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ملخصّ:

تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على متثالت الطالب اجلامعي اجلزائري لطبيعة العالقة بني اإلعالم اجلديد والتقليدي ،استخدمت الباحثة
املنهج املسحي بتطبيق املقابلة نصف املوجهة على عينة من الطلبة اجلامعيني اجلزائريني قوامها  05طالب مت سحبها بطريقة قصدية،وقد ارتأينا
تبين مقرتب التمثالت كوهنا تعىن بدراسة املعارف واالجتاهات واملعتقدات والقيم واألحكام،،وهي اليت ترتجم بدورها ما منارسه من سلوكيات
واستجابات .أفضت الدراسة إىل جمموعة من النتائج :تباينت متثالت الطلبة بني اإلجيابية والسلبية حول اإلعالم اجلديد،وتصدرت مواقع التواصل
االجتماعي الرتتيب باملوازاة مع القنوات الفضائية ،كما أسفرت النتائج عن كون اإلعالم اجلديد ينفرد عن اإلعالم التقليدي مبجموعة من
املميزات،ولكنه يطرح يف الوقت نفسه أكثر من إشكالية.كما تؤكد نتائج الدراسة على كون اإلعالم التقليدي ال يزال يؤدي الوظائف املنوطة به،
لنخلص ختاما إىل كون اإلعالم اجلديد يعد مكمال ال بديال لإلعالم التقليدي بإمجاع األغلبية ،على اعتبار أن الوسائط القدمية ال تزال
قائمة ،ناهيك عن تبين املؤسسات اإلعالمية التقليدية لسياسة تعدد املنصات اإلعالمية واليت أفضت بدورها إىل التهجني اإلعالمي
الكلماتّالمفتاحية :التمثالت،اإلعالم اجلديد،اإلعالم التقليدي،العالقة ،الطالب اجلامعي

Abstract
This research paper aims at discovering Algerian student's visions towards the relationship between
the new media and the traditional one through the use of the survey method implemented with a sample
of 50 learners who were intentionally chosen. We have applied the theory of representation which is
concerned with the study of the knowledge, views, beliefs, principles,and judgments , as it translates
'one's practices,behaviours and reactions. The findings of this thesis showed the following:learners
division between positivity and negativity towards mass media while social media came at the same
ranking of TV channels confirming the functional continuity of traditional media.To sum up, media
proved to be a completion not an alternation with the agreeement of the majority, considering that it is
still in operation adopting the policy of cross media that led to Media Hybridization on its turn.
keywords: representations, new media, traditional media , relationship , Undergraduate student
.

 1املؤلّف املرسل :شلواش صليحة اإلمييلchelouachesaly2011@gmail.com:
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ّ.1مقدمة:

يشهد العامل اليوم تطورات سريعة يف ميدان االتصال واليت انعكست بدورها على جمال اإلعالم،هاته التطورات مهدت

لظهور شبكة االنرتنيت اليت سرعان ما أضحت أحد اخليارات التكنولوجية املعاصرة أمام اجلماهري ،و زاد االهتمام الشعيب
والرمسي احمللي والدويل هبا،وباتت واحدة من األدوات األساسية يف املؤسسات اإلعالمية واألكادميية يف ظل تفردها
باالعتماد على االتصال املتعدد الوسائط،مما دفع باملستخدم إىل اللجوء إىل هذه اآللية احلديثة يف وقت كان يقتصر
استعماله على وسائل اإلعالم التقليدية،ومنذ ظهور االنرتنيت وهي تتشكل تباعا خمرجة أنواعا من التطبيقات جتاوزت يف
معظمها الرقابة والعراقيل اليت تتعرض هلا وسائل اإلعالم التقليدية،وأضحى املنتج اإلعالمي أكثر ثراء وتنوعا يف أدواته
وأوعيته،كما أعلت من دور اجلمهور من خالل مسة التفاعلية،بعد أن كان مهشما يف االتصال اجلماهريي التقليدي ،ليظهر
فيما بعد ما يع رف باإلعالم اجلديد والذي يعترب فتحا تارخييا نقل اإلعالم إىل آفاق غري مسبوقة ،وأعطى مستخدميه فرصا
أكرب للتأثري واالنتقال عرب احلدود بال قيود،كما أوجد قنوات للتعاطي املباشر واحلي والفوري يف تطور يغري من النظريات
االتصالية املعروفة ويوقف احتكار صناعة الرسالة اإلعالمية .
جممل الدراسات والتقارير تشري إال أن تأثري اإلعالم اجلديد ينمو بشكل متزايد وغري مسبوق ،حيث قطع شوطا كبريا يف
تعبئة اجلماهري ودفعها للمشاركة يف احلياة االجتماعية ،واملمارسة الدميقراطية وثورات الربيع العريب خري دليل على ذلك،فقد
جتاوزت بال شك الدور اإلخباري لوسائل اإلعالم التقليدية ،وفعال بدأت وسائل االتصال اإللكرتونية تضايق إعالم الصورة
"التلفزيون" وإعالم الصوت "الراديو" ،وتساهم يف ظهور فلك من الصراع بني الوعاء الورقي املطبوع وبني االلكرتوين.بالرغم
من أن اإلعالم التقليدي ينطوي على تراتبية وينتظم بصورة بريوقراطية صارمة،كما أن اخلرب واملعلومة خيضعان للطابع املميز
للمؤسسة اإلعالمية،مما جيعله أكثر مهنية ،كما أن صدور األخبار خاضع ملقاييس ومعايري معينة ،وسياسة البوابة مما جيعل
األفكار حمصورة وغري مشتتة ،واألهم من ذلك أهنا ترمي إىل غاية أو هدف حمدد،بينما جند أن اإلعالم اجلديد ال خيضع
إىل أي تراتبية وبالرغم من كونه نتاج فوضوي يف بعض األحيان ،إال أن التقارير تشري إىل أن اغلب الناس تعتربه كمصدر
أويل الستقاء املعلومات واألخبار .
واقع األمر أن كثريا من مسلمات النماذج والنظريات االتصالية القدمية تتعرض لتآكل شديد بالتزامن مع طغيان منوذج
اإلعالم اجلديد ،وتآكل النموذج اخلطي لإلعالم الذي يسري يف اجتاه واحد،ومع ذلك يصر بعض الباحثني يف حتديده
ملالمح العالقة بني اإلعالم اجلديد واإلعالم التقليدي .
أمام هذه املفارقة يثري اإلعالم اجلديد جمموعة من اإلشكاالت ،كما يفرض جمموعة من التحديات على أكثر من صعيد
وتعترب قضية التعارض أو التكامل بني اإلعالم اجلديد والقدمي واحدة من القضايا اجلدلية اليت أثارت وال تزال تثري اهتمام
علماء اإلعالم واالتصال واملتهمني هبذا احلقل املعريف،وهل تعترب اإلعالم اجلديد بديال وظيفيا لوسائل اإلعالم التقليدية.
يربز يف هذا الشأن اجتاهان  :أحدمها يرى أن اإلعالم اجلديد هو إعالم املستقبل الذي لن يكون فيه مكان لوسائل
اإلعالم التقليدية ،والثاين يرى إمكانية التعايش جنبا إىل جنب بني مجيع مناذج اإلعالم واالتصال قدميها وحديثها،وذلك
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على غرار ما حدث على امتداد تاريخ هذه الوسائل ،حيث مل يلغ اجلديد القدمي كليا ولكن أثر فيه على حنو متفاوت بني
وسيلة وأخرى.وهو ما دفعنا إىل حماولة استقراء متثالت الطلبة اجلامعيني لإلعالم اجلديد يف عالقته بالقدمي.
من هذا املنطلق نطرح التساؤل الرئيسي التايل :

م اهي متثالت الطلبة اجلزائريني لطبيعة العالقة اليت تربط بني اإلعالم التقليدي واإلعالم اجلديد؟ يندرج ضمن هذا التساؤل
مجلة من األسئلة الفرعية نوجزها فيما يلي :
 مالذي ميثله لكم اإلعالم اجلديد يف عالقته باإلعالم التقليدي؟

 ماهي الوسائل اإلعالمية اليت تعتمد عليها عادة يف استقاء األخبار واملعلومات؟
 فيما تكمن عوامل اجلذب املتاحة يف اإلعالم اجلديد باملقارنة مع اإلعالم التقليدي؟
 باملقابل ماهي جوانب القصور يف اإلعالم اجلديد مقارنة مع اإلعالم التقليدي ؟
 هل ترى أن االعالم التقليدي ال يزال يؤدي الوظائف املنوطة به يف ظل تنامي ظاهرة اإلعالم اجلديد؟

 حسب وجهك نظرك وانطالقا من الواقع هل يعترب اإلعالم اجلديد مكمال أم بديال لإلعالم -التقليدي؟

 .2أهميةّالدراسةّ:
تنبع أمهية هذا الورقة البحثية من أمهية موضوعها الذي طرح جداال واسعا يف الوسط اإلعالمي ،وعلى املستوى الشعيب
حول أمهية الدور املتنامي لإلعالم اجلديد وتأثريه على اإلعالم التقليدي ،والتعرف على مواطن القوة والضعف يف اإلعالم
االلكرتوين ،وكذلك استشراف مستقبل اإلعالم التقليدي ،ومدى استجابته هلذه املدخالت ،ومواكبة التطور املتالحق لوسائل
اإلعالم غري التقليدية ،وحماولة إجياد املساحة املشرتكة بينهما لتطوير العمل اإلعالمي.

 .3أهدافّالدراسةّّّ:

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على طبيعة العالقة بني اإلعالم بشقيه التقليدي واجلديد ،ومتثالت الطلبة حول هذه
األخرية ،فضال عن الوسائل املعتمدة من قبل عينة الدراسة الستقاء املعلومات واألخبار،باإلضافة إىل ميزات وعيوب كال

منهما،ناهيك عن حماولة الوقوف على األدوار والوظائف اليت يؤديها اإلعالم التقليدي يف ظل ظهور منافس شرس له يف
السوق اإلعالميةّ.

