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  شكر كلمة
  ىص وادعوه حت وجل عىل فضهل الواسع ونعمه اليت ال بعد ٕامتام هذا العمل العلمي امحد هللا عز

  اعي ٕاذا دعانقريب ٔاجيب دعوة ادل وهو القائل يف كتابه العزيز '' وٕاذا ساكٔل عبادي عين فاين
سورة البقرة   186الاية  لعلهم يرشدون ''ىب فليسـتجيبوا يل وليومنوا   

ف علينا مكؤطر رش أ  و والرجل اذلي اكن السـند يل يف احلياة  توجه ابلشكر اجلزيل ٔالسـتاذيأ كام 
 يبخل عيل ابلتوجيه سـتفدت مع خربته العلمية فملالتحضري هذه الرساةل ادلكتور العريب بوعاممة 

عداد هذه الرساةل إ رتة  املعنوي املتواصل لنا واذلي ملسـته يف خشصه الكرمي طيةل فاملسـمتر وادلمع
 العلمية فهل مين فائق الشكر والتقدير.

هودمه الهام  يد املساعدة لنا ٕالعداد هذه الرساةل الشكر والتقدير جمل دميىل لك من سامه يف تقإ و 
ساتذة الباحثون .عالميون وزماليئ االٔ خص ابذلكر االٕ أ و   

 

 

 

 



   

 

 

 

 اإلهداء
 

  محبةال  كل لهما كنأ نياللذ ، عمرهما في اهللا أطال الكريمين الوالدين إلى

ويجدد لهما الصحة و العافية كما    راجيا المولى عز و جل أن يطيل في عمرهما ،و التقدير  

  .ربياني صغيرا  

  و إلى الزوجة الكريمة التي رافقتني في مشوار الحياة المليء بالتطلعات و المتاعب  . 

  وإلى ابنتي الغالية أفراح نور مالك                                 

  و إلى أفراد عائلتي و األصدقـاء و الزمالء .                          

 عمل البحثي و العلمي .أهدي هذا ال                               
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252  

وعالقته ن للقنوات التلفزيونية الذي يتعرض من خالله المبحوثيالمدى الزمني   74
  بمتغير الجنس

252  

وعالقته ن للقنوات التلفزيونية مني الذي يتعرض من خالله المبحوثيالمدى الز   75
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253  

وعالقته ن للقنوات التلفزيونية مني الذي يتعرض من خالله المبحوثيالمدى الز   76
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254  

وعالقته ن للقنوات التلفزيونية مني الذي يتعرض من خالله المبحوثيالمدى الز   77
  بمتغير المستوى التعليمي 
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المبحوثون وعالقة هذا التعرض انواع القنوات التلفزيونية التي يتعضر لها   78
  بمعطى ومتغير الجنس

256  

انواع القنوات التلفزيونية التي يتعضر لها المبحوثون وعالقة هذا التعرض   79
  سنبمعطى ومتغير ال

257  

انواع القنوات التلفزيونية التي يتعضر لها المبحوثون وعالقة هذا التعرض   80
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انواع القنوات التلفزيونية التي يتعضر لها المبحوثون وعالقة هذا التعرض   81
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259  
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260  

  261  سنالوسائل االعالم التقليدية المفضلة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير   83
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استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وعالقة هذا االستخدام بمتغير   90

  الجنس
266  

استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وعالقة هذا االستخدام بمتغير   91
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269  
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مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير   97
  المستوى التعليمي
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274  
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275  
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276  

المدى الزمني الذي يستخدمه من خالله المبحوثون موقع "الفيس بوك " في   101
  . مستوى التعليميحياتهم اليومية وعالقة هذا االستخدام بمتغير ال

277  

مدى اعتماد المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخبار بالنسبة لديهم   102
  وعالقة هذا المعطى بمتغير الجنس 

278  

المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخبار بالنسبة لديهم مدى اعتماد   103
   نوعالقة هذا المعطى بمتغير الس

279  

مدى اعتماد المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخبار بالنسبة لديهم   104
  نوع االقامةوعالقة هذا المعطى بمتغير 

279  

ار بالنسبة لديهم مدى اعتماد المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخب  105
   مستوى التعليميوعالقة هذا المعطى بمتغير ال

280  

اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة   106
  هذا بمتغير الجنس
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اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة   107
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اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة   108
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اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة   109
  مستوى التعليميهذا بمتغير ال

285  

التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار   110
  المعطى بمتغير الجنس
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مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا   111
  سنالمعطى بمتغير ال

287  

مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا   112
  قامةنوع االالمعطى بمتغير 
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مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا   113
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  289  عالقة  متغير الجنس باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية   114
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  291  باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية نوع االقامةعالقة  متغير   116
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إذا كانت  باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية عالقة  متغير الجنس  118

  بنعماالجابة  
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إذا كانت االجابة   باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية متغير السنعالقة    119
  بنعم
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إذا كانت  باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونيةعالقة  متغير نوع االقامة   120
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إذا   باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية عالقة  متغير المستوى التعليمي  121
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  298  سنحسب متغير الج الصحافة االلكترونيةاستخدام دواعي   122
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  حسب متغير الجنس
324  

االذاعة االلكترونية التي يتابعها المبحوثين عبر المضامين االعالمية طبيعة   147
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االذاعة االلكترونية التي يتابعها المبحوثين عبر المضامين االعالمية طبيعة   149
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          : مقدمة

لقد فرض التطور املتسارع الذي تشهده وسائل اإلعالم و االتصال تغريا واضحا يف أساليب العمل اإلعالمي       
حيث تعددت وسائل اإلعالم اليت ختاطب اجلمهور يف عصر تكنولوجيا االتصال و أضحت أكثر حداثة وتطورا 

 خاصة على املستوى التقين .

رأت على وسائل اإلعالم املختلفة دخلت ما يسمى مبواقع التواصل ويف خضم التحوالت التكنولوجية اليت ط
االجتماعي و أخر تقنيات االتصال و اإلعالم عرب االنرتنت يف دائرة التأثري على قطاع واسع من أفراد اجملتمع مبا 

  .يف ذلك فئة الشباب 

        تعرض الشباب يف الكثريتشري العديد من الدراسات و البحوث العلمية يف حقل اإلعالم و االتصال إىلاذ 
  من دول العامل إىل وسائل اإلعالم اجلديد بشكل مكثف .

حتت طائل البحث  -الفايسبوك–ومن الواضح أن التعرض املكثف مثال لالنرتنت و مواقع التواصل االجتماعي 
مبا حتققه وسائل اإلعالم اجلديد عن املعلومة أو حتقيق املتعة و الرتفيه و امليول حنو ما هو جديد و االستمتاع       

من سرعة يف الوصول إىل األخبار مث املشاركة يف نشرها ليطلع عليها عدد هائل من مستخدمي مواقع التواصل 
    و االستخدام املكثف هلذه الوسائل اإلعالمية اجلديدة خاصة  عي , يشكل هذا أحد دواعي التعرض االجتما

  من قبل الشباب .  

غريات اجلديدة اليت تشهدها وسائل اإلعالم املختلفة قد أخذت طابعا تقنيا  مبعىن  أن التغري احلايل وكون أن املت
ا و مل يصل بعد إىل املضامني اإلعالمية و أشكال معاجلة املواضيع و القضايا  ميس الوسيلة اإلعالمية حبد ذا

  املختلفة من قبل وسائل اإلعالم .

املشتغلني و الباحثني يف حقل اإلعالم و االتصال إىل طرح تساؤالت عن مدى  فإن هذا التحول املتسارع حييل
         على الشباب يف ظل اإلذاعة و التلفزيون يف التأثري إمكانية وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة و

  ما يسمى باإلعالم اجلديد ؟ 



 

 ب
 

والبد من اإلشارة أن الشباب العريب من أكثر الفئات االجتماعية تعرضا و استخداما للتكنولوجيات احلديثة 
    عرب الشبكة العنكبوتية لإلعالم و االتصال خاصة تلك املرتبطة باالنرتنت و تقنيات االتصال اليت تطورت

                                                  اة الشباب يستوجب الدراسة .أصبحت متغريا اجتماعيا هاما يف حيو 
         ومهما كان واقع الشباب متباينا من حيث منط املعيشة و مستويات التعليم املتاحة له يف كل بلد  عريب ,

غلها الشباب للتعبري عن أرائه فإن الرابط املشرتك هو استخدامه إلعالم من نوع جديد حتول إىل وسيلة اتصالية يست
و اهتماماته يف احلياة كما متكنه وسائل اإلعالم اجلديد كاالنرتنت و وسائل االنرتنت و وسائل التواصل 

           االجتماعي من نقل مشاكله إىل بيئات اجتماعية أخرى ,و يشكل هذا بالنسبة للشباب إشباعا لرغباته
ا تتضح أكثر خالل مرحلة الشباب اليت حتاول من خالهلا الفئة الشبانية إثبات تواجدها  و احتياجاته اليت يبدو أ

ا مما يشكل سلوكا اجتماعيا لدى الشباب .    يف اجملتمع بالتعبري عن أماهلا و انشغاال

جيا يف ظل تكنولو  م التقليدية على الشباب اجلزائريو باعتبار أن الدراسة تركز على قياس مدى تأثري وسائل اإلعال
             اإلعالم اجلديد فإن سياق البحث عن درجة التأثري أو قياسه لدى وسائل اإلعالم يفرض التمحيص و التدقيق 

  من مضامني  إعالمية للشباب اجلزائري . يف ما تقدمه حىت اآلن الصحافة املكتوبة مث اإلذاعة و التلفزيون

وهو سياق  شباب إطار السياق االجتماعي  الذي يعيش فيه الإذ تصاغ هذه املضامني و الرسائل اإلعالمية يف 
  يف مضمون إعالمي واحد .  متغري و معقد ال ميكن للقائمني على وسائل اإلعالم ضبطه و حصره اجتماعي

إذ جيب اإلشارة إىل أن الشباب اجلزائري الذي يقبل على مواقع التواصل االجتماعي و متتلئ به مقاهي االنرتنت 
اب ذاته الذي يبحث عن فرص للعمل أو التكوين أو ينتظر بشغف فرصة للهجرة الغري شرعية إىل أوروبا وهو الشب

  . كما أنه هو الشاب الذي يبحث عن االستقرار االجتماعي 

         ال بد من االعرتاف أن الشباب يشكل أحد الفئات االجتماعية األكثر تواجدا يف الواقع االجتماعي , خاصة
ان النامية اليت يرتفع فيها تعداد الشباب مما يفرض على احلكومات يف هته الدول تركيز جهودها التنموية يف البلد

ا و دجمها يف احلياة االجتماعية . ووسائل اإلعالم كالصحافة املكتوبة         على شرحية الشباب وذلك بغية استيعا
             سعى إىل االتصال باحمليط االجتماعي للشباباإلذاعة و التلفزيون من املؤسسات االجتماعية اليت ت و

  و هي ختاطبه من خالل سياق اجتماعي ينتمي إليه تعرب عنه  جمموعة من القيم و العادات و القوانني االجتماعية 

  



 

 ج
 

شباب  و يسعى اإلعالم مبختلف وسائله و وسائطه التقليدية و احلديثة إىل االهتمام باملواضيع األكثر استقطابا لل
كإثارة قضايا الشغل و التكوين وكل ما له صلة بيوميات الشباب الذي يبحث عن وسائل للرتفيه و املتعة و مييل 

إىل كل ما هو جديد خاصة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال    و باجلزائر يالحظ على مدار السنوات  
بة و اإلذاعة و التلفزيون من أساليب العمل اإلعالمي األخرية تغيري وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتو 

خاصة بعد ما غزت امليديا اجلديدة و مواقع التواصل االجتماعي حياة الشباب اجلزائري الذي أصبح أكثر تعرضا 
  و استخداما للفايسبوك و أخر ما أفرزته تقنيات االتصال و اإلعالم عرب شبكة االنرتنت .

تصالية لدى الشباب يف استخداماته لوسائل اإلعالم يشري إىل احنياز قطاع واسع واستحضار بعض السلوكات اال
من الشباب إىل اإلعالم اجلديد بدل التعرض ملا تبثه وسائل اإلعالم التقليدية , فتصفح املواقع االلكرتونية عرب 

اؤل عن مدى الفعالية اهلواتف الذكية و االطالع على األخبار الصحفية و متابعة األحداث يدفعنا إىل التس
االتصالية لإلعالم التقليدي و قدرته التأثري على اجلمهور يف ظل املوجة اإلعالمية االلكرتونية احلديثة اليت فرضها 
واقع إعالمي جديد ال يرتبط مبفهوم املؤسسة اإلعالمية التقليدية اليت متارس نشاطها اإلعالمي يف إطار قوانني 

        اقع اإلعالمي اجلديد بوجود تقنيات إعالمية حديثة على شبكة االنرتنت ختاطبوضوابط معينة بل يتسم الو 
           من خالل مضامني ورسائل مكتوبة ومسموعة ومرئية مجهورا واسعا من شرحية الشباب هذه الفئة االجتماعية 

  ,اليت تبقى أكثر حتكما وابتكارا للتكنولوجيات االتصال واإلعالم احلديثة

حظ أن اإلعالم اجلديد الذي يرتكز على الصحافة االلكرتونية وراديو االنرتنت وتلفزيون الويب وإعالم يتواجد ويال
على مواقع التواصل االجتماعي تنافس يف الوقت الراهن وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة الورقية 

عالم التنافس بني وسائل اإلعالم التقليدي واجلديد واإلذاعة والتلفزيون وتصف عدد من الدراسات البحثية يف اإل
ا غريت  على التأثري على اجلمهور بالصراع الشديد الذي أملته تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة واليت يبدو أ

  من أشكال وأمناط التعرض لوسائل اإلعالم وأفرزت تغريات جذرية يف سلوكات امللتقني .

أو ما يصطلح عليه باإلعالم اجلديد بقدرة الوسائل اإلعالمية املتاحة على إشباع رغبات ومتتاز امليديا اجلديدة 
       اجلمهور وذالك انطالقا من ميزات هذا اإلعالم الذي تنفرد وسائله ببعض اخلصائص اإلعالمية كالسرعة 

اركة يف صياغة الرسالة يف الوصول إىل املعلومات واألخبار والفرص اليت يتيحها للمستخدمني للتعبري واملش
  اإلعالمية ونشر أي مضمون إعالمي يتلقاه املتصفحون ملواقع التواصل االجتماعي .

 



 

 د
 

ويف خضم  هذا التحول اإلعالمي املستجد أضحى جليا أن عهد التلفزيون قد وىل ومل يعد بإمكان اإلعالم 
ا قطاع واسع من ال شباب الذي يتعرض بكثافة ملضامني اإلعالم التقليدي كبح مجاح امليديا اجلديدة اليت انبهر 

االلكرتوين ويتفاعل ما تضيفه التكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم من تقنيات حديثة يف التعرض لرسائل 
  اإلعالم على اختالف وسائله .

مني إعالمية الشباب اجلزائري وعلى غرار باقي شباب القطر العريب يتفاعل مع ما تنشره امليديا اجلديدة من مضا
وهو يف حالة تواصل تام مع اإلعالم احلديث الذي يتيح له فرصا وينمي له قدرات اتصالية وجيعله مشاركا وفاعال 
يف نشر املضمون اإلعالمي على شبكات االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وقد فرضت هذه اخلصوصيات اليت 

ا اإلعالم اجلديد على الصحافة الورقية و  القنوات اإلذاعية والتلفزيونية االستعانة باملساحات اإلعالمية ينفرد 
االلكرتونية االفرتاضية للحد من هجرة متسارعة للجمهور حنو وسائل امليديا اجلديدة واإلبقاء على كم من التأثري 

  على امللتقي.

ل إعالما تقليديا اعتاد وأصبحنا نرى أن الكثري من الصحف املكتوبة واإلذاعات والقنوات التلفزيونية وهي تشك
عليه الناس تستخدم ملواجهة املتغري اإلعالمي اجلديد أساليب جديدة يف االتصال جبمهورها كاستحداث مثال 
صفحات جلرائد ورقية على االنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي كما تبنت اإلذاعات والقنوات التلفزيونية أسلوبا 

اقع الكرتونية للقناة التلفزيونية تتوفر على خدمات إعالمية منها البث املباشر مغايرا للتواجد عرب النت بإنشاء مو 
  للقناة والباقة الرباجمية فضال عن صفحات الربامج اإلذاعية والتلفزيونية اليت تبثها الوسيلة اإلعالمية .
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 للدراسة المنهجي اإلطار : األول الفصل

 الدراسة تساؤالت و إشكالية  -1

لوسائل اإلعالم  ''استخدامات الشبابانطالقا مما مت اإلشارة إليه سابقا فان موضوع دراستنا يتمحور حول 
حيث يشكل قياس األثر الذي ترتكه وسائل اإلعالم بشكل عام التقليدية في ظل وسائط الميديا الجديدة ""

على الشباب يف ظل بروز مفاهيم جديدة على الساحة اإلعالمية كالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 
وامليديا اجلديدة متغريات هامة يف سياق الدراسة البحثية اليت تسعى إىل حتليل سلوك الشباب اجتاه وسائل اإلعالم  

        ونه فئة اجتماعية تقدم له مؤسسات اجتماعية عددا من اخلدمات واملضامني منها وسائل اإلعالم املختلفة  ك
اليت ال شك أن رسائلها املعروضة على منابر اإلعالم التقليدي واحلديث ترتك أثرا على اجتاهات اجلمهور وال ميكن 

من معطى دواعي االستخدام اليت جتعل املتلقي يتعرض معرفة وقياس حجم هذا األثر إال من خالل االنطالق 
  بكثافة لوسيلة إعالمية دون غريها .  

كيف أثرت وسائط الميديا الجديدة على استخدام وقد انطلقت إشكالية الدراسة من التساؤل احملوري األيت : 
  الشباب لوسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون؟

  فرضيات الدراسة :  -2

  بغرض ضبط األطر واجلوانب املنهجية ملوضوع الدراسة مت حتديد الفرضيات على النحو األيت :

  الفرضية األولى :

إقبال الشباب على مناذج امليديا اجلديدة كالصحافة االلكرتونية و مواقع التواصل االجتماعي راجع لقدرة وسائط 
  ت الشباب والتفاعل مع اهتماماته .امليديا اجلديدة من خالل إشباع رغبا
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  الفرضية الثانية :

أن اثر الصحافة الورقية واإلذاعة والتلفزيون على الشباب أصبح حمدودا للغاية بسبب اجتاه هذه الفئة إىل التواصل 
مع ما تنشره صحافة النت ومواقع التواصل االجتماعي من أخبار ومعلومات يشارك الشباب يف صياغتها ويصل 

  إليها بسهوله.

  الفرضية الثالثة:

تتيح امليديا اجلديدة للشباب فرصا للمشاركة يف صياغة الرسائل اإلعالمية بشكل سريع وتضمن صحافة النت  
ا مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية.      واإلعالم االلكرتوين مساحات تفاعلية جلمهور الشباب مما جتعله أكثر تأثرا 

  

  لموضوع ا اختيار أسباب -2

ي دراسة حبثية وعلمية مث االجنذاب أاملتعارف عليه يف أدبيات البحث العلمي أن الباحث حتركه عدة دوافع إلجراء 
  شكال علمي حمني موضوعي قد حتركه دوافع ذاتية وموضوعية.إىل موضوع الدراسة وما حتمله من إ

التقليدية على الشباب يف ظل التكنولوجيات  اإلعالماثر وسائل "  املعنون ب األطروحةوانطالقا من عنوان  
واختيارنا هلذا املوضوع دون غريه مرتبط بعوامل موضوعية وذاتية  اهتمامنان دواعي إف" احلديثة لإلعالم واالتصال 

  نذكر منها:

  سباب الذاتية :أوال األ

اجلديدة يف اجملال اهتمامنا مبوضوع عالقة الشباب بوسائل االتصال واإلعالم على ضوء التكنولوجيات  .1
          ذاعة اجلزائرية قدمنا عددعالمي واخنراطنا يف معاجلة املوضوع كإعالمي سابق على مستوى اإلاإل

  .ذاعية اليت عاجلت املوضوع من احلصص اإل
استخداما وتعرضا  األكثرقربنا من ميدان الدراسة وشبكة العالقات املتاحة لنا مع الشباب خاصة  .2

  .تصال واإلعالم احلديثة لتكنولوجيات اال
  .مستوى والية مستغامن  على عالميقربنا من الوسط اإل .3
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  األتي:ما بالنسبة لألسباب الموضوعية فهي على النحو أ   

  معرفة التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال اليت يستخدمها الشباب بكثافة. .1
عالم التقليدية على الشباب يف ظل بروز تكنولوجيات حديثة معرفة مدى التأثري الذي ترتكه وسائل اإل .2

  لالتصال واإلعالم.
عالم التقليدية للتكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم معرفة مدى توظيف القائمني على وسائل اإل .3

  . اإلعالميةعلى الشباب واستقطابه للمضامني  للتأثريخاصة املوجودة عرب االنرتنت 
عالمي وأمهية هذا الدور تؤديه التكنولوجيات االتصالية احلديثة يف جمال العمل اإل دراسة الدور الذي .4

  كثر فعالية واستقطابا للجمهور .أعالمية يف جعل الوسيلة اإل
شباع الذي تقدمه التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال من خالل االستخدام شكال اإلأحتديد  .5

 الشباب.وساط أعالم التقليدي يف ثر اإلأعلى ثر ذلك أالواسع هلا من قبل الشباب و 
خرية التطور االجتماعي الذي فرضته التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال حيث سامهت هذه األ .6

  واملؤسسات.فراد اجملتمع أعالم واالتصال من قبل حداث نقلة نوعية يف استخدام وسائل اإلأيف 
عالمي التقليدي احلديثة لالتصال واإلعالم على العمل اإلالتحديات اليت فرضتها التكنولوجيات  .7

ذاعة و اإلأعالمي للجمهور عن طريق الصحافة املكتوبة إو أي مضمون أالقائم على نقل اخلرب 
عالمية عن طريق مواقع التواصل والتلفزيون ودخول وسائل اتصال وإعالم حديثة جمال اخلدمة اإل

  نرتنت . االجتماعي وغريها من مواقع شبكة اال
ذا التحول االتصايل واإلعالمي الذي طر  اهتمام .8 عالمي وفرض على جمال العمل اإل أالباحثني  

  شكال جديدة من االتصال بأفراد اجملتمع خاصة فئة الشباب .أ
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  الدراسة ھدافھمية و أأ -   3

من حيث عالقة   االتصالية للمجتمعموضوع حبثنا يهتم بأحد التحوالت االجتماعية اهلامة اليت طرأت على البىن 
ا يسمى باالتصال واإلعالم اجلديد فدراسة موقع التكنولوجيات احلديثة لإلعالم فراده ومؤسساته الوظيفية مبأ

عالم التقليدية ومعرفة مدى تفاعل شرحية هامة من اجملتمع وهي الشباب مع شكل واالتصال يف نشاط وسائل اإل
واقع  استشرافىل إهم يؤدي بنا كتسي فيه الطابع التقين والتكنولوجي احليز األجديد من االتصال واإلعالم ي

عالمية واحلياة االتصالية عالم اجلديد على اخلارطة اإلعالم التقليدي يف ظل تواجد تكنولوجيا اإلومستقبل اإل
  لألفراد واجملتمعات بشكل عام .

يام بتشخيص علمي موضوعي سيضعنا كباحثني يف صورة ن مجع املعلومات املرتبطة مبوضوع الدراسة مث القأكما 
  عالم تقليدي وأخر يسمى بإعالم جديد.إالفوارق املوجودة بني 

عالم التقليدية على الشباب يف ظل ظهور ثر وسائل اإلأىل معرفة مدى إلك يهدف موضوع الدراسة وعلى ضوء ذ
و خمتزل فيما تنشره اجلرائد أ ذاعية وتلفزيونية إو حصص أعالم جديد مفتوح وغري مؤطر بشبكات برامج إمالمح 

  خبار ومقاالت صحفية .  أحداث و أمن 

دف الدراسة  التحول اجلديد  االعتبارخذ بعني عالمية األىل قياس مدى استطاعة القائمني على املؤسسات اإلإو
مام  أا شكل حتديا ضحت تعج بوسائل حديثة لالتصال واإلعالم ممأعالمية اليت على الساحة اإل أطر  الذي

عالمية وأصبح بإمكان هذه الوسائل اجلديدة عالم جديدة داخل اخلارطة اإلإذ دخلت وسائل إعالمية املؤسسة اإل
  اليت تتمتع بتقنيات اتصال عالية التأثري على الشباب وإشباع رغباته 
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  : أدواته و الدراسة منهج - 4
ويف إطار الدراسة نستعرض يف اجلانب املنهجي منها عددا من املصطلحات األساسية يف منهجية إعداد البحوث 

 العلمية 
دراسته عليه على وفق قواعد خاصة  إلجراءهي جزء من اجملتمع الذي جتري عليه الدراسة خيتارها الباحث  العينة :

    1لكي متثل اجملتمع متثيال صحيحا

ا جزء من جمتمع يتم اختيارها لدراستها و الوصول إىل بعض االستنتاجات عن اجملتمع و تعرف العينة  أيضا أ
حيث يلجأ الباحث إىل العينة حني يكون من الصعب الوصول إىل كافة أفراد اجملتمع و يكون فيه تبديد يف املال   

   2و اجلهد

ق يف كل منهم شروط معينة ويعتقد الباحث عند : وفيها يتقصد الباحث اختبار عينته حبيث يتحق العينة القصدية

ااختياره هذه العينة  ة  أوسها مماثلة يالوحدات اليت تكون مقاي أوخيتار الوحدة  أيمتثل اجملتمع خري متثيل  أ مشا

  3  األصليملقياس اجملتمع 

بن باديس بوالية مستغامن  وقد اعتمدنا يف سياق الدراسة على عينة قصدية من الطلبة اجلامعيني جبامعة عبد احلمد

 160مبحوث مت اسرتجاع  200وهم من طلبة ختصص علوم االعالم االتصال اذ بلغ تعداد فئة املبحوثني 

 مبحوث اجابات ناقصة. 40استبيان من التعداد الكلي بعد ان تضمنت استبيان 

  المنهج

الفرنسية و نظائرها يف اللغات األوروبية األخرى وهي كلمة نرى أفالطون   méthodeاللفظ ترمجة للكلمة هذا 
يستعملها مبعىن البحث أو النظر أو املعرفة كما جندها عند أرسطو أحيانا كثرية مبعىن حبث و املعىن االشتقاقي 

    4األصلي هلال يدل على الطريق أو املنهج املؤدي للغرض املطلوب  خالل املصاعب و العقبات

                                                            

  161ص،  2008دار دجلة عمان االردن  1ط،  مقدمة في منهج البحث العلمي: كرو العزاوي ،رحيم يونس  - 1 
 2- نفس المرجع السابق ص 182  

  3 - نفس المرجع السابق ص173
  3ص 1977 3ط ،  وكالة املطبوعات شارع فهد السامل الكويت،  مناهج البحث العلمي: عبد الرمحن بدوي  - 4 
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ا يتمكن الباحث من تفكيك وتركيب وربط املعلومات مبوضوعية وبه  املنهج جمموعة من القواعد العلمية واملنطقية 
      و تعرض التصورات اجملسدة هلا يف السلوك والفعل يتم استنباط املنهج من املسموع واملقروء دون األفكارتنسج 

 إليها األمراليت سيؤول  أو األمرا يتم تعلم الكيفية اليت عليها اليت  األفكارينفصل عنه فاملنهج هو جمموعة  أن
 املتغريات الصرحية إظهارتبىن النظريات و تصاغ  و به يتم  أسسهحبثا و علما و معرفة لذا فاملنهج بناء فكري على 

    1العلمية  األهدافو الضمنية و تستمد الطرق اليت تنتهج من اجل حتقيق    

   والعلماء نيالباحث وتصور الواقع مشاكل بني يربط الذي الطريق يه نهجيةاملو  الواضح الطريق اللغة يف نهجامل

  ني : أساس على ميقو  أرسطو عند

  سلماتملا االستنباط دةهشاملا // ناإلجرائيا        النتائج سلماتامل // نطقيامل يكلاهل

 احلق إال من جوهر األمور احلسية إىل أصل ال إينل قا عندما للمنهج جديدة يةؤ ر  صاغ فقد الھيثم ابن أما
   2وصورة األمور العقلية فهي تبىن باملعقول و تقوم على احملسوس 

 اإلنسانيف حياة  اآلن: هو ذلك املنهج الذي يشمل البحوث اليت تستند على ماهو كائن  المنهج الوصفي
واجملتمع و املنهج  الوصفي  هو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف احلاضر بقصد 

   أخرىبينها وبني ظواهر  أوتشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها 

و يقيم إن البحث الوصفي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة و إمنا يذهب ملا هو ابعد من ذلك فيحلل و يفسر 
و يقارن بقصد الوصول إىل تقييمات ذات معىن بقصد التبصر بتلك الظاهرة فضال على أن األحباث الوصفية               

ا تنفذ من احلاضر إىل املاضي  لكي تزداد تبصرا باحلاضر   3ال تقتصر على التنبؤ باملستقبل بل إ

 

  

 

                                                            

  1 - عبد الرمحن بدوي : مناهج البحث العلمي ، نفس املرجع السابق ص58

  27ص 1ط 2014دار ابن كثري  ،1ط ، خطوات البحث العلمي : عقيل حسني عقيل -2
   98ص نفس املرجع السابق   ،  مقدمة في منهج البحث العلمي: كرو العزاوي ،  رحيم يونس  - 3
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 أداة البحث :

             تعدد أدوات البحث اليت يوظفها الباحث حسب طبيعة و نوع البحث املنجز , و حتديد أداة البحث ت
ا الباحث يف سياق إعداد حبثه العلمي أو الدراسة امليدانية . يف الغالب يستعني  من اخلطوات األساسية اليت مير 

ستمارة و املقابلة اللتان يوظفهما الباحث يف استخراج نتائج الباحثون يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية بأدايت اال
  التحليل اليت  استهدفت املتغريات األساسية ملوضوع الدراسة . 

: استيضاح استفساري الستبيان املعلومات اليت لدى املبحوث ألجل املعرفة عن كثب كل ما يتعلق االستمارة 

      األسئلة املعدة واملصاغة ملتغريات احلالة وفقا لفروض موضوعية باملوضوع قيد البحث والدراسة وهو جمموعة من 

          وقد تطرح األسئلة أثناء إجراء مقابالت مهنية معه أو توزع يف استمارة مباشرة يف استمارة من الباحث 

  1أو عن طريق فريق من املساعدين أو عن طريق وسائل االتصال املتعددة .  إىل املبحوثني 

تعترب االستمارة اليت تعرف يف شكلها األكثر شيوعا بسرب اآلراء تقنية مباشرة لطرح األسئلة على األفراد وبطريقة 
موجهة حيث يضع الباحث أسئلة مسبقة عن موضوع دراسته وحبثه العلمي ويستهدف الباحثون من وراء 

          ة بني إجابات املبحوثني وقد تكون استخدام االستمارة أو االستبيان إىل معاجلة كمية العالقات املوجود
هذه العالقات جماال للمقارنة ويدخل الباحث يف اتصال مع املبحوثني من خالل طرح األسئلة عليهم واحدا واحدا 

  وبنفس الطريقة .

اإلنسانية  ويرى باحثون أن االستمارة وسرب اآلراء أيضا ميثالن وسيلة هامة للتقصي األكثر انتشارا يف ميدان العلوم
  2حيث تستطيع االستمارة تناول موضوعات عدة أكثرها عمومية ومشرتكة .

  

  

  
                                                            

 208ص نفس املرجع السابق ،  خطوات البحث العلمي:   عقيل حسني عقيل -1
دار القصبة ، اجلزائر ، سعيد سبعون  ،كمال بوشرف  ،ترمجة بوزيد صحراوي،   منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية:  موريس أجنرس - 2 

    204ص ، 2004للنشر 
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وللوصول إىل إجابات بطريقة سريعة وخمتصرة تطرح يف ورقة االستبيان أسئلة على املبحوث وهذا جللب اكرب عدد 
من املعلومات واإلجابات عن التساؤالت ومن مثة الوصول إىل النتائج وجيب على الباحث أن يلتزم خبطوات 

  أساسية يف هذا العمل منها : 

االنطالق يف التحقيق األويل : حتديد مشروع البحث باالرتكاز على اإلشكالية واملفاهيم األساسية وهي خطوة  -
هلا أهداف وغايات هامة وحىت حني تتوفر عناصر الوضوح يف املوضوع باشكاليته ومفاهيمه جيب على الباحث 

ة يدابملدروس كما جيب على الباحث يف استدعاء خمتلف االطاراف األساسية واملتغريات اهلامة يف املوضوع ا
 التحقيق أن جيمع املادة اخلام للموضوع ويرتكز يف البحث على خمتلف املقاربات النظرية اليت تناولت املوضوع 

اختيار عينة الدراسة : وهي العملية اليت يتجه فيها الباحث إىل اختيار العينة اليت تشكل األفراد املعنيني  -
      لة هامة ختص العينة وهي : كم هو عدد مفردات العينةئيطرح الباحث يف هذه اخلطوة أس بالدراسة وجيب أن

اليت جيب توظيفها يف الدراسة ومدى مصداقيتها اجتاه موضوع الدراسة وهناك طرق متعددة النتقاء عينة الدراسة 
 نتائج دراسة دقيقة ومفهومة وقياس مدى متثيلها ملوضوع الدراسة وميكن لالستبيان اجليد أن يوصل الباحث ل

حترير أسئلة االستبيان : وقبل حترير األسئلة اخلاصة باالستبيان يستوجب معرفة املفاهيم اليت يرتكز عليها -
االستبيان إذ جيب أن تكون أسئلته واضحة ومباشرة وتوجه األسئلة إىل أفراد العينة املعنيني باإلجابة عليها وجيب 

مفهومة كما تساؤل االستبيان يكون خمتصرا يراعي متغريات الدراسة وبيانات العينة كاجلنس أن تكون اللغة املوظفة 
  1والديانة والوضعية االجتماعية

       وباعتبار أن موضوع الدارسة يرتبط بشكل مباشر وأساسي مبجال دراسات العلوم االجتماعية واإلنسانية 
سة الظواهر االجتماعية املختلفة وحراك األفراد االجتماعي اليت يستهدف من خالهلا الباحثون يف جمال الدرا

     والتغيريات اليت تطرأ على املؤسسات االجتماعية واجلماعات فإننا قد سعينا إىل توظيف أداة البحث االستمارة 
             م يف قياس مدى األثر الذي ترتكه وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل بروز مفهوم جديد يف اإلعال

  أو ما يصطلح عليه اآلن يف حبوث اإلعالم بوسائط امليديا اجلديدة .

                                                            
1- M.A. DUBOIS  :METHODES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES , - 2016, 1030 Bruxelles 
page 08.09 
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واستهدفت االستمارة توجيه األسئلة على عينة من الشباب بوالية مستغامن من طلبة علوم اإلعالم واالتصال 
اسها ترتيب ووضع جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن وقد مت حتديد حماور أساسية لالستمارة مت على أس

  األسئلة اليت تطرح على املبحوثني .

وقد سبق هذا استكمالنا لبعض القراءات واألعمال البحثية اليت تناولت موضوع عالقة الشباب بوسائل اإلعالم 
التقليدية واجلديدة يف ظل التغريات اجلذرية اليت طرأت على طرائق العمل اإلعالمي وقد تناولت حبوث ودراسات 

عالقة الشباب بالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون وركز عدد من الدراسات اهلامة على مفهوم األثر عديدة 
  الذي ترتكه الوسيلة اإلعالمية على الشباب .

ا االستمارة أو االستبيان أثناء  ولكل تقنية يف البحوث العلمية مزايا وعيوب وما ميكن اعتباره ميزة هامة تنفرد 
   ة حبث هو أن هذه األخرية هي تقنية وأداة حبث قليلة التكلفة وهذا نظرا إلمكانية ملء االستمارة توظيفها كأدا

من طرف املبحوثني أنفسهم عكس ما هو عليه يف مقابلة البحث وأكثر على ما هو عليه يف املالحظة يف عني 
   قيقة إىل ساعتني وذالك متاشيا املكان ميكن ملء االستمارة يف وقت قصري نسبيا قد يستغرق من مخسة عشرة د

مع اتساع املوضوع كما تتيح االستمارة للباحث االتصال باملبحوثني يف وضعيات أحسن غري معقدة إذ ميكن مثال 
  االتصال بأربعة مئة أستاذ جامعي فيما يبدو صعبا القيام مبقابالت معمقة معهم ومع كل واحد منهم .

ا االستمارة يرى باحثون انه مثة عيوب قد حتجم من ثقل االستمارة   ولكن على الرغم من هذه املزايا اليت تنفرد 
كأداة حبث حيث ميكن للمبحوثني تزيف الوقائع وعدم إعطاء صورة اجيابية عن أنفسهم والتصريح بأقوال مزيفة 

          ومصداقية البحث العلمي املنجز بناء  غري صحيحة وهذا جيعل الباحث أمام معضلة حقيقة إلثبات صدق
 على حتليل إجابات املبحوثني حول موضوع من املواضيع العلمية اليت تطرح 
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  : مجتمع البحث و عينة الدراسة - 5

عالم التقليدي على الشباب يف ظل تكنولوجيات االتصال احلديثة فالشباب ثر اإلأموضوع الدراسة يتمحور حول 
وهو يستخدم بكثافة االنرتنت وغريها  الفئات االجتماعية تعرضا واستخداما لتكنولوجيا االتصال احلديثةكثر أهو 

عالم ىل تدارس موقع وسائل اإلإ" وهذا حييلنا   من تقنيات االتصال احلديث كشبكات التواصل االجتماعي 
ظل املعطى اجلديد " التكنولوجيات احلديثة  على الشباب يف   التقليدية كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون يف التأثري 

  لكرتوين .عالم كمواقع التواصل االجتماعي والتقيات احلديثة للتواصل اإللالتصال واإل

وقد جاءت عينة الدراسة ممثلة يف الشباب الذي يقطن بوالية مستغامن وعلى الوجه اخلصوص الطلبة اجلامعيون  
  عالم واالتصال إلجبامعة مستغامن الذين يدرسون ختصصات ا

لة حتديد جمتمع البحث يف سياق البحوث العلمية خاصة تلك املرتبطة ببحوث العلوم االجتماعية أوتشكل مس 
ا الباحث أواإلنسانية  داة البحث أن اختيار أجرائه للدراسة وحبثه العلمي كما إ أثناءحد اخلطوات اهلامة اليت مير 

ا املعرب عنها كميا وكيفيا اليت يستنطق من خالهلا الباحث الواق               ع امليداين للظاهرة االجتماعية مبؤشرا
  ىل دقة التحليل والتوصيف احملني لنتائج الدراسة .إساسية اليت توصل الدراسة من بني املراحل األ

ئة الشباب شابا وهم من ف 120طار الدراسة اليت حنن بصددها ب إوانطالقا من ذلك مت حتديد حجم العينة يف 
  عالم واتصال جبامعة مستغامن .إاجلامعي الذين يزاولون الدراسة اجلامعية يف ختصص 

           ملام باجلوانب املنهجية والتطبيقيةدوات حبثية متكنه من اإلأىل إن الباحث يف احلقل السوسيولوجي حيتاج وأل 
        حيث حددنا حماور عامة  االستمارةداة أعلى يف سياق دراستنا  اعتمدنااليت جندها يف أي دراسة علمية فقد 

        الستمارة على جمموعة  أويلوقد مت عرض منوذج  سئلة املوجهة للمبحوثني .كما متت صياغة األ  االستبيانيف 
 بغرض حتكيمها . األساتذةمن 
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  تحديد المصطلحات والمفاهيم: - 6

طار املنهجي ىل حتديد اإلإحد املراحل اهلامة اليت توصل الباحث ألة املفاهيم الرئيسية ملوضوع الدراسة أتشكل مس
ساسية ملوضوع البحث ىل املفاهيم األإفالباحث ال ميكنه ودون الرجوع ,والنظري مث التطبيقي ملوضوع الدراسة 

                 ساسا على تراتبية املفاهيم وتوافر عنصر الرتابط أشكالية وال بناء فرضيات الدراسة القائمة صياغة اإل
  بني كل مفهوم .

 درجنا يف هذا العنصر تعريفات لغوية وإجرائية للمفاهيم الرئيسية يف موضوع حبثنا وهي :أ

  اإلعالم مفهوم

حقيقة العلم أي عرفه : مادة " ع ل م " اعلم فالنا أي اخربه به وعلم الرجل علما : حصلت هلى  لغةاإلعالم 
                وتيقنه والشيء شعر به وأدركه اعلم باآلمر آو اعلم باآلمر : اطلع عليه واعتلم الشيء أي علمه استعلمه اخلرب 

  أي استخربه إياه والعلم هو مجع علوم وهو إدراك الشيء حبقيقته .

هو تلك العملية اليت يرتبت عنها نشر األخبار واملعلومات الدقيقة اليت ترتكز على الصدق  اإلعالم اصطالحا :
والصراحة وخماطبة عقول اجلماهري وعواطفهم السامية واالرتقاء مبستوى الرأي ويقوم اإلعالم على التنوير والتثقيف 

  مستخدما أسلوب الشرح والتفسري واجلدل املنطقي .

يع أوجه النشاط االتصالية اليت تسهدف تزويد اجلمهور جبميع احلقائق واألخبار الصحيحة واإلعالم يشري إىل مج
واملعلومات السليمة واملعلومات عن القضايا واملشكالت وجمريات األمور بطريقة موضوعية وبدون حتديد مما يؤدي 

لقني للمادة اإلعالمية جلميع إىل خلق اكرب درجة من الوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة لدى فئة اجلمهور املت
احلقائق واملعلومات الصحيحة عن هذه القضايا واملوضوعات منهم يسهم يف تأطري الري العام وتكوين الرأي 

       1الصائب لدى اجلمهور يف الوقائع  واملوضوعات واملشكالت  املطروحة 

  

                                                            
 2017.2016، دكتوراه  شهادة لنيل مقدمة أطروحة،  على قيم المجتمع الجزائري تأثيرهاواالتصال و  اإلعالمتكنولوجيا  :كمال عايد - 1

  27ص

  



للدراسةالفصل األول                                                             اإلطار المنهجي 
 

13 
 

 مستهدفاً  اإلعالم وسائل بإحدى والوقائع واملعلومات، لألخبار، واملوضوعي احلر النقل " :بأنه اإلعالم يعرفو 
 :هو اإلعالم  أن يري من الدعاية وهناك وبني بينه التميز لغرض ذاته اإلعالم ىسو  غرض ألي يهدف وال العقل،

 عقول وخماطبة والصراحة، الصدق علي تركز اليت الدقيقة واملعلومات األخبار، نشر عليها يرتتب اليت العملية "
  وخداعهم  ختديرهم ال وتثقيفهم تنويرهم، خالل من م واالرتقاء السامية  وعواطفهم اجلماهري،

  1واجتاهاته  وميوهلا وروحها عقلية اجلماهري عن املوضوعي التعبري بأنه  "اإلعالم جرت أوتوف ويعر 
مشاعر اجلماهري عن طريق وهناك من يعرف "اإلعالم " بأنه " عملية اتصال جمردة وحيادية بشكل عام هدفها 

                إعالمها باحلقائق كما هي " وهو أيضا كما يرى بعض منظريه "نشر األفكار أو املواقف اليت تؤثر على اآلراء
أو السلوك أو كليهما " ويرى نبيل على أن اإلعالم يرتكز على مهمة توجيه الرسائل من املرسل إىل املستقبل وقد 

يف ظل التكنولوجيات احلديثة لالتصال واملعلومات بل جتاوز البعد املشار إليه إىل التواصل مبعناه تغري هذا التوجه 
     2الواسع الذي ال يقتصر على إبالغ الرسائل بل يتجاوز ذلك إىل مهام التعليم والتعلم والرتفيه واسرتجاع املعلومات

ته وكيفية معاجلة هذه القضايا يف ضوء النظريات ويعرف اإلعالم على انه أيضا التعريف بقضايا العصر ومشكال
واملبادئ اليت اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خالل وسائل اإلعالم املتاحة داخليا وخارجيا وباألساليب 
املشروعة أيضا لدى كل نظام وكل دولة ويعرف "اوتوجروت " األملاين اإلعالم بأنه التعبري املوضوعي لعقلية 

ا يف الوقت نفسه .اجلماهري ولروح   3ها واجتاها

فيعرف على انه شكل من أشكال االتصال املمكنة بني خمتلف املستويات إطار املؤسسة سواءا   االتصالأما 
كانت قيادات آو وسطى أو موظفني عاديني ويعين أيضا انتقال املعلومات واألفكار والعواطف واملهارات 

                                                                         4باستخدام الرموز مثل الكلمات والصور واألشكال والرسوم

                                                            
 على ميدانية دراسة ،الفلسطيني الشباب لدى االجتماعي الوعي تشكيل فى اإلعالم وسائل دور:مهدي  علي ناصر حلس ،الرحيم  عبد موسى - 1

  141ص، 2  العدد ، 12 اجمللد ، 2010 اإلنسانية العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة جملة ،األزهر جامعة اآلداب كلية طالب من عينه
  21.22ص ، دار املعرفة اجلامعية ،  2012الطبعة األوىل ،  الثقافيةاإلعالم الفضائي والهوية : حممد ناصر عبد الباسط  -2 
  10، ص  2011 عمان، للنشر والتوزيع ، دار أسامة،  الطبعة األوىل ، اتجاهات اإلعالم الحديث والمعاصر: حسني عبد اجلبار -3 
  13ص، 2014 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعىة األوىل ،عمان ، إدارة المؤسسات اإلعالمية :علي عبد الفتاح كعنان  - 4
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امني االتصال واإلعالم فاملدرسة الفرنسية ترى أن كلمة إعالم  تتضمن عناصر متعلقة وخيتلف العلماء حول مض
باملعرفة والتقومي وأخرى مرتبطة باألجهزة واملعدات والتقنيات وثالثة متعلقة بطريقة النشر واملعاجلة أي مبؤسسات 

  1ولية من اإلعالمالبث كالصحف واإلذاعة والتلفزة .فيما يبقى مثال االتصال اجلماهريي أكثر مش

  م : اإلعال وسائل مفهوم 2
 والكتب، واجملالت، والتلفزيون،والصحف الراديو، يف تتجسد اليت " هي اإلعالم وسائل أن يري منهناك 

 الشباب وممارسات وأفكار، وقيم، شخصية، يف تؤثر اليت املرجعية املؤسسات أهم من وهي .واإلعالن والسينما،
وعلى صعيد الوسائل اإلعالمية فإن الثالوث اإلعالمي اهلام الذي تتجلى متظهراته              البعيد األمد مستوى على

  يف لإلذاعة و التلفزيون و الصحيفة الورقية يشكل إطارا مفاهيميا لإلعالم التقليدي فلكل وسيلة  خصائص
قبل ظهور التلفاز تستقطب بشكل  يف االنتشار جاإلذاعة تعد من أهم وسائل اإلعالم املسموعة كان هلا األولويةف

أساسي حاسة السمع ويقوم املتلقي ملضامينها برسم صورة ذهنية عن املادة اإلعالمية وتصل الرسالة اإلذاعية 
مباشر من املذيع إىل املستمع أما التلفاز يعد املصدر الرئيسي لألحداث اإلخبارية ويعتمد على نشر مضامينه 

الم واملواد اإلعالمية املسجلة والنقل املباشر وقد دخلت الصحافة العامل العريب أيام بالصوت الصورة على غرار األف
إذ احضر نابليون أجهزة الطباعة حبروف عربية وفرنسية ويونانية ومت إصدار  1798احلملة الفرنسية على مصر 

أول جريدة عربية هي صحيفة الديكا اجيبسان وان " لوكرييه دجيييبت و جريدتني باللغة العربية والفرنسية مها "
إبان احلملة ومبوافقة نابليون بونابرت أما بالنسبة للصحافة العاملية  1799صدروها  أاحلوادث اليومية اليت بد

  2 1788وصحيفة "التاميز  اليت تأسست عام  1702فنسجل أوىل الصحف " الديلي كوارنت " يف لندن عام 

إن من بني املفاهيم األساسية ملوضوع الدراسة هو " اإلعالم  : لإلعالم التقليدياالصطالحي التعريف  -3
العديد من الدراسات األكادميية يف اإلعالم وحبوث االتصال اجلديدة  ليهر وفق ما تشري اهالتقليدي " الذي يتمظ

وعة والتلفزيون يف الصحافة الكالسيكية املكتوبة واملسموعة واملرئية ويتعلق األمر بالصحافة الورقية واإلذاعة املسم
           وهي وسائل إعالم تقليدية وفق التنصيف احلديث الذي ظهر على خلفية االنتشار السريع للوسائط املتعددة 

كل مصطلح اإلعالم اجلديد ويش إذ أضحت هذه الوسائط اليت تنشط عرب الفضاء االلكرتوين وسائل اإلعالم
  السريع الذي كان تقنيا وتكنولوجيا  التقليدي تبعا هلذا املعطى والتحول اإلعالمي

                                                            

  45ص ،2001 ،بريوت ر النهضة العربية للطباعة والنشر،دا، 1ط ،االتصال في عصر العولمة  الدور والتحديات الجديدة مي العبد اهللا سنو:-1 
  42ص ،  2013 ، األردن ،دار املعتز للنشر والتوزيع  ىل،طبعة أو  ،سما اإلعالم بين المرئي والمسموع والمقروء : علي كعنان  -2
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        وما تفرضه معطيات الدراسة اإلجرائي: املقصود باإلعالم التقليدي يف السياق  اإلعالم التقليدي إجرائيا
الصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة والتلفزيون وهي ثالث وسائل إعالمية تقليدية يف  هو اإلعالم الذي يرتكز 

         ا يف سياق الدراسة وقد قمنا بدراسة تطورها وأثرها على اجلمهور يف ضوء الدراسات البحثية تشكل جماال هام
  وما أبانت عن نتائج الدراسة امليدانية 

هو اإلعالم الذي تتمظهر صوره  :أو اإلعالم الرقمي  MEDIA NEWتعريف اإلعالم الجديد  - 4
ووسائله يف الصحافة االلكرتونية ومنصات التواصل االجتماعي والوسائط املتعددة اليت مهد لظهورها االنرتنت     
وهو إعالم تفاعلي ينشط عرب الفضاء االلكرتوين ويرى العديد من الباحثني املشتغلني على املفهوم منهم الباحث 

الم اجلديد مناذج واضحة وجلية تتمثل يف الوسائط املتعدد وشبكة اإلعالم االجتماعي " "نصري بوعلي " أن لإلع
وميتاز هذا النوع  من اإلعالم اجلديد خبصائص إعالمية هامة منها : التفاعلية وسرعة االنتشار واعتماده         

ة للجمهور مع اعتماده            على منصات التواصل االجتماعي وإنتاج أشكال جديدة يف إخراج املادة اإلعالمي
على حامل الكرتوين إذ أصبح هناك يف ساحة اإلعالم ظاهرة إعالمية جديدة حركتها الوسائط املتعددة أطلق 

                            عليها "نيو ميديا " وهو شكل إعالمي جديد ميتهنه حىت املمارسون لإلعالم والصحافة يف الوقت الراهن 
يف الصحافة االلكرتونية واإلذاعة والتلفزيون اللذان ينشطان عرب شبكة  فهو يتجلى كمفهوم إجرائي أما إجرائيا :

النت مبعىن اإلذاعة االلكرتونية والقنوات التلفزيونية االلكرتونية كما أن املفهوم يتصل بالوسائط املتعددة كمنصات 
                                               جرام "تنساللتواصل واإلعالم االجتماعي " الفايسبوك , التويرت " واا

 :                                                                                          المتعددة الوسائط- 5
ا فهي نتاج طبيعي ملا أسفرته تكنولوجيا ومن املفاهيم األساسية يف موضوع الدر  اسة وسائط امليديا اجلديدة ومتظهرا

االتصال واإلعالم اليت غزت دول العامل ويرى العديد من الباحثني يف علوم االتصال واإلعالم أن مناذج اإلعالم 
ريفات اخلاصة بوسائط اجلديد ووسائله يف انتشار واسع وقد مهد االنرتنت لظهورها وفيما يلي نستعرض أهم التع

 امليديا اجلديدة اليت تعترب من أهم املصطلحات واملفاهيم األساسية يف موضوع الدراسة .                                         
                                          وعليه فان أدوات الوسائط املتعددة ميكن حصرها يف ثالث أنواع وهي :  

                                             األدوات السمعية مثل كرت الصوت .السماعات .امليكرفون .  
        1األدوات املرئية مثل : الفديو , الشاشات .بطاقات الشاشات .األفالم الضوئية .املساحات الضوئية .

                                                            

  159ص، 2013 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ،عمان ، الصحفي االلكتروني: عباس ناجي حسن -1 
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ا تعريف الباحث "الفتاح مراد " الذي يرى           هناك العديد من التعريفات اخلاصة باالنرتنت  منه: االنترنت 
أن االنرتنت عبارة عن شبكة عمالقة من احلواسب وبعض احلواسب يف االنرتنت تقدم تشكيلة متنوعة           

   من اخلدمات اليت ستخدمها األشخاص يف حواسبهم وهذه احلواسب تنشر الوثائق مثر او توفر منتديات لالتصال             
ويضيف Edwards et.alإن االنرتنت هو أكثر من وسيلة لتبادل املعلومات حبرية فهو شبكة عاملية لالتصال 

تتألف من املاليني من احلواسب املتصلة ببعضها البعض واليت تتيح إمكانية اتصال البشر بعضهم ببعض وتبادل 
كافة اجملاالت وختزين املعلومات أيضا ويعرف املعلومات على نطاق واسع وكذالك االنرتنت توفر ميزة البحث يف  

الباحث " حممد احليلة " االنرتنت" بأنه عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات احلاسوب املمتدة عرب الكرة األرضية 
ا التكنولوجيا الواقع اخليايل الذي أمكن من خالهلا  بكافة دوهلا ويعرف الباحث "نبيل علي " االنرتنت على أ

ية يقيمها "الكمبيوتر " وباستخدام أساليب احملاكاة الرقمية ويضيف الباحث " مشعل القدهي   " صنع عوامل ومه
أن االنرتنت وشبكتها عبارة عن املئات من احلواسب اآللية حول العامل املرتبطة ببعضها البعض اليت متكن             

دل امللفات والصور الثابتة او املتحركة واألصوات من إرسال الرسائل االلكرتونية يف ملح البصر باإلضافة إىل تبا
ويرى الباحث " ارنود دوفو " أن هناك العديد من التسميات اليت ميكن اإلشارة إليها خبصوص االنرتنت 

"         ك"الفضاء العاملي , الشبكة العنكبوتية االلكرتونية , الفضاء االلكرتوين " ويشري الباحث ' "حممد منشاوي 
االنرتنت هي جزء من من ثورة االتصاالت ويعرف البعض االنرتنت بشبكة الشبكات يف حني يعرفها البعض أن 

ا شبكة طرق االتصاالت السريعة                                                                                                                        1اآلخر بأ

ذكية تشكل بيئة الويب خاصة يف دول وبشكل عام أصبحت االنرتنت وتكنولوجيات االتصال احلديثة كاهلواتف ال
ربا إىل هذا النوع من وسائل و أأوربا ويف دول العامل وتشري الدراسات إىل كثافة استخدام الشباب خاصة يف 

االتصال واإلعالم خاصة يف احلياة اليومية وقد هذه الوسائط اجلديدة االتصالية واإلعالمية يف احلياة االجتماعية 
  2اطب اخلصوصيات االجتماعية واجلوانب الثقافية وتنتج نظام اجلماعات االفرتاضية لدى األفراد وصارت خت

  

                                                            
دار املعرفة اجلامعية  ، 1ط ، العالقات االجتماعية للشباب بين دردشة االنترنت والفايس بوكحممد السيد حالوة ، رجاء علي عبد العاطي :  -1 

  23.22،ص  2011مصر  

, le Centre d’études sur les jeunes et les médias , Jeunes et Médias , Les cahiers  Revue dirigée par - 2

francophones , de l’éducation aux médias , Médias, jeunes et politique, N° 3 mars 2012 page 17  
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أهم وسائط االتصال احلديثة مواقع التواصل االجتماعي اليت حيتل فيها الفيس بوك املوقع  ومن: الفيس بوك   
  األهم من حيث كثافة االستخدام خاصة من قبل فئة الشباب وهناك تعريفات عديدة هلذا املوقع .

ع بني املاليني يعترب الفايس بوك احد أهم اجملتمعات االفرتاضية اليت نشأت على خلفية ظهور االنرتنت وهو جيم
بني املشرتكني من خمتلف بلدان العامل والفيس بوك عامل ختيلي حبق فهو حيتوي على الدردشة إضافة إىل العديد            

من التطبيقات اليت تتيح للفرد أن يعرب عن نفسه بشىت الطرق وان يتعرف على حياة اآلخرين والبيانات الشخصية 
م وكذالك ميكنه أن يضع صوره وصور أفراد عائلته كما يتيح الفايس بوك الفرصة لالشرتاك يف العديد        املتعلقة 

من اجملموعات وقد ظهر "الفايس بوك " يف الواليات املتحدة األمريكية وكان هدفه إقامة شبكات تضم طلبة 
بسرعة الفكرة  Mark Zuckerbergإذ نشر الشاب 2003اجلامعة  ظهور الفايس بوك كان  يف فرباير 

ا أثناء  ويعود األمر للطالب و أصدقائه باجلامعة إنشائهم هلذا املوقع  الذي يعترب من احد املشاريع اليت قاموا 
الدراسة وقد قام طالبان من احد أصدقاءه باجلامعة مبساعدته يف بعض النواحي احلسابية أثناء إنشاءه هلذا املوقع 

الفايس بوك يقتصر على طالب جامعة " هارفرد " فقط وبعد حوايل شهر ومها "اندرو وادوارد " ويف البداية كان 
أتيح  2006واحد من إنشائه كان أكثر من نصف طلبة اجلامعة لديهم عضوية عرب "الفايس بوك " ومع عام 

عليه ألي فرد يف العامل لديه بريد الكرتوين أن يقوم بعمل عضوية به وبالرغم من أن إنشاء موقع الفايس بوك مل مير 
سوى سنوات قليلة إال انه يف غضون هذه السنوات أصبح لديه املاليني من املشرتكني من خمتلف اجلنسيات          

فهو موقع اجتماعي يتم التسجيل فيه والولوج إليه بسهولة إال انه خالل خطوات التسجيل يفرض املوقع              
افقة عليها بإمتام عملية التسجيل وبعدها خيربه املوقع             وعلى املشرتك املو  على من يشرتك فيه عدة شروط

  1انه قد أصبح موافقا على شروط املوقع رغما عنه بناءا على تسجيله .

ويعترب الفايس بوك من أهم املواقع اخلاصة بالتواصل االجتماعي اليت يقبل عليها خاصة الشباب وذالك ملا حيققه  
احل الشباب خاصة وان العديد من الباحثني يف االتصال يعتربون الفايس بوك وسيلة الفايس بوك من اشباعات لص

اتصال ترفيهية يف أوساط الشباب أكثر منه وسيلة إعالمية وقد أشارت العديد من الدراسات األكادميية            
         اسع من الشباباإلعالم إىل أمهية استقطاب الفايس بوك للجمهور واستخدام بكثافة من قبل قطاع و  يف

                                                                                             يف خمتلف بلدان العامل 
                                                            

ص نفس املرجع السابق،  العالقات االجتماعية للشباب بين دردشة االنترنت والفايس بوكحممد السيد حالوة ، رجاء علي عبد العاطي :  -1 
113.114  
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ومنذ استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف احلياة اليومية ارتفع عدد املستخدمني هلذه املواقع إذ وصل يف شهر 
مستخدمي الفايس بوك إىل أزيد من مليار مستخدم كما ارتفع عدد مستخدمي كل املواقع عدد  2015ديسمرب 

جرام , الينكد .."وأصبح عدد كبري من املستخدمني يتقامسون تاخلاصة بالتواصل االجتماعي " التويرت , انس
وينشرون بسرعة الصور والفيديوهات عرب تقنيات التواصل االجتماعي ومواقعه ومن أهم خصائص مواقع التواصل 
ا على استقطاب اجلمهور واملستخدمني هلا على وجه اخلصوص  ا مواقع سريعة يف االنتشار وقدر   1االجتماعي أ

:                  ثر  األ- 6
يف سياق الدراسة إجرائيا يتجلى "األثر " يف قياس تبعات تعرض اجلمهور خاصة الشباب الذي يشكل  :إجرائيا

وهي الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون أو الوسائل  عينة الدراسة ملضامني وسائل اإلعالم سواءا كانت التقليدية
اإلعالمية احلديثة وهي الصحافة االلكرتونية وشبكات اإلعالم االجتماعي ويرتكز مفهوم "األثر " يف سياق 
                الدراسة على التبعات السلوكية االتصالية للجمهور اجتاه الوسيلة اإلعالمية من حيث اإلقبال أو العزوف 
      عن املشاهدة واالستماع أو التفاعل عرب االستخدام املكثف للوسيلة اإلعالمية أو تراجعه وغيابه وميكن قياس 

   هذا "األثر " من خالل مجلة من املتغريات اليت مت إدراجها يف دليل االستبيان الذي اعتمدنا عليه يف الدراسة

                                                                                                    الشباب:- 7
ومن املفاهيم اليت حتضى باالشتغال البحثي واألكادميي مفهوم "الشباب" الذي ال يوجد حوله إمجاع واضح وجلي 

ذه الفئة وفق منظور سوسيولوجي حمظ إذ توظف التعريفات حسب السياق مفهوما ل"الشباب" خاصة وان ه
العربية تعترب الفئة االجتماعية  تشكل "فئة اجتماعية مؤثرة" إذ ال ميكن إغفال أن شرحية "الشباب " يف البلدان

 األكثر تواجدا كما يف اجملتمعات وهي يف تزايد مستمر األمر الذي يفرض على احلكومات يف هذه البلدان تبين
ترتكز على مفهوم " اخلدمة االجتماعية " هلذه الفئة االجتماعية املؤثرة يف اجملتمع والقادرة  سياسات تنموية شبانية

  على فرض تواجدها خارج األطر والقنوات واملؤسسات الرمسية

  

                                                            
1 - Revue dirigée par , le Centre d’études sur les jeunes et les médias , Jeunes et Médias , Les cahiers 
francophones , de l’éducation aux médias , Médias, jeunes et politique, N° 3 mars 2012 page 06  
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اب هو احلداثة "الوسيط" هو من إدراك سن البلوغ إىل سن الكهولة والشبالشباب يف املعجم  الشباب :مفهوم 
يشري قاموس "وبسرت"     ين أوله أما يف "املصباح املنري " فالشباب يعين النشاط والقوة والسرعة و وشباب الشيء يع

 إىل مصطلح الشباب على انه :
فرتة من مراحل العمل املبكرة -  
فرتة العمر اليت تكون بني مرحليت الطفولة واحلداثة واملراهقة -  
فرتة النمو املبكرة -  

ريفات التالية :نتيجة ملا تبناه من اجتاهات نظرية خمتلفة ومن ذلك التع وقد اختلفت تعريفات الشباب  
 يركزون وهم يف ذالك حياول علماء السكن حتديد مفهوم الشباب وفقا ملعيار السن إذالتعريفات الديمغرافية : -

فيمال بينهم          تلفون خيعلى فكرة التوزيع السكاين لفئات العمر املختلفة اليت يتكون منها جمتمع ما ولكنهم 
اية السن فهناك من يرى أن الشباب هم الشرحية العمرية حتت سن العش رين ويرى آخرون     يف حتديد بداية و

ا متتد إىل سن  25و 15أن الشرحية اليت ما بني  سنة وقد اعتمدت هيئة األمم املتحدة  30سنة ويرى آخرون أ
ا الشرحية اليت متتمعيار العمر كمحدد لفرتة الشب 1985عام  إىل  15د ما بني اب وحددت شرحية الشباب بأ
إىل أن تضم مرحلة  1984سنة يف حني ذهب املؤمتر اإلقليمي لدول غرب أسيا الذي نظم بالعراق عام  24

ا األمم املتحدة مرحلة سابقة تبدأ من العاشرة ومرحلة الحقة متتد إىل فرتة لك الثالثني وعللوا ذ الشباب كما حدد
ذه السن املبكرة أو املتأخرة يدخلون سوق العمل حبكم الظروف ا القتصادية لبالد بان نسبا كبرية مما ميرون 

 30إىل  15ما بني  املنطقة هذا يف حني تشري منشورات اجمللس األعلى للشباب مبصر إىل أن مرحلة الشباب هي
اية مرحلسنة على أساس أن عمر خلامس عشر هو بداية اإلدراك العقلي  ة الشباب جملريات األمور وان إطالق 

م وإثراء الدراسات املتعلقة بالشباب  حىت الثالثني يتيح فرصة إلعداد كبرية من الشباب للمسامهة يف حل مشكال
   1 

 

 

 

                                                            
  86.85ص ،  2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  اإلسكندرية،   1ط  ،العولمة والشباب من منظور اجتماعي  :حممد سيد فهمي - 1 
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التعريفات البيولوجية والفسيولوجية : -  

اية مرحلة الشباب باكتمال البناء العضوي وهي  للفرد من حيث الطول والوزن واكتمال منو  تؤكد على ارتباط 
كافة األعضاء واألجهزة الوظيفية الداخلية واخلارجية يف جسم اإلنسان ويعللون ذلك بان منو اجلسم اإلنساين       

ال يكتمل مبعدل سرعة ثابتة بعد امليالد حيث ينمو سريعا يف السنوات األوىل من العمر وبعدها يبدأ املعدل النمو 
ء التدرجيي حىت يتوقف تقريبا يف سن الواحدة والعشرين إال بالنسبة للمخ فانه يستمر يف النمو حىت يصل يف البط

        16إىل أقصى درجة من سن الثالثني وعلى هذا حيدد علماء البيولوجيا سن الشباب بأنه السن الذي ما بني 
  للجسم والعقل معا . سنة باعتبارها الفرتة اليت حتتوي على أقصى أداء وظيفي 30إىل 

التعريفات االجتماعية والنفسية : -  

يعتمد حتديد  علماء االجتماع للشباب كفئة طبيعية ومدى اكتمال األدوار اليت يؤديها الشاب فهم يرون أن فرتة 
 الشباب تبدأ عندما حياول اجملتمع تأهيل الفرد لكي حيتل مكانة اجتماعية ولكي يؤدي دورا أو أدوارا يف بناء

اجملتمع وتنتهي هذه الفرتة عندما يتمكن الفرد من احتالل مكانته االجتماعية ويبدأ يف أداء أدواره يف اجملتمع 
  1بشكل ثابت ومستقر 

 الدراسات السابقة :-7
يف ضوء الدراسات األكادميية عالقة وسائل اإلعالم بشرائح اجتماعية من  العديد تناولت الدراسات األجنبية :

أو التأثري الذي متارسه وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة على اجملتمع عرب خمتلف فئاته االجتماعية              دراسة األثر
مبا فيها شرحية الشباب إذ جند يف هذا السياق عدد من الدراسات البحثية اهلامة اليت تتناول عالقة الشباب بوسائل 

ية األجنبية خاصة دراسة التغيريات اليت تطرأ على الشباب          اإلعالم املختلفة واستهدفت الدراسات األكادمي
من حيث السلوك واملواقف واالجتاهات بعد التعرض املكثف أو احملدود لوسائل اإلعالم ونستعرض فيما يلي عدد 

التقليدية من الدراسات العاملية اليت سلطت الضوء على عالقة الشباب بوسائل اإلعالم واألثر الذي ترتك منابره 
 واحلديثة على اجتاهات الشباب .

  

                                                            
   87ص ،نفس املرجع السابق ، العولمة والشباب من منظور اجتماعي  :حممد سيد فهمي - 1 
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" واستهدفت الدراسة البحثية الكشف وبشكل واضح                   Calett  Janna  "2008 دراسة: الدراسة األولى
اجلامعي عن هويتهم الدينية وهذا من خالل ما يسمى بامللف الشخصي على موقع  عن تعبريات الشباب

لدراسة البحثية على املنهج الكيفي وأداة املقابلة كأداة جلمع البيانات من الطالب الفايسبوك واعتمدت ا
سنة " من مستخدمي موقع التواصل االجتماعي  32, 21والطالبات " القوقازيني " الذين تقع أعمارهم ما بني "

م الشخصية الد   يانة اليت ينتمون إليها       وقد خلصت الدراسة إىل أن الشباب اجلامعي القوقازي ال يذكرون يف ملفا

م  م يقدمون أنفسهم على أ ا مع اآلخرين بالرغم من أ ولكنها تتضح من خالل احملادثات والعالقات اليت يقيمو
القراءة ’ مستخدمني عاديون من خالل االهتمامات الشاملة مثل " حب املوسيقى , السفر والرحالت 

  فية " واالهتمامات بالشؤون السياسية والثقا

" واستهدفت هذه الدراسة قياس دوافع استخدام املراهقني لوسائل  Barker 2008" دراسة  : الدراسة الثانية 
التواصل االجتماعي على شبكة االنرتنت وعالقتها باهلوية اجلماعية وتقدير الذات لديهم وطبقت الدراسة 

باملائة " بينما بلغت  78" من اإلناث حيث بلغت نسبتهن " 735األكادميية   على عينة من املبحوثني قوامها "
باملائة " وخلصت الدراسة إىل أن موقع"ماي سبني " جاء يف مقدمة املواقع اليت يقبل عليها  22بة الذكور "نس

املراهقون مث موقع الفايسبوك مث موقع "لفيز بيس" أما أهم الدوافع اخلاصة باستخدامهم لوسائل التواصل 
  والرفقة  االجتماعي فتمثلت يف إشباع اهلوية اجلماعية وملء الفراغ والتسلية

" استهدفت الدراسة التعرف على استخدام الشباب  OtersUrista 2009دراسة  "  الدراسة الثالثة:
االجتماعي بالتطبيق على موقعي "ماي سبيس" و"الفيسبوك" واعتمدت الدراسة     اجلامعي لوسائل التواصل 

مفردة من طالب جامعة "كانتال كالفونيا" " 50على املنهج املسحي وجمموعات املناقشة املركزية لعينة قوامها " 
بالواليات املتحدة األمريكية وقد خلصت الدراسة إىل نتائج هامة منها أن أهم الدوافع اخلاصة باستخدام الشباب 
ما وسيلتان لالتصال باألهل واألصدقاء وان دوافع استخدام الشباب هلما متثلت يف :  اجلامعي للموقعني تربز يف أ

م وجعلهم أكثر شعبية وجاذبية يف عيون اآلخرين باإلضافة إىل سهولة تشكيل وتعزيز اكتشاف الع امل احمليط  
م حصلوا على معلومات عن املشاركني يف وسائل   العالقات مع اآلخرين عن طريق إقامة اتصال فعال معهم وأ

   1الشفافية جعل املوقعني أكثر شعبية التواصل االجتماعي بدون معرفتهم كما اعتقدوا أن وجود االنفتاح والتحرر و 

                                                            
   12ص ،2015 ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ئل االجتماعي على الشباب الجامعيتأثيرات وسا: عبد الرمحن بن نامي املطريي  - 1 
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" وختص هذه الدراسة استخدام الشباب اجلامعي ملواقع التواصل  Hall "2009دراسة الدراسة الرابعة : 
م الشخصية مستهدفة الكشف عن طبيعة تلك االستخدامات وقد أجريت الدراسة  االجتماعي وعالقتها بسما

" مفردة ممن لديهم ملف شخصي " بروفيل " واحد على األقل يف احد مواقع التواصل  101على عينة قوامها " 
  باملائة " من الشباب اجلامعي لديهم حساب يف موقعني                       73تماعي وتوصلت الدراسة إىل أن نسبة "االج

باملائة " منهم لديهم حساب يف أكثر من ثالث مواقع وان موقع الفايسوك جاء يف مقدمة املواقع اليت  13و" 
رتبة الثانية أما فيما خص دوافع الشباب اجلامعي يستخدمها  الشباب اجلامعي مث موقع " ماي سبني" يف امل

الستخدام مواقع التواصل االجتماعي فهي تتمثل يف احلفاظ على العالقات القائمة مث قضاء الوقت مث احلصول 
 على املعلومات مث تعزيز العالقة مع اآلخرين يف املرتبة األخرية 

سة دوافع استخدام الطالب اجلامعيني يف رومانيا " وختص هذه الدراBalteretu "2009:  الدراسة الخامسة
ملواقع التواصل االجتماعي واستهدفت الدراسة بشكل أساسي التعرف على هذه االستخدامات ودوافع الطالب 
من ورائها واعتمدت الدراسة على أداة اجملموعات املركزة بواقع ثالث جمموعات حتتوي كل جمموعة على سبعة 

 2009مواقع التواصل االجتماعي مرتني على األقل وذالك يف شهري ابريل ومايو عام  مشاركني ممن يستخدمون
وأشارت الدراسة إىل أن أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما من قبل الطالب هو موقع "ما يسبيس" 

دامهم    و"الفيسبوك" و"نت لوج " و"الفيسبوك" و" نت لوج" و"تاجيد" وهي" ومتثلت دوافع الطالب يف استخ
يف سهولة االتصال باألصدقاء والبقاء على اتصال دائم معهم واكتشاف الكثري من املعلومات عن اآلخرين 

  1والتحدث معهم وتبادل الصور ومقاطع الفيديو .

 :العربية الدراسات .ب
 اجلديد ظاهرة اإلعالم وتنامي اإلنرتنت لشبكة السريع االنتشار من الرغم وعلى العربية، املنطقة إىل بالنسبة أما

ما وأمهية  وأمناطه االستخدام حول عادات البحثية املقاربات فإن اجلامعي، الشباب شرحية على والسيما انعكاسا
 الوسائل مع تكرَّست عادات املفاجئ من االنتقال مستوى على وخاصة األحيان بعض يف ونادرة قليلة تزال ال

  اجلديد ومنها : االتصايل املتغري مع جديدة وأمناط عادات إىل التقليدية
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  : األولىدراسة ال
 دراسة ميدانية دراسة دكتور عباس مصطفى صادق " اإلعالم الجديد في مداخله النظرية وخصائصه العامة "

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على مفهوم وجوانب تطبيقات اإلعالم اجلديد ليس يف إطار دراسات علوم 
من خالل دراسة النوع املستحدث من اإلعالم ويشري الباحث أن املداخل النظرية يف مفهوم االتصال فقط ولكن 

اإلعالم اجلديد تتعدد وتتطور يف سياقات تارخيية وتكنولوجية خمتلفة فبعض من تصدوا لفكرة اإلعالم اجلديد من 
ا أمثال " جون بافليك " يرون أن فكرة اإلعالم اجلديد ما هي إال احد إفرازات ال ثورة التكنولوجية اليت شهد

  وسائل االتصال مبا فيها االنرتنت وذالك على مدار اخلمسني سنة املاضية .

فيما يعتقد باحثون آخرون من أمثال "غيلتمان وبنغري " إن فكرة اإلعالم اجلديد متتد إىل ظهور التلغراف عام 
ما على املرحلة االنتقالية لإلع 1740   الم اليت ناقشها مؤمتر أطلق عليه ويبنيان الباحثان فكر

   Media in transition conferenceعقد مبعهد ماسوشيسش األمريكي للتكنولوجيا  

وأشارت دراسة الباحث أن اإلعالم اجلديد منى وتطور يف ظل ما مساه تزواج بني التكنولوجيات احلديثة لالتصال 
ى الباحث أن التسميات العديدة لإلعالم اجلديدة هي ووسائل البث اجلديدة ووسائل اإلعالم التقليدية وير 

الظاهرة يف توظيفات الباحثني إذ تدل األمساء املتعددة للتطبيقات اإلعالمية املستحدثة كل واحدة على حدى  
الذي يعتمد على تطبيقات شبكة الحي اإلعالم الشبكي وهو أيضا  التفاعلي اإلعالموهو  الرقمي اإلعالمفهو 

كما عليه بالوسائط السيربونية وهو إعالم املعلومات يف الداللة اليت توحي بالتزاوج بني الكمبيوتر االنرتنت  
 واالتصال يف إشارة إىل إعالم جديد يقوم على املعلوماتية وهي تندمج مع التكنولوجيا .

بإعالم الوسائط   وضمن التسميات املوظفة يف أدبيات وحبوث اإلعالم يطلق على هذا الشكل اجلديد من اإلعالم
املتعددة وذالك لالندماج املوجود بني النص والصوت والفيديو  ويشري الباحث يف دراسته أن التسميات اليت تطلق 
على اإلعالم اجلديد تلتقي يف ارتباطها بالكمبيوتر فبعضها خرج من طبيعة الوسيط االتصايل وثالث من حيث 

كما أن بعض التسميات تشري إىل تطبيق جزئي من تطبيقات اإلعالم   خربات ثقافية يصعب إجياد تعبري مقابل هلا
  1اجلديد أو احد ميزاته األساسية 
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وأشارت الدراسة اليت أجراها الباحث إىل عدد من التعريفات اخلاصة باإلعالم إذ عرج الباحث إىل تعريف يعتمده 
تر بالوسائط املتعددة " فيما يشري " ليسرت " إىل قاموس التكنولوجيا الرفيعة الذي يرى أن اإلعالم " اندماج الكمبيو 

أن اإلعالم باختصار هو جمموعة التكنولوجيات احلديثة لالتصال اليت تولدت من التزاوج بني الكمبيوتر والوسائل 
  التقليدية كالطباعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت والفيديو "

جلديد و مفاهيم تشري إىل البيئة الرقمية لالتصال وتطبيقات كما تناول الباحث يف دراسته تعريفات ختص اإلعالم ا
النشر االلكرتوين إذ يعرف قاموس االنرتنت املوجز اإلعالم اجلديد بأجهزة اإلعالم الرقمية وصناعة الصحافة على 

م إىل مجيع أحناء العامل    1االنرتنت وهي بيئة متسح للناس بنقل وإمساع صوت جمتمعا

تعريفات املدرجة يف دراسة الباحث حاول هذا األخري اإلشارة إىل املداخل النظرية واألطر انطالقا من هذا ال
ا احملددة ملاهية اإلعالم اجلديد مشريا الدراسة إىل أمهية املتغريات واملستجدات التقنية يف حتدد  املفاهيمية وسياقا

  أو جديدا .أشكال اإلعالم املعتمد والنشط اجتاه اجلمهور سواءا كان تقليديا 

  الدراسة الثانية :

دراسة الدكتور عبد الرحمان بن نامي المطيري تحت عنوان " تاثيرات وسائل التواصل االجتماعي على -
 " دراسة مسحية لعينة من طالب وطالبات الجامعات في المملكة العربية السعودية  الشباب الجامعي

يت نعتربها احد البحوث القريبة من موضوع األطروحة الذي تندرج هذه الدراسة ال إذ"دراسة ميدانية منشورة"  
يتناول " اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة يف دراسة ميدانية على عينة من 

اعتمد الطلبة جبامعة مستغامن " تندرج هذه الدراسة يف إطار البحوث الوصفية اليت تعتمد على املنهج املسحي وقد 
الباحث يف دراسته البحثية وامليدانية على العينة العشوائية البسيطة اليت بناءا عليها مت اختيار ثالث جامعات 
حكومية وهي جامعة اإلمام حممد بن سعود . وجامعة امللك سعود , وجامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم 

لعشوائية بطريقة احلرز الشهرية وقد مت تطبيق الدراسة الصحية وذلك بأسلوب اعتمد فيه الباحث على العينة ا
  2مفردة من شباب تلك اجلامعات 327املبحوثني كان عددهم  امليدانية على عينة من
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موزعة بني الطالب والطالبات باالعتماد على االستبيان يف مجع البيانات وقد استغرق البحث املنجز                 
                      2014يف هذه الدراسة شهرين  عام 

:                  وقد توصل الباحث إىل مجلة من النتائج العلمية بعد إجراء الدراسة وهي على األيت 
إن تأثريات وسائل التواصل االجتماعي االجيابية على الشباب اجلامعي السعودي فيما يتعلق باجلانب املعريف -

جاءت مرتفعة بدرجة كبرية وفيما يتعلق بالتأثريات الوجدانية لوسائل التواصل االجتماعي على الشباب اجلامعي 
              لدى طالب اجلامعات السعودية وقد جاء ترتيبها كما يلي : اتضح أن هناك تأثريات اجيابية بدرجة كبرية

ا قربت  - إن وسائل التواصل االجتماعي تعمل على إزاحة احلواجز النفسية بني اجلنسني يف املرتبة األوىل وأ
                  الشباب نفسيا وعاطفيا يف املرتبة الثانية وعمقت من مشاعر اعتزاز الطالب والطالبات بالوطن .

أشارت نتائج الدراسة إىل ازدياد الثقة بالنفس يف املرتبة الرابعة كأحد التأثريات االجيابية والوجدانية لوسائل -
  التواصل االجتماعي 

أشارت نتائج الدراسة إىل أن وسائل التواصل االجتماعي هلا تأثريات سلبية قوية فيما خيتص باجلانب املعريف         -
  جاء ترتيب التأثريات السلبية على النحو التايل :وقد 

ا - أشارت الدراسة إىل أن وسائل التواصل االجتماعي زادت من التطرف الفكري والديين يف املرتبة األوىل تلتها أ
دد األمن القومي للدولة يف امل ا تنشر معلومات  رتبة تزود الطالب مبعلومات ومعارف ضارة يف املرتبة الثانية مث إ

الثالثة ويف املرتبة الرابعة زادت مواقع التواصل االجتماعي من التضليل املعلومايت بينما جاءت يف املرتبة اخلامسة أن 
مواقع التواصل االجتماعي تزيد من التأخر الدراسي والعلمي وعلى اجلانب الوجداين اتضح أن وسائل التواصل 

ا ساعدت على االجتماعي عمقت من املشاعر والعواطف الكاذب ة لدى الشباب اجلامعي تلتها يف املرتبة الثانية أ
ا تعمل على إجياد عالقات عاطفية افرتاضية مريبة أما يف املرتبة  نشر اإلباحية بني الطالب ويف املرتبة الثالثة أ

ا زادت من ا لضغوط الرابعة فهي قد أوجدت حالة من عدم اإلحساس باألمان لدى الكثري من الطالب مث أ
  1النفسية أما خبصوص اجلانب السلوكي فمواقع التواصل االجتماعي وفق نتائج الدراسة اعتربت أن املواقع التواصلية

  

                                                            
  08ص  ،نفس املرجع السابق، وسائل التواصل االجتماعي على الشباب الجامعي السعوديتأثيرات : عبد الرمحان بن نامي املطريي   - 1 
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ا عززت من جانب أخر من السلوك الديين   االجتماعية قد أضاعت الوقت وأهدته لدى املستخدمني هلا مث أ
االستخدام وهو يشكل احد العناصر اهلامة يف سياق موضوع والقبلي املرفوض أما خبصوص الوقت املستغرق يف 

دراستنا ويف دليل االستبيان الذي اعتمدتاه وركزت فيها حماور أساسية على احليز الزمين املستخدم من قبل الطلبة 
  وهم يف سن الشباب ملواقع التواصل االجتماعي مقارنة باإلعالم التقليدي

الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي من أربع ساعات إىل اقل فقد أشارت الدراسة إىل أن غالبية 
من سبع ساعات أما من حيث الوقت الذي يقضيه الطلبة اجلامعيون مع األهل بعد استخدامهم ملواقع التواصل 

م يقضون مخس ساعات يف املرتبة األوىل مث هناك من يقضي ما بني ساعتني إىل  ثالث االجتماعي فقاء جاء أ
ساعات أما خبصوص األماكن اليت يستخدم فيها الطالب مواقع التواصل االجتماعي فقد احتل املنزل املراتب 
األوىل بنسبة سبعني باملائة أما بالنسبة للنسب األخرى اليت يستخدم فيها الشباب اجلامعي ملواقع التواصل 

ملقهى, السيارة بنسبة متساوية وأخريا جاءت ا’ االجتماعي فقد توزعت ما بني فرتات االسرتاحة . األسواق 
م من خالل مواقع التواصل االجتماعي فقد استهل األصدقاء  اجلامعة أما بالنسبة لألشخاص الذين يتم االتصال 

بينما ميثل زمالء العمل نسبة قليلة ’ املقربون املراتب األوىل , مث أفراد العائلة , مث العامة من الناس , مث األصدقاء 
للغاية فيما أشارت الدراسة إىل أن أكثر القضايا االجتماعية املثارة يف مواقع التواصل االجتماعي هي القضايا 
االجتماعية تليها القضايا الرياضية مث القضايا الدينية مث القضايا السياسية يف مراتب متأخرة والبارز إن قضايا الرتفيه 

رت القضايا األمنية يف الرتتيب الذي إبانته نتائج الدراسة وجاءت والتسلية جاءت يف ترتيبات متأخرة كما تأخ
متأخرة أيضا القضايا الفكرية كما جاءت قضايا فنية وثقافية يف الرتتيبات املتأخرة حسب ما أفادت به نتائج 

 1الدراسة امليدانية اليت أجراها الباحث 

ائز العمل البحثي الذي انطلقنا فيه بدراسة اثر وقد اعتربنا يف سياق األطروحة أن هذه الدراسة تشكل احد رك
وسائل اإلعالم التقليدية ومكانه يف أوساط اجلمهور يف ضوء وسائط امليديا اجلديدة اليت اشرنا يف الدراسة السابقة 
ا  السالفة الذكر إىل اعتماد تعريفات ركزت على تطبيقات تقنية حمدد للوسائط املتعددة واعتمدنا هذه الدراسة كو

ترتبط كثريا مبوضوع األطروحة إذ عاجلت يف بيئة مكانية مغايرة ويف جمتمع حبثي خمتلف عالقة احد الفئات 
االجتماعية يف اجملتمع السعودي والعريب بشكل عام مع مواقع التواصل االجتماعي اليت تعترب احد إفرازات اإلعالم 

  اجلديد التفاعلي الشبكي واالجتماعي .

                                                            
  09ص، مرجع سبق ذكره ،  تاثيرات وسائل التواصل االجتماعي على الشباب الجامعي السعودي:عبد الرمحان بن نامي املطريي  - 1 
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الدراسة يرى أن دواعي استخدام الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي انطالقا من  واملتمحص يف نتائج
طبيعة املبحوثني تضع سياقا مفهوما لعالقة الشباب اجلامعي مبواقع التواصل االجتماعي اليت متيلها بشكل أساسي 

الصحفية وتتبع  البحث عن مساحات للتعبري وكسب معارف وصدقات جديدة أكثر من البحث عن األخبار
  األنشطة اإلعالمية رغم أن بعض الدراسات أتثبت أن هناك دواعي إعالمية وراء استخدام الوسائط املتعددة .

ا الوسائط املتعددة مواقع التواصل االجتماعي ومنصات اإلعالم  إذ ميكن أن تكون مسة التفاعلية اليت متتاز 
ا الشبكي والصحافة االلكرتونية احد الدواعي اهل امة وراء استخدام الشباب للميديا اجلديدة اليت تتشكل متظهرا

م وأفكارهم ومواقفهم على مواقع  يف الوسائط اليت مت اإلشارة إليها كما قد تكون فرص نشر املستخدمني لتعليقا
يونية التواصل االجتماعي وصفحات الصحف االلكرتونية وشبكات البث لإلذاعات االلكرتونية والقنوات التلفز 

سببا يف اهتمامهم وميوهلم حنو وسائط امليديا اجلديدة اليت تتيح فرص املشاركة أكثر من تلك الفرص املعدومة      
  يف وسائل اإلعالم التقليدية اليت ختاطب اجلمهور دون تتيح الفرص للتشارك اإلعالمي .

املدرج بعضها يف األطروحة واليت تعاجل متغريات  وقد ركزنا يف سياق الدراسة امليدانية تبعا لنتائج الدراسات السابقة
وأبعاد خمتلفة يف موضوع عالقة الشباب بوسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة ركزنا يف إطار االستبيان الذي 

مبحوثا من طلبة جامعة مستغامن وهم من طلبة علوم اإلعالم واالتصال        160استهدف يف موضوع دراستنا 
على متغريات ختص شكل استخدام وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة من قبل الشباب         يف ختصصات عدة 

مث التساؤل عن األفضلية اليت حيددها املبحوثون اجتاه كال املفهومني احملددين لإلعالم التقليدي واجلديد  وان كان 
 160داين األول كان يقدر بأزيد من جيب اإلشارة إىل أن التعداد اإلمجايل للمبحوثني يف مرحلة البحث املي

مفردة  فيما مل تتضمن ردود أربعني مبحوثا إجابات كافية على أسئلة  200مبحوث وهو كان حمددا ب 
االستبيان يف حماور أخرى تلت حمور عاما للمبحوث ومساته العامة لذا حذفت من سياق التحليل الكمي لصعوبة 

يدانية استهدفت نسبة متثلية من عينة طلبة جامعيون يف االتصال واإلعالم اعتمادها كمؤشر يف بناء نتائج دراسة م
جبامعة مستغامن وجهت هلم أسئلة ارتكزت يف حماور أساسية على قياس استخدامهم لوسائل اإلعالم التقليدية  

  دة .كالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون مث االستخدام الذي يستهدف وسائط امليديا اجلديدة املتعد

وقد اكتست املقاربة النظرية لالستخدامات واالشباعات وهي احد النظريات الرائدة يف حبوث اإلعالم أمهية             
يف موضوع الدراسة واعتمدنا عليها كخلفية نظرية وانطالقة منهجية يف دراسة إشكالية اثر وسائل اإلعالم التقليدية 

لوسائط امليديا اجلديدة واتساع استخدامها من قبل فئة هامة من اجملتمعات على الشباب يف ظل االنتشار السريع 
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العربية مبا فيها اجملتمع اجلزائري وهي فئة الشباب اليت ترى العديد من الدراسات انه أكثر الفئات االجتماعية 
   حتكما يف استخدام التكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم .

  الدراسة الثالثة : 

 الباحث تحت عنوان : التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم االلكتروني من إعدادميدانية دراسة 
  قينان عبد اهللا الغامدي 

  انطلقت الدراسة اليت ترتكز على  الورقة البحثية اليت صيغ هلا هذا العنوان من طرح عدد من التساؤالت أمهها :

  عالم التقليدي واإلعالم االلكرتوين ؟ماهي نقاط التنافر والتوافق بني اإل -

  ماهي حمددات اإلعالم التقليدي واإلعالم االلكرتوين ؟ -

  ماهي إشكال اإلعالم التقليدي واإلعالم االلكرتوين ؟ -

  ما هي أهم أراء اإلعالميني والكتاب يف اإلعالم التقليدي وااللكرتوين ؟ -

دات التقنية اليت طرأت على طرائق العمل اإلعالمي يف قطاع واعتربت الدراسة البحثية أن املتغريات واملستج
الصحافة الورقية واإلذاعة املسموعة مث التلفزيون فرض على الباحثني وحىت املمارسني املهنيني للصحافة االستجابة 

جوانب ملداخالت اإلعالم اجلديد الذي تشكل منابر اإلعالم االلكرتوين احد مناذجه كما اهتمت الدراسة بقراءة 
التكامل اليت ميكن أن تكون وسائل اإلعالم التقليدية ووسائط امليديا اجلديدة بدراسة جماالت تتشارك فيها وسائل 

  اإلعالم التقليدي مع اجلديد واملساحة املشرتكة املتاحة بني الوسائل اإلعالمية التقليدية واحلديثة .

  1عالم دينامكي تفاعلي جيمع بني النص والصوت والصورة واعتربت الورقة البحثية أن اإلعالم االلكرتوين هو إ

  

  

  

                                                            

ورقة حبثية مقدمة مللتقى اإلعالم ،  2012مايو ، اإلعالم التقليدي وااللكترونيورقة بحثية تحت عنوان التنافر بين : عبد اهللا الغامدي  قينان - 1 
  3 ص ، واألمن االلكرتوين 
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إذ يرى الدكتور سامي زهران جبامعة القصيم أن ابرز خصائص اإلعالم اجلديد قدرته على أحداث التفاعل             
فهي           بني املتلقي واملصدر فهذا األخري عرب وسائطه املتعددة يتيح الفرصة للتعليق والنقد أما اخلاصية األخرى

أن اإلعالم اجلديد يسمح بتحويل املتلقي إىل ناشر ميكنه نشر ما يريد كما أن اإلعالم اجلديد تشري الدراسة 
البحثية انه ميتاز يف نظر اخلرباء بتعدد الوسائط حيث يستعني بالصورة وخدمة الفيديو كما انه إعالم مندمج مع 

البحثية اعتربت أن العالقة بني اإلعالميني الفاعلني يف أنشطة امليديا  مداخالت اإلعالم التقليدي كما أن الدراسة
  1اجلديدة واإلعالم التقليدي هي عالقة تكامل وليست عالقة تصادم وتصارع 

غري أن األستاذ احملاضر سامي زهران اعترب أن بعض الفروق مازالت واضحة وجلية بني وسائل اإلعالم التقليدية  
واإلذاعة والتلفزيون ومنصات اإلعالم االلكرتوين وشبكات التواصل االجتماعي إذ تعترب اخلاصية كالصحافة الورقية 

الفردية احد مرتكزات اإلعالم اجلديد القائم على التفاعلية وأشار الباحث أن مساوئ اإلعالم اجلديد تتمثل يف 
أشار الباحث أن من أهم التحديات اهلامة عدم التمحيص يف املادة اإلعالمية املنشورة مث عدم الثقة يف األخبار و 

ا عرض املضمون اإلعالمي .   اليت تواجه اإلعالم اجلديد جودة احملتوى اإلعالمي والتكنولوجيا اليت ميكن 

وقد أثار التساؤل الذي مفاده قدرة وساط اإلعالم اجلديد على إزاحة مشهد إعالمي تقليدي اعتاد عليه اجلمهور 
طويلة منذ ظهور الصحافة املكتوبة االهتمام يف دراسات الباحثني وتباينت املواقف على مدار حقب زمنية 

  والتصورات إزاء هذا املوضوع .

ا مركز "بيو " لألحباث متوافقة مع الرأي إذ مل يتجاوز عدد من حيصلون على  إذ كشفت دراسة حديثة قام 
صل ثالثة اآلالف مستخدم لالنرتنت مشلتهم باملائة وهذا من أ 09األخبار من شبكات التواصل االجتماعي 

طالب جامعي ضمن عينة عشوائية يف مدينة الرياض أجريت الدراسة مطلع عام  200الدراسة اليت استهدفت 
باملائة عن رضاهم عن الشبكات  81حول مدى الرضا عن الشبكات االجتماعية وقد ابدي أكثر من  2012

 21فيما مل يتجاوز رضاهم عن مصداقية الشبكات االجتماعية نسبة االجتماعية يف سرعتها يف نشر األخبار 
باملائة ولعل الفارق بني النسبتني يدل بشكل واضح على أن االنرتنت والتقنية وحدمها غري كافيان لصناعة إعالمية 

  رصينة  .

                                                            
  3 ص ،  ،نفس املرجع السابق ورقة بحثية تحت عنوان التنافر بين اإلعالم التقليدي وااللكتروني: عبد اهللا الغامدي  قينان -1 
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حلمد احلول أشار        أما عن اجتاهات العديد من اإلعالميني إزاء اإلعالم االلكرتوين والتقليدي فان الدكتور ا
إىل أن العمق الفكري موجود يف كلتا الوسيلتني مع وجود بعض املزايا اليت متيز كالمها فالوسائل اإلعالمية التقليدية 
مييل اجلمهور إىل االسرتسال يف القراءة والبحث عن القيم اجلمالية للعبارات وهو أسلوب يف التعاطي يفرض نفسه 

دة فان الوصل إىل الفكرة بسرعة بقراءة اقل عدد من الكلمات والعبارات هو اهلدف املبتغى أم يف الوسائط املتعد
ا من املوضوعية     من استخدامات هذه الوسائط اإلعالمية املتعددة ويرى الباحث أن الكلمة الورقية تستمد قو

أن اجليل اجلديد جيد نفسه               اليت ترتكز عليها أم الكلمة االلكرتونية فهي أكثر حتفيزا على املشاركة مث 
  . 1يف االلكرتونيات أكثر من الورقيات 

  : رابعة الدراسة ال

لدى  اإلعالماالستهالكية لوسائل  األنماطحت عنوان '' "دراسة ميدانية منشورة " تمحمد قيراط  دراسة 
استعمال مجهور الشباب  أساليبربط  إىلوهدفت الدراسة  الشباب دراسة مسحية لطلبة جامعة الشارقة ''

احلاجة اليت تكون وراء دواعي االستخدام كما اجتهت الدراسة اليت حدد  إشباعدون غريها مبعطى  إعالمية لوسيلة
 إليهااحمللية واألجنبية اليت يستمع  اإلذاعيةحتديد احملطات  إىل أدقوبشكل   أهدافالباحث من خالهلا عشر 
على املوضوعات املفضلة يف الصحف واجملالت  أيضاعليها والتعرف  اإلقبال ابأسبالطالب اجلامعيون وماهي 
  2ضعف نقاط القوة وال تيةااإلمار ومستوى القنوات التلفزيونية 

املختلفة سواء كانت  اإلعالموقد خرجت الدراسة بعدة معطيات هامة تتعلق بتعامل الشباب اجلامعي مع وسائل 
 أنالدراسة  أشارتجديد كاالنرتنت حيث  إعالم أوالقدمي كالصحف واجملالت واإلذاعة والتلفزيون  اإلعالممتثل 

تليها جريدة البيان  األوىلعلى الصحف من قبل الشباب حيث جاءت جريدة اخلليج يف املرتبة  إقبالهناك 
م املفضلة كل  املبحوثنيوجريدة االحتاد ,كما يطالع  باملائة منهم يشرتون جرائدهم  61وان  األسبوع أيامجريد

 األزياءالشباب يطالع املواضيع السياسية مث القضايا االجتماعية مث الرياضية مث  أن إىلالدراسة  رتاأشاملفضلة كما 
يرتاوح ما بني جيد وممتاز وان نقطا القوة  تيةااإلمار مستوى اجلرائد  أنكما يرى الطالب اجلامعيون ’ اإلعالناتمث 

نقاط الضعف فيها فيجدها الطالب يف كثرة  أما,طرح القضايا االجتماعية املهمة  وليتها واجلرأة يفتتمثل يف مش
الشباب اجلامعي على قراءة  إقبال إىلوبالنسبة للمجالت فأشارت الدراسة ’ونقص يف حرية التعبري  اإلعالنات

                                                            

  4ص  ،  ،نفس املرجع السابق تحت عنوان التنافر بين اإلعالم التقليدي وااللكتروني ورقة بحثية: عبد اهللا الغامدي  قينان -1 
  89ص ، 2010،أشغال امللتقى الدويل تونس،تصالوحدة البحث يف تكنلوجيا اإلعالم واال ، الشباب واالتصال والميديا الجديدة :مجال الزرن  - 2 
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     األوىلهذا االختيار يعود بالدرجة  وسيديت , والصدى ,وسبب’  األسرةوكل ’اجملالت النسائية كزهرة اخلليج 
 اإلذاعيةوبالنسبة للنتائج املتعلقة بتعرض الشباب اجلامعي للمحطات ’ إناثباملائة من املبحوثني  87 أنكون   إىل

الشارقة ونور ديب وراديو  إذاعةلتوايل ااملفضلة لدى الشباب هي على  اإلذاعات أننتائج الدراسة  أشرتفقد 
     اإلذاعيةوتتمثل نقاط القوة يف هذه احملطات ’الرابعة وإذاعة ابوظيب للقران الكرمي وراديو سوا وإذاعة اخلليجية 

املتكررة وكثرة  اإلعالناتنقاط الضعف فرياها الشباب اجلامعي يف  أما’يف طرحها لقضايا اجملتمع وتنوع براجمها 
واإلطالع على  األجنبية اإلذاعات إىلنصف الشباب اجلامعي يستمع  أن إىلنتائج الدراسة وأشارت ’  األغاين

اليت يستمع اليها الشباب اجلامعي فهي: الرابعة اف أم  األجنبيةوبالنسبة لإلذاعات ’الثقافة الغربية ولغرض التسلية 
  1راديو وون ’ راديو سوا ’اليب بيس ي

 أشارتحصل عليها من خالل تعرض الشباب اجلامعي للمحطات التلفزيونية فقد بالنسبة لنتائج الدراسة املت أما
حيث  األخرىتفضيل الشباب اجلامعي للمحطات التلفزيونية العامة وقنوات التسلية على القنوات  إىلالنتائج 

مشاهدة  أسباب أهمومن ’ ظيب وقناة الشارقة  أبوقنوات مسا ديب وقناة ديب مث تلتها قناة  األوىلحصدت املراتب 
وأشارت ’التلفزيون من قبل الشباب التسلية والرتفيه ومنها القضايا االجتماعية و السياسية مث املواضيع العلمية 

وتكرار الربامج يف  اإلعالناتالشباب حدد نقاط ضعف القنوات الفضائية احمللية تتمثل يف كثرة  أننتائج الدراسة 
 تيةااإلمار اهتمام القنوات الفضائية  إىلالت غري اهلادفة وأوصى الشباب من قناة وكثرة الربامج واملسلس أكثر

مخس  إىلبالقضايا االجتماعية وكذالك التجديد واالبتكار للشبكة العنكبوتية ملدة زمنية ترتاوح مابني ساعتني 
لمية املتعلقة املادة الععن استخدامات االنرتنت تتمثل يف الربيد االلكرتوين والبحث  أهمساعات يوميا وان 

 أوقاتعمال اليت يدرسها الطالب ويستخدم الشباب اجلامعي االنرتنت لغرض التسلية وقضاء األواجبات و الب
يتعرض بانتظام  اإلماراتالشباب اجلامعي بدولة  أن إىلشارت نتائج الدراسة أو ,املوسيقى إىلالفراغ واالستماع 

مع االنرتنت بكثافة معتربة وبطريقة فعالة واجيابية من خالل  التقليدية واجلديدة وانه يتفاعل اإلعالملوسائل 
 الشباب يتعرض أن إىل أيضا نتائجالالشبكات االجتماعية ومشاركة الشباب يف املنتديات واملدونات وأشارت 

سائل و املطبوع واملسموع وان وعي الشباب ببعض السلبيات يف  اإلعالممن  أكثرلإلعالم االلكرتوين واالنرتنت 
  2واعيا اإلعالميجعل من استخدام هلذه الوسائل وتعاطيهم مع احملتوى  اإلعالم

                                                            
  04ص،تونس نفس املرجع السابق ، الشباب واالتصال والميديا الجديدة :مجال الزرن  - 1 
    104.105نفس  املرجع السابق ص  -2 
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الشعبية في الجزائر  األحياء: دراسة الباحث عبد الوهاب بوخنوفة الموسومة ب'' شباب  ةخامسالدراسة ال
  دراسة ميدانية منشورة  واالنترنت محاولة اقتراب التمثل واالستخدامات .

ا شباب  إذ  األحياءتناولت الدراسة من خالل مجلة من التساؤالت عالقة الشباب باالنرتنت والتمثالت اليت يكو
مالشعبية عن االنرتنت , وماهي رؤيتهم هلذا الوسيط ؟ مث ما هي  التقنية وكيفية  األداةاحلقيقة هلذه  استخداما

م اليومية لتغيري واقعهم املعيش  إدراجها   .يف منط حيا

الشعبية باجلزائر العاصمة وقد خصلت  األحياءمع عينة من شباب  إجرائهاواعتمدت الدراسة على مقابالت مت 
  : أمههااستخالص مجلة من املالحظات  إىلالدراسة 

متثل الشباب اجلزائري االنرتنت كفضاء للتعبري احلر عن كل املوضوعات اليت يصعب التعبري عنها يف الفضاء -
الشباب  أن إىلالدراسة  أشارتحيث ’ب سلطة التقاليد والقيم املهيمنة على نظام االتصال االجتماعي بس

  اجلزائري يتخذ من االنرتنت جماال للبوح مبكبوتاته من وراء التخفي من وراء اهلويات املستعارة .

ماعية عرب االنرتنت  اكراهات اجت أيالشباب يطرح املواضيع اليت تشكل احد الطابوهات يف اجملتمع حبرية ودون  -
م النفسية والدخول يف عالقات  إىلكفضاء يفلت من رقابة اجملتمع ويدفع الشباب  التعبري عن مشاعرهم وحاجيا

  اتصالية مع الغري .

عالقات واملشاركة يف احملادثات الفورية والدردشة  إقامةيستخدم الشباب االنرتنت كأداة لالتصال من خالل -
  1ديات ويستخدم الشباب يف احملادثات الفورية كنشاط هلوي بدافع التسلية.واالنتساب اىل املنت

 

 

 

 

 

                                                            
  305.306صنفس املرجع السابق،  ، الشباب واالتصال والميديا الجديدة : مجال الزرن - 1 
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دكتور محمد لل"الشباني خصائصه وأهدافه بالجزائر  اإلعالم"حول  ميدانية دراسة ة :سادسالدراسة ال
صعوبة حتديد تعريف دقيق  إىل يف الدراسة اليت تضمنت معطيات كمية الباحث أشارحيث  2009لعقاب سنة 

متخصص ؟ ويصعب حسب  إعالمهو  أمعاما موجها للشباب  إعالماوواضح لإلعالم الشباين من حيث كونه 
الباحث تقدمي تعريف مقنع لإلعالم الشباين لصعوبة تقدمي تعريف دقيق ل'' الشباب ''من حيث انه مجهور موحد 

''  األولوياتنظريات ''ترتيب  إىل,وأشارت الدراسة  الميةاإلعتة ؟ وحاجيات شرحية الشباب تام مجاهري متش
اكرب شرحية تتأثر بالشباب باإلعالم ووسائل  أنطري '' وتشري هذه النظريات املرفقة بدراسات أواإلبراز و'' الت

الشباب اجلزائري الذي سيكون  أن إىلالباحث  أشاروالشباب واملراهقني كما  األطفالاالتصال احلديثة هي شرحية 
السكان حسب تقرير استشرايف اعد من قبل وزارة  إمجايلباملائة من  50مليون أي ما يعادل  19.3عدده ب 

الشبانية يف اجلزائر التعامل مع مشكالته وهذا  اإلعالممل تستطع بعد وسائل  2009الشباب والرياضة عام 
 إعالمالشباين  اإلعالم أناعتبار  إىلخلصت املالحظات  أن كما     لضعف احملتوى واألسلوب مع تنميط احملتوى

 إىلتية تتطرق ارياضي وميتاز بربامج مومسية مناسب إعالمفين يركز على املشاهري الفنية والكليبات الغنائية كما انه 
اب املتمدرسني الرتبوية الذي يستهدف فئة الشب اإلعالمكما يغيب فيه    املخدرات أواالحنرافات  أوالبطالة 

بالتفاعلية والفورية والكوكبية والتنوع وغزارة  اإلعالمعن باقي وسائل  االنرتنت ميتاز أن إىلوأشارت الدراسة 
افرتاضي حقيقي يتيح املشاركة  إعالمالدردشة والتحاور والتواصل والتسامر وهو  إمكانيةاملعلومات وملتيميديا مع 

  1تعبريحمتواه مع حرية النشر وال إثراءيف 

الذي سيوجه للجمهور مبا فيهم  اإلعالمياملضمون  األخريالتقليدي مازال القائمون عليه حيددون يف  اإلعالموالن 
            وهي احلرية والتعبري بدون قيد أساسيا إشباعاة للشباب نسبالشباب فهو يفتقد ألهم خاصية متثل بال

 أخرىوفيما يلي نستعرض دراسة ’ عن االنشغاالت واملكبوتات واألفكار حىت تلك اليت ال حتض بإمجاع يف اجملتمع
ذه النظرية املعروفة يف البحوث النظرية    واالتصال بنظرية حارس البوابة. اإلعالمتتصل 

  

  

  

                                                            
  85,83.92ص، 2010، هومة للطباعة والنشر والتوزيع دار، اجلزائر  ، 1ط ، واإلسالم والثقافة اإلعالمقضايا ساخنة في : لعقاب  حممد -1 
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هذه أشارت ''  اإلعالم'' نظريات  بسام عبد الرحمان المشاقبة في كتابهل ميدانية دراسة:  سابعةالدراسة ال 
من رحم النظريات االتصالية املتعلقة بالقائمني باالتصال وانبثقت من الدراسة إىل نظرية اإلعالم اليت جاءت 

'' كرت ليون'' حيث تشري نتائج الدراسات  األمريكي األصلعامل النفس النمساوي ذو  أجراهااليت  األحباث
ذا التصور النظري  واملعلومات من مصادرها هم حراس البوابة  األخبارالقائمون على مجع  األشخاص أن املرتبطة 

مما يؤثر على فهم ’ وال يهتم بالقوى االجتماعية  أنباءما يصله من  إىلينظر بنظرة نقدية  ال األنباء وحمرر
  .1األخبار

          حبرية ودون قيود اإلعالميمسالة بث ونشر املضمون  أنوانطالقا من هذا التصور النظري فانه ميكن القول 
حمدود االستقطاب التقليدي املتمثل يف الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون  اإلعالمو ال حراس جيعل من 

حث عن املتعة والرتفيه وهذه احلاجات هي وراء استخدامات التعبري حبرية والب إىلللشباب وهذا مليول هذه الشرحية 
من تقنيات ووسائل اتصال حديثة كمواقع التواصل  اآلن األخريةالشباب لشبكة االنرتنت مبا تتوفر عليه هذه 

 االجتماعي وغريها من وسائط االتصال واإلعالم احلديثة .

حيث تناقش هذه الدراسة القضايا في استخدام االنترنت '' األخالقيةوهي دراسة ''القضايا : ةنامثالدراسة ال
  بعض املوضوعات املستخدمة أن األخالقيةواهم هذه املشكالت ’اليت ظهرت بعد وصول االنرتنت  األخالقية

م ويناقش البحث دور الباحثني  أنالفئات ميكن  آو األفرادمن قبل بعض       أبعاديف كشف  الرتبوينيتضر 
اجلديدة وكيفية تفادي هذه املخاطر  األجيالهلذه الوسائل اجلديدة وجياد طريقة لتعليم  األخالقيةر هذه املخاط

حيدثها استخدام الشباب اجلامعي لالنرتنت على القيم  أنوحتاول الدراسة الكشف عن التأثريات اليت ميكن ’
النابعة من الرتاث  األخالقيةلديهم ,من خالل قياس اجتاهات هؤالء الشباب حنو القضايا  األخالقيةواالجتاهات 

       الكشف  إىلللعصر احلايل وهدفت الدراسة  األخالقيةالشعيب للمجتمع وتلك املستمدة من الدين والقيم 
نرتنت على اجتاهات عن حجم وجود االنرتنت كوسيط اتصايل جديد بني الشباب املصري وتأثري استخدام اال

          للمجتمع املصري وجاءت نتائج الدراسة فيما اتصل باملخاطر النامجة  األخالقية  الشباب حنو القضايا
  2: األيتعن استعمال االنرتنت من قبل الشباب املصري على النحو 

                                                            

  115ص ، 2011،   عمان -األردنللنشر والتوزيع  أسامةدار ، 1ط ، اإلعالمنظريات : بسام عبد الرمحن املشاقبة - 1 

  123ص، 2008 القاهرة مصر  ،ايرتاك للنشر والتوزيع  ،  ،1ط ، الجديدة والموجة الرقمية الثانية اإلعالموسائل  : سعيد عبد الغين أمني -2 
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   اإلباحيةالدخول على املواقع  إدمان -

  االخرتاق السياسي  -

  الغزو الفكري  -

 لتطرف الديين ا -

  الرياضة  إمهال -

واألصدقاء واجملتمع واهلروب من مواجهة املشاكل احلقيقة للشباب واجملتمع وضياع  األسرةانعزال الشباب عن  -
فضال  األخرىالوقت واجلهد وإقامة عالقات مشبوهة والشذوذ اجلنسي واألخالقي واالنبهار الزائف باجملتمعات 

 1على االنرتنت اإلدمان إىلتتصل بإصابة مبشاكل نفسية وعقلية تدفع الشباب  أخرىعن نتائج 

لة االنبهارية كسلوك اتصايل يتفاعل من خالله امللتقي واجلمهور أهذه الدراسة يف احد نتائجها مس أظهرتوقد 
جيات احلديثة مع وسائل االتصال واإلعالم اجلديد وهو السلوك الذي يتسم به الشباب يف عالقته مع التكنولو 

ما هو جديد يف عامل التكنولوجيا وذالك ملا متتاز به من جهة  إىلمييل الشباب بوجه عام  إذلإلعالم واالتصال 
       التمتع بأساليب احلياة إىلمرحلة الشباب على املستوى النفسي واالجتماعي كمرحلة عمرية يتوق فيها  أخرى

  . ينو يف تطورها املادي واملع

  

  

 

 

 

  

                                                            
  131ص،نفس املرجع السابق ، وسائل اإلعالم الجديدة والموجة الرقمية الثانية : أمني سعيد عبد الغين  -1



للدراسةالفصل األول                                                             اإلطار المنهجي 
 

36 
 

  دراسة ميدانية  الدراسة التاسعة :
  2007محمد عبد الحميد االتصال واإلعالم على شبكة االنترنت 

 اخلاصة بوسائل االتصال  التعرض وعادات والعرض اإلنتاج يف تطبيقية ومعامل نظرية رؤية تقد الباحث حاول
 املهنية وتقاليدها اإلعالم وسائل على التكنولوجي التطور هذا وتأثري االنرتنت عرب عمليات االتصال يف والتفاعل
ا   .1االلكرتونية املواقع دراسة يف العلمي املنهج تطوير إىل خيلص مث على اجملتمع وتأثريا

على التبعات التكنولوجية اليت ترتكها شبكة االنرتنت على وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريية وركزت الدراسة 
اإلعالم واالتصال إىل االعتماد عليه وشكل التحول حنو اعتماد وسائل اإلعالم خاصة وان االنرتنت دفع وسائل 

على االنرتنت حمطة هامة يف تطور وسائل االتصال واإلعالم  وقد حضي التحول التكنولوجي الذي شهدته 
وسائل  وسائل اإلعالم خاصة منها وسائل اإلعالم التقليدية بالنقاش البحثي وإبان عن حتوالت هامة يف أنشطة

اإلعالم املختلفة اليت توجهت حنو إعالم من نوع أخر يكتسي فيه الطابع التكنولوجي احليز األهم واملعترب يف 
  األنشطة اإلعالمية وطرائق العمل اإلعالمي املكتوب واملسموع واملرئي .

  : العاشرة الدراسة
  20132:"فضاءات الرقمية واإلعالم التقليدي"  حتت عنوان :دراسة ميدانية دراسة الصادق رابح 

 يف مؤسسات االنرتنت إدماج وصعوبات الرقمية االتصاالت لثورة واالجتماعية الثقافية التأثرياتتناولت الدراسة 
         مقارنة البديل مع اإلعالم مظاهر من كمظهر املدونات وصحافة االلكرتونية الصحافة على مركزاُ  . التعليم
 عموما التقليدي اإلعالم مستقبل حول الفرضيات بعض عن البحث وختم واملدونات التقليدي اإلعالم بني

  اخلصوص وجه على املواطن وإعالم
عليه  تتوفر اليت التفاعلية املزايا بسبب التقليدي اإلعالم على تفوق االليكرتوين اإلعالم بان القول إىل وخيلص
 ومتثل) التشاركية ( اجلماعية والغربلة والتحقيقات التحرير ظهور األخرية الفرتة يف العامل شهد فقد  االنرتنت
         دةحسلة وا يف جيمع الذي ( الكامل اإلعالم مشروع وهناك بروزاً  األكثر والتعاونية التجمعية واملواقع املدونات

 ) املواطن إعالم ( املواطنون مصدرها يكون اليت املشاركات عمل واليات وطرق والتقليدي اإلعالم عناصر من
        واجلديد التقليدي اإلعالميني بني االندماج سيشهد املستقبل أن ويرى

                                                            
   2007،الكتب عامل ، القاهره  ،االنترنت  شبكة على واإلعالم االتصاالت : احلميد عيد حممد - 1    
  2013 العربية النهضة دار ، بريوت ،والرهانات والمقاربات المفاهيم في قراءات رقمية فضاءات:  رابح الصادق -2  
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  تعقيب على الدراسات السابقة: 
االدراسات السابقة على   نالحظ معظم    اإلنرتنت اإلخبارية على  املواقع أو اجلديد، اإلعالم مناذج  أعطتنا أ
 كمتغري اإلنرتنت يركز على بعضها .هلا اجلمهور استخدامات استقصاء على أساسية بصفة يركز وظيفي إطار يف

 اإللكرتوين عالقة اجلمهور باإلعالم أو االنرتنت براديو اجلمهور عالقة تناول اآلخر وبعضها ،جديد إعالمي
 عموماً 
 املتغريات من مجلة سياق يف قامت بذلك فقد املتعددة الوسائط تكنولوجيا تناولت اليت الدراسات خيص  فيما أما

 اإللكرتونية املواقع إتاحة مدى على تركز هذه الدراسات فظلت  مستقل، حنو على تقصيها يتم ومل األخرى
 وفهم البحث مشكلة صياغة يف السابقة الدراسات أفادت املتاحة وقد التفاعلية وأشكال عدمه، من "التفاعلية"ل

     حيث قدمت  احلقل املفاهيمي والنظري يف دراستنا  بلورة يف أفادت كما واضحة،بصورة   الدراسة متغريات
 مجع وأداة املستخدم واملنهج الدراسة حددت لنا نوع  اجلديد واإلعالم التقليدي ، وكذالك  اإلعالملنا ماهية 

االبيانات. ولكن العيب فيها          سواء اجلديدة، أو التقليدية وسائل االتصال بكل اجلمهور عالقة مل تقيس  أ
 اإلعالمالتقليدي يف  اإلعالمحتقيقه أي مبعىن اثر  الدراسة إىل هذه سعت ما وهو املمارسايت، أو املعريف السياق يف

   .اجلديد يف ظل الوسائط املتعددة يف الوسط الشباين 
املمارسة اإلعالمية اليت تفرضها وسائط كما أن عدد من الدراسات املدرجة ركزت على األبعاد األخالقية يف 

االتصال احلديثة واعتربت أن هذا املعطى التقين والتكنولوجي اجلديد قد ترك انطباعا على أن هناك إختالالت 
طالت أنشطة وسائل اإلعالم أما الدراسات األخرى اليت سعت إىل تقدمي لعالقة الشباب وسائل اإلعالم سواءا 

ا أشارت يف جلها إىل معطى اإلشباع الذي حيرك هذه العالقة وحيدد مالحمها األساسية  من تقليدية وحديثة فإ
كون أن بعض الدراسات املدرجة تعترب الشباب مجهور مؤثرا ويتأثر مبضامني وسائل اإلعالم وال ميكن تصور أن 

واحتياجات للشباب الشباب يف موقع املستهلك للمضامني بل أن بعض الدراسات املدرجة أشارت إىل اشباعات 
تدفع إىل التوجه حنو وسائل اإلعالم اجلديد منا البحث عن منابر اتصالية فعالة للتعبري عن أفكاره أو التمرد على 
الوصاية الرمسية واجملتمعية والرتفيه وتكوين شبكة عالقات واسعة من أفراد آخرين ومن مثة فان بعض الدراسات 

  شباين حنو امليديا اجلديدة قد يكون وراء تراجع وسائل اإلعالم التقليدي.أشارت ضمنيا إىل أن هذا التوجه ال
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 الفصل الثاني  

ل          لوسائدراسات التأثير 
االعالم وارتباط النظريات 

 بالمفاھيمالبحثية 
  السوسيولوجية

  

  

  



 السوسيولوجية  دراسات التأثير لوسائل اإلعالم وارتباط النظريات البحثية بالمفاهيم    الفصل الثاني
 

39 
 

 بالمفاهيم النظريات البحثيةالفصل الثاني: دراسات التأثير لوسائل اإلعالم وارتباط 
  السوسيولوجية 

 تمهيد :

انصبت جهود الباحثني خاصة خالل احلقبة التارخيية اليت ظهرت فيها وسائل االتصال اجلماهريي على فهم 
  التأثريات اليت ترتكها وسائل اإلعالم اجلماهريية على اجلمهور .

املوجودة بني وسائل اإلعالم املختلفة و اجلمهور ظهور عدد و أبانت جهود حبثية ودراسات تناولت طبيعة العالقة 
من التصورات و األطروحات النظرية اليت و إن اختلفت يف بداية األمر على حجم التأثري املمارس من قبل اإلعالم 
على أفراد من اجملتمع , أقرت بوجود معطى هام يف عالقة اإلعالم باجلمهور وهو مفهوم التأثري الذي حظي 

  هتمام واسع من قبل الباحثني .با

       وقد أسهمت العديد من دراسات و حبوث علم االجتماع و النفس خاصة تلك اليت درست سلوك اإلنسان
  و شخصيته يف ظل النظم االجتماعية .

