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 تم تنفيذ وتصور هذه الدراسة من قبل منظمة انا يقظ ضمن مشروع شباب اليف. “ أنا يقظ ” هي
 منظمة شبابية رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد المالي واإلداري
 وتدعيم الشفافية.  "شباب اليف” هو مشروع تم تطويره في اطار شراكة مع أكاديمية دويتشه
 فيله أكاديمي, إضافة إلى جمعيتي الخط و الجنة. يهدف هذا المشروع الى تعزيز مشاركة الشباب
 في االعالم في كل من تونس و خمس دول عربية اخرى. من خالل هذه الدراسة تسعى المنظمة
مهمة توصيات  صياغة  إلى  إضافة  المرأة  و  الشباب  مع  اإلعالم  تعامل  تحليل  و  فهم   الى 

.للمتداخلين حول تصوير الشباب و تمثيلهم في كل من وسائل االعالم التقليدية و البديلة
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١. المقدمة

أكاديمية  مع  الُمشترك  اليف  شباب  مشروع  ضمن  الدراسة  هذه  بإجراء  يقظ  أنا  منظمة  قامت 
دويتشه فيله وجمعية الخط ومركز المعلومات العربي للفنون الشعبّية "الجنى". يهدف برنامج 
شباب اليف الُممول من االتحاد األوروبي إلى تعزيز مشاركة الشباب في وسائل اإلعالم في تونس 

وخمسة بلدان عربية أخرى. 
تجريبية  دراسة  بإجراء  اليف  شباب  مشروع  إطار  في  والتنمية  للبحوث  العربي  العالم  مركز  قام 
إقليمية تم نشرها في مارس ٢٠١٩ تحت عنوان " بناء الجسور: بين الشباب ووسائل اإلعالم في 
وسائل  إزاء  وتوقعاتهم  الشباب  تصورات  على  الجماعية  الدراسة  هذه  تركز  العربي".  العالم 
اإلعالم التقليدية، كما ُتسِلط الضوء على األسباب الكامنة وراء تنامي استياء الشباب ِمن وسائل 

اإلعالم التلفزّية واإلذاعية.
ُتغطي هذه الدراسة البالد التونسية فقط وتهدف إلى إنتاج رؤى أكثر دقة وذات داللة إحصائية 
لتصورات الشباب حول وسائل اإلعالم وتمثيلهم فيها. ُيشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٥ و٣٤ ٣٣,٢٪ من النسبة المئوية من مجموع السكان في تونس وفًقا للتعداد السكاني العام 
لسنة ٢٠١٤، ويتمتعون، إلى جانب النساء، بالحق في التمثيل العادل من خالل السلطة الرابعة من 
حد  وضع  إلى  الشباب  بقيادة   ٢٠١٠-٢٠١١ ثورة  سعت  والجودة.  اإلعالمي)  (الحضور  الحجم  حيث 
من  الشباب  إقصاء  من  الحد  أجل  من  خطوات  اتخاذ  تم  الحين،  ذلك  ومنذ  فئتهم،  لتهميش 
العمليات السياسية الرسمية وذلك من خالل تخصيص حصص لتمثيل النساء والشباب في هيئات 
صنع القرار، علًما بأن نتائجها قابلة للنقاش. مع ذلك، لم ُيبذل سوى القليل لتحسين تمثيل النساء 
وتأطير  للبالد  والسياسي  االجتماعي  المسار  بتحديد  تقوم  التي  اإلعالم  وسائل  في  والشباب 

النقاشات الوطنية الهامة أكثر من أي قوٍة أخرى. 
ُتشير األدلة الماضية، بما في ذلك الدراسة التجريبية األولى لبرنامج شباب اليف، إلى أن الشباب غير 
راضين عن الطرق التي تنتهجها وسائل اإلعالم التقليدية في تصويرهم. تتعمق منظمة أنا يقظ 
من خالل دراستها في التحقيق في هذه المسألة من خالل إجراء تحليل ُمنتظم للمضمون وسبر 

أغوار تصورات الشباب والشابات في تونس حول حضورهم وتمثيلهم في وسائل اإلعالم. 
قامت عدد قليل من الفاعلين بمحاوالت لمعالجة مسألة سوء أو نقص تمثيل النساء والشباب 
في وسائل اإلعالم التونسية، كما أبدت الجهات المانحة الدولية خصوًصا ميًال نحو االستثمار في 
آثارها  كون  إلى  إضافًة  تشريكا.  أكثر  جعلها  بهدف  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تحفيز  أو  إصالح 
طويلة األمد غير حاسمة، تتغاضى هذه الُمقاربات عن عامل مهم ضمن ُمعادلة تشريك وسائل 
وسائل  كانت  إذا  البديلة.  الرقمية  اإلعالم  وسائل  على  الُمتزايد  الشباب  إقبال  وهو  أال  اإلعالم، 
اإلعالم البديلة تمتلك بالفعل القدرة على تحدي هيمنة وسائل اإلعالم التقليدية في الوقت الذي 
ُمعَزز  لتمثيل  بديلة  وسيلًة  اعتبارها  ينبغي  فانه  والشباب،  للنساء  تشجيًعا  أكثر  أيضا  فيه  ُتعتبر 

للنساء والشباب التونسيين. 



٥

ففي حين ُتبدي وسائل اإلعالم التقليدّية ُمقاَومًة لتشريك الشباب والنساء، ُتتيح منصات التواصل 
وسائل  ُتتيح  أخرى،  وبعبارة  الذاتي،  والتمثيل  للتعبير  مساحة  إلى  النفاذ  ُسهولة  لهم  االجتماعي 
التواصل االجتماعي للشباب والنساء والفئات الُمهمشة إمكانية إنشاء وسائل اإلعالم الرقمية 
الخاّصة بهم بدًال من استجداء قوى الوضع الّراهن من أجل تشريكهم ، األمر الذي يّتجه ليكون 
إلى تسليط الضوء على تصورات الشباب حول هذه  الدراسة  الماضي. تسعى هذه  صفحة يطويها 
المسائل الهامة وبالتالي تحديد السبيل األنجع لزيادة تمثيل النساء والشباب: االستثمار في إصالح 

وسائل اإلعالم التقليدية أو دعم تطوير نظام بيئي إعالمي بديل يقوده الشباب؟
تهدف هذه الدراسة على وجه التحديد إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

لإلجابة عن هاته األسئلة، قامت ُمنظمة أنا يقظ باعتماد مقاربة مختلطة األساليب تجمع ما بين 
البيانات الكمية والنوعية.

