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اجتاهات القائمني باإلتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي ...

ملخص الدراسة

اســتهدفت الدراســة رصــد اجتاهــات القائمــن باإلتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي باملؤسســات 

الصحفيــة يف مصــر والســعودية، وذلــك مــن خــال الوقــوف علــى العوامــل املؤثــرة يف تقبــل واســتخدام القائمــن 

باإلتصــال لهــذه التقنيــات ومعــدالت اســتخدامهم لهــا، وصــوالً الجتاهــات القائمــن باإلتصــال نحو مســتقبل اســتخدام 

تقنيــات الــذكاء الصناعــي ومســتقبل صناعــة الصحافــة يف ظــل اســتخدام هــذه التقنيــات، ومقترحاتهــم لتحقيــق 

اإلســتخدام األمثــل لهــا يف مجــال العمــل الصحفــي، وذلــك يف إطــار النظريــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا.

اعتمــد الباحــث علــى منهجــي املســح ودراســة العاقــات املتبادلــة، وعينــة كــرة الثلــج، ومت إجــراء الدراســة علــى عينــة 

قوامهــا 143 مفــردة خــال الفتــرة مــن يونيــو حتــى ســبتمبر 2019، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن مســتوى اســتخدام 

ــذكاء اإلصطناعــي بنســبة  ــات ال ــا عــدم اســتخدام تقني ــات جــاء بشــكل منخفــض بنســبة 34.2 %، يليه هــذه التقني

33.6 %، ثــم بشــكل متوســط بنســبة 26.6 %، وأخيــراً بشــكل مرتفــع بنســبة 5.6 %، كمــا توصلــت الدراســة إلــى عــدم 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه القائمــن باالتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف 

املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا تبعــاً للدولــة التــي تنتمــي لهــا املؤسســة، وكذلــك وجــود عاقــة طرديــة ذات 

داللــة إحصائيــة بــن بعــض  املتغيــرات املتعلقــة باإلختافــات الفرديــة وعناصــرUTAUT، وكذلــك وجــود عاقــة 

ذات داللــة إحصائيــة بــن عناصــرUTAUT وبعضهــا البعــض.

الكلمــات املفتاحيــة : صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي ـ النظريــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا ـ املؤسســات 

الصحفيــة 

Abstract
The present Study attempts to monitor the attitudes of the communicators towards 
the use of artificial intelligence (AI) techniques in press Organizations in Egypt and 
Saudi Arabia, by examining the extent of using AI techniques by press Organizations. 
Moreover, the Study tries to state the factors influencing the acceptance and use of 
AI techniques by the communicators.Finally, the Study, tries to identify the attitudes 
of the communicators regarding the future of using AI techniques in these press 
Organizations. All this is attempted within the framework of the (UTAUT).
The researcher adopted the methodology of survey and the Study of Mutual Relations 
and the snowball sampling, where the Study was applied to a sample of 143 items 
during the period from June to September 2019. The Study found that the “low 
level” of using these techniques reached a rate of 34.2%, followed by “not using AI 
techniques at all” which came with a rate of 33.6%, then “an average use” with a rate 
of 26.6%, and finally the “high use” with a rate of 5.6%.Also, there is a statistically 
significant relationship between the elements of the UTAUT and themselves. 
Key Words: Artificial Intelligence Journalism (AI) - UTAUT - Press Organizations
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مقدمة:

شــهدت صناعــة اإلعــام وبخاصــة مجــال العمــل الصحفــي تطــورات كبيــرة خــال 
الســنوات القليلــة املاضيــة ، مســتفيدة مــن التقــدم التكنولوجــي الهائــل يف مجــال االتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، واجتــاه العديــد مــن املؤسســات الصحفيــة واإلعاميــة نحو اســتخدام 
تقنيــات الــذكاء الصناعــي Artificial Intelligence  وغــرف األخبــار املدمجــة، وظهــور مــا 

.Artificial Intelligence Journalism  يســمى بصحافــة الــذكاء االصطناعــي

وتعتمــد صحافــة الــذكاء االصطناعــي علــى اســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــى 
)مثــل البرمجيــات أو اخلوارزميــات( إلنشــاء قصــص إخباريــة تلقائًيــا دون أي مدخــات مــن 
ــا يف مجــال  ــات لاســتفادة منه ــن طــوروا هــذه اخلورزمي البشــر، باســتثناء املبرمجــن الذي
الصحافــة، إضافــة إلــى االســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف اجلوانــب املهنيــة أو 

ــق بالعمــل الصحفــي.  ــة أو التخطيــط املتعل اإلداري

ولقــد حرصــت العديــد مــن املؤسســات الصحفيــة الدوليــة مثــل وكاالت األسوشــيتدبرس 
AP و رويتــرز Reuters وصحــف نيويــورك تاميــز The New York Times والواشــنطن 
بوست  Washington Post واللموند Le Monde وغيرها على استخدام تقنيات الذكاء 
اإلصطناعــيArtificial Intelligence ســواء يف تغطيــات صحفيــة قامــت بهــا ريبوتــات أو 

اإلعتمــاد علــى تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف إعــداد بعــض التقاريــر الصحفيــة.

يف ظــل توقعــات أن تشــهد صحافــة الــذكاء االصطناعــي تطــورات كبيــرة  خاصــة يف  ظــل 
مــا يســمى بالثــورة الصناعيــة الرابعــة والتــي مــن املتوقــع أن  تتيــح تقنيــات جديــدة لوســائل 
ــف  ــب توظي ــى جان ــت األشــياء، إل ــزز، وإنترن ــع املع ــذكاء االصطناعــي الواق ــل ال اإلعــام مث
ــا  ــون له ــي ســوف يك ــي، والت ــل الصحف ــا العم ــن بينه ــن املجــاالت وم ــات يف عــدد م الروبوت

تأثيــًرا كبيــرا علــى صناعــة اإلعــام خــال الســنوات القليلــة القادمــة.

ــة التــي أعلنــت بــدء اســتخدامها أو  ــة العربي ويف ظــل اجتــاه بعــض املؤسســات الصحفي
تخطيطهــا لاســتفادة مــن هــذه التقنيــات ســواء مــن خــال تدشــن غــرف األخبــار املدمجــة 
وصــاالت التحريــر الذكيــة وغيرهــا مــن أشــكال اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
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ــي  ــة الت ــار، مبــا يتوافــق مــع السياســات احلكومي بشــكل أو بأخــر يف مجــال صناعــة األخب
وضعــت توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي ضمــن  اخلطــة التنمويــة لرؤيــة 2030 يف 
ــى تشــجيع  ــا األساســية عل ــي ترتكــز أحــد مقوماته ــة الســعودية والت ــة العربي مصــر واململك

ــكار. االبت

فإن هذه الدراســة تســعى إلى رصد اجتاهات القائمن باإلتصال نحو اســتخدام تقنيات 
الــذكاء اإلصطناعــي Artificial Intelligence باملؤسســات الصحفيــة يف مصــر واململكــة 
العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــال الوقــوف علــى مــدى اســتخدام املؤسســات الصحفيــة 
يف مصــر واململكــة العربيــة الســعودية لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كمــا يــرى القائمــون 
باإلتصال،ومجاالتــه، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مــدى اســتخدام القائمــن باإلتصــال لهــذه 
التقنيــات وتبنيهــم لهــا، ومســتوى رضاهــم عنهــا وتقييمهــم لهــا، واجتاههــم نحــو التأثيــرات 
اإليجابيــة والســلبية الســتخدام هــذه التقنيــات يف مجــال العمــل الصحفــي، وكذلــك العوامــل 
املؤثــرة يف تقبــل واســتخدام القائمــن باإلتصــال لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ، وذلــك مــن 
خــال التعــرف علــى األداء / الفائــدة املتوقعــة، اجلهــد املتوقــع، التأثيــرات اإلجتماعيــة، 
التســهيات املتاحــة، النيــة الســلوكية، وصــوالً إلــى اجتاهــات القائمــن باإلتصــال نحــو 
مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف هــذه املؤسســات الصحفيــة، ومســتقبل 
صناعــة الصحافــة بشــكل عــام يف ظــل تنامــي اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، 
ــات يف مجــال العمــل الصحفــي مــن  ــل لهــذه التقني ــق اإلســتخدام األمث ومقترحاتهــم لتحقي
خــال دراســة ميدانيــة علــى القائمــن باإلتصــال يف عــدد مــن املؤسســات الصحفيــة املصريــة 

والســعودية.

وذلــك يف إطــار النظريــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا UTAUT والتــي تشــير 
إلــى أن قبــول األفــراد للتكنولوجيــا قــد يتوقــف علــى مجموعــة مــن العوامــل يأتــي يف مقدمتهــا 
 Perceived Ease وســهولة االســتخدام PU- Perceived Usefulness املنافــع املتوقعــة
of Use -PEOU، إضافــة إلــى تأثيــر بعــض املتغيــرات اخلارجيــة مثــل التدريــب وخصائــص 
النظــام والتأثيــرات االجتماعيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بأهميــة اســتخدام التكنولوجيــا بالنســبة 
لآلخريــن يف املجتمــع مثــل الرؤســاء والزمــاء يف العمــل واجلمهــور، كذلــك فــإن عوامــل أخــرى 
مثــل البنيــة التحتيــة والتقنيــة مــن حواســيب وشــبكات وأجهــزة هواتــف وانترنــت تعــد أيضــا 
ــى نيــة  ــا، كمــا أن تأثيــر هــذه العوامــل أيضــا عل ــى تبنــي التكنولوجي مــن العوامــل املؤثــرة عل
القائــم باإلتصــال اســتخدام التكنولوجيــا يختلــف باختــاف عوامــل أخــرى مثــل النــوع، الســن، 

مســتوى اخلبــرة، واالســتخدام الطوعــي لهــذه التكنولوجيــا والتســهيات املتاحــة لذلــك.
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الدراسات السابقة:

مت تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين رئيسين، هما: 

مجــال  يف  اإلصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  باســتخدام  املتعلقــة  الدراســات  األول:  املحــور 
الصحافــة:

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
 Waleed Alli & ،2019( يف مجــال الصحافــة، ومــن أبــرز األمثلــة علــى ذلــك: دراســة
Mohamed Hassoun( )1( والتــي اســتهدفت وصــف الوضــع الراهــن للتكنولوجيــا ودورهــا 
ــر  ــذكاء اإلصطناعــي يف تغيي ــى دور ال ــز عل ــك بالتركي ــة، وذل ــث الصحاف ــد وحتدي يف جتدي
املمارســة الصحفيــة، والوقــوف علــى اآلثــار املحتملــة علــى مســتقبل الصحفيــن جــراء 
توظيــف تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي، واســتنباط التحديــات األخاقيــة واملهنيــة التــي 
قــد تزعــج ممارســات مهنــة الصحافــة جــراء ظهــور هــذه التقنيــات احلديثــة، حيــث توصلــت 
الدراســة إلــى أن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي متثــل تطــورا كبيراً يف بيئــة العمل الصحفي يف 
العصــر الرقمــي، خاصــة يف ظــل قدرتهــا علــى التغلــب علــى املشــاكل األساســية التــي تواجــه 
الصحافــة املعاصــرة، ومكافحــة األخبــار املزيفــة، وحتريــر األخبــار وفقــا لسياســة التحريــر، 
وكذلــك تخصيــص املحتــوى، كمــا أشــارت الدراســة أيًضــا إلــى أن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
اإلصطناعــي يف الصحافــة يثيــر قضايــا مهنيــة وأخاقيــة، ال ســيما؛ تقويــض اإلبــداع وغيــاب 
املراقبــة والتحيــز والشــفافية واإلنصــاف واســتخدام البيانــات وجــودة البيانــات. وخلصــت 
ــدالً  ــى حتســن عمــل الصحفيــن ب ــذكاء اإلصطناعــي ســتعمل عل ــات ال ــى أن تقني أيًضــا إل
مــن اســتبدالهم، وبالتالــي، فــإن الــذكاء اإلصطناعــي ال يشــكل تهديــداً للقائمــن باإلتصــال 

يف املؤسســات الصحفيــة.

ــدى  ــى م ــرف عل ــى التع ــك دراســة )Jonathan Stray ،2019( )2( والتــي ســعت إل وكذل
توظيــف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال الصحافــة اإلســتقصائية، وذلــك مــن خــال 
الــذكاء  تقنيــات  باســتخدام  التــي متــت  تقاريــر الصحافــة اإلســتقصائية  التعــرف علــى 
اإلصطناعــي، وأنــواع مشــكات الصحافــة اإلســتقصائية التــي ميكــن حلهــا بواســطة تقنيــات 
ــم تســتخدم  ــه ل ــى أن ــت الدراســة إل ــد توصل ــب، وق ــدى القري ــى امل ــذكاء اإلصطناعــي عل ال
ســوى عــدد قليــل مــن قصــص التحقيــق أســاليب الــذكاء اإلصطناعــي بطــرق ضيقــة نســبًيا، 
وأن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ميكــن أن تســهم يف مهــام إعــداد البيانــات، مثــل اســتخراج 
ــذي مــن  ــة، األمــر ال ــات اإلحتمالي ــق متنوعــة وربــط ســجل قاعــدة البيان ــات مــن وثائ البيان
شــأنه تطويــر الصحافــة اإلســتقصائية وإن كان البــد مــن االعتمــاد علــى الصحفيــن أيضــا 
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الذيــن يكــون لديهــم وعــي أكبــر بالسياســة التحريريــة للصحيفــة وجتنــب الوقــوع يف خطــأ 
التشــهير أو الوقــوع حتــت طائلــة القانــون.

فيمــا اســتهدفت دراســة )Matteo Monti ،2019( )3( حتليــل املشــكات األخاقيــة 
والقضائيــة للصحافــة اآلليــة املعتمــدة علــى تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، خاصــة فيمــا يتعلق 
بحريــة املعلومــات وذلــك بالتطبيــق علــى املفهــوم األوروبــي حلريــة املعلومــات وتنظيــم وســائل 
اإلعــام، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى النظــام القانونــي اإليطالــي. وقــد توصلــت الدراســة 
إلــى أنــه فيمــا يتعلــق بنطــاق النظــم القانونيــة األوروبيــة، فقــد قــام النظــام اإليطالــي بتطويــر 
فكــرة حريــة املعلومــات علــى نطــاق أوســع، كمــا مت تطويــر ابتــكارات ميكــن تنفيذهــا يف فهــم 

كيفيــة صياغــة املوضوعــات املتعلقــة بالصحافــة اآلليــة مــن وجهــة نظــر قانونيــة. 

وســعت دراســة ) Mico Tatalovic  ،2018 ( )4( إلــى الوقــوف علــى مــدى االعتمــاد علــى 
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف الصحافــة العلميــة مــن خــال تلخيــص الدراســات واألبحــاث 
العلميــة ووضعهــا يف شــكل تقاريــر صحفيــة عــن طريــق اســتخدام تقنيــات األمتتــة كمــا حــدث 
ذلــك يف بعــض الصحــف فيمــا يتعلــق باملوضوعــات الرياضيــة والسياســية واالقتصاديــة، 
حيــث توصلــت الدراســة إلــى أن الصحافــة العلميــة لــم تســتفد حتــى اآلن مــن تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي مثلمــا حــدث يف الصحافــة الرياضيــة والسياســية واالقتصاديــة، وأن املحرريــن 
العاملــن يف مجــال الصحافــة العلميــة ال يزالــون غيــر مدركــن ألهميــة اســتخدام تقنيــات 

الــذكاء اإلصطناعــي يف إعــداد التقاريــر اخلاصــة بالصحافــة العلميــة.

وحاولــت دراســة )Yair Galily ،2018( )5( اإلجابــة علــى تســاؤل مهــم وهــو: مــا إذا كان 
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال الصحافــة الرياضيــة وإدخــال املحتــوى 
ــة، أم أنهــا  ــة أخــرى يف مجــال الصحافــة الرياضي ــة تطوري ــا هــو مجــرد مرحل ــج تلقائًي املنت
ــق  ــا يتعل ــر شــامل، ســواء فيم ــا تغيي ــى أنه ــا عل ــا حرفًي ــورة ميكــن مت تعريفه ــى ث ســتؤدي إل
باإلنتــاج واإلســتهاك، وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن اســتخدام تطبيقــات 
الــذكاء اإلصطناعــي مــن شــانها أن تســهم يف أمتتــة املحتــوى الرياضــي وصياغــة التنبــؤات 
املســتقبلية، إال أنهــا ال تــزال غيــر قــادرة علــى تكــرار اإلســتباط اجلماعــي أو العــام أو اإلبــداع 
أو احلكــم اإلنســاني، ونظــراً حلــدود البراعــة احلاليــة للروبوتــات التــي ســتلزم لتنفيــذ األمتتة 
اجلماعيــة التــي تعتمــد علــى الــذكاء اإلصطناعــي، فمــن املرجــح أن تظــل املهــن التــي تتطلــب 

مهــارة يدويــة مطلوبــة علــى املــدى القريــب. 

واســتهدفت دراســة ) Idoia Salazar ،2018 ( )6( التعــرف علــى التأثيــر االجتماعــي 
الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي والربوتــات يف جميــع املجــاالت وبخاصــة الصحافــة، 



أ.م.د/ أمين بريك

453 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

وتاثيــر ذلــك علــى تطــور املفاهيــم املســتخدمة يف هــذه املجــاالت مثــل أدب اخليــال والتصويــر 
ــى  ــة عل ــوب املترتب ــا املتعلقــة بالعي ــة والقضاي ــادرات املختلفــة للتنمي ــك املب الســينمائي وكذل
اســتخدام هــذه التقنيــات خاصــة األخاقيــة منهــا. وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن مســتقبل 
ــات وهــو مــا  ــى أســاس التعــاون املباشــر بــن اإلنســان والربوت العمــل الصحفــي ســيقوم عل

يحتــم علــى الصحفــي أن يعيــد  التكيــف مــع هــذا الواقــع اجلديــد.

وتنلولــت دراســة )etc  Mark   Hansen &،2017( )7( التعــرف علــى كيفيــة تأثيــر الــذكاء 
اإلصطناعــي يف غــرف األخبــار؟، وكيــف ميكــن تكييفهــا بشــكل أفضــل مــع مجــال الصحافــة، 
الــذكاء اإلصطناعــي للمســاعدة يف عمليــة إعــداد  وكيــف ميكــن للصحفيــن اســتخدام 
التقاريــر؟ و أدوار غرفــة األخبــار التــي قــد حتــل محلهــا تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي؟ وهــل 
هنــاك بعــض مجــاالت الــذكاء االصطناعــى التــي لــم تســتغلها املنظمــات اإلخباريــة؟، وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى أن أدوات الــذكاء اإلصطناعــي ميكــن أن تســاعد الصحفيــن يف ســرد   

أنــواع جديــدة مــن القصــص التــي كانــت يف الســابق غيــر عمليــة أو بعيــدة تقنًيــا عــن متنــاول 
اليــد، فبينمــا تعمــل تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي علــى تغييــر مهنــة الصحافــة، إال أنهــا 
ســتعمل علــى تعزيزهــا بــدالً مــن إســتبدالها عمــل الصحفين.كمــا أشــارت الدراســة إلــى أنــه 
لكــي تســتخدم تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي بشــكل صحيــح، فإنــه مــن الضــروري أن يكــون 
العنصــر البشــري موجــود داخــل إطــار العمليــة الصحفيــة أيضــا، وأن هنــاك فجــوة يف املعرفة 
وفجــوة يف التواصــل بــن التقنيــن الذيــن يقومــون بتصميــم الــذكاء اإلصطناعــى والصحفيــن 

الذيــن يســتخدمونها ممــا قــد تــؤدي إلــى نتائــج ســلبية. 

التكنولوجيــا  واســتخدام  لقبــول  املوحــدة  النظريــة  تناولــت  دراســات  الثانــي:  املحــور 
:UTAUT

هنــاك عــدد مــن الدراســات التــي تناولت  النظريــة املوحدة لقبول واســتخدام التكنولوجيا 
UTAUT أو منــوذج قبــول التكنولوجيــا TAM  يف مجــال اإلعــام، ومــن أبــرز األمثلــة علــى 
ــوف  ــي اســتهدفت الوق ــي، 2015 ( )8( والت ــازي الصيف هــذه الدراســات: دراســة ) حســن ني
علــى مــدى تبنــي وتوظيــف ممارســي العاقــات العامــة لإلعــام االجتماعــي يف املنظمــات 
احلكوميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، والعوامــل املؤثــرة يف اســتخدامهم ألدوات اإلعــام 
اإلجتماعــي  يف ضــوء العناصــر اخلمســة للنظريــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا، 
وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود عاقــة بــن األداء املتوقــع والنيــة الســلوكية، كمــا أشــارت 
الدراســة أيضــا إلــى وجــود عاقــة بــن األداء املتوقــع واجلهــد املتوقــع والتأثيــر املجتمعــي، 
بــن اجلهــد املتوقــع والتأثيراملجتمعــي والتســهيات املتاحة.كمــا  وكذلــك وجــود عاقــة 
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ــة الســعودية  ــات احلكومي ــة يف املنظم ــات العام ــى أن ممارســي العاق خلصــت الدراســة إل
يتبنــون ويقبلــون علــى اســتخدام وتوظيــف اإلعــام االجتماعــي يف أعمــال ومهــام العاقــات 

العامــة.

ــى مــدى  واســتهدفت دراســة ) Frank L. Belyeu Nahmías ،2014( )9( التعــرف عل
تكيــف الصحفيــن مــع التكنولوجيــا احلديثــة وذلــك بالتطبيــق علــى مــدى تكيــف الصحفيــن 
علــى التعامــل مــع برنامــجNodeXL، لتحليــل الشــبكات االجتماعيــة بصريــاً وكميــاً، وذلــك 
مــن خــال التعــرف علــى تأثيــر عوامــل مثــل العمــر واجلنــس واملســتوى التعليمــي علــى مــدى 
تقبــل الصحفيــن للتعامــل مــع هــذا البرنامــج وذلــك يف إطــار النظريــة املوحــدة لقبــول 
ــق بالســهولة  ــت الدراســة إلــى أن األمــر متعل ــا  )UTAUT( وتوصل واســتخدام التكنولوجي
املرتبطــة بهــذه التقنيــة حيــث تعــد أقــوى مؤشــر للتنبــوء الصحفيــن واجتاههم نحو اســتخدام 

هــذه التكنولوجيــا يف املســتقبل القريــب.

فيمــا ســعت دراســة ) Michael Workman ،2014( )10( إلــى التعــرف علــى مــا إذا 
كانــت العوامــل التــي تســتند إلــى نظريــة قبــول واســتخدام التكنولوجيــا UTAUT ستســهم 
يف التنبــوء باســتخدام وســائل اإلعــام اجلديــدة، وذلــك مــن خــال دراســة ميدانيــة عــن 
االســتخدام غيــر التقديــري واملتعلــق باســتخدام »تطبيقــات التواصــل االجتماعي« و »األجهزة 
الذكيــة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن اســتخدام التكنولوجيــا قــد يتطــور بشــكل مســتمر، وأن 
هــذا االســتخدام قــد يعتمــد علــى التكنولوجيــا نفســها. كمــا أشــارت الدراســة أيضــا إلــى أن 
العمــر واجلنــس رمبــا ال يلعبــان دورًا مهًمــا يف اســتخدام التكنولوجيــا اجلديــدة واعتمادهــا 
كمــا ورد ســابًقا يف األدبيــات البحثيــة لنظريــة قبــول واســتخدام التكنولوجيــا UTAUT، وأن 
كل وســيلة تنعكــس يف خصائــص اإلســتخدام التفاضلــي وقــد ال يتــم التنبــؤ بهــا بدقــة مــن 

خــال مفهــوم االســتخدام املوحــد.

وســعت دراســة ) Rauniar Rupak & etc ،2014()11( إلــى التعــرف علــى ســلوك التبنــي 
الفــردي لعينــة مــن مســتخدمي موقــع Facebook األكثــر شــعبية علــى مواقــع التواصــل 
ــى ســهولة  ــة اســتناًدا إل ــة اســتخدام الشــبكات االجتماعي ــى ني ــرات عل االجتماعــي، والتأثي
االســتخدام املتصــورة للفــرد )EU(، والكتلــة احلرجــة للمســتخدم )CM(، وقــدرة مواقــع 
الشــبكات االجتماعيــة )CP(، واللعــب املتصــّور )PP(، واجلــدارة بالثقــة )TW(، والفائــدة 
علــى  قوامهــا 398 مســتخدًما  علــى عينــة  دراســة  مــن خــال  وذلــك   ،)PU( املتصــورة 
ــل  ــك يف إطــار منــوذج تقب ــت وذل ــى شــبكة اإلنترن Facebook مت جمعهــم مــن اســتبيان عل
التكنولوجيــاTAM . وقــد توصلــت الدراســة إلــى قبــول جميــع فرضيــات ســلوك اســتخدام 
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الوســائط االجتماعيــة، كمــا قدمــت الدراســة أيضــا دليــًا علــى أهميــة املتغيــرات األساســية 
اإلضافيــة لـــ TAM يف النظــر يف مشــاركة املســتخدم يف مواقــع التواصــل االجتماعــي 

وغيرهــا مــن اســتراتيجيات العمــل املرتبطــة بوســائط التواصــل االجتماعــي. 

