي مت نادرًا) وبني حتقيق اإلشباعات امل  -أحياًنا
عرضه سابًقا. ويف اجلزء التالي تختبر الباحثة العالقة بني متغير التعرض وبني كل نوع  
إشباعات خاصة بخصائص  ثقافية،  اجتماعية،  (نفسية،  اإلشباعات على حدة  أنواع  من 

كون كل نوع من اإلشباعات الوسيلة التكنولوجية)، وذلك من خالل العبارات املختلفة التي ت
  كما سبق عرضه، وهو ما يظهر من اجلدول التالي:  

  )13جدول رقم (

اختبار العالقة بني التعرض للمضمون الدارمي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب وبني اإلشباعات  
  املختلفة املتحققة 

    اإلشباعات املختلفة املتحققة  
  

التعرض للمضمون  
املشاهدة الدرامي بخدمات 

  حسب الطلب

  مستوى املعنوية   قيمة معامل بيرسون
  0.000  0.278  إشباعات نفسية 

  0.019  0.148  إشباعات اجتماعية 

  0.270  0.070  إشباعات ثقافية 

إشباعات خاصة باخلصائص 

  التكنولوجية للوسيلة

0.267  0.000  

  يظهر من اجلدول السابق ما يلي: 



 

                309 

توجد عالقة دالة إحصائًيا بني التعرض للمضمون الدرامي بخدمات املشاهدة حسب   -
) بيرسون  معامل  قيمة  بلغت  إذ  النفسية،  اإلشباعات  حتقيق  وبني  ) 0.278الطلب 

ا؛ مما يؤكد حتقيق إشباعات  0.000عند مستوى معنوية ( ) وهي قيمة دالة إحصائًيّ
للمحت  تعرضهم  خالل  من  املستخدمني  لدى  بخدمات  نفسية  املقدم  الدرامي  وى 

  املشاهدة حسب الطلب. 
توجد عالقة دالة إحصائًيا بني التعرض للمضمون الدرامي بخدمات املشاهدة حسب   -

) 0.148الطلب وبني حتقيق اإلشباعات االجتماعية، إذ بلغت قيمة معامل بيرسون (
ا؛ مما يؤكد حتقيق إ0.019عند مستوى معنوية ( شباعات  ) وهي قيمة دالة إحصائّيً

بخدمات  املقدم  الدرامي  للمحتوى  تعرضهم  خالل  من  املستخدمني  لدى  اجتماعية 
 املشاهدة حسب الطلب. 

املشاهدة  - بخدمات  الدرامي  للمضمون  التعرض  بني  ا  إحصائّيً دالة  عالقة  توجد  ال 
بيرسون  معامل  قيمة  بلغت  إذ  الثقافية،  اإلشباعات  حتقيق  وبني  الطلب  حسب 

)، وبالتالي ال 0.05) وهي قيمة أكبر من (0.270وية () عند مستوى معن0.070(
يظهر حتقق اإلشباعات الثقافية لدى املستخدمني عند التعرض للمضامني الدرامية 

 بخدمات املشاهدة حسب الطلب. 
ا بني التعرض للمضمون الدرامي بخدمات املشاهدة حسب   - توجد عالقة دالة إحصائّيً

اإلشباعات اخلاصة   وبني حتقيق  بلغت  الطلب  إذ  للوسيلة،  التكنولوجية  باخلصائص 
) بيرسون  معامل  (0.267قيمة  معنوية  مستوى  عند  دالة  0.000)  قيمة  وهي   (

لدى   التكنولوجية  الوسيلة  املتعلقة بخصائص  اإلشباعات  يعني حتقق  ا؛ مما  إحصائّيً
 املستخدمني عند التعرض للمضمون الدرامي بخدمات املشاهدة حسب الطلب. 

يظهر  التعرض    وبالتالي  بني  بالعالقة  يتعلق  فيما  ا  جزئّيً األول  الفرض  صحة  ثبوت 
اإلشباعات   حتقيق  وبني  الطلب  حسب  املشاهدة  بخدمات  الدرامي  للمضمون 
التكنولوجية)، فيما  الوسيلة  واإلشباعات اخلاصة بخصائص  (النفسية، االجتماعية، 

اخلدمات  بهذه  الدرامي  للمضمون  التعرض  بني  عالقة  وجود  يثبت  وبني حتقيق    لم 
  اإلشباعات الثقافية لدى املستخدمني.
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الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف دوافع مشاهدة املبحوثني للمحتوى 
  الدرامي األصلي يف هذه اخلدمات طبًقا ملتغير النوع.

) وذلك ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق  T.Testالختبار هذا الفرض مت عمل اختبار (    

ا بني أصلّيً املنتج  الدرامي  املحتوى  ملشاهدة  املختلفة  الدوافع  حيث  من  واإلناث  الذكور   

  خلدمات املشاهدة حسب الطلب كما يظهر من اجلدول التالي:

  ) 14جدول رقم (

  معنوية الفروق بني الذكور واإلناث من حيث دوافع املشاهدة للمحتوى الدرامي األصلي يف هذه اخلدمات.