ّّّ4تحديدّوضبطّالمفاهيمّ:
ّ4.1التمثالتّ:

ّّّّ وهي تلك الصور الذهنية اليت يشكلها الطالب اجلامعي اجلزائري حيال اإلعالم اجلديد،وعن أمهيته كنظام
معلومايت،وعالقته باإلعالم التقليدي،واليت من شأهنا أن توجه سلوكيات واستجابات الطلبة اإلعالمية واالتصالية.
 2.1مفهومّاإلعالمّالجديدّ:
ّّّّ يقوم االتفاق على أنه ال يوجد تعريف متفق عليه إىل حد اآلن ملاهية اإلعالم اجلديد ،ومل ترق الصياغات اللغوية
املختلفة اليت تناولته اىل حترير صيغة موحدة ملدلوله ،وتعود اإلشكالية يف ذلك إىل أن املفهوم نفسه ال يزال يف إطار
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دينامكية التشكل واإلضافات املتنوعة والتحفظات املختلفة ،كما تعود صعوبة االتفاق إىل تأخر التنظري األكادميي عن
املمارسة املهنية يف جمال دراسات اإلعالم اجلديد ،ناهيك عن عدم إمكانية رصد كافة التغريات يف بيئة هذا اإلعالم كونه ال
يزال يف مرحلة انتقالية.
" لعل املعىن األكثر ارتباطا باإلعالم اجلديد يتعلق ببعد اجلدة واحلداثة كمقابل لبعد القدم ،وعلى هذا النحو حييل مصطلح
اإلعالم اجلديد إىل معىن احلركة من إعالم قدمي إىل إعالم جديد.هو ما يقابل اإلعالم القدمي أو اإلعالم التقليدي ،ولذلك
جند مصطلح اإلعالم البديل أيض ا للداللة على املعىن نفسه،بل يذهب الكثري اىل طرح مسألة إمكانية هتديد اإلعالم اجلديد
لإلعالم التقليدي" )1( .ونقصد به يف دراستنا هذه الوسائط االتصالية احلديثة أال وهي الصحافة االلكرتونية ،راديو
االنرتنيت ،تلفزيون الويب ،باإلضافة إىل مواقع التواصل االجتماعي.
 . 3.1مفهومّاإلعالمّالتقليديّّ:
يتلخص أساسا يف وسائل االتصال اجلماهريية واليت حتمل جمموعة من الضغوط من ضمنها ( النظام احلكومي،سيطرة
املعلنني ،مالك هذه الوسائل الذين حيددن توجهاهتا وسياستها التحريرية )" ()2ونقصد به يف دراستنا هذه وسائل االتصال
اجلماهريي ( الصحافة الورقية ،الراديو ،التلفزيون).
 . 1.1الطلبةّالجامعيين :
هم الفئة املنتظمني يف مزاولة الدراسة يف جامعة سكيكدة،واملسجلني لنيل شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم واالتصال.
 . 4.1العالقةّ:
نقصد هبا طبيعة الصلة املوجودة بني املتغريين اإلعالم اجلديد والتقليدي عالقة تكامل أو تصادم.
ّ.4منهجّالدراسةّّ:
اعتمدت الباحثة على املنهج املسحي وهو" الطريقة العلمية اليت متكن الباحث من التعرف على الظاهرة
املدروسة،من حيث العوامل املكونة هلا والعالقات السائدة داخلها،كما هي يف احليز الواقعي وضمن سياقها الطبيعي من
خالل مجع البيانات واملعلومات احملققة لذلك" ( )3وقد إرتأينا اختبار املنهج املسحي بشقيه الوصفي والتحليلي كوننا
بصدد توصيف ظاهرة اإلعالم اجلديد وحتليل العالقة بني هذا األخري واإلعالم التقليدي والربط والتفسري هلذه
البيانات،وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج منها،ناهيك عن كونه يعىن بالتعرف على اآلراء واألفكار واالجتاهات والقيم
واملعتقدات واالنطباعات اليت متثل يف جمملها متثل عينة الدراسة لطبيعة العالقة بني اإلعالم اجلديد والتقليدي.

( )1مفيدة بلهامل،اإلعالم الجديد مصطلحات ومفاهيم ونماذج،جملة علوم االنسان واجملتمع،العدد،21اجلزائر،1122،ص.12

( )2بشرى إمساعيل،مدخل اإلعالم الجديد المفهوم والنماذج،جملة الباحث اإلعالمي،العدد ،22كلية اإلعالم ،جامعة بغداد،العراق،ص.9

( )3أمحد بن مرسلي،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،ط،2،1121ص ص .182-182
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ّ. 6أدواتّجمعّالبياناتّّّ:

المقابلة :تعرف املقابلة بصفة عامة "بأهنا تفاعل لفظي بني شخصني يف موقف مواجهة حيث حياول القائم باملقابلة أن
يستثري بعض املعلومات والتعبريات اليت تدور حول آرائه ومعتقداته " (.)1
وقد مت االستعانة باملقابلة نصف املوجهة كوهنا من أفضل وسائل مجع البيانات يف البحوث املسحية،فضال عن كوهنا "هتدف
لتحديد حمتوى االجتاهات والتمثالت وتفسريها وفقا للسياق العام" ( )2تنوعت بني األسئلة املغلقة واملفتوحة،قمنا بعرضها
على جمموعة من احملكمني ختصص إعالم واتصال ،قصد معرفة جوانب القصور ومدى صالحيتها ملوضوع الدراسة ومن مث
قمنا بتطبيق املقابلة على جمموعة من الطلبة على سبيل التجريب،لنخلص يف األخري إىل حتديد جمموعة من احملاور ذات
الصلة باملوضوع حمل الدراسة،أوال تعريف الطلبة لإلعالم اجلديد ومتثالهتم حنوه يف عالقته بالتقليدي،مث الوسائل اإلعالمية
املستخدمة عادة كمصدر لألخبار،مث إجيابيات وسلبيات اإلعالم اجلديد مقابل اإلعالم التقليدي،مث طبيعة األدوار اليت يقوم
هبا اإلعالم التقليدي يف اجملتمع يف ظل تنامي اإلعالم اجلديد،مث حماولة قياس اجتاهاهتم حول ما إذا كان اإلعالم اجلديد
بشكل هتديدا أو مكسبا لإلعالم التقليدي،وبعد االنتهاء من إجراء كل مقابلة مت تنظيم وترتيب اإلجابات يف جدول
خاص هبا،تفاديا لنسيان أي تفصيل،مث مجعها كلها يف جدول واحد وإعادة قراءهتا وتفيئتها.
ّ .7مجتمعّالدراسةّ :يعد اجملتمع األكرب أو جمموع املفردات أو الوحدات اليت يستهدف الباحث دراستها لتحقيق
نتائج الدراسة،ونظرا لصعوبة الوصول اىل هذا األخري يتم الرتكيز على اجملتمع املتاح ،أو املمكن الوصول إليه واالقرتاب منه
جلمع البيانات،ويكون اجلزء املتاح عادة اجلزء الذي ميثل الكل وخيدم أهداف الدراسة)3( .
متثل جمتمع الدراسة يف الطلبة اجلامعيني اجلزائريني على اعتبار أهنم من الفئات االجتماعية األكثر شغفا باستعمال وسائل
اإلعالم املختلفة التقليدية واجلديدة ،كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات امليدانية اليت أجريت هبذا اخلصوص،فاستعمال
هذه الوسائل يعد أمرا طبيعيا إذا ما عرفنا اخلربات السابقة واجلموح املستقبلي هلذه الفئة ،وقدرهتا على التمرد على العادات
القدمية اليت ألفتها يف ظل بروز هذه الوسائل اجلديدة.
ونظرا لصعوبة القيام بدراسة شاملة جلميع مفردات جمتمع البحث ،قمنا باختيار أسلوب املعاينة ،والعينة هي جمموعة جزئية
من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها ،ومن مث استخدام نتائجها وتعميمها على جمتمع
الدراسة األصلي.
ّ .8عينةّالدراسة:العينات املقصودة هي " العينات اليت يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوافر
بعض اخلصائص" )4( .
()1حممد حسن عبد الباسط :أصول البحث االجتماعي ،مكتبة وهبة ،مصر ،2981 ،ص12

(2)A. Blanchet, Dire et faire l’entretien, Armand colin, Paris, 1991, p96

()3حممد عبيدات ،حممد أبو نصار،عقلة مبيضني،منهجية البحث القواعد والمراحل والتطبيقات،دار وائل للطباعة والنشر،عمان،2999،ص 28
()4رجاء وحيد دويدي ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العلمية،دار الفكر املعاصر،دمشق،1111،ص .122
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ومبا أن دراستنا تقتصر على مستخدمي اإلعالم اجلديد دون غريهم ،فقد ارتأينا اختيار العينة القصدية وهي اليت يقوم فيها
الباحث باختيار مفرداهتا بطريقة حتكمية الجمال فيها للصدفة ،بل يقوم هو شخصيا بانتقاء املفردات املمثلة أكثر من غريها
ملا يبحث عنه من معلومات وبيانات ،وهذا إلدراكه املسبق ومعرفته جملتمع البحث ولعناصره اهلامة اليت متثله متثيال صحيحا،
وبالتايل ال جيد صعوبة يف سحب مفرداهتا بطريقة مباشرة.
وبالنسبة حلجم العينة ارتأيت إجراء املقابلة مع  21طالب تنوعت بني الذكور واإلناث وبالتحديد طلبة اإلعالم واالتصال
مستوى ماسرت  1يف كل مت ختصص العالقات العامة،واالتصال التنظيمي،والسمعي بصري كوهنم أكثر وعيا واضطالعا
من غريهم ،ناهيك عن استعداداهتم املعرفية والفكرية والذهنية مقارنة مع باقي املستويات،ناهيك عن كوهنم متخصصني
وسيثرون البحث أكثر من غريهم.

ّ.9الدراساتّالسابقةّ
تقتضي الدراسات العلمية يف جمال البحث العلمي ضرورة وقوف الباحث على الرتاث العلمي ،أو ما يسمى بالدراسات
السابقة املطابقة أو املشاهبة،ليتمكن الباحث من حتديد وصياغة املشكلة البحثية بدقة ،وليكون فكرة عامة عن املوضوع
حمل البحث ،واملقاربات النظرية اليت سينتهجها ،واجلدير بالذكر بالرغم من حداثة موضوع اإلعالم اجلديد ،إال ان
الدراسات يف هذا احلقل عديدة ومتنوعة منها ما تناول وذكر مصطلح اإلعالم اجلديد صراحة أو ما يناظره كإالعالم البديل
ووسائل اإلعالم اجلديدة أو االجتماعية واإلعالم االلكرتوين التفاعلي ،وهناك دراسات تناولت شبكات التواصل
االجتماعي ،ومنها ما تناول مواقع التدوين ،ومنها أيضا ما اهتم باملنتديات ومن هذه الدراسات على سبيل املثال ال احلصر
ما يلي :
.4.9

دراسة الشباب واالنترنت التمثل االستخدام والتملك تقرير تحقيق في إطار مشروع بحث

دولي بالكيبك تحت إشراف األستاذ جاك بياث  , J. Pietteومجموعة من األساتذة كريستين ماري
بونت  ،C-M.Ponsليك جيرو L.Girouxفلورونس ميلراند  F Millerandفيفريّ )1( .1002
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة متثالت الشباب لالنرتنت واستخداماهتم هلا وكيف يتملكوهنا يف سياقات خمتلفة داخل
البيت املدرسة ومع األصدقاء ،أجريت الدراسة على عينة من مدينتني خمتلفتني مدينة شاربروك  Sherbrookومدينة
مونريال  Montréalومبدرستني خمتلفتني من كل مدينة وعلى املستويات اخلمس من التعليم املتوسط؛ حيث ترتاوح

