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اســتهدفت الدراســة استكشــاف مفهــوم التليفزيــون االجتماعــي، كظاهــرة مســتجدة نتجــت عــن تزايــد تفاعــل 
ــل  ــة مث ــزة املحمول ــن خــال األجه ــن، م ــت متزام ــر يف وق ــى شاشــتني أو أكث ــي عل ــوى التليفزيون ــع املحت ــور م اجلمه

الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة.. وغيرهــا.

وأشــارت نتائــج الدراســة الكيفيــة التــي أجريــت علــى مجموعــات النقــاش املركــزة مــن الشــباب املواطنــني واملقيمــني 
ــع  ــط بدواف ــدة ترتب ــة معق ــون االجتماعــي عملي ــى أن ســلوك مشــاهدة التليفزي ــة املتحــدة إل ــارات العربي ــة اإلم بدول
وأمنــاط التعــرض، وبتقــارب املشــاهدين مــع املحتــوى وبظاهــرة اخلــوف مــن الفقــدان Fomo، والتفاعــل بــني 
األشــخاص، واخلصائــص اإلعاميــة املتصــورة لشــبكات التواصــل االجتماعــي كمنصــات بديلــة للحصــول علــى 
املعلومــات وحتســني جتربــة املشــاهدة، كمــا يؤثــر التعــرض للشاشــات املتعــددة بشــكل إيجابــي علــى الــوالء للبرامــج 

التليفزيونيــة، وإدراك احلضــور االجتماعــي.

أمــا الدراســة التحليليــة والتــي اعتمــدت علــى أداةKeyhole لتحليــل بيانــات حســابات عينــة مــن القنــوات 
التليفزيونيــة اإلماراتيــة املتمثلــة فــى تليفزيــون أبــو ظبــي، دبــي، والشــارقة مبواقــع التواصــل االجتماعــي )إنســتجرام، 
تويتــر، يوتيــوب(، فقــد رصــدت اســتغال التليفزيونــات اإلماراتيــة ملعظــم خصائــص املحتــوى الرقمــي املناســب للبــث 
ــني املشــاهدين،  ــة ب ــات واملناقشــات واملشــاركات التفاعلي ــي تدعــم التعليق ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي، والت عب
باإلضافــة إلــى تقنيــة البــث املباشــر لألحــداث التــي تســمح لألشــخاص باســتهاك املحتــوى والتعليــق علــى األحــداث 

اإلعاميــة بشــكل متزامــن مــع أشــخاص آخريــن خــال الوقــت الفعلــي للبــث.

الكلمات املفتاحية: التليفزيون االجتماعي، الشاشات املتعددة، الشاشة الثانية، احلضور االجتماعي، سلوكيات املشاهدة.

The study aims at exploring the concept of Social TV as a new phenomenon, which resulted 
from the audience interaction with more than two screens concurrently. Multiple screens 
are defined in this study as the use of mobile devices like smartphones and tablets during 
television viewing to involve audiences with television content through a “second screen” 
platform. 

The findings of the quantitative focus group discussions of this study, which have been 
conducted on UAE citizens and residents, concluded that social television viewing is a com-
plex process driven by the viewers’ program, which is associated with motives, patterns of 
consumption, and The fear of missing out phenomenon” FOMO”. Media properties of Social 
Media platforms appear as an alternative tool for information and for improving the audi-
ence overall experience. Besides, multiple screen viewing appears to have a positive effect 
on the audience loyalty of TV programs and the social media presence. 

As for the qualitative approach which has been conducted via sampling UAE television 
channels ( eg. Abu Dhabi . Dubai and Sharjah) on their social platforms (Instagram, Twitter, 
and YouTube) by Keyhole’s social media analytics, it has been found that the UAE television 
channels have utilized all the digital content tools to boost their channels on these platforms. 
They braced comments and reinforced all engagement tools among the audience and the 
social media users. They also used the live streaming technique to broadcast all their creative 
content enabling their audience to like, comment, and share their content.

Keywords:Social TV,Multiple Screens,Second Screen,Social presence,Audience Behaviour.
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املفضلة  شكل   برامجهم  ملشاهدة  التليفزيون  جهاز  أمام  واألصدقاء  العائالت  جتمع 
أمناط   وتغير  التكنولوجية  للتطورات  ونتيجة  للتليفزيون،  األولى  للمراحل  املميزة  السمة 
احلياة حتول هذا النشاط إلى العزلة واملشاهدة الفردية لكن خالل الوقت احلاضر، ومع 

األجهزة   على  االعتماد  وانتشار  تزايد  اللوحية،  واألجهزة  الذكية  الهواتف  مثل  املحمولة 
تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي ظهرت املشاهدة عبر الشاشات املتعددة، وما أطلق  
بالتواصل   اجلمهور  مشاركة  تصف  مستحدثة  كظاهرة  االجتماعي"  "التليفزيون  عليه 

الذكي   الهاتف  عبر  التليفزيونية  املشاهدة  أثناء  االجتماعي والتفاعل  التواصل  مواقع  أو 
التي تسمح للجماهير بالتعليق والتفاعل ومشاركة برامجهم املفضلة مع اآلخرين عن بُعد 

  والتي وفرت "قناة خلفية" جديدة وقوية تدعم عملية البث املباشر.  
وظهرت مفاهيم مثل التليفزيون االجتماعي والتعرض للشاشة الثانية، لتصف حتول 

ا املشاهدة  بها األفراد عبر  نشاط  يقوم  افتراضية  تعاونية  إلى مشاهدة  التقليدية  لفردية 
اآلخرين،   مع  يشاهدونه  ما  ملناقشة  االجتماعي  التواصل  املشاهدة منصات  تعد  ولم 

  التليفزيونية مجرد وسيلة لالسترخاء والراحة وحتول التليفزيون إلى وسيط نشط. 
أثناء   متعددة  لشاشات  التعرض  متقاربة وأصبح  رقمية  لبيئة  منًطا مميًزا  املشاهدة 

الوقت،   نفس  يف  التليفزيون  مشاهدة  أثناء  متعددة  شاشات  متابعة  من  األفراد  متكن 
وأنظمة   اإلنترنت،  تليفزيون  منها  التقليدي  التليفزيون  الستقبال  جديدة  بدائل  وظهرت 

االج التواصل  واملسجل عبر مواقع  املباشر  والبث  الطلب  للحصول  الفيديو حسب  تماعي 
على مزيد من املعلومات حول البرامج التي يشاهدونها ويناقشونها مع اآلخرين أو مطالعة 

  موضوعات أخرى ليست ذات عالقة. 
فرًصا جديدة خللق قيمة   Social televisionوتفتح ظاهرة التليفزيون االجتماعي

ئل التواصل االجتماعي مضافة ملنتجي التليفزيون والكّتاب، لدمج تقنيات التليفزيون ووسا
وتضيف إلى عمل الشبكات والقنوات التليفزيونية ووكاالت األخبار واملعلنني، والصحفيني،  
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لبحوث املشاهدة التليفزيونية تصنف الثرثرة االجتماعية   Nielsenبل إن شركة نيلسني  
 وحالة اجلدل حول البرامج مبواقع التواصل االجتماعي كعنصر أساسي يف استراتيجيات 

  ) 1( تسويق العالمة التجارية التليفزيونية.
التليفزيونية   القنوات  ِقبل اجلمهور على  من  للمشاهدة  النمط اجلديد  ويفرض هذا 
مع  التفاعل  وأساليب  املتغيرة  االستهالك  أمناط  واستيعاب  املحتوى  إنتاج  طرق  تعزيز 

لد  وهويتها  التليفزيونية  للقناة  الوالء  تعزيز  على  والعمل  عبر  اجلمهور،  املشاهدين  ى 
املحمولة   والكمبيوتر  الذكي  الهاتف  بواسطة أجهزة  أكان  الرقمية سواء  املنصات  مختلف 

 وأجهزة الكمبيوتر املكتبية واألجهزة اللوحية.
بتصميم   اإلماراتية  التليفزيونية  القنوات  اهتمام  تصاعد  األخيرة  الفترة  وشهدت 

ل حسابات لها مبختلف مواقع التواصل التطبيقات الرقمية على الهواتف الذكية أو تفعي
االجتماعي؛ لتزيد من املشاهدة وتعزيز التفاعل واملشاركة اجلماهيرية عبر آليات املناقشة  
لتحسني  املحتوى  حول  النقدي  التفكير  ودعم  اجلمهور  على  األسئلة  وطرح  اجلماعية 

واأل الذكي  التليفزيون  وأجهزة  املحمول  الهاتف  من خالل  املشاهدة  اللوحية جتربة  جهزة 
  التي تدعم التعليقات والتقييمات املختلفة ملحتوى معني من ِقبل األفراد.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات إحصائية حول مستويات انتشار هذه املمارسة  
عام   خالل  أنه  إلى  اإلشارة  املهم  من  لكن  الراهن،  الوقت  يف  العربية  ، 2012باملنطقة 

أجر-لفتت   استقصائية  مؤسسة  دراسة  "صعود    -Pewتها  عليه  أطلقت  ما  إلى  االنتباه 
استخدموا   الذين  األشخاص  عدد  ارتفاع  الدراسة  الحظت  حيث  املتعددة"،  املشاهدة 

التليفزيون" أثناء مشاهدة  للتفاعل مع أشخاص آخرين  وبعدها بعدة سنوات،  )  2( هواتفهم 
د  أشارت  حيث  كبيرة،  بدرجة  شيوًعا  األكثر  املمارسة  هذه  لنفس  أصبحت  أخرى  راسة 

) حيث  Pew  2018املؤسسة  باستمرار"،  باإلنترنت  "املتصلني  املستهلكني  عدد  لتزايد   (
و   18% ممن تتراوح أعمارهم بني  40يشعر واحد من كل أربعة أمريكيني، وما يقرب من  

عاًما، أنهم ال يستطيعون التوقف أبًدا عن استخدام األجهزة املحمولة مثل الهواتف    29
  ) 3(ألجهزة اللوحية أثناء املشاهدة التليفزيونية.الذكية وا

موقع   املستهلكني على شاشة Statista  )2020وتشير إحصائيات  اعتماد  لتزايد   (
إضافية لألنشطة الثانوية أثناء مشاهدة التليفزيون، نظًرا لوجود األجهزة املحمولة يف كل 

الشابة، حيث   األجيال  بني  احلديثة، خاصة  احلياة  أن  مكان يف  بالٍغ    46.7وجد  مليون 
يستخدمون اإلنترنت والتليفزيون بشكل متزامن بالواليات املتحدة، ووصل ما يقدر بنحو  

والتليفزيون يف 68 الذكي  الهاتف  اإلنترنت عبر  إلى  املتحدة  بالواليات  املتصفحني  % من 
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يحرص كما  واحد،  التواصل 41وقت  وسائل  استخدام  على  األمريكي  اجلمهور  من   %
ونسبة  االجت دائمة،  بصفة  التليفزيونية  املشاهدة  أثناء  بعض  30ماعي  يف  تستخدمها   %

  ) 4( األحيان.
، 2020املختصة ببحوث املشاهدة التليفزيونية لعام    Nielsenووفًقا لبيانات شركة  

أن   إلى  أشارت  مشاهدة 88فقد  أثناء  ثانًيا  رقمًيا  جهاًزا  "يستخدمون  األمريكيني  من   %
كما   الذي 71أن  التليفزيون"،  باملضمون  متعلق  محتوى  عن  "يبحثون  األمريكيني  من   %

% من األمريكيني مبراسلة "األصدقاء والعائلة حول املحتوى  41يشاهدونه"، بينما ينشغل
  ) 5(الذي يشاهدونه".

  مشكلة الدراسة:
من  مشكلة  تتبلور غيرت  التي  االجتماعي،  التليفزيون  ظاهرة  رصد  يف  الدراسة 

الشباب الطريقة   تفاعل  رصد  خالل  من  وذلك  التليفزيوني،  املحتوى  ملشاهدة  التقليدية 
ومشاركتهم   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اآلخرين  املشاهدين  مع  اإلمارات  بدولة 
متعددة  لشاشات  التعرض  دوافع  واستكشاف  التليفزيونية،  املشاهدة  أثناء  افتراضًيا 

إدراكهم حلضورهم االجتماعي االنخراط يف أنشطة  وتأثيرها على  نتائج  إلى  ، باإلضافة 
مع  والتفاعل  املتعددة  املشاهدة  يف  االنغماس  مستوى  على  سواء  االجتماعي  التليفزيون 
ووالئهم   رضائهم  مدى  على  وانعكاسها  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عبر  اآلخرين 

  لقنواتهم التليفزيونية املفضلة.
داة حتليل املضمون آليات تفاعل اجلمهور  بالتوازي مع ما سبق تختبر الدراسة عبر أ

التواصل  مبواقع  اإلماراتية  التليفزيونية  القنوات  حسابات  من  عينة  صفحات  مع 
أدوات  وتقييم  الرقمية،  املنصات  انتشارها مبختلف  مستوى  على  وانعكاسها  االجتماعي 

مواقع تطبيقات  عبر  املرئي  املحتوى  نشر  يف  اإلماراتية  التليفزيونية  التواصل   القنوات 
أدائها مبستوى  وعالقته  اإلماراتية ،  االجتماعي  التليفزيونية  القنوات  سعي  ضوء  يف 

لالستثمار يف تصميم املحتوى املناسب للبث عبر الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، والتي  
استغالل   إلى  باإلضافة  املشاهدين،  بني  الفعلية  واملشاركات  واملناقشات  التعليقات  تدعم 

ا عبر  خصائص  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  والفاعليات  لألحداث  املباشر  لبث 
جتربة  Live streamingخاصية   الباحثون  عليه  أطلق  ما  على  تأثيراتها  ورصد   ،

  املشاهدة عبر "الشاشة الثانية". 
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  أهمية الدراسة: 
ممارسات  - كانت  أن  بعد  املشاهدة،  أمناط  يف  كبيًرا  تطورًا  األخيرة  السنوات  شهدت 
ملشاهدة التعاونية تتسم لعقود طويلة بالبساطة عبر التعرض للتليفزيون يف مكان واحد ا

لكن   والنوادي،  كاملقاهي  العامة  املشاهدة  أماكن  أو  باملنازل  سواء  مشتركة،  مساحة  ويف 
للتعرض   مختلفة  أمناطا  الذكية  الهواتف  وتطور  االجتماعي  التواصل  مواقع  فرضت 

وظهو التليفزيونية،  الفيديوهات  للقنوات  نشر  عبر  املشتركة  االفتراضية  املشاهدة  ر 
وانعكست على احلضور   االجتماعي،  التواصل  املباشر على مواقع  والبث احلي  القصيرة 
االجتماعي للمشاهدين من خالل تبادل الرسائل النصية أو الدردشة املرئية احلية أثناء  

  التواصل االجتماعي.املشاهدة، ومشاركة جتاربهم بالنشر أو التغريد مبواقع  
على    - املرئي  محتواها  وعرض  بـتصميم  اإلماراتية  الفضائية  للقنوات  املتزايد  االهتمام 

استراتيجيات  واتباع  االجتماعي،  التواصل  مبواقع  حساباتها  وتفعيل  الرقمية  املنصات 
لزيادة   أمناطها  مبختلف  الرقمية  املنصات  واستغالل  املحتوى  لصناعة  معدالت مبتكرة 

  املشاهدة، وتعزيز التفاعل واملناقشات مع املشاهدين. 
االجتماعي   - باحلضور  وعالقته  االجتماعي  التليفزيون  ملفهوم  احلالية  الدراسة  تتطرق 

الكبير  البحثي  باالهتمام  حظيت  حيث  ونظرًيا،  معرفًيا  وتأصيله  مستجدة  كظاهرة 
البحثي   باالهتمام  حتظ  لم  لكنها  الغربية،  الساحة بالدراسات  نطاق  على  أو  عربًيا 

اإلمارات   بدولة  الباحث- اإلعالمية  اطالع  حدود  االجتماعي   -يف  بالتليفزيون  واملتصلة 
وتصاعد  الرقمية،  الوسائط  تطور  نتيجة  املشاهدة  خالل  متعددة  لشاشات  والتعرض 
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، بعد أن أصبحت الشاشة الثانية مبثابة   االعتماد على 

للبث   التعرض  أثناء  آخر  جهاز  أو  ذكي  هاتف  طريق  عن  للتفاعل  الشائعة  املمارسة 
  التليفزيوني يف نفس الوقت، من خالل املشاهدة املشتركة االفتراضية مع اآلخرين. 

اإلماراتية    - التليفزيونية  بالقنوات  القرار  لصانعي  مهمة  إضافة  الدراسة  هذه  تشكل 
الرقمي على شبكات التواصل االجتماعي والترويج له،  لتقييم أدائها يف صناعة املحتوى  

على  ورصد   ينعكس  مبا  معه،  وتفاعلهم  التليفزيوني  للبث  املستهلكني  مشاهدة  أمناط 
املشاهدة  على  واحلفاظ  التجارية  اإلعالنات  وعرض  املحتوى  إنتاج  يف  استراتيجيتها 

  الدورية ملضامينها وزيادتها باستمرار. 
ا  - التحتية  البنية  تنعكس قوة  والتي  الذكية،  والهواتف  االتصاالت  مجال  يف  إلماراتية 

بالتبعية على تعدد أمناط املشاهدة عبر مختلف الوسائط املتعددة، يف ضوء إشادة مؤشر 
 ) لعام  املتحدة اإلمنائي  لبرنامج األمم  العاملي  املتميز من  2020املعرفة  ) بأداء اإلمارات 
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التحتية املعرفية، حيث حت البنية  املرتبة اخلامسة عشر عاملًيا يف مؤشر املعرفة  حيث  تل 
%، وحتتل  100العاملي، كما يتمتع سكان اإلمارات بتغطية شبكات الهاتف املحمول بنسبة  

يف التنافسية يف قطاعي اإلنترنت والهاتف واشتراكات الهاتف املحمول لكل   املرتبة األولى 
  ) 6(%.99.4املرتبة الرابعة عاملًيا بقيمة مقيم، وبلغ استخدام األفراد لإلنترنت  100

واالتصاالت    - املعلومات  تكنولوجيا  لتنمية  الدولي لالتصاالت  كما يوضح مؤشر االحتاد 
لتكنولوجيا    2020لعام   النفاذ  مؤشر  وإقليمًيا يف  عربًيا  األولى  باملرتبة  اإلمارات  وجود 

مؤ يف  عاملًيا  السابعة  واملرتبة  واالتصاالت،  لالتصاالتاملعلومات  التحتية  البنية   )، 7(شر 
عام   من  الفترة  عام    2014وخالل  التي 2018إلى  اإلماراتية  األسر  نسبة  انخفضت   ،

بنسبة   راديو  أجهزة  (11.8لديها  من  مئوية  نقطة  وباملثل  ٪18.2إلى   %30.0٪   ،(
تليفزيون بنسبة   التي لديها أجهزة   ٪ 32.0نقطة مئوية من    62.3ارتفعت نسبة األسر 

نقطة مئوية    7.5ديها جهاز كمبيوتر بنسبة  ل  التي  األسر  نسبة  زادت  كما  ،٪94.3  إلى
%، وظلت نسبة األسر املعيشية يف اإلمارات العربية املتحدة التي لديها  95.4لتصل إلى  

  ) 8(.٪100هواتف ذكية مستقرة عند حوالي 
الثانية اآلن لتحفيز    - بُعد،  غالًبا ما ُتستخدم تطبيقات الشاشة  التفاعل االجتماعي عن 

احلالية كورونا  فيروس  انتشار  أزمة  خالل  التعرض    ،خاصة  أمناط  من  غيرت  والتي 
ما   وهو  سواء،  على حد  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  التقليدي  يف يللتليفزيون  ساعد 

التليفزيون االجتماعي، حيث أدى ظهور   لتفسير ظاهرة  استخالص منوذج نظري مقترح 
الش على  مفهوم  التركيز  من  االجتماعي  التليفزيون  أبحاث  جهود  تغيير  إلى  الثانية  اشة 

شاشة واحدة وتطبيقات مخصصة، إلى االعتماد على الشاشات املتعددة التي ترتكز على  
  تكامل البث التليفزيوني ووسائل التواصل االجتماعي. 

  أهداف الدراسة:  
التليفزيون ظاهرة  رصد  يف  رئيس  بشكل  الدراسة  وآليات  تهدف  مواقع    االجتماعي،  دمج 

التليفزيوني؛ ليـصبح املحتوى متاًحا يف كل مكان، وتأثيرها   التواصل االجتماعي يف البث 
بإدراكهم حلضورهم  الشباب بدولة اإلمارات وعالقتها  التعرض لدى عينة من  على أمناط 

امل أثناء  االجتماعية  الوسائط  استخدام  يف  اجلمهور  ينخرط  حيث  شاهدة  االجتماعي، 
  التليفزيونية التقليدية، وينبثق عن هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية التالية: 

املواطنني  - الشباب  من  عينة  لدى  االجتماعي  التليفزيون  مشاهدة  سلوك  استقصاء 
مع  املتزامنة  التليفزيونية  املشاهدة  أمناط  فهم  خالل  من  اإلمارات،  بدولة  واملقيمني 

  اصل االجتماعي ودوافعها. التعرض لتطبيقات التو
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القنوات  - مع  للتفاعل  االجتماعي  التواصل  لوسائل  الشباب  استخدام  كيفية  رصد 
  التليفزيونية وطبيعة املحتوى الذي يشاهدونه. 

استكشاف اآلثار املترتبة لظاهرة مستجدة للمشاهدة التليفزيونية، أطلق عليها الباحثون   -
توفره من مشاركة وحضور اجتماعي لتزايد االعتماد  "التليفزيون االجتماعي" بناء على ما  

على األجهزة املحمولة الرقمية مثل: الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر  
  املحمولة، وظهور وانتشار احلسابات التفاعلية لشبكات التواصل االجتماعي. 

اإلماراتية- التليفزيونية  القنوات  صفحات  من  عينة  محتوى  التواصل   حتليل  بوسائل 
الرقمية،   املنصات  مختلف  على  حسابات  إنشاء  استراتيجية  تبنت  أن  بعد  االجتماعي، 
التقليدية،   شاشاتها  على  تبثه  مما  مقاطع  وعرض  لبرامجها  املباشر  البث  على  ترتكز 

  مصحوبة بالوسوم واملنشورات والتغريدات، لتحقيق أكبر قدر من التفاعل االجتماعي.
ملحتوى الذي تبثه حسابات عينة من القنوات التليفزيونية اإلماراتية دراسة خصائص ا  -

على مواقع التواصل االجتماعي، وآلياتها املتبعة لتحسني جتربة املشاهدة وتفعيل مشاركة  
اجلمهور مبا تتضمنه من مؤشرات إحصائية دقيقة حول النقاشات املطروحة من اجلمهور  

  فاعل نحو ما تبثه من برامج وفقرات.جتاه املحتوى ومعدالت املشاهدة والت

دمج  - من  االستفادة  وكيفية  االجتماعي،  التليفزيون  عبر  للتفاعل  منوذج  استخالص 
صناعة املحتوى البرامجي مع تطبيقات القنوات التليفزيونية بوسائل التواصل االجتماعي 

ة التقليدية  ودراسة تفضيالت املشاهدين ودوافعهم للتفاعل مع املحتوى وسلوكيات املشاهد
  والرقمية. 

  الدراسات السابقة:  
يقسم الباحث التراث العلمي إلى محورين أساسيني يستعرضان أنشطة املشاهدة للشاشة 
على   املمارسة  هذه  تأثير  وكذلك  االجتماعي"،  "التليفزيون  عليه  أطلق  ما  أو  الثانية 

  احلضور االجتماعي للجمهور وفق ما يلي: 
  التعرض للتليفزيون االجتماعي وتأثيراته:املحور األول: دوافع 
دراسة   كشاشة Chang et al  )2020استكشفت  املحمول  الهاتف  استخدام  نتائج   (

أنها   على  والتفاعل،  واملشاركة  واإلثراء  التحكم  وهي  فئات،  أربع  مت حتديد  حيث  ثانية، 
دوافع   أن  النتائج  وكشفت  الثانية،  الشاشة  على  التليفزيون  مشاهدة  اجلمهور  سلوكيات 

الهاتف   استخدام  بهم، سلوكيات  املشاركة اخلاصة  بتجارب  يتأثر  ثانية  الستخدام شاشة 
املحمول، االهتمامات املشتركة واملشاركة االجتماعية، جتعلهم أكثر انخراًطا يف األنشطة  

  ) 9(اإللكترونية أثناء املشاهدة بدرجة أكبر من امليزات التفاعلية للبرامج التليفزيونية.
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الثانية باالعتماد على  Guo, M  )2020تقصت دراسة  اس ) سلوك مستخدمي الشاشة 
على   إلكتروني  واستبيان  املركزة،  النقاش  حددت    1052مجموعات  حيث  شخًصا، 

والتحكم،   املنفعة،  تشمل:  الثانية،  للشاشة  للتعرض  دوافع  خمسة  النقاش  مجموعات 
إ الدراسة  توصلت  كما  واالنتباه،  والتأثير،  الثانية  التفاعل،  الشاشة  نشاطات  أهم  أن  لى 

) بنسبة  اإللكتروني  البريد  قراءة رسائل  هو  للمستخدمني    يليها   ، )٪79.9األكثر شيوًعا 
ط  املرتب  غير  املحتوى  تصفح  ،)٪60.1(  بنسبة  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  زيارة

) بنسبة  التليفزيوني   بنسبة  بالبرامج  املرتبط  املحتوى  على  التعليق  ،)٪54.1باملحتوى 
43.8٪. )10 (  

دراسة   املباشر  Weimann  )2020بحثت  البث  أثناء  التليفزيون  مشاهدة  أمناط   (
لألحداث الكبرى، عبر إدخال "الشاشات الثانية" التي تصاحب املشاهدة، حيث استخدم  
البث  أثناء  اإلسرائيليني  املشاهدين  بني  آب  واتس  وتطبيق  الذكية  الهواتف  اجلمهور 

العالم   لكأس  املشا2018التليفزيوني  أن  النتائج  وُتظهر  بث  ،  مشاهدة  يفضلون  هدين 
تتم   ال  املشتركة  املشاهدة  أن  من  الرغم  على  أصدقائهم،  مبشاركة  القدم  كرة  مباريات 
تفاعل  بني  عالقة  وجود  عن  النتائج  تكشف  كما  لآلخرين،  مادي  حضور  يف  بالضرورة 

  ) 11(املشاهد مع اللعبة على الواتس آب واالستمتاع مبشاهدة البث.
) إلى تعميق الفهم بكيفية تأثير الشاشات املتعددة Segijn,et al  )2020هدفت دراسة  

للنشاط   املتصورة  الصلة  زادت  كلما  أنه  النتائج  وأظهرت  وإقناعهم،  ذاكرة اجلمهور  على 
التأثير متغيرات االهتمام  متعدد الشاشات، كانت الرسالة أكثر إقناًعا، وقد توسط هذا 

برنامج واالهتمام مبتابعة الفواصل اإلعالنية،  الالحق باملحتوى التليفزيوني واملشاركة يف ال
املستجيبني  بقاء  احتمالية  زادت من  املتعددة  للشاشات  التعرض  أن  الدراسة  كما وجدت 

  ) 12(على اطالع ومتابعة للمحتوى حتى بعد انتهاء العرض.
دراسة   لقضاء Merceron  )2020تكشف  االجتماعي  للتليفزيون  التعرض  دوافع  أن   (

و الفراغ  التليفزيون  وقت  استخدام  على  إيجابي  بشكل  تؤثر  الشخصي،  االبتكار 
مشاهدة  أثناء  استخداًما  األكثر  الرقمية  املنصات  أن  النتائج  وأظهرت  االجتماعي، 

) بنسبة  إنستجرام  موقع  ( 66.6التليفزيون  بنسبة  شات  وسناب   ،( وفيسبوك  %65   (  %
  ) 13( ) .٪47(% )، و "يوتيوب" بنسبة 52% )، وتويتر بنسبة (54بنسبة (

دراسة   انخفضت  Nee   )2020كشفت  التقليدية  التليفزيونية  البرامج  مشاهدة  أن   (
بدرجة كبيرة، خاصة بني الفئات األصغر سًنا، الذين حتولوا إلى الهواتف الذكية ووسائل  
التواصل االجتماعي وخدمات البث الرقمي، كما أن املشاهدة عبر الشاشة الثانية ال يلزم  
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يف   تتم  االجتماعية أن  االحتياجات  لتلبية  التليفزيونية  املشاهدة  مع  متزامن  وقت 
  ) 14( للمشاهدين.