االنحراف   املتوسط  العينة   النوع 
  املعياري 

درجة    قيمة ت  
  احلرية  

مستوى  
  املعنوية 

  0.928  248  1.519  5.5  33.2  112  ذكور 

  4.9  32.2  138  إناث 

ا بني الذكور واإلناث من     يظهر من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّيً
التعرض للمحتوى الدرامي األصلي املقدم يف هذه اخلدمات، إذ بلغت قيمة   حيث دوافع 

ا؛ مما 0.928) عند مستوى معنوية (1.519معامل (ت) (  ) وهي قيمة غير دالة إحصائّيً
الذ عينة  اختالف  عدم  للتعرض  يعني  تدفعهم  التي  األسباب  حيث  من  اإلناث  عن  كور 

صحة   عدم  ثبت  وبالتالي  الطلب  حسب  املشاهدة  بخدمات  األصلي  الدرامي  للمحتوى 
  الفرض الثاني.

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كثافة التعرض خلدمات الفيديو حسب 
  ، املستوى التعليمي). الطلب طبًقا للمتغيرات الدميوجرافية (النوع، السن

  الختبار هذا الفرض مت عمل االختبارات التالية: -
بالتعرض خلدمات   -1 يتعلق  فيما  إناث)  (ذكور،  النوع  من حيث  الفروق  معنوية  الختبار 

 ). T.Testالفيديو حسب الطلب مت عمل اختبار (
الفيديو حسب  الختبار معنوية الفروق من حيث السن فيما يتعلق بالتعرض خلدمات    -2

  ). ANOVAالطلب مت عمل اختبار (
خلدمات   -3 بالتعرض  يتعلق  فيما  التعليمي  املستوى  حيث  من  الفروق  معنوية  الختبار 

  ). ANOVAالفيديو حسب الطلب مت عمل اختبار (
  فيما يلي توضيح ذلك: 
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خلدمات    -1 بالتعرض  يتعلق  فيما  إناث)  (ذكور،  النوع  حيث  من  الفروق  معنوية  اختبار 
  يو حسب الطلب. الفيد

  ) 15جدول رقم (
  معنوية الفروق بني الذكور واإلناث من حيث التعرض خلدمات الفيديو حسب الطلب

االنحراف   املتوسط  العينة   النوع 
  املعياري 

درجة    قيمة ت  
  احلرية  

مستوى  
  املعنوية 

  0.444  248  1.276-  0.7  2  112  ذكور 

  0.7  2.2  138  إناث 

الذكور واإلناث من  ا بني  السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّيً يظهر من اجلدول 
) مبستوى  1.276-حيث التعرض خلدمات الفيديو حسب الطلب، حيث بلغت قيمة ت ( 

ا؛ مما يعني عدم وجود فروق بني الذكور  0.444معنوية ( ) وهي قيمة غير دالة إحصائّيً
  و حسب الطلب.  واإلناث يف تعرضهم خلدمات الفيدي

الفيديو حسب   -2 بالتعرض خلدمات  يتعلق  الفروق من حيث السن فيما  اختبار معنوية 

 الطلب. 

 )16جدول رقم (
  معنوية الفروق بني فئات السن من حيث التعرض خلدمات الفيديو حسب الطلب 

  
  
  

التعرض  
خلدمات  

الفيديو حسب  
  الطلب 

املتوسط   العدد   فئات السن 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

قيمة  
  االختبار   ف 

مستوى  
  املعنوية 

18-30  95  2.2  0.7    

1.909  

  

  

0.129  

  

30-40  87  2.1  0.7  

40-50  57  1.9  0.7  

  1  2  11  عاًما فأكثر  50

  0.7  2.1  250  اإلجمالي 

  246، 3درجات احلرية = 

ا بني فئات السن املختلفة     يظهر من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّيً
) ف  قيمة  بلغت  إذ  الطلب،  حسب  الفيديو  خلدمات  التعرض  حيث  عند  1.909من   (

ا؛ مما يعني عدم وجود اختالف 0.129مستوى معنوية ( ) وهي قيمة غير دالة إحصائّيً
تعرض خلدمات الفيديو حسب الطلب، إذ يظهر اهتمام بني الفئات العمرية املختلفة يف ال

ا مبتابعة املحتوى املقدم يف خدمات املشاهدة حسب الطلب، إذ   الفئات األكبر واألصغر سًنّ
  تهتم كل فئة مبتابعة املضامني املختلفة التي جتذب اهتماماتهم يف هذه اخلدمات. 
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اختبار معنوية الفروق من حيث املستوى التعليمي فيما يتعلق بالتعرض خلدمات  -3

 الفيديو حسب الطلب.  

