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اجتاهات النخبة األكادميية اإلعالمية العربية حنو توظيف 

 للواقع  االعالم اجلديد
 )المعزز واالفتراضي والهجين( 

 *نوره حمدي محمد أبوسنة .د
 ملخص الدراسة

جامعة  -نوره حمدي محمد أبوسنة، أستاذ االعالم المساعد بكلية التربية النوعية اسم الباحثة:  

 المنوفية. 

اتجاهات النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد  عنوان الدراسة:

 للواقع 

 )المعزز واالفتراضي والهجين(. 

نظريات ) التحول الرقمي، ثراء الوسيلة تعد الدراسة الحالية دراسة ميداني في ضوء الملخص: 

التعرف على التعرف على اتجاهات النخبة  ( وتهدف إلى نموذج القبول التكنولوجياالعالمية ، 

األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع )المعزز واالفتراضي 

، وما م والتذكر والعاطفة للمتلقيوالهجين(، والتعرف على تأثير ذلك على الجانب الخاص بالفه

يقابله هذا الواقع )المعزز، االفتراضي، الهجين( من تحديات تشريعية وتطبيقية وأخالقية، 

والتعرف على مقترحات النخبة للتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( 

ارة مسح بالعينة باستخدام استم، ويعد هذا البحث وصفي تم في إطار منهج الفي االعالم الجديد

شوائية غير على عينة عبطريقة التطبيق االليكترونية استبيان )من إعداد الباحثة( تم تطبيقها 

( في 50موزعين بالتساوي ) النخبة األكاديمية اإلعالمية( مبحوث من 100منتظمة عددها )

 ( بالسعودية. 50مصر و )

 أهم النتائج: 

جاء من يستخدمون وسائل اإلعالم الجديد )دائماً( في الترتيب األول من إجمالي مفردات  -

 عينة الدراسة بنسبة 

 -االفتراضي –، وأن من يتعرضون لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز %51.00بلغت  -

الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد )أحياناً( جاءت في الترتيب األول بنسبة بلغت 

كأهم أنواع  %100جاءت المواقع اإلخبارية على االنترنت بنسبة بلغت  ،54.00%

 –اإلعالم الجديد التي تعرض بها المبحوثين لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

الهجين( عبر  -االفتراضي –الهجين(، أن من يتعرضون للواقع )المعزز  -االفتراضي

، جاء في %44.00يب األول بنسبة بلغت وسائل اإلعالم الجديد )األجنبية( جاءت في الترت

الترتيب األول )الواقع االفتراضي( من أنواع الواقع الذي تعرض له المبحوثين عبر اإلعالم 

 .%95.00الجديد، بنسبة بلغت 

الهجين( بمستوى متوسط حيث  -االفتراضي -جاء االتجاه نحو توظيف الواقع )المعزز  -

ت النخبة نحو اإلشكاليات المصاحبة لتفعيل ، جاءت اتجاها2.29جاءت بمتوسط حسابي 

                                                           
 جامعة المنوفية.-أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية  *
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الهجين( في اإلعالم الجديد جميعها بمستوى متوسط حيث  -االفتراضي –الواقع )المعزز 

، و )المعوقات األخالقية( جاءت 2.28جاءت )المعوقات التقنية التطبيقية( بمتوسط حساني 

 .2.24ابي ، وجاءت )اإلشكاليات التشريعية( بمتوسط حس2.25بمتوسط حساني 

الهجين( في اإلعالم  -االفتراضي –جاء الفهم للموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  -

، وجاء التذكر بمستوى مرتفع بمتوسط 2.51الجديد بمستوى مرتفع بمتوسط حساني 

 .2.33، وجاء التأثر العاطفي بمستوى متوسط حيث جاءت بمتوسط حساني 2.60حساني 

قة بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة بالواقع ثبتت صحة الفروض: توجد عال -

 -التذكر –)المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد وبين درجة )الفهم 

 التأثيرالعاطفي( الناتج من التعرض لهذه الموضوعات. 

ية نتوجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجة اتجاهات النخبة نحو )المعوقات التق -

الهجين(  -ضياالفترا –التشريعية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز  -األخالقية -التطبيقية

 في اإلعالم الجديد وبين اتجاهاتهم نحو الموضوعات المدعومة بهذا الواقع.

وبذلك يثبت صحة الفرض جزئيا حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 

 -االفتراضي –)المعزز  التجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقعالمبحوثين على مقياس ا

 –لسن ا -الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد تبعاً الختالف المتغيرات الديموغرافية )النوع

 مستوى الخبرة(، في حين لم تثبت فيما يخص )مكان اإلقامة(.

 Key wordsالكلمات المفتاحية:                                      

  الواقع المعزز :Augmented Reality 

  :الواقع االفتراضيVirtual Reality 

  :)الواقع الهجين أو )المختلطMixed Reality 

  اتجاهات  :Attitudes 

  :النخبة األكاديمية اإلعالمية العربيةElite Arab Media Academy 

 االعالم الجديد :New Media 

Attitudes of the Arab Media Academic Elite towards 

employing the new media for reality( Augmented, 

Virtual, Mixed)   
Abstract: The current study is a field study in light of the theories 
(digital transformation, Media Richness Theory, technological 
acceptance model) and aims to identify the trends of the Arab media 
academic elite towards employing new media for reality (augmented, 
virtual and hybrid), and to identify the impact of that on the side 
Concerning the understanding, remembrance and emotion of the 
recipient, and the corresponding legislative, practical and ethical 
challenges of this reality (augmented, virtual, and hybrid), and to 
identify the elite's proposals for the optimal employment of technology 
of reality (augmented, virtual and hybrid) in the new media, and this 
research is descriptive that was done within the framework of the 
sample survey approach By using a questionnaire form (prepared by the 
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researcher) that was applied electronically to an irregular random 
sample of (100) respondents from the media academic elite distributed 
equally (50) in Egypt and (50) in Saudi Arabia. 
 Main results : Those who use new media (always) came first out of the 
total vocabulary of the study sample by a percentage. 
- It reached 51.00%, and that those who are exposed to topics supported 
by reality (augmented - virtual - hybrid) through the new media 
(sometimes) came first with a rate of 54.00%, and news sites on the 
Internet came with a rate of 100% as the most important types of new 
media in which they are presented Respondents for subjects supported 
by reality (augmented - virtual - hybrid), that those who are exposed to 
(augmented - virtual - hybrid) reality through new (foreign) media came 
first with a rate of 44.00%, and came first (virtual reality) of the types 
of reality. What the respondents were exposed to through the new 
media, at a rate of 95.00%. 
- The trend towards employing reality (augmented - virtual - hybrid) 

came at an average level, with an average of 2.29. Hassani 2.28, and 
(moral obstacles) came with a Hassani average of 2.25, and (legislative 
problems) came with a mean of 2.24. 
- Understanding issues supported by reality (augmented - virtual - 

hybrid) in the new media came at a high level, with a Arithmetic 
average of 2.51, and recall came at a high level, with a Arithmetic 
average of 2.60, and an emotional impact at a medium level, with a 
Arithmetic average of 2.33. 
- The hypotheses have been proven correct: there is a relationship 

between elite attitudes towards topics supported by reality (augmented, 
virtual and hybrid) in the new media and the degree of (understanding 
- remembering - emotional influence) resulting from exposure to these 
topics. 
There is a statistically significant correlation between the degree of elite 
attitudes towards (applied technical - ethical - legislative obstacles) 
associated with the activation of (augmented - virtual - hybrid) reality 
in the new media and their attitudes towards topics supported by this 
reality. 
In this way, the hypothesis is partially validated, as there are statistically 

significant differences between the mean scores of the respondents on 

the scale of the trend towards subjects supported by reality (augmented 

- hypothetical - hybrid) through the new media according to the 

difference in demographic variables (gender - age - level of experience), 

while it was not proven. Regarding (place of residence. 
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 مقدمة 

، وفي أواخر القرن شكل اختراع جوتنبرج للطباعة ثورة في عالم االعالم    

العشرين شهدت البشرية قفزات تقنية ضخمة في عالم االتصاالت والمعلومات 

ورة ثفكانت بمثابة  واألهمية على ثقافات العالم،أحدثت تطورات بالغة التأثير 

جديدة في وسائل االتصال هيمن فيها الحاسب اآللي وتاله في الظهور شبكة 

وسائل االعالم، ومع تسارع التطور التكنولوجي دخل العالم في  علىاالنترنت 

 العصر الرقمي اإلليكتروني الذي أصبح واقعا ال مفر منه. 

ت في عصر الثورة الصناعية الرابعة تتغير تغيرا سريعا فأصبحت المجتمعا    

وجذريا، ذلك أن هذه الثورة تختلف عن الثورات السابقة في شدتها وتعقيدها 

واتساع نطاقها، بحكم استناد جوهرها على ظاهرة تكنولوجية جديدة اسمها 

ية ناالندماج الرقمي، أي اندماج التكنولوجيات الرقمية وتغلغلها السريع في الب

وكانت وسائل   ،(Buckland, Michal. 2019,351التحتية لكل مؤسسة )

 .االعالم من أبرز هذه المؤسسات

صبح الواقع المعاصر يشهد تطورات تكنولوجية سريعة والتي تفوق أحيانا وأ    

تصورات البشر واستيعاب عقولهم، ومن أبرزها حركة التطور الرقمية الهائلة، 

من رحم العالم االلكتروني، وأظهرت التطورات التقنية  اتجةوالتي هي ن

واقعا جديدا له القدرة على التواصل عن طريق شبكة االنترنت وهو االتصالية 

اس الهجين، والتي تقوم في األسالواقع المعزز ووالواقع تقنية الواقع االفتراضي 

 قع المعاشبين الوا بين كل من االفتراضي والمعزز من خالل الدمج على الدمج

 وأساليب خاصة.  حديثة والبيئات االفتراضية عن طريق تقنيات 

حدثت ثورة في عالم التكنولوجيا منذ أوائل  VR وبظهور تقنية الواقع االفتراضي

معها السينما الثالثية األبعاد والنظارات المستقطبة، لكن كانت  التسعينيات، وظهر

بسبب عدم استعداد الناس لذلك،  مجرد حالة وقتية ليس إال، سرعان ما تالشت

إلى أن وصلنا اآلن إلى مرحلة من الواقع المعيش نستخدم فيها القدرات الكاملة 

للواقع االفتراضي، التي يتم فيها نقل المستخدم إلى حقائق بديلة غامرة، بطرق 

جديدة ومثيرة، كأداة تجارية لبيع المنتجات والترويج لها، وحملت وسائل اإلعالم 

دة تحديات ال حد لها تجاه المفاهيم والتقاليد واألساليب الموروثة في منظومة الجدي

إنتاج المحتوى اإلعالمي وإيصاله إلى الجمهور، وغيرت التقنيات الرقمية 

الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع بعضهم البعض، ولَيُقدم التطور التكنولوجي 

صة ألن يعرفوا أو يفهموا أو حتى المتسارع، لمنتجي اإلعالم ومتلقيه وحدهم الفر

يشعروا بما يجري في أماكن بعيدة جدا عنهم، ولكن أيضا مكنهم من التفاعل مع 
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عناصراألحداث البعيدة واالندماج فيها، بواسطة مجموعة التطورات في 

استخدامات الواقع االفتراضي بأشكاله المختلفة في مجال اإلعالم، والتغييرات 

ا في اإلنتاج اإلعالمي والتحول في طرق رواية األحداث، التي أحدثها وسيحدثه

والتعبير عن الموضوعات واألفكار والمشاعر، وما يستتبع ذلك من إعادة النظر 

الكاملة في األشكال التقليدية للتعامل مع جميع العناصر المكونة ألي عمل إعالمي 

، 2019مد،) أحمد، المان محمد مح.يمر من خالل تقنيات الواقع االفتراضي

236) 

في ضوء هذه التغيرات، تتخذ عملية إنتاج المحتوى اإلعالمي بشكل عام     

غير أبعادا جديدة كليا و لإلعالمأنماطا جديدة، فمثلما صنعت التكنولوجيا الرقمية 

ة وتعددية الوسائط، وجاءت تكنولوجيا الذكاء يعلوالتفامسبوقة مثل الحالية 

 والواقعVirtual reality“،”االصطناعي والواقع االفتراضي

؛ Immersiveوتطبيقات اإلعالم الغامرة  Augmented reality،المعزز

، محتوى وشكال وممارسة، وذلك من لإلعالملتصنع هي األخرى عمقا جديدا 

خالل الوجود الحسي والنفسي والتفاعل واالستغراق الكامل في بيئة المحاكاة، 

 ,& ,.Amin, D)المتابعين. ليس للصحفي فقط؛ بل هو وشركائه من 

Govilkar, S., 2015, 22) 

اتجاهات النخبة  علىومن هنا كانت أهمية البحث الحالي في الوقوف     

للواقع )المعزز  االعالم الجديداألكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف 

 واالفتراضي والهجين( في ضوء هذ التحول الرقمي السريع والثري.

  مشكلة الدراسة:   

كانت وسائل االعالم من أبرز المتأثرين  ،مع التحول الرقمي في جميع المجاالت

ة يعرف البيئ التكنولوجي المتسارع وظهور ما ومع التطور نتيجة هذا التحول

المختلفة زادت التنافسية بين  متعددة الشاشات من خالل الوسائط اإللكترونية

وتطورت بسرعة كبيرة وأصبحت تعتمد بصورة وسائل اإلعالم المختلفة، 

 .ةليعوالتفا أساسية على عنصري الصورة المتحركة

وبعد أن غزت نظم وآليات الذكاء االصطناعي وتطبيقات الواقع          

صناعة األخبار حول العالم وأصبحت احد ابرز  االفتراضي واإلعالم الغامر عالم

المستخدمة في اإلنتاج الصحفي التي تساعده  التطورات التكنولوجية المعاصرة

قنيات هذه الت لكل نوع منولما لها من صفة الحداثة ، ولما  ،في المنافسة والتطوير

 Augmented الواقع المعزز،Virtual Reality تقنية الواقع االفتراضي)
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Reality،  الواقع المختلط أو الجين( Mixed Reality من وما لها   من أهمية

نا ومن ه ،بالدراسةنوليها أن تختلف عن غيرها كان البد من يجعلها خصوصية 

اتجاهات النخبة  هي ما: التساؤل الرئيسي لإلجابة عليجاءت الدراسة الحالية 

األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع )المعزز 

و تأثير ذلك على الجانب الخاص بالفهم والتذكر  (واالفتراضي والهجين

ة من تحديات تشريعية وتطبيقي الجديدوالعاطفة للمتلقي، وما يقابله هذا الواقع 

وأخالقية، وما مقترحات النخبة للتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز 

 واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد.

 أهمية الدراسة: 

االفتراضي، والمعزز، ) الواقع تمثلت أهمية الدراسة في دراسة أهمية نظرية:

ومعرفة رؤية واتجاهات النخبة االعالمية االكاديمية  باإلعالم الجديدوالهجين( 

 دراسة.لرصد ونحوها وهي من المفاهيم الجديدة والتي تحتاج 

 ناول الدراسة نظرية التحول الرقمي وهي من النظريات الحديثة التي تت

م مع طبيعة التطور التكنولوجي الذي نعيشه ومع طبيعة موضوع تتالء

 الدراسة.

كما يمكن أن تأتي هذه الدراسة كإضافة للمكتبـة اإلعالميـة أهمية عملية: 

 االفتراضي والمعزز)التحول الرقمي وتفعيل أنواع الواقع الثالثة  لدراســـات

 خاصـة ، من وجهة نظر النخبة اإلعالمية االكاديمية في االعالم الجديد (والجين

 في ظـل حداثـة المجـال العلمـي لهـذه الدراسـة.

تكمن أهمية الدراسة الحالية في طبيعة الموضوع المطروح  أهمية تطبيقية:

لة في المتمث ؛يالتكنولوجي واالعالموالذي يتواكب مع المستجدات على الصعيد 

ن الكشف عو االعالم الجديدوالمعزز، والهجين في  تفعيل الواقع االفتراضي،

التذكر والفهم  على، وتأثيره النخبة اإلعالمية االكاديمية تجاه ذلكاتجاهات 

والعاطفة للمتلقي، وما يقابله هذا الواقع )االفتراضي، المعزز، الهجين( من 

ف التعرف على مقترحات النخبة للتوظيو، تحديات تشريعية وتطبيقية وأخالقية

 .االعالم الجديداألمثل لتقنية الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

 :هداف الدراسةأ

اتجاهات النخبة  علىالتعرف  :يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في

للواقع )المعزز االعالم الجديد األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف 
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 الجانب الخاص بالفهم علىتأثير ذلك  علىوالتعرف واالفتراضي والهجين(، 

للمتلقي، وما يقابله هذا الواقع )المعزز، االفتراضي، الهجين( والتذكر والعاطفة 

من تحديات تشريعية وتطبيقية وأخالقية، والتعرف على مقترحات النخبة 

 .م الجديداالعالالهجين( في للتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز واالفتراضي و

  :تحقيق األهداف التاليةوذلك من خالل من وجهة نظرهم، 

 األكاديمية اإلعالمية العربية التعرف على عادات وانماط تعرض النخبة -1

 .الجديد لإلعالم

ات لموضوعاألكاديمية اإلعالمية العربية التعرف على مدي تعرض النخبة  -2

 .الجديد باإلعالممدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( 

االعالم الجديد الذي يعرض موضوعات مدعومة بالواقع  التعرف على نوع -3

من وجهة نظر النخبة األكاديمية اإلعالمية  الهجين( -االفتراضي –)المعزز 

 العربية.

ا بالواقع )المعزز التعرف على نوع الموضوعات األكثر مناسبة لتناوله -4

من وجهة نظر النخبة األكاديمية  االعالم الجديدواالفتراضي والهجين( في 

 اإلعالمية العربية.

لدي النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية  هتماماالالتعرف على درجة  -5

الم االعبالموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

 .الجديد

ي فلدي النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية ثقة المستوي التعرف على  -6

م االعالالموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

 .الجديد

نحو الموضوعات المدعومة األكاديمية العربية  النخبةالتعرف على اتجاهات  -7

 .االعالم الجديدبالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

نحو اشكالية النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية التعرف على اتجاهات  -8

)المعوقات التقنية التطبيقية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز واالفتراضي 

 .االعالم الجديدوالهجين( في 
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 نحو )المعوقاتالنخبة األكاديمية اإلعالمية العربية التعرف على اتجاهات  -9

تفعيل الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في التشريعية( المصاحبة ل

 .االعالم الجديد

ات نحو )اإلشكاليالنخبة األكاديمية اإلعالمية العربية التعرف على اتجاهات  -10

األخالقية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

 .االعالم الجديد

لدي النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية المتوقع التعرف على مدي الفهم  -11

م االعالللموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

 .الجديد

لدي النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية المتوقع التعرف على مدي التذكر  -12

م االعالللموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

 .الجديد

لدي النخبة األكاديمية المتوقع التعرف على مدي التأثر العاطفي   -13

لموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي من ااإلعالمية العربية 

 االعالم الجديد.والهجين( في 

يف للتوظالنخبة األكاديمية اإلعالمية العربية التعرف على مقترحات  -14

 .االعالم الجديدراضي والهجين( في األمثل لتقنية الواقع )المعزز واالفت

 الدراسات السابقة:

 ألحدثاتناول الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة ترتيباً من  يتمسوف 

 :التاليك جاءتوالتي طبقاً للترتيب الزمنى  األقدم إلى

اتخــذت هــذه الدراســة مــن ( 2020دراسة ) خطاب، أمل محمد، .1

القصــة اإلخباريــة المنتجــة باســتخدام تقنيــات الواقــع االفتراضــي 

درجـة، مجـاال لدراسـة وتحليـل العالقـة  360والتصويــر الغامـر بزاويـة  

بـن اختـالف أسـلوب عـرض وتقـديم مضامـن القصـص اإلخباريـة علـى 

تلقـي، مـن تذكـر وفهـم هـذه المضامـين، وذلـك في العمليـات المعرفيـة للم

إطـار تصميـم شــبه تجريبــي، وتؤكــد الدراســة علــى اســتخالص محـوري 

يتعلـق بالتأثيـر اإليجابـي لتقنيـات التصويـر الغامـر علـى العمليـات المعرفيـة 

فوقـت المتمثلة في التذكـر واإلدراك الـذي يـؤدي إلـى الفهـم، حيـث ت

المجموعـة األولـى التجريبيـة التـي تعرضـت للقصـة اإلخباريـة بأسـلوب 
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التصويـر الغامـر علـى المجموعـة الضابطـة التـي تعرضـت للقصـة بأسـلوب 

الفيديـو التقليـدي، حيـث إن نمـط التصويـر الغامـر يسـاعد المتلقـي علـى 

اريـة، وعـدم اقتصـار دوره التفاعـل والغمـر داخـل أحـداث القصـة اإلخب

علــى المشــاهدة فقــط، ممــا يجعلــه وفقــا لنتائــج هــذه الدراســة أكثــر 

 إدراكا ًوتذكــرا للمحتــوى.

هدف إلي توظيف الواقع  (2020دراسة )عوض، هبة عبدالمهيمن محمد، .2

م تإلنشاء إعالنات إبداعية مطبوعة تتحرر من الطرق التقليدية،  ARالمعزز 

استخدام المنهج التجريبي حيث تم تطبيق التقنية على مطبوعات المقرر 

األغلفة( لطالب الفرقة الثالثة قسم  –الدراسي تصميم )المطويات النشرات 

تقنية الواقع المعزز تتميز بسهولة تطبيقه أن توضيح  اإلعالن، وجاءت النتائج

س بحاجة لنظارات على أرض الواقع في االعالنات المطبوعة، فالمتلقي لي

يمكن اعتبار تقنية الواقع المعزز من  خاصة ليحظى بتجربة الواقع المعزز،

أبرز التقنيات الحديثة التي من المتوقع أن تشكل مستقبل مجال االعالن في 

القريب وباألخص بعد توجه أغلب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، 

 ديدة تدمج هذه التقنية.مثل جوجل ومايكروسوفت، إلى طرح أجهزة ج

سعت إلى اختبار تأثير طرق عرض   (2019دراسة )حمدي، عبير محمد، .3

المحتوى المرئي في األخبار عن طريق المقارنة بين األخبار المقدمة بوسائط 

تفاعلية عبر اإلنترنت واألخبار المقدمة في نشرات األخبار في بعض 

محتوى المادة اإلخبارية المحطات التلفزيونية في تذكر وفهم واستيعاب 

واستخالص المفاهيم المرتبطة بالحدث، وذلك باستخدام المنهج التجريبي 

السعة المحدودة (مفردة، في إطار نظرية 90 وبالتطبيق على عينة قوامها

و زمالؤها،  Lang, et alلتمثيل الرسائل عبر وسيط(، والذي طرحته 

توصلت الدراسة إلى أن باعتباره أحد فروع نظرية تمثيل المعلومات، و

 الوسائط التفاعلية عبر اإلنترنت تساعد في زيادة معدالت اإلدراك والتذكر.

ومن ثم يتناول هذا  (2019 ،دراسة، )عبداللطيف، طارق إسماعيل محمد .4

البحث تقنية الواقع المعزز كأحد األساليب المستحدثة والمستخدمة في تسويق 

استخدام الواقع المعزز خالل عملية  المنتجات، كذلك يتعرض البحث ألهمية

تصميم المنتجات ذاتها وضرورة دمج مرحلة التسويق اإللكتروني للمنتجات 

بهذه التقنية ضمن إجراءات عملية التصميم، ويخلص البحث إلى ضرورة 

وجود متطلبات جديدة للواقع المعزز في تصميم المنتجات حتى يصبح الواقع 

ي أكثر فاعلية ويستفاد منه على الوجه األكمل المعزز في التسويق اإللكترون



 اتجاهات النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع 

السابعالعدد  –مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال   80 

 

وجاءت النتائج أن الواقع المعزز هو أحد التقنيات الواعدة ، وتتحقق نتائجه

والمستقبلية في تسويق المنتجات سواء في أثناء تصميم المنتج أو كجزء من 

الدعاية الترويجية مما يتطلب وضعه ضمن قائمة أولويات الشركات 

جية، لما له من دور فعال في خفض تكاليف عملية التصميم والمؤسسات اإلنتا

 وضمان جودة المنتجات وزيادة نسبة المبيعات في األسواق.

هدفت إلى التعرف على تأثير استخدام تقنية   (2018دراسة )صادق، شيماء،  .5

الواقع المعزز في اإلعالن التفاعلي المعروض على شاشات داخل الموالت 

هم االعالن واالستجابة للرسالة االعالنية وذلك بالتطبيق التجارية في تذكر وف

فردا ممن تعرضوا لهذا النمط من االعالنات  45على عينة من االفراد قوامها 

باستخدام استمارة استبيان ميدانية، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام تقنية 

ل عال من دالواقع المعزز قد نتج عنه تحفيز للمتلقي و تأثيرا عاطفيا وحقق مع

  .الفهم واإلدراك واالستجابة للرسالة االعالنية

( كانت تجريبيــة علــى طـالب كليــة  Kris, Hodgson،2017دراسة ) .6

)ليثبرينــج( علــى عينــة عشــوائية مــن ثــالث مجموعــات كل مجموعــة 

فــرد لمــدة أربعــة أشـهر مـن خـالل تصميـم نمـاذج لبرامـج  7:2مــن 

كـوارث وهميـة بتصويـر الطـالب لحـاالت الطـوارئ والتعامـل معها بزاويـة 

درجة، والهـدف األساسـي مـن المشـروع هـو دراسـة أثـر صحافـة  360

وتحديــد أفضــل الســبل إليجــاد القصــة بهــذا الشــكل والنتائـج  360الــ

ود األفعــال إيجابيــة المترتبـة علـى إنشـاء مثـل هـذه القصـص، وجـاءت رد

، واالســتيعاب كان كبيـرا جـدا فـي %27، وسلبية بنسبة%61بنســبة 

 التعامـل مـع هـذه الكـوارث.

