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 الملخص:

واألكاديمية المصرية لواقع توظيف تقنيات  يرصد هذا البحث تقييم النخبة اإلعالمية
االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية المصرية ومجاالت استخدامها، وتحديد درجة الذكاء 

جاهزيتها لتبني تلك التقنيات، والكشف عن العوامل المؤثرة في عملية التوظيف، وأبرز الفوائد 
والسلبيات ،وأهم المعوقات وعوامل النجاح للتكيف مع بيئة العمل الجديدة، وأبرز تحدياتها 

)المحتوى  ، الممارسين ، وسائل  وانعكاساتها على العملية اإلعالميةومالمح مستقبلها 
اإلعالم التقليدي والجديد، الجمهور ( ،وقدرتها على  توظيف المهارات المختلفة إلنتاج 

عن أبرز التقنيات المتوقع توظيفها في عمليات إنتاج المحتوى ،  إبداعي والكشفمحتوى 
االبتكار  و ل واستخدام التكنولوجيا، ونموذج إدارة اإلبداعوذلك في ضوء النظرية الموحدة لقبو 

مفردة من النخبة اإلعالمية  واألكاديمية 120باستخدام أداة االستبيان لعينة متاحة قوامها 
من القيادات اإلعالمية،  وخبراء  ةمفرد 12،باإلضافة إلى المقابالت المتعمقة مع عدد 

حث لجاهزية المؤسسات اإلعالمية المصرية خلص الب و اإلعالم والذكاء االصطناعي
لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بدرجة متوسطة مع توقع المبحوثين لتطور عمليات 

، وكشفت نتائج البحث عن عدم ثقة وقناعة النخبة في قدرة بدرجات متفاوتة التوظيف
المنتج بشريا رغم خوارزميات الذكاء االصطناعي إلنتاج محتوى إبداعي يضاهي المحتوى 

 كثرة الفوائد وعناصر اإلبهار.
 (االصطناعي، اإلبداعالذكاء  ،المؤسسات اإلعالمية النخبة، (:الكلمات المفاتحية
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تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

 
Evaluation of the Egyptian elite for employing artificial 

intelligence techniques in media Institutions and their vision for 

“An exploratory descriptive study their future in content Creativity: 

Mansoura University, Egypt / Nesma Mohamad Khedr/ 

Abstract 

This research monitors the assessment of the Egyptian media and 

intelligence academic elite of the reality of employing artificial 

technologies in media institutions and the features of their future and 

their implications for the media process (content, practitioners, 

traditional and new media, the public), and their ability to employ 

ntent using the questionnaire tool various skills to produce creative co

for an available sample of 120 individuals from the media and 

depth interviews with 1-academic elite in addition to in2individual  

media leaders, media experts and artificial intelligence. 

Key Words: Elite, Media Institutions, Artificial intelligence, 

Creativity 

 مقدمة:
يشهد العالم في وقتنا الراهن موجات تحول هائلة في مجاالت التحول الرقمي 

تأتي عملية إنتاج المحتوى اإلعالمي من أهم ومن دون شك  االصطناعي،وتكنولوجيا الذكاء 
حيث أحدثت تحوالت وتغيرات المجاالت التي تعاطت معها تقنيات الذكاء االصطناعي 

جذرية كبيرة في صناعة اإلعالم وقدمت تطورا الفتا رافقه انتشار مصطلحات مستحدثة 
ت وصحافة مثل صحافة الذكاء االصطناعي والصحافة اآللية وصحافة الروبو  ومجازية،

والمعزز وصحافة  االفتراضيالخوارزميات وصحافة الواقع المختلط وصحافة الواقع 
 الدرون)الطائرات المسيرة بدون طيار( .

وإعادة هيكلة  جديدة،حيث من المتوقع أن تدفع هذه األنظمة نحو تقنية اتصالية 
ائم باالتصال للمؤسسات اإلعالمية وممارساتها المهنية بما في ذلك العالقة بين الق

أكثر فاعلية وفورية في نقل مع استحداث فنون ووظائف إعالمية جديدة ومنصات  والجمهور،
األحداث ليكون لها التأثير األعمق على وسائل اإلعالم التقليدي والجديد من أي تحوالت 
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، وخاصة بعد اتجاه العديد من المؤسسات اإلعالمية سابقة في صناعة اإلعالم والنشر
 ة والمصرية نحو استخدام تقنيات الذكاء في غرف وصاالت تحرير وأتمتة األخبار.العربي

بالرغم من المزايا التي تحققها تقنيات الذكاء االصطناعي من سهولة وسرعة وتوفير 
الكثير من الوقت والجهد ،إال أنها ضاعفت من مسئوليات وسائل اإلعالم تجاه المجتمع 

الرهيب والسباق القتناء المزيد ، وتوظيف عناصر اإلبهار لتحقيق ،والمهنة في ظل التطور 
الربحية والحفاظ على القدرة التنافسية تبرز إشكالية تقديم محتوى إعالمي يحترم عقلية المتلقي 
وقيمه ويحافظ على أمن وخصوصية أفراده ، ويعزز من قيمة المهنة ومكانتها لدى الجمهور، 

ل في آليات استخدام هذه التقنيات وتأثيراته المهنية ومدى تقبل كما أبرزت تحديا كبيرا يتمث
الجمهور للخدمات اإلعالمية المقدمة من خالل تقنياته وآليات تقديمها والتي من الممكن أن 
تكون بمثابة تهديد حقيقي لمهنة اإلعالم أو قوة تمكنه من االستحواذ والسيطرة على العقول 

 والرأي العام.
 مشكلة البحث

ير توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى اإلعالمي العديد من اإلشكاليات يث
حيث اختلف علماء االتصال والممارسون حول مزايا  في المحافل اإلعالمية واألكاديمية،

ومخاطر توظيفها ، ومدى نجاح هذه التقنيات في إنتاج محتوى إبداعي يتمتع بثقة ومصداقية 
بعد تبني العديد من مشجعي االعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء لنماذج  الجمهور ، وخاصة

بعضها يعتمد على دمج اإلنسان باآللة ، وبعضها يخرج اإلنسان من العملية اإلعالمية،  
ويقتصر تدخله كوكيل بشري للروبوت تصورات متضاربة أبرزت العديد من التحديات المهنية 

في أيدي من يمتلك   مستقبلها هل ستصبح قوة بناء أم شراءوحول   واألخالقية والوظيفية
المزيد من اإلمكانيات إشكاليات كثيرة وسط حالة من احتدام الجدل حول الفوائد المتوقعة من 
توظيف هذه التقنيات وسمات المحتوى اإلعالمي المنتج أليا وقدرة الخوارزميات على إنتاج 

ما تقييم النخبة  في التساؤل التالي:شكلة البحث ممحتوى إبداعي  في ضوء ما سبق تتبلور 
 المؤسسات اإلعالمية ورؤيتهم لمستقبلها فيالمصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 

 .؟إبداع المحتوى  في
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 الدراسات السابقة 
وأهمية الحداثة والتجديد في  االصطناعي،نظرا للتطورات المتسارعة في مجال تقنيات الذكاء 

م 2020م إلى 2022أغسطس البحوث اإلعالمية اقتصر البحث على إجراء مسح علميا من 
 -محاور: لعرض الدراسات السابقة في إطار ثالث 

 دراسات اختبرت توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية.
 توظيف تقنيات الذكاء بالمؤسسات اإلعالمية.دراسات تناولت االتجاهات المختلفة حول 

دراسات استشرفت الرؤى المختلفة للتوظيف وتأثيراتها على شكل ومضمون المحتوى 
 .اإلعالمي

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية  دراسات اختبرت
لتوصيف التقنيات المستخدمة ألتمتة إنتاج األخبار ،   Lee, E. J., Kim 2022) (حاولت دراسة 

واستكشاف كيفية أتمتة إنتاج األخبار لمعرفة مدى تأثير هوية مشرف التعليقات بموقع اخباري  
وكالة األنباء  Yleباالستناد للتقارير اإلعالمية ومقابالت مع خبراء من هيئة اإلذاعة العامة الفنلندية 

STT  الذكاء االصطناعي كان أقل تحيزا من المحتوى البشري في غرفة وأوضحت النتائج أن
األخبار وخاصة فيما يتعلق باألخبار السياسية وحذف التعليقات الغير متوافقة مع سياسة التحرير 

رصد استخدامات المؤسسات اإلعالمية الجزائرية الخاصة   (2022')عقاد،  بينما استهدفت دراسة
لتقنيات الذكاء االصطناعي أثناء تغطية إدارة األزمات ، و منها األزمة الصحية جائحة ،وأوضحت 
الدراسة أن توظيف اإلعالم الجزائري لتقنيات الذكاء كان ضعيفا   وأرجعته للغياب شبه التام  في 

عمال تقنيات الذكاء االصطناعي إلنتاج المحتوى التلفزيوني ، مناهج تدريس اإلعالم على است
وضعف البنية التحتية وعدم جاهزيتها  حيث اقتصر التعاطي مع تقنيات الذكاء االصطناعي في 
التعاون مع شركة جوجل العالمية في إطار التعريف باألدوات التي تقترحها المجموعة األمريكية 

نيات كشف المعلومات الكاذبة ، وفي السياق نفسه سعت دراسة لتسهيل عمل الصحفيين وأهمها تق
إلى التعرف على مدى تبني المؤسسات الصحفية المصرية تقنيات الذكاء  (2021 ،رمضان)

االصطناعي وكشفت أن هناك العديد من تقنيات صحافة الذكاء االصطناعي التي يعتمد عليها في 
ي الصحف المصرية، أهمها: إنتاج األخبار القصيرة إنتاج وتحرير ونشر أو بث المحتوى الصحفي ف

بشكل آلي خاصة المعتمدة على البيانات اإلحصائية ثم تتبع األخبار العاجلة بينما اهتمت دراسة 
(Madani, Y 2021)  باختبار فاعلية تقنيات الذكاء االصطناعي فيكشف األخبار الكاذبة حول

نيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم اآللي والتعلم في المغرب عبر تويتر باستخدام تق 19كوفيد 
%، وعلى النقيض ركزت دراسة 97العميق ، وأظهر النتائج التجريبية فاعلية هذه التقنيات بنسبة 
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(2020,Karnouskos )  على استخدام تقنيات التزييف العميق لمقاطع فيديو  لمنتجات تم نشرها
عبر مواقع التواصل االجتماعي ، وأشارت النتائج لعدم استعداد المجتمعات للتعامل مع ظهور هذه 

)دراسة التقنيات ، وأكدت إلى الحاجة الماسة لمزيج من التكنولوجيا والتدريب والحوكمة.ينما سعت 
إلى  التعرف على فاعلية استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في مواقع التواصل  (2021،سالم 

االجتماعي من وجهة نظر طالب اإلعالم التربوي و الوقوف على مجاالت استخدام تقنيات الذكاء 
االصطناعي في مواقع التواصل االجتماعي من خالل مسح عينة طالب اإلعالم التربوي جامعتي 

وتوصلت الدراسة الرتفاع وعي الطالب ومعرفتهم بتقنيات الذكاء االصطناعي المنصورة ودمياط، 
المختلفة، كما أشارت نسبة كبيرة من المبحوثين إلى مدى اعتماد مواقع التواصل االجتماعي على 

في تأثير استخدام الذكاء االصطناعي في   Biswal,2020))بينما بحث تقنيات الذكاء االصطناعي 
 ٢٥الصينية على العمل الصحفي من خالل استخدام المقابالت المتعمقة مع  Xinhuaوكالة األنباء 

صحفيا وأشارت  النتائج إلى أهمية الذكاء االصطناعي في  توفير الوقت والجهد والتحقق من األخبار 
وفي إطار ،راضي كشكل جديد لعرض القصص الخبريةالكاذبة ، ومكنها من استخدام الواقع االفت

إنتاج المحتوى الدراسات التي تناولت االتجاهات المختلفة حول توظيف تقنيات الذكاء في 
جاهات الصحفيين األردنيين نحو األبعاد الوظيفية  (2022،مسوديتناولت دراسة )اإلعالمي 

مفردة  150لصحافة الروبوت باستخدام منهج المسح على عينة متاحة من الصحفيين قوامها 
،وأظهرت النتائج رفض أغلبية الصحفيين لمسمى صحافة الروبوت الفتقادها القواعد المهنية الواضحة 

دراسة وأكدت هذا االتجاه  مين عليها ليسوا صحفيين،،وكونها آلية تفتقد لمفهوم األنسنة والقائ
مبحوث من القائمين  100( من خالل توظيف منهج المسح على 2021وأخرون  ،)المكاوي 

باالتصال داخل المؤسسات اإلماراتية، للكشف عن التطبيقات المستخدمة  وأظهرت جهل فئة غير 
وعدم تقبل الصحفيين واإلعالميين فكرة أن  قليلة من اإلعالميين بماهية تطبيقات الذكاء االصطناعي

يكون الروبوت رئيسا مباشرا أو زميل في العمل ،وفي محاولة للكشف عن تصورات الصحفيين 
رفض   (Schapals 2020).أظهرت دراسة للعالقة بين األنسان واأللة داخل غرف األخبار 

ه ال يوجد احتياج للتغيير من أدورهم مبحوثين ما عدا مبحوثا واحدا لسلطة اإلله ، وأشاروا إلى انال
الصحفية للتكيف مع تقنيات الذكاء االصطناعي مستقبال وأعربوا عن تمسكهم بأدوارهم وأن الصحافة 

 Goni) ,وفي السياق ذاته  وفي عكس  االتجاه أكدت دراسةلديهم بمثابة األيدلوجية لمواجهة الميكنة 
A., & Tabassum 2020)   على استعداد طالب الصحافة في بنجالديش لتعلم الذكاء

) االصطناعي ولديهم معرفة اساسية بالمفهوم والحرص على التعلم واالستخدام  بينما رصد ت دراسة 
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اتجاهات القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات  (2020،بريك
ت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصحفية في مصر والسعودية، وقد توصل

اتجاه القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات الصحفية التي 
وعن مستقبل اإلعالم في ضوء تقنيات الذكاء .يعملون بها تبعًا للدولة التي تنتمي لها المؤسسة

الستكشاف رؤى الصحفيين في مصر  (2022المعطي سعت دراسة )عبد االصطناعي 
لمستقبل استخدام طائرات الدرون في مجال الصحافة، واتجاهاتهم نحو تلك التقنية، وخلصت 

الدراسة إلى وعي المبحوثين بأن الطائرة بدون طيار لها أهم استخدام في مجال الصحافة 
أثناء الكوارث واألزمات، كما وهو إجراء حوار مع الجمهور في أماكن يصعب الوصول إليها 

