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ً
:مفهوم صحافة الذكاء االصطناعي : أوال

ا أول تعريف لمصطلح 
ً
  عدة مقاالت علم" صحافة الذكاء االصطناع  "كما استعرضت سابق

 
  ف

 
ية، وكذلك ف

، الثورة الصناعية الرابعة وإعادة هيكلة اإلعالم"كتاب  العربية باللغتي   " صحافة الذكاء االصطناع 

ية (1).واإلنجلي  

Artificial Intelligence" يشي  مفهوم صحافة الذكاء االصطناع   Journalism  " إىل  ثورة اإلعالم

امن مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تتنقل فيها وسائل اإلعالم م ن الطرق التقليدية الجديدة بالي  

  نقل وبث المحتوى إىل أدوات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناع  من 
 
بوت، طباعة رو " القديمة ف

نت-بدون تكلفة مادية–ثالثية األبعاد، أقمار صناعية فائقة الرسعة  ق رسعة اإلني  فيها إىل ما بعد ألف تخي 

ات تصوير ، بصورة فائقة وأوضح وأشمل من رؤية العي   المجردة، عالوة D3ميجابايت، واستعمال كامي 

  األماكن األكير خطورة
 
  تغط  األحداث ف

.عىل آالف الروبوتات الت 

لصناعية الرابعة فمفهوم صحافة الذكاء االصطناع  يعتمد عىل مدى انتشار واستخدام كافة تقنيات الثورة ا

  كل مراحل العملية اإلعالمية من إعداد للمحتوى، ومراجعة المحتوى، بث الرسائل اإلعالمية، و 
 
مراجعة ف

.األثر وردود األفعال

، فصحافة الذكاء "  Robot journalism" وتعد صحافة الروبوت  جزءا من صحافة الذكاء االصطناع 

ي فقط   مهام روبوت مساعد للعنرص البرسر
 
.أكير وأشمل من مجرد اختصارها ف

، الثورة الصناعية الرابعة وإعادة هيكلة وسائل اإلعالم، مؤسسة صحافة الذكاء االصطنا-1 اف، الطبعة اع  دكتور محمد عبد الظاهر، صحافة الذكاء االصطناع  .  2019ألوىل، سبتمير للبحث واالسترسر

  ستوفرها الثورة الصناعية الرابعة، وتلعب دوًرا ك
  تشكيل يمكن القول أن هناك العديد من األدوات الت 

 
ا ف ً بي 

، فصحافة الذكاء االصطناع  ال تعتمد فقط عىل  فهو جزء «الروبوت»مفهوم صحافة الذكاء االصطناع 

:ابعة مثلمادي من تلك األدوات المختلفة، لكن هناك تقنيات عديدة أخرى ستوفرها الثورة الصناعية الر 

نت األشياء، أجهزة الهاتف المحمولة عالية الدقة، تكنولوجيا كشف المواقع، التف) اعل المتقدم منصات إني 

كية، تحليل بي   اإلنسان واآللة، التوثيق وكشف االحتيال، الطباعة ثالثية األبعاد، أجهزة االستشعار الذ 

ة والخوارزميات المتقدمة، التفاعل متعدد المستويات مع العمالء وجمع المعلو  مات، الواقع البيانات الكبي 

  الدفع ، ولكل تقنية من تلك التقنيات أدوار ك(األجهزة القابلة لالرتداء، تقنية بلوك تشي   / المعزز
 
ة ف بي 

.بصحافة الذكاء االصطناع  
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، وصحافة الروبوت وصحا .فة البياناتمجمل القول هناك فرق كبي  بي   مفهوم صحافة الذكاء االصطناع 

قدم عىل المفهوم بدون توافر األدوات الصحيحة داخل وسائل اإلعالم ال
ُ
  ُيطبق فال معت  ألي دراسة ت

ت 

.عليها أي نوع من الدراسات العلمية

  أي مؤسسة إعالمية، بدون اعتمادها ع
 
ىل إحدى فال توجد ممارسات لمفهوم صحافة الذكاء االصطناع  ف

  الحصول عىل المحتوى الخاص بالرسائل المقدمة للجم
 
هور المستهدف، تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ف

.أو نقل أو بث المحتوى بأي وسيلة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

تاب للتعرف عىل المزيد حول مفهوم صحافة الذكاء االصطناعي وأدواتها الجديدة، برجاء مراجعة ك

، الثورة الصناعية الرابعة وهيكلة وسائل اإلعالم ."صحافة الذكاء االصطناعي

2- Shannon and Weaver Model of Communication, Communication Theory

https://www.communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication/

  اإلعالم التقليدي عبارة عن اإلعالميةعنارص العملية
 
وسيلة إعالمية، و ( مرسل)قائم باالتصال "واالتصالية ف

ا رجع الصدى أو ردود األفعال والتأثي  لمثل تلك الرسائل(محتوى)ورسالة  ً .، والجمهور وأخي 

ا للنموذج التقليدي
ً
العملية فإن (2)عاًما، 50ويف منذ أكير من ووارنالذي طوره كال من كلود شانون ووفق

  صورة أفقية من المرسل عير الوسيلة إىل المستقبل، الذي قد يعود منه أ
 
كما هو . ثر أو رد فعلاالتصالية تتم ف

:موضح أدناه

:كيف تؤثر صحافة الذكاء االصطناعي عىل مكونات العملية اإلعالمية أو االتصالية: ثانًيا
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  االتصال تبدأ ب ويعتمد 
 
ا عىل خطوات متتابعة ف

ً
الشخص " و أ" مصدر المعلومات“نموذج شانون أيض

ه  طريقة تحويل الذي يقوم بإنتاج رسالة أو سلسلة رسائل اتصالية، لينتقل إىل الخطوة الثانية و " المرسل