 MatoBrautović1, Romana John1, Marko) دراسة .7

Potrebica,2017) كانت تبحث في مفهوم الصحافــة الغامــرة فــي

يـو، والمكونـات الرئيسـية ومحتــوى الفيد 360الصحافــة علــى أســاس

لمتطلبـات تجربـة صحفيـة غامـرة، وأجــرى البحث باستخدام اســتبيان 

، وأظهـرت النتائـج أن صحافـة الــ  360لمعرفــة مــدى تأثيــر صحافــ الــ

لهـا تأثيـر إيجابـي علـى المشـاركين ولفـت االنتبـاه إلـى حقيقـة أن  360

 فتراضــيالواقــع االVRالمحتـوى 

هــو وســيلة جيــدة إلشــراك الشــخص مع األخبار وإثارة التعاطــف مــع  

 القصــص الصحفيــة الغامــرة.
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وهـو  Valentina ,Ian Oakley ,NunoNunes Nisi, 2017)دراسة ) .8

بحـث مقـدم فـي المؤتمر الدولي التاسـع عــن القصــص الرقميــة التفاعليــة، 

ص التفاعليــة فــي ماديــرا معهــد التكنولوجيــات )ماديــرا وأجريــت القصــ

يتــي( فــي المعمــل العملــي للتطــورات األخيــرة فــي روايــة القصــص  -

عبــر وســائل اإلعالم وتطبيقهـا علـى الصحافـة التفاعليـة وتطبيقـات 

قصــص ـز بجعــل الالقصـص الوثائقيــة علــى ترانســميديا الصحافــة، ويتميـ

عبـر الوسـائط الميديـا فـي العوالـم خياليـة وغيـر خياليـة، مـع دعـم التقنيات 

الرقمية، وتفترض التقارير أن المستخدم يجب أن يكون قـادرا )فعليـا( علـى 

فعـل الشـيء، ممـا يعنـي أن الجمهـور يمكـن أن يشــكل قصــه خاصــة بــه 

القصــة، ومشــاهدة الفيديو، ورؤية الصــورة، وقـد  واختيار الطريق لتجربة

أو الواقـع VR أظهـرت العديـد مـن الدراسـات أن الواقـع االفتراضـي

لـن يصبحـا بيئـة طبيعيـة للصحافـة بيـن عشــية وضحاهــا، AR المعـزز

ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن خبــراء الصناعــة يعتقــدون أن الوقــت قــد 

حــان اآلن النطالقــة حقيقيــة، والمسـتهلكون سـيكونون أكثـر طلبـا لهـذا 

االتجـاه مــن الصحافـة، بالرغم من وجود بحوث قليلة خاصة بإنتاج وتجربة 

المستخدم في صحافــة الواقع االفتراضي فــكان مطلــوب عمــل بحــوث 

التجريبيــة،  أكثــر منهجيــة فــي استكشــاف الفــرص، والعوامــل

والدراســات التجريبيــة مــن أهــم األنــواع المطلوبــة فــي البحــوث 

المســتقبلية ولمعرفة المزيد من األفكار والمفاهيم تحتــاج إلــى استكشـاف 

التجارب التـي أجريـت مـع نمـاذج لفهـم العوامـل التـي تســهم فــي مــدى 

انيــات هــذا النــوع الجديـد مـن الصحافـة تأثــر المســتخدم ومــدى وامك

 وتأثيـره علـى المجتمـع ككل.

سعت إلى رصد التأثيرات العاطفية ومدى  (Jingfei, Lin, 2017) دراسة .9

متلقي يتعرضون لقصص منتجة بتقنية التصوير 12 تذكر التفاصيل لعدد

ح في مسرVR/AP الغامر والواقع االفتراضي باستخدام سماعات ونظارات 

المربع االسود بنيويورك، وتوصلت الدراسة إلى تأثير التعرض للقصص 

المنتجة بالتقنية الغامرة على)التخطيط الدماغي، ومعدل ضربات القلب، 

 ، والتي قادت إلى)والحركة، ومستويات اإلدراك والتذكر

مستويات مرتفعة من التحفيز والصراع يمكن أن تثير مشاركة أعلى مقارنةً 

 التقليدية.مع القصص 
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تركز على التحقق من أن كيفية  (Sara Pérez,2017،Seijoدراسة ) .10

تطبيق تقنيات الواقع االفتراضي في القصص السمعية البصرية يغير من 

مستوى المتفرج، واآلثار المترتبة على ذلك، وتحليل العديد من القصص 

هات االصحفية التي تمت مع الواقع االفتراضي، ووفقا للدراسة تشير اتج

 الصحافة الغامرة إلى جعل المعلومات أقرب إلى المتفرج وأكثر تأثيرا فيه.

( التي ســعت Zacharia, Janine. Migielicz, Geri, 2016دراسة ) .11

لعمــل تجربــة واقــع افتراضــي مــن خــالل عمــل دورة تجريبيــة لمــدة 

مجموعـة مـن تجـارب  طالبـا جامعيـا وخريجـا 12أســابيع، قيــم خالهــا 10

الواقـع االفتراضيـة التــي نشــرتها صحيفــة نيويــورك تايمــز، وول 

وغيرهـا، وكانـت المقارنـة مـن خـالل ABC ســتريت جورنــال، وأخبـار

اسـتخدامها نظــارات واقــع افتراضــي مختلفــة مــن األقــل إلــى األعلــى 

 VR andمثــل نظــارات  :HTC Vive Google Cardboardســعرا 

Oculus Rift, Samsung Gear وكانــت تجربــة الواقــع االفتراضــي ،

داخــل مختبــر ســتانفورد للتفاعــل اإلنســاني الظاهــري علــى بعــض 

القصــص الصحفيــة مثــل: )الحيــاة فــي مخيــم الجئيــن، واستكشــاف 

ول جنــاح اإليبــوال، والمشــي مــع البيســون كوكــب بعيــد، وتقنيــة لدخــ

علــى السـهول الكبيـرة، والتأرجـح فـوق مركـز التجـارة العالمـي(، وأثبتـت 

لديهـا القـدرة علــى VRنتائـج الدراسـة أن صحافـة الواقـع االفتراضـي 

لتـي اتعزيــز القصــص مــن خــالل تقديــم الخبــرات والبيئــات المختلفـة 

صعـب علـى الجمهـور الوصـول لمعظمهـا، وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي 

الجمهــور أقــوى مــن تأثيــر القصــص الصحفيـة األخـرى التقليديـة، وتعتقـد 

الدراسـة أن غالبيـة القصـص االفتراضيــة ســتأخذ أشــكااًل أخــرى مــن 

 .التطــور

 ;Sirkkunen, E; Väätäjä, H; Uskali, Tدراسـة ) .12

Rezaei,2016   وجدت مـن خالل تحليـل جميـع القصـص الواقعـة فـي )

، 2016صحيفــة نيويــورك تايمــز التــي نشــرت قبــل منتصــف ســبتمبر

أن معظم القصص أفالم وثائقية مصغرة عالية الجودة، وهــي تمثــل عــدة 

قافــة، والترفيــه، التقاريــر فئــات مختلفــة مــن محتــوى: الفــن والث

األجنبيــة، والطبيعــة والعلــوم، والرياضــة، باإلضافــة إلــى ذلــك خمــس 

قصــص افتراضيــة أخــرى، وأيضــا مجموعــة مــن ثالثــة فيديوهات من 

مهرجان صندانس لألفــالم، وبهــذه الطريقــة، فــإن التيــار االفتراضــي 
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ـي نيويــورك ليــس فقــط للمنتجــات الصحفيــة، واألفالم الواقعــي فـ

)الراحلــة، والحــج، والقتــال مــن أجــل الفلوجــة(  :الوثائقيــة الصغيــرة

جميــع هــذه القصــص االفتراضيــة تمثــل فئــة التقاريــر األجنبيــة واألكثر 

ن ة مـا تكـون تعبيـرا عـشــعبية في موضوع الواقع االفتراضي، والتــي عـاد

األزمـات، وعندمـا عرضـت أشـرطة الفيديـو أظهـرت تعاطفا قويـا تجـاه هـذه 

األخبـار، وأنـه ال توجـد أي حواجـز بينهـم وبيـن القصـة المشـاركين فيهـا، 

 ويرغبـون فـي أن تكــون األخبــار بهــذا الشــكل.

خالل التجربة إلى  سعت من Lazard & Atkinson, 2016) دراسة ) .13

التعرف على دور التعرض للعناصر البصرية في الواقع االفتراضي واإلعالم 

الغامر على درجة اندماج واقتناع وتذكر المتلقي للمضمون، وأظهرت النتائج 

أن المتلقين يكونوا أكثر اندماجا مع المحتوى المعروض بطريقة الواقع 

فقط على النص أو العناصر االفتراضي مقارنة بالمضمون الذي يعتمد 

اإليضاحية، كما أظهرت النتائج أن المحتوى البصري يعد عامال حيويا في 

اقتناع المتلقي بالمضمون. كما أشارت النتائج إلى أن أسلوب التصوير الغامر 

 أكثر فعالية في تذكر المضامين اإلخبارية المقدمة.

 VR  الواقع االفتراضي استخدمت الدراسة( Ahn , S. J.2015,)  دراسة .14

مثل توزيع  ،في الترويج لعادات االكل الصحية باالقتران مع األساليب التقليدية

كوسيلة للحد من اآلثار االجتماعية والصحية ولزيادة  VR مات، استخدبالكتي

المستخدمة في تصميم  VRاألهمية الشخصية لخطر السمنة من خالل تجربه 

من خالل عرض إلي الصورة  VRلم دخل المشاركون في عا ،البحوث

خالل أكوام من الدهون الصفراء المتراكمة  تمثل بصريا من استخدمالرمزية 

وجدت الدراسة أن المشاركين وبعد  ،بجوار الصورة الرمزية علي مقياس

لآلثار السلبية الستهالك المشروبات الغازية  صوير االفتراضيمشاهده الت

ت الغازية بعد اسبوع واحد من التجربة المشروبا عموما استهالك وانخفض

  .تعزيز الصحةلمع الرسائل  VRواقترح أن يتم استخدام 

 ق على الدراسات السابقة:يعلالت

 االفتراضي والواقع المعزز)لتطور في دراسات استخدام تقنيات الواقع ا -1

في و االعالمي وتأثيراتها في أنتاج المحتوى االعالمفي بحوث والهجين( 

 الجمهور المتلقي مازالت في مرحلة مبكرة خاصة في البحوث العربية

وتحتاج إلى مزيد من البحوث والتجارب من أجل تطوير استخدام هذه 
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التكنولوجية واألدوات المستحدثة في مجال اإلنتاج بشكل أكثر  التقنيات

 .فعالية

 توظيف هذه التقنية الحديثة في علىعدد من الدراسات ليس بقليل  تركز -2

من أكبر المجاالت المناسبة  االعتبارهمجال اإلعالنات، ويعود ذلك 

 لتطبيق هذه التقنية، وتحقيق تأثيرات كبيرة من خاللها.

منهجيا اعتمدت معظم الدراسات على المنهج التجريبي وشبه التجريبي و -3

رات ينتج من تأثيباعتباره مجاال جديدا يستلزم االختبار، وخاصة فيما 

 للتعرض لهذا الواقع الجديد سواء كان )االفتراضي، المعزز، الهجين(.  

تنوعت أدوات جمع البيانات حيث اعتمدت بعض الدراسات على  -4

والمقاييس التحصيلية وبينما اعتمدت دراسات التجريبية  االختبارات

 .أخرى على أداة االستبيان

 حد علم الباحثة علىأظهر العرض السابق عدم تطرق الدراسات السابقة  -5

اتجاهات النخبة األكاديمية  لموضوع الدراسة الحالية: التي تهتم برصد

اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع )المعزز 

واالفتراضي والهجين(، والتعرف على تأثير ذلك على الجانب الخاص 

بالفهم والتذكر والعاطفة للمتلقي، وما يقابله هذا الواقع )المعزز، 

التعرف أخالقية، واالفتراضي، الهجين( من تحديات تشريعية وتطبيقية و

على مقترحات النخبة للتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز 

 .واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد

   ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التالي:

تعد نتائج الدراسات السابقة حافزا يدفع إلجراء الدراسة الحالية، وذلك من  

 النتائج أحدث علىخالل الوقوف 

 التي توصل لها الباحثين السابقين.

 .وتحديد اإلجراءات المنهجيةالمشكلة البحثية،  بلورة 

 تعريف مفاهيم الدراسة، وبناء أداة الدراسة، ومقارنة النتائج.  

ء ثراو –)التحول الرقمي  نظريات علىاعتمدت الدراسة الحالية اإلطار النظري: 

 التكنولوجي( نموذج القبول -الوسيلة اإلعالمية 

  :نظرية التحول الرقميأوال: 

ال اتفق الباحثون في االتص التيتعد نظرية التحول الرقمي النظرية الوحيدة         

 بين وسائل اإلعالم على أنها نظرية في اإلعالم اإللكتروني، والتي تشرح العالقة



 اتجاهات النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع 

السابعالعدد  –مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال   85 

 

هذه النظرية طورها روجر  ،( 30، 2015نصر، حسني محمد،  (التقليدية والجديدة

 Media morphosis, Understanding the New Mediaه: كتابفي فيدلر 

 ،((Fidler, R. ,1997 اإلعالم الجديد لفهم  .Fidler)ويطلق عليها )مدخل فيدلر

تقراء باس حيث يبني فيدلر مدخله النظري لفهم اإلعالم الجديد ومستويات تبنيه

ورؤى  Everett Rogersالمستحدثات اليفرت روجرزاألنموذج الكالسيكي لتبني 

املة ك لتي تقول إن األفكار الجديدة تأخذ حوالي ثالثة عقودا Paul  Saffoبول سافو 

جذري  إن عملية تغييرFidler حتى تتسرب إلى ثقافة المجتمع واألفراد؛ ويقول فيدلر 

فيدلر  طلح نحتههو مص Media morphosisتتم للوسائل القائمة يطلق عليها تعبير 

التصال ا بنفسه في بداية التسعينيات للداللة على التحول الكامل الذي يجري لوسائل

تماعية واالج الذي فرضته التفاعالت المعقدة للحاجات األساسية والضغوط السياسية

بإحكام  هابعض ويقول فيدلر أن كل أشكال االتصال مرتبطة ،واالبتكارات التكنولوجية

وعلى  ،ضالبع االتصال اإلنساني، وال يمكن أن توجد بشٍكل مستقل عن في نسيج نظام

 وسائل اإلعالم هذا فإن وسائل اإلعالم الجديدة لم تنشأ فجأة ولم تنشأ مستقلة عن

 السابقة ل متدرج، معتمدة على تراث الوسائلكاألخرى، وإنما نشأت وتطورت بش

نصر، حسني محمد،  ( .عليها من جانب ومؤثرة في هذه الوسائل من جانب آخر

2015 ،30) 

فعندما تتعرض وسائل اإلعالم لضغوط خارجية وتظهر ابتكارات جديدة،     

تتجه كل وسيلة وبطريقة عفوية إلى إعادة تنظيم نفسها لتكون مواكبة لهذه 

المبتكرات، ومثلما تتطور األنواع من أجل البقاء في بيئة متغيرة، كذلك تفعل 

وأن وسائل اإلعالم مثل األنظمة األخرى  ،واإلعالم القائمةاالتصال  وسائل

تستجيب للضغوط الخارجية عن طريق إعادة تنظيم نفسها، ومثل الكائنات الحية 

فإنها تتطور لكي تزيد من فرص بقائها على قيد الحياة، ولكي تواكب التغيرات 

العضوي ويستمد فيدلر مبدأ التحول  ،((Fidler, R. ,1997 في بيئة متغيرة

 ،convergence المشترك لوسائل اإلعالم من ثالثة مفاهيم، هي: التطور

)صادق، عباس  ،coevolutionوالتقارب ،complexityوالتعقيد

 (. 12، 2008،فيمصط

ي:  ستة مبادئ أساسية لعملية التغيير الجذري هذه، وهفيدلرويحدد     

Youngwon, 2009,533) ) 

وتعني Coevolution and Coexistence :التطور المشترك والتعايش  -1

 .والجديدة اإلعالمية القديمة لألشكال وتطور مشترك  تعايش
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 وهو عبارة عن تغيير جذري متدرج لألشكال Metamorphosis:التحول2- 

 .اإلعالمية من القديمة إلى الجديدة

 ويقصد به انتشار السمات السائدة في األشكالPropagation:االنتشار3-

 .اإلعالمية المختلفة بين بعضها البعض

 وتعني بقاء أشكال إعالمية ومؤسسات فيSurvival :البقاء على قيد الحياة4-

 .بيئات متغيرة

لحاجات الموضوعية اظهور Opportunity and Need :الفرصة والحاجة5-

 .لتبّني أجهزة اإلعالم الجديدة

في تبني المفهوم ثم  وتعني حالة التأخرAdopting innovative :التبني6-

 .الواسع ألجهزة اإلعالم الجديدة التبني

 ذهب فيدلر أيًضا إلى أن أهم ثالث أدوات تغيير جذري في مستحدثات اإلعالم

الجديد في مراحل تطور االتصال اإلنساني هي: اللغة المنطوقة، واللغة المكتوبة، 

ور ت البشرية وإلى تطالرقمية؛ فاللغة المنطوقة أدت إلى تكوين المجموعا واللغة

والقدرات التي تحل المشكالت المعّقدة وتطوير األشكال "المذاعة"   المهارات

الطقوس الصوتية والتي قسمت المجتمع إلى مؤدين  مثل رواية القصص وأداء

اللغة المكتوبة فاتحة لتطوير الوثائق  وحراس بوابات ومستمعين؛ ثم كانت

على خالف -اللغة الرقمية  واإلعالم الجماهيري؛ أماالمنقولة، والطباعة اآللية، 

أمين،  ).واإلنسان فقد مكنت من عملية االتصال بين اآللة –المنطوق والمكتوب

 ( 72، 2014رضا عبد الواجد، 

وبشكل عام، فقد عبر االندماج عن التشابك بين قنوات اإلعالم المختلفة وما     

ؤسساتية، األمر الذي دفع الباحثين اصطحبه من تطورات تكنولوجية ومهنية وم

 لمناقشة أنماط تحققه في المؤسسات اإلعالمية التي أحدثها هذا االتجاه

عبد الفتاح، فاطمة  ).االندماجي الذي سهلت تطورات التكنولوجيا حدوثه

 (11، 2017، الزهراء

الواقع إن ما ذكره فيدلر عن التشكل العضوي لوسائل اإلعالم يدعمه في     

ت إذ تقارب ،التطور الكبير الذي حدث في وسائل اإلعالم في السنوات األخيرة

وسائل اإلعالم التقليدية بشكل مع وسائل اإلعالم الجديدة بشكل أكبر وتحولت هذه 

الوسائل إلى منصات للنشر أساسي، وأصبحت كل وسيلة تستخدم إمكانات الوسيلة 

لها مواقع تفاعلية متعددة  فالصحف الورقية أصبح األخرى على نطاق واسع،

الوسائط على الويب، وحسابات على شبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك 
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وتويتر ويوتيوب وانستجرام وغيرها، وتطبيقات على الهواتف الذكية واألجهزة 

اللوحية تمكنها من استغالل كافة اإلمكانات التي أتاحتها وسائل اإلعالم الجديدة 

 (49 ،2018،بريك، أيمن محمد) اواإلفادة منه

وتفترض هذه النظرية التي يطلق عليها البعض نظرية "التحول الرقمي"، أن     

اإلعالم القائمة تتطور عندما تظهر وسيلة إعالمية جديدة، إذ تعمل بكل  وسائل

أقرب إلى عمل العناصر المشكلة إلى نظام حيوي، ويرتبط  وسيلة بطريقة

 .Fidler, R. الوسائل األخرى المحيطة بها تطورها ويعتمد على تطور

,1997) ) 

وهنا اعتمدت الدراسة الحالية على هذا المبدأ الذي انتقل من التطور من الوسائل 

التطور مما هو تقليدي في الوسائل الجديدة لما هو أحدث  إلىاإلعالمية التقليدية 

بها ونعني هنا دخول تقنية الواقع االفتراضي والمعزز والهجين لوسائل االعالم 

نظرية  علىاالليكترونية الجديدة ومن هنا جاء سبب اعتماد الدراسة الحالية 

 التحول الرقمي.

هيب الحادث اآلن قد طغي العرض السابق نجد أن التطور التكنولوجي الرفمن 

جميع وسائل االعالم فأصبح ال مفر فيما هو قادم من استخدام هذه  إلىوتسلل 

 .ككل والعمل اإلعالمي التقنيات الحديثة التي ستغير كثيرا في مفهوم الصحافة

  دخل مه وفي ظل النظرية كان من المناسب للدراسة الحالية استخدام ليعوبناء

 اتجاهات النخبة التي تساعد في معرفة لرقمي(فيدلر )نظرية التحول ا

واقع لل االعالم الجديد لتقنيةاألكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف 

ب الجان علىتأثير ذلك  علىوالتعرف  ،)المعزز واالفتراضي والهجين(

وما يقابله هذا الواقع )المعزز،  ،الخاص بالفهم والتذكر والعاطفة للمتلقي

االفتراضي، الهجين( من تحديات تشريعية وتطبيقية وأخالقية، والتعرف 

على مقترحات النخبة للتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز واالفتراضي 

 .االعالم الجديدوالهجين( في 

 Media Richness Theoryثراء الوسيلة اإلعالمية:نظرية ثانيا: 

وتم Robert H.Lengel و Richard L.Daft ع النظرية كل من قام بوض

، 2012،)العالونة، حاتم سليماستخدامها لتصنيف وتقييم وسائل اتصالية معينة 

ويوصـف ثــراء اإلعــالم بأنــه قـدرة المعلومـات علــى تغييـر الفهــم فــي  ،(78

الوقـت المحـدد، حيــث يعرف الثراء على أنه المعلومات المحتملة التي تحمل 

كما تستخدم هذه النظرية  ( 62، 2015سعد كاظم، ،حسنقدرة وسعة للبيانات )
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ً لدرجة ثرائهية اإلعالملدراسة معايير االختيار بين الوسائل  ا التكنولوجية وفقا

تخدم تعتمد على القدر الذى تس المعلوماتى، وتؤكد النظرية على أن فعالية االتصال

 يفوتركز النظرية بشكل أكبر على األشكال التفاعلية لالتصال  به الوسيلة

أولجا جوديس  ،بيلى) باالتصال والجمهور المستقبل للرسالة اتجاهين بين القائم

وتفترض هذه النظرية فرضين أساسيين الفرض األول:  ،(71، 2009،وآخرون

أن الوسائل االعالمية والتكنولوجية تمتلك قدراً كبيراً من البيانات والمعلومات 

سائل الو تستطيع هذه وبالتاليالى تنوع المضمون المقدم من خاللها  باإلضافة

  .األفراد عند التعرض لهاالتغلب على الغموض والشك الذى ينتاب الكثير من 

: هناك أربعة معايير أساسية لترتيب ثراء الوسيلة االعالمية مرتبة الثانيالفرض 

 ،وهى سرعة رد الفعل اإلعالميمن األعلى الى األقل من حيث درجة الثراء 

قدرتها على نقل االشارات المختلفة باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة مثل 

 .ةواستخدام اللغة الطبيعي ،على الوسيلة الشخصيالوسائط المتعددة، التركيز 

الى ان االهداف الرئيسية  Robert H.Lengel و Richard L.Daft  وقد أشار 

 تحقق التيتقليل غموض الرسالة عن طريق اختيار الرسائل  هي ةألى منظم

درجة من التفاعل مع الجمهور، وهو ما تذهب اليه نظرية ثراء وسائل االعالم 

قدر  تحقيق أكبر فيتفرق بين وسائل االتصال على أساس درجة ثرائها  والتي

)الطرابيشى، مرفت، والسيد، عبد من التفاعل بين الوسيلة والجمهور

تذهب نظرية ثراء وسائل االعالم الى ان اكتساب ، و(2006،219يز،العز

المعلومات يتأثر بالتوافق بين قدرات الوسيلة والمحتوى المقدم بها ووسائل 

االعالم األكثر ثراًء مثل تلك التي لديها القدرة على نقل الصوت والصورة 

ائل قارنة بوستكون أفضل م ،االتجاهثنائي على االتصال  أو القدرةوالفيديو، 

 (Badger ,Jessica M, 2013,245) .االعالم األقل ثراًء

وقي ضوء الطرح السابق يؤكد خبراء االعالم وعلم النفس المعرفي أن وسائل 

 االعالم تتفاوت فيما بينها من حيث 

القدرة علي تمكين مستخدميها من التواصل وتبادل المعارف واألفكار واآلراء 

وفي هذا الصدد يتحدد مفهوم الثراء اإلعالمي للوسيلة والمشاعر بشكل فعال، 

الذي يشير الي قدرة تلك الوسيلة علي تمكين مستخدميها من التواصل والتبادل 

 &.Dennis, Alan) .السريع والفوري للمعلومات والمعارف المختلفة

Valaeich, Joseph, s, 1999,11) 
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إلـى إحـداث تغييـر فـي New Media وقـد أدى ظهـور وسـائل االعـالم الجديدة 

مفهـوم الثــراء فمميـــزات الوســـيلة اقترنـــت بقـــدرتها علـــى توصيل 

المعلومـــات ودورهـــا فـــي حمـــل الرمـــوز االتصالية وأسلوب عرضها 

وتقديمها وطريقـة توصـيلها، وثـراء الوسـيلة أضـحى لـه معـايير جديـدة تقــوم 

ور التقنـــي للوســيلة مـــن جهـــة والخـــدمات التــي يقـــدمها هـــذا علـــى التطــ

 (4، 2017عبد هللا عمران على، ،إبراهيمالتطـــور مـــن جهـــة أخرى. )

  :تعتبر نظرية ثراء الوسيلة من المداخل النظرية للدراسة

  تقنية الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في حيث يتم دراسة خصائص

سيلة و للتعرف على مصادر الثراء االعالمي بها والتي تجعل منهاوسائل االعالم 

 .واعدة في مستقبل قريب

   تقنية الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في دراسة العالقة بين ثراء يتم

الهتمام والثقة والتذكر والفهم كمصدر للمعلومات ومدي ا الجديدوسائل االعالم 

 .اوالتأثر العاطفي الناتج من التعرض له

 :نموذج القبول التكنولوجيثالثا: 

 التي تساعد في شرح وتنبؤ سلوك النظريةنموذج القبول التكنولوجي يعتبر 

 Davis تكنولوجيا المعلومات أو رفضها، والذي اخترعه ديفيد  المستخدم لقبول

ات رتناول النموذج شرح وافي لدور المتغي حيث ،١٩٨٦في األصل عام 

ا حيث تمثل الجديدة أو رفضه الخارجية في التأثير على الفرد في تبني التكنولوجيا

اء رالمتصورة لديه ج ات في )نية المستخدم، سهولة االستخدام، الفائدةرتلك المتغي

 Sung ,Youl Park, 2009,150:151 ))التعرض واالستخدام(.