 )17جدول رقم (
  معنوية الفروق بني املستويات التعليمية من حيث التعرض خلدمات الفيديو حسب الطلب

  
   

  
التعرض خلدمات  

الفيديو حسب  
  الطلب 

املتوسط   العدد   املستوى التعليمي 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

قيمة  
  االختبار   ف 

مستوى  
  املعنوية 

    0.00  2  2  تعليم ما قبل اجلامعي

0.403  

  

  0.7  2.1  173  تعليم جامعي  0.669

  0.8  2  75  دراسات عليا

  0.7  2.1  250  اإلجمالي 

  247، 2درجات احلرية = 

ا بني املستوى التعليمي       يظهر من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّيً
ف  قيمة  بلغت  إذ  الطلب،  حسب  الفيديو  خلدمات  تعرضهم  حيث  من  للمبحوثني 

)0.403) معنوية  مستوى  عند  لم  0.669)  وبالتالي  ا؛  إحصائّيً دالة  غير  قيمة  وهي   (
الت املستويات  بني  اختالفات  هناك  املشاهدة يظهر  خدمات  ملتابعة  واألدنى  األعلى  علمية 

يف   املختلفة  الفئات  يجذب  اخلدمات  هذه  تقدمه  الذي  املحتوى  أن  إذ  الطلب،  حسب 
مستوى التعليم، نظًرا ألن املحتوى الدرامي محتوى يجذب جميع الفئات سواًء العمرية أو  

م.  املختلفة يف املستوى التعليمي ملتابعة ما ُيقدَّ

يثبت عدم صحة الفرض الثالث فيما يتعلق بوجود فروق بني أفراد العينة من    ومن هنا   
يتعلق   فيما  التعليمي)  املستوى  السن،  (النوع،  الثالثة  الدميوجرافية  املتغيرات  حيث 

  بالتعرض خلدمات الفيديو حسب الطلب. 

الفرض الرابع: توجد عالقة ارتباطية بني دوافع مشاهدة املبحوثني عينة الدراسة  
للمحتوى الدرامي األصلي يف هذه اخلدمات واإلشباعات (النفسية، االجتماعية، الثقافية،  

  اإلشباعات اخلاصة باخلصائص التكنولوجية للوسيلة) املتحققة من التعرض.

ر بيرسون بني دوافع التعرض للمحتوى الدرامي الختبار الفرض السابق مت عمل اختبا 

  : وبني اإلشباعات املختلفة وفًقا للجدول التالي
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  )18جدول رقم (

اختبار العالقة بني دوافع التعرض للمحتوى الدرامي األصلي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب وبني 
  اإلشباعات املختلفة املتحققة  

    املختلفة املتحققة   اإلشباعات
  

دوافع التعرض للمحتوى  
الدرامي األصلي بخدمات  

  املشاهدة حسب الطلب

  مستوى املعنوية   قيمة معامل بيرسون
  0.000  0.495  إشباعات نفسية 

  0.000  0.463  إشباعات اجتماعية 

  0.000  0.421  إشباعات ثقافية 

خاصة باخلصائص  إشباعات

  التكنولوجية للوسيلة

0.626  0.000  

يظهر من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطية بني دوافع التعرض للمحتوى الدرامي     
األصلي بخدمات املشاهدة حسب الطلب وبني حتقيق إشباعات نفسية لدى املبحوثني، إذ  

) بيرسون  معامل  قيمة  (0.495بلغت  معنوية  مستوى  عند  دالة  0.000)  قيمة  وهي   (
ا عالقة  وجود  ثبت  كما  ا،  اإلشباعات إحصائّيً حتقيق  وبني  التعرض  دوافع  بني  رتباطية 

) وهي  0.000) عند مستوى معنوية (0.463االجتماعية، إذ بلغت قيمة معامل بيرسون (
ا، كما ظهر وجود عالقة ارتباطية بني دوافع التعرض للمحتوى الدرامي  قيمة دالة إحصائّيً

) 0.421قيمة معامل بيرسون (وبني حتقيق اإلشباعات الثقافية لدى املبحوثني، إذ بلغت  
ا، كما ظهر وجود عالقة ارتباطية 0.000عند مستوى معنوية ( ) وهي قيمة دالة إحصائّيً

باخلصائص   اخلاصة  اإلشباعات  حتقيق  وبني  الدرامي  للمحتوى  التعرض  دوافع  بني 
) بيرسون  معامل  قيمة  بلغت  إذ  للوسيلة،  معنوية  0.626التكنولوجية  مستوى  عند   (

وه 0.000( عالقة  )  بوجود  الرابع  الفرض  ثبت صحة  وبالتالي  ا؛  إحصائّيً دالة  قيمة  ي 
ارتباطية بني دوافع املبحوثني للتعرض للمحتوى الدرامي األصلي وبني حتقيق اإلشباعات 

  املختلفة لديهم والناجمة عن هذا التعرض. 

  مناقشة نتائج الدراسة:  

1- ) أن  الدراسة  نتائج  أفراد  53أوضحت  من  الدرامي %)  املحتوى  مبتابعة  تهتم  العينة 
)، والتي يفضل  Originalsاملنتج خصيًصا من قبل خدمات املشاهدة حسب الطلب (

املشاهدون االشتراك يف هذه اخلدمات ملتابعة مثل هذه اإلنتاجات األصلية والتي ال 
املشاهدين  اجنذاب  ذلك  ويلي  التقليدية،  التلفزيونية  القنوات  على  عرضها  يتسنى 

) املنصة  على  وأول  حصري  كعرض  املقدم  الدرامي  املحتوى  )  Premiereملتابعة 
  %). 43.6بنسبة (
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وهو ما يوضح تزايد انتشار هذه املنصات وزيادة اإلقبال على االشتراك فيها من    
هذه  بعض  يف  االشتراك  باقات  رُخص  ذلك  على  يساعد  وما  املستخدمني،  قبل 