طوة الثالثة الرسالة االتصالية بواسطة إشارات إىل جهات البث أو اإلرسال، وهو ما يؤهلها للوصول إىل الخ

  النهاية إىل . حيث القناة إىل جهاز االستقبال
 
" .المستقبل" لتنتقل الرسالة ف

أنماط مختلفة لنماذج االتصال

حت تلك هناك ثالثة أنماط عامة لنماذج االتصال يتم فيها تصنيف جميع نماذج االتصال األخرى ت

:األنماط وه  

 حادية االتجاه)نماذج االتصال الخطية
ُ
": Linear Models"-( أ

ق المحتوى أو يمكن تعريف النموذج الخط  لالتصال عىل أنه طريقة االتصال البسيطة أحادية االتجاه، حيث يتدف

  
  خٍط مستقيٍم من المرسل إىل المتلق 

 
  ظل غياب تام ألي تفاعل من قبل المرسل، وب. الرسالة   ف

 
التاىل  ال يوجد ف

  الرسالة
  يقوم بها المستقبل هنا ه  تلق 

.مفهوم لرجع الصدى، حيث تكون المهمة الوحيدة الت 

صنف ضمن النموذج الخطي لالتصال هي 
ُ
ي ت
:من ضمن تلك النماذج الت 

- Lasswell’s Model

- Aristotle’s Model

- Shannon Weaver Model

- Berlo’s S-M-C-R Model"



All Rights Reserved @ Artificial Intelligence Journalism for Research and 
Forecasting (AIJRF) and the Author

اف  .وللمؤلف جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صحافة الذكاء االصطناعي للبحث واالستشر

" :Transactional Models" -( ثنائية االتجاه)نماذج االتصال اإلجرائية 

لين فكالهما بين كل المرسلين والمستقب" ثنائي االتجاه" يعتمد هذا اإلطار من نماذج االتصال على الشكل اإلجرائي 

.  ، حيث يلعبان دوًرا مهًما في عملية االتصال"المتصلون " يُعرفان في النموذج باسم 

ت العامة لعنصري يربط نموذج االتصال اإلجرائي العملية االتصالية مع الواقع االجتماعي، والتنشئة الثقافية والعالقا

ئمة في هذا تُعد المالحظات غير اللفظية مثل اإليماءات ولغة الجسد ردود أفعال قا(. المرسل والمستقبل)االتصال 

.  النموذج

:  من النماذج التي تتبع هذا النوع ما يلي

Barnlund’s Transactional Model

Helical Model

Becker’s Mosaic Model
":Interactive Models"-(التبادلية)نماذج االتصال التفاعلية 

صال ثنائي أو نموذج التقارب النموذج اإلجرائي ، حيث أن كالهما  نموذج ات(  التبادلي)يشبه نمط النموذج التفاعلي 

التواصل ولكن يُعتمد على النموذج التفاعلي أكثر في وسائل اإلعالم الجديدة مثل اإلنترنت، ووسائل. االتجاه

.االجتماعي، ويمكن استخدامه في تطبيقات الهواتف الذكية أيضا

إعالمية، حيث تُتيح تلك الوسائل سرعة الرد واالستجابة من قبل الجمهور المستهدف على أي محتوى أو رسائل

.وتضمن للجمهور تبادل وجهات نظرهم وأفكارهم بطريقة مباشرة

:  ومن تلك النماذج

Schramm’s Interactive Model
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ي"بدأ استخدام مصطلح  ين، إال أن خصائ" االتصال الجماهي    أواخر ثالثينيات القرن العرسر
 
صه األساسية ف

، حت  ولو أصبحت وسائل اإلعال  ا منذ ذلك الحي  
ً
ا بالفعل ولم تتغي  حق

ً
  كانت معروفة جيد

 
  حد ذاتها ف

 
م ف

  ن. ابعض النواح  أقل انتشارً 
 
  مراحلها المبكرة بالتنوع التام ف

 
ت وسائل اإلعالم ف وط تمي   طاقها ورسر

  
 
 خيمة منصوبة التشغيل الخاصة بها، فعىل سبيل المثال، قد يتمكن المرء من مشاهدة األفالم الشعبية ف

ى؛ حيث نجد أن الصحافة ال   أحد القصور السينمائية بالمدن الكير
 
  إحدى القرى وكذلك ف

 
مطبوعة قد ف

ة   المدينة إىل الصحف األسبوعية المحلية الصغي 
 
ة ف (4). تنوعت من الصحف اليومية الشهي 

  أنها مصممة للوصول إىل ا
 
ي ف  وضوًحا لوسائل االتصال الجماهي 

ين، وُينظر هذا وتتمثل السمة األكير لكثي 

ة من المستهلكي   المجهولي   قد تزيد أو تن قص، وتتأثر إىل الجماهي  المحتملة عىل أنها مجموعات كبي 

.العالقة بي   المرسل والمستلم بالتبعية

ها بوسائل ومن األهمية بمكاٍن مالحظة أن مثل هذه الحشود الضخمة من البرسر عىل غرار الجماهي  وعالقت

  معظم .(Freidson, 1953)اإلعالم ال تحول دون تكوين الروابط والتجارب االجتماعية الهادفة 
، فق 

  المتخصص " المرسل"األحيان يكون 
، ومقدم برامج)هو المؤسسة ذاتها أو الناقل المهت   

، ومنِتج، صحق 

ح أو ُيب( وفنان وغي  ذلك
َ
اع كوسيط الذي توظفه؛ وإذا لم يكن أي منها، فهو صوت آخر للمجتمع ُيمن

يئة اإلعالم تكمن السمة الرائعة لب(. الُمعِلن، ورجل السياسة، والواعظ، والمدافع عن قضية، إلخ)إعالم  

