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ــت  ــة؛ فبات ــف يف املؤسســات اإلعالمي ــا ملعظــم الوظائ ــا حقيقّيً ــي حتدًي ــوت الصحف ــل صناعــة الروب متث

ــه أو التقليــل مــن أهميتهــا، فصحافــة الروبــوت تعــد واحــدة مــن  ــا ال ميكــن جتاهل صحافــة الروبــوت واقًع

تقنيــات الــذكاء االصطناعــي؛ لــذا ســعت هــذه الدراســة إلــى وضــع تصــور ملســتقبل الصحفيــن يف عصــر 

تقنيــة الــذكاء االصطناعــي، وتوصلــت الدراســة إلــى ســيطرة الروبوتــات علــى العديــد مــن املهــن والصناعــات 

األخــرى، مــن ضمنهــا املؤسســات الصحفيــة، كمــا أكــدت الدراســة بــأن يقــوم الروبــوت بنقــل احلــدث وتوقــف 

ــى أن يكــون  ــة عل ــن بالصحــف املصري ــة للعامل ــك يجــب عمــل دورات تدريبي ــة؛ لذل املراســلن عــن التغطي

ــذكاء  ــات ال ــر كفاءتهــم الســتخدام تقني ــة؛ لتطوي ــن باملؤسســات الصحفي ــكل العامل ــاري ل ــك بنظــام إجب ذل

ــا للصحفيــن يحتــم عليهــم العمــل علــى تطويــر مهاراتهــم للتأقلــم  االصطناعــي؛ ألن ذلــك ميثــل حتدًيــا حقيقّيً

مــع البيئــة اجلديــدة يف عصــر تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي.

الكلمات املفتاحية: صحافة الروبوت– مستقبل الصحفين- الذكاء االصطناعي. 

ملخص الدراسة

The journalistic robot industry represents a real challenge to most jobs in media 

organizations, robot journalism has become a reality that cannot be ignored or un-

derestimated, the function of the robot is one of the techniques of artificial intelli-

gence. Therefore, the study aims to conceptualize the future of journalists in the age 

of artificial intelligence technology, and the study reached the control of robots in 

many other professions and industries, including press institutions, as confirmed by 

the study that the robot moves the event and stop reporters coverage. Therefore, 

training courses for Egyptian newspaper workers should be done with a compulsory 

system for all employees of press institutions to develop their competence to use 

artificial intelligence technologies because this represents a real challenge for jour-

nalists who must work to develop their skills to adapt to the new environment in the 

age of Artificial Intelligence technology. 

Keywords: Robot Journalism - The Future of Journalists - Artificial Intelligence
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الورقية      الصحافة  مستقبل  حول  املخاوف  من  الكثير  اإللكترونية  الصحف  ظهور  آثار 
والعاملني فيها؛ حيث حتتاج الصحافة اإللكترونية إلى نفقات أقل وعدد أقل من املحررين  
الصحافة   عززت  فقد  مختلًفا،  كان  الواقع  أن  إال  الصحيفة،  إخراج  يف  والعاملني 

حت املجال أمام كثير من الصحفيني المتالك وإدارة منصات  اإللكترونية فرص العمل، وأتا
 .)1(إعالمية مستقلة، وتأمني املزيد من فرص العمل 

كما أسهم التطور التكنولوجي يف مجال االتصال ثورة هائلة التأثير انعكست تفاصيلها    
على الشبكة العنكبوتية، واألقمار الصناعية، والتكنولوجيا الرقمية، وأجهزة احلاسوب وكل  
ما له عالقة مبخرجات الذكاء االصطناعي، وأدت تلك التأثيرات إلى تشكيل حالة جديدة 

و اتصال حديثة  وبلورة مفاهيم  الفضل يف ظهور خريطة  لها  كان  آليات إعالمية جديدة؛ 
للمجموعات  فائقة  بسرعة  املحتوى  نقل  تستطيع  واملطبوع،  واملسموع  املرئي  بني  جتمع 
للتكنولوجيا  يكون  األحيان  املتبادل، ويف بعض  التفاعل  من  أيًضا حالة  واألفراد، وحتدث 

 .  )2(بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي   أدوار للقيام بها بدل البشر وهي ما تعرف
لذلك أصبحت اآلن صحافة "الروبوت" واقًعا ال ميكن جتاهله أو التقليل من أهميتها،      

إطالق  يصعب  حيث  والنمو،  النشوء  طور  ويف  البدايات  يف  تزال  ال  أنها  من  الرغم  على 
فصحافة   ستفرضها.  التي  والتحديات  ستقدمها  التي  الفرص  بشأن  مطلقة  أحكام 

ال الذكاء االصطناعي "الروبوت" تعد واحدة من تقنيات  ذكاء االصطناعي، وبذلك يصبح 
حقيقة واقعية يحظى بتطبيقات عدة حتاكي الذكاء البشري أحياًنا، وتتفوق عليه أحياًنا 
يف  الوظائف  ملعظم  ا  حقيقّيً حتدًيا  الصحفي  الروبوت  صناعة  متثل  وبذلك  كثيرة، 

وحت البيانات  بجمع  املتعلقة  سواء  املختلفة؛  اإلعالمية  والرد املؤسسات  وصياغتها  ريرها 
ووسائل اإللكتروني  البريد  النشر   على  بعملية  املتعلقة  واألدوار  االجتماعي  التواصل 

واملتابعة؛ األمر الذي يحتم على الصحفيني العمل على تطوير مهاراتهم للتأقلم مع البيئة  
 . )3(اجلديدة، وليس فقط على مستوى الشكل، وإمنا املحتوى أيًضا 
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تعد      ستتأثر    وبذلك  التي  وغيرها  اإلعالمية  املجاالت  باقي  كحال  حالها  الصحافة 
بتقنية الذكاء االصطناعي، حيث ستعمل اآلالت على تغيير طبيعة عمل الصحفي، كما أن 
يعرف   اإلعالم  مجال  يف  جديًدا  مفهوًما  تقدم  سوف  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 

التق هذه  تقود  أن  املحتمل  ومن  الروبوت،  بنية  بصحافة  يف  كبيرة  حتوالت  إلى  نية 
 املؤسسات اإلعالمية وطرق عملها.

الصحفيني يف      الروبوت ومستقبل  التعرف على صحافة  إلى  الدراسة  لذا تسعى هذه 
وجود   على  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  ستقضي  وهل  الرقمية،  التقنية  هذه  وجود  ظل 

 العنصر البشري يف صناعة اإلعالم؟
  بقـــــة:الدراســـــات السا

الصحفيني يف عصر صحافة       اهتمت مبستقبل  التي  الدراسات  الدراسة  تناولت هذه 
يف   النظرية  منطلق  من  الروبوت  بصحافة  عنيت  التي  والدراسات  االصطناعي،  الذكاء 

  حدود املعلومات التي استطاعت الباحثة الوصول إليها.  
  :)6(افة الروبوت" ) بعنوان "منوذج لقبول املستخدم لصح2021دراسة كيم ( -1

كتبها       التي  اإلخبارية  للمقاالت  املستخدمني  قبول  اكتشاف  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
عليهم،   تؤثر  التي  والثقافية  النفسية  العوامل  من حيث  مدى شعورهم  ومعرفة  الروبوت، 
وتوصلت   الروبوت،  الصحفيون  ينتجها  التي  اإلخبارية  املقاالت  قراءة  يف  يستمرون  وهل 

مفادها: نتيجة  إلى  النفسي    الدراسة  والشعور  االرتياح  من  حالة  وجدوا  املستخدمني  أن 
 اإليجابي عند قراءتهم للمقاالت املكتوبة بواسطة الصحفيني الروبوت. 

 :)7() بعنوان "تأثير الذكاء االصطناعي على الصحافة" 2020دراسة جوسي ما جول ( -2
عالم اإلسبانية،  سعت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الذكاء االصطناعي على وسائل اإل     

يف  أشياء  ثالثة  يشمل  الصحافة  يف  االصطناعي  الذكاء  تأثير  أن  إلى  النتائج  وتوصلت 
متثل   الصحافة  أن  املتوقع  من  وأنه  املهنية،  والشخصية  األشكال،  املحتويات،  الشركة: 
إحدى املجاالت التي ستطرأ عليها تغييرات مهمة؛ لذلك البد من أن تعمل الصحافة على  

نف املعلومات تطوير  تخزين  كيفية  وفهم  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  من  واإلفادة  سها، 
 والتعامل معها؛ لتحسني طريقة يتم التكيف بها مع هذا التغيير.

) بعنوان "اجتاهات الصحفيني املصريني إزاء توظيف 2020دراسة سحر عبد املنعم ( -3
 :  )8(اء املعلوماتي" الذكاء االصطناعي يف تطوير املضامني الصحفية اخلاصة بالثر

الذكاء    سعت       تطبيقات  توظيف  إزاء  الصحفيني  اجتاهات  على  التعرف  الدراسة 
من   الفترة  يف  املعلوماتي  بالثراء  اخلاصة  الصحفية  املضامني  تطوير  يف  االصطناعي 



                1677 

املصرية  31/7/2020حتى    1/6/2020 الصحف  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت   ،
احل التقنيات  على  اجلمع اعتمدت  عمليات  يف  الصحفي  العمل  يف  والتكنولوجية  ديثة 

استخدمت  الصحف  أن  إلى  أيًضا  وتوصلت  كبيرة،  بدرجة  والنشر  واإلخراج  والتحرير 
 الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي. 