سامهت هذه البحوث يف العلوم االجتماعية يف تأسيس مقاربات حتليلية لنظريات التأثري اإلعالمية  فنظرية التأثري 
ا النظرية للجمهور  20املباشر لوسائل اإلعالم على اجلمهور اليت ظهرت مع مطلع القرن        ارتكزت  يف تصورا

على حبوث علم النفس حيث تشري بعض النظريات يف علم و قياس حجم التأثري املمارس عليه من قبل اإلعالم 
ذيب و تدريب النفس البشرية على مجلة من األفعال و هو ما توضحه نظرية التعلم              النفس و إىل إمكانية 

  اليت توصل إليها كل من الباحثني واطسون األمريكي و بافلوف الروسي .

لعلم النفس و حبوث اإلعالم و االتصال فكرة تكامل العلوم االجتماعية و يعزز هذا التالقي بني تصورات نظرية 
فيما بينها خاصة يف جمال دراسة الفرد و اجملتمع ويف فهم عالقته مبؤسسات اجملتمع املختلفة على وقع التغريات 

 االجتماعية    
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ا ا لباحثون يف علم االجتماع يف دراستهم و حتليلهم للظواهر مث إن املصطلحات األساسية اليت حيتفظ 
االجتماعية كمؤسسات التنشئة االجتماعية و اجلماعات املرجعية و السياق االجتماعي    قد انطلقت من خالهلا 

  العديد من نظريات التأثري اإلعالمية .

عوامل املتحكمة يف حتديد حجم التأثري الذي فما يصطلح عليه بنظرية التأثري احملدود قد اعتربت قادة الرأي أحد ال 
            ترتكه وسائل اإلعالم و االتصال اجلماهريية على املتلقي الذي ال يتأثر وفق هذا التصور بطريقة تلقائية
و ميكانيكية مبا تبثه وسائل اإلعالم من مضامني بل ينتقي اجلمهور أراء قادة الرأي    و يتفاعل معها  إىل درجة 

  حتدد سلوكه االتصايل اجتاه وسائل اإلعالم املختلفة . أن

م االجتماعية  و الوظيفية            و قادة الرأي هم الذين يؤثرون وفق نظرية التأثري على مراحل من خالل مكانا
  على اجلمهور و هذا بفعل نشاطهم يف وسائل اإلعالم .

مي اإلشارة إىل ما يسمى باجلماعات املؤثرة على الرأي واليت كما أننا نالحظ يف سياقات التحليل والتنظري اإلعال
تسعى إىل تأسيس مجهور خيتلف متاما عن اجلمهور الكالسيكي اليت اعتربته النظريات األوىل يف اإلعالم انه 
مستهلك الميلك قدرة االنتقاء واختيار املضامني اإلعالمية وقد اشرنا إىل أن هذه اجلماعات تشابه اجلماعات 

ملرجعية او اجلماعات الثانوية يف أدبيات علم االجتماع اليت يلقى فيها الفرد بعد التلقني األسري قيما اجتماعية ا
  قد حتدد سلوكاته االتصالية اجتاه ما تثبته وسائل اإلعالم من مضامني ورسائل للجمهور .

وقد سعينا يف هذا الفصل النظري االنطالق ويف سياق اجتهاد حبثي الربط بني بعض األطروحات النظرية يف حبوث 
اإلعالم اليت تناولت مسالة جوهرية وأساسية ارتبطت بظهور الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وهي "التأثري " على 

اسية اهتمت بعالقة الفرد باملؤسسة االجتماعية اجلمهور واجتاهاته والربط بني مفاهيم سوسيولوجية هامة وأس
ويتضح من خالل العديد من الدارسات البحثية اليت يطرحها علم اجتماع االتصال وعلم اجتماع اإلعالمي أن 
هناك عالقة ترابطية هامة وواضحة بني هذه العلوم وعلم االجتماع بشكل عام وعلوم اإلعالم واالتصال اليت تعترب 

                 النشأة والظهور وقد أثارنا كباحثني هذا الرتابط املوجود واملتاح والذي يشكل حديثة من حيث 
                 أرضية انطالق للبحث ودراسة إشكاليات عديدة تتصل بعالقة وسائل اإلعالم بفئات 

ون مجهورا لوسيلة إعالميةهامة خاصة منها الشباب الذي يعترب فئة اجتماعية قبل أن يكاجتماعية 
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المقترب النظري لدراسات التأثير المباشر لوسائل اإلعالم على الجمهور : -1  

وتلفزيون  وإذاعةعالم املختلفة من صحافة مكتوبة لعالقة وسائل اإلتوصيفا عالم قدمت كل نظرية من نظريات اإل
سياق التارخيي الذي مرت به وسائل وقد تطورت تصورات ومقاربات الطرح النظري مع تطور ال ,باجلمهور

 التأثريعالم والذي طرح فكرة وىل وسائل اإلأمن التصور الذي ساد مع ظهور  انطالقااالتصال اجلماهريي 
زاء املضمون إعالم على اجلمهور الذي صورت نظرية '' القذيفة السحرية '' ردة فعله السحري املباشر لوسائل اإل

  عالمي .ونقد املضمون اإل انتقاءالفعل امليكانيكية اليت يفتقر من خالهلا املتلقي لسلوك  ةعالمي برداإل

عالم على اجلمهور الرواج مع مطلع وسائل اإل تأثريوحمدودية املضامني اإلعالمية  لقي التصور القائل بانتقاء املتلقي
دود احمل يف منتصف األربعينيات التأثريكية مرياأل االنتخاباتنتائج أجريت حول دراسات أبانت حني  األربعينيات
  .عالم املختلفة على اجتاهات اجلمهور لوسائل اإل

 عالم باجلمهور وظفت على مر احلقب التارخيية ىل حتديد عالقة اإلإن الدراسات النظرية اليت سعت أواملالحظ 
أثري على مراحل و التأثري البعيد املدى عالم مصطلحات عديدة منها التأثري املباشر والتاليت تطورت فيها وسائل اإل
عطاء طرح نظري يف عالقة إنبهارية لدى اجلمهور حاول ن التصور القائل بفكرة االأواإلشباع واالستخدام كما 

  .كثر حداثة أ إعالمية  كلما ظهرت وسيلةباجلمهور  وهذا   عالم وسائل اإل

عالم يعترب عنصرا هاما يف موضوع الدراسة وذلك الرتباط من هذه البحوث النظرية يف علوم اإل االنطالقن إلذا ف
          املمارس. والتأثريقناع عالم باجلمهور ومستويات اإلليها بعالقة اإلإشرنا أجل التصورات النظرية اليت 

ة مجاهريية حديث اتصالبأي وسيلة ل العديد من الباحثني يف حقل علوم اإلعالم على فرضية انبهار اجلمهور اشتغ
منتصف اخلمسينات ويرى ظهور التلفزيون عززه عالم واالتصال املختلفة مع التطور الذي بدأت تعرفه وسائط اإل

ا وظهورها يف جمال اإلإوسيلة  استقطابن باحثون أ عالم عالمية ما قطاعا واسعا من اجلمهور مرتبط حبداثة نشأ
ا االتصالية واإل التأثري على اجلمهور وحتديد  املوجود واملتسارع التكنولوجيقناعية يف خضم التطور التقين و مث قدر

  وتلبية احتياجاته ورغباته املتعددة اختياراته
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  الصيرورة التاريخية لتطور بحوث اإلعالم

         التوصيفاتوقد تزامن طرح التصورات النظرية األوىل اليت حاولت قراءة دور وسائل اإلعالم يف اجملتمع و تقدمي  
و التحليالت املوضوعية لألثر الذي ترتكه وسائل اإلعالم على اجلمهور مع االنتشار الواسع  لوسائل االتصال 

  اجلماهريي مطلع القرن العشرين .                                                                          

اليت رافقت تطور وسائل اإلعالم املختلفة  عرب املستويات التقنية و اإلعالمية عرض التصورات و املقاربات النظرية 
      جعلت من مسألة حجم التأثري املمارس من قبل  وسائل اإلعالم على اجلمهور  حيظى بالنقاش و البحث 

  يف أوساط الباحثني .

             هي عالقة تأثري مباشر فاإلنسان   ترى أن عالقة الفرد مبضمون الوسيلة اإلعالميةفنظرية التأثري املباشر 
   1الذي يتعرض ألي وسيلة إعالمية سواءا كانت جريدة أو إذاعة أو تلفزيون يتأثر مباشرة  وخالل فرتة قصرية 

وقد مسي هذا املنحى يف دراسة تأثري مضمون وسائل اإلعالم " نظرية احلقنة " أو "نظرية الرصاصة " يف حبوث 
بعض سكان الواليات     حينما انتاب اهللع 1939ت هذه النظرية من احلادثة اليت جرت عام أخرى وقد أخذ

املتحدة عندما اعتقدوا أن هناك غزوا قادما من املريخ فتدافعوا باآلالف      إىل الشوارع و كان السبب يف ذلك 
 استماعهم لربنامج إذاعي حتاكيه ويقدم هذه الصورة عرب الوسيلة اإلعالمية .

           وتقدم نظرية التأثري على مرحلتني جمموعة من الفروض اليت تشري أن وسائل اإلعالم سواءا كانت مكتوبة
  أو مسموعة و مرئية ال تؤثر إال مبقدار حمدود على األفراد . 

يستقبل ويعترب أصحاب هذه النظرية أن تدفق املعلومات عرب وسائل االتصال اجلماهريي يتم على مرحلتني حيث 
ا إىل اجلمهور  من خالل اللقاءات           قادة الرأي يف اجملتمع املعلومات اليت تنشرها وسائل اإلعالم و ينقلو

ما " التأثري  و املناقشات اليت تدور بينهم وقد تبلورت هذه الفرضية يف نظرية جسدها الزارفيلد و كاتز يف كتا
                                                                                           الشخصي "

 
 

                                                            

  1- جمد هاشم اهلامشي: اإلعالم المعاصر و تقنياته الحديثة ، ط1 ،دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان ، االردن ،2002 ، ص 20.19   
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أكد فيه أن قادة الرأي ميثلون الوسيط يف تدفق املعلومات من وسائل االتصال إىل اجلماهري و قدما تعريف  
             التصالملصطلح قادة الرأي معتربين إياهم  الناس  الذين ميثلون دور الوسيط يف انتقال املعلومات من وسائل ا

إىل اجلماهري ليست هلم صفات شخصية متيزهم عن غريهم بل إنه مصطلح يطلق على كل من له دور يف عملية  
  1االتصال الشخصي .

ما نظرية " األجندة " أو " جدول األعمال " فهي تركز على فرضية أساسية تقوم على اعتبار أن وسائل اإلعالم أ
يف جدول أو ما يشبه األجندة حيث يبدو  للجمهور أن هذه املواضيع املدرجة مهمة  ترتب مواضيعها و مضامينها

         أكثر من غريها وتلتقي هذه النظرية مع القول املشهور ألحد علماء االتصال وهو " أنه مهم جدا لدرجة 
  وسائل اإلعالم  "  .  أنه حاضر دائما يف وسائل اإلعالم  و األخر تافه جدا للحد الذي ال يرى إال نادرا يف

             ما نظرية حارس البوابة  فتعترب أن اإلعالمي  يؤدي دورا مهما و مؤثرا يف عملية انسياب املعلومات إىل اجلمهور أ
  و يتحكم فيه من ناحيتني

كون تلك : االعتبارات الشخصية حلارس البوابة يف منع ما يشاء أو إدخال ما يشاء من مواد إعالمية وقد ت أوال
  االعتبارات شخصية سياسية و إعالمية .

          : من خالل ما حيجبه اإلعالمي عن اجلمهور فإذا مسح هلم غرور وسائل إعالمية معينة فقدمهم  ثانيا      
من األخرى و تشري هذه النظرية أن وسائل اإلعالم عرب ما يسمى حبارس البوابة قد تلجأ أحيانا إىل حجب 

  املواد اإلعالمية اليت حيتاجها  اجملتمع لدعم ثوابته الثقافية ومحاية بنيانه  االجتماعي . احلقيقة أو 
واملالحظ أن املقاربات البحثية اليت اجتهدت عرب منظريها يف قياس التأثري الذي متارسه وسائل االتصال اجلماهريي 

ري طرائق العمل اإلعالمي وظهور وسائط على اجلمهور ركزت على دراسة األثر من حيث تطور وسائل اإلعالم وتغ
  جديدة دفعت اجلمهور التعرض إليها

  
  
  

                                                            
  23ص  ،نفس املرجع السابق  ، اإلعالم المعاصر و تقنياته الحديثة :جمد هاشم اهلامشي - 1 
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جم التأثير مراحل لوسائل اإلعالم '' ودور قادة الرأي في تحديد حنظريات ''التأثير على  -2
 الممارس على الجمهور:

ساد االعتقاد لسنوات أن وسائل االتصال اجلماهريي تؤثر بشكل مباشر على اجلمهور و األفراد و املتلقون 
  للمضامني اإلعالمية هم يف حالة انبهار و تأثر شديد مبا تبثه وسائل االتصال اجلماهريي 

البحوث و الدراسات و مع التحول املفاجئ الذي شهدته وسائل اإلعالم و االتصال خاصة بعد األربعينات و 
             اليت تناولت موضوع تقييم وسائل االتصال تبلورت مع مطلع اخلمسينات من القرن العشرين نظريات جديدة
يف حقل اإلعالم و االتصال أبطلت التصورات النظرية السابقة القائلة  أن وسائل االتصال اجلماهريي تؤثر بشكل 

  خارق وسحري على أفراد اجلمهور . 

           وتبنت نظريات جديدة يف هذا احلقل أطروحات مغايرة اعتربت أن التأثري الذي تشكله وسائل اإلعالم 
            على اجلمهور يبقى حمدودا و أن املتلقي ليس كما تصفه نظرية القذيفة السحرية بالكائن الضعيف املغلوب 

  يرد عليها .على أمره الذي يستقبل الرسالة بشكل ميكانيكي وال 

و باعتبار انه مثة فروق فردية هامة يف البنية النفسية و االجتماعية ألفراد اجلمهور فتعاطيهم مع منبهات احمليط 
  اإلعالمي ليست واحدة و بالتايل فإن اهتمام أفراد اجلمهور مبا تبنته وسائل اإلعالم يبقى خمتلفا و متباينا .

         النفس و االجتماع و الدراسات اليت ركزت على سلوك الفرد  وقد ساعدت بعض التطورات يف جمايل علم
و اجلماعات يف رسوخ االعتقاد القائل أن وسائل االتصال اجلماهريي ما هي إال مؤسسات اجتماعية ختاطب 

  عية .فئات من اجملتمع ال تتشابه من حيث تركيبتها النفسية و السلوكية وال تعيش        يف نفس  البيئة االجتما

            و قد أشارت بشكل واضح نظرية التأثري احملدود لوسائل اإلعالم إىل تواجد عنصر هام يف العملية اإلعالمية 
وهم قادة الرأي الذين يتحدثون و ينشطون عرب وسائل اإلعالم و ميكن ملواقفهم أن تؤثر على اجتاهات اجلمهور  

  و تبين مواقف جديدة يف أوساطه .

م املتعددة  و سعة اطالعهم قادة الر  م و مهارا أي و باعتبارهم يؤثرون على سلوكات األفراد اآلخرين نتاج كفاء
االتصال اجلماهريي  على الشؤون العامة فهم يقومون بدور اتصايل و إعالمي هام قد حيجم األثر املباشر لوسائل

  على املتلقي 
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  والجمهور وفق منطلقات نظرية االستخدامات واإلشباعات:وسائل اإلعالم  -3

ا جاءت يف مرحلة تارخيية هامة  تعترب نظرية االستخدامات واالشباعات يف وسائل اإلعالم من أهم النظريات كو
من تطور وسائل اإلعالم تارخييا وباعتبارها مقاربة نظرية فقدمت توصيفا هاما لعالقة اجلمهور بوسائل اإلعالم 
واالتصال اجلماهريي جتاوز هذا التصور النظري بأطروحاته املعروفة نظرية التأثري السحري لدى املتلقي إزاء الوسيلة 

  اإلعالمية والنظرة االنبهارية للجمهور إزاء وسائل اإلعالم .

نظرية  ومن الواضح أن مقاربة االستخدام واإلشباع الذي نعتمد عليها فيها سياق دراساتنا البحثية كخلفية
وكمقاربة هامة يف دراسة اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل تواجد وسائط امليديا اجلديدة تطرح 
تصورات يف غاية األمهية خاصة من حيث دراسة دواعي استخدام اجلمهور لوسيلة إعالمية معينة مقارنة بوسائل 

  .إعالم واتصال أخرى متاحة ونشطة يف الساحة اإلعالمية 

فالشباب باعتباره احد مكونات اجلمهور الذي يتعرض لوسائل اإلعالم سواءا منها التقليدية واجلديدة          
فهو يستخدم الصحافة املكتوبة أو اإلذاعة والتلفزيون أو مييل إىل استخدام وسائط امليديا اجلديدة كالصحافة 

ألخرية من اشباعات قد ال تتيحها وسائل اإلعالم االلكرتونية ومنصات التواصل االجتماعي ملا حتققه هذه ا
التقليدية أو حتققها للشباب الذي ميتاز كجمهور خاص مبيزات وخصائص خمتلفة قد ال جندها جلماهري أخرى 
تتعرض ملضامني اإلعالم التقليدي واجلديد وقد سعت نظرية االستخدامات واالشباعات إىل الرتكيز على املتلقي 

جتاه الوسيلة االتصالية واإلعالمية ودراسة عالقة اإلشباع الذي حتققه الوسيلة باإلقبال عليها ودراسة سلوكاته ا
  والتعرض هلا بكثافة .

وقد قدمت املقاربة النظرية لالستخدام واإلشباع عدد من املنطلقات اليت ترتكز عليها النظرية يف دراسة عالقة 
قق يف حتديد التأثري الذي متارسه الوسيلة على املتلقي وإقباله عليها اجلمهور بالوسيلة اإلعالمية وموقع اإلشباع احمل

وهذه املنطلقات النظرية كما سبق اإلشارة ترتكز على تساؤل هام مل يرد يف حبوث اإلعالم األوىل وهو ما يفعله 
خدام اجلمهور بوسائل اإلعالم وهذا التساؤل البحثي اهلام أسس ألطروحات ودراسات تبنت مقاربة االست

واإلشباع يف دراسة وسائل اإلعالم واالتصال وأثرها على اجلمهور يف ظل التحوالت اليت تشهدها الوسيلة 
  واجلمهور على حد سواء .
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يف مقال رد فيه على الباحث" برنارد  1959وقد طرح "كاتز " مدخل االستخدامات واالشباعات سنة 
باإلقناع قد تراجع وقد أظهرت العديد من النتائج اخلاصة بريلسون" وقال الباحث أن حقل األحباث اليت تتصل 

ببحوث اإلعالم ضعف تأثري االتصال اجلماهريي واقرتح "كاتز " التحول إىل طرح التساؤل حول ما يفعل الناس 
والسياق  1969بالوسيلة االتصالية ؟ ليتطور منوذج االستخدام واإلشباع النظري يف دراسة "كاتز وبلومر " سنة 

وقد تطورت أحباث االستخدامات واالشباعات           1964رخيي الذي تزامن االنتخابات العامة الربيطانية عام التا
   Briant.Riccomini.stanfard.Zillman الثمانيات بفضل حبوث املختصني والباحثني أمثاليف فرتة 

ة والتعرض هلا يف حال توافق االشباعات حيث أفادت نتائج دراسة هؤالء الباحثني ارتفاع تفضيل املبحوثني للوسيل
  املتوقعة مع االشباعات اليت مت احلصول عليها ومن أهم منطقان نظرية االستخدامات واالشباعات جند :

*مجهور وسائل اإلعالم هو عبارة عن مجهور نشط واستخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام يتصل بتحقيق 
  أهداف حمددة .

اجلمهور ميتلك املبادرة يف حتديد العالقة بني إشباع احلاجات واختيار وسائل إعالمي  *يرى أصحاب النظرية أن
  .1معينة 

  *تنافس وسائل اإلعالم وسائل ومصادر أخرى إلشباع احلاجات لدى اجلمهور 

*اجلمهور هو وحده القادر على حتديد الصورة احلقيقة الستخدام وسائل اإلعالم ألنه هو من حيدد اهتماماته 
  1اجاته ودوافعه وبالتايل خيتار اجلمهور الوسائل اإلعالمية اليت تشبع حاجياته املختلفة وح

ومن خالل هذه املنطلقات النظرية اليت ترتكز عليها مقاربة االستخدام واإلشباع يتضح أن اجلمهور ميلك القدرة 
ة العامة وان املتلقي ألي مضمون إعالمي على انتقاء املضامني اإلعالمية اليت تتماشى واهتماماته وميوالته يف احليا

سواءا كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا هو يف عالقته بالوسيلة اإلعالمية يف حالة حبث عن إشباع احلاجة والرغبة 
من وسائل االتصال اجلماهريية وخيتلف هذا التصور النظري عن األطروحات األوىل اليت كانت تعترب أن اجلمهور 

بطريقة ميكانيكية بالوسيلة اإلعالمية ويستهلك دون أن ينتقي املضمون اإلعالمي                 اإلعالمي يتأثر
                                                            

، دراسة وصفية  : استخدامات الصحافة االلكترونية عند جمهور القراء في الجزائر وانعكاساتها على الصحافة الورقيةوجدي دمرجي وسيلة  -1 
 35.36حتليلية على ضوء نظرية االستخدامات واالشباعات ، اطروحة دكتوراه يف االتصال واإلعالم , ص 
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يف حني نرى أن نظرية االستخدام واإلشباع تشري إىل قدرة "االنتقاء والغربلة " لدى اجلمهور يف التعرض ملضامني 
ا  ويف صياغتها ملختلف املضامني والرسائل اإلعالم ويف تفاعل الوسيلة اإلعالمية مع هذا املعطى يف نشاطا

  اإلعالمية .

وتنطلق النظرية من تصور هام وهو أن األفراد الذين يتعرضون للصحف واإلذاعة والتلفزيون ويتابعون الربامج 
م يشعرون باحلاجة النفسية واالجتماعية " احلاجة لتلقي املعلومات , احلاجة للرتفيه عن النفس   اإلعالمية أل

م فإذا كانت وسائل اإلعالم متارس االند ا تلبية حاجا ماج يف اجملتمع , ويعتقد اجلمهور أن وسائل اإلعالم بإمكا
ا فان هذا التأثري الميكن أن يكون قويا الن األفراد يتعرضون هلا قصد  نوعا من التأثري يف السلوك واألفكار فأ

م على الفهم والرتفيه و               يقول "شارون " " أن لألفراد ميال لتقبل الرسائل " تلقي املعلومات وقصد مساعد
            وهذا جيرنا للقول بقبول الرسالة " اليت تتماشى وقيمهم وأرائهم وميال أخر لرفض الرسائل وعدم القبول

على اجلمهور ظهر ا اليت تتناقض وقيمهم وأرائهم ويف نفس االجتاه الذي يؤمن بالتأثري احملدود لوسائل اإلعالم 
هذا النموذج الذي خيص االستخدامات واالشباعات الذي يرى أصحابه بان التأثري ال يقاس بقياس االستعدادات 
اليت يبديها األفراد اجتاه املضامني اإلعالمية واإلشباع الذي يستفيد منه اجلمهور ويرتكز هذا التصور على مقولة 

إىل مايفعله الفرد مبضمون وسائل اإلعالم أكثر من االهتمام مبا تفعله الباحث "اليهو كاتز "إذ جيب االنتباه 
وسائل اإلعالم بالفرد " "كاتز " الذي كان يرى أن اجلمهور يستعمل وسائل اإلعالم إلقامة أو إعادة إنتاج القيم 

اجاته وقد هذا النموذج اهلامة هلا وعليه وسائل اإلعالم تصبح رهينة مجهورها ما دام انه يستغين عنها إذا مل تليب ح
ذه الوظيفة جيب على وسائل اإلعالم  النظري اهلام عنصرا هاما يف منوذج " السويل " الذي كان يرى انه للقيام 
ذا منح هذا التصور سلطة غري مباشرة للجمهور وهذا الن وسائل اإلعالم             أن تقدم مضامني تشبع مجهورها و

فاظ على التوازن االجتماعي إال بإشباع تلك احلاجات وهذا التوجه ينطلق من تصور ال تستطيع املشاركة يف احل
  1بسيط

             هو أننا إذا تعرضنا لوسائل إعالم معينة وملضامني معينة فهذا يعين أن نريد إشباع بعض احلاجات املعينة لدينا 
دف (االسرتخاء , الرتفيه )أ و بعض من استعداداتنا املتنوعة وفق تنوع النسيج االجتماعي والنفسي والثقايف 

                                                            
دكتوراه يف علوم  ، دراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع الجزائرينظرية األجندة سيتي  :يوسف متار  - 1 

  86ص ، جامعة اجلزائر ،  2004،اإلعالم واالتصال 
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قدمي املعلومات تقوم يف الكثري من األحيان بوظيفة العالج النفسي لك أن وسائل اإلعالم إضافة إىل وظيفة تذ
م أو الذين يريدون معانية جتارب عن طريق  خاصة بالنسبة للذين ال   –الوكالة –جيدون فرصة لتهدئة أعصا

ا يف النسق االجتماعي الذين يعيشون فيه إىل ذلك تلعب وسائل اإلعالم دور اإلبداع بالنسبة  ال ميكنهم القيام 
         لألفراد الذين يبحثون عن الرتفيه ووظيفة االنتماء االجتماعي للذين تقوي وسائل اإلعالم ارتباطهم الرمزي 

ستخدامات واالشباعات إىل الكشف عن األبعاد النفسية القائمة مع مجاعية عرقية معينة وعلى هذا يرمي منوذج اال
                 بني الفرد ووسائل اإلعالم وكذا احلاجات املنتظرة من تعرضه له وكانت هذه املعطيات نتاج دراسات عديدة 

ملتحدة األمريكية منذ األربعينات مع " هرزوق " الذي قام باستطالع آراء مستمعي برامج اإلذاعة يف الواليات ا
وجممل الرغبات اليت يشبعون منها وتوصل الباحث إىل أن العديد من هذه االشباعات احملققة من وسائل اإلعالم 
يصل إليها األفراد من حاالت " الصراع , التنافس , احملاسبة الذاتية عن طريقة الرتبية النظامية وامن االنتماء 

وذج االشباعات ال يرتبط باالحتياجات واالشباعات اليت حتققها وسائل االجتماعي ومن هنا جيب أن ندرك أن من
         اإلعالم للفرد فوسائل اإلعالم ليست إال جزءا من النسيج االجتماعي تقوم بتقدمي ما ميكن أن يشبع الفرد 

    ص ويرى "كاتز "لكن املؤثرات اليت تقدمها وسائل اإلعالم جيعل نفس الرسالة هلا تأثريات خمتلفة على األشخا
          أن تأثري وسائل اإلعالم يتكون من منابع خمتلفة منها االشباعات االجتماعية فعلى سبيل املثال فوسائل اإلعالم 

دئة التوترات وتقوية القيم االجتماعية كما هلا وظيفة التكييف االجتماعي ويرتكز   هلا دور دئة الصراعات و يف 
ا وسائل اإلعالم على التوازن االجتماعي يف األخري منوذج اال       ستخدام واإلشباع على الكيفية اليت تساهم 

  1عن طريق إشباع احلاجات االجتماعية والنفسية للجمهور

روق الفردية حيث ويؤكد "ريتشاد هاربس " أن تأثري وسائل االتصال يتم من خالل االنتقاء الذي يعتمد على الف
م لنف م هلا ويعتربتتباين ادراكا مصطلح "اجلمهور النشط " احد  س الرسالة واحملتوى كما تتباين طبيعة استجابا

ض عليها منوذج االستخدامات واالشباعات حيث ير  ى باحثو أهم االفرتاضات والركائز األساسية اليت 
صد مسبقا يسعى او القاالستخدامات واالشباعات أن مجهور وسائل اإلعالم مجهور اجيايب نشط تتوفر لديه النية 
عه أن استخدامه هلذه لتحقيقها من خالل استخدامه لوسائل اإلعالم املختلفة واالختيار بينها بناءا على مدى توق

 الوسيلة سوف يشبع ما لديه من احتياجات فاجلمهور جزء ال يتجزأ من العملية االتصالية " 2

                                                            
  78ص ،نفس املرجع السابق ، نظرية األجندة سيتي دراسة نقدية على ضوء الحقائق في المجتمع الجزائرييوسف متار:- 1 

 2- سامية أبو النصر :الصحافة االلكترونية وثورة الفيس بوك ، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص17
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  وسائل اإلعالم كظاهرة اجتماعية :  - 4

          يرتكز علم االجتماع على دراسة الظاهرة االجتماعية اليت تشكل داخل اجملتمعات من خالل السلوك البشري
  و يتدارس الباحثون الظاهرة االجتماعية انطالقا من البناء االجتماعي الذي تتكون فيه األفراد و اجلماعات  .

فق املنظور السوسيولوجي أحد الظواهر االجتماعية اليت حضت بالدراسة وذلك ملا ترتكه وسائل اإلعالم شكل و 
و املؤسسات االجتماعية و تتضح   وكات األفراد و اجتاهات اجلماعاتاإلعالم من تغريات اجتماعية على سل

ة و مسموعة و مرئية فإنه ميكن هذه اآلثار السوسيو اتصالية أثناء التعرض ملضامني وسائل اإلعالم املتعددة مكتوب
اعتبار أن الروابط املشرتكة بني علم االجتماع  و ما يصطلح عليه  ببحوث اإلعالم و االتصال موجودة وال ميكن 
دراسة التغريات اليت حتدثها وسائل اإلعالم على أفراد اجملتمع دون االرتكاز على دراسات و نظريات علم 

  االجتماع . 

اسة اليت ترتكز على معرفة األثر الذي ترتكه وسائل اإلعالم التقليدية على فئة هامة يف يستدعي موضوع الدر 
اجملتمع " الشباب " منو و تطور متسارع لوسائط اإلعالم اإلشارة إىل التغريات العميقة   اليت مست احلياة 

  االتصالية لألفراد يف احتكاكهم باملؤسسات و اجلماعات .

جلديد يف بناء سلوكيات اجتماعية و اتصالية جديدة أدى إىل تراجع دور مؤسسات إن دور وسائط اإلعالم ا
اجتماعية أخرى كان دورها يف تنشئة الفرد و بناء مالمح اجملتمع هاما و أساسيا كاألسرة و املدرسة و اجلماعات 

  الثانوية مبا فيها وسائل اإلعالم التقليدية .
          إمكانية تغيري وسائط اإلعالم اجلديد سلوكيات األفراد    والتأثري و استنادا على هذا املعطى الذي يشري إىل

م مث إحداث سلوكات جديدة يف التعرض ملضامني اإلعالم فإنه ميكن أن نستخلص أن الباحث  على اجتاها
تماعية هامة   املهتم بدراسة أثر ظاهرة اجتماعية كوسائط اإلعالم اجلديد و الدور الذي تلعبه يف أوساط فئات اج

  كالشباب يستوجب الرتكيز على الطرح السوسيولوجي للظاهرة اإلعالمية 
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وتعترب وسائل اإلعالم أحد املؤسسات االجتماعية اليت متارس وظائفها و تنفذ أنشطتها اجتاه اجملتمع يف سياق نظم 
  لوسائل اإلعالم اجلماهريية اجتماعية معينة , ويشكل اجلمهور العنصر األساسي األول 

إذ يقدم الباحث " ملفن دوفلور " فكرته حول وسائل اإلعالم كنظام اجتماعي حيث يعترب   أن مضمون اإلعالم 
اهلابط أو املنخفض الذوق و الذي سبب هجوم النقاد عليه هو العنصر األساسي الذي حافظ على استقرار ذلك 

ا الن هذا النوع    من اإلعالم  توجه إىل قطاع واسع من اجلمهور , و رغم النظام و حافظ على توازنه املايل وهذ
االنتقادات اليت وجهت له حافظ على االستقرار  ويضيف " دوفلور " أن عدم تأثر وسائل اإلعالم بنقد الصفوة 

1يف أمريكا مثال حيتاج لتفسري ووسائل اإلعالم تسعى دوما إىل تقدمي ما يطلبه اجلماهري 
  

" دوفلور " فكرة ارتباط وسائل اإلعالم بالبناء و السياق االجتماعي  فوسائل الطرح النظري الذي يتبناه  ويعزز
اإلعالم اليت أشار إليها الباحث تركت أثارا سلوكية لدى قطاع واسع من اجلمهور و أسهمت يف استقرار النظام 

جلمهور له انعكاساته على النظام االجتماعي االجتماعي , وال شك أن احتواء وسائل اإلعالم لقطاع واسع من ا
الذي حيتوي على املمارسات و القوانني و القيم اليت يتبناها اجملتمع فتبعا هلذا الطرح الطي يتبناه الباحث وهو 
يشكل إحدى املؤشرات اهلامة اليت ننطلق منها يف سياق الدراسة لتدارس ارتباط حركية وسائل اإلعالم لصياغة 

راد يف احلياة االجتماعية و تعزيز ما مساه   " دوفلور " استقرار النظم االجتماعية فإنه ميكن أن اعتبار سلوكات األف
وسائل اإلعالم إحدى الظواهر االجتماعية اليت تستوجب الدراسة البحثية و منطلق دراستنا يركز على هذا املعطى 

هام يف دراسة حراك الشباب وتعاطيه مع وسائل  الذي يشري إىل وسائط امليديا اجلديدة كمتغري سوسيو اتصايل
  اإلعالم التقليدية كمؤسسات اجتماعية .

                                                            
 ، 2002 ،دار النشر للجامعات القاهرة   1ط ، أساسيات علم اإلجتماع اإلعالمي النظريات و الوظائف و التأثيرات:  منال أبو احلسن-1

    47ص
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ولعل تلبية الكثري من احتياجات اجلمهور و إشباع رغباته من قبل وسائل اإلعالم اجلديدة قد جعلها أحد مظاهر 
ة يف ظل ما يسمى مبجتمع املعلومات و تكنولوجيا احلياة االجتماعية و أحد مؤشرات منو و رفاه اجملتمع خاص

  اإلعالم و االتصال .

          و قد ارتبط فيما يبدو اجملتمع عرب فئات اجتماعية متعددة منها الشباب مبحيط االتصال و اإلعالم اجلديد
و تشكلت عالقات جديدة بني اجلمهور و الوسائل اإلعالمية احلديثة  جعلت اإلعالم اجلديد ظاهرة اجتماعية 

  تستوجب الدراسة و البحث يف أثارها على السياق و النظام االجتماعي .

ولوجي , إن عددا من املفاهيم و املصطلحات اليت مت تداوهلا يف حبوث اإلعالم ترتبط مبقاربات التنظري السوسي
فاحلديث عن الوسيلة اإلعالمية مهما كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ال ميكن أن يكون  مبعزل عن باقي 
         العناصر األساسية اليت تكمل دور الوسيلة اإلعالمية وجتعل نشاطها االجتماعي بالدرجة األوىل قابال للقياس 

  و الفحص البحثي.

حقل علم اجتماع االتصال يعتربون أن نشاطات وسائل اإلعالم املتعددة اجتاه  فالباحثون املنشغلون خاصة يف
اجملتمع تتم ضمن سياقات اجتماعية متعددة ال ميكن جتاهلها يف حبوث قياس الدور    و األثر الذي ترتكه 

  . الوسائل اإلعالمية على اجتاهات األفراد و اجملتمع و ما ختلفه بشكل واضح على النظام االجتماعي

الصحافة املكتوبة مث اإلذاعة و التلفزيون وسائل إعالمية تطورت وغريت من طرائق عملها اإلعالمي علة مدار 
          حقبة تارخيية تغريت فيها اجملتمعات األوروبية من حيث البىن و املؤسسات مث شكل األنظمة االجتماعية 

  اعي يف تطور وسائل اإلعالم و السياسية و اإلعالمية و قد أسهم هذا التغري االجتم

ول العلمية واليت مل تكن فالثورة االتصالية مل تبدأ من فراغ وإمنا ارتكزت على التقدم التكنولوجي املتسارع للحق
لوم كااللكرتونيات ونظرية املعلومات وعلوم الفضاء وقد ساعدت هذه الع  1950قائمة بصورة متكاملة قبل 

ر احلاسوب ء الزمان واملكان وهيئ هذا التقدم العلمي املذكور الفرصة أمام ظهو اإلنسان على الوصول إىل ما ورا
 وشبكة املوصالت وإحداث قفزة نوعية يف املفاهيم والوسائل .1

                                                            
   38ص، 2006، دار الشروق للنشر والتوزيع  ،طبعة أوىل ، علم اجتماع اإلعالم رؤية سوسيلوجية مستقبلية: حمسن الديلمي ، محيد جاعد  -1
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  :   وسائل اإلعالم والنظام االجتماعي -5

 االجتماعيبالسياق  تتأثرتعترب وسائل اإلعالم وفق املنظور السوسيولوجي أحد مؤسسات اجملتمع اليت تؤثر و 
    سريورة اجملتمعات أساستشكل  اجتماعية وجيزةالذي تنشط فيه , كما أن االتصال الذي يغري خاصية إنسانية 

  و استمرارها .

االهتمام البحثي يف دراسات أخذ حيزا من  االجتماعيةبعالقة وسائل اإلعالم التقليدية و اجلديدة بالنظم  االهتمام
          ل و تسعى العديد من الدراسات املهتمة بأثر اإلعالم على فئات اجتماعية كالشبابعلم اجتماع االتصا

إىل الربط بني الظاهرة اإلعالمية و تفاعل اجملتمع معها سواءا من حيث التعرض هلا بشكل مكثف أو استخدامها 
  باستمرار إلشباع رغبات و تلبية احتياجات لدى أفراد اجملتمع .

م االجتماع أن اإلعالم أحد املواضيع الرئيسية اليت يتناوهلا البحث السوسيولوجي وذلك العتبارات ويرى علماء عل
  أساسية تكمن أوال يف : 

 يدرس علم االجتماع الظاهرة االجتماعية و اإلعالم هو احد هذه الظواهر االجتماعية  . -
اإلعالم من جانبه تفاعل اجتماعي بني قطبني أساسيني من داخل البناء االجتماعي أحدمها مرسل للمادة  -

 اإلعالمية و أخر مستقبل للمادة عرب الوسيلة و كالمها يؤثر يف األخر 
وهي مناذج للتفاعل االجتماعي   social processesيرتكز علم االجتماع على العمليات االجتماعية  -

 ويعترب اإلعالم أحد العمليات االجتماعية 
                           تعترب وسائل اإلعالم أبرز الوسائل احلديثة املستخدمة يف التنشئة االجتماعية .     -

التأثريية املباشرة على هذا األساس كان الزما على دارسي علم االجتماع االجتاه صوب اإلعالم لدراسة أبعاده 
   1و الغري مباشرة 

                                                            
   23.24، ص  2011دار أسامة للنشر و التوزيع األردن ، .، 1ط، عمان ،  علم إجتماع اإلعالمموسى علي شهاب:  - 1 
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  اإلعالم عملية اجتماعية : 

 social systemباعتبار أن اإلعالم عملية اجتماعية فهو أيضا وفق املنظور السوسيولوجي نسق اجتماعي     
له بنائه اخلاص و احملدد وتتضح أبعاده من خالل عناصره أو مكوناته حبيث يؤدي كل منها وظيفة معينة يف ضوء  

         1الوظيفة الكلية للنسق الكلي 

ويتضح من خالل الطرح الذي يتبناه علماء االجتماع أن الظاهرة اإلعالمية حتظى باهتمام علماء االجتماع وذلك 
  ار إليها العديد من املشتغلني يف حقل علم اجتماع االتصال نذكر منها : العتبارات عديدة أش

أن وسائل اإلعالم تشكل احد مؤسسات النظام االجتماعي و نشاطها و حراكها داخل النظام االجتماعي  -
 يعرب عن دور ووظيفة متارسها أحد املؤسسات االجتماعية املكونة للنظام االجتماعي 

  لذي يتشكل من جمموعة من األفراد و اجلماعات يتعرضون ملضامني وسائل اإلعالم مجهور وسائل اإلعالم ا -
 و يتفاعلون معها انطالقا من بيئتهم االجتماعية

ن قبل أفراد من ال ميكن الفصل بني الظاهرة اإلعالمية و اجملتمع كون أن وسائل اإلعالم تستخدم يف األخري  م
جهة من خالل ما تعرضه من وسائل و مضامني إىل اجلمهور اجملتمع و هي مو  ح واستنادا على هذا الرتابط الواض  

ق منظور بني اإلعالم و النظام االجتماعي  فإن الدراسات العديدة  اليت حتاول دراسة الظاهرة اإلعالمية وف
ابط املوجود هذا الرت  الق مناالنطسوسيولوجي تشكل أحد ركائز البحوث اإلعالمية   وعلى هذا األساس حاولنا 

" الشباب " حية بني اإلعالم وعلم االجتماع كون أن موضوع الدراسة يرتكز على معرفة فئة من اجملتمع وهي شر 
راد و املؤسسات على األف اجلديدة اليت ظهرت يف اجملتمع وتركت أثار اجتماعية و إعالميةمع وسائل اإلعالم 

                                                                                                       االجتماعية .
ة االجتماعية يكون الرأي العام الذي يتكون كمفهوم من حاجة شخصية كمرحلة أوىل مث املصلح مثال اإلعالمف

حيفز على منو هذا  املشرتكة كمرحلة ثانية ويساهم اإلعالم يف تكوين الرأي العام عن طريق التنوع اإلعالمي الذي
ينهم مما يساعد على ساعد على التقارب باملفهوم خاصة وان اإلعالم ميزج بني احلاجات والرغبات إلفراد اجملتمع وي

بلورة األفكار واالجتاهات وصياغة مواقف اجتماعية مشرتكة .2

                                                            
  34، نفس املرجع السابق ، ص  علم اجتماع اإلعالمموسى علي شهاب :  - 1 

  23ص، 2014، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع .القاهرة  ،الطبعة األوىل ، دور اإلعالم في التربية: إميان عبد العظيم إميان امحد  -2 
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  :  تقييم لنتائج دراسات التأثير وفق التطورات الحديثة لوسائل اإلعالم -6

قاربات يرى عدد من الباحثني يف حقل حبوث اإلعالم أنه ال ميكن عزل ما أنتجته دراسات و حبوث اإلعالم من م
حتليل و تصورات نظرية تتعاطى مع التطورات اليت تعرفها وسائل اإلعالم و االتصال اجلماهريي على مستويات 
الوظيفة اإلعالمية و الوسيلة و األثر الذي ترتكه على اجلمهور دون الرتكيز على السياقات التارخيية اليت تشكلت 

  مث ظهور اإلذاعة و التلفزيون .فيها يف البداية الصحافة املكتوبة يف أوربا ومن 

فوسائل اإلعالم و االتصال اجلماهريي ظهرت يف ظل سياقات اجتماعية و تطورت عرب كرونولوجيا تارخيية عرفت 
فيها دول العامل العريب أحداث سياسية و اقتصادية حتوالت يف البىن االجتماعية و هذه املتغريات أثرت بشكل 

         م و حددت مستويات األثر على اجتاهات األفراد الذين وجدوا أنفسهم مباشر على حركية وسائل اإلعال
              مثال يف االنتخابات األمريكية منتصف األربعينيات يف حالة اتصال مع قادة الرأي بدل وسائل اإلعالم , 

مقاربات التأثري لدى و هذا شكل يف حد ذاته حتوال هاما يف حبوث اإلعالم و مهد لظهور تصورات جديدة يف 
 وسائل اإلعالم على اجلمهور .

مث إن أي حدث اجتماعي ميكن نقله عرب وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريية وهو ما يندرج يف إطار االتصال 
اجلماهريي ومن وسائل االتصال اجلماهريي جند الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون والسينما وتنشر وسائل 

االتصال اجلماهريي الذي يعترب احد أشكال االتصال اجلماهريي جمموعة من الرسائل واملضامني للجمهور ويف 
 1االتصال املوجودة يف اجملتمع جند وسائل اتصال عديدة وخمتلفة 

لذا فإن تقييم الدراسات و البحوث اليت تطرقت بشكل أساسي ملوضوع التأثري املمارس من قبل وسائل اإلعالم 
              ائل اإلعالم على مدار حقب زمنية خمتلفةعلى املتلقي يشري إىل أمهية املعطى التارخيي الذي خيص تطور وس

و أن كل نظرية يف حقل  حبوث اإلعالم حاولت تفسري عالقة الوسيلة اإلعالمية باجلمهور من خالل زوايا و أبعاد 
  خمتلفة اجتماعية و سياسية .

 

                                                            
1 ‐ Gregory Bateson & Jurgen Ruesch Communication & Société ,transaction publishers new 
brunswick usa and london uk ,2008 ,page 15 
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يلية اليت سادت على مدار قبل اإلشارة إىل أهم اإلسهامات البحثية يف حقل حبوث اإلعالم و املقاربات التحل
            حقب تارخيية معينة جيب التوقف عند الطرح اإلمربيقي الذي تأثرت به حبوث اإلعالم يف دراستها لألثر

  الذي ترتكه وسائل االتصال اجلماهريي على املتلقي .

افرتاض أن البشر قادرون ويؤكد الطرح اإلمربيقي افرتاضا أساسيا و هو وجود واقع عام و موضوعي قابل للقياس و 
خالل احلرب العاملية الثانية  على   تغيري هذا الواقع باإلثبات أو النفي مث إن دراسة تأثري وسائل اإلعالم تواصلت

 و بعدها و كانت نتائجها مغايرة للدراسات السابقة 

ئاسية اليت وجد حول االنتخابات األمريكية الر  1940" يف  the peoples choice "  حيث أن دراسة   "
مل يكن هلا سوى   اجلرائد , الراديو , اجملالت "  فيها الباحثون أن وسائل اإلعالم املستعملة يف احلملة االنتخابية "

       تأثري حمدود على الناخبني حيث كشفت نتائج الدراسة أن عددا قليال من الناس فقط مث إقناعهم بتغيري والئهم
  من حزب إىل أخر 

     ث اإلعالمية العديدة اليت تناولت موضوع تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور يصعب حصرها و اإلملام إن البحو 
و تنوعها   لذا فحجم هذه األحباث ا فهي متتد إىل فرتة زمنية طويلة و حتديدا منذ العشرينات من القرن املاضي

لبلدان االنتقالية الذي يفرضه طرح سؤال هام وهو ما جيعل املقارنة فيما بينها صعبا كما جيب اإلشارة إىل سياق ا
ا وهل تعرض النظام  إن أصبحت وسائل اإلعالم فيها مجاهريية أم مازال يطغى الطابع الشفوي على جمتمعا

  1السياسي و اإلعالمي إىل عملية دميقراطية     أم ال ؟ 

 

                                                            
دراسة استطالعية  ، أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال ، أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب ،السعيد بومعيزة  - 1

  40ص 2010، جامعة اجلزائر ،  مبنطقة البليدة
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هذين السؤالني اهلامني يف سياق احلديث عن طبعته دور وسائل اإلعالم يف اجملتمع و األثر وقوته  على اجلمهور 
يشري إىل أن البحوث اإلعالمية شكلت أرضية حبثية أخرى لالنطالق يف تصورات جديدة واكبت التغريات 

لسياسية هلذه اجملتمعات حتدد بشكل أساسي السوسيولوجية و السياسية للمجتمعات االنتقالية , فطبيعة األنظمة ا
وواضح عالقة وسائل اإلعالم بباقي مؤسسات النظام السياسي و االجتماعي كما أن نشاطات املنظومة اإلعالمية 
املنفذة يف اجملال اإلعالمي ترتكز أساسا على طبيعة النسق السياسي املوجود وهل مثة جماالت واسعة لدمقرطة 

                 و جعلها أكثر ديناميكية و حتررا من مظاهر الرقابة القبلية و حتديد السقف العملية اإلعالمية 
                  املتاح للنشاط اإلعالمي يف تعاطيه مع قضايا الدولة و اجملتمع على حد السواء .

                 عالم للمعطى املتغري الذي يرافق تطور وسائل اإلعالم عدم اهتمام العديد من الدراسات و حبوث اإل
 و حيدد حجم تأثريها على اجملتمع و ما متارسه من أثر على اجلمهور جعل عدد من الدراسات حتت طائلة النقد
                 منها نظريات التأثري املباشر و السحري لوسائل االتصال اجلماهريي اليت ركزت على اجلمهور 
                  املستهلك  للمنتجات اإلعالمية دون أن يشري إىل قدرته يف انتقاء املضامني اإلعالمية  .

م الذي متت فيه نظرية التأثري املباشر مرتبطا بفكرة االنبهارية اجتاه وسائل اإلعال وإن كان السياق اإلعالمي
اجلماهريية إىل أن هذه املقاربة اصطدمت بعد ذلك بنقد شديد عززته ظهور مصطلحات جديدة يف حبوث اإلعالم 
    منها مصطلح قادة الرأي بروز ما يسمى مبقاربة التأثري احملدود وعلى مراحل و الذي صور اجلمهور على أنه فاعل

       فإثر الدراسات اليت أجريت ئل اإلعالم املختلفة .و ليس جمرد مستهلك ملضامني ورسا  يف العملية اإلعالمية
 يف األربعينيات و اخلمسينيات من القرن املاضي أدت إىل قرب فكرة الرصاصة السحرية و أصبح حديث الباحثني 

 1955الذي قال يف  Elihu katzعن التأثري احملدود لوسائل اإلعالم وقد لعب أحد الباحثني دورا يف هذا وهو 
أنه حان الوقت لكي نطرح السؤال: ليس ماذا تفعل وسائل اإلعالم يف اجلمهور و إمنا ما يفعل اجلمهور بوسائل 
م امليدانية لرتكز حتديد  اإلعالم ؟ أما يف سنوات الستينات من القرن املاضي فقد مت تكثيف جهود الباحثني ودراسا

د ركزت البحوث يف السبعينات من القرن ، قاألطفال  ال السلوك العدواين عندعنف وسائل اإلعالم يف جم تأثريات
أشارت حبوث يف هذه املرحلة اهلامة إىل فل و أمهلت القضايا االجتماعية و املاضي على السياسة و التلفزيون و الط

    1غياب مثال التلفزيون و اإلذاعة على إبداع الطفل و تأثري ذلك على اإلجناز املدرسي .

                                                            
   42,  40ص ،  مرجع سبق ذكره ،  أثر وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب ،السعيد بومعيزة  -1
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  خالصة الفصل  :

حضيت املقاربات النظرية لبحوث التأثري يف وسائل اإلعالم باهتمام الباحثني الذين انصبت جهودهم على دراسة 
ية , وقد شكل عالقة وسائل اإلعالم باجلمهور يف سياقات تارخيية خمتلفة منت وتطورت فيها كل وسيلة إعالم

مفهوم األثر الذي ترتكه الوسيلة اإلعالمية عرب فرتة تارخيية هامة يف التنظري اإلعالمي باهتمام أخر أبداه القائمون 
  على املؤسسات اإلعالمية .

وقد ركزنا انطالقا من األشكال البحثي الذي يؤسس له موضوع الدراسة املوسومة ب"اثر وسائل اإلعالم التقليدية 
شباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة " على توظيف معطى معريف ونظري لبحوث عديدة يف اإلعالم ركزت على ال

على التأثري اإلعالمي للصحافة واإلذاعة والتلفزيون كوسائل إعالم ظهرت يف فرتات زمنية غري متباعدة واستهدف 
  الباحثون قياس نشاطها وتأثريات على احلشد مث اجلمهور .

انطالقا من احلقل املعريف الذي ميتاز به علم اجتماع االتصال كمدخل هام معريف لدراسة الظواهر كما ركزنا 
اإلعالمية االجتماعية على الربط بني مفاهيم عديدة ظهرت يف مقاربات التنظري لباحثني يف اإلعالم وقاموس 

  جتماعي .اصطالحي يقرتب يف علم االجتماع من دراسة الظاهرة اإلعالمية يف سياقها اال

واعتربنا أن هذا الفصل مبثابة مدخل هام ورابط أساسي بني موضوع دراستنا البحثية وبني علم اجتماع االتصال 
الذي يطرح مقاربات سوسيو اتصالية لدراسة الظاهرة االجتماعية واإلعالمية بابتعادها املختلفة واعتربنا           

ة ربط منهجي بني عناصر ومتغريات هامة يف حقول معرفية كاإلعالم أن هذا املدخل والفصل النظري اهلام مبثاب
  وعلم االجتماع فرضها سياق املوضوع املدروس وإشكاليته املطروحة .
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    الفصل الثالث    
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  اإلعالم التقليدي : الفصل الثالث 

  تمهيد :

 الشك أن االتصال و اإلعالم ظهر كسلوك و ممارسة اجتماعية يف حياة األفراد و اجملتمعات منذ أن خلق اهللا
سبحانه و تعاىل اإلنسان فقد كانت املمارسات االتصالية األوىل قائمة على أشكال حمددة بدائية و كالسيكية  
        كالرسم و التعبري بالصوت و اإلحياءات املختلفة , و قد أملت احلاجة االجتماعية على اإلنسان أن يندمج

 يف بيئته االجتماعية و حيسن و يطور من منط معيشته .

     اقتضت ضرورات احلياة أن خترج اإلنسان البدائي من مرحلة اتصالية قائمة على حماكاة الطبيعة و التواصل وقد
مع احمليط االجتماعي بالرموز و اإلشارات إىل مرحلة اتصالية أكثر ديناميكية تتعدد فيها وسائل االتصال بتطور 

  , مدار حقب خمتلفة تأثريا على اجلمهور  ولقد مارس ما يسمى باإلعالم التقليدي وعلى اجملتمعات .

ا االتصالية واإلعالمية  اإلعالميةوكان هذا التأثري يف مستوياته متباينا وخمتلفا حسب خصوصية الوسيلة  وقدرا
                ونقصد هنا بنا باإلعالم التقليدي ’ التأثري على اجتاهاته بدرجة حمدودة  أوعلى استقطاب اجلمهور 

 إعالميةتقدمي مواد ومضامني  إىلتسعى  إعالمالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون وهي وسائل كل من 
  اجتماعي وثقايف واقتصادي . أوسياسي  أو إخباريللجمهور قد تتسم بطابع 

من صحافة مكتوبة وإذاعة مسموعة وتلفزيون على املستوى  اإلعالميةومع التطور الذي شهدته هذه الوسائل 
 إضافتهمبا  األخرىاجلماهري تتطور هي  إىلوإخراجه  اإلعالمي والتكنولوجي بدأت عملية صناعة املضمون التقين

القائمني  أمامالتكنولوجيات من تقنيات يف العمل اإلعالمي وقد فرضت شبكات االتصال احلديثة عرب االنرتنت 
املسموعة واملرئية توظيف تكنولوجيا االتصال احلديثة املوجودة عرب الشبكة  أواملكتوبة  اإلعالميةعلى املؤسسات 

ب و على '' الفايسبوك '' واليوتي اإلعالميةبل اخذ نطاق اعتماد مقدموا املضامني ’ اإلعالميالعنكبوتية يف العمل 
لفزيونية بالرابط االتصايل  الت أو اإلذاعية"" والتوتري'' مثال يتسع واتضح هذا يف استعانة مقدمي خمتلف الربامج 

هذا التحول التكنولوجي الذي صاحب العمل  أنويبدو  ,مع اجلمهور  أكثروبتفاعلية  ''الفايسبوك''  للتواصل 
 اإلعالماتصال وسائل  أمناطواالتصال تتغري فيها   اإلعالم أساليبمرحلة جديدة يف  إىلعموما حييلنا  اإلعالم
  إلشباع احتياجاته  أخرىلوسائط اتصال  األخريواستخدام هذا  باجلمهور
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  وسائل اإلعالم التقليدية: المفهوم وأبعاده واستخداماته  -1 

             استطاعت التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال أن تؤثر على طرائق العمل اإلعالمي و انعكس
  .ذلك على أداء وسائل اإلعالم املختلفة على املستوى الفين و املهين  

         شكل انتقال الصحافة الورقية من مرحلة العمل اإلعالمي املكتوب و املنشور لكي يتلقاه مجهور قراء  اجلريدةو 
          عالم التقليديةإىل مرحلة الصحافة اإللكرتونية اليت طغت على الساحة اإلعالمية و أضحت أكثر وسائل اإل

اليت يغري القائمون عليها من طرائق العمل اإلعالمي و من أساليب االتصال باجلمهور وذلك بسبب تنامي ظاهرة 
اإلعالم اجلديد يف أوساط اجملتمع و ما فرضه التعرض املكثف لفئات اجتماعية لوسائل امليديا اجلديدة من تغريات 

  شكال التلقي ملضامني اإلعالم لدى أفراد اجملتمع .على السلوكات االجتماعية و أ

يبدو أن وجهات نظر الباحثني يف حقل اإلعالم و املنشغلني خاصة بنشاط وسائل اإلعالم و أثرها على اجلمهور 
يف ظل بروز امليديا اجلديدة ال يتفقون على قوة الصحافة املكتوبة يف التأثري على املتلقي يف ظل املعطيات اجلديدة 

ليت فرضها ظهور اإلعالم اإللكرتوين أحد مظاهر اإلعالم اجلديد .  إذ يرى الباحثون أن إمكانية بقاء الصحافة ا
      و متاحا  الورقية على ساحة العمل اإلعالمي يف ظل عصر تكنولوجيا االتصال و اإلعالم احلديثة مازال ممكنا

   و االتصال  و تكيفت مع التقنيات احلديثة لإلعالم إذا ما واكبت الصحافة املكتوبة مقتضيات التكنولوجيات
ا ويتضح هذا يف استخدامها لتقنية النشر  اليت يبدو أن الصحافة املكتوبة يف العامل العريب يف موقع املتأثر 
اإللكرتوين ألخبار الصحيفة املكتوبة واستحداث صفحات خاصة للجريدة املكتوبة على الفايسبوك الذي يتواجد 

وقد ضاء اتصايل افرتاضي أفراد يصعب حتديد  حجمهم لدى القائم بالعملية االتصالية يف الوسيلة اإلعالمية به كف
ت عدد الصحف يف عام لتطورت الصحافة يف النصف الثاين من القرن العشرين وشهدت تطورا هائال فقد وص

كرب يصل إىل الثلث يف مليون نسخة يوميا وكان النصيب األ 200صحيفة توزع ما يزيد  145إىل  1960
  1ليقيه دول العامل. الواليات املتحدة األمريكية والثلث األخر ألوروبا مبا فيها االحتاد السوفيايت والثلث األخري 
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بقاء الصحافة ويعترب الباحثون أن األفراد املهنيني املشتغلني يف حقل  الصحافة املكتوبة مطالبون يف حال افرتاض 
الورقية على ساحة التداول و التعرض ملضامينها من قبل عدد من أفراد اجلمهور مبواكبة التطورات املتسارعة 
        احلاصلة يف وسائل اإلعالم على املستوى التقين و الفين مث أن التعاطي من قبل الصحفيني و باقي املهنيني

عالم اجلديد ووسائل االتصال اجلديدة املتاحة لإلعالم ملخاطبة قطاع يف وسائل اإلعالم التقليدية مع تقنيات اإل
واسع من اجلماهري يشكل حتديا هاما و أساسيا لدى املشتغلني يف حقل وسائل اإلعالم .                  

             توبة على ساحة العمل اإلعالمي وهم يعتربونورغم أن عددا من الباحثني مطمئنون لبقاء الصحافة املك
              أن خصائص الصحافة املكتوبة اإلعالمية و تغري أشكال التعرض ملضامينها من قبل املتلقي يسمح يف األخري 

اجلريدة هلذه الوسيلة اإلعالمية بتغيري فقط جوانب العمل اإلعالمي لديها على املستوى  الفين من حيث إخراج 
  ووضعها على حامل إلكرتوين لتصفحها بشكل سلس و سهل .

          و يعترب الدكتور الشامي أستاذ الصحافة املكتوبة جبامعة اإلمارات أن الصحافة املطبوعة تتمتع بعدة مميزات
ة الوسائل احل ديثة فيستطيع عن باقي الوسائل اإلعالمية األخرى وذلك يعطيها القدرة على االستمرار يف ظل جما

اإلنسان أن يقرأ الصحيفة مرات بيسر و سهولة ويرى الباحث أ ن اإلذاعة و التلفزيون يفتقدان هلذه امليزة املهمة  
كما تتيح الصحافة املكتوبة لإلنسان املتلقي القدرة على امتالك  املعلومات و يعترب الباحث أن الصحافة املكتوبة 

ا لن تؤثر عليها بالشكل الذي يروج له البعض و خباصة ستظل حمافظة ملوقعها يف وسط الوس ائل اإلعالمية   و أ
االنرتنت فال شك أن االنرتنت ليس باستطاعة كل الناس استخدامه أو اقتنائه كما أن االنرتنت يزيد من انتشار 

رتونية ولكن تظل الصحافة فالصحيفة اليت تقرأ عرب االنرتنت هي الصحيفة الورقية جانبا إىل جنب الصحف االلك
  القراءة عرب الورق أسهل و أيسر و أكثر عمقا من االنرتنت 

          و يعرتف الباحث أن االنرتنت متكنه من القضاء بشكل ضئيل على الصحافة املكتوبة و لكن يصعب
بة ككيان معلومايت كبري يتعايش مع الرأي العام ويؤثر فيه بشكل فعال على االنرتنت القضاء على الصحافة املكتو 

1  
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 وسائل اإلعالم الجماهيري :

       شهدت وسائل االتصال واإلعالم اجلماهريية تطورا سريعا منذ القرن التاسع عشر وحلول القرن العشرين
فيها هذه الوسائل  اإلعالمية التقليدية  تطورتساد  ملرحلة تارخيية معينة الذي عرف ظهور اإلذاعة والتلفزيون وقد 

طرح نظري مفاده أن انبهار اجلمهور وتأثره بطريقة سحرية مبضامني اإلعالم الذي اصب حاالن تقليديا يف مفاهيم 
  وحبوث اإلعالم اجلديدة .

ات كالقراءة وتعترب الصحافة املكتوبة أقدم وسائل االتصال اجلماهريي تتطلب يف نظر الباحثني اكتساب مهار 
ا تعتمد على رموز اصطالحية ليس كما هو احلال بالنسبة لإلذاعة  والكتابة والقدرة على التحليل وذالك أل

  1والتلفزيون اللذان حتتاجان إىل مهارات للتعامل معها 

تيار واختيار وسيلة االتصال ال يتم من فراغ ودون دراسة بل يتم االختيار بناءا على أسس إذ جيب أن يتم اخ
الوسيلة االتصالية املناسبة اليت حتقق األهداف املنشودة والبد من معرفة مزايا وعيوب كل وسيلة انطالقا من قياس 

ا على التغطية اجلغرافية والتوزيع ودراسة اجلمهور مستخدمي الوسيلة ومدى مالئمة الرسالة للوسيلة .   2قدر

  الصحافة المكتوبة:

ربا حمطة تارخيية وهامة يف تاريخ وسائل اإلعالم و املكتوبة الشعبية واجلماهريية يف أشكل ظهور ما يسمى بالصحافة 
وارتبط ظهور الصحافة يف القرن التاسع عشر بالعديد من التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت عرفتها 

اية احلرب العاملية األوىل كما ال يغفل باحثون يف تاريخ الصحا فة العاملية املتغري اهلام الذي ضمن انتقال أوربا بعد 
الصحافة من مرحلة االنتشار األولية إىل ارتباطها كمؤسسة جمتمعية باحلق الدميقراطي ألفراد اجملتمع وحق اكتساب 
املعلومة واألخبار الذي دسرته العديد من دول العامل مث اعتربت الصحافة تارخييا احد املؤشرات املعربة عن تطور 

فأصبحت الصحافة املكتوبة بعد احلرب العاملية الثانية احد السلطات ,تمعات ومؤسسات السلطة ونظم احلكم اجمل
األساسية الفاعلة يف صناعة القرار السياسي وصياغة مالمح النظم االجتماعية وهذا املرحلة عرفت فيها الصحافة 

  أود عطائها وتزامن هذا أيضا مع ظهور اإلذاعة والتلفزيون .
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                                                                                           اإلذاعة المسموعة :

                وهي من الوسائل اإلعالمية اجلماهريية األنسب واألكفأ للمجتمعات البعيدة عن املدن وذلك الن العديد
              من الباحثني يف جمال اإلعالم يعتربون أن اإلذاعة وسيلة إعالمية ميكنها الوصول إىل مجيع املناطق السكنية .

ا تتخطى احلدود اجلغرافية واملستويات التعليمية ويرى باحثون أن املضمون اإلذاعي اإلعالمي ميكن أن  كو
ا وسيلة إعالمية يعتاد يكتسب مجالية معينة إذ تتميز  الرسالة اإلبداعية بداعمة موسيقية كما متتاز اإلذاعة كو
حتتاج ملهارات يف االستخدام مع إمكانية استعماهلا يف مجيع األوقات واألماكن  عليها الناس بطريقة سهلة ال

                 بواسطة البطاريات وتتيح اإلذاعة اختيارات متعددة 
ويرى باحثون أن الراديو يشعر الفرد باالقرتاب الشخصي متخطيا حاجز األمية حيث ميكن للقائمني على اإلذاعة 
تكييف املضمون بطريقة جتعله يتفق مع توقعات املستمع اخلاصة ومتتاز فضال عن ذالك اإلذاعة خبصائص اتصالية 

ا وسيلة قادرة على التأثري يف أفكار واجتاهات وسلوك املستمعني كما أن الربنامج اإلذاعي حيضى  عديدة أمهها أ
        باهتمام وقبول  الناس وذالك كون اإلذاعة تسعى إىل نقل يوميات اجلمهور عرب األثري كصياغة املعلومات 

أن اإلذاعة ال ميكن أن تعمل  اليت هلا صلة بالتنمية واإلرشاد والتعليم والسياسة  كما يؤكد العديد من الباحثني
  1االتصال فهي حباجة إىل مساندة وتكافل املواد املطبوعة واملرئية  مبعزل عن قنوات

 الوسائل أهم وهي الكهربائي، الدفع بطريق واحد وقت يف والصوت الصورة نقل وسيلة عن عبارة التلفزيون :
                        2      معينة برامج بث طريق عن باجلماهري لالتصال البصرية السمعية

أخذ ظهور التلفزيون ثورة يف عامل وسائل االتصال واإلعالم فقد رأى العديد من الباحثني املهتمني بدراسة و 
نة قوية يف عقول اجلمهور وأصبح أكثر وسائل وسائل اإلعالم يف صريورة تارخيية أن التلفزيون بعد ظهوره احتل مكا

م,                باقي وسائل اإلعالمعا يف حني على غرار   نقل الصوت والصورةياإلعالم تأثريا على اجلماهري كونه 
 يعترب من أكثر الوسائل انتشارا وتأثريا ملا يتميز به من خصائص نادرة مقارنة بغريها من وسائل االتصال األخرى و

                  وملا يؤديه من دور فعال يف حياة اجلماهري يف مجيع امليادين اإلعالمية وتضاعفت أمهيته وتأثريه
 3التطور التقين والتكنولوجي احلديث خاصة بعد ظهور األقمار الصناعية اليت أصبحت وسيلة اتصال يف ظل
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الراديو يواصل تقدمه كمجرد فكرة وبعد ذلك كجهاز يف خمترب وقد كان التلفزيون يف خلفية الصورة يف  حني كان 
اية العشرينات أجريت عليه جتارب كثرية وبدا البث التجرييب يف أوائل عام                   1936أو معمل ومع 

ف وسرعان ما توق 1939يف استوديوهات كان على املمثلني واملمثالت فيها وضع امحر للشفاه وبدا اإلرسال عام 
االلكرتونية وكانت شركة "ارسي " قد وضعت لألجهزة مع احلرب العاملية الثانية وحتولت املصانع لإلنتاج احلريب 

ا ممثلون وكانت احلانات أول من روج للتلفزيون ليصبح الولد  جهاز يقلل اإلضاءة يف االستوديوهات اليت يعمل 
           املدلل يتدافع عليه أصحاب اإلعالنات للوصول إليه وبالتايل الوصول إىل اكرب عدد من اجلماهري الذين انبهروا 

  1وارتفع بسرعة عدد اهلوائيات اخلاصة بأجهزة التلفزيون يف العامل به

ليتضح أن الفرتة الزمنية التارخيية اليت ظهرت فيها وسائل اإلعالم التقليدي كالصحافة الورقية املطبوعة واإلذاعة 
ا أوربا ما  بني احلربني املسموعة والتلفزيون مل تكن متباعدة وقد صاحبها حتوالت سياسية واجتماعية شهد

                  العامليتني األوىل والثانية .
             واتضح أيضا أن التأثري على اجتاهات اجلمهور مع بدايات ظهور اإلعالم التقليدي كان قويا وتناولته العديد

  ظريات اإلعالم وقد اكتست الوسيلة اإلعالمية حيزا  من االهتمامات يف حبوث اإلعالم .من البحوث اخلاصة بن

كما أدى البث التلفزيوين الفضائي إىل إحياء نوع من الشعور باملصري املشرتك يف العامل العريب كما يرى باحثون        
إقليميا يتجاوز احلدود القطرية وهو مرتبط  انه جلب وعيا بالوحدة العربية وخيدم البث التلفزيوين الفضائي مجهورا

  2بعوامل اللغة والثقافة والتاريخ واىل حد اقل بعاملي الدين واجلغرافيا 

            هذا االهتمام خبصائص معنية لوسائل إعالمية كانت حديثة يف وقتها ويف سياق ظهورها تارخييا يقودنا 
               تواصل حول حتليل خصائص اإلعالم وامليديا اجلديدة اليت انبهرإىل استيعاب حاالت النقاش والبحث العلمي امل

           ا اجلمهور أيضا كماال انبهر بوسائل إعالم سابقة ولعل مقاربة االستخدامات واالشباعات اليت تقود
ع الذي عرفته وسائل إىل استغالل وسيلة إعالمية عن أخرى يعترب مدخال هاما لدراسة التحول اإلعالمي املستار 

  م التقليدية وأثره على اجملتمع اإلعال
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  :أثرها على الشباب في الجزائر وسائل اإلعالم التقليدية و 2-

   تشري عدد من الدراسات املهتمة بعالقة الشباب بوسائل اإلعالم املختلفة إىل صعوبة ضبط مفهوم واضح ودقيق
ا يف احلياة وهي أكثر الفئات متكنا من وسائل  ملا يسمى ''اإلعالم الشباين'' ففئة الشباب اليت تتعدد اهتماما
اإلعالم اجلديد كاالنرتنت وشبكات اإلعالم االجتماعي ال ميكن حصر هذه الفئة الشبانية يف مضمون إعالمي 

  واحد .

 تعريف مقنع لإلعالم الشباين راجع إىل صعوبة إجياد يرى الباحث الدكتور حممد لعقاب إىل أن صعوبة تقدمي
تعريف دقيق ملفهوم ''الشباب '' وما املقصود بفئة الشباب ؟ وهل الشباب مجهور واحد أم هو عبارة عن مجاهري 

  ؟ 1مشتتة ؟ وما هي حاجيات هذه الفئة الشبانية اإلعالمية ؟ وما هي خصائصا النفسية واالجتماعية

مفهوم  دقيق وشامل ومقنع للشباب جيعل من وسائل اإلعالم املختلفة كالصحافة املكتوبة أن صعوبة حتديد 
واإلذاعة والتلفزيون أمام حتديات هامة يف االتصال بالشباب والتأثري عليه ومن مثة استقطابه للتفاعل مع ما يقدم 

  له من مضامني إعالمية .

التلفزيون اجلزائري يصعب عليه التمييز بني ما هو موجه و باجلزائر يرى الباحث أن املتأمل يف شبكة برامج 
للشباب وبني اإلعالم العام ويشري الباحث إىل أن خمتصني يف اإلعالم يؤكدون أن هناك خلل واضح يف تفاعل 

  2وسائل اإلعالم مع مشكالت الشباب وذالك من خالل ضعف احملتوى واألسلوب مع تنميط احملتوى .

الم اجلزائرية اليت تعايش يف الوقت الراهن مرحلة التعددية اإلعالمية يف جمال السمعي فعلى مستوى وسائل اإلع
البصري نالحظ أن حصص الشباب اليت تبث عرب خمتلف القنوات الفضائية وهي قنوات تواجه إشكاالت قانونية 

  تعاجل هذه القنوات التلفزيونية قضايا الشباب باعتماد أسلوب يكاد يكون 
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موحدا ينظر إىل الشباب كجمهور احتياجاته واحدة ال ختتلف من شاب إىل شاب فنرى أن الرتكيز على الرتفيه 
         والتسلية يطغى على احلصص اليت يعتربها القائمون على اإلنتاج التلفزيوين حصصا للشباب عرب التلفزيون 

اب اجلزائري يبحث من وراء استخدام لوسائل اإلعالم عن حتقيق التسلية والرتفيه غري انه ال ميكن اجلزم بان الشب
              بل انه مثة دواعي أخرى حترك الشباب إزاء وسائل اإلعالم وجتعله متابعا ومتلقيا ملضامينها اإلعالمية كالبحث 

مه وتشكل احد اهتماماته يف احلياة عن فرص للتعبري احلر عن أرائه وأفكاره إزاء قضايا يف اجملتمع أو موضو  عات 
  اليومية .

كما ميكن اعتبار أن وسائل اإلعالم أصبحت تتيح يف الوقت الراهن للشباب فضاءا أوسع للوصول إىل املعلومات 
املبحوث عنها من قبل فئة اجتماعية تعاين من مشاكل البطالة وقلة اإلمكانات املادية وغياب فرص االستقرار 

  الجتماعي للشباب خرجيي اجلامعات .املهين وا

مث أن معاجلة وسائل اإلعالم لقضايا الشباب بشكل وأسلوب واحد منطي يشجع على هجرة الشباب إىل منافذ 
  إعالمية أخرى غري الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون .

سنة يف الفرتة  30ي األقل من أن شرحية الشباب اجلزائر  2009ويشري تقرير أعدته وزارة الشباب والرياضة بعام 
  سيكون على النحو األيت : 2027إىل  2007املمتدة ما بني سنة 

باملائة من إمجايل السكان  59.6مليون ويشكلون ما معدله  19.3سيكون عدد الشباب  2017يف عام -
ما ميثل مليون شاب  19.8كان   2007يشري ذات التقرير الرمسي إىل أن عدد الشباب يف  2017وقبل سنة 

  من إمجايل السكان . 59.6

           باملئة  44.6مليون ما يشمل نسبة  19.4فيستشرف التقرير أن يكون عدد الشباب  2027أما يف سنة -
1من إمجايل السكان .
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اجلمهورية وهو عبارة عن فقد أشار التقرير الذي قدم لرئيس عالقة الشباب اجلزائري بوسائل اإلعالم أما خبصوص 
  حتقيق ميداين إىل نتائج ذات دالالت هامة :

  باملائة من الشباب قالوا أن اإلعالم املوجه هلم ليس كافيا  93أن أكثر من -

  باملائة من الشباب يتابعون التلفزيون  44أن -

  باملائة من الشباب يستخدمون االنرتنت  24.26أن -

  افة املكتوبة باملائة يقرؤون الصح 2. 23أن -

وتكشف هذه النتائج اليت تعد نتاج تقرير أعدته هيئة رمسية حكومية إىل نقص واضح يف اإلعالم املوجه للشباب 
اجلزائري على اختالف أعماره واملالحظ أن اجملتمع اجلزائري ومنذ بداية التسعينات عرف شبابه تغريات اجتماعية 

     ي يف رحلة حبث عن فرص االستقرار األمين واالجتماعي بسبب جذرية ففي تلك الفرتة كان الشباب اجلزائر 
  ما عاشته البالد من ظروف أمنية واقتصادية صعبة .

ا البالد قد دخل مرحلة الكهولة وتواصل            وسيكون ذات الشباب الذي عاش هذه الفرتة العصيبة اليت مرت 
مع شباب أخر ولد يف ظروف اجتماعية وتنموية أحسن بكثري من فرتة التسعينات األمر الذي جيعل اهتمامات 

  الشباب اجلزائري يف الوقت الراهن خمتلفة متاما .

إذ يرى الدكتور حممد لعقاب أن هناك جليني من الشباب يف اجلزائر عاشا يف فرتة صعبة للغاية فمن ولدوا بعد عام 
 79لدوا يف ظروف ممتازة من الناحية األمنية والتنموية ويالحظ أن الصحافة اجلزائرية على تنوعها قد و  2000

يومية استطاعت أن تستقطب قراءا لإلعالم العام ولكن جيب تفعيل ما يسمى باإلعالم الشباين من حيث الرسالة 
  1والوسيلة واملرسل .
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ي البصري خاصة بالنسبة للتلفزيون فيالحظ صعوبة حتديد حاجيات اجلمهور اجلزائري أما بالنسبة للقطاع السمع
  وجنم عن ذالك هجرة اجلمهور إىل القنوات الفضائية األجنبية .

  ويرى الباحث أن اإلعالم الشباين جيب أن تتوفر فيه املزايا اآلتية :

  أن يكون موجها بطريقة مدروسة لفئة الشباب -

  شباب هو املهيمن على املرسل أي الصحفيني واملسرين للوسيلة اإلعالمية والربامج أن يكون عنصر ال-

  1أن يليب هذا اإلعالم حاجات الشباب حبيث يكون قريبا من مشكالته ومهومه ومعربا عن أفكاره واجتاهاته .-

لعديد من الدراسات أن تأثري الصحافة املكتوبة على الشباب مل يعد بالقدر الذي كان يف السابق حسبما تشري ا
حيث يعترب عدد من الباحثني املشتغلني على موضوع اإلعالم اجلديد وأثره على اجملتمع أن وسائط امليديا اجلديدة 
قد سيطرت إىل حد كبري وبشكل واضح على حيز من حياة الشباب االتصالية ويرجع الباحثون هذا التحول اهلام 

ائط امليديا اجلديدة للشباب مقارنة بالصحافة املكتوبة وباقي وسائل إىل املساحات اإلعالمية اليت تتيحها وس
  اإلعالم التقليدي للشباب للتعبري عن اجتاهاته وإشباع رغباته املتعددة .

ويالحظ يف اجلزائر أن العشرات من الصحف املكتوبة دخلت يف مشاكل مالية معقدة بسبب تقلص حصة 
         يف عدد من الصحفيني لالهتمام بإعالم خاص يوجه لشرحية معينة اإلشهار العمومي ومل يعد مبقدورها توظ

     من فئات اجملتمع كالشباب .

كما أن ظهور ما يسمى باملواقع اإلخبارية االلكرتونية قد قلص بدوره من عدد قراء الصحف املكتوبة الورقية 
املواقع اإلخبارية االلكرتونية اليت ميكن وجعل قطاعا واسعا ال يستهان به من اجلمهور يف حالة تواصل مع هذه 

  للمتلقي تصفح أخبارها عرب املوبايل بدل اقتناء الصحيفة املكتوبة .
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مث أن اجتاه خمتلف الصحف املكتوبة إىل اعتماد أسلوب اتصايل جديد يف االتصال بقرائها بواسطة صفحات 
ماعي يؤشر بشكل واضح إىل دخول اإلعالم التقليدي مرحلة جديدة جيب خاصة هلم عرب مواقع التواصل االجت

  أن يتكيف معها املهنيون إذ متتاز طرائق العمل اإلعالمي يف الوقت الراهن بالطابع االلكرتوين للنشاط اإلعالمي .

ظاهرة اإلعالم  لذا فان القول بان الصحافة املكتوبة يف اجلزائر قد فقدت قرائها خاصة منهم الشباب يف ظل بروز
ا ومل يقتصر األمر على  اجلديد أصبح واقعا بعد أن فقدت الصحف الورقية قرائها وسجلت اخنفاضا يف مبيعا
الصحف العامة بل طال هذا الواقع الصعب الذي يواجه الصحافة املكتوبة الصحف الرياضية اليت أحاهلا اإلعالم 

خاصة منه الشباب إىل امليديا اجلديدة بعد أن وجدا فيها إعالما  االلكرتوين إىل مرحلة جديدة حتول فيها اجلمهور
  بديال عن وسائل اإلعالم التقليدية

ورغم أن الصحف االلكرتونية يف اجلزائر مل يتم بعد صياغة التصور القانوين الكامل الذي يؤطر نشاطها وتضمن 
ا اإلعالمي باعتبار  ها احد وسائل اإلعالم االلكرتوين إىل أن عدد قانون اإلعالم اجلديد مواد تؤكد إطارها وكيا

هذه الصحف االلكرتونية يف تزايد وما يتم استحداثه من مواقع إخبارية الكرتونية البعض منها ينشط خارج األطر 
القانونية والضوابط التنظيمية  تعداده يرتفع ويعترب هذا املعطى اإلعالمي االلكرتوين اجلديد مؤشرا كما سبق إلعالم 

ازي لإلعالم التقليدي املتمثل يف الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون وهو ما يطرح على الساحة اإلعالمية مو 
معطيات جديدة على اإلعالميني واملمارسني املهنيني الذين يواجهون عرب الصحافة التقليدية انتشارا واسعا لإلعالم 

لذي ميلك قدرة سريعة على نشر "اخلرب الصحفي " وتسويقه االلكرتوين ومنو سريعا لظاهرة الصحفي االلكرتوين ا
  ونشره عرب فضاءات أوسع تصل إىل اكرب عدد من اجلماهري .

ويبدو إن اإلعالم االلكرتوين يف اجلزائر وتبعا للمنابر اإلعالمية النشطة من خالل الصحف واملواقع االلكرتونية 
ذا النوع من اإلعالم االلكرتوين التفاعلي فعلى سبيل اإلخبارية يشري إىل اهتمام ممارسني يف القطاع اإل عالمي 

" منابر " و"سبق برس  24كالجزائر " االلكرتونية " ومواقع إخبارية " المصدراملثال ال احلصر جند مثال جريدة "
اإلعالمية إعالمية الكرتونية حتضى مبتابعة ومتلك قدرات على استقطاب اجلمهور ويتمظهر هذا التفاعل مع املنابر 

االلكرتونية من خالل التعليقات اليت يرتكها املتصفحون للمواقع والصحف االلكرتونية على اخلرب الصحفي املنشور 
عرب الصحيفة االلكرتونية واملوقع االلكرتوين اإلخباري وكالمها ميتازان بقدرات فائقة على االنتشار السريع 

  والتفاعلية.
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  : وبحوث التأثير في وسائل اإلعالماإلذاعة والتلفزيون 3-

ساد حلقبة من الزمن االعتقاد لدى الباحثني أن وسائل االتصال اجلماهريي تؤثر بطريقة مباشرة وسحرية على 
اجلمهور الذي مت تصويره على أنه مستقبل عادي للرسالة اإلعالمية ال منتقي ملضامينها وقد أسهم ظهور اإلذاعة 

            ر القرن التاسع عشر يف رسوخ هذا االعتقاد والتصور الذي رافع عنه باحثون استندوا يف طرحهم النظريأواخ
           إىل الدور اهلام واألساسي الذي لعبته اإلذاعة إبان احلرب العاملية األوىل والثانية إذ كانت وسيلة إعالمية ثقيلة 

  مت توظيفها للدعاية والتأثري على اجتاهات األفراد اإلعالمية والسياسية أثناء احلربني العاملتني األوىل والثانية .                
          بعد الرواج واالنتشار السريع الذي لقته اإلذاعة يف العامل ويف أوربا خاصة أصبحت وسيلة إعالمية مؤثرة وقوية 
ا املستمعون لرباجمها باألفكار والرسائل اليت تبث عرب األثري وتكون حول مواضع متعددة بعضها  يف اجملتمع يتأثر 
منقول من الواقع وقد احتسبت اإلذاعة بعض املزايا اإلعالمية جعلتها أكثر الوسائل تأثريا على اجلماهري خاصة 

                    قبل ظهور التلفزيون منتصف اخلمسينات .  

  ويرى باحثون يف اإلعالم أن اإلذاعة متتاز خبصائص هامة وهي :                                            

ا أصلح الوسائل اإلعالمية بالقياس إىل اجملتمعات البدائية أو التقليدية وذالك النتشار األمية  -                  أ
                                                                                           يف هذه اجملتمعات   

  أن الراديو كما يسمى مينح للمواطنني يف البيئات املتقدمة حرية إعالمية أوسع                    -

صحف وحدها وذالك الن املستمع أن الدعاية عن طريق الراديو والتلفزيون أعظم أثرا من الدعاية عن طريق ال - 
  يظل اقدر على التأمل والنقد حني يكون يف مكان يستمع فيه للراديو أو يشاهد فيه التلفزيون .

  كما أن للراديو قدرة على أن جيعل اجلمهور يعيش يف عامل غين باملشاعر االجتماعية                    

1اجلماهري من الناحية اللغوية فهي تزيد من احملصول اللغوي اإلذاعة هلا فضل على -  

                                                            

  1- عبد الرزاق حممد الديلمي: مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد ، ط1 ،دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، األردن عمان، 2012 ، ص 64
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وتؤهل هذه اخلصائص واملزايا أن يكون لإلذاعة اثر فعال على تكوين اجتاهات األفراد يف اجملتمع مبا فيهم أكثر 
عصر  الفئات االجتماعية حضورا يف اجملتمعات االنتقالية وهي فئة الشباب غري انه ومع ظهور التلفزيون وبداية

  السينما مع مطلع القرن العشرين بدا التنافس بني الوسيلتني اإلعالميتني .

فقد طغى التلفاز على دور اإلذاعة املسموعة والصحافة املكتوبة ويف هذا العصر عصر األقمار الصناعية والفضائية 
  1ور الصحافة املكتوبة .يكاد التلفزيون يلغي دور اإلذاعة املسموعة بالكامل وتكاد االنرتنت تلغي بدورها د

فالتلفزيون الذي تسبب ظهوره مطلع اخلمسينات حالة من االنبهارية لدى اجلماهري املتابعة لوسائل االتصال 
             اجلماهريي استطاع بفضل امتالكه خلاصية إعالمية هامة وهي نقل الصوت والصورة معا أن يأخذ من املاليني

ملكتوبة وحتول املتلقون ملختلف ملضامني اإلعالم املكتوب واملسموع إىل مشاهدة من مجهور اإلذاعة والصحافة ا
  الكم اهلائل من الربامج التلفزيونية وانعكس ذالك على مكانة اإلذاعة والصحافة املكتوبة يف أوساط اجلمهور .

صحافة املكتوبة واإلذاعة ولعل املتابع للصريورة التارخيية اليت منت وتطورت فيها وسائل اإلعالم التقليدية كال
والتلفزيون يستوقفه اآلراء املتباينة لدى العديد من الباحثني حول فكرة إلغاء وسيلة إعالمية ألخرى فظهور 
االنرتنت والتطور السريع لوسائل االتصال أواخر الثمانينات وبداية التسعينات تسبب أيضا يف تراجع التلفزيون 

  مهور منه الشباب على وجه اخلصوص .واخنفاض مستويات التأثري على اجل

الشباب الذي يشكل احد الفئات االجتماعية اليت تأثرت بالتحوالت املتسارعة اليت عرفتها وسائل اإلعالم خاصة 
بعد بروز ظاهرة امليديا اجلديدة ومواقع التواصل االجتماعي اليت غزت يوميات الشباب ومل يعد احلديث عن اثر 

لى الشباب بل انتقل سؤال الباحثني إىل معطى جديد ليرتكز على تساؤل هام وهو مدى بقاء اإلذاعة والتلفزيون ع
  وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة واإلذاعة 

                                                            

 1-  عبد الرزاق حممد الديلمي : مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد ،نفس املرجع السابق ، ص 66
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  ؟والتلفزيون على الساحة اإلعالمية يف ظل بروز وسائط امليديا اجلديدة اليت يستعملها الشباب بكثافة وبرباعة 

أن شبكات اإلعالم االجتماعي ووسائط امليديا اجلديدة قلصت من الدور اهلام الذي كانت تعلبه وسائل اإلعالم 
اجتاه توجيه الشباب ودجمهم يف احلياة االجتماعية ومل تعد وظائف التثقيف واإلخبار والرتفيه اليت تصاغ يف برامج 

يبحث عنها من وراء منابر التواصل االجتماعي وتقنيات  إذاعية وتلفزيونية تستهوي الشباب بل أن هذا األخري
  االتصال احلديثة .

          إن أثر اإلذاعة والتلفزيون على الشباب يف اجملتمع مل يعد بالدرجة والكم الذي كان حيث تشري دراسات
           أساسية للوصول إىل انتقال الشباب اجلزائري مثال إىل مرحلة استخدام وسائط امليديا اجلديدة كوسائل إعالم

مه يف احلياة اليومية ومن جهة أخرى حتقيق خمتلف اإلشباعات اليت قد ال جيدها     إىل املعلومات واألخبار اليت 
 من وراء استخدام وسائل اإلعالم التقليدية كاإلذاعة والتلفزيون .

للمادة اإلعالمية من الناحية الكمية كما انه مث إن اإلعالم االلكرتوين يعطي للقارئ فرصة االطالع على اكرب 
يعطي للقارئ حرية االنتقاء واملقارنة من خالل االطالع السريع على العديد من املصادر املختلفة والرؤى 
واخللفيات مث انه ميكن من القراءة املتخصصة بدل استنزاف الوقت واجلهد يف تصفح الصحف حبثا عن موضوع 

خمصوص يف احد القنوات التلفزيونية بل أصبح االنرتنت ميكنك من االطالع على أي مادة  معني أو انتظار برنامج
وقت ما تشاء وميكن اإلعالم االلكرتوين الرسالة اإلعالمية من امتالك بعد عاملي يتجاوز القيود التقليدية واليت تقيد 

  1التلفزيون اإلذاعة والصحافة املطبوعة .

  

  

                                                            

  80.81ص  ،2012،  البداية ناشرون وموزعون.عماندار ،الطبعة األوىل  ، اإلعالم واالنترنت: حممود حامد خضر  ‐1 
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  اإلعالم التقليدي والثورة الرقمية : -4

مل تأيت الثورة الرقمية اليت شهدها حقل اإلعالم واالتصال من فراغ وإمنا فرضتها التغريات املتسارعة اليت عرفتها 
وسائل اإلعالم خاصة على املستوى التكنولوجي والتقين فالتغري الذي طال طرائق وأساليب العمل اإلعالمي جعل 

  ة العامة يف قطاعات الصحافة املكتوبة والسمعي البصري أمام وسائل إعالم واتصال جديدة .املوارد البشري

وقد اطل الواقع اإلعالمي اجلديد بتبعاته على املمارسني للوظيفة اإلعالمية والقائمني على تسيري املؤسسات 
رقمية اليت ترافق يف الوقت الراهن اإلعالمية املختلفة والتصق العمل الصحفي بإعالم الكرتوين ويبدو أن الثورة ال

ا مع اجلمهور تؤثر بشكل واضح على مجهور الشباب الذي مييل إىل استخدام  نشاط وسائل اإلعالم يف عالقا
  وسائل االتصال واإلعالم احلديثة كتقنيات االتصال احلديثة يف شبكة االنرتنت .

ويرى باحثون ومشتغلون يف حقل اإلعالم اجلديد أن مسالة حتكم املستخدمني لوسائل اإلعالم يف التكنولوجيات 
احلديثة لالتصال واإلعالم حيدد بشكل كبري قدرة اإلعالمي يف أي وسيلة إعالمية على مواكبة التطورات احلديثة 

        مع وسائط اإلعالم اجلديد وتوجه قطاع واسع  يف الوسائل اإلعالمية واالتصالية وقد أضحى اجلمهور يتفاعل
من مجهور اإلعالم التقليدي إىل وسائط امليديا اجلديدة اليت أنتجتها ثورة رقمية وتكنولوجية يف الساحة اإلعالمية 
فنرى أن الشباب يف الوقت الراهن مييل إىل استخدام مواقع التواصل االجتماعي ويتابع بكثافة كل أخبار 

ولوجيا يف جمال االتصاالت واإلعالم ومييل إىل اقتناء أخر وسائل االتصال احلديثة وحيدث هذا يف ظل تراجع التكن
اهتمام الشباب بوسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون وهي وسائل إعالمية بإمكان 

                  وشبكة االنرتنت السريعة التدفق .امللتقي متابعتها على وسائل اتصال جديدة كاهلواتف الذكية 
ا تقنية توظيف الرقمنة يف نشاط وسائل اإلعالم على مستوى تقنية  وأمام الثورة الرقمية املتسارعة اليت تعرف على أ
البث والنشر اإلعالمي وعصرنة نشاط املؤسسات اإلعالمية وإحالته بشكل أساسي إىل التكنولوجيا احلديثة 

تصال واإلعالم أصبحت الصحف املكتوبة تفرج عن قرائها عرب االنرتنت خدمات خاصة تسمح هلم باالطالع لال
على  على ما تنشره من أخبار على شبكة التواصل االجتماعي كما تضع خمتلف الصحف الورقية إعداد نسخها

م من معرفة موقعها االلكرتوين ، ا احمللية على االنرتنت لتمكني قرائها املوجودين خارج مد وتضع الصحف طبعا
             1سرة التحريرأاألخبار مع إمكانية التحاور معهم من قبل 

                                                            
  25دار الكتاب اجلامعي ، اإلمارات العربية املتحدة ، ، ص ، 1ط ،اإلعالم و التكنولوجيات الحديثة الصادق رابح:   -1



 اإلعالم التقليدي وفعاليته اتجاه الشباب في ظل الميديا الجديدة               الفصل الثالث 

74 
 

احد إفرازات الثورة ويشكل هذا التحول اإلعالمي اهلام يف شقه التقين الذي يبدو أن مشل أكثر الوسيلة اإلعالمية 
ا وسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية .   الرقمية اليت شهد

ويبدو أن ما يصطلح عليه بالثورة الرقمية يف عامل اإلعالم التقليدي قد فرضت على القائمني على املؤسسات 
واإلعالم اليت توظيف يف العمل اإلعالمية الكالسيكية االستفادة قدر اإلمكان من التكنولوجيات احلديثة لالتصال 

  اإلعالمي وتستخدم يف حتسني قدرات البث اإلذاعي والتلفزي 

ا الثورة الرقمية لدى وسائل اإلعالم جعلت املؤسسات اإلعالمية تعتمد            أن اخلصائص اجلديدة اليت أتت 
سريعا لألخبار وجعلت اجلمهور يتداول  على التقنية اليت حترك الوسيلة اإلعالمية وأتاحت الثورة الرقمية تدفقا

          األخبار واملعلومات بطريقة سلسة ومل يكن هذا متاحا يف وسائل اإلعالم التقليدية اليت ختاطب اجلمهور ومترر
  له اخلرب دون أن تتيح له الفرصة للتعليق على اخلرب بشكل مباشر وبطريقة اتصالية تفاعلية .

اإلعالم اجتهت بفعل الثورة الرقمية اليت تشهدها إىل اإلعالم االلكرتوين الذي اختزل  كما ميكن اعتبار أن وسائل
الساحة اإلعالمية وجعلها متيل إىل نشر األخبار املختلفة للجمهور عرب وسائط إعالمية الكرتونية تتيح للجمهور 

  التواصل االجتماعي .خاصة منه الشباب التواصل مع اخلرب بالتعليق أو املشاركة يف نشره على صفحات 

ويبدو أن القائمني على املؤسسات اإلعالمية يف دول العامل الثالث يستوردون حلد اآلن التكنولوجيا احلديثة 
لالتصال واإلعالم ومن أشكاهلا برامج الرقمنة اليت طالت عمل اإلذاعات والقنوات التلفزيونية ويتكيف املهنيون 

ا معطى وواقع والعاملون يف وسائل اإلعالم مع الت م اإلعالمية ويدركون أ غريات التقنية اليت تشهدها مؤسسا
جيب التعامل معه لاللتحاق مبوكب اإلعالم املفتوح الذي حول العامل إىل قرية صغرية بواسطة وسائل امليديا 

  اجلديدة .
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  :االلكتروني  اإلعالممستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء - 5

الصحافة  أجهزةالذي تشكله  التقليدي باإلعالمما يسمى  أناجلديد  اإلعالميعترب العديد من الباحثني يف حقل 
التقليدية تواجه يف عصر الصحافة االلكرتونية وامليديا اجلديدة  اإلعالميةوالتلفزيون هذه الوسائل  واإلذاعةالورقية 

  . اإلعالميةاحة يف الس اإلعالميحتدي البقاء واستمرارية النشاط 

من وسيلة  أكثرالقوالب الصحفية املعتادة ومجعت بني  أشكالالصحافة االلكرتونية غري من  أنويؤكد باحثون 
انه مشل املمارسة الصحفية  اإلعالمداخلها وهذا التغيري الذي فرضته الصحافة االلكرتونية يرى الباحثون يف 

ص والصورة والفيديو والتسجيالت السمعية البصرية ويعترب العديد والصحافة االلكرتونية تستخدم الن واإلعالمية
   االلكرتوين اجلديد اإلعالمي الشكلهذه الثقافة االلكرتونية مل متنع اجلمهور من التفاعل مع  أنمن الباحثني 

املنع واملصادرة فهي تنطلق يف فضاء  أوامرالذي يبدو انه ترعرع بعيدا عن قوانني الصحافة والنشر ومبعزل عن 
افرتاضي يتخطى يف نظر الباحثني احلدود لتصبح الصحافة االلكرتونية منفذا لكل باحث عن مساحة للتعبري 

تتحكم فيها احلسابات والسياسيات لتصبح الصحافة  اإلعالمولكل طامح مل حيصل على فرصة يف وسائل 
  1وعة بل حىت الصحافة املرئيةااللكرتونية منافسا خطرا للصحافة املطب

ا الصحافة االلكرتونية تواجدها  اإلعالميةفرضت اخلصائص  أخرمن جانب   ميدان يفواالتصالية اليت متتاز 
ام الكوادر الصحفية بوسائط امليديا جتاهل اهتم املثقففال ميكن انطالقا من هذا التواجد  اإلعالميالنشاط 
  اجلديدة .

ديه الكوادر الصحفية بوسائط امليديا اجلدية مل يأيت من فراغ وإمنا فرضته خصائص متتاز  وهذا االهتمام الذي تب
  ا الصحافة االلكرتونية على سبيل املثال نذكر منها :

ا على إشراك اجلمهور يف متابعة مضامينها اإلعالمية وبطريقة  التفاعلية : - إذ متتاز الصحف االلكرتونية بقدر
  لبساطة متتاز بالسهولة وا

إذ ميكن للصحف االلكرتونية نشر األخبار واملعلومات للجمهور  سرعة بث ونشر األخبار والمعلومات : -
  أثناء وقوعها دون أي تعقيدات لتصل إىل املتلقي هلا يف ظرف زمين وجيز .

                                                            
  246ص  ، 2011 ،دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، 1ط ، قضايا إعالمية معاصرة : عبد الرزاق حممد الدمييلي - 1 
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  انتشارها في أوساط الجمهور : -

يف يوميات الناس وخاصة منهم  إذ يرى العديد من الباحثني أن الصحافة االلكرتونية أضحت أكثر تواجدا 

الشباب أكثر الفئات االجتماعية حتكما برباعة يف التكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم فأصبحت وفق     
هذا املعطى الصحافة االلكرتونية يف اهلواتف النقالة الذكية ويف أجهزة االتصال احلديثة املتعددة وعاد بإمكان 

هذه الوسائل املتاحة بطريقة سريعة وبسيطة وتفاعلية يف حني ال توفر وسائل اإلعالم تصفح األخبار الصحفية عرب 
  التقليدية هذه اخلدمات االتصالية احلديثة والتفاعلية للجمهور .

ا جممال الصحافة واإلعالم االلكرتوين  إن هذه  اخلصائص اإلعالمية واالتصالية اليت مت اإلشارة إليها واليت متتاز 
نظر الباحثني يف خلق إعالم بديل عن اإلعالم التقليدي املعروف ومل يعد باإلمكان جتاهل اثر وسائط  سامهت يف

امليديا اجلديدة على فئات واسعة من اجلمهور يف خمتلف بلدان العامل وخاصة فئة الشباب اليت حتولت يف اجلزائر 
والتفاعل مع أخبار تصل عرب منافذ الفايسبوك على سبيل املثال ال احلصر إىل متابعة مواقع التواصل االجتماعي 

بدل متابعة مضامني اإلعالم الرمسي واملؤطر واملهيكل يف مؤسسات اإلعالمية ويبدو أن اإلعالم الشباين       
الذي تسعى العديد من وسائل اإلعالم التقليدية يف اجلزائر إىل جتسيده يف إطار شبكات براجمية وأعمال إعالمية 

ويرى باحثون  ا لتلبية احتياجات الشباب يواجه منافسة شديدة من قبل وسائل اإلعالم اجلديد .موجهة خصيص
           أن الصحافة االلكرتونية ظهرت يف العامل بعدما تطور نظام االنرتنت إذ أصبح الناس يقبلون كثريا على االنرتنت

جريدة "دو سان " الربيطانية إن كانت أول  يف البحث عن املعلومات و رأت بعض الصحف العاملية وعلى رأسها
          جريدة تؤسس موقع إعالمي أن اإلقبال على املوقع مل يؤثر على مبيعات الصحافة التقليدية        

ا  وان هناك من يضطلع على الصحافة االلكرتونية وهم يف اغلب األحيان من فئة الشباب وأشارت دراسة أجر
ا مبالغة إذ تزعم الدراسة شركة "ما يكروس   أن العامل سيشهد طباعة آخر صحيفةوفت " إىل فرضية رأى البعض أ

لكن يف الواقع ال يشري هذا إىل دول العامل الثالث الذي مازالت فيه مؤشرات الفقر  2018ورقية يف عام    
مع ضعف شبكة االتصال احلديثة  واجلهل واألمية طاغية ومنتشرة األمر الذي حيول دون امتالك أجهزة الكمبويرت

  1وبيئتها األساسية 

                                                            
 247ص ، املرجع السابق  ، قضايا إعالمية معاصرة : عبد الرزاق حممد الدمييلي  - 1 
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وقد كشفت دراسات أخرى يف موضوع مستقبل الصحافة الورقية على ضوء اإلعالم االلكرتوين إىل صعوبات 
 ستواجه الفاعلني والعاملني يف املؤسسات الصحفية بسبب نفوذ الصحافة االلكرتونية وانتشارها إذ كشفت
استطالعات أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية عن اجتاه القراء للبحث عن األخبار من املواقع االلكرتونية 

  1بدل نشرات األخبار والتلفزيون

            ويعترب العديد من الباحثني املهتمني بدراسة اثر الصحافة االلكرتونية على تغيري طرائق العمل اإلعالمي
اهضة اليت تواجه الصحف املكتوبة واجتاه اجلمهور إىل البحث عن األخبار واخلدمات اإلعالمية أن التكاليف الب

من خالل الصحف واملواقع اإلخبارية االلكرتونية سيجعل هذا الواقع املؤسسات الصحفية املكتوبة أمام مصري 
           رضتها الصحافة االلكرتونية ومستقبل غامض فاما أن تتكيف الصحافة التقليدية مع املعطيات والوقائع اليت ف

ا سيجدون أنفسهم يف معزل عن إعالم بديل فرض نفسه  وإال فان القائمني على املؤسسات الصحفية والعاملني 
  بقوة على  ساحة العمل اإلعالمي .

اللكرتوين وقد تناولت العديد من الدراسات البحثية واألكادميية يف علوم اإلعالم املعطى اجلديد لإلعالم ا
والتفاعلي وانتشرت يف خضم البحوث وتوصيفاته للمشهد مصطلحات التصقت بالظاهرة اإلعالمية اجلديدة منها 

" " وتعترب هذه املفاهيم املعربة عن  الجديد اإلعالم" "الوسائط املتعددة " " ميديا نيو" "  المواطن صحافة" 
إعالم مغاير متاما لإلعالم التقليدي من أهم املفاهيم األكثر انتشارا يف حبوث اإلعالم اجلديد واليت درست بشكل 
مباشر عالقة وسائل اإلعالم التقليدية بالظاهرة اإلعالمية اجلديدة مبا تؤسس له من مظاهر وما فرضته من تغيري يف 

  مل اإلعالمي .طرائق الع

وقد حاولنا يف سياق الدراسة االنطالق من العديد من نتائج الدراسات والبحوث اليت تناولت ظاهرة اإلعالم 
ا على املؤسسات اإلعالمية اليت تعترب باملفهوم السوسيولوجي مؤسسات اجتماعية  ختاطب فئات  اجلديد وتبعا

ا االجتماعية وختتلف مست   ويات التعرض لديها لوسائل اإلعالم تقليدية كانت أم حديثة .اجتماعية تتباين بيئا
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  خالصة الفصل 

وانطالقا مما مت اإلشارة إليه فان وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون تشكل الوسائل 
ناولنا يف هذا الفضل مفاهيمه ووسائله املختلفة وقدراته األساسية األكثر تعبريا عن مفهوم اإلعالم التقليدي الذي ت

على استقطاب اجلمهور خاصة منه الشباب اجلزائري طارحني يف السياق تساؤالت هامة حول عالقة وسائل 
اإلعالم التقليدية بالشباب ومستويات التأثري املوجودة يف ظل منو ظاهرة "امليديا اجلديدة " وانتشار وسائطها 

رع فرض تغيريات جذرية على أساليب العمل اإلعالمي الكالسيكية والتقليدية وأتاح هذا التحول بشكل متسا
اإلعالمي املتسارع الذي شهده قطاع اإلعالم ظهور ما يسمى باإلعالم اجلديد واإلعالم البديل واإلعالم التفاعلي 

 ديدة .بالتناول األكادميي واملعريف يف حبوث اإلعالم اجل حتضيوكلها مصطلحات 

ويبقى اإلعالم التقليدي وأثره على الشباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة من اإلشكاليات اهلامة اليت جيب الرتكيز 
      عليها خاصة يف ظل التطور والتغريات املتسارعة اليت تشهدها منظومة االتصال واإلعالم يف خمتلف بلدان العامل

  أثرت فيها قطاعات اإلعالم بوسائط امليديا اجلديدة .مبا فيها بلديان العامل العريب اليت ت

يديا اجلديدة ويف نظر عدد من الباحثني يف عصر امل اإلعالم التقليدي ويبدو أن التحدي األساسي الذي يواجه
املشتغلني يف هذا احلقل بالذات هو مدى مواكبة الصحافة الورقية واإلذاعة املسموعة والتلفزيون هلذه الظاهرة 
ا التقنية ومظاهرها التكنولوجية والبقاء على مستوى من االستقطاب على اجلمهور يف ظل اجتاه  اجلديدة مبعطيا
قطاع واسع منه خاصة من الشباب إىل استخدام منابر التواصل االجتماعي ووسائط امليديا اجلديدة األكثر انتشارا 

  يف الوقت الراهن .

جزء من الشباب العريب باختالف البيئة االجتماعية والسياق العام لوسائل ولعل استخدام الشباب اجلزائري وهو 
اإلعالم التقليدية وحتديد حجم وكثافة االستخدام من عدمه مرتبط باجتاه هذه الفئة االجتماعية اهلامة يف 

يد من اجملتمعات العربية حنو وسائل إعالم أخرى تشكل وسائط امليديا اجلديدة أساسها حسب ما تؤكده العد
  الدراسات االكادميية يف املوضوع.
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 الفصل الرابع : سوسيولوجيا الشباب

                                                                                            تمهيد:
واالتصال  اإلعالمفرض تفاعل الشباب اجلزائري مع التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال واستخدامه لوسائل 

التقليدية  اإلعالماحلديثة واقع اتصاليا مغايرا عن الذي كان موجودا خالل السنوات املاضية ,حيث كانت وسائل 
بوادر تكنولوجيا االتصال احلديثة دفع  أوىلظهور  أنتواجدا يف عالقات االتصال املنتهجة مع اجلمهور غري  األكثر

استخدام  إىل إعالميت اليت قد يؤسس هلا أي فعل اتصايل عرب وسيط بفئة الشباب وبداعي احلاجة وإشباع الرغبا
اتقنيات االتصال اليت  أخرمواقع التواصل االجتماعي اليت تعترب   الواقعةهذا  وأدى’ثورة االنرتنت واملعلومات  أفرز

 إعالمل مع مضامني التواص إىل اإلعالميواسعة من اجملتمع  أفراداجتاه  إىلواالتصال  اإلعالماملستجد يف جمال 
تبادر  األخرىهي  اإلعالموسائل  األخريله االنرتنت بتقنياته االتصالية احلديثة وهو ما جعل يف  أسسجديد 

واالتصايل مع اجلمهور من اجل ضمان  اإلعالميبتوظيف املعطي التكنولوجي االتصايل اجلديد يف سياق نشاطها 
          واالتصالية لدى اجلريدة  اإلعالميةشكل جديد من املمارسة  ىلإمستوى معني من التأثري على امللتقي وجذبه 

                                      التلفزيون . أو اإلذاعة أو

ولعل الشباب واستخدامه املكثف والواسع لتكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة واليت يشكل االنرتنت احد    
االتصال  أدواتالنقص املسجل يف  اإلعالم وسائلحد ما يف تدارك عدد من  إىلقد ساهم  األساسيةوسائلها 

وسائل اتصال تقليدية كاستعمال اهلاتف والفاكس  إىللديها واليت حتولت بسبب ظهور التكنولوجيا اجلديدة 
تصال بني واجلمهور حيث ساد هذا النمط االتصايل لفرتة طويلة يف عالقة اال اإلعالميةلالتصال بني املؤسسة 

                                             الطرفني. 

شكل جديد من حيث الوسائل  إىلواجلمهور  اإلعالموانطالقا من حتول هذه العالقة االتصالية بني وسائل 
 اإلعالماستخدام الشباب اجلزائري لوسائل  إىلوالوسائط املستخدمة فأننا ستحاول يف هذا الفصل التطرق 

تقدمي مفهوم سوسيو اتصايل جلمهور الشباب  أساسالتقليدية وأشكال االتصال املوجود بني الطرفني وذلك على 
  وإسقاط خمتلف التعريفات حول الشباب املطروحة وفق سياقات 
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الشباين واقعه وآفاقه  اإلعالمعلمية خمتلفة على موضوع الدراسة كما سيتناول الفصل يف احد عناصره موضوع 
بإسرتاجتية االتصال واإلعالم املنتهجة من  أساساباجلزائر وذالك بغرض تقدمي معطيات تفيد موضوع الدراسة تتعلق 

املنفذة لصاحل الشباب  اإلسرتاجتيةاملختلفة يف هذه  اإلعالمقبل قطاعات تعىن بشرحية الشباب ومدى موقع وسائل 
 اجلزائري يف جماالت عدة .

د أدرجنا فصال عن "سوسيولوجيا الشباب " لإلشارة إىل احد املفاهيم اهلامة اليت يتم تنوهلا يف سياقات حبثية وق
عديدة خاصة يف علوم االتصال وعلم االجتماع وهي "الشباب " واملؤسسات االجتماعية اليت تتعامل مع هذه 

ا يف بلدان العامل وتكفال وحتريرا  ةالعريب وتتطلب يف نظر باحثني مرافق الفئة االجتماعية اهلامة اليت ترتفع معدال
ا من خالل خدمات تقدمها مؤسسات  ا يف احلياة وميوال ا أو التعاطي مع لغتها املطالبية واهتماما ملبادرا

  جمتمعية تعترب وسائل اإلعالم احد هذه املؤسسات االجتماعية .

ل قياس مدى تعرضه لوسائل اإلعالم سواءا التقليدية واحلديثة ومن الواضح واجللي أن الشباب يف اجلزائر ومن خال
حيتاج لدراسات مستفيضة تدرس سلوكاته االتصالية اجتاه املضامني اإلعالمية اليت تنشر وتبث عرب منابر اإلعالم إذ 

اإلعالم  يتجه العديد من الباحثني املشتغلني يف هذا املوضوع بالذات من طرح تساؤالت أمهها : كيف تؤثر وسائل
على الشباب ؟ وهل يقبل الشباب على وسائل اإلعالم يف ظل وسائط امليديا اجلديدة ..؟ وما هي االشباعات 
اليت ميكن لوسائل اإلعالم أن حتققها للشباب ؟ و" هل تعتمد مؤسسات الدولة الراعية للشباب على وسائل 

  اإلعالم يف االتصال بالشباب ..؟

تم بدراسة عالقة الشباب بوسائل اإلعالم من حيث وتشكل هذه التساؤالت جوهر  العديد من البحوث اليت 
دراسة التأثري املوجود وحتديد حجمه وقياسه ولعل الدراسة اليت بني أيدينا نسعى فيها إىل االنطالق من البحوث 

ذا املوضوع وركزت على قياس معطى التأثري على الشباب مبختلف أبعاد هذا التأ ثري بعد تعرضه اليت اهتمت 
لوسائل اإلعالم املختلفة منها الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون مث قياس اثر وسائط امليديا كمعطى إعالمي 

  جديد على اجتاهات الشباب .

خماطبة هذه الفئة فالشباب يشكل فئة اجتماعية هامة ومؤثرة يف العديد من اجملتمعات ووسائل اإلعالم ال ميكنها 
مبعزل عن حراك الشباب واالشباعات اليت يرغب يف حتقيقها خارج اطر وسائل اإلعالم املختلفة .
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  : مفهوم الشباب و أبعاده -1

إن املتصفح يف الدراسات والبحوث املتصلة بالعلوم االجتماعية خاصة اليت تناولت مفهوم الشباب يف سياقات 
تباينة واملختلفة اليت يؤسس هلا املفهوم خاصة يف ظل التوظيف والسياقات اليت يطرح فيها متعددة ترتاء له األبعاد امل

املفهوم بأبعاده املختلفة ويشري العديد من الباحثني إىل صعوبة حتديد مفهوم شامل كامل مشرتك للشباب          
د وعالقته حبراكه داخل اجملتمع وذلك خلصوصية املفهوم وارتباطه بأبعاد فيزيولوجية ونفسية واجتماعية للفر 

  ومؤسساته االجتماعية والرمزية .

وقد الحظنا يف سياق الدراسة البحثية ويف هذا الفصل النظري اهلام الذي عنوناه ب"الشباب" التباين الواضح 
اع واجللي يف تعريف الشباب وحتديد كيان املفهوم وخاصيته األساسية إذ يطرح على سبيل املثال علماء االجتم

مفاهيم هامة ل"الشباب " يفرضها البعد السوسيولوجي الذي يتناول املفهوم بإسقاطات خمتلفة كما يطرح علماء 
النفس املفهوم وفق الدراسات اليت تسلط الضوء على سلوك الشباب واجلانب النفسي اهلام يف دراسة اجتاهاته حنو 

  السياق والنظام االجتماعي .

األخرى كعلوم اجتماعية تتدارس املفهوم بأبعاد أخرى ترتكز على عالقة الشباب   وعلوم اإلعالم واالتصال هي
كقطاع هام وفعال من اجلمهور بوسائل اإلعالم املختلفة سواءا منها التقليدية أو احلديثة كما تركز العديد       

م من حيث دراسة معطى من البحوث والدراسات اإلعالمية على الشباب وسلوكاته االتصالية اجتاه منابر اإلعال
التأثري واألثر الذي ترتكه مضامني اإلعالم على الشباب واجتاهاته ومواقفه وإشباع رغباته واحتياجاته ويف هذا 
السياق تعرب العديد من النظريات يف اإلعالم عن هذه اخلاصية اليت تتعلق بدراسة الشباب يف حقل االتصال 

الشباعات اليت تطرح تصورات هامة ميكن االرتكاز عليها يف دراسة واإلعالم من ذلك نظرية االستخدامات وا
عالقة الشباب بوسائل اإلعالم ومستويات التأثري املتاحة واملوجودة وقياسها ضمن األطر امليدانية والكيفية اليت 

  ترتكز عليها البحوث العلمية الوصفية .

سية ل"الشباب " والتطرق إىل حضور املفهوم وسنركز يف سياق هذا الفصل على تقدمي تعريفات ومفاهيم أسا
والظاهرة الشبانية يف البحوث والعلوم االجتماعية مع اإلشارة إىل عدد من الدراسات اليت اهتمت بالشباب 

  ووسائل اإلعالم املختلفة وعدد منها ادر جناه يف الدراسات السابقة يف الشق املنهجي للدراسة .
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الشباب تعريفات ومفاهيم :    

نا فيما سبق إىل التباين املوجود يف التعريفات اخلاصة بالشباب إذ يشري العديد من الباحثني إىل صعوبة حتديد اشر 
    مفهوم كامل للشباب رغم وضوح املرحلة الشبانية وانفرادها خبصائص وميزات عديدة  

الذين يشتغلون على دراسة الظاهرة الشبانية وفق السياقات    ولعل أهم اإلشكاليات اليت تواجه الباحثني خاصة 
اليت تفرضها الدراسة أن تعلق األمر بعلم االجتماع أو علوم اإلعالم واالتصال وعلم النفس وهي يف الغالب العلوم 

ه احلقول اليت تقدم توصيفات وتعريفات متبيانية ملفهوم الشباب وفق السياقات اليت يتدارس فيها الباحثون يف هذ
املعرفية "الشباب " آو الظاهرة الشبانية اليت متتاز خبصائص وهلا أبعاد جيب دراستها وفق اإلسقاطات اليت ميكن 

  يتواجد فيها املفهوم .