  يشي  بها مصطلح 
  الكيفية الت 

 
ي"المعارص ف ي   الُمرِسل إىل وجود مسافة اجتماعية ومادية ب" جماهي 

 من األخي  
ة أكير ة ما يكون لألول سلطة أو مكانة أو خير

ً
(5) .والمستقبل، وعاد

  
  الذي يصبح به الطرف المتلق 

ي الذات    أن االتصال الجماهي 
 
  للمرء أن يخطئ ف

  ال ينبغ 
 ما يعت 

ً
ا مرِسال

ً
طرف

  حقيقة األمر، وكما أشار . أن التحكم قد انتقل إىل الجمهور
 
انوفاف   وقت سابق بأن ( 2000)تي 

 
ف

  يقدمها الناس عير وسائل التواصل االجتماع  
ها من وسائل التواصل ع)المساهمات الت  نتوغي  (  ير اإلني 

  المقام األول عىل أنها 
 
ف ف

َ
ّصن

ُ
  تدير هذه ا" عمالة حرة "ت

  خدمة المؤسسات الت 
 
.لمنصاتتعمل ف

  أغلب األحيان ُينظر إليها عىل أنها عالقة حس
 
تالعبيةابية أو إن العالقة ليست غي  متجانسة فقط، بل ف

  األساس عالقة غي  أخالقية تعتمد عىل الوعد بأدا 
 
ء الخدمات أو والسيما فيما يتعلق بالمقصد؛ فه  ف

ام متبادل   بعض العقود غي  المكتوبة دون الي  
 
نت تتخذ هذه العقود . المطالبة بالتنفيذ ف عىل شبكة االني 

ونًيا    نوقع عليها جميًعا إلكي 
  الت 

 )شكل اتفاقيات ترخيص المستخدم النهاتئ
ً
عند ( ا المرة تلو األخرىأحيان

ونية امج أو المنصات اإللكي  (6).استخدام أي نوع من الخدمات أو الير

مفهوم واتجاهات عملية االتصال الجماهيري : ثالثًا

4- Denis McQuail and Mark Deuze , McQuail’s Media and Mass Communication Theory , P 96, 7th Edition, SAGE, 2020.

5- Op. cit, P 97. 

6- 3- Op. cit, P 97.
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  " Denis McQuail" يرى 
ي ُيقصد به أحد العمليات الت   تعتمد أن التعريف األصىل  لالتصال الجماهي 

  تتقاسمها العديد من وسائ
ل اإلعالم عىل السمات الموضوعية لإلنتاج الضخم والنسخ والتوزي    ع الت 

ا تقنًيا وتنظيمًيا إىل حد كبي  وخاضًعا لالعتبارات اإلنس
ً
انية، حيث اكتسب هذا المختلفة؛ لقد كان تعريف

  
 
  الحاصل ف

ات زمنية طويلة قيمة نظًرا للتغيي  االجتماع  والتقت 
 مجتمعاتنا، لذا التعريف عىل مدار في 

  نماذج 
 
ورة، بديلة لعملية االتصال العام وإن لم تكن غي  مت( أشكال تمثيل)يجب علينا النظر ف ناسقة بالرص 

  تاري    خ اإلعالم وأبحاث ونظريات االتصال  الجماهي  
 
.يكما يمكن تميي   أربعة نماذج عىل األقل ف

ظهر مناقشة هذه النماذج المختلفة عدم مناسبة أي مفهوم أو تعريف واحد لالتصال الجماه
ُ
ي الذي ت ي 

  تقنية النسخ والن
 
ات ف ا عىل ما يبدو أنه خصائص جوهرية أو تحي   ً ا كبي 

ً
رسر المتعدد؛ كما تتمتع يعتمد اعتماد

  الساب
 
ض ف ا مما كان ُيفي 

ً
ية للتقنية بأنها أكير تنوًعا وتحديد ق، كما أن التقنيات نفسها االستخدامات البرسر

.تتسم بالتنوع والتعقيد بصورة متساوية

  نموذج النقل أو الب
  تم تلخيصها بمصطلحات المقارنة، يأت 

ث المقتبس إىل حد ومن بي   النماذج األربعة الت 

الفعل مع الذي ثبت أنه يتناسب ب–التعليم، والدين، والحكومة -كبي  من السياقات المؤسسية األقدم

  قد تكون إرشادية أو معلوماتية 
(7).رضأو دعائية من حيث الغ( أحادية االتجاه)األنشطة اإلعالمية الت 

Denis McQuail) هذا وقد لخص و  and Mark Deuze )  8(:أربعة نماذج للتواصل وبيانها كالتاىل)

.نموذج اإلرسال-1

ي-2 .النموذج الرمزي أو التعبير

نموذج استقبال: -االستقبال-اإلرسال-نموذج التشفير -3

نموذج دعاية: التواصل كطرح واهتمام-4

:نموذج اإلرسال 

تناسب بحق والذي ي–التعليم والدين والحكومة -وهو مستمد إىل حد كبي  من السياقات المؤسسية األقدم

  قد تكون إرشادية أو معلوماتية 
.لغرضأو دعائية من حيث ا( أحادية االتجاه)مع األنشطة اإلعالمية الت 

خالفية قديمة مسائل -

7-Op. cit, P 126.