4- ) إبراهيم  محمد  أمين  نحو 2020دراسة  باالتصال  القائمني  "اجتاهات  بعنوان   (
االصطناع الذكاء  تقنيات  والسعودية:  استخدام  املصرية  الصحفية  املؤسسات  يف  ي 

  : )9(دراسة ميدانية يف إطار النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا" 
الذكاء       تقنيات  استخدام  نحو  باالتصال  القائمني  اجتاهات  رصد  الدراسة  استهدفت 

ع الوقوف  خالل  من  وذلك  والسعودية،  مصر  يف  الصحفية  باملؤسسات  لى  االصطناعي 
ومعدالت  التقنيات  لهذه  باالتصال  القائمني  واستخدام  تقبل  يف  املؤثرة  العوامل 
تقنيات  استخدام  مستقبل  نحو  باالتصال  القائمني  الجتاهات  وصوًال  لها،  استخدامهم 
التقنيات،   هذه  استخدام  ظل  يف  الصحافة  صناعة  ومستقبل  الصناعي،  الذكاء 

لها   األمثل  االستخدام  لتحقيق  إطار  ومقترحاتهم  يف  وذلك  الصحفي،  العمل  مجال  يف 
النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا. اعتمد الباحث على منهجي املسح ودراسة  

الدراسة على عينة قوامها   الثلج، ومت إجراء  املتبادلة، وعينة كرة  مفردة    143العالقات 
سبتمبر   حتى  يونيو  من  الفترة  إلى  2019خالل  الدراسة  توصلت  وقد  مستوى  .  أن 

%، يليها عدم استخدام تقنيات  34.2استخدام هذه التقنيات جاء بشكل منخفض بنسبة  
بنسبة   االصطناعي  بنسبة  33.6الذكاء  متوسط  بشكل  ثم  بشكل %26.6،  وأخيًرا   ،%

 %.5.6مرتفع بنسبة  
5- ) موسى  الباقي  عبد  عيسى  والقيادات 2020دراسة  الصحفيني  "اجتاهات  بعنوان   (

تقنيات توظيف  الصحفية    نحو  باملؤسسات  األخبار  غرف  داخل  االصطناعي  الذكاء 
 : )10( املصرية"

الكيفي      والتفسير  الكمي  الرصد  يف:  يتمثل  رئيس  هدف  حتقيق  إلى  الدراسة  سعت 
لتصورات ومواقف الصحفيني العاملني يف غرف األخبار والقيادات باملؤسسات الصحفية  

عي بغرف أخبارها، وحتديد درجة جاهزيتها  املصرية نحو توظيف تقنيات الذكاء االصطنا
حتدياتها   وأبرز  اجلديدة  العمل  بيئة  مع  للتكيف  الالزمة  واملهارات  التقنيات،  تلك  لتبني 

نسبة   أن  منها:  مهمة،  نتائج  عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت  مستقبلها،  من 88ومالمح   %
الكبيرة   األهمية  على  يؤكدون  والقيادات  الصحفيني  من  العينة  تقنيات إجمالي  لتوظيف 

الذكاء االصطناعي بغرف األخبار اخلاصة بهم، إال أنهم أشاروا يف نفس الوقت إلى عدم 
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جاهزية نسبة كبيرة من غرف األخبار لتوظيف هذه األدوات نتيجة عدم حتديث الهياكل 
التنظيمية بها، وعدم تبني أنظمة اجلودة، وأظهرت نتائج الدراسة أن من أهم التأثيرات  

ية لتقنيات الذكاء االصطناعي وتوظيفها يف غرف األخبار أنها توفر بيئة عمل أكثر  اإليجاب
يف   تتمثل  التقنيات  هذه  توظيف  أمام  تقف  التي  التحديات  أهم  وأن  للصحفيني،  راحة 
فالتحديات   واملؤسسية،  التنظيمية  التحديات  ثم  والتكنولوجية،  التقنية  التحديات 

 .االقتصادية، واملهنية، واألخالقية
6- ) جافيت  بهيش  االصطناعي: 2020دراسة  الذكاء  يف  النجاح  "عوامل  بعنوان   (

 ": )11(بالتطبيق على الصحافة" 
على       بالتطبيق  االصطناعي  الذكاء  النجاح يف  عوامل  معرفة  إلى  الدراسة  هذه  سعت 

  الصحافة، وإلى أي مدى يتم استخدامه يف كتابة املقاالت والتقارير وصوًال إلى اجلماهير، 
وتوصلت الدراسة إلى أهمية استخدام الذكاء االصطناعي يف الصحافة، وأن املؤسسات 
وأشارت   قاًمتا،  مستقبًال  ستواجه  االصطناعي  الذكاء  تقنية  تتبنى  ال  التي  الصحفية 
ألن   العمل؛  فرص  من  املزيد  يخلق  سوف  االصطناعي  الذكاء  استخدام  أن  إلى  النتائج 

الذكاء االصطناعي من شأنه أن يجعل العمل الصحفي  الصحافة مهنة يحركها اإلنسان، ف
بيانات معقدة يف أشكال بسيطة  يقدم  أن  للجماهير، وميكن  وإيجاًزا وجذبًا  فعالية  أكثر 

 ومفهومة. 
) بعنوان "استخدام الذكاء الصناعي يف العمل الصحفي  2020دراسة سوزان ليفلي ( -7

 :)12(وعالقته بالتحيز يف تغطية األخبار املتعلقة باملرشحني السياسيني" 
باملرشحني       املتعلقة  األخبار  التحيز يف  التعرف على أسباب  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

السياسيني اإلناث يف دولة أيرلندا، وهل هناك تأثير سلبي على سلوكيات ووعي اجلمهور  
املنهج   على  دراسته  يف  الباحث  اعتمد  وقد  إيرلندا؟  يف  اإلناث  باملرشحني  يتعلق  فيما 

بإجر قام  حيث  عينة  املسحي،  بتحليل  خاللها  من  عمل  املدى،  طويلة  حتليلية  دراسة  اء 
أصل    469قوامها   عام  47981من  من  السياسيني  باملرشحني  متعلًقا    - 2011مقاًال 
وقد ،  The Sunday ،Independent &   the والتي مت نشرها يف صحيفتي  2019

التي يتم االستعانة بها يف ا البرامج  الدراسة إلى أن  لذكاء االصطناعي يف  أشارت نتائج 
العمل الصحفي تعتمد على لغة  اللوغاريتمات، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك  

اقتباسات    برنامج    quotationsنسبة  قبل  من  استخدامها  مت   Machine والتي 
Learning   والذي مت االستعانة به يف الصحيفتني محل الدراسة؛ مما أدى إلى حدوث

السلبية   األشكال التحيزات  ومن  الرجال،  من  نظرائهم  مقابل  اإلناث  املرشحني  نحو 
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السلبية التي أظهرت التحيز يف التغطية السلبية للمرشحات السياسات والوزراء يف دولة  
أيرلندا هي التركيز على العائلة، وأن أعضاء العائلة يبدون اعتراضهم ويظهرون غضبهم  

الذي السياسي  العمل  والدتهم يف  انخراط  األسرية،    نحو  العالقة  على  بشكل سلبي  أثر 
 واجلو العائلي الذي تأثر بسبب العمل السياسي.

بعنوان "حتليل حلالة صحافة الروبرت يف كندا"    2020)دراسة بريجيت تو سجينات ( -8
)13(  : 
سعت هذه الدراسة إلى حتليل حلالة صحافة الروبرت يف كندا، والتحقيق يف اآلثار       

ية لصحافة الروبرت على األخبار، مع التركيز بشكل خاص على الطرق  احلالية واملستقبل
التي يتم بها نقل املهارات والقيم الصحفية؛ إلفساح املجال لهذه التكنولوجيات املستخدمة 
بشكل متزايد، والتعرف على كيفية دمج تقنيات وأدوات صحافة الروبرت، وتأثيراتها على  

وم وأساليبهم  وممارساتهم  سوق الصحفيني  أن  إلى  النتائج  وتوصلت  منهم،  يطلب  ا 
األساسية  العناصر  تتجاوز  متخصصة  مهارات  ويتطلب  للغاية،  تنافسي  اليوم  الصحافة 
التي يتم تدريسها يف دورات الصحافة التقليدية، وأن كندا ال تستخدم صحافة الروبرت،  

و لصناعة  التوجيهية  املبادئ  أن  على  اآلراء  توافق ساحق يف  هناك  اإلعالم لذلك  سائط 
اإلخبارية الكندية حتتاج إلى مراجعة؛ من أجل وضع إطار أفضل الستخدام التكنولوجيات 

 اآللية.
  :)14() بعنوان "مواقف صحفيي الصحف جتاه صحافة الروبوت" 2018دراسة كيم (  -9

الروبوت،       صحافة  جتاه  الصحفيني  مواقف  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  سعت 
ا    47صحفيني إلى ثالثة أنواع، وأجرت مقابالت صحفية مع  فقسمت الدراسة ال صحفّيً

حوالي   تتجاوز    17من  وسوف  أقوى  الصحافة  يرى  منهم  األول  النوع  كورية،  صحيفة 
عالم   إلى  الروبوتات  إدخال  بشأن  قلق  يوجد  أنه  يرى  الثاني  والنوع  الروبوتات،  قدرات 

السين الثالث  والنوع  الكئيب،  السيناريو  لها  الصحافة وهو  أن الصحافة  املتفائل يرى  اريو 
من  يطوروا  أن  الصحفيني  وعلى  التهديدات،  بعض  توجد  ولكن  قلق،  يوجد  وال  دور 

 مهاراتهم العملية حتى يتجاوزا الروبوتات.  
10- ) كيم  دي  صحافة 2017دراسة  اعتماد  يف  الصحف  شركات  "محددات  بعنوان   (

 : )15(الروبوت" 
محد     حتديد  إلى  الدراسة  هذه  إدخال سعت  يف  الصحف  يف  املسؤولني  كبار  دات 

التحليلي   الهرمي  التسلسل  عملية  استخدمت  وقد  األخبار.  غرف  يف  الروبوت  صحافة 
من   حتليلها  يتعني  التي  البيانات  على  احلصول  ومت  كبار   42كمنهجية،  على  استقصاًء 
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من   ا  24املسؤولني  التجاري  األداء  فإن  للنتائج،  ووفًقا  مختلفة،  صحفية  ملتوقع  شركة 
القصص   لقراءة  األخبار  مستهلكي  واستعداد  الروبوت  صحافة  إدخال  عن  الناجم 
كانت   إذا  فيما  للنظر  املعايير  بني  من  املخاوف  أهم  هي  بالروبوت  املكتوبة  اإلخبارية 
الروبوت أم ال. ومن ناحية أخرى، فإن موقف   شركات الصحف تخطط إلدخال صحافة 

راء اعتبارات أداء األعمال التجارية والتغيرات يف الصحفيني جتاه صحافة الروبوت هو و
احلسابات  غير  الصحف  شركات  يف  القرار  صانعي  أن  وبدا  اخلارجية،  السوق  بيئة 
للتكاليف الغارقة فيما يتعلق بإدخال صحافة الروبوت، وفيما يتعلق بالبدائل، من املرجح  

البشر،   من  الصحفيني  عدد  يف  انخفاًضا  الصحف  شركات  تختار  كتاب  أن  اعتماد  بعد 
 الروبوت كاستراتيجية للتوظيف.