كان هناك زيادة في قلق الصحفيين من تزايد االعتماد على طائرات الدرون في مجال 
الصحافة؛ وذلك العتقادهم أن الصور والفيديوهات المنتجة عبر طائرات الدرون ليست 

إلى وضع تصور لمستقبل الصحفيين في  ( 2021،)عرامبينما سعت دراسة . صحيحة دائما
عصر تقنية الذكاء االصطناعي، وتوصلت الدراسة إلى سيطرة الروبوتات على العديد من 

المهن والصناعات األخرى، من ضمنها المؤسسات الصحفية، كما أكدت الدراسة بأن 
ن عن الروبوت أثر سلبيا على مهنة المراسل من خالل قيامه بنقل الحدث وتوقف المراسلي

على التغييرات المحتملة في   (2021،)الشمري وفي سياق متصل ركزت دراسة التغطية 
المرتكزات األساسية لصناعة الرسالة اإلعالمية في ضوء معطيات الذكاء االصطناعي 

صحفي من العاملين بغرف األخبار  20وتطبيقاته ، من خالل دراسة استطالعية على عينة 
وأشارت النتائج الحتمال ظهور  استخدام اداني المالحظة والمقابلة،ومواقع التواصل التابعة ب

أشكال من الصدام وعدم التوافق في المستقبل بين المنتجات الذكية والبشر بينما تبنت نتائج 
السناريو التفاؤلي  في أن الذكاء االصطناعي لن يحل  (saad 2020  ,)٠دراسةدراسة  

محل البشر في المستقبل القريب ،وسيظل البشر متحكمون ومشرفون على الذكاء 
االصطناعي وسيستفيدون من هذه التقنيات للقيام بعملهم بسرعة ودقة وأكثر فاعلية وعلى 

ى تساؤل هل ستحل اإلجابة عل (Miroshnichenko,2020)النقيض فيما حاولت دراسة   
الروبوتات محل الصحفيين؟ باالستناد إلى حالة الصحافة اآللية في الوقت الراهن وتوقعت 
الدراسة أن غرف األخبار بالمؤسسات اإلعالمية ستعتمد على الروبوت خالل العقد القادم 

اهتمت دراسة  ابينم مؤسسة.كل  اقتصادياتإلنتاج أكبر قدر من المحتوى بما يتوافق مع 
باستكشاف رؤية عينة من الطلبة بمصر واإلمارات للتأثيرات المتوقعة  ( 2020،)عبدالحميد
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طالب  المهني ورصدلتطبيقات الذكاء االصطناعي في المجال اإلعالمي وإدراكهم لمستقبلهم 
اإلعالم التأثيرات السلبية المرتبطة باالعتماد على تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال 

وعن جودة جهة نظرهم "تهديد الوظائف وضعف التفاعلية والعواطف اإلنسانية.اإلعالم من و 
في أثار إنتاج المحتوى عبر )اإلنسان  ) Kim, Jina (2020المحتوى اآللي بحثت دراسة 

مقابل الذكاء االصطناعي( وتشير النتائج إلى أن طريقة إنتاج المحتوى  تؤدي دور بارز في 
إلى أن جودة  المحتوى المنتج آليا أسوء بكثير من المنتج  المحتوى وأشارتإدراك جودة 

للتنبؤ بمستوى  العوامل المؤثرة (Sangwon et Lee،2020)بشريا كما رصدت دراسة
مصداقية أخبار الذكاء االصطناعي بكوريا الجنوبية ، وكشفت الدراسة عن ارتباط إيجابي 
بين األخبار المتداولة عبر وسائل اإلعالم والتلفزيون ومواقع التواصل االجتماعي وأخبار 

 (Hepp, Andreas 2020)الذكاء االصطناعي ، وعن مجاالت التوظيف أوضحت دراسة
وتات االتصالية التي تستخدم مصممة لغرض التواصل مع البشر لتمكين المزيد من أن الروب

وأشارت   Amazon AlxaApples siriالوظائف القائمة على الخوارزميات كما في مواقع
إلى تعدد مجاالت استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في العمل اإلعالمي، لتشمل تقنيات 
المساعد االفتراضي التوصيات اآللية ،الدردشة اآللية عبر المنصات الرقمية تحليل البيانات 

الضخمة ...تصوير الدرون التعامل مع األخبار المزيفة الطباعة الثالثية  فهم اللغة 
استخدام الدرونز في اإلعالم وأشارت النتائج ا(2020،) نوفل كما تناولت دراسة عية، الطبي

إلى أن الصحفيين أنها أكثر أمانا من حيث التكلفة إلنتاج األخبار ،ويمكن من الحصول 
على صور جوية بتنسيق المواقف وسرعة النقل ، واألسباب الكامنة وراء عدم استخدامها في 

في تكلفة االستثمار في التكنولوجيا والعقيد الفني واإلداري ، فضال عن غرف األخبار تتمثل 
 ,2020Guzman)في حين ربطت دراسة عدم وجود صحفيين متخصصين وقوانين مقيدة ،

Andrea)  بين الذكاء االصطناعي وتفاعالت الجمهور معه عبر تطوير نماذج نظرية
للعالقة بين اإلنسان واآللة ، وأشارت إلى تأثير لالتصال والتكنولوجيا إليجاد صيغة توافقية 

ثالث جوانب رئيسية األبعاد الوظيفية ، وحدود العالقة بين الجمهور والتكنولوجيا واآلثار 
 2020(. كما سعت دراسة، الميتافيزيقية التي تخفي الحدود بين اإلنسان واآللة واالتصال

Moravec) باء التشيكية دون تدخل بشري خالل لتوصيف تطبيق الخوارزميات بوكالة األن



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

 االصطناعي بالصحافةم ،وأشارت النتائج لحتمية االعتماد على تقنيات الذكاء 2019عام 
التشيكية لمواصلة مهمتها وأوضحت أن الصحفيين يتوقعون أن تظل أدورهم مهمة 

 وستساعدهم التقنيات إلنتاج تقارير بشكل أفضل.

باستقراء الدراسات السابقة في ضوء موضوع ومنهجية البحث الحالي تم استخالص عدد من 
 التالي: المؤشرات على النحو 

على المستوى النظري والمنهجي ا تعد الدراسات األجنبية أكثر تنوعا وثراء -
 األلية،فيما يتعلق بادراك الجمهور لألخبار  تطبيقها، وخاصةوتنوع مجتمعات 

وذلك في ظل ندرة الدراسات العربية التي اهتمت بالبعد التفسيري مما يعطي أهمية 
 نسبية للبحث الحالي.

استندت الدراسات السابقة على عدد من المداخل والنظريات العلمية، منها  -
ونموذج البوابة الرقمية نظرية المجال وايكولوجيا اإلعالم ومدخل صحافة الجودة 

ومدخل الذكاء االصطناعي بالصناعة اإلعالمية ونموذج قبول التكنولوجيا والحتمية 
ويرتكز البحث على النظرية الموحدة الستخدام  التنظيمي،التكنولوجية والتطوير 

باإلضافة لنموذج إدارة اإلبداع واالبتكار كمنحى جديد في  التكنولوجيا،وقبول 
 مية في ظل تقنيات الذكاء االصطناعي. البحوث اإلعال

تنوعت أدوات جمع البيانات ما بين الكمية والكيفية وخاصة بالدراسات  -
األجنبية من خالل توظيف المقابالت واالستبيان ومجموعات النقاش المركزة 

باإلضافة لكون  والمقابالت،جمع البحث الحالي بين االستبيان  والمالحظة، وقد
شافي يقيم الواقع ويضيف رؤية مستقبلية وفقا لتصورات عينة البحث وصفي استك

 البحث.
اهتم  باالتصال، بينمامعظم الدراسات اهتمت بقياس اتجاهات القائمين  -

البحث الحالي برصد تقييم النخبة األكاديمية بجانب القائمين باالتصال والقيادات 
 ورؤية النخبة المستقبلية  اإلعالمية للوقوف على أبعاد الظاهرة واالستفادة من تقييم

اختلفت نتائج الدراسات العربية فيما بينها بشأن قبول استخدام الذكاء  -
االصطناعي وانقسمت لفريق مرحب وفريق رافض لكثرة المخاوف مع مالحظة 

 اهمال جانب األبداع في المحتوى في معظم الدراسات.
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رفي والمنهجي أضافت الدراسات السابقة استفادة كبرى على المستوى المع -
لفهم الظاهرة والتوظيف األمثل لألدوات وقياس المتغيرات وفهم العالقات وتفسير 

 .النتائج
 البحث:أهمية 
يقدم البحث إطارا نظريا يركز على توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المجال  -

لتطورات اإلعالمي باعتبارها أحد األنماط االتصالية الجديدة التي جاءت استجابة 
 التقنية الحديثة في مجال اإلعالم واالتصال.

تتجلى أهمية البحث من اهتمام المراكز البحثية واألكاديمية بدراسة التحول  -
اإلعالمي في ضوء تقنيات الذكاء االصطناعي وانعكاساتها على هيكلة المؤسسات 

 اإلعالمي.المتوقعة على الشكل والمحتوى  والتأثيرات واألكاديمية،اإلعالمية 
توظيف نموذج إدارة اإلبداع واالبتكار كإطار نظري ومنحى جديد في البحوث  -

 اإلعالمية في ظل تقنيات الذكاء االصطناعي.
تناولت مستقبل توظيف االصطناعي في إبداع المحتوى بصفة  التيندرة البحوث  -

تجد وذلك في حدود علم الباحثة من خالل مسح أدبيات البحث العلمي لم  مباشرة،
 نظري.دراسة عربية تطرقت لهذا االتجاه وفق إطار 

اتجاه عدد من المؤسسات اإلعالمية المصرية نحو االستفادة من تقنيات الذكاء  -
وهو ما يتطلب استحداث فنون إعالمية جديدة تتواكب مع االستفادة  االصطناعي،

 من هذه التقنيات.
واألخالقية والمعرفية والتقنية جراء توظيف تقنيات يتصدى البحث للتحديات المهنية  -

الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى في ظل احتدام الجدل حول مستقبل اإلعالم 
 والممارسين في ظل اتمتة المحتوى اإلعالمي.

           البحث:أهداف 
يف يهدف البحث إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في: الرصد الكمي والتفسير الكيفي لتوظ

تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية ومستقبلها في إبداع المحتوى اإلعالمي 
 منه مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل في: البحث ويتفرعوفقا لتقييم ورؤية عينة 
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الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية، وأبرز  استخدام تقنياتتحديد مجاالت  -
 المبحوثين.التقنيات المتوقع توظيفها في الفترة المقبلة وفق رؤية 

رصد فوائد وسلبيات ومعوقات وتحديات توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في  -
 المؤسسات اإلعالمية.

تخدام تقنيات واس نحو قبولالمؤثرة في اتجاهات عينة البحث  على العواملالتعرف  -
الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى اإلعالمي وفق عناصر النظرية الموحدة 
لقبول واستخدام التكنولوجيا المتمثلة في )توقع األداء/ القلق من االستخدام، المنفعة 

إطار  المتوقع( فيالمتوقعة/ التأثيرات االجتماعية/ التسهيالت المتاحة/ الجهد 
 ل واستخدام التكنولوجيا.النموذج الموحد لقبو 

التعرف على تأثير المتغيرات الديموغرافية على تقييم وتصورات عينة البحث لواقع  -
 ومستقبل توظيف تقنيات الذكاء في إنتاج المحتوى اإلعالمي.

رؤية وتصورات النخبة اإلعالمية واألكاديمية لمستقبل توظيف تقنيات عن الكشف  -
على  البيئة اإلعالمية في ضوء هذا التطور إبداعي، وشكلالذكاء في إنتاج محتوى 

اإلعالم التقليدي والجديد،  باالتصال، وسائلالمحتوى اإلعالمي القائمين )مستوى 
 الجمهور(

زميات الذكاء في القيام بالمهارات اإلبداعية ر تحديد تصورات المبحوثين لقدرة خوا -
في ضوء  داري، التكنولوجي(التسويقي، اإلعلى المستوى على المستوى )الفني، 

 واالبتكار.اإلبداع  نموذج إدارة
 المفاهيم والتعريفات اإلجرائية للبحث

مما يؤهلها  تعليميا،وظيفيا أو فكريا أو  المجتمع سواءفئة متميزة في  هي النخبة: -
وأكثر فئات المجتمع تأثيرا  المجتمع وهيللقيام بدور قيادي أو بأدوار المسئولية في 

 . (2018بلعيد، ) القرارفي الحياة العامة وقدرة على اتخاذ 
ويقصد بها إجرائيا القيادات في المؤسسات اإلعالمية والفئة اإلعالمية التي مارست  -

 سنوات،العمل اإلعالمي في وسائل اإلعالم المصرية مدة ال تقل عن خمس 
وكذلك النخبة األكاديمية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال اإلعالم 

 ولديهم معرفة بتقنيات الذكاء االصطناعي.
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مصطلح الذكاء االصطناعي إلى األنظمة أو  : ويشيراالصطناعييات الذكاء تقن -
المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها  الذكية ألداءاألجهزة التي تحاكي الكائنات 
  )(Chollet, F 2020.تجمعهااستنادا إلى المعلومات التي 

اإلعالمية والمتوقع ويقصد بها إجرائيا التقنيات المستخدمة في المؤسسات  -
استخدامها في إنتاج المحتوى اإلعالمي مع مراعاة الفصل بين تقنيات الذكاء 

البلوك  الحوسبة السحابية االصطناعي وأساسيات التحول الرقمي )انترنت األشياء
اتشين( حيث تعتبر من متطلبات الذكاء االصطناعي ومن الواضح أن هناك خلط 

 األوساط األكاديمية واإلعالمية.شديد بينهما في 
عرفته الموسوعة البريطانية على أنه القدرة على إيجاد الحلول لمشكلة أو  اإلبداع: -

 .(2011)خلفأو أسلوب جديد  أداة جديدة أو أثر فني
م باالتصال إلى توصيله مالقائويقصد به إجرائيا المضمون الذي يسعى  المحتوى:إبداع 

للمعايير المهنية ومتمتعا بالطالقة الفكرية والمرونة التكيفية واألصالة للمتلقي مستوفيا 
 والحساسية للمشكالت ومتوجا بالجوانب الفنية والحسية الجمالية ومراعيا للقيم المجتمعية

 النظري للبحث اإلطار
  UTAUT)( لقبول واستخدام التكنولوجيا النظرية الموحدة

حيث تم بناء وتطوير هذه النظرية على ثمانية نظريات تتعلق  2003تعود هذه النظرية لعام 
  TAMبقبول التكنولوجيا ، أبرزها نظرية التصرفات المسببة ونموذج قبول التكنولوجيا 