فال ميكن دراسة خصوصية" املرحلة الشبانية " وما تنفرد به من خصائص وميزات فيزيولوجية ونفسية واجتماعية 
ون االرتكاز على حتديد كيان املفهوم اصطالحا مث اإلشارة إىل تعريفاته اإلجرائية اليت يفرضها ميدان الدراسة د

فعلى سبيل املثال ومن خالل الدراسة اليت نقوم بإعدادها واملوسومة ب"اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب 
نة من الشباب بوالية مستغامن " حددنا يف سياق          دراسة ميدانية على عي–يف ظل وسائط امليديا اجلديدة 

هذه الدراسة تعريف الشباب إجرائيا وهو يتمثل يف الشباب الذي مت استجوابه يف إطار دليل االستبيان والعينة 
املستهدفة من الشباب اجلامعي وهم طلبة جامعيون يدرسون ختصصات ذات صلة بعلوم اإلعالم واالتصال 

حتديد هذا املفهوم اإلجرائي ل"الشباب " يف مضمون الدراسة البحثية عنصر هام لتاطري العمل البحثي واعتربنا أن 
وحتديد احد مرتكزات اإلطار املنهجي للدراسة والذي يتعلق بعنصر " ضبط املفاهيم واملصطلحات األساسية 

يف تعريفات الباحثني ل"الشباب "         للدراسة كما أننا ارتكزنا يف حتديد املفهوم إجرائيا على التباين املوجود
وهو التباين الذي يفرضه ارتباط املفهوم بسياقات وأبعاد خمتلفة أشار إليها العديد من الباحثني                  

وقبل استعراض عدد من التعريفات اخلاصة ب"الشباب " يف علم االجتماع واالتصال وعلم النفس

سعينا إىل توظيف عدد من التعريفات اليت تضعها هيئات راعية للشباب وهي مؤسسات ذات طابع دويل تتعامل 
وتقدم خدمات للشرحية الشبانية وهذه التعريفات اليت تضعها هذه اهليئات الدولية سواءا احلكومية والغري حكومية 

ا اجتاه الش باب يف بلدان العامل  مبا فيها منظمة األمم املتحدة اليت تتوفر على العديد من حتدد أهم مالمح سياسا
اهلياكل اهلامة اليت تقدم خدمات للشباب عرب سياسات اجتماعية وتربوية وتعليمية وتنموية .
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ظمة الدولية أن سن الطفولة            ففي إطار منظمة " اليونيسيف " التابعة ملنظمة األمم املتحدة تعترب هذه املن
سنة مازال " طفال " فيما  18سنة ومبعىن أن املنظمة ترى أن الطفل الذي ميتد عمره إىل غاية  18هو ما دون 

سنة وعلى أساس هذا التصنيف تتخذ معظم بلدان العامل هذا السن لتمكني  18يبدأ سن الشباب فوق سن 
  سياسي من خالل احلق يف االنتخابات العامة الشباب من املشاركة يف العمل ال

غري أن الباحث حممد لعقاب أشار إىل معطى هام وهو إمكانية  عدم قبول الفئات اليت يبلغ سنها مثال " 
ا يف مرحلة "الطفولة " أو يعترب صاحب هذا السن " طفال " لذا هناك الكثري من دول العامل  17, 16,15 " إ

سنة " باعتبار أن القوانني الدولية تدين تشغيل "األطفال " أما اإلسرتاجتية  16 سن " حتدد سن التشغيل مثال يف
العربية للشباب اليت تبناها جملس وزراء الشباب والرياضة العرب فيحدد سن "الشباب " يف الفرتة اليت متتد ما بني " 

إشكاليات واضحة ويفرض أبعاد سنة " ويشري الباحث أيضا إىل تعريف "الشباب " يطرح "  25إىل غاية  15
  أخرى تتصل بفهم السياق الذي يوضع فيه املفهوم ومن األبعاد واجملاالت اليت تتدخل يف حتديد املفهوم جند :

  االتجاه البيولوجي : -

االجتاه البيولوجي الذي يشري إىل "الشباب " كمرحلة عمرية وكطور من أطوار منو اإلنسان الذي يكتمل وهو 
سنة " وهناك من حيدد               25إىل غاية  15العقلي والنفسي والعضوي الفيزيقي وذالك يبدأ من سنة " نضجه 

  سنة " . 30,  13هذا االجتاه والبعد يف املرحلة اليت متتد ما بني " 

طر      والواضح أن هذا البعد يرتبط جبوانب بدينية ونفسية وسلوكية وعقلية حتدد بشكل واضح منو الشاب وتؤ 
  1على أساسه مفهوما ملرحلة "الشباب" 

باحثني أن "الشباب وهو االجتاه الذي يرافع عنه علماء االجتماع إذ يعترب العديد من الالسيكولوجي : االتجاه -
رى بداءا من سن " حالة عمرية " ختضع للنمو البيولوجي أي النمو العضوي من جهة ولثقافة اجملتمع من جهة أخ

هاءا بدخول الفرد إىل عامل الراشدين .البلوغ وانت  

احملددات األساسية  ويعترب علماء االجتماع أن االشرتاطات العمرية وعالقتها بثقافة اجملتمع املكتسبة من أهم
 ملفهوم الشباب 
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ظاهرة بيولوجية فقط مبعىن  ومبنظار هذا االجتاه فان الشباب حقيقة اجتماعية وال يعترباالتجاه السوسيولوجي : -
أن هناك جمموعة من السمات واخلصائص األساسية إذا توافرت هذه اخلصائص يف فئة السكان ميكن اعتبار          

هذه الفئة فئة الشباب ويرافع علماء االجتماع خاصة عن هذا الطرح إذ يعتربن أن مرحلة الشباب واقعا وحقيقة 
  1عالقة الشباب بالنظم االجتماعية وباجملتمع بشكل عام اجتماعية جيب تدارسها يف إطار 

ا ب أما الباحث  واالنترنت مقاربة  " الشباب في دولة اإلمارات" نصري بوعلي " ففي دراسة حبثية هامة عنو
ر الباحث إىل ما مساه اللبس يف حتديد مفهوم شامل وحمدد ل"الشباب "              أشاواالستخدمات "  للتمثالت

فهو ال يشكل فئة متجانسة يتساوى أفرادها يف مستوى التعليم والوضع االجتماعي وامتالك رأس مال رمزي 
م االجتماعية وصقلها بل إن الباحث يشري يف دراسته البحثية هذه إىل  التباينات املوجودة يساهم يف إثراء جتار

  بني العديد من الدراسات األكادميية يف تشخيص سن "الفئة االجتماعية " اليت يغطيها مفهوم "الشباب " 

وقد واجه الباحثون إشكاليات عدة يف حتديد املفهوم "الشباب " منذ أربعينات القرن املاضي فعامل االجتماع 
وسط مدة التعليم أدى إىل متديد عمر الفئة اليت يطلق عليها الحظ أن ارتفاع مت برسونز تلكوت " األمريكي "

بسمى "الشباب " إذ رأى أن التحديد الثقايف للسن هو مكون هام هلوية الشخص وإلدراكه لذاته وحلاجاته 
النفسية وتطلعاته وملكانته يف اجملتمع وللمعىن النهائي يف حياته إذ أن مفهوم "الشباب " ليس معطى جاهز أو 

بل انه بناء اجتماعي خيتلف من ثقافة إىل أخرى ومن بيئة اجتماعية إىل أخرى بل انه خيتلف داخل الثقافة ثابت 
" فالسن      مجرد كلمة " إىل حد القول أن الشباب هو "  بيار بورديوالواحدة ويذهب عامل االجتماع الفرنسي " 

  2يف نظره هو معطى بيولوجي مضلل ومضلل اجتماعيا 
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خصائص وسمات الشباب : -  

تشكل مرحلة الشباب احد احملطات واملراحل الكربى اليت تنفرد مبزايا وخصائص تستوجب الدراسة املستفيضة      
   يف خصوصية املرحلة ومتثل مرحلة الشباب مرحلة انتقال هامة يثبت فيها الفرد كيانه وذاته داخل اجملتمع              

الذي يفرض على الشاب أعرافا وتقاليد وقيم يندمج فيها الشاب أو يتمرد عليها يف سلوكات ترافق مرحلة الشباب 
اليت يتوق فيها الفرد يف توصيف العديد من الباحثني إىل التمرد واملغامرة واخلروج عن النص والسياق االجتماعي 

بة األبوية واألسرية واملؤسساتية واجملتمعية املتمثلة يف مؤسسات بااللتصاق بقيم احلرية والتحرر واالنعتاق من الرقا
  التنشئة االجتماعية واجلماعات االجتماعية .

فمن الناحية اجلسمية تشهد مرحلة الشباب بداية اقرتاب شكل اجلسم ووظائفه مع أخر درجات النضج           
باب ويرى الباحثون أن مرحلة الشباب تتميز وفيها تشهد حتوالت واسعة وعميقة وسريعة يف مالمح جسم الش

ا الكثري من املشكالت    1بالتوتر والقلق ويشو

ويشري الباحثون يف علم االجتماع وعلم النفس أن هناك خصائص هامة على الصعيد االجتماعي والنفسي تنفرد 
جتماعية فمالمح النضج             ا مرحلة الشباب وجتعل خصائص هذه املرحلة الشبانية جلية وظاهرة يف احلياة اال

قد ال تكون يف مستويات واحدة لدى الشباب الذي الميكن أن نضعه يف سلة واحدة فاخلربات ومسارات 
التكوين والتأهيل االجتماعي والبيئة االجتماعية والسياق الذي ينمو فيها الفرد الشاب يشكل احد املرتكزات 

ا بباقي البين االجتماعية فعلى الصعيد النفسي نرى أن الشباب ميتاز لفهم واستيعاب مرحلة الشباب وعالقته
خبصائص عديدة األهم فيها ميوله حنن التميز عن املعتاد والسائد يف النظم االجتماعية وانه يتوق إىل املغامرة 

باب وتواق وباحث عن املتعة ويف نفس الوقت ترى العديد من الشباب تواقا إلثبات قدراته املختلفة يف سن الش
للشهرة واالنتشار خاصة يف ظل وجود ما يسمى مبنابر التواصل االجتماعي اليت مييل قطاع واسع من الشباب           

  إىل استخدامها واختاذها كوسيلة ترفيه واتصال مع أفراد ومجاعات أخرى .

ا مرحلة الشباب ميول الشرحية الشبانية إىل حتقيق العديد       كما أن من أهم السمات االجتماعية اليت تنفرد 
من اآلمال والطموحات املهنية واالجتماعية يف سن " الشباب " كالعمل والزواج واالستقرار االجتماعي ونرى  أن 

اب    اللغة املطلبية اليت ختص توفري فرص العمل والتشغيل وضمان مستويات من املعيشة املادية واالجتماعية لغة الشب
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يف الوقت الراهن خاصة بالنسبة للفئة الشبانية اليت تبحث عن فرص العمل واالستقرار االجتماعي الذي تتمظهر   
صوره يف مظاهر وأشكال عديدة منها شعور الشاب باملسؤولية وقدرته على تكوين أسرة واخلروج تدرجييا             

أثناء مرحلة الطفولة فالشباب يتوق إىل إثبات قدراته وقوته أمام من الوصاية األسرية اليت رافقته طيلة سنوات و 
اآلخرين وخاصة يف سياق تكوين العالقات اليت متسى بالعالقات العاطفية مع اجلنس األخر إذ يسعى الشاب      

لب إىل تسويق قوته وقدرته على العمل واالعتماد على نفسه أمام الطرف األخر وهذا شعور يتضح يف سلوكات اغ
  الشباب أثناء بلوغهم سن الزواج .

وتطرح مسالة استقاللية الشاب عن السلطة األبوية والرقابة األسرية العديد من اإلشكاليات خاصة وان هذه 
السلطة قد ترتاجع يف مراحل عمرية معنية يبدي فيها الشاب متردا وان كان غري عنيف على األعراف والتقاليد 

بإثبات شخصيته وشبابه ويروج بعض الشباب يف مواجهة الرقابة والسلطة األسرية ويتجه الشباب إىل ما ميسى 
  للفكرة الرشد والنضج والقدرة على حتمل املسؤولية .

وبالنظر إىل تأخر االستقالل االقتصادي للشباب إىل ما بعد العشرين وسن اخلامسة والعشرين عندما يستكمل 
اية السنة اجلامعية ف إننا نالحظ اجتاها حنو ارتفاع معدالت سن الزواج ولكن السن مازالت سن التعليم وحىت 

حتت العشرين لألنثى وحول اخلامسة والعشرين للذكر وسن  الزواج بالنسبة للفتاة العربية اقل بالنسبة للفتاة يف 
  1 كور واإلناثالدول املصنعة ويعترب موضوع الزواج من االنشغاالت واملراحل اليت تواجه اجلنسني من الشباب الذ 
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" وهي مرحلة  المراهقةويقسم باحثون مرحلة الشباب إىل مراحل أساسية فهناك ما يسمى ويصطلح عليه مبرحلة "
سنة " يصاحبها منو بدين وجسمي واضح وتظهر فيها على املستوى النفسي  18إىل غاية  13تبدأ من سن 

ي لدى الشاب مظاهر سلوكية وتصرفات تؤشر إىل صعوبة حتكم الشباب يف هذه املرحلة يف تصرفاته والسلوك
وعواطفه ومشاعره ومواقفه لعدم اكتمال النضج العقلي فيظهر على الشاب يف هذه املرحلة احلساسة واهلامة مظاهر 

على تكوين عالقات اجتماعية سوية القلق والتوتر وعدم حتكم الشاب يف تصرفاته وعدم قدرته يف غالب األحيان 
مع األفراد احمليطني به وخاصة إذا كانوا غري مدركني أو غري مقدرين لتغيريه السريع ومييل الشاب يف هذه املرحلة 
اهلامة يف حياة الشاب إىل اكتساب املعلومات الدقيقة اليت حياول احلصول عليها وهو يبدأ يف التساؤل والتشكك 

ومييل الشاب يف هذه املرحلة إىل التثقيف واالستمتاع بربامج اإلذاعة والتلفزيون ولديه القدرة يف معظم معتقداته 
على اختيارها وفق ما يتناسب معه خاصة الربامج اإلعالمية واألغاين والتمثيليات                  

ا الشباب حسب ما تشري العديد من الدر  اسات يف علم االجتماع وعلم النفس خاصة وهناك مرحلة أخرى مير 
سنة " والفرتة الثانية  22إىل  18" وتنقسم هذه املرحلة إىل فرتين احدمها تبدأ من سن "  النضجوهي مرحلة "

ا تشابه مميزات  30إىل  22تبدأ من سن "  ا فرتة انتقال وهلذا يالحظ أن بعض مميزا سنة "ومتتاز الفرتة األوىل بأ
هقة مث إن النمو اجلسمي والعقلي والنفسي يف هذه الفرتة هو نتاج التجارب والتفاعل وهلذا تتميز        مرحلة املرا

هذه الفرتة باالختالف الكبري بني األفراد يف درجات منوهم االجتماعي والنفسي والعقلي والبدين وتتميز هذه الفرتة 
امل مع التخلص من االختالل يف التوافق العضلي من الناحية اجلسمية باالستمرار يف النمو حنو النضج الك

والعصيب ومن الناحية االجتماعية يواجه الشاب يف هذه املرحلة بضرورة اختاذ قرارات هامة هلا األثر اهلام يف حياته 
    1بشأن إكمال دراساته وعمله وزواجه. 
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ا الشاب إذ يدخل الشاب مزودا بأقصى قدرات النجع  وخبصوص الفرتة الثانية فهي من أهم املراحل اليت مير 
البدين والعقلي واالجتماعي ويسلك الشاب على أساس هذه القدرات سبيله يف احلياة ورغم هذه الفرتة اليت متتاز 

  بنضج كامل إال أن هذا ال يعين أن الشاب ال يواجه يف هذه املرحلة مشاكل تتطلب العالج الفعال ومتتاز       
هذه املرحلة بقدرة الشاب يف التحكم يف الرغبات واملصاحل الشخصية ومن الناحية العقلية يتميز الشاب بالقدرة 

  1على وضع خمطط وتنفيذه معتمدا على نفسه مع استعداده لتقبل توجيه اآلخرين 

وخصائصها  ومن الواضح وعلى أساس تصنيفات وضعها باحثون اهتموا بدراسة الشباب " الظاهرة واملرحلة
ا الشاب يف احلياة االجتماعية وداخل اجملتمع مزايا وخصائص تدرس يف سياقها  املتعددة " إن لكل فرتة مير 
ا كل مرحلة مع التطور البدين واكتمال النمو اجلسدي وانطالقا  واملزايا السلوكية والنفسية واالجتماعية اليت متتاز 

راسات مبا فيها حبوث ودراسات اإلعالم مفهوم الشباب يف السياق من هذا املعطى اهلام ميكن أن تطرح الد
ا .   وخصوصية املرحلة ومرتكزا

 اهتمامات واحتياجات الشباب : -

تعترب الشرحية الشبانية من أهم الشرائح االجتماعية األكثر حضورا يف اجملتمعات العربية ودول العامل السائر       
شباب يف اجملتمع يف هذه الدول مبا فيها اجلزائر اليت حتصي ارتفاع معدالت يف طريق النمو إذ ترتفع معدالت ال

ذه الفئة االجتماعية ضروريا عرب خمتلف املستويات ويف خمتلف القطاعات  الشباب كل سنة واضحي االهتمام 
ا وبراجمها التنموية خاصة على املستوى احمللي أو املركزي خدمة الشباب  واملؤسسات اليت تنشد من خالل سياسا

  ورعايته والتكفل بلغته املطالبية .

وال شك أن إشباع رغبات الشباب وتلبية احتياجاته املتعددة واألساسية أيضا يضمن مشاركته االجيابية يف األنشطة 
التطور ال ميكن أن يغفل اجملتمعية املختلفة اليت تساهم يف أحداث التنمية املنشودة فاجملتمع الذي يبتغي التقدم و 

عن شرحية سكانية مهمة مثل شرحية الشباب وكلما ازداد وعي هذه الشرحية بأمهية الدور الذي تلعبه يف مسرية 
ا على خمتلف األصعدة كلما ازدادت رغبتها يف اإلسهام بفاعلية  البناء اخلالق وكلما شعرت باهتمام صناع القرار 

إليه ويرى الباحث علي العسريي أن احتياجات الشباب تتمثل يف العناصر اآلتية :يف تطوير اجملتمع الذي ينتمون 
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االحتياجات البدنية : إذ يقتضي النمو اجلسدي للشاب حاجة للغذاء املتوازن وإمداده باملواد األولية والطاقة  -
دل وتصريف النشاط الزائد الالزمة تقابل ما يبذله الشاب من جمهود كما حيتاج الشاب للرياضة الكتساب قوام معت

  الذي يصاحب مرحلة الشباب 

االحتياجات النفسية : حيتاج الشاب بناءا على هذا االحتياج وفق ما يشري الباحث إىل فهم ذاته والتغريات       -
  اليت تطرأ على كيانه ليتفاعل معها ويتقبلها باعتبارها تغيريات ضرورية للوصول إىل مرحلة النضج 

االجتماعية : حيتاج الشباب يف هذا إىل اعرتاف اجملتمع بتخطيه مرحلة الطفولة واالنتماء إىل مجاعة  االحتياجات-
الراشدين كما حيتاج الشباب وفق هذا االحتياج االجتماعي إىل مجاعة الراشدين وحيتاج الشاب أيضا إىل الشعور 

م يف هذا السياق أيضا وهي احلاجة إىل التوجيه بدوره يف اجملتمع ليحس بأنه ذو فائدة جملتمعه وتأيت احلاجة األه
واإلرشاد حيث بأنه مبساعدة احمليطني بالشباب من أسرة ومدرسة وأصدقاء يستطيع الشباب تلبية مجيع احتياجاته 

ا .  1وإجناح املرحلة اليت مير 

باعات اليت يرغب الشباب وانطالقا من هذه االحتياجات اليت مت اإلشارة إليها ميكن اعتبار أن االحتياجات واالش
يف حتقيقها يف احلياة من أهم دواعي اجتاه الشباب إىل استخدام وسائل معينة أو التفاعل مع أداء مؤسسات داخل 

اجملتمع تليب رغباته املختلفة مبا يف ذالك مؤسسات اإلعالم واالتصال اليت تعترب مؤسسات اجتماعية تتعامل         
بته والتفاعل مع ميوالته ورغباته فالشباب يبحث عن فرص العمل واالستقرار مع الشباب وتسعى إىل خماط

االجتماعي وعن عالقات جديدة مع مجاعات وأفراد ومييل إىل التواصل مع منصات اإلعالم اجلديد اليت حتقق       
يف يومياته وان كانت له مستويات عالية من االحتياجات والرغبات كما انه يتابع ما تبثه وسائل اإلعالم من أخبار 

ا قابلة للقياس انطالقا من الدراسات األكادميية والبحثية               املتابعة ومستويات املشاهدة والتفاعل متباينة حبكم أ
  ،اليت تتناول املوضوع واشكالياته 

سسات القادرة على تلبية رغباته ومع دخول الشاب مرحلة الراشدين يشرع هذا األخري يف البحث عن املؤ 
 واحتياجاته يف حني قد ال تؤشر سلوكاته يف املراحل األوىل للشباب وقبل اكتمال النضج إىل قدرته على انتقاء

مثال الذين مييلون كما  هقنيااملؤسسات القادرة على إشباع رغباته وهذا لعد اكتمال النضج العقلي والبدين لفئة املر 
دراسات األكادميية إىل املغامرة واالندفاع والتأثر العاطفي واملشاعر اجلياشة اجتاه أي مؤثر.       تشري العديد من ال

                                                            
   18ص  مرجع سبق ذكره ، ، العالقات االجتماعية للشباب بين دردشة االنترنت والفايس بوك: رجاء علي عبد العاطي  السيد حالوة ، حممد-1 



 سوسيولوجيا الشباب                        الفصل الرابع                                        

91 
 

 الشباب واإلعالم  دراسات عن األثر واالستخدامات : -2

سبق وان اشرنا سلفا إىل اهتمام عدد من الدراسات البحثية واألكادميية يف حبوث اإلعالم بعالقة الشباب بوسائل 
االتصال واإلعالم املختلفة وقد طال النقاش البحثي يف هذا املوضوع معرفة مدى التأثري الذي ميكن أن متارسه 

االجتماعية اهلامة يف بلدان العامل العريب واليت حتضى  وسائل اإلعالم على اجتاهات الشباب باعتباره احد الفئات
باستمرار باملتابعة والرعاية املؤسساتية الرمسية لدى السلطات واحلكومات ويبدو أن دراسة اثر اإلعالم على الشباب 
ل خاصة يف سياق ما يشهده اإلعالم من تطورات متسارعة على مستوى التقنيات املوظفة والوسائط املتعددة حيي

العديد من الباحثني يف اجملال إىل التوقف عند احد ابرز النظريات يف اإلعالم وهي نظرية االستخدامات 
واالشباعات اليت قدمت توصيفا مغايرا متاما ملا ساد من أطروحات كالسيكية يف هذه البحوث اعتربت أن املتلقي 

ء واالختيار متأثر بطريقة تلقائية مبضامني وقد يكون شابا أو فئة من الشباب مستهلك غري قادر على االنتقا
وسائل اإلعالم مع اعتبار أن السلوك االنبهاري اجتاه الوسيلة اإلعالمية عنصرا هام يف فهم األثر السحري للوسيلة 
اإلعالمية على اجلمهور وان مل يعد هذا الطرح النظري قائما بشكل قوي يف التنظري والتوصيف لعالقة اجلمهور 

      عالم إىل أن العديد من الباحثني الدارسني منذ بروز ما يسمى مبطصلح امليديا اجلديدة يشريون بوسائل اإل
إىل معطى االستخدام واإلشباع كأحد املدخالت اهلامة يف فهم ومعرفة اثر وسائط امليديا اجلديدة على اجلمهور 

ا وسائل اإلعالم هع اإلعالمية اليت تسعى إليخاصة منه الشباب وهذا املعطى النظري اهلام يعزز من سياسة اإلشبا 
  يف خماطبة قطاع واسع من اجلماهري خاصة منهم األكثر متييزا وحضورا يف اجملتمعات العربية وهم الشباب .

وباجلزائر ميكن اإلشارة إىل العديد من الدراسات البحثية اليت تناولت "متثالت الشباب لوسائل اإلعالم " وفق 
االستخدامات واالشباعات إذ يستخدم الشباب اجلزائري الذي يبقى كميا من أهم الفئات االجتماعية         نظرية 

اليت تشكل بنية اجملتمع وسائل اإلعالم خاصة منها اجلديدة ودواعي استخدامه هلذه الوسائل اإلعالمية احلديثة  
هامة إىل أمهية اإلشباع الذي حتققه الوسيلة من أمهها شبكات اإلعالم االجتماعي متعددة وقد خصلت دراسات 

املستعملة من الشباب يف قياس األثر الذي ميكن أن ترتكه وسائل اإلعالم على الشباب على مستوى السلوك      
أو االجتاهات إزاء قضايا أو يف بناء رصيد من األخبار واألفكار اجلديدة يف احلياة أو حتقيق مستويات هامة     

واملتعة جراء استخدام وسائط إعالم معينة حديثة تتمتع خبصائص إعالمية منها التفاعلية على سبيل  من الرتفيه
  املثال اليت تعترب من أهم خصائص امليديا اجلديدة .
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إلعالم التقليدية على الشباب وقد أشارت دراسة هامة اعتمدنا عليها يف سياق دراستنا املوسومة ب"اثر وسائل ا
يف ظل وسائط امليديا اجلديدة " إىل متثالت الشباب اجلزائري خاصة منه الذي يقطن باألحياء الشعبية               

يف العاصمة لالنرتنت كأحد وسائل االتصال اليت يقبل عليها الشباب اجلزائري بكثافة وان الداعي من إدراج       
ا الفصل هو حماولة اقرتبنا منهجيا ويف حدود ما تفرضه الدراسة من متظهرات وسائل االتصال هذه الدراسة يف هذ

واإلعالم لدى الشباب واإلجابة على أسئلة يفرضها البعد السوسيولوجي االتصايل ملوضوع الدراسة اليت بني أيدينا 
ا الباحث ب"  ألحياء الشعبية في الجزائر شباب اإذ أشارت دراسة الباحث " عبد الوهاب بوخنوفة " عنو

ما حققته ما يسمى مقاهي االنرتنت يف األحياء  إىل واالنترنت محاولة اقتراب التمثل واالستخدامات "
الشعبية واليت انتشرت بسرعة يف اجلزائر من اشباعات وما فرضته من كثافة يف االستخدام من قبل الشباب القاطن 

الغالب عائالت واسر ضعيفة الدخل املادي وتواجه متاعب اجتماعية قاسية  ذه األحياء الشعبية اليت تقطنها يف
وقد أجريت هذه الدراسة يف أربع أحياء شعبية من أحياء العاصمة هي " باب الواد , حي بلوزداد , حي باب 

           الزوار , حي درقانة " وقد توصل الباحث يف سياق هذه الدراسة والتحقيق الذي طال عينة من الشباب    
إىل أن مستخدمي االنرتنت يف هذه األحياء الشعبية يعتربون ان "االنرتنت " وهي الوسيلة االتصالية اليت حضيت 
أيضا بالدراسة املستفيضة يتمثلون هذه الوسيلة كفضاء حر بعيد عن الرقابة اجملتمعية والعائلية ويعترب الشباب عينة 

واإلفالت من الرقابة اجملتمعية وقد أشار عدد من املبحوثني الذين أدرج  الدراسة أن " االنرتنت " فضاء للحرية
م إىل أمهية الشعور باحلرية والتحرر من أي رقابة قبلية أو بعدية على الشاب يف استخدامه  الباحث إجابا

نت يف املنزل  لالنرتنت إذ فضل احد املبحوثني الذهاب ملقاهي االنرتنت على بقائه يف البيت رغم امتالكه لالنرت 
لفتاة اليت تفتح له أبواب               كما يتمثل الشباب املبحوث االنرتنت فضاء لتحقيق "األحالم " إذ حيلم الشاب عادة با

اهلجرة للخارج حيث يرى يف هذه اهلجرة السبيل الوحيد لتجاوز واقعه الصعب وحتلم الفتاة يف املقابل بالرجل الغين 
ا ويرى الشباب الذي ينتشلها من وصاي م أن ة األسرة وميكنها من حتقيق ما تصبو إليه يف حيا االنرتنت يف متثال

        اقع الشباب اجلزائري الصعب تشكل وسيلة لتمضية الوقت والتغلب على امللل ويفرض حسب الباحث و 
               الرتفيهية يف حتديد الثقافية و  الشباب إىل قضاء اكرب وقت أمام االنرتنت يف ظل انعدام املرافقاجتاه 

                  هؤالء الشباب من نقص املرافق واألماكن اليت يتوجهون هذا التمثل إذ يشتكي
ا تشكل أمهية  م ومهومهرغم أ 1ميف تطوير طاقات الشباب اإلبداعية والتنفيس عن انشغاال
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وأبانت دراسة الباحث اهلامة عن معطيات أخرى ال تقل أمهية قياسا بإجابات املبحوثني الشباب الذين استهدفتم 
الدراسة يف شقها امليداين إذ اعترب الشباب املبحوث أيضا أن االنرتنت متثل بالنسبة لديه فضاءا "لالنتقال 

"الدردشة والربيد االلكرتوين واالنتساب           واالتصال " ومتظهرات هذا التصور عند الشباب تظهر من خالل 
إىل مجاعات افرتاضية إذ يبقى الطابع االتصايل هو األكثر اهتماما للشباب فاالنرتنت بالنسبة هلؤالء الشباب الذين 

  1مشلتهم دراسة الباحث هي "الربيد االلكرتوين والدردشة واملنتديات والرسائل الفورية . 

ياق الدراسة اليت أجراها الباحث هو اإلشارة إىل معطى هام متثل يف عدم متثل الشباب غري ا ن األهم يف س
املبحوث "االنرتنت " كوسيلة إعالمية " فهي ليست بالنسبة وسيلة إعالمية يستقصون منها املعلومات واألخبار 

لمعلومات " وقد أشارت وإمنا يفضلون رؤية "االنرتنت " كوسيلة اتصال وترفيه وليست وسيلة إعالم أو مصدر ل
حسب الدراسة اليت أجراها الباحث إجابات املبحوثني إىل هذا االجتاه الذي حيدد احد متثالت االنرتنت لدى 

  الشباب اجلزائري 

والواضح من خالل هذه الدراسة اليت أجراها الباحث على عينة من الشباب اجلزائري الذي يقطن باألحياء 
ية ب"العاصمة " أن دواعي استخدام الشباب اجلزائري الذي يبقى عينة دراستنا ممثلة يف الشباب اجلامعي الشعب

ا قد تكون  الذي ادر جناه كعينة يف سياق دراستنا هذا الشباب الذي تتباين أوضاعه االجتماعية واملادية غري أ
لكربى للبالد منها اجلزائر العاصمة هذا الشباب مشرتكة حني يتعلق األمر بشباب األحياء الشعبية خاصة باملدن ا

يتمثل "االنرتنت " وهي احد وسائل االتصال اهلامة والفعالة يف الوسط الشباين يتمثل هذه الوسيلة كفضاء "للرتفيه 
  والتسلية واالتصال والدردشة والتواصل عن طريق الربيد االلكرتوين " إلقامة عالقات وصداقات جديدة وصوال        

إىل حتقيق أحالم وطموحات تراود هذا الشباب الذي يعاين من مشاكل اجتماعية صعبة تصل إىل التفكري          
يف اهلجرة وتغيري واقعه املعيش فيما املالحظ من خالل ما أبانت عنه الدراسة أن الشباب ال يعترب "االنرتنت " 

رصيد معلومايت إخباري إن صح القول عن األحداث              وسيلة إعالم " ميكن أن يستغلها ملعرفة األخبار وتكوين
اليت جتري حوله وهذا يعزز من أطروحات عديدة أشارت إىل رؤية اجلمهور إىل االنرتنت كوسيلة للرتفيه واالتصال 
ي بني األفراد أكثر من أن تكون الوسيلة اإلعالمية حاملة ملضامني ميكن أن ختاطب من خالل اجلمهور اإلعالم

الذي تبقى احتياجاته من وسائل اإلعالم مغايرة متاما ملا ينتظره الشباب من "االنرتنت " كوسيلة لالتصال وااللتقاء 
والتعارف والدردشة ومن الواضح أن إشارة الباحث إىل مقاهي االنرتنت يف اجلزائر اليت ارتفع تعدادها 
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دمات التزود باالنرتنت العالية التدفق يشري             مبجرد انتشار ما يسمى ب"الفايس بوك " وبروز ما يسمى خب
إىل اختيار الشباب خاصة أولئك الذين ال ميلكون إمكانيات معيشية مادية ملقاهي االنرتنت الستخدام                 

ا حتت سلطة الرقابة األسرية األمر الذي يعزز م ن الطرح الذي هذه الوسيلة بدل اختيار املنازل اليت يرى البعض أ
يؤكد أن االنرتنت وسيلة للرتفيه والتحرر من الرقابة اجملتمعية واألسرية واملؤسساتية للشاب الذي يبحث باستمرار            

  عن فضاءات أوسع حرة للتعبري عن أفكاره وممارسة اهتماماته وميوالته 

اتصال معينة مرتبط مبسببات متعددة وال ميكن  وانطالقا مما مت اإلشارة اهلي فان الشباب وداعي استخدامه لوسائل
معرفة هذه الدواعي إال من خالل دراسة السياق االجتماعي واملعيشي الذي يعيش فيه الشاب والدراسة السالفة 
م  الذكر تتجلى أمهيتها يف اهتماماها بالسياق املعيشي هلؤالء الشباب القاطنني باألحياء الشعبية ومتثال

  حد وسائل االتصال األكثر استخداما من قبل الشباب .ل"االنرتنت " كأ

ويف سياق الدراسة اليت بني أيدينا نعترب أن السياق الذي يعيش فيه الشباب وحميطه االجتماعي عنصر هام ومتغري 
أساسي ومدخل ال ميكن االستغناء عنه لدراسة اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل ظهور وسائط 

اجلديدة وهذا باعتبار أن الشباب جزء من بينة اجملتمع واحد مكوناته األساسية وال ميكن دراسة الظاهرة  امليديا
الشبانية حبراكها واجتاه الشباب وعالقته اجتاه خمتلف املؤسسات وسلوكاته بناءا على السياق دون دراسة احمليط 

اجتاهاته ووتشكل فيه مالمح مرحلة الشباب           والبيئة والسياق االجتماعي الذي ينمو فيه الشاب وتتضح فيه 
  مبا تعينه من أبعاد ومفاهيم عديدة 

 ما الذي تفعله وسائلقدم " كاتز " وظفها هاما لنموذج االستخدامات واالشباعات وذالك بتحويل السؤال : 
ذا التساؤل حتول حمل االهتمام            ...؟م اإلعالم بالناس ....؟ ليصبح ماذا يفعل الناس بوسائل اإلعال و

يف عملية االتصال اجلماهريي من صناع الرسالة اإلعالمية القائمني باالتصال إىل مستقبلي الرسالة فاجلمهور وفق 
  هذا الطرح والنموذج هو األساس يف علمية االتصال حيث يقوم املتلقي بشكل دائم باختيار الرسالة اإلعالمية     

اليت يرغب يف التعرض هلا من العديد من الرسائل ويعد ذالك حتوال هاما من رؤية اجلمهور على انه مجهور سليب 
1غري فعال إىل رؤيته على انه مجهور اجيايب يف انتقائه للرسائل واملضمون املفضل لديه من وسائل اإلعالم 
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وافع استخدام األفراد لوسائل التواصل االجتماعي وقد أشار العديد من الباحثني يف هذا النموذج إىل تصنيف د
واالشباعات احملققة جراء االستخدام ويعترب تصنيف " روبن ووينداهل " من أشهر تصنيفات دوافع استخدام 
وسائل اإلعالم حيث صنف الباحث هذه الدوافع إىل نوعني فالنوع األول ركز على املعرفة حيث أطلق عليه 

د ب هان الرأي العام يعمد إىل اختيار وسيلة إعالمية مناسبة من اجل إشباع احلاجة        بالدوافع النفعية ويقص
إىل املعرفة إذ يقوم اجلمهور بانتقاء واختيار وسيلة إعالمية معينة إلشباع حاجاته من املعلومات اليت حيصل عليها 

ين من الدوافع فهي الدوافع الطقوسية          من خالل وسائل التواصل االجتماعي مبضامينها املختلفة أما النوع الثا
دف إىل متضية الوقت واالسرتخاء والتنفيس عن الذات واهلروب من الروتني اليومي واملشكالت كما يرى  اليت 
باحثون أن هناك دوافع أخرى الستخدام األفراد لوسائل التواصل االجتماعي منها الدوافع االجتماعية واليت تربز 

إىل إقامة عالقات جيدة واحلرص على التفاعل االجتماعي واملشاركة االجتماعية مع أفراد األسرة عند السعي 
           واألصدقاء والزمالء باإلضافة إىل حرية التعبري عن الرأي يف العديد من القضايا املختلفة وهناك دوافع

             تتمثل يف نظر الباحثني  "ونيوسائل التواصل االجتماعي واإلعالم االلكتر أخرى متعلقة باستخدام "
ود إىل خاصية التفاعلية والتخلص                  يف الرغبة يف االختيار والسيطرة على مضامني الرسائل اليت تع

                  والعزلة االجتماعية والسعي إىل إقامة عالقات عاطفية من خالل  ن الشعور باالنطواءم
ق  التعرض على أشخاص جدد م عالقات يف الساب ،                   1من الفضاء العام مل تربط الفرد 

ويتضح لنا من خالل هذا النمودج الذي يتصل باالشباعات واالستخدامات اليت تتصل بوسائل اإلعالم سواءا 
اؤالت اهلامة اليت تطرح من قبل الباحثني ال ترتبط بالوسيلة اإلعالمية وما تفعله منها التقليدية واحلديثة إن التس

باجلمهور كما كان سائدا هذا الطرح يف النظريات وحبوث اإلعالم األوىل اليت اعتربت أن املتلقي سليب مستهلك 
ات يرتبط مبا يفعله للمضمون اإلعالمي غري منتقي له بل إن التساؤل الذي يطرحه منوذج اإلشباع واالستخدم

يف  قة الوسيلة اإلعالمية باجلمهور الناس واجلمهور بشكل خاص بالوسيلة اإلعالمية وهذا حتول هام يف دراسة عال
ضوء التطورات اليت تشهدها الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون عرب مستويات عدة منها خاصة  التغريات اليت 

وسيلة اإلعالمية ورؤية اجلمهور للوسيلة اإلعالمية ومدى تلبيتها لالشباعات طرأت على وسائل اإلعالم وكيان ال
نظرية ومنوذج  وميكن وفق هذا النموذج دراسة عالقة الشباب بوسائل اإلعالم املختلفة واالنطالق من مرتكزات
الشباب مكون  االستخدامات واالشباعات اليت تستعني به العديد من الدراسات والبحوث يف اإلعالم باعتبار أن

   هام يف اجملتمعات العربية خاصة وهو متواجد كميا بتعداد يفرض على القائمني على وسائل
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اإلعالم مغازلة وخماطبة اهتماماته وميوالته كما أن ظهور ما يسمى بوسائط امليديا اجلديدة ك"الصحافة االلكرتونية 
عالم االلكرتوين " وميول الشباب يف بلدان العامل العريب إىل هذه الوسائط اإل’ شبكات اإلعالم االجتماعي ’ 

املتعددة جعل من التساؤل األساسي الذي تنطلق منه مقاربة التحليل يف منوذج االستخدامات واالشباعات ذات 
إلعالمية وهذا لعدة داللة وأمهية كون أن الشباب أصبح مجهور يؤثر يف وسائل اإلعالم أكثر مما تؤثر فيه الوسيلة ا

  اعتبارات منها :

الشباب ميثل أكثر الفئات االجتماعية حتكما يف التكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم مبا فيها االنرتنت        -
  وهو يستخدم وسائل االتصال واإلعالم احلديثة بكثافة وبشكل بارع .

سائط اإلعالمية احلديثة واملتعددة أتاحت له فرصة الشباب يرى وفق دراسات أكادميية وحبثية عديدة أن الو -
  التعبري حبرية عن أفكاره واهتماماته وحىت انتقاداته للواقع .

يبقى الشباب دوما يف موقع الباحث عن اإلشباع من خالل استخدامه لوسيلة إعالمية معينة فنجد مثال ميول -
بكات التواصل االجتماعي راجع لقدرة هذه الوسائل الشباب اجلزائري إىل مشاهدة مضامني إعالمية معينة عرب ش

  على إشباع احتياجات الشباب وتلبية رغباته من وسائل اإلعالم .

أصبحت الصحافة املكتوبة واإلذاعات والقنوات التلفزيونية ختاطب الشباب من خالل منصات التواصل -
اب الشباب ملشاهدته والتفاعل معه االجتماعي فكل مضمون إعالمي ينشر حيول إىل "الفايس بوك " الستقط

وهذا مبثابة اعرتاف صريح من قل القائمني على وسائل اإلعالم التقليدي بقدرة الوسائط املتعددة على إشباع 
  احتياجات الشباب واستقطابه بالقدرة اليت ال ميكن للصحافة املكتوبة أو اإلذاعة والتلفزيون جتسيدها .

هامة للشباب لعرب عرب مساحات اإلعالم اجلديد عن أفكار واهتماماته وميارس التفاعلية وإتاحة فرصة واسعة -
رغباته بعيدا عن أي رقابة رمسية ومعنوية واجتماعية جعل قطاعا واسعا من الشباب يفضل الوسائط اجلديدة 

 لإلعالم وحيقق من خالهلا اشباعاته املتعددة .
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  :االجتماعية لتنشئةا اتو مؤسسالشباب -3

تويل العديد من الدراسات السوسيولوجية خاصة يف علم االجتماع األسري وعلم االجتماع اإلعالمي اهتماما 
بعالقة الشباب مبؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تتشكل من الفضاء األسري والفضاءات االجتماعية األخرى 

مرحلة الشباب يف نظر الباحثني يف هذا احلقل مبؤسسات هامة اليت تبين سلوك وشخصية الفرد االجتماعي وحتتك 
يف التنشئة االجتماعية بداية من األسرة إىل املدرسة إىل مؤسسات اجلماعات االجتماعية واالنتمائية اليت يتواجد 

جتماعي ا الفرد ضمن جتارب احلياة اليت تبين يف األخري مكونات شخصيته وتؤهله إىل ممارسة دور يف النظام اال
وقد حضي موضوع الشباب ودور مؤسسات التنشئة االجتماعية يف بناء سلوكه وتكوين اجتاهاته اجتاه اجملتمع        

مبا حيمله ويتبناه من قيم وتقاليد وأعراف وقوانني حضي هذا املوضوع مبا يؤسس له من إشكاليات حبثية هامة 
إلعالم الذي حييلنا إىل حبوث أكادميية هامة تناولت دور سواءا يف علم االجتماع بفروعه أو علوم االتصال وا

ومكانة االتصال األسري يف بناء سلوك وشخصية الفرد وخمزون اجتاهاته ومواقفه إزاء النظم املؤسساتية واجملتمعية 
 السائدة ويبدو أن االهتمام البحثي الذي نشري إليه والذي يتصل مبوضوع الشباب واملؤسسات اخلاصة بالتنشئة
االجتماعية مرتبط أيضا بأمهية هذه الفئة االجتماعية يف مضامني اإلعالم التقليدي منه واجلديد إذ تسعى خمتلف 

وسائل اإلعالم إىل استقطاب اجلمهور الشباين الذي يبقى كميا أكثر الفئات اجلماهريية اليت جيب أن تتعرض        
عة يف التكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم وهذا يشكل هلا وسائل اإلعالم خاصة وان هذه الفئة تتحكم بربا

يف حد ذاته حتديا هاما أمام القائمني على وسائل اإلعالم كالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون وهي وسائل 
  اإلعالم التقليدية اليت ندرس أثرها يف إطار ما تعنيه إجرائيا يف السياق املفاهيمي على الشباب .

مث إن االهتمام أيضا بقضايا الشباب يف األسرة واجملتمع يأيت من منطق االعرتاف مبا لديهم من مكانة مميزة يف بناء 
اجملتمع املعاصر وما له من التأثري يف بناء مكوناته يف خمتلف اجملاالت لذا عاد من الضروري االهتمام مبشاكل 

م ود راسة ما حيملونه من قيم ومدى ارتباطهم بالنسق القيمي السائد يف اجملتمع ويعترب الشباب خاصة وأزما
الشباب أكثر الفئات االجتماعية تأثرا بالتغريات االجتماعية السريعة حيث تعترب فرتة الشباب أكثر املراحل 

ي ينتمون اهلي ال مينحهم حساسية للتغريات اليت حتدث يف اجملتمع واليت جتعلهم يف موقع يشعرهم بان اجملتمع الذ
1التوجيه املالئم لالختيار الرشيد إذ أن هذه التغيريات فقد ختلق تناقضا بني قيم واجتاهات األجيال املختلفة
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فهي عادة ما تكمن وراء الصراعات القيمية بني جيل الشباب وجيل الكبار او بني قيم الشباب من جهة   
 والنسق القيمي للمجتمع من جهة أخرى 

وتزداد هذه الصراعات وضوحا حني يواجه الشباب االختيار بني بدائل عديدة وال جيد من يوجهه التوجيه السليم 
ا وحني ترتاجع الضوابط  وفق معايري ثابتة وحني يفقد الكبار واآلباء واملربون وغريهم السلطة اليت كانوا يكتسبو

م إىل وقوع االجتماعية الرمسية وغري الرمسية جزاءا من فعاليتها  جتد الشباب أمام وضع مشتت ومبعثر فيؤدي 
دد األسرة واجملتمع    1أزمات ثقافية وقيمية 

وانطالقا من هذا التصور اهلام فانه ميكن القول أن الشباب ال ميكنه أن يعيش على القيم اليت تغرسها لديه 
ا الفيزيولوجية  مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة واملدرسة وباقي املؤسسايت اليت ترافق مرحلة الشباب بتحوال

والنفسية واالجتماعية كثريا وقد تبقى رصيد قيميا يتمظهر يف سلوكاته ومواقفه واجتاهاته إزاء املواضيع والظواهر 
املستجدة غري أن التغريات املتسارعة اليت يشهدها أي جمتمع على مستوى القيم والبىن االجتماعية قد تتيح 

مواقف وسلوكات جديدة لدى الشباب الذي تشري العديد من الدراسات إىل ميوله الدائم إزاء              اجتاهات و 
كل ما هو جديد األمر الذي جيعل مؤسسات اجملتمع أمام حتدي فرض تقاليدها وأعرافها وقيمها على شرحية 

بتأسيس سلوك شباين مستقل عن السياق الشباب الذي مييل إىل التمرد حنو القيم السائدة يف اجملتمع واالنفراد 
ا عن باقي شرائح اجملتمع    االجتماعي وهذا تتجلى صوره فيما نراه من ممارسات وسلوكات ميارسها الشباب ينفرد 

ولعل من أهم تلك التمظهرات اليت نراها إقبال الشباب على ما يسمى مبنصات التواصل االجتماعي ووسائط 
يديا اجلديدة اليت ظهرت نتاجا طبيعيا لتطور وسائل اإلعالم املختلفة خاصة منها التقليدية واالنتقال السريع امل

الذي ضمنته التكنولوجيا احلديثة لالتصال واإلعالم يف متكني اإلعالم من ولوج مرحلة جديدة على املستوى التقين 
لذي شهدته وسائل اإلعالم جعل قطاعا واسعا من الشباب والتكنولوجي ويبدو ان التحول التكنولوجي املتسارع ا

حىت يف بلدان العامل الثالث يبتعد عن الفضاء املؤسسايت االجتماعي القيمي الذي تلقى فيه الشاب أوىل القيم  
ق اليت توضح انتمائه وكيانه اهلويايت وعالقته باجملتمع وما يرافق خمزونه من قيم وتقاليد وأعراف متارس يف السيا

االجتماعي .
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وحني نشري إىل أن الشباب ميكنه أن يستقل عن القيم السائدة يف اجملتمع وترتاجع لديه مكانة املؤسسات 
االجتماعية مبا فيها األسرة فان العديد من الدراسات خاصة يف حبوث اإلعالم اجلديدة تشري إىل هذا املعطى اهلام 

باملؤسسات االجتماعية والسلطات الرمسية اليت تنشد خدمة الذي ال ميكن جتاهله يف دراسة عالقة الشباب 
الشباب مبفهوم اخلدمة االجتماعية الذي يتصل برعاية الشباب والتكفل بلغته املطالبية وإدماجه يف احلياة 

   املؤسساتية والعملية فالشباب الذي يرتىب على قيم يف األسرة وينمو على أفكار املدرسة وتعامليا وما تؤسس       
له من انضباط والتزام حنو قيم اجتماعية معينة جتد وهو يودع مرحلة املراهقة القصرية زمنيا ليدخل مرحلة حيوية 
الشباب مييل إىل البحث عن اشباعات جديدة لعل األهم فيها تكوين عالقات صداقة وعالقات عاطفية وامليول 

قابة العائلية اليت ترافقها إىل سنوات متأخرة من الشباب        حنو املغامرة والتمتع واالنعتاق من السلطة األبوية والر 
أو قد ترتاجع نسبيا مبجرد الزواج وبناء الشباب ألسرته ليكون هو املسؤول عن مؤسسة اجتماعية بنت فيه يف بداية 

  طفولته قيما اجتماعية وأخالقية .

ا وتباين مظاهرها ومتظهرا ا الفرد واملالحظ أن مرحلة الشباب بتعقيدا ا تعترب من أهم املراحل العمرية اليت مير 
يف اجملتمع وهي املرحلة اليت يتوق فيها الفرد إىل التحرر من قوانني اجملتمع وقفص العادات والتقاليد املفروضة              

تم بالشباب كل يف موقعها وعلى أساس ما ميكن أن تقدمه من خدم ات لذا نرى أن جل املؤسسات اليت 
للشباب وحتقققه من اشباعات تبحث هذه املؤسسات االجتماعية عن ما يهم الشباب على أساس السن وامليول 
واالهتمامات ومن املؤسسات االجتماعية اليت تعمد إىل استقطاب الشباب وفق هذا النمط والرؤية املشار إليها 

ب على سبيل املثال عواطف ومشاعر الشباب وسائل اإلعالم املختلفة اليت تعرض مضامني إعالمية شبانية ختاط
وخمزنه اجلارف كما تتيح بعض وسائل اإلعالم مساحة واسعة للشباب للدردشة والتحاور وهذا متاح أكثر       

ا           يف منصات اإلعالم اجلديد الذي يعتمد على خاصية التفاعلية كما جند أن غالبية الشباب تقضي جل أوقا
خارج أعباء التمدرس أو التكوين أو العمل يف منصات التواصل االجتماعي اليت أضحت تشبع  اليت تكون سواءا

رغبات الشباب الذي يسمى يف الوقت الراهن " بشاب الفايسبوك " وهذا تدليال على قدرة الظاهرة الفايسبوكية 
تتبادل األخبار وتنسج يف التأثري على الشباب وبناء سلوكات ومواقف لدى هذه الفئة الشبانية اليت عادت 

عالقات مع أفراد ومجاعات وساعة عن طريق ما يسمى مبواقع التواصل االجتماعي وميكن اعتبار أن احليز الزمين 
  املعترب الذي يقضيه الشباب اليوم أمام مواقع التواصل االجتماعي وشبكة االنرتنت يؤشر إىل اهتمام الشباب 
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ة جديدة خارج سلم القيم املوجود والنظام االجتماعي السائد وهذا معطى هام جيب االنتباه             بظواهر إعالمي
تم خاصة بشرحية الشباب وعالقته بكل املؤسسات االجتماعية  إليه يف سياق الدراسات السوسيو اتصالية اليت 

للشباب ال ميكن اعتبارها إال منافسا شرسا  فالفضاءات االفرتاضية االتصالية اليت تشغل الوقت األكربوالرمسية 
للمؤسسات الراعية للشباب الباحثة عن إشباع احتياجاته ورغباته املتعددة واملختلفة ومؤسسات التنشئة 
االجتماعية تواجه يف عصر العوملة اإلعالمية وتراجع القيم يف املخيال اجلمعي حتديا خطريا يكمن يف انتشار واسع 

نابر اتصالية وإعالمية قادرة على إعادة بناء شباب أخر ال يؤمن إال مبا ينتجه "الفايس بوك " وسريع لفضاءات وم
من ثقافة وما تقدمه منصات اإلعالم اجلديد من أفكار وقيم جديدة يف ظل تراجع مكانة قادة الرأي ومؤسسات 

  التنشئة االجتماعية واجلماعات الضابطة والضاغطة .

لبحثية اليت ترى أن القيم والعادات والرقابة املعنوية واملؤسساتية على الشباب يف مراحل وغري بعيد عن السياقات ا
معينة تشكل احد دواعي سعي الشباب إىل اخلروج من مظلة الرعاية والوصاية علية مبجرد بداية مرحلة النضج 

ب عن أفكاره وميوالته واهتماماته الفكري والعقلي والنمو البدين مييل الشباب إىل التعبري يف أوج مرحلة قوة الشبا
العديدة فرتى أن ميول الشباب مثال إىل االستخدام املكثف يف الوقت الراهن ملواقع التواصل االجتماعي قد تكون 
ورائه دواعي عديدة وخمتلفة أمهها البحث عن الرتفيه والتعبري حبرية عن أفكار وتأسيس شبكة عالقات وقد سبق 

يتاح يف املؤسسات اليت تسعى إىل تاطري الشباب أو تلقينه القيم وقطاع واسع من الشباب وان اشرنا أن هذا قد ال
يرى أن اخلروج من فكرة الوصاية والسلطة األسرية حتدي هام يثبت الشاب من خالله يف منظار الكثري ذاته 

ب إذ يتوق الشاب إىل وشخصيته وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات االكادميية يف علم النفس ودراسات الشبا
االنعتاق من ثقافة الرعاية إىل التعبري وممارسة قناعاته وميكن اعتبار أن بعض السلوكات الشبانية املتمردة واجلريئة 
أحيانا على السياق القيمي الذي منى فيه هؤالء الشباب يؤشر إىل حالة رفض مبطن أو معلن عن سياسات توجه 

إذ رغم األبعاد التنموية اهلامة لبعض السياسات احمللية اليت تنتهج وتنفيذ لفائدة لرعايته أو التكفل باهتماماته 
الشباب إىل أن إقناع هذه الفئة بأمهية ما ينجز هلا أو فرص تتاح هلا ضمن أفاق مهنية أو اجتماعية أو ثقافية ال 

سم مالحمها وان كانت ميكن أن يتم بعزل عن سياسة اتصال وإعالم هي األخرى تشرتك وسائل اإلعالم يف ر 
مؤشرات هذا الطرح غري موجودة بالشكل الكايف يف اجلزائر إذ ال نرى أن هناك اعتمادا على ما يسمى باإلعالم 
الشباين يف خماطبة الشباب واستقطابه بدل احلديث عن التأثري الذي يرى البعض انه متباين وال ميكن وضع 

  ك املضمون " الشباب دوما يف موقع من "ينتظر " أو"يستهل
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اإلعالم :و الشباب في وسائل االتصال  -4 

اكتسى مفهوم االحتياج املنبثق عن استخدام وسائل اإلعالم من قبل اجلمهور حيزا من هاما من تصورات 
حبوث ومقاربات التحليل اليت اعتمد عليها نظرية االستخدامات واالشباعات وهي احد النظريات متوقعا يف 

  اإلعالم .

ويطغى هذا التصور النظري بشكل واضح يف تناول عالقة الوسيلة اإلعالمية باجلمهور انطالقا من تساؤل أساسي 
  يفرضه سياق هذه العالقة اليت حتضى بالدراسة عند الكثري من الباحثني إىل غاية يومنا هذا .

ية معينة وماهي االحتياجات اليت تلبيها الوسيلة هذا التساؤل يرتكز على دواعي استخدام اجلمهور لوسيلة إعالم
  اإلعالمية للجمهور مقارنة بوسائل إعالم أخرى .

ويعترب الشباب يف العامل العريب يف الوقت الراهن أكثر الفئات االجتماعية تأثرا بوسائط امليديا اجلديدة اليت يبدو 
ا حلت حمل وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة الورقية وا   إلذاعة والتلفزيون .أ

ويتضح أن استخدام الشباب مثال ملواقع التواصل االجتماعي كالفايسبوك واليوتيوب وغريه من وسائط االتصال 
احلديثة اليت فرضتها الشبكة العنكبوتية مرده حبث الشباب عن غايات واشباعات حتققها له هذه الوسائط اجلديدة  

  الم االلكرتوين التفاعلي .كمواقع التواصل االجتماعي ومنابر اإلع

ففي الوقت الذي كانت فيه الصحافة املكتوبة مث اإلذاعة والتلفزيون وسائل إعالم أساسية تشكل مصدرا لألخبار 
واملعلومات بالنسبة للجمهور فرضت املعطيات املستجدة على الساحة اإلعالمية ظهور وسائط جديدة متعددة 

على مستويات التأثري الذي مارسه اإلعالم  التحول اإلعالمي املستارعيقبل عليها الشباب بكثافة واثر هذا 
  التقليدي على الشباب منذ بروز الصحافة املكتوبة واإلذاعة وبروز التلفزيون منصف اخلمسينات 

    يف اإلعالم  قنيا اعترب العديد من الباحثنيانطالقا من هذا التحول اإلعالمي الذي اكتسى طابعا تكنولوجيا وت
لك فئة الشباب اليت بشكل سحري كما كان على اجلمهور مبا يف ذ أن وسائل اإلعالم التقليدية مل تعد تؤثر

  إعالم بديل تفاعلي الكرتوين متاححتولت إىل 
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لشباب وعادت عالقة الشباب بوسائل اإلعالم كالصحافة واإلذاعة والتلفزيون باردة أن صح التوصيف بعد إقبال ا
على التواصل مع شبكات االتصال واإلعالم احلديثة اليت تطورت مع تطور شبكة االنرتنت وظهور ما يسمى 

  بالفايسبوك منذ أزيد من عشر سنوات .

بل إن العديد من الباحثني يرون بان وسائط امليديا اجلديدة كمواقع التواصل االجتماعي والصحافة االلكرتونية 
والتلفزيون التفاعلي الرقمي قد أسست مناذج اإلعالم اجلديد لواقع إعالمي مغاير عن ذاك  واإلذاعة االلكرتونية

الذي اعتاد عليه اجلمهور بل إن الكوادر اإلعالمية والصحفية العاملة يف املؤسسات اإلعالمية وجدت نفسها جمربة 
  املمارسة والوسائل املستخدمة .على التكيف مع الوقائع اجلديدة اليت يعرفها املشهد اإلعالمي يف مستويات 

فأصبح اإلعالمي الذي ال يوظف التكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم وال يتعاطى مع وسائط امليديا اجلديدة 
السائرة يف االنتشار والتوسع معزوال عن النشاط اإلعالمي يف شكله احلايل وهذا حتول أخر هام فرضته الوسائط 

  نظر الباحثني يف االتصال واإلعالم اجلديد على طرائق املمارسة اإلعالمية .اجلديدة للميديا اثر يف 

            يف سياق أخر أصبح جزء هام من اجلمهور وهو الشباب من الفئات االجتماعية األكثر استخداما للفايسبوك 
بعد أن اخذ حيزا هاما بل مستخدما بارعا لكل تقنياته وحتول الفايسبوك إىل منرب لالتصال واإلعالم الشباين 

  ومعتربا من يوميات الشباب وعالقاته االجتماعية .

حيدث هذا التحول اإلعالمي املستارع وتتشكل هذه العالقة اجلديدة بني الشباب ووسائل اإلعالم احلديثة يف ظل 
لى الشباب تراجع واضح لإلعالم التقليدي وللصحافة الورقية واإلذاعة املسموعة والتلفزيون على التأثري ع

  واستقطابه .

مما جيعلنا نعترب أن هناك عالقات جديدة حترك دواعي االستخدامات واالشباعات تؤسس هلا وسائط امليديا 
              اجلديدة مع الشباب الذي تفرضه خصوصية املرحلة العمرية وفرتة الشباب تفاعله مع كل ما هو جديد

  . يف تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة
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    : وواقعه في الجزائر اإلعالم الشباني5-

ا واملعرب يف مضامينه  اإلعالميعترب   اإلعالميةالشباين املهتم بقضايا واهتمامات الشرحية الشبانية واملالمس مليوال
ا يف احلياة االجتماعية فضاءا اجتماعيا هاما للفئة الشبانية اليت تبحث يف ظل ثراء اجملال   اإلعالميعن انشغاال

املتخصص  اإلعالمواالتصايل وتواجد وسائل اتصال خمتلفة عن فضاءات للتعبري واملشاركة ,ويشكل هذا النوع من 
باب يف االتصال بالشرحية الشبانية  وتسويق براجمها التنموية تعىن برعاية الش اليتجزءا هاما من سياسة القطاعات 

جند مثال قطاعات التشغيل والشباب والرياضة والتكوين املهين والتعليم العايل والثقافة  إذاملوجهة هلذه الفئة , 
  املختلفة اإلعالماستقطاب الشباب على توظيف وسائل  إطارتقدم خدمات للشباب تعمل ويف  أخرىوقطاعات 

التكوين والنشاط املوجودة  أوكالصحف واإلذاعات والتلفزيون إلعالم الشباب بأمهية اخلدمات وعروض العمل 
االحتياجات اليت تفرض نفسها يف مرحلة الشباب اليت يبقى  أهمويشكل الرتفيه والتعليم والتكوين املهين والشغل 

ملتاحة اليت توفرها املؤسسات االجتماعية املتعاملة مع قدراته وذاته من خالل الفرص ا إثبات إىلفيها الفرد تواقا 
  الشباب.

 إعالمية أعمال أوتلفزيونية  أو إذاعيةيف شاكلة برامج مثال  إعالمياوهلذا فاإلعالم الشباين الذي تتمظهر صوره 
ومقاالت وريبورتاجات تعىن مبواضيع الشباب يعترب وسيلة اتصال فعالة ملخاطبة الشباب كما انه ميكن من جهة 

من استقطاب مجهور هام يف اجملتمع يضمن هلا تواجدا يف احلياة االتصالية للشرحية الشبانية  اإلعالموسائل  أخرى
 اإلعالمالم واالتصال بشكل واسع فرض على وسائل اليت تستخدم يف الوقت الراهن التكنولوجيا احلديثة لإلع

الرمسي  اإلعالمالستقطاب اجلمهور مواجهة هلذا املد التكنولوجي الذي يهدد    جديدة أساليبالتقليدية توظيف 
            التقليدي بالزوال .

يكون موجها  أن   ,أي الذي جيعل من الشباب هدفا الستقطابه ,والتأثري عليه اإلعالمو يقصد باإلعالم الشباين 
يف فئة الشباب حبيث يكون املضمون   املتخصص  اإلعالمواإلعالم الشباين هو  األوىللفئة الشباب بالدرجة 

  املوجه هلذه الفئة منتقى حسب مسات هذا اجلمهور 
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قناة  أوشبانية   إذاعية يتم عرب وسيلة متخصصة كقناة  أنالشباين  اإلعالموميكن هلذا  اإلعالميةواحتياجاته 
متخصصا  إعالمايكون  أنميكن   الشباين اإلعالم أنموقع الكرتوين كما  أوصحيفة شبانية  أوتلفزيونية شبانية 

املوجه للجمهور  ميكن لإلعالم أخرىمتخصصة , ومن جهة  العام مبعىن انه ال ميلك وسيلة اإلعالم إطارولكن يف 
يهم الشباب مبفردهم وال يستهدفهم بأعينهم ,لكن الشباب  ال إعالمفهو  أيضا    شبانيا إعالمايكون  أنالعام 

م مجيع الشرائح االجتماعية مبن فيها الشباب حيث ميكن     يكون معنيا به                  كقضية االنتخابات مثال اليت 
  القضية العامة اليت هي االنتخابات  إطاريف  زاوية خاصة بالشباب إجياد

اليت تتعدد حسب   يعىن مبواضيع الشباب إعالمالشباين هو  اإلعالم أنوانطالقا من هذا التعريف ميكن القول 
الشباين متثل مادة  اإلعالميبثها هذا  أو  املواضيع واملضامني اليت ينشرها الكثري من أناهتمامات كل فرد غري 

ووسائل الرتفيه املتاحة للشباب تشكل مضامني لإلعالم الشباين   مشرتكة للشباب فمثال الشغل والتكوين إعالمية
 أوساطاهلامة يف  اإلعالميةاملستهدف من وراء هذه املضامني  األساسياجلمهور   الذي جيعل من فئة الشباب

                 ه إلعالم متخصص يعرب عن الشباين يعد نتاجا التساع فئة اجلمهور وحاجت اإلعالم أنكما  الشباب
م  أرائهمالشباب ويتيح هلم الفرصة لطرح  أفكار                  ما يقدم هلم من سياسات  إزاءواجتاها

  1وبرامج تنموية واجتماعية خمتلفة.

عمومية للشباب ومفهوم رعاية الشباب لدى وسائل اإلعالم يرتبط مبا تؤديه املؤسسات اإلعالمية من خدمات 
الذي يبحث يف األخري عن أخبار ومعلومات ويريد أن يعرب إعالميا عن أفكاره واجتاهاته إزاء اجملتمع ومؤسساته  
كما أن وقات الفراغ والعزلة اليت قد يعيشها بعض الشباب قد تستدعي ادعاءا اتصاليا وإعالميا يسد هذا الفراغ 

 دواعي االحتجاج الشباين على االوضاع اليت يعيشها شباب ومن الذي يرى باحثون يف علم االجتماع انه من

  مسببات بروز اللغة املطلبية للشباب باجلزائر

                                                            

  76ص، مرجع سبق ذكره ،   قضايا ساخنة في اإلعالم واإلسالم والثقافة: حممد لعقاب  - 1 
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 :وسائل اإلعالم ومفهوم رعاية الشباب -6

باجلزائر     يرتبط مفهوم رعاية الشباب  وهو احد املفاهيم املتدوالة يف نشاطات الدولة والسلطات احمللية واملركزية
اليت تعمل على التكفل بقضايا وانشغاالت الشباب وتطلعاته يف خمتلف جماالت احلياة العامة يرتبط هذا املفهوم 

  بأداء املؤسسات الشبانية املوجودة واملؤطر نشاطها خلدمة الشباب واالتصال به .

ب ومرافقته مهنيا واجتماعيا على ضوء فعلى سبيل املثال ميكن اعتبار أن جمهودات الدولة يف جمال تكوين الشبا
برامج التشغيل والتوظيف والرتفيه من نشاطات تعرب يف نظر السلطات عن رعاية للشباب وتكفل بتطلعاته املتعددة 

  اليت ميكن لوسائل اإلعالم أن تنقلها يف إطار مضامني إعالمية خمتلفة .

عالم الشباين مل يتسع بعد ومل حيقق اإلغراض املرجوة      ويرى العديد من الباحثني يف اإلعالم يف اجلزائر أن اإل
منه بل هناك من يرى غياب أي إسرتاجتية إعالمية واتصالية موجهة للشباب اجلزائري رغم وجود كم من القنوات 

  واإلذاعات والصحف على الساحة اإلعالمية الوطنية .

ة تركز يف شبكتها الرباجمية اإلنتاجية على مواضيع فوسائل اإلعالم اليت تستهدف الشباب يف مضامينها اإلعالمي
الشباب واهتماماته األساسية على ضوء البيئة االجتماعية اليت يعيشها فيها الشباب ودخول وسائط للميديا 
اجلديدة يف حياة الشباب االتصالية يبدو أن خلق نوعا من القلق لدى القائمني على املؤسسات اإلعالمية 

شكل جلي على مواقع التواصل االجتماعي ملخاطبة الشباب واستقطابه ليتابع برناجما إذاعيا   وجعلهم يعتمدون ب
  أو تلفزيونيا .

باعتبار أن الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون يشكلون أهم وسائل اإلعالم اليت خاطبت على مدار سنوات 
على الشباب اجلزائري مره يف نظر العديد من البحوث طويلة اجلمهور فان تراجع هذه الوسائل التقليدية يف التأثري 

والدراسات اجلديدة إىل ظهور وسائط جديدة تفاعلية يستخدما الشباب برباعة منها وسائط االتصال وامليديا 
اجلديدة فأصبحنا نرى على ضوء هذا التحول شبابا جزائريا يستحدث صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 

بار عن واليات ومناطق جهوية وهذا حتول هام يؤشر على أن الشباب اجلزائري يستخدم يسميها صفحات لألخ
  الفايسبوك ملمارسة ما يراه إعالما موازيا فعاال يف حياته ويوميات الناس بشكل عام .
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ن على مواقع من جهة أخرى بدا نرى أن مسابقات التوظيف اخلاصة بالشباب مثال تنشر يف غالب األحيا
التواصل االجتماعي وتتكفل جمموعات بنشرها لتكون أكثر اتساعا وهذا النشاط االتصايل عرب مواقع التواصل 
م من استخدام  االجتماعي أبانت العديد من الدراسات أن القائمني به شباب يسعون إىل إشباع احد رغبا
                  الفايسبوك .
ويرى باحثون أن رعاية الشباب وفق هذا املنطلق تتمثل يف توفري ألوان من النشاطات واخلدمات أو إقامة 
 مؤسسات رياضية واجتماعية لصاحل الشباب لشغل وقت الفراغ وتتيح مواقع التواصل االجتماعي للشباب فرصا
م داخل اجملتمع كما ميكن هلذه املواقع تنمية مهارات هامة  م االجتماعية املنوطة  هاما للتعلم والقيام مبسؤوليا

 1وخربات جديدة للشباب

ومن الواضح أن حتول الشباب العريب وحىت اجلزائري اىل استخدام مكثف ملواقع التواصل االجتماعي ليس من فراغ 
ا وسائط امليديا اجلديدة كالصحافة االلكرتونية  وإمنا أملته معطيات ووقائع عديدة أمهها التفاعلية اليت متتاز 

ومنصات اإلعالم االجتماعي وقدر الشباب على أن يتواجد كمرسل ومستقبل وفاعل يف عمليات االتصال 
ه إعالما بديال واإلعالم اجلديدة اليت أزاحت يف نظر الباحثني املفهوم الكالسكي لوسائل اإلعالم ووضعت مكان

الكرتونيا تشاركيا تغريات فيها الكثري من األنشطة اإلعالمية وظهرت فيه مفاهيم جديدة يف خميال وممارسات  
  الكوادر الصحفية للوظيفة اإلعالمية يف عصر العوملة وتكنولوجيا املعلومات .

باب يف خمتلف بلدان العامل مفهوم " من أهم املفاهيم املتداولة يف احلقل الشباين وخاصة يف جمال خدمة الشوهو 
رعاية الشباب " وقد تناول العديد من الباحثني املشتغلني على الظاهرة الشبانية هذا املفهوم الذي يرتبط مبا ميكن 
أن تقدمه مؤسسات حكومية وفعاليات مجعوية وهيئات غري حكومية من خدمات للشرحية الشبانية سواءا على 

ه والتكوين والتشغيل وخمتلف برامج التنمية املوجهة خصيصا لالرتقاء مبكانة الشباب مستوى توفري فرص الرتفي
  ومتكينه من ممارسه دوره يف احلياة االجتماعية والسياسية واملؤسساتية .

"الربامج وهناك تعريفات عديدة ملفهوم " رعاية الشباب " إذ هناك من يرى أن رعاية الشباب هي عبارة عن 
                 واألنشطة اليت توفرها الدولة للشباب " لكي تؤثر بطريقة مباشرة وغري مباشرة على سلوكهم 
م االجتماعية حىت تتحق هلم حياة سوية  م وعقلهم ومنوهم الذهين واجلسمي وعلى عالقا    وعادا

                                                            

 39ص جتربة جملس شبايب عالر منوذجا، أثر مواقع التواصل اإلجتماعي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى الشباب :حسن عوض  - 1 

  



 سوسيولوجيا الشباب                        الفصل الرابع                                        

107 
 

مات واجلهود اليت تبذهلا أجهزة اخلدمات العامة فيما هناك من يرى أن " رعاية الشباب " هي جمموعة من اخلد
واهليئات االجتماعية لتهيئة انسب الظروف واألوضاع للنمو السليم الذي يكتسب من خالله الشاب الصفات 
وامليزات اليت جتعله صاحلا وقادرا على خدمة بالده يف شىت ميادين التنمية ويرى البعض األخر أن رعاية الشباب " 

اجلهود اليت تبذل يف النشاط الرتوجيي للشباب ليشغل وقت فراغه " وترى وزارة الشباب أن رعاية هي عبارة عن 
"الشباب " هي عبارة عن اجلهود اليت تبذهلا األجهزة احلكومية لتهيئة انسب الظروف واألوضاع للنمو االجتماعي 

هي "عبارة عن توفري كل ما ميكن للشباب للشباب فيما يرى املؤمتر األول لوزراء الشباب العرب أن رعاية الشباب 
ام بفعالية يف بناء يصبحوا مواطنني قادرين على اإلسهمن تنمية قدراته البدنية والفكرية والنفسية واالجتماعية ل

اجملتمع وهناك تعريف أخر لرعاية الشباب يتمثل يف اعتبار املفهوم عبارة عن " خدمات مهنية ذات صيغة تنموية 
دف إىل مساعدة الشباب كأفراد ومجاعات لرفع مستوى أدائهم االجتماعي للوصولوقائية وعالجي                ة 

  1إىل األهداف االجتماعية املبتغاة يف حدود أهداف اجملتمع وثقافته 

وباجلزائر ميكن اعتبار أن إسقاطات املفهوم تتصل مبا تقدمه مؤسسات قطاع الشباب والرياضة اليت تعتمد أكثر 
غريها هذا املفهوم من خالل نشاط دور الشباب وما يسمى بدواوين مؤسسات الشباب املتواجدة عرب خمتلف من 

الواليات وتقدم هذه املؤسسات الشبانية مبا فيها املرافق الرياضية خدمات للشباب تتصل بتوفري فضاءات للرتفيه 
ات إعالمية للشرحية الشبانية تتصل والتسلية كما تسعى دواوين مؤسسات الشباب إىل تقدمي ما يسمى خدم

بتوفري بنك من املعلومات واملعطيات عن فرص التكوين والتشغيل والرتفيه املتاحة لشرحية الشباب                  
غري أن رغم هذا الكم املوجود من اخلدمات اليت ميكن أن تقدمها ما يسمى مبؤسسات قطاع الشباب والرياضة   

ا الدولة  يف اجلزائر  إىل أن قطاعا واسعا من الشباب ال يتفاعل كثريا من هذه املؤسسات الشبانية الرمسية اليت سخر
لصاحل الشباب إذ تبقى العديد من دور الشباب والثقافة التابعة للقطاع الشباين مهجورة وال ميارس فيها إال عدد 

  قليل من الشباب النشاط الشباين والثقايف والرياضي .

                                                            

 1- حممد سيد فهمي : العولمة والشباب من منظور اجتماعي ، مرجع سبق ذكره  ، 188.189
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ا من قبل كافة مؤسسات  فالشباب طاقة هلا قدرة هائلة على إحداث التغيري والتنمية إذا ما أحسن االهتمام 
م العمرية هم األكثر حيوية وقابلية للتشكل  اجملتمع وبالذات املؤسسات الشبانية فالشباب على اختالف فئا

عادات إذا ما وجدوا القدرة احلسنة واملثل العليا سواءا يف املدارس أو يف األسرة والتوجيه وبالتايل التمسك بالقيم وال
أو يف خمتلف املؤسسات واملنظمات وهو األمر الذي يقع على عاتق املسؤولني عن رعاية الشباب لالستثمار يف 

ا جمموعة اجلهود هذه الطاقات ولقد تعددت تعاريف رعاية  الشباب إال أن أبرزها التعريف الذي يشري إىل أ
دف  واألنشطة اليت تؤثر يف كافة مناحي حياة الشباب العقلية واجلسدية والسلوكية والنفسية وحىت االجتماعية 

  متكينهم من أن حييوا حياة سوية وناجحة تعود عليهم وعلى اجملتمع الذي يعيشون فيه باخلري والنفع .

د من تأسيس مراكز وأندية ومنظمات تعمل على تطوير قدرات وللمحافظة على الشباب وتنمية طاقتهم  كان الب
  الشباب اجلسمية والعقلية والنفسية والثقافية كي تنوب عن اجملتمع يف هذا الشأن ولعل ابرز هذه املؤسسات جند : 

العمرية إذ تعمل األندية واملراكز الشبانية على استقطاب الشباب من كافة الفئات النوادي والمراكز الشبانية : -
للمشاركة يف براجمها وأنشطتها اهلادفة اليت تنشد إشباع احتياجات الشباب وملئ أوقات الفراغ بكل ما يعود على 
اجملتمع باخلري وذلك بتوفري مثال املالعب واملرافق الشبانية الضرورية ملمارسة الرتفيه والرياضة والنشاط ومتكني 

خمتلف التظاهرات واملسابقات ومتكن هذه املراكز الشبانية فئة الشباب من الشباب من املشاركة عرب هذه املرافق يف 
  االندماج يف اجملتمع واالرتقاء باملستوى الصحي والنفسي والعقلي للشباب ودعم القيم واالستثمار يف الوقت .

والرتوحيية من كافة النواحي الرياضية واالجتماعية : وهي مرافق ومؤسسات ترعى الشباب بيوت الشباب -
وبالذات الشباب الذين ميرون بظروف صعبة كالتفكك األسري حبث تقام هلم هذه البيوت اليت تعترب مبثابة أماكن 
إقامة يتعلمون فيها التفاعل االجتماعي واالعتماد على الذات وحسن العمل والتدرب على بعض األنشطة 

  واخلربات .

وتعمل هذه اجملالس تعمل على املستوى القومي  وهي أجهزة لرعاية الشبابية الشباب : المجالس العليا لرعا-
على دعم الشباب وجتسيد سياسة تنموية هادفة للتكفل بطموحاته وانشغاالته وتعمل أيضا على تعزيز االنتماء 

.الوطين ونشر قيم التعاون واإلبداع يف فئة الشباب وتعمل على ترقية دوره يف احلياة ال 1عامة 

                                                            
  130.131.ص2012،األردن عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ،،  والتنشئة االجتماعيةاإلعالم : صاحل خليل الصقور  -1
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اغوجية الفاعلة دويبدو أن مفهوم رعاية الشباب وما يعنيه يف تقاليد املمارسة واألنشطة يرتبط يف نظر اإلطارات البي
مبختلف الربامج التنموية املوجهة خصيصا للشرحية الشبانية وال ميكن اختزال املفهوم      يف قطاع الشباب باجلزائر 

  املفهوم بإسقاطاته يف سياقات املمارسة باخلدمات التنموية الواسعة املقدمة يف نشاطات قطاع بعينه وإمنا يرتبط

للشباب على صعيد الرتبية والتكوين والتشغيل ومشاريع الدعم الشبانية اليت تؤهل الشباب على أن يكون مستقرا 
  يف حياته االجتماعية قادرا على حتمل مسؤولياته وفاعال يف اجملتمع .

م رعاية الشباب مازال على الصعيد احمللي ويف الدراسات املهتمة بالشباب مفهوما غري ومن الواضح أن مفهو 
متداول يف األوساط البحثية واألكادميية وقد يكون املفهوم مهنيا وأبعاده عملية تتصل بأداء املؤسسات الشبانية 

ا على الرعاية والتكفل مبطالب الشباب واحتياجاته    واهتماماته .املتعاملة مع الشباب وقدر

وهناك من يرى أن الشباب ليس "عاجزا " ليتم التكفل به ورعايته وإمنا قد حيتاج يف احد املراحل العمرية لتوجيه 
يئة مستقبله وتكوين قدراته وصقل مواهبه وتلبية  وتأطري ومتابعة ال لرعاية فهناك شباب اثبت قدراته على 

" اليت لقت رواجا يف خمتلف بلديان العامل مبا فيها بلدان العامل العريب  احتياجاته ولعل فكرة " املقاوالت الشبانية
تشري إىل منوذج الشاب القادر على تكوين مستقبله واالعتماد على نفسه ومؤهالته دون االستغناء عن رعاية 

املراحل معنوية لنشاطاته تبديها السلطات العمومية اليت سخرت مؤسسات خلدمة الشباب ومرافقته عرب خمتلف 
ا الشباب   العمرية اليت مير 
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  خالصة الفصل 

باعتبار أن الشباب يشكل احد املتغريات اهلامة واألساسية يف موضوع الدراسة وكون الشباب مفهوما بإسقاطاته 
ذه الشرحية اهلامة يف اجملتمعات العربية فان 0وعاملتعددة يف العلوم االجتماعية وأبعاد املفهوم املتعددة  القة اإلعالم 

التعاطي مع هذا املتغري األساسي يف موضوع الدراسة عرب عنه إدراج فصل كامل "للشباب" يف موضوع دراستنا 
 البحثية اليت حاولنا من خالهلا عن مفهوم الشباب يف العلوم االجتماعية وكيف يراه علم االجتماع واالتصال
خاصة يف ظل صعوبات منهجية واجهت باحثني يف حتديد مفهوم جامع شامل للشباب خلصائص املرحلة العمرية 

  ورؤية كل حقل معريف للشباب يف اطر سياقات التحليل والدراسات .

ففرض ذاك التباين يف قراءات ملفهوم الشباب لدى الباحثني اخذ  بعني االعتبار يف سياق الدراسة لتوظيفه فيما 
بعد يف تناول مفهوم سوسيولوجيا الشباب وعالقة الشباب باملؤسسات االجتماعية اليت تعترب يف نظر الباحثني 

ا .   املؤسسات اإلعالمية احد مكونا

كما تناولنا الشباب يف وسائل االتصال واإلعالم كمضمون ومجهور وتطرقنا تبعا للسياق إىل دراسة واقع اإلعالم 
ى ضوء أراء باحثني يف املوضوع "اإلعالم الشباين " الذي مل حيضى بعد بالدراسة املستفيضة الشباين يف اجلزائر عل

  والعميقة .

لنركز يف هذا الفصل انطالقا من موضوع الدراسة والروابط اليت ميكن أن تكون بني مفاهيم ومصطلحات يفرضها 
ا يف قطاع الشباب ونشاط املؤسسات املوضوع إىل عالقة نشاط وسائل اإلعالم املختلفة مبفاهيم أكثر رواج

احلكومية والسلطات احمللية واملركزية ومن بني هذه املفاهيم "رعاية الشباب " و"خدمة الشباب " وغريها من 
املفاهيم اليت رأى باحثون أن وسائل اإلعالم حتققها للشباب بطرق خمتلفة وكان هذا العنصر مبثابة مقاربة لربط 

  مبا يطلبه الشباب ويتطلع إليه يف احلياة العامة . نشاط الوسيلة اإلعالمية
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  وسائط الميديا الجديدة  :الخامس  الفصل
  تمهيد :

يف هذا الفصل   شقها املنهجي والنظري نتناول  ويف سياق ضبط وحتديد مضمون الفصول النظرية للدراسة يف
ا األساسية احد املصطلحات اهلامة واملفاهيم  مفاهيم أساسية عن امليديا اجلديد اليت تشكل وفق الدراسة ومتغريا

عن امليديا اجلديدة   األكثر حضورا يف الدراسة واإلشكالية املطروحة وقد أدرجنا  يف هذا الفصل اهلام مفاهيم عدة 
           وخصائص امليديا اجلديدة على املستوى اإلعالمي يف ظل التحوالتكما نتطرق إىل الوسائط املتعددة 

  اليت يشهدها اإلعالم على مستوى الوسائل وأثار ذلك على اجلمهور وتعرضه ملا يسمى بوسائل اإلعالم التقليدية 
اجلديد وحاولنا  وقد ركزنا يف هذا الفصل على أمهية الوسائط املتعددة اليت تشكل بوضوح احد متظهرات اإلعالم

  اإلشارة إىل اثر هذه الظاهرة اإلعالمية اجلديدة على اجلمهور يف عالقته بباقي وسائل اإلعالم الكالسيكية .
         ويعترب مفهوم " وسائط امليديا اجلديدة " من املفاهيم األساسية األكثر بروزا وأمهية يف سياق العمل البحثي

         وم من مستجدات وتبعات الظاهرة اإلعالمية مبعطاها التقين التكنولوجي الذي ننجزه وذالك باعتبار املفه
إذ غريت هذه الوسائط من متظهرات اإلعالم الكالسكي وأزالت مفاهيم املؤسسة اإلعالمية والصحافة التقليدية  

يف اإلعالم واالتصال وفرضت منطا جديدا يف طرائق العمل املهنية يف حقل اإلعالم والصحافة وقد أشار الباحثون 
  إىل هذه التحوالت املتسارعة يف العديد من الدراسات اليت سبق أن اشرنا إليها يف اجلانب املنهجي للدراسة .

ويبدو أن اثر وسائط امليديا اجلديدة على الشباب يؤشر إىل فهم عالقة هذه الفئة يف الوقت الراهن بوسائل 
   ء متغريات أساسية يف موضوع دراستنا قياس اثر اإلعالم التقليدي اإلعالم التقليدي وميكن من خالل استدعا

  على الشباب يف ظل انتشار وسائط امليديا اجلديدة 
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      :مفاهيم عن الميديا الجديدة  -1

       عرفت وسائل اإلعالم يف صريورة تارخيية تطورا على مستوى الوسائل إذ منذ ظهور الصحافة املكتوبة مث اإلذاعة
و التلفزيون ما بني القرنني التاسع عشر و العشرون شهدت وسائل اإلعالم املكتوبة  و املسموعة و املرئية تغريات 

        العديد من الباحثني يف حقل اإلعالم و االتصال  يف الوسائل املستخدمة ملمارسة النشاط اإلعالمي وجيمع
           اإلعالمية و مل تطل املضمون اإلعالمي الذي يرتكز على أمهية التغريات و التطورات اليت مست الوسيلة 

على بعد إعالمي و معريف و مهين إذ ال يرتبط جبوانب تقنية ختص مثال صناعة الصورة يف التلفزيون أو البث 
  اإلذاعي وإخراج اجلريدة املكتوبة ليتصفحها القارئ .

اليب توظيفها يف العمل اإلعالمي لتصبح احد مالمح هذه التقنيات متتلك طابعا تكنولوجيا تتجدد وتتغري أس
اإلعالم اجلديد  وقد أصبحت وسائل اإلعالم التقليدي كالصحافة الورقية واإلذاعة والتلفزيون بفعل وسائط امليديا 
اجلديدة أمام متغري اتصايل وإعالمي جديد فرض على القائمني على املؤسسات اإلعالمية واملمارسني للنشاط 

ي التكيف مع هذا املعطى املستجد يف قطاع اإلعالم والصحافة إذ أبانت مواقع التواصل االجتماعي اإلعالم
ي             يف استقطاب مجهور كان يف السابق ملكا لإلعالم التقليد والصحافة االلكرتونية فعالية وقدرات فائقة

م اليت تنصب على فهم ويشري العديد من الباحثني يف علوم اإلعالم واالتصال إىل معطى ها م يف سياق حتليال
مرحلة اإلعالم اجلديد وأثارها على مستقبل اإلعالم التقليدي الذي اعتاد عليه اجلمهور إذ يرون أن هذا التحول 

اخرتاق األفاق واختزال املسافات ومل يعد متاحا  من  مكنتاإلعالمي فرضته يف بداية األمر ثورة االتصاالت اليت 
  1أن هذا التحول اإلعالمي السريع هو متغري تقين وتكنولوجي على اإلعالم الوافد ويؤكد الباحثون رقابةالفرض 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ال ختتزل يف اجلانب التقين فحسب وإمنا هي تطور جذري يف تكنولوجيات وسائل 
ت املعاصرة على مستويات كثرية كتغيري االتصال واإلعالم فقط بل هي ثورة احدتث تأثريات عميقة يف بنية اجملتمعا

              أمناط االتصال السائدة وتغيري القيم والثقافات يف الذهنيات والنفسيات يف أساليب الرتبية والتعليم وسامهت
يف خلف فضاءات اجتماعية جديدة اللتقاء األفراد كمنتديات النقاش واملدونات على الرغم من تباعد الفضاءات 

ا أعادت تشكيل بنية اجملتمع .اجلغراف  2ية اليت يتواجدون فيها كما أ

                                                            
و اجملتمع ، الكتاب األول ، وزارة  اإلعالمسلسلة  مكتبة ، ألداء و الوسيلة و الوظيفةاتطور  حسام الساموك : صفى  ،عبد الرزاق  إبراهيمانتصار  - 1

 .18العلمي جامعة بغداد، ص التعليم العايل و البحث 
  12، ص2015 وري العلمية للنشر والتوزيع ،دار الياز ، طبعة أوىل  ، تحوالت االعالم المعاصر: يامن بودهان  -2 
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احد النتائج كما أن حتول املؤسسة اإلعالمية إىل مشروع اقتصادي ضخم حييل إىل استثمارات مالية كربى يعترب 
الطبيعية لتطور وسائل اإلعالم على املستوى التكنولوجي والتقين ونشوء ما يسمى مبجتمع املعلومات مهد أيضا 

وقد أسهم الفاعلون اجلدد يف تغيري األمناط اإلعالمية السائدة وأضحت  ال حديثة إلكرتونيةلظهور عمليات اتص
   1مع معلومات موازي جملتمع وسائل اإلعالم الكالسيكيةمما شكل جمت املعلومات تنتقل وتنشر دون عوائق 

ا وسائل اتصال وإعالم حديثة لصيقة بأجهزة االتصال احلديثة  ويعرف اإلعالم اجلديد أو امليديا اجلديدة على أ
تقدم ملستخدميها خدمات عالية اجلودة على مستوى تدفق املعلومات واستخدام اإلعالم االلكرتوين وهناك من 

أن مناذج اإلعالم اجلديد تتضح يف استخدامات الصحافة االلكرتونية وإذاعة الويب و الرقمنة اليت مهدت  يعترب
  لظهور صناعة جديدة يف بث القنوات التلفزيونية .

ومن بني مناذج امليديا اجلديدة وسائل اإلعالم االجتماعي اليت تتيح للجمهور املشاركة يف صياغة رسائل إعالمية 
لت الصحافة الورقية واإلذاعة والتلفزيون إىل اعتماد هذا النمط االتصايل التفاعلي يف نشر األخبار بعد أن حتو 

  ومضامينها اإلعالمية للجمهور الذي مييل قطاع واسع منه خاصة الشباب إىل استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

  اإلعالم اإللكتروني :

مهد عصر تكنولوجيا املعلومات إىل ظهور مشهد إعالمي جديد منذ بداية التسعينات وأصبحت الصحافة 
        مع بداية التسعينات اإلعالمياملشهد  أنيبدو  إذاملكتوبة واإلذاعة والتلفزيون مورثا اتصاليا وإعالميا قدميا 

والتلفزيون على اجلمهور وحلت  واإلذاعةتراجعت سيادة الصحافة املكتوبة  إذقسمني متجاذبني  إىلقد انشطر 
           اإلعالميللجمهور ويرتكز هذا املشهد  واآلراءجديدة تتكفل بنقل املعلومة واخلرب  إعالمحملها وسائل 

لنشر االلكرتوين واالتصال اليت عرفتها شبكة االنرتنت والبث الفضائي وا لإلعالمعلى التكنولوجيات احلديثة 
ميكن  األمهيةسياسية واقتصادية بالغة  إسرتاجتيةمع متغريات  واإلعالميةوتزامن ميالد هذه الثورة االتصالية 

اية احلرب الباردة وانفراد القطب الغريب بقيادة العامل سياسيا وقد وجدت وسائل  تلخيصها يف ظاهرة العوملة و
ويعد االنرتنت احد اجنازات الثورة التكنولوجية احلديثة حيث  النتشاريف ظل هذه التحوالت جماال ل  اإلعالم

 2األحداثااللكرتونية يف الوقت الراهن ساحة  اإلعالماحتلت وسائل 

                                                            
  . 21-  20ص السابق ،  نفس المرجع ، ألداء و الوسيلة و الوظيفةاتطور  حسام الساموك : صفى  ،عبد الرزاق  إبراهيمانتصار   - 1 

   176.177ص ، 2012 ، دار امليسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، 1ط ، مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد :عبد الرزاق حممد الديلمي  - 2 
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  االلكتروني : اإلعالمتعريف 

 اإلعالموما مييزه عن  واألهدافالتقليدي يف املفهوم واملبادئ العامة  اإلعالميشرتك مع  اإلعالمهو نوع جديد من 
بطريقة الكرتونية دون  اإلعالميةفرصة كبرية لتقدمي موادهم  لإلعالميني اليت تتيح التقليدي انه يعتمد على االنرتنت

         الوسائل التقليدية كمحطات البث واملطابع وغريها من الوسائل اليت جتمع بني النص والصوت  إىلاللجوء 
اجلديد الذي يتعرض له اجلمهور بكثافة فاملالحظ خالل السنوات  اإلعالمااللكرتوين من مناذج  اإلعالمويعترب 
مشاهد الربامج  إىلالتقليدي  اإلعالمومنذ ظهور مواقع التواصل االجتماعي اجتاه قطاع واسع من مجهور  األخرية

ية "بيدياف " النسخة االلكرتونية قراء الصحافة يطالعون عن طريق تقن أصبحالتلفزيونية عرب شبكة النت كما 
              تبث للجمهور . أوتنشر  اليتورسائله  اإلعالمالتعرض لوسائل  أمناطحتول يف  إىلللجريدة ويؤشر هذا 

ووظفت  ة وصحف الكرتونيةالكرتوني إخباريةعلى املستوى احمللي يف اجلزائر مواقع  اإلعالميةظهرت يف الساحة و 
كانت   إذذا الشكل  اإلعالمييكن هذا املشهد مل  امعلى مواقع التواصل االجتماعي في جرائد صفحات هلا

     استقطاب امللتقي احد قبل ظهور امليديا اجلديدة . يفومل يكن ينافسها اجلمهور  تؤثر يفالتقليدية  اإلعالموسائل 
كة االنرتنت و سامهت يف تعظيم األثر وتعد الصحافة االلكرتونية احد أهم البدائل االتصالية اليت أتاحتها شب

االتصايل للعملية اإلعالمية من خالل ما تتوافر عليه من عناصر مقروءة ومرئية ومسموعة وتبعا لطبيعة الصحافة 
االلكرتونية اخلاصة واملستفيدة من معطيات شبكة االنرتنت إذ تتوافر هذه الصحف االلكرتونية على جمموعة من 

ةاللمسات االتصالية ا                   1ملتميزة لعل أبرزها سهولة تصفحها وتنوع مضامينها اإلعالمي
كانت عامة          األحداث اجلارية سواءا   يضممنشور الكرتوين دوري  لصحافة االلكرتونية هيتعريفات ا من بنيو 

ا من حيث جهاز الكمبيوتر وغالبا ما تكون متاحة او خاصة  عرب النت والصحيفة االلكرتونية تكون ويتم قراء
ا الصحف اليت يتم نشرها عرب  أحيانا مرتبطة بصيغة مطبوعة بينما يعرف البعض األخر الصحافة االلكرتونية بأ
شبكة االنرتنت سواءا كانت هذه الصحف مبثابة نسخ أوإصدارات الكرتونية ليست هلا إصدارات ورقية وعرفها 

ا "جزء من مفهوم واسع وامشل وهو النشر االلكرتوين . الباحث األمري الفيصل على   2أ

                                                            
   193ص ، 2014 ،اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية  ،  1ط ، اإلعالم االلكتروني ودوره في اإلعالم الدولي: ماجدة عبد الفتاح اهللباوي  -1

  09ص ،  2014، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،  1ط،  الصحافة االلكترونية في عصر الثورة التكنولوجية: علي عبد الفتاح  -2
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  نماذج الصحافة االلكترونية :

بيعة املضمون فاملواقع وفيه يتم االعتماد على القدرات التقنية لالنرتنت اليت بدورها حتدد طالنموذج التقني : 
التفاعل معها من خالل  املواقع املتحركة اليت تتيح للقارئالثابتة ال يكون بينها وبني القارئ تفاعلية عكس 

 الوسائط املتعددة مبا يتالئم وميوالته .

دة من صورة ونص وصت تتميز مواقع الصحافة االلكرتونية بتنوع املضامني والوسائط املتعدالنموذج التحريري : 
شة فضال عن ذلك ات  والتصويت والدردوتأخذ التفاعلية أشكاال متعددة كالتعليق على املقاالت واالستفتاء

لصحافة لما أن فالصحف االلكرتونية تقوم على زمنية جديدة إذ أن إصدار املواقع ال خيضع ملفهوم الدورية ك
ة .االلكرتونية بعدا تفاعليا مركزيا إذ يتفاعل املستخدم مع املضمون االلكرتوين بأكثر حري  

 النموذج االقتصادي : ويقسم إىل :

لى عائدات اإلعالنات جمانية احملتوى واالعتماد على اإلعالن : وفيه تعتمد الصحافة االلكرتونية يف متويلها ع-ا
ة املعلنة لذا بدال من املستخدمني ومن خالل جذب انتباه زوار املوقع إىل اإلعالنات والدخول إىل موقع الشرك

االلكرتونية وضرورة  العتبار على تصميم اإلعالناتاهتمت الصحف االلكرتونية بوضع املعلومات اليت تؤخذ با
دف حتقيق وضوح الرؤية  االهتمام بتأثري األدوات وطرق وضع املعلومات وحجم املادة واإلضاءة وحجم الصور 

 والسرعة يف االستعراض وسهولة اللغة ألكرب عدد من املستخدمني .

ن بواسطة بطاقات ه يكون االشرتاك يف مواقع الصحف االلكرتونية مقابل مثب منوذج االشرتاك مبقابل : وفي-
بار املوجهة مباشرة إىل الدفع املسبق ويتمتع قارئ الصحيفة يف هذه احلالة بكل املميزات ومنها إمكانية إرسال األخ

االنرتنت على  ثالربيد االلكرتوين اخلاص به وميكنها أن تقدم خدمات جديدة كالبحث عن طريق حمركات البح
ونية احداث غرار "غوغل " خدمة البحث املتاحة عرب شبكة االنرتنت وقد بدأت مؤخرا بعض الصحف االلكرت 

ا اجملانية والغري جمانية فعلى سبيل املثال موقع صحيفة "الف اينشال تاميز " الشهري يقوم نوع من التوازن بني خدما
اخر االخبار عن طريقها تقدمي خدمات جمانية على اهم و  بتقسيم خدمات املوقع إىل ثالث مستويات يتم

واملعلومات املستمدة من النسخة املطبوعة  1

                                                            

  1-  عباس ناجي حسن:  الصحفي االلكتروني 9، ط1 ،  دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ، 2013 ،ص 84.85 .86
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أحدثت ثورة االنرتنت  2000وقد مهد ظهور االنرتنت إىل التساؤل عن مكانة املكتوب واملطبوع ومع حلول عام 
والباحثني زوال الصحافة الورقية وغذى هذا تغيريات واسعة يف قطاع الصحافة املكتوبة وتوقع العديد من املمارسني 

الشعور منو احتياجات أخرى للجمهور واالنتشار السريع لتكنولوجيات االنرتنت اليت غريت من أساليب كتابة 
 1النصوص الصحفية يف قطاع اإلعالم املكتوب 

 دة الميديا الجدي إلىتقليدي  إعالمااللكترونية والتلفزيون الرقمي : تحول من  اإلذاعة

واجملتمعات  األفرادكالصحافة واإلذاعة والتلفزيون يف تسهيل عمليات التواصل بني   اإلعالمساهم ظهور وسائل 
  ارتباطا بوسائل االتصال اجلماهريي . أكثروقد مكن ظهور التلفزيون من تنمية اجملتمع وجعله 

ثقيلة تؤثر  إعالمعلى موقع الرايدة كوسيلة  اإلعالمفالتلفزيون الذي حافظ يف نظر العديد من الباحثني يف حقل 
 اإلعالميةخياطب عرب خصائصه  أنبشكل قوي وفعال على اجتاهات اجلمهور وامللتقي ملضامينه استطاع 

سنوات جمدها  اإلعالميةعلى هته الوسيلة  أقبلتواالتصالية قطاعا واسعا من اجلماهري مبا فيهم فئة الشباب اليت 
على اجلمهور خاصة بعد ظهور  التأثريترتجعان يف  واإلذاعةكانت فيه الصحافة املكتوبة   بكثافة يف الوقت الذي

  التلفزيون منتصف اخلمسينات

  التلفزيون :

معناه "الرؤية " وقد  visionمعناه عن بعد و  teleالتلفزيون من الناحية اللغوية كلمة مركبة من مقطعني  إن
  2للميالد  1900مرة سنة  ألولاستعملت هذه الكلمة 

والتقنية  اإلداريةالتلفزيون مؤسسة اجتماعية تتكون من جمموعة من املصاحل  أن إىلالتعريف االصطالحي فيشري  أما
  املصورة بواسطة الكهرباء وعن بعد وبطريقة استخدام التقنيات احلديثة  اإلعالميةاليت تضمن بث احلصص والربامج 

على بث الصورة  اإلعالميةالثقيلة اليت يعتمد فيها القائم بالعملية  اإلعالمكما يعترب التلفزيون احد وسائل 
  والبث التلفزيوين . اإلرسالوالصوت بتوظيف تقنيات حديثة يف 

                                                            
1 ‐ MEI « Médiation et information », Guy Gouëzel, 2000 page 09 

جامعة خيضر ،  2012العدد السابع جانفي  ، جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،  دور التلفزيون في التنشئة االجتماعية: شعباين مالك  -2 
  214، ص بسكرة 
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  خصائص التلفزيون :

متتاز  إعالميةوسيلة  األخريهذا  أنالتلفزيون على اجتاهات اجلمهور  بأثرخصيصا  املشتغلون يرى الباحثون
  مبجموعة من اخلصائص اليت ميكن حصرها فيما يلي :

  بني الرؤية واحلركة والصوت واللون واجلاذبية  اإلعالميةجتمع الوسيلة  -ا

  لك ملستخدميه واملساحة اليت حيتاجها اجلمهور الذي متسه وكذ إىلب يعد وسيلة اقتصادية بالنظر -

  مشولية من حيث الوظائف  اإلعالميةالوسائل  أكثرج هو -

   األفرادعلى  تأثريا اإلعالموسائل  أكثرد هو -

  سهلة االستعمال  إعالمه يعترب التلفزيون وسيلة -

   وإخفائهاعلى التمويه واملغالطة وقلب احلقائق  اإلعالميةو يعد التلفزيون اقدر املؤسسات -

ا اإلعالميةهذه اخلصائص  أنغري  كالصحافة   األخرى اإلعالمالتلفزيون عن باقي وسائل  واالتصالية اليت ينفرد 
  رتات طويلة من الزمن على اجتاهاتالسحري الذي مارسه طيلة ف والتأثريعلى سبيل املثال  واإلذاعةاملكتوبة 

تتالشى نظرا لظهور ما يسمى جبيل االنرتنت وجمتمع املعلومات  اإلعالميةهذه القوة والفعالية  بدأتاجلمهور 
   1مبجموعة من اخلصائص نذكر منها : األخراز هو الذي ميت

  *انه مجهور يستخدم بكثافة التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال

  *مجهور يوظف برباعة منابر االتصال احلديثة ووسائط امليديا اجلديدة ويتحكم فيها بشكل واضح 

  التقليدي  اإلعالم*يعترب مجهور امليديا اجلديدة ويشكل الشباب احد فئاته اهلامة مجهورا موازيا جلمهور 

  

  

                                                            

  215ص ، نفس املرجع السابق،  دور التلفزيون في النشئة االجتماعية: شعباين مالك  -1 
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بالطفرة  تأثراالفئات االجتماعية  أكثرويعترب الشباب يف خمتلف دول العامل والبلدان النامية على وجه اخلصوص 
ا وسائل  اختفت يف ظل هذا التحول السريع الذي شهدته  إذملستوى التكنولوجي والتقين على ا اإلعالماليت شهد

ا واليت متارس نشاطها  اإلعالميةصورة املؤسسة  اإلعالموسائل  الفاعلني يف الصحافة  بأداء اإلعالميالقائمة بذا
  املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون .

 خمتلف املؤسسات االجتماعية حتول اجلمهور التقليدي فبعد ظهور االنرتنت مع بداية التسعينات وانتشاره عرب
االلكرتوين التفاعلي احد  واإلعالموسائط امليديا اجلديدة اليت تعترب مواقع التواصل االجتماعي  إىل اإلعالملوسائل 
ذا التحول  وتأثر األساسيةمناذجها  احليوية للكثري  إضافةالسريع ولعل مشاركتهم يف  اإلعالميالشباب فيما يبدو 

من مواقع التواصل االجتماعي وتواجدهم عرب مقاهي االنرتنت لالستفادة من خدمة "الدردشة عرب الفايسبوك" 
 اإلعالمثر أتراجع  إىلهذا  أدىاالنرتنت وتقنيات التواصل احلديثة اليت يوفرها للمستخدم  أماموالبقاء لساعات 

  حية الشباب .التقليدي على فئة هامة من اجملتمع وهي شر 

ومات واملساومات ويف عصر العوملة وما شهده العامل من تطورات هائلة يف جمال تكنولوجيات االتصاالت واملعل
مع هذا العامل املتغري من  املفتوحة أصبح العامل قرية صغرية وأصبحت الدول النامية تواجه أشكال التعايش والتفاعل

 خالل تعليم وتأهيل اإلنسان القادر على التفاعل االجيايب مع هذه التطورات .1

التقليدية يف اجلزائر تستعني اغلبها بوسائط امليديا اجلديدة ملخاطبة اجلمهور  اإلعالموسائل  إىلنشري  أنويكفي 
عرب مواقع التواصل االجتماعي للحفاظ على موقع هلا  إعالميةفهناك صحف وطنية استحدث منذ فرتة منافذ 

التأثري البالغ الذي متارسه وسائط امليديا اجلديدة  إىلود على اجلمهور ويؤشر هذا املعطى وتأثري ولو نسيب وحمد
تصفح اجلريدة عرب تقنية "بيدياف" واالضطالع على النسخة االلكرتونية هلا كما  بإمكانهعلى امللتقي الذي عاد 

والتلفزيونية عرب شبكة االنرتنت  اإلذاعيةمتابعة الربامج  إىل اإلعالمواسع من مستخدمي وسائل  إقطاعحتول 
ا على التلفزيون .   وحتميلها بدل مشاهد

                                                            

 ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،  1ط ، اثر القنوات الفضائية في القيم االجتماعية والسياسية: علي امحد خضر املعماري ، عبد اهللا فتحي الظاهر  - 1 
  116ص ، عمان 2014
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  االلكترونية : اإلذاعة

ويعود مفهوم كلمة اإلذاعة إىل لفظ "راديوس " باللالتينية وتعين نصف قطر الدائرة هذه التسمية تناسب فعال 
اإلرسال اإلذاعي حيث ترسل املوجات الصوتية عرب اإلرسال يف شكل دوائر هلا مركز إرسال كما أطلق على هذه 

تسميتها بالراديو وتعين باللهجات العامية والعربية  التسمية يف بداية األمر اسم الالسلكي غري أن األمريكان فضلوا
ا تسربت إىل هذه اللهجات من اللفظة الفرنسية  "راديو " وقد نشأت  جهاز اإلرسال واالستقبال معا ويعتقد أ

كلمة اإلذاعة من إشارة مبكرة للبحرية األمريكية بتوصيل األوامر إىل األسطول البحري ومن اجلدير بالذكر أن 
" عندما  1920خ احلقيقي إلذاعة األخبار كان طريق الراديو باملعىن الكلمة اخلاصة باألخبار وكان يف "اب التاري

اذاعت حمطة "مدينة ديرتويت " واليت يطلق عليها حمطة " ب م ر " تقريا عن نتائج االنتخابات األولية يف والية 
صال اجلماهريي وقد طرا عليها تطور تكنولوجي إذ "ميتشغان األمريكية " وتعترب اإلذاعة وسيلة من وسائل االت

استطاع الراديو ختطي احلواجز اجلغرافية والطبيعية والسياسية باستخدامه املوجات العاملة القصرية والطويلة املدى مما 
أدى إىل ظهور اإلذاعات الدولية وبالرغم من التطور اهلائل التكنولوجي الذي شهدته وسائل اإلعالم مازالت 

ذاعة حتافظ على استقطاب اجلماهري بصورة كبرية وقد أدت ثورة االستماع الناجتة عن التطورات التكنولوجية إىل اإل
ما يعرف بالبث اإلذاعي عرب "السواتل " حيث توفر هذه التقنية خدمة إعالمية للمناطق البعيدة اليت يصعب 

  1تغطيتها والوصول إليها عرب الشبكات التقليدية . 

يف قطاع السمعي البصري  اإلعالميبالتحول السريع الذي شهدته طرائق العمل  اإلعالميةت هذه الوسيلة تأثر  قدو 
منذ  اإلذاعةالكالسيكية بل حتولت  اإلذاعياحمللية وال املوضوعاتية تعتمد على وسائل البث  اإلذاعاتفلم تعد 

عرب منابر االتصال احلديثة  إعالمياالتواجد  إىلااللكرتونية اليت تسعى  اإلذاعة إىلظهور وسائط امليديا اجلديدة 
والوسائل االتصالية اليت يستخدمها خاصة الشباب كاهلواتف النقالة الذكية اليت تتيح ملستخدميها االستماع 

  مرحية . أوضاعجبودة عالية ويف  إذاعيةحلصص 

ما يسمى خبدمة "الفيديو" الذي تتيحه يف الوقت  أمام أنفسهم اإلذاعيةكما وجد القائمون على املؤسسات 
يتكيفون  اإلذاعاتالذي جعل القائمني على العديد من  األمروصحافة الكرتونية للجمهور  إخباريةالراهن مواقع 

  التقين والتكنولوجي . اإلعالميمع هذا التحول 

                                                            

  64.65ص ، 2012  ،عمان األردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،ط أوىل ، : اإلعالم الرقمي االلكترونيعبري الرحباين  -1 
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          صفحات اإلذاعيةوتستحدث العديد من املؤسسات على مواقع التواصل االجتماعي  اإلذاعاتلتعتمد 
 اإلعالميةاعتماد هذه الوسيلة  إىلوهذا يشري  إذاعيبرنامج  أيهلا على "الفايسبوك " تتيح للجمهور التفاعل مع 

  اجلديد وهي منابر التواصل االجتماعي املتاحة للجمهور . اإلعالمالسمعية على احد ركائز 

 اإلذاعيةتستعني بأساليب اتصال حديثة الستقطاب اكرب عدد من املستمعني للربامج  اإلذاعة أصبحتكما 
االتصال احلديثة دعوة متصفحي  أساليبومن  اإلذاعاتواملتفاعلني مع الشبكات الربناجمية املختلفة اليت تبثها 

م يف الرب  عرب التعليق  اإلذاعينامج مواقع التواصل االجتماعي "الفايسبوك" على سبيل املثال اىل تسجيل مشاركا
على الفايسبوك واملشاركة يف اقرتاح مواضيع وجلب مستمعني ومتفاعلني جدد مع  اإلذاعييف صفحة الربنامج 

  . اإلذاعيالربنامج 

خاطب لعقود طويلة اجلمهور بواسطة "املذياع"  أناعتماد االذاعة على وسائط امليديا اجلديدة بعد  شكالأومن 
صورة  اإلذاعيةربامج العلى تقنية " اليوتيوب" ووضع  اإلذاعيةوتنفيذ الربامج  إعداداملهنيني يف  اعتماد الفاعلني

 اإلذاعةوصوتا يف هذه التقنية والغاية من وراء ذالك هو استقطاب نوع جديد من املستمعني لإلذاعة تعتمد فيه 
 باب .الش أوساطانتشارا واستخداما يف  األكثرعلى وسائط امليديا اجلديدة 
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  : اإلعالمالثورة الرقمية وانعكاساتها على وسائل 

انطالقا من التطور التكنولوجي والتقين السريع والشامل الذي شهدته الصحافة واإلذاعة والتلفزيون وهذا الثالثي 
يف استخدامات حبثية وقد  أكثرالتقليدي ويتضح  اإلعالماليت يتمظهر فيها مفهوم  اإلعالموسائل  أكثريشكل 

والتلفزي ومهد لظهور ما يسمى باإلعالم الكوين الذي حول العامل  اإلذاعيالبث  أساليبعجل هذا التطور بتغري 
 األخباروتوسيع نطاق تداول  اإلعالميقرية صغرية وقام يف نظر العديد من الباحثني بدمقرطة العمل  إىل

  واملعلومات .

انسياب الرسائل  أماممفتوحة على مصرعيها  األبواب أن إىل اإلعالمت يف حبوث وتشري العديد من الدراسا
  1املستجد اإلعالميوقد اهتم باحثون يف علم اجتماع االتصال وعلم النفس بآثار هذا التحول  اإلعالمية

الرقمي  واالتصال ظهور ما يسمى بالتلفزيون اإلعالمولعل ابرز انعكاسات الثورة الرقمية اليت طالت وسائل 
       يعتمد على الوسائل القدمية تنيياإلعالمعرب هاتني الوسيلتني  اإلعالميمل يعد البث  إذواإلذاعة االلكرتونية 

االستقبال وااللتقاط والرتكيب  أجهزةتطوير  إىلوالتلفزي قد دفعت  اإلذاعيالتكنولوجيا يف جمال البث  إنبل 
منذ فرتة قصرية تشهد بروز ظاهرة التلفزيون التفاعلي  وأصبحناالصناعية يف بث الربامج التناظرية  األقمارواعتماد 

  2الذي يتيح توفري بعض اخلدمات مثل خدمة تسجيل الربامج التلفزية والرقمية وخدمة الفيديو 

         صحافة واإلذاعة والتلفزيون على حد سواءدفعت ال اإلعالمانعكاسات اجملتمع الرقمي على وسائل  أنويبدو 
 اإلعالممواكبة هذا التطور التكنولوجي والتقين الواسع والسريع الذي يهدد اليوم الصحافة الورقية وعصر  إىل

 اإلعالمذو الطابع التقين ويواجه  اإلعالميمواكبة هذا التحول  إىل اإلعالميالتقليدي وحييل املمارسني للنشاط 
 اإلعالمياملضمون  إثراءيدي جمتمعا للمعلومات وعصر للميديا اجلديدة اليت جعلت اجلمهور طرفا فاعال يف التقل

 اإلعالمبواسطة املشاركات التفاعلية للجمهور اليت تتيحها وسائط امليديا اجلديدة وقد ال تكون متاحة يف وسائل 
التقليدية .

                                                            
   108،  ص 2011 األردن،   ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،1ط ، علم اجتماع اإلعالمموسى علي الشهاب :   -1
  29ص ،  2010 ،األردن ،دار أسامة للنشر و التوزيع ، 1ط ،اإلعالم اإللكتروني  :فيصل ابو عيشة  -2 
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بواسطة تقنيات  اإلعالميةاعتماد الرقمنة وتركيب املواد  إىلنوات والتلفزي تتجه منذ س اإلذاعيكما تقنيات البث 
وتعترب الثورة الرقمية  اإلعالميالطابع التقين والتكنولوجي الذي يطغى على العمل  أمهية إىلعالية ويشري باحثون 

وهو ما ميهد الطريق  اإلعالميةمن املضامني  أكثرالسريع الذي مس الوسائل  اإلعالمياحد نتائج هذا التحول 
حتدده التكنولوجيا  إعالم إىلالثابتة بل يتعداه  اإلعالميةمن نوع جديد ال يرتبط بفكرة املؤسسة  إعالملظهور 

  .ويفرضه تفاعل هذا اجلمهور مع وسائط امليديا اجلديدة 

من أشكال الرقابة ويتيح اإلعالم اجلديد خاصة للممارسني للعمل اإلعالمي مبختلف وسائله فرص هامة للتحرر 
الكالسكية على املضمون اإلعالمي والذي تقدم العديد من النظريات البحثية يف علوم اإلعالم توصيفا وتصورا 

 نظريا هاما له كنظرية " حارس البوابة " 

والشك أن الصحفي ينتمي إىل املؤسسة ولكن يف نفس الوقت فاعل يشتغل يف جمال إنتاج األفكار ومستقل إىل 
وتسمح املعلوماتية من تعزيز استقاللية الصحفي وتبعيته إىل جتهيزات املؤسسة اإلعالمية وباالنتفاع جبملة  حد ما

من املوارد الوثائقية واإلمكانات التواصلية املتاحة وال تتناىف االستقاللية واحلركة مع القدرة على التواصل مع 
  1املؤسسة اإلعالمية .
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ديثة في وسائل االتصال واإلعالم التكنولوجيات الح-2  

التقنيات احلديثة والتكنولوجيات اجلديدة يف االتصال ان تغري من طرائق وأساليب وأنشطة وسائل استطاعت 
اإلعالم التقليدية وقد أضحت التكنولوجيات احلديثة احد االحتياجات األساسية واهلامة لوسائل اإلعالم 

ملؤسسات الصحفية وملن يعد أي فاعل إعالمي مبقدروه االستغناء عن التكنولوجيا احلديثة والقائمني على ا
  االتصالية واإلعالمية .

هاتفتون " يف كتابه "صراع احلضارات" ’ويرى الكثري من الباحثني واملفكرين يف هذا السياق من أمثال "صاموئيل
اية التاريخ" و"الفن  توفلر " يف كتابه "حتول السلطة " و"لرت سيتون" يف كتابه و"يوجيمو فوكوياما" يف كتابه "

"افول السيادة " يرى هؤالء الباحثون واملفكرون أن القوة أضحت للعامل التكنولوجي والتقين                  
ن        وقد جاء "ولسرتو يف كتابه "املتناطحون" ليؤكد املقولة اليت تشري إىل أن الفائز يف القرن احلادي والعشري

هو من ميلك مفاتيح التكنولوجيا واملعلومات وقد أثرت التكنولوجيات احلديثة على الصحافة اليت وجدت نفسها 
بشكل واضح داخل وسيط حيتمل أن يكون بديال عن الورق ويرى باحثون ان حىت الناشرين يفضلون أن يكون 

ا االنرتنت حبذها القراء "االنرتنت " الفضاء اجلديد األنسب للصحافة العاملية وهذا ر  اجع للمزايا اهلامة اليت ينفرد 
واستغلها برباعة الناشرون لتبدأ مع هذا التحول اإلعالمي املتسارع عهد الصحافة االلكرتونية اليت غزت العامل مع 

هزة بدايات التسعينات من القرن املاضي وتصل إىل عاملنا العريب بسرعة وقد أحدثت التطورات الراهنة يف أج
اإلعالم واحلواسب االلكرتونية واحلواسب االلكرتونية ونظم اإلرسال واالستقبال التلفزيوين تغريات عميقة وواسعة 
على أساليب إنتاج بعض الوسائل االتصالية واإلعالمية التقليدية على غرار الصحافة املطبوعة كما أن هناك توظيفا  

الفوتوغرافية ويف معاجلتها فنيا إىل جانب املواد املصورة األخرى كما  كبريا للتكنولوجيات الرقمية يف التقاط الصور
إن من بني أثار التكنولوجيات احلديثة على الصحافة التغيريات اليت طالت أساليب توثيق املعلومات الصحفية 

ات حيث اختفى ما يسمى باألرشيف اليدوي التقليدي ويرى باحثون أن التطورات اليت أحدثتها التكنولوجي
  1احلديثة لالتصال يف جمال نشاط وسائل اإلعالم مست اجلوانب اآلتية :
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ن حصرها يف مستحدثات يف جمال طباعة الصحف وتغيريات          ميكتأثيرات على وسائل اإلعالم التقليدي 
التلفزيون بعد ظهور كامريات الفيديو يف أشكال التحرير الصحفي واإلخراج واإلنتاج اإلذاعي والتلفزي كما تغري 

  واهلاتف احملمول .

تدوين املالحظات إذا كانت وسائل االتصال التقليدية تكمن يف  تأثيرات على مستوى االتصال الذاتي 
واملذكرات الشخصية وما يسمى باألجندة والصور الفوتوغرافية واآلالت احلاسبة كما كانت وسائل االتصال 

  والتلفون املرئي .’ أما اآلن فهي تتجلى يف الفيديو والربيد االلكرتوين ’ التلفون ’ الربيد ’املقابلة  التقليدية تكمن يف

ان يشري العديد من الباحثني أن الوسائل االتصالية التقليدية كانت  أثيرات على مستوى االتصال الجمعي :ت
قات النقاش واخلطب أما يف الوقت الراهن        تتمثل يف االتصاالت املواجهة على غرار الندوات واملؤمترات وحل

فهي تكمن يف اتصاالت احلاسب االلكرتوين وعلى مستوى االتصال التنظيمي تكمن يف اتصاالت سلكية 
  والسلكية والربيد االلكرتوين واملعاجلة اآللية للمعلومات .

 مزايا تكنولوجيا االتصال الحديثة :-

ديثة اليت فرضتها بكشل واضح التكنولوجيات اجلديدة مبزايا وخصائص عدة تنفر العديد من وسائل االتصال احل
  جتعل هذه املزايا الفريدة من نوعها وسائل اإلعالم واالتصال أكثر فعالية وتأثريا على اجلمهور .

ا التكنولوجيات االتصالية احلديثة والراهنة تتشابه يف العد يد               ومن الرغم أن الوسائل االتصالية اليت أفرز
ا التكنولوجيات االتصالية الراهنة  من السمات مع وسائل اإلعالم واالتصال التقليدية إىل هناك مزايا معينة تنفرد 

  نذكر منها :

     تتيح هذه امليزة والسمة املعروفة لدى وسائط امليديا اجلديدة للمشاركني يف  إذ  التفاعلية :

          مية تبادل املعلومات ويستعمل القائمون على االتصال واإلعالم لفظ العملية االتصالية واإلعال  
               ،التبادل   ئية ،مشاركني بدل مصادر  وهذه املصطلحات اجلديدة يف عملية االتصال مثل املمارسة الثنا

 . 1فرضها التحول التقين والتكنولوجي الذي شهدته وسائل اإلعالم ،التحكم 
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ويعين أن املضمون االتصايل واإلعالمي من املكن توجيهه إىل فرد واحد أو مجاعة معينة من األفراد  الالجماهيرية :
وليس إىل مجاهري ضخمة كما األمر يف املاضي وهذا يعين أن وسائل اإلعالم مل تعد تشتغل على اجلمهرة يف 

  نشاطها اإلعالمي .