 هذا النموذج إلى تفسير نية وسلوك المستخدم، وتستخدم النظرية النيةحيث يهدف 

السلوكية كؤشر لسلوك استخدام التكنولوجيا، وتقترح النظرية أن األداء المتوقع، 

والتأثير االجتماعي تؤثر بشكل كبير على نية االستخدام، كما أن  والجهد المتوقع،

 جنبا إلى جنب مع نية االستخدامسلوك المستخدم  التسهيالت تؤثر مباشرة على

)النوع،  الفرديةإذا كانت االختالفات  إلى توضيح ما UTAUT كما يسعى نموذج

 التكنولوجيا.  السن، طواعية االستخدام( تؤثر على قبول واستخدام

 :يتكون نموذج القبول التكنولوجي من

ى سوف يؤدي إلوهي الدرجة التي يعتقد بها الفرد أن استخدامهم األداء المتوقع: 

األداء الوظيفي، ويمكن أيضا النظر إليها باعتبارها الفائدة المدركة  مكاسب في

 .التكنولوجيا من استخدام
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  .ويقصد بها سهولة استخدام التكنولوجياالجهد المتوقع: 

ا د أهمية أن األخرين يعتقدون رويقصد بها ما يعتقده األفالعوامل االجتماعية: 

 .استخدام التكنولوجياعليهم  أنه ينبغي

يقصد بها مدى اعتقاد الفرد بأن البنية التحتية والتقنية االزمة التسهيالت المتاحة: 

التكنولوجيا متاحة لدي الفرد أو المنظمة، ويتعلق هذا الفرد بتوفير االمكانات  لدعم

، والتقنيات مثل الهواتف الذكية، والحواسيب، وخدمات االنترنت ( االزمة

 (28:27، 2015،الصيفي، حسن نيازي)  (الجديدة

اتجاهات االستخدام تشير إلي الدرجة التي عندها يقيم الفرد أو يربط بين النظام 

المستهدف ووظيفته، ويمكن النظر الي اتجاهات االستخدام علي انها العامل الذي 

تسبب في نوايا معينة تؤدي في النهاية الي سلوك ييرشد السلوك المستقبلي أو 

ن، وفي سياق نموذج قبول التكنولوجيا فإن اتجاهات االستخدام يمكن اإلشارة معي

اليها علي انها تأثير تقييمي للشعور اإليجابي أو السلبي عند االفراد ألداء سلوك 

وطبقا لهذا النموذج فإن  ،(Ajzen,I,& Fishben, M. 2000,1:33معين )

ر كل مباشر أو غير مباشاالستخدام الفعلي للنظام التكنولوجي سوف يؤثر بش

ة اته، وكذلك بالفوائد المتوقعة من النظام وسهولهبالنوايا السلوكية للمستخدم واتجا

استخدامه، كما توجد عوامل خارجية تؤثر علي نوايا االستخدام الفعلي من خالل 

 .تأثيرها علي الفوائد المتوقعة وسهولة االستخدام

 تم تطبيق مبادئ النموذج وتمثل في:ة حيث يويناسب النموذج الدراسة الحال

اتجاهات النخبة االكاديمية العربية نحن قبول تقنية  الرغبة في تحديد  .1

 الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد.

األخالقية، والتقنية، اتجاهات النخبة نحو )اإلشكاليات  معرفة  .2

 االعالم الجديد. ( المصاحبة لتطبيق الواقع المعزز فيوالتشريعية

مدي االهتمام والثقة والفهم والتذكر والتأثر العاطفي من قبل النخبة رصد   .3

 .الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( للموضوعات المدعومة بتقنية

 تساؤالت الدراسة:

 ما عادات وانماط تعرض النخبة لإلعالم الجديد؟ -1

)المعزز واالفتراضي ما مدي تعرض النخبة لموضوعات مدعومة بالواقع  -2

 والهجين( في االعالم الجديد؟
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 –ما نوع االعالم الجديد التي تعرضت بها النخبة ألي من الواقع )المعزز  -3

 الهجين(؟ -االفتراضي

ما نوع الموضوعات األكثر مناسبة من وجهة نظر النخبة لتناولها بالواقع  -4

 )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

اهتمام النخبة بالموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  ما درجة -5

 واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

ما مستوي ثقة النخبة في الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  -6

 واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

ما اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  -7

 الهجين( في الصحف؟واالفتراضي و

ما اتجاهات النخبة نحو اشكالية )المعوقات التقنية التطبيقية( المصاحبة  -8

 لتفعيل الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

ما اتجاهات النخبة نحو )المعوقات التشريعية( المصاحبة لتفعيل الواقع  -9

 يد؟)المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجد

ما اتجاهات النخبة نحو )اإلشكاليات األخالقية( المصاحبة لتفعيل الواقع  -10

 )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

ما مدي الفهم المتوقع للموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  -11

 واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

الواقع )المعزز ما مدي التذكر المتوقع للموضوعات المدعومة ب -12

 واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

ما مدي التأثر العاطفي المتوقع بالموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  -13

 واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد؟

ما مقترحات النخبة للتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز واالفتراضي  -14

 والهجين( في االعالم الجديد؟

 يرات الدراسة:متغ

تجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة بالواقع)المعزز مستقل: ا

 واالفتراضي والهجين(في االعالم الجديد.
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درجة الفهم، وبين درجة التذكر، التأثر العاطفي من التعرض لهذه متغير تابع: 

الموضوعات، درجة االهتمام، واالتجاهات نحو المعوقات )التقنية، التشريعية، 

 االخالقية(

العوامل الديموغرافية )النوع، المكان، العمر، الخبرة(، نوع متغيرات وسيطة: 

 الموضوعات، مستوي الثقة. 

 : فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصاااائية بين درجات النخبة على مقياس : 1الفرض 

الهجين( عبر  -االفتراضي –التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 اإلعالم الجديد تبعاً الختالف كثافة التعرض لوسائل اإلعالم الجديد. وسائل

: توجد عالقة بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة 2الفرض

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد وبين درجة الفهم 

 المتوقع الناتج من التعرض لهذه الموضوعات.

بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة  : توجد عالقة3الفرض

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد وبين درجة التذكر 

 المتوقع الناتج من التعرض لهذه الموضوعات.

: توجد عالقة بين اتجاهات النخبة نحو االعالم الجديد المدعومة 4الفرض

وبين التأثير العاطفي المتوقع من  بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين(

 التعرض لهذه الموضوعات.

توجد عالقة بين مستوي ثقة النخبة في الموضوعات المدعومة  :5الفرض

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد وبين درجة 

 االهتمام بها.

 : توجد عالقة بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة6الفرض

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( وبين اتجاهاتهم نحو )المعوقات التقنية 

 التطبيقية( من تطبيق هذا الواقع في االعالم الجديد.

: توجد عالقة بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة 7الفرض

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( وبين اتجاهاتهم نحو )المعوقات 

 عية( من تطبيق هذا الواقع في االعالم الجديد.التشري
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: توجد عالقة بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة 8الفرض

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( وبين اتجاهاتهم نحو )المعوقات 

 األخالقية( من تطبيق هذا الواقع في االعالم الجديد.

ية بين درجات المبحوثين على  :9الفرض توجد فروق ذات داللة إحصاااااااائ

مقياس االتجاه نحو الموضاااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضاااااي 

ية )النوع  لديموغراف عاً الختالف المتغيرات ا يد تب جد والهجين( في اإلعالم ال

 مستوى الخبرة(. –مكان اإلقامة  –السن  –

إحصاااااااائياة بين متوسااااااطاات درجاات توجاد فروق ذات داللاة  :10الفرض

 –المبحوثين على مقياس التعرض لموضااااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

الهجين( عبر وسااااائل اإلعالم الجديد تبعاً الختالف المتغيرات  -االفتراضااااي

 مستوى الخبرة(. –مكان اإلقامة  –السن  –الديموغرافية )النوع 

 نوع الدراسة:

التي  Descriptive studyت الوصفية الدراسا إلىتنتمي هذه الدراسة 

 :تستهدف دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة معينة وهي في الدراسة

لواقع ل االعالم الجديداتجاهات النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف 

والتعرف علي تأثير ذلك علي الجانب الخاص  ،)المعزز واالفتراضي والهجين(

وما يقابله هذا الواقع )المعزز، االفتراضي،  ،بالفهم والتذكر والعاطفة للمتلقي

الهجين( من تحديات تشريعية وتطبيقية وأخالقية، والتعرف على مقترحات النخبة 

 لجديد.م ااالعالللتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

 منهج الدراسة:

حيث أنه من  Survey منهج المسح االعالمي  علىوتعتمد الدراسة الحالية 

أنسب المناهج العلمية لهذه الدراسة وتستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة 

 في وضعها الراهن بعد جمع البيانات الالزمة عنها.

 

 مفاهيم الدراسة:

 الواقع المعزز :Augmented Reality 

بأنه نوع من التكنولوجيا AR (Augmented Reality) يعرف الواقع المعزز

 الرقمية التي تعتمد على إسقاط األجسام 



 اتجاهات النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع 

السابعالعدد  –مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال   94 

 

االفتراضية وما يرتبط بها من معلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر له 

 معلومات إضافية وتحقق له انغماس

عن الواقع االفتراضي، (  وهو تقنية ناشئة 55، 2010،كامل فيها، )نوفل، خالد 

 من الوقائع الفعلية  اجانب.وتعتمد

والخبرات التي يمر بها المستخدم في حياته اليومية مع تعزيزه ببعض المعلومات 

 والبيانات اإلضافية.

   االفتراضيالواقع: Virtual Reality 

VR  الذي يعرف بكونه نوع من التكنولوجيا القائم على إسقاط األجسام الحقيقية

 وهم البشر في البيئة االفتراضية من 

 (12، 2018خالل انغماس األشخاص في تلك البيئة) قوقندي، ابتهال، 

   (أو )المختلط الهجينالواقع :Mixed Reality 

يمكن  تراضي والمعزز،( ولكنال يمكن الفصل بين النوعين السابقين )الواقع االف

  هجينأو ال دمجهما معاً واستخدامهما في حاالت كثيرة فيما يسمى بالواقع المختلط

Mixed Reality) )MR، ،حيث يمكن (58 ،2018)محمد، طارق إسماعيل ،

االحتفاظ بالمشاهد الحقيقية مع إضافة بعض العناصر االفتراضية بداخلها، فعلى 

الُمستخدم بعض األماكن الحقيقية بالفعل ومن خالل تقنية سبيل المثال يشاهد 

الواقع المختلط، يمكن للمستخدم إضافة بعض العناصر للمشهد الحقيقي مثل قطعة 

آخر واختباره قبل شراؤه، كذلك التحكم  أثاث افتراضية في المنزل أو أي منتج

ي لتحكم ففي حجمه ونقله من مكان آلخر، فالواقع المختلط يحقق للمشاهدين ا

)محمد، .العناصر الموجودة والتي يتيحها الواقع المعزز لتجربتها بشكل افتراضي

 (123،5201طارق إسماعيل،

 اتجاهات :Attitudes 

االسـتعدادات  تعــرف موســوعة علــم النفــس االتجــاه علــى أنــه: جملــة مــن

ـد ق لكـن هـذه االسـتعدادات ،بديهـا الفـرد تجـاه موضـوع مـايات التـي ؤوالتهي

اد مـن االسـتعد التجـاه علـى أنـه حالـةا يعرف، كما تكـون شـعورية أو ال شـعورية

ات ذ ل خبـرة الشـخص، وتكونالأو التأهـب العصبـي والنفسـي منتظـم مـن خـ

أثـر توجيهـي أو دينامـي في اسـتجابة الفـرد لجميـع الموضوعـات التـي تسـتثير 

 (Daniel. J, O,Keefe,2002, 6) االسـتجابة. هـذه
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 :النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية Elite Arab Media 

Academy 

الذين لديهم القدرة على القيادة   ويري البعض أنها تمثل مجموعة من األفراد

والتوجيه واتخاذ القرار، وعليه فإنهم يضطلعون بدور تجاه مجتمعاتهم في تكوين 

بة التي تتسم بأنها نخ اآلراء واالتجاهات والمواقف، وخصوصية النخبة األكاديمية

ي ف فاعال  قائدة تبرر أو تعارض اتجاهات النخبة المسيطرة وتصير عنصرا

مواجهتها على المستوى األعم، كما أن دورها على المستوى األخص  تأييدها أو

يزيد أو يقلص من فاعلية برامج التنمية والتقدم االجتماعيين وفق مدى تفاعلها مع 

وسائل التعبير المتمثلة في االتصال الشخصي مع  الطالب والباحثين وأيضا 

 (31، 2013،سعدرزق عبدالمعطي، .)وسائل اإلعالم كأدوات اتصال جماهيرية

م فئة هالنخبة األكاديمية اإلعالمية العربية:  للدراسة الحالية، االجرائي فالتعري

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات ومعاهد وأقسام من األكاديميين 

اإلعالم واالتصال بالجامعات المصرية والسعودية، والذين تجمعهم خصائص 

 حد سواء على العلميةاإلعالمية والساحة  علىبعة المستجدات امشتركة من مت

 ومواكبتها واخضاعها 

 .اعالمية أكاديمية ودراسات للدراسة في بحوث

 :االعالم الجديد New Media 

نه الخدمات والنماذج أب :في تعريفها العربية اللجنة تتبني الدراسة تعريف:

 ه وتطوير أتتيح نش التي الجديدة اإلعالمية

يات باستخدام التقن اإلعالمية العمليةحاليا في  اإلعالميةمحتوى وسائل االتصال 

 عن الناتجة الحديثة اإللكترونية

اعالميه غنيه في الشكل  كنواقلتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  اندماج 

لمواد اعالميه  المكونةاالشارات والصور ووالمضمون ويشمل االعالم االلكتروني 

 الوثيقةوهي مثل ما جاء في  هبعض اشكال كما ذكرت اللجنة، مختلفة بأشكال

 ،على شبكه االنترنت اإلعالمية:  المواقع كما يلي اللجنةعن اجتماعات  الصادرة

وحزم  ةالشبكعبر المواقع على  الصحفيخدمات النشر من اإللكترونية:  الصحافةو

خدمات  من: ن االلكترونيوالتلفزيو اإللكترونية اإلذاعةوأيضا ، النشر الصحفي

البث الحي لإلذاعات والقنوات التليفزيونية علي مواقع خاصة علي الشبكة ومن 

خالل حزم البث اإلذاعي والتليفزيوني والتي تحملها الشبكة إلي المتلقي مباشرة أو 
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 نيةاإللكترواالعالنات وأيضا  ،خدمات االرشيف االلكتروني إلي مختلف المواقع،

المدونات، و، خدمات اعالنيه الكترونيه متنوعه تواصليه ومعرفيه وترفيهيه

وتشمل البث الحي علي الهاتف الجوال، وبث  :خدمات البث عبر الهاتف الجوالو

معمري، ) الرسائل اإلعالمية القصيرة، وبث خدمات االخبار العاجلة.

 (.126-125، 2010محمد،

 اسة في اآلتي:حدود الدراسة: وتتمثل حدود هذه الدر

 م.2021 ومايو- ابريلالحدود الزمنية: تم تطبيق االستبيان أثناء شهري  -1

الحدود البشرية: قامت الدراسة الحالية بدراسة عينة عشوائية غير منتظمة  -2

في تخصص االعالم النخبة األكاديمية اإلعالمية من أعضاء هيئة التدريس  من

 .واالتصال

كة المملبجمهورية مصر العربية، والحدود المكانية: طبقت الدراسة الحالية  -3

 .السعوديةالعربية 

 الدراسة: عينة

( مبحوث من السعوديين 50وعدد ) ،من المصريين( مبحوث 50عدد )

 سنوات الخبرة. –السن  -البلد  –وفقا لمتغيرات النوع موزعين 

 العمر المكان،، الخبرة ،للنوع( توزيع عينة الدراسة وفقا 1جدول )

 %النســبة التكرار المجموعات المتغير

 النــوع
 57 57 ذكور

 43 43 إناث

 الخبرة

 22 22 5إلى اقل من  1من 

 49 49 10إلى أقل من  5من 

 21 21 15إلى أقل من  10من 

 8 8 فأكثر 15من 

 العمر

 25 25 35إلى أقل من  22من 

 50 50 50إلى أقل من  35من 

 25 25 فأكثر 50من 

 المكان
 50 50 جمهورية مصر العربية

 50 50 المملكة العربية السعودية

 %100 100 المجموع
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 استمارة استبيان: الدراسة: اةأد

 الكيفيو الكمياستعانت الباحثة بأداة االستبيان بهدف التوصل إلى الوصف     

النخبة من األكاديميين في مجال االعالم  علىالستبيان لللظاهرة، وتم التطبيق 

 ية،من الجنسين بطريقة التطبيق االليكترونوالمصريين السعوديين  واالتصال من

 من إعداد الباحثة".االستبيان " ،والتوصل لألهداف الموضوعة للبحث

 اجراءات الصدق والثبات لألداة:

 هاعليعرضت االستمارة على السادة المحكمين وجاءت نسبة االتفاق  الصدق:

الصدق في إلغاء بعض األسئلة، وإعادة  من إجراء(، واستفادت الباحثة %88)

توجيهات السادة  صياغة البعض اآلخر بما يتالءم وأهداف الدراسة وفي ضوء

 () المحكمين.

بصورة عشوائية إلعادة ملئ  افراد العينةمن  30اعادة التواصل مع  :الثبات

حساب  وتماالستمارة بعد مرور أسبوعين وتحديد نسب االتفاق بين اإلجابتين 

ثبات االستبيان باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وتم حساب معامل الثبات 

 .% 0.01عند مستوى معنوية  0.85للدرجة الكلية لالستبيان 

 المقاييس المستخدمة في استمارة االستبيان:

 :قياس معدل التعرض لوسائل اإلعالم الجديد

تم قياس معدل التعرض لوساااااااائل اإلعالم الجديد من خالل ثالثة أساااااائلة 

( عن مدى اساااتخدام لوساااائل اإلعالم 3 ،2  ،1تضااامنتها اساااتمارة االساااتبيان )

الجديد، وعدد مرات اسااااااتخدام لوساااااااائل اإلعالم الجديد أساااااابوعيا، والوقت 

 اإلعالم الجديد يومياً. المخصص الستخدام لوسائل

ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس  علىوبناء 

 ثالث فئات تتمثل فيما يلي: إلىتم تقسيمه  ،درجة 11 :3تتراوح درجاته ما بين 

 درجات.  5: أقل من  منخفض التعرض 

  درجات.  8 :6: من  متوسط التعرض 

  درجـة.  11 :9: من  كثيف التعرض 

 الهجين(: -االفتراضي –قياس التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز  -2

 –تم قيااااس معااادل التعرض لموضااااااوعاااات مااادعوماااة باااالواقع )المعزز 

من خالل ثالثة أسئلة تضمنتها استمارة  في االعالم الجديدالهجين(  -االفتراضي
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قع ( عن مدى الحرص على قراءة موضوعات مدعومة بالوا7، 6 ،4االستبيان )

ً  ،الهجين( -االفتراضااااااي –)المعزز  ها أساااااابوعيا والوقت  ،وعدد مرات قراءت

 -االفتراضاااااي –المخصاااااص لتصااااافح موضاااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( يومياً.

ذلك تم حساااااب المتوسااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس تتراوح  علىوبناء 

 :ات تتمثل فيما يليثالث فئ إلىدرجات، تم تقسيمه  11 :3درجاته ما بين 

 درجات  5: أقل من   منخفض التعرض. 

  درجات  8 :6: من  متوسط التعرض. 

  درجـة  11 :9: من  كثيف التعرض. 

 -االفتراضااااااي –قياااس مسااااااتوت اتجاااهااات النخبااة نحو توظيف )المعزز  -3

 الهجين( في االعالم الجديد: 

 –)المعزز الواقع  تم قيااااس مسااااااتوى اتجااااهاااات النخباااة نحو توظيف

الهجين( في االعالم الجديد من خالل ساااااؤال تضااااامنته صاااااحيفة  -االفتراضاااااي

عبااارات وضااااااعاات  8( وهو عبااارة عن جاادول يحتوى على 13االسااااااتبيااان )

 -االفتراضااي –)المعزز  خصاايصاااً لقياس مسااتوى اتجاهات النخبة نحو توظيف

بين ثالث  عنهااا من خالل االختيااار ويتم اإلجااابااة ،الهجين( في اإلعالم الجااديااد

 .التوالي ( على1، 2، 3معارض( وتأخذ التصحيحات ) ،محايد ،بدائل )موافق

وبناًء على ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس 

  :ثالث فئات تتمثل فيما يلي إلىتم تقسيمه  ،درجه 24 :8تتراوح درجاته ما بين 

 درجة 13 :8من  :مستوي منخفض. 

 درجة  19 :14من  :مستوي متوسط. 

 درجه 24 :20من  :مستوي مرتفع. 

قياس مساااتوت اتجاهات النخبة نحو إشاااكالية )المعوقات التقنية التطبيقية(  -4

الهجين( في اإلعالم  -االفتراضااااااي –المصااااااااحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

 الجديد: 

تم قياس مساااتوى اتجاهات النخبة نحو إشاااكالية )المعوقات التقنية التطبيقية( 

 الهجين( في اإلعالم الجديد من -االفتراضي –لمصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز ا

 يحتوي( وهو عبارة عن جدول 14خالل ساااؤال تضااامنته صاااحيفة االساااتبيان )

عبارات وضااعت خصاايصاااً لقياس مسااتوى اتجاهات النخبة نحو إشااكالية  8على 

 -فتراضااااياال –ز )المعوقات التقنية التطبيقية( المصاااااحبة لتفعيل الواقع )المعز
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ويتم اإلجااابااة عنهااا من خالل االختيااار بين ثالث  ،الهجين( في اإلعالم الجااديااد

 .التوالي( على 1، 2، 3معارض( وتأخذ التصحيحات ) ،محايد ،بدائل )موافق

وبناًء على ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس 

  :ثالث فئات تتمثل فيما يلي إلى تم تقسيمه ،درجه 24 :8تتراوح درجاته ما بين 

 درجة 13 :8من  :مستوي منخفض. 

 درجة  19 :14من  :مستوي متوسط. 

 درجه 24 :20من  :مستوي مرتفع. 

قياس مستوت اتجاهات النخبة نحو )المعوقات األخالقية( المصاحبة لتفعيل  -5

 الهجين( في االعالم الجديد:  -االفتراضي –الواقع )المعزز 

تم قياس مسااااااتوى اتجاهات النخبة نحو )المعوقات األخالقية( المصاااااااحبة 

يل الواقع )المعزز  يد من خالل  -االفتراضااااااي –لتفع جد الهجين( في االعالم ال

 8على  يحتوي( وهو عبارة عن جدول 15سااؤال تضاامنته صااحيفة االسااتبيان )

عبارات وضااااعت خصاااايصاااااً لقياس مسااااتوى اتجاهات النخبة نحو )المعوقات 

عالم الهجين( في اال -االفتراضي –ألخالقية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز ا

 ،دمحاي ،ويتم اإلجابة عنها من خالل االختيار بين ثالث بدائل )موافق ،الجديد

 .التوالي( على 1، 2، 3معارض( وتأخذ التصحيحات )

وبناًء على ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس 

  :ثالث فئات تتمثل فيما يلي إلىتم تقسيمه  ،درجه 24 :8اوح درجاته ما بين تتر

 درجة 13 :8من  :مستوي منخفض. 

 درجة  19 :14من  :مستوي متوسط. 

 درجه 24 :20من  :مستوي مرتفع. 

قياس مساااتوت اتجاهات النخبة نحو )اإلشاااكاليات التشاااريعية( المصااااحبة  -6

 لتفعيل الواقع االفتراضي في الصحف االليكترونية: 

تم قياس مسااتوى اتجاهات النخبة نحو )اإلشااكاليات التشااريعية( المصاااحبة 

لتفعيل الواقع االفتراضاااي في الصاااحف االليكترونية من خالل ساااؤال تضااامنته 

عبارات وضعت  8على  يحتوي( وهو عبارة عن جدول 16يان )صحيفة االستب

خصيصاً لقياس مستوى اتجاهات النخبة نحو )اإلشكاليات التشريعية( المصاحبة 

ن خالل ويتم اإلجابة عنها م ،لتفعيل الواقع االفتراضي في الصحف االليكترونية

، 2، 3)معارض( وتأخذ التصااحيحات  ،محايد ،االختيار بين ثالث بدائل )موافق

 .التوالي( على 1
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وبناًء على ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس 

  :ثالث فئات تتمثل فيما يلي إلىتم تقسيمه  ،درجه 24 :8تتراوح درجاته ما بين 

 درجة 13 :8من  :مستوي منخفض. 

 درجة  19 :14من  :مستوي متوسط. 

 درجه 24 :20من  :مستوي مرتفع. 

 –مسااااااتوت الفهم للموضااااااوعاااات المااادعوماااة باااالواقع )المعزز قيااااس  -7

 في االعالم الجديد:  الهجين( -االفتراضي

 –تم قياااس مسااااااتوى الفهم للموضااااااوعااات الماادعومااة بااالواقع )المعزز 

في االعالم الجديد من خالل ساااااؤال تضااااامنته صاااااحيفة  الهجين( -االفتراضاااااي

عبااارات وضااااااعاات  5على  يحتوي( وهو عبااارة عن جاادول 17االسااااااتبيااان )

 –خصااااايصااااااً لقياس مساااااتوى الفهم للموضاااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

ويتم اإلجابة من خالل االختيار بين  ،الهجين( في االعالم الجديد -االفتراضااااااي

 .التوالي( على 1، 2، 3معارض( وتأخذ التصحيحات ) ،محايد ،بدائل )موافق

مبحوث، فنتج لدينا مقياس  وبناًء على ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل

  :ثالث فئات تتمثل فيما يلي إلىتم تقسيمه  ،درجه 15 :5تتراوح درجاته ما بين 

  درجة 8 :5من  :منخفض فهممستوى. 

  درجة  12 :9من  :متوسط فهممستـوى. 

  درجه 15 :13من         :مرتفع فهممستـوى. 

 –قياااس مسااااااتوت التااذكر للموضااااااوعااات الماادعومااة بااالواقع )المعزز  -8

 الهجين(:  -االفتراضي

 –تم قياااس مسااااااتوى التااذكر للموضااااااوعااات الماادعومااة بااالواقع )المعزز 

( وهو 18الهجين( من خالل سااؤال تضاامنته صااحيفة االسااتبيان ) -االفتراضااي

ى عبارات وضااااعت خصاااايصاااااً لقياس مسااااتو 5على  يحتويعبارة عن جدول 

الهجين( في  -االفتراضااااااي –التذكر للموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

 ،ويتم اإلجابة عنها من خالل االختيار بين ثالث بدائل )موافق ،االعالم الجديد

 .التوالي( على 1، 2، 3معارض( وتأخذ التصحيحات ) ،محايد

وبناًء على ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس 

 ،درجه 15 :5تتراوح درجاته ما بين 

  :ثالث فئات تتمثل فيما يلي إلىتم تقسيمه  



 اتجاهات النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع 

السابعالعدد  –مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال   101 

 

  درجة 8 :5من  :ر منخفضتذكمستوى. 

  درجة  12 :9من  :متوسط تذكرمستـوى. 

  درجه 15 :13من   :مرتفع تذكرمستـوى. 