  التعقيب على الدراسات السابقة:
صحافة  مب   واملتعلقة السابقة الدراسات استعراض إطار  يف   عصر  يف  الصحفيني  ستقبل 

االصطناعي، املؤشرات  استخالص أمكن  الذكاء   الدراسة توجبه  يف ساعدت التي  بعض 
  :املؤشرات  هذه ومن احلالية،

 وهو  حيث املنهج املستخدم، من السابقة  الدراسات جميع مع احلالية الدراسة اتفقت  -
  منهج املسح. 

الدراسة - مع  اتفقت  تناولت بعض احلالية  التي  السابقة  صحافة   موضوع الدراسات 
 الروبوت يف املؤسسات الصحفية واإلعالمية املختلفة. 

است - حيث  املستخدمة؛  األداة  حيث  من  الدراسة  هذه  املقابلة  تختلف  أداه  خدمت 
اإلحصائي  التحليل  على  اعتمدت  األخرى  الدراسات  بعض  أن  حني  يف  املتعمقة، 

   ).SPSSباستخدام برنامج (
اختلفت الدراسة احلالية يف عينة البحث؛ حيث مت تطبيق أداة املقابلة املتعمقة لعدد  -

بذل وهو  واألكادمييني،  واإلعالمي  الصحفي  باملجال  املهنية  النخبة  رؤية  من  يضع  ك 
اإلعالميني  مستوى  على  سواء  توجيًها  أكثر  وجعله  مصر،  يف  اإلعالم  إلدارة  كلية 
املتخصصني، أو على مستوى األساتذة األكادمييني باجلامعات املصرية املختلفة، بينما 
غالبية الدراسات التي مت احلصول عليها مت التطبيق على متلقي الرسالة أو اخلدمة، 

كانت   ما  مرحلة  وغالًبا  يف  سواء  املختلفة،  التعليمية  املراحل  يف  الطلبة  من  عينة 
 اجلامعة أو املدارس الثانوية.

آلية صحيحة   - وضع  فكرة  ربط  يف  السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  اختلفت 
ملستقبل الصحفيني يف ظل تطور التكنولوجي امللحوظ؛ وإن تشابهت بدرجة قليلة مع 



                1681 

(كيم   صحافة  2018دراسة  جتاه  الصحف  صحفيي  مواقف  استهدفت  والتي   (
جتاه الصحفيني  مواقف  على  التعرف  خالل  من  وذلك  الروبوت،   الروبوت،  صحافة 

مع   صحفية  مقابالت  وأجرت  أنواع،  ثالثة  إلى  الصحفيني  الدراسة   47فقسمت 
ا من حوالي   صحيفة كورية.  17صحفّيً

عند وضع الباحثة تعريف إجرائي ملفهوم صحافة الروبوت مت وضع رؤية أكثر شموًال  -
صطناعي من تلك النظرة الضيقة للمفاهيم األخرى واقتصارها على تعريف الذكاء اال

واعتبار  الصحفيني،  ودور  مبستقبل  االكتراث  دون  الصحفية،  املؤسسات  داخل 
لذلك  ا،  مستقبلّيً روبوت  عنه  ينوب  أن  وميكن  األخبار،  نقل  وسائل  أحد  الصحفي 
ويرجع  السابقة،  الدراسات  من  شموًال  وأكثر  مختلف  تعريف  على  الباحثة  اعتمدت 

 ذلك إلى عينة الدراسة التي مت اختيارها. 
الذكاء  - تقنيات  تطبيق  أهمية  على  التعرف  إلى  السابقة  الدراسات  معظم  هدفت 

والصني   والهند  أمريكا  مثل  مختلفة  مجتمعات  يف  الصحفي  العمل  يف  االصطناعي 
وإيطاليا وكوريا اجلنوبية، وبعض الدول العربية مثل السعودية واجلزائر ومصر وغير 

للتعرف على اجتاهات الصحفيني   واجلمهور نحو استخدام تقنيات  ذلك، كما هدفت 
الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي، وقد تشابهت هذه الدراسة مع ما هدفت إليه 
للتعرف على اجتاهات  املصرية بشكل خاص؛  الصحف  بالتركيز على  الدراسات  تلك 
الروبوت)   (صحافة  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  تطبيق  نحو  املصريني  الصحفيني 

 فيني. على مستقبل الصح 
اخلاصة   - األهمية  حتديد  يف  السابقة  للدراسات  املعرفية  األطر  من  الباحثة  أفادت 

الدراسات   تلك  قدمت  حيث  الصحفي،  العمل  تطوير  يف  ودوره  االصطناعي  بالذكاء 
ا عن الذكاء االصطناعي.   إطارًا معرفّيً

  أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:  
التي عادت على الباحثة من مراجعتها للدراسات السابقة ميكن رصد أوجه اإلفادة العلمية  

 من حيث الناحية النظرية واملنهجية كما يلي:
 أوًال: من الناحية النظرية: 

عام   -1 وتصور  رؤية  وضع  يف  النظرية  الناحية  من  الدراسات  هذه  من  الباحث  أفاد 
 ملستقبل صحافة الروبوت.  

 د أخرى للدراسة.تعميق جوانب التصور البحثي وإضافة أبعا -2
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التي    -3 واالجنبية  العربية  املراجع  أهم  معرفة  يف  السابقة  الدراسات  من  الباحث  أفاد 
 ميكن االستعانة بها يف الدراسة احلالية.

 ثانًيا: من الناحية املنهجية: 
أفاد الباحث من الدراسات السابقة يف بلورة مشكلة الدراسة مبا يتناسب مع منهجية     -1

 الدراسة. 
املنهج    -2 واختيار  املنهجي  اإلطار  السابقة يف حتديد  الدراسات  نتائج  من  الباحث  أفاد 

 املناسب الذي اعتمدته الدراسة. 
وفروضها،    -3 احلالية  الدراسة  تساؤالت  حتديد  يف  الدراسات  هذه  من  الباحث  أفاد 

 ووضع إطار عام ملا يجب أن تكون عليه الدراسة وما ميكن أن تضيفه. 
ويف إطار البحوث التي تتناول مستقبل الصحفيني يف عصر صحافة    تخدمة:النظرية املس 

الذكاء االصطناعي بالتطبيق على نخبة من اإلعالميني واألكادمييني، مت تناول الدراسة من  
 The:  )4(  النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجياخالل النظرية والنموذج التالي:  

unified theory of )acceptance and use of technology UTAUT( :  
"أوتوت"    تعد منوذج  واستخدامها  التكنولوجيا  لقبول  املوحدة  النظرية    UTAUTهذه 

أولى  من  الصحفية  املؤسسات  مثل  اإلعالم  قطاع  يف  املعلومات  وتقنية  نظم  لدراسة 
تفسير   إلى  النظرية  هذه  تهدف  حيث  املعلومات،  وتقنية  نظم  يف  املستخدمة  النظريات 
السلوكية  النية  النظرية  تستخدم  كما  احلديثة،  الرقمية  التقنيات  استخدام  سلوك 

ه استخدام  يف  لسلوكه  كمؤشر  املتوقع،  للمستخدم  األداء  أن  النظرية  وتقترح  التقنية،  ذه 
أن  كما  االستخدام،  نية  على  مباشر  بشكل  تؤثر  االجتماعي  والتأثير  املتوقع،  واجلهد 
  التسهيالت املتاحة تؤثر مباشرة على سلوك االستخدام جنًبا إلى جنب مع نية االستخدام.  

فيها لتفسير قبول واستخدام نظم    كما يعد منوذج قبول التكنولوجيا من النماذج املوثوقة
املعلومات؛ حيث مت اختباره بشكل واسع على العديد من العينات ذات األحجام واألوضاع  

% من الدراسات التي تناولت وسائل كل من التعليم التقليدي والتعليم  86املختلفة، كما أن  
 ) دافيد  العالم  ويعد  النموذج،  هذا  استخدمت  املؤسسDavisالذاتي  هو  احلقيقي   ) 

، حيث أشار إلى أن عدم قبول املستخدمني للعمل 1989لنموذج قبول التكنولوجيا عام  
ا أمام  جناح هذه النظم، كما أثبت أن   على نظم املعلومات والتكنولوجيا يعتبر عائًقا مهّمً
حتديات   أكبر  من  يعد  تكنولوجيا؟  أي  رفض  أو  قبول  الناس  يختار  ملاذا  وإجابة  فهم 

احتل  الباحثني يف   املاضية  السنوات  ولذلك خالل  والتكنولوجيا،  املعلومات  أنظمة  مجال 
منوذج قبول التكنولوجيا املرتبة األولى بني النماذج التي حتاول تفسير جناح وفشل تقبل 
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ا بشكل واسع ومكثف؛ مما   نظم املعلومات والتكنولوجيا، ومت اختبار ذلك النموذج جتريبّيً
وم بقوته  االعتقاد  إلى  من أدى  وبالرغم  األكادميي،  املجتمع  قبل  من  واعتماده  صداقيته 

جناح ذلك النموذج، فإنه لم يتم االتفاق فيه على املتغيرات اخلارجية التي ميكن أن تؤثر  
دافيد(  جانب  من  املقترحني  الرئيسني  املتغيرين  املتوقعة،  Davis) على  املنفعة  وهما: 

  وسهولة االستخدام.
منوذج   ت  UTAUTويسعى  السن،  إلى  (كالنوع،  الفردية  االختالفات  كانت  إذا  ما  وضيح 

  اخلبرة، طواعية االستخدام) تؤثر على قبول واستخدام التقنية. 
ويتضح لنا ثالث خصائص أساسية للنظرية املوحدة الستخدام وقبول التكنولوجيا، هي:  

تبني  -1 عوامل  تتضمن  والتي  التكنولوجيا،  استخدام  األفراد جتاه  أفعال  األفراد    ردود 
 للتكنولوجيا (كاملتغيرات املستقلة، والنية السلوكية، واالستخدام الفعلي للتكنولوجيا). 