وهذه امليزة تعين إمكانية إرسال الرسائل واستقباهلا يف الوقت املناسب للفرد املستخدم وال تتطلب  :الالتزامنية 
هذه امليزة مشاركة كل األفراد املشاركني الذين يتعرضون للمضمون االتصايل يف نفس الوقت فمثال نظام الربيد 

  1احلاجة لوجد املستقبل أثناء إرساهلا .االلكرتوين يرسل رسائل مباشرة من منتج الرسالة إىل مستقبلها دون 

انطالقا من هذه اخلصائص يرى باحثون يف اإلعالم واالتصال إن التكنولوجيات احلديثة لالتصال أثرت         
’ الكونية’ على وسائل اإلعالم وسامهت فعاليتها يف ضمان انتشار واسع هلا فمن بني مزاياها أيضا االنتشار 

   اجلمهور والتأثري عليه .القدرة على الوصول إىل

ا التكنولوجيات احلديثة لالتصال احد العناصر األساسية واملؤثرة يف العمل  وتعترب هذه املزايا االتصالية اليت تنفرد 
اإلعالمي الذي يؤكد العديد من الباحثني يف اإلعالم انه تأثر وتفاعل بشكل مباشر مع مع التقنيات احلديثة 

  تعددة الوسائل واملظاهر .لالتصال واإلعالم امل

ووفق هذا التحول مل يعد اإلعالم التقليدي ميلك تلك السلطة السحرية اليت حتدث عنها باحثون يف وقت سابق 
على اجلمهور بل حلت حمل وسائط االتصال التقليدية تكنولوجيات حديثة أزاحت يف نظر العديد من الباحثني 

ملؤطر نشاطها واملهيكل وحولت هذه التكنولوجيات احلديثة لالتصال مفهوم املؤسسة اإلعالمية الكالسيكية ا
واإلعالم الصحافة واإلعالم  إىل جمال تشاركي وفضاء تفاعلي الكرتوين يستقطب قطاعا واسعا من اجلمهور خاصة 

  فئة الشباب .
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وقد فرض اإلعالم اجلديد بتنوع أشكاله " مواقع إعالمية على شبكة االنرتنت , صحافة الكرتونية , إذاعات 
مدونات الكرتونية , " وبتعدد وسائطه " فيدو , صور , نص " وخبصائصه املميزة واقعا إعالميا ’ وتلفزيونات 

الوصول إىل مجيع أحناء األرض دون اعتبار جديدا من حيث سعة االنتشار وتغطية املساحة اجلغرافية وإمكانية 
ا السلطات يف الكثري من الدول منع  للحدود واحلواجز املكانية والزمانية حيث التستطيع قوة املنع اليت تسلحت 
هذا اإلعالم من الوصول إىل كل بيت أو فرد أو مجاعة وان يبقوا على اتصال بالواقع عرب بث حي مستمر على 

  ئص عديدة أتاحت هلذا اإلعالم اجلديد هذه اإلمكانيات وهي : الساعة وهناك خصا

: وهي خاصية أتاحت للمتلقي خربا أو إعالنا أو معلومات أن يشارك يف مناقشة هذه املادة ويعلق  التفاعلية-
عليها مصححا أو مضيفا أو موضحا وعن طريق هذه اخلاصية ميكن للمتابع أن يتحاور مباشرة مع صانع املادة 

ا اإلعالم اجلديد .اإلع   المية عن طريق الدردشة أو املشاركة يف املنتديات وهي من أهم اخلصائص اليت ينفرد 

عرضة لتدخل السلطات الرمسية يف الدول باملساح          فبعد أن كانت وسائل اإلعالم التقليديةالحرية الواسعة : -
أو املنع ملا ينشر فيها مما جعل السلطة أداة وصاية على العقل والتفكري ومن مث القضاء على اإلبداع جاء اإلعالم 

ارجية اليت اجلديد وقدرته على اخرتاق احلواجز احلدودية والزمانية ليعطي حرية يف تناول كافة القضايا الداخلية واخل
  م الوطن واملواطن وتفتح عيون املواطنني على األمور اليت كانت مبهمة وغامضة وحمرم على اجلمهور معرفتها 

حيث كان الصحفي يعاين يف اإلعالم التقليدي من ضيق املساحة املخصصة الشمول والتنوع في المحتوى : -
عن طريق شبكة االنرتنت أصبح بإمكان كل من يود املشاركة عن طريق  لتناول موضوع أو نشر حتقيق ولكن

وسائل اإلعالم االلكرتوين املختلفة كالصحافة االلكرتونية أو املدونات أو املنتديات أن يقوم بذلك دون حاجز من 
رتونية اليت ضيق مساحة أو غريه وكذلك أصبح باإلمكان للمتابع أن يستفيد يف كثري من الروابط واملواقع االلك

ذا املوضوع يف زيادة معلوماته واطالعه .                   تظهر على صفحة املوضوع  الذي يهمه واليت تتعلق 
فبإمكان أي مواطن أن يبقى على معرفة مستمرة بالواقع يف مجيع أحناء العامل التوفر والتحديث المستمر : -

ستمر وحتديث ما ينشر من أخبار ومعلومات                  حيث وفر اإلعالم اجلديد بقدرته على البث امل
الوصول إىل كثري من مصادر املعلومات بكل سهولة حيث ميكن للمستخدم لوسائل اإلعالم اجلديد المرونة : -

1ناسب هلاوإتاحة هذه املصادر يزيد من قدرته على احلصول على املعلومات املختلفة واملفاضلة بينها واختيار امل
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  :استخدامات وسائط الميديا الجديدة وانعكاساته على المؤسسات اإلعالمية -3

منذ مطلع التسعينات تنبأ العديد من الباحثني يف االتصال وعلوم اإلعالم بربوز مشهد إعالمي جديد مع التطور 
اإلعالمية املكتوبة واملسموعة الذي شهدته شبكة االنرتنت اليت دخلت إىل قاعات التحرير الصحفي باملؤسسات 

واملرئية وأصبح من الواضح أن الصحفيني واملمارسني لألنشطة اإلعالمية تأثروا بدخول هذه الوسيلة االتصالية         
  يف الفضاء اإلعالمي وأصبحت االنرتنت يف ظرف وجيز وسيلة ملعاجلة املعلومات الصحفية وختزينها .

تقنيات حديثة للتواصل بني األفراد املستخدمني للوسيلة االتصالية عزز ظهور   ومع تطور شبكة االنرتنت وظهور
  ما يسمى بالفايسبوك من قدرات االنرتنت كوسيلة اتصال فعالة تستخدم بكثافة يف الوسط اإلعالمي .

طة وحتول املمارسون للوظيفة اإلعالمية إىل استخدام ما يسمى مبواقع التواصل االجتماعي للرتويج عن أنش
م الصحفية واختذ هذا االعتماد على وسائط اإلعالم االجتماعي كما يصطلح عليه يف أدبيات اإلعالم  مؤسسا

  أشكال عديدة نذكر منها : 

  استحداث صفحات للصحف المكتوبة للموقع االلكتروني 

وين وتتخذه  يالحظ أن قطاعا واسعا من الصحف املكتوبة يف العامل أضحت تستخدم ما يسمى باملوقع االلكرت 
كأداة ووسيلة اتصال ملخاطبة مجهور القراء الذين يستخدمون فيما يبدو االنرتنت بشكل مكثف وهم يف نظر 
القائمني على املؤسسات اإلعالمية كثر وتعدادهم معترب وال ميكن جتاهله يف عمليات بث ونشر املضامني 

الصحف املكتوبة ويف سياق ذي صلة حتولت  اإلعالمية خاصة يف ظل تراجع مفهوم اجلمهور التقليدي لقراء
العديد من الصحف املكتوبة يف اجلزائر إىل صحف الكرتونية شرعت يف نشر إعدادها االلكرتونية سواءا بسبب 

الداعي املايل واألوضاع املادية الصعبة اليت تعيشها الصحافة املكتوبة بسب نقص مداخيل اإلشهار العمومي              
ديدة للرتويج للصحافة املكتوبة بشكل مغاير يعتمد فيها الناشرون على احلامل االتصايل االلكرتوين أو كرؤية ج

ويشكل اعتماد الصحافة الورقية على مواقع التواصل االجتماعي حتوال هاما يؤشر إىل تراجع مفهوم اإلعالم 
  التقليدي يف املمارسة اإلعالمية .
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من الدراسات اليت ادرجناها يف سياق موضوع األطروحة إىل أن االنتشار السريع لوسائط امليديا  وتشري العديد
اجلديدة والفعالية االتصالية اليت متيز الصحافة االلكرتونية وتقنيات التواصل احلديثة اليت يستخدمها اإلعالميون  

الوسائط املتعددة يف االتصال باجلمهور يف أنشطتهم اإلعالمية سامهت يف منو اجتاه باالعتماد الكلي على 
واستقطابه مع األخذ يف احلسبان أن اجلمهور املتبقي ويف نظر باحثني الويف لإلعالم التقليدي ال ميكنه أن يشكل 

  عقبة أمام انتشار اإلعالم اجلديد الذي يستمر يف التطور وفرض منطقه على ساحة العمل اإلعالمي .

صحفية على األقل منذ منتصف التسعينات بدأت تثري اهتماما لالنرتنت وبدا ويرى باحثون أن الكوادر ال
اإلعالميون يتكيفون مع العامل الرقمي اجلديد وأصبح االنرتنت حمركا للنشاط اإلعالمي يف الصحافة املكتوبة وغريها 

بل أصبحت العملية تعتمد من وسائل اإلعالم فمرحلة إنتاج ومجع املادة الصحفية مل تعد تتم وفق الطرق التقليدية 
على وسائل احلاسوب االلكرتوين مث إن معاجلة املعلومات الصحفية أصبح يتم يف عصر امليديا اجلديد الكرتونيا 
ورقميا وعمليات ختزين املعلومات تتم بنفس الطرق باالعتماد على اجلانب الفين االلكرتوين اهلام الذي يطغى على 

ية بل إن التحرير الصحفي االلكرتوين انتشر ومل تعد املؤسسات اإلعالمية    نشاط الصحف واملؤسسات اإلعالم
يف حاجة للكوادر اليت ال تتكيف مع التكنولوجيات احلديثة لالتصال واإلعالم إذ أصبحت عمليات التصميم 

التقين  واإلخراج الصحفي هي األخرى تعتمد على اجلوانب التقنية وااللكرتونية ويرى باحثون أن هذا التحول
التكنولوجي املتسارع الذي شهدته وسائل اإلعالم أزاح فعال مفهوم "حارس البوابة " يف املؤسسة اإلعالمية وعاد 
الصحفي ميلك هامشا من اإلبداع الفين لنشاطه اإلعالمي بعيدا عن التكليفات الروتينة واألنشطة اإلعالمية 

  1املعتادة 

 والتلفزيونية على موقع الفايسبوك :ظهور صفحات للبرامج اإلذاعية 

من أهم اإلفرازات والتبعات اليت فرضها اإلعالم اجلديد على وسائل االتصال واإلعالم التقليدية ظهور أسلوب 
اتصايل جديد لدى املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية يف االتصال باجلمهور واإلبقاء على حاالت من التواصل 

تظم واملستمر للربامج اإلذاعية والتلفزيونية فأصبحنا نرى اجتاه العديد من مقدمي الربامج اإلذاعية والتلفزيونية  املن
إىل االعتماد على صفحات ملواقع التواصل االجتماعي يقومون باستحداثها للرتويج ملواضيع حصصهم اإلذاعية 

ر بطرق املشاهدة واالستماع املعتادة ويهدف استحداثوالتلفزيونية اليت قد ال يتابعها قطاع واسع من اجلمهو 
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مقدمي الربامج اإلذاعية والتلفزيونية لصفحات التواصل االجتماعي إىل نشر العمل اإلذاعي والتلفزيوين يف قالب 
الكرتوين وتفاعلي ال يزيل مفهوم املؤسسة اإلعالمية الكالسيكية اليت تتكون من موظفني وصحفيني ومسؤولني   

دف العملية يف بعدها االتصايل إىل التأثري على اجلمهور واستقطابه عن ا لنشر والبث اإلذاعي والتلفزي ومنا 
  ليبقى يف اتصال مستمر مع اإلذاعة والتلفزيون وان غري أمناط املشاهدة واملتابعة هلاتني الوسيلتني اإلعالميتني .

ة والتلفزيون على الفايسبوك شكل يف نظر العديد        ولعل اعتماد املذيعني يف أنشطتهم اإلعالمية يف اإلذاع
من الدراسات حتوال إعالميا هاما يستوجب الدراسة والتمحيص يف تبعاته على عالقة وسائل اإلعالم بفئات واسعة  

  من اجلمهور مبا فيها الشباب الذي يبدو انه أكثر الفئات االجتماعية تأثرا بوسائط امليديا اجلديدة .

 افة المواطن بروز صح

مفهوم أخر طغى على الساحة اإلعالمية منذ بروز ما يسمى مبواقع التواصل االجتماعي ومنصات اإلعالم 
ا تشكل احد إفرازات امليديا اجلديدة  االلكرتوين واالجتماعي وهو صحافة املواطن اليت رأى العديد من الباحثني أ

امل اإلعالم والصحافة لتصبح يف ظرف وجيز احد مصادر األخبار اليت أتاحت ملواقع إخبارية الكرتونية أن تغزو ع
واملعلومات .كما ال ميكن جتاهل تعليقات متابعي هذه املواقع اإلخبارية والصحف االلكرتونية لدى القائم بالعملية 

كممارسة اإلعالمية فهي تشكل حراكا واتصاال جيب استيعابه وفهمه يف سياق التطورات احلاصلة يف عامل اإلعالم  
  ونشاط اجتماعي موجه جلمهور وله ادوار ووظائف عديدة يف النظم واالنسقة االجتماعية والسياسية .

كما أن النشر االلكرتوين ملضامني اإلعالم املتاحة أتاح للعديد من مستخدمي املواقع اإلخبارية االلكرتونية 
كل حمدود وغري واضح .                  والصحف االلكرتونية املشاركة يف صياغة رسائل إعالمية وان بش

وأصبحت املواقع االلكرتونية اإلخبارية اإلعالمية تتيح للجمهور الدردشة بني الصحفيني واجلمهور ومساحات 
                  1االتصال هذه اجلديدة أصبحت أكثر انتشارا مع ظهور امليديا اجلديدة  

 تظهر نشاطا غري مؤطر ومهيكل إلعالم موازي لنشاطات وسائل اإلعالم الكالسيكية تعترب وصحافة املواطن اليت
احد االنعكاسات اليت انبثقت عن ظهور ما يسمى باإلعالم االلكرتوين الذي فرضت خصائصه اإلعالمية 

 واالتصالية انتشاره على الساحة اإلعالمية الراهنة .
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 الجزائري واالنترنت مقاربة في االستخدامات واالشباعات :الشباب -4

حتضى بشكل عام عالقة الشباب بوسائط امليديا اجلديدة يف أدبيات وحبوث اإلعالم اجلديد حيزا هاما من اهتمام 
الباحثني والدراسات العلمية فتحيل هذه العالقة املوجودة بني مجهور حيوي تتعامل معه الصحافة واإلذاعة 

لفزيون وتستقطبه من جهة أخرى وسائط امليديا اجلديدة اخذ يكتسي أمهية قصوى يف برامج املؤسسات والت
  اإلعالمية وحىت السياسية اليت تنشد يف األخري تقدمي خدمات للشباب أو الوصول إليه بشكل مباشر .

رف باسم "ميديابرو" لقدم مت دراسة استخدامات الشباب لالنرتنت ألول مرة يف إطار البحث الدويل الذي ع
الذي مشل عدد من البلدان األوروبية وقد كان هذا البحث يف الواقع أول حبث من نوعه يهتم باملمارسات الواقعية 
أو اليومية والعادية للشباب وقد كشفت الدراسة املشار إليها أن الوظائف االتصالية لالنرتنت واملتمثلة يف الربيد 

ية تأيت يف مقدمة استخدامات الشباب لالنرتنت تليها االستخدام الوثائقي واملعلومايت االلكرتوين واحملادثات الفور 
وأبانت الدراسة اليت أجراها فريق حبث كندي على عينة من الشباب يف كندا أن غالبية الشباب لديهم إدراك اجيايب 

ا وسيلة ترفيه وتسلية لالنرتنت غري انه ويف نفس السياق كشفت الدراسة أن الشباب الكندي ينظر إىل ا النرتنت أ
ا مرحلة الشباب حتدد إىل حد كبري طريقة  يف املقام األول وأوضحت الدراسة أن الفوارق العمرية اليت متر 

  1استغالل االنرتنت ومنط املمارسة املعتاد واملنتظم لالستخدام

راسات السابقة اليت تناولت اهم وقد أدرجنا يف سياق الفصل املنهجي ملوضوع الدراسة البحثية عدد من الد
التصورات اليت تنطلق منها مقاربة " االستخدامات واالشباعات "كون تفرض وجود مجهور نشط قادر على 
االنتقاء وغربلة مضامني وسال اإلعالم واختيار املضمون الذي يشبع الرغبات واالحتياجات ولعل الشباب من 

وية يف الوقت الراهن على حتديد ورقة طريق مضامني اإلعالم وهذا أهم الفئات اجلماهريية األكثر نشاطا وحي
واضح من خالل اجتاه وسائل اإلعالم إىل ختصيص برامج إعالمية شبانية تتماشى واهتمامات هذه الفئة وسقف 

ا والفرص املتاحة للتعبري عن أماهلا وأفكارها حبرية دون قيود أو رقابة قبلية .   تطلعا
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 االنترنت في الجزائر:استخدام 

يبدو أن انتشار ما يسمى بشبكة االنرتنت يف اجلزائر ارتبط بشكل واضح بتوفر البيئة األساسية والقاعدية لشبكة 
االتصال احلديثة واخلدمات املستحدثة إىل تسعى من خالهلا وزارة الربيد وتكنولوجيات االتصال واإلعالم          

  الل اجناز املرافق األساسية ووضع الشبكات االتصالية .     إىل حتسينها يف اجلزائر من خ

واملالحظ خالل السنوات العشر األخرية حتسن البيئة القاعدية لشبكة االنرتنت يف اجلزائر ويرجع هذا للمجهودات 
                  اليت بذهلا احلكومة والقطاع الوصي يف جمال االتصاالت سواءا على املستوى احمللي أو الوطين           

غري ان رغم هذا مل حتضى االنرتنت يف اجلزائر باهتمام الباحثني خاصة يف احلقل األكادميي وكل ما توفر          
  يف املوضوع نابع من حتقيقات

ولعل من أهم هذه التحقيقات اليت مت إجرائها على موضوع استخدام الشباب لالنرتنت يف اجلزائر التحقيق             
مفردة استخدم فيها استبيان الكرتوين مت نشره         5944الذي قامت به مؤسسة "ايدي تيك " على عينة من 

بعد ذلك على مواقع الكرتونية جزائرية معروفة بانتشارها ومت تدعيمه حبملة عن طريق الربيد االلكرتوين وقد كشف 
باملائة من إمجايل عدد  12ميلون مستخدم ميثلون  4.5هذا التحقيق أن مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر يقدر ب 

باملائة منهم أن االنرتنت ال ميكن  75السكان أصبحوا يف عالقة وطيدة ومستمرة مع هذه الوسيلة وصرح 
باملائة منهم أن االنرتنت أصبحت جزءا منهم واستخلص التحقيق يف األخري        90االستغناء عنها فيما صرح 

م ميلكون مدونة أو موقع واب 40.6ت يف اجلزائر يتميزون بالفضول حيث صرح أن مستخدمي االنرتن    1باملائة أ

 566.4مليار مستخدم حمققني منوا ب  2.4بنحو  2012قدر عدد املستخدمني لالنرتنت حىت شهر جوان و 
                               دم مليون مستخ 360.9عندما كان عددهم يقدر ب  2000باملئة مقارنة بعام 

ألف مستخدم وارتفع العدد  50بنحو  2000أما بالنسبة للجزائر فقد بلغ تعداد مستخدمي االنرتنت يف عام 
يف اجلزائر إىل  مليون مستخدم أما بالنسبة للفايس بوك فقد بلغ تعداد مستخدميه 5.23ليصل إىل  2012عام 

غاية سبتمرب 2012 3.858 مليون مستخدم2 
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  ودواعي استخدامه لالنترنت :الشباب 

كشفت العديد من الدراسات العلمية والبحثية إن عالقة الشباب بوسائل االتصال واإلعالم احلديثة حتركها قدرة 
  هذه الوسائط على إشباع رغبات واحتياجات الشباب من وسائل اإلعالم .

ضاء واستغالل وقت الفراغ واهلروب من امللل والتعب ويبدو أن اجلانب االستهالكي والرتفيهي وما يسمى بق
وإشباع ميوالت وقامة عالقات مع أفراد آخرين كل هذه العناصر تشكل احد أهم دواعي استخدام الشباب يف 

  اجلزائر لالنرتنت وفق ما كشفت عند دراسات أكادميية يف املوضوع 

فرزات االنرتنت والشبكة االتصالية االفرتاضية فان والن ما يسمى مبواقع التواصل االجتماعي ما هي إال احد ا
استخدام الشباب اجلزائري للفايسبوك راجع أيضا لقدرة هذه األداة والوسيلة االتصالية احلديثة على أشغال 
الشباب وحتقيق مستويات عالية من املتعة لديه والرتفيه اذ يقضي الشباب اجلزائري يف مشهد اعتاد عليه الناس 

لة يف مقاهي االنرتنت اليت تعد يقتصر تواجدها على املدن الكربى بل هي موجودة اآلن حىت يف ساعات طوي
البلديات الصغرية وانتشرت كثقافة ممارستية تشكل احد مظاهر استخدام االنرتنت من قبل الشباب اجلزائري ومن 

فق الشبانية وخدمات اسيسية جانب اخر تشري دراسات يف موضوع عالقة الشباب باالنرتنت إىل أن غياب املرا
  موجهة للشرحية الشبانية يشكل احد األسباب اليت تدفع الشباب اجلزائري إىل استخدام الفايسبوك .

وغياب هذه املرافق الشبانية قد يكون جليا وواضحا كواقع ملموس حيتك به الشباب اجلزائري يف املناطق املعزولة 
  طاع الشباب .اليت مازالت مل تعرف حركية تنموية يف ق

ومن الواضح أن غزو الفايسبوك ليوميات الشباب اجلزائري الذي تتباين مستوياته التعليمة واملعيشية حيدث على 
حساب نشاط وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون إذ تراجع دور هذه الوسائل 

الشباب يهتم مبا تبثه وسائل اإلعالم التقليدية بل أصبح  اإلعالمية يف حياة الشباب ومل يعد قطاع واسع من
  الشباب أكثر اقرتابا وتأثرا بوسائط امليديا اجلديدة كالفايسبوك ومنصات اإلعالم االلكرتوين .
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 االنترنت والدور اإلعالمي :

الداعي اإلعالمي فقد أشارت دراسات يبدو أن أمناط وأشكال استخدام الشباب لالنرتنت ال حيركها كثريا 
"اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب في ظل وسائط ادرجناها سابقا يف موضوع دراستنا املوسوم ب 

والفضول حنو تأسيس عالقات ’" أشارت هذه الدراسات األكادميية أن البحث عن الرتفيه  الجديدة الميديا
جديدة مع أفراد آخرين بواسطة خدمة الدردشة واحملادثات الفورية ,وقضاء وقت للفراغ وجتاوز املشاكل االجتماعية 

يدة خاصة من قبل الشباب ومتاعب احلياة املهنية يشكل احد دواعي استخدام االنرتنت ووسائط امليديا اجلد
  ليطرح وفق هذا التصور سؤال أخر مفاده  هل االنرتنت وسيلة إعالمية ؟

تشري الصورة العامة لدى الناس أن االنرتنت مكتبة الكرتونية وخزان للمعلومات غري أن الشباب الذي مت 
م يف التحقيق املذكور سلفا ال يؤكد أآن الشباب ينظر إىل االنرتنت كو    سيلة إعالمية بل هو يتعاطى معها استجوا

وفق احتياجاته اليت تنبثق من واقعه املعاش والكثري من الشباب يفضلون تبعا للتحقيق رؤية االنرتنت كوسيلة اتصال 
 1وترفيه وليس كوسيلة إعالم

افة مث إن وقد أبانت العديد من الدراسات البحثية يف علوم اإلعالم عن استخدام الشباب اجلزائري لالنرتنت بكث
مواقع التواصل االجتماعي ك"الفايس بوك " مثال زادت من كثافة استخدام فئة الشباب لالنرتنت والحظ اجلميع 

انتشار "مقاهي االنرتنت " اليت عجت بالشباب " يف السنوات  2003مبجرد ظهور الفايس بوك مع بداية عام 
ة استخدام االنرتنت يف املنازل أيضا بعد تعميم تقنيات كثافاألوىل من ظهور مواقع التواصل االجتماعي وقد زادت  

التزود بالشبكة عن بعد وأنتج هذا التحول معطى جديد يف استخدام االنرتنت الذي اتسع إىل فضاءات اجتماعية 
أوسع وصبح بإمكان الشباب عرب تقنيات "الدردشة " والتحاور " والنشر االلكرتوين " إشباع العديد من الرغبات 

يبحثون عنها عرب وسائل اإلعالم وتقلصت حىت نسب مشاهدة واالستماع لإلذاعة والتلفزيون بسبب  اليت
  االنتشار الواسع والسريع ملواقع التواصل االجتماعي اليت مهد لظهورها االنرتنت .
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مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على الشباب العربي وفق دراسات ميدانية-5  

لقد أسهمت العديد من الدراسات البحثية يف اإلعالم خالل السنوات األخرية يف فتح النقاش األكادميي اهلام   
ما يسمى بأثر اإلعالم اجلديد على اجلماهري وقد شكلت وسائط اتصالية وإعالمية حديثة  حوليف نظر الباحثني 

يستوجب دراسته وحتليله على ضوء عالقة طفت على ساحة العمل اإلعالمي والصحفي متغريا ومستجدا هاما 
                       وسائل اإلعالم باجلمهور وبقاء معطى التأثري اإلعالمي بارز يف العالقة البينية بني الطرفني .

حيث أن التطور التكنولوجي أدى إىل دور شديد التأثري يف وسائل اإلعالم اليت أصبحت بالفعل السلطة األوىل 
ا على التأثري و التغيري خاصة يف ثورات الشباب بفضل وسائل قبل سلطات  التشريع والتنفيذ والقضاء وبفعل قدرا

يار اقولة مما يؤكد لفايسبوك وهو التواصل االجتماعي كا لزعيم البولندي "ليش واليسا " عندما سئل عن أسباب ا
 1 من التلفزيون أإن كل ما حدث بد" اختصاراألنظمة الشيوعية يف دول شرق أوروبا واالحتاد السوفيايت فقال ب

ولعل من أهم الدراسات العلمية والبحثية اإلعالمية اليت أشارت إىل عالقة الشباب باالنرتنت ما أكدته دراسة 
حول التكنولوجيات االتصالية احلديثة اليت تغذي شعورا بالعزلة وفق الدراسة  2003الباحثة "نرمني حنفي " سنة 

ا عام أما الباحثة " إن االنرتنت يولد اقتناعا بالقسم  2004رمي عبود " فتوصلت من خالهلا الدراسة اليت أجر
أن استخدامات الشباب لالنرتنت  2005واألفكار الغربية فيما كشفت دراسة للباحثة "نائلة عمارة " سنة 

    كرتوين أكثر من أي شيء أخر وعالقة ذلك بالتفاعل االجتماعي يشري إىل استخدام الفئة الشبانية للربيد االل
م ومشاركتها مع بقية  ف موقع فايس بوكو يعر  انه شبكة اجتماعية اتصالية تتيح ملستخدميها إدخال بيانا

مستخدمي املوقع ميكن الدخول إليه جمانا وتعود قصة املوقع إىل أحداث صنعها طالب جبامعة "هاروفرد " عندما 
دشن  2004اجلامعة من طلبته إعداد الئحة جتمع أمساء طلبة وبتاريخ الرابع فرباير طلب أستاذ املواد التطبيقية يف 

الطالب زوكربرغ ألول مرة تصميما ملوقع فايس بوك وصمم هلا معلومات خاصة به ساعده على ذلك صديقه 
 ميلك يف ذلك "اندرو ماك كومل" ليتتم افتتاح موقع فايسبوك يف ظرف وجيز ومل يكن لإلشارة الطالب "زوركربرغ"

منزال وال سيارة وال حىت وظيفة ليتجاوز أول عقد استثماري وقعه هذا األخري مقدار  2004الوقت أي عام 
  2ميلون دوالر مع شركة "تيال" 12.7
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 الفايسبوك في العالم العربي ومؤشرات عن االستخدامات

مليون منهم  20مستخدم لالنرتنت يف املنطقة العربية و ملوين 32كشفت إحصائيات البنك الدويل أن هناك  
  ينتمون فعال للدول العربية يف إفريقيا منها اجلزائر 

ميلون مسجل ويستخدم حسب  400حدود  2010وقد وصل عدد املستخدمني يف موقع الفايس بوك سنة 
ديدة املتعددة اليت يوفرها املوقع باحثني الشباب العريب الفايس بوك لتحقيق عدة اشباعات تتيحها التطبيقات اجل

التفاعلي خاصة لشرحية الشباب منها تكوين صدقات جديدة واحلديث مع أفراد آخرين وتتبع األخبار اجلديدة 
واالنضمام إىل جمموعات تعكس رغبات الشباب واهتماماته املختلفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتشري 

 يركز يف استخدامه ملوقع الفايس بوك على حتقيق غايات منها التواصل مع بعض الدراسات أن الشباب العريب
اجلنس األخر بعيدا عن القيود اليت تفرضها اجملتمعات العربية ويرى باحثون أن هذا التفاعل يقتصر على تبادل 

ت التحيات والسؤال عن األحوال فضال عن ذالك بناء صدقات مع السعي للمحافظة عليها وأشارت دراسا
أخرى يف املوضوع أن من بني دواعي استخدام الشباب العريب للفايسبوك حتقيق بعض األهداف السلبية إذ هناك 

  1مستخدمون يسعون إىل هذا ولرتويج بعض األفكار واملعلومات اليت ال تكون بالضرورة صحيحة

الشباب يستخدم بكثافة  وقد كشفت دراسة هامة عن اثر الفايس بوك على الشباب العريب إىل دليل مفاده أن
الفايس بوك فلهذا هو منتشر رغم تباين هذا االنتشار وسرعته من دولة عربية إىل أخرى وشارات نتائج الدراسة   

أن الشباب العريب يستخدم الفايس بوك من اجل تكوين صدقات إضافية والرتويج له كما يستخدم الشباب 
كاره وهذا بعيدا عن آليات الرقابة التقليدية واشارات نتائج الدراسة العريب الفايس بوك للتعبري عن معتقداته وأف

هذه اىل أن الشباب العريب يسعى بشكل واضح اىل حتقيق ذاته اثناء استخدامه للفايس بوك الذي يقود اىل انشاء 
             مجاعات والتكتل يف تنظيمات اجتماعية وسياسية وابانت نفس الدراسة أن قطاعا وساعا من الشباب يرى

  2يف الفايس بوك بديال عن الواقع الذي يعيش فيه 
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                 وقد أشارت دراسة للباحث الدكتور العريب بوعمامة نشرت يف أشغال امللتقى الدويل املعنون 
الصحافة اليت اجتهت إىل صحافة إىل تغري وظائف  2015ب"الصحافة املكتوبة أزمة أم حتوالت .." بتونس عام  

               ع أن كانت الصحافة متتاز بطابع خربي وأشار الباحث يف دراسته إىل أن مواقع التواصل موالتعليق  الرأي
مشريا إىل فروض هامة :                  غريت الفضاء املمارسايت للصحفي  االجتماعي

ة إحصائية بني سرعة حتديث املعلومات يف مواقع التواصل االجتماعي ونسبة التعرض اللهناك عالقة ذات د
                                                                                     لوسائل اإلعالم التقليدية 

ل االجتماعي كمصدر لألخبار يؤثر سلبا على نسبة التعرض لوسائل استخدام الشباب اجلزائري ملواقع التواص -
  اإلعالم التقليدية 

  عرض , مواقع التواصل االجتماعي "كما ركزت الدراسة على مفاهيم أساسية وهي "االستخدام , الت

  وقد كشفت الدراسة عن النتائج اآلتية :

داما لدى املبحوثني يف هذه الدراسة وهذا بنسبة موقع الفايسبوك هو موقع التواصل االجتماعي األكثر استخ -
  باملائة  60

                 باملائة  70.5لتصفح الدائم هي الصفة األكثر استخداما بنسبة فارقت السدس وقدرت با -
ها يستخدم أفراد العينة يف الدراسة شبكات التواصل االجتماعي بسبب سرعة التداول وحتديث األخبار في -

  باملائة . 35.5بنسبة كبرية قدرت ب

                 باملائة  52موقع اليوتيوب هو األكثر استخداما إذ يستخدمه اكثر من نصف املبحوثني بنسبة  -
م من ساعتني حىت ثالث ساعات يف تصفح مواقع اإلعالم االجتماعي بنسبة يقضي الشباب  - باملائة  40أوقا
                  باملائة . 45ن املفضل لتصفح مواقع اإلعالم االجتماعي وهذا بنسبة يعد البيت املكا -
باملائة وهو  36غالبية الشباب املبحوث ميلكون حساب على مواقع اإلعالم االجتماعي منذ سنة تقريبا وبنسبة  -

الرسالة اإلعالمية لينقلها إىل مدى  ما يغري كمعطى من جوهر النظريات االتصالية املعروفة ويوقف احتكار صناعة
  1أوسع وأكثر مشولية وبقدرة تأثريية وتفاعلية مل يتصورها خرباء االتصال
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 خالصة الفصل :

حيضى اإلعالم اجلديد يف سياق منو وتطور سريع لوسائطه املتعددة وتبعات التعرض واالستخدام املكثف له من 
فئة الشباب حضي هذا املفهوم وحيضى يف الوقت الراهن قبل فئات وقطاعات وساعة من اجلمهور خاصة 

  بدراسات مستفيضة لنشاطاته وأثره على امللتقي .

ولعل الصحافة االلكرتونية والتلفزيون التفاعلي واإلذاعة اليت يستمع هلا عرب شبكة النت فرضت هذه الوسائل اليت 
سلوكات اتصالية جديدة اجتاه وسائل اإلعالم غريت من طرائق العمل اإلعالمي لدى الكوادر اإلعالمية وفرضت 

واقعا مغايرا عن اإلعالم التقليدي الذي رأى العديد من الباحثني املختصني يف دراسات اإلعالم اجلديد انه يرتاجع 
  وأفله إىل زوال .

رغبات          أثار امليديا اجلديدة على اجتاهات اجلمهور وأفكاره إزاء اإلعالم التقليدي وحتقيقه لالشباعات وال
اليت تستدعيها مرحلة الشباب شكل احد العناصر األساسية اليت تطرقنا هلا يف هذا الفصل الذي عنوناه ب"امليديا 

 اجلديدة "

كما تناولنا يف سياق هذا الفصل مفاهيم ومناذج اإلعالم اجلديد واثر التكنولوجيات احلديثة لالتصال            
أدرجنا بعض الدراسات والتحليالت ذات الصلة مبوضوع امليديا اجلديدة والشباب  على الصحافة التقليدية مث

وحاولنا معرفة استخدامات الشباب اجلزائري والعريب بشكل عام ملواقع التواصل االجتماعي باعتبارها احد تبعات 
  اإلعالم اجلديد الذي انتشر بسرعة يف بلدان العامل مبا يف ذالك العامل العريب .

كز الفصل على قياس مدى استخدام االنرتنت يف اجلزائر من قبل الشباب وعالقة ذالك برتاجع مكانة كما ر 
اإلعالم التقليدي يف احلياة االتصالية لدى الشباب اجلزائري الذي رأت دراسات عدة انه وجد ضالة الرتفيه 

ديثة اليت أنتجت ما ميسى بالفايسوك والتسلية يف هذه الوسيلة دون إغفال دور إعالمي بديل لتقنيات االنرتنت احل
الذي خطف أن صح القول يف ظرف وجيز تعداد هاما من مجاهري وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة الورقية 
واإلذاعة مث التلفزيون الذي يرى باحثون أن بريقه اإلعالمي الساحر بدا يرتاجع على ضوء االنتشار السريع لإلعالم 

  الصوت والصورة يف أنشطة اإلعالم اجلديد االلكرتوين وتوظيفات 
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 الفصل السادس

دراسة تحليلية  ألثر وسائل االعالم 
    التقليدية على الشباب الجزائري
في ظل وسائط الميديا الجديدة
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  : في الدراسة الميدانية  المعاينة

          من األدبيات وتقاليد العمل البحثي املتعارف عليها أن حيدد الباحث أثناء إجراء الدراسة العلمية ألي موضوع  
ا املنهجية األساسية املتصفح للبحث املنجز واملهتم   من املواضيع العلمية اليت تطرح أشكاال حبثيا وحتيل يف احد خطوا

ة ومؤطرة علمية اعتمدها الباحث يف بناء توجه منهجي للموضوع املراد دراسته وحتديد حبيثياته وجوانبه إىل أساليب منظم
  إطاره امليداين القابل للتوصيف والتحليل والقياس .

ولعل ما يصطلح عليه يف منهجية إعداد البحوث العلمية خاصة يف حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية باملعاينة تشكل 
ا الباحث أثناء الدراسة االستطالعية مث امليدانية هذه األخرية احد ركائز ا لبحث العلمي فمن خالل املعانية اليت يقوم 

جملتمع البحث ميكن التعرف على مؤشرات ومتغريات موضوع الدراسة البحثية وحتديد اإلطار املنهجي والنظري وامليداين 
  جملتمع حبثه تعترب احد حمددات هوية البحث العلمي .للدراسة كما أن "املعاينة" اليت تبىن على أساس اختيار الباحث 

وانطالقا من هذا املعطى حاولنا يف إطار الدراسة املوسومة ب"اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل وسائط 
ديد امليديا اجلديدة " اعتماد خطوات منهجية لتأطري املوضوع يف إشكالية حبثية تليها فروض للدراسة صدر عنها حت
     متغريات أساسية للدراسة ومصطلحات أكثر حضورا يف مراحل التعريفات األولية للمفاهيم واجلوانب النظرية املعاجلة 

  مث االرتكاز بعد هذه العناصر على ما أبانت عنه الدراسة امليدانية من معطيات .

ميد بن باديس بوالية مستغامن وحنن نقوم لقد اعتمدنا على عينة من طلبة علوم اإلعالم واالتصال يف جامعة عبد احل
بتوزيع دليل االستبيان الذي مت حتكيمه من قبل أساتذة قبل عرضه على املبحوثني يف وضعيات اتصالية تتيح للباحث 

       اإلجابة على تساؤالت االستبيان بطريقة واضحة ومنظمة تساعدنا فيما بعد على وضع التحليل الكمي والكيفي 
  ة امليدانية .يف الدراس

       والن وضعية املبحوث الذي توجه له أسئلة االستبيان هامة وضرورية يف حتديد وقراءة إجاباته إزاء األسئلة فان سعينا
إىل توزيع االستبيان يف أوقات مل يكن فيها ضغط بيداغوجي على الطلبة اجلامعيني وشرعنا يف عملية توزيع االستمارة 

واستغرقت العملية فرتة زمنية جتاوزت األسبوعني  2018جانفي  11إىل غاية  2017سمرب بداية من أواخر شهر دي
م يشكلون جمتمعا حبثيا متاحا  ركزنا فيها على توزيع االستبيان على الطلبة اجلامعيني من ختصصات اإلعالم واالتصال كو

يت تعترب خارج سياق املؤسسة اجلامعية كطلبة نتواصل معه بشكل منتظم ومستمر وهذا ما دفعنا إىل اختيار هذه العينة ال
جامعيني يزاولون الدراسة شبابا يستخدمون وان مبستويات متباينة وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة وهذا ما كشفته لنا 
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استجوابات أجريناها مسبقا مع الطلبة اجلامعيني من ختصصات خارج ختصص االتصال واإلعالم أشار بعضهم إىل 
  هم للقنوات التلفزيونية واالطالع على بعض الصحف الوطنية مع استخدامهم اليومي ل"الفايسبوك" .متابعت

مفردة وهم من طلبة علوم االتصال واإلعالم جبامعة عبد احلميد بن باديس مبستغامن  200مت حتديد حجم العينة ب
مستوى "الليسانس" يزاولون الدراسة اجلامعية  يزاولون الدراسة يف مستويات "الليسانس ,ماسرت " ولكن جل املبحوثني من

يف ختصص "اتصال " و"إعالم" وعدد من الطلبة اجلامعيني من مستوى "ماسرت " يزاولون الدراسة اجلامعية يف ختصصات 
  "وسائل اإلعالم واجملتمع " باإلضافة إىل طلبة من العلوم اإلنسانية .

اء املبحوث اإلجابة على األسئلة اليت اعتمدنا يف توزيع االستبيان على طريقة التوزي ع املباشر لالستمارة وتسلمها بعد إ
  مت إدراجها يف كل حمور من حماور الدراسة البحثية .

لقد ضمن دليل االستبيان يف الدراسة البحثية مخسة حماور أساسية وأدرجنا يف حمور عدد من األسئلة اليت ركزنا فيها على 
سؤاال موجها للمبحوثني ومل نواجه  38ه من تساؤالت وقد وصل عدد أسئلة االستبيان إىل متغريات الدراسة وما تقتضي

ا املبحوثني يف االستبيان مل تكن   يف مراحل توزيع االستبيان أي مصاعب ما عدى إن عدد من اإلجابات اليت تقدم 
اور الدراسة األمر الذي سبق واشرنا كاملة واقتصرت بعد شروعنا يف عملية ترتيبها على اإلجابة على حمور واحد من حم

  إليه سلفا مل ميكننا من االعتماد عليها يف عمليات التفريغ والتحليل املعتمدة  يف إطار البحوث التحليلية .

إن املعاينة اليت متت عن طريق توزيع دليل االستبيان على املبحوثني حاولنا فيها وبشكل مستمر توفري الظروف اجليدة 
اعل مع العمل البحثي الذي ننجزه برتك الوقت الكايف له لإلجابة على تساؤالت البحث الذي اعتمدنا فيه للبحوث للتف

الشباب , وسائط امليديا اجلديدة " كتغريات أساسية يف موضوع الدراسة ’ " األثر , االستخدام , اإلعالم التقليدي 
الك سعيا منا لتحديد اجلوانب املنهجية ملوضوع الدراسة تكررت يف بناء منهجي لألسئلة يف حماور االستبيان اخلمس وذ

وضبطه باألسلوب الذي جيعلنا أمام معطيات للدراسة قابلة لقياس صحة فروض الدراسة من عدمها بعد استخالص ما 
  خلصت إليه أجابت املبحوثني من معطيات هلا مدلول يعتمد عليه يف التحليل الكيفي لنتائج الدراسة .
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  المعطيات الكمية المتحصل عليها في الدراسة الميدانية :تحليل 

من نتائج كمية ومعطيات قابلة للقياس الكمي ترتكز الدراسة امليدانية ألي حبث علمي ودراسة حبثية على ما مت حتصيله 
منهجيا بني  يستعرض الباحث تبعا للنتائج املتحصل عليها قراءة علمية ممنهجة تأخذ يف احلسبان جوانب الربط املتاحة

  املعطى الكمي والطرح النظري ملوضوع الدراسة وفق متغرياته األساسية وفروض الدراسة املوضوعة .

 اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب في ظل وسائط الميدياوانطالقا من موضوع الدراسة املوسومة ب" 
العمل النظري وامليداين املتبع فقد تضمن الشق التطبيقي  " وتبيان طريقة املعاينة اليت مت اعتمادها يف حيثيات الجديدة

  للدراسة نتائج الدراسة امليدانية بعد توظيف أداة البحث املشار إليها واعتماد دليل االستبيان وتوزيعه على فئة املبحوثني .

تماد برنامج احلساب وتتشكل الدراسة امليدانية فيما تتضمنه من بيانات كمية واضحة مت حتصيلها باع spssمعطيات  
الكمي والتحليل الكيفي لكل معطى قابل للقياس والتحليل وفق ما مت طرحه من متغريات أساسية يف موضوع الدراسة 

  والفروض املوضوعة واملفاهيم األكثر بروزا يف السياق النظري للدراسة .

اجلانب اهلام من الدراسة ادارج كل ما له صلة وبعد حتديد اجلداول واعتماد عملية التبويب والتصنيف مل نغفل يف هذا 
بقراءات معطيات الدراسة امليدانية سواءا من خالل إدارج مناذج حبثية تلتقي مع النتائج املتحصل عليها أو الرتكيز على 

راسات الدالالت اإلحصائية وما تعرب عنه كميا وكيفيا وفق الطرائق املنهجية املعتمدة يف حتليل املعطيات الكمية للد
  البحثية .

وبعد اعتماد كل هذه اخلطوات يف إطار التعريف مبحاور وتفاصيل الدراسة امليدانية مت وضع اجلداول املعربة عن الدالالت 
 160الكمية واملعطيات املتحصل عليها بالرتاتبية املتعارف عليها واحملاور األساسية املدرجة يف دليل االستبيان املوزع على 

ة جامعة عبد احلميد بن باديس ومن ختصصات خمتلفة يف كلية العلوم االجتماعية منها ختصصات " مبحوثا من طلب
  التاريخ " .’ اإلعالم واالتصال , علم املكتبات 

وسعت الدراسة امليدانية إىل اخلروج بعد التحليل الكمي والكيفي للبيانات واملعطيات املتحصل عليها مبحصلة النتائج 
  لوصول إليها بعد التحليل الكيفي للنتائج .العامة اليت مت ا
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  التحليل الكمي والكيفي للبيانات المتحصل عليها وفق محاور ومتغيرات الدراسة :

  السمات العامة :

 يخص توزيع المبحوثين وفق معطى الجنس : 01الجدول رقم 

 
 الجنس

  المجموع النسبة%    تكرارال 

  

 

 38.8 38.8 38.8 62 ذكر

 100.0 61.3 61.3 98 أنثى

  100.0 100.0 160 المجموع

  

املدرج يف الدراسة امليدانية والذي يوضح املالمح العامة لفئة املبحوثني الذين مت  01وانطالقا من اجلدول رقم : 
فئة اإلناث استجواباهم يف إطار الدراسة امليدانية انطالقا من متغريات السن واجلنس واملستوى التعليمي ونوع اإلقامة فان 

  بناءا على املعطيات احلسابية املتحصل عليها وبعد تفريغ االستمارة جاء على النحو األيت :

مبحوثة من أصل التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة البحثية يف شقها  98تضمن تعداد اإلناث  
 61.3مبحوثا , وقد شكل عدد اإلناث املتحصل عليه  نسبة  160امليداين إذ قدر العدد اإلمجايل لفئة املبحوثني ب 
 61خص قراءة بيانات عامة للمبحوثني وخبصوص فئة الذكور تسجيل  باملائة فيما أبان اجلدول اإلحصائي األول الذي

  باملائة .                                      38.8مبحوثا من فئة الذكور ما يعادل نسبة 

ورغم أن هذا املعطى العام  الذي خيص حتديد جنس املبحوثني يف الدراسات البحثية ال يؤشر وال يدلل على توصيف 
ا العامة فان ما ميكن تسجيله أن عدد اإلناث وحتليل ك يفي بل هو يقود الباحث إىل التعريف بعينة الدراسة يف احد مسا

من فئة املبحوثني أكثر من عدد الذكور الذين استهدفهم العمل البحثي وحييل هذا إىل أمهية العنصر النسوي يف اجلامعة 
ح صحفي لوزير التعليم العايل والبحث العلمي طاهر حجار الذي اجلزائرية من حيث التعداد والكم وهذا أكده تصري

وهي نسبة تتجاوز   2017باملائة خالل عام  62.5أشار أن نسبة تواجد الطالبات يف اجلامعة اجلزائرية يقدر بنسبة 
ر من تعداد الطلبة نصف تعداد الطلبة اجلامعيني يف اجلامعة اجلزائرية إذ يبقى تعداد الطالبات يف املؤسسات اجلامعية أكث
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الذكور وقد اتسع هذا الفارق بني اجلنسني خالل  السنوات األخرية وال تنفرد جامعة عبد احلميد بن باديس  سمن جن
ذه امليزة واخلاصية  فقط بل أن قرابة  مؤسسة جامعية يف اجلزائر تسجل ارتفاعا يف تعداد الطالبات  106مبستغامن 

الكمي الواضح لإلناث يف املؤسسات اجلامعية على تواجدهن يف الكثري من املؤسسات  اجلامعيات وينعكس هذا التواجد
  التعليمية القاعدية منها املؤسسات الرتبوية 

  يخص توزيع المبحوثين وفق معطى الجنس : 01رقم رسم بياني 

  

 يبرز معطى السن بالنسبة لفئة المبحوثين:  02الجدول رقم 

 السن

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 73.1 73.1 73.1 117 سنة25إلى20من 

 93.1 20.0 20.0 32 سنة30إلى25من

 100.0 6.9 6.9 11 سنة35إلى30من

  100.0 100.0 160 المجموع
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أما خبصوص املتغري املدرج يف الدراسة امليدانية والذي خيص متغري السن وهو احد املتغريات اهلامة يف سياق الدراسة    
البحثية كونه خيص الفئة العمرية للشباب منه خاصة الفئة املتمدرسة واليت تتكون يف املؤسسات اجلامعية ويركز هذا املتغري 

ة هذا املتغري األساسي اهلام بالتعرض من عدمه لوسائل اإلعالم التقليدية ووسائط امليديا على قراءة أعمار املبحوثني وعالق
  اجلديدة .

 117وقد أشارت البيانات واملعطيات الكمية املتحصل عليها تبعا هلذا املتغري واملعطى املدرج يف دليل االستبيان أن 
 73,1بته تبعا للجدول اإلحصائي املشار إليه سلفا سنة " يشكلون ما نس 25, 20مبحوثا تبلغ أعمارهم ما بني " 

.  25باملائة مما يؤشر على أن هذه الفئة العمرية األكثر متثيال يف االستمارة فيما بلغ تعداد املبحوثني من الفئة العمرية " 
الثالثة اليت تضمنها  باملائة مث تأيت الفئة 20.0مبحوثا يشكلون ما نسبته تبعا للجدول املدرج كميا  32سنة " تعداد  30

  باملائة . 6.9مبحوثا يشكلون ما نسبته :  11سنة "  بتعداد :  35, 30دليل االستبيان من " 

وتعرب هذه البيانات احلسابية ملتغري ' الفئة العمرية " اليت استهدفها العمل البحثي عرب االستبيان املوزع على العدد اإلمجايل 
مبحوثا مع اإلشارة السالفة إىل حذف أربعني اسبيانا لعدم تضمنه إجابات كاملة على  160لفئة املبحوثني واملقدر ب : 

أسئلة االستبيان وللصعوبة يف التعاطي مع بيانات االستبيان املعنية بطريقة منهجية وعلمية متعارف عليها يف احلساب 
لعمرية أن التعداد األكثر متثيال وحضورا يف تعرب املعطيات احلسابية والكمية للفئة ا’ الكمي وقراءة إجابات املبحوثني 

سنة " فيما ال  30,  25سياق الدراسة امليدانية يتشكل من الفئة العمرية للمبحوثني  الذين ترتاوح أعمارهم ما بني " 
م وخارج سياق خصوصية  يتجاوز تعداد باقي الفئات العمرية ثلث العدد اإلمجايل لفئة املبحوثني الذين مت استجوا

ا تشكل احليز العمري للطالب ا لدراسة فان هذه الفئة العمرية تعترب األكثر متثيال وحضورا يف املؤسسات اجلامعية كو
اجلامعي بعد حصوله على شهادة البكالوريا والتحاقه مبقاعد الدراسة اجلامعية وتشكل هذه الفئة العمرية املشار إليها على 

إليها البيانات الكمية مرحلة " الشباب " اليت تعترب احد املتغريات األكثر اهتماما  غرار باقي الفئات العمرية اليت أشارت
" اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب في ظل وسائط الميديا من قبلنا يف موضوع الدراسة البحثية اليت تتناول 

  غانم " دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس بمستالجديدة 

السوسيولوجية  تالسابقة اليت تناولت اثر وسائل اإلعالم على الشباب وعدد من الدارسا توتشري العديد من الدارسا
اليت تناولت عالقة الشباب مبؤسسات اجتماعية منها وسائل اإلعالم  إىل إن الفئة العمرية اليت مييل فيها الفرد االجتماعي 

حنو التعبري حبرية عن أفكاره ومن مثة اخلروج عن مظلة القيم االجتماعية ومنط العادات إىل حتقيق ذاته وطموحه وامليول 



ظل الميديا الجديدة ثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري فيدراسة تحليلية ال      الفصل السادس  

146 
 

والتقاليد وأعراف املعيشة هي مرحلة الشباب اليت تعترب مرحلة الطموح واملغامرة واثبات الذات ويتضح يف تعابري وسلوكات 
  الشاب ومنوه الفيزيولوجي .

ية للحكومات يف العامل العريب ما زالت تتعامل مع قضايا الشباب ومشكالته ويرى عدد من الباحثني إن النظم اإلعالم
سياسي حبث فالكثري من املضامني اإلعالمية يف هذه األنظمة اإلعالمية احلكومية ال ستهدف  راألساسية من منظو 

ا خيدم توجهات النظم تثقيف وتربية وتنشئة الشاب وإمنا تستهدف يف نظر العديد من الباحثني ترويضه عقليا ونفسيا مب
  1السياسية ويتضح هذا يف وجود صحافة حزبية وقنوات تلفزيونية تربز اجنازات احلكومات بدل معاجلة مشاكل الشباب

حييل هذا التصور الذي يتبناه باحثون يف االتصال واإلعالم خاصة إىل دراسة اثر ما تشكله يف الوقت الراهن وسائط 
وحتديد سلوكاته االتصالية اجتاه اإلعالم التقليدي الذي تعرب عنه يف سياق الدراسة البحثية امليديا اجلديدة على الشباب 

اإلذاعة املسموعة , التلفزيون , ومن مثة أمهية الفئة العمرية لدى اجلمهور يف استيعاب وفهم ’ إجرائيا الصحافة املكتوبة 
عنه دراسات أكادميية خمتلفة تناولت املوضوع من زوايا علمية هذا األثر البالغ لإلعالم اجلديد على الشباب وفق ما أبانت 

  خمتلفة .

يف اإلعالم يف دراسة اثر اإلعالم التقليدي مث  نانطالقا من هذا املعطى املوجود يف إطار دراسات وحتاليل يعتمدها الباحثو 
اجلديد على اجلمهور فانه ميكن اعتبار إن الفئة العمرية للمتلقي للمضمون اإلعالمي يعترب عنصرا هاما يف فهم العالقة 
وم اليت جتمع بالوسيلة اإلعالمية خاصة من حيث قدرات اإلشباع ودواعي االستخدام ويرى العديد من الباحثني يف عل

االتصال واإلعالم إن الشباب أكثر الفئات االجتماعية استخداما لوسائط امليديا اجلديدة بل وهو متحكم فيها برباعة يف 
ذه الوسائط على فعاليتها االتصالية لدى باقي فئات اجملتمع ومن مثة يبقى عنصر الفئة العمرية يف  حني يغيب االهتمام 

يف احد الفصول النظرية مفهوم شامل  همفهوم الشباب كما سبق وادر جنا سياق موضوع الدراسة هاما خاصة وان
  ومتعدد األبعاد . 

  

  

  

                                                            
  108ص  ،الديار املصرية اللبنانية  ،  1، طاالتصال واالعالم في عصر العولمة  . راسم حممد اجلمال :-1
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   يبرز معطى السن بالنسبة لفئة المبحوثين  02رقم رسم بياني 

  
  

 يبين نوع اإلقامة بالنسبة لفئة المبحوثين  : 03جدول رقم 

 اإلقامة نوع

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 35.6 35.6 35.6 57 الريف 

 98.8 63.1 63.1 101 المدينة

 100.0 1.3 1.3 2 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

يربز هذا اجلدول الذي يتضمن احد البيانات الكمية لعينة املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة امليدانية نوع اإلقامة 
  املدرج يف دليل االستبيان على النحو األيت :للمبحوث وجاءت املعطيات احلسابية هلذا العنصر 
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 57باملائة يف حني بلغ تعداد قاطين الريف  63.1مبحوث هم من قاطين املدينة يشكلون ما نسبته  101إن تعداد 
باملائة وقد مت إدراج عنصر مكان ونوع اإلقامة اخلاصة باملبحوث للتعريف وبشكل أكثر  35.1مبحوثا يشكلون ما نسبته 

على العينة اليت تشكل منها املبحوثني خاصة وان البعد اجلغرايف واملكاين للمبحوث ويف العديد من الدراسات وضوحا 
البحثية اليت تستنطق أراء املبحوث إزاء قضايا وظواهر خمتلفة يبقى عنصرا مهما وله أثره وثقله يف البحوث االجتماعية 

  بوجه خاص .

اجلامعيني يقوم على نوعني فإما الطالب اجلامعي مقيم أثناء الدراسة اجلامعية  وباعتبار إن نظام اإلقامة لدى الطلبة
باإلقامة اجلامعية أو باملنزل الذي يقطن به فانه جيب اإلشارة إىل عددا معتربا من الطلبة اجلامعيني بوالية مستغامن 

ة وان كان تعدادهم وفق ما أبانت عنه ينحدرون من مناطق خمتلفة ومن بلديات والبعض منهم يقطن فعال باملناطق الريفي
الدراسة امليدانية بعد توزيع دليل االستبيان ليس معتربا مقارنة بتعداد الطلبة الذين يقطنون باملدينة والذي فاق تعدادهم 

  نصف العينة .

  يبين نوع اإلقامة بالنسبة لفئة المبحوثين   03رقم  رسم بياني
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 التعليمي للمبحوثين  :يبرز المستوى  04جدول رقم 

 التعليمي المستوى

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 83.1 83.1 83.1 133 ليسانس 

 100.0 16.9 16.9 27 ماستر

  100.0 100.0 160 المجموع

الكمية أدرجنا يف بيانات السمات العامة لفئة املبحوثني معطى املستوى التعليمي الذي انبثقت عنه جمموعة من املعطيات 
مبحوث حامل لشهادة ليسانس  133إذ بلغ تعداد حاملي شهادات ليسانس من العدد اإلمجايل لفئة املبحوثني ب 

مبحوث حاملون هلذه  27باملائة فيما يبلغ تعداد فئة املبحوثني من حاملي شهادة املاسرت ب  83.1يشكلون ما نسبته 
تغري الذي حييلنا إىل املستوى التعليمي للمبحوث عنصرا هاما يف معرفة باملائة ويعترب امل 16.9الشهادة يشكلون ما نسبته 

السمات العامة لدى املبحوثني إذ يربز هذا املستوى التعليمي قدرات املبحوث العلمية واملعرفية ورتبه العلمية وهذا مؤشر 
ال ميكن جتاهل أو إغفال السياقات هام يف حتديد إجابات املبحوث على أسئلة االستبيان مث انه انطالقا موضوع الدراسة 

اليت يتعرض فيها الشباب لوسائل اإلعالم إذ تشكل البيئة االجتماعية واملعرفية للملتقي مسالة هامة يف حسابات القائمني 
االكادميية يف حبوث اإلعالم بوجه خاص إىل ما  تعلى بث الربامج اإلذاعية والتلفزيونية وقد أشارت العديد من الدارسا

ى بالتلقي االنتقائي لرسائل وسائل اإلعالم املختلفة وما يشكله مصطلح " قادة الرأي " من أمهية يف حتديد عالقة يسم
الوسيلة اإلعالمية بامللتقي وحتديد حجم التأثري املمارس على اجتاهات املتلقي من قبل الوسيلة اإلعالمية وعلى ذالك نرى 

ك اليت توثق وتؤطر يف مسارات الشاب يف مؤسسات التعليم والتكوين تساهم أن املستويات املعرفية والعلمية خاصة تل
  إىل حد بعيد يف التعريف باملبحوث ومعرفة اجتاهاته إزاء ما يطرح يف ورقة االستبيان من تساؤالت .

ة من التعداد وتشري البيانات الكمية وفق تعداد املبحوثني أن املبحوثني احلاملني لشهادة الليسانس يتجاوزن نصف العين
اإلمجايل للطلبة املستجوبني وهذا باعتبار أن تعداد الطلبة يف مستوى الليسانس يبقى مرتفعا مقارنة حبجم التعداد املوجود 
يف مستويات املاستري يف خمتلف التخصصات اجلامعية وهذا وضع تشرتك فيه جل اجلامعات والكليات مبا فيها كلية العلوم 

  جلامعة عبد احلميد بن باديس بوالية مستغامن . االجتماعية واإلنسانية
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وانطالقا من املعطيات الكمية اليت تشكل بيانات عامة لفئة املبحوثني واليت تضمنت أربع متغريات هامة كمنطلق للتعريف 
ا العامة فان كل من متغري اجلنس ,السن , نوع اإلقامة , املستوى التعليمي تضمنت  القراءة الكمية بعينة الدراسة يف مسا

للبيانات املتحصل عليها يف هذا احملور أرقاما متباينة من حيث التعداد والنسب املسجلة وتشكل عملية دراسة وحتديد 
السمات العامة للمبحوثني احد اجلوانب املهمة يف االستبيان وال ميكن للباحث إغفال هذا اجلانب اهلام يف مراحل إعداد 

عتمد على اختبار أدوات حبث معينة كاالستمارة واملقابلة ومها أكثر األدوات املنهجية استخداما يف الدراسة امليدانية اليت ت
  البحوث االجتماعية  مبا فيها حبوث االتصال واإلعالم .

قيق مث أن االهتمام مبا يسمى بالسمات العامة للعينة وفق ما يراه العديد من الباحثني يف املنهجية يرتكز على أمهيتها يف حت
  الكمال للبحث العلمي .

مث أن حتديد جمتمع البحث يف العلوم اإلنسانية خطوة هامة وأساسية لدراسة األشكال املطروح يف الدراسة ويعرف جمتمع 
البحث على انه " جمموعة منتهية أو غري منتهية من العناصر احملددة مسبقا واليت ترتكز عليها املالحظات " وهناك طرق 

ار جزء من جمتمع البحث والذي سريكز حوله البحث إذ تتضمن املعاينة جمموعة من العمليات اليت عدة طرق الختي
دف إىل بناء عينة متثيلية جملتمع البحث املستهدف ويف هذا اجملال بالذات يوجد نوعني كبريين من املعاينة ومها : 

  1االحتمالية وغري االحتمالية

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

    301,298ص ،  مرجع سبق ذكره ،  منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية :موريس اجنرس  -1
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  يبرز المستوى التعليمي للمبحوثين   04رقم  رسم بياني

    
 يبين استخدام وسائل اإلعالم التقليدية من قبل المبحوثين   05الجدول رقم 

 اليومية؟ حياتك في التقليدي لإلعالم استخدامك تقيم كيف

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 3.1 3.1 3.1 5 جدا ضعيف 

 20.0 16.9 16.9 27 ضعيف

 75.6 55.6 55.6 89 متوسط

 96.9 21.3 21.3 34 جيد

 100.0 3.1 3.1 5 جدا جيد

  100.0 100.0 160 المجموع

انطالقا من املتغريات األساسية ملوضوع الدراسة واإلطار املفاهيمي واالصطالحي الذي يفرضه موضوع الدراسة خصصنا 
األول لواقع استخدام اإلعالم التقليدي من قبل املبحوثني وتضمن يف سياق الدراسة امليدانية ويف حماور االستبيان احملور 

’ هذا احملور البيانات الكمية اآلتية بعد وضع مستويات االستخدام على شكل : ضعيف , ضعيف جدا , متوسط ,جيد 
م مبحوثا من العدد اإلمجايل للمبحوثني يستخدمون اإلعال 89جيد جدا  . وقد خلصت البيانات الكمية إىل أن 
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باملائة  55,6التقليدي بشكل البأس به وأشار إىل ذلك مستوى "متوسط " الذي شكلت داللته اإلحصائية ما نسبته 
  باملائة . 21,3مبحوثا من التعداد اإلمجايل اإلعالم التقليدي بشكل جيد ما يشكل نسبة  34فيما يستخدم 

يف سياقات حتليل اثر وسائل اإلعالم على اجلمهور يف  وتؤشر هذه املعطيات الكمية إىل معطى هام حيتفظ به الباحثون
ظل التحوالت املسارعة اليت تشهدها طرائق العمل اإلعالمي والتطور التقين والتكنولوجي خاصة للوسيلة اإلعالمية ويشري 

دة هي وسائل هذا املعطى إىل أن الصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون كوسائل إعالم تقليدية يف عصر امليديا اجلدي
إعالمية مازالت تستقطب قطاعا من اجلمهور وذالك باعتبار أن وظائف الصحف واإلذاعات القنوات التلفزيونية مستمدة 

  أصال من وظائف وسائل اإلعالم املعروفة اليت تشكل احد دواعي االستخدام والتوظيف من قبل املتلقي .

رها على مر التاريخ مل يكن مسببا يف تراجع مستويات التأثري لديها وقد أشار باحثون إىل أن تنوع وسائل اإلعالم وتطو 
على اجلماهري إذ مازالت وسائل اإلعالم التقليدية تساهم يف رفع الرصيد املعلومايت لدى اجلمهور وتوفر له خدمات 

  متعددة .

فمع تنوع وسائل اإلعالم وانتشارها على نطاق واسع تنوعت الوظائف ومن اهم وظائف وسائل اإلعالم :     التوجيه : 
حيت تستطيع وسائل اإلعالم اكساب اجلمهور اجتاهات حديثة أو تعديل القدمي منها ولكن هذا التعديل حيدث يف اطار 

ئمتها للجمهور املستقبل وتقدميها  يف ظروف مناسبة .              شروط معينة وهي حسن اختيار املادة اإلعالمية ومال
تم بالدعاية يف وسائل اإلعالم لتعريف الدول بفلسفتها ووجهة نظرها يف  الدعاية : إذ يرى الباحث أن احلكومات 

اخلية واخلارجية وهذا احد أشكال االعتماد على وسائل اإلعالم                               التثقيف : النواحي الد
وتساهم وسائل اإلعالم يف رفع املستوى املعريف للجمهور على غري األسلوب األكادميي املتبع يف املدارس واجلامعات 

ف جوانب احلياة العامة . التعارف االجتماعي: ويرى ووظيفة التثقيف هنا تتصل بإكساب املتلقي معارف عن خمتل
الباحث أن وسائل اإلعالم تقوي روابط وصالت التعارف االجتماعي بني األفراد وذلك عن طريق إظهار تعاطفهم يف 

   1أسلوب رقيق يعرب عن مشاعرهم أو تقدمي الشخصيات احملببة إىل نفوس الناس 

ول أن وسائل اإلعالم التقليدية خاصة منها الصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة وانطالقا من هذا التصور فانه ميكن الق
والتلفزيون وهم يشكلون املفاهيم اإلجرائية للدراسة واإلطار املفاهيمي لإلعالم التقليدي متارس هذه الوسائل اإلعالمية 

  فه إزاء القضايا السياسية والثقافية واالقتصادية .إىل غاية اليوم تأثريا ولو حمدودا على اجتاهات اجلمهور وقد تغري من مواق

                                                            
   05ص  ،   2014، عمان  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، 1ط ، االعالم والمجتمع :علي عبد الفتاح كنعان  - 1 
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وما محلته معطيات اجلدول الذي ينب واقع استخدام وسائل اإلعالم التقليدي فان كل  ةمث انه بالعودة إىل الدراسة امليداني
من املستوى التعليمي والبيئة االجتماعية ملفردات البحث تشكل متغريات هامة يف الدراسة وقد أشار الباحث فيما سبق 

يقودنا إىل اإلشارة إىل أمهية السياقات  التوجيه " يف نشاط وسائل اإلعالم ووظائفها وهذا’  فإىل أمهية وظيفة "التثقي
االجتماعية اليت ختاطب فيها وسائل اإلعالم اجلمهور وأمهية الفوارق املوجودة واملعرب عنها إحصائيا يف حتديد حجم اثر 

  الذي ترتكه وسائل اإلعالم التقليدية على اجلمهور .

كزنا على أمهية الفوارق املوجودة بني تعداد الذكور واإلناث كما أننا لو عدنا إىل تضمنه اجلدول األول من بيانات كمية ور 
م فإننا سنجد أن تعداد اإلناث كان أكثر من تعداد الذكور  الذين يشكلون العدد اإلمجايل للمبحوثني الذين مت استجوا

ية إىل أن متغري البيئة وان كان هذا االرتفاع يف التعداد ال يؤشر إىل داللة إحصائية يف استخدام وسائل اإلعالم التقليد
االجتماعية ونوع اإلقامة قد يشري إىل استخدام وسائل اإلعالم التقليدية رغم أن املناطق الريفية أصبحت على املستوى 
احمللي غري معزولة عن التكنولوجيا واإلعالم فالعائالت اليت تقطن باملناطق الريفية متلك يف هذا الوقت كل وسائل اإلعالم 

ما قد تغيب بعض الوسائل اإلعالم يف املناطق الريفية املعزولة والبعيدة عن املدن وعن شبكات االتصاالت املتاحة في
  وجتهيزات البث اإلذاعي .

  يبين استخدام وسائل اإلعالم التقليدية من قبل المبحوثين   05رقم  رسم بياني
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 يبرز االطالع على الصحف اليومية المكتوبة . 06الجدول رقم 

 :اليومية الجرائد على يطلعون ممن انت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 50.0 50.0 50.0 80 نعم 

 100.0 50.0 50.0 80 ال

  100.0 100.0 160 المجموع 

يظهر هذا اجلدول مستويات ونسب اطالع املبحوثني على اجلرائد والصحف اليومية كأحد وسائل اإلعالم التقليدية إذ 
االستبيان يف هذا احملور بالذات أسئلة عن أمناط االطالع والتعرض ملا تنشره الصحف املكتوبة مث تساؤالت أخرى محل 

من  160مبحوثا من أصل  80عن الفرتات الزمنية اليت يتعرض هلا املبحوثني ملضامني اإلعالم املكتوب وقد أجاب 
م يطلعون على الصحف اليومية وكانت إجابة العدد اإلمجايل للمبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة الب  80حثية بأ

م ال يطلعون على  80مبحوثا ب"نعم " ويشكل هذا التعداد والتكرار نصف عدد املبحوثني كما أجاب  مبحوثا بأ
  باملائة . 50الصحف اليومية أي ما يعادل 

  يبرز االطالع على الصحف اليومية المكتوبة . 06رقم  الرسم البياني
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  على الصحف المكتوبة اليومية المبحوثين اطالع يبرز مدى  07رقم  جدول

 الجرائد بقراءة تقوم ھل بنعم إجابتك اذاكانت

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 21.3 21.3 21.3 34 باستمرار 

 56.3 35.0 35.0 56 احيانا

 71.3 15.0 15.0 24 نادرا

 100.0 28.8 28.8 46 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

 34أما خبصوص أمناط االطالع على الصحف اليومية وفق ما تضمنه االستبيان من أسئلة يف هذا احملور فقد أشار 
م يطلعون على ما تنشره الصحف اليومية بشكل مستمر أي ما يعادل   56باملائة فيما ال أجاب  21.3مبحوثا أ

م يطالعون ما تنشره  مبحوثا من التعداد الكلي  24باملائة فيما أشار  35.0الصحف أحيانا مبا يثمل نسبة مبحوثا بأ
م يطلعون نادرا على ما تنشره الصحف اليومية واملالحظ من خالل املعطيات الكمية املتحصل عليها أن  لفئة املبحوثني أ

  اينة.إجابات املبحوثني على كثافة االطالع على الصحف اليومية من عدمه كانت متب

  على الصحف المكتوبة اليومية المبحوثين اطالع يبرز مدى  07رقم رسم بياني 
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  ن الذين استهدفتهم الدراسة لقراءة الصحفالذي يستغله المبحوثييبين المدى الزمني  08جدول رقم 

 للجريدة؟ كقراءت في تستغرفه الذي ماھوالوقت

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 38.8 38.8 38.8 62 ساعة نصف 

 62.5 23.8 23.8 38 ساعة

 70.0 7.5 7.5 12 ساعة اكثرمن

 100.0 30.0 30.0 48 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

مبحوثا أن الوقت الذي  62أما خبصوص الوقت الذي يأخذه املبحوث يف التعرض ملا تنشره الصحف اليومية فقد أشار  
 38يأخذونه يف االطالع على الصحف اليومية اليت تعترب احد وسائل اإلعالم التقليدي هو "نصف ساعة " فيما أجاب 

م يطلعون أكثر من "نصف ساعة " على الصحف  مبحوثا على هذا التساؤل وفق  48اليومية " فيما مل جيب مبحوثا بأ
ما أبان عنه اجلدول الذي يشري إىل واقع االطالع على الصحف اليومية وأوقات التعرض للمضامني اإلعالمية للصحف 

  اليومية .

لدى  واملالحظ من خالل املعطيات املسجلة أن هناك تباينا واضحا يف مستويات االطالع على الصحف اليومية
املبحوثني الذي مشلتهم الدراسة وقد تكون التغريات اليت طرأت على أشكال االطالع وقراءة الصحف لدى الشباب 
ا إذ أصبح قطاع واسع من اجلمهور يطلع  بوجه خاص احد املسببات وراء تراجع قراءة اجلريدة الورقية وتصفح صفحا

عرب شكة النت وعلى اهلواتف الذكية على سبيل املثال ويبدو  على الصحف من خالل التحميالت االلكرتونية املوجودة
أن تقنية حتميل اجلريدة الورقية عرب " يب دياف " لقت راوجا واسعا يف أوساط مستخدمي وسائل اإلعالم خاصة 

يف حبوث اإلعالم اجلديد إىل هذا التحول اهلام والتغري املفاجئ يف  تالصحف اليومية وقد أشارت العديد من الدراسا
طريقة التعرض ملضامني اإلعالم املكتوب منها الصحف املكتوبة اليت عادت هي األخرى تعتمد على ما يسمى مبواقع 

يرى عدد من الباحثني التواصل االجتماعي وتقنيات التواصل عرب شبكة االنرتنت ملخاطبة اجلمهور واستقطابه ويف املقابل 
يف اإلعالم واالتصال أن املطبوع سيحافظ على مكانته يف الساحة اإلعالمية رغم التطورات احلاصلة والتغريات اليت طرأت 

  على أنشطة وسائل اإلعالم سواءا الصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة والتلفزيون .



ظل الميديا الجديدة ثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري فيدراسة تحليلية ال      الفصل السادس  

157 
 

أمني انه مع ظهور االنرتنت بدأت املنافسة احلقيقية للصحف  ويف هذا السياق يرى الباحث الدكتور رضا عبد الواحد
ارا وهو ما  الورقية فأصبح ملن يستخدم االنرتنت احلرية يف اختيار الزمان الذي يدخل فيه على املوقع الذي يراه ليال أو 

رق وتكاليف التوزيع ليس موجود يف التلفزيون كما تضاعفت أعباء صناعة الصحف اليومية املكتوبة وارتفعت أسعار الو 
والنقل وأجور املوظفني مما عزز شعورا لدى الفاعلني يف قطاع اإلعالم باختفاء ما يسمى بالصحافة الورقية وبروز الصحافة 
االلكرتونية من خالل شبكة االنرتنت مث أن الصحافة االلكرتونية أتاحت خدمات للجمهور مل يكن بإمكان الصحف 

لعل سهولة التعرض للمضامني والتفاعلية اليت تتيحها الصحف االلكرتونية قلبت كل املفاهيم الورقية توفريها للجمهور و 
  1األساسية اليت يرتكز عليها العمل اإلعالمي

ويتضح من خالل هذا التصور النظري الذي يتبناه العديد من الباحثني ومفاده هو أن الصحف اليومية املكتوبة مل يعد 
ا جمارة التطورات  احلاصلة يف أنشطة الوسائل اإلعالمية خاصة مع بروز صحافة الكرتونية يتضح من خالل هذا بإمكا

التصور أن االطالع على الصحف اليومية قد تأثر مبتغريات ومستجدات هامة ميكن أن تقودنا إىل فهم ما محلته 
من عدمه للصحف اليومية املعطيات الكمية حملور "االطالع على الصحف اليومية " من نتائج يف كثافة التعرض 

  فاملتغريات اليت حتكم عالقة اجلمهور بالصحافة املكتوبة يف عصر اإلعالم االلكرتوين ترتكز على العناصر اآلتية :

مبعىن أن يطلع القارئ على الصحيفة  ةاالطالع على الصحف اليومية املكتوبة مل يعد يتم بالطريقة التقليدية والكالسيكي
بيع الصحف بدأت منذ سنوات حتتفي عن األنظار وحىت البائع املتجول يف الشوارع الذي كان بل أن حمالت وكشاك 

يبيع الصحف مل يعد موجودا يف عصر الصحافة االلكرتونية اليت غزت الساحة اإلعالمية وارتفع تعدادها يف اجلزائر خالل 
  اخلمس سنوات األخرية 

األخبار املختصرة والعاجلة واملرفقة أحيانا بالصوت والصورة شكل حتوال ميول القراء اجلدد للصحف إىل قراءة ما يسمى ب 
يف أساليب تعرض القراء للصحف اليومية وهذا أدى بطبيعة احلال إىل تراجع مقرؤية الصحافة املكتوبة يف العديد من 

ونية زاد من تراجع الصحف االنتشار السريع للصحف االلكرت  يف هذا السياق . االدول العامل وال تشكل اجلزائر استثناء
املكتوبة واثر على موقعها يف أوساط الشباب الذي مل يعد يضطلع على ما تنشره الصحف إال يف شبكات التواصل 

  االجتماعي إذ أصبح فجئ الفايسبوك الوسيلة االتصالية اليت تقود الشاب إىل قراءة خرب جلريدة عرب الفضاء االزرق .

                                                            

   132,131ص  ، 2007,1ط ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،  الصحافة االلكترونية رضا عبد الواحد امني :  -  1 
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ا شكلت أساليب جديدة يف التعرض للصحف اليومية وأتاحت طرقا جديدة لالضطالع على ما  هذه العناصر يبدو أ
م شباب ال تغيب عنهم هذه الطرق  م وباعتبار أ تنشره الصحافة املكتوبة ويبدو أن فئة املبحوثني الذين مت استجوا

لفئات االجتماعية حتكما يف اجلديدة يف التعرض ملا ينشر يف الصحافة املكتوبة فالشباب كما يشري باحثون أكثر ا
                                                                              التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال .

  يبين المدى الزمني الذي يستغله المبحوثين الذين استهدفتهم الدراسة لقراءة الصحف 08رقم  الرسم البياني

  

 يبرز واقع االستماع لإلذاعة المسموعة  09الجدول رقم 

 لإلذاعة يستمعون ممن أنت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 73.8 73.8 73.8 118  نعم 

 100.0 26.3 26.3 42 ال

  100.0 100.0 160 المجموع 

         يوضح هذا اجلدول مستويات االستماع لإلذاعة املسموعة باعتبارها احد وسائل اإلعالم التقليدية اليت حافظت 
                        وعلى مدار سنوات طويلة على مكانتها يف الساحة اإلعالمية منذ ظهور أوىل اإلذاعات يف العامل 
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يف إطار االستبيان املوزع على فئة املبحوثني معرفة مدى استماع مفردات  وقد استهدفت تساؤالت هذا احملور        
البحث إىل وسيلة إعالمية هامة وثقيلة يف وسائل اإلعالم التقليدية وهو املفهوم الذي يبدو إن اتضحت أبعاده مع ظهور 

عة واألوقات املفضلة لالستماع ما يسمى باإلعالم البديل كما ركزت أسئلة هذا احملور على معرفة نوع اإلذاعات املسمو 
  للربامج اإلذاعية .

مبحوثا من تعداد فئة املبحوثني ومفردات البحث املستهدفة يف  118وخبصوص االستماع لإلذاعة املسموعة فقد أشار 
م يستمعون لإلذاعة وكانت إجابتهم ب"نعم " وفق العدد املشار إليه والتكرار املدرج واحملسو  ب يف سياق الدراسة إىل أ

م ال يستمعون لإلذاعة  42باملائة فيما أجاب  73.8اجلدول وشكل هذا التعداد ما نسبته  مبحوثا ب "ال " مبعىن أ
  باملائة  26.3املسموعة وشكل هذا املعطى احلسايب ما نسبته مقارنة حبجم التعداد الكلي املمثل يف فئة املبحوثني نسبة 

ن نصف املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة امليدانية يستمعون لإلذاعة املسموعة وتشري هذه املعطيات الكمية إىل أزيد م
بغض النظر عن األوقات والظروف والفرتات اليت يستمعون إليها هلذه الوسيلة اإلعالمية الناقلة للصوت واملتواجدة يف 

تمعون لإلذاعة املسموعة ويبقى مبحوث ال يس 42فضاءات مكانية متعددة .كما إن باقي املبحوثني واملقدر عددهم ب
  عددهم مقارنة بتعداد مفردات البحث اقل وحمدود

  يبرز واقع االستماع لإلذاعة المسموعة  09رقم  رسم البيانيال
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  يوضح مدى استماع فئة المبحوثين لإلذاعة  10جدول رقم 

 ؟لإلذاعة ماعكتسا في تستغرقه الذي الوقت ماھو

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 30.6 30.6 30.6 49 ساعة نصف 

 69.4 38.8 38.8 62 ساعة

 80.0 10.6 10.6 17 ساعة من اكثر

 100.0 20.0 20.0 32 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

فيما محلت املعطيات احلسابية يف اإلجابة على سؤال احليز الزمين الذي يستمع فيه املبحوث لإلذاعة املسموعة نتائج من  
م يستمعون لإلذاعة املسموعة "نصف ساعة "  49حيث التعداد والنسب والتكرارات متباينة إذ أجاب  مبحوثا على أ

باملائة فيما مل جيب  38مبحوثا لإلذاعة املسموعة ما يعادل  62"  باملائة فيما يستمع ول"ساعة 30.6أي ما يعادل 
باملائة ويتضح من خالل هذه النتائج واملعطيات الكمية املتحصل  20.0مبحوثا ما شكل نسبة  32على هذا التساؤل 

قارنة باحلجم عليها يف اإلجابة على سؤال حمدد وهو االستماع لإلذاعة املسموعة من عدمه إن هناك معدالت معقولة م
الكلي الذي استهدفته الدراسة لالستماع لإلذاعة املسموعة من قبل املبحوثني وان هذه الوسيلة اإلعالمية مازالت حتضى 

  مبتابعة ويتفاعل معها قطاع من اجلماهري وهذا أشارت إليه دراسات عديدة 
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  دى استماع فئة المبحوثين لإلذاعةيوضح م 10رقم  رسم بياني

  

  مع إليها المبحوثين اإلذاعات التي يست يبين نوع 11جدول رقم 

 : إليھا تستمع التي اإلذاعات ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

Valide 37.5 37.5 37.5 60 عامة 

 45.0 7.5 7.5 12 متخصصة

 81.9 36.9 36.9 59 محلية

 100.0 18.1 18.1 29 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع 

مبحوثا من أصل  60متخصصة , حملية ," فقد أشار ’ أما خبصوص اإلذاعات اليت يستمع إليها املبحوثني " عامة 
م يستمعون لالذعات العامة واليت تقدم مضامني إعالمية متنوعة وشكل هذا التعداد ما  التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ

م يستمعون ملا يسمى باإلذاعات املتخصصة اليت تبث برامج إذاعية  12باملائة فيما أشار  37.5نسبته  مبحوثا إىل أ
مبحوثا من التعداد اإلمجايل للمبحوثني الذين  59جلمهور خاص وتقدم مضمونا إعالميا متخصصا هذا فيما أشار 

م يستمعون لإلذاعات احمللية ما ميثل نسبة  مبحوثا من  29ائة فيما مل جيب بامل 36.5استهدفتهم الدراسة امليدانية إىل أ
  باملائة . 18.1تعداد فئة املبحوثني على هذا التساؤل ما شكل 
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وبناءا على هذه النتائج املتبيانة كميا من حيث النسب والتكرارات املتبثقة عن االجابة على تساؤالت تتصل باالستماع 
تماع للوسيلة االعالمية فانه ميكن االشارة خاصة ان نوع لالذاعة املسموعة مث  معرفة احليز الزمين للتعرض عن طريق االس

االذاعة وطابع نشاطها االعالمي يعتربا متغريا هاما يف حتديد حجم االستماع من عدمه لالذاعة املسموعة فالبعودة اىل 
االذاعات احمللية املعطيات الكمية املشار إليها يف اإلذاعات اليت يستمع إليها املبحوثني نالحظ إن اإلذاعات العامة و 

مبحوثا من التعداد االمجايل مع الفروق االحصائية  60حيتالت املراتب االوىل إن صح التوصيف لدى املستمعني ف
مبحوثا من أصل التعداد الكامل  59املتحصل عليها من خالل االجابات يتسمعون لالذاعات العامة يلي ذالك إن 

وهذا يشري إىل معطى هام يف سياق االستماع لإلذاعة املسموعة كوسيلة ملفردات البحث يستمعون لالذاعات احمللية 
اعالمية هامة يف تشكل وسائل االعالم التقليدية وهذا املعطى يؤكد ان طابع االذاعة االعالمي وطبيعة ما تعرضه من 

  برامج يشكل دافعا وحافزا لالستماع لالذاعة املسموعة .

جابات املبحوثني يف هذا احملور بالذات من معطيات قابلة للتحليل الكيفي وفق الربط مث ان ما يشري اىل امهية ما محلته ا
ا حماصرة بوسائط امليديا اجلديدة  بني تصورات نظرية ومتغريات الدراسة واجابات املبحوث هو ما تنفرد به االذاعة رغم ا

  من خصائص اعالمية .

ع الكاتب ان يكون صورة يف ذهن املستمع وال حيددها اال خيال فالراديو كما يسمى ال يرتبط مبادة مرئية اذ يستطي
املستمع نفسه وذالك بواسطة مزج التاثريات الصوتية باملوسيقى واحلوار وحىت بالسكون كما مينح الراديو احلرية للكاتب 

وقبل ظهور التلفزيون بالنسبة الختيار الوقت واملكان فالكاتب لالذاعة ميكنه خلق اشكال عن احداث ومقارنة بني ازمنة 
وعندما كانت الدراما هي املادة االساسية للراديو اعد لنا الكتاب افضل قصص اخليال العلمي مثل " ستار تريك " يف 
التلفزيون وحرب "النجوم " يف السينما ومايزال فيلم احلرب الكونية للكاتب هوارد كوخ وخمرجه اورسن ويليس مشهورا 

  1اج العديد من الربامج االذاعية يف كافة احناء العاملوهذا النه كان حافزا النت

والتعد اجلوانب الفنية يف العمل االذاعي وخصائص االذاعة املسموعة خاصة منها االعالمية واليت جتعلها تتميز كوسيلة 
عالقتها باجلمهور اعالمية عن الصحافة املكتوبة والتلفزيون اال جزءا من العناصر القوية اليت ترتكز عليها االذاعة يف 

فاالذاعة املسموعة يتيح هلا التواجد املكاين الواسع الوصل اىل اكرب عدد من الناس وهذه خصاية قد ال تتوفر لدى العديد 
ا على الصعيد االعالمي ميكن ان تكون سباقة يف نقل االحداث ونقلها وقت وقوعها وتصنع  من وسائل االعالم كما ا

                                                            
 1-ROBERT L.HLLIARD,  ، دار الكتاب  : االمارات العربية,  ترجمة مؤيد حسن فوزى الكتابة للتليفزيون واالذاعة ووسائل االعالم الحديثة

  29ص  2003.الجامعي
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الصورة الذهنية للموضوع للمستمع وهذا جيعلها حتتفظ بنسبة من املستمعني حىت يف عصر  االذاعة كما يشري يف هذا
  امليديا اجلديدة .

مبحوث يستمعون  118مفردة هناك  160ولو عدنا اىل اجابات املبحوثني لوجدنا ان من التعداد االمجايل املقدر ب 
اليت استهدفتها الدراسة وهذا يشري ايضا اىل ان املبحوثني   لالذاعة وهذا له داللته الكمية من حيث انه يفوق نصف العينة

يستمعون لالذاعة يف ظل وجود وسائل اعالمية حديثة وجديدة ظهرت على الساحة االعالمية وهي تلقى رواجا وانتشارا 
  . واسعا

  مع اليها المبحوثين االذاعات التي يست يبين 11رقم  رسم بياني

  

  : اهدة المبحوثين للقنوات التلفزيونية.يوضح مدى مش12الجدول رقم  

 التلفزيونية؟ القنوات متابعي من انت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 93.8 93.8 93.8 150 نعم 

 98.1 4.4 4.4 7 ال

 100.0 1.9 1.9 3 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع
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ومعطيات ختص اجابات مفرادت البحث على تساؤالت االستبيان يقيس هذا اجلدول مبا يؤشر اليه من بيانات كمية 
مدى مشاهدة ومتابعة فئة املبحوثني للقنوات التلفزيونية وباعتبار ان التلفزيون يشكل احد وسائل االعالم التقليدية وهذا 

ظل وسائط امليديا وفق السياق املفاهيمي ملوضوع الدراسة املوسومة ب"اثر وسائل االعالم التقليدية على الشباب يف 
اجلديدة " فان اهلدف من طرح هذه االسئلة اخلاصة باحملور املدرج امامنا هو معرفة مدى مشاهدة الفئة املبحوثة ملضامني 
احد وسائل االعالم التقليدية اليت يشري باحثون اىل احتفاظها مبكان وموقع متقدم رغم االنستار املستارع للتكنولوجيا 

  عالم اجلديدة .احلديثة ووسائط اال

مبحوثا من التعداد  150وقد اظهرت املعطيات الكمية واحلسابية تباينا واضحا يف مستويات املشاهدة فقد اجاب 
م يشاهدون القنوات التلفزيونية وكانت االجابة ب"نعم "  االمجايل لفئة املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة البحثية با

مبحوثني من التعداد الكلي  07باملائة فيما اشار  93.8دول والتعداد الكمي ما نسبته وشكل هذا التكرار املدرج يف اجل
م ال يشاهدون القنوات التلفزيونية وشكل هذا املعطى احلسايب ما نسبه يف التمثيل الكلي ملفرادات  ملفردات البحث با

مبحوثني على التساؤل وشكل هذا  03جيب  باملائة هذا يف حني مل 4.4البحث اليت استهدفها العمل امليداين للدراسة
  باملائة . 1.9

  .يوضح مدى مشاهدة المبحوثين للقنوات التلفزيونية12رقم  رسم بياني
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  يوضح المدى الزمنى الذي يستغرقه المبحوثين في مشاهدة التلفزيون 13جدول رقم 

 للتلفزيون؟ مشاھدتك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 15.6 15.6 15.6 25 ساعة نصف 

 61.3 45.6 45.6 73 ساعة

 98.8 37.5 37.5 60 ساعة من اكثر

 100.0 1.3 1.3 2 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

م للقنوات التلفزيونية فقد اشار   25اما خبصوص احليز الزمين الذي يستغل فيه املبحوثون التلفزيون من خالل مشاهد
م يشاهدون القنوات التلفزيونية مدة "نصف ساعة " وشكل هذا املعطى  مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا

مبحوثا من التعداد الكلي لفئة  73لي املمثل لعينة الدراسة فيما اشار باملائة من التعداد الك 15.6الكمي ما نسبته 
م يشاهدون القنوات التلفزيونية مبعدل "ساعة " وقد شكل هذا املعطى الكمي والتعداد ما نسبته   45.6املبحوثني ا

م يشاهدون القنوات التلفزيونية الكثر من "ساعة " شكل هذ 60باملائة فيما اجاب  ا التعداد ما نسبته مبحوثا با
  باملائة .  1.3باملائة فيما مل جيب مبحوثان على هذا التساؤل وشكل هذا  37.5

 160واملالحظ من خالل هذه املعطيات الكمية املسجلة ان غالبية فئة املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة امليدانية وهم 
مبحوثا وهي نسبة هلا  150الكمي لفئة املبحوثني اليت تشاهد مبحوثا يشاهدون القنوات التلفزيونية وقد جتاوز التعداد 

داللتها االحصائية االمر الذي يؤشر ويف اطار حدود الدراسة منهجيا وعلميا ان التلفزيون ممثال يف قنواته اليت تبث 
ثة واملستجدات اليت مضامني متنوعة حيضى باملشاهدة واملتابعة من قبل فئات من اجلمهور ومل تؤثر كثريا املتغريات احلدي

طرات على وسائل االعالم من حيث التقنيات وظهور امليديا اجلديدة على التلفزيون الذي مازال حيافظ على مكانته يف 
ظل اجلمهور االلكرتوين ان صح القول الذي يتفاعل فحسب مع منصات االعالم التفاعلي وااللكرتوين , كما ان 

ور مبا تضمنه من تساؤالت اشار اىل عدد قليل للغاية من فئة املبحوثني ال تربطها املعطيات والبيانات الكمية هلذا احمل
عالقة مع القنوات التلفزيونية وهي ال تشاهد ما يبث يف هذه القنوات وبالتايل التتابع هذه الفئة املبحوثة التلفزيون وقد 

نسبة ضئيلة للغاية يف تعداد مفرادات البحث " مبحوثني " مل يشكلوا اال 07تعدادها كميا حسب ابان عنه اجلدول ب "
.  
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وانطالقا من هذه املعطيات ميكننا اسقاط ما قاله الباحث املعروف "بيري بوديو " يف كتابه الشهري " التلفزيون واليات 
الناس التالعب بالعقول " عن مكانة التلفزيون وقوته يف التاثري على عقول اجلماهري وصناعة الراي العام وتوجيه اراء 

وفرضها على االخرين وقد اشار الباحث ان من ميلك وسائل االعالم ويسيطر عليها سواءا من الدولة ورجال املال يفرض 
رايه على الفئات االجتماعية االخرى ويتحول هذا اىل سلطة على االخر يستغل فيها االعالم للتاثري وتوجيه الناس 

  يثار من قضايا يف الشان العام ويف مسائل خمتلفة ومتعددة .وصناعة راي تتبناه وسائل االعالم ازاء ما 

وبالعودة اىل تساؤالت اخرى ختص حمور "مشاهدة القنوات التلفزيونية " فإننا نالحظ عدم وجود فروق كمية واضحة يف 
ا مبحوث 73ساعة , ازيد من ساعة " اذ سجلنا ان ’ معدالت املشاهدة بعد اعتماد احليز الزمين " نصف ساعة 

مبحوثا من اصل  60يشاهدون هذه الوسيلة االعالمية وهي التلفزيون ممثال يف القنوات التلفزيونية ملدة "ساعة " كما ان 
التعداد االمجايل لفئة املبحوثني يشاهدون القنوات التلفزيونية االمر الذي جيعلنا نستخلص ان هناك معدالت معقولة على 

ثني ملشاهدة القنوات التلفزيونية وهذا يؤشر اىل ان مكانة التلفزيون يف التحوالت اساس التعداد االمجايل لفئة املبحو 
املتسارعة اليت تشهدها وسائل االعالم مازالت موجودة وان تراجع التلفزيون خالل السنوات االخرية اىل انه ما زال 

  يستقطب تعدادا من املشاهدين .

االعالم اىل موقع التلفزيون الثابت يف خضم التحوالت التنقية وتشري العديد من الدراسات االكادميية يف حبوث 
والتكنولوجية املستارعة اليت تشهدها وسائل االعالم وصناعة الصحف اذ يرى باحثون ان ان التلفزيون يسعى اىل مواكبة 

ة واستخدام وسائل حديثة يف هذه التطورات التكنولوجية والتقينات احلديثة للبث التلفزي واملعاجلة الرقيمة للباقات الرباجمي
العمل االعالمي التلفزيوين ال دليل على ان التلفزيون مل يذب يف حيثيات التحوالت التكنولوجية اىل الرجة اليت ينزع فيها 

ا الناس مطلع اخلمسينات .   هويته وخصوصيته كوسيلة اعالمية انبهر 

التكنولوجي يف ميدان االتصال مل يبدل بصورة مثرية طرائق عمل فالتلفزيون خالفا للحرب والكارثة االقتصادية او التقدم 
الناس او منط معيشتهم ولكن هناك مظهر واحد مييز التلفزيون عن مجيع التكنولوجيات االخرى وهو انه ال يسمح 

ويضتح هذا يف  للتكنولوجيا بالتاثري كثريا على فئات اجملتمع بل يسعى هو االخر اىل التاثري من خالل مواكبة هذا التطور
  .1مستويات التاثري اليت مازال ميسارها التلفزيون على االطفال وتناول العديد من الباحثني ملفهوم االدمان التلفزيوين 

                                                            

 ، سلسة من الكتب الثقافية الشهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالدب  ،  االطفال واالدمان التلفزيوني :عبد الفتاح الصبحي  ،ماري وين  -1 
   142ص ، 1999،  247العدد  ،الكويت 
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وبعيدا عن الدراسات اليت تتناول االدمان على مشاهدة التلفزيون لدى فئات اجتماعية عديدة فان هناك دراسات اخرى 
يف االعالم تشري اىل تناغم الشباب مع االيقاع اجلديد للتلفزيون من حيث النشاط االعالمي واخلدمات اجلديدة 

سالت واالركان التفاعلية واملضامني االكثر استقطابا للشباب منها االفالم التييتحيها  التلفزيون عرب الباقات الرباجمية واملسل
واملضامني الرتفيهية مث ان بث التلفزيون للكثر من الربامج على منصات التواصل االجتماعي يشري اىل ان التلفزيون ليس 

سع لالعالم االلكرتوين يف بلدان معزوال عن التحوالت املستارعة اليت تشهدها وسائل االعالم خاصة مع االنشتار الوا
  .العامل العريب وظهور ما يسمى مبصطلح االعالم البديل عن االعالم التقليدي 

  يوضح المدى الزمنى الذي يستغرقه المبحوثين في مشاهدة التلفزيون 13رقم رسم بياني 
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  يوضح القنوات التلفزيونية التي يتابعها المبحوثين  14جدول رقم 

 :تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 46.3 46.3 46.3 74 عامة 

 74.4 28.1 28.1 45 إخبارية

 91.9 17.5 17.5 28 ثقافية

 100.0 8.1 8.1 13 ترفيھية

  100.0 100.0 160 المجموع

أما بالنسبة للنوع والطابع اإلعالمي للقنوات التلفزيونية اليت يتابعها املبحوثني الذين كانوا حمل الدراسة امليدانية فقد أدرجنا  
’ قنوات تلفزيونية تثقيفية ’ كما هو ظاهر يف اجلدول األصناف التالية " قنوات تلفزيونية عامة , قنوات تلفزيونية إخبارية 

فيهية " وقد أبانت املعطيات الكمية اليت حركها التساؤل األيت املدرج يف أسئلة االستبيان " ما هي قنوات تلفزيونية تر 
مبحوثا من التعداد الكلي ملفرادات البحث وفئة  74أظهرت املعطيات الكمية القنوات  التلفزيونية اليت تشاهدها ؟" 

م  45باملائة فيما أشار  46.3شكل كنسبة املبحوثني يتابعون وشاهدون القنوات التلفزيونية العامة مما  مبحوثا أ
باملائة من النسب اليت تسحب على أساس  28.1يشاهدون قنوات تلفزيونية إخبارية شكل هذا املعطى الكمي ما نسبته 

ة التعداد الكلي لفئة املبحوثني والرقم الذي يسجله كل متغري بناءا على التكرارات املوجودة اليت حتدد من خالل فئ
  املبحوثني وتعدادها ونسب متثيل املستخلصة من العمليات احلسابية .

م يشاهدون القنوات التلفزيونية  28وأجاب  مبحوثا من التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني الذين استهدفتم الدراسة بأ
مبحوثا من أصل  13شار باملائة كما هو ظاهر يف اجلدول هذا فيما أ 17.5التثقيفية وشكل هذا التعداد الكمي نسبة 

م يشاهدون القنوات التلفزيونية الرتفيهية وشكل هذا املعطى احلسايب    باملائة . 8.1التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ

واملالحظ من خالل النتائج الكمية الظاهرة أن تباينا واضحا يف مستويات املشاهدة اليت ترتكز على نوع وطابع القناة 
أن كانت عامة أو إخبارية أو تثقيفية أو ترفيهية وقد يتضح عدم وجود فوارق إحصائية وكمية بني نسب  التلفزيونية ما

املشاهدة لكل نوع من أنواع القنوات التلفزيونية املدرجة يف دليل االستبيان وهذا راجع لتعدد اهتمامات املبحوثني وهم 
ا  ا إال من خالل دراساميثلون فئة الشباب هذه الشرحية اليت تتعدد اهتماما مستفيضة عن  تيف اجلزائر وال ميكن التنبؤ 

  احتياجات الشباب من وسائل اإلعالم .  



ظل الميديا الجديدة ثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري فيدراسة تحليلية ال      الفصل السادس  

169 
 

   

ا ب "   استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم وقد أشار الباحث الدكتور نصري بوعلي يف دراسة له عنو
اجلامعي للقنوات التلفزيونية هو تفضيلهم للقنوات إىل أن ما مييز تعرض الشباب  التقليدية والجديدة دراسة حالة "

العامة وقنوات التسلية على القنوات األخرى وقد أوضحت الدراسة أيضا اهتمام الطلبة بالقضايا االجتماعية والقضايا 
فضائية السياسية والتسلية واألزياء مث املواضيع العلمية ويضيف الباحث أن الشباب اجلامعي حيدد نقاط ضعف القنوات ال

احمللية يف كثرة اإلعالنات وتكرار الربنامج يف أكثر من قناة وكثرة الربامج واملسلسالت الغري هادفة ويشري الباحث إىل أن 
دراسة للباحث " حممد قرياط " ختص "استخدام الشباب اجلامعي للشبكة العنكبوتية مدة زمنية من ساعتني إىل مخس 

انعكاسات على املستخدم تشري هذه الدراسة اليت أجريت على عينة من الشباب ساعات يوميا وهو استخدام نسيب له 
اجلامعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة         أن الشباب اجلامعي يتعرض بانتظام لوسائل اإلعالم التقليدية ولإلعالم 

  .1موعأكثر من اإلعالم املطبوع واملس اجلديد غري انه يتعرض أكثر لإلعالم االلكرتوين

سابقة عن  توالبارز فيما أشار إليه الباحث الدكتور نصري بوعلي يف هذه الدراسة اليت أدرج فيها أعمال ودراسا
استخدامات الشباب اجلامعي لوسائل اإلعالم التقليدية ولإلعالم اجلديد البارز هو ما تؤكده العديد من الدراسات يف 

اإلعالم إذ تشري العديد من الدراسات إىل أن الشباب مازال يتعرض املوضوع الذي يتصل باستخدام الشباب لوسائل 
بانتظام وبتعداد قابل للقياس والتحليل لوسائل اإلعالم التقليدية حىت يف أوج عصر امليديا اجلديدة وان هناك أمناط 

سموعة والتلفزيون اخلاصة بالصحافة الورقية واإلذاعة امل توأساليب جديدة فقط ظهرت على يف االستخداما توسلوكيا
احلديثة يف االستعانة باالنرتنت والشبكات االجتماعية املتعددة لتصفح ما  توقد تتجلى أهم مظاهر هذه االستخداما

تنشره الصحف وما تبثه اإلذاعات والقنوات التلفزيونية من مضامني متنوعة وهو ما سيظهر يف أسئلة االستبيان اليت 
  ية احلديثة اليت يستخدمها الشباب وهم من فئة الطلبة اجلامعني .خصصنها ملعرفة الوسائل اإلعالم

  

  

  

                                                            

   16منشورة ، ص  ، دراسة استخدام الشباب الجامعي لوسائل االعالم التقليدية والجديدة دراسة حالة :.نصري بوعلي -1 
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  يوضح القنوات التلفزيونية التي يتابعها المبحوثين 14رقم  رسم بياني

  
  

يبرز أي وسائل اإلعالم التقليدية استخداما من قبل المبحوثين " صحافة مكتوبة , إذاعة مسموعة  15جدول رقم
  , تلفزيون .

 ؟  طرفك من استخداما التقليدي اإلعالم وسائل أكثر ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 14.4 14.4 14.4 23 المكتوبة الصحافة 

 31.9 17.5 17.5 28 إذاعة

 98.8 66.9 66.9 107 التلفزيون

 100.0 1.3 1.3 2 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

التقليدية األكثر استخداما من قبل املبحوثني وقد أدرجنا ثالثة وسائل إعالم  يوضح هذا اجلدول أي وسائل اإلعالم
ا تشكل اإلطار املفاهيمي واإلجرائي لإلعالم التقليدي وفق ما تشري إليه العديد من الدراسات منها  تقليدية نرى أ
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الم التقليدية ولإلعالم اجلديد دراسة الدراسة اليت اشرنا إليها سلفا واليت ختص " استخدام الشباب اجلامعي لوسائل اإلع
حالة " دراسة من إعداد الدكتور نصري بوعلي واليت حدد فيها مفهوما لوسائل اإلعالم التقليدية أو مناذج لإلعالم 

  التقليدي حدده بالصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة والتلفزيون .

 ةبحوثني وهم من فئة الشباب اجلامعي للصحافة املكتوبيربز اجلدول املعطيات الكمية اليت ختص واقع استخدام امل
واإلذاعة املسموعة والتلفزيون وقد هدفنا من خالل إدراج هذا احملور مبا يتضمنه من تساؤالت يف دليل االستبيان معرفة أي 
الوسائل األكثر استخداما وبكثافة من قبل الشباب وهذا يف إطار وسائل اإلعالم التقليدية دون أن نشري يف هذا احملور 

  مقارنة جلية بني الوسائل اإلعالمية التقليدية الثالث . إىل الوسائط املتعددة بل ركزنا على

مبحوث " يتقامسون  160مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني املقدر ب " 107وقد أظهرت املعطيات احلسابية أن 
املعطى الكمي ما  بني الطلبة الذكور واإلناث يستخدمون التلفزيون مقارنة بالصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة وميثل هذا

مبحوثا من العدد اإلمجايل لفئة املبحوثني الذين  28باملائة كما هو ظاهر يف اجلدول هذا فيما أشار  66.9نسبته 
م يستخدمون اإلذاعة املسموعة شكل هذا التعداد الكمي نسبة   23باملائة فيما أشار  17.5مشلتهم الدراسة امليدانية أ

ايل لفئة املبحوثني إىل استخدام الصحافة املكتوبة وشكل هذا املعطى احلسايب ما نسبته مبحوثا من أصل التعداد اإلمج
  باملائة فيما مل جيب مبحوثان على هذا التساؤل . 14.4

ومن خالل هذه النتائج الكمية تستخلص أن غالبية املبحوثني تستخدم التلفزيون أكثر من أي وسيلة إعالمية أخرى 
االكادميية واليت حملنا  توسائل اإلعالم التقليدية وهذا يشري إىل ما أكدته العديد من الدراساخاصة حني يتصل األمر ب

امش من التأثري على اجلمهور الشباين الذي  إليها سابقا وختص مكانة التلفزيون خاصة يف أوساط الشباب واحتفاظه 
ة أو مضامني تلتقي مع اهتمامات الشباب الذي مييل  مييل إىل متابعة التلفزيون والتفاعل مع ما يقدمه من برامج ترفيهي

  كما هو معروف إىل ما هو جديد .

وجاء استخدام اإلذاعة املسموعة يف املرتبة الثانية وفق ما أبانت عنه املعطيات الكمية غري أن الفارق الكمي بني استخدام 
فيما تتأخر الصحافة املكتوبة اليت ال يستخدمها التلفزيون واإلذاعة املسموعة ظاهر كميا ويؤشر لداللة كمية وإحصائية 

الشباب يف التعامل مع احتياجاته اإلعالمية إال بنسب ضئيلة للغاية وهذا رمبا راجع الجتاه الشباب إىل ما يسمى 
رياط بالصحافة االلكرتونية وتفضيله لإلعالم االلكرتوين على اإلعالم املطبوع وهذا ما أشارت إليه دراسة الدكتور حممد ق

  سلفا . االيت أشار إليها الدكتور نصري بوعلي يف دراسته امليدانية اليت ادرجناه
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وسائل اإلعالم التقليدية  توبعد التعرض يف حماور االستبيان األوىل إىل السمات العامة لفئة املبحوثني ولواقع استخداما
اخلاصة بكل وسيلة إعالمية من وسائل اإلعالم  تواملستويات اخلاصة باالستخدام والتعرض واملقارنة بني االستخداما

التقليدي فان املبتغى من وراء إدراج هذه احملاور األوىل لالستبيان هو االنطالق يف وضع إطارا للمقارنة بني وسائل 
اإلعالم التقليدية واجلديدة يف ضوء األثر الذي ترتكه الوسيلة اإلعالمية على الشباب سواءا من خالل خصائصها 

المية أو استخدام الشباب هلا وتعرضه ملضامينها والتأثر مبا تقدمه له من خدمات وقد سبق وان اشرنا يف إطار العمل اإلع
واالشباعات من أرضية حبثية ممنهجة لفهم عالقة  تالنظري ويف شقه املنهجي إىل ما تؤسس إليه نظرية االستخداما

على وسائل اإلعالم واالجتاهات واألفكار اليت يبديها اجلمهور إزاء  املتلقي بالوسيلة خاصة يف ضوء التحوالت اليت تطرأ
  الوسيلة اإلعالمية سواءا التقليدية أو اليت تظهر أنيا وحديثا على ساحة العمل اإلعالمي .

ا لذا فان التساؤالت اليت سليت هذه احملاور األساسية يف الدراسة امليدانية ستستنطق املبحوثني عن اثر وسائط امليدي
اجلديدة عليهم كشباب جامعي واستخدامهم هلا مقارنة باالستخدام املتصل بوسائل اإلعالم التقليدية وأفضلية وسيلة 
على وسيلة إعالمية أخرى يف نظر املبحوث وهذا ما يصب يف سياق العمل امليداين للدراسة اليت سعينا أن تبقى يف 

ا األساسية من مؤشرات ومفا هيم تستوجب التدقيق يف التعاريف وحتديد إجراءات البحث حدود ما تؤسس متغريا
  امليدانية اليت تقود الباحث إىل معرفة صدق وثبات فروض الدراسة .

  , تلفزيون يدية استخداما من قبل المبحوثين صحافة مكتوبة, إذاعةيبرز أي وسائل اإلعالم التقل 15رقم رسم بياني
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  االنترنت من قبل المبحوثين .يوضح استخدام شبكة 16جدول رقم 

 االنترنت شبكة مستخدمي من أنت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 90.6 90.6 90.6 145 نعم 

 98.8 8.1 8.1 13 ال

 100.0 1.3 1.3 2 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

استخدام فئة املبحوثني وهم من الشباب اجلامعي بعد اإلشارة إىل وسائل اإلعالم التقليدية يهتم هذا احملور ويوضح 
ا وسائل اإلعالم يف استقطاب اجلمهور خاصة منه الشباب األكثر  لالنرتنت كأحد وسائل االتصال احلديثة اليت تستعني 

  ميال للشبكة العنكبوتية .

ستخدمون شبكة االنرتنت مبحوثا من أصل التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني ي145وقد أظهرت املعطيات الكمية أن 
مبحوث من التعداد الكلي ملفردات البحث امليداين  13باملائة فيما أشار  90.6وشكل هذا املعطى احلسايب ما نسبته 

م  ال يستخدمو  باملائة فيما مل جيب مبحوثان  8.1االنرتنت وأجابوا ب "ال" وشكل هذا التعداد الكمي ما نسبته  نأ
  على هذا التساؤل .

دراسات عدة إىل اجتاه وسائل اإلعالم االعتماد على االنرتنت لتسويق براجمها ومضامينها للجمهور بعد أن أصبح  وتشري
باجلمهور غري فعاال ومل تعد أساليب قراءة الصحف أو االستماع لإلذاعة منتشرة كما كانت يف  ياالتصال الكالسيك

  ذاعة املسموعة .السنوات األوىل اليت ظهرت فيها الصحافة املكتوبة واإل

فقد أصبحت بفضل االنرتنت الصحافة االلكرتونية أكثر انتشارا وتأثريا على اجلمهور خاصة وان االنرتنت أتاح للصحافة 
  االلكرتونية التواجد يف ساحة اإلعالم اجلديد بشكل أكثر فعالية .
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بعضها باملادة املتاحة على املوقع ويتعلق  فقد وفرت مواقع الصحف االلكرتونية العديد من اإلمكانيات التفاعلية يتعلق
البعض ويتعلق البعض األخر بفرص التفاعل بني القارئ والصحفي إضافة إىل تفاعل اجلمهور املرتددين فيما بينهم وتأخذ 

  1التفاعلية العديد من األشكال منها اإلحبار االلكرتوين وإضافة الرأي واالتصال بالصحفي 

  تخدام شبكة االنترنت من قبل المبحوثين .يوضح اس16رقم  رسم بياني

  

  

  

  

  

  
                                                            

، اطروحة دكتوراه علوم يف علوم االعالم الصحافة االلكترونية وتحديات الفضاء االلكتروني دراسة ميدانية للصحافة االلكترونية الجزائرية  رابح عمار :-1 
   178االتصال جامعة امحد بن بلة وهران ، ص 
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  يوضح استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل المبحوثين :17رقم  الجدول 

 بشكل؟ االجتماعي التواصل مواقع تستخدم ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 12.5 12.5 12.5 20 نادرا 

 42.5 30.0 30.0 48 أحيانا

 98.8 56.3 56.3 90 دائما

 100.0 1.3 1.3 2 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

يوضح اجلدول األيت استخدامات فئة املبحوثني ملواقع التواصل االجتماعي باعتبارها احد النماذج اجلديدة اليت يعتمد 
هل أنت من مستخدمي مواقع عليها اإلعالم اجلديد وقد أدرجنا يف سياق هذا احملور ومن خالل طرح التساؤل األيت : 

التواصل االجتماعي مؤشرات االستخدام على النحو األيت " نادرا , أحيانا , دائما "  وقد اظهر اجلدول البيانات الكمية 
  اآلتية :

م يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي " دائما " وشكل هذا  90أشار  مبحوثا من التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ
م يستخدمون مواقع التواصل  48باملائة فيما اعترب  56.3ى احلسايب املعط مبحوثا من التعداد الكلي أيضا للمبحوثني أ

ا بشكل مكثف وشكل هذا التعداد الكمي  م ال يستخدمو باملائة كنسبة سجلت  30.5االجتماعي "أحيانا " مبعىن أ
م يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي "نادرا " وشكل هذا مبحوثا أ 20على أساس تعداد املبحوثني هذا فيما أشار 

  باملائة . 12.5التعداد الكمي 

فئة املبحوثني ملواقع التواصل االجتماعي اليت يرى العديد من الباحثني يف  تتظهر هذه النتائج اليت حتيلنا إىل استخداما
ا احد مناذج امليديا اجلديدة تظهر  هذه النتائج الكمية إن غالبية املبحوثني وهم ضمن الفئة دراسات اإلعالم احلديثة أ

العمرية ل "الشباب " يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي فعلى أساس التعداد الكلي لفئة املبحوثني الذين استهدفت 
م من مبحوثا أ 160مبحوثا من أصل  90الدراسة امليدانية من خالل تساؤالت االستبيان وحماوره األساسية يشري 

  مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي .
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مبحوثا يستخدمون مواقع التواصل والشبكات االجتماعية "أحيانا " وهذا يشري إىل إن إجابات املبحوثني مل  48كما إن 
م فمواقع التواصل االجتماعي تعترب احد أدوات االتصال احلديثة اليت  تنفي أمهية مواقع التواصل االجتماعي يف يوميا

أخرى لوسائل  تستخدما الشباب لدواعي عديدة ومتعددة واستخدامها بشكل مكثف يكون على حساب استخداماي
  اتصال وإعالم قد تكون تقليدية .

  رقم يوضح استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل المبحوثين : 17 رسم بياني
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  استخداما من قبل المبحوثين يوضح إي مواقع التواصل االجتماعي األكثر 18الجدول رقم

 تستخدمھا التي االجتماعي التواصل مواقع ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 75.0 75.0 75.0 120 الفايسبوك 

 85.0 10.0 10.0 16 التوتير

 90.0 5.0 5.0 8 انستجرام

 94.4 4.4 4.4 7 اخرى

 100.0 5.6 5.6 9 المواقع كل

  100.0 100.0 160 المجموع

  

يشري هذا اجلدول إىل الشبكات االجتماعية ومواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل املبحوثني إذ أدرجنا يف 
دليل االستبيان املواقع الشبكات االجتماعية اآلتية " فايس بوك , توتري , استجرام , أخرى , " وهذا كون هذه الشبكات 

النت ومتاحة لالستخدام خاصة من قبل فئة الشباب وقد كشفت املعطيات الكمية إن  االجتماعية متواجدة على شبكة
 16باملائة فيما يستخدم  75.0مبحوثا من التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني يستخدمون "الفايس بوك " مما ميثل  120

باملائة أما شبكات  5.0" مما ميثل مبحوثني ما يسمى ب استجرام  8باملائة ويستخدم 10.0مبحوثا " التويرت " مما ميثل 
باملائة وتشري هذه املعطيات احلسابية إىل معطى  4.4مبحوثني إىل استخدامهم هلا مما ميثل  7تواصل أخرى فقد أشار 

هام يتصل مبوضوع الدراسة اليت تركز على "استخدام الشباب لوسائل اإلعالم التقليدية يف ظل وسائط امليديا اجلديدة " 
ى هو ما يشكله "الفايس بوك" من أمهية يف أوساط الشباب كوسيلة اتصال ومنصة إعالمية يعرب فيها الشباب وهذا معط

عن اهتماماته وحيقق من خالهلا اشباعات عديدة وقد عززت حبوث ودراسات أكادميية يف هذا املوضوع بالذات من أمهية 
االتصال واإلعالم يعتمدون عليه يف أنشطتهم اإلعالمية  "الفايس بوك " يف ساحة اإلعالم واالتصال وكيف أصبح ممارسو

  والصحفية .

مبحوثا  120لذا فإننا نالحظ بناءا على اجلدول إن غالبية املبحوثني هم من مستخدمي "الفايس بوك " وهذا بتعداد 
ى هذه النتائج تشري مبحوثا يليه موقع "استجرام " وبناءا عل 16أشاروا إىل استخدام هلذا املوقع يليه "التوتري " ب 

املعطيات الكمية إىل استخدام الفايس بوك بشكل مكثف من قبل املبحوثني وذالك خلصائصه وميزاته املتعددة فهو  
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كموقع للتواصل االجتماعي متاح يف األمكنة العامة وميكن االعتماد عليه كوسيلة اتصال وإعالم حديثة وله مزايا أخرى 
  االتصال باجلمهور خاصة منهم الشباب . تعتمد عليها وسائل اإلعالم يف

  يوضح أي مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل المبحوثين 18رقم رسم بياني

  

  يوضح المدى الزمني الذي يقضيه المبحوثين في استخدام الفايسبوك 19جدول رقم

 الفايسبوك استخدام في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 19.4 19.4 19.4 31 ساعة من اقل 

 50.0 30.6 30.6 49 ساعة

 98.8 48.8 48.8 78 ساعة من أزيد

 100.0 1.3 1.3 2 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

االستبيان كونه األكثر أما خبصوص املدة الزمنية اليت يقضيها املبحوثني يف استخدام "الفايس بوك " الذي ركزنا عليه يف 
استخداما من قبل الشباب اجلزائري حبكم ما تشري إليه دراسات حبثية عديدة فقد أشار إجابة على تساؤالت هذا احملور 

م يستخدمون "الفايس بوك " ألكثر من ساعة يف اليوم وشكل هذا ما  78 مبحوثا من التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ
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م يستخدمون "الفايس بوك "مدة "ساعة " 49يما أشار باملائة ف 48.8نسبته مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني أ
مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني "الفايس بوك " ال قل من ساعة ما ميثل 31باملائة فيما يستخدم  30.6ما ميثل 
يس بوك " هو أكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما باملائة وميكن انطالقا من هذه النتائج القول بان "الفا 19.4

              من قبل الشباب وهو ما يؤكده باحثون وتشري إليه دراسات حديثة يف علوم االتصال واإلعالم .
ة للتواصل إذ تشري املؤشرات اإلحصائية ألهم وسائل التواصل االجتماعي وفق التوجه الراهن إن هناك مخس مواقع عاملي

االجتماعي واليت تعترب أكثر شهرة ومنوا يف عدد املستخدمني أوهلا "الفايس بوك" الذي حيتل املراتب األوىل من حيث 
يليه "التويرت " وهو موقع التدوين املتناهي الذي يسمح ألصحابه كتابة ’  2003تعداد املستخدمني منذ ظهوره عام 

كمنافس   2011لس " الذي دشنته شركة " غوغل " العاملية يف عام يليه " غوغل ب 2006تغريدات وظهر عام 
على مستوى  2003مايو  5وبدا تشغيله يف  2002ل"الفايس بوك " يليه موقع " لينكدان " الذي تأسس يف ديسمرب 

  احرتايف ومهين عايل يتيح ربط مشاركيه بوظائف وأعمال وأخري موقع " بنرتست "

   pinterestويعترب األكثر منوا يف يف جمال املشاركة اإلعالمية ويتيح خدمة  2010املوقع الذي أطلق عام 

تشارك الصور بني املستخدمني وفقا لالهتمامات واهلوايات وبناءا على إحصاءات املستخدمني هلذه املواقع يف يناير 
) مليون 982يار مستخدم يليه " التويرت " ب () مل1.483فقد بلغ تعداد املستخدمني ل"الفيس بوك " ( 2013

) ماليني مستخدم وأخريا "بنرتست " ب  310) مليون مستخدم مث "ليكندان " ب (340مستخدم مث "غوغل " ب (
  1) مليون مستخدم  23.4(

تقدم واملالحظ إن نفس التقديرات واإلحصاءات يف استخدامات مواقع التواصل االجتماعي وموقع "الفايس بوك " امل
تعكس نفس املعطيات الراهنة لالستخدامات بعد مخس سنوات تقريبا من الكشف عن هذه النتائج واإلحصاءات املشار 
إليها سلفا فقد تضمنت إجابات املبحوثني يف سياق الدراسة امليدانية إشارة قوية إىل االستخدام املكثف من قبلهم 

 يا يف االستخدام يليه كما أشار املبحوثني "التوتر " باستخدامات اقل هلذا ل"الفايس بوك " الذي حيتل املرتبة األوىل عامل
    املوقع ويؤشر هذا إىل إن "الفايس بوك " مازال وبعد أزيد من عشر سنوات من ظهوره حيافظ على موقع متقدم للغاية

اقع التواصل االجتماعي األخرى يف االستخدام والتوظيف وخاصة من قبل الشباب الذي يقبل عليه بكثافة مقارنة مبو     

                                                            

،دار االمارات للدراسات و البحوث وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية من القبيلة الى الفايسبوك  :مجال سند السويدي  -1 
  29,28ص ،  2013,1ط
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اليت يبقى استخدامها من قبل الشباب خاصة ضئيال وحمدودا خاصة يف دول العامل العريب ومنها اجلزائر خاصة اليت يقبل 
ا استخدامها  فيها الشباب على موقع "الفايس بوك " بكثافة مقارنة بشبكات التواصل االجتماعي األخرى اليت يبدو أ

  مل يتسع بعد على غرار موقع "التويرت " الذي نرى استخدامه حمدودا على املستوى احمللي . من قبل الشباب

  يوضح المدى الزمني الذي يقضيه المبحوثين في استخدام الفايسبوك 19رقم رسم بياني

  

  خبار أللر يوضح مدى اعتماد المبحوثين على "الفايس بوك " كمصد 20الجدول رقم 

 لك؟ بالنسبة األخبار مصادر احد الفايسبوك يشكل لھ

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 83.1 83.1 83.1 133 نعم 

 95.6 12.5 12.5 20 ال

 100.0 4.4 4.4 7 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع
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وقد سبق يوضح اجلدول املعطيات الكمية اخلاصة مدى اعتماد املبحوثني على "الفايس بوك " كأحد مصادر اإلخبار 
وان اشرنا إىل دواعي تركيزنا على هذا املوقع رغم إدراج مواقع أخرى يف دليل االستبيان كون إن "الفايس بوك" يعترب احد 

  أكثر املواقع اخلاصة بالتواصل االجتماعي استخداما من قبل الشباب .