قياس مساااااتوت التأثر العاطفي الناتج من الموضاااااوعات المدعومة بالواقع  -9

 الهجين(:  -االفتراضي –)المعزز 

تم قياس مساااتوى التأثر العاطفي الناتج من الموضاااوعات المدعومة بالواقع 

الهجين( من خالل سااؤال تضاامنته صااحيفة االسااتبيان  -االفتراضااي –)المعزز 

عبارات وضااعت خصاايصاااً لقياس  5على  يحتوي( وهو عبارة عن جدول 19)

 –مساااااتوى التأثر العاطفي الناتج من الموضاااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

ويتم اإلجابة عنها من خالل االختيار  ،الهجين( في االعالم الجديد -االفتراضاااااي

( على 1، 2، 3معارض( وتأخذ التصااحيحات ) ،محايد ،بين ثالث بدائل )موافق

 .التوالي

على ذلك تم حسااااااااب المتوسااااااطات لكل مبحوث، فنتج لدينا مقياس وبناًء 

  :ثالث فئات تتمثل فيما يلي إلىتم تقسيمه  ،درجه 12 :4تتراوح درجاته ما بين 

  درجة 6 :4من  :منخفض تأثر العاطفيمستوى. 

  درجة  9 :7من  :متوسط تأثر العاطفيمستـوى. 

  درجه 12 :10من   :مرتفع تأثر العاطفيمستـوى. 

 :المعالجة اإلحصائية للبيانات

( spssالستخراج نتائج الدراسة قام الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي )

وبة تتالءم وطبيعة البيانات المطل التيحيث اسااتخدم بعض األساااليب اإلحصااائية 

 :مثل

 .التكرارات البسيطة والنسب المئوية -1

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -2

 One Way Analysis of Varianceتحليل التباين ذي البعد الواحد  -3

ANOVA  لدراساااااة الفروق اإلحصاااااائية بين المتوساااااطات الحساااااابية

 .للمجموعات في أحد متغيرات الدراسة

 Leastبطريقة أقل فرق معنوي  Post Hoc Testsاالختبارات البعدية  -4

Significance Difference  
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لمعرفة مصااادر التباين بين المجموعات التي يؤكد  L.S.Dوالمعروف بـااااااااا 

 .وجود فرق بينها علىتحليل التباين 

شاادة واتجاه  لدراسااة Pearson Correlation معامل ارتباط بيرسااون  -5

ت ، ولحساااااب ثباالعالقة االرتباطية بين متغيرين من متغيرات الدراسااااة

 االستمارة.

راسااااااااة الفروق بين للمجموعااات المسااااااتقلااة لااد T.Testاختبااار "ت"  -6

المتوسااااااطين الحسااااااابيين لمجموعتين من المبحوثين علي أحد متغيرات 

 الدراسة.

بار كا -7 ية للعالقة بين  2اخت لجداول التوافق لدراساااااااة الداللة اإلحصاااااااائ

 .متغيرين من المستوى األسمى

( الذي يقيس شدة العالقة Contingency Coefficientمعامل التوافق ) -8

  .2×2اسميين في جدول أكثر من بين متغيرين 

 " لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين. Test Z.اختبار " -9

 اإلطار المعرفي: 

 Dr. Gordon جوردن كلينكرالياباني يعرف المهندس الواقع المعزز:    

Cheng مصطلح "الواقع المعزز" بانة تكنولوجيا توفر للمستخدم معلومات

وتقنية الواقع المعزز تقنية تفاعلية تشاركية  ،"العالمإضافية حسب موقعه في 

تزامنية تستخدم األجهزة السلكية والالسلكية إلضافة بيانات رقمية للواقع الحقيقي 

روابط ( بأشكال متعددة األبعاد  –مقاطع فيديو  –وسائط  –في صورة ) صور 

حيطين ص المواألشخا دون أن تعزل المستخدم عن بيئته، فهي تقوم بعرض الواقع

به كما هو ولكن بمعلومات إضافية تطفو حول األجسام فيما يسمى "بالمشهد 

والذي يعمل على تحسين اإلدراك الحسي للعالم  "Virtual scene الظاهري 

 (Trevor,Ward, 2012,1الحقيقي الذي يراه أو يتفاعل معه المستخدم.) 

لمصطلحات التي تشير إليه، ونظرا لحداثة مفهوم الواقع المعزز فقد تعددت ا    

ومن خالل الرجوع إلي ادبيات الواقع المعزز نالحظ كثيرا من المصطلحات 

الحقيقة المعززة(  -الواقع المحسن -المفهوم مثل)الواقع المضاف االمرادفة لهذ

وجميعها مصطلحات تدل علي الواقع المعزز، والسبب في اختالف هذه التسميات 

 Augmentedات الواقع المعزز باللغة اإلنجليزية هو طبيعة الترجمة لمصطلح

Reality،  وهو ببساطة تكنولوجيا ثالثية االبعاد تدمج بين الواقع الحقيقي والواقع
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االفتراضي، ويتم التفاعل معها في الوقت الحقيقي أثناء قيام المستخدم بالمهمة 

 (132، 2017لمياء،  ،القاضي ،)الشامي، ايناس.الحقيقية

ثم هو عرض مركب يدمج بين المشهد الحقيقي الذي يراه المستخدم من       

 ،والمشهد الظاهري المولد بالكمبيوتر، والذي يضاعف المشهد بمعلومات إضافية

فيشعر المستخدم أنه يتفاعل مع العالم الحقيقي وليس الظاهري بهدف تحسين 

 (631، 2019االدراك الحسي للمستخدم.)الشمري، ثريا أحمد خالص، 

يعد الواقع المعزز اسلوبا مرئيا مفيدا، يمكن  :مجاالت استخدام الواقع المعزز   

استخدامه في العديد من المجاالت مثل الطب، والروبوتات، والمجاالت العسكرية 

جهزه المالحة، والسفر، والتعليم، والترفيه، والتسويق، والسياحة، والتخطيط أو

واصالحها، والهندسة المعمارية، الحضري، والتصنيع، وتجميع المنتجات 

 ( Francisco, Ramos 1, 2018, 478) .وغيرها كثير

يقوم الواقع المعزز بتكميل الواقع بدال من استبداله طريقة عمل الواقع المعزز:    

 تقليديا عن طريق تتبع هدف ما في العالم الحقيقي بالكامل، حيث تعمل هذه التقنية

جهاز ما )هاتف نقال ذكي(، ومن الممكن ان  باستخدام كاميرا وبرامج على

تتضمن هذه االهداف اشياء مثل الرمز أو الصورة أو كائن او صوت أو موقع أو 

حتى شخص، وتتم معالجه بيانات االدخال المستهدفة بوساطة البرنامج ومقارنتها 

(، (Papagiannis, Helen ,2017,25بقاعدة بيانات للمعلومات المحتملة جدا 

يات جغرافية أو معلومات عن المكان أو فيديو تعريفي أو أي معلومات كإحداث

أخرى تعزز الواقع الحقيقي، اذا كان هناك تطابق ما، ثم تحليلها تبعا لما هو 

مطلوب من البرنامج والعمل على دمج العناصر االفتراضية به، حيث يتم عندها 

اعيل، عالم الحقيقي.)إسمتشغيل تجربه الواقع المعزز ومن ثم فرد المحتوى فوق ال

 (209، 2018عبد الرؤف، 

 :استخدام عالماتأوال وعليه فإن أهم طريقتان لعمل الواقع المعزز:    

Markersأي عالمة )صورة مستهدفة( يبحث  وتتطلب اإلعالنات القائمة عليها

 ،عنها العمالء باستخدام كاميرات هواتفهم لجلب المحتوى االفتراضي إلى الحياة

هي تراكب المحتوى الظاهري استنادا إلى location:ثانيا: الموقع الجغرافي

 "Imageأو ببرامج تمييز الصورة   KGPS  موقع المستخدم بمساعدة

Recognition لعرض المعلومات. (M.Claudia tom Dieck, 2019,5) 
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يمزج بين الحقيقة واالفتراضية، في بيئة حقيقية،  سمات الواقع المعزز:أهم    

  3Dا ثالثية االبعادهحيث يكون جوا تفاعليا في وقت استخدام ،التفاعليةو

(Georgiadou ,Elissavet, 2019,44) 

الواقــع االفتراضــي فــي قامــوس التــراث الواقع االفتراضي:    

محــاكاة الكمبيوتــر للعالــم عبــارة عــن :Virtual Realityاألمريكــي

الحقيقــي أو التخيلي تمكــن المســتخدم مــن التفاعــل مــع العالــم المحاكي، 

 The American Heritage) ويتأثــر بــه فــي الوقــت الحقيقــي.

Dictionary, 2016)، يعـرف الواقـع االفتراضــي بأنـه بيئـة تفاعليـة ثنائيـة و

ــة بواســطة برامــج كمبيوتريــة، يحيــط الواقــع االفتراضــي األبعـاد مصمم

-بالمسـتخدم، وتدخلـه فـي عالـم وهمـي، بحيـث يبـدو هـذا العالـم كأنــه واقعــي 

أو يكــون تجســيدا للواقــع عادة والواقــع االفتراضــي قــد يكــون خياليــا 

ويتــم التفاعــل  -(Rebenitsch, L., & Owen, C. ,2016,104 )الحقيقــي

مــع هــذا الواقــع نتيجــة التفاعالت التي تحدث بين البيئة االفتراضية وحواس 

يمكن تعريفه بشكل مبســط بأنــه  واســتجاباته والواقع االفتراضي و المستخدم

تجســيد تخيِلــي بوســائل تكنولوجيــة متطــورة للواقــع الحقيقـي، لكنـه ليـس 

قيـا، بحيـث يعطينـا إمكانيـات ال نهائيـة للضـوء والصـوت واإلحسـاس حقي

 (،والرؤيـة واضطـراب المشـاعر، كمـا لـو أننـا فـي الواقـع الفيزيائـي الطبيعـي

يمكن مشاهدة الواقع االفتراضي من  ،(238، 2019أحمد، المان محمد محمد، 

أو من خالل استخدام الهاتف الذكي  Oculus Rift خالل نظارات معينة مثل،

 Daydream أوGoogle Cardboard وتطبيقات الواقع االفتراضي مثل 

View تتيح هذه التطبيقات استكشاف األماكن التي ال يستطيع زيارتها مثل سطح

أو المناطق العميقة تحت سطح البحر وإعطاء المتلقي  المريخ، قمة جبل إيفرست،

متواجدا داخل هذا العالم ليعيش تجربة سواء باإلثارة،  نفس اإلحساس، كما لو كان

أو الرعب أو الهدوء النفسي من خالل محاكاة أكبر عدد من الحواس كالرؤية، 

 .واللمس، والسمع وحتى الرائحة

تكنولوجيــا الواقــع  :مجاالت استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي   

االفتراضــي ليســت مجــرد أداة أللعــاب الخيـال العلمـي، ولكنهـا جـزء سـريع 

النمـو مـن صناعـة اإلعـالم األمريكيـة لهـا معارضهـا وصحفهـا ومؤتمراتهـا، 

تخصصــا بحــد ذاتهــا ومهنــة تســمى مهنــة الواقــع  كمـا أنهـا تعتبـر

ــذه التكنولوجيــا لــم يقتصــر اســتخدامها علــى مجــال واحــد االفتراضــي، ه

أو مجــاالت محــددة، ولكنهــا تســتخدم فــي العديــد مــن المجــاالت، ففـي 
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دراسـة قـام بهـا معهـد جورجيـا للتكنولوجيـا األمريكـي أظهرت نتائجهـا أن 

قلـق عنــد مرضــى رهــاب الواقـع االفتراضـي قـادر علـى تخفيـض درجـة ال

فــي  ( و(Rebenitsch, L., & Owen, C. 2016,122المرتفعــات، 

المجــال العســكري، حيــث تعتبــر المنــاورات الحربيــة ّعمليــة مكلفــة ماديــا 

وقــد تنتــج عنهــا إصابــات وخســائر، كمــا أنهـا معرضـة للتجسـس والمراقبـة 

لواقـع االفتراضـي لمحـاكاة المعـارك وعمليـات اإلنـزال والتسـلل يتـم اسـتخدام ا

أما في حقل ريادة الفضاء فإن وكالة أبحاث الفضاء والطيران  ،وتخليـص الرهائـن

تســتخدم نظــام واقــع افتراضــي لتدريـب رواد  (NASA) القوميــة األمريكيــة

ـا أنهـا تطـور محيطـا افتراضي اكمـالفضـاء علـى المنـاورة والسـير فـي الفضـاء، 

لكوكـب المريـخ والكواكـب األخـرى مبنــي علــى آالف الصــور التــي تــم 

أخذهــا بواســطة األقمــار الصناعيـة، وقـد تـم عمـل تصميـم افتراضـي لكوكـب 

الزهـرة يتيـح للـرواد التدريـب علـى استكشـاف ذلـك الكوكـب الـذي تبلـغ درجـة 

وهكـذا نجـد أن الواقـع االفتراضـي هـو  ،درجـة مئويـة460 حـرارة سـطحه 

وسـيلة تتيـح لنـا الذهـاب إلــى أماكــن لــم نكــن نســتطيع الوصــول إليهــا يومــا 

مــا، والقيــام َ بأعمــال مــن الصعــب أو المكلف القيــام بهــا، كمــا أنــه وســيلة 

امات بـدال مـن العكس، واسـتخدلجعـل الكمبيوتـر يتأقلـم ويتكيـف مـع المسـتخدم 

الواقـع االفتراضـي ال تقتصـر علـى تلـك التـي تـم ذكرهــا، ولكنهــا تمتــد 

 (FIPP. ,2016)لتشــمل العديــد مــن االســتخدامات الحاليــة أو المســتقبلية 

الربيعي، حنان )( مقارنة بين الواقع االفتراضي والواقع المعزز2جدول )

 (2020كامل، 
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يجمع الواقع المختلط بين كل  Mixed Reality :(المختلطالهجين )الواقع    

المستخدمين من  جوانب العالم االفتراضي مع جوانب العالم الحقيقي، ويمكن

مجرد MR ليست األشياء االفتراضية فيAR  ،التفاعل مع العالمين، على عكس

 وجه، هذه هي الميزةمضاف في الواقع، حيث يمكن التفاعل معها على أكمل 

ومن ناحية أخرى، يظل المستخدم في بيئة AR  ،عن MRالرئيسة التي تميز 

فالواقع المختلط هو خلق واقع VR  ،يجعل التكنولوجيا مختلفة عن واقعية، وهذا

بيئة واقعية ببيئة افتراضية تسمح بخلط أجسام حقيقية بأجسام  جديد عن طريق دمج

للمستخدم بأن يتفاعل مع كل األجسام بنوعيها بشكل تسمح  منتجة إلكترونية، كما

الرأس الخاصة بهذه التقنية، وذلك باستخدام اإليماءات  طبيعي من خالل سماعات

الصوتية، وتعد الفعاليات االفتراضية واحدة من  اليدوية وحركات العين واألوامر

الصحافة، حيث يمكن للصحفيين حضور  أهم تطبيقات الواقع المختلط في

 يكونوا جزء من الجلسات عن طريق فتراضي لجلسات مؤتمر فعلي يحدث بحيثا

كما يمكن فحص ، Grant, August. ,2018,1:15) )تقنية الهولوپورتيشن 

التي تجمع على الفور، ثم تحميلها في نظام إدارة المعلومات المختبرية  البيانات

ين العالم جميع الحواجز بوتبسيط عملية البحث، والتغلب على  في الوقت الحقيقي،

وهي شركات خاصة Solution4Labs" ،"وتعد مختبرات الحقيقي واالفتراضي

طوير تقنية ت على مستوى العالم، صاحبة قدم السبق في بتجهيز مختبرات األبحاث

 "شركة مايكروسوفت عبر نظاراتها الواقع المختلط، ثم جاءت بعدها

"HoloLens (   تراضيالواقع االف)ويشار إلى كل من, (VRوالواقع المعزز), 

(AR والواقع المختلط (MR بالواقع الممتدExtended  XR, reality.( 

 (1454، 2020،خطاب، أمل محمد

 والتطور التكنولوجي:الجديد  االعالم   

تتعد مداخل النظر في مفهوم االعالم الجديد وتطور وسائله في سياقات تاريخية 

عن هذا التعدد في المداخل النظرية تنوع في  وتكنولوجية مختلفة، وقد نتج

المسميات والتي تشير في النهاية إلي مفهوم واحد تولد من التزاوج بين 

تكنولوجيات االتصال مع الكمبيوتر وشبكاته هو االعالم الجديد، فيطلق عليه 

البعض االعالم الرقمي العتماده علي التكنلوجيا الرقمية، واالعالم الشبكي 

هذا وعاء شبكي لأهم الشبكات، ولعل  أن أهم تطبيقات هذ االعالم توظيفباعتبار 

االعالم  هو شبكة االنترنت، والبعض يسميه االعالم التفاعلي نظرا أن السمة 

األهم في هذه التطبيقات والتي تميزه عن االعالم التقليدي هي التفاعلية، دون أن 

 .المعلومات ننسي مسميات أخري كاإلعالم اإللكتروني، وإعالم
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ليشير إلى المحتوى اإلعالمي  New Mediaظهر مصطلح اإلعالم الجديد     

الذي يبث أو ينشر عبر الوسائل اإلعالمية التي يصعب إدراجها تحت أي من 

الوسائل التقليدية كالصحافة، والراديو، والتلفزيون، وذلك بفعل التطور الكبير في 

 (52، 2010،شفيق، حسنينإنتاج وتوزيع المضامين اإلعالمية. )

يؤكد الدارسون لإلعالم الجديد على مجموعة من  سمات اإلعالم الجديد:

الخصائص والمميزات التي يتمتع بها اإلعالم الجديد عن ماسبقه، وهي تتمثل في 

دمجه للوسائل المختلفة القديمة والمستحدثة في مكان واحد، على منصة 

موذج للن انقالبيك االندماج من تغيير الكومبيوتر وشبكاته، وما ينتج عن ذل

االتصالي الموروث بما يسمح للفرد العادي إيصال رسالته إلى من يريد، في 

وذج سفل وفق النمألالوقت الذي يريد، بطريقة واسعة االتجاهات، وليس من أعلى 

. فلطالما كان صوت الفرد مغمورا أمام احتكار المؤسسات ،االتصالي التقليدي

عملية البث و التوزيع من خالل وسائل االتصال الجماهيرية وفق الصحفية 

النموذج الذي يجعل عملية النشر حكرا على الصحفي فضال عن تبني هذا اإلعالم 

للتكنولوجيا الرقمية، وحاالت التفاعلية، والتشعبية، وتطبيقات الواقع االفتراضي، 

لدولة وتجاوزه لمفهوم اوتعددية الوسائط، وتحقيقه لميزات الفردية والتخصيص، 

 (112، 2008، صادق عباس،فيمصط الوطنية والحدود الدولية.)

في عصر االندماج وذوبان الحدود الفاصلة بين الوسائل، كانت وسائل االعالم من     

أبرز المؤسسات وفي عصر االندماج وذوبان الحدود الفاصلة بين الوسائل، باتت 

األحرى تعريف يردها إلى مفهومها األصيل الصحافة تعمل وفق تعريف جديد أو ب

ويحررها من قيود الوسيط إلى آفاق الهدف الذي نشأت من أجله، وهو أن يبقى الناس 

على تواصل ومعرفة، هذا التواصل وتلك المعرفة التي يحصل عليها كل فرد وهو 

 يقرأ جريدته اليومية في الصباح، يطالع األخبار على تطبيق هاتفه الذكي المتصل

باإلنترنت يقرأ الموجز ببريده اإللكتروني، يستقبل على هاتفه رسائل عاجلة بأهم 

األخبار، يشارك على حساب فيس بوك ما يهمه ويبدي إعجابه على ما يقرأه كما 

يرسله آلخرين، أو يكتب رأيه في تعليق، أو يشارك بصوته في استطالع، أو يرسل 

ه عبر منصات شبكات التواصل رأيه للمحرر؛ كما يصور ويكتب رأيه وينشر

االجتماعي، رأي ال يعبر عن السياسة التحريرية للمؤسسة بقدر ما تعبر عن نبض 

 (9، 2017جمهورها.) عبد الفتاح، فاطمة الزهراء،

ناقـش إمكانيـات اسـتخدام أجهـزة الواقـع تم حيـث 1990فـي عـام      

 االفتراضـي ألغـراض صحفيـة، وكانــوا يعتقــدون
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أن الواقــع االفتراضــي ســيمكن الصحفييــن مــن االقتــراب بشــكل كبيــر مــن  

تحقيــق أكبــر حلــم للصحفــي، وهــو قهــر الزمــان والمــكان مــن خــالل 

خلــق إحســاس مــن جانــب الحضــور بأنهــم موجــودون فــي مواقــع 

مــن نقــل الجمهــور مــن العالــم الحقيقــي ومناســبات بعيــدة عنهــم، ويمكنهــم 

إلــى عالـم القصـة فـي الواقـع االفتراضـي، وكانـوا يعتقـدون أن العمليـة الفكريـة 

للمواطنيـن ومواقفهـم ومعتقداتهـم يمكـن أن تتغيـر عندمـا ينتقــل الفــرد مــن 

 ل عمليـة التوليـفالـن خـالعالــم الحقيقــي إلــى عالــم القصــة االفتراضــي م

ل إدمـاج عناصـر االنتبــاه والتصويــر والمشــاعر معــا الالتكاملـي مـن خـ

Green, M. C., 2000,705))،  وظهر مصطلح الصحافة الغامرة معتمدا علي

ذلك  ليصف القصص المنتجة رقميــا، المصممــة لجعــل الشــخص يعيــش 

داث اإلخباريــة، وهــو يســتخدم لوصــف شــكل تجربــه تفاعليــة مــع األحــ

مــن أشــكال الصحافــة الناشــئة مــن التقاريــر اإلخباريــة، التــي تســعى إلــى 

االسـتفادة مـن التحسـينات التكنولوجيـة فـي البيئـات االفتراضيـة والواقــع 

ـة المســتمرة ، وهي تطــور لممارســات القصــص اإلخباريـVR االفتراضــي

منــذ فتــره طويلــة، التــي تحــاول الحصــول علــى صلــه بيــن الجمهــور 

قد برز هذا النوع و ،(Gary M. Hardee ,2016,112والقصــة اإلخباريــة)

من الصحافة كاتجاه يسمح للشخص باستخدام نظــارات الواقــع االفتراضــي 

ــة، ويمكــن للمســتخدمين التحــرك حــول وغيرهــا مــن األجهــزة التكنولوجي

المراحــل والخبــرة فــي الحــاالت االفتراضيــة، والهــدف مــن ذلــك هــو 

جلــب المســتخدم إلـى مـكان الحـادث، بحيـث يصبـح شـاهدا علـى الحقائـق، 

ـي دة فالواقـع االفتراضـي هـو الواقـع الجديـد السـتخدام هـذه التقنيـة المتجـد

مجـال الصحافـة، والتـي لديهـا بالفعـل العديـد مـن األمثلـة، وظهــور تقنيــات 

وطــد مفهــوم  360الواقع المعزز كما أن تأثيــر لعبــة الفيديــو  VR،ARمثــل 

الغمــر، وتســعى الصحافــة الغامــرة إلــى زيــادة التعاطــف تجــاه 

أحمد، المان محمد  .)ل تجربـة الشـخص األولالموضوعـات والقضايـا مـن خـا

 (239، 2019محمد، 

وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا في االعتماد على تقنيات الواقع     

لرواية القصص الصحفية اإللكترونية في عدد من المنصات  VR  االفتراضي

دم التفاعل للمستخاإلخبارية، حيث تم إنشاء بيئة افتراضية ثالثية األبعاد يمكن 

معها، وذلك من خالل محاكاة الصورة والصوت بحيث يعيش المستخدم داخل 

ة وعربية من هذه التقنية فرص واتخذت وسائل إعالم عالمية ،التجربة االفتراضية



 اتجاهات النخبة األكاديمية اإلعالمية العربية نحو توظيف االعالم الجديد للواقع 

السابعالعدد  –مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال   109 

 

 ,Azuma) لتجارب صحفية تفاعلية مختلفة عما عرفه الجمهور في الماضي

R., Baillot, 2001.36). 

من التقنيات التي تعتمد على الواقع الفعلي الذي  ARالواقع المعزز تعد تقنية و     

يعيشه المستخدم مع تعزيزه ببعض المعلومات والبيانات اإلضافية، فمثال يمكن 

ارتداء نظارة خاصة بالواقع المعزز ليرى المستخدم الشارع تماًما كما هو، ولكن 

تخدم التي يقع نظر المس تظهر بعض البيانات والمعلومات الخاصة ببعض األماكن

أو اإلرشادات التعريفية، وينقسم  اإلشاراتبعض  عليها، بما في ذلك عرض

الواقع المعزز إلى نوعين، األول يعتمد على األجهزة القابلة لالرتداء 

wearables الثاني يعتمد على األجهزة المحمولة المدعمة بتطبيق الواقع  و

 ,.Morgan, Wمع فيديو العرض المكاني  Mobile devicesالمعزز 

2016). Video spatial displa). 