،وهي نظرية تعني  ونظرية تبني وانتشار المستحدثات وغيرها TPBونظرية السلوك المخطط 
السلوكية لألفراد والتنبؤ بقبول واستخدام األفراد للتقنية مع فهم العوامل التي االهتمام بالنية 

)توقع األداء/ القلق من االستخدام، المنفعة  تؤثر على النية السلوكية والتي تتمثل في
 2003)المتوقعة/ التأثيرات االجتماعية/ التسهيالت المتاحة/سهولة االستخدام( 

(Venkatesh  وقد تم توظيف النظرية بالدراسة  الحالية للكشف مدى تأثير متغيرات النظرية
كمحددات لالستخدام الفعلي والقبول مستقبال من وجهة نظر عينة البحث وصياغة فروض 

 البحث والعالقات االرتباطية.
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 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

 نموذج إدارة االبداع واالبتكار.
 تتمثل في:خمسة أنواع من اإلبداع  لقد حدد تايلور

اإلبداع التعبيري الذي يضم النشاطات العفوية والحرة في بعض أشكال النشاط مثل االبداع  
 العفوي في التسويق

 اإلبداع الفني وهو التميز بكفاءة في عمل منتج ما مثل الموهبة 
والذي يستلزم براعة في إيجاد مجموعة فريدة أو نادرة من العالقات خالل  :اإلبداع الخالق

 شياء أو المواد.األ
على القدرة على االختراق والتغلغل في فهم أساسيات ومبادئ  دويعتم :المتجدداإلبداع 

 وضعت من قبل آخرين
االبداع التقني يشير إلى البراعة في التوصل لنواتج من الطراز األول دون شواهد قوية على 

 اإلبداع تتمثلمظاهر وقدرات  أبرزكما  (2009، خيرا هلل) العفوية المعبرة عن هذه النواتج.
وتم  التفاصيل(في )المرونة واألصالة والحساسية للمشكالت والمحافظة على االتجاه وإدراك 

مقياس المهارات اإلبداعية وفق محددات ومقومات النموذج  في تصميمتوظيف النموذج 
ات المحتوى المبدع لمهارات وقدرات اإلبداع، باإلضافة إلى معلومات استرشادية تجميعية لسم

ت مستفيضة للكشف عن رؤية عينة البحث وتصوراتهم امن الدراسات اإلعالمية بعد قراء
 إنتاج محتوى إبداعي أليا. حول إمكانية

 تساؤالت وفرضيات البحث:
تأسيسا على مشكلة البحث واتساقا مع أهدافها وإطارها النظري تسعى الدراسة لإلجابة على 

تقييم النخبة لواقع توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات تساؤل رئيس هو ما 
اإلعالمية المصرية ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى؟ وانطالقا من التساؤل الرئيسي يتم 

 طرح تساؤالت فرعية:
 ما مدى معرفة النخبة بتقنيات الذكاء االصطناعي وإدراكهم ألهمية توظيفها؟

 اقع التوظيف وجاهزية المؤسسات للتطوير؟ما تقييم عينة البحث لو 
 ما العوامل المؤثرة في توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية

 رؤية النخبة لمستقبل توظيف الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى؟ ما
 ما تصورات النخبة عن شكل البيئة اإلعالمية في ضوء الذكاء االصطناعي؟
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 خوارزميات الذكاء االصطناعي في توظيف المهارات اإلبداعية في إنتاج المحتوى؟ما قدرة 
 ما أبرز التقنيات المتوقع زيادة االعتماد عليها في الفترة المقبلة؟

 فرضيات البحث:
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين اتجاهات النخبة نحو أهمية  :األولالفرض 

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي ومتغيرات النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا
UTUT  المتاحة التأثيرات االستخدام التسهيالتالقلق من  المتوقعة عوامل)الفوائد 

 .االجتماعية(
عالقة ارتباطيه بين جاهزية المؤسسات ورؤية النخبة لمستقبل توظيف  د: توجالثانيالفرض 
 إنتاج المحتوى. في يالذكاء االصطناعتقنيات 
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين العالقة بين الفوائد المتحققة  :الثالثالفرض 

 التوظيف.واالتجاه نحو أهمية 
عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين القلق من االستخدام  : توجدالرابعالفرض 

 والتصورات المستقبلية لقدرة خوارزميات الذكاء االصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي.
الذكاء تقييم درجة توظيف تقنيات  إحصائية فيفروق ذات داللة  : توجدالخامس الفرض

 في إنتاج المحتوى بالمؤسسات اإلعالمية المصرية باختالف متغير النخبة. ياالصطناع
فروق ذات داللة إحصائية في تحديات توظيف تقنيات الذكاء  : توجدالسادسالفرض 

-نوع النخبة–االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية باختالف المتغيرات الديمغرافية )النوع
 السن(.-الخبرة

: توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المبحوثين لشكل ومضمون الفرض السابع
 باختالف متغير )نوع النخبة( ءالمحتوى اإلعالمي في ضوء تقنيات الذكا

 نوع البحث ومنهجه
ينتمي هذا البحث للبحوث الوصفية االستكشافية والتي تسعي في إطار منهج المسح بشقيه  

عن  والكشف المتصلة،الكمي والكيفي من خالل أداة االستبيان للحصول على البيانات 
وأيضا  المصرية،واألكاديمية  مسح عينة من النخبة اإلعالمية البحث عبرالظاهرة محل 



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

العالقات المتبادلة والتأثيرات كيفيا من خالل إجراء مقابالت متعمقة  النتائج ووصفتفسير 
 األكاديميين.مع قيادات المؤسسات اإلعالمية والخبراء 

 ادوات جمع البيانات
وقد أعدت في ضوء المشكلة البحثية وأهدافها وتم صياغة  اعتمدت البحث على أداة االستبيان
تقييم التوظيف والجاهزية –تتمثل في : )سمات المبحوثين و أسئلة االستبيان وفق عدة محاو 

الرؤية المستقبلية للتوظيف وشكل البيئة -انعكاسات وتحديات التوظيف –والعوامل المؤثرة 
بهدف  والمقابالت المتعمقة( ت اإلبداعيةالمهارا-اإلعالمية في ضوء الذكاء االصطناعي

تعميق وتفسير النتائج كيفيا والحصول على إجابات مدعومة بالتحليل والتفسير والثراء 
، وقد تم االستعانة ببعض الزمالء في المجال المعلوماتي للربط بين عناصر الظاهرة

  .ين الوصول لعينة البحثاألكاديمي واإلعالمي للمساهمة في توزيع االستبيان إلكترونيا ولتمك
 مجتمع وعينة البحث

يتمثل مجتمع البحث في جميع النخب اإلعالمية بالصحف والمواقع اإللكترونية واإلذاعات 
والقنوات التلفزيونية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات وأقسام اإلعالم ،وخاصة اإلعالم 

االصطناعي داخل جمهورية مصر العربية ،ونظرا  الرقمي وتكنولوجيا االتصال وخبراء الذكاء 
مفردة 120لصعوبة الحصر وقبول المشاركة ، فقد تم االعتماد على عينة متاحة بلغ قوامها 

مفردة للممارسين من المؤسسات  74من النخبة اإلعالمية واألكاديمية وذلك بواقع 
وذلك بعد  للنخبة األكاديمية مفردة 46المواقع االلكترونية(و-اإلذاعية-التلفزيونية-)لصحفية
مفردة من القيادات  12استمارات غير صالحة للتطبيق ، باإلضافة إلى    9استبعاد 

اإلعالمية والمتخصصون بمجال الذكاء االصطناعي وقد حرصت الباحثة على التنوع في 
لى أنماط الملكية فيما يتعلق بالمؤسسات اإلعالمية حتى وإن كانت توظف تقنيات الذكاء ع

وتمثل  استحياء للوقوف على أبعاد الظاهرة تم اختيار العينة بما يتماشى مع أهداف البحث
أغسطس الفترة التي فيها  10يوليو إلى  26اإلطار الزمني للبحث في الفترة الممتدة من 

 توزيع استمارة االستبيان وإجراء المقابالت.
 مبررات اختيار عينة البحث.

وشركاء في صناعة القرار ورسم السياسات بالمؤسسات تعتبر قوى فاعلة  •
 اإلعالمية.
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هم األجدر على تحليل وتقييم المحتوى اإلعالمي في ضوء الضوابط المهنية  •
 واألخالقية.

 صلة موضوع البحث المباشرة بمستقبلهم المهني واألكاديمي. •
مدى اختبار الفروق بين تقييمات عينة البحث وفقا لنوع النخبة للوقوف على  •

مالئمة التقييمات األكاديمية لواقع الممارسة المهنية اإلعالمية في ظل االهتمام 
 بجودة التعليم األكاديمي ليواكب متطلبات سوق العمل.

 توصيف عينة البحث

 خصائص عينة البحث( يوضح 1جدول )

 المتغيرات
 إجمالي

 % ك

 النوع
 58.3 70 ذكور
 41.7 50 إناث
 100 120 جملة

 نوع النخبة
 61.7 74 ممارس
 38.3 46 أكاديمي
 100 120 جملة

 الخبرة

 28.3 34 سنوات10الى  5من
 33.3 40 عام 15إلى 10من 

 38.3 46 عام 15أكثر من 
 100 120 جملة

 الفئة العمرية

 43.3 52 سنة40أقل من 
 36.7 44 سنة 50الى  40من 
 16.7 20 سنة 60الى  50من 

 3.3 4 سنة 60من أكثر 
 100 120 جملة

 



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

 اختبارا الصدق والثبات

للتحقق من صدق أداة البحث تم عرض االستمارة على مجموعة من األساتذة 
المحكمين من الخبراء المتخصصين في اإلعالم ، وذلك بهدف مراجعة الشكل العام لصحيفة 

تقيس الظاهرة أو المتغيرات محل االستبيان، ومراجعة العبارات واألسئلة للتأكد من أنها 
الدراسة، ومراجعة المادة العلمية الواردة في االستمارة ، ومدى كفاية األسئلة في تغطية 

على االستمارة من منطق أن االختبار  Pre-Testإجراء اختبار قبلي تم  جوانب البحث وقد
توجد فيها، وتم إجراء  القبلي الستمارة االستبيان يعمل على الحد من الغموض واألخطاء التي

% من العينة األصلية، للتأكد من 10مفردة من النخبة بنسبة  12االختبار على عينة قوامها 
سهولة األسئلة واستيعابها لدى المبحوثين، وتم تعديل بعض األسئلة وصياغتها وفقًا لما تم 

لتصبح جاهزة مالحظته أثناء االختبار القلبي ، وتم وضع االستمارة في شكلها النهائي 
% وهي 0.84للتطبيق باإلضافة لحساب معامل الثبات )ألفا كرومباخ( والذي بلغت قيمته 

 .نسبة مرتفعة تؤكد صالحية االستمارة ومدى قابليتها للتطبيق
 الخلفية المعرفية للبحث 

 مراحل تطبيق الذكاء االصطناعي في المجال االعالمي

،والبحث عن حلول معينة  قراراتالعمل على اتخاذ  ياالصطناعتتلخص فكرة عمل الذكاء   .
  تم تغذية األنظمة بها االستدالليةمن خالل توصيفها األمر بالرجوع إلى العمليات 

Surden, H. 2020))    خالل  تايمز من نيويورك مرة بصحيفةوقد تم توظيفه ألول
وكان التوظيف الحقيقي بصحيفة لوس  ،مشروع محرر الذي يقوم بجدولة األخبار آلياً 

انجلوس يدعى كن شوينك فيما اعتمدت صحيفة الواشنطن بوست على استخدام برنامج 
في ريوي جانيرو بالبرازيل ،حيث قام  2016هيليوغراف عند تغطية دورة األلعاب األولمبية 

ت وتحليل النتائج وإعالن الفائزين آليا وكررت الصحيفة التجربة عند البرنامج بجمع البيانا
  ,.Mabrook, R) .الرئاسية األمريكية    واالنتخابات كوروناتغطية االزمات المصاحبة 

اول روبوت يكتب قصص وتقارير أخباري بمفرده حيث يمكنه  يعد هيليوغراف ثحي (2019
فيما انتج الصينيون روبوت يدعى زاونان يقوم بكتابة  كلمة في الثانية الواحدة 300تدوين 

 Clerwall، مقاال في أقل من ساعة 80مقاالت صحفية كاملة ليصبح اول روبوت يكتب 
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2014)Christer, ) قامت قنوات بينماCNN  إلى تقنيات  باإلضافةالشات األلي  بتوظيف
 .ت الجمهورماتخصيص المحتوى وفق اهتما

تايمز على تقنيات الذكاء االصطناعي في بناء وتلخيص القصص  نيويوركاعتمدت فيما 
وظفت  بينما (T, Linden ,(2017األلة القائم على تعلم   Editorالصحفية عبر مشروع

بمقر أبو ظبي طائرات الدرون في تصوير لقطات حية مثلما حدث في  SKYNEWSقناة 
 العالم بقطرتصوير حادث مرفأ بيروت ومؤخرا روبوت الحكم المساعد في مونديال كأس 

باإلضافة لتوظيف روبوتات الدردشة وأنظمة التعلم اآللي وتقنيات الواقع المعزز ، 2022
 Ahn, J. B), .المؤسساتي العديد من كخيارات عديدة لالتصال التسويقي واإلعالن ف

وعلى الصعيد المصري بدأ توظيف الذكاء االصطناعي لنشر األعمال الفنية التابعة  (2020
التلقائي  بوت للردمن خالل االستعانة بالشات  2017لمجموعة مواقع سرمدي في عام 

شهر رمضان بينما استخدم موقع  برنامج في 100مسلسل و 60وجدولة مواعيد أكثر من 
عبر المنصات المختلفة دون تدخل  االقتصادية ونشرها الروبوت ألتمتة االخبار 24القاهرة 
وتتبع  معلتوظيف تقنيات الهولوجرام والواقع االفتراضي والمعزز وتقنيات ج باإلضافةبشري 

 والتحقق.األخبار 

  انعكاسات تقنيات الذكاء على العمل اإلعالمي.