(1) C-M.Pons, J. Piette,, L.Giroux et F Millerand, les Jeunes Québécois et internet
représentation, utilisation, appropriation, ministère de la cultures et des communications

gouvernement du Québec,
http// www.mcc.gouv.qc.ca/pubrog/drodepli/faitssaillants.htm. Consulté le 25/10/2019.
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أعمار العينة بني  21و 22سنة ،وقد استخدم الباحثون استمارة االستبيان جلمع املعلومات ،وزعت على  222مفردة
موزعة مناصفة بني اإلناث والذكور اختاروا منهم  12تلميذا أجريت معهم مقابالت.
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نوردها يف ما يلي:
بالنسبة لتمثالهتم لالنرتنت :
االنرتنت بالنسبة هلم ليست جنة وال جحيم فهي ال تغري العامل كثريا ،كما أهنا بالنسبة هلم خارقة للعادة لكن يف حدود.
ينظرون إىل االنرتنت أهنا وسيلة للرتفيه والتسلية.
ينظرون إىل االنرتنت على أهنا كبرية وحتتوي على معلومات كثرية ،على الفرد فقط إجادة البحث فيها.
املعلومات يف االنرتنت موثوقة مثلها مثل وسائل اإلعالم.
يتمىن غالبية التالميذ توفري االنرتنت يف املدرسة بشكل موسع.
يدرك التالميذ أنه رغم أن االنرتنت تعترب مصدرا للمعارف لكن هذا ال يتجاوز دور األستاذ والسبورة يف القسم؛ حيث
تبقى هلم مكانتهم يف التعليم.
بالنسبة لالستخدام:
يفرق التالميذ بني اإلعالم اآليل واالنرتنت فاالنرتنت بالنسبة هلم أكثر سهولة يف التعلم من اإلعالم اآليل
بالنسبة الستخدامهم لالنرتنت فهو يتطور وفقا للسن واجلنس ،فاألقل عمرا مثال يستغلوهنا لتحميل األلعاب عكس كبار
السن فيستخدموهنا للبحث.
إن االنرتنت تندمج مبرونة يف حياة النشاط العادي للمبحوثني دون إحداث تغيري جذري فيها.
االنرتنت تتعايش مع وسائل اإلعالم األخرى وهي شريك هلا وليست خصم.
متلك االنرتنت يف املدرسة ال يزال يف بداياته.
ّ .2.9دراسة)1(ّ )0255(Skoric, Marko. and Poor, Nathanielهتدف الدراسة إىل التعرف
على أمهية استمرار وسائل اإلعالم التقليدية ودعمها للمشاركة السياسية وكيفية مواجهتها لوسائل اإلعالم اجلديدة وتقييم
أثرها على املشاركة املدنية والسياسية بني الشباب يف سنغافورة ،وذلك عن طريق حتليل من املستوى الثاين للدراسات
والبحوث اليت تناولت وسائل اإلعالم واملشاركة السياسية للشباب خالل الفرتة من  2008إىل  ،1121وتوصلت الدراسة
إىل النتائج التالية:
ـ ـ ـ أكدت نتائج الدراسة إىل أمهية الدور اإلجيايب الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي يف دعم املشاركة السياسة واملدنية،
باإلضافة إىل استمرار أمهية وسائل اإلعالم التقليدية للمشاركة السياسية،
(1)Skoric, Marko. And Poor, Nathaniel. "Reports of Its Death Are Exaggerated: The
Continued Importance of Traditional Media for Political Participation" Paper presented at
the annual meeting of the International
Communication Association, TBA, Boston, MA, 2011
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استخدام النشطاء السياسيني وسائل اإلعالم االجتماعية لدعم رسائلهم اليت تبث على وسائل اإلعالم التقليدية لدعم
رسائلهم.
ـ ـ ـ ـ اتضح من النتائج أن لوسائل اإلعالم التقليدية دور يف دعم عملية املشاركة السياسية لدى الشباب ،ومن موقع الفيس
بوك من أهم مواقع التواصل االجتماعي اليت يعتمد عليها الشباب.
+دراسة اميانويل باش  Emmanuel Bêchéحول استخدامات ومتثالت جهاز اإلعالم اآليل لدى تالميذ ثانويتني
بالكامريون1.
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن طريقة متلك التالميذ بالكامريون جلهاز اإلعالم اآليل وإدماجهم له يف عاملهم
السوسيومعريف واليومي وذلك من خالل التعرف على متثالهتم جلهاز اإلعالم اآليل.
استخدم الباحث األسلوب الكيفي يف مجع البيانات من خالل استخدامه للمقابلة وشبكة املشاركة واملالحظة املباشرة،
أجريت املقابلة وشبكة املشاركة على عينة من  22تلميذ وتلميذة أختريو وفقا للنوع ،املستوى الدراسي واندماجهم مع
اإلعالم اآليل ،أما املالحظة املباشرة فقد استخدمت يف مركز امللتيميديا ومقهى االنرتنت
وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:
يوجد هناك اختالف يف االستخدام جلهاز اإلعالم اآليل وفقا للسياق املوجود فيه وكذا املعاين املختلفة اليت يضفيها التالميذ
على اجلهاز.
متثالت التالميذ جلهاز اإلعالم اآليل خمتلفة وتظهر بأشكال خمتلفة فيزيائية ،مدرسية ،اتصالية ،خارقة للعادة خرافية ،اجيابية
وسلبية.
بالنسبة للعينة ،جهاز اإلعالم اآليل أساسا هو أداة تكنولوجية للبحث واالتصال.
خيتلف متلك الشباب جلهاز اإلعالم اآليل وفقا لصورته الرمزية وقدراهتم يف جمال اإلعالم اآليل.
ّ .3.9دراسة ّدانيل ّرومر ّوآخرون ( Daniel Romer 1121 :)2بعنوان وسائل اإلعالم القدمية مقابل
احلديثة والدور الفعال يف الواليات املتحدة
هدفت الدراسة لتحديد اآلثار املرتتبة على استخدام كل من وسائل اإلعالم القدمية واجلديدة على املخرجات األكادميية
واالجتماعية والصحة النفسية لدى املراهقني ،وقد أجرى الباحثون مقابالت مع جلنة متثيلية على الصعيد الوطين من
الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  12-22سنة،وقد بلغت عينة الدراسة  229مبحوثا ،وقد توصلت الدراسة جملموعة
نتائج منها كشفت الدراسة عن ارتباط وسائل اإلعالم القدمية وخاصة التلفزيون ارتبطت عكسيا مع نوع الصف الدراسي،
وأنه ينتقص من األداء األكادميي ،وان قراءة الكتب ترتبط اجيابيا باألداء األكادميي،وكان هناك ارتباط بني االستخدام
(1)Emmanuel Bèche, Usage de l’ordinateur chez les élèves dans deux lycées de
Cameroun-Esquisse- dune approche de l’appropriation des TIC, Thèse de Doctorat,
Université de Liège, Belgique, 2012-2013

( )2غادة حممود سيد أمني،دور القنوات التلفزيونية واالعالم الجديد في تشكيل المهارات النقدية للشباب نحو المارسة الديمقراطية في مصر،
رسالة دكتوراه،قسم االذاعة والتلفزيوننكلية االعالم ،القاهرة،1122،ص.2
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املعتدل لالنرتنيت واملشاركة يف كل األلعاب الرياضية والنوادي،أيضا كشفت الدراسة عن وجود ارتباط طردي بني استخدام
االنرتنيت والشعور باالكتئاب ،فاالستخدام املكثف لالنرتنيت يؤدي اىل مزيد من االكتئاب واالنسحاب من األنشطة
الرياضية واألندية،وكش فت الدراسة أن االستخدام املكثف لشبكة االنرتنيت وألعاب الفيديو يرتبط بأعراض ومشاكل
الصحة العقلية ،يف حني أن االستخ ـ ـ ـ ــدام املعتدل لوسـ ـ ــائل اإلعالم مع الرتكيز على مجع املعلومات يرتبط بصحة جيدة.
ّ.1.9دراسةّنصيرّصالحّبوعلي ( : 1122)1استخدام الشباب اجلامعي لوسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة :
دراسة حالة
ـ ـ ـ تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على العادات واألمناط املتعلقة باستخدام الطلبة يف جامعة الشارقة لوسائل اإلعالم
التقليدية ومناذج اإلعالم اجلديد ،واالشباعات احملققة جراء كثرة االستخدام لكل من مناذج االتصال التقليدية
واجلديدة،وحماولة معرفة االنعكاسات اليت حيدثها اإلعالم اجلديد يف درجة التعرض لوسائل اإلعالم التقليدية(الصحف،
الراديو ،التلفزيون ) ،وحماولة الكشف عن جماالت التأثري املختلفة اليت حتدثها حمتويات اإلعالم اجلديد يف املتلقي /الطالب،
والكشف عن التأثري املتعدي يف التحصيل الدراسي.
 +تعتمد هذه الدراسة على املنهج املسحي الوصفي أساسا ،وقد استخدم الباحث أداة االستبيان على عينة عشوائية قوامها
211مفردة من الشباب اجلامعي يف جامعة الشارقة بكلياهتا املختلفة ،وقد توصلت الدراسة اىل العديد من النتائج أمهها :
ـ ـ ـ ـ أن القراءة واملطالعة التقليدية لدى شرحية الطلبة قد تقهقرت،فلم يعد الطلبة يهتمون بقراءة الصحيفة الورقية مثلما كان
أسالفهم يفعلون ،وما يقال عن عادات القراءة التقليدية ميكن أن يقال عن عادات االستماع للراديو ،حيث تصدعت هذه
العادة ،وتشهد اآلن ميال كبريا حنو االخنفاض ،أما فيما خيص مشاهدة التلفزيون فقد أوضحت النتائج ارتفاع حقل
املشاهدة التلفزيونية لدى شرحية الطلبة اجلامعيني اليت مل تتأثر باالنرتنيت ،أو تلفزيون الويب،بل تشهد ميال حنو االرتفاع مع
ظهور القنوات اخلاصة واملتخصصة وانتشارها،وفيما خيص تأثري وسائل االتصال عامة يف التحصيل الدراسي ،أوضحت
الدراسة أن كثرة استخدام وسائل اإلعالم واالتصال التقليدية واجلديدة لدى مفردات العينة تركت آثارها االجيابية والسلبية
على مستويات التحصيل الدراسي ،وقد اتضح أن التأثريات السلبية كانت أكثر من التأثريات اإلجيابية،ومشلت :تدين
التحصيل املعريف للطلبة ،وتقلص حجم املذاكرة ،والتأخر يف النوم ،وكثرة التغيب عن احملاضرات،وغياب االهتمام بالفعاليات
األكادميية ،وغياب االنضباط الدراسي،باإلضافة إىل كون الوسائل اجلديدة خلقت جيال من الطلبة اكتسب ثقافة تقنية قد
ال تفيد كثريا يف الرتاكم الثقايف والتارخيي واملعريف يف اجملتمع ،ومقابل ذلك اكتسب من خالهلا مهارات فنية عالية ،كما
جعلته مييل أكثر إىل السكون واالمتثالية.
 +دراسة عبد الصادق حسن عبد الصادق  : )2( 1122بعنوان تأثري استخدام الشباب اجلامعي يف اجلامعات اخلاصة
البحرينية ملواقع التواصل االجتماعي على استخدامهم لوسائل االتصال التقليدية
( )1نصري صاحل بوعلي ،استخدام الشباب الجامعي لوسائل اإلعالم التقليدية والجديدة :دراسة حالة ،رؤى اسرتاتيجية.1122،

