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 ملخ ص الد راسة

حافة اليومية المطبوعة في مملكة البحرين في ظل منافسة  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستقبل الص 
القائلة باقتراب التكنولوجيا  Media Convergenceاإلعالم اإللكتروني. مستعينة بنظرية "اإلعالم المندمج" 

في منّصاتها اإلعالمية إلى حّد اإلندماج، لكي تقّدم الــر سائل اإلعالمّية بأشكالها المتعد دة، سواء أكانت التـ ـقليدّية 
أم الــّرقمّية الجديدة، تحت سقف واحد، كون هذا التوّجه أحد أهم المخارج للمؤس ــسات الّصحافّية في المستقبل 

 لقريب من الّتراجع الذي تعاني منه الصحافة المطبوعة.ا

وفي سبيل التعّرف على أوجه مستقبل الصحافة اليومية البحرينية المطبوعة، قام الباحث بدراسة الواقع 
جراء مقابالت غير المقننة مع مّتخذي  الّصحافي من خالل الصحافيين أنفسهم وذلك عن طريق االستبيان وا 

 المؤسسات الصحافية البحرينية وأهّم مسؤوليها.القرار في 

لمطبوعة مستقباًل ة اة اليوميّ حافة البحرينيّ أكثر العوامل التي تعيق استمرار صدور الصّ  ن  الّدراسة أأّكدت و 
في المجتمع  بابساع فئة الشّ ثم اتّ ، ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولة، ثم تراجع اإلعالنات التجاريةي: ه

 .وارتباطها بالتكنولوجيا

، ة المطبوعةومي  ة اليحف البحريني  األكثر منافسة للص   ُيعتبر اإلعالم االجتماعي نّ أالّدراسة إلى توّصلت 
حيفة لصّ لسة ظهور وسائل مناف، وأن المواقع اإلخبارية على اإلنترنتبعدها ، و حف نفسهاالمواقع الرقمية للص   ثم

ظهور . ورأت الّعينة أن 2008صحيفة يومية جديدة في البحرين منذ العام  أسهم في عدم صدورالمطبوعة 
اطها ساع فئة الشباب في المجتمع وارتباتّ ، و اءتراجع اهتمامات القرّ ، و أسرع وأكثر سهولة لنقل المواد وسائل

 ، ستكون من العوامل المعيقة لصدور صحف يومية جديدة.بالتكنولوجيا

المطبوعة في  ة اليوميةحف البحرينيّ عون استمرار صدور الص  راسة يتوق  نة الدّ من عيّ  نّ الّدراسة أوبّينت 
، في ظّل عدم يقين مسؤولي الص حف اليومية المطبوعة في البحرين الذين يرون أن عمرها قد نوات المقبلةالس  

 يمتد من خمس سنوات إلى عشرين سنة أخرى، وليس أكثر من ذلك.



 ج
 

ه إليها يتوج  سواصل االجتماعي أكثر وسيلة شبكات الت  أن تكون ع من المتوق   ن  أالّدراسة وجاء في نتائج 
المواقع اإلخبارية، ليها ت، حفة للص  قميّ المواقع الر  ومن بعدها ، ي األخبار واآلراءالقارئ في البحرين مستقباًل لتلقّ 

 ثم القنوات التلفزيونية.

روا نة عب  عي  من ال( %63) ، وأنّ "اإلعالم المندمج" بـ األخذدون يؤي   ،راسةنة الد  ة عي  غالبي   ن  كشفت الد راسة أو 
ت الصحيفة لخرى إذا ما تحوّ األعالمية اإلوسائل الل إلى عن استعدادهم لترك الكتابة للصحافة المطبوعة والتحوّ 

 .إليها

ات تعيد المؤسسوأن تتحو ل "المؤس ــسات الصحافية" إلى "مؤس ــسات إعالمّية".  أن   الدراسة أوصتو 
ائط اإلعالمية بقدرات عالية مع الوس المتعاملة، المهّماتالعناصر المتعددة بالتركيز على الصحافية هيكلة نفسها 

بناء ، و اإلعالن اإللكترونيقلة الدخل من تراجع اإلنفاق اإلعالني وتشتته، و  مع النفقاتتقليل لالمختلفة، 
استراتيجيات إعالنية وتسويقية للمنتجات الجديدة اإلعالمية المتكاملة والمترابطة الصادرة عن المؤسسات 

 اإلعالمية المستقبلية.

المؤس ــسات الّصحافية المزيد من األموال في إعداد بناها الـت حتّيـة لكي كما أوصت الدراسة باستثمار 
ات أن تتعر ف المؤسسو ضّم جميع أشكال الوسائل اإلعالمية تحت سقف صالة تحرير واحدة، تكون قابلة ل

الّصحافية الحالية أكثر على اإلمكانيات التي يتيحها "اإلعالم المندمج" في تحّولها من مجّرد صحيفة ورقّية، 
عادة تأهيل الصحافيين والعاملين ى مؤسسة إعالمية متعددة المنّصات، و إل لتحّول لؤسسات الصحافية في الما 

 .إلى األشكال الجديدة من اإلعالم

 

 

 

 

 

 



 د
 

ْيمالّرحْ ْالّرمحنْ ْاللْ ْمْ بسْ 
 

 

ن ْلَي َسْل ْل   َْماَْسَعى﴿َوَأن  ْإ َّلا ْ،َسان 

ْ،َوَأناَْسع َيُهَْسو َفْيُ َرى

َو ََف﴾ زَاَءْاْل  ُُي زَاُهْاْلَ  ُُْثْا
 

ْيمظْ العَْْاللُْْقَْدَْصَْ
 

 [41-39]سورة الّنجم: 
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 دهدا اإل

 

 

 العلمفي  وقد حببنيرحمه اهلل رحمة واسعة والدي إلى 

 ي حفظها اهلل، أصل اللغة والمفرداتإلى والدت

 إلى زوجتي في تفانيها وتشجيعها

 إلى ولدّي غازي وأحمد وابنتي زين

إلى جميع الذين تشّرفت بمرافقتهم في دروب الّصحافة فبنينا معًا آمااًل وسقطنا 
 معًا ولم تجّف أيدينا من أحبار المعشوقةمعًا، ونهضنا 

 دهاألمقاعد الدراسة دفإلى زميالت وزمال  الّدراسة الذين أعادوا 

 العلمي المتواضع. الذين أسهموا معي في دهذا الجهدكل إلى 
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 لمن يستحّقون والتقدير الشكر
يطيب لي في نهاية هذه الرحلة العلمية أن أزجي الشكر الجزيل إلى رئيس جامعة البحرين السابق 

-ري وعشرات غي -الدكتور إبراهيم محمد جناحي الذي طالما شجعني الستكمال الدراسة، والذي يّسر التحاقي
لى رياض يوسف حمزة ع نامج الماجستير في اإلعالم. كما أشكر رئيس الجامعة الحالي األستاذ الدكتورببر 

 .ينالمستمرّ دعمه تشجيعه و 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي الدكتور شعيب عبدالمنعم الغباشي، على الجهد الذي بذله معي طيلة و 
نصائحه وتوجيهاته التي استفدت منها كثيرًا، وكذلك الشكر ألساتذتي في مرحلة على فترة إعداد الدراسة، و 

الكثير من جهده السخي، والدكتور جمال و الماجستير، الدكتور رضا بن محمود مثناني، الذي منحنا الكثير 
خبراتهم وني بأمدّ وأساتذة كرام  عبدالعظيم، والدكتور محمد السيد، الذي طالما أرشدني إلى ما كنت غافاًل عنه.

أذكر منهم باالعتزاز الدكتور أحمد سعد جالل، والدكتور أشرف عبدالمغيث، والدكتور عدنان الغنية الواسعة، 
 .ث، لمساعداتهم القّيمة للباح، واألستاذ الدكتور وليد خليل زباريطيع، والدكتور عبدالكريم الزيانيبوم

، فقد مفعة الثانية من ماجستير اإلعالد  في ال برفقتهمفت تشرّ أشكر كل زمالئي وزميالتي الذين كما 
ا فترة من الصور التي ال يمكن نسيانها، فجعلو ،وتسابقهم للمساعدة،ضلبعضهم البع ومساندتهمتفانيهم كان 

 الدراسة عالمة بارزة وفارقة في تاريخ القسم.

ني ًا عن مّدي بالدعم الفوكذلك الشكر موصول إلى مساعدتي فداء العبداللطيف، التي لم تتأخر يوم
ستبيان في إعداد العروض، والجهد الكبير الذي بذلته الزميلة نوف صباح في إعداد الجانب التقني من اال

، وال أنسى زمالئي وزميالتي الصحافيين الذين تسابقوا في مساعدتي بملء االستبيان وتوزيعه واإلدالء ومتابعته
لى كل و ائهم، مما أغنى الدراسة ومّيزها،بآر   هنا أيضًا، كلٌّ له نصيب من شكري وتقديري. همن لم أذكر ا 

 ثالباح

 



 ز
 

 

 قائمة المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ اعتماد لجنة المناقشة
 ب ملّخص الّدراسة
 د اآلية الكريمة

 هـ اإلهداء
 و الش كر والتـ قدير لمن يستحّقون

 ز قائمة المحتويات
 ط الجداول قائمة
 ل األشكال قائمة

 : اإلطاران المنهجي والنظريالباب األول
 الفصل األول: اإلطار المنهجي للدراسة

1 

 2 المقدمة
 7 الد راسات السابقة

 25 التعليق على الد راسات الّسابقة
 27 مشكلة الــد راسة
 28 أهداف الــد راسة
 28 أهّمية الّدراسة

 29 تساؤالت الدراسة
 30 فروض الدراسة

 31 أسباب اختيار الموضوع
 32 صعوبات الد راسة

 33 منهج الــد راسة
 33 أدوات جمع البيانات

 35 نوع الــد راسة
 36 مجتمع الــد راسة



 ح
 

 37 عّينة الــد راسة
 38 حدود الدراسة

 38 مصطلحات الدراسة ومفاهيمها
 41 مؤش رات صدق المقياس وثباته

 44 الداخلي للمقياسثبات االت ساق 
 45 إحصاءات الد راسة

 46 الن ــظري والمعرفي للــد راسة انالفصل الثاني: اإلطــار 
 Media Convergence 47 نظرّية اإلعالم المندمج: أواًل: اإلطار النظريّ 

 56 ثانيًا: اإلطار المعرفي للدراسة
 57 المبحث األول: استشراف المستقبل

 68 الصحافة في البحرين من األسبوعية إلى اليوميةالمبحث الثاني: 
 76 : التنافس بين الصحافة اليومية المطبوعة واإلعالم اإللكترونيالثالثالمبحث 
 80 منافسة اإلعالم اإللكتروني للصحافة اليومية المطبوعة عالمياً  -
 87 منافسة اإلعالم اإللكتروني للصحافة اليومية المطبوعة عربياً  -

 103 : اإلنترنت واإلعالم االجتماعيالرابعالمبحث 
 105 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي في الوطن العربي -
 111 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي في البحرين -

 118 نتائج الّدراسة الميدانّية: الباب الثاني

 119 واقع الّصحافة البحريني ة المعاصرالفصل األول: 

 120 عي نة الد راسةالمبحث األول: خصائص 
 127 المبحث الثاني: واقع الّصحافة البحريني ة المعاصر

 161 واإلجابة على الفروض مستقبل الصحافة البحرينيةالفصل الثاني: 
 162 مستقبل الصحافة البحرينيةالمبحث األول: 

 200 اإلجابة على فروض الدراسة: الثانيالمبحث 
 209 النتائج العامة للدراسة

 213 توصيات الد راسة



 ط
 

 216 المراجعالمصادر و 
 243 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

 قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجدول رقم
العوامل المساعدة على استمرار مؤش رات صدق االت ساق الد اخلي لعبارات محور  1

حافة البحرينّية اليومّية المطبوعة  الص 
42 

العوامل التي تعيق استمرار صدور مؤّشرات صدق االت ساق الد اخلي لعبارات محور  2
 الّصحافة المطبوعة مستقبالً 

43 

 44 أسباب عدم ظهور صحف جديدةمؤّشرات صدق االتساق الد اخلي لعبارات محور  3
 44 مؤّشرات ثبات االّتساق الداخلي لمقياس الدراسة 4
 80 2016و 2012في العالم ما بين العامين  توزيع الص حف المطبوعة 5
 82 2016 – 1940عدد الّنسخ الورقية الموّزعة في الواليات المتحدة  6
 114 2016إلى  2000ارتباط مملكة البحرين باإلنترنت في الفترة من  7
 120 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الن وع 8
 121 سنوات الخبرة في المجال الصحافي توزيع عي نة الد راسة حسب متغي ر 9
 122 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي 10
فة الوظيفّية 11  124 توزيع عي نة الد راسة حسب متغي ر الص 
 125 توزيع عي نة الد راسة حسب متغي ر المؤس سة الّصحافّية 12
القارئ في البحرين على الصحف اليومية مدى اعتماد التكرارات والنسب المئوية ل 13

 المحلية المطبوعة في استقاء معلوماته
126 

بعًا لمواد الصحافية التي تلقى اإلقبال األكبر من قبل القراء تالتكرارات والنسب المئوية ل 14
 للتفاعل والتعليقات

128 

ومية اليالتكرارات والنسب المئوية لمدى اُلنظر إلى مهنة الصحافي في الصحف  15
 البحرينية المطبوعة بأنها مهمة في المجتمع مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى

133 

مدى موثوقّية ما يرد في الّصحافة اليومّية المطبوعة في التّكرارات والن سب المئوّية ل 16
 البحرين لدى الجمهور المحلي قياسًا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعي

135 

مدى االعتقاد أن الصحافيين البحرينيين العاملين في التكرارات والنسب المئوية ل 17
 الصحافة اليومية البحرينية المطبوعة يتمتعون بمهنية في عملهم الصحافي

137 



 ي
 

 مدى االعتقاد أن الصحافيين غير البحرينيين العاملين فيالتكرارات والنسب المئوية ل 18
 لمطبوعة يتمتعون بمهنية في عملهم الصحافيالصحافة اليومية البحرينية ا

137 

التـ كرارات والن سب المئوّية لتفاعل القــر اء مع ما ُيـنشر في الص حف اليومّية المحلّية  19
 المطبوعة

139 

تقدير العينة لعدد النسخ المطبوعة حاليًا من الصحف التكرارات والنسب المئوية ل 20
 مجتمعة البحرينية العربية اليومية

140 

ًا مؤشرات توزيع الصحف اليومية المطبوعة في البحرين حاليالتكرارات والنسب المئوية ل 21
 من وجهة نظر العينة

142 

فاعل تالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية والترتيب ل 22
 استخدامهم لهذه الوسائلالقراء مع المواضيع المطروحة في الصحيفة من خالل 

144 

وسائل اإلعالم االجتماعي األكثر استخدامًا من قبل التكرارات والنسب المئوية ل 23
 الجمهور في البحرين للتفاعل مع الصحيفة

146 

ــّية الن سبّية والتـ ـرتيب أل 24 هم  التـ ـكرارات والن سب المئوّية والمتوس ــطات الحسابّية واألهم 
 وامل المساعدة على استمرار الّصحافة البحرينّية اليومّية المطبوعة حتى اآلنالع

147 
 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية والترتيب للعوامل  25
 التي تعيق استمرار صدور الصحافة البحرينية اليومية المطبوعة مستقبالً 

151 

عة لوسائل األكثر منافسة للصحف البحرينية اليومية المطبو المئوية لالتكرارات والنسب  26
 حالياً 

155 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألهمية النسبية والترتيب ألسباب  27
 2008عدم ظهور صحف جديدة في البحرين منذ العام 

157 

سائل إعالم أخرى بدأت تزاحم التكرارات والنسب المئوية لمدى الموافقة على أن و  28
 الصحافة المطبوعة

159 

التكرارات والنسب المئوية لألسباب التي أدت إلى أن وسائل إعالم أخرى بدأت تزاحم  29
 الصحافة المطبوعة من وجهة نظر العينة

160 

التكرارات والنسب المئوية الحتماالت مستقبل الصحافة اليومية البحرينية المطبوعة في  30
 منافسة اإلعالم اإللكترونيظل 

162 

التـ ـكرارات والن سب المئوّية لتوقٌّع العي ــنة استمرار صدور الص حف البحرينّية اليومّية  31
 المطبوعة في الس ــنوات المقبلة

164 



 ك
 

التـ ـكرارات والنسب المئوية لألسباب التي تدعو لعدم استمرار صدور الص حف البحرينّية  32
 ة المطبوعة في الس ــنوات المقبلة من وجهة نظر العي ــنةاليوميّ 

170 

 182 الت كرارات وال نسب المئوي ة لرأي العي نة في ضرورة استمرار الص حف المطبوعة 33
ــه القارئ في البحرين مستقباًل لتلـــق ي األخبار واآلراء 34  184 التكرارات والنسب المئوية لتوج 
التكرارات والنسب المئوية للخيارات المستقبلية أمام المؤسسات الصحافية البحرينية  35

 القائمة حالياً 
186 

الت كرارات والن سب المئوّية الهتمام المؤس سات الص حافية في البحرين بتفعيل وسائل  36
 اإلعالم األخرى فيها يدعم الص حيفة المطبوعة أم يهد د مستقبلها

189 

 191 التكرارات والنسب المئوية لمدى اعتماد المؤسسات الصحافية على اإلعالم اإللكتروني 37
الت كرارات والن سب المئوّية لمدى استعداد العي نة لترك الكتابة للص حافة المطبوعة  38

لت الصحيفة إلى االعتماد على الوسائل  ل إلى وسائل إعالمية أخرى إذا ما تحو  والتحو 
 الرقمية أو المرئية...الخ

193 
 

الت كرارات والن سب المئوّية للخيارات المهني ة المتاحة أمامك مستقبالً إذا تحّولت مؤس ـستك  39
 إلى شكل إعالمي آخر

194 

ل المؤّسسة إلى 40 عالم المندمج" "اإل الت كرارات والن سب المئوّية لمدى تأييد العي نة لتحو 
 الفنون اإلعالمّية من جميع القنوات المتاحة في صالة تحرير واحدةلتقد م جميع 

195 
 

 القارئ اعتماد من وموقفهم داللة العالقة االرتباطية بين المستوى التعليمي للمبحوثين 41
 الص حف اليومية في استقاء معلوماته على

200 

على  لقارئا اعتماد من وموقفهم داللة العالقة االرتباطية بين سنوات خبرة المبحوثين 42
 الصحف اليومية في استقاء معلوماته

201 

حافة  حووات جاههم ن داللة العالقة االرتباطي ة بين المستوى الت عليمي للمبحوثين 43 الص 
 البحرينّية اليومّية المطبوعة مستقبالً 

202 

حافة البحرينّية الص   نحووات جاههم  داللة العالقة االرتباطّية بين سنوات خبرة المبحوثين 44
 اليومّية المطبوعة مستقبالً 

203 

حو اإلعالم ن واتجاههم داللة العالقة االرتباطّية بين المستوى التعليمي للمبحوثين 45
 المندمج

204 

 205 م المندمجإلعال واّتجاههم نحوا داللة العالقة االرتباطية بين سنوات خبرة المبحوثين 46



 ل
 

لتحو ل من ل واستعدادهم داللة العالقة االرتباطّية بين المستوى التعليمي للمبحوثين 47
 الّصحافة المطبوعة إلى الّصحافة اإللكترونية

206 

 الصحافة من لللتحو  واستعدادهم داللة العالقة االرتباطية بين سنوات الخبرة للمبحوثين 48
 إلى اإلعالم اإللكتروني المطبوعة

206 

العالقة االرتباطية بين استعداد المبحوثين للتحو ل إلى الوسائل اإلعالمّية اإللكترونّية  49
 وموافقتهم على تحو ل المؤس سات الصحافي ة إلى اإلعالم المندمج

207 

داللة العالقة االرتباطّية بين اعتماد القارئ في البحرين على الصحف المحلّية في  50
 استمرار الصحف اليومّية المطبوعة استقاء معلوماته وضرورة

208 

 قائمة االشكال
 الصفحة الموضوع الرقم
 54 اإلعالم المندمج أو "غرفة األخبار المتكاملة" 1
 105 2017ديسمبر  –معدل النفاذ العالمي لإلنترنت بحسب المناطق الجغرافية  2
 112 اإلنترنتترتيب الد ول العربية من حيث القدرة على الّنفاذ إلى  3
 122 توزيع عي نة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في المجال الصحافي 4
 123 توزيع عي نة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي 5
 125 توزيع عي نة الدراسة حسب متغي ر الوظيفة 6
 126 توزيع عي نة الد راسة حسب متغي ر المؤس سة الّصحافية 7
 153 2030 – 2015البحرينية الشبابية المتوقعة من  الكتلة 8

 المالحق
 231 استبانة الدراسة 1
 240 قائمة المحّكمين 2

 

 



  

 الباب األول
 اإلطاران المنهجي والنظري

 لل األوّ ـــالفص
 ةــراسد  ـــي للــار المنهجـــاإلط

 المقدمة 
 الدراسات السابقة 
 التعليق على الدراسات السابقة 
 مشكلة الدراسة 
  أدهداف الدراسة 
 أدهمية الدراسة 
 تساؤالت الدراسة 
 فروض الدراسة 
 منهج الدراسة 
 أدوات جمع البيانات 
  نوع الدراسة 
 مجتمع الدراسة 
 عّينة البحث 
 حدود الدراسة 
  ومفادهيمهامصطلحات الدراسة 
 أسباب اختيار الموضوع 
 اإلضافة المنتظرة 
 صعوبات الدراسة 
 مؤش رات صدق المقياس وثباته 
 ثبات االت ساق الداخلي للمقياس 
 إحصا ات الد راسة 



2 
 

 مقدمةال

المشهد اإلعالمي العام منذ ظهورها ونمّوها في القرن السابع عشر، في مقدمة الصحافة المطبوعة  بقَيت  
ات الناس بمن خاللها، والمجاّلت تؤّدي أدوارًا بالغة األهمية في التنوير، ونشر األخبار، و  وبقيت الص حف

، شافات الجديدة، واالكتيعرفون أخبار المناطق القريبة والبعيدة، وما يجري في الحروب، والتجارة، وحركة البضائع
 حافي منذ نشأته.وأحوال الشعوب األخرى، وغيرها من االهتمامات التي أثارها العمل الص

وروبا والواليات أدول نشأتها، في  مناطقوأسهمت الصحافة إسهامًا كبيرًا في ترسيخ قيم الديمقراطية في 
لتاسع منذ أواسط القرن ا المتحدة، وكّرست حق الجمهور في المعرفة، وخاضت في ذلك معارك كثيرة، وأصبحت

 التي تأتي بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتراقب أعمال السلطات ،تسمى "السلطة الرابعة" عشر
 Thomas Jefferson( 1826 – 1743) توماس جيفرسونالثالث، حتى ُأثر عن الرئيس األميركي الثالث 

ال الخترت الثانية ب ،مر لي لالختيار ما بين حكومة بال صحافة أو صحافة بال حكومةرك األــلو تُ قوله: "
السياسية  القوىطرحت آراء مختلف و  هّمًا في تبادل األفكار واآلراء،فقد صارت الّصـحافة فضاًء عاّمًا م ،1"دترد  

 وتشكيل الــرأي العام. وفي سباق للتأثيرواالقتصادية والدينية واالجتماعية، 

الّصحافة  تتعرضاألوضاع االقتصادية في العالم على الصحافة، فمع الحروب واألزمات المالية،  وأثرت
، واختفاء صحف، لعدم قدرتها على الوفاء صحف ، فتشهد اندماجاتللضائقة التي يعاني منها االقتصاد

ذ تشهد بينها الّصحافة، إ بالتزاماتها الماد ّية، كما تنعكس أوضاع الّرخاء االقتصادي على مناحي الحياة، ومن
حينها الّتوّسع والّنمو. ومن المظاهر المعروفة في أوقات الّرخاء في الصحافة: زيادة عدد الّصحافي ــين، وافتتاح 
مكاتب للص حف الكبرى، وذلك في داخل الدول الممتدة جغرافيًا، وكذلك مكاتب في العواصم الحيوية سياسيًا، 

لتخلص ا الصحف إلى، حتى تسعى ينكمش االقتصادب، وما أن من المراسلين والكتّاواقتصاديًا، وتعيـين عدد 
حتى إذا لم  الصحيفة،تكفي لتسيير ، واإلبقاء على الكوادر والخدمات األساسية التي المزدهرةمن مظاهر األّيام 

                                                           
المركز العربي (، 4(، حرب الصورة: توظيف الصورة الصحفية في الحروب والثورات )2015اللبان، شريف درويش، يسين، سارة أحمد، ) 1

 2018مايو  09، آخر زيارة للموقع http://www.acrseg.org/39377، متاح على للبحوث والدراسات

 

http://www.acrseg.org/39377
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ت أبوابها ن أغلقيعد هناك أّي مفر من اإلغالق، التحقت الّصحيفة بالكثير من الص حف األخرى التي سبق أ
 على الر غم من شهرتها وعراقتها.

نجاح  فقد كان على مدى التاريخ، المطبوعة ليس الوضع االقتصادي هو التحّدي الوحيد للص حفو 
للّصحافة المكتوبة، فقد تطّورت اإلذاعة ى كبر ة الاإلعالمي اتالتحّديبداية 1906في العام لإلذاعةالبّث األول 

ّسمع فقط، حتى تعتمد على الالتي  -من بين الوسائل التالية  –لية الوحيدة الوسيلة االتصابشكل كبير، لتكون 
، فشّكلت اإلذاعة تحّديًا كبيرًا للّصحافة Blind Mediumأسماها خبراء اإلعالم واالتصال "الوسيلة العمياء" 

ــّية التزال، سواء  عاليةالمطبوعة، خصوصًا مع وجود نسبة  يرها من غ ي الد ول الغربية أم فيأكانت فمن األم 
الّدول، فكان من السهل أن يوجد من "يقول" األخبار واآلراء والحوارات بداًل من قراءتها، كما صار باإلمكان أن 
يعمل اإلنسان ويستمع إلى اإلذاعة بداًل من االقتصار على القراءة وحدها، هذا إلى جانب التـ ـرفيه الذي وف ــرته 

 ، حيث بدأت بعدها في االنتشار الواسع عالميًا.الماضية منذ عشرينات القرن هذه الوسيل

، بل استمرت آنذاك ، ولم تستسلم إلى من تنّبأ بنهاية الّصحافة المطبوعةاإلذاعةتكّيفت الّصحافة مع و 
 لثانية.ا في الصدور، وتنامت نسخها المطبوعة، والعناوين التي صدرت في الفترة التي أعقبت الحرب العالمّية

من بعد دخول اإلذاعة إلى الّساحة اإلعالمية؛ حتى ظهر منافس توازنها الّصحافة  استعادتوما أن 
جديد، وتحدٍّ جديد للّصحافة المطبوعة، متمثاًل في التلفزيون الذي بدأ في الظهور رسمّيــًا في الن ــصف الثاني 

ز ظهوره في أوروبا وبعض د بح ول آسيا في منتصف ثالثينات القرن العشرين، وأصمن القرن العشرين، وتعــز 
أكثر انتشارًا بشكل واسع في الخمسينات، ودخل في هذه الفترة في البالد العربّية عبر العراق أواًل، وواصل 
حافة واإلذاعة، وصارت هناك وسيلة إعالمية جديدة مرئّية ومسموعة،  انتشاره بشكل أسرع بكثير من انتشار الص 

 لتطوراتالجمهور بشكل كبير إلى هذه الوسيلة الجديدة التي ساعد في سرعة نمّوها وتطورها، فانصرف ا
قياسًا لما سبق من عقود وقرون، وامتداد البّث على مساحات شاسعة،  ،التكنولوجية المتوالية بشكل سريع جداً 

ن ثمن حتى خمسينات القر ودخول األقمار االصطناعية في المعادلة. وبعد أن ظل جهاز التلفزيون مرتفع ال
الماضي؛ جعلت التكنولوجيا ثمنه أرخص، وصار باإلمكان اقتناؤه من قبل أسر الطبقة الوسطى، فانتشر بسرعة 
مذهلة. وهنا تجدد القول باحتمال انتهاء عصر الّصحافة المطبوعة نظرًا لإلقبال الكبير جدًا من قبل الجمهور 

 في أكثر البيوت، وعليه يجري تنسيق األثاث في غرف المعيشة.  على التلفزيون، والذي صار له ركن خاصٌّ 
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ومع ذلك، بقيت الّصحافة المطبوعة قائمة، ومتنامية أيضًا، وتشهد أرقام التـ ـوزيع في بعض الّدول، 
 كالواليات المتحدة، تناميًا في أعداد توزيع الّصحف المطبوعة على الــر غم من التحّديات التي واجهتها، وذلك
العتماد الجمهور على الّصحافة المطبوعة مصدرًا لألخبار والمعلومات، والــثـ ـقة في ما ُينشر، والتـ ـأثير الكبير 

حافة على القرارات الحكومية.  للص 

أتى الّتحدي الثالث على مرحلتين، وهو تحّدي اإلنترنت، الشبكة التي احتاجت وقتًا قصيرًا لتضّم مئات 
، كما هو الوضع في شهر 1مليار مشترك 4.15تركين حول العالم، قبل أن يصبحوا اليوم الماليين من المش

، وذلك وقت قصير نسبيًا، فصار بإمكان الناس أن يتفاعلوا بداًل من أن يتلّقوافقط، المكتوب، 2017ديسمبر 
حف التـ فاعل كما يحدث مع الص  أو المسموع، أو المرئي، واكتشفوا أّن ليس بإمكان أحد أن يحّد من قدرتهم على 

حينما يرسل القارئ خطاباته للنشر، فيجري حجبها أحيانًا، أو إعادة صياغتها، أو تأخ ر نشرها في انتظار نشر 
ــدور. كما أن البرامج اإلذاعية والتلفزيونية المباشرة تظل  اخطابات اآلخرين لمحدودية المساحة وتو  لي الص 

اقتصار و  ،الُمدد المعطاة للجمهور للتعبير عن رأيهمحدودة و  اسًا بأعداد المتفرجين،شحيحة قيمحدودة العدد
الوسائل الثالث على المؤّثرين في المجتمعات في معظم األحيان، وهذا ما أنهته اإلنترنت عبر الكثير من 

حات شاسعة وله مسا، ليصبح لكل شخص أن ينتج مادته إن أراد، ويرّوجها إن شاء، استفادت منهاالبرامج التي 
 على البرامج والتطبيقات لينتج المواد المكتوبة والمسموعة والمرئية كما يرى، ووقتما يقرر. 

الذي  Social Mediaالمرحلة الثانية من التّـحّدي الثالث )اإلنترنت(، تمّثلت في "اإلعالم االجتماعي" 
ي العشرية األولى من القرن الحادي والعشرين، ف Web 2.0ظهر بكل قّوة منذ ظهور الجيل الثاني من اإلنترنت 

وهو الجيل الذي أتـاح إنشاء منّصـات اإلعـالم االجتـماعي الذي استـقطب قطاعاً واسـعاً جـداً من الجمهور الكبير 
 لإلنترنت.

ضمن كل هذه التغّيرات، أصبحت الّصحافة المطبوعة تواجه ضغوطًا هائلة من أكثر من جهة، سواء 
قراءة عند الجمهور الذي صار يقرأ من شاشات الحواسيب الثابتة، أو المحمولة، أو الكّفية، أو الهواتف تحوالت ال

                                                           
1 Internet World Stats, INTERNET USAGE STATISTICS :The Internet Big Picture, 
https://www.internetworldstats.com/stats.htm, last visit May, 10, 2018. 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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الذكّية. أو أخذ الجمهور إنتاج مواّده اإلعالمية الخاّصة، وظهور "الّصحافي المواطن" الذي ما عاد ينتظر من 
ي المؤسسات ًا من الّصحافّيــين المسّجلين رسميًا فيكتب له، وما عاد سلبيًا، بل اكتشف أنه ال يقّل حضورًا وتأثير 

 الّصحافيّة.

ذا كانت الص حف قد أنشأت نسخًا إلكترونية على شبكة اإلنترنتلتكون ظاّلً لها؛ فإّنها ومع اإلعالم  - وا 
ات والتطبيقات،  قل ــلتمن - االجتماعي حضور هذا الظّل وأهّميته، وراحت تنقل ما في الّصحيفة إلى هذه المنص 

 وتنتج ماّدة صحافّية خاّصة بها أيضًا، سواء مواّد مكتوبة أم مرئية أم مسموعة.

لقد ناقشت دراسات متعددة، أجنبية وعربية، في العقدين الماضيين، وبشكل مكّثف، هذه التـ ـحوالت التي 
أت على الّصحافة المطبوعة، واتجاهات مختلف أنواع الجمهور نحو الّصحافة المطبوعة واإللكترونية، سواء طر 
كانوا من جمهور القّراء عاّمة، أم جمهور الشباب، أم جمهور اإلعالميين أنفسهم، أم جمهور األكاديميين، أم أ

ذه عين من الّصحافة، واآلثار القائمة والمتوقّــعة لهغيرهم من القطاعات، وجرت دراسة المنافسة القائمة بين الن ــو 
 المنافسة.

ومملكة البحرين، تعيش، بدورها، هذه التنافسية بين الّصحافة المطبوعة، واإلعالم اإللكتروني بشكل 
رة دواضح جدًا، خصوصًا وأنها تعّد من الدول المتقد مة عالمّيًا وعربّيًا في جودة البنية التحتّية لإلنترنت، وق

، مع وجود عدد هواتف ذكّية مسّجلة ومّتصلة باإلنترنت، أعلى من عدد سّكان 1سّكانها على النفاذ إلى الش بكة
المملكة نفسها. وكل هذا له انعكاسات ضاغطة على الّصحافة اليومّية المطبوعة في البحرين والتي يصل 

رن الحالي، وتضاعف عددها مرتين عّما كانت عليه عامًا، والتي شهدت نمّوًا منذ بداية الق 79عمرها اليوم إلى 
  قباًل.

ولكن عدد هذه الصحف تراجع من سبع صحف يومية إلى أربع، وهذه الصحف األربع لم تعد تطبع 
وتوّزع كما كانت في بداية األلفية الثالثة، فقد شهدت مبيعات الصحف اليومية في البحرين تراجعًا، وذلك بحسب 

قرار في المؤسسات الصحافية، في الوقت الذي زاد اعتماد المؤسسات الصحافية على المسؤولين وصّناع ال
اإلعالم اإللكتروني، وعلى اإلعالم االجتماعي للوصول إلى القارئ، ما يظهر بوضوح أن هناك تأثيرًا متزايدًا 

                                                           
 ( عن نسبة النفاذ )االختراق( لإلنترنت في الدول العربية.3يمكن مراجعة الشكل رقم ) 1
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ة، وهذا التأثير ية المطبوعللصحافة اليوم –بكافة أشكاله المتطورة والمتزايدة باستمرار  -من اإلعالم اإللكتروني 
يقيسه متخذو القرار سنويًا، وتجري الكثير من التحركات في المؤسسات الصحافية البحرينية للتفاعل مع هذه 

 المتغيرات.

على بحث مستقبل الّصحافة اليومية المطبوعة في مملكة البحرين في هذه الدراسة  قد انصّبتلذا، ف
 ظّل منافسة اإلعالم اإللكتروني.
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 الدراسات السابقة

 العربيةالدراسات أواًل: 
لقد اّطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، ومتغّيراتها 
المختلفة، وسوف يتم عرضها، في ضوء الدراسات العربية واألجنبية التي تتبعت التطورات التي مّرت بها 

م ترتيب وت المطبوعة، وتعامل مختلف شرائح الجمهور معها، والتحوالت اآلنية والمستقبلية لها.الصحافة 
 الدراسات السابقة حسب أحدثّية إجرائها على النحو التالي:

في تعامل الشباب مع وسائل  أثر شبكات التواصل االجتماعيّ بعنوان:1(2017) دراسة العوضي (1
 .البحرينة في مملكة اإلعالم التقليديّ 

 30و 15)ما بين  في تعامل الشباب ف على أثر شبكات التواصل االجتماعيّ الدراسة إلى التعرّ  هدفت
ستخدام ف على مدى امن خالل التعرّ ،وذلك في مملكة البحرين )الجماهيرية( ةمع وسائل اإلعالم التقليديّ  عامًا(

لعالقة بين امن خالل التعّرف على ، و في آن واحد ةووسائل اإلعالم التقليديّ الشباب لشبكات التواصل االجتماعيّ 
عالقة بين ف على داللة الهدف الدراسة إلى التعرّ تة. كما ووسائل اإلعالم التقليديّ  شبكات التواصل االجتماعيّ 

، ة في الحصول على األخبارواالعتماد على وسائل اإلعالم التقليديّ  استخدام شبكات التواصل االجتماعيّ 
 قة من استخدام شبكات التواصل االجتماعيّ ة في اإلشباعات المتحقّ ى داللة الفروق اإلحصائيّ ف علوالتعرّ 

 ة. رات الديموغرافيّ ة وفقًا للمتغيّ ووسائل اإلعالم التقليديّ 

 يّ ًا بين استخدام الشباب البحرينة إحصائيّ ة سالبة دالّ وجود عالقة ارتباطيّ  وتوّصلت الّدراسة إلى
ًا بين ة إحصائيّ الّ ة سالبة دة، ووجود عالقة ارتباطيّ واستخدامهم لوسائالإلعالم التقليديّ  ماعيّ لشبكاتالتواصل االجت

في الحصول  ةواالعتماد على وسائل اإلعالم التقليديّ  لشبكات التواصل االجتماعيّ  استخدام الشباب البحرينيّ 
 على األخبار.

                                                           
 -في تعامل الشباب مع وسائل اإلعالم التقليدّية في مملكة البحرين أثر شبكات التواصل االجتماعيّ (، 2017العوضي، منال محمد ) 1

 ، جامعة البحرين، مملكة البحرين.غير منشورة رسالة ماجستيردراسة ميدانّية، 
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 %54.4، في حين أنّ التواصل االجتماعيّ نة يتابعون شبكات العيّ أفراد من%99.5أظهرت النتائجأنّ و 
نة يتفاعلون عيّ أفراد المن  %82.8ن أنّ وتبيّ  عبر اإلعالم االجتماعي. ةمنهم يتابعون وسائل اإلعالم التقليديّ 

منهم فقط يتفاعلون مع المواد  %15.9، في حين أنّ المنشورة على شبكات التواصل االجتماعيّ  مع الموادّ 
 .ةم التقليديّ المنشورة في وسائل اإلعال

العالقة بين اإلعالم التقليدي وشبكات التواصل االجتماعي: بعنوان:1(2015) زيادةدراسة  (2
 :الخصوصية والمهنية

 الجديد معالواإل )الجماهيري( التقليدي عالماإل بين واالختالف الشبه وجهأ استجالءالدراسة إلى  تهدف
 اإلعالم في المرعية ةاإلعالميّ  المهنة تقاليد من أبعاد عدبُ  علىًة زـ مرك   ،االجتماعي واصلـالت   شبكات على

 لتواصلا شبكات في بها وااللتزام حمايتها ومدى ،بالمهنة المرتبطة واألخالقيات المعايير وهي التقليدي
 .وليةالد   والمواثيق ةماويّ السّ  التشريعات في ةالمرعيّ  األفراد خصوصية السيما الجتماعي،ا

الجديد،  لدوليا اإلعالم وسائط لتـشك   والتي ،الجديدة التكنولوجية راتالتطوّ  أن  إلى  راسةالدّ  تلوتوص  
ذاعة صحافة من )الجماهيري( التقليدي اإلعالم ساتـمؤس   تماماً  تلغ   لم نما وا   يها، فظهرتف اندمجت وتلفزيون، وا 

 حافةالص   صالحل المطبوعة حافةللص   الملحوظ التراجع مع الجديد اإلعالم مواقع في التقليدية الوسائل هذه جميع
 .ناتوالمدو   قميةالر  

 مع عيةوالموضو  قةوالد   المصداقية حيث من اإلعالمية المهنة أخالقيات في الكبير راجعــالت   ظهر كما
 لالتواص شبكات في األفراد ةلخصوصيّ  توجد الأن  راسةت الد  ورأ .الملكية وحق للخصوصية االنتهاكات تزايد

 علناً  اعتبقد  مشترك ألي   خصيةالش   فالمعلومات، حماية أو ضمانات أي  ، الجديد اإلعالم ووسائط االجتماعي
 .نفسها االجتماعية الشبكات وباعتراف ،التجاري اإلعالن لشركات

                                                           
 ،دراسة مقارنة -العالقة بين اإلعالم التقليدي وشبكات التواصل االجتماعي: الخصوصية والمهنية (. 2015زيادة، جالل الدين الشيخ )1

 مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي: التطبيقات واإلشكاليات المنهجية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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 .ةيّ الورق حافةالص   مستقبل على وأثردها ةقميّ الر   حافةالص   واقع بعنوان:1(2015) حمديدراسة  (3

مع  ،خصائصها وسماتها اإلعالمية قمية وأهمّ حافة الرّ ر الص  راسة إلى تشخيص مراحل تطوّ هدفت الد  
افة رها في الوطن العربي، والجزائر خصوصًا. باإلضالمشكالت التي اعترضتها في مسارتطو   اإلشارة إلى أهم  

 ة.حافة الورقيّ ة على الصّ لبيّ ة والس  إلى انعكاساتها اإليجابيّ 

ة أزاحت صاليّ ة اتّ وسيل أن  ثبت ر التاريخي لوسائل االتصال واإلعالم لم يُ التطوّ  أن   إلىراسة الد  وتوّصلت 
يقضي على  ريع لنرها الس  قمية وتطوّ حافة الر  ظهور الص  فإنّ من طريقها الوسيلة التي ظهرت قبلها، ولهذا 

تقنيات  حف الورقية نحو تطويرالقائمين على الص  حف الورقية، ولكن سوف يساهم هذا التطور في دفع الص  
 واكتشاف طرق جديدة لكسب القراء والمحافظة عليهم. ،فيةاحعرض المضامين الصّ 

قمية بشكل كبير في تطوير صحافة المواطن عبر وسائط اإلعالم حافة الر  الصّ  إسهامكما بّينت الدراسة  
فكاره ح للجرائد فضاًء خاصًا به للتعبير عن أارئ أو المتصف  الجديد )مواقع التواصل االجتماعي( إذ أصبح الق

نقل  ورة، وأصبح يقوم بدور اإلعالمي فيوت والص  سواء بالكلمة أو بالص   ،وآرائه بكل حرية ودون قيود عليها
 األحداث واألخبار وبشكل يومي.

 ةة واإللكترونيّ أوجه الشبه واالختالف بين الصحافة الورقيّ  بعنوان: 2(2013) محمدماّل دراسة  (4
 .الكويتية

حافة الورقّية واإللكترونية الكويتي ة على الش  هدفت الد   كة العالمي ة، براسة إلى التعر ف على أوجه الشبه بين الص 
ن" اإللكترونية نية، وصحيفة "اآلوذلك بإجراء دراسة تحليلي ة لشكل صحيفتّي "الراي" الورقّية ونسختها اإللكترو 

 ومضمونهما.

                                                           
 مجلة دراسات، جامعة األغواط، الجزائر،(. واقع الصحافة الرقمية وأثرها على مستقبل الصحافة الورقية، 2015حمدي، الفاتح محمد. ) 1
(35 ،)60-84. 
ي دراسة تحليلية لصحيفت –أوجه الشبه واالختالف بين الصحافة الورقية واإللكترونية الكويتية (، 2013اّل )محمد، لطيفة جمال م 2

 ، الجامعة األهلية، مملكة البحرين.غير منشورة رسالة ماجستير"الراي" و"اآلن" على شبكة اإلنترنت، 
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تروني ة، من حيث حيفة اإللكلت الد راسة إلى أن عدم وجود نسخة ورقّية للص حيفة يؤث ر سلبًا على الص  وتوصّ 
حافية المستخدمة. لم تخلتف الص   حيفة معًا عن الص   ةة واإللكترونيّ سخة الورقيّ حيفة ذات الن  فقر القوالب الص 

 راسة أن  شفت الد  ة. وكية واألولويّ ة في ترتيب األولويات بالنسبة لألخبار والمواضيع من حيث األهم  اإللكترونيّ 
فاعلية( أكثر ــة التي ليس لديها نسخة مطبوعة، تهتم بالوسائل اإللكترونية المصاحبة )الت  حيفة اإللكترونيّ الص  

ى فاعلية على وعي واهتمام القائم علــحف بالخدمات التّ الص   من نظيرتها ذات األصل المطبوع، يعكس اهتمام
 في هذا العصر.فاعلية ــالت  ية االتصال بأهم  

 فحقمية وانعكاساتها على الص  ة الر  حافاستخدامات الص  بعنوان:1(2013) رحبانيدراسة منصور و  (5
 .ة في األردنة اليوميّ الورقيّ 

قمية، ودوافع حافة الرّ للصّ  في األردنين واإلعالميينفيّ احاستخدامات الصّ عرف على ــلت  إلى اراسة الدّ  هدفت
ردن، من وجهة ة في األحف الورقيّ قمية، وانعكاساتها على الص  حافة الرّ ف على مزايا الصّ ضهم لها، والتعرّ تعرّ 

حف الورقية لص  على ا ةقميّ حافة الر  نظرهم. كما تهدف إلى بيان الفروق في إجاباتهم حول ميزات وانعكاسات الص  
 ورات.ل العلمي، والخبرة، والوظيفة، ومدى الحصول على الد  ــمر، والمؤه  تبعًا لمتغيرات: العُ 

ل وسيلة في ل كأفضرتيب األوّ ـت الت  ة احتلّ قميّ حافة الر  الصّ  ة نتائج منها: أنّ راسة إلى عدّ لت الدّ وتوصّ 
ض عر  ــوافع للت  د  ال ترتيب الثاني. وأنّ ة في الحف الورقيّ تلتها الص  راسة، الحصول على األخبار لدى عّينة الد  

حافة ة تمتاز على الصّ قمير  ــحافة الالصّ  لت في المعرفة. وأنّ ــة التي تمث  فعيّ ــوافع الن  قمية كانت الد  ر  ــحافة الللص  
 لجهد. وأن  ألخبار، باإلضافة إلى توفير الوقت واحديث المستمر والمباشر في نقل اــة بإمكانية الت  ة اليوميّ الورقيّ 
ساع ــة بات  ف الورقيّ حرت على الص  ــة، وأثّ حافة الورقيّ لت المشاركة في اآلراء أكثر من الص  ـقمية سه  ر  ــحافة الالص  
 ة في األردن. ة اليوميّ حف الورقيّ اء الص  أي والتعبير، ولم تؤّد إلى انخفاض عدد قر  ر  ــة الحريّ 

                                                           
الرقمية وانعكاساتها على الصحافة الورقية اليومية في األردن، (. استخدامات الصحافة 2013تحسين، منصور، رحباني، عبير شفيق جورج )1

 .196-179(، 2، الجامعة األردنية، األردن )المجلة األردنية فى العلوم االجتماعية
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 لىع وتأثيردها قميةالر   حافةللص   ةالعراقيّ  الجامعات طلبة استخداماتبعنوان: 1(2012) ودعبّ دراسة  (6
 .الورقية حافةالص  

ف على عر  قمية، والتحافة الر  للص   (كلية اإلعالم)ض طلبة جامعة بغداد هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تعر  
ة، ف الرقمي  حلبة للص  ة، وعلى اإلشباعات المتحققة من استخدام الطّ قمي  حف الر  دوافع استخدام الطلبة للص  

ة، ودرجة فة الرقمي  حاة، ومدى الرضا عن مستوى الص  ة واألجنبي  ة والعربي  حافة العراقي  وتفضيالت الطلبة للص  
 ة.يّ حيفة الورقة على الص  قمي  حافة الر  تأثير الص  

ترنت لجهل ة على اإلنحف الرقمي  ال تزال ال تقرأ الص   من القّراء سبة األعظمالن   لى أن  إراسة لت الدّ وتوصّ 
من المبحوثين  %68أخرى أفضل حسب وجهة نظر المبحوثين. وأن  هناك مواقعَ  وأن   ،المبحوثين بمواقعها

حف ل قراءة الص  نة تفض  من العي   %52 ي حاجاتهم. وأظهرت الدراسة أن  ة ال تلب  قمي  حف الر  الص   قالوا بأن  
ف حد والشعور بعدم القدرة على االستغناء عنها على الرغم من المميزات الكثيرة في الص  ة، وذلك تبعاً للتعو  الورقي  
طوير ت بل ستكون عاماًل مساعدًا على ،ةحافة الورقي  ة ال يمكن أن تلغي الص  قمي  حافة الر  الص   ة. وأن  قمي  الر  

 من المبحوثين، وبلغت نسبة الرأي الذي يقول أن   %68دي هذا الرأي ة، حيث بلغت نسبة مؤي  حف الورقي  الص  
 .%66ة حافة الورقي  تأثير على مستقبل الص   ة لن يكون لها أي  قمي  حف الر  الص  

 ورقيةال حفالص   مستقبل على يةاإللكترون حافةالص   تأثير بعنوان:2(2012) دسي   دمحم   دسي   دمحم   (7

 مع وجودة، لورقيّ حافة اقمية وأنواعها، وبالتالي تأثيرها على الص  حافة الر  مفهوم الص  شرح إلى الدراسة هدفت
 ة، وميزات أيضًا.قميّ حافة الر  معوقات للص  

                                                           
م الاستخدامات طلبة الجامعات العراقية للصحافة الرقمية وتأثيردها على الصحافة الورقية: كلية اإلع(. 2012عّبود، آمال عبداللطيف ) 1

 (.3العلوم اإلنسانية، جامعة بابل، العراق) –، مجلة جامعة بابل جامعة بغداد أنموذجا
 ،المؤتمر األول لمستقبل اإلعالم في مصر(. تأثير الصحافة اإللكترونية على مستقبل الصحف الورقية، 2012سيد، محمد سيد محمد. )2

 .www.facebook.com/Media.Future.In.Egyptمتاح على 
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 االتصاالت سائلوو  التكنولوجيا مع التعامل إلى ةالورقيّ  حافةالص   تتجه أن يةأهم  راسة إلى لت الدّ وتوصّ 
 اإلعالم إلى جهت  ــت أن عليها ولذلك الورقية، حافةالص   مع يتعامل الجديد الجيل يعد ر وواقعية، إذ لمبتطو   الحديثة
 .الحديثة ةالتكنولوجيّ  الوسائل واستخدام المحتوى عبر تحديث الجديد

 موقعها يف المحتوى نشر ويتم نسختها تطبع ةالورقيّ  حفالص   أن بعض راسة إلىلت الدّ توصّ  كما
 تحديث من بدال ولكن ة،إلكترونيّ  إلى ةورقيّ  من ةحيفص  ال يجري نقل حينما جديداً  ميقد   ال وهذا اإللكتروني،

 زمي  والت   قميةالرّ  حفالص   من يصّ ــالن   قلــالن   عملية عن عدالبُ و  .ةقميّ رّ حف الالص   مواقع على األخبار وتطوير
تاحة، و ة بهاخاصّ  ةحصريّ  ةخبريّ  ةد  بما  حافةالص   في عوس  المختلفة، والت   ءاواآلر  ابللكتّ  كبيرة مساحة ا 

 فيها يثق القارئ الالز  التي تهاــمصداقي   على الكواليس، والحفاظ ما وارء فشتك  التي والتحقيقات ةاالستقصائيّ 
 تغطيتها في تميزت أصبحت والتي ،يومياً  تقع التي األحداث آخر لتغطية بعالط   عملية وتأخير  قمية،الر   من أكثر
 تستطيع ىحت كهالماّل  زوالتحي   هالتوج   عن واالبتعاد اإلمكان قدر الحيادية إضافة إلى التزام. قميةالر   حفالص  
 .ةقميّ نظيرتها الر   عن زتتميّ  أن

حافة اإللكترونية واإلشباعات الشباب الجامعي للص   استخداماتبعنوان:1(2009رشيد )دراسة  (8
 .المتحققة

راسة إلى معرفة مدى تعر ض الشباب الجامعي في البحرين واستخدامه للصحف اإللكترونية، هدفت الد  
حرينية، حافة اإللكترونية البوالدوافع التي تدفعهم لذلك، كما ترصد هذه الدراسة مرحلة مهمة من تاريخ الص  

حافة المطبوعة في ظل ظهور هذا النوع من الصحافة تنّبؤات الشباب الجامعّي تجاه مستقبل الص   وتقيس
 وانتشاره.

 حف اإللكترونية بشكل مستمّر، وأن  للص   تتعرضمن الطالب  %57.5 نسبة إلى أن   راسةالد  وتوّصلت 
افة حع الص  اأنو تعرض للمنتديات اإللكترونية في المقام األول كأحد تمن الشباب الجامعّي %17.5 نسبة

                                                           
استخدامات الشباب الجامعي للصحافة اإللكترونية واإلشباعات المتحققة: دراسة تطبيقية مقارنة (، 2009رشيد، ميساء يوسف محمد ) 1

 الجامعة األهلية، مملكة البحرين.رسالة ماجستير غير منشورة، ، على الجامعة األدهلية وجامعة البحرين
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ي، نسخ اإللكترونية للص حف المطبوعة في المقام الثامنهم إلى النّ  %16.4 نسبة ضتعر  اإللكترونية، بينما ت
 من الش باب الجامعي إلى المواقع اإلخبارية في المقام الثالث. %15.8 نسبة تعر ضوت

من  %18.9 نسبة دوافع تعر ض الش باب للص حف اإللكترونية، إلى أن  في جانب راسة الد  كما توّصلت 
من  %12.3منهم يرون الس بب في سرعة نقل األخبار واألحداث، و %12.4عن األخبار، و تبحثالعّينة 

لون الص حف اإللكترونية على الص حف المطبوعة، كون األولى متوف رة طو   نسبةوأّن  ت.ال الوقالش باب يفض 
ظهور الص حف اإللكترونية أّثر على معد ل القراءة للص حف المطبوعة، وأن  ترى أّن من العي نة  35.9%
 حف اإللكترونية على الورقي ة بشكل عام.لون الص  من العي نة يفض   57.4%

 في ةميّ قالر   حفالص   مواجهة في ةاألردنيّ  ةالورقيّ  حفالص   مستقبل :بعنوان1(2009) نجاداتدراسة  (9
 .والمعرفة ثورة المعلومات ظل  

 وما المعرفة،و  المعلومات ثورة ظل   في ةالورقيّ  ةحف األردنيّ الص   مستقبل على الوقوف إلى راسةالد   هدفت
نترنت، شبكة على ةابات اإلخباريّ والبوّ  والمواقع ةقميّ الر   حفللص   انتشار من نجم عنها إلى  راسةالد  ت سعكما اإل 
 أم كامليةتكانت  ما إذا حيث من ةقميّ الر   حافةة بالص  الورقيّ  حافةالص   تربط التي العالقة نوع عن الكشف

 احةالس   في البقاء من ةالورقيّ  ةحف األردنيّ الص   نتمك   التي اتــي  ــاآلل رصد إلى كذلك كما سعت   .تصادمية
على  عّرفــت  لا أيضاإلى الّدراسة لها. إضافة إلى سعي ةقميّ الر   حفالصّ  مزاحمة من غمبالر  ، ةاألردنيّ  فيةاحالصّ 
 ."قيبالر   مقص  "من  والحدّ  فيةاحالصّ  يةالحر   هامش زيادة في قميةحف الرّ الصّ  إسهام مدى

 يقرأ من ينماب ة،الورقيّ  حفالص   يقرأون المبحوثة نةالعيّ  أفراد نصف من أكثر أن  وتوّصلت الّدراسة إلى 
 ةلون مطالعيفض   ال المبحوثة نةالعي   أفراد ةغالبي   ن  أو  ،%10نسبتهم  والتتجاوز قليل، عدد ةقميّ حف الر  الص  
 يقومون همفإن   ة،قي  الور  على ةقمي  حف الر  الص   مطالعة لونيفض   الذين أولئك اأمّ  ة.الورقي   على ةقمي  حف الر  الص  
حف الص   زيميّ  ما أهمّ  من وأن   .معاً  والنص   ورةوالصّ  وتالص   مزج خدمة رتوف   حفالصّ هذه  ألنّ  نظًرا بذلك
 يات قراءةسلب أهم   من النفسي والتعب اإلجهاد عدويُ  ،الموقع داخل البحث خدمة توفير :الورقية عن ةالرقميّ 

                                                           
 ،ألردنية في مواجهة الصحف الرقمية في ظل ثورة المعلومات والمعرفة: دراسة مسحية(، مستقبل الصحف الورقية ا2009نجادات، علي ) 1

 .190-169(، 2، الجامعة األردنية، األردن )المجلة األردنية في العلوم االجتماعية
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 حد  ال في تسهم قميةالر   حفالص   أنّ  على قونـفــمتّ  ،%63.5 وبنسبة ،المبحوثين من ةالغالبيّ و  ،قميةالرّ  حفالصّ 
 .فيةاحالصّ  يةالحرّ  هامش وزيادة ينشر ما على قابةالرّ  من

 حفللصّ  اءالقرّ  مطالعة أن   على قونـفــمتّ  ،%55ة نسببو ، المبحوثين غالبيةإلى أن  الدراسة كما توّصلت
 قراءة لون إلىيتحوّ  سوف المبحوثين من %53.2 وأن   ة،الورقيّ  حفالص   على لبـالط   تقليل إلى ييؤد   قميةالرّ 

 ةالورقيّ  فةحاالصّ  مستقبل َ نّ أ ، ويرونقميةالرّ  لمطالعة الصحف مادي مقابل هناك كان ما إذا ةالورقيّ  حفالص  
 عالقة هي ة،قميّ والرّ  ةالورقيّ  حافةبين الصّ  ما العالقة أن   يعتقدون المبحوثين، ثالثة أرباع نّ أو  خطر، في ليس

لغاء إقصاء عالقة وتكامل، وليست تنافس   .وا 

 ودانيةالس   حافةالصّ  رعلى تطوّ  وتأثيردها ةقمي  الر   بكةالش   :بعنوان 1( 2009) عبداهللدراسة  (10

ف على شبكة عر  لت  إلى ا - 2008-2006من  الفترة في الخرطوم واليةفي  جريتأُ  التي - راسةالد  هدفت 
 بصفة   ةودانيّ الس   حافةالص   حال واقع دراسةإلى  هدفت حيث، ودانيةالس   حافةالصّ  رتطوّ  فيا وأثره االنترنت

 أن   راسةالد   ضتافتر و  واالنترنت. اآللي الحاسب في لةــوالمتمث   ةالعالميّ  قنيةــالت   من استفادتها وكيفية ،ةعامّ 
 حافةالص   رتأخ  ى إل ىأدّ  مما ،المطلوب يتم بالشكل لم ودانيةالس   حافةالص   في نترنت(الحديثة )اإل قنيةــالت   استخدام

 .والمضمون كلالش   في ودانيةالس  

 قافةــالث   فيين، وأن  احللص   سبةبالن   عالية ليست ةالعلميّ  التالمؤه   إنّ  :منها نتائج ةعد   إلى راسةالدّ  لتوتوصّ 
 الوسط داخل عدومم شبه قميةالر   حافةبالص   االهتمام كما أن   .ودانيينالس   نـيـق ـ المتل معظم لدى ضعيفة ةقميّ الر  

قمية، مع الر   ةحافالص   مع عاونلت  إلى ا تفتقر ودانيةالس   حافيةالصّ  اإلعالمية األجهزة اإلعالمي، إضافة إلى أنّ 
 وعاتوالمطب حافةالقومي للص   والمجلس واالتصاالت اإلعالم وزارة في متمثالً  الحكومي عمالد   وجود ضعف

 ودانالس   في ةقميّ ر  ال الصحافة استخدام بأن "الخاطئ المفهوم" سيطرة راسةالرقمية، وأخيرًا، فقد نفت الد   حافةللص  
 ة.الورقي   حافةالص   علىي يقض قد

                                                           
امعة ، جغير منشورة ، رسالة ماجستيرالشبكة اإللكترونية وتأثيردها على تطور الصحافةالسودانية(. 2009عبداهلل، ياسر أحمد مختار)1

 الخرطوم، السودان.



15 
 

: أنماط ودوافع تعـر ض طلبـة كلي ـة بعنوان 1(2009) دراسة العنانزة، وحجاب، ودرويش (11
ادرة باللغة العربّيـة مقارنة بمواقعها اإلعـالم  بجامعـة اليرمـوك للـص حف اليومي ـة األردني ة المطبوعة الص 

 .على اإلنترنت

أنماط ودوافع تعر ض طلبة كلية اإلعـالم بجامعـة اليرمـوك للـص حف األردني ـة  على تعر فالراسة إلى هدفت الد  
ادرة باللغة العربيًّـة سواء في شكلها الورقي المطبوع، أو من خالل زيارة مواقعها على  اليومّيـة المطبوعـة الص 

مفردة، وهو ما يعادل ثُـلث  171لت في ــمث  ب كل ية اإلعالم تاإلنترنت. وقد ُأجريت  الـد راسة على عي ـنة من طال  
 مجتمع الـد راسة. 

لت الـد راسة إلى أن  نسبة   %72.5من الطاّلب يزورون مواقع هذه الص حف مقارنـة مع  %87.9وتوص 
 يقومـون بقـراءة هـذه الص حف في شكلها الورقي، وأن  زيارة مواقع هذه الص حف قد أثـ رت بالفعل على شراء
 الص حف المطبوعـة، كمـا تبيـ ن أن  درجـة إجـادة الكمبيـوتر تـؤثّـر علـى معـد ل زيارة الطاّلب لمواقع الص حف.

ة لدى أعضا  ـحف اإللكترونيّ ة الص  يّ ـمقروئ:بعنوان 2(2009) العالونة ونجادات دراسة (12
 .ة بجامعة اليرموكالهيئة التدريسيّ 

ف حة بجامعـة اليرمـوك للـص  ض أعـضاء الهيئـة التدريـسيّ مـدى تعـر  على ف تعـر  الالدراسة إلـى  تهدف
ف، واستخدمت حضهم لهذه الص  ونها، من خالل تعر  قـّ ض، واإلشباعات التي يحقاإللكترونيـة، ودوافـع هـذا التعر  

 .عضو هيئة تدريس168نـة بلـغ عددها راسة المنهج المسحي، مـن خـالل عي  الد  

، ة دائما وأحياناً ـحف اإللكترونيّ راسة يقرأون الص  نة الدّ ـمن عيّ  %88.1 راسة إلى أن  الد   لتوتوص  
حف قـون فـي المعلومـات التـي تعرضـها الـص  ـيث %97.3راسـة أن  مـنهم ال يقرءونها، وأوضـحت الد  %11.9وأن  

                                                           
(، أنماط ودوافع تعـر ض طلبـة كلي ـة اإلعـالم بجامعـة اليرمـوك للـص حف اليومي ـة 2009العنانزة، عزام ، حجاب، عزت ، درويش، عبدالرحيم. )1

ادرة باللغة العربّيـة مقارنة بمواقعها على اإلنترنت، ،العدد ةأبحـاث اليرموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيمجلة  األردني ة المطبوعة الص 
 .710-681، ص ص 25، المجلد(4)

(، مقروئية الصحف اإللكترونية لدى أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة اليرموك: دراسة مسحّيـة، 2009العالونة، حاتم، نجادات، علي. )2
 .841 – 819، ص ص 25، المجلد(4)العدد ،تماعيةمجلة أبحـاث اليرموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالج
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يراسلون هذه  %37.8حف، وأن  مها هذه الص  التي تقد   راضـون عـن مستوى الخدمات %92.4 وأن   ـة،اإللكترونيّ 
 .وأحياناً  حف دائماً الص  

 .ة وفقًا لعناصر اإلنتاج الصحفيقميّ الصحافة الر   بعنوان: 1(2006) عليدراسة  (13

، هاووظائف ةرونيّ اإللكت الصحافة أهداف ة، ودراسةاإللكترونيّ  حافةللص   دمحد   تعريف إلى إيجاد هدفت الد راسة
 نظيميـالت   الهيكل إلى فعر  الت  كذلك ة، و اإللكترونيّ  حافةالص   عمل تضبط التي القانونية التشريعات إلى عرفوالت  
 واقع نية، وقراءةاإللكترو  حافةالص   في حافيالص   اإلنتاج مراحل تها، ودارسةوميزانيّ  اإللكترونية حافةالص   في
 بمستقبلها. ؤوالتنب   العربي الوطن في ةاإللكتروني   حافةالص  

 التعليم صحابأ من اإللكترونية حافةبالصّ  اهتماماً  أكثر أصحاب الّشهادة الثانوية راسة إلى أنّ الد   وتوّصلت
 خالف لىع اإللكترونية حافةبالص   اهتماما أكثر – عموماً  – بابالش   أن   إلى يشير الذي األمر ،الجامعي فوق
 أن ىإل إشارة هذا وفي ،األخبار قراءة ،اإللكترونية حافةالصّ  جمهور يجذب ما أكثر وأنّ  .العمر في مينالمتقد  
 اإلنترنت، ةصحاف في المتوافرة دةالمتعد   الوسائط مع فاعلة بصورة يتعامل ال اإللكترونية حافةالص   جمهور
 .والمعلومات األخبار لنقل اإلنترنت صحافة في المتاحة الحرية مساحة إلى إضافة

 .ةالورقيّ  ةحافالصّ  مضامين من ةدقّ  أكثر اإللكترونية حافةالص   مضامين الدراسة إلى أن  لت كما توصّ 
ثارة ةجاذبيّ  أكثر هاوتصميم ةالعربيّ  ةاإللكترونيّ  حافةإخراج الصّ  كما أنّ   صحافة إلى أنّ إضافة  .ةالورقيّ  من وا 
 .ةالورقيّ  حافةلص  ل قوّياً ًا منافس لـتمثّ  أنها إلى يشير مما ةالورقيّ  حفبالص   اءالقرّ  معظم اهتمام لتــقل   اإلنترنت

 االهتمام ضرورة لىإ يشير مما اهتمامهم تثير التي العناوين حسب حونهايتصف   ةاإللكترونيّ  حافةالص   جمهور وأنّ 
 نّ أ، و ا المجالفي هذ وخبيرة لةمؤهّ  كوادر توفير يستوجب الذي األمر، والعناوين ةالماد   في دةالجي   ياغةبالص  
 .إلنترنتا صحيفة أمام اليوم في ساعة إلى اعةالس   نصف بين ما يقضون اإللكترونية حافةالصّ  اءقرّ  معظم

                                                           
 دراسة تطبيقية على عينة من الصحف العربية، –الصحافة اإللكترونية وفقاً لعناصر اإلنتاج الصحفي  (.2006علي، أميمة حسين أحمد )1

 .، جامعة أم درمان اإلسالميةغير منشورة  جستيررسالة ما



17 
 

 .الصحافة الرقمية واحتماالت تأثيردها على الصحف المطبوعة بعنوان:1(2002) الدلودراسة  (14

مكاناتها الفنية والبشرية، واحتماالت التعّرف راسة إلىهدفت الد   على نشأة الصحافة الرقمية في فلسطين وا 
 تأثيرها على الصحافة المطبوعة وبالتحديد في محافظات غزة . 

بشكل أو  - دونـراسة يؤي  نة الد  من أفراد عيّ  %64.28مجموعة من النتائج منها: أن  إلىراسة الد   لتوتوصّ 
منهم ظلوا يشترونها بصفة  %81.26 المطبوعة بعد االشتراك في شبكة اإلنترنت، وأن  حف قراءة الص   - بآخر

ا قمية لكونهحافة الر  ضهم للص  يرجعون أسباب تعر   %37.8 دائمة أو أحيانًا بعد االشتراك في اإلنترنت، وأن  
 ها أكثر استقاللية.م لهم معلومات إضافية، ونفس النسبة ترى أنّ تقد  

 راسات األجنبيةد  ال -ثانياً 

اإلعالم المندمج: تحّول نموذجي بعنوان:Okoroafor-Emma)2.2016(أوكوروفور-دراسة إيّما (1
 .في تعليم الّصحافة في نيجيريا

هدفت الّدراسة إلى بحث الّطرق الحديثة لتساعد أساتذة اإلعالم في المعاهد والكليات المتخصصة على 
حافيين المحتَملين ليكونوا أكثر قدرة على التـ ـعامل مع   الجديدة ةالمهنيّ  حدياتـالت  إعداد الّصحافيين الشباب، والص 

 . اإلعالم وسائل اندماج عن الناتجة

مسألة تحّول المستهلكين من قراءة الّصحف ومتابعة التلفزيون إلى الوسائط اإلعالمية  وتناولت الدراسة
 اميةالنّ  البلدان في واضحاً  جاهاً اتّ  أيضا أصبحم، بل الجديدة، كونها لم تعد حكرًا على الجمهور في العالم المتقدّ 

 دمج ومحاولة ارباستمر الجديدة والمتجّددة  االبتكارات في لــالمتمث   حديالت  . ويواجه أساتذة اإلعالم نيجيريا مثل
 مخاوف التزال نيجيريا، في حافةالصّ  ممارسة من عاماً  150 من أكثر بعدف. راسيةالد   المناهج في الحقائق هذه

                                                           
 مجلة كلية اللغة العربية(، الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على الصحف المطبوعة: دراسة ميدانية،2002الدلو، جواد راغب.)1

 .20، العدد بجامعة األزدهر بالقادهرة
2 Emma-Okoroafor, Oluchi. (2016), Media Convergence: A Paradigm Shift in Journalism Education in 

Nigeria, Review of Journalism and Mass Communication, June, Vol. 4, No. 1, pp. 19-42. 
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وأساتذة الصحافة واإلعالم ترتكز على ضمان إحداث مزيج فّعال في المناهج اإلعالمية في ظل  فييناحالصّ 
 األخبار المندمجة الكثير من الدروس اإلعالمية. ريعة في صناعة اإلعالم، حيث تسبق غرفُ ت الس  الّتغيرا

كتابة و  ،فكيرــلت  ا بالطاّل  تعليم"وتوّصلت الّدراسة إلى أّن اإلعالم المندمج، في الّدرس اإلعالمي هو 
، كما في رأي "اإلنترنت عبر اإلعالمية اتوالمنصّ  ،لبثّ الكتابة لو  ،لمطبوعاتل والكتابة ،التقارير الّصحافّية

لكن االندماج اإلعالمي صار يصّنف باعتباره و ، 2005بعض الباحثين في اإلعالم المندمج عندما ظهر في 
 الهواتف لىإ الويب مواقع من تتراوح التي الجديدة الوسائط أنواع جميع إلىتكتب  ات،المنصّ  دةمتعد   تقارير

 – انتك التي الخطوط بينما  "مسط  فإّن االندماج يعني "ال ،المعلمين نظر وجهة ومن. ناتالمدوّ  إلى ةنّقالال
 .(المطبوعة حافةوالصّ  ةاإلذاعيّ  حافةالصّ  أي) راسةللد   يزةامتم مجاالت – تاريخياً 

 القدرة جماهيريال اإلعالم وسائلالتكنولوجيا الحديثة قد أمّدت  وأشارت الّدراسة أيضاً في نتائجها إلى أن  
 والفيديو وتالص إلدراج رصةالفُ  حفللص   تتاح إذ .قبل من تكن موجودة لم شرالن   من جديدة أشكال   تبني على
 على راتهامنشو  في نصٍّ  إلدراج الفرصة اإلذاعية للمحطات اآلن وتتاح. اإلنترنت شبكة على منشوراتها في

 .إلعالما وسائل اندماج ىيسم   ما هو المستكشفة غير األشكال من جديدة ألنواع هجالن   هذا. اإلنترنت شبكة

 لعملا على القدرة لديهم ةوالخاصّ  نةالمعي   اإلعالم وسائط أعضاء أن   حقيقة على االندماج ويعتمد
ائل رائق القديمة التي تغّيرت تطبيقاتها بتغّير الوس. وأن يتخّلى مدّرسو الّصحافة عن الط  مختلفة لبأشكا

عادة تصميم المناهج الد  التكنولوجية،  كنولوجيا راسية بشكل أكثر مرونة ألّن التوالتي ما عادت مغرية جماهيريًا، وا 
 من التّخلي عن الثوابت في التعليم. لن تتوقف عند حّد، وبالتالي البد  

 مالأساتذة الّصحافة واإلع فإن   ة،المثاليّ  حافةالصّ  لمناهج مضمونة وصفة وجود عدم من غمالر   وعلى
 من بهمطاّل  نيتمكّ  حتى هوتحديث هتقييمالعمل على و ، سونهيدر   مراجعة ما في ةأساسيّ  ةمسؤوليّ  لونيتحم  

 .لقاعدةا هو ريبالتدّ  عبر اإلعالمي االندماج يكون حيث المعلومات عصر في للعمل كاف   بشكل االستعداد
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 دةأشكال اإلعالم المندمج ومحتوى الوسائط المتعد   بعنوان: 1(2015ăDrul .)دروالدراسة  (2

 اسأس على اإلعالم وسائل اندماج: التكنولوجية اإلعالم وسائل اندماج من نوعين راسةالد   هذه تتناول
. اإلعالم عةوصنا المعلومات تكنولوجيا بين وحيدـالت   أساس على االندماج وأيضاً  النّقال، الهاتف تكنولوجيا
 كاديمييناأل من العديد كان لو وحتى .للمحتوى الوسائط المتعد دة بالجوانب األشكال من االندماج هذه وتتأثر

 فإن   ي؛صحاف منظور من فقط المحتوى مستوى على اإلعالمي على أنه يتم   االندماج إلى ينظرون والممارسين
 حيث نم اإلعالمي الندماجا فإن وهكذا،. راسةتفصياًل كما ترى الد   أكثر واتجاهات جوانب له الموضوع هذا

م، محتوى مع اآلن يفس ر أن يمكن المحتوى  والمملوك مدفوعال المحتوى بين التوحيد االعتبار في ويأخذ المستخد 
 .والمكتَسب والمشتَرك

ن على يعمل المستخدمو  أن   يمكن ،معاً  وشراكاتها مختلفة لتكنولوجيات نظراً  هأنّ إلى  الدراسةوتوّصلت 
مشيرة  .بتطوير منّصاتهم العكس من ذلكربما يعملون على أو بشكل تشاركي )اندماجي(، صناعة اإلعالم، 

 هذان. ترنتاإلن عبر اإلعالمية للمنتجات دةالمتعد   والوسائط االندماج بين للعالقة، وعملي نظري منظورين:إلى 
 . للمعلومات اإلنترنت عبر والمستهلكين اإلعالم وسائل منتجي من كلٍّ  إلى ينتميان المنظوران

 بالوسائط تعلقي الذي االندماج نهج ظهروتُ  اإلعالمية، ناعاتالص   تواجه التي ياتحد  الت   الدراسة عن تكشفو 
 الهرمية المجموعات وتحليل المحتوى لتحليلًا منهجيًا إطار  راسةتستخدم الد  . اإلعالمية للمنتجات دةالمتعد  

 . اإلنترنت عبر اإلعالم وسائل في االندماج من مختلفة أشكال الكتشاف

ثورة بعنوان:  Abdulraheem, Rasaq & La‘aro.2012)(2آلروو  ورزّاق عبدالرحيمدراسة  (3
 .تكنولوجيا المعلومات ومستقبل اإلعالم المطبوع في نيجيريا

                                                           
1Drulă,Georgeta (2015), Forms of Media Convergence and Multimedia Content – A Romanian 
Perspective, Media Education Research Journal, n. 44, v. XXII, 2015, pp 131-140. 
2Abdulraheem, Mahmud, Adisa, Rasaq M., La‘aro, Abdulkadir O.(2012). Information Technology 
Revolution and the Future of Print Media in Nigeria: Usage Across Age Groups, Advances in Management, 
A Publication of The Department of Business Administration, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria Volume 10, 
Number 1, 2012. pp 29-40 
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هور لوسائل ن في استخدام الجمعامل الس  و فاعل بين ثورة تكنولوجيا المعلومات، ـالتّ  إلى بحث راسةالدّ  هدفت
ات راسة المنهج الوصفي للجمع المنتظم للمعلوماستخدمت الد  و . المطبوعة فةاحوتضاؤل مستقبل الص   ،اإلعالم

يتكنيك ورين بولالب في جامعة إلـالموظفين والطّ قبل حف وثورة تكنولوجيا المعلومات من عن استخدام الص  
 االتحادية، عن طريق االستبيان.

