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ملخص البحث
إن التطورات الرقمية في مجال االتصال التي شهدها العراق قد أفرزت الكثير من
اإلشكاليات في مفهوم التلقي للمعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم وخاصة وسائل اإلعالم
 حيث تعددت التطبيقات الرقمية في مجال وسائل اإلعالم الرقمي التي انتشرت، التقليدية
 بعد ان كان يعد من المجتمعات المغلقة التي ال،بشكل كبير بين إفراد المجتمع العراقي
. تستقبل الرسائل اإلعالمية سوى من وسائل إعالم الدولة التقليدي
وأدى شيوع استخدام وسائل اإلعالم الرقمي بين افراد المجتمع إلى ظهور إشكاليات في
مفهوم التلقي لوسائل اإلعالم التقليدية سوى كانت قنوات فضائية مرئية أو اذاعات مسموعة
 أذ أحدثت تلك الوسائل الرقمية الحديثة تحوالت واسعة في بعض، أو وسائل مقروءة
 وفي النص والصورة وتحويلها إلى بيانات يمكن إعادة إرسالها،المفاهيم للرسالة االتصالية
. من قبل المتلقي الذي أصبح في ظل الثورة المعلوماتية الرقمية مرسل الرسالة االتصالية
ومن الحقائق الواضحة أن الجمهور أصبح من أهم المتغيرات في العملية االتصالية
 وتعد خلفية المتلقي وتجاربه السابقة وعواطفه وتعليمه،الجديدة بمختلف إشكالها وأنواعها
 الن الجمهور هو الهدف، وجنسه وسنه وشخصيته من أهم األسباب لدراسة مفهوم التلقي
 وتتبلور مشكلة بحثنا في،األساسي الذي يسعى الوصول اليه القائم االتصال والتأثير فيه
اإلجابة على التساؤل الرئيسي(هل إلشكالية التلقي في ظل اإلعالم الرقمي تأثيره على
.) جمهور وسائل اإلعالم التقليدية
 جمهور وسائل اإلعالم التقليدية،  اإلعالم الرقمي، اشكالية التلقي: الكلمات المفتاحية