()2عبد الصادق حسن عبد الصادق ،تأثير استخدام الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة البحرينية لمواقع التواصل االجتماعي على استخدامهم
لوسائل االتصال التقليدية ،اجمللية االردنية للعلوم االجتماعية ،اجمللد ،2العدد .1122 ،2
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ـ ـ ـ ـ هتدف الدراسة اىل استقراء واقع استخدام الشباب اجلامعي يف مملكة البحرين ملواقع التواصل االجتماعي على شبكة
االنرتنيت من خالل التعرف على عادات وأمناط استخدام الشباب عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي ووسائل
اإلعالم التقليدية،واالشباعات املرتتبة عن هذا االستخدام ،ومن مث املقارنة بينهما ،وحدود تأثري هذا االستخدام على
استخدامه وسائل االتصال التقليدية من صحافة وإذاعة وتلفزيون .
 +تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،استخدم فيها الباحث منهج املسح االجتماعي بالعينة باعتباره جهدا علميا
منظما يستخدم للحصول على معلومات أو أوصاف الظاهرة حمل الدراسة ،بالتطبيق على عينة عمدية قوامها  221مفردة
من الشباب اجلامعي يف اجلامعة األهلية وجامعة دملون وجامعة اململكة يف مملكة البحرين،للوصول اىل إجابات عن أسئلة
االستبانة والعالقة بني متغريات الدراسة،وقد استخدم الباحث الربنامج اإلحصائي  spssملعاجلة البيانات
اإلحصائية،باالعتماد على العديد من االختبارات اإلحصائية مثل  ،T-test ،F-testوعامل ارتباط بريسون وتوصلت
الدراسة اىل العديد من النتائج ،نوردها كما يلي :
كشفت نتائج الدراسة عن زيادة استخدام الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي باملقارنة مع وسائل اإلعالم
التقليدي ،حيث تتعرض نسبة  % 29.21ملواقع التواصل االجتماعي بصفة دائمة باملقارنة بنسبة  %21.12للتلفزيون،
ونسبة  % 21.22لإلذاعة ،ونسبة % 22.82للصحف.
كشفت أيضا عن تفضيل الشباب اجلامعي ملوقعي اليوتيوب والفايسبوك ،وموقع التويرت بصفة أساسية ،أما عن دوافع
التعرض ملواقع التواصل االجتماعي والصحف فتصدرت الدوافع النفعية قائمة الرتتيب،وجاءت الدوافع الطقوسية يف املرتبة
الثانية مثل تقليل اإلحساس بالوحدة ،ويف املقابل جاءت الدوافع الطقوسية يف املرتبة األوىل للتلفزيون واإلذاعة مث الدوافع
النفعية.
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني معدالت تعرض الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي ودوافع تعرضهم هلذه
املواقع.
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني معدالت تعرض الشباب اجلامعي لوسائل اإلعالم التقليدية ودوافع تعرضهم هلذه
الوسائل.
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني معدالت تعرض الشباب اجلامعي ملواقع التواصل االجتماعي وبني تعرضهم لوسائل
اإلعالم التقليدية.
سوهيلة ّالشبكات ّاالجتماعية ّااللكترونية ّوتشكيل ّالرأي ّالعام ّفي ّالجزائرّ
ّ .4.9دراسة ّبضياف ّ ّ
دراسةّفيّتمثالتّواستخداماتّالشبابّلشبكةّالفايسبوك ()1هتدف هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني

()1بضياف سوهيلة ،الشبكات االجتماعية االلكترونية وتشكيل الرأي العام في الجزائر دراسة في تمثالت واستخدامات الشباب لشبكة
الفايسبوك،أطروحة دكتوراه غري منشورة،قسم علوم اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،جامعة باتنة،اجلزائر-1122،
.1128
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الشبكات االجتماعية االلكرتونية وتشكيل الرأي العام لدى الشباب اجلزائري من خالل معرفة متثالته واستخداماته لشبكة
الفايس بوك ،ولقد انطلقت الدراسة من التساؤل الرئيسي التايل :ما هي العالقة بني شبكة الفايس بوك وتشكيل الرأي
العام لدى الشباب اجلزائري؟
اعتمدت الباحثة يف الدراسة على املنهج الوصفي ومنهج حتليل اخلطاب وذلك باستخدام جمموعة من األدوات تتمثل
يف الشبكة الرتابطية ،املقابلة نصف املوجهة ،وجمموعة النقاش ،ولقد طبقت هذه األدوات على عينة تتكون من  21مفردة
من الشباب.
وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:
يتمثل الشباب شبكة الفايس بوك كوسيلة تواصل اجتماعي وترفيه بالدرجة األوىل وحيملون نظرة متوازنة وعقالنية عن
الفايس بوك؛ حيث يفرقون بني االجيايب والسليب فيه.
خيتلف استخدام الشباب لشبكة الفايس بوك وفقا للمتغريات السوسيودميغرافية ،ويظهر الشباب بعض التغيريات يف عادات
وأمناط التعامل مع شبكة الفايس بوك ،ترتبط باخلصائص الوظيفية التقنية للفايس بوك من جهة ومتثالته له من جهة أخرى.
يعترب الفايس بوك مصدرا مكمال لوسائل اإلعالم التقليدية يف احلصول على األخبار حول القضايا السياسية ،ماعدا يف
حالة األزمات واالنتخابات ،فيتحول إىل مصدر رئيس بسبب املعاجلة املنحازة ونقص املعلومة يف وسائل اإلعالم التقليدية.
ختتلف نظرة الشباب للفايس بوك كفضاء عام للنقاش وتشكيل الرأي العام وفقا للمعطيات السوسيودميغرافية وميول
الشباب للسياسة ،ولكن متيل األغلبية إىل تأثريه احملدود يف ذلك وهو ما يتوافق مع متثالته للفايس بوك.
بالنسبة لتملك الشباب لشبكة الفايس بوك كأداة لتشكيل الرأي العام ،فإن أغلبية الشباب متيل إىل اإلطالع فقط ،أي
االجتاه حنو القيمة االستعمالية يف مستويات بسيطة ،وميثل الشباب الذين هلم ميوال سياسيا األكثر اجتاها إىل القيمة
التبادلية ومتلك الفايس بوك كوسيلة إلنتاج املضامني هبدف تشكيل رأي عام.
ـ ـ ـ ـ ساعدت الدراسات سالفة الذكر الباحثة من تعميق مشكلة الدراسة و التمكن من حتقيق األهداف بدقة ،فمن خالل
مراجعتنا للدراسات السابقة متكنا من حتديد النقاط املهمة اليت ميكن تناوهلا و الرتكيز عليها و كيفية صياغة تساؤالت
الدراسة بشكل جيد و هذا ما مكن من حتديد اخلطوات املنهجية العلمية املناسبة ملوضوع الدراسة.
ّ.41المقتربّالنظريّللدراسة:

إرتأينا اختيار مدخل التمثالت االجتماعية نظرا لكوهنا تعىن بدراسة املعارف واالجتاهات واملعتقدات والقيم

واألحكام،واليت يكون مصدرها اجملتمع ال الفرد،وهي اليت ترتجم بدورها ما منارسه من سلوكيات واستجابات و،وميكن
إجيازها يف ثالث نقاط متدرجة األوىل وصفية،والثانية مفاهيمية ،والثالثة إجرائية،وتتمثل يف النقاط التالية )1( :

(1)Claude Flament et Michel–Louis Rouquette, Anatomie des idées ordinaires (Comment
étudier les représentations sociales), Armond Colin /Vuef, Paris, 2003, p : 13.
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التمثل االجتماعي هو أسلوب لرؤية مظهر يف العامل والذي يرتجم يف احلكم وكذا يف الفعل،إن أسلوب الرؤية ال يرجع إىل
فرد واحد فقط،ولكنه يرجع إىل فعل اجتماعي.
التمثل االجتماعي هو جمموعة من املعارف واالجتاهات املتعلقة مبوضوع معني،إذا فهو حيتوي على جمموعة من املعارف
ومواقف لوضعيات معينة وتطبيقات لقيم وأحكام معيارية...
التمثل االجتماعي له خاصية متيزه وكأنه جمموع من العناصر املعرفية املرتبطة بواسطة عالقات،هذه العناصر وعالقاهتا تتواجد
يف ثبات داخل جمموعة حمددة ومعينة.

 .44النتائجّالعامةّللدراسةّّ:
ّ

الجدولّّ:5المجالّالسيميائيّلتمثالتّالطلبةّالجامعيينّلإلعالمّالجديدّّ
عناصر العالقة الموصوفة
عناصر متعلقة بالبعد التقين

األساليب المعبر بها
شبكة

أنرتنيت،

تكنولوجبا،

اتصال

رقمي،شبكات

إلكرتونية،مدونات،منتديات
عناصر متعلقة بالبعد التواصلي

حق الرد،املشاركة،نقد املضامني اإلعالمية،التعليق على املواد
املشورة،آلية لقياس اجتاه اجلمهور،إجراء سرب اآلراء
االلكرتوين،االتصال باملصادر واملندوبني واملراسلني

عناصر متعلقة بالبعد الوظيفي

مصدر الستقاء املعلومة،آلية تسويقية،دعامة لنشر األخبار،إرسال
واستقبال املضامني اإلعالمية،تعزيز العالقة بني اجلمهور والوسيلة
املضمون