( به حف واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنتوسائل اإلعالم )الص  إلى ض الجمهور ـرّ تعأنّ  وتوّصلت الدراسة إلى
إلنترنت ا ت شبكةحاسمة عندما جاءهذه االختالفات ويمكن أن تكون  ،ةيـّ انكّ ـاختالف كبير حسب الفئات الس  

 ريا.اء وسائل اإلعالم المطبوعة في نيجيلتراجع قرّ  ر رئيسـمؤشّ  ليظهر ،حفًا على االنترنتصُ  التي تضمّ 

رين اشـمو مع الزمن، وصار لزامًا على النًّ ــأن جماهير صحافة اإلنترنت تواصل الن   كما توّصلت إلى
رية، ـجيـلنيحسب لبعض وسائل اإلعالم ايات على نحو كاف لهذه الوسائط الجديدة. ويُ د  ــحـين مواجهة التّ ــريّ ـيـالنيج

لألخبار  ةُدور اإلعالم هذه في أن تكون مصادر حقيقيّ  تة في الفضاء اإللكتروني. واستمر أنها تموضعت بقوّ 
ة الوصول إلى اء فرصمنها ال يتيح للقرّ  اً ــتات، ولكن أي  ـين في الداخل وفي الش  ــريـوالمعلومات لكل من النيجي

نقاذ نفسها من إن أرادت إ-رية ـيجيــحف الن  ص. وعلى الص  ــسومات أم الن  أم الفيديو أم الر   يةوتلص  األخبار سواء ا
 .، وتجعلها مفتوحة أكثر ومتاحة للجمهورف من اعتماد الوسائط المتعددةــأن تكثّ  –راجع ــالمزيد من الت  

 .عصر التكنولوجياحف في ل الص  تحو  بعنوان: 1( Everett.2011دراسة إيفيريت، ) (4

ر ومواكبة تغيّ  الحاصلة لها، يراتــغيــحف مع التكنولوجيا ومدى الت  الص   تكّيفمعرفة إلى هذه الدراسة  هدفت
انية طلبات المستهلكين تستخدمه ا فحص مإلى هذا البحث وقد عمد . الذين تــتزايد شراهتهم للمعلومات المج 

اء ر  ـــفاظ على القة والحف مع التكنولوجيا الحاليّ ــوما إذا كان التكي   ،األخبارلتكنولوجيا لنقل الص حف البارزة من ا
 .يرضي القائمين على صناعة الّصحافة أم ال

                                                           

 
1 Everett, C. Elizabeth. (2011), Transformation of Newspapers in the Technology Era, The Elon Journal 
of Undergraduate Research in Communications • Vol. 2, No. 2 • Fall 2011, pp 102- 115 
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 تتناول ؛، والمسحالداعمة )الثانوية(باستخدام منهج البحث الثالثي عن طريق إجراء المقابالت والبحوث و 
 األوجه. وعلى الرغم من تراجع ةدد  ــوصل إلى نتيجة متعــللت  المسائل من وجهات نظر مختلفة  ه الدراسةهذ

هب احف في حكم المنتهي أو الذ  قد ال يكون عمل الصّ  لماذا راسةد  ـــتالحف المطبوعة، أوضحاشتراكات الص  
نفيذ التكنولوجيات تبوذلك ة، افسيّ ــنـت  ئيسة الر  ــالمصادر األخبار حف ستبقى راسةأن الص  د  ـــترى ال. والإلى الز  

عن و . سائل الفورية، لتقديم المعلومات/الر  وصصنات، والن  الجديدة، مثل المواقع على شبكة اإلنترنت، والمدو  
لصناعة  اً إيجابي عالن وتعزيز مشاركة المستهلكين، اقترحت هذه التغييرات مستقبالً اإلمن طريق االستفادة المثلى 

 حف.الص  

 بأن   رفها تعتــأما اآلن فإن  التكنولوجيا.  تخاففي الماضي كانت  حفالص  إلى أن   راسةد  ـــال توّصلتو 
على هذا  بةــرت  ف وتجني العديد من الفوائد المتتكيّ ـتأن حف الص  وعلى ريق للمستقبل، ــكنولوجيا أصبحت الط  ــالتَ 
كانت تي حف إلى الطريقة الالص  تعود أن  د جداً فمن المستبع وبحكم المنافسة مع الوسائط الجديدة؛. لحو  ــالت  

ا كنولوجيــالتّ  مع مستقبالً  "فاهمــلت  من "ا حفالص  أمام  ر  ـــإذ المف. مضتتعمل بها في جميع جزئياتها منذ عقود 
 .حديثةال

قة بسرعة ــة المتعل  طحيّ ـفاهم مع التكنولوجيا ال يقف عند األمور الس  ــالحديث عن الت   كما توّصلت إلى أن
نين، ــاء على مدى الس  رّ ـــقة مع القــحافة التي رّسخت فيها الث  وكيفية تسليم األخبار، بل في اإلبقاء على جودة الصّ 

 ،هاة، إال أنّ افيّ حركات الصّ ـغم من الغموض الذي يحيط بمستقبل الش  وتبادل هذه الجودة مع التكنولوجيا.وعلى الر  
 إلى أن تكون مصدرًا لألخبار كما يريدها المستهلكون.قمنة أكثر وأكثر، ر  ــإلى الستتجه  ،دــمن المؤك  

 .حافة في عصر اإلعالم االجتماعيالص  بعنوان:  Alejandro.( 1(2010أليخاندرودراسة  (5

 .عامل حافة بشكعالم االجتماعي على الص  اإل يتركهاف على اآلثار التي ر  ــعــالتًّ  إلىراسة هذه الد   هدفت

                                                           
1 Alejandro. Jennifer (2010), Journalism in the Age of Social Media, Reuters Institute Fellowship Paper, 
University of Oxford. 
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 وفيّ اصحو  عليها أن تعرف كيف تتكّيف مع المعطيات الجديدة،بل  ،حافة ليست ميتةالصّ وتقول الّدراسة إّن 
لجماهير االهتمام با"بحاجة إلى  مبمعنى أنه تعريف الّصحافة وعملهم الّصحافي،المستقبل بحاجة إلى إعادة 

 ،الهاتف الّنّقالو  البثّ أم في ،عةو طبمالالّصحافة  فيمأكانوا على شبكة اإلنترنت، أ" سواء موكيفية الوصول إليه
التمسك ناعة أنه سيتم الحفاظ على القيم و ل من قبل ممارسي الص  ة، ولكن يؤم  جتماعيّ الة االمنابر اإلعالميّ م في أ
 ة العريقة".فيّ احة والتناسب واإلنصاف، والقيم الصّ دق  ال" ـب

أن تفتح  يمكنحافة التي تأتي من وسائل اإلعالم االجتماعية الصّ  شكال جديدة منراسة إلى أن األد  وتوصلت ال
ثيف جدًا، بشكل كل على معلومات من أنحاء العالمحصأن نإمكانيةحفية. وهذا يعني ة الصّ جديدة لحرفيّ  أبواباً 

وهذا  .مله ال صوتأصواتًا لمن عطي نه يُ إذ أ. في حين كان ذلك قليل جدًا في السابقومفتوح، ومجانّي أيضًا، 
ائل ن وسإلك فومع ذ لمشاركة.بااء ويسمح للمشاهدين والمستمعين والقرّ  ،ديمقراطية اإلعالمالباب واسعًا ليفتح 

أن يكون و ، (قةقيمة الث)فية احقيمة المصداقية الصّ  نسي الباحثين واإلعالميين والجمهورـتُ االعالم االجتماعية ال 
 .وجياه التّــكنولر ــ. هذا شيء ال يمكن أن توف  المحترف فياحهو العمل الصّ  الشاهد على األحداث المختلفة

 .حفمستقبل الص  بعنوان: 1(.2010Franklinفرانكلين، بوب)دراسة  (6

 سياق في المتحدة المملكة في الص حف صناعة في األخيرة التـ ـطــو رات الدراسة إلى استكشاف هدفت هذه
 تكنولوجيات جالم في االبتكارات مع األخذ بأنّ  .العالم وحول الش ـمالية وأميركا أوروّبا في الّصحافّية التـ ـطــو رات
 حكومّيةال اإلعالم وسائل وسياسة اإلعالنات، وعائدات القّراء أسواق وتـفـتـيت المتزايدة، والمنافسة اإلعالم،
يتم   التي الطرقو  األخبار، على للحصول للجمهور المتغــي رة األخبار، والمتطل ــبات لصناعات المتغــي رة والهياكل

طرق  ذرّي فيج وتعمل على إحداث تغيــير طبقة الّصحافي ــين، على وتسليمها؛ جميعها تؤثـ ـر بها تقديم األخبار
ـ ب التـ ـكه ن وه التغيــيرات هذه مثل الرد  الوحيد على وكان. ووظائفها اإلعالمية والمؤس ــسات الّصحافة منظمات

 . "نهايةالص حف"

                                                           
1  Franklin, Bob )2009(.The Future of Newspapers; A comparative assessment, Cardiff University, School 
of Journalism, Media & Cultural Studies. 
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 وجهة وتعكس ،ةتاريخيّ  غير التوق عات هذه مثل إلى أنّ إلى أّن الكثير من األدل ة تشير  راسةوتوّصلت الد  
حافة، لتطو رات تحديداً  المتحدة المملكة وداخل ةأوروبيّ  نظر  ثروات في كبيرةال االختالفات في حين تتجاهل الص 
ةو  .وقــالس   قطاعات في موقعها من ةالمستمد   حف المتميزةالص    لبريطانيةا الص حف أن  ي راسة هد  ـال هذه ُحج 
 شكالً  قريبًا،ت جوانب عملياتها اإلنتاجية من جانب كل يرــتغي خالل من وتستوعبها طوراتـالتّ  هذهمع  في ـ تكـت

عالناتها وتداولها الص حف عائدات تراجعولكن . ومضموناً   حفوالص   دةحالمت   المملكةصحف  فصن  ت التي، وا 
زال ال ت يثح أفريقيا من وأجزاء الالتينية وأميركا والصين، د،الهن في نظير له ليس ؛من خاللها األوروبية
 .مزدهرةً  حف المطبوعةالص  صناعة

قليمياً  وطنياً  ،حفإلى أن الص   أيضاً  راسةوتوّصلت الد    جميع على رةكبي تغييرات تشهد، ومحل ياً  وا 
 اديةاالقتص في الظروف جذري تغّير مع فتكيّ ــوت تتفاعل ألنها ،و"المحتوى" "الشكل" من حيث الجوانب

لم  الورق ةعلىالمطبوع" األخبار"مصطلح  أن   اً يـّ حرف حفالص   فهمتوقد . ةوالتكنولوجيّ  ةوالثقافيّ  ةواالجتماعيّ 
 ونــحافيّ الصّ و  حف،الص   أصبحت إذ دة،المتعد   الوسائط مزيج من، اً نسبيّ ، متواضعاً  جزءاً اآلن إال   تعد تشك ل

 من جديدة يمتسل أنظمة وعبر، الجديدة اإلعالم وسائل اتمنص   على دةمتعد   وقصصاً ، متزايدة يكتبون تقارير
بقاء  من اقتصادية دوىال ج التي تشير إلى الها آثاره التو ـ ـحــالت   هذه. الةــق  ــالن   والهواتف والفيديو اإلنترنت، على
 المديرون يكافح بينما بوصفهم عمالة زائدة، العاملين من وغيرهم ينــحافيّ الصّ  من عدد عن فضالً  حف،الص  

 .اإلنترنت شبكة على متزايد بشكل حافةالصّ  من أرباحاً تول ــد  التي األعمال نموذج لتطوير

مستقبل نشر بعنوان: Soni & Makhdumi. 2009(Vij, 1(ي مخدومو  سونيو  فيجدراسة  (7
 ."ديزيدوك"المطبوعات واستراتيجية التسويق لدوريات 

. فاعية الهنديالد األبحاث مركز تطوير دوريات تسويق في الحالي السيناريو فيإلى البحث الدراسة  هدفت
. والخارج لهندا في الدفاعية تطوير األبحاث منظمة دوريات لتسويق تستخدم التي المختلفة قنياتــالت   ويحدد

                                                           
1Vij, Rajeev, Soni, Navin Kumar, Makhdumi, Gayas (2009). Future of Print Publications and Marketing 
Strategy for Desidoc Periodicals, Vision and Rolesofthe Future Academic Libraries, ICAL . 

 مركز معلومات الدفاع العلمية والتوثيق(DESIDOC) n and Documentation CentreDefence Scientific Informatio  في الهند ومقره
 دلهي
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 من كجزء مناسبال التسويقي المزيج شكل في تطبيقها يمكن التي البديلة التقنيات مختلف ناقشت الدراسةو 
 .الدوريات في هذه االشتراك في كبير إلجراء تحسين الشاملة التسويق استراتيجية

 نواتالس حتى. المتواصل للنمو ومرادف في وضع آمن الطباعة أن في شكٍّ  أيّ  هناك يكن لم فلعقود،
 هناك اتجاهوم لكن الي. االقتصادية والقوة والحضارة للثروةًا معيار  الورق استهالك ناتج إذ كان الماضية، القليلة
 زيادة إلى ىما أدّ  اإلنترنت، على المعلومات رتفج   جانب إلى اإلعالم، وسائل قمنة وحوسبةالر   نحو متزايد
 عالناتاإل إيرادات في اً حادّ  انخفاضاً  اشرينالنّ  من العديدشهد  وقد االنترنت، شبكة على اإلعالن ةشعبيّ 

 ال يزال كان إذا عما التساؤل إلى باعةالطّ  صناعة في ينــالالعبين األساسيّ  من العديد دفع ما وهذا. المطبوعة
 يات التي ستواجهها.حد  من التّ  الكثير مع نعم، هو: والجواب .مستقبل باعةلطّ ل

 أفضل وتشمل .تنتظرهم التي الكبرى ياتحد  ــالت   مواجهة المطبوعات ناشري على راسة إلى أن  دّ ـال لتوتوصّ 
 والوقود، الورق ليفتكا تزايد ومكافحة الدخل،زيادة ل بلالس   أفضل إيجاد مع قمي،الر   وزيعــالتّ  مع في  ــللتك طريقة
 شجار،ع األالبيئي لقط األثر من المستهلكين لدى الوعي زيادة لمواجهة "باعةالخضراءالطّ " أساليب ونشر

 االستهالكي. التسويق جهود في اً هامّ  دوراً يؤّدون  اليزالون أنهم واإلثبات لمعلني المطبوعات

 .غرفة األخبار المندمجة في الميل والغارديان :بعنوان1(2007van Noort.)فان نورت دراسة (8

يل صحيفة المهدفت هذه الدراسة إلى مقارنة تجربة اإلعالم المندمج في غرفة األخبار كـ "عملية" في 
راسة على مواقف ز الد  على اإلنترنت. وترك   ونسختها، Mail & Guardianوالغارديان الجنوب إفريقية 

رين تجاه اإلعالم المندمج في غرفة األخبار، بما في ذلكالصّ  التغيير التي  د  قافية ضــالمقاومة الث   حافيين والمحر 
الّصحيفة  شر ما بينة، وهي اختالفات وجهات النظر وطريقة الكتابة، وسرعة الن  يبديها عاملون في الّصحيف

ة. وقد أخذت التـ حديات الر ئيسّية في هذه العمليّ  أهمّ  تعتبر واحدة من وهذه، ةحيفة اإللكترونيّ ة والص  األسبوعيّ 
ل بين تحليل ذلك ليتبّين وجود مشاكل في التـ واص راسة بالمقابالت المنظ مة، والمالحظات واالستبانات، وتم  الد  

عوبات وأبرزها.   غرف األخبار، ودورات اإلنتاج المختلفة وقضايا إدارة الوقت، وجميعها تشكل أهّم الص 

                                                           
1van Noort, Elvira Esmeralda. (2007), Newsroom Convergence at the Mail & Guardian: A Qualitative 
Case Study, Thesis in Master of Arts in Journalism and Media Studies, Rhodes University, South Africa. 
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ار لة اإلعالم المندمج بوصفها عملية آخذة في االنتشمسألراسة تعريفًا جّيدًا إضافة إلى ما تقّدم، تقد م الد  
 ة في جنوب إفريقيا.سات اإلعالميّ في المؤس  

فة األسبوعية حيواصل بين العاملين في الص  ــة الت  المشاكل تمكن في عمليّ  وتوّصلت الدراسة إلى أن أهم  
دارة وقت اإلنتاج بين الطرفين. إضافة إلى أنّ  المندمج هناك توّجهًا إيجابيًا نحو اإلعالم و  والموقع اإللكتروني، وا 

ل في غرفة األخبار الواحدة، غير أّن لكّل محّرر تعريفه الخاص لما يعنيه "اإلعالم المندمج"، وهذا ما ــالمتمث  
 روع في العمل بهذا الشكل.م قبل الش  يدعو إلى توحيد المفاهيم والقيَ 

 اإلعالم المندمجمعنى بعنوان:  2006Garrison &(Dupagne1.(غارسيون و  دوباغندراسة  (9
 .هوتأثير 

، جذب اهتمام 2000 من العام في مارسالجانب التاريخي لإلعالم المندمج، إذ تمّ  راسة إلى تقديمهدفت الد  
تامبا  حيفةص افتتاح مركز األخبار في تامبا حيث ُوضعت عملياتبة في الواليات المتحدة وسائل اإلعالم العامّ 

 تحت سقف واحد. Tampa Bay Online، وخدمة التلفزيون، وخدمة تريبيون

غيرات التي طرأت على ثقافة غرفة األخبار، ونوع المهارات ــلفهم معنى تجربة اندماج هذه الوسائط، والت  و 
ة ذات جاريّ ــتّ ة الحافيّ قارير الصّ ــراسة إلى تحليل التّ زمة في غرفة األخبار المندمجة؛ ذهبت الدّ ة الاّل الوظيفيّ 
 اندماجإلى  في الدراسة نظر المشاركونو  موظفًا من مركز األخبار. 12لة، وأجرت مقابالت مّعّمقة مع الص  

ا مجتمعة أو ة إمّ وسائل اإلعالم وتأثيره في غرفة األخبار في المقام األول باعتباره أداة إلنتاج الموارد الخبريّ 
دة متعد  لاز اآلن أكثر على رواية القصص؛ فإن الوسائط ــها ترك  مع أنّ  المقابالت، ون أنّ حافيّ ة. ورأى الصّ إضافيّ 

ة األسس يد المشاركون أهم  ات مختلفة. وفي مجال التدريب، وأك  منصّ ل حافيينصّ الزادت من مستوى معرفة 
ية القدرة على ــهم  لى أدوا أيضا عصال، لكنهم شد  ــة: مثل الكتابة، وتقديم التقارير، ومهارات االت  القوي   ئيسةالر  
 ة في غرف األخبار المندمجة.حضير للمهن المستجد  والت   ،ف األفرادمع وسائل اإلعالمتكيّ 

                                                           
1Dupagne, Michel. Garrison, Bruce )2006(. The Meaning and Influence of Convergence, A qualitative 
case study of newsroom work atthe Tampa News Center, Journalism Studies, (2). pp 237-255. 
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هذه فيد من تست في اإلعالم المندمجراسة إلى أن الموارد المشتركة لجميع صحافيي المقابالت د  ــوخلصت ال
فيد من عمق الموارد ة، إذ تستهي األخبار التلفزيونيّ  هذا كل  الفائز الحقيقي في  في تامبا، ولكن يبدو أن   العملية
محطة التلفزيونية حافة والالتي لم تكن موجودة عندما كانت عمليات الص   (الّرصينة للّصحافة )التقاليد فيةاحالص  

ت اب المالي في المنصّ جانب األعمال، أو الجانوهناك  إلى جنب. تعمالن في مواقع منفصلة وليس جنباً 
غم من أن هناك المزيد من الجهود لتقاسم التكاليف كما اندمجت الوسائل، على الر   يندمج تماماً  لمة اإلعالميّ 
 ات. منص  العبر 

 التعليق على الدراسات السابقة

فاد الباحث من وقد است كثرت الدراسات التي تتناول مستقبل الصحافة المطبوعة في الكثير من البلدان، 
عمق ات بالفي الدراسات األجنبية، وتتميز هذه الدراس كبيراً أّن هناك ثراًء  التراث البحثي الذي توّفره له، مالحظاً 

ة، وقد العربية عند وصف الظواهر اآلنيّ والذهاب إلى استشراف المستقبل، بينما تتوقف الكثير من الدراسات 
من الواقع  –إلى حّد ما  –لدراسات التي أجريت في دول العالم الثالث لقربها عمد الباحث لالستشهاد ببعض ا

 المحلي، خصوصًا في مجال تعاطيها مع مسألة "االندماج اإلعالمي" من حيث الجّدة.

 ليها الباحث، خرج بمجموعة من النقاط واآلراء: اّطلع عراسات العربية واألجنبية التي من مجمل الد  و 

  سارعة ضغط التكنولوجيا المتحف المطبوعةتتعر ض إلى الالدراسات السابقة إلى أن الص  ذهبت معظم
افة الرقمية، الّنمو بكة واإلعالم اإللكتروني القائم على ش، وهي آخذة بالتراجع في زمن طغت فيه الصح 

 .الجتماعياإلنترنت من خالل المواقع، أو الواصل إلى الهواتف الذكية من خالل تطبيقات اإلعالم ا
 التي يطلقها الباحثون، إال أن أحدًا منهم لم يجزم تمام الجزم أن   الّصريحة على الرغم من التحذيرات 

الصحافة المطبوعة ستنتهي حتمًا، فهناك تهّيب من نقض مقولة أن ال وسيلة إعالمية الحقة ألغت 
 نة" في ذهابها إلى األعماق في"قّوتها الكام وسيلة سابقة. وهناك من قال أن ما سيبقى من الّصحافة

فحص القضايا، وهو ما ليس من قبيل أعراف ومناهج األنواع األخرى من الوسائل اإلعالمية اإللكترونية 
 القائمة على الس ب ق.
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   هتمامًا بالغًا ا هناك الت عر ف على االتجاهات في الغالب، على أن  الّذاهبة إلى راسات العربية، ُتجمع الد
حافي واإلعالمي باإلعالم اإللكتروني بشكل كبير جداً من ق بَ  ، متنام  و  ل القر اء، والعاملين في الحقل الص 

حافة المطبوعة. ويمكن مالحظة تزايد نسبة المتعاطين مع اإلعالم  ويأتي هذا االهتمام على حساب الص 
الر قمي قياسًا إلى التعاطي مع الصحف المطبوعة مع مرور السنوات بحسب الد راسات التي تّم 

م عة من اإلعالألشكال المتنو  ل، وزيادة تقّبل الجمهور العربي عامة، والشباب خاصة، استعراضها
حافة الورقية.  اإللكتروني واإلعالم االجتماعي، واالبتعاد التدريجي عن الص 

   هافي الوطن العربي، والتي استطاع الباحث أن يتوّصل إلي جريت  ة التي أُ راسات العلميّ تتجه أكثر الد، 
راء تذهب إلى ما و  حافة المطبوعة، ولكنها الإلى وصف ظاهرة تأثير اإلعالم اإللكتروني على الص  

 .في بلدانها هذا التأثير، وما الذي يمكن أن يؤول إليه مستقبل الّصحافة اليومية المطبوعة
 مصطلح "اإلعالم المندمج"  أنّ  يتّضحMedia Convergence   حافيةليس دارجاً بعد في األوساط الص 

ي ت على ظهوره بشكل علمغم من مضي أكثر من عشر سنواالعربية أيضًا، على الر   أوالبحرينية، 
مقنن في الدول الغربية، ولم يجر التطّرق إليه كواحد من الخيارات التي يمكن أن تلجأ إليها المؤسسات 

ن جرى التلميح إليه كما في دراسة محمد الفاتح حمدي.  الصحافية في المستقبل، وا 
   صحافة ل اإلعالم، ومستقبل الراسات األجنبية التي توّفر عليها الباحث تذهب غالبًا إلى مستقبالد

المطبوعة في ظل التأثيرات التنافسية مع اإلعالم اإللكتروني الر قمي، بما يفتح اآلفاق واإلمكانيات أمام 
 متخذي القرار لسلك الطرق التي يمكن أن تذهب إليها مؤسساتهم مستقباًل.

كثير من ال راسة، مع األخذ أنّ وضوع الد  ًا في مابقة أرضية علمية، وتراثًا مهم  لقد وّفرت الدراسات الس  
ئرها ول التي جرت فيها الدراسات السابقة قد ال تتماثل مع نظات دراستها في الدّ رات التي تم  المتغي  و المعطيات 

أخذاً بالكثير من العوامل والتي من أهمها المساحة الجغرافية، وتعداد السكان، والقوة الشرائية،  في مملكة البحرين،
ت السابقة ليشّكل في الدراساولذا فقد استفاد الباحث من الّطروحات  ،، والنفاذ إلى اإلنترنتونسبة التعليم، وغيرها

 يومية المطبوعة، في واقعها ومستقبلها.منها طرحه الخاص على الظروف المحيطة بالصحافة البحرينية ال
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 راسةمشكلة الد  
تواجه الصحافة اليومية المطبوعة في مملكة البحرين، تحد يًا لم يكن قد واجهها بهذه الحّدة من ذي 
قبل، وهو تحد ي االستمرار من عدمه، وذلك على إثر تزايد منافسة اإلعالم اإللكتروني لها، مع تزايد حضور 

تخدام ة، أم عن طريق الهواتف الذكية باسهذا النوع من النشر عن طريق اإلنترنت، سواء على المواقع اإللكتروني
تطبيقات اإلعالم االجتماعي، مع التحّول الكبير للقّراء من قراءة الصحف اليومية المطبوعة إلى قراءة النسخ 

من الصحف عبر التطبيقات المختلفة، وهذا يضعها بين خيارات إما المواصلة على ما اإللكترونية، أو مواد 
ما التحّول إلى أشكال أخرى من العمل اإلعالمي المتكامل، ول اعتادت عمله في العقود  كّل منالسابقة، وا 

ي مملكة مستقبل الّصحافة اليومية المطبوعة فالخيارين تحّدياته الخاصة. لذا، فإّن مشكلة الدراسة تتلخص في 
 البحرين في ظّل منافسة اإلعالم اإللكتروني.

 

 راسة أدهداف الد  
 الوصول إلى مجموعة من األهداف التي يمكن أن تتلخص في النقاط التالية: تسعى هذه الدراسة إلى

ض التي تتعر  لبية والس  أهم المؤّثرات اإليجابية و  واقع الصحافة البحرينية اليومية المطبوعة، الّتعر ف على (1
 لها من حيث:

 حف.خذي القرار في الص  ـين ومت  ـحافي  اء من وجهة نظر الص  اّتجاهات القرّ  -أ
 حف ودالالتها.اّتجاهات االشتراكات والتوزيع في هذه الص    -ب
 حف المطبوعة والمنافذ اإلعالنية األخرى.سبة للص  اّتجاهات اإلنفاق اإلعالني بالن   -ت
 .اعل معهاوالتف حف المطبوعةعلى مقروئية الص   اإلعالم اإللكتروني، بأشكاله المختلفة،تأثير  -ث

والّصحافّيين  ارمتخذي القر بالنسبة للمؤسسات الصحافية، من خالل الّتعر ف على االّتجاهات المستقبلية  (2
 سات.ــالمؤسّ هذه في 
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  راسةية الد  أدهم  

م يسبق ّدة، إذ لة جهات، ومنها: الج  ة من عد  يعتبر إضافة نوعيّ  قام بهالجهد الذي  يعتقد الباحث أن  
زايد ـصوصًا مع الت  خ ،ة المطبوعة في البحرين على المدى المتوسطحافة اليومي  مستقبل الص  أن تناولوا  للباحثين
خدمة اإلنترنت بعد حوالي ربع قرن من دخولها إلى المنطقة، ومرور الص حف المطبوعة بتحّدي نتشار الالكبير 

، وتطبيقات عددةعبر وسائط متاالجتماعي عالم إلالن سخ الّرقمية لها، ثم المواقع اإلخبارية، واالنتشار الكبير جداً ل
 . متجددة

الجمهور  مسح آراء اقتصر علىة راسات العربيّ من الد   الباحث وفي الوقت نفسه، فإّن ما اطّلع عليه
ولكنها لم تبحث  ،ة و/أو اإلعالم اإللكترونياإللكتروني والّصحفحف المطبوعة سبة لتفضيله ما بين الص  بالن  

هات   ة نفسها.حافيّ سات الصّ ـلمؤس  ة بالنسبة لالمستقبليّ التوج 

ف على المستوى البحريني، حيث يجري التعرّ  هذه الدراسة تعّد األولى من نوعها كما يعتقد الباحث أن  
حافة في مملكة البحرين، بدءًا من رؤساء مجالس خذي القرار في صناعة الص  ـآراء عدد واسع من مت  إلى 

ذا وعدد من البارزين في ه ومديري اإلعالن، ومديري الت وزيع، التحرير، ومديري التحرير،اإلدارات، ورؤساء 
إلعالم ة، كوكاالت اإلعالن، واـحافة اليومي  القطاع، إضافة إلى آراء العاملين في حقول قريبة ومتماّسة مع الص  

جه ـت ـ تيمكن أن لما وشمولّية  االجتماعي، وذوي الخبرة في العمل الصحافي، وذلك لرسم صورة أكثر وضوحاً 
ّديات ـحـلت  ا في ظل   وما بعده، ة المطبوعة في مملكة البحرين في غضون العقد المقبلـحافة اليوميَ إليه الص  
 ناعة.ـة األخرى في جوانب اإلعالن والطباعة وتمويل هذه الص  ـة والماديّ ـالتكنولوجيّ 

 راسةتساؤالت الد  
رين في ـحافة والمؤث  التساؤالت التي طرحها على المسؤولين في الص   وضع الباحث مجموعتين من

خذًا بما جرى أ ،ة"حافة البحرينيّ ساؤالت إلى "واقع الص  القطاعات المتداخلة مع العمل الّصحافي، وانقسمت الت  
قيق لوضعّية د، وذلك للقدرة على الوقوف على توصيف حالي، وصوالً إلى وضعها الالقليلة الماضيةفي السنوات 

الت والقسم اآلخر هو "مستقبل الصحافة البحرينية"، وهي تساؤ  .الّصحافة البحرينّية المطبوعة في الوقت الراهن
الحقائق و استشرافية لما يمكن أن يكون عليه المستقبل من خالل معرفة المشاركين، وعميق خبرتهم، واألرقام 
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ذهب صحافة البحرينية اليومي المطبوعة حالياً وما الذي يمكن أن تلوضع العام للل التي تتوفر تحت أيديهم يومياً 
 إليه مستقباًل، ودارتالتساؤالت في المحاور التالية:

 يومية المطبوعة في مملكة البحرينتساؤالت عن واقع الصحافة ال

ن حيث ن ماهر  ــة المطبوعة في الوقت الحافة اليوميّ على الصّ  -سلبًا و إيجابًا  -ما العوامل المؤثرة  -1
 ة وحت ى الوقت الراهن؟نوات العشر الماضيّ مو واالستمرار في الس  القدرة على النّ 

 ين أنفسهم؟ــحافي  حافة المطبوعة من وجهة نظر الصّ ما توّجهات الجمهور إزاء الصّ  -2
 حافة المطبوعة؟اإلعالم اإللكتروني على الصّ  ات التي أحدثهاتأثير الما  -3
 في البحرين بما يرد في الّصحافة؟إلى أّي مدى يثق الجمهور  -4
 في صحافته المطبوعة؟ هما الذي يفّضل الجمهور في البحرين أن يقرأ -5
 ؟ة المطبوعةحف اليوميّ لص  نصيباوما  ،ما طبيعة اإلنفاق اإلعالني على وسائل اإلعالم -6
 ؟ة المطبوعةحف اليوميّ وزيع واالشتراكات للص  ــما طبيعة الت   -7

 يومّية المطبوعة في مملكة البحرينحافة الالص   تساؤالت استشراف مستقبل

 ؟لكتروني على الص حافة المطبوعة مستقبالً ما مدى تأثير اإلعالم اإل -1
 ني؟بمنافسة اإلعالم اإللكترو المطبوعة،أخذًا  على مستقبل الصحفما مدى تأث ر اإلنفاق اإلعالني -2
 السنوات المقبلة؟ما طبيعة التوزيع واالشتراكات للصحف اليومية المطبوعة في  -3
 ما المدى الزمني الذي يمكن أن تبقى فيه الصحف اليومية المطبوعة؟ -4
 ما مستقبل الصحافة اليومية المطبوعة؟ -5
 كيف سيكون شكل المؤسسات الصحافية في السنوات العشر المقبلة؟ -6

 فروض الدراسة

 ظري:ــطارها الن  ا  هدافها و أراسة و د  ــراسة في إطار تحديد مشكلة الد  ــتحديد فروض ال تمّ 
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اعتماد  وقفهم منوم للمبحوثين بين المستوى التعليميّ  ذات داللة إحصائّيةة توجد عالقة ارتباطيّ  ل:الفرض األو  
 حف اليومية في استقاء معلوماته.القارئ على الص  

اعتماد  نوموقفهم م بين ســــــــــنوات خبرة المبحوثينذات داللة إحصــــــــــائّيةة توجد عالقة ارتباطيّ ال الفرض الثاني:
 ة في استقاء معلوماته.حف اليوميّ القارئعلى الص  

اتجاههم و  بين المســــــــــــــتوى التعليمي للمبحوثينذات داللـة إحصـــــــــــــــائيـّةتوجـد عالقـة ارتبـاطيـة ال الفرض الثالث:
 ة اليومية المطبوعة مستقباًل.حافة البحرينيّ الص   نحو

حافة الص   وواتجاههم نح بين سنوات خبرة المبحوثينذات داللة إحصائّيةتوجد عالقة ارتباطية ال الفرض الرابع:
 ة المطبوعة مستقباًل.ة اليوميّ البحرينيّ 

ف حبين اعتماد القارئ في البحرين على الصـــــــــــــ  ذات داللة إحصـــــــــــــائّيةة توجد عالقة ارتباطيّ  امس:خالفرض ال
 اليومية المطبوعة.حف ة في استقاء معلوماته وضرورة استمرار الص  المحليّ 

جاههم وات بين المســــــــــــــتوى التعليمي للمبحوثينذات داللة إحصــــــــــــــائّيةة توجد عالقة ارتباطيّ الفرض الســـــــــادس:
 إلعالم المندمج.ا نحو

إلعالم ا وواتجاههم نح لمبحوثينابين ســــــنوات خبرة ذات داللة إحصــــــائّيةتوجد عالقة ارتباطية ابع:الفرض الســــ  
 المندمج.

ل حو  بين المســتوى التعليمي للمبحوثين واســتعدادهم للتذات داللة إحصــائّيةة عالقة ارتباطيّ  توجدالفرض الثامن:
 ة.حافة اإللكترونيّ حافة المطبوعة إلى الصّ من الص  

ن بين ســنوات الخبرة للمبحوثين واســتعدادهم للتحول مذات داللة إحصــائّيةتوجد عالقة ارتباطية الفرض التاسع:
 .اإللكتروني اإلعالم حافة المطبوعة إلىالص  

ائل ل إلى الوســـــــــــبين اســـــــــــتعداد المبحوثين للتحو  ذات داللة إحصـــــــــــائّيةة توجد عالقة ارتباطيّ الفرض العاشـــــــر:
 ة إلى اإلعالم المندمج.حافيّ سات الصّ ل المؤس  ة وموافقتهم على تحو  ة اإللكتروني  اإلعالمي  
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 أسباب اختيار الموضوع

 لفترة الحالّيةفي ا واسع جدل  ة التي يدور فيها من المواضيع المهم   يعتبر مستقبل الصحافة المطبوعة
على المستوى العالمي، وانتقل هذا الجدل إلى المستويات العربية واإلقليمية والمحلية في ظل التزايد السريع في 

وع هذا الموض. ولذا اختار الباحث التكنولوجيا واإلعالم اإللكتروني، ومن ضمنه اإلعالم االجتماعيانتشار 
 لسببين: الجانب الموضوعي والجانب الذاتي.

 األسباب الموضوعية

حافة بالص   االقتهانبنت ع التي مملكة البحرينفي اً من أركان الثقافة حافة المطبوعة ركناً مهم  ل الص  تشك  
لبحرينية الّصحف اها، حتى صدور نئما يتجاوز المئة عام، عبر الّصحف العربية التي كانت تصل إلى موامنذ 

 لـحافة تشك  لصّ ت اـوقد ظلّ من أسبوعّية إلى يومية منذ منتصف العقد السابع من القرن الماضي.  هاتباعًا، وتحّول
ر العربّيـة،  له رافدًا مهّمـًا من روافد التـ ـنوير، وربط البحرين بأجزاء الوطن العربي، خصوصًا مع حركات التـ ـحـر 

حافة األسبوعّية، ثّم مرورًا بجميع المحط   ات المهم ـة في حراك األم ـة. وعلى المستوى الد اخلي، شك ــلت الص 
ــًا للجمهور، ال سّيما مع ارتفاع عدد المتعل مين، فصارت جزءًا من حياتهم اليومي ــة  ،اليومي ة المطبوعة زادًا مهم 

 على مّر السنين.  وترس ـخت عادة قراءة الص حف

حافة المحل ــّية اليومــي ة المطبوعة، يمكن أن تلقي بظاللها  ومن هنا، فإن  التحــو الت التي قد تمّر بها الص 
لة، ما يجئعلى كل  هذا اإلرث من التـ ـعاطي مع الص حيفة المطبوعة، وما ورا عل ها من تاريخ ممتد، وثقافة متأص 

ـاها نع تحو اًل جوهريًا ومغايرًا إلى حدٍّ كبير في هذه الثقافة، ناقاًل إي ـالتفاعل مع األشكال الجديدة من اإلعالم يص
 إلى شكل  جديد  من التـ ـعاطي ال يمكن أن يتلق ــاه إال من يمتلك األدوات التكنولوجّيـة، ويعرف كيفي ــة إدارتها.

 األسباب الذاتية

يًا ة، وذلك منذ الت دريب، وحت ى أصبح صحافبدأ الباحث حياته العملية في الصحافة اليومية المطبوع
أساسّيـًا في قسم "المحليات"، وتقل ب في أكثر من منصب وأكثر من قسم، وأسهم شخصي ـًا ومباشرًة، مع الفرق 

أكثر الص حف البحرينّيـة اليومّيـة، إذ عمل في "األي ــام" من قبل صدورها، وأسهم في وضع في تأسيس الرئيسة 
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ف  أخرى قبل انطالقها، وهي: "الوسطـ"، و"الوطن"، و"الوقت"، باإلضافة إلى صحيفة "أسواق" أسس ُصحُ 
عامًا في هذا القطاع بشكل مباشر وغير مباشر. هذا كله يجعل  29االقتصادي ة األسبوعي ة، وقد عمل قرابة 

قواعد له، مع األخذ بالالموضوع مدار البحث، قريبًا إلى نفس الباحث، بل ويكتسب أهمية خاصة بالنسبة 
العلمّيـة الجاد ة لتحيـيد مشاعره الذاتّيــة تجاه مستقبل الص حافة المطبوعة في البحرين، وذلك لكي تصل الّدراسة 

حافة اليومّية المطبوعة في البحرين.  إلى مبتغاها في معرفة ما الذي يمكن أن يكون عليه مستقبل الص 

 صعوبات البحث

لتوزيع عن حجم الطباعة وا الد قيقةر المعلومات ـصعوبات حقيقية إال في جانب توف  لم يواجه الباحث 
حافيةحف. إذ ال توجد في البحرين مؤسسات للتحقق من االنتشار، وال وموازنات الص   لزمة مُ  المؤسسات الص 

ة ٍـّ األرقام الحقيقيصريح بصحيفة ال تستطيع الت الي فكل  ـة، وبالتّ يـّ باإلفصاح عن عدد المطبوع من نسخها الورق
ليس عليها ، فوغير ُمدَرجة في سوق األوراق المالية ةها مؤسسات خاص  عه يوميًا. وألن  في عدد ما تطبعه وتوز  

 نوية. ة الس  ــأن تعلن عن نتائجها الماليّ 

 راسةمنهج الد  

 Surveyإذ "يعتبر منهج المسح  راسة على منهج المسح في مستواه المتعلق بمسح الجمهور،تعتمد الد  
الذي يتحدد في هذا البحث في ثالث مجموعات  1نموذجًا معياريًا لخطوات جمع البيانات من المفردات البشرية"

متمثلة في: الصحافيين العاملين في الصحافة اليومية المطبوعة في مملكة البحرين، ومتخذي القرار على 
في المؤسسات الصحافية، والخبراء في القطاعات القريبة من الصحافة المستوى المالي واإلداري والتحريري 

المطبوعة والمتماّسة معها، بهدف جمع البيانات الراصدة للموضوع محل الدراسة، ووصفها وتفسيرها، ومسح 
 .ثالعالقة االرتباطية بين متغيراتها، األمر الذي يساعد على إمكانية التعميم والتنّبؤ بالنسبة لموضوع البح

 

                                                           
 .158، ص القاهرة: عالم الكتب، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية(. 2004عبدالحميد، محمد )1
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 أدوات جمع البيانات

 ع إلى مسألتين:ل ـ تطـراسة تبما أن الد  

 التعر ف على واقع الصحافة المطبوعة في البحرين وواقع منافسة اإلعالم اإللكتروني لها؛ -1
حافة المطبوعة، وات جاهاتها األكثر احتمااًل إلى اإلعالم المندمج الذي بدأت تأخذ التنب ؤ بمستقبل الص   -2

 ة؛ حف المحليّ من الص   جوانبه عدد  ببعض 

كمة )غير المقننة( والمقابالت غير المُ  ،االستبيان فقد أخذ الباحث بأداتي  .Non Structuredح 

 االستبيان -أواًل 

لبيانات ضّم ا ،، وقد احتوت على ثالثة محاور رئيسة: المحور األولاالستبيانم الباحث صحيفة صم  
 .الشخصية عن المستطَلع

الحصول  همن خاللاستهدف الباحثو ،"واقع الصحافة البحرينية المعاصرالمحور الثانيتحت عنوان "جاء و 
افة حعلى أكبر قدر من البيانات التي يدلي بها المستطلعة آراؤهم من الصحافيين عن الوضع الراهن للص  

العوامل المؤث رة و  من حيث ثقة الجمهور، والطباعة والتوزيع، ومهني ة الّصحافي ين، ة المطبوعة،ة البحرينيّ اليوميّ 
يجابًا، ومدى تفاعل الجمهور معها، وعبر أّي الوسائل، وتكّون هذا المحور من   سؤااًل.  17على تطو رها سلبًا وا 

ن في ما يمكن يحافيّ ء الصّ آرا الوقوف على"مستقبل الصحافة البحرينية" إلى  وهو اتجه المحور الثالثو 
أن تذهب إليه مؤسساتهم الصحافية في المستقبل إثر المنافسة المتزايدة من اإلعالم اإللكتروني للصحافة 

 سؤااًل. 12المطبوعة أساسًا، ومدى استعدادهم للتفاعل مع ما يمكن أن تذهب إليه، وتكو ن هذا المحور من 

 المقابالت غير المقننة –ثانيًا 

اآلراء التي سيتحّصل عليها من االستبيان، على ما فيها من فائدة وكشف  الباحث في الحسبان بأنّ أخذ 
ام بإجراء من معلومات، لذا، فقد ق لمفردات العّينةوتوّقع؛ فإنها لن تعدو التوّقعات والتخمينات بحسب ما يتاح 

 الصحافي ة، والمؤس سات واألفراد ذوي مقابالت مباشرة مع عدد واسع  من مت خذي القرار في هذه المؤس سات
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الصلة وثيقة بالصحافة اليومية نفسها، للوقوف على ما يمكن الوقوف عليه من حقائق وأرقام وتوّجهات 
 للمؤسسات الصحافية.

كمة )غير المقن   ، التي يمكن للباحث Non Structuredنة( ـواتّبع الباحث أسلوب المقابالت غير الُمح 
ل إلى مجموعة من "الحقائق، أو معتقدات أو آراء أو اتّ من خاللها الت جاهات أو مواقف، أو دوافع وأسباب، وص 

ذ يمكن 1كره الذين تتم مقابلتهم"ة، أو أحداث ماضية بناء على ما يتذّ ات، أو قيم ومعايير سلوكيّ أو سلوكيّ  ، وا 
ًا للمقابلة، ولكن ال يستخدم مجموعة ا لكل أسئلة محد دة ُمصاغة بالطريقة نفسه للمقاب ل أن يستخدم دلياًل عام 

وجيه نة( قليلة، وتوضع لتمة )غير المقن  حكَ . وعادة ما تكون األسئلة في المقابلة غير المُ 2شخص تجري مقابلته
دارة الحوار الذي يستهدف التعم   نة ـفالمقابلة غير المقن   3ق في شخصية المبحوث وأفكاره ومعتقداتهالحديث، وا 

لميدانية عن راسات انظ مة تمك ن الفرد من التعر ف على حقائق غير معروفة مسبقًا، وتتحقق في الد  "طريقة م
طريق أسئلة ُيلقيها الباحث على الفرد اآلخر الذي يلتقي به وجهًا لوجه لمعرفة رأيه في موضوع معي ن )...( 

لجمع البيانات  ةستطالعية وهي وسيلة من الوسائل الهام  راسات االة والد  ة تبدأ بها البحوث التجريبيّ ها أداة علميّ إنّ 
 .4دة، ومرونتها"وأكثرها استخدامًا نظرًا لميزاتها المتعد  

 المالحظة -ثالثاً 

، وعمل 1989إذ عايش الباحث فترة مهمة من فترات الصحافة البحرينية اليومية المطبوعة، اعتباراً من  
، ومن بعدها تحّولت عالقته مع الصحف إلى عالقة الكاتب، مع 2007بشكل مباشر في الصحف حتى العام 

والتواصل مع اطالع على مجريات األعمال في الصحف اليومية من أكثر من طريق من طرق االتصال 
 العاملين فيها. 

                                                           
 .187، عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة. ص منادهج البحث اإلعالمي(، 2014مزاهرة، منال هالل ) 1
عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة، ص  طرق البحث العلمي. –منادهج البحث العلمي(. 2007أبوزينة. فريد كامل، وآخرون ) 2

75. 
 .396ص  ، مرجع سابق،(2004دالحميد، محمد )عب 3
 187. عّمان: مؤسسة الوّراق للنشر والتوزيع. صأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية(. 2011إبراهيم. مروان عبدالمجيد ) 4
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والمالحظة واحدة من األدوات المعتمدة في جمع البيانات، إذ "ُيعتبر أسلوب المالحظة أحد األساليب األولية 
لجمع البيانات عن السلوك اإلنساني بصفة عامة، واالتصالي بصفة خاصة، ويقّدم الُبعد الكيفي في وصف 

 2ة لجمع بيانات تدعم أو تكّمل بيانات ُجمعت بطرق أخرى، مثل المقابلة"، كما "يمكن استخدام المالحظ1السلوك"

 راسة نوع الد  

د بل، وتحد  ة التي تسعى إلى الكشف عن المستقيـّ المستقبلو  ّيةـالوصف راساتد  ــراسة إلى الد  ـتنتمي هذه ال
راسات د  ــمن ال مط االستطالعي أو االستكشافيـنة. وهي بذلك تنتمي إلى الن  ــسبة لظاهرة معي  ـعة بالن  ــمالمحه المتوق  

. إذ يبدأ 3ع أو المحتمل أو المستقبل الممكن تحقيقهــة، الهادف إلى استكشاف صورة المستقبل المتوق  المستقبليّ 
ا من خالل ة، يقوم )الباحث( بتحديد صالحيتهعات المستقبليّ البحث في هذا النوع بوضع افتراضات حول التوق  

 .4مها الماضي والحاضر معاً د  ـئق والمعطيات التي قالحقا

وهو ما يكون "رد  فعل للواقع  Exploratoryة باالستكشافي راسات المستقبلي  د  ــوع من الويسّمى هذا الن  
 .5"ةــية المعرفي  احــة، وهو ينظر للمستقبل باعتباره امتدادًا للحاضر من الن  القائم من حيث اختيارته المجتمعيّ 

 مجتمع الدراسة

لبحرين، ة المطبوعة في مملكة احافة اليوميّ راسة في األطراف ذات العالقة بصناعة الصّ د مجتمع الد  يتحد  
 الث التالية:ويشتمل على المجموعات الثّ 

                                                           
 .405 ص ، مرجع سابق،(2004عبدالحميد، محمد ) 1

 .168مرجع سابق  (.2007أبوزينة. فريد كامل، وآخرون ) 2

وي المؤتمر العلمي السن(. رؤية الخبراء للعوامل المؤثرة على مستقبل قارئية الصحف المطبوعة في مصر، 2005النجار، سامي سعيد ) 3
 .530، جامعة القاهرة، ص الحادي عشر: مستقبل وسائل اإلعالم العربية

 .269، ص، مرجع سابق(2004)عبدالحميد، محمد،  4
 .74، عّمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص دراسات المستقبليةأساليب ال( 2008عامر، طارق ) 5
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رة من الخب ون وذو ـو حافة، والكتّاب الصحافيّ ون العاملون في الص  حافيّ : الصّ المجموعة األولى -
عن  حافي خبرة ال تقل  ة، وروعي في هذه المجموعة أن يكون للصّ حافة المحليّ العاملين في الصّ 
 ة.خمس سنوات عمليّ 

مون: وهي تشمل رؤساء مجالس اإلدارة، ورؤساء قد  ــخذو القرار واإلداريون المتــمت  : انيةالمجموعة الثّ  -
مة اليوم، حف األربع القائوزيع في الصّ ت  ــاإلعالن، ومديري الحرير، ومديري حرير، ومديري الت  الت  

( من المشهد 2017)يوليو  حديثاً حيفة الخامسة )الوسط( التي خرجت مع األخذ بتجربة الص  
 ي.حافي المحل  الصّ 

ساء ل رؤ حافة المطبوعة، من مثأثير المتبادل على الص  ــ: ذووالعالقة واالرتباط والت  الثةالمجموعة الثّ  -
 قمي.سويق الر  االجتماعي والت  االت اإلعالنية، وخبراء اإلعالم الوك

 

 

 الّدراسةعّينة 

للوصول إلى المزيد من اإلحاطة بالموضوع، والوقوف على آراء ذوي نوعين من العي نات  الباحث اعتمد
 .ةيّ ــ، ومواقفهم ونظراتهم المستقبلةحافية البحرينيّ سات الصّ أن في المؤسّ ــالش  

دية" االستبيان: (1 ختار "بحسب ما يراه والتي تُ  Purposive Sampleذهب الباحث إلى "العّينة العم 
جاهات ـالباحث من سمات أو خصائص تتوفر في المفردات بما يخدم أهداف البحث، مثل دراسة آراء وات  

 .1صال في وسائل اإلعالم المختلفة"ــقادة الرأي، أو القائم باالت  

مفردة. تنقسم  100من  تنتكو  ة نة األساسي  ــالعي   الفة الذكر، فإن  الس   للمجموعة األولى من مجتمع الّدراسةوتبعًا 
 إلى:

                                                           
 .141(. مرجع سابق. ص 2004عبدالحميد. محمد )1
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ة التي تصدر يـّ ـحف األربع اليومة في الص  ـين العاملين في األقسام التحريريّ ــحافي  من الص  مفردة 70 -
حيفة الخامسة التي خرجت من السوق الص   يـصحافي  وعدد من ،راسةفي البحرين أثناء إعداد الد  

ربع، ة القائمة األأن متوس ط الصحافيين العاملين في الصحف البحرينيّ إذ وجد الباحث ، حديثاً 
ام يعملون بدو في المؤس سة الّصحافية الواحدة، ًا صحافيّ  35والخامسة التي توّقفت أخيرًا، في حدود 

 العاملين بدوام كامل هم ذلك ألن  ، من مجتمع الد راسة %40نسبة  ثلنة تمالعي   أن   ، أيكامل
اعل فالع على مجريات العمل اليومي، والتّ حيفة، من حيث الوظيفة، واالطّ األكثر ارتباطًا بالص  

مع التركيز على الصحافيين ذوي  المتواصل مع القّراء )الجمهور(، ومع توّجهات إدارات الصحف.
اً ليدلي صحافي رأياً أكثر نضجالخبرات العملية التي ال تقّل عن خمس سنوات، وذلك حتى يمتلك ال

 به.
من كتّاب الرأي في هذه الصحف واإلعالميين وذوي الخبرة والصحافيين الذين تحّولوا مفردة  30 -

 ،، ومسؤولين في مجالت أسبوعية وشهريةإلى مهن قريبة في دوائر العالقات العامة واالتصال
ذلك نظرًا لخبرتهم وتماّسهم مع الوضع الصحافي ، وأصحاب خبرة، و كونهم متفاعلين مع الصحف
، وبالتالي ةاليومي مع المؤسسات الصحافيةأقّل ارتباطًا وظيفيًا وعاطفياً  العام، ولكونهم في وضع

 يمكنهم إبداء آراء أكثر موضوعية.
الذي تتم فيه  Comprehensive Sampleاختار الباحث العينة الشاملة  :لمقننةالمقابلة غير ا (2

ن كل لة. فهنا تكو نات المفض  فرد أو جماعة في موقع ما، أو حدث، وهو استراتيجية العي   دراسة كل  
الشاملة ة ن)...( فإن اللجوء إلى العي   حدة من الوحدات الفرعية تحت السيطرة، ومتغايرة في الخواّص و  

ير ن بالخصائص المدروسة صغيكون دائمًا في الحاالت التي يكون فيها عدد األفراد الذين يتصفو 

                                                           
 صحافيًا، موّزعين بين اإلذاعة والتلفزيون والصحافة  579تجّنب الباحث استخدام قواعد معلومات جمعية الصحفيــين البحرينية التي تسّجل

 ةوالمراسلين الصحافيين، ومراسلي وكاالت األنباء، وقصر العّيــنة على الصحافّيـين العاملين في الّصحافة البحرينّية اليومّية المطبوعالمحلية 
لبعض العناصر من ذوي  %10استشراف المستقبل بالنسبة لمهنتهم، مع إدخال نسبة ال تتجاوز أقدر على و  ،لتكون آراؤهم أقرب إلى الواقع

 والذين سبق لهم العمل في الّصحف المحلّية لالستفادة من آرائهم، وذلك ضمن مفردات كّتاب الّرأي وذوي الخبرة.الخبرة 

 2017رسمّيـًا في يوليو " الوسطصحيفة "أوقفت. 
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وتعني اختيار  Criterion Sampleهو العينة المعيارية  ،وُتعرف العي نة الشاملة باسم آخرنسبيًا. 
 .1ت المدروسةجميع األفراد الذين يمث لون حالة ما، أو تتوفر فيهم جميع الخصائص والصفا

 حدود الدراسة

 2017 الحدود الز ماني ة:

 مملكة البحرين الحدود الجغرافي ة:

حافية البحريني ة، ومسؤولوها  الحدود البشري ة: ي فالصحافيون والكتاب الصحافيين، وُماّلك المؤس سات الص 
 المرتبطة بالمؤسسات الصحافية.والمسؤولون في القطاعات األساسية الجانبين التحريري واإلداري، 

 مصطلحات الدراسة ومفادهيمها 

يعّرف محمد عبدالحميد، "الصحافة" بأن ها "العملية االجتماعية لنشر األخبار الصحافة اليومية المطبوعة: 
المطبوعة  .والص حف2"والمعلومات الش ارحة لجمهور القر اء، من خالل الص حف المطبوعة، لتحقيق أهداف معي نة

"هي الد وريات التي تصدر من عد ة نسخ وتظهر بشكل منتظم وفي مواعيد ثابتة أو متباعدة، وتستهدف خدمة 
. وكذلك ورد أّن 3المجتمع واإلنسان الذي يعيش فيه، وتمّد الصحافة الرأي العاك بأكثر األحداث الحالّية"

تصاد مة وتتضـمن أخبار السياسة واالقفي مواعيـد منتظَ أو  اً فحات تصدر يومي  حيفة هي مجموعة من الص  الص  "
 .4بها" واالجتمـاع والثقافـة وما يتصل

لقد و  ،المتخصصــون في صناعة األخبار بها هــي المؤسســة الــتي يعمــل Journalism والصــحافة بمعــنى"
نت على مدى التاريخ: الجرائد، التي تضم   Journals فـحُ بسـبب أن الص   Journalism طلق عليها صـحافةأُ 
 ـبَ ق  عَ لقرن اونصـف  قرونل فيها ألربعـة م  ة التي عُ كانت الوسيلة األساسي   ؛تال  لمجاو الوريقات اإلخبارية، و 

                                                           
 69أبوزينة. فريد كامل، وآخرون مرجع سابق، ص 1
 .23، القاهرة: عالم الكتب، ص بحوث الصحافة(، 1992عبدالحميد، محمد ) 2
(. الصحافة الزراعية والتعاونية في مصر: الواقع والمستقبل، اإلسماعيلية: مركز لطفي للتدريب التعاوني 1990عبدالرحمن، محمود ) 3

 .13، ص 11، العدد سلسلة التثقيف التعاونيالزراعي، 
، الجيزة: وكالة الصحافة العربية ب والطرحالصحافة اإللكترونية العربية: االلتزام واالنفالت فى الخطا(، 2016غازي، خالد محمد ) 4

 .23)ناشرون(، ص 
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ــا، وتصــويرها يهمهنــة تغطيــة األخبــار وكتابتهــا وتحر  نها ــحافة بأف الص  اخـتراع آلـة الطباعـة، وهنـاك مـن يعــر  
ذاعتها، أو إدارة أيّ  فوتوغرافيــاً  حيفة عبارة عن وكذلك  .1"تجاري "إعالمية" كعمل   إخبارية   مؤسسة   وا  "الص 

 يّ ا لجمهور محلة داخل المجتمع وتكون موّجهة إم  مجموعة من األخبار والتحاليل واآلراء تنشر بصورة دوريّ 
 .2أو لجمهور إقليمي أو دولي" وطنيّ 

رير المطبوعات هنة تحن "الّصحافة: تعني "مبأ، قانون المنّظم لمهنة الّصحافة في البحرينالمرسوم بوجاء في 
صدارها حيفة: الصحفية وا  ة في وبصفة دوري،ة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحدكل جريدة أو مجلّ "، و"الص 

 .3"لكترونيةالوسائل اإلبما في ذلك الصحف اإللكترونية التي تصدر أو تبث ب ،أو غير منتظمة ،مواعيد منتظمة

نشرات رقمية تحتوي على بعض أو كل أو أكثر مما تحتويه الصحيفة الورقية  اإلعالم اإللكتروني )الرقمي(:
بر ع من مواد مثل األخبار، والصور، والرسوم الكاريكاتيرية، والتعليقات، واآلراء، واإلعالنات، وغيرها. وتبثّ 

م إلى نوعين: تنقساإلنترنت لتصل وتشاَهد عبر األجهزة الرقمية المختلفة مثل الحواسيب والهواتف الذكية. و
(، وأحياناً تحمل خدمات PDFالمواقع اإلخبارية، ومواقع الصحف الورقية، التي تحمل النسخة الورقية المصّورة )

 ةعامّ  صورةب المصطلح هذا ويطلقالصحيفة، أو العاجلة. أخرى، وخطًا موازيًا لنشر األخبار التي ال تتسع لها 
 شبكة تنشر علىو  والنشر كوسيلة، اإلنتاج عمليات ةكافّ  في لكترونيةاإل بالحاسبات تستعين التي حافةالصّ  على
 يريدها التي المادة حفظ إلى باإلضافة داخلها وتصفحها، والتعليق، والبحث جلبها، للقارئ ويمكن ت،االنترن
. وحاول الدكتور إحسان محمود الحّسان وضع تعريف آخر للصحافة 4طباعته في مايرغب وطبع ،منها

اإللكترونية ينص على أنها الصحف التي تستخدم اإلنترنت كقناة النتشارها بالكلمة والصورة الحّية والصوت 
 .5أحيانًا والخبر المتغّير آنياً 

تقوم فلسفتها  2.0التي أتت اعتمادًا على ويب  تكنولوجية حديثةالتطبيقات جملة من ال اإلعالم االجتماعي:
مل هذه المكتوبة، والمرئية، وتعو التواصل والتفاعل بين البشر عن طريق الرسائل الصوتية المسموعة،  على

                                                           
 .12، القاهرة: دار أخبار اليوم، ص الفن الصحفي(، 2004علم الدين، محمود ) 1
 .97، ب.ت، ص اإلعالم اإللكتروني وتأثيره على الجمادهير(، 2012وكالة األنباء القطرية. ) 2
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، هيئة التشريع واإلفتاء القانوني،  2002( لسنة 47مرسوم بقانون رقم )3

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5654 ،2017سبتمبر  11، آخر زيارة للموقع. 
 . 42،تونس: مكتبةالفالح،صاالنترنيتواإلعالم،الصحافةااللكترونية(.2003نصر، حسنيمحمد )4
 .89: دار الكتاب الجامعي، ص العين، مدخل في صحافة اإلنترنت(. 2014الفيصل، عبداألمير ) 5

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5654
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الوسائل على بناء وتفعيل المجتمعات الحّية في بقاع العالم، إذ يقوم البشر بمشاركة اهتماماتهم وأنشطتهم 
 ويمكن للمستخدمين إنتاج مواد إعالمية وبّثها من دون الحاجة إلى ترخيص. .اسطة هذه التطبيقاتبو 

تفاعل بين وسائل اإلعالم الجماهيرية ووسائل اإلعالم الجديدة المستندة في تطبيقاتها  اإلعالم المندمج:
ات اإلعالمية التي كانت م سابق، نفردة وقائمة بذاتها في العلى الويب، بما يدمج جميع أشكال الظهور، والمنص 

ة بطرائق مختلفة، ومن المؤسسة ذاتها.  تحت سقف واحد بغية نشر المواد اإلعالمية على أكثر من وسيلة ومنص 

يث السائدة ح (Webالويب ) ربستخدمة عملدوات ااألتطوير للنماذج و  :(Web 0.2)الجيل الثاني للويب 
ترتكز على  نتبراإلنتر ستضافة عالدمات امن الخ نيالثا، وهي الجيل واجتماعيةأكثر تفاعلية وتشاركية تصبح 
نع للمعلومات مص الجاهزة إلىمن مصدر للمعلومات  تحّول اإلنترنت، فهي الً ويب أكثر إنسانية وأكثر تفاعخلق 

برازهاو  المعلوماتوتبادل  اإلبداعل تصميم مواقع تعزز التفاعلية بأسلوب سهل، من خال بين ك شار والت ا 
شهد درجة تفاعل أدنى من الجيل الثاني. ونتج عن هذا الجيل ظهور مواقع الشبكات االجتماعية المستخدمين، و 

 1وتطبيقات المئات من مواقع اإلعالم االجتماعي. YouTube ،Flicker ،Digg،Wikipediaمثل: 

 مؤش رات صدق المقياس وثباته
 أواًل: صدق المضمون

ية لّ ياحة والفنون في كاالستبيان على أربعة من المحّكمين من قسم اإلعالم والسّ قام الباحث بعرض 
، لضبط ة )مملكة البحرين(بالجامعة األهليّ  ةوالعالقات العامّ  اآلداب بجامعة البحرين، وخامس من قسم اإلعالم

ر ذات العالقة ة، أو غي، واستبعاد األسئلة المتكرر عليها االستبيان، وضمان انضباط البيانات التي سيتحص ل
المباشرة بالموضوع مدار البحث. وقد أخذ الباحث بالكثير من التعديالت واالقتراحات والتوجيهات التي أبداها 

لغاء األسئلة غير ذات الّصلة مباشرة بموضوع الّدراسةالمحّكمون  .، بدمج بعض األسئلة، وتحديد بعضها وا 

                                                           
في التحصيل المعرفي ( Web 0.2استخدام بعض تطبيقات الجيل الثاني للويب ) (، فاعلية2014)الدوسري، الصفاء بنت سعيد بن سعد، 1

سالة ماجستير ، ر ا لدى طالبات البرنامج المشترك بالتعليم الثانوي نظام المقررات بمدينة مكة المكرمةهتجاه نحو االو  اآلليبمقرر الحاسب 
 .15غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، ص 

(.2ع على قائمة المحّكمين في الملحق )يمكن االطال 
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 ثانيًا: صدق االت ساق الد اخلي

ومحورها بارة ع كل   درجة إلى حساب العالقة بين لمقياس، عمد الباحثلاالت ساق الد اخلي حقق من صدق لت  ل

 ح:كما هو موضّ من خالل معامالت ارتباط بيرسون 

ة حافة البحرينيّ العوامل المساعدة على استمرار الص  : لعبارات محور االت ساق الد اخليصدق مؤش رات  .1
 ة المطبوعةاليوميّ 

 

 
 (1جدول رقم )

 اخلي لعبارات محورساق الد  صدق االت  رات مؤش  
 ة المطبوعةة اليوميّ حافة البحرينيّ العوامل المساعدة على استمرار الص  

 معامل ارتباط بيرسون  العبارة الرقم
 (**)432. الد عم الحكومي غير المباشر 1
 (**)545. اإلعالنات الّتجارّية 2
 (**)623. على شراء الصحفاعتياد الجمهور  3
 (**)767. االشتراكات 4
 (**)489. الُماّلك 5
 (**)693. تأدية رسالتها المجتمعّية 6

 (.α =0.05)عند دالٌّ إحصائّيا * االرتباط 
 (.α =0.01)عند دالٌّ إحصائّيا ** االرتباط 

ات داللة لجميع العبارات كانت ذق َيم معامالت ارتباط بيرسون ابق أن  الجدول الس  نتائج ن من يتبي  
اخلي ات ساق دصدق على أن  العبارات ذات رات مؤش  وهذه الق َيم ُتعد   (،α≤0.05عند مستوى ) إحصائّية

 .مقبول  ألغراض الد راسة الحالي ة
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لمطبوعة احافة دور الص  العوامل التي تعيق استمرار صُ : لعبارات محور اخليد  ــاالت ساق الصدق مؤش رات  .2
 مستقبالً 

 (2جدول رقم )

 حافة المطبوعة مستقبالً العوامل التي تعيق استمرار صدور الصّ اخلي لعبارات محور ساق الد  صدق االت  رات مؤشّ 

 معامل ارتباط بيرسون  العبارة الرقم
 (**)309. ةتراجع اإلعالنات التجاريّ  1
 (**)484. اءتراجع اهتمامات القرّ  2
 (**)606. وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولةظهور  3
 (**)719. ةتغي ر العادات القرائيّ  4
 (**)641. تراجع االشتراكات 5
 (**)575. كنولوجيا ــباب في المجتمع وارتباطها بالتّ ات ساع فئة الشّ  6
 (**)638. باعةارتفاع أسعار الورق/الطّ  7
 (**)701. وزيعت  ــكلفة ال 8
 (**)567. ةالبيئيّ غوطات الض   9

 (.α =0.05)ا عند إحصائيّ  * االرتباط دالٌّ 
 (.α =0.01)ا عند إحصائيّ دالٌّ ** االرتباط 

ق َيم معامالت ارتباط بيرسون لجميع العبارات كانت ذات داللة  ابق أن  الجدول الس  من نتائج ن يتبي  
لي ات ساقداخدق ص  على أن  العبارات ذات رات مؤش  وهذه القيم ُتعد   (،α≤0.05عند مستوى ) إحصائي ة

 .ةراسة الحاليّ مقبول  ألغراض الد  
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 أسباب عدم ظهور صحف جديدة: لعبارات محور اخليساق الد  االت  صدق مؤشرات  .3

 (3جدول رقم )
 أسباب عدم ظهور صحف جديدةاخلي لعبارات محور صدق االتساق الد  رات مؤشّ 

 معامل ارتباط بيرسون  العبارة الرقم
 (**)587. ةوق المحليّ تشّبع الس   1
 (**)570. عدم وجود الكوادر الّصحافية الكافية 2
 (**)626. ضعف سوق اإلعالنات 3
 (**)704. ةيّ ــة والعالميّ ــة المحلّ ة غير المواتيّ األوضاع االقتصاديّ  4
 (**)724. ارتفاع كلف الط باعة واإلنتاج 5
 (**)576. وسائل منافسة تغني عن الّصحيفة المطبوعةظهور  6

 (.α =0.05)عند دالٌّ إحصائّيا * االرتباط 
 (.α =0.01)عند دالٌّ إحصائّيا ** االرتباط 

م معامالت ارتباط بيرسون لجميع العبارات كانت ذات داللة يَ ق  ابق أن  الجدول الس   نتائجن منيتبيّ 

 اخليٍّ دساق اتّ صدق على أن  العبارات ذات رات مؤش  م ُتعد يَ وهذه الق   (،α≤0.05عند مستوى ) إحصائّية

 .ألغراض الد راسة الحالي ة مقبول  

 ثبات االت ساق الداخلي للمقياس

وضح ألفا، كما هو م -اخلي للمقياس من خالل معادلةكرونباخساق الد  رات ثبات االت  بحساب مؤش   قام الباحث

 :تالياً 

 (4جدول )
 ساق الداخلي لمقياس الدراسةرات ثبات االتّ مؤشّ 

 قيمة ثبات االتساق الداخلي المحور

 0.76 ة المطبوعةة اليوميّ حافة البحرينيّ محور العوامل المساعدة على استمرار الصّ 

 0.86 حافة المطبوعة مستقبالً محور العوامل التي تعيق استمرار صدور الصّ 

 0.73 محور أسباب عدم ظهور صحف جديدة
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يتبي ن من الجدول السابق أن  مؤش رات ثبات االت ساق الد اخلي للمقياس بلغت لمحورالعوامل المساعدة على 
(، ولمحورالعوامل التي تعيق استمرار صدور الّصحافة 0.76ة المطبوعة)استمرار الّصحافة البحرينّية اليوميّ 

(، وهي قيم مقبولة ألغراض 0.73عدم ظهور صحف جديدة ) (، ولمحورأسباب0.86المطبوعة مستقباًل )
 الد راسة الحالّية.

 إحصا ات الد راسة
 راسة:الية لإلجابة عن أسئلة الد  ــة اإلحصاءات الت  راسة الحاليّ استخدمت الد  

 .معامالت ارتباط بيرسون 

 .معادلة كرونباخ ألفا 

   سب المئوية.التـ كرارات والن 

 .ح  الوزن المرج 

 .المتوس طات الحسابّية 

 االنحرافات المعيارّية 
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 الفصل الثاني
 للــد راسة ظري والمعرفيــالن   انار ــاإلط

 

 Media Convergenceنظرّية اإلعالم المندمج : اإلطار النظري أواًل:

 اإلطار المعرفي للدراسةثانيًا: 

 استشراف المستقبل المبحث األول:

 الصحافة في البحرين من األسبوعية إلى اليوميةالمبحث الثاني: 

 المنافسة بين الصحافة اليومية المطبوعة واإلعالم اإللكتروني: الثالثالمبحث 

 منافسة اإلعالم اإللكتروني للصحافة اليومية المطبوعة عالمياً 

 منافسة اإلعالم اإللكتروني للصحافة اليومية المطبوعة عربياً 

 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي: الرابعالمبحث 

 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي في الوطن العربي 

 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي في البحرين

 البحرين في تقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي
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 اإلطار النظريّ أواًل: 
 نظرية اإلعالم المندمج

 

نظرية في مجال االتصاالت، حيث يجري إدماج ،وهي المندمج"تعتمد هذه الدراسة على نظرية"اإلعالم 
لظهورتكنولوجيات االتصاالت الجديدة.ويشير موضوع البحث  نظراً  medium الوسائط في نقطة واحدة وسيطة

عالم الرقمية في في "اإلعالم المندمج" عادةإلى عملية متكاملة من اإلنتاج، والتوزيع، واستخدام وسائل اإل
 نتاج محتويات تتعلق بتقديم الخدمات من خالل قنوات مختلفة مثل الهواتف النقالة والتلفزيون الرقمي.إل المستقبل

 

 Media Convergenceة اإلعالم المندمج نظريّ 

من النظريات الحديثة التي تناولها عدد من Media Convergenceتعتبر نظرية "اإلعالم المندمج" 
...( كان  - 1958) Henry Jenkinsالباحثين في اإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت، إال أن هنري جينكينز 
" يدالجدحيث يصطدم اإلعالم القديم و : األكثر تأطيرًا للنظرية عبر كتابه الشهير "الثقافة المندمجة

Convergence Culture: Where Old and New Media Collide   2006الصادر في العام. 

ي دة، يشير إلى أن جمهور وسائل اإلعالم فق المحتوى عبر وسائل اإلعالم المتعد  ـتدف  ظرية: "تقول الن  
حيث  من البد من فحص االندماجالي ، وبالتّ همحتوى وتوزيعال في خلق حاسماً  دوراً  ييؤدّ الوقت الحاضر 

ة عالم عمليّ وسائل اإل اندماج فإن  وفقا لجينكنز، و . "ة داخل المجتمعة، وكذلك التكنولوجيّ االجتماعيّ رات التغيّ 
شكال وسائل تفاعل بين أها من وسائل اإلعالم القديمة، ولكن "نزوحا"باعتباره انظر إليهة ال ينبغي أن يُ مستمر  

 .1هااإلعالم المختلفة، ومنصات

                                                           
1Chakaveh, Sepideh, Bogen Manfred (2007).Media Convergence, an Introduction. Human-Computer 
Interaction. HCI Intelligent Multimodal Interaction Environments.Volume 4552  of the series Lecture Notes 
in Computer Science pp 811-814 
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 مسؤولية كبيرة للمزيد من الشرح المعم ق لتداعيات –بحسب قاموس أكسفورد  –ل النظرية وتتحم  
 إعالم سائللو ( معاً  أو االنضمام) مجالد   هو اإلعالم المندمج. معاً  ترتبط التي ةالتجاريّ  ساتوالمؤسّ  اتقنيّ الت  

 قميالر   اإلعالم رةثو  قلب في هو المندمجاإلعالم . صالياالت   عبيرالت   من تماماً  جديدة أشكال لخلق سابقاً  متمي زة
 ة،الذكيّ  الهواتف تكنولوجياو  ،اإللكترونية جارةوالت   ،اإلنترنت مثل ةالبرمجيّ  طبيقاتوالت   كنولوجياتالت   ليشمل اليوم،
 الوضوح عالي والتلفزيون ،والموسيقى ،(DVDوأقراص الفيديو الرقمية ) كة،المتحر   والرسوم ،الرقمي والفيلم

(HDTV)، اإلعالم المندمج أصبح الوقت، مرور مع. الالحصر المثال سبيل على الفيديو وأنظمة ألعاب 
  .والسياق والتطبيق، الوقت، على اعتماداً  مختلفة أشياء يعني أصبح إذ ما، حدٍّ  إلىًا مر نمصطلحًا 

إلى أن ظهور اإلنترنت، بصفتها ثورة في  Encyclopedia Britannicaوتشير الموسوعة البريطانية 
ات الرقمية، ة، والتلفزيونة، والهواتف الذكيّ صال، نتج عنها ظهور أجهزة جديدة مثل الحواسيب اللوحيّ عالم االت  

أيضًا أن  هلهذه الوسائل، وصار من الممكن والس   ستخدم في كل  إذ باتت تُ  ،هذا قّرب التكنولوجيات وكل  
 من حافةالصّ  راتالتطو   هذه حّولت وقد"ة استخدامات لم تكن مطروحة فيه سابقًا الواحد عد   ستعمل الجهازيُ 

 ةالنهائيّ  لمواعيدا وبين ،(صحافةالمواطن) ينحافيّ الصّ  وغير الصحافيين بين ويلةالسابقة الط   الحدود خرق خالل
 ةحافيّ الصّ  توقد جادل. المحتوى اتمنص   وبين والمحررين، ينحافيّ الصّ  وبين واإلنتاج، للطبع والبثّ  وغيرها
 مغلقة انتك والتي ة،فيّ احالصّ  ةبالقص   زالتي كانت تتمي   حافةالصّ  أنّ ب Jane Singer سينغر جين ةاألميركيّ 
 .1مفتوح" نصٌّ  اآلن هي ،سابقاً 

 ة،القضيّ  هذه لىع العام الرأي انتباه ترك ز التي الدافعة القوى من عدد   فهناك سبة لعلماء االتصال،وبالن  
 اإلعالم، ائلوس واندماج المعلومات، وتكنولوجيا اإلعالم وسائل في ةقميّ الر   التكنولوجيا استخدام ذلك في بما

                                 خرى انتقاالً أ وتطويعهاألغراض   ،(اإلنترنت شبكة وأبرزها) التكنولوجيا في والتغي رات االستحواذ، وأنشطة
 كاتبللش   المتزايدة ةواألهميّ  الجديدة، اإلعالم وسائل أشكال في ة(القديمة )الجماهيري   اإلعالم وسائل من

 .ةاالفتراضيّ  والمجتمعات ةاالجتماعيّ 

                                                           
.رئيسة مركز أبحاث االبتكار الصحافي بدائرة الصحافة في جامعة لندن 

1Flew, Terry, Encyclopedia Britannica, last updated: 8-17-
2017https://www.britannica.com/topic/media-convergence. 2017 آخر زيارة للموقع 22 سبتمبر 

https://www.britannica.com/topic/media-convergence
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"غرفة أخبار  مسّمى 2002في العام  ،سعود صالح كاتب أطلقة بسنوات قليلة، ظريّ وقبل تشّكل الن  
 لهذه الغرفة بشكل، ضاربًا المثال على ما أسمي تاليًا باإلعالم المندمج واحدة للعديد من وسائل اإلعالم"

ن   إلعالم االجتماعي، قد ُكتب قبل ظهور ا المثال كان قصصي ينقله الباحث هنا بحرفّيته كونه يبّسط الن ظرية، وا 
(، تتم مناقشة خبر عاجل IFRAشر األلمانية )منظمة الّصحافة والن   كما صّورته ،: "خالل اجتماع التحريرفيقول

ي إلى إغالق العديد من المطارات حول العالم، والمطلوب هو ة ويؤد  عن فيروس يصيب أجهزة المالحة الجويّ 
( Headlinesة )نشر هذا الخبر عبر عدد من وسائل اإلعالم. فمثاًل للمشتركين عبر خدمة العناوين الرئيسيّ 

ارات التي ّية قصيرة تتضمن أسماء المطسيتم تزويدهم برسائل نص   جهاز النداء(،)عبر الهاتف الجّوال والبيجر
اقتصر على مطار واحد فقط )مطار بوسطن مثاًل( فإن  قد تم إغالقها بسبب الفيروس، أما إذا كان اإلغالق

نجلند. تنبيه سوف يتم إرسالها فقط إلى المشتركين في واليةرسالة ال    نيوا 

من ناحية أخرى سيتم إرسال رسالة أكثر طواًل وأكثر تفصياًل للمشتركين في خدمة األخبار عبر البريد 
اإللكتروني، ونسخة أخرى مختلفة للمشتركين بواسطة أجهزة المساعدات الشخصية الرقمية. الخبر أيضًا تتم 

، يمكن حيفة على اإلنترنت، وهذا الموقع، مثالً ة ولموقع الص  صياغته بشكل مختلف لكلٍّ من الصحيفة الورقيّ 
نقاط  نأن يحتوي على تغطية كاملة للحدث بشكل أكثر تفصياًل من كافة الوسائل األخرى، كما يمكن أن يتضم  

إضافة  ةرت باإلغالق وزمن التأخير أو اإللغاء. عالوة على إمكانيّ ربط لجداول رحالت خطوط الطيران التي تأث  
ين في أمن وحماية أنظمة ة تتضمن مقابالت مع مسؤولين في المطار ومسافرين ومختص  خدمات صوتيّ 

على العاملين في غرفة األخبار تطوير قدراتهم ة )...( رَ لقطات فيديو للمطارات المتضر   المعلومات، وكذلك
مّرات عديدة كن ل، ولةحيفة الورقيّ احدة فقط للص  ة و بحيث يصبح بمقدورهم صياغة األخبار وكتابتها، ليس مر  

. وقد ورد هذا التصّور لمستقبل 1ة وغيرها"حيفةعلى اإلنترنت، واألجهزة الالسلكيّ لوسائل مختلفة مثل موقع الص  
 .أطلق تطبيقات اإلعالم االجتماعي الذي Web 2.0غرف األخبار قبل ظهور الجيل الثاني من اإلنترنت 

                                                           
، )جّدة، شركة المدينة المنّورة للطباعة والنشر(، ص ص دهل الصحافة المطبوعة في طريقها لالنقراض؟(، 2002كاتب، سعود صالح. )1

 .340و 339
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 ويرث ايكم فيشير. اإلعالم المندمج موضوع عن المكتوبة والمقاالت والفصول الكتب من نشر العديد تم   وقد
Mike Wirth من االتساع  المفهوم أنّ  اإلعالم المندمج هي التي تواجه دراسة التحديات من واحدة" إلى أن

منًا، المصطلح يضّم، كما أن   ."متعددة معان   يصبح له بحيث  لة،لص  ا ذات واألفكار المصطلحات من عدداً  ض 
 االتصاالتو  للحدود، العابرة اإلعالم ووسائل اإلعالم، وسائل عبر والُملكية قمية،الر   اإلعالم وسائل: ذلك في بما
 حول مصطلح نقاش أي   مركز قميالر   اإلعالم وبذلك تصبح وسائل .Broadbandالعريض  طاقالن   ذات

 . 1اإلعالم وسائلج اندما يحدث خالله من الذي ياقالس   توف ر هااإلعالم المندمج، ألن  

ادر عبر كتابه الص  ...Philip Meyer(1930 -  )األميركي فيليب ماير هموذج، فهو ما طرحا الن  أم  
 The Vanishingحافة في عصر المعلوماتية"، حيفة المتالشية: إنقاذ الصّ ، وعنوانه "الص  2004 العام في

Newspaper: Saving Journalism in the Information Age   بع األول من العام الر   إذ يشير إلى أن
دة، حخبار المطبوعة في الواليات المتّ ـتالشى األة، حيث ستحافة الورقيّ هو آخر عهد الجمهور بالصّ  2043

 لك بأن  على ذ ريق، مستدال ً حافة المطبوعة على جانب الط  سخة األخيرة من الص  فيرمي آخر قارئ منهك الن  
عامًا، عندما  24إلى  15اء من عمر ر  ــعند الق %30ة في بريطانيا انخفضت بنسبة حف الوطنيّ مطالعة الص  

ها "إنقاذ الصحافة: كيف ة مقاالت من أهم  . وقد مّهد لكتابه المهم هذا عن طريق عد  2بدأوا استخدام اإلنترنت
 .3األشياء الجّيدة إلى أن تربح" نطب ب

على أن "االندماج" يعني "أن يأتي أمران، أو أكثر، معًا". ومع  ،بشكل عام ،رينالمنظ  فق معظم يتّ و 
حسب ب رحت في هذا الشأن لتحديد ما الذي يمكن أن يأتي معاً جج التي طُ ت مناقشة العديد من الحُ ذلك، فقد تم  

ات صفه "عمل المعد  يمكن النظر إلى االندماج بو  أّنهGrant and Wilkinson (2009 .)وويلكنسون غرانت

                                                           
.عميد كلية االتصال واإلعالم بجامعة تينيسي األميركية 

1 Media Convergence. In: Retrieved 8 Apr. 2018, from 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0026.xml. 
 .أستاذ فخري في الصحافة، وأستاذ كرسي سابق لكرسي الصحافة في جامعة نورث كارولينا األميركية 
دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظر الصحافيين ( 2012الرعود. عبداهلل ممدوح مبارك ) 2

 األوسط.. رسالة ماجستير. جامعة الشرق األردنيين
3Meyer, Philip (2004). Saving Journalism: How to nurse the good stuff until it pays. Columbia Journalism 
Review. November/December. P 55- 57  

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756841/obo-9780199756841-0026.xml
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وى عبر وسائل ق المحتبأنه"تدف  االندماج  واألدوات معًا إلنتاج األخبار المختلفة وتوزيعها".  فيما يعّرف جنكينز
 اإلعالم المتعددة". 