 املتغيرات التابعة.  -2
 اخلصائص الفردية ملستخدمي التكنولوجيا. -3
والنية   االجتماعية،  والعوامل  املتوقع،  املتوقع، واجلهد  األداء  العالقة بني كل من  أن  كما 

تختلف السلوكية    السلوكية،  النية  بني  العالقة  واختالف  واجلنس،  العمر  باختالف 
لالستخدام، وكلٍّ من اجلهد املتوقع والعوامل االجتماعية باختالف اخلبرة؛ كما أن وجود  
االستخدام،  طواعية  باختالف  تختلف  السلوكية  والنية  االجتماعي  التأثير  بني  عالقة 

العمر  وأخيًرا توجد عالقة بني سلوك االستخدام، و التسهيالت املتاحة تختلف باختالف 
 واخلبرة.

"أوتوت     منوذج  يتكون  املستخدم،  وسلوك  السلوكية  النية  إلى  من   UTAUTHوإضافة   "
 )5( أربعة عناصر

: ويقصد به الدرجة التي يعتقد  Performance Expectancy  األداء املتوقع:  . 1
األداء  يف  مكاسب  حتقيق  إلى  يؤدي  سوف  للتقنية  استخدامهم  أن  األفراد 
الفائدة املدركة من استخدام   الوظيفي، وميكن أيًضا أن ينظر إلى هذا باعتباره 
التقنية، وهذا العامل سيكون محورّيًا؛ ألنه إذا كان العاملون يف املجال الصحفي  

يعتق شبكات واإلعالمي  مثل  الرقمية  للتطبيقات  استخدامهم  سهولة  أن  دون 
على   سيساعدهم  وغيرها)  واتساب  وتوتير  بوك  (فيس  االجتماعي  التواصل 
التقليدية،   الوسائل  من  أسرع  بصورة  املعلومات  كنقل  العمل،  يف  أدائهم  حتسني 

 مما تعود بالنفع على أدائهم الوظيفي.  
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الدميوغJeonghye Hanويرى   العوامل  تقبل أن  يف  كبير  دور  لها  رافية 
التكنولوجيا، حيث يعتقد أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي كان هناك حافًزا قوًيّا  
نحو تقبل التكنولوجيا واستخدامها يف العمل اإلعالمي، كما وجد أن اإلناث أكثر  
اإلعالمي  العمل  يف  احلديثة  التكنولوجيا  استخدام  تقبل  على  اعتراًضا 

 والصحفي. 

املتوقع:اجله . 2 التقنية،  Effort Expectancy  د  استخدام  سهولة  به  ويقصد   :
الَذْين يبذالن الستخدام  والوقت  يقارن الصحفيون اجلهد  املثال قد  فعلى سبيل 
التطبيقات الرقمية لتحقيق غرض معني، مقارنة بوسائل أخرى كوسائل اإلعالم 

ا من  مجموعة  تضافر  ضرورة  العنصر  بذلك  ويرتبط  والتي التقليدية،  لعوامل 
تلك   استخدام  يف  والثقة  التكنولوجيا،  استخدام  من  املتوقعة  املتعة  تشمل 

وعزم الصحفيني والعاملني يف مجال   التكنولوجيا يف العمل اإلعالمي، أيًضا اجتاه
 اإلعالم نحو تقبل تلك التكنولوجيا واستخدامها يف مهامهم الوظيفية. 

قصد بها إلى أي مدى يعتقد األفراد  : ويSocial impact  العوامل االجتماعية: . 3
التقنية، ويوضح ذلك ما   أهمية أن اآلخرين يعتقدون أنه ينبغي عليهم استخدام 
واجلمهور   والزمالء  (كالرؤساء  اآلخرون  ر  يقدِّ أن  يتوقعون  الصحفيون  كان  إذا 

أشار   السياق  هذا  ويف  الرقمية،  للتطبيقات  استخدامهم  أن    Hanوغيرهم) 
(العوامل االجتماعي املدركة  ثقة    Perceived Sociability)ة  لها دور كبير يف 

 العاملني يف التكنولوجيا التي يتم استخدامها داخل بيئة العمل.

املتاحة: . 4 اعتقاد  Facilitating Conditions  التسهيالت  مدى  بها  ويقصد   :
الفرد،   لدى  موجودة  التقنية  لدعم  الالزمة  والتقنية  التحتية  البنية  بأن  الفرد 

لم هذا املتغير بتوفر اإلمكانات الالزمة الستخدام التطبيقات الرقمية كتوفر  ويتع
املعرفة وحواسب أو هواتف ذكية، وخدمات إنترنت، أو سماح املؤسسة باستخدام  

 اإلعالم االجتماعي أثناء العمل.

هناك    للنظرية،  األساسية  العناصر  تشكل  والتي  السابقة  األربعة  العوامل  جانب  وإلى 
 عوامل أخرى لها تأثير غير مباشر على النية السلوكية الستخدام التكنولوجيا، وهي: 

  االجتاه نحو استخدام التكنولوجيا: واملقصود به رد فعل املستخدم نحو استخدام
هي: عوامل  أربعة  ويشمل  الداخلية،    النظام،  الدوافع  السلوك،  نحو  (االجتاه 

 التأثير نحو االستخدام، التأثير). 
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 على القدرة  به  ويقصد  النظام:  دون إجناز    كفاءة  النظام  باستخدام  الوظيفة 
 مساعدة اآلخرين. 

   ،القلق: ويقصد به القلق من استخدام النظام نتيجة اخلوف من فقدان املعلومات
 دام النظام.أو الوقوع يف أخطاء عند استخ

 *أوجه اإلفادة من هذه النظرية يف الدراسة: 
سوف متكن النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا الباحثة من تفسير     

اجتاهات الصحفيني املصريني إزاء توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف تطوير  
بًال وتأثيره املضامني الصحفية، مع إمكانية التنبؤ بطبيعة ذلك االستخدام مستق

  على مستقبلهم املهني، وذلك بناء على عدد من املتغيرات، وهي:
وهذا املتغير سيكون محورّيًا يف هذه الدراسة، ألنه إذا كان    متغير األداء املتوقع: -

املصريون الدراسة  -الصحفيون  الذكاء    -عينة  تقنيات  استخدامهم  أن  يعتقدون 
االصطناعي يساعدهم على حتسني مهاراتهم وقدراتهم الصحفية داخل املؤسسة  

إي إلى  يؤدي  قد  األمر  ذلك  فإن  أدائهم؛  وعلى  عليهم  بالنفع  يعود  نية  مبا  جاد 
بتوظيفها يف عملهم   بالفعل  قيامهم  ثم  ومن  التطبيقات،  سلوكية الستخدام هذه 

  الصحفي. 
املتوقع: - اجلهد  املصريني  متغير  الصحفيني  أن  الدراسة  - ويعني  ما    -عينة  إذا 

املادة   لتجميع  التقليدية  الطرق  يف  املتوقع  واجلهد  والوقت  التكلفة  بني  قارنوا 
وتصحيحها   وكتابتها  يف  الصحفية  املتوقع  واجلهد  والوقت  والتكلفة  وإخراجها، 

هذه   توفير  مدى  تبني  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  خالل  من  الصحفي  العمل 
التطبيقات للتكلفة والوقت واجلهد، إلى جانب سهولة استخدام الوسائل املتاحة،  
العوامل   هذه  كل  األداء،  والسرعة يف  اللغوية،  األخطاء  اكتشاف  وسهولة  والدقة 

 عدهم على أخذ نية التطبيق الفعلي لتلك التقنيات. تسا
وميكن توضيح ذلك املتغير بأنه إذا كان الصحفيون    متغير العوامل االجتماعية: -

اآلخرين أن  يتوقعون  الدراسة  الصحفية    -عينة  باملؤسسة  والعاملني  الدولة  مثل 
قنيات؛  على قدر كبير من االستعداد لتوظيف مثل هذه الت  -من زمالئهم واإلدارة

  رمبا يكون له تأثير على طبيعة ومدى استخدامهم لها يف العمل الصحفي. 
املتاحة: - التسهيالت  الالزمة    متغير  املختلفة  اإلمكانات  توفير  ويتوقف على مدى 

العمل  يف  االصطناعي  الذكاء  لتقنيات  الدراسة  عينة  الصحفيني  الستخدام 
بالثراء اخلاصة  الصحفية  املضامني  وتطوير  توفير    الصحفي،  مثل  املعلوماتي 
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الذكاء  توظيف  وإمكانات  متطورة،  حاسوبية  أنظمة  من  املادية  اإلمكانات 
إدارة   على  القائمة  املستنيرة  والعقلية  مستمرة،  تدريبية  ودورات  االصطناعي، 

 املؤسسات.
 حتديد بناء الدراسة، والفروض، والتساؤالت، وكذلك أداة جمع البيانات. -

 :  مشــكلة الدراســــة
تكنولوجيا   فرضتها  التي  التحوالت  أن  يف  رئيس  بشكل  تتركز  الدراسة  مشكلة 

ما أدت إلى تطورات كبيرة وجوهرية    رالذكاء االصطناعي يف غرف األخبار بقد
ملستقبل  ا  حقيقّيً تهديًدا  متثل  أصبحت  ما  بقدر  األداء  كفاءة  مستوى  على 
العمل   فرص  تقليل  من  املخاوف  تصاعد  ظل  يف  املهنة،  ومستقبل  الصحفيني 
ال  الذي  األمر  وهو  اإلبداعي،  والطابع  اإلنساني  احلس  وغياب  األداء  وتنميط 

ذاتها؛ األمر  يشكل خطورة على مستقبل   املهنة  الصحفيني فقط، وإمنا مستقبل 
البيئة  مع  للتأقلم  مهاراتهم  تطوير  على  العمل  الصحفيني  على  يحتم  الذي 

ومن املحتمل أن اجلديدة، ليس فقط على مستوى الشكل؛ وإمنا املحتوى أيًضا،  
وطرق  اإلعالمية  املؤسسات  بنية  يف  كبيرة  حتوالت  إلى  الروبوت  صحافة  تقود 

مستقبل  عملها ما  التساؤالت:  هذه  عن  اإلجابة  إلى  الدراسة  هذه  تسعى  لذا    ،
االصطناعي   الذكاء  تقنيات  ستقضي  هل  الروبوت؟  ظل صحافة  يف  الصحفيني 
املؤسسات  تتخلي  ثم  ومن  اإلعالم  صناعة  يف  البشري  العنصر  وجود  على 
وهل  الصحفي؟  زميله  مكان  الروبوت  ويحل  البشري؟  العنصر  عن  الصحفية 

 ت املؤسسات الصحفية لصحافة الروبوت؟ استعد
  أهمية الدراسة:

  تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي:   
لوحظ يف الفترة األخيرة قيام املؤسسات الصحفية بتطوير أنظمتها وبنيتها األساسية  -

  باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي.
ديثة يف مجال تنبع أهمية الدراسة من إلقاء الضوء على أحد املوضوعات الهامة واحل -

تستطيع  حتى  الصحافة؛  يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  وهو  اإلعالم، 
 املؤسسات الصحفية املنافسة القوية مع املؤسسات الصحفية العربية والعاملية. 