ا بعض هذه اخلدمات مثل منصة (شاهد) بداية  اخلدمات؛ نظًرا للعروض التي تقدمه
رمضان   2020عام   موسم  ات) خالل  (واتش  منصة  قدمتها  التي  العروض  وأيًضا 

، إلى جانب ما صاحب فترة احلظر املنزلي أثناء جائحة فيروس كورونا منذ 2020
، وهو ما شجع الكثير من املستخدمني على اإلقبال لالشتراك يف هذه 2020مارس  

 ملتابعة املحتوى املتنوع املقدم بها. اخلدمات 
كما أوضحت النتائج تفوق منصة (نت فلكس) من حيث كونها أكثر خدمات املشاهدة   -2

) بنسبة  العينة  أفراد  لدى  متابعة  الطلب  األقدم 78حسب  املنصة  لكونها  نظًرا  %)؛ 
الطلب منذ عام ، العديد   1997لتقدمي خدمات املشاهدة حسب  وبالتالي فللمنصة 

ا والسيما من  ملتابعتها،  اجلمهور  التي جتذب  واألجنبية  العربية  واإلنتاجات  لتجارب 
املسلسل  العربي مثل  الدرامي  اإلنتاج  اهتمام (نت فلكس) مؤخًرا بدخول مجال  بعد 
إلى  للبنات،  الروابي  الطبيعة، واملسلسلني األردنيني: جن، ومدرسة  املصري: ما وراء 

ة األصلية للمنصة. وتلي ذلك منصة (شاهد) بنسبة  جانب اإلنتاجات الدرامية األجنبي
على 61.2( العربية  األصلية  للمضامني  إنتاًجا  األضخم  العربية  املنصة  لكونها   (%

املشتركة).  اجلنسيات  ذات  املسلسالت  اخلليجية،  (املصرية،  جنسياتها  اختالف 
املصرية    %) لكونها املنصة 21.2وجاءت يف املرتبة الثالثة منصة (واتش ات) بنسبة (

على  املقدمة  املصرية  الدرامية  املسلسالت  حصري  بشكل  تقدم  التي  الوحيدة 
  مجموعة القنوات التابعة للمجموعة اإلعالمية املتحدة. 

القالب  -3 يقدم  الذي  الدرامي  املحتوى  الدراسة مبتابعة  اهتمام عينة  النتائج  أوضحت 
) بنسبة  العربي62الكوميدي  الوطن  مشاهدي  مليل  نظًرا  املضمون   %)؛  ملتابعة 

 الكوميدي رغبة يف الضحك والتسلية بعيًدا عن ضغوط احلياة اليومية. 
للمحتوى   -4 العينة  التي يشاهد من خاللها أفراد  تنوع األجهزة  الدراسة  نتائج  أظهرت 

الدرامي املقدم عبر خدمات املشاهدة حسب الطلب، إذ ظهر تفوق التلفزيون الذكي 
Smart TV    التي األجهزة  الدرامي كأبرز  للمضمون  العينة  أفراد  يتابع من خاللها 

خدمات   عبر  (  VODاملقدم  بنسبة  الذكي 70.4وذلك  الهاتف  ذلك  ويلي   ،(%
Smart Mobile   ) ؛ نظًرا النتشار الهواتف الذكية وسهولة مشاهدة  48.4بنسبة(%

 املحتوى عليها يف أي وقت ويف أي مكان مع املشترك. 
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دراسة    مع  النتيجة  هذه  هذه   )Jenner  ( )52, 2017(   وتتفق  أن  أوضحت  التي 
هذا  الستهالك  الالزمة  التكنولوجيا  لديهم  الذين  اجلماهير  عن  تبحث  اخلدمات 

 ) اللوحي  والكمبيوتر  الكمبيوتر،  أجهزة  مثل  الذكية Tabletsاملحتوى  الهواتف   ،(
)Smart Phones .وسعة فائقة املدى لإلنترنت ،( 

ينة مبشاهدة أكثر من حلقة يف جلسة واحدة فيما ظهر من الدراسة اهتمام أفراد الع -5
) الشرهة  املشاهدة  مبفهوم  انتشار Binge Watchingيعرف  صاحبت  والتي   (
الطلب   حسب  املشاهدة  من  VODخدمات  المتناهي  مضموًنا  إلتاحتها  نظًرا  ؛ 

املحتوى املتنوع واملتوفر بكل حلقاته ومواسم العرض الكاملة للمحتوى الدرامي املقدم 
، وهو ما يتوافق مع املدة التي يقضيها املشاهد يف مشاهدة  VODخالل خدمات  من  

 %).62ساعات) وذلك بنسبة (  3 –املحتوى الدرامي (من ساعة 
   ) دراسة  مع  يتفق  ما  توفر    )Tana et.al  ()53, 2020وهو  أن  أوضحت  التي 

الكتالوج اخلاص باملحتوى الواسع من املضامني عبر املنصات الرقمية ميكن أن ينتج 
 عنه تزايد ظاهرة املشاهدة الشرهة.   