مبحوثا من أصل التعداد الكلي  133أشار وقد أظهرت املعطيات الكمية يف االجابة على هذا التساؤل النتائج التالية إذ 
م يعتمدون على "الفايس بوك " كأحد مصادر اإلخبار بالنسبة لديهم ومثل هذا املعطى الكمي نسبة  لفئة املبحوثني أ

م ال يعتمدون على "الفايس بوك " كأحد  20باملائة هذا فيما أشار  83.1 مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني أ
  اإلخبار بالنسبة لديهم . مصادر

وتشري هذه النتائج إن غالبية املبحوثني يستخدمون "الفايس بوك " ويعتمدون عليه كأحد مصادر اإلخبار لديهم 
واملقصود باعتماد املبحوثني على هذا املوقع كمصدر لألخبار هو مدى اعتمادهم على هذا املوقع يف معرفة اإلخبار اليت 

م حبكم نشاطها اإلعالمي وقد أظهرت العديد من الدراسات حتول موقع "الفايس بوك " كأحد قد تنقلها وسائل اإلعال
شبكات التواصل االجتماعي إىل منصة اتصالية وإعالمية لنشر اإلخبار اليت قد تتأخر وسائل اإلعالم التقليدية يف نشرها 

ا "الفيس بوك" يرى الكم املعترب من أو بثها كما إن املتصفح للعديد من صفحات التواصل االجتماعي خاصة منه
م الشخصية أو صفحات لصحف الكرتونية وهذا  اإلخبار اليت ينشرها املستخدمون ل"الفايس بوك " سواءا عرب صفحا
يوضح أكثر مدى اعتماد خاصة الشباب كونه أكثر الفئات االجتماعية تعرضا ل"الفايس بوك" على هذا املوقع يف معرفة 

م ه أو ليست بالضرورة من اهتماماته ومن هنا نستنج إن هذا التعداد الكمي املعترب لفئة املبحوثني الذين اإلخبار اليت 
يعتمدون على "الفايس بوك " كأحد مصادر اإلخبار وقد أجابوا يف دليل االستبيان ب"نعم " يشري إىل األمهية اإلعالمية 

لذا نالحظ ومنذ ظهور مواقع التواصل االجتماعي اجتاه إن صح القول ل"الفايس بوك " بالنسبة للشباب بوجه خاص 
العديد من مؤسسات الشباب يف اجلزائر إىل االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي يف خماطبة مجهورها من الشباب وما 
ه نعنيه يف هذا السياق مبؤسسات الشباب هي املؤسسات اليت استحدثها الدولة لفائدة الشباب لتقدمي خدمات هلذ

الشرحية منها مؤسسات التعليم العايل والتكوين املهين ودور الشباب والثقافة ووكاالت التشغيل والتوظيف وغريها من 
ا الدولة لفائدة الشباب وتعترب وسائل اإلعالم احد املؤسسات اليت تتصل بالشباب وتسعى  اهلياكل املؤسساتية اليت سخر

  ن على منصات التواصل االجتماعي لالتصال بالشباب .إىل استقطابه وهي تعتمد يف الوقت الراه
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  خبار أللر يوضح مدى اعتماد المبحوثين على "الفايس بوك " كمصد 20رقم  رسم بياني

  

  يبرز أشكال تفاعل المبحوثين مع األخبار التي تصلهم على الفايسبوك  21جدول رقم 

 :بـ الفايسبوك في صفحتك على تصلك االخبارالتي مع تتفاعل ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 commenter 25 15.6 15.6 15.6 التعليق 

 j'aime 58 36.3 36.3 51.9 إعجاب رمز وضع

 partager 45 28.1 28.1 80.0 أصدقائك مع تقاسمھا

 98.8 18.8 18.8 30 فقط التصفح

 100.0 1.3 1.3 2 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

مبحوثا  58خبصوص إشكال التفاعل اليت يبديها املبحوثني إزاء اإلخبار اليت تصلهم على "الفايس بوك " فقد أشار أما 
م عرب "الفايس بوك " عن  هم يتفاعلون مع األخبار اليت تصلهم على صفحا من أصل التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني ا

مبحوثا  30باملائة هذا فيما أشار  36.3مبحوثا ما نسبته  58ي طريق وضع رمز " إعجاب " وشكل هذا التعداد الكم
م على املوقع بتصفحها فقط دون  م يتفاعلون مع اإلخبار اليت تصلهم يف صفحا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني أ
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الكلي لفئة  مبحوثا من التعداد 45باملائة فيما أشار  18.8وضع أي رمز وتعليق وشكل هذا املعطى الكمي ما نسبته 
م يتفاعلون مع "الفايس بوك " بواسطة تقامسها مع أصدقاء عن طريق هذا املوقع وشكل هذا ما نسبته  املبحوثني أ

م يتفاعلون مع اإلخبار اليت تصلهم عرب  25باملائة فيما أشار  28.1 مبحوثا من التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ
باملائة  هذا فيما مل جيب مبحوثان على هذا  15.6ها وشكل هذا ما نسبته "الفايس بوك " عرب وضع التعليق علي

  التساؤل .

وتشري هذه اإلحصاءات الكمية إىل إن غالبية املبحوثني يتفاعلون مع ما يصلهم من أخبار عرب "الفايس بوك " عن طريق 
ويعترب هذا يف نظرهم احد أشكال وضع "إعجاب " على اخلرب فيما يتقاسم البعض مع األصدقاء اإلخبار اليت تصلهم 

  التفاعل لديهم مع اإلخبار اليت تصلهم عرب "الفايس بوك " .

مث أحلنا املبحوثني يف هذا احملور بالذات إىل إمكانية النشر من عدمه لألخبار اليت تصلهم واملقصود بالنشر هو بث أو 
مبحوثا من  109أشار إجابة على هذا التساؤل نشر أي مضمون يشاهدونه أو يطلعون عليه يف موقع الفايس بوك وقد 

م ينشرون األخبار اليت تصلهم عرب صفحتهم على التواصل االجتماعي وشكل  أصل التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ
م ال يقومون بنشر األخبار اليت يطلعون عليها على  46باملائة فيما أشار  68.8هذا املعطى الكمي ما نسبته  مبحوثا بأ

م يف "الفايس بوك " . فيما مل جيب مخسة مبحوثني على هذا التساؤل شكل هذا ما نسبته  باملائة  وعلى  3.1صفحا
أساس هذه اإلحصاءات الكمية فإننا نستنتج أن هناك أشكاال خمتلفة ومتعددة يبديها املبحوثني يف تفاعلهم مع ما يرد يف 

ل املتاحة تعترب احد أمناط التفاعل املوجودة يف منصات التواصل موقع "الفيس بوك " من أخبار وان أشكال التفاع
  االجتماعي . 
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  يبرز أشكال تفاعل المبحوثين مع األخبار التي تصلهم على الفايسبوك  21رقم  رسم بياني

   

  

  يبين استخدام فئة المبحوثين للصحافة االلكترونية  22الجدول رقم

 ؟ةااللكتروني الصحافة مستخدمي من أنت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 50.0 50.0 50.0 80 نعم 

 95.6 45.6 45.6 73 ال

 100.0 4.4 4.4 7 بدوناجابة

  100.0 100.0 160 المجموع

يف بعد اإلشارة يف دليل االستبيان إىل مواقع التواصل االجتماعي واستخدام فئة ملبحوثني هلا من عدمه أدرجنا حمورا أخرا 
دليل االستبيان خاص باستخدام الصحافة االلكرتونية اليت تعترب يف نظر العديد من الباحثني يف حبوث اإلعالم اجلديدة 

  أخر مناذج امليديا اجلديدة .
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م يستخدمون الصحافة االلكرتونية شكل ما  80وقد أشار  مبحوثا من أصل التعداد الكمي والكلي لفئة املبحوثني أ
ملائة وأجاب هؤالء املبحوثني ب "نعم " إجابة على سؤال "هل ستخدم الصحافة االلكرتونية " فيما با 50.0نسبته 
م ال يستخدمون الصحافة االلكرتونية وأجابوا ب"ال"  73أشار  مبحوثا من أصل التعداد الكلي لفئة املبحوثني بأ

كما هو   4.4ثني على هذا التساؤل ما ميثل باملائة فيما مل جيب سبح مبحو  45.6وشكل هذا املعطى الكمي ما نسبته 
  مبني يف اجلدول .

وتربز هذه املعطيات أن هناك تفاوت نسيب يف الفروق الكمية بني فئة املبحوثني اليت تستخدم الصحافة االلكرتونية كأحد 
 احد إفرازات اإلعالم وسائل اإلعالم اجلديد وفئة املبحوثني اليت ال تستخدم هذه الوسيلة اإلعالمية احلديثة اليت تعترب

  االلكرتوين وامليديا اجلديدة .

  يبين استخدام فئة المبحوثين للصحافة االلكترونية  22رقم رسم بياني
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  ستخدمها المبحوثين ييوضح وسائل الصحافة االلكترونية التي  23الجدول رقم

 مستخدمي أنت فھل بنعم اإلجابة كانت إذا

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 26.3 26.3 26.3 42 االلكترونية اإلخبارية المواقع 

 56.9 30.6 30.6 49 االلكترونية الصحف

 100.0 43.1 43.1 69 إجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

يشري هذا اجلدول الذي يلي حمور واقع استخدام الصحافة االلكرتونية من قبل فئة املبحوثني إىل وسائل الصحافة 
م يستخدمون املواقع اإلخبارية ما  42االلكرتونية املستخدمة وقد أشار  مبحوثا من أصل التعداد الكلي لفئة املبحوثني أ

م يستخدمون الصحافة مبحوثا  49باملائة فيما أشار  26.3شكل نسبة  من التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ
مبحوثا على التساؤل وتشري هذه املعطيات أن عدم وجود  69باملائة فيما ليجب  30.6االلكرتونية ما شكل نسبة 

  فوارق احصائية بني الوسائل اليت تعتمدها عليها الصحافة االلكرتونية 

  ستخدمها المبحوثين ييوضح وسائل الصحافة االلكترونية التي  23رقمرسم بياني 
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  يوضح دواعي استخدام فئة المبحوثين للصحافة االلكترونية  24جدول رقم 

 االلكترونية للصحافة استخدامك دواعي ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

Valide 18.8 18.8 18.8 30 إليھا الوصول سھولة 

 44.4 25.6 25.6 41 األخبار نشر في سرعتھا

 65.0 20.6 20.6 33 تفاعلية وإعالمية وسيلة ألنھا

 100.0 35.0 35.0 56 إجابة بدون

Total 160 100.0 100.0  

يوضح هذا اجلدول الدواعي اليت تكون وراء استخدام فئة املبحوثني للصحافة االلكرتونية باعتبارها احد وسائل اإلعالم 
ا وسائل إعالم 41 اجلديد إذ أشار م يستخدمون الصحف االلكرتونية أل مبحوثا من التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني أ

فعال مقارنة  عتتمت ةباملائة إذ أن الصحف االلكرتوني 25.6تتمتع بسرعة يف نشر يف األخبار وشكل هذا املعطى الكمي 
بالصحف املطبوعة والرقية بسرعة فائقة يف نشر اخلرب الصحفي وهي تتيح للجمهور التعرف واالطالع على أخر األخبار 

ها الصحف االلكرتونية على موقعها مع العلم أن 1ضمن خدمات عديدة نذكرها منها خدمة اخلرب العاجل اليت تتيح
أصبحت توظف وبكثافة ما يسمى خبدمة "الفيديو" اليت تتيح للجمهور العديد من الصحف االلكرتونية يف العامل 

ا الصحافة االلكرتونية لذا   االطالع على حيثيات اخلرب بالصوت والصورة وهو ما ميكن اعتباره ميزة هامة وخاصة تنفرد
كزا على هذه اخلاصية وهي كانت إجابة املبحوثني تشري إىل هذه اخلاصية وان كان التعداد الكمي لفئة املبحوثني الذين ر 

  "السرعة يف نشر األخبار " الحيمل دالة كمية وإحصائية معربة مقارنة باحلجم الذي تشكله عينة البحث ومفرداته .

م يستخدمون  33هذا وشار   مبحوثا من أصل التعداد اإلمجايل لفئة املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة البحثية أ
باملائة واملقصود هنا مبفهوم "التفاعلية" الذي يعد أكثر  20.6ا وسيلة إعالمية تفاعلية ما ميثل الصحافة االلكرتونية كو

املصطلحات حضورا يف أدبيات وحبوث اإلعالم اجلديد ما تتيحه الوسيلة اإلعالمية كالصحف االلكرتونية من جمال هام 
ى سبيل املثال ومن مثة نشر أيضا أفكار وأراء للمشاركة اإلعالمية للجمهور يف التعليق على النصوص الصحفية عل

للمستخدم للصحافة االلكرتونية  يعرب من خالل هذا السلوك عن وجهات نظره واجتاهاته إزاء قضايا ومواضيع تطرحها 
 وسائل اإلعالم وهذا قد ال يتاح يف منابر اإلعالم التقليدي والبارز من خالل ما أبان عنه هذا اجلدول من معطيات كمية

باملائة .               35.0مبحوثا على هذا التساؤل  ما ميثل  56عدم إجابة 
قبل اجلمهور إذ ميكن  فيما تشري اإلحصاءات املسجلة أن هناك دواعي خمتلفة وراء استخدام الصحافة االلكرتونية من
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ا يعتربان من اهم الدواعي اليت حترك قطاعا  اعتبار أن سرعة الصحف االلكرتونية يف نشر األخبار والتفاعلية اليت متتاز 
واسعا من اجلمهور الستخدام الصحافة االلكرتونية وقد اتاح االنرتنت للصحافة االلكرتونية االنفراد ببعض املزايا اإلعالمية 

الية .              واالتص
ففي السابق كانت وسائل اإلعالم التقليدية تساهم اسهاما فعاال وكبريا يف تكوين الراي العام وهذا الن هذه الوسائل  

لناخبني إىل أن شبكة االنرتنت ساعدت على تقليل درجة االعتماد على القنوات كانت من بني اهم املصادر اليت حترك ا
  1التلفزيونية واالذاعات والصحف الكبرية وهي تقوم اليوم باجنازات اتصالية هامة  

ويشري هذا التصور أن شبكة االنرتنت سامهت بالفعل ومنذ ظهورها يف تغيري اساليب العمل االعالمي وطرائقه املعروفة 
دى اجلمهور فالعديد من الباحثني يف اإلعالم واالتصال ال يتحدثون يف حبوثهمخ اجلديدة اليت تنصب على دراسة التاثري ل

املمارس من قبل منابر اإلعالم اجلديد عن الصحافة واالعالم التقليدي بقد ما يتحدثون يف ضوء التغريات الراهنة       
العالم بشكل عام عن "امليديا اجلديدة " وعن "اجلمهور التفاعلي " وعن اليت طرأت على العمل االعالمي ووسائل ا

"االعالم االلكرتوين " وعن "صحافة املواطن " وعن "الصحافة االلكرتونية " وتعرب كل هذه املفاهيم افرازا ملا شهده 
  االعالم من تطور مستارع على مستوى التقنيات والتكنولوجيات والوسائل .

ابة املبحوثني الذين يشكلون بطبيعة احلال عينة حمدودة للغاية سنجد ان هناك اقرارا واضحا من قبل الفئة ولو عدنا اىل اج
املستجوبة على وجود دواعي حترك استخدامهم ل"الصحافة االلكرتونية " وان من بني اهم هذه الدواعي قدرة "الصحافة 

بالدرجة االوىل قد ال تتيحها منابر ووسائل االعالم التقليدي  االكرتونية " على توفري واشباع رغبات واحتياجات اعالمية
  املتمثلة يف الصحافة املكتوبة واالذاعة املسمومة والتلفزيون .

ا  مث ان العديد من الدرسات اليت اطعلنا عليها يف اطار التحضري واالعداد للبحث املنجز خاصة تلك اليت تدارس اصحا
اجلديدة على الشباب تشري اىل ميول كبري لدى شرحية الشباب حنو وسائط امليديا  من الباحثني اثر وسائل االعالم

      اجلديدة على غرار شبكات االعالم االجتماعي والصحافة االلكرتونية واالذاعة والتلفزيون اللذان يبثان عرب النت .
ىت املرىئ يف استقطاب اجلمهور اجلديد ويشري باحثون ان غياب عنصر التفاعلية وتراجع االعالم املبطبوع واملسموع وح

  الذي مييل حنو االعالم التفاعلي ادى بطبيعة احلال اىل منو مستارع لظاهرة امليديا اجلديدة اليت فرضت نفسها بقوة            

                                                            
  19انتصار ابراهيم عبد الرزاق ,د.صفد حسام الساموك ,االعالم اجلديد تطوراالداء والوسيلة والوظيفة ,مرجع سبق ذكره , ص  -  1
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ارز على ساحة االعالم وصاحبنا نرى يف ساحة االعالم اجلزائري الذي دخل جتربة تعددية السمعي البصري التواجد الب
  للصحف االلكرتونية وللمواقع االخبارية االلكرتونية اليت تستقطب عددا معتربا من اجلمهور خاصة من الشباب 

  يوضح دواعي استخدام فئة المبحوثين للصحافة االلكترونية  24رقم  رسم بياني

  

  المدى والحيز الزمني الذي يقضيه المبحوث أمام الصحف االلكترونية  يوضح 25الجدول رقم 

 االلكترونية؟ الجرائد قراءة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 29.4 29.4 29.4 47 ساعة نصف 

 58.1 28.8 28.8 46 ساعة

 62.5 4.4 4.4 7 ساعة من ازيد

 100.0 37.5 37.5 60 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

يضع هذا اجلدول امامنا احليز الزمين الذي يستغل فيه املبحوثون الصحافة االلكرتونية وقد ادرجنا مستويات للتعرض      
  يف دليل االستبيان خبصوص هذا احملور على النحو االيت " ساعة , نصف ساعة , ازيد من ساعة , " وقد ابانت 
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مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني يتعرضون للصحافة االلكرتونية ملدة "ساعة" ما ميثل  47املعطيات الكمية ان 
م يتعرضون للصحافة االلكرتونية ملدة  46باملائة فيما اشار  29.4 مبحوثا من اصل التعداد الكلي لفئة املبحوثني ا

مبحوثني من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني الذين استهدفتهم  07ار باملائة فيما اش 28.8"نصف ساعة " ما ميثل 
م يتعرضون للصحافة االلكرتونية ملدة "ازيد من ساعة " فيما مل جيب  مبحوثا على هذا التساؤل  60الدراسة البحثية ا

  املدرج .

نية وخمتلفة للصحافة االلكرتونية وتشري هذا املعطيات واالحصاءات ان هناك غالبية املبحوثني يتعرضون وبنسب متباي
خاصة وان ال توجد فروق كمية كبرية بني تعرض فئة املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة ملدة ساعة ونصف ساعة رغم عدم 
اجابة عدد معترب من املبحوثني على هذا الستاؤل الذي هدفنا من خالله اىل الرتكيز على احليز الزمين الذي يتعرض فيه 

للصحافة االلكرتونية كون ان احليز الزمين الذي يتعرض من خالل اي مستخدم للصحيفة االلكرتونية يعترب احد املبحوثني 
املؤشرات اهلامة والدالة على قدرة الوسيلة االعالمية يف استقطاب اجلمهور والتاثري عليه وعلى اجتاهاته من خالل التعرض 

  اليومي ملضامينها .

صحافة االلكرتونية خاصة من قبل الشباب مرده وجود وسائل لالتصال تتيح تواجد هذه وميكن اعتبار ان التعرض لل
الوسيلة االعالمية يف يد الشباب الذي مييل اىل استخدام ما يسمى باهلواتف الذكية ووسائل التواصل احلديثة الرقمية اذ 

االلكرتونية يوميا سواءا عرب صفحته ميكن من خالل ملسة واحدة ان يتعرف الشاب على ما تنشره العشرات من الصحف 
اخلاصة على "الفايس بوك " او من خالل خدمة شبكة االنرتنت اليت تتيحه له ذالك ايضا من خالل البحث السريع 

ا .   للمعلومات واالخبار خاصة تلك اليت يهتم الشباب 

ة عن الفرتات الزمنية او احليز الزمين الذي وما ميكن االشارة اليه يف هذا السياق انه تغيب حلد االن دراسات دالة ومعرب 
يقضيه الشباب اجلزائري وهذا باعتباره احد مكونات بيئة الدراسة البحثية اليت جنريها يف شقها النظري والتطبيقي اذ ال 
 متلك السلطات العمومية باجلزائر واالجهزة احلكومية والقطاعات اليت تشتغل للشباب بنك معطيات واضح ومتكامل عن
توجهات الشباب اجلزائري اجتاه وسائل االعالم سواءا التقليدية منها كالصحافة املكتوبة واالذاعة املمسوعة والتلفزيون 
ورغم اطالق كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة االتصال مناذج اعالمية شبانية سواءا عرب استحداث نوادي اعالمية 

وانشاء اذاعة للشباب اىل ان قطاعا واسعا من الشباب باجلزائر يقبل فيما يبدو للشباب بدور الشباب واملراكز الثقافية 
على منصات التواصل االجتماعي والشبكات االجتماعية على غرار "الفايس بوك " وال يقبل على قنوات االعالم الرمسي 

  بالكثافة اليت تريدها وسائل االعالم التقليدية .
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  حيز الزمني الذي يقضيه المبحوث أمام الصحف االلكترونية المدى وال يوضح 25رقم  رسم بياني

  

  المضامين اإلعالمية التي يتعرض لها المبحوثون عبر الصحافة االلكترونيةطبيعة يوضح 26جدول رقم 

 االلكترونية الصحافة عبر ھاتتابع التي المضامين طبيعة ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 41.3 41.3 41.3 66 عامة مواضيع 

 47.5 6.3 6.3 10 سياسية

 55.0 7.5 7.5 12 اجتماعية

 62.5 7.5 7.5 12 ثقافية

 64.4 1.9 1.9 3 ترفيھية

 100.0 35.6 35.6 57 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

يبني هذا اجلدول طبيعة املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا املبحوثون الذين استهدفتهم الدراسة امليدانية وادرجنا يف هذا  
  احملور انواعا للمضامني االعالمية وهي على النحو االيت " مواضيع عامة , سياسية , اجتماعية , ثقافية , ترفيهية "     
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مبحوثا من التعداد الكلي واالمجايل لفئة املبحوثني يتعرضون من خالل الصحافة  66ان  وقد اظهرت املعطيات الكمية   
م يتعرضون من خالل الصحافة االلكرتونية  10باملائة فيما اشار  41.3االلكرتونية ملواضيع عامة وشكل هذا  مبحوثا ا

م يتعرضون ملضامني " اجتماعية " مبحوثا ا 12باملائة فيما اشار  6.3ملضامني " سياسية وشكل هذا ما نسبته  خر ا
م يتعرضون ملضامني " سياسية " ما  10باملائة هذا يف حني اشار  7.5شكل هذا املعطى الكمي ما نسبته  مبحوثني ا

م يتعرضون ملضامني " ثقافية" ما ميثل  12باملائة واشار  6.3ميثل  م  03فيما اشار  7.5مبحوثا ا مبحوثني ا
مبحوثا على هذا التساؤل وقد اظهرت هذه املعطيات الكمية ان غالبية  57ني ترفيهية فيما مل جيب يتعرضون ملضام

املبحوثني وهم يشكلون ضمن اعمارهم فئة الشباب يقبلون على املضامني العامة اليت تنشر يف الصحافة االلكرتونية وال 
من النصوص الصحفية واملقاالت واالخبار اليت تنشرها مييلون اىل متابعة نوع خاص من املضامني االعالمية اليت تتشكل 

سياسية , اجتماعية .. فيما اظهرت ايضا ’ الصحافة االلكرتونية وهي متعددة ومتنوعة قد تكون ثقافية , اقتصادية 
وحسب  االحصاءات ان املبحوثني ال يهتمون مبتابعة املضامني السياسية وال االجتماعية والبارز ان املضامني الرتفييهة

  اجابات املبحوثني ال تشكل هي االخرى احد االهتمامات اليت تستدعي متابعة من قبل فئة املبحوثني .

ويظهر من خالل املعطيات اليت امامنا ان املضامني اليت تنشرها الصحافة االلكرتونية التشكل عنصرا حامسا لتحديد مدى 
ة وامنا يكمن عنصر االستقطاب الذي حتققه الصحافة اقبال الشباب على سبيل املثال على الصحف االلكرتوني

ا اىل الوصول اىل اكرب عدد من اجلماهري خاصة منهم الشباب ويف خصائص هذه الوسيلة االعالمية  االلكرتونية يف قدر
نشر يف اليت تعترب من افرزات امليديا اجلديدة يف استقطاب شرحية واسعة من اجلمهور الذي كان لسنوات متفاعال مع ما ي

االعالم التقليدي ويتواصل مع الصحافة الورقية واالذاعة املسموعة والتلفزيون ولعل املضامني االعالمية اليت تنشر عرب 
الصحافة االلكرتونية وهي ال ختتلف كثريا عن ما ينشر يف باقي وسائل االعالم ال تؤثر كثريا يف اقبال الشباب على هذه 

ملسالة ترتبط باالشباعات واالحتياجات اليت توفر الوسيلة اكثر من طبيعة املضامني االعالمية الوسيلة االعالمية احلديثة فا
وما تبثه وتنشره الوسيلة االعالمية وهذا املعطى جيب ان يؤخذ يف احلسبان لدى القائمني على املؤسسات االعالمية اليت 

  تواجدا يف اجملتمعات العربية . تنشد التاثري او استقطاب فئة الشباب االكثر الفئات االجتماعية
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  المضامين اإلعالمية التي يتعرض لها المبحوثون عبر الصحافة االلكترونيةطبيعة يوضح 26رقم رسم بياني 

  

  يوضح مدى استماع فئة المبحوثين لإلذاعة االلكترونية  27الجدول رقم 

 االلكترونية؟ االذاعة مستعمي من انت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 38.8 38.8 38.8 62 نعم 

 83.1 44.4 44.4 71 ال

 100.0 16.9 16.9 27 بدوناجابة

  100.0 100.0 160 المجموع

  

يربز هذا اجلدول مبا يتضمنه من معطيات كمية مدى استماع فئة املبحوثني الذين استهدفهم العمل البحثي لالذاعة 
االعالم اجلديدة اذ ان االذاعة االلكرتونية لقت خالل السنوات االخرية ومنذ ظهور االلكرتونية باعتبارها احد وسائل 

شبكة االنرتنت وظهور ما يسمى بالبث االلكرتوين لالذاعات املسموعة رواجا كبريا واصبحت من بني وسائل االعالم 
  يه التطور الذي مشل االعالم املسموع .اليت فرضها التطور التكنولوجي والتقين املستارع الذي شهده العمل االعالمي مبا ف
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مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني يستمعون لالذاعة االلكرتونية  62وقد اشارت املعطيات الكمية بان 
م يستمعون لالذاعة االلكرتونية باعتبارها احد مناذج االعالم اجلديد  ويتفاعلون معها واجاب هؤالء ب"نعم " اي ا

مبحوثا من التعداد  71باملائة كما يوضح اجلدول الذي بني ايدينا هذا فيما اشار  38.8ملعطى ما نسبته وشكل هذا ا
م ال يستعمون لالذاعة االلكرتونية واجابوا ب"ال" ما ميثل   27باملائة فيما مل جيب  44.4االمجايل لفئة املبحوثني ا

  باملائة . 16.9مبحوثا على هذا التساؤل املدرج ما مثل 

ونستخلص من هذه املعطيات الكمية ان غالبية فئة املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة واجابوا على تساؤالت هذا احملور يف 
ا احد وسائل االعالم اجلديدة اليت ظهرت على الساحة االعالمية  االستبيان ال يستمعون اىل االذاعة االلكرتونية رغم ا

مبحوثا من فئة املبحوثني يستمعون لالذاعة  62املتسارعة لوسائل االعالم ورغم ان  بفضل التطورات التكنولوجية والتقنية
االلكرتونية وال توجد فوارق كمية واحصائية ذات داللة كمية بني نسبة االستماع لالذاعة االلكرتونية وعدم االستماع اىل 

لكرتونية وال الصحافة االلكرتونية يف سياق ان املالحظ هو عدم ميول عدد معترب من الشباب اىل االستماع لالذاعات اال
الدراسة وما ابانت عنه من معطيات ونتائج كمية مشار اليها يف التحاليل اليت خصت كل مستويات التعرض للصحافة 

  االلكرتونية واالذاعة االلكرتونية .

لالذاعة االلكرتونية من قبل  واملالحظ انه وفق للنتائج املشار اليها عدم اغفال جانب يتعلق مبستوى معني للتعرض
مبحوثا ذو داللة وان كانت نسبية مقارنة بتعداد فئة املبحوثني الذين  62املبحوثني اذ يبقى املعطى الكمي املسجل ب 

م ال يستمعون لالذاعة االلكرتونية وهذا يشري اىل تباين بني اجتاهات املبحوثني يف االجابة على  اجابوا ب"ال" مبعىن ا
  اؤل .هذا التس
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  يوضح مدى استماع فئة المبحوثين لإلذاعة االلكترونية  27رقم  رسم بياني

  

  يوضح دواعي االستماع لالذاعة االلكترونية من قبل فئئة المبحوثين : 28الجدول رقم

 االلكترونية لالذاعة استماعك دواعي ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 21.3 21.3 21.3 34 االعالمية المادة نشر في سرعتھا 

 48.1 26.9 26.9 43 النت شبكات عبر متاحة اعالمية وسيلة النھا

 100.0 51.9 51.9 83 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

املنجز اذ يشري هذا اجلدول اىل دواعي االستماع لالذاعة االلكرتونية يف نظر فئة املبحوثني الذين استهدفهم العمل البحثي 
ا وسيلة اعالمية متاحة  43اشار  م يستمعون لالذاعة االلكرتونية بسبب ا مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا

مبحوثا من اصل التعداد االمجايل لفئة املبحوثني  34باملائة هذا واشار  26.9عرب شبكة النت وميثل هذا املعطى الكمي 
م يستمعون لالذاعة اال باملائة فيما مل  21.3لكرتونية بسبب سرعتها يف نشر املادة االعالمية وميثل هذا املعطى الكميا

  مبحوثا على هذا التساؤل املدرج . 83جيب وهذا البارز 
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ولعل ما تشري اليه  هذه املعطيات هو ان اعتبار فئة املبحوثني تواجد االذاعة االلكرتونية عرب شبكة النت احد الدواعي 
لها اليت حتركهم لالستماع اليها وهذا بعاتبار ان االذاعة االلكرتونية تبث عرب شبكة االنرتنت والبث االذاعي يتم وليس ك

من خالل حامل الكرتوين فان االستماع اليها عرب هذه الوسيلة االتصالية االلكرتونية متاح للشباب خاصة اذ تشري 
جلديد ان فئة الشباب من اكثر الفئات االجتماعية حتكما يف العديد من الدرات االكادميية يف حبوث االعالم ا

التكنولوجيات احلديثة لالتصال واالعالم مبا يف ذالك شبكة االنرتنت اليت يستخدمها الشباب بكثافة وان عدنا للمعطى 
ة املبحوثني والتعداد الكمي فانه جيب االشارة اىل ان التعرض واالستماع لالذاعة االلكرتونية يبقى حمدودا مقارنة حبجم فئ

االمجايل ملفرادات البحث مع االشارة اىل العدد املعترب للمبحوثني الذين مل يعطوا اجابة فاصلة على التساؤل املدرج يف 
  هذا احملور بالذات .

  يوضح دواعي االستماع لالذاعة االلكترونية من قبل فئئة المبحوثين 28رقم رسم بياني 

  

  

  

  

  



ظل الميديا الجديدة ثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري فيدراسة تحليلية ال      الفصل السادس  

197 
 

  الحيز الزمني الذي يستمع من خالله المبحوثون لالذاعة االلكترونية : يوضح 29الجدول رقم 

 االلكترونية لالذاعة االستماع في تقضيھا التي الزمنية المدة يماھ

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 20.0 20.0 20.0 32 ساعة نصف 

 42.5 22.5 22.5 36 ساعة

 46.9 4.4 4.4 7 منساعة ازيد

 100.0 53.1 53.1 85 اجابة بدون

 160 100.0 100.0  

  

يشري هذا اجلدول اىل احليز الزمين الذي يستغل من خالل كل مبحوث الوقت لالستماع لالذاعة االلكرتونية اذ تنحدث 
يف سياق الدراسة عن مستويات االستماع لالذاعة االلكرتونية وعن السلوك االتصايل "االستماع " الذي يكون اجتاه 

االعالمية املسموعة سواءا االذاعة املسموعة مبفهومها وشكل حضورها التقليدي او االذاعة االلكرتونية اليت تعترب الوسيلة 
  احد افرازات امليديا اجلديدة .

مبحوثا من اصل التعداد االمجايل لفئة املبحوثني يستمعون  36وقد ابانت املعطيات الكمية اليت يوضحها اجلدول ان 
باملائة من نسبة التمثيل املاخوذة على اساس التعداد االمجايل لفئة  22.5ونية مدة " ساعة " ما ميثل لالذاعة االلكرت 

م يستمعون لالذاعة االلكرتونية مدة "نصف ساعة "  32املبحوثني فيما اشار  مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني ا
م  07ار باملائة هذا واش 20.0ما ميثل كما هو ظاهر يف اجلدول  مبحوثني من اصل التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا

مبحوثا اىل اي نسب للحيز الزمين املستغل ما  85يستمعون لالذاعة االلكرتونية ملدة "ازيد من ساعة " فيما مل يشر 
  باملائة . 53.1شكل 

ية بني احليز الزمين الذي يستمع فيه وتشري املعطيات الكمية املتصحل عليها انه ال توجد فروق كمية ذات داللة احصائ
املبحوثون لالذاعة االلكرتونية اذ تبقى نسب االستماع متفاوتة ومتباينة تعزز ذاك التباين املسجل كميا يف مستويات 

  االستماع لالذاعة االلكرتونية ودواعيه .
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  االلكترونية :يوضح الحيز الزمني الذي يستمع من خالله المبحوثون لالذاعة 29رقم  رسم بياني

  

  يوضح طبيعة المضامين اإلعالمية التي يتعرض لها المبحوثون لإلذاعة االلكترونية :30الجدول رقم 

 االلكترونية االذاعة عبر ھاتتابع التي المضامين ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 31.3 31.3 31.3 50 مواضيععامة 

 34.4 3.1 3.1 5 سياسية

 42.5 8.1 8.1 13 اجتماعية

 47.5 5.0 5.0 8 ثقافية

 51.3 3.8 3.8 6 ترفيھية

 100.0 48.8 48.8 78 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع
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يوضح هذا اجلدول مبا يتضمنه من معطيات كمية طبيعة املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا املبحوثون من خالل 
مت تصنيف هذه املضامني االعالمية اىل "مواضيع عامة , سياسية , ثقافية , اجتماعية , االستماع لالذاعة االلكرتونية وقد 

ترفيهية " وقد اشار وفق هذا التصنيف الذي اعتمدناه لالشارة يف طرح التساؤالت اليت ختص وسائل االعالم اجلديدة  
مبحوثا من اصل التعداد  50عرب النت اشار  كالصحافة االلكرتونية واالذاعة االلكرتونية والقنوات التلفزيونية اليت تبث

م يستمعون ملوضايع عامة من خالل االستماع لالذاعة االلكرتونية وانه اليوجد مضمون  االمجايل لفئة املبحوثني ا
  باملائة . 31.3اعالمي بعينه يستقطبهم من خالل فعل االستماع لالذاعة االلكرتونية وشكل هذا املعطى الكمي 

م يستمعون للمواضيع االجتماعية وشكل هذا التعداد  13فيما اشار  مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا
م يستمعون للمضامني الثقافية عرب االستماع لالذاعة االلكرتونية ما ميثل  08باملائة فيما اشار  8.1الكمي  مبحوثني ا

م يستمعون للمضامني 06باملائة واشار  5.0  78باملائة فيما مل يشر  3.8ذات الطابع الرتفيهي ما ميثل  مبحوثني ا
  باملائة . 48.8مبحوثا اىل اي مضمون اعالمي يتعرضون اهلي من خالل االستماع لالذاعة االلكرتونية ما مثل 

طبيعة  وتبعا للنتائج الكمية املتحصل عليها فاننا نالحظ يف هذا اجلدول ما مت مالحظته يف احملور السابق الذي خص "
م يتعرضون للمواضيع العامة يف  املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا املبحوثون للصحافة االلكرتونية " اذ يؤكد املبحوثون ا

  استماعهم لالذاعة االلكرتونية او الصحافة االلكرتونية " 

مية العامة يف منابر االعالم اجلديد وهذا املعطى الذي يشري اىل ميول قطاع واسع من اجلمهور اىل متابعة املضامني االعال
يعزز هذا املعطى طرح العديد من الباحثني يف علوم االعالم واالتصال الذين يتحدثون على ان االعالم العام يستقطب 
عدد معتربا من اجلماهري الذين يتعرض اصال لوسائل االعالم وقد يكون هذا االقبال على هذا النمط والشكل االعالمي 

 املضامني مرده غياب العديد من منابر االعالم املتخصص وتراجع االهتمام لدى فئات واسعة من اجملتمع املوجود يف
  باالعالم املتخصص الذي خياطب فئات اجتماعية معينة .

فقد اشار الباحث حممد لعقاب اىل هذا املعطى حني تناول يف كتابه قضايا ساخنة يف االعالم واالسالم اىل غياب اعالم 
ين خياطب الشباب اجلزائري ويستقطب ميوالته واهتماماته واعترب الباحث ان غياب منظومة اعالمية شبانية رمسية شبا

تشكل احد املعضالت املوجودة يف االتصال بالشباب واشراكه يف احلياة العامة بل ان املؤسسات واهلياكل الشبانية 
ا الدولة ومتارس من قريب او بعيد االتصال واالعالم يف اوساط الشباب صارت عاجزة عن فهم  املوجودة اليت سخر

  قضايا الشباب واستيعابه حراكه يف اجملتمع .
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وبالعودة اىل املعطيات اليت تلت التعداد املسجل يف نسب االستماع اىل املضامني العامة عرب االذاعة االلكرتونية اشار 
مية االجتماعية والسياسية وحىت ذات الطابع الرتفيهي فبم يشر عدد قليل من فئة املبحوثني اىل تعرضهم ملضامني االعال

  عدد معترب من فئة املبحوثني اىل اي مضمون اعالمي قد يستقطبهم من خالل االستماع لالذاعة االلكرتونية .

  يوضح طبيعة المضامين اإلعالمية التي يتعرض لها المبحوثون لإلذاعة االلكترونية30رقم  رسم بياني

  

  يوضح متابعة فئة المبحوثين للقنوات التلفزيونية عبر شبكة النت  31رقم الجدول 

 النت؟ شبكة على التلفزيونية القنوات متابعة تفضل ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 59.4 59.4 59.4 95 نعم 

 86.3 26.9 26.9 43 ال

 100.0 13.8 13.8 22 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

يربز هذا اجلدول مدى متابعة فئة املبحوثني للقنوات التلفزيونية عرب شبكة النت باعتبار هذا النموذج اجلديد يف التعرض 
للتلفزيون بشكل عام يلقى رواجا يف اوساط مستخدمي منصات التواصل االجتماعي خاصة مستعملي "الفايس بوك "  

اجتاه وسائل االعالم خاصة منها  2004لفايس بوك مع بداية كما انه لوحظ خالل السنوات اليت تلت ظهور فيها ا
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القنوات التلفزيونية اىل اعتماد تقنية البث التلفزي عرب شبكة النت وعرض الربنامج اليومي للقناة التلفزيونية والباقة الرباجمية 
ونية رواجا يف اوساط اجلمهور واحلصص املسجلة عرب شبكة النت ولقي هذا التوجه اجلديد للقائمني على القنوات التلفزي

.  

م يتعرضون للقنوات التلفزيونية عرب  95وخبصوص املعطيات الكمية املتحصل عليها يف هذا اجلدول فقد اشار  مبحوثا ا
م ال يتعرضون للقنوات  43باملائة فميا اشار  59.4النت ما ميثل  مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا
باملائة واملالحظ من خالل هذه النتائج ان غالبية فئة املبحوثني تتعرض للقنوات  26.6 النت ما ميثل التلفزيونية عرب

التلفزيونية عرب شبكة االنرتنت اذ يبدو ان ميول هذه الفئة الشبانية اىل استخدام االنرتنت بالكثافة اليت تشري اهليا العديد 
ب باالنرتنت كوسيلة اتصال حديثة يكون وراء ميول عدد معترب من من الدراسات البحثية اليت تناولت عالقة الشبا

الشباب اىل متابعة وسائل االعالم عرب شبكة االنرتنت لذا يظهر يف ساحة االعالم التموقع الذي ياخذه االعالم 
  االلكرتوين وقدرته الفائقة على استقطاب قطاع وزاسع من مجهور وسائل االعالم مبا فيه مجهور الشباب .

  يوضح متابعة فئة المبحوثين للقنوات التلفزيونية عبر شبكة النت  31رقم  رسم بياني
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  يشير إلى دواعي التعرض للقنوات التلفزيونية عبر شبكة النت : 32الجدول رقم

 النت؟ة شبك على التلفزيونية القنوات تتابع لماذا

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 34.4 34.4 34.4 55 النت شبكات عبر متاحة اعالمية وسيلة النھا 

 75.6 41.3 41.3 66 تفاعلية اعالمية وسيلة النھا

 78.8 3.1 3.1 5 اذكرھا اخرى اسباب لديك كانت اذا

 100.0 21.3 21.3 34 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

مبحوثا من التعداد االمجايل للمبحوثني الذي  66وخبصوص املعطيات الكمية املتحصل عليها يف هذا اجلدول فقد اشار 
ا وسيلة اعالمية تفاعلية  ما  م يتعرضون للقنوات التلفزيونية عرب شبكة النت بسبب ا استهدفتهم الدراسة البحثية اىل ا

م يتعرضون للقنوات التل 55باملائة فيما اشار  41.3ميثل فزيونية عرب مبحوثا من اصل التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا
ا وسيلة اعالمية تفاعلية ما ميثل  ا املبحوثون فقد  34.4النت بسبب ا باملائة وبالنسبة لالسباب االخرى اليت تقدم 

  مبحوثا على هذا التساؤل املدرج . 21مبحوثون اليها فيما مل جيب  05اشار 

شبكة النت يكون وراء اقبال فئة املبحوثني على وتشري هذه النتائج اىل ان امكانية مشاهدة القنوات التلفزيونية عرب 
التفاعل مع هذه التقنية احلديثة اذ تكشف مثال وقائع يف هذا السياق عن اقبال الشباب خاصة على مشاهدة القناة 
ية التلفزيونية عرب شبكة النت وهذا مثال اذا اخذنا كمثال اقبال الشباب على متابعة مباريات كرة القدم والبطوالت الدول

واالروبية عرب متابعتها عرب شبكة النت رغم تعقيدات العملية وضعف الصورة املنقولة والبث ورغم ذالك يقبل الشباب 
خاصة على متابعة هذه القنوات التلفزيونية خاصة منها الرياضية عرب توظيف هذا األسلوب الذي تفطن اهلي العديد من 

على سبيل املثال. وباعتبار ان مشاهدة القنوات التلفزيونية عرب شبكة الشباب خاصة الذي يقبل على متابعة الرياضة 
النت متاح للمستخدمني لالنرتنت فانن نالحظ ان اجابات عدد معترب من فئة املبحوثني كانت تصب يف هذه اخلانة 

  .فيما تالها تاكيد فئة املبحوثني على ان التلفزيون عرب شبكة النت يعترب وسيلة إعالمية تفاعلية 
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  يشير إلى دواعي التعرض للقنوات التلفزيونية عبر شبكة النت : 32الجدول رقمرسم بياني 

  

  ن لمشاهدة القنوات التلفزيونية عبر شبكة النت لمدى الزمني الذي يستغله المبحوثييوضح ا 33الجدول رقم 

 النت عبر التلفزيونية القنوات مشاھدة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 19.4 19.4 19.4 31 ساعة نصف 

 57.5 38.1 38.1 61 ساعة

 78.8 21.3 21.3 34 ساعة من ازيد

 100.0 21.3 21.3 34 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

يستغله املبحوثون الذين مشلتهم الدراسة امليدانية ملشاهدة القنوات التلفزيونية عرب يوضح هذا اجلدول احليز الزمين الذي 
م يشاهدون  61شبكة النت وقد اشار تبعا للمعطيات الظاهرة يف اجلدول  مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني ا

  مبحوثا من اصل التعداد االمجايل  34ا اعترب باملائة فيم 38.1هذه القنوات التلفزيونية عرب النت مدة " ساعة " ما ميثل 
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م يشاهدون القنوات التلفزيونية عرب النت مدة " ازيد من ساعة " ما ميثل   31باملائة واشار  21.3لفئة املبحوثني ا
م يشاهدون القنوات التلفزيونية عرب شبكة "النت " "نصف ساعة " ما ميثل  ة باملائ 19.4مبحوثا من فئة املبحوثني ا

  مبحوثا اىل اي نسبة معنية او مدى زمين قابل للقياس كميا . 34فلم يشر 

وتشري هذه العطيات الكمية اىل وجود نسبة من املشاهدة لدى فئة املبحوثني ختص القنوات التلفزيونية اليت تبث عرب 
ك سلوكا يعزز فعل "النت " ورغم وجود تباين بسيط يف مستويات املشاهدة من ساعة اىل ازيد من ساعة اىل هنا

املشاهدة للتلفزيون عرب شبكة االنرتنت وهذا قد يؤكد من جهة اخرى امهية االنرتنت كفاعل اتصايل حديث وجديد يف 
  ظهور سلوكات لالتصال حنو وسائل االعالم من قبل اجلمهور خاصة مبا فيهم فئة الشباب 

  لمشاهدة القنوات التلفزيونية عبر شبكة النت  نلمدى الزمني الذي يستغله المبحوثييوضح ا 33رقم  رسم بياني
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  ن في القنوات التلفزيونية عبر "النتالعالمية التي يتعرض لها المبحوثييوضح طبيعة المضامين ا 34الجدول رقم 

 النت شيكة على التلفزيونية القنوات عبر تتابعھا التي المضامين طبيعة ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 46.9 46.9 46.9 75 عامة مواضيع 

 53.1 6.3 6.3 10 سياسية

 60.6 7.5 7.5 12 اجتماعية

 73.8 13.1 13.1 21 ثقافية

 78.8 5.0 5.0 8 ترفيھية

 100.0 21.3 21.3 34 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

عليها املبحوثون عرب تعرضهم للقنوات التلفزيونية عرب يوضح هذا اجلدول الكمي طبيعة املضامني االعالمية اليت يقبل 
م يشاهدون " مضامني عامة " من خالل  75شبكة االنرتنت اذ اشار  مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا

لفئة  مبحوثا من اصل التعداد الكلي 21باملائة فيما اشار  46.9تعرضهم للقنوات التلفزيونية عرب " النت " ما ميثل 
م يتعرضون ملضامني " ثقافية " ما ميثل  مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني  12باملائة واشار 13.3املبحوثني ا

م يتعرضون ملضامني " اجتماعية " ما ما ميثل  م يشاهدون املضامني " السياسية "  10باملائة واعترب 7.5ا مبحوثني ا
م يتعرضون من خالل القنوات التلفزيونية عرب النت اىل املضامني ذات  08شار باملائة يف حني ا 6.3ما ميثل  مبحوثني ا

  . 21.3مبحوثا اىل اي مضمون اعالمي معني ما ميثل  34باملائة  فيما مل يشر  5.0الطابع الرتفيهي ما ميثل 

م للقنوات التلفزيونية  وتشري هذه النتائج اىل ان ميول فئة واسعة من املبحوثني اىل املضامني العامة يف متابعتهم ومشاهد
اليت تبث عرب شبكة النت وهذا يؤكد نفس املعطيات اليت مت تسجيلها يف البيانات السابقة االجابات اليت كانت حول 
طبيعة املضامني االعالمية اليت يقبل عليها املبحوثون يف اطار الدراسة على وسائل االعالم اجلديد مبا فيها الصحافة 

  لكرتونية واالذاعة االلكرتونية والقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب شبكة النت .اال

اذ يبدو ان املضمون االعالمي العام يشكل احد املضامني واملواد االعالمية اليت تستقطب املبحوثني وخاصة ان الشباب 
ة ذات الطابع الرتفيهي بل كل املعطيات الذي نسجل ويف اطار مفردات البحث عدم اقباله بكثافة على املضامني االعالمي
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الكمية يف االجابة على هذا التساؤل الذي خيص طبيعة املضامني االعالمية اليت تسقطب املبحوثني وهم من فئة الشباب 
اشارت اىل نسب ضئيلة للغاية ختص تعرض فئة املبحوثني للمضامني ذات الطابع الرتفيهي رغم ان فرتة الشباب وما 

صوصية وتبعا ملا تشري اليه دراسات عديدة تؤكد ان الشباب باحث عن الرتفيه واملتعة والتسلية وان هذه حتمله من خ
  االحتياجات حتدد اىل حد كبري عالقته بالوسيلة االعالمية سواءا كانت تقليدية ام حديثة .

اقي التساؤالت اذ ادرجنا يف ما وبعد استعراض نتائج كمية ملختلف احملاور اليت تضمنها دليل االستبيان نواصل عرض ب
  يلي حمورا اخر خيص افضلية الوسيلة االعالمية على االخرى ضمن مقارنة بني وسائل االعالم التقليدية واجلديدة .

ن في القنوات التلفزيونية عبر العالمية التي يتعرض لها المبحوثييوضح طبيعة المضامين ا 34رقم  رسم بياني
  "النت " 
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  ة لدى المبحوثين لضيوضح وسائل االعالم المف 35قم الجدول ر 

 لديك المفضلة االعالم وسائل ماھي

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 28.1 28.1 28.1 45 التقليدية االعالم  وسائل 

 98.8 70.6 70.6 113 الجديدة الميديا وسائط

 100.0 1.3 1.3 2 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

قبل ابراز ما يتضمنه هذه اجلدول من معطيات كمية نربر من وجهة البحث ادراجه يف دليل االستبيان اذ سيتهدف 
املقارنة بني وسائل االعالم التقليدية وامليديا اجلديدة وايهما االفضل بالنسبة للمبحوثن من حيث اشباع احتياجاته 

  االعالمية واالتصالية .

حوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني يفضلون وسائط امليديا اجلديدة على وسائل مب 113وقد اظهر اجلدول ان 
م يفضلون وسائل االعالم التقليدية على وسائط امليديا  45باملائة فيما قال  70.6االعالم التقليدية ما ميثل  مبحوثا ا

  باملائة . 28.1اجلديدة ما ميثل 

مبحوثا مشلتهم الدراسة يفضلون وسائط امليديا  160بحوثني املقدر تعدادهم ب وتشري هذه النتيجة اىل ان اغلبية امل
اجلديدة على وسائل االعالم التقليدية وقد سبق وان اشرنا اىل االطر املفامهية احملددة لكل من وسائل االعالم التقليدية 

دة اليت تتجلى مناذجها ووسائل يف الصحافة اليت تتمثل يف الصحافة املكتوبة واالذاعة والتلفزيون ووسائط امليديا اجلدي
  االلكرتونية وشبكات االعالم االجتماعي واالذاعة والتلفزيون اللذان يبثان عرب شبكة االنرتنت .

وتشري هذه النتجية اىل افضلية االعالم اجلديد على االعالم التقليدي وهذا ما اكدته العديد من الدراسات وحبوث 
اولت موقع االعالم التقليدي على ساحة االعالم واالستخدام من قبل اجلمهور يف ظل التطور االعالم اجلديد اليت تن

املستارع الذي تشهده وسائل االعالم وظهور ما يسمى باالعالم التفاعلي والبديل واالعالم االلكرتوين اذ تنبا باحثون كثر 
دراسات اخرى اىل تراجع التلفزيون واالذاعة يف  بزوال ما يسمى بالصحافة الورقية من الساحة االعالمية كما اشارت

التاثري على اجلمهور وخاصة منه الشباب بسبب اقبال هذه الفئة على تكنولوجيات حديثة لالتصال واالعالم تتيح 
    للشباب فرص هامة للمشاركة والتعليق والتعبري حبرية عن افكاره واجتاهاته وهذا يشكل من منظور سوسيلوجي واتصايل



ظل الميديا الجديدة ثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري فيدراسة تحليلية ال      الفصل السادس  

208 
 

ا الدولة ملخاطبة الشباب اح  د دواعي عدم اقبال الشباب على نشاط املؤسسات االعالمية واالتصالية الرمسية اليت سخر
واالتصال به ومن هذه املؤسسات الرمسية وسائل االعالم العمومية كالصحف العمومية واالذاعات وقنوات التلفزيون 

  العمومي .

ا االعالم اجلديد تكون وراء تفضيل الشباب لوسائط امليديا كما يبدو ان املزايا االعالمية واالتصا لية املميزة اليت ينفرها 
اجلديدة فالتفاعلية والسرعة يف نشر اخلرب وامكانية التعليق والتعبري والتشاركية جتعل هذه املزيا اي مستخدم مييل اىل 

  خبار اىل املستقبل واملتلقي دون ارجاع الصدى .االعالم اجلديد الذي الغى فكرة املؤسسة االعالمية وفكرة تقدمي اال

  ة لدى المبحوثين ضليوضح وسائل االعالم المف 35الجدول رقم 

  

  يوضح استخدام الصحافة الورقية واالذاعة والتلفزيون مقارنة بوسائل الميديا الجديدة 36الجدول رقم 

 الجديدة؟ المديا وسائطل ظ في والتلفزيون واالذاعية اليوميية دكالجرائ التقليدية االعالم وسائل تستخدم مازلت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 78.1 78.1 78.1 125 نعم 

 97.5 19.4 19.4 31 ال

 100.0 2.5 2.5 4 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع
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والتلفزيون مقارنة بوسائل امليديا اجلديدة اذ  يوضح هذا اجلدول مدى استخدام املبحوثني لصلحافة املكتوبة واالذاعة 
م " مازالوا يستخدمون الصحافة املكتوبة واالذاعة والتلفزيون رغم وجود وسائل امليديا اجلديدة  125اشار  مبحوثا على ا

م ال يستخدمون الصحف املكتوبة واالذاعة والتلفزيون يف ظ 31باملائة فيما اشار  78.1" ما ميثل  ل وجود مبحوثا ا
  مبحوثني على هذا التساؤل . 04باملائة  فيما مل جيب  19.4وسائل امليديا اجلديدة ما ميثل 

تشري هذه النتيجة اىل ان فئة املبحوثني مازالت تعتمد رغم كثافة استخدام وسائط امليديا اجلديدة على وسائل االعالم 
فزيون مبعىن ان كثافة استخدام فئة املبحوثني لوسائل امليديا التقليدية منها الصحافة املكتوبة واالذاعة املسموعة والتل

اجلديدة كمنصات االعالم االجتماعي والصحافة االلكرتونية واالذاعة والتلفزيون اللذان يبثان عرب شبكت النت ال يلغي 
  فكرة االعتماد على منابر االعالم التقليدي اليت مازال اجلمهور يعتمد عليها .

د من البحوث اليت سبق وان ادرجناها يف سياق الدراسة البحثية اىل فكرة هامة يف هذا املوضوع بالذات وقد اشارت العدي
ا االعالم  الذي خيص اوجه التكامل والتنافر املوجودة بني وسائل االعالم التقليدي واجلديد اذ تؤكد دراسات عدة ا

ديد وانه ال توجد اوجه للتنافر والتصارع وهي الفكرة اليت التقليدي يعيش يف عالقة تكامل وتناغم مع وسائل االعالم اجل
  يشري اليها الباحث الدكتور نصري بوعلي الذي اشار اىل اوجه التكامل اليت ميكن ان تكون بني االعالم التقليدي واجلديد 

شهد االعالمي بل لن فال ميكن اعتبار ان الصحافة املكتوبة واالذاعة املسموعة والتلفزيون وسائل اعالم غابت عن امل
قطاعا معينا من اجلمهور يتعرض هلذه السوائل االعالمية التقليدية باستمرار وبالنفس القدر والكم الذي يتناغم ويتفاعل 
فيه مع امليديا اجلديدة كما ان هناك متغريا هاما يف هذا السياق وهو قدرة وسائل االعالم التقليدية على التكيف مع 

ستجد مبا حيمله من ابعاد تقنية وتكنولوجية اذ اضحت خمتلف وسائل االعالم التقليدة كالصحف املعطى االعالمي امل
الورقية واالذاعات والقنوات التلفزيونية يف خمتلف دول العام تتكيف وتوظيف الوسائط اجلديدة يف نشاطها االعالمي ومل 

  تنعزل متاما عن هذا التحول االعالمي املتسارع .

ون قد اكسب الصحافة املكتوبة واالذاعة والتلفزيون يف نظر باحثني هامشا من املناورة وابقى هلذه وهذا التكيف يك
الوسائل حيزا حمرتما من التواجد على الساحة االعالمية ومنافسة وسائط امليديا اجلديدة على صناعة اخلرب وتقدمي 

  ديد .اخلدمات االعالمية بالكشل اجلديد الذي نراه يف عصر امليديا اجل

كما تفطن العديد من القائمني على املؤسسات االعالمية التلقدية ملعطيات الراهن االعالمي يف التحوالت والتغريات 
العميقة على طرات على طرائق العمل االعالمي جعلتهم يتجهون وبشكل واضح اىل صناعة اعالم تقليدي جديد 
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يديا اجلديدة فنالحظ ان الصحف الوريقة استحدثت مواقع يتكيف مع املعطى املستجد دون ان يذوب يف حيثيات امل
الكرتونية هلا دون ان تزيل ثقافة املنشر الورقي للجريدة رغم املتاعب املالية اليت واجهت على املستوى احمللي صحفا 

زمة جزائرية على سبيل املثال من دون تقليص حسة االشهار العمومي املمنوح للصحافة املتكتوبة على خلفية اال
ا اجلزائر منذ عام   يار اسعار احملروقات . 2014االقتصادية اليت شهد   بسبب ا

كما ان االذاعات والقنوات التلفزيونية مل تبتعد كثريا عن استخدام الوسائط املتعددة ومل تلغي هويتها االعالمية 
  الكالسكية رغم ابعاد التحول االعالمي اجلديد.

  يوضح استخدام الصحافة الورقية واالذاعة والتلفزيون مقارنة بوسائل الميديا الجديدة 36رقم  رسم بياني
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  على الصحافة المكتوبة مقارنة بالصحافة االلكترونية يوضح مدى اقبال المبحوثين  37الجدول رقم 

 :المكتوبة بالصحافة مقارنة االلكترونية الصحافة على اقبالك مامدى

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 14.4 14.4 14.4 23 جيدا ضعيف 

 30.0 15.6 15.6 25 ضعيف

 66.9 36.9 36.9 59   متوسط

 90.0 23.1 23.1 37 جيد

 93.1 3.1 3.1 5 جيدا جيد

 100.0 6.9 6.9 11 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

املكتوبة باعتبارها احد وسائل االعالم التقليدي مقارنة باالقبال يوضح هذا اجلدول مدى اقبال املبحوثني على الصحافة 
املوجود على الصحافة االلكرتونية وقد وضعنا يف دليل االستبيان مستويات االقبال على النحو االيت "ضعيف جدا , 

اقباهلم على  مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني اىل 59جيد جدا .." وقد اشار ’ ضعيف , متوسط , جيد 
مبحوثا من تعداد  37باملائة فيما اعترب  36.6الصحافة املكتوبة باملستوى املدرج يف القياسات "متوسط " ما ميثل 

م يقبلون على الصحافة املكتوبة وذالك مقارنة بالصحافة االلكرتونية مبستوى املدرج للقياس " جيد" ما ميثل  املبحوثني ا
مبحوثا من فئة املبحوثني ان اقباهلم على الصحافة املكتوبة مقارنة باالقبال املوجود على  25باملائة فيما قال  23.1

مبحوث من التعداد  23باملائة واشار  15.6الصحافة االلكرتونية يبقى " ضعيفا " ما ميثل وفق هذا املعطى الكمي 
االلكرتونية يبقى " ضعيفا جدا " ما ميثل بناءا الكلي لفئة املبحوثني ان اقباهلم على الصحافة املكتوبة مقارنة بالصحافة 

على هذا التعداد الكمي املشار اليه والذي نقيس من خالله االقبال من عدم يف اطار مقارنة بني الوسيليت االعالميتني 
م يقبلون مبستوى " جيد 05مبحوثا وشار  11باملائة فيما مل جيب  14.4  مبحوثني من التعداد الكلي للمبحوثني ا

مبحوثا على هذا التساؤل املدرج والذي استهدفنا  11باملائة فيما مل جيب  3.1جدا " على الصحافة املكتوبة ما ميثل 
من خالله وضع مستويات قابلة للقياس الكمي لالقبال على الصحافة املكتوبة مقارنة بالصحافة االلكرتونية اليت تعرب 

ء هذا القياس وعملية املقارنة معرفة مسيول املبحوث وتفضيله الي وسيلة احد افرازات امليديا اجلديدة واهلدف من ورا
  اعالمية من خالل التعرض للصحف االلكرتونية او الصحف املكتوبة اليت تعترب احد وسائل االعالم التقليدية .
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كبرية بني االقبال مبستوى وبالعودة اىل املعطيات الكمية املسجلة يف هذا اجلدول فان املالحظ هو عدم وجود فوارق كمية  
" متوسط" املدرج للقياس الكمي ومستوى "جيد" يف االقبال على الصحافة املكتوبة يف ظل وجود الصحافة االلكرتونية 
اذ نسجل وجود اقبال على الصحيفة املكتوبة رغم التواجد الكمي املكثف للصحف االلكرتونية وانتشارها بسرعة فيما 

 ان االقبال يبقى يف مستوى "الضعيف " و"الضعيف جدا " واملالحظ هو غياب تعداد كمي دو اشار باقي املبحوثون اىل
دالله احصائية ملستوى القياس " جيد جدا " اذ يبقى االقبال على الصحافة املكتوبة يف اطار حمدود ال يعرب عن تقدم 

  التعرض من قبل املبحوثني . للصحافة املكتوبة على حساب الصحافة االلكرتونية من حيث االقبال وكثافة

وبعد استعراض املستويات اليت مت ادراجها لقياس مدى اقبال املبحوثني على الصحافة املكتوبة مقارنة باالقبال على 
  الصحافة االلكرتونية نعرج فيما يلي على االذاعة املسموعة واالذاعة االلكرتونية يف سياق نفس القياس والتساؤل .

  يوضح مدى اقبال المبحوثين على الصحافة المكتوبة مقارنة بالصحافة االلكترونية  37رقم  رسم بياني
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  يوضح مدى اقبال المبحوثين على االذاعة االلكترونية مقارنة باالذاعة المسموعة : 38الجدول رقم 

 :باالذاعة مقارنة االلكترونية االذاعة على اقبالك مامدى

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 23.1 23.1 23.1 37 جيدا ضعيف 

 37.5 14.4 14.4 23 ضعيف

 71.9 34.4 34.4 55 متوسط

 91.3 19.4 19.4 31 جيد

 93.1 1.9 1.9 3 جيدا جيد

 100.0 6.9 6.9 11 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

  

مشلتهم الدراسة على االذاعة االلكرتونية باعتبارها يربز هذا اجلدول ببياناته ومعطياته الكمية مدى اقبال املبحوثني الذين 
مبحوثا من التعداد االمجايل  55احد منابر االعالم اجلديد مقارنة باالقبال على االذاعة املسموعة وقد اشار تبعا للنتائج 

م يقبلون على االذاعة االلكرتونية مقارنة باالذاعة املسموعة مبستوى املدرج يف  اجلدول الذي يستهدف لفئة املبحوثني ا
 37باملائة فيما قال  34.4التدليل على املقدار وقياسه كميا ب " متوسط " ما مثل وفق املعطى الكمي املتحصل عليه 

م يقبلون على االذاعة االلكرتونية مبستوى " ضعيف جدا " ما ميثل  باملائة وفقا املعطى الكمي  23.1مبحوثا ا
م  31ملدرج يف دليل االستبيان واشار املتحصل عليه يف هذا املستوى ا مبحوثا من التعداد الكلي ملفرادت البحث ا

يقبلوم على االذاعة االلكرتونية مقارنة باالذاعة املسموعة مبستوى " جيد " ما ميثل وفق املعطى املتحصل عليه كميا 
م يقبلون على االذا 23باملائة فيما اعترب  19.4 عة االلكرتونية مبستوى " ضعيف " ما ميثل مبحوثا من فئة املبحوثني ا
م يقبلون على االذاعة االلكرتونية مبستوى " جيد جدا " ما ميثل  03باملائة فيما اعترب  14.4 باملائة   1.9مبحوثني ا

  مبحوثا على التساؤل املدرج . 11كنسبة متثيل للمعطى احلسايب املتحصل عليه فيما مل جيب 

الكمية ان هناك اقبال مبستوى " متوسط" على االذاعة االلكرتونية يف حال قورن هذا االقبال  واملالحظ من خالل النتائج
مبدى االقبال املوجود على االذاعة املسموعة وهذا يشري من جهة ان املبحوثني يعتمدون ايضا على االذاعة املسموعة وال 

ة وقد يعرب عنه مستوى "جيد جدا " منعدما مقارنة حبجم يقبلون بكثافة على االذاعة االلكرتونية اذ يبقى االنعدام بكثاف
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مبحوثا اىل اقباهلم مبستوى  31العينة ومفردات البحث ويشري من جانب اخر بناء على املعطيات الكمية املتحصل عليها 
عن داللة قوية   " جيد" على االذاعة االلكرتونية غري ان هذا التعداد ال يعرب مقارنة حبجم التعداد الكلي لفئة املبحوثني

ومعربة كميا اذ تبقى مستويات االقبال "الضعيف" والضعيف جدا " قريبة من التعداد الكمي املتحصل عليه يف اجابات 
  املبحوثني يف احالة سلوك االقبال على االذاعة االلكرتونية يف مستوى " جيد" و"جيد جدا " .

االقبال على االذاعة االلكرتونية ليس بالشكل الكبري املتوقع  وتشري هذه املعطيات من جانب اخر يف سياق التحليل ان
وامنا يبقى االستماع اىل االذاعة املسموعة سلوكا اتصاليا قائما ومستمرا لدى اجلمهور رغم التحوالت التكنولوجية والتقنية 

الذاعة اجلزائرية اليت قطعت املستارعة اليت تشهدها االذاعة املسموعة مبا يف ذالك تبعات هذا التحول املتسارع على ا
اشواطا هامة يف جمال رقمنة البث االذاعي وانشاء ما يسمى باالذاعة االلكرتونية اليت يشرف عليها مدير وطاقم من 

ا تابعة للمؤسسة الوطنية لالذاعة املسموعة .   االعالميني وهي مؤسسة اعالمية قائمة بذا

شقها النظري والتطبيقي امام موضوع استخدام الشباب لوسائل االعالم فاملالحظ ما دمنا يف اطار بيئة الدراسة يف 
ا مع  ا وجتهيزا التقليدية يف ظل وسائط امليديا اجلديد املالحظ هو ان االذاعة املسموعة ويف اجلزائر مثال كيفت معدا

اقع التواصل االجتماعي عرب التحوالت التقنية والتكنولوجية املتسارعة فصارت تعتمد خمتلف احملطات االذاعية على مو 
عرض فديوهات عن حصص اذاعية تبث على االثري وهو يفهم منه انه تكيف للمؤسسة االعالمية مع املعطى التقين 
والتكنولوجي احلديث الذي تشهده االذاعة وباقي وسائل االعالم االخرى وقد يتيح هذا التكيف لالذاعة املسوعة ان 

  ليها االذاعة االلكرتونية اليت قد تتحول اىل احد وسائلها ال وسيلة اعالمية منافسة هلا .تبقى يف موقع متقدم ال تؤثر ع
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  يوضح مدى اقبال المبحوثين على االذاعة االلكترونية مقارنة باالذاعة المسموعة : 38رقم  رسم بياني

  

  يوضح مدى اقبال المبحوثين على التلفزيون مقارنة بالقنوات التلفزيونية التي تبث عبر النت  39الجدول رقم 

 بالتلفزيون مقارنة االنترنت شبكة عبر التلفزيون على اقبالك مامدى

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 11.9 11.9 11.9 19 جيدا ضعيف 

 23.8 11.9 11.9 19 ضعيف

 67.5 43.8 43.8 70 متوسط

 90.0 22.5 22.5 36 جيد

 93.1 3.1 3.1 5 جيدا جيد

 100.0 6.9 6.9 11 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع
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يوضح هذا اجلدول مدى اقبال املبحوثني على القنوات التلفزيونية اليت تبث براجمها ونشاطتها االعالمية عرب شبكة 
"االنرتنت"  مقارنة باالقبال على التلفزيون التقليدي وقد اشار تبعا للنتائج ووفق مستويات القياس املدرجة " جيد جدا , 

م يقبلون على التلفزيون  70جيد , متوسط, جيد , جيدا جدا " اشار  مبحوثا من اصل التعداد الكلي لفئة املبحوثني ا
مبحوثا من اصل التعداد  36باملائة فيما اشار  43.8الذي بث عرب شبكة "االنرتنت " مبستوى " متوسط"  ما ميثل 

م يقبلون على التلفزيون الذي يبث عرب شبكة "النت " مبستوى "ج  22.5يد" ما ميثل كنسبة االمجايل لفئة املبحوثني ا
م يقبلون على التلفزيون الذي يبث عرب شبكة  19باملائة فيما اشار  مبحوثا من اصل التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ا

م يقبلون على التلفزيون عرب "النت " مقارنة  19باملائة واشار  11.9النت مبستوى "ضعيف" ما ميثل  مبحوث اخر ا
  باملائة  11.9ي مبستوى " ضعيف جدا " ما مييثل كنسبة متحصل عليها بالتلفزيون التقليد

م يقبلون على التلفزيون عرب شبكة النت مبستوى "جيد جدا " ما ميثل كميا كنسبة  05فيما قال  باملائة  3.1مبحوثني ا
ذه النتائج الكمية ان باملائة واملالحظ من خالل ه 6.9مبحوث اىل اي مستوى لالقبال ما مثل كميا  11فيما مل يشر 

هناك اقبال على التلفزيون الذي يبث عرب شبكة النت مبستوى معني قابل للقياس من خالل اجابات املبحوثني وليس هو 
االقبال املكثف مقارنة حبجم التعداد الكلي لفئة املبحوثني الذين وجه هلم هذا التساؤل الذي استهدف املقارنة بني 

  قليدي ان صح التوصيف .تلفزيون الكرتوين واخر ت

كما ان هذه املعطيات الكمية تشري اىل ان التلفزيون التقليدي مازال حيافظ على مكانة معقولة لدى اجلمهور ومل يفق 
بريقه فلم جند على االقل يف اجابات املبحوثني ما يوحي انه هناك انبهارا بالتلفزيون الذي يبث عرب شبكة النت ومل مينح 

ستوى "متوسط " كاعلى مقدار كمي قابل للقياس يف حتديد حجم اقباهلم على التلفزيون الذي يبث عرب املبحوثون اال م
مبحوثا اجابوا ب"متوسط " مبعىن يقبلون بعهذا املستوى املدرج يف دليل تالستبيان على  70شبكة "النت " فالحظنا ان 

بال "اجليد جدا " على التلفزيون االلكرتوين ان صح التلفزيون الذي يبث عرب شبكة "النت" يف حني ينعدم تقريبا االق
القول اذا ما اخذنا يف احلسان املعطيات الكمية املتحصل عليها والنسب املسجلة اليت متثل كل مستوى قابل للقياس بناءا 

  على الستاؤالت املطروحة يف االستبيان .

.  
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  ارنة بالقنوات التلفزيونية التي تبث عبر النت يوضح مدى اقبال المبحوثين على التلفزيون مق 39الجدول رقم 

  

  

يوضح مدى موافقة المبحوثين على افضلية وسائل االعالم الجديد على وسائل االعالم  40الجدول رقم 
  التقليدي

 التقليدية؟ وسائل من افضل ھي الجديدة االعالم وسائل ان على موافق انت ھل

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 75.6 75.6 75.6 121 نعم 

 98.8 23.1 23.1 37 ال

 100.0 1.3 1.3 2 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع
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يوضح هذا اجلدول مدى موافقة املبحوثني على افضلية وسائل االعهالم اجلديد او امليديا اجلديدة على وسائل االعالم 
مبحوثا من اصل التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ان وسائل  121التقليدية اذا اشار بناء على املعطيات املتحصل عليها 

باملائة واجاب  75.6االعالم اجلديد تبقى افضل على وسائل االعالم التقليدي ما ميثل بناءا على هذا املعطى الكمي 
العالم اجلديدة واليت مبحوثا من التعداد الكلي لفئة املبحوثني بافضلية وسائل ا 37هؤالء املبحوثون بنعم" فيما ال يرى 

  سبق ان حددناها بوسائل االعالم التقليدي .

م اىل افضلية وسائل االعالم اجلديدة   واملالحظ من خالل هذه النتيجة الكمية ان غالبية فئة املبحوثني يشريون يف اجابا
املكتوبة واالذاعة املسموعة كالصحافة االلكرتونية واالذاعة االلكرتونية وشبكات االعالم االجتماعي على الصحافة 

  والتلفزيون وهذا ما تشري اليه العديد من التصورات النظرية لعدد من الباحثني سبق وان اشرنا اليها سابقا.

يوضح مدى موافقة المبحوثين على افضلية وسائل االعالم الجديد على وسائل االعالم  40رقم  رسم بياني
  التقليدي
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وشبكات يشير الى االشباعات المحققة من قبل الصحافة االلكترونية واالذاعة االلكترونية  41لجدول رقم 
  االعالم االجتماعي باعتبارها نماذج للميديا الجديدة 

 :اشباعات من االجتماعي التواصل ومواقع االلكترونية واالذاعة االلكترونية كالصحافة الجديدة الميديا وسائط لك تحقق ماذا

  المجموع النسبة%    تكرارال 

 13.8 13.8 13.8 22 ترفيھية خدمات 

 64.4 50.6 50.6 81 بسرعة المعلومات و المعارف اكتساب

 98.8 34.4 34.4 55 وقوعھا اثناء واالخبار االحداث على العاالط

 100.0 1.3 1.3 2 اجابة بدون

  100.0 100.0 160 المجموع

يوضح هذا اجلدول االشباعات اليت حتقق من وراء التعرض للصحافة االلكرتونية واالذاعة االلكرتونية وشبكات االعالم 
اكتساب معارف ومعلومات بسرعة , ’ خدمات ترفيهية االجتماعي من قبل املبحوثني اذ صنفنا هذه االشباعات اىل " 

مبحوثا من اصل التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ان  81اشار  وقد االطالع على االخبار واالحداث اثناء وقوعها "
 50.0االشباعات اليت حتققها هذه الوسائط اجلديدة تكمن يف "اكتساب معارف ومعلةومات بسرعة " ما ميثل كنسبة 

الع على مبحوثا من التعداد االمجايل لفئة املبحوثني ان االشباعات احملققة تكمن يف "االط 55باملائة فيما اشار 
مبحوثا من التعداد الكلي لفئة  22باملائة فيما قال  34.4االحداث واالخبار اثناء وقوعها " ما مثل كميا كنسبة 

املبحوثني ان االشباعات احملققة من وراء هذه الوسائل االعالمية اجلديدة تكمن يف حتقيق "خدمات ترفيهية " ما مثل  
بحوثان اىل اي اشباعات  واملالحظ من خالل هذه املعطيات الكمية ان غالبية باملائة فيما مل يشر م 13.8كميا كنسبة 

املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة يرون ان اكتساب معارف ومعلومات وبشكل سريع حتققه هذه الوسائل االعالمية احلديثة 
مواقع التواصل االجتماعي واملالحظ  منها لصحافة االلكرتونية واالذاعة االلكرتونية وشبكات االعالم االجتماعي مبا فيها

ايضا ان هناك اشباعات حتققها هذه الوسائط بناءا على املعطيات الكمية املتحصل عليها يف هذا احملور وهذا يعزز الطرح 
ا حمرك العالقة  الذي اعتمدناه يف سياق الدراسة الذي ينطلق من خلفية نظرية "االستخدمات واالشباعات " اليت نرى ا

  تتضح معاملها ومالحمها بني اجلمهور ووسائل االعالم يف ظل التحوالت املتسارعة اليت تعرفها وسائل االعالم . اليت

  



ظل الميديا الجديدة ثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري فيدراسة تحليلية ال      الفصل السادس  

220 
 

وشبكات يشير الى االشباعات المحققة من قبل الصحافة االلكترونية واالذاعة االلكترونية  41رقم  رسم بياني
  االعالم االجتماعي باعتبارها نماذج للميديا الجديدة 
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  قراءة في المعطيات االولية وفق متغيرات الدراسة "

الشباب  استخدامبعد استعراض القراءة االولية للمعطيات الكمية للدراسة امليدانية اليت يتمحور موضوعها حول قياس" 
توزيع االستبيان  " واالشارة اىل اخلطوات املنهجية اليت سبقتلوسائل االعالم التقليدية في ظل وسائط الميديا الجديدة

ومن مثة مرتكزات عملية املعاينة اليت متت يف اطار الدراسة يتضح لنا من القراءة االولية للجداول ان اجابات املبحوثني 
حول تساؤالت االستبيان اليت تضمنها كل حمور كانت متابينة وهذا انعكس بطبيعة احلال على االسئلة املفتوحة واملغلقة 

  دليل االستبيان . اليت مت ادارجها يف

ولعل هذا التباين اجللي والواضح يف اجابات املبحوثني على التساؤالت املختلفة يشري اىل خاصية هامة وهي ان اراء 
املبحوثني وهم من فئة الشباب اجلامعي خمتلفة ازاء استخدام وسائل االعالم التقليدية واجلديدة مث ان ارائهم اجتاه 

االعالم اجلديد او ما يسمى بوسائط امليديا اجلديدة هو االخر متباين ففي بعض االجابات  االشباعات احملققة من قبل
جند هناك فوارق كمية واضحة يف متغري "االستخدام " الذي يتصل بالوسيلة االعالمية التقليدية واجلديدة على حد سواء  

مية بني كل تساؤل وخيارات مت وضعها كما جند يف نفس السياق عدم وجود اي فوارق كمية ذات داللة احصائية وك
امام املبحوث وهذا يشري اىل ان موضوع "استخدام االعالم التقليدي يف ظل وسائط امليديا اجلديدة خاصة من قبل 
الشباب " حييل الدارسني له يف علوم االعالم واالتصال وحىت يف بعض التخصصات واجملاالت املعرفية والعلمية ذات 

  يف االراء واالجتاهات اليت تنصب حول قياس اثر االستخدام او كثافته وانعدامه من قبل اجلمهور .الصلة اىل تباين 

وبالعودة اىل القراءة االولية للمعطيات الكمية املتحصل عليها يف سياق الدراسة امليدانية وبعد استكمال عملية التفريغ 
الم التقليدية من قبل املبحوثني وجلهم من االناث اذ يبلغ والتوبيب اخلاصة باالستبيان نالحظ ان استخدام وسائل االع

مبحوثا وفق متغري اجلنس ,  62مبحوثة من اصل التعداد االمجايل ملفردات البحث وعدد الذكور هو  98تعداد االناث 
يلة وسيلة استخدام وسائل االعالم التقليدية من قبل املبحوثني يبقى ضعيفا غري انه حني احالة املبحوثني اىل كل وس

 80اعالمية من وسائل االعالم التقليدية تبني ان هناك مستويات من االستخدام تتجه اىل الصحافة املكتوبة اذ اشار 
م يطلعون فعال على اجلرائد اليومية مث هناك ايضا مستويات من االستخدامة تتجه اىل االذاعة املسموعة اذ تبني  مبحوثا ا

  مبحوثا يشاهدون التلفزيون . 150لالذاعة املسموعة ومبحوثا يستمعون فعال  118ان 
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يشري هذا ان السلوك االتصايل لدى املبحوثني اجتاه وسائل االعالم التقليدية وان كان يرتاجع بشكل الفت يف مقارنته 
 اليت بكثافة االستخدام لدى وسائل االعالم اجلديد فان املالحظ ان كل وسيلة اعالمية حتافظ على عدد من اجلماهري

  جتد نفسها يف هذا الوقت امام وسائل اعالم جديدة امهها مثال الصحافة االلكرتونية وغريها من منصات االعالم اجلديد 

كما ان املالحظ هو ان االجتاه العام بضعف استخدام وسائل االعالم التقليدية ال يؤكد بالضرورة انعدام استخدام 
املسموعة ومشاهدة التلفزيون من قبل املبحوثني ولو عدنا اىل التكرارات املسجلة  الصحافة املكتوبة او االستماع لالذاعة

  يف اجابات املبحوثني سيتضح لنا هذا املعطى .

كما اننا نستنتج من اجابات املبحوثني اليت كانت حول احليز الزمين لالستخدام . ووسائل االعالم املفضلة ,االشباعات 
دواعي االستخدام املتعددة بناءا على اخليارات املدرجة .. نستنج ان اجبات املبحوثني  احملققة من وراء االستخدام , 

كانت متباينة ومل تستقر على معطى ثابت فيما نالحظ عكس هذا التوجه يف استخدام وسائل االعالم اجلديد فنجد ان 
  منصات لالتصال عرب شبكة االنرتنت هناك كثافة يف استخدام "الفايس بوك " مقارنة باستخدام "تويرت " و"يوتب" وهي 

ويشري هذا االستخدام املكثف ل"الفايس بوك" ان املبحوثني وهم ميثلون عنصر الشباب مييلون اىل استخدام احد مواقع 
مبحوثا اكدوا  120التواصل االجتماعي وهو "الفايس بوك" اكثر من وسيلة اتصال اخرى وهذا ظاهر يف اجابة 

" كما ان طبيعة املضامني االعالمية اليت يتابعها املبحوثون كانت متيل اىل املواضيع العامة اكثر  استخدامهم "الفايس بوك
  من املضامني املتخصصة وهذا ظاهر يف اجابات املبحوثني .

ويتضح من خالل القراءة االولية للمعطيات الكمية وما يستنتج منها ان جل املبحوثني اكدوا خيارات معينة يف دليل 
بيان مشلت االستخدام املكثف لوسائل االعالم اجلديدة مقارنة بوسائل االعالم التقليدية واعتبار ان اكتساب االست

املعارف واالخبار بسرعة يشكل احد الدواعي االساسية الستخدام وسائل االعالم مع االشارة اىل ان املضمون االعالمي 
وسائل االعالم ويبدو ان هذه االجابات كانت متقاربة من  العام يستقطب املبحوثني اكثر من اي مضمون اخر تنشره

  حيث النسب الكمية اليت مت تسجيلها يف كل حمور من حماور االستبيان .
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  مركبة وفق متغيرات الدراسة :الجداول لالتحليل الكيفي ل

  الجنس:حسب متغير  يوضح كيف يقيم المبحوثين واقع استخداماتهم لالعالم التقليدي 42 الجدول رقم

 الجنس * ؟ اليومية حياتك في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 اليومية حياتك

 5 3 2 العدد جدا ضعيف

 %3.1 %3.1 %3.2 %النسبة 

 27 19 8 العدد ضعيف

 %16.9 %19.4 %12.9 %النسبة 

 89 53 36 العدد متوسط

 %55.6 %54.1 %58.1 %النسبة 

 34 20 14 العدد جيد

 %21.2 %20.4 %22.6 %النسبة 

 5 3 2 العدد جيدجدا

 %3.1 %3.1 %3.2 %النسبة 

 160 98 62 العدد  المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

نالحظ من خالل اجلدول االيت الذي نسعى من خالله اىل معرفة عالقة متغري اجلنس لدى املبحوثني مبدى استخدام 
كيف تقيم واقع استخدامك وسائل االعالم التقليدية وقد كان التساؤل املدرج يف هذا احملور كما هو ظاهر يف اجلدول " 

مستوى االستخدام املصنف يف دليل االستبيان " متوسط " هو نالحظ ان  لالعالم التقليدي في حياتك اليومية .."
اكثر املستويات تكرارا يف اجابات املبحوثني اما من حيث متغري اجلنس فان املبحوثني من فئة االناث اشاروا اىل استخدام 

 استخدامهم لوسائل من حجم العينة فيما اشار الذكور من فئة املبحوثني اىل 53وفق هذا املستوى القابل للقياس بتعداد 
مفردة من حجم العينة وشكل هذا االستخدام لذا فئة االناث  36االعالم التقليدية وفق مستوى " متوسط" بتعداد 

باملائة وتشري هذه النسب الكمية  اليت التتفاوت كثريا ان املبحوثني من جنس  58.1باملائة اما بالنسبة للذكور  54.1
بحوثة اليت مت استهدافها يف الدراسة اشارت اىل "االستخدام املتوسط " لوسائل االعالم الذكور واالناث من الفئة امل

ذه النسب اىل مستويات اخرى وهذا جيعلنا نعترب ان كال اجلنسني من فئة املبحوثني مل تؤكد  التقليدية ومل تشر 
ا تشكل يف االطار املفاهيمي ملوضوع الدراسة االستخدام املكثف للصحافة املكتوبة واالذاعة املسموعة والتلفزيون باعتباره

وسائل االعالم التقليدية كما ان كال اجلنسني "ذكور , اناث " من فئة املبحوثني ال يستخدمان وسائل االعالم التقليدية 
 باملائة بالنسبة 3.2مبستوى "جيد جدا " كما هو ظاهر يف اجلدول ومحلت نسب هذا املستوى كما هو ظاهر يف اجلدول 
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باملائة بالنسبة لالناث ومها نسبتنان كميا غري متبعادتني يؤكدان من خالل حجم العينة والتعداد الكمي  3.1للذكور و 
  املستخرج منهما ان جسن الذكور واالناث من فئة املبحوثني ال ستخدمان وسائل االعالم التقليدية بالشكل املكثف .

متغير الجنس وواقع االستخدام الخاص بوسائل االعالم  تربط بني وقد يشري هذا التشابه يف حمصلة النتائج اليت
اىل انه حني يتعلق االمر بقياس واقع استخدام وسائل االعالم التقليدية من قبل الشباب اذ متثل يف االخري فئة التقليدية 

ا االستخدام كما ويف املبحوثني شرحية الشباب فان الفوارق اليت يتيجها طبيعة جنس "املبحوث " يف حتديد حجم هذ
حتليله نتائجه كيفيا ال تظهر بالشكل الذي يستوجب حتليال بل ان ما مت استنتاجه يف معرفة اوجه الرتابط بني املتغري 
والتساؤل املدرج سلفا هو االجتاه املشرتك بني اجلنسني يف تاكيد مستوى معني من االستخدام الذي كان "متوسطا " ومل 

  رية بني كل مستوى من املستويات اليت صنفت يف دليل االستبيان .جند اي فروق كمية كب
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  سن يوضح هذا الجدول مدى استخدام المبحوثين الذي استهدفتم الدراسة الميدانية لوسائل االعالم التقليدية وعالقة هذا االستخدام بمتغير ال  43الجدول رقم 

 السن * اليومية؟ حياتك في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 حياتك في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 اليومية؟

 5 0 1 4 العدد ضعيفجدا

 %3.1 %0.0 %3.1 %3.4 %النسبة 

 27 1 3 23 العدد ضعيف

 %16.9 %9.1 %9.4 %19.7 %النسبة 

 89 4 15 70 العدد متوسط

 %55.6 %36.4 %46.9 %59.8 %النسبة 

 34 3 12 19 العدد جيد

 %21.2 %27.3 %37.5 %16.2 %النسبة 

 5 3 1 1 العدد جيدجدا

 %3.1 %27.3 %3.1 %0.9 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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ابانت املعطيات احلسابية والنتائج الكمية ان اغلب املبحوثني ممن استهدفتم الدراسة يبقبلون بشكل "متوسط " على وقد 
م وتعكس النسب واملستويات الكمية املوجودة اليت يوضحها ا جلدول هذا املعطى وسائل االعالم التقليدية يف يوميا

واالجتاه الواضح لدى املبحوثني اذ تقبل خمتلف الفئات العمرية للمبحوثني واليت مت ادراجها وتنصنيفها اىل ثالث فئات 
  عمرية اساسية على وسائل االعالم التقليدية بشكل "متوسط " .

م لوسائل االعالم التقليدية هو عدم واملالحظ يف النتائج الكمية وعالقة متغري السن لدى املبحوثني مبدى استخدامه
تسجيل اي اقبال لدىةاملبحوثني بشكل " جيد وجيد جدا " اذ تبقى نسب االستخدام يف هذين املستويني ضئيلة 

  ومنخفضة للغاية وهذا ما تعرب عن السنب الكمية املوضحة يف اجلدول .

رب عنه كميا على وسائل االعالم التقليدية واليت سبق ان ونستنتج ان كل الفئات العمرية للمبحوثني تقبل بنفس املقدار املع
حددنا مفهومها اجرائيا يف سياق الدراسة وهي "الصحافة املكتوبة واالذاعة والتلفزيون " ومل حيلنا متغري السن اىل اي 

سائل االعالم معطى يستدعي قراءاة كيفية تؤكد ان هناك فوارق كمية بني الفئات العمرية للمبحوثني يف استخدامهم لو 
  التقليدية .
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متغير نوع االقامة التي يشغلها المبحوث باالستخدام وحجمه وعالقة : يوضح مدى استخدام المبحوثين لوسائل االعالم التقليدية في حياتهم اليومية 44 رقم جدول
.  

 االقامة نوع * اليومية؟ حياتك في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 اليومية؟ حياتك

 5 0 4 1 العدد ضعيفجدا

 %3.1 %0.0 %4.0 %1.8 %النسبة 

 27 1 20 6 العدد ضعيف

 %16.9 %50.0 %19.8 %10.5 %النسبة 

 89 1 50 38 العدد متوسط

 %55.6 %50.0 %49.5 %66.7 %النسبة 

 34 0 23 11 العدد جيد

 %21.2 %0.0 %22.8 %19.3 %النسبة 

 5 0 4 1 العدد جيدجدا

 %3.1 %0.0 %4.0 %1.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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الكمية يف هذا السياق ان اغلب املبحوثني سواءا من املقيمني ب"الريف " و"املدينة " يستخدمون وقد كشفت النتائج 
م اليومية بشكل " متوسط " وهذا ما تعرب عنه املستويات الكمية والنسب املوضحة يف  وسائل االعالم التقليدية يف حيا

 " مكثف " لوسائل االعالم التقليدية واملالحظ ان اجلدول اليت تؤشر اىل ان هناك استخداما مبققدار " متوسط " وغري
  متغري نوع االققامة مل يكن يف قياس حجم االستخدام عنصرا فاصال وحامسا يف حتديد حجم االستخدام كميا .

يف حني ان املالحظ هو تقدم مستويات االستخدام باملقدار "جيد " لدى املبحوثني كما هو ظاهر يف اجلدول اذ 
باملائة على وسائل االعالم التقليدية ويتعلق االمر باملبحوثني املقمني ب"الريف " اما  19.3وثون بنسبة يستخدم املبح

باملائة بشكل " جيد"  22.8خبصوص املبحوثني املقيمني ب"املدينة " فهم يستخدمون وسائل االعالم التقليدية بنسبة 
ل االعالم التقليدية بكشل مكثف ولكن مبقدار حمدود يشري وتشري هذه املعطيات كميا ان املبحوثني ال يستخدمون وسائ

اليه املستوى املدرج كميا يف اجلدول " متوسط " وقد تكرر هذا املستوى يف االستخدام واحلجم الكمي الستخدام وسائل 
  االعالم التقليدية اكثر من مرة .

م التقليدية في حياتهم اليومية : يوضح هذا الجدول مدى استخدام المبحوثين لوسائل االعال 45رقم جدول 
  وعالققة هذا بمتغير المستوى التعليمي للمبحوثين .

 التعليمي المستوى * اليومية؟ حياتك في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 في التقليدي لالعالم استخدامك تقيم كيف

 اليومية؟ حياتك

 5 1 4 العدد جدا ضعيف

 %3.1 %3.7 %3.0 %النسبة 

 27 7 20 العدد ضعيف

 %16.9 %25.9 %15.0 %النسبة 

 89 9 80 العدد متوسط

 %55.6 %33.3 %60.2 %النسبة 

 34 9 25 العدد جيد

 %21.2 %33.3 %18.8 %النسبة 

 5 1 4 العدد جيدجدا

 %3.1 %3.7 %3.0 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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وقد اوضحت النتائج الكمية ان املبحوثني ويف اغلبيتهم سواءا من طلبة "الليسانس " وطلبة "املاسرت " يستخدمون وسائل 
الكمية املشار االعالم التقليدية مبقدار "املتوسط " كما هو ظاهر يف اجلدول تعرب عن هذا االجتاه لدى املبحوثني النسب 

باملائة بالنسبة لطلبة "الليسانس " وبالنسبة لطلبة "املاسرت " يستخدمون وسائل  60اليها اليت ترتفع لتتجاوز حدود 
ذا املقدار املشار اليه بنسبة    باملائة . 33.3االعالم التقلدية 

م التعليمي ة يستخدمون وسائل االعالم التقلدية ونستخلص من خالل النتائج الكمية ان املبحوثني وباختالل مستويا
بشكل متوسط غري مكثف وال يظهر لنا يف اجلدول ان مستويات وحجم االستخدام مبقدار " جيد و جيدا جدا " قد 

  احالنا اىل مستويات استخدام مرتفعة كميا .

تعليمي كثريا وهذا املالحظ من وبالتايل فان استخدام املبحوثني لوسائل االعالم التقلدية مل يؤثر فيه متغري املستوى ال
  خالل النتائج الكمية املشار اليها واملوضحة يف اجلدول .

  حسب متغير الجنس .: يوضح مدى اطالع المبحوثين على الصحف والجرائد اليومية  46رقم *جدول 

 الجنس * :اليومية الجرائد على يطلعون ممن انت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 الجرائد على يطلعون ممن انت ھل

 اليومية

 80 41 39 العدد نعم

 %50.0 %41.8 %62.9 %النسبة 

 80 57 23 العدد ال

 %50.0 %58.2 %37.1 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

البحثية وامليدانية يطلعون على الصحف اليومية وقد كشفت النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني الذين استهدفتم الدراسة 
 62وهي احد وسائل االعالم التقليدية وقد محلت املعطيات الكمية ان املبحوثني يطلعون على الصحف اليومية بنسبة 

  باملائة وهي نسبة مرتفعة كميا وتؤشر اىل استخدام املبحوثني هلذه الوسيلة االعالمية .

كما ان الصحف اليومية تعترب احد وسائل االعالم التقليدية اليت مازالت متواجدة يف الساحة االعالمية رغم االنتشار 
السريع لوسائط امليديا اجلديدة وقد كشفت دراسات اكادميية عديدة ان وسائل االعالم التقليدية ومن خالل املضامني 

  مي مازالت حتضى باالقبال من قبل اجلمهور رغم كثافة وسائط امليديا اجلديدة االعالمية املنشورة واليت تعرب عن كيان اعال
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: يوضح هذا الجدول مدى اطالع فئة المبحوثين الذي  استهدفتهم الدراسة الميدانية والبحثية  47رقم جدول 
  .اليومية وعالقة هذا بمتغير السن على الجرائد

 السن * :اليومية الجرائد على يطلعون ممن انت ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 على يطلعون ممن انت ھل

 اليومية الجرائد

 80 9 22 49 العدد نعم

 %50.0 %81.8 %68.8 %41.9 %النسبة 

 80 2 10 68 العدد ال

 %50.0 %18.2 %31.2 %58.1 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد اشارت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني يطلعون على الصحف اليومية باعتبارها احد وسائل االعالم التقليدية 
م يطلعون على الصحف اليومية  وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث اليت مت ادراجها يف دليل االستبيان اكد املبحوثون ا

  النسب واملستويات الكمية املوضحة يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني .وتعكس 

واملستنتج من هذه النتائج ان متغري السن ورغم ادراجنا الكثر من فئة عمرية يف االستبيان هناك اقبال للمبحوثني على 
  سنة "  35-30الصحف اليومية وخاصة لدى الفئة العمرية اليت يبلغ سنها ما بني " 

سب النتائج الكمية فهناك اققبال للمبحوثني على الصحف اليومية باعتبارها احد اهم وسائل االعالم التقليدية وتؤشر وح
  السنب الكمية املوجودة اىل هذا االجتاه لدى املبحوثني .
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 : يوضح هذا الجدول مدى اطالع المبحوثين على الصحف اليومية وعالقة  هذا بمتغير نوع 48 جدول رقم
  االقامة للمبحوث .

 االقامة نوع * :اليومية الجرائد على يطلعون ممن انت ھل

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 على يطلعون ممن انت ھل

 اليومية الجرائد

 80 1 54 25 العدد نعم

 %50.0 %50.0 %53.5 %43.9 %النسبة 

 80 1 47 32 العدد ال

 %50.0 %50.0 %46.5 %56.1 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

وقد كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني ان هناك فوارق كمية واضحة لدى فئة املبحوثني اليت تقيم ب"الريف " و 
املقيمني ب"الريف " ال يقبلون على الصحف "املدينة " يف االطالع على الصحف واجلرائد اليومية اذ كشفت النتائج ان 

باملائة وهي نسبة مرتفعة على النسبة اليت تؤشر كميا اىل االجابة ب  56.6اليومية واشارت اجابتهم ب" ال " اىل نسبة 
  باملائة . 43.9نعم " ب 

 نسبة االطالع ب اما خبصوص املبحوثني املقيمني ب"املدينة " فهم يطلعون على الصحف اليومية بنسبة اكثر وتعرب
  باملائة . 46.6باملائة على هذا االجتاه فيما كانت اجابتهم بال مقابلة لنسبة  53.5

وتشري هذه النتائج اىل هناك فورقا واضحة يف متغري نوع االقامة لدى املبحوث  يف االطالع على الصحف اليومية اذ 
العهم على الصحف اليومية وبالتايل فان متغري نوع االقامة هنا سجلنا فروقا بني املبحوثني املقمني بالريف واملدينة يف اط

  حدد حجم االطالع لدى املبحوث على الصحف اليومية كما هو موضح يف اجلدول .
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يوضح هذا الجدول مدى اطالع المبحوثين على الجرائد اليومية باعتبارها احد وسائل االعالم :49رقم جدول ال
  التقليدية وعالقة االطالع وحجمه بمتغير المستوى التعليمي لدى المبحوثين 

 التعليمي المستوى * :اليومية الجرائد على يطلعون ممن انت ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 الجرائد على يطلعون ممن انت ھل

 اليومية

 80 16 64 العدد نعم

 %50.0 %59.3 %48.1 %النسبة 

 80 11 69 العدد ال

 %50.0 %40.7 %51.9 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

للمبحوثني بالنسبة لطلبة "الليسانس " وطلبة "املاسرت " فالبنسبة وقد كشفت النتائج الكمية ان هناك فورقا كمية بالنسبة 
لطلبة "الليسانس " فقد كشفت النتائج الكمية بان ال يطلعون حبجم كبري على اجلرائد اليومية وهذا ما كشفته املستويات 

ري عن االجابة ب"ال" فيما باملائة يف التعب 51.9الكمية املعربة عن االجابة ب"نعم اطلع " والاطلع " اذ نسجل نسبة  
  باملائة . 40.7يطلع املبحوثون يف هذا املستوى التعليمي "الليسانس " على اجلرائد اليومية بنسبة 

باملائة وهي نسبة مرتفعة تشري اىل  59.3اما خبصوص طلبة "املاستري " فهم يطلعون على الصحف واجلرائد اليومية بنسبة 
  على اجلرائد اليومية باعتبار احد وسائل االعالم التقليدي من قبل املبحوثني . ان هناك فغروقا كمية يف االطالع

وما نستنتجه من هذه النتائج هوان متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني اتاح وجود فوارق كمية يف االطالع على احد 
ق اليت اتاحها متغري املستوى التعليمي وسائل االعالم التقليدية وهي الصحف اليومية واللنسب كميا تعرب عن هذا الفرو 

  بشكل واضح .
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: يوضح هذا الجدول  مدى تعرض المبحوثين الصحف اليومية واشكال هذا التعرض القابلة  50رقم جدول 
  للقياس الكمي وفق متغير الجنس . 

 الجنس * الجرائد بقراءة تقوم ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 بقراءة تقوم ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 الجرائد

 34 14 20 العدد باستمرار

 %21.2 %14.3 %32.3 %النسبة 

 56 32 24 العدد احيانا

 %35.0 %32.7 %38.7 %النسبة 

 24 15 9 العدد نادرا

 %15.0 %15.3 %14.5 %النسبة 

 46 37 9 العدد بدوناجابة

 %28.8 %37.8 %14.5 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني يتعرض "احيانا " للصحف اليومية فالذكور يتعرضون "احيانا " هلذه 
باملائة " وفق درجة التفاعل  32.7باملائة اما بالنسبة ل"االناث " فهم يتعرضون بنسبة  38.7الوسائل االعالمية بنسبة 

" احيانا " املدرجة يف دليل االستبيان مع " نادرا , باستمرار " وتشري هذه النتائج ان هناك تفاعل لو حمدود لدى 
م يتعرضون هلا لو احيانا وتعكس النسب الكمية هذا االجتاه لديهم .   املبحوثني مع اجلرائد اليومية وا
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ا الجدول  مدى تعرض المبحوثين الصحف اليومية واشكال هذا التعرض القابلة : يوضح هذ 51رقم جدول 
  للقياس الكمي وفق متغير السن .

 السن * الجرائد بقراءة تقوم ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 الجرائد بقراءة تقوم

 34 6 9 19 العدد باستمرار

 %21.2 %54.5 %28.1 %16.2 %النسبة 

 56 3 12 41 العدد احيانا

 %35.0 %27.3 %37.5 %35.0 %النسبة 

 24 1 4 19 العدد نادرا

 %15.0 %9.1 %12.5 %16.2 %النسبة 

 46 1 7 38 العدد بدوناجابة

 %28.8 %9.1 %21.9 %32.5 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

تكشف النتائج يف هذا اجلدول ان اغلب املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة البحثية يتعرضون " احيانا " للجرائد اليومية 
خالل املعطى الكمي وتعكس النسب الكمية املوجودة واملوضحة يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني ونالحظ من 

املوجود ايضا ان املبحوثني ال يتعرضون "باستمرار " للصحف واجلرائد اليومية " والنسبة كميا اليت تدلل على هذا احليز من 
التفاعل للبمحوث تبقى ضئيلة مقارنة حبجم ما نسجله من نسب يف االجابة على االختيار " احيانا " الذي يبقى مرتفعا 

  جلدول .حسب ما نالحظ يف ا

واملالحظ ان خمتلف الفئات العمرية اليت مت اداراجها يف االستبيان للمبحوثني وهي ثالث فئات عمرية تتعرض "احيانا" 
ا اىل التعرض ب"استمرار " و نادرا " بنسب كبرية ذات داللة .   للصحف اليومية ومل تشر يف اجابا

يؤثر على حتديد حجم التعرض واشكاله حسب التصنيفات وبالتايل ما ميكن استخالصه هو ان متغري السن هنا مل 
املدرجة بل ان اغلب املبحوثني اشاروا اىل التعرض للصحف اليومية ضمن اختيار " احيانا" والباتلي ال يوجد هناك تعرض 

  مكثف للصحف اليومية من قبل املبحوثني .
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اليومية واشكال هذا التعرض القابلة : يوضح هذا الجدول  مدى تعرض المبحوثين الصحف 52رقم جدول 
  للقياس الكمي وفق متغير نوع االقامة .

 االقامة نوع * الجرائد بقراءة تقوم ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 تقوم ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 الجرائد بقراءة

 34 0 22 12 العدد باستمرار

 %21.2 %0.0 %21.8 %21.1 %النسبة 

 56 1 37 18 العدد احيانا

 %35.0 %50.0 %36.6 %31.6 %النسبة 

 24 0 16 8 العدد نادرا

 %15.0 %0.0 %15.8 %14.0 %النسبة 

 46 1 26 19 العدد بدوناجابة

 %28.8 %50.0 %25.7 %33.3 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

املالحظ من خالل النتائج الكمية اليت امامنا ان املبحوثني يف اغلبيتهم يتعرضون للصحف اليومية "احيانا " ومل تشر 
م كما هو واضح فيما تعكمس النسب كميا من دالالت احضائية وكيفية اىل تعرضهم هلذه الوسيلة االعالمية  اجابا

  ستمرار و نادرا .التقليدية ال با

بل ان املالحظ يف النتائج ان االختيار "احيانا " نتعرض للصحف اليومية قد تكرر يف اجابات املبحوثني االمر الذي 
يدلل على ان حجم التعرض له عالقة بالوسيلة االعالمية وما حتققه من اشباعات وغايات واحتياجات اعالمية وال يرتبط 

من خالل املعطيات الكمية اليت تعرب عن نسب التعرض للصحف اليومية من قبل املبحوثني باملتغريات وهذا ما نالحظه 
  واشكال هذا التعرض القابلة للقياس الكمي " احيانا , باستمرار , نادارا " 
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: يوضح هذا الجدول  مدى تعرض المبحوثين الصحف اليومية واشكال هذا التعرض القابلة  53رقم جدول 
  وفق متغيرالمستوى التعليمي . للقياس الكمي

 التعليمي المستوى * الجرائد بقراءة تقوم ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 المجموع  التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 بقراءة تقوم ھل بنعم اجابتك كانت اذا

 الجرائد

 34 7 27 العدد باستمرار

 %21.2 %25.9 %20.3 %النسبة 

 56 9 47 العدد احيانا

 %35.0 %33.3 %35.3 %النسبة 

 24 2 22 العدد نادرا

 %15.0 %7.4 %16.5 %النسبة 

 46 9 37 العدد بدوناجابة

 %28.8 %33.3 %27.8 %النسبة 

 160 27 133 العدد  المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

طلبة "الليسانس " وطلبة "املاسرت " يتعرضون "احيانا " وهو واملالحظ من خالل النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني من 
احد االخيتارات املدرجة للصحف اليومية وتعكس النسب الكمية املسجلة يف كل اختيار بناءا على مت مجعه من اجابات 

و"املاسرت "  املبحوثني والعمليات احلسابية اليت تقيس كل معطى تعكس هذه النسب اجتاه املبحوثني من طلبة "الليسانس
اىل هذا االختيار الذي تكرر اكثر من مرة وهو ينفي بطبيعة احلال وجود تعرض مكثف للمبحوثني للصحف اليومية وامنا 
يبقى التعرض هلا حمدودا ويف حدودا ما تشري اهلي النتائج الكمية بناءا على ما مت مجع من معطيات يف اجابات املبحوثني 

ستوى التعليمي الذي مل حيدد فارقا ومل يكن عنصرا حامسا يف حتديد حجم التعرض وشكله وفق املتغري املدرج وهو امل
  حسب االخيتارات املدرجة .
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  يوضح المدى الزمني لالطالع على الجرائد اليومية من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير الجنس  54رقم جدول 

 نسالج * للجريدة؟ قرائتك في تستغرفه الذي الوقت ماھو

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 قرائتك في تستغرفه الذي الوقت ماھو

 للجريدة؟

 62 39 23 العدد ساعة نصف

 %38.8 %39.8 %37.1 %النسبة 

 38 17 21 العدد ساعة

 %23.8 %17.3 %33.9 %النسبة 

 12 4 8 العدد ساعة اكثرمن

 %7.5 %4.1 %12.9 %النسبة 

 48 38 10 العدد اجابة بدون

 %30.0 %38.8 %16.1 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني يطلعون على اجلرائد اليومية مدة " نصف ساعة " وتعرب النسب الكمية 
واالناث اىل هذا االجتاه من حيث التعرض يف مداه الزمين اذ املوضحة يف اجلدول عن تعرض املبحوثني سواءا من الذكور 

 37.1يتعرض املبحوثون الذكور للجرائد اليومية باعتبارها احد اهم وسائل االعالم التقليدية مدة "نصف ساعة" وبنسبة 
  باملائة . 39.9باملائة فيما تتعرض فئة "االناث " للجرائد اليومية بنسبة 

وتشري هذه النتائج كميا انه ال يوجد فوارق كمية بني جنس الذكور واالناث يف االطالع على اجلرائد اليومية والنسب 
املسجلة يف هذا املدى الزمين املدرج يف دليل االستبيان متقاربة وتؤكد اطالع املبحوثني على الصحف اليومية مدة "نصف 

  ساعة " 

  

  

  

  

  



ل الميديا الجديدةثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري في ظدراسة تحليلية ال    الفصل السادس  

238 
 

  السنمني لالطالع على الجرائد اليومية من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير يوضح المدى الز  55رقم  جدول

  

ان اغلبية املبحوثني من خمتلف الفئات العمرية اليت مت ادراجها يف دليل االستبيان تضطلع على كشفت النتائج الكمية 
الصحف اليومية مدة نصف ساعة وتعرب النسب الكمية املشار اليها يف اجلدول عن هذا االجتاه لدى املبحوثني وما 

تبعا للنسب املوضحة يف اجلدول ان الفئات العمرية "الثالث " للمبحوثني تضطلع على اجلرائد اليومية وبنسب  نستنتجه
متقاربة يف املدى الزمين " نصف ساعة " فيما ترتاجع مستويات التعرض للصحف اليومية مدة ساعة اوزيد من ساعة 

بحوثني للصحف اليومية وكان هناك تقارب بني خمتلف واملالحظ ان متغري السن هنا مل حيدد كثريا حجم التعرض للم
  الفئات العمرية الثالث يف التعرض مدة نصف ساعة للصحف اليومية باعتبارها احد اهم وسائل االعالم التقليدية .

  

  

  

  

  

  

 السن * للجريدة؟ قرائتك في تستغرفه الذي الوقت ماھو

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 تستغرفه الذي الوقت ماھو

  للجريدة؟ قرائتك في

 62 4 10 48 العدد ساعة نصف

 %38.8 %36.4 %31.2 %41.0 %النسبة 

 38 3 13 22 العدد ساعة

 %23.8 %27.3 %40.6 %18.8 %النسبة 

 12 3 2 7 العدد ساعة من اكثر

 %7.5 %27.3 %6.2 %6.0 %النسبة 

 48 1 7 40 العدد اجابة بدون

 %30.0 %9.1 %21.9 %34.2 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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نوع يوضح المدى الزمني لالطالع على الجرائد اليومية من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير   56رقم  جدول
  قامة اال

 االقامة نوع * للجريدة؟ قرائتك في تستغرفه الذي الوقت ماھو

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 تستغرفه الذي الوقت ماھو

 للجريدة؟ قرائتك في

 62 0 36 26 العدد نصفساعة

 %38.8 %0.0 %35.6 %45.6 %النسبة 

 38 1 25 12 العدد ساعة

 %23.8 %50.0 %24.8 %21.1 %النسبة 

 12 0 9 3 العدد اكثرمنساعة

 %7.5 %0.0 %8.9 %5.3 %النسبة 

 48 1 31 16 العدد بدوناجابة

 %30.0 %50.0 %30.7 %28.1 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

اغلبيتهم سواءا املقيمني بالريف واملدينة يتعرضون للصحف اليومية باعتبارها احد تكشف النتائج الكمية ان املبحوثني ويف 
وسائل االعالم التقليدية مدة " نصف ساعة " وتشري النتائج اىل تراجع مستويات التعرض املكثف ال زيد من ساعة 

ف اليومية من قبل املبحوثني بالنسبة للمبحوثني واملالحظ من خالل ما تعرب عن مستويات التعرض واالطالع على الصح
الذين استهدفتهم الدراسة البحثية هو اجتاه املبحوثني اىل تاكيد خيار التعرض مدة نصف ساعة اكثر من اي خيار اخر 
متاح يف دليل االستبيان وهذا يشري اىل ان التعضر للصحف اليومية من قبل املبحوثني يبقى حمدودا وغري مكثف وال 

حسب ما توضحه النتائج الكمية وحييل هذا املعطى ان التعرض فعال لوسائل االعالم التقليدية مل يتجاوز حدود الساعة 
  يعد بالشكل والكم واحلجم الذي كان اثناء سنوات الربيق والقوة .
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يوضح المدى الزمني لالطالع على الجرائد اليومية من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير  57رقم  جدول
  تعليمي .المستوى ال

 التعليمي المستوى * للجريدة؟ قرائتك في تستغرفه الذي الوقت ماھو

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 قرائتك في تستغرفه الذي الوقت ماھو

 للجريدة؟

 62 7 55 العدد ساعة نصف

 %38.8 %25.9 %41.4 %النسبة 

 38 8 30 العدد ساعة

 %23.8 %29.6 %22.6 %النسبة 

 12 3 9 العدد ساعة من اكثر

 %7.5 %11.1 %6.8 %النسبة 

 48 9 39 العدد اجابة بدون

 %30.0 %33.3 %29.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

"الليسانس " وطلبة " املاسرت " كشفت النتائج والعطيات الكمية يف هذا اجلدول ان اغلبية املبحوثني سواءا من طلبة 
يطلعون على اجلرائد اليومية مدة " نصف ساعة " وتعكس النسب الكمية املوجودة هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يتعضر 

باملائة ويتعرض طلبة "املاسرت " للجرائد اليومية  41.4طلبة "الليسانس " لصلحف اليومية مدنة نصف ساعة مبا يعادل 
  باملائة . 25.9ما يعادل 

وتعكس هذه النتائج الكمية تعزيز املبحوثني من طلبة الليسانس واملاسرت الذين مشلتهم الدراسة خيار التعرض مدة نصف 
ساعة للصحف اليومية وقد تكرر هذا اخليار واالجتاه يف اجابات املبحوثني اكثر من مرة غري ومل حتلنا املتغريات اىل فوارق 

  ذات داللة احصائية .

  يوضح هذا الجدول مدى استماع المبحوثين لالذاعة المسموعة وعالقته بمتغير الجنس  58رقم جدول 

 الجنس * لالذاعة يستمعون ممن انت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 118 75 43 العدد نعم لالذاعة يستمعون ممن انت ھل

 %73.8 %76.5 %69.4 %النسبة 

 42 23 19 العدد ال

 %26.2 %23.5 %30.6 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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كشفت النتائج ان اغلبية املبحوثني من جنس الذكور واالناث يتسمعون لالذاعة وان كان بنسب متفاوتة ومتقاربة اذ 
باملائة وتستمع فئة االناث  69.4بنسبة يستمع جنس الذكور من فئة املبحوثني الذين استهدفتم الدراسة للالذاعة 

باملائة وتشري هذه النتائج اىل نسب االستماع املرتفعة لدى املبحوثني لالذاعة املسموعة  76.5لالذاعة املسموعة بنسبة 
ة اذ تبقى االذاعة املسموعة من وسائل االعالم التقليدية اليت مازالت حتافظ حسب ما تشري دراسات حبثية اكادميية عديد

ا الكالسكية .   يف علوم االعالم على مجهورها الذي يتفاعل معها وع متظهرا

  يوضح مدى استماع المبحوثين لالذاعة المسموعة وعالقته بمتغير السن  59جدول رقم 

 السن * لالذاعة يستمعون ممن انت ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 ممن انت ھل

 لالذاعة يستمعون

 118 10 28 80 العدد نعم

 %73.8 %90.9 %87.5 %68.4 %النسبة 

 42 1 4 37 العدد ال

 %26.2 %9.1 %12.5 %31.6 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

اشارات النتائج الكمية واملعطيات احلسابية يف اجلدول ان املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث املدرجة  وقد
يستمعون لالذاعة املسموعة وتعرب النسب الكمية الظاهرة يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يتسمع املبحوثون 

باملائة وتبقى معدالت االستماع لالذاعة  90.6اعة املسموعة بنسبة سنة " لالذ 35- 30الذين تبلغ اعمارهم ما بني "
باملائة وهي نسب كميا مرتفعة تؤشر  87باملائة اىل ازيد من  68املسموعة حسب النسب الظاهرة يف اجلدول ما بني 

لالذاعة يف ظل بشكل واضح اىل سلوك اتصايل قار لدى املبحوثني اجتاه احد وسائل االعالم التقليدية وهو االستماع 
عصر املديا اجلديدة وما فرضته من طرائق جديدة يف العمل االعالمي ومن وسائال اعالم حديثة غزت املشهد االعالمي 

  احلايل الذي مييل اىل طابع االعالم االلكرتوين التفاعلي .

الذاعة بالنسبة للمبحوثني واملالحظ من خالل النتائج الكمية ان متغري السن هنا مل يؤثر كثري على حجم االستماع ل
م يستمعون عرب الفئات العمرية الثالث لالذاعة املسموعة .   الذين اشارات خمتلف النسب ا
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  يوضح مدى استماع المبحوثين لالذاعة المسموعة وعالقته بمتغير نوع االقامة  60جدول رقم 

 نوعاالقامة * لالذاعة يستمعون ممن انت ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 118 2 78 38 العدد نعم لالذاعة يستمعون ممن انت ھل

 %73.8 %100.0 %77.2 %66.7 %النسبة 

 42 0 23 19 العدد ال

 %26.2 %0.0 %22.8 %33.3 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

الكمية ان املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة وانطالقا من متغري نوع االقامة يستمعون لالذاعة املسموعة كشفت النتائج 
وتعكس النسب الكمية اليت امامنا هذا االجتاه بشكل واضح وجلي اذ يستمع املبحوثون من الفئة املقيمة ب"الريف " 

 املقيمني ب"املدينة " فهم يستمعون لالذاعة املسموعة باملائة اما بالنسبة للمبحوثني 66.7لالذاعة املسموعة بنسبة 
ا وسيلة  77.2بنسبة  باملائة وتشري هذه النتائج اىل امهية االذاعة املسموعة بالنسبة للمبحوثني وتتمثل هذه االمهية يف ا

  اعالمية حتضى باملتابعة ويتم االستماع لرباجمها االذاعية .

ثر اىل حد كبري حجم االستماع لالذاعة املسموعة باعتبارها احد وسائل االعالم ويبدو ان متغري نوع االقامة مل يؤ 
التقليدية وكشفت النسب كميا يف هذا السياق عن استماع املبحوثني لالذاعة املسموعة ومبستويات متقاربة كميا وهذا ما 

  يعرب عنه املعطى الكمي الظاهر يف اجلدول .

  يوضح مدى استماع المبحوثين لالذاعة المسموعة وعالقته بمتغير المستوى التعليمي  61جدول رقم 

 التعليمي المستوى * لالذاعة يستمعون ممن انت ھل

 المجموع المستوٮالتعليمي 

 ماستر ليسانس

 118 24 94 العدد نعم  لالذاعة يستمعون ممن انت ھل

 %73.8 %88.9 %70.7 %النسبة 

 42 3 39 العدد ال

 %26.2 %11.1 %29.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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وقد كشفت النتائج الكمنية وابانت ان املبحوثني ويف اغلبيتهم يستمعون لالذاعة سواءا تعلق االمر بالفئة من طلبة 
باملائى  70.4املسموعة وكما هو ظاهر كميا يف اجلدول بنسبة الليسانس او املاسرت اذ يستمع طلبة الليسانس لالذاعة 

باملائة وتشري هذه النتائج كميا ان هناك نسبا  88.9اما بالنسبة لطلبة املاستري فهم يستمعون لالذاعة  املسموعة بنسبة 
يدانية ومل يؤثر ومل يصنع مرتفعة لالستماع لالذاعة بالنسبة لطلبة الليسانس وطلبة املاسرت الذين استهدفتهم الدراسة امل

  متغري املستوى التعليمي املتقارب اي فارق كمي يف مستويات التعرض واالستماع لالذاعة املسموعة .