 إلقاء الضوء على أثر استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي على الصحفيني.   -
يف - أجريت  التي  اإلعالمية  الدراسات  من  قلة  الرغم  على  املجال،  هذا  يف  مصر   

 اخلطوات الرائدة التي تتخذها البلدان العربية يف هذا املجال خاصة اإلمارات.
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  أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة احلالية إلى حتقيق هدف رئيس وهو "وضع تصور ملستقبل الصحفيني يف  

الروبوت   (صحافة  االصطناعي"  الذكاء  تقنية  أهداف  عصر  عدة  يندرج حتته  منوذًجا)، 
  فرعية وهي: 

يف   -1 االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  توظيف  واقع  وتفسير  وتوصيف  رصد 
  املؤسسات الصحفية املصرية. 

الذكاء   -2 تطبيقات  من  اإلفادة  دون  حتيل  التي  املعوقات  أهم  وتفسير  حتليل 
 االصطناعي يف املؤسسات الصحفية املصرية. 

 رصد وتفسير واقع مستقبل الصحفيني يف ظل صحافة الروبوت.    -3
رصد وحتليل مدى استعداد املؤسسات الصحفية للتعامل مع الروبوت يف كتابة    -4

 وحترير وصياغة األخبار؟
 : ـــــــاؤالت الدراســةتسـ

املحاور         مختلف  رئيس يف  تساؤل  على  اإلجابة  محاولة  الدراسة يف  تساؤالت  تتمثل 
الواردة فيها، وهو: ما مستقبل الصحفيني يف عصر صحافة الذكاء االصطناعي؟ ويتفرع  

  منه عدة تساؤالت فرعية، وهي:
وتات يف الصحافة كبديل عن  ما السيناريوهات املتوقعة مستقبًال من استخدام الروب  -

  الصحفي؟ 
 هل الصحافة تستبدل الصحفي ويحل محله الروبوت؟   -
ميتلكه  - الذي  واالبتكار  واإلبداع  والفني  الصحفي  احلس  الروبوتات  ستمتلك  هل 

 الصحفي؟  
 هل سيلقي الذكاء االصطناعي بظالله على طبيعة العمل الصحفي؟  -
الروبوت يف كتابة وحترير وصياغة    ما مدى استعداد املؤسسات الصحفية للتعامل مع -

 األخبار؟
الصناعي  - الذكاء  تقنيات  استخدام  الصحفية يف  املؤسسات  تواجه  التي  املعوقات  ما 

 احلديثة؟ 
 ما مدى تطبيق النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا على الصحفيني؟  -
 ما األداء املتوقع من استخدامهم تقنية الذكاء الصناعي يف الصحافة؟  -
  ما اجلهد املتوقع من سهولة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي؟  -
  ما العوامل االجتماعية التي تدفع الستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي؟ -
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 ما عوامل القلق من استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف الصحافة؟   -
 اإلطار املنهجي للدراسة وإجراءاتها: 

    نوع الدراسة ومنهجها:  -أ
هو    املستقبلية:  الدراسات  أمناط  من  األول  النمط  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 

، ويهدف أساًسا إلى Exploratory Typeالنمط االستطالعي أو االستكشايف  
استكشاف صورة املستقبل املتوقع أو املحتمل، أو املستقبل املمكن حتقيقه، حيث  

املحتمل املستقبل  إلى استكشاف صورة  الدراسة  الروبوت،    تسعى هذه  لصحافة 
استعداد  مدى  عن  والكشف  الروبوت،  صحافة  ظل  يف  الصحفيني  ومستقبل 
األخبار،   وصياغة  وحترير  كتابة  يف  الروبوت  مع  للتعامل  الصحفية  املؤسسات 
املسارات   على  والتداعيات  النتائج  استطالع  على  املستقبلية  الدراسات  وتساعد 

 املستقبلية.
  املنهج االستشرايف:  -ب
الستشراف هو فرع من فروع علم املستقبل الذي يهدف إلى رسم صورة تقديرية  منهج ا   

محتملة للمستقبل خللق الوعي حول حتدياته، عن طريق وضع صورة تقديرية بناء على  
يف  اخلبراء  من  نخبة  مع  متخصصة  مقابالت  إجراء  لذلك مت  واملختصني،  اخلبراء  آراء 

للصحافة الراهن  الوضع  لرصد  اإلعالم؛  الروبوت،    مجال  صحافة  ظل  يف  ومستقبلها 
ومعرفة كيف سيكون مستقبل الصحفيني يف عصر صحافة الذكاء االصطناعي (الروبوت  

 منوذًجا)؟  
  أدوات جمع البيانات:   - ج
الدراسة بشكل رئيس علي   ويعتمد   اعتمدت  دلفي: وهو أسلوب حدسي منظم،  أسلوب 

املعلومات من عدة أشخاص من ذوي على مشاركة جماعية للتنبؤ باملستقبل، ويستخلص  
الكفاءة من غير أن يقع أحدهم حتت التأثيرات التي حتول بينه وبني إبداء الرأي بحرية  

 وموضوعية، وذلك باستخدام األدوات التالية:
 املتعمقة الذكاء  *املقابلة  تقنية  عصر  يف  الصحفيني  مستقبل  هو  الدراسة  موضوع  أن   :

ذًجا)، وبالتالي فإن ذلك يفرض على الباحثة االعتماد االصطناعي (صحافة الروبوت منو
 

وقد مت عرض استمارة املقابلة على عدد من املحكمني * لقياس صدقها وقدرتها على اإلجابة عن تساؤالت البحث، ومت تطبيق   *
ا بأسلوب املقابلة الشخصية:   االستمارة ميدانّيً

  اإلذاعة والتليفزيون جامعة القاهرة. أ. د/ أشرف جالل                       أستاذ 
  أستاذ اإلذاعة والتليفزيون جامعة جنوب الوادي.                         أ. د/ هاله نوفل 

  أ. د/ محرز غالي                       أستاذ الصحافة كلية اإلعالم جامعة القاهرة. 
  ة القاهرة.أ. د/ هناء فاروق                      أستاذ الصحافة جامع 
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املتعمقة   املقـابلة  أداة  الكيفي In-Depth Interviewعلى  البحث  أدوات  فأكثر   :
أو املقابالت املتعمقة، وتتم    semi- structuredاستخداًما هي املقابالت شبه املقننة  

التي يريد إجابة عليها، ولكنه    املقابالت املتعمقة عندما يكون الباحث على علم باألسئلة
املقابالت   على  أطلق  لذلك  التفاعل،  من  يضعف  ال  حتى  األسئلة  تقنني  يف  يرغب  ال 

وهو بالفعل جهد    conversation with a purposeاملتعمقة اسم "احلديث بهدف"  
تضافري بني الباحثة واملشارك، فكما أن هناك أسئلة، هناك أيًضا إجابات، ولكن املقابلة  

لتوليد ا عملية  تصبح  املقابلة  بل  فحسب؛  البيانات  جلمع  وسيلة  مجرد  ليست  ملتعمقة 
البيانات بسبب هذا التفاعل بني الباحثة واملشاركني، لذلك مت إجراء مقابالت متخصصة  
الراهن للصحافة ومستقبلها يف   مع نخبة من اخلبراء يف مجال اإلعالم؛ لرصد الوضع 

 ظل صحافة الروبوت.  
 صحافة  هاتالسيناريو ظل  يف  الصحافة  ملستقبل  املتوقعة  السيناريوهات  كتابة  مت   :

مستقبلية  املتماسكة ألوضاع  االفتراضات  من  عبارة عن مجموعة  فالسيناريو  الروبوت، 
 محتملة الوقوع، ومن أهم السيناريوهات املستقبلية التي مت االعتماد عليها: 

رار الوضع الراهن وما به من تفاؤل السيناريو االجتاهي (املرجعي): وهو يتعلق باستم -
 أو تشاؤم مع العجز على التغيير.

السيناريو اإلصالحي (متفائل): وهو يتعلق بإدخال بعض اإلصالحات بقصد الوصول   -
األهداف  من  أدنى  حد  إجناز  أجل  من  أكثر  انسجام  نحو  احلالية  باالجتاهات 

 التفاؤلية.
النظام عن االستمرار أو فقدانه على   سيناريو االنهيار: (التشاؤمي): وهو ميثل عجز  -

 االستثمار. 
 احلدود الزمنية للدراسة:  -ج

حددت الباحثة اإلطار الزمني للدراسة خالل العشر سنوات القادمة؛ مبا يتيح إمكانية     
 التنبؤ بالسيناريوهات املتوقعة لهذه الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتها:  -د
  30قامت الباحثة بعمل مقابالت على عينة من الصحفيني واإلعالميني بلغ قوامها (    

املتاحة،  العينة  وهي  الدراسة،    مفردة)  يف  االشتراك  الباحثني  قبول  خالل  من  وذلك 

 
  أ. د/ حلمي محسب                    أستاذ اإلعالم اإللكتروني جامعة جنوب الوادي. 