اإلعالم  توجد اتجاهات عديدة حول تأثير الذكاء االصطناعي على مستقبل صناعة 
لديهم مخاوف بشأن سيطرة الخوارزميات على المهام  فئة المعارضينوالممارسين وتمثل في 

اإلعالمية حيث تقوم بعملية التحرير والتصوير وصياغة المحتوى والنشر مما يهدد باستبدال 
 العنصر البشري أو تسريح الكثير منهم

أنصار هذه الفئة على أهمية توظيف تقنيات الذكاء في صناعة اإلعالم  ويؤكد المؤيدون فئة 
وفي عملية إنتاج األخبار ومع ذلك الزال الخالف بين أنصار االتجاه حول تأثيراتها على 

االتجاه أنها تعمل على تعزيز عمل الممارسين ولن  أنصار هذاحيث يرى  العنصر البشري 
 تستطيع االستغناء بشكل كامل 



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   
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حيث يرى أصحاب هذا االتجاه ضرورة تهجين العمل البشري مع الخوارزميات  لوسطفئة ا
% من وظيفة المراسل و 15بما يناسب قدرات الذكاء االصطناعي حيث يمكنها اتمتة حوالي 

 (.  ,2019Rabinder) المقاالت% من كتابة 5و المحرر،% من وظيفة 9

 
 عرض ومناقشة نتائج البحث

 درجة معرفة تقنيات الذكاء االصطناعي   -1
 ( يوضح درجة معرفة تقنيات الذكاء االصطناعي2جدول )

 درجة معرفة تقنيات الذكاء االصطناعي
 االستجابة

 2كا
 مستوى الداللة

 % ك 2د ح  

 43.3 52 معرفة متعمقة

16.650 0.001 
 40.8 49 معرفة متوسطة

 15.8 19 معرفة محدودة

 100 120 الجمــلة

 
% من أفراد العينة درجة معرفتهم بتقنيات  43.3وفقا لبيانات الجدول السابق 

% لديهم 19% منهم معرفتهم متوسطة، ونسبة 43.3الذكاء االصطناعي متعمقة، نسبة 
 معرفة محدودة وقد يرجع ذلك لحداثة التقنيات  

أن العديد من القيادات اإلعالمية  المان محمد وعادل اللتقانيوحسبما أفادت نتائج ومقابالت 
واألكاديميين بحاجة لزيادة التعمق في معرفة إمكانيات تقنيات الذكاء ومجاالت استخدامها 

حيث أظهرت  (2022،مسودي)في المجال اإلعالمي وتختلف هذه النتيجة نسبيا مع دراسة 
 جهل فئة غير قليلة من اإلعالميين بماهية تطبيقات الذكاء االصطناعي.
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مستوى تقييم النخبة لدرجة توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية -2
 (3جدول ) المصرية:

 مستوى التقييم 
 االستجابة

 مستوى الداللة 2كا
 % ك 3د ح  

 18.3 22 بدرجة كبيرة

46.467 0.001 

 47.5 57 بدرجة متوسطة
 29.2 35 بدرجة ضعيفة

 5 6 اإلطالقال تستخدم على 

 100 120 الجمــلة

 
تشير البيانات السابق عرضها إلى احتالل فئة بدرجة متوسطة الترتيب األول لتقييم النخبة 

هذه  المصرية وتتفقتقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية لدرجة توظيف 
 ة النتيجة مع رؤي 

توظيف التقنيات في عمليات التصوير فيما يخص  وخالد اإلتربي معبد العظيصفوت 
   والمونتاج والطباعة

وجمع البيانات وأشاد األتربي بتجربة مشروع تخرج ألكاديمية الشروق لروبوت قائم على توليد 
 24أن موقع  عدي إبراهيماللغة الطبيعية وتحسين المؤثرات الصوتية والبصرية بينما أوضح 

حيث أشار إلى أن التطوير  أسامة عفيفيمع رؤية  يعتمد عليها بدرجة كبيرة بينما تختلف
باإلذاعات اإلقليمية أقتصر على البث الصوتي الرقمي وأضاف رضا شوقي أن االستديو 
االفتراضي كان باكورة االستخدام بالتلفزيون لكنه مازال يحتاج تطوير واحترافية في التعامل 

حيث أوضحت الدراسة أن توظيف  (2022'عقاد، )مع هذه التقنية وتختلف هذه النتيجة مع
 . اإلعالم الجزائري لتقنيات الذكاء كان ضعيفا
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النخبة لجاهزية المؤسسات اإلعالمية المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء  تقييم -3
 (4جدول ) االصطناعي في إنتاج المحتوى:

 مدى الجاهزية
 االستجابة

 2كا
 مستوى الداللة

 % ك 3د ح  

 16.7 20 بدرجة كبيرةجاهزة 

37.067 0.001 

 45 54 إلى حد ما
 30 36 جاهزة بدرجة ضعيفة

 8.3 10 غير جاهزة على االطالق

 100 120 الجمــلة

 
% من أفراد العينة يرى أن المؤسسات اإلعالمية 45يتضح من الجدول السابق أن نسبة     

المصرية جاهزة إلى حد ما لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى ، ونسبة 
% منهم يرى أنها جاهزة بدرجة ضعيفة ، وأشارت غالبية المقابالت إلى ضرورة االهتمام 30

مؤسسة األهرام اتخذت خطوات  ظيمصفوت عبدالعبالبنية التحتية والكوادر البشرية ، وأكد 
جدية بعمل تؤامة مع المؤسسات الدولية لالستفادة من التجارب وترى الباحثة أن المؤسسات 

عدي إبراهيم  تتفاوت قدراتها في التعامل مع هذه التقنيات وفق طبيعتها المؤسسية ، كما أشار
االصطناعي وخاصة بعد  بصدد القيام بنقلة نوعية في توظيف الذكاء 24أن موقع القاهرة 

نجاح تجربة األتمتة على حد قوله .ويمكن القول أن معظم المؤسسات في حالة تنافس شديد 
 لتوظيف المزيد من التقنيات .
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الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية  توظيف تقنياتتقييم النخبة ألهمية  -4
 (5جدول ) المصرية:

 مدى األهمية
 االستجابة

 مستوى الداللة 2كا
 % ك 2د ح  

 73.3 88 مهمة بدرجة كبيرة

96.200 0.001 
 25 30 مهمة إلى حد ما
 1.7 2 مهمة بدرجة قليلة

 100 120 الجمــلة

 
الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى بالمؤسسات يرى معظم أفراد العينة أن توظيف تقنيات 

% منهم أنها مهمة إلى 25% بينما يرى 73.3اإلعالمية المصرية مهمة بدرجة كبيرة بنسبة 
 مما يعكس وعي المبحوثين بمزايا التقنيات في التيسير على الصحفيين. حد ما،

كما أكدت نتائج جميع المقابالت المتعمقة على أهمية التوظيف لكثرة الفوائد العائدة على 
اقتصاديات المؤسسة وتحقيق الميزة التنافسية ومواكبة التطور وتتفق هذه النتيجة مع 

(Biswal,2020(  الوقت والجهد. في توفيرحيث أشارت النتائج إلى أهمية الذكاء االصطناعي 

 :النخبة ألهم مجاالت توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالميةرأي  -5
 ( 6جدول )

 المجاالت المستخدمة
 االستجابة

 120ن=
 الترتيب

 مستوى الداللة 2كا
 1د ح  

 % ك

 0.001 50.700 1 82.5 99 تتبع األخبار وتنبيه الصحفيين باألخبار الجديدة
انتاج محتوى إعالمي مدعم بتقنية الواقع المعزز واالفتراضي 

 0.001 30.000 10 25 30 والهولوجرام

 0.001 16.133 7 31.7 38 وفيديوهاتالبحث سريع وربط المعلومات وتحويلها إلى أشكال بيانية 
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غير  0.100 2.700 2 57.5 69 فحص الحقائق واكتشاف األخبار المزيفة
 دالة

غير  0.465 0.533 5 46.7 56 جودة العمل بالبث اإلذاعي والتلفزيونيتحسين 
 دالة

 0.001 22.533 8 28.3 34 انشاء برامج جديدة باستخالص البيانات من المحفوظات

 0.001 48.133 11 18.3 22 تقنيات التعرف على الصور

 0.05 6.533 6 38.3 46 تحليل المحتوى المنافس وتقديم التوصيات اآللية 

 Chat bot 22 18.3 11 48.133 0.001اآللية بالمواقع االلكترونية  ةالدردش

 0.001 26.133 9 26.7 32 التعامل مع البيانات الضخمة ومفتوحة المصدر 

 0.001 58.800 12 15 18 توليد اللغة والنصوص

 واإلمالئية ةلألخطاء اللغويالتصحيح التلقائي 
غير  0.361 0.833 3 54.2 65

 دالة

 إنتاج األخبار أليا)أتمتة األخبار القصيرة والتقارير(
57 47.5 4 0.300 

غير  0.584
 دالة

تشير نتائج الجدول السابق إلى احتالل تتبع األخبار وتنبيه الصحفيين باألخبار الجديدة  و 
فحص الحقائق واكتشاف األخبار المزيفة والتصحيح التلقائي لألخطاء اللغوية واإلمالئية 
وإنتاج األخبار أليا)أتمتة األخبار القصيرة والتقارير( وتحسين جودة العمل بالبث اإلذاعي 

فزيوني وتحليل المحتوى المنافس وتقديم التوصيات اآللية المراتب األولى كأهم مجاالت والتل
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية المصرية ، وتتوافق هذه 

أن أهم  عدي إبراهيمأراء قيادات المؤسسات اإلعالمية حيث أشار النتيجة إلى حد ما مع 
لتقنيات الذكاء يعتمد على اتمتة األخبار أليا  بينما رأى خالد   24استخدامات موقع القاهرة 

األتربي أن التصوير والمونتاج أهم مجاالت االستخدام في القنوات الفضائية ووافقه الرأي 
ق إلى تقنيات الدردشة اآللية المفعلة بجرائد الشرو  المان محمدرضا شوقي بينما أشارت 

واليوم السابع وتقنية الهولوجرام التي وظفتها قناة أون والجدولة اآللية لموقع سرمدي وتفريغ 
 . فروز اليوسالنصوص أليا بصحيفة 
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 توظيف تطبيقاترأي النخبة في مدى تأثير العوامل التالية على قبول المؤسسات اإلعالمية  -6
 120=ن( 7جدول )الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى اإلعالمي: 

 الراي                                     

 

 

 العوامل

 

 االستجابة

متوسط 

 مرجح
مؤثر بشكل  االتجاه

 كبير
مؤثر الى حد 

 ما
غير مؤثر على 

 اإلطالق

 % ك % ك % ك

 مؤثر بشكل كبير2.50 الثقافة التنظيمية

 إدراك اإلدارة العليا ألهمية التوظيف
78 65 41 34.2 1 0.8 2.64 

 كبير

 الخوف من التغيير ومخاطر التوظيف
38 31.7 80 66.7 2 1.7 2.30 

الى حد 

 ما

 كبير 2.39 3.3 4 54.2 65 42.5 51 االبتكار.تحفيز اإلدارة للسلوك 

الثقافة الداعمة للتحول الرقمي والجهل ضعف 

 بماهية تطبيقات الذكاء
71 59.2 47 39.2 2 1.7 2.58 

 كبير

 كبير 2.63 0.8 1 35.8 43 63.3 76 مواجهة انخفاض القارئية ومعدالت المشاهدة

 مؤثر الى حد ما 2.17 القلق الوظيفي

الخوف من االستغناء عن العنصر البشري لصالح 

 التقنيات
16 13.3 96 80 8 6.7 2.07 

الى حد 

 ما

القلق من تراجع نفوذ الممارسين مقارنة بخبراء 
 البرمجة والمطورين

43 35.8 65 54.2 12 10 2.26 
الى حد 

 ما

على  األلةعدم قناعة الممارسين واإلدارة بسيطرة 

 المجتمعات.
41 34.2 62 51.7 17 14.2 2.20 

الى حد 

 ما

 مؤثر بشكل كبير 2.46 التسهيالت المتاحة

توفر اإلمكانات المادية والتقنية والبشرية المؤهلة 
 للتوظيف

66 55 43 35.8 11 9.2 2.46 
 كبير

توفر القوانين واللوائح التي تضمن االستعانة 

 بالتقنيات الحديثة
 كبير 2.52 3.3 4 41.7 50 55 66

االتجاه العام داخل مصر نحو الرقمنة في كافة 
 المجاالت

54 45 62 51.7 4 3.3 2.42 
 كبير

 مؤثرة بشكل كبير 2.57 الميزة التنافسية

رغبة المؤسسة في تمييز نفسها عن المؤسسات  

 المنافسة األخرى
61 50.8 56 46.7 3 2.5 2.48 

 كبير

الذكاء تفوق المؤسسات التي قامت بتوظيف تقنيات 

 االصطناعي في إنتاج المحتوى اإلعالمي
90 75 28 23.3 2 1.7 2.73 

 كبير

التجارب السابقة للتحول اإلعالمي والتعامل مع 
 التكنولوجيا تفرض حتمية )التطور أو الفناء(.

57 47.5 58 48.3 5 4.2 2.43 
 كبير

 مؤثر بشكل كبير 2.41 سهولة االستخدام )الجهد المتوقع(

 كبير 2.55 5 6 35 42 60 72 مرونة التقنية وسهولة االستخدام

 كبير 2.35 3.3 4 57.3 70 38.3 46 اختالف لغة التطبيق 

 صعوبة إقناع الممارسين بالتعامل مع تلك التقنيات
35 29.2 83 69.2 2 1.7 2.28 

الى حد 

 ما

 االستخدام المعتاد لتكنولوجيا المعلومات في السابق
22 18.3 96 80 2 1.7 2.17 

الى حد 

 ما

حجم الفوائد المتوقعة لتوظيفها على اقتصاديات 

 المؤسسة ولمحتوى
45 37.5 74 61.7 1 0.8 2.37  

 كبير

 مؤثر بشكل كبير3.00-2.34مؤثر الى حد ما، ومن 2.33- 1.67من  غير مؤثرو1.66-1من 
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تعكس نتائج الجدول السابق تعدد العوامل  المؤثرة في قبول توظيف تقنيات الذكاء 
االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية ، بينما كان للقلق الوظيفي تأثير متوسط ويمكن تبرير 
هذه النتيجة في ضوء اهتمام قيادات المؤسسات للحفاظ على المكانة المهنية وتحقيق الميزة 

كاليف وخاصة في المؤسسات الخاصة والمواقع االلكترونية ، بينما تتحكم التنافسية بأقل الت
بعض العوامل في تبني المؤسسات الحكومية لعمليات دمج وتوظيف تقنيات الذكاء 

 ضعف الثقافة الداعمة للتحول الرقمي والجهل بماهية تطبيقات الذكاءاالصطناعي ، أبرزها 
شريف انونية في إطار تبديد المال العام  كما أشار والخوف من مخاطر التغيير والمساءلة الق

وكذلك صعوبة إقناع الممارسين وخاصة من كبار السن بالمؤسسات  نافع وأسامة عفيفي
االتجاه العام للدولة له تأثير كبير في  الحكومية بالتعامل مع هذه التقنيات وأضاف أن

النتيجة مع نتائج ه عمليات التحول وهذا ما أشارت إليه عينة البحث وتتفق هذ
في أن العوامل التنظيمية في مقدمة العوامل المؤثرة لقنول تبني المؤسسات   (Paul,2020)دراسة

وتشير النتائج لوعي العينة بأن اقتصاديات ومكانة ،توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي 
 المؤسسات وخاصة الخاصة هي الفاعلة والمحرك لمعظم القرارات .