8-Op. cit, P 127
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ظهر مناقشة هذه النماذج المختلفة عدم مناسبة أي مفهوم أو تعريف واحد لالتصال الجماه
ُ
ي الذي ت ي 

  تقنية النسخ والن
 
ات ف ا عىل ما يبدو أنه خصائص جوهرية أو تحي   ً ا كبي 

ً
رسر المتعدد؛ كما تتمتع يعتمد اعتماد

  الساب
 
ض ف ا مما كان ُيفي 

ً
ية للتقنية بأنها أكير تنوًعا وتحديد ق، كما أن التقنيات نفسها االستخدامات البرسر

.تتسم بالتنوع والتعقيد بصورة متساوية

ي النموذج الرمزي أو التعبير

فيه والعديد من االستخداما   دراسة الفن والمرسح والي 
 
ي ف ت الرمزية ظهر النموذج الرمزي أو التعبي 

نت بشكل خاص، كما ينطبق أي ا عىل عضو للتواصل، فهو يفيد عند ثقافة تبادل المشاعر عير االني 
ً
ض

".الواقعية"الجمهور الجديد وصيغ الوسائط 

مات عالية تقيي)االهتمام باألهداف اإلعالمية األساسية لجذب الجماهي  -نموذج الدعاية أو العرض يعكس 

طاع الكبي  ألغراض المكانة أو ألسباب تتعلق باإليرادات؛ ويغط  هذا النموذج الق( والوصول واسع النطاق

ويجية أو العالقات   الحمالت الي 
 
العامة، كما من النشاط اإلعالم  المنخرط بشكل مبارسر أو غي  مبارسر ف

ا عىل أنشطة إدارة األخبار و 
ً
ياسية اإلعالم الذي تنفذه الحكومات والجهات الس" وسائل"ينطبق أيض

.الفاعلة األخرى لمصلحتها الذاتية

يطرة، وه  األمور يذكرنا نموذج االستقبال بأن القوة الظاهرة لإلعالم تشمل تشكيل الوع  أو التعبي  أو الس

  نهاية المطاف
 
  ثُبت عدم صحتها جزئًيا نظًرا ألن الجمهور هو صاحب القرار ف

.الت 

ال، حيث أنها يمكن النظر إىل نماذج الدعاية واالستقبال كمواصفات لنماذج الرموز واالرسال الخاصة باالتص

والتفكي  )إلعالم تقر ببعض الديناميكيات الرئيسية لصناعة اإلعالم وطريقة استخدام المؤسسات لوسائل ا

:كما يوضح الجدول التاىل  (. بها
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النقاشات واالتجاهات الحديثة حول نماذج ونظريات االتصال 

االبتكارات التقنية -1

9- Mark Poster, The Second Media Age, Wiley, 1995..

 
ً
  تعتمد أيض

ا عىل االدعاءات ُينظر إىل الدراسات اإلعالمية الجديدة عىل أنها أحد فروع نظرية االتصال الت 

استثناء ما يتعلق فقط التقنية وحدها لم تمثل تحدًيا للبيئات اإلعالمية التقليدية، باإلبتكاراتالقائلة بأن 

 م
ً
ة بدال ات نوعية كبي  ، فكانت االبتكارات التقنية عبارة عن تغيي   

  بالمستوى البيتئ
 
ن التطورات التدريجية ف

، كان مارشال . البيئات اإلعالمية  
كر مصطلح مبتماكلوهانفمن نظرية اإلعالم إىل العرص اإلعالم  الثات 

ونية   الثورة اإللكي 
 
  : وسائل اإلعالم ف

 
ونية لوسائل اإلعالم الجديدة، ف ات اإللكي  خطاب ألعضاء التأثي 

  شيكاغو 
 
  كتابه بعنوان ال)الجمعية األمريكية للتعليم العاىل  ف

 
ا ف

ً
ونيةوأعيد طبعه الحق ، (ثورة اإللكي 

ل هذه االدعاءات المتعلقة بالتغيي  الجوهري الناتج عن الوسائل 
َّ
(9).اإلعالميةكواحدة من مث

  شهدتماكلوهانأعتقد 
  الت 

  الخمسينيات من القرن الماض 
 
ونية ف ها الواليات بأن آثار الثورة اإللكي 

  
 
ة للغاية لدرجة جعلت من المثقفي   يستبعدون كل من عاش ف العالقة عالم المتحدة األمريكية كانت كبي 

ن جدران حيث ، تمخض عن هذه الثورة حجرات دراسية دو لماكلوهانله بالعالم الذي نشأوا فيه؛ فبالنسبة 

  
وت  امنة للمجتمع اإللكي  ماكلوهانإىل صياغات كان ُينظر . جلبت االتصاالت والتلفزيون بنية معلوماتية مي  

  عىل أنها 
  الخمسينيات من القرن الماض 

 
  تنبوءف

وت    التسعينيات، بمؤيدي فكرة خيالية الفضاء اإللكي 
 
 ف

ا مع بداية عرص المعلومات الفوريةماكلوهانالذين أعلنوا أن الزمن الذي تنبأ به  ً الذي يوفره قد حان أخي 

نت، فذهب محررو مجلة  كان أحد محرري المجلة قبل وقت ماكلوهانإىل حد القول إن Wiredاإلني 

الخاصةماكلوهانطويل من ظهور محرري المجلة إال أنه وعىل الرغم من محاوالت استعادة كتابات 

نت  اسات ، فإنه ال يوجد سوى القليل من در ( مثال عىل ذلكليفينسونباولأعمال )بدراسات االني 

ري وسماكلوهان
ِّ
  يدعيها ُمنظ

ونية الت    الوسائل اإللكي 
 
  تتعامل مع نوع الثورة ف

ائل اإلعالم الجديدة الت 

  مفادها بأن الثورة ه  التحول من البث إىل أشكال متصلة شبكًيا بالوسائط
ونيةاليوم، والت  .اإللكي 
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10- Jack Lule ,Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication, University of Minnesota Libraries publishing edition2016., p 

80-81.