           ما هي عادات الشعب التونسي االستهالكية في مجال اإلعالم؟
           ما هي نظرة الشباب تجاه وسائل اإلعالم التقليدّية ووسائل اإلعالم البديلة؟

           كيف يتم تقييم حضور النساء والشباب وتمثيل أصواتهم في وسائل اإلعالم التونسية؟
           كيف يتم تقييم مستقبل كل من وسائل اإلعالم التقليدية والبديلة في تونس؟
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٢. المنهجّية

٢.١ رصد وسائل اإلعالم

واالستطالع  اإلعالم  وسائل  رصد  وهي  البيانات  لجمع  أساليب  ثالثة  على  الدراسة  هذه  اعَتمدت 
وسلسة من مناقشات مجموعات التركيز.

التقليدية،  اإلعالم  وسائل  مضمون  تحليل  في  الدراسة  لهذه  اإلعالم  وسائل  رصد  عنصر  يتمثل 
االجتماعي  الشباب والنوع  تمثيل  أنماط  أجل تحديد  الخصوص، من  اإلذاعة والتلفزيون على وجه 
وزيادة فهم دور التحّيز اإلعالمي في بناء القوالب النمطية المتعلقة باألجيال والنوع االجتماعي.
من   (2020 وسبتمبر  فيفري  شهري  بين  ما  الفترة  في  (ُبّثت  حلقة   171 من  عّينة  بتحليل  ُقمنا 
و9  خاصة)  و5  حكومية   1) تلفزّية  قنوات   6 قناة:   15 عبر  وإذاعي  تلفزي  برنامج   46 مجموع 
العّينة من 2151 شخصّية تظهر بصفات متنوعة  محطات إذاعية (2 حكومية و7 خاصة). تتأّلف 
وعلى درجات مختلفة من األهمية في الحلقات موضع الدراسة، وقد توّلى فريق ُبؤري يضم شباًبا 
لة لنطاق  مستهلكين لوسائل اإلعالم اختيار البرامج التلفزّية واإلذاعية البالغ عددها 46 والُمشِكّ
الدراسة المعنّية برصد وسائل اإلعالم بصفة تشاركية بناًء على الشعبية والتنوع ووفًقا للمحاور 
مواضيع   ، الشكل   ،( وحكومية  (خاّصة  الِملكّية  وتلفزيون)،  (إذاعة  اإلعالم  وسيلة  نوع  التالية: 

البرامج إلى جانب الموقع الجغرافي لوسيلة اإلعالم. 
ا لتمثيل الشباب والنساء في وسائل اإلذاعة والتلفزيون، كما ُقمنا  تضمنت الدراسة تقييًما كمًيّ
باحتساب نسبة الشباب الُمتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 والنساء في كل من البرامج اإلذاعية 
وجه  على  االجتماعي  والنوع  العمر  حسب  شخصية  كل  وتصنيف  تحليلها  تولينا  التي  والتلفزّية 
الخصوص، ثم قمنا بتقسيم تصنيف الُعمر إلى ثالث فئات: ما دون 15 سنة وما بين 15 و34 سنة 

وما فوق 35 سنة. 
خاللها  من  تم  التي  االجتماعية  األدوار  تحليل  عبر  النوعي  البعد  بإدخال  ُقمنا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تصوير الشخصيات في البرامج اإلذاعية والتلفزّية وتقسيم األدوار الُمتفاوتة إلى 12 فئة فرعية ال 
الموضوعّية  الحقيقة  الفئات  هذه  ُتمّثل  ال  تتداخل.  أن  لها  يمكن  كما  اآلخر،  أحدها  يستبعد 
ضرورًة، لكنها تعكس تصوير وسائل اإلعالم لألدوار المسندة إلى الشخصيات أو النوعية التي يتم 
معرفة  ذو  ما  شخص  بتصوير  صحفي  يقوم  قد  المثال،  سبيل  على  خاللها،  من  الشخصية  إبراز 
محدودة أو ُمتحيزة على أنه خبير في شأٍن ما (مثال ِعلم األوبئة أو موضوع اإلرهاب)،في الُمقابل، 
قد ال يتم بالضرورة تصوير شخص يمتلك بالفعل بعض الِخبرة حول موضوع معين على أنه خبير، 

بدًال من ذلك، قد يتم إعطاؤه دوًرا آخر مثل ناشط أو صاحب قصة نجاح. 

  ُصنفت وسائل اإلعالم الخاصة التي صادرتها الدولة التونسية بعد الثورة كملكّية خاصة حيث كان من الُمزمع إعادة خصخصتها، كما أبقت هذه األخيرة على ثقافة المؤسسات إثر مصادرة رأسمالها 
جزئيا أو كليا.  

 تم استبعاد المسلسالت الخيالية من العينة نظًرا لطابعها الموسمي وألنها غالًبا ما يتم إنتاجها وتوزيعها خالل شهر رمضان.
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إلى  تفتقر  باعتبارها  دائما  واضحة  عمليًة  والتلفزّية  اإلذاعية  الشخصيات  تصنيف  عملية  ُتعتبر  ال 
صفة الموضوعية، وهي نتيجة تحليل لمختلف الُمؤشرات الُمتصلة بالسياق والتي ُتشير إلى الدور 
االجتماعي الذي تهدف وسائل اإلعالم من خالله إلى تصوير كل من الشخصيات. يمكن أن تتضمن 
(التسلسل  التعديل  الشخصّية،  بمظهر  ُتحيط  التي  الروايات  المثال،  سبيل  على  المؤشرات،  هذه 
مثل  السياق  من  عناصر  إلى  إضافًة  معينة  لُمفردات  البرنامج  مقدم  أو  الصحفي  اختيار  والحذف)، 

النشاط الذي تضطلع به الشخصية خالل البرنامج.

