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 : ملخص البحث

اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير المهنية اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة
 واألخالقية، كما سعت إلى التعرف على مدى استفادة الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي في تسويق الرسالة اإلعالمية.

مة لظاهرة البحث، وقامت الباحثة للوصول إلى نتائج البحث وأهدافه باعتباره أنسب المناهج المالئ  المنهج النوعياستخدمت الباحثة  
( مبحوثين ما بين ذكور وإناث من الصحفيين والصحفيات 10بإعداد أسئلة مقابلة تم عرضها على المشاركين وبلغ عددهم في البحث )

أداة المقابلة  باستخدام    دراسة الظواهرفي الصحافة الرقمية السعودية، وينتمي هذا البحث إلى البحوث النوعية التي اعتمدت على منهج  
 .wordعن طريق االستعانة ببرنامج  التحليل الموضوعي الفردية المتعمقة، وتم تحليل البيانات باستخدام 

 انتهت عملية تحليل البيانات بعدة نتائج وتوصيات أهمها: 

وجود عدد من المعايير واألخالقيات المتبّناة في عملية التسويق للرسالة اإلعالمية في الصحافة الرقمية من ِقبل الصحفيين السعوديين  
المشاركين في البحث ذكور وإناث، فأولويات القيم المطروحة كركائز في العملية االتصالية اليوم هي: الموثوقية، المصداقية، النزاهة، 

الدقة، األهمية، اآلنية. كما أظهرت النتائج عدد من التحديات التي قد تعيق تطبيق القيم والمعايير المهنية في الصحافة الرقمية الحياد،  
أكد  كما  الحدث،  لمواكبة  واالستعجال  التسرع  والنجومية،  للشهرة  التطلع  اإلعالمية،  المنصات  بين  المنافسة  المتسارع،  السبق  وهي: 

بضرورة تفعيل  توصي الباحثة  لتزام بالمعايير المهنية واألخالقية أثناء التسويق للرسالة اإلعالمية، وعلى إثر ذلك  الصحفيين وجوب اال
تخصص التسويق الصحفي في الجهات األكاديمية، باإلضافة إلى تعزيز استخدام المنهج النوعي في الدراسات الصحفية واإلعالمية 

تعلقة بااللتزامات والمعايير األخالقية في طور التحول الرقمي للصحافة، وتدعو الباحثة إلى  العربية والسعودية بخصوص الظواهر الم
إجراء المزيد من األبحاث المستقبلية لظاهرة التسويق الصحفي وفق المعايير المهنية واألخالقية باالعتماد على األساليب المختلطة ما 

 بحثية وذلك للتمكن من تعميم النتائج في سياقات مشابهة.  بين الكمي والنوعي، وباالعتماد على أكثر من أداة 

 تحليل البيانات. –اإلعالم الرقمي  –المنهج النوعي  –تسويق الرسالة اإلعالمية  -اتجاهات الصحفيين الكلمات المفتاحية: 

   مقدمة:
حدوث نقلة نوعية في العديد من المجاالت، خاصة في مجال  أّدت الثورة التكنولوجية والتقنية التي شهدها العالم في األلفية األخيرة إلى  

اإلعالم والممارسات االتصالية، حيث شهد اإلعالم تطورًا هائاًل في الخصائص والوظائف والذي أسهم بدوره في تغيير هوية الممارس 
للمادة اإلعالمية وطبيعتها،   الجمهور والمتلقي وصواًل  التغيرات  التطورات دعت المؤسسات ومسؤولياته، وقد شملت هذه  ومجمل هذه 

البيئة الرقمية والتكيف مع متطلباتها، والتي تختلف اختالفًا جذريًا عن بيئة اإلعالم الجماهيري في صيغته  اإلعالمية لمواكبة طبيعة 
 التقليدية المتعارف عليها.

بيئة اإلعالمية بكل ما فيها بشكل عام والقائمين باالتصال  ويعد اإلعالم الرقمي أحد مخرجات الثورة التكنولوجية والتي شكلت تحديًا لدى ال
للتطورات في بيئة اإلعالم الرقمي تعرضت لنقلة نوعية في األداء والممارسة والسلوك  بشكل خاص، فطبيعة العمل اإلعالمي نتيجة 

ن باالتصال وأدائهم في الحقل الشخصي والمهني، وقد نشأ عن كل تلك التطورات في مؤسسات اإلعالم تحديات تمس طبيعة القائمي
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الرقمي، مما شّكل ضغوطا هائلة بين مواكبة التطور في المجال اإلعالمي واستغالله في االرتقاء بالمؤسسات اإلعالمية، وبين االلتزام 
 معها. بالمعايير المهنية واألخالقيات أثناء صناعة المحتوى اإلعالمي الذي يخضع لمعايير البيئة الرقمية ويوجب التكيف 

وعلى ضوء ما سبق فقد تعرضت الصحافة بدورها للتحوالت التكنولوجية في جميع مجاالتها، مما جعلها تخضع لتحديات العصر الحديث 
وضغوطات الممارسة الرقمية، وقد أسهمت حاالت التنافس بين المنصات اإلعالمية في الحقل الرقمي بتدافع رؤساء التحرير في الصحف 

ة وأساليب مبتكرة لصياغة المحتوى اإلعالمي للمتلقين، من خالل التوجه آلليات معينة في صوغ المضمون اإلعالمي البتداع طرق حديث
م(. ومع تطور أساليب المؤسسات ونهج 2015واالهتمام بالمحتويات التي تثير اهتمام وتوجهات القراء وتشبع رغباتهم )عبد القادر،  

لى أبعد من ذلك، وتطبعت المضامين اإلعالمية بطابع الترويج للمحتوى وللمؤسسات الصحفية التي  رؤسائها تبدل نهج األخبار التقليدي إ
م(، ويعتبر التسويق للمضمون اإلعالمي من االتجاهات التي أضحت نهجا جديدا في توصيل الرسالة اإلعالمية 2014ُتصّدره )حمادي،  

المضمون اإلعالمي بكفاءة واحترافية وإتقان، والذي يفتح بدوره آفاقًا جديدة   في طريقة تبّنيه ألساليب ترويجية حديثة من شأنها تسويق
 في العملية اإلعالمية وممارسات القائمين باالتصال في أدائهم والضوابط التي تتعلق بممارساتهم في اإلعالم الرقمي. 

وثيق، ويستهدف التسويق اإلعالمي الجمهور   ويتضح مما سبق أن اتجاه التسويق في اإلعالم الرقمي التصق بالعمل اإلعالمي بشكل
إقناعه   المتعارف عليها لترويج السلع على اعتبار الجمهور كالمستهلك ويجب  الترويج  من خالل الرسالة اإلعالمية ويخضع لتقنيات 

إليه من اهداف، ويظهر ذلك  بالبضاعة اإلعالمية المتمثلة في المؤسسة اإلعالمية وأخبارها وتحقيقاتها وإعالناتها وتوجهاتها وما ترمي  
 م(.  2014من خالل األساليب التسويقية التي تتبناها البيئة اإلعالمية لترويج مخرجاتها للقراء وإقناعهم بها )حمادي،

السعوديين نحو تسويق  الصحفيين  اتجاهات  التعرف على  البحث، والذي يتمثل في  الباحثة لموضوع  وعلى هذا األساس جاء اختيار 
 عالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير المهنية واألخالقية.الرسالة اإل

 مشكلة البحث:

أدوات   فاعلية من بين  الرسالة مقدمة األساليب األكثر  التي تداخلت في مؤسسات اإلعالم احتلت  المعلوماتية والتقنية  الثورة  في أوج 
ظي بالتميز كل أولئك القادرين على توصيل رسالتهم بأي طريقة االتصال، وأصبح للكلمة هيمنة في المنصات اإلعالمية الرقمية، وقد ح

كانت وكيفما كانت المضامين، ومن خالل هذا التميز في توصيل الكلمة تتحقق العديد من النجاحات واألهداف التي ما كان لها أن  
 م(.  2017تتحقق في منصات أخرى )الغفيلي، 

الصحفيين في اإلعالم الرقمي حيث يخلو من قيد التشريعات التي تضبط العمل الصحفي، وعلى  وتشكل الرسالة اإلعالمية تحديا يواجه 
ذلك تتسارع وتيرة التنافس بين المؤسسات اإلعالمية لتعزيز المحتوى المراد إيصاله بما يتناسب مع إمكانات المكان وأدواته والجماهير 

ة في الصحافة والتطورات التكنولوجية وانعدام الضمانات القانونية والمهنية للقائم م( فإن فضاء الحري2018الرقمية، ونظرا لرأي الموسوي )
باالتصال قد جعلت القائمين باالتصال يخضعون لخصائص معينة لممارسة المهنة فضاًل عن ضغوطات البيئة اإلعالمية التي يتعرض 

 لها القائم باالتصال باستمرار وتباين قدرته على مواجهتها. 

من المحررين 230م( أجراها معهد رويترز في جامعة أكسفورد إلى أن هناك أكثر من  2021رضت دراسة استقصائية عام ) وقد استع
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الصحفية،  العمل، والمنصات  في ممارسات  تغييرات  إلى حدوث  أشاروا  قد  األخبار  الشخصيات في غرف  التنفيذيين وكبار  والمدراء 
المتعلقة   والطريقة التي تفكر بها مؤسسات اإلعالم في االبتكار وإنتاج األخبار، مما دعا الباحثة لتسليط الضوء على أحد المتغيرات 

بالعمل الصحفي فيما يخص المحتوى والرسالة اإلعالمية والذي ُعرف بالتسويق اإلعالمي للرسالة اإلعالمية، مع ربطه بالضوابط المهنية 
مل الصحفي الرقمي قد لعبت دورا في األداء والضوابط التي يلتزم بها الصحفيين واألخالقية، لمعرفة ما إذا كانت هذه المتغيرات في الع

في البيئة الرقمية أثناء ترويجهم للرسالة اإلعالمية، وتسعى الباحثة لدراسة اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو اتجاه تسويق المحتوى 
دون التركيز على معيار دون اآلخر، وذلك لتالزمهما في العملية اإلعالمية اإلعالمي في اإلعالم الرقمي وفقا للمعايير المهنية واألخالقية  

بشكل عام وفي اإلعالم الرقمي بشكل خاص بعد حدوث العديد من التطورات في المؤسسات اإلعالمية، ومن هنا تتحدد إشكالية البحث 
الم الرقمي وفق المعايير المهنية واألخالقية على معرفة اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعفي  

 ، والتحديات التي تواجههم بخصوص تسويق الرسالة اإلعالمية في الحقل الرقمي. حد سواء

 مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية: 

 االتجاهات:  -
للت وفقًا  واألشخاص،  الظواهر واألفكار  نحو  اإليجاب  أو  بالسلب  األفراد  تفاعالت  بحيث تظهر على شكل عبارة عن  السابقة،  جارب 

 م(.  2017سلوكيات ومواقف )شعبان وبو جميعة، 
يقصد باالتجاهات ميول الفرد نحو موضوع ما، كما تتضمن طريقة األفراد في التعامل مع الظواهر المحيطة بهم التعريف اإلجرائي:  

 وتظهر من خالل استجابة معينة لديهم في األفعال واألقوال. 
   عالمي:التسويق اإل -

وهو عبارة عن مجموعة من العمليات واألنشطة، التي تمكن من إيصال الرسالة اإلعالمية للمتلقي بهدف الـتأثير    عليه وتغيير آرائه 
وسلوكياته، فهي تؤدي الستثارة عواطفهم بكلمات منتقاة بعناية وشواهد منطقية حول مسائل معينة، وتعتبر وسائل اإلعـالم التـي كانت  
القادر،  )عبد  اإلعالميـة  المنابر  عبر  الصحفية  لبضاعتها  األخرى  تروج هي  أخرى  وأفكار مؤسسات ومنظمات  لسلع وخدمات  تروج 

 م(. 2015
اآللية التي يتم من خاللها صياغة الرسالة اإلعالمية لترويجها للقراء والجماهير بالتركيز على خصائص الجمهور التعريف اإلجرائي:  

اته واتجاهاته، من خالل استخدام أساليب تسويقية تتماشى مع الجمهور وتشكل اتجاهاته وفقا لما يتبّناه القائم باالتصال  وطبيعته واحتياج
من أهداف ُمراد تحقيقها، وتتضمن تلك األساليب الترويج للصحيفة عبر المنصات الرقمية ونشر موضوعات تثير اهتمامات المتلقي 

 روج له.  وتجذبه لمالحقة المضمون الذي ت
 الرسالة اإلعالمية:  -

يقصد بالرسالة اإلعالمية مضمون المادة التي تحملها وسيلة اإلعالم، على اختالف أشكال المواد اإلعالمية التي تصاغ ضمنها الرسالة  
 م(. 2017اإلعالمية )فنور، 

ر واآلراء التي ينقلها المرسل" القائم باالتصال "  هي ركيزة العملية اإلعالمية بأكملها، تحتوي على المعلومات واألفكاالتعريف اإلجرائي:  
 للمستقبل عن طريق وسيلة إعالمية تهدف لتحقيق غاية محددة يرمي لها القائم باالتصال وسياسة التحرير للمؤسسة اإلعالمية.

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

515 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 اإلعالم الرقمي:  -
ر محتوى وسائل االتصال اإلعالمي في العملية يعرفه الدكتور فيصل أبو عيشة: على أنه الخدمات اإلعالمية الجديـدة التـي تتيح تطو 

كاناتهـا  اإلعالمية باستخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة الناتجة عن انـدماج تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات كنواقـل إعالمية غنية بإم
 م(.  2014في الشـكل والمضـمون )أبو عيشة، 

خاللها استغالل كافة األدوات االتصالية على االنترنت للتواصل مع المستخدم في أي بقعة هو المنصة التي يتم من التعريف اإلجرائي: 
 جغرافية والتي يتم من خاللها التفاعل بين المرسل والمستقبل في حقل رقمي يتيح التفاعل المباشر بين ُمصّدر المحتوى ومتلّقيه.

 المعايير المهنية:  -
ء ممارستهم للصحافة، والتي تحّكم السلوك أثناء عملهم في جميع المجاالت، وتعتبر المعايير أشبه المبادئ التي يلتزم بها الصحفيين أثنا

 م(. 2019بوثيقة يتفق على االلتزام بمضمونها العاملين في مهنة الصحافة لحماية المهنة والعاملين بها )حمايتي، 
حكم في أداء األشخاص في مؤسساتهم، ويتم من خاللها تقييم سلوكيات تعتبر المعايير المهنية بمثابة الحدود التي تتالتعريف اإلجرائي: 

 األفراد داخل المنظمة.
 المعايير األخالقية: -

هم مجموعة المعايير والقيم المرتبطة بمهنة الصحافة والتي يلتزم بها الصحافيون في عملية استقاء األنباء ونشرها والتعليق عليها وفي طرح
 . م(2011)الدبيسي،  قوي إحساس الصحفي بمسؤوليته االجتماعيةألرائهم، وهذه المعايير ت

: تمثل المعايير األخالقية في مهنة الصحافة القيم التي تحُكم األداء الصحفي ويمثلها القائم باالتصال في ممارسته التعريف اإلجرائي 
 والمجتمع.الصحفية، وترتبط ارتباطا وثيقًا بإحساسه بالمسؤولية تجاه مهنة الصحافة  

 الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع التسويق اإلعالمي في اإلعالم الرقمي وتناولته من زوايا عديدة متعلقة بالبحث 
إلى محورين وهما  الدراسات  تقسيم  تم  الحالية  الدراسة  متغيرات  على  وبناء  واألجنبية،  العربية  بين  ما  الدراسات  تنوعت  وقد  الحالي، 

دوار المهنية في اإلعالم الرقمي وما تتضمنه من أدوار ومعايير مهنية وأخالقية من جهة، باإلضافة إلى منهجية التسويق  )الصحافة واأل
الصحفي  في اإلعالم الرقمي وما يترتب عليه من جهة أخرى(، وقد تنوعت في ذلك الدراسات السابقة فمنها ما اقتصر على الصحافة  

دون التطرق للمعايير األخالقية، ومنها ما استعرض التطورات التي نشأت في الصحافة الرقمية والتحديات   والقائم باالتصال ودوره المهني
التي نتجت عن ذلك، في حين تطرقت دراسات أخرى الستراتيجيات الترويج الصحفي التي انتهجتها المؤسسات اإلعالمية أثناء ممارستها 

ور المهني على حساب الجوانب األخرى، وسوف يتم استعراضها بدءا من الفترة الزمنية  في اإلعالم الرقمي مع التركيز على جانب الد
 األحدث إلى األقدم والتي شملت العديد من البلدان، مع التعليق عليها بما يتضمن جوانب االتفاق واالختالف وتبيين الفجوة البحثية التي

 يعالجها البحث الحالي.  
ذه البحث أن نتطرق ألهم األبحاث والمؤلفات التي أعّدها باحثين سعوديين في مجال اإلعالم الرقمي ومن الجدير باألهمية وإثراَء له

ديثة والصحافة، تقديرًا من الباحثة ألهمية أبحاثهم في المجال األكاديمي واإلعالمي في المملكة العربية السعودية وبما يواكب التحوالت الح
 على مكانة بحثها بين هذه األبحاث وماذا سيضيف إليها استكمااًل في حقل األبحاث الحديثة:  في المجال اإلعالمي، ولتتعرف الباحثة
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 دراسات سعودية ساهمت في إثراء البحوث في حقل الصحافة واإلعالم:

اسة  جاءت هذه الدر م( عن محددات التعليم والتدريب لصحافة البيانات في المملكة العربية السعودية،  2021دراسة )الزهراني،   -
كدراسة حديثة من نوعها لرصد واقع التدريب على صحافة البيانات في المملكة العربية السعودية من خالل الوقوف على مدى فهم  
وتصور االكاديميين في عدد من أقسام  وكليات اإلعالم  في الجامعات السعودية  والمهنيين في المؤسسات اإلعالمية لمفهوم 

ى المعوقات التي تحول دون اعتماد التدريب علي هذا التخصص،  وقد اختار الباحث عينته من نخب صحافة البيانات باإلضافة إل
هناك  أساتذة اإلعالم والممارسين المهنيين للتوصل إلى النتائج من خالل أداة االستبيان، ومن أهم ما خرجت به هذه الدراسة أن

قات متخصصة في مجال صحافة البيانات، كما أن لديهم تصورات  نسبة ليست قليلة من األكاديميين لم يسبق لهم تدريس مسا
مختلفة حول مفهوم  صحافة البيانات مقارنة بالمهنيين، وأن هناك قصور في عملية التدريب على هذا النوع من الممارسة الصحفية،  

وكما    .التيار الجديد من الصحافةويعد نقص  اهتمام  المؤسسات الصحفية هو العائق األساسي أمام التوسع في التدريب على هذا  
م( دور صحافة البيانات  2020تمت اإلشارة سابقا ألهمية التيارات الجديدة في الممارسة اإلعالمية فقد ناقش الباحث )الحازمي،

في دعم اإلعالم المعلوماتي وتطوير األداء المهني للصحفيين في تعاملهم مع األنظمة المعلوماتية الحديثة في دراسة أجراها 
تناول فيها الباحث الفرق بين اإلعالم الرقمي والتقليدي وأوجه  وماتي والتحول في وظائف اإلعالم التقليدية،  بعنوان: اإلعالم المعل

الباحث أن هذا النوع من اإلعالم لم يستقر على تعريف واحد ومحدد، فقد   التكامل بينهما لمواجهة الخلل المعلوماتي، وقد وجد 
م المعلومات، اإلعالم الشبكي، وخرج من هذه الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة  تعددت مسمياته ومنها: اإلعالم الرقمي، إعال

أن تتكاتف الحكومات ومؤسسات المجتمع واألفراد للقضاء على سلبيات اإلعالم المعلوماتي بوضع التشريعات الحديثة التي تقي  
 ي الذي سيظل ولن تقضي عليه التطورات. المجتمع منها، باإلضافة إلى ضرورة االستفادة من مميزات اإلعالم التقليد

م( مدى إدراك  2017الصبيحي،)ونظًرا لما يترتب على اإلعالم من تطورات في األداء والممارسة يفرضها التحول الرقمي فقد ناقش  
الم األدوار  على  التعرف  بهدف  وذلك  الرقمي،  اإلعالم  بيئة  في  والمهنية  الوظيفية  ألدوارهم  السعوديين  والوظيفية اإلعالميين  هنية 

المؤثرة في ذلك، الرقمي والعوامل  القائمين باالتصال في وسائل   لإلعالميين السعوديين وطريقة مواكبتهم لإلعالم  الدراسة  واختارت 
التثقي ف اإلعالم السعودية الحكومية والخاصة مجتمعا للبحث، وأثبتت الدراسة أن اإلعالميين السعوديين يتبّنون في أدوارهم الوظيفية 
تبة  والتوعية المجتمعية في المرتبة األولى، واحتلت وظيفة التعبئة السياسية والوطنية المرتبة الثانية، وجاءت وظيفة النشر واألخبار المر 

وأنهم   الثالثة، بينما حلت في المرتبة األخيرة وظيفة النقد والرقابة، كما أّكد اإلعالميون أن البيئة الرقمية غيرت في الممارسة اإلعالمية،
 اعتمدوا في مواكبة التطورات في العملية اإلعالمية على جهدهم الخاص.  

م(  في دراسة تعتبر فريدة من نوعها باستخدام 2017وبخصوص األدوار والممارسة المهنية في الوسط الشبكي قام الباحث )الذيابي،  
استخدم فيها    افة المهنية في المملكة العربية السعودية،المنهج النوعي بدراسة دور الشبكات الرقمية وتأثيرها على ممارسات الصح

طريقتين لجمع البيانات وهي المقابلة والمالحظة درس فيها اليوتيوب كمنصة أساسية باإلضافة إلى عينة من الصحفيين من ست صحف 
االقتصادية، كما تطرق في دراسته   –ة  الجزير   –اليوم    –الحياة    –عكاظ    –تقليدية أساسية في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض  

لتويتر حيث أنه يشكل مصدر ضغط للممارسة الصحفية من خالله، انتهت الدراسة إلى أن هذه الشبكات الرقمية وعلى رأسها تويتر قد  
   .مارست ضغوطا على الصحف والممارسات الصحفية لتواكب التطورات اليومية الحاصلة

م( حول 2016عد نادرا في االستخدام البحثي في األبحاث اإلعالمية العربية جاءت دراسة )السويد،وعلى ذكر المنهج النوعي الذي ي
والمسؤولين  األكاديميين  نوعية على عينة من  دراسة  الوظيفي، وهي  اإلعالم ومستقبلهم  توظيف خريجي  لواقع  اإلعالميين  تقييم 
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راسة )النوعية( إلى جانب مهم وهو التشخيص العميق لواقع توظيف حيث تطرقت هذه الدوالمهنيين اإلعالميين في مدينة الرياض،  
( شخصية إعالمية متنوعة،  ٣٢الخريجين اإلعالميين وعوائقه، واستشراف مستقبلهم، وتقديم الحلول المقترحة بشأنهم، وقد شارك فيها )

لخاصة، وقد خلصت الدراسة إلى إقرار كافة أطراف  من األكاديميين والمسؤولين والمهنيين، مثلوا مختلف الجهات اإلعالمية الحكومية وا
وواقعية  عملية  إجراءات  اتخاذ  من  البد  حقيقية  مشكلة  اإلعالميين  الخريجين  توظيف  قضية  باعتبار  مواقعهم  اختالف  على  الدراسة 

التحاقهم الحكومي ووجود عوائق تحد من  التوظيف  إلى ندرة فرص  النتائج  القطاع   لمواجهتها والحد منها، وقد أشارت  في مؤسسات 
الجدير بالذكر أن مثل هذه النتيجة تدعم نتيجة دراسة الزهراني بخصوص تقصير الجهات الصحفية في تدريب الكفاءات الخاص.  

 واإلعالميين في التيارات الحديثة لإلعالم، وبالتالي قصور في التوظيف وإتاحة الممارسة في المجال. 
 تناول الباحثة المحاور التالية:استكماالا لمحاور الدراسة الحالية ت

 أواًل: الدراسات التي تناولت محور اإلعالم الرقمي واتجاهات الصحفيين.  

الرقمي، واتجاهاتهم تجاه  اإلعالم  للصحفيين في  المهنية واألخالقية  المعايير  الكشف عن  إلى  الرقمي  اإلعالم  هدفت دراسات محور 
م( 2021، دراسة )حراز وونس،لطت الضوء على الضوابط األخالقية في اإلعالم الرقميالتطورات في الصحافة، ومن الدراسات التي س

التعرف على القواعد األخالقية   القيمية، وتهدف إلى  التي سعت للكشف عن الضوابط األخالقية لإلعالم الرقمي وعالقتها بالمنظومة 
لقي في وقت قياسي، وتنتمي إلى البحوث النوعية التي اعتمدت لإلعالم في ظل التحول الرقمي الذي أتاح العديد من اإلمكانيات للمت

على تحليل الظاهرة المدروسة، وهي الضوابط األخالقية لإلعالم الرقمي وعالقتها بالمنظومة القيمية للمجتمع من كافة جوانبها ومحاولة  
ولفت النظر إلى أبعادها المختلفة، وكان من  مناقشة فرضية الدراسة في إطار ذلك من خالل جمع المعلومات من المصادر المختلفة،  

أبرز ما توصلت له الدراسة أن اإلعالم الرقمي نتج عنه تغير في دور القائم باالتصال وآليات وأخالقيات العمل اإلعالمي، وأصبح  
صعوبة في وضع معيار  اإلعالم الرقمي ال يعمل ضمن ميثاق أخالقي مما ينتج عنه تأثير سلبي على منظومة القيم المجتمعية، فهناك

 ية.لدقة ومصداقية األخبار المنشورة. فالعالقة بين أخالقيات اإلعالم الرقمي والمنظومة القيمية عالقة متداخلة بسبب تحديات البيئة الرقم 

( Mellado & Ovando, 2021كما ناقشت بعض الدراسات طريقة تعامل الصحفيين مع التحوالت في اإلعالم الرقمي مثل دراسة ) 
التي تبحث عن الكيفية التي يستخدم فيها الصحفيون التشيليون وسائل التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم في طور التحول الرقمي  
بها  التي يستخدم  الكيفية  أولى عن  تقديم نظرة  إلى  الدراسة  الرقمية، وتهدف  المنصات  في  الهوية  الرؤية وخلق  وأشكال  الجديد، 

ل التواصل االجتماعي أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي، وكيفية االستجابة للمطالب الجديدة كالشفافية الصحفيون التشيليون وسائ
 1400واألصالة والتفاعل على تلك المنصات، واستخدمت الدراسة منهج المسح، بناًء على تحليل المحتوى، وتمثلت العينة في  

تويتر   لـ    –حساب على منصتي  الصح792انستجرام،  أن الصحفيون  مفردة من  إلى  الدراسة  نتائج  التشيليين، وقد توصلت  فيين 
التشيليون الذين يعملون في المؤسسات اإلعالمية الوطنية محترفون بالعالم الرقمي، وإن استقطاب العديد من المتابعين في وسائل 

وعا من الحصانة داخل منظماتهم، وخلق  التواصل االجتماعي قد يعطي الصحفيين دافع القوة التي تحميهم من البطالة، وقد تمنحهم ن 
اتفاق ضمني في كثير من األحيان بين المنظمة اإلخبارية والصحفي، من ناحية أخرى تسمح وسائل اإلعالم بالتسويق للعالمة التجارية  

ل االجتماعي للصحفيين من خالل عرض مؤسساتهم اإلخبارية والترويج لها، ومشاركة الجمهور، بحيث يمكن لحسابات وسائل التواص
البارزة أن تفعل ذلك وتصبح حاسمة في تطوير واستمرار عمل وسائل اإلعالم، كما أوصت الدراسة بالنظر إلى أنها توضح كيفية  
ارتباط المنصات االجتماعية مع ظهور عادات وأدوار صحفية جديدة بشكل معين في البلد إلى ضرورة أن تشارك األبحاث المستقبلية 
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 ة لهذه التطورات والتحوالت الجديدة في سياقات مجتمعية أخرى.في دراسات متعمق

فقد سلطت الضوء على الصحافة كمهنة في العالم العربي واتجاهات الصحفيين نحوها في عصر اإلعالم م(  2020)الزهراني،  أما دراسة
سبر اتجاهات الصحفيين نحو مهنة الصحافة في العالم العربي والتحديات التي يواجهونها في ظل التكنولوجيا من   الجديد، واستهدفت

المصريين( وقياس اتجاهاتهم   –خالل رصد الواقع الصحفي لديهم والمعايير التي تحكمه، وتقديم صورة عامة عن الصحفيين )السعوديين  
مفردة   100مفردة، بواقع    200استخدمت الدراسة منهج المسح بالعينة من خالل التطبيق على  لمعرفة مدى مواكبتهم لهذه التقنيات، و 

مفردة للصحفيين المصريين في الصحافة المصرية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى    100للصحفيين السعوديين في الصحافة السعودية، و
قنية على الصحفيين وأدائهم المهني، كما أوصت الدراسة برفع كفاءة وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تأثير التحديات الت

المنتجات األكاديمية في جميع مجاالت العمل الصحفي لمواكبة التغيرات االتصالية المعاصرة، ومن جانبه أوصى الباحث بضرورة تحرك 
 فية متماسكة.الحكومات وسن تشريعات غير تقليدية تتالءم مع طبيعة المرحلة للحفاظ على بيئة صح

رؤية الصحفيين المصريين للضوابط المهنية واألخالقية المنظمة الستخدامات شبكات التواصل    م(2020)العشري،ومن جانبه يدرس  
تمثـل الهدف الرئيســي للدراسـة في رصـد وتحليل اسـتخدامات   االجتماعي في العمل الصحفي وعالقتها بأساليب الممارسة السائدة، حيث

لمواقع التواصـل االجتماعي، وعالقـة ذلـك بمدركاتهم نحو أخالقيات الممارسة المهنية، وتنتمي الدراسة للدراسات الوصفية التي   الصحفيين
اعتمدت منهج المسح، واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات، وتمثلت عينتها في الصحفيين من الصحف القومية والحزبية والخاصة،  

ردة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى مدى اعتماد الصحفيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصـدر لتحديث الممارسة  مف  200وبلغ قوامها  
ـى إتاحة  الصحفيـة، والبحـث عـن بيانات ومعلومـات، والتفاعـل مـع المستخدمين، واإلجابة علـى رسـائلهم وأسـئلتهم واستفساراتهم ، والقـدرة عل

للجمهـور، ومساعدتهم في تكويـن وجهـات نظرهـم بشـأن األحداث الجارية والتأكـد مـن بعـض المعلومات، وتعكـس  أخبـار حصريـة وجديـدة
ور هـذه النتيجـة أن هنـاك تنوعـا في أوجـه اسـتفادة الصحفيين مهنيا من تلك الشـبكات، واسـتخدامها في التواصل مع زمالء المهنة والجمه

الى أفـكار جديـدة، وفيمـا يتعلـق برؤيـة الصحفيين لتأثـيرات مواقـع التواصـل االجتماعي علـى أخالقيات الممارسة  علـى حـد سـواء، والوصـول  
المهنية كان هنـاك تبايـن في وجهـات نظـر الصحفيين في ترتيـب هـذه التأثـيرات، يـرى الصحفيـون أن هنـاك مجموعة مـن اآلليات الـتي 

ا التشـريعية يمكن مـن خاللها تحقيق  التواصـل االجتماعي مـن أبرزهـا : تعديـل المنظومة  لضبـط ألخالقيات مهنـة اإلعالم في عصـر 
 والقانونيـة، وميثـاق الشـرف الصحفـي، بما يضمـن إدخـال تشريعات تتضمن شبكات التواصـل االجتماعي. 

إلى التعرف على أخالقيات النشر في الصحافة  م( 2020براهيم،)إ وفي سياق المعايير األخالقية في الصحافة الرقمية فقد هدفت دراسة
الكشـف عـن المعايير األخالقية المنظمة للعمـل الصحفي الرقمي في بعـض المواقع   الرقمية المصرية والتحديات التي تواجهها من خالل

التصال بهذه المعايير سـواء بـين العاملون في اإلصدارات اإللكترونية التابعـة لمؤسستي األهرام والبوابـة نيـوز، ومـدى التـزام القائمون با
ة في  العربيـة أو األجنبية لهذه المؤسسات باإلضافة إلى رصـد وتحليل العوامـل المؤثرة في االلتزام باألخالقيات المهنية للصحافـة الرقميـ

باالتص القائمون  تواجـه  الـى  والتحديات  الدراسـة،  اإللكترونية محـل  الدراسـات المواقع  الدراسـة ضمـن  هـذه  المواقع، وتعتبر  هـذه  في  ال 
- األهرام اون الين -الوصفيـة التحليليـة الـتي تعتمـد علـى األسلوب المسحي، حيث تمّثل مجتمع الدراسـة في بوابة األهرام اإللكتروني

وهـو موقـع متخصـص في دراسـة الحركات اإلسالمية   "The Portal newsوالموقع اإلنجليزي " - لموقع اإللكتروني لصحيفة البوابة نيوزا
  125  في العالم، وطبقت عينة الدراسة علـى عينـة عمديـة مـن القائمون باالتصال في البوابة اإللكترونية محل الدراسـة، وبلـغ حجـم العينـة

ات السـابقة الذكـر، وقد زاوجـت الباحثـة بـين األسلوبين مـن إجمالي القائمين باالتصال العاملين في كل بوابـة مـن البواب  %25مبحوثا بنسـبة  
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لبية الكمي والنوعي في مجـتمع البيانات وتحليل النتائـج، باالعتماد على أداتي االستبانة والمقابلة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى التزام غا
هرام والبوابـة نيـوز باألخالق المهنية العامـة للعمـل الصحفي القائمين باالتصال في المواقع اإللكترونية محل الدراسة والتابعة لمؤسسة األ

مي وتطبيقهـا في التعامـل مـع خصوصيـة النشـر الصحفي االلكتروني، كما أن اسـتمرار التـزام هـذه المواقع بأخالقيات النشـر الصحفي الرق
محررين، وأكدت الدراسة على أهمية اسـتحداث تشـريعات ومواثيـق  يتطلـب توفـر اإلمكانات المادية والتكنولوجية وتطوير األداء المهني لل

ع شـرف خاصـة بطبيعـة الوسـيلة الجديدة وأخالقياتها يشترك في صياغتها خبراء في المجال اإلعالمي والتقني ، وأهمية التخطيـط في المواق
يات التي يفرضها في مجال اإلعالم والتي تؤثر بدورها في  محل الدراسـة للتعامـل مـع آليـات الـذكاء االصطناعي وكيفية مواجهة التحد

 االخالقيات المهنية للعمل الصحفي والرقمي بشكل خاص. 

على غرفة األخبار الرقمية في وسائل اإلعالم االجتماعية والممارسة الصحفية في صحيفة (  Papanageno, 2020)  وركزت دراسة
شف عن تأثير وسائل التواصل االجتماعي على الصحافة المؤسسية، وتتناول على وجه  استهدفت الك  الجارديان نموذًجا للدراسة، حيث

الخصوص مسألة كيفية فهم الصحفيين لممارساتهم وهوياتهم وعالقاتهم مع هيمنة وسائل التواصل االجتماعي على روتينهم وأنشطتهم 
خبارية البريطانية، واستخدمت أداة المقابلة ضمن منهج دراسة  في غرف األخبار الشبكية، وتمثلت عينة الدراسة في صحيفة الجارديان اإل

الحالة، حيث قامت الدراسة بتحليل عشر مقابالت في غرفة األخبار، وتوصلت نتائج التحليل لهذه المقابالت إلى تغيير في الطرق التي 
أن هذا التحول نحو التواصل ال يلغي بالضرورة   يبرر بها الصحفيون ممارستهم، والتي ترتبط اليوم بممارسات جديدة، كما تؤكد النتائج

القيم الصحفية الراسخة، حيث يستمر الصحفيون في ممارساتهم من حيث المعايير المؤسسية، كما أوضحت النتائج أن هوياتهم المؤسسية 
مون أنفسهم على أنهم مهنيين،  هي التي يعيدون ابتكارها وتحديثها من خالل التواصل االجتماعي، ووفًقا لخبراتهم المؤسسية فهم يقيّ 

وبخصوص المقابالت التي اختارها الباحث مع صحفيي الجارديان القائمة على الخبرة فقد أظهرت النتائج أن الصحفيون يخلطون بين 
تشير النتائج  المعايير والتقنيات األحدث واألقدم، كما أن الصحافة كمهنة تسعى للدفاع عن استقالليتها مقابل تأثير الممارسات األخرى،

أيضا إلى أن الصحفيين بالفعل يبررون ممارستهم باالعتماد على أحدث الممارسات الصحفية التي تتعايش مع طرق أقدم وأكثر رسوًخا 
االجتماعي   التواصل  أن وسائل  النتائج  تماما، وتؤكد  ليست منفصلة  بينهما  الحدود  أن  المهنية، ويبدو  الصحافة  "ممارسة"  من خالل 

نتقادات شديدة من قبل كل من الصحفيين التقليديين وكذلك هؤالء الذين يؤمنون بالجانب التحرري للتواصل الشبكي، ويمارس تتعرض ال
العقالنية  األساليب  على  الحفاظ  في  فشلهم  إلى  يشيرون  عندما  االجتماعي  التواصل  أملهم من وسائل  خيبة  التعبير عن  الصحفيون 

 والممارسات المحترمة.