Abstract
The digital developments in the field of communication witnessed by
Iraq have resulted in many problems in the concept of receiving
information provided by the media, especially the traditional media, as
there were numerous digital applications in the field of digital media
that have spread widely among members of Iraqi society, after it was
considered one of the Closed societies that only receive media
messages from the traditional state media.
The prevalence of the use of digital media among members of society
led to the emergence of problems in the concept of receiving for
traditional media, except that they were visible satellite channels or
audible broadcasts or readable means, as these modern digital means
have brought about wide transformations in some concepts of the
communication message, in text and image and converted into data It
can be retransmitted by the recipient who became, in the shadow of the
digital information revolution, the sender of the communication
message.
It is a clear fact that the audience has become one of the most
important variables in the new communication process in its various
forms and types, and the background of the recipient, his previous
experiences, emotions, education, sex, age and personality are among
the most important reasons for studying the concept of receiving,
because the audience is the primary goal that the communicator seeks
to influence and influence, and a problem arises. We discussed the
answer to the main question (Does the problem of receiving in the
shadow of digital media affect the traditional media audience)?
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المقدمة
شهههد العههالم فههي السههنوات االخيههرة اهتمامهها بالغهها بالعالقههة بههين الثههورة الرقميههة فههي
مجههاالت تكنولوجيهها االتصههاالت ووسههائل اإلعههالم التقليديههة (المقههروءة والمسههموعة
والمرئيهههة ) والتههههي تمثههههل االداة االساسههههية والجوهريهههة فههههي تطههههوير الممارسههههة
اإلعالميههة فههي تلههك الوسههائل  ،فضههال عههن مفهههوم التلقههي الههذي اصههبح يفههرض نفسههة
كمتغيههر اساسهههي فهههي هههذا السهههياق  ،ممههها ادى إلهههى ظهههور العديهههد مهههن التغيهههرات
الجوهريههة فههي عمليههة التلقههي مههن قبههل المسههتقبل للمعلومههات اإلعالميههة المشههكلة
للخطاب المقروءة والمسموع والمرئي .
ان بروز اإلعالم الرقمي بأشكاله وعناصره كوسيلة إعالمية اتصالية وكظاهرة واسعة
االنتشار واالستخدام في مختلف دول العالم  ،ادى إلى ظهور تغيرات في الرؤى العلمية
المفسرة للعملية االتصالية وعناصرها  ،بحيث أصبحنا نرى هناك اهتمام كبير في مفهوم
التلقي والمتلقي وعالقته ليس فقط بالوسيلة االتصالية بل بالرسالة االتصالية ضمن اطار
التكنولوجيا الرقمية التي أتاحت للمتلقي بأن يكون مرسال للرسالة االتصالية.
أصبح اليوم العالم عبارة عن شاشة صغيرة بحجم كف اليد ،أو ما يطلق عليه بالعالم
االفتراضي في ظل تلك التقنيات الرقمية التي غيرت الكثير من انماط المشاهدة والتعرض
والتلقي لمختلف وسائل اإلعالم التقليدية ومن المفاهيم التي أضافت صيغة جديدة على
سمة الجمهور ،ولم يعد التركيز على الثورة الرقمية فقط ،وإنما اصبح اليوم التركيز
حول تأثيرات إشكاليات التلقي في تحديد جمهور وسائل اإلعالم التقليدية (المقروءة
والمسموعة والمرئية ) .
وينظر اليوم إلى المتلقي كفرد فاعل ومنتج ونشيط بعد أن كان يعتبر سلبيا ً في تلقي
الرسائل وال يصدر ردود أفعال عنه ،وظل التركيز منصبا على العالقة الرابطة بين
الرسالة والمتلقي ودور الجمهور الفعال والنشط في استعماالته لوسائل تكنولوجيا
االتصال الحديثة ،وبذلك فإن بحثنا يبحث عن إجابة في دور إشكالية التلقي في ظل
اإلعالم الرقمي بتحديد جمهور وسائل اإلعالم التقليدية .
االطار المنهجي للبحث:
اوال  :مشكلة البحث :
احدث التطور الكبير في مجال تكنولوجيا االتصال واإلعالم تأثيرات كبيرة في وسائل
اإلعالم بمختلف انواعها  ،فقد انعكست تلك التأثيرات بشكل مباشر على عادات التلقي
للمعلومات اإلعالمية ومن جميع النواحي التي ترتبط بالمتلقي  ،عبر استخدام عدة وسائل
وطرق جديدة في تلقي وانتاج المعلومة اإلعالمية في أطار من التفاعلية وما بعد التفاعلية
 ،مما أثر على عملية تلقيها من قبل القارئ والمستمع والمشاهد .
ويأتي هذا البحث ليحاول االجابة عن التساؤل الرئيسي لمشكلة البحث والذي بات يفرض
نفسه على المشهد اإلعالمي الحالي وهو( هل إلشكالية التلقي الذي احدثه اإلعالم الرقمي
دور في تحديد جمهور وسائل اإلعالم التقليدية في العراق ؟)  ،فضال عن التعرف عن
مفهوم نظرية التلقي لوسائل اإلعالم وتأثيرها على تحديد الجمهور .ويتفرع من التساؤل
الرئيسي عدة اسئلة فرعيه هي :
 -1هل هناك لإلعالم الرقمي تأثيرات في عادات تلقي الجمهور للمعلومات
اإلعالمية؟
 -2هل يوفر اإلعالم الرقمي اساليب وطرق جديدة في انتاج وتلقي المعلومات
اإلعالمية ؟
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 -3كيف يتم تلقي المعلومات من قبل الجمهور في ظل تطور وسائل اإلعالم ؟
 -4هل هناك عالقة بين اإلعالم الرقمي وتطبيقاته وعملية تلقي الجمهور للمعلومات
في وسائل اإلعالم التقليدية .
 -5ما دور اشكالية التلقي التي احدثها اإلعالم الرقمي في تحديد جمهور وسائل