توجيهات لتحديد الهويةالدور

شخص ُطلب منه تقديم رأي ُمؤهل حول مسألة ما.خبير

ضحية
ضد  الُمسلط  الُعنف  ضحايا  مثال  ما،  ظاهرة  أو  حادثة  ضحية  أنه  على  ُيقّدم  شخص 

المرأة.

أي شخص تلقى تدريًبا ليصبح صحفًيا أو يتحّصل على أجر من أجل حضور منابر اإلذاعة أو صحفي
التلفزيون بصفة دورية  (كرونيكور)

سياسي
وأعضاء  الُمتحزبين  الوزراء  ذلك  في  بما  سياسي  حزب  عن  نيابًة  يتحدث  شخص  أي 

البرلمان.

وأعضاء مواطن عادي الُمتحزبين  الوزراء  ذلك  في  بما  سياسي  حزب  عن  نيابًة  يتحدث  شخص  أي 
البرلمان.

م على أنه نموذج ُيحتذى به أو يتم االحتفال بنجاحه في البرنامج.صاحب قصة نجاح/قدوة شخص ُيقَدّ

صانع قرار
شخص يتولى قيادة واتخاذ القرارات لفائدة منظمة ما، مثال رئيس نادي كرة قدم، 

مدير إقليمي إلدارة ما، مدير تنفيذي لشركة. 

ناشط
شخص يقوم بالدفاع عن قضية ُمعينة دون أن ُيمثل أي حزب سياسي ويشمل ذلك 
المدني  الُمجتمع  الفاعلة في  النقابات والُمشاركين في االحتجاجات والجهات  أعضاء 

الُمنخرطين في حمالت تحسيسّية. 

الممثلون والمغّنون و الفّنانون اآلخرون.فنان

المقدم الرئيسي لبرنامج إذاعي أو تلفزي.ُمقدم

جدول ١: االدوار و الفئات الفرعية  
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االستطالع  .٢,٢

2.2.1. المقاربة المعتمدة في تحديد عّينة االستطالع

الُمتراوحة  الشباب  استهدف  الوطني  الصعيد  على  كمي  استطالع  إجراء  أيضا  الدراسة  تضمنت 
(الريف  الوسط  المنطقة،  هي:  مستقلة  ُمتغيرات   6 بتحديد  ُقمنا  سنة.  و34   15 بين  أعمارهم 
ُمقابل المدينة) والنوع االجتماعي والمستوى الدراسي والحالة االجتماعية ومستوى الدخل. تم 

توزيع 15 ُمتغّيرا تابعا على األربعة أصناف التالية:

ُقمنا باالعتماد على تقنية جمع العينات عبر مراحل متعددة بهدف إعداد هذا االستطالع:
24 هي:  10 واليات تونسية من أصل  المرحلة األولى ~االختيار الهادف للمناطق: تعّمدنا اختيار 
تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة والكاف وقفصة وجندوبة وصفاقس وسوسة وتطاوين. 
مناطق  تمثيل  في  (التوازن  التنوع  في  أساًسا  االعتبار  عين  في  أخذها  تم  التي  المعايير  تتمثل 
الُمتاحة  الموارد  والساحلية)،  الداخلية  المناطق  جانب  إلى  والوسط  والجنوبية  الشمالية  تونس 
لمنظمة أنا يقظ (مجموعات من المتطوعين في المكاتب الجهوّية للمنظمة) إلى جانب النطاق 
الجغرافي لبرنامج شباب اليف. أتى مجموع السكان من الشباب البالغ عددهم 1,796,100  في 
هذه المناطق العشرة من التعداد العام للسكان لسنة 2014، هذا يعني أنه ُمقابل 95% من 
العينة  السكان، فإن مجموع حجم  2 من مستوى مجموع  الثقة وفاصل ثقة قدره  مستوى 

يجب أن يكون 2398 أو أكثر. 
أولية  طبقات   7 إلى  السكان  مجموع  تقسيم  تم  األول:  الطبقي  ~التقسيم  الثانية  المرحلة 
تتماشى مع كّل من الجهات. خالل هذه المرحلة، وألغراض جمع العينات، ُقمنا بتجميع الجهات 
األربعة الُمكونة لتونس الكبرى في طبقة واحدة فيما ُتقابل كل من الواليات الُمتبقية طبقة 

واحدة. 

- العادات االستهالكية في مجال اإلعالم،
- الثقة في وسائل اإلعالم التقليدية،

- التصورات الُمتعلقة بتمثيل الشباب والنساء في وسائل اإلعالم التقليدية،
- التصورات الُمتعلقة بوسائل اإلعالم البديلة.

٣

3-  التعداد الوطني للسّكان والسكنى 2014: الشباب والشيخوخة من خالل التعداد الوطني للسّكان والسكنى 2014، المعهد الوطني لإلحصاء، أكتوبر 2017.
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مة وفًقا للنوع  المرحلة الثالثة ~ التقسيم الطبقي الثاني: اخترنا إتباع المقاربة الُمقاِرنة الُمقَسّ
االجتماعي من أجل ُمراعاة التنوع الجنساني واالختالفات الجنسانية الُمحتملة من خالل تقسيم 

الطبقات اإلقليمية السبعة إلى 14 طبقة تحتية تمثل متغّير  النوع االجتماعي.
المرحلة الرابعة ~االحتمالّية الُمتناِسبة مع تحديد حجم العّينة: يتناسب الحد األدنى للُمستجيبين 
في االستطالع من كل جهة مع وزنه في مجموع عدد السكان من الشباب، والذي تم تحديده 

في المرحلة األولى.
اعتماًدا على هذه المقاربة، ُقمنا بتحديد أحجام العينات التالية:

المجموع اإلناث الذكور المنطقة

تونس الُكبرى

صفاقس

سوسة

جندوبة

قفصة

الكاف

تطاوين

5885881176

212212424

158158316

8181162

7878156

494998

373774

٢٤٠٦ مجموع حجم العينة
جدول 2: تحديد العينات و احجامها
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طفيف  بشكل  الموضوعة  األهداف  بتجاوز  الباحثون  قام  االستطالع،  تنفيذ  خالل  ذلك،  ومع 
المستجبين  من  اإلضافي  العدد  يغّير  ال  أدناه).  الديمغرافّية  بالتركيبة  الخاص  القسم  إلى  (انظر 

النتائج بشكل كبير.