) على تأثير الشاشة الثانية جنًبا إلى جنب مع مشاهدة Liu,et al   )2020ركزت دراسة  
السياسي،  الوسط  الثاني وتأثيرها يف  املعقدة للفحص  السياسي، لفهم اآللية  التليفزيون 

مج احلمالت السياسية املتلفزة، واستخلصت الدراسة التأثيرات غير  من خالل أخبار وبرا
املعرفة   وهي  األفراد،  إدراك  على  الثاني  التعرض  نشاط  أنواع  من  نوع  لكل  املباشرة 
واملشاركة السياسية، من خالل العوامل الداخلية (الكفاءة السياسية) واخلارجية (املناقشة  

  ) 15(السياسية) .
دراسة   بناًء على احلجم  Waddell,et al   )2020تقترح  إشارات اجلمهور  ) تصنيف 

والرأي والهوية، ثم اختبار تأثيرات كل من هذه اإلشارات من خالل عدة مقاييس (العدد 
مقابل  السلبية  مقابل  اإليجابية  (التعليقات  املنخفض)،  العدد  مقابل  للمشاهدين  الكبير 

أن   الدراسة  أشارت  التعليق)،  يف  التحكم  املحتوى  عدم  على  والتعليقات  املشاهدة  نسب 
  ) 16(تؤثر يف إدراك املبحوثني حلجم اجلمهور واستنتاج الرأي اجلماعي.

) لدور تقنيات الفيديو احلديثة مثل أجهزة التليفزيون  Tefertiller )2019نبهت دراسة  
ر الذكية وتطبيقات البث عبر اإلنترنت يف إحداث تغييرات جذرية يف استهالك اجلماهي

ترتبط   احلديثة  التليفزيون  ملشاهدة  عوامل حتفيزية  الدراسة خمسة  وحددت  للمحتوى، 
من   والهروب  واالسترخاء،  الترفيه  إلى  احلاجة  وأبرزها  الطقوسية،  املشاهدة  بنمط 
سّهلته   الذي  نشاط اجلمهور  وارتبط  املعلومات،  البحث عن  الوحدة،  وتخفيف  املشكالت 

وا بالرضا  التكنولوجية  التفاعل  املزايا  وحتقيق  التليفزيوني  الوسيط  مع  لتقارب 
  ) 17(االجتماعي.

) أدلة واضحة على وجود فجوات رقمية كبيرة  Barnidge et al  )2019وجدت دراسة  
تبني   يف  ثغرات  ووجدت  املعلومات،  لتكنولوجيا  الوصول  حيث  من  سواء  كولومبيا،  يف 

الش أخبار  مناقشة  عند  الثانية  للشاشة  اجلمهور  اختالف سلوكيات  نتيجة  العامة،  ئون 
  ) 18(املستوى االقتصادي واالجتماعي للمبحوثني.

الثانية يف ممارسات االتصال  Huber,et al  )2019ركزت دراسة   ) على دور الشاشة 
املزدوج   التعرض  أن  إلى  النتائج  تشير  العامة،  الشؤون  محتوى  مع  التعامل  عن  الناجتة 

املال  رأس  بناء  متعددة يسهم يف  االجتماعي،   لشاشات  التواصل  على وسائل  االجتماعي 
وتتوسط هذه العالقة جزئًيا املناقشات السياسية عبر اإلنترنت، ومؤشرات حرية التعبير 

  ) 19(داخل كل دولة.
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دراسة   أثناء  Ran,et al   )2019اختبرت  السياسية  املعرفة  يف  الثانية  الشاشة  دور   (
، حيث أظهرت النتائج أن تعرض 2016ية  استهالك أخبار االنتخابات الرئاسية األمريك

اجلمهور للشاشة الثانية أثناء استهالك أخبار االنتخابات يرتبط سلًبا باملعرفة السياسية  
الواقعية، يف حني وجدت عالقة ارتباط إيجابية بني تأثير التعرض للشاشة الثانية وزيادة  

  ) 20(املعرفة السياسية للجمهور. 
يف دوافع النشر املباشر على مواقع التواصل االجتماعي   )Ji, Q   )2019بحثت دراسة  

للمشاهدة عبر الشاشة الثانية، كسلوك إعالمي أساسي للتليفزيون االجتماعي من خالل  
دراسة   وتطبيق  املركزة  النقاش  مجموعات  بإجراء  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية 

االتصال  الثانية  للشاشة  املشاهدة  دوافع  كانت  حيث  والتنفيس،    ميدانية،  االجتماعي، 
واملشاركة، وتوسيع نطاق االستمتاع، كما لم توجد فروق بني اجلنسني يف دوافعهم املحددة  

  ) 21(للنشر املباشر عبر منصات محددة مثل تويتر وخدمات الرسائل الفورية. 
) على أن تأثير تعليقات العامة بتليفزيون الواقع Feltwell et al  )2019وركزت دراسة  

أن تطغى عليها ردود الفعل السلبية على مواقع التواصل االجتماعي، والتي غالًبا ما   ميكن
العالمات  ووضع  املشترك  التصويت  استخدام  ومنها  الثقافية،  النمطية  القوالب  تعزز 
البرامج  دوافع  النقدي حول  وتعزيز اخلطاب  املشتركة،  املشاهدة  لتشجيع  النصية احلية 

  ) 22( شاهدين يف التفكير يف افتراضاتهم ووجهات نظرهم.التليفزيونية، وإشراك امل
تأثيرات التعرض للشاشة الثانية على    ) )Schaap  2018بحثت الدراسة التجريبية لــ  

مشارًكا برنامًجا إخبارًيا، تظهر النتائج أن الشاشة   121معاجلة املعلومات، حيث شاهد  
الثانية تؤثر سلًبا على التعرف على احلقائق وإعجاب اجلمهور بالبرنامج، بغض النظر عن  

شة الثانية مقارنة  وضع العرض، يف حني أن استدعاء املعلومات كان أقل يف ظروف الشا
  ) 23( بحالة الشاشة الفردية.

دراسة   وسائل  Phonthanukitithaworn, et al  )2017فحصت  استخدام   (
عبر   مباشرة،  الهواء  على  الرياضي  للبث  اجلمهور  مشاهدة  خالل  االجتماعي  التواصل 
للصداقة   املباشر  وغير  املباشر  التأثير  النتائج  أوضحت  الثانية،  الشاشة  ظاهرة 
االجتماعية، واملعايير الذاتية، وعاطفة املعجبني على رضا املشاهدين ونواياهم السلوكية،  

شراء   حيث احتمالية  بزيادة  ثانية  كشاشة  فيسبوك  ملستهلكى  السلوكية  النية  ارتبطت 
  ) 24(منتجات الفريق وتقدمي التوصيات لآلخرين.

) العالقة بني املشاهدة االجتماعية والتطور املعريف  Lee,et al   )2017واختبرت دراسة  
عي، واملحادثات الشاملة)  للمحتوى التليفزيوني، مع التركيز على تأثير (رأس املال االجتما
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املتعددة،   املشاهدة  بني  إيجابية  عالقة  وجود  النتائج  وتوضح  الدراما،  مشاهدي  مع 
والتفاعل مع اآلخرين الذين لديهم آراء معارضة كما توسطت املحادثات الشاملة بالعالقة  

  ) 25(بني املشاهدة االجتماعية والتوضيح املعريف.
دراسة   لفهم  Shim, et al  )2017اعتمدت  واإلشباعات  االستخدامات  نظرية  على   (

لـ   التليفزيونية عبر شاشتني، باالستناد على استطالع إلكتروني  العروض  دوافع مشاهدة 
من مشاهدي املسلسالت التليفزيونية الذين استخدموا وسائل التواصل االجتماعي   442

عب لـلمشاهدة  أساسية  دوافع  ثالثة  حتديد  مت  اآلخرين،  مع  الثانية،  للتفاعل  الشاشة  ر 
  ) 26(املشاركة االجتماعية ومتضية الوقت، التفاعل.

أثناء االنتخابات  Hayat et al   )2017ركزت دراسة   الثانية  الشاشة  ) على محادثات 
لعام   األمريكية  موقع  2016التمهيدية  إشارات  بتحليل   ،Twitter   برامج ثالثة  ألهم 

الت تعرض  الشبكة  أن  الدراسة  وجدت  من إخبارية،  القليل  مع  األيديولوجي  قارب 
التفاعالت عبر املعسكرات املتضادة، ووجود غرف رجع صدى تفاعلية يف عالم الشاشة 

  ) 27(الثانية، خاصة بني متابعي موقع تويتر باملقارنة مع أجهزة التليفزيون التقليدية.
دراسة   من  Lin, J.S.et al  )2016استطلعت  مكونة  عينة  على  بالتطبيق  من    300) 

التليفزيون   يف  املشاهدين  مشاركة  كيفية  يف  للتحقيق  األمريكي؛  التليفزيون  مشاهدي 
أنشطة   يف  ينخرطون  الذين  املشاهدين  عدد  زاد  كلما  أنه  النتائج  تكتشف  االجتماعي، 

بالنظر املفضلة،  برامجهم  واستثمارهم يف  زاد رضاهم  كمية   التليفزيون االجتماعي،  إلى 
 ) 28(اخليارات املتاحة باملشاركة بالرأي واإلعجاب.

  -املحور الثاني: دراسات اختبرت العالقة بني املشاهدة التليفزيونية واحلضور االجتماعي: 
دراسة   االجتماعي Kim, et al  )2020ربطت  التليفزيون  مشاهدة  دوافع  بني   (

إلكترو استطالع  على  باالعتماد  االجتماعي  األمريكية؛  واحلضور  اجلامعات  لطالب  ني 
ملشاهدة  والتواصل  الترفيه  دوافع  أن  إلى  النتائج  تشير  السلة،  لكرة  لبطولة  ملشاهدتهم 
العامة منها يف املنصات اخلاصة، وكان  التليفزيون االجتماعي، جاءت أقوى يف املنصات 

  ) 29(تماعي.احلضور االجتماعي له تأثير كمتغير وسيط على االستمتاع بالتليفزيون االج
دراسة   دورة  Brown et al )2020اختبرت  خالل  االجتماعي  التليفزيون  استخدام   (
شخًصا من ست دول(كندا والصني وأملانيا   2296بالتطبيق على  2018األلعاب األوملبية  

التليفزيون  استخدام  زيادة  أن  النتائج  توضح  املتحدة)،  والواليات  والسويد  واليابان 
انعكس على هوية  االجتماعي تتنبأ با حلضور االجتماعي ورأس املال االجتماعي، والذي 

  ) 30( الفرد لتشجيع فريقه خالل الدورة األوملبية الشتوية.
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التليفزيون االجتماعي غيرت طريقة  et al  Kim  )2020توصلت دراسة   ) أن مشاهدة 
مشاهدة  أثناء  افتراضيني  مشاهدين  مع  التفاعل  نتيجة  التليفزيوني  للمحتوى  التعرض 
االستمتاع   أن  إلى  النتائج  تشير  جسدًيا،  مشتركة  مساحة  يف  اآلخرين  مع  التليفزيون 

الت ليفزيون االجتماعي،  باملشاهدة اجلسدية تنبأ بدافع احلصول على املعلومات ملشاهدة 
االجتماعية  التليفزيونية  املشاركة  تكرار  بني  وسيط  مبثابة  االجتماعي  احلضور  وكان 

  ) 31(واالستمتاع بالتليفزيون االجتماعي.
دراسة   على  Guo,et al   )2020تبحث  املحلية  التليفزيون  قنوات  منشورات  آثار  يف   (

م حتليل  خالل  من  األخبار،  مشاركة  على  فيسبوك  على    4151حتوى  موقع  منشورًا 
األخبار  منشور  ميزات  تأثير  ظهر  حيث  محلية،  تليفزيون  ملحطة  الفيسبوك  صفحة 
والتعليقات  الفعل  ردود  إليها من خالل  املشار  األخبار  أبعاد ملشاركة  ثالثة  على  املختلفة 
واملشاركات، مبا ساعد يف تعميق احلضور االجتماعي على صفحات القنوات التليفزيونية  

  ) 32(سني محتوى األخبار على فيسبوك، وتعزيز مشاركة املستخدم.وحت
دراسة   على  Kahlow et al  )2020واختبرت  شات  سناب  موقع  استخدام  تأثير   (

التقارب يف العالقات الشخصية بني أفراد األسرة واألصدقاء يف ضوء نظريتي احلضور  
العالقا يف  التقارب  الستكشاف  الوسائط  وتعددية  أفراد  االجتماعي،  بني  الشخصية  ت 

األسرة، حيث يزيد استخدام سناب شات من احلضور االجتماعي والتقارب يف العالقات  
  ) 33(والصداقات الرومانسية مبا ينعكس على زيادة التواصل االجتماعي.

دراسة   التليفزيون  Song,et al  )2019اختبرت  ملشاهدة  االجتماعية  اجلوانب  دور   (
الستمتاع، وجاء التشابه املدرك ملشاهدي التليفزيون االجتماعي االجتماعي على الشعور با

الشعور   على  إيجابي  بشكل  يؤثر  االفتراضيني  املشاركني  للمشاهدين  النوع)  نفس  (من 
املشاهدين  أن  يرون  حني  األفراد  أن  كما  باملتعة،  واإلحساس  االجتماعي  باحلضور 

مبشاهد االستمتاع  إلى  مييلون  يشبهونهم،  بدرجة  االفتراضيني  االجتماعي  التليفزيون  ة 
املشتركني   املشاهدين  جتاه  به  يشعرون  الذي  االجتماعي  احلضور  نتيجة  أكبر 

  ) 34(االفتراضيني.
) دور وسائل التواصل االجتماعي يف تسهيل التواصل مع Kim  )2019اختبرت دراسة  

بالوحدة لدى   الشعور  املشاهير من خالل فروض نظرية احلضور االجتماعي، حيث كان 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  املتكررة  بالزيارات  إيجابًيا  ارتباًطا  يرتبط  املشاهير  متابعي 

اعي متغيرا وسيًطا مهًما ميكنه تكثيف للمشاهير املفضلني لديهم، وكان احلضور االجتم
  ) 35(تصورات العالقة بني األفراد واملشاهير.
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باالستمتاع  Kim et al  )2018الحظ   إيجابي  بشكل  ترتبط  الفردية،  أن اخلصائص   (
االجتماعي  باحلضور  الشعور  إلى  املنفتحون  األفراد  االجتماعي، حيث مييل  بالتليفزيون 
احلضور   وكان  للغاية،  داعمة  فعل  ردود  ويتلقون  أكبر  بقوة  االفتراضيني  للمشاهدين 

  ) 36(ود الفعل وجتارب األلعاب اإللكترونية.االجتماعي متغيًرا رئيًسا يتوسط العالقة بني رد
) إلى أن املشاركة عبر شاشات متعددة وفرت فرصة  et al  Lin   )2016وتشير دراسة  

جيدة للمذيعني إلشراك املشاهدين يف أنشطة التليفزيون االجتماعي، والتي بدورها ميكن  
مع  الترابط  عالقات  وتطوير  املشاهدة  اتساق  على  احلفاظ  يف  تساعد  املشاهدين    أن 

  ) 37( واحلصول على رجع صدى فوري.
احلضور االجتماعي لتوجيه    ) على نظريةWitkemper et al   )2016اعتمدت دراسة  

عملية   دور  النتائج  وأبرزت  الرياضة،  صناعة  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 
"بحميم تأثر  والذي  االجتماعي  للحضور  اجلمهور  تصنيف  يف  محوري  كعنصر  ية الفهم 

يتمتع به شركاء االتصال مع بعضهم   الذي  التأثير االجتماعي  الوسيط" و"صعود  وفورية 
  ) 38(البعض".
(وظيفية  Biocca  )2015اقترح   االجتماعية  التليفزيونية  للمشاركة  مستويات  ثالث   (

زيادة   أن  النتائج  أظهرت  حيث  الرياضية،  األحداث  مشاهدي  بني  ومجتمعية)  وعاطفية 
الناجت   الوظيفية واملجتمعية تساعد يف حتفيز احلضور االجتماعي التفاعل  عن املشاركة 

للقناة   بالوالء  مرتبطة  املجتمعية  املشاركة  أن  النتائج  وأظهرت  اآلخرين،  مع  والتواجد 
التليفزيونية واالرتباط بها، كما أدت املشاركة العاطفية إلى زيادة الشعور بالوالء من خالل  

  ) 39(ة.زيادة االلتزام جتاه القنا
دراسة   التواصل Guo,et al  )2015اختبرت  وسائل  الستخدام  اجلمهور  دوافع   (

االجتماعي للتفاعل مع املحتوى التليفزيوني من خالل بناء املشاركة االجتماعية، مت اقتراح  
بالبرنامج   املتعلقة  التصورات  هي  االجتماعية  املشاركة  بتجربة  للتنبؤ  عوامل  ثالثة 

  ) 40(وسائل التواصل االجتماعي، وسمات اجلمهور. التليفزيوني، وخصائص
) فحص العوامل التي تؤثر على احلضور االجتماعي Ogara  )2014واستهدف دراسة   

احلضور   نظريتي  اختبار  خالل  من  الفورية  الرسائل  طريق  عن  املستخدم  ورضا 
اال والتأثير  املستخدم  جتربة  أن  إلى  النتائج  وتشير  الوسيلة،  وثراء  جتماعي االجتماعي 

تقنية   نحو  املستخدم  ورضا  االجتماعي  للوجود  مهمة  عوامل  هي  املتصور،  والثراء 
  ) 41( الرسائل.
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دراسة   االتصال  Shin  )2013وتوضح  دمج  االجتماعي  التليفزيون  ألنظمة  أنه ميكن   (
التوصيات  أو  والسياق  االجتماعي  باحلضور  والوعي  النصية،  والدردشة  الصوتي 
على   مباشرة  إما  التليفزيون  محتوى  مع  الفيديو  مؤمترات  أو  التقييمات  أو  التليفزيونية 

  ) 42( الشاشة أو باستخدام األجهزة املساعدة.

  ح التراث العلمي: التعليق على مس
يتضح من مراجعة نتائج الدراسات السابقة تصاعد االهتمام البحثي بالتعرض لشاشات 
متعددة أو مصطلح التليفزيون االجتماعي خالل اخلمس سنوات األخيرة، وتركز معظمها 
توجت   كما  الظاهرة،  العربية برصد  املكتبة  اهتمام  األمريكية، وضعف  املتحدة  بالواليات 

هتمام البحثي خالل العامني األخيرين مع تطور الهواتف الذكية، وتصاعد اهتمام ذروة اال
التواصل  مواقع  عبر  والبث  الرقمية  املشاهدة  جتارب  بتحسني  التليفزيونية  القنوات 

  االجتماعي.
ظاهرة   بها  الباحثون  اختبر  التي  املضامني  لتنوع  السابقة  الدراسات  مراجعة  أشارت 

املحتوى الدرامي أو الرياضي أو األحداث السياسية واملسابقات   املتعددة سواء  اتالشاش
املصاحبة   للتطبيقات  اجلمهور  تقييمات  على  الدراسات  وتركيز  الواقع،  وتليفزيون 
للمشاهدة واإلمكانيات التفاعلية التي تتيحها الشاشة الثانية، ومواقع التواصل االجتماعي  

والسيطرة   التحكم  واملشاركة،  "املشاهدة  املستخدمني يف  فهم  وحتسني  تفاعالتهم،  على 
للمحتوى التليفزيوني وزيادة والئهم للقنوات التليفزيونية، يف حني حذرت دراسات أخرى  
من أن زيادة التفاعل عبر شاشات متعددة له تأثير سلبي على املستخدمني، ومدى فهمهم  

  للبرنامج واهتمامهم البصري ومستوى تركيزهم باملحتوى. 
عة التراث العلمي السابق إلى وجود اهتمام بحثي واسع، بظاهرة االستخدام وتشير مراج

اختبرت   كما  اللوحية،  األجهزة  أو  الذكية  الهواتف  بواسطة  املتعددة،  للشاشات  املتزامن 
تركزت   ولكنها  متنوعة،  أدوات بحثية  االجتماعي من خالل  التليفزيون  الدراسات ظاهرة 

ن، واملقابلة الشخصية، مبا انعكس على اقتصار رصد  يف غالبيتها العظمى على االستبيا
وأمناطها   الظاهرة  ألسباب  والنوعية  الكيفية  لألبعاد  التطرق  وضعف  كمًيا،  الظاهرة 

  وتأثيراتها املختلفة. 
فى ينخرط  اجلمهور  أن  الدراسات  نتائج  التليفزيون    تشير  عبر  املشاهدة  سلوكيات 

ويحدث التعرض للشاشات متعددة ذات   ، )Voorveld,2018االجتماعي بشكل يومي  (  
 ) متداخلة  أو  متشابهة  أهداف  ذات  شاشتني  بني  مهمتني  وجود  عند  ، Wangالصلة 

)، وكان أبرز منوذج للشاشات املتعددة ذات الصلة عندما يغرد مستخدمو شبكات 2015
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؛ Angell et al.  ،2016االجتماعي عن برنامج تليفزيوني خالل عملية البث (التواصل  
Cameron & Geidner  ،2015  ؛2018؛Guo  كما ركزت أبحاث أخرى على تأثير ،(

اجلمع بني الشاشات أثناء التعرض للرسائل اإلعالمية، منها أن األشخاص الذين يقومون 
عندم أقل  بدرجة  املحتوى  يتذكرون  متعددة  صلة  مبهام  ذات  غير  مهام  يف  يشاركون  ا 

) التجارية  اإلعالنات  من  الهروب  وكذلك  الصلة،  ذات  باملهام  ، Jeong  ،2016مقارنة 
Segijn ،2019 وتعزيز العالمة التجارية للقناة ،(Angell et al).2016. (  

التليفزيون   بني  إيجابية  عالقة  وجود  إلى  تشير  التي  املتعددة  األدلة  من  الرغم  وعلى 
بني  االجت العالقة  أن  إال  ميدانًيا وجتريبًيا،  ودراستها  االجتماعي  وزيادة احلضور  ماعي، 

العربية،   باملنطقة  العلمي  التراث  نطاق  على  كاٍف  بشكٍل  تناولها  يتم  لم  املتغيرات  هذه 
واحلضور   االجتماعي  التليفزيون  استخدام  استكشاف  الدراسة يف  هذه  تساعد  وبالتالي 

لشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة باعتبارها متثل منوذًجا االجتماعي الالحق بني ا
متنوعة   أرضها  على  املقيمة  اجلاليات  مئات  بني  املتوازن  واملعريف  الثقايف  التعايش  يف 

جنسية وفدوا إلى الدولة للعمل والعيش أو التعليم    200الثقافات، حيث تضم أكثر من  
  ) 43( والسياحة.

    Social presence theoryاإلطار النظري للدراسة "نظرية احلضور االجتماعي"  
االجتماعي النفس  علماء  قدمها  التي  االجتماعي  احلضور  نظرية  فكرة   Johnتقوم 

Short, Ederyn Williams, and Bruce Christie  )1976 التفاعل أن  على   (
يرت بينهم  فيما  تواصلهم  أثناء  األفراد  بني  باحلضور  االجتماعي  كبيرة  بدرجة  بط 

االجتماعي لهؤالء األفراد الذي يعتمد بدوره على التواصل املباشر مع اآلخرين وتفاعلهم  
 ) 44(اجلسدي مع بعضهم البعض.

) احلضور االجتماعي بأنه "الشعور بأن الفاعلني اآلخرين  Biocca et al )2003 ُيعرف
بينهم، والتواصل  التفاعل  يف  جماعي  بشكل  التي    يتشاركون  الظاهرية  احلالة  شرح  أي 

غير   لكنهم  اآلخرين،  مع  االفتراضي  بالتواجد  احلديثة  التقنيات  مستخدمو  فيها  يشعر 
  ) 45(موجودين فعلًيا بنفس املكان.

وتطورت نظرية احلضور االجتماعي مع منو وتيرة االبتكارات التكنولوجية لتشمل مفهوم  
نى فكرة الوجود االجتماعي كشعور األفراد  أبعد من الوجود اجلسدي والتفاعل معهم لتتب

وكأنهم مع اآلخرين عندما يتم التفاعل من خالل وسيط تكنولوجي، عبر املشاركة املعرفية  
  ) 46(والعاطفية مع اآلخرين.
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الشعور   أي  التفاعل"  يف  اآلخر  الشخص  بروز  "درجة  االجتماعي  باحلضور  ويقصد 
فاعلة األخرى، مبعنى آخر إنه شعور كما لو أن بالتواجد واالرتباط باجلهات االجتماعية ال

شخًصا ما كان حاضًرا اجتماعًيا رغم أنه ليس متواجًدا جسدًيا، وهو ما جتسد يف تصور  
والتفاعل مع بعضهم   التعايش  اجتماعية، حيث ميكن لألفراد  االفتراضي كوسيلة  الواقع 

 ) 47(البعض والوصول إلى أفكارهم وعواطفهم.
) احلضور االجتماعي على أنه مفهوم مرن متعدد األبعاد  Kang, et al  )2014وفسر  

خالل   من  املستخدمني،  بني  والدفء  لأللفة  نقلها  جودة  ملدى  وفًقا  الوسائط  يصنف 
شخصية عالقات  تكوين  على  الفردية  ،  قدرتهم  والسمات  االتصال  سياق  أن  كما 

  ) 48(عي.للمتفاعلني ميكن أن تؤثر على تصورات اجلمهور للحضور االجتما
ويتكون احلضور االجتماعي من عمليات نفسية متعددة مثل التوجه االجتماعي، وحتديد 
الدوافع، والتفكير اجلماعي، وما يلهم الشعور بالتواجد مًعا، حتى من خلف الشاشة، ففي  

)، يبني احلضور االجتماعي على الثقة بني األفراد، وهو  Zhou  )2015دراسة أجراها  
األهمي بالغ  وتطور  أمر  انتشار  ومع  اإلنترنت،  عبر  البيئات  أو  الشخصية  لتفاعالتنا  ة 

بوعي   تقاس  االجتماعي  احلضور  درجة  أن  الباحثون  رأى  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
  ) 49(الشخص اآلخر للتفاعل االفتراضي من وراء الشاشة أو خلف الشاشة. 

الل من خالل  املباشر  االتصال  تأثير  قوة  على  النظرية  أو  وركزت  اللفظية  املستخدمة  غة 
اللفظية كاإلشارات واالنفعاالت والصوت، كما أن وسائل اإلعالم تختلف يف القدرة   غير 
القدرة   بسبب  جسدًيا،  موجودون  اآلخرين  األشخاص  بأن  النفسي  التصور  نقل  على 
(املسافة  املثال  واللفظية على سبيل  املرئية  اإلشارات  نقل  اإلعالم على  لوسائل  املختلفة 
أن نظرية   أيًضا  ُوجد  الصوت)،  ونغمات  الوجه،  وتعبيرات  واملواقف،  والنظرة،  اجلسدية، 
بالوجود   اإلحساس  زاد  كلما  أنه  أي  الرضاء،  على  قوًيا  مؤشًرا  تعد  االجتماعي  التواجد 
عند  املشاركون  يدركه  الذي  الرضاء  مستوى  زاد  الوسيلة،  تنقله  الذي  االجتماعي 

  ) 50(التواصل.
االجتماعي إطارًا نظرًيا مثالًيا لشرح االستخدام املتزايد للتعرض    ضور احلوتعد نظرية   

املزدوج لشاشات متعددة أثناء متابعة األحداث املهمة، مبا متكنه من شعور الوهم اإلدراكي  
دور   تفسير  للباحثني  النظرية  تتيح  حيث  املوضوع،  محور  يف  والتواجد  باحلضور 

شبكات وبخاصة  الوسيطة  بالترابط    التكنولوجيا  الشعور  على  االجتماعي  التواصل 
  )  51(االجتماعي باآلخرين على الرغم من عدم وجودهم جسدًيا مًعا.
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االجتماعي بالفورية واالستجابة أثناء مشاهدة التليفزيون، ويخلق    ضور ويتأثر مفهوم احل
كمتغيرات   صنفت  التي  األدلة  من  الكثير  هناك  أن  كما  الواقع،  حتاكي  مشاهدة  جتربة 
واإلحساس  الثقة  ومستوى  املدركة  الفائدة  منها  االجتماعي  احلضور  وسيطة يف حتقيق 
مع  النفسي  التواجد  جتربة  من  متعددة  لشاشات  املزدوج  التعرض  يسهل  حيث  باملتعة، 

  ) 52(اآلخرين والوهم اإلدراكي بعدم وجود وسيط يؤثر يف هذه العالقة.
املال   رأس  هو  استكشافها  مت  التي  االجتماعي  التليفزيون  استخدام  نتائج  إحدى 
فرًصا  املثال  سبيل  على  املتلفزة  الرياضية  والشبكات  القنوات  جتد  أن  االجتماعي، 
للمشاركة، مثل أن املشجعني يشبعون رغبتهم يف البحث عن املعلومات ومشاركة املشاعر  

اء األحداث، فمن منظور نظرية احلضور االجتماعي،  والتواصل مع املشجعني اآلخرين أثن
أن املشجعني   املحاكي  الشعور  التليفزيون االجتماعي  الرياضة على  يوفر تفاعل مشجعي 

  ) 53( اآلخرين متواجدون.
االجتماعي  Hwang et al  )2015حدد   احلضور  إلدراك  األساسية  األبعاد   (

واملشا النفسية  واملشاركة  املشترك،  التفاعل لتشمل:الوجود  تتضمن  التي  السلوكية  ركة 
شرط   هو  لآلخرين  املشترك  بالتواجد  الوعي  أن  كما  اآلخرين،  فعل  لردود  واالستجابة 

  ) 54(ضروري، ولكنه ليس شرًطا كافًيا للشعور باحلضور االجتماعي.