  : يوضح المدى الزمني لالستماع لالذاعة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير الجنس  62رقم *جدول 

 الجنس * لالذاعة؟ سماعك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 سماعك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 لالذاعة؟

 49 32 17 العدد ساعة نصف

 %30.6 %32.7 %27.4 %النسبة 

 62 38 24 العدد ساعة

 %38.8 %38.8 %38.7 %النسبة 

 17 9 8 العدد ساعة من اكثر

 %10.6 %9.2 %12.9 %النسبة 

 32 19 13 العدد اجابة بدون

 %20.0 %19.4 %21.0 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج والبيانات االحصائية وخبصوص احليز الزمين ومداه لالستماع لالذاعة املسموعة ضمن االختيارات املدرجة 
من ساعة " ان املبحوثني يستمعون لالذاعة املسموعة مدة " ساعة " يف دليل االستبيان " نصف ساعة , ساعة , اكثر 

باملائة  38وترتفع النسب عند هذا املدى الزمين بشكل واضح وجلي اذ يستمع املبحوثون من الذكور واالناث مبعدل 
  لالذاعة املسموعة وملدة ساعة .

  

  

  



ل الميديا الجديدةثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري في ظدراسة تحليلية ال    الفصل السادس  

244 
 

  بحوثين وعالقة هذا بمتغير السن : يوضح المدى الزمني لالستماع لالذاعة من قبل الم 63رقم جدول 

 السن * لالذاعة؟ سماعك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 الذي الوقت ماھو

 سماعك في تستغرقه

 لالذاعة

 49 2 7 40 العدد ساعة نصف

 %30.6 %18.2 %21.9 %34.2 %النسبة 

 62 5 20 37 العدد ساعة

 %38.8 %45.5 %62.5 %31.6 %النسبة 

 17 2 2 13 العدد ساعة من اكثر

 %10.6 %18.2 %6.2 %11.1 %النسبة 

 32 2 3 27 العدد اجابة بدون

 %20.0 %18.2 %9.4 %23.1 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

حناول على اساسها معرفة املدى الزمين لالستماع لالذاعة بالنسبة للمبحوثني وعالقته  لمعطيات الكمية اليتتوقد ابانت ا
مبتغري السن ابانت املعطيات الكمية ان اغلبية املبحوثني يستمعون لالذاعة املسموعة مبقدار " ساعة " كما هو ظاهر يف 

ستماع القابل للقياس الكمي اجتاه املبحوثني اذ ترتفع نسب اجلدول وتعكس النسب الكمية يف هذا املستوى من اال
- 25باملائة بالنسبة للمبحوثني الذين تبلغ اعمارهم ما بني "  62.5االستماع ملدة ساعة اللنسبة للمبحوثني لتصل اىل 

ثالث ولكل سنة " وتعرب هذه النسب الكمية عن وجود فوارق واضحة يف االستماع لالذاعة لدى الفئات العمرية ال 30
   هي فوارق كمية متقاربة 

  يوضح المدى الزمني لالستماع لالذاعة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير نوع االقامة  64جدول رقم 

 االقامة نوع * لالذاعة؟ سماعك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 تستغرقه الذي الوقت ماھو

 لالذاعة؟ سماعك في

 49 1 32 16 العدد نصفساعة

 %30.6 %50.0 %31.7 %28.1 %النسبة 

 62 1 46 15 العدد ساعة

 %38.8 %50.0 %45.5 %26.3 %النسبة 

 17 0 6 11 العدد ساعة من اكثر

 %10.6 %0.0 %5.9 %19.3 %النسبة 

 32 0 17 15 العدد اجابة بدون

 %20.0 %0.0 %16.8 %26.3 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني يستمعون لالذاعة فالبنسبة للمقمني ب"الريف " يستمعون لالذاعة املسموعة بنسبة 
باملائة وتعكس هذه  45.5باملائة اما بالنسبة للمبحوثني املقيمن ب"املدينة " فهم يستمعون لالذاعة بنسبة  26.6

وثني الحد وسائل االعالم التقليدية وان كان املالحظ هو وجود فارق النسب الكمية وجود نسبة استماع معينة لدى املبح
بني املقيمني بالريف يف درجة ونسبة استماعهم لالذاعة واملبحوثني املقمني باملدينة الذي يستمعون لالذاعة املسموعة 

االستماع لالذاعة املسموعة بنسبة اكرب كما هو ظاهر يف اجلدول ويشري هذا اىل امهية متغري نوع االقامة يف حتديد حجم 
وبالتايل فان متغري نوع االقامة اثر اىل حد كبري يف حتديد فوارق يف االستماع لالذاعة بني املبحوثني املقيمني ب"الريف " 

  و"املدينة " 

  يوضح المدى الزمني لالستماع لالذاعة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير المستوى التعليمي  65جدول رقم 

 التعليمي المستوى * لالذاعة؟ سماعك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 سماعك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 لالذاعة؟

 49 8 41 العدد ساعة نصف

 %30.6 %29.6 %30.8 %النسبة 

 62 12 50 العدد ساعة

 %38.8 %44.4 %37.6 %النسبة 

 17 3 14 العدد ساعة من اكثر

 %10.6 %11.1 %10.5 %النسبة 

 32 4 28 العدد اجابة بدون

 %20.0 %14.8 %21.1 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

وترتفع النسب الكمية عند هذا وتشري هذه النتائج الكمية اىل ان املبحوثني يستمعون لالذاعة املسموعة مدة " ساعة " 
االجتاه كما هو ظاهر يف اجلدول اذ يستمع طلبة الليسانس من فئة املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة البحثية وامليدانية 

باملائة  44.4باملائة اما بالنسبة لطلبة "املاسرت " فهم يستمعون لالذاعة املسموعة بنسبة  37.6لالذاعة املسموعة بنسبة 
املعطيات الكمية ان هناك ارتفاع يف معدالت االستماع لالذاعة املسموعة بالنسبة لطلبة الليسانس وطلبة املاسرت  وتشري

والنسب يف االستماع بالنسبة للفئتني طلبة الليسانس واملاستري غري ان املالحظ ايضا من النتائج الكمية يف هذا احملور هو 
  ا حجم االستماع لالذاعة املسموعة .ان متغري املستوى التعليمي مل حيدد كثري 
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  يوضح انواع االذاعات التي يستمع اليها المبحوثين وعالقة هذا بمتغير الجنس  66رقم جدول 

 الجنس * :اليھا تستمع التي االذاعات ماھي

 Total الجنس 

 انثى ذكر

 60 36 24 العدد عامة اليھا تستمع التي االذاعات ماھي

 %37.5 %36.7 %38.7 %النسبة 

 12 5 7 العدد متخصصة

 %7.5 %5.1 %11.3 %النسبة 

 59 38 21 العدد محلية

 %36.9 %38.8 %33.9 %النسبة 

 29 19 10 العدد اجابة بدون

 %18.1 %19.4 %16.1 %النسبة 

Total 160 98 62 العدد 

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

هذا السياق الذي يتصل بانواع االذاعات املسموعة اليت يستمع اليها املبحوثون اىل ميول اغلبية وتشري النتائج الكمية يف 
املبحوثني من جنس "الذكور " و "االناث " لالستماع لالذاعات العامة فيما ترتاجع مستويات االستماع لالذاعات 

باملائة وهذا  38.4االذاعات العامة بنسبة املتخصصة واحمللية وحسب املعطيات الكمية فان املبحوثني يستمعون اىل 
باملائة وتعكس هذه  36.7يتعلق  جبنس "الذكور " اما بالنسبة ل"االناث " فهن يستمعن لالذاعات العامة بنسبة 

النسب ميول املبحوثني واغلبيتهم اىل االذاعات العامة اليت تقدم يف االخري مضامني متعددة ال ميكن اختزاهلا يف خانة 
  واحد . وسياق

  يوضح  انواع االذاعات المسموعة التي يستمع اليها المبحوثون وعالقة هذا بمتغير السن  67جدول رقم 

 السن * :اليھا تستمع التي االذاعات ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي االذاعات ماھي

 اليھا تستمع

 60 2 7 51 العدد عامة

 %37.5 %18.2 %21.9 %43.6 %النسبة 

 12 1 7 4 العدد متخصصة

 %7.5 %9.1 %21.9 %3.4 %النسبة 

 59 6 15 38 العدد محلية

 %36.9 %54.5 %46.9 %32.5 %النسبة 

 29 2 3 24 العدد اجابة بدون

 %18.1 %18.2 %9.4 %20.5 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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وقد اشارات املعطيات الكمية والدالالت االحصائية الظاهرة يف اجلدول املشار اليه اىل ان اغلبية املبحوثني الذين مشلتهم 
يستمعون لالذاعات احمللية بنسبة كبرية وتعكس النسب واملستويات الكمية هذا الدراسة امليدانية وهم الشباب اجلامعي 

باملائة ويتعلق االمر بالفئة العمرية اليت يبلغ  54االجتاه لدى املبحوثني اذ يستمع املبحوثون لالذاعات احمللية بنسبة تزيد 
سنة  30-25لعمرية اليت يبلغ سنها ما بني " باملائة بالنسبة للفئة ا 46سنة " وبنسبة تزيد عن  35- 30سنها ما بني " 

" وتعرب هذه النسب الكمية ميول املبحوثني اىل االستماع لالذاعات احمللية اليت تعرب من وسائل االعالم املسموعة اجلديدة 
ة حملية اذاع 48حىت تصل اىل  2003اليت ظهرت على الساحة االعالمية يف اجلزائر اذ بدا تعدادها يف االرتفاع منذ عام 

وتقدم االذاعات احمللية مضمونا اعالميا حمليا يرتكز على االخيار احمللية واحلصص االذاعية ذات الطابع احمللي واجلواري 
  وقد تكون هذه اخلاصية االعالمية على مستوى املضمون وراء اقبال ققطاع واسع من اجلمهور حنو االذاعات احمللية 

  يوضح  انواع االذاعات المسموعة التي يستمع اليها المبحوثون وعالقة هذا بمتغير نوع االقامة  68جدول رقم 

 االقامة نوع * :اليھا تستمع التي االذاعات ماھي

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 60 2 36 22 العدد عامة اليھا تستمع التي االذاعات ماھي

 %37.5 %100.0 %35.6 %38.6 %النسبة 

 12 0 11 1 العدد متخصصة

 %7.5 %0.0 %10.9 %1.8 %النسبة 

 59 0 37 22 العدد محلية

 %36.9 %0.0 %36.6 %38.6 %النسبة 

 29 0 17 12 العدد اجابة بدون

 %18.1 %0.0 %16.8 %21.1 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني الذي مشلتهم الدراسة امليدانية والبحثية يستمعون لالذاعات احمللية واالذاعات 
العامة وهذا ما تعرب عن النسب الكمية الظاهرة يف اجلدول اذ يستمع املبحوثون املقيمون ب"الريف " لالذاعات احمللية 

باملائة  36.6ما بالنسبة للمبحوثني املقيمني ب"املدينة " فهم يستمعون لالذاعات احمللية بنسبة باملائة ا 38.6بنسبة 
وهي نسب كميا مرتفعة اذا ما قارناها حبجم االستماع لباقي االذاعات فيما يستمع املبحوثون امليقيمون ب"الريف 

باملائة وهذاه النتائج  36.6الذاعات احمللية بنسبة باملائة واملقيمون ب"املدينة يستمعون ل 38.6لالذعات العامة بنسبة 
تشري اىل ميول املبحوثني املقمني بالريف واملدينة لالذاعات العامة واحمللية اكثر من ميوهلم اجتاه االذعات املتخصصة 
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ا معرفة مدى تفا علهم مع االذاعة واملبتغى من وراء قياس اجتاه املبحوثني النواع االذاعات اليت يستمعون اليها ويفضلو
  من خالل طبيعة املضامني والنشاط الذي تستند اليه االذاعة اعالميا .

انواع االذاعات المسموعة التي يستمع اليها المبحوثون وعالقة هذا بمتغير المستوى   يوضح 69جدول رقم 
  التعليمي

 التعليمي المستوى * :اليھا تستمع التي االذاعات ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 60 7 53 العدد عامة اليھا تستمع التي االذاعات ماھي

 %37.5 %25.9 %39.8 %النسبة 

 12 3 9 العدد متخصصة

 %7.5 %11.1 %6.8 %النسبة 

 59 14 45 العدد محلية

 %36.9 %51.9 %33.8 %النسبة 

 29 3 26 العدد اجابة بدون

 %18.1 %11.1 %19.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

وقد ابانت املعطيات الكمية اليت امامنا ان املبحوثني ويف اغلبيتهم يستمعون لالذاعات املسموعة احمللية والعامة وتعرب 
بالنسبة  38.9االذاعات العامة بنسبة النسب الكمية عن هذا االجتاه لدى املبحوثني الذين مييلون اىل االستماع اىل 

باملائة ويبدو من  25.9لطلبة "الليسانس " وبالنسبة لطلبة " املاسرت " فهم مييلون اىل االستماع لالذاعات العامة بنسبة 
ت خالل النتائج الكمية ان هناك ميوال واضحا اجتاه االذاعات العامة اما بالنسبة لالذاعات احمللية اليت توضح املعطيا

 33.5الكمية االستماع اهليا من قبل املبحوثني فان طلبة الليسانس الذين مشلتهم الدراسة البحثية يستمعون اليها بنسبة 
باملائة وتعرب هذه النسب عن ميول املبحوثني اىل االستماع  51.5باملائة اما لطلبة املاسرت فهم يستمعون اليها بنسبة 

رق كمي واضح لدى طلبة املاسرت والليسانس يف نسبة االستماع وهذا يشري اىل ان لالذاعات احمللية والعامة وهناك فا
متغري املستوى التعليمي حدد اىل حد ما نسب االستماع لالذاعات املسموعة على اساس طبيعة املضمون والوسيلة 

  االعالمية .
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اقبال فئة المبحوثين على يوضح هذا الجدول بما يحمله من معطيات كمية واحصائية مدى :   70جدول رقم 
   القنوات التلفزيونية وعالقة هذا االقبال بمتغير الجنس

 الجنس * التلفزيونية؟ القنوات متابعي من انت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 150 92 58 العدد نعم التلفزيونية؟ القنوات متابعي من انت ھل

 %93.8 %93.9 %93.5 %النسبة 

 7 4 3 العدد ال

 %4.4 %4.1 %4.8 %النسبة 

 3 2 1 العدد اجابة بدون

 %1.9 %2.0 %1.6 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني ويف اغلبيتهم يتعرضون للقنوات التلفزيونية وهذا تعرب عنه السنب الكمية املسجلة وقد  
والظاهرة يف اجلدول اذ محلت اجابات املبحوثني من جنس "الذكور و "االناث " اقبال املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة 

  باملائة . 93على القنوات التلفزيونية وبنسبة 

لتلفزيون وتشري هذه النتائج الكمية اىل االقبال املكثف للمبحوثني ذكورا واناثا على احد وسائل االعالم التقليدية وهي ا
  ممثال يف خمتلف القنوات التلفزيونية الت ميكن ان يتابعها املتلقي واملبحوث .
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يوضح هذا الجدول بما يحمله من معطيات كمية واحصائية مدى اقبال فئة المبحوثين على  71جدول رقم 
  السن القنوات التلفزيونية وعالقة هذا االقبال بمتغير 

 السن * التلفزيونية؟ القنوات متابعي من انت ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 القنوات متابعي من انت ھل

 التلفزيونية؟

 150 10 31 109 العدد نعم

 %93.8 %90.9 %96.9 %93.2 %النسبة 

 7 1 1 5 العدد ال

 %4.4 %9.1 %3.1 %4.3 %النسبة 

 3 0 0 3 العدد اجابة بدون

 %1.9 %0.0 %0.0 %2.6 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

كشفت النتائج الكمية واملعطيات احلسابية ان غالبية املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث اليت مت ادراجها يف 
باملائة كما هو ظاهر يف 96واقباهلم على هذا الوسيلة االعالمية وبنسب تفوق دليل االستبيان تعرض املبحوثني للتلفزيون 

نتائج اجلدول الكمية والجند هناك تبعا للنتائج الكمية ان هناك فوارق كمية بني الفئات العمرية الثالث يف نسب التعرض 
  للقنوات التلفزيونية واالقبال عليها .

العمرية للشباب اجلامعي يقبلون على اساس حجم العينة املستهدفة على  واشارت النتئاج الكمية ان خمتلف الفئات
القنوات التلفزيونية ومل حيلنا متغري السن يف هذا السياق اىل دالالت اذ ال توجد فوارق كميا كبرية بني نسب االستماع 

  بالنسبة لكل فئة عمرية من العينة املستهدفة .
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يوضح بما يحمله من معطيات كمية واحصائية مدى اقبال فئة المبحوثين على القنوات التلفزيونية  72جدول رقم 
  نوع االقامة وعالقة هذا االقبال بمتغير 

 االقامة نوع * التلفزيونية؟ القنوات متابعي من انت ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 القنوات متابعي من انت ھل

 التلفزيونية؟

 150 2 94 54 العدد نعم

 %93.8 %100.0 %93.1 %94.7 %النسبة 

 7 0 5 2 العدد ال

 %4.4 %0.0 %5.0 %3.5 %النسبة 

 3 0 2 1 العدد اجابة بدون

 %1.9 %0.0 %2.0 %1.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النائج واملعطيات الكمية واحلسابية ان املبحوثني سواءا من الفئة املقيمة ب"الريف " و "املدينة " تقبل على وقد  
القنوات التلفزيونية وتعرب املعطيات الكمية عن هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يقبل املبحوثون املقيمون ب"الريف " على 

ة وهي نسبة مرتفعة فيما يقبل املبحوثون املقيمون ب"املدينة " ممن استهدفتهم باملائ 94.7القنوات التلفزيونية بنسبة 
باملائة . وتشري هذه النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني وبغض  93.1الدراسة امليدانية على القنوات التلفزيونية بنسبة 

لفزيونية وبالتايل فان متغري نوع االقامة يف هذا النظر عن مكان اقامتهم "املدينة , الريف " يقبلون على التعرض للقنوات الت
  السياق مل حيدد حجم التعرض للقنوات التلفزيونية من عدمه .
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بما يحمله من معطيات كمية واحصائية مدى اقبال فئة المبحوثين على القنوات التلفزيونية يوضح  73جدول رقم 
  المستوى التعيلمي وعالقة هذا االقبال بمتغير 

 التعليمي المستوى * التلفزيونية؟ القنوات متابعي من انت ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 القنوات متابعي من انت ھل

 التلفزيونية؟

 150 26 124 العدد نعم

 %93.8 %96.3 %93.2 %النسبة 

 7 1 6 العدد ال

 %4.4 %3.7 %4.5 %النسبة 

 3 0 3 العدد اجابة بدون

 %1.9 %0.0 %2.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد  المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

االحصائية ان طلبة "الليسانس " وطلبة "املاسرت " يقبلون على التعرض للقنوات وقد كشفت املعطيات والبيانات 
التلفزيونية اليت تعرب من اهم وسائل االعالم التلفزيونية فطلبة الليسانس الذين مشلتهم دراستنا يقبلون على القنوات 

باملائة وتعرب  96.3باملائة اما بالنسبة لطلبة "املاسرت " فهم يقبلون على القنوات التلفزيونية بنسبة  92.3التقليدية بنسبة 
م التعليمية للتلفزيون بل ان متغري املستوى  التعليمي الذي هذه النتائج عن اقبال املبحوثني وبغض النظر عن مستويا

  ادرجناه يف الدراسة مل حيدد حجم التعرض للقنوات التلفزيونية .

ن للقنوات ييوضح بما يحمله من معطيات كمية المدى الزمني الذي يتعرض من خالله المبحوث:  74جدول رقم 
  وعالقته بمتغير الجنس التلفزيونية 

 الجنس * للتلفزيون؟ مشاھدتك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 مشاھدتك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 للتلفزيون؟

 25 12 13 العدد ساعة نصف

 %15.6 %12.2 %21.0 %النسبة 

 73 41 32 العدد ساعة

 %45.6 %41.8 %51.6 %النسبة 

 60 44 16 العدد ساعة من اكثر

 %37.5 %44.9 %25.8 %النسبة 

 2 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %1.0 %1.6 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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كشفت النتائج  الكمية ان اغلب املبحوثني يتعرضون للقنوات التلفزيونية مدة " ساعة " وتشري املستويات والنسب 
باملائة بالنسبة للمبحوثني "االناث "  41.8للمبحوثني الذكور و باملائة بالنسبة  51.6الكمية اىل هذا احليز الزمين بنسبة 

وتعرب هذه املستويات الكمية اليت حتدد املدى الزمي واحليز الذي يتعرض من خالله املبحوثون للقنوات التلفزيونية اىل 
اخليارات متاحة ومتعددة معطى هام وهو وجود اقبال لو حمدود على القنوات التلفزيونية من قبل املبحوثني وهذا رغم ان 

من حيث الوسائل االعالمية اجلديدة امام اجلمهور  اىل ان قطاع معتربا منه مازال يستعمل التلفزيون ويتعضر ملضامينه 
  االعالمية .

  وعالقته بمتغير السنن للقنوات التلفزيونية ييوضح المدى الزمني الذي يتعرض من خالله المبحوث 75جدول رقم 

 السن * للتلفزيون؟ مشاھدتك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 الذي الوقت ماھو

 مشاھدتك في تستغرقه

 للتلفزيون؟

 25 2 6 17 العدد ساعة نصف

 %15.6 %18.2 %18.8 %14.5 %النسبة 

 73 4 17 52 العدد ساعة

 %45.6 %36.4 %53.1 %44.4 %النسبة 

 60 5 9 46 العدد ساعة من اكثر

 %37.5 %45.5 %28.1 %39.3 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %0.0 %1.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وعرب خمتلف الفئات العمرية املدرجة يف دليل االستبيان تتعرض للقنوات ري هذه املعطيات اليت امامنا ان فئة املبحوثني وتش
سن " على القنوات التلفزيونية مدة ساعة وقد ارتفعت  30-25التلفزيونية بنسب معتربة اذ تقبل الفئة العمرية ما بني " 

  النسب الكمية عند هذا املدى الزمين بنسب عالية .

دى الزمين "ساعة " هو معدل تعرض املبحوثني للقنوات التلفزيونية ومل نالحظ يف كم وتشري املعطيات الكمية ايضا ان امل
النتائج املوجودة ان هناك فوارق كمية ذات داللة يف املدى الزمين "ساعة " بالنسبة للفئات العمرية الثالث للعينة وبالتايل 

  . فان متغري السن مل يؤثر على حتديد حجم التعضر تبعا للنتائج الكمية
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ن للقنوات ييوضح بما يحمله من معطيات كمية المدى الزمني الذي يتعرض من خالله المبحوث  76جدول رقم 
  وعالقته بمتغير نوع االقامة التلفزيونية 

 االقامة نوع * للتلفزيون؟ مشاھدتك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 في تستغرقه الذي الوقت ماھو

  للتلفزيون؟ مشاھدتك

 25 0 20 5 العدد ساعة نصف

 %15.6 %0.0 %19.8 %8.8 %النسبة 

 73 1 48 24 العدد ساعة

 %45.6 %50.0 %47.5 %42.1 %النسبة 

 60 1 33 26 العدد ساعة من اكثر

 %37.5 %50.0 %32.7 %45.6 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %0.0 %3.5 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

تشري النتائج الكمية اليت امامنا ان املبحوثني يتعرضون للقنوات التلفزيونية  من املقمني ب"الريف " و"املدينة  يتعرضون 
وتشري املعطيات الكمية ان هذين املعدلني وتعرب النسب الكمية عن هذا للتلفزيون مبعدل " ساعة وازيد من ساعة " 

االجتاه لدى املبحوثني وما نستنتجه من نتائج املعطيات الكمية هو ان املبحوثني يتعرضون للقنوات التلفزيونية مبعدلني 
التلفزيون وهذا حييلنا اىل  يؤشران على ان هناك مسوى معقول من االقبال على هذه الوسيلة االعالمية التقليدية وهي

العديد من التصورات لنظرية اهلامة يف حبوث االعالم اجلديد اليت اشتغلت على التاثري لدى وسائل االعالم التقليدية على 
ا على  اجلمهور واليت اشارت اىل موقع التلفزيون واالذاعة يف التاثري على اجلمهور رغم كم وسائل االعالم اجلديدة وقدر

  اب قطاع واسع من من اجلمهور  .استقط
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يوضح الحيز الزمني الذي يستغله المبحوثين للتعرض للقنوات التلفزيونية وعالقة هذا بمتغير  77رقم جدول 
  المستوى التعليمي .

 التعليمي المستوى * ؟ للتلفزيون مشاھدتك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 مشاھدتك في تستغرقه الذي الوقت ماھو

 ؟ للتلفزيون

 25 3 22 العدد ساعة نصف

 %15.6 %11.1 %16.5 %النسبة 

 73 17 56 العدد ساعة

 %45.6 %63.0 %42.1 %النسبة 

 60 7 53 العدد ساعة من اكثر

 %37.5 %25.9 %39.8 %النسبة 

 2 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

كشفت النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني يتعرضون للقنوات التلفزيونية مدة " ساعة " وتعكس النسب الكمية وقد  
باملائة  42.1مدة "ساعة" بنسبة  املوجودة هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يتعرض طلبة "الليسانس " للقنوات التلفزيونية

باملائة وتعرب هذه النسب عن املدى الزمين  63.3ويتعرض طلبة "املاسرت " للقنوات التلفزيونية  ايضا مدة "ساعة " بنسبة 
م التعليمية املشار اليها .   ومعدله للتعرض للقنوات التلفزيونية من قبل املبحوثني عرب مستويا

م يتعرضون واملالحظ من خالل  م ا النتائج ايضا هو ان الطلبة من مستوى الليسانس واملاسرت قد اكدوا يف اجابا
مبستوى معني وحمدود للقنوات التلفزيونية وال نالحظ يف حيثيات ما تؤشر اليه السنب كميا ان هناك كثافة يف التعرض بل 

   اجتاهات املبحوثني .ان معدل التعرض مدة ساعة بالنسبة للمبحوثني هو االكثر تكرار يف
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يوضح انواع القنوات التلفزيونية التي يتعضر لها المبحوثون وعالقة هذا التعرض بمعطى ومتغير  78رقم  جدول
  الجنس 

 الجنس * :تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 74 52 22 العدد عامة *:تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

 %46.2 %53.1 %35.5 %النسبة 

 45 22 23 العدد اخبارية

 %28.1 %22.4 %37.1 %النسبة 

 28 15 13 العدد ثقافية

 %17.5 %15.3 %21.0 %النسبة 

 13 9 4 العدد ترفيھية

 %8.1 %9.2 %6.5 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول اي القنوات التلفزيونية وانواعها اليت يقبل عليها املبحوثون " عامة ,اخبارية , ثقافية , ترفيهية " وقد 
ابانت النتائج الكمية والبيانات االحصائية ان اغلبية املبحوثني يتعرضون للقنوات االخبارية والعامة وتعكس النسب 

هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يتعرض املبحوثون الذكور للقنوات التلفزيونية االخبارية بنسبة  الكمية اليت يوضحها اجلدول
  باملائة . 35.5باملائة ويتعضرون للقنوات التلفزيونية العامة بنسبة  37.1

 53.3العامة وبنسبة اما بالنسبة لالناث فان النتائج الكمية كشفت ان اغلبية احملبوثات يقبلن على القنوات التلفزيونية 
  باملائة . 22.4باملائة فيما يقبلن على القنوات التلفزيونية االخبارية بنسبة 

واملالحظ من خالل النتائج الكمية يف هذا السياق ان متغري اجلنس اثر بشكل واضح على اجتاهات املبحوثني اذ يفضل 
لعامة فيما تفضل االناث القنوات التلفزيونية العامة اكثر من جنس الذكور القنوات االخبارية اكثر من القنوات التلفزيونية ا

  القنوات التلفزيونية االخبارية والثقافية والرتفيهية .

ورغم ان مرحلة الشباب متتاز يف نظر العديد من الباحثني مبواصفات مشرتكة اىل ان اهتمامات اجلنسني من الذكور 
من وسائل االعالم واالتصال لتحقيق اشباعات معينة وقد يكون هذا  واالناث ختتلف حبكم خصوصية كل فئة وما تطلبه
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املعطى والذي يتمثل يف اختالف االهتمامات وتباين دواعي االستخدام بني اجلنسني احملدد االساسي لعالقة الشباب 
  بوسائل االعالم مبا فيها التلفزيون .

ها المبحوثون وعالقة هذا التعرض بمعطى ومتغير يوضح انواع القنوات التلفزيونية التي يتعضر ل 79رقم جدول 
  لدى المبحوثينالسن 

كشفت النتائج الكمية عن تباين واضح وجلي يف اجتاهات املبحوثني اجتاه النوع الذي يقبلون عليه يف القنوات  
التلفزيونية وفرضت االعمار بشكل واضح فوارق كمية يف التعرض لنوع القنوات التلفزيونية فالبنسبة للمبحوثني الذين تبلغ 

" يقبلون كما واضح كميا يف اجلدول على القنوات التلفزيونية سنة  30- 25سنة " و " 25-20اعمارهم ما بني " 
سنة " فهم يقبلون على القنوات التلفزيونية  35-30العامة اما بالنسبة للمبحوثني الذين تبلغ اعمارهم ما بني " 

  باملائة . 54االخبارية وبنسبة 

الثالث ختتلف درجة تعرضهم للقنوات التلفزيونية واملالحظ من خالل النتائج الكمية ان املبحوثني وعرب الفئات العمرية 
ولنوعها فنحن نالحظ يف هذا السياق بالذات ان متغري السن قد فرض فورق كمية واضحة وبالتايل اسس ملعطى هام يف 

سنة  30-25سنة و  25-20التحليل الكيفي يستند اىل اعتبار ان تفضيل املبحوثني الذين تبلغ اعمارهم ما بني 
اين اهتمامات الشباب يف هذه املرحلة بالذات مع اهتمامات الشباب الذي يتجاوز سنه الثالثون وهو السن مرتبط بتب

  الذي يراه العديد من الباحثني الذين يشتغلون على مفهوم الشباب وابعاده املتعددة انه بوابة الكهولة .

 السن * :تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي التلفزيونية القنوات ماھي

 تتابعھا

 74 0 12 62 العدد عامة

 %46.2 %0.0 %37.5 %53.0 %النسبة 

 45 6 11 28 العدد اخبارية

 %28.1 %54.5 %34.4 %23.9 %النسبة 

 28 5 6 17 العدد ثقافية

 %17.5 %45.5 %18.8 %14.5 %النسبة 

 13 0 3 10 العدد ترفيھية

 %8.1 %0.0 %9.4 %8.5 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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لشباب الذي يتجاوز سنه الثالثون قد ترتاجع وبالتايل فان اهتمامات الشباب يف هذا السن ختتلف وتتباين حبكم ان ا
عند االهتمامات املتصلة بالرتفيه وما شابه اىل البحث عن اشباعات اخرى من خالل التعضر ملضامني االعالم منها 
التلفزيون وموقع القنوات االخبارية يف استقطاب قطاع من الشباب يف املرحلة العمرية اليت يتجاوز فيها الشباب سن 

  ني .الثالث

يوضح انواع القنوات التلفزيونية التي يتعضر لها المبحوثون وعالقة هذا التعرض بمعطى ومتغير  80رقم جدول 
  لدى المبحوثين نوع االقامة 

 االقامة نوع * :تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 74 1 43 30 العدد عامة  :تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

 %46.2 %50.0 %42.6 %52.6 %النسبة 

 45 0 27 18 العدد اخبارية

 %28.1 %0.0 %26.7 %31.6 %النسبة 

 28 1 20 7 العدد ثقافية

 %17.5 %50.0 %19.8 %12.3 %النسبة 

 13 0 11 2 العدد ترفيھية

 %8.1 %0.0 %10.9 %3.5 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج الكمية والبيانات االحصائية ان اغلبية املبحوثني من القمني ب"الريف " و "املدينة " يفضلون القنوات 
التلفزيونية العامة واليت تقدم مضامني اعالمية متعددة ال ميكن اختزاهلا يف مضمون اعالمي واحد وتعكس النسب الكمية 

باملائة  52.6ذ يتعضر املقيمون ب"الريف " للقنوات التلفزيونية العامة بنسبة املوضحة يف اجلدول هذا املعطى واالجتاه ا
باملائة ونالحظ من خالل النتائج  42.6فيما يتعرض املبحوثون املقيمون ب"املدينة " للقنوات التلفزيونية العامة بنسبة 

ارق الكمية غري كبرية بني الفئتني يف التعرض الكمية ان متغري نوع االقامة مل اي القنوات يفضلها املبحوثون بدليل ان الفو 
للقنوات التلفزيونية العامة تلي ذالك النسب املتقاربة ايضا يف تعرض كال الفئتني من املبحوثني للقنوات التلفزيونية 

  االخبارية واليت تبقى متقاربة حسب ما هو موضح يف اجلدول 
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لها المبحوثون وعالقة هذا التعرض بمعطى ومتغير يتعرض يوضح انواع القنوات التلفزيونية التي  81رقم جدول 
  لدى المبحوثين المستوى التعليمي 

 التعليمي المستوى * :تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 74 7 67 العدد عامة تتابعھا التي التلفزيونية القنوات ماھي

 %46.2 %25.9 %50.4 %النسبة 

 45 10 35 العدد اخبارية

 %28.1 %37.0 %26.3 %النسبة 

 28 6 22 العدد ثقافية

 %17.5 %22.2 %16.5 %النسبة 

 13 4 9 العدد ترفيھية

 %8.1 %14.8 %6.8 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج الكمية والبيات واملعطيات االجصائية املوضحة يف اجلدول ان هناك تباين يف اجتاهات املبحوثني من طلبة 
الليسانس واملاسرت يف التعرض لنوع من انواع القنوات التلفزيونية اذ يقبل طلبة "الليسانس " على القنوات التلفزيونية العامة 

باملائة ونالحظ من خالل النتائج هذه ان  37باملائة فيما يفضل طلبة "املاسرت " القنوات التلفزيونية بنسبة  50.4بنسبة 
هناك تباين يف نسب التعرض للمبحوثني للقنوات التلفزيونية فطلبة الليسانس يفضلون القنوات التلفزيونية العامة فيما 

االخبارية بنسب اكرب وبالتايل اثر متغري املستوى التعليمي يف هذا احملور على يفضل طلبة "املاسرت " القنوات التلفزيونية 
م التعليمية " ليسانس , ماسرت " .   حتديد نسب التعرض واالقبال للقنوات التلفزيونية من قبل املبحوثني مبستويا

تراجعا يف االقبال على القنوات واملالحظ من خالل النتائج وعلى اساس املتغريات املدرجة يف سياق الدراسة ان هناك 
  التثقيفية والرتيفهية من قبل املبحوثني وهذا واضح من خالل النسب الكمية اليت يوضحها اجلدول .
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  يوضح وسائل االعالم التقليدية المفضلة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير الجنس :  82رقمجدول 

 الجنس * طرفك؟ من استخداما التقليدي االعالم وسائل اكثر ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 التقليدي االعالم وسائل اكثر ماھي

 طرفك من استخداما

 23 9 14 العدد المكتوبة الصحافة

 %14.4 %9.2 %22.6 %النسبة 

 28 12 16 العدد اذاعة

 %17.5 %12.2 %25.8 %النسبة 

 107 77 30 العدد التلفزيون

 %66.9 %78.6 %48.4 %النسبة 

 2 0 2 العدد بدوناجابة

 %1.2 %0.0 %3.2 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يشري هذا اجلدول ويف سياق الدراسة البحثية اىل وسائل االعالم التقليدية االكثر تفضيال من قبل املبحوثني وهل هي " 
الصحافة املكتوبة ,االذاعة املسموعة , التلفزيون , " وقد ابانت النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني من جنس الذكور 

 عنه النسب الكمية ومستويات التعرض هلذه الوسيلة االعالمية القابلة للقياس واالناث يفضلون "التلفزيون " وهذا ما تعرب
باملائة بالنسبة جلنس "الذكور " اما بالنسبة لالناث فقبلن  48اذ يقبل جنس الذكور من املبحوثني على التلفزيون بنسبة 

  باملائة .  78.6على التلفزيون بنسبة 

الكمية ان اغلبية املبحوثني من جنس الذكور واالناث يفلون التلفزيون على باقي  وماميكن استنتاجه يف سياق هذه النتائج
  وسائل االعالم االخرى التقليدة كالصحافة املكتوبة واالذاعة املسموعة .

وقد اشارت العديد من الدراسات اليت ادرجنها بعضها يف الشق النظري لالطروحة اىل امهية التلفزيون يف استقطاب قطاع 
من اجلمهور اذ حافظت هذه الوسيلة االعالمية رغم املستجدات اليت طرات على جمال العمل االعالمي وطرائقه واسع 

  وظهور املديا اجلديدة على موقعه يف اوساط اجلمهور .

 بل ان الققنوات التلفزيونية واكبت التكنولوجيا ووظفت كل وسائط امليديا اجلديدة يف عالقتها مع اجلمهور وهذا تعكسه
م عرب القنوات بتوظيف الفايس بوك مثال يف التسويق للربامج التلفزيونية وحتقيق  انشطة االعالميني الذين ميارسون نشاطا

  مستويات عالية من التفاعلية .
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  :السن  يوضح وسائل االعالم التقليدية المفضلة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير 83رقم  جدول

 السن * طرفك؟ من استخداما التقليدي ماالعال وسائل اكثر ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 االعالم وسائل اكثر ماھي

 من استخداما التقليدي

  طرفك؟

 23 3 7 13 العدد المكتوبة الصحافة

 %14.4 %27.3 %21.9 %11.1 %النسبة 

 28 3 5 20 العدد اذاعة

 %17.5 %27.3 %15.6 %17.1 %النسبة 

 107 5 19 83 العدد التلفزيون

 %66.9 %45.5 %59.4 %70.9 %النسبة 

 2 0 1 1 العدد بدوناجابة

 %1.2 %0.0 %3.1 %0.9 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

اغلب املبحوثني وعرب الفئات العمرية الثالث يقبلون على التلفزيون   كشفت النتائج الكمية يف هذا احملور بالذات ان
كوسيلة اعالمية وتعكس النسب الكمية هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يقبل املبحوثون الذين تبلغ اعمارهم ما بني 

ن من السن ما بني " باملائة فيما يقبل املبحوثون البالغو  70.9سنة " على التلفزيون كوسيلة اعالمية بنسبة  20-25"
  باملائة . 45.5سنة " على التلفزيون بنسبة  30- 25

فيما ترتجع مستويات االقبال على االذاعة والصحافة املكتوبة بالنسبة للمبحوثني كما هو ظاهر يف اجلدول مقارنة حبجم 
  االقبال الذي نالحظه للمبحوثني على التلفزيون .

لسن هنا مل يؤثر كثريا على حتديد حجم االقبال لدى املبحوثني للوسيلة االعالمية واملالحظ من خالل النتائج ان متغري ا
  بل الفئات العمرية الثالث تقبل على التلفزيون بنسب كمية متقاربة .
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  :نوع االقامة  يوضح وسائل االعالم التقليدية المفضلة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير 84رقم  جدول

 االقامة نوع * طرفك؟ من استخدام التقليدي االعالم وسائل اكثر ماھي

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 االعالم وسائل اكثر ماھي

 من استخداما التقليدي

 * طرفك؟

 23 0 17 6 العدد الصحافةالمكتوبة

 %14.4 %0.0 %16.8 %10.5 %النسبة 

 28 1 23 4 العدد اذاعة

 %17.5 %50.0 %22.8 %7.0 %النسبة 

 107 1 61 45 العدد التلفزيون

 %66.9 %50.0 %60.4 %78.9 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد بدوناجابة

 %1.2 %0.0 %0.0 %3.5 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

املبحوثني من املقيمن ب"الريف " يقبلون على التلفزيون كما ان املبحوثني من املقيمني كشفت املعطيات الكمية ان 
ب"املدينة " يقبلون على التلفزيون ايضا وتعكس النسب الكمية هذا االجتاه لدى املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة اذ 

ما يقبل املبحوثن املقيمون باملدينة على التلفزيون باملائة في 78.8يقبل املبحوثون من املقمني بالريف على التلفزيون بنسبة 
  باملائة . 60.4بنسبة 

واملالحظ من خالل هذه النتائج الكمية ان هناك تقاربا يف نسب االقبال على وسيلة اعالمية معينة من بني االختيارات 
التلفزيون اكثر كميا عرب النسب املسجلة من املتاحة امام املبحوثني املدرجة يف االستبيان اذ نالحظ اقبال املبحوثني على 

  اقباهلم حنو على االذاعة والصحافة املكتوبة .

وتعكس هذه النتائج الكمية ميول املبحوثني وانطالقا من املتغريات املدرجة حنو التلفزيون باعتباره احد وسائل االعالم 
ل اجلمهور مبا فيه فئة الشباب اليت تنتمي العينة يف الدراسة التقليدية اليت مازالت حتضى بنوع من املتابعة واالهتمامة من قب

  اليها وعرب الفئات العمرية الثالث املدرجة يف االستبيان .
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المستوى  يوضح وسائل االعالم التقليدية المفضلة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير 85رقم جدول 
  :التعليمي لدى المبحوثين 

 التعليمي المستوى *  طرفك؟ من استخداما التقليدي االعالم وسائل اكثر ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 التقليدي االعالم وسائل اكثر ماھي

 * طرفك؟ من استخداما

 23 6 17 العدد المكتوبة الصحافة

 %14.4 %22.2 %12.8 %النسبة 

 28 5 23 العدد اذاعة

 %17.5 %18.5 %17.3 %النسبة 

 107 16 91 العدد التلفزيون

 %66.9 %59.3 %68.4 %النسبة 

 2 0 2 العدد بدوناجابة

 %1.2 %0.0 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

اعالمية ميعنة وهي التلفزيون اذ وقد كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني يف اغلبيتهم كما واضح كميا يقبلون على وسيلة 
باملائة فيما يقبل طلبة  68.4يقبل طلبة "الليسانس " وهم من الفئة اليت استهدفتها الدراسة على التلفزيون بنسبة 

باملائة واملالحظ من خالل هذه النتائج  59.3"املاسرت" وهم من الفئة اليت استهدفتها الدراسة على التلفزيون بنسبة 
ما من وسائل االعالم الكمية تراج ع مستويات االققبال لدى املبحوثني على الصحافة املكتوبة واالذاعة املسموعة رغم ا

  التقليدية االكثر انشتارا .

وتشري هذه النتائج الكمية ان التلفزيون يبقى من اهم وسائل االعالم التقليدية املفضلة لدى املبحوثني الذين استهدفتهم 
  عنه املستويات والنسب الكمية  عرب اجلدوال املدرجة يف هذا احملور مع املتغريات .الدراسى وهذا تعرب 
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 بمتغير الجنس لدى المبحوثيناالستخدام المبحوثين االنترنت وعالقة هذا استخدام مدى  86رقم جدول 

 الجنس * االنترنت شبكة مستخدمي من انت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 145 87 58 العدد نعم * االنترنت شبكة مستخدمي من انت ھل

 %90.6 %88.8 %93.5 %النسبة 

 13 9 4 العدد ال

 %8.1 %9.2 %6.5 %النسبة 

 2 2 0 العدد بدوناجابة

 %1.2 %2.0 %0.0 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

املبحوثني يستخدمون "االنرتنت " وتعكس املستويات والنسب الكمية هذا االجتاه بقوة اذ وقد كشفت النتائج الكمية ان 
م اليومية بنسبة   88.8باملائة فيما تستخدم فئة "االناث " االنرتنت بنسبة  93.3يستخدم "الذكور " االنرتنت يف حيا

خدمون بكثافة االنرتنت وهي احد وسائل باملائة وتشري هذه النسب ان املبحوثني وهم من فئة الشباب اجلامعي يست
االتصال احلديثة اليت مييل اهليا الشباب يف وقتنا الراهن خاصة وقدرات استقطاب االنرتنت للشباب تراجع لعدة مسببات 

  اشارت اليها العديد من الدراسات االكادميية يف حبوث االتصال اجلديدة .

  السن :بمتغير االستخدام المبحوثين االنترنت وعالقة هذا استخدام مدى يوضح  87رقم جدول 

 السن * االنترنت  شبكة مستخدمي من انت ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 شبكة مستخدمي من انت ھل

 * االنترنت

 145 11 31 103 العدد نعم

 %90.6 %100.0 %96.9 %88.0 %النسبة 

 13 0 1 12 العدد ال

 %8.1 %0.0 %3.1 %10.3 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %0.0 %1.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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االنرتنت وتعكس النسب الكمية كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث يستخدمون 
باملائة وهي نسب مرتفعة بالنسبة للفئات  90هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ تتجاوز نسب االستخدام لدى املبحوثني 

  العمرية الثالث للعينة .

 واملالحظ من خالل النتائج وما ميكن استخالصه يف سياق ما يفرضه املعطى الكمي هو االستخدام املكثف للفئات
العمرية الثالث لالنرتنت وذالك راجع كون الفئة اليت تشكل العينة عرب الفئات الثالث العمرية هي من فئة الشباب 

  اجلامعي اليت تستخدم بكثافة االنرتنت .

   نوع االقامة :بمتغير االستخدام المبحوثين االنترنت وعالقة هذا استخدام مدى  يوضح 88رقم  جدول

 االقامة نوع *  االنترنت شبكة مستخدمي من انت ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 شبكة مستخدمي من انت ھل

 * االنترنت

 145 2 93 50 العدد نعم

 %90.6 %100.0 %92.1 %87.7 %النسبة 

 13 0 7 6 العدد ال

 %8.1 %0.0 %6.9 %10.5 %النسبة 

 2 0 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.0 %1.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

م اليومية وتعرب النسب الكمية واملستويات اليت تؤشر  كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني يستخدمون االنرتنت يف حيا
سواءا  اولئك املقيمني باملدينة او الريف اذ يستخدم املبحوثون بالريف اىل كثافة االستخدام هذا االجتاه لدى املبحوثني 

باملائة ونستنتج  92باملائة اما بالنسبة للمبحوثني املقيمني باملدينة فهم يستخدمون االنرتنت بنسبة  87االنرتنت بنسبة 
م  اليومية ومل يؤثر متغري نوع االقامة من هذه النتائج الكمية وجود استخدام مكثف من قبل املبحوثني لالنرتنت يف حيا
  على حجم االستخدام املصتل باالنرنت من قبل املبحوثني وهم يشكلون فئة الشباب .
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   المستوى التعليمي :بمتغير االستخدام المبحوثين االنترنت وعالقة هذا استخدام مدى  يوضح 89رقم  جدول

 التعليمي المستوى * االنترنت شبكة مستخدمي من انت ھل

 المجموع المستوٮالتعليمي 

 ماستر ليسانس

 145 27 118 العدد نعم  االنترنت شبكة مستخدمي من انت ھل

 %90.6 %100.0 %88.7 %النسبة 

 13 0 13 العدد ال

 %8.1 %0.0 %9.8 %النسبة 

 2 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

كشفت النتائج الكمية ان كال من طلبة "الليسانس و" املاسرت " يستخدمون االنرتنت اليت تعترب احد وسائل االتصال 
باملائة وطلبة  88.7احلديثة اذ اشارت النسب الكمية اىل ان املبحوثني من طلبة الليسانس يستخدمون االنرتنت بنسبة 

باملائة وما نستنجه من النتائج الكمية هو ان املبحوثني كالمها من فئة طلبة الليسانس واملاسرت  100املاسرت بنسبة 
يتسخدمون االنرتنت بكثافة ومل يكن متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني عنرا حامسا يف حتديد حجم االستخدام 

  ام املكثف لكال الفئتني .وكثافته بل ان النسب الكمية اشارت اىل االستخد

  يوضح استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وعالقة هذا االستخدام بمتغير الجنس  90رقم  جدول

 الجنس * بشكل؟ االجتماعي التواصل مواقع تستخدم ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 االجتماعي التواصل مواقع تستخدم ھل

 * بشكل؟

 20 14 6 العدد نادرا

 %12.5 %14.3 %9.7 %النسبة 

 48 32 16 العدد احيانا

 %30.0 %32.7 %25.8 %النسبة 

 90 52 38 العدد دائما

 %56.2 %53.1 %61.3 %النسبة 

 2 0 2 العدد بدوناجابة

 %1.2 %0.0 %3.2 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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كشفت النتائج الكمية يف هذا السياق ان اغلبية املبحوثني ومن جنس الذكور واالناث يستخدمون مواقع التواصل 
االجتماعي بكثافة وبشكل "مستمر " اذ ادرجنا يف هذا احملور وبناءا على دليل االستبيان االختيارات االتية " يستخدم 

" وقد ابانت املعطيات الكمية ان اغلبية املبحوثني دائما – احيانا – نادرا–املبحوثون مواقع التواصل االجتماعي 
يستخدمون مواقع التواصل وبنسي مرتفعة دائمة اذ يستخدم املبحوثون من جنس الذكور مواقع التواصل االجتماعي 

باملائة .                    53.3باملائة اما بالنسبة للمبحوثني "االناث " فيستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بنسبة  61.3بنسبة 

وتشري هذه النتائج اىل ميول املبحوثني حنو مواقع التواصل االجتماعي اليت تبقى من اهم وسائل االتصال احلديثة اليت 
وبغض النظر عن معطى ومتغري اجلنس يقبلون بكثافة على مواقع التواصل يستغلها خاصة الشباب واملالحظ ان املبحوثني 

االجتماعي وتشري يف واقع االمر العديد من الدراسات احلديثة اىل امهية هذه املواقع يف استقطاب الشباب الذي 
  يستخدمها برباعة وكثافة .

لدى السن ة هذا االستخدام بمتغير يوضح استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وعالق 91رقم جدول 
  المبحوثين 

 السن * بشكل؟ االجتماعي التواصل مواقع تستخدم ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 مواقع تستخدم ھل

 االجتماعي التواصل

 * بشكل؟

 20 3 4 13 العدد نادرا

 %12.5 %27.3 %12.5 %11.1 %النسبة 

 48 2 7 39 العدد احيانا

 %30.0 %18.2 %21.9 %33.3 %النسبة 

 90 6 20 64 العدد دائما

 %56.2 %54.5 %62.5 %54.7 %النسبة 

 2 0 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %3.1 %0.9 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

الكمية ان اغلبية املبحوثني يستخدمون بكثافة مواقع التواصل االجتماعي وعرب خمتلف القئات العمرية كشفت النائج 
الثالث اليت مت ادراجها يف دليل االستبيان فان املالحظ هو استخدام املبحوثني " دائما " مواقع التواصل االجتماعي 

  ات املبحوثني .وترتاجع مستويات االستخدام بشكل " نادر واحيانا " يف اجاب
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وما ميكن استنتاجه وانطالقا من النتائج الكمية واملعطيات اليت امامنا هو استخدام املبحوثني عرب خمتلف االعمار املدرجة 
ملواقع التواصل االجتماعي بكثافة وتبقى مستويات االستخدام القابلة للقياس الكمي متقاربة بني الفئات العمرية الثالث 

ة يف سياق الدراسة البحثية وهذا يؤشر اىل ان متغري السن مل يؤثر يف حتديد حجم االستخدام اخلاص للعينة املستهدف
  مبواقع التواصل االجتماعي من قبل املبحوثني .

وميكن اعتبار ان ما حتققه مواقع التواصل االجتماعي للشباب يبقى مشرتكا اذ يرى فيها الشباب متنفشا للتعبري والرتفيه 
قات جديدة مع افراد وهذا فعال ما تتيحه مواقع التواصل االجتماعي وتشكل هذه االحتياجات اليت يطلبها وتاسيس عال

  الشباب من مواقع التواصل االجتماعي احد دواعي استخدام بكثافة ملواقع التواصل االجتماعي .

نوع يوضح استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وعالقة هذا االستخدام بمتغير  92رقم  جدول
  االقامة

 االقامة نوع * بشكل؟ االجتماعي التواصل مواقع تستخدم ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 التواصل مواقع تستخدم ھل

 * بشكل؟ االجتماعي

 20 0 11 9 العدد نادرا

 %12.5 %0.0 %10.9 %15.8 %النسبة 

 48 1 28 19 العدد احيانا

 %30.0 %50.0 %27.7 %33.3 %النسبة 

 90 1 61 28 العدد دائما

 %56.2 %50.0 %60.4 %49.1 %النسبة 

 2 0 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.0 %1.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

كشفت النتائج واالحصائيات اليت امامنا ان اغلب املبحوثني يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي "دائما " وتعرب 
املستويات الكمية والنسب املسجلة املوضحة يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني الذين يقبلون بكثافة على مواقع 

باملائة فيما  49.3فاملبحوثون املقيميون ب"الريف " يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بنسبة  التواصل االجتماعي
باملائة وتشري هذه النسب اىل ان  60.4يستخدم املبحوثون املقيمون ب"املدينة " مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

  املبحوثني يستخدمون هذه الوسائل االتصالية احلديثة بكثافة .
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الحظه ان هناك فارق احصائي كمي ذو داللة بني استخدام املبحوثني ب"الريف " و"املدينة ملواقع التواصل وما ن
االجتماعي ومتغري نوع االققامة لدى املبحوث يف هذا السياق بالذات اثر بشكل واضح وحدد حجم االستخدام بالنسبة 

  للمبحوث .

المستوى يوضح استخدام المبحوثين لمواقع التواصل االجتماعي وعالقة هذا االستخدام بمتغير  93رقم جدول 
  لدى المبحوثين التعليمي 

 التعليمي المستوى * * بشكل؟ االجتماعي التواصل مواقع تستخدم ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 االجتماعي التواصل مواقع تستخدم ھل

 * بشكل؟

 20 2 18 العدد نادرا

 %12.5 %7.4 %13.5 %النسبة 

 48 5 43 العدد احيانا

 %30.0 %18.5 %32.3 %النسبة 

 90 19 71 العدد دائما

 %56.2 %70.4 %53.4 %النسبة 

 2 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %3.7 %0.8 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

اشارت النتائج واملعطيات الكمية اليت امامنا ان اغلبية املبحوثني سواءا من طلبة "الليسانس " وطلبة " املاسرت " 
يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بكثافة و"دائما " كما هو موضح يف نتائج اجلدول الكمية اذ يستخدم طلبة 

اما طلبة "املاسرت " فيستخدمون مواقع التواصل  53.4االجتماعي "دائما " بنسبة "الليسانس " مواقع التواصل 
باملائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنتائج الكمية املتحصل عليها من اجابات املبحوثني الذين  70.4االجتماعي بنسبة 

  استهدفتهم الدراسة .

التواصل االجتماعي بني طلبة "الليسانس " وطلبة "املاسرت " واملالحظ ان هناك فارق كمي ذو داللة يف استخدام مواقع 
وهذا يشري اىل ان متغري املستوى التعليمي لدى املبحوث حدد حجم االستخدام لدى املبحوثني يف الدراسة ملواقع 

  التواصل االجتماعي .
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  ذا بمتغير الجنس مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل المبحوثين وعالقة هيوضح   94رقم  جدول

 الجنس * تستخدمھا التي االجتماعي التواصل مواقع ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 التي االجتماعي التواصل مواقع ماھي

 * تستخدمھا

 120 68 52 العدد الفايسبوك

 %75.0 %69.4 %83.9 %النسبة 

 16 10 6 العدد التوتير

 %10.0 %10.2 %9.7 %النسبة 

 8 7 1 العدد انستجرام

 %5.0 %7.1 %1.6 %النسبة 

 7 7 0 العدد اخرى

 %4.4 %7.1 %0.0 %النسبة 

 9 6 3 العدد المواقع كل

 %5.6 %6.1 %4.8 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

استخداما من قبل املبحوثني وعالقة هذا االستخدام مبتغري يستهدف هذا اجلدول معرفة أي مواقع التواصل االجتماعي 
اجلنس لدى املبحوثني وقد ابانت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني الذي وضعنا مامهم االختيارات االتية " الفايس بوك 

 اجلدول بنسبة ,التويرت , انستجرام " يستخدمون موقع " الفايس بوك " اذ يستخدمه "الذكور " وحسب ما هو موضح يف
  باملائة . 69.4باملائة اما "االناث" فيستخدمنه بنسبة  83.9

وما ميكن استخالصه يف النتائج ان كال الفئتني مبتغري اجلنس يستخدمان مواقع التواصل االجتماعي بنسبة كبرية مقارنة 
ة يف االستخدام هلذا املوقع بني باستخدامهم لباقي مواقع التواصل االجتماعي كما نالحظ وجود فوارق كمية ذات دالل

  جنس الذكور واالناث اذ يبقى استخدامه الذكور ل"الفايس بوك " اكثر ومرتفعا مقارنة حبجم االستخدام لدى الفتيات .

وقد كشفت العديد من الدراسات احلديثة يف علوم االعالم اجتاه قطاع واسع من الشباب اىل استخدام "الفايس بوك " 
  ا من هذه الدراسات يف الشق النطري والتطبيقي لالطروحة .وقد ادرجنا عدد
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  مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير السن يوضح  95رقم جدول 

 السن * تستخدمھا التي االجتماعي التواصل مواقع ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التواصل مواقع ماھي

 * تستخدمھا التي االجتماعي

 120 9 23 88 العدد الفايسبوك

 %75.0 %81.8 %71.9 %75.2 %النسبة 

 16 2 5 9 العدد التوتير

 %10.0 %18.2 %15.6 %7.7 %النسبة 

 8 0 2 6 العدد انستجرام

 %5.0 %0.0 %6.2 %5.1 %النسبة 

 7 0 1 6 العدد اخرى

 %4.4 %0.0 %3.1 %5.1 %النسبة 

 9 0 1 8 العدد كاللمواقع

 %5.6 %0.0 %3.1 %6.8 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

دليل االستبيان وقد كشفت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث اليت مت ادراجها يف 
يستخدمون "الفايس بوك " وتعرب النسب الكمية اليت نراها يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ ترتتفع مستويات 

باملائة  81سنة " لتصل اىل نسبة  35-30ونسب االتسخدام بالنسبة للفئة العمرية للمبحوثني اليت يبلغ سنها ما بني " 
ئج ان نسب االستخدام كميا ان صح التوصيف تبقى متقاربة بني الفئات العمرية الثالث واملالحظ من خالل هذه النتا

وهذا يشري اىل معطى هام وهو ان متغري السن هنا مل حيدد حجم االستخدام حني تعلق االمر ب"الفيس بوك " الذي 
م اليومية .   يستخدمه قطاع واسع من الشباب يف حيا

ا "الفايس بوك " من اهم املسببات اليت تدفع الشباب مهمها كان سنه مقبال فقد تكون اخلصائص االتصالية ال يت ميتاز 
  على هذا املوقع التواصلي االجتماعي .
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  مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير نوع االقامة يوضح  96رقم جدول 

 االقامة نوع * دمھاتستخ التي االجتماعي التواصل مواقع ماھي

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 االجتماعي التواصل مواقع ماھي

 * تستخدمھا التي

 120 2 76 42 العدد الفايسبوك

 %75.0 %100.0 %75.2 %73.7 %النسبة 

 16 0 11 5 العدد التوتير

 %10.0 %0.0 %10.9 %8.8 %النسبة 

 8 0 5 3 العدد انستجرام

 %5.0 %0.0 %5.0 %5.3 %النسبة 

 7 0 4 3 العدد اخرى

 %4.4 %0.0 %4.0 %5.3 %النسبة 

 9 0 5 4 العدد المواقع كل

 %5.6 %0.0 %5.0 %7.0 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت ان اغلبية املبحوثني سواءا من املقمني ب"الريف " او املدينة " يستخدمون النتائج الكمية اليت يوضحها اجلدول  
ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي " الفايس بوك " وهذا ما تعرب عنه النسب الكمية اذ يستخدم املبحوثن املقيمون 

  باملائة . 75.5 باملائة وبالنسبة للمقيمني ب "املدينة " بنسبة 73.7ب"الريف " الفايس بوك بنسبة 

واملالحظ من هذه النتائج الكمية هو ان املبحوثني من املقيمني ب"الريف " و"املدينة " يستخدمون موقع "الفايس بوك " 
والنسب متقاربة كميا بني الفئتني كما ان متغري نوع االقامة عند املبحوث وبناء على املعطى الكمي املوجود مل حيدد 

  وك " حجم االستخدام ل"الفيس ب
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مواقع التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل المبحوثين وعالقة هذا بمتغير المستوى يوضح  97رقم جدول 
  التعليمي لدى المبحوثين 

 التعليمي المستوى * * تستخدمھا التي االجتماعي التواصل مواقع ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 التي االجتماعي التواصل مواقع ماھي

 * تستخدمھا

 120 22 98 العدد الفايسبوك

 %75.0 %81.5 %73.7 %النسبة 

 16 1 15 العدد التوتير

 %10.0 %3.7 %11.3 %النسبة 

 8 2 6 العدد انستجرام

 %5.0 %7.4 %4.5 %النسبة 

 7 2 5 العدد اخرى

 %4.4 %7.4 %3.8 %النسبة 

 9 0 9 العدد المواقع كل

 %5.6 %0.0 %6.8 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج واملعطيات الكمية اليت يربزها اجلدول الذي امامنا الذي نسعى من خالله اىل معرفة أي مواقع التواصل 
كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني يستخدمون االجتماعي يستخدمها املبحوثون " تويرت , فايس بوك , انسجرام "  

موقع "الفايس بوك " مقارنة مبواقع التواصل االجتماعي االخرى املدرجة يف دليل االستبيان اذ يستخدم طلبة "الليسانس " 
وك " باملائة ويستخدم طلبة املاسرت موقع "الفيس ب 73.7الذين استهدفتهم الدراسة البحثية موقع "الفيس بوك " بنسبة 

  باملائة . 81.5بنسبة

واملالحظ من خالل هذا النتائج الكمية هو ميول املبحوثني اىل موقع الفيس بوك واستخدامه بكثافة مقابل استخدام 
  املبحوثني وهم من الشباب مواقع التواصل االجتماعي االخرى .
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"الفيس بوك " في حياتهم يوضح المدى الزمني الذي يستخدمه من خالله المبحوثون موقع  98رقم دول ج
  .اليومية وعالقة هذا االستخدام بمتغير الجنس 

 الجنس * الفايسبوك استخدام في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 الفايسبوك استخدام

 31 18 13 العدد ساعة من اقل

 %19.4 %18.4 %21.0 %النسبة 

 49 26 23 العدد ساعة

 %30.6 %26.5 %37.1 %النسبة 

 78 52 26 العدد ساعة من ازيد

 %48.8 %53.1 %41.9 %النسبة 

 2 2 0 العدد اجابة بدون

 %1.2 %2.0 %0.0 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

النتائج الكمية اليت يوضحها اجلدول ان املبحوثني من جنس الذكور وجنس االناث يستخدمون املالحظ من خالل 
الفايس بوك " الزيد من ساعة " وتعرب النسب الكمية املستخرجة من العمليات احلسابية وإجابات املبحوثني هذا االجتاه 

ما تسخدم "االناث " موقع "الفيس بوك " باملائة في 41.9لدى املبحوثني اذ يستخدم الذكور "الفيس بوك " بنسبة 
  باملائة . 53.1بنسبة 

واملالحظ ان كال الفئتني من جنس "الذكور " و"االناث" وانطالق من متغري اجلنس يستخدمون الفايس بوك بنسب 
  متقاربة ومل حيدد هنا متغري اجلنس حجم االستخدام .
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يوضح المدى الزمني الذي يستخدمه من خالله المبحوثون موقع "الفيس بوك " في حياتهم  99رقم  جدول
  السن . اليومية وعالقة هذا االستخدام بمتغير

 السن * الفايسبوك استخدام في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 Total السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي الزمنية المدة ماھي

 استخدام في تقضيھا

 الفايسبوك

 Effectif 21 7 3 31 اقلمنساعة

% compris dans 19.4 %27.3 %21.9 %17.9 السن% 

 Effectif 31 12 6 49 ساعة

% compris dans 30.6 %54.5 %37.5 %26.5 السن% 

 Effectif 63 13 2 78 ازيدمنساعة

% compris dans 48.8 %18.2 %40.6 %53.8 السن% 

 Effectif 2 0 0 2 بدوناجابة

% compris dans 1.2 %0.0 %0.0 %1.7 السن% 

Total Effectif 117 32 11 160 

% compris dans 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 السن% 

  

ساعة "  املالحظ من خالل املعطيات الكمية اليت يوضحها اجلدول ان املبحوثني  يستخدمون الفايس بوك " الزيد من
وتعرب النسب الكمية املستخرجة من العمليات احلسابية وإجابات املبحوثني هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يستخدم 

  املبحوثون وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث موقع "الفايس بوك " بنسب متقاربة .

 53.3سنة " "الفيس بوك بنسبة  25- 20اذ تستخدم مثال الفئة العمرية للمبحوثني الذين تبلع اعمارهم ما بني " 
باملائة واملالحظ ايضا من النتائج الكمية هو ان املبحوثني وعرب الفئات العمرية الثالث يستخدمون الفايس بوك بنسب 

  متقاربة ومل يطرح متغري السن أي معطى او فارق كمي .

ء استخدام املبحوثني هلذه الوسيلة االتصالية وال يرتبط وقد تكون الوسيلة االتصالية احلديثة املتمثلة يف "الفايس بوك " ورا
  االمر بالفئة العمرية بقدر ما يتصل مبا توفره الوسيلة من اشباعات للشباب والعينة املستهدفة تتشكل من شباب جامعي .
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يوضح المدى الزمني الذي يستخدمه من خالله المبحوثون موقع "الفيس بوك " في حياتهم  100رقم  جدول
  نوع اإلقامة . اليومية وعالقة هذا االستخدام بمتغير

 نوعاالقامة * الفايسبوك استخدام في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 الفايسبوك استخدام في

 31 0 18 13 العدد اقلمنساعة

 %19.4 %0.0 %17.8 %22.8 %النسبة 

 49 1 34 14 العدد ساعة

 %30.6 %50.0 %33.7 %24.6 %النسبة 

 78 1 49 28 العدد ازيدمنساعة

 %48.8 %50.0 %48.5 %49.1 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد بدوناجابة

 %1.2 %0.0 %0.0 %3.5 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح اجلدول مبا حيمل م عطيات كمية وكيفية املدى الزمين الذي يقضيه املبحوثون يف استخدام "الفايسبوك وعالقةمتغري 
ابانت البيانات الكمية ان املبحوثني من املقيمن بالريف واملدينة نوع االقامة لدى املبحوث حبجم االستخدام وقد 

 49.1يستخدمون بكشل متقارب كميا الفايسبوك اذ يستخدمه املبحوثون املقيمون بالريف الفايسبوك الفايسبوك بنسبة 
فهم يستخدمون الفاييسبوك  باملائة وازيد من ساعة وهو املدى الزمين الذي تشري اليه النسبة اما املبحوثون املقيمون بالريف

ومبدي زمين ازيد من ساعة وقد ابانت هذه املعطيات ان متغري االقامة مل يطرح فوارق كمية ذات داللة يف  48.5بنسبة 
قياس استخدا الفايسبوك من قبل املبحوثني سواءا املقيمن بالريف او املدينة وهذا ما تشري اليه البيانات الكمية املشار 

  دول .اليها يف اجل
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يوضح المدى الزمني الذي يستخدمه من خالله المبحوثون موقع "الفيس بوك " في حياتهم  101رقم  جدول
  المستوى التعليمي  اليومية وعالقة هذا االستخدام بمتغير

 المستوٮالتعليمي * الفايسبوك استخدام في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 الفايسبوك استخدام

 31 5 26 العدد ساعة من اقل

 %19.4 %18.5 %19.5 %النسبة 

 49 11 38 العدد ساعة

 %30.6 %40.7 %28.6 %النسبة 

 78 11 67 العدد ساعة من ازيد

 %48.8 %40.7 %50.4 %النسبة 

 2 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

البيانات االحصائية والنتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني من طلبة "الليسانس " الذي استهدفتهم الدراسة وهم كشفت 
باملائة كما يستخدم طلبة  50.4ساعة وبنسبة  يشكلون فئة الشباب اجلامعي يستخدمون موقع الفايس بوك ازيد من

  . 40.7املاسرت الفايس بوك مدة ازيد من ساعة بنسبة 

وانطالق من متغري املستوى التعليمي املوجود فان ما ميكن استنتاجه يف النتائج الكمية هو عدم وجود فارق كمي كبري بني 
بة اىل حد ما وتشري اىل استخدام املبحوثني للفايس بوك االستخدام لدى طلبة الليسانس وطلبة املاسرت والنسب متقار 
  اكثر من استخدامهم ملواقع التواصل االخرى كتويرت وانسجرام .
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يوضح مدى اعتماد المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخبار بالنسبة لديهم وعالقة هذا  102رقم جدول 
  المعطى بمتغير الجنس لدى المبحوث 

 الجنس * لك؟ بالنسبة االخبار مصادر احد الفايسبوك يشكل ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 االخبار مصادر احد الفايسبوك يشكل ھل

 * لك؟ بالنسبة

 133 80 53 العدد نعم

 %83.1 %81.6 %85.5 %النسبة 

 20 14 6 العدد ال

 %12.5 %14.3 %9.7 %النسبة 

 7 4 3 العدد بدوناجابة

 %4.4 %4.1 %4.8 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
 

مدى اعتماد الشباب ايضا على وسائل االعالم اجلديد كمصدر والن الدراسة البحثية اليت حنن بصددها تركز على معرفة 
اعتماد املبحوثني على الفيس بوك الذي لالخبار فاننا طرحنا من خالل هذا احملور تساؤال هاما يستنطق مدى 

  يستخدمونه بكثافة كما اوضحت النتائج كمصدر لالخبار .

وقد ابانت النتائج الكمية اليت امامنا ان اغلبية املبحوثني من جنس الذكور واالناث يرون ان موقع "الفيس بوك " يعترب 
باملائة ويراه املبحوثون من  85.5بحوثني كذالك بنسبة مصدرا هاما لالخبار بالنسبة لديهم اذ يراه جنس الذكور من امل

  باملائة . 81.6جنس "االناث " مصدرا لالخبار بنسبة 

  وما ميكن استنتاجه من خالل النتائج الكمية هو االعتماد الكبري للمبحوثني على الفيس بوك كمصدر لالخبار 

  

  

  

  



ل الميديا الجديدةثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري في ظدراسة تحليلية ال    الفصل السادس  

279 
 

يوضح مدى اعتماد المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخبار بالنسبة لديهم وعالقة هذا  103جدول 
  لدى المبحوث السن المعطى بمتغير 

 السن * * لك؟ بالنسبة االخبار مصادر احد الفايسبوك يشكل ھل

المجموع السن 

Total سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من 

 احد الفايسبوك يشكل ھل

 بالنسبة االخبار مصادر

 * لك؟

 133 8 31 94 العدد نعم

 %83.1 %72.7 %96.9 %80.3 %النسبة 

 20 2 1 17 العدد ال

 %12.5 %18.2 %3.1 %14.5 %النسبة 

 7 1 0 6 العدد اجابة بدون

 %4.4 %9.1 %0.0 %5.1 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد اشارت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث يستخدمون الفيس بوك ويعتمدون 
عليه كمصدر لالخيار وتعرب النسب الكمية اليت نراها يف اجلدول عن هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ ترتفع النسب اليت 

سنة " كما ان النسب  35- 30باملائة بالنسبة للمبحوثني الذي تبلغ اعمارهم ما بني "  96تؤكد هذا اخليار لتصل اىل 
الكمية اليت نراها تؤشر اىل معطى هام وهو ان متغري السن مل حيدد حجم االعتماد على الفايس بوك كمصدر لالخبار 

  ار .وامنا اكد اغلبية املبحوثني وعرب خمتلف اعمارهم اعتمادهم عليه كمصدر لالخب

يوضح مدى اعتماد المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخبار بالنسبة لديهم وعالقة هذا  104رقم جدول 
  لدى المبحوث نوع االقامة المعطى بمتغير 

 االقامة نوع * * لك؟ بالنسبة االخبار مصادر احد الفايسبوك يشكل ھل

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 احد الفايسبوك يشكل ھل

 لك؟ بالنسبة االخبار مصادر

* 

 133 2 86 45 العدد نعم

 %83.1 %100.0 %85.1 %78.9 %النسبة 

 20 0 8 12 العدد ال

 %12.5 %0.0 %7.9 %21.1 %النسبة 

 7 0 7 0 العدد بدوناجابة

 %4.4 %0.0 %6.9 %0.0 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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كشفت النتائج الكمية واملعطيات احلسابية ان اغلب املبحوثني من املقيمني ب"الريف " و"املدينة " يعتمدون على 
الفيس بوك كمصدر لالخبار وتعرب النسب الكمية عن هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يعتمد املقيمون بالريف من 

باملائة ويعتمد املبحوثون على الفايس بوك كمصدر لالخبار  78.8وك كمصدر لالخبار بنسبة املبحوثني على الفايس ب
  باملائة  85.1بنسبة 

واملالحظ هو التقارب يف النسب الكمية اليت تؤشر اىل اعتماد املبحوثني بنوع االقامة واملتغري املوجود على الفايس بوك  
  عتماد على الفايس بوك كمصدر لالخبار .كمصدر لالخيار ومل حيدد هذا املتغري حجم اال

يوضح مدى اعتماد المبحوثين على "الفيس بوك " كمصدر لالخبار بالنسبة لديهم وعالقة هذا  105رقم  جدول
  لدى المبحوث المستوى التعليمي المعطى بمتغير 

 المستوٮالتعليمي * * لك؟ بالنسبة االخبار مصادر احد الفايسبوك يشكل ھل

 المجموع المستوٮالتعليمي 

 ماستر ليسانس

 االخبار مصادر احد الفايسبوك يشكل ھل

 * لك؟ بالنسبة

 133 26 107 العدد نعم

 %83.1 %96.3 %80.5 %النسبة 

 20 1 19 العدد ال

 %12.5 %3.7 %14.3 %النسبة 

 7 0 7 العدد بدوناجابة

 %4.4 %0.0 %5.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني سواءا من طلبة "الليسانس " وطلبة " املاسرت " الذين استهدفتهم الدراسة 
البحثية يعتمدون على "الفايس بوك " كمصدر لالخبار وتعكس النسب الكمية هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يعتمد 

  باملائة . 96.3باملائة ويعتمد عليه طلبة املاسرت بنسبة  80.5عليه طلبة "الليسانس " كمصدر لالخبار بنسبة 

واملالحظ من خالل النتائج ان متغري املستوى التعليمي لك يطرح فارقا كميا يف االعتماد على الفايس بوك كمصدر 
  لالخبار .
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يوضح اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة هذا  106رقم جدول 
  بمتغير الجنس 

 الجنس * :بـ الفايسبوك في صفحتك على تصلك التي االخبار مع تتفاعل ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 التي االخبار مع تتفاعل ھل

 في صفحتك على تصلك

 الفايسبوك

 25 13 12 العدد commenter التعليق

 %15.6 %13.3 %19.4 %النسبة 

 58 45 13 العدد j'aime وضعرمزاعجاب

 %36.2 %45.9 %21.0 %النسبة 

 45 21 24 العدد partager تقاسمھامعاصدقائك

 %28.1 %21.4 %38.7 %النسبة 

 30 17 13 العدد التصفحفقط

 %18.8 %17.3 %21.0 %النسبة 

 2 2 0 العدد بدوناجابة

 %1.2 %2.0 %0.0 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

مبا حيمله من معطيات كمية ويهدف اىل معرفة اشكال التفاعل اليت يبديها املبحوثون ازاء االخبار يستنطق هذا اجلدول 
يتفاعل املبحوثن مع االخبار عن طريق " وضع رمز اعجاب , التعليق , تقامسها اليت ترد اليهم عرب "الفيس بوك " وهل 

مع اصدقاء,  التصفح فقط " وقد ابانت النتائج يف البداية وانطالقا من معطى اجلنس ان اغلبية املبحوثني يتفاعلون مع 
م عرب الفايس بوك عرب "تقامسها مع اصدقاء " .   االخيار اليت ترد اىل صفحا

هذه النتائج وتعكس ان شكل التفاعل االكثر ظهورا وحضورا يف عالقة املبحوثني مع االخبار اليت تردهم عرب  وتشري
  الفايس بوك هو تقامسهم لالخبار مع اصدقاء .
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  السنيوضح اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة هذا بمتغير  107رقم جدول 

 السن * :بـ ـ الفايسبوك في صفحتك على تصلك التي االخبار مع تتفاعل ھل

 المجموع السن 

سن25الى20من

 ة

سن30الى25من

 ة

 سنة35الى30من

 على تصلك التي االخبار مع تتفاعل ھل

 بـ الفايسبوك في صفحتك

 التعليق

commenter 

 25 3 3 19 العدد

 %15.6 %27.3 %9.4 %16.2 %النسبة 

 رمزاعجاب وضع

j'aime 

 58 1 8 49 العدد

 %36.2 %9.1 %25.0 %41.9 %النسبة 

 اصدقائك مع تقاسمھا

partager 

 45 3 13 29 العدد

 %28.1 %27.3 %40.6 %24.8 %النسبة 

 30 4 8 18 العدد فقط التصفح

 %18.8 %36.4 %25.0 %15.4 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %0.0 %1.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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س بوك عرب وضع واملالحظ من خالل النتائج الكمية هو ان اغلبية املبحوثني يتفاعلون مع االخبار اليت ترد اليهم عرب الفي
"رمز اعجاب " وهذا ما تعرب عنه النسب الكمية اليت تشري اىل اختيار املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية هلذا اخليار 

باملائة واشار  41.9سنة " اىل رمز اعجاب بنسبة  25- 20واالجتاه اذ اشار املبحوثون الذين تبلغ اعمارهم ما بني " 
  باملائة . 24من نفس الفئة العمرية خليار " تقامسها مع اصدقاء " بنسبة   البعض االخر من املبحوثني

ما شكلني من  واملالحظ هو تراجع اشكال التفاعل اخلاصة بوضع "التعليق و التصفح " يف اجابات املبحوثني رغم ا
  اشكال التفاعل اليت نراها ازاء ما ينشر عرب الفضاء االزرق .
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  نوع االقامة لدى المبحوث .يوضح اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة هذا بمتغير  108رقم  جدول

 االقامة نوع * :بـ الفايسبوك في صفحتك على تصلك التي االخبار مع تتفاعل ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 على تصلك التي االخبار مع تتفاعل ھل

 * :بـ الفايسبوك في صفحتك

 25 0 17 8 العدد commenter التعليق

 %15.6 %0.0 %16.8 %14.0 %النسبة 

 58 0 36 22 العدد j'aime رمزاعجاب وضع

 %36.2 %0.0 %35.6 %38.6 %النسبة 

 45 2 32 11 العدد partager معاصدقائك تقاسمھا

 %28.1 %100.0 %31.7 %19.3 %النسبة 

 30 0 16 14 العدد التصفحفقط

 %18.8 %0.0 %15.8 %24.6 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد بدوناجابة

 %1.2 %0.0 %0.0 %3.5 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني من املقيمني ب"الريف " يعتمدون على موقع الفايس بوك كمصدر لالخبار وقد ابانت 
وتعرب النسب الكمية اليت نراها يف اجلدول عن هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يعتمد عليه املبحوثن املقيمون بالريف  

باملائة  35.6ويعتمد عليه املبحوثون املقيمون باملدينة بنسبة  باملائة 38.6كمصدر لالخبار واعين الفايس بوك بنسبة 
واملالحظ من خالل هذه النتائج ان املبحوثني وعرب الفئتني املقيمة بالريف واملدينة يعتمدون على الفايس بوك كمصدر 

  ة .لالخبار وبنسب متقاربة مث ان متغري نوع االقامة يف هذا السياق مل حيلنا اىل فوارق كمية واضح

يوضح اشكال التفاعل لدى المبحوثين مع االخبار التي ترد عبر "الفيس بوك " وعالقة هذا  109رقم جدول 
  المستوى التعليمي .بمتغير 

 التعليمي المستوى * :بـ الفايسبوك في صفحتك على تصلك االخبارالتي مع تتفاعل ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 مع تتفاعل ھل

 على تصلك االخبارالتي

 الفايسبوك في صفحتك

 25 3 22 العدد commenter التعليق

 %15.6 %11.1 %16.5 %النسبة 

 58 8 50 العدد j'aime رمزاعجاب وضع

 %36.2 %29.6 %37.6 %النسبة 

 45 11 34 العدد partager اصدقائك مع تقاسمھا

 %28.1 %40.7 %25.6 %النسبة 

 30 5 25 العدد فقط التصفح

 %18.8 %18.5 %18.8 %النسبة 

 2 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

ترد اىل كشفت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني من فئة طلبة الليسانس واملساتر يتفاعلون مع االخيار اليت وقد  
م عرب مواقع التواصل االجتماعي عرب وضع "رمز اعجاب " وتعرب النسب الكمية اليت نراها يف اجلدول ان  صفحا
املبحوثني من طلبة الليانس واملساتر الذين مشلتهم الدراسة البحثية وامليدانية يتفاعلون عن طريق وضع رمز اعجاب على 

  اخلرب الذي يرد اليهم عرب الفايس بوك .
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ويشكل حسب ما هو مالحظ يف النتائج الكمية وانطالقا من املتغريات املوجودة وضع "رمز اعجاب " احد اشكال 
التفاعل اهلامة اليت يبديها املبحوثون ازاء االخيار اليت ترد اليهم عرب الفايس بوك وهذا الشكل من اشكال التفاعل موجود 

  عرب الفضاء االزرق بشكل مكثف وواسع .

يوضح مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا المعطى  110 رقمجدول 
  بمتغير الجنس لدى المبحوثين الذين شملتهم الدراسة البحثية 

 الجنس *  الفايسبوك؟ على تصللك التي االخبار بنشر تھتم ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 على تصللك التي االخبار بنشر تھتم ھل

   الفايسبوك؟

 109 60 49 العدد نعم

 %68.1 %61.2 %79.0 %النسبة 

 46 35 11 العدد ال

 %28.8 %35.7 %17.7 %النسبة 

 5 3 2 العدد بدوناجابة

 %3.1 %3.1 %3.2 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

ا االساسية اىل معرفة مدى اهتمام املبحوثني وهم يشكلون العينة يف العمل البحثي املنجز تسعى الدراسة وحسب  منطلقا
بنشر االخبار اليت تردهم عرب الفايس بوك وقد ابانت النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني من جنس الذكور واالناث 

م او يقومون يهتمون فعال بنشر االخبار اليت تصلهم عرب الفايس بوك واملقصود ب م يروجون هلا عرب صفحا النشر ا
تم بنشر االخبار اليت تصلنا عرب الفايس بوك " وبنسبة  باملائة  79.0بارساهلا اىل اصدقاء وقد اجاب املبحوثون بنعم " 

واضح  باملائة وتعرب هذه النسب الكمية على اهتمام 61.2اما بالنسبة لالناث فقد عززوا هذا االجتاه بالنشر بنسبة 
للمبحوثني بنشر االخبار اليت تصلهم عرب الفايس بوك واملبتغى من وراء طرح هذا التساؤل اهلام يف سياقات ما تضمنته 
االستمارة من تساؤالت هو معرفة مدى اهتمام املبحوثني مبا هو اعالمي يف االخري يف عالقتهم بالفايس بوك ودراسة 

  االزرق .سلوكهم االتصايل ودواعيه اجتاه الفضاء 
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يوضح مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا المعطى  111رقم جدول 
  لدى المبحوثين الذين شملتهم الدراسة البحثية السن بمتغير 

 السن *  الفايسبوك؟ على تصللك التي االخبار بنشر تھتم ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي االخبار بنشر تھتم ھل

   الفايسبوك؟ على تصللك

 109 8 21 80 العدد نعم

 %68.1 %72.7 %65.6 %68.4 %النسبة 

 46 2 10 34 العدد ال

 %28.8 %18.2 %31.2 %29.1 %النسبة 

 5 1 1 3 العدد بدوناجابة

 %3.1 %9.1 %3.1 %2.6 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

النتائج الكمية اليت يوضحها اجلدول وانطالق من التحليل الكيفي والكمي للمعيطات املتحصل عليها ان اغلب كشفت 
لدى املبحوثني ونالحظ املبحوثني يهتمون بنشر االخبار عرب الفايس بوك وتعرب النسب الكمية اليت امامنا عن هذا االجتاه 

  من خالل النتائج الكمية ان هنناك تقارب يف النسب كميا يف اهتمام املبحوثني بنشر االخبار عرب الفيس بوك .

ومل حيدد متغري السن يف هذا السياق درجة النشر وحجه بل ان اغلبية املبحوثني وبنسب متقاربة كما يوضح هذا اجلدول 
  س بوك .يهتمون بنشر اخلرب عري الفاي

ولو اسقطنا هذا على الواقع خاصة يف قراءة ما يعنيه هذا السلوك االصتايل الذي يقوم به قطاع واسع من مستخدمي 
الفايس بوك اليوم نرى ان العديد االخبار ذات الطابع الصحفي واالعالمي تنشر عرب صفحات اشخاص وقد يطلع 

اق املمارسات الراهنة اذ حتولت صفحات االشخاص اىل عليها املستخدم من صفحة صديق وهذا ما نالحظه يف سي
نوافذ لنشر اخبار عامة ختص العديد من اجملاالت وهذا حتول هام يف سياق استخدام الفايس بوك سواءا من قبل الشباب 

  او باقي الفئات االجتماعية .
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يوضح مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا المعطى  112رقم جدول 
  لدى المبحوثين الذين شملتهم الدراسة البحثية نوع االقامة بمتغير 

 االقامة نوع *  الفايسبوك؟ على تصللك التي االخبار بنشر تھتم ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 التي االخبار بنشر تھتم ھل

   الفايسبوك؟ على تصللك

 109 2 74 33 العدد نعم

 %68.1 %100.0 %73.3 %57.9 %النسبة 

 46 0 25 21 العدد ال

 %28.8 %0.0 %24.8 %36.8 %النسبة 

 5 0 2 3 العدد بدوناجابة

 %3.1 %0.0 %2.0 %5.3 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت النتائج الكمية واملعطيات اليت يوضحها اجلدول ان اغلب املبحوثني من املقيمني ب"الريف " وهم يشكلون جزءا 
من العينة واملبحوثون املقيمون ب"املدينة " يهتمون فعال بنشر االخبار عرب الفضاء االزرق وهو الفايس بوك وتعكس 

الكمية اليت نراها امامنا يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يهتم املقيمون بالريف من املبحوثني بنشر النسب 
باملائة اما املبحوثن املقيمون ب"املدينة فيهتمون بنشر االخبار عرب الفايس بوك  57.9االخبار عرب الفيس بوك بنسبة

  باملائة . 73.3بنسبة 

يوضح مدى اهتمام المبحوثين بنشر االخبار التي تصلهم عبر الفايس بوك وعالقة هذا المعطى  113رقم جدول 
  لدى المبحوثين الذين شملتهم الدراسة البحثية المستوى التعليمي بمتغير 

 التعليمي المستوى *  الفايسبوك؟ على تصللك التي االخبار بنشر تھتم ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 على تصللك التي االخبار بنشر تھتم ھل

 *  الفايسبوك؟

 109 15 94 العدد نعم

 %68.1 %55.6 %70.7 %النسبة 

 46 9 37 العدد ال

 %28.8 %33.3 %27.8 %النسبة 

 5 3 2 العدد بدوناجابة

 %3.1 %11.1 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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كشفت النتائح الكمية والبيانات االحصائية ان املبحوثني ويف اغلبيتهم يهتمون بنشر االخبار عرب الفايس بوك وتعكس 
ذا بنسبة  باملائة  70.7النسب الكمية اليت نراها امامنا يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يهتم طلبة الليسانس 

  باملائة . 55.5املاسرت من املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة البحثية بنشر االخبار يف الفايس بوك بنسبة فيما يهتم طلبة 

واملالحظ من خالل هذه النتائج الكمية ان هناك فارقا واضحا من اجلانب الكمي يف درجة اهتمام املبحوثني من طلبة 
هتمام لدى طلبة املاسرت من املبحوثني بنسبة اكرب من نظريها الليسانس بنشر االخبار يف الفايس بوك اذ ترتفع درجة اال

عند طلبة الليسانس وهذا يشري اىل ان متغري املستوى التعليمي حدد درجة وكم االهتمام لدى املبحوثني بنشر االخبار يف 
  الفايس بوك .

   االلكترونيةمدى عالقة  متغير الجنس باستخدام المبحوثين للصحافة  يوضح  114رقم  جدول

 الجنس * االكترونية؟ الصحافة مستخدمي من انت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 الصحافة مستخدمي من انت ھل

 االكترونية؟

 80 44 36 العدد نعم

 %50.0 %44.9 %58.1 %النسبة 

 73 49 24 العدد ال

 %45.6 %50.0 %38.7 %النسبة 

 7 5 2 العدد بدوناجابة

 %4.4 %5.1 %3.2 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

يوضح هذا اجلدول مدى عالقة  متغري اجلنس باستخدام املبحوثني للصحافة االلكرتونية وهذا باعتبارها احد وسائل 
البيانات االحصائية يف هذا اجلدول ان فئة االعالم اجلديد اليت يقبل عليها خاصة الشباب يف الوقت الراهن وقد ابانت 

"الذكور " من املبحوثني يقبلون على استخدام ما يسمى بالصحافة االلكرتونية وهذا االقبال يؤشر نه ما يوضحه اجلدول 
باملائة وهذا املعطى  58.1من نسب كمية اذ يستخدم املبحوثون من جنس "الذكور " الصحافة االلكرتونية بنسبة 

سجل على اساس قياس حجم العينة االمجايل واجابات املبحوثني على التساؤل " هل انت من مستخدمي الكمي امل
ا تستخدم الصحافة االلكرتونية بنسبة  باملائة  44.9الصحافة االلكرتونية ؟" كما اشارت فئة "االناث " من املبحوثني ا

م وهذا اذا ما اخذنا يف احلسبان حجم العينة وتعداد وهناك بني اجلنسني فارق وان كان حمدودا ونسبيا يف االستخدا
  الذكور الذين انانت عنهم عملية التفريغ اخلاصة باالستبيان .
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ويشري هذا املعطى اىل ان هناك فوارق يف استخدام الصحافة االلكرتونية بني جنس "الذكور " و " االناث " وهذا ظاهر 
من حيث قياس االستخدام لدى اجلنسني ويشري املعطى الكمي املسجل  يف املستويات الكمية اليت يشري اليها اجلدول

املتصل بقياس مستوى االستخدام لدى املبحوثني من "الذكور " و "االناث " اىل ان هناك استخداما للمبحوثني 
تشري املعطيات  للصحافة االلكرتونية وهذا اشرنا اليه يف سياق حتليل اجابات املبحوثني يف اجلداول البسيطة غري انه ال

الكمية اليت امامنا ويف سياق التحليل الكيفي ودراسة عالقة متغري اجلنس بواقع استخدام الشباب املبحوثني للصحافة 
االلكرتونية ان مثة عالقة بني متغري اجلنس واستخدام الصحافة االلكرتونية فكال اجلنسني يستخدمان الصحافة االلكرتونية 

  ا الفوارق اليت تفرضها البيانات االحصائية .وان بنسب متابينة عكسته

  باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية نسمدى عالقة  متغير ال يوضح  115رقم  جدول

 السن * االكترونية؟ الصحافة مستخدمي من انت ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 من انت ھل

 الصحافة مستخدمي

 االكترونية؟

 80 7 19 54 العدد نعم

 %50.0 %63.6 %59.4 %46.2 %النسبة 

 73 3 13 57 العدد ال

 %45.6 %27.3 %40.6 %48.7 %النسبة 

 7 1 0 6 العدد اجابة بدون

 %4.4 %9.1 %0.0 %5.1 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

يسعى هذا اجلدول مبا حيمله من بيانات كمية واحصائية اىل معرفة عالقة متغري "السن " لدى فئة املبحوثني الذين مشلتهم 
الدراسة البحثية وامليدانية بقياس مدى استخدام الصحافة االلكرتونية وقد كشفت البيانات االحصائية ان غالبية املبحوثني 

دة ال يستخدمون الصحافة االلكرتونية وقد انعكس هذا على كافة الفئات العمرية مفر  160الذين مشلتهم الدراسة وهم 
" فيما اشارت 35,30" "25,30" "25,20للمبحوثني اليت مت إدراجها يف دليل االستبيان وهي الفئات العمرية " 

م يستخدمون الصحافة االلكرتونية ونالحظ م 46.2نفس الفئة العمرية ومبا نسبته  ن خالل اجلدول ان هناك باملائة ا
فروق احصائية متفاوتة بني كل فئة عمرية من املبحوثني يف قياس مدى استخدامهم للصحافة االلكرتونية سواءا تللك 

  الفروق املرتبطة باالستخدام او عدمه .
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ت عمرية اليت ونتستنج من هذه البيانات الكمية اليت ختص متغري السن وما خلصت اليه اجابات املبحوثني ان هناك فئا
ختص املبحوثيني من حيث "السن " ال تسخدم بشكل كبري الصحافة االلكرتونية فالفئة العمرية خاصة للشباب اليت 

ا اجتاه وسائل االعالم واجتاه االستخدام مقارنة بالفئة العمرية  25-20تكون ما بني "  سنة " قد ختتلف اهتماما
باملائة من املبحوثني  63.6سنة " وهذا ظاهر من حيث ان  35-  30ني " للشباب اليت يكون فيها سن املبحوث ما ب

باملائة من املبحوثني  48.7سنة " يستخدمون الصحافة االلكرتونية يف حني ما نسبته  35-30من الفئة العمرية 
اىل ان السن قد سنة " وهذا يشري  25- 20انفسهم ال يستخدمون الصحافة االلكرتونية من الفئة العمرية اليت ما بني " 

يكون عنصرا هاما ومؤثرا يف قياس مدى استخدام افراد من اجملتمع لوسائل االعالم املختلفة سواءا منها التقليدية  
كالصحافة املكتوبة واالذاعة املسموعة والتلفزيون او وسائل امليديا اجلديدة منها على سبيل املثال الصحافة االلكرتونية 

راسات االكادميية وحبوث االعالم اجلديدة اىل امهية السياقات االجتماعية اليت تبث فيها وقد اشارت العديد من الد
وسائل االعالم مضامينها للجمهور وسن املتلقي يعترب احد العناصر اهلامة اليت تشتغل عليها وسائل االعالم خاصة فيما 

ا يتعلق باالعالم املوجه لفئة هامة يف اجملتمع وهي فئة الشباب اليت و  ان استطاعت وسائل االعالم من خالل خمططا
الرباجمية حصر سنه يف مرحلة ميعنة اىل انه يصعب وضع الشباب كله يف خانة واحدة خاصة وان اهتمامات هذه الفئة 
وعالقتها بوسائل االعالم الميكن فهمها اال من خالل دراسات حبثية تستهدف السياق واملضمون االعالمي وخصوصية 

  ملستهدف مبا فيه الشباب .اجلمهور ا

  باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية مدى عالقة  متغير نوع االقامة يوضح  116رقم  جدول 

 االقامة نوع * االكترونية؟ الصحافة مستخدمي من انت ھل

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 مستخدمي من انت ھل

 االكترونية؟ الصحافة

 80 2 53 25 العدد نعم

 %50.0 %100.0 %52.5 %43.9 %النسبة 

 73 0 42 31 العدد ال

 %45.6 %0.0 %41.6 %54.4 %النسبة 

 7 0 6 1 العدد بدوناجابة

 %4.4 %0.0 %5.9 %1.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

% 
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عالقة متغري نوع االقامة لدى املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة باستخدام الصحافة االلكرتونية وقد يوضح هذا اجلدول 
لوحظ من خالل البيانات الكمية واالحصائية ان غالبية املبحوثني من سكان املدينة يستخدمون الصحافة االلكرتونية اذ 

ة من املبحوثني من املقيمني باملدينة يستخدمون الصحافة باملائ 52.5يشري املعطى الكمي يف هذا السياق اىل ما نسبته 
باملائة حسب ما يوضحه اجلدول  43.9االلكرتونية فيما ال يستخدم املبحوثون بالريف الصحافة االلكرتونية وهذا بنسبة 

رها احد وسائل وتشري املعطيات الكمية اليت ختص متغري السن وعالقته باستخدام املبحوثني للصحافة االلكرتونية باعتبا
االعالم وامليديا اجلديدة اىل استخدام املبحوثني من املقيمني باملدينة للصحافة االلكرتونية اكثر من فئة املبحوثني اليت تقيم 
بالريف وهذا قد يكون من وجهة موضوعية تؤكدها العديد من التصورات البحثية مردها خصوصية املناطق الريفية اليت قد 

توصيل االنرتنت وقد ال يكون متاحا خاصة يف العديد من املناطق الريفية يف اجلزائر االستفادة من  تفتقر اىل شبكات
خدمات االنرنت اليت تتيح الفرصة للمستخدم استخدام الصحافة االلكرتونية فشبكات التوصيل واالتصاالت على 

القدر الذي جيعل املقيمني باملناطق الريفية من مستوى العديد من مناطق الريف على املستوى احمللي قد ال تكون متوفرة ب
  مستخدمي وسائط االعالم اجلديد مبا فيه الصحافة االلكرتونية .

ورغم ان ما يسمى باهلواتف الذكية اليت اصبحت تزود االن خبدمات االنرتنت عرب تقنيات ميعنة تتيح للمستخدم 
ىل ان هذا السلوك االتصايل مع وسائط امليديا اجلديدة لدى التواصل مع شبكات التواصل االجتماعي واالعالم اجلديد ا

املستخدم قد ال يكون حاضرا يف يوميات سكان الريف واملقمني به مبا فيهم الشباب او قد يقتصر االستخدام بشكله 
ارة اىل مناطق الذي يستهدف الصحافة االلكرتونية على فئة قليلة من االفراد من املقمني باملناطق الريفية اليت جيب االش

  بعيدة عن املدن الكربى وال تتوفر على نفس اخلدمات واملنشئات اليت جندها يف الواليات واملدن الكربى باجلزائر .

  باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية مدى عالقة  متغير المستوى التعليمي يوضح  117رقم  جدول

 التعليمي المستوى * االكترونية؟ الصحافة مستخدمي من انت ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 الصحافة مستخدمي من انت ھل

 االكترونية؟

 80 17 63 العدد نعم

 %50.0 %63.0 %47.4 %النسبة 

 73 10 63 العدد ال

 %45.6 %37.0 %47.4 %النسبة 

 7 0 7 العدد بدوناجابة

 %4.4 %0.0 %5.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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يشري هذا اجلدول اىل عالقة متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني باستخدام الصحافة االلكرتونية وقد اشارت البيانات 
الصحافة االلكرتونية وال االحصائية واملعطيات الكمية اىل غالبية املبحوثني يف مستوى "الليسانس , ماسرت " يستخدمون 

توجد كما هو ظاهر يف اجلدول فوارق كمية بني الفئتني بل ان غالبية املبحوثني اشاروا اىل استخدامهم ومبستوى معني 
باملائة من املبحوثني يف الليسانس يستخدمون الصحافة االلكرتونية كما يستخدم  47.7الصحافة االلكرتونية فما نسبته 

باملائة وما ميكن استخالصه من  37ى "املاسرت " الصحافة االلكرتونية مبا نسبته كما هو ظاهر ب املبحوثون يف مستو 
هذه النتائج ان املبحوثني غالبتيهم وضمن املستويات التعليمية املشار اليها يستخدمون وبفوارق كمية متفاوتة الصحافة 

  االلكرتونية اليت تعترب احد وسائل االعالم اجلديد .

عروف ان املستوى التعليمي يتعرب من املتغريات االساسية اهلامة يف قياس استخدام أي مجهور لوسيلة اعالمية معينة ومن امل
سواءا كانت تقليدية ام حديثة فاملستوى التعليمي للمتلقي يبقى عنصرا هاما يف معرفة قدراته على متابعة أي مضمون 

ا خمتلف وسائل االعالم وهذا اشارت اليها نظرية التاثري االنتقائي يف اعالمي وانتقاء املضامني االعالمية اليت تنشره
  نظريات وحبوث االعالم املعروفة .

والشباب اجلامعي الذي يزاول الدراسة اجلامعية وان اختلفت مستويات التعليمية واملعرفية اىل انه يشكل بالنسبة لوسائل 
خاصا جيب التعامل معه بطريقة خمتلفة عن اجلمهور العام وهذا  االعالم والقائمني على املؤسسات االعالمية مجهورا

ينعكس على نوعية الربامج واملضامني االعالمية اليت تنشرها وسائل االعالم للشباب اجلامعي واليت غالبا ما تركز على 
وما يهم الشباب  اهتمامات هذه الفئة من الشباب منها مواضيع التشغيل والتوظيف والتكوين وبرامج النشاط والرتفيه

  اجلامعي يف مرحلة الدراسة وبعدها .
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إذا كانت االجابة   باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية مدى عالقة  متغير الجنس يوضح  118رقم  جدول
   بنعم

 الجنس * مستخدمي انت فھل بنعم االجابة اذاكانت

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 انت فھل بنعم االجابة اذاكانت

 مستخدمي

 42 26 16 العدد المواقعاالخباريةااللكترونية

 %26.2 %26.5 %25.8 %النسبة 

 49 27 22 العدد الصحفااللكترونية

 %30.6 %27.6 %35.5 %النسبة 

 69 45 24 العدد بدوناجابة

 %43.1 %45.9 %38.7 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

يوضح هذا اجلدول أي وسائل الصحافة االلكرتونية استخداما من قبل املبحوثني ويتعلق االمر باملواقع االخبارية 
االلكرتونية والصحف االلكرتونية انطالقا من متغري "اجلنس " وقد اشارت البيانات االحصائية اىل ان غالبية املبحوثني 

االلكرتونية مقارنة باملواقع االخبارية االلكرتونية ولكن دون اين يكون الفارق بني االستخدام الذكور يستخدمون الصحافة 
للصحافة االلكرتونية واملواقع االخبارية ذو دالله كمية بل ان الفارق ميا حمدود كما ظاهر يف اجلدول اذ يستخدم الذكور 

. باملائة الصحافة االلكرتونية وبنسبة 27االناث ومبا نسبته باملائة من الصحافة االلكرتونية  ويستخدم  35.5مبا نسبته 
باملائة مواقع اخبارية  25.6باملائة املواقع االخبارية االلكرتونية ويستخدم جنس الذكور من املبحوثني مبا نسبته  26.5

املواقع االخبارية الكرتونية ويتضح من خالل اجلدول ان هناك تفاوت نسيب حمدود بني استخدام الصحف االلكرتونية و 
االلكرتونية اليت تعترب احد مناذج الصحافة االلكرتونية اليت لقت خالل السنوات االخرية رواجا يف الساحة االعالمية سواءا 

  على املستوى احمللي يف اجلزائر او يف خمتلف دول العامل .

االعالم املستخدمة يف الصحافة االلكرتونية ويتضح من خالل البيانات االحصائية ويف دراسة عالقة متغري اجلنس بوسيلة 
ما ميتازان خبصائص اعالمية  ان اجلمهور قد ال يفرق يف االخري بني الصحف االلكرتونية واملواقع االخبارية وذالك كو
واحدة فهما ينشران مضامينهما االعالمية على حامل الكرتوين والسلوك االتصايل الذي يتخذه اجلمهور اجتاه الصحافة 

االلكرتونية قد يكون عاما مبعىن ان املتلقي يبحث يف االخري عن اشباعاته من وراء استخدامه الحد وسائل االعالم      
  يف الصحافة االلكرتونية سواءا استخدم صحيفة الكرتونية او موقعا اخباريا الكرتونيا يقدم له االخبار وخدمات اعالمية.
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إذا كانت االجابة   باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونية السن مدى عالقة  متغير يوضح  119رقم  جدول
   بنعم

 السن * مستخدمي انت فھل بنعم االجابة كانت اذا

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 االجابة كانت اذا

 انت فھل بنعم

 مستخدمي

 االخبارية المواقع

 االلكترونية

 42 2 6 34 العدد

 %26.2 %18.2 %18.8 %29.1 %النسبة 

 49 6 13 30 العدد االلكترونية الصحف

 %30.6 %54.5 %40.6 %25.6 %النسبة 

 69 3 13 53 العدد اجابة بدون

 %43.1 %27.3 %40.6 %45.3 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

اجلدول عالقة متغري السن باستخدام وسائل اعالم يف الصحافة االلكرتونية وقد كشفت البيانات الكمية يف يوضح هذا 
سنة " تسخدم اكثر املواقع االخبارية مقارنة بالصحافة  25- 20هذا اجلدول ان الفئة العمرية للمبحوثني ما بني " 

باملائة املواقع االخبارية االلكرتونية فيما  تستخدم بنسبة  29.1االلكرتونية اذ تستخدم هذه الفئة العمرية مبا نسبته 
- 25باملائة الصحافة االلكرتونية اما بالنسبة لباقي الفئات العمرية فنالحظ ان الفئة العمرية للمبحوثني ما بني "  25.6

ية اما بالنسبة للفئة العمرية باملائة الصحافة االلكرتون 40باملائة املواقع االخبارية و  18.8سنة " تستخدم مبا نسبته  30
باملائة املواقع  18.2باملائة الصحافة االلكرتونية وبنسبة  54سنة " فهي تستخدم بنسبة  35- 30للمبحوثني ما بني " 

  االخبارية االلكرتونية .

 الصحافة وتشري هذه املعطيات اىل امهية متغري اجلنس يف قياس استخدام املبحوثني الحد وسائل االعالم املنشرتة يف
االلكرتونية فلو نالحظ سنجد ان الفئة العمرية للمبحوثني وهم ميثلون عنصر الشباب ونقصد بالفئة العمرية اليت يبلغ 

سنة " متثل اكثر اىل استخدام املواقع االخبارية االلكرتونية فيما تستخدم الفئة العمرية االكرب  25-20سنها ما بني " 
سنة " الصحافة االلكرتونية اكثر من استخدامها للمواقع االخبارية .                                 35- 30منها سنا خاصة منها " 
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ويشري هذا اىل تغيري اجتاهات الشباب يف استخدامه لوسائل االعالم يف الصحافة االلكرتونية فال ميكن ان نتعب ران 
م اجتاه وساء االعالم خاصة من حيث كثافة االستخدام تبقى يف مستوى واحد خاصة مع تقدم افكار الشباب واجتاها

سن الشباب فقد ختتلف اهتمامات الشاب الذي يكون سنه يف جتاوز العشرين سنة مقارنة بالشاب الذي يكون قد بلغ 
م اجتاه املؤسسات الرمسية سنة وهذا ظاهر يف سلوكات الشباب بشكل عام ويف قياس نضجهم ودراسة اجتاه 30سن  ا

خاصة تلك املؤسسات واهليئات اليت وضعتها الدولة للتعامل مع الشباب ووسائل االعالم تعترب احد املؤسسات 
  االجتماعية اليت ختاطب الشباب من خالل املضامني االعالمية .

إذا كانت  فة االلكترونيةباستخدام المبحوثين للصحا مدى عالقة  متغير نوع االقامة يوضح  120رقم  جدول
   بنعماالجابة  

 االقامة نوع * مستخدميمن  انت فھل بنعم االجابة كانت اذا

 المجموع االقامة نوع 

 اجابة بدون المدينة الريف

 بنعم االجابة كانت اذا

من  انت فھل

 * مستخدمي

 االخبارية المواقع

 االلكترونية

 42 0 26 16 العدد

 %26.2 %0.0 %25.7 %28.1 %النسبة 

 49 1 34 14 العدد االلكترونية الصحف

 %30.6 %50.0 %33.7 %24.6 %النسبة 

 69 1 41 27 العدد اجابة بدون

 %43.1 %50.0 %40.6 %47.4 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

االقامة لدى املبحوث بقياس استخدامه الحد وسائل االعالم املوجودة يف الصحافة  يوضح هذا اجلدول عالقة متغري نوع
االلكرتونية وقد اشارات البيانات االحصائية اىل ان غالبية املبحوثني من املقمني باملدينة يستخدمون الصحافة االلكرتونية 

باملائة الصحافة االلكرتونية فيما يستخدم  33.7مقارنة باملواقع االخبارية االلكرتونية اذ يستخدم هؤالء مبا نسبته 
باملائة الصحافة االلكرتونية اما بالنسبة للمواقع االخبارية فان املقمني من املبحوثني  24.6املقيمون بالريف مبا نسبته 

ا مبا نسبته كما هو ظاهر يف اجلدول ب ا مب 25.7باملدينة يستخدمو ا نسبته باملائة اما املقيمون بالريف فيستخدمو
  باملائة . 28.1

ويتضح من اجلدول وعالقة متغري االقامة باستخدام احد وسائل االعالم املوجودة يف ساحة الصحافة االلكرتونية ان صح 
القول ان هناك استخداما واضحا للصحافة االلكرتونية من قبل املبحوثني املقيني باملدينة اما املقيمون بالريف 
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لكرتونية يبقى اقل كميا من استخدامهم للمواقع االخبارية وقد عكست هذه النتائج الكمية فاستخدامهم للصحافة اال
هذا التصور الذي مفاده ان املبحوثني من املقيني باملدينة مييلون اكثر اىل استخدام الصحف االلكرتونية يف حني مييل 

  ملواقع االخبارية االلكرتونية .املبحوثون املقيمون بالريف اىل استخدام وسيلة اعالم اخرى تتمثل يف ا

ومن الواضح ان الدراسات االكادميية اليت عاجلت عالقة جغرافيا املكان باستخدام وسائل االعالم مل تغفل السياق 
اجلغرايف واالجتماعي الذي يتواجد فيه املتلقي للمضمون االعالمي اذ يبقى هذا اجملال اجلغرايف هاما يف تقدمي وساتعراض 

والتحليالت العلمية البحثية املوضوعية اليت تستهدف دراسة عالقة وسائل االعالم باجلمهور يف ضوء  التوصيفات
  التحوالت املتسارعة سواءا تلك اليت تشهدها وسائل االعالم او بنية اجملتمع اذ يتعرب اجلمهور احد مكونات اجملتمع .

إذا   باستخدام المبحوثين للصحافة االلكترونيةالمستوى التعليمي مدى عالقة  متغير  يوضح  121رقم  جدول
   بنعمكانت االجابة  

 التعليمي المستوى * مستخدمي انت فھل بنعم االجابة كانت اذا

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 بنعم االجابة كانت اذا

 * مستخدمي انت فھل

 42 6 36 العدد االلكترونية االخبارية المواقع

 %26.2 %22.2 %27.1 %النسبة 

 49 12 37 العدد االلكترونية الصحف

 %30.6 %44.4 %27.8 %النسبة 

 69 9 60 العدد اجابة بدون

 %43.1 %33.3 %45.1 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

لدى املبحوثني الذي استهدفتهم الدراسة امليدانية باستخدام احد يوضح هذا اجلدول عالقة متغري املستوى التعليمي 
وسائل االعالم يف الصحافة االلكرتونية وقد ابانت البيانات االحصائية على ان غالبية املبحوثني يف مستوى "املاسرت " 

ية اذ يستخدم هؤالء يستخدمون الصحافة االلكرتونية مقارنة باالستخدام الذي يستهدف املواقع االخبارية االلكرتون
باملائة املواقع االخبارية  22.2باملائة الصحافة االلكرتونية فيما يستخدمون مبا نسبته 44.4املبحوثون مبا نسبته 

االلكرتونية ويتضح من هنا ان الفارق كميا له مدلوله ويشري اىل تفضيل املبحوثني الصحافة االلكرتونية على املواقع 
  االخبارية .
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املبحوثني يف مستوى "الليسانس " فهم يستخدمون الصحافة االلكرتونية غري ان هذا االستخدام للصحافة اما خبصوص 
م يستخدمون بكثافة الصحافة االلكرتونية بل ان استخدامهم للمواقع  االلكرتونية ال يشري من خالل املعطيات الكمية ا

خبارية اذ ال تظهر يف اجلدول فوارق كمية كبرية يف هذا االخبارية هو تقريبا يتماشى مع كم استخدامهم للمواقع اال
 27.1باملائة الصحافة االلكرتونية ومبا نسبته  27.8السياق اذ يستخدم املبحوثون يف مستوى "الليسانس " مبا نسبته 

  باملائة املواقع االخبارية .

  : سنحسب متغير الج الصحافة االلكترونيةاستخدام دواعي يوضح   122رقم  جدول

 الجنس * االلكترونية للصحافة استخدامك دواعي ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 استخدامك دواعي ماھي

 * االلكترونية للصحافة

 30 17 13 العدد سھولةالوصوالليھا

 %18.8 %17.3 %21.0 %النسبة 

 41 26 15 العدد سرعتھافينشراالخبار

 %25.6 %26.5 %24.2 %النسبة 

 33 18 15 العدد النھاوسيلةواعالميةتفاعلية

 %20.6 %18.4 %24.2 %النسبة 

 56 37 19 العدد بدوناجابة

 %35.0 %37.8 %30.6 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

املبحوثني بدواعي االستخدام املتصل باحلصافة دول من خالل بياناته اإلحصائية عالقة متغري اجلنس لدى يوضح هذا اجل
االلكرتونية وقد أبانت املعطيات الكمية ان غالبية املبحوثني يرون ان من اهم دواعي استخدام الصحافة االلكرتونية هو 

فئة باملائة فيما اشارت  24.2سرعتها يف نشر االخبار اذ اشارت فئة الذكور من املبحوثني اىل هذا الداعي ما نسبته 
باملائة ونالحظ من خالل  26.2االناث اىل هذا الداعي وهو سرعة نشر االخبار لدى الصحف االلكرتونية بنسبة 

املعطيات الكمية انه ال يوجد فارق كبري بني النسب ايل يؤكد فيها املبحوثون داعي سرعة نشر االخبار والتفاعلية اليت 
ا الصحافة االلكرتونية .   متتاز 

س الذكور من املبحوثني يف االجابة على هذا التساؤل الذي نستدعي فيه ايضا متغري "اجلنس " اىل ان من فقد اشار جن
ا وسيلة اعالمية تفاعلية وقد اشار اىل هذا الداعي املبحوثون الذكور مبا    دواعي استخدامهم للصحافة االلكرتونية هو كو



   ل الميديا الجديدةثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري في ظدراسة تحليلية ال    الفصل السادس

299 
 

باملائة  18.4حوثني اىل نفس الداعي من وراء االستخدام بنسبة باملائة فيما اشارت فئة االناث من املب 24.2نسبته 
فيما اشار املبحوثون من الذكور ان من دواعي استخدامهم للصحافة االلكرتونية السرعة الوصول اليها وهذه االجابة 

حظ من خالل هذه باملائة واملال 17باملائة واشار االناث اىل نفس الداعي مبا نسبته  21:0اكدها املبحوثن مبا نسبته 
النتائج الكمية اليت تستنطق دواعي استخدام الصحافة االلكرتونية هو عدم وجود فوارق كمية واحضة بني الدواعي اليت مت 
ادراجها يف دليل االستبيان فكال اجلنسني من الذكور واالناث من فئة املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة يشريون اىل امهية 

  ونية يف نشر ما يسمى باخلرب الصحفي وما متتاز به من تفاعلية مقارنة بوسائل االعالم االخرى .سرعة الصحافة االلكرت 

ا  وقد اشارت العديد من حبوث االعالم ودراسات باحثني متخصصني يف اجملال اىل امهية املزايا االعالمية اليت تنفرد 
ا تتيح فرصا هامة للجمهور واملستخدمني للمشاركة وسائط امليديا اجلديدة منها الصحافة االلكرتونية اليت يرى ب احثون ا

م وافكارهم ازاء ما ينشر من اخبار كما تتيح الصحافة االلكرتونية للجمهور امكانية احلدث الذي يصاغ خربا  بتعليقا
ا التقليدية  اثناء حدوثه دون انتظار أي وقت للنشر االعالمي وقد ال يكون متاحا يف باقي وسائل االعالم خاصة منه

  كالصحافة الورقية .

  السن :حسب متغير  الصحافة االلكترونيةاستخدام يوضح دواعي  123رقم  جدول

 السن * االلكترونية للصحافة استخدامك دواعي ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 دواعي ماھي

 للصحافة استخدامك

 االلكترونية

 30 3 10 17 العدد اليھا الوصول سھولة

 %18.8 %27.3 %31.2 %14.5 %النسبة 

 41 3 5 33 العدد االخبار نشر في سرعتھا

 %25.6 %27.3 %15.6 %28.2 %النسبة 

 33 2 7 24 العدد تفاعلية واعالمية وسيلة النھا

 %20.6 %18.2 %21.9 %20.5 %النسبة 

 56 3 10 43 العدد اجابة بدون

 %35.0 %27.3 %31.2 %36.8 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري السن املدرج يف دليل االستبيان كاحد املتغريات االساسية ملوضوع االطروحة املوسوم ب " 
ظل وسائط امليديا اجلديدة " بدواعي استخدام الصحافة االلكرتونية وقد اثر وسائل االعالم التقليدية على الشباب يف 

اشارت النتائج الكمية اىل ان غالبية املبحوثني من خمتلف الفئات العمرية للمبحوثني يستخدمون الصحافة االكرتونية 
سنة " مبا نسبته  25- 20بسبب سرعتها يف نشر االخبار وقد اشار اىل هذا الداعي الفئة العمرية من املبحوثني " 
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باملائة اما بالنسبة للمسبب الذي خيص سرعة الوصول اىل الصحافة االلكرتونية فقد اشار املبحوثون ضمن الفئة  28.2
باملائة اما بالنسبة لباقي الفئات العمرية للمبحوثني فقد اعتربت الفئة  14.5العمرية املشار اليها اىل هذا الداعي بنسبة 

سنة " ان سرعة الوصل اىل الصحافة االلكرتونية يعترب من اهم دواعي استخدامها وقد  30-25ثني " العمرية " للمبحو 
باملائة فيما مل ترى هذه الفئة العمرية ان سرعة نشر اخلرب 31اشار املبحوثون يف هذه الفئة العمرية اىل هذا الداعي بنسبة 
 21ا الصحافة االلكرتونية فقد اشار املبحوثون اليها بنسبة  ال تشكل اهد دواعي االستخدام اما التفاعلية اليت متتاز

ا الصحف االلكرتونية مقارنة بباقي وسائل االعالم  باملائة وهذا يشري اىل ان هذه الفئة العمرية ترى ان التفاعلية اليت متاز 
  تشكل احد الدواعي االساسية الستخدامها .

سنة  "  فرتى هذه الفئة العمرية ان سهولة  35-30 يبلغ عمرها ما بني " اما بالنسبة للفئة العمرية للمبحوثني اليت
  الوصول اىل الصحافة االلكرتونية ونشر االخبار من دواعي استخدام الصحافة االلكرتونية .

لية كاحد ان غالبية املبحوثني يشريون اىل امهية نشر االخبار لدى الصحافة االلكرتونية والتفاعوتشري هذه النتائج الكمية 
الدواعي اهلامة اليت حترك اجلمهور الستخدام الصحافة االلكرتونية اذ تنفرد فعال الصحف االلكرتونية واليت ارتفع تعدادها 
ذه املزايا االعالمية اهلامة واليت جتعلها تنافس بشكل واضح وسائل االعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة  يف اجلزائر مؤخرا 

زيون بل ان العديد من الدراسات االكادميية تؤكد ان وسائل االعالم التقليدي تسعى جاهدة من خالل واالذاعة والتلف
القائمني على نشاطها اىل استغالل تقنيات االتصال واالعالم احلديثة للحفاظ على موقع هلا على الساحة االعالمية ويف 

ا اجلديدة اليت تكشل الصحافة االلكرتونية احد مناذجها التاثري على اجلمهور يف ظل اجتاه قطاع واسع منه اىل امليدي
ا يف الواقع االعالمي اجلديد.   ومتظهرا
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  نوع االقامة: حسب متغير الصحافة االلكترونيةاستخدام يوضح دواعي  124رقم  جدول

 االقامة نوع * االلكترونية للصحافة استخدامك دواعي ماھي

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 دواعي ماھي

 استخدامك

 للصحافة

 االلكترونية

 30 0 22 8 العدد اليھا الوصول سھولة

 %18.8 %0.0 %21.8 %14.0 %النسبة 

 41 0 23 18 العدد االخبار نشر في سرعتھا

 %25.6 %0.0 %22.8 %31.6 %النسبة 

و  اعالمية وسيلة النھا

 تفاعلية

 33 2 24 7 العدد

 %20.6 %100.0 %23.8 %12.3 %النسبة 

 56 0 32 24 العدد اجابة بدون

 %35.0 %0.0 %31.7 %42.1 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

للصحافة االلكرتونية  يوضح هذا اجلدول الذي بني ايدينا عالقة متغري نوع االقامة اليت يشغلها املبحوثون باستخدامهم
وقد كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني من املقيمني بالريف يشريون اىل ان سرعة نشر االخبار اليت حتققها الصحافة 
االلكرتونية باعتبارها وسائل االعالم اجلديد تشكل داعيا اساسيا الستخدامها وقد اشار املبحوثون اىل هذا الداعي 

ة فيما اشار املبحوثون اىل داعي سرعة الوصول اىل الصحافة االلكرتونية كاحد دواعي االستخدام باملائ 31.6بنسبةبنسبة 
ا وسيلة اعالمية تفاعلية بنسبة  14بنسبة  باملائة وهذا يشري اىل ان املبحوثني من املقيني بالريف  12.7باملائة وال

حافة االلكرتونية باعتبارها احد وسائل االعالم اجلديد يعتربون ان سرعة نشر االخبار تبقى اهم داعي وراء استخدام الص
.  