امتداد  على  وشابة  ا  شاًبّ  2506 مع  مباشرة  إجراءه  وتّم  التونسية  باللهجة  االستبيان  ُقدم 
الجهات السبعة: 

2.2.2. التركيبة الديمغرافّية لالستطالع

المجموع اإلناث الذكور المنطقة

١٢٤٢١٢٦٤٢٥٠٦المجموع

تونس الُكبرى

صفاقس

سوسة

جندوبة

قفصة

الكاف

تطاوين

602

211

163

84

79

64

39

591

227

165

82

82

66

51

1193

438

328

166

161

130

90

جدول 3: التوزيع اإلقليمي والجنساني للعينة
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2.3.مناقشات مجموعات التركيز

شملت هذه الدراسة سلسلتين من ُمناقشات مجموعات التركيز خدمًة ألغراض ُمختلفة.
أوال، وفي مرحلة البداية، كان الهدف من ُمناقشات مجموعات التركيز مع ُمستهلكي الوسائل 
وسائل  رصد  عينة  وتحديد  االستقصائي  االستبيان  لتصميم  إرشادات  تقديم  الشباب  اإلعالمية 

اإلعالم. 
ثانيا، وبعد تسليم كل من االستطالع الخاص برصد وسائل اإلعالم واالستطالع الكمي، تولت 
منظمة أنا يقظ تنظيم أربعة ُمناقشات لمجموعات تركيز في الفترة الممتدة ما بين 31 أكتوبر 
اإلعالم  وسائل  رصد  نتائج  على  الضوء  تسليط  إلى  الُمناقشات  سعت   .2020 نوفمبر  و13 
إيجاد وجهات نظر  إلى  أنها كانت تهدف  الُمشاركة فيها، ذلك  واالستطالع، واختلفت معايير 

ُمختلف المجموعات السكانية: 

عدد الُمشاركين المعايير

٢٥ المجموع

المجموعة

٧ النساء الُمتراوحة أعمارهم ما بين ١٥ و٣٤ سنة. المجموعة أ "نساء"

المجموعة ج "عامة السكان
 من الشباب"

٦

٦

النساء والرجال الُمتراوحة أعمارهم ما بين ١٥ و١٨ سنة. المجموعة ب "مراهقين"

٦

النساء والرجال الُمتراوحة أعمارهم ما بين ١٥ و٣٤ سنة.

المجموعة د
 "صانعي الُمحتوى"

الذكور واإلناث صانعي الُمحتوى والعاملين
  في وسائل اإلعالم البديلة الُمتراوحة أعمارهم

 ما بين ١٨ و٣٤ سنة.

جدول4: تركيبة مجموعات التركيز
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حدود البحث  .2.4

ينبغي توخي الحذر عند تفسير نتائج الدراسة ومراعاة الحدود التالية: 

2.4.1. حدود تحديد عّينة االستطالع

الرئيسي  القيد  أن  إال  القياس اإلحصائي،  رغم أن عينة االستطالع كانت واسعة بما يكفي إلجراء 
على  المجيبين  إقامة  بمكان  يتعلق  فيما  االختيار  تحيز  في  يكمن  االستطالع  نتائج  لتعميم 

االستطالع.
الُمتطوعين  من  شبكة  طريق  عن  االستطالع  تقديم  تم  الموارد،  ونقص  الزمنية  للقيود  نظًرا 
التابعين لمنظمة أنا يقظ والمتمركزين في فروعها الجهوّية، وقد كان لهذا األمر تبعات هامة 

على نطاق االستطالع:

أوًال، تعّذر تنفيذ االستطالع في جميع الواليات التونسية البالغ عددها 24، واقتصر األمر على 10 
استبيان  تقديم  أجل  من  فيها  الُمتطوعين  تعبئة  من  الُمنظمة  تمكنت  فقط  تونسية  واليات 
االستطالع خالل الفترة الُممتدة من 17 إلى 27 سبتمبر 2020. ُتقدم هذه الواليات العشرة تمثيًال 
الساحلية  المناطق  جانب  إلى  والوسطى  والجنوبية  الشرقية  الشمالية  البالد  لجهات  ُمتنوًعا 
والداخلية. ومع ذلك، قد ال ُتفسر هذه الدراسة الخصوصيات التي يمكن أن توجد في المناطق خارج 

نطاق االستطالع، لذلك، ينبغي توخي الحذر عند تعميم نتائج الدراسة على الصعيد الوطني.