مشكلة الدراسة:
تتمثــل مشــكلة الدراســة يف رصــد اجتاهــات القائمــن باإلتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي Artificial Intelligence باملؤسســات الصحفيــة يف مصــر واململكــة 
العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــال الوقــوف علــى مــدى اســتخدام املؤسســات الصحفيــة 
يف مصــر واململكــة العربيــة الســعودية لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كمــا يــرى القائمــون 
باإلتصال،ومجاالتــه، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى مــدى اســتخدام القائمــن باإلتصــال لهــذه 
التقنيــات وتبنيهــم لهــا، ومســتوى رضاهــم عنهــا وتقييمهــم لهــا، واجتاههــم نحــو التأثيــرات 
اإليجابيــة والســلبية الســتخدام هــذه التقنيــات يف مجــال العمــل الصحفــي، وكذلــك العوامــل 
املؤثــرة يف تقبــل واســتخدام القائمــن باإلتصــال لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ، وذلــك مــن 
خــال التعــرف علــى األداء / الفائــدة املتوقعــة، اجلهــد املتوقــع، التأثيــرات اإلجتماعيــة، 
التســهيات املتاحــة، النيــة الســلوكية، وصــوالً إلــى اجتاهــات القائمــن باإلتصــال نحــو 
مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف هــذه املؤسســات الصحفيــة، ومســتقبل 
صناعــة الصحافــة بشــكل عــام يف ظــل تنامــي اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، 

ــل لهــذه التقنيــات يف مجــال العمــل الصحفــي. ومقترحاتهــم لتحقيــق اإلســتخدام األمث

وذلــك يف إطــار النظريــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا UTAUT والتــي تشــير 
إلــى أن قبــول األفــراد للتكنولوجيــا قــد يتوقــف علــى مجموعــة مــن العوامــل يأتــي يف مقدمتها 
 Perceived Ease( وسهولة االستخدام PU( Perceived Usefulness( املنافع املتوقعة
of Use )PEOU، إضافــة إلــى تأثيــر بعــض املتغيــرات اخلارجيــة مثــل التدريــب وخصائــص 
النظــام والتأثيــرات اإلجتماعيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بأهميــة إســتخدام التكنولوجيــا بالنســبة 
لآلخريــن يف املجتمــع مثــل الرؤســاء والزمــاء يف العمــل واجلمهــور، كذلــك فــإن عوامــل 
أخــرى مثــل البنيــة التحتيــة والتقنيــة مــن حواســيب وشــبكات وأجهــزة هواتــف وإنترنــت تعــد 
أيضــا مــن العوامــل املؤثــرة علــى تبنــي التكنولوجيــا، كمــا أن تأثيــر هــذه العوامــل أيضــا علــى 
النيــة الســلوكية للقائــم باإلتصــال إلســتخدام التكنولوجيــا يختلــف باختــاف عوامــل أخــرى 
مثــل النــوع، الســن، مســتوى اخلبــرة، واالســتخدام الطوعــي لهــذه التكنولوجيــا والتســهيات 

املتاحــة لذلــك.
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أهمية الدراسة:
أوالً : مــن الناحيــة النظريــة: فــإن هــذه الدراســة تقــدم إطــاراً نظريــاً يركــز علــى التعريــف 
بصحافــة الــذكاء االصطناعــي باعتبارهــا أحــد األمنــاط الصحفيــة التــي جــاءت اســتجابة 
للتطــورات التقنيــة احلديثــة ومواكبتهــا، باإلضافــة إلــى تنــاول ظهورهــا ونشــأتها وأبــرز 
مميزاتهــا واملعوقــات التــي تواجههــا والتوجهــات املســتقبلية نحــو اســتخدام تقينــات الــذكاء 
االصطناعــي يف املجــال الصحفــي، باإلضافــة إلــى اختبــار فــروض نظريــة النظريــة املوحــدة 

   . UTAUT ــا ــول واســتخدام التكنولوجي لقب

ثانيــًا : مــن الناحيــة العلميــة : فــإن هــذه الدراســة تأتــي اســتجابة إلــى حاجــة املكتبــة 
الــذكاء االصطناعــي يف املؤسســات  تقنيــات  اإلعاميــة لدراســات يف مجــال اســتخدام 
الصحفيــة، خاصــة يف ظــل حداثــة املجــال العلمــي لهــذه الدراســة ، ومــا ميكــن أن. تضيفــه 

ــة. ــة والعربي ــة املصري ــة اإلعامي ــي للمكتب ــد علم ــن رصي م

  ثالثــًا : مــن الناحيــة التطبيقيــة: فــإن هــذه الدراســة تكشــف عــن اجتاهــات القائمــن 
باالتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية نحــو اســتخدام تقنيــات االتصــال يف 
مجــال العمــل الصحفــي، وعاقــة ذلــك بطبيعــة املؤسســات التــي يعملون بها ومســتوى اخلبرة 
لديهــم، وكذلــك يف ظــل تصوراتهــم حــول اجلهــد املتوقــع والفائــدة املرجــوة والتســهيات 
املتاحــة ، والتأثيــرات االجتماعيــة والنيــة الســلوكية، وصــوال إلــى الوقــوف علــى اجتاهاتهــم 
نحــو مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء االطناعــي يف مجــال الصحافــة، وكذلــك مســتقبل 

الصحافــة يف ظــل اســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــي .

ـ كما ترجع أهمية هذه الدراسة إلى عدة أمور، أبرزها: 

1 ـ األهميــة الكبــرى التــي حتظــى بهــا تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي باعتبارهــا متثــل ذروة 
التطــور التكنولوجــي يف العمــل اإلعامــي بشــكل عــام والصحفــي بشــكل خــاص.

2 ـ اجتــاه عــدد مــن املؤسســات الصحفيــة يف مصــر واململكــة العربيــة الســعودية لاســتفادة 
مــن هــذه التقنيــات احلديثــة يف خدمــة وتطويــر العمــل الصحفــي.

3 ـ ضرورة دراســة اجتاهات القائمن باإلتصال نحو إســتخدام  تقنيات الذكاء اإلصطناعي 
ــات محــل  ــث عــن إحــال هــذه التقني ــة خاصــة يف ظــل احلدي يف املؤسســات الصحفي

العنصــر البشــري .

4ـ  التأثيــر الــذي ميكــن أن يحدثــه اســتخدام هــذه التقنيــات يف تطويــر بيئــة العمــل الصحفــي 
والصحافــة بشــكل عام.
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أهداف الدراسة: 
هناك العديد من األهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى حتقيقها، أبرزها:

1 ـ التعــرف علــى مــدى اســتخدام املؤسســات الصحفيــة يف مصــر والســعودية لتقنيــات 
اإلصطناعــي. الــذكاء 

2 ـ الوقــوف علــى اجتاهــات القائمــن باإلتصــال يف هــذه املؤسســات لهــذه التقنيــات احلديثــة 
واســتخدامها يف ممارســة مهامهــم الصحفية.

3 ـ استشــراف مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف هــذه املؤسســات الصحفيــة 
وتأثيراتهــا اإليجابيــة والســلبية املحتملــة.

4 ـ رصــد مقترحــات القائمــن باإلتصــال لتحقيــق االســتخدام األمثــل لهــذه التقنيــات يف 
ــي. ــر العمــل الصحف ــة وتطوي خدم

تساؤالت الدراسة: 
تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت، يف مقدمتها:

الــذكاء  لتقنيــات  والســعودية  مصــر  يف  الصحفيــة  املؤسســات  اســتخدام  مــدى  مــا  ـ   1
؟ اإلصطناعــي 

ــذكاء  ــات ال 2 ـ مــا اجتاهــات القائمــن باإلتصــال يف هــذه املؤسســات نحــو اســتخدام تقني
اإلصطناعــي يف العمــل الصحفــي ؟

3ـ  مــا مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف هــذه املؤسســات الصحفيــة كمــا يــرى 
القائمــون باإلتصال ؟

4 ـ مــا مقترحــات القائمــن باإلتصــال لتحقيــق االســتخدام األمثــل لهــذه التقنيــات يف خدمــة 
وتطويــر العمــل الصحفــي؟

فروض الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اختبار مدى صحة الفروض اآلتية: 

الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القائمــن باإلتصــال مــن حيــث 
اجتاههــم نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة تبعــاً للدولــة 

ــي يعمــل بهــا. ــة الت ــي تنتمــي إليهــا املؤسســة الصحفي الت

الفــرض الثانــي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القائمــن باإلتصــال مــن حيــث 
اجتاههــم نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة تبعــاً للنــوع.
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الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القائمــن باإلتصــال مــن حيــث 
اجتاههــم نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي تبعــاً ملســتوى اخلبــرة. 

القائمــن  اجتاهــات  بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  توجــد عاقــة طرديــة  الرابــع:  الفــرض 
باإلتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي واجتاههــم نحــو مســتقبل الصحافــة 

يف ظــل اســتخدام هــذه التقنيــات. 

 الفــرض اخلامــس: توجــد عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بن اجتــاه القائمن باإلتصال 
نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال العمــل الصحفــي واملتغيــرات التاليــة 

)األداء / الفائــدة املتوقعــة، اجلهــد املتوقــع، التأثيــر اإلجتماعــي، التســهيات املتاحــة(.

الفــرض الســادس: توجــد عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــة مــن املتغيــرات 
املتعلقــة باإلختافــات الفرديــة ) الدولــة التــي تنتمــي لهــا املؤسســة الصحفية، النــوع، اخلبرة( 
وعناصــر UTAUT ) األداء املتوقــع، اجلهــد / الفائــدة  املتوقعــة، التأثيــر اإلجتماعــي، 

التســهيات املتاحــة(.

الفــرض الســابع: توجــد عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن عناصــر UTAUT ) األداء 
املتوقــع، اجلهــد /  املتوقــع، التأثيــر اإلجتماعــي، التســهيات املتاحــة(، وبعضهــا البعــض.  

اإلجراءات المنهجية للدراسة، وتشمل:
1 ـ نوع الدراسة:

تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف تصويــر وحتليــل وتقــومي 
خصائــص مجموعــة معينــة، أو موقــف معــن يغلــب عليــه صفــة التحديــد أو دراســة احلقائــق 
الراهنــة واملتعلقــة بطبيعــة ظاهــرة أو موقــف أو مجموعــة مــن األوضــاع، وذلــك بهــدف 
ــا،  ــا دون الدخــول يف أســبابها أو احلكــم فيه ــة ودقيقــة عنه ــى معلومــات كافي احلصــول عل
وذلــك بغــض النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود فــروض محــددة مســبقا. )12( والظاهــرة التــي 
تســعى الدراســة احلاليــة إلــى تقريــر خصائصهــا هــي اجتاهــات القائمــن باإلتصــال نحــو 
اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي Artificial Intelligence باملؤسســات الصحفيــة 
ــة مــن القائمــن  ــى عين ــك مــن خــال دراســة عل ــة الســعودية وذل يف مصــر واململكــة العربي

باإلتصــال يف عــدد مــن املؤسســات الصحفيــة يف مصــر واململكــة العربيــة الســعودية.

2 ـ منهجا الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على:

)أ( ـ منهــج املســح Survey والــذي يســتهدف تســجيل وحتليــل وتفســير الظاهــرة يف وضعهــا 
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الراهــن بعــد جمــع البيانــات الازمــة والكافيــة عنهــا وعن عناصرها مــن خال مجموعة 
مــن اإلجــراءات املنظمــة التــي حتــدد نــوع البيانــات ومصدرهــا وطــرق احلصــول عليهــا.

)13( ويعــد منهــج املســح جهــًدا علمًيــا منظًمــا للحصــول علــى بيانــات ومعلومــات وأوصاف 

عــن الظاهــرة أو مجموعــة الظواهــر موضــوع البحــث ولفتــرة زمنيــة كافيــة للدراســة)14(، 
حيــث يقــوم الباحــث يف هــذه الدراســة بإجــراء املســح امليدانــي علــى عينــة مــن العاملــن 

يف املؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة.

)ب( ـ منهج دراســة العالقات املتبادلة Study of Mutual Relations: الذي يهتم بدراســة 
العاقــة بــن احلقائــق التــي مت الوصــول إليهــا، بهــدف التعــرف علــى األســباب التــي أدت 
حلــدوث الظاهــرة، والوصــول إلــى اســتنتاجات و خاصــات ملــا ميكــن عملــه لتغييــر 
الظــروف والعوامــل املحيطــة بالظاهــرة يف اإلجتــاه اإليجابــي. )15( ويســتفيد الباحــث 
مــن هــذا املنهــج يف دراســة العاقــة بــن متغيــرات الدراســة وبعضهــا البعــض مــن أجــل 

تفســير النتائــج التــي مت التواصــل إليهــا.

3 ـ مجتمع الدراسة: 
يتمثــل مجتمــع الدراســة يف القائمــن باإلتصــال يف القائمــن باإلتصــال يف عــدد مــن 

املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية.

4 ـ عينة الدراسة: 
مت إجراء الدراسة على عينة من القائمن باإلتصال يف املؤسسات الصحفية اآلتية: 

1ـ   املؤسســات الصحفيــة املصريــة، وشــملت: األهــرام ) مؤسســة األهــرام (، األخبــار )مؤسســة 
ــوم الســابع  ــع(، الي ــر للنشــر والطباعــة والتوزي ــة ) دار التحري ــوم(، اجلمهوري ــار الي أخب
)مؤسســة اليــوم الســابع(، املصــري اليــوم للصحافــة والنشــر، الوفــد ) حــزب الوفــد(، 
الشــروق ) دار الشــروق (، الوطــن )املســتقبل للنشــر والتوزيــع والصحافــة ( ،فيتــو 
)مؤسســة فيتــو(، البوابــة نيــوز )املركــز العربــي للبحــوث والدراســات(، الفجــر ) الفجــر 

للنشــر والتوزيــع (.

2ـ   املؤسسـات الصحفيـة السـعودية، وشـملت: الريـاض )مؤسسـة اليمامـة الصحفيـة(، عكاظ 
الوطـن  اإللكترونيـة(،  )مؤسسـة سـبق  (، سـبق  والنشـر  للصحافـة  عـكاظ  ) مؤسسـة 
)مؤسسـة عسـير للصحافة والنشـر(، املدينة ) مؤسسـة املدينة للصحافة والنشـر(، مكة 
)مؤسسـة مكـة للطباعـة واإلعـام(، اجلزيـرة ) مؤسسـة اجلزيـرة للصحافـة والطباعـة 

والنشر(.
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ــر  ــت وإرســاله للقائمــن باإلتصــال عب ــر اإلنترن ــم اإلســتبيان عب وقــد مت إعــداد وتصمي
البريــد اإللكترونــي ورســائل املحادثــة وجروبــات الواتــس آب وتوصيتهــم بإرســاله لزمائهــم 
مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا أو غيرهــا من املؤسســات 
الصحفيــة عينــة الدراســة وحثهــم علــى اإلســتجابة والتعــاون مــع الباحــث وإقنــاع األخريــن، 
وذلــك بإســتخدام أســلوب كــرة الثلــج حيــث مت إجــراء الدراســة امليدانيــة يف الفتــرة مــن بدايــة 
يونيــو حتــى نهايــة ســبتمبر  2019، وبلــغ عــدد الذيــن أجابــوا علــى اإلســتبيان 143 مفــردة.

5 ـ أداة الدراسة:
ــع  ــى اســتمارة االســتبيان Questionnaire وهــو أســلوب جم تعتمــد هــذه الدراســة عل
البيانــات الــذي يســتهدف اســتثارة املبحوثــن بطريقــة منهجيــة. )16( وقــد قســمت اســتمارة 

االســتبيان إلــى عــدد مــن املحــاور:

املحــور األول: ســمات القائمــون باإلتصــال العاملــن يف املؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة، 
وذلــك مــن خــال التعــرف علــى مســتوى خبــرة القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة، النــوع، 
مجــال عمــل القائمــن باإلتصــال، والبلــد التــي تنتمــي إليهــا املؤسســات الصحفيــة التــي 

يعملــون فيهــا.

الــذكاء  لتقنيــات  والســعودية  مصــر  الصحفيــة يف  املؤسســات  اســتخدام  الثانــي:  املحــور 
اإلصطناعــي كمــا يــرى القائمــون باإلتصــال، وذلــك مــن خــال التعــرف مســتوى اســتخدام 

هــذه التقنيــات، واملوضوعــات التــي يتــم اســتخدامه معهــا، ومجاالتــه.

املحــور الثالــث: مــدى قــدرة القائمــن باإلتصــال يف هــذه املؤسســات علــى توظيــف تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي يف خدمــة العمــل الصحفــي وتطويــره، وذلــك مــن خــال التعــرف 
علــى مــدى اســتخدام القائمــن باإلتصــال لهــذه التقنيــات وتبنيهــم لهــا، ومســتوى رضاهــم 
وتقييمهــم لهــذا االســتخدام، واجتاههــم نحــو التأثيــرات اإليجابيــة والســلبية الســتخدام هــذه 

ــات يف مجــال العمــل الصحفــي. التقني

املحــور الرابــع: العوامــل املؤثــرة يف تقبــل واســتخدام القائمــن باإلتصــال لتقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي ، وذلــك مــن خــال التعــرف علــى األداء / الفائــدة املتوقعــة، اجلهــد املتوقــع، 

ــة الســلوكية. ــة، التســهيات املتاحــة، الني ــرات اإلجتماعي التأثي

املحــور اخلامــس: مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء الصناعــي يف بيئــة العمــل الصحفــي، 
وذلــك مــن خــال التعــرف علــى اجتاهــات القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة 
عينــة الدراســة نحــو مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف هــذه املؤسســات، 
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ومســتقبل صناعــة الصحافــة يف ظــل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، ومقترحاتهــم 
نحــو حتقيــق اإلســتخدام األمثــل لهــذه التقنيــات يف خدمــة وتطويــر العمــل الصحفــي.

6 ـ اختبار الصدق والثبات:
أـ    اختبــار الصــدق Reliability: قــام الباحــث بإجــراء اختبار الصدق الســتمارة االســتبيان، 
ــد مــن  ــا والتأك ــم عليه ــى مجموعــة مــن املحكمــن)17(، للحك ــث مت عــرض االســتمارة عل حي
صدقهــا وصاحيتهــا لتحقيــق أهــداف وفــروض الدراســة امليدانيــة واإلجابة على تســاؤالتها، 
وروعــي يف اختيارهــم تعــدد مجــاالت تخصصهــم يف مناهــج البحــث واإلعــام وتكنولوجيــا 

االتصــال.

وبنــاء علــى آراء املحكمــن يف االســتمارة مت العمــل بهــذه اآلراء وتعديــل بعــض بنــود 
االســتمارة حســب آرائهــم وإتفاقهــم وإعــادة ترتيــب بعــض األســئلة وحــذف البعــض األخــر، 
وإعــادة صياغــة بعــض البدائــل بشــكل أكثــر حتديــًدا وحــذف بدائــل أخــرى، وتوحيــد اللغــة 

ــي لاســتمارة.  ــق التسلســل املنطق املســتخدمة لتحقي

ب ـ اختبــار الثبــات Validity: قــام الباحــث باختبــار ثبــات االســتمارة وذلــك عــن طريــق 
ــى 15  ــة عل اســتخدام أســلوب Test and Retest حيــث قــام الباحــث بإجــراء دراســة أولي
مفــردة، مبــا يزيــد بقليــل عــن 10 % مــن عينــة الدراســة مــن القائمــن باإلتصال يف املؤسســات 
الصحفيــة املصريــة والســعودية عينــة الدراســة، ثــم قــام الباحــث بعــد أســبوعن بإعــادة 
االختبــار عليهــم مــرة أخــرى لقيــاس ثبــات االســتمارة، وقــد كان معامــل الثبــات 90 % وهــو 
مــا يعــد مؤشــًرا علــى ثبــات األداة، ويؤكــد وضــوح االســتمارة وصاحيتهــا جلمــع البيانــات 

املطلوبــة.

ـ األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات:
ــى  ــا إل ــات وإدخاله ــز البيان ــة، مت ترمي ــات الدراســة امليداني ــاء مــن جمــع بيان بعــد االنته
احلاســب اآللــي، ثــم معاجلتهــا وحتليلهــا واســتخراج النتائــج اإلحصائيــة باســتخدام برنامــج 
 SPSS “Statistical Package for the“ االجتماعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة  “احلزمــة 

.Social Science

ومت اللجوء إلى املعامات واالختبارات اإلحصائية اآلتية يف حتليل بيانات الدراسة:

أ ـ المقاييس الوصفية وتشمل:
1ـ اجلــداول والتوزيعــات التكراريــة: حيــث قــام الباحــث بعــرض بعــض املتغيــرات يف جــداول 

تهــدف إلــى الكشــف عــن التكــرارات والنســب فقــط. 
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ب ـ المقاييــس التجميعيــة: حيــث قــام الباحــث بتصميــم مقيــاس تجميعــي للوقــوف 
علــى مســتوى خبــرة القائميــن باإلتصــال، وكذلــك للوقــوف علــى مــدى تحقــق عناصــر 

.UTAUT

ج ـ االختبارات اإلحصائية: 
مت تطبيق االختبارات اإلحصائية اآلتية:

1ـ اختبار T. Test( -T(: وذلك لقياس الفروق بن املتوسطات بن مجموعتن. 

2 ـ اختبــار كروســكال والس Kruskal Wallis Test: وهــو مقيــاس ال معلمــي لقيــاس 
الفــروق بــن املتوســطات احلســابية ألكثــر مــن مجموعتــن.

.Spearman 3 ـ  معامل ارتباط سبيرمان

ــة  ــى مســتوى دالل د ـ مســتوى الداللــة المعتمــد فــي هــذه الدراســة: اعتمــد الباحــث عل
ــة مــن عدمــه. ــة إحصائي ــار الفــروق ذات دالل ــغ 0.05 العتب يبل

اإلطار النظري للدراسة:
:Artificial Intelligence journalism ـ صحافة الذكاء اإلصطناعي

ــر مســبوقة،  ــرة، حتــوالت ســريعة وغي شــهد املشــهد اإلعامــي، خــال الســنوات األخي
بســبب التطــورات الكبيــرة والهائلــة التــي شــهدتها تكنولوجيــا االتصــال احلديثــة يف ظــل 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتطــورات ويــب 2 والتــي كان لهــا دور مهــم يف ظهــور أشــكال 
وأمنــاط جديــدة مــن الصحافــة كان أحدثهــا ظهــوراً مــا يســمى بصحافــة الــذكاء اإلصطناعي 
Artificial Intelligence journalism والتــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى توظيــف تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي يف العمــل الصحفــي، والتــي متثــل بدورهــا حتديــاً جديــداً أمــام وســائل 
اإلعــام التقليديــة نتيجــة للتحــوالت اجلذريــة التــي تشــهدها عمليــة إنتــاج وصناعــة املحتــوى 

الصحفــي. )18(

الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام  لوصــف  تســتخدم  التــي  املســميات  مــن  العديــد  وهنــاك 
 Automated االصطناعــى يف مجــال الصحافــة، منهاعلــى ســبيل املثــال، الصحافــة اآلليــة
اخلوارزميــة  والصحافــة   Robot Journalism الريبوتــات  وصحافــة   Journalism
 Artificial Intelligence وصحافــة الــذكاء اإلصطناعــي Algorithmic Journalism
journalism. )19( والتي تشــير بوضوح إلى اســتخدام الذكاء االصطناعى )مثل البرمجيات 
أو اخلوارزميــات( إلنشــاء قصــص إخباريــة تلقائًيــا دون أي مدخــات مــن البشــر، باســتثناء 

ــة. )20( ــا يف مجــال الصحاف ــات لاســتفادة منه ــن طــوروا اهــذه اخلورزمي املبرمجــن الذي
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وتقــوم خوارزميــة الــذكاء اإلصطناعــي بجمــع البيانــات وحتليلهــا بشــكل مســتقل ثــم 
كتابــة محتــوى صحفــي، حيــث تعتمــد الصحافــة اآلليــة علــى تقنيــة توليــد اللغــة الطبيعيــة

والتــي تســمح عموًمــا   ،)Technology   Natural Language Generation )NLG
بإنشــاء الصحافــة القائمــة علــى النصــوص مــن مجموعــة مــن البيانــات املهيكلــة رقمًيــا، 
 Automateالصحافــة أمتتــة   NLG تكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  املبكــرة  »األمثلــة  ومــن 
Journalism   والتــي تقتصــر يف الغالــب علــى نصــوص قصيــرة يف مجــاالت محــدودة، 
ولكنهــا مــع ذلــك مثيــرة لإلعجــاب مــن حيــث اجلــودة والكميــة، وبشــكل عــام فإنــه ال ميكــن 
متييــز النــص الــذي يتــم إنتاجــه بتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي عــن نــص مكتــوب مــن قبــل 
كتــاب بشــرين، يف حــن أن عــدد املســتندات النصيــة التــي يتــم إنشــاؤها وفقــاً لتقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي يتجــاوز بشــكل كبيــر مــا هــو ممكــن مــن عمليــات التحريــر اليدويــة«.)21( 

ــة ونشــرها  ــة موضوعــات صحفي ــق كتاب ــة إمــا عــن طري وميكــن أن تعمــل الصحافــة اآللي
بشــكل مســتقل دون مدخــات مــن أحــد الصحفيــن أو مــن خــال »التعــاون« مــع صحفــي ميكــن 

أن ُيفــوض لإلشــراف علــى العمليــة أو تقــدمي مدخــات لتحســن املحتــوى الصحفــي. )22(

وقــد اســتخدمت تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، باملعنــى املعاصــر للمصطلــح، ألول مــرة يف 
غرفــة األخبــار مــن قبــل صحيفــة نيويــورك تاميــز The New York Times يف مشــروع 
يدعــى »محــرر«، والــذي تضمــن تطبيــق العامــات علــى املوضوعــات اإلخباريــة املكتوبــة 
ــا، كمــا أن صحيفــة الواشــنطن بوســت Washington Post قــد اعتمــدت يف وقــت  تقليدًي
مبكــر أيضــاً علــى منــوذج أكثــر تطــوراً مــن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك باســتخدام 
برنامــج Heliograf لتغطيــة األلعــاب األوملبيــة 2016 يف ريــو؛ حيــث قــام البرنامــج بجمــع 

البيانــات املتعلقــة بجــدول األحــداث والنتائــج وحصــص امليداليــات. )23(

ومنذ ذلك احلن، بدأت Washington Post يف تغطية األخبار اإلقتصادية واألحداث 
الرياضيــة املحليــة عبــر الصحافــة اآلليــة أو مــا يســمى بصحافــة الــذكاء اإلصطناعــي، 
حيــث قامــت Washington Post بتضمــن الــذكاء اإلصطناعــي لتغطيــة القصــص املحليــة 
البســيطة ألنهــا تقلــل التكاليــف وميكــن أن تزيــد مــن جمهورهــا وتزيــد مــن حصتهــا يف 

الســوق. )24( 

 Los   ويف عــام 17 مــارس 2014 وقــع زلــزال بقــوة 4.4 درجــة يف مدينــة لــوس أجنلــوس
Angeles بالواليــات املتحــدة األمريكيــة حيــث كان االختــاف املذهــل يف هــذا احلــدث 
ــم  ــه ل ــه، وأن ــق فقــط مــن حدوث ــاث دقائ ــد ث ــد صــدر بع ــر األول ق ــاري هــو أن اخلب اإلخب
يــأِت مــن صحفــي بشــري، ولكــن مــن خــال خوارزميــات أنشــأها مبرمــج يف صحيفــة لــوس 
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أجنلــوس يدعــى  كــن شــوينك، تعتمــد علــى تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وهــي ليســت فقــط 
قــادرة علــى تغطيــة أخبــار الــزالزل ولكــن أيضــاً أخبــار اجلرميــة وغيرهــا مــن األخبــار. )25(  

 The Associated ــل ــد مــن املنتجــن اجلــدد، مث ــي، يســتخدم العدي ويف الوقــت احلال
Press وForbes وLos Angeles Times وProPublica، صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي، 
والتــي تعتمــد علــى الوصــول إلــى وتوافــر البيانــات املنظمــة لصياغــة املوضوعــات اإلخباريــة. 
)26( كمــا حتولــت العديــد مــن الشــركات مثــل Minecraft و Facebook  و Google و 

مايكروســوفت إلــى  االســتثمار يف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي. )27(
ـ وتتمثل أبرز املميزات التي تتسم بها صحافة الذكاء اإلصطناعي يف : )28(

ـ السرعة The speed التي ميكن بها جمع البيانات وإمكانية كتابة املقاالت.