اإلعالم التقليدية .
ثانيا :أهمية البحث
تهههأتي أهميهههة البحهههث مهههن أهميهههة الثهههورة الرقميهههة كونهههها أداة ووسهههيلة مهمهههة
أضههحت مالزمههة لإلنسههان أينمهها حههل وارتحههل ،وفههي ظلههها أصههبح الجمهههور أكثههر
انفتاح ها ً وتحههرراً ،ويمكههن لههها أن تنهههل مههن خاللههها كههل مهها هههو خههارجي وفههي كثيههر
مهههن األحيهههان يتعهههارض مهههع عهههادات وتقاليهههد وثقافهههة الجمههههور الهههذي تعهههود علهههى
الرسهههائل االتصهههالية التهههي يسهههتقيها مهههن وسهههائل اإلعهههالم التقليديه هة سهههوى كانهههت
المقهههروءة أو المرئيهههة أو المسهههموعة  ،وهنههها مكمهههن خطهههر الثهههورة الرقميهههة علهههى
الجمهههور ،وهههو مهها يحههاول البحههث أن يسههلط الضههوء عليههه مههن أجههل مواجهتههه
وايجهههاد الحلهههول والمعالجهههات التهههي تعيهههد لوسهههائل اإلعهههالم التقليديهههة حضهههورها
وتأثيرههها فههي الجمهههور ،السههيما إذا مهها علمنهها أن مجتمعن ها العراقههي هههو مههن ضههمن
المنههاطق المسههتهدفة مههن قبههل اآلخههر  ،كمهها انههه بههنفس الوقههت أحههد أكثههر المنههاطق
المنخرطهههة فهههي اسهههتهالك أدوات الثهههورة الرقميهههة والتقنيهههات والوسهههائل الرقميهههة
المصاحبة لها .
ثالثا  :أهدف البحث
يهدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 -1التعههرف علههى مفهههوم نظريههة التلقههي للجمهههور فههي ظههل الثههورة الرقميههة
لوسائل اإلعالم .
 -2معرفههة مههدى تههأثير اإلعههالم الرقمههي علههى عههادات التلقههي بالنسههبة للجمهههور
العراقي لوسائل اإلعالم.
 -3تسههههليط الضههههوء علههههى التغيههههرات التههههي أحههههدثت علههههى عمليههههة التلقههههي
للمعلومات اإلعالمية في وسائل اإلعالم التقليدية .
 -4معرفههة طبيعههة العالقههة بههين الجمهههور ووسههائل اإلعههالم التقليديههة فههي ظههل
تطور وسائل اإلعالم الرقمي
 -5معرفههة بعههد إشههكالية التلقههي لوسههائل اإلعههالم الرقمههي فههي تحديههد طبيعههة
جمهور وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة.
 -6التعههرف علههى أهههم التحههديات التههي تواجههه إشههكالية التلقههي ل هدى الجمهههور
العراقي لوسائل اإلعالم التقليدي .
رابعا  :منهج البحث ونوعه :
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية واعتمد على منهج المسح لعينة من الجمهور من
أجل التعرف على إجابات ومواقف وردود أفعال المبحوثين حول إشكالية التلقي في ظل
اإلعالم الرقمي وتحديد جمهور وسائل اإلعالم التقليدية  ،بهدف الوصول إلى نتائج قد
تسمح لنا بتحديد تأثيرات اشكالية التلقي في ظل هذا االنفتاح وتعدد الوسائل الرقمية التي
تزود الجمهور بالمعلومات على نوع وطبيعة وانماط تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم
التقليدية .
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خامسا :عينة البحث :
اعتمد البحث في اختيار عينة عشوائية من مستخدمي وسائل اإلعالم التقليدية (المرئي
والمسموع ) والرقمي بمختلف تطبيقاتها من طلبة وموظفي وتدريسيي جامعة بغداد ،
وذلك الن طبيعة البحث تفرض اختيار تلك العينة
على أساس ان اغلب افراد المجتمع الجامعي من مستخدمي تلك الوسائل  ،وتم اختيار
( )200مفردة.
سادسا :أدوات جمع البيانات :
تم تصميم استمارة االستبيان وفق متطلبات موضوع البحث من اجل الحصول على
المعلومات االزمة  ،وللتأكد من الصدق الظاهري لألداة  ،تم عرضها على مجموعة من
المحكمين * ،ومن تخصصات اإلعالم وذلك لتعرف على وجهة نظرهم حول محاور
االستبيان ودرجة موافقة الفقرات ألهداف البحث ومدى وضوح الصياغة لغويا ،ووفق
ذلك تم تعديل بعض الفقرات وبلغت نسبة االتفاق على فقرات االستمارة  %88وهي
نسبة جيدة.
سابعا :تحديد المفاهيم والمصطلحات :
• التلقي  :تدل كلمة التلقي على استقبال شيء ما ،كما تدل أيضا على العناصر التي تتحكم
في قراءة جمهور معين للخطاب اإلعالمي والفني واالدبي  ،وبعبارة أخرى ذلك الفعل
الذي يمارسه الفرد كإنسان له مكوناته النفسية والذهنية واالنفعالية واالجتماعية لتفسير ما
يقدم له هذا المعنى ،حيث يتضمن اإلحساس والذكاء واإلدراك وبناء المعنى (مخلوف
()1
بوكروح )2006 ،
والتلقي هو مجموعة من االتجاهات والنشاطات التي يظهرها المتلقي في تلقيه لرسائل
اإلعالمية ،كما يمثل أيضا الطريقة أو األسلوب الذي يستخدم فيه المتلقي للمعلومات التي
يتلقاها من الخطاب مهما كانت طبيعته.
إذ أن التلقي هو نشاط ايجابي ،يتم في شكل انتقاء لبعض ما يقع على حواسنا دون البعض
اآلخر وينظم الحكم النقدي الذي هو محاولة لالرتفاع بفعل التلقي إلى مستوى شعوري
()2
وتنظيمي أعلى( .مصطفى سويف)1999 ،
• اإلعالم الرقمي :ونقصد به كل الوسائل الرقمية التي ظهرت أو سوف تظهر وترتبط
بشبكة االنترنيت  ،وقد تعددت المسميات لهذه الظاهرة التقنية الجديدة لدى المهتمين
والباحثين والمتخصصين  ،اذ اطلقوا عليها وسائل اإلعالم الجديد واإلعالم البديل ،
واإلعالم اإللكتروني  ،أو اإلعالم االجتماعي وغيرها  ،ويمكن تعريف اإلعالم الرقمي
 :هو اإلعالم الذي يستخدم كافة الوسائل االتصالية المتاحة عبر شبكة االنترنيت للوصول
إلى الجمهور.
• جمهور وسائل اإلعالم التقليدية  :يستعمل في هذا البحث للداللة على جميع األوضاع
وهو اشتراك مجموعة من الناس في التعرض للرسائل التي تقدمها وسائل اإلعالم
التقليدية بمختلف أشكالها وفي مختلف مراحل تطورها ،كما أنه يستعمل للداللة على
الجمهور كظاهرة سوسيولوجية ارتبط ظهورها وتطورها باستعمال وسائل اإلعالم
التقليدية في المجتمعات الحديثة وما بعد الحداثة