ثانًيا، تولى المتطوعون الُمدَربون التابعون لمنظمة أنا يقظ إجراء ُمعظم الُمقابالت في المراكز 
عن  المستجيبين  من  فقط   %6.3 أعلن  لذلك،  للُمنظمة،  المحلية  الُفروع  تتواجد  أين  الحضرية 
إقامتهم في مناطق ريفية، في حين يبلغ عدد الشباب التونسيين الُمتراوحة أعمارهم ما بين 15 
الوطني  الريفية 32.3% وفًقا آلخر تعداد للسكان أجراه المعهد  المناطق  و34 والمقيمين في 
لإلحصاء سنة 2014. بما أن األغلبية الساحقة من المستجيبين في االستطالع ُهم من المناطق 
يمكن  ال  لذلك  العينة،  في  كافًيا  تمثيًال  ُممَثلين  غير  الريفية  المناطق  في  الشباب  فان  الحضرية، 
تعميم النتائج من اجل التوّصل إلى استنتاجات حول الشباب في المناطق الريفية، ونتيجًة لذلك، من 

األفضل أن ُينَظر إلى هذا االستطالع على أنه دراسة حول الشباب في المناطق الحضرية.
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2.4.2.نطاق العّينة الخاّصة برصد وسائل اإلعالم

تم تحليل عدد كبير من البرامج التلفزّية واإلذاعية في الجزء المتعلق برصد وسائل اإلعالم، لكن 
قد تنطوي العينة على بعض القيود. تشتمل العينة على قنوات وبرامج متنوعة تتضمن وسائل 
من  ومتنوعة  واسعة  ومجموعة  التلفزية  والقنوات  اإلذاعات  والخاصة،  الحكومية  اإلعالم 
البرامج بما في ذلك اإلخبارية والترفيهية والثقافية والسياسية والرياضية والتحقيقات بمختلف 
وبدرجات  المثال)  سبيل  على  الصحفية  والتحقيقات  والُمقابالت  الحوارية  (البرامج  أشكالها 
الذروة وتتمتع بنسب ُمشاهدة عالية  ُتبث أوقات  التي  البرامج  ُمتفاوتة من الشعبّية تتراوح بين 
وأخرى حول مواضيع متخصصة وذات نسب ُمشاهدة منخفضة. على الرغم من أن البعض قد يزعم 
من  شكل  بأي  ُتمثل  ال  أنها  إال  لتنوعها،  نظًرا  التمثيل  من  ُمعّينة  درجة  توفر  العينة  هذه  أن 

األشكال استعراًضا شامًال لما ُتنتجه وسائل اإلعالم التقليدية.

2.4.3. الُبعد النوعي لرصد وسائل اإلعالم

ال يخلو الجزء الخاص بالُبعد النوعي لرصد وسائل اإلعالم أيًضا من بعض الحدود، في الواقع، فإن 
تصنيف األدوار الُمكونة لإلطار التحليلي الُمستخدم في تصنيف الشخصيات التي تظهر في البرامج 
اإلعالم  وسائل  تسندها  التي  األدوار  جميع  لتغطية  كافيا  يكون  ال  قد  بتحليلها  ُقمنا  التي 
خالل  عليهما  الضوء  ُسِلّط  صنفين،  يقدم  التونسية.  والتلفزّية  اإلذاعية  البرامج  في  للشخصيات 

ُمناقشات الحقة لمجموعات التركيز، إضافة مفيدة لإلطار التحليلي لرصد وسائل اإلعالم:

2.4.3.الُبعد النوعي لرصد وسائل اإلعالم

ال يخلو الجزء الخاص بالُبعد النوعي لرصد وسائل اإلعالم أيًضا من بعض الحدود، في الواقع، فإن 
تصنيف األدوار الُمكونة لإلطار التحليلي الُمستخدم في تصنيف الشخصيات التي تظهر في البرامج 
اإلعالم  وسائل  تسندها  التي  األدوار  جميع  لتغطية  كافيا  يكون  ال  قد  بتحليلها  ُقمنا  التي 
خالل  عليهما  الضوء  ُسِلّط  صنفين،  يقدم  التونسية.  والتلفزّية  اإلذاعية  البرامج  في  للشخصيات 

ُمناقشات الحقة لمجموعات التركيز، إضافة مفيدة لإلطار التحليلي لرصد وسائل اإلعالم:
ُكوميدي: شخص هدفه إضحاك الُمشاهد أو الُمستمع،

سلبية  بصورة  تقديمه  اإلعالم  وسائل  تتعمد  شخص  أي  تتضمن  واسعة  فئة  المتاعب:  ُمثير 
الغير  الُمهاجرين  أو  المخدرات  ُمتعاطي  مثال:  والذعر،  الخوف  خلق  بهدف  غالًبا  نمطية  وطريقة 

نظامّيين أو فتيات الليل أو الجانحين. 
تشير األدلة القولّية إلى أن هذه األدوار كثيًرا ما قد يتم إسنادها إلى الشباب عبر القنوات التلفزية 
لهاته  تغطيًة  اإلعالم  وسائل  لرصد  التحليلي  اإلطار  يتضمن  أن  ينبغي  لذلك،  التونسية،  واإلذاعية 
األدوار في األبحاث الُمستقبلية من أجل إيجاد رؤى متعمقة وأكثر دقة بشأن مدى انتشارها بين 

شخصيات وسائل اإلعالم. 
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2.4.4. جودة بيانات رصد وسائل اإلعالم

في حين ُيعتبر التحديد الدقيق لعمر الشخصيات العامة والشخصيات الرئيسية في وسائل اإلعالم 
أمًرا سهًال، إال أنه قد يغدو صعَبا إذا ما تعلق بتحديد عمر األشخاص األقل شهرة مثل المواطنين 
العاديين الذين يظهرون في التلفزيون عموًما واإلذاعات خصوًصا (السيما إذا لم يتم الكشف عن 
أجل  من  الجودة  لمراقبة  آلية  بإنشاء  ُقمنا  البيانات،  جودة  لضمان  البرنامج).  خالل  أعمارهم 
المكتبي  البحث  خالل  من  التحقق  تتضمن  الشخصيات  ألعمار  دقة  أكثر  تقييمات  على  الحصول 
الفئات  حسب  الشخصيات  تصنيف  عملية  تبقى  ذلك،  ومع  المعلومات.  مقّدمي  مع  والتشاور 

الُعمرية معّرضة للخطأ.