  اإلجراءات املنهجية للدراسة: 
  تساؤالت الدراسة امليدانية:   . 1
أثناء   - االجتماعي  التواصل  مواقع  لتطبيقات  اإلمارات  بدولة  الشباب  مشاهدة  دوافع  ما 

  املشاهدة التليفزيونية؟  
 ما األجهزة الرقمية التي يستخدمها الشباب بدولة اإلمارات أثناء املشاهدة التليفزيونية؟   -
متابعتها    ما نوعية مواقع التواصل االجتماعي التي يحرص الشباب يف دولة اإلمارات على -

 أثناء املشاهدة التليفزيونية؟  
عبر   - الثانية  للشاشة  التعرض  خالل  اجلمهور  له  يتعرض  الذي  املحتوى  طبيعة  ما 

 التليفزيون االجتماعي؟ 
 ما نتائج املشاهدة املتزامنة للتطبيقات الرقمية أثناء التعرض للمحتوى التليفزيوني؟   -
االجتماعي   - التليفزيون  مشاهدة  بني  العالقة  التعرض  ما  فقدان  من  اخلوف  وظاهرة 

 لشبكات التواصل االجتماعي؟
حلضورهم   - الشباب  بإدراك  وعالقتها  املتعددة  الشاشات  عبر  املشاهدة  تأثيرات  ما 

 االجتماعي؟  
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مواقع  2 على  اإلماراتية  التليفزيونية  القنوات  حلسابات  التحليلية  الدراسة  تساؤالت   .
 التواصل االجتماعي:

  حسابات القنوات التليفزيونية اإلماراتية على مواقع التواصل االجتماعي؟ما خصائص  -
كيف يتفاعل املتصفحون مع املحتوي املنشور للقنوات التليفزيونية اإلماراتية على مواقع -

  التواصل االجتماعي؟
التليفزيونية اإلماراتية على    - ما طبيعة املوضوعات املطروحة باملحتوى املنشور للقنوات 

  قع التواصل االجتماعي؟ موا
مواقع   - على  اإلماراتية  التليفزيونية  للشبكات  تفاعًال  األكثر  الفيديوهات  خصائص  ما 

  التواصل االجتماعي؟

  .نوع الدراسة: 3
تهتم  التي  االستكشافية  الوصفية  الدراسات  أو  البحوث  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 

كميا   معينة  ظاهرة  خصائص  وتقومي  وحتليل  بني  بتصوير  العالقات  واستكشاف  وكيفًيا 
املتغيرات املختلفة، بهدف احلصول على معلومات دقيقة عن الظاهرة من حيث خصائصها  
التليفزيون االجتماعي والتعرض   والعوامل املؤثرة فيها، للوصول إلى وصف محدد لظاهرة 

 لشاشات متعددة يف وقت متزامن.

  .منهج الدراسة: 4
كأحد أكثر املناهج شیوًعا بالدراسات اإلعالمیة خاصة يف  يستخدم الباحث منهج املسح   

النقاش   ومجموعات  املضمون  حتليل  أداتي  عبر  والوصفیة  االستكشافیة  البحوث 
االجتماعي Focus group discussionاملركزة التليفزيون  ظاهرة  الستكشاف  ؛ 

متق كيفي  بحثي  أسلوب  وهو  االجتماعي،  حلضورهم  الشباب  إدراك  على  دم، وتأثيرها 
يستخدم إلجراء مناقشة حرة وصريحة مع مجموعة من األفراد، وتتيح لكل مشارك حرية  
املقارنة   يف  يساعد  مبا  للنقاش،  املطروحة  القضية  إزاء  قيود  دون  آرائه  عن  التعبير 
ومعلومات  تفسيرات  على  للحصول  منظم  علمي  جهد  وتقدمي  املبحوثني،  لرؤى  املنهجية 

 . الستكشاف الظاهرة اإلعالمية
املعنيني،    نظر  وجهة  من  الظاهرة  استكشاف  إلى  البحث  هدف  الطريقة  وذلك  وبهذه 

لطبيعة الدراسة وخصوصيتها يف التعامل مع ظاهرة مستجدة، حيث أشارت نتائج مسح 
االجتماعي  التليفزيون  وظاهرة  الثانية  للشاشة  التعرض  بدراسات  املتعلق  العلمي  التراث 
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األس على  أساسي  بشكل  النوعية اعتمادها  الكيفية  الدراسات  ندرة  ووضح  الكمي،  لوب 
  آلراء اجلمهور بشأن املحتوى. 

الدراسة:  .  5 الشباب مجتمع  فئة  يف  املركزة  النقاش  ملجموعات  الدراسة  مجتمع  متثل 
املنصات   لتكنولوجيا  مواكبة  األكثر  باعتبارهم  واملقيمني  املواطنني  من  اإلمارات  بدولة 

واألمناط   التحليلية فشمل حسابات  الرقمية  الدراسة  مجتمع  أما  للمشاهدة.  املستحدثة 
  القنوات التليفزيونية اإلماراتية على مواقع التواصل االجتماعي.

متاحــة مكونــة مــن عينــة  مت تطبيــق أداة مجموعــات النقــاش املركــزة علــى.عينــة الدراســة: 6
ا مقسـمة بالتسـاوى بـني الـذكور واإلنــاث مـن فئـة الشـباب 40 بدولـة اإلمـارات مــن  مبحوثـً

ــى 18املــواطنني واملقيمــني مــن  ا 25إل ــً ــات  عام ــر مــيًال الســتخدام التقني ــارهم األكث باعتب
الرقمية اجلديدة، واملنتمني للجنسـيات التاليـة: (اإلمـارات، الـيمن، مصـر، العـراق، سـوريا، 

اجلبـل فلسطني، سلطنة عمان، البحرين، السودان، األردن، جزر القمر، أفغانستان، الهند،  
ويشترط يف اجلمهور متابعـة األسود، بنجالديش، باكستان، جامبيا، أوزبكستان، السنغال)، 

املحتــوى التليفزيــوني ســواء أكــان مــن خــالل الشاشــة التليفزيونيــة أو عبــر مواقــع التواصــل 
حيث تتيح مجموعات النقاش املركزة احلصـول علـى املعلومـات املتعمقـة حـول االجتماعي،  

يـــون االجتمـــاعي املترتبــة علـــى مشـــاهدة املحتــوى عبـــر املنصـــات الرقميـــة ظــاهرة التليفز
  والتليفزيون التقليدي بشكل متزامن.  

من   عينة  حسابات  مضمون  حتليل  على  اعتمدت  فقد  التحليلية  للدراسة  بالنسبة  أما 
اإلماراتية   التليفزيونية  ( القنوات  تليفزيون  وهي  دبي،  تليفزيون  ظبي،  أبو  تليفزيون 

شهر    )الشارقة خالل  ويوتيوب  إنستجرام،  تويتر،  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
  .2020ديسمبر

  .أدوات جمع البيانات:7
املركزة:   النقاش  مجموعات  أداة  جلمع  أوًال:  مهمة  طريقة  املركزة  النقاش  مجموعة  تعد 

التي جتمع أفراد مجتمع مًعا ملناقشة موضوع معني، من خالل األسئلة   النوعية  البيانات 
ومعتقداتهم   تصوراتهم  لفهم  املشاركني  مع  رسمية  غير  مناقشة  بهدف حتفيز  املفتوحة، 

إ يتم  ما  وعادة  املعلومات،  من  واحتياجاتهم  وأسئلتهم  النقاش ومخاوفهم  مجموعة  جراء 
  ) 55( مشارًكا كحد أقصى. 12و  8املركزة خالل ساعة واحدة، تشمل ما ال يقل عن 

مت إعداد دليل مجموعات النقاش املركزة، باالستناد  أ. منهجية مجموعات النقاش املركزة:  
إلى الهدف الرئيس للدراسة، مت إعداد قائمة باألسئلة كدليل لكل جلسة مناقشة ملجموعة  
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دليل مجموعة  ال إلى  تستند  مفتوحة  أسئلة  تركيز  كل مجموعة  املركزة مت تضمني  نقاش 
وفهم   اليومي  السياق  االجتماعية يف  الوسائط  استخدام  منظم، حول جتربة  شبه  تركيز 

  أمناط استخدام التليفزيون االجتماعي وتأثيراته املختلفة. 
شباب   10املجموعة من  مجموعات تتكون    4ومت تقسيم مجموعات النقاش املركزة على  

من املواطنني واملقيمني بدولة اإلمارات، لفترات طويلة    حدةمتثل الذكور واإلناث كل على  
اإلماراتأو   بدولة  للدراسة  والذين قدموا  الشباب على  الوافدين  إجابة  النقاش،  ، وسبق 

الثانية   والشاشة  االجتماعي  التليفزيون  لظاهرة  فهمهم  الستكشاف  قصير،  استبيان 
مرشد و يف  الواردة  بالعناصر  الباحث  والتزم  االجتماعي،  حضورهم  على  تأثيراتها 

الوقت بحيث   توزيع  الفرصة لكافة املشاركني، واحلرص على  النقاش، إلتاحة  مجموعات 
املجموعة،   يف  لآلخرين  املخصص  والوقت  الفرص  على  االعتداء  دون  للجميع  يسمح 

م كل  مع  املناقشة  إجراء  من  االنتهاء  وحتليله،  وأعقب  املناقشة  محتوى  تفريغ  جموعة 
وأسهم   لكل مجموعة،  تقرير  املناقشة، الستخالص  إجراء  أثناء  املكتوب  بالتقرير  ودمجه 

  ذلك يف صياغة تقرير شامل بأهم ما انتهي إليه النقاش على مستوى كافة املجموعات.
الحترازية  نظًرا لإلجراءات ا  Zoomمت تنفيذ مجموعات النقاش عن بُعد عبر تطبيق    -

جتاه وباء كورونا، يف ظل سياسات اإلغالق والعمل من املنزل والتباعد االجتماعي، وذلك  
من  2020ديسمبر  21و  20يومي مجموعة  كل  وتكونت  يوم،  كّل  جلستني  بوتيرة   ،10 

  أفراد.  
أدار الباحث اجللسات عن بُعد، وقد مت توثيق املناقشات وتفريغها وحتليلها وصوًال إلى    -

النتائج،    كتابة كل تقرير  أفراد  مع  النقاشية  اجللسة  إلجراء  الزمنية  املدة  وتراوحت 
  دقيقة. 90-60مجموعة بني  

أدار الباحث جلسات احلوار مع الشباب عن بُعد، ومت إجراء نوعني من التحليل، األول   -
الدراسة  املشاركني يف هذه  املئوية لالتفاق بني  النسبة  أنتج   يتكون من نظام كمي بسيط 

تعمًقا   األكثر  الكيفي  التحليل  استخدام  ومت  للمشاركني،  املرسل  االستبيان  على  بناًء 
عبر   املشاهدة  ظاهرة  محاور  واستكشاف  الدراسة،  بتساؤالت  املرتبطة  للمناقشات 

  الشاشات املتعددة ودوافع التعرض للتليفزيون االجتماعي وتأثيراته املختلفة.  
أداة حتليل مجموعات النقاش امل  NVivoمت حتليل البيانات باستخدام برنامج  ركزة:  ب. 

12 Pro  ،الكيفية النوعية  البحوث  إلجراء  مناسًبا  البرنامج  هذا  يعد  لتحليل    ،حيث 
) مراحل:  عدة  من  التحليل  يتكون  قراءات 1السمات حيث  بعد  البيانات،  على  التعرف   (

الترميز املفتوح مع استخراج وعزل  2متعددة للنصوص. ( ) إنشاء أكواد أولية عن طريق 
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الرئيسة 3االقتباسات. ( ) البحث عن موضوعات ومحاور فرعية حتت موضوع املناقشة 
االستع أساس  على  (الناشئة  النصوص.  من  مبقتطفات  األولية 4انة  للرموز  املراجعة   (

) األولية.  الرئيسة  املوضوعات  يف  دمجها  ثم  كامنة  موضوعات  أي  حتسني  5وحتديد   (
وتطوير املوضوعات الالحقة، وزيادة تعزيز املوضوعات املحددة حتت محاور أقل، ومن ثم  

تقرير وإعداد  واستخالصها  النتائج  دمج  على  الباحث  وصف    تساعد  حول  متماسك 
  الظاهرة وأبعادها املختلفة. 

  ثانًيا: أداة حتليل املضمون:
اعتمدت الدراسة على حتليل مضمون عينة من حسابات القنوات التليفزيونية اإلماراتية  

التواصل االجتماعى ورصدها كميا وكيفيا خالل شهر ديسمبر   ، ومت 2020على مواقع 
اختيارهم الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث اختيار هذه القنوات يف ضوء نتائج  

املقيم الشباب  من  عينة  نوفمبر  على  يف  اإلمارات  مبحوًثا؛    2020بدولة  عشرين  بلغت 
متابعة،   اإلماراتية  التليفزيونية  القنوات  لشبكات  االجتماعية  املنصات  أكثر  على  للتعرف 

بنسبة   األول  الترتيب  أبو ظبي يف  تليفزيون  بنسبة 60حيث جاء  دبي  تليفزيون  ويليه   ،%
  %. 35%، ثم تليفزيون الشارقة بنسبة 45

 لتحليل البيانات  Keyhole استخدام الباحث أداة بأدوات حتليل املضمونتصل أما فيما ي
، حيث ساعدت الباحث يف حتليل  Social Bakersيف مواقع التواصل االجتماعي وموقع  

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اإلماراتية  التليفزيونية  للقنوات  املختلفة  احلسابات 
) البياناHashtagsوالوسوم  واستخالص  عن  )  بعيًدا  بها  وموثوق  واضحة  بطريقة  ت 

حتيزات الباحثني من خالل رسوم بيانية سهلة القراءة والفهم للمستخدم، مت حتديد فئات  
"  Tweetملوقع إنستجرام، ووحدة "التغريدة    post"التحليل واالعتماد على وحدة "املنشور

  ت كل تطبيق.ملوقع تويتر ووحدة "الفيديو" ملوقع "يوتيوب" مبا يتناسب مع سما
  .املفاهيم اإلجرائية للدراسة:8

، الذي Second Screen  ،Multi Screenمفهوم الشاشة الثانية  يعتمد الباحث على  
ويقصد به  )  2015  ()57(  igaúñGil de Zو)  P.C.et al ,Chang  )2020  ()56صاغه

"االستخدام املتزامن لشاشات متعددة عن طريق جهاز رقمي مثل الهاتف الذكي أو اجلهاز  
التليفزيوني،   للمحتوى  محّسنة  مشاهدة  جتربة  لتوفير  املحمول؛  الكمبيوتر  أو  اللوحي 
واحلصول على ميزات تفاعلية للنشر على الشبكات االجتماعية مثل إنستجرام، تويتر..  

  ث التليفزيوني أو بعدة، بغرض احلفاظ على املشاركة التفاعلية للجمهور. إلخ، أثناء الب
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التعرض   مفهوم  يحدد  املتعددةوبالتالي  األفراد    للشاشات  فيها  يستخدم  "عملية  بأنها 
الذين يشاهدون التليفزيون جهاًزا إلكترونًيا أو "شاشة" إضافية للوصول إلى اإلنترنت أو 

للحصو االجتماعي  التواصل  أو احلدث مواقع  البرنامج  املعلومات حول  من  مزيد  ل على 
الذي يشاهدونه أو ملناقشة مضمونه مع اآلخرين خالل الوقت الفعلي للبث أو الفترة التي  
تليها، لرغبة مشاهدي التليفزيون يف البحث عن املعلومات والتوجيه واملناقشة عبر شاشة 

االجتماعي التواصل  تطبيقات  فى  متمثلة  بظاهرة ويرت"،  ثانية  السابق  املصطلح    بط 
االجتماعي االجتماعي   التليفزيون  التواصل  وسائل  استخدام  أنشطة  بني  يجمع  كمزيج 

واملشاهدة التليفزيونية التقليدية، مبعنى أن األشخاص يشاركون جتاربهم التليفزيونية مع 
ذكية، اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي باستخدام األجهزة اللوحية أو الهواتف ال

  ) 58(بغرض التواصل وتبادل األفكار حول املحتوى التليفزيوني.
: "قدرة األفراد يف مجتمع التواصل االفتراضي عبر شبكات مفهوم احلضور االجتماعي-

قادرين   كأشخاص  وفكرًيا  وعاطفًيا  اجتماعًيا  أنفسهم  تقدمي  على  االجتماعي  التواصل 
التواصل االجتماعي أثناء أو بعد املشاهدة   التعبير عن آرائهم وعواطفهم من خالل مواقع

عبر   التليفزيوني  للمحتوى  التعرض  توفر  التي  الذكية  الهواتف  خالل  من  التليفزيونية 
خواص البث املباشر أو املسجل وتتيح لهم التفاعل الكامل سواء باإلعجاب أو التعليق أو  

يطورها مشاهدو املحتوى    املشاركة وإعادة التغريد مع اآلخرين أي درجة التفاعالت التي
بدًال  االجتماعية  املشاركة  لتجربة  كنموذج  االجتماعي  التواصل  التليفزيوني عبر منصات 
من منط مشاهدة التليفزيون التقليدي السلبي عبر املشاركة السلوكية النشطة والتواصل  

  العاطفي بواسطة املنصات الرقمية. 

  نتائج الدراسة الكيفية ملجموعات النقاش املركزة: 
  أوًال: عادات استهالك الشاشات املتعددة: 

يخص   املفضلةفيما  التليفزيونية  ذكر    املضامني  فقد  متابعتها،  على  الشباب  يقبل  التي 
الدرامية  املواد  متابعة  يفضلون  أنهم  األربعة،  النقاشية  املجموعات  شباب  أغلب 

البرامج التليفزيونية واملباريات الرياضية، إال أن النقاشات املفتوحة    والسينمائية، بجانب 
مع املجموعات األربعة أظهرت اختالفات بني ما يفضله الشباب من الذكور واإلناث، حيث  
الرياضية،   واملباريات  األمريكية  السينمائية  األفالم  متابعة  يفضلون  أنهم  الذكور  أكد 

ال الذكور  طبيعة  إلى  ذلك  تفضل  ويرجع  وال  الرياضية  باملباريات  كبير  شغف  لديها  تي 
املسلسالت  متابعة  يفضلن  فأغلبهن  اإلناث  عكس  على  طويلة  درامية  مواد  متابعة 
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(التركية، اخلليجية، املصرية، الهندية)، واألفالم األمريكية والهندية والعربية، يليها برامج 
  احلوار املسائية.

اعي، اتفق الشباب على أن املضامني اإلعالمية التي  وفيما يتصل مبواقع التواصل االجتم
تنشر على إنستجرام وتويتر ويوتيوب وسناب شات وفيسبوك، هي األبرز ضمن املضامني  
املفضلة لديهم وأكد أغلبهم حرصهم على تصفح تلك املواقع كل حسب تفضيالته بشكل 

  منتظم. 
مناقشات بشكل متزايد مع   تظهر جلسات املناقشة أن الشباب بدولة اإلمارات يجرون  -

من   مزيًجا  يجمعون  أنهم  أي  التليفزيوني،  املحتوى  بث  عملية  اآلخرين خالل  املشاهدين 
باستخدام  واآلراء  املناقشات  تبادل  عبر  االجتماعي  والتواصل  التليفزيونية  املشاهدة 

أو ب البث  أثناء وقت  ثانية  الذكية على شاشة  والهواتف  الوسائط اإللكترونية  عد  مختلف 
بانتشار املرتبطة  احلالية  األزمة  طبيعة  أن  ذلك  الشباب  فسر  وقد  كورونا    ذلك،  فيروس 

طويلة  املستجد،   لفترات  املنازل  والبقاء يف  االجتماعي  التباعد  متغيرات  من  أنتجته  وما 
التعرض   كثافة  زادت  حيث  األسرة  أفراد  مختلف  بني  عادية  املمارسة  هذه  من  جعلت 

وبخاصة   الشاشات  حد  ملختلف  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتطبيقات  للتليفزيون 
  سواء. 

أن   - الشباب  اتفق  فقد  االجتماعي"،  "التليفزيون  ظاهرة  حتقق  بأمناط  يتصل  فيما 
املشاهدة املشتركة التي تتم افتراضًيا أثناء التعرض للتليفزيون، تتركز يف نشر التعليقات 

منشورات كتابة  أو  التليفزيوني  املحتوى  على     Postsحول  تغريدات  أو  إنستجرام  على 
التليفزيوني   املحتوى  أو مشاركة  تبادل    Sharingتويتر،  وكذلك  لآلخرين،  به  والتوصية 

على تطبيقات التواصل املختلفة،    storyالنقاش على مجموعات الواتس آب وكتابة قصة  
  وميكن تفسير ذلك يف إطار الطبيعة التفاعلية التي تتيحها هذه األدوات.

نسبة    - أنهم يستخدمون 72.5أشارت  املركزة  النقاش  الشباب مبجموعات  % من عينة 
األقل   على  واحًدا  رقمًيا  "دائًمة"جهاًزا  أفادت    بصفة  بينما  التليفزيونية،  املشاهدة  أثناء 

يف  % من أفراد عينة الشباب مبجموعات النقاش أنهم يستخدمون شاشة ثانية "25نسبة  
األحيان" املشا  بعض  نسبة  خالل  أشارت  حني  يف  التليفزيونية،  " 2.5هدة  أنهم  ال  % 

" أي جهاز آخر أثناء مشاهدة التليفزيون، ويصعب عليهم التركيز يف أكثر  يستخدمون أبًدا
واالنفصال عن   التشتت  من  كبيًرا  قدرًا  لهم  يسبب  ذلك  وأن  الوقت،  ذات  من شاشة يف 

  متابعة البرنامج على التليفزيون. 
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التليفزيونية  أوضح    - املشاهدة  خالل  عليها  يعتمدون  التي  الثانية  الشاشة  أن  الشباب 
جهاز %، ويليها يف الترتيب الثاني " 95بنسبة    الهاتف الذكي"ترتكز يف املقام األول على " 

محمول"   "60بنسبة  كمبيوتر  الثالث  الترتيب  وفى  اللوحية"%،  التابلت    األجهزة  مثل 
تفسير هذه النتيجة يف ضوء انتشار الهواتف الذكية بني    %، وميكن32.5واآليباد بنسبة  

التطبيقات،  التي توفرها بإتاحتها مختلف  الشباب بدولة اإلمارات واخلصائص املتقدمة 
  حيث أصبحت جزًءا حيوًيا يف التعامل اليومي ملختلف فئات البشر.  

نسبة    - التو77.5أوضحت  مواقع  لتصفح  الثانية  أجهزتهم  يستخدمون  أنهم  اصل % 
االجتماعي للبحث عن شيء متعلق باملحتوى التليفزيوني الذي يشاهدونه خاصة صفحات  

ومجموعات   التليفزيونية،  القنوات  "وسم    groupsوحسابات  أو   Hashtagللمعجبني 
منتشر باسم العمل أو احلدث الذي يتابعونه لقراءة املنشورات أو التغريدات حول املحتوى  

ا  أمًال يف  يشاهدونه  نسبة  الذي  أشارت  املعلومات،  من  مزيد  على  من  57.5حلصول   %
الشباب عينة مجموعات النقاش أنهم يستخدمون أجهزتهم يف قراءة تعليقات وانطباعات 

% أنهم يرسلون رسائل نصية على الواتس آب 30اآلخرين حول ما يشاهدونه، بينما أشار  
املحتوى، حول  أصدقائهم  إلى  ماسنجر  فيسبوك  أو  إنستجرام  قد 20وقال    أو  إنهم   %

داخل  عنها  اإلعالن  يتم  خدمة  أو  منتج  على  للحصول  اإللكترونية  املواقع  على  يبحثون 
منتجات   أو  مالبس  أو  سلعة  عن  البحث  مثل  يشاهدونه  الذي  التليفزيوني  املحتوى 

% أنهم يستخدمون اجلهاز الثاني لتوجيههم إلى برنامج أو  17.5للتجميل، أوضحت نسبة  
أنهم  محتوى جديد يخ يعني  بامللل، مما  نتيجة شعورهم  بالتليفزيون  تلف عما يشاهدونه 

  قد وجدوا محتوى مختلًفا بعد مشاهدة شيء منشور على مواقع التواصل االجتماعي.
التليفزيون    - ممارسات  أن  على  املركزة  باملجموعات  النقاش  خالل  الشباب  اتفق 

توقيتها   يرتبط  شاشة  من  ألكثر  والتعرض  املساءبفاالجتماعي  املشاهدة   ترة  خالل 
املسائية،  احلوارية  والبرامج  الرياضية  املباريات  أو  أواألفالم  للمسلسالت  التليفزيونية 
فيما أشار بعضهم أنهم يتعرضون لشاشة أخرى أثناء تلقيهم املحاضرات خالل التعلم عن  

  بُعد نتيجة انتشار جائحة كورونا وبقائهم لفترات كبيرة يف منازلهم. 
الذي يقضيه الشباب عينة مجموعات النقاش املركزة فقد    مبتوسط الوقتفيما يتصل    -

سواء   30بلغ   الرقمية  األجهزة  عبر  املتعددة  للشاشات  استهالك  ساعة  كل  من  دقيقة 
(الكمبيوتر والهاتف الذكي واجلهاز اللوحي)، مبا يف ذلك أوقات البث املباشر على مواقع 

  . Live streamingالتواصل االجتماعي 
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أكثر التطبيقات التي يستخدمها الشباب بالتزامن مع  توصلت نتائج املناقشات إلى أن    -
ثانية لشاشة  املرتبة    التعرض  فى  إنستجرام  موقع  التليفزيونية  املشاهدة  إضافية خالل 

بنسبة   بنسبة  82.5األولى  يوتيوب  موقع  يليه  بنسبة  %75،  تويتر  موقع  ثم   ،%45 ،%
  %.32.5%، وفى الترتيب األخير سناب شات بنسبة 37.5فيسبوك بنسبة 

أن    - النقاش  مبجموعة  الشباب  من  العظمى  الغالبية  آراء  التواصل اتفقت  شبكات 
حيث تتيح املزج بني البث احلي واملباشر  االجتماعي غيرت من طبيعة املشاهدة التقليدية،  

للمؤسسة اإلعالم باملواد اإلعالمية  الفيديوهات اخلاصة  ية، كما ميكن للجمهور  ومتابعة 
تشمل  متعددة  فئات  حسب  وتبويبها  تصنيفها  إعادة  يتم  التي  اإلعالمية  املواد  مشاهدة 
الطبخ  وبرامج  الكرتون  وأعمال  والترفيه  السينمائية  واألفالم  واملسلسالت  البرامج 

  والتغطيات واملناسبات اخلاصة. 