مجلة مداد اآلداب | 459

ا.م .د عادل عبد الرزاق مصطاف
االطار النظري للبحث:
نظرية التلقي وعالقتها بوسائل اإلعالم :
لقد شكل التطور الذي شهدته التكنولوجيا الحديثة في مجال االتصال وتطبيقاتها اإلعالمية
نقلة نوعية في تغيير عالقة الجمهور بوسائل اإلعالم وخاصة في عملية التلقي لآلراء
واالفكار والمضامين اإلعالمية  ،مما يفتح المجال امام الباحثين لالهتمام ببحوث
االستخدامات والتلقي لوسائل اإلعالم سوى الرقمية منها ام التقليدية والعالقة بين اشكالية
التلقي التي حدثت في ظل هذا التطور الكبير في وسائل اإلعالم الرقمي وانعكاسها على
طبيعة ونوع وعادات وسلوك تعرض الجمهور لتلك الوسائل
ترجع بدايات نظرية التلقي االولى إلى ما كان يعرف عند أرسطو باسم التطهير في كتابه
فن الشعر  ،أذ ان فكرة التطهير هي مقولة اساسية من مقوالت التجربة الجمالية  ،يكتسب
الجمهور دورا اساسيا من خالل استجابته لألعمال االدبية والفنية (.عبد القادر عبو ،
()3
نظرية جمالية التلقي )2006،
ويشههكل موضههوع التلقي جانبا هاما في الدراسههات اإلعالمية  ،فنظرية التلقي تبحث في
العالقة بين النص والمتلقي في الدراسات االدبية  ،فهي تركز من جهة على التفاعل بين
النص والمتلقي  ،ومن جهة ثانية تركز على ابداع المتلقي  ،حيث جعلت منه المصههههدر
()4
النهائي واالساسي والفاعل الحقيقي في انتاج الدالالت(.نظرية التلقي )source2008
وتولي نظرية التلقي في الدراسهات اإلعالمية عناية بالغة لسهياق التلقي والمتلقي  ،وذلك
من خالل أنتاج معاني وتأويل النصهوص انطالقا من خبرات المتلقي وتكوينه الشهخصهي
 ،الن فعهل التلقي يختلف من قهارئ ألخر حسهههههب تكوينهه النظري والميول والرغبهات ،
()5
وحسب قدرته االجتماعية والثقافية التي يحملها (.خدادة سالم )2000،
وإن التلقي هو فعل اسههتقبال الجمهور للرسههالة االتصههالية من خالل الوسههيلة اإلعالمية
الجماهيرية ،ويرتبط فعل التلقي بمعايير وخصهههائص منها ما يتعلق بشهههكل ومضهههمون
الرسههالة ،ومنها ما يتعلق بالوسههيلة وطبيعتها كأداة مادية ناقلة للمعلومات ويصههاحبه في
()6
ذلك عنصر إتاحة وتوافر هذه الوسيلة وتوافقها مع الجمهور (.مكاوي  ،ليلى حسين . )1998 ،
وهنالك ناحية أخرى متعلقة بخصهائص وعادات األفراد والجماعات ومرجعيتها فضهالً
من سهمات األفراد النفسهية والثقافية واالجتماعية واالقتصهادية ...إل  ،ويمكن تحديد عدة
أشهههكال لفعل التلقي والتي تختلف باختالف التطبيقات والرسهههائل والوسهههائل اإلعالمية
()7
والوسائط والتطبيقات الرقمية ومنها( :علي قسايسية  ،2007 ،ص)48
-1التلقي االختياري:
يتمثل هذا النوع من التلقي في الفعل اإلرادي الذي يمارسهه الجمهور ،القصهد منها
طلب المعلومات وتلقيها للتدعيم أو التفسههير أو االسههتطالع لرسههالة اتصههالية معنية دون
أخرى ،فيكون التلقي مقصهههههود وتهابع من رغبهة وإرادة واختيهار الجمهور في حهد ذاتهه،
وقد يتم التلقي االختياري بشههههكل مخطط له كانتظار جمهور معين وفي وقت محدد من
جراء تعودهم على متابعاته يوميا أو من خالل معرفة موعده من اإلعالنات ،وقد يحدث
ههذا النوع من التلقي عن طريق الصهههههدفهة أي دون التخطيط لنوع الجمهور ،وههذا مها
يظهر لنا من خالل تعود الجمهور ،على المواظبة دون قصههد ،على برنامج معين ينال
إعجابهم في وسائل اإلعالم التقليدية .
-2التلقي غير االختياري:
وهو التلقي الذي يحدث بصهههورة اضهههطرارية ،أو إجبارية ،أو ظرفية أو عارضهههة
نتيجة المؤثرات التي تتعلق بالمصهلحة الحقيقية في موضهع الرسهالة أو التماسهها للترقية
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أو سهبب الحاجة إلى تنويع أو الخصهائص والمؤثرات التي تتعلق بالظروف االتصهالية،
كالمشاهدة لتجنب التعارض مع اآلخرين.
 -3التلقي المباشر:
الذي يتم عندما تنسههاب رسههائل الوسههائل اإلعالمية من الوسههيلة المادية إلى الحواس
البشرية بصورة مباشرة ،فالجمهور في ظل الثورة الرقمية في عالقة مباشرة مع وسائل
اإلعالم الرقمية والجمهور الذي يستخدمها.
 -4التلقي غير المباشر:
ال تقف حدود التلقي المباشر ،فهما أو تفسيرا أو تأثيرا ،عند حدود الجمهور ،إنما تنتقل
وتفسر الرسائل إلى اآلخرين بشكل غير محسوس وهنا يصبح الحديث عن النوع الثاني
للتلقي ،حيث ال تقتصر حدود التعرض لجمهور باعتباره وسيلة جماهيرية على
المتعرضين لها بشكل مباشر ،وإنما يسير أيضا وفق نظريات التأثير غير المباشر فيما
بين أفراد الجماعات األولية من خالل وسطاء تماما مثلما يحدث وفق نظرية تدفق
المعلومات عبر مرحلتين من خالل قائد الرأي.
أسس دراسات التلقي وجمهور وسائل اإلعالم :
بعد ظهور وسائل اإلعالم الرقمي فقد تغيرت االعتقادات السائدة في القرن العشرين حول
تأثير وسائل اإلعالم على الجمهور ،أي ماذا تفعل وسائل اإلعالم في الجمهور؟  ،أذ ان
فهم سلوك الجمهور أصبح يشكل حجز الزاوية في دراسات التلقي  ،ولم يعد الباحثون
في هذا التقليد يركزون على الرسائل المرسلة وإنما أصبح اهتمامهم يدور حول الرسالة
التي تم استقبالها فعال من قبل المتلقي وهذا ما يرتبط باإلجابة على التساؤل ( ماذا يفعل
الجمهور بوسائل اإلعالم ؟( . )8( (2001،Remy Rleffel
وانطالقا من هذا المنظور فقد تم االنتقال من النموذج الذي يفسر فعل وسائل اإلعالم
انطالقا من المصدر أو المرسل إلى النموذج الذي يعطي الدور االيجابي للمتلقي النشط
الستنتاج دالالت معاني الخطاب اإلعالمي الموجود في بيئته ،وبعباره أخرى االنتقال
من نموذج أحادي االتجاه أو شاقولي إلى نموذج تفاعلي أو تحاوري لعملية
()9
االتصال(.حنان شعبان )2009،
وتعتمد دراسات التلقي في التلفزيون مثال على الطريقة التي يترجم بها االفراد ما
يستقبلونه من رسائل إعالمية من خالل تحليل عملية التلقي ( المشاهدة التلفزيونية )
()10
واعتبارها كصيرورة لتأسيس الدالالت من طرف الجمهور (.حنان شعبان )2009،
يمكن تحديد اسس دراسة جمهور وسائل اإلعالم وفق نظرية التلقي من خالل:
افتراض الجمهور النشط:
-1
تقليل االهتمام بما تفعله وسائل اإلعالم بالناس وزيادة أو التركيز على المتلقي فمنذ ذلك
الحين تم إدراك جماهير وسائل االتصال باعتبارهم ناشطين ،ويختارون التعرض للوسائل
التي تلبي حاجتهم والمضمون الذي يتفق مع توقعاتهم
وأن عنصر النشاط أو الفعالية لدى الجمهور يشير إلى الدافع األساسي واالنتقائية
واألذواق واهتمامات التي يمكن أن تحدثه في حالة التعرض لوسائل اإلعالم.
دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم.
-2
ينظر بعض الناس إلى الدوافع باعتبارها حاالت داخلية يمكن إدراكها وفهمها مباشرة
من جانب أفراد الجمهور وتفترض هذه النظرية أن دوافع تعرض الفرد لوسائل اإلعالم
يعكس سلوك إيجابيا ذو قيمة ،واتجاهات إيجابية نحو وسائل اإلعالم ،وأن المتلقي لدية
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الوعي والقدرة على التعبير عن اتجاهاته بشكل مباشر ،ويسعي إلى إشباع الدوافع من
خالل التعرض لوسائل اإلعالم.
ويمكن تقسيم دوافع التعرض إلى فئتين:
أ -الدوافع المنفعية:
يستهدف التعرض على الذات ،واكتساب المعرفة والمعلومات والخبرات وجميع أشكال
التعلم.
ب -دوافع طقوسية:
تستهدف تمضية الوقت ،االسترخاء ،الصداقة ،األلفة مع الوسيلة والهروب من
المشكالت وتتمثل هذه الفئة في تعرضها إلى المسلسالت ،األفالم ،المنوعات ...إل .
-3التعرض لوسائل اإلعالم :
أشارت دراسات عديدة إلى وجود عالقات ارتباط بين البحث عن االشباعات
والتعرض لوسائل اإلعالم ،ويرتبط زيادة تعرض الجمهور بوجه عام لوسائل اإلعالم
على نشاط هذا الجمهور ،وقدرته على اختيار المعلومات التي تلبي احتياجاته.
-4إشباعات وسائل اإلعالم :
لقد اهتمت دراسهات االسهتخدامات واإلشهباعات منذ السهبعينات بضهرورة التمييز بين
االشههههباعات التي تتحقق إمكانية ربط محتوى الرسههههالة باالشههههباعات المحققة ،فبرامج
الترفيه والدراما في التلفزيون يمكن أن تحقق إشهباع التنفس والتخلص من التوتر والقلق
والهروب من المشهكالت اليومية ،أما برامج األخبار والمعلومات يمكن أن تحقق إشهباع
يتمثل في الحصول على المعلومات والخبرات والمهارات .
وقد شهههدت دراسههات الجمهور في بداية العقد األول من هذه األلفية تطورا سههماه (دافيد
مورلي) الجيل الثالث من دراسهههات التلقي في سهههياق إعادة التفكير في جمهور وسهههائل
اإلعالم ،بعدما كان ينظر له كفرد سلبي وفعال.
ومن ضهمن األبعاد الجديدة التي اكتسهبها منظور التلقي بفضهل تطور أبحاث الجمهور
وانعكهاسهههههات تكن ولوجيها االتصهههههال واإلعالم الجهديهدة ،عنصهههههر الوجود الالمهادي
والالمحدودية في الزمن ،والمكان.
والذي أصهبح يطلق عليه عالم ما بعد الجمهور ،حيث أضهافت هذه التكنولوجيا تشهكيلة
متنوعة من العناصهههر الداخلة في تكوين الجمهور ،لم تكن متوفرة في أنظمة االتصهههال
الجماهيرية التقليدية وهو نظام االتصههال الرقمي والشههبكة العنكبوتية العالمية ،حيث أن
االتصههال الرقمي لم يمنح حرية االختيار المطلق للملتقى وحسههب ،لكنها قضههت أيضهها
على العديد من القيود التي تفرضها وسائل اإلعالم التقليدية على جمهورها .
وختهامها نجهد ان التكنولوجيهات الحهديثهة قهد اسههههههمهت في تطور مفهوم جمهور المتلقين
بالنسهههبة للرسهههائل اإلعالمية وهذه نتيجة للتطورات المذهلة والسهههريعة التي تشههههدها
تكنولوجيهات االتصهههههال واإلعالم  ،حيهث اوجهدت مقهاربهات بين مفهوم التلقي والجمهور
الذي يتفاعل بصههورة مسههتمرة مع الرسههائل اإلعالمية خاصههة بعدما أصههبحت وسههائل
اإلعالم واالتصههال الحديثة في قبضههة يد الجمهور الذي أصههبح يسههتطيع أن يتحكم فيها
وبكل سهولة وكذا الالمحدودية في الزمن والمكان.
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االطار الميداني  :نتائج الدراسة الميدانية
 -1البيانات الديموغرافية
جدول ( )1يبين البيانات الديموغرافية لمفردات عينة البحث
متغير
النوع