2.4.5. نطاق بيانات رصد وسائل اإلعالم

والنوع  العمر  منظور  من  والتلفزيون  اإلذاعة  برامج  تشريك  اإلعالم  وسائل  رصد  عنصر  يدرس 
االجتماعي ودور الشخصيات الُمتحدثة، وقد كان من الُممكن توسيع هذا النطاق ليشمل تحليل 
وتقنيين  ُكتاب  من  الدعم  تقديم  بمكتب  الكواليس  خلف  للعاملين  االجتماعي  والنوع  الُعمر 
اإلنتاج  طاقم  تشريك  بين  العالقة  حول  رؤى  تخلق  أن  البيانات  هذه  بإمكان  كان  إذ  وُمنتجين. 
وتشريك طاقم العمل، إال إن هذا النوع من البيانات غير ُمتاح للعموم إضافة إلى أن عملية جمعها 
وثيًقا  تعاوًنا  لتتضمن  كانت  وألنها  الموارد  ونقص  الوقت  لضيق  نظًرا  عملّية،  غير  لُتعتبر  كانت 

وتبادَال للمعلومات مع وسائل اإلعالم قيد االستعراض. 

تشير األدلة القولّية إلى أن هذه األدوار كثيًرا ما قد يتم إسنادها إلى الشباب عبر القنوات التلفزية 
لهاته  تغطيًة  اإلعالم  وسائل  لرصد  التحليلي  اإلطار  يتضمن  أن  ينبغي  لذلك،  التونسية،  واإلذاعية 
األدوار في األبحاث الُمستقبلية من أجل إيجاد رؤى متعمقة وأكثر دقة بشأن مدى انتشارها بين 

شخصيات وسائل اإلعالم. 

 ُكوميدي: شخص هدفه إضحاك الُمشاهد أو الُمستمع،
 ُمثير المتاعب: فئة واسعة تتضمن أي شخص تتعمد وسائل اإلعالم تقديمه بصورة سلبية 
الُمهاجرين  أو  المخدرات  ُمتعاطي  مثال:  والذعر،  الخوف  خلق  بهدف  غالًبا  نمطية  وطريقة 

الغير نظامّيين أو فتيات الليل أو الجانحين. 
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٣. استهالك الشباب لوسائل اإلعالم

3.1. الشباب يبتعد عن اإلعالم التقليدي  

3.1.1. يميل الشباب إلى مشاهدة التلفزيون فقط عندما "يتعين عليهم ذلك"

نسبة الشباب الذين ابتعدوا عن استهالك وسائل اإلعالم التقليدية عالية بشكل الفت للنظر. صرح 
ما  نادًرا  أو   (%17.4) أبًدا  التلفزيون  يشاهدوا  لم  أنهم  االستطالع  في  المشاركين  غالبية 

يشاهدونه (%34.9).

التركيز  مجموعة  في  المشاركون  أفاد  الشباب.  الحتياجات  محدودة  استجابة  التلفزيون  يوفر 
باإلجماع أن المحتوى التلفزي ال يتماشى مع اهتماماتهم وأن جودته رديئة وأنه غالًبا ما يكون 

قديًما. 
ومع ذلك، فإن بعض البرامج تعتبر استثناء. ذكر العديد من المشاركين على سبيل المثال، برنامج 
حمزة البلومي الحقائق األربعة، وهو برنامج صحافة استقصائية يبث على قناة الحوار التونسي، 

كسبب لفتح التلفزيون. 

كم من مّرة تشاهد التلفاز؟

٪معظم األحيان٧,٨

٪ابدًا , 17.4
٪في أغلب األحيان, ٦,٨

٪أحيانًا, ٣٣,١ 
٪نادرًا, ٣٤,٩ 

رسم توضيحي1:  عادات استهالك التلفزيون
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مشاهدة األخبار المسائية في أوقات األزمات كان سببا آخر لفتح التلفزيون (على سبيل المثال 
عدم االستقرار السياسي أو اإلرهاب أو جائحة كوفيد-19) أو عند توقع خطاب أو إعالن مهم 
يشاهدون  أنهم  التركيز  مجموعة  في  فقط  سًنا  األكبر  المشاركون  أفاد  التجول).  حظر  (مثل 
الشباب  فيه  يشاهد  الذي  الرئيسي  الموقف  لكن  بانتظام.  المسائي  الوطنية  قناة  أخبار  برنامج 
حل'.  'شوفلي  سيتكوم  يبث  عندما  والسيما  كعائلة،  يشاهدونه  عندما  هو  التلفزيون  جهاز 
يعتبر الكثير من المشاركين في مجموعة التركيز هذا البرنامج الكوميدي التلفزي، الذي توقف 
عناء  يستحق  الذي  الوحيد  العمومي  التلفزيون  إنتاج  يبث،  يزال  ال  ولكنه   2009 عام  في 
للتلفزيون هو  الرئيسي لمشاهدته  السبب  أيًضا أن  الغربي  المشاهدة. أفاد مشارك من الشمال 
إلى اإلنترنت: "كلما تعطلت شبكة اإلنترنت، وهو ما يحدث غالًبا في منطقتي،  المحدود  النفاذ 

أقوم بتشغيل التلفاز."
جهاز  على  التلفزيون  يشاهدون  ما  نادًرا  أنهم  التركيز  مجموعات  في  المشاركين  معظم  ذكر 
مقاومة  هو  ذلك  أسباب  أحد  اإلنترنت.  على  التلفزّية  البرامج  بث  مشاهدة  ويفضلون  التلفاز، 
إلى  الشباب  التي يخصصونها لوقتهم. يميل  الجماهيري والقيمة  التلفزي  البث  الشباب لنموذج 
من  مستمر  لبّث  المتلقي  الطرف  في  يكونوا  وأن  تلفزي  برامج  بجدول  االلتزام  فكرة  رفض 
المحتوى الذي لم يختاروه. إنهم يفضلون البث المتأّتي من الكمبيوتر المحمول والهاتف الذكي 
النقدي  موقفهم  أن  كما  فراغهم.  أوقات  في  التلفزّية  البرامج  بمشاهدة  لهم  يسمح  ألنه 
من  العديد  ذكر  الواقع،  في  بالبث.  الخاّصة  تفضيالتهم  على  غريبًا  ليس  التلفزي  المحتوى  تجاه 
لهم  سمحت  اإلنترنت  عبر  التلفزّية  البرامج  بث  إعادة  أن  التركيز  مجموعات  في  المشاركين 

"بتخطي التّراهات" واالنتقال مباشرة إلى األجزاء التي يهتمون بها.
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3.1.2. الشباب أكثر عزوًفا عن استهالك اإلذاعة

أبًدا (31.3%) أو يستمعون  إلى اإلذاعة  لم يستمع ما يقرب من ثلثي المشاركين في االستطالع 
إليه نادًرا (33.4%)، وهو وسيلة تواجه انخفاًضا أكبر.