  ثانًيا: دوافع املشاهدة املتعددة للتليفزيون االجتماعي. 
املشاهدة   مع  بالتزامن  الرقمية  املشاهدة  أن  على  املركزة  النقاش  مجموعات  اتفقت 
التليفزيون   التعاون ملشاهدي  تقوم على  تفاعلية ومشاركة جديدة  التليفزيونية خلقت جتربة 
بعد أن كانت املشاهدة متثل جتربة منعزلة أكثر من أن تكون جتربة تفاعلية مع اآلخرين يف  

  سدًيا، وتركزت دوافع الشباب فيما يلي: ظل عدم تواجدهم ج
االجتماعية:   .1 واملشاركة  أن  التفاعل  إلى  النقاش  مجموعات  من  العظمى  الغالبية  أشارت 

حديثهم عن البرامج التليفزيونية على مواقع التواصل االجتماعي يستهدف بشكل أساسي 
ختلفة، ومشاركة  البقاء على تواصل دائم مع أصدقائهم وعائالتهم ومتابعة تفضيالتهم امل

  املوضوعات املطروحة معهم والتعرف على جتاربهم. 
البرامج   - حول  آراءهم  يشاركون  قد  أنهم  النقاش  مجموعات  عينه  الشباب  أوضح 

على   الشخصية  وحسابتهم  صفحاتهم  على  يعرفونهم  ال  جدد  أشخاص  مع  التليفزيونية 
مجموعات  خالل  من  أو  االجتماعي،  التواصل  الفيسبوك مواقع  آب،    على  الواتس  أو 

آراء   لديهم  أشخاص  مع  أحياًنا  الشباب  يتحدث  قد  التليفزيونية  املشاهدة  مع  بالتزامن 
  مختلفة عن قناعاتهم الشخصية. 

التعرض    - أثناء  التفاعلية  األنشطة  أهم  أن  املركزة  النقاش  مجموعات  نتائج  أشارت 
و املستخدمني اآلخرين"،  للشاشات املتعددة "قراءة التعليقات املكتوبة من قبل األصدقاء أ

اآلخرين"،   املستخدمني  منشورات  على  "التعليق  اآلخرين"،  وتوصيات  منشورات  "متابعة 
بالبرامج  و"اإلعجاب  التليفزيونية"  القنوات  صفحات  "زيارة  اخلاصة"،  التعليقات  "نشر 
البرامج  و"توصية  استضافتهم"  يتم  الذين  املشاهير  حسابات  أو  حدة  على  التليفزيونية 
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ألصدقائهم  ال على  Recommendationتليفزيونية  والتواجد  التليفزيونية  للمشاهدة   "
  مواقع التواصل االجتماعي يف ذات الوقت.

للمشاهدة   - املصاحبة  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  أن  الذكور  أغلبية  أوضح 
املش مع  اآلراء  وتبادل  الرياضية  املباريات  ملتابعة  مناسبة  األكثر  هي  جعني  التليفزيونية 

والتفاعل معهم حول أحداث املباراة واحلاالت التي تثير جدل ونقاش ومستويات الالعبني 
  واألهداف.. وغيرها.

أنهم    - القدم  كرة  خاصة  الرياضية  املباريات  مبتابعة  املهتمني  املشجعني  أغلب  يرى 
  يشعرون بالسعادة واملتعة مبشاركة أصدقائهم على مواقع التواصل االجتماعي وفرحتهم 

  بتسجيل فريقهم املفضل لألهداف أثناء سير املباريات. 
اتفقت الفتيات من عينة مجموعات النقاش على متابعتهن ردود األفعال حول األعمال   -

لألحداث  وتوقعاتهم  األحداث  سير  حول  اآلخرين  انفعاالت  على  والتعرف  الدرامية 
  القادمة وتوصياتهم لألعمال املرشحة للمشاهدة.

نتائ  - أثناء توصلت  امللل  يقتل  إضايف  محتوى  توفر  املتعددة  الشاشات  أن  املناقشات  ج 
املشاهدة التقليدية على حد قول أحد املشاركني، وبالتالي أبحث عن الوصول إلى مجتمع  
شات،   سناب  إنستجرام،  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واملرونة  التفاعل  شديد 

  فيسبوك، تويتر.. إلخ. 
آراء    - لدوافع أوضحت  وفًقا  الثانية،  الشاشة  ظاهرة  اختالف  إلى  بالدراسة  املشاركني 

والوثائقية،  الدرامية  األفالم  الرياضية،  املباريات  (املسلسالت،  مثل  املحتوى  ونوعية 
(اإلعجابات،   املثال  التفاعل على سبيل  متنوعة من  أطلقت أشكال  والتي  إلخ)،  األخبار.. 

املشارك التعليقات،  النشر،  املثال  إعادة  سبيل  على  مختلفة  جماهير  مع  وذلك  ة)، 
  (األصدقاء، العائلة، املتصفحني عموًما).

وأشار املشاركون إلى أن املسلسالت التليفزيونية واألفالم تقدم موضوعات للمناقشة، مما  
وانتظار   االنطباعات  أو  الفعل  ردود  ومشاركة  اآلخرين،  اهتمامات  مواكبة  من  ميكنهم 

  شكل عام.احللقات اجلديدة ب
يقول محمد من بنجالديش من الوافدين للدراسة باإلمارات "أرغب يف التفاعل بنشاط    -

كنت   إذا  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  محادثة  يف  املشاركة  أو  اآلخرين  املتابعني  مع 
أشاهد برنامًجا تليفزيونًيا أو حدًثا آخر على الهواء مباشرة، على سبيل املثال خالل أزمة  

احلالية، وأحياًنا أنتظر بث التليفزيون لإلحاطة اإلعالمية حول كورونا ألشارك مع   كورونا
  أصدقائي توقعاتي لألزمة الصحية ومخاطرها" 
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لالهتمام   - مثير  شيء  "أول  اإلمارات  بدولة  املقيمني  من  القمر  جزر  من  يوسف  يقول 
مع اآلخرين بعكس   بالتعرض لشاشات ثانية هو أنها توفر جتربة أكثر نشاًطا لي بالتفاعل

  جتربة االستلقاء واملشاهدة السلبية للتليفزيون". 
املنشورات على   - "أحياًنا أشارك يف  اإلمارات  بدولة  املقيمني  أمل من سوريا من  تقول 

التليفزيونية،   البرامج  وحسابات  صفحات  على  املطروحة  املوضوعات  حول  إنستجرام 
امل اجلمهور  من  تطلب  أو  تساؤًال  تطرح  احللقات  والتي  ضيوف  حول  بتعليقاتهم  شاركة 

  خالل البث املباشر لها على التليفزيون". 
أحد -  " أن  باإلمارات  للدراسة  الوافدين  من  األسود  اجلبل  من  ليبوفينيتش  أمني  يرى 

املبررات للتعرض لشاشات متعددة هو أنني أريد أن أفعل كل ما عندي من مهام يف ذات 
با للقيام  الوقت  الوقت  الوقت، ليس لدي  ألشياء بشكل منفصل، لذلك أقوم بها يف نفس 

  الستغل وقت فراغي بطريقة أكثر كفاءة". 
ترى "براء" من فلسطني من املقيمني بدولة اإلمارات" أن أفضل وقت للتعرض للهاتف    -

التجارية، ال أريد أن أشعر أنى أضيع الوقت طوال   أثناء املشاهدة هو فترات اإلعالنات 
أثناء اليوم، حيث ميكنن ي حتقيق بعض اإلجنازات باالنتهاء من املهام الدراسية البسيطة 

  استماعي أو مشاهدتي للتليفزيون يف اخللفية". 
من   أكثر  مشاهدة  ميكنها  أنها  العربية  اإلمارات  بدولة  مقيمة  اليمن  من  "أشواق"  تقول 
ثالثة أجهزة يف ذات الوقت سواء من خالل الكمبيوتر املحمول "الالب توب"؛ ألداء مهام  
التليفزيون، مثل إجراء عمليات  الترفيه من  أثناء احلصول على  دراسية قصيرة وبسيطة 

ام البريد اإللكتروني، بل أحياًنا حتصل على دورة تدريبية عن  البحث على جوجل، استخد
بُعد يف ظل أزمة كورونا، وتتابع درًسا على شاشة الهاتف الذكي وتقوم بتشغيل التليفزيون  

  العادي.
  postأو كتابة منشور   tweetيقول رشيد من باكستان مقيم باإلمارات "أقوم بالتغريد    -

أثنا املفضل  فريقي  ودعم  الصفحات  لتشجيع  وأتصفح  القدم،  كرة  مباريات  سير  ء 
واحلسابات املدعمة لفريقي الرياضي أثناء مشاهدة املباريات، أتعرف على تقييمهم لسير 

  اللقاء وخاصة األخطاء التحكيمية ومهارات الالعبني".  
تقول "حنني" من مصر مقيمة بدولة اإلمارات العربية "نحن نعيش بشكل متسارع جًدا يف 

األخيرة، نحن نعيش يف عصر كل شيء فيه سريع جًدا، ونريد أن نفعل كل شيء اآلونة  
بسرعة، ونفعل األشياء كلها يف زمن واحد، لم تعد املشاهدة التقليدية التي تعودت عليها  
أسرنا لسنوات عديدة، باجللوس على األريكة بهدوء بدون اإلحساس بالتململ والرغبة يف 
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سواء   باستمرار  هاتفي  على  مطالعة  أشاهده  مبا  مرتبطة  موضوعات  يف  ذلك  أكان 
  التليفزيون أو أشياء أخرى". 

التواصل -  مواقع  طبيعة  أن  العربية  اإلمارات  بدولة  مقيم  سوري  إسالم"  يوضح" 
نقوله ملرحلة اإلدمان  أن  أمر ال ميكن مقاومته وصلت لدى اجلميع ملا ميكن  االجتماعي 

ب أشعر  الوقت  طول  ميكن جتاهلها  ال  إنستجرام  التي  على  يكتب  ما  مطالعة  يف  الرغبة 
وفيسبوك وما يشاركه اآلخرون من صور وفيديوهات حول ما أفضله من أعمال درامية 

  واالطالع على األحداث اجلارية. 
الوسائط   تطور  أن  السابقة  الدراسات  له  توصلت  مع  السابقة  التعليقات  وتتوافق 

املش املباشر دعمت  البث  تقنيات  مواقع املتعددة وظهور  االفتراضية على  اجلماعية  اهدة 
الكبرى،   الرياضية  األحداث  أبرزها  ومن  متعددة،  شاشات  عبر  االجتماعي  التواصل 
البرامج  الغنائية،  املسابقات  وبرامج  الواقع،  وتليفزيون  السياسي،  الطابع  ذو  واملحتوى 

  ) 59( احلوارية التي تعتمد على املناقشات السياسية.
املعلومات   - عن  مشاركتها:  البحث  دافع أو  أن  الدراسة  عينة  الشباب  مناقشات  أوضحت 

"البحث عن املعلومات" من أسباب التعرض ألكثر من شاشة، والتي شملت البحث عن  
أو  القدم  البحث مثل "جوجل "عن مباريات كرة  التواصل االجتماعي ومحركات  مواقع 

  أحد املمثلني واملشاهير باملسلسالت التليفزيونية.  
غير  تقول    - الدرامية  األحداث  بعض  "أشاهد  باإلمارات  مقيمة  سوريا  من  "حنني" 

املفهومة لي أثناء املشاهدة وبالتالي أجلأ لآلخرين من أصدقائي أو الناس عموًما للرد  
على استفساراتي، أشعر بالسعادة حينما يجيب أحد على استفساراتي وتعليقاتي أثناء  

 املشاهدة". 
يقول "أحمد" مصري مقيم باإلمارات "أدخل على هاشتاج معني خالل مشاهدة املباريات   -

الرياضية، خاصة لألحداث املثيرة أو الغامضة بالنسبة لي؛ ملعرفة ردود أفعال اآلخرين  
ألكتب   يوتيوب  على  الرياضية  للبرامج  املباشر  البث  على  أدخل  وأحياًنا  وآرائهم"، 

  نامج حول استفسار معني". تعليقات أو أسأل مقدم البر
تساعدني  - آب  الواتس  جروبات  على  أصدقائي  "توصيات  اإلمارات  من  "جواهر"  توضح 

على الوصول لألعمال الدرامية التي يرشحونها، أى التوازن بني ما يعرض على شبكة 
) أن  Nicole )2015نتفليكس واستطالع رأي اآلخرين". يف هذا اإلطار تشير دراسة  

الرقمي البحث  املنصات  محركات  هي  الثانية  للشاشة  للتعرض  استخداًما  األكثر  ة 
 ) 60().٪ 52( االجتماعي التواصل ومواقع) ٪55(  الهاتف  تطبيقات ،)68٪(
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امللل:   .2 والهروب من  املزاج  التعرض لشاشات متعددة من  تعزيز  أشارت نتائج املناقشات أن 
املحتوى،   تنوع  أن  كما  واالسترخاء،  بالراحة  شعورًا  توفر  االجتماعي  التليفزيون  خالل 
االجتماعي  التواصل  أكثر من شاشة، حيث تشكل وسائل  والوصول بني  التنقل  وإمكانية 

  ئ واالسترخاء.عنصر جاذبية للهروب من حالة امللل والشعور باملزاج السي
وأوضح الشباب أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي أثناء املشاهدة التليفزيونية  

يسهم يف تعزيز حالتهم النفسية، باعتبارها منفًذا للهروب من الضغوط والعواطف  
  السلبية.

انتهت مناقشات املجموعات املركزة أن املشاهدة عبر التليفزيون    تدعيم التفكير النقدي: .3
خالل  اال من  التليفزيوني،  املحتوى  لتقييم  ونقدية  عقالنية  أكثر  طريقة  توفر  جتماعي 

التليفزيون،  أثناء مشاهدة  والتعليق على محتوها  التليفزيونية  البرامج  طرح أسئلة حول 
تبادل   على  وقدرة  انتقاًدا  أكثر  يكونوا  أن  على  الشباب  الثانية  املشاهدة  تشجع  حيث 

  لتليفزيوني عما لو كانوا يشاهدون التليفزيون مبفردهم. وجهات النظر حول املحتوى ا 
توضح نتائج احلوار بني املجموعات أن املشاهدة املتعددة متنح الشباب الفرصة للتفكير   

املحتوى   املختلفة، وربط  اآلراء  الكشف عن  الوسائط من خالل  النقدي وحتليل محتوى 
ن حيث اخلطاب العام، كما أن لدى  املتداول بالشبكات االجتماعية بالقضايا املطروحة م

مع  أفكارهم  ومشاركة  التليفزيونية  البرامج  يف  املعروضة  القضايا  لفهم  رغبة  الشباب 
  اآلخرين. 

يشير "محمد جاه" من السنغال من الوافدين للدراسة باإلمارات "قد أجلأ ملواقع التواصل  -
القنوات التليفزيونية   االجتماعي أثناء املشاهدة ألحتقق من صدق معلومة مت نشرها على

  وشعرت بحالة من الشك يف عدم صحتها أو أنها غير كاملة". 
دراسة   أن  Graham  )2012أظهرت    تليفزيوني   برنامج  حول   املناقشات  من  32٪) 

  اجلمهور   اجلماعية  املشاهدة  قادت  حيث  االجتماعية،  القضايا  حول  كانت  واقعي   ترفيهي
ول القضايا االجتماعية حتى عندما يشاهدون البرامج الترفيهية، من  ح  األفكار  تبادل   إلى

خالل التفاعل مع املشاهدين، يتبادل مشاهدو التليفزيون آراءهم بنشاط، والتي تؤدي إلى  
زيادة الفهم املعريف للقضايا االجتماعية عبر املشاركة يف مناقشات على املستوى املجتمعي  

  ) 61( حول القضايا االجتماعية والعامة.مع مشاهدين آخرين، واملناقشات 
دراسة    إليه  توصلت  ما  مع  الدراسة  تلك  لتحليل  et al Buschow  )2014وتتفق   (

هي    30000 املمثلني  وأداء  التليفزيونية  العروض  تقييمات  أن  تويتر،  مبوقع  تغريدة 
املوضوعات الرئيسة للتغريدات التي مت استكشافها، فبينما تنتج عروض املواهب تعبيرات 
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حول   نقدًيا  نقاًشا  احلية  األحداث  تثير  العرض،  يف  للمرشحني  وانتقادات  املعجبني  عن 
سه وما يحدث على الشاشة، حيث ميكن أن حتفز البرامج احلوارية السياسية  العرض نف

  )  62( النقاش واجلدل العام بني املتابعني.
الفقدان   .4 من  الجتاهات    Fear of missing outاخلوف  العظمى  األغلبية  اتفقت 

املشاهدة  أثناء  االجتماعي  التواصل  ملواقع  تعرضهم  أن  املركزة  النقاش  مجموعات 
التليفزيونية ناجت عن رغبتهم يف أن يكونوا على اتصال دائم خوًفا من فوات حدٍث ما ال 
التواصل  وسائل  يف  حسابات  لديه  من  ُمعظم  ُتصيب  احلالة  هذه  فيه،  ُيشاركون 

  االجتماعي، ُيسبب األمر قلًقا قهرًيا، وتؤكد هذه احلالة بأن الشعور باالرتباط نفسًيا.
امل  مناقشات  نتائج  االجتماعي أشارت  التواصل  مواقع  مطالعة  أن  على  املركزة  جموعات 

نتيجة   املشاهدة  سلوكيات  من  رئيًسا  جزًءا  أصبحت  التليفزيونية  املشاهدة  مع  بالتزامن 
التي   التجربة  أن  من  باستمرار  والتأكد  واملتابعة  للتحقق  مضطرون  بأنهم  الشعور 

  مكان آخر.يشاهدونها ليست أقل شأًنا من الذي يشاهده اآلخرون يف 
يقول "محمد" من بنجالديش "أبقى دائًما على إنستجرام خالل مشاهدة التليفزيون لدى   -

إحساس عام وتخوف مستمر من أن يكون لألصدقاء جتارب مفيدة، أغيب وابتعد عنها  
على  يجري  ما  لكل  مستمرة  ومتابعة  دائم  اطالع  على  أكون  أن  إلى  باحلاجة  أشعر 

 وسيلة لتلبية احتياجاتي األساسية" شبكات التواصل االجتماعية ك
أما "بالل" من سوريا مقيم باإلمارات فيقول "ال أستطيع أن أترك هاتفي اجلوال لدقائق  -

على   أصدقائي  نشره  شيء مما  يفوتني  أن  أخشى  وقت  وأي  مكان  أي  يف  رفيقي  هو 
 إنستجرام ". 

مغتربًا عن   - "أعيش  باإلمارات  الدارسني  من  أفغانستان  من  "طيب"  والوسيلة  يقول  بلدي، 
ملوقع  متواصل  اطالع  على  أكون  أن  هي  لألحداث  متابًعا  جتعلني  التي  الوحيدة 

 الفيسبوك، أحياًنا أشارك أصدقائي هناك الرأي واألفكار حول مختلف القضايا". 
متابعة   - فقدان  من  بالقلق  يشعر  أنه  باإلمارات:  الدارسني  من  البحرين  من  "عمار"  يقول 

مد خارج  وأهلي  أو أصدقائي  التفاعل  على  قادر  غير  أكون  وعندما  بلدي،  أو  ينتي 
بسبب   معني  منشور  فقدان  من  القلق  يساورنى  االجتماعي  التواصل  بوسائل  االتصال 

 كثرة التدوينات أو التغريدات.
تقول "سعاد" من اليمن مقيمة باإلمارات: أنها تشعر باخلوف من احتمال ضياع متابعتها   -

  صهم على إنستجرام أو سناب شات. ملشاركات اآلخرين، وخاصة قص 
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) الذي صك مصطلح  Przybylski et al  )2013وتتفق النتائج السابقة مع إسهامات  
)، والذي يقصد به" القلق واخلوف املرتبط من أن يكون  FoMO"اخلوف من الفقدان" ( 

الظاهرة تتواجد نتيجة   لدى اآلخرين جتربة ممتعة ال يكون املرء جزًءا منها، مبعنى أن
، ربطت العديد من الدراسات  )63(   لرغبة يف البقاء على اتصال دائم مبا يفعله اآلخرون"ا

بني ظاهرة اخلوف من الفقدان وعادات املشاهدة التليفزيونية والتعرض ملواقع التواصل 
األحداث  ومتابعة  واستهالك  واملفرطة  املكثفة  املشاهدة  والسيما  باستمرار،  االجتماعي 

خالل وكذلك  الوسائط    الضخمة،  أدوات  توفرها  التي  للمشاركة  االفتراضي  االنفجار 
االجتماعية والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية أثناء الوقت الفعلي للمشاهدة، حيث توفر  

أيًضا   املرء  يفوت  قد  للتحقق مما  فرصة  األدوات  معينة،    -هذه  فقط يف حلظة  ليس 
شاركة االجتماعية املتكررة، وتعزز  ولكن أيًضا يف سياق شامل أوسع حيث تتيح للفرد امل

التواصل عبر الشبكات االجتماعية . ونظًرا ألن )  64(يف الوقت ذاته زيادة االعتماد على 
هذه التكنولوجيا أصبحت أكثر انتشارًا اجتماعًيا، أصبحت ظاهرة اخلوف من الفقدان 

الذكية   والهواتف  اإلنترنت  استخدام  اضطرابات  على  االجتماعية مؤشرا  والشبكات 
 ) 65(وتؤثر على أمناط احلياة اليومية واإلنتاجية يف العمل واحلالة املزاجية لألفراد.

) إلى أن زيادة خيارات الترفيه من خدمات Tefertiller et al )2020كما تشير دراسة  
أدى   قد  السينمائية  العرض  لدور  التذاكر  أسعار  وارتفاع  وأمازون،  نتفليكس  مثل  البث 
للتوجه إلى وسائل التواصل االجتماعي التي توفر ملستهلكي األفالم قنوات جديدة للتفاعل 
من   اخلوف  مثل  سلوكيات  انعكست  حيث  الدرامية،  بتجاربهم  يتعلق  فيما  االجتماعي 
التواصل   وسائل  مع  التفاعل  على  اإلنترنت  عبر  االجتماعي  املال  ورأس  الفقدان 

لل املفرطة  واملشاهدة  عبر  االجتماعي،  الضخمة  لألحداث  التليفزيونية  والتغطية  برامج 
  ) 66(أكثر من شاشة.

 MOOFكان األشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من إدراك اخلوف من الفقدان   -
الرياضية   األحداث  خاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  للنشر  عرضة  أكثر 

االجتماعي   التواصل  وسائل  استخدام  ارتبط  حيث  بشكل والترفيهية،  املشاهدة  أثناء 
للوسائط   بالنسبة  خاصة  الفقدان،  من  اخلوف  من  املرتفعة  املستويات  مع  إيجابي 

صمم حيث  وتويتر،  فيسبوك  مثل  الثانية  للشاشة  املضمنة  فيسبوك"،   "االجتماعية 
فغالبية  "تويتر"  أما  واألقارب،  األصدقاء  مع  تقريًبا  حصري  بشكل  املحتوى  ملشاركة 

يتم مشار الذين جتمعهم يف مصلحة  التغريدات  الغرباء  كتها ويتفاعل الشخص بها مع 
 ) 67.(مشتركة
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كان  ضغط األقران من أجل التواجد املستمر والتفاعل عبر مواقع التواصل االجتماعي: .5
بإجراء  االهتمام  املركزة هو عدم  النقاش  الشباب عينة مجموعات  لدى  العام  االجتاه 
مناقشات عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء املشاهدة التليفزيونية مع الغرباء، وجاء 
مجموعات  يف  املشاركني  لدى  شيوًعا  األكثر  النشاط  والعائلة  األصدقاء  مع  التحاور 

 النقاش.
م - الشباب  بني  صنف  املحادثات  تربط  التي  االتصال  قنوات  كأفضل  إنستجرام  وقع 

مثل  االجتماعية  الشبكات  تعمل  بينما  واملشاهير،  العامة  والشخصيات  املشاهدين 
التقدير   وكسب  واآلراء  املعلومات  لتبادل  مساحة  تتيح  كقناة  أكثر  وتويتر  فيسبوك 

  للذات من خالل إسهامات اجلمهور باملنشورات والتغريدات.
- " الوسوم  خالل  من  املشاركة  مناذج  أبرز  ردود ،  "Hashtagsكانت  من  مناذج  وعرض 

التليفزيونية  القنوات  من خالل  أسئلة  أو طرح  باستفسارات  واملشاركة  اجلماهير  فعل 
 واإلجابة عليها من خالل صفحة البرنامج على تويتر أو إنستجرام وفيسبوك.

كثي  "أنس "يقول   - أن  "أشعر  العراق  ارً من  من  يف ا  الوقت  من  الكثير  يقضون  ألصدقاء 
عن   التوقف  ميكنني  كيف  حًقا  أعرف  ال  أنا  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  التعرض 
يستمر   لي  بالنسبة  توب،  والالب  والتليفزيون  الهاتف  مثل  متعددة  شاشات  مشاهدة 

  املوضوع حتى أشعر باإلرهاق وامللل". 
أشعر   - باإلمارات:  مقيمة  السودان  من  "زهرة"  آرائي تقول  اتفقت  إذا  بالسعادة 

 الشخصية يف احللقات الدرامية التي أشاهدها مع جمهور مواقع التواصل االجتماعي.
من  - إيجابية جماعية  تعليقات  تلقي  "أتوقع  باإلمارات  يدرس  أفغانستان  من  يشير"طيب" 

  حول ما أشاهده خاصة أثناء املباريات الرياضية". يأصدقائي على منشوراتي وتغريدات
العائلة وو حدود  خارج  األشخاص  بني  التواصل  من  اليوم  احلديثة  التقنيات  سعت 

إنستجرام   مواقع  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  اجلغرافية  واملناطق  واألصدقاء 
الوقت   خالل  حقيقي  بشكل  اآلخرين  مع  املستخدمون  يتناقش  حيث  وتويتر،  وفيسبوك 

  املوازي الستقبال التليفزيون. 
الدراسات أن الدوافع النفعية املدركة أو الشعور بالراحة أحد املحركات  توضح نتائج  

األلعاب  مشاهدة  أثناء  الثانية  شاشتهم  الستخدام  التليفزيون  مشاهدي  جلذب  الرئيسة 
وبالتالي ميكن توقع أن كل من دوافع املعلومات والراحة لالنخراط يف    ،الرياضية املتلفزة 

حت أن  ميكن  االجتماعي  التواجد التليفزيون  مشاعر  وتعزيز  املستخدم  تفاعل  فز 
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بسرعة   الصلة  ذات  املعلومات  على  بالعثور  املستخدم  رغبة  تلبية  عبر  االجتماعي 
  ) 68( وبسهولة.

تظهر نتائج النقاش اخلاص مبحور دوافع املشاهدة املتعددة عبر التليفزيون االجتماعي أن  
االجتماعية هي الدوافع األساسية للمشاركة يف  احلصول على املعلومات والترفيه والرفقة  

االجتماعي،  للتليفزيون  الشباب  استخدام  بكثافة  ترتبط  والتي  االجتماعي،  التليفزيون 
  .وينعكس على االلتزام جتاة البرنامج والوالء للقناة التليفزيونية

العظمى من    اتفقت الغالبيةاملحتوى الذي يشاهده الشباب بالتليفزيون االجتماعي:    :اثً ثال
هي   التليفزيونية  املسلسالت  خاصة  الدرامي  املحتوى  أن  النقاش  يف  املشاركات  الفتيات 
أكثر األشكال التي تستخدم من خاللها شاشة ثانية أثناء املتابعة التليفزيونية للتواصل مع  
األصدقاء واملتابعني على مواقع التواصل االجتماعي، وتركزت نوعية هذه املسلسالت يف  

رتيب األول الدراما التركية، ثم الدراما اخلليجية، فالدراما املصرية والدراما الهندية  الت
  والكورية. 

لكرة   العاملية  الدوريات  نتائج  ومتابعة  الرياضي  املحتوى  كان  فقد  املشاركون  الذكور  أما 
يشجعونها   التي  األندية  مباريات  وكذلك  وإسبانيا،  إيطاليا  أو  إجنلترا  يف  سواء  القدم 

لًيا وعربًيا والتعرف على آراء اجلمهور يف مستوى الفرق واحلاالت التحكيمية وإعادة مح
  مشاهدة األهداف والتعليق عليها.