اإلعالمي،تنوع

مصادر

عناصر متعلقة بالبعد اإلجيايب

السبق الصحفي،ثراء
اخلرب،اآلنية،جتدد األخبار

عناصر متعلقة بالبعد السليب

فوضوية احملتوى،انتهاك امللكية الفكرية،انعدام املوضوعية،غري
موثوق،شخصنة املواضيع

المصدر :من إعداد الطالبة

تنوعت متثالت املبحوثني بني من يعتربه ظاهرة تقنية حبتة حيث يعرفه البعض" طفرة تكنولوجية قلبت املوازين االجتماعية
والسياسية ناهيك عن اإلعالمية "،ويقول آخر" اإلعالم اجلديد جيرنا إىل احلديث عن شبكة االنرتنيت بتطبيقاهتا املختلفة
"،كما عرب أحد الطلبة عنه بكونه" اتصال رقمي يتم فيه استخدام االتصال متعدد الوسائط "...إن الرتكيز على البعد
التقين نابع من خصوصية اإلعالم اجلديد كآلية تكنولوجية جديدة على اعتبار أن السمة املفتاح لإلعالم اجلديد هي
الرقمية،كونه حمصلة تراكم تقين ونتاج تطور تكنولوجي،فاإلعالم اجلديد والرقمية وجهان لعملة واحدة كون الثورات
التكنولوجية االتصالية سارت على التوازي مع تطور اإلعالم،كل هذه العوامل جتعل رمزية اإلعالم اجلديد يف أذهان الطلبة
حتيل مباشرة إىل التكنولوجيا للوهلة األوىل.
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كما تضمنت إجابات املبحوثني يف تعريفهم لإلعالم اجلديد على مفردات وعبارات حتيل مباشرة إىل البعد التواصلي
لإلعالم اجلديد ،وهي الوظيفة اليت أنشأ من أجلها يف األساس واليت تتحقق من خالل استخدامهم له"،يقول فرنسيس بال
يف هذا الصدد أن الوسيلة تتخذ قيمتها من حقل استخداماهتا" (،)1حيث جند لفظ التفاعل،التعليق،املشاركة ...كونه
أتاح بتطبيقاته املختلفة درجة عالية من التفاعل ،األمر الذي يعطي رجع الصدى مسة الفورية واملباشرة قياسا مع تأخره يف
وسائل اإلعالم التقليدية يف وقت مضى حيث تتيح تطبيقات اإلعالم اجلديد إمكانية التحاور املباشر بني اإلعالمي
واجلمهور من خالل منتديات احلوار والتخاطب الفوري ، chatبغية تلمس حاجات اجلمهور واختصار املسافة االتصالية
بني القائم باالتصال واجلمهور .
ارتسم لنا متثل آخر لإلعالم اجلديد من خالل الوظائف املنوطة به،طبيعي جدا أن يعرفه البعض انطالقا من األدوار
الوظيفية اليت يؤديها يف اجملتمع والنظام اإلعالمي كنسق فرعي ضمن النسق األكرب استفاد بدوره حسب تصورات الطلبة
عينة الدراسة من اإلعالم اجلديد كونه ساهم يف تطوير مضمونه اإلعالمي والشكل الفين ليبقى يف امليدان اإلعالمي
فاستفاد منه كأداة للتغطية اإلخبارية ومصدرا الستقاء املعلومات،ناهيك عن كونه أداة تسويقية من خالل إنشاء مواقع
تعريفية للمؤسسات اإلعالمية تعرض فيها تارخيها وتطورها وإجنازاهتا ...فضال عن إسهاماته يف توسيع رقعة التغطية
اإلعالمية دون تكلفة تذكر بعد أن كان الكثري منها يوزع على نطاق حمدود،فعلى املستوى اإلعالمي ينذر أن جند وسيلة
إعالمية حاليا ليس هلا وجود إلكرتوين وهذا ال ميكن اعتباره حتمية تكنولوجية حبتة بل هي مقتضيات حتول جمتمعي فرض
عليه قولبة نفسه وفقا ملتطلبات اجملتمع.
كما أعرب بعض الطلبة عن اجيابيات وسلبيات اإلعالم اجلديد مقارنة بالتقليدي واليت تعكس لنا متثالهتم اإلجيابية يف نقاط
معينة ومتثالهتم السلبية يف نقاط أخرى،حيث يرى البعض أنه يتسم باآلنية والفورية واليت متنحه التغلغل القدرة على الوصول
إىل مواقع احلدث يف الوقت املناسب ،وهو ما جيعله حيقق درجة عالية من السبق الصحفي أكثر من نظريه
التقليدي،باإلضافة إىل ثراء املضمون وتنوع مصادر اخلرب،باملقابل يرى الطلبة عينة الدراسة أن اإلعالم اجلديد يطرح أكثر
من إشكا لية تتقدمها قضية فوضوية احملتوى كونه نتاج هواة يفتقدون إىل اهلوية الصحفية ،وعدم إحاطتهم بقوانني
وأخالقيات العمل الصحفي،فضال عن قضية مصداقية ومدى موثوقية املعلومات،والذي يصعب القيام بتغطية موضوعية
وبناء مواقف متزنة ،فاملعلومات املتاحة على شبكة االنرتنيت تبقى حمل شك،وميكن أن تكون مضللة وحمرفة مما يؤدي إىل
االرتباك املعلومايت،باإلضافة إىل مسألة قرصنة امللكية الفكرية،واالستخدام غري املشروع ملواد تتمتع حبقوق النشر والتأليف،
نالحظ من خالل ظهور اجلوانب االجيابية والسلبية لإلعالم اجلديد يف إجابات الطلبة ان الطالب اجلامعي واع للوسيلة
اليت يستخدمها ويعرف بأن هلا اجيابيات وسلبيات ومعىن ذلك أن تلك النظرة املنبهرة بالوسيلة مل تعد موجودة بل جتاوزوا
مرحلة االنبهار إىل مرحلة التعامل الواعي معها.

()1مجال زرن،اإلعالم التقليدي والجديد في سياق تمدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته،مركز اجلزيرة للدراسات،1112،ص.2
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نستشف يف األخري من خالل تبان إجابات املبحوثني أنه " ال ميكن االحتفاء باحلتمية التقنية،فمىت مل يكن للتقنية فعل
حتمي على اإلنسان ؟إذ أن تلك احلتمية ختضع أخرى سوسيولوجية متثل يف االستخدامات الفردية واجلماعية لتحدث حالة
من التمثالت قد تصل إىل حد التملك1".
الجدولّّ:0تنظيمّتمثالتّالطلبةّعينةّالدراسةّلإلعالمّالجديدّوفقاّللنواةّالمركزيةّوالنظامّالمحيطيّ

منطقة النواة المركزية

منطقة النظام المحيطي 4

مصدر معلومات

حرية النشر والنقد

مكسب ملهنة الصحافة
تعميق التغطيات الصحفية
تقدم معلومات دون تكاليف

إبداء الرأي بعيدا عن مقص الرقيب
السبق الصحفي
إشكالية املصداقية

مادية
تأكيد حضور املواطن يف قضايا
الشأن العام
تغطية العجز يف توفري مراسلني

حقوق امللكية الفكرية
دعم للممارسة الدميقراطية
افتقاره للموضوعية
غري موثوق

امتداد لإلعالم التقليدي
إعالم رقمي
منطقة النظام احمليطي 1

منطقة النظام احمليطي 1

التكوين األكادميي العلمي
التقنني
دليل للممارسة اإلعالمية

إقصاء للصحفي احملرتف
احنسار اإلقبال على اإلعالم التقليدي
هتديد ملهنة الصحافة

اجلديدة
تعميم ميثاق أخالقيات املهنة
الصحفية

انقراض اإلعالم القدمي
إهناء عصر التوجيه اإلعالمي

املسؤولية االجتماعية
المصدر :من إعداد الطالبة

(1)Badillo Patrick-Yves et Pélissier Nicolas, Usages et usagers de l’information numérique:
Renouvellement des problématiques et
.nouveaux enjeux pour les SIC, Revue Française des Sciences de l’Information et de la
Communication, n 6, 2015.https://rfsic.revues.org/1448#tocto1n6 Consulté le 26/10/2019.
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ّ.4.2تحليلّعناصرّالنواةّالمركزية :
من خالل هذا اجلدول يتضح لنا مركز متثل الشباب لإلعالم اجلديد أي النواة املركزية لتمثل الطلبة لإلعالم اجلديد
يتضمن العناصر التالية :حيث احتل املرتبة األوىل كمصدر للمعلومات،مث مكسب ملهنة الصحافة يف املستوى الثاين،مث كونه
آلية لتعميق التغطيات اإلعالمية يف املستوى الثالث،مث دعامة إعالمية دون تكاليف مادية يف املستوى الرابع،مث تأكيد
حضور املواطن يف قضايا الشأن العام وتغطية العجز يف توفري مراسلني يف املستوى نفسه ،مث امتداد لإلعالم التقليدي يف
املستوى السادس ويف املستوى األخري إعالم رقمي يقوم على التكنولوجيا.
ومن خالل هذا الرتتيب نستنتج أن املعىن الذي حييل إليه اإلعالم اجلديد يف أذهان الشباب يتعلق أوال بوظيفته
كمصدر معلومايت كونه رافد من روافد املعلومات؛باإلضافة إىل كونه دعامة لإلعالم التقليدي من خالل إثراء التغطيات
الصحفية جراء تنوع املصادر،فضال عن استقاء املعلومة دون تكاليف تذكر،وتأكيد حضور املواطن يف قضايا الشأن العام
على اعتبار أن اإلعالم اجلديد انتقل من منوذج إعالم حتتكره الدولة والنخب إىل منوذج فقدت فيه الدولة والنخب حق
االستئثار بالكلمة وحتولت من خالله اجلماهري الصامتة إىل أعضاء فعلة ونشطة،وتغطية العجز يف طاقم التغطية الصحفية
أيضا ...يقول يف هذا الصدد أحد الطلبة أنه "من األفضل على وسائل اإلعالم التقليدي أال تعادي اإلعالم اجلديد بل
جدير هبا أن تعيد هيكلة نفسها بناءا على متطلبات العصر" ،وجاء يف ذيل الرتتيب كونه إعالم رقمي أي أن املبحوثني
عينة الدراسة جت اوزوا النظر إليه كجزء من البيئة التكنولوجية ،فقد سبقت الوظائف واحلاجات اليت يشبعها اإلعالم اجلديد
لدى الطلبة طبيعة ومصدر اإلعالم اجلديد كتكنولوجية يف حد ذاته فالطلبة جتاوزوا مرحلة النظر إليه كتكنولوجية مبهرة أو
مستحدث جديد بالدرجة األوىل.أيضا من خالل حتليلينا خلطابات الطلبة استشفينا أن أغبية اخلطابات تصب يف كونه
دعامة إعالمية من شأهنا تسهيل العمل اإلعالمي وحتسني األداء الصحفي،وعليه نستشف أن الطلبة عينة الدراسة حيم لون
متثال إجيابيا لإلعالم اجلديد كنظام معلومايت من شأنه االرتقاء مبهنة اإلعالم.
ّ.2.2تحليلّعناصرّالنظامّالمحيطيّّّ:
يعترب النظام احمليطي متمم للنواة املركزية وهو يضم اجلزء األكرب من حيث عدد العناصر واألقل وزنا وداللة يف حقل
التمثل مقارنة بالنواة املركزية ،وعناصر النظام احمليطي هي اجلزء األكثر مرونة وواقعية وحيوية ،وهو الذي يظهر أكثر يف
خطابات األفراد وهو يعرب عن بعض املعتقدات واالجتاهات ،كما أنه هو اجملال الذي تظهر فيه خصوصية الفئات
املستجوبة ،وليس معىن أنه حميطي فهو أقل أمهية بل له دور كبري يف تكييف النواة املركزية مع املستجدات ،كما أنه حيميها
من االخرتاقات ويضمن هلا االستقرار.
حتليل املستوى األول من النظام احمليطي :يظهر يف هذا املستوى جمموعة من اخلطابات اليت تشكل املستوى األول من
النظام احمليطي واليت هلا تأثري على النواة املركزية حبكم أهنا األقرب وتتضمن اخلطابات التالية حرية النشر والنقد بعيدا عن
مقص الرقيب انطالقا من كون التكنولوجيا توسع هامش احلرية وتبطل مفهوم الرقابة واالحتكار ،السبق الصحفي ،فرص
تعبري تفوق املتاحة يف اإلعالم الرمسي،وانتهاك حقوق امللكية الفكرية وافتقاره للموضوعية يف الطرح وانعدام الثقة ،ومن
خالل خطابات الطلبة أيضا يظهر بأن هناك بعض العناصر الغيجابية والسلبية اليت تشكل املستوى األول من النظام
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احمليطي لتمثل الطلبة لإلعالم اجلديد وهو ما يثبت النظرة الواعية للطلبة لإلعالم اجلديد كوهنم ذوي مستوى جامعي وهلم
من املؤهالت ما يكفل هلم تشخيص اإلعالم اجلديد يف عالقته بالتقليدي .
حتليل املستوى الثاين من النظام احمليطي  :يظهر يف هذا امل ستوى جمموعة من اخلطابات اليت تشكل املستوى الثاين من
النظام احمليطي وتتضمن ضرورة التكوين العلمي واألكادميي التقنني دليل للممارسة اإلعالمية يف اإلعالم اجلديد تعميم
ميثاق أخالقيات املهنة فضال عن املسؤولية االجتماعية،جدير بنا هنا أن نذكر أن العناصر احمليطة تلعب دورا رئيسيا يف
التمثل ،إذ أهنا تعمل مبثابة وسيط بني النواة املركزية والوضعية املادية أين يتم إعداد وتوظيف التمثالت،نقصد هنا بالرغم من
أن الطلبة عينة الدراسة حيملون متثال إجيابيا لظاهرة اإلعالم اجلديد كونه رافد من روافد املعلومات،ومنح للمتلقي فرص تعبري
تفوق املتاحة يف اإلعالم الرمسي ،وضمن هذه احلركية أصبح هو اآلخر منتجا للمادة اإلعالمية لكن هذا احلكم بأنه يهدد
بقاء اإلعالم التقليدي يبقى مستبعدا حسب توجهات املبحوثني ،كون هذا األخري يستند إىل مبادئ وقيم
وأخالقيات،فضال قوانني حتكم وتنظيم العمل الصحفي وهو ما ال جنده يف اإلعالم اجلديد .
حتليل املستوى الثالث من النظام احمليطي :نسجل ظهور متثالت سلبية ملستقبل الصحافة التقليدية إقصاء للصحفي هتديد
ملهنة الصحافة هاجس الظاهر من متثالت بعض الطلبة واليت انتهت إىل احلكم على اإلعالم التقليدي باالنقراض أهنم
انطلقوا من متثل للواقع يصف اإلعالم بالثبات واالستقرار،وتعاملوا معه كظاهرة تكنولوجية بدرجة أوىل بينما اإلعالم هو
بناء إجتماعي أي عرضة للتجديد والتطور"،فاحلديث عن مستقبل اإلعالم يقولب التفكري،شأنه شأن احلتميات،ويدفع إىل
رفض التغيريات غري املنتظرة يف جمال معني،أو غري املتطابقة مع املنظور السائد .فالنهايات واحلتميات تؤدي إىل ما امساه
غاستون باشالر بالعائق االبستمولوجي الذي يكمن يف فعل املعرفة العلمية ذاته،وليس يف موضوعها"1.
الجدولّّ:3الوسائلّالمعتمدةّمنّقبلّالطلبةّعينةّالدراسةّالستقاءّالمعلوماتّواألخبارّ
الوسيلة اإلعالمية