قمي، على ر الر  ده التطو  اإلعالم المندمج، والذي يحد  Graham Murdock مردوخغراهام عّرف يو 
وعلى الصعيد  ،المستوى التكنولوجي )نظم االتصاالت(، ومستوى المحتوى )األشكال الثقافية(ثالثة مستويات: 
 ركات وأصحاب العمل وسوق وسائل االعالم(. ق بالش  االقتصادي )المتعلّ 

اإلعالم المندمج، من وجهة نظر العالقات بين  Juha herkman(2012)هيركمانجوها يرى و 
يجة االندماج االقتصادي تعني تدفق المنتجات عبر وسائل اإلعالم.وهكذا، أن نت مؤكداً وسائل اإلعالم، 

ا تتعداه هفاالندماج يمّس العديد من منتجات وسائل اإلعالم، وترتبط ليس فقط من خالل اإلنتاج النّصي، ولكن
 عمليات اإلنتاج والتوزيع والتسويق. إلى

التكنولوجي. الحل الحالي هو نظام إدارة محتوى أنه يقوم على الحل بفهم "اإلعالم المندمج" يُ و 
ل المستخدمين الذين سّخروا محتوى بَ لد من ق  . هذا الحل وُ Content Management System(CMS)الويب

هي ُتستخدم ة مفتوحة. و حر   اتظم إدارة المحتوى/منصّ كثيرا ما ُوجدت نُ فلوه. الوسائط المتعددة بشكل كامل وشك  
كل األدوات في شكل واحد  CMSم من المواقع اإلخبارية، وموجهة إلى المستخدمين. تقد   من قبل عدد متزايد

 حتى يمكن استخدامها من قبل الجميع.

 ؛ب على المنافسة والحفاظ على جمهورهامن وجهة نظر منَتجات وسائل اإلعالم، فمن أجل التغل  و 
تشغيل  . ويتمّ ةات االجتماعيّ دة، والمنص  الوسائط المتعد  ات متزايدة من محتوى يّ تذهب المواقع اإلخبارية إلى كمّ 

ت امعايير سهولة االستخدام ومصالح المستخدمين، من خالل العديد من المنص   يقوم علىالذي  ،هذا المحتوى
 عها. وتوز   ،وتحفظها ،رهاتلتقط المواد، وتحر  واألجهزة التي

                                                           
ن الجامعات في عدد م أميركية، وأستاذ زائر-أستاذ العلوم االجتماعية في جامعة الفبره البريطانية، وزميل في عدة معاهد بحثية أوروبية

 الصينية، له اهتمامات وكتابات في علوم االتصال وعلم االقتصاد.

 أستاذ الثقافة اإلعالمية في جامعة تامبيرUniversity of Tampere .الفنلندية 
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بدال وال الوسائط المتعددة يمكنها است ،ال اإلعالم المندمجرين والممارسين، أنه في رأي العديد من المنظ  و 
 دة. حافة الجي  قواعد الص  

مل. ة وسوق العسات المهنيّ ترتبط الوسائط المتعددة واالندماج في سياق آخر وهذا هو تطور الممار 
 أشكالأسلوب كتابة القصص وتعديلها من قبل مختلف  أن   Kolodzy etJan كولودزي جانيت رىتوهكذا، 

ات مثل: اإلنترنت، والتلفزيون الوسائط المتعددة، وأيضا من خالل توزيع األخبار على العديد من المنص  
 .1نولوجيالدعم التكوسائل قواعد االستخدام المطلوبة من قبل بحسب ف تكيّ يحافة المكتوبة، يجب أن والص  

ظر إلى اإلعالم المندمج باعتباره "تعاون يجب الن   بأن   Deuzeة، استشهد ديوزودعمًا لهذه الحج
Burnett  and . واستشهد بورنيت ومارشال2ات غير مترابطة سابقاوتنسيق" بين أشكال وسائل إعالم ومنص  

Marshallويلكنسونو بما ذهب إليهغرانتGrant and Wilkinson  بشرح االندماج كونه "المزج بين صناعات
وسائل اإلعالم واالتصاالت والكمبيوتر"، أو بعبارة أخرى، إنها عملية "طمس الحدود" بين وسائل اإلعالم 

 .3المختلفة في شكل واحد هو التكنولوجيا الرقمية

طرق فهم "اإلعالم واحدة من  إلى تعريفات "اإلعالم المندمج" المذكورة، يمكن القول بأن   واستناداً 
المندمج" هي: التفاعل بين األشكال القديمة والجديدة من وسائل اإلعالم. هذا المفهوم يمكن تفسيرهبشكل أكثر 

 التماثلي نين مثااًل على ذلك. ففكرة االنتقال من البثالس   ر  رها على مَ وضوحا باستخدام صناعة التلفزيون وتطو  
Analogue  قمية إلى وسائل اإلعالم الر Digital ."ستخدم مصطلح يُ إذ تقع في صلب نقاش "اإلعالم المندمج

                                                           
 إميرسون أستاذة الصحافة واإلعالم المندمج في كليةEmerson  1998بالواليات المتحدة منذ. 

1Drul, Georgeta (2015), Forms of Media Convergence and Multimedia Content – A Romanian Perspective, 
Media Education Research Journal, n. 44, v. XXII, 2015, pp 132-133. 

 مارك ديوزDeuze Mark.أستاذ اإلعالم في كلية العلوم اإلنسانية في جامعة أمستردام ، 

2Deuze, Mark (2011), Media Life, Media, Culture & Society, Volume: 33 issue: 1, January 27, 2011, pp 
137-148 

 روبرت بورنيتRobert Burnettأستاذ اإلعالم ودراسات االتصال في جامعة كارلستاد ، Karlstad السويدية، وديفيد مارشالDavid 
Marshall أستاذ كرسي في اإلعالم الجديد وعلوم االتصال في جامعة ديكين ، Deakin .األسترالية 

3Grant, August E.,Wilkinson, Jeffrey S. ,(2008), Understanding Media Convergence, Oxford University 
Press, 
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(، وبالتالي Dewdney and Ride) ورايد دويدنيكما يشير ،"التماثلية" لوصف شيء ما "يشبه شيئا آخر"
في حالة و . 1ها مشابهة لضوء وصوت المشهد الفعليلة من خالل التلفزيون بأن  ظر إلىاإلشارات المرسَ يمكن الن  

واد عن األشكال األخرىلحاجته إلى استخدام "الم ومستقلٍّ  منفصل   شكل   كان كل  فقد وسائل اإلعالم التماثلية، 
ر تغيّ  Digital Codeولكن مع إدخال الترميز الرقمي  .2واألجهزة والبرامج التي يمكنها أن تشبهه في االستقبال

ن خلقت أشكااًل جديدة متفاعلة من المنتجيئط جديدة مندمجة، يدة إلنشاء وساالوضع بسرعة، وفتح إمكانيات جد
 والمستهلكين معًا.

إّما  "اإلعالم المندمج"نحو واإلعالمية بشكل عام، الكثير من المؤسسات الصحافية  ،اليومتتجه، و 
بل اإلعالم قوذلك بعد المنافسة الكبيرة التي يتعّرض لها اإلعالم التقليدي من بشكل كّلي، أو بشكل  انتقائي، 

اإللكتروني، إذ يبدو واضحًا أنه ليس من المجدي، مستقباًل، أن  يكون لكل  وسيلة إعالمّية منفصلة تقليدّيًا 
حافة، واإلذاعة، والت لفزيون(، مؤسستها الخاصة، ألن اإلنترنت من جهة، والتطّور التكنولوجي من جهة  )الص 

يلة على حدة، وصار لدى الجمهور التنقل بين الوسائل في أخرى، ضّيقا الفوارق في طبيعة إطالق كل وس
الوقت نفسه، وبواسطة جهاز واحد، فالمؤسسة التي تريد أن تقّدم خدماتها اإلعالمية في السوق التنافسية اليوم 

 وغدًا، عليها أن تعّد نفسها ألن تكون أكثر من وسيلة أحادّية الش كل اإلعالمي.

سسات الجديدة، تقوم المؤسسات اإلعالمية إّما بإعادة تأهيل طواقمها ومن خالل هذا النوع من المؤ 
ما االستغناء عن األعداد الزائدة منها في عمليات فنية أغنت فيها التكنولوجيا عن الحضور  التحريرية والفنية، وا 

تاحته أالبشري، كما في أقسام التنضيد في الصحف، وطواقم التصوير التلفزيوني من إضاءة وصوت، وهو ما 
 التكنولوجيا الحديثة مدمجة في الكاميرا وحدها.

                                                           
1Dewdney, Andrew. Ride, Peter (2006) The Digital Media Handbook, Routledge,Taylor and Francis Group, 
London and New York, p88. 
2 Ibid. p 91. 
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 1"غرفة األخبار المتكاملة"اإلعالم المندمج أو 

 (1شكل رقم )

 

 

ف غر  يحمل مواّدهم، فإنّ  مندمجإذا كان مطلوبًا من الّصحافيين أن يتغّيروا للحصول على إعالم 
 لذلك. األخبار أيضا يجب أن تتغير وفقاً 

مختلفة لمفهوم غرفة األخبار المتكاملة أو "اإلعالم المندمج"، ولكن بالنسبة للشركات هناك تفسيرات 
اإلعالمية الكبيرة، فإّن األمر يتعّلق بإعادة تنظيم غرف األخبار والخضوع لعملية تحّول. لذا فإن غرفة األخبار 

 في المستقبل يجب أن تشمل العناصر التالية:

                                                           

1Alejandro, Jennifer, (2010), Journalism in the Age of Social Media, Reuters Institute Fellowship Paper 
and University of Oxford, p39. 
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 خراج األخبار، ووحدة الرسومات، األقسام الُمدرجة حاليًا في غرف ة األخبار مثل وحدة جمع األخبار، وا 
 الخ.

  المحور، أو المنضدة األساسية أوHub or Super Desk حيث يجلس رؤساء التحرير لجميع ،
 أشكال اإلعالم على منضدة واحدة معًا وأمام الجميع في الصالة ليمكن الوصول إليهم بسهولة.

 )حيث يجري تحويل البيانات والمعلومات إلى صور تحت شعار "أرني وال منضدة الرسوم )الغرافيك :
 .Info graphicsترو  لي"، بحسب شروط صحافة البيانات 

  منضدة الّرادرRadar Desk الّرصد(: رصد الّتغّيرات في العالم عبر األنظمة التكنولوجية مع التركيز(
 لك، بداًل من التركيز على )َمن(، و)أين(.على اإلجابة على األسباب )لماذا(، وما الذي سيلي ذ

 منضدة المجتمعCommunity Desk لرصد تعليقات الجمهور وتعديلها ودمجها، مع الصور، وأفالم :
الفيديو، والنصائح، واآلراء، في كّل صفحة في الصحيفة، وكّل قسم فيها، سواء كانت الّصحيفة الورقّية 

 أم الوسائط اإللكترونية.
   المهّماتمنضدةAssignment Desk للتخطيط وتوجيه الموارد، حيث يعتمد "المحور" عليه في :

 المعرفة المستمّرة ألماكن تواجد الصحافيين والمصورين والمراسلين لتنسيق جداول تغطياتهم.
  استوديوهات تلفزيونية/إذاعية مصّغرةMini TV/Radio Studios للحصول على تحديثات األخبار؛ :

ز الذي مّدته دقيقة واحدة عند إغالق سوق األسهم؛ لمقابلة المشاهير المحليين في الراديو أو بّث الموج
 الفيديو؛ لدردشات الفيديو وما شابه ذلك.

  المراسلون المستقّلون والمساهمون، ألن عدد طاقم غرف  –عَرضاً  –المناضد المؤّقتة: والتي يستخدمها
 التحرير الحديثة قليلون دائمًا.

 أخرى محَتملة: غرف االجتماعات، معرض عاّم، غرف مؤتمرات، التي يمكن أن تعقد فيها  عناصر
المجتمعات المحّلية اجتماعات بالقرب من غرف األخبار التي تغطي نشاطاتهم، ُنُضد االبتكارات التي 
ّد اتجري فيها تجربة المنتجات الجديدة قبل عرضها على الجمهور، حوائط رقمّية، حيث تعرض فيها مو 

 حية من اإلحصاءات والّتغريدات، ومساهمات المستخدمين.
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 اإلطار المعرفي للدراسة: ثانياً 

 

 المبحث األول

 استشراف المستقبل
 

نشأ اإلنسان على معرفة الماضي واالستفادة منه لحاضره، وبقي فضوله للتعرف على المستقبل من 
والمالحم،  لتاريخيةا اآليات القرآنية، والكتب الدينية، والكثير من القصصاألمور التي شغلته كثيرًا، ولذلك تحمل 

ادوا من في المستقبل حتى يزد ه البشر أن يعرفوا ما الذي سيجريهذا الفضول الذي يريد منبوجود ما يفيد 
ف على مالمح تعر  للكهانة الّسوء، ويتجنبوا المخاطر التي قد تصادفهم، فاستخدموا العرافة وال يمّسهمالخير، وال 
 لعّلهم يروه رأي العين. المستقبل

 وتطّوره تأسيس علم المستقبليات

وف اإلنجليزي الفليسأنّ  ، فالبعض أشار إلىواستشرافه بدء تأسيس علم المستقبلفي اآلراء  اختلفت
الجديدة"، وأرجع  ، قد بدأ هذا العلم عبر كتابه "أطلنطاFrancis Bacon (1561- 1626)فرانسيس بيكون 

-Thomas Malthus (1766البعض األمر إلى القرن التاسع عشر، على يد االقتصادي توماس مالتوس
(، الذي وضع رؤية مستقبلية في دراسته الشهيرة "نمّو الّسّكان"، والذي كان يدرس تزايد الس ك ان في 1834

ي. ويلز جاألمر إلى الكاتب البريطاني إتش. بريطانيا مع تناقضات مصالح أصحاب الثروات. وهناك من يعيد 
H. G. Wells (1866 – 1946 "الذي أّصل للد راسات المستقبلّية، وقّدم دراسات عديدة مثل "التوّقعات )

 .1(1933(، و"شكل األشياء المستقبلّية" )1905(، و"اليوتوبيا الجديدة" )1901)

                                                           
، القاهرة: العربي للنشر بحوث في الصحافة المعاصرةة: اإلشكاليات واآلفاق، (، الدراسات المستقبلي2000عبدالرحمن، عواطف. )1

 .315 – 313والتوزيع، ص ص 
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غير أن الد راسات المستقبلية لم يكن لها مصطلح علمي واضح إال عندما اقترح عالم االجتماع سي. 
المشتّق من اللغة اليونانية الّدالة على  Mellonotologyمصطلح "ميّلونتولوجي"  S.C.Gilfillanكولم جيلفالن

 .19071المستقبل، وذلك في العام 

-Vladimir Lenin(1870 لينينفالديمير  الزعيم السوفييتي لشكّ  1921عام المن  فبرايروفي 
وسرعان ما بدأ العمل بسنوات التخطيط  لالتحاد السوفييتي،الحكومية  اءلجنة لوضع خطة الكهرب( 1924
ب منها خذ الغر واتّ من القرن العشرين،  وكانت هذه المبادرة مثيرة في العشرينات )الخطط الخمسية(، الخمس

كت حر  ت، وفي الوقت ذاته ،إال أنها ،على االقتصاد وسيطرتها ف من سلطة الحكومةوالمتخو  ط موقف المحبَ 
 . يوانتعش فيها التخطيط القوم ،باتجاه المزيد من التخطيط

-Franklin Roosevelt(1882 كي فرانكلين روزفلتر يم وضع الرئيس األم 1929عام الففي 
ساد الذي تعرضت له الدولة كدراسة مستقبلية. كما ظهرت دراسة خطة للهندسة االجتماعية لمواجهة الك( 1945

هيربرت م في عهد الرئيس 1933عام في المستقبلية لالتجاهات االجتماعية الحديثة في الواليات المتحدة 
 .Herbert Hoover (1874 – 1964)هوفر

 ولفي والية نيويورك تنا"عالم الغد"تحت شعار اً أقامت الواليات المتحدة معرضا دوليّ  1939عام الفي و 
 .2حضره مايقارب المليون شخص ،ووسائل المواصالت ،عيشللحياة المستقبلية في طريقة ال صوراً 

 .ر علم المستقبل في خمسينات القرن العشرين، وزاد االهتمام به بشكل كبير، وتطورت أدواتهوقد تطوّ 
"وبحلول النصف الثاني من التسعينات، استوفى علم دراسة المستقبل مبررات مشروعّيته العلمّية والمعرفّية، وتّم 
تحديد ماهّيته وهدفه. فعلى مستوى المبررات المعرفية تم تأكيد والدة فرع من فروع العلوم االجتماعية وهو علم 

 للتخصص العلمي، وهي:دراسة المستقبل، وذلك ألنه استكمل المعايير الستة 

 وحدة إمبريقّية للدراسة تتمثل في المجتمع المدروس أّيًا ما كان تحديده. -
                                                           

 .12، القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع، ص االستراتيجيات –المهارات  –التفكير المستقبلي: المفهوم (، 2015حافظ، عماد حسين. ) 1
أكتوبر  10آخر زيارة للموقع في   https://esteshraf.com، موقع مركز الدراسات االستشرافيةتاريخ الدراسات المستقبلية المعاصرة،  2

2017. 
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مفهوم  محورّي، يتمّثل في مفهوم المستقبل أو صورة المستقبل، وهذا المفهوم يشبه المفاهيم المحورية  -
 التي توجد في حقول المعرفة العلمية األخرى.

 مفتوح. Holisticُكّلي  –إنساني  Modelنموذج  -
 منهج أساسي لجمع البيانات يجمع بين مداخل متعددة. -
منهج لتحليل البيانات، حيث يعتمد تطو ر دراسة المستقبل بوصفها علمًا طبيعيًا استدالليًا، قائمًا  -

على مناهج من المقارنات المقننة من أجل الوصول إلى تعميمات يمكن اختبارها من خالل 
 المالحظة والتجريب.

ستكشاف والرؤية الكّلّية، التي تجمع بين اال-اتيجية للتفسير، وتتمثل في نوع النظريات التطّوريةاستر  -
 واالستبصار.

 المعاني اللفظية واالصطالحية

لفظي لكلمة مستقبل". والمعنى ال"استشراف" و" الدراسات المستقبلية أو االستشرافية، تتألف من لفظين:
تَق َبلَ مفعول من ، ل""مستقبَ  َن الز َمان  ،)ا س  تَق َبل   َلهُ (، اآلت ي م  َرةً  ُمس  :َسَتُكوُن َحَياُتُه ال ُمق ب َلُة، اآلت َيُة َزاه   .1َزاه ر 

شرف هو المكان العالي الذي ُتشر ف عليه في "لسان العرب" أن "المُ  : وردProspectiveاالستشراف 
المستقبل:  استشراف ،استشرف الش يَء: رفع بصره ينظر إليه" اللغة العربية المعاصرة في قاموسو  2وتعلوه"

 .3التطّلع إليه أو الحدس به"

ل مُ  يشير، واصطالحاً  ل ُم َيب َحُث َعاَلَم الَغد  ف ي َضو ء   قاموس المعاني اإللكتروني إلى أن "ع  : ع  َتق َبل  ال ُمس 
."  4ُمع َطَيات  الَواق ع  ال َحال ي 

                                                           
 .2017أكتوبر  10، آخر زيارة للموقع في https://www.almaany.comموقع قاموس المعاني 1
 .170ص ، 9، لسان العرب، بيروت: دار صادر، ج ابن منظور 2
 .2018يناير  22آخر زيارة للموقع في https://www.maajim.com/dictionaryموقع معاجم، متاح على 3
 السابق نفسه. 4

https://www.maajim.com/dictionary
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في  2Law Dictionaryوالقاموس القانوني 1Business Dictionaryاالقتصاديويتفق القاموس 
ة بليّ رات المستقؤ بالتطو  ة للتنب  محاولة منهجيّ ها "بأن   futurology"الدراسات المستقبلية"أو  "المستقبليات"تعريف 

ة الحاسوبيّ  مذجةات مثل الن  ة، وذلك باستخدام عدة منهجيّ ة والحاليّ فة لالتجاهات التاريخيّ من خالل دراسة مكث  
 وطريقة دلفي".

جاهات باالت   اً ؤ المنتظم بالمستقبل، أخذ"التنب   كما يرد تعريف المصطلح في قاموس أوكسفورد على أنه
م ما يمكن أن ة لفهيّ ة والفن  ياسي  رات االجتماعية والس  وفي قاموس كامبريدج "دراسة التطو   3ة في المجتمع".الحاليّ 
 4في المستقبل".يحدث 

تي تهدف إلى راسات والبحوث الها "مجموعة من الد  ة تعريفات متعددة، إذ تعر ف بأن  راسات المستقبليّ وللد  
ات أو حركة جاهر في إيجاد هذه االت  رات التي يمكن أن تؤث  جاهات األحداث وتحليل مختلف المتغي  تحديد ات  

ت والبحوث التي تكشف عن المشكالت، أو التي بات من المحتمل أن راساها مجموعة من الد  مسارها، أو أن  
ات. كما يات التي يمكن أن تحّدها كحلول لمواجهة هذه المشكالت والتحد  لي  تظهر في المستقبل، وتتناسب باألو  

ية لراسات التي تهدف إلى الكشف عن المشكالت ذات الطبيعة المستقبتعر ف بأنها مجموعة من البحوث والد  
دة د  رات المتعجاهات األحداث وتحليل المتغيّ والعمل على إيجاد حلول عملية لها، كما تهدف إلى تحديد اتّ 

 للموقف المستقبلي والتي يمكن تكون لها تأثير واضح على مسار األحداث في المستقبل.

لى المالحظة والوعي ع قومي،ةإبداعيّ  ،ةبحثيّ  ،ةمعرفيّ  ،ةرسة فكريّ مما بوصفهاستشراف المستقبل عّرف ويُ 
 ضوء تركيب ا البنائي األوسع، في، حاضنة المستقبل في سياقهلتقويم ترابط وتفاعل الممكنات الحاضرة للنموّ 

عادة تركيبنات قاعدة رحبة من المعلومات مكو   الشتقاق المرغوب فيه مما هو ممكن، ومن عّدة بدائل يمتزج ها،وا 

                                                           
1 http://thelawdictionary.org/futurology/ 
2http://www.businessdictionary.com/definition/futurology.html 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/futurology 3 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/futurology 4 
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اإلبداع، وبمّد البصر والبصيرة لألمام، والتركيز على دراسة الماضي في بنائها وصوغها العلم، بالخيال، ب
 1والحاضر، بداللة المستقبل، ودراسة الحاضر الماضي، والحاضر المستقبل، والتمييز بينهما".

نشاط معرفي أصيل له أربع مهام هي: الوصف، والتفسير، ورؤية المستقبل، والسيطرة، وأيضًا أنها 
 .2عي نحو المستقبل، لذلك يجب فهم علم المستقبل في حدود ما يمكن أن يقّدمهإضافة إلى إذكاء الو 

 على لعملا "النظر إلى المستقبل من خاللويخلص نادر فرجاني إلى أن علم استشراف المستقبل يعني 
ح تبلور التي المفصلّية والنقاط الحاسمة العوامل على فالتعر   خالل من المساهمة في صنعه،  مسار ترج 

 حد   في للمسار مزايا وافربت لمستقبلية، أو االعتقاد نتيجتها بأفضلّية قديرالت   بسبب اإمّ  فيه، مرغوب مستقبلي،
موية نخذي القرار في أيٍّ من مواقع العمل والمسؤولية في جوانبها السياسية والت  ، وهي نظرة جديرة بمت  3ذاته"

المجاالت، للعمل على التقليل من السلبيات في المستقبل، وتعظيم واألمنية والتربوية واإلعالمية، وغيرها من 
اإليجابيات، وتجّنب المخاطر، وجلب المنافع، بينما يعمل البحث العلمي في علم المستقبل على طرح البدائل 

 دة من خالل ما يتوصل إليه من نتائج.المتعد  

"إّن هدف االستشراف بقوله: إدوارد كورنيش  The Futurist"المستقبلي"  فق معه محرر مجلةـوهذا ما يت  
ليس التكه ن بالمستقبل، ولكن تحسينه. نحن نريد استباق ظروف المستقبل الممكنة والمتوق عة حتى نستطيع 

 .4أن نعرف عن الفرص والمخاطر حتى نكون مهي ئين لها" - بشكل خاصٍّ  - التحضير لها. نحن نريد

اء وال إلى تقليص أخط ،عملية استشراف المستقبل ال تهدف إلى إصالح الماضي ويمكن القول إن  
نم ؛الحاضر لواقع من خالل على أرضية ا هذهبحيث تنفذ  ،ثلى للمستقبلورة المُ على الص   س  ز بشكل أساـرك  تا وا 

المستقبل فهو  الستشراف عملية التخطيط، والتخطيط للمستقبل بالتأكيد يتبع الحاضر، فالحاضر أساس مهمٌّ 

                                                           
 .20-19، ص ص مرجع سابق (،2008عامر، طارق، )1
 .102، القاهرة، دار الفكر العربي، ص نحو علم لدراسة المستقبل: المبررات، اإلمكانية، والحدود(، 2006العاصي، ثناء يوسف، )2
أعمال ندوة "الدراسات (، التوجهات الرئيسية في الدراسات القادمةالستشراف المستقبل في الوطن العربي، 2015فرجاني، نادر، ) 3

 39للتربية والثقافة والعلوم(، ص ، )تونس، المنظمة العربية المستقبلية في الوطن العربي: الحال والمآل
، ترجمة: حسن الشريف، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ص االستشراف: منادهج استكشاف المستقبل(، 2007يش، إدوارد. )كورن 4

113. 
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االستشراف يساعد على اكتشاف المشاكل قبل استفحال أمرها و  .1عمالناأببل نحن نصنعه ر سلفاً غير مقد  
ق اد المسبَ ر لالستعدها من اإلنذار المبك  فكأن   ،ممكن ا أو التقليص من مخاطرها ألدنى حدٍّ هواالستعداد لمواجهت

ر من الفعل اإليجابي الذي قد تتأخر نتائجه ولكنه يساهم في التطوّ  نوع  ، فهو للطوارئ والتدرب على مواجهتها
بل ن بين الفعل ورد الفعل، من ينتظر ما يأتي به المستقبل ومن يسارع نحو المستقواإلضافة لمن يستخدمه، فشتاّ 

 .2مستخدمًا أدوات المستقبل وآلياته

عرفة مالبشر متعّطشون ل القول أنّ ق االطالع عليها، يصدُ  للباحث ومن مجمل المنشورات التي أمكن
ّن هذه الحاجة الجماعّية لتعب ر عن نفسها أحسن تعبير لو وقع توجيهها وفق مناهجا  .3لمستقبل، وا 

وعلم المستقبل ال يأتي من ماض  واحد  وحاضر واحد، ألن كاّلً من الماضي والحاضر له أوجه متعددة، 
والحاضر، يمكنه أن يتوّقع ما الذي يمكن أن يكون عليه  فبحسب الوجه الذي يأخذ منه الد راس الماضي

، عديدة مستقبالت لىع مفتوح هأن   على المستقبل إلى ُينظر، "تقليدياً المستقبل. لذا يقول الفرنسي ميشال غوديه: 
)...( بل المستق مثل، دمؤك   وغير دمتعد   أيضاً  هو فالماضي خاطئ، الّتصو ر هذا ولكن واحد، الماضي بينما

 .4الحاضر" احتياجات بحسب اريخالت   كتابة على دائماً  فالمؤر خون يعكفون

عمال العصف الّذهني في البيانات والمعلومات التي يجري جمعها من  لذا، فإّن إثارة التساؤالت، وا 
لتساؤالت االمتقاطعين مع القضية موضوع الدرس؛ لها الد ور األبرز في وضع التصّورات للمستقبل عبر طرح 

ن في القرون األولى يبدأون هذا العصف الذهني و التي تبدأ بـ "ماذا يحدث لو..."، وكان علماء الفقه المسلم
..."، فهو أسلوب  ليس بالجديد لمحاولة معرفة الحاالت التي يمكن أن يكون عليها شكل المستقبل  بعبارة "َهب  أن 

كتشاف، أو ن تعريفه بأّنه "العملّية التي من خاللها يقوم الفرد بافي القضية المطروحة. فالتفكير المستقبلي يمك
                                                           

وم ، مجلة تكريت للعلدور استشراف المستقبل في التخطيط الناجح للمنظمة: دراسة تحليلية نظرية(، 2010محمود، عواطف شاكر. ) 1
 .65، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، ص 6، مجلد 19العدد ، اإلداريةواالقتصادية

، 2010أغسطس  29(، االستشراف وماهّيته وأهّميته، صحيفة الرياض، 2010بن صالح، محمد بن سعيد ) 2
http://www.alriyadh.com/555548 

http://www.s-، 20ليسبور، العدد  ، كّراساالستشراف االستراتيجي: المشاكل والمنادهجغودي، ميشال، الهمامي، قيس، 3
ajfan.com/vb/showthread.php?t=260231 2017أكتوبر  08، آخر زيارة للموقع في. 

 ندوة "الدراسات المستقبلية في الوطنأعمال (،المستقبل: أنستشرفه أم نبنيه؟ لماذااالستشراف؟ وكيف يكون؟، 2015غوديه، ميشال )4
 .32تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص ، العربي: الحال والمآل

http://www.s-ajfan.com/vb/showthread.php?t=260231
http://www.s-ajfan.com/vb/showthread.php?t=260231
http://www.s-ajfan.com/vb/showthread.php?t=260231
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لة، ويتم صياغة ذلك كله على شكل  ابتكار، وفحص، وتقييم، واقتراح، مستقَبالت ممكنة، أو محتَملة، أو مفض 
 .1تنب ؤات"

ى ماض  الباحث إلوعند الحديث عن الماضي الذي يأخذ منه الباحث معلوماته األساسية؛يلزم الحذر لئال يذهب 
بعيد تّغيرت شروطه، ليبني على ذلك توق عات المستقبل واستشرافه، ألن استشراف المستقبل قد يستفيد من معرفة 
ما الذي حدث في الماضي البعيد، ولكن تفّهم الماضي القريب أكثر أهمّية من ذلك ألن الظروف الماضية 

 بدائل جهود صياغة "التملك. وهنا يقول فرجاني: 2وماألقرب، هي عادة أقرب ألن تشبه ظروف حاضرنا الي
ة تمامًا، القريب والماضي الحاضر إسار من تفلت أن – حاولت مهما – المستقبل  َحَمل الماضي إن   خاص 
ساماً  أحداثاً  القريب  .3االستشراف" لموضوع ةمهم   تبعات على تنطوي ج 

جري الحديث زمني للفترات المستقبلّية التي يسبعينات القرن العشرين، تم وضع تصنيف وفي منتصف 
 عنها واستشرافها، وهي على النحو التالي:

 اهنة.حظة الر  المستقبل المباشر: ويمتّد من العام إلى العامين من الل    -1
 المستقبل القريب: ويمتّد من العام إلى الخمسة أعوام. -2
 عامًا.المستقبل المتوّسط: ويمتّد من خمسة أعوام إلى العشرين  -3
 المستقبل البعيد: ويمتّد من العشرين عامًا، من اللحظة إلى الخمسين عامًا. -4
 .4المستقبل غير المنظور: ويمتّد من اللحظة الراهنة إلى ما بعد خمسين عامًا أو أكثر -5

 صلة، وهي:ف المنهج االستشرافي من ثالث مراحل رئيسة متداخلة ومت  يتأل  

جاهات الحاضرة والماضية التي قد ات، حيث يتم رصد بعض االت  ر مرحلة رصد االتجاهات والمؤش   (1
 راسة.اهرة أو المجال موضع الد  ة من عناصر الظّ ح بعض األدّلة المستقبليّ توض  

                                                           
 .35، مرجع سابق، ص (2015) حافظ، عماد حسين 1
 .212مرجع سابق، ص  (2007) كورنيش، إدوارد، 2
 40مرجع سابق، ص  (2015) فرجاني، نادر،3
 .323مرجع سابق، ص  (0002) عبدالرحمن، عواطف،4
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دة ة أو المتعد  نائيّ ــرات، إيجاد العالقات الث  ع المستقبلي، حيث تحاول، بعد رصدها للمؤش  مرحلة التوق   (2
ة ة المبني  يات المحيطة بها إلى الخروج ببعض التوقعات المستقبلي  رات والتحد  متغي  فيما بينها، وربطها بال

 ة، والخبرة المتمّيزة.ة العلمي  على الخلفي  
ة وتحليلها قبليّ عات المسترات والتوق  تجميع المؤش   ة، وفيها يتم  مرحلة الوصول إلى البدائل المستقبلي   (3

 .1ةمن البدائل أو المشاهد المستقبليّ وفحصها من أجل الوصول إلى عدد 

 راسات االستشرافيةدة للد  أساليب متعد  

أسلوبًا، وقد  20يشير الباحثون إلى وجود أساليب متعددة للدراسات االستشرافية، يصل بعضها إلى حوالي 
ل والمزج بين نتائجها، كثيرًا ما يؤدي إلى نتيجة أفض ،"ثبت أن تعدد األساليب المستخدمة في دراسة ظاهرة ما

 .2ية"ية وكيفيتيح المزج بين أساليب متعددة كم   يجب أن   مما لو تم االعتماد على أسلوب واحد فقط، وأن  

في بحث  Dalkey & Hemler ودالكي الذي ضبطه كل من هيملر - Delphiدلفي  أسلوبوُيعتبر 
وانب من أشهر األساليب االستشرافية في الج - ووي األميركيفاع الن  ة الد  في خطّ ف على آراء الخبراء للتعر  

لوضع الخطوط العريضة ألسلوب دلفي في  Hemler&Rearsche ستشر وري عاد هيملرو  الدفاعية واألمنية.
تخصصه،  مجال جاهات فيالخبير لديه إحساس جّيد باالت   نبؤ في مجال العلوم االجتماعية، مؤك دي ن أن  ـالت  

 والقوانين التي تحكم مجاله، وبذلك فهو أقدر الناس ُحكمًا على مسار هذه االتجاهات في المستقبل.

هي  - 3والذي ُيعرف تبسيطًا بـ "استشارة الخبراء" - والفكرة األساسية التي يقوم عليها أسلوب دلفي
ل إلى صورة المستقبل الممكن أو المرغوب فيه استنادًا  ن إلى آراء عدد من المتخصصين الذين يجمعو التوص 

ي ويتم لقدرة على التخّيل اإلبداعاو  ،والحدس ،والقدرة على االستبصار ،بين الخبرة في موضوع اهتمام البحث

                                                           
 .36مرجع سابق، ص (، 2008)عامر، طارق،   1
  .85السابق نفسه، ص   2
ساطير اليونان القديمة حيث كان معبد  يسّمى معبد دلفي يلجأ أصحاب الحاجة إليه ليسألون عن المستقبل لحل بعض اشتق االسم من أ

 .1950أسلوب دلفي بدءًا من العام RAND مشكالتهم، أما حديثا فقد استخدمت مؤسسة راند 
 
 .116، 114مرجع سابق، ص ص (، 2007)كورنيش، إدوارد، 3
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ة  منظ م، ويعتمد على مشاركة جماعي   ي"أسلوب حدسه أنّ ب. ويمكن تعريف هذا األسلوب الشهير أيضًا 1تطبيقه
ة أشخاص من ذوي الكفاءة من غير أن يقع أحدهم تحت ، ويستخلص المعلومات من عد  للتنب ؤ بالمستقبل

ل بينه وبين إبداء الر   يالتأثيرات الت  .2ة"ية وموضوعيّ بحر   يأتحو 

من الخطوات المعّقدة حتى ُيضمن الوصول إلى نتائج تثري عملية التخطيط،  ويخضع أسلوب دلفي لعدد  
بناء ، و أنهبش ليتم استقصاء المستقبل الممكن والمحتمل والمفض   إذ ،الدراسةتحديد الموضوع مجال وذلك ب
ومن خالل عدد من  ،اختيار مجموعة من الخبراء لإلدالء بآرائهم. و البيانات كأداة لجمع ةاستبان

جابة طلب اإلمفتوحة لمجموعة من الخبراء ويُ  ةوتبدأ جوالت أسلوب دلفي بتقديم استبان، Roundsالجوالت
جراء ثم إعادة التفكير في استجابات ،وفي الجولة الثانية يتشارك الخبراء في نتائج الجولة األولى .يهاعل هم وا 

ويلتقون في  ،ويتفاعل الخبراء مع استجاباتهم بعضهم البعض ،وفي الجولة الثالثة تتكرر العملية .التعديالت
و أرات التي يتفق عليها جميع الخبراء صو  ل إلى مجموعة من الت  صّ التو  لوجه حتى يتمّ  اً مناقشات وجه

على األقل قد اتفقوا على ما ورد من ماع أو شبه اإلج %75 بما يعني ،ذا الرأي باإلجماعهفيكون هم،غلبأ
ي االستجابات لتنظيم عملية إعداد االستبانة وتلقّ  قس  رات ورؤى في االستبيانات المختلفة ، ويتطلب وجود منتصو  

لة للربط بين اوجود قناة اتصال فع   ويتطلب أيضاً  ،عن االتصال مع الخبراء المشاركين الً و مسؤ  ويكون ،المختلفة
ات الميادين واالختصاصات التي تستخدم الدراس و أسلوب يصلح استخدامه في كل  هو، قينالمشاركين والمنس  

حصول حلول لتدعيم الخطط، والأو  ،م في طرح مجموعة من البدائلهو أسلوب يساهتنبؤاتها للمدى البعيد،و في
 اجعةى بالتغذية الر على زيادة حصيلة اآلراء والمعلومات من الخبراء في مجال تخصصاتهم من خالل ما يسمّ 

Feed Back 3مما يثري إنجاح عملية التخطيط. 

 

 

                                                           
 .72، 71مرجع سابق، ص ص (، 2010)محمود، عواطف شاكر،  1
، موقع كنانة أون الين،  النماذج -الدراسات المستقبلية: السيناريوهات  أساليبإبراهيم، محمد نصحي،  2
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 معيقات االستخدام الدقيق ألسلوب دلفي

إّن إدارة المشاريع البحثّية بأسلوب دلفي غالبًا ما تواَجه بالعقبات نظرًا لصعوبات جّمة تنتظر الباحث 
عادة جمع الخبراء، وهم في بعض األحيان من ذوي االنشغاالت  أو فريق البحث، وذلك في تكرار الخطوات، وا 

امي، ة ضّيقة. وهذا ما رآه كل من غودي والهمالكثيفة التي تسمح لهم بالمشاركة لمّرة واحدة رّبما، وبحدود زمنيّ 
بأنه لم يبَق من دلفي غير اسمه، حينما قاال: "إّن منهج دلفي هو في الظاهر إجراء بسيط، وسهل التطبيق في 
إطار استشارة الخبراء )...( فهذا المنهج يمّكن من الحصول على توافقات، فهو يتناسب إذن مع التطبيقات 

 جدر تكييفه بحسب هدف الد راسة بالن سبة لالستشراف، وبخاّصة فإّنه ليس ضرورّياً أن نحصل،القرارية، إال أنه ي
بأّي ثمن، على رأي  توافقيٍّ متوّسط، بل يجدر أن ُنبرز مجموعات كثيرة من األجوبة، وذلك عن طريق تحليل 

 نقاط تقارب متعددة.

من االستعماالت في كل  العالم، ولكن منذ أربعين سنة، موضوع أكبر عدد كان  - دلفيأسلوب إّن 
جميعها ال تحترم اإلجراء الذي وصفناه )الطريقة اإلجرائّية(، والبعض منها ليس له من دلفي سوى االسم، وهي 

 .1ليست سوى استبيانات عن طريق البريد حول مسائل استشرافية"

ل صعوبة التطبيق األمين ألسلوب دلفي دون الوفاء له، خصوصاً ف فيها الخبراء  ي البيئة التي يكونتُحو 
المعنيين متنافسون وليسوا باحثين علميين، وبالتالي فإن اتّفاقهم سيكون محفوفًا بالكثير من المحاذير المتعلقة 
باإلفصاح عن النوايا الحقيقية للخبير، وما تريد مؤسسته أن تتجه إليه خصوصًا في المستقبل القصير المدى 

 ،ح بالمخططات قد يعّرض المؤسسة لخسارة عنصر المفاجأة والمبادرة في عالم المنافسةوالمتوسط المدى، فالبو 
 فيكون اجتماع الخبراء هنا غير محمود.

كما أّن اعتماد بعض الخبراء من ذوي المناصب العليا في مؤسساتهم، يجعل من الصعوبة تنسيق 
عادتهم إلى طاولة الن حص قاش المرة تلو األخرى، والطلب منهم التفر غ لفاالجتماع فيما بينهم، وتوحيد الموعد، وا 

 النتائج وتعديلها مجددًا.

فيمكن للباحث هنا المزاوجة بين أكثر من أسلوب من أساليب الدراسات االستشرافية، األخذ الجزئي من 
احث المعتمد على معالجة الب Force Analysis Forecastingأسلوب دلفي، مع التنّبؤ بأسلوب تحليل القوى 

                                                           
 .88غودي، ميشال، الهمامي، قيس، مرجع سابق، ص 1
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للقوى )أفراد، أحداث، طبقات اجتماعية...الخ( المختلفة التي تؤّثر في الحاضر، والتي يرى الباحث امتداد أثرها 
 .1في تكوين صورة مستقبلية

إّن األخذ الجزئي بأسلوب دلفي، الوارد في الفقرة السابقة، هو ما قام به الباحث من أجل تعزيز دراسته، 
لمقابالت غير المقننة التي دعا فيها المستطلعة آرائهم، والذي وافقوا على إجراء وذلك من خالل االستبيان، وا

المقابالت، إلى القراءة الوافية للحاضر، ومن خاللها استشراف المستقبل بالنسبة للصحافة اليومية البحرينية 
 المطبوعة.
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 المبحث الثاني

 الصحافة في البحرين: من األسبوعية إلى اليومية

 

وء حافة إلى ما قبل نشعالقة البحرين بالصّ  باحثون، مثل هالل الشايجي ومنصور سرحان، رجع يُ 
حف ين مع الص  فين من البحر اب واألدباء والمثق  واصل ما بين الكت  حافة في هذا البلد، وذلك عبر الت  صناعة الصّ 

ومنهم ،ة والعراق، بالكتابة والتعليق في بعض إصداراتهاة كمصر وسوريّ ول العربيّ ادرة في الد  ت الص  والمجال  
 ارخ، وناصرمن عبداهلل الش   (، وكذلك راسل هذه المجلة كلٌّ 1899ف" )قتطَ ة "المُ في مجل   ،فر  ش  يخ حسين م  الش  

ة عربيّ  ما يأتي من صحف  ، وكذلك تلّقف القارئ البحريني 1ين مجلة "المنار"بعض البحريني   بَ كاتَ  كماخيري، 
ن   قاًل عن وذكر الشايجي، ن المواصالت في تلك الفترة.النقل و رة بسبب طبيعة متأخ   تصل البالد كانت وا 

مخطوطة للمؤرخ البحريني مبارك الخاطر أن "أّول وجود للصحافة )في البحرين( أتى عن طريق القراءة ابتداء 
حف لشيخ مقبل الذكير، بمكاتبة بعض الصحينما اتفق الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة، مع ا 1895من عام 

 2مثل المقتطف والهالل واستيرادها إلى البحرين"

ة ت العربيّ حف والمجال  مشتركًا في الكثير من الص   ،د آل خليفةيخ إبراهيم بن محمّ وكان األديب الش  
ستورد في نهايات كانت ت رةبعض المكتبات المبك   والتي كانت تصله ويتيحها للقراءة لمن يقصد مجلسه، كما أن  

س عبدالرحمن أس   وقد. 3ثقى"، و"الهالل"، و"المنار"روة والوُ قتطف"، و"العُ القرن التاسع عشر مجالت من مثل: المُ 
 اء"ارتفع الطلب عليها من الكثير من القر  إذ م 1895ة في ت العربي  حف والمجال  لجلب الص   كير وكالةً ل الذ  ب  ق  م  

                                                           
وزارة اإلعالم، ص  :، البحرين(2005-1939الصحافة في البحرين: رصد الصحف المتوقفة والجارية )(، 2006سرحان، منصور، ) 1

 .31 – 26ص 
، ص الخليج، البحرين: مطبوعات بانوراما الّصحافة في الكويت والبحرين منذ نشأتها حتى عهد االستقالل(، 1989الشايجي، هالل )2

72. 

 .26، ص مرجع سابق(، 2006سرحان، منصور، ) 3
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، ، حّفزت على فتح وكالة لهذا الغرض1مة في البحرين آنذاك"خبة قارئة ومتعل  يعني وجود نُ ذلك الوقت، وذاك 
ن كانت األّمية منتشرة، يعني  حفوكالة للص إال أن فتح وكالة حيث لم يبدأ التعليم النظامي في البحرين، وا 

غر حجمها  .وجود سوق على ص 

حافة في البحرين  بداية الص 

ة ، وكانت ترنو أن تكون صحيفة يوميّ 1939 العام بحرينية )البحرين( فيصدرت أّول صحيفة في 
حتى  -، ولكنها 2"أسبوع تصدر مؤّقتًا كل   ،ة جامعةة علميّ ة أدبيّ ة سياسيّ كر في تعريفها "جريدة يوميّ بحسب ما ذُ 

ة، وكذلك ما تبعها من صحف صدرت في خمسينات القرن بقيت أسبوعيّ  -19443توّقفت في يونيو 
 .هيناتوست  العشرين

ة واحدة لم تعّمر طوياًل ، كانت هناك صحيفة يوميّ 1971أغسطس  14ت البحرين في عندما استقلّ و 
 ةيوميّ  صحيفة وكانت، 1970في أبريل  فتوتوقّ  ، 1969في نوفمبر وهي "أضواء الخليج"، التي صدرت

 في البحرين، ةصحيفة يوميّ  إلصدار محاولة لأو   وهي محمودالمردي، تحريرها ورئيس لصاحبها جامعة، ةسياسيّ 
 .4في األسبوع أيام خمسة وقد صدرت

 

 

 

                                                           
حرين: وزارة ، البعبداهلل الزائد: الشموع تضي (، عبداهلل الزائد رائدًا للصحافة والمقال الصحفي، البّسام، خالد، 2006الرميحي، محمد ) 1

 .30اإلعالم، ص 
 .45ص  ،، مرجع سابق(2006) سرحان، منصور2
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، و"صدى 1، و"األضواء"ة"ة: "النجمة األسبوعيّ ثالث صحف أسبوعيّ  كانت تصدر وفي المقابل،
 . وعدد من المجالت األسبوعية التي توقفت في مراحل مختلفة.2األسبوع"

احد  منها حاجتها في كّل و  كبرى، أثبتت ومفصلّية بأربعة تحديات مصيرّيةمّرت البحرين وفي هذه الفترة، 
للجمهور، وتنويع وسائل االتصال به، فلم تكن البحرين حينها قد  الر سمّية نظرالشرح وجهة إعالم قوي لإلى

القضايا  عللتعاطي مة غير كافية ت األسبوعيّ حف والمجاّل أنشأت جهاز التلفزيون الوطني، بينما كانت الص  
 ة، في الوقت الذي كانت فيه البحرين تواجه قضيّ يومّية أو صحف   المهّمة التي كانت في حاجة إلى صحيفة

على  ،اتيتباعًا. وكانت هذه التحد   األخبار التي كانت تستجدّ حيث كانت األحداث تتسارع وتتداخل،و وجود، 
 هي: ،التوالي الزمني

يها طلق علسع، والتي أُ محاوالت قامت بها هذه اإلمارات الت   ساعي الخليجي:مباحثات االتحاد الت   (1
، أي 1968ة من احل المتصالح" لالتحاد في دولة واحدة، وهي مباحثات استغرقت المد  الس  إمارات "

، عندما أدركت اإلمارات 1971ى العام ويس، وحتّ تها االنسحاب من شرق الس  منذ إعالن بريطانيا ني  
، 1971أغسطس  14حد في دولة واحدة، فأعلنت البحرين استقاللها في ل ألن تت  سع أن ال سبيالتّ 

يرة، جارقة، وأم القيوين، والفُ بع )أبوظبي، ودبي، والش  رت اإلمارات الس  ، وقر  1971سبتمبر  3وقطر في 
مام تجمان، ورأس الخيمة(، االنضواء تحت علم واحد. وكانت هذه المفاوضات قد أخذت حّيزًا من اهوعَ 

                                                           
انًا، وكانت تنشر األخبار الرسمّية واألهلّية العام ة وليست أخبار  وز عهاوت البحرين المحدودة )بابكو(، نفط شركة هاصدر ت أسبوعّية صحيفة مج 

 .2011يناير  19 النجمةاألسبوعية(، فيالسابق ) باالسم عادت ثم اإلخبارية"، بابكو باسم "نشرة أسبوعّية نشرة الشركة وحسب، وحل ت محّلها

محمود تحريرها رئيس صاحبهاو جامعة، سياسّية أسبوعّية ، وهي صحيفة 1993يوليو 31في  وتوق فت  1965سبتمبر  9في صدرت 
، 1979المردي في أبريل  وفاة بعد تحريرها رئاسة الشيراوي قاسم محمد تسل م والعربّية، القضايا المحلّية والخليجّية بمعالجة اهتم ت المردي،
 .65 - 63، ص ص (2006) سرحان، منصور، مرجع سابق انظر:

ر،اعلي سيّ  تحريرها ورئيس أسبوعّية لصاحبها كصحيفة البداية في ، صدرت2000العام  ، وتوّقفت1969سبتمبر   30في صدرت 
 ،سرحان، منصور)، وأعادت إصدارها أسبوعيًا لفترة قصيرة، 2000مؤسسة "األيام" في العام  امتيازها اشترتو مجّلة.  إلى سنتين بعد وتحّولت

 .2004في العام ، ولكن ما لبثت أن توقفت عن الصدور تمامًا (السابق نفسه
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تي اعترضت ة الة والخارجيّ الكثير من التحد يات الداخليّ  صاحبتهاالجماهير في اإلقليم بشكل واسع، 
 .1قيام هذا االتحاد

، رق السويس()ش ن المنطقةاالنسحابمتها إعالن بريطانيا عن ني  ى د  أ االستفتا  على استقالل البحرين: (2
نذ ومنها البحرين م ،وما يعنيه هذا من انتهاء معاهدات الحماية التي ارتبطت بها مشيخات المنطقة

 اد اآلمال اإليرانية في القيام بدور أكبر من مجرد "شرطي المنطقة"، فأعادت رسميًّ إلى تجد   ؛18802
يران على تقديم ، فاتفقت ب1969من  اً رين لها مع الرحيل البريطاني بدءالبح المطالبة بضم   ريطانيا وا 

ى كان يريد االستقالل أم االنضمام إل شعب البحرين إن   ستطالع رأيطلب مشترك إلى األمم المتحدة با
لمتحدة طاف فريق األمم افب عليه تشكيل بعثة من األمم المتحدة لهذا الغرض. إيران؛ األمر الذي ترت  

األندية، والتجمعات المختلفة، لمعرفة توجهاتهم ما إذا في مناطق البحرين، والتقى عددًا من أعضاء 
لون االستقالل أم االنضمام إلى إيران.  كانوا يفض 

الغالبية  ن "إن  ، والمتضم  1970إبريل  30مت بعثة األمم المتحدة تقريرها النهائي في قد  
ربية ذات ريد إقامة دولة عد وتتؤي   ،بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم ودياناتهم ،الساحقة لسكان البحرين

، ةاألمل في أن تنقشع سحابة المطالبة اإليرانية بصورة نهائيّ  - في غير لبس - ة، وتعلنسيادة مستقلّ 
أكيد أنه متى ما ُسّوي أمر هذه المطالبة كان ذلك أدعى لقيام عالقات أوثق مع سائر دول الخليج مع الت  

صحف يومّية لشرح وجهة النظر الرسمّية من االّدعاءات . ولم تكن للبحرين آنذاك 3"بما فيها إيران
 ة كهذه.اإليرانية ومطالباتها، وتكوين رأي عام جامع في قضية مصيريّ 

الذي تمت ع  السياسي على الر غم من الوعي: 1973 – 1972المجلس التأسيسي ووضع الدستور  (3
به شعب البحرين في الفترة التي سبقت االستقالل؛ إاّل أن الحاجة ظّلت ملّحة لبث  رسائل إعالمّية 

كانت بحاجة ، و بالنسبة لها وبقو ة، إذ أن  البحرين كانت ُمقبلة على جملة  من الت جارب غير المسبوقة

                                                           
( 1973للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الرّيس، رياض نجيب .)لخليج العربي صراع الواحات والنفط: دهموم ا

: طموحات الوحدة 1971 – 1968وثائق الخليج العربي (. 1987. بيروت: دار النهار. والرّيس، رياض نجيب )1971و 1968بين 
 بيروت: دار رياض الريس. ودهموم االستقالل.

 .168امعة البحرين، ص ، البحرين، ج(2002-1500تاريخ البحرين الحديث )(، 2009عبداهلل، محمد أحمد، زين العابدين، بشير، ) 2
يران: استنشاق التوتر. 2014الشهابي، غسان )3 . متاح على: مركز الجزيرة للدراسات(. المسافة بين البحرين وا 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/08/20148269273403263.html 2017مايو  14، آخر تاريخ للزيارة. 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/08/20148269273403263.html
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يسّي" انتخاب "مجلس تأس ا، ومنهوضاع الجديدةلألألن يكون الجمهورعلى سوي ة من المفاهيم األساسّية 
ق االنتخاب العام عب بطريثنين وعشرين عضوًا ينتخبهم الش  اف من وضع دستور للبالد، ويتأل  مهم ته، "

نون بمرسوم، ويكون الوزراء أعضاء في عي  ري المباشر، ومن عدد ال يزيد عن عشرة أعضاء يُ الس  
 .1"المجلس بحكم مناصبهم

كانت تجربة المجلس الوطني )البرلمان(، أيضًا، تجربة جديدة : 1975 – 1973الوطني المجلس  (4
 ، وكانت على غناها تغمض على الناس في التباس ما بين أدوار النواب. وقدعلى المجتمع البحريني

تعّذر تعاون الحكومة مع المجلس، وتم  حل  المجلس في صيف  ين، حفقط شهراً  18 التجربة استمر ت
1975 . 

يومي ة يتزّود الجمهور بالمعلومات من خاللها،  ة )أو صحف(أك د أهمي ة أن تكون هناك صحيفكّل ما تقد م 
ويعرف المستجد ات لتكون إضافة إلى اإلذاعة، في الوقت الذي لم يظهر فيه تلفزيون البحرين بعد، إذ كان 

نشاء تل1973عام الانطالق أول بث تلفزيوني في " ، وتدشين وكالة أنباء 1975عام الفزيون البحرين في ، وا 
 .2"1976عام الالبحرين تحت مسمى "وكالة أنباء الخليج" في 

 لة في البحرين، وهي "أخبار الخليج"، وذلك في األو  كل ما تقّدم مّهد الطريق أمام صدور أّول صحيفة يوميّ 
ألفًا آنذاك،  283.4الذي بلغ قرابة ، مستفيدة من نسبة التعليم المتعالية محليًا، وعدد الس كان 1976من فبراير 

زت القدرة الش  3%73.5ألفًا، بما نسبته  208.3شّكل المواطنون منهم  ة لدى األفراد بعدارتفاع رائيّ ــ، فيما تعز 
فرة ـ، وزيادة الحركة التجارية تبعًا لذلك، وهو ما ُعرفبـ "الط  1973سعر برميل النفط إثر حرب أكتوبر من العام 

 1970، فارتفع سعر برميل النفط من دوالرين في 1979-1973والتي استمر ت للفترة ما بين العامين  النفطية"،

                                                           
، متاح على مجلس النوابالموقع اإللكتروني الرسمي،  1

http://www.nuwab.bh/Democracy/Pages/CouncilsHistory.aspx 
Local-on-Bahrain/Pages/Brief-in-http://www.mia.gov.bh/ar/Media-موقع وزارة شؤون اإلعالم، متاح على  2

Outlets.aspx-Media 2017يونيو  19، آخر زيارة للموقع. 
، المصدر: الجهاز 1981، والعام 1971منهم في الفترة الفاصلة بين تعداد العام تم احتساب متوسط عدد السكان، وعدد المواطنين  3

المركزي للمعلومات 
tical%20Abstract/ABS2008/Ch2/1.pdfhttp://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/Statis آخر زيارة ،

 .2017يونيو  20للموقع 

http://www.mia.gov.bh/ar/Media-in-Bahrain/Pages/Brief-on-Local-Media-Outlets.aspx
http://www.mia.gov.bh/ar/Media-in-Bahrain/Pages/Brief-on-Local-Media-Outlets.aspx
http://www.mia.gov.bh/ar/Media-in-Bahrain/Pages/Brief-on-Local-Media-Outlets.aspx
http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/Statistical%20Abstract/ABS2008/Ch2/1.pdf
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(، وما رافقها من هجرة 1990 – 1975، مع اندالع الحرب األهلية اللبنانية )19741دوالر في  10.41إلى 
المنامة بحثًا عن  منها إلى كبير   ل عدد  قـتـخذ من بيروت مقر لها، لينت ـ المصارف العالمية واإلقليمية التي كانت ت

ع بقدر ــتمت  يب، و راعات والحرو ــعن الص   بة، وبلد بعيد  مة ومدر  ــرة، وقوى عاملة متعل  بيئة مصرفية تشريعية متطو  
 ية. ر  ـسامح والحمن الت  

-1980استمرت ثماني سنوات ) الحرب العراقية اإليرانية )حرب الخليج األولى(، والتيما انتهتوبعد
وقد تقدم  ة،ة إضافيّ وبدأت تظهر الحاجة إلى صدور صحيفة يوميّ  هانبدأت المنطقة تتعافى من آثار (؛1988

 يفة األولى األمّ حة ثانية، لتكون رافدًا آخر لآلراء، ومنافسة للص  تأسيس صحيفة يوميّ ــين بطلب حافي  بعض الص  
في الوقت الذي  ، فصدرت الصحيفة اليومية العربية الثانية في البحرينعاماً  13التي مضى على إنشائها 

، مؤذنًا بعالم 1989نوفمبر  9رات جذرّية على المستوى العالمي، إذ انهار جدار برلين في بدأت فيه مالمح تغيّ 
تحاد السوفيتي لال جديد يتشّكل من بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بانتهاء الحرب الباردة، والتنّحي المؤّقت

 .1991دولة في ديسمبر  15ياسي العام، ثم تفككه إلى من المشهد الس  

 الرّادهنالوضع حافية و فرة الصّ الط  

جاءت "الطفرة النفطية الثالثة"، التي انعكست على قيمة صادرات النفط والغاز المسال، وأّدت إلى زيادة 
، 20072و 2002ضعفًا في الفترة ما بين العامين  3.5حوالي صادرات البلدان الستة في مجلس التعاون إلى 

مد بن عيسى ح األميرمتواكبة مع انفتاح سياسي في البحرين، بدأت مالمحه تتبّدى مع استالم حاكم البحرين 
ثر تصويت كبير من قبل شعب البحرين بالموافقة على ما جاء 1999مارس  6آل خليفة، مقاليد الحكم في  . وا 

؛ %98.4 ، بلغت نسبته2001فبراير  15و 14العمل الوطني" الذي طرحه األمير، وذلك يومي في "ميثاق 
جراءات محاكم أمن الدولة،  ك وذلات سع نطاق حرية الرأي، وخصوصًا بعد خطوات إلغاء قانون أمن الدولة، وا 

وجيزة لم  ترةة في فاصطلح على تسميته "المشروع اإلصالحي"، ما أسهم في نشوء خمس صحف يوميّ  في ما
                                                           

العدد  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون(. تأثير الطفرة النفطية الثالثة في السياسات النفطية لدول مجموعة األوبك، 2012محمد، خميس )1
 .302، ص 6
 ا رأس تحريرها نبيل يعقوب الحمر.كم ، ورأس مجلس إدارتها1989مارس  7صحيفة "األيام" صدرت في 
الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمة المالية العالمية: حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، (: 2010)الكواري، علي خليفة،  2

 .75 - 54ص ص ، 371، العدد مجلة المستقبل العربي
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، مدفوعة بانتعاش االقتصاد، حف إسبوعيةإضافة إلى ثالث صُ  (2008إلى  2002سنوات )من  تجاوز ستّ 
ر في والنشاط الكبي ،ألعماللالحاصل والمرتقب  نتعاشالاء امن أرباح جرّ هذه الّصحف وما يمكن أن تحققه 

بدأته  الذي ،حف المطبوعة على اإلنترنتالص  ، على الرغم من تزايد حضور مواقع والعمران قطاع اإلنشاءات
. وكان ذلك 1996صحيفة "األيام" مبكرًا محليًا وعربيًا، إذ بدأت ترفع الصحيفة الورقية على اإلنترنت منذ 

الوقت الذي شهد تطو ر تقنيات التفاعل بين القارئ والموقع اإللكتروني للصحيفة، وكذلك انتشار المواقع اإلخبارية 
عن الصحف  ةبدائل شعبيّ  –إلى حّد كبير  –وغير الرسمية، والتي كانت تعتبر غير الرسمية منها الرسمية 

ن تمّيز بعضها بالجرأة النسبيّ  –التي   ة ومحافظة.ظّلت رسميّ  – أنها ة أكثر من ذي قبل، إالّ وا 

للتغطيات  قبلبع تتنافس فيما بينها، بفرد مساحات أكبر من ذي ة المحلّية الس  حف اليوميّ أخذت الصّ 
ة التعبير التي اّتسع مداها منذ بدايات القرن الحالي، فارتفع عدد صفحات الشؤون ة بفضل حريّ والقضايا المحليّ 

عشر و التي لم تكن تتجاوز الثالث أو األربع صفحات قبل "المشروع اإلصالحي"، لتراوح ما بين ثماني  ،ةالمحليّ 
المجالس ف من غرفتي النّواب والشورى، و العمل بالمجلس التشريعي المؤلّ  أعيد، خصوصاً بعد أن مياً صفحات يو 

 .وحضورها ، إضافة إلى الجمعيات السياسية التي يتفاوت نشاطهاالبلدية التابعة للمحافظات

 Pan Arabهات كبريات الصحف العربية حف جذب اإلعالنات التجارية، ومجاراة توجّ حاولت الص  
Newspapers أن االقتصادي. فبعد أن كان "االقتصاد" صفحة واحدة أو فحات أكثر للش  بتخصيص ص

ًا من أربع صفحات، ًا أسبوعيّ ملحقًا اقتصاديّ  1993"األيام" في  صحيفة ن في الصحيفة؛ أصدرتيصفحت
يطانية يفة البر لون البرتقالي الداكن تأّسيًا بالصحوانتهجت نهج صحيفة "الحياة" اللندنية، بأن جعلت صفحاته بالّ 

ات، وتبعتها منفصل من ثماني صفحيومي اقتصاديٍّ  االقتصادية اليومية فايننشال تايمز، ثم قامت بإصدار ملحق  
من ثماني  ف"األيام" أيضًا بإصدار الملحق الرياضي المؤل  صحيفة حف التي ظهرت الحقًا. كما بدأت بقية الصّ 

فة حف القديمة منها والجديدة، وصار لكل صحين الص  للمنافسة الشديدة التي قامت بي تبعاً  2003صفحات في 
اء جذب القرّ  علىقائم  نافس بعد ذلك )فيما عدا "الميثاق"( جسم رئيس، وملحقان: اقتصادي ورياضي. فكان الت  

                                                           
  وتوقفت عن الصدور رسميًا في 2003، و"الميثاق" في 2017، وأوقفت عن الصدور في يونيو 2002سبتمبر  7صدرت "الوسط" في ،

 . 2008أكتوبر  15، و"البالد" في 2010مايو  3، وتوقفت في 2006فبراير  21، و"الوقت" في 2005ديسمبر  10، و"الوطن" في 2010
 2015في (، وتوقفت 2008(، وصحيفة "أسواق" )2008:"الّنبأ" )يونيو ت تاليًا، وصحيفة(، وتوقف2003" )صحيفة "العهد. 
 2002أعيد العمل باالنتخابات للمجلس النيابي والمجالس البلدية في. 
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، وأسعار االشتراكات السنوية المخّفضة، عدد الصفحات والمالحق :على أكثر من صعيد، ومن ضمن األصعدة
 .االشتراكات، والحمالت الكبيرة التي كانت توزع معها جوائز قّيمةوصناديق 

 ة اليومية بإيقاف إصدار "الملحق االقتصادي" اليومي تباعاً ، بدأت الص حف البحرينيّ 2009في العام ولكن 
، وعادت الصفحات االقتصادية إلى داخل جسم الصحيفة بواقع صفحتين إلى أربع صفحات، ومن دون اتّفاق

من دون مردود إعالني ألّن المعلن )االقتصادي( يفّضل نشر إعالنه في الّصحيفة  لكلفة إصدار الملحق نظراً 
 .الرئيسية وليس في مالحقها

 ة على إيقاف "الملحق الرياضي" اليوميّ حف الخمس اليوميّ من الص   فقت أربع  ، اتّ 2016وفي مطلع العام 
للصحيفة، وصارت صفحاته من  م الر ئيسة على الجسافيّ صفحة إض 12و 8الذي تراوح عدد صفحاته ما بين 

 حيفة نفسها. ثالث إلى أربع صفحات داخل الصّ 

خذت بعض التدابير خالل السنوات ، قد اتّ 2002وكانت بعض الص حف، وخصوصاً التي صدرت بعد العام 
مات تقليص الخدصات، و األولى من صدورها، بتسريح عدد من عامليها، وعلى جميع المستويات والتخص  

ي حف عنها، وذلك في محاولة لضبط اإلنفاق فاإلخبارية، واالكتفاء باألساسي من الخدمات التي ال غنى للص  
 أسيس.دراسات الجدوى قبيل الت   لها ه ليس كما صّورتهمقابل الدخل الذي بدا أنّ 

ية المطبوعة من سبع حف البحرينية اليوم، تراجع عدد الص  2017وحتى يونيو  2010وفي الفترة من 
حف، وكان العامل المادي أساس توق ف اثنتين من هذه الص حف، وهو نفسه العامل ة إلى أربع صُ ف يوميّ حُ صُ 

لها إلى نسخ  ما تحو  الذي كان ذريعة الكثير من الص حف اإلقليمية والعربية والعالمية إلى التوق ف إما نهائيًا، وا 
 إلكترونية.
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 الثالثالمبحث 

 بين الصحافة اليومية المطبوعة واإلعالم اإللكتروني التنافس

 

الوسائل  ن  إذ التي سبقتها، إ اإلعالمية للوسائلمتواصالً ياً طرح وسائل إعالمية جديدة، تحد  توالي يشكل 
نب من الزمن، حيث ينجذب إليها جالفترة  هومركز اجتذابالجمهور  ل إلى محّط اهتمامتتحوّ  ال بد وأن   ،الجديدة

من الجمهور بدافع الفضول، وخصوصًا الشباب منهم، بينما يبقى األكبر سنًا متمسكين بما اعتادوا عليه. وفي 
كفيلة ألن تبقى ال الطرقعلى إيجاد  ونعملفيبالتهديد،  اإلعالميةاألقدم الوسائل القائمون على شعرهذا التغّير،ي

أقدامها في السوق، وذلك عن عدة طرق، منها: تحسين المنتج من الداخل، بحيث  يتلتثب في حّيز المنافسة
يلة في الحاجة للوسيلة السابقة ألن الوسـيكون مغايرًا وال يمكن إيجاده في الوسائل األحدث، وبالتالي ال تنت

خفض غيير الشكل، و الالحقة ال تقّدم خدمة مشابهة. والعمل على إيجاد منافذ جديدة للوصول إلى الجمهور. وت
عادة الهيكلةالسعر القوى العاملة داخلها خصوصًا بإنهاء عمل الصحافيين ذوي الخبرة الذين تضخّمت  ، وا 

أو الذين تّم اجتذابهم بالّترغيب أثناء قيام الصحف وحاجتها إلى األسماء المعروفة من  ،رواتبهم مع السنوات
 راء،من قبل الق اإلهماللمعالجات الالزمة للنجاة من شبح من اإضافة إلى عدد الصحافيين والكتاب وغيرهم،

 واالنزواء، ومن ثم اإلفالس والخروج تمامًا من السباق.

ي اإلذاعة والتلفزويون، وفالصحافة و هذه المنافسة احتدمت في الماضي بين الصحافة واإلذاعة، ثم 
كانت الوسائل و  ا، ونافس الفيديو ما تقدم،أيضًا نافس التلفزيون السينم ،المسافات الفاصلة بين هذه الوسائل
عادة كسب الثقة مجددًا، وتستمر. ئاألقدم تتماسك، وتحاول تطوير أدا  ها شكاًل ومضمونًا، وا 

حافة محط  منافسة  وتهديد  دائمي ن من ق َبل الوسائل األحدث، فقد قال تيد تيرنير بقيت الص  و 
Ted Turner (1938 -  مالك شبكة ،)...CNN أمام المؤتمر السنوي التحاد ناشري 1981، في العام ،

إن  وسيلته )الكيبل التلفزيوني(  American Newspaper Publishers Associateالصحف األميركية 
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أفضل من الصحافة المطبوعة وأكثر انتشارًا. منتقدًا صناعة الصحافة، ومت ه مًا إّياها بإفساد البيئة من خالل 
حافة، كحبر  وورق ، باتت معدودة القطع المستمرّ   .1لألشجار في سبيل إصدار صحفهم، وملم حاً إلى أن  أي ام الص 

 - تعددةم بما حملته من تطبيقات - ن هاإوكان ظهور اإلنترنت حدثًا غير عاديٍّ بكل  المقاييس، إذ 
، فصار بإمكان الفرد، عن اخلهات جميع هذه الوسائل دوَ ، ألنها حَ من وسائل إعالمية هااما عد كل   نافست

طريق اإلنترنت، القراءة، واالستماع إلى المحطات، ومشاهدة التلفزيون، والفيديوهات، واألفالم السينمائية، 
 والتشارك مع اآلخرين، وصنع مادته اإلعالمية الخاصة، وبّثها، والتواصل مع العالم...الخ.

ت صحيفة كانظهور النسخ اإللكترونية من الصحف، و وكانت أولى التأثيرات على الصحافة المطبوعة، 
مام أ، فاتحة الباب 1990عام الذ انطلقت في إلكترونية في العالم، إل صحيفة وّ أالسويدية  "هيلزنبورج دجبالد"

 شكل واسع. ب نحاء العالمألكترونية في ميركية وبريطانية تلتها، ثم انتشرت الصحف اإلألكترونية إصحف 

سخة مطبوعة تصدر ن لكترونيةإل صحيفة وّ "أوسطالشرق األ"كانت صحيفة  ،العربيوعلى الصعيد 
، وهو العام نفسه الذي رفعت صحيفة 19962اللبنانية في  "هارالنّ "، تلتها صحيفة 1995عام إلكترونية وذلكفي ال

 "األيام" البحرينية نسختها على اإلنترنت.

مؤتمر  فيشر العالمية في سان فرانسيسكو ور الن  من ممثلي كبريات دُ  700، اجتمع 1996في العام 
ة أصبحت تشعرهم باألرق، أال وهي: مستقبل الصحافة المطبوعة في ظل التطورات ليناقشوا نقطة هام  

 Richard"، وفيه قال ريتشارد ديفيد 96طلق عليه "مؤتمر الصحافة المتفاعلة التكنولوجية الراهنة، وأُ 
David(1942 - )... ة رئيس شركInfiNet ّأو ستواجه في  ،واجهت شر أن  ور الن  ه سبق لدُ : "ال أعتقد أن
واجهت، أو  لها أن   ه سبقفرصًا للر بح كهذه التي أمامنا اليوم، وفي نفس الوقت، فإنني ال أعتقد بأنّ  ،المستقبل

معرفة عميقة جدًا، . وهو ما ينم  عن 3ستواجه في المستقبل، خطرًا يهد د وجودها كهذا الذي تواجهه اليوم"
نها بالخيار: إّما إسات الصحافية، إذ واستشراف واضح المعالم لما يمكن أن يكون عليه المستقبل بالنسبة للمؤس  

                                                           
 .13مرجع سابق، ص  (2002) كاتب، سعود صالح، 1
ديسمبر  27، "القبس" الكويتيةصحيفة مركز المعلومات، شمس الصحافة الورقية تميل إلى الغروب،  2

2016.http://alqabas.com/338620/ 
 .13مرجع سابق، ص  (،2002)كاتب، سعود صالح،3
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ّما أن تركب موجة االستفادة الكبرى من المتغي   أن تكون تحت أمواج المد   تتوالى لتي رات االعالي )تسونامي(، وا 
وجه اإلعالم إلى غير عودة. فلقد واصلت الص حف أداء الد ور نفسه الذي أّدته في التأثير على الرأي  وتغّير

العام، ولكن يبدو أنه ازداد أهم ية في السنوات األخيرة وذلك لما شهده مجال الصحافة من تحوالت مهّمة مرتبطة 
حافيين نحو الش بكات، ببالنمو  التكنولوجي، وتطّور ممارسة المهنة، وهجرة ال رجع ما في ة فيها للص حف والص 

 1ذلك شبكة اإلنترنت، وشبكة الهاتف المحمول التي تمّثل عصب ما أصبح ُيعرف باإلعالم الجديد.

سيناريوهات ثالثة في ظل هذا التنافس الشديد، موّزعة ونيرسمبعض الباحثين يذكر رضا أمين أن و 
 على: 

حافة ة للصّ بَ لَ مسايرة الصحافة المطبوعة للصحافة اإللكترونية، بحيث تكون فيه الغَ  السيناريو األّول:
يفة حالمطبوعة، وخصوصًا في بعض الدول التي تنتشر فيها األم ية الّرقمية، والفقر، بحيث يكون شراء الصّ 

 المطبوعة أسهل وأرخص ثمنًا.

حيفتان معًا )المطبو  السيناريو الثاني: ثانية عة واإللكترونية(، مع استفادة األولى من الأن تتماشى الص 
يناريو في ع الباحثون انتشار هذا السفي التحرير، والتوزيع، واالنتشار، واالتصال بالمعلومات، وغيرها، ويتوقّ 

 ول اآلخذة في النمو وتضييق الفجوة التكنولوجية والّرقمية مع الدول المتقّدمة.الد  

ع الصحافة المطبوعة بشكل كبير، ويزداد االعتماد على الصحافة أن تتراج السيناريو الثالث:
 2ى أنواعها في تلك الدول.اإللكترونية، نظرًا النتشار التكنولوجيا بشتّ 

في األسواق  هناك الكثير من المتناقضات سليم بهذه السيناريوهات األولّية، ألن  عوبة الت  إاّل أنه من الص  
ّح أن  هناك ارتفاعًا في توزيع الصحافة المطبوعة في الهند، وقد ُيعزى هذا إلى إن  صَ أن. فة في هذا الش  العالميّ 
ية؛ فإن  ة أجدى وأقرب للمستهلك من األجهزة اإللكترونحيفة الورقيّ القّوة الشرائية التي تجعل اقتناء الصّ ضعف 

حف في العالم ما مجموعه يابانية، إذ توّزع أكبر عشر ص ،خمسًا من أكبر صحف العالم من حيث التوزيع

                                                           
 .97وكالة األنباء القطرية، مرجع سابق، ص  1
 .132و 131، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ص الّصحافة اإللكترونية(، 2007أمين، رضا عبدالواجد. ) 2
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، مع ما لليابان من تقّدم على 1%74.44مليون نسخة يومًا، تشكل الصحف اليابانية منها ما نسبته  34.61
عيد التكنولوجي، ومايتمّتع به شعبها من قّوة شرائية كبيرة.  الص 

واج األكبر؛ فإن  ومع تشت   حف ع الص  أرقام توزي ت اإلعالن في بحثه عن الوسيلة التي تحقق له الر 
، استطاع الجمهور أن يوّلد أرباحًا 2013منذ العام ل الفارق في هذه الصناعة. فًا، باتت تشك  المطبوعة عالميّ 

 لبضعستمر فإّن هذا االتجاه سي ،قديرات، وبحسب الت  التجارية للناشرين أعلى من تلك التي تحققها اإلعالنات
 153بنحو  عوائد تقّدرحف ووسائل اإلعالم اإلخبارية العالمية قت الص  ، حق  2016مقبلة. ففي العام نوات س

يرادات اإلعالنات. وجاءت  داول حف المطبوعة والت  مليار دوالر من الص   86مليار دوالر أميركي من التوزيع وا 
 .مليار دوالر من اإلعالنات 68قمي، في حين جاء الر  

ذ يشهد    أّنه لعالم؛إالّ اأجزاء كثيرة من ، بل وفي ةول الغربيّ في الد   تراجعاً حف المطبوعة توزيع الص  وا 
نوات حف المطبوعة في الس  كما نما توزيع الص   .2016على األقل في العام الماضي  %5نما عالميًا بنسبة 

 ةمليون نسخة(، وُترجع منظم 757مليون نسخة إلى  614.5)من  %21( بنسبة 2012الخمس الماضية )منذ 
حف المطبوعة في الهند وعدد من الدول الطلب على الص   ارتفاعهذا التزايد إلى  WAN-IFRAإيفرا -انو 

حف المطبوعة. وتبدو مليار شخص حول العالم يقرأون الص   2.7هناك  مة أن  اآلسيوية األخرى. وتّقدر المنظ  
حف وزيع الص  تًافي نمو   تسّجل ذّصحف، إتراجع المطبوع من ال قاّرة آسيا، االستثناء الوحيد عالميًا في مسألة

 المطبوعة.