أشار الشباب عينة الدراسة إلى متابعتهم البث املباشر للقنوات التي تتيح هذه اخلاصية  
البث وتبادل   على إنستجرام أو يوتيوب أو فيسبوك لتتمكن من التعليق الفوري على هذا

  وجهات النظر مع املشاهدين اآلخرين. 
اتفقت آراء مجموعات النقاش املركزة أن أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم وبقاءهم 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  لكافة  مشاهدتهم  أمناط  من  غيرت  طويلة  لفترات  املنزل  يف 

ة ومعرفة قرارات الدول مبنع  واجلديدة وجعلت مشاهدة األخبار من القنوات التليفزيوني
اخلروج أو حاالت اإلصابات والوفيات.. إلخ أمًرا اعتيادًيا، بالتزامن مع متابعة ما ينشر  
فعل  ردود  على  للتعرف  الوقت  نفس  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تعليقات  من 

  اجلمهور وجتاربهم مع املرض.
شباب مبجموعات النقاش والتي تطرح  وجاءت برامج املسابقات يف الترتيب الثالث لدى ال

املباشر  البث  خالل  االجتماعي  التواصل  طريق  عن  للجمهور  بالتصويت  املشاركة 
  للمنافسات بني املتسابقني الختيار الفائز أو أفضل صوت أو ممثل وغيرها.



 

                1713 

تنتجها  - التي  البرامج  بعض  "أشاهد  باإلمارات  مقيمة  عمان  سلطنة  من  "نوف"  تقول 
 The Voice  ،Arabsمواقع التواصل االجتماعي من بينها برامج    ، على MBCشبكة  

Got Talent  ،Mental Samurai   بالعربي، والتي تستخدم منصتها مبواقع التواصل
  االجتماعي للتصويت للمتسابقني واختيار أفضل املطربني".

األورو  - بالدوريات  الرياضية  املباريات  "أشاهد  باإلمارات  يقيم  بية  يقول"أحمد" مصري 
بصفة مستمرة من خالل البث املباشر على مواقع التواصل االجتماعي، وأشاهد تعليقات 
اليوتيوب   خالل  من  موجودة  فقط  تكون  البرامج  بعض  إن  بل  املشاهدة  أثناء  اجلمهور 

  وتتيح التعليق الفوري عليها". 
اجلمهور    - تقييمات  "أشاهد  باإلمارات  للدراسة  وافدة  اليمن،  من  "أشواق"  على  تقول 

للمسلسالت   االجتماعي  التواصل  مواقع  املسلسالت  أو  األفالم  سواء  الدرامية  األعمال 
واألفالم التي تعرض على نتفليكس أو شاهد نت أو منصة أوان، وتؤثر رؤيتهم يف متابعتي  

  لتلك األعمال واإلقبال عليها من عدمه. 
املمكن    - "من  اإلمارات  بدولة  مقيمة  البحرين  من  "دانة"  يتم  تقول  أن  املقبلة  الفترة  يف 

الـ«   على  واالعتماد  التقليدي  التليفزيون  عن  االنتشار  Online TVاالستغناء  نتيجة   «
الواسع ملواقع التواصل وسهولة الوصول إليها يف الوقت واملكان املناسب، فضًال عن تأثير  

  التكنولوجيا التي أسهمت بتطوير املشاهدة على تلك املنصات. 
"فاطمة"  - اجلوال  تقول  لهاتفي  ربط  بعملية  "أقوم  باإلمارات  تدرس  باكستان  من 

املشاركة   تطبيقات  خالل  من  سهولة  بكل  الشخصية  باحلواسيب  أو  الذكي  بالتليفزيون 
أو الوصالت السلكية، حيث تساعدني يف التغلب على صغر حجم شاشة   Androidعلى  

ت مجموعات  على  املوجودة  األعمال  مشاهدة  من  وأمتكن  أو الهاتف  تليجرام  طبيق 
  املسلسالت املوجودة على املنتديات اإللكترونية.

األعمال  - أشاهد  األحيان  بعض  "يف  باإلمارات  يدرس  جامبيا  دولة  من  "محمد"  يقول 
التليفزيونية مع أصدقائي يف الغرفة حيث نقيم بالسكن اجلامعي من خالل الالب توب،  

من أكثر  من  أصدقائي  مع  باملشاركة  افتراضًيا  على    أو  نشاهده  فيما  ونتناقش  مكان 
  تطبيق واتس آب". 

  -رابًعا: تأثيرات املشاهدة عبر التليفزيون االجتماعي: 
املشاهدة .1 جتربة  التطبيق حتسني  مشاهدة  أن  الشباب  بني  املناقشات  نتائج  تشير   :

لألعمال   استيعابهم  من  وزاد  للمشاهدة،  املستخدمني  جتربة  من  حّسن  املصاحب 
التليفزيونية، وأسهم التطبيق يف زيادة التفاعل واالنسجام مع ما يعرض على التليفزيون،  



 

 
1714 1714 

ش لوجود تأثير سلبي على  لكن أشارت نسبة غير قليلة من الذكور عينة مجموعات النقا
البصري   البرنامج ومستوى االنتباه ملا يعرض، واهتمامهم  املستخدمني فيما يتصل بفهم 
أن  النقاش  مجموعات  من  الشباب  قيم  حيث  التليفزيون،  على  يذاع  الذي  باملحتوى 
املصاحبة  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  متابعة  خالل  أقل  أصبح  وانتباههم  تركيزهم 

  وا مشتتني يف بعض األحيان.ولكنهم كان
بينما ترى أغلبية الفتيات املشاركات يف أن مشاهدة تطبيق آخر أثناء املشاهدة ساعدهم 
على فهم املضمون املقدم وتوضيح بعض النقاط الغامضة لهم، تقول "إميى" من تايالند 
بث  أثناء  االجتماعي  التواصل  بوسائل  اآلخرين  تعليقات  كانت  إذا  باإلمارات    تدرس 

على   ويشجعني  إيجابي  تقييمي  يكون  ما  الغالب  ففي  للعمل،  ومساندة  مدعمة  البرنامج 
االستمرار واملتابعة، والعكس لو كانت معظم التعليقات سلبية أشعر أنها تقلل من حماسي 

  أثناء املشاهدة.
أوان،  نت،  شاهد  مثل  العربية  الرقمية  املنصات  "توفر  اإلمارات  دولة  من  "حصة"  تقول 

، شوف دراما.. إلخ، معرفة تقييمات اجلمهور وتعليقاته ونسب املشاهدة واإلعجاب  ومرايا
لدى   جناحها  ومدى  األعمال  شعبية  على  التعرف  يف  تساعدني  مؤشرات  كلها  وهي 

  اجلمهور". 
برامج  من  العديد  "أتابع  اإلمارات  بدولة  املقيمني  ومن  سوريا  دولة  من  "خالد"  يقول 

أو إنستجرام منها على سبيل املثال برنامج «منصات رقمية»  القنوات الفضائية على تويتر  
@) دبي  تليفزيون  برنامج DubaiTVبحساب  ومنها  والوسم(#منصات_رقمية)،   ،(

trending  ."لعرض الفيديوهات والتغريدات الشائعة على شبكات التواصل االجتماعي  
لصفحات وحسابات   storiesتقول "جواهر" من اإلمارات "ممكن أتابع القصص اليومية  

خالل   عرضها  املقرر  واألعمال  البروموهات  ملعرفة  إنستجرام  على  الفضائية  القنوات 
عرض   على  االجتماعي  التواصل  مبواقع  اإلخبارية  املواقع  صفحات  تعتمد  كما  اليوم، 

منها البرامج التليفزيونية للضيوف أو املشاهير مقتطفات من أهم التصريحات التي تتض
  وملخص ألبرز ما قيل خالل احللقة. 

أوضحت نتائج مجموعات النقاش أن التعرض لشاشة أخرى    الهروب من اإلعالنات: .2
فرصة  تكون  والتي  والفواصل  اإلعالنات  عرض  أثناء  األحيان  من  كثير  يف  يتم 

ل إنستجرام ويوتيوب وفيسبوك، للمشاهدين لتصفح شبكات التواصل االجتماعي مث
  وسناب شات.
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ذات   يف  شاشة  من  أكثر  مشاهدة  أسباب  أن  باإلمارات  مقيمة  األردن  من  "سهام"  تقول 
عن   البحث  أو  أخرى  شاشة  ملطالعة  تدفعني  الطويلة  اإلعالنية  الفواصل  أن  الوقت 
مثل  موقع  يف  أقل  بنسبة  هذا  أجد  رقمية  تطبيقات  خالل  من  لدى  املفضلة   األعمال 
جتاوزها  للمشاهد  ميكن  وبعدها  معدودة  ثواني  ملدة  قصيرة  إعالنات  تعرض  اليوتيوب 

املحتوى اخلاص  Escapeبذر"هروب" للقناة ملشاهدة  تطبيق  تنزيل  أو  الهاتف    بها"،  على 
  املحمول، ومتابعة املوقع اإللكتروني للقناة يف حال عرضها.

شباب على أن أزمة كورونا زادت  اتفقت آراء ال  :Binge Watching.املشاهدة املفرطة  3
نتيجة   الوقت  نفس  االجتماعي يف  التواصل  ومواقع  للتليفزيون  كبير  بشكل  تعرضهم  من 
البقاء يف املنزل لساعات، واإلجراءات االحترازية باإلضافة للدراسة والعمل عن بُعد، وهو 

وت التليفزيونية  املشاهدة  استهالك  لساعات  املكثفة  الزيادة  على  انعكس  مواقع ما  صفح 
  التواصل االجتماعي يف وقت متزامن.  

اتفق الشباب عينة الدراسة على أن استخدامهم للهواتف الذكية .. احلضور االجتماعي:  4
االجتماعي،   التواصل  شبكات  على  بُعد  عن  اآلخرين  مع  للتفاعل  خلفية  كقنوات  جاء 

قدير واإلعجاب من  والتواصل مع األصدقاء ذوي االهتمامات املشتركة واحلصول على الت 
  األشخاص ذوي التفكير املماثل.

املكونان  - هما  والفورية  النفسى  القرب  عوامل  أن  املناقشات  خالل  الشباب  أوضح 
بالتليفزيون االجتماعي، حيث يرتبط   األساسيان للحضور االجتماعي وهي ما تتحقق 

ية إلى الشعور  هذان املفهومان ارتباًطا وثيًقا ببعضهما البعض؛كما يشير مفهوم احلميم
بالترابط الذي يشعر به املتصلون أثناء التفاعل، بينما الفورية هي املسافة النفسية بني  
من  واحلميمية  الفورية  العالقة  ويتم حتديد  فعل سريع،  رد  على  واحلصول  املتصلني 

الوجه تعبيرات  مثل  اللفظية  وغير  اللفظية  اإلشارات  واإلشارات  Emojiخالل   ،
واإلميا بالوجود  الصوتية،  الشباب  تشعر  "والتي  اجلسد  لغة  اجلسدي"  واملظهر  ءات، 

 االفتراضي لآلخرين. 
 Social Engagementيرتبط مصطلح احلضور االجتماعي باالنغماس االجتماعي   -

إلى درجة التفاعالت أو االتصاالت التي يطورها املشاهد مع املحتوى التليفزيوني عبر 
االستهالك   سياق  يف  املشاركة  طريق  عن  املختلفة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
التليفزيوني، وأن أعمق جتربة مشاركة حتدث يف سياق محتوى البرنامج نفسه، صناع 

ومخ  مؤلفون،  البرنامج،  (مقدمو  واملشاهير  العمل  الشخصيات  إلى  باإلضافة  رجون) 
 التى يضمها املحتوى.  
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التليفزيوني  - البث  أتابع  أحياًنا   " اإلمارات  بدولة  مقيمة  القمر  جزر  من  "أمل"  تقول 
 Facebook live,Instagramاملباشر للقنوات الفضائية من خالل تطبيقات مثل  

live  . 
املر  "عبير"تقول   - إحدى  "شاركت يف  اإلمارات  بالرأي حول  من  متداول  ات يف هشتاج 

على  جديد  فيلم  أو  مسلسل  عرض  نتيجة  مطروحة  معينة  قضية  أو  موضوع 
 إنستجرام". 

صورة   - يرى  عندما  يطمئن  "أنه  باإلمارات  يدرس  السنغال  من  جاه"  "محمد  يوضح 
للشخص الذي يتحاور معه، وأن يكون له اسم واضح على إنستجرام أو فيسبوك بدًال 

همية أو التي تعتمد على "ُكنية" أو لقب غامض، ما يجعلني قد أحتمس من األسماء الو
 للنقاش مع اآلخرين من غير أصدقائي.  

منشورات   - أثناء  االنتباه  يلفت  ما  إن  اإلمارات:  من  جاسم  القنوات   postsيقول 
وسم   وجود  تويتر  على  تغريداتها  أو  إنستجرام  على  اإلماراتية   Hastagالفضائية 

وعات املطروحة بهذا الوسم وآراء الناس حول الشخص أو القضية يعرض كافة املوض
 املطروحة بالبرنامج.

" ذكر عدد من املشاركني بالنقاش أن عالقتهم بالقنوات الفضائية يف اإلمارات لم تعد  -
من خالل التليفزيون التقليدي حيث لم نعد نشغله كثيرا، بعد أن أصبح كل شيء متاح  

بإمكانهم البحث والوصول ملا يفضلونه مباشرة دون مجهود  اآلن على السوشيال ميديا  
 أو عناء".

حاضرون   - اآلخرين  بأن  شعور  هو  االجتماعي  احلضور  أن  املناقشات  نتائج  أوضحت 
نفسًيا، وأن تبادل االتصاالت يكون دافئًا وشخصًيا من خالل املشاركة يف وسم أو تعليق 

احلض أداء  يتباين  حيث  اآلخرين،  مع  املشاركة  من او  مجموعة  عبر  االجتماعي  ور 
تقنيات االتصال، ويرتبط بشكل إيجابي بالهوية الشخصية والشعور بالرضا، مثل إبداء 
اآلراء والتعليق عليها والتفاعل معها على وسائل التواصل االجتماعي التي تظهر قدرة 
التواصل  لوسائل  املدرك  االجتماعي  احلضور  يؤدي  حيث  األشخاص،  بني  التواصل 

تماعي إلى حتفيز اجلمهور على االنخراط بنشاط مع مشاهدين آخرين يف سياق االج
 املشاهدة التليفزيونية. 

ما  - لبرنامج  االجتماعية  التواصل  حسابات  عن  اإلعالن  أن  املناقشات  نتائج  أوضحت 
# وسم  واقتراح  التليفزيون،  شاشة  التعليقات   hashtagعلى  أجل جتميع  من  رسمي 
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محادثات   إجراء  يف  تساؤالتهم  تسهم  مع  وتتفاعل  املشاهدين  بني  سلسة  افتراضية 
  ) 69(وتؤكد حضورهم االجتماعي.

أشارت األدبيات إلى أن الوصول يف الوقت الفعلي إلى املعلومات املطلوبة وردود الفعل   -
االجتماعي،   باحلضور  الشعور  من  أكبر  زيادة  إلى  أدى  اآلخرين  األفراد  من  الفورية 

عب منصة  فاالنخراط يف محادثات  معلومات من خالل  البحث عن  بغرض  اإلنترنت  ر 
االجتماعي بالوجود  أكبر  إحساًسا  يولد  باملعلومات  غنية  سبيل   )،70(إلكترونية  فعلى 

املثال يكتسب التليفزيون االجتماعي أثناء مشاهدة األلعاب الرياضية شعبية واسعة بني  
عشاق الرياضة بسبب الشعور بالراحة واحلصول على املعلومات، حيث تتيح تطبيقات 
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية ملستخدمي التليفزيون االجتماعي إمكانية "الوصول  

واحلصول على جتربة تفاعلية عبر الرموز  )  71(وى مالئم ومصمم ذاتًيا.الفوري إلى محت
 ) 72( غير اللفظية التي ُيعتقد أنها تسهم يف الوجود االجتماعي للوسيلة.

لألفراد،   - االجتماعي  التأثير  على  ينعكس  االجتماعي  احلضور  أن  الدراسات  أظهرت 
مث اإليجابية،  االتصال  نتائج  من  متنوعة  بالثقة ويرتبط مبجموعة  واجلذب  اإلقناع  ل 

 ) 73(واملتعة والفائدة املتصورة وشعور األفراد بأنهم كانوا مع شريكهم باملثل.
دراسة   - (ظهور  Schumann et al)2017تشير  املتعلقة  الهوية  إشارات  أن  إلى   (

االسم والصورة الشخصية للمتصفح) تؤثر يف تعزيز احلضور االجتماعي، فزيادة عدد 
الهوية تعزز احلضور االجتماعي، بالنظر إلى حقيقة أن احلضور االجتماعي إشارات  

الشريك   يعزز  حيث  حقيقي"،  "شخص  بوجوده يف حضور  الفرد  شعور  مرهون مبدى 
 ) 74(أو(الشركاء) االفتراضيون من احلضور االجتماعي.

 تعزيز الوالء للقنوات التليفزيونية:  .5
النق مبجموعات  املشاركني  آراء  لقنواتهم  اتفقت  واالنتماء  باالرتباط  املركزة  اش 

االجتماعي وأنهم  التليفزيونية   التواصل  مواقع  على  بها  اخلاصة  احلسابات  يتابعون 
ويشاركون يف النقاشات التي تطرحها على منصاتها الرقمية مبا يسهم يف تدعيم عالمتها 

 التجارية، وشعار القناة. 
اإل يف  يدرس  توجو  دولة  من  فواز  آدم  حسابات  يقول  متابعة  على  أحرص  "دائما  مارات 

القنوات املفضلة لدى على مواقع التواصل حتى إذا ما فاتني شيء خالل املشاهدة العادية  
دراسة   توصلت   ،" آخر  وقت  أي  به يف  اللحاق  أن Guo,et al.  )2015أستطيع  إلى   (

متزايدة   أهمية  ذات  أصبحت  االجتماعي  التليفزيون  عبر  ومنتجي  املشاهدة  للمذيعني 
البرامج واملعلنني عندما يبررون استثمارهم يف املحتوى واكتساب العمالء واالحتفاظ بهم،  
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إلى   باإلضافة  لبرامجها،  الوالء  وضمان  لقنواتهم  التجارية  العالمة  مع  التقارب  وتعزيز 
عني  كما تظهر  قيمة التليفزيون االجتماعى للمذي  ،)75(حتديد وتسويق املحتوى للجماهير.

  )  76(.للقناة واحلفاظ على عالقات طويلة األمد مع املشاهدين يف تعزيز الوالء
  

التواصل  مبواقع  اإلماراتية  التليفزيونية  القنوات  حلسابات  املضمون  حتليل  نتائج  ثانًيا: 
  االجتماعي:

  .موقع تويتر: 1
  تويتر) توصيف حسابات القنوات التليفزيونية اإلماراتية مبوقع 1جدول (

  تليفزيون الشارقة  تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي  الفئات
  246,108  3160003 430004  عدد املتابعني

 14 32 129  عدد اجلهات األخرى التي يتابعها احلساب 

  2009أكتوبر   2011يونيو   2011 فبراير  تاريخ االلتحاق باملوقع 

  85,800  60,665 94746  إجمالي عدد التغريدات

  372 465   324  إجمالي عدد التغريدات خالل ديسمبر

مدى وجود استطالع لرأى اجلمهور يف 
  املحتوى 

  يوجد استطالع    ال يوجد  ال يوجد

  يوجد   يوجد   يوجد   مدى وجود نبذه تعريفية للحساب 

تشير نتائج اجلدول السابق حول توصيف حسابات القنوات محل الدراسة إلى أن حساب 
دبي   بإجمالي  تليفزيون  املتابعني  عدد  يف  األولى  املرتبة  يليه    430004يحتل  متابع، 

بإجمالي   ظبي  أبو  تليفزيون  تليفزيون    3160003حساب  األخيرة  املرتبة  وفى  متابع، 
متابع، ذلك على الرغم من اختالف تاريخ البدء لكل جهة    246,108الشارقة بإجمالي  

لعام، لكن يالحظ ارتفاع عدد التغريدات وأسبقية حساب تليفزيون الشارقة مبا يزيد عن ا
التي   اجلهات  عدد  زيادة  يالحظ  كما  تغريدة،  آالف  عشرة  يقارب  بفارق  دبي  لتليفزيون 

بلغت   والتي  دبي  تليفزيون  حساب  ودينية    129يتابعها  سياسية  شخصيات  بني  تنوعت 
  ورياضية وقنوات تليفزيونية وصحف أخرى تابعة ملؤسسة دبي لإلعالم. 

يف  كما   للحساب  املتابعني  رأي  استطالع  على  الشارقة  تليفزيون  حرص  النتائج  تظهر 
بنسبة   (ممتاز  الدراسة:  تطبيق  حتى  نتائجه  أظهرت  والذي  جيد 65.6املحتوى   ،%

بنسبة  13.8 عادى  بنسبة  %15،  أبو  5.6%، غير جيد  تليفزيونا  يعتمد  لم  ) يف حني   %
  مهور يف املحتوى.  ظبي ودبي على هذه اآللية للتعرف على آراء اجل

تغريدة بنسبة    1161وبلغ إجمالي التغريدات على احلسابات الثالثة خالل فترة التحليل  
%، وفى الترتيب األخير  27.9% لتليفزيون أبو ظبي، يليه تليفزيون  دبي بنسبة    40.05
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بنسبة   الشارقة  ملف  23.05تليفزيون  الدراسة  عينة  من  حساب  كل  تضمن  كما   ،%
للقناة من حيث النشأة وامللكية واألهداف، وهو ما يبرز احلفاظ على هوية  تعريفي موجز  

  كل مؤسسة وربطها باملوقع اإللكتروني.  
وتظهر النتائج حرص القنوات التليفزيونية عينة الدراسة على نشر املحتوى الذي تنتجه  

 إنشاء من خالل موقع تويتر منذ فترة بعيدة، حيث سبق تليفزيون الشارقة بنحو عامني يف
(أكتوبر   تويتر  موقع  على  له  (فبراير2009حساب  ظبي  أبو  تليفزيون  ويليه   (2011  ،(

  ). 2011وتليفزيون دبي (يونيو

  تفاعل اجلمهور مع تغريدات القنوات التليفزيونية اإلماراتية مبوقع تويتر:   -

  يتر ) تفاعل اجلمهور مع تغريدات القنوات التليفزيونية اإلماراتية مبوقع تو2جدول (

  الفئات
  تليفزيون الشارقة  تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي

  %    %    %  
  % 56  % 63  %79  نسبة التغريدات املصاحبة لوسم  

 % 0  % 28.6  %0  نسبة الردود  
  % 13  % 88  % 72  التغريدات مع ذكر أسماء شخصيات  

  % 85  % 76  %68  تغريدات مبصاحبة روابط  
  % 83  % 88  %96  تغريدات مبصاحبة فيديوهات  

  % 67  % 61  %73  نسب تفاعل الذكور 
  % 33  % 39  %27  نسب تفاعل اإلناث

بدولة   اجلمهور  مع  التفاعل  تعكس  هامة  مؤشرات  عدة  السابق  باجلدول  النتائج  توضح 
منها   الدراسة  عينة  التليفزيونية  القنوات  بحساب  املتحدة  العربية  حرص اإلمارات 

التليفزيوني على   التغريدات اخلاصة باملحتوى  أبو ظبي على أن تتضمن معظم  تليفزيون 
%، 63%، يليه تليفزيون  دبي بنسبة  79بنسبة  "   Hashtag#موقع تويتر أن يصاحبها "وسم

  %.56ثم تليفزيون الشارقة بنسبة  
% 28.6ها  وفيما يتصل بنسبة الردود على تغريدات لتساؤالت اجلمهور فقد بلغت نسبت

عن   اإلجابة  مت  حيث  دبي  بني    8بتليفزيون  من  الدراسة   28أسئلة  فترة  خالل  سؤاًال 
أبو ظبي 28.6بنسبة   بتليفزيوني  تغريدات اجلمهور  ردود على  أي  لم يظهر  %، يف حني 

  سؤاًال بتليفزيون الشارقة.  22سؤال بتليفزيون أبو ظبي و101والشارقة رغم وجود
فقد كان   Tweets with @mentionsأسماء شخصيات  أما عن التغريدات مع ذكر  

% من التغريدات، وفى املرتبة الثانية تليفزيون أبو  88تليفزيون دبي باملرتبة األولى بنسبة  
  %.13%، وفى املرتبة األخيرة تليفزيون الشارقة بنسبة 72ظبي بنسبة 
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يعتمد على وضع وميكن تفسير النتائج السابقة أن أسلوب كٍل من قناتي دبي وأبو ظبي،  
يعتمد   حني  يف  البرامج،  ومقدمي  املسلسالت  وأبطال  واملشاهير  الضيوف  بأسماء  وسم 

  تليفزيون الشارقة على األسلوب التقليدي الرصني يف عرض التغريدات والفيديوهات.
فيما يتصل بعرض التغريدات مبصاحبة روابط إلكترونية الستكمال املشاهدة فقد لوحظ  

مبخ نسبتها  بنسبة  ارتفاع  الشارقة  تليفزيون  جاء  حيث  الدراسة،  قنوات  يليه  85لف   ،%
بنسبة   دبي  بنسبة  76تليفزيون  ظبي  أبو  تليفزيون  األخير  الترتيب  وفى  حيث  %68،   %

حالة   وفى  الزمنية،  املدة  قصيرة  فيديوهات  عرض  على  تعتمد  التغريدات  معظم  كانت 
كنهم حتميل التطبيق الرقمي  رغبة املتصفحني يف االستزادة واحلصول على تفصيالت مي

التغريدات  غالبية  كانت  وقد  للقناة،  اإللكتروني  املوقع  أو  الذكية  الهواتف  على  للقناة 
فيديوهات   الذي   Tweets with mediaمبصاحبة  املرئي  للمحتوى  الترويج  من  جزء 

  تنتجه كل قناة. 
وفيما يتصل بتصنيف فئات النوع ( ذكور / إناث ) من حيث مستويات املتابعة ، فقد وضح  

% بتليفزيون  73اهتمام الذكور مبتابعة تغريدات القنوات محل الدراسة حيث بلغت نسبتها 
% تليفزيون الشارقة، يف حني وضح قلة متابعة اإلناث  67% لتليفزيون دبي،  61أبو ظبي،  

الدرا عينة  الترتيبللقنوات  على  نسبتها  بلغت  حيث  دبي،  39سة،  لتليفزيون   %33 %
الشارقة،   من 27تليفزيون  كبيرة  نسبة  أن  ذلك  تفسير  وميكن  ظبي،  أبو  لتليفزيون   %

الفتيات تتجه ملتابعة تطبيقات مثل إنستجرام أو سناب شات وفيسبوك على عكس الذكور 
السياسية،   والشخصيات  باألخبار  االهتمام  يف  رغبة  وسم  أكثر  وضع  يتم  كان  حيث 

Hashtag    وتضمنت البرامج  ومقدمي  املسلسالت  وأبطال  واملشاهير  الضيوف  بأسماء 
للتغريدات يف   الوسوم املصاحبة  دبيأبرز  البرامج مثل (منصات    تليفزيون  معظم أسماء 

، معمار،  The insider  ،The doctors  ،Mental Samuraiarرقمية، قابل للنقاش،  
  ، سهرانني، أخبار اإلمارات، نشرة تداول) .فاسألوا أهل الذكر

وتضمن التغريدات أيًضا تغطية (منتدى اإلعالم العربي، جائزة الصحافة العربية، أجمل 
لتطورات   اليومية  التغطية  إلى جانب  السنة)  رأس  التحضير الحتفاالت  العالم،  شتاء يف 

فة إلى طرح تساؤالت انتشار فيروس كورونا املستجد حتت وسم# نلتزم_ لننتصر، باإلضا
إجراء  فترة  خالل  املذاعة  املسلسالت  من  عدد  حول  تويتر  موقع  على  املتابعني  جلمهور 

  الدراسة على تليفزيون دبي منها على سبيل املثال "خيانة عهد، اخلوابي، ما فيي". 
ظبيأما   أبو  الوسوم   تليفزيون  من  قليل  غير  عدد  نشر  على  كبيرة  بدرجة  اعتمد  فقد 