تأثير العوامل التالية على نجاح توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في عملية مدى -7
 (8جدول ) إنتاج وتطوير المحتوى اإلعالمي:

 العوامل 
 الترتيب 120ن= االستجابة

 2كا
 مستوى الداللة

 1د ح  
 % ك

العوامل التكنولوجية التي تفرض وجود بيئة إلكترونية 
 0.001 24.300 2 72.5 87 االنترنت واالتصاالتحديثة وبنية قوية لشبكة 

العوامل المهنية المتعلقة بحقيقة سعي المؤسسات 
 0.001 17.633 4 30.8 37 لتوظيف هذه التقنيات ومدى ادراكهم ألهميتها.

العوامل القانونية التي توفر الغطاء الشرعي لها وتنظم 
 0.001 22.533 5 28.3 34 استخدامها

المادية لعقد االتفاقيات والشراكات المعلوماتية العوامل 
 التي يتطلبها اإلنتاج اآللي لألخبار

غير  0.144 2.133 3 43.3 52
 دالة

العوامل االجتماعية المتعلقة بمدى تقبل الجمهور 
 للمحتوى المنتج أليا ومستوى مصداقيته

99 82.5 1 50.700 0.001 

% من أفراد العينة ترى ان العوامل 82.5يتضح من الجدول السابق أن نسبة 
االجتماعية المتعلقة بمدى تقبل الجمهور للمحتوى المنتج أليا ومستوى مصداقيته تؤثر على 
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نجاح توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في عملية إنتاج وتطوير المحتوى اإلعالمي ، 
د بيئة إلكترونية حديثة % منهم يروا أنها العوامل التكنولوجية التي تفرض وجو 72.5ونسبة 

% منهم يروا أنها العوامل المادية لعقد 43.2وبنية قوية لشبكة االنترنت واالتصاالت، ونسبة 
تتفق هذه النتيجة مع  و االتفاقيات والشراكات المعلوماتية التي يتطلبها اإلنتاج اآللي لألخبار

لحفاظ على المعايير المهنية التي تشير إلى أن احترام عقلية الجمهور وا أسامه عفيفيرؤية 
والقيم المجتمعية  تعد أكثر العوامل المؤثرة في نجاح التوظيف وتشير هذه النتيجة إلى أهمية 
الجمهور كقوى فاعلة في بيئة اإلعالم الجديدة وخاصة في ظل وجود الجمهور الناقد وأن من 

الرقمي مثل الحوسبة أهم متطلبات نجاح الذكاء االصطناعي التكامل مع أساسيات التحول 
 السحابية والبلوك تشين وانترنت األشياء وتوافر غرف رقمية حديثة .

 الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية: توظيفا لتقنياتالفنون اإلعالمية األكثر -8
 (9جدول )

 الفنون 
 االستجابة

 2كا
 مستوى الداللة

 % ك 2د ح  

 72.5 87 المواد اإلخبارية

87.350 0.001 
 21.7 26 مواد الرأي والتعبير 

 5.8 7 االستقصائية

 100 120 الجمــلة

 
اتفقت أغلبية عينة البحث على أن أكثر المجاالت توظيفا لتقنيات الذكاء المواد 

 72.5اإلخبارية بنسبة 
تقنيات الذكاء االصطناعي في التعامل مع  مع إمكاناتوهي نتيجة منطقية تتفق 

البيانات الضخمة ومفتوحة المصدر والمنصات المتعددة وتتفق هذه النتيجة مع تجربة القاهرة 
في أتمتة األخبار القصيرة والتقارير أليا وتوجيهها للنشر عبر المنصات المتعددة وفق ما  24

 حيث Stray, J. 2019)( مع دراسةوتتفق هذه النتيجة  عدي إبراهيم والمان محمد.ذكر 
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متواضع للغاية  يةئاالستقصاأوضحت أن توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في الصحافة 
 .العتمادها على صحفيين لديهم دراية بالسياسة التحريرية

 120ن= (10جدول ) :تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية فوائد توظيف -9

 العبارات

 االستجابة
متوسط 
 غير موافق محايد موافق االتجاه مرجح

 % ك % ك % ك

 محايد 2.29 6.7 8 57.5 69 35.8 43 ودقته.زيادة جودة المحتوى اإلعالمي 

 موافق 2.94 0 0 5.8 7 94.2 113 والتكاليف.توفير الوقت والجهد 
توفير بيئة عمل أكثر راحة وإبداع 

 للممارسين
 موافق 2.74 1.7 2 22.5 27 75.8 91

مراقبة المجتمع ومشكالته من خالل 
 تجميع قدر هائل من البيانات

 محايد 2.30 2.5 3 65 78 32.5 39

استحداث فنون إعالمية جديدة 
 ومنصات أكثر فاعلية

 موافق 2.41 3.3 4 51.7 62 45 54

 موافق 2.58 2.5 3 39.2 47 58.3 70 تحقيق األمن المعلوماتي للمؤسسة.
تقليل الخسائر البشرية في أحداث 

 الصراعات والحروب
 محايد 2.13 9.2 11 68.3 82 22.5 27

تعظيم الدور اإلخباري للمؤسسة من 
 خالل سرعة الوصول لألخبار ونشرها

 موافق 2.91 0.8 1 7.5 9 91.7 110

للمؤسسة  مالية إضافيةتحقيق موارد 
من خالل التسويق الجيد لجذب 

 المعلنين
40 33.3 71 59.2 9 7.5 2.26 

 محايد

تخصيص المحتوى وفقا الهتمامات 
 واحتياجات الجمهور المتنوعة

 موافق 2.44 8.3 10 39.2 47 52.5 63

 موافق.3.00-2.34محايد، ومن 2.33- 1.67ومن  غير موافق،1.66-1من 
توفير الوقت والجهد والتكاليف في الترتيب األول كأبرز فوائد توظيف تقنيات 
الذكاء وفق ما أشارت إليه بيانات الجدول السابق تالها تعظيم الدور اإلخباري للمؤسسة من 

وتوفير بيئة عمل أكثر راحة وإبداع  الثاني،خالل سرعة الوصول لألخبار في الترتيب 
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وتحقيق األمن المعلوماتي للمؤسسة في  الثالث،في الترتيب  2.74ن بمتوسط للممارسي
ثم تخصيص المحتوى وفقا الهتمامات واحتياجات الجمهور المتنوعة في  الرابع،الترتيب 

 الترتيب الخامس.
وقد توافقت هذه النتيجة مع رؤية النخبة من القيادات على أن التقنيات أسهمت بشكل كبير 

إلى أن االستثمار في تقنيات الذكاء  شريف نافعمل اإلعالمي فيما بينما أشار في تطوير الع
أنها  عامر خميسأوضح  الروبوتي كماستقود لفوائد ربحية ضخمة من خالل التسويق 

ستساهم في إظهار الجانب المبدع لدى القائم باالتصال نتيجة وفرة الخيارات وتوضح 
لة حماية في ظل التهديد االلكتروني للمؤسسات أيضا أنها أصبحت ضرورة كوسي النتائج،

أن أبرز  إلىوالتي أشارت  (2018Carlsonوتتفق هذه النتيجة مع ) واألشخاص أيضا.
 فوائد تقنيات الذكاء توفير تكاليف اإلنتاج وتوسيع التغطية.

 120( ن=11جدول ) تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية: سلبيات توظيف -10

 العبارات

 االستجابة
متوسط 
 غير موافق محايد موافق االتجاه مرجح

 % ك % ك % ك

للتشهير وقلب    deep fakeالعميق استغالل تقنيات التزييف 
 موافق 2.48 5 6 41.7 50 53.3 64 الحقائق والتالعب باألخبار 

استخدام روبوتات الدردشة اآللية في خلق رأي عام وهمي 
 وتضخيم القضايا

67 55.8 48 40 5 4.2 2.52 
 موافق

 موافق 2.54 4.2 5 37.5 45 58.3 70 اعتمادها على لغة جافة ومفردات محدودة 
 موافق 2.43 3.3 4 50.8 61 45.8 55 القدرة على تمييز المعلوماتعدم 

 موافق 2.66 4.2 5 25.8 31 70 84 تقليل العمالة بالمؤسسات 
 موافق 2.44 3.3 4 49.2 59 47.5 57 تراجع المعايير المهنية مقابل التبعية

 موافق 2.40 5 6 50 60 45 54  والمفكرين.تقويض اإلبداع بسبب قلة االعتماد على قادة الرأي 
ضعف التواصل اإلنساني وزيادة العزلة االجتماعية نتيجة دعم 

 موافق 2.60 0.8 1 38.3 46 60.8 73 العوالم االفتراضية

الرتفاع صعوبة توظيف المؤسسات الصغيرة لبعض التقنيات 
 موافق 2.55 1.7 2 41.7 50 56.7 68  تكاليفها

 موافق.3.00-2.34محايد، ومن 2.33- 1.67ومن  غير موافق،1.66-1من 
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 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

بالنظر لبيانات الجدول السابق يتضح أتفاق النخبة على أن تقنيات الذكاء مبعث لآلمال 
سواء، ألنه برغم فوائدها إال أنها أفرزت العديد من السلبيات ، أبرزها والمخاوف على حد 

،  تالها ضعف التواصل اإلنساني وزيادة   تقليل العمالة بالمؤسسات  في الترتيب األول
العزلة االجتماعية نتيجة دعم العوالم االفتراضية  ومن المتوقع أن تزيد هذه العزلة بدعم 

محدودة  ومفرداترس باإلضافة للرتابة واعتمادها على لغة جافة الذكاء االصطناعي للميتافي
واستخدام روبوتات الدردشة اآللية في خلق رأي عام وهمي وتضخيم القضايا في الترتيب 

وشرين   (Kim, D2018). و)López 2020)-Túñezالخامس وتتفق هذه النتيجة مع رؤية
التي تشير إلى أن أبرز سلبيات تحويل غرف األخبار لغرف ذكية سينعكس على  الكدواني

احة امامهم وتجاهل أرباب العمل في الفرص المت اإلعالم وتقليلوظائف العاملين في مجال 
 ويشير صفوت عبد العظيم ،صناعة وسائل اإلعالم لحقوق الصحفيين بعد توظيفهم للروبوت

أن أبرز سلبيات توظيف هذه التقنيات في إنتاج المحتوى اإلعالمي تمرير األجندات 
الخارجية من خاللها كغزو ثقافي مما يشير إلى أن أبرز تبعات هذا التوظيف ستكون 

مجتمعية ومن المهم اتخاذ خطوات استباقية لتفادي حدوث فوضى مجتمعية وأخالقية،  بينما 
المواطن أبرز السلبيات والتي تمثل عبأ وتهديد للمهنة وتقود أن صحافة  أسامة عفيفيرأى 

 لفوضى مجتمعية .

معوقات استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية المصرية من وجهة -11
 (12جدول ) نظر النخبة

 المعوقات
 الترتيب 120ن= االستجابة

 مستوى الداللة 2كا
 1د ح  

 % ك

 0.001 28.033 5 25.8 31 الفكر اإلداري والخوف من مخاطر التغيير.جمود  -

 0.001 26.133 4 26.7 32 قلة الكفاءات المدربة والمؤهلة للتعامل مه هذه التقنيات. 

 0.05 4.033 2 40.8 49 ضعف البنية التحتية للمؤسسات اإلعالمية وعدم جاهزيتها. 

 0.001 67.500 6 12.5 15 أمنهم الوظيفي.مقاومة الممارسين للدمج حفاظا على 

 غير دالة 0.100 2.700 1 42.5 51 ارتفاع تكاليف تقنيات الذكاء االصطناعية ونقص مصادر التمويل

 0.01 7.500 3 37.5 45 قوانين الدولة المنظمة الستخدام بعض التقنيات.
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% من أفراد العينة ترى  أن أهم معوقات 42.5يتضح من الجدول السابق أن نسبة 
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية المصرية هو ارتفاع تكاليف 

شريف نافع وشرين تقنيات الذكاء االصطناعية ونقص مصادر التمويل متفقة مع رؤية 
% 40.8ثماري ونقص التمويل أبرز المعوقات ، ونسبة على أن غياب الفكر االستالكدواني 

% 37.5منهم يروا انه ضعف البنية التحتية للمؤسسات اإلعالمية وعدم جاهزيتها،  ونسبة 
% منهم يروا انه 26.7منهم يروا انه قوانين الدولة المنظمة الستخدام بعض التقنيات، ونسبة 

أشار صفوت عبد وفي هذا السياق ، التقنيات قلة الكفاءات المدربة والمؤهلة للتعامل مع هذه
أن هناك قوانين منظمة الستخدام بعض التقنيات لدواعي  العظيم وعادل اللتقاني ورضا شوقي

أمنية مثل طائرات الدرون وتتفق هذه النتيجة مع المؤشرات السابقة أن مقاومة الممارسين 
 ليست مؤثرة بشكل كبير في اتجاه اإلدارة .

 إنتاج المحتوى اإلعالمي: االصطناعي فيالذكاء  وتأثرًا بتوظيف تقنياتاالت تفاعال أكثر المج-12
 (13جدول )

 المجاالت
 الترتيب 120ن= االستجابة

 مستوى الداللة 2كا
 % ك 1د ح  

 0.001 8.533 6 36.7 44 الصحية 
 غير دالة 0.465 0.533 4 46.7 56 األمنية 

 0.001 12.033 2 65.8 79 التكنولوجية
 0.05 5.633 5 38.2 47 الرياضية
 غير دالة 0.715 0.133 3 51.7 62 الطقس

 0.001 19.200 7 30 36 الحروب والكوارث
 0.001 67.500 9 12.5 15 االجتماعية
 0.001 58.800 8 15 18 السياسية 
 0.001 14.700 1 67.5 81 االقتصادية

% من أفراد العينة ترى ان أكثر المجاالت 67.5نسبة تعكس بيانات الجدول السابق أن 
تفاعال وتأثرًا  بتوظيف  تقنيات الذكاء االصطناعي  في إنتاج المحتوى اإلعالمي هي 

% الطقس في المرتبة الثالثة ثم 51.7% ، ونسبة 65.8االقتصادية ثم التكنولوجية نسبة 
ذكاء للتعامل مع البيانات الضخمة وتفسر هذه النتيجة قدرة تقنيات ال، األمنية والرياضية

تقنية واإلحصائيات المتعلقة بأسواق المال والبورصة وتحويلها لبيانات باإلضافة الستخدام 
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وتتفق هذه النتيجة أيضا مع  24اتمتة األخبار االقتصادية بدون تدخل بشري بموقع القاهرة 
بصفة أكبر في المجال  اإمكاناتهإلى أنه من المتوقع توظيف نتيجة المقابالت وأشاروا 
وتتفق هذه النتيجة 2022 قطر الحكم المساعد في مونديال روبوتالرياضي وأبرز المؤشرات 

التكنولوجية األكثر استخداما  نسبيا حيث أكدت أن الموضوعات (2020)بريك مع دراسة 
 لتقنيات الذكاء ثم االقتصادية.