.Fewer Errors in The outputـ أخطاء أقل يف املخرجات 

 .Cost Savings  ـ انخفاض التكاليف 

ويشــير Stefan Hall إلــى أن هنــاك ثــاث طــرق لتغييــر الــذكاء االصطناعــى ملمارســة 
الصحافــة، هــي : )29( 

ســاعد  حيــث   :Automating routine reporting الروتينيــة  التقاريــر  أمتتــة  ـ   1
اســتخدام الــذكاء اإلصطناعــي يف الصحافــة علــى توســيع نطــاق التغطيــة بســرعة؛ 
وعلــى ســبيل املثــال، فقــد متكنــت وكالــة أسوشــيتيد بريــس مــن زيــادة عــدد الشــركات 
التــي أبلغــت عــن أرباحهــا باســتخدام تقنيــة الــذكاء اإلصطناعــي مــن 300 إلــى 4000، 
حيــث أشــارت دراســة أجريــت يف جامعــة ســتانفورد إلــى أن الشــركات اإلضافيــة قدمــت 
تقاريــر عــن زيــادة نشــاط التــداول وســيولة الســوق معتمــدة يف ذلــك علــى تقنيــات الــذكاء 

اإلصطناعــي.

كمــا يتوقــع املؤســس املشــارك لـــ NarrativeScience أن 90٪ مــن املقــاالت ســتكتب 
بواســطة تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف غضــون 15 عاًمــا، كمــا تتوفــر تقنيــة مماثلــة 
لتلخيــص املقــاالت الطويلــة يف محتــوى بحجــم اللقطــات / البوســتات لوســائل التواصــل 
االجتماعــي، باإلضافــة إلــى امكانيــة أن توفــر التكنولوجيــا وقــت الصحفيــن، وحتريرهــم 

إلجــراء مقابــات مــع أشــخاص حقيقيــن.

2 ـ  توفيــر رؤيــة أســرع: Providing faster insight فالــذكاء اإلصطناعــي لديــه القــدرة 
علــى التفاعــل الفــوري مــع البيانــات يف الوقــت احلقيقــي مــع اخلطــوط العريضــة 
للقصــة. ففــي الوقــت الــذي اعتــادت فيــه بعــض التقاريــر الفصليــة، مثــل تقاريــر األداء 
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واإلســناد الصــادرة عــن صناديــق االســتثمار املشــتركة الكبيــرة، أن تســتغرق أســابيع مــن 
اجلهــد مــن قبــل فريــق صغيــر لصياغــة التقاريــر. فإنــه ميكــن اآلن إعــداد هــذه التقاريــر 

بواســطة تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف غضــون ثــواٍن.

وقــد أقامــت وكالــة رويتــرز، أحــد أكبــر مــزودي األخبــار، شــراكة مــع  Graphiqوهــي 
ــات، حيــث تتيــح  ــاء وحتديــث تصــورات البيان خدمــة تســتخدم الــذكاء اإلصطناعــي لبن
األداة الوصــول بشــكل أســرع إلــى البيانــات، ومبجــرد تضمينهــا يف األخبــار، يتــم حتديــث 

املرئيــات يف الوقــت الفعلــي.

ميكــن  أخيــًرا،   :Lowering barriers to entry الدخــول  أمــام  احلواجــز  خفــض   .3
لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي أن تقلــل مــن العنصــر البشــري يف عمليــة إنشــاء املحتــوى، 
حيــث متكــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــى اليــوم الصحفيــن مــن إنشــاء مقاطــع فيديــو 
قصيــرة يف ثــواٍن أو جمــع معلومــات مــن مصــادر علــى أرض الواقــع. ومــع ذلــك، فــإن 

هــذا ال يلغــي احلاجــة للصحفيــن. 

التــي  البيانــات  علــى  اإلصطناعــي  الــذكاء  صحافــة  جــودة  تعتمــد  ذلــك،  ومــع 
تســتخدمها وغالًبــا مــا ال ميكنهــا مــن تقــدمي قضايــا جديــدة، كمــا أنهــا غيــر قــادرة 
ــا علــى تطويــر حتليــل نقــدي متعمــق للظواهــر املوصوفــة، و مــن الناحيــة الفنيــة،  حالًي
تتمثــل املشــكلة الرئيســية ملقــاالت الــذكاء اإلصطناعــي احلاليــة يف جودتهــا املنخفضــة 
مــن حيــث االعتبــارات الســردية، كمــا أنهــا تواجــه بعــض االنتقــادات املتعلقــة باجلوانــب 
القانونيــة واألخاقيــة. )30( وهــو مــا أشــارت إليــه عــدد مــن الدراســات التــي أوضحــت أن 
اســتخدام أدوات الــذكاء االصطناعــى يف غــرف األخبــار - مثــل التعلــم اآللــي، معاجلــة 
اللغــة الطبيعيــة، والتعــرف علــى الوجــوه، واإلدخــال الســريع للروبوتــات يف غــرف األخبــار 
واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي للتحليــات التنبؤيــة، علــى ســبيل املثــال ال 
احلصــر، حتتــاج إلــى الشــفافية واإلفصــاح عــن املمارســات أكثــر مــن أي وقــت مضــى. )31( 

وعلــى ســبيل املثــال، ففــي يف عــام 2015، كان لــدى Google خطــأ واســع االنتشــار 
عندمــا أدرك مهنــدس البرامــج Jacky Alciné أن خوارزميــات التعــرف علــى الصــور 
ــط  ــا gorillas »، يف رب ــم »غوري ــى أنه ــز الســود عل يف Google Photos تقــوم بتميي
ــراء يف  مــروع وعنصــري، ولكــن ملــاذا يحــدث هــذا يف املقــام األول؟ عــرف معظــم اخلب
مجــال الــذكاء االصطناعــى الســبب. بأنــه لــم يكــن هنــاك مهنــدس عنصــري يســبب 
ــي مت تفســيرها بشــكل  ــات مت الت الفوضــى وراء الكواليــس، ولكــن كانــت مجموعــة بيان
خاطــئ نتيجــة الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي حيــث مت الربــط بــن صــور 
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ــا واألمريكيــن األفارقــة. )32( للغوري

وبشــكل عــام هنــاك بعــض التحديــات Challenges التــي تواجــه اســتخدام تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال الصحافــة، تتمثــل أبرزهــا يف : )33( 

الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام  ميكــن  حيــث   :Availability of Data البيانــات  توفــر    .1
اإلصطناعــي بشــكل أفضــل عندمــا تتوفــر بيانــات كافيــة اللتقــاط األمنــاط والتعلــم 
منهــا وحتســن النظــام وفًقــا لذلــك. يف حــن ميكــن للبشــر أن يقارنــوا التجــارب 
ويســتنبطون اإلســتجابات املثلــى مــن خــال عــدد قليــل مــن التجــارب املماثلــة، فــإن 
ــون  ــا يجــب أن تك ــة م ــات ملعرف ــن البيان ــرة م ــات كبي ــب كمي ــذكاء االصطناعــى يتطل ال
عليــه االســتجابة الصحيحــة، وبــدون توفــر البيانــات، تكــون قــدرة الــذكاء اإلصطناعــي 

محــدودة. 

يواجــه   :Understanding Unstructured Data املنظمــة  غيــر  البيانــات  فهــم    .2
اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي أيًضــا صعوبــة عندمــا تكــون البيانــات غيــر 
منظمــة، وعلــى ســبيل املثــال، فإنــه ميكــن ترجمــة النتائــج املجدولــة لأللعــاب الرياضيــة 
أو بيانــات األربــاح بســهولة إلــى مقــاالت باســتخدام قوالــب موحــدة، ولكــن إذا أريــد أن 
تصبــح الــذكاء اإلصطناعــي أكثــر انتشــارًا يف االقتصــاد اإلبداعــي، فســوف حتتــاج إلــى 
ــة، التــي تشــكل معظــم البيانــات املتاحــة اليــوم. تســخير وتوليــف البيانــات غيــر املهيكل

الــذكاء  تقنيــات  تســتطيع  ال   :Lack of Self-Awareness الذاتــي  الوعــي  قلــة    .3
اإلصطناعــي شــرح مخرجاتهــا: مــاذا كتبــت؟ مــا فعلــت؟، أو كيــف وصلــت إلــى هنــاك؟ 
لفهــم كيفيــة ترجمــة البيانــات إلــى قصــة معينــة، يجــب التفكيــر يف تصميــم الــذكاء 
اإلصطناعــي ليكــون مســؤوالً أمــام املســتهلكن، فقــد تكــون إحــدى الطــرق لتحقيــق 
ذلــك - خاصــة مــع املحتــوى الــذي يحتــوي علــى الكثيــر مــن البيانــات حيــث تتمتــع 
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي مبيــزة طبيعيــة - عــن طريــق الســماح للمســتهلكن بضبــط 
معلمــات خوارزميــة ملعرفــة كيــف تتغيــر النتائــج. عنــد تطبيقهــا علــى األخبــار، يجــدر 
التفكيــر فيمــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى تطويــر معاييــر صحفيــة جديــدة حتــى يعــرف 

ــاز أو إنســان. ــة مــن جه ــت القصــة مؤلف ــا إذا كان املســتخدمون م

الــذكاء  لتقنيــات  ميكــن  ال   :Verifying Authenticity األصالــة  مــن  التحقــق    .4
اإلصطناعــي التمييــز بــن مــا إذا كانــت املدخــات التــي تتلقاهــا دقيقــة أو غيــر دقيقــة، 
وهــو ميكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى مشــكات حــول األصالــة - إذا تلقت الــذكاء اإلصطناعي 
إدخــااًل مشــكوًكا فيــه، فقــد يكــون النــاجت املقابــل خاطئـًـا، حيــث يتمثــل احلــل يف تطويــر 
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وتنفيــذ آليــات لضمــان صحــة املقــاالت التــي يتــم مشــاركتها عبــر اإلنترنــت. 

 Redefining Copyright 5.  إعــادة تعريــف حقــوق الطبــع والنشــر واالســتخدام العــادل
and Fair Use: كثيــراً مــا كانــت التكنولوجيــات احلديثــة تتحــدى قوانن حقوق النشــر 
يف الصناعــات اإلبداعيــة، حيــث يحتمــل أن متثــل تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي تعارًضــا 
جديــًدا، ألنهــا تنطــوي علــى تعلــم الــذكاء اإلصطناعــي مــن األعمــال »التعبيريــة« التــي 
أنشــأها اإلنســان - وهــي مجموعــة بيانــات مــن املقــاالت أو اللوحــات أو املوســيقى،حيث 
ــم  ــي لـــ »االســتخدام العــادل«، حيــث يت ــر هــذا التفســير القانون مــن  املحتمــل أن يختب
اســتخدام املــواد املحميــة بحقــوق الطبــع والنشــر إلنتــاج محتــوى صحفــي دون إذن أو 

دفــع مقابــل االســتخدام.

6.  ضمــان مســاءلة الشــركات Ensuring Corporate Accountability: نظــًرا ألنــه 
ال ميكــن مســاءلة تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي مــن الناحيــة القانونيــة، فإنــه يجــب 
تضمــن املســاءلة البشــرية يف جميــع مراحــل سلســلة انتــاج املحتــوى الــذي يعتمــد علــى 
Goo-و Facebook ــوى مثــل ــع موزعــوا املحت ــذكاء اإلصطناعــي، حيــث يتمت ــة ال  تقني

gle  وTwitter  بســلطة ال مثيــل لهــا إلعــام وتشــكيل الــرأي العــام، ألن خوارزميــات 
ــوى الــذي يظهــر أمــام  ــد القيمــة النســبية للمحت ــذكاء االصطناعــى تســتخدم لتحدي ال
املســتخدمن. وبالتالــي، تتحمــل املنصــات بصفتهــا مالــكًا لوســائل اإلنتــاج مســؤولية 
منــع نشــر وترويــج املعلومــات الضــارة بواســطة اخلوارزميــات التــي طورتهــا، يف حــن أن 

هنــاك حاجــة إلــى تدابيــر أفضــل لضمــان إيقــاف املحتــوى املضلــل املتعمــد.

7.  تفاقــم القــوة غيــر املتكافئــة Exacerbating Asymmetrical Power: حيــث تقــوم 
أكبــر غــرف األخبــار ببنــاء الــذكاء اإلصطناعــي اخلــاص بهــا، ولكــن قــد ال متلــك 
الصحــف األقــل مــن حيــث القــدرة املاليــة أو اخلبــرة التقنيــة القيــام بذلــك، وســتضطر 
إلــى ترخيــص محتــوى خــاص. وهــو مــا يثيــر املخــاوف مــن أن تلجــأ هــذه املؤسســات 
األصغــر إلــى اختيــار »الشــراء« بــدالً مــن »البنــاء« ممــا يغــذي »ســباق التســلح لصالــح 

ــا مــن الشــركات. ــذي يعــزز القــوة بــن مجموعــة بعينه ــذكاء االصطناعــى« ال ال

ـ مستقبل صحافة الذكاء اإلصطناعي 
The future of Artificial Intelligence Journalism:

رغــم التحديــات التــي تواجــه اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال الصحافة، 
حتــى أصبــح الصحفيــون واملحــررون يجــدون أنفســهم اآلن ضحايــا تســريح العمــال مــن 
الناشــرين الرقميــن وساســل الصحــف التقليديــة علــى حــد ســواء، وعلــى ســبيل املثــال، فــإن 
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مــا يقــرب مــن ثلــث املحتــوى الــذي نشــرته بلومبــرج نيــوز Bloomberg News يســتخدم 
شــكاً مــن أشــكال التكنولوجيــا اآلليــة أو مــا يســمى بتكنولوجيــا الــذكاء اإلصطناعــي، كمــا 
ــى مســاعدة املراســلن يف نشــر  ــادر عل ــذي تســتخدمه الشــركة  Cyborg، ق أن النظــام ال
آالف املقــاالت حــول تقاريــر أربــاح الشــركات كل ثاثــة أشــهر، حيــث ميكــن للبرنامــج تشــريح 
تقريــر مالــي فــور ظهــوره وإصــدار قصــة إخباريــة فوريــة تتضمــن أهــم احلقائــق واألرقــام، 

وعلــى عكــس مراســلي االقتصــاد، فإنهــم يفعلــون ذلــك دون شــكوى. )34(

 Google News Initiative إال أنــه وبحســب دراســة أجرتهــا مبــادرة جوجــل لألخبــار
بالتعــاون مــع مركــز أبحــاث الصحافــة الدوليــة يف كليــة لنــدن لاقتصــاد والعلــوم السياســية 
 The  international journalism think tank at the London School of
Economics and Political Science علــى خبــراء مــن قــادة غرفــة األخبــار مــن أوروبــا 
إلســتخدام  متزايــداً  اجتاهــاً  هنــاك  فــإن  الهــادئ،  واملحيــط  وآســيا  املتحــدة  والواليــات 
هــذه التقنيــات يف مجــال النشــر الصحفــي بشــكل كبيــر، حيــث بــدأت غــرف األخبــار يف 
استكشــاف إمكانــات هــذه التقنيــات اجلديــدة، وإن كان القليــل منهــا فقــط قــد قــام بالفعــل 
بتنفيــذ الــذكاء اإلصطناعــي علــى نطــاق واســع. فإنــه بالنســبة ملعظــم املؤسســات الصحفيــة، 
فإنهــاال تــزال يف مرحلــة التبنــي التجريبيــة. ويف حــن أن بعــض الصحفيــن متناقضــون أو 
متشــككون، فــإن العديــد منهــم مهتمــون بكيفيــة تأثيــر تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي على ســير 
العمــل والعمليــات وكيــف ســتتعامل غــرف األخبــار مــع مرحلــة جديــدة أخــرى،  وكيــف ميكــن 
ــة،  ــة الصحاف ــى مهم ــر عل ــدة يف التأثي ــة اجلدي ــات أوالفــرص التكنولوجي أن تســهم التحدي

وكذلــك شــكل وأخاقيــات صناعــة األخبــار يف عصــر الــذكاء اإلصطناعــي. )35(

ويف ظل ما مير به املشــهد الصحفي من حتوالت ســريعة وغير مســبوقة، بســبب تقنيات 
الــذكاء اإلصطناعــي، فــإن هنــاك مــا يثيــر تســاؤالت حــول تداعيــات محتملــة علــى مســتقبل 
الصحفيــن، وخاصــة مــع متكــن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي مــن إنتــاج املحتــوى بشــكل آلــي، 
ــى  ــذكاء اإلصطناعــي عل ــات ال ــر اســتخدام تقني ــاك اجتاهــن رئيســين حــول تأثي ــإن هن ف

مســتقبل القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة، وهمــا كالتالــي: )36(

ــا لهــذا االجتــاه، فــإن مجتمــع الصحافــة، يواجــه اليــوم  1 ـ املتشــائمون Pessimists : ووفًق
ــى هــذا النحــو،  ــف، وعل ــق مبخاطــر الوظائ ــا يتعل ــة فيم ــات املحتمل ــن التحدي عــدًدا م
هنــاك العديــد مــن املخــاوف العمليــة التــي تهــدد مســتقبل الصحفيــن الســيما مــع 
ــرى  ــار الكب ــات يف شــركات األخب ــد مــن اخلوارزمي ــدور املهيمــن بشــكل متزاي ســياق ال
واســتبدالهم للصحافيــن بنظرائهــم مــن غيــر البشــر حيــث تقلصــت بعمــق احلاجــة إلــى 
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وجــود بشــري يف غرفــة األخبــار وســط توقعــات بســيطرة عمليــات األمتتــة املحتملة على 
العقــد أو العقديــن املقبلــن وانتشــار اســتخدام الريبوتــات وتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
ــي  ــدد العنصــر البشــري يف مجــال العمــل الصحف ــذي مــن شــأنه أن يه ــر ال وهــو األم
وفقــد عــدد كبيــر لوظائفهــم وارتفــاع معــدالت البطالــة بينهــم يف املســتقبل القريــب. 

2 ـ  املتفائلــون Optimists :  ويــرى أصحــاب هــذا االجتــاه انــه علــى الرغــم مــن االســتخدام 
املتزايــد للــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات اإلخباريــة، فــإن هــذه التقنيات ســتعمل على 
تعزيــز عمــل الصحفيــن بــدالً مــن اســتبدالهم، ممــا يعنــي ضمنــاً أن خوارزميــات الــذكاء 
ــوا محــل الصحافيــن اإلنســانين بالكامــل يف غــرف األخبــار يف  االصطناعــى لــن يحل
املســتقبل القريــب، حيــث يؤكــد أصحــاب هــذا االجتــاه أيضــا أن الصحافــة املهنيــة ال 
ــذكاء  ــي فــإن ال ــة وبالتال ــاس باألحــداث اجلاري ــزال تلعــب دوراً حاســماً يف إعــام الن ت
اإلصطناعــي ال يشــكل تهديــدا لهــا، فاخلطــر هنــا ال يكمــن يف عــدد الوظائــف، بــل يف 

تطــور هــذه الوظائــف مبــا يتفــق مــع تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي.

الــذكاء  تدعــم  التــي  الصحافــة  مســتقبل  أن   Nicholas Diakopoulosويشــير
االصطناعــى ســيظل بــه الكثيــر مــن النــاس. ومــع ذلــك، فــإن الوظائــف واألدوار واملهــام 
لهــؤالء النــاس ســوف تتطــور وتبــدو مختلفــة بعــض الشــيء، وأنــه ســيتم تهجــن العمــل 
البشــري - مــزج مــع اخلوارزميــات - ليناســب إمكانيــات الــذكاء االصطناعــى ويســتوعب 
حــدوده، حيــث تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن املســتويات احلاليــة لتقنيــة الــذكاء 
االصطناعــى ميكنهــا أمتتــة حوالــي 15٪ فقــط مــن وظيفــة املراســل و 9٪ مــن وظيفــة 
املحــرر، وأن البشــر ال يزالــون يتمتعــون مبيــزة تفــوق الــذكاء اإلصطناعــي يف العديــد 
مــن املجــاالت الرئيســية التــي تعــد ضروريــة للصحافــة، مبــا يف ذلــك التواصــل املعقــد 

ــداع. )37( ــى التكيــف واإلب ــراء والقــدرة عل ــر اخلب وتفكي

- النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا
"Unified Theory of Acceptance and Use of Technology "UTAUT:

تعــود هــذه النظريــة إلــى عــام 2003 حيــث طــور "Venkate Morris et al 2003" النظرية 
 Unified Theory of Acceptance and Use ــا ــول واســتخدام التكنولوجي املوحــدة لقب
of Technology - UTAUT، وقــد مت بنــاء هــذه النظريــة علــى ثمانيــة نظريــات تتعلــق 
 Theory of Reasoned Action بقبــول التكنولوجيــا أبرزهــا نظريــة التصرفــات املســببة
 ،TAM- Technology Acceptance Model التكنولوجيــا  قبــول  ومنــوذج   ،TRA
ونظريــة الســلوك املخطــط Theory of Planned Behavior -TPB، ونظريــة تبنــي 
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وانتشــار املســتحداث Innovations of Diffusion، وغيرهــا. )38(

 TAM- Technology وتقــوم هــذه النظريــة باألســاس علــى منــوذج قبــول التكنولوجيــا
Acceptance Model والــذي يعــد منوذجــاً ســلوكياً طــوره دافيــس Davis عــام 1989 م، 
وهــو مســتمد مــن نظريــات ســلوكية يف مقدمتهــا نظريــة األفعــال املبــررة ونظريــة الســلوك 
املخطــط، حيــث مت تطويــر النمــوذج الختبــار ســلوك املســتخدم يف تبنيــه لنظــم املعلومــات. )39( 

وطبقــا لـــ Davis  وأخــرون فــإن الهــدف مــن النمــوذج هــو توفيــر محــددات قبــول 
املســتخدم لتكنولوجيــا املعلومــات الــذي ميكــن مــن تفســير ســلوك املســتخدم جتــاه هــذه 
التكنولوجيــا اجلديــدة، حيــث تتركــز الفكــرة الرئيســية للنمــوذج يف توقــع النوايــا الســلوكية 
ــا يتوقــف علــى أمريــن همــا:  للمســتخدمن، ويفتــرض النمــوذج أن قبــول الفــرد للتكنولوجي
 Perceived Ease وســهولة االســتخدام PU- Perceived Usefulness املنافــع املتوقعــة
of Use -PEOU، كذلــك فــإن تأثيــر املتغيــرات اخلارجيــة مثــل التدريــب وخصائــص النظام 

ــل متغيــرات وســيطة مــن خــال املنافــع وســهولة االســتخدام. )40( ميكــن أن متث

ويشــير منوذج قبول التكنولوجيا أيضا إلى أن اعتقاد املســتخدم نحو ســهولة االســتخدام 
يكــون لــه تأثيــره يف املنافــع املتوقعــة ألنــه كلمــا كانــت التكنولوجيــا ســهلة االســتخدام كلمــا 
كانــت املنافــع املتوقعــة أكثــر، كمــا مت اضافــة التأثيــر اإلجتماعــي وذلــك للوقــوف علــى تأثيــر 

آراء املحيــط االجتماعــي علــى االجتاهــات نحــو االســتخدام. )41(

وقــد عــرف دافيــس Davis  املنفعــة املتوقعــة علــى أنهــا »الدرجة التي يعتقد الشــخص أن 
اســتخدامه لنظــام معــن سيحســن أداء وظيفتــه بهــا«، أو هــي عبــارة عــن »توقعــات الشــخص 
بــأن اســتخدامه للتكنولوجيــا ســيفيد بتحســن أداء مهامــه«، كمــا عــرف ســهولة االســتخدام 
املتوقعــة بأنهــا »الدرجــة التــي يعتقــد الشــخص أن اســتخدام نظــام معــن ســيكون عندهــا 

بقليــل مــن اجلهــد«.)42( 

 

 المنفعة المتوقعة

 سهولة االستخدام المتوقعة

 االستخدام الحقيقي الميل السلوكي لالستخدام

   ) یوضح نموذج قبول التكنولوج�ا1ش�ل رقم (

 وقــد أســهم منــوذج قبــول التكنولوجيــا TAM بقــوة يف فهــم العوامــل املؤثــرة علــى تبنــي  
التكنولوجيــا يف النظريــة املوحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا UTAUT وذلــك مــن 
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ــا والســلوكيات واالجتاهــات الداخليــة،  خــال دراســة أثــر املتغيــرات اخلارجيــة علــى النواي
حيــث يعــد متغيــراألداء املتوقــع مــن النظريــة املوحــدة UTAUT عــن مقــدار الفائــدة املدركــة 
ــد  ــوذج TAM، واجله ــدة بالنســبة لنم ــدار الفائ ــا هــو نفســه مق ــن اســتخدام التكنولوجي م
.TAM هــو عبــارة عــن ســهولة االســتخدام يف منــوذج UTAUT املتوقــع بالنظريــة املوحــدة

لهــا  يكــون  االجتماعيــة  العوامــل  فــإن  التكنولوجيــا  لقبــول  املوحــدة  للنظريــة  ووفقــا 
 Morris et ــا واســتخدامهم لهــا، حيــث يؤكــد تأثيرهــا أيضــا يف قبــول األفــراد للتكنولوجي
Venkate( ) 2003 .al أن أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا بالنســبة لآلخريــن يف املجتمــع 
مثــل الرؤســاء والزمــاء يف العمــل واجلمهــور تعــد أيضــا مــن أهــم العوامــل املؤثــرة علــى تبنــي 
هــذه التكنولوجيــا، كذلــك فــإن عوامــل أخــرى مثــل البنيــة التحتيــة والتقنيــة مــن حواســيب 
وشــبكات وأجهــزة هواتــف وانترنــت تعــد أيضــا مــن العوامــل املؤثــرة علــى تبنــي التكنولوجيــا، 
كمــا أن تأثيــر هــذه العوامــل أيضــا علــى نيــة القائــم باإلتصــال اســتخدام التكنولوجيــا يختلــف 
باختــاف عوامــل أخــرى مثــل النــوع، الســن، مســتوى اخلبــرة، واالســتخدام الطوعــي لهــذه 

ــا. )43( التكنولوجي

شكل رقم )2( يوضح النظرية املوحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا )44(

ويســتفيد الباحــث مــن هــذه النظريــة يف الوقــوف علــى العوامــل املؤثــرة يف تقبــل القائمــن 
واســتعدادهم  الدراســة  عينــة  والســعودية  املصريــة  الصحفيــة  باملؤسســات  باإلتصــال 

الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال عملهــم واجتاهاتهــم نحــو ذلــك. 

ـ املفاهيم املرتبطة بالدراسة: 

1 ـ اجتاهــاتAttitudes :. تعــرف موســوعة علــم النفــس االجتــاه علــى أنــه: »جملــة مــن 
االســتعدادات والتهيــؤات التــي يبديهــا الفــرد اجتــاه موضــوع مــا لكــن هــذه االســتعدادات 
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قــد تكــون شــعورية أو ال شــعورية«، ويعــرف Allport تعريفــه لاجتــاه علــى أنــه »حالــة 
مــن االســتعداد أو التأهــب العصبــي والنفســي منتظــم مــن خــال خبــرة الشــخص، وتكون 
ذات أثــر توجيهــي أو دينامــي يف اســتجابة الفــرد جلميــع املوضوعــات التــي تســتثير هــذه 
االســتجابة«. فاالجتاهــات بذلــك وحســب نوعيــة تكونهــا تكــون محــددة للســلوك بحســب 

خبــرة الشــخص ومختلــف عاقاتــه وتفاعاتــه مــع موضــوع االجتــاه. )45( 

2ـ  صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي Artificial Intelligence Journalism: ذلــك النــوع من 
الصحافــة الــذي يعتمــد علــى اســتخدام تقنيــات الــذكاء االصطناعــى )مثــل البرمجيــات 
أو اخلوارزميــات( إلنشــاء قصــص إخباريــة تلقائًيــا دون أي مدخــات مــن البشــر، 
باســتثناء املبرمجــن الذيــن طــوروا هــذه اخلورزميــات لاســتفادة منهــا يف مجــال 
الصحافــة. ويضــاف إليهــا يف هــذه الدراســة أيضــاً االســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي يف اجلوانــب املهنيــة أو اإلداريــة أو التخطيــط املتعلــق بالعمــل الصحفــي. 