الكشف عن األهمية المتصورة   إلى (  Ganona et al., 2020)  غرف األخبار وتوجهاتها في العصر الرقمي سعت دراسةوفي إطار  
لتوجهات المواطن والمستهلك لدى العاملين في مجال األخبار، ثم يفحص مدى فائدة هؤالء العاملين في إدراك مقاييس الجمهور في  

الدراسة في الصحفيين والمحررين والمدراء العاملين في المؤسسات اإلخبارية في الواليات الوفاء بتوجهات األدوار تلك، وتمثلت عينة  
المتحدة، وقامت الدراسة باستطالع آراء العاملين في مجال التحرير )أي الصحفيين والمحررين ومديري األخبار( في الواليات المتحدة، 

فرًدا مؤهاًل، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه من بين   10449ائية تضمنت  واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات، بسحب عينة عشو 
( وبنسبة  (%49,4العناصر الموجهة نحو المستهلك حدد المستجيبون تقديم نوع األخبار التي تجذب أكبر عدد من الجمهور بنسبة  

( أن تكون األهم، وتؤكد النتائج أن هناك تغييرا ربما ال يتعلق بنوع من القبول ومقاومة التغييرات ولكن بإعادة التوجيه لتكييف  (90%
القيم والمعايير والممارسات لتناسب الظروف الجديدة واالستفادة من األدوات الجديدة، ويشير إلى أن غرف األخبار ربما ال ينبغي أن  
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من اإلجراءات التقليدية؛ ألن العاملين في األخبار التحريرية يجدون قيمة فيها، ولكن ربما ينبغي بداًل من ذلك توجيه يتخلصوا بسرعة  
 الحدث نحو كيفية مواءمة تلك المقاييس التقليدية واألهداف التنظيمية أكثر.

القائم باالتصال عبر اإلعالم الرقمي، من خالل التعرف على  فقد سعت إلى تقييم خبراء اإلعالم لمستقبل  م(  2019)محمد،    أما دراسة
مستقبل القائم باالتصال عبر اإلعالم الرقمي " اليوتيوبر " من وجهة نظر بعض الخبراء اإلعالميين واألكاديميين والمهنيين؛ للكشف عن  

ستخدمت الباحثة منهج المسح اإلعالمي، ويعتبر البحث مدى التزام القائم باالتصال في اإلعالم الرقمي بالمعايير المهنية واألخالقية، وا
من البحوث النوعية، وذلك باستخدام أداة المقابلة المتعمقة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى إجماع معظم األكاديميين على أن أهم األسباب 

انعدام وجود فرصة حقيقية لممارستهم المهنية التي تجعل القائم باالتصال ُيقبل على اإلعالم الرقمي هي الحرية والسرعة، باإلضافة إلى 
 في وسائل االعالم التقليدية. 

( في تحّديات القائمين باالتصال في مجال الصحافة الرقمّية: واستخدمت المواقع اإللكترونية اللبنانية م2018)أبو غزالة،    وبحثت دراسة
ية واضحة في عمل اإلعالم اإللكتروني في لبنان فيما يتعلق بالتوظيف حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك فقداًنا إلستراتيج  ،نموذجا

والتدريب ونقل المهارات، فلكل موقع طريقته الخاصة في معاملة هذا الموضوع بحسب سياساته الخاصة وأهدافه، وأن الصحفي يدخل  
اٍف في معظم الحاالت، وذلك يثير تساؤالت بديهية إلى هذا العالم ا وعليه أن يجاري التطورات السريعة، بمهارات محدودة وتدريب غير ك

عن النتائج المتوقعة، وأداء القائم باالتصال المرتقب خالل هذه الظروف، كما أثبتت النتائج أن المشهد اإلعالمي اإللكتروني في لبنان 
جال اإلخباري، أو بحصولها على هامش جيد من لديه اتجاهات إيجابية استنادا إلى كل ما تقدم بوفرة المواقع اإللكترونية، والسيما في الم

الحريات، ومساحة للعمل بال قيود الفتة، و إنما هناك عوائق بنيوية تتعلق بالقائم باالتصال الذي يجد نفسه في عالم متغير ومتبدل، من 
 غير توجيهات واضحة. 

ات االعالميين المصريين نحو استخدامهم لوسائل إلى التعرف على اتجاهم(  2018)الداغر،  وفيما يخص األخالقيات فقد سعت دراسة  
لشبكات  استخداماتهم  المصريين نحو  اتجاهات اإلعالميين  المهنية واألخالقية، من خالل معرفة  الضوابط  االجتماعي وفق  التواصل 

باالتصال بالمؤسسات م بالتطبيق على القائم    2013يونيو    30التواصل االجتماعي في ضوء الضوابط المهنية واألخالقية بعد ثورة  
العينة   المسح اإلعالمي وبلغ عدد  الوصفية التي اعتمدت منهج  للدراسات  الدراسة  المصرية، وتنتمي هذه  مفردة من    191اإلعالمية 

ا العاملين بالمؤسسات اإلعالمية المصرية، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن أكثر مميزات الشبكة االجتماعية التي استفاد منه
القائم باالتصال، وتوصي   إليها  الممارسون االعالميون هي السرعة في الوصول لألخبار والحرية ثم زيادة عدد المصادر التي يرجع 
الدراسة بضرورة تفعيل دور النقابة في الصحافة باستحداث شعبة لإلعالم الجديد يوضع لها الضوابط واالخالقيات مما يجعلها مصدرا  

 المهمة لإلعالميين كافة. من مصادر المعلومات

ظهور شبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها على ممارسات الصحافة المهنية في المملكة العربية   (Al Dhiabi, 2017)  وحللت دراسة
،  السعودية، حيث سعت إلى الكشف عن تأثير شبكات التواصل االجتماعي على ممارسات الصحافة المهنية في المملكة العربية السعودية

 واستخدمت أداتين من أدوات البحث النوعي لجمع البيانات، تمثلت في المقابلة والمالحظة،  

، وُأجريت المقابلة مع سلسلة من الصحفيين في ست صحف تقليدية Telfaz11و  Sa7iوتم تنفيذ المالحظة على قناتي يوتيوب الناشئتين  
، االقتصادية، الرياض، لحياة، كما تدرس هذه األطروحة تأثير تويتر الذي  في المملكة العربية السعودية وهي: عكاظ، اليوم، الجزيرة
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أعطى مكانة للعديد من الناس العاديين، وبالتالي مارس ضغوطا على الصحف والممارسات الصحفية لتقوم بإنشاء محتوى يتناسب مع 
واستخدام تويتر له آثار على حرية الصحافة واألخالق   هذا التطور ويلبي احتياجات هؤالء الناس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اعتماد

آراء  أحد  أن  كما  التقليدية،  السعودية  اإلعالمية  والمؤسسات  الجماهير  مع  التقليدية  اإلعالمية  المؤسسات  تتفاعل  كيف  و  والمساءلة 
عي وكيفية دمجها في أعمالهم، المشاركين أوضحت أن بعض الصحف انهارت ألنهم لم يفهموا تماًما أهمية وسائل التواصل االجتما

ووجدت الدراسة أن خمس صحف وطنية من أصل ست ليس لديها الئحة قوانين تنظم العمل الصحفي للممارسين في الصحافة الرقمية،  
وعند استخدام مواقع التواصل االجتماعي، على الرغم من وجود صحيفة واحدة قدمت إرشادات عامة جًدا، كما تساعد وسائل التواصل  
االجتماعي في توسيع نطاق حرية الصحافة والمواضيع التي يستطيع الصحفيون طرحها، وهذا الرأي قد عززه كل صحفي ُأجريت معه 
المقابلة، وانتهت النتائج إلى أن مصداقية الشبكات االجتماعية اآلن أصبحت من حيث عدد المتابعين، مما يشير إلى أن الشعبية يمكن 

التواصل    أن توجه اختيار المحتوى  الهائل في الموضوعات التي تتم مناقشتها تشير إلى أن وسائل  التنوع  بدال من األخالقيات، وأن 
 االجتماعي تؤثر في محتواها على مضامين ومعايير الصحافة التقليدية.

لكتروني في مصر:  إلى التوجهات المهنية للقائمين باالتصال نحو ضوابط النشر الصحفي اإلم(  2017)الزعبالوي،    وتطرقت دراسة
رصد توجهات القائمين باالتصال في مواقع الصحف االلكترونية والمواقع اإلخبارية نحو الضوابط القانونية   دراسة ميدانية، من خالل 

تنتمي   والمعايير المهنية ومدى التزامهم بها، والكشف عن التحديات التي تواجههم في النشر االلكتروني، ورؤيتهم لمواجهة هذه التحديات،
هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدم فيها الباحث منهج المسح اإلعالمي، حيث تحدد مجتمع الدراسة الميدانية في  
القائمين باالتصال في مواقع الصحف االلكترونية التي لها أصل ورقي وتخضع للمواثيق الصحفية، باإلضافة إلى المواقع التي ليس لها 

مبحوثا من القائمين باالتصال موزعة على ثالث مواقع صحفية هي: اليوم   150ي أيضا، تمثلت في عينة عمدية بلغ قوامها  أصل ورق
شبكة اإلعالم العربية )محيط( للصحف التي ليس لها    – أخبار نت    –ومصراوي    – المصري للصحف المطبوعة    – األهرام    – السابع  

صحيفة استقصاء، وتوصلت نتائج الدراسة إلى التزام القائمين باالتصال في المواقع    –الوثائق    أصل ورقي، واستخدمت الدراسة أداة تحليل
وبدرجات متفاوتة، وكان لسنوات الخبرة في العمل الصحفي والدورات   %60اإلخبارية والصحف االلكترونية بالتشريعات والضوابط بنسبة  

الدراسة بالضوا التزام عينة  من عينة   %54,3بط والقوانين التي تنظم العمل الصحفي االلكتروني، كما يؤيد  التدريبية تأثير في مدى 
الدراسة إطالق حرية الصحفي في نشر المواد الصحفية على شبكة المعلومات الدولية بدون قيود ،ومن أهم أسباب تأييدهم أنها تدعم  

تصال في المواقع اإلخبارية أن عدم وضوح السياسة التحريرية الحق في المعرفة وحرية التعبير دون وجود رقابة، كما يرى القائمون باال
من أهم التحديات التي تواجه النشر االلكتروني، فالقائمون باالتصال في المواقع اإلخبارية على االنترنت يواجهون تحديات أكبر من  

 أقرانهم في الصحف االلكترونية.

بالتحول الرقمي للصحف األوروبية، وهدفت إلى معرفة تأثير التطور (  Fernandez et   al., 2016)  من جانب آخر اهتمت دراسة
التقليدية مع وسائل اإلعالم   الرقمي، ومحاولة معرفة كيف تكيفت الصحف  التقليدية جراء استخدامها لإلعالم  الصحافة  الحاصل في 

فئات، وتمثلت العينة في أكبر الصحف   4ما إلى  مؤشرا مقس  17الرقمية الجديدة وطريقة تفاعلها، وقد أجرت الدراسة تحليال باستخدام  
بلدا في االتحاد األوروبي، توصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم الصحف اليومية التقليدية تمكنت من الحفاظ على     28في كل من  

خذة في النمو والتأثر باإلعالم قيادتها اإلعالمية أيضا في بيئة اإلنترنت، وعالوة على ذلك، فإن مجموعة من الصحف األوروبية التقليدية آ
الرقمي، مما أدى إلى استهالك سلوكيات جديدة في أنماط االعتماد على وسائل اإلعالم، واستخدام اإلعالم الرقمي في مصدر األخبار 
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الموجودة   مثل ظهور صحافة الهاتف المحمول التي يعتمد عليها الجمهور للحصول على األخبار، وتستند إلى وسائط اإلعالم الوطنية
من قبل، كما تساهم نوافذ المعلومات الجديدة التي أنشأتها اإلنترنت ومحركات البحث والشبكات االجتماعية في التغيير في إجراءات 

 العمل المهني.

 ثانًيا: الدراسات التي تناولت محور التسويق الصحفي في اإلعالم الرقمي. 

الصحفي في اإلعالم الرقمي باعتبارها أحد مخرجات التحول الرقمي للصحافة، وكيفية مواكبة ركز هذا المحور على ظاهرة التسويق  
التي سعت للكشف عن  م(  2021)عبد الباقي،    الصحفيين لظاهرة التسويق الصحفي في طور تواجدهم في المنصات الرقمية، كدراسة

على منصا والمهنية  الشخصية  المصريين هوياتهم  الصحفيين  بناء  الهوية دوافع  بناء  بعملية  االجتماعي، ومدى عالقتها  التواصل  ت 
النظرية ذات الصلة   المداخل  إلى عدد من  الباحث  العملية، واستند  الصحفية في هذه  المؤسسات  تلعبه  الذي  الذات، والدور  وتسويق 

الضوء على الدور الذي تقوم به  واالستخدامات واإلشباعات( من خالل تسليط    - بموضوع الدراسة، وعلى رأسها مدخلي )تسويق الذات  
مواقع التواصل االجتماعي، باعتبارها إحدى روافد اإلعالم الجديد، في تسويق الذات وبناء الهوية للصحفيين، واعتمدت الدراسة في جمع 

حفيين على الفيس من الص  109 مادتها على أداتي المقابلة المقننة وفق المنهج النوعي، من خالل مجموعة من األسئلة تم إرسالها إلى
الباحث مقابالت هاتفية مع   القيادات الصحفية في عدة صحف ومواقع إليكترونية، وذلك بهدف   7بوك والواتس آب، كما أجرى  من 

الوقوف على تفاصيل ومعلومات أكثر عمقا، وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الصحفيين يمارسون وظيفة التسويق على منصات 
جتماعي، ولکن على المستوى الفردي المعني بتسويق الصحفيين ألنفسهم ومنتوجهم الصحفي في المقام األول، کما أظهرت  التواصل اال

النتائج أن مفهوم بناء الهوية عبر منصات التواصل االجتماعي غير واضح بشکله االحترافي لدى بعض الصحفيين، حيث توقف توظيفهم 
اعتبارها مصدرا   المنصات عند  المؤسسات لهذه  أن  النتائج  وأظهرت  أو مصادرهم،  متابعة حسابات صحفهم  يمکنهم من  للمعلومات 

الصحفية المصرية غير واعية بأهمية توظيف الحسابات الشخصية لصحافييها في الترويج والتسويق للمؤسسة، مكتفية في هذا السياق 
 بحساباتها الرسمية.

ا حيث بحثت في استراتيجيات التوسيم الصحفي على وسائل التواصل االجتماعي،  أكثر توسعً   (Lopez et al., 2020)وجاءت دراسة  
والسمات  الممارسات  في  البحث  الدراسة  هذه  استهدفت  فقد  المستقبليين،  الصحفيين  لتصورات  وفًقا  األعمال  وأبعاد  الجمهور  وتأثير 

د االستراتيجيات األكثر فعالية التي يمكن لطالب الصحافة  الشخصية المرتبطة بالعالمة التجارية في وسائل التواصل االجتماعي، وتحدي
اعتمادها في بناء عالمة تجارية شخصية، وتمثلت عينتها في طالب الصحافة، واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات، حيث بلغ قوام  

ا  262العينة   التجارية تجعل  العالمة  أن  يعتبرون  الطالب  أن  الدراسة  نتائج  لصحفيين مميزين، وهي طريقة إلظهار مفردة، وتظهر 
الشخصية والمهارات والقدرات التي تميزهم عن غيرهم من الصحفيين، من ناحية أخرى، تم العثور على ارتباط قوي بين العالمة التجارية 

تؤكد النتائج بأن طالب والتأثير في المجتمع، وكذلك بين العالمة التجارية وإعادة صياغة بعض القيم والمبادئ الصحفية الكالسيكية، و 
 الصحافة يؤكدون أن هناك دورا مهما للعالمة التجارية في التأثير على الصحافة، ويرتبط التأثير المستمد من العالمة التجارية ارتباًطا

ة في أنها تكشف وثيًقا ببعض المعايير والقيم الصحفية الكالسيكية مثل المصداقية والصدق واالستقالل والمساءلة، تتجلى أهمية الدراس
رؤية جيل الصحافة القادم نحو الصحافة، مع التركيز على أهمية العالمات التجارية ليس فقط في التأثير على التسويق أو التوظيف 
ولكن أيًضا على الوظائف االجتماعية والديمقراطية للصحافة، كما أن رؤية جيل المستقبل من الصحفيين يمكن أن تكون ضرورية للغاية 

صول لفهم أفضل، وتكوين وجهات نظر حديثة لكيفية تطبيق المعايير والقيم الكالسيكية، وذلك عن طريق إعادة صياغة الصحافة في  للو 
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العصر الرقمي، بحيث يتم تعليم الصحفيين استراتيجيات جديدة في األدوات والممارسات المرتبطة بالشخصية، وتعتبر أهم مساهمة لهذه 
الدراسات المتعلقة بالعالمة التجارية؛ ألنه ال يوجد بحث على وجه التحديد يركز على العالمة التجارية الشخصية    الدراسة هي سد فجوة في

في مجال تعليم الصحافة، لذلك هذا البحث يستعرض األدبيات السابقة؛ للتحقق مما إذا كانت ممارسات الصحفيين المحترفين تتطابق 
 مجال ممارسة صحافة العالمة التجارية.مع تصورات الصحفيين في المستقبل في 

من خالل فهم ،  لفهم الدوافع التي تشكل ممارسات العالمات التجارية بين الصحفيون (  Molyneux et al., 2018)  وتسعى دراسة
صل االجتماعي،  الدوافع التي تؤثر على إدارة االنطباع )أو توثيق العالمات التجارية( للعاملين في مجال اإلعالم في عصر وسائل التوا

وسط تزايد انعدام األمن في العمل اإلعالمي بشكل عام والضغوط الخاصة للعالمة التجارية، والترويج للقائم باالتصال عبر اإلنترنت، 
يف التي تشكل ك  -النفسية( والخارجية )البيئية(    - الداخلية )االجتماعية    - يقدم البحث إطاًرا يمكن من خالله تفسير القوى والعوامل  

ولماذا ينخرط اإلعالميين في العالمات التجارية، من خالل استطالع هو األول من نوعه تمثلت عينته لشريحة واسعة من الصحفيين، 
العينة   الفردية والتنظيمية والمؤسسية   642وبلغ عدد  الدوافع  التسويق مع  التصنيف الضوء على كيفية توافق نشاط  يلقي هذا  مفردة، 
يات المهنية، وتظهر نتائج الدراسة كيف تتجلى فكرة التسويق فوق ديناميكيات وسائل التواصل االجتماعي وتكشف باإلضافة إلى الهو 

كيف يختلف الصحفيون "العصاميون" و "الشركة" في كيفية الترويج ألنفسهم، وأصحاب العمل، ومهنة الصحافة، حيث يميل العصاميون 
المؤسسات التي يعملون بها من جهة، كما يقومون بالترويج للمؤسسة كجزء من الممارسة    إلى الترويج عن ذواتهم وأعمالهم بمعزل عن

المهنية، من جهة أخرى يقوم أصحاب العمل بالتسويق للعمل الصحفي وللصحافة ككل في طور العمل اإلعالمي، وتدعم هذه الدراسة  
الصحفيين المصريين هوياتهم الشخصية والمهنية على منصات التي سعت للكشف عن دوافع بناء    م(2021) عبد الباقي،  دراسة الباحث  

التواصل االجتماعي، وتوصلت لنتائج مقاربة لهذه الدراسة حيث أن الصحفيين يمارسون وظيفة التسويق على منصات التواصل االجتماعي  
 ول.ولکن على المستوى الفردي المعني بتسويق الصحفيين ألنفسهم ومنتوجهم الصحفي في المقام األ

فهي تتناول االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في حمالت التسويق االجتماعي بالصحف المطبوعة  م(  2018)إبراهيم،    أما دراسة 
فهم دور التكنولوجيا وما أفرزته من أشكال جديدة في بيئة االتصال واإلعالم، وشمل مجتمع    ومواقع التواصل االجتماعي، من خالل

حملة وفر نفسك( للكشف عن استراتيجيات التسويق االجتماعي    –لمواد المنشورة في حملتي: )االنضباط أسلوب حياة  الدراسة تحليل كافة ا
التي اعتمدتها الحملتين واالستراتيجيات االتصالية واألساليب االقناعية المستخدمة، واعتمدت الدراسة على تحليل نموذجين مهمين من 

هت للمجتمع المصري، وتعد من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج المسح اإلعالمي وكذلك حمالت التسويق االجتماعي التي ُوج
المنهج المقارن كما اعتمدت على التحليل النوعي. وتوصلت نتائج التحليل إلى أنه على الرغم من وجود فجوة ملحوظة إلى حٍد کبير بين 

فجوة لم ترتبط في األغلب بطبيعة الوسيلة اإلعالمية، بل ارتبطت بطريقة تفکير  الحملتين محل الدراسة على مستوى الشکل، إال أن تلك ال
مخططي الحملتين، وهو ما يعنى أنه على الرغم من أن إمكانيات الوسيلة اإلعالمية قد تلعب دوًرا مهًما في نجاح الحملة إال أن إبداع 

التفكير خارج الصندوق، وتوظيف اإلمك القوة التي تميز الوسيلة اإلعالمية على الوجه  مخططي الحمالت وقدرتهم على  انيات ونقاط 
 األمثل، وبشکل عقالني بعيًدا عن االنبهار، والتغلب على نقاط ضعفها قد يلعب دوًرا أكثر أهمية في نجاح حمالت التسويق االجتماعي.

االجتماعي، ه التواصل  في مواقع  الصحفي  التسويق  فكرة  الصحفيين مع  اندماج   ,.Molyneux et al)  دفت دراسةوللكشف عن 
إلى معرفة المستويات التي تحدث فيها ممارسة الترويج أو العالمة التجارية سواء  كان الترويج على مستوى الفرد أو المؤسسة   (2017

العالمات  بأشكال  األخرى متعلقة  االجتماعي  التواصل  أن تكون ممارسات وسائل  يمكن  ذاتها كمهنة، وكيف  للصحافة  أو  اإلخبارية 
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مفردة،   384تويتر وتغريدات لصحفيين أمريكيين، وتمثلت العينة في   خالل تحليل محتوى ملفات تعريف التجارية الصحفية، وذلك من  
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن العالمات التجارية اآلن أصبحت شائعة على نطاق واسع بين الصحفيين على تويتر، تحدث هذه العالمة 

٪من ملفات   95أساسي على المستويات الفردية والتنظيمية ، إجماال، احتوت    التجارية على المستويات الثالثة جميعها، ولكن بشكل
%  58تعريف الصحفيين على تويتر على عناصر من العالمات التجارية تم قياسها في هذه الدراسة، كما اشتملت غالبية تغريداتهم بنسبة  

ط التي أدرجها الصحفيون في تغريداتهم إلى العمل الذي  ٪ من الرواب  87على عناصر من العالمات التجارية، عالوة على ذلك  أشارت  
قام به الصحفيون بالتساوي، وبالتالي يركز جزء كبير من نشاط تويتر للصحفيين األمريكيين على الترويج ألنفسهم ومؤسساتهم والصحافة  

وسائل اإلعالم المختلفة ومع مستويات بشكل عام، أيضا تشير نتائج هذه الدراسة إلى انتشار العالمات التجارية بين الصحفيين في  
متفاوتة من الخبرة على تويتر، كما أن الصحفيين يستخدمون إلى حد كبير وسائل التواصل االجتماعي لتوجيه نداءات لجذب االنتباه  

البناء االجتماعي    حًرفا فقط، فقد أظهرت النتائج أنه يمكن أن يكون للعالمة التجارية الصحفية تأثير مفيد في  140والسلطة حتى في  
بتفعيلها ويسهم في تقديم المؤسسات اإلخبارية التي يمثلونها ويقدم تصورات أوسع حول   للهويات الشخصية والمهنية للصحفيين يقوم تويتر

 مكان وهدف مؤسسة الصحافة.  

ة، وسعت إلى التحقق من دور تسويق المحتوى في مجتمعات محتوى الوسائط االجتماعي(  Plessis, 2017)  في حين تناولت دراسة
دور تسويق المحتوى في مجتمعات محتوى الوسائط االجتماعية للتفاعل مع الجمهور المستهدف، حيث استخدمت الدراسة تحليل المحتوى  

وثيقة ممارس تتعلق بممارسات تسويق المحتوى من األعمال إلى المستهلك، وأظهرت نتائج   51االستقرائي، وتمثلت عينة التحليل في  
الدراسة وجود ثالث فئات من البيانات وهي بناء مجتمعات المحتوى والمحتوى الخاص بالمنصة وقنوات الفهم، توفر هذه الفئات أدلة  
المستهدف بطريقة غير مزعجة ،   الجمهور  للتواصل مع  االجتماعية  الوسائط  لمجتمعات محتوى  التسويق  استخدام  كافية على كيفية 

جتمعات التسويق االفتراضية، تقدم النتائج مساهمات عديدة في األدبيات الموجودة أواًل، كما توفر تمييًزا أوضح  باإلضافة إلى التواجد في م
بين مجتمعات محتوى الوسائط االجتماعية والعالمة التجارية ثانًيا ، وتوسع المفاهيم حول مجتمعات وسائل التواصل االجتماعي لتشمل 

تق أيضا  ثالًثا،  المحتوى  الوسائط مجتمعات  أن يصبح جزًءا من محادثات  بعد  به  يفيد  أن  المحتوى  لتسويق  يمكن  لما  كافًيا  دلياًل  دم 
 االجتماعية بشكل طبيعي. 

إلى معرفة دور الصحفي  & Vos, 2016 (Tandoc) وألهمية الدور الذي يقوم به الصحفي بخصوص تسويق األخبار سعت دراسة
اط استخدام الصحفيون وسائل التواصل االجتماعي في عملهم اإلخباري، وتمثلت عينتها  كمسّوق لألخبار، من خالل التعرف على أنم

صحفي، واستخدم    31ساعة من المالحظات والمقابالت تم إجراؤها مع    150في دراسة حالة لثالثة غرف أخبار عبر اإلنترنت من خالل  
لك عن طريق مالحظة المشاركين والمقابالت التي تتناسب مع أهداف  الباحث المنهج النوعي باالعتماد على أداتي المالحظة والمقابلة، وذ

وافتراضات دراسة الحالة لجمع البيانات، توصلت نتائج الدراسة إلى أن تصنيف وسائل اإلعالم في غرف األخبار التي تمت مالحظتها  
وقد استخدم المحررون وسائل التواصل االجتماعي  الترويج،    – التفاعل    – في هذه الفئات الثالث ال يخرج عن ثالث وظائف وهي: المراقبة  

للحصول على األخبار من المنصات اإلخبارية األخرى ووسائل اإلعالم الرقمية، ومن مصادر األخبار التقليدية مثل الحكومة، ومن 
ا عن الموضوعات الشائعة المصادر االجتماعية ومستخدمي الوسائط، أيضا تشير النتائج بأنهم يراقبون وسائل التواصل االجتماعي بحثً 

التواصل االجتماعي وإعادة صياغة بعض  الدراسة من أن الصحفيين يقومون بتطبيع وسائل  الحديث عنها، كما تبينت  أو ما يجري 
قواعدهم وروتينهم، يرى الصحفيون أيًضا  أن هناك إعادة صياغة لتقاليدهم ومعاييرهم ودور حراسة البوابة، ويجدون أنفسهم مضطرين 

يًضا لتسويق األخبار، أظهرت النتائج كذلك أن دور الصحفيين كمسوقين ليس جديًدا، ولكن يبدو أن سياق الصحافة آخًذا في التغيير  أ
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عن السنوات األولى للصحافة عبر اإلنترنت، كما يجد الصحفيون عبر اإلنترنت أنفسهم اآلن مسؤولين عن تسليم مخرجاتهم إلى الجماهير 
 ل االجتماعي، هذا يغير دور حارس البوابة اآلن ويجعله متشابكا مع وظيفة التسويق. عبر وسائل التواص

أيًضا إلى معرفة التأثير الشخصي لصحافة    ( Holton & Molyneux, 2015)وفي نطاق العالمة التجارية في الصحافة سعت دراسة  
الشخصية في الصحافة، مع إيالء اهتمام خاص لوسائل العالمة التجارية، من خالل الكشف عن دور العالمات التجارية التنظيمية و 

اإلعالم الرقمية ومواقع الشبكات االجتماعية، في حين الحظت هذه الدراسة ارتفاعا في دمج ممارسات العالمة التجارية بين الصحفيين،  
ريكية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى  مراسل ومحرر من الصحف األم   41وقد اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي باستخدام المقابلة مع  

أنه مع دمج المراسلين للعالمة التجارية في روتينهم فإنهم بذلك يشعرون كما لو أنهم يضّحون بالقدرة على االحتفاظ بهويتهم الشخصية 
 لتنظيمية. عبر اإلنترنت، كما يبدو أن المحررين يتعاطفون مع فقدان الصحفيين للهوية الشخصية، لكنهم يذعنون للسياسات ا

دراسة  كشفت  السياق  ذات  ورسن،    وفي  وموقعها م(  2015)زيدان  العراقي  اإلعالم  َأنباء  وكالة  في  وتسويقها  اأَلخبار  عن صناعة 
ة  اإللكتروني في ظل التطورات التقنية واحتدام المنافسة بين الوسائل اإلعالمية االلكترونية، وتمثل مجتمع الدراسة في العاملين في وكال

مبحوثا،   46صر الشامل، حيث بلغ عدد العاملين في الوكالة  ، ولجأ الباحث إلى أسلوب الح2014–2013أنباء اإلعالم العراقية من  
ويعتبر البحث من الدراسات الوصفية التي استخدم فيها الباحث منهج المسح باستخدام أداة االستبيان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  

سويقها، كما أن االعتبارات المهنية جاءت في  معظم العاملين في وكالة األنباء العراقية لديهم خبرة سابقة في مجال صناعة األخبار وت
المقدمة لدى عينة المبحوثين، وهذا يعني أن العاملين في صناعة األخبار يأخذون المهنية بعين االعتبار أكثر من أي اعتبار آخر، كما  

ى األولوية في األخبار من بين أن لديهم معايير متكاملة يفترض أن ترتكز عليها عملية اختيار األخبار، وقد حصل معيار األهمية عل
 . %39,1وجاءت الدقة في قمة قواعد صياغة األخبار لوكالة أنباء اإلعالم العراقي بنسبة  %65المعايير بنسبة 

بعنوان: الصحفيون كعالمة تجارية: دراسة مقارنة بين  (Rasi, 2015)وتأكيًدا على تسويق الصحفيين لذواتهم الصحفية جاءت دراسة 
هذه الدراسة على أن العالمات التجارية الشخصية بدأت في أن تكون جزءًا من مهنة الصحفيين   الصحفيين الفنلنديين والبرتغاليين، وتؤكد

عالم واألزمة االقتصادية األوروبية، وتم في الوقت الذي يقال فيه أن الصحافة تمر بأزمات بسبب العولمة، إلى جانب انخفاض دور اإل
حسب الموضوعات، وتمثلت عينة   Facebook, Linkedlnجمع البيانات عن طريق استبيان شبه منظم، باإلضافة إلى تحليل بيانات  

لتجارية صحفي من فنلندا والبرتغال، وتوصلت نتائج االستطالع إلى اختالف مواقف الصحفيين تجاه العالمات ا   60الصحفيين في  
 الشخصية بين الصحفيين الفنلنديين والبرتغاليين، كما أظهرت النتائج أنه من خالل الدراسات السابقة لم يتم ربط الصحافة ببناء العالمة
التجارية؛ ألنها بطريقة ما تعتبر غير متوافقة مع مدونة أخالقيات الصحافة، حيث نظر بعض الصحفيين البرتغاليين والفنلنديين إلى  

عالمات التجارية الشخصية في الصحافة بتشكيك، ووفقا للنتائج فإن أكبر مشكلة في العالمات التجارية الشخصية هي أنها تشكل تهديدا ال
للمبادئ الصحفية مثل الموضوعية، والجدير بالذكر أن الصحفيون الفنلنديون انتقدوا العالمات التجارية الشخصية أكثر من الصحفيين  

ا توضح النتائج أن من ضمن المخاطر المذكورة لمشكلة العالمة التجارية هي أنها تشكل تهديدا لروح الفريق في العمل، البرتغاليين، كم
 كما تشكل تهديدا للمساواة.

التي جاءت بعنوان: التويتر لصناعة األخبار: الشفافية والصحافة االحترافية، أن هناك مجموعة من    (Rivers, 2014)وأثبتت دراسة  
وطات الحاصلة في العمل الصحفي كونها نتيجة صدام بين المعايير والتشريعات المهنية التي تضبط العمل الصحفي وبين التطورات الضغ

الحاصلة في صناعة األخبار، هذه الدراسة تشهد على اعتماد تويتر في ممارسات العمل اليومية للصحفيين، وتمثلت عينة الدراسة في  
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وأسبوعين    2011ويونيو    2009ا من بحث ميداني تم إجراؤه في مبنى الكابيتول بوالية نيويورك بين أبريل  تم جمع البيانات وتحليله
  31ساعة من المراقبة، باإلضافة إلى إجراء مقابالت مع    300إضافيين على وجه الخصوص موجهة نحو تويتر، ولقد اشتملت على  

البحث، مع   14صحفي من    25ت في  مقابلة وتمثل  32صحفي وأربعة متحدثين رسميين بإجمالي   مؤسسة إخبارية ذات صلة بهذا 
تغريدة، توصلت نتائج الدراسة    4492مالحظة موجزات تويتر والمواقع اإلخبارية عبر اإلنترنت، وتحليل منهجي لمجموعة صغيرة من  

ستمرار فيه وكانت دوافع اقتصادية تتعلق ارتبطوا بموقع  تويتر في النهاية لدوافع متعلقة ببدء التغريد واال  LCAإلى أن معظم صحفيي  
العالمات  االقتصادية  الدوافع  الصحفية، وشملت  باألهداف  المتعلقة  المهنية  الدوافع  اإلخبارية، وكذلك  للمؤسسات  التجارية  بالمصالح 

القدي اإلخبارية  المنتجات  الجماهير واإلعالن عن  نطاق  وتوسيع  المستهلك  )الترويج(كتحسين والء  العديد من التجارية  أدرك  وقد  مة، 
، كما  المراسلين األكبر سنًا أواًل فائدة  تويتر االقتصادية والتي تعتبر حساسة بسبب شكوكهم األولية وتقبلوها فقط بمجرد إدراكهم لمهنيتها

لمبادئ تتحدى الحدود  تبينت نتائج التحليل والمقابالت أن الصحفيون ال يتحكمون بهذه المساحات اإلعالمية األحدث والتي تعمل وفًقا  
المهنية على مختلف المستويات، من ناحيته يوفر تويتر بدائل قوية للصحافة التشاركية يؤدي تنفيذها إلى توترات مع المعايير المعمول 

صحافة  بها وااللتزامات، ويوضح هذا البحث أن الصحفيين لديهم وجهات نظر مختلفة حول الخدمة العامة للصحافة، وفي النهاية دور ال
في المجال العام على المدى الطويل، ومع ذلك فإن ما يبدو أنه يحدث ليس الكثير من التخريب ولكن التوسع في الحدود المهنية والتي 

 تستوعب أشكااًل متنوعة من الصحافة. 