درجةً 360وأكثره تنوعا هو التصوير الفوتوغرافي هذه التقنية وأبسط أشكال      

التقط زاك وايز، المصور الصحفي 2005،ففي عام ،التصوير المحيطي أو

صورة فوتوغرافية في نيو أورليانز بعد انهيار السدود عقب إعصار كاترينا 20

بالواليات المتحدة األمريكية، وخالل فترة أربع ساعات نجح في دمجها جميعا 

حيث تحولت إلى صورة QuicktimeVR ،و PanoToolsباستخدام برنامج 

ة نشرت مجلة الصحافة االستقصائي 2015درجة، وفي نوفمبر360بزاوية 

تمكن المتابعين من التعرف إلى مرض اإليبوال  360"فرونتير،" تجربة لتقنية الـ 

 Ebolaوانتشاره في غربي أفريقيا عبر الواقع االفتراضي من خالل فيديو

Outbreak  يمر المتابع في الفيديو على معلومات تشرح انتشار المرض، ويتم

وسع منتجة في الفيديو لتتالتنقل من خالل تحريك الفيديو إلى زوايا مختلفة م

الصورة وتعرض المزيد من المعلومات، وكان لهذه التجربة الوثائقية أهميتها 

ووصلت لجمهور 360"خاصة أنها نشرت من خالل "فيسبوك 

تبعتها هيئة  ،Bonetti, F., Warnaby, G. & Quinn, L., 2017)واسع)

درجةً، عن 360التي أنتجت قصصا مصورة بتقنية BBC اإلذاعة البريطانية

اريين من اهوال الحرب إلى أوروبا فوصول آالف الالجئين االفارقة والسوريين ال

عبر البحر األبيض المتوسط من خالل يسمى "طريق البلقان" وظروف معيشتهم، 

وما يتعرضون له في الطريق إلى بلدان معينة، مثل بريطانيا وألمانيا، حملت 

الزوايا وال انتقاء الصور، وانتج صحفيو  المشاهدين إلى قلب الحدث دون تحديد

درجة لتقديم الخبر بطريقة أخرى 360 فيديوهات 2016 "نيويورك تايمز في 

 (تايلر هيكس)عن الحرب في اليمن، وما حل بالعاصمة صنعاء، أنتجه المصور 
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ونشرت الفيديوهات عبر  (بن هوبارد)الحائز على جائزة بوليتزر، والمراسل 

قته الجريدة، لتسليط الضوء على محنة ثالثة أطفال الجئين من تطبيق جديدا اطل

درجة ظهر 360كذلك انتجت "بي بي سي" فيديو بتقنية  ،منظورهم الخاص

اشتباكات الجيش العراقي مع مسلحي تنظيم داعش في مدينة الموصل العراقية، 

 يرافق الفيديو شرح مفصل لتمركز التنظيم في الموصل، مما كان له أثر كبير

-https://manshoor.com/life/360-and-vrنفسى وإدراكي في المتلقين.)

video ,journalism) 

يق عالمية عن طراإلويكون الوجود العلمي والتطبيقي للبيئة االفتراضية      

وابسط نموذج لها في بناء نموذج خارطة الطقس  ،تطبيقات الواقع المعزز

فبينما أنت تشاهد مذيع النشرات الجوية وهو يشير بيديه إلى حركة  ،االفتراضية

وخلفه خريطة تحلق  ،الرياح أو األمطار أو غيرهما في أماكن مختلفة من العالم

فهو في حقيقة األمر يقف أمام  ،فوقها السحب وتسطع عليها الشمس أو تغيب

اشة زرقاء أو خضراء فيما تكون الخريطة االفتراضية في الواقع عبارة عن ش

ويمكن أيضا خلق  ،Chroma keyingيطلق عليها  ،بيئة يخلقها الكومبيوتر

بيئات مختلفة في الدراما التلفزيونية والسينمائية أو في اإلعالنات وبرامج األطفال 

هي غير موجودة أصال في و ،ومباريات كرة القدم وأنواع الرياضة المختلفة

اسطة ويتم إنتاجها بو ،بينما يمكن أن تتجسد على الشاشة وكأنها حية ،األستوديو

فنانين متخصصين في هذا النوع من المؤثرات الخاصة بواسطة نظام أستوديو 

كما في  ،بعضها يتم إنتاجه Virtual Studio Environmentاقتراضي 

صادق، عباس  شكل جمعي.)لقطة وبعضها يتم تخليقه ب ،السينما

 (154، 2008،فيمصط

 ،كما أصبح الواقع المعزز هو السائد في وسائل اإلعالم االجتماعية والتسويق 

فضال عن إمكانية استخدامه في أشكال التعلم المرئية والتفاعلية للغاية عن طريق 

مواقع لمع أنظمة تحديد ا ،الجمع بين استخدام الكاميرا واالنترنت والوسائط الغنية

تطبيقات الواقع  وتستخدم ،ئط تفاعلية وجذابةخرا( إلنشاء  GPSالعالمية ) 

ومن األمثلة على ذلك إرسال بعض الشركات بطاقات  ،المعزز ألغراض التسويق

تحتوي البطاقة على صور لطراز سيارة  ،بريدية ترويحية عبر البريد العادي

وبمجرد قيام المستخدم بتثبيت تطبيق معين على الجهاز المحمول  ،جديد

نقيض السيارة بالحياة بواسطة إعالن فيديو عن  ،ومشاهدته للصورة بالكاميرا

 (Greener, Asher Rospigliosi، 2014)النموذج الجديد 

https://manshoor.com/life/360-and-vr-video
https://manshoor.com/life/360-and-vr-video
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الوسائل المطبوعة حاولت جاهدة  حتى التقنية وتوظيفها في االعالم التقليدي:

االستفادة قدر اإلمكان من تقنية الواقع المعزز كمحاولة منها لتحسن من واقعها 

وقد بدأت المؤسسات الصحفية على مستوى العالم في االتجاه إلى دمج المتدهور، 

باستخدام تطبيق ، 2012الواقع المعزز على صحفها الورقية من أوائل عام

را أجهزة الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية وربطها مخصص لذلك وكامي

يا يتم  ًجة حاسوبمبالصحيفة الورقية. ويتم التعامل معها من خالل نقاط تتبع مبر

المتصل باإلنترنت، ثم تتبعها  مسحها عن طريق كاميرا الهاتف المحمول الذكي

صفحة عبر مقدم خدمات إلكترونية فتظهر الخدمة التفاعلية الرقمية من ال

المطبوعة من الجريدة على شاشة الهاتف، حيث يتم تحويل الموضوع الصحفي 

من موضوع ثابت ثنائي األبعاد إلى موضوع تفاعلي ثالثي األبعاد مغطى بفيديو 

خاص بالموضوع يعرض على شاشة الهاتف الذكي. ومن الصحف التي دعمت 

 أطلقت تطبيقاالسترالية التي   Sunday  Telegraphهذه التقنية جريدة 

News Aliveلمستخدمي أجهزة )،( Rosen L., 2014) (IOS و صحيفة  

Toronto Star وصحيفة  ،2013الكندية في سبتمبر Metro المجانية في

الواليات المتحدة األمريكية، التي اعتمدت استخدام التقنية ٍبشكل موسع على جميع 

وفي اليابان استخدمت صحيفة طوكيو شيمبون  Sohn, T., 2013) )صفحاتها

تقنية الواقع المعزز لجذب القراء األصغر سنا مع اإلصدارات الخاصة للطفل 

 The  وصحيفةالتي تحتوي على شخصيات الرسوم المتحركة والرسومات، 

independent بريطانيا (Crampton, L. ,2017) "وصحيفة "بورنابي اآلن

ارب للمؤسسات العربية لدمج الواقع المعزز مع وظهرت بعض التج ،في الهند

الصحيفة المطبوعة كان من أهمها استخدام مؤسسة الجزيرة للطباعة والنشر في 

لمستخدمي الهواتف الذكية  Aljazirah snapالمملكة العربية السعودية تطبيق 

ثم قدمت صحيفة  2012.في النصف الثاني من عام Androidو  IOSبنظامي 

لتدعيم األخبار  واستخدمتها2013،األيام البحرينية هذه الخدمة مع بداية عام

 صحيفة األيام البحرينية تطبق تقنية الواقع المعزز ضمن صفحاتها: (واإلعالنات 

http://aitnews.com/  وقامت صحيفة "البيان" اإلماراتية اليومية بإتاحة )

ة تطبيقا اللبناني "النهار"عزز، كما أطلقت صحيفة تطبيق رسمي مجاني للواقع الم

وفي مصر كانت مؤسسة أخبار اليوم صاحبة المحاولة الوحيدة  ،مماثال أيضا

 AR)لتطبيق خدمة الواقع المعزز كخدمة تفاعلية، واستخدمت تطبيق برنامج

Akhbar).   (https://www.youtube.com/watch?v=Uploaded 

by  Akhbar El yom TV )    وبدأت صحيفتي األخبار وأخبار اليوم في دمج
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ولكن لم تستمر المؤسسة في التطبيق 2014الواقع المعزز بداية من شهر مارس

 .2017.فسرعان ما توقفت الخدمة مع حلول عام

ويشار إلي الواقع المعزز هنا باسم " الطباعة التفاعلية" حيث يتيح برامج     

الواقع المعزز للقارئ محتوي مخصصا من صور وفيديو ويشاهده عن طريق 

توجيه هاتفه أو حاسبة اللوحي إلي صفحة معينة، وهو ما يجعل المادة المطبوعة 

 ( 604، 2018جزءا أساسيا في التجربة )النخيلي، مروة إبراهيم سلمان،

وجاءت الدراسة الحالية تندرج تحت الشق الذي يبحث في أراء النخب تجاه     

الع بما لهم من فهم واط باإلعالم الجديدتفعيل هذه التقنيات من هذا التوجه الحديث 

 .من تحديات واجههوما  اواسع في مجال االعالم وتقيمهم له

 نـتـائـج الـدراســــة

 :الميدانية كالتاليجاءت نتائج الدراسة  

 أوال: النتائج العامة:

 حجم استخدام وسائل اإلعالم الجديد وفقاً للنوع.  (3جدول )

 النوع               

 حجم االستخدام 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ً  51.00 51 37.21 16 61.40 35 دائما

 38.00 38 44.19 19 33.33 19 أحيانا

 11.00 11 18.60 8 5.26 3 نادرا

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.265معامل التوافق =       2درجة الحرية =      7.539= 2قيمة كا

 0.05مستوي الداللة = دالة عند 

 -وجود عالقة دالة إحصائياً بين النوع )ذكور السابق على الجدول وتؤكد نتائج 

ل كما تشير النتائج التفصيلية للجدو، الجديدإناث( وحجم استخدام وسائل اإلعالم 

ً )من يستخدمون وسائل اإلعالم الجديد  ه جاءأنإلي السابق   في الترتيب ( دائما

موزعة بين  ،%51.00بلغت بنسبة مفردات عينة الدراسة  إجماليمن األول 

 إجماليمن  %37.21مقابل  فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  61.40%

من يستخدمون وسائل اإلعالم  وجاء في الترتيب الثانيناث، مفردات عينة اإل

ً )الجديد   فيمن الذكور  %33.33موزعة بين  ،%38.00بلغت بنسبة  (أحيانا

من يستخدمون وسائل اإلعالم الجديد  جاءبينما  ،من اإلناث %44.19مقابل 

من  %5.26موزعة بين  ،%11.00بلغت في المرتبة األخيرة بنسبة  (نادراً )

 من اإلناث. %18.60مقابل  فيالذكور 
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 االستخدام لكل ما في التعرض وزيادة الالنتيجة منطقية حيث أن هذه جاءت و

وقد يرجع ، ككل عتمجفي المأصبح هو السائد وسائل االعالم  من هو جديد

مارسن يمن مفردات العينة باعتبارهن ارتفاع االستخدام للذكور أكثر من االناث 

العمل األكاديمي بجانب المنزلي مما يقلص الوقت الذي يمكن أن تتعرض به 

  لهذه الوسائل مقارنة بالرجل.

 األسبوع.  فيحجم استخدام وسائل اإلعالم الجديد ( 4جدول )

 النوع               

 حجم االستخدام 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 17.00 17 20.93 9 14.04 8 من يوم إلى يومان

 6.00 6 2.33 1 8.77 5 من ثالثة إلى أربعة أيام

 35.00 35 39.53 17 31.58 18 أيامستة  إليمن خمسة 

 ً  42.00 42 37.21 16 45.61 26 يوميا

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.177معامل التوافق =       3درجة الحرية =      3.238= 2قيمة كا

 الداللة = غير دالةمستوي 

عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين النوع  علىوتؤكد نتائج الجدول السابق 

كما تشااير ، األسااابوع فيإناث( وحجم اساااتخدام وساااائل اإلعالم الجديد  -)ذكور 

من يسااااتخدمون وسااااائل اإلعالم الجديد  ه جاءأنإلى النتائج للجدول السااااابق أهم 

( ً  من %45.61، موزعة بين %42.00في الترتيب األول بنساااااابة بلغت  (يوميا

من ل من اإلنااااث، وجااااء في الترتياااب األخير %37.21في مقاااابااال  رالاااذكو

ً )يسااااتخدمون وسااااائل اإلعالم الجديد   بةبنساااا (من ثالثة إلى أربعة أيام أساااابوعيا

  .من اإلناث %2.33مقابل  فيمن الذكور  %8.77موزعة بين  ،6.00%

 . المرة الواحدة فيحجم استخدام وسائل اإلعالم الجديد  (5جدول )

 النوع               

 حجم االستخدام 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 43.00 43 60.47 26 29.82 17 أقل من ساعة

 8.00 8 2.33 1 12.28 7 من ساعة إلى اقل من ساعتين

 34.00 34 20.93 9 43.86 25 من ساعتين إلى اقل من ثالثة

 15.00 15 16.28 7 14.04 8 ثالث ساعات فأكثر

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.330معامل التوافق =       3درجة الحرية =      12.260= 2قيمة كا

 0.01مستوي الداللة = دالة عند 

وجود عالقة دالة إحصااااااائياً بين النوع على وتؤكد نتائج الجدول السااااااابق 

 تشيرو، المرة الواحدة فيإناث( وحجم استخدام وسائل اإلعالم الجديد  -)ذكور 
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 أقل من)أن من يسااتخدمون وسااائل اإلعالم الجديد إلى لجدول السااابق انتائج أهم 

موزعة بين  ،%43.00بلغت بنساااااابة  جاء في الترتيب األول (اليوم فيساااااااعة 

 وجاء في الترتيب األخيرمن اإلناث،  %60.47مقابل  فيمن الذكور  29.82%

 (ماليو فيمن يستخدمون وسائل اإلعالم الجديد من ساعة إلى اقل من ساعتين )

من  %2.33مقاااباال  فيمن الااذكور  %12.28موزعااة بين  ،%8.00بنساااااابااة 

 اإلناث.

 -االفتراضي –بالواقع )المعزز تعرض لموضوعات مدعومة الحجم  (6جدول )

 .الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد

 النوع               

 حجم التعرض

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ً  27.00 27 20.93 9 31.58 18 دائما

 54.00 54 58.14 25 50.88 29 أحيانا

 19.00 19 20.93 9 17.54 10 نادرا

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.118معامل التوافق =       2درجة الحرية =      1.417= 2قيمة كا

 مستوي الداللة = غير دالة

عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين النوع على وتؤكد نتائج الجدول السابق 

 –تعرض لموضااااااوعااات ماادعومااة بااالواقع )المعزز الإناااث( وحجم  -)ذكور 

ية كما تشااير النتائج التفصاايل، وسااائل اإلعالم الجديدالهجين( عبر  -االفتراضااي

 –من يتعرضااون لموضااوعات مدعومة بالواقع )المعزز أن  إلي للجدول السااابق

الهجين( عبر وساااااائل اإلعالم الجديد )أحياناً( جاءت في الترتيب  -االفتراضاااااي

غت  بة بل بل  %50.88، موزعة بين %54.00األول بنساااااا قا لذكور في م من ا

من  ( جاءت في الترتيب الثانيدائما)من يتعرضااااااون اإلناث، ومن  58.14%

 %20.93مقابل  فيمن الذكور  %31.58موزعة بين  ،%27.00بلغت بنسااابة 

لغت ببنسااااابة  (نادراً )من يتعرضاااااون  جاء في الترتيب األخيرمن اإلناث، بينما 

 من اإلناث. %20.93مقابل  فيمن الذكور  %17.54موزعة بين  ،19.00%

 -االفتراضاااي -تعرض للموضاااوعات المدعومة بالواقع المعززالوبمجئ  

هذا النوع  عدم انتشاااااااار  قد يرجع الي  نا في المركز األول  الهجين أحيا

حرص النخبااة األكاااديميااة  علىبااالقاادر الكااافي، وياادل في نفس الوقاات 

 التعرض لكل ما هو جديد وخاصة في مجال التخصص. علىاإلعالمية 
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ن للواقع ثوتعرض بها المبحو التيأهم أنواع اإلعالم الجديد  (7جدول رقم )

 الهجين(.  -االفتراضي –)المعزز 

سابق إلى أهم أنواع اإلعالم الجديد ت بها  تعرض التيشير بيانات الجدول ال

يث ح ،الهجين( -االفتراضي –لواقع )المعزز لموضوعات مدعومة باالمبحوثين 

من  %100مواقع إخبارية على االنترنت بنسااااابة بلغت )الترتيب األول  فيجاء 

مقابل  فيمن الذكور  %100.00مفردات عينة الدراسااااااة، موزعة بين  إجمالي

من اإلناث، حيث إن الفارق بين النسااااابتين غير دال إحصاااااائياً، فقد  100.00%

أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة  وهي 0.00المحسااوبة  Zبلغت قيمة

ثامن فيوجاء ، 0.95فارقة بين النساااااابتين بمسااااااتوى ثقة   واألخير الترتيب ال

من  %56.14موزعااة بين  ،%44.00بنساااااابااة بلغاات  ،التليفزيون االلكتروني

لذكور  بل  فيا من اإلناث، حيث يوجد فارق بين النساااااابتين دال  %27.91مقا

وهى قيمة  2.802المحسااااوبة  Z، فقد بلغت قيمة 0.01إحصااااائياً عند مسااااتوى 

  .0.99توى ثقة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمس

لل   كأولي  علىتصااااااادر المواقع اإلخبارية ويد أنواع االعالم االنترنت 

بالواقع  التي تعرضاااااات النخبة من خاللها لموضااااااوعات مدعومة الجديد

الهجين إلى أنها أكثر األنواع اسااااتنادا لهذه التقنية  -االفتراضااااي -المعزز

الحديثة وتوفر كافة المكانات بها التي تجعلها في مركز الصاااااااادرة، في 

حين جااااءت الصااااااحف االليكترونياااة في المركز الثااااني، والتليفزيون 

  االليكتروني في المركز األخير. 

 النوع      

    أنواع االعالم الجديد

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

ب
تي

تر
ال

 

 1 ك % ك % ك

 0.000 1 100 100.0 43 100.0 57 مواقع إخبارية على االنترنت
غير 

 دالة
1 

 0.173 2 89 88.37 38 89.47 51 الصحافة االلكترونية
غير 

 دالة
2 

 1.707 4 65 74.42 32 57.89 33 اإلعالنات االلكترونية
غير 

 دالة
4 

 6 دالة* 2.194 6 59 46.51 20 68.42 39 شبكات التواصل االجتماعي

 7 دالة* 2.332 7 47 60.47 26 36.84 21 المدونات

بث الخدمات اإلخبارية على الهاتف 

 المحمول
48 84.21 30 69.77 78 3 1.717 

غير 

 دالة
3 

 0.218 5 64 62.79 27 64.91 37 تطبيقات الهاتف المحمول
غير 

 دالة
5 

 8 دالة** 2.802 8 44 27.91 12 56.14 32 التليفزيون االلكتروني

 100 43 57 جملة من سئلوا
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 –بالواقع )المعزز مدعومة تعرض لموضوعات الحجم  (8جدول )

 الهجين( في األسبوع. -االفتراضي
 النوع               

 حجم التعرض 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 40.00 40 34.88 15 43.86 25 من يوم إلى يومان

 43.00 43 58.14 25 31.58 18 من ثالثة إلى أربعة أيام

 17.00 17 6.98 3 24.56 14 من خمسة على ستة أيام

 ً  0.00 0 0.00 0 0.00 0 يوميا

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

 0.05مستوي الداللة = دالة عند       0.287معامل التوافق =       2درجة الحرية =      8.973= 2قيمة كا

وجود عالقة دالة إحصااااااائياً بين النوع  علىوتؤكد نتائج الجدول السااااااابق 
 –تعرض لموضااااااوعااات ماادعومااة بااالواقع )المعزز الإناااث( وحجم  -)ذكور 

تائج النأهم تشااير أساابوعيا، و الهجين( عبر وسااائل اإلعالم الجديد -االفتراضااي
 –أن من يتعرضااون لموضااوعات مدعومة بالواقع )المعزز  إلي للجدول السااابق
من ثالثة إلى أربعة أيام )وساااااااائل اإلعالم الجديد الهجين( عبر  -االفتراضااااااي

 ً ، موزعااة بين %43.00كااانوا في الترتيااب األول بنساااااابااة بلغاات  (أساااااابوعيااا
من يتعرضون  جاءبينما من اإلناث،  %58.14من الذكور في مقابل  31.58%

( ً ينة مفردات ع إجماليمن في الترتيب الثالث  (من خمسة على ستة أيام أسبوعيا
غ لدراساااااااة بل نة  إجماليمن  %24.56موزعة بين  ،%17.00ت ا مفردات عي

لذكور  بل  فيا نة اإلناث إجماليمن  %6.98مقا يأتي مفردات عي ، في حين لم 
 التعرض يوميا بأي نسبة تذكر.

يام   وقد ترجع هذه النتيجة المتمثلة في مجيء التعرض )من ثالثة إلى أربعة أ
اليومي بأي نساابة تذكر إلى  أساابوعياً( في المركز األول وعدم مجيء التعرض

 ،عدم انتشاااااار هذا النوع من التقنية بالقدر الكافي بعد، وأنها مازالت في بدايتها
أما وجود فروق لصاااالح الذكور قد يرجع ألي ما سااابق اإلشاااارة له ساااابقا من 
تفوق تعرض الرجال بشااكل عام لوسااائل االعالم وانشااغال المرأة بمهام كثيرة 

 ي.بجانب عملها األكاديم
 -االفتراضي –بالواقع )المعزز مدعومة تعرض لموضوعات الحجم  (9جدول )

 . الواحدة مرة التعرضالهجين( في 
 النوع               

  في المرة الواحدة حجم التعرض

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 26.00 26 34.88 15 19.30 11 أقل من ساعة

 32.00 32 41.86 18 24.56 14 من ساعة إلى اقل من ساعتين

 25.00 25 20.93 9 28.07 16 من ساعتين إلى اقل من ثالثة

 17.00 17 2.33 1 28.07 16 ثالث ساعات فأكثر

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.357معامل التوافق =       3درجة الحرية =      14.638= 2قيمة كا

 0.01مستوي الداللة = دالة عند 
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وجود عالقة دالة إحصااااااائياً بين النوع على وتؤكد نتائج الجدول السااااااابق 

 –تعرض لموضااااااوعااات ماادعومااة بااالواقع )المعزز الإناااث( وحجم  -)ذكور 

كما  ،في مرة التعرض الواحدةر وسااائل اإلعالم الجديد فيالهجين(  -االفتراضااي

 إلى اقل منمن ساااعة )أن من يتعرضااون إلي النتائج للجدول السااابق أهم تشااير 

، موزعااة بين %32.00بلغاات بنساااااابااة جاااءت في الترتيااب األول  (سااااااااعتين

لذكور  24.56% ثالث )من يتعرضااااااون  من اإلناث، وجاء %41.86 ومن ا

ساااااابة بناألخير الرابع وفي مرة التعرض الواحدة في الترتيب  (ساااااااعات فأكثر

 من اإلناث. %2.33 ومن الذكور  %28.07بين  موزعة ،%17.00بلغت 

 -االفتراضي –تعرض بها للواقع )المعزز تم ال التينوع الوسيلة  (10دول )ج

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد 

 النوع               

 نوع الوسيلة 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 16.00 16 27.91 12 7.02 4 عربية

 44.00 44 48.84 21 40.35 23 أجنبية

 ً  40.00 40 23.26 10 52.63 30 االثنين معا

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.332معامل التوافق =       2درجة الحرية =      12.373= 2قيمة كا

 0.01مستوي الداللة = دالة عند 

وجود عالقة دالة إحصااااااائياً بين النوع على وتؤكد نتائج الجدول السااااااابق 

 –تعرض بهاااا للواقع )المعزز تم ال التيإنااااث( ونوع الوساااااايلاااة  -)ذكور 

ية كما تشااير النتائج التفصاايل، الهجين( عبر وسااائل اإلعالم الجديد -االفتراضااي

ر الهجين( عب -االفتراضااي –من يتعرضااون للواقع )المعزز للجدول السااابق أن 

غت  (األجنبياة)وساااااااائال اإلعالم الجادياد  جااءت في الترتياب األول بنسااااااباة بل

من اإلناث،  %48.84من الذكور في مقابل  %40.35، موزعة بين 44.00%

بلغت نساااااابة بفي الترتيب الثاني  (العربية واألجنبية)االثنين معا أي  تجاءبينما 

، من اإلناث %23.26مقابل  فيمن الذكور  %52.63موزعة بين  ،40.00%

بلغت  بةبنسفي الترتيب الثالث واألخير  (العربية)وسائل اإلعالم الجديد  توجاء

 من اإلناث. %27.91من الذكور في مقابل  %7.02، موزعة بين 16.00%

مما يؤكد على تفوق وسااااائل االعالم الجديد األجنبية في االسااااتعانة بهذه  

التقنيات الحديثة فيما تقدمه من موضاااوعات، ويدعوا الوساااائل اإلعالمية 

العربية الجديدة إلى بذل المزيد من الجهد لتقديم مزيد من الموضااااااوعات 

 الهجين( -االفتراضي –معززة بالواقع )المعزز ال
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 ن عبر اإلعالم الجديد.وتعرض له المبحوث الذينوع الواقع  (11جدول )

 تعرض له المبحوثين الذيتشااااااير بيانات الجدول السااااااابق إلى نوع الواقع 

نسااابة ب ،(فتراضاااايالواقع اال)الترتيب األول  فيحيث جاء  ،عبر اإلعالم الجديد

من  %90.70مقاابال  فيمن الاذكور  %98.25، موزعاة بين %95.00بلغات 

اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال إحصائياً، فقد 

ق وهي 1.706المحسااااااوبة  Zبلغت قيمة ئة بوجود أ ية المنب ل من القيمة الجدول

 .0.95عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

حيااث جاااءت بنساااااابااة بلغاات  ،(معززالواقع ال)الثاااني الترتيااب  فيوجاااء 

من اإلناث،  %79.07مقابل  فيمن الذكور  %85.96، موزعة بين 83.00%

 فقد ئياً،وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال إحصا

وجود عالقة لأقل من القيمة الجدولية  وهي 0.904المحسوبة  Zبلغت قيمة 

 .0.95بين النسبتين بمستوى ثقة 

ثالث فيوجاء  بة  ،(هجينالواقع ال) واألخير الترتيب ال حيث جاءت بنساااااا

 %27.91مقاابال  فيمن الاذكور  %56.14موزعاة بين  ،من %44.00بلغات 

، فقد 0.01يوجد فارق بين النساااابتين دال إحصااااائياً عند مسااااتوى  ومن اإلناث، 

قيمة منبئة بوجود عالقة بين النساااااابتين  وهي 2.802المحسااااااوبة  Zبلغت قيمة 

 .0.99بمستوى ثقة 

الواقع المعزز والهجين، لكثرة  علىوقد يرجع تفوق الواقع االفتراضاااااي  

الموضااوعات التي تعرض به مقارنة بغيره، نظرا ألنه أقدم وتم اكتساااب 

 خبرة به أكبر من النوعين األخرين المعزز والهجين.