 (14جدول ) االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية وفق رؤية النخبةتحديات توظيف تقنيات الذكاء  -13

 العبارات 

 االستجابة

متوسط 
 محايد موافق االتجاه مرجح

غير 
 موافق

 % ك % ك % ك

 موافق 2.36 تحديات تقنية وتكنولوجية
 موافق 2.37 1.7 2 59.2 71 39.2 47 احتمالية اتصال النظام بقنوات خارجية

 موافق 2.38 0.8 1 60 72 39.2 47 صعوبة مواكبة التطور السريع والمتالحق في التقنيات الذكية 
 موافق 2.41 2.5 3 55 66 42.5 51 عدم الفاعلية في حالة نقص البيانات وعدم انتظامها

 محايد 2.33 3.3 4 60 72 36.7 44 صعوبة التحكم في البرمجيات المتقدمة
 محايد 2.29 4.2 5 63.3 76 32.5 39 الذاتي لدى أنظمة الذكاء االصطناعي.انخفاض الوعي 

 موافق 2.48 تحديات مهنية
 موافق 2.35 1.7 2 62.5 75 35.8 43 ضعف القدرة على التحقق من األصالة وتمييز المعلومات

تفاقم القوة االقتصادية غير المتكافئة حيث تغذي سباق الشراء  
 موافق 2.77 1.7 2 20 24 78.3 94 ال البناء. 

 موافق 2.63 0.8 1 35.8 43 63.3 76 استعار القوة التنافسية للهيمنة على الرأي العام
 موافق 2.35 1.7 2 61.7 74 36.7 44 تقليص الموظفين لصالح التقنيات 

 موافق 2.38 1.7 2 59.2 71 39.2 47 تحيز البيانات
 موافق 2.35 0.8 1 63.3 76 35.8 43 االفتقار للمهارات االبداعية والتحليلية    

 موافق 2.36 0.8 1 62.5 75 36.7 44 صعوبة فهم المشاعر والقيم المجتمعية
 موافق 2.41 تحديات أخالقية

للمساءلة القانونية وخاصة مع اختالف غياب الضوابط المحددة 
 موافق 2.48 0 0 52.5 63 47.5 57 قوانين الدول

في  NFTعدم التسليم بفاعلية الرموز الغير قابلة لالستبدال 
 الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 

33 27.5 85 70.8 2 1.7 2.26 
 محايد

 موافق 2.51 0.8 1 47.5 57 51.7 62 التالعب بالمعلومات وغياب الشفافية.
 موافق 2.78 1.7 2 18.3 22 80 96 إنتاج اآلخريناختراق الخصوصية والسطو على 

 موافق 2.53 0.8 1 45.8 55 53.3 64 التعدي على حرية التعبير وإزالة المحتوى 

 موافق 3.00-2.34محايد، ومن 2.33- 1.67ومن  غير موافق،1.66-1من 
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التحديات التي تواجه توظيف تقنيات الذكاء تكشف بيانات الجدول السابق عن كثرة 
على المستوى المهني واألخالقي والتقني حيث  االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية النخبة

صال النظام بقنوات احتمالية اتعدم الفاعلية في حالة نقص البيانات وعدم انتظامها و جاء
من أن التوظيف سيخلق تحديات تقنية عديدة في ظل  مؤيد محمدخارجية وهو ما أكد عليه 

تفاقم وكان ،قلة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل وخاصة في حاالت الطواري وفقدان السيطرة 
ة التنافسية القوة االقتصادية غير المتكافئة حيث تغذي سباق الشراء ال البناء واستعار القو 

مما ينذر بصراعات بين الحكومات والمؤسسات لمحاوالت كبح هذه  للهيمنة على الرأي العام
لتحيز  باإلضافة التقنيات وكذلك ظهور العديد من المنصات مجهولة الهوية وقوية التأثير

فإن عدم قدرة أنظمة الذكاء  صفوت عبد العظيمأبرز التحديات المهنية وعلى وصف  البيانات
وكشفت  ،االصطناعي على التمييز بين المعلومة والرأي والضحك والجد يمثل تحديا كبيرا

اختراق النخبة عن أن التحدي األخالقي األكبر جراء توظيف هذه التقنيات يتمثل في
لتالعب الخصوصية والسطو عى إنتاج  اآلخرين والتعدي على حرية التعبير وإزالة المحتوى ا

بالمعلومات وغياب الشفافية ثم غياب الضوابط المحددة للمساءلة القانونية وخاصة مع 
 اختالف قوانين الدول.

وفي إطار المقابالت المتعمقة أشار األتربي إلى أن التحدي األكبر يتمثل في 
عوبة ص أن إبراهيمعدي سيطرة الذكاء االصطناعي على األعمال الفنية واإلبداعية بينما رأى 

إقناع الممارسين بأن العالقة بينهم وبين اآللة تكاملية وأنه ال يمكن االستغناء عن العنصر 
 البشري. 
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رؤية النخبة لمستقبل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى  -14
 (15جدول ) االعالمي:

 الرؤية
 االستجابة

 2كا
مستوى 
 الداللة

 % ك 2د ح  

تراجع عمليات توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في إنتاج 
 المحتوى لثبوت مخاطرها

28 23.3 

16.650 0.001 
 25.8 31 الراهن واستمرار التبني بشكل محدود الوضعالبقاء على 

تطوير في توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في إنتاج 
 المحتوى 

61 50.8 

 100 120 الجمــلة

% وتتفق هذه نتائج 50.8 التوظيف بنسبةاتجهت تصورات النخبة نحو تطور عمليات 
وتبني محدود لعمليات  ءبطيالمقابالت المتعمقة نسبيا حيث أشار البعض إلى حدوث تطور 

  الجديدة.التوظيف بينما أقر االغلبية بحتمية التطور للبقاء ومواكبة البيئة االتصالية 
تصورات المستقبلية لقدرة خوارزميات الذكاء االصطناعي في توظيف  ح( يوض15)

 120= ( ن16)جدول رقم محتوى إبداعي  اآلتية إلنتاجالمهارات 

 العبارات 

 االستجابة
متوسط 
 غير موافق محايد موافق االتجاه مرجح

 % ك % ك % ك

 مهارات اإلبداع التعبيري والسلوكيات العفوية
7 5.8 49 40.8 64 53.3 1.53 

غير 
 موافق

 1.53 53.3 64 40 48 6.7 8 اإلبداع بااللتفاف والتحويل اإلبداعي)التحوير(
غير 
 موافق

 محايد 1.81 40 48 39.2 47 20.8 25 مهارة التدرب على البدائل 
غير  1.56 52.5 63 39.2 47 8.3 10 السرد القصصي والتحليلي

 موافق
غير  1.57 50 60 43.3 52 6.7 8 األشتات والتوفيق بينمهارات التفاوض واإلقناع 

 موافق
 محايد  2.28 19.2 23 33.3 40 47.5 57 مهارات اإلبداع )االبتكاري، التجديدي، التخيلي

 موافق 2.40 33.3 40 41.7 50 25 30 االستدالل والتنبؤ باالتجاهات والتداول وفق البيانات
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 محايد 1.88 35.8 43 40.8 49 23.3 28 توليد األفكار اإلعالمية 
 1.41 60.8 73 38.5 45 1.7 2 تحسس المشكالت والمخاطر االستباقية

غير 
 موافق

غير  1.38 63.3 76 35.8 43 0.8 1 التفكير الناقد
 موافق

مزج المهارات اإلبداعية وتطبيقها )الحذف والدمج 
 موافق 2.18 23.3 28 35 42 41.7 50 والتركيبواإلضافة والقلب 

تقويم األفكار باستخدام المثيرات وبناء األسئلة  
غير  1.45 57.5 69 40 48 2.5 3 العشوائية

 موافق
غير  1.45 57.5 69 40 48 2.5 3 مهارة العصف الذهني الفردي والجماعي 

 موافق
 التعاطف الشعوري متعدد األبعاد

غير  1.38 65 78 32.5 39 2.5 3
 موافق

 .موافق3.00-2.34محايد، ومن 2.33- 1.67ومن  غير موافق،1.66-1من 
تعكس بيانات الجدول السابق عدم قناعة  المبحوثين بقدرة خوارزميات الذكاء 
االصطناعي في توظيف مهارات اإلبداع التعبيري والسلوكيات العفوية اإلبداع بااللتفاف 

)التحوير( مهارات التفاوض واإلقناع والتوفيق  بين األشتات التفكير الناقد والتحويل اإلبداعي 
مهارة العصف الذهني الفردي والجماعي  والسرد القصصي والتحليلي تقويم األفكار باستخدام 
المثيرات وبناء األسئلة العشوائية، تقويم األفكار باستخدام المثيرات وبناء األسئلة العشوائية، 

ا على إمكانية توظيفها لمهارة االستدالل والتنبؤ باالتجاهات والتداول ومزج بينما وافقو 
المهارات اإلبداعية وتطبيقها )الحذف والدمج واإلضافة والقلب والتركيب وفق األوامر 
والبيانات المخزنة وتشير هذه النتائج إلى أن اإلنسان سيظل دائما وأبدا مصدر اإلبداع األول 

في خلق ذكاء اإلنسان، وتمييزه بقدرات فكرية ومعرفية هائلة أما الذكاء ليجسد عظمة الخالق 
 تفقت عليه أغلبية عينة المقابالت.ا االصطناعي فهو من صنع اإلنسان وهو ما

 
 
 
 
 



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

تصورات النخبة المستقبلية لشكل البيئة اإلعالمية في ضوء تطور توظيف الذكاء  -16
 120= ن( 17جدول ) االصطناعي في إنتاج المحتوى:

 العبارات

 االستجابة
متوسط 
 مرجح

 غير موافق محايد موافق االتجاه

 % ك % ك % ك

 محايد 2.25 المحتوى اإلعالمي
ستوفر تقنيات الذكاء االصطناعي دعما للميتافيرس 

 موافق 2.60 3.3 4 32.5 39 64.2 77 الستحداث فنون إعالمية أكثر تفاعلية وجاذبية.

 محايد 2.23 7.5 9 62.5 75 30 36 المحتوى المنتج آليا سيكون له األولوية في النشر 
من  تميزا ومصداقيةستقدم محتوى إعالمي أكثر 

 1.56 54.2 65 35.8 43 10 12 المحتوى المنتج بشريا
غير 
 موافق

ظهور اإلعالم اإلنساني الذي يساهم في معالجة قضايا 
 محايد 2.18 16.7 20 48.3 58 35 42 ألنظمة الذكاء.اإلنسانية كشريك 

ستفشل تقنيات الذكاء االصطناعي في محاكاة العنصر 
 البشري في المهارات اإلبداعية والتحليلية

56 46.7 58 48.3 6 5 2.42 
 موافق

ستعتمد على عناصر اإلبهار البصري التأثير على عين 
 موافق  2.39 5.8 7 49.2 59 45 54 ومشاعر المتلقي لترسيخ المحتوى 

 محايد 2.33 مستقبل الممارسين
ستزيد المنافسة بين الممارسين في اكتساب المهارات 

 موافق 2.36 5 6 54.2 65 40.8 49 التقنية حفاظا على أمنهم الوظيفي

 موافق 2.53 0 0 46.7 56 53.3 64 تدني دخول اإلعالميين وتسريح األغلبية.
البشري في القضايا والمشكالت سيقتصر التدخل 

 محايد 2.18 16.7 20 49.2 59 34.2 41 المعقدة تحت مسمى الوكيل البشري للروبوت

ستتركز مهمة الفريق البشري على المنحى اإلبداعي 
 موافق 2.36 5 6 54.2 65 40.8 49 واالحترافي في عملية اإلنتاج النهائية

المهارات سيتم اشتراط الحصول على مستوى معين من 
 للتعيين أو الترقي

74 61.7 43 35.8 3 2.5 2.59 
 موافق

ستغيير أدوار الممارسين بشكل جذري لصالح خبراء 
 موافق 2.39 11.7 14 37.5 45 50.8 61 البرمجة والمطورين.

سيقاوم الممارسين تطور الدمج خوفا على أمنهم 
 موافق 2.53 0.8 1 45 54 54.2 65 الوظيفي

جديد من اإلعالميين مؤهل للتعامل مع هذه بروز جيل 
 محايد 2.24 4.2 5 67.5 81 28.3 34 التقنيات

 محايد 1.81 37.5 45 44.2 53 18.3 22 سيحل الذكاء االصطناعي محل الممارسين الفعليين
 محايد 2.27 مستقبل اإلعالم التقليدي والجديد

تقنيات اتجاه مزيد من المؤسسات اإلعالمية لتوظيف 
 موافق 2.68 0 0 32.5 39 67.5 81 الذكاء بدرجات متفاوتة
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المستقبل سيطرح فرص لإلعالم التقليدي واآللي مع 
 موافق 2.34 15 18 35.8 43 49.2 59 سيطرة أحدهما

سيتالشى اإلعالم التقليدي تدريجيا مع ظهور جيل 
 محايد 1.99 28.3 34 44.2 53 27.5 33 جديد وكبيرمن الروبوتات

يسيحدث دمج بين بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات 
 اإلعالمية لتبادل الربحية

54 45 59 49.2 7 5.8 2.53 
 موافق

سيتم الدمج بشكل واسع حتى المؤسسات الصغيرة 
 محايد 2.23 9.2 11 28.3 34 62.5 75 يمكنها التنفيذ

غياب تأثير وسائل التواصل االجتماعي واستحداث 
 محايد 2.08 23.3 28 45 54 31.7 38  فاعلية.منصات أكثر 

 محايد 2.20 الجمهور
فئات الجمهور على الوسائل  إقبال بعضسيزداد 

 موافق  2.39 15.8 19 29.2 35 55 66 التقليدية لكثرة المحتوى الزائف بالمنصات األخرى.