 التعليق على الدراسات السابقة:

هجية التسويق الصحفي في الدراسات العربية، وقد صب  من خالل استعراض الدراسات السابقة  الحظت الباحثة ندرة االهتمام بمن -1
تركيز األبحاث العربية أكثر على التسويق االجتماعي وتسويق اآلثار وما إلى ذلك، دون التطرق الستراتيجية التسويق اإلعالمي  

أجلها الصحفيين ألنفسهم    م( والتي هدفت إلى الكشف عن الدوافع التي يسوق من2021وتسويق األخبار، ما عدا دراسة عبد الباقي ) 
م( التي هدفت إلى التعرف على كيفية صناعة اأَلخبار وتسويقها في وكالة 2015ومؤسساتهم، باإلضافة إلى دراسة زيدان ورسن )

مع َأنباء اإلعالم العراقي وموقعها اإللكتروني، وتطرقت الدراسة إلى المعايير المهنية في صناعة األخبار، وتشترك في هذه الجزئية  
البحث الحالي في ربطها لصناعة األخبار بالمعايير المهنية، بينما تختلف كلتا الدراستين مع البحث الحالي في عدم تطرقها للضوابط  
األخالقية والمعايير المهنية كهدف رئيس للبحث وفيما يخص منهجية التسويق للمضمون اإلعالمي بشكل خاص، باإلضافة إلى  

خالقية في مبدأ التسويق الصحفي للرسالة اإلعالمية في الصحافة الرقمية بشكل عام وفي المملكة العربية إغفال جانب المعايير األ
السعودية بشكل خاص، في جميع الدراسات العربية واألجنبية، والذي يركز عليه هذا البحث كمعيار رئيس ُيحّكم التسويق للرسائل  

 الضوابط المهنية.واألخبار الصحفية في اإلعالم الرقمي إلى جانب 
التسويق الصحفي والعالمة التجارية، ولهذا المصطلح في   -2 يتضح أن األبحاث األجنبية أكثر توسعا وشمولية بخصوص منهجية 

التسويق  النوعي طاغيا في دراسات  للمنهج  العالم العربي، كما كان توظيف األبحاث األجنبية  أبحاثها وفرة طغت على دراسات 
حفية في العالم الغربي، بينما قلة من الدراسات العربية والموجهة للعالم العربي تناولت المنهج النوعي مثل الصحفي واألدوار الص

م( والتي استخدم باحثيها أداة المقابلة  2021م( ودراسة عبد الباقي )2019( باإلضافة إلى دراسة محمد )2017دراسة الذيابي )
 قت مع البحث الحالي من حيث اعتماده على المنهج النوعي وأداة المقابلة المتعمقة.والمراقبة وهي من األبحاث العربية التي اتف

تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في العينة حيث تم تطبيقها على الصحفيين واإلعالميين، بينما تختلف في نوع المؤسسة   -3
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الحالية بالصحفيين العاملين في الصحافة الرقمية بالمملكة العربية  الصحفية التي ينتمي لها أولئك الصحفيين، حيث تهتم هذه الدراسة  
 السعودية.

تؤكد الدراسات السابقة على التغييرات التي اكتسحت اإلعالم منذ ارتباطه بالوسط الرقمي وأوصت بضرورة تحديث تشريعات اإلعالم  -4
 والصحافة لتتكيف مع متطلبات العمل اإلعالمي في البيئات الرقمية. 

ر الدراسات العربية واألجنبية ندرة وجود دراسات تطرقت لتسويق الرسالة اإلعالمية مشروطة بالمعايير المهنية واألخالقية على  ُتظه -5
حد سواء، حيث تناولت معظم الدراسات األجنبية مبدأ التسويق اإلعالمي دون ربطه بالرسائل اإلعالمية والمعايير األخالقية خاصة،  

 بية تناولت المعايير المهنية واألدوار الصحفية دون التطرق لمنهج التسويق للرسالة الصحفية بهذا المصطلح. كما أن الدراسات العر 

 الفجوة العلمية التي يعالجها البحث:

من خالل العرض السابق ألوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي يتضح أن هذا البحث يعالج فجوة بحثية 
 تمثلت فيما يلي:

للرسالة   -1 الصحفي  تسويق  لمنهجية  دراسته  وذلك عن طريق  في اإلعالم  الحاصلة  باالبتكارات  البحثية  المشكلة  البحث  هذا  يربط 
اإلعالمية في الوسط الرقمي وفق الضوابط المهنية واألخالقية وهو ما يعد جانب حديث في الصحافة الرقمية السعودية لم يسبق أن  

م( 2021ي تناولها للمبتكرات الحديثة والتيارات الجديدة في الصحافة واإلعالم، مثل دراسة )الزهراني،  تطرقت له الدراسات السعودية ف
(  Al Dhiabi, 2017التي تناولت اتجاهات الصحفيين نحو الصحافة في عصر اإلعالم الجديد في ظل التكنولوجيا، ودراسة )  

في المملكة العربية السعودية، فقد اقتصرت الدراسات السعودية على  التي تضمنت تأثير الشبكات الرقمية على الصحافة المهنية  
ذكر األدوار الصحفية الحديثة في ظل التحول الرقمي للصحافة السعودية، دون التطرق لصناعة األخبار وتسويقها وتسويق العالمة 

ه األبحاث السعودية في مجال الصحافة، ولم التجارية للصحفي وللرسائل اإلعالمية مما يعطي هذا البحث جانًبا حديًثا لم تتطرق ل
 تتوسع في ذكره كأحد مخرجات التحول الرقمي لإلعالم. 

لم يتم ربط الصحافة الرقمية السعودية بالعالمة التجارية لإلعالميين السعوديين الممارسين في الوسط الرقمي ورسائلهم اإلعالمية  -2
ة، مما يعد مدخاًل حديثًا لفهم اعتبارات العالمة التجارية في قيم الصحفيين مع ضبطها بالمعايير المهنية واألخالقية في الصحاف 

الممارسين وأدائهم المهني، وذلك من خالل توظيف المنهج النوعي الذي يضمن نظرة عميقة للظاهرة، حيث يجري فيه تحديد الخبرات 
، وذلك باستخدام أداة المقابلة  Henn et all., 2006)التي تشكل وجهات النظر التي يملكها المشتركين حول الحالة المدروسة )

التي تتعرف على وجهات نظر المشاركين والتصورات التي لديهم وليس التي يتبناها الباحث، وتسهم في الحصول على تجارب  
 م(. 2017متباينة تجاه القضايا من أجل الوصول لفهم أعمق عن الحالة المدروسة )الفقيه، 

المتعلقة  يوّظف هذا البحث المنه -3 المقابلة للحصول على نتائج متعمقة، وهو ما لم تتضمنه األبحاث  النوعي ويعتمد على أداة  ج 
بالصحافة الرقمية السعودية بخصوص التسويق الصحفي، ويعد استخدام المنهج النوعي في أبحاث الصحافة السعودية استخدام  

مّكن الباحث من الحصول على كافة االنطباعات التي يبديها المشاركين نادر، وذلك ما يميز البحث الحالي؛ ال سيما أن استخدامه يُ 
في البحث فيما يخص نقطة حساسة كااللتزام بالمعايير والضوابط األخالقية والمهنية والتي قد ال تتوفر اإلجابة عليها بمصداقية 

األبح من  النوع  هذا  غير  في  والمحسوسة  المرئية  بالشواهد  مدعمة  ومعلومات  بالتفاصيل  كافية  النوعي  البحث  يهتم  حيث  اث، 
 المستفيضة عن ظاهرة البحث وذلك ما توفره أداة المقابلة المتعمقة التي تسهم في اإلدالء بتفاصيل عديدة من جانب المشتركين.
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اإلعالم   يتضمن البحث عينة متنوعة من الصحفيين العاملين في الصحافة الرقمية السعودية باإلضافة إلى النخب اإلعالمية في -4
السعودي والممارسين في الوسط الصحفي الرقمي، حيث يضمن ذلك الحصول على بيانات متفاوتة تشخص الواقع بدقة وتخدم  
البحث، فالبحث النوعي يركز على خبرات اآلخرين، مبادئهم، القيم التي يتمسكون بها والتصورات التي لديهم عن الظواهر، والتي  

(، والتباين في هذه المعتقدات والتجارب والمبادئ يتوصل من خالله الباحث إلى  Kumar, 2011تختلف من شخص إلى آخر )
 نتائج موثوقة نابعة من تجارب حقيقية نتجت عن تفاعل حقيقي مع المبحوث. 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة للبحث: 

البح مشكلة  تشخيص  في  الباحثة  باحثيها  السابقة ومجهودات  الدراسات  الدراسة، ومن جوانب تفيد  متغيرات  ث ومعالجتها وضبط 
 االسهامات العلمية للدراسات السابقة ما يلي:

 تسهم الدراسات السابقة في توجيه الباحثة الختيار المنهج الدقيق لمعالجة الظاهرة التي يدرسها البحث الحالي.  -1
 ة المشكلة البحثية بوضوح.تمّكن الدراسات السابقة الباحثة من تحديد اإلطار المنهجي للبحث وصياغ -2
 تساعد الدراسات السابقة الباحثة في التعرف على األداة التي تخدم تساؤالت البحث والظاهرة المدروسة وهي المقابلة المتعمقة.  -3
الزهراني ) -4 للعينة وخاصة دراسة  الدقيقة  الدراسات السابقة في صياغة التساؤالت  الدراسة الحالية توصيات  التي  2020توظف  م( 

وصت بضرورة استحداث تشريعات تالئم وتواكب الوسط الرقمي، وتمكين الصحفيين من التدرب على التطورات الحاصلة في العمل  أ
 الصحفي، حيث تصيغ من خاللها الباحثة تساؤالت للمبحوثين تتعلق بالتشريعات والمعايير والتحديات.

 ري المالئم للبحث.تستفيد الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد اإلطار النظ -5
 تساؤالت البحث:

 سعياا لتحقيق أهداف البحث، يطرح البحث التساؤالت التالية: 
 ما اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير المهنية واألخالقية؟  -1

  الرقمي في التسويق للرسالة اإلعالمية؟ما مدى استفادة الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم   -2

 أهمية البحث:

يكتسب البحث أهميته من أهمية اإلعالم الرقمي وأدواته وتأثيراته على مجال اإلعالم واالتصال، والذي بدوره أحدث تغييرات على  -1
 ,.Fernandez et alسة )العملية اإلعالمية وخصائصها وأداء القائم باالتصال ومعاييره، كما ذكرت بعض األدبيات مثل درا 

2016 ) 
ركزت بعض األبحاث في المكتبة اإلعالمية العربية على المعايير المهنية واألخالقية للصحفيين في اإلعالم الرقمي مثل دراسة   -2

م( وغيرها من الدراسات العربية دون التطرق التجاه التسويق اإلعالمي للمحتوى الصحفي مع ضبطه بالمعايير 2018)الداغر،  
في  ال األخالقيات  على  الضوء  تسليط  دون  الصحفي  التسويق  اتجاه  األجنبية  الدراسات  معظم  تناولت  كما  واألخالقية،  مهنية 

 (. Molyneux et al., 2018الممارسة ومنها دراسة )
الم -3 داخل  الرقمي  اإلعالم  ابتكرها  والتي  اإلعالم  في صناعة  الحديثة  المداخل  أحد  اإلعالمي  المحتوى  تسويق  ؤسسات يعتبر 

 . م( 2017)الغفيلي، اإلعالمية وفي الممارسات الصحفية 
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يتضح مما سبق أن الممارسة اإلعالمية تطبعت بمنهجية التسويق، إال أن هناك وجهة نظر ناقدة من خالل بعض الممارسين في  -4
بالمضامين اإلعالمية مقابل االهتمام بفكرة االستهالك حسب رغبة اإلعالم والباحثين ألساليب تسويق المحتوى اإلعالمي الذي عبث  

)حمادي،   األكاديمية 2014الجمهور  الدوائر  بين  المطلوب  التقارب  على  بالنفع  يعود  بشكل  يساهم  حديثا  مدخال  يعد  مما  م(، 
 والمؤسسات الصحفية السعودية. 

المتعلقة بالتسويق الص -5 حفي يقدم البحث تصورا التجاهات الصحفيين السعوديين ومنهم في ظل ندرة األبحاث العربية والسعودية 
النخب اإلعالمية نحو اتجاه تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي مقرونًا بالضوابط المهنية واألخالقية مما يساعد في تحديد  

فق المعايير الصحفية المتعارف عليها والتي  أفكار بحثية مكملة لهذا البحث ويرتبط بفكرة التسويق اإلعالمي للرسالة اإلعالمية و 
( والتي تعتبر Lopez et al, 2020تتطلب تحديث يتالءم مع متغيرات اإلعالم في الفضاء الرقمي، وتدعم هذه األهمية دراسة )  

حديد يركز على  من الدراسات الهامة لسد فجوة في الدراسات المتعلقة بالتسويق الصحفي، حيث تؤكد أنه ال يوجد بحث على وجه الت
 العالمة التجارية في مجال تعليم الصحافة. 

 أهداف البحث:

 يسعى هذا البحث لتحقيق األهداف التالية:

 التعرف على اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير المهنية واألخالقية. -1
 اإلطار النظري للبحث لسعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي في التسويق للرسالة اإلعالمية.التعرف على مدى استفادة الصحفيين ا -2

 المبحث األول:

 أواًل/ نشأة اإلعالم الرقمي:   

في ظل التوسع الرقمي الذي أصبح سمة الوقت الحالي حدثت العديد من التحوالت في جميع المجاالت التي تخضع للعالم الرقمي وتنتج  
فيه، ففي فترة زمنية بسيطة أصبح الوسط الرقمي بيئة أساسية ألي ممارسة تقليدية والتي أصبحت في معظمها ممارسات تتم عبر األوساط 

لتطور الواسع، وعلى وجه الخصوص )الممارسات اإلعالمية( حيث اتجهت مع توفر التقنيات الحديثة إلى المنصات الرقمية بعد هذا ا
الرقمية تباعا لعملية التطور التكنولوجي الذي طرأ على المجال اإلعالمي والبيئة اإلعالمية بمجملها ليتحول الوضع الراهن من اإلعالم  

يتفرع منه من أنواع عديدة وحديثة أنتجتها التطورات التكنولوجية في المجال كالصحافة الرقمية وصحافة  التقليدي إلى اإلعالم الرقمي بما  
 الموبايل وصحافة المواطن وغيرها من المستجدات.  

متواصلة  م( فإن نشأة اإلعالم الرقمي "نشأة اعتباطية ليست مقصودة" حدثت بسبب اإلنترنت والتطورات ال2014ووفًقا لـ )بصفر والقداح،  
فيه واإلقبال البشري على استخدامه، وبدأت صورته تتضح عندما ظهرت فيه أساليب جديدة للعمل تتطلب فرض قوانين وتشريعات تحقق 
 التوازن في العمل اإلعالمي، فاإلعالم الرقمي ليس شكاًل مستحدثًا لإلعالم التقليدي، هو نقلة نوعية وشكل إعالمي قائم بذاته يختلف في 

وأدواته وأساليبه وطرائق نقله للمحتوى، والجدير بالذكر أن المالمح األولى لإلعالم اإللكتروني أو اإلعالم الرقمي ظهرت مع   طبيعته
م في الواليات المتحدة األمريكية، "ويرى العالم البريطاني سايمون أن تاريخ نشأة اإلعالم الرقمي تعود إلى  1969ظهور االنترنت عام  
م بين مؤسستي بي بي سي وإندبندنت". وكما ذكر "جيري بيري" أن هناك أربع تغيرات طرأت على العالم 1976  ظهور خدمة تلتكست
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وصّيرته رقميا وهي: معالجة البيانات بتجانس كيفما كانت وهذا التحول بدوره يصنع فارقا في طريقة التعاطي المحدودة مع المعلومة،  
د تجليات الثورة الرقمية في عصرنا الحديث، أما التحول الثاني فإنه يتعلق بالتطورات التي فمعالجة المعلومة عن طريق تفكيكها يعد أح

حدثت بفضل البرمجيات واألجهزة التي ساهمت في خلق أدوات بفاعلية أكبر، ويركز التحول الثالث على تحديث المعالجة وتطوير علوم 
بالتطبيقا الرابع  التحول  يهتم  بينما  كاإلعالميات،  )الزهراني جديدة  استخدامها  ومهارات  التكنولوجية  الثورة  إثر  نتجت  التي  ت 

 م(. 2020وعطية،

 ثانًيا/ تعريف اإلعالم الرقمي: -

تتداخل مفاهيم اإلعالم الرقمي نظرا لعدم االتفاق على مصطلح محدد يشمل مالمحه، فهذا التداخل وفوضى المسميات ناتج عن عدة  
الرقمي حديثة في عصرنا الحالي، باإلضافة إلى تداخله مع العديد من الثورات التي نتجت عن تطور أسباب أهمها أن ثورة اإلعالم  

اإلنترنت مما أدى إلى صعوبة تصنيفه مع وجود عدة تصنيفات أطلقها المختصين في مجاالت عديدة كاإلعالم الجديد واإلعالم الشبكي 
باره توضيحا لمفهوم اإلعالم الرقمي يتحدد في أنه شكل لالتصال الرقمي يتضمن  واإلعالم البديل وغيرها من التصنيفات، وما يمكن اعت

  اتصاال يتم عن بعد بين أطراف عديدة يبثون الرسائل ويستقبلونها في تبادل مستمر لألدوار من خالل النظم الرقمية وأدواتها لتحقيق غاية
طورات ووسائل وأدوات حديثة وما يميزه بأنه عملية تبادلية ابتداًء من محددة، فاإلعالم الرقمي هو جميع ما يتعلق بمجال االتصال من ت

م( بأنه تلك النشاطات الحديثة التي تمّكن من إعداد  2018م(، وقد عّرفه )عامر،  2020تجهيز المعلومة إلى تلّقيها )الزهراني وعطية،
لرقمية المتصلة باإلنترنت، ويتم ذلك وفق تفاعل مستمر بين المضمون اإلعالمي وإرساله ونشره واستقباله بكل أنواعه من خالل الوسائط ا

المرسل والمستقبل يتميز بميزة التحكم في نوع المضمون الذي يختاره المتلقي، بحيث يكون الجهور مشاركا في العملية اإلعالمية وليس 
 مجرد مستقبل فقط. 

 ثالثًا/خصائص اإلعالم الرقمي:  -

وصوله للجمهور وتلبية احتياجاتهم إذ أثبت قدرة هائلة في التفاعل مع الجماهير بشكل لم يعرفه  تفّوق اإلعالم الرقمي على غيره في  
التاريخ من قبل، لذا يشّكل كوسيلة إعالمية ثورة هائلة ضمنتها العديد من الخصائص والمميزات التي جعلت منه حالة إعالمية حديثة ال  

وتتجسد الخصائص م(.  2018قدم المزيد من المميزات التي ال يمكن حصرها )عامر،  يمكن التكهن بمستجداتها فهي تتطور بشكل هائل وت
 التي تميز اإلعالم الرقمي في التالي:

التفاعلية: ويقصد بها تبادل األدوار بين المتلقي والقائم باالتصال، فالممارسة االتصالية لم تعد تسير في طريق واحد، بل هي عالقة   -1
 والحوار بين الطرفين، فهي تعطي الجمهور ميزة التحكم فيما ينتجه المرسل. متبادلة تقوم على التبادل، 

الال تزامنية: وتعني أن للمستخدم حرية التفاعل مع المضمون اإلعالمي في الوقت الذي يناسبه، وهو أيضا يعد ميزة مهمة للمرسل  -2
 في أنه لم يعد من الضروري أن يتزامن اإلرسال واالستقبال بالنسبة للمرسل. 

 المشاركة: يتميز اإلعالم الرقمي بسماحه للمستخدم أن يساهم في الرسالة اإلعالمية سواًء بنشرها أو إعدادها.  -3
المرونة: يستطيع المرسل أن يتنقل بكل حرية فليس مرتبطا بمكان محدد، فالحواسيب المتنقلة، وأجهزة الجوال وانتشار اإلنترنت جعل  -4

 العمل أكثر انسيابية. 
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وتعني أن المضمون اإلعالمي لم يعد يرتبط بحدود جغرافية محددة فهو يتعدى حواجز المكان والرقابة، مما جعل "الكونية  العالميــة:   -5
 والعالمية" أحد أهم سمات االتصال التي ميزت اإلعالم الرقمي. 

الصــورة الثابتة والصــوت والرســوم البيانيــة تعــدد الوســائط: فــي اإلعــالم الرقمي يمكن اســتخدام جميع وســائل االتصــال كالنصــوص و  -6
 والصــورة المتحركــة، وتتميز الوسائط بالتزامنية في عرضها منسجمة مع المحتوى في تصميم مخصص يخدم غاية المحتوى اإلعالمي. 

عملية صناعة المضمون والتفاعل  االنتبــاه والتركيــز: يغذي اإلعالم الرقمي في المستخدم سمة االنتباه والتركيز؛ ألنه يشارك في   -7
 معه، فإن هذا التفاعل يجعله دائم التركيز في تفاصيل المحتوى بخالف التلقي من وسائل االتصال التقليدية.

العديدة للمستخدم الختيار ما يتناسب مع اهتماماته وخصائصه   -8 الديموغرافية  الحرية في االنتقاء: فاإلعالم الرقمي وفر الخيارات 
 وتكوينه النفسي والفكري دون إجبار التلقي الذي تعتمده الوسائل التقليدية في موادها التي تبثها للجمهور.

األرشـــفة والتخـــزين والحفـــظ: تمكن هذه الميزة المتلقي والمرسل من حفظ المواد التي يريد، ويستطيع الرجوع لها متى رغب بذلك   -9
 م(. 2020)الزهراني وعطية،  

 المبحث الثاني:

 أواًل/ التحول الرقمي في الصحافة.  -

ة إثر التحوالت التكنولوجية في مجال اإلعالم واالتصال اعتمدت المؤسســـات الصـــحفية في الفترة األخيرة على ما يعرف بالصحافة الرقمي
من   شره مما ساهم في ارتفاع نسبة التفاعل أو صحافة اإلنترنت، حيث طّورت خدمات اإلنترنت من فاعلية المضمون الصحفي وسرعة ن

الجمهور، الذي بدوره أّدى إلى التنافس بين المؤسسات الصحفية ووسائل اإلعالم بكل أشكالها، مثل هذا التطور وّلد اهتماما غير مسبوقا 
حفية، وبالتالي تتماشى المادة بالمضمون الصحفي على اعتبار أنه سلعة ينبغي تمييزها عن غيرها من السلع التي تقدمها المؤسسات الص

اإلعالمية والمؤسسة التي تنتجها مع متطلبات السوق الصحفي الرقمي، وعلى ضوء ذلك تحولت الصحافة رقمّيا من خالل توظيفها 
 م(. 2020للمنصات الرقمية لتحقيق مبتغاها كمصدر منافس للمعلومات ويستقطب تفاعل عدد هائل من المستخدمين )عبد اللطيف، 

 ًيا/ أهمية التحول الرقمي في الصحافة:ثان -

يمر المشهد الصحفي بتطورات سريعة بسبب التكنولوجيا الحديثة، أدت تلك التطورات إلى عدد من التغيرات داخل غرف األخبار وإعداد  
تهالكه للمضمون المادة الصحفية، وبدأت الحاجة ألساليب عمل جديدة؛ من أجل تطوير محتوى يناسب الجمهور الذي تبدلت طريقة اس

التقليدية   اإلعالمي في المنصات الحديثة، األمر الذي حّتم على المؤسسات الصحفية أن تستحدث طرائق عملها الصحفي وأساليبها 
التطور وتدريب الممارسين للعمل الصحفي، كي ترقى إلى الوسط الصحفي الرقمي الذي يتطور يوم   وتوفير الكفاءات التي تواكب هذا 

 م(. 2021اب، عن يوم )خط

لقد أصبح اإلعالم الرقمي كالمؤسسة اإلعالمية الواحدة، تكونت من مجتمع يتبادل األدوار ويتفاعل وليسوا بخصائص موحدة، فتح األبواب 
لكل مستخدم في جميع الميادين وبمختلف األشكال، وأتاح للمستخدمين مشاركة تفاصيل حياتهم وخلق تبادل تفاعلي جذاب بين األفراد  

م(، األمر الذي قد يفيد الصحفيين في صنع منتج صحفي يتناسب مع طبيعة األفراد ويشبع حاجاتهم ورغباتهم من خالل  2014يق، )شف
 القصص التي يطرحونها ويتفاعلون معها، بحيث تضمن مراقبة الجمهور على اعتبار أنه مستهلك حيوي للمواد الصحفية  
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اد التي تشبع اهتماماته ويستهلكها على الفور، وتعد هذه الخاصية أحد مهارات الصحفي النجاح في جذبه تجاه القصص واألخبار والمو 
ات الرقمي التي وفرتها له بيئة اإلعالم الرقمية وينبغي استغاللها على أكمل وجه، للفوز بمبيعات أعلى للمعلومات المنتجة من ِقبل المؤسس

 الصحفية. 

باري والمحتوى المعلوماتي بين عدد كبير من الجمهور ميزة إضافية لإلعالم الرقمي، فهو م( يحقق التبادل اإلخ2014ووفقا لـ )شفيق،  
يعطي مساحة للتواصل االجتماعي، وتبادل األفكار، ومع اإلعالم الرقمي تغيرت طبيعة الجماهير من مجرد مستقبلين فقط إلى مشاركين 

 في المحتوى ومساهمين مساهمة فعالة. 

 لصحافة في البيئة الرقمية: ثالًثا/ مظاهر اندماج ا -

لكنها    تعد الصحافة من أقدم الوسائل اإلعالمية مقارنة بالراديو والتلفزيون، فاعتمادها على التكنولوجيا أقل مقارنة بالراديو أو التلفزيون،
ما أن طريقة عرضها فقدت في الوقت الحالي تعد أقل الوسائل اإلعالمية جذبًا للجماهير؛ ألنها تعتمد على عنصر واحد وهو القراءة، ك

الجاذبية بسبب شح الموارد وظهور العديد من التطورات التي نافستها، مما واجهت قلة االستخدام وبعد الجمهور عنها، ولعل أهم عامل 
وفي  م(،  2017تسّبب في ذلك هو ظهور اإلعالم الرقمي الذي أتاح للجماهير مميزات عديدة تغني عن الوسيلة التقليدية )الغامدي،  

لها، ذلك أن اإلنترنت يفرض وظائف جديدة  إلى معالجين  ناقلين للمعلومة  الصحفيين من مجرد  الرقمي تحولت مهام  العصر  مطلع 
كالتفاعلية واإلعالم المتعدد الوسائط، مما يفرض تحواًل مهًما في الصحافة، وذلك يعني أن مهام الصحفي تصاعدت نحو البيئة الرقمية 

م(. وتوصلت 2020اسعة من المصادر وجماهير تشارك في عملية اإلنتاج للمضمون الصحفي )الزهراني وعطية،  التي وفرت مجاالت ش
م، أن الصحفيين توجهوا للتكنولوجيا الرقمية 2019مناطق في العالم عام    8دولة بـ  149دراسة أجراها المركز الدولي للصحفيين في  

صطناعي التي تحارب المعلومات المغلوطة والهجمات الخارجية التي يتعرض لها للعمل في غرف األخبار، خاصة تقنيات الذكاء اال
الصحفيون، ويستخدم العاملون في غرف األخبار العديد من األدوات التقنية الجديدة للتفاعل مع الجمهور وإشراكهم في المضمون، األمر 

انات، والصحافة المحوسبة التي تساهم في تسريع مهام غرف الذي أنتج أشكال حديثة للصحافة  ُتعرف بصحافة الروبوت، وصحافة البي
 م(. 2021األخبار بمعدل فائق للسرعة والدقة )خطاب، 

 م(:2020ويمكن إدراج أشكال االندماج الرقمي للصحافة على مستويين وهي كالتالي وفقا لــ )الزهراني وعطية 

التكاملية في البيئات الصحفية ساعدت الصحفيين في استقطاب األدوات الحديثة إلنشاء أواًل/ االندماج على مستوى المحتوى: ويعني أن  
 وجمع ونشر األخبار من خالل عدة أدوات:

أدوات االستطراد وتوفير الخلفيات حيث ُتنشر األخبار مرفقة بالروابط الفائقة التي توفر للصحفيين خلفيات عن المواد التي ينشرونها،  .1
ه من ُعمق مشّوق لألحداث، فالمستخدم قد ينسى مع الوقت خلفية األخبار والمادة المنشورة لكن الروابط تضمن  باإلضافة لما توفر 

 للقارئ الجزء الناقص من الخبر، وتوفر على الصحفي جهد إعادة نشرها أو تذكير القراء بها.

بدوره يتفاعل مع المواد والمصادر ومنتجي المواد الصحفية،  التفاعل مع منتجي المحتوى وهو ما توفره الصحافة الرقمية للمتلقي الذي   .2
 وبذلك أصبحت لدى الصحفيين مخارج عديدة لتالفي جمود الخبر أو األخطاء الواردة من خالل التعديل أو اإلضافة. 
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نوع يجمع العديد تنوع األدوات التعبيرية في الصحافة الرقمية واإلعالم الرقمي بشكل عام يسمح للصحفيين عرض المادة بشكل مت  .3
من التعابير في وقت واحد حسب طبيعة المادة وأهميتها، فمن خالل األشكال التعبيرية االتصالية يستعرض منتجي المحتوى رواياتهم 

 مدعمة بالخلفيات والفيديو والتعليق الصوتي إضافة للكلمة المكتوبة. 
حديث المحتوى بشكل مستمر وتهيئته ليواكب المستجدات تحديث المحتوى وهو من سمات اإلعالم الرقمي حيث يمكن مواصلة ت .4

 وهذه المرونة في التعامل مع المحتوى تجعل من بيئة الصحافة الرقمية بيئة متحركة وحيوية بما يخدم األحداث والمستخدمين.

رغبات المستخدم التخصيص: فاإلعالم الرقمي يمكنه أن يجعل من كل مادة معنية بمستخدم معين بسبب قربه من االحتياجات و  .5
 بسبب التفاعل وغيره من المميزات التي تساهم في كسب ثقة الجمهور وجذبه نحو المنتج الصحفي.

ثانيًا/ االندماج على مستوى أساليب اإلنتاج: فقد أجرت بعض المؤسسات الصحفية تغيرات في ممارساتها اإلعالمية لتواكب الوسط 
ية مبدأ التقارب في المنصات ليشمل التقارب في الممارسة نفسها فيكون بذلك قادرا على  اإلعالمي الرقمي، حيث تخطت الصحافة الرقم

 اإلنتاج والتخطيط وإدارة اإلنتاج. 

 المبحث الثالث: 

 أواًل/ الصحافة الرقمية: 

ككل، األمر الذي   نتج عن التطورات التكنولوجية والتقنية في مجال اإلعالم واالتصال تحوال في سياق الصحافة وممارساتها وأساليبها
عتماد استدعى انتقالها للبيئة الرقمية لمواكبة كل هذه التغيرات في المهنة والتي ال يمكن أن تنجح الصحافة اليوم بدون مجاراة أساليبها واال

 على أساليبها الحالية، ومن هذا المنطلق ظهر ما يسمى بالصحافة الرقمية. 

الصحافة الرقمية أصبحت تشّكل للصحفيين ركيزة العمل الصحفي، أما بالنسبة لطالب   م( فإن2017م/  2013ووفقا لـ )عامر وسعيد،  
الصحافة فهي المستقبل الوظيفي الذي ينشدونه، في حين أنها تبدو أمام الجماهير شيئا معالمه غير محددة بالنسبة لهم، ويصفها بأنها  

يحكمها زمن أو توقيت، ال تحكمها حدود جغرافية وليست أسيرة  تلك الصحافة التي ال تخضع لمساحة وشروط إخراجية متزمتة، وال  
المصانع الطباعية وخطوط النقل، فضائها فضاء واسع يمثله اإلنترنت، ومع كل هذه الحرية والمميزات فهي ليست في حرز من الضغوط 

 احتياجاتهم وتوجهاتهم. المهنية وضغط ماليين المتابعين من مختلف أنحاء العالم مع اختالف اهتماماتهم وقضاياهم و 

م، عندما نشرت صحيفة شيكاغو طبعتها األولى على اإلنترنت بعنوان شيكاغو اونالين، 1992وتعود نشأة الصحافة الرقمية إلى عام  
الشبكات والصحافة اإللكترونية،   أطلق عليها صحافة  فثمة من  الحين،  ذلك  بها منذ  اإلشكالية في تحديد مصطلح خاص  بدأت  وقد 

الوسائط، والصحافة الرقمية، ويعتبر مصطلح الصحافة الرقمية األفضل من بين جميع المصطلحات ألنه يدل على الوسيط   وصحافة
الرقمي الذي تعتمده الصحافة للنشر، حيث تشكل الصحافة الرقمية ظاهرة حديثة من ظواهر اإلنترنت التي مّكنت المتلقي من التفاعل  

ذو اتجاهين، والجدير بالذكر أن الصحافة الرقمية أحدثت ثورة إعالمية تفاعلية تنافس وسائل اإلعالم  مع المرسل وصّيرت اتجاه االتصال  
األخرى في السبق والتنوع في الكم والكيف، كما تغلبت على الحواجز الجغرافية والرقابة وأصبح لها آفاق شاسعة من التعبير الذي ال 

 م(. 2020ونة،  يحده مكان وال زمان وال مساحة )الدبيسي وخصا
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وعلى ضوء ما سبق هناك أيضا جدل في ضبط تعريف محدد للصحافة الرقمية كما هو الحال في اإلعالم الرقمي، فقد اعتبرها البعض 
كل صحافة على اإلنترنت سواًء كان لها أصل مطبوع أو مرئي أو مسموع، كما أنها كل صحافة نشأت في البيئة الرقمية وباستخدام  

 م(. 2020طويسي،  أدواته فقط )ال

م وتلتها صحيفة 2001وتشير الدراسات السعودية أن أول بذرة للصحف السعودية التي بدأت في الوسط الرقمي هي صحيفة إيالف سنة  
صحيفة     625م أن عدد الصحف الرقمية بلغ حوالي  2019م ثم سجلت االحصائيات في وزارة اإلعالم السعودية عام  2008الوئام سنة  
 م(. 2020صحيفة ورقية فقط )العارف،  13في حين بلغ عدد الصحف الورقية الكترونية 

 ثانيًا/ الخصائص والمميزات: 

وّفرت البيئة الرقمية للصحافة عدة مميزات ساعدتها على التميز في المحتوى ومنافسة المؤسسات الصحفية األخرى، ويوضحها )بو رقعة،  
 م( كالتالي: 2019

 ئل اإلعالمية التي ترسل لتناسب عدد من األفراد أو الجماعات. التفتت: ويقصد به تعدد الرسا -1

 الال تزامنية: بحيث يمكن إرسال الرسائل من قبل القائم باالتصال، واستقبال المتلقي لها حسب الوقت المناسب له. -2
 وسائل فردية. الفردية مقابل الجماعية: وتدل على أن وسائل اإلعالم تغيرت من كونها وسائل جماعية، فأصبحت   -3
 قابلية التحويل: يمكن من خالل هذه الميزة تحويل النص السمعي إلى نص مكتوب والعكس. -4
االنتشار: تحولت الوسائل االتصالية الجديدة من الترف إلى أن أصبحت وسائل مهمة ولها وظيفتها، ويظهر ذلك بوضوح في انتشار   -5

 الهاتف المحمول وعلى نطاق عريض.

 يئة االتصالية من المحلية إلى العالمية، متجاوزة الحواجز المكانية والزمانية.الكونية: تحولت الب -6

 م( بعض الخصائص ومنها:2009كما ذكر )الفرم، 

 التحديث والحالية: تستطيع الصحف اإللكترونية التفاعل مع االحداث، وتحديث االخبار بشكل مستمر وتقديم األخبار في لحظتها. -1

أضافت الصحافة اإللكترونية بعدا جديدا في المواد المنشورة، فأصبحت تقدم مواد ذات عمق وشمولية، فال يوجد العمق المعرفي:   -2
 حد للمساحة أو عدد الصفحات. 

 ثالثًا/ استفادة الصحفيين من التطور الرقمي:

ن مميزاته وخدماته، وفي هذا السياق منذ أن أصبح اإلنترنت جزء ال يتجزأ من الحياة اليومية كانت الصحافة من أوائل المستفيدين م
م( عددا من الخدمات التي وفرتها بيئة اإلعالم الرقمي ومّكنت الصحفيين من توظيفها في المحتوى الصحفي 2014توضح )حسونة،  

 وهي كالتالي: 
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 بكل سهولة.  معالجة الكلمات: حيث سّهل تخزينها في ذاكرة الحاسب اآللي مراجعتها ومعرفة األخطاء وتعديلها وتحريرها -1

تصميم الرسوم: فقد أتاحت األجهزة الرقمية فرص كبيرة للرسوم التقنية، مثل خرائط الطقس واتجاه الرياح وتحديد جغرافية المناطق  -2
 الجغرافية التي أصبحت تستخدم في نشرات األخبار. 

المصادر والمؤسسات والجهات واألفراد بسهولة ويسر  البريد االلكتروني: من خالل البريد اإللكتروني يمكن للصحفيين التواصل مع  -3
دون الحاجة للتواجد في نفس المنطقة، فقد يّسر البريد اإللكتروني من عملية التواصل والتفاعل بين المنتج والمستخدم ورب العمل 

 والجهة المعنية من أي مكان وفي أي وقت.

صول إلى قواعد البيانات من خالل برامج الكمبيوتر، واسترجاع المعلومات،  االتصال المباشر بقواعد البيانات: تسهل هذه الميزة الو  -4
 والبحث في األرشيف. 