ك

%

ذكر

78

%39

انثى

122

%61

المجموع

200

%100

متغير
المستوى
االقتصادي

متغير العمر

ك

%

متغير
المؤهل
العلمي

ك

%

18الى 25

16

%8

ابتدائية

8

%4

26الى 35

112

%56

ثانوي

38

%19

36الى45

36

%18

46الى 55

23

%11،5

45

%22،5

 56فما فوق

13

%6،5

اولية
جامعية
شهادة
عليا
-

109

%54،5

-

-

-

200

%100

200

%100

المجموع

مستوى
منخفض
مستوى
متوسط
مستوى
مرتفع

ك

%

46

%23

123

%61،5

31

%15،5

-

-

-

-

200

%100

تشير بيانات الجدول اعاله الخاص البيانات الديموغرافية بتوزيع عينة البحث تبعا ً
لمتغير النوع ان اغلبية العينة هم من فئة االناث حيث بلغت نسبتهم (،)%61بينما حصلت
فئة الذكور على نسبة(.)%39
ويتبين من بيانات الجدول اعاله الخاصة لمتغير العمر حيث ان اغلبية العينة هم من
فئة العمر (26الى  )35حيث بلغت نسبتهم (، )%56وجاءت الفئات االخرى بنسب
متفاوتة وكما موضح في الجدول اعاله .
وتشير بيانات الجدول نفسه بتوزيع عينة البحث لمتغير المستوى العلمي أن اغلب العينة
هم من المستوى العلمي الجامعي حيث بلغت نسبتهم ( ، )%54،5وجاء مستوى العلمي
لعينة البحث من الحاملين لشهادة عليا بنسبة بلغت ( ، )%22،5بينما جاءت باقي
المستويات بالمراتب المتدنية االخرى وهذا ما يشير وجود فروق بين عينة البحث تبعا ً
لمتغير المؤهل العلمي  ،وتشير ايضا بيانات الجدول اعاله بتوزيع عينة البحث لمتغير
المستوى االقتصادي ان اغلبية العينة هم من المستوى المتوسط حيث بلغت نسبتهم
(.)%61،5
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 -2مدى مستوى متابعة افراد عينة البحث لوسائل اإلعالم التقليدي والرقمي :
جدول ( )2يبين مستوى متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم التقليدي واإلعالم
الرقمي
مستوى المتابعة
أتابع دائما
أتابع أحيانا
أتابع نادرا
ال اتابع
المجموع

اإلعالم الرقمي

اإلعالم التقليدي
ك

%

ك

%

28
69
46
57
200

%14
%43،5
%23
%28،5
%100

127
65
8
ـــــــ
200

%63،5
%32،5
%4
ـــــــ
%100

تشير بيانات الجدول اعاله الخاص بمدى مستوى متابعة افراد عينة البحث لوسائل اإلعالم
التقليدي واإلعالم الرقمي إلى ان اغلبية العينة هم من متابعي وسائل اإلعالم الرقمي حيث
احتلت اعلى نسبة من االجابات ( اتابع دائما) وبنسبة بلغت ( ،)%63،5بينما جاء مستوى
اتابع احيانا لإلعالم التقليدي بنسبة ( ، )%43،5في حين حصل مستوى متابعة وسائل
اإلعالم الرقمي من االجابات اتابع احيانا على نسبة ( ،)%32،5بينما جاءت باقي
المستويات بالمراتب المتدنية االخرى وهذا ما يشير وجود فروق بين عينة البحث لمتغير
مستوى متابعة افراد العينة لوسائل اإلعالم التقليدية والرقمية وبالتالي يؤثر على عملية
التلقي وتحديد الجمهور بالنسبة لمتابعة وسائل اإلعالم التقليدية .
 -3تفضيل متابعة وسائل اإلعالم التقليدي من قبل افراد عينة البحث :
جدول ( )3يبين اكثر وسائل اإلعالم التقليدي التي يفضل متابعتها
المبحوثين
وسائل اإلعالم التقليدية اكثر متابعة
الصحافة المقروءة
االذاعة
القنوات الفضائية
المجموع (*)

ك
7
67
178
252

%
%3,5
%33,5
%89

(*) (تثبيت اكثر من اختيار)
تشير بيانات الجدول اعاله الخاص بأكثر وسائل اإلعالم التقليدي التي يفضل متابعتها
إلى ان اغلبية العينة هم من متابعين القنوات الفضائية ( التلفزيون ) حيث احتلت على
نسبة ( )%89من بين اجابات المبحوثين  ،بينما كانت اقل بكثير نسبة متابعي االذاعة
حيث بالغت ( ،)%33,5في حين حصلت الصحافة المقروءة من الوسائل اإلعالم التقليدية
على ادنى نسبة حيث كانت ( )%3,5وهذا دليل على وجود فروق كبيرة في متابعة وسائل
اإلعالم التقليدية وبالتالي انعكاسها على تلقي الجمهور لتلك الوسائل.
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 -4تفضيل متابعة وسائل اإلعالم الرقمي من قبل افراد عينة البحث :
جدول ( )4يبين اكثر وسائل اإلعالم الرقمي التي يفضل متابعتها المبحوثين
اكثر وسائل اإلعالم الرقمي متابعة
الفيس بوك
اليوتيوب
التويتر
انستجرام
تليكرام
مواقع القنوات الفضائية الرقمية
االذاعات الرقمية
المجموع(*)

%
%94،5
%72،5
%39،5
%46
%49
%16
%21،5

ك
189
145
79
92
98
32
43
678

(*تثبيت اكثر من اختيار )
يشير نتائج بيانات الجدول اعاله الخاص بتفضيل متابعة وسائل اإلعالم الرقمي ألفراد
عينة البحث وكانت االغلبية هم من متابعي الفيس بوك حيث كانت اعلى نسبة ()%94،5
في وسائل اإلعالم الرقمي  ،بينما كانت نسبة متابعي اليوتيوب من وسائل اإلعالم الرقمي
( ،)%72،5في حين حصل كل من تليكرام و انستجرام على نسبة متقاربه جدا في
متابعة( )%49و( ، )%46بينما جاءت باقي مستويات وسائل اإلعالم الرقمي بالمراتب
المتدنية االخرى وهذا يدل على وجود فروقات في متابعة الوسائل اإلعالم الرقمي من
قبل المستخدمين وبالتالي وجود فروقات في عادات التلقي وحجم الجمهور لتلك الوسائل
مقارنتا بعادات التلقي وحجم الجمهور لوسائل اإلعالم التقليدية .
 -5االوقات المفضلة لمتابعة وسائل اإلعالم التقليدي والرقمي لدى افراد عينة البحث
:
جدول ( )5يبين االوقات المفضلة لمتابعة وسائل اإلعالم التقليدي واإلعالم الرقمي
اوقات المفضلة للمتابعة
اوقات العمل
اوقات الفراغ
اوقات الجلوس مع
العائلة
اوقات زيارة االقارب
واألصدقاء
عندما اكون لوحدي
في جميع األوقات
المجموع *