%) من العينة أن متابعتهم للمحتوى الدرامي املقدم من خالل  71.6أوضحت نسبة ( -6
الطلب   حسب  املشاهدة  للد  VODخدمات  مشاهدتهم  على  أثرت  املقدمة قد  راما 

مشاهدة  عن  باالمتناع  إما  التأثير  هذا  وظهر  التقليدي،  التليفزيون  قنوات  عبر  
) بنسبة  وذلك  التقليدي  التليفزيون  بقنوات  املقدمة  أنهم  25.2الدراما  وإما   ،(%

أصبحوا يشاهدون الدراما املقدمة على القنوات التليفزيونية بشكل أقل وذلك بنسبة 
مدى التأثير الذي أحدثته خدمات املشاهدة حسب الطلب %)؛ مما يدل على  46.4(

VOD   التي للمميزات  نظًرا  التقليدي؛  بالتليفزيون  الدرامي  املحتوى  مشاهدة  على 
تتيحها هذه املنصات للمشاهد مثل: (عدم وجود إعالنات، محتوى متوفر يف أي وقت  

ا جانب  إلى  املستخدم)،  من  تام  وبتحكم  قيود  دون  مشاهدة  مكان،  ملميزات  وأي 
 اخلاصة بطبيعة املحتوى الدرامي املقدم عبر هذه اخلدمات.

والتي أوضحت    )54()  2017وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (عبد املحسن حامد،    
نسب   من  أعلى  اجلامعي  الشباب  لدى  التقليدي  التلفزيون  مشاهدة  نسب  أن 

 مشاهدتهم لتليفزيون اإلنترنت. 

     ) دراسة  مع  تختلف  أنه    )Abo AL Saoud   ()55,2019كما  أوضحت  التي 
بالنسبة ملصر فإن التليفزيون كوسيلة لم يتأثر (مشاهدة الدراما عبر اإلنترنت)، على  
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من الدول الغربية والتي تأثر فيها مشاهدة التليفزيون مبشاهدة الفيديو عبر العكس  
 اإلنترنت. 

التي أوضحت   )Elmahdy  ( )56, 2019فيما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (   
%) من عينة الشباب يرون أن تلفزيون اإلنترنت يعتبر منافًسا للتليفزيون 66.7أن  (

  التقليدي.

الدر -7 نتائج  الدرامي أوضحت  املحتوى  ملتابعة  املشتركني  وأسباب  دوافع  اختالف  اسة 
منها أسباب تتعلق باخلدمة ذاتها واملميزات التي تتيحها،   VODاألصلي يف خدمات  

ودوافع  املنصات،  هذه  عبر  خصيًصا  املنتج  الدرامي  املحتوى  بطبيعة  تتعلق  وأخرى 
 أخرى تتعلق بالتفاعلية املقدمة من قبل هذه اخلدمات. 

   ) النتيجة مع دراسة  التي أوضحت تفضيل   )Elmahdy  ()57, 2019وتتفق هذه 
حيث  من  متباينة  األسباب  وجاءت  الطلب،  حسب  الفيديو  خلدمات  الدراسة  عينة 
قدرتهم   جانب  إلى  املشاهدين،  أمام  املتعددة  واالختيارات  املتنوع  للمحتوى  تفضيلهم 
مع  قيود  أي  دون  حلقة  من  أكثر  مشاهدة  وإمكانية  املشاهدة،  يف  االنتقائية  على 

 يث اجلودة والسرعة يف الوصول للمحتوى دون وجود إعالنات.املميزات العالية من ح

تقدمها  -8 التي  واملتجددة  احلديثة  للموضوعات  املشتركني  اجنذاب  النتائج  أوضحت 
ا خلدمات املشاهدة حسب الطلب   ، إلى جانب  VODاألعمال الدرامية املنتجة أصلًيّ

إل األقل،  احللقات  وزمن  األقل  احللقات  لعدد  املشتركني  اهتمام اجنذاب  جانب  ى 
هذه  يف  األصلية  الدراما  تستخدمها  التي  اجلديدة  بالتكنيكات  بالتمتع  املشتركني 

 اخلدمات سواًء يف مجاالت التصوير، اإلخراج، املونتاج. 
  التي حاولت توضيح كيف   )58(  Creeber), (2011وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة     

من   معقد  كمزيج  اإلنترنت)  (دراما  تظهر  أن  واجلديد، ميكن  القدمي  البث  أشكال 
بالصورة   الرقمي  التليفزيون  عبر  املقدمة  الدراما  اهتمام  الدراسة  وأوضحت 
فالدراما  وبذلك  لالنتباه،  جذبًا  أكثر  وبصري  فني  بشكل  ومعاجلتها  وجمالياتها 
جمالية  األكثر  السينمائية  الصورة  نحو  بالتطلعات  تهتم  املنصات  هذه  عبر  املقدمة 

 وإثارة بصرية. 
أوضحت نتائج الدراسة أن اإلشباعات النفسية جاءت يف مقدمة اإلشباعات النفسية   -9

خدمات   عبر  الدرامي  املحتوى  متابعة  من  العينة  أفراد  عليها  يحصل   VODالتي 
والتي تتمثل يف (الترفيه واإلمتاع)، وهي اإلشباعات التي يأمل املشاهدون احلصول  
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خدمات   يف  لالشتراك  تدفعهم  والتي  الطلب  عليها  حسب  وتلي VODاملشاهدة   .
ذاتها   للوسيلة  التكنولوجية  باخلصائص  تتعلق  التي  اإلشباعات  النفسية  اإلشباعات 

  والتي تتمثل يف أن املشاهد يشعر بأنه متحكم يف املحتوى املقدم). 
على            بالتركيز  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  اهتمام  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

) دراسة  أوضحت  كما  اجلديد  اإلعالم  تكنولوجيا   Sunder andخصائص 
2013,Limperos  ( )59(    أن النظرية بتطبيقاتها اجلديدة تولي االهتمام للتأثيرات

 املحتملة لإلمكانيات املدركة اخلاصة بتكنولوجيا اإلعالم على اإلشباعات املتحققة. 