 استطالعات الرأي: تعد أحد الخدمات المهمة التي يكسب منها الصحفي ردة فعل من  -5
أذواقهم وآرائهم ويسهل عليه فيما يشبعهم ومعرفة  التغلغل  المحتوى والمنتج بحيث يتمّكن من  التصحيح والتعديل وفق   الجمهور على 

 متطلبات الجمهور من خالل التغذية الراجعة دون الحاجة لمقابلة وجًها لوجه. 
محركات البحث: يستفيد الصحفي من محركات البحث في الوصول إلى المعلومات التي يريدها الجمهور، والحصول على الصور   -6

 تملة عن أي حدث أو موضوع.والبيانات واإلحصائيات التي تجعل المادة اإلعالمية مادة مك

 رابًعا/ تحديات األداء المهني في الصحافة الرقمية:

رغم المميزات التي شكلت ثورة في عالم الصحافة ومنحتها آفاق جديدة في المحتوى والممارسة واألداء إال أنها ال تخلو من الضغوط 
 م( ومنها: 2018بشكلها الحالي عدة إشكاالت يذكرها )عامر، والتحديات التي تهدد سيرها مثلما يجب، وقد أثارت الصحافة الرقمية 

 الرقابة على المضمون الصحفي المنشور. -1

 الحرية التي تدعمها البيئة الرقمية بخصوص النشر الرقمي.  -2
 المخالفين لمعايير اإلعالم والصحافة المطبوعة واستغاللهم لمنفذ الوسط الرقمي لمزاولة العمل الصحفي. -3
 الصحافة التقليدية التي تكاد تندثر مع ظهور مسميات حديثة ومتجددة للصحافة. مصطلحات  -4
 حقوق النشر والملكية الفكرية والرقابة على المحتوى.  -5

 االلتزام بالمعايير المهنية واألخالقية من يوجه نحوه ومن يحاسب عليه في بيئة الصحافة الرقمية؟.  -6

 خامسًا/ األخالقيات في الصحافة الرقمية: 

م( تعتبر األخالقيات مجموعة من الضوابط المرتبطة بالممارسة الصحفية، والتي يلتزم بها الصحفي في أدائه  2017ا لـ )العسولي،  وفقً 
ومحتواه وعند التفاعل مع األخبار وتلّقيها، وفي جميع ما يتعلق بالعمل الصحفي، وفي خضم تحوالت اإلعالم الرقمي ظهرت الحاجة إلى 
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عامل مع اإلنترنت رغم أنها تتباين من بيئة إلى أخرى وال يمكن تعميمها، فال توجد حتى اآلن مدونة أخالقيات موحدة وجود أخالقيات للت
يعتمد عليها مستخدمي اإلعالم الرقمي والصحفيين بشكل خاص، إال أن بعض الهيئات حددت معايير وضوابط أخالقية ومهنية تنظم 

 ر في الصحافة اإللكترونية العربية كالتالي:العمل الرقمي، وقد وضحتها قوانين النش

 الدقة   -1

 توثيق المصدر  -2
 الموضوعية  -3

 عدم االنحياز -4

ومن منطلق االلتزام باألخالقيات التي يجب أن يضبطها الصحفي في ممارسته الرقمية من واقع إحساسه بالمسؤولية مع غياب العقوبات 
 على الصحفي في الصحافة الرقمية أن يلتزم بعدة أخالقيات أهمها: م( 2018والمدونات األخالقية الموحدة يضيف )عامر، 

 خدمة الجمهور والمصلحة العامة وكسب ثقة المتابع.   -1

 توفير المعلومات التي تتميز بالمصداقية العالية ويستنير من خاللها الجمهور.  -2
 الحذر من تشويش الحقائق التي يجب أن يعرفها الجمهور. -3
 الحقيقة في سياق دقيق مع تجنب تضارب المصالح. السعي للحصول على  -4
 الكشف عن مصدر الخبر واإلشارة لكل المواد اإلعالمية المأخوذة من أماكن أخرى.  -5
 حماية الصور من التالعب.   -6
 التعاطف مع الضحايا وأصحاب القصص اإلنسانية ودعمهم.  -7
 ائق ومهنية عالية دون انحياز ومحاباة. إعداد قصص إخبارية وتحقيقات وتقارير يحتاجها الجمهور مبنية على حق -8

  تجنب األدوات التقنية التي تشوه الحقائق وتثير الفتن، ومناهضة أي ضغط خارجي يؤثر على المهنية واألخالقيات

 المبحث الرابع:  

 : أواًل/ مفهوم التسويق الصحفي

الرقمية اليوم أشد من قبل، فالقائمين على هذه   يعد المضمون الصحفي ركيزة العمل الصحفي الذي تتنافس عليه المؤسسات الصحفية
الصحف ينتهجون نهجًا جديدا في كل مرة من أجل المحتوى الصحفي، من خالل التنوع في معالجة المضمون واإلخراج وكل ما يضمن  

ت من مجرد ناقلة للمواد  جذب الجمهور و لمس إشباعاته وكسب تواصله الدائم مع الصحيفة، وبعد الثورة الرقمية نجد أن الصحافة انتقل
الصحفية إلى مسّوقة للمضمون الصحفي، على اعتبار أن المضمون منتج والجمهور مستهلك، ويعد التسويق الصحفي من االتجاهات 
الحديثة التي نشأت مع ظهور الصحافة الرقمية، األمر الذي يجعل الصحافة تتحول إلى مصنع ينتج المادة اإلعالمية ويسوقها بسلوكيات  
تسويقية تضمن جذب الجمهور نحو المنتج الصحفي، فالتسويق عملية متواصلة لتحسين المنتج كي يتالءم مع احتياجات المستهلك مما  
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يجعل العمل اإلعالمي يأخذ البعد االستراتيجي والسلوك التسويقي الذي يكفل له النجاح في مهمته، ويمكن القول بأن التسويق اإلعالمي 
والتخطيط والتنفيذ لترويج منتجات إعالمية من خالل االستعانة بوسائل اإلعالم لتلبية احتياجات ورغبات الزبائن، وهو هو عملية التحليل  

أيضا عبارة عن مجموعة من العمليات واألنشطة، التي تمكن من إيصال الرسالة اإلعالمية للمتلقي بهدف التأثير عليه، وتغيير آرائه  
 م(. 2015وسلوكه )عبد القادر، 

 ثانًيا/ نشأة التسويق الصحفي: 

م( فإن التسويق الصحفي الرقمي لم يأخذ حقه في أبحاث اإلعالم، فقد كان التركيز يدور حول وظيفة 2014وفًقا لـ )يوسف والصميدعي،  
التسويق اإلعالمي الذي  الصحافة واإلعالم كوسيلة اتصال مع إغفال الجوانب المتعلقة بوظيفة التسويق، وهذا يقودنا إلى االهتمام بطرق  

يعد من المواضيع الهامة والمعاصرة، وعلى ضوء ذلك فإن الكثير من الصحفيين يشيرون بممارساتهم التسويقية في المهنة وعلى الصعيد 
 الشخصي لكنها تظل ممارسة محدودة؛ ألنها لم تخضع للدراسة والتعمق واألساليب الواضحة. 

ة التسويق في جميع المجاالت وال سيما المجال الصحفي الذي يعد استخدام منهج التسويق لمنتوجاته لقد مّكنت البيئة الرقمية من ممارس
ضروريا للتنافس في المنصات الرقمية، فقد اهتمت المؤسسات الصحفية واإلعالمية بتنشيط خدمات اإلنترنت بهدف استغاللها في عملية  

 سة وأصحابها من خالل عمليات تسويقية فعالة ومتجددة.التسويق الصحفي للمضمون والخدمات والتعريف بالمؤس

 (:2015ثالًثا/ عالقة التسويق بمقروئية الصحف وفًقا لــ )حمادي، 

 من حيث الدور االتصالي داخل منظومة العمل:  •
، واألفكار لتتحقق يركز االتصال داخل بيئة العمل على المعلومات التي يتم تداولها بين أعضاء المؤسسة، مما يتيح تبادل المعلومات

أهداف المنظمة اإلعالمية، وتوفير الحلول للمشكالت التي تعترضها، وهناك نوعين لالتصاالت في المنظمات الصحفية وهي: اتصاالت 
رسمية تكون بين الرؤساء في الصحيفة مثل رئيس التحرير، المدير، السكرتير، ورؤساء كل قسم في الصحيفة، ويسمى النوع اآلخر 

الت غير الرسمية التي تكون خارج النطاق الرسمي الوظيفي، ويعبر عن العالقات الشخصية بين العاملين في المؤسسة، وتفيد باالتصا
هذه االتصاالت في التعاون بين المدراء ورئيس التحرير وبقية المنتسبين في الصحيفة لتحسين المضمون اإلعالمي، أو تسليط الضوء  

التي تحظى باهتمام الجمهور، وللكادر الصحفي دور بالغ في العملية التسويقية، فهم يمثلون صورة على بعض المواضيع اإلخبارية  
المؤسسة لدى الجمهور، ويلعب االتصال الجيد بين الممارسين والمدراء دورا مهما في نجاح العملية اإلعالمية للمؤسسة واحتاللها مكانة 

في جودة المنتج الصحفي الذي ينافس بقية المؤسسات الصحفية الموجودة في األسواق    عالية في الساحة اإلعالمية، حيث يساهم كل ذلك
 الصحفية. 

o  :مكونات االتصال التسويقي في الصحف 
معرفة   .1 طاقمها  يتولى  حيث  الصحفية،  المؤسسة  أو  الصحيفة  وتمثله  التسويقي،  االتصال  عملية  في  األساسية  الركيزة  ويعد  المرسل: 

األساسية للجمهور، حيث يجب معرفة رغباتهم والعمل على توفيرها في المحتوى الصحفي، ويتم ذلك عن طريق استطالعات االشباعات  
 الرأي، وعدد المشاهدات والتعليقات بخصوص طرح معين. 

 الرسالة: وهي المحتوى الذي تقدمه المؤسسة الصحفية والذي يجب أن يواكب التطورات .2
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مالمسة الجمهور واحتياجاته، وتعتمد بعض الصحف على عدة طرق للتسويق للرسالة سواء من حيث تبّني الحديثة من حيث الجاذبية، و 
أو  المواضيع األكثر إثارة، أو التي تهتم بالتغطيات الجماهيرية التي لها جمهورها الضخم مثل النشاطات الرياضية، والمبادرات اإلنسانية،  

 ة تود الصحيفة اإلعالن عنها بشعارات أو رموز أو تعابير يتم توضيحها من قبل المؤسسة. عن طريق اإلشهار الذي ينتج رسائل تسويقي

خصائصه   .3 حسب  للرسالة  اختياره  يتوقف  والذي  اإلعالمية،  للرسائل  تتعرض  التي  الرقمية  المنصات  جمهور  ويمثله  المستقبل: 
 واحتياجاته التي ينتقي من أجلها المضمون اإلعالمي.

هي التي تقيم نجاح أو فشل الرسالة التسويقية، من خالل المستهلك الذي يقتني المنتج الصحفي ويتفاعل معه أو التغذية الراجعة: و  .4
 ال يثيره المحتوى لعدة أسباب.

التشويش: وتعبر عنه العوائق التي تعترض العملية التسويقية، مثل ضعف الرسالة، القوالب الرديئة لبعض المضامين، األخطاء   .5
 الملحوظة التي ينتبه لها الجمهور.

الوسيلة: وتعتبر الوعاء الذي تنتقل من خالله الرسالة في شكل تسويقي يهدف اقتناء المحتوى واالنجذاب له، وقد تكون الوسيلة أحد  .6
 منصات التواصل االجتماعي، قد تكون موقع اخباري رقمي، وقد تكون صفحة تعبر عن المؤسسة اإلعالمية.

 سالة اإلعالمية التسويقية:رابًعا/ الر 

" بالكود الذي يحتوي على    "McQuail يعبر مصطلح الرسالة اإلعالمية عن وضع المحتوى في قالب يتناسب مع الحالة، حيث يعرفها
الرسائل والكلمات والعالمات والصور، ويجب أن تتميز بالشمول والعمق والتنوع، ويجب إعدادها بشكل جيد يخاطب الجماهير بشكل 

 م(. 2011هدف إلى اقناعهم )عواد،  ي

" رئيس الجارديان البريطانية سابقا إلى أن كل صحيفة لها طابع تجاري كأي عمل تجاري، عليها أن تجلب عائدا   B. Scottويشير"  
العليا، فإذا  ماديا من ناحية، ومن ناحية أخرى تعتبر مؤسسة فكرية تعكس حياة المجتمع الذي تمثله، وتؤثر عليه، وتوجهه نحو أهدافه  

نظرنا لألمر وجدنا أن التأثير على المشاعر والعقليات أداة تحكم تساعد الناس وتثقفهم كما يمكنها فعل النقيض )علم الدين والعباسي،  
الصحفية، 2009 الوقت على تحسين منتجاتها  اقتصادية تعمل طيلة  إلى مؤسسات  الوقت  الصحفية مع  المؤسسات  م(، وقد تحولت 

 م(. 1995في السوق اإلعالمية لتحقيق أضخم المبيعات واستقطاب أكبر عدد من المستهلكين )المسلمي، واالستثمار 

ويرى الباحثون في حقل الصحافة أن الصور أكثر فاعلية في التسويق للمنتج، فإدراكها من قبل المتلقي أيسر وال يتطلب مجهود لفهمها، 
خالل فرضها صور ذهنية تساهم في تحقيق الهدف الذي ترمي له المؤسسة الصحفية،   ويظهر دورها البالغ في التأثير على الجمهور من

   (Gallopel et al, 2008)وتعد الصور أكثر قدرة على اإلعالن والتسويق عن الفكرة 

 خامًسا/ األساليب االقناعية لتسويق الرسالة:

ات المخطط لها، حيث يلجأ الصحفيين إلى تغيير بنية الجمهور تعتمد عملية االقناع في المؤسسات اإلعالمية على قدر كبير من المقوم
اإلدراكية تجاه الكثير من المواضيع، وتركز استراتيجيات االقناع على الجانب النفسي للجمهور، فهو المسؤول عن االقتناع بالرسالة،  

ية التي تؤثر على الفرد وتشكل خياراته، وهناك وليس الجانب النفسي فقط ما يستهدفه الصحفيين، بل هناك الجوانب االجتماعية والثقاف
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عدة مميزات اقناعية يتميز بها الصحفي من حيث قدرتها على اجتذاب الجمهور وأهمها المخزون اللغوي الذي يتمتع به، حيث يتم توظيفه 
ه في عرض المعلومات في عرض مضمون جاذب ومبسط وعميق مع مراعاة وضوحه وتفرده بالنسبة للقارئ، كما لخبرة الصحفي وذكاء

واألرقام وربطها بما يستهدفه دور هام في كسب ثقة المتلقي واقناعه بالمضمون، وفي سياق االقناع والتسويق للصحيفة والمؤسسة التي  
ة  تنتمي لها تلجأ بعض الصحف للصحفيين الخبراء لتحرير المضامين التي تقدم صورة المؤسسة بطريقة تسويقية فعالة واقناعية ومربح

من حيث كسب المستهلك، وباتت تستعين الصحف باستراتيجية اإلعالن عن المؤسسة بهدف التعريف عن اهم إنجازاتها والتسويق للعالمة 
 م(. 2014التجارية التي تخصها وأهم القضايا التي تناولتها وعالجتها )حمادي، 

ء "شبكة الصحفيين الدوليين" أن على الصحفيين قبل البدء وعن استراتيجيات التسويق الصحفي عبر المنصات الرقمية يشير أحد مدرا
بتسويق األخبار واألفكار والرسائل أن يؤمنوا بفاعلية المنصات الرقمية وقدرتها على التأثير، فالصحفي الذي لديه اقتناع مسبق بأهمية 

الرسالة، ويضيف قائاًل " أن الجمهور أصبح يستقي  الوعاء الرقمي للتسويق للرسائل اإلعالمية يستطيع توظيف كافة اإلمكانات التي تخدم  
األخبار من خالل الوسائل الرقمية االلكترونية قبل اللجوء للوسائل التقليدية كالصحف والتلفزيون، ويوصي الصحفيين في طور التسويق 

 فية، وهي: " ركائز لتسويق األفكار الصح3للرسالة أن يفكر مثلما يفكر الجمهور المستهدف، وأضاف أن هناك "
طريقة الكتابة: حيث يجب أن تتالءم مع طبيعة المستخدم الرقمي المتعجل، بحيث تكون الفكرة مبسطة وملخصة ال تتعدى خمسة   -1

 أو ستة أسطر. 
 استغالل التحديث المستمر للمنصات الرقمية: من حيث نشر األخبار المتجددة في لحظتها والحصول على رد فعل فوري ومباشر. -2
ومة بسهولة: فالنشر في المنصات الرقمية واسع االنتشار وأسهل من النشر على أي مكان آخر على اإلنترنت، ويشير  إيصال المعل -3

 متابع. 150صبري أن تداول المعلومات بعدد أربع مرات فقط كافي جًدا إذا كان متوسط المتابعين لدى الفرد 
الصحيفة واألفكار الصحفية هي أن يشترك الجمهور في الحوار بطريقة كما أوضح إلى أن أكثر الطرق التسويقية جذًبا للجمهور نحو  

تتطلب التفاعل مع الفكرة، فكلما بدأ التسويق بشكل استفهامي وحواري، كلما كان اإلقبال على المواقع الصحفية أكثر، والتسويق لها يتم 
والصحفيين   الصحفية  المؤسسة  على  الضروري  من  أن  إلى  وأكد صبري  أفضل،  المستهدف بشكل  بالجمهور  دراية  على  يكونوا  أن 

وإشباعاتهم، وميولهم وفئتهم العمرية، وذلك من خالل التعليقات ومؤشرات المتابعة وإعادة التغريد والمشاركة والتفضيل، وبدون معرفة  
مؤسسة والصحيفة وبين خصائص الجمهور يفشل الصحفي وتفشل المواقع الصحفية في عملية التسويق، وتعتبر الثقة المتبادلة بين ال

الجمهور عامل نجاح أساسي لعملية التسويق، فالترويج الجيد للرسالة التي ينقر عليها المستخدم هي من تحدد فرصة ثقته وعودته مرة 
أخرى كمستهلك، أو عدم ثقته حين يتلمس التضليل وعدم المصداقية بمحاولة خداع تتضمن مضمون آخر غير الذي تم الترويج له  

 م(. 2018في، )العو 

 اإلطار المفاهيمي للبحث: 

 نظرية الحتمية القيمية في مواجهة الحتمية التكنولوجية:

 أوال: الحتمية التكنولوجية: 

أسس هذه النظرية "مارشال ماكلوهان" وهي نظرية تعتمد على الفكر األمريكي الغربي، وترى أن التكنولوجيا قادرة على إحداث التغيير 
كير المجتمعات أكثر من مضامين اإلعالم من منطلق أن االختراعات التكنولوجية هي التي تؤثر في المجتمعات ولها السيطرة على تف
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وينعكس ذلك في التنظيم االجتماعي والحواس اإلنسانية، كما تفترض أن قوة التأثير هي الوسيلة ذاتها بمعزل عما تحمله من مضمون،  
أثير، فالذي يجعل هناك فرقا في حياة الناس إنما هو الوسيلة السائدة في عصر ما وليس ويرى أن مضمون االتصال غير ذي عالقة بالت

 م(. 2011مضمونها )المشاقبة، 

تعتبر نظرية الحتمية التكنولوجية من نظريات العصر الحديث األكثر رواجا وأهمية من حيث االعتقاد بأن للتكنولوجيا قوة كافية على  
ي سلوكياتها أكثر مما يفعله محتوى أي وسيلة، ففي واقع اليوم تلعب الوسيلة دورا متكامال في عملية التطور المجتمعات لتغييرها والتحكم ف

والتغيير والربط بين أجزاء العالم وليس الرسالة، ومن منطلق هذه السلطة التي آمن بها ماكلوهان ظهرت مخاوف عديدة بشأن هذه الحتمية 
المتلقي، وهل سيتمكن من التغلب عليها أم ال؟، ويعبر ماكلوهان عن فحوى النظرية في قاعدة تقول:  وقدرتها على التحكم في استقاللية  

أن الوسيلة هي المتحكم األول في نشاطات الناس وسلوكياتهم وتوجهاتهم، وأن الرسالة ال تملك التأثير على طبيعة المجتمعات، وتتضمن 
رى، كما يشير إلى أن التطورات التكنولوجية التي تحدث هي تحديث لطبيعتنا اإلنسانية فكرته تلك أن رسالة أي وسيلة تعبر عن وسيلة أخ

أو شطب لها، وأن هذا التحديث يفرض أشكاال جديدة من التعامالت والتفاعالت التي يثيرها التغير الجديد، فالطبيعة الجديدة لوسائل 
أكثر من المضامين التي تحملها الرسائل اإلعالمية وهذه القوة هي ما االتصال هي المسؤولة عن توجيه المجتمعات وتفاعالتهم أقوى و 

 م(. 2016أشار لها بالحتمية التكنولوجية التي ُتوِجد بيئات جديدة في العالم االتصالي على جميع األصعدة )سويقات وعبدالقادر، 

طور إعالمي جديد، حدده في أربع وظائف وعلى ضوء ذلك وضع ماكلوهان تصورا افتراضيا يصور لنا ما قد يحدث عند ظهور أي ت 
 م( وهي:  2014وفًقا لـ )شفيق، 

 تمد الوسيلة التقليدية بمميزات تجعلها أكثر تألقا مما كانت عليه وترفع من قدراتها. -1
 تضعف من الوسيلة التقليدية أو تلغيها  -2
 توازن بين الوسيلة التقليدية مع التحديثات الجديدة -3
 تعيد مجد الوسيلة القديمة التي اندثرت بصورة كبيرة  -4

 ثانيًا/ الحتمية القيمية: 

  وفي مقابل الحتمية التكنولوجية وإغفال الجانب القيمي في البيئات الرقمية مع الثورات التكنولوجية الحديثة تنطلق نظرية أخرى ظهرت في 
والتي ترتكز على القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهادات المفكرين المسلمين الثمانينات في الدول العربية لمؤسسها عبد الرحمن عزي،  

السلوكيات االجتماعية في   القيم في تحديد  النظرية دور  التكنولوجية تؤكد هذه  العربية، وعلى خالف الحتمية  البيئة اإلسالمية  وتراث 
مجتمعية واألزمات التي تعترضها بعد التطورات التكنولوجية، وتعد البيئات االتصالية الجديدة وقدرتها على التغلب على المستجدات ال

القيمة في منظور مؤسس النظرية مرجعية مستقلة وليست تابعة، األمر الذي يجعلها نظرية جديرة بالدراسة واالهتمام، وتفترض نظرية 
ة تعد المرجع الذي يحّكم استخدام التكنولوجيا، ومن الحتمية القيمة أن الرسالة هي القيمة، فالرسالة أو المضمون من منظور هذه النظري

 م(. 2014هذا المنطلق ال بد أن تكيف الرسالة اإلعالمية مضمونها وفق البعد القيمي كمرجعية ثابتة )قرناني، 

لرسائل االتصالية  وعلى ضوء ما سبق فقد قدمت نظرية الحتمية القيمية افتراضا أساسيا لتنطلق منه وهو أساس االتصال واالعالم وركيزة ا
وهو القيم التي تعبر عنها الرسائل وتنبع من أساس ديني وعقائدي سليم، ولذا يشير عزي في نظريته إلى أن إيجابية وسائل اإلعالم  
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ها أكبر عائدة إلى رسائله إذا كانت تعبر عن القيم، وال سيما القيم الثابتة التي تتحكم في المجتمعات وتصلح أحوالهم بالتالي يكون تأثير 
 والعكس صحيح، وترتكز النظرية على عدة ركائز وضحها عزي كالتالي: 

 أن ينبثق االتصال من ُبعد حضاري ثقافي ينتمي للمجتمع  -1
 أن يتضمن البعد االتصالي نمطا متكامال ليشمل جميع أنواع االتصال  -2
 لمحلي والعالمي أن يحمل المحتوى االتصالي القيم التي ترتقي بالمجتمع مما ينعكس على المحيط ا -3
 أن يكن االتصال تفاعليا يقوم على مشاركة الجمهور في العملية االتصالية  -4

وعلى ذلك فإن الحتمية القيمية تعتبر أنه من غير الممكن التعامل مع الوسائل االتصالية الجديدة كظواهر وثورات تكنولوجية بمعزل عن  
 م(. 2021في تقييم المحتوى اإلعالمي يتجسد في قيمته )هادفي، المضمون؛ ألن الرسائل ركيزة اإلعالم وأهم المعايير 

 م(:2014يوضح الفرق الفكري بين النظريتين وفًقا لـ )قرناني، )1جدول )

المنطلق يستفيد البحث الحالي من نظرية الحتمية   التكنولوجيا على  ومن هذا  التكنولوجية في تسليط الضوء على الواقع الذي فرضته 
 الصحافة الرقمية السعودية، والتحوالت التي طرأت على الممارسة والقائم باالتصال والمعايير المهنية واألخالقية، ومدى فاعلية الحتمية

ك عالقة وثيقة بين اتجاهات الصحفيين نحو منهجية تسويق القيمية في ظل الحتمية التكنولوجية في الممارسة الصحفية، كما أن هنا
الرسالة اإلعالمية في الوسط الرقمي والتي تعد أحد ثورات التكنولوجيا في مجال االتصال واإلعالم، وبين القيم التي تمثلهم كصحفيين 

ن الباحثة تطبق فرضيات النظريتين على األسئلة  ممارسين، وذلك من خالل المعايير التي يتبّناها كٌل منهم في األداء، والجدير بالذكر أ
البحثية التي تستهدف معرفة ما إذا كانت الموازنة بين حتمية تكنولوجيا الوسيلة وقيمية الرسالة ممكنة في نظر الصحفيين العاملين في  

لتكنولوجيا ومنهجياتها في الصحافة،  الصحافة الرقمية السعودية، أم أن هناك تحديات ومعيقات تواجههم؟ وما هو نهجهم في طور حتمية ا
 وهل يمكن مواكبتها في إطار القيم واألخالقيات؟ 

 نظرية الحتمية القيمية  نظرية الحتمية التكنولوجية
 المنطلق الفكري 

 الفكر الغربي -
 المنطلق الفكري 

 الفكر اإلسالمي والتراث العربي -
 المتغير األساسي 

الرسالة   - النظرية أن  الرئيس وتعتبر  المتغير  الوسيلة هي 
 هي الوسيلة 

 المتغير األساسي 
 الرسالة هي القيمة -

 االنتقادات الموجهة للنظرية
فقط   - التكنولوجيا  متغير  من  منطلقا  للظاهرة  تفسيرها 

 باعتبارها أساس التطور اإلنساني 
من   - تحد  النظرية  مؤسس  لدى  القيم  الوسيلة  أن  فاعلية 

 ويجب عزلها.

 االنتقادات الموجهة للنظرية
نظرية غير عالمية ال تصلح لجميع المجتمعات على حسب بعض  -

 الباحثين
ال يمكن فهمها إال بالتعمق في مؤلفات الباحث وغيره من الباحثين  -

 حول النظرية. 
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 هيكل منهجية البحث النوعي:

لقد تضمنت الدراسات السابقة نتائج تتعلق بالتغيرات التي طرأت على البيئة اإلعالمية نتيجة انتقالها للبيئة الرقمية، والتي عبرت عن  
اإلعالمية بشكل ُكلي، مما أسفرت عن هذه التحوالت تحديثات جديدة في العمل الصحفي والتي يتناول   التحوالت التي طالت العملية

أحدها هذا البحث في ظاهرة " التسويق الصحفي وخاصة التسويق للرسالة اإلعالمية" حيث يعد منهج التسويق الصحفي في الصحافة  
ا لم ينل االهتمام الكافي في األدبيات العربية خاصًة في ربط هذه المنهجية بالضوابط منهجًا حديثًا تناولته األدبيات األجنبية بتوّسع بينم

والمعايير األخالقية والمهنية، ومن هذا المنطلق ستناقش الباحثة المنهج الذي وجدته مالئمًا لمشكلة البحث وهو منهج دراسة الظواهر، 
مًقا يثري البحث العلمي ويفتش فيما وراء الظواهر ويسبر أغوار األشخاص الذي يعد من المناهج النوعية التي تتعمق في الظاهرة تع

 المتعلقين بواقع الظاهرة، وقبل الشروع في تفاصيل تصميم البحث، ستعرض الباحثة أسئلة البحث النوعي وأهدافه وهي كالتالي: 

 تساؤالت البحث النوعي الرئيسية: -
 الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق الضوابط األخالقية والمهنية؟ما اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق  .1

 ما مدى استفادة الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي في التسويق للرسالة اإلعالمية؟  .2

 أهداف البحث النوعي: -
 قمي وفق الضوابط األخالقية والمهنية.التعرف على اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الر  .1

 التعرف على مدى استفادة الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي في التسويق للرسالة اإلعالمية. .2

وقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات السابقة التي استعرضتها في جزئية الدراسات السابقة ما ينبغي أن تكون عليه تساؤالت البحث، 
يث تكون مكّملة لألبحاث اإلعالمية في هذا المجال، كما استطاعت تحديد المنهج المالئم الذي يخدم أهداف الدراسة ويصب التركيز بح

 على ظاهرة البحث، حيث أسهمت قراءة الدراسات السابقة العربية واألجنبية في اختياري للمنهج النوعي تحديدًا واختيار األداة المناسبة، 
باحثة من خالل الدراسات السابقة إلى ندرة األدبيات العربية التي ناقشت منهج التسويق الصحفي مقرونًا بالمعايير القيمية كما توصلت ال

والمهنية في البيئة الصحفية الرقمية العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، باإلضافة إلى هيمنة المنهج الكمي في أبحاث الصحافة  
البا النوعي ودراسة الظاهرة في هذا البحث، والجدير بالذكر أنه مع التحول للرقمنة في مجال  العربية، مما دعا  للتمسك بالمنهج  حثة 

  اإلعالم والصحافة في المملكة العربية السعودية أصبح ضروريًا تسليط الضوء على المنهجيات الحديثة التي أوجدتها بيئة اإلعالم الرقمي،
الصحفية   الممارسة  للواقع  ومعرفة مالمح  السعودي، ومدى شموليتها  الرقمي  الصحفي  الوسط  التشريعات والقيم في  في ظلها، ومحل 

 الرقمي الحديث، ومصداقية تطبيقها في المجال اإلعالمي والصحفي.

 مبررات استخدام البحث النوعي: -

ات األفراد داخل سياق هذه الظاهرة، يتم االعتماد على البحث النوعي عندما يود الباحث التعمق في ظاهرة محددة من خالل استجاب
 وهناك عدة اعتبارات يمكن من خاللها تبرير اختيار البحث النوعي تتمثل في:

  الظاهرة التي يتناولها البحث: فظاهرة التسويق الصحفي واقترانها بالمعايير المهنية واألخالقية تتطلب تعمقًا مباشرًا في خبرات الفرد .1
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 م(. 2012ووجهة نظره وقيمه وأفكاره واتجاهاته، وهذا ما ال يمكن الحصول عليه رياضيًا عن طريق البحث الكمي )العبد الكريم، 

لسابقة: في مجال األبحاث الصحفية الحديثة والمنهجيات الجديدة التي طرأت في المجال الصحفي وجدت الباحثة  ندرة األدبيات ا .2
ندرة الدراسات التي تطرقت للتسويق الصحفي مقرونأ بالضوابط المهنية والقيمية، كما وجدت أن هناك القليل من الدراسات النوعية  

 لق يخدم البحث النوعي هذه الدراسة ويضيف لحقل األبحاث الصحفية في المجال. في المجال الصحفي بشكل عام، من هذا المنط
 هدف البحث: يرتبط هدف البحث بالتوجهات الكامنة التي يستخلص منها الباحث  .3

نتائج دقيقة عن ظاهرة معقدة، وفي البحث النوعي يستخلص الباحث المعاني الكامنة من خالل أدوات البحث النوعي كالمقابلة حين 
 م(. 2017يتعمق فيها مع المشترك ويستخلص من تجاربه وخبراته ما يحقق هدف البحث )الفقيه، 

مشكلة البحث: يعود اختيار البحث النوعي لحداثة مشكلة البحث، فظاهرة التسويق الصحفي ومدى ارتباطها بالمعايير األخالقية  .4
ير، ولم يتطرق لها بشمولية من قبل، واختيار البحث النوعي مالئم والمهنية في الممارسات اإلعالمية تعد ظاهرة ال يعرف عنها الكث

جدًا ألنه يدرس الظاهرة بشكل شامل دون أن يفصلها إلى متغيرات ينتقي منها ما يدرسه ويترك بقية الجوانب، الجدير بالذكر أن  
 م(. 2020اهر ولألفراد في سياقها )الزهراني، البحث النوعي بحث يدرس الظاهرة بعمق وُكلّية مما يجعله مالئًما لهذا النوع من الظو 

 تصميم البحث النوعي:  -

المعايير  الرقمي وفق  الرسالة اإلعالمية في اإلعالم  السعوديين نحو تسويق  الصحفيين  الكشف عن اتجاهات  إلى  البحث  يهدف هذا 
يق الرسالة اإلعالمية. وقد تم اختيار المنهج المهنية واألخالقية، ومدى استفادة الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي لتسو 

النوعي لدراسة الظاهرة بشكل متعمق في هذا البحث، والذي يعد مدخال حديثا في األبحاث الصحفية السعودية، مما يضمن الوصول لفهم 
 أوسع وشامل يتعلق بالمشكلة البحثية.

ر المشاركين في البحث حول الظاهرة، وتعد نظرة الباحث النوعي  وتستخدم البحوث النوعية للتعمق في التجارب الذاتية، ووجهات نظ
وتختلف مسوغات اختيار المنهج النوعي باختالف   نظرة شمولية متعمقة تستهدف استقصاء المعتقدات والقيم واألفكار حول ظاهرة معينة،
يتعامل مع الظواهر كظواهر ثابتة مادية )الزهراني،  الظاهرة، لذا فإن البحث النوعي يحقق ما قد يرفضه المنهج العلمي المادي الذي  

 م(. 2020

والجدير بالذكر أن استخدام أدوات المنهج النوعي في الدراسات اإلعالمية يسمح للباحث التداخل مع المشاركين أصحاب التجربة لفهم 
 م(. 2019ه الباحث )حدادي، انطباعاتهم عن الحالة المدروسة، والغوص في خبراتهم ونقلها من خالل السياق الذي يدرس

ما اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو   -لذا جاء اختيار الباحثة للمنهج النوعي مالئما للظاهرة المدروسة، ولإلجابة عن األسئلة التالية:  
 تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق الضوابط المهنية واألخالقية؟  

 الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي في التسويق للرسالة اإلعالمية؟ ما مدى استفادة  -
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ر، أشار له )1الشكل )  ( يتمثل في:Maxwell, 1998( يوضح أشهر نماذج تصميم البحث النوعي وهو نموذج مطوا

 

 

 

 

 

 

 

 

ث النوعي، فتمثل أسئلة البحث نقطة البداية  من خالل الشكل السابق يتضح وجود عالقة ارتباطية بين المكونات الخمسة لتصميم البح
للبحث النوعي على اعتبار أن بقية العناصر تنطلق على أساس األسئلة البحثية، كما توجه األسئلة الباحث في تحديد أهداف البحث 

بحث والذي يساعد على التحقق واختيار اإلطار المفاهيمي الذي يخدم هذه األهداف، كما يتم اختيار العينة والمنهج بناًء على تساؤالت ال
من موثوقية النتائج وجمع البيانات وتحليلها، وقد خصص الباحثون شرحا مفصال لكل من العناصر السابقة على ِحدة، حيث تضمنت  

 –مبنية في سياق الدراسات السابقة    –مهمة    –قابلة للدراسة    –مركزة    –أسئلة البحث مجموعة من المعايير وهي أن تكون واضحة  
مناسبة إلمكانات الباحث، كما أشار المختصين ألهداف البحث كعنصر في تصميم البحث النوعي؛ ألنها تساهم في اختيار اإلطار 
المفاهيمي للبحث والمنهج والعينة، ويعد اإلطار المفاهيمي مدخاًل لتحقيق أهداف البحث فهو يتضمن النظريات، التوقعات، االفتراضات، 

ى الباحث أن يقدمه وفق سياق الظاهرة المدروسة، وأشار الباحثين لعنصر المنهج في تصاميم البحث النوعي بأنه التي تدعم البحث، وعل 
يجب أن يحتوي على المبادئ واإلجراءات التي توجه البحث النوعي، والجدير بالذكر أن هناك مناهج عديدة للبحث النوعي ولكل منهج  

ب ماهية األهداف التي يسعى لتحقيقها البحث، وفيما يخص موثوقية النتائج فالبحث خصائص معينة ومميزات تميزه عن اآلخر حس
النوعي ملزم بالتحقق من موثوقية النتائج والتغلب على التهديدات التي تهدد موثوقيتها وذلك من خالل تبّني عدة خطوات للتحقق من ذلك  

 ي.م(، وسيتم التحدث عنها في موثوقية البحث النوع 2017)الفقيه، 

 منهجية البحث النوعي:  -1
 تعريف البحث النوعي:  -

يعتبر مفهوم البحث النوعي مفهوما شامال يحتوي على أنماط متعددة من البحوث االجتماعية، تختلف عن بعضها في فلسفتها وتحليلها، 
إال أنها تشترك في تصنيفها النوعي مقارنة باألبحاث الكمية، حيث تنطلق البحوث النوعية من أن سلوك األفراد يتعلق بالسياق الذي 

م( بأنه بحث يهدف للتعمق في ظاهرة اجتماعية واستكشافها في سياقها 2012م(، كما يعرفه العبد الكريم )2019يحدث فيه )الحاج،  

ثأسئلة البح

األهداف

املنهج

ئجموثوقية النتا

اإلطار 
املفاهيمي
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 الطبيعي بشكل منظم دون اللجوء للبيانات العددية واإلحصاءات. 
 خصائص البحث النوعي:  -

يين يصنفون هذه الخصائص كنوع من يتميز البحث النوعي بعدة خصائص تختلف عن خصائص البحث الكمي، ومع أن الباحثين النوع
اإليجابية التي تميز البحث النوعي عن الكمي، إال انها ال تجعل له األفضلية مقارنة بالبحث الكمي، ومن هذه الخصائص وفًقا لـ )العبد 

 م(: 2012الكريم، 

عية تبحث في الظواهر االجتماعية الطبيعية: وهي أهم الخواص للبحث النوعي، فيرى الباحثين أن األبحاث النوعية هي أبحاث طبي  .1
في سياق البيئة الطبيعية لها، فالباحث يدخل للمشتركين في سياق الظواهر التي يدرسها وتتعلق بهم دون أن يتدخل في إصالح  

 الوضع، بل يراقبه كما هو ويتعمق فيه ويدرسه على طبيعته، فتعد هذه الطبيعية ميزة أساسية في األبحاث النوعية.