 

 

 

 

                                                           
1 World Press Trends 2017: Facts and Figures, Global newspaper industry revenues, 
http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2017-facts-and-figures, last visit May, 11, 2018. 
 

http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2017-facts-and-figures
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 (5جدول رقم )

 20161و 2012حف المطبوعة في العالم ما بين العامين توزيع الص  

توزيع الصحف  المناطق
 المطبوعة في سنة

توزيع الصحف 
 سنوات 5المطبوعة في 

 %20.50- %5.80- أوروبا

 %40.10 %8.80 آسيا

 %11.60- %2.40- أميركا الشمالية

 %0.40- -- أفريقيا والشرق األوسط

 %12.10- %8.40- أميركا الالتينية

 %30.70- %7.70-  أوقيانوسياأستراليا و 

  

إذن، ما الذي يدفع األسواق األوروبية واألميركية في األساس، ومن بعدها العالمية إلى االنكماش من ناحية 
 الصحافة المطبوعة؟

 اإللكتروني للصحافة اليومية المطبوعة عالمياً منافسة اإلعالم 

أحدثت اإلنترنت، خالل العقدين الماضيين، تغييرات كبيرة وعميقة ومتناقضة في المشهد اإلعالمي 
اإلنترنت  تحترات الكبيرة التي فالعالمي، وباتت الوسائل اإلعالمية التي سبقتها في سباق سريع جدًا مع التغيّ 

ليه في ع بشكل مختلف عما كانت عوز  ، فباتت األخبار والقصص تنتشر وتومتغّيرإمكانياتها بشكل سريع 

                                                           
1 World Press Trends 2017: Facts and Figures, Global newspaper industry revenues, 
http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2017-facts-and-figures, last visit May, 11, 2018. 

http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2017-facts-and-figures
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 وراء الرئيسة وافعالد   أحدأهمّ  Digitizationالرقمنة  كانت السابق، من حيث السرعة، واالنتشار، والظهور، وقد
 وظروف العمل، واجباتو  ة،المهنيّ  واألخالقّيات ة،اإلخباريّ  الق َيم على أّثرت هاأنّ  حيث حافة،للصّ  المتغي رة بيعةالطّ 

دارة العمل،  إلى ولالوص إمكانية  - كبير بشكل   – حّسنت اإليجابي، الجانب ولكنها على. األخبار غرفة وا 
 إلى ولالوص من– الخصوص وجه على – االستقصائيون الصحافيون تمّكن وقد .النشر وقنوات المعلومات

 العنان اإلنترنت أطلقت نفسه الوقت وفي اإلنترنت، شبكة على والسيما قصصهم، إلبراز جديدة اتمنصّ 
 .1التحقق وعدم االنتحال هو للقلق إثارة واألكثر األخالقية، غير الممارسات من لمجموعة

ر، جديد للنش استحداث أسلوبحف مواقع لها إلى شبكة اإلنترنت، عملت على الص   أنشأتوعندما 
دية، إال عن الطريق الكتابة على الورق أو األجسام الما صحافةبأن ال انتشار لل الكالسيكيوجرى تغيير المفهوم 
 مثل إلعالم،ا وسائل األساسية في الثوابت جدًا، وما عادت كبير بشكل اإلعالم وسائل وبالتالي، فقد تغّيرت

 .2كما كان في السابق ،واستقبال الجمهور لها ج، والتصميم، والتوزيعوالمنتَ  اإلنتاج،

 The Christian Science صحيفة كريستان ساينس مونيتورأن  توّقف  حافةالصّ  اعتبر مراقبووقد 
Monitorز عمرها ، وقد تجاو فى الواليات المتحدةوالعريقة من الصحف الشهيرة  التى تعد  ، وهي 2009عام ،فيال
 .3ل ظاهرة على األقل فى المدى القريبوأنه لن يمثّ  ،ال يعدو كونه حالة فردية المائة عام،

 ّدياتلتح تعّرضت إال أنها األميركي، اإلخباري المشهد من مهّمًا جداً  جزءاً  تعتبر الصحف ومع أن  
 إلعالناتا لذا أخذت. رقمياً  األخبار واإلعالم يّتجهون الستهالك األميركيين الذين من المزيدوجود  مع ةكبير 

 جمهور ركةح نمو   مع القرن الجاري، أوائل منذ االنخفاض فيفي وسائل اإلعالم التقليدية  المشتركين وقاعدة
  .في توزيعها انخفاضاً  أيضاً  األسبوعية الصحف شهدت نفسه، الوقت وفي. اإللكترونية المواقع

 فإّن منحنى التوزيع للصحف األميركية اليومية يبين التالي:  Pewوبحسب موقع األبحاث بيو 

 

                                                           
1 Dragomirm, Marius,Thompson,Mark. (2014),Digital Journalism: Making News, Breaking news, Open 
Society Foundations, p 12.  
2 Bucher, Hans-Jürgen, Büffel, Steffen, Wollscheid, Jörg,(2005), Digital newspaper as E-Paper: A hybrid 
medium between print and online newspaper, Ifra Special Report, p6. 

 .2016فبراير  15، صحيفة "الوفد" المصرية، أزمة الصحافة الورقيةالشاذلي، فّتوح،  3
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 1(6جدول رقم )

 2016 - 1940عدد الّنسخ الورقية الموّزعة في الواليات المتحدة 

 عدد النسخ الموّزعة السنة

1940 41,132,000 

1964 60,412,000 

1973 63,147,000 

1993 59,812,000 

2016 34,657,199 

 

، ولكن 2مليون نسمة 132.2كان  1940حدة في العام ان الواليات المت  عدد سك   مع األخذ باالعتبار أن  
عامًا، في  76قد انخفض إلى أدنى مما كان عليه قبل  2016ًا في حف المطبوعة الموّزعة يوميّ عدد نسخ الص  

 .3مليون نسمة 323.1ضعفًا تقريبًا، فأصبح تعداده  2.5حدة ان الواليات المتّ الوقت الذي صار فيه عدد سكّ 

واتية اقتصاديًا بالنسبة للمؤسسات الّصحافية بسبب تحّول المزيد من وفي أوروبا، أّدت األحوال غير الم
القّراء إلى اإلعالم اإللكتروني، إلى إيقاف مؤسسات صحافية، بعضها عريقة، لنسخها الورقّية واالكتفاء بالنسخ 

التي تحّولت إلى صحيــفة إلكترونيــة  The Independentنديبيندنت اإلاإللكترونية، كما حدث مع صحيفة 

                                                           
1 Newspapers Fact Sheet, Pew research center, http://www.journalism.org/fact-sheet/newspapers, last 
visit May, 12, 2018. 
2 U.S. Population in Millions: 1940 to 2050, United States Census Bureau, 
https://www.census.gov/newsroom/cspan/1940census/CSPAN_1940slides.pdf, last visit May, 12, 2018. 
3 Quick Facts, United States Census Bureau, https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216, last 
visit May, 12, 2018. 

http://www.journalism.org/fact-sheet/newspapers
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216
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ألــف نســــخة يوميــًا فقـط، واألمـر نفسـه  28ألف نســخة يوميــًا، إلى  428في توزيعهــا من  حادٍّ  بعد انخفــاض  
 .The Times1وتــايمز  The Guardianغــارديــانالأصــاب صحفــًا بريطانية عريقة أيضًا مثل 

باألمر المفاجئ، ولكنه أقرب إلى  -عمومًا  - العريقة في بريطانيا وأوروباولم يكن إغالق الصحف 
ر إلى االنخفاض حف البريطانية كانت تشيأرقام التوزيع للص   اإلنكار بالنسبة للناشرين غير الواقعيين، حيث أن  

صحف كبرى في لندن مقاسات أصغر  اعتمدت. وقد %10إلى أكثر من م 2005وم 1995 بين العامين
مع  وحتى تستمر في الصدور والتنافس، The Endipendentمنثل إندبندنت  لصحفها سعيًا لتقليص النفقات

 .مقاييس التابلويد صغرمنس أباقي الص حف األخرى التي اعتمدت مقيا

ذا  قيق عوائد قيق هذا الهدف بتحه من دون تحبح؛ فإنّ هوتحقيقالر   تجاريٍّ  عمل   كان الهدفاألساسمنأي  وا 
ال يمكن ف ؛بذل في هذا الغرضوأرباح صافية جديرة بإنجاح عمل المؤسسة، وجديرة أيضًا بكل الجهد الذي يُ 

 .أن تنجح هذه األعمال وتستمر، والصحافة ليستاستثناء

ركة الشفاف عن حترى مراكز البحث األميركية المعنّية بصناعة اإلعالم أن  هناك إحجاماً عن اإلعالن 
ات سباعة والمبيعات وحجم اإليرادات لدى كبريات الص حف األميركية، بما ينبئ عن عدم يقين لدى هذه المؤسّ الطّ 

ف حالتعقيدات الناجمة عن عدم إفصاح كبريات الص   االعتبار في المستقبل الذي تذهب إليه. ومعاألخذ في
 تقريبًا، ثابتاً  2016 العام في قميالر   داولالت   يكون أن علمتوق  ا من كان األميركية عن حجم مبيعاتها اليومية؛

 من مستقل بشكل المنتجة األرقام إدراج تمّ  إذا. %1 بنسبة واألحد، %1 بنسبة األسبوع أيامه في انخفاض مع
 ؛ثابتةأرقام التوزيع  تبقى أن من بدالً  ولكن ،2016و 2015 من كلٍّ  في جورنال ستريت وول تايمز نيويورك

 .2٪11 بنسبة ارتفع قد األسبوع أيام خالل قميالرّ  التداول فإنّ 

 تعاملت قود،ع مدى فعلى. العمالء باتـمتطلّ  لتلبية فهاـيـّ وجوب تك تأّكد للشركات السنوات، مرور معو 
 إلى حتاجت مرحلة في اآلن هانـّ لك ،في الشكل أو المضمون أو في الجانبين معاً  صغيرة تعديالت مع حفالص  

 عن قليالً  يزيد ما أن   2002في  ترومبلي الباحث فقد وجد. المنافسة على قادرة وجذرية لتبقى كبيرة تغييرات

                                                           
  ، مرجع سابق.(2016) صحيفة "القبس" الكويتية 1

2 Newspapers Fact Sheet, Pew research cente /ibid. 
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 نتائج الدراسة ظهرـتُ  أن المحتمل ومن. 2001تجني أرباحًا طفيفة في  اإلنترنت على صحيفة 170 نصف
 لما تشهدهة ومواقعها عالميًا حافالمتزايد لشركات الصّ ، وما االعتماد 1أجريت اليومما  إذا كبيراً  اختالفاً  مختلفة

قد وجد ترومبلي ف .هذا المجال مدرٌّ لألرباح إال تأكيد بأنّ  حيفة،قمي للص  كل الر  اء على الشّ لقرّ جمهور امن إقبال 
 قد التيف، و حالص   في للدخل المدّرة العناصر أكثر ثاني كان الشبكة تطوير في دراسته المذكورة آنفًا "أن  

 .2الناس" من الكثير اليدركها

حف المطبوعة واإللكترونية، أجريت في العام ة اإلعالنات في الص  ليّ عوتستنتج دراسة مقارنة عن فا
. بوعةالمط اإلعالم وسائل من اإللكترونية اإلعالم وسائل تجاه إيجابية أكثر موقف   لديهم "الناس أنّ  2014

 سائلو  مع بالمقارنة اإللكترونية اإلعالم وسائل طريق عن اإلعالن في واضحة ميزة عن النتائج كماكشفت
 من لتأثيرا عامل ولكن اإللكترونية اإلعالم وسائل سيادة إلى تشير النتائج أن   ويبدو المطبوعة )...( اإلعالم
 المكان،و  الزمن، اختبار تجتاز المطبوعة إلعالمفوسائل ا، تماماً  تجاهله يتم ال قد المطبوعة اإلعالم وسائل
. مشرقاً  يزالال المطبوعة اإلعالم وسائل مستقبل :العديد لبَ ق   من تزيين مستقبل هذه الوسائل يجري واليزال

. فهذه المفارقات غير القاّرة والمتأرجحة بين النوعية من 3والوقت وحده الذي سيضع هذه الحقيقة تحت االختبار"
وقع الكثير من الناشرين في حيرة، إذ يفّضل أكثرهم اإلعالن زال يُ اإلعالنات )اإللكتروني والمطبوع(، ال ي

المطبوع )كما في البحرين(، كونه أكثر دخاًل، وال تزال المنتجات الفخمة الغالية الثمن تنتخب المطبوعات 
يها ف المناسبة لتظهر فيها، بينما المنتجات األقل ثمنًا وفخامة تذهب إلى جميع أنواع النوافذ اإلعالمية بما

 ت قيمة إعالناتها.اإللكترونية بشتى أنواعها، فتتفتّ 

 رقمي اشتراك ألف 500 من أكثر أضافت تايمز نيويورك صحيفة أن   السنوية المالية البيانات وأظهرت
 ألف 150 من أكثر جورنال ستريت وول صحيفة وأضافت. سنوي أساس على %47 ، بزيادة2016 العام في

 ألفم 100 حوالي تريبيون شيكاغو وأضافت. داوجونز من مدّققة لبيانات وفقاً  ،%23 بزيادة رقمي، اشتراك

                                                           
1Everett, C. Elizabeth. (ibid, p102. 
2Everett, C. Elizabeth. (ibid), p103. 
3 Upadhyay, Indu Bal Krishna, (2014)Effectiveness of Print and Electronic media Advertisement: A 
Comparative Study, International Research Journal of Social Sciences, Vol. 3(7),23-28, July, pp 27,28. 
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 تحالف مع إليداعاتها وفقاً  سنوي، أساس على %76 بزيادة األسبوع، أيام خالل الرقمي التداول شترك في
 .للصحف اليومية التداول أرقام من العديد من تتحقق منظمة وهي ،(AAM) المدققة اإلعالم وسائل

 لص حفا من العديد ألن   نظراً  صعب   أمر  ، بأكملها الصحف لصناعة قمي"الرّ  "الجمهور قياس غير أنّ 
 الذي ُيعتمد comScore بواسطة قياسها يتم التي الزيارات من يكفي ما اإللكترونية مواقعها تتلقى ال اليومية
 أساس على المتحدة الواليات في يومية صحيفة 50 ألكبر األرقام المتاحة وعليه، فإنّ . هنا لبياناتل مصدراً 

 "أو ل مَرة" لـ زائر مليون 11.7 طهمتوسّ  ما هناك كان ،2016 العام من ابعالر   بعالر   التداول تشير إلى أنه في
 %18 االرتفاع بنسبة غرار على ،2015 العام عن %21 بنسبة يادة وهذايمّثلز(. األجهزة جميع عبر) شهرياً 
ي قميين والقراءات واالشتراكات أيضًا فار الرّ بًا متزايدة للزوّ سَ فاألرقام تظهر ن  . 20141عنها في  2015 عن

 الجوانب الرقمية بشكل مذهل.

، بالكاد، على تماسكها، بل ونجحت في تحقيق للصحف المطبوعة ومع ذلك، حافظت أرقام التوزيع
 ارتفعت حيث ة،الماضي القليلة السنوات مدى على ثابتة لالتداو  إيرادات تقدم طفيف في عوائد التوزيع، إذ ظّلت

. 2016و 2015 العامين في أميركي دوالر مليار 10.9 إلى 2012 العام في أميركي دوالر مليار 10.4 من
 خالل من "لاألو  النموذج" الناشرين سعيًا الستعادة بعض الصناعة. ويحارب لهذه صغيرة مضيئة" "نقطة وهذه

وائد ومع بارقة األمل هذه بثبات ع. اإلعالنات بإيرادات االحتفاظ من بدالً  المشتركين عدد زيادة على التركيز
 .اإلعالنات عوائد في الخسائر عن للتعويض تكفي تكاد التوزيع، بل وبارتفاعها الطفيف؛ فإّن هذه العوائد ال

ذ يشيرو  ، 2016العام  لنهاية المالية البيانات إلى استناداً  PEWاألبحاث بيو لمركز مستقل تحليل ا 
 خفضتان البورصة، قد في متداولة أميركية صحافية شركات لسبع صناعة الصحف إعالنات عوائد إلى أنّ 
 %8 بنسبة االنخفاض يفوق ما وهو ،%10 وذلك بنسبة األخيرة، السنوات في عليه كانت مما حد ة أكثر بشكل

                                                           

ibid.Newspapers Fact Sheet, Pew research center/ 1 
 مركز أبحاث بيوPew Research Center الجمهور على القضايا والمواقف واالتجاهات  مركز غير حزبي لجمع الحقائق معنّي بإطالع

التي تشكل أميركا والعالم وال يّتخذ مواقف سياسية. يجري المركز استطالعات الرأي العام، والبحوث الديموغرافية، وتحليل محتوى وسائل 
لصحافة، هات النظر السياسية، واإلعالم وااإلعالم وغيرها من البحوث التجريبية في العلوم االجتماعية. يدرس المركز السياسة األميركية ووج

لعالمية ا واإلنترنت والتكنولوجيا، والدين والحياة العامة، االتجاهات اإلسبانية )األميركيون من أصول دول أميركا الوسطى والجنوبية(؛ والمواقف
 واالتجاهات االجتماعية والديمغرافية األميركية.
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 18 عند 2016 العام في ناعةالصّ  لهذه اإلعالنات عوائد إجمالي وضع االنخفاضا هذ. 2015 العام في
حيث  (،2006فقط ) سنوات عشر قبل عليه العوائد كانت ما لثثُ  من يقرب ما وهذا. دوالر أميركي مليار

 ليعن أن  إجما اإلخبارية"، اإلعالم وسائل "تحالف باسم اآلن والمعروفة األميركية، حفالص   أعلنت جمعية
 .1ملياردوالر أميركي 49 بلغ لهذه الّصناعة اإلعالنات عوائد

 أ. فوفقاً حافية تحتاط لألسو المؤسسات الص  ، وضبابية المستقبل ،جعلت الموارد المالية المتراجعةوقد 
 عمل 2015 العام ه فيتبّين أنّ  العمل، إحصاءات لمكتب ةالمهنيّ  العمالة إحصاءات من الواردة للبيانات

 عن %37و 2014 العام عن %4 بانخفاض الصحف، صناعة في أومحرريين كصحافيين شخص 41,400
 .20042 العام

ية أكثر من هذا الوضع، وهذا ما تقوله عاطي بجد  حافية الت  سات الص  على المؤس   وبات واضحًا أنّ 
 لوجيا أصبحتالتكنو  تخشى التكنولوجيا. ولكنها اآلن تعترف بأن  كانت حف في الماضي الص  إيفيريت بأن 

المنافسةتواصل أّن ما . كوالتكّيف حف التكي ف وجني العديد من الفوائد من هذا التغّيرطريق المستقبل، وعلى الص  
 حف تتفقص  الإن  إلى أي وقت مضى منذ عقود.  القهقرى حفأن تعود الص   اً فمن المستبعد جدّ  ؛حفي الص  تحد  
 منه. مستقبل التكنولوجيا الفائقة ال مفرّ  بأنّ اآلن

المنافسةبين القديم فاحتضانها كرفيق. إلى ، حف من رؤية التكنولوجيا باعتبارها منافساً الص   تحّولتلقد 
قنيًا مسألة كيفية . قد تتغير تباتت اليوم أكثر قربًا واّتحاداً حف والتكنولوجيا من الماضي، والص   توالجديد أصبح

ة التي يثق يحافعلى تقديم الجودةالصّ  ،كما في أي وقت مضى ،خبار، ولكن الصحف ال تزال ترّكزتسليم األ
سوف تشمل  هاد أن  فمن المؤك   ؛ال يزال غامضاً  يةفاالصح المؤسساتمستقبل  غم من أن  على الر  و  اء.بها القر  

 . 3"ويحتضنهم بنجاححف إلى مصدر إخباري يريده المستهلكون التكنولوجيا، وتحّول الص  

                                                           
1Barthel, Michael.(2017), Despite subscription surges for largest U.S. newspapers, circulation and 
revenue fall for industry overall, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/01/circulation-and-
revenue-fall-for-newspaper-industry/ 
2 http://www.journalism.org/fact-sheet/newspapers/ibid, 
3Everett, C. Elizabeth. (ibid), p111. 
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 منافسة اإلعالم اإللكتروني للصحافة اليومية المطبوعة عربياً 
اء، ايدعامًا بعد عامعلى القرّ عربي العام، بدا واضحًا أثرها المتز عندما دخلت اإلنترنت إلى الفضاء ال

( عند تتبع الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين اإلعالم الجماهيري )أو التقليديو ونوعيتهم، وتفضيالتهم. 
ل التعامل بدأ في الميل نحو تفضياتتلمؤشر واإلعالم اإللكتروني، بما فيه اإلعالم االجتماعي، يمكن مالحظة أن  ا

امجها وبر لإلنترنت  ثيفلكوذلك بسبب االنتشار اعامًا بعد عام، مع اإلعالم اإللكتروني بشتى أنواعه 
خصوصًا مع االنتشار الكبير للهواتف الذكية، وتطبيقات  ،سهولة الوصول إليهاتزايد القدرة في ،و المتنوعة

 وما بعدها. 2004اإلعالم االجتماعي منذ 

عالم ف لإلـفرة التي حدثت في االستخدام المكث  وتشير الكثير من اإلحصاءات العربية إلى الط  
بدءًا من  ،، إّبان ما ُعرف بـ "الربيع العربي"، والتفاعل معه، باالنضمام إليه، وفتح حسابات جديدةاالجتماعي
إلى رصد أعلى ما وصل إليه  2012)في تونس( وما تاله من أشهر. فتشير دراسة في  2010ديسمبر 

راسة أن أعلى استخدام اإلعالم االجتماعي في سبع دول جرت فيها أحداث "الربيع العربي"، لتجد الد
االستخدامات كثافة كانت فورة هذه األحداث في كل البلدان السبعة، في الوقت الذي كانت فيه الصحف المحلية 

ّما مترددة في المواقف التي يمكن أن تتخذها صراحة في ظل غموض  ان كالمشهد الذي إما رسمية تمامًا، وا 
 .1يسود لفترة استمرت من أيام إلى بضعة شهور

، تشير إحصاءات إلى أن مستخدمي تطبيق فيسبوك وحده في الوطن العربي في أوائل العام وحديثاً 
، بنسبة نموٍّ 2016مليونًا في الفترة نفسها من العام  115مليونًا، بعدما كان  156قد بلغ عددهم  2017

ستخدمي من م %64.3تتخطى الضعف في السنوات الثالث الماضية. كما تشير اإلحصاءات أيضًا إلى أن 
لين من هذه الفئة، عامًا، وهناك انخفاض في المسج   30فيسبوك في الوطن العربي، من الشباب األصغر من 

                                                           
1 Dewey,Taylor, and others. (2012), The Impact of Social Media on Social Unrest in the Arab Spring, 
Stanford University,pp 15-25. 
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، إال أن من 2012في  %70في العام السابق، و %67 فئة الشباب تشكل هذه الوسيلة بعدما كانتفي 
 ن يسجل في أحد التطبيقاتألّن في الغالب م .1أعمارهم فوق الثالثين ظلت أعدادهم متماسكة تقريباً 

وقد استلفت اإلعالم اإللكتروني وعالقته باإلعالم المسمى باإلعالم الجماهيري السابق له، عددًا من 
الباحثين العرب في هذه المسألة، حيث تالَحظ التبّدالت في النتائج التي يخلصون إليها في ما بين السنوات، 

 ني وأثره السلبي على اإلعالم الجماهيري )التقليدي( عامًا بعد عام. حيث تزداد القناعة بقوة اإلعالم اإللكترو 

تأثير من المشاركين يعتقدون أن   %46.87 أنّ إلى  2002سة أجريت في غّزة في العام ت دراتوّصلفقد 
من  %64.28ويؤيد حوالي ، قراءة الصحف اإللكترونية على الصحف المطبوعة يتراوح ما بين قليل وال تؤثر

حف بعد االشتراك في شبكة اإلنترنت، ويرجع ذلك لكون قراءة الص   - بشكل أو بآخر - نة الدراسةعيّ أفراد 
يرة على تقديم األخحف المطبوعة تحتوى على موضوعات أكثر مما تنشره الصحافة اإللكترونية، إذ تقتصر الصّ 

راكهم بوعة حتى بعد اشتحف المط، كما انخفضت نسبة من ظلوا يشترون الصّ ملخصات لمحتويات المطبوعة
 .2%91.88، بعدما كانوا %81.26لتصل إلى  %10في اإلنترنت 

يت الدراسة وقت أجر  ،ويرجع الدلو في دراسته اآلنفة أسباب ضعف اإلقبال على الّصحافة اإللكترونية
ية والمقاالت تقديم الموضوعات التفسير  حف المطبوعةعلىقدرة الص  و حافة اإللكترونية، في غّزة، إلى بدائية الصّ 

عادة يومية  حف المطبوعة، إضافة إلى الثقة، وكون قراءة الصّ التحليلية والنقدية أكثر من الصحف اإللكترونية
لى من اإللكترونية، إذ تحتاج األخيرة إ حف المطبوعة أقلّ تكلفة قراءة الصّ مرتبطة بنظام حياة الفرد، كما أن 

افة إلى بطء ، إضشتراك في شبكة اإلنترنت، وثمن االتصال بالهاتف على شبكة اإلنترنتجهاز كمبيوتر، وا
 الخدمة.

خيرة من ألأن تتعايش الصحف المطبوعة واإللكترونية، كما تعايشت وسائل اإلعالم ا الدلوومع توقع 
فلسطينية حافة الحف المطبوعة إذا أحسنت الصّ من المتوقع أن يتراجع توزيع الصّ " قبل؛ فإنه يشير إلى أنّ 

                                                           
1 Salem, Fadi (2017), Social Media and the Internet of Things, Arab Social Media Report, Mohammed 
Bin Rashid School of Government, pp 33-34. 

ة مجلة كلية اللغة العربي الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على الصحف المطبوعة: دراسة ميدانية،(، 2002الدلو، جواد راغب.)2
 .24ص  ،20بجامعة األزهر بالقاهرة، العدد 
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فية الحديثة، احاإللكترونية استغالل مواقعها بشكل أفضل، من حيث استخدام األنظمة المناسبة، والتغطية الصّ 
بين على التعامل مع اإلنترنت، واستخدام الوسائط المتعددة، والعناصر التفاعلية لين والمدر  فيين المؤه  اوالصح

الت الزوار، والربط التفاعلي بين األخبار والمعلومات التي سبق مسجّ الكفيلة بجذب الجمهور، كالمنتديات و 
. وهي بعض  من أكثر العناصر التنافسية التي باتت تتقدم بها الصحافة اإللكترونية اليوم، إلى جانب 1"نشرها

 اإلعالم اإللكتروني ككل الذي تتنوع تغذيته للمتابع بالمواد اإلعالمية المتسارعة.

فيين السعوديين ا، أن الصح2003في العام  أجريت دراسة أكدت نتائج، العربية السعوديةالمملكة وفي 
 مواجهة علىالمطبوعة حافة قدرة الصّ  من ناحيةاتجاهات إيجابية  لديهمحف المطبوعة في الصّ  المشتغلين

من بدائل متعددة.  نترنتاإلشبكة ه ر توفّ  ما خصوصاو  أشكاله، اإلعالم اإللكتروني بكل  من قبل  المنافسةالمتنامية
ها الحاليين ئاقرّ  على الحفاظحف المطبوعة قادرة على عوديين يرون الصّ فيين الس  احراسة أن الصّ فقد كشفت الدّ 

 ،كةوق اإلعالنية في المملة مناسبة من السّ قدرتها على استقطاع حصّ  وكذلكاء جدد، إلى جانب استقطاب قرّ 
 .2البقاء أمام البدائل التقنية الحديثة وهو مايشير إلى قدرة هذه الصحف على

ويعزو الباحث السبب وراء ثقة الصحافيين بقدرات الصحافة المطبوعة، إلى سببين رئيسين: عدم  
حف من اإلعالن والتوزيع واالشتراك ظهور اإلعالم االجتماعي حتى ذلك الحين، واستمرار تنامي مداخيل الص  

 بالطفرة النفطية الثانية التي أطلقت الكثير من المشاريع، وجعلت المؤسسات سميمدفوعاً بالخطّ التصاعدي لما أُ 
حتى  عودية على وجه الخصوص،والس   - حف الخليجيةالقائمة والوليدة سخّية في إعالناتها، فقد كانت الص  

 .تينلمووضعها المالي ا ،تفاخر بمداخيلها اإلعالنية المتنامية - سنوات قليلة تالية على هذه الدارسة

                                                           
 .25السابق نفسه، ص 1

2http://libopac.kfsc.edu.sa 
 االجتماع الثاني للمدراء العاّمين والسادس لرؤساء التحرير للمؤسسات الصحافية الخليجية، الذي استضافته 2004حضر الباحث في العام ،

كانت صحف ي، و في جّدة صحيفة "ُعكاظ"، وكانت الثقة والتفاؤل عاليين في أوضاع الصحف الخليجية ومستقبلها في ظل الدخل اإلعالن
ى تخليجية قد بنت في السنوات األخيرة من العقد األخير من العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، مقّرات ضخمة ومباَلغ  من فخامتها، ح

فضاء اإلعالمي لأنحى بعض المتابعين الحقًا بالالئمة على اإلدارات التي كانت تستثمر في البناء ولم تكن تلتفت إلى التحّوالت الجديدة في ا
 ككل.

 



89 
 

النتشار، تنامي هذا ا وعلى الرغم من تفاوت انتشار اإلنترنت من بلد إلى آخر في الوطن العربي، إال أنّ 
 حف العربية اإللكترونية، أووتنافس شركات االتصاالت، ومرور حوالي عشر سنوات على بدء إطالق الصّ 

؛ كان قد ترك مؤّشراته الخاّصة في المشهد الّصحافي في ذلك الوقت المواقع اإللكترونية للصحف المطبوعة
إذ "تزامن مع انتشار المواقع اإلخبارية على شبكة االنترنت، تناُقص عدد قّراء الصحف المطبوعة، العام، 

وانخفاض تكلفة االتصال بشبكة االنترنت، هذا فضاًل عن ازدياد تكلفة طباعة الصحف مما يتسبب في حدوث 
 . 1قت آلخر بالمؤسسات الصحافية"أزمات مالية من و 

حافة السودانية المطبوعة واإللكترونية خاضت سباقًا في أوساط جماهيرها، إذ تتناقض الصّ  وبدا أنّ 
بااًل راسة األقدم بّينت إقالدّ  أنّ  ظهرإقبال الجمهور على كال النوعين من الصحف، حيث  عندراستان أجريتا 
ف حأعلى، بينما الدراسة األحدث أشارت إلى المكانة الراسخة للصّ حف اإللكترونية، وثقة أكبر على الصّ 

 المطبوعة.

من المستطلعة آراؤهم  %62.9 إلى أنّ ، 2006فأشارت نتائج دراسة أجريت في السودان في العام 
نة من عيّ  %80ة منه في الورقية. كما قال ما نسبته حافة اإللكترونية أكثر دقّ محتوى ومضمون الصّ  أنّ  وجدوا

خراجها أكثر جاذبية من نظيرتها المطبوعة. وأنّ  االلكترونية العربية الصحيفة شكل راسة إنّ لدّ ا  من %61.4 وا 
 .2االنترنت صحافة قّراء من أصبحوا أن بعد بالّصحافة الورقية اهتمامهم قلّ  المبحوثين

 هي مازالت الورقية حافةالصّ بأن " -أجريت في السودان أيضًا  -، خرجت دراسة 2009وفي العام 
 على فيةاالصح المواقع على لونهايفضّ  أنهم بدليل ،عامّ  بشكل السوداني والقارئ فياحالصّ  لب   على المسيطرة

 %76 بواقع رنتاالنت على فيةاحالصّ  المواقع حبتصف   اهتمامهم عدم خالل من اً جليّ  ضحيتّ  وهذا ،شبكةاالنترنت
 . 3"اليوم في فقط ساعتين من قلّ أ حونهايتصفّ 

                                                           
مصداقية المواقع اإلخبارية على اإلنترنت وعالقتها بمستقبل الصحافة المطبوعة كما يراها  ،(2005) .عبدالباري، وائل إسماعيل حسن 1

 .761، جامعة القاهرة، ص المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر: مستقبل وسائل اإلعالم العربيةالجمهور المصري، 
 .181و 180، ص ص مرجع سابق(، 2006علي، أميمة حسين أحمد. )2
 .126، ص مرجع سابق(، 2009مختار.) أحمد عبداهلل، ياسر3
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اد لت إليها الدراسة نفسها، والتي تشير إلى اعتقتناقض نتيجة أخرى توصّ كانت ولكن هذه النتيجة 
طبوعة، إذ تقول حافة المحافة اإللكتروني تؤثر سلبًا على الصّ اإلنترنت والصّ  وداني بأنّ حافي السّ الوسط الصّ 
 إيجاباً  رتأثّ  نترنتاإل أن يعتقدون الّسوداني فياحالصّ  المجال في العاملين من %62 حوالي أنّ  رغمالنتائج: "

 تقضي قد رونيةلكتاإل حافةالصّ  أن غلبهمأ بين شائعاً  هناك مفهوماً  أنّ  إال ؛ودانيةالسّ  حافةالصّ  أداء تحسين في
 ،للصحف عيةالتوزي القدرات أضعفت نترنتاإل أن على يوافقون الذين أن بدليل ،الورقية الصحافة على ما يوماً 

هذا الهاجس  على أنّ  . ما يدلّ 1"المجال هذا في العاملين من %42 لونيشكّ  ظبتحفّ  ذلك على يوافقون والذين
النتشار الكبير عدم ا كان موجودًا منذ ذلك الوقت، الذي يعتبر مبّكرًا، في المنافسة بين الجانبين، وكذلك في ظلّ 

 للهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية.

مختلفاً في األردن، حيث تقاربت بشكل كبير، نسبة طلبة اإلعالم في جامعة اليرموك إال أّن الوضع كان 
حف المطبوعة والذين يقرأونها إلكترونيًا، بالنسبة للصحف األربع الكبرى القائمة إذ ذاك الذين يشترون الصّ 

 ترى %50.4 نسبة  أنّ  وتبي ن ،2009في دراسة أجريت في العام وذلك  )الرأي، الدستور، العرب اليوم، الغد(،
 لم راسةالدّ  عّينة من %63.7نسبة  أنّ  وتبّين المطبوعة، الصحف قراءة من قللت قد حفمواقع الصّ  زيارة أن
 المواقع. هذه زيارة اعتياد قبل تفعل كانت كما حيفة المطبوعةالصّ  بشراء تقوم تعد

 الطالب من فقط %7نسبة  أنّ  تبّين حيث يوميًا، المطبوعة حفالصّ  قراءة راسة انخفاضوأوضحت الدّ 
 الص حف المطبوعة بقراءة يقومون ال الطالب من %48نسبة  وأنّ  يوميًا، حف المطبوعةالصّ  بقراءة الذين يقومون

ستوى م تدن ي يعني وهذا يومّيًا، الصحف هذه مواقع بزيارة يقومون الطالب من %22.2نسبة  أنّ  حين في يومّياً 
ن   المطبوعة، للصحف الطالب قراءة  وأنّ  ،أعلى االنترنت على الصحف لمواقع الطالب زيارة نسبة كانت وا 
 بقراءة يقومون ال الطالب من %48بنسبة  مقارنة (%31.6)الصحف  مواقع يزورون الطالب ال من أقلّ  نسبة

 بقراءتها ةمقارن االنترنت على اإللكترونية الصحف مواقع تفو ق يعني مدى المطبوعة، وهذا اليومية الصحف
 اضحاً و  يبدو الفارق أنّ  إالّ ؛ عامٍّ  بشكل   جداً  ضعيفة حفالصّ  قراءة على اإلقبال عادة نّ أ أي .المطبوع بشكلها

 .2الورقي شكلها في قراءتها من اإلقبال من بكثير أكثر حفالصّ  مواقع زيارة على اإلقبال حيث من

                                                           
 .125و 124(، المرجع السابق، ص ص 2009عبداهلل، ياسرأحمدمختار.)1
 .708و 707مرجع سابق، ص ص (، 2009)العنانزة، عّزام،حجاب، عزت، درويش، عبدالّرحيم، 2
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نجادات،  وعلي العالونة ، أجرى الباحثان حاتمأيضاً  وفي الجامعة نفسها )اليرموك( وفي السنة نفسها
سحّية"، اليرموك: دراسة م بجامعة التدريسية الهيئة أعضاء لدى اإللكترونية الصحف دراسة عنوانها "مقروئية
 يف حف اإللكترونية في تصّفحهم اإلنترنت، تأتيمن أساتذة الجامعة يقرأون الصّ  %26توّصال فيها إلى أن 

رغباتهم،  لب يت الصحف هذه مثل قراءة ألن   وذلك االنترنت، شبكة التدريس الستخدام هيئة أعضاءمقدمة دوافع 
تحدث محليًا  لتيا والقضايا، باألحداث ومعرفة اّطالع على والعلمية، وتجعلهم والثقافية المعرفية شبع حاجاتهموتُ 

 ة التدريسيةالهيئ أعضاء من اإلنترنت، شبكة يستخدمون الذين نسبة وخُلصت الدراسة إلى ارتفاع .ودولياً  وعربياً 
 .1وأنهم يثقون بمعلوماتها .وأحيانا دائماً  يستخدمونها %97.6إلى  النسبة هذه وصلت حيث في "اليرموك"،

وعلى المستوى الطالبي للجامعة نفسها، أجرى الباحث نجادات دراسة مسحية في السنة نفسها بحثًا  
 أنّ إلى المبحوثين من  %8رقية األردنية في مواجهة الصحف اإللكترونية، فأشار عن مستقبل الصحافة الو 

قصاء، بينما  قالوا أنها عالقة تكاملية تنافسية. وخرجت  %75العالقة بين نوعّي الصحف سيكون إلغاء وا 
ية ال تزيد نحف الورقية، بينما من يقرأ الصحف اإللكترو أكثر من نصف طلبة الجامعة يقرأون الصّ  أنّ بالدراسة 

، ويرون أن مستقبل الصحافة الورقية ليس في خطر، وهي نتيجة تتفق مع ما توصلت إليه %10نسبتهم عن 
 . 20052-2001دراسات عربية سابقة أجريت ما بين األعوام 

في السنة نفسها، عقد اّتحاد الصحافة الخليجية، ومقّره المنامة، ندوة عن انعكاسات األزمة المالية 
الصحافة الورقية  ، إنّ لالتحاد جواد عبدالوهاب السابق المدير التنفيذيالعالمية على الّصحافة الورقّية، قال فيها 

سة، ة المناف  لكترونيحافة اإلة بين ناري الصّ دَ مهد  تعيش أزمة حقيقية بعد األزمة المالية العالمية، حيث باتت 
 بأبوظبي "اإلمارات اليوم"تحرير صحيفة . فيما استعرض رئيس 3والفشل في القدرة على الصمود واالستمرار

 اً ر األول هو األقل تأثّ  :حفي خرج بنموذجين للصّ ذال "تسويق وسائل اإلعالم"بحث جمعية  ،سامي الريامي
 ،صحفها مدفوعة ومباعةو ، ةمود والبقاء، ولها قاعدة انتشار واسعمات الصّ نها تملك مقوّ باألزمة، وذلك كو 

، قليلة الديون وتكون معدومة أحيانا، %60ق، ودخلها من اإلعالن أقل من ع في نطاق جغرافي ضي  وتوز  

                                                           
 .838-829مرجع سابق، ص ص (، 2009)العالونة، حاتم،نجادات، علي،  1
 .188 – 186ص ص  مرجع سابق،(، 2009نجادات، علي. )2
 .2009مايو  31، ندوة في البحرين تؤكد تأثير األزمة المالية في الصحافة الخليجية، صحيفة "الخليج" الشارقية3
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وهي  ،فقط ،الطباعةنفقاتها الرأس مالية ليست مرتبطة بأعمال  كما أن   ،وليست مشتركة في نقابات واتحادات
ة العالمية هو الذي ضربته األزمة المالي ،أن النموذج الثاني ناً قليلة النفوذ واالختراق في شبكة اإلنترنت، مبي  

 .1موذج األول في الخصائصة، وهو عكس الن  بشدّ 

اإلنترنت بة ارتباطها حف هو قلّ بعضًا من أسباب نجاة ونجاح النموذج األول من الصّ  للنظر أنّ  والفت  
بعض أسباب  راسة المذكورة تربط ما بينوتوّغلها في تطبيقاته، وتوّسعها في استعماالته، بما يشير إلى أن الدّ 

ر الص حف التي تظهر بقّوة في اإلنترنت، وتطوّ  النمو واالزدهار، واالحتشام في الظهور في اإلنترنت، وكأنّ 
ّفر للجمهور ما يوجد في النسخة الورقية وأكثر، بينما لم تتطور هذا الظهور؛ تحمل بأيديدها معاول هدمها، إذ تو 

ق كما تطّورت لدى الجمهور ثقافة القراءة اإللكترونية المجانية  ثقافة اإلعالن اإللكتروني لدى المعلن والمسو 
 والسهلة والواسعة اإلمكانيات.

ست مواقعها حف حينما أس  الص   ول إن  وتؤّكد الباحثة بوثلجي ما انتهت إليه دراسة نجادات األخيرة، إذ تق
درجة حافة لالذيزعزعمجااللص  ( حافةاإللكترونيةالص  ) ما أنتجت بذلك"المولود اإلعالميـاإللكترونية "إن  
حافة اإللكترونية الص   تكامل وهو حدث العكس أن   سخةالورقية". ولكنها تستدرك "إالؤونبزوااللن  ـجعلتالكثيرين يتنب  

ة ستطّور حيفة الورقي  الص   أو أن   .2الجمهور" فئات مختلف لجذب أخرى فضاءات لها لتخلق ةـالورقيّ  مع حادهاوات  
حّدي الذي يفرضه عليها اإلعالم اإللكتروني، كما سبق وأن طّورت نفسها في مواجة اإلذاعة ـنفسها تبعًا للت  

قها، ومحتفظة ة الزالت محتفظة بهيبتها، ومحتفظة بتألّ ـورقيّ حافة ال"الص   اس إن  والتلفزيون، كما تقول صافية كس  
ة ان الكرة األرضيّ ـنصف سكّ  بجاذبّيتها ألسباب كثيرة جدًا، سواء في العالم الغربي أو في العالم العربي، حيث أن  

من الذين  %90ة، وماليّ ممن يستخدمون الكومبيوتر موجودون في أميركا الش   %55ال يملكون هواتف، و
 .3موّزعة على باقي الدول" %10ناعية، وول الص  زين في الد  ـيستعملون اإلنترنت مترك  

                                                           
 .2009مايو  29يناقشون انعكاسات األزمة المالية على الصحافة الخليجية، ، رؤساء تحرير صحيفة "الوسط" البحرينية1
ر جريدةالشروقأونالين، رسالة ماجستير (،الصحافةااللكترونيةالجزائريةواتجاهاتالقراء: دراسةمسحيةلجمهو 2010/2011بوثلجي، إلهام. ) 2

 ، ص أ.3 امعةالجزائرغير منشورة، قسمعلوماإلعالمواالتصال، كليةالعلومالسياسيةواإلعالم، ج
حيفةاإللكترونية، 2011كساس، صافية. )3 حيفةالتقليديةفيظاّللص   .172، ص 4، العدد مجلة الممارسات اللغوية(،مستقبل الص 
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على  ةحافة اإللكترونيّ ة، بدراسة أثر الصّ ة الهاشميّ قام باحثان من المملكة األردنيّ  ،2014العام  وفي 
 حافةالصّ  لـبَ ــق   نم ةقويّ  لمنافسة ضتتعرّ  ةالورقيّ  حفالص   نّ راسة أة، وجاء من بين نتائج الد  حافة الورقيّ الصّ 
 .1وناألردني   ونواإلعالمي   فيوناحالصّ  يرى كما ةكترونيّ اإل

ت راسات القليلة في الوطن العربي، بحسب ما توّصل إليه الباحث، التي تلتفراسة، تعتبر من الد  هذه الد  
ة على ـر األخرى المؤثّ  ةـة والتكنولوجيّ ـالعوامل الماليّ  ة، وصواًل إلىـجاهاتهم القرائيّ اء وات  إلى ما وراء تفضيالت القر  

 اللةد ذات فروقخلصت إلى عدم وجود وقد حافة المطبوعة؛ نافس بين اإلعالم اإللكتروني والص  ـحّدة الت  
 دورات على والحصول والخبرة، والعمر، العلمي، لوالمؤه   ة،الوظيف راتمتغيّ  في االختالف إلى تعزى ةإحصائيّ 

 نظر وجهة من، ةالورقيّ  حافةالصّ  على اإللكترونية حافةالص   انعكاسات في فروق وجود عدم تفسير ويمكن.
 ومن عملية، وخبرة ةتجرب واقع من االنعكاسات لهذه الفعلي بإدراكهم، ةالمستقلّ  راتـالمتغي   جميع في نةالعيّ  فرادأ

 حرجة، فترة شتعي الورقية حافةالص   باتت فقد معه، التعامل من البد كواقع اإللكترونية حافةالصّ  فرض واقع
 .2"قنيةـالت   تعيشه والمتزايد الذي الكبير رللتطوّ  نظراً 

ات الكبرى التي يحد  ـإلى تبيان الت   األحدث ةراسات العلميّ بالتتبع الزمني، يمكن مالحظة ميل نتائج الد  
ن أتت نتائج تفضيل الجمهور ة المطبوعة في الوطن العربي،حافة اليوميّ تواجه الص    - ه المختلفةبأنواع - وا 

نت إلى د األوجه في دخول اإلنتر تأخر متعدّ إلى هذا التأّخر فإّن من الممكن رّد  ؛للمنّصات والنسخ اإللكترونية
ي عدد وتفاوته ف بصفة عامة خلي الدّ ، وتدنّ فيهاألمية اإللكترونية كذلك القرائية و  األميةنسبة المنطقة العربية، و 

ة افة اليوميّ حما جعل االلتفات إلى عمق منافسة اإلعالم اإللكتروني بكل تجّلياته للصّ البلدان العربية، من 
 حينما ساد 2008منذ نهايات العام قد بدأت تلوح  ةاالقتصاديّ األزمة  أنّ مع المطبوعة متأخرًا بعض الشيء. و 

هن العقاري التي أطلق عليها "األزمة المالية العالمية"، والتي الوضع االقتصادي العالمي الوجوم نتيجة ألزمة الرّ 
ى دراسة علالباحثين العرب كباب انسحبت آثارها على جميع الصناعات، بما فيها صناعة اإلعالم؛ إال أن ان

ضاء حف األعمسؤولي الص  عتوقّ من  معلى اإلعالم العربي بدت شحيحة، على الرغ انعكاسات األزمة المالية
 األزمة انعكاساتبعنوان " 2009 في العامحافة الخليجية في ندوتهم التي أقيمت في المنامة حاد الص  في ات

                                                           
 .190مرجع سابق، ص  (،2013) تحسين، منصور، رحباني، عبير شفيق جورج،1
 .193السابق نفسه، ص 2
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 فةمضاعَ  ةـماليّ  ة بأزمةـالعربيّ  ولالد   في المطبوعة حفالص   مرور "؛الخليجية الصحافة على العالمية المالية
، اءالقرّ  من 50% من أكثر خسارة عن فضالً  ،على األقل( 2019)أي حتى  المقبلة العشر نواتالسّ  خالل

 اإلعالم داتعائ تبلغ قد الة، حيثالنقّ  والهواتف اإلنترنت عبر اإلعالن لونسيفض   المعلنين الذين وعزوف
 .20201 عامالدوالرفي  مليار  50عالمياً  قميالر  

اإلعالم المرتبطة ب، صدر كتاب في المملكة العربية السعودية تناول عدداً من القضايا 2014في العام و 
اس وليس ة في األسشر هو جودة الماد  ـإّن األصل في الن   بصفر والقّداح، الرقمّي الجديد، وقال فيه المؤّلفان

المؤس سات " ة عميقة وجديدة فيمكن اختيار طريقة ووسيلة حملها، وأشارا إلى أن  كانت المادّ  وسيلة النشر، فإن  
ة في األساس؛ سواء كانت إعالمية مطبوعة أو إلكترونية، ـس سات إعالميّ لن تتأثر إذا حاولت أن تكون مؤ 

ورق ًا، والمؤس سة التي تراوح على الـة إذا كانت ناجحة على الورق فإنها ستنجح إلكترونيّ والمؤس سة اإلعالميّ 
، 2سة كانت"على أي  مؤسًا؛ ألّن هذا يعتمد على المادة والرؤية والمستوى المهني لدى القائمين ـستراوح إلكترونيّ 

سنوات  10ل رق األوسط قباإللكتروني على الصحف المطبوعة في الش  اإلعالم  يظهر تأثير أالّ  الباحثان توّقعو 
 .3رق األوسط بنسب عالميةحينما يتوّسع اإلنترنت ويصل إلى دول الش  

ة، جعل ـكترونيّ ة مقابل اإللـحف الورقيّ إلى أن "السقوط التدريجي للص  الباحثانوفي الكتاب نفسه يشير 
التقديرات في تحديدها  تباينت ،ًا بعد أعوام  قليلةـة، وربما اختفائها نهائيّ حافة الورقيّ الكثير يتكّهن بانقراض الصّ 

في  ة واإلعالم اإللكتروني بشكل عامـحافة اإللكترونيّ على وجه الّدقة، وقد يكون من المنطقي جدًا تغّلب الصّ 
ره، ة أو الجزم باندثارها تمامًا، ليس له ما يبر  ـباعة الورقيّ القول بضرورة اختفاء الط   غير أنّ  وقت قريب )...(

فاإلذاعة، رغم انتشار الفضائيات والحّد من تأثيرها واستخدامها، فإنها ال تزال عنصرًا ووسيلة مهّمة من وسائل 
حف دها الص  ـة الّضخمة التي تتكب  ـيّ نا هو أّن الكلفة الماد  . غير أّن ما لم يلتفت إليه الكاتبان ه4صال واإلعالم"االت  

                                                           
 .193السابق نفسه، ص  1
خوارزم  :الرياض، اإلعالم الرقمي الجديد: أدواته وأشكاله واستراتيجياته(، 2014بصفر، حّسان بن عمر، القّداح، حامد بن محمد. ) 2

 .112العلمية: ناشرون ومكتبات، ص 
 .113السابق نفسه، ص  3
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كلفة قياسًا  ةأشكال وسائل اإلعالم التقليديّ  اإلذاعي الذي هو أقل   من طباعة وتوزيع، تختلف عن البث  يومّيًا 
 حف والتلفزيون.بالص  

ا شهادات واآلراء التي تشير جملتهة، تتالت الحافة الورقي  ، عن الص  ة "الفيصل"صته مجلّ وفي ملفٍّ خص   
اض هذا الستعر  واسع   ة إلى غير رجعة. وقد عمد الباحث إلفساح مجال  حافة الورقي  إلى قرب نهاية عهد الص  

 : لثالثة أسبابالملف هنا 

 .2017يوليو/أغسطس عدد المجلة ل: نظرًا لحداثة الملّف، ذلك أنه نشر في بب األو  الس  

يشغل )أو  حافية نفسها، والعدد األكبر منهمسات الصّ من مشتغلين في المؤس   تأت ألّن الشهاداتبب الثاني: الس  
رات ـلمتغي  حافي، يرون اسات، وكذلك مراقبين قريبين من الحقل الصّ ة في هذه المؤسّ ـكان يشغل( مراكز قيادي  

 ويلمسونها، ويعاني البعض منها. 

تناول وضع الّصحافة المطبوعة في الوطن العربي، وكان التركيز كبيرًا السبب الثالث: ما ورد في الملف كان ي
على منطقة الخليج العربي، ومنها مملكة البحرين، وهذا ما يجعله أكثر قربًا من موضوع الّدراسة التي يقوم بها 

 الباحث.

 :ة محاورالواردة في الملحق الموس ع إلى أربعلآلراء ئيسة الر  االتجاهات قام الباحث بتقسيم 

 حفابق لم يكن هناك من ينافس الص  في الس  : "حمزة علّيان يقول حافة المطبوعة:ة الصّ ـيّ ـم  ـأده –أواًل 
المشتركين،  وق عن طريق الباعة أووزيع والوصول إلى القارئ، سوى من يطبع أواًل وينزل إلى الس  ـة في التَ اليوميّ 

 .1"لى عقبع حيفة وتحريرها وتوزيعها انقلبت رأساً إنتاج الصّ  ستخدم فيا اليوم فاألدوات التي كانت تُ أمّ 

                                                           
1977ست العام تأس دز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، وقمجلة ثقافية شهرية تصدرها "دار الفيصل الثقافية" التابعة لمرك. 
 في  لخبراءاحمزة علّيان، أحد منّظري الّصحافة في شّقيها المطبوع واإللكتروني، وله العديد من اإلسهامات في هذا الجانب، وهو واحد  من

 .الكويتية "القبس"ومدير مركز المعلومات والدراسات في صحيفة الّصحافة الكويتّية، ويعمل سكرتير تحرير 

، 490-489(، الصحافة الخليجية تتحّسر على أموال اإلعالنات.. وتفتش عن بدائل، مجلة "الفيصل"، العددان 2017فرزات، عدنان.) 1
 .2017أكتوبر  25آخر زيارة للموقع ، lmag.com/?p=5473http://www.alfaisaيوليو/أغسطس،
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ة في إنتاج الصحف اليومية التي تعتمد على عنصرين أساسيين: جربة الكويتيّ عن التّ علّيان يتحدث 
رعة( ـ)الس   انيةـة الثّ ـّيـ. الخاصّ من جهة أخرى رح اليومي في األسواقـ، وسرعة الط  من جهة التفّرد والخصوصية

دور على ؤال يـة األخرى منذ ظهور اإلذاعات، لذا يبقى الس  ـل الوسائل الجماهيريّ ـبـَ جرى تجاوزها مرارًا من قَ قد 
ة، أي الجودة. وهذا هو السؤال الذي طرحه مدير تحرير مجلة "العربي" العنصر األول: التفّرد والخصوصيّ 

ع ة؟ وهل المشكلة في بروز منافس مثل مواقـورقي  حافة الما مستوى الجودة الذي تقدمه الص  : قائالً الكويتية 
 1ة نفسها؟ـحف الورقيّ مه الص  أم في جودة ما تقد   ،ةـحف اإللكترونيّ واصل االجتماعي والص  ـالت  

حيفة الورقيّ ـيـّ تنبع أهم   ، ة من كونها تجد القبول واإلقبال لدى الجمهور، وما لم تجد هذين العنصرينـة الص 
ون أقرب ة اختفائها ستكـوجودها كعدمه ألن  الجمهور لديه من البدائل ما يغنيه عنها؛ فإّن حتميّ ومتى ما كان 
ن  صاحَ إلى الحدوث حيفة مع اختالف  بَ ، وا  هذا الرأي ضيقًا لدى قطاع من الجمهور الذي اعتاد وجود الص 

ين العكاري، رأيه سية األسبوعية نجم الدّ . وفي هذا يطرح رئيس تحرير صحيفة "األنوار" الت ونأولوّيتها بالنسبة له
أثير في ــع وحجم الت  وزيـوالت   )الط باعة( حبة في تراجع، يشمل حجم الس  ـحافة الورقي  للتدليل على أّن الص  قائاًل: "

أحزاب، وال  210نحو  ّن البالد تضم  أأو تكاد؛ إذ  ة اختفت تماماً حافة الحزبيّ فإنه ُيلحظ أّن الص   ؛أي العامر  ــال
ة، في ـسالميّ هضة اإلتصدر بانتظام، وهي تابعة لحركة الن   "الفجر"ة واحدة هي ـتوجد فيها إال صحيفة أسبوعيّ 

ا أو ممّولة ة تابعة لهـحين تعتمد بقية األحزاب، ذات الحضور القوّي في المشهد السياسي، على مواقع إخباري  
 ."رويج ألفكارهاـت  ــعاية ألنشطتها والد  وصفحات الفيسبوك لل ،جزئيًّا منها

ة في بلد تعداد نوات األخير ـة خالل السّ ونسيّ ة التًّ ـيـّ حف الورقة الص  ـيـّ على ضعف مقروئ أيضاً دليل ـت ـ ولل
 80ا عن هاليومية، ال يزيد سحبُ  "الشروق"، وهي جريدة حيفة األولى انتشاراً ّن الص  ؛فإمليون نسمة 11انه سكّ 

 .2نسخة، في حين أّن سحب يوميات وأسبوعيات أخرى، ال يتعّدى عشرين ألف نسخة، وال يصل إليها أحياًناألف 

حف المطبوعة َمن يعتقدون، بثقة، أّن ما يجري اآلن ليس هناك من مسؤولي الص   ؛وفي مقابل ذلك
ئة ست الحال سي  ليونسي بقوله: "ــ تأمرًا دائمًا، كما يعتقد جازمًا رئيس تحرير صحيفة "الرؤية" اإلماراتية محمد ال

                                                           
 السابق نفسه.1
، 490-489،العددان مجلة "الفيصل"(، صحافة دول المغرب العربي.. نهايات مأساوية.. وأفق مسدود، 2017بن عمار، ميلود.)2
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 ة، فالمعلن ال يزال يثق بها، والقارئ يبحث عنها. الفارق اآلن هو هامشـيـّ ف الورقحُ سبة للص  بالن   إلى هذا الحد  
ة فياحكن األشكال الص  بق الخبري، لات اإللكترونية التي تتفوق بالس  واصل والمنص  ـت ـ المنافسة الذي خلقته وسائل ال

عنها  ثحافة الورقية بعد لنتحد  لم تنته  الص  )...(  ة وقادرة على إيجاد مكان لدى القارئاألخرى ال تزال حي  
ن  بصيغة الر   رقام ر في أحف تمادت في اعتقادها بعدم وجود منافس، وهو ما أثّ كانت بعض الص   احلة، وا 
 . 1في اإلعالم أساساً  ال تزال العباً  ،حتى اللحظة ،هاالتوزيع، لكنّ 

حافيين: المطبوع واإللكتروني، وصار لكل  شكل فريق  وفي هذا حدثت تفضيالت بين الشكلين الص 
الجديدة كانوا  اد الوسائلو  ، في حين أن بعض رُ اً حف الورقية عنيففعل بعض الص   رد  يدافع عنه بقّوة، وصار 

لكتروني، وهذ /ورقيوعين من الصحافة: تقليديهناك ن ى إلى االعتقاد بأن  ين، وهو ما أد  ـإقصائي   ت ا أمر مؤق  وا 
عامل معها ت ـ الرات و ي  ــائدة التي هي األصل لفهم التغر  ــحف الوكان يمكن أاّل يوجد لو كانت هناك مبادرة من الص  

. كما يقول 2به مالذي تقد  كل عصب للش  ـت ـ ختزل في الحافة يجب أاّل يُ ة، فالحماس لمهنة الص  ي ـ ة ومهنـي ـ بواقع
 عودي محمد الحيزان.    األكاديمي واإلعالمي الس  

دراك المتغّيرات: –ثانيًا  ة العمل ق بمراقبة البيئة. والبيئة هذه المّرة هي بيئوهو ما يتعلّ  طبيعة اإلدارة وا 
حافة. هذه المراقبة تحتاج إلى حساسية عالية جدًا في إدراك التغّيرات، وتوّقع  والمجال الذي تعمل فيه الص 

ة سماالذي يمكن أن يجري في الس نوات القليلة المقبلة، ورسم السيناريوهات التي يمكن أن تجن ب المؤس  
عبة والمؤلمة.لتأّخر في اتّ مشكلةا  خاذ الخطوة المناسبة لإلنقاذ، فتضطر ألخذ الحلول الص 

ابق ر السّ حافي عبداهلل الكعبد، ورئيس التحريين، وهما الكاتب الصّ ــين السعودي  ــيتفق اثنان من اإلعالميّ 
د، أن  ففي رأي الكعب. احف، األوضاع التي وصلت إليهعبدالوهاب الفايز، على تحميل مجالس إدارات الص  

 عيد؛ بل إن  ر أصاًل على المدى البإنها لم تكن تفك  " حفن في مجالس إدارات هذه الص  ة تكمُ ـة الحقيقيّ ـاإلشكاليّ 
  .3"لمعلنحيفة على مستوى اإلعالنات لدى اولم يتجاوز كيفية تسويق الص   قصير   الجميع كان تفكيره ذا أفق  

                                                           
 فرزات، عدنان، مرجع سابق.1
، ، يوليو/أغسطس490-489العددان ،مجلة "الفيصل"(، لتبقى المهنة.. تخّلصوا من عقلية الورق، 2017الحيزان، محمد. )2
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ربوا في الس احة إذ أنهم حا ،خذي القرار في الكثير من الص حفصاَحَب مت   أفق   فيما رأي الفايز يشير إلى ضيق  
وحد هو خصمهم الوحيد واأل كانوا يضعون في تفكيرهم أن  "حافة الورقية ن على الصّ و القائمالخطأ للمعركةـ ف

رة؛ كي يدخلوا وّ ة إلنشاء مواقع متطات تقنيّ استقطاب عقليّ  حف اإللكترونية؛ لذلك أخذوا بجهد وتكاليف قليلةالصّ 
صبحت حف اإللكترونية نفسها أالص  )...(  ة، والذي حدث هو عكس ذلك تماماً في منافسة مع المواقع اإللكترونيّ 

مثل  ـة،حف الورقيّ واصل االجتماعي وليس من بدائل الصًّ ربة أتت من مواقع التّ في المأزق نفسه؛ ألن الض  
ذلك أن التالحق التكنولوجي لم يدع مجااًل كافيًا  .1"صة في الجانب اإلعالمية المتخص  لمواقع اإللكترونيّ ا

لذهاب ل للمؤسسات الصحافية لتطّور أدواتها، وتستوعب الجديد أواًل، وهو التواجد على الشبكة ودعوة الجمور
ة صارت تأتي إلى الجمهور أينما كان، وساعة إليها متى ما شاء؛ بل األمر تعّدى ذلك إلى أن المواد اإلعالميّ 

 الهواتف النّقالة. عبر، يشاء المرسل، وذلك عبر تطبيقات اإلعالم االجتماعيّ 

وفيما ينحو البعض بالالئمة على عوامل متعددة أّدت إلى تنامي القول بالصعوبات الجّمة التي تحيط 
 يات عدة، ليست بسبب سطوة التقنية وهيمنة شبكاتالورقية تواجه تحدّ  فةالصحان فإبالصحافة المطبوعة؛ 

لمؤسسات عالم، وضعف إدارة ار اقتصاديات اإلفية، وتغي  احالتواصل االجتماعي، بل بسبب هشاشة البنى الصّ 
اإلعالمية، وبخاصة مع غياب الصحافة االستقصائية، وهيمنة األداء التقليدي في السياسات التحريرية للصحف 

فهي في رأي الفرم جملة من  .2الورقية التي تنتظرها تحديات اإلفالس وشبح اإلغالق خالل سنوات معدودة
العوامل تضرب في بنية هّشة، معتقدًا أن البنية لو كانت صلبة، وجرى األخذ باألسباب اإلدارية، والتحريرية 

 والمادية، لما دار الحديث عن قرب نهاية الص حافة المطبوعة.  

 ية شيئاً حافة الورقلم تفعل الصّ وبشكل  صريح  يقول ناشر موقع "إيالف" اإلخباري عثمان الُعمير: "
أن  ه من المستحيل اآلنالزمن؛ لذا فإن   عادياتلتؤول األمور إلى ما آلت إليه، فهي فقط تعاملت مع  اً خاطئ

ة من جديد سوى من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية التي أصبحت ضرورة، وأصبح القارئ المستفيد عيد الكر  تُ 
ر ر صحيفة وتجعلها كما كانت قبل خمسة عشم في القبول من عدمه. اآلن ال تستطيع أن تطو  هو الذي يتحك  

لى تطوير نفسها بشكل حُ . معظم ما نراه اآلن هو أن الص  عاماً  ف تتجه إلى وسائل االتصال االجتماعي وا 
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اصل لكنها ناجحة في استخدامها لوسائل التو  ،التي ألغت طبعتها الورقية "واشنطن بوست"جذري، كما نرى في 
 .1جهت إلى هذا االتجاهحف في العالم اتّ ص  االجتماعي، وكذلك عدد من ال

اإلدارات المالية في عدد من الص حف المطبوعة  تتهماإلدارة المالية للمؤسسات الصحافية:-ثالثا
تنظر للصحافة على أنها "صناعة"  لمبارتكاب واحد، أو أكثر، من ثالثة أخطاء مالية. وهي أن مجالس اإلدارات 

يشير  ،عبدالوّهاب الفايز، رئيس التحرير السعودي السابق فإنّ ولها أصولها، بل إن ها استثمار مدرٌّ لألرباح، ولذا
فية الورقية لم يكونوا يستثمرون األرباح السابقة، وهذا هو الذي دّمر احمن يديرون المؤسسات الصّ " إلى أنّ 
 .2"اً وخطر  حف مخيفاً ذون األموال ويضعونها في جيبوهم، وهو ما جعل مستقبل الص  حف. إنهم يأخالص  

حافة  الفايز نفسه، يقول إن اإلدارات أساءت استثمار األرباح التي جنتها في األيام التي كانت فيها الص 
 ر يريد مزيداً التحريكان رئيس "في قّمة قّوتها وعطائها، واستثمرت المداخيل في األماكن غير الصحيحة، ويؤكد 

ضافة إلى تشييد مجامَلًة، إ فيها، إلى جانب استكتاب ُكتاب   بالغ  اب مُ من المكاتب لمحرريه، وتوزيع مكافآت للُكتّ 
الصحف وزارات أو إمبراطوريات، كل ذلك أسهم في تفاقم المشكلة؛ من ناحية زيادة المصاريف؛  كأنّ ،و مبان  هائلة

مليون لاير مصاريف  400مليون لاير، وُخصم نحو  500إحدى السنوات نحو  مثاًل كانت أرباح "عكاظ"ففي 
 .3"ستهاعلى المنشآت التي قامت ببنائها والمكاتب التي أس  

ن الخبير االقتصادي ماز  كما رآها ،والوجه الثالث من أوجه األخطاء المالية في المؤسسات الصحافية
 عد  ثمار يُ هذا االست إال أن   ،ثمار على مستوى شراء مطابع جديدةفّكرت في االست"حف بعض الص  أن   السديري

 حف حالّياً الص   هناك بعض)...( تقرأ مستقبل اإلعالم الورقي بشكل حقيقي  ر عن غياب عقلية  ، ويعب  مالّياً  هدراً 
 . 4"الشرق"تليها  "الوطن"لقرب موتها كصحيفة  ر؛ نظراً تحتاج إلى اإلنقاذ المبك  

                                                           
، يوليو، أغسطس، 490-489، العددان مجلة "الفيصل"(، الصحافة الورقية صناعة انتهت، 2017العمير، عثمان. )1

http://www.alfaisalmag.com/?p=5444 ، 2017أكتوبر  25آخر زيارة للموقع. 
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فهذه األخطاء المالية واالستثمارية، من وجهة أشخاص في المهنة، من شأنها أن تضع الكّم األكبر من 
مداخيل الصحيفة التي حققتها عبر السنوات، في استثمارات ال جدوى منها، وذات بعد في اآلجال السترداد 

أي عائد لفخمة، واالستكتاب غير العائد بقيمة االستثمار فيها )كالمطبعة(، أو ما يمكن اعتباره هدرًا )كالمقّرات ا
حافية "مكشوفة" ماد يًا أمام المتغيرات التي ال  أو ربح على الصحيفة، وغيرها(، ويمكنها أن تجعل المؤسسة الص 

حيفة نفسها.   يمكن التنّبؤ بمدى ما يمكنها أن تؤّثره على الص 

ة، صحيفة غير حزبي ما "الخبز والزبدة" ألي  هذان العامالن ه عوائد اإلعالنات واالشتراكات: –رابعًا 
فالصحيفة تصدر عن مؤسسة تجارية في المقام األول، ولكي تستمر هذه المؤسسة فالبّد لها من اجتذاب 
جمهور من المشتركين، ويجري تسويق هذا األمر على شركات اإلعالن لمنح الصحيفة ذات المبيعات األعلى 

ة، والتي تتراوح أسعارها من بلد إلى آخر، بحسب واالشتراكات األعلى، النصيب األعلى من اإلعالنات التجاري
االتساع الجغرافي، وتعداد السكان القارئين للصحيفة، والقّوة الشرائية. وللحصول على هذين العاملين )االشتراكات 

أن يكون للصحيفة خطٌّ تحريري، وطريقة عرض فنية، وتمّيز عن غيرها من الصحف.يعتقد من واإلعالنات( فالبدّ 
رير صحيفة "الكويتية" السابق، واألمين العام للملتقى اإلعالمي العربي ماضي الخميس، أن  من رئيس تح

 "يتال ماركتالديج"جه إلى وتراجعت مبيعاتها، واإلعالن أصبح يت   رت جّداً حافة الورقية تأثّ الص   واضح أن  ال
م اإللكتروني التأثير يختلف اليوم، فأصبح اإلعال ة التأثير وسهولة ووفرة االنتشار، كما أنّ اإلعالن ينجذب لقو  ألن  

ا أصبح ة تنفق على مواقعها اإللكترونية، كمحف الورقيّ من الورقي أو التقليدي، وهو ما جعل الص   تأثيراً  األشدّ 
 .1ةسة إلكترونية أقل تكلفة من الورقيإنشاء مؤس  

، النخب تأثير بالغ وتغلغل في أوساط الناسحافة لها الصّ  لقد كان في االعتقاد، وحتى سنوات قريبة، أنّ 
ات كان قبل سنو منهم والطبقات األخرى من المجتمع، إال أّن هذا االعتقاد ما عاد ُصلبًا كما كان في السابق "ف

الب، التلفزيونات في الغالمرئي كو  ،تحف والمجال  في وسائل اإلعالم المطبوعة مثل: الص   اإلعالن محصوراً 
من تمتلك م)فاشينستا( وأعني بها مواقع التواصل االجتماعي، فواحدة  ،تهااء من يأخذ من حص  ا اآلن فقد جأمّ 

أي أكثر من توزيع  ،ألف متابع 100ما يتجاوز الـ  (Followersمن المتابعين ) بالسوشيال ميديا لديها اً موقع
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صاحب  ونتعامل معه؛ ألن   حيفة في عقر دارها، وهذا ما نعيشهباتت تنافس الص   أيصحيفة يومية مرتين، 
 . 1ه أن يصل إلى أكبر شريحة من الجمهور، وهو ما سوف يجنيه ويحققه بالتأكيداإلعالن همّ 

بحسب حمزة علّيان، وهو ما يتفق فيه معه مدير تحرير مجلة "العربي" إبراهيم المليفي، يعرب عن و 
يار. وسائل واالنه "التقليدية"ة الورقية اليوم من حاف  حف اإلعالن هو الذي بإمكانه إنقاذ الص  اعتقاده قائاًل: "

ير بعض مشاه التواصل االجتماعي بدأت تسحب البساط اإلعالني والخبري من الصحف الورقية، بل إن  
واقع عالقات واسعة في م النفسه تأوجد ةوق اإلعالني؛ ألن الس  التواصل االجتماعي أصبحوا األبرز إعالنّياً 

 .2"اعيالتواصل االجتم
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 الرابعالمبحث 

 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي

 

ي برى التمن الطفرات الك ُيعّد ظهور شبكة االنترنت وانتشارها بشكل كبير على مستوى العالم، واحد  
في التجارة، واألعمال، والتعليم، والتأليف، والمعامالت  ت اإلنترنتدخلإذ حدثت على كافة المستويات، 

وّفراإلنترنت ت ، فهناك من يعتبر أنّ والكثير من الشؤون األخرى ومن بينها اإلعالم والّنشر،، والطبوالمصرفية،
يشّبه ماكفيل أهمية اإلنترنت ومكانتها بالنسبة لعصر المعلومات، بأهمية ومكانة اختراع المركبات و "حّق"، 
 في منظومة ماهيرية خلقت ُبعدًا جديداً ناعية "فاإلنترنت اليوم وسيلة اّتصال جورة الص  كة في عصر الث  المتحر  

 .1اإلعالم الدولي"

التي  األنماط المعيشيةمن على تغيير الكثير  ،مع المخترعات الحديثة األخرى ،بكةوعملت هذه الش  
األكثر منها ، و منهاالكثير ها غّيرت أيضًا طبيعة الوظائف، فألغت ، كما أنّ على مدى قرون عرفتها المجتمعات

ار د، وصار جزءًا غير يسير من الوظائف يُ وظائف، وأدمجت أيضًا ويتحول وتستجّد وظائف أخرىسيلغى 
عبر اإلنترنت. وتقاربت العلوم بشكل كبير فيما بينها، حتى بات من غير الممكن فصل تكنولوجيا المعلومات 

"تقارب شبكات الكومبيوتر، من الواضح جدًا  وصار، 2قميعن تكنولوجيا االتصال، حيث جمع بينهما النظام الر  
حافة ية، مثل الص  قنيات مع المعلوماتية المحل  صاالتها، وكذلك الت  وأجهزة االستقبال التلفزيوني الدولي، الهواتف واتّ 

كة ورة المتحرّ قمية، فهناك الّصوت والصورة الر  ت واإلذاعة والتلفزيون، والتي يعتبرها البعض إشارة للث  والمجال  
ل إلى اللغة المشف رة وبيانات  أن  ة(، وفي هذه الحالة يمكن للكومبيوتر أن يقرأ وكذلكة ثنائيّ )رقميّ أخرى تحو 

 .3يتبادل، وبسرعة، مع أجهزة كومبيوتر أخرى"

                                                           
 .443، العين: دار الكتاب الجامعي، اإلعالم الدولي: النظريات، االتجادهات، والملكية(، 2012ماكفيل، توماس إل. ) 1
 .18ص ، مرجع سابق(، 2014الفيصل، عبداألمير. ) 2
 .78، عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ص قضايا إعالمية معاصرة(، 2011الدليمي، عبدالرزاق محمد. )3
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اإلعالم ظهر ما ُأطلق عليه " ؛االتصاالتونتيجة لهذا التقارب بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا 
ي، ليجري تفريقه عن اإلعالم القديم، أو التقليد أطلق عليه هذا المسّمى الجديد"، وهو مصطلح غير قاّر، ولكن

جال ورة التكنولوجية في مساهمت الث  فقد "أو الجماهيري، القائم على شكل واحد من أشكال اإلنتاج أو البث، 
والكيف في  ة الكم  وعي  في ن اً نيوي  ب   اً ة، وأحدثت تغيير ز الجغرافي والحدود السياسيّ ي  ب على الحاالتصال في التغل  

، Digital قميةببساطة هي وسائل اإلعالم الر   New Media بوسائل اإلعالم الجديدة دوسائل اإلعالم. والمقصو 
عة ة )المطبوعة والمسمو اإلعالم التقليدي  وذلك لتفريقها عن وسائل   Interactiveةوالتفاعلي   ،Internet ةوالشبكي  
مة، عبارة عن وجه هذا اإلعالم الجديد والمغاير الذي بسط روط/الميزات الثالثة المتقد  ، فغدت الش  1(ةوالمرئيّ 

 شكله، وفرض شروطه على جميع أشكال اإلعالم.