  أ. م. د/ سماح املحمدي               أستاذ الصحافة املساعد جامعة القاهرة. 
  أ. م. د/ محمد عمارة                  أستاذ اإلذاعة والتليفزيون املساعد جامعة جنوب الوادي.
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لتفسير النتائج؛ نظًرا ملا يتيح املنهج الكيفي من احلصول على املعلومات املتعمقة واملعاني  
الكمي،  واملنهج  االستقصاء  صحيفة  خالل  من  عليها  احلصول  يصعب  والتي  الغامضة 

ة مع بعض اخلبراء والقائمني على  ووظفت الباحثة تلك األداة يف إجراء عدة لقاءات مركز
اإلعالم؛  وأساتذة  اإلعالميني  من  وعدد  املختلفة،  املصرية  اإلعالمية  السياسات  وضع 
الختبار وحتكيم مفهوم وإطار الدراسة املعنية، ذلك بجانب الرجوع إليهم يف جمع وحصر  

 املعلومات املطلوبة. 
 أسـباب اختيار عينة الدراسة: -ه

من أهم        قدر  أكبر  والتي حتمل  العينة  تلك  اختيار  إلى  الباحثة  دفعت  التي  األسباب 
بأكمله،   املجتمع  على  الدراسة  نتائج  لتعميم  وذلك  منه؛  املسحوبة  للمجتمع  التمثيل  دقة 

  : وذلك لألسباب التالية
بالعمل الصحفي  - الذكاء االصطناعي  بتقنيات  إملامهم  طبيعة عمل اإلعالميني ومدى 

 خاصة ما يسمى بصحافة الروبوت. ومشكالته، 
أو  - اإلعالم،  مجال  يف  العاملني  سواء  اختيارهم  مت  الذين  اإلعالميني  فئة  تعتبر 

أو  اإلعالم،  املستقبلية يف مجال  السياسات  بوضع  اطالع  األكادمييني على  األساتذة 
 تدريس التخطيط إلدارة اإلعالم املستقبلي. 

الباحثة ألهمية دور اإلعالم يف احل - التطور إدراك  فاظ على مستقبل الصحفيني من 
 التكنولوجي املتزايد. 

الروبوت،   - مفهوم صحافة  معرفة  الدراسة  على تتيح  اإلعالميني  من خالل  والتعرف 
الذكاء االصطناعي،   تقنيات  اإلعالمي يف ظل  تواجه مستقبلهم  التي  التحديات  أهم 

 ومن ثم معاجلتها. 
 :التعريفات اإلجرائية للدراسة

البحث       مراحل  استخدامها خالل  تكرر  املصطلحات  من  مجموعة  على  الدراسة  اشتملت 
البداية، الجتناب أي لبس يف املعني أو غموض يف   الباحثة توضيحها من  املتوالية، وقد رأت 

  :وهذه املصطلحات هي الفهم،  
البشري يف أداء : هو الذكاء املستخدم يف األنظمة التي حتاكي الذكاء الذكاء االصطناعي  -أ

  املهام، والتي ميكنها أن تطور من نفسها استناًدا إلى املعلومات التي تقوم بجمعها. 
الروبوت   -ب للعنصر  صحافة  بديًال  الروبوت  استخدام  على  تعتمد  التي  الصحافة  هي   :

املراسل   عن  بديًال  والصورة  بالصوت  بنقله  ليقوم  احلدث  مكان  يف  وزرعه  البشري، 
ناطق احلروب واحلرائق والكوارث، مما يزيد من هاجس القضاء الصحفي، خاصة يف م
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املجتمع   يف  الراسخة  والقواعد  الثوابت  من  الكثير  وتغيير  البشر،  على صحافة  املحتمل 
 العاملي.

  نتائج الدراسة: 
على      باالعتماد  واألكادمييني  اإلعالميني  من  مجموعة  مع  مقابالت  الباحثة  أجرت 

التي رسمت مستقبل الصحفيني يف عصر صحافة الروبوت،  مجموعة من السيناريوهات  
وكشفت نتائج التحليل الكيفي باستخدام أسلوب املقابلة عن مجموعة من النتائج، أهمها  

  ما يلي: 
  : وأشارت نتائج املقابلة ملجموعة من املتخصصني إلى عدة نتائج، من أهمها

الصحافة، وميكن أن يثبت قبل بأنه يجب أال يلحق الروبوت الصحفي أي ضرر مبهنة   -
الناشرين   أن  املؤكد  ومن  والتخصيص،  التحرير  أمتتة  بني  جًدا  فعال  أنه  شيء  كل 
وهي  الرئيسة  احلالية  مشكلتهم  على  لإلجابة  الرابحة  األوراق  جميع  على  يتوفرون 

 حتقيق الدخل من املحتوى. 
الصحفية   إن غياب اخلصائص البشرية يف الروبوت الصحفي هي التي تدفع الفرق -

لتعيني موضوعات ميكن أن نصفها بأنها واقعية بالنسبة لكتاب الروبوت. يتعلق األمر  
وصفات   عن  حتى  أو  السياسية  االنتخابات  نتائج  أو  الرياضية  النتائج  عن  مبقال 
الطبخ. يتحقق ذلك عادة يف احلاالت التي يتعلق األمر فيها بتجميع بسيط للحقائق 

 املعلومات من دون احلاجة إلى حتليل. أو األرقام كافًيا إلنتاج
روبوت   - من  كمثال  أفضل  هو  ما  هناك  ليس  أنه  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت 

واستخدمته  طورته  الذي  الصنع"  "املحلي  االصطناعي  الذكاء  حيث  هيليوغراف؛ 
أو  السياسة  مثل  مواضيع  حول  الرئيسة  األحداث  لتغطية  بوست  واشنطن  صحيفة 

مقالة دون   800الذكاء االصطناعي قد كتب بالفعل أكثر من  الرياضة، ويبدو أن هذا  
أن تتطلب بالضرورة تدخل أي إنسان صحفي. هذا هو املثال األسمى ملقال رياضي 

 كتبه ونشره آلًيا محرر هيليوغراف.
تستطيع  - عندما  الصحافة  مستقبل  بشأن  بالقلق  الدراسة  عينة  تشعر  الواقع  يف 

امل  "نفس"  ألداء  التدخل  عالمتي الروبوتات  بني  هنا  "نفس"  كلمة  وضعت  وإذا   . هام 
الصحفي  ينجزه  ما  بالقلم  ينجز  أن  للروبوت  ميكن  ال  أنه  يعني  فهذا  التنصيص 
البشري. يف احلقيقة إن الصحفي وحده قادر على إعطاء بعد إنساني لنقل املشاعر  

على   يف مقال ال ميكن للذكاء االصطناعي فهمه، حتى لو كان يف بعض األحيان قادرًا
 نسخ هذا األسلوب (بشكل أكثر أو أقل فعالية).
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النادر ما سنجد مستقبًال إنسان يظهر على الشاشة   - أشارت عينة الدراسة بأنه من 
للتطور   نتيجة  الروبوتات  من  عدد  وسط  وكضيف شرف  املحدودة،  املهام  لبعض  إال 

 املذهل يف عصر الذكاء االصطناعي.   
أن   - إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  احلديثة  كما  التقنيات  على  تعتمد  املصرية  الصحف 

والنشر   واإلخراج  والتحرير  اجلمع  عمليات  يف  الصحفي  العمل  يف  والتكنولوجية 
بدرجة كبيرة، وقد متثلت أهم مجاالت االستخدام يف جمع املادة الصحفية وحتريرها 
للطباعة   استعداًدا  الصحفي  واإلخراج  بها،  اخلاص  واجلرافيك  الرسوم  وإنتاج 

  النشر، وجاء ذلك خاصة يف الصحف اخلاصة والقومية.و
التطبيقات   - يف حني أشارت نتائج الدراسة إلى أن الصحف املصرية تقوم باستخدام 

املتطورة ألنظمة الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي؛ يف ظل بعض املعوقات التي  
  تعوق استخدام هذه التقنيات املتطورة يف العمل الصحفي ومنها:   

العمل الصحفي هو "عدم وجود أشخاص  -أ الذكاء االصطناعي يف  استخدام تطبيقات 
املتمثلة يف عدم وجود   البشرية  املعوقات  أن  أي  مدربني على استخدامها واإلفادة منها"؛ 
تلك   حداثة  إلى  ذلك  ويرجع  له؛  األمثل  االستخدام  يعوق  ما  أهم  هي  املدربة  العناصر 

وهو ما يؤكد على ضرورة عمل دورات تدريبية خاصة    التطبيقات من وجهة نظر الباحثة،
  للعاملني باملؤسسات الصحفية واإلعالمية.  

عدم التوصل إلى مفهوم محدد لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، والوقوف على مدى   -ب
  جدواه يف العمل الصحفي. 

استخدام   -ت أمام  كبيًرا  عائًقا  تقف  منها  اإلفادة  دون  حتول  التي  املادية  املعوقات 
  تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي.  

التكنولوجيا على الصحفيني بعدة نتائج،   النظرية املوحدة لقبول واستخدام  جاء تطبيق 
  من أهمها: 

املؤ  - بها  تتميز  التي  الفائقة"  "السرعة  االعتماد على  جاءت  عند  األخبار  نشر  سسة يف 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي " يف بداية أراء العينة  بخصوص أسباب اعتماد املؤسسات 
فقد  الصحفية؛  املضامني  تطوير  يف  االصطناعي  الذكاء  لتقنيات  لها  التابعني  الصحفية 

قنيات هي ما جعلت  أشارت عينة  الدراسة إلى أن السرعة الفائقة التي تتميز بها تلك الت
أكثر   من  تعد  السرعة  أن  يذكر  الشكل،  بهذا  عليها  باالعتماد  تقوم  الصحفية  املؤسسة 
املميزات التي تتميز بها تقنيات الذكاء االصطناعي ليس فقط يف جمع البيانات واألخبار، 
وإمنا أيًضا يف تصحيح األخطاء واإلخراج والنشر وكذلك التوزيع، وهو تأكيد ملا توصلت  
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(إ دراسة  (    Santosh Kumar(   2020ليه   Nicholas  2019ودراسة 
Diakopoulos ميزات أهم  إحدى  تعد  الفائقة  السرعة  أن  كالهما  أشارت  حيث   (

تقنيات الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي، يليها "التطور الهائل الذي حدث يف مجال 
من   املؤسسة  ميكن  والذي  االتصال؛  املؤسسات تكنولوجيا  من  نظرائها  مع  املنافسة 

اإلعالمية"، ويف الترتيب الثالث يأتي سبب "ألن املحتوى القائم على استخدام تكنولوجيا 
  الذكاء االصطناعي يتميز مبستوى عال من اجلودة". 