3 ـ املؤسســات الصحفيــةPress Organizations : هــي تلــك املؤسســات العاملــة يف مجــال 
الصحافــة باصدارتهــا املختلفــة الورقيــة واإللكترونيــة.. ويقصــد بهــا يف هــذه الدراســة 

عــدد مــن املؤسســات الصحفيــة يف مصــر واململكــة العربيــة الســعودية .

ـ نتائج الدراسة:
1 ـ سمات القائمون باإلتصال في المؤسسات الصحفية عينة الدراسة:

جدول رقم )1(
 يوضح املؤسسات الصحفية التي يعمل بها القائمون باإلتصال عينة الدراسة

%كنوع المؤسسات الصحفية

7955.2المؤسسات الصحفية المصرية

6444.8المؤسسات الصحفية السعودية

143100اإلجمالي

تشير بيانات اجلدول رقم )1( إلى ما يأتي:

جــاء القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة يف املرتبــة األولــى وذلــك  -
بنســبة 55.2 % مــن عينــة الدراســة، فيمــا جــاء القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات 
ــة وذلــك بنســبة 44.8 % مــن إجمالــي مفــردات  ــة الثاني ــة الســعودية يف املرتب الصحفي

ــة الدراســة. عين
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ــة، إلــى حــد  - ولعــل ارتفــاع نســبة القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصري
ــة  ــة باملؤسســات الصحفي ــة مقارن ــة املصري ــى تعــدد املؤسســات الصحفي مــا، يرجــع إل
الســعودية، كمــا أن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة كانــوا أكثــر 
اقبــاالً لإلجابــة علــى االســتبيان اخلــاص بالدراســة مقارنــة بالقائمــن باإلتصــال يف 

ــة الســعودية. املؤسســات الصحفي
جدول رقم ) 2 (

يوضح املؤسسات الصحفية املصرية التي يعمل بها القائمون باإلتصال عينة الدراسة

%كالمؤسسة الصحفية

1316.4األهرام ) مؤسسة األهرام (
1012.7األخبار )مؤسسة أخبار اليوم(

الجمهورية ) دار التحرير للنشر والطباعة 
78.9والتوزيع(

911.4اليوم السابع )مؤسسة اليوم السابع(
810.1المصري اليوم للصحافة والنشر

45.1الوفد ) حزب الوفد (
78.9الشروق ) دار الشروق (

911.4الوطن )المستقبل للنشر والتوزيع والصحافة (
45.1فيتو ) مؤسسة فيتو ( 

33.8البوابة نيوز )المركز العربي للبحوث والدراسات(
33.8الفجر ) الفجر للنشر والتوزيع (

22.5أخرى
79100اإلجمالي

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 2 ( إلى ما يأتي:

املؤسســات  - يف  باإلتصــال  القائمــن  حيــث  مــن  األولــى  املرتبــة  يف  األهــرام  جــاءت 
الصحفيــة عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 16.7 %، يليهــا األخبــار بنســبة 12.2 % ، ثــم 
اليــوم الســابع والوطــن يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 11.4 % لــكل منهمــا، فاملصــري اليــوم 
ــد  ــا الوف ــا، يليهم ــكل منهم ــة والشــروق بنســبة 8.9 % ل ــم اجلمهوري بنســبة 10.1 %، ث
وفيتــو وصــدى البلــد بنســبة 5.1 %، فالبوابــة نيــوز والفجــر بنســبة 3.8 % لــكل منهمــا، 

ــة أخــرى بنســبة 2.5 %. ــراً فئ وأخي

ولعــل مجــيء األهــرام واألخبــار واليــوم الســابع واملصــري اليــوم واجلمهوريــة والشــروق  -
يف مراتــب متقدمــة يرجــع إلــى اســتجابة القائمــن باإلتصــال يف هــذه الصحــف لإلجابــة 
علــى االســتبيان، كمــا يرجــع أيضــا تعــدد وتنــوع املنصــات الصحفيــة التابعــة لهــذه 
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املؤسســات، وارتفــاع عــدد القائمــن باإلتصــال فيهــا مقارنــة باملؤسســات الصحفيــة 
األخــرى.

جدول رقم ) 3 (
املؤسسات الصحفية السعودية التي يعمل بها القائمون باإلتصال عينة الدراسة

%كالصحيفة
1320.3الرياض )مؤسسة اليمامة الصحفية  (

812.5عكاظ ) مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر (
1117.2سبق )مؤسسة سبق اإللكترونية( 

1015.6الوطن )مؤسسة عسير للصحافة والنشر(
812.5المدينة ) مؤسسة المدينة للصحافة والنشر(

46.3مكة )مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم(
812.5الجزيرة ) مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر(

23.1أخرى
64100اإلجمالي

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 3 ( إلى ما يأتي:

جــاءت صحيفــة الريــاض يف املرتبــة األولــى مــن حيــث القائمــن باإلتصال يف املؤسســات  -
الصحفيــة الســعودية عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 20.3 %، يليهــا صحيفــة ســبق بنســبة 
17.2 %، ثــم الوطــن بنســبة 15.6 %، فعــكاظ واملدينــة واجلزيــرة بنســبة 12.5 % لــكل 

منهــم، يليهــم صحيفــة مكــة بنســبة 6.3 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 2 %.

ولعــل مجــيء صحــف الريــاض وســبق والوطــن يف املرتبــة األولــى يرجــع إلــى تعــاون  -
االســتبيان،  علــى  اإلجابــة  يف  الصحفيــة  املؤسســات  هــذه  يف  باإلتصــال  القائمــن 

باإلضافــة إلــى تعــدد املنصــات الصحفيــة التابعــة لهــذه املؤسســات. 
جدول رقم ) 4 ( يوضح مستوى خبرة القائمني باإلتصال عينة الدراسة

اإلجماليالسعوديةالمصريةمستوى الخبرة
%ك%ك%ك

2329.116253927.3مرتفع

3746.82640.66344متوسط

1924.12234.44128.7منخفض

7910064100143100اإلجمالي
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ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 4 ( إلى ما يأتي:

جــاء مســتوى اخلبــرة املتوســط يف املرتبــة األولــى مــن حيــث خبــرة القائمــن باإلتصــال  -
يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 44 %، يليــه 

منخفــض بنســبة 28.7 %، وأخيــراً مرتفــع بنســبة 27.3 %.

جــاء مســتوى اخلبــرة املتوســط يف املرتبــة األولــى مــن حيــث خبــرة القائمــن باإلتصــال  -
يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 46.8 %، يليــه مســتوى 

اخلبــرة املرتفــع بنســبة 29.1 %، وأخيــراً مســتوى اخلبــرة املنخفــض بنســبة 24.1 %.

جــاء مســتوى اخلبــرة املتوســط يف املرتبــة األولــى مــن حيــث خبــرة القائمــن باإلتصــال  -
يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 40.6 % يليــه مســتوى 

اخلبــرة املنخفــض بنســبة 34.4 %، واخيــراً مســتوى اخلبــرة املرتفــع بنســبة 25 %.

ولعــل مجــيء مســتوى اخلبــرة املتوســط يف املرتبــة األولى يليه مســتوى اخلبــرة املنخفض  -
وذلــك علــى الرغــم مــن عراقــة هــذه املؤسســاات الصحفيــة يرجــع إلــى طريقــة ســحب 
ــط  ــن خــال ارســال راب ــج م ــرة الثل ــى أســلوب ك ــي اعتمــدت باألســاس عل ــة والت العين
االســتمارة اإللكترونيــة للقائمــن باإلتصــال يف هــذه املؤسســات الصحفيــة حيــث يعــد 
ــة  ــر تعامــاً مــع الوســائل اإللكترونيــة احلديث متوســطي ومنخفضــي اخلبــرة هــم األكث
مقارنــة بالقائمــن باإلتصــال مــن أصحــاب اخلبــرات الكبيــرة أو املرتفعــة والذيــن ال 
يــزال البعــض منهــم يفضــل التعامــل بالوســائل التقليديــة، وإن كان أيضــاً نســبة ال بــأس 

بهــا مــن عينــة الدراســة مــن اصحــاب اخلبــرة املرتفعــة.

مــن الواضــح تقــدم القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة مــن حيــث  -
مستوى اخلبرة سواء فيما يتعلق مبستوى اخلبرة املرتفع أو املتوسط مقارنة بالقائمن 
باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية، ولعــل هــذا يرجــع إلــى تعــدد وتنــوع 
ــة  ــة الســعودية، باإلضاف ــة باملؤسســات الصحفي ــة مقارن ــة املصري املؤسســات الصحفي
إلــى تاريــخ املدرســة الصحفيــة املصريــة مقارنــة باملدرســة الصحفيــة الســعودية، كمــا 
رمبــا يرجــع أيضــاً إلــى كــون نســبة مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة 
املصريــة كانــوا يعملــون يف النســخة الورقيــة مقارنــة بالقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات 

الصحفيــة الســعودية.
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جدول رقم ) 5 (
يوضح نوع القائمني باإلتصال عينة الدراسة

اإلجماليالسعوديةالمصريةالنوع
%ك%ك%ك

4658.24367.28962.2ذكور 
3341.82132.85437.8إناث

7910064100143100اإلجمالي

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 5 ( إلى ما يأتي:

جــاء الذكــور يف مقدمــة عينــة القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفية عينة الدراســة  -
وذلك بنســبة 62.2 %، يليهم اإلناث بنســبة 37.8 %.

جــاء الذكــور يف املرتبــة األولــى مــن حيــث نــوع القائمن باإلتصال يف املؤسســات الصحفية  -
املصرية عينة الدراســة وذلك بنســبة 58.2 %، يليهم اإلناث بنســبة 41.8 %.

جــاء الذكــور يف املرتبــة األولــى مــن حيــث نــوع القائمن باإلتصال يف املؤسســات الصحفية  -
الســعودية عينة الدراســة وذلك بنســبة 67.2 %، يليهم اإلناث بنســبة 32.8 %.

مــن الواضــح ارتفــاع نســبة اإلنــاث يف القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة  -
املصريــة مقارنــة باملؤسســات الصحفيــة الســعودية، وإن كان تســجيل اإلنــاث مــن القائمن 
باإلتصــال مــن عينــة الصحــف الســعودية نســبة 32.8 % يرجــع إلــى مــا منحتــه رؤيــة 
2030 للمــرأة الســعودية مــن فــرص لإلنخــراط يف مجــاالت العمــل املختلفــة ومــن بينهــا 

مجــاالت اإلعــام والصحافــة.
جدول رقم ) 6 ( يوضح مجال عمل القائمني باإلتصال عينة الدراسة

مجال العمل
اإلجماليالسعوديةالمصرية

%ك%ك%ك
3746.83351.67049صناعة المحتوى الصحفي 

15191117.22618.2إنتاج صور ومواد وأشكال إعالمية مصاحبة  

2126.61421,93524.5مسئول نشر صحفي

45.134.7710.9إدارة محتوى صحفي 

22.534.757.8أخرى 

7910064100143100اإلجمالي
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ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 6 ( إلى ما يأتي:

جــاءت صناعــة املحتــوى الصحفــي علــى رأس مجــاالت العمــل التــي ينتمــي إليهــا  -
القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 49 %، يليهــا 
مســئول نشــر صحفــي بنســبة 24.5 % ، ثــم إنتــاج الصــور واملــواد واألشــكال اإلعاميــة 
املصاحبــة بنســبة 18.2 %، ثــم إدارة املحتــوى الصحفــي بنســبة 10.9 %، وأخيــراً فئــة 

أخــرى بنســبة 7.8 %.

ذكــر 46.8 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
أن مجــال عملهــم ينتمــي لصناعــة املحتــوى الصحفــي، يليهــم 26.6 % مــن املســئولن عــن 
النشــر الصحفــي، ثــم  إنتــاج الصــور واملــواد واألشــكال اإلعاميــة املصاحبــة بنســبة 19 

%، فــإدارة املحتــوى الصحفــي بنســبة 5.1 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 2.5 %.

أكد 51.6 % من القائمن باإلتصال يف املؤسســات الصحفية الســعودية عينة الدراســة  -
ــوى الصحفــي، يليهــم 21.9 % مــن املســئولن  ــم ينتمــي لصناعــة املحت أن مجــال عمله
عــن النشــر الصحفــي، ثــم  إنتــاج الصــور واملــواد واألشــكال اإلعاميــة املصاحبــة بنســبة 

17.2 %، فــإدارة املحتــوى الصحفــي وفئــة أخــرى بنســبة 4.7 % لــكل منهمــا.

ــن ومراســلن ومراجعــن  - ــوى الصحفــي مــن محرري ــاع املحت مــن الواضــح ســيطرة صن
وديســك وغيرهــا علــى القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة، يليهــم مســئولو النشــر 
وبخاصــة علــى املنصــات اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل اإلجتماعــي، ثــم املتخصصــون 
يف إنتــاج املحتــوى الفنــي مــن صــور وفيديوهــات وأشــكال بيانيــة ورســوم، فمديــروا 
املحتــوى الصحفــي مــن مــدراء حتريــر ورؤســاء أقســام وغيرهــم، كمــا بــدا واضحــاً أيضــاً 
التقــارب بــن مجــاالت عمــل القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة 

ــة الدراســة. والســعودية عين
جدول رقم ) 7 (  يوضح املنصات اإلعالمية التي يعمل بها القائمون باإلتصال عينة الدراسة

مجال العمل
اإلجماليالسعوديةالمصرية

%ك%ك%ك
1721.51218.62920.3النسخة الورقية

3139.22640.65739.9النسخة اإللكترونية
2431.61929.74330صفحات التواصل االجتماعي

SMS 56.346.396.3خدمة
22.534.753.5أخرى

7910064100143100اإلجمالي
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ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 7 ( إلى ما يأتي:

جــاءت النســخة اإللكترونيــة يف مقدمــة املنصــات اإلعاميــة التــي يعمــل بهــا القائمــون  -
باإلتصــال عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 39.9 %، يليهــا صفحــات التواصــل اإلجتماعــي 
بنســبة 30 %، ثــم النســخة الورقيــة بنســبة 20.3 %، فخدمــة SMS  بنســبة 6.3 %، 

وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 3.5 %.

ذكــر 39.2 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
أنهــم يعملــون  بالنســخة اإللكترونيــة، يليهــا صفحــات التواصــل اإلجتماعــي بنســبة 
31.6 %، ثــم النســخة الورقيــة بنســبة 21.5 %، فخدمــة SMS  بنســبة 6.3 %، وأخيــراً 

فئــة أخــرى بنســبة 2.5 %.

أوضــح 40.6 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة  -
ــا صفحــات التواصــل اإلجتماعــي  ــة، يليه ــون بالنســخة اإللكتروني ــم يعمل الدراســة أنه
بنســبة 29.7 %، ثــم النســخة الورقيــة بنســبة 18.6 %، فخدمــة SMS  بنســبة 6.3 %، 

ــة أخــرى بنســبة 4.7 %. ــراً فئ وأخي

النســخة اإللكترونيــة ومواقــع  - العاملــن يف  القائمــن باإلتصــال  تقــدم نســبة  ولعــل 
ــي  ــة الت ــي تشــهدها املنصــات اإللكتروني ــرة الت ــى الطف ــد عل التواصــل اإلجتماعــي يؤك
أصبــح لهــا صحفيوهــا الذيــن ميتلكــون مهــارات الكتابــة لهــا  وذلــك مقارنــة بالنســخة 
الورقيــة والتــي وإن كانــت كانــت قــد تراجعــت بشــكل كبيــر إال أنهــا اليــزال نســبة مــن 
القائمــن باإلتصــال يعملــون بهــا، فضــا عــن وجــود مســاع حثيثــة لألســتفادة مــن 

التقنيــات الرقميــة لتطويرهــا.

مــن الواضــح تقــارب املنصــات التــي يعمــل بهــا القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات  -
الصحفيــة املصريــة والســعودية عينــة الدراســة، ورمبــا يرجــع هــذا إلــى التشــابه الكبيــر 

بــن املؤسســات الصحفيــة يف البلديــن.
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2 ـ اســتخدام المؤسســات الصحفيــة لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كمــا يــرى القائمــون 
باإلتصــال: 

جدول رقم ) 8 (
يوضح مدى استخدام املؤسسات الصحفية لتقنيات الذكاء اإلصطناعي

اإلجمالي السعوديةالمصريةاإلستخدام

%ك%ك%ك

33.757.885.6مرتفع
2126.61726.63826.6متوسط
2936.72031.24934.2منخفض

2632.92234.44833.6ال يتم استخدامها على اإلطالق
7910064100143100اإلجمالي

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 8 ( إلى ما يأتي:

ــة والســعودية  - ــة املصري ــد 34.2 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفي أك
ــذكاء  ــات ال ــا تســتخدم تقني ــون به ــي يعمل ــة الت ــة الدراســة أن املؤسســات الصحفي عين
اإلصطناعــي بشــكل منخفــض، يليهــا عــدم اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي علــى 
اإلطــاق بنســبة 33.6 % ، ثــم بشــكل متوســط بنســبة 26.6 %، وأخيــراً بشــكل مرتفــع 

بنســبة 5.6 %.

ذكــر 36.7 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
أن املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا تســتخدم تقنيــات الذكاء اإلصطناعي بشــكل 
ــى اإلطــاق بنســبة  ــذكاء اإلصطناعــي عل ــات ال ــا عــدم اســتخدام تقني منخفــض، يليه

32.9 % ، ثــم بشــكل متوســط بنســبة 26.6 %، وأخيــراً بشــكل مرتفــع بنســبة 3.7 %.

أوضــح 34.4 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة  -
الــذكاء  الدراســة أن املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا ال تســتخدم تقنيــات 
اإلصطناعــي علــى اإلطــاق ، يليهــا اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي بشــكل 
منخفــض بنســبة 31.2 % ، ثــم بشــكل متوســط بنســبة 26.7 %، وأخيــراً بشــكل مرتفــع 

بنســبة 7.8 %.

ــي  - ــة الت ــن أكــدوا أن املؤسســات الصحفي ولعــل ارتفــاع نســبة القائمــن باإلتصــال الذي
يعملــون بهــا ال تســتخدم تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي بشــكل نســبي يرجــع إلــى حداثــة 
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ــزال اســتخدام هــذه  ــذي ال ي ــي واإلســامي ال ــم العرب ــات خاصــة يف العال هــذه التقني
ــم يرقــى هــذا اإلســتخدام يف معظــم  ــة أو النشــأة حيــث ل التقنيــات بــه يف طــور البداي
األحيــان لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي التــي يتــم اســتخدامها اآلن يف ظــل مــا يســمى 
بـــ) الثــورة الصناعيــة الرابعــة (، حيــث اقتصــر معظــم هــذا اإلســتخدام علــى التصحيــح 
مــن  للجديــد  الصحفيــن  وتنبيــه  البحــث  عمليــات  أو  اللغــوي  والتدقيــق  اإلمائــي 
ــاج  ــار بشــكل عاجــل، أو يف أقصــى احلــدود اســتخدامها يف إنت ــع األخب ــار،أو تتب األخب
ــك كمــا يشــير جــدول رقــم  ــي، وذل ــرة بشــكل آل ــار القصي ــاج األخب ــة أو إنت رســوم بياني
ــى عــدم  ــات باإلضافــة إل ــب هــذه التقني ــة اخلاصــة بجل ) 11 (، وكذلــك التكلفــة املادي
توافــر العناصــر املدربــة علــى اســتخدام هــذه التقنيــات إال يف حــدود ضيقــة إلــى حــد 

كبيــر.

ولعــل هــذا مــا يفســر أيضــاً مــا ذكــره القائمــون باإلتصــال الــذي أكــدوا أن مؤسســاتهم  -
الصحفيــة التــي تســتخدم تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي الزالــت تســتخدمها بشــكل 
ضعيــف أو متوســط فيمــا لــم تــراوح مســتوى االســتخدام املرتفــع بــن 3.7 % بالنســبة 
للمؤسســات الصحفيــة املصريــة، و 7.8 % بالنســبة للقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات 

الصحفيــة الســعودية مبــا ال يتجــاوز الـــ 5.6 % يف مجملــه.

مــن الواضــح ارتفــاع نســبة اعتمــاد املؤسســات الصحفيــة الســعودية مــن حيــث اســتخدام  -
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كمــا يــرى القائمــون باإلتصــال ورمبــا يرجــع ذلــك إلــى 
تغلــب املؤسســات الصحفيــة الســعودية علــى العائــق املتعلــق بتوفيــر املــوارد املاليــة مــن 
ــق بالســعي  ــا يتعل ــا الســبق فيم ــة الســعودية كان له ــة العربي ــإن اململك ــك ف ــب، كذل جان
الــذكاء  وتقنيــات  الريبوتــات  مثــل  التكنولوجيــة احلديثــة  التقنيــات  مــن  لاســتفادة 
اإلصطناعــي وليــس علــى ذلــك مــن كــون اململكــة العربيــة الســعودية هــي الدولــة األولــى 
يف العالــم التــي متنــح جنســية لريبــوت يف أكتوبــر 2017 )46(، إضافــة إلــى إنشــاء الهيئــة 
الســعودية للبيانــات والــذكاء اإلصطناعــي يف 30 أغســطس 2019 )47(، وإعــان اململكــة 
العربيــة الســعودية اســتضافة القمــة العامليــة للــذكاء اإلصطناعــي)48( املقــرر عقدهــا يف 

مــارس 2020.  

ولعــل النتائــج الســابقة تشــير بوضــوح إلــى أهميــة العمــل بقــوة علــى توظيــف هــذه  -
التقنيــات يف مجــال العمــل الصحفــي ملــا ميكــن أن تســهم بــه يف حتقيــق ثــورة حقيقيــة 

ــط. ــة والتخطي ــة واإلداري ــة املســتويات املهني ــى كاف يف هــذا املجــال عل
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جدول رقم ) 9 (
يوضح أسباب عدم اعتماد املؤسسات الصحفية على تقنية الذكاء اإلصطناعي

 األسباب 
المصرية
ن= 26

السعودية
ن= 22

اإلجمالي
ن= 48

%ك%ك%ك

415.429.1612.5 ال يوجد جدوى من استخدامها

1869.21568.23368.8ـ عدم توافر التقنيات الالزمة لذلك

2284.6418.22654.2ـ عدم توافر اإلمكانيات المادية لذلك

ـ عدم توافر العناصر البشرية 
2076.91777.33777.1المدربة للقيام بذلك

ـ عدم إيمان إدرة المؤسسة بأهمية 
311.529.1510.4استخدامها

27.729.148.3أخرى

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 9 ( إلى ما يأتي:

جــاء عــدم توافــر العناصــر البشــرية املدربــة يف مقدمــة أســباب عــدم اعتمــاد املؤسســات  -
الصحفيــة املصريــة علــى تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك كمــا يــرى القائمــون 
باإلتصــال الذيــن قالــوا بأنــه اليتــم اســتخدامها علــى اإلطــاق وذلــك بنســبة 77.1 %، 
يليــه عــدم توافــر التقنيــات الازمــة لذلــك بنســبة 68.8 %، ثــم عــدم توافــر اإلمكانيــات 
املاديــة بنســبة 54.2 %، يليهــا ، وبفــارق كبيــر، عــدم وجــود جــدوى مــن اســتخدامها 
بنســبة 12.5 %، فعــدم إميــان إدارة املؤسســة الصحفيــة بأهميــة اســتخدامها وذلــك 

ــة أخــرى بنســبة 8.3 %. ــراً فئ بنســبة 10.4 %، وأخي

ذكــر القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة أن عــدم توافــر اإلمكانيــات  -
املاديــة الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يأتــي يف مقدمــة أســباب عــدم اعتمــاد 
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا وذلــك بنســبة 
84.6 %، يليهــا عــدم توافــر العناصــر البشــرية املدربــة بنســبة 76.9 %، ثــم عــدم توافــر 
التقنيــات الازمــة لذلــك بنســبة 69.2 %، يليهــا وبفــارق كبيــر عــدم وجــود جــدوى مــن 
اســتخدامها وذلــك بنســبة 15.4 %، ثــم عــدم إميــان إدارة املؤسســة الصحفيــة بأهميــة 

اســتخدامها وذلــك بنســبة 11.5 %، وأخيــرا فئــة أخــرى بنســبة 7.7 %.

أكــد 77.3 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة أن  -
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عــدم توافــر العناصــر البشــرية املدربــة الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يأتــي 
يف مقدمــة أســباب عــدم اعتمــاد املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا علــى تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي، يليهــا عــدم توافــر التقنيــات الازمــة لذلــك بنســبة 68.2 %، ثــم 
عــدم توافراإلمكانيــات املاديــة الازمــة لذلــك بنســبة 18.2، وأخيــراً عــدم وجــود جــدوى 

مــن اســتخدامها وفئــة أخــرى بنســبة 9.1 % لــكل منهمــا.

ولعــل مجــيء عــدم توافــر العناصــر البشــرية املدربــة يف مقدمــة أســباب عــدم اعتمــاد  -
املؤسســات الصحفيــة املصريــة علــى تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك كمــا يــرى 
وجــود  بعــدم  باإلتصــال  القائمــن  إقــرار  إلــى  بوضــوح  يشــير  باإلتصــال  القائمــون 
العناصــر املدربــة القــادرة علــى اســتخدام هــذه التقنيــات، وهــو مــا يشــير بوضــوح إلــى 
ــك،  ــام بذل ــم للقي ــؤالء القائمــن باإلتصــال لتأهيليه ــة له ــر دورات تدريبي ضــرورة توفي
كمــا أن مجــيء عــدم توافــر التقنيــات الازمــة يف مرتبــة تاليــة يرجــع إلــى حداثــة هــذه 
التقنيــات وهــو مــا يفســر أيضــا مجــيء عــدم توافــر اإلمكانيــات املاديــة اخلاصــة بشــراء 
أو اســتقدام هــذه التقنيــات نظــراً لتكلفتهــا املرتفعــة حلداثتهــا وعــدم انتشــارها علــى 

نطــاق واســع. 

تراجــع األســباب املتعلقــة بعــدم إدارك إدراة هــذه املؤسســات  - الواضــح أيضــاً  مــن 
الصحفيــة ألهميــة اســتخدام هــذه التقنيــات أو عــدم وجــود جــدوى مــن اســتخدامها، 
وهــو مــا يشــير أيضــاً إلــى تقبــل القائمــن باإلتصــال يف هــذه املؤسســات وكذلــك تفهــم 
إدارتها ألهمية اســتخدام هذه التقنيات إال أن األســباب املتعلقة بالتدريب واإلمكانيات 

املاديــة والتقنيــة هــي التــي تقــف عائقــاً أمــام هــذا اإلســتخدام.