 Webالمعروف بـ ، بدأ عصر جديد في اإلنترنت، وهو الجيل الثاني من الشبكة، و 1999في العام 
، فتضّمن هذا التطوير 2004والذي يختلف عن الجيل السابق، وجرى طرح هذا الجيل بقّوة في العام  2.0

ضافات ما كانت معروفة من قبل  - تضًا. فظهر أيبينهم وتعاونًا  ،تتيح تفاعاًل أكبر مع المستخدمين ،ميزات وا 
وأشهرها عالمياً موقع ويكيبيديا  Wiki، ومواقع الويكي Blogsالمدّونات  - هذا التطوير الجديد في الشبكة بفضل

Wikipedia أيضاً  رعديل والتحسين. وظهطب واإلضافة والت  لكتابة والش  لالذي يفتح المجال أمام المستخدمين، 
، Social Mediaأو سائل التواصل االجتماعي  ،اإلعالم االجتماعي :تبعًا لهذا الجيل الجديد من اإلنترنت

تطبيق من تطبيقات اإلعالم االجتماعي، أشهرها: فيسبوك، وتويتر، وانستغرام،  1400أكثر من اليوم وهناك 
طبيقات والبرامج التي اجتذبت مليارات من البشر الستخدامها، وتبادل ولكندإن، وغوغل+، وغيرها من التّ 

م ر جدًا الستخدامات أوجه وتطبيقات اإلعالد كبيالمعلومات عن طريقها، والمشاركة، والكتابة، والبّث، مع تعد  
 االجتماعي.
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 .7، جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية، ص ي"اإللكترون



104 
 

 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي في الوطن العربي 

اإلنترنت بشكل واسع على نطاق عالمي في منتصف العقد األخير من القرن الماضي،  خدمة مع دخول
؛ 1%0.4مليون شخص من سكان العالم يشكلون نسبة  16حيث كان عدد من يرتبط به عالميًا ال يزيد عن 

لتي أدخلت اتونس أولى البالد العربية  ة أن  ، وتتناقل مواقع عربيّ سريعاً  بدأت الدول العربية تدخل اإلنترنت
 دخل، تباعًا، هذه الخدمة الجديدة.، وبدأت الدول العربية تُ 1991اإلنترنت في العام 

لكيفية امتّدت في اثورة في العالم  - ن عقدين من الزمنيزيدعما على امتداد  - شبكة اإلنترنت أحدثت
المتصاعد لهذه  يرتأثالانتشر و . استهالكهاو  عنها واستعادتها البحثو ، هانشر و تخزين المعلومات،  التي يتم بها

 حدودال ثيرالتأ خّطىوتصارن هذه الوسيلة مؤثرة في كل ما حولها من أعمال، بحيث الثورةعلى نطاق واسع جداً 
كما صار مطلبهم اليومي، وتتابع العرب في  .2في حياتهم اليوميةاس ر على الن  ويؤثّ فبات  ،الثقافيةو  الجغرافية

 ل دون ارتفاع أعداد العرب النافذين إلى اإلنترنت؛ إالالنفاذ إلى اإلنترنت. وأيًا ما كانت الصعوبات التي تحوُ 
ليل ، كما أن نسبة نفاذ العرب إلى اإلنترنت أعلى بقأن نسبتهم في عدد من البلدان تتخطى التسعين في المئة

 .لعالميمن المتوسط ا

ائيات اإلنترنت إحصفي حين قّدر موقع فيشهد الوطن العربي نمو ًا كبيرًا في النفاذ إلى شبكة اإلنترنت، و 
في الشرق األوسط  المرتبطين باإلنترنت أّن نسبة، 2017 ديسمبرفي آخر Internet World Statsالعالمي 
ذه نسبة النفاذ إلى اإلنترنت في ه تصلفإّن من النسبة العالمية من المرتبطين باإلنترنت،  %6.3يشكلون 
، وتعّد منطقة الشرق األوسط %50.1بالنسبة لعدد السكان، بينما المتوسط العالمي  %57.8إلى  يصل المنطقة

إذ  2018 – 2000ثاني أعلى المناطق في العالم من حيث النمو في الطلب على اإلنترنت في الفترة من 
 .3%4378بلغت نسبة النمو 

                                                           
ويذكر الموقع نفسه أنه في يونيو   ,Internet World Statshttp://www.internetworldstats.com/emarketing.htmموقع  1

 .2017أكتوبر  12من سكان العالم. آخر زيارة للموقع  %51.7مليون مستخدم يشكلون ما نسبته  3885بلغ عدد المشتركين  2017
2 Alejandro, Jennifer, ibid, p3. 
3http://www.internetworldstats.com/stats.htm 2018 آخر زيارة للموقع بتاريخ 18 فبراير  

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 (2الشكل )

 12017ديسمبر  –العالمي لإلنترنت بحسب المناطق الجغرافية )االختراق( النفاذ معدل 

 

ات ار المحط  عليها كثيرًا انتش رأثّ  إذحافة المطبوعة، فقدتها الصّ التي ميزة الوهي ، إضافة إلى عامل الوقتف
نات من ة في موجتها األولى في الخمسيالتلفزيونيّ ات ة في الثلث األول من القرن العشرين، ثم المحط  اإلذاعيّ 

، بظهور ما أطلق عليه 1967ة التي "ظهرت في العالم العام القرن الماضي، ثم موجة المحطات الفضائيّ 
المطبوعة  حافةبإمكان الصّ  لم يعد ؛2"التلفزيون العالمي" من خالل األقمار األربعة التي كانت موجودة حينئذ"

 حين يف ، أو الموقع اإلخباري أن يتجدد باستمرارقميةالر  حيفة إذ يمكن للصّ شرت "آخر خبر"، باهي بأنها نالتّ 
 هاقعامو ليس في صالح  حف أن  المطبوعة، ال تتمكن من ذلك. وقد أدركت الكثير من الصّ  حافةالصّ  أنّ 

 ا ما حدا بكثير، وهذبكثير أكبر من ذلك هذه المواقع بينما إمكانات ،حيفة المطبوعةماشي الص  تأن  ةاإللكتروني
                                                           

1Penetration Rates based on the world population Internrt world stats, 31, Dec, 2017, 
https://www.internetworldstats.com/stats.htm 

لمة . كالفضائيات العربية ومتغيرات العصر: أعمال المؤتمر العلمي األول لألكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم(. 2005حافظ، عبدالرحمن ) 2
 .17افتتاحية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. ص 
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 ديثاتحتجاري الت  و  من المؤسسات الّصحافية ألن تطلق العنان لهذه المواقع لتتجاوز الصحيفة المطبوعة
ة أو الشائع تسميتها صحافيًا "الن سخالمستندات المحمولة،  مع وجودكسبًا للمتابعين،  اللحظية اإلخبارية
 ساعة. 24ثابتة لمدة ال(PDF)المصو رة"

سات عمل المؤسّ اعتُبرت قاّرة لعقود طويلة من  قد غّيرت ثورة االتصاالت الكثير من المفاهيم التيل
ن سات"، تلتزم بما توافقت عليه الكثير مة، سواء كانت المطبوعة أم المسموعة أم المرئية، ألنها "مؤس  اإلعالميّ 

عالم من ر وسائل اإلة" والتي تذهب إلى ضرورة تحر  ة االجتماعيّ المجتمعات في العالم بما ُعرف بـ "المسؤوليّ 
عام بداًل من الح السبقة التي تضعها الحكومة، وضرورة التزام هذه الوسائل الجماهيرية بخدمة الص  القيود المُ 

 ، وصارت تتميز بما يلي:1خدمة من يملكونها فقط

بمعنى زوال الحدود التقليدية بين أنواع التكنولوجيا االتصالية كما نعرفها  :Convergenceاالندماج  -1
 ىاآلن، ويستطيع الفرد باستخدام جهاز الكومبيوتر )أو أي وسيط آخر كالهواتف الذكية( أن يتلقّ 

 نها، ويرسلها.عها ويخز  سلية ويعالجها ويصنّ المعلومات والت  
ين صال في اتجاهر فرص االتّ صالية الجديدة توفّ يئة االتّ وتعني أن الب :Interactivityالتفاعلية  -2

Two Way Communication ّول إلى خًا للمعلومات، ولكن يمكنه الد  يًا سلبيّ ، فالفرد لن يصبح متلق
ة، وأن يستخدم هذه المعلومات ة قضيّ قواعد المعلومات ليحصل على ما يشاء من معلومات حول أيّ 

ستكون متاحة بحسب اختيار الفرد الذي لن  Breaking Newsئة لمفاج  األخبار ا ويرسلها، كما أن  
يكون ق األخبار سيكون مضطرًا أن ينتظر حتى الوقت المحدد ليشاهد نشرات األخبار، حيث أن تدف  

 . 2دائم   متاحًا بشكل  

داول مقتصر الت  المطبعة، و حافة المطبوعة، تستخدم ل في الص  ، المتمثّ شرن  المثل ة الجماهيريّ وسائل اإلعالم ف
عبر البث  كما أن  . دودي الحقل، أو البريد، وتخط  جرة الن  على الموقع الجغرافي، وأّي تجاوز له يعني زيادة كبيرة في أُ 

 عالمالأو  يمواإلقلمن لنقل اإلشارات في جميع أنحاء البالد، ات باهظة الث  على معدّ  يعتمداناإلذاعة والتلفزيون 

                                                           

 اختصارًا لعبارةPortable Document Format 
 .142، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ص أخالقيات العمل اإلعالمي: دراسة مقارنة(. 2006مكاوي، حسن عماد ) 1
 .62سليمان صالح، مرجع سابق، ص  2
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التي "ةمنص  ال"لديه حق الوصول إلى  حتى يصبحشبكة اإلنترنت، بمستخدم الصل يت  فما أن اآلن، ا م  أ. بأسره
 ،الفرد قترحي ة. هذا يعني أن  األجهزة نفسها ذكيّ  . النموذج الجديد يفترض أن  ةيّ انومج   ةهي في آن واحد عالميّ 

الفرد القاعدة اآلن، أن  و دون الحاجة إلى الحصول على إذن أحد. من شف نماذج جديدة لالتصال والتنسيق تكيأو 
 بح أم ال.شر الر  ، سواء كان يهدف من وراء الن  1الناشر هو، صار مع كاميرا أو لوحة المفاتيح

 نقل سهولة، و رالنش بعد وتحديثها وتصحيحها المعلومات تعديل سهولةب الرقمية المواقع اإلخباريةتتميز و 
مكانيةو  ،انتشارها وسرعة واسترجاعها وحفظها وتداولها المعلومة  لقطات وأ ،صوتية مقاطع الخبر تضمين ا 
ًا فياصحًا يفأرش رتوف  و ، الحدث مع وتعايشاً ، للقارئاً  وجذب ثراءً  أكثر التغطية يجعل مما ،بالفيديو مصورة
 المؤسسات حاجة عدمو  ، البحث محركات خالل من ويسر بسهولة المعلومات على الحصول يتيحًا ضخم
 سلةار الم طريق عن أغلبها يعمل اليوم الرقمية فالصحف العاملة، الكوادر كل يحتوي مقر إلى فيةاالصح

 .2"اإللكترونية

 هذه في ةالموجود والحرية الرقيب، مقّص  عن بعيداً  الحرية من أكبر بهامش الرقمية الصحافة تتمتع"كما 
 فحسب، تحريريةال المادة على تقتصر لم كثيرة قيوداً  تواجه والتي المطبوعة نظيرتها من أكبر الرقمية الصحف
 التي اإلنترنت ريةح مع تتنافىالّصرامة  شديدة لمعايير  اً غالب تخضع الرقمي الموقع على اءرّ الق تعليقات فحتى
 تصل ليقاتالتع في يةالحرّ  من راً كبي هامشاً  تعطي قميةالرّ  حفالصّ  أغلب أنّ  نجد حين في الجمهور، يريدها
ومن وجهة نظر أخرى، ال  .3"عليها الجماهيري واإلقبال التفاعل لزيادة" البعض عند" والسباب التصادم لحد  

 ابات"س البو  ارّ تبدو الصورة بهذه اإليجابية على مطلقها في الوطن العربي، إذ هناك من يشير إلى تكاثر "حُ 
نت، وصّنفت قابة على اإلنتر ول طّورت أجهزة الر  الد   المنتشرة، خصوصًا وأن  قمية المواقع الر   بشكل كبير في

                                                           
1 Alejandro, Jennifer, (ibid).p7 

 .5مرجع سابق، ص  (2012) سيد، محمد سيد محمد، 2
 13، 12السابق نفسه،ص ص 3
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، كما انتبهت إلى الجانب التشريعي وسّنت قوانين للجرائم اإللكترونية، ومنها مسألة النشر اإللكتروني 1المواقع فيها
 بشتى أشكاله.

اع القوانين ب، يحرص القائمون على اتّ فحتى على النسخة الرقمية من الصحيفة أو الموقع اإلعالمي الرسمي
ل "حارس لذا يكون في مقاب مة لعملهم حتى ال يتضرر العمل في الصحيفة الورقة وهي المنتج األساسي.المنظّ 

 على بوابة حارس بوضع التقليدي عالماإل وسائل تقومالبوابة" أو "القائم باالتصال"، في الصحافة المطبوعة؛ 
 ما فيها يحدد ،الخصوصية بسياسة عرفيُ  فيما للمستخدم واضحة تعليمات بوضع وذلك، اإللكترونية مواقعها

 قاطع بشكل نعمتُ  المهنيةحيث بالمعايير التزاماً  وذلك ،اءالقرّ  لمساهمات بالنسبة مقبول غير هو وما مقبول هو
 حيفةالصّ  تحميل شأنه من آخر أمر   أي   أو ،خريناآل ضرارباإل في تتسبب أن يمكن لصور نشر أو كتابات أيّ 
 .به علمها دبمجر   مسيء   شيء   أيّ  بحذف حيفةالصّ  تقوم أخرى ناحية من. قانونية تبعات أيّ 

 عدب وذلك بالعمالء الخاصة المعلومات لحماية بها تلتزم واضحة قواعد لكترونيةاإل النسخة وتضع
 . 2أخرى جهات أي   أو اإلعالن مبيعهالشركات

 تقل أهمية وال ،االجتماعي في العالم العربي جزءًا أساسيًا من الحياة اليوميةتعتبر وسائل التواصل و 
ن العرب ه المستخدمو ل الحياة من دونها. ويشبّ حيث يستحيل على العديد من األشخاص تخيّ  ،عن الطعام والماء

وسائل التواصل  أنّ  ونويعتقد. وسائاللتواصل االجتماعي "بالعصا السحرية" التي تجعل العالم في متناول أيديهم
، وتدخل البهجة وتضيف المزيد من اإلثارة إلى حياتهم. فبالنسبة للعديد من الشباب "ن الحياةاالجتماعي "تحسّ 

وينطبق هذا ".ةالعرب، البقاء على اتصال بوسائل التواصل االجتماعي يجعلهم يشعرون بأنهم "على قيد الحيا

                                                           
. متاح على البنك الدولي(. الّرقابة على اإلنترنت: اّتجاه سائد اآلن. 2011يورك. جيليان ) 1

trending-now-censorship-/onlinehttp://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar   يمكن أيضاً االطالع على تقرير: الحّرية
. متاح على دهيومان رايتس ووتش(. 2006الّزائفة: الّرقابة على اإلنترنت في الشّرق األوسط وشمال إفريقيا )

https://www.hrw.org/reports/2005/mena1105/introtunis.pdf 
(، العالقة بين اإلعالم التقليدي وشبكات التواصل االجتماعي: الخصوصية والمهنية )دراسة مقارنة(، 2015زيادة، جالل الدين الشيخ )2

 .14، ص مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي: التطبيقات واإلشكاليات المنهجية

http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/online-censorship-now-trending


109 
 

قة راسة في جميع أنحاء المنطالمشاركين الذين شملتهم الدّ الوصف لوسائل التواصل االجتماعي على جميع 
 .1العربية دون استثناء

وسائل "أن  ويخلص "تقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي"، إلى مالحظة تشير إلى
، ربيةعلغيرها من الوسائل اإلعالمية، بشكل خاص في منطقة شبه الجزيرة ال واصل االجتماعي تعتبر تهديداً التّ 

ن اإلعالنات ة كبيرة محصّ ، و ة كبيرة حاليًا من القنوات التلفزيونية ووسائل اإلعالم المطبوعةتأخذ حصّ ها إذ أنّ 
قد تصبح بعض وبالتالي، ف، ع أكثر في المستقبلنظر إليها على أنها ستتوس  يُ ، و من وسائل اإلعالم التقليدية

 .2غير مجدية سات اإلعالمية()كالمؤسّ  األعمال التجارية

ويعد تصاعد أرقام المرتبطين باإلعالم االجتماعي في الوطن العربي، وفي العالم بأسره، واحدًا من أكبر 
ية، وجميع حيفة، وللمواقع اإلخبار سخة اإللكترونية من الصّ حافة التقليدية المطبوعة، والنّ الصّ  دين لنموّ المهد  

الزمنية منذ انتشار شبكة اإلنترنت وحتى انتشار اإلعالم األشكال األخرى التي أتت في منتصف المسافة 
 ة مختلفة لإلعالم االجتماعي المختلفة االتجاهات واألغراض.منص   1400االجتماعي ووسائله التي فاقت 

ظر إلى أرقام تعود إلى العشرية الثانية من هذا القرن، تخص وسيلتين من وسائل اإلعالم االجتماعي، ن ـ وبال
العربي إلى  الوطنصل إجمالي عدد مستخدمي فيسبوك في ، فقد و twitterوتويتر facebookوك وهما فيسب

يناير  3)مستخدم في بداية العام  مليون 37,83،بعد أن كان (2012في نهاية يونيو )مستخدم  مليون 54,54
 مليون مستخدم 29,87) الذي سبقه مقارنة بالوقت نفسه في العام %50ما يعني أنه قد ارتفع بنحو ، (2012

ونيو نطقة العربية في نهاية يمكان متوسط انتشار مستخدمي فيسبوك لكل دولة في ال(. 2011في نهاية يونيو 
تضاعف عدد و . 2011في يونيو %8في بداية العام، و%10بعد أن كان  %12 عن قليالً يزيد  2012

بزيادة ، 2012يونيو  – 2010يونيو ترة من الف اللث مرات تقريبًا خالالعربي ثالوطن مستخدمي فيسبوك في 
حوالي  2017، في حين بلغ عدد مستخدمي فيسبوك في بداية 3مليون مستخدم 45مليون مستخدم إلى  16من 

                                                           
 18السابق نفسه. ص  1
 . 64السابق نفسه، ص  2
، متوفر على الرابط: 7، ص2013ي العربي، كلية دبي لإلدارة الحكومية، مايو تقرير اإلعالم االجتماع 3

www.arabsocialmediareport.com 

http://www.arabsocialmediareport.com/
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مليون مشترك  41ها في العام الذي سبقه، بزيادة قدر  مليوناً  115 يونًا في الوطن العربي بعدما كانوامل 156
، أي أّن المشتركين العرب في 2مليون عربي 406.4سكان الدول العربية حوالي ، في حين أّن تعداد 1جديد

من إجمالي السكان، علمًا بأن تطبيقات أخرى لإلعالم االجتماعي  %38.38"فيسبوك" وحده تصل نسبته إلى 
لشباب ادًا في الكثير من الدول العربية، وخصوصًا من بين الصغار و ظهرت بعد فيسبوك ولقيت رواجًا كبيرًا ج

 الذين يبدأون باالرتباط بالتطبيقات األحدث ظهورًا.

ا موتواترت الكثير من الدراسات والتحليالت العلمية والتقارير التي تتحدث عن أثر اإلعالم االجتماعي فترة 
حيث زاد استخدام الجمهور لوسائل التواصل االجتماعي من ناحية، ودخلت شرائح لم  ،أسمي بـ "الربيع العربي"

 للتفاعل بالمتابعة والمشاركة.تكن مهتمة من ذي قبل في هذا النوع من اإلعالم، وذلك 

 العربي منطقة تضم نسبة كبيرة من الشباب، حيث يتألف ثلث عدد السكان من الشباب الذينالوطن و 
عاماً أو أصغر من ذلك. ويمثل الشباب الغالبية العظمى من مستخدمي وسائل التواصل  25 بين أعمارهم تتراوح

وصلت النسبة المئوية إلجمالي المستخدمين الذين تتراوح  2013االجتماعي في العالم العربي، ففي يونيو 
وسائل التواصل " وعنوانه "استخدام Go Gulf 2013بحسب تقرير " %77عامًا إلى  34إلى  16أعمارهم من 

بوك سبة المئوية إلجمالي مستخدمي فيسكما وصلت الن  إحصائيات وتوجهات".  –االجتماعي في الشرق األوسط 
إشراك المواطنين "قرير ، كما أورده ت%67إلى  2014عامًا في مايو  29إلى  15الذين تتراوح أعمارهم من 

كلية محمد بن راشد لإلدارة  - "2014االجتماعي والخدمات العامة في العالم العربي: إمكانيات اإلعالم 
 3الحكومية.

 اإلنترنت واإلعالم االجتماعي في البحرين

، دخلت خدمة اإلنترنت إلى مملكة البحرين، لُتعّد من الدول األولى في الوطن العربي 1995في العام 
ألف مشترك،  40كان عدد مستخدمي اإلنترنت محليًا حوالي  2000التي استفادت من هذه الخدمة. وفي العام 

                                                           

https://weedoo.tech1 2018فبراير  09، آخر زيارة للموقع بتاريخ. 
 .2018فبراير  09، آخر زيارة للموقع بتاريخ world?view=chart-https://data.worldbank.org/region/arabالبنك الدولي،  2
 . 8. ص 2015. التقرير األول اعي العربقمة رواد التواصل االجتمتقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي. 3

https://weedoo.tech/
https://data.worldbank.org/region/arab-world?view=chart
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سكّان البحرين في هذه عدد  1,418,895من أصل  1,391,517إلى  2017يونيو  30ارتفع هذا العدد إلى 
، وهي نسبة النفاذ األعلى في منطقة الشرق األوسط %98الفترة، وقد وصلت نسبة النفاذ على اإلنترنت إلى 

 .في هذا التاريخ

 1(3الشكل )
 2017يونيو  30نسبة النفاذ إلى اإلنترنت في الدول العربية في 

 
( 5، )%80( األردن 4، )%91( اإلمارات 3، )%94.3( قطر 2، )%98( البحرين 1العربية: )ول اإلنترنت في الد   إلىفاذ النّ ترتيب القدرة على 

( 12، )%51( تونس 11، )%58( المغرب 10، )%61( فلسطين 9، )%70( ُعمان 8، )%74( السعودية 7، )%76( لبنان 6، )%78الكويت 
( 19، )%25( اليمن 18، )%28( الّسودان 17، )%32سورية  (16، )%36( العراق 15، )%39( مصر 14، )%44( ليبيا 13، )%45الجزائر 
 .%7.9( الّصومال 21، )%18( موريتانيا 20، )%20جيبوتي 

صحافيًا، بادرت "األيام" أواًل في استثمار هذه الخدمة الجديدة، وبدأت في إصدار النسخة اإللكترونية 
إطار إظهار  ، وهذا فيف ح وتبادل الصفحاتا يسمح بالتصعن الصحيفة الورقية في العام نفسه، بمالمأخوذة 

 ومحاولة االستفادة منها.  ،قدرة الص حف على إبداء المرونة تجاه التحديات التي تطرأ

مواقع إلكترونية للصحف، إلى الحّد الذي لم يعد من المقبول أن تكون هناك  إنشاءى تزايد وقد أد  
لها موقع إلكتروني. هذه المواقع التي كانت تعرض الصحيفة بصيغة تصميم  ليسمطبوعة تصدر بانتظامو 

                                                           
1Internet Live Stats,ibid.. 
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، ثم غدا الموقع أكثر تفاعلّية بأن  بات بإمكان القارئ أن يكون "مراساًل" للصحيفة، (PDF)المستندات المحمولة
رئ التعليق اوالصحيفة نفسها لم تعد مستنداتجامدة، بل صارت نصوصًا يمكن للق ،أو مشاركًا في صنع األخبار

ل ويجري القّراء حوارات مع بعضهم البعض من خال عليها، والتفاعل مع الصحافيين والمعل قين والمصّورين،
المشتغلين في الصحافة، مما جعل الشكل القديم في التعاطي مع الصحف، عبر كتابة التعليقات،وكذلكمع 

بريدي عليها، وانتظار نشرها من عدمه في رسالة خطية، والذهاب بها إلى مكتب البريد، ولصق الطابع ال
الصحيفة؛ من التراث الذي ال أمل بعودته، فقد انتقل القارئ من التلقي، إلى المشاركة، ومنه إلى "الصنع" عندما 

 .1أتاح التطور التكنولوجي ظهور مصطلح "الصحافي المواطن"

مسألة "اشتراك" أو سرقة خدمة ية تنشر مواضيع تتناول حافة المحلّ ، كانت الصّ 2002حتى العام و 
لالرتفاع النسبي لسعر االشتراك،ومع انفتاح سوق االتصاالت في البحرين وبدء دخول شركات  اإلنترنت

دة للخدمات االتصالية، شهدت السوق المحلية منافسة شديدة أّدت إلى االنخفاض المتكرر أل خدمات ر سعامزو 
 .اإلنترنت، مع تحسين السرعة واإلمكانيات

 مقارنة قي/القارئبالنسبة للمتلوتراجعها بفعل منافسة شركات االتصاالت المالية،  التكلفة فإلى جانب قلة
ة والمجالت، وغالبي فحالص   كافة بتصّفح لقارئاإلمكانية ل االنترنت خدمة في االشتراكقّدم  ؛التقليدية بالصحافة

                                                           
 صحافة المواطنالمواطن الصحافي أو تتعّدد مفاهيمjournalism citizen  .  ففي مفهومها الواسع تحيل صحافة المواطن على كوكبة

متعّددة من األنشطة المختلفة ذات الصلة بمساهمة المواطنين في عملية إنتاج المعلومات والتعاليق حول األحداث أو ما يسّمى 
كالتعليقات على األخبار، وتقاسم الصور والفيديو،  تأخذ هذه المساهمة أشكاال متعددةويمكن أن   .user generated contentباإلنجليزية

عادة نشراألخبار ونشر الروابط ووسم األخبار ويمكن أن تشمل صحافة المواطن، إضافة إلى هذه األشكال   Ratingوتقييمها  taggingوا 
 تقاسم الصور والفيديو.لنشر األخبار و  عض صفحات الفايسبوك المخّصصةالدنيا، التدوين حول األحداث والقضايا الراهنة وب

الصادق الحمامي، القاموس النقدي لإلعالم في "صحافة المواطن"، الصحافة اليوم،ب.ت.، متاحعلى يمكن الرجوع إلى 
http://www.essahafa.info.tnخرين، وصار "ينتج" مواّده الخاصة وتعّدى "الصحافي المواطن" أو "المواطن الصحافي" التفاعل مع اآل

بفعل سهولة القدرة على اإلنتاج عبر الهواتف الذكية، والبرمجيات التي تتيح إدماج أكثر من فن إعالمي في رسالة واحدة عبر جهاز واحد، 
 وبرنامج واحد أيضًا.

الك إلى بعض في خدمة اإلنترنت، وتمديد أسانتشر في بعض مناطق البحرين في النصف الثاني من تسعينات القرن العشرين اشتراك ال
 البيوت القريبة ليبيع عليهم الخدمة بشكل غير قانوني، وبسعر أرخص من االشتراك األساسي. 

http://www.essahafa.info.tn/
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فاذ البحرينيين وبقيت أعداد ن احًا بالنسبة للنسخ الورقية.الكبرى مفتوحة بالمّجان،وهو ما ليس مت هذه المطبوعات
 (7)انظر الجدول  %91إلى اإلنترنت متزايدة، وتتخطى 

 (7)جدول رقم 
 20161إلى  2000ارتباط مملكة البحرين باإلنترنت في الفترة من 

 السنة
مستخدمو 

 اإلنترنت 

النفاذ 

إلى 

 اإلنترنت

إجمالي 

 السكان

غير المستخدمين 

اإلنترنت )غير 

 نافذين(

التغير 

 السنوي%

التغير 

 السنوي

تغير 

 السكان

2016 1,278,752 91.5% 1,396,829 118,077 1.7% 21,707 1.42% 

2015 1,257,045 91.3% 1,377,237 120,192 1.4% 17,689 1.12% 

2014 1,239,356 91% 1,361,930 122,574 2% 24,871 0.93% 

2013 1,214,485 90% 1,349,427 134,942 3.5% 40,937 1.19% 

2012 1,173,548 88% 1,333,577 160,029 16.7% 167,917 2.11% 

2011 1,005,630 77% 1,306,014 300,384 45% 311,905 3.54% 

2010 693,725 55% 1,261,319 567,594 9.4% 59,435 5.39% 

2009 634,290 53% 1,196,774 562,484 9.4% 54,644 7.26% 

2008 579,646 52% 1,115,777 536,131 71.6% 241,803 8.69% 

2007 337,844 32.9% 1,026,568 688,724 27.1% 72,122 9.12% 

2006 265,721 28.2% 940,808 675,087 43.9% 81,015 8.51% 

2005 184,706 21.3% 867,014 682,308 6.5% 11,323 7.31% 

2004 173,384 21.5% 807,989 634,605 5.6% 9,222 6.09% 

2003 164,161 21.6% 761,595 597,434 25.4 33,228 4.99% 

2002 130,934 18.1% 725,365 594,431 25.3% 26,431 4.39% 

2001 104,502 15% 694,893 590,391 154.7% 63,466 4.2% 

2000 41,036 6.2% 666,855 625,819 35.6% 10,784 4.05% 

 

                                                           
1 Internet Live Stats,(ibid). 
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لت ، إذتحو  عاطي مع شبكة اإلنترنتالت عميقة في الت  بداية القرن الراهن، تحو   األخيرة منذالفترة شهدت 
في  %91.5إلى  2000كان في البحرين في العام من إجمالي الس   %6.2نسبة النفاذ إلى اإلنترنت من 

 كما سبقت اإلشارة. %98، ثم إلى 2016

 العالم العربي جتماعي فيالبحرين في تقرير وسائل التواصل اال

وبحسب تقرير اإلعالم االجتماعي العربي تتبين هذه النسب الضخمة من االرتباط في البحرين بوسائل 
 اإلعالم االجتماعي، وتبي ن أن:

(، فيسبوك %85في البحرين مشتركون في وسائل التواصل االجتماعي على التوالي: واتس أب ) -
 .1(%44يوب )(، يوت%47(، تويتر )%51(، انستغرام )81%)

لون فيسبوك كوسيلة تواصل اجتماعي. و 26% -  من المبحوثين يستخدمون فيسبوك يوميًا. %79يفض 
ب أكثر وسائل التواصل االجتماعي تفضياًل. وتصل نسبة االشتراك في الخدمة أيعتبرون واتس  42% -

 .%97، ونسبة االستخدام اليومي %91إلى 
، %4ن التفضيل لم يزد إجمااًل ع نّ ة في الوطن العربي، إذ إقبال عاليوال يبدو تويتر يحظى بنسبة إ -

وهي  %47من المبحوثين، بينما نسبة االشتراك في البحرين  %6وفي البحرين كان التفضيل بنسبة 
 منهم يستخدمونه بشكل يومي. %26رابع دولة عربية من حيث االشتراك في هذا التطبيق، و

ى اسعة الشعبية في الوطن العربي، إذ يصل التفضيل العام إلتطبيق إنستغرام ليس من التطبيقات الو  -
، بينما تقف البحرين ضمن ثالث دول عربية يعتبر مبحوثوها أن إنستغرام مفضل لديهم بنسبة 6%
(، وتصل نسبة البحرينيين الذين يستخدمون %51، وهي الدولة العربية الثالثة من حيث االشتراك )11%

 .2%82إنستغرام يوميًا إلى 

                                                           
 .4مرجع سابق. ص (، 2013)تقرير اإلعالم االجتماعي العربي،  1
 .39 – 26السابق نفسه. ص ص 2
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 2012نطقة العربية في مارس ماستخدامًا للموضوعات الشائعة في ال(hashtags)كانت أكثر الواصفاتو 
(#Bahrain( ) تلك الفترة خاللمليون مرة في التغريدات التي أرسلت  2,8التي وردت) بنحو  (ياسور )، تليها

 (مليون مرة 1,3بنحو ) (syria#)مرة، و مليون 1,48بنحو  (بحرين(مليون مرة، ومن ثم  1,5
 .1("مرة kuwait( )860,000#)، و(مرة egypt()900,000#)و

الرئيس الشريك  ، بحسب2017من العام  الثانيوتشير اإلحصاءات الخاصة بمملكة البحرين في النصف 
 إلى التالي: 2للنادي العالمي لإلعالم االجتماعي

 .ألف مشترك على فيسبوك 800حوالي

 .انستغرامألف مشترك على  500حوالي

 .ألف مشترك على تويتر 250حوالي

 .لينكدإن ألف مشترك على 250حوالي

ئية وبحسب أرقام الجهات اإلحصا - رقام تعتبر عالية جدًا على المستوى العالمي، فالبحرينوهذه األ
حيث  2016ويمكن مالحظة ذلك بين العامين  - العالمية تنتقل بسرعة إلى األعلى في النفاذ إلى اإلنترنت

 ، لتصبح األعلى عربيًا.2017في منتصف العام  %98، لتصل إلى %91.5كانت 

ة التي يـّ كذ  ت األخيرة بسبب انتشار الهواتف النوافاذ إلى اإلنترنت زيادة كبيرة في الس  وتشهد نسبة النّ  
يرادات صناعة إتقرير أسترالي عن السوق البحرينية إلى أن " ، إذ يشيرعملية االرتباط باإلنترنت لمالكيهالت سه  

نمو تالبيانات و  عالية جداً  ونسبة النفاذ إلى الهاتف النّقالاالتصاالت السلكية والالسلكية آخذة في االرتفاع، 
 مليون اشتراك في الهواتف النقالة في المملكة، ويصل معدل 2.8أسرع من الصوت. ويوجد اآلن ما يزيد على 

اق العريض طلون غالبية اشتراكات الن  يمثّ  النّقالألن مشتركي الهاتف  ونظراً )...(  %200انتشارها إلى أكثر من 
broadband ّوكذا الحال . 3"لةمتنق  حتية الزون بشكل كبير على تحسين البنية الت  لين يركّ المشغّ  في البحرين، فإن

                                                           
  تم تاليًا التوافق على مصطلح عربي لترجمةhashtag ."بـ "الوسم )#( 
 .14مرجع سابق، ص  (،2013) تقرير اإلعالم االجتماعي العربي، 1
 .2017نوفمبر  20مقابلة مع الرئيس الشريك للنادي العالمي لإلعالم االجتماعي علي سبكار، أجريت في 2

3https://www.budde.com.au/Research/Bahrain-Telecoms-Mobile-and-Broadband-Statistics-and-
Analyses/?r=51 
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رًا، المطروحة في االرتباط باإلنترنت واإلعالم االجتماعي تتخطى كثي ة. واألرقامول العربيّ ة الدّ تقريبًا في غالبيّ 
 ة المطبوعة في مملكة البحرين.حف اليوميّ وبما ال يقاس، أرقام االشتراكات في الصّ 
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 باب الثانيال

 نتائج الدراسة الميدانية
  :واقع الّصحافة البحريني ة المعاصرالفصل األول 
  :خصائص عي نة الد راسةالمبحث األول 
 الثاني: واقع الّصحافة البحريني ة المعاصرالمبحث 
 مستقبل الصحافة البحرينية: الفصل الثاني 
  :مستقبل الصحافة البحرينيةالمبحث األول 
 المبحث الثاني: اإلجابة على فروض الدراسة 
  الن تائج العاّمة للد راسة 
 التوصيات 
 المصادر والمراجع 
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 األول الفصل

 واقع الّصحافة البحريني ة المعاصر

 

حافيين فردة مم 100 مكّونة من وهي ،لقياس رأي العّينة التي اختارها اســــــــــــــتبانةأعّد الباحث  ن الصــــــــــــــّ
ححافيين، وبعض من ذوي الخبرةاب الصـــــّ كالكت   ،والعاملين في المهن القريبة من الصـــــحافة افيين الذين ، والصـــــّ

سات المؤسّ  حافي في، وذلك كونه المجتمع األكثر معرفة بالوضع الصّ القات العاّمةانتقلوا للعمل في مجال الع
حافي خبرة التي المعرفة والالقائمة، أو التي أغلقت منذ فترة قريبة جدًا، وذلك حتى تعّبر اإلجابات عن  ةالصــــــــــــــّ

 .تبنى عليها توقعاتها للمستقبل

فإّنها ســـتدلي بما يصـــل إليها من معلومات،  - أفرادهاومهما كانت خبرة  - وقد قّر لدى الباحث أّن العّينة
مقـــــــن ـــــــنة من خالل إجراء المقابالت شبه ال هوما تحدسه وتراقبه وتراه يوميًا في عملها، وهذا ما احتاج إلى تعزيز 

حافة اليومية  23مع  حف اليومية، وذلك الســـتجالء طبيعة الواقع الذي تعيشـــه الصـــّ من مت خذي القرار في الصـــ 
حف، والمســـــتقبل الال تعمل ي ذمطبوعة اليوم في مملكة البحرين، ونوعية الت حد يات الراهنة والمتوّقعة لهذه الصـــــٌّ

أن وتزويدها بما أدلى به أصـــــــــــحاب الشـــــــــــّ  الد راســـــــــــة الميدانية ن تائجام الباحث بتحليل ق وقد الّذهاب إليه. على
 ض ما جاء في االستبيان.يؤي د، أو يعار والخبرة، بما 
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 راسةنة الد  خصائص عي  األول: المبحث

زمة اإلحصائيّ الت   تم  لقد  ة للعلوم االجتماعيّ  ةوصل إلى هذه النتـــائج بعد تحليل البيانات باستخدام برنامج الر 
SPSS: 

   وعر الن  نة حسب متغي  توزيع العي 

 (8جدول )
 ر الن وع راسة حسب متغيّ نة الدّ توزيع عيّ 

 النسبة المئوية العدد  النوع
 70% 70 ذكر
 30% 30 أنثى

  100% 100 المجموع

(، 70%)صلت إلى و كور بنسبة الذ  كانت من راسة نة الد  عي  الن سبة األكبر من ابقأن  ن من الجدول الس  يتبي  
القطاع من  هذا لنســــــبة العاملين في ،(. وهي نســــــبة مقاربة، إلى حدٍّ بعيد30%في حين بلغت نســــــبة اإلناث )

الصـــــحافيين، وخصـــــوصـــــًا في شـــــغل اإلدارة التحريرية الوســـــيطة والعليا، وأيضـــــًا بالنســـــبة للكتّاب الصـــــحافيين، 
والعاملين في المهن الفّنية المرتبطة بالعمل الصـــحافي اليومي، مثل اإلخراج الصـــحافي، والتصـــوير الصـــحافي 

 وغيرها.

   حافيجال الصّ في المسنوات الخبرةر نة حسب متغي  توزيع العي: 
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 (9جدول )

 سنوات الخبرة في المجال الصحافي توزيع عي نة الد راسة حسب متغي ر

 النسبة المئوية العدد  سنوات الخبرة في المجال الصحافي

 24% 24 سنوات 10 أقل من – 5
 32% 32 سنة  15 أقل من – 10
 18% 18 سنة 20 أقل من – 15
 26% 26 سنة وأكثر 20

  100% 100 المجموع

 9–5تبلغ  في المجال الصـــــــحافيتهم راســـــــة خبر نة الد  ( من عي  %24) ابق أن  يتضـــــــح من الجدول الســـــــ  

" ســـنة 19 – 15نســـبة ذوي الخبرة "و نة، ( من العي  %32" )ســـنة 14 – 10بلغت نســـبة ذوي الخبرة "و ، ســـنوات

وتتركز النســـبة األكبر من العّينة  ( من العي نة.%26" )ســـنة وأكثر 20نة، ونســـبة ذوي الخبرة "( من العي  %18)

ســـنة،  14على الصـــحافيين، وفي الغالب هم من ذوي الخبرات المتراوحة مّدتها الّزمنّية من خمس ســـنوات إلى 

ألنها تمتلك خبرة جيدة  تم اســتطالع آراء هذه الفئةمن إجمالي العّينة، وقد  %56وهذه الكتلة تشــكل ما نســبته 

من جهة أخرى فإنها بعيدة، حسابيًا، عن سّن التقاعد، وهذا ما يجعلها أكثر حرصًا على معرفة ما من جهة، و 

 والشكل التالي يوضح هذه النتائج:. الذي سينتظرها في ميدان عملها في الصحافة بشكل خاص
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 (4شكل )

 توزيع عي نة الد راسة حسب متغي ر سنوات الخبرة في المجال الّصحافي

 

  ّر المستوى التعليمي نة حسب متغي  توزيع العي 

 (10جدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي 

 النسبة المئوية العدد  المستوى التعليمي

 %9 9 ثانوية عاّمة
 %67 67 بكالوريوس
 %19 19 ماجستير
 %5 5 دكتوراه

 %100 100 المجموع

 من نتائجه أن   ضــــحر المســــتوى التعليمي، ويت  راســــة حســــب متغي  نة الد  عي  ابق توزيع ح الجدول الســــ  يوضــــ  

بلغت  ة العاّمةثانويالل لة مؤه  مَ ( وكانت أعلى نســــــــبة، ونســــــــبة حَ 67%بلغت )بكالوريوســــــــالل لة مؤه  مَ نســــــــبة حَ 
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. وهذه الّنسب تعّد طبيعّية، (5%)دكتوراهاللة مَ بلغت نسبة حَ في حين  (،19%)ماجستيرالل لة مؤه  مَ (، وحَ %9)

مخرجات الجامعات في البحرين وخارجها من اإلعالميين في تخصص الصحافة في ازدياد في السنوات  ن  إذ إ

ية، معظمها حافة المحلّ حافية غير البحرينية التي تعمل في الصـــّ العشـــرين األخيرة، إضـــافة إلى العناصـــر الصـــّ 

ن هنا أتت الّنسبة العالية من حملة شهادة البكالوريوس في الّصحافة تحمل شهادة البكالوريوس على األقل، وم

نوات األخيرة، في حين أن حملة الشـــــهادات العليا في الغالب هم  والتي على أســـــاســـــها يجري التوظيف في الســـــّ

 التالي يوضح هذه النتائج: من الكتاب الصحافيين وليسوا من العاملين في الصحف مباشرة. والشكل

 

 (5شكل )

 توزيع عي نة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي

 

 

   ةفة الوظيفيّ الص  ر نة حسب متغي  توزيع العي: 
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 (11جدول )

راسة حسب متغيِّر  نة الدِّ  ةفة الوظيفي  الصِّ توزيع عيِّ

 النسبة المئوية العدد  الوصف الوظيفي

 10% 10 رئيس قسم
 59% 59 صحافي

 19% 19 كاتب صحافي
 4% 4 عامةعالقات 

 8% 8 أخرى )مخرج فني، نائب مدير التحرير، رئيس تحرير(
  100% 100 المجموع

حافّيينراسة كانت من نة الد  أغلب عي   ابق أن  ضح من الجدول الس  يت   نة، ( من العي  59%بنسبة بلغت ) الص 
وموظف (، 10%بنســـــــــبة ) رئيس قســـــــــم، و (19%بنســـــــــبة )فياصـــــــــحالكاتب وظيفة ال نة علىعت باقي العي  وتوز  

 بنســــــــــــبة (ر)مخرج فني، نائب مدير التحرير، رئيس تحري(، ووظائف أخرى مثل 4%بنســـــــــــــبة ) عالقات عامة
(%8 .) 

ـــــــــــحافي  جرى التركيز على الصّ وقد  ـــــــــــين في المقام األول، كونهم األكثر ارتباطًا بالمؤس  ـ ــــــــــــ ة، حافيّ سات الصّ ـ
ـــالباحث كان يقوم، بالّتوازي، بعمل مقابالت غير مق وبالمهنة، وألن   ـــن  ـ ــــ وصّناعه قرار ال مّتخذينة، ترّكزت على ـ

ـــــــــــين أساساً حافيّ سات الّصحافية؛ لذا انصرف تركيزه في االستبيان على الصّ في المؤس   ــــــــــــ بعض املين في الع، و ـ
ــــــالوظائف األخرى المباشرة في المؤس   ـــــــ حصول ، لضمان الي مؤسسات أخرىف وغير المباشرة ،ةحافيّ سات الصّ ـ

 ح ذلك:الي يوضّ كل التّ والشّ .على تنويع أكبر في اآلراء
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 (6شكل )
 توزيع عي نة الدراسةحسب متغي ر الوظيفة

 

 

   حافيةسة الصّ المؤس  ر نة حسب متغي  توزيع العي: 

 (12جدول )

راسة حسب متغيِّر  نة الدِّ  ةحافي  سة الص  المؤس  توزيع عيِّ

 النسبة المئوية العدد  المؤسسة الصحافية #

 %12 12 أخبار الخليج 1
 %19 19 األّيام 2
 %20 20 الوسط 3
 %14 14 الوطن 4
 %18 18 البالد 5
 %17 17 ، وكالة أنباء البحرين(أخرى )الجلف دايلي نيوز 6

  100% 100 المجموع
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راوحت مختلف المؤس سات الّصحافية بنسب تعت على راسة توز  نة الد  عي   ابق أن  ضح من الجدول الس  يتّ 
وازن بين مفردات العّينــة حــاول البــاحــث الوصــــــــــــــول إلى أكبر قــدر من التّ (. وقــد %20إلى )( %12)مــا بين 

ســـة، بالنســـبة النتماءاتها المؤسّـــ  جابة على عملية اإل أن   إالســـية، مع األخذ بســـنوات الخبرة العملية في كل مؤســـّ
ع. ة، ومدى اهتمام مفردات العّينة بالموضـــو خصـــيّ في جانب كبير منها، إلى العالقات الشـــ  االســـتبيان تخضـــع، 

 ح ذلك:التالي يوضّ  والشكل

 (7شكل )
 دراسة حسب متغير المؤسسة الصحافيتوزيع عينة ال
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 ة المعاصرحافة البحريني  واقع الصّ  :ثانيالالمبحث

 

ة المطبوعة في استقا  ة المحليّ اليوميّ حف مدى اعتماد القارئ في البحرين على الص   .1
 معلوماته:

 الي:ح في الجدول الت  سب المئوية، كما هو موض  كرارات والن  ـحساب الت   تمّ 

 (13جدول )
 هة المحلية المطبوعة في استقا  معلوماتحف اليومي  مدى اعتماد القارئ في البحرين على الص  ة لسب المئويّ كرارات والن  الت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة

%80 80 يعتمد عليها  
%11 11 يعتمد عليها إلى حد كبير  

%9 9 ال يعتمد عليها  
%100.0 100 المجموع  

ة ف اليوميّ حالقارئ في البحرين يعتمد على الصّ  نة أن  من العي  فئة من يرون  ابق أن  ن من الجدول الس  يتبيّ 
 منهم أن  أّن من يرون ، و (%80)قد احتلت المرتبة األولى بنسبة تبلغ  استقاء معلوماتهة المطبوعة في المحليّ 

قد احتلت  ة المطبوعة في استقاء معلوماتهة المحليّ حف اليوميّ كبيرعلى الص   القارئ في البحرين يعتمد إلى حدٍّ 
 القارئ في البحرين اليعتمد على نّ أ يرون منواحتلت المرتبة األخيرة من العينة ، (%11)المرتبة الثانية بنسبة 

من  (%91) اتجاهويت ضح أّن  (.%9) وذلك بنسبة ة المطبوعة في استقاء معلوماتهة المحليّ حف اليوميّ الص  
ة في استقاء ة المطبوعة اليوميّ حف المحليّ القارئ في البحرين يعتمد على الص   راسة إلى القول بأن  عّينة الد  

فع ة على وجه الخصوص، وهذا ما يداراسات التي أجريت في المنطقة العربيّ مع عدد من الد   مت فق  معلوماته، 
ال فلقد اتـ ـفقت إجابات العّينة على هذا الس ــؤال مع إجاباتهم على السؤ أي في البحرين أيضًا.عنه أصحاب هذا الر  

قياسًا  المطبوعة في البحرين لدى الجمهور المحلي ةحافة اليوميّ ة ما يرد في الصّ مدى موثوقيّ ق بــابع المتعل  الر  
 ما يرد في الصحافة موثوق، أو ن  إ، حيث يصل مجموع الذين قالوا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعي
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األكبر  ريحةة المطبوعة محل ثقة الش  ة اليوميّ حف البحرينيّ ، ما يعني أن الص  (%90)موثوق بدرجة كبيرة، إلى 
 .، من وجهة نظر العّينةاعتمادهم كمصدر أساس للمعلومات تطلعة آراؤهم، ومحلّ من المس

 ين يتابعونــباب البحريني  ــمن الش   %54.4 أنّ بكما يدعم هذا االتجاه ما توصلت إليه دراسة منال العوضي، 
ة ـقة في المحتوى والمهنيّ ــوذلك راجع للث   ،1ة، ولكن عبر تطبيقات اإلعالم اإللكترونيقليديّ ــوسائل اإلعالم الت  

 حافة المطبوعة.الواردة في هذه الوسائل، ومنها الص   والمواد اإلعالمّيــة التي تنطوي عليها األخبار

بعض  عةالص حيفة المطبو ما يطيل عمر ـقة هذا رب  ــموضوع الث  " ة أن  ي  ــحف المحل  الص   ويرى مسؤولون في
التي سرعان و  األخبار عبر اإلعالم االجتماعيوسرعة تناقل صلة في المنطقة العربية، بات الحايء، فالتقل  ــالش  

 .2قة في المطبوع"ــوّلد المزيد من الثّ  ما يتبّين أن جزءًا منها غير صحيح،

)يمكن اختيار : قاتفاعل والتعليـا  تبعاً للتّ ر  ـــالصحافية التي تلقى اإلقبال األكبر من قبل الق المواد   .2
 أكثر من بديل(

 ح في الجدول التالي:ة، كما هو موض  سب المئويّ ـكرارات والن  ـتم حساب الت  

 (14جدول )
 ا  تبعًا للتفاعل والتعليقاتة التي تلقى اإلقبال األكبر من قبل القرّ حافيّ الصّ  لمواد  ة لسب المئويّ كرارات والن  ـالت  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار االستجابة
 1 99% 99 ة األخبار المحليّ 
 2 92% 92 أخبار الرياضة

 3 80% 80 الرأي
 4 60% 60 المنوعات 

 5 56% 56 ةاألخبار االقتصاديّ 
 6 55% 55 ة األخبار الدوليّ 
 7 50% 50 أخبار الفنون 

 8 13% 13 الثقافة

                                                           
 .87العوضي، منال محمد، مرجع سابق، ص 1
 .2017أغسطس  10معاذ عادل بوصيبع، مدير المبيعات في "الوطن"، مقابلة أجريت في مكتبه بتاريخ 2
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ة حافيّ المواد الص   أكثرجاءت في المرتبة األولى باعتبارها  "ةي  األخبار المحل  "ابق أنّ ظهر بيانات الجدول الس  تُ 
ة " بنسبياضةأخبار الر  (، تلتها في المرتبة الثانية "%99بنسبة )في البحرين اءل القرّ بَ التي تلقى اإلقبال من ق  

ابعة "أخبار المرتبة الر  واحتلت (، 80%" في المرتبة الثالثة بنسبة )أيالر  "جاءت صفحات (، ثم %92)
في  كما جاءت(، 56%" بنسبة )ةاألخبار االقتصاديّ في المرتبة الخامسة "وجاءت (، 60%"بنسبة )عاتالمنو  

 واحتلت(، 50%" بنسبة )أخبار الفنون(، وفي المرتبة السابعة "55%)" بنسبة ةاألخبار الدولي  المرتبة السادسة "
وتفسيرًا لما اختارته العّينة من مواد  صحافّية تلقى اهتمام (.13%بنسبة )المرتبة الثامنة واألخيرة قافة" الث  "أخبار 
 القّراء:

 األخبار المحلي ة -1
ي كل  في المجتمع البحريني، كما ف ةعتبر من األمور الطبيعيّ رتيب يُ ة الت  ة قم  ر األخبار المحلي  تصد  

اضره ويمّس ح ي، وهي تحاكي ما يحيط به،حلّ ، إذ أنها أقرب ما تكون للقارئ المالمجتمعات على وجه العموم
 لى الجديد من القوانين واألنظمة والمشاريع، والحراك المجتمعي والسياسي.عومستقبله، وُتطلعه 

حافة في مملكة البحرين نهضة كبيرة على مستوى األخبار المحلّية، تماشيًا مع الحراك  وقد شهدت الص 
ًا للمشروع اإلصالحي الذي ُطرح مع طرح ميثاق العمل الوطني في العام الس ياسي، واالنفتاح الذي جاء مواكب

، وبدأ التسابق على هذا الجانب، خصوصًا وأن  الص حف راحت تحل ــل األخبار المحل ـــّية، والس ياسّية منها 2001
ة قبل ذلك ص حف المحل يّ على وجه التحديد، مما قل ص االهتمام بالقضايا الخارجّية التي كانت المقد مة في ال

الوقت، نظرًا للمناخ العام الذي كان يحّد من التعاطي المنفتح مع األخبار المحل ـي ة بما ال يتوافق تمامًا مع 
 وجهات الر سمّية.الت  

)اإلذاعة  األخرى )الجماهيرّية( ةوسائل اإلعالم التقليديّ  علىية غير متاحة األخبار المحل   إضافة إلى أن   
كما أنها غير  ،، والتي غالبًا ما ترّكز على الجوانب الر سمية في التـ ـغطية اإلخباريةبالقدر نفسه والتلفزيون(
 . ةي ـ في وسائل اإلعالم ومصادر األخبار غير المحل   معروضة
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لقراءة هي ي نة لوسبق لدراسة ُأجريت على الجمهور القطري أن  بّينت أّن أكثر المواضيع التي تشد  الع
، والتي تشير إلى تصّدر األخبار المحلية اهتمامات علي نجاداتتتفق فيه دراسة  ماوهذا . 1المواضيع المحل ّية

(، %22.7(، فالعربية )%26( وتليها األخبار العالمية )%34.3) بنسبة القراء في األردن بالشأن المحلي
 األحداث شابكت إلى نتيجةه مثل المملكة األردنية الهاشمية، بأنوتفّسر الدراسة هذه النسب المتقاربة في بلد 

 .2األحيان من ركثي في كبيرة بدرجة والعربي العالمي بالشأن المحلي الشأن يتأثر حيث المنطقة؛ في وتداخلها

 أخبار الر ياضة -2

ق على نقل والتسابنظرًا لشعبية الرياضة وانتشارها الكبير مع انتشار القنوات الرياضية المتخصصة، 
حديدًا بوصفها ت األنشطة والمسابقات الرياضية، وخصوصًا مسابقات الد وري األوروّبي المختلفة في كرة القدم

، زاَده عرضًا مع دخول المرأة اللعبة الشعبية األولى في العالم؛  أصبح لمتابعة المواد الرياضية جمهور  عريض 
في هذا الشأن، حيث شهدت المحطات الرياضية العربية كسرًا لقاعدة مقد م البرامج الرياضية الرجل، فصارت 

الرياضية، ، وأبوظبي MBCتلفزيون الشرق األوسط المرأة تقّدم الكثير من البرامج الرياضية على قنوات مثل 
مديرة لقناة "البحرين الرياضية"،  2017، كما أن تلفزيون البحرين عّين في العام Bein sportوبي إن سبورت 

، والعودة المحتشمة لبعض المسابقات الرياضية إضافة إلى اهتمامات نسائية واضحة باألنشطة الرياضية
فحاتها النسائي زاد جمهور المواد الرياضية وص فالعنصر وتكوين منتخب وطني نسائي في كرة القدم، ،النسائية

 بسبب زيادة االهتمام بهذا الباب.

ومن المالحظ أن الص حف البحرينّية اليومّية المطبوعة كانت تطبع مالحق للــر ياضة وتعتني بها عناية 
حيفة من أجل األخبار الر ياضية، وبا ل بجسم الّصحيفة، لتـ الي ال يحفكبيرة، وكان قسماً مهّماً من القر اء يقتني الص 

ياضية داخل الصحيفة بعدد  فحات الر  دماج الص  وعندما ثـقـل األمر ماد يًا على الص حف وجرى إيقاف المالحق وا 
الحظت بعض الص حف استياء قر ائها من هذه الخطوة، فقامت بتعويضهم بصحف .وقد أقل، ومن دون ألوان

                                                           
 –دوافع تعر ض الجمهور القطري للصحافة اإللكتروني ة واإلشباعات المتحققة منها (. 2014الحّمادي، أمل أحمد عبدالملك )1

 .173، ص ، الجامعة األهلية، مملكة البحرينغير منشورة ماجستير رسالةدراسة ميدانية، 
 .185مرجع سابق، ص (، 2009)نجادات، علي، 2
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ألف متابع، لكي يرى متابعوها مجّلة  800وطن" التي اتفقت مع جهة لديها رياضّية، كما فعلت صحيفة "ال
 .1"إكسترا سبورت"ـ فصار عدد مشاهديها مليونًا في البحرين وخارجها

 الر أي -3
ــالثة، وبتفضيل نسبته ) ـــ ( ذلك %80من المنطقي أن يأتي قسم "الر أي" في الص حف المحل ية في المرتبة الثّـ

حف عادة على اجتذاب كت اب ألن الر أي في ال حف المحل ية يناقش األخبار، ويفّسر األحداث، وتتسابق الص  ص 
 البّياعين"، أي الذين يســــهمون في زيادة مبيعات الصــــحيفة، فهو القســــمالكتّاب  الر أي الذين ُيطلق عليهم لقب "

فحات واألبواب األ األكثر كلفة في الصـــــــــحف، إذ يجري دفع مكافآت تعتبر "ســـــــــخّية" قياســـــــــًا لكلفة خرى الصـــــــــ 
حيفة، وغالبًا ما تعتمد الص حف البحرينّية على الس بق والتفّرد في األخبار المحل ـّية، وصفحة الرأي.  للص 

وفي أكثر من مسح داخلي ُأجري في الص حف المحل ــــــــــــــــــــــــي ة التي عمل بها الباحث؛ تبّين أن  أكثر مقاالت 
اب  مواطنين أو غير الر أي إقبـــااًل من قبـــل  الجمهور، وتعليقـــًا عليهـــا، وتفـــاعاًل معهـــا، تلـــك التي تـــأتي من كتـــ 

مواطنين، ولكنها تناقش شـــــــــــــؤونًا محّلية، ويكون الفارق في تفاعل جمهور القّراء شـــــــــــــاســـــــــــــعًا مع الكتّاب الذين 
ة "األيام" رير صــــحيفيتناولون شــــؤونًا خارجية، ســــواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين، وفي هذا يقول رئيس تح

حافة المطبوعة: "أنها تتحول إلى صحافة رأي أكثر منها صحافة إخبارية"  .2واصفًا الص 
 المنو عات -4

فحة  تأتي األخبار المنّوعة في المرتبة التالية لخّفتها وطرافتها، وقد تعّود القارئ في البحرين أن يقرأ الص 
حيفة، ثم يذهب مباشرة إلى ال فحة األخيرة ليرى أخبار المنو عات، وهي تجمع ما بين الطرافة األولى من الص  ص 

 واألخبار والغرابة وما ال يجده في اإلذاعة والتلفزيون، فهذه األخبار بمثابة االستراحة بالنسبة له.

 األخبار االقتصادّية  -5
على التوالي(،  %55و %56وتتقارب النســـبة التي حصـــلت عليها األخبار االقتصـــادية واألخبار الدولية )

إذ غالبًا ما كانت تعتبر األخبار االقتصـــــادية بالنســـــبة للقارئ البحريني من األخبار المتخصـــــصـــــة، ســـــّيما وأن 

                                                           
 .2017أغسطس  10يخ مقابلة مع مدير تحرير صحيفة "الوطن" أبو ذر حسين، أجريت بتار 1
 .2017أغسطس  21مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة "األيام" عيسى الشايجي، أجريت بتاريخ 2
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من  حياة اليومية للقطاع األكبرالكثير من هذه األخبار تأتي بلغة كثيرة المصــــــــــــــطلحات غير المتداولة في ال
القّراء، وألنها أيضـــًا تتناول شـــؤونًا ال يلمســـها الفرد العادي، وال تتفاعل معه، ولذا يصـــعب عليه التفاعل معها، 

في السنوات التي  - كتطــــــــــــــــــــــــــــــر قها ألخبار أسواق المال )البورصات( والمعادن، والنفط، والصناعات، ما أّدى
ر إلى "أنســــــــــنة االقتصــــــــــاد" بجعل أخباره أكث إلى الدعوة - نية في األلفية الثالثةواكبت زيادة الصــــــــــحف البحري

 تفاعاًل مع القارئ والتصاقًا به حتى يزداد اإلقبال على هذا القسم.

 األخبار العالمّية – 6
ات والمصــــــادر اإلخباريّ   ةأتت "األخبار العالمّية" مباشــــــرة بعد "االقتصــــــاد"، لتوافرها في الكثير من المنصــــــّ

حف المحلّية التي  والمحّطات اإلذاعّية والتلفزيونّية، وبشكل أسرع ومعالجة أوسع مما هو عليه الوضع في الص 
ــــــــــفحات األخبار العالمية )أو كما اصطلحت على تسميته "الخارجي"(، من أربع صفحات، كما كان  قّلصت ص 

 يًا، مفســـــحة المجال لألخبار المحلية التيالحال حتى الســـــنوات األخيرة من القرن العشـــــرين، إلى صـــــفحتين تال
 يقبل عليها جمهور أكبر من القراء المحلي ــين، كما سبق تبيانه.

 الفنون -7
ابعة، وبتفضــــــيل  نســــــبته  ، لكونه مختلفًا عن األخبار المنّوعة ذات %50أتى قســــــم الفنون في المرتبة الســــــ 

هذا ُعمقًا ألنواع الفنون البصري ة أو الموسيقا الجاد ة، و الط ابع الخفيف، إذ في هذا الباب تكون المعالجات أكثر 
ما ال يتناسب مع الش ريحة األكبر من الجمهور غير المتخّصص. وربما أشكل اسم الباب )أخبار الفنون( على 

 .ةالمستطلعة آراؤهم، الحتمالّية وقوعه بين "المنوعات" و"الثقافة" فأخذ هذه الن سبة المترد دة أو المحايد

 الث قافة -8
حافة المحلية متدن يًا جدًا، ألن االنطباع الملموس عن هذا  من الطبيعي أن يكون نصــــــيب الث قافة في الصــــــ 

المثق فين فقط، ويســــكن األبراج العاجية، وهو باب ُنخبوي يجتهد محرروه ليبعدوه عن اليومي  الباب أنه يخاطب
صــــــــة في الشــــــــؤون  هل التناُول، ليغدو أقرب ما يكون إلى باب في إحدى الدوري ات المتخصــــــــ  واالعتيادي والســــــــ 

حف المحلّية أّنه عند أي  تمدد   ، ســــــــــواء األدبّية والثقافّية عمومًا. ومعروف في الصــــــــــ  في  ألي  باب  من األبواب 
أو لورود إعالنات أكثر من قدرة الصــــــــــــفحات على  ،المحلّيات أو األخبار العالمية )القســــــــــــم الخارجي/الدولي(
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، ومن دون تردد هي: "الثقافة"، العتقاد إدارات التحرير أن حجبهااســـتيعابها؛ فإّن أولى الصـــفحات التي يجري 
حيفة، أو أن يخلخلوا قاعدة قر ائها.قر اَءها أقّل من أن يؤّثر   وا في مبيعات الص 

ل األخبار الثقافية بنســـــــــــــبة بينما في دراســـــــــــــة نجادات ، يظهر أن عّينة الجمهور الجامعّي األردنّي تفضـــــــــــــّ
حف اإللكترونية، من بعد  16.8% كثاني أعلى تفضــــــيل من بين مضــــــامين الموضــــــوعات المقروءة في الصــــــ 

، وهذا يعتمد على ما درجت 1%14.8المضــــامين الســــياســــّية نســــبة فيماحازت (، %17.9المضــــامين الفن ية )
حا لدراســــة كما يعزو الباحث هذه المفارقة في النتائج إلى عّينة ا فة األردني ة على تقديمه في باب "الث قافة".الصــــ 

األردنيــة التي اّتجهــت إلى جمهور الطلبــة الجــامعيين )طلبــة جــامعــة اليرموك في مرحلــة البكــالوريوس(، فبحكم 
هما، بينما تأتي عي نة ّية الرتباطهما ببعضــة والفنٍّ ــقافيّ ــالثّ  ة؛ ترتفع نسبة مقروئّية الموادالسّن واالهتمامات الّدراسيّ 

ين مع العمل الصـــحافي واإلعالمي في الموضـــوع محّل الدراســـة، وهم أكبر عمرًا  جمهور الصـــحافيين والمتماســـّ
 وُنضجًا وباهتمامات مختلفة عّما تهتم به العّينة المأخوذة من طلبة الجامعة.

ن، ة المطبوعة في البحرياليوميّ البحرينّية حف حافي في الص  نة الص  ظر إلى مهــن  ـمدى ال .3
 ة في المجتمع مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى:ها مهم  بأنّ 

 ح في الجدول التالي:ة، كما هو موض  سب المئويّ رارات والن  ـكــتم حساب الت  

 (15جدول )
 المطبوعة ةالبحرينيّ ة حف اليوميّ حافي في الص  مهنة الصّ ظر إلى ـن ـمدى الة لسب المئويّ كرارات والن  ــالت  

 ة في المجتمع مقارنة بوسائل اإلعالم األخرىها مهم  بأن   
 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 69% 69 ةمهم  
 24% 24 ة إلى درجة كبيرةمهم  
 7% 7 ةمهم   غير

 100.0% 100 المجموع

                                                           
 .185 مرجع سابق، ص(، 2009)نجادات، علي، 1
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 الصحافي في الصحف اليومية المحلية المطبوعة في البحرين بأنها مهمة جاءت فئة من يرون أن مهنة
جاءت بعدها في المرتبة الثانية (، و %69)في الدرجة األولى بنسبة في المجتمع مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى 

احتلت المرتبة ، في حين (24%)بنسبة  ة إلى درجة كبيرةحافي بأنها مهمّ ينظرون إلى مهنة الصّ من العينة 
ها حرين بأنّ ة المطبوعة في البة المحليّ حف اليوميّ حافي في الصّ ال ينظرون إلى مهنة الصّ َمن نة ـمن العي  األخيرة 

 (.%7)، وبنسبة ة في المجتمع مقارنة بوسائل اإلعالم األخرىمهمّ 

هّمة م حافيّ مهنة الصّ  أن  تشير إلى من العّينة المستطَلعة آراؤهم  (%93) ويمكن القول إن  إجابة ما نسبته
ة األخرى، وهذا أمر غير الفت كثيرًا كون العّينة من الوسائل اإلعالميّ بأو مهّمة إلى درجة كبيرة، قياسًا 

ين ـوا صحافي  ن كانين، والعاملين في مهن قريبة من هذا القطاع، وأغلبهم مم  ـاب الصحافي  ــين، والكتّ ـالصحافي  
 قطاعات أخرى من المهن اإلعالمية.وتحّولوا إلى 

ثير من حافي بكحافة، والعمل الصّ نظر إلى الصّ ـالمجتمع، وتحديدًا: مؤس سات المجتمع المدني، ت إال أن  
ن كانت  ،ألنها يمكن أن تحمل وجهات نظر متباينة عبيرــة الت  ي  رّ ــة، كونها الواجهة األبرز لممارسة حي  ــاألهم   وا 

اإلدارات  أن   هذه الجمعّيات حف، وترىات في الصّ ــي  ر  ــة تحفّظات على هوامش الحياسيّ يات الس  لدى بعض الجمع
يما يمكن أن ين خشية االنزالق فــحافيّ اب الصّ ت ـ ين والكــحافي  حافية هي من يضّيق هذه الهوامش على الص  الصّ 
كانت قد وقفت بصالبة عند صدور  عددًا من هذه الجمعيات ة؛ إال أن  سميّ رات مع الجهات الر  ــب توت  يسب  

ح ه كابــأن   واصفة إّياهشر، ــباعة والن  حافة والط  ، بشأن تنظيم الصّ 2002( لسنة 47بقانون رقم ) مالمرسو 
ف على تعر  الالع و ــ، ويحّد من قدرة الجمهور على االط  ، وال ينسجم مع التطورات السياسية في المملكةاتــيّ ر  ــللح

  العقوبات. حيل إلى قانونيباب "الجرائم التي تقع بواسطة النشر" في هذا القانون  وجهات النظر، خصوصًا وأن  

                                                           
 كة لعقدت جمعيات سياسية وحقوقية ندوات بعد صدور القانون بفترة بسيطة لقراءته، وكان االتجاه السائد رفضه، األمر الذي دعا رئيس وزراء مم

لى ما ع البحرين يجتمع بعدد من ممثلي القطاع الصحافي ويدعو إلى وضع قانون يتم الالتفاق عليه. وللرجوع إلى المزيد من التفاصيل يمكن االطالع

 .http://www.alayam.com/alayam/Variety/500312/News.html، 2015مايو  3نشرته صحيفة "األيام" بتاريخ 
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 المكتَسبة من باب أّن مهنة الصحافة المكتوبة، خصوصًا، مهّمة لضمان حرية التعبير،  فاألهمية هنا
أموال خاّصة، وليست مؤسسات تابعة رؤوس سة بوأن المؤسسات الصحافية مستقلة، بمعنى أنها مؤس سّيما

 للسلطة التنفيذية.

مدى موثوقية ما يرد في الصحافة اليومية المطبوعة في البحرين لدى الجمهور المحلي  .4
 قياسًا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعي:

 ح في الجدول التالي:ة، كما هو موض  سب المئويّ رارات والن  تم حساب التكّ 

 (16جدول )
 ة المطبوعة في البحرينحافة اليوميّ ة ما يرد في الصّ مدى موثوقيّ ة لسب المئويّ رارات والن  التكّ 

 لدى الجمهور المحلي قياسًا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعي 
 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 63% 63 موثوقة
 30% 30 موثوقة إلى درجة كبيرة

 7% 7 غير موثوقة
 100.0% 100 المجموع

 لمطبوعة في البحرينة احافة اليومي  ما يرد في الص   نة أن  من العي  شريحة من يرونابق أن  ن من الجدول الس  يتبي  
بنسبة  قد جاءت في المرتبة األولى قياسًا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعي لدى الجمهور المحليّ  موثوق  

ن ما يرد في الصحافة اليومية المطبوعة في البحري يعتقدون أن  جاءت في المرتبة الثانية شريحة من (،و %63)
، (30%)نسبة ب ي قياسًا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعيلدى الجمهور المحل   كبيرة   إلى درجة   به موثوق  

طبوعة في ة المحافة اليوميّ ما يرد في الصّ  نّ نة أالعي  يعتقدون من من احتلت المرتبة األخيرة فئة  في حين
 ك بنسبة، وذللدى الجمهور المحلي قياسًا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعي به البحرين غير موثوق  

(%7.) 

على السؤال األول، وما يتوافق مع كثير من المالحظات اليومية  تطابق مع إجابات المبحوثينت ه النتائجوهذ
في التعامل مع األخبار والمواد المنشورة في وسائل التواصل االجتماعي في العادة، التي يكون لها تأثير وانتشار 
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إعادة النشر، والتفضيالت، والتعليقات، وهذا ما ال يقاس في الصحف  مّرات ، ويمكن قياس عددينكبير 
 إن  ُرفعت على الموقع اإللكتروني، أو إذا تم نشر مواد ها مجز أة في وسائل التواصل االجتماعي، لمطبوعة، إالّ ا

ولكنها في النهاية مواد الصحيفة، وليست مواد وسائل التواصل االجتماعي التي ال تلقى الكثير من االعتمادية 
ا ذهب تؤخذ على عاّلتها، وهذا م لئالوالّشك والحذر لدى القارئ بشكل عام، وهي عرضة بشكل واسع للّتساؤل 

 المهنة اتقي  أخال فيالكبير  التراجع ظهرإليه جالل الدين الشيخ زيادة بقوله في توّسع اإلعالم االجتماعي: "
 .1"ةوالموضوعيّ  قةوالد   ةالمصداقيّ  حيث من ةاإلعالميّ 

ة يّ ة تنقصهم المهنحف اإللكترونيّ العاملين في الص   أن  كما توّصلت دراسة الفاتح محمد حمدي إلى 
فع سابق في الد  يجة الت  ة نتز مواّدهم بقّلة المصداقيّ ــحافة بصلة، وتتمي  ما يقومون به ال يمّت للصّ  ة، وأن  واالحترافيّ 

 .2شكل عامالمواد بر سلبًا على المحتوى الخبري، ومحتوى ة يؤث  دور، وكذلك فإن نقص المهنيّ باألخبار للص  

ى في المكتوب أعل قة األولى تظل  ــث  ــال ين؛ إال أن  ــاإلذاعة والتلفزيون في البحرين رسميّ  وعلى الرغم من أن  
ل حيث أن المكتوب يعطي فرصة للقارئ لقراءة الُجمأعلى منها في الوسائل األخرى، لفة الناس له أُ أّن بسبب 

عادة ما قرأ، وا ت والوضع يجد الوق إلى حينفكير فيه، وتحليله، ويمكن تأجيل القراءة ــلت  بحسب سرعته، وا 
 لجمهور.ة )التلفزيون( ال تتيح هذه الخواّص لة البصري  معي  المناسبين، بينما الوسائل السمعية )اإلذاعة( والس  

ة المطبوعة وميّ ة اليحافة البحرينيّ ين العاملين في الصّ ين البحرينيّ حافيّ مدى االعتقاد أن الصّ  .5
 عون بمهنية في عملهم الصحافي:يتمت  

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 

 (17جدول )
 حافيين البحرينيينمدى االعتقاد أن الصّ ة لسب المئويّ رارات والن  ـكـالت  

                                                           
 .25مرجع سابق، ص  (،2015) جالل الدين الشيخ، زيادة،1
 .80و 79ص ص  (،2015) حمدي، الفاتح محمد،2
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 حافية في عملهم الصّ بمهنيّ عون ــة المطبوعة يتمت  ة البحرينيّ حافة اليوميّ العاملين في الصّ 
 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 65% 65 متوسطة
 18% 18 ضعيفة
 17% 17 عالية

 100.0% 100 المجموع

حافة العاملين في الص   نن البحرينيي  حافيي  الص   أن  شريحة من يرون من العّينة  ابق أن  ظهر نتائج الجدول الس  تُ 
(، %65ألولى بنسبة )احتّلت المرتبة ا طة في عملهم الصحافية متوس  عون بمهني  المطبوعة يتمت   ةة البحريني  اليومي  

ة افة اليومي  حن العاملين في الص  ن البحرينيي  حافيي  الص  ( شريحة من يرون %18واحتلت المرتبة الثانية وبنسبة )
( %17وبنسبة ) ، وجاءت في المرتبة األخيرةحافيص  ضعيفة في عملهم ال مهنّيتهمعون ة المطبوعة يتمت  البحريني  

ة عون بمهني  لمطبوعة يتمت  ة اة البحريني  حافة اليومي  ن العاملين في الص  ن البحرينيي  حافيي  الص   أن  شريحة من يرون 
 .حافيفي عملهم الص   عالية  

نية اليومية البحريمدى االعتقاد أن الصحافيين غير البحرينيين العاملين في الصحافة  .6
 المطبوعة يتمتعون بمهنية في عملهم الصحافي:

 تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

 (18جدول )
 حافيين غير البحرينيينمدى االعتقاد أن الصّ ة لسب المئويّ رارات والن  ـكـالت  

 عون بمهنية في عملهم الصحافيـالمطبوعة يتمت  ة ة البحرينيّ حافة اليوميّ العاملين في الصّ 
 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 47% 47 متوسطة
 36% 36 ضعيفة
 17% 17 عالية

 100.0% 100 المجموع
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ن العاملين في البحرينيي  غير ن حافيي  الص   أن  شريحة من يرون من العّينة  ابق أن  ظهر نتائج الجدول الس  تُ 
ّلت المرتبة األولى بنسبة احت طة في عملهم الصحافية متوس  عون بمهني  ة المطبوعة يتمت  ة البحريني  اليومي   حافةالص  
في  ن العاملينالبحرينيي  غير ن حافيي  الص  ( شريحة من يرون %36(، واحتلت المرتبة الثانية وبنسبة )47%)

جاءت في المرتبة األخيرة ، و حافيضعيفة في عملهم الص   مهنّيتهمعون ة المطبوعة يتمت  ة البحريني  حافة اليومي  الص  
ة ة البحريني  حافة اليومي  ن العاملين في الص  البحرينيي  غير ن حافيي  الص   أن  ( شريحة من يرون %17وبنسبة )

 .حافيفي عملهم الص   ة عالية  عون بمهني  المطبوعة يتمت  

ناك ما يشبه هيرى الباحث، ومن خالل تفاصيل العمل اليومي، أّن تعليقًا على نتائج الجدولين األخيرين، و 
ن، وغير البحرينييّ  نن البحرينييّ حافييّ افعية لدى الصّ ة بمدى الد  حافية البحرينيّ الجدل الخفي في األوساط الصّ 

ديه لصحافيين البحرينيين أّن الصحافي المواطن لمن ا مجموعةة لديهم. ففي حين ترى المهنيّ الّدوافع وكذلك 
ية في لمحلّ القضايا ا القدرة األكبر على عرض القضايا المحلية بمعرفة أعمق، وبمسؤولية أكبر، خصوصًا وأن  

حافي ية وعالقته غير البحريني، وبحكم وضعي ته الوظيف ّ جميع األبواب هي المقروءة أكثر في البحرين؛ فإن  الص 
ة للص حافي بالنسب الّذهاب إلى أبعادأخرى يساعد علىاسة، وهذا ما ال لعمل، فإن ه يتجنب القضايا الحسّ برّب ا

حيفة  مسها.حول حدود القضايا وبالكاد تالالصحيفة ، وتبقى تدور في مسألة التناول والطرح والمعالجة والص 

راعات األيدي ين غير المواطنين ُتجّنبــمهني ة الصحافي   ويرى آخرون، أن   ولوجّية، الص حف االنزالق في الص 
حافة صّ وازن يحفظ القيمة واالحترام لمهنة الــة، وهذا الت  ياسيّ د المذاهب واألعراق واالنتماءات الس  في مجتمع متعد  

 عامل آخر. بحيث ال تنحاز إال إلى المهنة، وليس إلى أي  

عيفة، ـطة، أو الض  ـالمتوس  ين بــين وغير البحريني  ــين البحريني  ــوفيما اختلفت العّينة في وصف مهنّية الصحافي  
ين متساوية تمامًا ــلبحريني  ين وغير اــين البحريني  ــة العالية لدى الصحافي  المهني   قت في إجاباتها بأن  ـفـنة اتّ ـالعيّ  فإن  
 ين ضعيفة.ــفيين غير البحريني  نة أن مهنّية الصحاـمن العيّ  %36(، بينما رأت ما نسبته 17%)

ستواها، على معنى "المهني ة" وم تفسيراتهم في وال يستبعد الباحث انحياز نسبة من أفراد العّينة لجنسي  
ش غالبًا في الص حف المحلية، وأن ُصُحفًا ال تكاد تعقد اجتماعات يومّية ـــاعتبار أنها من األمور التي ال تناق
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مدرسة "من بناء ، مع الوقت، تتمكنالتحرير لمناقشة مستوى األعمال التي تقّدم حتى أو أسبوعّية ألقسام 
 صحافّية" لها تقاليدها.