لمعنى: تعتبر الغاية األساسية من البحث النوعي استخالص معنى شمولي ومتكامل ومفصل عن الظاهرة المدروسة، فركيزة مركزية ا .2
 البحث النوعي استخالص المعاني الكامنة من األفراد في سياق الظاهرة التي يعيشون فيها. 

رسها ويفتش عن دالئل عليها حتى يصل بها إلى أحكام  االستقراء والتحليل: يتتبع البحث النوعي المعلومات حول الظواهر التي يد .3
 عامة، فهو ينطلق من الجزء إلى الكل. 

الباحث في هذه  .4 الظاهرة مثلما تحدث، ويتعمق  التي تشرح  الوصفية  المعلومات  النوعي على  البحث  الوصفية: يركز  المعلومات 
 المعلومات بحيث تشمل جميع جوانب الظاهرة ومتنوعة وعميقة.

الظاهرة وليس فقط    التركيز .5 النوعي يعتني بكيفية عمل األفراد تجاه هذه  المنتج: ويعني ذلك أن البحث  العملية وليس فقط  على 
بالظاهرة أو ما يقوله األفراد عنها، فالطرق التي يختارها األشخاص للتعامل مع الظاهرة أو الشعور بها ال يقل أهمية عن الظاهرة 

 ة في بناء المعنى الذي يبني عليه الباحث نتائجه. نفسها؛ وذلك ألهمية هذه العالق
الُكلية والتعقيد: يعتبر الباحث النوعي أن مجتمع الظاهرة معقد وعميق، فالظاهرة ليست قيمة عددية، فهو يدرس الظواهر بشكل ُكلي   .6

 متكامل ومترابط دون فصله كمتغيرات غير متناسقة.
النوعي و  .7 البحث  أكثر خصائص  تعديل التطور والنمو: من  في حالة  الوقت  الباحث طوال  البحث، وأن  أثناء  أنه يتطور  ضوحا 

وإضافة، فإن تعقيد الظاهرة المدروسة يوفر للباحث مع الوقت ثراًء في المعلومات في الخطوة الالحقة من البحث، فالبحث النوعي  
 يتميز بالنمو والتطور.

تسم بأنه ذاتي من خالل انغماس الباحث في جمع المعلومات عن االنطباع الذاتي: فالبحث النوعي على خالف البحث الكمي ي .8
 الظاهرة، وتظهر الذاتية أكثر في مرحلة تفسير النتائج الذي تحتم على الباحث أن يكون ذاتيا في التفسير. 
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 فلسفة البحث النوعي: -2

 فلسفات البحث النوعي والمنهج النوعي المالئم للبحث: 

ينطلق البحث النوعي من مفهوم فلسفي نظري يناقض مفهوم البحث التقليدي الكمي، فهو يسعى لالستكشاف، التعمق، الفهم، التبصر،  
دراسة السلوك اإلنساني من خالل التفاعل مع المشاركين، وبالفهم المتعمق ألحاسيسهم ومعتقداتهم، ومن ثم يتولد من هذه النتائج نوع 

ختلف عن النتائج الكمية، حيث تشكل األسس الفلسفية للبحث النوعي أساسا مهما في تطور مناهج البحث العلمي،  من أنواع المعرفة ت
وعليه فإن فلسفة البحث النوعي تقوم على الواقع الذي يقول أن الحقائق ليست موحدة، بل تتغير بشكل دائم وتتشكل من خالل فهم األفراد 

الحقائق واختالفها، كما أنه يعتمد على الرموز التي تحتاج للتفسير واإلجابة عن تساؤالت، وليس لها، ويفترض البحث النوعي تعددية  
بوضع الفرضيات، فهو يسعى للتعمق في تجربة اآلخرين الستكشاف مواقفهم وآراءهم تجاه الظاهرة التي يدرسها، كما يستكشف سلوكياتهم 

هناك خمس نماذج يعتمدها الباحث في العلوم م(  2006م(، ووفقا لــ )زيتون،  2020د،  فيها، والقيم التي يتبّناها كٌل منهم تجاهها )محم
 اإلنسانية، توجهه في اختيار الطرق المعرفية والفلسفية في البحث، وتتمثل في:

لنوعية  : يتمثل في التنبؤ الذي يفترض وجود حقيقة موضوعية يجب التحقق منها، وغالبا يتم الدمج بين الطرق ا النموذج الوضعي -1
 . والكمية في النموذج الوضعي

يشترك مع النموذج الوضعي في الغاية التي تؤدي للتنبؤ ثم التحكم، مع المحاولة على التغلب على عيوب النموذج   ما بعد الوضعية: -2
 . الوضعي، ففي النموذج ما بعد الوضعية تعتبر الحقيقة موضوعية بشكل تقريبي

في سياق المبحوث، والحصول على الحقيقة من خالل التفاعل اإلنساني، حيث ال توجد حقيقة يتمثل في التعمق    النموذج التفسيري: -3
الباحث   التفاعل مع المشاركين أثناء البحث، وفي هذا النموذج يقوم  واحدة، ولكن توجد عدة حقائق يتم التوصل لها عن طريق 

 تجربتهم في سياق الظاهرة.  باستكشاف تصورات األفراد، والتوصل إلى المعنى الذي يصفونه من خالل
: يهدف إلى السماح للمبحوثين اكتساب المعارف الضرورية للتحكم في حياتهم، فهو نموذج مشترك قائم على خبرات النموذج النقدي -4

 األفراد، يتم تنظيمه عن طريق نظرية تفسيرية، او استقصاء تشاركي.
ي تفسير للحقائق المعتبرة اجتماعيا على أنها معرفة متكاملة، وفي هذا  الهدف من هذا النموذج هو تحدي أ  نموذج ما بعد البنيوية: -5

 النموذج تعد اللغة غير مناسبة، وبالتالي فإن معنى الفعل او النصوص أو النوايا ال يمكن التعبير عنها بصورة متكاملة.

"أنه عدة اعتقادات   .(Bryman, 2016, p 637)وعلى ضوء ما سبق، ينبثق هذا البحث النوعي من النموذج التفسيري الذي يعرفه  
ومطالب تؤثر بدورها على الباحثين الختيار ما يجب دراسته في سياق محدد، كما تحدد كيفية إجراء البحث، وطرائق تفسير وتحليل  

اف البحث، النتائج وغيرها من الخطوات"، وتتضح معالم النموذج التفسيري في البحث من خالل اختيار المنهج المستخدم لتحقيق أهد
 والمنهجية التي يختارها الباحث للتعامل مع الظاهرة، والدور الذي يقوم به للتعامل معها، وأدوات اإلجابة على أسئلة البحث، وال يتوقف

م(، وتوجد عدة  2020دور النموذج الفلسفي عند ذلك، بل يتعداه إلى تفسير النتائج والتحقق من قابلية تعميمها من عدمه )الزهراني،  
 ( وهي كالتالي: Wagner et al., 2012عوامل تلعب دورا هاما في اختيار النموذج الفلسفي يشير لها )
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 االفتراض الموجه للحقائق -1
 طبيعة المعرفة في البحث  -2
 اإلطار النظري  -3
 الدراسات السابقة للظاهرة المدروسة -4
 اإلجراءات األخالقية التي تبناها الباحث في عملية البحث. -5

 األدبيات السابقة في مجال العلوم اإلنسانية والتربوية بأن للنموذج التفسيري خمس أركان أساسية موضحة كالتالي وفًقا لـكما تشير  
(Creswell, 2007; Guba &Lincolin,1994; (Bryman, 2016 . 

 ( يوضح مكونات النموذج الفلسفي في البحوث اإلنسانية والتربوية:2شكل )

 

التي تفترض وجود واقع مستقل عن  الواقعية ث النوعية اإلنسانية ترتكز على نظريتين فلسفيتين في الوجود وهما: وبناًء على ذلك فالبحو 
الواقع واكتشافه   إدراك هذا  الباحث  النسبية ،  (Pring, 2015)الباحث، وأن من واجب  النوعي وتناسب   والنظرية  البحث  التي تفسر 

قة مثلما ذكرنا سابًقا، وأنها نسبية تتكون من خالل رؤية المبحوثين وطريقتهم في تفسير الظاهرة ركائزه، والتي تعتبر أن الحقائق ليست مطل
م(، حيث اعتمدت فلسفة هذا البحث على وجود ظاهرة في واقع محدد، ويجب دراستها بشكلها الطبيعي في السياق 2020)الزهراني،  

في واقع الظاهرة، واستخالص خبراتهم وتجربتهم الذاتية فيها، بعيًدا عن  الذي نشأت فيه، عن طريق التعمق في مجموعة من المشتركين 
 الباحثة ورؤيتها تجاه هذا الواقع. 

م( إلى أن للبحث النوعي عدة مناهج ينظر لها البعض على أنها استراتيجيات أكثر من كونها نوع منفصل عن  2019وتشير )الموسى، 
 اآلخر، وهي:  

في األبحاث النوعية ُتبنى فيه النظرية الموضوعية بمراجعة متواصلة للمعلومات والتحليل المتعمق لها منهج بحثي    النظرية المجذارة: .1
 م(. 2012ويتضمن التعديل على أسئلة البحث، وهو منهج ينتقل فيه الباحث من البيانات إلى النظرية وليس العكس. )العبد الكريم،  

من التوجهات التي تلقى رواجها في الوقت الحالي حيث اعتبره بعض العلماء مرادف   يعتبر منهج االثنوجرافي  الدراسات االثنوجرافية: .2

النموذج 
الفلسفي

علم املعرفة

أدوات مجع 
البياانت املنهج

علم الوجود

القيمية
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للبحث النوعي رغم أنه يعد نوع من أنواعه، وهو منهج قائم على دراسة ثقافة المبحوثين، ووصف سلوكهم خالل فترة المالحظة،  
 بهدف التعمق لتحليل السلوك مثلما يحدث في السياق الطبيعي.

يعتقد بعض العلماء أن المنهج النوعي يمثل الظاهراتية، وهي نموذج فلسفي يتعمق في الحياة ويفسرها من    اهراتية: الدراسات الظ .3
خالل ما يظهره الفرد نتيجة وعيه بها، وتعد الطريقة األساسية لجمع البيانات في هذا المنهج هي المقابالت الفردية المتعمقة، فهي  

ومشاعرهم، فالباحث الذي يستخدم المنهج الظاهري يتعامل مع المشترك على أنه جزء ال يتجزأ تهدف للتعمق في تجارب المشاركين  
 من البحث ويشارك في تفسير الظاهرة محل الدراسة. 

يدرس الظاهرة من خالل تحليلها العميق بشكل فردي، قد تكون مجموعة أو فرد، أو مجتمع أو طبقة محددة، ويتميز    دراسة الحالة: .4
 الحالة بالعمق والتوسع في دراسته للحالة التي يمكن دراستها في نمط مشابه لحاالت أخرى.منهج دراسة 

يركز هذا النوع على تجميع القصص التي يصف بها اآلخرين حياتهم وتفسيرها وله عدة أشكال منها: البحث    الدراسات السردية: .5
الذاتية    –السردي   الناس بالقضية  المقابالت القصصية..(، وفي البحث القص  –السير  الباحث بما يجري لزيادة وعي  صي يهتم 

المتعلقة بالدراسة، وينبغي أن تكون عالقة الباحث بالمبحوث هنا عالقة وثيقة متعاونة يتمكن من خاللها المشارك من سرد حكاياته 
 .وقصصه التي يجمعها الباحث عن طريق المالحظة والمقابلة والسجالت والصور والمذكرات والمحادثات

 هو نمط تطبيقي ُتطبق فيه خطوات علمية لحل المشكلة التي توجب إيجاد الحلول المالئمة والعملية لها. البحث اإلجرائي:  .6
يهدف لتفحص المنتجات المتعلقة بظاهرة محددة، يمكن من خاللها معرفة معلومات تتعلق بهذه الظاهرة، قد تكون   تحليل الوثائق: .7

 المنتجات مكتوبة، فنية، ويمكن تسميته منهج تحليل المحتوى. 
ث، وقد اعتمدت ويتضح من التعداد السابق وجود مناهج متعددة للبحث النوعي، تختلف بحسب الظواهر ومشكلة الدراسة وهدف البح

الظاهراتيالباحثة على   الظاهرة   المنهج  المبحوث تجاه  التي يعيشها  الخبرة  المعنى من  باستخالص  في هذا البحث، حيث يهتم 
المدروسة، فهو منهج يدرس المعاني التي تكونت لديهم أثناء تواجدهم في سياق الظاهرة، ويركز على التجربة الذاتية فيها، وكيف 

م( فإن الظاهرية منحى يفترض وجود واقع ذات سياق  2012هي مشاعرهم الشخصية تجاهها، ووفقًا لــ )عبد الكريم،  يفسرونها، وما  
 اجتماعي، وأن لهذا الواقع نظرة معينة يقدمها الفرد من خالل تجربته الذاتية، وينظر فيها الباحث للمشارك على أنه مشارك في  

 ي وحقائق عنها تساعده في الوصول للنتائج النهائية يوضحها في الجدول والشكل التالي:  تفسير الظاهرة من خالل ما يقدمه من معان

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح منحى المنهج الظاهري في اعتماده على المشارك:3شكل )
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 ( المنهج الظاهري في البحث النوعي: 2جدول )

 الظاهري  المنهج

 من عشرة.أفراد، تكون غالبا العينة صغيرة أقل  العينة

 يتم التركيز على خبرات األفراد في التجربة.  التركيز

 عن طريق وصف المشاركين في البحث، وتفسير الباحث لهذا الوصف.  تصميم البحث

 المقابالت، والمذكرات، الروايات، الوصف المكتوب من الباحث. جمع البيانات 

 دمها المشارك من خالل خبرته. يتعمق، يستكشف، يحلل ويتوصل للمعاني التي يق دور الباحث 

 وصف للخبرة الذاتية في الظاهرة. وصف النتائج 

 عينة ومجتمع البحث النوعي: -3

نظرا ألن الغاية من البحث هي المعرفة المتعمقة عن اتجاهات الصحفيين السعوديين حول ظاهرة التسويق الصحفي في اإلعالم الرقمي 
واألخالقية، فقد اعتمدت الباحثة على المنهج النوعي المبني على المقابالت الفردية المتعمقة التي تهتم ومدى ارتباطها بالمعايير المهنية 

 بتفسير ظاهرة محددة من خالل تجارب واتجاهات أشخاص لهم عالقة وثيقة بمشكلة البحث.

 

الفرد

الظاهرة

حقائقمعاين
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 مجتمع البحث النوعي: -

يتمثل مجتمع البحث في الصحفيين السعوديين العاملين في الصحافة الرقمية، باإلضافة إلى النخب اإلعالمية في الصحافة السعودية 
 الممارسين للصحافة الرقمية.  

 عينة البحث النوعي: -

الب الباحث لتحليل يسمى األفراد الذين يقع عليهم االختيار في البحوث النوعية بالمشتركين، نظرًا إلسهاماتهم في  حث وتفاعالتهم مع 
البحث ) المدروسة حتى انتهاء  العمدية بعدد )Creswell,2012المشكلة  العينة  المشاركين عن طريق  ( من 10(، وتم اختيار عينة 

ملين في  الصحفيين السعوديين ذكور وإناث من العاملين في الصحافة الرقمية السعودية، والنخب الصحفية لدى الصحافة السعودية والعا
م( تعتبر العينة العمدية نوع من العينات المقصودة التي يتخيرها الباحث على أساس تمثيلها  2003الصحافة الرقمية، ووفًقا لـ ) رجب،  

لمجتمع البحث تمثيال صحيحا، ويتم اختيارها حسب الخبرة السابقة من خالل الـأدبيات التي تناولت المشكلة البحثية، واعتمدتها الباحثة 
للتوصل للمشاركين المعنيين بظاهرة البحث وذلك للحصول على نتائج دقيقة ألفراد في سياق الظاهرة البحثية، ويرى ) الشريفي والمزروع، 

م( أنه يمكن االكتفاء بثالث مشتركين في البحث النوعي وأن ذلك ال ينافي البحث العلمي إذا تمت مراعاة اختيارهم 2007م/  2002
البحث وهدفه، ومالئمتهم لتمثيل مجتمع البحث، وإذا تم تبرير اختيارهم على وجه الخصوص، مع توضيح سبب اختيار ومناسبتهم لسياق  

 األداة عن غيرها من أدوات البحث األخرى.

 مبررات اختيار المشاركين في البحث النوعي: -

تراتيجية المقابلة المتعمقة تتطلب الكثير من الوقت يتعلق البحث النوعي بتسجيل االنطباعات الذاتية عن المشاركين محل الدراسة، واس
للتفاعل والتسجيل بدقة والتعديل بأمانة ثم التنقيح بموضوعية، فهناك مجموعة من االعتبارات أخذتها الباحثة بعين االعتبار من خالل  

لدقيقة والتحليل المتعمق للحصول على نتائج اختيارها للمشاركين، بحيث أخذت المقابالت المتعمقة مع كل فرد الوقت الكافي والتساؤالت ا
( أشخاص بناء على تقدير الباحثة؛ ألنها ستحلل الظاهرة المدروسة  10تفسر مشكلة البحث وتحقق أهدافه، واقتصر عدد المشاركين على ) 

من خاللها الباحثة من  بعمق من خالل التعمق في خصائص محددة لمجموعة معينة ذات أهمية وعالقة وثيقة بالظاهرة، والتي ستتمكن  
تحليل نتائج المقابالت الفردية للمشاركين على أكمل وجه لإلجابة عن تساؤالت البحث، وفي مناهج البحث العلمي ال يوجد عدد معين  

ن  لألفراد عينة البحث، لكن يجب أن تراعي العينة أهمية الظاهرة المدروسة وخصائصها واألهداف التي تسعى لتحقيقها، وكما نعلم أ 
(، وذلك ما سعت لتطبيقه الباحثة، فقد ارتأت Creswell, 2012البحث النوعي يستكشف الظاهرة بعمق ويحللها تحلياًل عميقًا ودقيًقا )

مالئمة عدد المشاركين لظاهرة البحث المدروسة، وعلى هذا األساس توجد دراسات اعتمدت على عدد مشاركين قليل من أجل دراسة  
التي استهدفت التعرف على تأثير الشبكات الرقمية وتحول الصحافة للعالم   Papanageno, 2020))  اسة  الظاهرة بعمق، مثل در 

مقابالت مع الصحفيين لدراسة حالة في صحيفة الجارديان، باإلضافة إلى    10الرقمي على هويات الصحفيين وممارساتهم، وركزت على  
نترنت، واستكشفت هذه الدراسة أغراض استخدام المرأة لإلنترنت، حيث كان بعنوان: استخدامات المرأة لإل(  Powell, 2005)دراسة  

   امرأة باالعتماد على نظرية االستخدامات واإلشباعات؛ إلثراء وتوجيه تحليل الدراسة. 12نهجها إجراء مقابالت نوعية مع 
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 إجراءات وأدوات جمع بيانات البحث النوعي: -4
 أداة البحث النوعي: -

 النوعي على أداة المقابلة الفردية المتعمقة.اعتمد البحث 

إحدى وسائل جمع البيانات من مصادرها وتتم بين طرفين حول موضوع محدد منطلقة من أسباب ومحققة   المقابلة بمفهومها العام:  -
الحقائق بالبحث عن العلل واألسباب وتطرح أسئلة تهدف استيضاح  الظاهرة  للتعرف على  المقابلة  من ذوي العالقة    غايات، وتهدف 

بأنها حديث بين الباحث والمبحوث، م( المقابلة في البحث النوعي:  2012ويعراف )خندقجي وخندقجي،  م(،  2017بالظاهرة )صالح،  
 يبدأها الباحث بغية الحصول على معلومات تتصل بالبحث، ويركز فيها على مضمون أهدافه البحثية.

 ا: أنواع وُأطر المقابالت النوعية وخصائصه  -

هي المقابلة التي تكون فيها األسئلة البحثية مخطط لها قبل وقت المقابلة، يعطى فيها المشارك وقت  المقابالت شبه المنظمة:   .1
للتحدث عن قضايا معينة من خالل األسئلة المفتوحة، ويتميز هذا النوع بإعطاء الحرية للباحث خالل المقابلة، في أن يغير مجرى 

يجد فيها الباحث أن المبحوث يمتلك فيها خبرة أكبر ومعلومات أكثر )نخبة من طلبة الماجستير في أصول   الحوار إلى زاوية أخرى 
 م(. 2019التربية، 

م( بأنها مقابالت ال تستخدم أسئلة محددة بحيث يكون للمبحوث أثر  2009ويعرفها )قندليجي والسامراني،  المقابالت غير المنظمة:   .2
كيل األسئلة من خالل استجاباته، وتتميز المقابالت غير المنظمة بإمكانية التعمق في موضوع الظاهرة في تهيئة محتوى المقابلة وتش

 (. (Mcleod, 2014المدروسة، وتفيد الباحث في حالة عدم إلمامه الكافي بموضوع البحث 
ة للتعبير عن نفسه، وتكون هي التي تجري في حديث خاص مع فرد واحد وهو المبحوث، بحيث يشعر بالحريالمقابالت الفردية:   .3

 . م( 2008معلوماته أكثر مصداقية واكتمال )العزاوي، 
هي المقابالت التي يحرص فيها الباحث على إعطاء الفرص المتساوية لجميع المبحوثين للتحدث عن وجهات المقابالت الجماعية:   .4

 . (Mack, 2006رائهم )نظرهم على حده، والتحدث بشكل متعادل مع بقية أفراد المجموعة للتعبير عن آ
وهي النوع من المقابالت التي يكون فيها المبحوث والباحث متواجدان وجها لوجه بال حواجز، في  المقابالت التي تتم وجها لوجه:  .5

الفعل،  ذات المكان والتوقيت، هذا النوع من المقابالت يهيئ الباحث اللتقاط كافة االستجابات التي يصدرها المبحوث من خالل ردة  
 . ((Opdenakker, 2006 ولغة الجسد مما يجعل المقابلة أكثر صدقا وعمقا وعفوية

الهاتفية:   .6 الخارجية أو  المقابالت  الظروف  الباحث مقابلة من تصعب مقابلتهم بسبب  وتأخذ أشكاال متعددة يستطيع من خاللها 
التطرق لمواضيع حساسة قد يعيق الحياء التحدث عنها المتعلقة بهم، وتساعد الباحث في تجنب التوتر بينه وبين المبحوث حين  

وجها لوجه، ولكن يعيب هذا النوع فقدانه لالتصال المباشر الذي يالحظ فيه الباحث لغة الجسد واالنفعاالت التي يصدرها المستجيب 
 م(. 2019)نخبة من طالب الماجستير، أصول التربية، 

 
قابالت المعنى المراد التوصل له من خالل التشارك مع المبحوثين الذين تجري معهم  يخلق هذا النوع من الم  المقابالت المتعمقة: .7

المقابلة، ويتيح التعرف على خلفيات الظاهرة المدروسة من خالل الرؤية والتجربة التي يعبر عنها المشتركين، فهي نوع من التحاور  
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البحث من   اهداف  إلى  للتوصل  الباحث  تهم  التي  المعرفة  ينتج  للباحث من  الذي  يقدمه  وما  واستجاباته  المبحوث  تعاون  خالل 
 م(. 2011م/ 2006معلومات وآراء ورؤى تعبر عنه في سياق الظاهرة )الجوهري والجوهري، 

  نوع المقابلة المستخدم للبحث النوعي: -

وضعا صعبا لفهم كل هذا    م( إلى أن اإلنسان كتلة عميقة متشابكة من الخبرات والتجارب واآلراء مما يفرض2015أشار )المحسن،  
التعقيد وتشخيصه بأداة محددة من أدوات البحث العلمي، هذا ما يجعل الباحث أمام منعطف صعب الختيار األداة التي تتناسب تماما 

الوقت مع هدف البحث وغاية الباحث منه، ويؤكد في هذا السياق أن العديد من األبحاث اتجهت الستخدام أداة المقابلة مؤخرا وذلك في  
الذي طغت فيه أدوات البحث الكمي على نوعية الدراسات العلمية. وبناًء على ما توفره أداة المقابلة في البحث النوعي فقد اعتمدت 
الباحثة في هذا البحث على المقابلة الفردية المتعمقة لجمع البيانات مع كل صحفي سعودي/ وصحفية سعودية ممارسين لمهنة الصحافة  

الص المهنية وباألخص  المعايير  الرقمي وفق  الرسالة اإلعالمية في اإلعالم  اتجاهاتهم نحو تسويق  التعرف على  الرقمية بهدف  حافة 
واألخالقية، والتعرف على مدى استفادتهم من أدوات اإلعالم الرقمي في تسويق الرسالة اإلعالمية؛ وذلك للحصول بشكل متعمق وشامل 

م( فإن استخدام المقابلة المتعمقة نابع من قدرتها 2006تفيد الظاهرة المدروسة، ووفقا لـ )ماضي،    على المعلومات ووجهات النظر التي
على ضمان فهم أشمل وأعمق  للمشاعر واآلراء الحقيقية واإلرشادات والقيم الصريحة بهدف استكشافها وتحليلها حيث تتم مراجعتها بعد 

لمعاني األساسية فيها والتي تخدم البحث، ثم يتم ترميزها وتصنيفها ضمن عناوين أساسية االنتهاء منها من قبل المبحوثين ويتم تحديد ا
 تندرج تحتها. 

وتعتبر المقابالت المتعمقة من األدوات المفضلة لدى الباحث النوعي؛ نظرا لما تخلقه من اتصال تفاعلي بين المشترك والباحث يسمح 
يلتقطها الباحث أثناء سير المقابلة، كما يسمح هذا النوع من المقابالت بتوطيد العالقة  بالحصول على معلومات ثرية ومشاعر وانفعاالت  

والشعور باأللفة وكسب ثقة المبحوث، وتقوم المقابلة المتعمقة برصد الظروف التي تجري في سياق الظاهرة التي تخص المشترك )جامع، 
 م(، مما يجعلها خيارا مالئما لظاهرة البحث الحالي. 2019

الجدير بالذكر أن هناك مناهج فلسفية تتبنى كيفية تطبيق المقابالت، فالمقابلة النوعية تعني تجسيد عدة معارف اعتمادا على المنهج  و 
المتبع، ومن خالل الشكل التالي يتبين أن الباحثين قد اتبعوا عدة طرق في المقابالت لتوليد المعارف واستخراج المعنى من المبحوثين 

 ع منهج معين في إجراء المقابلة النوعية:  من خالل تتب
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 (.29م، ص2019( يوضح مناهج المقابالت النوعية وفًقا لـ )نخبة من طلبة برنامج الماجستير في التربية، 4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاعالت األفراد في سياق الظاهرة، ويعد المنهج  وبناًء على ما سبق، فقد اعتمدت الباحثة على المنهج التفسيري الذي يتيح التعرف على  
التفسيري مالئًما لهذا البحث ألنه يبحث عن تفاعل الصحفيين مع ظاهرة التسويق الصحفي مع استكشاف مدى التزامهم بالمعايير المهنية 

 صوص ظاهرة البحث.واألخالقية في طور ذلك، وذلك من خالل المقابلة التي تبحث في تفاعالتهم في الصحافة الرقمية بخ

 فوائد وانعكاسات المقابلة النوعية أثناء جمع البيانات: 

م( فالمقابلة النوعية أداة يتم االعتماد عليها بشكل كبير من قبل الباحثين، وذلك لتوفر العديد من المميزات 2012وفًقا لـ )عبد الكريم،  
 إجمالها في اآلتي:التي تجعلها خياًرا مفضال مقارنة بأدوات البحث األخرى ويمكن 

فة وهو معر : منهج واقعي-
قابلة للتكرار تتسم 
ةابملوضوعية والواقعي

قيد يت: منهج أتسيسي-
ارك يسأل املش)ابلقوانني 

نفس األسئلة بنفس 
ة لضمان حيادي( الطريقة

يةالباحث وتاليف الذات

:  منهج ما بعد احلداثة-
اين يقسم احلقائق لعدة مع

وينقدها

عية منهج املقابالت الواق-
االستقصاء عن: الناقدة

ب احلقائق استخدام أسالي
ابالتمنهجية تتعلق ابملق

:  ة منهج احلركة النسائي-
ضااي للبحوث املتعلقة بق

املرأة

: سيمنهج التحليل النف-
طفية يهتم ابلعمليات العا

لوب والنفسية ويستخدم أس
السرد

:املنهج التفسريي،-
تفاعل يتعرف على احلياة وال

ق البشري واحلوار عن طري
.تفسري التفاعالت
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سهولة تطبيقها بالمقارنة مع المقابلة: وقد وجدت الباحثة مرونة في استخدام أداة المقابلة بالفعل حين تطبيقها على المشتركين، من  -
 ناحية إعداد األسئلة وتنظيمها وإرسالها للمبحوثين.

، والتي ال تظهر أحيانا خالل المالحظة، وتمكنت  من خالل المقابلة يتمكن الباحث من معرفة وجهات نظر معينة تخدم الظاهرة -
الباحثة في هذا السياق من التحدث عن عدد من المواضيع المتعلقة بمشكلة البحث والحصول على انطباعات معينة وأراء مهمة في 

 صياغة النتائج.
من خالل سؤال المبحوثين عن نقطة    تتميز المقابلة بتزويد الباحث أكبر كم من المعلومات في وقت قياسي، والجدير بالذكر أنه -

معينة يتم تزويد الباحثة بنقاط أكثر وأعمق استغلتها الباحثة في تدعيم النتائج، وعالوة على ذلك ترتبط مميزات المقابلة وجودتها 
ثة في اختيار  بجودة األسئلة البحثية التي تطرح على مجتمع البحث، ورغبة المشترك في التحدث والتعاطي معها، وقد ًوفقت الباح

المشاركين المتعاونين لدعم البحث، فلم ُيبدي أحًدا منهم أي تخاذل بخصوص الظاهرة البحثية، على العكس، حصدت الظاهرة على 
استحسانهم ورغبتهم في دعم البحث واالرتقاء بالنتائج كانت جلّية. وعالوة على ما سبق، تدعم المقابلة المتعمقة ميزة فهم المشتركين 

عمق من خالل التقارب معهم والتحاور وفهم ما وراء الكلمات، والتحدث بعمق، وقد وجدت الباحثة هذا األمر أثناء سير  بشكل أ 
المقابلة، باإلضافة إلى أن المقابلة ُتخّلق مناخ من الود واأللفة يساعد على كسب أريحية األفراد المشاركين، وقد لمست ذلك الباحثة  

تعد ميزة التوقف واالستدراك لفكرة ما ومعاودة السؤال عنها من مميزات المقابلة التي استفادت منها الباحثة  خالل إجراء المقابلة، كما  
 ال سيما في مرحلة سماع المقابالت وتدوينها، مما ساعد الباحثة في الرجوع للمبحوث وطلب مزيد من التفاصيل. 

 بروتوكوالت وإجراءات جمع البيانات النوعية:  -

بموجب اإلجراءات العلمية األخالقية إلعداد البحوث النوعية فقد تم إعداد استمارتين للبحث النوعي من إعداد قسم اإلعالم بجامعة أم  
القرى، تضّمن النموذج األول نموذج اتفاقية المشاركة ويسعى إلى التعريف بالباحثة والمشرفة األكاديمية على البحث وبنود المشاركة في  

كما تضمنت االستمارة األخرى نموذج التعريف بمعلومات البحث وسعى إلى التعريف بالبحث، ومعايير اختيار المشاركين مع   الدراسة  
تساؤالتهم  كل  على  واإلجابة  وفهمها،  عليها  واالطالع  المبحوثين  على  توزيعها  تم  بحيث  الصوتية،  والمقاطع  البيانات  سرية  ضمان 

الحصول على موافقتهم للمشاركة وتوقيعاتهم كإجراء علمي أخالقي من إجراءات إعداد البحوث   بخصوص البحث ومشاركاتهم، وقد تم
ة  النوعية، كما تم تدريب الباحثة تدريبًا مكّثًفا على طريقة إجراء المقابالت المتعمقة، وما تتطلبه من مهارات اتصالية من ِقبل المشرف

؛ وذلك من واقع تجربتها  د/ أمل موسى جمعان المولد فة المساعد بجامعة أم القرى المختصة بالبحث النوعي وأستاذ الصحااألكاديمية 
في حقل البحوث النوعية وإليمانها بأن كفاءة البحث النوعي تنبع من القدرات االتصالية التي يمتلكها الباحث في تعامله مع المبحوثين 

الباحث ويتمّكن من خاللها كسب ثقة مما يخدم البحث النوعي بالحصول على نتائج ثرية جّراء المهارا  ت االتصالية التي يتمتع بها 
 المبحوثين. 

وقد أوضحت استمارة البحث النوعي الخاصة بنموذج اتفاقية المشاركة بالبحث أن المشاركة في الدراسة اختيارية، وأن للمشترك الحق في  
كين أن مساهمتهم في البحث العلمي إثراء سيخدم ظاهرة البحث، االنسحاب إلى ما قبل االنتهاء من البحث، كما أوضحت الباحثة للمشار 

 وأن خصوصيتهم محل اعتبار، ولهم مطلق الحرية في عرض بياناتهم الشخصية أو ترميزها، فالباحثة ملتزمة تمامًا برغباتهم. 

والباحثة، ما عدا مقابلتين تم إجرائها    وتم إجراء معظم المقابالت )عن بعد( نظرا لظروف الجائحة والمسافة الجغرافية بين أفراد العينة
دقيقة، حيث سبقت المقابلة محادثة تعريفية   40  -دقيقة    20وجها لوجه وفًقا لرغبة المشاركين، وقد تراوح زمن المقابالت الصوتية ما بين  
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اوحت مدة المقابلة التي بالباحثة والبحث والنقاش حول مشكلة البحث لمزيد من التوضيح، دون فرض ضغوط على المشترك، بينما تر 
دقيقة، كما تم تسجيل المقابالت بعد ضمان سريتها وعدم مشاركتها، وأن استخدامها بهدف البحث العلمي   55تمت وجها لوجه مدة  
 ودواعي التحليل فقط. 

الرقمية السعودية   وعلى ضوء ما سبق يشتمل مجتمع البحث على الصحفيين السعوديين/ الصحفيات السعوديات من العاملين في الصحافة
 والنخب اإلعالمية السعودية في الصحافة الرقمية السعودية. وفي البدء تم اختيار عينة عمدية ممن تنطبق عليهم المعايير التالية وهي:  

في  أن يكون المبحوث صحفي سعودي ممارس للصحافة الرقمية السعودية، باإلضافة الشتمال العينة على النخب اإلعالمية المتواجدة  
بة اإلعالم الرقمي وتمارس الصحافة الرقمية السعودية، وأن تكون الممارسات قائمة فعليا في الصحافة الرقمية السعودية مثل التحرير والكتا

الصحفية  المؤسسات  أحد  في  والعمل  الصحفي  والنقد  الرقمية  الصحفية  المؤسسات  وإدارة  التحرير  ورئاسة  المقاالت  وكتابة  الصحفية 
الرقمية والعمل الصحفي الحر في الوسط الصحفي السعودي الرقمي، وقد تم تحديد المشاركات بناًء على هذه المعايير الختيار السعودية  

للمعايير    م(2017)الصبيحي،  العينة وذلك لضمان الحصول على معلومات شاملة ومتعمقة تجيب على أسئلة البحث، وتطرقت دراسة  
عوديين للتعرف على مدى التزامهم بأدوارهم المهنية في بيئة اإلعالم الرقمي، فقد اختير القائم باالتصال  المتعلقة باختيار اإلعالميين الس

الظاهرة من خالل   نتائج تخدم  إلى  للتوصل  للبحث؛ وذلك  الصحف مجتمًعا  الحكومية والخاصة ومنها  السعودية  اإلعالم  في وسائل 
ال الثلج" وهي من الطرق الفعالة في  المشتركين، في سياقها الطبيعي، ثم بعد إجراء  الباحثة باستراتيجية " كرة  مقابلة األولى استعانت 

المقابالت التي تحتوي مبحوثين من نفس سياق الظاهرة المدروسة، وعلى ضوء البيانات التي يقدمها المشترك األول يتم اختيار المبحوث 
م(، ، وتعد مساهمة المبحوثين 2011لتي قدمها عنه المبحوث األول ) النوري،  اآلخر الذي يكون أكثر ُقرًبا من الظاهرة بحكم المعلومات ا

 باختيار العينة مساهمة فعالة استرشدت من خاللها الباحثة لألكثر خبرة وتخصص وعمق.