ــات  - ــر التقني ــذي جــاء عــدم تواف ــت ال ــه يف الوق ــى أن ــج الســابقة أيضــا إل تشــير النتائ
املاديــة يف مرتبــة متقدمــة مــن بــن األســباب لــدى القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات 
الصحفيــة الســعودية إال أنــه جــاء يف مرتبــة متقــدم فيمــا يتعلــق بالقائمــن باإلتصــال 
يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة ورمبــا هــذا يرجــع مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى 

ــة الســعودية.  ــة باململكــة العربي ــا مصــر مقارن ــي متــر به ــة الت األوضــاع االقتصادي
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جدول رقم ) 10 (
يوضح املوضوعات التي يتم استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي فيها

الموضوعات
المصرية
ن= 53

السعودية
ن = 42

اإلجمالي
ن= 95

%ك%ك%ك
1018.9614.31616.8ـ السياسية

1120.88191920ـ االقتصادية
11.937.144.2ـ االجتماعية

47.537.177.4ـ الدينية
35.724.855.3ـ الثقافية

1935.81740.53637.9ـ التكنولوجية
1426.41842.93233.7ـ الرياضية

59.449.599.5ـ موضوعات المرأة
35.749.577.4ـ موضوعات الطفل

23.812.433.2أخرى
ـ تشير بيانات اجلدول رقم )10( إلى ما يأتي:

جــاءت املوضوعــات التكنولوجيــة يف مقدمــة املوضوعــات التــي يتــم اســتخدام تقنيــات  -
ــرى  ــا ي ــك كم ــة الدراســة وذل ــة عين ــا يف املؤسســات الصحفي ــذكاء اإلصطناعــي فيه ال
املوضوعــات  يليهــا   ،%   37.9 بنســبة  وذلــك  الدراســة  عينــة  باإلتصــال  القائمــون 
الرياضيــة بنســبة 33.7 %، ثــم املوضوعــات اإلقتصاديــة بنســبة 20 %، فاملوضوعــات 
السياســية بنســبة 16.8 %، يليهــا موضوعــات املــرأة بنســبة 9.5 %، فاملوضوعــات 
الدينيــة وموضوعــات الطفــل بنســبة 7.4 % لــكل منهمــا، ثــم املوضوعــات الثقافيــة 
بنســبة 5.3 %، يليهــا املوضوعــات اإلجتماعيــة بنســبة 4.2 %، وأخيــراً فئــة أخــرى 

بنســبة 3.2 % ومتثلــت فئــة أخــرى يف الصحافــة العلميــة.

أكــد القائمــون باإلتصــال عينــة الدراســة يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة  -
ــة الدراســة  ــة عين ــر اســتخداماً يف املؤسســات الصحفي الدراســة أن املوضوعــات األكث
كانــت املوضوعــات التكنولوجيــة بنســبة 35.8 %، يليهــا املوضوعــات الرياضيــة بنســبة 
26.4 %، فاملوضوعــات اإلقتصاديــة بنســبة 20.8 %، ثــم املوضوعــات السياســية بنســبة 
18.9 %، فموضوعــات املــرأة بنســبة 9.4 %، يليهــا املوضوعــات الدينيــة بنســبة 7.5 %، 

فموضوعــات الطفــل بنســبة 5.7 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 3.8 %.

أوضــح القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة الدراســة أن  -
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املوضوعــات الرياضيــة جــاءت يف املرتبــة األولــى مــن حيــث االعتمــاد علــى تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك بنســبة 40.9 %، يليهــا املوضوعــات التكنولوجيــة بنســبة 
40.5  %، فاملوضوعــات اإلقتصاديــة بنســبة 19 %،  ثــم املوضوعــات السياســية بنســبة 
14.3 %، فموضوعــات املــرأة وموضوعــات الطفــل بنســبة 9.5 % لــكل منهمــا، يليهمــا 
املوضوعــات اإلجتماعيــة واملوضوعــات الدينيــة بنســبة 7.1 % لــكل منهمــا، وأخيــراً فئــة 

أخــرى بنســبة 2.4 %.

مــن الواضــح تقــدم املوضوعــات التكنولوجيــة والرياضيــة مــن بــن املوضوعــات األكثــر  -
إعتمــاداً يف إنتاجهــا علــى تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كمــا أوضــح القائمــون باإلتصــال 
يف املؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة، ولعــل هــذا يتفــق مــع األولويــة التــي منحتهــا 
املؤسســات الصحفيــة واإلعاميــة العامليــة التــي بــادرت باســتخدام هــذه التقنيــات 
يف تغطيــة الفعاليــات واألنشــطة الرياضيــة وكذلــك التكنولوجيــة، يليهــا املوضوعــات 

ــة. اإلقتصادي

-  Mico  ،2018 ( وتتفــق هــذه النتائــج ـ إلــى حــد مــا ـ مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
ــات  ــى إســتخدام تقني ــر عل ــى اإلعتمــاد بشــكل أكب ــت إل ــي توصل Tatalovic ( )49( والت
الــذكاء اإلصطناعــي يف املوضوعــات الرياضيــة والسياســية واإلقتصاديــة، فيمــا لــم 
ــذكاء اإلصطناعــي مثلمــا حــدث  ــات ال ــى اآلن مــن تقني ــة حت تســتفد الصحافــة العلمي
يف  العاملــن  املحرريــن  وأن  واالقتصاديــة،  والسياســية  الرياضيــة  الصحافــة  يف 
ــذكاء  ــات ال ــة اســتخدام تقني ــون غيــر مدركــن ألهمي ــة ال يزال مجــال الصحافــة العلمي
اإلصطناعــي يف إعــداد التقاريــر اخلاصــة بالصحافــة العلميــة خاصــة فيمــا يتعلــق 
بتلخيــص الدراســات واألبحــاث العلميــة ووضعهــا يف شــكل تقاريــر صحفيــة عــن طريــق 

اســتخدام تقنيــات األمتتــة.

-  Yair ،2018( كمــا تتفــق أيضــاً هــذه النتائــجـ  إلــى حــد مــاـ  مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
Galily( )50( والتــي أشــارت إلــى اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال 
ــوى الرياضــي مبــا  ــة املحت ــا وأمتت ــج تلقائًي ــوى املنت ــة وإدخــال املحت الصحافــة الرياضي

ميكــن أن يســهم يف صياغــة التنبــؤات املســتقبلية. 
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جدول رقم ) 11 (
يوضح مجاالت استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي 

مجاالت االستخدام
المصرية
ن= 53

السعودية
ن= 42

اإلجمالي
ن= 95

%ك%ك%ك
4177.434817578.9ـ تتبع األخبار العاجلة 
44833871.78286.3ـ إنتاج األخبار بشكل آلي

2852.821504951.6ـ تزويد الصحفيين بالمعلومات الجديدة
2547.23788.16265.3ـ البحث اآللي بشكل أكثر دقة 

ـ ربط المعلومات ببعضها البعض 
1935.821504042.1لالستفادة منها صحفيا

ـ تحويل األخبار إلى فيديوهات أو 
1732.12866.74547.4رسوم بيانية

ـ التصحيح التلقائي لألخطاء اللغوية 
4686.83992.98589.5أو المهنية

183421503941.1ـ فحص الحقائق بشكل سريع وموثوق
2241.52764.34951.6ـ اكتشاف األخبار الزائفة أوالمفبركة
االستفادة من احصائيات مستخدمي 

المنصات المتعددة في تطوير المحتوى 
الصحفي

3362.33788.17073.7

713.249.51111.6أخرى
ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 11 ( إلى ما يأتي:

الــذكاء  - تقنيــات  املهنيــة يف مقدمــة  أو  اللغويــة  التلقائــي لألخطــاء  التصحيــح  جــاء 
اإلصطناعــي التــي تعتمــد عليهــا املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية عينــة 
الدراســة وذلــك كمــا يــرى القائمــون باإلتصــال عينــة الدراســة وذلــك بنســبة 89.5 
ــة بنســبة  ــار العاجل ــع األخب ــم تتب ــي بنســبة 86.3 %، ث ــار بشــكل آل ــاج األخب ــه إنت %، يلي
78.9 %، فاإلســتفادة مــن إحصائيــات مســتخدمي املنصــات املتعــددة يف التخطيــط 
ــر  ــي بشــكل أكث ــا البحــث اآلل ــك بنســبة 73.7 %، يليه ــي وذل ــوى الصحف ــر املحت لتطوي
ــار  ــدة واكتشــاف األخب ــد الصحفيــن باملعلومــات اجلدي ــم تزوي دقــة بنســبة 65.3 %، ث
الزائفــة أواملفبركــة بنســبة 51.6 %، فتحويــل األخبــار إلــى فيديوهــات أو رســوم بيانيــة 
بنســبة 47.4 %، ثــم ربــط املعلومــات ببعضهــا البعــض لاســتفادة منهــا صحفيــا بنســبة 
ــة  ــراً فئ ــوق بنســبة 41.1 %، وأخي ــق بشــكل ســريع وموث ــه فحــص احلقائ 42.1 %، يلي

أخــرى بنســبة 11.6 %.
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أكــد 86.8 % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة أن أولــى مجــاالت اســتخدام  -
التصحيــح  الــذكاء اإلصطناعــي متثــل يف  لتقنيــات  املؤسســات الصحفيــة املصريــة 
ــي بنســبة 83 %،  ــار بشــكل آل ــاج األخب ــه إنت ــة ، يلي ــة أو املهني التلقائــي لألخطــاء اللغوي
ثــم تتبــع األخبــار العاجلــة بنســبة 77.4 %، فاإلســتفادة مــن إحصائيــات مســتخدمي 
املنصــات املتعــددة يف التخطيــط لتطويــر املحتــوى الصحفــي وذلــك بنســبة 62.3 %، 
يليــه زويــد الصحفيــن باملعلومــات اجلديــدة و اكتشــاف األخبــار الزائفــة واملفبركــة 
بنســبة 52.8 %، ثــم ربــط املعلومــات ببعضهــا البعــض لاســتفادة منهــا صحفيــا بنســبة 
ــار  ــل األخب ــوق بنســبة 34 %، حتوي ــق بشــكل ســريع وموث ــه فحــص احلقائ 35.8 %، يلي
إلــى فيديوهــات أو رســوم بيانيــة بنســبة 32.1 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 13.2 %.

أوضــح 92.9  % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة أن أولــى مجــاالت اســتخدام  -
املؤسســات الصحفيــة الســعودية لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي متثــل يف التصحيــح 
التلقائــي لألخطــاء اللغويــة أو املهنيــة ، يليــه البحــث اآللــي بشــكل أكثــر دقــة و اإلســتفادة 
مــن إحصائيــات مســتخدمي املنصــات املتعــددة يف التخطيــط لتطويــر املحتوى الصحفي 
وذلــك بنســبة 88.1 % لــكل منهمــا، يليهمــا تتبــع األخبــار العاجلــة بنســبة 81 %، فتحويــل 
األخبــار إلــى فيديوهــات أو رســوم بيانيــة بنســبة 66.7 %، ثــم اكتشــاف األخبــار الزائفــة 
واملفبركــة بنســبة64.3 %، فربــط املعلومــات ببعضهــا البعــض لاســتفادة منهــا صحفيــا 
و فحــص احلقائــق بشــكل ســريع وموثــوق بنســبة 50 % لــكل منهمــا، وأخيــراً فئــة أخــرى 

بنســبة 9.5 %.

مــن الواضــح تركيــز املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية علــى حــد ســواء علــى  -
االســتخدام األولــي لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ســواء يف التدقيــق اللغــوي واإلمائــي 
أو إنتــاج أخبــار قصيــرة بشــكل آلــي أو االســتفادة مــن االحصائيــات واألرقــام يف تطويــر 
املحتــوى الصحفــي، وهــي اســتخدامات أوليــة ال ترتقــي ملــا تشــهده اآلن بعــض غــرف 

األخبــار يف املؤسســات الصحفيــة األجنبيــة.

 لــم حتقــق بدائــل االســتخدام املتقــدم أي نســبة مــن اســتجابات القائمــن باإلتصــال،  -
والتــي مت اســتبعادها لعــدم اختيارهــا مــن قبــل القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة، 
مثــل اســتخدام الريبوتــات يف التغطيــة الصحفيــة أو إعــداد القصــص اإلخباريــة داخــل 
صــاالت التحريــر أو أســاليب أمتتــة األخبــار أو كتابــة التقاريــر واألخبــار واملقــاالت 
الصحفيــة بشــكل آلــي وغيرهــا مــن توظيفــات تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي التــي بــدأت 

ــة.  ــة األجنبي ــاء واملؤسســات الصحفي يف اســتخدامها بعــض وكاالت األنب
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وهــو مــا يؤكــد علــى ضــرورة العمــل علــى تطويــر اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي  -
يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والعربيــة علــى حــد ســواء لتحقيــق االســتفادة املثلــى 
مــن هــذه التقنيــات التــي مــن شــأنها املســاهمة يف تطويــر العمــل الصحفــي بشــكل 
ــذكاء  ــات ال ــا اآلن تقني ــي حتدثه ــة الت ــة الرابع ــورة الصناعي ــع الث ــر مبــا يتناســب م كبي

اإلصطناعــي. 

3 ـ مــدى قــدرة القائميــن باإلتصــال فــي هــذه المؤسســات علــى توظيــف تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي فــي خدمــة العمــل الصحفــي وتطويــره: 

جدول رقم ) 12 (
يوضح مستوى رضا القائمني باإلتصال عن استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي 

اإلجماليالسعوديةالمصريةمستوى الرضا
%ك%ك%ك

47.5716.71111.6ـ راض تماماً
18341740.43536.8ـ راض إلى حد ما

3158.51842.94951.6ـ غير راضي على اإلطالق 
531004210095100اإلجمالي

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 12 ( إلى ما يأتي:
أكد 51.6 % من القائمن باإلتصال عينة الدراســة ممن قالوا إن مؤسســاتهم تســتخدم  -

تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي أنهــم غيــر راضــون عــن مســتوى اســتخدام تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية عينــة الدراســة، فيمــا أشــار 
36.8 % أنهــم راضــون إلــى حــد مــا، فيمــا أشــار 11.6 % مــن القائمــن باإلتصــال 
ــي  ــة الت ــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفي ــات ال رضاهــم عــن اســتخدام تقني

يعملــون بهــا.

ذكــر 58.5 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
ممــن قالــوا إن مؤسســاتهم الصحفيــة تســتخدم تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي أنهــم غيــر 
راضــون عــن مســتوى اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة 
ــد 7.5 % عــدم  ــا، وأك ــى حــد م ــم راضــون إل ــا أشــار 34 % أنه ــا، فيم ــون به ــي يعمل الت

رضاهــم.

أشــار 42.9 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة  -
الدراســة ممــن قالــوا إن مؤسســاتهم الصحفيــة تســتخدم تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
أنهــم غيــر راضــون عــن مســتوى اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات 
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الصحفيــة التــي يعملــون بهــا، فيمــا ذكــر 40.2 % رضاهــم إلــى حــد مــا، وأوضــح 16.7 
% رضاهــم عــن مســتوى هــذا االســتخدام.

ولعــل هــذه النتائــج تشــير بوضــوح إلــى عــدم رضــا القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات  -
الصحفيــة عينــة الدراســة عــن مســتوى اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي حيــث 
أبــدوا تطلعهــم إلــى حتقيــق مســتوى أعلــى مــن هــذا االســتخدام، كمــا أن مــن عبــروا عــن 
رضاهــم أكــدوا أن هــذا املوقــف جــاء يف إطــار األخــذ يف االعتبــار اإلمكانيــات املاديــة 
والتقنيــة ومســتوى تأهيــل القائمــن باإلتصــال يف هــذه املؤسســات علــى اســتخدام 

وتوظيــف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي.
جدول رقم ) 13 (

يوضح أسباب عدم الرضا عن استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي 

أسباب عدم الرضا
المصرية
ن= 18

السعودية
ن= 17

اإلجمالي
ن= 35

%ك%ك%ك

ـ ال يتم توظيف هذه التقنيات بالكفاءة 
1161.11376.52468.6المطلوبة

ـ القائمون باإلتصال ليس لديهم 
1794.41482.43188.6التدريب الكافي

18100847.12674.3ـ عدم توافر اإلمكانات المطلوبة

ـ عدم إقتناع إدارة المؤسسة بأهمية 
617.1ـــــــــ633.3استخدام هذه التقنيات

ـ عدم وجود تشريعات قانونية 
منظمة لتوظيف تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي
527.8423.5925.7

316.715.9411.4أخرى

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 13 ( إلى ما يأتي:

أكــد 88.6 % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة ممــن أبــدوا عــدم رضاهــم عــن  -
مســتوى اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون 
بهــا أن هــذا يرجــع إلــى أن القائمــون باإلتصــال ال ميلكــون التأهيــل الــكايف للتعامــل مــع 
هــذه التقنيــات، فيمــا متثــل الســبب الثانــي يف عــدم توافــر اإلمكانــات املطلوبــة وذلــك 
بنســبة 74.3 %، يليــه عــدم توظيــف هــذه التقنيــات بالكفــاءة املطلوبــة بنســبة 68.6 %، 
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فعــدم وجــود تشــريعات قانونيــة منظمــة لتوظيــف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي بنســبة 
25.7 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 11.4 %.

جــاء عــدم توافــر اإلمكانــات املطلوبــة الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف  -
املؤسســات الصحفيــة املصريــة التــي يعملــون بهــا يف املرتبــة األولــى مــن حيــث أســباب 
عــدم رضــا القائمــن باإلتصــال الذيــن أبــدوا عــدم رضاهــم عن مســتوى توظيــف تقنيات 
الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا وذلــك بنســبة 100 %، 
يليهــا عــدم امتــاك القائمــون باإلتصــال للتأهيــل املطلــوب وذلــك بنســبة 94.4 %، ثــم 
ــة بنســبة 61.1 %، فعــدم  ــاءة املطلوب ــات بالكف ــى توظيــف هــذه التقني عــدم القــدؤة عل
وجــود التشــريعات املنظمــة لتوظيــف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك بنســبة 27.8 

%، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 16.7 %.

ذكــر 82.4 % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة ممــن أبــدوا عــدم رضاهــم عــن  -
ــة  الســعودية  ــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفي ــات ال مســتوى اســتخدام تقني
التــي يعملــون بهــا أن هــذا يرجــع إلــى أن القائمــون باإلتصــال ال ميتلكــون التأهيــل الكايف 
للتعامــل مــع هــذه التقنيــات، فيمــا متثــل الســبب الثانــي يف عــدم القــدرة علــى توظيــف 
هــذه التقنيــات بالكفــاءة املطلوبــة وذلــك بنســبة 76.5 %، يليهــا عــدم توافــر اإلمكانــات 
املطلوبــة بنســبة 47.1 %، ثــم عــدم وجــود تشــريعات قانونيــة منظمــة لتوظيــف تقنيــات 

الــذكاء اإلصطناعــي بنســبة 23.5  %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 5.9 %.

وتشــير النتائــج الســابقة إلــى وجــود اتفــاق بــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات  -
الصحفيــة املصريــة والســعودية عينــة الدراســة، ممــن قالــوا إن مؤسســاتهم الصحفيــة 
هــذا  مســتوى  عــن  راضــن  غيــر  لكنهــم  اإلصطناعــي   الــذكاء  تقنيــات  تســتخدم 
اإلســتخدام، علــى أن عــدم توافــر التأهيــل الــكايف للقائمــن باإلتصــال الســتخدام 
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يعــد الســبب األبــرز فيمــا يتعلــق بعــدم رضاهــم عن مســتوى 
اســتخدام هــذه التقنيــات يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا، وهــو مــا يتفــق مــع 
نتائــج جــدول رقــم ) 9 ( حيــث أكــد القائمــون باإلتصــال أن أحــد أســباب عــدم اســتخدام 
املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يرجــع إلــى عــدم 

توافــر العناصــر املدربــة القــادرة علــى اســتخدام وتوظيــف هــذه التقنيــات.

مــن الواضــح أيضــا أنــه يف الوقــت الــذي شــكل فيــه عــدم توافــر اإلمكانــات املاديــة  -
والتقنيــة أحــد أســباب عــدم رضــا القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفية املصرية 
ــة  ــي يف مقدم ــم يأت ــذكاء اإلصطناعــي، إال أن هــذا ل ــات ال ــف تقني عــن مســتوى توظي
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األســباب التــي ذكرهــا القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة 
الدراســة التــي لــم تشــكل قلــة اإلمكانــات املاديــة عائقــاً كبيــراً كمــا هــو األمــر بالنســبة 
ــد  ــذي أك ــت ال ــك يف الوق ــة، وذل ــة املصري للقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفي
نســبة كبيــرة منهــم علــى عــدم القــدرة علــى حتقيــق االســتخدام األمثــل لهــذه التقنيــات.

-  Waleed Alli & Mohamed ،2019( وتتفــق هــذه النتائــج ـ إلــى حــد مــا ـ مــع دراســة
اإلصطناعــي يف  الــذكاء  تطبيقــات  إســتخدام  إلــى  أشــارت  التــي     )51(  )Hassoun
الصحافــة يثيــر قضايــا مهنيــة وأخاقيــة، ال ســيما ؛ تقويــض اإلبــداع وغيــاب املراقبــة 

ــات. والتحيــز والشــفافية واإلنصــاف واســتخدام وجــودة البيان

-  )52( )Jonathan Stray ،2019( كمــا تتوافــق هــذه النتائــج ـ إلــى حــد مــا ـ مــع دراســة
والتــي أشــارت إلــى أن الصحافــة اإلســتقصائية لــم تســتخدم ســوى عــدد قليــل مــن 
قصــص التحقيــق أســاليب الــذكاء اإلصطناعــي بطــرق ضيقــة نســبًيا، بالتالــي فإنــه لــم 

يتــم اســتخدام هــذه التقنيــات بالكفــاءة أو الشــكل املطلــوب.
جدول رقم ) 14 (

يوضح إلى أي مدى ميكن أن يسهم استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي يف تطوير العمل الصحفي

مدى االسهام في تطوير 
العمل الصحفي

اإلجماليالسعوديةالمصرية
%ك%ك%ك

6987.35789.112688.1بشكل إيجابي
45.134.774.9بشكل سلبي
67.646.2107 ال رأي لي
7910064100143100اإلجمالي

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 14 ( إلى ما يأتي:
أكــد 88.1 % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة أن اســتخدام تقنيــات الــذكاء  -

اإلصطناعــي ميكــن أن يســهم بشــكل إيجابــي يف تطويــر العمــل الصحفــي، يليــه فئــة ال 
رأي لــي بنســبة 7 %، وأخيــراً ان تاثيــر اســتخدام هــذه التقنيــات ســيكون لــه تأثيــر  ســلبي 

علــى العمــل الصحفــي وذلــك بنســبة 4 %.

ذكــر 87.3 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
أن اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ميكــن أن يســهم بشــكل إيجابــي يف تطويــر 
العمــل الصحفــي، يليــه فئــة ال رأي لــي بنســبة 7.6 %، وأخيــراً أن تاثيــر اســتخدام هــذه 

التقنيــات ســيكون لــه تأثيــر  ســلبي علــى العمــل الصحفــي وذلــك بنســبة 5.1 %.

أوضــح 89.1 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة  -
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ــي  ــن أن يســهم بشــكل إيجاب ــذكاء اإلصطناعــي ميك ــات ال الدراســة أن اســتخدام تقني
يف تطويــر العمــل الصحفــي، يليــه فئــة ال رأي لــي بنســبة 6.2 %، وأخيــراً أن تاثيــر 
اســتخدام هــذه التقنيــات ســيكون لــه تأثيــر  ســلبي علــى العمــل الصحفــي وذلــك بنســبة 

.% 4.7

ولعــل النتائــج الســابقة تشــير بوضــوح إلــى طبيعــة االجتــاه الــذي يحملــه القائمــون  -
مجملــه  جــاء يف  والــذي  والســعودية  املصريــة  الصحفيــة  املؤسســات  باإلتصــال يف 
إجتاهــاً إيجابيــاً بنســبة تقــارب الـــ90 % نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف 
هــذه املؤسســات، وهــو مــا يفســر اســتعداد القائمــن باإلتصــال للحصــول علــى دورات 
ــر  ــات يف تطوي ــة توظيــف هــذه التقني ــك إدراكهــم ألهمي ــة يف هــذا املجــال وكذل تدريبي

ــي. ــل الصحف العم

- Jona- ،2019 )وتتفــق هــذه النتائــج ـ إلــى حــد مــا ـ مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
الــذكاء اإلصطناعــي ميكــن أن تســهم يف مهــام  تقنيــات  إلــى أن   )53( )than Stray
إعــداد البيانــات، مثــل اســتخراج البيانــات مــن وثائــق متنوعــة وربــط ســجل قاعــدة 
البيانــات االحتماليــة، األمــر الــذي مــن شــأنه تطويــر الصحافــة بشــكل عــام والصحافــة 
االســتقصائية بشــكل خــاص وإن كان البــد مــن االعتمــاد علــى الصحفيــن أيضــا الذيــن 
يكــون لديهــم وعــي أكبــر بالسياســة التحريريــة للصحيفــة وجتنــب الوقــوع يف خطــأ 

ــون. ــة القان ــوع حتــت طائل التشــهير أو الوق
جدول رقم ) 15 (

 يوضح التأثيرات اإليجابية استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي 

التأثيرات اإليجابية
المصرية
ن= 69

السعودية
ن= 57

اإلجمالي
ن= 126

%ك%ك%ك
6188.44375.410482.5ـ تطوير الفنون الصحفية

1217.41628.12822.2ـ توظيف الريبوت بدالً من الصحفي التقليدي
ـ تحقيق مصداقية أعلى لألخبار لعدم تدخل 

4260.93459.67660.3العنصر البشري
5782.65291.210986.5ـ توفير قنوات أسهل للتواصل

1623.21119.32721.4ـ تقليل التكلفة المادية
49715189.510079.4ـ تغطية األحداث بشكل أسرع

811.647129.5أخرى
ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 15 ( إلى ما يأتي:
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ــة نتيجــة  - ــة املتوقع ــرات اإليجابي ــوات أســهل للتواصــل يف مقدمــة التأثي ــر قن جــاء توفي
إســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة وذلــك 
ــي  ــوا عــن اجتاههــم اإليجاب ــة الدراســة ممــن أعرب ــرى القائمــون باإلتصــال عين كمــا ي
جتــاه اســتخدام هــذه التقنيــات وذلــك بنســبة 86.5 %، يليهــا تطويــر الفنــون الصحفيــة 
بنســبة 82.5 %، فتغطيــة األحــداث بشــكل أســرع بنســبة 79.4 %، ثــم حتقيــق مصداقيــة 
ــات  ــف الريبوت ــدم تدخــل العنصــر البشــري بنســبة 60.3 %، فتوظي ــار لع ــى لألخب أعل
بــدال مــن الصحفــي التقليــدي بنســبة 22.2 %، يليــه تقليــل التكلفــة املاديــة بنســبة 21.4 

%، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 9.5 %.