ل حاضرين،  املصاحبة   # ظبي  #قناة_أبو  وسم  املثال  سبيل  على  منها  لتغريدات 
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# #صباح_اخلير،  #السيرة،    RepeatAfterMe#حالة_الطقس،  #يال_سوشيال، 
 Martha#زهرة_اخلليج، #للصحة_عنوان، #بكرا_أحلى، #هذا_أنا، #نحو_املستقبل،  

Stewart Bakes.علوم الدار، #تصاميم ،  
مسلس أسماء  التغريدات  #شارع_شيكاغو، وتضمنت  #من_حقي_أحب،  مثل  درامية  الت 

#خامت_الياقوت،   #بيت_بيوت،  ،  DAREDEVIL#الوجه_اآلخر، 
#InStyleWithHala ،بركة)  ، #أمني_وشركاه  

مهرجان    " مثل  اإلعالمية  واحلمالت  األحداث  تغطية  إلى  باإلضافة 
#اليوم_العاملي_لألخوة_اإلنسانيةZayedFestival@زايد #مسبار_األمل،   ،  ،"

# #نلتزم_لننتصر،  #انت_مسؤول   YouAreResponsible#فيروس_كورونا، 
#CommitToWin   

الشارقةأما   أقل بنسبة كبيرة من قنوات    Hashtagsفقد كانت نسبة الوسوم    تليفزيون 
اخلط   مثل  البرامج  بعض  باسم  وسم  إنشاء  على  معظمها  واقتصرت يف  ودبي  ظبي  أبو 
بعض   افتتاح  الوسوم  تضمنت  كما  الشارقة،  صباح  أماسي،  وأمل،  ألم  إشراقة،  املباشر، 
#حاكم_الشارقة،   الكرمي،  القرآن  مجمع  خورفكان،  مدرج  منها  الفعااليات 

  رقة، #سلطان_هللا_درك، #سلطان_القاسمي.#من_أقوال_حاكم_الشا

  املوضوعات املطروحة بتغريدات القنوات اإلماراتية على موقع تويتر:  -
  2020) موضوعات التغريدات مبوقع تويتر للقنوات اإلماراتية خالل شهر ديسمبر 3جدول (

  

  املوضوعات   
  تليفزيون الشارقة   تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي 

  %   ك   %   ك   %   ك 
 7.5 28 14 65 12 38  صحية 

 2.2 8 3 14 3.1 10 رياضية 
 4.3 16 9.9 46 6.5 21 سياسية 

 5.4 20 7.1 33 8.3 27 علوم وتكنولوجيا وفضاء
 23 84 1.7 8 2.5 8 دينية 

 25 92 6.9 32 6.2 20 ثقافية 
 6.7 25 4.7 22 6.5 21 قصص إنسانية تكافل  

 5.4 20 3.4 16 3.1 10 "أمنية " شرطية  
 2.7 10 11 53 8 26 اقتصادية 

 2.7 10 6.7 31 9.6 31 طقس وتغيرات مناخية  
 2.2 8 8.4 39 3.1 10 سياحة وترفيه وسفر 

 8.3 31 8.6 40 19 62 أعمال درامية  
 1.3 5 3.4 16 1.5 5 إعالمية  

 4  15 11  50 11  35 يجمع بني أكثر من موضوع
 372 465 324 إجمالي عدد التغريدات  
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% من 25توضح نتائج اجلدول السابق أن املوضوعات الثقافية حتتل الترتيب األول بنسبة  
تغريدات حساب   الشارقةإجمالي  ببرامج مثل   تليفزيون  ارتبطت  والتي  تويتر  على موقع 

#سينما #أدب_وفن،  #ويبقى_املسرح،  حكايتى،  حتاور  7#أمثالنا_الشعبية،  #الشارقة   ،
بنسبة   الديني  املحتوى  ذات  املوضوعات  يليها  #السوق_املركزي،  والتي  23اآلخر،   ،%

#سيرة_صحا برنامج  التالية:  الدينية  للبرامج  ملقتطفات  بالترويج  #قدوة ارتبطت  بي، 
بنسبة   الدرامية  األعمال  الثالث  الترتيب  وفى  #معالم_نبوية،  %، 8.3يف_رحاب_سورة، 

ثم   الشارقة،  تليفزيون  على  عرضها  املقرر  واألفالم  للمسلسالت  الترويج  تضمنت  والتي 
بنسبة   الصحية  باإلجراءات 7.5القضايا  غالبيتها  ارتبط  والتي  الرابعة،  املرتبة  يف   %

تفشى فيروس كورونا وأعداد احلاالت املتأثرة باملرض، وتساوت القضايا    االحترازية ملنع 
األمنية والتي ارتبطت معظمها ببرنامج" الشرطي"مع أخبار العلوم والتكنولوجيا والفضاء 

 % لكل منهما.5.4بنسبة 
السياسية  واألنشطة  والسياحة  والسفر  االقتصاد  قضايا  املطروحة  املوضوعات  وشملت 

إما مستوى  واإلخبارية  على  احلوارية  البرامج  يف  معظمها  ظهر  والتي  الشارقة،  رة 
  ومنها#اخلط_املباشر، #أخبار_الدار، #أماسي، #صباح_الشارقة. 

دبيأما   املتعلقة    تليفزيون  األخبار  نشر  على  األول  املقام  يف  التغريدات  ركزت  فقد 
بنسبة   ف14بالصحة  انتشار  تطورات  على  الغالب  يف  تركز  كانت  والتي  كورونا  %  يروس 

الترتيب   يليها يف  أمانة"،  برنامج "صحتكم  السليمة من خالل  الصحية  للعادات  والترويج 
%، ويليها يف الترتيب الثالث املوضوعات السياسية 11الثاني القضايا االقتصادية بنسبة  

وتغطية 9.9بنسبة   العربية  اإلمارات  دولة  وشيوخ  قادة  بأنشطة  ترتبط  كانت  والتي   ،%
العالم وتركزت يف النشرات اإلخبارية وبرنامج قابل  األحداث   السياسية يف مختلف دول 

بنسبة   الدرامية  األعمال  ويليها  على  8.6للنقاش،  األول  املقام  يف  تركز  كانت  والتي   ،%
مشاهد ملقتطفات من املسلسالت التي تعرض على الشاشة التليفزيونية منها مسلسالت  

وتركزت   واخلوابى،  عهد  خيانة  خطبة مثل  نقل  على  الدينية  الفيديوهات  موضوعات 
  اجلمعة وبرنامج #فاسألوا_أهل_الذكر.

يتصل   ما  ظبيأما  أبو  على    بتليفزيون  تركز  األولى  املرتبة  ذات  التغريدات  كانت  فقد 
بنسبة   منها  ومشاهد  القناة  تعرضها  التي  الدرامية  لألعمال  ويليها  19الترويج   ،%

ال بالقضايا  املرتبطة  بنسبة  التغريدات  التوعية 12صحية  على  ترتكز  كانت  والتي   ،%
بخطورة فيروس كورونا وأعداد املصابني واملتعافني من املرض ودعوة املواطنني واملقيمني  
لتلقى اللقاحات املتوافرة بالدولة، ثم يف الترتيب الثالث أخبار الطقس والتغيرات املناخية 
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رجات احلرارة بدولة اإلمارات العربية،  %، والتي كانت تشمل تغريدة يومية بد9.6بنسبة  
ويليها يف الترتيب األخبار املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والفضاء وبخاصة "مسبار األمل" 

الستكشاف الفضاء اخلارجي، وإنشاء وكالة اإلمارات   الذي تطلقه دولة اإلمارات العربية
  برنامج اإلمارات لرواد الفضاء.وللفضاء، 

  توصيف الفيديوهات األكثر تفاعًال للشبكات التليفزيونية اإلماراتية مبوقع "تويتر"   -
) الفيديوهات األكثر تفاعًال بحساب الشبكات التليفزيونية اإلماراتية مبوقع  4جدول (

  تويتر:
  تليفزيون الشارقة   تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي   م

#محمد_بن_زايد يزور   1
  #محمد_بن_راشد يف املرموم 

موانئ #دبي العاملية تسعى الستثمار  
   مليون دوالر 190

الطفل عبد اهللا النقبي: أشكر اهللا  
الذي وهبنا والد مثل الشيخ 
  . سلطان بن محمد القاسمي

2  
حفل الفنان اإلماراتي الكبير  

حكــُم قــوِل: "عمْلنا ما علينــا  مـا  عيشي بالدي عاش احتاد إماراتنا.   . #حسني_اجلسمي 
  والباقـي علـى اهللاِ"؟  

3  
  يف أي عام تأسست شركة #أدنوك؟ 

  
الدكتور #فهد_الشليمي رئيس منتدى  

  . اخلليج لألمن والسالم 
أو  الظروف  شــاءت  قول  يجوز  هل 

  شــاءت األقــدار؟ 

4  
املطربة #أحالم تغني "العلوم الغامنة"  

  . 49#اليوم_الوطنيمبناسبة 
   

عيد_وطن ... قصيدة جديدة من  #
أشعار صاحب السمو الشيخ 

#محمد_بن_راشد آل مكتوم مبناسبة  
  ، 49#اليوم_الوطني

لبيك خورفكان.. اجلماهير 
حتتشد يف مدرج خورفكان يف 

األول لرائعة سلطان  العرض
  التاريخية.

5  
#طارق_احلربي وضيوفه 

  . #أحمد_زاهر

الفضاء اإلماراتي هزاع  انضمام رائد 
شخصية  100املنصوري إلى قائمة أهم 

  يف مجال استكشاف الفضاء.

خورفكان تقول بصوت واحد: شكًرا 
  .سلطان القلوب

تلقائية وذكاء #سمير_غامن على    6
  خشبة املسرح  

سيدة أسترالية تعثر على حيوان كواال  
  يف شجرة عيد امليالد.

اإلمارات اآلن يف دور السينما يف 
امللحمة التاريخية السينمائية 

  خورفكان.

توضح نتائج اجلدول السابق حول الفيديوهات األكثر تفاعًال ومشاركة بحساب الشبكات 
التليفزيونية اإلماراتية مبوقع تويتر وجود اختالفات واضحة يف املوضوعات األكثر تفاعال  

كل   بهوية  التفاعل  وارتباط هذا  قناة  كل  املحتوى  بني  نشر  التحريرية يف  قناة وسياستها 
اختيار  معينة  آلية  على  قناة  كل  اعتماد  أيًضا  يالحظ  كما  تويتر،  مبوقع  حساباتها  على 
عناوين جذابة للفيديوهات وصياغة املحتوى على املنصات الرقمية، ووضع رابط ملشاهدة 

أ اختيار  لكل قناة وكذلك  اإللكتروني  املوقع  التغريدات املوضوع كامًال على  سلوب حترير 
الوسوم اتباع    Hashtagsمن خالل  من خالل  والفاعلية  االنتشار  من  قدر  أكبر  لتحقيق 

بالعالمة خالل  التغريدات  من  تتيح    فهرسة #،  حيث  املوضوعات،  أو  املفتاحية  الكلمات 
  لألشخاص متابعة املوضوعات التي يهتمون بها بسهولة. 
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والترفيهي   الدرامي  املحتوى  مع  اجلمهور  تفاعل  ظهر  املثال  سبيل  أبو فعلى  بتليفزيون 
خاصة املرتبطة باحلفالت الغنائية احتفاال باليوم الوطني اإلماراتي وكذلك الترويج    ظبي

اإلمارات أفضل شتاء بالعالم، وطرح تساؤل للمتابعني حول نشأة شركة بترول أبو    حلملة 
والبرامج  الدرامية  األعمال  وكذلك  التفاعلية  من  قدر  "أدنوك"لتحقيق  الوطنية  ظبي 

  احلوارية الفنية مثل برنامج السيرة بإجراء لقاءات مع النجوم. 
دبيأما   تفاع  تليفزيون  األكثر  الفيديوهات  كانت  املتابعني  فقد  خالل  من  ومشاركة  ًال 

مليون دوالر يف #أنغوال" باملرتبة األولى،    190فيديو" موانئ #دبي العاملية تسعى الستثمار
ألشعار صاحب   عيد_وطن  وقصيد  اإلماراتي  الوطني  باليوم  اخلاصة  الفاعاليات  يف  ثم 

#اليوم_الوطني مبناسبة  مكتوم  آل  #محمد_بن_راشد  الشيخ  ويليها  49السمو  تنظيم  ، 
نادى دبي للصحافة ملنتدى اإلعالم العربى الذي يحظى بالطبع بتغطية إعالمية مميزة من  
تليفزيون دبي، وكذلك التغريدات املتصلة وانضمام بأول رائد فضاء عربى اإلماراتي هزاع  

أهم   قائمة  إلى  بعض    100املنصوري  وكذلك  الفضاء  استكشاف  مجال  يف  شخصية 
اخلفي لألخبار  املثال  التغريدات  على سبيل  منها  اجلمهور  لدى  بجاذبية  والتي حتظى  فة 

ويالحظ   امليالد"،  عيد  كواال يف شجرة  على حيوان  تعثر  أسترالية  "سيدة  بعنوان  تغريدة 
ظاهرة   االجتماعيحتقق  املرتبطة    التليفزيون  التغريدات  من  العديد  ظهور  خالل  "من 

عب املتداول  بني  يربط  والذي  #منصات_رقمية  الهاتف  ببرنامج  سواء  متعددة  شاشات  ر 
إطالق  جاء  حيث  املشاهدة،  أثناء  حقيقى  تفاعل  ويحقق  التقليدي  التليفزيون  أو  الذكي 
تليفزيون دبي لبرنامج «منصات رقمية»عبر «تويتر الشرق األوسط»، كجزء من مواكبة آخر  

اخلا  البرامج  باقة  االجتماعي، ضمن  التواصل  ووسائل  الرقمي  املجال  صة  التطورات يف 
األخبار  ألهم  اجلمهور  ملشاركة  دبي،  قناة  مع  بالشراكة  “تويتر”  منصة  أطلقتها  التي 
واملواضيع يف فترة العزل املنزلي ملواجهة انتشار فيروس “كورونا” املستجد، حيث حصدت  

) ألف مشاهدة رقمية  638.500احللقات األربع من برنامج “منصات رقمية” أكثر من ( 
تويتر(@  حساب  دبي(@TwitterMENAعبر  تليفزيون  وحساب   ،(DubaiTV  ،(

  ) 77(والوسم (#منصات_رقمية) .
أما تليفزيون الشارقة فقد ارتبطت الفيديوهات األكثر تفاعلية من خالل اجلمهور بحدث  
اإلماراتية،   السينما  دور  يف  خورفكان  التاريخى  الفيلم  وعرض  خورفكان  مدرج  افتتاح 

لبرنامج الدينى#فتاوى، والذي اعتمد على طرح  وكذلك كان تفاعل اجلمهور واضحا مع ا
النتائج   البرنامج والتعليق عليها، وتعكس  أثناء بث  األسئلة على اجلمهور، وتلقى ردودهم 
األسلوب   كان  املتابعني،  على  األسئلة  وطرح  الوسوم  على  االعتماد  أسلوب  أن  السابقة 
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التفاع من  قدر  أكبر  وحتقيق  جماهيرية  إسهامات  لتلقى  أدوات  األفضل  وحتقيق  ل 
  .التليفزيون االجتماعي وربط جمهور املشاهدين للتليفزيون مبواقع التواصل االجتماعي

  - آليات تفاعل اجلمهور مع تغريدات حسابات القنوات اإلماراتية على تويتر: -

  اليومي حلسابات القنوات اإلماراتية على تويتر) معدل التفاعل 5جدول (
  

  آليات التفاعل مع التغريدات    
  تليفزيون أبو ظبي   تليفزيون دبي   تليفزيون الشارقة 

  %   ك   %   ك   %   ك 

 % 14.8 933  % 16.8  336  %24.9 439  إعادة تغريد  

 % 79.5 5000  % 80.07  1600  %69.8 1400  إعجاب

  % 5.7  358  % 3.06  61  %5.1 101  ردود

أعلى معدل تفاعل يومي خالل  
  الشهر

294 315 874  

12-7  التاريخ   2-12  2-12 

  210.6  66.4  65.77  معدل التفاعل لليوم الواحد  

معدالت  األول يف  الترتيب  احتل  قد  أبو ظبي  تليفزيون  أن  السابق  نتائج اجلدول  توضح 
ديسمبر شهر  خالل  اليومي  الوطني    874بإجمالى    2020التفاعل  العيد  وافق  والذي 

بإجمالى  اإلماراتي يف   تليفزيون  دبي  ويليه  ، وفى  315الثاني من ديسمبر من كل عام، 
  تفاعًال.  294الترتيب الثالث تليفزيون الشارقة مبعدل 

على   أبو ظبي  بتليفزيون  اليومي  تفاعل اجلمهور  أعلى معدالت  أن  أيًضا،  النتائج  وتشير 
%، وفى الترتيب 14.8%، ثم إعادة التغريد بنسبة  79.5بنسبة   موقع تويتر كانت اإلعجاب

كانت معدالت التفاعل اليومي   وفى الترتيب الثاني%.  5.7بنسبة    Repliesالثالث الردود  
%، 16.8%، وإعادة التغريد بنسبة  80.7بتليفزيون دبي على موقع تويتر لإلعجاب بنسبة  

كانت معدالت   وفى الترتيب الثالث%،  3.06بنسبة    Repliesوفى الترتيب الثالث الردود  
بنسبة  ال لإلعجاب  تويتر  موقع  على  الشارقة  بتليفزيون  اليومي  وإعادة 69.8تفاعل   ،%

  %.5.1%، وفى الترتيب الثالث الردود نسبة 24.9التغريد بنسبة 
مع   السابقة  النتائج  دراسة    ماوتتفق  إليه  أن  Tanupabrungsun  )2018تشير   (

ا لتفاعل  تستخدم  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  الهوية  منصات  لبناء  ملشاهير 
  ) 78(والتفاعل مع املعجبني واحلفاظ عليها.

) من خالل حتليل املحتوى حلسابات Greer et al )2011وكذلك ما أوضحته دراسة  
، حيث كانت القصص اإلخبارية والبرامج املباشرة األمريكيةاملحطات التليفزيونية املحلية  
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ويوضح )  79(واملسجلة األكثر تكرارًا للترويج للعالمة التجارية للقناة وخلق هوية مميزة لها.
  الشكل التالى نسب التفاعل بالتليفزيونات اإلماراتية محل الدراسة: 

  
  الشارقة تليفزيون  تليفزيون دبي   تليفزيون أبوظبي

      
األكثر تداوًال باإلمارات املرتبطة بتغريدات القنوات  Hashtags موضوعات الوسوم-

  اإلماراتية:
  "األكثر تداوًال مبوقع تويتر   "Hashtags) ترتيب الوسوم6جدول (

عدد الفيديوهات    عدد املشاهدات    عدد مرات الوصول    الوسوم األعلى تداوًال باإلمارات  الترتيب
  املصاحبة  

  4889  476680293  192011066  #بالعربي  1

  27748  641565657  76680533  #يوم_الشهيد   2

  3566  100745525  45005987  #البحرين_يف_قلب_اإلمارات   3

  1035  22279587  37795395  #منتدى_اإلعالم_العربي   4

  1196  50198989  14993212  #مهرجان_الشيخ_زايد  5

  944  9385623  2,551,505  #أجمل_شتاء_يف_العالم  6

  112  120358  1870056  2021#سنة_جديدة_  7

  3391  774,516  620,770  49#اليوم_الوطني  8

  252  245,203  539,132  #دعم_املنتجات_اإلماراتية   9

  98  190245  258120  #يدا_بيد_نتعافى   10

  148  23020  341.300  #دوري_اخلليج_العربي   11

الوسوم   أن  النتائج  بدولة    Hashtagsتوضح  تداوًال  املتحدة    اإلماراتاألكثر  العربية 
الشائعة اإلماراتية  ،  Trendingللتصنيفات  التليفزيونية  القنوات  بتغريدات  واملرتبطة 
لدعم   #بالعربي""  Hashtag، فقد جاءت وفق ما يلي وسم  2020خالل شهر ديسمبر  

لالحتفاء العربية  اللغة  يوافق    استخدام  والذي  العربية  للغة  العاملي  كانون    18اليوم 
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، وعدد 192011066األول/ديسمبر من كل عام بإجمالي عدد مرات وصول للمغردين  
الوسم  476680293مشاهدات   لهذا  املصاحبة  الفيديوهات  وبلغ عدد  يليه  4889،   ،

العربية   اإلمارات  دولة  احتفال  وصول   #يوم_الشهيد"وسم  مرات  عدد    بإجمالي 
مشاهدات76680533للمغردين وعدد  الفيديوهات  641565657،  عدد  وبلغ   ،

  فيديو. 27748املصاحبة لهذا الوسم 
وسم الثالث  الترتيب  يف #البحرين_يف_قلب_اإلماراتوفى  اإلماراتي  الشعب  كمشاركة   ،

يوافق   الذي  البحريني  الوطني  بالعيد  اململكة    16االحتفال  ديسمبر من كل عام وإعالن 
للمغردين   وصول  مرات  عدد  بإجمالي  مشاهدات 45005987استقاللها  وعدد   ،

عدد  100745525 وبلغ  الوسم    الفيديوهات ،  لهذا  الترتيب  3566املصاحبة  ويف   ،
وسم بتغطية ى_اإلعالم_العربي  #منتد  الرابع  ويحظى  للصحافة  دبي  نادى  نظمه  الذي 

، وعدد 37795395واهتمام إعالمي عربي واسع بإجمالي عدد مرات وصول للمغردين  
الوسم  22279587مشاهدات   لهذا  املصاحبة  الفيديوهات  وبلغ عدد  فيديو،   1035، 

وسم" اخلامس  الترتيب  مرا#مهرجان_الشيخ_زايد وفى  عدد  بإجمالي  وصول  "  ت 
، وبلغ عدد الفيديوهات املصاحبة  50198989وعدد مشاهدات 14993212للمغردين  

  . 1196لهذا الوسم 
"والتي انطلقت يف بداية    #أجمل_شتاء_يف_العالموفى الترتيب السادس الترويج حلملة"  

على   الضوء  لتسليط  الدولة  يف  السياحية  الهيئات  مختلف  من  مبشاركة  ديسمبر  شهر 
تزخر بها أرض اإلمارات، وأسهم نشر احلملة    التي السياحية املتنوعة    مختلف اخليارات

بالصور   ودعمها  اإلماراتية  التليفزيونية  للقنوات  االجتماعي  التواصل  منصات  على 
فئات   وتعريف  اإلمارات  لدولة  املوحدة  السياحية  الهوية  دعم  يف  املتنوعة  والفيديوهات 

معالم   بأجمل  ومقيمني  مواطنني  من  والتاريخية  املجتمع  السياحية  ووجهاتها  الدولة 
الوصول   مرات  عدد  بإجمالي  اجلذابة،  والطبيعية  وعدد 2,551,505والتراثية   ،

  فيديو . 944، وبلغ عدد الفيديوهات املصاحبة لهذا الوسم 9385623مشاهدات 
دراسة   تشير  اإلطار  هذا  أنAlothali, et al )2020وفى  إلى  التصنيف    )  عالمات 

وزيادة تدفق املعلومات والتنبؤ   النشرتساعد بفهم سلوك  تويتر  على    trendingالشائعة
اجلغرايف السياق  ذات  الوسوم  يف  املستخدمني  ومشاركة  املستقبلية،  كما    ،)80(باألحداث 

) لوجود عالقة بني مشاركة املواطنني واستجابتهم  Sawafi et al  )2020تشير دراسة  
السياسية  املشاركة  تشمل  فئات  أربع  يف  اإلماراتية  الذكية  احلكومة  تغريدات  إلعادة 

  ) 81(واإلجنازات والتنمية ومشاركة القيم.
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    - ثانًيا: توصيف حسابات القنوات التليفزيونية اإلماراتية على موقع إنستجرام:

  ) توصيف حسابات القنوات التليفزيونية اإلماراتية على موقع إنستجرام7جدول (

  الفئات
  تليفزيون أبو ظبي   تليفزيون دبي   تليفزيون الشارقة 

  ك  ك  ك

 463000  380000  231000  عدد املتابعني

عدد اجلهات األخرى التي يتابعها  
  احلساب 

14  50  29 

  193500  32704  28200  التأسيس إجمالي عدد املنشورات منذ 

 148  252  256  إجمالي عدد املنشورات خالل ديسمبر

إجمالي عدد الزيادة باملتابعني خالل 
  ديسمبر 

 1320  4851  1500 

 يوجد   يوجد   يوجد   وجود ملف تعريفي للحساب 

  غير واضح   غير واضح   غير واضح   تاريخ االلتحاق باملوقع 

توضح نتائج اجلدول السابق حول توصيف حسابات القنوات التليفزيونية اإلماراتية على  
موقع إنستجرام أن تليفزيون أبو ظبي قد احتل الترتيب األول يف نسبة املتابعة بإجمالي  

  380000منشور، وفى الترتيب الثاني تليفزيون دبي  193500متابع وبعدد    463000
متابع   231000وفى الترتيب الثالث تليفزيون الشارقة  منشور،    2704متابع بإجمالي  

  . 28200بإجمالي عدد منشورات 
على   اإلماراتية  التليفزيونية  القنوات  تتابعها  التي  اجلهات  تعدد  النتائج  توضح  كما 
إنستجرام والتي تضمنت حسابات احلكومة االحتادية والقنوات األخرى التابعة ملؤسسات 

لإل ظبي  أبو  لإلعالم،  عرضت  دبي  كما  والتليفزيون،  لإلذاعة  الشارقة  وهيئات  عالم، 
تعريفى   وملخص  والهدف  تليفزيون  كل  بنشأة  تعريفية  ملفات  الثالثة  القنوات  حسابات 
على   احلساب  إنشاء  تاريخ  ذكر  على  الثالثة  التليفزيونات  تعتمد  ولم  قناة،  كل  بسياسة 

يف   اجلمهور  لرأى  منفصل  استطالع  نشر  أو  إنستجرام  على  موقع  سواء  املقدم  املحتوى 
 مستوى القنوات أو مستوى حساب إنستجرام.
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  توصيف منشورات القنوات التليفزيونية اإلماراتية على موقع إنستجرام:  -
  ) توصيف منشورات القنوات التليفزيونية اإلماراتية مبوقع إنستجرام8جدول (

  آليات التفاعل مع التغريدات   
  تليفزيون الشارقة   تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي 

  %    ك  %    ك  %    ك

 11.5 17 0.4 1 12.5 32  عدد املنشورات املصحوبة بصور فقط

 82.4 122 99.2 250 87.11 223  بفيديوهات فقطعدد املنشورات املصحوبة 

  6.1  9  0.4  1 0.4  1 عدد املنشورات املصحوبة بنصوص فقط 

  %100  148  %  100  252  %100  256  اإلجمالي  

 8.35 8.40 4.93  املعدل اليومي للمنشورات 

متوسط مشاهدات الفيديوهات خالل شهر  
  ديسمبر 

487 428 718 

التليفزيونية   القنوات  حسابات  على  املنشورات  طبيعة  حول  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
إلى اعتماد تليفزيون أبو ظبي يف املقام األول على املنشورات  خالل فترة إجراء الدراسة،  

posts    ثم  82.43فيديوهات فقط املقتطع من البث املرئى للقناة بنسبة  التى تتضمن ،%
  % 6.1% وفى الترتيب األخير النصوص فقط بنسبة 11.5الصور بنسبة  

هات من البث املرئى  وفى تليفزيون الشارقة بلغت نسبة املنشورات التي تعتمد على فيديو 
بنسبة 87.11للقناة   فقط  الصور  على  تعتمد  التي  املنشورات  الثاني  الترتيب  وفى   ،%
بنسبة  12.5 فقط  نصوص  على  االعتماد  األخير  الترتيب  وفى  تليفزيون  %0.4،  أما   ،%

%، يف حني كانت املنشورات  99.2دبي فيعتمد على الفيديوهات بنسبة كبيرة جدا بلغت  
  % لكل منها.0.4لى الصور والنصوص فقط بنسبة التي اعتمدت ع

تركز   والتي  اإلعالمية  املؤسسات  تلك  وطبيعة حسابات  هوية  مع  السابقة  النتائج  وتتفق 
يف   للمشاركة  املشاهدين  دوافع  لتلبية  النص  وليس  األول،  املقام  يف  املرئية  الصورة  على 

ال املحتوى  مبتابعة  والتزامهم  االجتماعي  التليفزيون  استمرارية  أنشطة  وضمان  برامجى 
 والئهم للشبكة التليفزيونية.  
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  :2020تفاعل اجلمهور على حسابات القنوات اإلماراتية على إنستجرام خالل ديسمبر -
  ) معدل التفاعل اليومي حلسابات القنوات اإلماراتية على إنستجرام  9جدول (

آليات التفاعل مع التغريدات 
  يومًيا    

  تليفزيون أبو ظبي   تليفزيون دبي   تليفزيون الشارقة 
  %   ك  %   ك  %   ك

  %  93.8 10900  %  96.5  1200  %97.1 26600  اإلعجاب 

  %  6.12  720  %  3.5  44  %2.9 812  التعليقات

عدد مرات استخدام خاصية 
  البث املباشر  

31   6 0  

عدد مرات استخدام خاصية 
  القصص اليومية 

31 31 31 

  386.6  403.9 914  معدل التفاعل لليوم الواحد 

 1200 2400 3400  أعلى معدل تفاعل يومي

 12-29  12-25  12-19  تاريخ أعلى معدل تفاعل يومي

نتائج اجلدول   التعليقاتتوضح  تفاعل اجلمهور من خالل  أن  إجراء    السابق  فترة  خالل 
نسبة  بلغت  حيث  كبيرة،  بدرجة  اإلعجاب  طريق  عن  التفاعل  من  أقل  كان  الدراسة 

وبنسبة  2.9التعليقات   الشارقة،  بتليفزيون  أبو ظبي  %3.5  وتليفزيون  دبي،  لتليفزيون   %
بيعة تعامل اجلمهور مع خواص %، وميكن تفسير النتائج السابقة يف ضوء ط6.12بنسبة  

اإلعجاب التي ال تتطلب مجهوًدا من املتصفح على عكس التعليقات التي حتتاج مجهوًدا  
تشير   كما  ونشرها،  النصوص  كتابة  زيادة عالمات Ward   )2016دراسةيف  أن  إلى   (

يستغرق   "أعجبني"  الزر  فوق  النقر  ألن  التعليقات  بكتابة  باملقارنة  منطقي  أمر  اإلعجاب 
  ) 82( وقًتا أقل بكثير من كتابة التعليق.