التكرار

النسبة

القنوات التلفزيونية

22

12.2

الصحافة الورقية

28

9.8

احملطات اإلذاعية

9

2.9

مواقع التواصل االجتماعي

22

12.2

تلفزيون الويب

12

11.1

الصحافة االلكرتونية

12

22.8

راديو االنرتنيت

2

1.2

اجملموع

281

211

المصدر :من إعداد الطالبة
(1)Bachelard Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Contribution à une
psychanalyse de la connaissance objective, Librairie philosophique Vrin, Paris, 1975, P 57.
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تؤشر بيانات اجلدول على كون الطلبة عينة الدراسة يستخدمون وسائل اإلعالم بشقيه التقليدي واجلديد بدرجات متفاوتة،
واحتلت مواقع التواصل االجتماعي املرتبة األوىل مبا نسبته ،% 12.2هذا ان دل على شيء إمنا يدل على كون مواقع
التواصل االجتماعي أصبحت جزءا من الروتني اليومي ،وأصبحت متنفسا لعينة الدراسة إلبداء آرائهم واقرتاحهم بعد أن
كان يصعب عليهم ذلك يف وسائل اإلعالم الرمسي ،وهو ما يتطابق مع دراسة عبد الصادق حسن عبد الصادق واليت
حتمل عنوا ن تأثري استخدام الشباب اجلامعي يف اجلامعات يف اجلامعات البحرينية ملواقع التواصل االجتماعي على
استخدامهم لوسائل االتصال التقليدية .وجاء يف ترتيب مماثل التلفزيون مبا يعادل  % 12.2وتوحي هذه األخرية بكون
التلفزيون الكالسيكي كان وال زال جتربة يومية منتظمة ،حيث أن مشاهدة التلفزيون مل تتأثر بفعل االستخدام املتنامي
لالنرتنيت ،بل ارتفعت بعد خوصصة السمعي البصري يف اجلزائر،وظهور الفضائيات اخلاصة واملتخصصة .يليه على التوايل
تلفزيون الويب مبا نسبته  % 11.1وهذا دليل على كون هذا األخري أصبح مكمال للتلفزيون الكالسيكي،وأصبح يشغل
حيزا كبريا يف احلياة اليومية،ومن مث الصحافة االلكرتونية مبا يقارب  ،% 22.8وتدل هذه النتيجة على كون الصحافة
االلكرتونية تشهد انتعاشا وتوسعا يوميا،لتصبح ظاهرة اجتماعية ،وداللة أيضا على كون الطلبة اجلامعيني ينتمون إىل جيل
متمرس على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،فضال عن امتالكهم أيضا للتقنية اليت متكنهم من الولوج ،كما رصدنا من خالل
بيانات اجلدول الصحافة الورقية يف املرتبة اخلامسة مبا نسبته % 9.8وتوحي هذه النتيجة بتذبذب وتراجع معدالت
املقروئية لدى عينة الدراسة،وهو ما يتوافق مع دراسة نصري بوعلي املوسومة باستخدام الشباب اجلامعي لوسائل اإلعالم
التقليدية واجلديدة .وجاء يف ذيل الرتتيب احملطات اإلذاعية مبا نسبته . % 2.9وهذه النتيجة مؤشر واضح وصريح على
غياب االهتمام هبذه الوسيلة و تراجع وتصدع عادات االستماع للراديو التقليدي،حيث ملسنا نزعة سلبية حنو اإلحجام
على مساع الراديو وراديو االنرتنيت ب ،%1.2وتشري هذه األخرية إىل أن راديو االنرتنيت ال يزال يف بداياته األوىل،ومل
ينتشر بعد ليستقطب الطلبة على غرار الوسائل األخرى.وهو ما يتواءم مع دراسة جنالء اجلمال املوسومة باعتماد الشباب
على وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة كمصدر للمعرفة الثقافية .
الجدولّّ:4عواملّالجذبّالمتاحةّفيّاإلعالمّالجديدّبالمقارنةّمعّاإلعالمّالتقليديّ
عوامل الجذب