ود زميلة من  وقد عّرفت الباحثة عن نفسها بمعزل عن البحث العلمي في سياق األدب والكتابة والصحافة مما أعطى المشترك أريحية لوج
الوسط الصحفي، األمر الذي هيأ خلق األريحية للمشترك أثناء استعراض التساؤالت البحثية، إضافة إلى الثقة التي شعرت بها الباحثة 

 فور التعريف عن نفسها كزميلة في المجال. 

الباحثة بأرقام مختصين   الباحثة على تزويد  المتبادلة بين المشترك وبين  الثقة  أكثر في المجال الصحفي الرقمي مما ساعد  وشجعت 
صحفيين ما بين  (10الباحثة في الحصول على شخصيات صحفية أكثر خبرة وتعمق وإثراء ألسئلة البحث، وقد بلغ عدد المشاركين )

المقابل عينة    ذكور وإناث، سعوديين ممارسين للصحافة الرقمية السعودية، ورغم صغر حجم العينة مقارنة باألبحاث الكمية لكنها في
 م(. 2015غزيرة بتجاربها وخبراتها ومكانتها )المحيسن، 

وتنوعت الخصائص الديموغرافية للمشاركين من حيث أعمارهم ومستوى خبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، وممارساتهم في الصحافة الرقمية 
األ التخصصات  وبين  لإلعالم والصحافة  الدارس  بين  تباينت تخصصاتهم  كما  واألدب السعودية،  العربية واالقتصاد  اللغة  مثل  خرى 

 والفيزياء، ويعد لهذا التباين منفعة تثري نتائج البحث العلمي، فقد حرصنا على التنويع في العينة لتشمل الصحفيين السعوديين من مختلف 
 ب دورا هاًما في النتائج. مناطق المملكة العربية السعودية، ومن الصحف المختلفة، أيًضا اختالف العمر والخبرة المهنية يلع 

أيًضا الحظت الباحثة فروًقا في وجهات النظر بين النخب الصحفية التي لها باع طويل في الممارسة الصحفية وتتواجد في الصحافة  
األمر الذي الرقمية، وبين الممارس األصغر سّنًا وخبرة، كما الحظت فروقًا في المرونة، وتبايًنا من حيث العمق والتعاطي مع األسئلة،  
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دعا الباحثة للتخاطب مع كل مبحوث حسب خصائصه وطبيعته التي لمستها فور التحدث معه، مما ساهم في التفاعل بحيوية تخدم  
 البحث والباحثة وتيّسر فاعلية المقابلة.

 إجراءات تحليل البيانات النوعية: -5
 المنهجية المستخدمة لتحليل البيانات النوعية: -

ا الكمي، وأشار )تختلف عملية تحليل  البحث  النوعي عن  البحث  ( أنه في البحث Creswell, 2013, P204 - 233لبيانات في 
النوعي تعتمد عملية تحليل البيانات على إعداد البيانات وتنظيمها للتحليل، ثم تقليص البيانات إلى موضوعات فرعية من خالل ترميزها، 

سردية، ويتضمن تفسير البيانات في البحث النوعي تجريد ما وراء الموضوعات إلى    ثم تمثيلها في جداول أو رسوم بيانية أو مناقشة
المعنى األكبر للبيانات، وهي عملية تبدأ بتطوير الرموز، وتشكيل موضوعات من الرموز، ثم تنظيمها في وحدات أكبر لفهم البيانات، 

ث، أو رسم توضيحي يبدأ بالبيانات األولية ثم يتفرع باألدق، وقد  ويمثل الباحثون هذه البيانات في نص أو جدول مقارنة بين فئات البح
، وهناك برامج التحليل  Wordتعددت برامج التحليل، فهناك التحليل الموضوعي للبيانات النوعية وقد يكون يدوًيا أو عن طريق برنامج  

النتائج، والجدير بالذكر أن برامج تحليل البيانات  عن طريق الكمبيوتر لتساعد الباحث في ترميز البيانات وتصنيفها بسهولة واستخالص 
 – MAXQDAالنوعية موجودة منذ الثمانينات وقام الباحثون بتطويرها لتيسير تحليل البيانات النوعية، وقاموا بتطوير بعضها، ومنها: )

ATLAS.ti – NVivoاختيار البرنامج المالئم، فمنها ما   (، ومع توفر العديد من البرامج يجب على الباحث النوعي اتخاذ القرار بشأن
 يحتوي على خصائص أكثر من اآلخر، ويمكن معرفة البرنامج المناسب من خالل الباحثين اآلخرين وخبراتهم، أو التجربة المبدئية.

سم مشتركة تحت وعلى ضوء ذلك، فقد اعتمدت الباحثة على التحليل الموضوعي، وهو نوع من التحليل الذي يجمع البيانات التي لها قوا
م(. ونظرًا لضيق الوقت 2021موضوعات أساسية، يتفرع منها ثيمات لعناوين فرعية، يراها الباحث تجيب عن هدف البحث )البكري،  

 .Wordفقد طبقته الباحثة عن طريق برنامج 

 خطوات تحليل البيانات النوعية: -

 (Braun, V, & Clarke, V,2006, pI20)مراحل التحليل الموضوعي وفًقا لـ براون وكالرك: 

 التعرف على البيانات  .1

 توليد الرموز .2
 البحث عن المواضيع  .3
 مراجعة الموضوعات  .4
 تحديد الموضوعات وتسميتها  .5

 الكتابة. .6

الـ   ، ثم تقسيم المقابالت في جداول لكل مشترك، وقراءتها مجددا  Wordوبناًء على ذلك فقد تم تفريغ المقابالت ونسخها في برنامج 
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علقة  واستخراج البيانات المتعلقة بأسئلة البحث، ووضع الرموز األولية وهو ما يسمى بالترميز المفتوح، ثم البحث عن العناوين الرئيسية المت
يرمز التكرار إلى وحدة متكاملة يتم ترميزها بعنوان مالئم، بالظاهرة، وقد تمت قراءة المقابالت مجددا الستخراج المعاني المتكررة حيث  

بعد ذلك تمت صياغة البيانات بتسلسل لمناقشة النتائج المترابطة مع تساؤالت البحث، حيث تم البدء بكتابة النتائج ومناقشتها وتوضيح  
 ت .الهيكل العام لها في خريطة ذهنية تتضح فيها معالم النتائج المستخلصة من المقابال

 االعتبارات األخالقية في البحث النوعي:  -6
 األخالقيات المتبعة إلجراء البحث النوعي والمتعارف عليها علمًيا: -

تعني األخالقيات في البحث العلمي المتعلق بهذا البحث جملة من المعايير وااللتزامات للباحث النوعي تجاه المشاركين في بحثه بشكل 
نفسه والمجتمع بشكل عام، والجدير بالذكر أن ممارسة البحث النوعي تعد ممارسة أخالقية تتجاوز أحيانا خاص وتجاه مسؤوليته تجاه  

المتطلبات التقنية لجمع البيانات، بهدف تفضيل أريحية المشارك على األغراض العلمية، كما أن المسؤولية األخالقية للبحث النوعي ال 
ى مرحلة النشر، ويجب أن يضع الباحث في اعتباره بعض الضوابط األخالقية عند تصميم تنتهي مع انتهاء البحث بل تتجاوز ذلك إل

البحث النوعي وإجراء المقابالت وتحليلها، وأن أحد الجوانب التي يجب االنتباه لها هو مقدار ما يجب تعريف المشتركين به من معلومات 
لبحث، وتحدد المسؤولية األخالقية للباحث طبيعة المنهجية لهذه المرحلة  وطريقة تعريفهم بها، حيث تؤثر هذه الطريقة في على أهداف ا

في البحث، فالمعلومات التي يقدمها الباحث تتحكم في صحة البحث، فعلى المشارك اإللمام بالهدف من البحث والهدف من جمع البيانات 
عي، فشعور المشترك بأهمية مساهمته البحثية حين تتوافق  منه؛ ألن ذلك يساهم في تقديمه معلومات فعالة ومقبولة على الصعيد االجتما

مع قيمه وتوجهاته دون أن تلحق أي ضرر به يفيد البحث ويساهم في إثرائه للبحث العلمي، كما تؤكد األخالقيات على ضرورة اعتماد 
حال رغبتهم بالسرية والخصوصية،  السرية من خالل عدم الكشف عن هوية المشاركين في البحث وخصوصية البيانات التي يقدمونها في  

بحيث يتم إعطاء رمز أو اسم مستعار للمشارك في المقابلة، كما يتحتم على الباحث تقييم المخاطر المحتملة التي يتعرض لها المشاركون  
 م(. 2020في البحث للتقليل منها من حيث التزام الباحث مع المشاركين، والتزامه بمعالجة البيانات بعد االنتهاء )دليو،

( فإن من األخالقيات التي يجب الحرص على تطبيقها في البحث النوعي ضرورة تطبيق الموافقة  Christians, 2000, 144ووفقًا لـ )
 الطوعية للمبحوثين بعد تعريفهم بواجباتهم وحقوقهم في عملية البحث. 

ل طرح السؤال األخالقي الذي يتيح لهم االختيار بين ومن المهم أن يضع الباحث أمام عينه رغبة المشترك في إظهار هويته من خال
التعرف على هوياتهم أو الترميز لها باسم مستعار، مع اإلشارة بأن التسجيالت الصوتية وقواعد البيانات التي أنشأها الباحث سوف تكون  

 ,.Norena et alيتم إتالفها على الفور )سرية ويقتصر الوصول إليها على الباحث فقط، وبعد فترة زمنية حين ال يعد يحتاجها الباحث  
2012, 272 .) 

 وفي هذا السياق قامت الباحثة بأخذ موافقة مبدئية من المشاركين أثناء دعوتهم للمشاركة في البحث، مع توضيح البنود األساسية للمشاركة
أن الباحثة أوضحت سرية المقابلة    وحق المبحوث في الخصوصية وترميز اسمه أو ذكر االسم، وحقه في االنسحاب من البحث، كما

وما تحويه من تسجيالت صوتية لن يتم استخدامها إال لغرض التحليل ما بين الباحثة والمشرفة لو تطّلب األمر حفاظا على الخصوصية،  
مبحوث باالستفسار وتم تزويد المبحوثين باستمارات التعريف عن البحث والباحثة ومعلومات التواصل بالمشرفة والباحثة في حال رغب ال

عن أي نقطة تخص البحث والباحثة، وقد أبلغت الباحثة المشتركين بالوقت الذي تتطلبه المقابلة وبطبيعة البحث ونمط المقابالت، وألجل 
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ون أن  توفير المزيد من األريحية عرضت الباحثة على المبحوثين اختيار الطريقة األنسب للمقابلة على أال تتجاوز مدتها ساعة واحدة د
تفرض طريقة محددة لذلك، كما وجهت الباحثة مسار المقابلة نحو هدف البحث من خالل تقديم نبذة موجزة عنه للمشترك لضمان دقة  

 اإلجابة واستيعابهم لمشكلة البحث.

 موثوقية البحث النوعي: -7

ي القيم والمعرفة التي ينتجها البحث العلمي م( لقد تعرض الباحثون النوعيون النتقادات عديدة بخصوص التشكيك ف2019وفقا لـ )جامع،  
مثلما تعرض لها الباحثون الكميون في بداية أبحاثهم، وقد واجه النوعيون االنتقادات بتحسين مستمر لمنهجية أبحاثهم وتركيزهم على  

وث فإن ذلك يتطلب عقلية  أدوات ذات موثوقية تمثل جوهر الحقائق، ونظرا العتماد البحوث النوعية على استخراج الكامن من المبح
باحث ابتكارية مستنيرة تستطيع التغلغل في الحالة واالعتماد على االتجاه األخالقي في استنباط تفاصيلها والكشف عنها، وقد استخدمت 

ث االعتماد الباحثة عددا من المعايير لضمان موثوقية إجراءات البحث، فمن المتعارف عليه في البحوث الكمية لإلشارة لمصداقية البح
على الصدق والثبات، وألجل التحقق من المصداقية في البحث النوعي فإن األمر أكثر تعقيدا ألنه ال يتبع إجراءات محددة وثابتة لقياس 
الموثوقية كما هو الحال في البحوث الكمية، األمر الذي دعا معظم الباحثين للتشكيك في جودة البحث النوعي من حيث المصداقية  

 م(. 2020اني، )الزهر 

 ويتم التحقق من جودة البحوث النوعية بعدة استراتيجيات وأهمها:

 أواًل/ المصداقية: 

تعّرف المصداقية بأنها مصطلح يقابل الصدق الداخلي في األبحاث الكمية، ويعني أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه، وتعتبر االعتمادية  
مقابل الثبات في البحث الكمي، وتعني أنه عند إعادة تطبيق االختبار في ظروف مشابهة سيصل الباحث لنتائج مشابهة )العبد الكريم، 

هو    الصدق التراكميم( أن للبحث النوعي عدة أنوع لقياس الصدق والتحقق من الموثوقية وهي:  2012)سارانتيكوس،  م(، ويرى  2012
الذي تتم فيه مقارنة نتائج البحث بنتائج الدراسات السابقة؛ ليصدر الباحث تقييمه على اتساق او اختالف نتائج البحث مع األبحاث  

ذات الصلة تعد مقاييس معيارية لنتائج البحث الحالي، كما يضيف نوعا آخر لقياس الصدق في    السابقة، وبهذا فإن الدراسات السابقة
الذي يحصل عليه الباحث من التواصل مع المشاركين وتتبع بياناتهم والتأكد من صحتها وتقييم  الصدق التواصليالبحث النوعي يسمى 

في تحقيق الواقعية لنتائج البحث النوعي، كما يقترح نوعا آخر للتأكد من  طرق الحصول عليها، وتقارير الخبراء حول البحث، يسهم ذلك  
الذي تكون فيه نتائج البحث النوعي صالحة حينما تتم في الوسط الطبيعي للحالة المدروسة والسياق   الصدق السياقيالموثوقية وهو  

( للتحقق Guba,1981,75 - 91موثوقية، ومنها نموذج )الطبيعي للمبحوثين. وقد اّطلعت الباحثة على عدة استراتيجيات للتحقق من ال
 من الصدق ويشمل العناصر التالية:

قيمة الصدق وهي كما أشرنا لها بالسابق وتعني اتساق النتائج مع منهجية البحث واستجابات المشتركين من خالل عدة خطوات   .1
طرح أسئلة المقابلة على    –تشابه النتائج مع اختالف الطرق  التعدد المنهجي للتأكد من    –أهمها: تفريغ المقابالت الصوتية كتابيا  

 عينة أخرى خارج عينة الدراسة للتأكد من اتساق استجابتهم مع استجابات المشاركين في سبيل ضمان موثوقيتها. 
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 قابلية النقل: وتعني أنه يمكن تطبيق النتائج في سياقات أخرى لنفس الظاهرة. .2
على نتائج متشابهة إذا تمت دراسة الظاهرة نفسها في ظروف مشابهة وبيئة مشابهة، ويتم التحقق    االتساق: ويعني إمكانية الحصول  .3

التثليث   المعنى    –من االتساق بعدة خطوات أهمها:  الواقع والخبرة كما يراها    –ومراجعة وحدات  الثيمات بصورة تبرز  تصنيف 
 المبحوث. 

ر النتائج، وفي هذا البحث تم التأكد من أن النتائج هي استجابة وتجارب المشتركين الواقعية: تعني البعد عن التحيز والذاتية في تفسي .4
 وال تعكس ذاتية الباحث ورأيه الشخصي. 

 ( أن هناك معايير يمكن من خاللها تحقيق الصدق في البحث النوعي وهي: (Shenton, 2004وتشير 

 االعتماد على طرق بحث معتبرة  .1

 العالقة المبكرة مع المشتركين  .2
 استخدام عدة طرق لجمع المعلومات   .3
 الثقة المتبادلة بين المشترك والباحث  .4

 طرح األسئلة التي تكشف عدم دقة المبحوث أو صراحته.  .5

 ثانًيا/ االعتمادية:

يقابل مصطلح االعتمادية في البحث النوعي الثبات في البحث الكمي، ففي البحث النوعي توجد صعوبة من أن تكون نتائج الظاهرة 
قة في حال تكرار دراسة الظاهرة في ظروف مشابهة، ألن الظواهر متجددة ومستمرة وتتغير في بنائها، لكن يمكن للباحث النوعي  متس

 (: (Shenton,2004التحقق من ذلك من خالل 

 أن يتضمن البحث فصال مخصصا يوضح طريقة تصميم البحث وإجراءات تطبيقه وتنفيذه.  .1

 جمع المعلومات وذكر التفاصيل.أن يحتوي البحث توصيًفا لطريقة  .2
 عمل تقييم لفاعلية البحث التي أجريت وهذه النقطة شبيهة بالتوصيات التي يقترحها الباحث بعد االنتهاء من بحثه.  .3

 ثالًثا/ االنتقالية: 

تجارب مشابهة   يطابق االنتقالية في البحث النوعي الصدق الخارجي في البحث الكمي، وتعني أن تكون نتائج البحث ذات منفعة في 
 (.76م، ص 2012)العبد الكريم، 

 رابًعا/ التطابقية: 

وتقابلها في البحث الكمي الموضوعية، وتعني مدى تطابق النتائج حين يطبق البحث باحث آخر، أو من خالل بحث جديد، ويحدث 
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 (: Marshal & Rossman, 1999)ذلك باتباع عدة طرق 

 إجراءات البحث.اختيار باحث مشارك كناقد لكل  .1

 اقتناص األمثلة السالبة وشطبها.  .2
 تبيين قدرة التحليل على البحث عن التفسيرات واختبارها.  .3
 إلى جانب الفصل بين المذكرات الشخصية والتفسيرية. –تقديم مالحظات محايدة تخلو من التحيز  .4

 متابعة خطوات جمع المعلومات والتحليل عن طريق وضع خطة بيانية.  .5

الباحثة على استراتيجيات معينة للتحقق من موثوقية البحث النوعي وهي: الوضوح والتبريرات المنطقية، العناية بدقة التفسير،   وقد استندت
 ,.kitto, et, all)  التأملية ودقة التقييم، قابلية النقل، والتي عبر فيها الباحث عن كل معيار بسؤال يقيم جودة البحث النوعي، أشار لها:

 موضحة كالتالي:  (244 ,2008

 ( يوضح استراتيجيات التحقق من جودة البحث النوعي3جدول )

 األسئلة  المعيار 

 ما أهداف البحث؟ الوضوح •
 ما السؤال البحثي؟

 لَم اختير البحث النوعي لإلجابة عن السؤال؟ التأثيرات المنطقية •
 لَم يعد المنهج النوعي الخيار األفضل للبحث؟

 وثقت إجراءات جمع البيانات بوضوح؟ هل  إجراءات الدقة •
 هل أشكال تحليل البيانات شفافة تماما؟ 

 ما اإلجراءات المتخذة الختيار العينات التي تجيب عن سؤال البحث؟ التمثيل •

 هل تعمقت في مناقشة النتائج وربطها بالنظريات ووصف عالقتها بالنتائج السابقة؟ دقة التفسير  •

 هل الدور الذي قام به الباحث واضحا في البحث؟  التقييم التأملية ودقة  •
 هل ُقيام دور الباحث والمشاركين في البحث بشكل سريع؟ 

 هل ضمن التقييم النقدي لتطبيق نتائج البحث في سياقات مشابهة؟  قابلية التعميم •
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للتحقق من موثوقية البحث، حيث تتم   الصدق التراكمي وإضافة لما سبق من استراتيجيات جودة البحث النوعي، اعتمدت الباحثة على  
ي  مقارنة النتائج الحالية بنتائج األدبيات السابقة، وذلك لمعرفة مدى تباينها أو اتساقها مع البحث الحالي، باإلضافة إلى أن الباحثة ف

قامت بتزويد المشاركين بإجاباتهم بعد االنتهاء من المقابالت جميعها، لمراجعتها والتأكد من أن  ن الحياد والمصداقية  سبيل التأكد م
، حيث بادر بعض المشتركين في تعديل بعض إجاباتهم لضمان المزيد الباحثة لم تتأثر بالتحيز، والتيقن من مطابقتها مع مقاصدهم

 ئلة البحثية.من التوضيح والمصداقية حول األس

 قيود البحث النوعي وحدوده:  -8
 قيود البحث النوعي والتحديات التي واجهتها الباحثة في إعداد البحث وكيف تم التغلب عليها: -

توجد العديد من القيود التي يتعرض لها البحث النوعي وتهدد جودته مقارنة بالبحوث الكمية، وأهمها أن النتائج ال يمكن تعميمها مثلما 
يحدث في البحوث الكمية، فهي بيانات تتعلق بمشاركين لهم خصائص معينة، ولكن يمكننا االستعانة بها في بحث يتعلق بأفراد في سياق 

 مشابه، وظروف مشابهة، وخصائص تشبه خصائص المشتركين في سياق الظاهرة المدروسة. 
تفسيري طبيعي للظاهرة دون تعميم النتائج على المجتمع بأكمله،  وتستخدم البحوث النوعية في معالجة الظاهرة االجتماعية من منظور  

م(، وقد تغلبت الباحثة على ذلك من خالل  2020مثلما يحدث في األبحاث الكمية التي تتعامل مع المجتمع كوحدة ثابتة )الزهراني،  
ميم ممكن في سياق مشابه، وخصائص مشابهة استراتيجيات عديدة سبق ذكرها للتحقق من جودة البحث وموثوقية النتائج، وأن مبدأ التع

 في نفس الظاهرة، وهذا ما أوضحته الدراسات السابقة التي اتفقت معظم نتائجها مع البحث الحالي.
ويعد اختيار البحث النوعي للظاهرة المدروسة أحد القيود التي واجهتها الباحثة من حيث ندرة استخدامه في حقل الصحافة واإلعالم في  

العربي، كما أنه من األبحاث التي لم يتم تدريسها بشكل منهجي مكثف في قسم اإلعالم بجامعة أم القرى، ولكن تغلبت الباحثة العالم  
على هذا القيد من خالل إرشادات المشرفة المتخصصة في البحث النوعي، والدورات التي تقدمها في سبيل اإلثراء الذي نحتاجه بخصوص 

 د/ أمل موسى المولد،الكتب األجنبية المتخصصة في البحث النوعي والتي تم تزويدنا بها من ِقبل المشرفة   البحث النوعي، إضافة إلى
فهذا البحث يعد من التحديات التي واجهتها الباحثة فيما يتعلق باألبحاث النوعية من حيث ندرة استخدامها في موضوع البحث الذي 

العربية، ومع الكثير من القراءات لألدبيات األجنبية وبمساعدة المشرفة وتوجيهاتها استطاعت تدرسه الباحثة في حقل الدراسات اإلعالمية  
الباحثة التغلب على مخاوف استخدام هذا المنهج الذي يخدم ظاهرة البحث بشكل إيجابي وفّعال، مما يجعل البحث مدخال ثرًيا للدراسات 

 تعلق بظاهرة البحث.المستقبلية في مجال أبحاث الصحافة واإلعالم التي ت
( فإن  Gray, 2014وإضافًة إلى ذلك، هناك قيد التحيز الذي يرمي إليه الكثير من الباحثين كنقد موّجه نحو الباحث النوعي، ووفًقا لـ )

وآرائه فيؤثر   مفهوم الذاتية في البحث النوعي يعد محل نقد لدى الكثير من الباحثين الكميين، فهو يعني أن الباحث النوعي يتأثر بخبراته
ذلك على موثوقية النتائج، ولكنه برهن أيضا على وجود الذاتية في البحث الكمي، فالباحث بشكل عام ال يمكن أن يعزل ذاته عن األداة 

لول  البحثية وحين تحليل النتائج، وقد تالفت الباحثة قيد التحيز من خالل االبتعاد عن المقابالت لعدة أيام، وقد ذكر الباحثون عدة ح 
للتغلب على التحيز وتحقيق معيار الثقة في النتائج النوعية، كاستخدام عدة مصادر لجمع البيانات، تعدد األدوات، اختالف توقيت جمع 
البيانات، اختالف السياقات التي تجمع بها البيانات، تغير األشخاص الذين يقومون بجمع البيانات، كما يمكن تعدد المحللين والباحثين 

 م(. 2020ستخدم الباحثون ذات األدوات واإلجراءات المتبعة في تفسير البيانات وتحليلها )الزهراني، بحيث ي
  وللتغلب على ما سبق فقد تم تزويد المشاركين بإجاباتهم بعد االنتهاء من المقابالت جميعها، لمراجعتها والتأكد من أن الباحث لم يتأثر 

مقاصده مع  مطابقتها  من  والتيقن  التوضيح  بالتحيز،  من  المزيد  لضمان  إجاباتهم  بعض  تعديل  في  المشتركين  بعض  بادر  حيث  م، 
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 والمصداقية حول األسئلة البحثية كما ذكرنا أعاله. 

ء  ويعتبر نوع المقابلة المستخدمة في الظروف الحالية، وهي المقابلة )عن بعد( مع معظم المشاركين أحد القيود التي واجهتها الباحثة أثنا
ع المشاركين ودعوتهم للمشاركة، فبرغم الترحيب والدعم للبحث العلمي من ِقبلهم أخذت الباحثة الكثير من الوقت حتى تحصل  التعاطي م

على الموافقة الرسمية والبدء بالمقابلة، فبعض المشاركين غير متوفرين معظم الوقت، البعض اآلخر متردد من ناحية المشكلة البحثية 
اء رأي في منهجية حديثة لم تتضح معالمها بعد كالتسويق الصحفي في الصحافة الرقمية السعودية، فهذه فهو يشعر بالتخوف من إبد

العراقيل صّعبت من إجراء المقابالت بيسر في البدء، لكن مع التعاطي والتفاعل المشترك من ِقبل الباحثة، والتحدث عن المشكلة البحثية 
تعريفي بين الباحثة والمشترك، نشأت األلفة بين الطرفين، وأصبح مجرى المقابلة ميّسرًا ومضموًنا    وأسباب اختيار الباحثة لها، في لقاء شبه

فيما يخص المبحوثين، والجدير بالذكر أن الباحثة واجهت بعض العراقيل المتعلقة باألخالقيات من حيث المقابالت التي تمت عن ُبعد،  
التأكد من االنفعاالت والتعابير التي يستقي من خاللها الباحث مادته، ولكن حاولت   ففيها يتغّيب عنصر التفاعل المباشر الذي يضمن

الباحثة التغلب عليها من خالل التدرب مع المشرفة األكاديمية التي نصحت بالتعاطي مع المشتركين في مجال الظاهرة مما يسمح بإيجاد  
 مساحة ُحرة للنقاش قبل البدء في اإلجابة على المقابلة. 

 د البحث: حدو  -

تناول هذا البحث اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير   الحدود الموضوعية:
 .المهنية واألخالقية

 هـ خالل الفصل الدراسي الثاني. 1443  –م 2022تم تطبيق أداة البحث عام  الحدود الزمنية:

 الرقمية في المملكة العربية السعودية. : الصحافة الحدود المكانية

الصحفيين السعوديين ذكور وإناث من الممارسين في الصحافة الرقمية السعودية والنخب اإلعالمية السعودية العاملين   الحدود البشرية:
 في الصحافة الرقمية السعودية. 

 نتائج البحث ومناقشتها  -

الرقمي احتدمت المنافسة بين المنصات الصحفية في ابتداع طرق حديثة لصناعة  بعد تحول المؤسسات الصحفية للممارسة في االعالم  
المحتوى اإلعالمي وتسويقه بأحدث اآلليات، فتبدلت السياسة اإلخبارية في المؤسسات وتحولت من مجرد ناقلة للمعلومات إلى مسوقة  

التحول من تغيرات على العملية االتصالية بأكملها فقد    م(، ولما أوجده هذا 2014للبضاعة اإلعالمية بأحدث طرائق التسويق )حمادي،  
هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو " تسويق الرسائل اإلعالمية في االعالم الرقمي" ومدى التزامها 

فرها اإلعالم الرقمي لتسويق الرسائل بالمعايير المهنية واألخالقية، والتزام الصحفي بها، كما هدفت إلى الكشف عن المكاسب التي و 
اإلعالمية من وجهة نظر الصحفيين السعوديين، وذلك للتمكن من الكشف عن رؤية الممارسين في الصحافة الرقمية السعودية حول  

سب الذاتية منهجية التسويق للمحتوى الصحفي، ومدى اتساقها مع األخالقيات والقيم الصحفية أو انسالخها، وما إذا كانت كفة المكا
والمهنية في الممارسة الرقمية ترجح لصالح الصحافة والصحفي أم أن هناك عواقب وثغرات وتحديات من وجهة نظرهم، وقد تمت اإلجابة 
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عن أسئلة البحث باستخدام المنهج النوعي والمنهجية الظاهراتية منهًجا للبحث النوعي، وتفرعت من نتائج التحليل ثيمات أساسية تندرج 
السؤال البحثي األول " ما اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق الضوابط المهنية   تحت

الصحافة   القيمية( كما تفرعت من ثيمة  للرقمنة، واالعتبارات  التحول الصحفي  أبرز مخرجات  الرقمية،  واألخالقية؟" وهي: )الصحافة 
وهي:) الوضع الراهن، الوعي بركائز المهنة(، بينما تفرعت من ثيمة مخرجات التحول الصحفي للرقمنة ثيمات فرعية    الرقمية ثيمات فرعية

ن  تضمنت: )العالمة التجارية للرسالة اإلعالمية، التحديات والعوائق(، ولإلجابة عن السؤال الثاني: " ما مدى استفادة الصحفيين السعوديي
ي تسويق الرسالة اإلعالمية؟" توصلت نتائج الترميز والتحليل إلى ثيمتين أساسيتين تتعلق بموضوع المنفعة من أدوات االعالم الرقمي ف

للرسالة   الذاتية والمهنية، ورؤى منهجية تسويقية  الرسائل اإلعالمية وهي: )المكاسب  الرقمي في تسويق  أدوات اإلعالم  جراء توظيف 
 ية،(، كما هو موضح في الشكل التالي: اإلعالمية وفق المعايير المهنية واألخالق

 ( ثيمات تحليل البيانات. 5شكل )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتليل نتائج الدراسة  
 ومناقشتها 

ن   -2 ما مدى استفادة الصحفيي 

ي 
ن من أدوات اإلعالم الرقمي فن السعوديي 

 تسويق الرسالة اإلعالمية 

ن نحو  -1 ن السعوديي  ما اتجاهات الصحفيي 

ي اإلعالم الرقمي وفق تسويق 
الرسالة اإلعالمية فن

 المعايي  المهنية واألخالقية

رؤى منهجية تسويقية للرسالة اإلعالمية  

 وفق المعايي  المهنية واألخالقية 
المكاسب الذاتية  

 والمهنية

أبرز مخرجات التحول  

ي للرقمنة 
 الصحفن

 االعتبارات القيمية 

 الصحافة الرقمية

العالمة لتجارية  

 للرسالة اإلعالمية 

 التحديات والعوائق 

الوعي بركائز  

 المهنة
 الوضع الراهن
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نتائج تحليل السؤال األول: ما اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير المهنية 
 واألخالقية؟

( للتعرف على أسئلة المقابلة التي تم توجيهها للمشتركين 2وللمزيد من التفاصيل حول أسئلة المقابلة الرجاء االّطالع على ملحق رقم )
 وتحليل البيانات على أساسها.

بركائز المهنة( وفيما يلي تحلياًل لها وفًقا  الوعي    –شملت الثيمة المتعلقة بالصحافة الرقمية عدة عناوين فرعية وهي: )الوضع الراهن  
 الستجابات الصحفيين المشاركين:

 الصحافة الرقمية  .1

 الوضع الراهن:  1/1

ركزت المقابالت على معرفة اتجاهات الصحفيين نحو الصحافة الرقمية ومستواها الحالي في المملكة العربية السعودية من حيث المهنية 
التي ن القائم باالتصال في عملية والتشريعات، والتطورات  يتبناها  المهنية واألخالقية وهل  المعايير  التركيز على  فيها من خالل  شأت 

ة  التسويق للمحتوى أم ال؟ ونظًرا لما تمر به الصحافة اليوم من انتقاالت نوعية في الممارسة والتطبيق فقد ركزت أسئلة المقابلة على رؤي
دية اليوم من واقع ممارستهم اليومية وتواجدهم في المشهد الرقمي الصحفي، وقد تباينت اآلراء  المشاركين نحو الصحافة الرقمية السعو 

الصحافة الرقمية في السعودية حاليا صحافة  أن    سابقا  جريدة الرياضوهي صحفية في    الصحفية عبير االبراهيمبهذا الخصوص، فترى  
حيث وضحت ذلك بأن اإلعالم لإلعالم الرقمي بأنه " سيد الموقف"  "متسيدة على عرش اإلعالم السعودي بجميع أنواعه، وأشارت  

الرقمي إعالم مسيطر، أصبح اإلعالم التقليدي يسير وفق آلياته، وهذا ليس محصورا على إعالم المملكة العربية السعودية، بل في جميع  
 ة ممارسة للصحافة الرقمية في عدة صحف رقميةوهي صحفي  الصحفية وكاتبة الرأي أستاذة سمية مؤذنةدول العالم، تؤيدها في الرأي  

أن الصحافة الرقمية  وتؤكد أن الصحافة الرقمية اليوم أنفع وأكثر جدوى وتأثير من االعالم التقليدي، فمن وجهة نظرها "  كاليمامة والوطن
ائص والتأثير، بالرغم من الحنين تجاوزت مرحلة مقارنتها بأي وسيلة تقليدية، وال ينبغي مقارنتها بالصحافة الورقية من حيث الخص

 للصحافة الورقية إال أن للصحافة الرقمية اليوم سلطة لها جدواها بالنسبة للصحفي والمؤسسات الصحفية والجمهور أيضا". 

في ويعتبر أن الصحافة الرقمية  مؤسس صحافة الموبايل في المملكة العربية السعودية األستاذ مبارك الدجين  ويخالف هذان الرأيان  
ولم تتجه بالمعنى المهني إلى فهي تتعامل حتى اآلن بأساليب إخبارية تقليدية، "  "دون المستوى المأمول منها"المملكة حتى اآلن تعتبر  

 صناعة المحتوى الصحفي وتسويقه بشكل محترف". 

، ويعتبر  يفة صراحة االلكترونيةصحصحفي ممارس في الصحافة الرقمية السعودية في    الصحفي عبد هللا آل قريعويتفق معه في الرأي  
السعودية   الرقمية  "المستوى الصحفي للصحافة  المتوسط  المستوى في  تدني   "دون  أهمها:  لعدة أسباب من وجهة نظره  ويرجع ذلك 

كما المضمون في التنوع واألساليب، وأسند ذلك إلى إشكاليات التطور التكنولوجي التي ساهمت في تدني مصداقية المحتوى، والدقة،  
وقد جاءت أوضح أن تدني المستوى العام للصحافة الرقمية السعودية عائد على ضعف الخبرة من ناحية الصحفيين، وتدني مهاراتهم.  

م( بأن هناك صعوبة لوضع معيار للدقة والمصداقية لألخبار المنشورة في 2021دراسة )حراز وونس،    هذه النتيجة موافقة لما ذكرته
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 ك بسبب تحديات البيئة الرقمية.  اإلعالم الرقمي، وذل

أن الصحافة كمهنة ال تموت وال تندثر وأن واقع اليوم من    د/ عبد العزيز اليوسف  الباحث في الصحافة والنشر االلكترونيكما يعتبر  
بار واعتمادها  وجهة نظره ال يتسع لهذا النوع من الصحافة، ويرجع السبب في رأيه لهيمنة منصات التواصل االجتماعي في تغطية األخ

 من قبل المتلقي، ويضيف بأن الصحافة قد تختل وتختلف، لكنها مهنة قائمة بمعايير معروفة.