أكــد 88.4 % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة أن اســتخدام تقنيــات الــذكاء  -
اإلصطناعــي مــن شــأنه أن يســهم يف تطويــر الفنــون الصحفيــة، فيمــا جــاء توفيــر قنوات 
أســهل للتواصــل يف املرتبــة الثانيــة مــن بــن التأثيــرات اإليجابيــة لهــذا اإلســتخدام وذلك 
بنســبة 82.6 %، فتغطيــة األحــداث بشــكل أســرع بنســبة 71 %،  يليهــا حتقيــق مصداقيــة 
أعلــى لألخبــار لعــدم تدخــل العنصــر البشــري وذلــك بنســبة 60.9 %، ثــم تقليــل التكلفــة 
املاديــة بنســبة 23.2 %، فتوظيــف الريبوتــات بــدالً مــن الصحفــي التقليــدي بنســبة 

17.4 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 11.6 %.

ذكــر  91.2  % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة  -
الدراســة أن توفيــر قنــوات أســهل للتواصــل يأتــي يف مقدمــة التأثيــرات اإليجابيــة 
املتوقعــة نتيجــة اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، يليــه تغطيــة األحــداث بشــكل 
ثــم حتقيــق   ،%  75.4 بنســبة  الصحفيــة  الفنــون  فتطويــر   ،%  89.5 بنســبة  أســرع 
ــم  ــك بنســبة 59.6 %، ث ــار لعــدم تدخــل العنصــر البشــري وذل ــى لألخب ــة أعل مصداقي
توظيــف الريبوتــات بــدالً مــن الصحفــي التقليــدي وذلــك بنســبة 28.1 %، وأخيــراً فئــة 

أخــرى بنســبة 7 %.

مــن الواضــح تنــوع التأثيــرات اإليجابيــة التــي يتوقــع القائمــون باإلتصــال عينــة اإلتصــال  -
حدوثهــا جــراء اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة عينــة 
الدراســة، وإن جــاء توقعهــم الســتخدام الريبوتــات بــدالً مــن الصحفــي التقليــدي يف 
مرتبــة متأخــرة نســبياً، كذلــك فإنــه مــن الواضــح أيضــاً أن هنــاك تقاربــاً إلــى حــد 
كبيــر بــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية علــى حــد 
ســواء  فيمــا يتعلــق بالتأثيــرات اإليجابيــة املتوقعــة جــراء اســتخدام تقنيــات الــذكاء 

ــة الدراســة.  ــة عين اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفي
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-  Waleed Alli & Mohamed ،2019( وتتفــق هــذه النتائــج مــع توصلــت إليــه دراســة
Hassoun( )54( والتــي أشــارت إلــى أن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي متثــل تطــورا كبيــراً 
ــب  ــى التغل ــا عل ــي، خاصــة يف ظــل قدرته ــي يف العصــر الرقم ــل الصحف ــة العم يف بيئ
علــى املشــاكل األساســية التــي تواجــه الصحافــة املعاصــرة، ومكافحــة األخبــار املزيفــة، 
وحتريــر األخبــار وفقــا لسياســة التحريــر، وكذلــك تخصيــص املحتــوى، كمــا أن تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي ســتعمل أيضــاً علــى حتســن عمــل الصحفيــن بــدالً مــن اســتبداله. 

وبالتالــي، فــإن الــذكاء اإلصطناعــي ال يشــكل تهديــداً للصحافــة.

-  Yair ،2018( كمــا تتفــق نتائــج هــذه الدراســةـ  إلــى حــد مــاـ  مع ما توصلت إليه دراســة
Galily( )55( والتــي أشــارت إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء 
اإلصطناعــي مــن شــانها أن تســهم يف أمتتــة املحتــوى الرياضــي وصياغــة التنبــؤات 
املســتقبلية، إال أنهــا ال تــزال غيــر قــادرة تكــرار االســتباط اجلماعــي أو العــام أو اإلبــداع 
أو احلكــم اإلنســاني، ونظــراً حلــدود البراعــة احلاليــة للروبوتــات التــي ســتلزم لتنفيــذ 
األمتتــة اجلماعيــة التــي تعتمــد علــى الــذكاء اإلصطناعــي، فمــن املرجــح أن تظــل املهــن 

التــي تتطلــب مهــارة يدويــة مطلوبــة علــى املــدى القريــب.

-   etc &،2017( كمــا تتفــق هــذه النتائــجـ  إلــى حــد مــاـ  أيضــاً مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
Mark   Hansen( )56( مــن أن أدوات الــذكاء اإلصطناعــي ميكــن أن تســاعد الصحفيــن 
يف ســرد   أنــواع جديــدة مــن القصــص التــي كانــت يف الســابق غيــر عمليــة أو بعيــدة تقنًيــا 

عــن متنــاول اليــد.
جدول رقم ) 16 (

يوضح التأثيرات السلبية استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي 

التأثيرات السلبية
المصرية
ن= 4

السعودية
ن= 3

اإلجمالي
ن= 7

%ك%ك%ك
375266.7571.4ـ القضاء على الفنون الصحفية التقليدية

410031007100ـ االستغناء عن الكفاءات الصحفية
ـ مصداقية أقل نتيجة لصعوبة ادراك العنصر 

2503100571.4غير البشري البعاد األحداث ودالالتها

4100133.3571.4ـ تكلفة مادية مرتفعة
125133.3228.6أخرى

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 16 ( إلى ما يأتي:
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جــاء االســتغناء عــن الكفــاءات الصحفيــة يف املرتبــة األولــى مــن حيــث التأثيــرات  -
الســلبية املتوقعــة جــراء اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ممــن أكــدوا وجــود 
ــى  تأثيــرات ســلبية الســتخدام هــذه التقنيــات وذلــك بنســبة 100 %، يليهــا القضــاء عل
الفنــون الصحفيــة التقليديــة وتوفيرمصداقيــة أقــل نتيجــة لصعوبــة إدراك العنصــر 
غيــر البشــري ألبعــاد األحــداث ودالالتهــا، و كونهــا تتطلــب تكلفــة ماديــة مرتفعــة وذلــك 

بنســبة 71.4 % لــكل منهــم، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 28.6 %.

أكــد 100 % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة  -
ــذكاء اإلصطناعــي أن هــذا  ــات ال ــرات ســلبية إلســتخدام تقني ممــن أكــدوا وجــود تأثي
يرجــع إلــى االســتغناء عــن الكفــاءات الصحفيــة و لكونهــا تتطلــب تكلفــة ماديــة مرتفعــة، 
يليهــا القضــاء علــى الفنــون الصحفيــة التقليديــة وذلــك بنســبة 75 %، ثــم توفيرمصداقية 
أقــل نتيجــة لصعوبــة إدراك العنصــر غيــر البشــري ألبعــاد األحــداث ودالالتهــا بنســبة 

50 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 25 %.

ذكــر 100 % مــن القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية  -
ــذكاء اإلصطناعــي أن هــذا  ــات ال ــرات ســلبية الســتخدام تقني ممــن أكــدوا وجــود تأثي
يرجــع إلــى االســتغناء عــن الكفــاءات الصحفيــة و توفيرمصداقيــة أقــل نتيجــة لصعوبــة 
إدراك العنصــر غيــر البشــري ألبعــاد األحــداث ودالالتهــا، يليهمــا لقضــاء علــى الفنــون 
الصحفيــة التقليديــة وذلــك بنســبة 66.7 %، ثــم لكونهــا تتطلــب تكلفــة ماديــة مرتفعــة 

وفئــة أخــرى بنســبة 33.3 % لــكل منهمــا. 

حيــث  - مــن  األولــى  املرتبــة  يف  الصحفيــة  الكفــاءات  عــن  االســتغناء  مجــيء  ولعــل 
التأثيــرات الســلبية املتوقعــة جــراء اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ممــن أكــدوا 
ــة  ــة املصري ــات يف املؤسســات الصحفي ــرات ســلبية الســتخدام هــذه التقني وجــود تأثي
والســعودية علــى حــد ســواء وذلــك بنســبة 100 %، يؤكــد بوضــوح حجــم التخــوف القائــم 
لــدى عــدد مــن القائمــن باإلتصــال يف أن يســهم اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
يف تقليــص فرصهــم يف ممارســة العمــل الصحفــي واســتمرار سياســة االســتغناء عــن 

مزيــد مــن القائمــن باإلتصــال يف هــذه املؤسســات.

مــن الواضــح أيضــاً أنــه وإن كانــت التكلفــة املاديــة املرتفعــة متثــل أحد التأثيرات الســلبية  -
ــل  ــة، إال أن هــذا ال ميث ــة املصري بالنســبة للقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفي
تأثيــراً ســلبياً بالنســبة لنظرائهــم مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة 
الســعودية، وهــو مــا يرجعــه الباحــث إلــى الفــرق يف اإلمكانــات املاديــة واألوضــاع 
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االقتصاديــة بــن كل مــن مصــر واململكــة العربيــة الســعودية، وإن كان هــذا لــم يقلــل مــن 
مخــاوف القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية مــن اإلســتغناء عــن 
الكفــاءات والــذي أصبــح مرتبطــاً بشــكل أكبــر بتوافــر التقنيــات احلديثــة التــي أصبحــت 

حتــل محــل العنصــر البشــري يف كثيــر مــن املؤسســات الصحفيــة.

الــذكاء  لتقنيــات  باإلتصــال  القائميــن  واســتخدام  تقبــل  فــي  المؤثــرة  العوامــل  ـ   4
عــي:  اإلصطنا

جدول رقم ) 17 (
يوضح األداء املتوقع ) الفائدة املتوقعة ( من استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي

                              
الرأي  

   العبارة
    

المصرية
ن= 79

السعودية
ن= 64

معارضمحايد موافقمعارضمحايدموافق
%ك%ك%ك%ك%ك%ك

ـ استخدام تقنيات 
الذكاء اإلصطناعي 

مفيد في إنتاج 
المحتوى الصحفي 

بشكل آلي

4455.72936.767.63859.41828.1812.5

استخدام تقنيات الذكاء 
اإلصطناعي يمكن أن 
يسهم في تتبع األخبار 

بشكل أفضل 
4151.93038810.13453.12539.157.8

من شأن استخدام 
تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي أن يزيد 
من مساحة التفاعل مع 

المستخدمين

5367.12227.845.14773.41117.269.4

يسهم استخدام تقنيات 
الذكاء اإلصطناعي 
في التخطيط للنشر 

الصحفي بشكل أفضل 
5670.81924.145.15585.9812.511.6

تشير بيانات اجلدول رقم ) 17 ( إلى ما يأتي:

أن  - الدراســة  عينــة  املصريــة  الصحفيــة  املؤسســات  يف  باإلتصــال  القائمــون  أكــد 
اســتخدامهم لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي مــن املتوقــع أن تكــون لــه فوائــد متعــددة منهــا 
التخطيــط للنشــر الصحفــي بشــكل أفضــل بنســبة 70.8 %، ثــم زيــادة مســاحة التفاعــل 
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مــع املســتخدمن بنســبة 67.1 %، فإنتــاج املحتــوى الصحفــي بشــكل آلــي بنســبة 55.7 
%، وأخيــراً تتبــع األخبــار بشــكل أفضــل بنســبة 51.9 %.

جــاء التخطيــط للنشــر الصحفــي بشــكل أفضــل علــى رأس الفوائــد املتوقعــة مــن  -
القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية بنســبة 85.9 %، يليــه مســاحة 
التفاعــل مــع املســتخدمن بنســبة 73.4  %، فإنتــاج املحتــوى الصحفــي بشــكل آلــي 

بنســبة 59.4 %، وأخيــراً تتبــع األخبــار بشــكل أفضــل بنســبة 53.1 %.

ولعــل ارتفــاع توقعــات القائمــن باإلتصــال فيمــا يتعلــق بالفائــدة التــي ميكــن أن تعــود  -
علــى العمــل الصحفــي جــراء اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يشــير بوضــوح إلــى 
مســتوى إدراك القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية علــى 
حــد ســواء ألهميــة اســتخدام هــذه التقنيــات يف مجــال العمــل الصحفــي ومــا ميكــن أن 

يحققــه مــن فائــدة علــى كافــة املســتويات املهنيــة واإلداريــة والتخطيــط. 

وهــو مــا يفســر أيضــاً مــا يحملــون مــن اجتــاه إيجابــي نحــو اســتخدام هــذه التقنيــات ومــا  -
ــر العمــل الصحفــي  ــة ميكــن أن تســهم يف تطوي ــرات إيجابي ميكــن أن حتققــه مــن تأثي

وذلــك كمــا يوضــح جــدول رقــم ) 14 ( وجــدول رقــم ) 15 (.
جدول رقم ) 18 (

يوضح اجلهد املتوقع الستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي
                       
الرأي   

العبارة                                       

السعوديةالمصرية

معارضمحايد موافقمعارضمحايدموافق

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

لن أحتاج إلى 
وقت كبير للتعامل 
مع تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي

3746.81113.93139.33250914.12335.9

تقنيات الذكاء 
اإلصطناعي مرنة

4455.7810.12734.23046.91421.92031.2

من السهل انتاج أي 
قصة صحفية في ظل 
وجود تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي

5164.61316.415193656.31015.61828.1

االستفادة من البيانات 
يكون بشكل أسرع 

في ظل تقنيات الذكاء 
اإلصطناعي

49621822.81215.22843.816252021.2
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:ـ تشير بيانات اجلدول رقم )  18 ( إلى ما يأتي

فيمــا يتعلــق بتصــورات القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة نحــو  -
اجلهــد املتوقــع الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال العمــل الصحفــي 
فقــد جــاء يف مقدمتهــا ســهولة إنتــاج القصــص الصحفيــة باســتخدام تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي وذلــك بنســبة 64.6 %، يليهــا االســتفادة مــن البيانــات بشــكل أســرع بنســبة 
62 %، ثــم مرونــة تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي بنســبة 55.7 %، وأخيــراً عــدم احلاجــة 

لوقــت كبيــر للتعامــل مــع تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي بنســبة 46.8 %.

عينــة  - الســعودية  الصحفيــة  املؤسســات  باإلتصــال يف  القائمــن  مــن   %  56.3 أكــد 
الدراســة أنهــم يتوقعــون ســهولة إنتــاج القصــص الصحفيــة يف ظــل اســتخدام تقنيــات 
الــذكاء اإلصطناعــي، يليهــا عــدم احلاجــة لوقــت كبيــر للتعامــل مــع تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعي، ثم مرونة تقنيات الذكاء اإلصطناعي بنســبة 46.9 %، وأخيراً اإلســتفادة 
ــك بنســبة 43.8 %. ــذكاء اإلصطناعــي وذل ــات ال ــات بشــكل أســرع يف ظــل تقني مــن البيان

وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن توقعــات القائمــن باإلتصــال جــاءت إيجابيــة فيمــا يتعلــق  -
باجلهــود املتوقــع جــراء إســتخدام تقنيات الــذكاء اإلصطناعي يف مجال العمل الصحفي 
ســواء فيمــا يتعلــق مبرونــة هــذه التقنيــات وســهولة التعامــل معهــا واإلســتفادة منهــا يف 
اســتخدام البيانــات و إنتــاج القصــص الصحفيــة، وكان هنــاك تقاربــاً واضحــاً بــن 
ــة والســعودية مــن حيــث اجلهــد  ــة املصري القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفي

املتوقــع جــراء اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال العمــل الصحفــي.
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جدول رقم ) 19 (
يوضح التأثيرات اإلجتماعية املتعلقة بإستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي

                     ال
رأي                                     

    
العبارة                             

السعوديةالمصرية
معارضمحايد موافقمعارضمحايدموافق

%ك%ك%ك%ك%ك%ك
رؤسائي في العمل 
يرون أنني يجب أن 
استخدم تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي

3139.3810.14050.63960.91015.71523.4

المحيطون بي يطالبونني 
باستخدام تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي
3645.51316.530383351.6914.12234.4

زمالئي في العمل 
يسعون الستخدام تقنيات 

الذكاء اإلصطناعي
5367.167.62025.34265.646.31828.1

المؤسسة الصحفية التي 
أعمل بها تشجعني على 
استخدام تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي

3949.41822.82227.84570.31117.2812.5

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 19 ( إلى ما يأتي:

أنــه فيمــا يتعلــق بالقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
فقــد جــاء كــون الزمــاء يف العمــل يســعون الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
علــى رأس التأثيــرات اإلجتماعيــة التــي قــد تدفــع بالقائمــن باإلتصــال الســتخدام هــذه 
التقنيــات وذلــك بنســبة 67.1 %، يليهــا تشــجيع املؤسســة التــي يعمــل بهــا بنســبة 49.4 
%، ثــم مطالبــة املحيطــون للقائــم باإلتصــال بإجــادة التعامــل مــع هــذه التقنيــات وذلــك 

بنســبة 45.5 %، وأخيــراً مطالبــات الرؤســاء يف العمــل بنســبة 39.3 %.

جــاء تشــجيع املؤسســة علــى اســتخدام تقنيــات الذكاء اإلصطناعي علــى رأس التأثيرات  -
اإلجتماعيــة التــي قــد تدفــع بالقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية 
الســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك بنســبة 70.3 %، يليهــا كــون الزمــاء 
يف العمــل يســعون الســتخدام هــذه التقنيــات بنســبة 65.6 %، ثــم مطالبــة الرؤســاء يف 
العمــل بذلــك بنســبة 60.9 %، وأخيــراً مطالبــة املحيطــن للقائــم بذلــك بنســبة 51.6 %.

الدافعــة  - التأثيــرات اإلجتماعيــة  تنــوع  إلــى  تشــير بوضــوح  الســابقة  النتائــج  ولعــل 
للقائــم باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة الســتخدام تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعي من تشــجيع املؤسســة وحتفيز الرؤســاء يف العمل باإلضافة إلى الزماء و 
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املحيــط اإلجتماعــي وإن أبــدى القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية 
أن املؤسســات التــي يعملــون بهــا تشــجعهم علــى االســتفادة مــن هــذه التقنيــات بشــكل 
أكبــر مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة وهو مــا يرجعه الباحث 
إلــى توافــر كثيــر مــن هــذه التقنيــات بالفعــل يف العديــد مــن املؤسســات الصحفيــة 
ــة  ــة التــي متكنهــا مــن إقامــة برامــج تدريبي الســعودية باإلضافــة إلــى إمكانياتهــا املادي

للقائمــن باإلتصــال لتشــجيعهم علــى اســتخدام هــذه التقنيــات. 
جدول رقم ) 20 (

يوضح التسهيالت املتاحة أمام القائمني باإلتصال  الستخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي

                            
الرأي

العبارة

السعوديةالمصرية
معارضمحايد موافقمعارضمحايدموافق

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

توفر لي المؤسسة 
التي أعمل بها 
دورات تدريبية 
على تقنية الذكاء 

اإلصطناعي

3341.81113.93544.34164.1914.11421.8

يتناسب استخدام 
تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي مع 
طبيعة عملي

49621316.51721.54468.81218.7812.5

لدي المعرفة 
التي تمكنني 

من التعامل مع 
تقنيات الذكاء 
اإلصطناعي

2936.7810.14253.23351.669.42336

تتوافر التقنيات 
الالزمة 

لتوظيف الذكاء 
اإلصطناعي في 

مجال عملي

1620.31012.7536739611015.61523.4

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )  20 ( إلى ما يأتي:
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جــاء مناســبة اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي مــع طبيعــة العمــل يف مقدمــة  -
التســهيات املتاحــة أمــام القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة 
الدراســة الســتخدام هــذه التقنيــات وذلــك بنســبة 62  %، يليهــا توفيــر املؤسســة لــدورات 
تدريبيــة بنســبة 41.8 %، ثــم وجــود املعرفــة التــي متكــن مــن التعامــل مــع هــذه التقنيــات 
بنســبة 36.7 %، وأخيــراً توافــر التقنيــات الازمــة لتوظيــف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعي 

بنســبة 20.3 %.

أكد 68.8 % من القائمن باإلتصال يف املؤسســات الصحفية الســعودية عينة الدراســة  -
أن مناســبة اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي مــع طبيعــة عملهــم جــاء يف املرتبــة 
ــك بنســبة 68.8  ــات وذل ــن التســهيات املتاحــة الســتخدام هــذه التقني ــن ب ــى م األول
%، يليهــا توفيــر املؤسســة لــدورات تدريبيــة بنســبة 64.1 %، فتوافــر التقنيــات الازمــة 
بنســبة 61 %، وأخيــراً امتــاك املعرفــة التــي تســهل مــن اســتخدام هــذه التقنيــات بنســبة 

.% 51.6

ولعــل مجــيء مناســبة اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي مــع طبيعــة العمــل يف  -
مقدمــة التســهيات املتاحــة أمــام القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصرية 
والســعودية علــى حــد ســواء يؤكــد إلــى أي مــدى أصبــح اســتخدام تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي أمــراً مهمــاً يف جميــع املجــاالت ويف مقدمتهــا مجــال العمــل الصحفــي، مــع 
األخــذ يف اإلعتبــار مســتوى ومعــدالت هــذا اإلســتخدام والــذي قــد يختلــف مــن مجــال 

ألخــر ومــن مؤسســة ألخــرى.

مــن الواضــح أيضــاً تقــدم القائيمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية مــن  -
ــات  ــم الســتخدام تقني ــة له ــدروات تدريب ــا ل ــون به ــي يعمل ــر املؤسســات الت ــث توفي حي
الــذكاء اإلصطناعــي وكذلــك اإلمكانيــات التقنيــة الازمــة وذلــك مقارنــة بالقائمــن 

باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة.

- Frank L. Belyeu Nah- ،2014  وتتفــق هــذه النتائــج ـ إلــى حــد مــا ـ مــع دراســة )
mías( )57(  والتــي أشــارت إلــى أن تكيــف الصحفيــن مــع التكنولوجيــا احلديثــة يرتبــط 
ــوء  ــث تعــد أقــوى مؤشــر للتنب ــة حي ــر بالتســهيات املرتبطــة بهــذه التقني ــى حــد كبي إل

الصحفيــن واجتاههــم نحــو اســتخدام هــذه التكنولوجيــا يف املســتقبل القريــب.
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جدول رقم ) 21 (
يوضح النية السلوكية للقائمني باإلتصال نحو األستفادة من تقنيات الذكاء اإلصطناعي 

                     الرأي                                     

العبارة      

السعوديةالمصرية
معارضمحايد موافقمعارضمحايدموافق

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

ـ سأشارك في الدورات 
التدريبية لتعلم كيفية التعامل مع 

تقنيات الذكاء اإلصطناعي
5974.778.91316.448751117.257.8

ـ سأعمل خالل الفترة المقبلة 
على توظيف تقنيات الذكاء 
اإلصطناعي في مجال عملي

5367.11113.915194570.31015.6914.1

ـ أخطط لتوعية اآلخرين 
بأهمية استخدام تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي
49621316.51721.53859.4914.11726.5

ـ قد أغير مجال عملي ليتوافق 
مع استخدام تقنيات الذكاء 

اإلصطناعي
2430.4810.14759.52132.81218.83148.4

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 21 ( إلى ما يأتي:

جــاءت املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة يف مقدمــة النيــة الســلوكية للقائمــن باإلتصــال  -
يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة لاســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي وذلــك بنســبة 74.7 %، يليهــا الســعي لتوظيــف هــذه التقنيــات يف مجــال 
هــذه  اســتخدام  بأهميــة  األخريــن  لتوعيــة  التخطيــط  ثــم   ،% بنســبة 67.1  العمــل 
التقنيــات بنســبة 62 %، وأخيــراً الســعي لتغييــر مجــال العمــل ليتوافــق مــع تقنيــات 

الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك بنســبة 30.4 %.

أكــد 75 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة الدراســة  -
الــذكاء  التعامــل مــع تقنيــات  الــدورات التدريبيــة لتعلــم كيفيــة  نيتهــم املشــاركة يف 
اإلصطناعــي، فيمــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث النيــة الســلوكية لهــؤالء القائمــون 
باإلتصــال كونهــم ينــوون توظيــف هــذه التقنيــات يف مجــال عملهــم بنســبة 70.3 %، ثــم 
التخطيــط لتوعيــة األخريــن بأهميــة اســتخدام هــذه التقنيــات بنســبة 59.4 %، وأخيــراً 
إمكانيــة تغييــر مجــال العمــل ليتوافــق مــع اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك 

بنســبة 32.8. 
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ولعــل النتائــج الســابقة تشــير بوضــوح إلــى وجــود نيــة واضحــة لــدى نســبة كبيــرة مــن  -
القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية علــى حــد ســواء 
لاســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي خاصــة فيمــا يتعلــق باإللتحــاق بالــدورات 
التدريبــة والتــي أكــد عليهــا مــا يقــرب مــن 75 % مــن القائمــن باإلتصال، أو حتى ســعيهم 
لتوظيــف هــذه التقنيــات يف مجــل عملهــم، بــل وتوعيــة األخريــن بأهميــة اســتخدام هــذه 
ــات  ــر مجــال العمــل ليتوافــق مــع اســتخدام تقني ــة تغيي ــى إمكاني ــات، وصــوالً إل التقمي

الــذكاء اإلصطناعــي.

5 ـ مستقبل استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في بيئة العمل الصحفي: 
جدول رقم ) 22 (

يوضح اجتاه القائمني باإلتصال نحو مستقبل استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي 

المصريةمستقبل استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي
ن = 79

السعودية
ن= 64

اإلجمالي
ن= 143

%ك%ك%ك
7910064100143100ـ سيتطور بشكل كبير خالل السنوات المقبلة

45576195.310674.1ـ ظهور جيل من الريبوتات الصحفية
ـ توفير البنية التقنية الالزمة الستخدام هذه 

2632.9641009062.9التقنيات في كافة المؤسسات الصحفية

3949.42437.56344.1ـ ظهور أنماط جديدة من الفنون الصحفية
7594.96398.413896.5ـ سرعة كبيرة في التغطيات الصحفية

33.846.374.9اإلجمالي
ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 22 ( إلى ما يأتي:

أكــد 100 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة عينــة الدراســة أن  -
مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف العمــل الصحفــي ســيتطور بشــكل 
كبيــر خــال الســنوات املقبلــة، يليــه أنــه ســيكون هنــاك ســرعة كبيــرة يف التغطيــات 
ــة بنســبة  ــات الصحفي ــن الريبوت ــل م ــور جي ــم ظه ــك بنســبة 96.5 %، ث ــة وذل الصحفي
74.1 %، فتوفيــر البنيــة التقنيــة الازمــة الســتخدام هــذه التقنيــات يف كافــة املؤسســات 
الصحفيــة بنســبة 62.9 %، يليهــا ظهــور أمنــاط جديــدة مــن الفنــون الصحفيــة بنســبة 

ــة أخــرى بنســبة 4.9 %. ــراً فئ 44.1 %،  وأخي

جــاء أنهــا ســتطور بشــكل كبيــر خــال الســنوات املقبلــة علــى رأس توقعــات القائمــون  -
باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة نحــو مســتقبل اســتخدام تقنيــات الــذكاء 
اإلصطناعــي يف العمــل الصحفــي وذلــك بنســبة 100 %، يليــه أنــه ســيكون هنــاك ســرعة 
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كبيــرة يف التغطيــات الصحفيــة وذلــك بنســبة 94.9 %، ثــم ظهــور جيــل مــن الريبوتــات 
الصحفيــة بنســبة 57 %، يليهــا ظهــور أمنــاط جديــدة مــن الفنــون الصحفيــة بنســبة 
49.4 %، فتوفيــر البنيــة التقنيــة الازمــة الســتخدام هــذه التقنيــات يف كافــة املؤسســات 

الصحفيــة بنســبة 32.9 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 3.8 %.