التكرار

النسبة

عنصر التفاعلية

21

% 22.8

التحديث اآلين

11

% 2.1

إعالم متعدد الوسائط

22

%21.9

سهولة االستخدام

12

%22.8

القيمة املعلوماتية والعمق املعريف

2

%1.1

السرعة

11

%9.2

ال مركزية املعلومة

12

%2.9

املرونة

1

%1.92
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احلرية

22

%22.81

الالتزامنية

21

%21.22

الالمجاهريية

11

%2.11

اجملموع

122

211

المصدر :من إعداد الطالبة

تنوعت اخلطابات بالنسبة لعوامل اجلذب وجاءت التفاعلية يف الطليعة بنسبة % 22.2واليت نقلت املستخدمني من حقبة
استهالك احملتوى اإلعالمي إىل حالة إنتاج احملتوى .حيث نالحظ أن اإلعالم اجلديد ألغى تقريبا النموذج اخلطي التقليدي
لالتصال ،مبا كان يتضمنه من قيود على العملية االتصالية،فقد كان هذا النموذج يعطي سلطة كبرية ورمبا مطلقة للقائم
باالتصال ،وكانت العالقة بني املرسل واملستقبل أقرب إىل العالقة االستبدادية ،أما بعد ظهور االنرتنيت مل يعد للمرسل أو
بيئة االتصال نفسها تلك السلطة املطلقة على املستقبل ،إذ مينح االتصال عرب الوسائط احلديثة املستقبل صالحيات وحرية
أكرب يف الوصول إىل ما يريده من معلومات عرب شبكة االنرتنيت يف الوقت الذي يريده وبالتتابع الذي يرحيه.
فنموذج ما قبل االنرتنيت حييل إىل حقبة هيمنة اإلعالم التقليدي الرمسي على اجلمهور الذي كان حيتل مكانة دونية،
فاملتلقي هنا تلميذ يستهلك بطريقة سلبية خطاب إعالمي ذي طابع سلطوي غريب عن اجملتمع الذي يتوجه إليه ،خطاب
يستمد شرعيته من ارتباطه سياسيا واجتماعيا بدولة الرفاهة.
يقول الصادق احلمامي يف هذا الصدد "اإلعالم اجلديد يتسم بالبحث عن أمناط تعبريية ولغة جديدة وبنهاية قدسية
اإلعالم التقليدي ،وبرتاجع اخلطاب الفوقي األبوي،وإذا كان اإلعالم التقليدي مرتبطا بدولة الرفاهية فإن اإلعالم اجلديد
يبجل اخلطاب الذايت ،حيث تقوم شرعية هذا األخري على إدماجه للتجربة االجتماعية لألشخاص واالعرتاف بالفرد
كمصدر هلذه الشرعية اجلديدة ،حتيل هذه احلقبة إىل إعالم جديد تتعزز فيه آليات املشاركة والتفاعلية على اعتبار أهنا
مطلب اجتماعي تتعاظم فيه قيم الفردية واالستقاللية ،تتشكل هنا شرعية اإلعالم اجلديد من انفتاحه على اجلمهور
والتفاعل معه ،فاملستخدم يطالب باملشاركة كحق أصيل وليس كمنة يهبها إياه الصحفي ،هكذا تعكس التحوالت
التكنولوجية حتوالت جمتمعية".
بينما ظهر خطاب آخر يدعي أن احلرية هي أهم مسة متيز اإلعالم اجلديد مبا يقارب  % 22.81حيث اجته الطلبة عينة
الدراسة إىل وسائل اإلعالم اجلديدة ملا تتيحه هذه األخرية من حرية يف التعبري عن أرائهم وتطلعاهتم بدون تقييد أو ضوابط
ونتيجة لذلك ظهرت املمارسات الدميقراطية ،حيث مل تعد الرسالة املوجهة من األعلى إىل األسفل هي املهيمنة ،ومل تعد
الوصاية الفكرية والنخبوية الثقافية هي األساس ،بل حنن اليوم يف عصر ميكن أن نسميه دميقراطية التواصل ،حيث أصبح
اجلميع مرسلني ومتلقني يف ذات الوقت.
على عكس اإلعالم التقليدي الذي حيمل جمموعة كبرية من الضغوط من ضمنها النظام احلكومي،سيطرة املعلنني،مالك
هذه الوسائل الذي حيدد توجهاهتا وسياساهتا التحريرية حيث صرح احد الطلبة أن" اجلمهور جلأ إىل اإلعالم اجلديد حينما
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تأكد بان اإلع الم الرمسي ال يعطيها فرصة للتعبري وحينما أصبحت القوانني جترم حرية اإلعالم وجتعل صاحبه عرضة
للمساءلة القانونية،قنا تصبح قنوات اإلعالم اجلديد خمرجا هلذه الضغوطات".
يف ذات السياق يؤكد أحد الطلبة على قضية احلرية املتاحة يف اإلعالم اجلديد حيث يدعي أن "الكثريين توجهوا حنو
اإلعالم اجلديد كونه ال خيضع ملقص الرقيب أو حارس البوابة ،إضافة إىل كون الكتابة على هذه املنصات ال حتتاج إىل
ترخيص من جهات رمسية".
يف ذات السياق ظهر خطاب آخر يزعم أن اندماج الوسائط يف اإلعالم اجلديد مبا يعادل  % 21.9حيث يعد من بني
أكثر العوامل ال يت سامهت يف ذيوع وانتشاره يف الوسط الطاليب حيث يتم فيه استخدام كل وسائل االتصال ،مثل
النصوص ،والصوت ،والصورة الثابتة ،والصورة املتحركة ،والرسوم البيانية ثنائية وثالثية األبعاد....،إخل
يف حني ترى فئة أخرى من الطلبة عينة الدراسة أن عنصر الالتزامنية أهم ما اصطبغ به اإلعالم اجلديد بنسبة % 21.2
ففي عصرنا حلايل ليس املهم هو وفرة املعلومات وتنوعها بقدر أمهية إمكانية الوصول إىل املعلومة يف الوقت و املكان الذي
حيدمها الشخص بنفسه ،بعكس احلال بالنسبة لوسائل اإلعالم األخرى من صحف واذاعات وقنوات تلفزيونية تلتزم
بأوقات م عينة وحمددة تصدر فيها وتبت أثنائها فقط الربامج املوحدة ،ويتعني على القاريء أو املستمع أو املشاهد أن ينتظر
حىت حيني موعد نشر أو بث برنامج  ...فمستخدم األنرتنت هو الذي يتحكم يف حتديد املعلومات ومصادر احلصول
عليها واختيار الوقت الذي يناسبه هو يف احلصول عليها ،بينما توىل وسائل اإلعالم األخرى هذ املهام حسب نظرهتا
اخلاصة وسياستها يف اإلعالم ونقل اخلرب،
سهولة االستخدام جذب هذا العامل نسبة معتربة من الطلبة عينة البحث مبعدل % 22.8حيث أن سهولة االستخدام
عرب خمتلف األجهزة االلكرتونية والذكية أدى بدوره إىل توسيع دائرة انتشاره وتوغله يف شىت امليادين واجملاالت ،وهو ما أكده
روجرز وشوميخر يف نظرية انتشار املبتكرات ،حيث تطرقا إىل كون سهولة االستخدام أو درجة التعقيد تعد من بني حمددات
ذيوع وانتشار املبتكرات .وهو ما يتطابق مع دراسة حممد بن علي حممد السويد املعنونة باستخدامات الشباب السعودي
ملواقع التواصل االجتماعي وتأثريها على درجة عالقتهم بوسائل اإلعالم التقليدية.
كما أن ميزة سرعة نشر األخبار متثل عامل جذب كبري ملرتادي اإلعالم اجلديد مبا نسبته  % 9.2إىل احلد الذي أتاح هلا
قدرا كبريا من االنتشار واتساع نطاق االستخدام بني األفراد حبيث مل يعد ينظر إىل هذه الوسائل باعتبارها ترفا ال داعي له
وإمنا باعتبارها ضرورة ال ميكن االستغناء عنها.
بينما ظهر خطاب آخر يقول أن ال مركزية املعلومة من الركائز األساسية لإلعالم اجلديد على عكس اإلعالم
التقليدي،بنسبة % 2.8إذ ال ميكن التحكم يف تدفق خدماهتا أو فيما حتمل من مضامني من قبل احلكومات أو األفراد،
فإذا كان إصدار صحيفة يف غالبية دول العامل يتطلب احلصول على رخصة حكومية فان إنشاء موقع على شبكة االنرتنيت
ال يتطلب مثل هذا التصريح.
يف حني ترى فئة أخرى أن أهم ما يستقطب الشباب عموما لإلعالم اجلديد هو التحديث اآلين مبا يعادل  % 2.1أي
التغطية اآلنية لألحداث والتحديث الفوري واملستمر لألخبار.
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كما يعتقد بعض الطلبة أنه ال ميكن إغفال مسة الالمجاهريية مبا يقارب % 2.1حيث مل تعد وسائل االتصال تعتمد على
خماطبة اجلماهري فحسب يف رسائل عامة ومنمطة بل أضحت من إمكاناهتا توجيه رسائلها ومضامينها إىل فرد بعينه
تستهدفه برسائلها أو إىل مجاعة أو فئة معينة تبعا الهتماماهتا وحاجاهتا اخلاصة فخرجت بذلك من نطاق العمومية إىل
خصوصية الرسالة تبعا حلاجة مستقبلها .
وجاءت املرونة والعمق املعريف يف ذيل الرتتيب بنسب ال تتجاوز  % 2مرده أن االنرتنيت تعج باملعلومات السطحية اليت
تفتقد إىل التحليل العلمي والتأصيل النظري على اعتبار أن من هب ودب بإمكانه الكتابة على شبكة االنرتنيت على حد
تعبري بعض الطلبة.
الجدولّّ:1جوانبّالقصورّفيّاإلعالمّالجديدّمقارنةّمعّاإلعالمّالتقليديّ
السبب

التكرار

النسبة

يفتقد اإلعالم اجلديد إىل املصدرية

11

21.1

يفتقد اإلعالم اجلديد إىل املوضوعية يف املعاجلة

18

22.1

يفتقد اإلعالم اجلديد إىل املصداقية يف الطرح

12

22.2

يفتقد اإلعالم اجلديد إىل املعاجلة الفنية املتخصصة للموضوعات

19

22.8

يفتقد اإلعالم اجلديد إىل املهنية واالحرتاف

19

22.8

عدم مراعاة أخالقيات وأطر العمل اإلعالمي وأساسياته املعرفية

11

28.2

اجملموع

221

211

المصدر :من إعداد الطالبة

فيما خيص جوانب القصور يف اإلعالم اجلديد كانت اإلجابات متقاربة وتوزعت بني عدم مراعاته ألخالقيات املهنة بنسبة
 % 28.2يليها افتقاده للمهنية واملعاجلة الفنية املتخصصة بنسبة  %22.8لكل منهما،ومن مث افتقاده للموضوعية
وتوخي احلياد بنسبة  ،% 22.1ناهيك عن افتقاده للمصداقية يف طرح املواضيع حيث أصبح أرضا خصبة لنمو
الشائعات على حد تعبري أحد الطلبة بنسبة  % 22.2باإلضافة إىل افتقاده يف كثري من األحيان لذكر مصادر األخبار
بنسبة ،% 21.1عموما ميثل اإلعالم عصب اجملتمع له تأثريه على اجتاهات و مدركات الناس و سلوكا هتم ،و تكوين
رأي عام لديهم ...و لكي ال حييد عن اجملرى الذي وجد من أجله البد أن تكون املمارسة األخالقية عنوان اإلعالم  ،و
هلذه املمارسة قواعدها و مبادئها و أسسها و أصوهلا  .و الكل يعلم أن مهنة الصحافة مل تؤسس شرعيتها التارخيية على
اإلعالم والتثقيف فقط بل على قيم مهنية لكن املالحظ يف اآلونة أن صحافة املواطن ضربت عرض احلائط كل املعايري
السالفة الذكر حتت مظلة حرية اإلعالم والتدفق احلر للمعلومات ،وتآكل أخالقيات اإلعالم فقد أصبح الصحفي املواطن
يف ظل اإلعالم اجلديد يسعى للسبق الصحفي على حساب مصداقية ودقة األخبار وأصبحت وسائل اإلعالم اليوم تعيش
يف سباق تنافسي من أجل احلصول على املعلومة اإلخبارية لتكون صاحبة الريادة يف إيراد اخلرب اىل اجلمهور وجذب انتباهه
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دومنا التحقق من مصداقية اخلرب فضال عن شخصنة املواضيع املطروحة ،باإلضافة إىل طغيان النزعة املادية على حساب
أخالقيات اإلعالم وغدت املعلومة سعلة جتارية ختضع لقانون البيع والشراء.
ومنه أصبح اإلعالم اجلديد يفتقد إىل أخالقيات املمارسة اإلعالمية والعمل الصحفي والقيم املهنية اليت حتكم طبيعة العمل،
وخاصة املصداقية واملوضوعية للموضوعات اليت يتناوهلا.
كما أن حرية الدخول واخلروج من دون حتديات ومراقبة على شبكة اإلنرتنت ساعد يف ظهور مصاحل جتارية خبيثة وعمليات
إجرامية ،باإلضافة إىل التدوين املزيف الذي يروج للشائعات واألخبار الكاذبة ،والذي أسهم يف تشكيل املواقف اخلاطئة
وصناعتها حتت مظلة املواطن الصحفي .كما أن االفتقار إىل أي سند تشريعي حيدد مفهوم العاملني يف اإلعالم البديل،
ويسمح ألي فرد أن يطلق على نفسه" مواطنا صحفيا " Journalist Citizenوعني املواطنني  Citizen Eyeدون
الرجوع إىل مرجعية معينة .كل هذه املعطيات جعلت ملف الضوابط األخالقية يف صدارة إشكاالت اإلعالم اجلديد.
مزاولةّاإلعالمّالتقليديّلوظائفهّفيّظلّتناميّاإلعالمّالجديدّ
أمجع املبحوثني عينة الدراسة على كون اإلعالم التقليدي ال يزال يقوم بوظائفه وأدواره املنوطة به ولكن بشكل نسيب كونه
يرتبط مبجموعة من العوامل بعضها يتصل بطبيعة اجملتمع و نظامه السياسي و االجتماعي و ظروف هذا اجملتمع ،و
بعضها يتصل مبدى احلرية املتاحة لوسائل االتصال اجلماهريي ،و بعضها يتصل بالعوامل اخلاصة بالسياسة التحريرية
للمؤسسة اإلعالمية كاالجتاه السياسي أو اإليديولوجي أو كطبيعة اجلهاز التحريري و ظروف تنشئته االجتماعية و
انتماءات أفراده املختلفة أو لنمط ملكية املؤسسة اإلعالمية و أوضاعها االقتصادية على عكس اإلعالم اجلديد.وهو ما
يؤكد على تأثريات السياق االجتماعي وهو ما تضمنته مقاربة التمثالت،وهو ما يتطابق مع دراسة صفا حممد إبراهيم عبد
الدامي املوسومة باستخدام الشباب للتلفزيون ووسائل اإلعالم اجلديد واإلشباعات املتحققة منها.
الجدولّّ:6اإلعالمّالجديدّمكملّأمّبديلّوظيفيّلإلعالمّالتقليديّ
طبيعة العالقة