وقد أظهرت نتائج التحليل أن غالبية المشاركين لهم الرأي الذي يعتبر أن الصحافة الرقمية في السعودية لم تزل دون المأمول منها من 
غالبيتهم أن أهم األسباب التي أوجدت هذا الخلل في الصحافة الرقمية السعودية هو اضطرار  الناحية المهنية وفي مضامينها، وأوضح  

الممارسين لمواكبة السرعة مما أضعف مصداقية وجودة المادة، باإلضافة إلى ضعف الخبرة في التعامل مع أدوات اإلعالم الرقمي. 
التي استهدفت معرفة تأثير اإلعالم الجديد على الصحفيين والتحديات م( في دراسته  2021وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره )الزهراني،  

التي يواجهونها، والتي توصلت إلى أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تأثير التحديات التقنية على الصحفيين وأدائهم 
لى صحافة المعلومات بشكل سريع، باإلضافة إلى المهني في اإلعالم الجديد بسبب التكنولوجيا وتحول الصحافة من صحافة الخبر إ

صعوبة مالحقة تطورات اإلعالم الرقمي واحتالل المواقع اإللكترونية المركز األول في السبق الصحفي مما أضعف أدائهم المهني في 
 البيئة الرقمية.  

لصحافة الرقمية، فالكثير من الممارسين أن للتخصص دورا هاما في عدم نجاح ا   الجزيرةصحفي في    الصحفي عبده األسمري كما أضاف  
يعج الوسط اإلعالمي  "    األسمري ال يملكون الدراية الكافية بالمجال مما يؤثر في عملية اإلنتاج بخصوص المحتوى الصحفي، ونقاًل عن  

ط استراتيجية لالتجاه  اليوم بمن ال دراية له وال عالقة باإلعالم، فوضى المسميات تكتسح الصحافة الرقمية، ال بد أن يتم وضع خط
الخبرة وأيضا وضع برامج تدريبية للمنتسبين لهذا  الرقمي السعودي الى مدارات االحترافية من خالل االستعانة بأصحاب  باإلعالم 

 ".  القطاع

مجاالت م( حول ضرورة رفع كفاءة المنتجات األكاديمية في جميع  2021اتفقت هذه النتيجة مع ما أوصت به دراسة )الزهراني،  و
ومواجهة التحديات التي تعترض الصحفيين أثناء عملهم الصحفي في اإلعالم   العمل الصحفي لمواكبة التغيرات االتصالية المعاصرة

 الجديد. 

واستجابات  السابقة  األدبيات  معطيات  خالل  من  السعودية  الرقمية  للصحافة  الحالي  الوضع  الباحثة  تستشرف  سبق  ما  وعلى ضوء 
يعبر المناخ العام للصحافة الرقمية السعودية في بداياته وما دون المستوى المنتظر في األداء والتطبيق، ويعود ذلك    المبحوثين، حيث

في نظر الباحثة إلى نقص الكوادر الصحفية الخبيرة في التعاطي مع التقنية ومتطلبات اإلبداع في إنتاج الرسالة اإلعالمية، إضافة إلى  
في مهنة الصحافة مما شّكل تهديًدا على المضمون اإلعالمي ومعاييره المهنية والقيمية كالمصداقية والدقة    تداخل العديد من األشخاص
 والتأكد من صحة المصدر. 
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 الوعي بركائز المهنة:  1/2

إلى ذلك  ويعود  الصحفي،  العمل  في  المهنية  والمبادئ  االلتزامات  المشاركين حول  بين  الوعي  نسبة  تختلف  الحال  اختالف   بطبيعة 
خصائصهم، وطبيعتهم، والبيئات التي يعملون بها وسياساتها التحريرية، كما يعود لمرجعية كل صحفي في تعامله والتي تختلف من  
شخص آلخر ألسباب عديدة، فركائز العمل الصحفي اليوم قابلة للتراخي من جهة الصحفيين، نظًرا لبيئة العمل الرقمي التي ترتخي فيها 

المشددة في مهنة الصحافة التقليدية، فاألمر يعود االن للحكم الذاتي وللمسؤولية االجتماعية التي يتمتع بها الممارس، بعض الضوابط  
على الرغم من وجود القوانين الرقمية الرادعة إال أن الثغرات في صحافة اليوم كثيرة والتملص من التشريعات وارد في العالم الرقمي،  

الصح يذكر  الخصوص  حسب وبهذا  تختلف  المهنية  المعايير  بأن  السعودية  عكاظ  صحيفة  تحرير  رئيس  نائب  الجحدلي  هاشم  في 
المجتمعات، ولكن هناك توافق نسبي على بعض منها في المجتمعات، مثل الضرر العام، وانتهاك حرمة األشخاص، ويضيف " ومن 

تها أنها جديدة والميزة الوحيدة فيها أنها جديدة، المادة األخرى وجهة نظري أرى أن هذه المعايير تختلف من مادة إلى أخرى، مادة أهمي
ملتبسة في   أو  لحقيقة غائبة  أهميتها في توضيح  أخرى تجد  المجتمع، مادة  في  األهمية وأنها تصحح مفاهيم ما  أو معاييرها  ميزتها 

وبالتالي ميزتها أنها كتبت بطريقة مميزة بينما قد  المجتمع، مادة أخرى طريقة كتابتها والتعبير عنها مكتوبة بطريقة تختلف عن السائد  
يكون الحدث عاديا، هناك مادة أخرى تتميز بقدرتها على توضيح رؤية مجتمعية أو رؤية سياسية أو توضيح موقف غامض، فكل مادة 

 ف من موقف آلخر".تختلف في دقتها ولكني أرى أن المصداقية يجب أن تكون أوال ألي صحفي بعد ذلك كل األمور سواسية وتختل

( التي تؤكد أن التحول الرقمي ال يلغي بالضرورة القيم الصحفية الراسخة،  papanageno, 2020تتفق هذه النتيجة مع دراسة )
 حيث يستمر الصحفيون في ممارساتهم من حيث المعايير المؤسسية التي تنادي بها المؤسسة. 

كأول    صحيفة أنباء الباحة اإللكترونيةمن المواقع الرقمية اإلخبارية مثل    صحفي ومؤسس للعديدالصحفي فواز المالحي  ومن جهته  
موقع إخباري ينطلق من الباحة، يعتقد أن الشفافية في المحتوى الصحفي موجودة في معايير الصحفيين لكنها ليست مفعلة، كما أعرب 

هناك معايير يجب أن يلتزم بها أي صحفي، لكن هناك "    عن رأيه في التزام الصحفيين ووعيهم بمعايير المهنة قائاًل   مبارك الدجين
المادة، ربما الضعف وأشياء أخرى ترتبط بثقافة الصحفي ونشأته   مواقف يتعرض لها الصحفي للتنازل ربما التطلع للشهرة، ربما 

 االجتماعية وصفاته الذاتية واألخالقية".

وصانعة محتوى في الصحافة الرقمية في أن هناك أمور  هة حكوميةجصحفية في  الدجين، الصحفية خلود الدخيل وتصادق على رأي
قد يتنازل من أجلها الصحفي كالرغبة في الشهرة، والصيت، ومن وجهة نظرها بأنه ال ينبغي أن يتخلى أي صحفي عن التزاماته تجاه 

 المهنة، وأن من يفعلها غير جدير بالثقة.

ي العمل الصحفي بالصحفي نفسه، ومسؤوليته تجاه ذاته ومهنته، وطبيعة المناخ العام حوله،  ويرتبط الوعي بااللتزامات المهنية الراسخة ف
الصحفي عبد وهذا ما أكده غالبية المشاركين أثناء سؤالهم عن المواقف التي قد يتنازل بسببها الصحفي عن أحد المعايير المهنية ويذكر  

دا حين يتعلق األمر بالصحافة بشكل خاص، نظرا لما يتعرض له الصحفي أن التحدث عن المعايير المهنية صعب جاليوسف    العزيز
من ضغوط تحتم عليه جلب اإلثارة والسبق، فمن وجهة نظره أن هناك مساحة للتنازل عن "المعايير المشددة "ينبغي أن تتواجد لتحقيق  

حرية الصحفي من عدمها هي ما قد تحدد أحيانا السبق للمحتوى، ووصفه بأنه مطلب مهم اليوم، وعلى نحو دقيق ترى سمية مؤذنة أن 
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االلتزام بالمعايير المهنية، وتضيف بأن اختالف الغايات من صحفي إلى آخر هو من يحدد ما إذا كان الصحفي سيتنازل أم سيتمسك 
ام بالمعايير المهنية بالركائز المهنية، وهذا ما صرحت به أغلب استجابات المشتركين بهذا الخصوص، حيث كانت المرجعية في االلتز 

 عائدة لطبيعة الصحفي وأهدافه وطبيعته وطبيعة المؤسسة التي يستظل تحتها. 

أنه ال يفترض أن يكون هناك انتقاء بخصوص المعايير المهنية، وتؤيد المشاركين في أن    عبير االبراهيممن جهتها أكدت المشاركة  
م المواقف للتخلي عن معاييرهم كصحفيين، وأن اإلشكالية في نظرها بأن بعض هناك عينة ال يستهان بها في الساحة اإلعالمية تدفعه

"هذا ال ينفي وجود إعالميين نزيهين يحترمون المهنة والرسالة الصحفيين يبتكرون هذه المواقف كمبرر للتنازل، كما أردفت قائلة:  
 ير المهنية". اإلعالمية، وبشكل عام ال يفترض أن يكون هناك أي مبرر للتنازل عن المعاي

)إبراهيم،    دراسة  مع  المهنة  بركائز  الوعي  الصحفيين حول  نتائج  القائمين 2020تتفق  غالبية  التزام  نتائجها  في  أكدت  التي  م( 
األمر الذي يؤكد ويدعم وعي المشتركين   باالتصال في المواقع االلكترونية محل الدراسة بأخالق المهنة وتطبيقها خالل النشر الرقمي، 

بط المهنية في الصحافة الرقمية، ومن وجهة نظر الباحثة يمكن أن يعود مبرر هذه النتيجة إلى خواص المشتركين من ناحية بالضوا
بداياتهم المهنية في الصحافة المطبوعة ومعاصرة المخضرمين ومن ثم انتقالهم للصحافة الرقمية والتعامل مع منهجياتها دون اإلخالل  

لممارس للصحافة المطبوعة يدرك مدى ضرورة االلتزام بأخالقيات المهنة باإلضافة إلى عقوبة اإلخالل بواحد  بمواثيق المهنة، فالصحفي ا 
منها، األمر الذي يكُبر معه أينما حّل وارتحل في عمله الصحفي الذي ال يخرج عن ركائز األخالقيات في ظل تراجع تطبيقها وتراخي 

 ة . المؤسسات الصحفية عنها في المنصات الرقمي

  تضمنت الثيمة المتعلقة بالتحول الرقمي للصحافة السعودية عدًدا من الثيمات الفرعية التي شملت: العالمة التجارية للرسالة اإلعالمية،
 تحديات تعيق تسويق الرسالة اإلعالمية، وفيما يلي تحلياًل لها وفًقا ألراء المشتركين: -

 السعودية: أبرز مخرجات التحول الرقمي للصحافة  .2

 العالمة التجارية للرسالة اإلعالمية:  2/1

ترتب على تحول الصحافة السعودية للمنصات الرقمية كما ذكرنا سابقا، تغيرات في المسميات والعملية اإلعالمية بأكملها، وتعتبر ظاهرة  
" صنع البضاعة الصحفية، باإلضافة إلى ترويجها للمستهلك، والحفاظ على هوية العالمة التجارية بشكل يحظى برواجه المتواصل لدى  

التحول الرقمي للصحافة واإلعالم، وقد تجلت في استجابات المستهلك والشر  كات اإلعالمية" أحد االستراتيجيات الحديثة التي أنتجها 
مؤسس صحافة الموبايل في   مبارك الدجينالمشتركين بعض من هذه االستراتيجيات ال سيما المختصين في المنصات الرقمية، ويذكر 

قمي فإننا نتحدث عن منصات وهي بحد ذاتها ترويج وتسويق للمادة إضافة إلى المشاهير، عندما نتحدث عن االعالم الر   "السعودية
يمكن أن يوظف االعالم الرقمي هذه المنهجية في صالحه من خالل الرسالة الجيدة التي تستهدف الجمهور المعني بوسيلته، يحدد  

 شخصيات المهتمة في نفس المحتوى الذي يرسل".المنطقة الجغرافية، يحدد أصحاب االهتمام، أيضا التسويق عن طريق ال

تضيف أن مصطلح التسويق في الصحافة يعبر عن عالقة بين المؤسسة والمتلقي وأن الرسالة اإلعالمية هي   الصحفية عبير االبراهيم
هداف، وتؤكد ما قاله  أساس لهذه العالقة، وتعتبر التسويق في بعض األحيان هو محاولة استثمارية تستهدف المتلقي، مع اختالف األ
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حول مقومات العالمة التجارية للرسائل اإلعالمية من حيث وجوب تركزها على "المنتج" والذي عبرت عنه كبديل لمصطلح    الدجين
وأوضحت أن االهتمام بإعداد الصحفي   " تسويق المنتج"المحتوى، أيضا وجوب االهتمام بطريقة إيصال الفكرة والذي استبدلته بمصطلح  

 ا وثقافيا ومهنيا إلى جانب ما سبق يساهم في نجاح العالمة التجارية للرسالة اإلعالمية. فكري

بحكم تخصصه في اإلعالم الرقمي وخبرته   المالحيوتأكيدا على منهجية التسويق الصحفي كأحد مخرجات التحول الرقمي للصحافة يقول  
العالمة التجارية للرسائل اإلعالمية ليست بالمحتوى فحسب، بل من في مجال الصحافة الرقمية: أن االستراتيجيات المؤثرة بخصوص  

بذلك   ويقصد  المنافسة  البيضاءخالل  الدعاية  والتسويق "  المتوقع صناعته،  للمحتوى  التسويق  الغربي، وهي  اإلعالم  يعتمدها  التي   "
تتكرر مصطلحات المشتركين  استجابات  في  ونالحظ  المتلقي،  تطلعات  تحتوي  التي  التسويق، مثل  للمنصات  الترويج،  الصناعة،   "

وكل هذه التحديثات طالت حتى الصحفيين في ممارساتهم الصحفية في الصحافة الرقمية، األمر الذي أكسب الصحفيين مهنة   المنتج.."
التجارية للرسالة  بأن متطلبات إنجاح العالمة    آل قريعالمسوق إلى جانب مهنته التقليدية كقائم باالتصال، أو حارس بوابة، كما يشير  

اإلعالمية تعتمد على مواكبة الصحفي للتطورات في اإلعالم الرقمي والتعرف على أدواته مما ينعكس إيجابا على تنمية مهاراته التسويقية 
  رأيها في هذا الخصوص حيث توضح أن التسويق ليس   وللصحفية سمية مؤذنة في نجاح تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي،  

حديث عهد على األفراد، فنحن منذ خلقنا نسوق ألنفسنا بطريقة ما، كما أنه ليس حديث عهد في مجال الصحافة، وأن التسويق كسلوك 
تتفق هذه موجود من قديم العهد، ربما االختالف فقط في المسميات، وأن طريقتنا في التسويق تجعلنا فريدين ولنا بصمتنا المختلفة.  

( في أن العالمة التجارية تجعل الصحفيين مميزين عن غيرهم من حيث العالمة التجارية Lopez, et al., 2020النتيجة مع دراسة )
 التي يروجونها عن أنفسهم ومنصاتهم الصحفية.

نحن كجهة ال نسوق أن هناك أي اضطرار لمنهجية العالمة التجارية أو تسويق الرسالة، وتضيف "    الصحفية خلود الدخيلوال تجد  
خبر بل قوة الجهة نفسها فالجهة التي تفرض نفسها على قوة الخبر، كجريدة عكاظ هي جريدة قوية تفرض نفسها على القارئ  لل

 ليتابعها ويهتم فيها، جريدة الرياض مثال جريدة الجزيرة، فاسم الجهة هي التي تفرض نفسها ال تحتاج الى تسويق". 

ويعتبر أن الرسالة اإلعالمية الصادقة والمؤثرة ستجد طريقها للمتلقي دون    عكاظ  صحفي في  فهد العتيبي  الصحفييؤيدها في الرأي  
 الحاجة لتسويقها وللعالمة التجارية التي تمنحها السمعة.

 وعلى ضوء النتائج المتعلقة بالعالمة التجارية للرسالة اإلعالمية، تعتقد الباحثة بفاعلية الصحافة الرقمية كوعاء مرن للتسويق للمنتج 
لصحفي واإلعالمي، حيث يمكن استغالل كافة اإلمكانيات التقنية وإمكانات البيئة الرقمية للنهوض بالرسائل اإلعالمية وترويجها بأنسب ا

 الطرق التي تتماشى مع اهتمامات المستهلك للمواد الصحفية والمستهدف من عملية االتصال ككل.

 التحديات والعوائق:  2/2

أن التحول الرقمي للصحافة سالح ذو حدين، فبطبيعة الحال يعتبر مجال الصحافة مجال محفوف بالمخاطر ذكر العديد من المشاركين  
  الصحفي عبده األسمري سواء فيما يتعلق بالضوابط والقيم، أو فيما يتعلق باألداء وسمعة المضمون الذي يقدم، وفي هذا السياق يذكر  

ى المهنة مثل بعض مشاهير التواصل االجتماعي، ومن يطلق على نفسه إعالمي أن اإلعالم الرقمي ينضح بالكثير من الدخالء عل
لمجرد االنضمام لمجموعة إعالمية، كما ذكر أن استقطاب بعض الجهات للمتطوعين في العمل الصحفي في اإلعالم الرقمي يعد أحد  
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 عوائق نجاح الصحافة الرقمية.  

أن هناك تحديات تتعلق بمعرفة من هو جمهورك، حتى يتم تحديد استراتيجيات  ليوسف اومن التحديات المتعلقة بالصحافة الرقمية يذكر 
التسويق للرسائل الموجهة له، كما أن هناك تحديات تتعلق بالمحرر نفسه وثقافته ومدى معرفته لمنهجية التسويق وإلمامه بطرائق تسويق 

 في القضايا المطروحة والجمهور المستهدف. الرسائل اإلعالمية، أيًضا هناك تحديات تتعلق بالوسيلة ومدى تخصصها 

بأن هناك تحديات تتعلق بتقديم المادة اإلعالمية، حيث ال يقتصر األمر على المؤسسات اإلعالمية  ويردف قائاًل "  الجحدليويؤيده  
دم التزامهم  فحسب، هناك منافسين من مشاهير التواصل االجتماعي ممن لديهم طرق جاذبة للتسويق، كما توفر لهم حريتهم وع

 بالضوابط المهنية طرق كثيرة ومتاحة لتسويق الرسائل ال تتوفر للصحفي الملتزم". 

أن من التحديات التي واجهت الصحفي في الصحافة الرقمية هي سرعته في إعداد العمل والتي تعتبر أحد المميزات   المالحيويشير  
أنا كصحفي متنقل بين الصحافة الورقية إلى الرقمية فقدت الكثير مثل "  ولكنها أضرت بالحبكة الصحفية، واألداء المميز، ويقول:  

عامل التأثير على الجمهور، فالسرعة وتكرار المواد والسبق المتسارع أدى إلى خلق منافسين شرسين ليسوا شرفاء في المهنة مما  
 خصية للصحفي" أدى إلى ضعف تأثير الصحفي حتى على مجتمعه، ضعفت القيمة المهنية االجتماعية والش

المباهاة بعدد القراءات مكسب وهمي ال ينم عن الجودة لكنه حال الصحافة الرقمية اليوم    العتيبيكما يؤكد   ويعتبر من مقاييس أن 
( أن مصداقية الشبكات االجتماعية اليوم أصبحت من خالل عدد المتابعات al Dhiabi, 2017دراسة ). تتفق هذه النتيجة مع  الجودة

 .وأن وسائل التواصل االجتماعي تؤثر في محتواها على مضامين ومعايير الصحافة التقليدية، توى وليس المح

واتفقت آراء المشاركين في موضوع التحديات في الممارسة الصحفية الرقمية بأن ميزة السرعة والوصول والسبق المتسارع أحدثت الكثير  
الرسالة، ضعف المصداقية بسبب مواكبة المنابر الصحفية األخرى ومنافستها،  من التحديات التي تواجه الصحفي وأهمها: تدني مستوى 

. وتتفق عدم الدقة، الخلل في األداء وضعف خبرة الصحفيين بخصوص استخدام أدوات اإلعالم الرقمي في تسويق الرسالة اإلعالمية
صحفي للصحافة الرقمية تتمثل في مهاراته المحدودة، م( أن هناك تحديات تتعلق بدخول ال2018هذه النتيجة مع ما ذكره )أبو غزالة،  

 وعدم تلقيه التدريب الكافي. 

وعلى غرار المبحوثين تعتقد الباحثة بوجود تحديات مهنية وأخالقية تطال الصحفيين أثناء ممارستهم العمل الصحفي الرقمي، وأن هناك 
اظ على المعايير المهنية واألخالقية في طور االلتحاق بالسلوكيات الحديثة ازدواًجا ملحوًظا ما بين تحدي مواكبة البيئة الرقمية وبين الحف

في العمل الصحفي ومن أجل االرتقاء به وفًقا لسياسات البيئة الرقمية ومتطلباتها، ويعود تخّوف الصحفيين المشاركين من هذه التحديات 
ايير تنتفي مع المعروف وبأدوات وطرائق غير معهودة كما  إلى وجود عينة منافسة لها في العمل الصحفي الرقمي بخواص أخرى ومع

 ذكرت الدراسة التي ُذكرت أعاله. 
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  وفيما يلي ثيمة االعتبارات القيمية والتي انبثق منها عنوان فرعي واحد وهو: )أولويات القيم المتبنااة في تسويق الرسالة اإلعالمية(، 
 تالي: وتحلله الباحثة على ضوء استجابات الصحفيين كال 

 االعتبارات القيمية:  .3

 أولويات القيم المتبناة في تسويق الرسالة اإلعالمية:  3/1

ذكر المشاركين في استجاباتهم للتساؤالت المتعلقة بالقيم واألخالقيات في المجال الصحفي بشكل عام وفي الصحافة الرقمية بشكل خاص 
بأن   سمية مؤذنة   الصحفيةسية تتعلق بالرسائل اإلعالمية وتسويقها، وتصرح  عدة قيم يتبناها كل منهم بطريقة وأخرى، وأن هناك قيم أسا

األخالقيات أوال، المبادئ السليمة التي ال ترضخ ألي مؤثر ما تتعامل به من قيم في حياتها يجري على تعاملها في الصحافة، وتقول"  
 عدم االقتناع".   خارجي، الصدق في العملية اإلعالمية بأكملها، عدم الرضوخ للضغوط في حال

لها، من دقة، وشمول، والحالية،    ويضيف بما تتضمنه من عناصر موضحة  المصداقية  تأتي  أولوياتي  في   " قريع:  آل  الصحفي 
 واآلنية".

اليوسف أن "لمهنة الصحافة أولويات يجب أال يفلتها الممارس الصحفي، فمن المعروف أن هناك محددات للسياسة  من جهته يؤكد  
  اليوسف ويسرد    التحريرية في أي وسيلة، ومن أهمها االلتزام األخالقي الذي يؤدي إلى ضبط العملية اإلعالمية بشكل مهني وموثوق"

أهم االلتزامات األخالقية في العملية اإلعالمية التي يجب على الممارس تبّنيها: الموثوقية أوال، ويعني بها مصدر الخبر، المصداقية  
ن يكون الخبر حقيقيا غير مفبركا، الحيادية ثالثا، وتعني أال يميل الكاتب أو " صانع الخبر" بل يجب أن يلتزم الحياد فهو ثانيا، وتعني أ

  مجرد ناقل.

م( إلى أن عينة الدراسة لديهم معاييرهم المتكاملة في عملية اختيار األخبار  2015)زيدان ورسن،  تتفق النتائج السابقة مع ما ذكره
 % من إجمالي عينة البحث.  39,1جاءت الدقة في أولويات القيم اإلخبارية بنسبة حيث 

أن على الصحفي الرقمي صنع معاييره األخالقية في دائرته الرقمية بشكل يحقق اإليجابية له وللمادة، وكقيم مطلقة    الجحدليويؤكد   
 ة.وضع المصداقية والدقة في أولويات القيم األساسية للرسائل اإلعالمي

 ومن خالل استجابات المشتركين نجد أن المصداقية والشفافية والدقة تعتبر من أولويات القيم المتبناة لديهم في العملية اإلعالمية بشكل 
كامل، وتعد القيم السابقة أحد ركائز العمل الصحفي ووجودها في مصاّف األولويات لدى الصحفيين المشاركين ينّم عن مستوى رفيع في 

يات التي تكاد تنعدم أثناء الممارسات الصحفية الرقمية اليوم، كما تعتقد الباحثة أن منهجية التسويق الصحفي ال تختلف عن  األخالق
التسويق في أي مجال آخر والذي ال يحقق المنشود بدون قيم ينطلق منها وتنعكس في القائمين على تسويق المنتج، والمستهلك اليوم 

 والسمين ويتجه للرسالة التي تخدم احتياجاته بشكل راٍق وسوّي بال خداع وازدواج.مستهلك َفِطن، يدرك الغث 
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 نتائج تحليل السؤال الثاني: ما مدى استفادة الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي للتسويق للرسالة اإلعالمية؟ 

المهنية والذاتي المكاسب  الثاني ثيمة  البحثي  السؤال  البحث جّراء استخدامهم ألدوات يتضمن تحليل نتائج  السعوديين في  ة للصحفيين 
اإلعالم الرقمي، كما اشتمل على ثيمة بعنوان رؤى منهجية تسويقية للرسائل اإلعالمية وفق الضوابط واألخالقيات، وقد قدمها المبحوثين 

 ليل االستجابات:لتسويق الرسالة اإلعالمية بما يضمن التزامها بمعايير مهنية وأخالقية، وفيما يلي تح

 أوال/ المكاسب الذاتية والمهنية 

 ثانيا/ رؤى منهجية تسويقية للرسائل اإلعالمية وفق الضوابط واألخالقيات. 

 المكاسب الذاتية والمهنية:  .1

قمية من يعتبر اإلعالم الرقمي بالنسبة للصحفيين منصة رائدة لتفعيل إمكاناتهم وقدراتهم من خالل أدواته وخصائصه، ولدى البيئة الر 
المميزات ما ينهض بالعمل الصحفي ومضامينه واألداء المهني من خالل التفاعل المباشر، والفورية والسبق والذكاء االصطناعي واإلبداع 
لهم  الرقمي  اإلعالم  أضافه  ما  بخصوص  الصحفيين  لدى  اتفاقا  هناك  أن  بدا  وقد  الجغرافية،  الحدود  وتجاوز  المضمون  في عرض 

" أن إنتاجها اإلعالمي يسبح في ملكوت اإلعالم الرقمي، وأنها تلمس تأثيره،    عبير االبراهيم الصعيد الشخصي تقول  كممارسين. وعلى  
كما تضيف أن اإلعالم الرقمي أكسبني القدرة على تتبع القضايا التي تثير   وتكتسب من هذا التأثير المتعة واالقتراب من الجمهور"

ءة نبض الشارع، وهذا مكسب ألي إعالمي ليلتقط الفكرة ويطورها من خالل اإلعالم الرقمي، كما  الناس، كما وفر لي القدرة على قرا
أوضحت أن الوصول للجهات الرسمية والمسؤولين من خالل صفحاتهم الشخصية أهم منافع اإلعالم الرقمي التي يمكن من خاللها 

ي اليوم لم يستقي من منفعة اإلعالم الرقمي، فالعالم أصبح عالم " ال يوجد إعالماستقاء األنباء من الشخصية ذاتها بيسر، وتضيف  
كما تشير إلى    صغير في غرفة واحدة، باستطاعة اإلعالمي أن يمد يده ويلتقط ما يشاء، وما يحتاجه من أدوات يتطور من خاللها"

تتفق نتيجة تأثير اإلعالم الرقمي  يطرحها.  للمواضيع التي    " الهاشتاق"أن الصحفي اليوم بإمكانه التحقق من تأثير رسالته من خالل  
( التي أكدت فائدة  Rivers, 2014) على الصحفيين السعوديين واإلضافات التي أضافها لهم وفًقا لتصريحات المبحوثين مع دراسة

ة، وشملت الدوافع تويتر بخصوص األهداف الصحفية والمهنية، وارتباطه بتحقيق الدوافع االقتصادية التي تتعلق بالمؤسسات اإلخباري
االقتصادية العالمات التجارية )الترويج( كجذب والء المستهلك للمنتج، واإلعالن عن المنتجات اإلخبارية القديمة، وقد أدرك العديد 

إدراك فائدة  تويتر االقتصادية والتي تعتبر حساسة بسبب شكوكهم األولية وتقبلوها فقط بمجرد  أواًل  المراسلين األكبر سنًا  هم من 
 لمهنيتها في العمل الصحفي. 

"أن التفاعلية في اإلعالم الرقمي أهم المكاسب الذاتية والمهنية، فهي خلقت األصداء الفورية تجاه ما نكتبه    سمية مؤذنةوذكرت  
مستوى  ونسوق له وننشره، وأضافت: أن التجاوب بين الصحفي والجمهور خلق روابط جيدة يشعر من خاللها المتلقي أنه في نفس 

الصحفي، على خالف الصحافة التقليدية التي وصفتها بأنها تجعل من الصحفي يبدو وكأنه " على عرش" بينما يبدو المتلقي في 
كأحد وأهم المكاسب التي يربحها البعض من خالل اإلعالم الرقمي،    النجومية"كما ذكرت "    مرتبة أدنى، مما يجعل التواصل مفقود،

ويتفق رأي الصحفية سمية مؤذنة حول المكاسب صل بنجاح بصرف النظر عن هوية الشخص واستحقاقه.  وهو ما يجعل الرسالة ت
( والتي تشير إلى أن العالمة التجارية لها  Molino, et al., 2018المهنية والذاتية التي أضافها اإلعالم الرقمي لها مع دراسة )
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ة من خالل تويتر، وهذا ما تؤيده المشاركة سابقا أن من المنافع الشخصية تأثير مفيد على الصحفي في بناء هويته الشخصية والمهني
 للصحفي في المنصات الرقمية هي نجوميته. 

الدجين " أضاف لي االعالم الرقمي أنه عندما تطور بمعنى تطورت تقنيات االتصال كان ذلك شيئا ملهما لي وجعلني ومن جهته يذكر  
تجربة الصحافة المطبوعة والتلفزيون ثم اتجهت لإلعالم الرقمي، فقد تبنيت صحافة الموبايل أفكر في تطوير مهاراتي ألني مررت ب

م وهو اإلنتاج اإلعالمي عبر الهواتف الذكية، أقمت العديد 2016في المملكة العربية السعودية وأنا أول من تبنى هذا التخصص عام  
قارير واألفالم والعروض عبر الهواتف الذكية، أصدرت كتاب متخصص حول من الدورات لذلك والورش التدريبية، أنتجت العديد من الت

 صحافة الموبايل". 

قدم لنا اإلعالم الرقمي المعلومة فقد استطعنا أن نعرف ما يجري في العالم في وقته، فكما : "  آل قريعوعلى الصعيد المهني يقول  
ث، كما تمكن الصحفي من خالل اإلعالم الرقمي من تطوير مهاراته،  تعلمون نواكب األحداث فور حدوثها، التغطية المباشرة لألحدا

 وقدراته الفكرية وهذه الفائدة للصحفي بشكل خاص وللصحافة بشكل عام". 

م( بأن الصحفيين 2020وتتفق نتيجة آل قريع حول اعتماده على المواقع الرقمية الستقاء األنباء فور حدوثها مع ما ذكره )العشري،  
المنصات الرقمية لتحديث الممارسة الصحفية، وتعتبر مصدرا غنيا بالمعلومات، والقدرة على إتاحة األخبار الحصرية  يعتمدون على  

 والجديدة للجمهور. 

عن البعد الرقمي بأنه بعد مهم جدا لفهم قضية الممارس في عالم الصحافة الرقمية، ومن المكاسب المهنية يرى أن القرب   اليوسف  ويعبر
 األحداث يساعد في نشر األخبار عنها بشكل فوري، وأنها من محددات القيم اإلخبارية التي أضافها لنا اإلعالم الرقمي. المباشر من 

أن إجادة التقنية ضرورية للمنفعة المهنية والذاتية، وأنه استفاد من اإلعالم الرقمي في انتشار الرسالة اإلعالمية إلى   الجحدليكما يذكر 
" شخصيا استفدت من انتشار المادة الى شرائح أكبر ومناطق  أوسع، باإلضافة إلى التفاعل المباشر ويقول:  مناطق أرحب وشرائح  

أوسع وأرحب أضاف لي اإلعالم الرقمي التفاعل وردود الفعل المباشرة، بالنسبة للمهارة والتميز أتوقع أنها أساسية ال تختلف ولكن 
 ".االلكترونية بسرعة كرافد بدل التفتيش عنها أو توثيق صورة مع حدث ما الذي يجيد التقنية يستطيع الوصول للمعلومة

أن التكنولوجيا في اقتحامها للصحافة أضافت الكثير من المكاسب أكثر من أي وقت مضى كزيادة عدد المتابعين،    العتيبيويضيف  
 وإبراز المادة الصحفية.  

البحث لديهم إجماع على أن السرعة في مواكبة األحداث باإلضافة للتفاعلية  ونجد أن الصحفيين السعوديين والصحفيات المشاركين في  
والتواصل المباشر مع الجمهور، والوصول الشاسع ألكبر عدد من الشرائح، أهم المكاسب المهنية والشخصية من استخدام اإلعالم الرقمي 

كل، األمر الذي يجعل التنافس بين منابر الصحافة الرقمية وتوظيف أدواته في تسويق الرسائل والمضامين اإلعالمية والعمل الصحفي ك
اليوم قائم على السرعة في التهام األحداث وترويجها بأساليب تجتذب المستهلك الذي يفتش عن اإلغراء المختلف عما يشاهده بشكل 

الصحفيين للموازنة بين كفة التميز وكفاءة   يومي، هذه الميزة أيًضا خلقت تحدًيا يتعلق بموثوقية البضاعة اإلعالمية، وخلقت تحدًيا لدى
المحتوى، وقد عبرت عن ذلك استجابات المبحوثين في محور التحديات والعوائق باإلضافة إلى المحور الحالي المتعلق بالمكاسب المهنية 
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 والذاتية التي أضافها اإلعالم الرقمي لهم كصحفيين ممارسين. 

 ية وفق الضوابط واألخالقيات. .رؤى منهجية تسويقية للرسائل اإلعالم2

أظهرت النتائج أنه ليس هناك تداخال بين منهجية التسويق كأحد خصائص اإلعالم الرقمي وبين تطبيق المعايير المهنية واألخالقية حين 
يا في الصحافة،  سؤال الصحفيين في البحث عن التشريعات التي سيعتمدونها في تسويقهم للرسائل اإلعالمية فيما لو كان لديهم سلطة عل

فمن وجهة نظر المشاركين بهذا الخصوص، يتم التسويق وفق المؤثرين والخبراء وباالستعانة بأدوات اإلعالم الرقمي، مع الحفاظ على  
أن الركائز األساسية لإلعالم الرقمي كأي إعالم آخر، حين بهذا الخصوص:     عبير االبراهيمالتشريعات الثابتة في الصحافة، وتذكر  

الوسيلة   –قوة واحتراف القائمين على الوسيلة الرقمية    –التسويق للرسالة يجب التركيز على عدة أمور: قوة الرسالة ومصداقيتها    نود
المستخدمة لتسويق الرسالة، وتعتقد أنها ستتبنى منهجية تسويقية قائمة على التفاعل مع المتلقي المستهدف، وابتكار الطرق التي 

 لرسائل اإلعالمية التي تسوقها".تجعله متأثر دائم با

أن استقطاب نجوم الصحافة كمسوقين كفء للرسائل اإلعالمية من أهم الطرق لنجاح التسويق وفق "  سمية مؤذنة من جهتها تؤكد  
ة من المعايير واألخالقيات، وأن تدريب الكفاءات لألقل خبرة سيخلق نجوم حقيقية في مجال الصحافة الرقمية السعودية، وباالستفاد 

خصائص اإلعالم الرقمي مع االلتزام بالضوابط سنخلق مناخ مناسب جدا للصحافة الرقمية السعودية ومالئم لتشريعاتنا، وتوضح أن  
التشريعات موجودة باألساس، لكنها ستختار ترسيخ أخالقيات العمل المفقودة في بعضها، من خالل العدل وعدم االلتفات للمحسوبية،  

 لتي لها صيتها دون فائدة". واألسماء الكبرى ا

كما يضيف الدجين "لو كنت في مؤسسة إعالمية كبرى سوف أقوم بتوظيف الشباب، فالوسائل اإلعالمية االن لم تتطور إال بعد التعامل 
ب مع المشاهير والشباب، فوسائل اإلعالم لم تكن مهيأة للعمل الصحفي في ظل تطور التقنيات، كما أني سأوظف متخصصين في جان

الرسالة اإلعالمية، أضع خطط نشر الستهداف الجمهور والمنصات، وضع استراتيجيات واضحة محددة، الترويج المالي ممكن، سن  
نماذج عمل لتطبيقها في عملية التسويق، وضع خارطة عمل لصناعة هذا المحتوى وتنفيذه وتسويقه وهو ما يعرف بــ " بطاقة التعريف 

 الوظيفي".