وقد صاحب تاريخ حتقق هذا التفاعل مجموعة من األحداث التي حققت هذه النسبة من  
بتاريخ   الشارقة  بتليفزيون  خورفكان 19التفاعل  مدرج  افتتاح  صاحب  والذي  ديسمبر، 

وإطالق الفيلم السينمائى خورفكان يف دور العرض بدولة اإلمارات، وفى الترتيب الثاني  
ب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس اهتم تليفزيون دبي بإطالق صاح

أجمل شتاء يف العالم، وفى الترتيب الثالث    حلملة الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  
  واالستعداد الستقبال العام اجلديد. 2020تليفزيون أبو ظبي االحتفال بنهاية عام

خالل    على موقع إنستجرام   وتشير معدالت التفاعل اليومي حلسابات القنوات اإلماراتية

قد احتل الترتيب األول كأعلى معدل تفاعل    تليفزيون الشارقةأن    2020شهر ديسمبر  

بإجمالى   ديسمبر  شهر  خالل  إنستجرام  ملتصفحى  دبي  3400يومي  تليفزيون   يليه   ،

  . 1200، ثم يف الترتيب األخير تليفزيون أبو ظبي مبعدل 2400مبعدل تفاعل يومي 
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الق خاصية  واستفادت  من  الثالثة  موقع   Storiesاليومية    القصصنوات  يتيحها  التي 
عناصر   أبرز  بعرض  اجلمهور  مع  جديًدا  تفاعلًيا  عنصًرا  لها  وفر  والذي  إنستجرام، 
الفضائى   البث  عبر  املحتوى  يتضمنه  ما  أهم  من  ومقتطفات  للقناة  البرامجية  اخلريطة 

هذ متكن  حيث  اليوم،  خالل  عرضه  واملقرر  أبرز  التقليدي  استعراض  من  اخلاصية  ه 
تتعدى   ال  جًدا  قصيرة  زمنية  مدد  يف  املثال    15البرامج  سبيل  فعلى  فقرة،  لكل  ثانية 

) عرض  بخاصية  الشارقة  تليفزيون  الواحدة  7-5استعان  القصة  يف  تنويهات   (story  
ساعة على الصفحة، وهو ما يتناسب مع طبيعة البث التليفزيوني    24والتي تستمر ملدة  

والفيديوهات فى    الذي الصور  للمستخدم إضافة مجموعة من  تتيح  يومًيا، حيث  يتجدد 
 24قصة واحدة لتظهر فى املكان املخصص للقصص فى أعلى التطبيق لتكون متاحة ملدة 

  ساعة فقط، لتختفى بعد ذلك بشكل نهائي.
البث   خاصية  استخدام  على  الشارقة  تليفزيون  حرص  أيًضا  النتائج  توضح 

الدراسة   Streaming  liveاملباشر فترة  أيام  طوال  للجمهور  خاللها  التعليق  وإتاحة 
  6% فيما قلت نسبة االعتماد على تلك اخلاصية بتليفزيون دبي حيث بلغت  100بنسبة  

أبو ظبي، حيث تعد 19.4مرات مبا يعادل بتليفزيون  %، وانعدم استخدام هذه اخلاصية 
على    chat liveخدمة   املباشر  البث  تطبيق  جًدا  على  مناسبة  طريقة  إنستجرام  موقع 

  لكتابة التعليقات أثناء عملية البث املباشر للمحتوى. 
من   االستفادة  تعظيم  على  الدراسة  عينة  القنوات  حرص  السابقة  النتائج  وتعكس 
مع   وتفاعلها  تواصلها  لتعزيز  إنستجرام  موقع  يوفرها  التي  واإلمكانيات  اخلصائص 

ج عبر توظيف تفنيات البث املباشر للمحتوى من خالل  اجلمهور والترويج ملختلف البرام
والتي تسمح لألشخاص باالستهالك    now  Watching"    احلاليةخاصية " املشاهدات  

الفعلي   الوقت  يف  آخرين  أشخاص  مع  متزامن  بشكل  اإلعالمية  األحداث  على  والتعليق 
التي تساعد يف عرض مقتطفات من اخلريطة    Storiesللبث. وكذلك خاصية القصص  

التليفزيونية  الشاشة  على  يعرض  ما  ألهم  حسابات  التقليدية،   البرامجية  ملديري  وتوفر 
أعداًداالقن التليفزيونية  معهم  وات  التفاعلية  الردود  وتبادل  املحتوى  ملشاهدي    ، حقيقية 

للقنوات   املتزامنة  اآلنية  للمشاهدة  وفوري  فعلي  جمهور  جذب  على  ينعكس  ما  وهو 
تتميز   التي  االجتماعي  التواصل  قنوات  كأحد  إنستجرام  على  اإلماراتية  الفضائية 

  ري. بالتفاعلية، وإتاحة رجع الصدى الفو 
تشير   اإلطار  هذا  مواقع Nee )2020  دراسةوفى  عبر  املباشر  البث  أن خواص  إلى   (

املحتوى   مع  التفاعل  زيادة  يف  أسهمت  متعددة  لشاشات  والتعرض  االجتماعي  التواصل 
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االجتماعي  بالتواصل  والشعور  السياسية،  واملناقشة  واملشاركة  املعرفة،  واكتساب  املتلفز، 
ركة من التواصل االفتراضي مع اآلخرين عبر شاشة ثانية مثل حيث مكنت املشاهدة املشت

منصات الوسائط االجتماعية مثل(فيسبوك، إنستجرام، تويتر، يوتيوب) التي تساعد على  
  ) 83(مشاهدة البرامج فى أكثر منصة بشكل متزامن.

مبوقع   اإلماراتية  التليفزيونية  بالقنوات  اجلمهور  تفاعل  أمناط  التالي  الشكل  ويعكس 

  إنستجرام وفقا ملا يلي:  

  
  
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  مبوقع إنستجرام  2020) نسب التفاعل بالقنوات اإلماراتية خالل شهر ديسمبر3شكل (

  تليفزيون الشارقة   تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي
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 املوضوعات املطروحة مبنشورات القنوات اإلماراتية مبوقع إنستجرام:  -

  ) توصيف موضوعات املنشورات القنوات اإلماراتية مبوقع إنستجرام10جدول (

  املوضوعات   
  تليفزيون أبو ظبي   تليفزيون دبي   تليفزيون الشارقة 

  %    ك  %    ك  %    ك
 12 18 11 28 5.5  14  صحية

 4.1 6 2.8 7 1.6  4  رياضية  
 11 16 6.3 16 4.7  12  سياسية  

 9.5 14 12 29 6.6  17  علوم وتكنولوجيا وفضاء 
 4.1 6 4.8 12 24  62  دينية  
 4.7 7 4 10 9  23  ثقافية  

 3.4 5 4 10 6.3  16  قصص إنسانية وتكافل  
 4.7 7 6 15 3.5  9  شرطية  
 6.1 9 3.6 9 3.1  8  اقتصادية 

 7.4 11 12 31 1.6  4  طقس وتغيرات مناخية  
 6.8 10 5.6 14 3.9  10  سياحة وسفر  

 16 23 13 32 21  55  أعمال درامية وسينمائية  
 11 16 15 39 8.6  22  يجمع بني أكثر من موضوع 

 posts     256  252  148إجمالي عدد املنشورات  

% من  24توضح نتائج اجلدول السابق أن املوضوعات الدينية حتتل الترتيب األول بنسبة  
حساب   منشورات  الشارقةإجمالي  إنستجرام   تليفزيون  موقع  ارتبطت  على  والتي   ،

التالية: سيرة صحابي، قدوة يف رحاب سورة، معالم   الدينية  للبرامج  بالترويج ملقتطفات 
نبوية، فتاوى وهو ما يتسق مع هوية تليفزيون الشارقة كمعبر عن طبيعة اإلمارة الداعمة  

بنسبة   الدرامية  األعمال  الثاني  الترتيب  وفى  اإلسالمية،  الترتيب  21للثفافة  وفى   ،%
بنسبة  ال الثقافية  املوضوعات  الفنون)  9ثالث  (التراث،  بتغطية  ارتبطت  والتي   %

أدب وفن، سينما املسرح،  ويبقى  الشعبية، حكايتى،  الشارقة حتاوراآلخر)  7مثل(أمثالنا   ،
 %.6.6يليها املوضوعات املرتبطة بأخبار العلوم والتكنولوجيا والفضاء بنسبة  

اال قضايا  املطروحة  املوضوعات  السياسية وشملت  واألنشطة  والسياحة  والسفر  قتصاد 
ومنها   واإلخبارية  احلوارية  البرامج  معظمها يف  والتي ظهر  الشارقة،  إمارة  على مستوى 

  (اخلط املباشر، أخبار الدار، أماسي، صباح الشارقة). 
%، 13أما تليفزيون دبي فقد ركزت املنشورات على األعمال الدرامية والسينمائية بنسبة  

يف بنسبة  يليها  املناخية  والتغيرات  الطقس  أخبار  الثاني  الترتيب  معها  12  وتساوت   ،%
املوضوعات  الثالث  الترتيب  وفى  والفضاء،  والتكنولوجيا  بالعلوم  املتصلة  املوضوعات 

بنسبة   السياسية  باألنشطة  بشرطة  6.3املتصلة  املتعلقة  األخبار  الرابع  الترتيب  وفى   ،%
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املرورية خالل باالحتفال برأس السنة امليالدية واالحتفال    %، لتنظيم املحاور6دبي بنسبة  
  بالعيد الوطني.

أبو ظبيوبالنسبة   فقد كانت املنشورات ذات املرتبة األولى املرتبطة بالترويج    لتليفزيون 
بنسبة   القناة  تعرضها  التي  الدرامية  الصحية  16لألعمال  القضايا  املنشورات  يليها   ،%

تر12بنسبة   كانت  والتي  املصابني  %،  وأعداد  كورونا  فيروس  بخطورة  التوعية  على  تكز 
%، ويليها يف الترتيب الرابع  11واملتعافني، ويليها الترتيب الثالث األخبار السياسية بنسبة  

  %.9.5األخبار املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والفضاء بنسبة 
التليفزي  -  الشبكات  بحساب  ومشاركة  تفاعًال  األكثر  مبوقع  الفيديوهات  اإلماراتية  ونية 

  إنستجرام:
  ) الفيديوهات األكثر تفاعًال بحساب القنوات اإلماراتية على إنستجرام11جدول (

  تليفزيون أبو ظبي   تليفزيون دبي   تليفزيون الشارقة   م 

1  

النقبي: أشكر   الطفل عبداهللا
اهللا الذي وهبنا والد مثل الشيخ 

  سلطان بن محمد القاسمي. 

يف بٍث مباشر من أمام #برج_خليفة  
بدبي نلتقي يف املوعد السنوي لوداع 

2020   

وفاة املخرج واملمثل السوري حامت علي 
بأزمة قلبية، يف العاصمة املصرية 

  عاًما. 58القاهرة، عن عمر يناهز ال ـ
  

  اإلعجاب   التعليقات   اإلعجاب   التعليقات   اإلعجاب   التعليقات 
82  1600  12  524  41  841  

2  

اللهــم احفظ والدنــا وولي أمرنـــا  
الشيخ سلطان بن محمد 

  القاسمي 

الفنان العراقي سيف نبيل يحكي 
  بداياته الفنية 

تضفي الكثير من    EyeLinerملسة الـ
  اجلمال على الوجه. 

123  1350  8  293  144  200  

قالت: "ما أقدر أقابله فحقق    3
  #سلطان_القلوب حلمها

#برنامج_معمار، #مهند_الوادية  
  أمام حتٍد صعب.

رقم قياسي لـ #حسني_اجلسمي يف  
  حلقة الليلة. 

  24  734  7  275  127  405  

4  

اخلط املباشر: بتوجيهات 
#حاكم_الشارقة متديد أيام  

  عرض #فيلم_خورفكان 

يف حلقة اليوم مهمة #مهند_الوادية  
تكون البحث عن عقار لـ" د.أحمد 

  عمارة. 

ماراتي الكبير  حفل الفنان اال
  #حسني_اجلسمي 

25  672  12  215  16  279  

5  
  ترقبوا اليوم.. عرس #خورفكان  

األسطورة الراحل #مارادونا يعود إلى 
  األضواء  

الفنان السوري #سلوم_حداد يتحدث عن  
  نفسه 

15  575  28  113  27  244  

6  
  ربي اجعل هذا البلد آمنا  

لـ "د. أحمد عمارة" أيًضا رغبة، وهي 
أن تكون أخت زوجته وأسرتها قريبني  

  منهم. 

قصة حتاكي العديد من التناقضات 
وتوضح لنا الكثير من العبر يف حياتنا. 

  مسلسل #بني_أنف_وشفتني 
25  578  13  129  43  218  

توضح نتائج اجلدول السابق حول الفيديوهات األكثر تفاعًال مبوقع "إنستجرام" اعتمادها 
املنشورات   كتابة  وأسلوب  اجلذابة  العناوين  الوسوم    postsعلى  خالل    Hashtagsمن 

اإلنسانى   املحتوى  بني  محتوها  وتنوع  اجلمهور  بني  واالنتشار  التفاعلية  حتقيق  لضمان 
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والتر والرياضي  زيادة  والثقافى  على  انعكست  والتى  للمشاهير،  الوفاة  وحوادث  فيهي 
  معدالت التفاعل عن طريق تعليقات اجلمهور وعالمات اإلعجاب.

حول  وحظى   للتفاعل  معدالت  بأكبر  إنستجرام  موقع  على  الشارقة  تليفزيون  حساب 
هو   كما  املنشورة  تغطية    موضح الفيديوهات  يف  تركزت  والتي  السابق  اجلدول  بنتائج 

عضو  األن القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  لصاحب  والفعاليات  شطة 
باليوم  واالحتفال  مدرج خورفكان  افتتاح  وكذلك  الشارقة،  األعلى لالحتاد حاكم  املجلس 

لإلذاعة اإلماراتيالوطني   الشارقة  بهيئة  االجتماعي  التواصل  محررو  واستعان   ،
وسم   من  بأكثر  التفوالتليفزيون  من  بني  ملزيد  املحتوى  انتشار  على  انعكس  والذي  اعلية، 

  اجلمهور وتداوله على نطاق كبير بني املتصفحني. 
يتصل   موقع وفيما  تفاعلية من قبل متصفحى  األكثر  الفيديوهات  فكانت  دبي  بتليفزيون 

خليفة،   برج  أمام  من  السنة  برأس  لالحتفال  املباشر  بالبث  باملشاركة  تتصل  "إنستجرام" 
مفهوم   وتعكس  دبي،  تليفزيون  يبثها  التي  التليفزيونية  البرامج  من  عدد  تساؤالت  وطرح 

  ر، #منصات_رقمية. الشاشة الثانية منها برامج مثل معما
) حلرص  Chan et al )2015وتتفق نتائج اجلدول السابق مع ما أشارت إليه دراسة  

القنوات التليفزيونية على كسب والء املتابعني عبر الشاشة الثانية كقناة خلفية للمشاهدة، 
تبني   طريق  القنوات  اعن  "بحسابات  "الوسوم  التصنيف  وعالمات  العصرية  لكلمات 

امليزات    التليفزيونية مع  املشاهدين  تفاعل  من  لالستفادة  االجتماعي  التواصل  بشبكات 
  ) 84(التكنولوجية لتعزيز جتربة املشاهدة، والتواجد االجتماعي.

  ثانيا توصيف حسابات القنوات التليفزيونية اإلماراتية على موقع يوتيوب:

  ) توصيف قنوات اليوتيوب حلسابات القنوات اإلماراتية 12جدول (
  تليفزيون الشارقة    تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي   الفئات  

  239000  582000  618000  إجمالي املشتركني  

  38660  7,764  7,117  إجمالي عدد الفيديوهات بالقناة

  2012يوليو   2015مارس   2011يونيو  سنة البدء  

  إجمالي عدد املشاهدات للفيديوهات   
  2020منذ النشأة حتى ديسمبر 

185,419,811    153,184,020    64,648,135    

  مليون  3.412  مليون  2.4  مليون   3.505  إجمالي املشاهدات خالل شهر ديسمبر  

الترتيب بني قنوات اليوتيوب على  
  مستوى الدولة من حيث عدد املشتركني 

212   223  459  

  تصنيف القناة الرسمي 
  يف اليوتيوب  

  ترفيه  مجتمع    ترفيه
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الدراسة  للتليفزيونات محل  اليوتيوب  قنوات  توصيف  السابق حول  نتائج اجلدول  توضح 
بإجمالي   املشتركني  عدد  يف  األولى  املرتبة  ظبي  أبو  تليفزيون  احتل   618000حيث 

، وفى الترتيب الثالث  582000  بإجماليمشترك، يليه يف الترتيب الثاني تليفزيون دبي  
  .  239000تليفزيون الشارقة بإجمالي  

على   البث  وبداية  قناة  كل  نشأة  بحسب  تليفزيون  كل  حسب  الفيديوهات  عدد  وتختلف 

اليوتيوب سواء عبر   اليوتيوب واستراتيجيتها يف ترويج املحتوى الرقمي على موقع  موقع 

تقسيم حلقات البرامج التليفزيونية إلى فيديوهات قصيرة أو متوسطة أو طويلة من خالل  

  بث احللقات كاملة.

التي مت  كما   الفيديوهات  األولى يف عدد  املرتبة  احتل  قد  الشارقة  تليفزيون  أن  يالحظ 
، يليها يف الترتيب  فيديو  38660بإجمالي    2020رفعها على القناة حتى نهاية ديسمبر  

بعدد   دبي  تليفزيون  بعدد    7764الثاني  أبو ظبي  تليفزيون  األخير  الترتيب  وفى  فيديو، 
ك النتائج يف إطار إنشاء كل قناة حلسابها على يوتيوب،  فيديو، وميكن تفسير تل  7177

  حيث تسبق قناة تليفزيون الشارقة تليفزيون دبي ميا يزيد عن ثالث سنوات.  

 ) الشكل  نتائج  املشتركني حيث تشير  السابقة على معدالت منو  النتائج  إلى  4وتنعكس   (
شهريا   املشتركني  إجمالي  إلى    بتليفزيون منو  ظبي  م  10أبو  وأالف  أالف   9شترك، 

األف مشترك لتليفزيون الشارقة، كما توضح النتائج بالشكل   6مشترك لتليفزيون دبي و
التالى التطور امللحوظ يف عدد الفيديوهات التي مت رفعها بتليفزيون الشارقة والتي بلغت  

دبي    715 تليفزيون  عن  كبير  وبفارق  ديسمبر  شهر  خالل  يف    190فيديو  ثم  فيديو، 
  فيديو.154خير تليفزيون أبو ظبي بإجمالي الترتيب األ
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شهر  خالل "يوتيوب" على موقع  ) يوضح أعداد الفيديوهات التى نشرتها القنوات اإلماراتية 4شكل (

  2020ديسمبر 

السابقة النتائج  على    حرص  وتعكس  وتوثيقه  املرئي  املحتوى  بث  على  الشارقة  تليفزيون 
منصة اليوتيوب كاستراتيجية منتظمة لنشر كل ما يخص هيئة إذاعة وتليفزيون الشارقة  
رفعها   مت  التي  الفيديوهات  إجمالي  بلغ  حيث  القناة،  هذه  نشأة  منذ  اليوتيوب  على 

ديسمبر    38660 حتى  ت 2020فيديو  زيادة  على  انعكس  ما  وهو  اجلمهور  ،  فاعل 
والثقافية  الدينية  املضامني  بتنوع  ارتبط  والذي  املشتركني،  أعداد  يف  املطرد  واالرتفاع 
االقتصادية   األنشطة  مختلف  توثيق  إلى  باإلضافة  اإلماراتي،  التراث  على  واحلفاظ 
والسياسية واالجتماعية واألمنية داخل إمارة الشارقة على وجه اخلصوص وعلى مختلف  

  عربية املتحدة.   اإلمارات ال
وتنتهج معظم القنوات التليفزيونية العربية سياسة توثيق املحتوى الذي تنتجه على موقع 
اليوتيوب من خالل حساباتها الرسمية حيث تضع احللقات كاملة أو تضع مقاطع مرئية 
من البرامج واملسلسالت واألفالم التي متلك حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بها حيث تعد 

صة اليوتيوب أداة مثالية للحفاظ على املحتوى الرقمي وحمايته من السرقة واالنتحال  من
األكثر استخداًما من  يوتيوب أصبحت  الفيديو على  أن إعالنات  وإعادة االستخدام، كما 
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) إلى  Spilker,et al  )2020ِقبل املؤسسات للترويج لعالماتها التجارية.وتشير دراسة  
تأثير خدمات البث الرقمي على املنصات الرقمية مثل يوتيوب على التليفزيون التقليدي 
على   واحلفاظ  واحليوية  املرونة  من  قدرا  أتاحت  التي  املحتوى  صناعة  واقتصاديات 

  ) 85(احلقوق. 

  
  2020) يوضح منو أعداد املشتركني بالقنوات اإلماراتية على " يوتيوب" فى شهر ديسمبر 5شكل (

) رقم  التالي  الشكل  وحتى  6يوضح  النشأة  منذ  قناة  كل  حسب  التفاعل  مستويات   (
بلغ  2020ديسمبر حيث  يعادل  ،  مبا  القنوات  لكل  التفاعل  وتشير  ألف  31.4معدل   ،

مشاركة   إجمالي  أن  إلى  بعدد  42.95بنسبة  Sharing املحتوىالنتائج   %618000  
بنسبة   دبي  تليفزيون  يليه  مشاركات  40.44مشاركة  بعدد  الترتيب  %582000  وفى   ،

  . 239000% بعدد مشاركات 16.61الثالث بنسبة  
تقرير   يشير  اإلطار  هذا  املعدل )  Global Media Insight  )2020وفى  أن  إلى 

اإلنترنت شبكة  على  اإلمارات  بدولة  اجلمهور  لتواجد  موقع   7.3اليومي  واحتل  ساعة، 
مليون   8.65% بإجمالي  88مني داخل اإلمارات بنسبة  يوتيوب الترتيب األول بني املستخد

بنسبة   فيسبوك  موقع  يليها  بإجمالي  79مستخدم،  يليها    %7.77  مستخدم،  مليون 
بنسبة   وإجمالي  68إنستجرام  عدد   %6.68  بلغ  فقد  تويتر  موقع  أما  مستخدم،  مليون 

  ) 86( %.53مليون بنسبة  5.21مستخدميه 
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  2020لقنوات محل الدراسة منذ النشأة وحتى ديسمبر ) يوضح أمناط التفاعل با6شكل (

  معدالت تفاعل اجلمهور على حسابات القنوات اإلماراتية على يوتيوب:  -
  اليومي حلسابات القنوات اإلماراتية على يوتيوب  ) معدل التفاعل 13جدول (

  

آليات التفاعل مع الفيديوهات 
  خالل شهر ديسمبر    

  تليفزيون الشارقة   تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي 

  %   ك   %   ك   %   ك 

  %94.61 15700  % 87.9  25400  % 89.6 38600  اإلعجاب  

  %5.34 887  % 6.5  1900  % 5.5 2400  عدم اإلعجاب

  %0.05 8  % 5.5  1600  %4.9 2100  التعليقات 

 16600  28800 43000  اإلجمالي  

أعلى معدل تفاعل يومي خالل  
 الشهر

2700  1500  723 

12-18  12-31  12-24 التاريخ   

معدل املشاهدة الرقمية لليوم  
  الواحد  

11700  77100  111000  

إجمالي الفيديوهات املرفوعة  
   2020خالل ديسمبر 

  فيديو   715  فيديو  190  فيديو  154

   535.5   930.2   1400  اليومي معدل التفاعل 

إجمالي املشاهدات خالل  
  2020ديسمبر 

  مليون   3.4  مليون  2.4   مليون  3.6
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توضح نتائج اجلدول السابق آليات تفاعل اجلمهور مع الفيديوهات املنشورة على قنوات  
إجمالي   بلغ  حيث  املضمون  حتليل  فترة  خالل  الدراسة  محل  اإلماراتية  التليفزيونات 

مقسمة كالتالي:إشارات    43000  قناة تليفزيون أبو ظبيالتفاعل على الفيديوهات على  
تكرارات  بإجمالي  تكرارات  89.6بنسبة    38600اإلعجاب  بإجمالي  اإلعجاب  عدم   ،%

  %.4.9بنسبة  2100بإجمالي % وفى الترتيب الثالث التعليقات5.5بنسبة  2400
قناة   دبيأما  اليوتيوب    تليفزيون  قناة  على  الفيديوهات  على  التفاعل  إجمالي  بلغ  فقد 

%، 87.9بنسبة    25400مقسمة كالتالي: إشارات اإلعجاب بإجمالي تكرارات    28800

التعليقات 6.5بنسبة    1900عدم اإلعجاب بإجمالي تكرارات   الثالث  الترتيب   %، وفى 

  %.5.5بنسبة  1600بإجمالي 

الشارقةوبالنسبة   قناة  فق  لتليفزيون  على  الفيديوهات  على  التفاعل  إجمالي  بلغ  د 
بنسبة  15700مقسمة كالتالي: إشارات اإلعجاب بإجمالي تكرارات    16600اليوتيوب  

تكرارات  87.9 بإجمالي  اإلعجاب  عدم  الثالث  5.34بنسبة    %887،  الترتيب  وفى   %
بإجمالي للغاية    8التعليقات  ضئيلة  بنسبة  اخلا0.05تعليقات  هذه  كانت  حيث  صية % 

  مغلقة يف الغالبية العظمى من الفيديوهات التي مت نشرها على قناة تليفزيون الشارقة.
أبو ظبيوبلغ أعلى معدل تفاعل يومي خالل شهر ديسمبر على قناة    2700  تليفزيون 

بتاريخ   زايد  الشيخ  مبهرجان  االحتفال  وافق  والذي  قناة    24تفاعل،  أما  ديسمبر، 
تفاعل من اجلمهور يف االحتفال    1500فقد بلغ أعلى معدل تفاعل يومي    تليفزيون دبي 