اإلعالم التقليدي

اإلعالم الرقمي

ك
11
76

%
%7،7
%53،1

ك
62
123

%
%31
%61،5

92

%64،3

121

%60،5

24

%16،8

89

%44،5

4
ـــــــ
207

%3،1
ــــــ

154
112
652

%77
%56

(*تثبيت اكثر من اختيار )
يتضح من نتائج الدراسة الميدانية ان الوقت الذي يقضيه افراد الجمهور في استخدام
وسائل اإلعالم الرقمي هو اكثر من الوقت الذي يقضيه مع االهل أو في استخدام وسائل
اإلعالم التقليدي وبالتالي يؤشر ذلك إلى وجود اشكالية في وقت التلقي والتفاعل مع
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المجتمع بحيث يصل إلى حد عدم اللقاء بين افراد االسرة الواحدة ألوقات طويلة وهذا
ما اشارت الية مؤشرات بيانات الجدول اعاله .
 -6المدة الزمنية التي يقضيها افراد عينة البحث في استخدام وسائل اإلعالم التقليدي
والرقمي :
جدول ( ) 6يبين المدة الزمنية التي يقضيها المبحوثين في استخدام وسائل اإلعالم
التقليدي و الرقمي
اإلعالم التقليدي

المدة الزمنية التي يقضيها
في االستخدام

اإلعالم الرقمي

ك

%

ك

%

ساعة يوميا

22

%15،4

3

%1،5

من  2إلى  3ساعة يوميا
من  4إلى  5ساعة يوميا

72
37

%50،3
%25،9

38
71

%19
%35،5

اكثر من  6ساعات يوميا

12

%8،4

43

%21،5

طول اليوم
المجموع

ـــــــ
143

ـــــــ
%100

45
200

%22،5
%100

تشير بيانات الجدول اعاله الخاص بالمدة الزمنية التي يقضيها المبحوثين في استخدام
وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية إلى وجود فروقات كبيرة في الوقت  ،حيث اشارت
مؤشرات التحليل ان اغلب المبحوثين الذين يتابعون وسائل اإلعالم التقليدي يقضون ما
يقارب من 2الى  3ساعات يوميا بينما تؤشر بيانات البحث إلى وجود اختالف في المدد
الزمنية التي يقضيها المبحوثين في استخدام وسائل اإلعالم الرقمي وهذا يؤشر إلى وجود
فروقات في عادات التلقي وحجم الجمهور بين وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية .
 -7درجة اعتماد افراد عينة البحث على وسائل اإلعالم التقليدي والرقمي كمصدر
لألخبار .
جدول ( )7يبين درجة اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم التقليدي واإلعالم
الرقمي كمصدر لألخبار والمعلومات
درجة االعتماد كمصدر
لألخبار والمعلومات

وسائل اإلعالم التقليدي

اعتمد عليها بدرجة كبيرة
اعتمد عليها بدرجة
متوسطة
اعتمد عليها بدرجة اقل
ال اعتمد عليها
المجموع
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وسائل اإلعالم الرقمي

ك

%

ك

%

67

%46،9

110

%55

42
25
9
143

%29،4
%17،5
% 6 ،2
%100

56
34
200

%28
%17
%100

إشكالية التلقي في ظل اإلعالم الرقمي وتأثيرها على جمهور وسائل اإلعالم التقليدية ( دراسة ميدانية )

تشير بيانات الجدول اعاله الخاص بدرجة اعتماد المبحوثين على وسائل اإلعالم
التقليدي والرقمي كمصادر لألخبار والمعلومات إلى وجود فروق في نسبة االعتماد حيث
اشار ما نسبته (  )%46,9من المبحوثين إلى اعتمادهم بدرجة كبيرة على وسائل اإلعالم
التقليدية كمصدر لألخبار والمعلومات  ،بينما اشار ما نسبته (  )%55من المبحوثين إلى
اعتمادهم بدرجة كبيرة  ،وجاءت باقي الفقرات بنسب متقاربة وهذا دليل على وجود
فروق في درجة االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية كمصدر لألخبار
والمعلومات وبالتالي انعكاسها على تلقي الجمهور لتلك الوسائل.
 -8طبيعة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم التقليدية :
جدول ( )8يبين طبيعة االشباعات المتحققة من متابعة وسائل اإلعالم التقليدية
طبيعة االشباعات المتحققة من متابعة المبحوثين
لإلعالم التقليدي
االحداث واالخبار

ك

%

39

%19.5

التغطيات المباشرة لألحداث
البرامج االجتماعية والثقافية
البرامج الترفيهية والغنائية
الدراما والمسلسالت
البرامج الرياضية
المجموع *

41
36
79
112
133
440

%20,5
%18
%39.5
%56
%66,5

(*تثبيت اكثر من اختيار )
يتبين من بيانات الجدول اعاله أن أهم االشباعات التي تتحقق ألفراد الجمهور من استخدام
وسائل اإلعالم التقليدية هي متابعة البرامج الرياضة وبنسبة ( ) %66.5ومتابعة الدراما
والمسلسالت وبنسبة ( )%56وهذا ما يؤشر إلى اختالف العادات في التلقي لوسائل
اإلعالم التقليدية في ظل الثورة الرقمية .
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 -9طبيعة االشباعات المتحققة من استخدام وسائل اإلعالم الرقمي :
جدول ( )9يبين طبيعة االشباعات المتحققة من استخدام وسائل اإلعالم
الرقمي
(*تثبيت اكثر من اختيار )
ك
167
145
132
134
78
164
156
113
89
1178

طبيعة االشباعات المتحققة من استخدام وسائل اإلعالم الرقمي
متابعة اهم االحداث واالخبار المحلية والعربية والدولية
متابعة اخبار النجوم واألفالم والدراما
متابعة اآلراء واالفكار المنشورة والتعليق عليها بحرية
تكوين صداقات وعالقات اجتماعية
االطالع على الثقافات االخرى
التواصل مع األصدقاء واألقارب باي وقت وبحرية
قراءة وكتابة التعليقات على المنشورات والنشر بحرية
قضاء بعض االعمال التجارية والتسوق
التعلم واكتساب مهارات علمية وفنية وحياتية بسهولة
المجموع*

%
%83،5
%72،5
%66
%67
%39
%82
%78
%56،5
%44،5

يتبين من القراءة التحليلية للبيانات الجدول اعاله التي توصل اليها البحث أن أهم
االشباعات التي تتحقق للمبحوثين من استخدام وسائل اإلعالم الرقمي هي (متابعة اهم
االحداث واالخبار المحلية والعربية والدولية) وبنسبة بلغت ( ) % 83.5وجاءت فقرة
( التواصل مع االصدقاء و األقارب باي وقت وبحرية) بنسبة ( )%82وبينما جاءت
(متابعة اخبار النجوم واألفالم والدراما) بنسبة ( ) %72،5وهذا ما يؤشر إلى اختالف
العادات في التلقي لوسائل اإلعالم في ظل الثورة الرقمية وبالتالي اصبح شيوع وسائل
اإلعالم الرقمي التحدي االكبر امام وسائل اإلعالم التقليدية في المحافظة على جمهورها
وعادات التلقي لمضامين رسائلها اإلعالمية .