التكرار

النسبة

مكمل

11

% 22

بديل

22

%12

اجملموع

21

% 211

جاءت هذه الدراسة لتؤكد أن نسبة الرفض لوجود بديل لإلعالم الرمسي أعلى من نسبة التأييد ،ولكن أظهرت الدراسة أن
هناك حاجة ملحة إلعالم بديل عن اإلعالم الرمسي من خالل إعالم مشارك ومستقبل عميق وموضوعي كون اإلعالم
التقليدي مل يعد يستجيب ملتطلبات اجملتمع كما جيب.
كما أسفرت الدراسة عن ظهور خطابني بعض الطلبة عينة الدراسة ينظرون لإلعالم اجلديد بوصفه مكمال أي إضافة
وليس انسالخا كما يتصور البعض ،أو خروجا من جتربة قوية إىل جتربة أقوى،فالنشر الورقي حتما ستكون هذه الوسائل
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إضافات نوعية له تسهم يف تطوير العمل الصحفي وتقدميه بشكل يكفل زحزحة النظرة التدمريية اليت تسعى إىل إيقاف
عجلة النشر التقليدي والتهويل من أخطار افرتاضية حمتملة للتجربة الطباعية والكتابية .
ومبا أن اجليل اجلديد جيد نفسه يف االلكرتونيات،جلأ القائمون على املؤسسات اإلعالمية التقليدية الراغبون يف دخول سباق
اإلعالم اجلديد إىل متابعة احتياجات اجلمهور ورفع سقف حرية التعبري واختزال رسائلها كون القارئ االلكرتوين مستعجل
أو نشر خمتصراهتا لضمان أكرب قدر من املتابعني نظرا لتغري طبيعة اجلمهور .
كما أن تنامي املنافذ اإلعالمية أدى إىل توزع اجلمهور املنتظر للمعلومة بني الصحف االلكرتونية والورقية والراديو بنوعيه
والتلفزيون بشقيه التقليدي والرقمي ،ناهيك عن الشبكات االجتماعية واملدونات ...وبالتايل تفتت اجلماهري وهو ما ميكن
التعبري عنه بانكماش حجم اجلمهور" ،األمر الذي دعا الكثري من املؤسسات اإلعالمية إىل االستعانة خبطة  121درجة
أي الدورة الكاملة،حبيث تقوم املؤسسة اإلعالمية على االنتشار والوجود من خالل كل ما هو ممكن ومتاح من وسائل
واليات للوصول إىل اكرب عدد ممكن من اجلمهور")1( .
فصارت الصحيفة مثال توجد ورقيا والكرتونيا بتحديث دائم على مدار الساعة وتتصل بقرائها ومتابعيها على الشبكات
االجتماعية ،وتسعى لالستفادة من الوسائط املتعددة من خالل عرض كثري من التفاصيل بالصورة والفيديو ،كما أصبح
اليوتيوب شريكا أساسيا لوسائل اإلعالم السمعية البصرية لتعزيز حضورها
وهي إحدى اخلطط الناجحة واجلادة من الوسائل التقليدية للوصول إىل اجليل الشبكي.ومنه فحالة االندماج هذه بني
اإلعالم اجلديد والتقليدي مكنت هذا األخري من حتديث ذاته ومن مث احلفاظ على جزء كبري من مجهوره.
كما أن التخلص من جهاز التلفزيون ال يعين باملرة التخلص من التلفزيون كوسيط كون اإلعالم ال يقرتن بالشق املادي،
وإمنا باملضمون واحملتوى اإلعالمي واملتاح حاليا يف كل املنصات .ومنه فالتغري احلقيقي للتلفزيون ال يعين اندثاره بل زوال
شكله الكالسيكي فقط وتشظيه إىل شاشات.
يرى الصادق احلمامي يف هذا الصدد أن مؤسسات اإلعالم الكالسيكي تستثمر تكنولوجيا اإلعالم اجلديد باعتبارها موردا
لتجديد ذاهتا تنظيميا ،ويف مستوى تعزيز عالقتها باجلمهور إلرساء منوذج تفاعلي وتشاركي منفتح على اجلمهور من خالل
2:
 Podcastفضاء يعرض كل الربامج اإلذاعية وفق تصنيف حسب النوع والربامج مع إمكانية التحميل.
 Streamingتوسيع نطاق البث وتيسري نفاذ اجلمهور اىل براجمها.
 Vodالفيديو عند الطلب .
 Catch up TVالتلفزيون التعويضي
()1االء زومان،هل تنهي الشبكات االجتماعية عصر اإلعالم التقليدي؟صحيفة االقتصادية االلكرتونية،العدد .2221،1121
( )2الصادق احلمامي،اإلعالم الجديد واإلعالم الكالسيكي بين االتصال واالنفصال :التلفزيون العمومي نموذجا،تونس مصرية لبحوث اإلعالم،العدد
جامعة القاهرة،ص ص .22،21
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 Hypertextالروابط التشعبية إلثراء املضمون كآلية جديدة.
 Ipv tvبث التلفزيون عرب االنرتنيت.
وبعض الطلبة يرون أنه بديل و يتنبؤون بزوال اإلعالم التقليدي والدليل أن هناك هجرة مكثفة يعيشها اجملتمع وخاصة
شرحية الشباب منذ تقريبا عشرية من الزمن حنو شبكة االنرتنيت مبختلف تطبيقاهتا اإلعالمية .لنجد أنفسنا أمام هرم
مقلوب ،فبعد أن كانت الصحافة هي وسيلة االتصال اجلماهريية ،ومع احلرب العاملية الثانية اإلذاعة ،ويف الستينات
والسبعينات كانت السيطرة للتلفزيون ،ها حنن اليوم أمام هرم مقلوب لنجد الصحافة املكتوبة يف أسفل اهلرم واإلعالم
اجلديد يف أعاله.
رمبا هنا علينا العودة إىل ما قاله أحد خرباء مايكروسوفت : 1118أنه وبعد عدة سنوات لن تكون هناك وسائل إعالم
مكتوبة قائال  ":أننا لن نستهلك مستقبال وسائل اإلعالم إال عن طريق موفر خدمة االنرتنيت ،لن يكون هناك صحف آو
جمالت كل شيء سيتحول بثه على هيئة نسخ الكرتونية" ()1
قد تكون هذه النبوءة قد حتقق نصفها ،حيث مل يعد هناك نسخ ورقية حبتة ،كما أن هناك نسخ ورقية قد حتولت كليا إىل
نسخ الكرتونية ،واختارت هجرة املطبوع إىل الصحافة االلكرتونية .
يقول آخر كثرية هي األخبار اليت يلقي هبا قادة الشأن العام على شبكات التواصل االجتماعي قبل إرساهلا إىل
الصحفيني،تشري مثل هذه املتغريات إىل أن الصحفي مل يعد هو املتحكم وال املطلع األول على اخلرب واملعلومة،إن هذا
املعطى جيعلنا نقر بان وسائل اإلعالم التقليدية أمام حقيقة مفادها أهنا مل تعد احململ الوحيد لنشر األخبار وتداوهلا .
يرى البعض أن اإلعالم اجلديد سلطة ضد سوء استخدام السلطة،حيث أصبح سلطة يف وجه اإلعالم التقليدي الذي كثريا
ما يتجاهل قضايا حيوية يف اجملتمع ،وذلك حبكم رهانات وراءها لوبيات سياسية ومالية،وهو ما جعله يتصدر الرتتيب.
وحبكم أننا دخلنا يف عصر االندماج والذي أدى بدوره اىل انصهار الوسائط التقليدي يف ظل اإلعالم اجلديد ،يعتقد
البعض أهنا بصدد االندثار تاركة اجملال فيها للمحامل،تتأكد هذه الثورة اإلعالمية من خالل اهلجرة اليومية للناس من
التواصل مع املعلومات عرب وسائل اإلعالم التقليدية إىل وسائل تواصل رقمية ذكية.
يقول أمحد عاشور يف ذات السياق (":)2أن ظهور نوع جديد من اإلعالميني والذي ميكن تسميتهم باإلعالميني اجلدد
وهم مستخدمو اإلعالم اجلديد والذين أثبتوا استحقاقهم هلذا املنصب،عن طريق تغطيتهم جملريات األحداث حول العامل
وبؤر التوتر من شأنه أن يهدد اإلعالم التقليدي واإلعالمي التقليدي على حد سواء".
(1)Greenwood, Shannon, Perrin Andrew and Duggan Maeve, “Social Media: Update 2016:
Facebook usage and engagement is on the rise, -:)while adoption of other platforms holds
steady”, (Visited on26/10/2019/http://www.pewinternet.org/2016/11/11/social-media-update2016
()2أمحد عاشور ،نقاط التماس بين اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد،مقال الكرتوين متاح على :
http://www.arageek.com/new-media-vs-old-media.html Consulté le 26/10/2019.
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على ضوء ما سبق أعاله نستخلص أن متثالت الطلبة عينة الدراسة تراوحت بني املوجبة والسالبة،املؤيدة

واملعارضة،كما أن خلصنا إىل كون الوسيلة نتاج تقين وسوسيولوجي يف الوقت نفسه ،هناك بداية نزوح للطلبة من وسائل
اإلعالم التقليدية إىل اإلعالم اجلديد وحتديدا شبكات التواصل االجتماعي ،ليصبحوا بذلك مستخدمني فاعلني يصنعون
ويغريون األحداث ،هلذا قررت وسائل اإلعالم التقليدية ضرورة تطوير أساليبها وخدماهتا ومواكبة العصر جملاهبة منافسة
اإلعالم الرقمي الذي يسعى لتقدمي معظم مسات الوسائل اإلعالمية التقليدية يف وسيلة واحدة.
عموما فاإلعالم اجلديد ال ميثل ثورة عارمة تعصف باإلعالم الكالسيكي ومبؤسساته ،كما أن اإلعالم اجلديد ال يؤسس
بالضرورة لبيئة إعالمية تتسم حبداثة جذرية تفضي إىل قطيعة بني إعالم كالسيكي جيرت مناذج قدمية ،وبني إعالم جديد
يشتغل وفق مناذج مستحدثة ،إن البيئة التواصلية اليت نشهدها اآلن ال تشتغل وفق منطق القطيعة بل هي تتشكل من
تفاعالت الوسائط الكالسكية والوسائط اإلعالمية اجلديدة ،ومن هذا املنظور فهي بيئة هجينة يتعايش فيها اجلديد والقدمي
الذي أعاد تشكيل ذاته .هذا حييلنا إىل احلديث عن مظهر من مظاهر التمثل أال وهو الرتسيخ،حيث يتضح يف الوظيفة
اإلدماجية،مبعىن الرتسيخ يبني كيفية استدماج ماهو جديد يف نظام مألوف وقائم مسبقا .
ومنه فالعالقة تكاملية وليست عالقة صدام إو إقصاء ،فكل إعالم يظهر ال يعين -بالضرورة إلغاء ما قبله ،فالتلفزيون عندما
ظهر مل يلغ اإلذاعة أو الصحافة،بل بقي لكل هيبته و خصوصياته ومعجبيه.
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