 ة المطبوعة:ة المحليّ حف اليوميّ ا  مع ما ينشر في الص  ر  ــمدى تفاعل الق .7
 الي:ــح في الجدول الت  ة، كما هو موض  سب المئويّ رارات والن  ـكــحساب الت   تم  

 (19)جدول 

 ة المطبوعةة المحليّ حف اليوميّ نشر في الص  ـا  مع ما يُ ر  ــتفاعل القة لسب المئويّ رارات والن  ـكــالت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة
 49% 49 جيد

 43% 43 متوسط
 8% 8 ضعيف

 100.0% 100 المجموع

المحلية  ف اليوميةحُ نشر في الص  مع ما يُ اء تفاعل القر  أّن وصف العّينة ظهر نتائج الجدول السابق تُ 
من ( 43%)، وجاء في المرتبة الثانية وبنسبة (49%)بأنه "جّيد" قد جاء في المرتبة األولى بنسبة المطبوعة

بة األخيرة وجاء في المرت، "طمتوس  " ةنشر في الصحف اليومية المحلية المطبوعمع ما يُ  اءتفاعل القر   أن   يرون
 ."ضعيف"ةاء مع ما ينشر في الصحف اليومية المحلية المطبوعأن تفاعل القر  من يرون من العينة ( 8%) وبنسبة

إّن تقارب مستوى التفاعل مع ما ينشر في الصحف بين "الجّيد" و"المتوسط" من وجهة نظر العّينة من 
العاملين في المجال الصحافي، تدّل على أّن هناك روافد أخرى لحمل آراء الناس والتفاعل معها، وربما تكون 

 ، وأكثر سهولة في الوصول،هذه الروافد أكثر حّرية من الصحف الصادرة عن المؤسسات من حيث المحتوى
وأيضًا في طبيعة التعليق والتفاعل، وأسرع تبّداًل من المواد الّصحافية. وفي المقابل، فإن العدد الصغير من 

(، يدّل على أن ليس لهذا الرأي دالالت واضحة، %8العّينة الذين اختاروا أّن التفاعل مع الصحيفة "ضعيف" )
ظى باالحترام والتقدير والثقة، وبالتالي التفاعل مع ما تطرحه أعلى من أن إذ ال تزال الصحافة المطبوعة تح

 يكون ضعيفًا. 
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 عة:ة مجتمة اليوميّ حف البحرينيّ سخ المطبوعة حاليًا من الص  نة لعدد الن  ـتقدير العي   .8
 الي:ــح في الجدول الت  ة، كما هو موض  سب المئويّ رارات والن  ــكــحساب الت   تم  

 (20جدول )

 ة مجتمعةنة لعدد النسخ المطبوعة حاليًا من الصحف البحرينية اليوميّ ــتقدير العي  ة لسب المئويّ رارات والن  ـكــالت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 48% 48 ألفاً  25أقل من  1
 28% 28 ألفاً  34إلى  25 2
 12% 12 ألفاً  44إلى  35 3
 7% 7 ألفاً  50إلى  45 4
 5% 5 ألفاً  50أكثر من  5
 100.0% 100 المجموع 

حف ص  سخ المطبوعة حاليًا من العدد النّ رون د  ـيقراسة الد  من يرون من عّينة ابق أن  ن من الجدول الس  يتبيّ 
، وجاء في المرتبة (48%)، جاؤوا في المرتبة األولى بنسبة ألفاً  25من  ة مجتمعة يبلغ أقلّ ة اليوميّ البحرينيّ 

 34إلى  25ة مجتمعة يتراوح منة اليوميّ حف البحرينيّ سخ المطبوعة حاليًا من الص  عدد النّ رون د  ـيقالثانيةمن 
ف حًا من الص  سخ المطبوعة حاليّ عدد النّ رون يقد  ن مَ واحتّل المرتبة الثالثة ، (28%)، وكانت نسبتهم ألفاً 

عدد رون يقدّ وجاء في المرتبة الرابعة َمن ، (12%) ، بنسبةألفاً  44إلى  35يتراوح منة مجتمعة ة اليوميّ البحرينيّ 
، وكانت نسبتهم ألفاً  50إلى  45ة مجتمعة يتراوح من ة اليوميّ حف البحرينيّ ًا من الص  النسخ المطبوعة حاليّ 

ة ة اليوميّ العربيّ  ةحف البحرينيّ الص  اً من ــسخ المطبوعة حاليّ عدد النّ وجاء في المرتبة األخيرة َمن يقّدريون ، (%7)
 .(%5، وكانت نسبتهم )ألفاً  50مجتمعة يبلغ أكثر من 

عدم لوعلى الر غم من أن  أرقام طباعة الص حف اليومّية ُتعاَمل بسّرية في المؤس سات الّصحافّية المحلّية 
إال أن  ترجيح حوالي نصف العّينة من المستطلعة آراؤهم وجود جهة مستقلة تراقب الطباعة والنشر والتوزيع؛ 

ألفًا، أقرب ما يكون إلى  25( بأن مجموع ما ُيطبع من نسخ الّصحف البحرينّية اليومّية ال يزيد عن 48%)
الصّحة، إذا ما قورنت بآراء من قام الباحث بمقابلتهم من مت خذي القرار في هذه الّصحف، حيث أشار مسؤول 
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 ،عندما كانت صحيفتا "أخبار الخليج" و"األيام" فقط على الس احة ،عاماً  15ة "الوسط" إلى أنه "قبل في صحيف
ن  كانت صحيفة "األّيام" أعلى توزيعًا  15كان إجمالي ما يجري توزيعه  ألف نسخة، بشكل  متوازن  إلى حدٍّ ما، وا 

ارًا. التواجد حيث كانت "األيام" أكثر تواجدًا وانتشنوعًا ما. وهذا ال يعني البيع الفعلي، ولكن يعني االنتشار و 
 20 ها صحيفة جديدة بطرح  مختلف، بلغ مجموع ما يطبع من "الوسط" وحدها،عندما صدرت "الوسط" بصفتو 

آالف إلى  8ألف نسخة يوميًا في بعض الفترات، ونزل العدد بعد فترة مع اآلخرين وصار الجميع يطبع ما بين 
، ومع انخفاض المبيعات؛ تراجعت أعداد المطبوع أكثر وأكثر. الّصحف 2016ن في العام آالف نسخة. ولك 10

آالف  7آالف نسخة فقط للصحيفة الواحدة، وأقصى الصحف تطبع  5آالف و 3تطبع ما بين اآلن البحرينّية 
لف نسخة مجتمعة، أ 20نسخة في اليوم، فكل  الّصحف األربع اليومّية في البحرين ال يزيد ما تطبعه اليوم عن 

 . 1من حجم المطبوع" %60إلى  %50وأقّدر المبيعات ما بين 

ة لبحرينيّ حف األربع اوهذا ما يقوله أيضًا مدير اإلنتاج في مؤسسة "األيام" الذي يذكر"حجم المطبوع من الص  
نسخة، وهي الفترة ألف  35ة اآلن ال يتعدى العشرين ألفًا. قبل عشر سنوات كنا نطبع مجتمعين أكثر من اليوميّ 

 .2"2007إلى  2005ما بين 

 نة:ـة المطبوعة في البحرين حاليًا من وجهة نظر العي  حف اليوميّ رات توزيع الص  مؤشّ  .9
 الي:ــح في الجدول الت  ة، كما هو موض  سب المئويّ كرارات والن  ــحساب الت   تم  

 (21جدول )

 نةــًا من وجهة نظر العي  ــة المطبوعة في البحرين حالي  حف اليوميّ رات توزيع الص  ــمؤش  ة لسب المئوي  رارات والن  ـكــالت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 78% 78 منخفضة 1
 21% 21 ثابتة 2
 1% 1 في ازدياد 3
 100.0% 100 المجموع 

                                                           
 .2017أغسطس  7ابلة أجريت معه في مجّمع سار التجاري بتاريخ سيد إبراهيم حميد، مدير العمليات والتطوير في صحيفة "الوسط" ، مق1
 .2017أغسطس  09خالق، مدير اإلنتاج في صحيفة "األيام"، مقابلة أجريت معه في مكتبه بتاريخ ّللطيف عبدالعبدا2
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توزيع  أن  احتلها من يرون ( 78%) أن المرتبة األولى من العّينةوبنسبة ابقظهر نتائج الجدول السّ تُ 
 من يرون ( 21%) وجاء في المرتبة الثانية، وبنسبة منخفض، ة المطبوعة في البحرين حالياً حف اليومي  الص  
( فقط 1%)ة وفي المرتبة الثالثة واألخيرة، وبنسبثابت،  ة المطبوعة في البحرين حالياً حف اليوميّ توزيع الص   أن  

بة من المعتقدين سالن  و  في ازدياد. ة المطبوعة في البحرين حالياً حف اليوميّ توزيع الصّ  أن   ن، من يرو نةمن العي  
سؤولون في مالبانخفاض توزيع الصحف اليومية المطبوعة في مملكة البحرين تتفق تمامًا مع ما يذهب إليه 

 .استثناءة بشكل عام، ومسؤولو التوزيع واالشتراكات بشكل خاص، بال حف اليوميّ الص  

رار من خذي القــراجع في المطبوع المباع لها أكثر من قراءة. فهناك من مت  ــولكن نسب االنخفاض والت  
افة حة بين نزول وصعود"، وهناك من يراها مؤشراً واضحاً لقرب انتهاء عصر الص  ها "دورات طبيعيّ يقرأها على أن  

 ة.التشاؤميّ  ظراتـل من شأن الن  ــالمطبوعة، وهناك من يقل  

دراسة بالوسط" في " قمنا: "يقولفمن المسؤولين الذين أقّروا بانخفاض توزيع الصحف سيّد إبراهيم حميد إذ 
ي البحرين ف من خالل منافذ البيعة، ومن ضمنها "الوسط"، يّ ــحف المحل  ميدانية مسحي ة على مبيعات كل الص  

اًل ـيـأكثر قل صل إلىتـص شيئًا فشيئًا، لـل ـ قـتــالحظنا أنها تمنفذ لبيع الصحف والمجالت،  500حوالي وعددها 
منفذ بيع لنراقب مبيعات  180إلى  160زنا بحثنا على ما بين ــ، ركّ 2011ذ  بيع. ومنذ العام ــفـمن 300من 
ه طفي متوس   حف يصلشهرين، فوجدنا تناقصًا في مبيعات الصّ  ة أسبوع، ونعيد المسح كلّ حف فيها لمدّ الصّ 
حف المطبوعة يصل هناك انخفاضًا في مبيعات الص   ، أي أن  2016وحتى نهاية  2011منذ  سنوياً  %8إلى 

 .1سنوات" في ست   %48إلى حوالي 

لخمس ا ز هذا الرأي ما قاله رئيس تحرير صحيفة "الوطن": "نزلت مبيعات الصحف الورقية في السنواتيعز  
لقراء بشكل كبير، حتى أنه بات من غير المجدي عمل حمالت (، وتراجع عدد ا2017 – 2012) األخيرة

لزيادة االشتراكات كما كانت الصحف تتسابق قباًل، فاالشتراكات صارت عبئًا على الصحف. فال صحيفة، في 
 .2السنوات الخمس األخيرة، قامت بحملة لتنشيط االشتراكات"

                                                           
 سيد إبراهيم حميد، مصدر سابق.1
 .2017أغسطس  10مكتبه بتاريخ يوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة "الوطن"ـ مقابلة أجريت معه في 2



142 
 

ويقد م مدير التوزيع واالشتراكات في المؤسسة نفسها صورة أوضح معززة باألرقام بقوله: "لم يعد هناك منحنى 
نما تنازل مستمر. فقّلت االشتراكات عّما كانت عليه بنسبة تراوحت بين  ، ولكن األوضح %40و 35للتوزيع، وا 

، %70نقطة، إذ قّلت المبيعات بنسبة  700 – 650من ذلك ما حدث في "نقاط البيع" التي نّقدرها بما بين 
 .1وفي بعض األيام تصل إلى ما هو أعلى من هذه النسبة، في السنوات الست الماضية"

ويشرح مدير التوزيع واالشتراكات في مؤسسة "الوطن" وضعية عمليات البيع والتوزيع في السوق المحلية 
ي نقطة البيع، أما اآلن فيمكن أن يكون جواب البائع ف بقوله: "في السابق، لم تكن الصحيفة لتستغني عن نقاط

البيع أن ال فرق لديه إذا ما ُأرسلت له الصحف لبيعها في محّله أم لم ترسل، ألن البيع ضعيف  جدًا. ففي 
نسخة يوميًا، أما اليوم فالمتوسط يصل  20إلى  15السابق كان متوسط المحالت )منافذ البيع( تبيع ما بين 

نسخ تقريبًا. من يريد الصحيفة الورقية، فإنه سيعمد إلى االشتراك فيها لتصله إلى حيث يريد، مع  5إلى  3إلى 
من قيمة النسخة الورقية فيما  %40صندوق االشتراكات. ومن الناحية االقتصادية فإن االشتراك يوّفر حوالي 
فلس،  200فلسًا بداًل من  120الي لو اشتراها لمدة سنة كاملة من السوق، إذ ستكون النسخة في االشتراك حو 

 . 2أو أقل من ذلك بحسب العروض"

لموسًا منذ هناك تأّثرًا بدا م فق معها مدير التوزيع في صحيفة "األيام"، الذي يقول إنّ ــهذه اآلراء ال يت  
فض خفي حجم المبيعات، إال أنه "ليس بالنسبة التي يعتقدها البعض، فلقد ان 2012 – 2011الفترة ما بين 
 .3عّمـا كان عليه من قبل" %10و %5التوزيع ما بين 

يرى رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير لصحيفة "أخبار الخليج" أن السبب يعود إلى عدم حرفية و 
الناشرين، وعدم امتالكهم النظرة البعيدة في إدارة العمليات، بقوله: "هذا راجع إلى أّن الناشرين غير متمك نين 

لمعرفة حقيقة أعمالهم وفلسفتها، كالذين يوّزعون صحفهم مجانًا، أو وجود مواقع إلكترونية مجانية، فالقارئ فكرّياً 

                                                           
 .2017أغسطس  15عقيل الحايكي، مدير التوزيع واالشتراكات في صحيفة "الوطن"، مقابلة هاتفية أجريت معه بتاريخ 1
 .نفسه السابق 2
 .2017أكتوبر  4غّسان المومني، مدير التوزيع واالشتراكات في صحيفة "األّيــام"، مقابلة أجريت معه في مكتبه بتاريخ 3
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انًا، فلماذا يدفع مبلغًا من المال، مهما كان صغيرًا، لقاء ما يمكن  أو المستهلك عندما يجد كل  ما يريده مج 
 .1الحصول عليه مجانًا؟!"

 مطروحة في الصحيفة من خالل استخدامهم لهذه الوسائل:تفاعل القرا  مع المواضيع ال .10
ح في وضـــــّ نة، كما هو مرتيب الســـــتجابات العيّ ح والتّ ة والوزن المرجّ ســـــب المئويّ كرارات والنّ تم حســـــاب التّ 

 الي:الجدول التّ 

 (22جدول )
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واألدهمية النسبية والترتيب

 مع المواضيع المطروحة في الصحيفة من خالل استخدامهم لهذه الوسائل تفاعل القرا ل

 العبـارة
الوزن  ضعيف قوي قوي جداً 

 المرجح
األدهمية 
 النسبية

 الترتيب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 1 91.4% 2.743 3% 3 19% 19 78.0% 78 وسائل التواصل االجتماعي
 2 75.9% 2.277 19% 19 34% 34 47.0% 47 الرقميموقع الصحيفة 
 3 66.0% 1.980 31% 31 40% 40 29.0% 29 البريد اإللكتروني

 4 47.2% 1.416 67% 67 25% 25 8.0% 8 الزيارة الشخصية للصحيفة
 5 43.6% 1.307 76% 76 18% 18 6.0% 6 الرسائل البريدية

 6 34.3% 1.030 98% 98 2% 2 0.0% 0 الفاكس

، (91.4%)جاءت في المرتبة األولى وبنسبة " وسائل التواصل االجتماعي"ابق أن  ظهر نتائج الجدول السّ تُ 
موقع "لّ واحت ،حيفةاء مع المواضيع المطروحة في الصّ ر  ــــــــــــــــــــــــــــــــالق من خاللهاتفاعل لتي يالوسائالأكثر من بين 

 بنســـبة" البريد اإللكترونيمرتبة الثالثة "الجاء في (، و 75.9%)بنســـبة " المرتبة الثانية قمير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة الالصـــ  
من تفاعل ي لتيالوســــــــائال أقل  احتل المرتبة األخيرة ك" الفاكس"ابق أن  ظهر نتائج الجدول الســــــــ  تُ كما (.%66.0)

التي  "سائل البريديةر  ـــــــــــال"وسبقته (، 34.3%) بنسبةيهحيفةاء مع المواضيع المطروحة في الصّ رّ ــــــــــــــــــــــالقخاللها 
 بنسبة "حيفةة للص  خصيّ ـــيارة الش  ز  ــــــال"وجاءت في المرتبة الرابعة (، 43.6%) جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة

(%47.2.) 

                                                           
 .2017أغسطس  22أنور عبداّلرحمن، رئيس مجلس اإلدارة ورئيس تحرير "أخبار الخليج"، مقابلة أجريت معه في مكتبه بتاريخ 1
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: هي ،راســـــات الحديثةوبحســـــب الكثير من الد   اإلعالم اإللكتروني،ميزات  واحدة من أهم   ويرى الباحث أنّ 
ـالت   ون، إذ حف المطبوعة، أو على اإلذاعة والتلفزيالمنشورة في الص   فاعل مع المواد  ــعب الت  ة. إذ من الص  فاعليّ ـ

ــــة الت  تستغرق عمليّ  ـــــ ــــفاعل وقتًا وجهدًا استثنائي  ـ ـــــ ــــين لم يعودا اعتياديّ ـ في اإلعالم جد ل الجمهور الذي و بَ ين من ق  ـ
ة ماد   ل مع أي  كلفة، للتفاعة، وأقل ّ وريّ ة، وفاإلعالم االجتماعي، وســـيلة أســـهل وأكثر فاعليّ اإللكتروني، بما فيه 

مطروحة في هذه الوســــــــائل، وال تحتاج إلى إذن أو انتظار، وهناك ما يشــــــــبه نشــــــــر التفاعل إن  لم يكن فيه ما 
ــانيــة، ألن قــارئ  حف في المرتبــة الث يخرج عن المتعــارف عليــه. كمــا أنــه من المتوقع أن تــأتي مواقع الصــــــــــــــ 

وني غالبًا ما يجد مســــــــــاحة إلبداء رأيه، وقد كانت هذه المســــــــــاحات ظهرت في الصــــــــــحيفة في موقعها اإللكتر 
المواقع اإللكترونية للصـــــــــــحف البحرينية في النصـــــــــــف الثاني من العشـــــــــــرية األولى من القرن الحالي، وكانت 
 لمرتبطة فقط بالمقاالت، ولكن تم تعميمها تاليًا على جميع المواد التي تنشــــر في الصــــحيفة، فيكون من الســــه

 على قراء النسخة اإللكترونية التعليق على المادة في المكان نفسه.

ــال"وال يجد الباحث تفسيرًا لتقّدم وسيلتي:  ــال"، و"سائل البريديةر  ـ ـــ ــيارة الش  ز  ـ ، على "الفاكس"، "حيفةة للص  خصيّ ـ
، والتراجع الكبير إلى الصحفعلى الرغم من ق ــَدم هاتين الوسيلتين، وشبه انقراض الرسائل البريدية التي ترسل 

للزيارات الشــخصــية لمقر الصــحيفة لبعض القراء لكي يوصــلوا رأيهم، أو يعلقوا على موضــوع، والتي كان يقوم 
بها األميون ألنهم ال يحســـــــــنون كتابة الرســـــــــائل البريدية؛ إال عدم إيالء بعض أفراد العينة االنتباه الكامل أثناء 

 تعبئة االستبيان.

ل مع فاعــاالجتماعي األكثر استخدامًا من قبل الجمهور في البحرين للت   اإلعالموسائل  .11
 )يمكن اختيار أكثر من بديل(: حيفةالص  

 الي:ــح في الجدول الت  ة، كما هو موض  سب المئويّ ــكرارات والن  ــتم حساب الت  
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 (23جدول )
 االجتماعي األكثر استخدامًا من قبل الجمهور في البحرين للتفاعل مع الصحيفة اإلعالموسائل ة لسب المئويّ كرارات والن  ــالت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة
 90% 90 تويتر

 89% 89 انستغرام
 31% 31 فيسبوك

 5% 5 ل بلسغغو 

ـــوسائل الت  "التويتر" جاء في المرتبة األولى من بين ابق أن  ن من الجدول الس  يتبي   ــــ جتماعي األكثر االواصل ـ
انية ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرتبة الث   وجاء في(، 90%اســتخدامًا من قبل الجمهور في البحرين للتفاعل مع الصــحف بنســبة )

في المرتبة  "ل بلسغوغ"ثم جاء، (31%بنســبة ) الثالثةفي المرتبة " فيســبوك"واحتلّ (، 89%" بنســبة )انســتغرام"
 (.5%بنسبة ) الرابعة

ر الباحث هذه الن ســــــــب  العالية والمتقاربة لما رأته العّينة بأنه أكثر وســــــــائل التواصــــــــل بين الجمهور ويفســــــــّ
ــــغي رات في االشتراك  والص حف، بأنها مت سقة مع ما تشير إليه اإلحصاءات الصادرة عن المواقع التي ترصد التـ 

قات على كانية التعليفي اإلعالم االجتماعي. فـــــــــــــــــــــــــ "التويتر" و"االنســــــــــتغرام" من أكثر التطبيقات التي تتيح إم
 المنشور فيها، وهذا التطبيقان لهما نسبة اشتراك كبيرة من بين السكان في المملكة. 

عدم اســــــــــــــتخدامه من قبل أي صــــــــــــــحيفة من على الرغم من احتل تطبيق "غوغل بلس" الترتيب األخير، و 
 .وقت إجراء االستبيان الصحف اليومية القائمة في مملكة البحرين

 :اآلن ىة المطبوعة حتّ ة اليوميّ حافة البحرينيّ المساعدة على استمرار الصّ أدهم العوامل  .12
 الي:ـدول التَ ح في الجنة، كما هو موض  ـة الترتيب الستجابات العي  سب المئويّ كرارات والن  ـتم حساب الت  
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 (24جدول )
 رتيبة والت  سبيّ ة الن  يّ ــة واألدهم  سب المئويّ كرارات والن  ـالت  

 ة المطبوعة حتى اآلنة اليوميّ حافة البحرينيّ العوامل المساعدة على استمرار الصّ  دهم  أل 

 العبـارة
الوزن  ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدري أوافق أوافق بشدة

 حالمرجّ 
األدهمية 
 النسبية

 الترتيب
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 1 92.7% 4.634 0% 0 1% 1 5.0% 5 22.0% 22 72.0% 72 اإلعالنات التجارية
 الدعم الحكومي 

 غير المباشر
52 52.0% 33 33.0% 11 11.0% 4 4% 0 0% 4.317 86.3% 2 

 3 83.2% 4.158 0% 0 8% 8 10.0% 10 39.0% 39 43.0% 43 الُمالك
تأدية رسالتها 

 المجتمعية
28 %28.0 37 %37.0 21 %21.0 11 %11 3 %3 3.760 %75.2 4 

 5 73.5% 3.673 2% 2 17% 17 18.0% 18 37.0% 37 26.0% 26 االشتراكات
اعتياد الجمهور على 

 شراء الصحف
18 %18.0 36 %36.0 19 %19.0 24 %24 3 %3 3.420 %68.4 6 

العوامل  همّ أجاء في المرتبة األولى باعتباره "ةجاريّ ــــــــــــــــــــــــاإلعالنات الت  عامل "ابق أن  ظهر نتائج الجدول الس  تُ 
 بنســـــــــبةو  من وجهة نظر العّينة، ى اآلنة المطبوعة حتّ ة اليوميّ حافة البحرينيّ المســـــــــاعدة على اســـــــــتمرار الصـــــــــ  

رتبة في الماحتل ، و (86.3%) بنســـــــــــبة" عم الحكومي غير المباشـــــــــــرالد  "وأتى في المرتبة الثانية (، %92.7)
بعة ا" في المرتبة الر  ةحف لرســـالتها المجتمعيّ تأدية الصـــ  " وجاء عامل (،%83.2)بنســـبة  "كالُمال  "عامل ة ثالالثّ 

، وفي المرتبة الســـادســـة (73.5%) بنســـبة" في المرتبة الخامســـة االشـــتراكاتوجاء عامل " (،75.2%) بنســـبة
ر على اعتياد الجمهو هو" البحرينية اليومية المطبوعة العوامل المســـــاعدة على اســـــتمرار الصـــــحافة أقل  واألخيرة 

 .(68.4%) بنسبة "شراء الصحف

 حفة العاملين في الصــــــــــ  غالبيّ  ضــــــــــح أن  ( في االســــــــــتبيان، يت  12وبتحليل نتائج اإلجابات عن الســــــــــؤال )
صحف اليومية ار ال"اإلعالنات التجارية" تأتي على رأس أسباب استمر  ة المطبوعة يعتقدون أن  ة اليوميّ البحرينيّ 

لصــــحافة في ا المطبوعة في البحرين، إذ يقول في مدير العمليات والتطوير صــــحيفة "الوســــط": "منذ أن عملتُ 
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لى وقت قريب جدًا، والمعادلة واحدة تقريبًا بالنســــــبة لدخل الصــــــ   25)قبل أكثر من  يأتي  %20حيفة: عامًا( وا 
 .1"من اإلعالن %80من المبيعات المباشرة، و

حافية حول العالم، إال أن هذا العامل ليس باألّول في وهذا من األمور الطبيعية في أكثر المؤســســات الصــ  
خل نوات األخيرة، أعلى من دعدد من دول العالم األخرى التي يأتي فيها موضــــوع البيع واالشــــتراكات في الســــ  

 ة بكثافة.يّ اليومحف ول التي توالي طبع الصٌّ ، خصوصًا الد  2حفاإلعالنات في الص  

َغر حجم الســـ   حافّيةة ال يجعل وق البحرينيّ فصـــ  الكلفة  يتطبع بالحجم التجاري الذي يغطّ  المؤســـســـات الصـــّ
ة باعة اليوميّ ـــط  ات العمليّ  ة. إذ يشير مدير المطبعة في صحيفة "الوسط" إلى أن  بحيّ ر  ـــويدخل تاليًا في مرحلة ال

، ةحيفنسخة من الص   500ة، تصل إلى ما يوازي جريبي  ــسخ الت  ة من الن  ي  ــم  ك حف تستهلك في بداية دورانهاللص  
احد، حب الحقيقي للعدد الو ، ثم يبدأ الســــــــــــــ  ودّقة األلوان المطلوبة الطباعة جودةابعون إلى لريثما يطمئن الط  

، وهذا أمر معروف اً تتضاءل حسابيّ حيفة، ثم تبدأ الكلفة ة هي في األلفي نسخة األولى من الص  فالكلفة الحقيقيّ 
 .3باعةـفي عالم الط  

 ،المصــادر التي شــاركت في المقابالتبه  توما أدلة، وبحســب المالحظة حف البحريني  فإذا ما كانت الصــ  
 االعتماد على اإلعالن هو العامل الرئيس لبقائها. ًا، فإن  نسخة يوميّ  8000و 2000تطبع ما يتراوح ما بين 

عة اني المهم في اســتمرار الصــحف اليومية البحرينية المطبو العامل الثّ  عة آراؤهم أن  نة المســتطلَ عي  وترّجح ال
عم الحكومي غير المباشــر"، المقصــود به: التســهيالت التجارية، واإلعالنات التجارية، إلى اآلن، يعود إلى "الد  

لغاء الجمارك عن استيراد األوراق والمعّدات، وغيرها.  وا 

، لديها %83ومجموعها  على هذا العامل، ســـبة األكبر التي اختارت "أوافق بشـــّدة" و"أوافق"الن   أن   وواضـــح
ها مهناك مســــــــــــاعدات تقد   ًا، إذ دائمًا ما يقال أن  ة ماديّ حف اليوميّ الصــــــــــــ  بة عن عالقة الحكومة صــــــــــــورة نمطي  

                                                           
 ، مصدر سابق.سّيد إبراهيم حميد1

2http://www.wptdatabase.org/world-press-trends-2017-facts-and-figures 
 .2018يناير  1، مقابلة هاتفية أجريت معه بتاريخ أحمد مهدي، مدير المطبعة في صحيفة "الوسط"3
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حافية في هذه المؤســــســــات الصــــّ المســــؤولين  من عدد   ينفية، في حين حف اليومي  الحكومة، خفي ة وظاهرة للصــــ  
 من التســـهيالت، أو اإلعفاءات الجمركية على وارداتهاخاصٍّ نوع   أو تقديم أيّ  حكوميٍّ  دعم   حف أي  تلق ي الصـــ  

 . من األوراق واألحبار ومعّدات الط باعة األخرى

، عن اإلعالن 2015فط، أي في العام ــنّ ة، مع أزمة أسعار السات الحكوميّ ـفت المؤس  ــتوق  على الّنقيض، فقد و 
 ة )عيد الفطر، وعيد األضحى والعيد الوطني(، وهي من المواسم التيالثة الرئيسي  ــحف في المواسم الث  في الص  

سات ــس  نظرًا لتسابق المؤ  ، أو سّد مصروفاتها،في إطفاء بعض من خسائرها كبير   حف بأمل  تنتظرها الص  
 هذه المناسبات. ب للقيادة هانيــحف لنشر الت  نة في الص  ابقة على حجز مساحات ملو  ـنوات الس  ــالس  ة في سميّ ر  ـال

ة المطبوعة وميّ حف الية الستمرار الص  ي  ــين الثالث والرابع من حيث األهم  راؤهم العاملَ آواختار المستطلعة 
ة ترجيح حف لرسالتها المجتمعية"، وذلك بنسبو"تأدية الص  ى اآلن، وهما على التوالي: "الُماّلك"، في البحرين حتّ 

س ـستأـحافية التي تسات الصّ ــوالي، وهذا على خالف ما هو معروف عن المؤس  ــعلى الت   %75.2و 83.2%
ها ، ولسياحةوال لة في وزارة الصناعة والتجارةــة في المقام األول، ومسج  ـسات تجاريّ ـبح كونها مؤس  على أمل الر  
 مساهمين.

ة افيّ حة في البحرين بمراجعة كوادرها الصّ سة صحافيّ ــقامت أكثر من مؤسّ  ،ةعوبات الماليّ ونظرًا للص  
ام، ات إعادة الهيكلة، بإغالق بعض األقسعددًا من عملي   ة التي تستأجرها، فأجرت  ة، والخدمات اإلخباريّ واإلداريّ 

 ة منها فقط، وتوظيفواالقتصار على األساسيّ  ،اإلخباريةات، واالستغناء عن بعض الخدمات ودمج المهمّ 
بداّلهم، أو ليسهل استو  نظرًا النخفاض مكافآتهم، ةـت ـ ة مبتدئة ومن طلبة الجامعات بعقود مؤقعناصر صحافيّ 
لى اب في أكثر من صحيفة إـت ـ كما جرى خفض مكافآت الكُ  في حال تم إجراء تقليص آخر. االستغناء عنهم

اب استمرار ن كونهما من أسبـيـبـبصف أحيانًا، وهذا ما يدحض اختيار العّينة لهذين الس  ـأكثر من الن  النصف أو 
 ًا.ـيـّ ة محل  حف اليوميّ الص  

اهن ر ـ ة، وهذا ما يتطابق مع الوضع الحف اليوميّ وجاءت "االشتراكات" عاماًل خامسًا في استمرار الص  
ألكبر من الكّم ا إذ أن   ويتناقض مع ما يجعل الصحيفة مستمرة في الصدور، ة،ة اليوميّ حف البحرينيّ للص  

سات ــمن حجم االشتراكات، مثل الوزارات والمؤس   %80سات، وهي ما تشك ل نحو ــاالشتراكات يرتبط غالباً بالمؤس  
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كتبه حف على مل الص  أن يجد المسؤو  المعتاديران وغيرها، فمن ـوالمقاهي والعيادات والفنادق وشركات الط  
ت والمؤسسا الوزاراتدوائر اإلعالم والعالقات العاّمة في صباحًا، وأن تحتفظ بعض الجهات، وخصوصًا 

حذف بعض  ة ربما يجريسخة اإللكترونيّ ، بقصاصات الورق لما يهم ها من أخبار أو مواضيع، بينما الن  الرسمية
 .1"ا الجهات تريد االحتفاظ باألخبار كما ُنشرت تماماً منها، أو تعديلها، أو تحديثها، بينم المواد  

ار العوامل المساعدة على استمر  أهم  " في المرتبة األخيرة كأحد وجاء "اعتياد القراء على شراء الصحف
 ، وهذا أيضًا من المتناقض مع ما يشير إليه متخذو القرار فيى اآلنة المطبوعة حتّ ة اليوميّ حافة البحرينيّ الصّ 

الص حف، إذ أن دراساتهم تنصب  على منافذ البيع اليومية، وانخفاض المبيعات في هذه المنافذ هو ما ينّبه إلى 
وجود مشكلة ربما يقصر أمدها أو يطول. وقد يستقر  في ذهنية العّينة، وهم العاملون في الّصحافة، أن المبيعات 

 السبب إلى المرتبة األخيرة.ال تشكل دخاًل كبير للصحيفة، ولذلك جرى تأخير هذا 

 :بالً ة المطبوعة مستقة اليومي  حافة البحريني  العوامل التي تعيق استمرار صدور الص   .13
 الي:ـجدول الت  ح في الة والترتيب الستجابات العينة، كما هو موض  سب المئويّ كرارات والن  ـحساب الت   تم  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 سّيد إبراهيم حميد، مصدر سابق. 1
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 (25جدول )

 رتيب ـة والت  ة النسبيّ ة واألدهميّ المئويّ سب كرارات والن  ــالت  
 ة المطبوعة مستقبالً ة اليوميّ حافة البحرينيّ لعوامل التي تعيق استمرار صدور الص  ل

 العبـارة
الوزن  غير موافق محايد موافق

 حالمرج  
األدهمية 
 الترتيب النسبية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 1 97.0% 2.911 2% 2 5% 5 94.0% 94 اإلعالنات التجاريةتراجع 

ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر 
 سهولة

82 %82.0 13 %13 6 %6 2.752 %91.7 2 

اتساع فئة الشباب في المجتمع 
 وارتباطها بالتكنولوجيا 

80 %80.0 15 %15 6 %6 2.733 %91.1 3 

 4 86.1% 2.584 8% 8 26% 26 67.0% 67 تغير العادات القرائية
 5 85.1% 2.554 12% 12 21% 21 68.0% 68 تراجع اهتمامات القراء

 6 84.2% 2.525 9% 9 30% 30 62.0% 62 تراجع االشتراكات
 7 81.8% 2.455 12% 12 31% 31 58.0% 58 ارتفاع أسعار الورق/الطباعة

 8 80.5% 2.416 14% 14 31% 31 56.0% 56 كلفة التوزيع
 9 67.0% 2.010 29% 29 42% 42 30.0% 30 البيئيةالضغوطات 

ة ة اليومي  حافة البحريني  العوامل التي تعيق اســــــــتمرار صــــــــدور الصــــــــ  أكثر  ابق أن  ظهر نتائج الجدول الســــــــ  تُ 
وهذا ما يتوافق ، ، وقد احتّل المرتبة األولى(97.0%) بنسبة" تراجع اإلعالنات التجاريةهو "المطبوعة مستقبالً 
حف، 21مع نتيجة الجدول ) (، حيث تؤّدي اإلعالنات التجارية دور العامل الحاســـم في اســـتمرار صـــدور الصـــٌّ

أو إعاقة صــــدورها إن  تراجعت اإلعالنات التجارية إلى الحّد الذي ال يمكن للمؤســــســــات من خالله االســــتمرار 
 في تمويل جميع عملياتها. 

وهذا أيضــــــًا ما ، (91.7%) وبنســــــبة" ظهور وســــــائل أخرى أســــــرع وأكثر ســــــهولة"وجاء في المرتبة الثانية 
يتوافق مع الكثير من الشهادات التي أدلت بها المصادر التي التقاها الباحث، والتي تشير في الُمجمل إلى أّن 

انًا وبســــــرعة، وبحيث يمكن للجمهور انتقاء ما حافية إلى الجمهور، مج  قرأ منها ي وصــــــول األخبار والمواّد الصــــــّ
حيفة من منافذ البيع، ومن دون  وتجّنب ما ال يريد قراءته، ومن دون أن يبذل مجهودًا في الذهاب لشـــــراء الصـــــّ
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حيفة المطبوعة في خطر داد المهَمالت، يجعل اســـــــــتمرار الصـــــــــّ ، وهذا الرأي يذهب إليه 1أن تبقى عندها في ع 
 رينية المطبوعة أيضًا.عدد  من المصادر من المسؤولين في الّصحف اليومية البح

وذلك  ،(91.1%)بة بنس" كنولوجياــــــباب في المجتمع وارتباطها بالت  ـــساع فئة الش  ات  " في المرتبة الثالثةجاء و 
ـــــــــــــرين وصّناع القرار في المؤسسات الّصحافية  أخذًا بعدد  من المالحظات والشهادات المحل ية من ق ــــــــــــــَبل المؤثّـ

حف المطبوعة، وهذه  30-15الذين يشـــــــــــيرون إلى أن الفئة الُعمرية اليوم الواقعة ما بين  عامًا، ال تقرأ الصـــــــــــ 
حف نفســــــها، فهذه الفئة قد نشــــــأت مع التمدد الكبير  الشــــــهادات آتية من خالل المســــــوحات التي تجريها الصــــــّ

للتكنولوجيا، والهواتف المحمولة، والحواســــــــــــــيب اللوحية، فأخذت تســــــــــــــتقي معلوماتها وما تريده من أخبار من 
 المصادر اإللكترونية في المقام األول.

 -0مرية من فئة العوبالّرجوع إلى المواقع اإللكترونية المعتمد عليها من الســـــيناريوهات، ورســـــم ســـــيناريو ال
من  46.7، فإن  هذه الفئة تشـــــــــــــكل 2015عامًا، من حجم المواطنين على اعتبار أن ســـــــــــــنة األســـــــــــــاس  30

من إجمالي المواطنين، وهي الفئة  %58.8إلى أن  تشــــــك ل ما نســــــبته  2030المواطنين، وســــــتنتهي في العام 
حف الورقية، والتي من المتوق   حف المطبوعةالتي لم تنشــأ على قراءة الصــّ قد  ع أن تكون في عهدها تكون الصــ 

 استنفدت جميع أغراضها.

حف الورقّية، فإن  فئًة كبيرًة  30 – 15عند الحديث عن الفئة العمرية من  عامًا وعدم تعاطيها مع الصــــــــــــــّ
ه نّية، ألّن هذعامًا( في تردد ما بين الّنســـخة الورقّية واإللكترو  50أيضـــًا من الفئات الُعمرية األكبر ســـّنًا )حتى 

، أي عندما كان أفرادها في العشــــــــرينات 1995الفئة هي التي شــــــــهدت دخول اإلنترنت إلى البحرين في العام 
والثالثينــات من أعمــارهم، فهم ليســــــــــــــوا غربــاء عن اإلنترنــت والتحو الت التكنولوجيــة، بــل جزء  كبير منهم كــان 

 اإلنترنت واالتصاالت واإلعالم االجتماعي.  مندفعًا إليها في حينه، وهم من يشكلون اليوم خبراء

                                                           

أغسطس  20للتسـويق الرقمي، مقابلة هاتفية أجريت معه بتاريخ  (COMMS&D) عادل ميمون، المؤسـس والرئيس التنفيذي لشـركة 1
2017. 
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 (8الشكل )
 1 2030 – 2015عة من ـالمتوق   البحرينية الشبابيةكتلة ال

 

ــــــــــــــت"يأتي عامل  ثم ــــــــــــــر العادات القرائي  غـ إذ إن  دخول الحواسيب  ،(86.1%) بنسبةابعة " في المرتبة الر  ةيّ ـ
حيفة، وتلتها األجهزة الل وحّية، ثم الهواتف الذكّية، مما يوقع صــناعة  الثابتة والمحمولة قد غّير أنماط قراءة الصــّ

حيفة المطبوعة وحدها مجاراته.  الصحافة المطبوعة تحت ضغط  متعد د األوجه ال يمكن للص 

االهتمام بالقراءة بشـــــكل عامٍّ  ، إذ أنّ (85.1%) بنســـــبة" في المرتبة الخامســـــة اءتراجع اهتمامات القرّ " تاله
يشهد تراجعًا عالميًا في مقابل الثقافة البصرية، وتوافر األلعاب على الهواتف، ومقاطع الفيديو والكم  الهائل من 

لمطبوعة انتشار الص حف االصور والرسومات واإلنفوغرافيك، يمكن أن تكون من العوائق الرئيسة أمام استمرار 
 مستقباًل.

حيفة ألن ه  واحتل عامل االشتراكات المرتبة السادسة، على الرغم من أهم ية االشتراكات بالنسبة للص 
ن  منحت  الد اعم الرئيس الثاني لإلعالنات، وتعمل الص حف على تقوية االشتراكات وتعزيز دورها حتى وا 

كن يهمها أن  تكون الصحيفة مباعة سلفًا إلى مدى زمني متقدم، وكانت حسومات على االشتراك السنوي، ول
                                                           

Futures International The (IFs) مركز المستقبل العالمي ت في موقع عات التي جاءــوق  ــأجريت هذه الحسابات اعتمادًا على الت   1
 /http://www.pardee.du.eduبجامعة دنفر

46.7

51.4

55.3

58.8

53.3

48.6

44.7

41.2

2015 (<29 YRS)

2020 (<34 YRS)

2025 (<39 YRS)

2030 (<44 YRS)
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الصحف تهتّم بالحمالت الت رويجّية لالشتراكات، وتعطي جوائز للمشتركين بعضها ذات ق َيم  عالية كالسيارات 
مع  فقاتـرشيد الن  سمي لته الر  ـوج  ـرت نظرًا للت  ــاألوضاع تغي   ن  واألجهزة اإللكترونية وتذاكر السفر وغيرها.إالإ

ة على ة اليوميّ ـي ـ حف المحل  ة إلى قصر االشتراكات في الص  سمي  سات الر  ـ، إذ عمدت المؤس  انخفاض أسعار الن فط
ت أخرى هذه ساـالمستويات العليا من اإلدارات فقط، وبعدد محدود لبعض المستويات األدنى، فيما قّلصت مؤس  

ف المطبوعة. حلت اشتراكاتها في الصّ ة هي أكثر الجهات التي قل  سميّ "الجهات الر  فـ االشتراكات إلى حدود دنيا 
اشتراكًا، وفجأة تأتي رسالة لتقول بخفض االشتراكات إلى  180ة كان لديها على سبيل المثال: وزارة الخارجيّ 
اعات ـحف تصل جميعها مصّورة على الهواتف الذكية في الس  الص  . فيما صارت 1"خمسة فقط... وعلى ذلك فقس

دًا على شرائهلقارئ الفرد لالشتراك في الص  مما يقل ل حاجة اباح، األولى من الص   ا حيفة إال إن  كان متعو 
 وتصّفحها.

" وزيعلفة الت  كُ تاله" ،(67.0%)ألسباب بنسبة أقال  ُيعّد  "الضغوطات البيئية"ظهر نتائج الجدول السابق أن  وتُ 
ــــــــــــارتفاع أسعار الورق/الط  ، ثم "(80.5%) بنسبة ح الباحث أّن مسألة الّضغوط  (.81.8%) بنسبة" باعةـ ويرج 

البيئية على صــناعة الورق تحتاج إلى مهتّم في الشــؤون البيئية ومتابع لها حتى يدلي برأي في هذا المضــمار، 
حواألمر كذلك بالنســبة لكلفة التوزيع ال حافيين العاملين في المؤســســات الصــّ افية تي ال يهتم بها الكثير من الصــ 

حافيين في  المحّلية، كونها عملية تجري في وقت )قبيل الفجر( ومكان )المطبعة( ال يشـــهدهما الكثير من الصـــّ
 الغالب، خصوصًا الذين ال تتعدى عالقتهم بالمؤسسة تسليم المواد المطلوبة.

ر من )يمكن اختيار أكث: ة للصحف البحرينية اليومية المطبوعة حالياً الوسائل األكثر منافس .14
 بديل(

 ح في الجدول التالي:سب المئوية، كما هو موض  تم حساب التكرارات والن  

 

 

                                                           
 يوسف البنخليل، مصدر سابق. 1
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 (26جدول )

 ة المطبوعة حالياً حف البحرينية اليوميّ لوسائل األكثر منافسة للص  ة لالتكرارات والنسب المئويّ 

 النسبة المئوية التكرار االستجابة
 94% 94 شبكات التواصل االجتماعي

 77% 77 المواقع الرقمية للصحف نفسها
 72% 72 المواقع اإلخبارية على اإلنترنت
 29% 29 المحطات التلفزيونية اإلخبارية
 18% 18 المحطات التلفزيونية الرياضية

 12% 12 ىأخر 
 9% 9 المحطات التلفزيونية العامة

 4% 4 المحطات اإلذاعية

ي ه الوســائل األكثر منافســة للصــحف البحرينية اليومية المطبوعة حالياً يتبين من الجدول الســابق أن أكثر 
وهذا واضح من المراقبة اليومية لعدد  (،94%بنسبة )جاءت في المرتبة األولى " شبكات التواصل االجتماعي"

حف البحرينية،  حف عبر اإلعالم االجتماعي، خصـــوصـــًا مع اعتماد الصـــّ زيارات المتابعين من الجمهور للصـــ 
والكثير من المؤســــســــات أيضــــًا، اســــتخدام تطبيق "واتس أب" الذي يزّود الجمهور بالت حديثات في األخبار حال 

حف البحرينّية قد فّعلت في اآلونة األخيرة وقوعها بإرســــــــالها إلى هواتفهم  الّذكّية، إضــــــــافة إلى أّن جميع الصــــــــ 
 خاصّية اإلرسال الفوري لألخبار على شاشات الحواسيب.

ـــــفي المرتبة الث  ت وجاء وهي تتبع الثقة في الصحيفة (، 77%" بنسبة )حف نفسهاة للص  قميّ المواقع الرّ انية "ـ
 تروني، ويالَحظ الفارق بين هذا المصـدر وما قبله بما يشـير إلى تأثير اإلعالمنفسـها، باسـتبدال المطبوع باإللك

 االجتماعي في المشهد البحريني العام.
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"المحطات ثم جاءت (، 72%بنســــــــــــــبة ) في المرتبة الثالثة ت المواقع اإلخبارية على اإلنترنتجاءبينما 
يمكن هنا أيضًا مالحظة الفارق بين المرتبتين الثالثة و (، 29%في المرتبة الرابعة بنسبة )التلفزيونية اإلخبارية" 

والرابعة في مســــــــألة اســــــــتقاء األخبار، إذ لم يعد التلفزيون من الوســــــــائل التي ال يمكن االســــــــتغناء عنها بوجود 
 المقاطع المتلفزة والروابط التي ترسل إلى الهواتف الّذكّية.

خرى مثل (، ثم الوســـــائل األ18%" بنســـــبة )الرياضـــــيةات التلفزيونية المحط  في المرتبة الخامســـــة "وجاءت 
(، 12%الذي ينشــــر األخبار في المرتبة الســــادســــة بنســــبة )، )مثل تطبيق "نبض"( تطبيقات الهواتف اإلخبارية

في المرتبة ة ة العامّ ات اإلذاعيّ المحط  (، ثم 9%ابعة بنسبة )في المرتبة الس  ةة العامّ ات التلفزيونيّ المحط   وجاءت
 .(4%رة بنسبة )يخاأل

وال تعتبر المحطات التلفزيونية الرياضية، من وجهة نظر العّينة، منافساً للصحف ألّن غالباً ما تكون مواعيد 
البطوالت والمباريات المهّمة تأتي في المساء، في غير األوقات التي تُقرأ فيها الّصحف نهارًا، ومن تفوته 

لملحق الرياضي في اليوم التالي. كما أن بعض الص حف البحرينية المبارايات يجدها منشورة في الصحيفة أو ا
 تقوم بتقديم تلخيص  مرأيٍّ للمباريات العالمية المهّمة وترسله لجمهورها المشترك في خدمة "واتس أب".

وعلى الرغم من أهمية التطبيقات اإلخبارية الشاملة، مثل "نبض"، إال أّنه تأّخر في االستبيان إلى درجة 
كبيرة، مع أنه من التطبيقات التي يمكن للمستخدم أن يكّيفها بحسب اهتماماته الخاصة، إال أن "واتس أب" ربما 

 أغنى المتابعين عن الكثير من التطبيقات المنفصلة األخرى.

يرتين على خ، تحتاّلن المرتبتين األةالعامّ  المحط ات اإلذاعّيةو التلفزيونّية العاّمة ات المحط  ورأت العي نة أن 
التّـوالي، نظرًا ألّن الن ـشرات اإلخبارية المحّلّية في التلفزيون ترّكز على الشأن الّرسمي، وبالتالي، فإن الصّحافة 
يمكنها أن تتقد م في هذا الميدان على المحط ات العاّمة بالت ركيز على الشؤون األهلّية والعاّمة في المجتمع. في 

(،والموجة التي تبّث باللغة اإلنجليزية MW 612رات األخبار على موجة البرنامج العام )الوقت الذي تم قصر نش
(96.5 FM( بينما الموجة األكثر جذبًا لالستماع ،)93.3 FM تعتمد في غالبيتها على البرامج المنّوعة )

 )الترفيهّية(.
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 :2008أسباب عدم ظهور صحف جديدة في البحرين منذ العام  .15
التـ كرارات والن سب المئوّية والوزن المرج ح والت رتيب الستجابات العي نة، كما هو موض ح في تم  حساب 
 الجدول التـ الي:

 (27جدول )

 2008ألسباب عدم ظهور ُصُحف جديدة في البحرين منذ العام  الت كرارات والن سب المئوّية واألدهمية الن سبي ة والت رتيب

 العبـارة
الوزن  غير موافق محايد موافق

ح  المرج 

األدهّمّية 
 الّنسبّية

 الّترتيب
 الّنسبة الّتكرار الّنسبة الّتكرار الّنسبة الّتكرار

األوضاع االقتصادية غير المواتية 
 محليًا وعالمياً 

88 %88.0 7 %7 5 %5 2.822 %94.1 1 

 2 90.8% 2.723 7% 7 13% 13 80.0% 80 ضعف سوق اإلعالنات

ظهور وسائل منافسة تغني عن 
 الّصحيفة المطبوعة

80 %80.0 13 %13 7 %7 2.723 %90.8 2 

 4 89.1% 2.673 12% 12 8% 8 80.0% 80 تشب ع الس وق المحّلية

 5 84.5% 2.535 9% 9 28% 28 63.0% 63 ارتفاع كلف الّطباعة واإلنتاج

 6 56.4% 1.693 54% 54 23% 23 23.0% 23 عدم وجود الكوادر الّصحافية الكافية

، 2008تظهر نتائج الجدول الّسابق أن  أكثر أسباب عدم ظهور صحف جديدة في البحرين منذ العام 
نسبة ب وجاء في المرتبة األولى "األوضاع االقتصادية غير المواتية المحلّية والعالمّيةحسب رأي العي ــنة هو "

، إذ يّتجه خيار العّينة لتغليب العامل االقتصادي غير المواتي إلى التجارب التي عاشتها الّصحافة (94.1%)
لى إعادة هيكل ،البحرينية اليومّية في الّسنوات األخيرة ة والتي أّدت باثنتين من الّصحف اليومّية إلى اإلغالق، وا 

 دخول الّصحف. وبالتالي ،لتي قل لت اإلنفاق اإلعالنيأكثر الّصحف اليومّية األخرى تبعًا للعوامل االقتصادّية ا

ي المرتبة " فعالناتضعف سوق اإل" و"حيفة المطبوعةسة تغني عن الص  ظهور وسائل مناف  وتقاسم كلٌّ من "
على  أّيهما أكثر تأثيراً  ،ية بمكان ليتنازعا المراتب المتقدمةن من األهمّ ي  العاملَ  نّ إ، إذ (%90.8الثانية بنسبة )
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كثيرًا في  نرّي أن يجعال المستثمرين يترّيثو قرار إنشاء صحف يومية مطبوعة جديدة، فإذا ما أتيا معًا فمن الح
حفبقوّ  ع يتراجع فيه اإلعالن، وتوجد فيهاّتخاذ قرار إنشاء صحيفة في وض  ة.بدائل أخرى تنافس الص 

، ليشير إلى رّدات الفعل في الّشارع (%89.1نسبة )" المرتبة الـر ابعة بتشب ع الس وق المحل ـي ة" عامل احتلّ 
صحيفة  دورصعلن عن قرب البحريني إّبان نشأة الّصحف اليومية المتتابعة، إذ تسود الّدهشة واالستغراب كلما أُ 

يومّية مطبوعة في البحرين، هي أكثر من  بأّن وجود ثالث أو أربع صحف اً ّن هناك شعور إيومية جديدة، إذ 
ة " في المرتبة الخامسة بنسبارتفاع كلف الطباعة واإلنتاج" وجاء. وعدد السكان حة الجغرافيةكافية للمسا

، 2008، كواحد من األسباب المؤدّية إلى عدم ظهور صحف يومية مطبوعة في البحرين منذ العام (84.5%)
الني يدّر لم يكن هناك دخل إع ة إن  يفاالصحالمؤسسة لموارد  كبير   عّد بمثابة استنزاف  باعة تُ عملية الطّ  نّ إإذ 

ين ذات عملية التوزيع لن تكون مثمرة في بلد كمملكة البحر  أرباحًا كافية للتغطية والوصول إلى الّربحية، ذلك أنّ 
بة سالمساحة الجغرافية المحدودة، وعدد السكان القليل، والذي يزيد عن نصفه من غير البحرينيين، ومنهم النّ 

 األكبر من غير العرب.

، 2008ظهر نتائج الجدول الس ابق أن  أقل  أسباب عدم ظهور صحف جديدة في البحرين منذ العام وتُ 
حافية الكافيةحسب رأي العي ـنة هو " هناك شعور في الوسط ف، (%56.4" بنسبة )عدم وجود الكوادر الص 

حف فية لتوّزعها على الصّ بنفاد مخزون الكوادر الّصحا خاصة،والوسط البحريني بصفة  عمومًا، الّصحافي
القائمة، على الرغم من أن أقسام اإلعالم في الجامعات المحلية وحدها تضّخ سنويًا مخرجات إعالمية بشكل 

 يصعب على السّوق استيعابه، ولكن المعتقد أن الّصحافي المحترف هو المفتقد في هذا الكّم.

 حافة المطبوعة:وسائل إعالم أخرى بدأت تزاحم الصّ  مدى الموافقة على أن   .16
 الي:ح في الجدول التّ سب المئوية، كما هو موضّ ـكرارات والن  ـتم حساب التّ 
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 (28جدول )
 مدى الموافقة على أن وسائل إعالم أخرى بدأت تزاحم الصحافة المطبوعةسب المئوية لكرارات والن  الت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم

 %81 81 نعم 1

 %19 19 ال 2

 %100.0 100 المجموع  

( من عّينة الد راسة موافقون على أن  وسائل إعالم أخرى %81ابق أن ما نسبته )ن من الجدول السّ يتبيّ 
حافة المطبوعة، وهذا األمر من الّصعب على العاملين في المهنة مباشرة، أو في المهن  بدأت تزاحم الص 
المتعّلقة بالصحافة، عدم مالحظته، بل إّن المؤسسات الصحافية نفسها أخذت ترّكز كثيرًا على اإلعالم 
البديل عن اإلعالم التقليدي، وتنشئ األقسام الخاّصة بالفيديو واإلعالم االجتماعي. في حين بلغت نسبة 

( من العي نة، ومن %19) غير الموافقين على أن وسائل إعالم أخرى بدأت تزاحم الّصحافة المطبوعة
المستغرب أال يالحظ العاملون في الّصحافة أو ما يرتبط بها من مهن هذه المنافسة الكثيفة والمتنّوعة من 
قبل الوسائل األخرى وفي مقّدمتها اإلعالم االجتماعي الذي يكتفي بإيصال المعلومة مباشرة وال يعنيه، أو 

لتي األسباب ا .زيد من التفسيرات والذهاب إلى أعماق األحداثليس في مساحة أكثر المنّصات إعطاء الم
يمكن )نة: العي   حافة المطبوعة من وجهة نظروسائل إعالم أخرى بدأت تزاحم الصّ  ت إلى أنّ أدّ 

 اختيار أكثر من بديل(
 الي:كما هو موض ح في الجدول الت  رارات والن سب المئوّية، تم حساب التـ ك
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 (29جدول )

ـكـرارات والن سب المئوّية ل  ألسباب التي أد ت إلى أن وسائل إعالم أخرىالتـ 

 العي ــنة بدأت تزاحم الّصحافة المطبوعة من وجهة نظر

 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 80% 80 سهولة تداول الوسائل األخرى.

 75% 75 انخفاض كلفة شبكات الّتواصل االجتماعي.

 64% 64 أولوّيات الجمهور في متابعة وسائل اإلعالم.تغّير 

 27% 27 عدم مواكبة الّصحافة للت طورات التكنولوجّية.

 27% 27 عدم تأدية الص حف المطبوعة في البحرين رسالتها االجتماعّية.

ذاتها، ال توجد بها تفاعلية مثل وسائل  الوسيلة تململ الجمهور منأخرى )
االجتماعي، انحدار مستوى الكفاءات الّصحافّية التواصل 

والت ــنازل عن الكـثير من المعايير المهنّية، عدم ظهور قوالب  الّصحف في
صحافّية قادرة على اجتذاب القارئ، عدم االهتمام بالصحافيـين الش باب 

واتب  (وضعف الر 

14 %14 

 
األسباب  همّ أ جاء في المرتبة األولى من ضمن" األخرىسهولة تداول الوسائل يتبّين من الجدول الّسابق"

(، 80%بنسبة )و العي ـنة  وسائل إعالم أخرى الّصحافة المطبوعة من وجهة نظر مزاحمة التي أدت إلى
سرعة اإليقاع اليومي للحياة، ال يجعل الفرد، في العادة،  نّ إوالّسهولة هي واحدة من متطلبات العصر، إذ 

ر حجم يصغتيطيق صبرًا على ما يمكن أن يستوقفه أو يعّطله، فالمخترعات التكنولوجية جميعها تنحو إلى: 
 عل معها.وسهولة التفا ورفع كفاءتها، األجهزة، وانخفاض كلفتها المادية قياسًا لما تقّدمه من إمكانّيات،

(، 75%" في المرتبة الثانية من حيث األسباب بنسبة )انخفاض كلفة شبكات التواصل االجتماعي" وأتى
إذ أّدى فتح سوق االتصاالت إلى التنافسية بين الشركات التي تقّدم خدمات الهواتف واإلنترنت ودخلت في 

ترنت " خدمات اإلنعملية تنافسة كبيرة في تقديم اإلنترنت األرخص واألسرع، وهذا ما جعل ظاهرة "سرقة
  التي كانت توّزع في المناطق السكنية خارج القانون، تختفي النخفاض الكلفة.

(، حيث ما 64%جاء في المرتبة الثالثة بنسبة ) تغّير أولوّيات الجمهور في متابعة وسائل اإلعالم
عادت الّصحيفة، بشكلها، وبطريقة عرضها لألخبار في األساس، مغرية بالنسبة للجمهور الذي بات يقرأ 
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األخبار على وسائل أسرع، وتأتيه حيث هو، وبشكل سهل ومختصر وال يخّلف وراءه جسمًا مادّيًا يلزم 
لّصحافة عدم مواكبة او  االجتماعيةعدم تأدية الّصحف المطبوعة في البحرين رسالتها  التخّلص منه. كذلك

سباب 27%في المرتبة اّلرابعة بنسبة ) للتطورات التكنولوجية أتت (، وتنّوعت اآلراء المتفّرقة للعّينة فجاءت األ 
ذاتها، وعدم وجود التفاعلية مع الصحيفة مثل وسائل التواصل  الوسيلةاألخرى مثل: تململ الجمهور من
ة، والتنازل عن الكثير من المعايير المهنيّ  الص حف، لكفاءات الّصحافية فياالجتماعي، وانحدار مستوى ا

وعدم ظهور قوالب صحافّية قادرة على اجتذاب القارئ، وعدم االهتمام بالّصحافي ـين الّشباب، وضعف 
 (، وهي أسباب متنوعة لم تجد التكرار في الكثير14%الرواتب، كل ذلك جاء في المرتبة السادسة بنسبة )

 من األحيان مما يشي بأّنها انطباع فردي، وليس رأيًا قائمًا على توافق واضح.
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 الفصل الثاني

 واإلجابة على الفروض مستقبل الصحافة البحرينية 

يتناول هذا الفصل استعراضًا لنتائج االستبانة في شّقها الثالث الخاص بمحور مستقبل الصحافة 
منافسة اإلعالم اإللكتروني، مع آراء المختصين والمسؤولين في الصحف المحلية، البحرينية المطبوعة في ظل 

 ويتبعه المبحث الثاني الخاص باإلجابة على الفروض.

 مستقبل الصحافة البحرينيةالمبحث األول: 

 :ياإللكترونالصحافة اليومية البحرينية المطبوعة في ظل منافسة اإلعالم  مستقبل .17
 الي:ح في الجدول التّ ة، كما هو موضّ سب المئويّ والنّ كرارات تم حساب التّ 

 (30جدول )
 اإللكترونيمستقبل الصحافة اليومية البحرينية المطبوعة في ظل منافسة اإلعالم لالتكرارات والنسب المئوية 

 النسبة المئوية التكرار االستجابة
م ومن ث التكنولوجياستفادة كبيرة من التطور 

 التحول إلى أشكال أخرى لإلعالم
66 %66 

 26% 26 استفادة محدودة من التطور التقني ومن ثم التعثر
 5% 5 أخرى )تذكر(

 3% 3 التوقف
 100.0% 100 المجموع

 في ظل  ة المطبوعة رينيّ ة البححافة اليوميّ مستقبل الص  بق نة فيما يتعل  رأي العي   ابق أن  ن من الجدول الس  يتبي  
 قني ومن ثم  ر الت  ز بشـــــكل أســـــاســـــي على ضـــــرورة االســـــتفادة الكبيرة من التطو  ك  ترّ  اإللكترونيمنافســـــة اإلعالم 

ق أكثر على الرغم من تعلّ ف(، 66%بنســــــــــــــبــة )قــد احتــّل المرتبــة األولى ل إلى أشــــــــــــــكــال أخرى لإلعالم التحو  
ة مهنتهم، وهو صـــدور الصـــحيفة المطبوعة حاملة الصـــحافيين بالشـــكل األســـاســـي الذي اعتادوا عليه في مزاول
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ن كان ذلك بشـــكل عاطفي، كما في اإلجابة على الســـؤال التالي؛ إال  مواّدهم، وعدم ترجيحهم وقف الطباعة، وا 
 فقط من العّينة. %5األوضاع لن تستمر على ما هي عليه، وهذا ما قالته نسبة  بأنّ  اً هناك إدراك نّ إ

من المســـتطلعة آراؤهم أّن التحّول إلى أشـــكال أخرى من اإلعالم هو ما ســـيكون عليه  %66إذ ترى نســـبة 
المســـــــتقبل، مع زيادة تأثير التكنولوجيا وانتشـــــــارها في الحياة العامة، واالســـــــتغناء الســـــــريع عن المطبوعات في 

ار والقصـــــــــــص القصـــــــــــيرة، وغيرها من الكثير من المجاالت، ومنها المجال اإلعالمي، واالكتفاء بعناوين األخب
عيد على المرتبة األولى على صـاألمور التي تتناسـب مع إيقاع العصـر، خصـوصـًا مع احتفاظ مملكة البحرين 

أحدث  وذلك بحســــب ،في مؤشــــر التنمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت عالمياً  31الدول العربية والمرتبة 
مكانيات  نّ إ ، إذ1تقرير لالتحاد الدولي لالتصـــــــــاالت االهتمام باســـــــــتثمار اإلعالم االجتماعي في األســـــــــاس، وا 

باتت تحتل جانبًا متزايدًا من تفكير متخذي القرار في المؤســـــــســـــــات الصـــــــحافية البحرينية، مع وجود  ،اإلنترنت
 هذه األرضية المواتية من نفاذ إلى اإلنترنت وانتشار الهاتف النقال بين السكان.

ة المطبوعة إلى ة اليوميّ حف البحرينيّ ( إلى أن مآل الصـــــــــــ  %26 عن ُربع العّينة )وتنظر نســـــــــــبة تزيد قليالً 
ــــــــــــتعّثر بعد استفادة محدودة من الت   ــــــــــــطـ المطبوعة  حفالص   ر التكنولوجي، وهو ما يشبه الوضع اليوم، إذ أن  و  ـ

ــة اإلنتاج والط  طوياًل مع كلفة واإلنترنت، ولكن ذلك لن يستمّر تستفيد من انتشارها عبر التطبيقات الهاتفيّ  باعة ـ
حيفة المطبوعة التي يتناقص عدد قّرائها، ومن المرّجح جدًا أن ينعكس ذلك على خل اإلعالني للص  د  ـــوتراجع ال

غط على أســــــــــعار العامل األهم في قيام  عدم قدرة، مما قد يقود إلى ودخلها الكّلياإلعالنات  المزيد من الضــــــــــّ
الوســــيلة  ه أمران: انتشــــارعالن( على القيام بالدور نفســــه في المســــتقبل، فالمعلن يهم  الصــــحافة المطبوعة )اإل

ســـــــر خســـــــيتراجع حجم قّرائه،وبالتّالي ت المطبوعحجم تراجع  فإن  لذا، ة الجمهورالمقصـــــــود، )الصـــــــحيفة(، ونوعيّ 
ر مطبوعة أّي مؤشــــــحيفة الحف أحد أركانها األســــــاســــــية الجاذبة للمعلن. في الوقت الذي ال تعطي الصــــــ  الصــــــ  

 .نوعية الجمهور الذي يتابع هذه المطبوعة من تلكرات التسويق( يفيد، وبشكل دقيق، واضح )بعيدًا عن عبا

 وات المقبلة:نة المطبوعة في الس  ة اليوميّ حف البحرينيّ نة الستمرار صدور الص  ع العي  توق   .18
                                                           

 05، آخر زيارة للموقع releases.html-http://www.tra.org.bh/ar/press، (، التقرير السنوي2016،)هيئة تنظيم االتصاالت1
 .2018يناير 

http://www.tra.org.bh/ar/press-releases.html
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 في الجدول التالي:ح ة، كما هو موضّ سب المئويّ كرارات والن  ــتم حساب الت  

 (31جدول )

 وات المقبلةنــة المطبوعة في الس  ة اليوميّ حف البحرينيّ نة استمرار صدور الص  ــع العي  توق  ة لسب المئويّ كرارات والن  ــالت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 54% 54 نعم
 25% 25 ال

 12% 12 ال أدري
 9% 9 أخرى

 100.0% 100 المجموع

من توقعوا استمرار صدور الصحف اليومية في البحرين في السنوات المقبلة، ن من الجدول السابق أنّ يتبي  
مرار است ال يتوقعونجاء في المرتبة الثانية منراسة، و نة الد  ( من عي  54%ما نسبته )قد احتّل المرتبة األولى ب

جاء في المرتبة (، في حين 25%ما نسبته )، وبالمقبلةصدور الصحف البحرينية اليومية المطبوعة في السنوات 
رأي واضح في ما سيكون عليه مستقبل الصحف البحرينية ليس لديهم من نة ( من العي  12%) الثالثة وبنسبة

لديهم توقعات وهم من ( 9%نة ونسبتهم )العي   ةقيّ بجاءت في المرتبة األخيرة ،و المطبوعة في السنوات المقبلة
 لى الشكل الرقمي.إحف ل الص  و  أخرى مثل تح

ق، الذي ابنسبة من العّينة ليست على ثبات من رأيها مقارنة مع السؤال السّ  يتّضح من اإلجابات أنّ و 
استفادة الصٌّحف من التكنولوجيا وتحّولها تاليًا إلى أشكال أخرى من اإلعالم، بمعنى  %66رّجحت فيه بنسبة 

( في هذا السؤال استمرار %54أخرى من اإلعالم. في حين تتوقع ما نسبته )التحّول من المطبوع، إلى طبيعة 
( من 21ؤال رقم )الصحف المطبوعة، وسيكون هذا التذبذب واضحًا أيضًا عند الوصول إلى اإلجابة عن السّ 

 حف المطبوعة في البحرين.ُربع العّينة عدم استمرار الص   توّقعاالستبيان، في الوقت الذي 
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لى مّتخذي القرار في المؤسسات الصحافية في البحرين، نجد تراوحًا في التوّقعات بين قياديي وبالرجوع إ
إمكانية كل قاطع ، بش"أخبار الخليج"رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير في دار  ينفيحافية، إذ الصّ سات المؤسّ 

قمية الرّ  بما تتحول بالكامل إلى القراءةالطباعة ستستمر دائمًا. المنطقة التي أرى أنها ر توّقف الطباعة بقوله: "
عامًا المقبلة هي الشرق األقصى، ألنها متوغلة في التكنولوجيا أكثر من أي منطقة في العالم. إذ ال  25خالل 

يزال هناك فرق شاسع بين قراءة الورق وقراءة الشاشة، فقراءة الشاشة أشبه بأداء الواجب، ولكن قراءة الورق 
اع والوالء )...( أرى أنها دورة اقتصادية، هبوط وصعود مستمّران، فنحن اآلن في الوهدة، ولكن للثقافة واالستمت

 قول العودة اليوم لتوزيع الصحف مجاناً عمسألة الطباعة واإلعالنات ستعود من جديد لالرتفاع. فليس من الم
ردود نه في هذه المطبوعات مإلقناع المعلن أن لدى المؤسسة قراء أكثر، ألن  المعلن سيتكشف أن ليس إلعال

ائها. كما أن الحصول على أي شيء من دون مجهود أو مقابل سيكون غير مقّدر من قبل نظرًا لنوعية قرّ 
 .1"المتلقي

ويرى مدير تحرير صحيفة "البالد" أن مسألة انتهاء طباعة الصحف اليومية حتمية، ولكنها ليست اآلن، 
وال في المستقبل المنظور أو خالل عقد من الزمان، مؤكدًا: أن"الص حف الورقيّة التي تنكمش اليوم ستظل 

يشتريها )...( في البحرين ربما  موجودة إلى حين  من الزمن، إلى الوقت الذي ال تجد من يعلن فيها وال من
ستستمّر حتى تتقلص تماماً طبقة كبار السن، وحتى طبقة متوسطي العمر اليوم.. ال أعتقد أن الطباعة ستتوقف 

سنة  30إلى  20في المستقبل القريب المنظور، ولكنني أقول أن الصحافة بشكلها الحالي ستواصل إلى ما بين 
 ،ذا الموضوعه وقد طرحت   -ومنها رويترز  -دراسات تقوم بها جهات متعددة  حتى تنتهي عملية الطباعة. هناك

 . 2ة عن حجم المطبوع والمتداول"وأتت بأرقام مهمّ 

ين الصحافة المطبوعة في البحر  سرحان الرأي في مسألة "الجيل" الذي تحتاجهالباحث منصور ويشاركه 
هاية مسألة محتومة، ولكنه ال يراها قريبة، فيقول: "في نعد  الصدور، على اعتبار أّن التوقف يُ حتى تتوقف عن 

المطاف، أعتقد أن الصحف المطبوعة ستتوقف، والسؤال فقط هو: متى؟ فهذا علمه عند اهلل. ولكننا في البحرين 

                                                           
 أنور عبداّلرحمن، مصدر سابق. 1
 .2017أغسطس  16أجريت بتاريخ  ، مقابلة في مكتبهأيمن هّمام،مدير تحرير صحيفة "البالد" 2
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دور، ولك  نسنحتاج ربما إلى جيل  كامل  حتى يجري الت قليص الكبير للص حف المطبوعة، ورب ما توق فها عن الص 
على عدد الذين يقرأون الص حف اإللكترونّية في  2007في الغرب األمر مختلف. فلقد أجريت إحصائّية في 

مليونًا، بينما في أوروبا  12الوطن العربي وفي أوروبا، فكان عدد قر اء الن سخ اإللكترونية في الوطن العربي 
هم يمي وغيرها، فاختفاء الص حف المطبوعة لديمليونًا، ألسباب كثيرة ومنها الوضع االقتصادي والتعل 383

 .1سيسبقنا والشك"

د قراءة الص ح ليس وحده مدير تحرير صحيفة "األّيام" إلى أن الجيل الشاب، ويذهب  يفة الذي لم يتعو 
الورقّية، أو ليس له عالقة بها؛ فإّن األمر أيضًا ينسحب على الكثير من الذين تعّدوا األربعين من أعمارهم 
وحتى من هم في أواسط الخمسينات، فهم أيضًا من المستخدمين األساسيين لألجهزة الحديثة، وتصلهم كل 

ق الة، فما عادوا يبحثون عن الص حف، ألنها تأتيهم إلى حيث هم، من دون جهد الصحف باكرًا على هواتفهم الن  
 .2وال تكلفة وال انتظار

بينما يرى آخرون أن المسألة ليست بالوضوح في السنوات العشر المقبلة، بحسب طلب الباحث من 
مامًا إلى ا لن تميل تالمشاركين في المقابالت أن يعربوا عن التوقعات باستمرار للصحف المطبوعة، ولكنه

استمرار المطبوع، فيشير مدير اإلنتاج في األيام بقوله: "ستظّل الص حف المطبوعة موجودة بشكل  أّقل في 
الس نوات العشر المقبلة، ولكن من بعد ذلك رّبما يعاد النظر في األمر بأكمله من ق َبل المستثمرين )...( طباعة 

عام، تتعرض للكثير من الض غوطات والتحو الت والتقل ص، وفي البحرين الص حف، ناهيك عن الطباعة بشكل 
عدها"، ب ال أرى، إلى اآلن، الوقت الذي نقول فيه: "فلتكن هذه آخر دفعة من الورق أو األحبار ألننا لن نطبع

ن لم يكن قريبًا. إذا انتهت الطباعة تمامًا في الواليات المت ي أوروبا، حدة أو فولكن أرى أن هذا اليوم سيأتي وا 
 .3فاعلم أن الدور سيأتي علينا بعد عشر سنوات تقريبًا في هبوط تدريجي"

 هذا الرأي بقوله: "ال أعتقد أن الص حيفة الورقي ة ستنتهي فيمع رئيس تحرير صحيفة "الوطن"  يتوافق
قد درسنا على هذه الخطوة، و  البحرين في الس نوات العشر المقبلة، ولسنا مستعد ين، اآلن على األقل، لإلقدام

                                                           
 .2017أغسطس  20خ أجريت بتاريمقابلة في مكتبه ، مدير المكتبة الوطنية، منصور سرحان 1
 2017أغسطس  21أجريت في  ،مقابلة في مكتبهجاسم منصور،مدير تحرير صحيفة "األيام"2
 عبداّللطيف عبداّلخالق، مصدر سابق.3
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حيفة إلى إلكترونية؟ الجواب اآلن: ال. ولكنها مسألة وقت، رّبما  المسألة أكثر من مر ة، وتساءلنا: هل نحّول الص 
 .1خالل الس نوات المقبلة تتغير أمور"

حاصل  وكما يشير أيضًا مدير اإلنتاج في صحيفة "األيام" قائاًل: "ال شك أن سيكون هناك تأثير، وه
اليوم، ولكنني ال أرى في المدى المنظور، أي خالل عشر سنوات على األقل من اآلن، أن ستنتهي طباعة 

عود البحرين، ت يتقل ص عدد الص حف، وأن   حف في البحرين إلى األبد. ولكن ما أراه أنه من المحتمل جداً أن  الص  
 .2السوق" درتين على البقاء والمنافسة وتلبية احتياجاتكما كانت قبل عشرين عامًا، تعتمد على صحيفتين فقط قا

مبيعات صحيفة "الوطن" عن اعتقاده بشأن"نهاية الصحافة المطبوعة" في البحرين بقوله: "لن وُيعرب مدير 
تموت الص حف المطبوعة في عشر سنوات، ولكن الش ك  يروادني بشأنها في الس نوات العشرين المقبلة ما إذا 

حافة ستبقى، ولكن الص حف الورقّية ستتقل ص كثيرًا، وال أدري إن  كانت ستزول أم ال كانت ستب قى أم ال. الص 
 .3في نهاية المطاف"

ات الص حافة الورقّية ستظل  قائمة في الس نو  "األيام" األمر نفسه: "أرى أنّ صحيفة رئيس تحرير  ويؤكد
ف الغربية حهذه الس نوات ستنتهي، فالت جارب التي حدثت للص   العشر المقبلة، ولكن ليس معنى هذا أن ها بعد

مجاّلت التي حف والأيضًا كانت تعتقد أن  الذ هاب إلى الن سخ الر قمّية سيكون هو األساس، ولكن بعض الص  
زال يشعر ييبدو أن  القارئ التحّولت إلى الر قمّية عادت بعد سنة أو أكثر إلى المحمول الورقي والطباعة، إذ 

 .4والورق، على الر غم من أن  الجيل الجديد جيل  إلكتروني في معظمه" الطباعةبالحميمّية بينه وبين 

وعلى الرغم من التوّجهات الحاّدة من قبل الجمهور في االتجاه إلى وسائل تكنولوجية أخرى للحصول على 
األخبار والمواّد ذاتها، فإن المدير العام بالوكالة في "أخبار الخليج" يقول: "إن الشرق األقصى يذهب بسرعة 

                                                           
 يوسف البنخليل، مصدر سابق.1
 عبداّللطيف عبداّلخالق، مصدر سابق.2
 معاذ عادل بوصيبع، مصدر سابق. 3
 عيسى الشايجي، مصدر سابق.4
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قل ، وستبقى لدينا هذه الصحافة على األناكه حافة المطبوعة ال تزال متوافرةإلى األتمتة، ومع ذلك فإن الصّ 
 .1ما بين الثماني سنوات والعشر سنوات المقبلة"

المطبوعة  حفللص   المتبّقيوال يذهب رئيس مجلس إدارة دار "الوسط" إلى سنوات عشر، بل يقول: "الوقت 
ي "استعّنا بجهة محلّية ، ويشرح هذا الرأ2في البحرين ال يتعدى السنوات الخمس، ونحن نرى هذا يحدث أمامنا"

مكانّية تحّولها إلى إلكترونّية،وقّدمت الّدراسةمتخص صة في الت سويق،  عض ب للقيام بدراسة لمستقبل الّصحيفة وا 
حف التي لص  من ا اإلحصاءات والمؤش رات المهم ة التي يجب أن تتوفر في أي  مشروع  من هذا النوع، ألن  كثيراً 

قوى من "الوسط" ُأغلقت، والن زول الس ريع الذي نراه في اإلعالنات والبيع للصحيفة كانت قبل "الوسط" وأ
ن   يشير إلى أّن الوضع المطبوعة، لى ما استمر  الوضع ع لن يفسح أكثر من أربع إلى خمس سنوات أخرى، وا 

 .3"آلخرينهو عليه، فلن تكون هناك صحيفة اسمها "الوسط" وهذا األمر ينطبق، بشكل أو بآخر، على ا

وهذا ما يقوله مدير تحرير صحيفة "األيام"، حين أشار"ال أتوق ع شخصّيًا أن تستمر  أكثر من خمس سنوات على 
 .4األكثر"

 قال: "في فترة غير بعيدة، أي خالل الس نوات الخمس إذوهذا أيضًا ما يعتقده مدير تحرير صحيفة "الوطن" 
ف ظاهراً للعيان، وحينذاك، وحتى إعالن وفاة هذا "المريض" بعد سنوات الموت اإلكلينيكي للصح بدوالمقبلة، سي