  مقترحات الدراسة: 

تقترح الدراسة احلالية بالنسبة للقائمني على اإلنتاج الدرامي بالتلفزيون التقليدي  -1
على    VODتأثير خدمات املشاهدة حسب الطلب  ضرورة أن يضعوا يف االعتبار  

هذه  مع  التكامل  وضرورة  التقليدي  بالتليفزيون  املقدم  الدرامي  املحتوى  متابعة 
  املنصات واإلفادة منها كظهير إلكتروني لعرض املضامني الدرامية التليفزيونية. 

سواًء   -2 التليفزيونية  القنوات  يف  املقدمة  للدراما  الفني  باملستوى  على  االهتمام 
مستوى الشكل أو املضمون؛ نظًرا للمنافسة التي تتعرض لها الدراما التليفزيونية  
من قبل املحتوى الدرامي املنتج خصيًصا لهذه املنصات والتي تتطلب نوعية معينة  
من األفكار الدرامية ومستوى معني من تكنيكات التصوير واإلخراج ليماثل جودة  

 املحتوى املقدم يف هذه اخلدمات.
رأي اخلبراء   -3 تتناول  التي  الكيفية  البحوث  الدراسة مستقبًال عمل مزيد من  تثير 

من صناع املحتوى الدرامي على اختالف مجاالته، الستشراف مدى التأثير الذي  
على   الطلب  املشاهدة حسب  املنتجة خصيًصا خلدمات  األصلية  الدراما  أحدثته 

ت الذي  املجال  وهو  التليفزيونية،  الدراما  إلى  صناعة  وتسعى  به  الباحثة  هتم 
 استيفائه يف دراسة أخرى مستقبلية.

  

  

  

  

  
  



 

 
318 318 

  
 مراجع الدراسة:

 

(1) Darwich.M.K. (2017). "Cost-Efficient Video on Demand (VOD) Streaming 
using Cloud Services", Unpublished PHD Thesis, (USA: Graduate Faculty of 
the University of Louisiana at Lafayette), ProQuest Dissertation Publishing, p 1. 

 Dissertation No 10682876, ProQuest Document ID (2046787761).  
المجلة العلمیة لبحوث )، تلفزیون اإلنترنت في مصر: دراسة تحلیلیة ومیدانیة،  2015دینا فاروق أبو زید ( )2(

 . 55، ص 4، (كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة)، العدد اإلذاعة والتلفزیون
http://search.mandumah.com/Record/889377 

)3( ) عقیلة  أحمد  حامد  المحسن  وتلفزیون 2017عبد  التقلیدي  للتلیفزیون  الجامعي  الشباب  استخدامات   ،(
المتحققة،   واإلشباعات  والتلفزیوناإلنترنت  اإلذاعة  لبحوث  العلمیة  العدد  المجلة  ص11،  ص،   ،554 ،

555 . 
  .57، ص مرجع سابق)، 2015دینا فاروق أبو زید ( )4(

(5) Osur, L. (2016). "Netflix and The Development of The Internet Television 
Network", Unpublished PHD Thesis, (New York: Syracuse University), p10. 

 Available at https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent .cgi? article=1448&context=etd 
Visited in March 2020 at 8 p.m. 

(6) Lobato, R. (2018). "Rethinking International TV Flows Research in the Age of 
Netflix", Television and New Media, Vol (19), No (3), pp 242,243. 

 DOI:10.1177/152747641770825   
(7) Poell, T. (2020). "Three Challenges for Media Studies in The Age of Platforms", 

Television and New Media, Vol (21), No (6), p 650. 
     DOI:10.1177/1527476420918833 
(8) Jenner, M. (2018). "Netflix and the Re-invention of Television", (Switzerland: 

Palgrave Macmillan), pp 241,254 . 
 http://doi.org/10.1007/978-3-319-94316-9.  
(9) Jenner, M. (2017). "Binge-Watching: Video-on-demand, Quality TV and 

mainstreaming fandom", International Journal of cultural Studies, Vol (20), 
No (3), p313.  

DOI:10.1177/1367877915606485 
(10) Ibid, pp 304,305 . 



 

                319 

 

: M.TVوالتلفزیون المحمول  Interactive)، التلفزیون التفاعلي الرقمي 2013ارق علي حمود () ط11(
، (كلیة اإلعالم، جامعة بغداد)، العدد مجلة الباحث اإلعالميالتقنیة، المضمون، الجمھور: دراسة مقارنة"، 

 . 110، ص 19
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-354459 
(12) Turner, G. (2019). "Approaching the Cultures of Use: Netflix, disruption and 

the Audience", Critical Studies in Television, The International Journal of 
Television Studies, Vol (14), No (2), p (229). 