ث ألق  بعض المسائل الخالفية فيما يتعلق بنظريات ونماذج وسائل اإلعالم، حي( 10)ناقش جاك لوىل  

:الضوء عىل بعض القضايا الرئيسية مثل

مشكالت تتعلق بالمنهجية والنظرية

  أث
ت حول عىل الرغم من أن استخدام األساليب المتقدمة يمكن أن يجيب عىل العديد من األسئلة الت  ي 

  النقاش الع
 
  مفادها أن استخدام هذه النظريات ف

ام يتبعه عموًما النظريات المختلفة، تبق  الحقيقة الت 

.فهًما أوسع

اضية أن المجرمي   المتسمي   بالعنف الُمداني   
  دعاوى قضائية فعىل سبيل المثال، إذا أثبتت دراسة افي 

 
ف

ين سيأخذون ذلك كدليل عىل أن Doomلديهم مشاعر عدوانية بعد ممارسة لعبة الفيديو  ، فإن الكثي 

ات المحتملة األخرى، فغالبً    التفسي 
 
  أعمال عنف دون النظر ف

 
ا ما تضيع الفروق ألعاب الفيديو تتسبب ف

  الحياة العامة
 
ق ف طبَّ

ُ
  هذه الدراسات عندما ت

 
.الدقيقة ف

الجمهور النشط مقابل السلتر  

ري الدراسات اإلعالمية وهو القول بأن الجمهور إما نشط أو سلتر  
ِّ
.هناك جدل كبي  بي   ُمنظ

  ترى أن الجمهور السلتر  هو القبول ال: الجمهور السلتر  
ا والت 

ً
ا ألكير اآلراء تطرف

ً
  وفق

سلتر  للرسائل الت 

.ترسلها وسائل اإلعالم

:الجمهور النشط

ة حول من ناحية أخرى، فإن الجمهور النشط يدرك تماًما رسائل الوسائل اإلعالمية ويتخذ قرارات مست ني 

.كيفية معالجة الوسائط والتفاعل معها

ا لجماهي  وسائ
ً
  األبحاث اإلعالمية إىل تطوير رؤية أكير تعقيد

 
ل اإلعالم أكير سعت االتجاهات األحدث ف

  المجال العام، تؤطر هذه
 
المعارضة من إجراء نقاشات نشطة مقابل المسائل الخالفية السلبية، ولكن ف

(.2000براينتآندهيلث)العديد من المناقشات حول التأثي  اإلعالم  

(ترتيب األولويات)الحجج ضد نظرية وضع األجندة 

  تشويه نظرية وضع 
 
وضع ، ومن أهم هذه االنتقادات أن دراساتاألجندةساهمت عدد من االنتقادات ف

ا أن األ 
ً
  األساس، لم يثبت أحد حق

جندة جدول األعمال غي  قادرة عىل إثبات السبب والنتيجة؛ فق 

شار يمكن أن تربط دراسة وضع جدول األعمال بي   انت. اإلعالمية تحدد األجندة العامة وليس العكس

  السياسة العامة وقد ُيستنتج به أن و 
 
ات الالحقة ف   وسائل اإلعالم والتغيي 

 
سائل اإلعالم ه  موضوع ما ف

  تضع جدول األعمال
  . الت 

 
ا ف

ً
 مجال إال أنه، غالًبا ما يبذل صانعو السياسات وجماعات الضغط جهود

.معينةالعالقات العامة لتشجيع إعداد سياسات 

االتصال الجماهيري والقضايا الخالفية نظريات -2
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80-81.

ا، مما يجعل من
ً
الصعب معرفة باإلضافة إىل ذلك، فإن القلق العام بشأن القضايا يولد تغطية إعالمية أيض

  تغطية قضية ما أو إذا كانت تدفع 
 
إدراج إتجاهبما إذا كانت وسائل اإلعالم تستجيب لرغبة الجمهور ف

.(Kwansah-Aidoo, 2005)قضية عىل جدول أعمالها 

واإلشباعاتالحجج ضد نظرية االستخدامات 

اضات المسبقة العامة لنظرية االستخدامات  اضموجة من النقد، واإلشباعاتأثارت االفي  أن وسائل بإفي 

  حياة الفرد، فإن نظرية االستخدامات 
 
ا وظيفًيا ف

ً
ر بواإلشباعاتاإلعالم تحقق غرض   وتؤكد تير

شكل ضمت 

  المجال العام؛ وعالوة عىل ذلك، نظًرا ألنها تركز عىل الجوانب الشخصي
 
ة والنفسية دور وسائل اإلعالم ف

  لإلعالم، فال يمكن للنظرية أن تبحث عما إذا كانت الوسائط مفروضة بشكل مصطنع عىل أي
 
فرد ف

.المجتمع

الصمتالحجج ضد نظرية دّوامة 

ين مفيدة عند تطبيق مبادئها األوس ها الكثي  ع، إال أنها ضعيفة عىل الرغم من أن نظرية دوامة الصمت يعتير

  األفراد عند التعامل مع التفاصيل؛ فعىل سبيل المثال، تتجىل ظاهرة دوامة الصمت بشكل أكير و 
 
ضوًحا ف

 
ً
 للصمت إذا الذين يخشون العزلة االجتماعية، فاألفراد الذين يتمتعون بقدر أقل من الخوف هم أقل احتماال

مي   مزاعم دوامة نظرية الصمت  
.انقلب الرأي العام ضدهم، حيث يناقض غي  الملي 

ا إىل أن نظرية دوامة الصمت تعتمد بشكل كبي  عىل قيم المجموعات الثقا
ً
.فية المختلفةأشار النقاد أيض

  
 
الحجج ضد نظرية الغرس الثقاف

  من حيث التعويل بشكل كبي  عىل تع
 
ريف العنف بشكل لقد عاب النقاد عىل نظرية تحليل الغرس الثقاف

.واسع

  أشياء مختلفة للمجموعات الفرعية ومختلف األفرا
إدعاءد فإن أي ثمة من يقول إنه نظًرا ألن العنف يعت 