د الناس على عدم مشاهدته بينهم. أعتقد أن  الفترة البرزخي ة ما بين  من الغيبوبة، لن يكون بحد  ذاته خبرًا لتعو 
 .5ألحيان"ا الموت اإلكلينيكي والموت الحقيقي ستطول بعض الشيء... فنحن نعشق الموت البطيء في بعض

ويلخ ص سيد إبراهيم مسألة بقاء الصحافة المطبوعة بقوله: "حضرُت في الس نوات األخيرة ستة مؤتمرات 
هات العالمية  wan ifraعالمّية لمنظ مة وان إيفرا  حافة بشكل عام ومستقبلها، تشير الت وج  المعنّية بصناعة الص 

                                                           
 .2017أكتوبر  28أجريت بتاريخ  مقابلة في مكتبه المدير العام بالوكالة في دار أخبار الخليج للصحافة والنشر، ،عبداّلمجيد علي1
 .2017أغسطس  17أجريت في  مقابلة في مجمع الحياة التجاري،رئيس مجلس إدارة دار "الوسط" للنشر والتوزيع،  ،عادل المسقطي2
 .نفسه السابق3
 ، مصدر سابق.صورجاسم من 4
 أبو ذر حسين، مصدر سابق.5
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حافة المطبوعة لن تستمر، وحتى لو استمر ت، فذلك من باب العالقات العام ة، ولكن تأثيرها ودخلها  إلى أن  الص 
 .  1الماد ي ُيعتبر في ُحكم الُمنتهي"

إلعالم ، مشيرًا "مستقبل ابقوى السوقل الصحافة المطبوعة مستقب رئيس مجموعة ماركوم الخليجيربط و 
ر أن يستمر  في قراءة الص حف المطبوعة أو يتوقف عن ذلك. الجيل القادم  المطبوع في يد الجيل المقبل، إن  قر 

ة . وفي اإلطار نفسه، يقول مدير شركة أد الين، شرك2لن يعتمد على قراءة المطبوع كما األجيال التي سبقته"
 .3اإلعالنات التابعة لصحيفة "األيام": "نحن نرى النهاية، وكل ما نفعله هو إطالة عمر الصحيفة المطبوعة"

ي ة المطبوعة فة اليوميّ حف البحرينيّ األسباب التي تدعو لعدم استمرار صدور الص   .19
 )يمكن اختيار أكثر من بديل(: نوات المقبلة من وجهة نظر العينةــالس  

 ح في الجدول التالي:، كما هو موضّ ةسب المئويكرارات والن  ـتم حساب التّ 
 (32جدول )\

 ألسباب التي تدعو لعدم استمرار صدوركرارات والنسب المئوية لــالت  
 نةــنوات المقبلة من وجهة نظر العي  ــة المطبوعة في الس  ة اليوميّ حف البحرينيّ الص   

 الترتيب ةالمئويالنسبة  التكرار االستجابة
 1 25% 25 ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولة

 2 23% 23 تراجع اإلعالنات التجارية      
 3 18% 18 تراجع اهتمامات القراء

 4 15% 15 اتساع فئة الشباب في المجتمع وارتباطها بالتكنولوجيا
 5 13% 13 تغير العادات القرائية
 6 8% 8 تراجع االشتراكات

 6 8% 8 ارتفاع أسعار الورق/الطباعة
 8 5% 5 كلفة التوزيع

 9 2% 2 الضغوطات البيئية

                                                           
 سيد إبراهيم حميد، مصدر سابق.1
 .2017أغسطس  9أجريت بتاريخ مقابلة في مكتبه ، رئيس مجموعة ماركوم الخليج ،خميس المقلة2
 2017أكتوبر  9أجريت بتاريخ مقابلة في مكتبه ، مدير الناشر أد الين ،إيلي معلوف3
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التي اب جاء في المرتبة األولى لألسب "ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولة"ابق أن  ن من الجدول الس  يتبي  
من  (25%) بنسبة ،نوات المقبلةـة المطبوعة في الس  ــة اليومي  ـحف البحرينيّ تدعو لعدم استمرار صدور الص  

تراجع " في المرتبة الثالثة (، وجاء23%" بنسبة )ةتراجع اإلعالنات التجاريّ المرتبة الثانية "، واحتّل العّينة
ساع فئة الشباب في المجتمع وارتباطها ات  ابعة "رّ ــالمرتبة الوأخذ (، 18%" بنسبة )اهتمامات القراء

(، 13%بنسبة ) "ةـر العادات القرائيّ ــتغي  وجاء في المرتبة الخامسة من األسباب "(، 15%"بنسبة)بالتكنولوجيا
لكلٍّ  (8%بنسبة ) "،أسعار الورق/الطباعة"و "تراجع االشتراكاتواحتّل المرتبة السادسة والسادسة مكرر سببا"

سبب  التاسعة واألخيرةوجاء في المرتبة (، 5%بنسبة )" كلفة التوزيع" ة الثامنةفي المرتب ، وجاءمنهما
 .(2%بنسبة ) "ةالضغوطات البيئيّ "

حرين ة جديدة مطبوعة في مملكة البعنصرين مؤّثرين في عدم ظهور أية صحيفة يوميّ  اختارت العّينة أهمّ 
ؤّثران "، وهما عنصران مةتراجع اإلعالنات التجاريّ "، و"ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولةمستقباًل، وهما "

 حاسم عندما يفكر المستثمرون في إنشاء صحيفة جديدة.بشكل 

 ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولة -1

والمتمثلة في االنتشار الهائل لإلنترنت من جهة، وانفتاح أسواق االتصاالت  ةالتكنولوجيأّثرت التطورات 
لحة الشركات لمصاألسعار بين  في مملكة البحرين من جهة ثانية، األمر الذي أدى إلى خفض والتنافسية

المستهلك، وظهور تأثيرات الجيل الثاني من اإلنترنت وما حمله من تطبيقات أطلقت العنان لإلعالم االجتماعي 
 بين المؤسسات والجمهور.وتداوله تحديدًا؛ على طبيعة اإلعالم  2004 منذ

كما لّقيمنها لت  ااالكتفاء باًل من حافة بدمع الصّ  ــفاعلاء إلى الت  رّ ــفمنذ ذلك الحين انتقل قسم كبير من الق 
اغبين في ر  ــوال اء والمتابعينرّ ــكان الوضع سابقًا، وبدأت مواقع موازية في البحرين تستقطب قسمًا كبيرًا من الق

ن سقف ع من قبل كثير من المؤس سات الّصحافّية وعيــراجع الط  ــإنشاء مواّدهم اإلخبارية، خصوصًا مع الت  
عة االستمرار في متاب ،قسم من الجمهور، لدى ده القانون، فصار من غير المجديعبير الذي حد  ــالت  ية رّ ــح

 بينما هناك منافذ أخرى وواسعة مفتوحة أمامه وتعّبر عنه. المطبوعة الصحف
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ن م كية التي بدأت تنتشر في النصف الثاني من العشرية من األولىإضافة إلى ما تقّدم، فإّن الهواتف الذ  
ة عبر ًا، بعد أن كانت له كلفة ماليّ ــ، جعلت التراسل مجانيّ BlackBerryمع ظهور  القرن الحادي والعشرين

ات، ما شّجع الكثير من المستخدمين، ومن مختلف األعمار، على ة القصيرة المحدودة اإلمكانيّ ي ـ ص  ـسائل الن  الر  
رة عن اهتمامات اعتماد تناقل ما يهّمهم من األخبار، ودخلت الص   حف في هذا المضمار حتى ال تكون متأخ 

يديو فقط( بروابط لألخبار والمقاالت والصور والف فيها الناس، فصارت تزّود كل من يرغب )وليس المشتركين
لجميع أيضًا األسعار، فصار ا تراُجعانتشر استخدام األجهزة المحمولة بعد انتشار االنترنت و ، فقد "مجاناً  وغيرها

ت ب  ــثــة والت  المصداقيّ ب لم يعد الجيل الجديد يهتمّ .و ليس شرطاً أن تكون موثوقة، ولكن الناس تلتقطها ،طلق أخباراً يُ 
مل على ، ليعما كان مصدره اـً وأي   ،ما كان اـً أي   بسرعة ه هو الحصول على الخبرما يهم  فة األخبار، ــمن صح  

 .1"إعادة نشره

ف حقبل السنوات الخمس األخيرة، كانت الص  صحيفة "الوطن" حين يقول: " وهذا ما يراه رئيس تحرير
ووكاالت األنباء وغيرها هي من يصنع اإلعالم، عبر مؤسسات ضخمة، واستثمارات ضخمة، والكثير من 

. حاألجهزة، فكانت لها القدرة على تحريك الرأي العام والتأثير على اتجاهاته. بغض  اّلنظر عن الرقابة والمصال
نه إذ صارت لديه أدواته الخاصة، البسيطة والفع الة التي يمك - وخارجها بالطبع - الجمهور تحو ل في البحرين

لى ع من خاللها تكوين ما يشبه مؤسسة إعالمية صغيرة، خصوصًا مع انتشار الهواتف الذكية، وتعر فالجمهور
مكانياتها الكبيرة، مع زيادة سرعة اإلنترنت، وانخفاض أسعار االشتراكات  وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، وا 
فيها، فصارت العالقة بين الجمهور والمؤسسات اإلعالمية مختلفة، ما عاد هناك متلقٍّ، بل هي عملية متبادلة، 

عادة إنتاج الم اًل بإنتاج وا   .2واد اإلعالمية"والمتلقي يصبح ُمرس 

ّوري مع ت تتأثر بشكل تطأّن الص حف األربع القائمة اآلن "بدأومدير التحرير في المؤسسة نفسها يرى 
ي الصحيفة ف ونجدة بشكل مختلف عن الماضي الذي كان فيه الناس ياإللكتروني والمواقع اإللكترونياإلعالم 

                                                           
 ، مصدر سابق.أيمن هّمام1
 ، مصدر سابق.يوسف البنخليل 2
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يفًا نب الر قمي، وهو تطو ر  طبيعيٌّ، ولكنه رّبما يكون مخاألخبار والتحليالت بشكل كامل، فأصبح الد ور للجا
حافة الورقّية، وربما تكون تطورات طبيعّية نظرًا للتكنولوجيا المتطو رة، وخصوصًا الهواتف الذكية"  .1لمحب ي الص 

عت  الص حف ج  تشقائاًل: " صحيفة "الوطن" المشهد التكنولوجيوزيع واالشتراكات في ــكذلك يرصد مدير الت  
ت راجع عن ـال جوع أور  ـاإلعالم االجتماعي، إضافة إلى موقعها اإللكتروني. فصار ال فيفي البداية لنشر أخبارها 

يطرة الس   نصعبًا جدًا، فالقارئ اآلن لديه "حقٌّ مكتسب"، وال يمك ،هذه الخطوة لدعم الص حيفة الورقّية المطبوعة
ال الذ هاب إلى اإلعالم لص حف أمام اعلى الوضع. وليس خياراً  صارت فقد خ. اريـأصبحنا خارج الت  اإللكتروني وا 

حيفة هي من  ر الوسائل طبيق الفالني، أوعبـلقارئ بأنه يستطيع االشتراك المجاني في الت  يعرض على االص 
ل بالواتس قّلت عما كانت عليه سابقًا، لسهولة وفورية التواص الفالنية، وحتى متابعة القــّراء في فيسبوك وتويتر

 .2آب، واالنستغرام"

خصوصًا من الجانب التكنولوجي، هو ما يقلق أيضًا مدير  ،ا يجري في الواقعوالخشية من الخروج عمّ 
ف عن المسايرة لّ خ، فالت  اها، وسنكون جزءًا منهالتُ إننا نراقب التجربة وتحو  تحرير صحيفة "البالد"، إذ يقول: "

مس، رات التكنولوجية ليس كالحديث باألاليوم الحديث عن التطو  )...(  ستكون له نتائج وخيمة على المؤسسة
 .3"فالتطورات أسرع مما نتخيلها

ي ر فالمنتدى االقتصادي العالمي، يقول في شأن التغي   أن ( أيضًا إلى2016وأشارت دراسة "الوسط" )
ي، وأنه ل إلى اإلعالم الرقممن الرؤساء التنفيذيين لهذه الصناعة يقّرون بتأثيرات التحو   %72بأن  ،اإلعالم
 .4القادم

حف تأثير غالء أسعار الورق على التوّجه إلنشاء صمليات والتطوير في صحيفة "الوسط"مدير العويستبعد 
 لتأثير على الصحف المطبوعة عالميًا. أماجديدة من عدمه، بقوله: "التكنولوجيا تأتي في المقام األول في ا

                                                           
 ، مصدر سابق.أبو ذر حسين 1
 ، مصدر سابق.عقيل العرادي 2
 ، مصدر سابق.أيمن هّمام 3
 ، مصدر سابق.عادل المسقطي 4



172 
 

اشتراكات في الصحف، فهي اشتراكات رمزية... فالجانب التكنولوجي اليوم يقيس زيارات القراء، وعلى أساسها 
 .1تبيع المواقع الصحافية اإلعالنات، فالكثير من الصحف تفتح مواقعها مجاناً لتجتذب ُزو اراً أكثر لتبيع إعالنات"

 النات التجاريةتراجع اإلع -2

عيق بين األسباب التي قد ت من ، من وجهة نظر العّينة،جاء "تراجع اإلعالنات التجارية" في المركز الثاني
 ،أكثر أمام الخيارات المتاحة أمامهبًا ـالمعلن بات اليوم متطلّ  ن  صدور صحف  مطبوعة في المستقبل، إذ إ

كنولوجيا تتيح التالعمليات والتطوير في صحيفة "الوسط": "وخصوصًا من الجانب التكنولوجي، حيث يقول مدير 
الكثير من اإلمكانيات لجميع األطراف، وهذا ما ال تتيحه الصحيفة المطبوعة. على سبيل المثال، فهناك 

ن رأوا عدد مليراقب  –باالتفاق مع الصحيفة  –انية على غوغل، يمكن أن يدخل إليها المعلن تطبيقات مجّ 
عالن، ها في مشاهدة اإلو أي وسيلة: الحاسب، أم الهاتف، أم األجهزة اللوحية؟ وكم المّدة التي قضوعبر ، إعالنه

؟ وأي  ساعات الذ ورة التي يمكنه فيها نشر إعالنه... كما يمكن للمعلن أن يغّير إعالنه في كانوا ومن أي  بلد
كمٌّ كبير  من المعلومات التي يمكن تحليلها  اليوم الواحد أكثر من مر ة... إنها صناعة بالغة الضخامة، وبها

 .2واستخدامها"

وهذا ما يراه أيضًا مدير المبيعات في صحيفة "الوطن" إذ يشير إلى "شراسة" اإلعالم اإللكتروني، وانتشار 
هاتف لاألجهزة المرتبطة باإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، ووصولها المباشر إلى أهدافها، عن طريق ا

"كمعلن أو صحيفة، يمكنني تقييم عدد المشاهدات والقراءات والتفاعالت، وهذا ما ال  قال الذي ال يفارق اليدالن
ألف نسخة مثاًل، فال  20ة(، فلو كانت الصحيفة توز ع يحدث في اإلعالن المطبوع المتميز بالسكون )الستاتيكيّ 

 .3المنشوراء أبدى اهتمامه باإلعالن أحد يدري بالضبط َمن م ن القرّ 

مليار دوالر  15إلى  مع تراجع أسعار النفط بعد أن وصلولكن اإلنفاق اإلعالني في المنطقة تراجع كثيرًا 
في فترة قصيرة، فانسحبت إلى دخول اإلعالم االجتماعي بقّوة وسرعة عاليتين  . إضافة20154سنويًا في 
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لى إ المطبوعة وحتى المنشورة في المواقع اإللكترونية، حفشريحة كبيرة من الشباب من االعتماد على الص  
ه الجديد، فتأّثرت حّصة الص   ف حاالعتماد على اإلعالم االجتماعي، ووكاالت اإلعالن كانت تراقب هذا التوج 

هناك صعوبة حاليًا في تحديد حجم اإلنفاق على اإلعالن الّرقمي الذي  . غير أن  1من اإلعالنات بشكل واضح
سوق مملكة البحرين لة في هذا الصدد إلى أنّ ، ويشير الُمق2وجد له قائمة أسعار يمكن القياس عليها""ال ت

حين بلغ اإلنفاق اإلعالني  2010روة في العام وكذلك مطبوعاتها ومنافذها اإلعالنية، وصلت الذ   ،اإلعالني
ضافة إ - ابقةقم لنفس األسباب السّ مليون دينار بحريني(، وتراجع هذا الر   52.8مليون دوالر ) 140حوالي 

مليون دينار  37.7إلى  30.2مليون دوالر )من  100إلى  80إلى ما بين  - 2011 العام إلى أحداث
بما يتراوح  ،2017إلى الر بع األخير من  2011، ويقّدر معلوف االنخفاض في اإلنفاق اإلعالني منذ 3بحريني(
 .4%15و %10ما بين 

 %50في األسباب ويختلف في التقديرات، إذ يقول: "نتكلم عن انخفاض يصل حجمه إلى  يتفق بوصيبع
تأّثرت اإلعالنات بطبيعة الحال، وعاد اإلعالن  2011إلى اليوم. في أزمة  2008من اإلعالنات المطبوعة منذ 

ًا ع، ليس محليّ ، وما هي إال سنة واحدة، حتى أّثرت أزمة انخفاض أسعار النفط على الجمي2013لينتعش في 
كانت  قياسًا بماحف فقط من سوق اإلعالنات في الص   %20اليوم نتحدث عّما نسبته . وخليجّيًا أيضاً بل فقط، 

د هذا الر  5"2008عليه في  ي يقّدر الذ "أخبار الخليج للصحافة والنشر"أي المدير العام بالوكالة لدار . ويعض 
إلى  %30وعات في السنوات العشر الماضية بنسبة تتراوح ما بين انخفاض اإلنفاق اإلعالني في جانب المطب

حف ص  لما ُينشر في ال قيقةة الد  ية على المراقبة اليوميّ حف المحلّ تقوم أقسام اإلعالنات في الص  و  .35%6
 المنافسة، وتقّدر حجم إعالناتها مقارنة مع الص حف األخرى، مما يجعل تقديراتها أقرب إلى الّصّحة.
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 ،عوبةقمي يزيد وضعه صاإلعالن الر  انتشار  ما يواجه اإلعالن المطبوع من انخفاض في اإلنفاق، فإن   ومع
جه إلى ـيت    من حجم اإلنفاق اإلعالني في البحرين %20إلى  %10ما يتراوح بين  قديرات إلى أن  ـإذ تشير الت  
 .2فقطحيفة . فالمعلن لم يعد مرتبطًا بالص  1قمي"ر  ــاإلعالن ال

 اءتراجع اهتمامات القرّ  -3

ـــــــــــام" عندما ظهرت لتواكب "أخبار الخليج" بعد أن بقيت األخيرة  اندفع القّراء في البحرين إلى صحيفة "األي ـ
ــــــــــــــــــد ة  عامًا. كما اندفعوا لمعرفة ما الذي يمكن أن تحمله صــــحيفة "الوســــط" بعد أن  13لوحدها في الميدان لمـ

 بتركيبة مغايرة للتركيبة الكالسيكـّية إلدارة الص حف المحل ــي ة.ظهرت في ظروف سياسية مختلفة، و 

والتي شّدت  2011سنوات، وبعد أحداث العام  ة دفعة واحدة في ست  ومع ظهور خمس صحف يوميّ  
، ومع ما يجري في المنطقة من أحداث واالجتماعي ياســـــــــــيالبحرينيين كثيرًا، وعال االشـــــــــــتغال بالجانب الســـــــــــ  

شاطات ـــــــالن  شّبع من المتابعات اإلخبارية، و ـــــــّي؛ أصيب الناس بما يشبه الت  اخل المحل  بطبيعتها على الد  تنعكس 
بريقها، وما  تَ فَ خّ  ، قدياسيةـات الس  يـّ دي الجمعــة التي كانت تستنهض مؤي  ياسية، حتى المهرجانات الخطابيّ ـالس  

عاطف مع ـــــــــــــــت  ـــــــــــــــلل 2011ة مسيرات في صيف ياسيّ الس   اتكما نّظمت بعض الجمعي   .عادت تجتذب قواعدها
هذا انعكس على اهتمام  ة، كاألوضـــــــــــــــاع في ســــــــــــــوريا، ولكنها لم ُتكرر بعد ذلك. وكل  بعض األحداث العربيّ 

ينية حف البحر عدد من القائمين على الصـــــــــ  يرى حف وما تحمله من أخبار وتحليالت وآراء. و الجمهور بالصـــــــــ  
قبالهم على الصّ ة القرّ وزيع واإلعالنات ونوعيّ ـت ـ في مسألة ال م  مفصليٌّ عا 2011أن  ة اليوميّ  هاب ذ  ـف، والحاء وا 

 من صحف  أخرى. أكثرحفًا ة بحيث أّن هناك مناطق تستقبل صُ إلى المناطقيّ 

 في المجتمع وارتباطها بالتكنولوجياات ساع فئة الش باب  -4
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ل التي يمكن " كواحد من العوامفي المجتمع وارتباطها بالتكنولوجياباب ـاختارت العّينة عامل "اتساع فئة الش  
ن مطبوعة في البحرين مستقباًل، وذلك قياساً على أن جمهوراً واسعاً في البحرياليومّية الصحف تعيق استمرارالأن 

ثوا عن حف، الذين تحدّ بحسب ما جاء في شهادات القائمين على الص  ، ةيـّ حف الورقاليوم يستغنون عن الص  
 وزيع بنسب متفاوتة، ولكن كبيرة في كّل األحوال. ـانخفاض الت  

نات حتى أواخر الثيـث ـ الذين هم اليوم في منتصف ال تشير إلى أن   القائمين على الّصحف عليقاتوكانت ت
ار عبر األخبحف المطبوعة، وهم اليوم أيضًا الذين يتابعون الخمسينات من العمر قد شّبوا على قراءة الص  

عامًا( قد كبروا  30إلى  15الوسائل الحديثة وتطبيقات اإلعالم االجتماعي، فإّن الذين هم أصغر سّنًا )من 
 من فئةعوام بعد عشرة أ ،ة، وهم من سيكونونات الفضائيّ د المشهد العام، وكذلك المحط  اإلنترنت تتسي  شبكة و 

ًا، في الوقت ة إال نادر حف الورقيّ مجتمع، وهم لم يتعاملوا مع الص  ( في الي األعمار)المتوسط يناشداب والر  بالش
حضورًا قّل أ، بينما الجيل األكبر سيكون المطبوعة صااًل تمامًا مع الصحفات   لّ ـالذي سيكون الجيل األصغر أق

ر إليه المدير يشيحف المطبوعة القائمة اآلن، وهذا ما استمرار الص  وهذا ما يشكك في ، وتأثيرًا في المشهد العام
 .1حف الورقّيةعامًا، ال يتصّفحون الص   18العام بالوكالة في "أخبار الخليج" الذي يقول إّن القّراء حتى 

سات ه المؤس  ما تمتاز ب للباحث ّينـحافة البحرينية، تبرين في الص  ـومن خالل الحديث مع القائمين والمؤث  
سات ـة المؤس  بيّ غال ن  إفي سوق حّساسة جدًا، إذ  لمتغّيرات التي تستجدّ لحافية من حّس المراقبة واالنتباه الصّ 
 2012ة، ومسوحات بصفة مستمّرة. فقد قامت صحيفة "الوطن" في العام ة تقوم بعمل دراسات ميدانيّ حافيّ الصّ 

تيجة. جاءت ـحيفة بناء على الن  جاهاته، لرسم خطوات الص  ـبدراسة مسحّية للتعر ف على خصائص جمهورها، وات  
سة، ـضعف الجمهور الورقي. وهذا ما استوقف إدارة المؤس   20ن  الجمهور اإللكتروني يصل إلى لتقول إتائج ـالن  

حيفة لتتساءل: ما الذي قد   ر استثماراتنا الض خمة في الص  مناه للجمهور اإللكتروني العريض؟ وهل هذا يبر 
 المطبوعة؟ 
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ضعف جمهورها  40، لتجد أن  الجمهور اإللكتروني أصبح 2016ة نفسها في العام راسحيفة الد  أعادت الص  
فة نفسها: كم سيكون حييكات، بل في المسار االستراتيجي للص  ـتـكـالورقي "هنا صار لزامًا علينا أاّل نفك ر في الت

حيفة المطبوعة، وكم سيكون ثقل اإلعالم اإللكتروني؟"  .1ثقل الص 

يم الوضع، فخرجت بأّن "الجيل الجديد ال يريد ـلتقي 2016صحيفة "الوسط" دراسة في العام ومثلها، أجرت 
، ومبيعات نوات الخمس األخيرةـحف المطبوعة، وأن مشتركي "الوسط" يتراجعون بسرعة في الس  قراءة الورق والص  
قمية حف الر  العالم يقرأون الص   اء اليوم حولمن القر   %40أيضًا، وأن  تتراجعحف الص   يعمنافذ البيع وموز  

حافة( المعتمد على  بداًل من المطبوعة. كماأن  الش كل الجديد لألخبار لن يكون دخله كالش كل القديم )الص 
 .2اإلعالم االجتماعي ينافس اإلعالم المطبوع بشد ة"أّن اإلعالن والتوزيع، و 

 

 

 ةـر العادات القرائيّ ي ـ تغ -5

قد تعيق استمرار ة" خامسًا من بين العوامل التي من شأنها "تغّير العادات القرائيّ اختارت العّينة 
، وهذا يتطابق إلى حّد كبير مع ما سبق %13مطبوعة مستقباًل في مملكة البحرين، وذلك بنسبة صدورالصحفال

واألكثر شيوعًا  األشهر ّير الوسيلةـسات الصحافية، إذ تغّيرت العادات القرائية بتغوطرحه المؤث رون في المؤسّ 
 اليوم.

كان في البحرين، ومن مختلف المستويات واللغات فلقد استقطب اإلعالم االجتماعي العدد األكبر من الس  
لغة اإلعالم االجتماعي األقرب إلى اللهجات  د م في خيارات الجمهور، كما أنّ ـجاهات، ليصبح هو المقـواالت  

حاتها أحيانًا؛ صاغت أذواق جانب  ومحدودية مسا، حتى في تناقل األخبار، المحكّية في الكثير من األحيان
من الجمهور، وذلك في كيفية التلّقي من حيث عدد األحرف القليلة بحسب القراءة والكتابة على تويتر،  مهمٍّ 
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عامين  ، وأعقبه بأقل من2011وهو المنّصة التي أقبل عليها البحرينيون بكثافة غير مسبوقة إّبان أحداث 
امج سناب ومن بعده برنورة، انستغرام الذي بات من أكثر المنّصات شهرة في البحرين وهو المعتمد على الص  

، 1باب بكثافة عالية، من دون أن تصّرح المنّصة عّما لديها من مشتركينـستخدمه الش  تشات الذي ي
 الي فإن  ها قريبة منهم، وبالتـاء إلى أن  لفت نظر القرّ ـفي هذا المضمار لكي تست يةفاحالصّ  المؤسساتودخلت

المواد المختارة حيفة، واالكتفاء بهاب إلى الص  الص حف أخذت المنحى ذاته في تعزيز تراجع اهتمامات القّراء بالذّ 
 حيفة نفسها.أة من الصّ والمجتزَ 

 "فيمكن القول ف ذاتها أيضـــــــاً حفي الصـــــــ   رات حدثت  غي  ر العادات القرائية لم يأت  من تلقائه، بل أتى لتوتغي  
ــــــــــــإن  العوامل المتشابكة والمتداخلة صارت ت ص حافة الورقية، فنتيجة للتراجع االقتصادي، ونقتكالب على الصّ ـ

بق كان عدد اــــــــــــــــــحافة ال تلب ي احتياجات القارئ، فما عاد اعتماده عليها كبيرًا. ففي الســـ  صـــارت الصّـــ  ؛الكوادر
ـــــــــــــيع المواضيع والخدمات، وكانت الت  فحات أكثر، ونستطيع تنو الص   ـــــــــــــغطيات أشمل، وكذلك عدد الصحافي  ـ ين ـ

ــــــــــــالمتخص   ــــــــــــحيفة ألوانًا مختلفة من الت  صين الذي يعطون الص  ـ  غطيات كان أوسع، كل هذا صار مفتقدًا اليوم،ـ
 .2أي"ت اب الر  ـتنو ع ك افتقاد إضافة إلى

ر اء، فرئيس تحرير صحيفة مطبوعة يقول: "األمر مرتبط بالق اء،فضيالت لم يعد يخّص القرّ ـوالحديث عن الت  
بالتأكيد أبناؤنا ال يقرأون الص حف المطبوعة. أنا، كرئيس تحرير، ال أقرأها مطبوعة، ولكنني أقرأها جميعًا، أينما 

 .3من حبرها" ، تاليًا،باح الباكر، إلكترونيًا، ومن دون أن أضطر ألن أغسل يديـكنت، منذ الص  

م ة مستقباًل... انظر إلى أطفال المدارس اآلن وهاس ستتجه إلى الكثير من القراءة الورقيّ ـالن   "ال أعتقد أن  
أو األجهزة اللوحية، فلن يعود للكتاب المطبوع  iPadجهون إلى مدارسهم في ظاهرة تتزايد، وهم يحملون اآليبادـمت  

. كما يؤكد أستاذ 4قمية"ب مع جيل ينمو مع القراءة الر  هذا الحضور القوي كما هو اليوم أو باألمس القري

                                                           
 علي سبكار، مصدر سابق.1

 صدر سابق.عيسى الشايجي، 2
 ، مصدر سابق.يوسف البنخليل 3
 ، مصدر سابق.خميس المقلة 4
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لكاد طالب اإلعالم في سنته األولى با أن   عدنان بومطيع، حافة المساعد في كلية اآلداب بجامعة البحرينالص  
 .1ب المخضرمينين والكتّاـحافيتين، وبالكاد يذكر اسمًا أو اسمين من الصّ ـيذكر اسم صحيفة أو صحيفتين محلي  

ـــــــــــــــــــتســـــاؤالت على درجة عالية من األهمّ  رئيس تحرير صـــــحيفة "أخبار الخليج"فيما يطرح  ادات ة في العيّ ـ
ســـــــــواء كانت  حف،"الجيل القادم الذي يتأل ف اليوم من األطفال، هل ســـــــــيكون جياًل قارئًا للصـــــــــ   بقوله: ةالقرائيّ 

 ســــــيواصــــــلون بنفس الطريقة؟ ألســــــأل الســــــؤاليبورتاج؟ هل أي؟ الر  مطبوعة أم إلكترونية؟ هل ســــــيقرأ أعمدة الر  
 .2؟"األهم: هل سيكون جياًل قارئاً 

 الط باعة ارتفاع أسعار الورق/ - 6

تساوى عامال "االشتراكات" و"الّطباعة" من وجهة نظر العّينة في كونهما من األسباب التي قد ال تجعل 
اجع وبما أنه قد سبق الحديث بتوّسع عن تر  دور،ة المطبوعة في البحرين تستمّر في الص  الص حف اليوميّ 

 االشتراكات، فإّن وجهات نظر المشتغلين في الطّباعة ستكون مهّمة في هذا الجزء.

ة بعد عامين من األزمة الماليّ  %88لب على الورق الغرافيكي بنسبة ـالط   تراجعفي غرب أوروبا ف
-2008ما بين  %6.2ة بنسبة الورق بصفة عامّ  ، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على2008ة في العالميّ 
ي إلى استجابة استراتيجية كبرى من االتحاد ى الوضع االقتصادي المترد  ، أد  2010عام الفي و . 2010

 . 3م مجموعة من المبادرات لتعزيز وتشجيع المجتمع الرقمياألوروبي، الذي قد  

 ، وحيث يجري استيراده بقوله: "هناك الكثيريتحد ث عبداّلخالق عن أوضاع صناعة الورق في العالم
الكثير من مصانع الورق،  - على مدى السنوات الماضية - باعة، فلقد ُأغلقتمن الضغوطات على الط  

رق اليوم لب على الو ـناعة مكلفة، والط  حيث باتت الص   ،حف أساسًا، وخصوصًا في أوروباومصانع ورق الص  
ول األوروبية وخصوصاً في الد   -بالتالي فإّنه من الخسارة أن تستمر مصانع الورق لم يعد كما كان في السابق، و 

                                                           
 .2017نوفمبر  08بتاريخ  في مكتبه أجريتمقابلة أستاذ الصحافة في كلية اآلداب بجامعة البحرين،  ،عدنان بومطيع1
 ، مصدر سابق.أنور عبدالرحمن 2

3Glass, Marti, Bilton, Jim. (2014), European Digital Media Landscape to 2020: The Future of Paper & 
Print, The Stationers’ Company, p 8. 
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حيث كلفة اإلنتاج عالية )...( األمر ال يتوقف على الورق وحسب، ولكنه أيضًا يتعل ق باألحبار والمواد   -
فائح المعدني ة  وتظهيرالكيمائّية الد اخلة في العملي ة،   .Plates"1الص 

ة النتهاج سميّ سات الر  ـالمؤس   ملكة البحرين لتعزيزه عبر توجيهما تسعى حكومة مهو  جاه األوروبياالتّ 
في مقدمة  ياسة الخضراء"، ويأتيـقمنة، تحت شعار "الس  اتها، والتحّول إلى الر  ـئية في جميع عمليّ ـسياسات بي  

 .2"الكهرباء والماء والورقرفع كفاءة استخدام الموارد مثل أهدافها االستراتيجية "

ال ًا حتى في مجـامـواًّل عـة وحدها، ولكنه كان تحـسات الحكوميّ ـه لم يقتصر على المؤسـهذا التوجّ 
 20بع ما بين ا نطـنـّ غي رات في أعمالنا منذ بعض الوقت. فلقد كـقلة: "شهدنا الكثير من التاألعمال، إذ يقول المُ 

إليميل تجه لإلرسال والت بادل عبر اإلنترنت باـمطوّية، فالجميع يضع من  نطبع أيّ المطوي ة إعالني ة، اآلن  40و
ي ة من المطوي ات، بل يحّولها إّما إلى عرض  مرئيٍّ  أو باإلعالم االجتماعي. ال أحد يقوم بزيارة عمل ويحمل كم 

. لذا على الص حف أن تتكّيف... عليها أن تفعل شيئًا   .3تجاه هذا الوضع"ما أو رابط  رقميٍّ

نتجًا، ة تعني مُ باعالط   تحد د شيروتي سنغ ما سيواجه الصحف في المرحلة المقبلة بقولها: "المشكلة أن  
لفة التي ال ـ. وهي الكُ 4نتج يحتاج لإلنفاق على اآلالت واألفراد الورق واألحبار والت وزيع، وهذه كلفة عالية"والمُ 

عاطي مع ة للت  مستقبليّ ة والجاهات الحاليّ ة، واالت  ئيسيّ ر  ـوزيع الـرات الت  ـانخفاض مؤش   حف تحّملها في ظل  توّد الص  
 ة أيضًا.ـيـّ حف وربما كل المحاميل الورقالمطبوع من الص  

"الضغوطات البيئية"، إذ أن التشريعات البيئية باتت سبب (، %2وجاء في المرتبة األخيرة، وبنسبة )
ناعات القائمة منذ زمن، في سبيل إيجاد بدائل أخرى غير الموارد البيئية، ومنها صناعة تحاصر الكثير من الص

ى عل الورق واألحبار والمواد األولية الداخلة في الطباعة مما يمكن أن يرفع أسعارها أكثر ويضاف عبء  
ة في بشدّ  نواحي البيئية مؤثرةكانت ال ة لدى العّينة إذ لم يسبق أن  الطباعة، إال أن هذا الرأي لم يكن مؤثرًا بقوّ 

                                                           
 ، مصدر سابق.عبداللطيف عبدالخالق 1
 .2018يناير  08، آخر زيارة للموقع في https://www.mof.gov.bhوزارة المالية بمملكة البحرين، السياسة الخضراء 2
 ، مصدر سابق.خميس المقلة 3
 .2017أغسطس  9أجريت بتاريخ  مقابلة في مكتبهارئيسة وحدة األعمال في شركة ماركوم الخليج،  ،شيروتي سنغ4

https://www.mof.gov.bh/
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أتي وتأخر المرتبة البيئية، بالنسبة للعّينة، إلى المرتبة األخيرة ي من الصناعات القائمة في مملكة البحرين. أيٍّ 
 (.13معززًا للمرتبة نفسها في اإلجابة عن السؤال رقم )

 ينالمؤّسـسات الّصحافّية في البحر موارد  ، أن  في هذا الشأن ما يتّبن من خالل ما جمعه الباحث من آراء
، انخفاض أسعار النفط في السنوات العشر األخيرة وحسبمن أعقبها  ،وماةة العالميّ ليست متأّثرة باألزمة الماليّ 

؛ ولكن ها تعالقت أيضًا مع الحضور الواسع لإلعالم االجتماعي الن اتج عن تجاريةسة مؤس   وهي فترة عسيرة ألي  
نولوجية غير المتوق عة والتي تبعد الجمهور أكثر عن الت عاطي مع الص حف المطبوعة، خصوصًا ـكـت التّ طو راـت ـ ال

 يوموهم من يشك لون الن سبة األكبر من المجتمع البحريني ال - جاه الكبير لألطفال والمراهقين والشبابمع االتّ 
 ة.ة، وليست الورقيّ لكترونيّ ة من المصادر اإلإلى استقاء األخبار والمواد اإلعالميّ  -

التي ية والقراءة المتأنّ  التي تمثلها الصحف، ة السريعةهناك مفارقة بين القراءة اليوميّ  والمالحظ أن  
نسبة كبيرة من  تؤّم المعارضو ن  معارض الكتب في مملكة البحرين تشهد إقبااًل كبيرًا عليها، إ، إذ تمثلها الكتب
 على عكس اإلقبال على الّصحف.جنسين، وذلك لشراء الكتب، باب من الالمراهقين والشّ 

 حف المطبوعة:نة في ضرورة استمرار الص  رأي العي   .20
 الي:ـت ـ ح في الجدول الة، كما هو موض  سب المئويّ كرارات والن  ـتم حساب الت  

 (33جدول )

 المطبوعة حفنة في ضرورة استمرار الص  رأي العي  ة لنسب المئوي  كرارات وال  الت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة الرقم
 70% 70 نعم 1
 22% 22 ال، ليس من الضرورة 2
 8% 8 ال أدري 3
 100.0% 100 المجموع 

من يرى من العّينة ضرورة استمرار الّصحف المطبوعة قد احتّل المرتبة األولى ابق أن  ن من الجدول الس  يتبي  
وجاء في المرتبة الثانية، من يرون أّن ليس من الضرورة استمرار الّصُحف المطبوعة، (، %70ما نسبته )ب
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واحتّل المرتبة الثالثة من لم يحددوا موقفهم من ضرورة استمرار الصحف المطبوعة من عدمه (، 22%)وبنسبة 
 .(8%) وبنسبة

ف المطبوعة حائق تقف أمام الص  ابقة، والتي تشير إلى عو على الرغم من إجابات العّينة على األسئلة السّ و 
ومالحظتهم  سرعة لتداول األخبار،ع السوق المحلية، وظهور وسائل أكثر سهولة و لة في تشبّ ـفي البحرين، متمث  

حف ى الص  ل القائمين علبَ الكاتب من ق   خلصهادته اآلراء التي استحف، وهذا ما أكّ انخفاض نسبة بيع الصّ ب
 .حافة المطبوعةة استمرار الص  يـّ أهم   - في المقابل - العّينة ترى( من %70)إال أن  ة والمؤّثرين فيها،يّ المحل  

من  %80( حيث رأت ما نسبته 1) رقم الس ؤال عنهذا الرأي ينسجم إلى حّد كبير مع إجابات العّينة 
 إلجابة عنا المستطلعة آراؤهم أن القارئ في البحرين يعتمد على الصحف المطبوعة في استقاء معلوماته. ومع

حافي مقارنة بالمهن اإلعالمية األخرى، إذ قالت ما يـّ نظر المجتمع إلى أهمّ  عن( 3)رقم السؤال  ة مهنة الص 
 (%93)ا مهنة مهم ة، أو مهم ة جدًا. وكذلك مع ما ذهبت إليه نسبة ع يراها إمّ المجتم منهم أن   (%93)نسبته 

حافة المطبوعة. وهذا بخالف ة لما يرد في الص  ( المتعل ق بالموثوقيّ 4)رقم ؤال الس  اإلجابة عن من العّينة في 
، ويعرفون فالّصح موازناتيرون ى دقائق األمور، والذين يدلعين علة، والمط  حف اليوميّ آراء القائمين على الص  
يبة، ك والر  ـشك  ـحف المطبوعة بشيء من الت  ساتهم، والذين ينظرون إلى استمرار الص  ـبنود اإلنفاق في مؤس  

 سة.ـفكير في مستقبل المؤس  ـويقّدرون سنوات معدودة ليعيدوا من بعدها الت  

العاملين في  ينـحافي  تها من الصّ ـي ـ إلى كون غالب وُيرجع الباحث ما ذهبت إليه هذه الن سبة من العّينة،
ذواتهم، وشهرتهم، قة لـين المرتبطين بالص حف عبر الكتابة، كونها محق  ـحافي  اب الصّ ـت ـ ة، والكُ حف اليوميّ الص  

هم ألهّمّية الي فإّن اتجاهـإضافّي، وبالت   أساسي لهم أو وانتشارهم، ومكانتهم االجتماعية، أو لكونها مصدر رزق
استمرار الص حف المطبوعة يعّبر عن هذه العالقة بينهم وبين المؤسسات التي يرتبطون بها في شكلها اليوم، 

باعة من الط   ة، وليس من نموذج قريب وناجح لتحّول صحيفة يوميّ االّتجاهالت حوالت المستقبلّية غير معلومة  ألن  
 إلى الر قمية كليًا.
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سة ـمؤسّ  –يرًا أوالً وأخ–نحن األمر ليس عاطفيًا، "فـ ة، ونفعّية القائمون على الص حف نظرة عمليّ  ينظريما ف
 .1خل"ة لها مستثمرون، وتنظر إلى الد  تجاريّ 

المطبوعة مهم  أم ال، وذلك  حفوجاء في المرتبة الثالثة واألخيرة من ال يدرون ما إذا كان صدور الصّ 
 ف الصحف المطبوعة مستقباًل على ما لها من مزايا وتاريخ، إال أنّ ـعب القول بتوقّ راجع إلى أنه من الصّ 

نتهي عب التكّهن بما يمكن أن تالمعطيات الحاصلة اآلن، وغير المتوقعة تكنولوجيا مستقباًل، تجعل من الصّ 
 حيفة المطبوعة.إليه الصّ 

 )يمكن اختيار أكثر من بديل(: ي األخبار واآلرا القارئ في البحرين مستقباًل لتلق  ه توج   .21
 الي:ـح في الجدول التّ سب المئوية، كما هو موض  كرارات والن  حساب الت   تم  

 (34جدول )

 ي األخبار واآلرا توجه القارئ في البحرين مستقباًل لتلق  سب المئوية لكرارات والن  ـالت  

 الترتيب النسبة المئوية التكرار االستجابة
 1 91% 91 واصل االجتماعيشبكات الت  
 2 89% 89 حفة للص  قميّ المواقع الر  

 3 73% 73 ةالمواقع اإلخباري  
 4 60% 60 ةالقنوات التلفزيونيّ 

 5 35% 35 حافة المطبوعةالص  
 6 20% 20 ةات اإلذاعيّ المحط  
 7 16% 16 خصيصال الش  االت  

 (%91)قد جاءت في المرتبة األولى وبنســــبة" واصــــل االجتماعيشــــبكات الت  "ابق أن  ن من الجدول الســــ  يتبي  
ي األخبار ق  ه إليها القارئ في البحرين مســـــــتقباًل لتلتوج  ع أن يأكثر وســـــــيلة من المتوق  في رأي العّينة، بصـــــــفتها 

في المرتبة  ةالمواقع اإلخباريّ (، وجاءت 89%" بنسبة )حفقمية للص  الر  المواقع انية "المرتبة الث   واحتّلت، واآلراء

                                                           
 ، مصدر سابق.سّيد إبراهيم حميد 1
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ـــــــــــــــــــــالث   المرتبة واحتّلت (، 60%بنســـــــبة )" ةالقنوات التلفزيونيّ وجاءت في المرتبة الرابعة "(، 73%الثة بنســـــــبة )ـ
(، 20%بنســبة ) ادســةفي المرتبة الســ   "ةات اإلذاعيّ المحط  "(، ثم 35%" بنســبة )حافة المطبوعةالصــ  الخامســة "

 (.16%ابعة واألخيرة بنسبة )في المرتبة الس   االتصال الشخصيوجاءت وسائل 

ـــــــــــــــــافي  ححافة المطبوعة إلى المرتبة الخامســـة في ترجيح المســـتطلعة آراؤهم من الصـــ  يجيء تأّخر الصـــ  و  ين ـ
مســــــــــــــتقبلّي لتلّقي األخبــار واآلراء، منطقيــًا، وذلــك لمــا يتمّيز بــه اإلعالم  ين في أهّميتهــاكمصــــــــــــــــدرواإلعالمي  

ة ماإللكتروني من ســــــــــرعة فائقة في تناقل األخبار، وخصــــــــــوصــــــــــًا اإلعالم االجتماعي منه، الذي أتى في مقد  
الفجوة  رعة منذ عقود بعيدة، ولكن  حافة المطبوعة التي خســــرت ســــباق الســــ  كبير عن الصــــ   الت رجيحات، وبفارق  

ـــــــــــــــاّتسعت وتعمّ  قت مع اإلعالم اإللكتروني، وانتشار الهواتف الذ كّية بشكل كبير جدًا، وذلك النطواء اإلنترنت ـ
ــــــــالت  مقارنة بالوسائل  Media Richnessعلى الن صيب األكبر من "الثراء اإلعالمي" ن  1قليديةـ كان هذا ما  ، وا 

، " للخبراً در االجتماعي"مصــ اإلعالماعتبار  يد برفض المبحوثينإليه دراســات أخرى تف لت  يتناقض مع ما توصــ  
يبل اعتبروه محّفزًا للصـــــّ  يزالون يثقون ( من عّينة الدراســـــة ال%89)إال أّن ، 2حافي للمزيد من البحث والتقصـــــ 

حافة، ولكن على المحمل اإللكتروني، وهذا يدّل على أّن الثقة في األخبار والمواضـــــــيع ال تزال تعود  في الصـــــــ 
حيفة بشـــــــــكلها المتعارف عليه، ســـــــــواء كانت مطبوعة أم إلكترونية،  لتقاليد أي إلى افي المقام األول إلى الصـــــــــ 

كل األساسي إلخراجها، وليس لمضمونها وحسب، وهذا ما يشير وهو ما اعتاد عليه القّراء من الش  الصحافية، 
حيفة،وموقعها من  إلى أن  هذه النسبة الكبيرة من المستطَلعة آراؤهم يوّدون رؤية موقع الماّدة اإلعالمية من الص 

فحة، ولكن من غ ور والمرفقة معها، وكيفية إبرازها في الصـــ  كل اإلخراجي لها، والصـــ  فحة، والشـــ  ر طباعة يالصـــ 
 وأوراق.

                                                           
(، دور اإلعالمالتقليدي والجديد في تشكيل معارف الرأي العام واتجاهاته نحو القضية الديمقراطية 2009علي، خالد صالح الدين حسن. )1

اإلعالم وقضايا  –لية اإلعالم المؤتمرالدولي العلمي الخامس عشر لكفي مصر في إطار تحليل الخطاب اإلعالمي ونظرية االعتماد، 
 .14، جامعة القاهرة، ص اإلصالح في الدول العربية: الواقع والتحديات

 .12، رام اهلل: جامعة بيرزيت، ص صحافة المواطن وتأثيردها على مصادر وسائل اإلعالم المحلية(، 2015حالوة، تاال. )2
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بسبب تخّطيه من قبل متداولي األخبار عبر الوسائل الحديثة واحتل "االتصال الشخصي" المرتبة األخيرة 
التي تضـــمن انتشـــار الخبر بين على أوســـع نطاق وفي ســـرعة فائقة، وقلة الفضـــاءات العامة للقاء الشـــخصـــي 

 ستمر ومعتمد عليه.حتى يجري خالله تبادل األخبار والمعلومات واآلراء بشكل م

 اً ة القائمة حاليّ حافية البحرينيّ سات الصّ ة أمام المؤس  الخيارات المستقبليّ  .22
 كرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:ــتم حساب الت  

 (35جدول )

 البحرينية القائمة حالياً حافية سات الصّ ة أمام المؤسّ لخيارات المستقبليّ ة لسب المئويّ كرارات والن  التّ 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار االستجابة
ل إلى اإلعالم المندمج )مؤسسة إعالمية التحوّ 

 متعددة الوسائل(
64 %64 1 

 2 25% 25 االستمرار في الطباعة ولكن بوتيرة أقل
 3 8% 8 قمية فقطسخ الرّ ل إلى النّ التحو  

 4 2% 2 باعة بنفس الوتيرةاستمرار الطّ 
 5 1% 1 دورف عن الص  التوق  

  100.0% 100 المجموع

المســتقبلية  الخيارات"قد احتّل المرتبة األولى من ل إلى اإلعالم المندمجالتحو  "ابق أن  ن من الجدول الســ  يتبيّ 
االســتمرار " في المرتبة الثانية (، تالها64%بنســبة بلغت )و ،أمام المؤســســات الصــحافية البحرينية القائمة حالياً 

، " في المرتبة الثالثةل إلى النســخ الرقمية فقطالتحوّ "خيار وجاء (، 25%" بنســبة )في الطباعة ولكن بوتيرة أقل
( فقط 2%) " بنســـــبةاســـــتمرار الطباعة بنفس الوتيرة" خيار وفي المرتبة الرابعة أتى( من العينة، 8%)ده يؤيّ إذ 

 ط بنســــــبةفق ةواحد"جاء في المرتبة األخيرة باختيار مفردة الصــــــدورالتوقف عن "خيار  من العينة، في حين أنّ 
 ( من العينة ككل.%1)
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أن مع  إن  الن سبة األكبر من العّينة التي ذهبت إلى خيار التحّول إلى اإلعالم المندمج، تتوافق في هذا الش 
ل إليها الباحث في مقابالته غير المقن نة التي القرار  أجراها مع عدد  من مت خذي الكثير من اآلراء التي توصـــــــــــــّ

حف اليومّية المطبوعة في البحرين. فيقول مدير تحرير صــــحيفة "البالد": " ات واإلمكانيّ  الفكرة موجودةفي الصــــ 
وهو . 1"أيضـــــــًا، وهناك صـــــــحف بحرينية ذهبت إلى شـــــــوط جيد في اإلنتاج المرئي المواكب للتغطية اإلخبارية

الرأي الذي يذهب إليه رئيس تحرير صــــــحيفة "الوطن" أيضــــــًا بقوله: "اإلعالم المندمج هو خيارنا الراهن، وهذا 
ما نقوم به جزئيًا اآلن. فننتقي بعض المواد ونعمل على صــــــــياغتها بأشــــــــكال مختلفة، العتقادنا أنها ســــــــتحقق 

نفوغرافيك، و  عبر أكثر  صور، لتجهز في وقت متقارب وتُبث  االنتشار المطلوب، فيجري تحويلها إلى فيديو، وا 
ة"  . 2من منص 

ويتوّقف كلٌّ من رئيس تحرير صحيفة "الوطن" ومدير تحرير صحيفة "البالد" عند االستثمار الالزم 
ألساسي يكمن يها اللقيام بهذا التحّول، إذ يقول رئيس تحرير "الوطن": "إنها عملية تحتاج إلى وقت، ولكن تحد  

سيحتاج  األمر بالنسبة لـ "البالد" فإنّ ، وهو رأي مدير تحرير "البالد" أيضًا بقوله: "3تحتاج موارد مالية"في أنها 
سيحتاج )...(  قاً مأكثر عُ  من دراسته بشكل   بدّ عائد عليه غير واضح المعالم، فالإلى االستثمار فيه، وال يزال ال

رادة من المستثمرين لالستثمار في هذا ا لنوع من الشكل اإلعالمي، فربما تكون المغامرة كبيرة بأن إلى إيمان وا 
تثمار رات المتسارعة ربما ال تسمح السترجاع االسيجري استثمار مبالغ كبيرة في مثل هذا المشروع ألن المتغي  

حيفة في هذا الشأن ية إجراء دراسات مسحية شاملة على تطلعات جمهور الص  مع أهمّ  .4"في الوقت المناسب
ه إليهم في نهاية المطاف، ومن دونهم ال يمكننا الذهاب إلى نا معرفة ما الذي يريده جمهورنا، ألننا نتوج  يهمّ "

 .5"نفقد البوصلة، ونخسر االستثمار نفسه ل إلى اإلعالم المندمج ألننا يمكن أن  طموحة في التحو   اتمشروع

اه إلى اإلعالم المندمج "هذا هو االتجيقّر مدير تحرير "الوطن" قيام الصحيفة بالتحّول شبه الكلي و 
السائد، تجربتنا في صحيفة "الوطن" أتت بعد نقاش دام ما بين أربعة إلى ثمانية أشهر، بشكل جد ي في العام 

                                                           
 أيمن هّمام، مصدر سابق. 1
 يوسف البنخليل، مصدر سابق.2
 .نفسه السابق 3
 ، مصدر سابق.أيمن هّمام 4
 السابق نفسه.5



186 
 

ل الكامل إلى الشكل اإللكتروني )...( تعاملنا معه كواقع البد  منه، وهي تجربة البد  من  2016 في التحو 
قبل شهور بالكامل إلى الموقع اإللكتروني، وتغّيرت مسّمياتنا، ولم تعد هي األقسام  خوضها )...( انتقلنا

حف الورقّية، فصار لدينا محررون، وناشرون، ومديرون، ومديرو الموقع والمتدر بون، المعروفة كالسيكياً في الص  
 ". 1في اليوم التالي فتغّير الش كل القديم، ولم يعد لدينا الخبر الخاص الذي ينتظر طبعة الصحيفة

هو أبعد من إنتاج الصحيفة الورقية وحسب، هاب إلى ما والنظر المبّكر إلى الجانب اإللكتروني والذ  
"كانت سّباقة، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل إذ  1989كان من شأن صحيفة "األيام" منذ بداياتها في 

ظرًا ي للصفحات، واألخبار العالمية، نيا في اإلخراج الفنّ والعربي أيضًا، في مسألة االعتماد على التكنولوج
رعة، وذلك في جانب العمليات، وهي أيضًا من أوليات الصحف العربية التي أنشأت لها موقعًا للفاعلية والسّ 

حيفة فيه، واليوم نحاول التنويع على األشكال التي يمكن أن تظهر فيها ( لنشر الصّ 1996على اإلنترنت )
، وهو الخيار الذي رأى مدير تحرير صحيفة "األيام" أن 2سواء في الفيديو أو بأشكال جديدة أخرى" الصحيفة،

قمي االجتماعي، مادامت هناك خيارات أرخص وأكثر هاب إلى اإلعالم الر  "ليس لدينا خيار آخر غير الذ  
رفة غإلى ه أيضًا "التوج  الخيار  لجأت إلى هذامن الصحيفة المطبوعة. وكانت صحيفة "الوسط" 3إمكانيات"

جه إليه ما تت   هو ؛ة القليلة والمحدودةلف الماديّ التحرير الشاملة، والعدد المحدود من الصحافيين الشاملين، بالكُ 
 .4، وكّنا قد بدأنا هذه الخطوات"ة اليوم... سواء العريقة منها أو الناشئةحف األوروبيّ الص  

ن   - "اإلعالم المندمج"و واصل تّ جارب والفإّن التّ  - ُعرف في الّصحافة المحّلية باسم "اإلعالم الشامل" وا 
 حف المطبوعة في البحرين، قد قاد إليه، كونه الخيارمع الوضع العالمي، وفي ظل الظروف غير المواتية للص  

قّدمته لكتروني، وفي مض لـ "المساومة" للبقاء بشروط اإلعالم اإلالماثل اآلن إلنقاذ العمل الصحافي من التعرّ 
ل في ـاإلعالم االجتماعي، أو االندثار، بما ُيفقد القطاع اإلعالمي ركنه األساس، وعمود خيمته المتمثّ 
 "الّصحافة"، بكل أسسها التي رّسخت مفهوم الثقة لدى الجمهور في ماّدتها، وليس في منتجها الورقي.

                                                           
 أبو ذر حسن، مصدر سابق. 1
 ، مصدر سابق.عيسى الشايجي 2
 ، مصدر سابق.جاسم منصور 3
 ، مصدر سابق.سّيد إبراهيم حميد 4
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التي قادت إلى التفكير في اإلعالم المندمج في لقد كان العامل االقتصادي واحدًا من أهم العوامل 
ثر من ص من الترّهل الوظيفي، وربما أكخلّ تّ ال ية حيث تفّكر أّول األمر فيحف المحلّ لي لدى الص  شكله األوّ 

أي  و من القوى العاملة.  %12تم تقليل حوالي  2016مجّرد الترّهل"قللنا القوى البشرية بشكل كبير. في بداية 
 .1ل ال يجري استبداّله بشخص آخر"شخص يستقي

ير من في الكث - وساعد في ذلك التطّور التكنولوجي الذي بات يسّهل عمل الصحافيين، ويغني 
في مقر الصحيفة لكتابة األخبار، ودمج عّدة وظائف في موظف/صحافي واحد،  الفعليمن التواجد  - الحاالت
ن جديد على وتصدر م ،فيها المواد اإلعالمية ليعاد تحريرها ذلك ليس بهدف تكوين صالة تحرير تصبّ  ولكنّ 

 رون، أن  فيما يرى آخ .أكثر من شكل، ولكن ليجري توفير القوى العاملة لتقوم بأكثر من وظيفة في آن  معاً 
 االندماج ليس عيبًا، وال حف إال االندماج "حتى ال تواجه النهاية المحتومة"، على اعتبار أنّ ليس أمام الص  

، وهذا ما 2انتقاصًا، بل سيكون األخذ بأفضل العناصر من المؤسسات المندمجة إلعادة تأسيس صحيفة قوية
عه مدير اإلنتاج في صحيفة "األّيام" أيضًا، إذ يعتقد أن مستقبل العمل الصحافي في البحرين سيعود إلى يتوقّ 

 .3وجود صحيفتين قادرتين على الحياة

( %1نة قد توّقعت توّقف الّصحافة المطبوعة عن الّصدور مستقباًل )سبة األقل من العيّ وكانت النّ 
كخيار مستقبلي أمام المؤسسات الصحافية، وهو الخيار الذي يذهب إليه الكثير من المسؤولين في هذه 
المؤسسات، ولكن ليس بإنهاء المؤسسات وتصفيتها، بل بتحّول طبيعة إنتاجها من المحمول الورقي إلى أشكال 

 أخرى.

حافية في البحرين بتفعيل وسائل اإلعالم األخرى فيها يدعم سات الصّ دهل ادهتمام المؤس   .23
 د مستقبلها:حيفة المطبوعة أم يهد  الص  

 ح في الجدول التالي:ة، كما هو موض  سب المئويّ كرارات والن  تم حساب الت  

 
                                                           

 .نفسه السابق 1
 عدنان بومطيع، مصدر سابق. 2
 مصدر سابق. عبداللطيف عبدالخالق، 3
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 (36جدول )
 حافية في البحرينسات الص  دهتمام المؤس  ة السب المئويّ كرارات والن  الت  

 د مستقبلهاحيفة المطبوعة أم يهد  بتفعيل وسائل اإلعالم األخرى فيها يدعم الص   
 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 69% 69 يدعم الصحيفة المطبوعة
 18% 18 يهدد مستقبل الصحيفة

 10% 10 ال أدري
 3% 3 أخرى

 100.0% 100 المجموع

ئل اإلعالم حافية في البحرين بتفعيل وساسات الص  اهتمام المؤس   أن  ا من رأوا ابق أن  ن من الجدول الس  يتبيّ 
ما نسبته وجاءت في المرتبة الثانية راسة، نة الد  ( من عيّ 69%) ةنسبب ،حيفة المطبوعةاألخرى يدعم الص  

خرى ال البحرين بتفعيل وسائل اإلعالم األة في حافيّ سات الص  اهتمام المؤس   أن   تدأك  التي  العّينة ( من%18)
عن عدم  عّبرتمن نة ( من العي  10%) نسبةجاءت فالمرتبة الثالثة وب حيفة المطبوعة، في حينيدعم الص  

بما يمكن أن يعكسه اهتمام المؤسسات الصحافية بتفعيل وسائل اإلعالم اإللكترونية على مستقبل  ادرايته
إجابات أخرى ب أدلت حين راسةنة الد  ( من عي  3%)جاءت في المرتبة األخيرة ما نسبته نسبة، بينما حيفةالصّ 
 دعمها.تدعمها وقد ال تقد التي روف ق بالظ  األمر يتعل   زت على أن  ترك  

القول إن اهتمام المؤّسسة الّصحافية بتفعيل وسائل اإلعالم  إلىمن العّينة (%69ويرجع الباحث اّتجاه)
يفة حأّن هذه المنّصات تعمل اليوم على النقل الحرفي لما في الصّ  األخرى من شأنه دعم الصحيفة، منطل ق  من

إلى هذه المنّصات، سواء كانت تطبيقات هاتفية مثل "واتس آب"، أو "نبض"، أو من خالل اإلعالم االجتماعي 
المصدر األساس سيبقى الّصحيفة التي البد أن يرجع إليها القارئ. ولكن الرئيس  أنّ  نواته المختلفة. أي  بق

الشريك للنادي العالمي لإلعالم االجتماعي ينتقد ما تقوم به الص حف من "نقل" ما في الصحيفة إلى قنوات 
ة تمامًا في التحرير والصياغة، وكذلك في اإلعالم االجتماعي إلى طريقة مختلف إذ يحتاجاإلعالم االجتماعي، 

 تتطابق مع التقارير الرسمية التي يشهدها الجمهور في محّطات التلفزيون، وتنسى هذه حتى التصوير التقارير 
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ات سشروطه المختلفة لينجح معها. ولكن متى ما انتبهت المؤسّ ب، 1الجهات أنها تتعامل مع إعالم "اجتماعي"
فإّن  ؛ها أن تصنع مضمونًا إعالميًا للوسائل اإلعالمية المختلفة، بشروط هذه الوسائلعلي الصحافية إلى أنّ 

الوضع مرش ح لالختالف، حيث ستكون الماّدة نفسها، ولكن طريقة التقديم والتناول والزوايا مختلفة، فما ُيكتب 
اإلعالم المكتوب واإلعالم  االختالف بينُيكتب لإلعالم االجتماعي، وكذلك  -حتمًا عّما  -لإلذاعة مختلف  

 االجتماعي.

مباشر، إعالم  )بث   اإللكترونية على اإلعالم حافيّ سات الصّ مدى اعتماد المؤسّ  .24
 اجتماعي، إذاعة، تلفزيون، فيديو...الخ(:

 ح في الجدول التالي:ة، كما هو موض  سب المئويّ كرارات والن  حساب الت   تم  

 (37جدول )
 اإللكترونيمدى اعتماد المؤسسات الصحافية على اإلعالم المئوية لالتكرارات والنسب 

 النسبة المئوية التكرار االستجابة
 49% 49 بشكل كبير

 42% 42 بشكل محدود
 9% 9 ال أدري

 100.0% 100 المجموع

دوا أك   الذين راسةنة الد  ( من عي  49%ما نسبته )قد جاءت في المرتبة األولى  ابق أن  ن من الجدول الس  يتبي  
ن العّينة واحتّلت المرتبة الثانية من يرون مة تعتمد بشكل كبير على اإلعالم الرقمي، حافيّ سات الص  المؤس   أن  
من وجاءت في المرتبة الثالثة (، 42%) بنسبةقمية تعتمد بشكل محدود على اإلعالم الر  حافيّ سات الص  المؤس   أن  

ذلك ، و عن مدى اعتماد المؤسسات الصحافية على اإلعالم الرقمي فيها م درايتهمروا عن عدعب  َمن العينة 
 (.9%) بنسبة 

                                                           
 ابق.، مصدر سعلي سبكار1
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إّن انقسام العّينة بين من يعتقدون أن  المؤّسسات الّصحافية تعتمد على اإلعالم اإللكتروني بشكل كبير، 
سام  م يأتي بشكل محدود، انقوأولئك الذين يعتقدون أن اعتماد المؤسسات الّصحافية على هذا النوع من اإلعال

و وعلى الر غم من أّنها من العاملين في المؤّسسات الصحافية، أ - العّينة ليس فيه ترجيح صريح، يدّل على أنّ 
عتمد ما إذا كانت المؤّسسات الّصحافية ت -تحديد بشيء من الد قة  -يمكنها لم  –القريبين من هذه المؤّسسات
عوبة إلى ص -من وجهة نظر الباحث  - بشكل كبير أم محدود. هذا االنقسام ال يعودعلى اإلعالم اإللكتروني 

على  - تحديد إلى أي  مدى تعتمد المؤّسسات الّصحافّية على اإلعالم اإللكتروني في عملها اليومي، ولكّنه
هم دّ ما ال يبم، حافّيين ليسوا على اّتصال كاف  وعميق مع مؤّسساتهميعود إلى أن الكثير من الصّ  - األرجح

سات لمتابعة التطورات التي قامت بها المؤسّ  بجميع عملّيات المؤّسسات في الجانب اإلعالمي الكافيةالمعرفة ب
حافية في الّسنوات األخيرة. فلق د كثّفت جميع الص حف في البحرين اعتمادها على اإلعالم اإللكتروني من الص 

 عّدة جوانب:

ث نوات الثالقامت في الس   اليومية األربع للّصحيفة، حيث أن جميع الص حف تطوير المواقع اإللكترونية .1
 وراتطفي مواقعها اإللكترونية لتتمكن من مواكبة التّ األخيرة بإحداث تطويرات كبيرة، شكاًل ونوعًا، 

انًا إلى من يريد ( مجّ RSSة )، وخصوصًا في بعض البرامج التي تدفع باألخبار المستجدّ التكنولوجية
 االشتراك في هذه الخدمة. 

حف تنشر أخبارها ومقاالتها بشكل نشط على أكثر وسائل اإلعالم االجتماعي شهرًة جميع الصّ  .2
واستخدامًا في مملكة البحرين، وهي: فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، ويوتيوب للمؤسسات التي أدخلت 

 ألخبار المستعجلة عن طريق خدمةخدمات الفيديو في تغطياتها، إضافة إلى نشر أهم  العناوين، وا
 ب.أواتس 

ور كماّدة خام،  عن اإلعالم االجتماعي، وتعمد إلى نشر تنقلجميع الص حف اليومّية  .3 األخبار والص 
 .اوتقّصيه أو تعمل على متابعة أخبار اإلعالم االجتماعي

حساباتهم  لن خالمنشر مواّدهم بشكل واسع لتشجيعالصحافيين والكتّاب، على هناك توّجه وتوجيه،  .4
، وذلك االّشخصّية على جميع منّصات اإلعالم االجتماعي، مع رابط للّصحيفة يقود إلى الماّدة نفسه
يارات، وهذا ما يضيف قّوة للّصحيفة في مفاوضاتها ال ة يّ ـسويقتّ ليتلّقىموقع الصحيفة أكبر قدر من الز 
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تج للماّدة، د منحافي من مجر  فتحّولت مهّمات الصّ راكات مع الجهات المختلفة، قامة شوالترويجية، أو إل
 .1سهم في الت وزيع أيضاً إلى منتج ومُ 

ا ة أخرى إذا مول إلى وسائل إعالميّ حافة المطبوعة والتح  نة لترك الكتابة للصّ مدى استعداد العي   .25
 ة...الخ:ة أو المرئي  قميّ حيفة إلى االعتماد على الوسائل الر  لت الص  تحو  
 ح في الجدول التالي:ة، كما هو موض  سب المئويّ كرارات والن  حساب الت  تم 

 (38جدول )
 حافة المطبوعة نة لترك الكتابة للص  مدى استعداد العي  ة لسب المئويّ كرارات والن  الت  

 المرئية...الخلت الصحيفة إلى االعتماد على الوسائل الرقمية أو ل إلى وسائل إعالمية أخرى إذا ما تحو  والتحو  
 النسبة المئوية التكرار االستجابة

 63% 63 مستعد
 22% 22 ال، لست مستعداً 

 15% 15 ال أدري
 100.0% 100 المجموع

روا عن استعدادهم لترك الكتابة راسة عب  نة الد  ( من عي  63%ما نسبته ) ابق أن  ن من الجدول الس  يتبي  
لت الصحيفة إلى االعتماد على الوسائل وسائل إعالمية أخرى إذا ما تحو  ل إلى حافة المطبوعة والتحو  للص  

ل حو  حافة المطبوعة والتروا عن عدم استعدادهم لترك الكتابة للص  ( منهم عب  22%الرقمية أو المرئية، وما نسبته )
 ي حين أن  ة، فة أو المرئيّ قميّ حيفة إلى االعتماد على الوسائل الر  لت الص  إلى وسائل إعالمية أخرى إذا ما تحو  

من  (%63)إّن استعداد .أو عدم تحديد موقفهم من هذه المسألة ،روا عن عدم درايتهمنة عب  ( من العي  %15)
حافّي اليوم هم من الّشباب، وهي  العّينة له عّدة دالالت، منها أّن الجسم األكبر من العاملين في المجال الص 
مرحلة عمرّية قابلة للتعل م وتقّبل المتغّيرات. و/أو الذين شهدوا التحوالت الّسابقة من الكتابة الورقّية إلى الحاسب 

حيفة إلى شكل آخر من أشكال اإلنتاج، قد ال يشّكل اآللي، والت عامل مع اإلنترنت، وبا لت الي، فإّن تحو ل الص 
صدمة لمعظمهم، فسيكونون من المرونة ليتحّولوا إلى االتجاه الجديد لمؤس ساتهم. ومن اإلجابات الس ابقة يّتضح 

                                                           
 عدنان بومطيع، مصدر سابق. 1
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حافة المطبوعة في البحرين تنحس قرارهم بها و ر، مع تمس كهم بأن  الغالبي ة الكبرى من العّينة تشعر أن  الص  أهّمية ا 
الذي قد  المطبوع، األمر أفولبقائها، ولكّنهم يرون صعود نجم اإلعالم اإللكتروني بجميع أشكاله، في مقابل 

حافية.  ينتهي إلى يكون عبئًا على المؤس سة الص 

ك لمتاحة أمامة ادًا" فما الخيارات المهنيّ مستع   ابق "لستُ ؤال الس  إذا كانت إجابة الس   .26
 مستقباًل:

(، كما هو 22ددهم )وع ،ينهم غير مستعد  راسة الذين قالوا أن  نة الد  ة لعي  سب المئويّ كرارات والن  تم حساب الت  
 في الجدول التالي: ح  موض  

 (39جدول )

 إذا تحّولت مؤس ـستك إلى شكل إعالمي آخر ة المتاحة أمامك مستقبالً لخيارات المهني  ة لسب المئويّ كرارات والن  الت  

 النسبة المئوية التكرار االستجابة
 77.3% 17 ديدةالت الجحو  إعادة التأهيل بما يتناسب مع الت  

 13.6% 3 ة أخرىجاه للعمل في صحيفة ورقيّ االت  
 9.1% 2 ياً تغيير المهنة كلّ 

 100% 22 المجموع

،كانت من نصيب من يرون راسةنة الد  ( من عي  77.3%)المرتبة األولى،وبنسبة ابق أن  ن من الجدول الس  يتبي  
ل إلى ، إذ يشعرون أن هم ليسوا مستعد ين للتحوّ "الت الجديدةحو  إعادة التأهيل بما يتناسب مع الت  توافقهم مع "

(، وجاء في المرتبة 26رقم )الكتابة والتعامل مع األشكال األخرى من اإلعالم، كما في اإلجابة على الس ؤال 
، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة، (13.6%ما نسبته )بو  "،ة أخرىجاه للعمل في صحيفة ورقيّ االتّ الثانية من فّضلوا "

 .ياً تغيير المهنة كل  من العّينة يفّضلون  ( 9.1%) وبنسبة

حافة المطبوعة،  وتشير الّنتائج إلى أن هناك استعدادًا إلعادة التأهيل والتدريب بين العاملين في الص 
والذ هاب إلى األشكال الجديدة من اإلعالم إذا ما رأت المؤّسسات أّن هذا التحّول يضمن مستقبلهم الوظيفي 

 لّتعاطي الّسريعن في المؤسسات الّصحافية البحرينّيةلوالمهني، وهذا يدّل على القابلّية الكبيرة للّصحافيين العاملي
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لتأهيل مستقباًل، أو قابلية هذا التحّول واالستعداد له شريطة ا مع الت حوالت التي قد تتخذها المؤّسسة الّصحافية
( 26المناسب إلجراء هذا التحّول، وذلك يّتضح من خالل المرتبة األولى للعّينة في اإلجابة عن السؤال رقم )

(، 27( عن استعدادهم للتحّول إلى األشكال األخرى من اإلعالم، وفي اإلجابة عن السؤال )%63إذ عّبر )
( من غير المستعدين سابقًا، عن استعدادهم لممارسة األنواع األخرى من اإلعالم والتحّول إليه %77.3عّبر )

 شريطة التأهيل.

خالصها عمل في المجال المطبوع من الّصحافة، تعبيراً عن إوفي الوقت الذي تتمّسك فيه نسبة قليلة فقط بال
( االنتقال إلى العمل في الّصحافة %13.6إلرث الّصحافة الذي يستقيم مع ُيطبع على الورق، ففضلت نسبة )

( أن تغّير المهنة تمامًا على أن تتغّير أو %9.1الورقية، في الوقت الذي فّضلت فيه أقّل النسب من العّينة )
تأهيلها للعمل مجد دًا في شكل جديد من اإلعالم، وهو من األمور الطبيعية أن ال تقبل نسبة من أصحاب  يعاد

ّما  أّي مهنة التحوالت الجذرّية الكبرى فيها، إّما إخالصًا لما درجت  عليه من تصّورات لهذه المهنة وطبيعتها، وا 
 لعدم قدرتها إعادة التأهيل من جديد.

ة ميّ م جميع الفنون اإلعالسة إلى "اإلعالم المندمج"لتقد  ل المؤسّ تحو  لنة ـمدى تأييد العي   .27
 :صالة تحرير واحدة مننوات المتاحةـمن جميع الق
 الي:ـح في الجدول التّ ة، كما هو موض  سب المئويّ كرارات والن  ـتم حساب الت  

 (40جدول )

 سةل المؤسّ تحو  لنة مدى تأييد العي  ة لسب المئويّ كرارات والن  الت  
 في صالة تحرير واحدة ة من جميع القنوات المتاحةم جميع الفنون اإلعالميّ إلى"اإلعالم المندمج"لتقد   

 النسبة المئوية التكرار االستجابة
 90% 90 أؤيد

 7% 7 ال أدري
 3% 3 ال أؤيد

 100.0% 100 المجموع
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ى"اإلعالم إلالمرتبة األولى احتّلها المؤيدون من العّينة لتحّول المؤسسة ابق أن ن من الجدول الس  يتبي  
، جاء (90%بنسبة )في صالة تحرير واحدة ة من جميع القنوات المتاحةم جميع الفنون اإلعالميّ المندمج"لتقد  

ة ن اإلعالميّ يع الفنو م جمإلى"اإلعالم المندمج"لتقد  في المرتبة الثانية من ال رأي محدد لهم تجاه تحّول المؤسسة 
(، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة، جاء غير المؤّيدين %7بنسبة ) في صالة تحرير واحدة من جميع القنوات المتاحة

 (.%3لتحّول المؤسسة الصحافية إلى اإلعالم المندمج، وبنسبة )

ة الّصحافّية ة بأن  بقاء المؤس ستعّبر عّينة الد راسة في إجابتها عن هذا الس ؤال عّما توّصلت إليه من قناع
على ما هي عليه اليوم سيعني تقّلص أعمالها بشكل كبير حتى تصل إلى الوضع الذي ال يمكنها الرجوع منه، 
حافة بشكل عام، وهي  حيفة وحسب، ولكن على مهنة الص  وهذا ما يجعل الخشية ليست مقتصرة على ورق الص 

حافة اإللكترونيالمظل ة التي تنضوي تحتها أشكال  ة العمل في وسائل اإلعالم األخرى، كاإلذاعة والت لفزيون والص 
وخصوصًا في الوطن العربي، ومنه  - والمواقع اإلخبارية واإلعالم االجتماعي، إذ تعّبر الصحافة المكتوبة

حافة وضوحًا، من حيث أصول العمل الّصحافيّ  - البحرين على التحقق  ةيّ مبنال وتقاليده عن أكثر تجّليات الص 
من المعلومات، واألناة، والّدقة، واإلحاطة. لذا، فإّن تحّول المؤّسسات الّصحافّية إلى اإلعالم المندمج من شأنه 

ما يكون المطبوع جزءًا منه، ويغّذي المنّصات اإلعالمية األخرى بمواّد لها أن ُيبقي العمل الّصحافّي قائمًا، وربّ 
 ل القّراء.بَ مصداقية واعتمادية من ق  

ّما أنها قد قامت  ،والمؤّسسات الّصحافّية في البحرين إّما أنها تفّكر في التحّول إلى اإلعالم المندمج، وا 
لّية في هذا المجال. وذلك من  يير والبشري، فهي ترى أّن عليها تغ يالبرامج ين:جانبالببعض الخطوات األو 

لى الّصيغة التي تجعلها قادرة عن الذهاب إلى اإلعالم المندمج فلسفة العمل التقليدّية، ولكنها لم تصل بعد إ
 كّلية.