ا الصحافة االلكرتونية وهي خاصية كما اشرنا هامة تعترب  فيما يرى املبحوثون من املقيمني باملدينة ان التفاعلية اليت متتاز 
باملائة  23.8الداعي مبا نسبته  من اهم دواعي االستخدام يف نظر املبحوثني املقيمني باملدينة اذ اشار املبحوثون اىل هذا

باملائة وسرعتها يف  21.8فيما اشار املبحوثون اىل سرعة الوصل اىل الصحافة االلكرتونية كاحد دواعي االستخدام بنسبة 
باملائة وتشري هذه النتائج الكمية ان املبحوثني املقيمني باملدينة  22.8نشر االخبار كاحد الدواعي ايضا بنسبة ب 

ا الصحافة االلكرتونية تشكل احد دواعي االستخدام اليت حتركها يعتربون  ان التفاعلية كخاصية اعالمية هامة متتاز 
اجلمهور الستخدام هذه الوسيلة االعالمية التفاعلية ويتناغم هذا مع تصورات العديد من الباحثني الذين اشاروا اىل امهية 

واالعالم االلكرتوين الذي يعتمد على كثافة املستخدمني عرب منابره االتصالية التفاعلية اليت تتيحها منابر االعالم البديل 
  واالعالمية املتعددة .
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وتشري النتائج الكمية اىل انه ال توجد فوارق كبرية كميا وذو داللة بني الدواعي املدرجة وان نوع االقامة يف هذا السياق 
خدام اذ اشار املبحوثون اىل الدواعي اليت حتركهم الستخدام قد ال يستدعي وجود عالقة بني املتغري وداعي االست

م يف االستخدام ودواعية متبيانة وال تشكل اقامة املبحوث اال  الصحافة االلكرتونية بنسب متفاوتة مما يشري اىل ان اجتاها
ا .   احد العناصر اليت تستوجب الدراسة حني يتصل االمر بالعينة ومكونا

  المستوى التعليمي حسب متغير  الصحافة االلكترونيةاستخدام دواعي يوضح  125رقم  جدول

 التعليمي المستوى * االلكترونية للصحافة استخدامك دواعي ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 استخدامك دواعي ماھي

 االلكترونية للصحافة

 30 6 24 العدد اليھا الوصول سھولة

 %18.8 %22.2 %18.0 %النسبة 

 41 6 35 العدد االخبار نشر في سرعتھا

 %25.6 %22.2 %26.3 %النسبة 

 33 7 26 العدد تفاعلية واعالمية وسيلة النھا

 %20.6 %25.9 %19.5 %النسبة 

 56 8 48 العدد اجابة بدون

 %35.0 %29.6 %36.1 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني بدواعي استخدام الصحافة االلكرتونية وتشري النتائج 
الكمية يف هذا اجلدول اىل ان املبحوثني يف مستوى "الليسانس " و"املاستري " يعتربون ان سرعة نشر االخبار وسرعة 

االلكرتونية كوسيلة اعالمية متاحة عرب شبكات التواصل االجتماعي والنت يشكالن احد الدواعي الوصول اىل الصحافة 
االساسية واحلاضرة كميا يف استخدام املبحوثني للصحافة االلكرتونية اذ اشار املبحوثون يف مستوى الليسانس اىل سرعة 

ملائة اما بالنسبة للمبحوثني يف مستوى "املاسرت " با 26.3نشر االخبار للصحافة االلكرتونية كداعي لالستخدام بنسبة 
باملائة اما خبصوص سرعة الوصول اىل الصحف االلكرتونة   22.2فقد اشاروا اىل هذا الداعي احملرك لالستخدام بنسبة 

وثني باملائة اما بالنسبة للمبح 18.0كوسيلة اعالمية فقد اشار املبحوثون يف مستوى الليسانس اىل هذا الداعي بنسبة 
باملائة اما خبصوص التفاعلية اليت تتيحها الصحافة االلكرتونية  22.2يف املاسرت فقد اشاروا اىل هذا الداعي بنسبة 

واعتبارها احد مسببات االستخدام لدى اجلمهور فقد اشار املبحوثون يف مستاوى الليسانس اىل هذا الداعي بنسبة 
  باملائة .25.5اسرت فقد اشاروا اىل التفاعلية كاحد دواعي االستخدام  بنسبة باملائة اما بالنسبة للمبحوثني يف امل 19.5
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م التعليمية وهم طلبة  وتشري هذه النتائج الكمية اىل ام كال املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة وعلى اساس مستويا
اعلية من دواعي االستخدام االساسية جامعيون يعتربون ان نشر االخبار وسرعة الوصول اىل الصحافة االلكرتونية مث التف

للصحافة االلكرتونية وال نسجل كما هو مالحظ أي فروق كمية كبرية بني كل الدواعي اليت مت االشارة اليها وهذ جيعلنا 
نعترب ان املستوى التعلمي هنا لدى املبحوثني مل يشر اىل فوارق كمية ذات داللة احصائية كبرية اىل انه يبقى املستوى 

عليمي يف سياقات الدرسات البحثية واالكادميية اليت تستهدف دراست اجلمهور من احد العناصر االساسية اليت جيب الت
ان يتوقف عندها الباحث لدراسة قدرة املتلقي على انتقاء املضمون االعالمي او التفاعل معه املستوى التعليمي لدى 

صحافة املكتوبة او تبثها االذاعة املسموعة والتلفزيون ويف املقابل ما ينشره املتلقي للمضامني االعالمية سواءا اليت تنشرها ال
  االعالم اجلديد يشكل املستوى التعليمي للفرد املتلقي مدخالل هاما يف دراسات اجلمهور .

  حسب متغير الجنس امام الجرائد االلكترونية  المبحوثين قضيهايوضح المدة الزمنية التي ي 126رقم جدول 

 الجنس * االلكترونية؟ الجرائد قراءة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 االلكترونية؟ الجرائد قراءة

 47 35 12 العدد ساعة نصف

 %29.4 %35.7 %19.4 %النسبة 

 46 20 26 العدد ساعة

 %28.8 %20.4 %41.9 %النسبة 

 7 4 3 العدد ساعة من ازيد

 %4.4 %4.1 %4.8 %النسبة 

 60 39 21 العدد اجابة بدون

 %37.5 %39.8 %33.9 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

يقضيه املبحوث لالطالح على اجلرائد يوضح هذا اجلدول عالقة متغري اجلنس لدى املبحوثني بالفرتة واحليز الزمين الطذي 
االلكرتونية وقد اشارت النتائج الكمية يف هذا اجلدول الذي اىل ان غالبية املبحوثني من جنس الذكور الذين استهدفتم 
م يطلعون  على ما يسمى بالصحف االلكرتونية مدة ساعة وهذا ما يؤشر عنه املعطى الكمي  الدراسة البحثية امليدانية ا

باملائة يف التعرض  20باملائة فيما يقضي االناث وبنسبة  41.9يشري اىل هذا املستوى من االستخدام بنسبة  الذي
للصحف االلكرتونية واملالحظ من خالل النتائج الكمية ان املبحوثني ال يشريون اىل استخدام مكثف للصحف 

كثافة التعرض للصحف االلكرتونية وهذا ما تشري اليه   االلكرتونية اذ النالحظ يف اجلدول معطيات كمية دالة او معربة عن
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النسب الضئيلة املسجلة يف مستويات التعرض " ازيد من ساعة " بالنسبة للذكور واالناث كما ان املالحظ يف النتائج 
رتونية مدة الكمية اليت يشري اهليا هذا اجلدول ان غالبية املبحوثني من اجلنسني يشريون اىل التعرض اىل الصحافة االلك

  ساعة ويكتفون بالتاكيد على هذا املعدل واملستوى القابل للقياس كميا دون االشارة اىل مستويات اكثر للتعرض .

  السن حسب متغير امام الجرائد االلكترونية  المبحوثين قضيهايوضح المدة الزمنية التي ي 127رقم جدول 

 السن * االلكترونية؟ الجرائد قراءة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي الزمنية المدة ماھي

 الجرائد قراءة في تقضيھا

 االلكترونية؟

 47 4 9 34 العدد ساعة نصف

 %29.4 %36.4 %28.1 %29.1 %النسبة 

 46 4 11 31 العدد ساعة

 %28.8 %36.4 %34.4 %26.5 %النسبة 

 7 0 1 6 العدد ساعة من ازيد

 %4.4 %0.0 %3.1 %5.1 %النسبة 

 60 3 11 46 العدد اجابة بدون

 %37.5 %27.3 %34.4 %39.3 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

فئة املبحوثني باملدة واحليز الزمين الذي يتعرض فيه املبحوثون يوضح هذا اجلدول الذي بني ايدينا عالقة متغري السن لدى 
للصحف االلكرتونية وقد ابانت املعطيات الكمية والبيانات االحصائية على ان غالبية املبحوثني من الفئة العمرية ما بني 

طيات الكمية سنة " يتعرضون ملدة ساعة للصحف االلكرتونية وهذا ما تكشف عنه املع 35-30سنة " " 20-25" 
اليت يوضحها اجلدول كما ان املالحظ يف النتائج هو النسب الضئيلة للتعرض الزيد من ساعة كاحد  مستويات التعرض 
اليت مت ادراجها يف دليل االستبيان اذ يبقى التعرض اكثر من ساعة من قبل املبحوثني للصحف االلكرتونية ضئيال مقارنة 

باملائة بالنسبة للفئة العمرية من  26سبة للمبحوثني واليت كشفت عن التعرض بنسبة مبستويات التعرض ملدة ساعة بالن
سنة "  35-30سنة " اما بالنسبة للفئة العمرية اليت يبلغ سنها ما بني "  25-20املبحوثني اليت يبلغ سنها ما بني " 

وى الكمي للصحف االلكرتونية وهو املشار باملائة وهذا يشري اىل ان غالبية املبحوثني يتعرضون بنفس املست 36.4بنسبة 
اليه مدة "ساعة " وقد تكرر هذا املستوى من التعرض كميا يف العديد من اجلداول اليت حاولنا فيها قياس التعرض لوسائل 

  االعالم اجلديد ودراسة عالقة متغريات الدراسة االساسية باستخدام وسائل االعالم التقليدية واجلديدة .
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ن االشارة من خالل املالحظات اىل ان متغري السن على اساس املعطيات الكمية املسجلة قد ال حييلنا اىل كما انه ميك
عالقة بينه وبني التعرض للصحف االلكرتونية اذ اشارت اكثر من فئة عمرية لدى املبحوثني وهم من الشباب اجلامعي اىل 

اوت يف هذا املستوى بني كل فئة عمرية واخرى من التعرض مبعدل ساعة للصحف االلكرتونية  وان كان هناك تف
  املبحوثني .

  نوع االقامة حسب متغير امام الجرائد االلكترونية المبحوثين قضيها يوضح المدة الزمنية التي ي 128رقم جدول 

 االقامة نوع االلكترونية؟ الجرائد قراءة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 الزمنية المدة ماھي

 قراءة في تقضيھا التي

 االلكترونية؟ الجرائد

 47 1 30 16 العدد ساعة نصف

 %29.4 %50.0 %29.7 %28.1 %النسبة 

 46 1 30 15 العدد ساعة

 %28.8 %50.0 %29.7 %26.3 %النسبة 

 7 0 6 1 العدد ساعة من ازيد

 %4.4 %0.0 %5.9 %1.8 %النسبة 

 60 0 35 25 العدد اجابة بدون

 %37.5 %0.0 %34.7 %43.9 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

استهدفتهم الدراسة البحثية بالتعرض للصحف يوضح هذا اجلدول عالقة متغري نوع االقامة لدى املبحوثني الذين 
االلكرتونية باعتبارها احد متظهرات امليديا اجلديدة وقد ابانت املعطيات الكمية والبيانات االحصائية اليت يشري اليها 
اجلدول يف هذا السياق على ان غالبية املبحوثني من القاطنني باملدينة يتعرضون للصحف االلكرتونية مبعدل نصف ساعة 

كرتونية اذ يتعرض املبحوثون امليقيمون بالريف مدة نصف ساعة للصحف يليه مستوى التعرض مدة ساعة للصحف االل
باملائة  29.1باملائة فيما يتعرض املقيمون باملدينة مدة نصف للصحف االلكرتونية مبا ميثل  28.1االلكرتونية بنسبة 

بالنسبة للمقيم  29.7باملائة و  26.3ويتعرض املبحوثون املقيمون بالريف مدة ساعة للصحف االلكرتونية بنسبة 
  باملدينة .
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وتشري هذه النتائج الكمية اىل املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة يشريون اىل مستويات معينة يف التعرض للصحف 
االلكرتونية وجيمعون على التعرض مبعدل نصف ساعة اىل ساعة للصحف االلكرتونية اذ تشري املعطيات اليت امامنا اىل 

  ة ذات داللة يف التعرض للصحف االلكرتونية .عد تسجيل فوارق كمي

المستوى حسب متغير امام الجرائد االلكترونية المبحوثين قضيها يوضح المدة الزمنية التي ي 129رقم جدول 
  : مييالتعل

 التعليمي المستوى * ؟ االلكترونية؟ الجرائد قراءة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع المستوٮالتعليمي 

 ماستر ليسانس

 في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 االلكترونية؟ الجرائد قراءة

 47 7 40 العدد نصفساعة

 %29.4 %25.9 %30.1 %النسبة 

 46 10 36 العدد ساعة

 %28.8 %37.0 %27.1 %النسبة 

 7 0 7 العدد ازيدمنساعة

 %4.4 %0.0 %5.3 %النسبة 

 60 10 50 العدد بدوناجابة

 %37.5 %37.0 %37.6 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

يوضح هذا اجلدول متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني وعالقته بالتعرض للصحف االلكرتنية باعتبارها احد وسائط 
اىل ان املبحوثني الذي ينتمون اىل مستويات جامعية معروفة وواضحة يف امليديا اجلديدة وقد اشارت النتائج االحصائية 

دليل االستبيان " الليسانس , ماسرت " يتعرضون للصحف االلكرتونية مبا معدله نصف ساعة اىل ساعة وتوضح املعطيات 
كرتونية حسب ما الكمية لكل مستوى كمي يف التعرض هذا اذ يتعرض املبحوثون يف مستوى الليسانس اىل الصحف االل

باملائة ويتعرضون مبعدل ساعة للصحف االلكرتونية بنسبة  30.1تشري املعطيات الكمية مدة نصف ساعةو بنسبة 
  باملائة . 27.1

 37باملائة وبنسبة  25.9فيما يتعرض املبحوثون يف مستوى "املساتر " للصحف االلكرتونية مدة نصف ساعة بنسبة 
النتائج الكمية اىل ان غالبية املبحوثني يتعرضون للصحف االلكرتونية ما بني نصف وساعة باملائة مدة ساعة وتشري هذه 

وهذا يؤشر اىل عدم وجود فوارق كمية ذات داللة يف مستويات التعرض لدى طلبة الليسانس او املاسرت فكالمها يشري اىل 
  نفس معدالت ومستويات التعرض للصحف االلكرتونية .
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  التي يتابعها المبحوثين عبر الصحافة االلكترونية حسب متغير الجنسطبيعة المضامين يوضح  130رقم جدول 

 الجنس * االلكترونية الصحافة عبر تتابعھھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 عبر تتابعھھا التي المضامين طبيعة ماھي

 * االلكترونية الصحافة

 66 37 29 العدد مواضيععامة

 %41.2 %37.8 %46.8 %النسبة 

 10 7 3 العدد سياسية

 %6.2 %7.1 %4.8 %النسبة 

 12 8 4 العدد اجتماعية

 %7.5 %8.2 %6.5 %النسبة 

 12 7 5 العدد ثقافية

 %7.5 %7.1 %8.1 %النسبة 

 3 2 1 العدد ترفيھية

 %1.9 %2.0 %1.6 %النسبة 

 57 37 20 العدد بدوناجابة

 %35.6 %37.8 %32.3 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري اجلنس لدى املبحوثني بطبيعة املضامني اليت يتعرضون هلا عرب الصحافة االلكرتونية وتشري 
من الذكور واالناث يتعرضون ملا يسمى باملضامني االعالمية العامة النتائج والبيانات اإلحصائية اىل ان غالبية املبحوثني 

من خالل الصحاف االلكرتونية واملعطيات الكمية اليت يوضحها اجلدول تؤشر اىل كثافة تعرض فئة املبحوثني الذين 
سياسية واالجتماعية استهدفتهم الدراسة امليداية للمواضيع العامة من خالل الصحافة االلكرتونية مقاترنة باملواضيع ال

  والثقافية والرتيفيهة اليت تنشرها الصحف االلكرتونية وهو موجودة حبكم النشاط االعالمي للصحف االلكرتونية .

واملالحظ من خالل النتائج الكمية هذه ان املضامني االعالمية العامة تستقطب املبحوثني وهم ميثلون فئة الشباب ويعزز 
هذا  ما يطرحه العديد من الباحثني يف علوم االعالم واالتصال عن امهية االعالم العام يف استقطاب اجلمهور والصعوبات 

ب مجهور واسع فحني نالحظ ان املوضايع العامة يف الصحافة االلكرتونية يتم اليت تواجه االعالم املتخصص يف استقطا
االناث فهذا باملائة بالنسبة جلنس  37.7باملائة وهذا بالنسبة للذكور وبنسبة  46.8التعرض هلا من قبل املبحوثني بنسبة 

مهور خاصة منه الشباب الذي يبدو ان ية املواضيع او املضامني العامة اعالميا يف استقطاب اجلله مدلول واضح على امه
االعالم الشباين يف اجلزائر مازال مل يستقطبه وال يثري اهتمامه كثريا باالضافة اىل غياب منظومة اعالمية شبانية تتماشى 
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ي واهتمامات الشباب وميوله اىل التكنولوجيات احلديثة ادى اىل عدم اهتمام الشباب باملضامني اليت ترتبط بالشق السياس
  واالجتماعي والثقايف وهذا ظاهر يف سلوكات الشباب اجتاه وسائل االعالم .

  السن التي يتابعها المبحوثين عبر الصحافة االلكترونية حسب متغير طبيعة المضامين يوضح  131رقم جدول 

 السن * * االلكترونية الصحافة عبر تتابعھھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي المضامين طبيعة ماھي

 الصحافة عبر تتابعھھا

 * االلكترونية

 66 4 15 47 العدد مواضيععامة

 %41.2 %36.4 %46.9 %40.2 %النسبة 

 10 2 2 6 العدد سياسية

 %6.2 %18.2 %6.2 %5.1 %النسبة 

 12 0 5 7 العدد اجتماعية

 %7.5 %0.0 %15.6 %6.0 %النسبة 

 12 2 0 10 العدد ثقافية

 %7.5 %18.2 %0.0 %8.5 %النسبة 

 3 0 0 3 العدد ترفيھية

 %1.9 %0.0 %0.0 %2.6 %النسبة 

 57 3 10 44 العدد بدوناجابة

 %35.6 %27.3 %31.2 %37.6 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري السن لدى فئة املبحوثني بطبيعة املضامني االعالمية اليت يتعرضون هلا من خالل الصحافة 
االلكرتونية باعتبارها احد متظهرات االعالم اجلديد وابانت املعطيات الكمية على ان غالبية املبحوثني عرب الفئات العمرية 

ة من خالل الصحافة االلكرتونية وهذا تشري اليه مستويات التعرض هلذه املضامني اذ املختلفة يتعرضون للمواضيع العام
باملائة فيما تتعرض هلا الفئة العمرية اليت  40.2سنة " بنسبة  25-20يتعرض هلا املبحوثن الذين تبلغ اعمارهم ما بني "

ج الكمية وما تستدعيه من حتليل كيفي باملائة وقد كشفت النتائ 46.9سنة " بنسبة  30-25تبلغ اعمارها مال بني "
ا ان غالبية املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة امليدانية اليتعرضون للمضامني االعالمية االجتماعية واالقتصادية  ملعطيا

مهية والثقافية والرتفيهية ويقبلون على التعرض للمضامني االعالمية العامة وقد اشارت دراسات وحبوث يف االعالم اىل ا
ا ولعل ما يعكس هذه االمهية هو اجتاه العديد من  املضمون االعالمي العام يف خماطبة ميوالت اجلماهري واهتماما

  املستثمرين يف قطاع االعالم اىل انشاء قنوات تلفزيونية عامة وصحف عامة واذاعات غري متخصصة ختاطب يف املطلق 
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هور الشباب الذي تتعدد اهتماماته واحتياجاته ولعل املضمون االعالمي اهتمامات متنوعة ومتعددة للجمهور مبا فيه مج
الغري متخصص والعام يستقطب هذا النوع من اجلماهري وهو اجلمهور الشباين اكثر من االعالم السياسي والثقايف 

  العمومية . واالقتصادي الذي قد خياطب فئة خنبوية او متخصصة يف احد املسائل املرتبطة بالشان العام واحلياة

ومن هنا نستنتج ان اجتاهات املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة املوسومة ب"اثر وسائل االعالم التقليدية على الشباب يف 
ظل وسائط امليديا اجلديدة " متيل اىل هذا الطرح القائل بامهية املضمون االعالمي العام عند اجلمهور وقد عكست النتائج 

  هذا التصور النظري املوجود يف ادبيات وحبوث االعالم ورؤى العديد من منظريه املعروفني . الكمية اليت بني ايدينا

نوع التي يتابعها المبحوثين عبر الصحافة االلكترونية حسب متغير طبيعة المضامين يوضح  132رقم جدول 
  االقامة 

 نوعاالقامة * االلكترونية الصحافة عبر تتابعھھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 المضامين طبيعة ماھي

 عبر تتابعھھا التي

 * االلكترونية الصحافة

 66 2 46 18 العدد مواضيععامة

 %41.2 %100.0 %45.5 %31.6 %النسبة 

 10 0 6 4 العدد سياسية

 %6.2 %0.0 %5.9 %7.0 %النسبة 

 12 0 5 7 العدد اجتماعية

 %7.5 %0.0 %5.0 %12.3 %النسبة 

 12 0 10 2 العدد ثقافية

 %7.5 %0.0 %9.9 %3.5 %النسبة 

 3 0 0 3 العدد ترفيھية

 %1.9 %0.0 %0.0 %5.3 %النسبة 

 57 0 34 23 العدد بدوناجابة

 %35.6 %0.0 %33.7 %40.4 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

نوع االقامة بطبيعة املضامني االعالمية يف الصحافة االلكرتونية وقد اشارت النتائج  يوضح هذا اجلدول عالقة متغري
الكمية اىل ان غالبية املبحوثني املقيمني باملدينة والريف يتعرضون للمضامني االعالمية العامة مقارنة حبجم تعرضهم 

م ل لمضامني االعالمية ذات التوجه والطابع السياسي والثقايف واالجتماعي فقد اشار املبحوثون املقيمون باملدينة ا
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م يتعرضون للمضامني  45.5يتعرضون للمضامني االعالمية العامة بنسبة  باملائة فيما اشار املبحوثون املقيمون بالريف ا
  باملائة . 31.6االعالمية العامة بنسبة 

واملالحظ يف النتائج الكمية ان التعرض للمضامني االعالمية من قبل املبحوثني املقمني باملدينة والريف على حد سواء 
والذين مشلتهم الدراسة البحثية وامليدانية يبقى ضئيال من خالل املعطيات الكمية املسجلة وهذا يشري اىل معطى هام 

ابات املبحوثني بغض النظر عن متغري الدراسة املدرج يف دليل االستبيان يتصل بتكرار املضمون االعالمي العام يف اج
  وتشكل هذه املتغريات االساسية للدراسة املدخل اهلام للتحليل الكمي والكيفي للدراسة يف شقها امليداين .

مية بل ان االجتاه كما تكشف النتائج الكمية انه ال يوجد عالقة  بني متغري االقامة ونوعها والتعرض للمضامني االعال
  الواضح للمبحوثني ارتكز على نوعية املضمون االعالمي " عام , سياسي , اجتماعي , ثقايف , ترفيهي"

واختار املبحوثون حسب اجتاه االجابات على التساؤل وتبعا ملعطيات كل متغري يف عالقته باسئلة االستبيان املضمون 
اخر وهذا يشري اىل ان املبحوثني بغض النظر عن انتمائهم اجلغرايف يفضلون االعالمي العام اكثر من أي مضمون اعالمي 

ا يف الصحافة االلكرتونية .   املضمون االعالمي العام على باقي املضامني االعالمية اليت جيدو
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المستوى  التي يتابعها المبحوثين عبر الصحافة االلكترونية حسب متغيرطبيعة المضامين يوضح 133رقم جدول 
  التعليمي 

 المستوٮالتعليمي * * االلكترونية الصحافة عبر تتابعھھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 عبر تتابعھھا التي المضامين طبيعة ماھي

 * االلكترونية الصحافة

 66 11 55 العدد عامة مواضيع

 %41.2 %40.7 %41.4 %النسبة 

 10 4 6 العدد سياسية

 %6.2 %14.8 %4.5 %النسبة 

 12 0 12 العدد اجتماعية

 %7.5 %0.0 %9.0 %النسبة 

 12 3 9 العدد ثقافية

 %7.5 %11.1 %6.8 %النسبة 

 3 0 3 العدد ترفيھية

 %1.9 %0.0 %2.3 %النسبة 

 57 9 48 العدد اجابة بدون

 %35.6 %33.3 %36.1 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني بطبيعة املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا املبحوثون 
"الليسانس , املاسرت " يفضلون التعرض  وقد كشفت النتائج الكمية اليت بني ايدينا ان غالبية املبحوثني سواءا يف مستوى

للمواضيع العامة اليت تنشرها الصحافة االلكرتونية على التعرض للمواضيع السياسية واالجتماعية والثقافية والرتفيهية وهذا 
توى ظاهر من خالل املعطيات الكمية والنتائج االحصائية اليت تعرب عنها الدراسة امليدانية اذ اشار املبحوثون يف مس

م يتعرضون للموضايع العامة اليت تنشرها الصحف االلكرتونية بنسبة  باملائة فيما اشار املبحوثن يف  41.1الليسانس ا
م يتعرضون للمواضيع العامة اليت تنشرها الصحافة االلكرتونية بنسبة  باملائة وتؤكد هذا النتائج  40.7مستوى املاسرت ا

م التعليمية املشار اليها سلفا يفضلون التعرض للمواضيع العامة ان غالبية املبحوثني الذين مشلته م الدراسة ويف مستويا
اليت تنشرها الصحف االلكرتونية وهذا يرتيط مبيول املبحوثني اىل هذه املواد االعالمية املتنوعة اليت تنشرها الصحف 

هور الشباب الذي يتابع كل ما هو جديد ويف االلكرتونية والقادرة على استقطاب اكرب عدد من اجلماهري مبا فيهم مج
  جماالت خمتلف كاخبال الرياضة والفن والرتفيه وغري من االخيار املتنوعة اليت ال ميكن وضعها يف خانة معينة .
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  متغير الجنس حسب  االلكترونية االستماع لالذاعةيوضح  134رقم جدول 

 الجنس * االلكترونية؟ االذاعة مستعمي من انت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 62 35 27 العدد نعم االلكترونية االذاعة مستعمي من انت ھل

 %38.8 %35.7 %43.5 %النسبة 

 71 43 28 العدد ال

 %44.4 %43.9 %45.2 %النسبة 

 27 20 7 العدد اجابة بدون

 %16.9 %20.4 %11.3 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

يوضح هذا اجلدول مدى استماع املبحوثني لالذاعة االلكرتونية باعتبارها احد مناذج امليديا اجلديد وافرازات االعالم 
اجلديد وقد كشفت النتائج الكمية والبيانات االحصائية على ان غالبية املبحوثني ال يستمعون كثريا لالذاعة االلكرتونية 

م يستمعون هلا بنسبة فالبنسبة  م ال  43.5للذكور من املبحوثني اشاروا اىل ا باملائة فيما اشار الباقي من املبحوثني ا
باملائة وبالنسبة لعنصر االناث جاءت النتائج الكمية غري  43.9يستمعون لالذاعة االلكرتونية وهذا تعكسه نسبة 
ة االلكرتونية بالنسبة للمبحوثني من الذكور واالناث تبقى حمدودة متباعدة مما جيعلنا نستنج ان نسبة االستماع لالذاع

للغاية وقد ال يكون الظهور االعالمي اجلديد هلذه الوسيلة االعالمية احلديثة اليت بدات يف االنتشار كافيا للتاثري على 
ؤكد ان حداثة الوسيلة اجلمهور واستقطابه خاصة منه الشباب والنتائج اليت امامنا تقرتب من هذا التصور الذي ي

االعالمية قد ال يكفي للتاثري على اجلمهور وجعله منبهرا بالوسيلة االعالمية اثناء ظهورها بل قد تدخل يف سياق عالقة 
الوسيلة االعالمية باجلمهور متغريات ومعطيات اخرى تستوجب الدراسة والتمحيص فيها كمتغري هام يف الدراسات اليت 

  صال  .تم باالعالم واالت
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  السن: حسب متغير  االلكترونية االستماع لالذاعةيوضح  135رقم جدول 

 السن * االلكترونية؟ االذاعة مستعمي من انت لھ

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 االذاعة مستعمي من انت لھ

 االلكترونية

 62 3 17 42 العدد نعم

 %38.8 %27.3 %53.1 %35.9 %النسبة 

 71 6 12 53 العدد ال

 %44.4 %54.5 %37.5 %45.3 %النسبة 

 27 2 3 22 العدد اجابة بدون

 %16.9 %18.2 %9.4 %18.8 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

 

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري السن باالستماع لالذاعة االلكرتونية باعتبارها احد وسائل االعالم اجلديد وقد كشفت 
غالبية املبحوثني ال يستمعون لالذاعة االلكرتونية بالكثافة والكم املطلوب وتعكس النسب البيانات االحصائية على ان 

م يستمعون  25- 20اشار املبحوثون الذين تبلغ اعمارهم ما بني "  واملعطيات الكمية اليت امام ايدينا هذا اذ سنة " ا
 45.3باملائة فيما بلغت مستويات عدم االستماع لالذاعة لدى هذه الفئة العمرية  35.6لالذاعة االلكرتونية بنسبة 

ة يف االستبيان وهي متثل فئة باملائة وتشري هذه املعطيات الكمية اىل ان غالبية املبحوثني من الفئات العمرية املدرج
ا وسيلة اعالمية تفاعلية ومتاحة عرب شبكة النت وتعكس النتائج اليت  الشباب ال تستمع لالذاعة االلكرتونية رغم ا

  امامنا على املمستوى الكمي هذا التوجه .

  نوع االقامة حسب متغير  االلكترونية االستماع لالذاعةيوضح  136رقم جدول 

 االلكترونية نوعاالقامة االذاعة مستعمي من انت لھ

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 مستعمي من انت لھ

 االلكترونية االذاعة

 62 0 44 18 العدد نعم

 %38.8 %0.0 %43.6 %31.6 %النسبة 

 71 1 40 30 العدد ال

 %44.4 %50.0 %39.6 %52.6 %النسبة 

 27 1 17 9 العدد اجابة بدون

 %16.9 %50.0 %16.8 %15.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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يوضح هذا اجلدول نسبة االستماع لالذاعة االلكرتونية وعالقة متغري نوع االقامة لدى املبحوثني وتشري النتائج الكمية اليت 
غالبية املبحوثني املقيمني باملدينة والريف على حد سواء ال يستمعون لالذاعة االلكرتونية بشكل كبري يوضحها اجلدول ان 

باملائة 31.6وتعكس النتائج الكمية املوجودة يف اجلدول هذا االجتاه اذ يستمع املبحوثون يف الريف لالذاعة االلكرتونية 
باملائة وتعترب نسب عدم  43.6كما ظاهر يف اجلدول كميا بنسبة   واملبحوثون يف املدينة يستمعون لالذاعة االلكرتونية

  االستماع لالذاعة االلكرتونية من قبل املبحوثني املقمني بالريف واملدينة اكثر من نسب االستماع لالذاعة االلكرتونية .

ا احد ونتسخلص من خالل النتائج الكمية ان غالبية املبحوثني ال تربطهم باالذاعة االلكرتونية عال قة اتصال قوية رغم ا
م يستمعون بنسب اقل لالذاعة االلكرتونية وهذا يشري اىل ان اجلمهور ال يستخدم كل  وسائل االعالم اجلديدة بل ا

  وسائل االعالم اجلديد بالكثافة اليت يراها البعض بل ان لكل وسيلة اعالمية خصوصية .

  المستوى التعليمي :حسب متغير  االلكترونية االستماع لالذاعةيوضح  137رقم جدول 

 المستوٮالتعليمي * االلكترونية االذاعة مستعمي من انت لھ

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 62 11 51 العدد نعم االلكترونية االذاعة مستعمي من انت لھ

 %38.8 %40.7 %38.3 %النسبة 

 71 12 59 العدد ال

 %44.4 %44.4 %44.4 %النسبة 

 27 4 23 العدد بدوناجابة

 %16.9 %14.8 %17.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري املستوى التعليمي لدى فئة املبحوثني باالستماع لالذاعة االلكرتونية وقد اظهرت البيانات 
االحصائية ان غالبية املبحوثني يف مستوى الليسانس واملاستري ال يستمعون لالذاعة االلكرتونية ورغم ان الفوارق الكمية 
بني االستماع وعدم تبقى متقاربة نسبيا اىل ان غالبية املبحوثني يشريون اىل عدم استماعهم بالكم والكثافة الكبرية 

نتائج اليت نراها من خالل املعطيات الكمية الظاهرة يف اجلدول اذ تبقى نسب عدم لالذاعة االلكرتونية وهذا ما تعكسه ال
االستماع لالذاعة االلكرتونية مرتفعة كميا من نسب االستماع لدى املبحوثني ونستخلص من خالل هذه النتائج ان كال 

م التعليمية املعروفة اليت يوضحها دليل االستبيان ال تستمع   كثريا لالذاعة االلكرتونية .  املبحوثني مبستويا
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  حسب متغير الجنساالستماع لالذاعة االلكترونية يوضح دواعي  138رقم جدول 

 الجنس * االلكترونية لالذاعة استماعك دواعي ماھي

  المجموع الجنس 

 انثى ذكر 

 لالذاعة استماعك دواعي ماھي

 االلكترونية

 المادة نشر في سرعتھا

 االعالمية

 34 15 19 العدد

 %21.2 %15.3 %30.6 %النسبة 

 عبر متاحة اعالمية وسيلة لالنھا

 النت شبكات

 43 28 15 العدد

 %26.9 %28.6 %24.2 %النسبة 

 83 55 28 العدد اجابة بدون

 %51.9 %56.1 %45.2 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

عالقة متغري اجلنس لدى فئة املبحوثني باالستماع اىل االذاعة االلكرتونية وقد ابانت النتائج والبيانات يوضح هذا اجلدول 
االحصائية عن تباين يف اجتاهات واجبات املبحوثني من اجلنسني "الذكور " واالناث " اذ يرى الذكور ان من دواعي 

باملائة  30.6ادة االعالمية وقد مثل هذا االجتاه ما نسبته االستماع لديهم لالذاعة االلكرتونية هو سرعتها يف نشر امل
ا وسيلة اعالمية متاحة عرب  فيما ترى فئة املبحوثني من "االناث " ان من دواعي االستماع لالذاعة االلكرتونية هو ا

  باملائة . 28.6شبكة النت وشكل هذا االجتاه ما نسبته كميا 

ن هناك تباينا واضحا يف مواقف املبحوثني اجتاه دواعي االستماع لالذاعة وما ميكن استخالصه من هذه النتائج ا
االلكرتونية باعتبارها احد وسائل االعالم اجلديد اذ ترى فئة الذكور ان سرعة الوسيلة االعالمية يف نشر املادة االعالمية 

اللكرتونية فيما ترى فئة املبحوثني من وهي مسموعة بطبيعة احلال يعترب من اهم دواعي االستماع والتفاعل مع االذاعة ا
  جنس االناث ان تواجد االذاعة االلكرتونية عرب شبكة النت يشكل اهم دواعي االستماع لالذاعة االلكرتونية .
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  السن  حسب متغيراالستماع لالذاعة االلكترونية دواعي  يوضح 139رقم  جدول

  

 السن * االلكترونية لالذاعة استماعك دواعي ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 لالذاعة استماعك دواعي ماھي

 االلكترونية

 34 1 7 26 العدد االعالمية المادة نشر في سرعتھا

 %21.2 %9.1 %21.9 %22.2 %النسبة 

 شبكات عبر متاحة اعالمية وسيلة لالنھا

 النت

 43 3 11 29 العدد

 %26.9 %27.3 %34.4 %24.8 %النسبة 

 83 7 14 62 العدد اجابة بدون

 %51.9 %63.6 %43.8 %53.0 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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السن بدواعي االستماع اىل االذاعة االلكرتونية باعتبارها احد وسائل يوضح هذا اجلدول الذي بني ايدينا عالقة متغري 
االعالم اجلديد وقد كشفت الننائج والبيانات االحضائية ان غالبية املبحوثني عرب خمتلف الفئات العمرية املدرجة يف دليل 

ستماع اليها وتشكف املستويات االستبيان ترى ان تواجد االذاعة االلكرتونية عرب شبكة االنرتنت من اهم الدواعي اال
" و 25-20الكمية اليت يوضحها اجلدول ان ترى الفئة العمرية اليت ختص املبحوثني الذين تبلغ اعمارهم ما بني " 

سنة " يرون ان تواجد هذه الوسيلة االعالمية اجلديدة وهي االذاعة االلكرتونية عرب شبكة النت يعترب من اهم  25,30"
الذاعة االلكرتونية واملالحظ من خالل النتائج الكمية اليت امامنا ان تواجد الوسيلة االعالمية خاصة دواعي االستماع ل

تلك اليت تربط بوسائل االعالم اجلديد يف شبكة االنرتنت اليت يستخدمها كما هو معلوم الشباب يف العامل العريب ويف 
ا اجلزائر بشكل مكثف يشكل احد دواعي اجتاه اجلمهور اىل ال وسيلة االعالمية ولعل االذاعة الكالسكية مل يعد بامكا

انتهاج نفس اساليب وطرائق العمل االذاعي الذي اعتاد عليه الناس والذي يعود اىل سنوات ظهورها مث تطورها عرب تطور 
  حمطات البث االذاعي وانشتار االذاعات املتخصصة واحمللية واذاعة االحياء يف بعض دول العامل .

ن العديد من الباحثني يف االعالم والذين يشتغلون على دراسات ختص اثر االذاعة املسموعة على اجلمهور يف ضوء بل ا
التحوالت االعالمية املتسارعة يرون ان اعتماد االذاعات على منصات التواصل االجتماعي وتسويق الباقة الربماجية 

ئل التقين والتكنولوجي الذي شهده االعالم بوسائله املختلفة وهذا لالذاعات عرب الفضاء االزرق نتاج طبيعي للتطور اهلا
ما جيعلنا نعترب ان شبكة النت قد مهدت الطريق لبقاء وسائل االعالم التقليدية على الساحة االعالمية باالعتماد على 

  تقنيات االعالم اجلديد دون مع احتمال الذوبان يف وسائطه .

  نوع االقامة  حسب متغيرماع لالذاعة االلكترونية االستدواعي  يوضح 140رقم  جدول

 االقامة نوع * االلكترونية لالذاعة استماعك دواعي ماھي

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 دواعي ماھي

 لالذاعة استماعك

 االلكترونية

 المادة نشر في سرعتھا

 االعالمية

 34 0 20 14 العدد

 %21.2 %0.0 %19.8 %24.6 %النسبة 

 متاحة اعالمية وسيلة لالنھا

 النت شبكات عبر

 43 1 29 13 العدد

 %26.9 %50.0 %28.7 %22.8 %النسبة 

 83 1 52 30 العدد اجابة بدون

 %51.9 %50.0 %51.5 %52.6 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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هذا اجلدول عالقة متغري نوع االقامة لدى املبحوثني الذي استهدفتهم الدراسة امليدانية باالستماع الحد وسائل يوضح 
االعالم اجلديد وهي االذاعة االلكرتونية واهلدف من وراء قياس االستماع والتفاعل مع هذه الوسيلة االعالمية اجلديدة هو 

  شباب الذي يشكل عينتا يف الدراسة من خالل الطلبة اجلامعيني .دراسة اثرها يف اوساط اجلمهور خاصة منه ال

وقد اشارت النتائج الكمية واملعطيات اليت يوضحها اجلدول كميا ان هناك تباينا واضحا وجليا يف مواقف واجتاهات 
ذ يرى املبحوثون املقيمون املبحوثني املقمني يف الريف واملدينة اجتاه دواعي االستماع لالذاعة االلكرتونية من قبل اجلمهور ا

بالريف ان سرعة االذاعة االلكرتونية يف نشر املادة االعالمية يشكل اهم دواعي االستماع اليها كوسيلة اعالمية اذاعية 
الكرتونية انشرتت يف وسائط االعالم اجلديد فيما اليرى املبحوثون املقيمون باملدينة ان هذا الداعي يشكل امهية بالنسبة 

يعتربون ان تواجد االذاعة االلكرتونية عرب شبكت النت املتاحة للمستخدمني يشكل اهم دواعي االستماع هلم بل 
لالذاعات االلكرتونية ولرباجمها ومضامينها وتعكس النسب الكمية اليت يوضحها اجلدول هذه الفروق واالجتاهات املتبيانية 

  لدى املبحوثني .

ج كميا هو امهية متغري نوع االقامة يف حتديد اجتاهات املبحوثني ازاء دواعي لذا فان املالحظ من خالل هذه النتائ
االستماع اىل االذاعة االلكرتونية فقد اشارات املعطيات الكمية اىل هذا التبيان واالختالف يف االجتاهات وان كان نسبيا 

ا واضحا لنوع االقامة اليت يشغلها غري ان انفراد كل داعي ومسبب لالستماع خبصوصيته جيعلنا نعترب ان هناك تاثري 
  املبحوث بتحديد اجتاهاته ازاء دواعي االستماع لالذاعات االلكرتونية وهذا ما تشري اهلي البيانات االحصائية .
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  المستوى التعليمي  حسب متغيراالستماع لالذاعة االلكترونية يوضح دواعي  141رقم جدول 

 التعليمي المستوى * االلكترونية لالذاعة استماعك دواعي ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 دواعي ماھي

 لالذاعة استماعك

 االلكترونية

 34 7 27 العدد االعالمية المادة نشر في سرعتھا

 %21.2 %25.9 %20.3 %النسبة 

 عبر متاحة اعالمية وسيلة لالنھا

 النت شبكات

 43 7 36 العدد

 %26.9 %25.9 %27.1 %النسبة 

 83 13 70 العدد اجابة بدون

 %51.9 %48.1 %52.6 %النسبة 

 160 27 133 العدد  المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول مبا يتضمنه من معطيات كمية ومتغريات للدراسة عالقة متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني 
بدواعي االستماع لالذاعات االلكرتونية واملالحظ من خالل البيانات االحصائية ان غالبية املبحوثني يف املاسرت يرون ان 

االلكرتونية باعتبارها احد مناذج ومتظهرات وسائل االعالم اجلديدة يشكل سرعة نشر املادة االعالمية من قبل االذاعات 
  احد الدواعي االساسية لالستماع اليها عرب شبكة النت وتعكس النسب اليت يوضحها اجلدول هذا االجتاه بشكل واضح 

يستخدمها الشباب لالسارة  فيا يرى املبحوثون يف مستوى الليسانس ان تواجد االذاعات االلكرتونية عرب شبكة النت اليت
بشكل مكثف يشكل اهم دواعي االستماع اهليا وتعكس النسب اليت يوضحها اجلدول هذا االجتاه لدى هؤالء املبحوثني 

  الذين استهدفتهم الدراسة .

م من خالل املستويات التعليمية اليت  واملالحظ من خالل هذه النتائج ان هناك تبيانا واضحا بني املبحوثني واجتاها
حيوزنوها اجتاه االستماع لالذاعة االلكرتونية والدواعي اليت حترك هذا االستماع الذي يعد يف االخري سلوكا اتصاليا هاما 
جيب دراسته بامعان ويف سياقه االتصايل واالعالمي فقد انقسم املبحوثون هنا بني من يرى ان سرعة نشر املادة االعالمية 

اف لالستماع اليها وبني من يرى ان ان تواجد االذاعة االلكرتونية عرب احد وسائط االتصال لالذاعة االلكرتونية سبب ك
  احلديثة اليت تسقطب الشباب وهي االنرتنت سبب كاف لالستماع اليها واىل مضامينها االعالمية .
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  حسب متغير الجنس .المدة الزمنية لالستماع لإلذاعة االلكترونية يوضح   142جدول رقم 

 الجنس * االلكترونية لالذاعة االستماع في تقضيھا التي الزمنية المدة يھما

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 تقضيھا التي الزمنية المدة يماھ

 * االلكترونية لالذاعة االستماع في

 32 24 8 العدد نصفساعة

 %20.0 %24.5 %12.9 %النسبة 

 36 16 20 العدد ساعة

 %22.5 %16.3 %32.3 %النسبة 

 7 3 4 العدد ازيدمنساعة

 %4.4 %3.1 %6.5 %النسبة 

 85 55 30 العدد بدوناجابة

 %53.1 %56.1 %48.4 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت النتائج الكمية اليت امامنا يوضح هذا اجلدول عالقة حليز الزمين لالستماع لالذاعة االلكرتونية مبتغري اجلنس 
ان غالبية املبحوثني من فئة وجنس "الذكور " و " االناث " يستمعون لالذاعة االلكرتونية مدة " ساعة " وتعكس النسب 
املسجلة يف اجلدول اليت ختص مستويات التعرض واالستماع لالذاعة االلكرتونية هذا املعدل املسجل يف االستماع فيما 

ع مستويات االستماع الزيد من ساعة او لنصف ساعة حسب ما هو ظاهر يف املعطيات والنتائج الكمية اليت ترتاج
  تستهدف قياس احليز الزمين للمبحوث يف استماعه اىل االذاعة االلكرتونية .

االستماع اىل  وما ميكن ان نالحظه من خالل املعطيات الكمية اليت يوضحها اجلدول ان املعدل االكثر تكرارا يف نسب
االذاعة االلكرتونية بني اجلنسني الذكور واالناث وهم يشكلون عينة الدراسة يتمثل يف املعدل ساعة وهو مستوى يشري  
كميا اىل ان املبحوثني يستمعون بقدر معني لالذاعة االلكرتونية دون ان يكون هذا التعرض عن طريق سلوك االستماع 

  مكثفا .
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  ن لإلذاعة االلكترونية و القة متغير السن بالحيز الزمني الذي يتسمع فيه المبحوثع يوضح 143جدول رقم 

 السن * االلكترونية لالذاعة االستماع في تقضيھا التي الزمنية المدة ياھم

 Total السن 

سن30الى25من سنة25الى20من

 ة

 سنة35الى30من

 التي الزمنية المدة ياھم

 لالذاعة االستماع في تقضيھا

 * االلكترونية

 32 2 6 24 العدد ساعة نصف

 %20.0 %18.2 %18.8 %20.5 %النسبة 

 36 2 10 24 العدد ساعة

 %22.5 %18.2 %31.2 %20.5 %النسبة 

 7 0 3 4 العدد ساعة من ازيد

 %4.4 %0.0 %9.4 %3.4 %النسبة 

 85 7 13 65 العدد اجابة بدون

 %53.1 %63.6 %40.6 %55.6 %النسبة 

Total 160 11 32 117 العدد 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت البيانات اإلحصائية يف هذا اجلدول يف دراسة عالقة متغري السن باحليز الزمين الذي يستمع فيه املبحوث 
ادراجها يف دليل االستبيان املوزع على لإلذاعة االلكرتونية ان غالبية املبحوثني ومن خمتلف الفئات العمرية اليت مت 

املبحوثني يستمعون اىل االذاعة االلكرتونية مبعدل ساعة وهذا االجتاه تعربه عنه النسب اليت يوضحها اجلدول كميا اذ 
ترتفع النسب لدى الفئات العمرية للمبحوثني يف هذا املعدل الكمي لالستماع ويعكس هذا من خالل النتائج ان اغلب 

ثني يستمعون لالذاعة االلكرتونية بشكل متساوي وانه تنعدم حسب ما تؤشر عنه البيانات الكمية يف هذا السياق املبحو 
نسب االستماع الزيد من ساعة لالذاعة االلكرتونية االمر الذي جيعلنا نستخلص ان االستماع املكثف لالذاعات 

  ني عرب خمتلف اعمارهم .االلكرتونية مل يرد بالشكل الواضح كميا يف اجابات املبحوث
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  .نوع االقامة  حسب متغيرالمدة الزمنية لالستماع لإلذاعة االلكترونية يوضح  144جدول رقم 

 االقامة نوع االلكترونية لالذاعة االستماع في تقضيھا التي الزمنية المدة ياھم

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 التي الزمنية المدة ياھم

 االستماع في تقضيھا

 االلكترونية لالذاعة

 32 0 20 12 العدد ساعة نصف

 %20.0 %0.0 %19.8 %21.1 %النسبة 

 36 0 26 10 العدد ساعة

 %22.5 %0.0 %25.7 %17.5 %النسبة 

 7 0 3 4 العدد ساعة من ازيد

 %4.4 %0.0 %3.0 %7.0 %النسبة 

 85 2 52 31 العدد اجابة بدون

 %53.1 %100.0 %51.5 %54.4 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول عالقة متغري نوع االقامة لدى املبحوثني باحليز الزمين الذي يستغله املبحوث لالستماع اىل االذاعة 
  االلكرتونية .

على ان غالبية املبحوثني سواءا من االفراد املقيمني بالريف واملدينة يستمعون مبعدل " ساعة وقد ابانت املعطيات الكمية 
م يستمعون بكثفاة والزيد من ساعة لالذاعات  م وال النسب الكمية على ا " لالذاعات االلكرتونية ومل تشر اجابا

دفتم الدراسة  االلكرتونية بل حىت مستويات االستماع القل من ساعة مل تتضح اكثر يف اجابات املبحوثني الذين سا
البحثية وتعرب هذه النتائج على ان هناك معدال معينا لالستماع تكررا اكثر من مرة يف قياس نسب االستماع والتعرض 
لالذاعة االلكرتونية ضمن التصنيف الذي اعتمدناه وهو " نصف ساعة , ساعة , ازيد من ساعة " ومعدل التعرض 

ا الذي اكد عليه املبحوثون اقتصر على " ساعة " يف االستماع لالذاعة االلكرتونية وهذا يشري اىل متغري نوق ومستواه كمي
  االقامة مل يؤثر كثري يف حتديد حجم االستماع الحد وسائل االعالم اجلديدة وهي االذاعة االلكرتونية .
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  المستوى التعليمي  حسب متغيرونية المدة الزمنية لالستماع لإلذاعة االلكتر يوضح  145جدول رقم 

 التعليمي المستوى * االلكترونية لالذاعة االستماع في تقضيھا التي الزمنية المدة ياھم

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 في تقضيھا التي الزمنية المدة ياھم

 االلكترونية لالذاعة االستماع

 32 4 28 العدد ساعة نصف

 %20.0 %14.8 %21.1 %النسبة 

 36 9 27 العدد ساعة

 %22.5 %33.3 %20.3 %النسبة 

 7 0 7 العدد ساعة من ازيد

 %4.4 %0.0 %5.3 %النسبة 

 85 14 71 العدد اجابة بدون

 %53.1 %51.9 %53.4 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

اجلدول عالقة متغري املسىت التعليمي لدى املبحوثني " ليسانس , ماسرت " باحليز الزمين لالستماع لالذاعة يستنطيفق هذا 
االلكرتونية وقد كشفت النتائج واملعطيات الكمية يف هذا السياق على ان غالبية املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة من 

م طلبة الليسانس واملاسرت يستمعون اىل االذاعة اال لكرتونية مبعدل "ساعة " ونسجل هنا ان طلبة الليسانس قد اشروا ا
باملائة فيما لو اخذنا حجم العينة ونسبب  21يستمعون لالذاعة االلكرتونية كما هو ظاهر " نصف ساعة " مبا نسبته 

جل املبحوثني يف التمثيل اليت تشري اىل كل اجابة واتنجاه لدى املبحوث فانه ما ميكن استخالصه من النتائج ان 
ا كل مبحوث تشري اىل معدل استماع ملدة "ساعة " وهذا  م التعليمية املوجودة يف دليل االستبيامن واليت صرح  مستويا

  جيعلنا نعترب ان املستوى التعليمي مل يؤثر كثريا على حتديد حجم االستماع وكثافته لالذاعة االلكرتونية .

املتغريات اخلاصة بالدراسة اثرت يف بعض االحيان وسامهت يف حتديد حجم االستخدام واملالحظ من خالل النتائج ان 
ودواعيه بالنسبة لالذاعة االلكرتونية ويف بعض االحيان جند ان العالقة بني املتغري والسياق ال تستدعي اي رابط ميكن 

  االستناد اليه يف التحليل الكيفي .
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حسب متغير االذاعة االلكترونية التي يتابعها المبحوثين عبر االعالمية المضامين يوضح طبيعة  146جدول رقم 
  الجنس

 الجنس * االلكترونية االذاعة عبر اتتابعھ التي المضامين ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 االذاعة عبر اتتابعھ التي المضامين ماھي

 * االلكترونية

 50 31 19 العدد عامة مواضيع

 %31.2 %31.6 %30.6 %النسبة 

 5 3 2 العدد سياسية

 %3.1 %3.1 %3.2 %النسبة 

 13 8 5 العدد اجتماعية

 %8.1 %8.2 %8.1 %النسبة 

 8 6 2 العدد ثقافية

 %5.0 %6.1 %3.2 %النسبة 

 6 2 4 العدد ترفيھية

 %3.8 %2.0 %6.5 %النسبة 

 78 48 30 العدد اجابة بدون

 %48.8 %49.0 %48.4 %النسبة 

 160 98 62 العدد  المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول عالقة املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا املبحوثون عرب االذاعة  االلكرتونية وموضوع الدراسة امليدانية 
ظل االلكرتونية مبتغري اجلنس وقد كشفت املعطيات والنظرية املوسومة ب"اثر وسائل االعالم التقليدية على الشباب يف 

والبيانات الكمية واالحصائية يف هذا اجلدول على ان غالبية املبحوثني الذي مشلتهم الدراسة يتعرضون للمضامني 
االعالمية العامة يف االذاعة االلكرتونية اكثر من اي مضامني اعالمية اخرى كاملضمون االعالمي السياسي والثقايف 

االقتصادي والرتيفيهي وتعكس النسب الكمية اليت يشري اهليا اجلدول مستويات التعرض للمضامني االعالمية العامة يف و 
االذاعة االلكرتونية واليت تبقى مرتفعة مقارنة بالنسب املسجلة يف مستويات التعرض للمضامني االعالمية االخرى 

االعالمي العام يف تعرضهم للصحافة االلكرتونية وهذا يشري اىل امهية واملالحظ ان املبحوثني اشاروا اىل نفس املضمون 
  املواضيع العامة اليت تعاجل اعالميا يف منابر االعالم اجلديد يف استقطاب اجلمهور مبا فيه خاصة مجهور الشباب .

التعرض اليها عرب الصحافة فلو عدنا اىل االجتاهات اليت ابداها املبحوثون يف نوعية املضامني االعالمية اليت يفضلون 
االلكرتونية سنجد ان غالبية املبحوثني مل يشريوا اىل املضامني ذات الطابع السياسي والثقايف والرتفيهي رغم ادراجها  
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كاختيارات يف دليل االستبيان وكشفت النتائج الكمية ان عن مستويات ضئيلة للتعرض هلذه املضامني االعالمية بالنسبة 
  . لدى املبحوثني

حسب متغير االذاعة االلكترونية التي يتابعها المبحوثين عبر المضامين االعالمية يوضح طبيعة  147جدول رقم 
  السن 

 السن * * االلكترونية االذاعة عبر اتتابعھ التي المضامين ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي المضامين ماھي

 االذاعة عبر اتتابعھ

 * االلكترونية

 50 3 13 34 العدد عامة مواضيع

 %31.2 %27.3 %40.6 %29.1 %النسبة 

 5 1 0 4 العدد سياسية

 %3.1 %9.1 %0.0 %3.4 %النسبة 

 13 1 5 7 العدد اجتماعية

 %8.1 %9.1 %15.6 %6.0 %النسبة 

 8 0 1 7 العدد ثقافية

 %5.0 %0.0 %3.1 %6.0 %النسبة 

 6 0 1 5 العدد ترفيھية

 %3.8 %0.0 %3.1 %4.3 %النسبة 

 78 6 12 60 العدد اجابة بدون

 %48.8 %54.5 %37.5 %51.3 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا املبحوثون الذين مشلتهم يوضح هذا اجلدول الذي بني ايدينا عالقة متغري السن بنوعية 
الدراسة البحثية وقد كشفت البيانات والنتائج االحصائية على ان غالبية املبحوثني من خمتلف الفئات العمرية اشاروا اىل 

ص اذ يتعرض املبحوثون املواضيع العامة كاحد املضامني االعالمية االساسية اليت تستقطب اجلمهور واملبحوثني بوجه خا
باملائة فيما تنخفصض مستويات التعرض لديهم للمضامني االعالمية السياسية  29.1للمضمون االعالمي العام بنسبة 
  والثقافية واالجتماعية والرتفيهية .

اجلديد مبا فيها االذاعة وتعكس هذه النتائج الكمية اجته وميول املبحوثني اىل املوضايع العامة اليت تنشرها وسائل االعالم 
االلكرتونية وهذا يشكل مدخال هاما لدراسة اثر وسائل االعالم اجلديدة على اجلمهور من حيث طبيعة املضمون 

  االعالمي الذي يعترب عنصرا هاما يف فهم ودراسة عالقة الوسيلة االعالمية اجلديدة باجلمهور .
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 ايدينا يعكس هذا التصور الذي يعزز من موقع املمضامني االعالمية ولعل النتائج الكمية الت يوضحها اجلدول الذي ينب
العامة املتنوعة يف استقطاب اجلمهور خاصة منه الشباب الذي قد ال مييل اىل االعالم املتخصص الذي خياطب فئة معينة 

  ويرصد اهتمامات شرحية يف اجملتمع .

 حسب متغيراالذاعة االلكترونية بعها المبحوثين عبر التي يتاالمضامين االعالمية يوضح طبيعة  148جدول رقم 
  :نوع االقامة 

 االقامة نوع* االلكترونية االذاعة عبر اتتابعھ التي المضامين ماھي

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 التي المضامين ماھي

 االذاعة عبر اتتابعھ

 * االلكترونية

 50 1 34 15 العدد مواضيععامة

 %31.2 %50.0 %33.7 %26.3 %النسبة 

 5 0 4 1 العدد سياسية

 %3.1 %0.0 %4.0 %1.8 %النسبة 

 13 0 7 6 العدد اجتماعية

 %8.1 %0.0 %6.9 %10.5 %النسبة 

 8 0 5 3 العدد ثقافية

 %5.0 %0.0 %5.0 %5.3 %النسبة 

 6 0 2 4 العدد ترفيھية

 %3.8 %0.0 %2.0 %7.0 %النسبة 

 78 1 49 28 العدد بدوناجابة

 %48.8 %50.0 %48.5 %49.1 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

عالقة متغري هام يف الدراسة وهو نوع االقامة بطبيعة املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا املبحوثن عرب يوضح هذا اجلدول 
  االذاعات االلكرتونية .

وقد كشفت النتائج الكمية يف هذا السياق على ان غالبية املبحوثني من الفئة اليت تقيم بالريف و امليدينة يفضلون 
املواضيع العامة اليت تنشرها االذاعة االلكرتونية مقارنة باملضامني االعالمية االخرى السياسية والثقافية والرتفيهية وتعكس 

الكمية والنسب املسجلة حول كل مضمون اعالمي ميول املبحوثني اىل املضمون االعالمي املتنوع وهو عام يف  املستويات
ذه الوسيلة  عالقتهم باالذاعة االلكرتونية من حيث االستماع او التعرض للربامج االعالمية اليت تبث عرب شبكة النت 

  االعالمية .
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من امليتغريات االربع اليت مت االشرارة اليها يف دراسة عالقتها مبختلف  واملالحظ من خالل هذه النتائج وانطالقا
التشاؤالت املدرجة وما ما ابانت عنه املعطيات كميا هو ما تشكله املواضيع العامة يف وسائل االعالم اجلديد خاصة من 

يتوقف عند الوسيلة كثريا بل ان  امهية بالنسبة للجمهور الذي قد ينبهر بالوسيلة االعالمية اجلديدة ولكن ال ميكن ان
مسالة االشباعات واالستخدمات تفرض نفسها يف عالقة الوسيلة االعالمية باملتلقي وهذا ما تعرب عنه النتائج اليت نراها 
من خالل حدود الدراسة منهجيا وتركيزنا على اعتماد التصور النظري لالستخدمات واالشباعات يف حيثيات الدراسة يف 

  ري .شقها النظ

حسب متغير االذاعة االلكترونية التي يتابعها المبحوثين عبر المضامين االعالمية يوضح طبيعة  149جدول رقم 
  المستوى التعليمي 

 المستوٮالتعليمي * * االلكترونية االذاعة عبر اتتابعھ التي المضامين ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 االذاعة عبر اتتابعھ التي المضامين ماھي

 * االلكترونية

 50 10 40 العدد عامة مواضيع

 %31.2 %37.0 %30.1 %النسبة 

 5 1 4 العدد سياسية

 %3.1 %3.7 %3.0 %النسبة 

 13 2 11 العدد اجتماعية

 %8.1 %7.4 %8.3 %النسبة 

 8 1 7 العدد ثقافية

 %5.0 %3.7 %5.3 %النسبة 

 6 0 6 العدد ترفيھية

 %3.8 %0.0 %4.5 %النسبة 

 78 13 65 العدد بدوناجابة

 %48.8 %48.1 %48.9 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول عالقة طبيعة املضامني االعالمية اليت يتعرض هلا البمحوثون مبتغري املستوى التعليمي لدى املبحوث 
وقد كشفت النتائج واملعطيات الكمية ان غالبية املبحوثني سواءا من طلبة الليسانس واملاسرت يتعرضون للمواضيع العامة 

ن اي مضامني اعالمية اخرى سواءا كانت سياسية او ثقافية واجتماعية وترفيهية اليت تنشرها االذاعة االلكرتونية اكثر م
  وتعكس هذه املستويات الكمية اليت يوضحها اجلدول نفس االمهية اليت يشكلها املضمون االعالمي العام بالنسبة 
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ة تارخيية ان فكرة احلشد للمبحوثني ومن مثة مجهور وسائل االعالم الذي يرى العديد من الباحثني وعرب تصورات نظري
االعالمي مازالت قائمة حىت يف عصر امليديا اجلديدة للتاثري على اجلمهور وصناعة راي عام وبناء اجتاهات لدى اجملتمع 

  تريدها وسائل االعالم .

ية للمضامني وفكرة احلشد االعالمي نراها تتضح اكثر جليا يف توظيف وسائط امليديا اجلديدة مبا فيها االذاعة االلكرتون
االعالمية اليت ميكن ان ختاطب من خالهلا اجلميع ال فئة اجتماعية بعينها وهذا ظاهر يف املمارسات االعالمية على 
وسائط االعالم اجلديد فنرى اخبار متفرقة متنوعة على صفحات القنوات واالذاعات والصحف اليت كانت يف املاضي 

  ة املؤسسة االعالمية اليت هلا ضابط وموجها للسياسية االعالمية .وسائل اعالم ختاطب اجلمهور من خالل فكر 

  عبر شبكة النت حسب متغير الجنس القنوات التلفزيونية يوضح متابعة  150رقم  جدول

 الجنس * النت؟ شبكة على يةنالتلفزيو القنوات متابعة تفضل ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 على يةنالتلفزيو القنوات متابعة تفضل ھل

 النت؟ شبكة

 95 58 37 العدد نعم

 %59.4 %59.2 %59.7 %النسبة 

 43 28 15 العدد ال

 %26.9 %28.6 %24.2 %النسبة 

 22 12 10 العدد بدوناجابة

 %13.8 %12.2 %16.1 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

من عطيات كمية عالقة تعرض املبحوثني للقنوات التلفزيونية عرب النت مبتغري اجلنس الذي يضم  يقيس اجلدول مبا يتضمنه
جنس الذكور واالناث وقد كشفت النتائج الكمية والبيانات االحصائية ان غالبية املبحوثني من جنس الذكور واالناث 

تبث براجمها ومضامينها االعالمية املرئية عرب شبكة  الذين استهدفتهم الدراسة البحثية يتعرضون للقنوات التلفزيونية اليت
النت وتعكس النسب الكمية اليت متثل اجابة املبحوثني بنعم يف جنسي الذكور واالناث هذا االجتاه اذ رغم ام مستويات 

دول اىل ان التعرض للقنوات التلفزيونية لدى املبحوثني من جنس الذكور تبقى مرتفعة مقارنة حبجم االناث كما يضوح اجل
  غالبية املبحوثني اشاروا باالجابة ب"نعم " على التعرض للقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب النت .
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وتعترب القنوات التلفزيونية اليت تبث براجمها االعالمية عرب شبكة النت من متظهرات االعالم اجلديد او احد التبعات اليت 
تبعا للمستجدات اليت طرات على طرائق العمل االعالمي التلفزيوين وما كيف من خالهلا التلفزيون ظهوره االعالمي 

  شهده التلفزيون من ثورة تكنلوجية بظهور منصات االعالم اجلديد الذي يعتمد كثريا على التلفزيون االلكرتوين التفاعلي .

يدا يف توظيف مكا يسمى خبدمة وقد الحظنا اجتاه العديد من القنوات التلفزيونية على املستوى احمللي وباجلزائر حتد
ا عرب "الفايسبوك " ويعترب هذا السوك حتوال اعالميا هاما  "املباشر " على منصات التواصل االجتماعي وعلى صفحا

  ومتغريا اساسيا يف فهم ودراسة الظاهرة االعالمية اجلديدة واثارها على احد وسائل االعالم الثقيلة وهي التلفزيون.

م اليت اكد التعرض للقنوات التلفزيونية اليت تبث براجمها عرب النت يعزز هذا الطرح الذي ولعل اجابات امل بحوثني واجتاها
يتباه العديد من الباحثني يف علوم االعالم والذين يعتربون ان التلفزيون قد تراجع كثريا يف التاثري على اجلمهور وفقد بريقه 

  ة .بظهور امليديا اجلديدة ووسائطها املتعدد

  السن : عبر شبكة النت حسب متغيرالقنوات التلفزيونية يوضح متابعة   151رقم  جدول

 السن * ؟ النت؟ شبكة على يةنالتلفزيو القنوات متابعة تفضل ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 القنوات متابعة تفضل ھل

 شبكة على يةنالتلفزيو

 النت؟

 95 4 15 76 العدد نعم

 %59.4 %36.4 %46.9 %65.0 %النسبة 

 43 3 11 29 العدد ال

 %26.9 %27.3 %34.4 %24.8 %النسبة 

 22 4 6 12 العدد بدوناجابة

 %13.8 %36.4 %18.8 %10.3 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

اجلدول مستويات تعرض املبحوثني للقنوات التلفيزنية عرب شبكة النت وعالقة هذا مبتغري السن وقد ابانت يوضح هذا 
النتائج الكمية ان غالبية املبحوثني وعرب خمتلف اعمارهم يتعرضون للقنوات التلفزيونية اليت تبث مضامينها االعالميةى عرب 

اس كميا هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ نالحظه بشكل وضاح لدى شبكة النت وتعكس النسب واملستويات القابلة للقي
سنة " بنسب مرتفعة للتعرض تعرب على  30, 25" و" 25- 20الفئة العمرية للمبحوثني الذين تبلغ اعمارهم ما بني " 

  ان هذه الفئة العمرية من املبحوثني وهي من الشباب اجلاميع تتعرض للقنوات التلفزيونية عرب النت .
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عكس هذه النتائج الكمية على ان الفئات العمرية املختلفة للمبحوثني اليت تكشل عينة الدراسة تتعرض حلد وسائل وت
االعالم اجلديدة واحد متظهرات االعالم احلديث كمفهوم باسقطاته على مستوى الوسائل واملمارسات ولعل هذا التوجه 

ا يف حتديد حجم التعرض من عدمه بل ان كل الفئات العمرية لدى املبحوثني يشري اىل ان متغري السن ال يؤثر كثري 
  تتعرض مبستويات متفقاربة للقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب "النت " 

  نوع االقامة : عبر شبكة النت حسب متغيرالقنوات التلفزيونية يوضح متابعة 152رقم جدول 

 نوعاالقامة * ؟ النت؟ شبكة على يةنالتلفزيو القنوات متابعة تفضل ھل

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 القنوات متابعة تفضل ھل

 شبكة على يةنالتلفزيو

 النت؟

 95 1 64 30 العدد نعم

 %59.4 %50.0 %63.4 %52.6 %النسبة 

 43 0 24 19 العدد ال

 %26.9 %0.0 %23.8 %33.3 %النسبة 

 22 1 13 8 العدد بدوناجابة

 %13.8 %50.0 %12.9 %14.0 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد اشارت النتائج الكمية واملعطيات اىل ان غالبية املبحوثني من املقيمني بالريف واملدينة يفضلون التعرض للقنوات 
املسجلة اليت يوضحها اجلدول هذا االرتفاع يف نسب التعرض وامليول التلفزيونية اليت تنشط عرب النت وتعكس النسب 

  الواضح لدى املبحوثني يف الريف واملدينة للقنوات التلفزيونية اليت تبثها مضامينها االعالمية عرب النت .

االلكرتونية مبا فيها  واملالحظ ان املبحوثني والذين ميثلون يف سياق الدراسة الشباب مييلون اىل التعرض اىل وسائل االعالم
  القنوات التلفزيونية اليت ختتار شبكة النت للظهور االعالمي وممارسة نشاطها االعالمي الستقطاب اكرب عدد من اجلماهري 
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   المستوى التعليمي  عبر شبكة النت حسب متغيرالقنوات التلفزيونية يوضح متابعة  153رقم جدول 

 التعليمي المستوى * النت؟ شبكة على يةنالتلفزيو القنوات متابعة تفضل ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 على يةنالتلفزيو القنوات متابعة تفضل ھل

 النت؟ شبكة

 95 10 85 العدد نعم

 %59.4 %37.0 %63.9 %النسبة 

 43 10 33 العدد ال

 %26.9 %37.0 %24.8 %النسبة 

 22 7 15 العدد بدوناجابة

 %13.8 %25.9 %11.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وضح هذا اجلدول مستويات التعرض للقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب النت من قبل املبحوثني وعالقة املستوى التعليمي ي
  مبستويات التعرض .

ماسرت " ’ والبيانات االحصائية اليت يوحها اجلدول ان غالبية املبحوثني من طلبة "الليسانس وقد كشفت النتائج الكمية 
يفضلون التعرض للقنوات التلفزيونية اليت تبث براجمها عرب النت وتعرب النسب الكمية اليت تشري اىل التعرض هلذه القنوات 

ثل هذه القنوات التلفزيونية اليت تبث براجمها عرب شبكة لدى الفئتني النسب املرتفعة لدى طلبة الليسانس يف التعرض مل
النت وتشري هذه النتائج الكمية ان املستويات التعليمية لدى الفئتني التؤثر يف حتديد حجم التعرض ومستواه لدى 

  املبحوثني وهذا تعكسه املستويات الكمية اليت يوضحها اجلدول .

وثني يتعرضون للقنوات التلفزيونية ومل تستدعي املتغريات االساسية للدراسة اي واملالحظ من خالل النتائج ان غالبية املبح
  معطى خيص رابط بني كل متغري ومستوى التعرض .
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  يوضح دواعي متابعة القنوات التلفزيونية عبر النت حسب متغير الجنس : 154جدول رقم 

 نسالج *      النت؟ة شبك على التلفزيونية القنوات تتابع لماذا

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 القنوات تتابع لماذا

ة شبك على التلفزيونية

 النت؟

 شبكات عبر متاحة اعالمية وسيلة لالنھا

 النت

 55 36 19 العدد

 %34.4 %36.7 %30.6 %النسبة 

 66 38 28 العدد تفاعلية اعالمية وسيلة النھا

 %41.2 %38.8 %45.2 %النسبة 

 5 3 2 العدد اذكرھا اخرى اسباب لديك اكانت اذ

 %3.1 %3.1 %3.2 %النسبة 

 34 21 13 العدد اجابة بدون

 %21.2 %21.4 %21.0 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت نتائج البيانات دواعي التعرض لدى املبحوثني للقنوات التلفزيونية اليت تنشط عرب "النت " يوضح اجلدول 
االحصائية والكمية على ان غالبية احملوثني من جنسي الذكور واالناث ممن استهدفتم الدراسة يف شقها امليداين يعتربن ان 
من اهم مسببات التعرض للقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب النت انفرادها خباصية التفاعلية اذ اعترب غالبية املبحوثون ان 

  ت التلفزيونية اليت تبث عرب النت وسيلة اعالمية تفاعلية .القنوا

ا القنوات التلفزيونية عرب النت  وتعكس النسب الكمية اليت توضح هذا االجتاه لدى املبحوثني اعتبار التفاعلية اليت متاز 
  مع اجلمهور احد مسببات االستخدام والتعرض على حد سواء .

ا باتاحة الفرصة وتعترب التفاعلية من املصطلحات ا الكثر رواجا يف ادبيات وحبوث االعالم اجلديد اذ يقصد 
للمستخدمني للوسيلة االعالمية التعليق واملشاركة يف املضمون االعالمي وهذه خاصية هامة تستثمر فيها وسائل االعالم 

  اجلديد خاصة اليت تعتمد على االعالم االلكرتوين التفاعلي .
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  السن يوضح دواعي متابعة القنوات التلفزيونية عبر النت حسب متغير  155جدول رقم  

  

 السن *النت؟ة شبك على التلفزيونية القنوات تتابع لماذا

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 شبكات عبر متاحة اعالمية وسيلة لالنھا النت؟ة شبك على التلفزيونية القنوات تتابع لماذا

 النت

 55 4 7 44 العدد

 %34.4 %36.4 %21.9 %37.6 %النسبة 

 66 5 14 47 العدد تفاعلية اعالمية وسيلة النھا

 %41.2 %45.5 %43.8 %40.2 %النسبة 

 5 0 2 3 العدد اذكرھا اخرى اسباب لديك كانت اذا

 %3.1 %0.0 %6.2 %2.6 %النسبة 

 34 2 9 23 العدد اجابة بدون

 %21.2 %18.2 %28.1 %19.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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وقد كشفت النتائج واملعطيات الكمية واالحصائية يف هذا السياق على ان اغلب املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة وعرب 
خمتلف الفئات العمرية الثالث اليت مت ادراجها يف دليل االستبيان يعتربون ان القنوات التلفزيونية اليت تبث عرب النت تعترب 
وسائل اعالم تفاعلية وان هذه اخلاصية هي حمرك هام لالستخدام والتعرض من قبلهم للقنوات التلفزيونية اليت تبث 

  االنرتنت . مضامينها االعالمية للجمهور عرب شبكة

ا  واملالحظ من خالل النتائج الكمية ان غالبية املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة يؤكدون على خاصية التفاعلية اليت متاز 
ذا السياق وهذا جيعلنا نستخلص ان  م على التساؤالت اليت ترتبط  وسائل االعالم اجلديد ويعززون هذا االجتاه يف اجابا

لبية املبحوثني على امهية التفاعلية االعالمية يف استقطاب اجلمهور حسن توظف وسائل االعالم هناك امجاعا لدى غا
  املختلفة وخاصة منها احلديثة هذه اخلاصية برباعة .

  يوضح دواعي متابعة القنوات التلفزيونية عبر النت حسب متغير نوع االقامة :  156جدول رقم 

 النت؟نوعاالقامةة شبك على التلفزيونية القنوات تتابع لماذا

 المجموع نوعاالقامة 

 بدوناجابة المدينة الريف

 القنوات تتابع لماذا

 على التلفزيونية

 النت؟ة شبك

 متاحة اعالمية وسيلة لالنھا

 النت شبكات عبر

 55 2 38 15 العدد

 %34.4 %100.0 %37.6 %26.3 %النسبة 

 66 0 43 23 العدد تفاعلية اعالمية وسيلة النھا

 %41.2 %0.0 %42.6 %40.4 %النسبة 

 اخرى اسباب لديك كانت اذا

 اذكرھا

 5 0 3 2 العدد

 %3.1 %0.0 %3.0 %3.5 %النسبة 

 34 0 17 17 العدد بدوناجابة

 %21.2 %0.0 %16.8 %29.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وضح اجلدول دواعي التعرض للقنوات التلفزيونية عرب النت مبتغري نوع االقامة لدى املبحوث وقد كشفت النتائج ي
م للتعرض  والبيانات االحصائية يف هذا السياق على ان اغلب املبحوثني من املقيمني باملدينة والريف يعتربون ان ما جيذ

نية انفرادها بالتفاعلية كخاصية فهي وسيلة اعالمية تفاعلية كما تشري اجابات ملثل هذه الوسائل االعالمية املرئية االلكرتو 
املبحوثني فيما اليتعرب املبحوثون ان تواجد الوسيلة االعالمية عرب النت يقود للتعرض اليها بكثافة وهذا تعرب عنه النسب 

ا وسيلة اعالمية متاحة عرب النت ..ال   ا وسيلة اعالمية تفاعلية " .الكمية اليت تعزز كل اجتاه " هل ال
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باملائة ان دواعي  40وما ميكن استخالصه من النتائج خاصة وان فئة املبحوثني من املقمني بالريف يعتربون بنسبة 
ا وسيلة اعالمية تفاعلية وتاكيد املقمني باملدينة هذا االجتاه بنسبة  التعرض للقنوات التلفزيونية عرب النت يرجع كو

فان ما ميكن استخالصه من هذه النتائج ويف دراسة عالقة املتغري بدواعي التعرض هو ميول اغلب املبحوثني باملائة 42
الذين مشلتهم الدراسة اىل اعتبار الفاعلية احد مسببات استخدامهم وتعرضهم من جهة اخرى للقنوات التلفزيونية عرب 

  اصية االعالمية اجلديدة اليت ميل اليها اجلمهور .النت باعتبارها احد وسائل االعالم اليت تعمد على هذه اخل

  :المستوى التعليمي يوضح دواعي متابعة القنوات التلفزيونية عبر النت حسب متغير  157جدول رقم 

 التعليمي المستوى النت؟ة شبك على التلفزيونية القنوات تتابع لماذا

 المجموع المستوٮالتعليمي 

 ماستر ليسانس

 القنوات تتابع لماذا

ة شبك على التلفزيونية

 النت؟

 متاحة اعالمية وسيلة لالنھا

 شبكاتالنت عبر

 55 6 49 العدد

 %34.4 %22.2 %36.8 %النسبة 

 66 13 53 العدد تفاعلية اعالمية وسيلة النھا

 %41.2 %48.1 %39.8 %النسبة 

 خرى ا سبابا لديك كانت اذا

 اذكرھا

 5 1 4 العدد

 %3.1 %3.7 %3.0 %النسبة 

 34 7 27 العدد اجابة بدون

 %21.2 %25.9 %20.3 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

عالقة متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني بدواعي التعرض للقنوات التلفزيونية عرب النت اذ  هذا اجلدول  يوضح 
يوضحها جليا اجلدول ان اغلب املبحوثني يف مستويات "الليسانس , ماستري " ممن مشلتهم الدراسة كشفت النتائج اليت 

البحثية يعتربون ان من اهم دواعي التعرض للقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب النت خاصية التفاعلية االعالمية للوسيلة 
م وهذا ما تعرب عن املستويات الكمية بالنسب املسجلة اليت يوضح ها اجلدول ويرى املبحوثون عرب الفئتني مبستويا

ا القنوات التلفزيونية عرب النت جتعل اجلمهور يتفاعل معها ومع مضامينها ومل يشر  التعليمية ان التفاعلية اليت متتاز 
ا املبحوثون الذين مشلتهم الدراسة اىل اسباب اخرى لالستخدام  بل ان اغلبية املبحوثني يؤكدن اجتاه الت فاعلية اليت متاز 

  القنوات التلفزيونية عرب النت اكثر من اي مسبب اخر قد يستدعي التعرض واالستخدام .

واملالحظ من خالل النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني وانطالقا من متغريات الدراسة اكدوا على التفاعلية كخاصية وميزة 
ا القنوات التلفزيونية عرب الن   ت وهذا عكسته خمتلف النسب الكمية الظاهرة يف اجلدول .اعالمية تنفرد 
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يوضح الحيز الزمني الذي يستغرقه المبحوثين في مشاهدة القنوات التلفزيونية عبر شبكة االنترنت  158جدول 
  حسب متغير الجنس 

 الجنس *  النت عبر التلفزيونية القنوات مشاھدة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

   النت عبر التلفزيونية القنوات مشاھدة

 31 18 13 العدد ساعة نصف

 %19.4 %18.4 %21.0 %النسبة 

 61 36 25 العدد ساعة

 %38.1 %36.7 %40.3 %النسبة 

 34 22 12 العدد ساعة من ازيد

 %21.2 %22.4 %19.4 %النسبة 

 34 22 12 العدد اجابة بدون

 %21.2 %22.4 %19.4 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

هذا اجلدول احليز الزمين الذي يتعرض فيه املبحوثون للقنوات التلفزيونية عرب النت وعالقة هذا التعرض مبتغري يوضح 
الكمية والبيانات االحصائية ان غالبية املبحوثني من جنس " الذكور "و "االناث " وهم اجلنس وقد كشفت النتائج 

يشكلون العينة املستهدفة يف الدراسة يتعرضون للقنوات التلفزيونية عرب النت مدة "ساعة " وتشري النسب الكمية اليت 
النسب كميا عند مستويات التعرض "نصف يوضحها اجلدول يف خانة االختيار " ساعة " اىل هذا االجتاه فيما ترتاجع 

ساعة , ازيد من ساعة " فاملالحظ كميا ان تعرض فئة وجنس الذكور للقنوات التلفزيونية عرب النت ميثل كما هو جلي 
باملائة فيما يتعرض جنس "االناث " من فئة املبحوثني الذين مشلتهم  40.3وظاهر يف البيانات االحصائية ما نسبته 

باملائة وتعكس هذه النسب املسجلة يف  36.7يدانية مدة "ساعة " للقنوات التلفزيونية عرب النت مبا نسبته الدراسة امل
مستويات التعرض ان اغلب املبحوثني من اجلنسني يتعرضون للقنوات التلفزيونية عرب شبكة النت مبعدل واحد تقريبا وهو 

املبحوثني واملالحظ من خالل النتائج الكمية ان متغري  " ساعة " وهو معدل يشري اىل نسبة تعرض هامة كميا لدى
اجلنس مل يؤثر كثريا على حتديد حجم التعرض للقنوات التلفزيونية عرب شبكة "النت " اذ تبقى الفوارق بني مستويات 

  التعرض لدى الذكور واالناث متقاربة .
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دة القنوات التلفزيونية عبر شبكة يوضح الحيز الزمني الذي يستغرقه المبحوثين في مشاه 159جدول رقم 
  :متغير السن االنترنت حسب 

 السن  *النت عبر التلفزيونية القنوات مشاھدة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 التي الزمنية المدة ماھي

 مشاھدة في تقضيھا

 عبر التلفزيونية القنوات

   النت

 31 5 7 19 العدد ساعة نصف

 %19.4 %45.5 %21.9 %16.2 %النسبة 

 61 4 13 44 العدد ساعة

 %38.1 %36.4 %40.6 %37.6 %النسبة 

 34 0 3 31 العدد ساعة من ازيد

 %21.2 %0.0 %9.4 %26.5 %النسبة 

 34 2 9 23 العدد اجابة بدون

 %21.2 %18.2 %28.1 %19.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول ويضع بني ايدينا مستويات التعرض لدى املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة للقنوات التلفزيونية اليت 
  تنشط اعالميا عرب "النت " ومتغري نوع االقامة لدى املبحوث .

النتائج ان اغلب املبحوثني ويف الفئات العمرية الثالث يتعرضون للقنوات التلفزيونية عرب "النت " مبعدل " وقد كشفت 
ساعة " وتعكس النسب املسجلة واليت يوضحها اجلدول كميا هذا االجتاه الواضح لدى املبحوثني اذ يتعرضون مبا نسبته 

سنة " اما  25-20الفئة العمرية اليت تبلغ اعمارها ما بني "  باملائة للقنوات التلفويونية عرب النت وهذا خيص 37.6
سنة " فهي تتعرض للقنوات التلفزيونية عرب "النت  30- 25خبصوص الفئة العمرية للمبحوثني اليت تبلغ اعمارها ما بني " 

بة للمبحوثني الذين باملائة وتعكس هذه النسب االرتفاع الواضح كميا للتعرض مبعدل " ساعة " بالنس 40.6" مبا نسبته 
استهدفتهم الدراسة مما جيعلنا نستخلص من خالل النتائج ان معدل التعرض " ساعة " هلذه الوسائل االعالمية اجلديدة 

قد ركز عليها املبحوثون كثريا مقارنة حبجم التعرض الذي خيص املستويات االخرى املدرجة يف اجلدول              
ان متغري السن ال يؤثر لدى املبحوثني كثريا على حجم وكثافة التعرض فاملبحوثن الذين استهدفتهم وهذا يشري اىل 

الدراسة امليدانية هم من الشباب اجلامعي الذي يبدا سنه من العشرين سنة اىل اخلامسة والثالثون سنة وهو سن نرى انه 
يسانس واملاسرت وامنا قد يزوال فئة اخرى من الشباب يرتبط بسنوات الدراسة اجلامعية اليت ال تتوقف عن دراسات الل

الدراسة اجلامعية ضمن نظام االستفادة من شهادات جامعية اخرى وجديدة كما ان الدراسات العليا ودراسات           
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سنة وانطالقا  ما بعد التدرج يف اجلامعة ميكن ان جند فيها فئة من الشباب اليت يبلغ عمرها الثالثني اىل اخلمسة والثالثني
من هذا املعطى اهلام فاننا ال نالحظ ان هناك فوارق كمية كبرية بني الفئات العمرية للشباب الذين استهدفتهم الدراسة يف 

  التعرض للقنوات التلفزيونية عرب النت وهذا جيعل متغري السن غري مؤثر يف قياس حجم التعرض لدى املبحوث .

يوضح الحيز الزمني الذي يستغرقه المبحوثين في مشاهدة القنوات التلفزيونية عبر شبكة  160جدول رقم 
  :.نوع االقامة االنترنت حسب متغير 

 االقامة نوع/    النت عبر التلفزيونية القنوات مشاھدة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع االقامة نوع        

 بدوناجابة المدينة الريف

 التي الزمنية المدة ماھي

 مشاھدة في تقضيھا

 عبر التلفزيونية القنوات

   النت

 31 0 18 13 العدد ساعة نصف

 %19.4 %0.0 %17.8 %22.8 %النسبة 

 61 1 40 20 العدد ساعة

 %38.1 %50.0 %39.6 %35.1 %النسبة 

 34 1 25 8 العدد ساعة من ازيد

 %21.2 %50.0 %24.8 %14.0 %النسبة 

 34 0 18 16 العدد اجابة بدون

 %21.2 %0.0 %17.8 %28.1 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

التعرض لدى املبحوثني للقنوات التلفزيونية عرب النت وعالقته  مبتغري نوع االقامة لدى  مستويات يوضح هذا اجلدول 
املبحوث واملالحظ من خالل النتائج اليت نراها ان اغلب املبحوثني من الفئة املقيمة ب"املدينة " و"الريف " تتعرض مبا 

باملائة كنسبة تعرض للمقيمني ب"الريف " للقنوات  35.1معدله "ساعة " للقنوات التلفزيونية عرب "النت " وتعرب نسبة 
التلفزيونية عن هذا املعدل املرتفع مقارنة مبعدالت التعرض االخر " نصف ساعة , ازيد من ساعة " كما نالحظ نفس 

بحوثون املعطى الكمي بالنسبة للمبحوثني الذين مشلتهم الدراسة وهم ينتمون اىل املقيمني ب"املدينة " اذ يتعرض هؤالء امل
باملائة للقنوات التلفزيونية عرب "النت               39.6مبا نسبته 

وتعرب هذه النتائج على ان متغري نوع االقامة مل يكن مؤثرا وعنصرا ضابطا لعالقة مستويات التعرض باقامة املبحوث       
ل النتائج الكمية ان كال املبحوثني من الفئتني املقيمة ب"املدينة " و"الريف " تتعرض مبعدل بل اننا نالحظ من خال

ا اليت مت تفريغها واخراجها بالنسب لقياس متثيل كل  متقارب نسبيا للقنوات التلفزيونية عرب "النت " وتشري يف اجابا
ا تتعرض مبعدل " ساعة " للقنوات الت   لفزيونية عرب النت.معدل مقابل حجم العينة ا
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وما ميكن استخالصه ايضا من النتائج اننا ال نالحظ اجتاهات للمبحوثني ختص تعرضهم للقنوات التلفزيونية الزيد من 
ساعة وهذا يشري اىل ان التعرض يبقى حمدودا وغري مكثف وهذا تعرب عنه النتائج الكمية اليت تكشف مستويات تعرض 

  اجلديدة . املبحوثني الحد وسائل االعالم

يوضح الحيز الزمني الذي يستغرقه المبحوثين في مشاهدة القنوات التلفزيونية عبر شبكة  161جدول رقم 
  االنترنت حسب متغير المستوى التعليمي :

 التعليمي المستوى  النت عبر التلفزيونية القنوات مشاھدة في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 في تقضيھا التي الزمنية المدة ماھي

   النت عبر التلفزيونية القنوات مشاھدة

 31 3 28 العدد ساعة نصف

 %19.4 %11.1 %21.1 %النسبة 

 61 12 49 العدد ساعة

 %38.1 %44.4 %36.8 %النسبة 

 34 4 30 العدد ساعة من ازيد

 %21.2 %14.8 %22.6 %النسبة 

 34 8 26 العدد اجابة بدون

 %21.2 %29.6 %19.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

للقنوات التلفزيونية عرب "النت " وعالقتها مبتغري املستوى التعليمي لدى فئة يوضح هذا اجلدول مستويات التعرض 
على ان معدل التعرض " ساعة " من قبل املبحوثني للقنوات التلفزيونية عرب "النت " املبحوثني وقد ابانت النتائج الكمية 

تكرر ا جمددا يف اجابات واجتاهات املبحوثني سواءا من طلبة "الليسانس" او "املاستري " وتعكس النسب الكمية اليت 
ائة للقنوات التلفزيونية عرب "النت " بامل 36.8يضوحها اجلدول ان املبحوثني من طلبة "الليسانس " يتعرضون مبا نسبته 

وهي نسبة للتعرض تبقى مرتفعة مقارنة مبستويات التعرض األخرى املدرجة يف دليل االستبيان فيما يتعرض طلبة "املاستري 
  باملائة للقنوات التلفزيونية عرب "النت " . 44.4" مبا نسبته 

الدراسة يتعرضون تقريبا بنفس املعدل والنسبة للقنوات التلفزيونية عرب  وتشري هذه النتائج ان كال الفئتني من املبحوثني عينة
"النت " وقد تكرر هذا املعدل يف خمتلف اجلداول اليت حاولنا من خالهلا قراءة املعطى الكمي وعالقته باملتغري الثابت 

 املستوى التعليمي الذي يبقى متقاربا واملستقل للدراسة ومل تستدعي النتائج الكمية يف هذا احملور بالذات اي تاثري ملتغري
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بني الفئتني لتحديد حجم التعرض الحد وسائل االعالم اجلديدة وهي القنوات التلفزيونية اليت تبث نشاطها االعالمي 
  عرب الشبكة العنكبوتية .

ية التي تبث يوضح طبيعة المضامين االعالمية التي يتعرض لها المبحوثون عبر القنوات التلفزيون 162رقم جدول 
  نشاطها االعالمي عبر "النت " وعالقته بمتغير الجنس لدى المبحوثين .

 الجنس * النت شيكة على التلفزيونية القنوات عبر تتابعھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 عبر تتابعھا التي المضامين طبيعة ماھي

 * النت شيكة على التلفزيونية القنوات

 75 47 28 العدد عامة مواضيع

 %46.9 %48.0 %45.2 %النسبة 

 10 6 4 العدد سياسية

 %6.2 %6.1 %6.5 %النسبة 

 12 6 6 العدد اجتماعية

 %7.5 %6.1 %9.7 %النسبة 

 21 10 11 العدد ثقافية

 %13.1 %10.2 %17.7 %النسبة 

 8 7 1 العدد ترفيھية

 %5.0 %7.1 %1.6 %النسبة 

 34 22 12 العدد اجابة بدون

 %21.2 %22.4 %19.4 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت النتائج الكمية ان اغللب املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة ومن جنسي "الذكور " و "االناث " يتعرضون 
للمواضيع العامة اليت تبثها القنوات التلفزيونية عرب "النت " اكثر من اي مضمون اعالمي اخر وتعكس النسب الكمية 

باملائة للمواضيع العامة اليت تبثها القنوات التلفزيونية عرب  45.2 هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يتعرض الذكور بنسبة
باملائة وتعكس هذه  48.0"النت" فيما تتعرض فئة االناث من املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة امليدانية بنسبة 

من املبحوثني اىل املستويات الكمية يف التعرض لدى املبحوثني للمضمون االعالمي املتعدد العام ميول كال اجلنسني 
متابعة الربامج التلفزيونية اليت تنقل اخبار ومضامني اعالمية متعددة بدل التعرض للمضامني االعالمية ذات الطابع 

  السياسي املرتبطة مثال باخبار االنتخابات والنشاط السياسي املؤسسايت للدولة وكل ما له صلة بالفعل السياسي 
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هر يف اجلدول املضامني االعالمية "التثقيفية , االجتماعية , الرتفيهية" املبحوثني كما ال تستقطب كما هو ظا       
  واشارت مستويات التعرض لديهم اىل تراجع واضح يف معدالت التعرض هلذه املضامني من قبل املبحوثني .

التعرض للمضامني  وما ميكن استخالصه من خالل هذه النتائج ان متغري اجلنس مل يكن عنصرا فاصال يف حتديد حجم
االعالمية بل ان اغلب املبحوثني اشاروا اىل املواضيع العامة اليت تنشرها القنوات التلفزيونية عرب "النت " كاحد اهم 

  الربامج االعالمية اليت تستهويهم يف عالقتهم باحد وسائل االعالم اجلديدة .

   لها المبحوثون بعالقة متغير السنيوضح طبيعة المضامين اإلعالمية التي يتعرض  163رقم جدول 

 السن *  * النت شيكة على التلفزيونية القنوات عبر تتابعھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع السن 

سن30الى25من سنة25الى20من

 ة

 سنة35الى30من

 التي المضامين طبيعة ماھي

 القنوات عبر تتابعھا

  النت شيكة على التلفزيونية

 75 4 15 56 العدد عامة مواضيع

 %46.9 %36.4 %46.9 %47.9 %النسبة 

 10 4 3 3 العدد سياسية

 %6.2 %36.4 %9.4 %2.6 %النسبة 

 12 0 2 10 العدد اجتماعية

 %7.5 %0.0 %6.2 %8.5 %النسبة 

 21 1 3 17 العدد ثقافية

 %13.1 %9.1 %9.4 %14.5 %النسبة 

 8 0 0 8 العدد ترفيھية

 %5.0 %0.0 %0.0 %6.8 %النسبة 

 34 2 9 23 العدد اجابة بدون

 %21.2 %18.2 %28.1 %19.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

االستبيان املقدم  وقد أشارت النتائج الكمية اىل ان غالبية املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث املدرجة يف
يفضلون متابعة املواضيع العامة عرب القنوات التلفزيونية عرب "النت" اكثر من التعرض ومتابعة املضامني االعالمية السياسية 

 47.6سنة " يتعرضون مبا نسبته  25- 20والثقافية واالجتماعية والرتفيهية فاملبحوثون الذين تبلغ اعمارهم ما بني "
بالنسبة للمضامني "السياسية " واملالحظ ان الفارق بني التعرض للمضمونني  2.6العامة وبنسبة  باملائة للمواضيع

  االعالميني واضح ويشر اىل ميول املبحوثني اىل التعرض اىل االعالم العام الذي ال يتخصص يف جانب وجمال معني .
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سنة " تتعرض  30-25تبلغ اعمارها ما بني "  ان الفئة العمرية للمبحوثني اليتكما نالحظ من خالل النتائج الكمية 
باملائة وهي نسبة مرتفعة  46.9للمواضيع العامة عرب القنوات التلفزيونية اليت تبث نشاطها االعالمي عرب "النت " بنسبة 

  مقارنة مبستويات التعرض للمضامني االعالمية االخرى املدرجة يف االستبيان .

لنتائج ان فئة الشباب اجلامعي اليت استهدفتها الدراسىة وعرب خمتلف االعمار وما ميكن استخالصه من خالل هذه ا
العمرية اليت مت حتديدها بثالث فئات تقبل على املواضيع العامة اليت تنشرها وسائل االعالم اجلديدة مبا فيها القنوات 

سية واالجتماعية وغريها من الربامج التلفزيونية اليت تنشط عرب شبكة "االنرتنت " وال تفضل التعرض للمضامني السيا
االعالمية اليت ميكن ان تبثها القنوات التلفزيونية اليت تنشط عرب الشبكة العنكبويتة وهي احد متظهرات اإلعالم اجلديد  
كما نالحظ من خالل النتائج اليت امامنا ان تعرض املبحوثني للمضامني الثقافية مثال يبقى حمدودا للغاية وضعيفا 

سنة "  25- 20ةحبجم تعرضهم للمواضيع العامة فاملبحوثون يتعرضون عرب الفئة العمرية اليت تبلغ اعمارها ما بني " مقارن
  باملائة للمضامني االعالمية ذات الطابع الثقايف  14.5بنسبة 

التلفزيونية عبر طبيعة المضامين االعالمية التي يتعرض لها المبحوثون من خالل القنوات يوضح  164رقم  جدول
  النت وعالقة هذا بمتغير نوع االقامة لدى المبحوث

 االقامة نوع * النت شيكة على التلفزيونية القنوات عبر تتابعھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 المضامين طبيعة ماھي

 عبر تتابعھا التي

 التلفزيونية القنوات

 * النت شيكة على

 75 2 50 23 العدد عامة  مواضيع

 %46.9 %100.0 %49.5 %40.4 %النسبة 

 10 0 6 4 العدد سياسية

 %6.2 %0.0 %5.9 %7.0 %النسبة 

 12 0 6 6 العدد اجتماعية

 %7.5 %0.0 %5.9 %10.5 %النسبة 

 21 0 15 6 العدد ثقافية

 %13.1 %0.0 %14.9 %10.5 %النسبة 

 8 0 5 3 العدد ترفيھية

 %5.0 %0.0 %5.0 %5.3 %النسبة 

 34 0 19 15 العدد اجابة بدون

 %21.2 %0.0 %18.8 %26.3 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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املقيمني ب"املدينة " و "الريف " يفضلون التعرض ل" وقد اشارت النتائج املتحصل عليها ان اغلب املبحوثني سواءا من  
املواضيع العامة " اليت تشكل يف االخري مضمونا اعالميا اكثر من التعرض لربامج ومضامني اخرى من خالل القنوات 

  التلفزيونية عرب "النت " .

لى هذا النوع من املضانني االعالمية وتعكس املستويات الكمية اليت تشري اىل تعرض املبحوثني للموضايع العامة اقباهلم ع
اليت تبثها القنوات التلفزينةي عرب النت على غرار باقي وسائل االعالم اذ يقبل املبحوثون املقيمون بالريف على املواضيع 

  على نفس املضمون االعالمي . 49.5باملائة  و يقبل املقيمون ب"املدينة بنسبة  40.4العامة بنسبة 

جند فروقا كبرية وواضحة بني املبحوثني املقيمني بالريف واملدينة يف التعرض للمضامني االعالمية بل ان واملالحظ اننا ال
  اغلبهم مييلون حبكم النتائج الكمية اىل متابعة املواضيع العامة يف القنوات التلفزيونية عرب النت .

ثني اىل التعرض للمضماين االعالمية العامة وقد يكون لطبيعة وخصوصية التلفزيون قبل كل شيء عالقة باجتاه املبحو 
فاملالحظ ان التلفزيون الذي حتول اىل تسويق نشاطه االعالمي على منصات التواصل االجتماعي مازال حيتفظ بنفس 
رت  اخلصائص االعالمية اليت حددها له الباحثون يف االعالم واملشتغلون على هذه الوسيلة االعالمية الثقيلة اليت ا

  ور منتصف اخلمسينات .اجلمه

ا التلفزيون تكمن يف خماطبته لكافة الفئات وسرعته يف يف تغيري الربامج اليت تتحكم باملشاهد مما جيعله  فالقوة اليت ميتاز 
يف وضع املنبهر بنشاطه كما انه قادر اي التلفزيون على ممارسة الوظائف االساسية لوسائل االعالم وهي االعالم 

  1فيه والتسويق ودعم القيم السائدة يف اجملتمع والتثقيف والرت 

ولو اسقطنا هذا التصور النظري سنجد ان اعتماد التلفزيون على منصات التواصل االجتماعي تبعا للتحول التكنولوجي 
ا مل تذب بعد يف وسائط امليديا اجلديدة وامن ا قدرة املستارع مل يلغي هوية التلفزيون كوسيلة اعالمية ثقيلة قائمة بذا

القنوات التلفزيونية اليت تبث نشاطها االعالمي عرب شبكة "االنرتنت " مستمدة من قوة التلفزيون كوسيلة اعالمية ختاطب 
  الصوت والصورة معا بغض النظر عن طبيعة املضامني االعالمية اليت تعرضها الوسيلة االعالمية .

اشرنا مل حيدد طبيعة املضمون االعالمي الذي يتعرض له املبحوثون واملالحظ من خالل النتائج ان متغري نوع االقامة كما 
  ن خالل استخدامهم للقنوات التلفزيونية عرب النت .1م

                                                            

  34,35,دار جرير عمان االردن , ص  1.2013ور عبد الرزاق حممد الديلمي ,عوملة التلفزيون,طالدكت - 1 
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يوضح الجدول الذي بين ايدينا طبيعة المضامين االعالمية التي يتعرض لها المبحوثون الذين  165رقم جدول 
  متغير المستوى التعليمي .دفتهم الدراسة حسب استه

 التعليمي المستوى * النت شيكة على التلفزيونية القنوات عبر تتابعھا التي المضامين طبيعة ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 عبر تتابعھا التي المضامين طبيعة ماھي

 النت شيكة على التلفزيونية القنوات

 75 11 64 العدد عامة مواضيع

 %46.9 %40.7 %48.1 %النسبة 

 10 1 9 العدد سياسية

 %6.2 %3.7 %6.8 %النسبة 

 12 1 11 العدد اجتماعية

 %7.5 %3.7 %8.3 %النسبة 

 21 3 18 العدد ثقافية

 %13.1 %11.1 %13.5 %النسبة 

 8 3 5 العدد ترفيھية

 %5.0 %11.1 %3.8 %النسبة 

 34 8 26 العدد اجابة بدون

 %21.2 %29.6 %19.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت النتائج عن تعرض غالبية املبحوثني للمواضيع العامة اليت تقدمها القنوات التلفزيونية اذ يتعرض املبحوثون من 
باملائة بالنسبة  40.7باملائة وبنسبة  48.1طلبة "الليسانس " للمواضيع العامة بالقنوات التلفزيونية عرب "النت " بنسبة 

للمبحوثني يف "املاسرت " وتعكس النسب الكمية املسجلة اقبال املبحوثني على هذا النوع من الربامج االعالمية اليت 
  تقدمها القنوات التلفزيونية وعدم ميول املبحوثني اىل املضامني الثقافية والسياسية واالجتماعية .

ري املستوى التعليمي مل حيدد  طبيعة املضون االعالمي الذي يتعرض له املبحوث من خالل القنوات واملالحظ ان متغ
التلفزيونية اليت تنشط عرب "النت " وامنا نالحظ ان النسب متقاربة كميا وتشري اىل مضمون اعالمي واحد مييل اليه 

  .املبحوثون وهي املواضيع العامة االكثر معاجلة يف وسائل االعالم 

ومن خالل خمتلف املتغريات اليت اشرنا اليها يف حتديد اجتاه املبحوثني اىل املضمون االعالمي ان هناك كما اننا نالحظ 
ميوال لدى املبحوثني بغض النظر عهن جنسهم ومستواهم التعليمي وطبيعة االقامة حنو املواضيع العامة كمضمون اعالمي 
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ا فيها وسائل االعالم اجلديد اليت تعترب القنوات التلفزيونية اليت تنشط عرب النت تنشره وتبثه وسائل االعالم املختلفة مب
  احد وسائلها االعالمية .

  متغير الجنس حسب  المبحوثينبما يحمله من معطيات كمية اي وسائل االعالم افضل لدى  166رقم جدول 

 الجنس * لديك المفضلة االعالم وسائل ماھي

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 45 29 16 العدد التقليدية االعالم وسائل * لديك المفضلة االعالم وسائل ماھي

 %28.1 %29.6 %25.8 %النسبة 

 113 68 45 العدد الجديدة الميديا وسائط

 %70.6 %69.4 %72.6 %النسبة 

 2 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %1.0 %1.6 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يوضح هذا اجلدول الذي اي وساسل االعالم تفضيال من قبل املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة البحثية املومسوة ب"اثر 
وسائل االعالم التقليدة على الشباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة " وقد كشفت النتائج الكمية واملعطيات والبيانات 

لذكور " و " االناث " يعتربون ان وسائل االعالم اجلديد افضل من االحصائية يف اجلدول ان املبحوثني من جنس "ا
م يفضلون  وسائل االعالم التقليدية اذ تعكس النسب الكمية املسجلة هذا االجتاه لدى املبحوثني فقد اعترب املبحوثون ا

باملائة لدى  69.4ه ما نسبته باملائة فيما مثل هذا االجتا 72.6وسائل امليديا اجلديدة مثل هذا االجتاه كميا ما نسبته 
فئة "االناث" .              

ونية وتعكس هذه النسب الكمية ميول املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة الىة وسائل امليديا اجلديدة منها الصحافة االلكرت 
واالذاعة االلكرتونية والقنوات التلفزيونية اليت تنشط عرب النت كما عربت هذه النسب على ان املبحوثني من اجلنسني ال 
يفضلون كثريا وسائل االعالم التقليدة كالصحافة املكطتوبة واالذاعة املسموعة والتلفزيون وهي الوسائل االعالمية اليت 

ويف ضبط املصطلحات واملفاهيم االساسية ملوضوع الدراسة فاملبحوثون يتجهون اىل االعالم اشرنا اليها يف سياق الدراسة 
  باملائة بالنسبة جلنس "االناث "  29.6بالنسبة جلنس "الذكور " وبنسبة  25.8التقليدي بنسبة 

واملالحظ من خالل هذه النتائج هو ميول غالبية املبحوثني اىل وسائط االعالم اجلديد كوسائل اعالم مفضلة تستقطب  
  اجلمهور وتشبع احتيجاته االعالمية ورغباته املتعددة .
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ة بني العديد وقد اثري حول  افضيلة وسائل االعالم اجلديدة على االعالم التقليدي النقاش االكادميي خالل االونة االخري 
من الباحثني واملشتغلني يف حقل االعالم من مهنيني وخرباء واثريت يف سياق النقاش طرح سؤال هام وهو اي وسائل 
االعالم قوة وتاثريا يف اوساط اجلمهور هل هي وسائل االعالم اجلديدة منها االعالم االلكرتوين ام وسائل االعالم 

                                                                                         التقليدية..؟                     
وقد اشارت العديد من الدراسات البحثية واالكادميية يف االعالم على ان وسائط امليديا اجلديدة قد نافست وسائل 

هور يف التعليق عليع ونقله لفئات اخرى فضال عن االعالم التقليدية يف نشر اخلرب الصحفي واتاحة الفرص ملشاركة اجلم
توظيف تقنيات الصوت والورة واالستثمار يف مزيا منصات التواصل االجتماعي              

تفي بسبب غري ان هناك باحثون يؤكدون ان القيم املهنية واالخالقية يف ممارسة العديد من انشطة االعالم اجلديد قد تن
الكم اهلائل من االخبار اليت تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي اجملهولة املصدر باالضافة اىل تداخل مهن االعالميني 

مع قطاع واسع من املستخدمني للفايسبوك مثال يف نشر االخبار واملعلومات وخماطبة الراي العام وهذا ظاهر يف  
  صل االجتماعي املمارسات املوجودة عرب منصات التوا

المبحوثين حسب متغير بما يحمله من معطيات كمية اي وسائل االعالم افضل لدى  يوضح 167رقم جدول 
   السن

 السن * لديك المفضلة االعالم وسائل ماھي

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 االعالم وسائل ماھي

 * لديك المفضلة

 45 4 10 31 العدد التقليدية االعالم وسائل

 %28.1 %36.4 %31.2 %26.5 %النسبة 

 113 6 22 85 العدد الجديدة الميديا وسائط

 %70.6 %54.5 %68.8 %72.6 %النسبة 

 2 1 0 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %9.1 %0.0 %0.9 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

ان كانت وسائل االعالم التقليدية املعروفة ام وسائط امليديا اجلديدة وقد ابنت املعطيات الكمية والبيانات االحصائية 
على ان غالبية املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث اليت مت ادراجها يف االستبيان يفضلون وسائط امليديا اجلديدة 

  االعالم التقليدية .على وسائل 
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باملائة  72.6وتعكس النسب الكمية الظاهرة يف اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ يفضلون وسائط امليديا بنسبة 
-25سنة" وبالنسبة للفئة العمرية اليت يبلغ عمرها ما بني  25-20بالنسبة للفئة العمرية اليت يبلغ عمرها ما بني "

باملائة وتشري هذه النتائج  68.8وسائط امليديا اجلديدة  على وسائل االعالم التقليدية بنسبة سنة " يفضل املبحوثون 30
ان هناك ميوال واضحا لدى املبحوثني حنو وسائل االعالم اجلديد اليت يستخدمها خاصة الشباب بكثافة مقارنة بوسائل 

ن ويبدو ان متغري السن مل حيدد بشكل قوي هذا امليول االعالم التقليدية كالصحافة الورقية واالذاعة املسموعة والتلفزيو 
بان خمتلف الفئات العمرية اشارت اىل تفضيلها لوسائط امليديا اجلديدة بنسب متقاربة واملالحظ هو تراجع استخدام 

تقليدية املبحوثني وتفضيلهم لوسائل االعالم التقليدي وهذا تعرب عنه النسب الكمية اليت اشارت اىل وسائل االعالم ال
  ومقدار امليول الذي يبديه املبحوثون حنوها .

حسب متغير المبحوثين بما يحمله من معطيات كمية اي وسائل االعالم افضل لدى يوضح  168رقم جدول 
  نوع االقامة الذي يشغله كل مبحوث

 االقامة نوع * لديك المفضلة االعالم وسائل ماھي

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 االعالم وسائل ماھي

 لديك المفضلة

 45 0 22 23 العدد التقليدية االعالم وسائل

 %28.1 %0.0 %21.8 %40.4 %النسبة 

 113 2 78 33 العدد الجديدة الميديا وسائط

 %70.6 %100.0 %77.2 %57.9 %النسبة 

 2 0 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.0 %1.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد ابانت املعطيات الكمية والبيانات االحصائية اليت يوضحها اجلدول ان املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة ويقدر 
التقليدية وتعرب النسب الكمية عن هذا مفردة " يفضلون وسائط امليديا اجلديدة على وسائل االعالم  160تعدادهم ب "

االجتاه الواضح يف اراء املبحوثني سواءا الفئة اليت تقيم ب"الريف " او "امليدينة " اذ تفضل الفئة امليقيمة بالريف وسائط 
هي تفضل وسائل باملائة اما بالنسبة للفئة املقيمية باملدينة ف 57.9امليديا اجلديدة على وسائل االعالم التقليدية مبا نسبته 

باملائة اما خبصوص وسائل االعالم التقليدية فان النسب الكمية اليت تشري اىل ميول  77.2االعالم اجلديد بنسبة 
املبحوثني اليها تبقى منخفضة واقل بكثري من املستويات الكمية اليت تشري اىل افضلية وسائط امليديا اجلديدة على وسائل 
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بحوثني وهذا جيعلنا نستخلص من النتائج ان متغري نوع االقامة لدى املبحوثي مل حيدد اوال االعالم التقليدي يف نظر امل
معطى االفضلية لدى املبحوثني اجتاه وسائل االعالم بل ان غالبيية املبحوثيني ممن يقطنون ب"الريف " و "املدينة " 

رت العديد من الدراسات اليت وظفناها يف يفضلون وسائل االعالم اجلديد وتعكس النسب كميا هذا االجتاه وقد اشا
سياق االطروحة اىل اقبال قطاع وساع من اجلماهري على منابر االعالم اجلديد مبا فيها االعالم االلكرتوين الذي يشهد 
 خالل االونة االخرية وبالساحة االعالمية اجلزائرية انتشارا واسعا وقد يكون االنشتار الواسع ملنابر االعالم اجلديد
ومنصات التواصل االجتماعي اليت تعتمدها عليها وسائل االعالم يف خماطبة اجلمهور خاصةى منه الشباب سبببا يف 
تفضيل اجلمهور وسائط امليديا اجلديدة على وسائل االعالم الكالسكية اليت يبدو ان دورها يرتاجع يف نظر العديد من 

  الباحثني اجتاه التاثري على املتلقي .

حسب متغير المبحوثين بما يحمله من معطيات كمية اي وسائل االعالم افضل لدى يوضح  169رقم  *جدول
  . المستوى التعليمي

 التعليمي المستوى * لديك المفضلة االعالم وسائل ماھي

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 45 3 42 العدد التقليدية االعالم وسائل لديك المفضلة االعالم وسائل ماھي

 %28.1 %11.1 %31.6 %النسبة 

 113 23 90 العدد الجديدة الميديا وسائط

 %70.6 %85.2 %67.7 %النسبة 

 2 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %3.7 %0.8 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

اغلب املبحوثني من طلبة الليسانس واملاستري الذين مشلتهم الدراسة امليدانية يفضلون وقد كشفت النتائج الكمية ان 
وسائط امليديا اجلديدة على وسائل االعالم التقليدي ويظهر هذا امليول كميا يف املعطيات احلسابية اليت يوضحها اجلدول 

ذ يفضل املبحوثون من طلبة الليسانس وسائط امليديا الذي يقيس اجتاه املبحوثني ازاء وسائل االعالم التقليدية واحلديثة ا
باملائة اما بالنسبة لطلبة املاستري  67.6اجلديدة مقارنة يف التعرض هلا وساختدامها مقارنة باالعالم التقليدي مبا نسبته 

ية اليت تشري اىل اجتاه باملائة وهي نسبة مرتفعة اذا قراناها باملعطيات احلساب 85.2فيفضلون وسائط امليديا اجلديدة بنسبة 
املبحوثني وقياس االفضلية بالنسبة لديهم ازاء وسائل االعالم التقليدية . وتشري هذا النتائج ان اغلب املبحوثني قد امجعوا 
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على ان وسائط امليديا اجلدية تبقى افضل من وسائل االعالم التقليدية اذ يرى باحثون ان اخلصائص االعالمية واالتصالية 
ا وسائل االعالم اجلديد منها التفاعلية وسرعة نشر اخلرب والتشاركية اليت تتيحها للجمهور يف التعليق  اهلامة اليت تنفرد 

على االخبار واملعلومات واملضامني االعالمية اليت تنشر واالعتماد على الفايسبوك كل هذه اخلصائص تدفع اجلمهور 
ا ال توفر هذا احلايل اىل استخدام وسائط امليديا اجلديدة  والرتاجع عن استخدام وسائل االعالم التقليدية اليت يبدو ا

  الكم من اخلدمات االعالمية للجمهور .

وعالقته بمتغير  استخدام وسائل االعالم التقليدية في ظل وسائط الميديا الجديدة يوضح 170رقم  جدول
  : الجنس 

 الجنس * الجديدة؟ المديا وسائط ظل في والتلفزيون واالذاعية ةاليومي كالجرائد التقليدية االعالم وسائل تستخدم مازلت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 االعالم وسائل تستخدم مازلت ھل

 واالذاعية ةاليومي كالجرائد التقليدية

 الجديدة؟ المديا وسائط ظل في والتلفزيون

* 

 125 77 48 العدد نعم

 %78.1 %78.6 %77.4 %النسبة 

 31 18 13 العدد ال

 %19.4 %18.4 %21.0 %النسبة 

 4 3 1 العدد اجابة بدون

 %2.5 %3.1 %1.6 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

االذاعة املسموعة , التلفزيون " مدى استخدام فئة املبحوثني لوسائل االعالم التقليدية "الصحافة املكتوبة , يبني اجلدول 
يف ظل وسائط امليديا اجلديدة وقد هدفنا من خالل صياغة تساؤالت هذا احملور قياس مدى استخدام املبحوثني الذين 
مشلتهم الدراسة وسائل االعالم التقليدية يف ظل االنشتار الواسع لوسائط امليديا اجلديدة وتواجدها كوسائط اعالمية على 

  ل االعالمي ويف ااالستخدمات اليومية لقطاع واسع من اجملتمع مبا فية فئة الشباب.ساحة العم

وقد كشفت النتائج الكمية يف هذا احملور ويف اطار دراسة عالقة استخدام املبحوثني لوسائل االعالم التقليدي املشار اليها 
ب املبحوثني من جنس "الذكور " و"االناث " سلفا يف ظل تواجد وسائط امليديا اجلديدة كشفت النتائج الكمية ان اغل

يستخدمون وسائل االعالم التقليدية منها الصحافة املكتوبة , االذاعة املسموعة , التلفزيون رغم تواجد وسائط امليديا 
ثون باملائة املبحو  77.4اجلديدة وتعكس النسب الكمية اليت توضح هذا االستخدام اجتاه املبحوثني اذ يستخدم مبا نسبته 

من جنس "الذكور " وسائل االعالم التقليدية يف ظل وجود وسائط امليديا اجلديدة كما تستخدم فئة "االناث " وسائل 
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باملائة وهذا يف ظل وسائط امليديا اجلديدة  78.6االعالم التقليدية منها الصحف املكتوبة واالذاعة والتلفزيون مبا نسبته 
  اليت تغزو الساحة االعالمية .