      DOI:10.1177/1749602019834554 
(13) Roats, T. & Jensen,P.M (2020)."The Role of Public Service Media in 

Sustaining TV Drama in Small Markets", Television & New Media, Vol(00), 
No(0), p 5. 

 DOI:10.1177/1527476420913398. 
(14) Creeber, G. (2011). "It's not TV, it is Online Drama: The return of the intimate 

screen", International Journal of Cultural Studies, Vol (14), No (6), p  591. 
DOI:10.1177/1367877911402. 
(15) Abo Alsaoud, Mai.M.(2019). "Motives of watching Drama series online among 

Egyptian Youth: Multi Method Approach", Arab Journal of Media and 
Communication Research, Issue (24), Jan-March,p (21).  

(16) Creeber,G.(2011). op.cit, p 591. 
(17) ElMahdy, Yasmeen.A. (2019). "Netflix as a digital application and its Role in 

Presenting the Media Images of the Foreign Countries among the Egyptian 
Youth', The 25th International Scientific Conference: Media Industry 
between Investment and Technological Chances and Challenges, (Faculty of 
Mass Communication, Cairo University), pp (27-49). 

 . 592-549ص  -، صمرجع سابق)، 2017عبد المحسن حامد ( )18(
دام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم التقلیدیة والجدیدة: دراسة حالة، )، استخ2014) نصیر صالح بو علي (19(

 -، ص7، العدد  2، (مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة)، مجلد رقم  مجلة رؤى استراتیجیة
 . من موقع 37-8ص 

         http://search.mandumah.com/Record/621970 
  . 124-109ص  -، ص مرجع سابق)،  2013) طارق علي حمود (20(

(21) Tana,J , Eirola,E. and Nylund,M. (2020). "When is prime-time in streaming 
media platforms and video-on-demands services? New media consumption 



 

 
320 320 

 
patterns and real-time economy", European Journal of Communication, Vol 
(35), No (2), pp 108-125. 

         DOI:10.1177/0267323119894482. 
(22) Abo Alsaoud, Mai.M.(2019). op.cit, pp20-37. 
(23) Rathnayake, Ch. & Winter,J.S (2018). "Carring Forward the Uses and Grats 2.0 

Agenda: An Affordance-Driven Measure of Social Media Uses and 
Gratifications", Journal of Broadcasting and Electronic Media, Vol (62), No 
(3), pp (371-389).  DOI:10.1080/08838151.2018.1451861 

(24) Jiang, Q. & Leung, L. (2012). " Lifestyles, gratifications sought, and narrative 
appeal: American and Korean TV Drama Viewing among Internet users in urban 
China", The International Communication Gazette, Vol (74), No (2), pp 159-
180.  

         DOI:10.1177/1748048511432601. 
(25) Haridakis, P. & Hanson,G. (2009). "Social Interaction and Co-Viewing with 

YouTube Blending Mass Communication Reception and Social Connection", 
Journal of Broadcasting and Electronic Media, Vol (53), No (2), pp 317-335.  

         DOI:10.1080/08838150902908270. 
(26) Steiner, E. & Xu, K. (2020). "Binge Watching motivates Change uses and 

gratifications of streaming video viewers challenge traditional TV research”, 
Convergence: The International Journal of Research into New Media 
Technologies, Vol (26), No (1), pp (82-101).   

        DOI:10-1177/1354856517750365. 
(27) Asmael, A.A. (2018). "Binge watching motivations: A survey of content users", 

Unpublished Master Thesis, (United States: Arkansan State University), 
ProQuest Number: 10838105. 

(28) Pattison,E.W , Domrowski, S.T and Presseau,J. (2018). "Just one more episode: 
Frequency and Theoretical Correlates of television binge watching", Journal of 
Health Psychology, Vol (23), No (1), pp 17-24. 

       DOI:10.1177/13591053166433. 
(29) Samuel,M. (2017). "Time Wasting and the Contemporary Television- Viewing 

Experience", University of Torento Quarterly, Vol (86), No (4), pp 78-89. 
       DOI:10.13138/utQ.86.4.78 



 

                321 

 

(30) Rathnayake, Ch. & Winter,J.S (2018).op.cit, p  387. 
(31) Steiner, E. & Xu,K. (2020).op.cit ,p(82). 
(32) Rathnayake, Ch. & Winter,J.S (2018).op.cit, pp 371,372. 
(33) Jiang, Q. & Leung,L. (2012).op.cit ,p164. 
(34) Haridakis, P. & Hanson,G. (2009).op.cit, p 320. 
(35) Sunder, sh.&Limperos,A.M (2013). "Uses and Grats 2.0: New Gratifications 

for New Media", Journal of Broadcasting and Electronic Media, Vol (57), No 
(4), p 504.  