المتلقيين في التعامل مع أنظمة الذكاء  أحجام بعض
 موافق 2.34 14.2 17 37.5 45 48.3 58 خوفا من اختراق خصوصيتهم

الجمهور نتيجة تهديها ظهور األتمتة بسمعة سيئة لدى 
 لألمن الوظيفي للبشر

56 46.7 46 38.3 18 15 2.32 
 محايد

المحتوى اآللي سيلقى قبوال كبيرا حيث يتم تقديمه بطرق 
 محايد 1.88 33.3 40 45.8 55 20.8 25 وأشكال مختلفة

 موافق 3.00-2.34محايد، ومن 2.33- 1.67ومن  غير موافق،1.66-1من 
يخص تصورات البيئة  عام فيماوفقا لبيانات الجدول فإن النخبة تبنت االتجاه المحايد بشكل 

اإلعالمية في ضوء الذكاء االصطناعي ويمكن استخالص بعض المؤشرات من بيانات 
 :تياآلالجدول السابق تتمثل في 

 عالمية أكثرإ ئد ومزايا توظيف التقنيات استحداث فنون رغم قناعة عينة البحث بفوا     
فشل تقنيات الذكاء االصطناعي في  إال أن تصوراتهم تبنت االتجاه الموافق تفاعلية وجاذبية

ستعتمد على عناصر اإلبهار  وأنها والتحليليةمحاكاة العنصر البشري في المهارات اإلبداعية 
البصري التأثير على عين ومشاعر المتلقي لترسيخ المحتوى وتبنت االتجاه الغير موافق 

من المحتوى المنتج بشريا والمحايد ألولوية نشر  تميزا ومصداقيةستقدم محتوى إعالمي أكثر 
 المحتوى وظهور اإلعالم اإلنساني كشريك ألنظمة الذكاء

تبنت النخبة لالتجاه الموافق ألنه سيتم اشتراط  مستقبل الممارسينوفيما يخص 
الحصول على مستوى معين من المهارات للتعيين أو الترقيوسيقاوم الممارسين تطور الدمج 



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

خوفا على أمنهم الوظيفي وستغير أدوار الممارسين بشكل جذري لصالح خبراء البرمجة 
ق البشري على المنحى اإلبداعي واالحترافي في عملية والمطورين وستتركز مهمة الفري

أشارت لنتائج  حيث)2021الشمري  دراسة( عالءوتتفق هذه النتيجة مع  اإلنتاج النهائية
الحتمال ظهور أشكال من الصدام وعدم التوافق في المستقبل بين المنتجات الذكية والبشر 

 ومنتجاته.
في اتجاه مزيد من  لمستقبل اإلعالم التقليدي والجديدوتمثلت أبرز الرؤى 

المؤسسات اإلعالمية لتوظيف تقنيات الذكاء بدرجات متفاوتة وحدوث دمج بين شركات 
جيا والمؤسسات اإلعالمية لتبادل الربحية وأن المستقبل سيطرح فرص لإلعالم التكنولو 

حين غلب االتجاه المحايد نحو مستقبل وسائل  أحدهما فيالتقليدي واآللي مع سيطرة 
 فاعلية.منصات أكثر  تأثيرها واستحداث االجتماعي وغيابالتواصل 

األثر األكبر في أحجام  بعض  ستكون لسلبيات سوء االستخدام مستوى الجمهوروعلى     
المتلقيين في التعامل مع أنظمة الذكاء خوفا من اختراق خصوصيته مسيزداد وإقبال  بعض 
فئات الجمهور على الوسائل التقليدية لكثرة المحتوى الزائف بالمنصات األخرى وذلك وفق 

رؤيته  خالد االتربيى رؤية النخبة واتفقت هذه النتيجة مع نتائج المقابالت المتعمقة فيما أبد
أنه ال عامر خميس بأنه سيحدث انبهار بكل تقنية جديدة إلى أن تثبت سلبياتها وأتفق مع 

بين طريقة توظيف تقنيات الذكاء  رضا شوقييمكن االستغناء عن العنصر البشري فيما ربط 
 وانعكاساته على جودة المحتوى المقدم في اطار عالقة تكاملية بين االنسان واأللة .
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أبرز التقنيات المتوقع تزايد االعتماد عليها في صناعة المحتوى اإلعالمي في  -17
 (18جدول رقم ) :المقبلةالمراحل 

 التقنيات
 الترتيب 120ن= االستجابة

 2كا
 مستوى الداللة

 % ك 1د ح  

 
(لدعم MR)المختلط تقنيات الواقع 

 الميتافيرس
84 70 2 19.200 0.001 

 Chatboot 75 62.5 5 7.500 0.01الدردشة اآللية 

 0.001 14.700 3 67.5 81 تقنية الواقع المعزز

 85 102 تقنيات التحقق من األخبار الزائفة
 

1 
 

58.800 
 

0.001 
 

غير  0.273 1.200 8 45 54 الهولوجرام
 دالة

خوارزميات توليد ومعالجة اللغة 
 0.033 6 50.8 61 الطبيعية

غير  0.855
 دالة

تقنيات تتبع ردود األفعال )دمج 
غير  0.361 0.833 7 45.8 55  واآللة(اإلنسان 

 دالة
 0.001 12.033 4 65.8 79 تقنية الواقع االفتراضي

 0.001 17.633 9 30.8 37 اإلعالمي الروبوت

خوازميات التواصل االجتماعي 
 0.001 22.533 10 28.3 34 لتحليل المحتوى المنافس

 0.001 53.333 11 16.7 20 التصوير عبر الدرون 

من الواضح أن الذكاء االصطناعي يمكن أن يكون عاماًل مساهمًا في انتشار 
حيث تشير بيانات .ولكنه أيضًا يمكن أن يكون جزءًا من الحلاألخبار الزائفة بحد كبير 

أن أبرز التقنيات المتوقع تزايد   % ترى 85الجدول السابق أن أغلبية عينة البحث نسبة 
االعتماد عليها في صناعة المحتوى اإلعالمي في المراحل المقبلة تقنيات التحقق من 

( لدعم MR% تقنيات الواقع المختلط)70سبة األخبار الزائفة، و جاء في الترتيب الثاني بن
الميتافيرس ثم الواقع المعزز واالفتراضي وتتفق هذه النتيجة مع رؤية المان محمد في أن 
للميتافيرس سيكون له حضور كبيرفي الفترة المقبلة بفضل تقنيات الذكاء االصطناعي بينما 
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له حضور قوي في عمليات أن الذكاء االصطناعي سيكون  رضا شوقي وخالد األتربيرأى 
المونتاج والتصوير وإنتاج محتوى إعالمي مدعم بتقنيات الهولوجرام والواقع المعزز والمختلط 

 أنه سيكون لها حضور قوي فيما يخص الطباعة. صفوتوأضاف 
عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بيين اتجاهيات النخبية نحيو أهميية  االول: توجدالفرض 

 .UTUTتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي ومتغيرات النظرية الموحدة 
 (19جدول رقم )

 المتوسط المتغير
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االرتباط

 القوة االتجاه
مستوى 
 الداللة

اتجاهات النخبة نحو أهمية 
 التوظيف

24.99 3.061  

 0.01 قوية طردي **0.742 1.823 12.53 الفوائد المتوقعة
 0.05 ضعيف طردي *0.219 1.349 7.39 عوامل القلق من االستخدام

 0.01 قوية طردي **0.732 1.199 7.65 التسهيالت المتاحة
 )الجهدسهولة االستخدام 
 المتوقع(

 0.01 متوسط طردي **0.348 1.798 11.71

 0.01 متوسط طردي **0.446 0.501 2.37 التأثيرات االجتماعية

تشير بيانات الجدول السابق لوجود ارتباطية بين اتجاه النخبة نحو أهمية توظيف تقنيات 
الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية ومتغيرات النظرية الموحدة لقبول واستخدام 

العالقة أي أنه وكلما كانت الفائدة المتوقعة كبيرة في ظل التكنولوجيا مع تفاوت درجات 
 التسهيالت المتاحة ودعم البيئة المحيطة كان اتجاههم قوي نحو أهمية توظيف التقنيات

 توقعهم ببذل مجهود أقل جراء االستخدام كلما كانوكلما كان االتجاه ايجابي نحو التوظيف 
 وبذلك يتحقق الفرض األول كليا.
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عالقة ارتباطية بين جاهزية المؤسسات ورؤية النخبة لمستقبل  وجود الثاني: الفرض
 (20) رقماالصطناعي في إنتاج المحتوى جدول  توظيف تقنيات الذكاء

 مستوى الداللة القوة االتجاه معامل االرتباط االنحراف المعياري  المتوسط المتغير

  0.846 1.70 جاهزية المؤسسات
 0.01 ضعيف طردي **0.243 5.046 54.93 رؤية النخبة 

 وفقا لبيانات الجدول السابق:
 توظيف لمستقبل النخبة ورؤية المؤسسات جاهزية توجد عالقة ارتباطيه طردية ضعيفة بين

( وهي دالة عند 0.3ر> )قيمة حيث كانت  المحتوى،انتاج  في يالذكاء االصطناع تقنيات
انه كلما زاد جاهزية المؤسسات ارتفعت رؤية النخبة لمستقبل ، أي 0.01مستوى داللة 

 توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في إنتاج المحتوى.
 مما سبق يتضح تحقق الفرض كليا.

الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين العالقة بين الفوائد المتحققية 
 (21)جدول  واالتجاه نحو اهمية التوظيف

 المتوسط المتغير
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االرتباط

 القوة االتجاه
مستوى 
 الداللة

العالقة بين الفوائد 
 المتحققة

17.34 2.447  

االتجاه نحو أهمية 
 التوظيف

 0.01 قوي  طردي **0.761 0.488 2.72

 السابق:يتضح من الجدول 
الفوائد المدركة واالتجاه نحو أهمية التوظيف حيث توجد عالقة ارتباطيه طردية قوية بين 

، أي انه كلما زاد الفوائد المدركة زاد 0.01( دالة عند مستوى داللة 0.7كانت قيمة )ر< 
 االتجاه نحو أهمية التوظيف.
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توجيييد عالقييية ارتباطييييه ذات داللييية إحصيييائية بيييين القليييق مييين االسيييتخدام  الرابيييع:الفيييرض 
 والتصورات المستقبلية لقدرة خوارزميات الذكاء االصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي.

 (22)جدول 

 المتوسط المتغير
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 االرتباط

 القوة االتجاه
مستوى 
 الداللة

  1.263 6.53 القلق من االستخدام 
التصورات المستقبلية لقدرة 

خوارزميات الذكاء االصطناعي في 
 إنتاج محتوى إبداعي

 0.05 ضعيف عكسي *0.215- 5.361 20.53

 تعكس بيانات الجدول السابق:
لقـدرة  المسـتقبلية،وجود عالقة ارتباطيه عكسـية ضـعيفة بـين القلـق مـن االسـتخدام والتصـورات 

( وهـي 0.3ر> )قيمـة خوارزميات الذكاء االصطناعي في إنتـاج محتـوى إبـداعي حيـث كانـت 
، أي انــه كلمــا زاد القلــق مــن االســتخدام انخفضــت التصــورات 0.05دالــة عنــد مســتوى داللــة 

 ارزميات الذكاء االصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي. المستقبلية لقدرة خو 
من  درجات النخبةتوجد فروق ذات لداللة الفروق بين متوسطي  :الفرض الخامس

الذكاء االصطناعي في إنتاج  الممارسين واألكاديميين في تقييم درجة توظيف تقننيات
 (23جدول )  المحتوى بالمؤسسات اإلعالمية المصرية

 

 الوظيفة
 المتغير

 الممارسين
 (74)ن=

 واألكاديميين
 الداللة ت (46)ن=

 118د.ح 
 ع م ع م

 0.05 2.337 0.541 2.59 437 2.79 التقييم
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات النخبة من 

االصطناعي بالمؤسسات  الذكاء تقنياتالممارسين واألكاديميين في تقييم درجة توظيف 
 . 0.05حيث كانت قيم )ت( دالة عند مستوى  الممارسين،اإلعالمية المصرية لصالح 
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في إنتاج  يالذكاء االصطناعتقييم درجة توظيف تقنيات  إحصائية فيتوجد فروق ذات داللة 
 المحتوى بالمؤسسات اإلعالمية المصرية باختالف متغير النخبة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحديات توظيف تقنيات الذكاء  :الفرض السادس
-نوع النخبة–االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية باختالف المتغيرات الديمغرافية )النوع

 السن(.-الخبرة
 (24جدول )

المعامل  ع م ن  المتغير
  د .ح االحصائي

 النوع
-ت = 4.126 30.70 70 ذكور

2.140 118 
 

 0.05 5.288 32.54 50 إناث

 الوظيفة
 4.772 30.73 74 ممارس

-2.207 118 
0.05 

 4.413 32.65 46 أكاديمي

 الخبرة

من خمسة إلى عشرة 
 سنوات

34 32.29 4.523 
ف=

1.137 

2 
0.324 
 غير دالة

 117 4.969 30.65 40 سنة15الى 10من 
 119 4.607 31.56 46 15أكثر من 

 السن

 5.187 31.63 52 سنة40أقل من 
ف=

0.166 

3 0.919 
 116 4.411 31.57 44 سنة 50إلى  40من  غير دالة

 119 4.651 31.05 20 سنة 60إلى  50من 
  2.062 30.25 4 سنة 60أكثر من 

 
تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات 
الممارســـــين واألكـــــاديميين فـــــي تحـــــديات توظيـــــف تقنيـــــات الـــــذكاء االصـــــطناعي بالمؤسســـــات 

وبــذلك . 0.05حيــث كانــت قــيم )ت( دالــة عنــد مســتوى  األكاديميــة،اإلعالميــة لصــالح النخبــة 
يتضـــح تحقـــق الفـــرض جزئيـــا وقـــد يرجـــع ذلـــك الخـــتالف األولويـــات فالممـــارس يهمـــه بالدرجـــة 
األولى أمنه الوظيفي بينما األكاديمي تتعدد أولوياته تقييمه لنوع التحديات وخاصة فيمـا يتعلـق 

 واألخالقية.بالمعايير المهنية 



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المبحوثين لشكل ومضمون  :السابعالفرض 
 المحتوى اإلعالمي في ضوء تقنيات الذكاء باختالف متغير )نوع النخبة(

  (25جدول )

 نوع النخبة
 المتغير

 الممارسين
 (74)ن=

 واألكاديميين
 ت (46)ن=

 الداللة
 118د.ح 

 ع م ع م

تصورات النخبة 
 لشكل ومضمون 

المحتوى اإلعالمي 
في ضوء تقنيات 

 الذكاء

 غير دالة 0.795 0.261- 1.939 13.59 2.121 13.49

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات 
النخبة من الممارسـين واألكـاديميين فـي تصـورات النخبـة لشـكل ومضـمون المحتـوى اإلعالمـي 

 . 0.05حيث كانت قيم )ت( غير دالة عند مستوى  الذكاء،في ضوء تقنيات 
رض في ضوء عدم قناعة أغلبية مما سبق يتضح عدم تحقق الفرض وتبرر صحة الف

المبحوثين بقدرة خوارزميات الذكاء االصطناعي إلنتاج محتوى إبداعي يضاهر المحتوى 
 المنتج بشريا.
 أهم النتائج

تشير النتائج إلى أهمية االستفادة من تقنيات الذكاء لتسهيل عمل اإلعالميين 
لإلبداع البشري المعزز للهوية كمساعد وليس بديال ألن الفنون اإلعالمية بحاجة 

  والمرونة التكيفية. الثقافية والقيم اإلنسانية

احتالل فئة بدرجة متوسطة الترتيب األول لتقييم النخبة لدرجة توظيف تقنيات 
الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية المصرية وكذلك درجة الجاهزية 

 للتوظيف بنسب متطورة.
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الحقائق واكتشاف  الجديدة وفحصالصحفيين باألخبار جاء تتبع األخبار وتنبيه 
األخبار المزيفة والتصحيح التلقائي لألخطاء اللغوية واإلمالئية وإنتاج األخبار 

أتمتة األخبار القصيرة والتقارير( وتحسين جودة العمل بالبث اإلذاعي )أليا 
لمراتب والتلفزيوني وتحليل المحتوى المنافس وتقديم التوصيات اآللية في ا

األولى كأهم مجاالت استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات 
 اإلعالمية المصرية.