.ببأن أي رسالة واضحة للعنف يمكن فهمها بذات الطريقة من قبل ثقافة بأكملها ه  محض كذ

ورة إىل أبحاث أخرى تتضمن تحليل ثقافة الغرس، حيث يفهم األشخ اص المختلفون يمتد هذا النقد بالرص 

ة للمشاكل تحليل ثقافة ال يزال. رسائل الوسائط بطرق مختلفة، لذا يمكن أن تكون االدعاءات الواسعة مثي 

  صالحيته غي  المالئمة كنظ
 
رية الغرس جزًءا مهًما من الدراسات اإلعالمية، إال أن النقاد شككوا ف

(Shanahan & Morgan, 1999)..
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  األمر 
 
:أو ما يمكن أن نسميه نموذج" صحافة الذكاء االصطناع  " يختلف ف

  صحافة الذكاء االصطناع  نموذج االتصال] 
 
[ف

[Artificial intelligence (AI) Model of Communication] 1-شكل رقم )

ي   
 
ي صحافة الذكاء االصطناعي ] الفرضيات الرئيسية ف

 
[:نموذج االتصال ف

ائرية عىل طريقة د" صحافة الذكاء االصطناعي "نموذج االتصال الخاص بــــــــــــــــــــــــ ــيعتمد -1

نارص عملية يقوم فيها كل عنرص من ع( المحتوى)تفاعلية متبادلة ومستمرة حول الرسالة 

ي نقل الرسالة-ما عدا الرسالة -االتصال 
 
.بمهام العنارص األخرى عىل حٍد سواء ف

  نموذج صحافة الذكاء االصطناع  تقوم بدور تفاعىل  دا
 
ئري مستمر جميع عنارص العملية االتصالية ف

ي وتحل محله   ظل غياب العنرص البرسر
 
ي فيها، أو ف   وجود العنرص البرسر

 
، سواء ف إحدى تقنيات ومبارسر

.صحافة الذكاء االصطناع  والثورة الصناعية الرابعة

ا، والمت
ً
  أحيان

ا، والوسيلة تقوم بدور المتلق 
ً
 الُمرسل يقوم بدور الوسيلة أحيان

ً
  يقوم بدور المرسل فمثال

لق 

ا 
ً
  صورة تبادلية ُمحكمة)أيض

 
(..ف

:مثال عىل ذلك 

مج لتوصيل رسالة معينة -   نفس (إخبارية أو إعالنية)الروبوت الُمير
 
  حد ذاته قائم باالتصال، وف

 
هو ف

  مرحلة من المراحل إىل 
 
  "الوقت وسيلة الوصول للجمهور، وقد يتحول ف

  حال تحدي" متلق 
 
ثه وبرمجته ف

.بمواد ورسائل إعالمية ومحتويات جديدة

، -خل البشر دون تد–تعتمد العملية االتصالية عىل تقنيات الذكاء االصطناعي منفردة -2

ي إعداد أهداف تلك العملية االتصالية، ل
 
ي محدود ف ا بتدخل بشر

ً
ا أيض

ً
كنها ال وأحيان

ي كافة مراحلها
 
ي كي تتم كاملة ف

ط التدخل البشر "تشي 

:مثال

  حالة اعتماد عملية اتصالية معينة عىل تحليل
 
 " البيانات الضخمة " ف

ً
عدد : " لموضوع معي   مثال

وس كورونا، واألسباب، والرعاية الصحية عالمًيا م عىل تقنيات ، حيث تعتمد وسيلة اإلعال "اإلصابات بفي 

  تحليل تلك البيانات الضخمة لعدة أيام، هنا تخرج نتائج  آلية
 
ن بثها بصورة آلية يمك-الذكاء االصطناع  ف

ات ووسائل البث بتقنيات الذكاء االصطن– ةعن طريق منصات البيانات المفتوحة أو الكامي  .اع  مبارسر

  مرحلة تحديد األهداف األولية ف
 
ي إال ف  بدون تدخل برسر

ً
.قطهنا تتم العملية االتصالية كلية

ي صحافة الذكاء االصطناعي :  رابًعا
 
نموذج االتصال ف
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ي : خامًسا 
 
ي صحاف]األدوار المنوطة بكافة عنارص العملية االتصالية ف

 
ة الذكاء نموذج االتصال ف

.[ االصطناعي 

(2-م الشكل رق": )الُمرسل" دور القائم باالتصال -1

  صحافة الذكاء االصطناع  فيما يىل  ●
 
:يتمثل دور القائم باالتصال ف

.نوي توصيلهخلق بيئة اتصالية ُمالئمة تتوافق مع الجمهور المستهدف والمحتوى الذي ي1.

  طبيعة المحتوى واختيار وسي2.
 
لة اإلعالم إدارة قمة العملية االتصالية من حيث التحكم ف

  توصيل الرسالة 
 
  حال كونه روبوت“المستعملة، أو االعتماد عىل ذاته ف

 
".ف

  وتبادل وتحليل المعلومات والبيانات الضخمة من وسائل وأدوات تكنولوج3.
ية مختلفة؛ تلق 

  رسائل إعالمية تتناسب مع ك
 
ل وسيلة عىل لفهم طبيعة الجمهور المستهدف، وترجمتها ف

.حدا

  نقلها، ودور ال4.
 