فة وخصوصًا مع نشأة صحي - ة في البحرينيحافانب البرامج، سبق وأن أدخلت المؤسسات الصّ فمن ج
، Workflowسير العمل في الجانب التحريري بعض البرامج البسيطة التي تنظم إدارة المحتوى و  - "األيام"

في اآلونة  . ومن أشهر البرامج التي تم شراؤهاكبير وتتعق د وتزداد إمكانياتها بشكل تتوّسعالبرامج  وأخذت هذه
ألف دينار  100الذي اشترت أربع صحف  جزءًا منه، إذ قيمته اإلجمالية حوالي  News Pressاألخيرة 
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ب إلى المسموع، إلى المرئي، هذا البرنامج يتيح نقل الخبر من المكتو ألف دوالر أميركي(، و" 266بحريني )
 الّصحافيين حضورخرى يلغي أهّمية والبرنامج من ناحية أ .1إلى جميع أنواع التواصل االجتماعي باختالفها"

لزامّيته، كما يقول رئيس تحرير صحيفة "الوطن": " لمملكة حدث أنني كنت في إجازة في اإلى مقر الص حيفة وا 
مدير صار ة لإلدارة، فحيفتعيين أحد المسؤولين في الصّ  مدير التحرير للسفر إلى الس ويد، فتم   المتحدة، واضطر  

 .2التحرير يراجع العدد من السويد، وأنا كرئيس تحرير أعطي الموافقة النهائية من لندن"

حافي اليُروج أما من ناحية العنصر البشري، فهناك تكرار لمصطلح  امل"، وهو شبين الص حف، وهو "الص 
حافي الذي تتجه إليه المؤسسات الصحافية بشكل مكّثف هذه الفترة طلبًا للتوفير المادي، إذ أجرت جميع  الص 

اء نوات العشر الماضية، تخفيفًا من األعبات في السّ من المرّ  اً عددت إعادة هيكلة عمليا -تقريبًا  –الص حف 
لة واستغناء ثالث مرات منذ تأسيسها، إنها عملية مؤلمة ويحز  البشرية، فقد "قامت المؤسسة بعملية إعادة هيك

التي  ةفي الن فس أن تخبر زمياًل أن  تم  االستغناء عنه، ولكن هذا ما ال يمكن تجن به نظرًا للض غوظ المالّية الكبير 
حافيين، أو اإلغالق التام. تجعلنا أمام الخيار: إما  أغلقنا قسم الّصف  1220في العام و التقليل من عدد الص 

 .3)التنضيد("

تم  2016واألمر سرى على صحيفة "الوسط" أيضًا "قللنا القوى البشرية بشكل كبير. ففي بداية العام 
من القوى العاملة. فأي  شخص يستقيل ال يجري استبداله بشخص آخر. وات جهنا إلى  %12تقليل حوالي 

حافي الش امل"، إذ كان لدينا خمسة  وم عالية الجودة، اليالذكّية مصو رين وانتهينا باثنين، فُصور الهواتف "الص 
حيفة، ويجري توزيعه سريعًا على وسائل التواصل  انتقالوكذلك تتيح البرامج  الصورة مع الخبر إلى نظام الص 

االجتماعي والّصحيفة اإللكترونية، فحّتى "الد يسك" المعروف بـ "مطبخ الّصحيفة"، والذي كان ضخمًا يومًا ما، 
حافيين في  علينا إدخال هذا حّتمج يدق ق ويعطي البدائل المتاحة.تم تقليصه، وتقليص المدق قين، فالبرنام الص 

حافي  .4"دورات متخص صة من جوانب التحرير، وصياغة العناوين، كل هذا قل ل الكادر الص 

                                                           
 مصدر سابق. سّيد إبراهيم حميد،1
 مصدر سابق. يوسف البنخليل، 2
 .نفسه السابق 3
 ، مصدر سابقسّيد إبراهيم حميد 4
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حافي الشامل" هنا هو الذي يمكنه القيام بأكثر من وظيفة حتى يمكن االستغناء عن بـ المقصود و  "الص 
ه أيضًا مدير تحرير صحيفة "األيام" الذي يرى أن سة، وهو ما يذهب إليفي المؤسّ الوظائف األخرى المساندة 

حافة  حافي ذي المعرفة الواحدة أو المهارة الواحدة، بل الحاجة أكثر إلى الص  اليوم لم تعد بالحاجة إلى الص 
حافي الش امل"، الذي ال يجيد التعامل مع اإلعالم االجتماعي ف ما ولكن يعر أو المكتوب فقط، ، وحسب "الص 

حافة الورقية، ويخرج للتغطيات المباشرة، الذي علي ه أن يكتبه في هذه الوسائل، ويعرف أيضاً شروط الكتابة للص 
 .1والت صوير، والفيديو ومونتاجه"

في الّصحافة المحّلية، أن الغرض األّول واألهّم من شراء البرامج التي  صّناع القراريتّضح من الحديث مع 
تعيين المزيد  ناآلتية متدير المحتوى، وتدريب الّصحافّيين ليكونوا "شاملين"؛ هو الت خف ف من األعباء المادّية 

يوم، لديها األربع القائمة ال، فالصحف اليومية " كفلسفةاإلعالم المندمج"من القوى البشرية، وليس االّتجاه إلى 
رقًا خاّصة لألون الين، وللفيديو، ومن الطبيعي أن تصل إدارات منّصاتها لإلعالم االجتماعي، ولدى بعضها ف  

الص حف إلى الشكل األشمل إلدارة جميع هذه المنّصات من خالل رؤية تحريرية واحدة تدير المطبوع والمسموع 
ا ما أرادت أن تصدر عن رسالة واحدة للمؤسسة، أو أن تجد طريقتها الخاّصة والمرئي، على أكثر من محمول إذ

وّجه إلى الت أنّ  عدنان بومطيعفي إدارة كل هذه المصادر اإلخبارّية في إطار واحد.في الوقت الذي يرى فيه 
 .2المؤسسات الصحافية أن تحافظ على كيانهالن يكون منه مفّر إذا ما أرادت  "اإلعالم المندمج"

م إلى"اإلعالم المندمج"لتقد  تحّول المؤسسة ل( و"ال" %7وتنقسم النسبة الباقية من العّينة بين "ال أدري" )
هاب إلى (، حيث أّن الذّ %3)بنسبة في صالة تحرير واحدة"  ة من جميع القنوات المتاحةجميع الفنون اإلعالميّ 

م لصناعة الصحافة أو اإلعالم ككل، وهو "اإلعال سبةمستقبل غير معروف أو واضح المعالم، وغير ُمختَبر بالنّ 
إّما أن يدعو إلى التردد، أو إلى الّرفض، إذ ليست لهذا التوّجه أمثلة كثيرة وناصعة في الدول  المندمج"، أمر  

التجربة، إال أّنفي ظل المعطيات التي يراها صّناع القرار في المؤسسات  نتائجالعربية أو الخليجية حتى ُترى 

                                                           
  مصدر سابق. جاسم منصور، 1
 عدنان بومطيع، مصدر سابق. 2
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ن كانت تجري بشكل محدود  إمكانية إجراءهذا التحّول واردة جدًا، خصوصًا وأنّ  ، تجعلفيةالصحا ممارستها، وا 
 تعتبر من يوميات بعض الصحف البحرينية.حاليًا؛ولكنها  وغير "مندمج" تماماً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 المبحث الثاني

 راسةاإلجابة على فروض الد   

الصحافة البحرينية المطبوعة، ومستقبلها، وعمد إلى اختبار هذه  وضع الباحث عشرة فروض بالنسبة لواقع
صائيًا، والتعليق عليها بتفسيرها بحسب المعطيات التي توّصل إليها، وبحسب المالحظة والمعايشة الفروض إح

 والخبرة.

موقفهم و  ًابين المستوى التعليمي للمبحوثينة داّلة إحصائي  ل: توجد عالقة ارتباطيّ الفرض األو   (1
 ة في استقا  معلوماته.حف اليوميّ اعتماد القارئ على الص   من

 الي:ــح في الجدول الت  ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  ــق من صح  ــحق  تم الت  

 (41جدول )

  المستوى التعليمي للمبحوثينداللة العالقة االرتباطية بين 
 على الص حف اليومية في استقا  معلوماتهاعتماد القارئ  موقفهم منو 

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.08 100 0.39 

 (.α =0.05)عند  * االرتباط داّل إحصائياً 
 (.α =0.01)عند  ** االرتباط داإّلحصائياً 

 بين المستوى التعليمي ،ذات داللة إحصائّية ة ابق عدموجود عالقة ارتباطيّ ن من الجدول الس  يتبي  
 ة في استقاء معلوماته.حف اليوميّ اعتماد القارئ على الص   وموقفهم من للمبحوثين

وتشير هذه النتيجة إلى أّن هناك اتفاقًا كبيرًا بين أفراد العّينة على مختلف درجاتهم األكاديمية وتحصيلهم 
ح لوماته، وذلك للحضور اليومي السريع والمتاالعلمي في اعتماد القارئ على الصٌّحف اليومية في استقاء مع
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للصحف البحرينية اليومية، سواء في شكلها المطبوع أو اإللكتروني، أمام القارئ في البحرين، في الوقت الذي 
ال توجد هناك منافذ أخرى أمام القارئ المحلي الستقاء معلوماته بشكل مستقل في ظل عدم وجود وسائل إعالم 

ة ية( أخرى معنّية بتزويد القارئ بالمعلومات التي يحتاجها، وبالتحديد ما يخّص الجوانب المحلّ تقليدية )جماهيري
ّتع اإلعالم الالت لعدم تمهناك الكثير من الد   ة التي تّهمه بالد رجة األولى. في الوقت نفسه، فإنّ والمعيشيّ 

 االجتماعي بالثقة التي تحظى بها الصحف المحلية.

هم موقفو  بين ســـــــــنوات خبرة المبحوثين اً ة داّلة إحصــــــــــائيّ توجد عالقة ارتباطيّ ال الفرض الثاني:  (2

 ة في استقا  معلوماته.حف اليوميّ اعتماد القارئ على الص   من

 الي:ــح في الجدول الت  ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  ــق من صح  ــحق  تم الت  

 (42جدول )

 معلوماته ة في استقا حف اليوميّ اعتماد القارئ على الص   موقفهم منو  سنوات خبرة المبحوثينة بين االرتباطيّ داللة العالقة 

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.21(*) 100 0.05 
 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 

( بين سنوات خبرة 0.05)ذات داللة إحصائّية ابقوجود عالقة ارتباطية موجبة الس  ن من الجدول يتبي  
حف اليومية في استقاء معلوماته، فكلما زادت سنوات خبرة اعتماد القارئ على الص   وموقفهم من المبحوثين
 معلوماته.ة في استقاء حف اليوميّ اعتماد القارئ على الص   منثباتًا زاد موقفهم ، المبحوثين

لكثير ة المتراكمة، توّفر للعاملين في هذه المهنة اولوجود هذه العالقة االرتباطية ما يبرره. فالخبرة العمليّ 
ن  رد د المقولة الشعبية "كالم جرائد" الالت التي تؤّكد أن  من الد    في المقابل - فإّنه ، كناية األحداث؛الجمهور، وا 

حافة، لطات التشريعية والتنفيذية مــفيها، وقد حدث كثيراً أن ناقشت الس  حيفة وما يرد يستشهد بالص   - ا يرد في الص 
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تيجة. ذه الن  ك األقّل خبرة في هــ. في الوقت الذي قد يتشك  فيها وجيه إليجاد حلٍّ للقضايا المطروحةـويجري الت  
قل تجربة واألصغر عمرًا، وهؤالء الذين ، فغالبًا ما يعني الحديث عن األحالياً وعند الحديث عن "األقل خبرة"

 حف المطبوعة.نشأوا مع ظهور اإلنترنت واالنحسار التدريجي للص  

واتجادههم  توجد عالقة ارتباطية داّلة إحصــــائيًابين المســــتوى التعليمي للمبحوثينال الفرض الثالث:  (3

 ة المطبوعة مستقباًل.ة اليوميّ حافة البحرينيّ الص   نحو

 الي:ــح في الجدول الت  ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  ــق من صح  ــحق  تم الت  

 (43جدول )

حافة البحرينّية اليومّية المطبوعة مس وات جادههم نحو المستوى الت عليمي للمبحوثينداللة العالقة االرتباطي ة بين   تقبالً الص 

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

-0.20(*) 100 0.05 
 (.α =0.05)داّل إحصائيا عند * االرتباط 

 (.α =0.01)عند  ** االرتباط داّل إحصائيا

( بين المستوى 0.05)ذات داللة إحصائّية ن منالجدول السابقوجود عالقة ارتباطية سالبة يتبي  
لمستوى التعليمي ما زاد االمطبوعةمستقباًل، فكل  الصحافة البحرينية اليومية  جاههمنحووات   التعليميللمبحوثين

 ة المطبوعة مستقباًل.ة اليومي  حافة البحريني  الص   اتجاههم السلبي نحو زاد للمبحوثين

عليمي من أثر على الفرد من القدرة على القراءة األكثر شمولية تيجة هنا إلى ما للمستوى الت  ــوتشير الن  
ة افة البحرينيّ حيناريوهات المحتَملة في الكثير من القضايا، ومنها مستقبل الصّ ب ؤ بالسّ ـنـللواقع، والقدرة على الت

سات ـة المطبوعة في البحرين. وليس شرطًا أن يكون األرفع مستوى تعليميًا هو األعلى منصبًا في المؤسّ اليوميّ 
ر، أكثر اّطالعًا على مجريات األمو  الي ليس شرطًا أن يكونـحافية، سواء في البحرين أو خارجها، وبالت  الصّ 

حافي ال يحفل بالشهادات بقدر ما يعترف وعلى كشوف المبيعات واالشتراكات وغيرها، إذ أّن العمل الص  



201 
 

بالمواهب، ولكن للنتائج داللة واضحة على وقوف العاملين في المجال الصحافي من ذوي المستوى التعليمي 
 مستقبل الصحافة اليومية المطبوعة في البحرين. األعلى من سواهم، موقفًا سلبيًا من

م جادههــــــــــــــــــــــــوات   نوات خبرة المبحوثينســًابين ــــــــــــالفرض الرابع:توجد عالقة ارتباطية داّلة إحصــائيّ  (4

 ة المطبوعة مستقباًل.ة اليوميّ حافة البحرينيّ الص   نحو

 الي:ــح في الجدول الت  ض  ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو مو ــق من صح  ــحق  تم الت  

 (44جدول )

حافة البحرينّية اليومّية المطبوعة مستقبالً  وات جادههم نحو سنوات خبرة المبحوثينداللة العالقة االرتباطّية بين   الص 

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

-0.11 100 0.30 
 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 

 
جاههم ينواتّ بين سنوات خبرة المبحوثذات داللة إحصائّية ة ابق عدم وجود عالقة ارتباطيّ ن من الجدول الس  يتبي  

حصيل وهنا تقف الخبرة العملية موقفًا مغايرًا لمستوى الت  ة المطبوعة مستقباًل.ة اليوميّ حافة البحرينيّ الص   نحو
لخبرة هنا ليست ة المطبوعة، فاالبة لمستقبل الص حف اليوميّ ظرة الس  ما ارتفع ارتبط ذلك بالن  العلمي، الذي كل  

حف حافة من كتّاب الّرأي نحو مستقبل الص  ين والعاملين في الصّ ــباألمر الحاسم في تحديد اّتجاه الصحافي  
المهني،  ويلة في مجال العملأن يكون أصحاب الخبرات الط   ليس شرطاً  ة المطبوعة في البحرين، ذلك أن  اليوميّ 

 حافية األخرى لمعرفةسات الصّ ــسة أو المؤسّ ــبالمؤس   هم على معرفة واّطالع على الجانب اإلداري الخاّص 
 حقيقة الوضع القائم، وما يمكن أن يقود إليه مستقباًل.
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ف حًابين اعتماد القارئ في البحرين على الصــ  ة داّلة إحصــائيّ توجد عالقة ارتباطيّ الفرض الخامس:  (5

 ة المطبوعة.حف اليوميّ ية في استقا  معلوماته وضرورة استمرار الص  المحلّ 

 ح في الجدول التالي:ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  حقق من صح  تم الت  

 

 (45جدول )
 ةفي البحرين على الصحف المحليّ ة بين اعتماد القارئ داللة العالقة االرتباطيّ 

 ة المطبوعةضرورة استمرار الصحف اليوميّ  في استقا  معلوماته و
 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.27(*) 100 0.05 

 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 

( بين اعتماد القارئ 0.05)ذات داللة إحصائّية ة موجبة عالقة ارتباطي   ن من الجدول السابقوجوديتبي  
ة المطبوعة، حف اليوميّ ة في استقاء معلوماته وضرورة استمرار الص  حف المحليّ في البحرين على الص  

استمرار رورة زادت ض؛ ة في استقاء معلوماتهحف المحلي  ما زاد اعتماد القارئ في البحرين على الص  فكل  
 ة المطبوعة.حف اليومي  الص  

تشير هذه النتيجة إلى االرتباط الكبير بين الصحافيين والعاملين من الصحافة بما أل فوه من شكل 
صحافّي يريدون تأخير نهايته قدر اإلمكان، وذلك أنهم سبق وأن قالوا أن  توزيع الصحف في انخفاض، 

تمرار الّصحافة المطبوعة، وهذا أمر طبيعي إذ إن  اإلنسان ولكنهم عادوا ليقولون أنه من الضرورة اس
يعرف الماضي، على العكس من المستقبل الذي يجهله، ويحمل إمكانيات متعادلة بين الجوانب السلبية 
واإليجابية، فال يدري الّصحافّيون ما يمكن أن يجري لهم في الس نوات التالية إذا ما تحّول شكل اإلنتاج 

 ورقي إلى متعدد األوجه اإلعالمية.الصحافي من 

 



203 
 

 واتجادههم بين المســتوى التعليمي للمبحوثين اً ة داّلة إحصــائيّ : توجد عالقة ارتباطيّ الســادسالفرض  (6

 إلعالم المندمج.ا نحو

 الي:ــح في الجدول الت  ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  ــق من صح  ــحق  تم الت  

 (46جدول )
 واتجادههم نحو اإلعالم المندمج المستوى التعليمي للمبحوثينداللة العالقة االرتباطّية بين 

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.08 100 0.41 
 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 

بين المستوى التعليمي ذات داللة إحصائّية ة وجود عالقة ارتباطيّ  ن من الجدول السابقعدميتبيّ 
 لإلعالم المندمج.  واتجاههم نحو للمبحوثين

اته؛ إال أّن ، والنضج النوعي لقرار هعلى الر غم مما للتحصيل العلمي من أهّمية في تكوين فكر المرءوتنظيم
ذه ه بالذهاب إلى اإلعالم المندمج من عدمه، ألنّ ليس له ظهور واضح ودالئل على اختيارات الصحافيين 

الخيارات تقوم بشكل خاصٍّ على الخبرات المباشرة المتحّصلة من العمل اليومي، ومراقبة األجواء الخاّصة بالعمل 
 الصحافي والتفاعل معه من قبل القّراء.

م واتجادهه حوثينلمبا بين ســـــــــنوات خبرة اً : توجد عالقة ارتباطية داّلة إحصـــــــــائيّ الســـــــــابعالفرض  (7

 إلعالم المندمج.ا نحو

 الي:ــح في الجدول الت  ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  ــق من صح  ــحق  تم الت  
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 (47جدول )
 إلعالم المندمجاجادههم نحو واتّ  لمبحوثيناسنوات خبرة داللة العالقة االرتباطية بين 

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.13 100 0.18 
 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 

بين سنوات ذات داللة إحصائّية ة ابق عدم وجود عالقة ارتباطيّ ن من الجدول الس  يتبي  
 إلعالم المندمج.ا جاههم نحوواتّ  الخبرةللمبحوثين

أخذ القرار في التوّجه إلى اإلعالم المندمج من عدمه، ال ترتكز على طول الخبرة وهذا يشير إلى أّن مسألة 
في العمل الصحافي أو قصرها، ولكن الواقع اليومي للعمل الصحافي، ومراقبة أجوائه اإلنتاجية، والتفاعل مع 

تمراريتها، أو عن اس جمهور الصحيفة المطبوعة أساسًا، يقود إلى نتيجة البقاء في الّصحيفة المطبوعة، والدفاع
 التوّجه إلى اإلعالم المندمج.

اســتعداددهم و  بين المســتوى التعليمي للمبحوثين اً ة داّلة إحصــائي  : توجد عالقة ارتباطيّ الثامنالفرض  (8

 ة.حافة اإللكترونيّ حافة المطبوعة إلى الصّ ل من الص  للتحو  

 ح في الجدول التالي:كما هو موض   ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون،حقق من صح  تم الت  
 (48جدول )
 المستوى التعليمي للمبحوثينداللة العالقة االرتباطّية بين 

ل من الّصحافة المطبوعة إلى الّصحافة اإللكترونية   واستعداددهم للتحو 
 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.03 100 0.89 

 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 
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بين المستوى التعليمي  ذات داللة إحصائّيةعدم وجود عالقة ارتباطية  يتبين من الجدول السابق

عداد للتحّول وهذا يعني أّن االست.واستعدادهم للتحول من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة اإللكترونية للمبحوثين
المطبوعة إلى الّصحافة اإللكترونية، وبكافة أشكالها، يقوم على الّرغبة في هذا التحّول، والمعرفة من الّصحافة 

أعدادًا من الصحافيين لديهم مدّوناتهم الخاصة، ومواقعهم، وبعضم كان يدير منتديات نقاشية، إضافة  به، إذ أنّ 
حافة أن األرضية األساسية للتحّول إلى الص  إلى الحسابات والصفحات على وسائل اإلعالم االجتماعي، بما يعني 

 اإللكترونية متوّفرة، وهي في األساس مهارة وليست شرطًا أن تكون مرتبطة بالتحصيل العلمي للفرد.

داددهم واســــتع للمبحوثين بين ســــنوات الخبرة : توجد عالقة ارتباطية داّلة إحصــــائياً التاســــعالفرض  (9

 حافة اإللكترونية.حافة المطبوعة إلى الصّ ل من الصّ للتحوّ 

 :ح في الجدول التالية الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  ق من صح  ــحق  تم الت  

 (49جدول )

 واستعداددهم للتحول من الصحافة المطبوعة إلى اإلعالم اإللكتروني سنوات الخبرة للمبحوثينداللة العالقة االرتباطية بين 

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.23(*) 100 0.05 

 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 

 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 

( بين سنوات 0.05)ذات داللة إحصائّية ن من الجدول السابقوجود عالقة ارتباطية موجبة يتبيّ 
اإللكتروني، فكلما  اإلعالمحافة المطبوعة إلى ل من الصّ واستعدادهم للتحوّ  الخبرةللمبحوثين

 .اإللكتروني اإلعالمل من الصحافة المطبوعة إلى زاداستعدادهم للتحوّ  ؛زادتسنواتالخبرةللمبحوثين
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إلى  لبين اســـتعداد المبحوثين للتحو   اً ة داّلة إحصـــائي  : توجد عالقة ارتباطيّ العاشـــرالفرض  (10

 مندمج.ة إلى اإلعالم الحافيّ سات الصّ ل المؤس  وموافقتهم على تحو  ة ة اإللكتروني  الوسائل اإلعالمي  

 ح في الجدول التالي:ة الفرض من خالل معامل ارتباط بيرسون، كما هو موض  حقق من صح  تم الت  
 (50جدول )

 ة ة اإللكترونيّ ل إلى الوسائل اإلعالميّ استعداد المبحوثين للتحو  داللة العالقة االرتباطية بين 
 ة إلى اإلعالم المندمجسات الصحافي  ل المؤس  وموافقتهم على تحو  

 اللةمستوى الد   ن قيمة معامل االرتباط

0.20(*) 100 0.05 

 (.α =0.05)* االرتباط داّل إحصائيا عند 
 (.α =0.01)** االرتباط داّل إحصائيا عند 

( بين استعداد المبحوثين 0.05)داللة إحصائّية ذاتة موجبة ابقوجود عالقة ارتباطي  ن من الجدول الس  يتبي  
اإلعالم المندمج،  ة إلىحافيّ سات الص  ل المؤس  ة وموافقتهم على تحو  ة اإللكتروني  ل إلى الوسائل اإلعالمي  للتحو  
سات مؤس  ال لزادت موافقتهم على تحو  ، ل إلى الوسائل اإلعالمية اإللكترونيةما زاد استعداد المبحوثين للتحو  فكلّ 
 ة إلى اإلعالم المندمج.حافيّ الص  

ه يتنامى في الدول الغربية، ولكنه ال يزال حديثًا، وغير معروف في كثير من  فاإلعالم المندمج توج 
 لكن هناك أشكاالً حافيين البحرينيين والعرب، و الصّ تواصل مع حافية العربية، بحسب تتبع الباحثوالالمؤسسات الصّ 

ن كا - وتوّجهات لدمج أنواع من اإلعالم في مؤسسة واحدة. وهذا التحّول يسانده في  - نت غير ممنهجةوا 
األساس الجيل الشاّب الذي يرى أّن القارئ ما عاد يحفل كثيرًا بالص حف المطبوعة، وأّن اتجاهه األساس ينصّب 

ذا هو ه حافيين، يرون أنّ باب، وحتى عدد من المخضرمين من الصّ حافيون الشّ على اإلعالم اإللكتروني، والصّ 
 حافية حتى ال تغلق أبوابها.سات الصّ المخرج الوحيد للمؤسّ 
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 راسةلد  لالن تائج العاّمة 

قام الباحث بتحليل نتائج االستبيان وتلخيصها، وذلك لإلحاطة بما انتهت إلى الدراسة في   
ة وما خرج تناقضات بين نتائج االستبانال عددًا منتبّين لدى الباحث شّقيها المسحي، والمقابالت غير المقننة، 

به من المقابالت شبه المقـن ــنة مع مّتخذي القرار في الص حف اليومية البحرينية، ويرى الباحث أن هذا التناقض 
انب الجمع األخذ بّن آراء عّينة البحث، وهي من الصحافّيــين، تصدر عن مالحظات وتوّقعات، إطبيعي إذ 

ات الصحافية يتعاماللمسؤولون في المؤسس، بينما في تأثير ذلك على إجاباتهم هم لمهنة الّصحافةالعاطفي النتمائ
حفظ يرسمون مسار المؤّســسة بما ي،فالّدراسات واألرقام والمعطياتالناتجة عن مع الحقائق  وصّناع القرار فيها
 مصالح المساهمين.

التعّرف على آراء الطرفين من العملية الصحافية في ويرى الباحث، أنه من المهم في هذه الّدراسة 
مستقبل الّصحافة المطبوعة في مملكة البحرين، وما الذي يمكن أن يؤول إليه الحال فيما إذا استمّر حجم 
المطبوعات والمبيعات واإلعالنات في االنخفاض، بفعل عوامل متعددة، يقف اإلعالم اإللكتروني في مقّدمتها. 

 لدراسة على النحو التالي:وجاءت نتائج ا

عة في استقاء ة المطبو ة المحليّ حف اليوميّ نسبة اعتماد القارئ في البحرين على الص   ن  أظهرت الّدراسة أ -
 (.91%معلوماته بلغت )

حافية التي أكثر المواد الص  ك (99%بنسبة ) في المرتبة األولىتأتي األخبار المحلية  بّينت الد راسة أنّ  -
وفي (، 92%بنسبة )" ياضةأخبار الرّ وجاءت في المرتبة الثانية"اء، اإلقبال األكبر من قبل القرّ تلقى 

 .(80%بنسبة ) "الرأيالمرتبة الثالثة صفحة"
 رالمحليّ ة المطبوعة في البحرينلدى الجمهو حافة اليوميّ ة ما يرد في الصّ مستوى موثوقيّ  ن  أ الّدراسةأّكدت  -

 (.93%بلغ )، تقياسًا باإلذاعة والتلفزيون واإلعالم االجتماعي
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  ــــــــأكثر الوسائل التي يتفاعل فيها الق الّدراسة أن  أظهرت ـــــــــ يفة حاء مع المواضيع المطروحة في الص  ر  ـ
 ية نســبيةقمي بأهمّ حيفة الر  موقع الصّــ يليها ، (91.4%هيوســائل التواصــل االجتماعيبأهمية نســبية )

 (.66.0%البريد اإللكتروني بأهمية نسبية )ثّم ، (%75.9)

  وســـائل التواصـــل االجتماعي األكثر اســـتخدامًا من قبل الجمهور في البحرين  ن  الّدراســـة أأوضـــحت
، وفيســـبوكبنســـبة (89%(، تاله "انســـتغرام" بنســـبة )90%للتفاعل مع الصـــحف هو "تويتر" بنســـبة )

و"انســـــــــتغرام" بوصـــــــــفهما أكثر تطبيقات اإلعالم االجتماعي وتقارب النســـــــــبة بين "تويتر" (، %31)
 رواجًا في البحرين في السنوات األخيرة نظرًا للتفاعل بين المتحاورين.

  مطبوعة ة الة اليوميّ حافة البحرينيّ العوامل المســـاعدة على اســـتمرار الصّـــ  أهمّ  إنّ الّدراســـة إلى أشـــارت
 .(92.7%ة )ية نسبيّ بأهمّ " اإلعالنات التجارية"حتى اآلن هوعامل 

  لت و ًا هحاليّ  ة المطبوعةة اليومي  حف البحريني  الوســـــائل األكثر منافســـــة للصـــــ   نّ أالّدراســـــة إلى توصـــــّ
بعدها (، و 77%حف نفســــها بنســــبة )قمية للصــــ  المواقع الرّ  هت(، تل94%بنســــبة ) اإلعالم االجتماعي

 .(72%المواقع اإلخبارية على اإلنترنت بنسبة )

  الد راســـــة أن  الد خل من اإلعالن اإللكتروني أقل بكثير، حاليًا، من دخل اإلعالن الورقي، وال وجدت
 .يمكنه أن يسّير المؤسسات الصحافية بهياكلها الحالّية

  أشـــــارت الد راســـــة إلى إّن اإلنفاق اإلعالني على الصـــــحف البحرينية اليومية المطبوعة، يقّل بشـــــكل
عالم االجتماعّي واإلعالم اإللكتروني في جانب كبير منه، مع متســــــــــــــارع، وصــــــــــــــار يذهب إلى اإل

 صعوبة قياس اإلنفاق على هذه المنّصات إعالنّيًا لعدم وجود قوائم أسعار ُيبنى عليها.

 هي 2008حف جديدة في البحرين منذ العام أســــــــــــباب عدم ظهور صــــــــــــُ  أهمّ  ن  أظهرت الد راســــــــــــة أ
(، وظهور وســائل منافســة تغني 94.1%نســبة )ًا،بوعالميّ  اً يّ األوضــاع االقتصــادية غير المواتية محلّ 

 .(90.8%نسبة )، في المرتبة الثانية بحيفة المطبوعة وضعف سوق اإلعالناتعن الصّ 

 وســـــائل إعالم أخرى بدأت  راســـــة موافقون على أنّ نة الد  ( من عيّ 81%ما نســـــبته ) نّ أكدت النتائج أ
أتى (، و 80%ســهولة تداول الوســائل األخرى بنســبة ) :لكأســباب ذ حافة المطبوعة. وأهمّ تزاحم الصــ  
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ر أولويات الجمهور في (، ثم تغيّ 75%واصــــل االجتماعي بنســــبة )انخفاض كلفة شــــبكات التّ بعدها 
 (.64%متابعة وسائل اإلعالم بنسبة )

 يرون أن عمر الصـــحافة الصـــحف اليومية المطبوعة في البحرين مســـؤولي  نّ أشـــارت الّدراســـة إلى أ
 قد يمتد من خمس إلى عشرين سنة أخرى، ولكن ليس أكثر من ذلك. المطبوعة محلياً 

  في حين حف المطبوعةاســـتمرار صـــدور الصّـــ ضـــرورة راســـة نة الدّ ( من عيّ 70%ما نســـبته )أّكدت ،
أن مســؤولي الصــحف ال يشــددون على ضــرورة اســتمرار صــدور الصــحف المطبوعة إذا ما ُوجدت 

ن  بدون الطباعة.الصيغة المالئمة التي تجع  ل الصحافة تستمر وا 

  ه إليها القارئ ع أن يتوج  أكثر وســيلة من المتوق  ســتكون واصــل االجتماعي شــبكات الت  ن  أالّدراســة بّينت
حف ة للصــــــ  قميّ المواقع الر  ومن بعدها (، %91ي األخبار واآلراء بنســــــبة )في البحرين مســــــتقباًل لتلقّ 

 .(%89بنسبة )

  ائمة حاليًا تتمثل ة القة البحرينيّ حافيّ سـات الصّـ ة أمام المؤسـ  الخيارات المسـتقبليّ  ن  إلى أذهبت الد راسـة
 .(%64بنسبة ) "اإلعالم المندمج"ل إلى رجة األولى بالتحو  في الد  

 ات سل المؤسّ دون تحو  يؤي   ،(%90وبنسبة وصلت إلى ) ،راسةنة الد  ة عي  غالبي   ن  أوضحت الد راسة أ
حافّية أن ، و ة من جميع القنوات المتاحةم جميع الفنون اإلعالميّ إلى "اإلعالم المندمج" لتقدّ  الصــــــــــــــّ

إلى  للترك الكتابة للصـــــحافة المطبوعة والتحوّ غالبية العاملين في الصـــــحف اليومية على اســـــتعداد 
 أو المرئية.قمية لت الصحيفة إلى االعتماد على الوسائل الرّ وسائل إعالمية أخرى إذا ما تحوّ 

  أّكدت الد راسة اّتجاه معظم الّصحف إلى "الّصحافي الّشــــــــــــــــامل" الذي يمكنه القيام بأكثر من وظيفة
حافّيــين الذين يجري االستغناء عن خدماتهم.  لسد  نقص الص 

 ة رّية والفن ــــــــــــــــــــــيّ ت حريتأّكدت الد راسة أن أكثر من مؤسسة صحافية في البحرينتقوم بتجهيز طواقمها ال
ــــ إمكانيات  ســـــقّنيــــــــــة، لالنتقال تدريجّيًا إلى المزيد من االعتماد على اإلعالم غير المطبوع، وتلمّ والتـ 

 صالة التحرير المترابطة القائمة على "اإلعالم المندمج".



210 
 

  حف على برامج إدارة المحتوى الحديثة، والتي تقوم بأعمال أظهرت الد راســــــــــــة اعتماد إدارات الصــــــــــــ 
عادة الصياغة، واإلرسال إلى تتجاوز األ شكال الت قليدّية للّصحافة المطبوعة، لتتعد اها إلى الت دقيق وا 

 منّصات مختلفة.

  لت الّدراسـة إلى أّن الّراغبين في اسـتمرار الصـحف البحرينية اليومية مطبوعة لنشـر اإلعالنات توصـّ
ياســــــــــّية التجارية واألخبار الرســــــــــمية، هم الجيل األكبر ســــــــــنًا من متخذي ال قرارات في جوانبها الســــــــــ 

حيفة  غيرة، ما عادت تنتظر صدور الص  واالقتصادّية، بينما األجيال الُعمرّية المتوس طة والش ابة والص 
 المطبوعة للحصول منها على المواد اإلعالمية أو اإلعالنية.
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 راسةتوصيات الد  

لت إليها الدراســــــــة من خالل نتائج االســــــــتبيان والمقابالت غير المقننة التي  بعد اســــــــتعراض النتائج التي توصــــــــّ

أجراها الباحث مع متخذي القرار في المؤســـــــــســـــــــات الصـــــــــحافية، والمؤســـــــــســـــــــات اإلعالنية، وخبراء التســـــــــويق 

 توصي الدراسة بما يلي:اإللكتروني، واإلعالم االجتماعي؛ 

ــ .1 ـ ـــــظر إلى معطيات الواقع لترتب األوضاع المستقبلّيةعلى أساسها، أن تمعن المؤس  ـــسات الّصحافية الن ـ
حتى ولو كان هذا الت ــرتيب يعني الــت ـغيير الجزئي أو الجذري، لما جرى التعارف عليه من طريقة في 

حافي، ألن  المتغّيرات أســـــرع من التمّهل في اّتخاذ اإلجراءات االحترازي رج من ة كي ال تخالعمل الصـــــ 
 الس وق التـ ـنافسّية.

ـــــــــسات إعالمّية" تقّدم جميع الفنون اإلعالمية: المطبوع  .2 ـــــــــسات الصحافية" إلى "مؤس ـ ل "المؤس ـ أن تتحو 
 منها، والمسموع والمرئي، مع إعطاء اإلعالم االجتماعي حّقه في طريقة الطرح والتناول.

 جتذابعدد من الوظائف التقليدية في الصــــــــــحافة، وا بإلغاءإعادة هيكلة المؤســــــــــســــــــــات الصــــــــــحافية  .3
، والتي تتعامل بقدرات عالية مع الوســـــــائط اإلعالمية المختلفة، العناصـــــــر المتعددة القدرات واألعمال

 وذلك من أجل تقليل اإلنفاق في ظل تراجع الدخل اإلعالني.

ـــــــــة لكي  .4 ـــــــــت حتّيـ ـــــــــسات الّصحافية في إعداد بناها الـ ــــــــــ ال تكون قابلة لضّم جميع أشكأن تستثمر المؤس ـ
 جي.التكنولو ر من التطوّ سقف واحد، وفي صالة تحرير واحدة، مستفيدة  الوسائل اإلعالمية تحت

إعادة تأهيل الصـــــــــحافيين والعاملين في المهن القريبة من الصـــــــــحافة في المؤســـــــــســـــــــات الصـــــــــحافية  .5
عدادهم للتحّول إلى األشــكال الجديدة من اإلعالم،  خصــوصــًا مع االســتعداد المبدئي من البحرينية، وا 

 قبل الصحافيين إلجراء هذا التغيير بحسب ما بّينته الد راسة.

أن تحرص المؤســــــــســــــــات الصــــــــحافية على االختيار الواعي للصــــــــحافيين، ســــــــواء المواطنين أم غير  .6
شــكل بالمواطنين لالرتقاء بالعمل الصــحافي مســتقباًل في ظل المنافســة الكبيرة التي تواجهها الصــحافة 

 عام.
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أن تجتمع المؤسسات الصحافية في مملكة البحرين على كافة المستويات وبشكل دوري،بإقامة ندوات  .7
وورش عمل مســــــتمرة، لتدارس واقع الحال واآلفاق التي تســــــير إليها الصــــــحافة المطبوعة في الســــــوق 

 في مملكة المحلية الصــــــغيرة والمحدودة، للخروج بحلول من أجل اســــــتمرار صــــــناعة الصــــــحافة قائمة
 البحرين سواء كان باستمرار الطباعة أم من دونها.

إعطاء األخبار والمواد المحلية، والرياضــــــــــــــية، وصــــــــــــــفحات الرأي والمنّوعات، األولوية في اإلنتاج  .8
 الصحافي كونها المادة األكثر تداواًل وتفضياًل لدى القارئ في البحرين.

 مهور، والتفاعل مع ما يطرحه الجمهور من آراء.فتح المزيد من قنوات التفاعل بين الصحافة والج .9

دراســة أوجه جديدة الســتثمار تعامل الجمهور مع اإلعالم االجتماعي، كونه الوســيلة التي يتم  .10
 بها التفاعل مع الصحيفة، والتي يتلقى عدد كبير من القّراء مواد الصحافة عن طريقها.

حافيين الذي يقبلونالتغيير، اعتماد المؤســـــــســـــــات الصـــــــحافية على أصـــــــحاب الخبرة من الصـــــــ .11
 لقدرتهم على التكّيف من التحوالت التي يمكن أن تتخذها الصحيفة.

اإلبقاء على الجزء المطبوع من العمل اإلعالمي طالما هناك طلب عليه، مع االهتمام بتكامل  .12
كتفي تالمشـــهد اإلعالمي الذي تقّدمه المؤســـســـة اإلعالمية بشـــروط مختلفة عن الشـــروط الحالية التي 

 بنقل ما في الصحيفة الورقية إلى المنّصات اإلعالمية األخرى شكاًل ومضمونًا.

حافة المطبوعة إلنتاج أشــــــكال إعالمية مختلفة تصــــــدر عن  .13 اســــــتثمار ثقة الجمهور في الصــــــّ
خ مبادئ العمل  ســاتاإلعالمّية نفســها والتي أســاس عملها قائم على الصــحافة المكتوبة، بما يرســّ المؤســّ

 بشتى أشكاله. الصحافي 

أن تتعر ف المؤسسات الّصحافية الحالية أكثر على اإلمكانيات التي يتيحها "اإلعالم المندمج"  .14
 في تحّولها من مجّرد صحيفة ورقّية، إلى مؤسسة إعالمية متعددة المنّصات.

حافة والطباعة والنشــــر رقم ) .15 ، 2002( لســــنة 47أن يعاد النظر بشــــكل جذري في قانون الصــــّ
المتغّيرات الحالية والمستقبلية الحادثة في القطاع اإلعالمي ضمانًا الستمرار العمل اإلعالمي ليواكب 

وتصــــــــــــــــاعــده، وتقلياًل من تحفظــاتــه إزاء القنوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة واإلعالم اإللكترونيفي مملكــة 
 البحرين.
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معارفهم  مولية فيأن تهتّم أقسام اإلعالم في الجامعات في البحرين بتأسيس خريجين أكثر ش .16
اإلعالمية وممارســــــتهم ومهاراتهم، ليكونوا أكثر قابلية للعمل في المؤســــــســــــات اإلعالمية القائمة حاليًا 
وتلك المســتقبلية التي تبحث عن "الصــحافي الشــامل"، والتي تتحول هي بدورها تدريجيًا إلى الشــمولية 

 في اإلنتاج اإلعالمي.

للمنتجاتالجديدةاإلعالمية المتكاملة والمترابطة الصــــــادرة  بناء اســــــتراتيجيات إعالنية وتســــــويقية .17
 عن المؤسسات اإلعالمية المستقبلية.

توصي الدراسة باستمرار دراسة أوضاع المجالت األسبوعية والشهرية والفصلية التي تصدر  .18
 عن المؤســســات اإلعالمية أو الرســمية في مملكة البحرين، لمعرفة مســتقبلها في ظل منافســة اإلعالم

 اإللكتروني.

(، لمعرفة مســتقبل الصــحافة المطبوعة في 2023أن تعاد الدراســة نفســها بعد خمس ســنوات ) .19
 مملكة البحرين في ظل منافسة اإلعالم اإللكتروني في تلك الفترة.

إجراء دراســـات تواصـــل اســـتشـــراف المســـتقبل في شـــأن التحوالت اإلعالمية في مملكة البحرين  .20
 المسؤولين في القطاعات المختلفة.مع التركيز على توجهات 
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 المصادر والمراجع

 

 المراجع العربيةأواًل: المصادر و 

 المصادر -1
 .2017أغسطس  10بتاريخ  في مكتبه ،مقابلة أجريتمدير تحرير صحيفة "الوطن" ،أبو ذر حسين -

 .2018يناير  1أجريت هاتفيًا بتاريخ مقابلة مدير المطبعة في صحيفة "الوسط"، ،  ،أحمد مهدي -

ي ف مقابلة مع رئيس مجلس اإلدارة ورئيس تحرير "أخبار الخليج"، مقابلة أجريت ،أنور عبداّلرحمن -
 .2017أغسطس  22بتاريخ  مكتبه

 9يخ بتار  في مكتبه مدير الناشر أد الين، )شركة صحيفة "األيام"( ، مقابلة أجريت ،إيلي معلوف -
 .2017أكتوبر 

 .2017أغسطس  16بتاريخ  في مكتبه فة "البالد"، مقابلة أجريتمدير تحرير صحي ،أيمن هّمام -

 .2017أغسطس  21بتاريخ  في مكتبه مدير تحرير صحيفة "األيام"، مقابلة أجريت ،جاسم منصور -

 .2017أغسطس  9بتاريخ  في مكتبه رئيس مجموعة ماركوم الخليج، مقابلة أجريت ،خميس المقلة -

التجاري ار في مجّمع س التطوير في صحيفة "الوسط"، مقابلة أجريتمدير العمليات و  ،سيد إبراهيم حميد -
 .2017أغسطس  7بتاريخ 

 9تاريخ ب افي مكتبه رئيسة وحدة األعمال في شركة ماركوم الخليج، مقابلة أجريت ،شيروتي سنغ -
 .2017أغسطس 

اة مجّمع الحيمقابلة أجريت في رئيس مجلس إدارة دار "الوسط" للنشر والتوزيع،  ،عادل المسقطي -
 .2017أغسطس  17 التجاري، بتاريخ
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أغسطس    09خ بتاري في مكتبه مدير اإلنتاج في صحيفة "األيام"،مقابلة أجريت ،عبداّللطيف عبداّلخالق -
2017. 

 ي مكتبهف المدير العام بالوكالة في دار أخبار الخليج للصحافة والنشر، مقابلة أجريت ،عبداّلمجيد علي -
 .2017 أكتوبر 28بتاريخ 

أكتوبر  28خ بتاري في مكتبه مقابلة أجريتعبدالمنعم إبراهيم، مدير تحرير صحيفة "أخبار الخليج"،  -
2017. 

 مكتبه في في كلية اآلداب بجامعة البحرين، مقابلة أجريتالمساعد أستاذ الصحافة  ،عدنان بومطيع -
 .2017نوفمبر  08بتاريخ 

 15ي صحيفة "الوطن"،مقابلة هاتفية أجريت بتاريخ مدير التوزيع واالشتراكات ف ،عقيل الحايكي -
 .2017أغسطس 

 20تاريخ ب في مكتبه مقابلة أجريتالرئيس الشريك للنادي العالمي لإلعالم االجتماعي،  ،علي سبكار -
 .2017نوفمبر 

 .2017أغسطس  21بتاريخ  في مكتبه رئيس تحرير صحيفة "األيام"،مقابلة أجريت ،عيسى الشايجي -

 4تاريخ ب في مكتبه ، مقابلة أجريتواالشتراكات في صحيفة "األيام" مدير التوزيع ،المومنيغسان  -
 .2017أكتوبر 

 6مجّمع العالي التجاري، بتاريخ  في مقابلة أجريتمؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة "البالد"،  -
 .2017أكتوبر 

 .2017أغسطس  10بتاريخ  بهفي مكت مدير المبيعات في "الوطن"، مقابلة أجريت  ،معاذ بوصيبع -

 .2017أغسطس  20بتاريخ  في مكتبه مدير المكتبة الوطنية، مقابلة أجريت ،منصور سرحان -

 في مكتبه يتمقابلة أجر وليد صبري، رئيس قسم الشؤون العربية والدولية وقسم الرأي، صحيفة "الوطن"،  -
 .2017أغسطس  10بتاريخ 
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 .2017أغسطس  10بتاريخ  في مكتبه مقابلة أجريت ،"الوطن"رئيس تحرير صحيفة ، يوسف البنخليل -

 الرسائل العلمية والدراسات -2

 مسحية القرا : دراسة واتجادهات الجزائرية االلكترونية الصحافة(،2010/2011بوثلجي، إلهام. ) -
 ةواالتصال، كلي اإلعالم علوم ، قسمغير منشورة ، رسالة ماجستيرأونالين الشروق جريدة لجمهور
 .الجزائر واإلعالم، جامعة السياسية العلوم

دوافع تعر ض الجمهور القطري للصحافة اإللكتروني ة (. 2014الحّمادي، أمل أحمد عبدالملك ) -
 ، الجامعة األهلية، مملكةغير منشورة ماجستير رسالة، دراسة ميدانية –واإلشباعات المتحققة منها 

 .البحرين

جلة م(. واقع الصحافة الرقمية وأثرها على مستقبل الصحافة الورقية، 2015حمدي، الفاتح محمد. ) -
 .(35) دراسات، جامعة األغواط، الجزائر،

، رام اهلل: صحافة المواطن وتأثيردها على مصادر وسائل اإلعالم المحلية(، 2015حالوة، تاال. ) -
 .جامعة بيرزيت

استخدام بعض تطبيقات الجيل الثاني للويب  فاعلية(، 2014الدوسري، الصفاء بنت سعيد بن سعد، ) -
(0.2 Web ) ا لدى طالبات البرنامج دهتجاه نحو اال و  اآلليفي التحصيل المعرفي بمقرر الحاسب

ية لرسالة ماجستير غير منشورة، ك ،المشترك بالتعليم الثانوي نظام المقررات بمدينة مكة المكرمة
 التربية، جامعة أم القرى

استخدامات الشباب الجامعي للصحافة اإللكترونية واإلشباعات (، 2009رشيد، ميساء يوسف محمد ) -
 شورة،رسالة ماجستير غير من ،المتحققة: دراسة تطبيقية مقارنة على الجامعة األدهلية وجامعة البحرين

 الجامعة األهلية، مملكة البحرين.

دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في ( 2012ممدوح مبارك ) الرعود. عبداهلل -
 . جامعة الشرقغير منشورة . رسالة ماجستيرتونس ومصر من وجهة نظر الصحافيين األردنيين

 األوسط.
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العالقة بين اإلعالم التقليدي وشبكات التواصل االجتماعي: (. 2015زيادة، جالل الدين الشيخ ) -
مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي: التطبيقات واإلشكاليات ، دراسة مقارنة -المهنية الخصوصية و 

 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.المنهجية

لمؤتمر ا(. تأثير الصحافة اإللكترونية على مستقبل الصحف الورقية، 2012سيد، محمد سيد محمد. ) -
 .األول لمستقبل اإلعالم في مصر

(. مصداقية المواقع اإلخبارية على اإلنترنت وعالقتها بمستقبل 2005عبدالباري، وائل إسماعيل حسن ) -
المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر: مستقبل الصحافة المطبوعة كما يراها الجمهور المصري، 

 ، مصر.، جامعة القاهرةوسائل اإلعالم العربية

 ،ة اإللكترونية وتأثيردها على تطور الصحافةالسودانيةالشبك(. 2009عبداهلل، ياسر أحمد مختار) -
 ، جامعة الخرطوم، السودان.غير منشورة رسالة ماجستير

 دراسة –الصحافة اإللكترونية وفقًا لعناصر اإلنتاج الصحفي  (.2006علي، أميمة حسين أحمد ) -
، ةدرمان اإلسالمي، جامعة أم غير منشورة رسالة ماجستيرتطبيقية على عينة من الصحف العربية، 

 السودان.

لعام أي اقليدي والجديد في تشكيل معارف الر  ـ(، دور اإلعالمالت  2009علي، خالد صالح الدين حسن. ) -
جاهاته نحو القضية الديمقراطية في مصر في إطار تحليل الخطاب اإلعالمي ونظرية االعتماد، ـوات  

ة: يّ ول العرباإلعالم وقضايا اإلصالح في الد   –اإلعالم ة يّ ـولي العلمي الخامس عشر لكل  المؤتمرالد  
 .جامعة القاهرةيات، د  ـحـالواقع والت  

في تعامل الشباب مع وسائل اإلعالم  أثر شبكات التواصل االجتماعيّ (، 2017العوضي، منال محمد ) -
مملكة  جامعة البحرين،، غير منشورة رسالة ماجستيردراسة ميدانّية،  -التقليدّية في مملكة البحرين

 البحرين.

التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم االلكتروني، ورقة (، 2012الغامدي، قينان عبداهلل. ) -
المملكة  ،، جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية"اإلعالم واألمن اإللكتروني"بحثية مقدمة إلى ندوة 

 العربية السعودية.
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أوجه الشبه واالختالف بين الصحافة الورقية واإللكترونية الكويتية (، 2013جمال ماّل )محمد، لطيفة  -
، رةغير منشو  رسالة ماجستيردراسة تحليلية لصحيفتي "الراي" و"اآلن" على شبكة اإلنترنت،  –

 الجامعة األهلية، مملكة البحرين.

رؤية الخبراء للعوامل المؤثرة على مستقبل قارئية الصحف المطبوعة (. 2005النجار، سامي سعيد ) -
 ،، جامعة القاهرةالمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر: مستقبل وسائل اإلعالم العربيةفي مصر،

 مصر.

 الكتب: -3
. عّمان: مؤسسة أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية(. 2011إبراهيم. مروان عبدالمجيد ) -

 للنشر والتوزيع.الوّراق 

 ر.بيروت: دار صاد ،9، ج لسان العرب(،1990)،ابن منظور -

عّمان: دار  طرق البحث العلمي. –منادهج البحث العلمي (. 2007أبوزينة. فريد كامل، وآخرون ) -
 المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة. 

 .للنشر والتوزيع، القاهرة: دار الفجر الّصحافة اإللكترونية(، 2007أمين، رضا عبدالواجد. ) -

اإلعالم الرقمي الجديد: أدواته وأشكاله (، 2014بصفر، حّسان بن عمر، القّداح، حامد بن محمد. ) -
 .خوارزم العلمية: ناشرون ومكتبات:الرياض، واستراتيجياته

حرين: ، البالّصحافة في الكويت والبحرين منذ نشأتها حتى عهد االستقالل(، 1989الشايجي، هالل ) -
 .بانوراما الخليجمطبوعات 

، القاهرة، نحو علم لدراسة المستقبل: المبررات، اإلمكانية، والحدود(، 2006العاصي، ثناء يوسف، ) -
 .دار الفكر العربي

الفضائيات العربية ومتغيرات العصر: أعمال المؤتمر العلمي األول (. 2005حافظ، عبدالرحمن ) -
 ية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.. كلمة افتتاحلألكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم
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هرة: ، القااالستراتيجيات –المهارات  –التفكير المستقبلي: المفهوم (، 2015حافظ، عماد حسين. ) -
 .دار العلوم للنشر والتوزيع

زيع ، عّمان: دار المسيرة للنشر والتو قضايا إعالمية معاصرة(، 2011الدليمي، عبدالرزاق محمد. ) -
 .والطباعة

الد، البّسام، خ في كتاب: (، عبداهلل الزائد رائدًا للصحافة والمقال الصحفي،2006الرميحي، محمد ) -
 .، البحرين: وزارة اإلعالمعبداهلل الزائد: الشموع تضي 

. 1971و 1968صراع الواحات والنفط: دهموم الخليج العربي بين (. 1973الرّيس، رياض نجيب ) -
 .بيروت: دار النهار

: طموحات الوحدة ودهموم 1971 – 1968وثائق الخليج العربي (. 1987اض نجيب )ري ،الرّيس -
 بيروت: دار رياض الريس. االستقالل.

-1939الصحافة في البحرين: رصد الصحف المتوقفة والجارية )(، 2006سرحان، منصور، ) -
 .وزارة اإلعالم :، البحرين(2005

 .عّمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، أساليب الدراسات المستقبلية( 2008عامر، طارق ) -

 .، القاهرة: عالم الكتبالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية(. 2004عبدالحميد، محمد ) -

، (2002-1500تاريخ البحرين الحديث )(، 2009عبداهلل، محمد أحمد، زين العابدين، بشير، ) -
 .البحرين، جامعة البحرين

 .، العين: دار الكتاب الجامعيمدخل في صحافة اإلنترنت، (2014الفيصل، عبداألمير. ) -

المدينة شركة  :، جّدةلالنقراض؟ هادهل الصحافة المطبوعة في طريق(، 2002كاتب، سعود صالح. ) -
 .المنّورة للطباعة والنشر

، العين: دار الكتاب اإلعالم الدولي: النظريات، االتجادهات، والملكية(، 2012ماكفيل، توماس إل. ) -
 .الجامعي
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 ، عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة. منادهج البحث اإلعالمي(، 2014مزاهرة، منال هالل ) -

لدار المصرية ، القاهرة: اأخالقيات العمل اإلعالمي: دراسة مقارنة(. 2006مكاوي، حسن عماد ) -
 .اللبنانية، القاهرة

 الّدورّيات: -4
(. استخدامات الصحافة الرقمية وانعكاساتها 2013تحسين، منصور، رحباني، عبير شفيق جورج ) -

ية، ، الجامعة األردنالمجلة األردنية فى العلوم االجتماعيةعلى الصحافة الورقية اليومية في األردن، 
 .(2األردن )

الصحف المطبوعة: دراسة  (، الصحافة اإللكترونية واحتماالت تأثيرها على2002الدلو، جواد راغب.) -
 .20القاهرة، العدد ، مجلة كلية اللغة العربية بجامعة األزدهرميدانية،

استخدامات طلبة الجامعات العراقية للصحافة الرقمية وتأثيردها (. 2012عّبود، آمال عبداللطيف ) -
اإلنسانية،  العلوم –، مجلة جامعة بابل على الصحافة الورقية: كلية اإلعالم جامعة بغداد أنموذجا

 (.3جامعة بابل، العراق)

 يةالتدريس الهيئة أعضاء لدى اإللكترونية الصحف (، مقروئية2009العالونة، حاتم،نجادات، علي. ) -
 لمجلد، اواالجتماعية اإلنسانية العلوم اليرموك، سلسلة مجلة أبحاثاليرموك: دراسة مسحّية،  بجامعة

 .(4العدد )، 25

 اإلعالم ةكليّ  طلبة تعّرض ودوافع (، أنماط2009عزت، درويش، عبدالّرحيم.) حجاب، العنانزة، عّزام، -
 على واقعهابم مقارنة ةـالعربيّ  غةــبالل   ادرةالص   المطبوعة ةـاألردنيّ  اليومية حفللص   اليرموك بجامعة

 .(4) ،العدد 25 دـة، المجل  واالجتماعيّ  ةاإلنسانيّ  ، سلسلةالعلوممجلة أبحاثاليرموكاإلنترنت، 

حيفة ظلّ  في قليديةــالت   (،مستقبل الص حيفة2011اس، صافية. )كس   - ة الممارسات جلّ م اإللكترونية، الص 
 (.4)، العدد اللغوية

الة ة: حــة العالميّ ــة الثالثة وانعكاسات األزمة الماليّ ــفرة النفطيّ ــ، الط  (2010. )اري، علي خليفةو  ـــالك -
 .371، العدد ة المستقبل العربيمجلّ ة، ـلدول الخليج العربيّ  عاونــأقطار مجلس الت  
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األوبك،  ة لدول مجموعةــياسات النفطيّ ة الثالثة في الس  فرة النفطيّ ــ(. تأثير الط  2012محمد، خميس ) -
 .6، العدد ياسة والقانونة دفاتر الس  مجلّ 

 ظل   في ةااللكترونيّ  حفالص   مواجهة في ةــاألردنيّ  ةــالورقيّ  حفالص   (، مستقبل2009نجادات، علي. ) -
 (.2)، العدد 2، مجلد الجتماعيةا العلومفي  ةاألردنيّ  ةالمجلّ ة، مسحيّ  والمعرفة: دراسة ثورة المعلومات

 المقاالت: -5
مجلة ة.. وأفق مسدود، (، صحافة دول المغرب العربي.. نهايات مأساويّ 2017ار، ميلود.)بن عمّ  -

 .، يوليو/أغسطس490-489 العددان"الفيصل"،
-489العددان مجلة "الفيصل"،ة الورق، (، لتبقى المهنة.. تخّلصوا من عقلي  2017الحيزان، محمد. ) -

 .، يوليو/أغسطس490
ة ة مختلفة استثماريّ عودية: الحاجة إلى عقليّ حافة الس  الصّ (، 2017يحاني، فّواز.)الدغفق، هدى، السّ  -

 .، يوليو/أغسطس490-489العددان مجلة "الفيصل"،وتعزيز مواقعها اإللكترونية، 
 .2016فبراير  15، صحيفة "الوفد" المصرية، ةحافة الورقيّ أزمة الص  اذلي، فّتوح، الش   -

يران: استنشاق الت  2014هابي، غسان )الش   -  . اساتر مركز الجزيرة للد  وتر. ـــ(. المسافة بين البحرين وا 

، 490-489العددان  ،مجلة "الفيصل"(، الصحافة الورقية صناعة انتهت، 2017العمير، عثمان. ) -
 .أغسطسيوليو، 

جلة م(، الصحافة الخليجية تتحّسر على أموال اإلعالنات.. وتفتش عن بدائل، 2017فرزات، عدنان.) -
 .، يوليو/أغسطس490-489، العددان "الفيصل"

 . البنك الدولي.على اإلنترنت: اّتجاه سائد اآلن(. الّرقابة 2011يورك. جيليان ) -
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 التقارير: -6
،رؤساء تحرير يناقشون انعكاسات األزمة المالية على الصحافة الخليجية، صحيفة "الوسط" البحرينية -

 .2009مايو  29

 ،تقرير وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي ،(2015)،قمة رواد التواصل االجتماعي العرب -
 التقرير األول.

 .صحيفة "القبس" الكويتيةشمس الصحافة الورقية تميل إلى الغروب،  (،2016) مركز المعلومات، -

 .تقرير اإلعالم االجتماعي العربي(،2013،)كلية دبي لإلدارة الحكومية -

مايو  31في البحرين تؤكد تأثير األزمة المالية في الصحافة الخليجية،  ندوة،صحيفة "الخليج" الشارقية -
2009. 

الحّرية الزّائفة: الّرقابة على اإلنترنت في الشّرق األوسط وشمال ،(2006)،هيومان رايتس ووتش -
 .إفريقيا
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(1ملحق رقم )  

 
 جامعة البحرين

       كلية اآلداب

 قسم اإلعالم والسياحة والفنون

 
 "مستقبل الصحافة اليومية المطبوعة في مملكة البحرين في ظل منافسة اإلعالم الرقمياستبيان عن "
 تحية طيبة وبعد،،

الجزيل، معربًا عن أمله في تعاون الزمالء العاملين في الصحافة يود الباحث أن يتقدم إليكم بالشكر 
ة اليومية مستقبل الصحافاليومية البحرينية في ملء االستبيان التالي الُمعّد في إطار مشروع بحثي بعنوان "

" وهو ضمن متطلبات الحصول على درجة المطبوعة في مملكة البحرين في ظل منافسة اإلعالم الرقمي
 في اإلعالم. الماجستير

تتطلع الدراسة إلى التعرف على المستقبل الذي تتجه إليه الصحف البحرينية المطبوعة وذلك من قبل 
العاملين في مهنة الصحافة، عبر التعبئة الصريحة، والصادقة، والموضوعية، والشفافة لهذا االستبيان، والذي 

 ية في البحرين وماّلكها.سيجري تعزيزه أيضًا بمقابالت مع قيادات المؤسسات الصحاف
يؤكد الباحث أن البيانات المتحصلة من هذا االستبيان سيتم استخدامها لألغراض العلمية الخاصة بهذه 
الدراسة فقط، لذا نلتمس منكم توخي الدقة في اإلجابة على األسئلة التالية بغية الوصول الى نتائج علمية سليمة 

 ودقيقة. 
 وأكرر لكم الشكر الجزيل على وقتكم وحسن تعاونكم..

 
 الباحث
 غسان يوسف الشهابي
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 أواًل البيانات الشخصية:

 الصفة الوظيفية:     االسم )اختياري(:

 القسم:     المؤسسة الصحافية:

 سنوات الخبرة في المجال الصحافي:

 سنة   14 – 10  سنوات         9 – 5 
 سنة وأكثر 20  سنة    19 – 15 

 أنثى   النوع:             ذكر

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس          المستوى التعليمي:         ثانوية      

 المؤسسة التي تعمل بها حاليًا:

 ثانيًا: واقع الصحافة البحرينية المعاصر:
إلى أي مدى تعتقد أن القارئ في البحرين يعتمد على الصحف اليومية المحلية المطبوعة في استقاء  (1

 معلوماته؟ 
 ال يعتمد عليها   يعتمد عليها   يعتمد عليها إلى حد كبير.

 
من وجهة نظركم، ما المواد الصحافية التي تلقى اإلقبال األكبر من قبل القراء تبعًا للتفاعل  (2

 ت؟ )رتب االختيار حسب األهمية(والتعليقا

األخبار   األخبار الدولية       األخبار المحلية       
 يةاالقتصاد

 أخبار الفنون     

 المنوعات  الرأي                 الثقافة  أخبار الرياضة     
       :أخرى )تذكر( 
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الصحف اليومية المحلية المطبوعة، بأنها  إلى أي درجة ُينظر في البحرين إلى مهنة الصحافي في (3
 مهمة في المجتمع مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى؟

 ال ينظر إليها بأنها مهمة.   مهمة.  مهمة إلى درجة كبيرة.
 

ما مدى موثوقية ما يرد في الصحافة اليومية المطبوعة في البحرين لدى الجمهور المحلي قياسًا  (4
 واإلعالم االجتماعي؟باإلذاعة والتلفزيون 

 غير موثوقة.    موثوقة   موثوقة إلى درجة كبيرة.
 

إلى أي مدى تعتقد أن الصحافيين البحرينيين العاملين في الصحافة اليومية البحرينية المطبوعة  (5
 يتمتعون بمهنية في عملهم الصحافي؟

 متدنية.    متوسطة.   عالية.
 
ر البحرينيين العاملين في الصحافة اليومية البحرينية المطبوعة إلى أي مدى تعتقد أن الصحافيين غي (6

 يتمتعون بمهنية في عملهم الصحافي؟
 متدنية.    متوسطة.   عالية.

 
 كيف تصف تفاعل القراء مع ما ينشر في الصحف اليومية المحلية المطبوعة؟ (7

 ضعيف     متوسط.   جيد.
 

 الصحف البحرينية العربية اليومية مجتمعة؟ كم تقّدر عدد النسخ المطبوعة حاليًا من (8
 ألفًا. 44إلى  35  ألفًا. 34إلى  25  ألفًا. 25أقل من  
 أخرى )تذكر(:  ألفاً  50أكثر من   ألفاً  50إلى  45 

 
 ما مؤشرات توزيع الصحف اليومية المطبوعة في البحرين حاليًا من وجهة نظرك؟ (9

 منخفضة.    ثابتة.    في ازدياد.
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 كيف تصف تفاعل القراء مع المواضيع المطروحة في الصحيفة من خالل استخدامهم لهذه الوسائل: (10

 ضعيف قوي قوي جداً  
    الرسائل البريدية

    الفاكس
    البريد اإللكتروني

    موقع الصحيفة الرقمي
    وسائل التواصل االجتماعي

    أخرى)تذكر(:
 
 
أي وسائل التواصل االجتماعي أكثر استخدامًا من قبل الجمهور في البحرين للتفاعل مع الصحيفة،  (11

 ( للوسيلة األهم:1الرجاء ترتيبها بحسب األهمية. الرقم )
 تويتر    فيسبوك  واتس آب
 أخرى )تذكر(:   سناب تشات   انستغرام

 
رار الصحافة البحرينية اليومية المطبوعة حتى من وجهة نظرك، ما أهم العوامل المساعدة على استم (12

 اآلن: 
غير  محايد مؤثر مؤثر بشدة 

 مؤثر
غير مؤثر 

 بشدة
      الدعم الحكومي غير المباشر

      اإلعالنات التجارية
      اعتياد الجمهور على شراء الصحف

      االشتراكات
      الُمالك

      تأدية رسالتها المجتمعية
      )تذكر(أخرى 
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ما مدى اتفاقك مع القول بأن العوامل التالية قد تعيق استمرار صدور الصحافة البحرينية اليومية  (13

 المطبوعة مستقباًل؟
 غير موافق محايد أوافق 

    تراجع اإلعالنات التجارية
    تراجع اهتمامات القراء

    ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولة
    القرائيةتغير العادات 

    تراجع االشتراكات
    اتساع فئة الشباب في المجتمع وارتباطها بالتكنولوجيا 

    ارتفاع أسعار الورق/الطباعة
    كلفة التوزيع

    الضغوطات البيئية
    أخرى )تذكر(

  
سب األهمية. ترتيبها بحالرجاء ما الوسائل األكثر منافسة للصحف البحرينية اليومية المطبوعة حاليًا،  (14

 ( للوسيلة األهم:1الرقم )
 المحطات التلفزيونية العامة   المحطات التلفزيونية اإلخبارية 
 المواقع اإلخبارية على اإلنترنت  المحطات اإلذاعية 
 شبكات التواصل االجتماعي  المواقع الرقمية للصحف نفسها 
 :أخرى )تذكر(   الرياضيةالمحطات التلفزيونية  
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 ؟2008على األسباب التالية في عدم ظهور صحف جديدة في البحرين منذ العام  ما مدى موافقتك (15
 
 ال أوافق محايد أوافق 

    تشبع السوق المحلية
    عدم وجود الكوادر الصحافية الكافية

    ضعف سوق اإلعالنات
    يةالمحلية والعالماألوضاع االقتصادية غير المواتية 

    ارتفاع كلف الطباعة واإلنتاج
    ظهور وسائل منافسة تغني عن الصحيفة المطبوعة

    أخرى )تذكر(:
 

 هل توافق على أن وسائل إعالم أخرى بدأت تزاحم الصحافة المطبوعة؟ (16
 

 ال    نعم     
 

إذا كان الجواب على السؤال السابق )نعم(، فما األسباب التي أدت إلى ذلك من  (17
 ( للسبب األهم:1رجاء الترتيب بحسب األهمية، الرقم )وجهة نظرك؟ 

 عدم مواكبة الصحافة للتطورات التكنولوجية.
 سهولة تداول الوسائل األخرى.

 انخفاض كلفة شبكات التواصل االجتماعي.
 الجمهور في متابعة وسائل اإلعالم.تغير أولويات 

 عدم تأدية الصحف المطبوعة في البحرين رسالتها االجتماعية.
 أخرى )تذكر(:
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 ثالثًا:  مستقبل الصحافة البحرينية:

 ؟اإلعالم الرقميما احتماالت مستقبل الصحافة اليومية البحرينية المطبوعة في ظل منافسة  (18
 ومن ثم التحول إلى أشكال أخرى لإلعالم.استفادة كبيرة من التطور التقني 

 استفادة محدودة من التطور التقني ومن ثم التعثر. 

 (:تذكر)أخرى     التوقف.

 
 هل تتوقع استمرار صدور الصحف البحرينية اليومية المطبوعة في السنوات المقبلة؟ (19

 (:تذكر)أخرى   ال أدري.  ال.   نعم.

 

رجاء إذا كانت إجابتك )ال(، فما األسباب التي تدعو لعدم استمرار صدورها من وجهة نظرك؟  (20
 ( للسبب األهم:1الترتيب بحسب األهمية، الرقم )

 تراجع اهتمامات القراء.   تراجع اإلعالنات التجارية       

 تغير العادات القرائية  ظهور وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولة 

 اتساع فئة الشباب في المجتمع وارتباطها بالتكنولوجيا  االشتراكات تراجع 

 كلفة التوزيع  ارتفاع أسعار الورق/الطباعة 

 :أخرى )تذكر(  الضغوطات البيئية 

 
 هل تجد أنه من الضرورة استمرار الصحف المطبوعة ؟ (21

 ال، ليس من الضرور  نعم 

 :أخرى )تذكر(  ال أدري 
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بحسب  الرجاء ترتيبهاإلى أين يتجه القارئ في البحرين مستقباًل لتلقي األخبار واآلراء؟  (22
 ( للوسيلة األهم:1األهمية. الرقم )

 المحطات اإلذاعية  القنوات التلفزيونية    الصحافة المطبوعة. 
شبكات التواصل   المواقع اإلخبارية   المواقع الرقمية للصحف 

 االجتماعي.
   :أخرى )تذكر(  االتصال الشخصي 

 في رأيك، ما الخيارات المستقبلية أمام المؤسسات الصحافية البحرينية القائمة حاليًا؟ (23

 االستمرار في الطباعة ولكن بوتيرة أقل  استمرار الطباعة بنفس الوتيرة 
 التحول إلى النسخ الرقمية فقط  التوقف عن الصدور 
اإلعالم المندمج )مؤسسة إعالمية التحول إلى  

 متعددة الوسائل(
 :أخرى )تذكر( 

 
عم دالبحرين بتفعيل وسائل اإلعالم األخرى فيها يهل اهتمام المؤسسات الصحافية في  (24

 الصحيفة المطبوعة أم يهدد مستقبلها؟

 يهدد مستقبل الصحيفة  يدعم الصحيفة المطبوعة. 

 :أخرى )تذكر(  ال أدري 
 

 

أي مدى تعتمد مؤسستك الصحافية على اإلعالم الرقمي )بث مباشر، إعالم اجتماعي، إلى  (25
 إذاعة، تلفزيون، فيديو...الخ(؟

 بشكل محدود.  بشكل كبير. 
 :أخرى )تذكر(  ال أدري. 
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هل أنت مستعد لترك الكتابة للصحافة المطبوعة والتحول إلى وسائل إعالمية أخرى إذا ما  (26
 إلى االعتماد على الوسائل )الرقمية أو المرئية...الخ(؟تحولت الصحيفة 

 
 لست مستعدًا.، ال  مستعد. 
 :أخرى )تذكر(  أدري.ال  
 
 إذا كانت إجابة السؤال السابق "لست مستعدًا" فما الخيارات المهنية المتاحة أمامك مستقباًل؟ (27

 
 كليًا.تغيير المهنة   االتجاه للعمل في صحيفة ورقية أخرى. 
إعادة التأهيل بما يتناسب مع التحوالت  

 الجديدة.
 :أخرى )تذكر( 

لتقدم جميع الفنون اإلعالمية من  ما مدى تأييدك لتحول المؤسسة إلى "اإلعالم المندمج" (28
 جميع القنوات المتاحة؟

 
 أؤيد. 

 
 ال أؤيد. 

 
 أخرى )تذكر(  أدري.ال  

 

 

 تعبئة االستبيان.شكرًا على كريم تعاونكم في 

 
                                                           

 واحد  ى شكليعني الباحث بـ "اإلعالم المندمج": اعتماد المؤسسة اإلعالمية على تقديم المواد اإلعالمية عبر جميع الوسائل معاً، وليس االقتصار عل

متكاملة  ات، لتشكل جميعها منصّ من أشكال النشر، وذلك عبر المطبوع والمرئي والمسموع، وعبر المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي
 للمواد اإلعالمية.
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(2الملحق رقم )  

 
 هم:ؤ بهذه الدراسة التالية أسماقام بتحكيم استمارة االستبيان الخاصة 

 جهة العمل  المسمى الوظيفي  االسم  

 أشرف محمود صالحأ.د.  1
 أستاذ اإلعالم، قسم اإلعالم والسياحة والفنون

 البحرينجامعة  .كلية اآلدابب

 أشرف عبدالمغيثد.  2
أستاذ العالقات العامة واإلعالن المشارك، قسم 

 .كلية اآلدابب اإلعالم والسياحة والفنون
 جامعة البحرين

أستاذ الصحافة المشارك، قسم اإلعالم والسياحة  عبدالكريم الزيانيد.  3
 .كلية اآلدابب والفنون

 جامعة البحرين 

 جمال عبالعظيمد.  4
 والسياحة أستاذ الصحافة المشارك، قسم اإلعالم

 .كلية اآلدابب والفنون
 جامعة البحرين

 زهير ضيفد.  5
أستاذ الصحافة واإلعالم المشارك، رئيس قسم 
اإلعالم والعالقات العامة، كلية اآلداب والعلوم 

 .والتربية
 الجامعة األهلية
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recommended that the press institutions need to restructured by eliminating a 

number of traditional jobs in the press sector, and to maintain only the multi-capacity 

and multi-activity elements that can deal with high capabilities with different media 

for the sake of reducing expenses on the backdrop of advertising decline and 

reduction in advertising income. New advertising and marketing strategies need to 

be built for the new integrated and interconnected media products that may be issued 

by future media institutions. 

   

The study also recommended that the press institutions should invest more funds in 

preparing its infrastructures, in order to be able to integrate all forms of media in one 

place, in a single editing room, and the current press institutions need to know further 

the capabilities the offered by the " media convergence " while converting from a 

regular printed newspaper to a multimedia organization with various tasks.  

 

Furthermore, the study recommended the rehabilitation of journalists and employees 

associated with the press in the Bahraini press institutions, and preparing them for 

the new forms of media, while the press institutions need to have conscious choice 

of journalists, whether citizens or non-citizens, provided efficiency is available.  

 

On the legislative sphere, the study recommended that the Law on Press, Printing 

and Publishing No. (47) of the year 2002 needs to be reviewed radically to keep pace 

with the current and future changes in the media sector in order to ensure the 

continuation of the journalistic profession.  

 

On the academic side, the study recommended that media departments in universities 

in Bahrain should focus on graduating students who have comprehensive knowledge 

in media, practices and skills so they can be more capable for working in the existing 

and future media institutions that are looking for a " comprehensive journalist ", so 

that it will gradually convert into more comprehensive in media production. 
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The study discovered that the most important factors that impede the continued 

publication of the Bahraini daily press in the future are: the decline in commercial 

advertisements by (97.0%), the rise of other means in a faster and easier way by 

(91.7%), followed by the expansion in youth category in the society and its 

association with technology by a relative importance of (91.1%). 

 

The study found that the social media came at the forefront of the most competitive 

media for the currently Bahraini printed newspapers by (94%), then the websites of 

these newspapers (77%), followed by online news sites (72%). Adding to this, the 

deteriorating economic conditions globally and locally have also prevented the 

release of a new daily newspaper in Bahrain since 2008, and that the emergence of 

competitive means that render printed newspapers not important and the weakness 

of the advertising market, ranked second by two important elements in this regard.  

The selected sample also found that the emergence of faster and easier means of 

delivering press materials, decline in readers' concerns, expansion of young people 

category in the society and their association with technology would be an 

impediment to the publication of printed daily newspapers in Bahrain. 

 

The study also indicate that 54% of the sample expected that the Bahraini 

newspapers will continue publishing daily newspapers in the coming years, while 

the daily newspaper editors are uncertain about the period of during which the 

newspapers will last, and they believe that such period may extend from five to a 

maximum of twenty years. 

 

According to the results of the study, social networks are expected to be the most 

popular way for readers in Bahrain to receive news and opinions by (91%), followed 

by digital sites (89%), news websites (73%) and then TV channels by (60%). 

 

The study revealed that 90% of the respondents supported the press in terms of using 

"media convergence" and that 63% of the respondents expressed their willingness to 

leave writing in the printed media and switch to other media if the newspaper started 

relying on such other media.    

 

Pursuant to the foregoing conclusions, the study recommended that "press 

organizations" need to convert into "media institutions" that provide all media arts: 

printed and audio-visuals. In order to reduce expenses due to the decline in 

advertising spending and low income from electronic advertising, It also 
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Abstract 

 
 

This study aims to identify the future of the printed daily press in the Kingdom of 

Bahrain on the light of electronic media competition, and to finding out the views of 

officials in the press institutions and employees in the Bahraini daily press for the 

purpose of tackling the effects of such competition.  

  

In order to solve the problem of the study, and where the institutions could reach in 

future, the researcher has used the media convergence theory. The theory, which is 

approaching the convergence of technology in its media platforms to the point of 

integration, provides  media messages in various forms, be it traditional or new 

digital, under one roof and not in isolated or separate sections of the same institution. 

This trend is one of the most important exits for press institutions in the near future 

from the decline that is experienced by the printed press, so that press remains a 

profession not a mean, that is  present and effective in the media environment.   

 

In order to identify the future aspects of the Bahraini daily printed press, the 

researcher studied the journalistic reality through the journalists themselves by 

taking a sample of 70 journalists, 30 journalistic writers and those working in 

professions that are close to the press, such as public relations. In addition he 

conducted 23 unofficial interviews with decision-makers and the top officials in the 

Bahraini press institutions. 

  

The study concluded with a number of results, the most prominent of which is that 

the percentage of the reader's reliance on the printed local newspapers in obtaining 

information was (91%). The local news were on the top of the sample's interest 

(99%) as the most popular news item that attract readers.  The study showed that the 

journalist profession in the local daily printed newspapers in Bahrain has showed 

that it is a significant profession in the community compared to the other media 

means by (93%) and that the public's confidence in the daily printed press in Bahrain 

is (93%). 

 

Among the findings of the study is that the most common means for readers to 

interact with the topics presented in the newspaper is social media issues by a relative 

importance of  (91.4%), followed by the digital website of the newspaper by 

(75.9%).  
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