ذكــر 100 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية عينــة الدراســة  -
أن مســتقبل اســتخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي يف العمل الصحفي ســيتطور بشــكل 
كبيــر خــال الســنوات املقبلــة، وأنــه ســيتم توفيــر البنيــة التقنيــة الازمة الســتخدام هذه 
التقنيــات يف كافــة املؤسســات الصحفيــة، يليهمــا أنــه ســيكون هنــاك ســرعة كبيــرة يف 
التغطيــات الصحفيــة بنســبة 98.4 %، ثــم ظهــور جيــل جديــد مــن الريبوتــات الصحفيــة 
بنســبة  95.3 %، يليــه ظهــور أمنــاط جديــدة مــن الفنــون الصحفيــة وذلــك بنســبة 37.5 

%، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 6.3 %.

وتشــير النتائــج الســابقة إلــى وجــود تفــاءل كبيــر وتوقعــات إيجابيــة مــن قبــل القائمــن  -
باإلتصال يف املؤسســات الصحفية املصرية والســعودية على حد ســواء بشــأن مســتقبل 
اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا، 
وإن اختلفــت مامــح هــذا التفــاؤل بــن هــؤالء القائمــون باإلتصــال، ففــي حــن أبــدى 
القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية تفــاءالً أكبــر بشــأن ظهــور جيــل 
مــن الريبوتــات الصحفيــة، و توفيــر البنيــة التقنيــة الازمــة الســتخدام هــذه التقنيــات 
يف كافــة املؤسســات الصحفيــة، جنــد أن القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة 
املصريــة كانــوا أقــل تأكيــداً علــى هــذا خاصــة يف ظــل نقــص أو عــدم توافــر اإلمكانيــات 

املاديــة والتقنيــة مقارنــة باململكــة العربيــة الســعودية. 
جــدول رقــم ) 23 ( يوضــح اجتــاه القائمــني باإلتصــال نحــو مســتقبل صناعــة الصحافــة يف ظــل اســتخدام 

اإلصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 

مستقبل صناعة الصحافة في ظل 
استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي

اإلجمالي ن= 143السعودية ن= 64المصرية ن= 79

%ك%ك%ك
6278.56410012688.1ـ انتشار صحافة الذكاء اإلصطناعي

ـ استمرار الصحافة التقليدية إلى جانب 
4456.43757.88156.6صحافة الريبوتات

3544.32742.26243.4ـ اختفاء الصحافة التقليدية
ـ عدم قدرة صحافة الذكاء اإلصطناعي 

45.123.164.1على االستمرار

22.511.632.1أخرى
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اجتاهات القائمني باإلتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي ...

ـ تشير بيانات اجلدول رقم ) 23 ( إلى ما يأتي:

ــذكاء اإلصطناعــي يف مقدمــة اجتاهــات القائمــن باإلتصــال  - جــاء انتشــار صحافــة ال
نحــو مســتقبل صناعــة الصحافــة يف ظــل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك 
بنســبة 88.1 %، يليهــا اســتمرار الصحافــة التقليديــة إلــى جانــب صحافــة الريبوتــات 
بنســبة 56.6 %، فإختفــاء الصحافــة التقليديــة بنســبة  43.4 %، ثــم عــدم قــدرة صحافة 
الــذكاء اإلصطناعــي علــى اإلســتمرار بنســبة 4.1 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 2.1 %.

أكــد 78.5 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
أن مســتقبل صناعــة الصحافــة يف ظــل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي سيشــهد 
انتشــاراً لصحافــة الــذكاء اإلصطناعــي، يليــه اســتمرار الصحافــة التقليديــة إلــى جانــب 
صحافــة الريبوتــات بنســبة 56.4 %، فإختفــاء الصحافــة التقليديــة بنســبة 44.3 %، 
يليهــا عــدم قــدرة صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي علــى اإلســتمرار بنســبة 5.1 %، وأخيــراً 

فئــة أخــرى بنســبة 2.5 %.

أوضــح 100 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصرية عينة الدراســة  -
أن مســتقبل صناعــة الصحافــة يف ظــل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي سيشــهد 
انتشــاراً لصحافــة الــذكاء اإلصطناعــي، يليــه اســتمرار الصحافــة التقليديــة إلــى جانــب 
صحافــة الريبوتــات بنســبة 57.8 %، فإختفــاء الصحافــة التقليديــة بنســبة 42.2 %، ثــم 
عــدم قــدرة صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي علــى اإلســتمرار بنســبة 3.1 %، وأخيــراً فئــة 

أخــرى بنســبة 1.6 %.

أن مســتقبل صناعــة  - يــرون  باإلتصــال  القائمــون  أن  إلــى  الســابقة  النتائــج  وتشــير 
ــة  ــاً لصحاف ــذكاء اإلصطناعــي سيشــهد تنامي ــات ال ــة يف ظــل اســتخدام تقني الصحاف
اختفــاء  بعــدم  أيضــا  توقعــات  ظــل  يف  الريبوتــات  وصحافــة  اإلصطناعــي  الــذكاء 

الصحافــة التقليديــة علــى األقــل خــال الســنوات القليلــة املقبلــة.

- Idoia Sala- ،2018  وتتفــق هــذه النتائــجـ  إلــى حــد مــاـ  مــع مــا توصلــت إليــد دراســة )
zar ( )58( والتــي أشــارت إلــى أن مســتقبل العمــل الصحفــي ســيقوم علــى أســاس التعــاون 
املباشــر بــن اإلنســان والربوتــات وهــو مــا يحتــم علــى الصحفــي أن يعيــد  التكيــف 
مــع الواقــع اجلديــد، وهــو مــا أشــارت إليــه نتائــج هــذه الدراســة عندمــا حتدثــت عــن 

اســتمرار الصحافــة التقليديــة جنبــاً إلــى جنــب مــع صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي.

-   etc &،2017( ــه دراســة ــت إلي ــا توصل ــع م ــا ـ م ــى حــد م ــج ـ إل ــق هــذه النتائ ــا تتف كم
Mark   Hansen( )59( والتي أشــارت إلى أنه لكي تســتخدم تقنيات الذكاء اإلصطناعي 
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بشــكل صحيــح، فإنــه مــن الضــروري أن يكــون العنصــر البشــري موجــود داخــل إطــار 
العمليــة الصحفيــة أيضــا.

جدول رقم ) 24 (
يوضح مقترحات القائمون باإلتصال نحو حتقيق االستخدام األمثل لتقنيات الذكاء اإلصطناعي

مقترحات القائمون باإلتصال 
المصرية
ن= 79

السعودية
ن= 64

اإلجمالي
ن= 143

%ك%ك%ك
ـ توفير اإلمكانيات الالزمة لهذا اللون 

6987.36398.413292.3الجديد من الصحافة

ـ تدريب جيل جديد من الصحفيين الذين 
5772.26195.311882.5يجيدون التعامل مع هذه التقنيات

1924.132505135.7ـ تقليل الفجوة بين الصحفيين والتقنيين
ـ توظيف هذه التقنيات في معرفة اهتمامات 

7493.76410013896.5القراء بشكل أكثر فعالية 
ـ االعتماد على هذه التقنيات في صناعة 

7188.96296.913393محتوى صحفي غير تقليدي
ـ توظيف هذه التقنيات في تغطية األحداث 

7797.56093.813795.8بشكل أسرع
ـ االعتماد على هذه التقنيات في تقديم 

6683.56195.312788.8محتوى مدعوم بالبيانات
ـ توظيف هذه التقنيات في تقديم أشكال 

5772.25585.911278.3صحفية جديدة
ـ صياغة تشريعات منظمة لصحافة الذكاء 

3240.52539.15739.9اإلصطناعي

45.157.896.3أخرى

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )24( إلى ما يأتي:

ــر  - ــذكاء اإلصطناعــي يف معرفــة اهتمامــات القــراء بشــكل أكث جــاء توظيــف تقنيــات ال
باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة عينــة  القائمــن  فعاليــة علــى رأس مقترحــات 
الدراســة نحــو حتقيــق اإلســتخدام األمثــل لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املســتقبل 
وذلــك بنســبة 96.5 %، يليــه توظيــف هــذه التقنيــات يف تغطيــة األحــداث بشــكل أســرع 
وذلــك بنســبة 95.8 %، ثــم االعتمــاد علــى هــذه التقنيــات يف صناعــة محتــوى صحفــي 
غيــر تقليــدي، فتوفيــر اإلمكانيــات الألزمــة لهــذا اللــون اجلديــد مــن الصحافــة بنســبة 
92.3 %، يليــه  االعتمــاد علــى هــذه التقنيــات يف تقــدمي محتــوى مدعــوم بالبيانــات 
بنســبة 88.8 %، فتدريــب جيــل جديــد مــن الصحفيــن الذيــن يجيــدون التعامــل مــع هــذه 
ــة  ــدمي أشــكال صحفي ــات يف تق ــف هــذه التقني ــا توظي ــات بنســبة 82.5 %، يليه التقني
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جديــدة بنســبة 78.3 %، ثــم صياغــة تشــريعات منظمــة لصحافــة الــذكاء اإلصطناعــي 
بنســبة 39.9 %، يليهــا تقليــل الفجــوة بــن الصحفيــن والتقنيــن بنســبة 35.7 %، 

ــة أخــرى بنســبة 6.3 %. وأخيــراً فئ

أكــد 97.5 % مــن القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة عينــة الدراســة  -
ــن  ــون م ــذكاء اإلصطناعــي يف املســتقبل يك ــات ال ــل لتقني ــق اإلســتخدام األمث أن حتقي
خــال توظيــف هــذه التقنيــات يف تغطيــة األحــداث بشــكل أســرع، يليهــا توظيــف هــذه 
التقنيــات يف معرفــة اهتمامــات القــراء بشــكل أكثــر فعاليــة بنســبة 93.7 %، فاالعتمــاد 
علــى هــذه التقنيــات يف صناعــة محتــوى صحفــي غيــر تقليــدي  وذلــك بنســبة 88.9 
%، ثــم توفيــر اإلمكانيــات الألزمــة لهــذا اللــون اجلديــد مــن الصحافــة بنســبة 87.3 %، 
يليهــا االعتمــاد علــى هــذه التقنيــات يف تقــدمي محتــوى مدعــوم بالبيانــات بنســبة 83.5 
%، فتدريــب جيــل جديــد مــن الصحفيــن الذيــن يجيــدون التعامــل مــع هــذه التقنيــات و 
توظيــف هــذه التقنيــات يف تقــدمي أشــكال صحفيــة جديــدة بنســبة 72.2 % لــكل منهمــا،  
ــا  ــذكاء اإلصطناعــي بنســبة 40.5 %، يليه ــة ال ــم صياغــة تشــريعات منظمــة لصحاف ث
تقليــل الفجــوة بــن الصحفيــن والتقنيــن بنســبة 24.1 %، وأخيــراً فئــة أخــرى بنســبة 

.% 5.1

عينــة  - املصريــة  الصحفيــة  املؤسســات  باإلتصــال يف  القائمــن  مــن   %  100 أوضــح 
الدراســة أن حتقيــق اإلســتخدام األمثــل لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املســتقبل 
يكــون مــن خــال توظيــف هــذه التقنيــات يف معرفــة اهتمامــات القــراء بشــكل أكثــر 
فعاليــة، يليهــا  تــويف اإلمكانيــات لهــذا اللــون اجلديــد مــن الصحافــة بنســبة 98.4 %، 
فاإلعتمــاد علــى هــذه التقنيــات يف صناعــة محتــوى صحفــي غيــر تقليــدي وذلــك بنســبة 
ــدون التعامــل مــع هــذه  ــن يجي ــن الذي ــد مــن الصحفي ــل جدي ــب جي ــم تدري 96.9 %، ث
التقنيــات و االعتمــاد علــى هــذه التقنيــات يف تقــدمي محتــوى مدعــوم بالبيانــات وذلــك 
بنســبة 95.3 % لــكل منهمــا، يليهمــا توظيــف هــذه التقنيــات يف تقــدمي أشــكال صحفيــة 
جديــدة بنســبة 85.9 %، فتقليــل الفجــوة بــن الصحفيــن والتقنيــن بنســبة 50 %، ثــم 
صياغــة تشــريعات منظمــة لصحافــة الــذكاء اإلصطناعــي بنســبة 39.1 %، وأخيــراً فئــة 

أخــرى بنســبة 7.8 %.

- Jona- ،2019 ــه دراســة  ــت إلي ــر ـ مــع  مــا توصل ــى حــد كبي ــج ـ إل )وتتفــق هــذه النتائ
than Stray( )60( والتــي أشــارت إلــى أن اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف 
مجــال الصحافــة بشــكل عــام والصحافــة اإلســتقصائية بشــكل خــاص ســوف يشــهد 
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تطــوراً ملحوظــاً يف مهــام إعــداد البيانــات، مثــل اســتخراج البيانــات مــن وثائــق متنوعــة 
وربــط ســجل قاعــدة البيانــات االحتماليــة، األمــر الــذي مــن شــأنه تطويــر الصحافــة 
االســتقصائية وإن كان  هــذا ال يعنــي االســتغناء عــن الصحفيــن الذيــن ســيكون لديهــم 

وعــي أكبــر بالسياســة التحريريــة للصحيفــة 

-  Matteo ،2019(  وتتفــق هــذه النتائــج ـ إلــى حــد مــا ـ مــع  مــا توصلــت إليــه دراســة
Monti( )61( والتــي أكــدت علــى أن املســتقبل سيشــهد صياغــة تشــريعات قانونية متعلقة 
باســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال العمــل الصحفــي، كمــا أشــارت إلــى 
أنــه فيمــا يتعلــق بنطــاق النظــم القانونيــة األوروبيــة، فقــد قــام النظــام اإليطالــي بتطويــر 
فكــرة حريــة املعلومــات علــى نطــاق أوســع، كمــا مت تطويــر ابتــكارات ميكــن تنفيذهــا يف 
فهــم كيفيــة صياغــة املوضوعــات املتعلقــة بالصحافــة اآلليــة مــن وجهــة نظــر قانونيــة. 

-   etc &،2017( ــه دراســة ــت إلي ــا توصل ــع م ــا ـ م ــى حــد م ــج ـ إل ــق هــذه النتائ ــا تتف كم
Mark   Hansen( )62( والتــي أشــارت إلــى ضــرورة العمــل علــى التقليــل مــن الفجــوة 
املعرفيــة وفجــوة التواصــل بــن التقنيــن الذيــن يقومــون بتصميــم الــذكاء االصطناعــى 

ــج ســلبية. ــى نتائ ــؤدي إل والصحفيــن، مشــيرة إل أن إســتمرار هــذه الفجــوة قــد ي

ـ نتائج اختبار فروض الدراسة:
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن القائميــن باإلتصــال مــن حيــث اتجاههم 
نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي فــي المؤسســات الصحفيــة تبعــًا للدولــة التــي 

تنتمــي إليهــا المؤسســة الصحفيــة التــي يعملــون بهــا.
جدول رقم )25(

يوضــح الفــروق يف االجتــاه نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي تبًعــا للدولــة التــي تنتمــي لهــا املؤسســة 
الصحفية 

االتجاه نحو 
استخدام 
تقنيات 
الذكاء 

اإلصطناعي

نوع 
الصحف

العدد
N

المتوسط 
الحسابي
Mean

االنحراف 
المعياري
 Std.
.Dev

T قيمة
درجات 
الحرية
Df

مستوى 
المعنوية

sig

791.51321.3351مصرية
1.14501411.361

641.42101.2245سعودية

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )25( إلى ما يأتي:

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة  -
ــون  ــي يعمل ــة الت ــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفي ــات ال نحــو اســتخدام تقني
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 =  T بهــا تبعــاً لنــوع الدولــة التــي تنتمــي إليهــا املؤسســة الصحفيــة حيــث كانــت قيمــة
1.1450، وهــي غيــر دالــة عنــد مســتوى معنويــة 1.361. 

ــة  - ــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال عين ــة ب ــة إحصائي ــل عــدم وجــود فــروق ذات دالل ولع
الدراســة نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي 
يعملــون بهــا تبعــاً للدولــة التــي تنتمــي إليهــا املؤسســة يشــير بوضــوح إلــى تبنــي القائمــن 
باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية اجتاهــاً متقاربــاً نحــو أهميــة 
اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال العمــل الصحفــي وهــو اإلجتــاه الــذي 

جــاء إيجابيــاً يف مجملــه.

وبذلــك يتضــح عــدم قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة  -
بــن القائمــن باإلتصــال مــن حيــث اجتاههــم نحو اســتخدام تقنيات الــذكاء اإلصطناعي 
يف املؤسســات الصحفيــة تبعــاً للدولــة التــي تنتمــي إليهــا املؤسســة الصحفيــة التــي 

يعملــون بهــا.

حيــث  مــن  باإلتصــال  القائميــن  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  الثانــي:  الفــرض 
اتجاههــم نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي فــي المؤسســات الصحفيــة تبعــًا للنــوع.

جدول رقم )26(
يوضح الفروق يف االجتاه نحو استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي تبًعا للنوع

االتجاه نحو 
استخدام 
تقنيات 
الذكاء 

اإلصطناعي

العددالنوع
N

المتوسط 
الحسابي
Mean

االنحراف 
المعياري
 Std.
.Dev

T قيمة
درجات 
الحرية
Df

مستوى 
المعنوية

sig

891.83021.2630ذكور
1.24501411.510

541.62931.2024إناث

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )26( إلى ما يأتي:

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة  -
نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا 
تبعــاً لنــوع القائمــن باإلتصــال حيــث كانــت قيمــة T  = 1.2450، وهــي غيــر دالــة عنــد 

مســتوى معنويــة 1.510. 

ــة  - ــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال عين ــة ب ــة إحصائي ــل عــدم وجــود فــروق ذات دالل ولع
الدراســة نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي 
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يعملــون بهــا تبعــاً للنــوع ) ذكــور / إنــاث ( يشــير بوضــوح إلــى أن هــذه التقنيــة أصبحــت 
محــل اهتمــام اجلميــع ذكــوراً وإناثــاً، كمــا أن هنــاك إتفاقــاً واضحــاً بــن الذكــور واإلنــاث 

حــول أهميــة اســتخدام هــذه التقنيــات يف مجــال العمــل الصحفــي.

ــة إحصائيــة بــن  - وبذلــك يتضــح عــدم قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود ذات دالل
القائمــن باإلتصــال مــن حيــث اجتاههــم نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 

ــاث (. ــوع القائمــن باإلتصــال ) ذكــور / إن ــة لن يف املؤسســات الصحفي

-  Michael ،2014 ( وتتفــق هــذه النتيجــة ـ إلــى حــد مــا ـ مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
Workman( )63(  والتــي أشــارت إلــى أن العمــر واجلنــس رمبــا ال يلعبــان دورًا مهًمــا يف 

اســتخدام التكنولوجيــا اجلديــدة مــن قبــل القائمــن باإلتصــال.

حيــث  مــن  باإلتصــال  القائميــن  بيــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  الثالــث:  الفــرض 
الخبــرة. لمســتوى  تبعــًا  اإلصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  اســتخدام  نحــو  اتجاههــم 

جدول رقم )27(
يوضــح نتائــج اختبــار كروســكال والس للفــروق يف االجتــاه نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي تبًعــا 

للخبــرة

االتجاه نحو 
استخدام 
تقنيات 
الذكاء 

اإلصطناعي

مستوى 
الخبرة

العدد
N

المتوسط 
الحسابي
Mean

االنحراف 
المعياري
 Std.
.Dev

كا2
 Chi

Square

درجات 
الحرية

df

مستوى 
المعنوية

sig

391.32101.2348مرتفع

8.239120.001
631.65211.5310متوسط
411.44101.3320ضعيف
1431.24631.2103المجموع

تشير بيانات اجلدول رقم )27( إلى ما يأتي:

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصال نحو اســتخدام تقنيات  -
ــاً ملســتوى  ــك تبع ــا وذل ــون به ــي يعمل ــة الت ــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفي ال
اخلبــرة لديهــم وذلــك لصالــح القائمــن باإلتصــال مــن أصحــاب اخلبــرة املتوســطة 
حيــث بلــغ املتوســط احلســابي لهــم 1.6521، يليهــم أصحــاب اخلبــرة الضعيفــة وبلــغ 
بلــغ  املرتفعــة حيــث  أصحــاب اخلبــرة  وأخيــراً  لهــم 1.4410،  املتوســط احلســابي 
املتوســط احلســابي لهــم 1.3210، ممــا يعنــي أن القائمــون باإلتصــال أصحــاب اخلبــرة 
املتوســطة كانــوا يحملــون إجتاهــاً إيجابيــاً نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
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يليهــم أصحــاب اخلبــرة الضعيفــة وأخيــراً أصحــاب اخلبــرة املرتفعــة.

 ولعــل هــذا يعــد أمــراً طبيعيــاً وذلــك ألن أصحــاب اخلبــرة املتوســطة هــم الذيــن نشــأءوا  -
ــا اإلتصــال وبالتالــي  ــوا خبراتهــم يف مجــال العمــل الصحفــي يف عصــر تكنولوجي وكون
فهــم األكثــر تقبــاً لتطــورات هــذه التكنولوجيــا مقارنــة بأصحــاب اخلبــرة املرتفعــة 
الذيــن ينتمــي الكثيــر منهــم إلــى عصــر الصحافــة التقليديــة وهــو مــا يفســر أيضــاً 
مجــيء أصحــاب اخلبــرة الضعيفــة أو األقــل مــن املتوســطة يف مرتبــة متقدمــة أيضــاً 
مــن أصحــاب اخلبــرة املرتفعــة الذيــن ينظــرون إلــى التقنيــات احلديثــة باعتبارهــا أمــراً 

مهــدداً للمؤسســات الصحفيــة والعاملــن فيهــا.

 وبذلــك يتضــح قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن  -
اجتــاه القائمــن باإلتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات 

الصحفيــة التــي يعملــون بهــا وذلــك تبعــاً ملســتوى اخلبــرة لديهــم.

الفــرض الرابــع: توجــد عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اتجاهــات القائميــن باإلتصــال 
نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي واتجاههــم نحــو مســتقبل الصحافــة فــي ظــل 

اســتخدام هــذه التقنيــات.  
جدول رقم )28(

يوضح العالقة بني االجتاه نحو استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي واجتاههم نحو مستقبل الصحافة

االنحراف المتوسطالمتغير
المعياري

معامل ارتباط 
Spearmanالقوةاالتجاه

مستوى 
المعنوية

sig

االتجاه نحو 
استخدام تقنيات 

الذكاء اإلصطناعي
1.60.1517

0.001قويةطردي0.601

اإلتجاه نحو مستقبل 
1.50.1421الصحافة

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )28( إلى ما يأتي:

وجــود عاقــة طرديــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة بــن بن اجتاه القائمــن باإلتصال نحو  -
اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي واجتاههــم نحــو مســتقبل الصحافــة حيــث كانــت 
)ر<0.6( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.001، ممــا يعنــي أن القائمــون باإلتصــال 
الذيــن يحملــون اجتاهــاً إيجابيــاً نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال 
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ــة يف  ــاً نحــو مســتقبل الصحاف ــون اجتاهــاً إيجابي ــوا أيضــاً يحمل ــي كان العمــل الصحف
ظــل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، يليهــم أصحــاب اإلجتــاه املحايــد وأخيــراً 

أصحــاب اإلجتــاه الســلبي.

ــث عــن أن مســتقبل  - ــاً خاصــة يف ظــل احلدي ــرى الباحــث أن هــذا يعــد أمــراً طبيعي وي
العمــل الصحفــي مرهــون بالتطــورات التكنولوجيــة التــي بلغــت ذروتهــا يف عاملنــا املعاصر 
بظهــور تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف ظــل مــا يســمى بـ"الثــورة الصناعيــة الرابعــة"، 
والتــي مــن املتوقــع أن تســهم يف تطويــر العمــل الصحفــي علــى كافــة املســتويات املهنيــة 
واإلداريــة وكذلــك علــى مســتوى التخطيــط والتطويــر والرؤيــة املســتقبلية وهــو األمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يســهم يف تطويــر مســتقبل الصحافــة والعمــل الصحفــي علــى حــد 

ســواء.

 وبذلــك يتضــح قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجود عاقة طرديــة ذات داللة إحصائية  -
بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال نحــو نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 

واجتاههــم نحــو مســتقبل الصحافــة.

الفــرض الخامــس: توجــد عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اتجــاه القائميــن باإلتصــال 
نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي فــي مجال العمل الصحفــي والمتغيرات  التالية) 
المتاحــة،  التســهيالت  اإلجتماعــي،  التأثيــر  المتوقــع،  الجهــد  المتوقعــة،  الفائــدة   / األداء 

اإلســتخدام الطوعــي(.
جدول رقم )29(

UTAUT يوضح العالقة بني االجتاه نحو استخدام تقنيات الذكاء اإلصطناعي ومتغيرات

االنحراف المتوسطالمتغير
المعياري

معامل ارتباط 
Spearmanالقوةاالتجاه

مستوى 
المعنوية

sig
االتجاه نحو 

استخدام تقنيات 
الذكاء اإلصطناعي

1.40.162
0.001متوسطةطردي0.3134

األداء/ الفائدة 
1.80.174المتوقعة

0.001متوسطةعكسي- 0.416**1.50.143الجهد المتوقع
0.001متوسطةطردي0.533**1.40.240التأثير اإلجتماعي
0.001قويةطردي0.642**1.60.531التسهيالت المتاحة
0.001متوسطةطردي0.318**1.80.415االستخدام الطوعي

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )29( إلى ما يأتي:
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وجــود عاقــة طرديــة متوســطة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات  -
الذكاء اإلصطناعي و كل من األداء أو الفائدة املتوقعة والتأثير اإلجتماعي واالستخدام 
الطوعــي لهــذه التقنيــات، حيــث كانــت )0.3>ر>0.6( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة 
ــاً نحــو اســتخدام  0.001، ممــا يعنــي أنــه كلمــا كان اجتــاه القائمــن باإلتصــال إيجابي
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كلمــا كان اجتاههــم إيجابيــاً ايضــاً نحــو األداء أو الفائــدة 
املتوقعــة جــراء هــذا اإلســتخدام وكذلــك كان هنــاك تأثيــراً إجتماعيــاً إيجابيــاً عليهــم، 

باإلضافــة إلــى تزايــد فــرص اســتخدامهم لهــذه التقنيــات بشــكل طوعــي.