        DOI:10.1080/08838151.2013.845827. 
 (36) Ibid, p  510. 
(37) Tefertiller, A.C & Sheehan, K.B. (2020). "Innovativeness, Interactivity and the 

adoption of Streaming Television", Southwestern Mass Communication 
Journal, Vol (35), No (2), p 19, ISSN 2641-6743 

(38) Asmael, A.A. (2018). op. cit, p  5. 
(39) Tefertiller, A.C & Sheehan, K.B. (2020). op. cit, p 24. 
(40) Osur, L. (2016). op.cit, p 4. 

، دور الدراما المسموعة في معالجة القضایا االجتماعیة: دراسة تطبیقیة على )2009) منال محمد عثمان (41(
الفترة   في  السودانیة  منشورةم،  2008-2007اإلذاعة  غیر  ماجستیر  أم  رسالة  جامعة  اإلعالم،  (كلیة   ،

 ، من موقع 63درمان اإلسالمیة)، ص
        http://search.mandumah.com/Record/564947   
(42) Abo Alsaoud, Mai. M.(2019). op. cit, p 31. 
(43) Jenner,  M. (2017). op.cit, p 304. 
(44) Pattison,et.al.(2018).op.cit ,p(17). 
(45) Tefertiller, A.C & Sheehan, K.B. (2020). op. cit, p17. 

 . 573، ص مرجع سابق)،  2017عبد المحسن حامد ()46(
، (كلیة اإلعالم، جامعة مجلة الباحث اإلعالمي )، مدخل اإلعالم الجدید،  2011) بشرى جمیل اسماعیل (47(

  .20، ص 3، مجلد 14بغداد)، العدد 
https://www.academia.edu/28596042 
(48) Haridakis, P. & Hanson, G. (2009). op. cit, p  317. 
(49) Jiang, Q. & Leung, L. (2012). op .cit, p 159. 
(50) Rathnayake, Ch. & Winter,J.S (2018).op. cit ,p 387. 



 

 
322 322 

 

(51) Samuel, M. (2017). op.cit,p(79). 
(52) Jenner, M. (2017). op.cit,p(313). 
(53) Tana, J, Eirola, E. and Nylund, M. (2020). op. cit ,p 111. 

 . 566، ص مرجع سابق)، 2017عبد المحسن حامد ( )54(
(55) Abo Alsaoud, Mai.M.(2019). op.cit, p 31. 
(56) ElMahdy, Yasmeen.A.(2019). op.cit, p 41. 
(57) Ibid, pp 41,42. 
(58) Creeber, G. (2011). Op.cit, p 592. 
(59) Sunder, sh.&Limperos,A.M (2013).op.cit ,p  510.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



A scientific journal issued by Al-Azhar University, Faculty of Mass Communication

Journal of Mass Communication Research «J M C R»

International Standard Book Number «Paper Edition»9297- 1110

International Standard Book Number “Electronic Edition” 2682- 292X

Deposit - registration number at Darelkotob almasrya /6555

Issue 56  January 2021 - part 1

Chairman: Prof.Ghanem Alsaaed

Managing Editor: Dr.Mohamed Fouad El Dahrawy

Editorial Secretaries:

- Al-Azhar University- Faculty of Mass Communication.
- Telephone Number: 0225108256
- Our website: http://jsb.journals.ekb.eg

Correspondences
- E-mail: mediajournal2020@azhar.edu.eg

Assistants Editor in Chief:

Prof.Fahd Al-Askar
- Vice-President of Imam Muhammad bin Saud University for Graduate Studies and Scientific 
Research (Kingdom of Saudi Arabia)

Prof.Abdullah Al-Kindi 
- Professor of Journalism at Sultan Qaboos University (Sultanate of Oman)

Prof. Arafa Amer
- Professor of Radio,Television, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Prof.Jalaluddin Sheikh Ziyada
 - Dean of the Faculty of Mass Communication, Islamic University of Omdurman (Sudan)

Editor-in-chief:Prof. Reda Abdelwaged Amin
Vice Dean, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Lecturer at Public Relations and Advertising Department, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Dean of the Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Designed by : Mohammed Kamel - Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Mustafa Abdel-Hay:
 Dr. Ramy Gamal: Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Ibrahim Bassyouni:

Language checker: Elsayed Mostafa :Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University



Our Journal Publishes Researches, Studies, Book Reviews, 
Reports, and Translations according to these rules:

 Publication is subject to approval by two specialized referees.

 The Journal accepts only original work; it shouldn›t be previously published 

before in a refereed scientific journal or a scientific conference.

 The length of  submitted papers shouldn›t be less than 5000 words and 

shouldn›t exceed 10000 words. In the case of  excess the researcher 

should pay the cost of  publishing.

 Research Title whether main or major, shouldn›t exceed 20 words.

 Submitted papers should be accompanied by two abstracts in Arabic and 

English. Abstract shouldn›t exceed 250 words.

 Authors should provide our journal with 3 copies of  their papers together 

with the computer diskette. The Name of  the author and the title of  his 

paper should be written on a separate page. Footnotes and references 

should be numbered and included in the end of  the text.

 Manuscripts which are accepted for publication are not returned to 

authors. It is a condition of  publication in the journal the authors assign 

copyrights to the journal. It is prohibited to republish any material 

included in the journal without prior written permission from the editor. 

 Papers are published according to the priority of  their acceptance.

 Manuscripts which are not accepted for publication are returned to 

authors.

Rules of Publishing