االستهالك اليومي لإلنترنت مرتفع لدى المشاركين في االستطالع. على المستوى الوطني، يقضي 
72.9% من الشباب 3 ساعات أو أكثر على اإلنترنت في يوم عادي. ضعف النفاذ إلى اتصال اإلنترنت 

بنسبة ضئيلة تقّدر بـ%1.8.

اعتبر بعض المشاركين في مجموعات التركيز أن جودة المحتوى في بعض القنوات اإلذاعية مثل 
'موزاييك أف.أم.' و'شمس أف.أم.' و'إكسبريس أف.أم.' تفوقت على المحتوى التلفزي.

٪معظم األحيان, 4.5
٪في أغللب األحيان, 5.4 

٪أحيانًا, 25.3 

٪نادرًا, 33.4 

٪أبدًا, 31.3 

رسم توضيحي2: عادات استهالك الراديو

3.2. استحواذ وسائل اإلعالم الرقمية على انتباه الشباب

3.2.1. االستخدام اليومي لإلنترنت

كم من مّرة تستمع إلى اإلذاعة؟
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أكثر من ٥ ساعات بين ٣-٥ ساعات بين ١-٢ ساعات أقل من ساعة واحدة ليس لدي نفاذ إلى اإلنترنت

رسم توضيحي3: عادات استهالك اإلنترنت 

رسم توضيحي 4: االستهالك اليومي لإلنترنت حسب العمر

األدنى  العمرية  للفئتين  اإلنترنت  أنماط استهالك  أن  'زد'، حيث  الجيل  لدى  أقوى  االتجاه  يعّد هذا 
متشابهة ويقضي ما يقرب من نصفهم أكثر من 5 ساعات على اإلنترنت يومًيا. ومع ذلك، يميل 
اإلنترنت: فمن  أقل على  إلى قضاء وقت  26 و 34 عاًما  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األلفية  جيل 
المرجح بشكل كبير أن يقضوا أقل من ساعة واحدة ويقل احتمال استخدامهم لإلنترنت ألكثر من 

5 ساعات في اليوم العادي.

3.2.2. فجوة بين األجيال في استخدام اإلنترنت
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أكثر من ٥ ساعات بين ٣-٥ ساعات بين ١-٢ ساعات أقل من ساعة واحدة ليس لدي نفاذ إلى اإلنترنت

في يوم عادي، كم من الوقت تقّضيه على اإلنترنت؟

االستهالك اليومي لإلنترنت حسب الفئة العمرّية
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3.2.3. الفوارق الجهوّية في استخدام اإلنترنت

األخرى.  بالجهات  مقارنة  العاصمة  في  شيوًعا  أكثر  المرتفع  اليومي  اإلنترنت  استهالك  يعد 
أقل بشكل  الداخلية وهو  المناطق  الساحلية منه في  المناطق  أيًضا في  أعلى  اإلنترنت  استخدام 

خاص في الشمال الغربي.

الكاف جندوبة تطاوين قفصة صفاقس سوسة تونس الكبرى االستخدام اليومي
 لإلنترنت

٥ ساعات>

٥-٣ ساعات

٢-١ ساعات

١ ساعة<

ال يوجد نفاذ

٪ ٣٦,٦ ٪        ٣٠,٤ ٪            ٢٨,٦ ٪                  ٢٣,٣ ٪                      ١٩,٣ ٪                            ١٣,١  ٤٧,٨٪

٪ ٤٤,٥ ٪        ٣٥,٦ ٪              ٣١,١ ٪                  ٢٧,٨ ٪                        ٤٤ ٪                            ٢٨,٥  ٪ ٣٣,٧

٪ ٥,٣ ٪    ١٦,٢ ٪         ٢٣,١ ٪             ٢٨,٦ ٪                  ٣١,١ ٪                       ٢٥,٩ ٪                          ٣٤,٦

٪ ٢,٨ ٪   ٢,٤ ٪         ٦,٢ ٪               ٩,٩ ٪                 ١٤,٤ ٪                        ٩,٦ ٪                          ١٦,٩

٪ ٠,٤ ٪  ٠,٣ ٪       ٤,٨ ٪                ١,٩ ٪                 ٣,٣ ٪                          ١,٢ ٪                            ٦,٩

رسم توضيحي3: عادات استهالك اإلنترنت 

أظهر  عادي،  يوم  في  غيرها  من  أكثر  بأدائها  قاموا  أنشطة   3 أفضل  اختيار  منهم  ُطلب  عندما 
المشاركون في االستطالع تفضيًال قوًيا للوسائط الرقمية على وسائل اإلعالم ذات البث التناظري. 
األنشطة الخمسة األكثر ذكًرا كانت تتمثل في جميع أشكال استهالك الوسائط الرقمية. حصل 
'أنستغرام'  يليه   ،%74.9 بنسبة  آخر  يومي  نشاط  أي  من  بكثير  أعلى  مستوى  على  'فيسبوك' 
المواقع  الرقمي لألفالم والمسلسالت (37.3%) وقراءة  (48.6%) ويوتيوب (41.7%) والبث 

اإلخبارية (%24.3). 
المستجيبين  التناظري مرتبة أقل بكثير. 20.9 % من  البث  التقليدية وذات  تحتل وسائل اإلعالم 
التلفزيون، بينما ذكر اإلذاعة 9.4%. الصحف، صناعة تحتضر من منظور الشباب، هي أقل  ذكروا 

وسائل اإلعالم استهالًكا (%3.5).