 –الموضوعات األكثر مناسبة لتدعيمها بالواقع )المعزز  (12جدول )

 الهجين(  -االفتراضي

 النوع      

 نوع الواقع   

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

 غير دالة 0.904 83.00 83 79.07 34 85.96 49 معزز

 غير دالة 1.706 95.00 95 90.70 39 98.25 56 افتراضي

 دالة** 2.802 44.00 44 27.91 12 56.14 32 هجين

 100 43 57 جملة من سئلوا

 النوع      

 الموضوعات   

 اإلجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 الترتيب

 % ك % ك % ك

 1 غير دالة 0.780 93.00 93 90.70 39 94.74 54 سياسيةال

 2 دالة** 2.649 81.00 81 93.02 40 71.93 41 االقتصادية

 8 غير دالة 1.182 27.00 27 20.93 9 31.58 18 االجتماعية

 3 دالة* 2.211 80.00 80 69.77 30 87.72 50 الرياضية

 7 دالة*** 3.861 43.00 43 65.12 28 26.32 15 موضوعات متعلقة بالمرأة 
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تشير بيانات الجدول السابق إلى الموضوعات األكثر مناسبة لتدعيمها بالواقع    

الهجين( عبر وسااااااائل اإلعالم الجديد من وجهة نظر -االفتراضااااااي –)المعزز 

ة بلغت بنساااب ،ة(ساااياساااي)الالترتيب األول  فين وفقا للنوع، حيث جاء والمبحوث

من اإلناث،  %90.70مقابل  فيمن الذكور  %94.74، موزعة بين 93.00%

وتتقارب النسااابتان، حيث إن الفارق بين النسااابتين غير دال إحصاااائياً، فقد بلغت 

أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة  وهي 0.780المحسااااااوبة  Zقيمة

 .0.95فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

بنسااااااابة بلغت  ،(لطفل)موضاااااااوعات مقدمة ل واألخير الترتيب التاساااااااع فيوجاء 

من اإلناااث، حيااث إن  %13.95مقاااباال  فيالااذكور  %7.02، موزعااة بين 10.00%

سبتين غير دال إحصائياً، فقد بلغت قيمة أقل من  وهي 1.139المحسوبة  Zالفارق بين الن

 .0.95القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

الموضااوعات التي يري المبحوثون أنها مناساابة  جاءت الموضااوعت السااياسااية كأولي 

الهجين، وذلك اسااااااتنادا لما قدم من قبل حيث  -االفتراضااااااي-لتدعيمها بالواقع المعزز

تمكن المتابعين  360نشرت مجلة الصحافة االستقصائية "فرونتير،" تجربة لتقنية الـاا 

اضااااي االفتر من التعرف إلى مرض اإليبوال وانتشاااااره في غربي أفريقيا عبر الواقع

يديو يديو على معلومات تشااااااارح  Ebola Outbreakمن خالل ف يمر المتابع في الف

انتشااااار المرض، وكان لهذه التجربة الوثائقية أهميتها خاصااااة أنها نشاااارت من خالل 

 ووصلت360""فيسبوك 

 .Bonetti, F., Warnaby, G. & Quinn, L., 2017)لجمهور واسع)  

 –بالموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز درجة االهتمام  (13جدول )

 الهجين( -االفتراضي
 النوع               

 درجة االهتمام 

 اإلجمالي   إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 64.00 64 32.56 14 87.72 50 مرتفعة

 21.00 21 46.51 20 1.75 1 متوسطة

 15.00 15 20.93 9 10.53 6 منخفضة

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.519معامل التوافق =     2درجة الحرية =      36.802= 2قيمة كا

 0.001مستوي الداللة = دالة عند 

 4 غير دالة 1.717 78.00 78 69.77 30 84.21 48 اإلعالنات 

 5 دالة** 2.646 67.00 67 81.40 35 56.14 32 السياحة 

 9 غير دالة 1.139 10.00 10 13.95 6 7.02 4 موضوعات للطفل

 6 غير دالة 1.178 51.00 51 44.19 19 56.14 32 العلمية

  100 43 57 جملة من سئلوا
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وجود عالقة دالة إحصااااااائياً بين النوع على وتؤكد نتائج الجدول السااااااابق 

 –إناث( ودرجة االهتمام بالموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز  -)ذكور 

 إجمالي –الهجين( في اإلعالم الجديد من وجهة نظر المبحوثين  -االفتراضااااااي

سة سبة من ، مفردات عينة الدرا سابق أن ن شير النتائج التفصيلية للجدول ال كما ت

الهجين( في  -االفتراضااااي –يهتمون بالموضااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

يد  يب األولبدرجة مرتفعة)اإلعالم الجد  ،%64.00بلغت  ( وجاءت في الترت

سبة  %32.56مقابل  فيمن الذكور  %87.72موزعة بين  من اإلناث، وبلغت ن

 ،%21.00 وبلغتمن جاءت في الترتيب الثاني  (بدرجة متوساااطة)مون من يهت

بينما نسبة من  ،من اإلناث %46.51مقابل  فيمن الذكور  %1.75موزعة بين 

عينة  مفردات إجماليمن  ( في الترتيب الثالث واألخيربدرجة منخفضة)يهتمون 

مقاااباال  فيمن الااذكور  %10.53موزعااة بين  ،%15.00 بلغاات الاادراسااااااااة

 من اإلناث. 20.93%

جاءت نسااااابة االهتمام بهذا النوع الحديث من التقنية في وساااااائل االعالم  

الهجين( ألهميتها  -االفتراضااااااي –)المعزز الجديد سااااااواء كان الواقع 

كل  لىعوتأثيرها الكبير، وأيضا لطبيعة تخصص العينة وتركز اهتمامها 

 ما هو جديد في مجال األعالم باعتبارهم النخبة األكاديمية اإلعالمية.

 –درجة ثقة المبحوثين بالموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  (14جدول )

 .الهجين( في اإلعالم الجديد -االفتراضي

 النوع               

 درجة الثقة 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 46.00 46 27.91 12 59.65 34 مرتفعة

 39.00 39 51.16 22 29.82 17 متوسطة

 15.00 15 20.93 9 10.53 6 منخفضة

 100 100 100 43 100 57 اإلجمالــي

      0.301معامل التوافق =       2درجة الحرية =      9.999= 2قيمة كا

 0.01مستوي الداللة = دالة عند 

 -وجود عالقة دالة إحصاااااااائياً بين النوع )ذكور  تؤكد نتائج الجدول الساااااااابق علي

 -االفتراضاااااي –إناث( ودرجة ثقة المبحوثين بالموضاااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

كما تشااااير النتائج التفصاااايلية للجدول السااااابق أن نساااابة من ، الهجين( في اإلعالم الجديد

جين( في اإلعالم اله -االفتراضاااااااي –يثقون بالموضاااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

موزعااة بين  ،%64.00بلغاات  ( جاااءت في الترتيااب األولباادرجااة مرتفعااة)الجااديااد 

من وجاءت في الترتيب الثاني  من اإلناث، و %27.91مقابل  فيمن الذكور  59.65%
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 فيمن الذكور  %29.82موزعة بين  ،%39.00بنساااابة بلغت( بدرجة متوسااااطة)يثقون 

( في الترتيب الثالث بدرجة منخفضااااة )من يثقون اء جبينما  ،من اإلناث %51.16مقابل 

 %20.93مقابل  فيمن الذكور  %10.53موزعة بين  ،%15.00 بنسااابة بلغت واألخير

 من اإلناث.

 .الهجين( -االفتراضي –نحو توظيف )المعزز  نوالمبحوث اتجاهات (15جدول )

 درجة االتجاه

 العبارة

 ً المتوسط  نادراً  أحيانا دائما

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

تر
ال

 

 درجةال
 % ك % ك % ك

يواكب توظيف 

اإلعالم الجديد 

 –الواقع )المعزز 

 -االفتراضي

الهجين( أحدث 

التطورات 

 التكنولوجية

 مرتفع 2 0.57 2.44 4.00 4 48.00 48 48.00 48

تزيد من 

الوضوح والدقة 

والتفسير 

للموضوعات 

المتناولة بهذه 

 التقنية

 مرتفع 3 0.67 2.35 11.00 11 43.00 43 46.00 46

تحمل قدر كبير 

 من المصداقية
 متوسط 4 0.73 2.33 15.00 15 37.00 37 48.00 48

الشمول وعرض 

 كافة التفاصيل
 متوسط 4 0.73 2.33 15.00 15 37.00 37 48.00 48

االستغناء عن 

الوسائل األخرت 

كالنصوص 

.. .والصور

واالعتماد على 

المعلومات التي 

يعطيها الواقع 

 –)المعزز 

 -االفتراضي

 الهجين(

 متوسط 7 0.83 1.85 43.00 43 29.00 29 28.00 28

جذب فئات أكثر 

من للتعرض 

للموضوعات 

المطروحة 

وخاصة فئة 

 الشباب واألطفال

 متوسط 5 0.55 2.32 4.00 4 60.00 60 36.00 36

تطور في الفنون 

اإلعالمية بشكل 

والصحفية عام 

 خاصة

 متوسط 6 0.66 2.10 17.00 17 56.00 56 27.00 27
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بداية لتطورات 

الحقة تحسن 

المحتوي 

المعروض 

وبالتالي تزيد 

 نسبة التعرض

 مرتفع 1 0.49 2.61 0.00 0 39.00 39 61.00 61

 متوسط -- 0.65 2.29 100ن=  جملة من سئلوا

 تيالن حول العبارات وتشاااااير بيانات الجدول الساااااابق إلى موقف المبحوث

الهجين( في اإلعالم  -االفتراضااااااي –نحو توظيف )المعزز  همتقيس اتجاااهااات

، بينما 2.29 حسابيجاءت بمستوى متوسط حيث جاءت بمتوسط  التيالجديد، 

بات المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما بين  تراوحت تقدير اسااااااتجا

بداية لتطورات الحقة تحساااان )ات مقدمة هذه العبار فيمتوسااااط ومرتفع، وجاء 

حيث جاءت بدرجة تقدير  (المحتوي المعروض وبالتالي تزيد نساااااابة التعرض

االساااااتغناء عن الوساااااائل األخرى )، وجاءت 2.61 حساااااابيمرتفعة بمتوساااااط 

 –.. واالعتماد على المعلومات التي يعطيها الواقع المعزز .كالنصوص والصور

حيث جاءت بدرجة تقدير واألخير سااااااابع الترتيب ال في الهجين( -االفتراضااااااي

 .1.85 حسابيمتوسطة بمتوسط 

الهجين( جاء  -االفتراضي -ونجد ان االتجاه نحو توظيف الواقع )المعزز 

 االتجاه اإليجابي للمبحوثون نحو علىما بين المتوسط والمرتفع مما يدلل 

كد  ما يؤ يدة، ك جد ية ال يه أكثر  علىهذه التقن كدت عل ما أ هذا  ها و أهميت

بة األولي من حيث درجة الموافقة حيث  العبارات التي جاءت في المرت

أن هذه التقنية بداية لتطورات الحقة، كما اساااااتبعدت مفردات  علىأكدت 

العينة أن يتم االستغناء عن التقنيات والوسائل األخرى كالصور والفيديو 

جديدة، وهذا ما سااااايثبت مدي صاااااحته وغيرها جراء اساااااتخدام التقنية ال

 الوقت في الفترة القادمة.

( حيث جاءت  Kris, Hodgson،2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسااة ) 

 ردود األفعال إيجابيــة بنســبة 

 Valentina ,Ian Oakley ,NunoNunes)، وجاءت دراساااااااة )61%

Nisi, 2017  ـة يعتقــدون ـد مــن خبــراء الصناعـ ـ ـأن العدي ـ ـت ب أن الوقـ

 قــد حــان اآلن النطالقــة حقيقيــة للتقنيات الجديدة.
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نحو إشكالية )المعوقات التقنية التطبيقية(  المبحوثون اتجاهات (16جدول )

 في اإلعالم الجديد. الهجين( -االفتراضي –المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

 االتجاه درجة

 العبارة

 ً  نادراً  أحيانا دائما
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

تر
ال

 

 درجةال
 % ك % ك % ك

الدعم المادي 

العالي يعوق 

انتشار 

موضوعات 

الواقع )المعزز 

 -االفتراضي –

 الهجين(

 مرتفع 2 0.61 2.45 6.00 6 43.00 43 51.00 51

عدم توفر 

العناصر 

البشرية المدربة 

بالشكل الكافي 

على هذا النوع 

 الجديد من إنتاج

 هذه التقنية.

 مرتفع 4 0.60 2.40 6.00 6 48.00 48 46.00 46

تشكك إدارة 

المؤسسات 

اإلعالمية 

بأهمية 

استخدامها 

 الحالي

 منخفض 7 0.72 1.48 65.00 65 22.00 22 13.00 13

تحتاج من 

المستخدم أجهزة 

 ،ةمعين

ومواصفات 

خاصة بأجهزة 

بالهاتف الجوال 

 والكمبيوتر.

 مرتفع 4 0.49 2.40 0.00 0 60.00 60 40.00 40

 علىاعتمادها 

االنترنت بجودة 

وسرعة عالية 

وعدم إتاحة هذا 

لدي كافة 

المستخدمين في 

كل األماكن 

يجعلها غير 

 .مجدية

 متوسط 5 0.55 2.23 6.00 6 65.00 65 29.00 29

اعتمادها على 

االتصاالت 

الالسلكية مما 

يجعلها مستهلكة 

للطاقة وخاصة 

في الهاتف 

 الجوال

 مرتفع 3 0.50 2.42 0.00 0 58.00 58 42.00 42
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عدم نشر الوعي 

والمعلومات 

الكافية عن 

الواقع )المعزز 

 -االفتراضي –

وكيفية  الهجين(

استخدامه لدي 

 .المتلقي

 مرتفع 1 0.44 2.74 0.00 0 26.00 26 74.00 74

ثقافة التغيير 

وخاصة ممن 

اعتادوا األشكال 

النمطية في 

قد تجد اإلعالم 

بعض المقاومة 

للجديد وغير 

 .المألوف

 متوسط 6 0.58 2.11 12.00 12 65.00 65 23.00 23

جملة من 

 سئلوا
 متوسط -- 0.56 2.28 100ن= 

 تيالتشااااااير بيانات الجدول السااااااابق إلى موقف المبحوثين حول العبارات 

احبة المصاااااااتقيس اتجاهات النخبة نحو إشااااااكالية )المعوقات التقنية التطبيقية( 

اءت ج التي ،الهجين( في اإلعالم الجديد -االفتراضاااااي –لتفعيل الواقع )المعزز 

، بينما تراوحت تقدير 2.28 حسااااانيبمسااااتوى متوسااااط حيث جاءت بمتوسااااط 

اساااتجابات المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما بين منخفض ومتوساااط 

عي والمعلومات الكافية عدم نشاااااار الو)مقدمة هذه العبارات  فيومرتفع، وجاء 

حيث  (وكيفية اساااتخدامه لدي المتلقي الهجين -االفتراضاااي –عن الواقع المعزز 

تشاااااكك إدارة )، وجاءت 2.74 حساااااانيجاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوساااااط 

الترتيب السابع حيث جاءت  في (المؤسسات اإلعالمية بأهمية استخدامها الحالي

 .1.48 حسانيبدرجة تقدير منخفضة بمتوسط 

ونجد ان االتجاه نحو إشاااكالية )المعوقات التقنية التطبيقية( المصااااحبة لتفعيل  

الهجين( في اإلعالم الجااديااد جاااء مااا بين  -االفتراضااااااي –الواقع )المعزز 

وبشكل عام جاءت بمستوي متوسط مما يدلل  ،المنخفض والمتوسط والمرتفع

ن نحو هذا النوع من اإلشاكاالت ودرجة يعلى درجات االختالف بين المبحوث

اعاقتها النتشااااااار هذه التقنية الجديدة، وجاءت أكبر درجة اتفاق علي أن عدم 

 الهجين -االفتراضااااي –نشاااار الوعي والمعلومات الكافية عن الواقع المعزز 

وكيفية اساااااتخدامه لدي المتلقي من أكبر المعوقات التي تخص الجانب التقني 

جاءت تشااااااكك إدارة المؤسااااااساااااااات اإلعالمية بأهمية  والتطبيقي، في حين

اسااااااتخاادامهااا في آخر المعوقااات ممااا يعكس ثقااة النخبااة في ادراك إدارات 

 المؤسسات اإلعالمية ألهمية هذه التقنية الجديدة. 
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نحو )المعوقات األخالقية( المصاحبة لتفعيل  اتجاهات المبحوثون (17جدول )

 ( في اإلعالم الجديد.الهجين -االفتراضي –الواقع )المعزز 

 درجة االتجاه

 العبارة

 ً المتوسط  نادراً  أحيانا دائما

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

تر
ال

 

درجة 

 % ك % ك % ك االتجاه

إتاحة الفرصة 

لترويج األكاذيب 

على أنها حقائق 

مدعومة 

بالصوت 

والصورة بأعلى 

 التقنيات

 متوسط 6 0.67 2.03 21.00 21 55.00 55 24.00 24

عدم القدرة على 

تمييز الغش 

التجاري فيما 

يخص عملية 

تسويق 

 المنتجات

 مرتفع 3 0.82 2.47 21.00 21 11.00 11 68.00 68

قد تستخدم لزرع 

قيم هدامة 

بالمتلقي بطريقة 

 مؤثرة وسريعة

 مرتفع 4 0.59 2.35 6.00 6 53.00 53 41.00 41

العزوف عن 

العمل اإلعالمي 

في بعض 

لما األحيان 

سيناله من 

 سمعة سلبية

 منخفض 7 0.64 1.59 49.00 49 43.00 43 8.00 8

استخدام هذه 

التقنيات في 

التعدي على مبدأ 

الخصوصية 

لألفراد 

والمؤسسات 

 والدول

 مرتفع 1 0.58 2.52 4.00 4 40.00 40 56.00 56

اعتمادها على 

اإلثارة البصرية 

مما يجعلها تعلي 

من مبدأ تفوق 

الشكل على 

 المضمون

 متوسط 5 0.78 2.06 27.00 27 40.00 40 33.00 33

سيفقد 

المستخدمين 

قدراتهم على 

القراءة والتحليل 

والنقد الستسهال 

التعرض لمثل 

 هذه التقنيات

 مرتفع 2 0.82 2.50 21.00 21 8.00 8 71.00 71
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نشر قيم ثقافية 

سلبيه مصاحبة 

لالعتماد على 

مثل هذا النوع 

من التقنيات 

كالالمباالة 

والعنف والعزلة، 

واالستسهال 

 وغيرها.

 مرتفع 2 0.82 2.50 21.00 21 8.00 8 71.00 71

 متوسط -- 0.72 2.25 100ن=  جملة من سئلوا

س تقي التين حول العبارات وتشاااااااير بيانات الجدول الساااااااابق إلى موقف المبحوث

 -ياالفتراضااااا –نحو )المعوقات األخالقية( المصااااااحبة لتفعيل الواقع )المعزز  هماتجاهات

 يحسااانجاءت بمسااتوى متوسااط حيث جاءت بمتوسااط  التي ،الهجين( في اإلعالم الجديد

، بينما تراوحت تقدير اسااااتجابات المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما بين 2.25

اساااااااتخدام هذه التقنيات في )هذه العبارات  مقدمة فيمنخفض ومتوساااااااط ومرتفع، وجاء 

حيث جاءت بدرجة تقدير  (التعدي على مبدأ الخصاااوصاااية لألفراد والمؤساااساااات والدول

العزوف عن العمال اإلعالمي في بعض )، وجااءت 2.52 حساااااااانيمرتفعاة بمتوساااااااط 

ة حيث جاءت بدرجواألخير الترتيب السااااابع  في (األحيان لما ساااايناله من ساااامعة ساااالبية

 .1.59 حسانيتقدير منخفضة بمتوسط 

ونجد ان االتجاه نحو إشاكالية )المعوقات األخالقية( المصااحبة لتفعيل الواقع )المعزز  

الهجين( في اإلعالم الجااديااد جاااء مااا بين المنخفض والمتوسااااااط  -االفتراضاااااااي –

وبشااكل عام جاءت بمسااتوي متوسااط مما يدلل على درجات االختالف بين  ،والمرتفع

ن نحو هذا النوع من اإلشااكاالت ودرجة اعاقتها النتشااار هذه التقنية الجديدة، يالمبحوث

وجاءت أكبر درجة اتفاق علي الخوف من اسااتخدام هذه التقنيات في التعدي على مبدأ 

ي من أكبر المعوقات التي تخص الخصاااوصاااية لألفراد والمؤساااساااات والدول التي ه

األخالقي فيما يخص كل ما هو جديد من التقنيات والوسائل الحديثة، ويتم الدعوة للحد 

منه باستمرار والبحث المستمر من قبل األكاديميين واإلعالميين والمشرعين للحد من 

 .هذا الخطر الداهم الذي تركز في انتهاك مبدأ هام وهو مبدأ الخصوصية
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نحو )اإلشكاليات التشريعية( المصاحبة اتجاهات المبحوثون  (18جدول )

 في االعالم الجديد الهجين( – االفتراضي -)المعززلتفعيل الواقع 

 درجة االتجاه

 العبارة

 ً المتوسط  نادراً  أحيانا دائما

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

تر
ال

 

 درجة

 % ك % ك % ك االتجاه

التشريعات مازالت 

الخاصة بوسائل اإلعالم 

التقليدية بها قصور 

ويظهر ذلك بشكل أكبر 

 في الجديدة

 مرتفع 3 0.57 2.44 4.00 4 48.00 48 48.00 48

معظم التشريعات تأخذ 

شكل مواثيق الشرف 

التي يلزم العاملين في 

ها بحقل اإلعالم أنفسهم 

 فقط

 مرتفع 4 0.59 2.35 6.00 6 53.00 53 41.00 41

مع دخول هذه التقنيات 

الحديثة ستحتاج 

تشريعات تفصيلية لكل 

نوع مستق بذاته 

 .ومتماشي مع خصائصه

 متوسط 6 0.70 2.17 17.00 17 49.00 49 34.00 34

عدم القدرة على مواكبة 

التشريعات لسرعة 

التغيرات الحادثة في هذا 

 المجال

 مرتفع 1 0.57 2.72 6.00 6 16.00 16 78.00 78

في بعض  قد تكون

األحيان متأخرة أو 

قاصرة أو غير كافية 

 بالقدر الالزم

 متوسط 5 0.61 2.18 11.00 11 60.00 60 29.00 29

تحتاج من المشرع فهم 

وإحاطة كاملة ودقيقة 

بما يشرع له مما قد 

يكون صعب في كثير من 

 األحيان لتداخلها

 مرتفع 2 0.50 2.45 0.00 0 55.00 55 45.00 45

الحدود بين العمل تالشي 

اإلعالمي والتقني يجعل 

التشريع صعب إلى حد 

 ما

 متوسط 7 0.61 1.84 28.00 28 60.00 60 12.00 12

االهتمام بالتشريع يأتي 

 في مرتبة متأخرة دائما.
 متوسط 8 0.62 1.79 32.00 32 57.00 57 11.00 11

 متوسط -- 0.72 2.24 100ن=  جملة من سئلوا

 تيالن حول العبارات والجدول الساااااابق إلى موقف المبحوثتشاااااير بيانات 

شريعية( المصاحبة لتفعيل الواقع  همتقيس اتجاهات  -المعزز)نحو )اإلشكاليات الت

جاءت بمساااتوى متوساااط حيث  التي، االعالم الجديدفي ( الهجين –االفتراضاااي 

، بينما تراوحت تقدير اسااتجابات المبحوثين على 2.24 يبحساااجاءت بمتوسااط 

دمة مق فيالعبارات المكونة للمقياس ما بين منخفض ومتوسااااااط ومرتفع، وجاء 

عدم القدرة على مواكبة التشااريعات لساارعة التغيرات الحادثة في )هذه العبارات 

، وجاءت 2.72 حسااانيحيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسااط  (هذا المجال
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جاءت  الترتيب الثامن حيث في (م بالتشريع يأتي في مرتبة متأخرة دائمااالهتما)

 .1.79 حسانيبدرجة تقدير منخفضة بمتوسط 

ونجد ان االتجاه نحو إشكالية )المعوقات التشريعية( المصاحبة  

الهجين( في اإلعالم الجديد جاء ما  -االفتراضي –لتفعيل الواقع )المعزز 

تفع، وبشكل عام جاءت بمستوي متوسط بين المنخفض والمتوسط والمر

ممااا ياادلاال على درجااات االختالف بين المبحوثين نحو هااذا النوع من 

اإلشااااااكاالت ودرجة اعاقتها النتشااااااار هذه التقنية الجديدة، وجاءت أكبر 

درجة اتفاق على عدم القدرة على مواكبة التشااااريعات لساااارعة التغيرات 

ة ائل الجديدة المتالحقة والسااريعالحادثة في مجال التقنيات الحديثة والوساا

في الظهور واإلمكااناات والتطورات واعتبروه أكثر العوائق التي تحول 

 دون الضبط التشريعي في هذا المجال.

تقيس مدي الفهم للموضوعات المدعومة بالواقع  التيالعبارات  (19جدول )

  الهجين( -االفتراضي –)المعزز 

 درجة ال

 العبارة

 ً المتوسط  نادراً  أحيانا  دائما

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

تر
ال

 

 درجة ال
 % ك % ك % ك

 مرتفع 1 0.38 2.83 0.00 0 17.00 17 83.00 83 فهم مضمون الموضوع 

 مرتفع 2 0.49 2.62 0.00 0 38.00 38 62.00 62 تحديد الحدث الرئيسي 

 مرتفع 4 0.60 2.38 6.00 6 50.00 50 44.00 44 تحديد األحداث الفرعية

 مرتفع 5 0.67 2.35 11.00 11 43.00 43 46.00 46 إدراك النتائج

اسااتخالص المفاهيم المرتبطة 

 بالحدث
 مرتفع 3 0.68 2.39 11.00 11 39.00 39 50.00 50

 مرتفع -- 0.56 2.51 100ن=  جملة من سئلوا

واقع بالتشير بيانات الجدول السابق إلى مدي الفهم للموضوعات المدعومة 

ع جاءت بمستوى مرتف التيفي اإلعالم الجديد،  الهجين( -االفتراضي –)المعزز 

اسااااااتجابات في تقدير وجاءت كل ال، 2.51 حساااااااانيحيث جاءت بمتوسااااااط 

مقاادمااة هااذه  في، وجاااء ةالمبحوثين على العبااارات المكونااة للمقياااس مرتفعاا

 ة بمتوسااطحيث جاءت بدرجة تقدير مرتفع (فهم مضاامون الموضااوع) العبارات

تائج)، وجاءت 2.83 حسااااااااني يب الخامس  في (إدراك الن حيث واألخير الترت

 .2.35 حسانيجاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط 

على أن للتقنية الجديدة القدرة على الفهم وتؤكد نتائج الجدول الساااااااابق  

، واتفقت هذه النتيجة مع دراسااة بشااكل كبير للموضااوعات المدعومة بها

((Lazard & Atkinson, 2016،  التي أكدت أن المعروض بطريقة

الواقع االفتراضااااااي أثر على درجاااة انااادمااااج واقتنااااع وتاااذكر المتلقي 
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(، حيث كان االســتيعاب  Kris Hodgson،2017)، ودراسة للمضمون

أن استخدام تقنية  ،(2018ودراسة )صادق، شيماء،  ،،كان كبيـاااارا جـاااادا

قد نتج عنه معدل عال من الفهم واإلدراك ، ودراساااااااة ) الواقع المعزز 

أكدت علي التأثيـاااااار اإليجابـااااااي لتقنيـااااااات  ،(2020خطاب، أمل محمد،

 التصويـر الغامـر علـى العمليـات المعرفيـة التي تـؤدي إلـى الفهـم.