  المعلومات، ودور الوسيلة ف

شخص الذي يقوم القائم باالتصال بدور متلق 

ا للشكل الموضح أدناه
ً
:يقدم ردود األفعال، وفق
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ي دور -2
(3–الشكل رقم :  )الُمتلق 

[:نموذج االتصال في صحافة الذكاء االصطناعي ]من هو المتلقي في 

.المستقبل العاديالجمهور -

.روبوت-

.بيانات بالذكاء االصطناعيقاعدة -

.قواعد مرتبطة بالبلوك تشين سلسلة -

.ثالثية األبعادطباعة -

.بتقنيات الذكاء االصطناعيتعمل تسجيل وبث كاميرات -

ذكيةهواتف -

بدون طيارطائرات -

.الواقع المعزز واالفتراضي والمختلطتقنيات -

لتدخل من التقنيات التي تعمل على تلقي رسائل إعالمية وبثها بصورة مباشرة دون اوغيرها -

.البشري

  
 
ا للشكل الموضح أدنف

ً
:اهنقلها، ودور الشخص الذي يقدم ردود األفعال، وفق

ي صحافة الذكاء االصطناعي فيما يىلي 
 
ي ف

:يتمثل دور المتلق 

  الرسائل الخاصة به، من خالل مئات الوسائل ما بي   تقليانتقاء 1.
دية وحديثة، وآلية الوسيلة المناسبة لتلق 

".روبوت"

  طبيعة المحتوى واختيار وسيلة اإلعالم المناسبة إلعادة إرسال المحتوى المناسب2.
 
االتحكم ف

ً
.أيض

  وتبادل وتحليل المعلومات والبيانات الضخمة من وسائل وأدوات تكنولوجية مختلفة3.
؛ لفهم طبيعة تلق 

  رسائل إعالمية تتناسب مع كل وسيلة عىل حداوالمحتوى، الرسائل 
 
.وترجمتها ف

  إرسال المعلومات والبيانات وردود األفعال،4.
 
ا ف

ً
  بدور القائم باالتصال أيض

ا للشكل يقوم المتلق 
ً
وفق

:الموضح أدناه
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(4–الشكل رقم ):  الوسيلةدور -3

 دور الوسيلة، حيث تتعدد وتت
ً
  نموذج صحافة الذكاء االصطناع  يختلف كلية

 
نوع عكس الطرق ف

  نماذج االتصال السابقة
 
وقد " روبوت"، قد تكون "هاتف ذك  "فالوسيلة هنا قد تكون . التقليدية ف

  األبعاد" تكون 
ا عالية الدقة بتصوير ثالتر ووسائل " فزيونإذاعة وتلي"أو وسيلة تقليدية " كامي 

.االجتماع  التواصل 

ا لمدى ما وصلت إليه من تقنيات توكل 
ً
كنولوجية، وسيلة من تلك الوسائل لها خصائصها وفق

ا لما يتاح لها
ً
.ووفق

ي 
 
ي صحافة الذكاء االصطناعي نموذج االتصال] من يقوم بدور وسيلة االتصال ف

 
:[ف

ثالثية األبعادالطباعة -

الروبوت-

ات - .تسجيل وبث تعمل بتقنيات الذكاء االصطناع  كامي 

ذكيةهواتف -

بدون طيارطائرات -

  والمختلطتقنيات -
اض  .الواقع المعزز واالفي 

ها - ة دون التدخل الوغي    تعمل عىل إرسال محتوى إعالم  وبثه بصورة مبارسر
يمن التقنيات الت  .برسر
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(  5–الشكل رقم "  )ردود األفعال" دور رجع الصدى 

  مهمة 
 
  صحافة الذكاء االصطناع  نموذج االتصال] رجع الصدى ف

 
ة العنارص تقوم بها كاف[  ف

، أو المرسل، جميعهم يستطيعون ت بادل مثل األخرى، فالوسيلة اإلعالمية، أو المحتوى اإلعالم 

.تلك األدوار ويرسلون رجع صدي أو ردود أفعال معينة

  من 
 
  صحافة الذكاء االصطناع  نموذج االتصال] يقوم برجع الصدى ف

 
[:ف

  نفس ه  
 
 نموذج األدوات أو األشخاص الذين يقومون بدور المرسل، لتتم العملية االتصالية ف

.دائري تفاعىل  ومستمر غي  منقطع

  النهاية يقوم أيضا بتغذية الرسائل بكافة نتائج العملية االتصارجع 
 
لية، لتبدأ الرسالة من الصدى ف

.جديد دورتها معتمدة عىل بعض من رجع الصدى المتدفق خالل عملية االتصال

ي صحافة الذكاء االصطناعي فيما يىلي 
 
ي ف

:يتمثل دور المتلق 

  الرسائل الخاصة به، من خالل مئات الوسائل ما بي   تقليانتقاء 1.
دية وحديثة، وآلية الوسيلة المناسبة لتلق 

".روبوت"

  طبيعة المحتوى واختيار وسيلة اإلعالم المناسبة إلعادة إرسال المحتوى المناسب2.
 
االتحكم ف

ً
.أيض

  وتبادل وتحليل المعلومات والبيانات الضخمة من وسائل وأدوات تكنولوجية مختلفة3.
؛ لفهم طبيعة تلق 

  رسائل إعالمية تتناسب مع كل وسيلة عىل حداوالمحتوى، الرسائل 
 
.وترجمتها ف

  إرسال المعلومات والبيانات وردود األفعال،4.
 