بالذكاء   - اخلاصة  التطبيقات  استخدام  مستوى  عن  املبحوثني"  "اجتاهات  جاءت 
ما، ولعل هذه النتيجة تفسر أن الصحف املصرية قد   االصطناعي أنهم راضون إلى حد

قطعت شوًطا كبيًرا نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بشكل يبدو مرضي إلى حد  
%؛ مما يدل على أن الصحف املصرية لم تقم  100ما، غير أن مدة الرضا لم يكن بنسبة  

ل املطلوب، والذي يكون  حتى اآلن باالستخدام األمثل لتقنيات الذكاء االصطناعي بالشك
  فيه العاملون راضني بشكل جيد.

جاءت "عوامل القلق" إن الذكاء االصطناعي قد يقوم بتقدمي معلومات غير دقيقة إذا    -
حدث خلل بالنظام، خاصة وإن كان املسؤول عن ذلك ال ميتلك اخلبرة. حيث ترى العينة  

يق عناصر غير مدربة؛ فإنه  أن التطبيق إذا ما مت برمجته بشكل غير صحيح أو عن طر
سوف يؤدي بالتأكيد إلى خلل وتقدمي معلومات غير صحيحة، وهذا على عكس ما أشارت  

) والتي أشارت إلى أن استخدام الذكاء االصطناعي Susan Leave 2020إليه دراسة ( 
قد مكَّنهم من التعرف على التحيزات واإلشاعات التي كانت تطلق على املرشحات اإلناث  

% منهم أن السبب للقلق من تطبيق الذكاء 11.2النتخابات السياسية، وأشارت نسبة  يف ا
االصطناعي بالعمل الصحفي يكمن يف أن "هناك بعض العناصر غير املدربة لتطبيق هذه 
التكنولوجيا؛ مما سيجعل املؤسسة تستغني عن معظم العاملني بها، وقد أشار املبحوثون  

ء االصطناعي تتمثل يف استخدامها يف التحرير الصحفي  أن أول مجاالت استخدام الذكا
استحداث  من  التطبيقات  هذه  متكن  حيث  الكتابة،  يف  تقليدية  غير  قوالب  واستخدام 
الكتابة   يف  بها  االستعانة  يتم  التي  التقليدية  بالقوالب  باملقارنة  وحديثة،  متطورة  قوالب 

  الصحفية. 
"بالعوامل  - يتعلق  فيما  الدراسة  عينة  الذكاء    أشارت  توظيف  أن  إلى  االجتماعية" 

يتوقف   حيث  الصحفي،  بالعمل  املمارسني  من  املستمر  التدريب  إلى  يحتاج  االصطناعي 
الصحفية   املضامني  لتطوير  االصطناعي  الذكاء  لتوظيف  الصحفي  من  املطلوب  اجلهد 

  على اخلبرة بالتكنولوجيا والعمر بالنسبة للصحفيني. 
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ي  - فيما  الدراسة  نتائج  لتوظيف  أشارت  العينة  أفراد  أمام  املتاحة"  "بالتسهيالت  تعلق 
الذكاء االصطناعي يف مؤسساتهم الصحفية؛ فقد جاءت "الفوائد املتوقعة من استخدام 
الذكاء االصطناعي يجعل اجلهد املتوقع من جانب الصحفيني أمًرا يسيًرا"، وهو ما يتفق  

) دراسة  (Santosh Kumar  2020مع  ودراسة   (2019  Braghieri, Marco  (
يف   منها  اإلفادة  الصحافة  ملجال  ميكن  التي  الكبيرة  الفائدة  إلى  جميعها  أشارت  حيث 

  استخدام الذكاء االصطناعي داخل املؤسسة.
_ وجاءت نتائج سناريوهات الدراسة متنبئة بالوضع املستقبلي الذي نقوم بدراسته وهو  

ناريو سيناريو استطالعًيا يكون السيفحينها  وصف مستقبلي ممكن أو محتمل احلدوث،  
Exploratory ؛ أي أننا نبدأ من املعطيات واالجتاهات العامة القائمة فعًال، يف محاولة

الستطالع ما ميكن أن تؤدي إليه األحداث أو التصرفات املحتملة واملمكنة من تطورات يف  
لبلوغها. وهن  أو أهداف محددة نسعى  التزام مسبق بصورة  ا ميكن  املستقبل، وذلك دون 

ويثري   البدائل  أو  االحتماالت  من  كبير  لعدد  الفرصة  يتيح  السيناريو  هذا  إن  القول 
سيناريوهات  أحياًنا  السيناريوهات  من  النوع  هذا  مثل  على  نطلق  يجعلنا  مما  النقاش، 

  ، وجاءت أهم النتائج كما يلي: forward Scenariosمتوجهة لألمام 
  السيناريو األول: -1
شاهدات فعلية تتعلق باألوضاع االقتصادية واالجتماعية التكنولوجية حقائق وم  الوقائع:  -

املتنبئ   املغايرة  السائدة واالجتاهات  العامة  واملؤثرات اخلارجية، واالجتاهات  والسياسية 
بحدوثها، حيث تذهب آراء بعض املختصني بأن الروبوتات ال تزال تواجه قصورًا يجعلها  

الفو وفهم  التمييز  على  قادرة  مقدرة  غير  بنفس  السطور  بني  ما  قراءة  أو  البسيطة،  ارق 
عينة   أشارت  كما  البشر،  محل  قريًبا  حتل  أن  املستبعد  فمن  لذلك  املتمرس،  الصحفي 
اإلخبارية   إداراتها  الروبوت يف  لتوظيف  الصحفية  املؤسسات  إلى عدم جاهزية  الدراسة 

االستثمار يف هذه التقنية،  املختلفة، وعدم تبني هذه األنظمة لعدم وجود التمويل الكايف و
سيطرة   من  الرغم  على  التقنية،  هذه  مثل  تراجع  إلى  يؤدي  كبير  اقتصادي  حتٍد  فهناك 
حقل   يف  العاملون  يزال  ال  لكن  األخرى،  والصناعات  املهن  من  العديد  على  الروبوتات 

 الصحافة يف جميع أنحاء العالم يشعرون بدرجة عالية من األمان الوظيفي.
الفا  - األحداث سواء علةالقوى  األثر يف تشكيل  أكبر  الرسمية صاحبة  القوى  : هنا هي 

على   والوقوف  سلوكها،  وحتليل  القوى،  هذه  حتديد  ويعتبر  الفعل.  برد  أو  بالفعل 
أو   إمكانات  من  متلكه  ما  وحتديد  للمستقبل،  استراتيجياتها  أو  وخططها  مشروعاتها، 

أبعاد   أكثر  من  واقع،  إلى  مشروعاتها  لتحويل  أهمية،  وسائل  السيناريو  بناء  عناصر  أو 



                1695 

حيث سيتوقف مستقبل الصحفي عن البحث عن أحداث ليغطيها خبرّيًا بشكل تقليدي، 
تغطيته  عن  التقنيات  تعجز  عما  البحث  سيحاولون  نظرهم  وجهة  من  الصحفيني  ولكن 
وفهمه والوصول له من القصص واملحتويات اإلعالمية، ولذلك لن متوت الصحافة، ولكن 

مالمحها قليًال، وسيكون عمل الصحفيني أكثر عمًقا وجودة مما كان عليه، مما    ستتغير
العالم  حول  الصحافة  تفقد  أال  ويفترض  القطاع،  هذا  العامل يف  اإلنسان  كفاءة  سيرفع 

  تنوعها ودخول الروبوت للمجال الصحفي للتعايش.
يبتكره اإلنسان : وأشارت عينة الدراسة أن أي شيء  وصف مسار أو مسارات مستقبلية  -  

على   عكسها  الصعوبة  من  رمبا  مزايا  له  اإلنسان  الن  اإلنسان،  على  يتفوق  أن  ميكن  ال 
التكنولوجيا  مهما تطورت  االعالمية  املهام  تنفيذ  لإلنسان يف  الروبوت، وستبقى احلاجة 
درجة   كانت  مهما  عليها  ويتفوق  الروبوتات  ينافس  أن  على  قادر  فاإلنسان  اخلوارزمية، 

املؤسسات   تطورها، وستلجأ  مثالية،  تكون  لن  الصحفية  الصناعة  على  هيمنته  ولكن 
 الصحفية للضبط وسن القوانني والتشريعات املناسبة لصحافة الروبوت.