-10نوع التلقي المفضل لدى المبحوثين لموضوعات وسائل اإلعالم التقليدي والرقمي.
جدول ( )10يبين نوع التلقي المبحوثين لموضوعات وسائل اإلعالم التقليدي
واإلعالم الرقمي
اإلعالم التقليدي
نوع التلقي
التلقي االختياري
التلقي غير االختياري
المجموع

اإلعالم الرقمي

ك

%

ك

%

102
41
200

%71,3
%28,7
%100

14
186
200

%7
%93
%100
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وتؤشر بيانات الجدول اعاله إلى الدور الذي أصبحت تلعبه وسائل اإلعالم الرقمي في
نوع التلقي لدى افراد المجتمع حيث اصبح التلقي غير االختياري (االجباري أو المباشر)
وجاء بنسبة (  ) %93بالنسبة لوسائل اإلعالم الرقمي وهو السمة الطاقية على افراد
المجتمع ويتجلى ذلك من خالل اوقات الطويلة التي يقضيها اغلب افراده في استخدام
تلك الوسائل مما اسهم ذلك في توسيع تلك الفجوة بين افراد االسرة العراقية التي كانت
تتميز بطبيعة العالقات االسرية القوية المتمسكة بالعادات والتقاليد واالعراف االجتماعية
قبل دخول شبكة االنترنيت للعراق بينما نجد التلقي االختياري قد جاء بنسبة ()%71,3
بالنسبة لوسائل اإلعالم التقليدي .
 -11مدى انجذاب المبحوثين لمتابعة اإلعالم التقليدي والرقمي .
جدول ( )11يبين مدى انجذاب المبحوثين لمتابعة وسائل اإلعالم
التقليدي واإلعالم الرقمي
مدى االنجذاب
انجذب له بشدة
انجذب له
انجذب له قليال
ال انجذب له
المجموع

اإلعالم التقليدي
%
ك
%11،5
23
%22،5
45
%37,5
75
%28,5
57
%100
200

االعلم الرقمي
%
ك
%58،5
117
%33،5
67
% 6 ،5
13
% 1 ،5
3
%100
200

تشير بيانات الجدول اعاله إلى شدة االنجذاب إلى متابعة وسائل اإلعالم التقليدي واإلعالم
الرقمي جاءت متباينة ويشكل كبير حيث جاءت فقرة انجذب له بشدة مرتفعة بالنسبة
وسائل اإلعالم الرقمي وبنسبة بلغت ( )%58,5من اجابات المبحوثين بينما جاءت بالنسبة
( )%11,5لدى متابعي وسائل اإلعالم التقليدي  ،وتؤشر بيانات الجدول ( )11ان هناك
فروق كبيرة في شدة االنجذاب لمتابعة وتلقي وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية وبالتالي
تؤثر على عادات التلقي لدى افراد المجتمع .
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 -12مدى موافقة المبحوثين على مقياس الفقرات التي تبين تأثير اإلعالم الرقمي على
تلقي الجمهور لوسائل اإلعالم التقليدي .
جدول ( ) 12يبين موافقة المبحوثين على فقرات مقياس تأثير اإلعالم الرقمي على تلقي
الجمهور لإلعالم التقليدي
موافق

مقياس الفقرات

ال أوافق

موافق لحد ما

ك

%

ك

%

ك

62

%31

81

%40،5

57

%

اإلعالم التقليدي اليزال ألقوى
تأثيرا على المتلقي
اليوم
اإلعالم الرقمي اصبح
%6
12 %39،5 79 %54،5 109
اقوى تأثيرا على المتلقي
اإلعالم الرقمي يؤثر بشكل
%48
96
%28
56
%24
التقليدي 48
ايجابي على اإلعالم
بشكل
يؤثر
اإلعالم الرقمي
%23
اإلعالم التقليدي 46 %19،5 39 %57،5 115
سلبي على
تكاملية
التقليدي
اإلعالم
عالقة
%41،5 83 %20،5 41
%38
76
مع اإلعالم الرقمي
عالقة اإلعالم الرقمي
%7
14
%54 108 %39
تنافسية 78
مع اإلعالم التقليدي
اإلعالم التقليدي يواجه
%43
86
%24
48
%33
66
االنقراض امام تمدد وفاعلية
اإلعالم الرقمي
اإلعالم
اثق بمعلومات
%46
92 %21،5 43 %32،5 65
التقليدي بدرجة كبيرة
ال اثق بمعلومات اإلعالم
78
%49
98
%12
24
%39
التقليدي
الرقمي
اإلعالم
اثق بمعلومات
%38،5 77
%16
32 %45،5 91
بدرجة كبيرة
ال اثق بمعلومات اإلعالم
%61 122 %16،5 33 %22،5 45
الرقمي
اإلعالم الرقمي اثر بشكل
%35،5 71
%39
78 %25،5 51
كبير على جماهيرية اإلعالم
التقليدي

المجموع
ك

%

%100 200 %28،5
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200
%100 200

تشير بيانات الجدول اعاله الخاص بفقرات مقياس تأثير وسائل اإلعالم الرقمي على تلقي
الجمهور لوسائل اإلعالم التقليدية أذ اظهرت نتائج عده منها :
 -1ان المبحوثين قد أشاروا إلى موافقتهم وبدرجة كبيرة على فقرة ( اإلعالم الرقمي
يؤثر بشكل سلبي على اإلعالم التقليدي ) حيث جاءت بنسبة موافقة بلغت (
 )%57,5وبموافق لحد ما بنسبة ( ،)%19,5بينما جاءت اجابة المبحوثين على
(اإلعالم الرقمي يؤثر بشكل ايجابي على اإلعالم التقليدي ) بعدم الموافقة
فقرة
بنسبة بلغت ( ، )%48وبذلك يتبين ان ظهور وسائل اإلعالم الرقمي وشيوعها في
المجتمع له االثر السلبي على وسائل اإلعالم التقليدي وخاصة فيما يتعلق بالتلقي
واالستخدام لتلك الوسائل .
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-2