  لتليفزيون الشارقة برأس السنة امليالدية اجلديدة، يف حني بلغ أعلى معدل تفاعل يومي  
مدرج خورفكان والترويج لفيلم خورفكان التاريخي الذي يتناول  والذي وافق افتتاح  723

  كفاح أهالي املنطقة ضد االستعمار البرتغالي.
مبعدل   يتصل  اليوميةوفيما  اإلماراتية    املشاهدة  التليفزيونات  قنوات  على  للفيديوهات 

بإجمالي   األول  بالترتيب  الشارقة  تليفزيون  جاء  فقد  يوتيوب  مبوقع  الدراسة  محل 
مشاهدة مبا يتسق مع احلجم املرتفع للفيديوهات التي رفعها احلساب طوال    111000

 190مشاهدة الجمالى عدد    77100) فيديو، ثم تليفزيون دبي بإجمالي  715الشهر (
بإجمالى   ظبي  أبو  تليفزيون  الثالث  الترتيب  وفى  ديسمبر،  شهر  خالل   11700فيديو 

  فيديو لنفس الفترة.  154مشاهدة إلجمالى عدد 
املشاهدات إلجمالي  ديسمبرViewsوبالنسبة  فقد    2020خالل  الدراسة  محل  للقنوات 

لفيديوهات   اجلمهور  من  رقمية  مشاهدات  نسبة  أعلى  بلغت  فقد  يلي  ما  وفق  بلغت 
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بإجمالي  ظبي  أبو  بإجمالي    3.6تليفزيون  الشارقة  تليفزيون  يليه  مليون   3.4مليون، 
 مشاهدة. مليون  2.4مشاهدة، وتليفزيون دبي بإجمالى

املوضوعات املطروحة بفيديوهات القنوات اإلماراتية على يوتيوب خالل شهر ديسمبر  -
2020  :  

  ) توصيف موضوعات فيديوهات القنوات اإلماراتية مبوقع يوتيوب  13جدول (

  املوضوعات  
  تليفزيون الشارقة   تليفزيون دبي   تليفزيون أبو ظبي 

  %    ك  %    ك  %    ك
 9.4 67 6.3 12 5.2 8  صحية

 1.7 12 4.2 8 2.6 4 رياضية 
 7.3 52 7.9 15 5.2 8 سياسية  

 15 108 16 30 8.4 13 علوم وتكنولوجيا وفضاء 
 14 103 0 0 0 0 دينية 

 18 128 4.2 8 5.2 8 ثقافية  
 6.2 44 1.1 2 0 0 قصص إنسانية وتكافل  

 3.4 24 5.3 10 0 0 شرطية  
 9.1 65 6.3 12 1.9 3 اقتصادية 

 2 14 2.1 4 1.3 2 طقس وتغيرات مناخية 
 4.8 34 14 27 12 18 سياحة وترفيه  

 4.2 30 23 44 36 56 أعمال درامية وسينمائية 
 4.8 34 9.5 18 22 34 يجمع بني أكثر من موضوع 
 715 190  154  إجمالي عدد الفيديوهات  

بنسبة كبيرة يف إجمالي عدد  تظهر نتائج اجلدول السابق أن تليفزيون الشارقة قد تفوق  
بإجمالي   يوتيوب  منصة  على  رفعها  مت  التي  الترتيب   715الفيديوهات  يف  يليه  فيديو، 

بإجمالي   دبي  تليفزيون  ظبي    190الثاني  أبو  تليفزيون  الثالث  الترتيب  وفى  فيديو، 
  فيديو. 154بإجمالي 

املحتوى   تصدر  الفيديوهات  بتلك  املطروحة  باملوضوعات  يتصل  تليفزيون الثقايف  وفيما 
برامج 18بنسبة    الشارقة شملت  حيث  بالقناة،  املنشورة  الفيديوهات  إجمالي  من   %

يف   ويليها  الشعبية،  واألمثال  والسينما  والفنون  واملسرح  اإلماراتي  التراث  على  احلفاظ 
%، ثم املحتوى  15الترتيب الثاني الفيديوهات املرتبطة بأخبار العلوم والتكنولوجيا بنسبة  

بنسبة  ال استفسارات  14ديني  على  والرد  الدينية  والثقافة  الوعي  نشر  لبرامج حتمل   %
كعاصمة   الشارقة  إمارة  هوية  مع  السابقة  النتائج  وتتوافق  الفتاوى  من خالل  املشاهدين 

  للثقافة اإلسالمية.
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فقد سيطر الترويج للمسلسالت الدرامية التي تعرضها قناة    لتليفزيون دبيأما بالنسبة  
%، ويليها يف الترتيب الثاني أخبار العلوم والتكنولوجيا 23دبي على الترتيب األول بنسبة  

%، وفى الترتيب الثالث اجلمع بني أكثر من موضوع ما بني أخبار فنية  16والفضاء بنسبة  
بنسبة   يف9.5ودرامية  بوضوح  ظهر  ما  وهو  برنامجي%،   The Insider    "بالعربي

بنسبة   السياسية  األخبار  الترتيب  يف  ويليها  رقمية"،  ارتبطت  7.9و"منصات  والتي   %
احتاد   على  عاما  بخمسني  لالحتفال  واالستعداد  للمستقبل،  اإلمارات  دولة  بتطلعات 

  اإلمارات. 
أبو ظبيوفيما يتصل   النسبة األغلب،    بتليفزيون  فقد شكل املحتوى الدرامي والترفيهي 

% مثل" الوجه اآلخر، شارع شيكاغو،  36وبخاصة املسلسالت التي تعرضها القناة بنسبة  
الترتيب الثاني فئة اجلمع بني أكثر من موضوع   من حقي أحب، خامت الياقوت" يليها يف 

لترفيهي والدرامي مثل برنامج  %، حيث جمعت العديد من البرامج بني املحتوى ا22بنسبة 
دائًما"، وسيطرت    SHEINالسيرة وبرنامج" يال سوشيال"، وأخبار املوضة كما يف برنامج"  

نسبة   على  السليمة  التغذية  وأسس  كورونا  بفيروس  املرتبطة  الصحة  من  5.2قضايا   %
  إجمالي الفيديوهات.

  قع يوتيوب:الفيديوهات األكثر تفاعًال بحساب الشبكات اإلماراتية مبو -
  ) الفيديوهات األكثر تفاعًال بحساب الشبكات اإلماراتية مبوقع يوتيوب15جدول (

  تليفزيون أبو ظبي  تليفزيون دبي  تليفزيون الشارقة   م

1  

  #أمل_بشوشة  RepeatAfterMe#    احتفاالت برج خليفة يف دبي برأس السنة  عندي مشروع | مقهى كارنسي 

عدم   اإلعجاب   التعليقات
عدم   اإلعجاب   التعليقات  اإلعجاب 

عدم   اإلعجاب   التعليقات  اإلعجاب 
  اإلعجاب 

 0  12   0   695  4307    388  315  2482  12  

2  
برنامج حكايتي | الفنان الدكتور حبيب   

عن  " وحوار شيقMiza Vlogاملؤثرة "  جنوم العالم العربي يودعون حامت على   غلوم
    إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا

0  9   0  129   879  19  445  1682  138  

الوسط الفني ُيفجع بخبر وفاة املخرج حامت    عندي مشروع | مطعم دكان بطاط    3
  محمود_حميدة #وفاء_الكيالني  علي

   0  126  0  111  479    12  18   432  17  

4  
  -النجوم يشاركون رنا سماحة فرحتها   برنامج عندي مشروع | مقهى زوايا  

  The Insiderبالعربي 
حياة  محمود_حميدة #وفاء_الكيالني

  صعبة 

0  7  0  13  315  20  21  296  2  

5  
برنامج صباح الشارقة | نصيحة طبيب   
  حكايات املشاهير توَلد لتعيش، السيرة    كواليس احللقة اخلاصة مع سيف نبيل  ا-

0  2  0  13  119  4  8  364    8  

6  
برنامج #السيرة | أول حب يف    أوبريت وطني وفيلم روائي لنهلة الفهد  برنامج صباح الشارقة | سوق احلراج  

  حياة#أشرف_عبد الباقي 
0  1  0  9   77  4  8   217  8  
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للقنوات   الرقمية  املنصات  جمهور  من  تفاعًال  األكثر  الفيديوهات  نتائج  أظهرت 
يحظى    اإلماراتيةالتليفزيونية   الذي  املحتوى  لطبيعة  مهمة  مؤشرات  يوتيوب  موقع  على 

  بجاذبية لدى اجلمهور وفق ما يلي: 
  " مشروع  "عندي  برنامج  فيديوهات  أن  وضح  فقد  الشارقة  بتليفزيون  يتصل  فيما 
حلقة   وكذلك  الشارقة،  إمارة  يف  واالقتصادية  الشبابية  املشاريع  باستعراض  واملختص 

"حكايتي" استعراض  أجرى    الذيبرنامج  وكذلك  غلوم،  حبيب  الدكتور  الفنان  مع  لقاء 
  الفقرات املتنوعة التي يتضمنها برنامج صباح الشارقة. 

اإلعجاب معها على عالمات  التفاعل  اقتصار  املتاحة  الفيديوهات   ويالحظ يف مختلف 
خاصية   يوتيوب  موقع  على  الشارقة  تليفزيون  بقناة  املحتوى  محررو  يتح  لم  حيث  فقط، 

فقد سيطر املحتوى    بتليفزيون دبيات "للجمهور حيث مت إغالقها، وفيما يتصل  "التعليق
األكثر   بالفيديوهات  برج خليفة  العام اجلديد داخل  باحتفاالت  واملرتبط  الفني  الترفيهي 

تعليقات   بإجمالي  فكانت  695تفاعلية  اإلعجاب  أما عالمات  إشارة، يف    4307تعليقا، 
  إشارة. 388دد  حني ظهرت عالمات عدم اإلعجاب بع

بنسبة   والثالثة  الثانية  املرتبة  علي  حامت  السوري  للمخرج  املفاجئة  الوفاة  حادث  واحتل 
واضحة من تفاعالت اجلمهور بالترحم على املخرج وتذكر أعماله، ويليها فيديو" النجوم  

"، وكواليس احللقة اخلاصة مع    The Insiderبالعربي  -يشاركون رنا سماحة فرحتها  
، أما  The Insiderوفى الترتيب اخلامس كان أوبريت وطني ببرنامج بالعربي   سيف نبيل

#أمل_بشوشة# يف    RepeatAfterMeفقد كانت فقرة من برنامج #  تليفزيون أبو ظبي
تعليقات   بإجمالي  تفاعلية  األكثر  بالفيديوهات  األول  أما عالمات   315الترتيب  تعليقا، 

  إشارة. 12ات عدم اإلعجاب بعدد ، يف حني ظهرت عالم2482اإلعجاب فكانت 
 " التواصل االجتماعي  املؤثرين على مواقع  الثاني كان فيديو ألحد  الترتيب   Mizaوفى 

Vlog  ،"وحوار شيق بعنوان"إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا برنامج #يال_سوشيال "
تعليقات   فكانت    445بإجمالي  اإلعجاب  عالمات  أما  ظهرت  1682تعليقا،  حني  يف   ،

لقاءات   138مات عدم اإلعجاب بعدد  عال بإجراء  املرتبط  الفني  املحتوى  إشارة، وظهر 
مع جنوم الدراما لبرنامج السيرة للمذيعة وفاء الكيالني، والذي احتل أربعة مراتب والتي  
على   الفيديوهات  ملشاهدة  وتدفعهم  القراء،  انتباه  لتخطف  جذابة  عناوين  على  تعتمد 

 املنصة الرقمية.  
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  اخلامتة ومناقشة أهم النتائج:
التليفزيون   مع ظاهرة  التفاعل  ملحددات  رؤى جديدة  تقدمي  احلالية يف  الدراسة  تساعد 
املحتوى   صناعة  وعلى  للجمهور  االجتماعي  احلضور  على  وانعكاساتها  االجتماعي 
مع  خاصة  واجلمهور،  التليفزيونية  القناة  بني  الوالء  من  قدر  أكبر  وحتقيق  التليفزيوني 
البديلة   االجتماعي  التواصل  شبكات  أو  التقليدي  البث  عبر  املحتوى  نشر  منصات  تعدد 
ما سينعكس  وهو  االهتمامات،  ومشتتة  مجزأة  مع جماهير  التليفزيونية  القنوات  وتعامل 
عالقة   وبناء  لتطوير  ومحررين  ومعلنني  برامج  مقدمي  من  الصناعة  على  القائمني  على 

عبر   مشاهديهم  مع  األمد  حيثطويلة  الشاشات،  للشاشات   مختلف  التعرض  يستهدف 
  .  املتعددة دعم التجارب االجتماعية للمشاهدين وفهم سلوك املشاهدة املستحدثة

أظهرت نتائج مجموعات النقاش املركزة استخدام الشباب ألكثر من شاشة أثناء املشاهدة 
على املنشورات  كتابة  أو  تويتر  على  التغريد  أصبح  حيث  أو   التليفزيونية،  إنستجرام 

األكثر   النشاط  وكان  اجلمهور،  بني  شائًعا  أمًرا  التليفزيوني  البث  مع  بالتزامن  فيسبوك 
التليفزيون هو استخدام هواتفهم الذكية أثناء فترات   شيوًعا لدى الشباب أثناء مشاهدة 
بث اإلعالنات التجارية أو قراءة املحادثات على مواقع التواصل االجتماعي حول البرامج 

  كتابة تعليقات حولها. و
املستحدثة   األمناط  فهم  يف  االجتماعية  املشاركة  لدور  تفسيًرا  احلالية  الدراسة  قدمت 
للمشاهدة التليفزيونية حيث يتفاعل املستخدمون بشكل متزايد مع املحتوى على شاشتني  
  يف وقت واحد، وحتولت املشاهدة التليفزيونية إلى جتربة تفاعلية واجتماعية أثرت على 

مستوى احلضور االجتماعي للمستخدمني ومستويات التذكر واإلقناع واملشاهدة املفرطة  
مبتكرة  أفكار  تطوير  على  سينعكس  ما  وهو  الفقدان،  من  اخلوف  بظاهرة  وارتبطت 
تتيحها   التي  الوسائط االجتماعية تبعا للخصائص  لتحديد نوع املحتوى األنسب ملنصات 

نتباه والتركيز جتاه املحتوى التليفزيوني مبا يضمن  كل شبكة وكذلك دراسة مستويات اال
أن يستفيد مشاهدو التليفزيون من قدرة كل شبكة اجتماعية ألن تصبح الوسيلة املناسبة 
الستهالك محتوى تليفزيوني مختلف وتعكس استهالكهم بشكل أفضل، على سبيل املثال  

كأفض "إنستجرام"  موقع  العربية  اإلمارات  بدولة  الشباب  التي  صنف  االتصال  قنوات  ل 
الشبكات  تعمل  بينما  واملشاهير،  العامة  والشخصيات  املشاهدين  بني  املحادثات  تربط 
التقدير   وكسب  واآلراء  املعلومات  لتبادل  مساحة  لتتيح  وتويتر  فيسبوك  مثل  االجتماعية 

  للذات من خالل اسهامات اجلمهور باملنشورات والتغريدات .
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يون االجتماعي ظاهرة معقدة، مع تعدد دوافع التعرض ألنواع  تعتبر املشاهدة عبر التليفز 
األفالم  والرياضية،  اإلخبارية  البرامج  الدرامية،  املسلسالت  (مثل  املحتوى  من  مختلفة 
واملشاركة   واالسترخاء  والترفيه  املعلومات  عن  البحث  ومنها  إلخ)  والوثائقية..  الدرامية 

ة فى األسلوب والعرض، وتوفر أشكال متنوعة  أدوات وأجهزة مختلف  عبر   االجتماعية، وتتم 
التعليقات مع جماهير مختلفة ومتنوعة على   للتفاعل مثل اإلعجاب، إعادة النشر وكتابة 

  سبيل املثال األصدقاء والعائلة واألشخاص الغرباء.  
اإلعالم  بيانات  لتحليل  مستحدثة  أدوات  استخدام  عبر  التحليلة  الدراسة  قدمت  كما 

) وصًفا تفصيلًيا وحتليًال كمًيا وكيفًيا حلسابات Keyhole  ،Social Bakersالرقمي (
التواصل  مواقع  على  الشارقة)  دبي،  ظبي،  (أبو  اإلماراتية  التليفزيونية  الشبكات 
االجتماعي (إنستجرام، يوتيوب، وتويتر)، واستكشاف آليات تفاعل اجلمهور معها وأمناط  

ال دمج  كما رصدت  بها،  املحتوى  ونشر  املحتوى  صياغة  اإلماراتية خلصائص  تليفزيونات 
والبث  املشاهدين،  بني  الفعلية  واملشاركات  واملناقشات  التعليقات  تدعم  التي  الرقمي 
األحداث  على  والتعليق  املحتوى  باستهالك  لألشخاص  تسمح  التي  لألحداث  املباشر 

  اإلعالمية بشكل متزامن مع أشخاص آخرين خالل الوقت الفعلي للبث. 
  الدراسة:  مقترحات

املركزة   النقاش  مجموعات  نتائج  ضوء  يف  وتوصيات  مقترحات  عدة  الباحث  يعرض 
  -والدراسة التحليلية ومراجعة التراث العلمي وفق ما يلي: 

اندماج صناعة املحتوى    - التوسع يف  أهمية تبني املؤسسات اإلعالمية اإلماراتية لسياسة 
اعي، إلطالق برامج تفاعلية على منصات  التليفزيوني والبث عبر منصات التواصل االجتم

مجاالتهم   يف  املؤثرين  الناشطني  أبرز  يجمع  ويوتيوب"  فيسبوك،  إنستجرام،  "تويتر،  مثل 
التواصل  رواد  لدى  تداوًال  األكثر  املوضوعات  يطرح  تفاعلي،  نقاش  ضمن  املتنوعة 

  االجتماعي.
لتطو   - اإلماراتية  التليفزيونية  القنوات  بتبني  الدراسة  ومواكبة توصي  الرقمي  املحتوى  ير 

اجلمهور وتفاعل  تواصل  ألمناط  املتسارعة  فعالية    التطورات  أكثر  استراتيجيات  باختيار 
االجتماعي  التواصل  منصات  مختلف  وتوظيف  االجتماعي،  التليفزيون  مستهلكي  جلذب 
على   الذكية  التطبيقات  مختلف  عبر  اجلمهور،  مع  وللتفاعل  واألخبار  املعلومات  لتقدمي 

قاعدة ا لبناء  بعينها  مواقع  على  اقتصارها  وعدم  اللوحية  واألجهزة  املحمولة  لهواتف 
  جماهيرية متعددة يف العالم العربى وليس داخل دولة اإلمارات فقط. 
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توصي الدراسة باالستفادة من خصائص املحتوى التليفزيوني التي تتناسب مع طبيعة كل   -
عيل املستمر خلصائص البث املباشر، القصص  موقع بشبكات التواصل االجتماعي منها التف

االختالفات اجلوهرية   ومراعاة  الوسوم  التعليقات،  والنصوص،  الصور  استخدام  القصيرة، 
بني طبيعة حترير املحتوى باملنصات سواء أكانت إنستجرام، تويتر، فيسبوك، يوتيوب، سناب  

ودة الفنية، على أن تناسب  شات.. إلخ، وإنتاج ِصيغ أصلية متعددة لنفس املحتوى وبذات اجل
ومواقع  ولوحية،  أجهزة محمولة  ذكي،  املتعددة، سواء هاتف  اإلعالمية  املنصات  كل صيغة 

  تواصل اجتماعي.
ضرورة حتول التعرض للشاشات الثانية إلى جتربة تليفزيونية اجتماعية تفاعلية حقيقية،   -

االجتماعي والتفاعل بني    حيث سهلت األجهزة الذكية وبخاصة الهواتف يف تدعيم النقاش 
جتربة   تصبح  وبالتالي  االجتماعي،  التواصل  بشبكات  اإلعالمية  والشخصيات  اجلماهير 
القنوات   ومحتوى  اجلمهور  بني  العالقة  لتعميق  ضرورة  الثانية  الشاشة  عبر  التفاعل 

ادة  التليفزيونية الشهيرة، وتوسيع هذه العالقة لتشمل املؤثرين االجتماعيني واإلعالميني وق
  الرأي. 

اختالف   - على  اإلمارات  بدولة  واملقيمني  املواطنني  جمهور  اهتمامات  بني  الربط  أهمية 
النقاشات  يف  بفاعلية  إشراكهم  وبني  واحلضارية،  الثقافات  خلفياتهم  وتنوع  جنسياتهم 
التفاعلية حول املحتوى التليفزيوني من خالل طرح آرائهم مبواقع التواصل االجتماعي عبر  

غريدات أو منشورات أو فيديوهات قصيرة على وسم ملوضوع نقاش محدد ليسهل  إرسال ت
التحليلية لقلة ردود   نتائج الدراسة  الفئات والرد عليها، حيث أشارت  من اشتراك مختلف 

  محررى التواصل االجتماعي بالقنوات اإلماراتية على استفسارات اجلمهور. 
ت التليفزيونية اإلماراتية لتحقق تكامل البث  إدارات اإلعالم الرقمي بالقنوا  دعم وتطوير   -

الدقيق  اإلحصائي  الرصد  وتضمن  االجتماعي،  اإلعالم  تقنيات  مع  التقليدي  التفلزيونى 
خلصائص اجلمهور واحتياجاته وفًقا ألدوات شبكات التواصل االجتماعي، بعدما أصبحت  

وتض اإلعالمية،  للمؤسسات  جيًدا  دخًال  تدر  الرقمي  املحتوى  حقوق صناعة  حماية  من 
  دبية التي توفرها تلك املنصات خاصة موقعي يوتيوب وفيسبوك.امللكية الفكرية واأل

  ضرورة إدراك صناع املحتوى والقائمني على إدارة القنوات التليفزيونية اإلماراتية حلتمية   -

ذات   يف  والتفاعلية  والرقمية  التقليدية  املتعددة  املنصات  عبر  اإلعالمي  املحتوى  إيصال 
وتنوعها   اإلعالمية  املنصات  تعدد  معها  بات  درجٍة  إلى  تأخير،  دون  مختلف  -الوقت  عبر 

توفره    -الشاشات الراهن مبا  الوقت  التليفزيوني يف  العمل  بديهيات  ومن  قضية جوهرية، 
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وتفاع آنية  خصائص  من من  أكان  سواًء  اجلمهور،  وأذواق  أمناط  ملختلف  للوصول  لية، 
  مشاهدي التليفزيون أو من متابعي الوسائط واملنصات الرقمية األخرى. 

ضرورة توجه القنوات التليفزيونية اإلماراتية إلنتاج محتوى يناسب كل منصة من شبكات  -
الترفيهي فقط، ب املحتوى  الثقايف التواصل االجتماعي، وأال يقتصر على  املحتوى  ل يشمل 

والتراثى واالجتماعي واالعتماد على مسميات عربية للبرامج وليس مسميات أجنبية، كما  
  يف النموذج املميز لتليفزيون الشارقة.  

التي    - الفرص  يف  لالستثمار  التليفزيونية  بالقنوات  الرقمي  اإلعالم  إدارات  توجه  أهمية 
ا  وتعرض  االجتماعي  التليفزيون  من يتيحها  قدر  أكبر  لتحقيق  متعددة،  لشاشات  جلمهور 

التفاعلية، باالعتماد على نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل االجتماعية بالتزامن مع 
البث التقليدى لتحقيق تكامل بينها واستغاللها إعالنيا ومهنيا، حيث متكن املنصات الرقمية  

ا صدى  رجع  على  والتعرف  فوري  بشكل  النجاح  قياس  التواصل  من  جانب  إلى  ملتابعني، 
الشاشات  بعكس  الدميوجرافية،  املتابعني وخصائصهم  الفعل وحجم  ردود  ومعرفة  املباشر 
وحتتاج   مشاهديها،  عدد  لقياس  متخصصة  لشركات  حتتاج  التي  التقليدية  التليفزيونية 

  لتكلفة عالية. 
نموذج التالي لشرح  وفى ضوء نتائج مجموعات النقاش والدراسة التحليلية يقترح الباحث ال

واستيعاب العوامل املؤثرة يف تكامل املحتوى التليفزيوني مع املحتوى    ظاهرة الشاشة الثانية 
تشكل   حيث  املستقلة الرقمي  االجتماعي    املتغيرات  التليفزيون  فاعلية  حتقق  يف  املوثرة 

أ األسرة  بصحبة  جماعية  أو  فردية  سواء  وطبيعتها  التليفزيونية  املشاهدة  و  معدالت 
األصدقاء، معدالت التعرض ملواقع التواصل االجتماعي واإلشباعات التي حتققها وارتباطها  
باخلوف من افتقاد التواصل مع اآلخرين أو حصولهم على جتارب مجزية، دوافع املشاهدة  

  املتعددة املرتبطة باحلصول على املعلومات والترفية واملشاركة. 
الوسيطةوترتبط    ا  املتغيرات  لشاشة بنوعية  للتعرض  اجلمهور  إليه  يلجأ  الذي  ملحتوى 

الراهنة   واألحداث  املسابقات  أو  والدرامي  الرياضي  واملضمون  اإلعالنات  وخاصة  ثانية 
ثانًيا  رقمًيا  جهاًزا  اجلمهور  يستخدمها  التي  باألداة  وكذلك  املباشر،  البث  تقنيات  عبر 

الثانية الشاشة  طبيعة  ومعرفة  التليفزيون،  املشاهدة  األجهزة    خالل  الذكية،  (الهواتف 
العرض،   محتوى  حول  املعلومات  من  مزيد  على  للحصول  املحمول)،  والكمبيوتر  اللوحية 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي لكتابة أو قراءة املنشورات ذات الصلة والبحث عن  
معلومات حول املحتوى البرامجى باإلضافة إلى سمات خصائص اجلمهور الدميوجرافية،  

ترتبط  يف حني  مشاهدة   التأثيرات  يف  باالنغماس  الثانية  للشاشة  التعرض  عن  الناجتة 
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التليفزيون   إشباعات  وحتقق  االجتماعي،  احلضور  وإدراك  االجتماعي  التليفزيون 
والترفيه،  حيث  االجتماعي   املعلومات  مزيد من  على  للحصول  للمستخدمني فرصة  يتيح 

الفوري   الوصول  والتفاعل معه ومناقشة وتوضيح  وتزويد اجلماهير بفرصة  إلي املحتوى 
البرنامج  أو  التليفزيونية  للقناة  الوالء  مستوى  تعزيز  التليفزيون،  خالل  من  يبث  ما 
جانب   من  بالشاشتني  املقدم  باملحتوى  والتركيز  االقتناع  مستوى  وتقييم  التليفزيوني، 

  اجلمهور.  
  

 متغيرات تابعة      متغيرات وسيطة                                               

  

  وانعكاساتها على اجلمهور ) منوذج مقترح لتفسير ظاهرة التليفزيون االجتماعي 7شكل (

  حدود الدراسة والبحوث املستقبلية:  
تزايد   املركزة الستكشاف ظاهرة  النقاش  أداة مجموعات  الدراسة احلالية على  اعتمدت 
االجتماعي  التليفزيون  على  واملقيمني  املواطنني  من  اإلمارات  دولة  فى  الشباب  اعتماد 

 أداة الشاشة الثانیة 
كمبیوتر  –ھاتف ذكي 

محمول، لوحي، تلفزیون  
  ذكي. 

 سمات وخصائص الجمھور 
النوع، السن، المستوى 

  التعلیمي.. إلخ 
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نية، وهي أداة بطبيعتها حساسة لتحيزات  والتعرض لشاشة ثانية خالل املشاهدة التليفزيو
تكوين املجموعة وانتقائية موضوعات املناقشة، ولكن يظل تعميم النتائج مرهوًنا بتطبيقها 
على عينات احتمالية لعدد كبير من الشباب بدولة اإلمارات حول املشاهدة عبر الشاشات 

مختلف   وباستخدام  االجتماعي  التليفزيون  ظاهرة  ورصد  البيانات املتعددة  جمع  أدوات 
مواقع  انتشار  مع  بالتزامن  املستقبلية،  البحوث  يف  املتعمقة  واملقابالت  كاالستبيانات 
التواصل االجتماعي واعتماد كثير من القنوات التليفزيونية عليها ملواكبة الوتيرة السريعة  

  يف صناعة املحتوى الرقمي. 
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