ا ف

ً
  بدور القائم باالتصال أيض

ا للشكل يقوم المتلق 
ً
وفق

:الموضح أدناه
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ي : خامًسا
 
ي صحافة الذكاء االصطناعي ]مفاهيم أساسية ف

 
:[نموذج االتصال ف

  قدمها علماء االتصال  أمثال 
:جاء مفهوم االتصال ضمن التعريفات الت 

Peter Little, Newman and Summer Jr and Keith Davis
:أو بعض أستاذة اإلعالم العرب أمثال

هم ال   كتاب األسس العلمية لنظريات اإلعالم، ومحمد عبد الحميد، وعىل عجوة، وغي 
 
  ف

.كثي  جيهان رشت 

ا عىل هذا المفهوم باعتباره 
ً
  وسائل اإلعالم سابق

 
ي "حيث ركزت جميع نماذج ونظريات االتصال ف التفاعل البرسر

ط وج ا أو تحريرا، واشي    واالجتماع  ونقل الرسائل بي   األفراد، سواء شفهيًّ
  والتواصل االنسات 

 
ي ف ود عنرصي برسر

."كافة مراحل االتصال

  صحافة الذكاء االصطناع  فمفهوم االتصال ُيشي  إىل
 
  نموذج االتصال ف

 
:لكن ف

ي يتم من خاللها إرسال رسالة أو محتوى "
دون –من طرف إىل طرف آخر -شفهًيا أو تحريًرا –عملية الت 

ي لوجية حيث يمكن االعتماد عىل تقنيات الذكاء االصطناعي والحلول التكنو -الحاجة إىل التواجد البشر
ات ذاتية الحركة-الطائرات بدون طيار–الروبوت : " الحديثة مثل البلوك -مةتحليل البيانات الضخ-الكامير

ها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، وغير ي عملية التواصل، عىل ا" تشير 
 
ن تقوم بدور القائم كعنرص أساسي ف

، أو الوسيلة، أو حت  أدوات رجع الصدى ي
.باالتصال، أو المتلق 

االتصال عملية -1

)التوجيه الُمسبقعملية -2 Advance Directive)

-  
 
  صحافة الذكاء االصطناع  ]ه  أحد أهم عنارص عملية االتصال ف

 
د عىل العنرص وتعتم[ نموذج االتصال ف

  تشي  إىل  
ا، والت 

ً
ي أو اآلىل  أيض

:البرسر

ي وسائل اإلعالم، ومن ثم إدارة تلك العمل" 
 
حدد من خاللها أهداف عملية االتصال ف

ُ
ي ي
ية من قبل العملية الت 

ية أو تقنيات الذكاء االصطناعي بشكل عام، حيث تقوم تلك التقنيات بالتنفيذ  اآلىلي لكل مرحلة من القوة البشر

ا ويقوم كل عنرص من عنارص عملية االتصال بدوره الُمخ-بتوجيه مسبق–مراحل عملية االتصال 
ً
طط سلف

."  يضمن استمرارية عملية االتصال دون توقف، عىل نحٍو دائرية تفاعلية مستمرةبما 
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  تحليل بيانات ضخمة لمدة : مثال
 
دور )والخاصة بجمهور وسائل التواصل -ساعات10–التوجيه الُمسبق للروبوت ف

  
إىل ُمحلىل  ( الُمرسل)، وإعداد نتائج خاصة بتفضيالت الجمهور المستهدف، ومن ثم إرسالها بصورة آلية (المتلق 

الذكاء ، ومن ثم إعادة إرسالها مرة ثانية بتقنيات(دور رجع الصدى)البيانات، إلعداد الرسائل المناسبة للجمهور 
ي وآىل  –كل تلك الخطوات ال تتم بدون وجود . للجمهور المستهدف( دور الوسيلة)االصطناع  

يخطط –عنرص برسر
.لعملية التوجيه المسبق

"فاعلية وصول المحتوى" التأثير -3

لك الرسالة وردود عادة ُيقاس مدى التأثي  أو فاعلية وصول الرسالة إىل الجمهور المستهدف بمدى استجابة الجمهور لت
  نماذج االتصال ونظريات اإلعالم التقليدية-سلًبا أو إيجاًبا –أفعاله 

 
.ف

  الحمالت التسويقية لمنتٍج ما، هناك ثالث: فمثال
 
حدد عند قياس تأثي  عملية االتصال التقليدية ف

ُ
ات رئيسية ت ة مؤرسر

:نوعية هذا التأثي  وه  

اء السلع، او ترشيحها لشخص أخر، أو ت" إيجاتر  بالمحتوى أو الرسائل اإلعالنية عن طريق تأثي  -1 قيمها بصورة رسر
  مواقع التواصل الم

 
 عمل إعادة مشاركة أو تعليق إيجاتر  عىل الرسالة ف

ها من إيجابية، أو الدعاية لها، أو حت  ختلفة، وغي 
.ردود األفعال اإليجابية

اء، نقد السلعة، تعليق سلتر  عىل الرسالة او ا: سلتر  بالمحتوى عن طريقتأثي  -2
.لمحتوىالعزوف عن الرسر

  حد ذاته إحدى درجات التأثي  الاالكتفاء -3
 
، وهو ف   عملية باستقبال الرسالة دون رد فعل سلتر  أو إيجاتر 

 
سلتر  ف

.االتصال

ات الثالثة السابقة   الذكاء االصطناع  يتم وفقا للمؤرسر
 
  نموذج االتصال ف

 
ا رابًعا لكن مفهوم التأثي  ف ً ، وُيضاف إليها مؤرسر

 Advance)، وهو ما يتوافق تماًما مع عنرص التوجيه الُمسبق (Advance influence)التأثي  الُمسبق : وهو
Directive )عملية االتصال  

 
.ف

هيمن عىل عملية االتصال، وتقوم بعد: " ويشي  هذا المفهوم إىل
ُ
ة أدوار   متنوعة فيها، وجود تقنيات للذكاء االصطناع  ت

ا قدر يؤثر بصورة مسبقة عىل الرسائل والمحتوى، وهو م-آلية –مما يجعل من السهل تحديد آالف من ردود األفعال 
  حال بث ردود أفعال نمطية ُمكررة عىل نفس الر 

 
سالة لتوجيه الرأي شفافية وموضوعية عىل عملية االتصال وبخاصة ف

.العام نحو اتجاه معي   
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