تقيس مدي التذكر للموضوعات المدعومة بالواقع  التيالعبارات  (20جدول )

 الهجين(. -االفتراضي –)المعزز 

 درجة ال

 العبارة

 ً المتوسط  نادراً  أحيانا  دائما

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

تر
ال

 

 درجة ال
 % ك % ك % ك

 مرتفع 1 0.24 2.94 0.00 0 6.00 6 94.00 94 تذكر األماكن الرئيسية

 مرتفع 3 0.61 2.51 6.00 6 37.00 37 57.00 57 األماكن الثانويةتذكر 

تذكر األشاااااااخاص الفاعلة في 

 الحدث
 مرتفع 2 0.31 2.89 0.00 0 11.00 11 89.00 89

تذكر األشااااااخاص الثانوية في 

 الحدث
 متوسط 5 0.67 2.33 11.00 11 45.00 45 44.00 44

تذكر تفاصااااااايل التسااااااالسااااااال 

 الزمني لألحداث
 مرتفع 4 0.67 2.35 11.00 11 43.00 43 46.00 46

 مرتفع -- 0.50 2.60 100ن=  جملة من سئلوا

تشاااااير بيانات الجدول الساااااابق إلى مدي التذكر للموضاااااوعات المدعومة 

جاءت بمسااااااتوى مرتفع حيث  التيالهجين(،  -االفتراضااااااي –بالواقع )المعزز 

بينما تراوحت تقدير اسااتجابات المبحوثين على  ،2.60 حسااانيجاءت بمتوسااط 

مقاادمااة هااذه  فيالعبااارات المكونااة للمقياااس مااا بين متوسااااااط ومرتفع، وجاااء 

حيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسااااط  (تذكر األماكن الرئيسااااية)العبارات 

الترتيب  في (تذكر األشااااااخاص الثانوية في الحدث)، وجاءت 2.94 حسااااااااني

 .2.33 حسانيجاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حيث  واألخير الخامس

وتؤكد نتائج الجدول السااابق على أن للتقنية الجديدة القدرة على التذكر بشااكل  

 Lazard)، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )كبير للموضوعات المدعومة بها

& Atkinson, 2016،  التي أكدت أن المعروض بطريقة الواقع االفتراضي

، ودراسااااااااة اناادماااج واقتناااع وتااذكر المتلقي للمضاااااامون أثر على درجااة

(Jingfei, Lin, 2017)،  التي اثبتااات تاااأثير التصااااااوير الغاااامر والواقع

االفتراضااااااي علي )التخطيط الدماغي، ومعدل ضااااااربات القلب، والحركة، 

أكدت  ،(2020، ودراساة ) خطاب، أمل محمد،)ومساتويات اإلدراك والتذكر

 .قنيـات التصويـر الغامـر علـى التذكـرعلي التأثيـر اإليجابـي لت
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لموضوعات المدعومة التعرض ل عنمدي التأثر العاطفي الناتج  21جدول )

  الهجين( -االفتراضي –بالواقع )المعزز 

 درجة ال

 العبارة

 ً المتوسط  نادراً  أحيانا  دائما

 الحسابي

االنحراف 

ب المعياري
تي

تر
ال

 

 درجة ال
 % ك % ك % ك

في الحدث  االساااااااتغراق

واإلحسااااااس بمشااااااعر 

من فيه سااواء خوف أو 

 فرح أو حزن....الخ

 مرتفع 1 0.00 3.00 0.00 0 0.00 0 100.0 100

تخلق نية ساااالوكية لدي 

 المستخدم
46 

46.00 
48 

48.00 
6 

6.00 
 مرتفع 2 0.60 2.40

تكوين اتجاه مع أو ضااد 

 الموضوع المعروض
34 

34.00 
66 

66.00 
0 

0.00 
 مرتفع 3 0.48 2.34

كاااثااارة الاااتااافاااااصاااااااااياااال 

واألحااااااااااداث فااااااااااي 

الموضوعات المدعومة 

-بااااالاااواقاااع الاااماااعااازز 

الهجين  -االفتراضاااااااي

 تجعل المشاعر مشتتة.

 منخفض 4 0.70 1.57 55.00 55 33.00 33 12.00 12

 متوسط -- 0.44 2.33 100ن=  جملة من سئلوا

 عرضالت تشااااير بيانات الجدول السااااابق إلى مدي التأثر العاطفي الناتج من

جاءت  التيالهجين(.  -االفتراضااااي –لموضااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز ل

، بينما تراوحت تقدير 2.33 حسااااانيبمسااااتوى متوسااااط حيث جاءت بمتوسااااط 

اسااااااتجابات المبحوثين على العبارات المكونة للمقياس ما بين منخفض ومرتفع، 

واإلحسااااس بمشااااعر من االساااتغراق في الحدث )مقدمة هذه العبارات  فيوجاء 

يه سااااااواء خوف أو فرح أو حزن....الخ عة  (ف قدير مرتف بدرجة ت حيث جاءت 

كثرة التفاصااايل واألحداث في الموضاااوعات )، وجاءت 3.00 حساااانيبمتوساااط 

 في (الهجين تجعل المشااااااعر مشاااااتتة -االفتراضاااااي-المدعومة بالواقع المعزز 

 .1.57 نيحسابدرجة منخفضة بمتوسط  واألخير الترتيب الرابع

وتؤكد نتائج الجدول السااااااابق على أن للتقنية الجديدة القدرة على التأثير  

 ، واتفقت هذه النتيجة معالعاطفي بشكل كبير للموضوعات المدعومة بها

 MatoBrautović1, Romana John1, Marko)دراسااااااااااااة 

Potrebica,2017)،  حيث جاء أن المحتـوىVR الواقــع االفتراضــي

ـيلة ـدة إلشــراك الشــخص مع األخبار وإثارة التعاطــف  هــو وسـ ـ جي

أن استخدام تقنية الواقع  ،(2018، ودراسة )صادق، شيماء، مع القصص

 المعزز قد نتج عنه تحفيز للمتلقي و تأثيرا عاطفيا. 
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 –أهم مقترحات النخبة للتوظيف األمثل لتقنية الواقع )المعزز  (22جدول )

 الهجين( في اإلعالم الجديد  -االفتراضي

تشااااااير بيانات الجدول السااااااابق إلى أهم مقترحات النخبة للتوظيف األمثل 

 ،عالجديد وفقا للنوالهجين( في اإلعالم  -االفتراضااااااي –لتقنية الواقع )المعزز 

إعداد أكاديمي مناسب لطالب اإلعالم بالمؤسسات )الترتيب األول  فيحيث جاء 

، حيث (التعليمية المختلفة على هذا النوع من توظيف التقنية في اإلعالم الجديد

بة بلغت  مقابل  فيمن الذكور  %91.23موزعة بين  ،%94.00جاءت بنساااااا

ن، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال من اإلناث، وتتقارب النسبتا 97.67%

وهى أقل من القيمة الجدولية  1.337المحسااااااوبة  Zإحصااااااائياً، فقد بلغت قيمة

 .0.95المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

يب الساااااااادس فيوجاء  ية ) واألخير الترت ية والتقن ماد نات ال كا توفير اإلم

بة ب(الالزمة لها مفردات عينة  إجماليمن  %61.00لغت ، حيث جاءت بنساااااا

مقابل  فيمفردات عينة الذكور  إجماليمن  %70.18الدراساااااااة، موزعة بين 

مفردات عينة اإلناث، حيث يوجد فارق بين النساابتين دال  إجماليمن  48.84%

قيمة  وهي 2.155المحسااااوبة  Z، فقد بلغت قيمة 0.05إحصااااائياً عند مسااااتوى 

 .0.95منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

 

 النوع

 المقترحات

 اإلجمالي إناث ذكور
 الترتيب الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

خالل الواقع تقديم من 

 -االفتراضي –)المعزز 

 الهجين( محتوي غير تقليدي

 4 دالة* 2.149 70.00 70 81.40 35 61.40 35

توظيفها في معرفة احتياجات 

 المتلقي بشكل أكثر فاعلية
39 68.42 28 65.12 67 67.00 0.346 

غير 

 دالة
5 

تقليل الفجوة بين اإلعالميين 

 والتقنيين
49 85.96 38 88.37 87 87.00 0.353 

غير 

 دالة
2 

ظهور أنماط جديدة من 

الفنون الصحفية واإلعالمية 

 بشكل عام

 3 دالة* 2.423 71.00 71 83.72 36 61.40 35

توفير اإلمكانات المادية 

 والتقنية الالزمة لها
 6 دالة* 2.155 61.00 61 48.84 21 70.18 40

إعداد أكاديمي مناسب لطالب 

 التعليميةاإلعالم بالمؤسسات 

المختلفة على هذا النوع من 

توظيف التقنية في اإلعالم 

 الجديد

52 91.23 42 97.67 94 94.00 1.337 
غير 

 دالة
1 

 100 43 57 جملة من سئلوا
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  :نتائج التحقق من صحة الفروض :ثانيا

الفرض األول: توجاد فروق ذات داللاة إحصاااااااائياة بين متوسااااااطاات درجاات 

المبحوثين على مقياس التعرض لموضااااااوعات مدعومة بالواقع 

الجديد تبعاً الهجين( عبر وساااائل اإلعالم  -االفتراضاااي –)المعزز 

 الختالف كثافة التعرض لوسائل اإلعالم الجديد.

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين  (23جدول )

 -االفتراضي –على مقياس التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد تبعاً الختالف كثافة التعرض لوسائل 

 اإلعالم الجديد

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية
 الداللة قيمة ف متوسط مجموع المربعات

 11.781 2 23.562 بين المجموعات

 0.225 97 21.798 داخل المجموعات دالة*** 52.426

  99 45.360 المجمــوع

 بينتشاااااير بيانات الجدول الساااااابق إلي وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية 

مجموعات المبحوثين الذين يمثلون مساتويات التعرض المختلفة لوساائل اإلعالم 

 –الجديد، وذلك علي مقياس التعرض لموضااااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 52.426الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد، حيث بلغت قيمة ف  -االفتراضي

ثبت صااحة هذا الفرض وهو ما ي ،0.001وهذه القيمة دالة عند مسااتوى داللة = 

والذى ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصااااائية بين متوسااااطات درجات 

 –المبحوثين على مقياااس التعرض لموضااااااوعااات ماادعومااة بااالواقع )المعزز 

الهجين( عبر وساااائل اإلعالم الجديد تبعاً الختالف كثافة التعرض  -االفتراضاااي

درجة التعرض لوسااااااائل اإلعالم أنه كلما ارتفعت  أيلوسااااااائل اإلعالم الجديد، 

 –الجديد تزداد بالتالي درجة التعرض لموضااااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد. -االفتراضي

ولمعرفة مصااااادر وداللة الفروق بين المتوساااااطات الحساااااابية لمجموعات 

 .تم استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي ،المبحوثين
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مقياس  علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل  (24جدول )

الهجين( عبر وسائل  -االفتراضي –التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 اإلعالم الجديد تبعاً الختالف كثافة التعرض لوسائل اإلعالم الجديد
 المتوسط منخفض متوسط مرتفع المجموعات

 2.49   - مرتفع

 1.84  - ***0.6481 متوسط

 1.00 - ***0.8421 ***1.4902 منخفض

ولمعرفة مصااادر التباين للفروق بين المتوساااطات الحساااابية لمجموعات المبحوثين 

بار البعدي  ما ارتفعت  L.S.Dأجرى االخت نه كل قل فرق معنوي، حيث ظهر أ قة أ بطري

تالي درجة التعرض لموضاااااااوعات  بال ئل اإلعالم الجديد تزداد  درجة التعرض لوساااااااا

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد.  -االفتراضي –مدعومة بالواقع )المعزز 

 مساااتوى التعرض منخفضااايحيث اتضاااح أن هناك اختالفًا بين المبحوثين 

مساااتوى التعرض لوساااائل اإلعالم  مرتفعيعالم الجديد والمبحوثين لوساااائل اإل

لصاالح المبحوثين  1.4902الجديد بفرق بين المتوساطين الحساابيين بلغت قيمته 

مسااتوى التعرض لوسااائل اإلعالم الجديدو وهو فرق دال إحصااائيا عند  مرتفعي

 وسااااااطيمت، كما ظهر أن هناك اختالًفا بين المبحوثين 0.001مسااااااتوى داللة 

رض مسااتوى التع مرتفعيمسااتوى التعرض لوسااائل اإلعالم الجديد والمبحوثين 

 0.6481لوساااائل اإلعالم الجديد بفرق بين المتوساااطين الحساااابيين بلغت قيمته 

مسااتوى التعرض لوسااائل اإلعالم الجديدو وهو فرق  مرتفعيلصااالح المبحوثين 

ند مسااااااتوى داللة  يا ع نا0.001دال إحصاااااااائ ما ظهر أن ه ك اختالًفا بين ، ك

مسااااااتوى التعرض لوسااااااائل اإلعالم الجديد والمبحوثين  متوسااااااطيالمبحوثين 

مساااااتوى التعرض لوساااااائل اإلعالم الجديد بفرق بين المتوساااااطين  منخفضاااااي

مسااتوى التعرض  متوسااطيلصااالح المبحوثين  0.8421الحسااابيين بلغت قيمته 

 .0.001داللة لوسائل اإلعالم الجديدو وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى 

توجد عالقة بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة : الثانيالفرض 

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد وبين درجة الفهم 

 الناتج من التعرض لهذه الموضوعات.

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس  (25جدول )

النخبة نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي اتجاهات 

 التعرض  هذا والهجين( في اإلعالم الجديد وبين درجة الفهم الناتج من
 المتغير           

 المتغير

 درجة الفهم الناتج من التعرض لهذه الموضوعات

 الداللة قيمة بيرسون العدد

المدعومة بالواقع )المعزز اتجاهات النخبة نحو الموضوعات 

 واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد
100 0.647 0.001 
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تشاااير نتائج الجدول الساااابق أنه باساااتخدام معامل ارتباط بيرساااون أتضاااح 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً بين مستويات اتجاهات النخبة نحو 

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

مة حيث بلغت قي الجديد وبين درجة الفهم الناتج من التعرض لهذه الموضوعات،

وهي قيمة دالة إحصااااااائياً عند مسااااااتوى داللة  0.647معامل ارتباط بيرسااااااون 

تالي، 0.001= بال نه توجد عالقة  و لذى ينص على أ هذا الفرض وا قد تحقق  ف

ارتباااطيااه موجبااة ذات داللااة إحصااااااااائيااة بين درجااة اتجاااهااات النخبااة نحو 

جين( في اإلعالم الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي واله

أنه كلما  أيالجديد وبين درجة الفهم الناتج من التعرض لهذه الموضااااااوعات، 

زادت درجة اتجاه النخبة االيجابي نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

درجة الفهم الناتج من  بالتاليواالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم الجديد تزاد 

 التعرض لهذه الموضوعات.

: توجد عالقة بين اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة الثالثالفرض 

بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد وبين درجة التذكر 

 الناتج من التعرض لهذه الموضوعات.

معاااماال ارتباااط بيرسااااااون بين درجااات المبحوثين على مقياااس  (26جاادول )

مدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي اتجاهات النخبة نحو الموضااااااوعات ال

 التعرض  هذا والهجين( في اإلعالم الجديد وبين درجة التذكر الناتج من

 المتغير           

 المتغير

 درجة التذكر الناتج من التعرض لهذه الموضوعات

 الداللة قيمة بيرسون العدد

اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

 واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد
100 0.712 0.001 

تشاااير نتائج الجدول الساااابق أنه باساااتخدام معامل ارتباط بيرساااون أتضاااح 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً بين مستويات اتجاهات النخبة نحو 

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

، حيث بلغت الجديد وبين درجة التذكر الناتج من التعرض لهذه الموضااااااوعات

وهي قيمة دالة إحصااائياً عند مسااتوى داللة  0.712قيمة معامل ارتباط بيرسااون 

تالي، 0.001= بال نه توجد عالقة  و لذى ينص على أ هذا الفرض وا قد تحقق  ف

ارتباااطيااه موجبااة ذات داللااة إحصااااااااائيااة بين درجااة اتجاااهااات النخبااة نحو 

هجين( في اإلعالم الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي وال

أنه كلما  أيالجديد وبين درجة التذكر الناتج من التعرض لهذه الموضااااااوعات، 

زادت درجة اتجاه النخبة االيجابي نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز 
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ن درجة التذكر الناتج م بالتاليواالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم الجديد تزاد 

 التعرض لهذه الموضوعات.

توجد عالقة بين نوع الموضوعات التي يتعرض لها النخبة الفرض الرابع: 

المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( وبين التأثير العاطفي الناتج 

 من هذا التعرض.

معاااماال ارتباااط بيرسااااااون بين درجااات المبحوثين على مقياااس  (27جاادول )

قع )المعزز واالفتراضااااااي اتجاهات النخبة نحو الموضااااااوعات المدعومة بالوا

 والهجين( في اإلعالم الجديد وبين درجة التأثير العاطفي الناتج من التعرض 

 المتغير           

 المتغير

درجة التأثير العاطفي الناتج من التعرض لهذه 

 الموضوعات

 الداللة قيمة بيرسون العدد

اتجاهات النخبة نحو الموضوعات المدعومة بالواقع 

 واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد)المعزز 
100 0.597 0.001 

تشاااير نتائج الجدول الساااابق أنه باساااتخدام معامل ارتباط بيرساااون أتضاااح 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً بين مستويات اتجاهات النخبة نحو 

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

الناتج من التعرض لهذه الموضااوعات، حيث  فيالجديد وبين درجة التأثير العاط

وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  0.597بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

فقااد تحقق هااذا الفرض والااذى ينص على أنااه توجااد  وبااالتااالي، 0.001داللااة =

هات النخبة نحو عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصاااااااائية بين درجة اتجا

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

 يأالناتج من التعرض لهذه الموضااااااوعات،  فيالجديد وبين درجة التأثير العاط

أنه كلما زادت درجة اتجاه النخبة االيجابي نحو الموضاااوعات المدعومة بالواقع 

ير درجة التأث بالتاليعالم الجديد تزاد )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإل

 الناتج من التعرض لهذه الموضوعات. فيالعاط

الفرض الخامس: توجد عالقة بين مستوي ثقة النخبة في الموضوعات 

المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد وبين درجة 

  االهتمام بتلك الموضوعات.
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ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس معامل  (26جدول )

مستوي ثقة النخبة في الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 والهجين( في اإلعالم الجديد وبين درجة االهتمام بتلك الموضوعات

 المتغير           

 المتغير

 درجة االهتمام بتلك الموضوعات

 الداللة قيمة بيرسون العدد

الموضوعات المدعومة بالواقع  فيمستوت ثقة النخبة 

 )المعزز واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد
100 0.682 0.001 

تشاااير نتائج الجدول الساااابق أنه باساااتخدام معامل ارتباط بيرساااون أتضاااح 

قة النخبة في  ياً بين مسااااااتوي ث لة إحصاااااااائ باطيه موجبة ودا وجود عالقة ارت

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

اط ارتبالجديد وبين درجة االهتمام بتلك الموضااااوعات، حيث بلغت قيمة معامل 

 وبالتالي، 0.001وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة = 0.682بيرسون 

فقد تحقق هذا الفرض والذى ينص على أنه توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات 

داللة إحصااااااائية بين مسااااااتوي ثقة النخبة في الموضااااااوعات المدعومة بالواقع 

ين درجة االهتمام بتلك )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم الجديد وب

الموضاااوعات المدعومة  فيأنه كلما زادت درجة ثقة النخبة  أيالموضاااوعات، 

رجة د بالتاليبالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم الجديد تزاد 

 االهتمام بتلك الموضوعات.

الفرض الساااااادس: توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصاااااائية بين درجة 

نخبة نحو )المعوقات التقنية التطبيقية( المصااااااااحبة لتفعيل الواقع اتجاهات ال

الهجين( في اإلعالم الجااديااد وبين اتجاااهاااتهم نحو  -االفتراضااااااي –)المعزز 

  .الموضوعات المدعومة بهذا الواقع

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس  (27جدول )

 –قية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز االتجاه نحو )المعوقات التقنية التطبي

الهجين( في اإلعالم الجديد ودرجة اتجاهاتهم نحو الموضوعات  -االفتراضي

 المدعومة بهذا الواقع

 المتغير           

 المتغير

 درجة االتجاه نحو تلك الموضوعات

 الداللة قيمة بيرسون العدد

ة التطبيقية( المصاحبمستوت االتجاه نحو )المعوقات التقنية 

الهجين( في اإلعالم  -االفتراضي –لتفعيل الواقع )المعزز 

 الجديد

100 0.498- 0.001 

تشاااير نتائج الجدول الساااابق أنه باساااتخدام معامل ارتباط بيرساااون أتضاااح 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصاااااااائياً بين مسااااااتوي اتجاه النخبة نحو 
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 -فتراضااااياال –)المعوقات التقنية التطبيقية( المصاااااحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

الهجين( في اإلعالم الجديد ودرجة اتجاهاتهم نحو الموضااااوعات المدعومة بهذا 

وهي قيمة دالة إحصائياً  0.498الواقع، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

هذا الفرض والذى ينص على فقد تحقق  وبالتالي، 0.001عند مسااااااتوى داللة =

أنه توجد عالقة ارتباطيه ساااالبة ذات داللة إحصاااائية بين درجة اتجاهات النخبة 

 –نحو )المعوقاااات التقنياااة التطبيقياااة( المصااااااااااحباااة لتفعيااال الواقع )المعزز 

الهجين( في اإلعالم الجديد وبين اتجاهاتهم نحو الموضااااااوعات  -االفتراضااااااي

كلما زادت درجة االتجاه السااااالبى نحو )المعوقات  أنه أيالمدعومة بهذا الواقع، 

الهجين( في  -االفتراضاااي –التقنية التطبيقية( المصااااحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

 درجة االتجاه نحو تلك الموضوعات. بالتالياإلعالم الجديد تقل 

الفرض السااابع: توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصااائية بين درجة اتجاهات 

 –و )المعوقات التشااااااريعية( المصااااااااحبة لتفعيل الواقع )المعزز النخبة نح

الهجين( في اإلعالم الجديد وبين اتجاهاتهم نحو الموضااااوعات  -االفتراضااااي

  .المدعومة بهذا الواقع

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس االتجاه نحو  (30جدول )

ي الهجين( ف -االفتراضي –الواقع )المعزز )المعوقات التشريعية( المصاحبة لتفعيل 

 اإلعالم الجديد ودرجة اتجاهاتهم نحو الموضوعات المدعومة بهذا الواقع
 المتغير           

 المتغير

 درجة االتجاه نحو تلك الموضوعات

 الداللة قيمة بيرسون العدد

مستوت االتجاه نحو )المعوقات التشريعية( المصاحبة لتفعيل 

 الهجين( في اإلعالم الجديد -االفتراضي –)المعزز الواقع 
100 0.569- 0.001 

تشاااير نتائج الجدول الساااابق أنه باساااتخدام معامل ارتباط بيرساااون أتضاااح 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصاااااااائياً بين مسااااااتوي اتجاه النخبة نحو 

الهجين(  -االفتراضي –)المعوقات التشريعية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

عومة بهذا الواقع، في اإلعالم الجديد ودرجة اتجاهاتهم نحو الموضااااااوعات المد

وهي قيمة دالة إحصاااااائياً عند  0.569حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرساااااون 

فقد تحقق هذا الفرض والذى ينص على أنه  وبالتالي، 0.001مسااااااتوى داللة =

توجد عالقة ارتباطيه سااالبة ذات داللة إحصااائية بين درجة اتجاهات النخبة نحو 

الهجين(  -االفتراضي –عيل الواقع )المعزز )المعوقات التشريعية( المصاحبة لتف

 أيفي اإلعالم الجديد وبين اتجاهاتهم نحو الموضاااوعات المدعومة بهذا الواقع، 

أنه كلما زادت درجة االتجاه السااااالبى نحو )المعوقات التشاااااريعية( المصااااااحبة 

 التاليبالهجين( في اإلعالم الجديد تقل  -االفتراضااااااي –لتفعيل الواقع )المعزز 

 ة االتجاه نحو تلك الموضوعات.درج
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الفرض الثامن: توجد عالقة ارتباطيه سااااااالبة ذات داللة إحصااااااائية بين درجة 

 –اتجاهات النخبة نحو )المعوقات األخالقية( المصاااحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

الهجين( في اإلعالم الجديد وبين اتجاهاتهم نحو الموضااااااوعات  -االفتراضااااااي

  .المدعومة بهذا الواقع

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس  (31جدول )

 –االتجاه نحو )المعوقات األخالقية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

 هاالهجين( في اإلعالم الجديد ودرجة اتجاهاتهم نحو -االفتراضي

 المتغير           

 المتغير

 درجة االتجاه نحو تلك الموضوعات

 الداللة قيمة بيرسون العدد

مستوت االتجاه نحو )المعوقات األخالقية( المصاحبة لتفعيل 

 الهجين( في اإلعالم الجديد -االفتراضي –الواقع )المعزز 
100 0.687- 0.001 

تشاااير نتائج الجدول الساااابق أنه باساااتخدام معامل ارتباط بيرساااون أتضاااح 

وجود عالقة ارتباطيه سااااااالبة ودالة إحصااااااائياً بين مسااااااتوي اتجاه النخبة نحو 

لهجين( ا -االفتراضي –)المعوقات األخالقية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

عومة بهذا الواقع، في اإلعالم الجديد ودرجة اتجاهاتهم نحو الموضااااااوعات المد

وهي قيمة دالة إحصاااااائياً عند  0.687حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرساااااون 

فقد تحقق هذا الفرض والذى ينص على أنه  وبالتالي، 0.001مسااااااتوى داللة =

توجد عالقة ارتباطيه سااالبة ذات داللة إحصااائية بين درجة اتجاهات النخبة نحو 

لهجين( ا -االفتراضي –)المعوقات األخالقية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

 أيفي اإلعالم الجديد وبين اتجاهاتهم نحو الموضاااوعات المدعومة بهذا الواقع، 

نه كلما زادت درجة االتجاه الساااااالبى نحو )المعوقات األخالقية( المصااااااااحبة أ

 بالتاليوالهجين( في اإلعالم الجديد تقل  -االفتراضااااااي –لتفعيل الواقع )المعزز 

 درجة االتجاه نحو تلك الموضوعات.