 السيناريو الثاني: -2
الفترة    :Eventsاألحداث    -     خالل  فيها  التحكم  ميكن  ال  مقصودة  غير  وقائع  وهي 

ا مثل  السيناريو؛  يغطيها  التي  الطبيعية، الزمنية  والكوارث  املناخية،  أو  اجلوية  لظروف 
واالكتشافات التكنولوجية وبخاصة يف املجتمعات غير املنتجة للعلم والتكنولوجيا. وعموًما 
فاألحداث عبارة عن متغيرات خارجية عن عملية بناء السيناريوهات. حيث أكدت نتائج  

والصحف مييزه،  مبا  اإلنسان  الصحفي  سيحتفظ  بأن  مييزه، الدراسة  مبا  اآللي  ي 
األمر  يتعلق  عندما  واردة  االحتماالت  كل  اإلعالم،  مظلة  حتت  مًعا  االثنان  وسيتعايش 
تفتقر   أن  أو أحدها، وهو  بالفعل  التنافسية  ترتفع اجلودة وتزداد  الروبوت، قد  بصحافة 
أو  بياني  سرد  مجرد  وتصبح  واإلنساني،  العاطفي  طابعها  إلى  الصحفية  القصص 

نتيجة الروبوت    إحصائي  بعمل  البشر  يكتفي  قد  يدري  من  ولكن  الروبوت،  استخدام 
ا.   صحفّيً

ومتثل التغيرات املقصودة يف الظواهر الداخلة يف السيناريوهات،    :Actionsالتصرفات    -
أمثلتها   ومن  السيناريو؛  كاتب  لتصورات  أو  بشأنها،  قرار  التخاذ  تخضع  فهي  ثم  ومن 

لتنظيم االجتماعي، حيث جاءت مؤشرات مقلقة تشير  التغيير يف الهيكل االقتصادي، أو ا
إلى منافسته، ومن دعم   الرقمية من خدمة اإلنسان  والثورة  الذكاء الصناعي  انتقال  إلى 
قدراته ومهاراته البشرية إلى االستغناء متاًما عنه، وآخر ما كان يتصّوره املؤمنون بقيمة  

ا القدرات  ومتكني  املعلومات  وتقنية  اإلنترنت  اإلبداع ثورة  من  املزيد  أجل  من  لبشرية 
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داهًما،  يكون  قد  خطر  إلى  الصناعي  الذكاء  يتحول  أن  هو  البشري  والتفوق  اإلنساني 
  وتهديد رمبا هو قادم. 

على   القدرة  الصحفيني  أفقد  الهائل  وتدفقها  املذهل  املعلومات  كم  أن  الدراسة  أكدت 
املسيط هم  الصحفيون  يعد  لم  "ببساطة  والتحليل.  املحددون املتابعة  املهيمنون  رون 

قبل   يحدث  كان  وما  الوضع متاًما،  تغير  واملعلوماتية".  اخلبرية  املجتمعات   30ألولويات 
عاًما حيث يستيقظ الصحفيون من نومهم ليحددوا أولويات العمل ومسارات البحث عن  

  األخبار، ومن ثم حتديد وتوجيه الرأي العام، لم يعد موجوًدا".
العينة   الدعم  وأشارت  التعليم وتوفير  بابتكار طرق جديدة يف  إلى أن هذا لن يحدث إال 

املستمر من أولي األمر، مع توفير شبكات أمان وقدر أكبر من سعة الصدر أمام تطوير  
  النظم واألساليب املتبعة بشكل يوائم متطلبات العالم اجلديد.

املشهد  - احلكومي"،  فوضى  "اإلعالم  كفة  وترجيح  املشهد،  فوضى  التي :  الكفة  وهي 
حيث   الرقمية  الثورة  شمس  بزوغ  أوائل  يف  والهجوم  االنتقاد  من  للكثير  تعرضت 
اإلتاحة بال حدود أو قيود، حتدث عنها          الذي اعترف بأن أسماء الكيانات  
إلى  باالنتقال  مطالًبا  والبيروقراطية،  املركزية  وطأة  ترزح حتت  "الربعية"  اإلعالمية 

س االكتفاء بالكالم ملن يرغب يف استقطاب املتلقي.  بالطبع وصف  مرحلة الفعل، ولي
واملزيفة  الوهمية  احلسابات  عكس  "الشفافية"،  بـ  احلكومية  اإلعالمية  املؤسسات 
املنتشرة باملاليني على منصات التواصل االجتماعي؛ حيث اإلشاعات واألخبار الكاذبة  

هي صراع فكري بحكم كونها أكثر  بال ضابط أو رابط، "ال سيما أن احلروب احلديثة  
  فعالية وأقل كلفة مقارنة بالصراعات العسكرية". 

  السيناريو الثالث: -3
الواقعية:   - املوضوعات  مع  والتعامل  الروبوتية  فالذكاء  الصحافة  تعريفه  من  انطالًقا 

املعقدة  الصحفية  املوضوعات  مع  للتعامل  يكفي  مبا  ا"  "ذكّيً دائًما  ليس  االصطناعي 
من  احلاضر  الوقت  يف  والكتابة.  التحضير  من  الكثير  الصحفيني  من  تتطلب  التي 
االصطناعي؛  للذكاء  إنتاجها  إعادة  أو  معينة  عواطف  أو  مهارات  تفسير  املستحيل 

سنفهم   تتطلب  لذلك  ال  املحررة  الروبوتات  تعاجلها  التي  املقاالت  مواضيع  أن  كيف 
ميكن   ال  الذي  الشيء  إلخ.  ومنمق..  عاطفي  جانب  أي  أو  للسياق  عميًقا  حتليًال 
يف  احلال  هو  هذا  كان  لو  حتى  االصطناعي،  الذكاء  قبل  من  اآلن  حتى  مالحظته 

املستحي من  يكن  لم  إن  جًدا  املعقد  من  فإنه  الراهن  للصحفي الوقت  بالنسبة  ل 
عينة   أشارت  حيث  منا،  واحد  بكل  املتعلقة  اخلصائص  هذه  إنتاج  إعادة  الروبوت 
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من  األخرى،  والصناعات  املهن  من  العديد  على  الروبوتات  سيطرة  إلى  الدراسة 
العاملني يف حقل الصحافة يف  املقابالت بأن  ضمنها املؤسسات الصحفية، وأشارت 

يشعرون   ال  العالم  أنحاء  بفضل  جميع  ذلك  كل  الوظيفي،  األمان  من  عالية  بدرجة 
والصحافة خاصة   اإلعالم  وسائل  أن  نظرهم  وجهة  من  رأوا  كما  الروبوت،  صحافة 
حيث  من  الرابعة؛  الصناعية  والثورة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  إلى  تسعى 
كاميرات  واستعمال  اإلنترنت،  سرعة  تخترق  التي  الصناعية  األقمار  على    االعتماد 

األكثر   األماكن  يف  األحداث  يغطون  الذين  الروبوتات  واستخدام  دي،  ثري  تصويرية 
خطورة والتي يصعب على اإلنسان الوصول إليها مثل مناطق احلروب واحلرائق، ويف 

 قاع البحر، ويف الفضاء، وفوق ناطحات السحاب.
طية، كما وأشار املختصون بأن يقوم الروبوت بنقل احلدث وتوقف املراسلني عن التغ -

وتوفر   للصحفيني  أفضل  بيئة  سيوفر  الروبوت  استخدام  أن  الدراسة  عينة  أشارت 
 لديهم الوقت لألعمال اإلبداعية.

العامة - واالجتاهات  الراهن  الوضع  من  وصف  حال  بأي  الصحفي  للروبوت  ال ميكن   :
األحوال حتليل قصة أو خبر ما، أو وضع السياق يف تصور خاص، أو تدعيم السرد 

ائق مهمة، من ناحية أخرى من املحتمل أن يجلب الروبوت الصحفي مجموعة  على حق
من املهارات اخلاصة به؛ لذلك فإن النظر إليه على أنه عدو للصحفي اإلنسان فهذا 
الصحافة، كما  يعتبر مؤيًدا ملهنة  أنه  الثابت  ما، ولكن من  إلى حد  أمر سابق ألوانه 

يف   الصحفي  تقدم  يف  املساعدة  لآللة  على ميكن  ويبقى  نشره،  وحتى  وكتابته  بحثه 
 الصحفيني اليوم تكييف هذه األدوات اجلديدة مع احتياجاتهم العديدة.

 التوصيات واملقترحات:  
يف إطار ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ميكن صياغة عدة مقترحات من شأنها      

تفعيل دور تطبيقات الذكاء االصطناعي يف العمل الصحفي، وخاصة لتطوير املضامني 
الصحفية اخلاصة مبا ال يؤثر على مستقبل الصحفيني املهني، وقد جاء يف مقدمة هذه 

  التوصيات: 
طبيقات الذكاء االصطناعي يف كافة املجاالت يف املؤسسات التوسع يف استخدام ت -1

بالسرعة   وتتميز  واجلهد،  الوقت  توفر  حيث  منها  القصوى  واإلفادة  اإلعالمية، 
  والدقة الفائقة يف األداء.
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ضرورة االهتمام بإدخال تقنيات الذكاء االصطناعي بالشكل املطلوب يف املؤسسات  -2
طبيعة س اختالف  على  املصرية  يف الصحفية  عليها  واالعتماد  التحريرية،  ياستها 

 جمع وحترير األخبار وإخراجها بالشكل املناسب. 
يجب أن تقوم الدولة بسن تشريعات وقوانني تنظم كيفية اإلفادة من تقنيات الذكاء   -3

االصطناعي بالشكل األمثل مبا يخدم العمل الصحفي، ويؤدي إلى تطوير املؤسسة  
 الصحفية بشكل عام.

دريبية للعاملني بالصحف املصرية على أن يكون ذلك بنظام إجباري  عمل دورات ت  -4
الذكاء   تقنيات  الستخدام  كفاءتهم  لتطوير  الصحفية؛  باملؤسسات  العاملني  لكل 
به   تقوم  الذي  لألداء  التابع  البشري  الدور  على  التركيز  ضرورة  مع  االصطناعي 

املد الكفاءات  على  االعتماد  مع  االصطناعي،  الذكاء  أو تطبيقات  ا  عربّيً سواء  ربة 
ا، فمن املعروف أن الغرب له عدد كبير من اخلبرات يف هذا املجال؛ مما يؤهله   عاملّيً

 ليكون منوذًجا يحتذى به إذا مت مراعاة الثقافة اخلاصة باملجتمعات العربية.
وتفعيلها   -5 املتطورة  األجهزة  من  املزيد  وإدخال  املادية،  اإلمكانيات  لتوفير  السعي 

منظو املضامني داخل  تطوير  يف  األمثل  بالشكل  وتوظيفها  الصحفي،  العمل  مة 
 الصحفية للنهوض باملؤسسة، وجعلها قادرة على منافسة الوسائل األخرى. 

للعمل   -6 االصطناعي  الذكاء  مجال  يف  املتدربة  العلمية  اخلبرات  ببعض  االستعانة 
 باملؤسسات اإلعالمية وتدريب العاملني بها. 

 دية الالزمة لتوظيف الذكاء االصطناعي بالعمل اإلعالمي.توفير اإلمكانات املا -7
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