-3

-4

-5

-6

-7

بينت نتائج المقياس ان هناك درجة موافقة كبيرة على فقرة ان (اإلعالم الرقمي
اصبح اليوم اقوى تأثيرا على المتلقي ) حيث جاءت بنسبة موافقة بلغت ( )%54,5
وبموافق لحد ما بنسبة (  )%39،5وهذا يؤشر إلى قوة تأثير تلك الوسائل الرقمية
على تلقي الجمهور للوسائل اإلعالمية التقليدية .
اظهرت بيانات البحث ان هناك موافقة على فقرة (اثق بمعلومات اإلعالم الرقمي
بدرجة كبيرة) من قبل المبحوثين وبنسبة بلغت ( )%45،5وبموافق لحد ما بنسبة
( )%16وجاءت اجابة ال اوافق على هذه الفقرة بنسبة ( ، )%38،5بينما جاءت
اجابة المبحوثين لتوكد دالله وجود ثقة بالمعلومات التي تنقلها وسائل اإلعالم
الرقمي من خالل االجابة بعدم الموافقة على فقرة (ال اثق بمعلومات اإلعالم
الرقمي) حيث جاءت اجابة المبحوثين ب( ال أوافق ) عليها بنسبة (. )%61
اشارت نتائج البحث ان هناك موافقة لحدما على فقرة ان (اإلعالم التقليدي اليزال
ألقوى تأثيرا على المتلقي ) حيث جاءت بنسبة بلغت ( )%40،5بينما اجابة
المبحوثين بالموافقة عليها وبنسبة ( )%31ولم يوافق عليها المبحوثين وبنسبة بلغت
(. )%28،5
يتضح من نتائج البحث ان هناك نسبة موافقة وموافقة لحدما على فقرة ان (عالقة
اإلعالم الرقمي تنافسية مع اإلعالم التقليدي) حيث جاءت الموافقة بنسبة بلغت (
 )%39وبموافقة لحد ما بنسبة بلغت ( ، )%54بينما جاءت اجابة المبحوثين بعدم
الموافقة على فقرة ان (عالقة اإلعالم التقليدي تكاملية مع اإلعالم الرقمي) وبنسبة
بلغت ( )%41,5وهذا يؤشر إلى طبيعة العالقة بين تلك الوسائل وتأثيرها على
بعضها البعض من خالل عادات التلقي وحجم الجمهور واوقات االستخدام وطبيعة
الموضوعات والمعلومات التي يستقيها افراد المجتمع منها .
يظهر من بيانات المقياس ان اجابات المبحوثين جاءت بنسب متباينة حول فقرة ان
(اإلعالم التقليدي يواجه االنقراض امام تمدد وفاعلية اإلعالم الرقمي) حيث وافق
ما نسبته ( )%33من المبحوثين عليها بينما جاءت موافق لحد ما بنسبة بغلت
( ، )%24اما اجابتهم بعدم الموافقة فقد جاءت بنسبة بلغت ( . )%43وهذا يؤشر
إلى وجود فاعلية لوسائل اإلعالم التقليدية رغم تلك الوسائل الرقمية .
يتضح من مؤشرات المقياس ان هناك موافقة وموافقة لحد ما على فقرة ان
(اإلعالم الرقمي اثر بشكل كبير على جماهيرية اإلعالم التقليدي) حيث اجابة
المبحوثين بالموافقة وبنسبة بلغت ( )%25،5بينما اجابة بالموافقة لحدما بنسبة
بلغت ( )%39اما االجابة بعدم الموافقة فقد بلغت (  )%35,5وهذه االجابة تؤشر
إلى وجود اشكالية امام جماهيرية وسائل اإلعالم التقليدي في ظل انتشار وتطور
وسائل اإلعالم الرقمي .
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االستنتاجات :
 -1يتبين من بيانات البحث إلى وجود فروق بين عينة البحث لمستوى متابعة
وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية  ،مما يؤثر على عملية التلقي وتحديد
الجمهور بالنسبة لمتابعي وسائل اإلعالم التقليدية .
 -2يتضح من بيانات البحث وجود فروق كبيرة بين افراد مجتمع البحث في متابعة
وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم الرقمي  ،حيث تؤشر إلى االتجاه نحو
الوسائل المرئية التقليدية بدرجة كبيرة وبالتالي ينعكس ذلك على تلقي الجمهور
لباقي الوسائل وخاصة المقروءة والمسموعة منها  ،بينما تؤشر النتائج إلى
اتجاه الجمهور وبشكل كبير نحو وسائل التواصل االجتماعي ( الفيس بوك
واليوتيوب ) في وسائل اإلعالم الرقمي .
 -3يتبين من نتائج البحث وجود فروق في درجة االعتماد على وسائل اإلعالم
التقليدية والرقمية كمصدر لألخبار والمعلومات حيث كانت درجة االعتماد
عالية في وسائل اإلعالم الرقمي.
 -4يتضح من خالل بيانات البحث ان تفضيل متابعة البرامج الرياضة والدراما
والمسلسالت في وسائل اإلعالم التقليدية  ،بينما جاء تفضيل متابعة االحداث
واالخبار والنجوم والدراما واالعالنات والتواصل مع االصدقاء ونشر اآلراء
واالفكار في وسائل اإلعالم الرقمي  ،وهذا ما يؤشر إلى اختالف العادات في
التلقي في ظل الثورة الرقمية  ،وبالتالي اصبح شيوع وسائل اإلعالم الرقمي
التحدي االكبر امام وسائل اإلعالم التقليدية.
 -5يتبين وجود فروق في نوع التلقي بين وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية حيث
يعتمد افراد الجمهور على التلقي االختياري في وسائل اإلعالم التقليدية بينما
نجد ان التلقي غير االختياري للجمهور في وسائل اإلعالم الرقمية .
 -6تؤشر بيانات البحث ان هناك فروق كبيرة في شدة االنجذاب لمتابعة وتلقي
وسائل اإلعالم التقليدية والرقمية مما يؤثر على عادات التلقي لدى افراد
المجتمع لتلك الوسائل .
 -7يتبين ان ظهور وسائل اإلعالم الرقمي وشيوعها في المجتمع له االثر
السلبي على وسائل اإلعالم التقليدي وخاصة فيما يتعلق باالستخدام لتلك
الوسائل .
 -8يتضح من خالل بيانات البحث ان هناك تأثير لوسائل اإلعالم الرقمية على
تلقي الجمهور للوسائل اإلعالمية التقليدية .
 -9يتضح ان هناك عالقة تنافسية بين اإلعالم الرقمي واإلعالم التقليدي اكثر ما
هي عالقة تكاملية.
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إشكالية التلقي في ظل اإلعالم الرقمي وتأثيرها على جمهور وسائل اإلعالم التقليدية ( دراسة ميدانية )

يتبين من اجابات المبحوثين وجود اشكالية امام جماهيرية وسائل اإلعالم
-10
التقليدي في ظل انتشار وتطور وسائل اإلعالم الرقمي .
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