الفرض التاسااااااع: توجد فروق ذات داللة إحصااااااائية بين متوسااااااطات درجات 

تجاه نحو الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز المبحوثين على مقياس اال

ً الختالف المتغيرات  واالفتراضاااااااي والهجين( في اإلعالم الجااادياااد تبعاااا

 مستوت الخبرة(. –مكان اإلقامة  –السن  –رافية )النوع غالديمو

 :هيويقسم هذا الفرض إلى أربعة فروض فرعية 

ً بين متوسطات درجات  -أ المبحوثين على توجد فروق ذات داللة إحصائيا

مقياس االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 إناث(. -والهجين( في اإلعالم الجديد تعزت لمتغير النوع )ذكور
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نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوت  (32جدول )

ضي والهجين( االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفترا

 في اإلعالم الجديد وفقا للنوع

 الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعات 

 4.22 19.37 57 ذكور
 0.01دالة عند  98 2.841

 4.18 16.95 43 إناث

الجدول الساااااابق إلى وجود فروق ذات داللة  فيتشاااااير نتائج اختبار "ت" 

إحصااااااااائيااة بين متوسااااااطااات درجااات المبحوثين على مقياااس االتجاااه نحو 

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

قيمة دالة  وهي 2.841الجديد وفقاً للنوع لصااالح الذكور، حيث بلغت قيمة "ت" 

 الذيو .فقد يثبت صحة هذا الفرض وبالتالي، 0.01إحصائياً عند مستوى داللة 

ينص على أنااه توجااد فروق ذات داللااة إحصاااااااائياااً بين متوسااااااطااات درجااات 

المبحوثين على مقياس االتجاه نحو الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

 .النوع لصالح الذكور واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد تعزى لمتغير

ً بين متوسطات درجات المبحوثين على  -ب توجد فروق ذات داللة إحصائيا

مقياس االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 السعودية(. -والهجين( في اإلعالم الجديد تعزت لمتغير مكان اإلقامة )مصر

وق بين المبحوثين في مستوت نتائج اختبار )ت( لداللة الفر (33جدول )

االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( 

 في اإلعالم الجديد وفقا لمكان اإلقامة

 المتوسط العدد المجموعات
االنحراف 

 المعياري
 الداللة درجة الحرية قيمة ت

 4.15 17.88 50 مصر
 غير دالة 98 1.018

 4.54 18.76 50 السعودية

الجدول السااااااابق إلى عدم وجود فروق ذات  فيتشااااااير نتائج اختبار "ت" 

داللة إحصاااااااائية بين متوسااااااطات درجات المبحوثين على مقياس االتجاه نحو 

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

قيمة غير دالة  وهي 1.018الجديد وفقاً لمكان اإلقامة، حيث بلغت قيمة "ت" 

 .فقد يثبت عدم صاااحة هذا الفرض وبالتالي، 0.05إحصاااائياً عند مساااتوى داللة 

ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصااااائياً بين متوسااااطات درجات  والذي

المبحوثين على مقياس االتجاه نحو الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

 واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد تعزى لمتغير مكان اإلقامة.
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ً بين متوسطات درجات المبحوثين على  -جـ توجد فروق ذات داللة إحصائيا

مقياس االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 والهجين( في اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن.

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين  (34جدول )

على مقياس االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن والهجين( في

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 304.095 2 608.190 بين المجموعات

23.228 
دالة عند 

0.001 
 13.092 97 1269.920 داخل المجموعات

  99 1878.110 المجمــوع

الساااااابق إلي وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية بين تشاااااير بيانات الجدول 

مجموعات المبحوثين الذين يمثلون المسااااااتويات العمرية المختلفة، وذلك علي 

بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي  مقياس االتجاه نحو الموضااااااوعات المدعومة 

مة ف  غت قي يد، حيث بل جد لة  23.228والهجين( في اإلعالم ال مة دا وهذه القي

وهو ما يثبت صااحة هذا الفرض والذى  ،0.001مسااتوى داللة = إحصااائياً عند 

ينص على أنااه توجااد فروق ذات داللااة إحصاااااااائياااً بين متوسااااااطااات درجااات 

المبحوثين على مقياس االتجاه نحو الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

 واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن.

الفروق بين المتوساااااطات الحساااااابية لمجموعات  ولمعرفة مصااااادر وداللة

 .تم استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي ،المبحوثين

 علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل  (35جدول )

مقياس االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 والهجين( في اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن

 المتوسط فأكثر 51 50إلى  36 35إلى  22 المجموعات

 20.96   - 35إلى  22

 19.04  - *1.920 50إلى  36

 14.28 - ***4.760 ***6.680 فأكثر 51

ولمعرفة مصااااادر التباين للفروق بين المتوساااااطات الحساااااابية لمجموعات 

بطريقة أقل فرق معنوي، حيث ظهر  L.S.Dالمبحوثين أجرى االختبار البعدي 

سن لدى المبحوثين تقل بالتالي درجة االتجاه نحو الموضوعات  أنه كلما ارتفع ال

 الجديد. المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في اإلعالم 
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 36إلى أقل من  22حيث اتضااااح أن هناك اختالفًا بين المبحوثين من ساااان 

بفرق بين المتوسااطين الحسااابيين بلغت  50إلى اقل من  36والمبحوثين من ساان 

و وهو فرق دال 36إلى أقل من  22لصااااااالح المبحوثين من ساااااان  1.920قيمته 

ا بين المبحوثين من ، كما ظهر أن هناك اختالفً 0.05إحصائيا عند مستوى داللة 

ساااااانااة فااأكثر بفرق بين  51والمبحوثين من ساااااان  36إلى أقاال من  22ساااااان 

إلى  22لصاااالح المبحوثين من سااان  6.680المتوساااطين الحساااابيين بلغت قيمته 

، كما ظهر أن 0.001و وهو فرق دال إحصاااااائيا عند مساااااتوى داللة 36أقل من 

والمبحوثين من سااااان  51ن إلى أقل م 36هناك اختالفًا بين المبحوثين من سااااان 

لصااااالح  4.760ساااانة فأكثر بفرق بين المتوسااااطين الحسااااابيين بلغت قيمته  51

و وهو فرق دال إحصااااائيا عند مسااااتوى 51إلى أقل من  36المبحوثين من ساااان 

 .0.001داللة 

بشااااكل عام الفروق كانت لصااااالح أصااااحاب الساااان األصااااغر، وهذا يعد  

والتقنيات الحديثة، وأصااااااحاب  منطقيا باعتبارهم أكثر مواكبة للتطورات

بالواقع )المعزز  مدعومة  ية نحو الموضااااااوعات ال جاب جاه األكثر إي االت

 واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد.

توجد فروق ذات داللة إحصااااااائياً بين متوسااااااطات درجات المبحوثين على  -د

بالواقع )المعزز  مدعومة  جاه نحو الموضااااااوعات ال ياس االت مق

والهجين( في اإلعالم الجديد وفقاً الختالف سااانوات واالفتراضاااي 

 الخبرة.

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين  (64جدول )

على مقياس االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 والهجين( في اإلعالم الجديد وفقاً الختالف سنوات الخبرة

 مجموعات المربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 135.765 2 407.295 بين المجموعات

8.861 
دالة عند 

0.001 
 15.321 97 1470.815 داخل المجموعات

  99 1878.110 المجمــوع

تشاااااير بيانات الجدول الساااااابق إلي وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية بين 

مجموعات المبحوثين الذين يمثلون سااااانوات الخبرة المختلفة، وذلك علي مقياس 

االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

لة  8.861اإلعالم الجديد، حيث بلغت قيمة ف  ياً عند وهذه القيمة دا إحصاااااااائ

، وهو ما يثبت صاحة هذا الفرض والذى ينص على أنه 0.001مساتوى داللة = 
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توجد فروق ذات داللة إحصااائياً بين متوسااطات درجات المبحوثين على مقياس 

االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في 

. ولمعرفة مصاااادر وداللة الفروق اإلعالم الجديد وفقاً الختالف ساااانوات الخبرة

 بين المتوسطات الحسابية لمجموعات 

 .المبحوثين، تم استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي

 علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل  (37جدول )

مقياس االتجاه نحو الموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي 

 والهجين( في اإلعالم الجديد وفقاً الختالف سنوات الخبرة

 المتوسط فأكثر 15 15إلى  10 10إلى  5 5إلى  1 المجموعات

 19.54    - 5إلى  1

 16.55   - **2.99 10إلى  5

 21.52  - 4.97 1.97 15إلى  10

 17.50 - *4.02 0.95 2.05 فأكثر 15

ولمعرفة مصااااادر التباين للفروق بين المتوساااااطات الحساااااابية لمجموعات 

بطريقة أقل فرق معنوي، حيث ظهر  L.S.Dالمبحوثين أجرى االختبار البعدي 

تالي درجة االتجاه نحو  بال نه كلما ارتفع ساااااانوات الخبرة لدى المبحوثين تقل  أ

الموضااااااوعات المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضااااااي والهجين( في اإلعالم 

 الجديد. 

إلى  1حيث اتضح أن هناك اختالفًا بين المبحوثين ذوى سنوات الخبرة من 

سنوات  10إلى اقل من  5ت والمبحوثين ذوى سنوات الخبرة من سنوا 5أقل من 

لصاااااالح المبحوثين ذوى  2.99بفرق بين المتوساااااطين الحساااااابيين بلغت قيمته 

سنواتو وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى  5إلى أقل من  1سنوات الخبرة من 

 من، كما ظهر أن هناك اختالفًا بين المبحوثين ذوى ساااانوات الخبرة 0.01داللة 

ساااانة فأكثر  15ساااانة والمبحوثين ذوى ساااانوات الخبرة من  15إلى أقل من  10

لصاااااالح المبحوثين ذوى  4.02بفرق بين المتوساااااطين الحساااااابيين بلغت قيمته 

سنةو وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى  15إلى أقل من  10سنوات الخبرة من 

 .0.05داللة 

بق، فمن الطليعي أن تأتي هذه النتيجة متسااااااقة مع نتيجة الجدول الساااااااا 

المبحوثون أصحاب الخبرة المنخفضة هم أنفسهم أصحاب السن األصغر 

وأصاااااحاب االتجاه األكثر إيجابية نحو الموضاااااوعات المدعومة بالواقع 

 .)المعزز واالفتراضي والهجين( في اإلعالم الجديد
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وبذلك يثبت صااحة الفرض جزئيا حيث توجد فروق ذات داللة إحصااائية  

متوسطات درجات المبحوثين على مقياس االتجاه نحو الموضوعات بين 

الهجين( عبر وساااائل اإلعالم  -االفتراضاااي –)المعزز  المدعومة بالواقع

توى مساااا –الساااان  -الجديد تبعاً الختالف المتغيرات الديموغرافية )النوع

 الخبرة(، في حين لم تثبت فيما يخص )مكان اإلقامة(

ذات داللة إحصااااااائية بين متوسااااااطات درجات  الفرض العاشاااااار: توجد فروق

لموضااااااوعاات مادعوماة باالواقع مسااااااتوي التعرض المبحوثين على مقيااس 

الهجين( عبر وساااااااائل اإلعالم الجديد تبعاً الختالف  -االفتراضااااااي –)المعزز 

 مستوت الخبرة(. –مكان اإلقامة  –السن  –رافية )النوع غالمتغيرات الديمو

 :هيفروض فرعية  ويقسم هذا الفرض إلى أربعة

ً بين متوسطات درجات المبحوثين على  -أ توجد فروق ذات داللة إحصائيا

 –مقياس مستوت التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 -الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد تعزت لمتغير النوع )ذكور -االفتراضي

 إناث(.

المبحوثين في مستوت نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين  (38جدول )

الهجين( عبر  -االفتراضي –التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 وسائل اإلعالم الجديد وفقا للنوع

 المتوسط العدد المجموعات 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

 درجة الحرية
 الداللة

 0.692 2.14 57 ذكور
 غير دالة  98 1.027

 0.654 2.00 43 إناث

الجدول السااااااابق إلى عدم وجود فروق ذات  فيتشااااااير نتائج اختبار "ت" 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس مستوى التعرض 

الهجين( عبر وساااااائل  -االفتراضاااااي –لموضاااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

لة قيمة غير دا وهي 1.027حيث بلغت قيمة "ت"  ،اإلعالم الجديد وفقاً للنوع

 .فقد يثبت عدم صاااحة هذا الفرض وبالتالي، 0.05إحصاااائياً عند مساااتوى داللة 

ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصااااائياً بين متوسااااطات درجات  والذي

المبحوثين على مقياس مسااتوى التعرض لموضااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

الح ير النوع لصااالهجين( عبر وسااائل اإلعالم الجديد تعزى لمتغ -االفتراضااي –

 الذكور.
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ً بين متوسطات درجات المبحوثين على  -ب توجد فروق ذات داللة إحصائيا

 –مقياس مستوت التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد تعزت لمتغير مكان اإلقامة  -االفتراضي

 السعودية(. -)مصر

لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوت نتائج اختبار )ت(  (39جدول )

الهجين( عبر  -االفتراضي –التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 وسائل اإلعالم الجديد وفقا لمكان اإلقامة

 الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعات 

 0.731 2.16 50 مصر
 غير دالة 98 1.160

 0.612 2.00 50 السعودية

الجدول السااااااابق إلى عدم وجود فروق ذات  فيتشااااااير نتائج اختبار "ت" 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس مستوى التعرض 

الهجين( عبر وساااااائل  -االفتراضاااااي –لموضاااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

مة، حيث بلغت قيمة "ت"  قاً لمكان اإلقا يد وف قيمة  وهي 1.160اإلعالم الجد

فقد يثبت عدم صاااحة هذا  وبالتالي، 0.05مساااتوى داللة غير دالة إحصاااائياً عند 

ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصاااائياً بين متوساااطات  والذي .الفرض

درجات المبحوثين على مقياس مساااتوى التعرض لموضاااوعات مدعومة بالواقع 

الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد تعزى لمتغير مكان  -االفتراضي –)المعزز 

 اإلقامة.

ً بين متوسطات درجات المبحوثين على  -جـ توجد فروق ذات داللة إحصائيا

 –مقياس مستوت التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن. -االفتراضي

تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين  (40جدول )

 -االفتراضي –مقياس التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز على 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن

 مصدر التباين
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة ف

 4.670 2 9.340 بين المجموعات

12.576 
دالة عند 

0.001 

داخل 

 المجموعات
36.020 97 0.371 

  99 45.360 المجمــوع

تشاااااير بيانات الجدول الساااااابق إلي وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية بين 

مجموعات المبحوثين الذين يمثلون المسااااااتويات العمرية المختلفة، وذلك علي 
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 -االفتراضااي –مقياس مسااتوى التعرض لموضااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

وهذه القيمة  12.576اإلعالم الجديد، حيث بلغت قيمة ف الهجين( عبر وسااااائل 

وهو ما يثبت صااااحة هذا الفرض  ،0.001دالة إحصااااائياً عند مسااااتوى داللة = 

والذى ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصااااائياً بين متوسااااطات درجات 

المبحوثين على مقياس مسااتوى التعرض لموضااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن. -ياالفتراض –

ولمعرفة مصااااادر وداللة الفروق بين المتوساااااطات الحساااااابية لمجموعات 

 .تم استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي ،المبحوثين

 علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل  (41جدول )

 -االفتراضي –مقياس مستوت التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف السن

 المتوسط فأكثر 51 50إلى  36 35إلى  22 المجموعات

 2.16   - 35إلى  22

 2.30  - 0.1400 50إلى  36

 1.56 - ***0.7400 ***0.6000 فأكثر 51

ولمعرفة مصااااادر التباين للفروق بين المتوساااااطات الحساااااابية لمجموعات 

بطريقة أقل فرق معنوي، حيث ظهر  L.S.Dالمبحوثين أجرى االختبار البعدي 

أنه كلما ارتفع الساااااان لدى المبحوثين تقل بالتالي درجة التعرض لموضااااااوعات 

 الجديد. الهجين( عبر وسائل اإلعالم  -االفتراضي –مدعومة بالواقع )المعزز 

 36إلى أقل من  22حيث اتضااااح أن هناك اختالفًا بين المبحوثين من ساااان 

سنة فأكثر بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغت قيمته  51والمبحوثين من سن 

و وهو فرق دال إحصاائيا 36إلى أقل من  22لصاالح المبحوثين من سان  6.000

بين المبحوثين من سااااان ، كما ظهر أن هناك اختالفًا 0.001عند مساااااتوى داللة 

سااانة فأكثر بفرق بين المتوساااطين  51والمبحوثين من سااان  51إلى أقل من  36

سن  0.7400الحسابيين بلغت قيمته  و 51إلى أقل من  36لصالح المبحوثين من 

 .0.001وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة 

على  توجد فروق ذات داللة إحصااااااائياً بين متوسااااااطات درجات المبحوثين -د

 -االفتراضي –مقياس مستوت التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف سنوات الخبرة.
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تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين  (42جدول )

 -االفتراضي –على مقياس التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف سنوات الخبرة

 مصدر التباين
مجموعات 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

قيمة 

 ف
 الداللة

 2.639 2 7.918 بين المجموعات

6.767 
دالة عند 

0.001 

داخل 

 المجموعات
37.442 97 0.390 

  99 45.360 المجمــوع

بيانات الجدول الساااااابق إلي وجود فروق ذات داللة إحصاااااائية بين تشاااااير 

مجموعات المبحوثين الذين يمثلون سااااانوات الخبرة المختلفة، وذلك علي مقياس 

( الهجين -االفتراضي –مستوى التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

يد جد ئل اإلعالم ال مة ف  ،عبر وساااااااا غت قي لة 6.767حيث بل مة دا  وهذه القي

، وهو ما يثبت صااحة هذا الفرض والذى 0.001إحصااائياً عند مسااتوى داللة = 

ينص على أنااه توجااد فروق ذات داللااة إحصاااااااائياااً بين متوسااااااطااات درجااات 

المبحوثين على مقياس مسااتوى التعرض لموضااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسااااااائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف ساااااانوات -االفتراضااااااي –

الخبرة. ولمعرفة مصااادر وداللة الفروق بين المتوساااطات الحساااابية لمجموعات 

 المبحوثين، تم استخدام االختبار البعدي بطريقة أقل فرق معنوي.

 علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل  (43جدول )

 -االفتراضي –مقياس التعرض لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 الهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد وفقاً الختالف سنوات الخبرة

 المتوسط فأكثر 15 15إلى  10 10إلى  5 5إلى  1 المجموعات

 2.00    - 5إلى  1

 1.90   - 0.1020 10إلى  5

 2.62  - ***0.7211 **0.6190 15إلى  10

 2.00 - *0.6190 0.1020 0.000 فأكثر 15

ولمعرفة مصااااادر التباين للفروق بين المتوساااااطات الحساااااابية لمجموعات 

بطريقة أقل فرق معنوي، حيث ظهر  L.S.Dالمبحوثين أجرى االختبار البعدي 

أنه كلما ارتفع سنوات الخبرة لدى المبحوثين تقل بالتالي درجة مستوى التعرض 

الهجين( عبر وساااااائل  -االفتراضاااااي –لموضاااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 اإلعالم الجديد. 

إلى  1حيث اتضح أن هناك اختالفًا بين المبحوثين ذوى سنوات الخبرة من 

سنوات الخبرة من  5أقل من  سنة  15إلى اقل من  10سنوات والمبحوثين ذوى 
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لصاااالح المبحوثين ذوى  0.6190بفرق بين المتوساااطين الحساااابيين بلغت قيمته 

سنةو وهو فرق دال إحصائيا عند مستوى  15إلى أقل من  10سنوات الخبرة من 

ن الخبرة م ، كما اتضح أن هناك اختالفًا بين المبحوثين ذوى سنوات0.01داللة 

إلى اقل من  10ساانوات والمبحوثين ذوى ساانوات الخبرة من  10إلى أقل من  5

لصااااااالح  0.7211ساااااانة بفرق بين المتوسااااااطين الحسااااااابيين بلغت قيمته  15

ساااااانةو وهو فرق دال  15إلى أقل من  10المبحوثين ذوى ساااااانوات الخبرة من 

بين المبحوثين  ، كما ظهر أن هناك اختالفًا0.01إحصاااااائيا عند مساااااتوى داللة 

سااااانة والمبحوثين ذوى سااااانوات  15إلى أقل من  10ذوى سااااانوات الخبرة من 

 0.6190سنة فأكثر بفرق بين المتوسطين الحسابيين بلغت قيمته  15الخبرة من 

ساانةو وهو فرق  15إلى أقل من  10لصااالح المبحوثين ذوى ساانوات الخبرة من 

 .0.05دال إحصائيا عند مستوى داللة 

ت صااحة الفرض جزئيا حيث توجد فروق ذات داللة إحصااائية وبذلك يثب 

بين متوسااااااطااات درجااات المبحوثين على مقياااس مسااااااتوي التعرض 

الهجين( عبر  -االفتراضااااااي –لموضااااااوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 -وساااااااائل اإلعالم الجديد تبعاً الختالف المتغيرات الديموغرافية )النوع

 .تثبت فيما يخص )مكان اإلقامة(مستوى الخبرة(، في حين لم  –السن 

 :خاتمة الدراسة

 جاءت أهم نتائج الدراسة كالتالي:

جاء من يستخدمون وسائل اإلعالم الجديد )دائماً(  في الترتيب األول من  -

، وأن من يتعرضون %51.00إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بلغت 

الهجين( عبر وسائل  -االفتراضي –لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

جاءت  ،%54.00اإلعالم الجديد )أحياناً( جاءت في الترتيب األول بنسبة بلغت 

كأهم أنواع اإلعالم الجديد  %100المواقع اإلخبارية على االنترنت بنسبة بلغت 

 –التي تعرض بها المبحوثين لموضوعات مدعومة بالواقع )المعزز 

 -االفتراضي –الهجين(، أن من يتعرضون للواقع )المعزز  -االفتراضي

سبة يب األول بنالهجين( عبر وسائل اإلعالم الجديد )األجنبية( جاءت في الترت

، جاء في الترتيب األول )الواقع االفتراضي( من أنواع الواقع %44.00بلغت 

، %95.00الذي تعرض له المبحوثين عبر اإلعالم الجديد، بنسبة بلغت 

ين( الهج-االفتراضي –الموضوعات األكثر مناسبة لتدعيمها بالواقع )المعزز 
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ول )السياسية(، بنسبة بلغت من وجهة نظر المبحوثون، جاء في الترتيب األ

93.00%. 

الهجين( بمستوى  -االفتراضي -جاء االتجاه نحو توظيف الواقع )المعزز  -

، جاءت اتجاهات النخبة نحو إشكالية 2.29متوسط حيث جاءت بمتوسط حسابي 

 -الفتراضيا –)المعوقات التقنية التطبيقية( المصاحبة لتفعيل الواقع )المعزز 

الجديد بمستوى متوسط حيث جاءت بمتوسط حساني  الهجين( في اإلعالم

، جاءت اتجاهاتهم نحو )المعوقات األخالقية( المصاحبة لتفعيل الواقع 2.28

الهجين( في اإلعالم الجديد، بمستوى متوسط حيث  -االفتراضي –)المعزز 

، جاءت اتجاهاتهم نحو )اإلشكاليات التشريعية( 2.25جاءت بمتوسط حساني 

د ( في االعالم الجديالهجين –االفتراضي  -)المعززيل الواقع المصاحبة لتفع

 .2.24بمستوى متوسط حيث جاءت بمتوسط حسابي 

 -االفتراضي –جاء مدي الفهم للموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز  -

، 2.51الهجين( في اإلعالم الجديد بمستوى مرتفع حيث جاءت بمتوسط حساني 

 -االفتراضي –عومة بالواقع )المعزز جاء مدي التذكر للموضوعات المد

، جاء مدي التأثر 2.60الهجين( بمستوى مرتفع حيث جاءت بمتوسط حساني 

 –العاطفي الناتج من التعرض للموضوعات المدعومة بالواقع )المعزز 

 .2.33الهجين( بمستوى متوسط حيث جاءت بمتوسط حساني  -االفتراضي

اهات النخبة نحو الموضوعات ثبتت صحة الفروض:  توجد عالقة بين اتج -

المدعومة بالواقع )المعزز واالفتراضي والهجين( في االعالم الجديد وبين 

 التأثير -التذكر –درجة )الفهم 

 العاطفي( الناتج من التعرض لهذه الموضوعات.  

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجة اتجاهات النخبة نحو  -

عيل التشريعية( المصاحبة لتف -األخالقية -بيقية)المعوقات التقنية التط

الهجين( في اإلعالم الجديد وبين  -االفتراضي –الواقع )المعزز 

 اتجاهاتهم نحو الموضوعات المدعومة بهذا الواقع.

وبذلك يثبت صحة الفرض جزئيا حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 حو الموضوعاتبين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس االتجاه ن

الهجين( عبر وسائل اإلعالم  -االفتراضي –)المعزز  المدعومة بالواقع

توى مس –السن  -الجديد تبعاً الختالف المتغيرات الديموغرافية )النوع

 الخبرة(، في حين لم تثبت فيما يخص )مكان اإلقامة(.
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 التوصيات:

 إلعالمي في االنتاج االهجين(  –االفتراضي  -زيادة تفعيل تقنية الواقع )المعزز

بكل أشكاله وأنواعه في وسائل االعالم الجديد لما له من تأثيرات إيجابية على 

 عملية الفهم والتذكر ومشاعر للموضوع المدعوم به.

  الحد من المعوقات التي تحول دون انتشار هذا النوع من التقنية  علىالعمل

عم ريعية من خالل تقديم الدالجديدة سواء كانت معوقات تقنية أو أخالقية أو تش

 لجديدة والفعالة.وسن المواثيق والقوانين المنظمة للعمل بهذه التقنية ا

  إعداد أكاديمي مناسب لطالب اإلعالم بالمؤسسات التعليمية المختلفة على

في اإلعالم الهجين(  –االفتراضي  -الواقع )المعززهذا النوع من توظيف 

 .الجديد

 من خالل تقديم التدريب المستمر الميين والتقنيينتقليل الفجوة بين اإلع 

لإلعالمين لمساعدتهم علي توظيف هذه التقنية في الموضوعات اإلعالمية 

 بطريقة فعالة وناجحة.

  تنمية الوعي الرقمي لدي الجمهور وخاصة بهذه التقنية الحديثة حتى يتثنى له

 االستفادة.استخداما بشكل صحيح وتحقيق أكبر قدر ممكن من 

  المعزز تقنية الواقع هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في مجال(– 

والقصص الصحفية ومزيد من البحوث التحليلية الهجين(  -االفتراضي

 .لفهما بشكل أكبر وأعمق المقدمة بهذه التقنية الجديدةللقصص الصحفية 

  تقبلية في والمسباعتبارها أحد التقنيات الواعدة التسويقي الجانب  علىالتركيز

 .تسويق المنتجات سواء في أثناء تصميم المنتج أو كجزء من الدعاية الترويجية

  لفهـم العوامـل التـي تســهم فــي مــدى وتوصي الدراسة بأهمية اجراء دراسات

تأثــر المســتخدم ومــدى وامكانيــات هــذا النــوع الجديـد مـن التقنية وتأثيـره 

 ل.علـى المجتمـع كك
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