حيث يعتبر أن االستعانة بالمؤثرين والخبراء مع ضبطهم بالمعايير األخالقية والمهنية لتسويق المحتوى ويقول العتيبي  يؤيده في الرأي  
" التسويق اإلعالمي فن ال يجيده إال قلة من الخبراء في الصحافة، سآتي بهم وأضع لهم شروطا عدة وقيود وضوابط أهمها: عن ذلك:

أثناء التسويق، الصدق مع القارئ وعدم مخادعته بأي شكل من األشكال، اختيار الزمن المناسب للتسويق، اختيار المفردة الجاذبة  
 االعتماد على التشويق اثناء التسويق". 

حيث يذكر أن استثمار الكفاءات مهم لنجاح عملية التسويق وفق المعايير واألخالقيات، مع التأكيد   الجحدليويتفق مع الصحفيين أعاله  
 جعل الخبر ال تشوبه شائبة من حيث الدقة والمصداقية.  على

واتفقت اقتراحات الصحفيين المشاركين في البحث بخصوص تسويق الرسالة اإلعالمية وفق المعايير واألخالقيات على ضرورة االهتمام 
( التي Rasi, 2015وتختلف هذه النتائج مع نتيجة دراسة )بالرسالة من حيث مصداقيتها وجاذبيتها عند تبّني منهجية التسويق.  
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المة التجارية أو التسويق هي تهديد المبادئ األخالقية، كما أن منهجية التسويق تشكل تهديدا على توصلت أن أكبر مشكالت الع
 . روح الفريق والمساواة بين الصحفيين

( حول أن التسويق يهدد األخالقيات، وترى الباحثة أن االلتزام بالمعايير Rasi, 2015وللباحثة رأي آخر ال يتفق مع نتيجة دراسة )
أثناء التسويق للمضمون اإلعالمي ليس صعب التحقق ال سيما مع توظيف كافة اإلمكانات والموارد التي يقدمها  المهنية وا ألخالقية 

من اإلعالم الرقمي مقرونة بالعنصر البشري الملتزم أخالقًيا، وقد أثبتت آراء الصحفيين المشتركين في البحث التزاًما بالمعايير من قبل و 
افة الرقمية، كما أثبتت االقتراحات الموضوعة عن التسويق من خاللهم أن هناك توازن لديهم كصحفيين متطلعين بعد الممارسة في الصح

 للتنافس في منابر الصحافة الرقمية مع الحفاظ على القيم التي يؤمنون بوجوب التزام كافة المضامين اإلعالمية بها أثناء عملية الترويج 
بالقيم والتسويق، فال يوجد خلل في مواك االلتزام  الصحفي من  يمنع  الرقمية  للصحافة  الحالي  المناخ  يخلقها  التي  التجارية  العالمة  بة 

 والمهنية التي تحافظ على شرف الصحافة. 

 خاتمة البحث  

المهنية   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير
واألخالقية، إضافة إلى معرفة إلى أي مدى يستفيد الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي في التسويق للرسالة اإلعالمية، حيث  

( صحفيين وصحفيات سعوديين ممارسين للصحافة الرقمية السعودية، وتم تحليل معلومات 10تم إجراء مقابالت فردية متعمقة مع )
لعشر تحلياًل موضوعًيا يستند على تقسيم المقابالت إلى جداول وثيمات وترميزها واستخراج العناوين الرئيسية والفرعية منها  المقابالت ا

للتوصل لنتائج البحث، واعتمدت الباحثة على التحليل االستقرائي للبيانات ويعني تتبع المعلومات حول الظاهرة المدروسة والبحث عن  
 م(. 2012احث إلى أحكام عامة، فهو يستكشف أواًل، ثم يؤكد النتائج منطلًقا من الجزء للكل )العبد الكريم، دالالت يتوصل بها الب

وعلى ضوء ما سبق، كشفت النتائج التي توصل لها تحليل بيانات المبحوثين المساهمين في هذا البحث فيما يتعلق بالسؤال البحثي 
؟ عن  تسويق الرسالة اإلعالمية في اإلعالم الرقمي وفق المعايير المهنية واألخالقيةما اتجاهات الصحفيين السعوديين نحو  األول:  

وجود عدد من المعايير واألخالقيات المتبّناة في عملية التسويق للرسالة اإلعالمية في الصحافة الرقمية، فأولويات القيم المطروحة من 
الرقمية السعودية هي: الموثوقية، المصداقية، النزاهة، الحياد، الدقة، األهمية، ِقبل الصحفيين كركائز في العملية االتصالية في الصحافة  

اآلنية. كما أظهرت النتائج عدد من التحديات التي قد تعيق تطبيق القيم والمعايير المهنية في الصحافة الرقمية وهي: السبق المتسارع، 
 ، التسرع واالستعجال لمواكبة الحدث. المنافسة بين المنصات اإلعالمية، التطلع للشهرة والنجومية

وأّكدت استجابات المشاركين أن تغّير بيئة العمل الصحفي ال يعني التخلي عن ركائز المهنة، كما دعا المبحوثين إلى ضرورة االلتزام 
بد منها لالرتقاء بالصحافة    بالمعايير والتشريعات األخالقية في البيئة الرقمية، وأن الحاجة لتطبيقها في ظل الغث والسمين مطلوبة وال

 السعودية الرقمية. 

 ؟ : ما مدى استفادة الصحفيين السعوديين من أدوات اإلعالم الرقمي في التسويق للرسائل اإلعالميةكما بّينت نتائج السؤال البحثي الثاني

اآلنية في    – التفاعلية    –واكبة األحداث  أن للصحفيين المشاركين في البحث منافع متعددة جّراء الممارسة في اإلعالم الرقمي ومنها: م
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رجع الصدى الفوري والمباشر. ودعت إلى أنه ينبغي استغالل إمكانات البيئة الرقمية وأدواتها   –سرعة إيجاد المعلومة    – نشر الخبر  
صوص عدة اقتراحات ثرية المبتكرة في ابتكار الطرق الجاذبة والناجحة لتسويق المضمون الصحفي واإلعالمي، وقّدم الصحفيين بهذا الخ

لمنهجية التسويق للرسائل اإلعالمية في الصحافة الرقمية السعودية دون أن تتعارض مع مواثيق المهنة لتسويق جيد بال تعدّيات ومنها: 
صناعة    –دراسة الجمهور أوال    – تدريب المواهب من خالل الخبراء والنجوم في الصحافة    –استقطاب الكفاءات في الصحافة واإلعالم  

تنويع أساليب إيصال الرسالة  -الدعاية البيضاء للمنصة التي تحتوي جميع تطلعات المتلقي    –أجيال جديدة تتعامل مع صحافة اليوم  
خطط استراتيجية محددة كنماذج تعتمدها   –استهداف الشباب للعمل في إنجاح العملية التسويقية    –دون االعتماد على وسيلة محددة  

خلق مناخات مالئمة للبيئة الرقمية من خالل خلق ممارس مبدع وخبير في التعامل مع األدوات الرقمية   –التسويق    الجهات في عملية 
وكفء في االلتزام بالضوابط المهنية والقيم. كما دعت اقتراحات الصحفيين إلى سّن تشريعات مالئمة ينتهجها الصحفيين الرقميين في  

وزارة اإلعالم السعودية، تشريعات تجمع بين الركائز األساسية للمضمون اإلعالمي كالمصداقية    التسويق للرسائل اإلعالمية من ِقبل
والحقيقة وصحة الخبر وصدق المصدر والنزاهة، وما بين إمكانات اإلعالم الرقمي لخلق مادة ترقى الشباعات الجمهور الرقمي واحتياجاته،  

 افظ عليها.وتخلق عالمة تجارية يرتقي بها العمل الصحفي ويح

وعلى ضوء ما سبق، فقد ذكرت الباحثة في فصل )موثوقية البحث النوعي( اعتمادها على عدة استراتيجيات للتأكد من المصداقية والدقة  
 والجودة، وبعد الحصول على نتائج البحث فقد تأكدت الباحثة من تحقق ذلك عن طريق التالي:  

 التقييم النقدي. –ربط النتائج بالنظرية المستخدمة في البحث  –بقة ربط النتائج الحالية بنتائج األدبيات السا 

والجدير بالذكر أن نتائج األدبيات السابقة التي تطرقت لها الباحثة خالل البحث قد اتفقت مع نتائج البحث الحالي بخصوص المعايير  
ألدبيات التي تطرقت لمنهجية التسويق للرسالة اإلعالمية المهنية واألخالقية وبخصوص التسويق للرسالة اإلعالمية على الرغم من ندرة ا

مقرونة بالمعايير واألخالقيات ولكنها اتفقت مع البحث الحالي في التزام الصحفيين المشاركين ووعيهم بمعايير المهنة في ظل التحول  
ل اتساق نتائج البحث الحالي مع نتائج الرقمي للصحافة، وهو ما يعرف بالصدق التراكمي، مما يؤكد موثوقية البحث النوعي من خال

البحث، مثل دراسة   الخصائص في ظاهرة  ذات  لهم  ُمشابه ومع مشتركين  السابقة، وإمكانية تطبيقها في سياق    )الحازمي، الدراسات 
لمعلوماتي، وأوصى  والتي تناول فيها الباحث أوجه الفرق بين اإلعالم التقليدي والرقمي وأوجه التكامل بينهما لتالفي الخلل ا  م(2020

الباحث بضرورة وضع التشريعات التي تالئم اإلعالم الرقمي وتحمي المجتمع، ويرى أن اإلعالم الرقمي تنحصر خصائصه في التفاعلية  
إلى دراسة   باإلضافة  االتصالية،  العملية  في  واالستغراق  الحدود،  وتجاوز  والمتلقي،  المرسل  بين  التي    م(2019)محمد،  واالستجابة 

استهدفت تقييم خبراء اإلعالم لمستقبل الصحفيين في اإلعالم الرقمي، وهي من الدراسات النوعية التي استخدمت منهج المقابلة المتعمقة،  
وتوصلت إلى أهم الميزات التي تجعل الصحفيين مقبلين على اإلعالم الرقمي هي: الحرية والسرعة، وبذلك تتفق أيًضا مع نتائج استجابات 

أن أكثر مميزات استخدام الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي هي   م(2018)الداغر،  صحفيين في هذا البحث، كما بّينت دراسة  ال
السرعة في الوصول لألخبار، الحرية، وزيادة عدد المصادر، وأوصت الدراسة بضرورة وضع ضوابط أخالقية مختصة باإلعالم الجديد 

 اإلعالميين كافة، وهي بذلك تتفق في النتائج والتوصيات مع نتائج البحث الحالي.  من ِقبل النقابة لتعميمها على

 وفيما يخص العالمات التجارية للصحفيين فقد أظهرت نتائج التحليل إلمام الصحفيين بفكرة التسويق للرسالة اإلعالمية، كما أثبتت اآلراء 
األخالقية، ففي البيئة الرقمية اليوم ال بد من انتهاج التسويق الصحفي للرسائل جهوزيتهم للتسويق الصحفي وفق التقيد بالمعايير المهنية و 
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 ,Edison)اإلعالمية، وقد وضع الصحفيين بشأن ذلك العديد من االقتراحات والتي سبق ذكرها أعاله، وتتفق هذه النتائج مع دراسة  
et al., 2016  )اليوم يجدون أنفسهم مضط رين لتسويق األخبار، كما أنهم يستفيدون من وسائل والتي توصلت إلى أن الصحفيين 

اإلعالم الرقمية في البحث عن األخبار الشائعة أو ما يجري الحديث بشأنه، وهذا ما جادت به آراء الصحفيين في االستفادة من أدوات  
 اإلعالم الرقمي بخصوص تسويق المضمون. 

ية وما تمت مراجعته من نتائج لألدبيات السابقة فقد وجدت الباحثة انعكاًسا مباشًرا واستناًدا على ما تم التوصل له من نتائج للدراسة الحال
لفروض نظرية الحتمية القيمية على الحتمية التكنولوجية والتي خصصها البحث الحالي في التسويق الصحفي الذي يعتبر أحد مخرجات 

زات الشريعة اإلسالمية والقيم، ودعا من خاللها الباحث إلى أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وقد أسسها عبد الرحمن عزي من مرتك
م(، وعّززت النتائج 2014تفعيل القيم في تفسير الظواهر االجتماعية فهي تجعل القيم متغير ثابت وركيزة، وليست متغيرا تابًعا )قرناني، 

ا مارشال ماكلوهان المنطلقة من فلسفة غربية تبيح هيمنة قوة  فروض نظرية الحتمية القيمية مقابل نظرية الحتمية التكنولوجية التي أسسه
التكنولوجيا على المجتمعات، وتفترض أن قوة الوسيلة هي أساس التغير االجتماعي، وأن الرسالة في نظر ماكلوهان هي الوسيلة، وفي  

الحتمية التكنولوجية والقيم، وأن الحتمية القيمية ظل المنطلقات الفكرية للنظريتين أعاله فقد أثبتت النتائج عدم وجود عالقة عكسية بين  
ال يمكن إلغاؤها من مضمون العمل اإلعالمي، وأنها تشكل قوة الرسالة وجوهر عملية االتصال في كل زمان ومكان، كما أن الحتمية 

 القيم والمعايير المهنية في آن واحد.التكنولوجية قوة يمكن استغاللها للنهوض بالعملية اإلعالمية في البيئة الرقمية من خالل التمسك ب

وعلى ذلك ترى الباحثة أن ظاهرة التسويق الصحفي تعد من الظواهر الحديثة التي أنتجتها الحتمية التكنولوجية والتي لن تنجح كعملية  
ة مع مؤسس نظرية الحتمية اتصالية متكاملة بال التزام مهني وأخالقي من ِقبل المسّوق للمنتج الصحفي واإلعالمي، وبذلك تتفق الباحث

القيمية الذي اعتبر أن الرسالة هي القيمة التي ال بد أن يخضع لها جميع المروجين للمضمون اإلعالمي وبالتالي تلعب دوًرا هاًما في  
 تغيير المجتمعات سواًء المسّوقين أو المستهلكين.

العربية في مجال التسويق الصحفي للرسائل اإلعالمية وفق   وعالوة على ما سبق، يمكن أن يساهم البحث الحالي في تعزيز األبحاث
المعايير والضوابط المهنية واألخالقية من خالل اعتماده على المنهج النوعي لدراسة متعمقة حول منهجية حديثة في الصحافة الرقمية 

لوصول لفهم أفضل عن التسويق الصحفي يسهم السعودية وهي: التسويق الصحفي للرسالة اإلعالمية، كما يمكن اعتباره مدخاًل ضرورًيا ل
في تفعيل تخصص التسويق الصحفي لطالب الصحافة في المملكة العربية السعودية، وتدريبهم على خلق عالمة تجارية لهم كصحفيين 

دراسة   أثبتت  وقد  المهنية واألخالقية،  بالمعايير  الصحفي ككل منضبطة  ف  (Lopez, et al., 2020)  وللعمل  هناك  في  أن  جوة 
 الدراسات المتعلقة بالتسويق الصحفي بخصوص تدريسه في مجال الصحافة، وخاصة صحافة العالمات التجارية.

 جوانب القوة والضعف للبحث النوعي وتوصياته: 

بخصوص   سبق اإلشارة إلى أن البحث النوعي يتعرض للعديد من التحديات والقيود، ومن المهم التطرق للتحديات التي واجهتها الباحثة
المنهج النوعي وقيوده، ففي البدء تعتبر هذه الدراسة دراسة نوعية بشكل ُكلي وال يمكن تعميم نتائجها إال في سياق مشابه لنفس ظاهرة 
البحث المدروسة، وذلك ألن هذه الدراسة تمثل ظاهرة محددة وهي التسويق للرسالة اإلعالمية/ في بيئة عمل معينة بالنسبة للصحفيين 

العاملين في الصحافة الرقمية، وعلى إثر ذلك يتوجب عمل دراسات مستقبلية إلجراء بحث مختلط األساليب  والصح فيات السعوديين 
واألدوات للتحقق من صحة استجابات المشاركين في هذا البحث، كالبحث الكمي، واستخدام أدوات متعددة إلى جانب المقابلة المتعمقة 
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حيث يعد تعميم النتائج أحد القيود التي ال يستطيع الباحث التغلب عليها بدون إجراءات عديدة تتأكد من    وذلك إلمكانية تعميم النتائج،
 . Cresswell,2013)خاللها جودة البحث النوعي ) 

عب والجدير بالذكر أن الباحث النوعي يتعرض كذلك لتحديات الذاتية والتحيز ألنه في تفاعل مباشر ومستمر مع المبحوثين، فمن الص
عليه أال يتدخل فيما يخص أبحاثه، وعليه عند جمع وتفسير وتحليل البيانات أن يتأكد من أن النتائج التي حصل عليها ليس فيها أي 

م(، ومن أجل التغلب على ذاتية الباحثة وتحدي التحيز خالل  2017تحيز، ولم تتأثر بوجهة نظره ومعتقداته وأفكاره الشخصية )الفقيه،  
لباحثة من تزويد الصحفيين بإجاباتهم للتأكد من مصداقية البيانات بعد تدوينها، وأنها تعبر عن المبحوثين دون تدخل من  البحث تأكدت ا

الباحثة، ومن أجل الحفاظ على جودة البحث وموثوقيته وباعتبار أنه يدرس ظاهرة حديثة في الصحافة الرقمية السعودية وهي ظاهرة  
حثة أمام عينيها مسؤولية تمثيل اتجاهات الصحفيين نحو مشكلة البحث تمثياًل صحيًحا ونزيًها من  التسويق الصحفي فقد وضعت البا

أجل الوصول لنتائج ذات مصداقية عالية تحقق أهداف الدراسة بشكل عام وهدف الباحثة بخصوص ظاهرة البحث كموضوع حديث 
 وكمنهج نوعي تعترضه القيود بشكل خاص. 

 البحث الحالي وما تطرقت له الباحثة من قيود البحث النوعي، توصي الباحثة: وتباًعا لما أظهرته نتائج

بضرورة تفعيل تخصص التسويق الصحفي في الجهات األكاديمية مما يخلق جيل صحفي كفء في مواكبة التطورات الرقمية التي تتكاثر 
سة التسويق للرسائل اإلعالمية. باإلضافة إلى تعزيز بشكل متواصل في العملية اإلعالمية، مع ضرورة تبّني رؤى منهجية واضحة لسيا

استخدام المنهج النوعي في الدراسات الصحفية واإلعالمية بخصوص الظواهر المتعلقة بااللتزامات والمعايير األخالقية في طور التحول 
المملكة العربية السعودية بش كل خاص، إثراء طلبة اإلعالم بأهم الرقمي، مما يخدم حقل األبحاث الصحفية العربية بشكل عام وفي 

المنهجيات الحديثة المتعلقة باإلعالم الرقمي، وتعريضهم لخبرات ذات محتوى مهني يساهم في صقل مهاراتهم المهنية، إجراء دراسات 
لى جانب التنويع  مختلطة تجمع بين الكمي والنوعي حول ظاهرة التسويق الصحفي، وما يتعلق بمعايير الصحفيين في الممارسة الرقمية، إ

في أدوات البحث والمشاركين مما يضمن العديد من النتائج التي تخدم الظاهرة المدروسة ويمكن تعميمها. تخصيص كوادر خبيرة بالبحث 
عليا. النوعي من ناحية تدريسه وتحكيمه وبناء استراتيجيات تعمم لتطبيق البحث النوعي تطبيقا نزيها بال قيود وخاصة لمرحلة الدراسات ال

حث الباحثين على استخدام البحث النوعي في الدراسات اإلعالمية والصحفية في المملكة العربية السعودية. تشجيع الخبراء لترجمة العديد 
من مراجع البحث النوعي العتمادها كمراجع عربية، باإلضافة إلى دعوة المختصين بالبحث النوعي إلى إصدار الكتب المتعلقة بالبحث 

 في اإلعالم واالتصال.    النوعي
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 المراجع: 

 المراجع العربية  .1

(. االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في حمالت التسويق االجتماعي بالصحف المطبوعة ومواقع التواصل  2018إبراهيم، شريف. )
 147 – 190.(،14 2018(االجتماعي. المجلة العلمية لبحوث الصحافة، 

ليديا.   ال(2020إبراهيم،  المجلة  تواجهها.  التي  والتحديات  المصرية  الرقمية  الصحافة  في  النشر  أخالقيات  اإلعالم  (.  لبحوث  عربية 
 148 - 188.(، 29)2020واالتصال، 

دراسة ميدانية. المجلة العربية    -(. اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو ممارسة الصحافة االستقصائية2017أبو حسن، صالح الدين. ) 
 11 – 62.، 17) 2017(لإلعالم واالتصال، 

 . دار أسامة للنشر والتوزيع.  1))ط. (. اإلعالم االلكتروني2014أبو عيشة، فيصل محمد. )

(. تحديات القائمين باالتصال في مجال الصحافة الرقمية: المواقع اإللكترونية اللبنانية نموذجا. مجلة جيل 2018أبو غزالة، فيرونيك. )
 53 - 60.(، 38العلوم اإلنسانية واالجتماعية، )

 2017).(. دار ثقافة للنشر والتوزيع، أبو ظبي. )1(. الصحافة الرقمية )سامر عامر، جورج سعيد، ترجمة؛ ط. 2013أنتوم )

 (. 2006(. دار القصبة للنشر. )2انجرس، موريس )د.ت(.  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية )مصطفى ماضي، ترجمة؛ ط. 

 (. خوارزم العلمية. 1الرقمي الجديد أدواته وأشكاله واستراتيجياته )ط.اإلعالم (2014). بصفر، حسان، والقداح، محمد.  

(. تسويق محتوى الصحف واإلقناع في الرسالة اإلعالمية. مجلة الباحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  (2015بغداد باي، عبد القادر.  
(18)7 ،106 – 99 - 8  . 

ات ذوي اإلعاقة بجامعة الملك خالد نحو التعلم الطارئ عن بعد في ظل جائحة كورونا، . تجربة الطالب والطالب2021)البكري، سيرين. )
 103 - 135. ،2021(17)دراسة نوعية ظاهرية. المجلة السعودية للتربية الخاصة، 

 . دار ألفا للوثائق.1)(. الصحافة الرقمية تطبيقات في التفاعلية: الجزائر أنموذجا )ط.(2019بو رقعة، سمية. 

(.  1(. البحوث الكيفية في العلوم االجتماعية )هناء الجوهري، ومحمد الجوهري، ترجمة؛ ط.  2006ر، شارلين، وليفي، باتريشا )بيب
 . 2011)المركز القومي للترجمة. )

محمد. للبحوث.14مارس   (2020 ,تيسير،  القومي  المركز  النوعية.  المنهجية   .)-https://blog.ajsrp.com/qualitative 
method/  

 (. البحوث النوعية ودراسة الحالة. كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية. 2019جامع، محمد. )
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 . سلسلة إصدارات مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم. 2)(. البحوث النوعية )ط.2019الحاج، محمد. )

 47(،  13(. اإلعالم المعلوماتي والتحول في وظائف اإلعالم التقليدية. مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية، )2020الحازمي، مبارك. )
– 9 .MJSM.2020.133270 10.21608 

 257 – 272.(، 23(47. أدوات البحث الكيفي في الدراسات اإلعالمية. مجلة المعيار، (2019)حدادي، وليدة. 

(. الضوابط األخالقية لإلعالم الرقمي وعالقتها بالمنظومة القيمية: دراسة كيفية. مجلة دراسات في (2021حراز، سارة، وونس، هدير.  
 83 – 104.(،  3)4علوم االنسان والمجتمع، 

(. أثر التطور التكنولوجي على فن التحرير الصحفي. شبكة األلوكة. November,2014 2حسونة، نسرين. )
https://www.alukah.net/spotlight/0/77909 

(. تسويق محتوى الصحف واإلقناع في الرسالة اإلعالمية. مجلة الحوار الثقافي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، (2014حمادي، محمد.  
3(1  ،)216 – 210 . 

 (. مقروئية الصحف الوطنية بين المحتوى والتسويق اإلعالمي ]رسالة دكتوراة غير منشورة[. جامعة وهران.(2015حمادي، محمد. 

المعايير المهنية واألخالقية لحقوق الطفل اإلعالمية في القنوات الجزائرية الخاصة من وجهة نظر األساتذة  (2019). حمايتي، لطيفة.
 الجامعيين والصحفيين ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الشهيد حمه لخضر. 

ت التطوير وإشكاليات التحول في إطار (. استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في غرف األخبار: دراسة التجاها2021خطاب، أمل. ) 
 . 93 – 154(، 22) 2021التغيرات التكنولوجية. المجلة العلمية لبحوث الصحافة، 

 (. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع. 1(. مناهج البحث العلمي منظور تربوي معاصر )ط.2012خندقجي، محمد، وخندقجي، نواف. )

الميين المصريين نحو استخداماتهم لشبكات التواصل االجتماعي في ضوء الضوابط المهنية (. اتجاهات اإلع(2018الداغر، مجدي.  
 38(439). واألخالقية. حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، 

لصحافة  (. المعايير المهنية في الصحافة اإللكترونية األردنية: دراسة مسحية ألساليب الممارسة المهنية في ا 2011الدبيسي، عبد الكريم. )
 80 – 106.(، 1,2)12اإللكترونية األردنية. المجلة العراقية للمعلومات، 

. اإلعالم الرقمي إشكالية المفهوم وتحديد الوسائل في الدراسات اإلعالمية. دراسات (2020)الدبيسي، عبد الكريم، الخصاونة، إبراهيم.  
 944 - 961.،  1))47العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 190. – 203(،  1) 7. أخالقيات مناهج البحوث الكيفية: تالزم تفاعلي. مجلة االتصال والصحافة، 2020)ل. )دليو، فضي

 (. دار عالم الكتب.1. مناهج البحث في العلوم االجتماعية )ط.2003)رجب، ابراهيم. )
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اإللكتروني في مصر: دراسة ميدانية.    (. التوجهات المهنية للقائمين باالتصال نحو ضوابط النشر الصحفي2017الزعبالوي، فوزي. )
 227 – 296.، 2017(11)المجلة العلمية لبحوث الصحافة، 

(. الصحافة كمهنة في العالم العربي واتجاهات الصحفيين نحوها في عصر اإلعالم الجديد. مجلة جامعة الملك 2020الزهراني، أحمد. )
 37 – 74.(، 3)28عبد العزيز، 

(. محددات التعليم والتدريب لصحافة البيانات في المملكة العربية السعودية. المجلة المصرية لبحوث اإلعالم،  (2021الزهراني، أحمد.  
2021(77 ،)101 – 53 . 

 (. خوارزم العلمية. 1(. الصحافة واإلعالم الرقمي في عصر الذكاء الصناعي )ط.(2020الزهراني، أحمد، وعطية، مروة.  

(،  3) 8ير تقييم جودة البحوث النوعية في العلوم اإلنسانية. المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية،  (. معاي2020الزهراني، محمد. )
.622 – 605 

 (. عالم الكتب.1(. تصميم البحوث الكيفية ومعالجة بياناتها الكترونيا )ط.2006زيتون، كمال. ) 

ي وكالة أنباء اإلعالم العراقي وموقعها اإللكتروني. مجلة الرك (. صناعة األخبار وتسويقها ف(2015زيدان، حذيفة، ورسن، حسن.  
   409 – 433.(، (20للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، 

(. تقييم اإلعالميين لواقع توظيف خريجي اإلعالم ومستقبلهم الوظيفي: دراسة كيفية على عينة من األكاديميين (2016السويد، محمد.  
 . 68 – 147 – 214(، 40)2016ن اإلعالميين في مدينة الرياض. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، والمسؤولين والمهنيي

(. الحتمية التكنولوجية: مدخل نظري لدراسة استعماالت االعالم االلكتروني. مجلة الواحات 2016سويقات، لبنى، وعبدالقادر، عبداالله. )
 . 875 – 899(، 2 9(للبحوث والدراسات، 

الدين، وبو جميعة، يوسف. )شعبا المواطن: دراسة ميدانية ]رسالة  2017ن، نجم  اتجاهات طلبة اإلعالم واالتصال نحو صحافة   .)
 ماجستير غير منشورة[. جامعة جيجل.

ن  . دار فكر وف1)(. نظريات اإلعالم وتطبيقاتها في دراسات اإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعي )ط.2014شفيق، حسنين. )
 للطباعة والنشر والتوزيع.

إدراك اإلعالميين السعوديين ألدوارهم الوظيفية والمهنية في بيئة اإلعالم الرقمي. المجلة العربية لإلعالم  (2017). الصبيحي، محمد.  
 . 39 – 112(،  18واالتصال، ) 

( العالمية.  االخبار  غرف  في  التكنولوجيا  حالة  حول  الرقمية  الدوليين. ( 30اكتوبر2018 ,الصحافة  الصحفيين  شبكة   .
https://cutt.us/fBgAK 
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فاطمة،   والزهراء،  المعز،  ومسعود،  محمد،  والراجحي،  الدين،  نصر  ولعياضي،  محمد،  وموسى،  علي،  وكريمي،  باسم،  الطويسي، 
 العربي: سياقات النشأة والتطور. مركز الجزيرة للدراسات.(. الصحافة اإللكترونية في العالم 2020والحمامي، الصادق. ) 

يوسف الجزيرة.    . (November, 2020 20)العارف،  الرقمية.  إلى  الورقية  من  السعودية  https://www.al-الصحافة 
jazirah.com/2020/20201120/cm15.htm 

 (. العربي للنشر والتوزيع.1الصحافة اإللكترونية الحاضر والمستقبل )ط.(2018). مر، فتحي. عا

(. دوافع بناء الصحفيين المصريين هوياتهم الشخصية والمهنية على منصات التواصل االجتماعي: دراسة  2021عبد الباقي، عثمان. )
 197 – 227.، 1))20ميدانية. المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، 

 (. البحث النوعي في التربية. جامعة الملك سعود النشر العلمي والمطابع.2012العبد الكريم، راشد. )

. تكاملية الوسائل لنشر المحتوى في الصحف المصرية: دراسة ميدانية على عينة من القائمين باالتصال  (2020)عبد اللطيف، محمود.  
 . 101 – 180(، 55) 1في ضوء نظرية التحول الرقمي. مجلة البحوث اإلعالمية، 

 مقدمة في منهج البحث العلمي. دار دجلة.   2008).العزاوي، رحيم. )

 (. الدار المتوسطة للنشر.1الحتمية القيمية في اإلعالم )ط.(. منهجية 2013عزي، عبد الرحمن. ) 

دراسة تحليلية مقارنة بين صحيفتي القدس   –. المعايير المهنية واألخالقية للصحافة االلكترونية الفلسطينية  (2017)العسولي، حاتم.  
 والتكنولوجيا. ونيويورك تايمز ]دكتوراه غير منشورة[. جامعة السودان للعلوم  

(. رؤية الصحفيين المصريين للضوابط المهنية واألخالقية المنظمة الستخدامات شبكات التواصل االجتماعي في  2020العشري، وائل. )
 86 – 205.(، 2020(8العمل الصحفي وعالقتها بأساليب الممارسة السائدة. المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال،  

 الدار العربية للنشر والتوزيع. 1). (. إدارة الصحف واقتصادياتها )ط.2009والعباسي، أميرة. )علم الدين، محمود،  

 (. دار أسامة للنشر والتوزيع. 1(. االتصال واإلعالم التسويقي )ط. 2011عواد، فاطمة. ) 

( بسمة.  الصحفية.Oct, 2018 30العوفي،  والمواقع  األفكار  لترويج  الرقمي  التسويق  فنون  الدوليين.  (. نصائح  الصحفيين   شبكة 
https://cutt.us/XRA6Q 

 (. تشكيل للنشر والتوزيع.5(. صناعة المحتوى اإلعالمي )ط. 2017الغامدي، ماجد. )

 (. مكتبة الملك فهد الوطنية.1عالم الرقمي أشكاله وظائفه وسبل تفعيله )ط.(. اإل(2017الغفيلي، فهد. 

 . دار المفردات للنشر والتوزيع. 1)(. اإلعالم الجديد الصحافة اإللكترونية العربية واألمريكية )ط. 2009الفرم، خالد. )
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https://www.al-jazirah.com/2020/20201120/cm15.htm
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/بحوث%20غير%20جاهزة%20العربية/%20https:/cutt.us/XRA6Q
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/بحوث%20غير%20جاهزة%20العربية/%20https:/cutt.us/XRA6Q


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

582 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ى بحوث تعليم اللغة العربية. المجلة الدولية للدراسات (. تصميم البحث النوعي في المجال التربوي مع التركيز عل2017الفقيه، أحمد. )
 . 354 – 368(، 3) 2التربوية والنفسية، 

( بسمة.  اإلعالمية 2017فنور،  للدراسات  الحكمة  مجلة  الخطاب.  وتحليل  المحتوى  تحليل  بين  اإلعالمية:  الرسالة  مضمون   .)
 013-011-000-1457 10.34277.  221 – 240(، 11(11واالتصالية،

(. قراءة تحليلية لنظرية الحتمية التكنولوجية والحتمية القيمية بين مارشال ماكلوهان وعبد الرحمن عزي. مجلة  2014قرناني، ياسين. )
 65 – 73.(، 1) 8العلوم االجتماعية، 

 العلمية للنشر والتوزيع.  (. البحث العلمي الكمي والنوعي. دار اليازوري 2009قندليجي، عامر، والسامراني، إيمان. )

 ( محسن.  )2015المحسن،   .)9 November, 2015  .التربوي البحث  في  العلمية  المقابلة   .)-https://qu
sa.academia.edu/MohsenAlMohsen 

لتربية من وجهة نظر مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (. معوقات البحث النوعي في مجال أصول ا2020محمد، ثناء. )
 121 - 186.(، 14) 4المصرية وسبل التغلب عليها. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، 

لمصرية لبحوث (. تقييم خبراء االعالم لمستقبل القائم باالتصال عبر االعالم الرقمي: اليوتيوبر نموذجا. المجلة ا2019محمد، عال. ) 
 301 – 324.، 18(2)الرأي العام، 

 . إدارة المؤسسات الصحفية. العربي للنشر والتوزيع.(1995)المسلمي، إبراهيم. 

 . دار أسامة للنشر والتوزيع.) 1. نظريات االتصال )ط.(2011)المشاقبة، بسام. 

 (. الفالح للنشر والتوزيع.2019المقابالت في البحوث النوعية. ) 

الكيفي في تخصص أصول التربية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات 2019، أسماء. ) الموسى (. تصور مقترح لتفعيل البحث 
 العالمية المعاصرة ]رسالة دكتوراة غير منشورة[. جامعة االمام محمد بن سعود. 

 (. خوارزم. 5(. تصميم البحوث في العلوم االجتماعية والسلوكية )ط.  2017النوري، محمد. )

رؤية نظرية تحليلية. المجلة الجزائرية لألبحاث   –(. قراءة في نظرية الحتمية القيمية في االعالم لعبد الرحمن عزي  2021هادفي، سمية. )
 84 – 104.(، 3)4والدراسات،  
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Abstract: 

The research focuses on knowing the Saudi's journalists ' opinions in marketing the media message into Digital media under 

professional and ethical regulations, The Research also sought the extent to which Saudi journalists benefited from the Digital 

media tools in marketing for media messages. 

The researcher used a qualitative  method to accomplish the results and objectives of the research as considered a proper 

method for the phenomenon of this particular research, The researcher prepared interview questions and demonstrate them 

to participants, The researcher consisted of (10 ) Digital Saudi Journalist informants between male and female, the research 

belongs to a qualitative method of research which relays the methodology of studying phenomenon's using complex 

individual interviews tools, The data Analysis was completed by using thematic analysis via Microsoft Word. 

The data analysis process was completed and these are the most important Results and Recommendations: 

There are a number of standards and ethics adopted in the process of marketing the media message in the digital media by 

Saudi journalists participating in the research, males and females. The priorities of the values put forward as pillars in the 

communication process today are: reliability, credibility, integrity, impartiality, accuracy, importance, timeliness. 

The results also revealed a number of challenges that may affact the application of professional values and standards in digital 

journalism, which are: the Journalist scoop, competition between media platforms, looking to be known and spread fastly, 

urgency to keep pace with the event. Journalists assured the necessity of the commitment for professional and ethical 

standards while marketing for media message, Accordingly, The researcher recommends the necessity of teaching marketing 

media major in the academic universities, in Addition to that Enhancing the use of the Qualitative method for both Arabic 

and foreign journalists and media studies about the phenomenon's That related to Ethical obligations and standards in the 

process of digital transforming for Press, The researcher recommend for more Future research about the marketing press 

phenomenon  under ethical and professional regulations by relying on  Quantitative and qualitative methods, and also by 

relying on more research tools In order to generalize the results in similar contexts. 
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