اســتخدام  - نحــو  باإلتصــال  القائمــن  اجتــاه  بــن  متوســطة  عكســية  وجــود عاقــة 
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي واجلهــد املتوقــع جــراء هــذا االســتخدام، حيــث كانــت 
ــا كان  ــه كلم ــي أن ــة 0.001، ممــا يعن ــد مســتوى معنوي ــة عن )0.3>ر>0.6( وهــي دال
اجتــاه القائمــن باإلتصــال إيجابيــاً نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كلمــا 

كان توقعهــم ببــذل مجهــود أقــل جــراء هــذا اإلســتخدام.

وجــود عاقــة طرديــة قويــة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات  -
الــذكاء اإلصطناعــي والتســهيات املتاحــة، حيــث كانــت )ر<0.6( وهــي دالــة عنــد 
مســتوى معنويــة 0.001، ممــا يعنــي أنــه كلمــا كان اجتــاه القائمــن باإلتصــال إيجابيــاً 
نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي كلمــا كانــت هنــاك تســهيات متاحــة بشــكل 

أكبــر ملســاعدتهم علــى هــذا اإلســتخدام.

ويــرى الباحــث أنــه مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك عاقــة طرديــة بــن اجتــاه القائمــن  -
ــدة  ــذكاء اإلصطناعــي وبــن كل مــن األداء أو الفائ ــات ال باإلتصــال نحواســتخدام تقني
املتوقعــة و التأثيــر اإلجتماعــي واالســتخدام الطوعــي والتســهيات املتاحــة، حيــث 
تســاعد كل هــذه علــى تقبــل القائمــن باإلتصــال لهــذه التقنيــات وكذلــك تبنيهــم اجتاهــاً 
إيجابيــاً نحــو اســتخدامها، يف حــن ميثــل اجلهــد املتوقــع يف كثيــر مــن األحيــان عائقــاً 
أمــام هــذه االســتخدام لذلــك فإنــه كلمــا زادت توقعــات القائمــن باإلتصــال نحــو اجلهــد 
املتوقــع كلمــا قــل تقبلهــم لهــذه التقنيــات ومــن ثــم تقلــص فــرص تبنيهــم إجتاهــاً إيجابيــاً 

نحوهــا. 

وبذلــك يتضــح قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود عاقــة طردية ذات داللــة إحصائية  -
بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال نحــو اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال 

العمــل الصحفــي ومتغيــرات UTAUT، قبــوالً جزئيــاً.

الفــرض الســادس: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن مجموعــة مــن المتغيــرات المتعلقــة 
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 ) الخبــرة  النــوع،  الصحفيــة،  المؤسســة  لهــا  تنتمــي  التــي  الدولــة   ( الفرديــة  باإلختالفــات 
و عناصــر UTAUT ) األداء المتوقــع، الجهــد / الفائــدة  المتوقعــة، التأثيــر اإلجتماعــي، 

المتاحــة(. التســهيالت 
جدول رقم )30(

UTAUT يوضح العالقة بني مجموعة من املتغيرات املتعلقة باإلختالفات الفردية ومتغيرات

األداء المتغير
المتوقع

الجهد 
المتوقع

التأثيرات 
اإلجتماعية

التسهيالت 
المتاحة

النية 
السلوكية

الدولة التي 
تنتمي لها 
المؤسسة 
الصحفية

قيمة معامل ارتباط 
0.3620.137**0.288*0.1330.126سبيرمان

0.2170.1620.050.0010.122مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

النوع

قيمة معامل ارتباط 
0.2490.0770.058*0132*0.089سبيرمان

0.1140.0050.050.2160.161مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

الخبرة

قيمة معامل ارتباط 
سبيرمان

ـ 
*0.361

ـ  
ـ 0.342 0.0820.056 0.328*

*

0.010.010.1410.2160.01مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )30( إلى ما يأتي:

وجــود عاقــة طرديــة متوســطة بــن الدولــة التــي نتتمــي إليهــا املؤسســة الصحفيــة  -
ــة  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــت )0.3>ر>0.6( وهــي دال ــث كان والتســهيات املتاحــة، حي
0.001، ممــا يعنــي أن هــذه التســهيات تختلــف مــن بلــد إلــى أخــر، وكان قــد بــدا هــذا 
واضحــاً مــن نتائــج جــدول رقــم ) 20 ( والتــي أشــارت إلــى تبنــي القائمــن باإلتصــال 
يف املؤسســات الصحفيــة الســعودية إجتاهــاً إيجابيــاً نحــو التســهيات املتاحــة أمامهــم 
ــة بالقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات  ــذكاء اإلصطناعــي مقارن ــات ال الســتخدام تقني
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ــة.  ــة املصري الصحفي

وجــود عاقــة طرديــة ضعيفــة بــن الدولــة التــي تنتمــي إليهــا املؤسســة الصحفيــة والنــوع   -
وبــن التأثيــرات اإلجتماعيــة، وكذلــك بــن النــوع واجلهــد املتوقــع، )ر>0.3( وهــي دالــة 
عنــد مســتوى معنويــة 0.01، ولعــل وجــود عاقــة بــن البلــد الــذي تنتمــي إليــه املؤسســة 
الصحفيــة والتأثيــرات اإلجتماعيــة يرجــع إلــى وقــوع القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات 
ــى حــد مــا مــن  ــر إل ــة أكث ــرات إجتماعي ــة الســعودية لتأثي ــة يف اململكــة العربي الصحفي
ــق بتشــجيع  ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــة املصري القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفي
املؤسســة والرؤســاء يف العمــل وذلــك كمــا يوضــح اجلــدول رقــم ) 19 (، كمــا أن وجــود 
عاقــة بــن النــوع واجلهــد املتوقــع يرجــع إلــى كــون القائمــن باإلتصــال مــن الذكــور رمبــا 

يكــون لديهــم القــدرة علــى بــذل جهــد متوقــع أكثــر مــن اإلنــاث. 

 وجــود عاقــة عكســية متوســطة بــن مســتوى خبــرة القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة  -
وكل مــن األداء املتوقــع واجلهــد املتوقــع والنيــة الســلوكية، حيــث كانــت )0.3>ر>0.6( 
ــن  ــون باإلتصــال الذي ــي أن القائم ــة 0.001، ممــا يعن ــد مســتوى معنوي ــة عن وهــي دال
ميلكــون خبــرة أكبــر يتبنــون إجتاهــاً ســلبياً نحــو األداء املتوقــع واجلهــد املتوقــع وكذلــك 
األداء الطوعــي، ورمبــا يرجــع ذلــك لكونهــم األقــل إيجابيــة وتفاعــاً يف التفاعــل مــع هذه 
التقنيــات التــي يــرون أن رمبــا حتمــل تأثيــرات ســلبية علــى مســتقبل العمــل الصحفــي 

وذلــك كمــا يوضــح جــدول رقــم ) 27 (.

داللــة  - ذات  طرديــة  بوجــود عاقــة  القائــل  العلمــي  الفــرض  قبــول  يتضــح  وبذلــك 
إحصائيــة بــن توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــة مــن املتغيــرات املتعلقــة 
باإلختافــات الفرديــة ) الدولــة التــي تنتمــي لهــا املؤسســة الصحفيــة، النــوع، اخلبــرة ( 
و عناصــر UTAUT ) األداء املتوقــع، اجلهــد / الفائــدة  املتوقعــة، التأثيــر اإلجتماعــي، 

التســهيات املتاحــة، النيــة الســلوكية(، قبــوالً جزئيــاً.

الفــرض الســادس: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــني عناصــر UTAUT ) األداء 
املتوقــع، اجلهــد /  املتوقــع، التأثيــر اإلجتماعــي، التســهيالت املتاجــة(، وبعضهــا 

البعــض.  
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جدول رقم )31(
يوضح العالقة بني متغيرات UTAUT وبعضها البعض

األداء المتغير
المتوقع

الجهد 
المتوقع

التأثيرات 
اإلجتماعية

التسهيالت 
النية المتاحة

السلوكية

األداء 
المتوقع

قيمة معامل 
0.370**0.457**0.321**0.438**1.00ارتباط سبيرمان

00.0010.0010.0010.001مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

الجهد 
المتوقع

قيمة معامل 
ارتباط سبيرمان

 0.362
0.381 **ـ0.420 **1.000.085**

0.00100.1940.0010.001مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

التأثيرات 
اإلجتماعية

قيمة معامل 
ارتباط سبيرمان

 0.328
**0.0461.00* 0.187** 0.378

0.0010.11600.010.001مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

التسهيالت 
المتاحة

قيمة معامل 
ارتباط سبيرمان

 0.396
**

ـ 0.436 
*** 0.3321.00** 0.542

0.0010.0010.0100.001مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

النية 
السلوكية

قيمة معامل 
ارتباط سبيرمان

 0.446
**

ـ  0.372 
*** 0.152** 0.5631.00

0.0010.0010.050.0010مستوى الداللة

143143143143143عدد أفراد العينة

ـ تشير بيانات اجلدول رقم )31( إلى ما يأتي:

وجــود عاقــة طرديــة متوســطة ذات داللــة إحصائيــة بــن األداء املتوقــع و) اجلهــد  -
املتوقــع، التأثيــرات اإلجتماعيــة، التســهيات املتاحــة، النيــة الســلوكية( حيــث كانــت 
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)0.3>ر>0.6( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.001، ممــا يعنــي أنــه كلمــا زادت 
توقعــات القائمــن باإلتصــال بشــأن األداء أو الفائــدة املتوقعــة فإنهــم يكونــون أكثــر قــدرة 
علــى بــذل قــدر أكبــر مــن اجلهــد املتوقــع ويحملــون إجتاهــاً إيجابيــاً نحــو التســهيات 

املتاحــة لهذهــا اإلســتخدام، وكذلــك يتجهــون طوعــاً الســتخدام هــذه التقنيــات. 

وجــود عاقــة طرديــة متوســطة ذات داللــة إحصائيــة بــن اجلهــد املتوقــع و) األداء  -
املتوقــع، التأثيــرات اإلجتماعيــة، التســهيات املتاحــة، النيــة الســلوكية( حيــث كانــت 
ــا كان  ــه كلم ــي أن ــة 0.001، ممــا يعن ــد مســتوى معنوي ــة عن )0.3>ر>0.6( وهــي دال
إجتــاه القائمــن باإلتصــال إيجابيــاً نحــو اجلهــد املتوقــع الســتخدام تقنيــات الــذكاء 
وكذلــك  اإلســتخدام،  هــذا  مــن  أعلــى  فائــدة   / أداء  يتوقعــون  فإنهــم  اإلصطناعــي 

التأثيــرات اإلجتماعيــة باإلضافــة إلــى التســهيات املتاحــة والنيــة الســلوكية.

ــة و)  - ــرات اإلجتماعي ــن التأثي ــة ب ــة إحصائي ــة متوســطة ذات دالل وجــود عاقــة طردي
األداء املتوقــع، النيــة الســلوكية( حيــث كانــت )0.3>ر>0.6( وهــي دالــة عنــد مســتوى 
معنويــة 0.001، وعاقــة طرديــة ضعيفــة ذات داللــة إحصائيــة حيــث كانــت )ر>0.3( 
وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.01، ممــا يعني أنه كلمــا زادت التأثيرات اإلجتماعية 

ارتفعــت كذلــك األداء / الفائــدة املتوقعــة، وكذلــك النيــة الســلوكية. 

وجــود عاقــة طرديــة متوســطة ذات داللــة إحصائيــة بــن التســهيات املتاحــة و) األداء  -
ــن  ــة عكســية متوســطة ب ــة الســلوكية (، وعاق ــة، الني ــرات اإلجتماعي ــع،  التأثي املتوق
التســهيات املتاحــة واجلهــد املتوقــع، حيــث كانــت )0.3>ر>0.6( وهــي دالــة عنــد 
ــاك  ــاً ومتوقعــاً فكلمــا كانــت هن ــة 0.001، ولعــل هــذا يعــد أمــراً طبيعي مســتوى معنوي
ــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال  ــات ال ــى اســتخدام تقني تســهيات متاحــة للمســاعدة عل
العمــل الصحفــي كلمــا كان هــذا لــه تأثيــره اإليجابــي علــى األداء املتوقع والنية الســلوكية 
ورمبــا ارتبــط هــذا أيضــا بتأثيــرات إجتماعيــة أكبــر لوجــود هــذه التســهيات املتاحــة، 

وباملقابــل فإنــه يف ظــل وجــود هــذه التســهيات فــإن اجلهــد املتوقــع يكــون أقــل.

وجــود عاقــة طرديــة متوســطة ذات داللــة إحصائيــة بــن النيــة الســلوكية واألداء  -
املتوقــع والتســهيات املتاحــة، وعاقــة عكســية متوســطة بــن النيــة الســلوكية واجلهــد 
ــة 0.001، ممــا  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــت )0.3>ر>0.6( وهــي دال ــث كان ــع حي املتوق
ــدة املتوقعــة مرتفعــة  ــة كلمــا كان األداء أو الفائ ــة الســلوكية تكــون إيجابي ــي أن الني يعن
وكذلــك التســهيات املتاحــة، يف حــن تقــل هــذه النيــة الســلوكية تدريجيــاً كلمــا كان 
اجلهــد املتوقــع مرتفعــاً، يف حــن كانــت العاقــة طرديــة ضعيفــة بــن النيــة الســلوكية 
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والتأثيــرات اإلجتماعيــة حيــث كانــت )ر>0.3( وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.01، 
ولعــل هــذا يشــير إلــى أنــه وإن كانــت التأثيــرات اإلجتماعيــة لهــا تأثيرهــا اإليجابــي علــى 

النيــة الســلوكية إال أنهــا تبقــى عاقــة ضعيفــة.

وبذلــك يتضــح قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود عاقــة طردية ذات داللــة إحصائية  -
بــن توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن عناصــر UTAUT ) األداء املتوقــع، اجلهد 

/  املتوقــع، التأثيــر اإلجتماعــي، التســهيات املتاجــة(، وبعضهــا البعــض، قبوالً جزئياً.

وتتفــق هــذه النتائــج ـ إلــى حــد مــا ـ مــع مــا توصلــت إليــه دراســة ) حســن نيــازي  -
الصيفــي، 2015 ( )64( والتــي اســتهدفت الوقــوف علــى مــدى تبنــي وتوظيــف ممارســي 
العاقــات العامــة لإلعــام االجتماعــي يف املنظمــات احلكوميــة يف اململكــة العربيــة 
الســعودية، والعوامــل املؤثــرة يف اســتخدامهم ألدوات اإلعــام اإلجتماعــي  يف ضــوء  
ــى  ــت إل ــا،  وتوصل ــول واســتخدام التكنولوجي ــة املوحــدة لقب العناصــر اخلمســة للنظري
وجــود عاقــة بــن األداء املتوقــع والنيــة الســلوكية، إضافــة إلــى وجــود عاقــة بــن األداء 
املتوقــع واجلهــد املتوقــع والتأثيــر املجتمعــي، وكذلــك وجــود عاقــة بــن اجلهــد املتوقــع 
والتأثيراملجتمعــي والتســهيات املتاحــة، مــع األخــذ يف اإلعتبــار أن الدراســة كانــت 
بالتطبيــق علــى اســتخدام وتوظيــف ممارســي العاقــات العامــة يف املنظمــات احلكوميــة 

الســعودية لإلعــام اإلجتماعــي يف أعمــال ومهــام العاقــات العامــة.

النتائج العامة للدراسة:
هناك العديد من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، أهمها:

أكــد القائمــون باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة املصريــة والســعودية علــى أهميــة . 1
اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف مجــال العمــل الصحفــي ومــا ميكــن أن 
يســهم بــه هــذا االســتخدام يف تطويــر العمــل الصحفــي علــى كافــة املســتويات املهنيــة 

ــط املســتقبلي. ــة والتخطي ــة والتقني واإلداري

تقــارب نســب اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة املصرية . 2
والســعودية، حيــث جــاء مســتوى اإلســتخدام املنخفــض يف املرتبــة األولــى، يليــه املســتوى 
املتوســط، وأخيــراً املســتوى املرتفــع، ولــم يرتقــي يف معظــم األحيــان للمفهــوم احلالــي 
لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي الــذي يتــم اإلشــارة إليــه اآلن يف ظــل مــا يســمى بـــ) 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة (، حيــث اقتصــر هــذا اإلســتخدام يف كثيــر مــن األحيــان 
علــى تصحيــح األخطــاء اللغويــة واملهنيــة بشــكل آلــي، يليــه إنتــاج األخبــار بشــكل 
ــات مســتخدمي املنصــات  ــن إحصائي ــة، فاإلســتفادة م ــار العاجل ــع األخب ــم تتب ــي، ث آل
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ــي،  ــا إجــراء بحــث بشــكل آل ــوى الصحفــي، يليه ــر املحت ــط لتطوي ــددة يف التخطي املتع
ثــم تزويــد الصحفيــن باملعلومــات اجلديــدة و اكتشــاف األخبــار الزائفــة واملفبركــة، 
فتحويــل األخبــار إلــى فيديوهــات ورســوم بيانيــة، ثــم ربــط املعلومــات ببعضهــا البعــض 

ــا، يليــه فحــص احلقائــق بشــكل ســريع وموثــوق. واالســتفادة منهــا صحفي

لــم حتقــق بدائــل االســتخدام املتقــدم أي نســبة مــن اســتجابات القائمــن . 3  فيمــا 
باإلتصــال، والتــي مت اســتبعادها لعــدم اختيارهــا مــن قبــل القائمــن باإلتصــال عينــة 
القصــص  إعــداد  أو  الصحفيــة  التغطيــة  الريبوتــات يف  اســتخدام  مثــل  الدراســة، 
اإلخباريــة أو املصــورة داخــل صــاالت التحريــر أو أســاليب أمتتــة األخبــار أو كتابــة 
ــات  ــي وغيرهــا مــن توظيفــات تقني ــة بشــكل آل ــار واملقــاالت الصحفي ــر واألخب التقاري
الــذكاء اإلصطناعــي التــي بــدأت يف اســتخدامها بعــض وكاالت األنبــاء واملؤسســات 

الصحفيــة األجنبيــة. 

جــاء عــدم توافــر العناصــر البشــرية املدربــة يف مقدمــة أســباب عدم اعتماد املؤسســات . 4
الصحفيــة املصريــة علــى تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وذلــك كمــا يــرى القائمــون 
باإلتصــال، يليــه عــدم توافــر التقنيــات الازمــة، ثــم عــدم توافــر اإلمكانيــات املاديــة، 
يليهــا ، وبفــارق كبيــر، عــدم وجــود جــدوى مــن اســتخدامها، ثــم عــدم إميــان إدارة 
املؤسســة الصحفيــة بأهميــة اســتخدامها، وإن جــاءت األســباب التقنيــة واملاديــة بنســبة 

ــة الســعودية. ــدى القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفي أقــل ل

جــاءت املوضوعــات التكنولوجيــة يف مقدمــة املوضوعــات التــي يتــم اســتخدام تقنيــات . 5
ــة الدراســة وذلــك كمــا يــرى  الــذكاء اإلصطناعــي فيهــا يف املؤسســات الصحفيــة عين
ثــم املوضوعــات اإلقتصاديــة،  الرياضيــة،  يليهــا املوضوعــات  القائمــون باإلتصــال، 
فاملوضوعــات السياســية، يليهــا موضوعــات املــرأة فاملوضوعــات الدينيــة وموضوعــات 
ــك القائمــون  ــة أخــرى، وتقــارب يف ذل ــراً فئ ــة، وأخي الطفــل، فاملوضوعــات اإلجتماعي

ــة والســعودية. ــة املصري باإلتصــال يف املؤسســات الصحفي

جــاء توفيــر قنــوات أســهل للتواصــل يف مقدمــة التأثيــرات اإليجابيــة املتوقعــة نتيجــة . 6
اســتخدان تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة وذلــك كمــا يــرى 
القائمــون باإلتصــال عينــة الدراســة ممــن أعربــوا عــن اجتاههــم اإليجابــي جتــاه 
اســتخدام هــذه التقنيــات، يليهــا تطويــر الفنــون الصحفيــة، فتغطيــة األحــداث بشــكل 
أســرع، ثــم حتقيــق مصداقيــة أعلــى لألخبــار لعــدم تدخــل العنصــر البشــري، فتوظيــف 
ــة  ــراً فئ ــة، وأخي ــة املادي ــل التكلف ــه تقلي ــدي، يلي ــي التقلي ــن الصحف ــدال م ــات ب الريبوت
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أخــرى.

جــاء االســتغناء عــن الكفــاءات الصحفيــة يف املرتبــة األولــى مــن حيــث التأثيــرات . 7
الســلبية املتوقعــة جــراء اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي ممــن أكــدوا وجــود 
تأثيــرات ســلبية الســتخدام هــذه التقنيــات، يليهــا القضــاء علــى الفنــون الصحفيــة 
التقليديــة وتوفيرمصداقيــة أقــل نتيجــة لصعوبــة إدراك العنصــر غيــر البشــري ألبعــاد 

ــة أخــرى. ــراً فئ ــة، وأخي ــة مرتفع ــة مادي ــب تكلف ــا تتطل ــا، و كونه األحــداث ودالالته

جــاء انتشــار صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي يف مقدمــة اجتاهــات القائمــن باإلتصــال . 8
نحــو مســتقبل صناعــة الصحافــة يف ظــل اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، يليهــا 
ــة  ــاء الصحاف ــات، فإختف ــة الريبوت ــب صحاف ــى جان ــة إل ــة التقليدي اســتمرار الصحاف

التقليديــة، ثــم عــدم قــدرة صحافــة الــذكاء اإلصطناعــي علــى اإلســتمرار.

جــاء توظيــف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف معرفــة اهتمامــات القــراء بشــكل أكثــر . 9
فعاليــة علــى رأس مقترحــات القائمــن باإلتصــال يف املؤسســات الصحفيــة عينــة 
الدراســة نحــو حتقيــق اإلســتخدام األمثــل لتقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املســتقبل، 
يليــه توظيــف هــذه التقنيــات يف تغطيــة األحــداث بشــكل أســرع، ثــم االعتمــاد علــى هــذه 
التقنيــات يف صناعــة محتــوى صحفــي غيــر تقليــدي،  فتوفيــر اإلمكانيــات الألزمــة 
ــات يف تقــدمي  ــى هــذه التقني ــه  االعتمــاد عل ــة، يلي ــد مــن الصحاف ــون اجلدي ــذا الل له
محتــوى مدعــوم بالبيانــات، فتدريــب جيــل جديــد مــن الصحفيــن الذيــن يجيــدون 
التعامــل مــع هــذه التقنيــات، يليهــا توظيــف هــذه التقنيــات يف تقــدمي أشــكال صحفيــة 
ــل  ــا تقلي ــذكاء اإلصطناعــي، يليه ــم صياغــة تشــريعات منظمــة لصحافــة ال ــدة، ث جدي

الفجــوة بــن الصحفيــن والتقنيــن.

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال عينــة الدراســة . 10
ــون  ــي يعمل ــة الت ــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفي ــات ال نحــو اســتخدام تقني

بهــا تبعــاً تبعــاً للدولــة التــي تنتمــي لهــا املؤسســة.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال نحــو اســتخدام . 11
تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفيــة التــي يعملــون بهــا وذلــك تبعــاً 

ملســتوى اخلبــرة لديهــم. 

وجــود عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه القائمــن باإلتصــال نحــو نحــو . 12
اســتخدام تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي واجتاههــم نحــو مســتقبل الصحافــة.
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قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن توجــد . 13
عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مجموعــة مــن املتغيرات املتعلقــة باإلختافات الفردية 
 ( UTAUT و عناصر ) الدولــة التــي تنتمــي لهــا املؤسســة الصحفيــة، النــوع، اخلبــرة (
األداء املتوقــع، اجلهــد / الفائــدة  املتوقعــة، التأثيــر اإلجتماعــي، التســهيات املتاحــة(، 

قبــوالً جزئياً.

قبــول الفــرض العلمــي القائــل بوجــود عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن توجــد . 14
UTAUT ) األداء املتوقــع، اجلهــد /   بــن عناصــر  عاقــة ذات داللــة إحصائيــة 
املتوقــع، التأثيــر اإلجتماعــي، التســهيات املتاجــة(، وبعضهــا البعــض، قبــوالً جزئيــاً.

التوصيات:
هناك العديد من التوصيات التي ميكن أن تخرج بها هذه الدراسة، أهمها:

ــة . 1 ــذكاء اإلصطناعــي يف املؤسســات الصحفي ــات ال ــر تقني ــى توفي ــل عل  ضــرورة العم
وذلــك ملواكبــة مــا أحدثتــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن تطــورات تقنيــة وتكنولوجيــة 
ــة املؤسســات الصحفيــة واإلعاميــة. مــن شــأنها أن تســهم بشــكل كبيــر يف إعــادة هيكل

 يجــب العمــل علــى توفيــر الفــرص التدريبيــة للقائمــن باإلتصــال يف املؤسســات . 2
الصحفيــة  لتأهيلهــم للتعامــل مــع تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي وتوظيفهــا بالشــكل 
األمثــل مبــا يســهم يف اإلســتفادة منهــا يف تطويــر العمــل الصحفــي علــى كافة املســتويات 
املهنيــة واإلداريــة والتخطيــط املســتقبلي، وكذلــك توعيتهــم بأهميــة هــذه التقنيــات يف 
مجــال العمــل الصحفــي وكونهــا ال تؤثــر علــى مســتقبلهم املهنــي طاملــا امتلكــوا مهــارات  

توظيفهــا والتعامــل معهــا.

 متثــل اإلمكانيــات املاديــة عائقــاً كبيــراً أمــام املؤسســات الصحفيــة حتــول بينهــا وبــن . 3
اإلســتفادة املثلــى مــن تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي، لــذا يجــب العمــل علــى توفيــر 
ــا. ــب القائمــن باإلتصــال عليه ــات وتدري ــر هــذه التقني ــة الازمــة لتوفي االعتمــادات املالي

 ضــرورة العمــل علــى صياغة تشــريعات منظمة الســتخدام تقنيات الــذكاء اإلصطناعي . 4
يف بيئــة العمــل الصحفــي خاصــة يف عاملنــا العربــي واإلســامي لتحقيــق اإلســتخدام 
القانونــي  الوقــوع يف براثــن اإلســتتخدام غيــر  عــن  التقنيــات بعيــداً  لهــذه  األمثــل 

واألخاقــي لهــا.

دعــوة املؤسســات الصحفيــة وكليــات وأقســام اإلعــام إلــى تدشــن مؤمتــرات ورش . 5
عمــل وحلقــات نقاشــية ملناقشــة آليــات ومظاهــر توظيــف تقنيــات الــذكاء اإلصطناعــي 
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ــة املتعلقــة بظهــور  ــر العمــل الصحفــي وبحــث اإلشــكاليات املهنيــة واألكادميي يف تطوي
واســتخدام هــذه التقنيــات.
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