الحظ من خالل هذه النتائج ان اغلب املبحوثني يستخدمون وسائل االعالم التقليدي رغم وجود ما يسمى ويصطلح وامل
والصحف االلكترونية  االجتماعي شبكات االعالمعليه يف ادبيات وحبوث االعالم بامليديا اجلديدة وان وجود مثال 

مل يلغ هذا التواجد واالنشتار هلذه واالذاعات والقنوات التلفزيونية التي تنشط عبر "النت " واالعالم االلكتروني 
الوسائط االعالمية اجلديدة املتعددة استخدام اجلمهور لوسائل االعالم التقليدي وهذا املعطى اهلام يف التحليل الذي 

  ت اليه العديد من الدرسات االكادميية والبحثية .يتصل باملوضوع قد اشار 

اذا اشار الباحث واالعالمي رئيس حترير صحيفة "الشرق " يف ورقة حبثية قدمها يف ندوة "االعالم واالمن االلكرتوين " 
واالعالم االلكرتوين  املنعقد جبامعة نايف العربية للعلوم االمنية ومحلت الورقة البحثية عنوان " التوافق بني االعالم التقليدي

" اشارت الورقة البحثية اىل معطيات هامة هامة يستدعيها السياق واملوضوع بابعاده البحثية واالعالمية وهو مدى امتام 
اجلمهور باملعلومات ومصداقيتها عرب الوسائط املتعددة وهل اضطراب وتنوع النواتج املعلوماتية دليل على عدم املوضوعية 

ملعلومات الصادرة عن املؤسسات االعالمية منسجمة وغري مشتتة كما ان االعالم االلكرتوين كما تشري والثقة؟ فيما ا
الورقة البحثية ليس له مصدر حمدد ومكان معلوم وفضاء واسع قد ال ينص على احلقيقة املطلوبة ومن هذا املنطلق اجتاح 

عالم االلكرتوين حيث استخدمت وسائل رقمية متحررة من العامل العريب موجة من التساؤالت حول الدور الذي يلعبه اال
  1االنساق الفكرية واالديولوجية والنمطية وبدى من الضروري دراسة هذه التحوالت وتطابقها ما مزايا االعالم التقليدي

ترتبط من وانطالقا من هذا التصور يبدو ان احد اشكال ودواعي استخدام اجلمهور حلد االن لوسائل االعالم التقليدي 
جهة بثبات الشكل االعالمي الذي ترد به املعلومات واالخبار واملضامني االعالمية اليت متتاز باالنسجام ووضوح السياق 
واملصدر فيما قد حتيل وسائط امليديا اجلديدة عرب كثافة االخبار اليت ترد على منصات التواصل االعالمية احلديثة اجلمهور 

التعاطي معها كقالب اعالمي قابل للتفاعل والتناغم مع ايقاعه ومضامينه وتشكل راي بناءا اىل الشك يف مصداقيتها و 
على مضامني ازاء خمتلف القضايا واالحداث ولعل القيم املهنية للعمل االعالمي يف الوسائط املتعددة يشكل حيزا هاما 

  قارنة بينهما عرب مستويات عدة .من النقاش االكادميي يف موضوع االعالم التقليدي واالعالم اجلديد وامل

                                                            

" جامعة نايف للعلوم االمنية قينيان عبد اهللا الغامدي ,التوافق بني االعالم التقليدي واالعالم االلكرتوين , ورقة حبثية مقدمة ندوة "االعالم واالمن االلكرتوين  - 1 
  02 , ص 2012, مايو 
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استخدام المبحوثين لوسائل االعالم التقليدي في ظل وسائط الميديا الجديدة وعالقة  يوضح 171رقم جدول 
  هذا بمتغير السن 

 السن * الجديدة؟ ادييالم وسائط ظل في والتلفزيون ةواالذاع يةاليوم كالجرائد التقليدية االعالم وسائل تستخدم مازلت ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 وسائل تستخدم مازلت ھل

 كالجرائد التقليدية االعالم

 ةواالذاع يةاليوم

 وسائط ظل في والتلفزيون

 الجديدة؟ ادييالم

 125 9 30 86 العدد نعم

 %78.1 %81.8 %93.8 %73.5 %النسبة 

 31 1 1 29 العدد ال

 %19.4 %9.1 %3.1 %24.8 %النسبة 

 4 1 1 2 العدد اجابة بدون

 %2.5 %9.1 %3.1 %1.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

واالذاعة ان اغلب املبحوثني يستخدمون وسائل االعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة واملالحظ من خالل النتائج الكمية 
والتلفزيون يف ظل وجود وسائط امليديا اجلديدة وتعرب النسب كميا اليت يوضحها اجلدول هذا االجتاه بوضح لدى 

  املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية الثالث اليت مت ادراجها يف االستبيان .

وسائل االعالم التقليدية كالصحافة باملائة  73.5سنة "  25-20اذ يستخدم املبحوثون الذين تبلغ اعمارهم ما بني "
املكتوبة واالذاعة والتلفزيون يف ظل وجود وسائط امليديا اجلديدة كما يستخدم املبحوثون الذين تبلغ اعمارهم ما بني 

باملائة وتبقى هذه النسب كميا وما تقتضيه من حتيل وقراءة   93.8سنة " وسائل االعالم التقليدية بنسبة  25-30"
ا تشري اىل ارتفاع مستويات استخدام املبحوثني وهم يشكلون فئة الشباب لوسائل االعالم التقليدية يف ظل كيفية ملعطي ا

وجود وسائط امليديا اجلديدة وان كان استخدام كل وسائل االعالم التقليدية ليس بفنس احلجم اىل ان املبحوثني يشريون 
ف واالذاعات والتلفزيون رغم وجود ما يسمى بوسائل االعالم حسب ما تشري البيانات االحصائية اىل استخدام للصح

  اجلديد .

ومل يؤثر متغري السن فيما يبدو على حجم االستخدام الذي يتصل بوسائل االعالم التقليدية لدى املبحوثني بل ان اغلب 
ديا اجلديدة وهذا ما تشري اهلي املبحوثني ممن استهدفتهم الدراسة اشاروا اىل استخدام االعالم التقليدي يف ظل وسائط املي

دراسات عديدة كما اشرنا سلفا اليت اكدت ان النمو السريع لظاهرة امليديا اجلديدة وغزوها لساحة العمل              
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لدى االعالميني والصحفيني واجتاه اجلمهور اىل التفاعل مع مضامينها وحراكها مل يلغ استخدام اجلمهور للصحف 
  ات والتلفزيون باعتبارهم اهم وسائل االعالم التقليدية .واالذاع

يوضح استخدام المبحوثين لوسائل االعالم التقليدية في ظل وسائط الميديا الجديدة وعالقة  172رقم  جدول
  هذا بمتغير نوع االقامة لدى المبحوث .

 االقامة نوع * الجديدة؟ ادييالم وسائط ظل في والتلفزيون ةواالذاع يةاليوم كالجرائد التقليدية االعالم وسائل تستخدم مازلت ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 وسائل تستخدم مازلت ھل

 كالجرائد التقليدية االعالم

 والتلفزيون ةواالذاع يةاليوم

 ادييالم وسائط ظل في

 الجديدة؟

 125 1 79 45 العدد نعم

 %78.1 %50.0 %78.2 %78.9 %النسبة 

 31 1 18 12 العدد ال

 %19.4 %50.0 %17.8 %21.1 %النسبة 

 4 0 4 0 العدد اجابة بدون

 %2.5 %0.0 %4.0 %0.0 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

املقيمني ب"الريف " و"املدينة " يستخدمون وسائل  وقد كشفت النتائج الكمية يف هذا السياق ان اغلب املبحوثني من
االعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة واالذاعة املسموعة والتلفزيون يف ظل وجود وسائط امليديا اجلديدة وتعكس النسب 

مون الكمية اليت يوضحها اجلدول هذا االجتاه لدى املبحوثني اذ نرى ان املبحوثني من املقيمني ب"الريف " يستخد
باملائة ويستخدم املبحوثون املقيمون ب"املدينة " وسائل االعالم التقليدية بنسبة  78.9وسائل االعالم التقليدية بنسبة 

  باملائة ومها نسبتان متقاربتان تعربان على ان كال الفئتني تستخدم االعالم التقليدي رغم وجود االعالم البديل . 78.2
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الجدول استخدام وسائل االعالم التقليدية في ظل وسائط الميديا الجديدة وعالقة يوضح هذا  173رقم جدول 
  هذا بمتغير المستوى التعليمي.

 التعليمي المستوى * الجديدة؟ ادييالم وسائط ظل في والتلفزيون ةواالذاع يةاليوم كالجرائد التقليدية االعالم وسائل تستخدم مازلت ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 االعالم وسائل تستخدم مازلت ھل

 ةواالذاع يةاليوم كالجرائد التقليدية

 ادييالم وسائط ظل في والتلفزيون

 الجديدة؟

 125 26 99 العدد نعم

 %78.1 %96.3 %74.4 %النسبة 

 31 1 30 العدد ال

 %19.4 %3.7 %22.6 %النسبة 

 4 0 4 العدد اجابة بدون

 %2.5 %0.0 %3.0 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

م وفيما تعكسه املستويات الكمية  وقد كشفت النتائج الكمية ان املبحوثني من طلبة الليسانس واملاسرت اشاروا يف اجابا
م يتسخدمون وسائل االعالم التقليدية يف ظل وجود  وسائط امليديا اجلديدة وال نالحظ من من دالالت احصائية ا

خالل النتائج وعالقتها مبتغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني ان هناك تاثريا ملتغري املستوى التعليمي على قياس 
  استخدام املبحوث لوسائل االعالم التقليدي او نفي االستخدام .

 96.6باملائة ويستخدم طلبة املاسرت بنسبة  74.4سبة بل ان طلبة الليسانس يستخدمون وسائل االعالم التقليدة بن
  باملائة وسائل االعالم التقليدة يف ظل وسائط امليديا اجلديدة .

م التعليمية يستخدمون وسائل االعالم التقليدي رغم وجود  وتعرب هذه النسب كميا ان املبحوثني وعرب خمتف مستويا
يدة ال تتوقف عن خاصية االعالم اجلديد وما ميلكه من قدرات وسائط امليديا وقد يكون لالستخدام دواعي عد

لالستقطاب والتاثري وامنا قد يتصل االمر حباجة اجلمهور دوما لوسائل االعالم التقليدية رغم التطور املستارع لوسائل 
  االعالم وظهور امليديا اجلديدة .
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  حسب متغير الجنس: مقارنة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة يوضح  174رقم جدول 

 الجنس * :المكتوبة بالصحافة مقارنة االلكترونية الصحافة على اقبالك مامدى

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 االلكترونية الصحافة على اقبالك مامدى

 * :المكتوبة بالصحافة مقارنة

 23 13 10 العدد جيدا ضعيف

 %14.4 %13.3 %16.1 %النسبة 

 25 14 11 العدد ضعيف

 %15.6 %14.3 %17.7 %النسبة 

 59 37 22 العدد متوسط

 %36.9 %37.8 %35.5 %النسبة 

 37 21 16 العدد جيد

 %23.1 %21.4 %25.8 %النسبة 

 5 5 0 العدد جيدا جيد

 %3.1 %5.1 %0.0 %النسبة 

 11 8 3 العدد اجابة بدون

 %6.9 %8.2 %4.8 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

دول املعطيات والبيانات االحصائية اليت ختص مدى اقبال املبحوثني على الصحافة االلكرتونية مقارنة اجل هذا يوضح
اغلب املبحوثني من جنس الذكور واالناث يقبلون على باقباهلم على الصحافة املكتوبة وقد ابانت البيانات االحصائية ان 

باملائة بالنسبة لالناث  37.8باملائة بالنسبة للذكور و 35.5الصحافة االلكرتونية بشكل "متوسط " حتدده كميا نسبة 
للقياس   فيما املالحظ من خالل النتائج الكمية ايضا هو ان املبحوثني من كال اجلنسني ال يقبلون بذاك املقدار القابل

م يقبلون بدرجة متوسطة على الصحافة االلكرتونية مقارنة حبجم اقباهلم على  كميا " جيدا جدا , جيد ." بل ا
  الصحافة املكتوبة .

.  
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  السن : حسب متغير مقارنة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة يوضح  175رقم جدول 

 السن * :المكتوبة بالصحافة مقارنة االلكترونية الصحافة على اقبالك مامدى

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 على اقبالك مامدى

 االلكترونية الصحافة

 :المكتوبة بالصحافة مقارنة

* 

 23 3 6 14 العدد جيدا ضعيف

 %14.4 %27.3 %18.8 %12.0 %النسبة 

 25 2 4 19 العدد ضعيف

 %15.6 %18.2 %12.5 %16.2 %النسبة 

 59 1 14 44 العدد متوسط

 %36.9 %9.1 %43.8 %37.6 %النسبة 

 37 2 6 29 العدد جيد

 %23.1 %18.2 %18.8 %24.8 %النسبة 

 5 0 0 5 العدد جيدجيدا

 %3.1 %0.0 %0.0 %4.3 %النسبة 

 11 3 2 6 العدد اجابة بدون

 %6.9 %27.3 %6.2 %5.1 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

ضح هذا اجلدول مبا حيمله من معطيات كمية وبيانات احصائية اقبال املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة امليدانية يو  
مقارنة حبجم االقبال املوجود على الصحافة والبحثية على الصحافة الاللكرتونية باعتبارها احد متظهرات االعالم اجلديد 

املكتوبة وقد اشارات النتائج الكمية اىل ان اغلب املبحوثني يقبلون بشكل متوسط على الصحافة االلكرتونية مقارنة 
بالصحافة املكتوبة وهذا االجتاه تعرب عنه املستويات الكمية املوضحة يف اجلدول اذ يقبل املبحوثون على الصحافة 

سنة " وتبقى  25-20بالنسبة للفئة العمرية للشباب املبحوثني الذين تبلغ اعمارهم ما بني " 37.6رتونية بنسبة االلك
املستويات الكمية لتعرض املبحوثني للصحافة االلكرتونية مقارنة بالصحافة املكتوبة متقاربة يف هذا املستوى " متوسط " 

عمرية للمبحوثني يف التعرض بشكل جيد وجيد جدا للصحافة فيما تبقى النسب منخفضة وعرب خمتلف الفئات ال
االلكرتونية  وتشري هذه النتائج الكمية اىل ان املبحوثني ال يقبلون بشكل كبري على الصحافة االلكرتونية بل ان االقبال 

 يتعرض املبحوثون يبقى متوسطا على الصحافة االلكرتونية االمر الذي الينفي ان هناك اقباال على الصحف املكتوبة اليت
  ملضامينها االعالمية .
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  :نوع االقامة  حسب متغير مقارنة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة يوضح  176رقم جدول 

 االقامة نوع * * :المكتوبة بالصحافة مقارنة االلكترونية الصحافة على اقبالك مامدى

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 على اقبالك مامدى

 االلكترونية الصحافة

 بالصحافة مقارنة

 * :المكتوبة

 23 0 12 11 العدد جيدا ضعيف

 %14.4 %0.0 %11.9 %19.3 %النسبة 

 25 0 13 12 العدد ضعيف

 %15.6 %0.0 %12.9 %21.1 %النسبة 

 59 1 37 21 العدد متوسط

 %36.9 %50.0 %36.6 %36.8 %النسبة 

 37 1 31 5 العدد جيد

 %23.1 %50.0 %30.7 %8.8 %النسبة 

 5 0 3 2 العدد جيدا جيد

 %3.1 %0.0 %3.0 %3.5 %النسبة 

 11 0 5 6 العدد بدوناجابة

 %6.9 %0.0 %5.0 %10.5 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يظهر هذا اجلدول مدى اقبال املبحوثني على الصحافة االلكرتونية مقارنة بالصحافة املكتوبة وعالقة متغري نوع االققامة  
لدى املبحوث حبجم االقبال على الصحافة املكتوبة باعتبارها احد وسائل االعالم التقليدية وقد كشفت النتائج الكمية 

واملدينة يبلون بشكل متوسط على الصحافة االلكرتونية مقارنة مبدى االقبال على  ان اغلب املبحوثني من املقيمني بالريف
الصحافة املتكتوبة وترتاجع مستويات التعرض بشكل جيد وجيد جدا وضعيف لدى املبحوثني اذ يبقى التعرض واالقبال 

  متوسطا .

حوثني الذين استهدفتهم الدراسة البحثية مل وتشري هذه النتائج ان متغري االقامة ونوعه يف سياق دراسة مدى اقبال املب
حيدد كثريا اجتاه املبحوثني يف االقبال على الوسيلة االعالمية اجلديد اليت تتمثل يف الصحافة االلكرتونية مققارنة بالصحافة 

حافة املكتوبة املكتوبة وهذا يؤشر اىل معطى هام وهو ان االققبال املكثف على الصحافة االلكرتونية مقارنة بالتعرض للص
  يبقى حمدودا 
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  المستوى التعليمي: حسب متغير مقارنة الصحافة االلكترونية بالصحافة المكتوبة يوضح  177رقم جدول 

 التعليمي المستوى * :* * :المكتوبة بالصحافة مقارنة االلكترونية الصحافة على اقبالك مامدى

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 االلكترونية الصحافة على اقبالك مامدى

 * :المكتوبة بالصحافة مقارنة

 23 7 16 العدد جيدا ضعيف

 %14.4 %25.9 %12.0 %النسبة 

 25 4 21 العدد ضعيف

 %15.6 %14.8 %15.8 %النسبة 

 59 9 50 العدد متوسط

 %36.9 %33.3 %37.6 %النسبة 

 37 5 32 العدد جيد

 %23.1 %18.5 %24.1 %النسبة 

 5 0 5 العدد جيدا جيد

 %3.1 %0.0 %3.8 %النسبة 

 11 2 9 العدد اجابة بدون

 %6.9 %7.4 %6.8 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

للصحافة املكتوبة وقد ابانت البيانات يوضح هذا اجلدول اقبال املبحوثني على الصحافة االلكرتونية مقارنة بالتعرض : 
االحصائية والنتائج الكمية ان املبحوثني يف اغلبيتهم يتعرضون مبدار "متوسط " كما هو ظاهر يف اجلدول على الصحافة 
االلكرتونية وتعكس النسب الكمية اليت يوضحها اجلدول مدى اقبال املبحوثني على الصحافة االلكرتونية مقارنة حبجم 

ل على الصحافة املكتوبة وقد اشارت املعطيات الكمية ان طلبة الليسانس يتعرضون للصحافة االلكرتونية مقارنة االقبا
باملائة ويتعرض طلبة املاسرت للصحافة االلكرتونية مقارنة بالصحافة املكتوبة  37.6باقباهلم على الصحافة املكتوبة بنسبة 

  باملائة . 33.3بنسبة 

كمية ان املبحوثني من طلبة الليسانس واملاسرت يتعرضون بشكل متوسط وبنفس املقدار القابل وتشري هذه النتائج ال
للقياس كميا للصحافة االلكرتونية مقارنة بالصحافة املكتوبة وهذا يشري اىل ان مستويات التعرض واالقبال ليست باملقدار 

التعليمي لدى املبحوثني حجم االقبال للمبحوثني  والشكل املكثف على الصحافة االلكرتونية ومل حيدد متغري املستوى
  على الصحافة االلكرتونية كاحد وسائل االعالم اجلديدة 
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يوضح مدى اقبال فئة المبحوثين على االذاعة االلكترونية مقارنة بمدى االقبال على االذاعة   178رقم  *جدول
  المسموعة وعالقة هذا بمتغير الجنس .

 الجنس*  :باالذاعة مقارنة االلكترونية االذاعة على اقبالك مامدى

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 االلكترونية االذاعة على اقبالك مامدى

   :باالذاعة مقارنة

 37 22 15 العدد جيدا ضعيف

 %23.1 %22.4 %24.2 %النسبة 

 23 16 7 العدد ضعيف

 %14.4 %16.3 %11.3 %النسبة 

 55 30 25 العدد متوسط

 %34.4 %30.6 %40.3 %النسبة 

 31 19 12 العدد جيد

 %19.4 %19.4 %19.4 %النسبة 

 3 3 0 العدد جيدا جيد

 %1.9 %3.1 %0.0 %النسبة 

 11 8 3 العدد اجابة بدون

 %6.9 %8.2 %4.8 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

النتائج الكمية اىل ان املبحوثني ويف اغلبيتهم يقبلون على االذاعة االلكرتونية بشكل "متوسط" مقارنة مبدى وقد اشارت 
االقبال على االذاعة املسموعة اليت تعترب من اهم وسائل االعالم التقليدي وتشري املستويات الكمية اليت يوضحها اجلدول 

باملائة على االذاعة االلكرتونية وتققبل  40.3راسة امليدانية يقبلون مبا نسبته ان فئة الذكور من املبحوثني الذين مشلتهم الد
  باملائة . 30.6فئة االناث من املبحوثني على االذاعة االلكرتونية مقارنة باقباهلم على االذاعة املسموعة مبا نسبته 

ناث " يقبلون بشكل "متوسط" على االذاعة واملالحظ يف النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني ومن اجلنسني "الذكور , اال
االلكرتونية وال جند يف مستويات التعرض  ذاك االقبال املكثف لدى املبحوثني على االذاعة االلكرتونية والذي تعرب عنه 

  مستويات "جيد , جيد جدا " اليت مت ادراجها كمستويات لالقبال يف دليل االستبيان .

يف مستويات التعرض لدى املبحوثني للصحافة االلكرتونية اذ يبقى مستوى االقبال وتعكس هذه النتائج ما الحظناه 
  حمدودا وغري مكثف وال بالدرجة القوية اليت متكن الوسيلة االعالمية من التاثري على اجلمهور واستقطابه بشكل واسع .
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نس يف املبحوثني مل يؤثر كثريا على كما اننا نالحظ ويف سياق النتائج الكمية وما نتج عنها من معطيات ان متغري اجل
  حتديد حجم االقبال على االذاعة االلكرتونية بل ان نسب التعرض واالقبال لدى اجلنسني كانت متقاربة .

يوضح مدى اقبال المبحوثين على االذاعة االلكترونية مقارنة بحجم االقبال لديهم على االذاعة  179رقم جدول 
  السن لدى فئة المبحوثين . المسموعة وعالقة هذا بمتغير

 السن*  :باالذاعة مقارنة االلكترونية االذاعة على اقبالك مامدى

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 االذاعة على اقبالك مامدى

 مقارنة االلكترونية

   :باالذاعة

 37 5 8 24 العدد جيدا ضعيف

 %23.1 %45.5 %25.0 %20.5 %النسبة 

 23 1 4 18 العدد ضعيف

 %14.4 %9.1 %12.5 %15.4 %النسبة 

 55 0 15 40 العدد متوسط

 %34.4 %0.0 %46.9 %34.2 %النسبة 

 31 1 3 27 العدد جيد

 %19.4 %9.1 %9.4 %23.1 %النسبة 

 3 0 0 3 العدد جيدا جيد

 %1.9 %0.0 %0.0 %2.6 %النسبة 

 11 4 2 5 العدد اجابة بدون

 %6.9 %36.4 %6.2 %4.3 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وتبعا للنتائج الكمية والبيانات اإلحصائية اليت تظهر يف اجلدول فان املبحوثني ويف اغلبيتهم ويف الفئة العمرية اليت تبلغ 
سنة " يقبلون بشكل "متوسط " على االذاعة االلكرتونية فيما قورن هذا  30-25و" سنة "  25-20اعمارها ما بني 

  االقبال بالتعرض لالذاعة املسموعة .

وتعرب النتائج الكمية ان مستوى التعرض الكمي املشار اليه ب "متوسط " تكرر اكثر من مرة يف ققياس مدى اقبال 
السن اىل حد ما حجم االقبال على هذه الوسيلة االعالمية اجلديدة  املبحوثني على االذاعة االلكرتونية وحدد  متغري

سنة " بشكل  35- 30مقارنة باقبال املبحوثني على االذاعة املسموعة اذ نرى ان الفئة العمرية اليت يبلغ عمرها ما بني " 
املائة كما هو ظاهر يف ب 45.5" ضعيف جدا "وهو مستوى مدرج يف دليل االستبيان على االذاعة االلكرتونية  وبنسبة 

  نتائج اجلدول والنسب املسجلة .
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سنة ال تقبل على االذاعة االلكرتونية كثريا مقارنة بالفئة العمرية اليت  30واملالحظ هو ان الفئة العمرية اليت يتجاوز سنها 
بال على االذاعة سنة " وهذا تعرب عنه مستويات التعرض املسجلة يف مقارنة بني االق 25-20يبلغ سنها ما بني " 

االلكرتونية واالذاعة املسموعة . وهذا يعين ان متغري السن هنا اثر اىل حد ما يف حتديد حجم اقبال املبحوثني على 
االذاعة االلكرتونية وقد تكون االهتمامات وميوالت كل فئة عمرية متبيانية عن االخرى يف التفاعل مع احد وسائل 

  لكرتونية .االعالم اجلديد وهي االذاعة اال

ا يف  والواضح ان فئة الشباب اليت نشري ان املبحوثني الذي اتسهدفتهم دراستنا ينتمون اليها ال ميكن ان تكون اهتماما
احلياة العامة واحدة او مشرتكة بل ان وسائل االعالم اليت تسعى اىل االتصال بالشباب واستقطابه من خالل املضامني 

ضامني اعالمية تشبع رغبات الشباب واحتياجاته ويشكل املدخل النظري لالستخدمات االعالمية جتتهد يف انتاج م
واالشباعات يف حبوث االعالم احد املقاربات اهلامة اليت تويل امهية للفوارق املوجودة بني افراد اجلمهور واليت حتدد يف 

م االتصالية اجتاه الوسيلة االعالمية .   االخري سلوكا

هذا الجدول مدى اقبال فئة المبحوثين الذين شملتهم الدراسة على االذاعة االلكترونية  يوضح 180جدول رقم 
  مقارنة بمدى االقبال الموجود على االذاعة المسموعة وعالقة هذا بمتغير نوع االقامة .

 االقامة نوع*  :باالذاعة مقارنة االلكترونية االذاعة على اقبالك مامدى

 المجموع االقامة نوع 

 اجابة بدون المدينة الريف

 على اقبالك مامدى

 االلكترونية االذاعة

   :باالذاعة مقارنة

 37 1 23 13 العدد جيدا ضعيف

 %23.1 %50.0 %22.8 %22.8 %النسبة 

 23 0 14 9 العدد ضعيف

 %14.4 %0.0 %13.9 %15.8 %النسبة 

 55 1 34 20 العدد متوسط

 %34.4 %50.0 %33.7 %35.1 %النسبة 

 31 0 25 6 العدد جيد

 %19.4 %0.0 %24.8 %10.5 %النسبة 

 3 0 1 2 العدد جيدا جيد

 %1.9 %0.0 %1.0 %3.5 %النسبة 

 11 0 4 7 العدد اجابة بدون

 %6.9 %0.0 %4.0 %12.3 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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وقد اشارت النتائج الكمية ان املبحوثني واغلبيتهم من املقيمني سواءا بالريف او املدينة يقبلون بشكل "متوسط " على 
االذاعة االلكرتونية مقارنة مبدى اقباهلم على االذاعة املسموعة باعتبارها احد وسائل االعالم التقليدية وتعرب النسب 

املبحوثني اذ يبقلون بشكل متوسط املقيمون بالريف على االذاعة االلكرتونية  واملستويات الكمية عن هذا االجتاه لدى
باملائة على 33.3باملائة اما خبصوص املبحوثني املقيمني باملدينة فهم يقبلون بشكل "متوسط " وبنسبة  35.1وبنسبة 

  االذاعة االلكرتونية . 

بحوثني بشكل جيد وجيدا على االذاعة االلكرتونية سواءا وتشري هذه النتائج اىل تراجع يف مستويات االققبال لدى امل
بالنسبة للمبحوثني املقييمني بالريف او املدينة مما يدلل على ان متغري نوع االقامة لدى املبحوث مل يكن عنصرا حامسا يف 

  حتديد حجم االقبال على االذاعة االلكرتونية .

االذاعة االلكترونية بمدى اقبالهم على االذاعة يوضح مدى اقبال فئة المبحوثين على  181جدول رقم 
  المسموعة وعالقة  هذا بمتغير المستوى التعليمي لدى المبحوثين .

 التعليمي المستوى*  :باالذاعة مقارنة االلكترونية االذاعة على اقبالك مامدى

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 االلكترونية االذاعة على اقبالك مامدى

   :باالذاعة مقارنة

 37 9 28 العدد جيدا ضعيف

 %23.1 %33.3 %21.1 %النسبة 

 23 4 19 العدد ضعيف

 %14.4 %14.8 %14.3 %النسبة 

 55 8 47 العدد متوسط

 %34.4 %29.6 %35.3 %النسبة 

 31 3 28 العدد جيد

 %19.4 %11.1 %21.1 %النسبة 

 3 0 3 العدد جيدجيدا

 %1.9 %0.0 %2.3 %النسبة 

 11 3 8 العدد اجابة بدون

 %6.9 %11.1 %6.0 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت النتائج الكمية والبيانات االحصائية ان طلبة الليسانس واملاسرت يقبلون مبقدار "متوسط " على االذاعة 
االلكرتونية مارنة مبدى اقباهلم على االذاعة املسموعة وتعكس النسب الكمية املوضحة يف اجلدول هذا املستوى القابل 
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باملائة اما  35.5من فئة املبحوثني على االذاعة االلكرتونية بنسبة سانس اذ يقبل طلبة الليللقياس كميا لدى املبحوثني 
خبصوص فئة املبحوثني من طلبة املاسرت الذين مشلتهم الدراسة امليدانية والبحثية فهم يقبلون على االذاعة االلكرتونية 

  باملائة . 29.6مقارنة بدرجة اقباهلم على االذاعة املسموعة بنسبة 

م التعليمية على االذاعة االلكرتونية اما بالنسبة ل باقي املستويات اليت حتدد شكل ومستوى اقبال املبحوثني مبستويا
واالذاعة املسموعة فاننا نالحظ ان ضعف النسب كميا اليت تؤشر اىل مستوى التعرض بشكل جيد جدا  لدى املبحوثني 

باملائة وطلبة املاسرت  21.1ة االلكرتونية مبا نسبته فيما يقبل املبحوثون من طلبة الليسانس بشكل جيد على االذاع
  باملائة بالنسبة لطلبة املاسرت . 11.1بنسبة 

وتشري هذه النتائج اىل ان متغري املستوى التعليمي مل يكن عنصرا حامسا يف حتديد حجم االقبال على االذاعة االلكرتونية 
االقبال يرتبط باهتمامات وميوالت كل فئة وفرد اجتاه الوسيلة مقارنة حبجم االقبال على االذاعة املسموعة ويبدو ان 

 االعالمية سواءا كانت تقليدية ام حديثة .

يوضح مدى اقبال المبحوثين على التلفزيون الذي يبث عبر "النت " مقارنة باالقبال الموجود  182جدول رقم 
  لديهم على التلفزيون التقليدي وعالقة هذا بمتغير الجنس لدى المبحوثين .

 الجنس * بالتلفزيون مقارنة االنترنت شبكة عبر التلفزيون على اقبالك مامدى

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 شبكة عبر التلفزيون على اقبالك مامدى

 * بالتلفزيون مقارنة االنترنت

 19 14 5 العدد جيدا ضعيف

 %11.9 %14.3 %8.1 %النسبة 

 19 8 11 العدد ضعيف

 %11.9 %8.2 %17.7 %النسبة 

 70 41 29 العدد متوسط

 %43.8 %41.8 %46.8 %النسبة 

 36 22 14 العدد جيد

 %22.5 %22.4 %22.6 %النسبة 

 5 5 0 العدد جيدا جيد

 %3.1 %5.1 %0.0 %النسبة 

 11 8 3 العدد اجابة بدون

 %6.9 %8.2 %4.8 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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واالناث ال يقبلون كثريا على ما يسمى اذ تكشف النتائج الكمية واملعطيات االحصائية ان املبحوثني من جنس الذكور 
بالقنوات التلفزيونية اليت تبث نشاطها االعالمي عرب "النت " وتكشف النسب الكمية اليت يوضحها اجلدول هذا االجتاه 
اذ تؤكد النسب املرتفعة كميا ان اغلبية املبحوثني من الذكور واالناث يتعضرون للتلفزيون عرب شبكة النت بشكل "متوسط 

بالنسبة لالناث فيما ترتاجع مستويات التعرض بشكل " جيد و جيد  41.8باملائة بالنسبة للذكور و  46.6وبنسبة  " 
  جدا " بالنسبة للمبحوثني .

وتشري املعطيات الكمية ان معطى ومتغري اجلنس مل يؤثر كثريا يف سياق ما كشفته البيانات االحصائية على حتديد حجم 
الذي يبث عرب "شبكة النت " والذي يشكل كما من القنوات التلفزيونية اليت تنقل نشاطها عرب  االقبال على التلفزيون

  حامل الكرتوين .

وتشري هذه النتائج اىل ان املبحوثني رغم تفاعلهم مع ما يسمى بوسائط امليديا اجلديدة منها الصحف االلكرتونية 
م ال يتاثرون او يقبلون بشكل واالذاعات االلكرتونية والقنوات التلفزيونية اليت تن قل نشاطها عرب شبكة "النت " اىل ا

مكثف على هذه الوسائط والوسائل االعالمية اجلديدة وان كانت الفوارق يف االستخدامات اليت تتجه اىل وسائل االعالم 
تبقى متباينية كميا بني كل اجلديد ظاهرة وجلية مقارنة باالستخدام الذي يتصل بوسائل االعالم التقليدي اىل ان الفوارق 

وسيلة اعالمية واخرى وهذا ما كشفته العديد من النتائج الكمية اليت استعرضناها سلفا واليت حاولنا من خالهلا قياس 
  حجم استخدام املبحوثني لوسائل االعالم اجلديد ووسائط امليديا احلديثة .

مها من قبل فئات من اجلمهور مبا فيها الشباب يبقى ويبدو ان خصوصية الوسيلة االعالمية احلديثة ومدى استخدا
العنصر الفيصل واحلاسم يف حتديد حجم االقبال وكثافة االستخدام وقد ال يكون اجلمهور يف حالة انبهار شديد كما 

لدى  يعتقد البعض بوساطئ امليديا اجلديدة بل ان السلوك االصتايل اجتاه الوسيلة االعالمية حتركه االشباعات احملققة
  اجلمهور واهتماماته ومويالته اجتاه االعالم بشكل عام 
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يوضح مدى اقبال المبحوثين على التلفزيون الذي يبث عبر "النت " مقارنة باالقبال الموجود  183رقم جدول 
  لدى المبحوثين . نسالتقليدي وعالقة هذا بمتغير ال لديهم على التلفزيون

 السن * * بالتلفزيون مقارنة االنترنت شبكة عبر التلفزيون على اقبالك مامدى

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 على اقبالك مامدى

 شبكة عبر التلفزيون

 مقارنة االنترنت

 * بالتلفزيون

 19 2 7 10 العدد جيدا ضعيف

 %11.9 %18.2 %21.9 %8.5 %النسبة 

 19 0 4 15 العدد ضعيف

 %11.9 %0.0 %12.5 %12.8 %النسبة 

 70 2 15 53 العدد متوسط

 %43.8 %18.2 %46.9 %45.3 %النسبة 

 36 3 4 29 العدد جيد

 %22.5 %27.3 %12.5 %24.8 %النسبة 

 5 0 0 5 العدد جيدا جيد

 %3.1 %0.0 %0.0 %4.3 %النسبة 

 11 4 2 5 العدد اجابة بدون

 %6.9 %36.4 %6.2 %4.3 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وبالعودة اىل النتائج الكمية والبيانات اإلحصائية فان املالحظ من خالل املعطى الكمي املوجود فان اغلب املبحوثني 
عرب "النت " وهو الذي يشكل القنوات الذي  استهدفتهم الدراسة ال يستخدمون بشكل كبري ومكثف التلفزيون 

التلفزيونية اليت تنشط عرب الشبكة العنكبوتية وتشري النتائج واملستويات الكمية للتعرض وفق درجات قياس مدى االقبال 
ضعيف جدا , متوسط , جيد , جيد جدا " اىل اجتاه اغلب املبحوثني اىل ’ اليت مت ادراجها يف دليل االستبيان " ضعيف 

خدام بشكل "متوسط " للتلفزيون عرب "النت " اذ تتعرض له الفئة العمرية من املبحوثني اليت يبلغ سنها ما بني " االست
 46.9سنة " بنسبة  30- 25باملائة وبالنسبة للفئة العمرية اليت يبلغ سنها ما بني " 45.3سنة " بنسبة  25- 20

 18.2سنة " فهي تتعرض مبا نسبته  35- 30يبلغ سنها ما بني " باملائة اما بالنسبة للفئة العمرية من املبحوثني اليت
باملائة ومبقدار "متوسط " كما هو موضع يف اجلدول يف سياق قياس ما هو كمي يف نسب االقبال وتعرض املبحوثني 

 "النت" بني للتلفزيون عرب "النت " . واملالحظ من خالل هذه النتائج ان هناك فوارق كمية يف االقبال على التلفزيون عرب
سنة "  35- 30سنة " وبني الفئة العمرية اليت يبلغ سنها ما بني "  30-25الفئة العمرية اليت يبلغ سنها ما بني " 

سنة "               25- 20ونفس املالحظة نسجلها بالنسبة للفئة العمرية اليت يبلغ سنها ما بني " 
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سنة " للتلفزيون عرب "النت " وتؤشر هذه املعطيات  35- 30رية اليت يبلغ سنها ما بني " اليت تتعرض اكثر من الفئة العم
الكمية اىل ان التعرض هلذه الوسيلة االعالمية احلديثة وهي التلفزيون عرب " شبكة النت " يف حدود "املتوسط " وهذا 

ثة منها التلفزيون الذي يبث نشاطه االعالمي حييلنا اىل ان املبحوثني ال يتعرضون مبستوى مكثف لوسائل االعالم احلدي
  عرب شبكة "النت " االكثر استخداما من الشباب يف وقتنا الراهن .

يوضح مدى اقبال المبحوثين على التلفزيون الذي يبث عبر "النت " مقارنة باالقبال الموجود  184جدول رقم 
   لدى المبحوثين . مةلديهم على التلفزيون التقليدي وعالقة هذا بمتغير نوع االقا

 االقامة نوع * بالتلفزيون مقارنة االنترنت شبكة عبر التلفزيون على اقبالك مامدى

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 على اقبالك مامدى

 شبكة عبر التلفزيون

 مقارنة االنترنت

 بالتلفزيون

 19 0 12 7 العدد جيدا ضعيف

 %11.9 %0.0 %11.9 %12.3 %النسبة 

 19 0 7 12 العدد ضعيف

 %11.9 %0.0 %6.9 %21.1 %النسبة 

 70 2 45 23 العدد متوسط

 %43.8 %100.0 %44.6 %40.4 %النسبة 

 36 0 29 7 العدد جيد

 %22.5 %0.0 %28.7 %12.3 %النسبة 

 5 0 4 1 العدد جيدا جيد

 %3.1 %0.0 %4.0 %1.8 %النسبة 

 11 0 4 7 العدد اجابة بدون

 %6.9 %0.0 %4.0 %12.3 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

:يوضح هذا اجلدول مبا حيمله من معطيات كمية وبيانات احصائية حجم اقبال فئة املبحوثني ممن مشلتهم الدراسة على 
مقارنة حبجم االقبال على التلفزيون التقليدي وعالقة هذا االقبال مبتغري نوع االقامة الذي يشغله التلفزيون عرب "النت " 

  املبحوث  .

وقد كشفت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني يتعرضون للتلفزيون عرب "النت " بشكل متوسط فالنسبة للمقيمني من 
باملائة  40.4وين ان صح القول مقارنة بالتلفزيون الكالسكي بنسبة املبحوثني بالريف فهم يقبلون على التلفزيون االلكرت 
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باملائة على التلفزيون عرب "النت" مقارنة باالقبال  44.6وبالنسبة للمبحوثني املقيمني ب"املدينة " فهم يقبلون بنسبة 
  . على التلفزيون التقليدي وهذه النسب تشري اىل االقبال بكم "متوسط " كما موضح يف اجلدول

فيما نالحظ من خالل النتائج ومن خالل استنطاق دور وموقع متغري نوع االقامة لدى املبحوث يف حتديد حجم االقبال 
من عدمه على التلفزيون الذي ينشط عرب شبكة "النت " ان االقبال بشكل "جيد " و"جيد جدا " على التلفزيون عرب 

امعي يبقى ضئيال اذا ما الحظنا املستويات الكمية املسجلة يف هذين "النت " من قبل املبحوثني وهم من فئة الشباب اجل
املقدارين القابلني للقياس الكمي من خالل اجابات املبحوثني وهذا يدلل على ان التعرض الحد وسائل االعالم اجلديد 

 ميكن تصورها وهذا التصور خاصة اليت تتعلق بالتلفزيون اجلديد االلكرتوين التفاعلي يبقى حمدودا وغري قوي بالدرجة اليت
تعكسه البيانات االحصائية والكمية اليت يوضحها اجلدول كما ان متغري نوع االقامة هنا مل حيدد بشكل كبري حجم 

  االقبال لدى املبحوثني .

يوضح مدى اقبال المبحوثين على التلفزيون الذي يبث عبر "النت " مقارنة باالقبال الموجود  185جدول رقم 
  لدى المبحوثين . توى التعليميسيون التقليدي وعالقة هذا بمتغير المعلى التلفز لديهم 

 المستوٮالتعليمي بالتلفزيون مقارنة االنترنت شبكة عبر التلفزيون على اقبالك مامدى

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 شبكة عبر التلفزيون على اقبالك مامدى

 بالتلفزيون مقارنة االنترنت

 19 5 14 العدد جيدا ضعيف

 %11.9 %18.5 %10.5 %النسبة 

 19 3 16 العدد ضعيف

 %11.9 %11.1 %12.0 %النسبة 

 70 12 58 العدد متوسط

 %43.8 %44.4 %43.6 %النسبة 

 36 3 33 العدد جيد

 %22.5 %11.1 %24.8 %النسبة 

 5 2 3 العدد جيدا جيد

 %3.1 %7.4 %2.3 %النسبة 

 11 2 9 العدد اجابة بدون

 %6.9 %7.4 %6.8 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

وما نالحظه استنادا للمعطيات الكمية والبيانات االحصائية هو ان اغلب املبحوثني سواءا من طلبة "الليسانس و املاستري 
  " يقبلون بشكل "متوسط " على التلفزيون عرب "النت " وهذا تعرب عنه املستويات الكمية اليت نراها يف كم البيانات 
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طلبة "الليسانس " بشكل " متوسط " على هذه الوسيلة االعالمية اجلديدة بنسبة االحصائية املوجودة باجلدول اذ يقبل 
باملائة وبالنسبة لطلبة "املاسرت " فهم يقبلون بشكل متوسط على هذه الوسيلة االعالمية احلديثة وهي من افرزات  43.6

  باملائة . 44.4امليديا اجلديدة بنسبة 

واءا كانت ضعيفة او جيدة جدا فاننا نالحظ ان املعطيات الكمية اما عن باقي مستويات التعرض للمبحوثني س
املستخرجة يف هذه املستويات تبقى منخفضة مقارنة بنسبة التعرض بشكل متوسط على سبيل املثال للتلفزيون عرب النت 

املتغريات  وهذا يدلل على مستوى التعرض مبقدار "متوسط " مبا يعكسه هذا املستوى كميا من نتائج قد تكرر يف كل
احملددة لعينة املبحوثني مما جيعلنا نستنتج ان التعرض للتلفزيون عرب "النت " يبقى حمدودا وغري واسع النطاق يف اوساط 

املبحوثني الذين يشكلون جزءا من مجهور يتعرض لوسائل االعالم على اختالف وسائلها سواءا كانت تقليدية ام حديثة  
لمبحوثين اتجاه وسائل االعالم وايهما االفضل " االعالم الجديد ام االعالم يوضح اتجاهات ا 186رقم  جدول

  : الجنس التقليدي " وعالقة هذا بمتغير 

 الجنس * التقليدية؟االعالم  وسائل من افضل ھي الجديدة االعالم وسائل ان على موافق انت ھل

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 االعالم وسائل ان على موافق انت ھل

االعالم  وسائل من افضل ھي الجديدة

 * التقليدية؟

 121 72 49 العدد نعم

 %75.6 %73.5 %79.0 %النسبة 

 37 25 12 العدد ال

 %23.1 %25.5 %19.4 %النسبة 

 2 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %1.0 %1.6 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

يشري هذا اجلدول مبا يتضمنه من معطيات كمية اىل وسائل االعالم املفضلة لدى املبحوثني وينطلق هذا من تساؤل  
اساسي يف السياق مفاده : هل تواف على ان وسائل االعالم اجلديدة افضل من وسائل االعالم التقليدية وتكون اجابة 

  ملبحوثني مبتغري اجلنس كمنطلق اول يف هذا احملور .املبحوث بنعم او ال ومن مثة معرفة عالقة اجتاهات ا

وقد اشارت البيانات الكمية اىل ان اغلبية املبحوثني ومن جنس "الذكور " و "االناث " يفضلون وسائل االعالم اجلديدة 
ثني اذ على وسائل االعالم التقليدية وتعكس البيانات الكمية اليت يوضحها اجلدول هذا االجتاه الواضح لدى املبحو 

باملائة وهو املعطى الكمي الذي 79.0يفضل املبحوثون من جنس "الذكور وسائل االعالم اجلديدة على التقليدية بنسبة 
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ميثل اجابات املبحوثني ب "نعم " فيما يفضل املبحوثون من جنس " االناث "  وسائل االعالم اجلديدة على وسائل 
النسبة اليت تتمثل يف اجابات املبحوثان ب" نعم " وبافضلية وسائل االعالم باملائة وهي  73.5االعالم التقليدية بنسبة 

  اجلديدة على وسائل االعالم التقليدية .

واملالحظ من خالل هذه النتائج الكمية هو ميول قطاع واسع من املبحوثني الذين مشلتهم الدراسة البحثية اىل وسائل 
االعالم االجتماعي وباقي وسائط امليديا اجلديدة وقد اشارت العديد من  االعالم اجلديد كالصحافة االلكرتونية وشبكات

الدراسات والبحوث اجلديدة يف االعالم اىل ميول قطاع واسع من اجلماهري يف عصر االعالم البديل وااللكرتوين اىل امليديا 
واالذاعة املسموعة والتلفزيون وقد  اجلديدة وتراجع االهتمام وبشكل واضح بوسائل االعالم التقليدية كالصحافة الورقية

اظهرت النتائج هذا االجتاه الغالب يف اجابات املبحوثني الذين اشاروا اىل تفضيلهم لوسائل االعالم اجلديدة على وسائل 
االعالم التقليدي وهذا امليول حنو االعالم اجلديد له دواعيه ومسبباته كما تصف ذالك دراسات باحثني يف علوم االعالم 

االتصال ويف ذات السياق نالحظ من خالل املعطى الكمي املوجود بناءا على التساؤل املطروح وعالقة متغري اجلنس و 
مبيول املبحوث اىل احد وسائل االعالم فان املالحظ هو ان متغري اجلنس لدى املبحوث مل يؤسس يل فوارق يف اجابات 

بحوثني على افضلية وسائل االعالم اجلديدة على وسائل االعالم املبحوثني او اجتاهامت بل وكان هناك امجاعا لدى امل
  التقليدي .                                                                                                                

يوضح اتجاهات المبحوثين اتجاه وسائل االعالم وايهما االفضل " االعالم الجديد ام االعالم  187رقم  جدول
  التقليدي " وعالقة هذا بمتغير السن لدى المبحوثين .

 السن * التقليدية؟االعالم  وسائل من افضل ھي الجديدة االعالم وسائل ان على موافق انت ھل

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 ان على موافق انت ھل

 الجديدة االعالم وسائل

 وسائل من افضل ھي

 * التقليدية؟االعالم 

 121 9 22 90 العدد نعم

 %75.6 %81.8 %68.8 %76.9 %النسبة 

 37 2 10 25 العدد ال

 %23.1 %18.2 %31.2 %21.4 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %0.0 %1.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

اشارت النتائج الكمية ان اغلب املبحوثني ومبختلف الفئات العمخرية الثالث املدرجة يف دليل االستبيان يفضلون  وقد
وسائل االعالم اجلديد اكثر من وسائل االعالم التقليدية وتؤكد هذا االجتاه املستويات الكمية املوضحة يف اجلدول 
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باملائة فيما  76.9نة " يفضلون وسائل االعالم اجلديدة بنسبة س 25-20فاملبحوثون الذين تبلغ اعمارهم ما بني " 
باملائة اما  68.8يفضل املبحوثون الذين تبلغ اعمارهم وسائل االعالم اجلديد على وسائل االعالم التقليدية بنسبة 

على وسائل سنة " فهم يفلضون وسائل االعالم اجلديدة   35-30بالنسبة للمبحوثني الذين تبلغ اعمارهم ما بني " 
باملئة , واملالحظ من خالل النتائج الكمية هو ان غالبية املبحوثني من الشباب  81.8االعالم التقلدية ومبا نسبته " 

م العمرية يفضلون وسائل االعالم اجلديدة اكثر من وسائل االعالم التقليدي والجمد يف  اجلامعي وعرب خمتلف فئا
ة بل ان اجابات املبحوثني كانت ب "نعم " وبافضيلة وسائل االعالم اجلديدة على املعطيات الكمية اي فوارق كمية دال

االعالم التقليدي وهذا الذي يفسر سلوكات خاصة الشباب اجتاه االعم وميوله اىل ما يسمى باالعالم االلكرتوين 
  التفاعلي الذي يتيح فرص ملشاركة اجلمهور يف املضمون االعالمي عرب اشكال عدة .

يوضح اتجاهات المبحوثين اتجاه وسائل االعالم وايهما االفضل " االعالم الجديد ام االعالم  188رقم  جدول
  . بمتغير نوع االقامة التقليدي " وعالقة هذا

 االقامة نوع * التقليدية؟االعالم  وسائل من افضل ھي الجديدة االعالم وسائل ان على موافق انت ھل

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 ان على موافق انت ھل

 الجديدة االعالم وسائل

 وسائل من افضل ھي

 * التقليدية؟االعالم 

 121 2 78 41 العدد نعم

 %75.6 %100.0 %77.2 %71.9 %النسبة 

 37 0 22 15 العدد ال

 %23.1 %0.0 %21.8 %26.3 %النسبة 

 2 0 1 1 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.0 %1.8 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد كشفت النتائج الكمية واملعطيات احلسابية ان اغلب املبحوثني من املقيمني ب"الريف " او "املدينة " يفضلون وسائل 
والتقليدية فاملبحوثون املقيمون ب"الريف " يفضلون االعالم اجلديد االعالم اجلديدة على وسائل االعالم الكالسكية 

باملائة فيما يفضل املبحوثون املقيمون ب "املدينة " وسائل االعالم اجلديدة على وسائل االعالم التقليدية 71.9وبنسبة 
را حامسا وبشكل كبري              باملائة واملالحظ من خالل هذه النتيجة ان متغري "نوع االقامة " مل يكن عنص 77.2بنسبة 

يف ميول املبحوثني اىل وسائل االعالم اجلديدة بل ان ميول املبحوثني كالمها من املقيمني ب"الريف " و "املدينة " كان 
  متقاربا من حيث الكم كما هو واضح يف اجلدول .
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يوضح اتجاهات المبحوثين اتجاه وسائل االعالم وايهما االفضل " االعالم الجديد ام االعالم  189رقم  جدول
  .بمتغير المستوى التعليمي لدى المبحوثين  التقليدي " وعالقة هذا

 التعليمي المستوى * التقليدية؟االعالم  وسائل من افضل ھي الجديدة االعالم وسائل ان على موافق انت ھل

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 االعالم وسائل ان على موافق انت ھل

االعالم  وسائل من افضل ھي الجديدة

 * التقليدية؟

 121 21 100 العدد نعم

 %75.6 %77.8 %75.2 %النسبة 

 37 6 31 العدد ال

 %23.1 %22.2 %23.3 %النسبة 

 2 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

كشفت البيانات الكمية واملعطيات احلسابية ان كال املبحوثني من طلبة "الليسانس " وطلبة "املاسرت "             وقد  
املستويات الكمية والبيانات االحصائية    يفضلون وسائل االعالم اجلديدة على وسائل االعالم التقليدية  وتعكس هذه 

هذا االجتاه فاملبحوثون من طلبة "الليسانس " الذي مشلتهم هم ايضا الدراسة على اساس ما خلص اليه االستبيان           
 باملائة فيما يفضل طلبة "املاسرت "              75.2بعد عملية التفريغ يفضلون وسائل االعالم اجلديدة بنسبة 

باملائة وتشري  77.8الذين مشلتهم الدراسة بتعدادهم املعلوم وسائل االعالم اجلديدة على وسائل االعالم التقليدية بنسبة 
هذه النتائج ان املستوى التعليمي لدى املبحوث مل حيدد اجتاه املبحوثني ومل يصنع الفارق              

م التعليمية يفضلون وسائل االعالم اجلديدة على وسائل االعالم التقليدية .               بل ان اغلب املبحوثني مبستويا
         وقد ابانت العديد من الدراسات يف حبوث االعالم اىل ان ميول قطاع واسع من الشباب     

ا هذه الوسائل االعالمية               اىل وسائط امليديا اجلديدةراجع اىل اخلصائص االعالمية اهلامة اليت تنفرد 
ا على التواجد يف شبكة "النت "اليت يستخدمها الشباب بكثافة كما ان وسائط               احلديثة من قدر

ووسائل اإلعالم اجلديد هلا قدرة على النشر بسرعة للخرب والتفاعل مع اهتمامات اجلمهور وميوالته اجتاه قضايا الشأن 
ا تتيح له فرص للمشاركة والتعليق قد التتاح يف منابر االعالم التقليدي الذي يكرس مفهوم املؤسسة  العام فضال على ا

  االعالمية اليت هلا هيكل ملموس ومؤسسايت ومورد بشري وختاطب اجلمهور بأمناط معتادة وتقاليد عمل معروفة .
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يوضح هذا الجدول االشباعات المحققة من وراء وسائط الميديا الجديدة وعالقة هذه  190رقم  جدول
  الجنس .االشباعات بمتغير 

 الجنس * :اشباعات من االجتماعي التواصل ومواقع االلكترونية واالذاعة االلكترونية كالصحافة الجديدة الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 المجموع الجنس 

 انثى ذكر

 الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 االلكترونية كالصحافة الجديدة

 ومواقع االلكترونية واالذاعة

 من االجتماعي التواصل

 * :اشباعات

 22 13 9 العدد ترفيھية خدمات

 %13.8 %13.3 %14.5 %النسبة 

 والمعلومات المعارف اكتساب

 بسرعة

 81 52 29 العدد

 %50.6 %53.1 %46.8 %النسبة 

 االخبار و االحداث على طالعاال

 وقوعھا اثناء

 55 31 24 العدد

 %34.4 %31.6 %38.7 %النسبة 

 2 2 0 العدد اجابة بدون

 %1.2 %2.0 %0.0 %النسبة 

 160 98 62 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

وقد وضع اما املبحوثني اختيارات ضمن هذا التساؤل اهلام حتاكي االشباعات اليت ميكن ان تتحق من خالل اقبال 
اجلديدة االعالمية كالصحافة االلكرتونية واالذاعة االلكرتونية وشبكات اجلمهور واملبحوثني بوجه خاص على منابر املديا 

االعالم االجتماعي منها "الفايسبوك " ومن بني االشباعات املتوقعة جند " حتقيق خدمات ترفيهية , اكتساب معلومات 
  ومعارف بسرعة , االطالع على االخبار اثناء وقوعها ".

نس "الذكور " و "االناث " ان االشباعات اليت حتققها هلم وسائط امليديا اجلديدة وقد اشارت اجتاهات املبحوثني من ج
املذكورة سلفا تتمثل يف قدرة هذه الوسائل االعالمية احلديثة على نشر " االخبار بسرعة وثناء وقوعها " وهذا تعرب عن 

باملائة  38.7" هذا االشباع احملقق بنسبة النسب الكمية اليت تشري اىل هذا اخليار اذ يرى املبحوثون من جنس "الذكور 
باملائة وتشري هذه  31.6فيما يرى املبحوثون من جنس "االناث " حتقيق وسائط املديا اجلديدة هلذا االشباع بنسبة 

املعطيات الكمية اىل ان املبحوثني يرون ان سرعة نشر االخبار واالحداث اثناء وقوعها متثل احد االشباعات اليت حتققها 
  وسائل االعالم اجلديدة خاصة منها الصحافة واالذاعة االلكرتونية وشبكات االعالم االجتماعي .
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  يوضح هذا الجدول االشباعات المحققة من وراء وسائط الميديا الجديدة وعالقة هذه االشباعات بمتغير السن . 191رقم  جدول

 السن * :* :اشباعات من االجتماعي التواصل ومواقع االلكترونية واالذاعة االلكترونية كالصحافة الجديدة الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 المجموع السن 

 سنة35الى30من سنة30الى25من سنة25الى20من

 الجديدة الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 االلكترونية واالذاعة االلكترونية كالصحافة

 :اشباعات من االجتماعي التواصل ومواقع

* 

 22 1 6 15 العدد ترفيھية خدمات

 %13.8 %9.1 %18.8 %12.8 %النسبة 

 81 3 17 61 العدد بسرعة والمعلومات المعارف اكتساب

 %50.6 %27.3 %53.1 %52.1 %النسبة 

 55 7 9 39 العدد وقوعھا اثناء االخبار و االحداث على طالعاال

 %34.4 %63.6 %28.1 %33.3 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %0.0 %1.7 %النسبة 

 160 11 32 117 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

اغلبية املبحوثني وعرب خمتلف الفئات العمرية يرون ان من اهم                  واملالحظ من خالل النتائج الكمية واملعطيات احلسابية اليت يوضحها اجلدول ان 
 ان وسائل االعالم                  االشباعات اليت حتققها هلم وسائل امليديا اجلديدة تتمثل يف " اكتساب املعارف واملعلومات بسرعة " فيما يرى البعض االخر من املبحوثني

ة تتمثل                  ديدة متكنهم من االطالع على االخيار واالحداث اثناء وقوعها وتشري املستويات الكمية هلذين االشباعني اىل ان اكثر االشباعات احملققاجل
من التعرف على االخبار اثناء وقوعها .يف اكتساب املعارف واملعلومات يلي ذلك قدرة وسائل االعالم اجلديدة على متكني املبحوثني 
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  يوضح هذا الجدول االشباعات المحققة من وراء وسائط الميديا الجديدة وعالقة هذه االشباعات بمتغير نوع االقامة  . 192رقم  جدول 

.  

  

 االقامة نوع * :اشباعات من االجتماعي التواصل ومواقع االلكترونية واالذاعة االلكترونية كالصحافة الجديدة الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 المجموع االقامة نوع 

 بدوناجابة المدينة الريف

 الجديدة الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 االلكترونية واالذاعة االلكترونية كالصحافة

 * :اشباعات من االجتماعي التواصل ومواقع

 22 0 13 9 العدد ترفيھية خدمات

 %13.8 %0.0 %12.9 %15.8 %النسبة 

 81 1 51 29 العدد بسرعة والمعلومات المعارف اكتساب

 %50.6 %50.0 %50.5 %50.9 %النسبة 

 55 1 37 17 العدد وقوعھا اثناء االخبار و االحداث على العاالط

 %34.4 %50.0 %36.6 %29.8 %النسبة 

 2 0 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %0.0 %3.5 %النسبة 

 160 2 101 57 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 
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 وقد كشفت النتائج الكمية ان اغلبية املبحوثني من املقمني ب"الريف " و "املدينة " يرون ان االشباعات اليت حتققها
م  هلم وسائل االعالم اجلديدة كالصحافة االلكرتونية واالذاعة االلكرتونية وشبكات االعالم االجتماعي تتمثل يف اكسا
معارف ومعلومات بسرعة وتشري املعطيات واملستويات الكمية اىل هذا االجتاه لدى املبحوثني يليه بعد ذالك اشارة 

وسائل امليديا اجلديدة على متكينهم من االطالع على "االخبار واالحداث املبحوثني اىل االشباع الذي يتثمل يف قدرة 
اثناء وقوعها " واملالحظ ان كل من "اكشاب اجلمهور معارف ومعلومات بسرعة , متكينه من االطالع على االخبار 

الحظ ان متغري نوع اثناء وقوعها " يشكالن اهم االشباعات اليت حتققها وسائل امليديا اجلدية يف نظر املبحوثني ون
االقامة مل يكن عنصرا مؤثرا يف حتديد االختيارات اخلاصة باملبحوثني على اساس التساؤل املطروح والذي نراه انه احد 

  التشاؤالت اهلامة يف سياق الدراسة .

عالمي واخر له واملالحظ ان االشباعات احملققة من وراء استخدام املبحوثني لوسائل االعالم اجلديدة ترتكز على بعد ا
عالقة بتكوين عالقات ومعارف جديدة وهذا يشري اىل الدواعي االساسية اليت تدفع الشباب خاصة اىل التفاعل مع 
شبكات االعالم االجتماعي اليت تتيح مثل هذه اخلدمات اهلامة اليت قد ال تتواجد بالكم املطلوب يف وسائل اإلعالم 

  التقليدي .
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يوضح هذا الجدول االشباعات المحققة من وراء وسائط الميديا الجديدة وعالقة هذه  193رقم  جدول
  االشباعات بمتغير المستوى التعليمي .

 التعليمي المستوى * :اشباعات من االجتماعي التواصل ومواقع االلكترونية واالذاعة االلكترونية كالصحافة الجديدة الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 المجموع التعليمي المستوى 

 ماستر ليسانس

 الميديا وسائط لك تحقق ماذا

 كالصحافة الجديدة

 واالذاعة االلكترونية

 التواصل ومواقع االلكترونية

 * :اشباعات من االجتماعي

 22 5 17 العدد ترفيھية خدمات

 %13.8 %18.5 %12.8 %النسبة 

 81 12 69 العدد بسرعة والمعلومات المعارف اكتساب

 %50.6 %44.4 %51.9 %النسبة 

 اثناء االخبار و االحداث على طالعاال

 وقوعھا

 55 10 45 العدد

 %34.4 %37.0 %33.8 %النسبة 

 2 0 2 العدد اجابة بدون

 %1.2 %0.0 %1.5 %النسبة 

 160 27 133 العدد المجموع

 %100.0 %100.0 %100.0 %النسبة 

  

البيانات االحصائية واملعطيات الكمية يف هذا السياق ان اغلبية املبحوثني من طلبة "الليسانس " و طلبة وقد ابانت 
ا على متكينهم من "اكتساب  "املاسرت " يرون ان اهم االشباعات اليت حتققها وسائل االعالم اجلديدة تتمثل يف قدر

باملائة بالنسبة لطلبة  51.9ىل هذا اخليار بنسبة معارف ومعلومات بسرعة " ويدلل على هذا ميول املبحوثني ا
باملائة بالنسبة لطلبة "املاسرت " يلي ذالك ميول املبحوثني اىل خيار االشباع الذي يتصل  44.4"الليسانس " وبنسبة 

ا بقدرة وسائل االعالم اجلديدة على " متكينهم من االطالع على االحداث واالخبار اثناء وقوعها " ويدلل على هذ
 33.8اخليار وامليول النسبة املسجلة يف هذا االجتاه اذ مييل املبحوثون من طلبة "الليسانس " اىل هذا اخليار بنسبة 

  باملائة بالنسبة لطلبة "املاسرت " . 37.8باملائة بالنسبة لطلبة "الليسانس " و 

ال يرون يف ان اخلدمات الرتفيهية تشكل اشباعا هاما حتققه وسائل  واملالحظ من خالل النتائج ايضا ان املبحوثني
االعالم اجلدية هلم اذ ميكن ان تكون جزءا من كل غري ان اجتاهات املبحوثن كانت تركز على اشباعات ميعنية حتققها 

م متثلت يف قدرة هذه الوسائط املتعددة اجلديدة على توفري  خدمة اخلرب السريع هلم وسائل االعالم بناءا على اجابا
ومتكني املستخدم من نسج عالقات ومعارف واكستاب رصيد معلومايت بطريقة سريعة وغري معقدة وهذا ما ابانات عنه 
اجتاهات املبحوثني .
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 قراءة في نتائج الدراسة في بعدها الكمي والكيفي :

حمطات البحث املنجز النتائج الكمية  يقتضي أي جمهود حبثي يتصل بإعداد دراسة أكادميية حتصيل الباحث يف أخر
للدراسة اليت تعترب أخر مراحل العمل البحثي املنهج الذي ينطلق من تأصيل وتأطري حلدود البحث والدراسة يف شقها 

  املنهجي والنظري وفيما تفرضه من معطيات يف جانبها التطبيقي .

باحث ويف صريورة البحث العلمي حاولنا يف سياق وانطالقا من هذا املعطى الذي يؤسس ملمارسة راسخة يف أداء ال
الدراسة البحثية اليت قمنا بإعدادها يف شكل أطروحة دكتوراه موسومة ب"اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف 
ظل وسائط امليديا اجلديدة " تندرج ضمن متطلبات ختصص علم االجتماع يف فرعه علم االجتماع االتصال حتديد 

ب املنهجية للدراسة وحدود املعاجلة العلمية للموضوع وما يؤسس له من أشكال حبثي حييلنا إىل حركية الظاهرة اجلوان
ا بالنسق السوسيولوجي وامتدادها إىل أبعاد أخرى ترتبط باإلعالم يف تطور أشكاله ومنصاته ووسائله  اإلعالمية وارتباطا

على سلوك الفرد واجلماعة مث اجلمهور األكثر تعامال أو استهدافا من  وما فرضه مبعطياته وحتوالت املستجدة من تبعات
  وسائل اإلعالم املختلفة 

وبعد حتديد ما ميكن اعتباره إطارا مفاهيما ملوضوع األطروحة بضبط املصطلحات األساسية ملوضوع الدراسة واستنطاق 
ية السابقة عن املوضوع مث  اإلحالة اليت يفرضها أداة البحث املناسبة واملعاينة واستعراض عدد من الدراسات األكادمي

املوضوع إىل دواعي موضوعية وذاتية حركتنا لالشتغال على موضوع الدراسة مبا يطرحه من أشكال حبثي قابل للمعاجلة 
سائله األكادميية بأدوات البحث املنهجية ركزنا يف فصول نظرية على تعريفات اإلعالم يف متظهراته التقليدية عن طريق و 

املعروفة ويف دراسة املستجد فيه مهد له ظهور اإلعالم اجلديد أو الوسائط املتعددة كما أولينا األمهية ملعطى هام يتصل 
بارتباط بعض املفاهيم السوسيولوجية يف تقديرنا املتواضع كباحث ببحوث اإلعالم واالتصال وحاولنا تأصيل هذا العمل 

  ه منهجيا يف فصل نظري يف حدود ما ميكن طرح

وركزنا ضمن مراحل العمل البحثي املنجز على تعريف الشباب وأبعاد املفهوم املتغرية اليت تتماشى وسياق توظيف 
املفهوم وجتلياته على الواقع وأدرجنا هذا ضمن عناوين يف فصل نظري هو األخر اعتربناه هاما ألنه يعىن باجلمهور الذي 

  قته باإلعالم التقليدي واجلديد يف الدراسة وهو الشباب وعال هنتناول

كما استهدفت الدراسة حتديد مفاهيم ومناذج هامة لإلعالم اجلديد واستخدامات وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة 
فاهيم األساسية وتناولنا هذا أيضا يف فصل من الفصول النظري ملوضوع الدراسة وقد كان املبتغى االلتزام مبا تفرضه امل
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ملوضوع الدراسة " األثر , وسائل اإلعالم التقليدية , الشباب , وسائط امليديا اجلديدة " من معطيات وفروض للدراسة 
ننطلق منها لطرح التساؤالت اليت تبوب وتطرح يف دليل استبيان وزع على مبحوثا من طلبة جامعة عبد احلميد بن 

  التصال واإلعالم .باديس من الدارسني لتخصص علوم ا

وتبعا هلذه اخلطوات املنهجية اليت اشرنا إليها واخلاصة بالدراسة انطلقنا وبعد تصميم االستبيان وحتديد حماوره األساسية 
ا اهلامة إىل العمل يف اجلانب التطبيقي وامليداين باالرتكاز على عملية التوزيع اخلاصة  ومتغريات الدراسة وتساؤال

لقينا فيها بكل أمانة علمية تفاعال من قبل املبحوثني والبعض منهم اعترب موضوع الدراسة مهما وأرضية  باالستبيان اليت
ملعاجلة مواضيع يف اإلعالم ذات صلة بعالقة الشباب اجلزائري باإلعالم مما جعلنا تبعا هلذا التفاعل الذي محسنا 

يتصل باإلعالم الشباين يف اجلزائر وواقعه وآفاقه يف نظر  لالشتغال أكثر على املوضوع أن ندرج عنصرا هاما يف الدراسة
  العديد من الباحثني .

ا يف جداول  وقد حاولنا يف سياق الدراسة امليدانية وبعد عملية التفريغ اخلاصة باالستبيان حصر املعطيات الكمية وقراء
م  بسيطة مبا تعنيه كميا مع اإلشارة إىل ما ميكن أن يالمس املعطى الكمي من توجهات لدى الباحثني تتمثل يف دراسا

  وأفكارهم وما خلصت إليه حبوثهم يف املوضوع .

كما ركزنا يف حماولة معرفة عالقة املعطى الكمي مبتغريات الدراسة والعينة االنطالق يف حتليل كيفي يشري إىل أوجه 
لقنا منها يف الدراسة ومعرفة أمهية املتغري يف الرتابط بني املعطيات املتحصل عليها ويف قياس مدى صحة الفروض اليت انط

حتديد ما ميكن قياس كميا يف الدراسة فكنا يف كل تساؤل يربط مبتغري الدراسة نسعى إىل قراءة املعطيات الكمية 
  والتحليل الكيفي للنتائج يف حدود ما منلكه من معطيات .

جيل نتائج عامة ميكن االرتكاز عليها بناءا على ما وقد أبانت قراءتنا للمعطيات الكمية اخلاصة بالدراسة عن تس
  أسست له املعطيات الكمية من نتائج وتصورات هامة جيب أن تؤخذ بعني االعتبار .

وما ميكن استعرضاه كنتائج عامة ملوضوع الدراسة يف شقها الكمي هو وجود متغريات هامة يف موضوع الدراسة سواءا 
نمط االجتماعي واجتاهات فئة من اجملتمع تتشكل من الشباب اجلزائري من حيث جنس املبحوثني وخصوصية ال

  اجلامعي اجتاه وسائل اإلعالم سواءا التقليدية أو احلديثة  .

 وتعترب هذه املتغريات اهلامة والواضحة احد العناصر اهلامة األساسية اليت ال ميكن جتاهلها يف سياق التحليل الكيفي
لنتائج الدراسة امليدانية فال ميكن على سبيل املثال جتاهل يف سياق دراستنا أن تعداد اإلناث من املبحوثني يبقى أكثر 
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من تعداد جنس الذكور وكال اجلنسني يف عالقتها لوسائل اإلعالم ميكن أن جند يف حيثيات الدراسات معطيات قد 
إعالمية معينة وميوله حنو مضمون أو وسيلة إعالمية معينة وهذا  ترتبط مبعطى اجلنس واهتمامه بشكل خاص مبضامني

املعطى ظاهر يف سياق الدراسة اليت قمنا بأعدادها يف إجابات املبحوثني على العديد من التساؤالت اليت ادر جناها يف 
  دليل االستبيان .

مات المبحوثين لوسائل اإلعالم ااستخدن واضح في ايوجود تبومن النتائج أيضا اليت أحالتنا إليها الدراسة هو 
وهذا التباين الواضح الذي تشري إليه النسب الكمية بناءا على كالصحافة المكتوبة واإلذاعة والتلفزيون التقليدية  

التساؤالت أيضا املطرحة اليت تستنطق عالقة املتغري حبجم االستخدام أيضا تؤكد أن استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم 
ية ال ميكن أن يكون بنفس احلجم وقد تكون خصوصية الوسيلة اإلعالمية وما تقدمه من اشباعات للجمهور التقليد

  وراء ارتفاع حجم االستخدام أو تراجعه وهذا ما الحظناه يف نتائج الدراسة .

 يطلعون أن نصف المبحوثين من حجم العينة المستهدفة المت استنتاج معطى هام وهو فالبنسبة للصحافة املكتوبة 
فيما  على ما تنشره الصحف اليومية من أخبار وتعتبر الصحف اليومية من أهم وسائل اإلعالم التقليدية المعروفة

مبحوثا ممن يلطعون على الصحف اليومية وهذا  80يبقى النصف األخر من المبحوثين والمقدر تعدادهم ب
  .المبحوثين في مستويات التعرض للصحف اليومية من قبل تباين يشير إلى 

م يتعرضون وبنسب مرتفعة للغاية  أما بالنسبة لإلذاعة والتلفزيون فان املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة يؤكدون أ
هلاتني الوسيلتني ويبقى التعرض للتلفزيون أكثر من تعرض املبحوثني لإلذاعة املسموعة والصحافة املكتوبة وبالتايل إذا 

اإلعالم الثالث اليت تشكل اإلعالم التقليدي سنجد أن أراء املبحوثني اجتاه وسائل اإلعالم  وضعنا املقارنة بني وسائل
الثالثة خاصة على مستوى االستخدام خمتلفة ومتباينة وكثافة االستعمال ليست واحدة لدى املبحوثني وهذا من أهم 

  مية يف سياق الدراسة .النتائج اهلامة اليت توصلنا إليها بناءا على ما مت حتصيله من معطيات ك

أما على مستوى املضامني فان من أهم النتائج اليت توصلنا إليها يف سياق العمل البحثي هو تفضيل املبحوثني كما هو 
هم من فئة ظاهر كميا وكيفيا للربامج اإلعالمية العامة وللمضامني العامة يف الصحف اليومية أكثر من ميول املبحوثني و 

الشباب اجلامعي للمضامني اإلعالمية االجتماعية والتثقيفية وهذا ما كشفته املعطيات والنتائج الكمية يف هذا احملور 
ة املكتوبة واإلذاعة بالذات بتساؤالته األساسية وانعكس هذا االجتاه وامليول على وسائل اإلعالم الثالث الصحاف

والتلفزيون 
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تخدام املبحوثني هلذه الوسيلة اإلعالمية وفيما أنتجته املعطيات الكمية األوىل البسيطة من فالنسبة للتلفزيون واس
اجتاهات لدى املبحوثني نالحظ تأكيد املبحوثني تعرضهم هلذه الوسيلة اإلعالمية بكثافة مقارنة باستخدام لإلذاعة 

 150ب ما تؤشر له إجابات املبحوثني فوالصحافة املكتوبة والتلفزيون مازال حيافظ على مكانه عند اجلمهور حس
م يتعرضون للتلفزيون رغم أما أبانت عن معطيات أخرى يف هذا التساؤل حني ربطناه مبتغريات  مبحوثا أشاروا أ

  "اجلنس , نوع اإلقامة , السن , املستوى التعليمي لدى املبحوث " 

ى بالوسائط املتعددة فان النتائج اليت توصلنا إليها بناءا وبالنسبة الستخدام املبحوثني لوسائل اإلعالم اجلديدة وما يسم
مواقع التواصل " و" االنترنتعلى املعطيات الكمية للدراسة هو ميول املبحوثني إىل االستخدام املكثف ل"

بنسب مرتفعة حسب ما أبانت عنه املعطيات الكمية للدراسة ومن أهم النتائج أن أغلبية املبحوثني  االجتماعي "
" كأحد أهم مواقع التواصل االجتماعي اليت يقبل عليها الشباب فقد بلغت  بوك الفايسأكدوا استخدام املكثف ل "

              باملائة . 78نسب استخدام املبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة ل"الفيس بوك " نسبة 
ها استخدام املبحوثني يف الدراسة ل"الفايس بوك " أكثر              ويؤكد هذا املعطى من خالل النتائج املتوصل علي

  من مواقع التواصل االجتماعي األخرى اليت ادر جناها كاختيارات يف دليل االستبيان .

وبالنسبة للصحافة االلكرتونية واستخدامها من قبل املبحوثني فإننا توصلنا إىل نتيجة مفادها هو استخدام املبحوثني 
نسب مرتفعو للصحافة االلكرتونية أكثر من االستخدام املتصل باإلذاعة االلكرتونية والقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب ب

م وبالتايل نستنتج معطى هام من خالل هذه  شبكة النت وقد اتضحت هذه االجتاهات لدى املبحوثني يف إجابا
للصحافة االلكترونية أكثر من استخدام المبحوثين  ديد وهياالجتاهات القابلة للقياس اجتاه وسائل اإلعالم اجل

  استخدامهم لإلذاعة االلكترونية والقنوات التلفزيونية التي تبث برامجها اإلعالمية عبر شبكة االنترنت .

سب متباينة للصحافة إما بالنسبة للمضامني اإلعالمية اليت يفضلها املبحوثني من خالل تعرضهم بدرجات ون
االلكرتونية واإلذاعة االلكرتونية والقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب شبكة "النت " فإننا توصلنا إىل نتيجة هامة مفادها 

" اليت تنشرها هذه الوسائل اإلعالمية اجلديدة وهي تنشط عرب  العامة المواضيعهو ميول املبحوثني يف أغلبيتهم إىل "
أكثر من تعرض املبحوثني كما هو مالحظ يف نتائج الدراسة كميا للمضاماين التثقيفية والرتفيهية حامل الكرتوين 

م وما تضمنه البيانات اإلحصائية املتحصل عليها يف  واالجتماعية . وقد الحظنا ميول املبحوثني من خالل إجابا
.كثر من التعرض للمضمون اإلعالمي املتخصصسياق الدراسة إىل التعرض للمضامني اإلعالمية " املواضيع العامة " أ
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وبالنسبة للحيز الزمين للتعرض هلذه الوسائل اإلعالمية اجلديدة سواءا تعلق األمر بالصحافة االلكرتونية واإلذاعة 
      االلكرتونية والقنوات التلفزيونية اليت تبث براجمها ومضامينها عرب "النت " فإننا توصلنا إىل نتيجة مفادها        

" تكررت               ساعةأن هناك تباينا واضحا يف مستويات التعرض لكل وسيلة غري أن املعدل املشرتك كان مدة "
يف إجابات املبحوثني الذين يستخدمون ما يسمى بالصحف االلكرتونية أكثر من استخدام اإلذاعة االلكرتونية 

   "النت " .والقنوات التلفزيونية عرب

أما بالنسبة الجتاه املبحوثني حنو وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم اجلديدة وأيهما األفضل فقد أشارت النتائج 
إىل أن أغلبية املبحوثني يرون أن وسائل اإلعالم اجلديدة أفضل بالنسبة لديهم من وسائل اإلعالم التقليدية وقد أشارت 

إكساب  أن أهم االشباعات اليت حتققها وسائل اإلعالم اجلديدة أو الوسائط املتعددة تتمثل يفاجتاهات املبحوثني إىل 
  .المبحوثين معارف ومعلومات جديدة ثم االطالع على األخبار أثناء وقوعها 

وسيلة ميول ملبحوثني اجتاه وسائل اإلعالم انطالقا مما استعرضناه من نتائج عامة يرتكز على خصوصية الواملالحظ من 
اإلعالمية وما تتيحه للجمهور من خدمات وما حتققه من اشباعات كما أن خصوصية املبحوث واإلطار االجتماعي 
وسياقاته حيدد ميوله حنو املضمون اإلعالمي ويبدو أن عالقة وسائل اإلعالم خاصة مع الشباب ترتكز على االشباعات 

  جودة يف حبوث اإلعالم .واالستخدامات وهي مقاربة من مقاربات التحليل املو 

فما الحظناه من خالل النتائج اخلاصة بالدراسة امليدانية أيضا هو أن إجابات املبحوثني على التساؤالت              
"              من قبل البمحوثين قياس استخدام وسيلة إعالمية معينة سواءا تقليدية أم حديثة اليت كانت تستهدف " 

أفضلية وسيلة إعالمية على " أو معرفة "  معينة المحققة من وراء استخدام وسيلة إعالمية االشباعاتأو معرفة " 
" استهدفت التساؤالت هذه مبحاورها يف االستبيان معرفة اثر اإلعالم التقليدي وسيلة أخرى في نظر المبحوثين  
  يديا اجلديدة .على الشباب يف ظل انتشار وسائط امل

أما بالنسبة للنتائج املتحصل عليها بناءا على دراسة عالقة متغريات الدراسة مبختلف التساؤالت املدرجة              
م التقليدية بالنسبة اليت أجاب عليها املبحوثني فان توصلنا إىل عدد من النتائج فبالنسبة لعالقة استخدام وسائل اإلعال

للمبحوثني وفق معطى اجلنس فلم تظهر النتائج ويف التحليل الكيفي والكمي املوضح أي فورق كمية بني اجلنسني 
واإلذاعة املسموعة والتلفزيون   "الذكور واإلناث " يف استخدام وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة 
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املبحوثني يف هذا احملور بالذات عنصرا فاصال يف حتديد حجم االستخدام من كما مل يكن متغري نوع اإلقامة لدى 
  عدمه لدى الفئتني من املبحوثني .

كما أن النتائج أبانت أيضا ويف عالقة متغري املستوى التعليمي لدى املبحوثني واستخدامهم لوسائل اإلعالم التقليدية 
الع على الصحف اليومية وعالقة هذا السلوك االتصايل لدى عدم وجود فوارق كمية ذات داللة أما بالنسبة لالط

املتلقي مبتغريات العينة فقد أبانت النتائج أن املبحوثني يف أغلبيتهم يطلعون على الصحف اليومية وبنسب متقاربة فيما 
الفئة العمرية من أشار متغري السن إىل وجود فوارق كمية بني الفئات العمرية يف االطالع على الصحف اليومية إذ تقبل 

  سنة " على الصحف اليومية بنسب أكثر مقارنة بباقي الفئات العمرية . 35-30املبحوثني اليت يبلغ سنها ما بني " 

كما أبانت النتائج وجود فوارق كمية يف االطالع على الصحف اليومية بالنسبة للمبحوثني الذين استهدفتهم الدراسة 
وبن حتديا املقيمني بالريف واملدينة وبالنسبة ملتغري املستوى التعليمي بالنسبة لطلبة الليسانس وطلبة املاسرت إذ يطلع طلبة 

  أكثر وفق ما توضحه املعطيات الكمية املتحصل عليها  "املاسرت " على الصحف اليومية بنسب

أما بالنسبة لالستماع لإلذاعة املسموعة وهي من أهم وسائل اإلعالم التقليدية فإننا توصلنا إىل وجود نسب مرتفعة 
مي أشار إىل " نسبيا لالستماع لإلذاعة املسموعة من قبل املبحوثني مع اإلشارة إىل أن احليز الزمين لالستماع مبعدله اليو 

  ساعة " كمعدل تكرر يف قياس احليز الزمين الذي يستغله املبحوث لالستماع لإلذاعة املسموعة 

كما توصلنا إىل أن هناك فروق كمية بني املبحوثني املقيمني بالريف واملدينة يف االستماع لإلذاعة املسموعة              
اعة املسموعة بناءا على النتائج املتحصل عليها أكثر من الفئة املقيمة بالريف              إذ يستمع املقيمون باملدينة لإلذ

  وهذا يف اجتاهات املبحوثني ويف ما اشرنا إليه يف التحليل الكيفي لنتائج الدراسة 

ذاعات احمللية والعامة وعرب أما بالنسبة لنوع اإلذاعات املسموعة فقد توصلنا إىل ميول املبحوثني ويف أغلبيتهم إىل اإل
  النسب الكمية عن هذين االجتاهني يف إجابات املبحوثني .

وهذا يشري إىل أن اإلذاعات العامة واحمللية استطاعا أن يؤثران على اجلمهور ويستقطبان عرب الربامج اإلذاعية اجلمهور 
دميية فإننا جند ان نتائج العديد منها أشارت إىل أمهية اإلعالم اجلواري وبالعودة إىل العديد من الدراسات األكا

واإلذاعات العامة يف استقطاب املستمعني ملا تطرحه الربامج اإلذاعية عرب هاتني الوسيلتني اإلعالميتني من مضامني 
تشبع احتياجات مجهور حملي أو مجهور يبحث عن التنوع يف املادة اإلعالمية املسموعة .
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أما بالنسبة للقنوات التلفزيونية اليت تبث براجمها عرب "النت " فقد توصلنا إىل ان املبحوثني يشاهدون هذا النوع من 
القنوات التلفزيونية اليت أنتجها امليديا اجلديدة ومهد هلا اإلعالم االلكرتوين غري ان نسب املشاهدة ليست بالكثافة 

الكمية والنتائج اإلحصائية ومل حتلنا متغريات العينة إىل فروق كبرية ذات دالله  واحلجم الكبري وهذا ما عربت عنه النسب
فيما أشارت اجتاهات املبحوثني وفيما خص نوع القنوات التلفزيونية اليت يتابعها املبحوثني عرب "النت " إىل امليول حنو 

  "القنوات التلفزيونية العامة واإلخبارية " .

م التقليدية من حيث األفضلية يف نظر املبحوثني فقد توصلنا من خالل النتائج إىل ان أما بالنسبة لوسائل اإلعال
  املبحوثني يف أغلبيتهم وانطالقا من متغريات الدراسة يرون ان وسيلتهم اإلعالمية املفضلة تبقى التلفزيون .

م التقليدية واجلديدة كان متباينا كما استخلصنا من النتائج ان مستويات التعرض لدى املبحوثني سواءا لوسائل اإلعال
وسجلنا ان هناك فروقا كمية واضحة وأحيانا ذات داللة كمية يف مستويات االستخدام أو التعرض للوسيلة اإلعالمية 
م اجتاه طابع  وقد اعتمدنا يف دليل االستبيان قياس مستويات االستخدام والتعرض ومعرفة اجتاه املبحوثني و ميوال

مية من خالل وضع اختيارات قابلة للقياس الكمي وكان املبتغى من وراء إدراج هذه االختيارات املتعددة الوسيلة اإلعال
م ضمن سياق توضع فيه مقارنة بني وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة .   للمبحوثني معرفة اجتاها

يفي إىل نتيجة هامة مفاده ان لكل وسيلة كما أننا توصلنا يف سياق التحليل املتصل بنتائج الدراسة يف بد الكمي والك
إعالمية خصوصية اتصالية وقدرة على االستقطاب وهي حتافظ على بعض املزايا اإلعالمية يف ظل التحوالت 
التكنولوجية والتقنية املتسارعة وقد ال تؤثر هذه التحوالت التقنية والتكنولوجية اليت تطال وسائل اإلعالم املختلفة يف 

ة وتكنولوجيا املعلومات " على مضمون الوسيلة اإلعالمية أو نشاطها وعالقتها اجتاه اجلمهور بل قد عصر "الرقمن
توظف بعض الوسائل اإلعالمية هذه التكنولوجيا لتقوية نشاطها اإلعالمي وتوسيع قدرات االستقطاب والتأثري على 

عل هذا التباين الواضح يف مستويات تعرض اجلمهور اجلمهور باعتماد أساليب فنية وتقنية يف ممارسة العمل اإلعالمي ول
لوسائل اإلعالم املختلفة سواءا التقليدية واحلديثة انعكس على النسب الكمية اليت حاولنا من خالل قياس مثال حجم 

رب قنواته التعرض للصحف املكتوبة الصحافة االلكرتونية واإلذاعة التقليدية وااللكرتونية والتلفزيون ومن مثة التلفزيون ع
اليت تبث عرب شبكة النت مث االنطالق يف قياس حجم اإلقبال والتعرض لدى املبحوثني على شبكات اإلعالم 
االجتماعي ومواقع التواصل وقد استخلصنا من النتائج الكمية معطيات هامة ميكن ان نستند إليها يف التحليل وحتديد 

  ره نتائج خلصت إليه هذه الدراسة ما ميكن اعتبا
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فعلى سبيل املثال قد خلصنا وحنن نقوم بعملية وضع مقارنة بني وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة لدى املبحوثني ان 
أغلبيتهم عرب خمتلف املتغريات اليت حتكم العينة مييلون إىل اعتبار ان وسائل اإلعالم اجلديدة أفضل من وسائل اإلعالم 

وان سرعة نشر اإلخبار إثناء وقوعها وقدرة وسائل اإلعالم اجلديد على إكساب املبحوث معلومات جديدة  التقليدي
  ومعارف جديدة جعلت هذه اخلصائص وسائل اإلعالم اجلديدة أكثر حضورا يف االستخدام لدى املبحوثني .

تائج املبينة فإننا توصلنا إىل ان لكل ومن جهة أخرى ورغم هذا االجتاه الواضح لدى املبحوثني كميا انطالقا من الن
وسيلة إعالمية مقدار من التعرض واالستخدام لدى املبحوثني وال ميكن اعتبار ان كل وسائل اإلعالم اجلديد متلك 
نفس القدرات اخلاصة باالستقطاب وكثافة االستخدام وهذا واضح يف اجتاهات املبحوثني وفق ما خلصت إليه النتائج 

  ة .الكمية للدراس

  ولعل أهم ما توصلنا إليه في هذه الدراسة البحثية بناءا على تم اإلشارة إليه نجد النتائج اآلتية :

ان اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يبقى متباينا ومبستويات خمتلفة وهذا حسب طبيعة كل وسيلة إعالمية -
هور خاصة منه الشباب إذ عكست النسب الكمية املتفاوتة واليت كانت يف بعضها وحجم استخدامها من قبل اجلم

أيضا متقاربة حول استخدام الشباب للصحافة املكتوبة وتعرضه لإلذاعة املسموعة والتلفزيون عكست هذه النسب 
دام وسائل اإلعالم الكمية اليت خلصت إليها الدراسة يف شقها امليداين إىل وجود تباين ومستوى غري ثابت يف استخ

التقليدية وقد اكدت اجتاهات املبحوثني ميوهلم إىل وسيلة إعالمية معينة يف اإلعالم التقليدي وهي التلفزيون أكثر من 
امليول حنو الصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة رغم وجود مستويات كمية من االستخدام لدى املبحوثني هلذه الوسائل 

التباين في مستويات االستخدام والتعرض لكل وسيلة إعالمية تقليدية على حدى ا ان هذا اإلعالمية وقد اعتربن
احد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يعزز هذا التصور ما خلصت إليه النتائج الكمية للدراسة عبر 

لو ملثال ال احلصر فعلى سبيل امختلف محاور االستبيان وما حددته اإلجابات من اتجاهات لدى المبحوثين . 
توقفنا عند التساؤالت اليت انصبت حول قياس مدى اطالع املبحوثني على الصحف اليومية وقبل ذالك مدى تفاعلهم 
مع وسائل اإلعالم التقليدية بشكل عام لوجدنا ان هناك اختالف يف مستويات التعرض وحجمه لدى املبحوثني اجتاه  

ا وسيلة تقليدية يف اإل عالم وقد أشارت النتائج الكمية يف هذا السياق إىل هذا كل وسيلة إعالمية تصنف على أ
املعطى بشكل واضح مما جعلنا نعتربه احد أهم النتائج املتحصل عليها يف سياق الدراسة املوسومة ب"اثر وسائل 

من " اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة دراسة ميدانية على عينة من الشباب بوالية مستغا
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ا االتصالية وما حتققه من اشباعات لدى اجلمهور خاصة منه - ان خصوصية الوسيلة اإلعالمية سواءا من حيث كفاء
الشباب الذي يشكل عينة  الدراسة عرب جمتمع البحث املختار ان هذه اخلصوصية املشار إليها تشكل احد أهم 

يتعرض هلا بكثافة بغض النظر ان كانت وسيلة إعالم تقليدية أم الدواعي اليت جتعل املبحوث ينتقي الوسيلة اإلعالمية و 
  حديثة .

فقدرة مثال الصحافة االلكرتونية على توفري خدمة اخلرب الصحفي إثناء وقوعه وما تتيحه من معلومات للجمهور وجمال 
مهور خاصة منه لنسج عالقات مع أفراد آخرين ومؤسسات جعل هذه الوسيلة اإلعالمية أكثر استخداما من قبل اجل

م وفيما  الشباب وينعكس هذا التوجه يف إجابات املبحوثني الذين أشاروا إىل هذه الدواعي بشكل واضح يف إجابا
              عربت عنه النسب الكمية ملستويات التعرض واإلقبال على الوسيلة اإلعالمية .

مرية قد تتباين اهتماماته وتتعدد ميوالته وانطالقا من املتغريات األساسية للعينة اليت مت ان الشباب باختالف فئاته الع -
انتقائها يف سياق الدراسة الحظنا وجود ميول لفئة عمرية للشباب اجلامعي الذي شكل عينة الدراسة عرب مفردات 

مية أخرى وقد الحظنا هذا االجتاه يف قياس البحث حنو وسيلة إعالمية معينة مقارنة حبجم ميوله وتفاعله مع وسيلة إعال
استخدام الطلبة اجلامعيني لوسائل اإلعالم التقليدية ووسائط امليديا اجلديدة إذ الحظنا إقبال الشباب اجلامعي على ما 
 يسمى بشبكات اإلعالم االجتماعي بكثافة ومواقع التواصل االجتماعي ك"الفايسبوك " كما ان النتائج الكمية للدراسة
يف هذا احملور بالذات كشفت ان املبحوثني يتفاعلون مع النشاط اإلعالمي لوسائل اإلعالم عن طريق "الفايس بوك " 
ويبدون سلوكات تفاعلية اجتاه هذا املضمون اإلعالمي عرب هذا املوقع األكثر استخداما من قبل الشباب اجلزائري وفق 

  ما تؤكده دراسات عديدة .

امات الشباب يف احلياة وما يراه ان صح القول كمضمون إعالمي قادر على استقطابه يشكل ويبدو ان اختالف اهتم
احد دواعي استخدامه لوسائل اإلعالم مبا فيها وسائل اإلعالم التقليدية اليت مازالت حتضى باملتابعة والتفاعل ولو 

م الشباب يف ا تقدم مضامني إعالمية  حياته االجتماعية ومبنظور سوسيو  بشكل نسيب من قبل الشباب وذالك مو
احلياة عن عالقته بوسائل  اتصايل ال ميكن عزل السياق االجتماعي الذي ينمو فيه الشاب ويشكل فيه رصيده يف

وقد الحظنا من خالل النتائج وجود فوارق كمية ذات داللة يف تعرض الشباب املقيم ب"املدينة " و"الريف " اإلعالم ، 
اإلعالم ورغم ان الفوارق الكمية مل تتكرر بكثافة يف حماور قياس اجتاهات املبحوثني اجتاه وسائل  إىل نوعية من وسائل

التقليدية واجلديدة إىل ان هذا املتغري فرض يف بعض التساؤالت فروقا واضحة               اإلعالم.
  وسيلة اإلعالمية وأحالنا إىل أمهية هذا السياق يف حتديد حجم التعرض لل
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م يفضلون الوسائط املتعددة على وسائل اإلعالم التقليدية ود عرب - ان املبحوثني الذين استهدفتم الدراسة أشاروا إىل أ
طالع على النسب الكمية عن هذا االجتاه لدى املبحوثني واعتربوا ان قدرة وسائط امليديا اجلديدة على متكينهم من اال

م معلومات ومعارف جديدة من أهم األسباب اليت جعلتهم يفضلون هذه الوسائط  اإلخبار إثناء وقوعها وإكسا
املتعددة وهذا ما ينطبق مع الفرضية الثالثة اليت طرحتاها يف سياق الدراسة واليت اشرنا من خالهلا ان الشباب يقبل على 

ا وسائل إ عالم تفاعلية وتتيح للجمهور االطالع على اإلخبار إثناء وقوعها وقد اتضح هذا امليديا اجلديدة بوسائطها أل
م على تساؤل ملا تفضل وسائط امليديا اجلديدة وقد أبانت النتائج   االجتاه بالداعي الذي حيركه لدى املبحوثني يف إجابا

ها سلفا وكانت االختيارات اليت مت يف بعدها الكمي ان املبحوثني يفضلون هذه الوسائط هلذه اخلاصية املشار إلي
  إدراجها يف االستبيان .

ان استخدام الشباب ملا يسمى مبواقع التواصل االجتماعي متباين وقد كشفت النتائج ان العينة املستهدفة تستخدم -
هذا  الفايس بوك أكثر من استخدامها ملواقع التواصل االجتماعي األخرى كما كشفت النتائج يف بعدها الكمي ويف

احملور بالذات ان الشباب املبحوث ممثال يف العينة املستهدفة يهتم بنشر اإلخبار عرب هذا املوقع ولكن برجات متباينة 
األمر الذي يدلل على ان استخدام الشباب ل"الفيس بوك "  قد ال يكون سببه احلاجة اإلعالمية بل ان الشباب قد 

  عي إلغراض عديدة وخمتلفة .يستخدم الفايس بوك كموقع للتواصل االجتما

ان اثر الصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة والتلفزيون على الشباب مازال متابينا وحسب طبيعة وخصائص كل وسيلة -
إعالميا وقد كشفت النتائج يف بعدها الكمي هذا املعطى بشكل واضح وجلي وانعكس يف النسب الكمية اليت تدلل 

جات تفاعلهم مع كل وسيلة واحليز الزمين الذي يستغلونه إمام كل وسيلة إعالمية تندرج يف على استخدام املبحوثني ودر 
إطار ما يصطلح عليه باإلعالم التقليدي وهذا معطى يشري إىل عدم صحة الفرضية الثالثية اليت طرحتاها يف سياق 

التقليد منها الصحافة الورقية واإلذاعة الدراسة يف جانبها املنهجي إذ تشري الفرضية ان اثر هذه الوسائل اإلعالمية 
املسموعة والتلفزيون أصبح حمدودا للغاية وان اجتاه الشباب إىل الصحافة االلكرتونية وشبكات اإلعالم االجتماعي 
سبب يف هذا الرتاجع فيما مل تشر النتائج الكمية خاصة منها اليت اعتمدت على قياس حجم االستخدام لدى 

سائل تراجع هذه الوسائل اإلعالمية يف التأثري بشكل كبري بل ان املعطيات كشفت ان هناك املبحوثني هلذه الو 
مستويات لالستخدام قابلة للقياس كميا من قبل املبحوثني هلذه الوسائل اإلعالمية وبشكل متباين يعكس خصوصية  

خلصت النتائج إىل وجود ميول لدى  كل وسيلة إعالمية ومل حتلنا النتائج الكمية إىل ان األثر ضعيف أو منعدم فيما
ل اإلعالم املبحوثني اجتاه وسائط امليديا اجلديدة دون ان تكون هذه الوسائط املتعددة سببا يف تراجع األثر لدى وسائ

  التقليدية على الشباب



ظل الميديا الجديدة ثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب الجزائري فيسة تحليلية الدرا    الفصل السادس  

   386   
 

املتحصل عليها ان وسائل اإلعالم التقليدية  خلصت النتائج املتوصل إليها يف سياق الدراسة وتبعا للنتائج الكمية  -
كالصحافة الورقية واإلذاعة املسموعة والتلفزيون يؤثران ولو بدرجات متفاوتة ومتباينة على الشباب يف ظل وجود وسائط 

طى امليديا اجلديدة كالصحافة االلكرتونية وشبكات اإلعالم االجتماعي وغريها من منصات اإلعالم االلكرتوين وهذا املع
يتطابق مع الفرضية األوىل اليت انطلقنا منها يف سياق الدراسة واليت مت صياغتها على النحو األيت : مازال الشباب يقبل 
على وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة واإلذاعة املسموعة والتلفزيون رغم ظهور ما يسمى بوسائط امليديا 

ا .اجلديدة اليت يشكل اإلعالم االلكرتو    ين احد متظهرا

إذ انه تبعا للنتائج الكمية املتحصل عليها فان مستويات التعرض للصحافة املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون وان كان متباينا 
إىل انه أبان عن حجم من االستخدام ولو كان غري مكثف هلذه الوسائل اإلعالمية بل ان العديد من الدراسات 

ضها يف عنصر الدراسات السابقة تتحدث عن تكامل بني اإلعالم التقليدي واجلديد ومل تشر األكادميية واليت أدرجنا بع
إىل غياب اإلعالم التقليدي أو زواله من الساحة اإلعالمية بسبب الظاهرة اإلعالمية اجلديدة وما خلفته من تبعات 

عالقتها بوسائل اإلعالم مبا فيها فئة  على العمل اإلعالمي وحىت تبعات هذا التحول اإلعالمي على فئات اجتماعية يف
  الشباب .

كما ان الواضح من خالل النتائج ان دراسة اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب اجلزائري يف ظل وجود وسائط 
امليديا اجلديد ال ميكن ان يكون على أساس قياس حجم االستخدام فقط بل ان املوضوع بأبعاد وما يطرحه من إشكال 

ي قد يتصل بعلوم أخرى خارج اإلعالم منها علم االجتماع مرتبط بالسياقات االجتماعية اليت يعيش فيها الشباب حبث
على املستوى احمللي وعالقته باإلعالم كان تقليدا أم حديثا يف بيئة إعالمية خاصة وبالتايل فان املتغريات يف هذا املوضوع 

مبا تشكله من تنوع يف الرؤى واجتاهات املبحوثني تشري إىل هذه اخلاصية  بالذات متعددة ولعل النتائج املتحصل عليها
اليت ميتاز به موضوع اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة خاصة حني يعاجل على 

  مستوى حبث ودراسة كمية وكيفية.



 

     
 

  

  

  

  

  

 خاتمة عامة
  

  

  

  

  

  

  

  

 



 خـــاتـــمة عــامــة

 

 
 

  خاتمة عامة :

إن دراسة اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب ويف ظل وسائط امليديا اجلديدة ال يعترب من أهم اإلشكاليات 
البحثية اليت تتصل بعلوم االتصال واإلعالم وحىت علم االجتماع وذالك باعتبار إن الشباب فئة اجتماعية هامة ومؤثرة 

خاصة يف بلدان العامل العريب إذ ترتفع معدالت الشباب يف تشكيل اجملتمع ولعل اجلزائر يف البنية والنظام االجتماعي 
من أهم بلدان القطر العريب اليت تعرف ارتفاعا يف معدالت الشباب مث إن حراك الشباب ولغته املطلبية وانشغاالته مث 

  ثة .اهتماماته حتضى كلها باهتمام وسائل اإلعالم سواءا كانت تقليدية أم حدي

وهذا االهتمام الذي تتمظهر صوره يف خماطبة وسائل اإلعالم للشباب والسعي دائما إىل التأثري عليه واستقطابه حييل 
الباحث يف املوضوع إىل دراسة اثر اإلعالم خاصة منه التقليدي على الشرحية الشبانية يف ضوء االنتشار املتسارع 

ا غريت من طرائق العمل اإلعالمي لوسائط امليديا اجلديدة أو الوسائط املتعد دة اليت تشري دراسات أكادميية وحبثية أ
  وأنتجت مشهدا إعالميا مغايرا متاما عن الذي اعتاد عليه الناس ومجهور وسائل اإلعالم بشكل خاص .

لصحافة وقد استخلصنا على ضوء الدراسة البحثية اليت قمنا بإعدادها على قياس اثر وسائل اإلعالم التقليدية كا
املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون على الشباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة وقد اشرنا فيما سبق إىل نتائج الدراسة يف شقها 
امليداين ولعل أهم معطى هام يف نتائج الدراسة املتوصل إليها هو ارتباط اثر الوسيلة اإلعالمية على الشباب بطبيعة 

ا من جهة أخرى على إشباع رغبات الشباب واحتياجات وقد وظفنا الوسيلة وخصائصها اإلعالمية و  االتصالية وقدر
يف سياق الدراسة املعطى النظري لنظرية االستخدامات واالشباعات وسلطنا الضوء على أهم تصورات هذه النظرية يف 

  لكيفي .سعي إىل إسقاط ميا ميكن إسقاطه منهجيا على فروض الدراسة ونتائجها يف بعدها الكمي وا

كما إن الدراسة قد كشفت لنا وبشكل واضح إن اإلشكالية املطروحة ال ترتبط فقط بالسياق اإلعالمي وحتوالته 
ا املنهجية  ومتغريات ومستجدات هان على مستوى الوسائط أو املضامني وإمنا تتصل اإلشكالية يف استيعاب تساؤال

  اليت تطرأ على النظم االجتماعية وعلى اجتاهات والبحثية بعلوم أخرى درست بشكل مستفيض التغريات 
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م االتصالية اجتاه وسائل اإلعالم ومن هذه العلوم االجتماعية علم االجتماع يف فرعه اهلام علم اجتماع  األفراد وسلوكا
  االتصال .

الم وحماولة اإلشارة إىل ولعل توظيفنا يف سياق العمل البحثي لعدد من التصورات النظرية اهلامة يف حبوث ونظريات اإلع
بعض املفاهيم السوسيلوجية اليت تلتقي مع نظريات اإلعالم يف دراسة األثر على النظام االجتماعي والفردي انطالقا من 
ا االجتماعي واملؤسسايت يؤشر إىل ارتباط العلوم االجتماعية مع بعضها البعض  حراك ونشاط مؤسسة اجتماعية هلا كيا

اسة الفرد واجملتمع يف سياقات متعددة وهذا ما أبانت عنه الدراسة البحثية واألكادميية اليت قمنا وارتكازها على در 
بإعدادها واملعنونة ب"اثر وسائل اإلعالم التقليدية على الشباب يف ظل وسائط امليديا اجلديدة دراسة ميدانية على عينة 

  من الشباب بوالية مستغامن " .

اإلعالم التقليدية على الشباب ال ميكن دراسته من زاوية إعالمية واتصالية بل إن السياقات  إذ استخلصنا إن اثر وسائل
اليت تفرض املعاجلة املتفحصة املتعمقة يف البحث العلمي تستدعي علوم وخلفيات نظرية عديدة مبا فيها األطر النظرية 

والت اليت تشهدها وسائل اإلعالم املختلفة لدراسة الفرد واجملتمع يف حبوث ودراسات علم االجتماع كما إن التح
وظهور الظاهرة اإلعالمية اجلديدة ومبا يصطلح عليه بالوسائط املتعددة الميكن التعاطي مع هذه الظاهرة علميا ودراسته 
ا أالن مخ خالل استدعاء متغريات ودراسات عديدة يف االتصال وعلم االجتماع وهذا الن املوضوع يرتبط  حيثيا

  بسلوك الفرد االتصايل واجلماعة اجتاه معطى إعالمي جديد احدث حتوالت على اجملتمع ومؤسساته املختلفة .أساسا 

وبالعودة إىل الدراسة فان ما ميكن قوله يف سياق البحث ونتائجه هو إن وسائل اإلعالم التقليدية كالصحافة املكتوبة 
اجلمهور واحلديث عن تقلص تعداد مجهور اإلعالم التقليدي  واإلذاعة والتلفزيون ال زالت وسائل إعالم يتعامل معها

وتراجع مستويات التأثري لديه الميكن إن ينفي وجود هذه الوسائل اليت تبقى موجودة على الساحة اإلعالمية وتستوعب 
ص االتصالية تعداد معتربا من العاملني يف املؤسسات اإلعالمية غري انه وانطالقا من الدراسة ميكن اعتبار إن اخلصائ

واإلعالمية اجلديدة اليت تتيحها وسائط امليديا اجلديدة للجمهور خاصة منها الشباب قد أتاحت هلذه الوسائط الفرصة 
للتواجد يف حياة الشباب واستقطاب اهتماماته وميوالته واالهم أتاحت للشباب فرصة التعبري واملشاركة يف نشاط 

  ة اإلعالمية .إعالمي مفتوح غري مؤطر مبفهوم املؤسس
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كما إن اثر اإلعالم التقليدي على الشباب ويف سياق البيئة احمللية اليت كانت ميدانا للدراسة يؤشر إىل تبيان هام يف 
اجتاهات املبحوثني وهم من الشباب اجلامعي الذي مل ينف متابعته لنشاطات ومضامني اإلعالم التقليدي وان أشار إىل 

ط امليديا اجلديدة بكثافة ويبقى يف هذا السياق اثر اإلعالم على الشباب مرتبط ومتصل تراجعه يف تفاعله مع وسائ
  بشكل واضح باهتمامات الشباب ورغباته اجتاه وسائل اإلعالم قبل كل شيء .

وقد كشفت الدراسة أيضا إن الوسيلة اإلعالمية اليت تتيح فرص للمشاركة للشباب يف التعبري والتعليق على ما ينشر من 
مضامني إعالمية تؤثر بشكل واضح على املتلقي وجتعله متفاعال مع الوسيلة باستمرار غري إن فضاء املشاركة قد ال يتاح 
وفق الغاية والتطلع املنشود لدى مجهور الشباب يف وسائل اإلعالم التقليدية األمر الذي جيعل أالن الصحف واإلذاعات 

منه الشباب عرب مواقع التواصل االجتماعي يف حتول إعالمي هام يستوجب  والقنوات التلفزيونية ختاطب اجلمهور خاصة
  الدراسة والتمحيص فيه بدقة خاصة وانه نتاج حتوالت متسارعة طرأت على وسائل اإلعالم خالل السنوات األخرية .

فيها على مستوى  وانطالقا من كل هذا يعترب املوضوع باشكاليته املطروحة من املواضيع اليت جيب دراستها والتفحص
البحث العلمي خاصة وان إشكاليات االتصال بالشباب عرب الفضاء الرمسي على سبيل املثال تطرح بقوة يف اجلزائر 
ا بالشباب ومستويات التأثري املوجودة  ومنظومة االتصال واإلعالم الرمسية املنتهجة عرب مستويات حملية ومركبة ويف عالقا

  عليها الضوء بشكل كبري يف الدراسات االكادميية والبحثية . من املواضيع اليت مل يسلط

ولعل الدراسة اليت بني أيدينا تندرج يف هذا السياق إذ تدرس اثر وسائل إعالم هامة على الشباب وان كانت تقليدية يف 
  ظل حتول إعالمي متسارع اخذ أبعاد متعددة اجتماعية وإعالمية .

خدم وفق دراسات عديدة حبثية يف االتصال وسائط امليديا اجلديدة جيب دراسة كما إن الشباب اجلزائري الذي يست
واقعه وعالقته اجتاه وسائل اإلعالم التقليدية انطالقا من طرح تساؤالت هامة وأساسية يف هذا اجملال منها ما يبحث عنه 

هذا اإلعالم يف ظل ظهور مبديا  الشباب اجلزائري عرب وسائل اإلعالم خاصة منها التقليدية ؟ وهل مازال يتفاعل مع
جديدة وصحافة املواطن وغري من املصطلحات احلديثة يف اإلعالم اليت حتيلنا إىل الظاهرة اإلعالمية اجلديدة اليت فرضها 

  املعطى التكنولوجي .
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كم التساؤالت   وإشارتنا إىل هذه األسئلة يف خامتة العمل احبثي يؤشر إىل أمهية املوضوع واشكاليته األساسية ويؤكد
املعتربة اليت ميكن طرحها يف سياق املوضوع الذي يبقى فضاءا واسعا للبحث يف حيثياته ومرتكزاته ومداخالته وخمرجاته 
خاصة وانه يرتبط بفئة اجتماعية وهي الشباب وبوسائل إعالم متارس تأثريا هاما وفعاال يف اجملتمع وهي وسائل اإلعالم 

إن تنافست على التأثري وترك األثر فان قياسها ال ميكن إن يكون مبعزل عن أدوات القياس التقليدية واجلديدة اليت 
املنهجية وتصورات املوضوع العلمية وحدوده املعرفية فاملوضوع أبعاده خمتلفة ومرتبط بسياقات خمتلفة جيب إن تدرج يف 

من نتائج أي دراسة تتصل بأثر وسائل اإلعالم متغريات الدراسة وتكون منطلقا هاما للتوصيف العلمي والبحثي انطالقا 
 على الشباب سواءا ما تعلق باإلعالم التقليدي أو امليديا اجلديدة .

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

     
 

  ملخص األطروحة :

انطالقا من التحوالت ذات الطابع  التكنولوجي الذي شهدته وسائل اإلعالم املختلفة منذ ظهور وسائط امليديا 
           اجلديدة انطالقا من هذا املعطى املستجد فرض التطور املتسارع الذي شهدته وسائل اإلعالم تغريا واضحا 

             وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث العلميةيف أساليب العمل اإلعالمي املكتوب واملسموع واملرئي 
ثر وسائط امليديا اجلديدة كمواقع التواصل االجتماعي ومنافذ أيف حقل اإلعالم واملهتمة بشكل أساسي بدراسة اثر 

لصحافة الورقية اإلعالم االلكرتوين إىل أمهية وسائل اإلعالم اجلديد يف التأثري على مجهور كان يتعرض لسنوات طويلة ل
  واإلذاعة والتلفزيون وهي اليت يصطلح عليها أالن بوسائل اإلعالم التقليدية .

وتركز األطروحة والدراسة على قياس اثر اإلعالم التقليدي على فئة هامة من اجملتمع وهي شرحية الشباب الذي يستخدم 
تم الدراسة يف إطارها النظري وا لتطبيقي بتحليل طرائق وسلوكات اتصالية لدى بكثافة وسائل اإلعالم اجلديد و

الشباب اجتاه وسائل اإلعالم التقليدية ووسائط امليديا اجلديدة على ضوء قياس األثر الذي ترتكه امليديا اجلديدة على 
الشباب وتأثري ذالك على تعرض الشباب كفئة هامة من اجلمهور لوسائل إعالم تقليدية كالصحافة املكتوبة واإلذاعة 

  التلفزيون .و 

ا واستخداما هلا  وتتعرض الدراسة ألثر وسائط امليديا اجلديدة على الشباب كونه أكثر الفئات االجتماعية اهتماما 
ويعترب اجتاه الشباب إىل هذه الوسائط اجلديدة حتوال اجتماعيا وإعالميا يستوجب الدراسة والتمحيص يف حيثياته 

  وتبعاته .

  الكلمات املفتاحية: 

 وسائط امليديا اجلديدةالم التقليدي , األثر , الشباب ,اإلع

 

 

 

 



 

 
 

Résumé  
    A partir des transformations technologique que a connait les différents 
moyens de l'informations depuis l’apparition des nouveaux médias, a partir 
de cette donne nouvelle , le développement rapide des moyens 
d'informations a imposé un grand changement dans les méthodes de travail 
dans le champs médiatique écrits et audiovisuel. Plusieurs études et 
recherches scientifiques qui s'intéressent fondamentalement a étudier l’effet 
des nouveaux intermédiaires médiatiques tel que les réseaux sociaux et les 
sites électroniques d’informations ont cité l’importance des nouvelles 
médias sur l'influence sur un publics qui était sous l'influence depuis de 
longues années de la presse écrite,la radio et la télévision appelés par le mot 
médias classique  
     La thèse et l’étude est axé sur la mesure de 'de l'influence des médias 
classiques sur une partie importante de la société qui sont les jeunes , cette 
dernière utilise d'une façon générales les nouvelles medias 
l’étude s'intéresse dans son cadre théorique et pratique a l'analyse des 
méthodes et des comportements de communications chez les jeunes envers 
les médias classiques et les nouvelles moyens de communications sur la 
lumière de mesurer l'effet que laisse les nouvelles médias sur la catégorie des 
jeunes, et l'effet de cela sur exposition des jeunes qui sont une partie 
importante de publics au médias classiques tel que la presse écrite la radio et 
la télévision 
      l’études’étale sur l'effet des intermédiaires médiatiques nouvelles sur les 
jeunes qui sont la partie majoritaire de la société s' intéressé et l'utilise , 
l'orientation des jeunes envers les nouvelles médias est considéré comme un 
changement social et médiatique nécessite une étude de ces faits et ces 
conséquences 
Mots clés : Médias traditionnels , Impact,  Jeunesse, Nouveaux médias 

 
 



 

 
 

Translation: 
Based on the technological transformation witnessed by the various means 
of media since the émergence of new media from This new concept That 
explore an rapid dévelopement witnessed by the new media had led to an 
clear change in the styles of the written, and audio Visual media.                  

                                                                    Many of scientific researches and 
studies in the media field which are interested basically in studying the 
impact of areas of new media as social network and electronic media, to the 
importance of new 
means of media on audience‘s effect that were and for many years ago 
dealing with journals, radio,and television that are known now by 
traditional media. 
The thesis and study are based on measuring the impact of traditional media 
on an important category of society, namely the youth group who 
extensively use the new means of media that are interested in studying it’s 
theoretically and applied framework, and communicative behavior of the 
young people toward the means of the traditional and the new means of 
the media. On the light of measuring the impact lefts by the new media on 
the young people, this has an impact on youthful as being an important 
category from audience of traditional media like journals, radio, and 
television. 
The study explores the new media on the young people as being most 
important social group interested and uses it and the youth’s attitude 
towards these new areas are considering social and media transformation 
that needs studying and requiring in its life and its consequences. 
 
Key words: Traditional media  , Impact , Youthful , New  media 
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  ماهي اإلذاعات اليت تستمع إليها :  -7

  عامة                             متخصصة                                  حملية 



   

 
 

  هل أنت من متابعي القنوات التلفزيونية         نعم                         ال  -8

  ماهو الوقت الذي تستغرقه يف مشاهدتك للتلفزيون ؟  -9

  نصف ساعة                             ساعة                    أكثر من ساعة 

  ماهي القنوات التلفزيونية اليت تتابعها  :  -10

  عامة                     إخبارية               ثقافية                      ترفيهية 

  ما هي أكثر وسائل اإلعالم التقليدي استخداما من طرفك  -11

  الصحافة املكتوبة               اإلذاعة                التلفزيون 

  الشباب ووسائل اإلعالم الجديدة لمحور الثالث: ا

  هل أنت من مستخدمي شبكة االنرتنت            نعم                ال  -12

  هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي بشكل   نادر          أحيانا         دائما -13

  ماهي مواقع التواصل االجتماعي اليت تستخدمها -14

  الفايسبوك           التويرت            إنستجرام           أخرى :.................      

  ماهي املدة الزمنية اليت تقضيها يف استخدام الفايسبوك    -15

  أقل من ساعة           ساعة          أزيد من ساعة  

  نعم              ال     هل يشكل الفايسبوك أحد مصادر األخبار بالنسبة لك ؟  -16

  هل تتفاعل مع األخبار اليت تصلك على صفحتك يف الفايسبوك ب   -17

  Commenterالتعليق    -



   

 
 

  J’aimeوضع رمز إعجاب  -
Partagerتقامسها مع أصدقائك  - 

التصفح فقط  - 

تم بنشر األخبار اليت تصلك على الفايسبوك  ؟  نعم                 ال   -18   هل 
   وسائط الميديا الجديدة:  المحور الرابع

  هل أنت من مستخدمي الصحافة اإللكرتونية ؟   نعم                ال  -19

  إذا كانت اإلجابة بنعم فهل أنت من مستخدمي   -20

  املواقع إخبارية إلكرتونية -
  الصحف اإللكرتونية  -

  ما هي دواعي استخدامك للصحافة اإللكرتونية  -21
  سهولة الوصول إليها كوسيلة إعالمية                
  سرعتها يف نشر األخبار                 
ا وسيلة إعالمية تفاعلية                    أل

  ليت تقضيها يف قراءة اجلرائد اإللكرتونية ماهي املدة الزمنية ا-22
  نصف ساعة                 ساعة                  أزيد من ساعة 

  ماهي طبيعة املضامني اليت تتابعها عرب الصحافة اإللكرتونية  -23
    مواضيع عامة            سياسية          اجتماعية            ثقافية            ترفيهية

  هل أنت من مستمعي اإلذاعة اإللكرتونية ؟   نعم                 ال -24
  ما هي دواعي استماعك لإلذاعة اإللكرتونية  -25

  سرعتها يف نشر املادة اإلعالمية                 
ا وسيلة إعالمية متاحة عرب شبكات النت                    أل



   

 
 

  يها يف االستماع لإلذاعة اإللكرتونية ماهي املدة الزمنية اليت تقض-26
  نصف ساعة                 ساعة                  أزيد من ساعة 

  ماهي طبيعة املضامني اليت تتابعها عرب اإلذاعة اإللكرتونية  -27
  مواضيع عامة            سياسية          اجتماعية            ثقافية            ترفيهية  

  هل تفضل متابعة القنوات التلفزيونية على شبكة النت     نعم              ال  - 28

  ملاذا تتابع القنوات التلفزيونية على شبكة النت  -29

ا وسيلة إعالمية متاحة عرب شبكات النت                   أل
ا وسيلة إعالمية تفاعلية                   أل
إذا كانت لديك أسباب أخرى أذكرها                 

.................................................................................  
  ماهي املدة الزمنية اليت تقضيها يف مشاهدة القنوات التلفزيونية عرب شبكة النت  -30

  أزيد من ساعة     نصف ساعة                 ساعة              
  ماهي طبيعة املضامني اليت تتابعها عرب القنوات التلفزيونية على شبكة النت  -31

  مواضيع عامة            سياسية          اجتماعية            ثقافية            ترفيهية  

  أثر وسائط الميديا الجديدة على الشباب   :المحور الخامس

  إلعالم املفضلة لديك ماهي وسائل ا -32
   وسائل اإلعالم التقليدية                  وسائط امليديا اجلديدة 

هل مازلت تستخدم وسائل اإلعالم التقليدية كاجلرائد اليومية واإلذاعة و التلفزيون  -33
  يف ظل وسائط امليديا اجلديدة ؟          نعم                   ال  

  الصحافة املكتوبة : مقارنة ب الصحافة اإللكرتونية على  إقبالكمدى  ما-34



   

 
 

  جيد جيدا   ضعيف جيدا        ضعيف            متوسط        جيد        

  اإلذاعة: مقارنة ب اإلذاعة اإللكرتونية على  إقبالكمدى  ما-35
  جيدا جيد   ضعيف جيدا        ضعيف            متوسط        جيد        

  التلفزيون: مقارنة ب التلفزيون عرب شبكة اإلنرتنتعلى  إقبالكمدى  ما-36
  جيد جيدا   ضعيف جيدا        ضعيف            متوسط        جيد        

 اإلعالممن وسائل  أفضلاجلديدة هي  اإلعالموسائل  أنموافق على  أنتهل  -37
  نعم                  ال        التقليدية ؟:

كالصحافة اإللكرتونية و اإلذاعة اإللكرتونية    اجلديدة   يدياامل طوسائ ماذا حتقق لك -38
  و مواقع التواصل االجتماعي من إشباعات :

  خدمات ترفيهية          
  اكتساب املعارف و املعلومات بسرعة          
  اإلطالع على األحداث و األخبار أثناء وقوعها          

 