وفيما يتعلق بفوائد توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية 
توفير الوقت والجهد والتكاليف وتعظيم الدور اإلخباري للمؤسسة من خالل سرعة أحتل 

وتحقيق األمن المعلوماتي  للممارسين،وتوفير بيئة عمل أكثر راحة وإبداع  لألخبار،الوصول 
ثم تخصيص المحتوى وفقا الهتمامات واحتياجات الجمهور المراتب المتقدمة وفق  للمؤسسة،

 النخبة.رؤية 

تقليل العمالة بالمؤسسات وضعف التواصل اإلنساني وزيادة العزلة االجتماعية 
محدودة  ومفرداتعلى لغة جافة  راضية واعتمادهااالفتنتيجة دعم العوالم 

واستخدام روبوتات الدردشة اآللية في خلق رأي عام وهمي وتضخيم القضايا 
تقنيات التزييف العميق لخداع الجمهور وقلب الحقائق وتقويض  واستغالل

االبداع نتيجة قلة االعتماد على قادة الرأي والمفكرين كانت أبرز سلبيات 
 ء االصطناعي في إنتاج المحتوى.توظيف الذكا

تشير نتائج البحث إلى أن مقاومة الممارسين لتوظيف تقنيات الذكاء 
مؤثرة بشكل كبير في اتجاه  الوظيفي ليستاالصطناعي حفاظا على أمنهم 

اإلدارة في حين تمثلت أهم معوقات التوظيف في ارتفاع تكاليف تقنيات الذكاء 
 باإلضافةوغياب الفكر االستثماري االصطناعي ونقص مصادر التمويل 



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

قوانين و لضعف البنية التحتية لبعض المؤسسات اإلعالمية وعدم جاهزيتها 
الدولة المنظمة الستخدام بعض التقنيات وقلة الكفاءات المدربة والمؤهلة للتعامل 

 مع هذه التقنيات.

العوامل المؤثرة في الحكم على مدى  اآللي أهميمثل تقبل الجمهور للمحتوى 
نجاح المحتوى اآللي أو إخفاقه ليعيده كقوى فاعلة في البيئة االعالمية الجديدة 

وإنتاج المحتوى بينما كانت الثقافة التنظيمية وتحقيق الميزة التنافسية 
والتسهيالت المتاحة أهم العوامل المؤثرة في قبول توظيف تقنيات الذكاء 

  اإلعالمية.لمؤسسات االصطناعي با

تكشف النتائج عن كثرة التحديات التي تواجه توظيف تقنيات الذكاء 
االصطناعي بالمؤسسات اإلعالمية على المستوى المهني واألخالقي والتقني، 

 أبرزها

تفاقم القوة االقتصادية غير المتكافئة حيث تغذي سباق الشراء ال البناء واستعار 
 على الرأي العام.القوة التنافسية للهيمنة 

اتصال النظام  انتظامها، واحتماليةعدم الفاعلية في حالة نقص البيانات وعدم 
مواكبة التطور السريع والمتالحق في  باإلضافة لصعوبةبقنوات خارجية 
 التقنيات الذكية. 

وأوضحت النتائج أن التحدي األخالقي األكبر جراء توظيف هذه التقنيات يتمثل 
والتعدي على حرية التعبير  إنتاج اآلخرينوصية والسطو على في اختراق الخص

 وإزالة المحتوى التالعب بالمعلومات وغياب الشفافية.
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وتمثلت أبرز الرؤى لمستقبل اإلعالم التقليدي والجديد في اتجاه مزيد من 
المؤسسات اإلعالمية لتوظيف تقنيات الذكاء بدرجات متفاوتة وحدوث دمج بين 

جيا والمؤسسات اإلعالمية لتبادل الربحية وأن المستقبل سيطرح شركات التكنولو 
حين غلب االتجاه المحايد  أحدهما فيفرص لإلعالم التقليدي واآللي مع سيطرة 

منصات  تأثيرها واستحداث االجتماعي وغيابنحو مستقبل وسائل التواصل 
 أكثر فاعلية

إحجام ر األكبر في وعلى مستوى الجمهور ستكون لسلبيات سوء االستخدام األث
المتلقيين في التعامل مع أنظمة الذكاء خوفا من اختراق خصوصيته  بعض

فئات الجمهور على الوسائل التقليدية لكثرة المحتوى  وإقبال بعضوسيزداد 
 الزائف بالمنصات األخرى وذلك وفق رؤية النخب

م اشتراط وفيما يخص مستقبل الممارسين تبنت النخبة لالتجاه الموافق ألنه سيت
الحصول على مستوى معين من المهارات للتعيين أو الترقية وسيقاوم الممارسين 
تطور الدمج خوفا على أمنهم الوظيفي وستتغير أدوار الممارسين بشكل جذري 
لصالح خبراء البرمجة والمطورين وستتركز مهمة الفريق البشري على المنحى 

 هائية.اإلبداعي واالحترافي في عملية اإلنتاج الن

( لدعم MR)المختلط تصدرت تقنيات التحقق من األخبار الزائفة وتقنيات الواقع 
الميتافيرس ثم الواقع المعزز واالفتراضي التقنيات المتوقع تزايد االعتماد عليها 

أن الذكاء كما أشارت النخبة إلى  في صناعة المحتوى اإلعالمي في المراحل المقبلة
يكون عاماًل مساهمًا في انتشار األخبار الزائفة بحد كبير ولكنه أيضًا االصطناعي يمكن أن 

 .وذلك وفقا لطبيعة التوظيف يمكن أن يكون جزءًا من الحل



تقييم النخبة المصرية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في المؤسسات اإلعالمية   

 ورؤيتهم لمستقبلها في إبداع المحتوى " دراسة وصفية استكشافية    

تكشف نتائج البحث عن عدم قناعة  المبحوثين بقدرة خوارزميات الذكاء 
االصطناعي في توظيف مهارات اإلبداع التعبيري والسلوكيات العفوية اإلبداع 

اللتفاف والتحويل اإلبداعي )التحوير( مهارات التفاوض واإلقناع والتوفيق  بين با
األشتات، التفكير الناقد، مهارة العصف الذهني الفردي والجماعي  والسرد 

القصصي والتحليلي ،تقويم األفكار باستخدام المثيرات وبناء األسئلة العشوائية، 
االستدالل والتنبؤ باالتجاهات والتداول  بينما وافقوا على إمكانية توظيفها لمهارة

ومزج المهارات اإلبداعية وتطبيقها )الحذف والدمج واإلضافة والقلب والتركيب 
 وفق األوامر والبيانات المخزنة.

ثبوت الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين اتجاهات 
ي ومتغيرات النظرية النخبة نحو أهمية توظيف تقنيات الذكاء االصطناع

التسهيالت  القلق من االستخدام، المتوقعة، عوامل . )الفوائدUTUTالموحدة 
 التأثيرات االجتماعية(. المتاحة،

وجود عالقة ارتباطيه طردية ضعيفة بين جاهزية المؤسسات ورؤية النخبة 
 في إنتاج المحتوى. يالذكاء االصطناعلمستقبل توظيف تقنيات 

اطيه عكسية ضعيفة بين القلق من االستخدام والتصورات توجد عالقة ارتب
 إبداعي.المستقبلية لقدرة خوارزميات الذكاء االصطناعي في إنتاج محتوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات النخبة من الممارسين 
بالمؤسسات  يالذكاء االصطناع تقنياتواألكاديميين في تقييم درجة توظيف 

اإلعالمية المصرية لصالح الممارسين مما يشير إلى الفجوة بين الممارسة 
 الحرفية واألكاديمية.
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 توصيات البحث

 :في ضوء نتائج البحث وأفاقه المتشعبة يمكن تقديم التوصيات التالية

 وى المجتمعيتعلى المس

لهوية الثقافية عدم وضع الثقة الكاملة في النظم المؤتمتة خاصة فيما يتعلق با
 المجتمعية.والقيم 

اعتماد ضوابط قانونية واخالقية دولية فاعلة لحماية خصوصية المؤسسات 
فاعلية الرموز الغير قابلة  واالهتمام بتقييمواالفراد من االنتهاك واالبتزاز 

 والمختصين. الخبراء،حقوق الملكية الفكرية من قبل  لحماية ((NFTلالستبدال

العامل اإلنساني للعمالة من قبل إدارة المؤسسات اإلعالمية وإعادة هيكلة مراعاة 
 المؤسسات بما يتوافق من الفائدة المرجوة والبيئة اإلعالمية الجديدة.

االصطناعي العابرة للحدود في توثيق التاريخ الحي الذكاء  استغالل امكانات
مشكالت برمجة اللغة العربية وابراز الهوية القومية المصرية واالهتمام بحل 

 واللهجات المحلية وتعزيز الوصول للمجتمع المحلي والمحافظة على التراث.

عدم االفراط في دعم الهويات االفتراضية في البيئة الجديدة وذلك لتأثيراتها 
الخطيرة على الهوية الوجودية والعالقات اإلنسانية واالجتماعية والتأكيد على 

 نساني وخاصة في فئة الشباب والمراهقين.أهمية التواصل اإل
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 على المستوى المهني 

اإلبداعية وتمكينها بالمؤسسات االعالمية لالرتقاء  واستقطاب المواهبجذب 
بالمحتوى االعالمي وتدعيم الثقة لديهم بأنهم منبع االبداع وال يمكن استبدالهم 

  اإلنسان.بألة أو روبوت من صنع 

ضرورة بناء قاعدة بيانات ومعلومات مغلقة سليمة غير متحيزة وموثقة ووضع  
األخبار أليا للحفاظ على جودة ومصداقية  أكواد وترميز للروبوتات التي تنتج

وتطوير  االصطناعي،تقنيات الذكاء  المنتج بمساعدةومهنية العمل اإلعالمي 
 بنيتها اإللكترونية. 

تأسيس أرشيف رقمي متكامل ذات بيانات منتظمة وذلك النخفاض الوعي 
ن الذاتي ألنظمة الذكاء ولتفادي الخطأ في حالة نقص المعلومات والخلط بي

 مقصود.الرأي والمعلومة والوقوع في خطأ التشهير الغير 

وضع خطط بديلة لحاالت الطوارئ أو انهيار النظام لتجنب تعطيل العمل 
وخاصة بغرف األخبار واالستعانة بمسئول لألمن السيبراني نتيجة لكثرة 

 التهديدات االلكترونية واحتمالية اتصال النظام بقنوات أخرى.

ون مع المؤسسات االعالمية الدولية لتبادل الخبرات واالستفادة وضع أليات للتعا
من التجارب العملية بما يتفق مع الهوية الوطنية والثقافية باإلضافة لضرورة 

 والخاصة.التكامل بين المؤسسات الحكومية 
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 على المستوى األكاديمي

لتقليل طرح برامج بينية لكليات وأقسام اإلعالم وكليات الذكاء االصطناعي 
الفجوة بين اإلعالميين وخبراء البرمجة داخل غرف األخبار وللحفاظ على نفوذ 

 الصحفي في بيئة عمله.

تعميق الوعي بمفاهيم الذكاء االصطناعي وتقنياته ومجاالت استخدامه لتجنب  
الخلط بينه وبين أساسيات التحول الرقمي من خالل المؤتمرات العلمية وتوفير 

ة وذات مرجعية رصينة يستند إليها الباحثين كإطار معرفي مراجع علمية موثق
ومن ثم توجيههم لوضع تعريفات إجرائية محددة لمفهوم الذكاء االصطناعي 

 وتقنياته.  

قوية لالستثمار في البحوث العلمية والبنية التحتية للمؤسسات  ةاستراتيجياعتماد 
التعليمية لضمان جودة مخرجات التعليم والتعلم في المجال اإلعالمي ولمواجهة 

 انخفاض اإلقبال على كليات وأقسام اإلعالم مستقبال.

التربية اإلعالمية لتنمية مهارات الطالب في التفكير الناقد وتقييم ب االهتمام
توى الرسالة اإلعالمية ومضمونها وتمكين األفراد من االعتزاز بحضارتهم مح

 وهويتهم الثقافية في ظل الهوس بالتكنولوجيا وانتشار األخبار الزائفة.

تحفيز الطالب من خالل توظيف الكتاب التفاعلي المدعم بتقنيات الواقع 
م اإلعالم لتعزيز التعاون بين كليات وأقسا باإلضافة المعزز واالفتراضي

 والمؤسسات اإلعالمية لمواكبة متطلبات سوق العمل.
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 حدود البحث والدراسات لمستقبلية

نظرا لمحدودية هذه العمل الذي تحكمه عدد من االعتبارات أهمها الوقت والجهد 
وحجم العينة فإن هذه الدراسة تثير عدد من الدراسات المستقبلية التي يمكن 

 لمزيد من المعلومات مثلالبحث فيها الوصول 

 دراسات تحليلية ونقدية ألطر األخبار المؤتمتة.

دراسات حول ظاهرة التكنوفوبيا وتأثيرها على تقبل المحتوى االعالمي دراسات 
 لذكاء االصطناعي لدى الجمهور.  الذهنية لتقنياتحول الصورة 

 دراسات حول حارس البوابة في ظل أنظمة الذكاء االصطناعي. 

د من البحوث االستشرافية التخاذ خطوات استباقية في حالة المخاطر المزي
 وأليات جديدة للحصول على أكبر الفوائد.

دراسات حول الوالء التنظيمي بالمؤسسات اإلعالمية في ظل أنظمة الذكاء 
 االصطناعي وانعكاساته على المحتوى اإلعالمي.
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