3.2.4. ُيظهر الشباب تفضيًال قوًيا للوسائط الرقمية 
على وسائل اإلعالم ذات البث التناظري
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في يوم عادي، ما هي األنشطة التي تمارسها أكثر من غيرها؟

جدول 5:  األنشطة اليومية

ومن المثير لالهتمام أن األنشطة الثالثة األكثر شيوًعا هي منصات التواصل االجتماعي، حيث ينتج 
األفراد عادة محتوى هذه المنّصات - وأحياًنا األقران - والذين يمكن التفاعل معهم، في حين ال 
وألعاب  اإلخبارية  والمواقع  والمسلسالت  األفالم  (مثل  المنظمات  مع  بهذا  القيام  يمكن 
الفيديو). قدم المشاركون في مجموعة التركيز سبًبا آخر لتفضيل وسائل التواصل االجتماعي على 
للجهات  األساسية  االتصال  قناة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت  التقليدية:  اإلعالم  وسائل 
الفاعلة الرسمية. تميل المؤسسات مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو وزارة الصحة، 
أوًال.  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  واإلعالنات  البيانات  نشر  إلى  العامة،  الشخصيات  أيًضا  ولكن 
لهذا السبب، لم يعد الشباب بحاجة إلى وساطة الوسائط اإلخبارية التي تميل إلى التقاط المعلومات 
تشويه  إلى  أيًضا  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تميل  االجتماعي.  التواصل  وسائل  من  أبطأ  بشكل 
على  الحصول  يفضلون  أنهم  التركيز  مجموعات  في  المشاركين  من  كبير  عدد  أفاد  المعلومات. 

المعلومات من المصادر األولية عبر صفحاتهم الرسمية على الفيسبوك.
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3.2.5. مكانة الفيسبوك تتراجع لدى المراهقين

لدى  مكانته  أن  إال  شيوًعا،  األكثر  اليومي  النشاط  هو  الفيسبوك  استخدام  أن  من  الرغم  على 
التركيز: "جيلنا يستخدم [فيسبوك] لمشاركة  المراهقين تتآكل. قال المشاركون في مجموعة 
يهجرون  بأنهم  إلخبارنا  المراهقين  دفعت  التي  األسباب  أحد   ." فقط   (memes) الميمات 
الفيسبوك هو انتشار األخبار الزائفة، وهم يلومون األجيال األكبر سنًا في المقام األول على نشر 
معلومات مضللة. إن اقتحام كبار السن لمساحة الفيسبوك هو في الواقع الدافع الرئيسي لفك 

ارتباط المراهقين بالمنصة.

"فيسبوك مليء بالمسنين الذين ينشرون أشياء سخيفة" - مراهق (مجموعة تركيز)

مراهق  الفيسبوك"-  أستخدم  نفسي  أرى  ال  سنوات،  خمس  غضون  في  بها.  صلة  لنا  ليس  أشياء  ينشرون  السن  "كبار 

(مجموعة تركيز)

"كبار السن نشيطون للغاية على الفيسبوك ويغمرون صفحاتنا الرئيسّية لذا انتقلنا إلى األنستغرام." - مراهق (مجموعة 

تركيز)

لكنهم  الشباب،  جيل  لدى  بالفعل  كبيرة  بشعبية  األنستغرام  الصور  مشاركة  منصة  تحظى 
و'  و'ديسكورد'  توك'  'تيك  مثل  األخرى  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  أيًضا  يستكشفون 

سنابتشات' و'تويتش'.
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٤. الثقة في وسائل اإلعالم التقليدية

4.1. ال يثق الشباب إلى حد كبير بمصادر اإلعالم التقليدية

4.1.1. تحظى وسائل اإلعالم العمومّية بأكثر ثقة من وسائل اإلعالم الخاصة

ذكر أكثر من ثلثي المشاركين في االستطالع أنهم ال يثقون في القنوات التلفزّية واإلذاعية العمومّية.

٪نعم .32.0

٪ال.68.0

رسم توضيحي 6: الثقة في وسائل اإلعالم العمومّية

على الرغم من أن الثقة في محطات البث المملوكة للدولة منخفضة، إال أنها ال تزال أعلى بكثير من 
الثقة في القنوات التلفزّية واإلذاعية الخاصة والتي تبلغ %19.6. 

هل تثق بالقنوات التلفزّية واإلذاعّية المملوكة للدولة؟
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هل تثق بالقنوات التلفزّية واإلذاعّية الخاصة؟

%ال.80.4

٪نعم.19.6

رسم توضيحي 7: الثقة في وسائل اإلعالم الخاصة

سألنا األقلية (19.6%) من المشاركين الذين أفادوا بأنهم يثقون في القنوات الخاّصة أي إذاعة 
وقناة تلفزّية يثقون بهم أكثر من غيرهم. أربعة وسائل إعالم - 3 تلفزيونات ومحطة إذاعية - 
وقناة   (%13.3) نسمة  وقناة   (%17.6) أم.  أف.  وموزاييك   (%23.21) التونسي  الحوار  تميزت: 
التاسعة (12.39%). إذا احتسبناها مجتمعة، تجمع هذه القنوات اإلعالمية األربعة 66.5% من 

الثقة بينما تجمع بقية وسائل اإلعالم مجتمعة %33.5.
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إذا كنت تثق في وسائل اإلعالم الخاصة، فما هي القنوات التلفزّية ومحّطات اإلذاعة التي تثق بها أكثر من غيرها؟
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رسم توضيحي 8: ترتيب الثقة في القنوات اإلعالمية

رسم توضيحي 9: عدم الثقة في وسائل اإلعالم حسب الفئة العمرية

4.1.2. الشباب هم األكثر تشكيكا في وسائل اإلعالم التقليدية

في حين أن الفئات العمرية األدنى واألعلى تظهر مستويات مماثلة من الثقة في كل من وسائل 
وسائل  في  تشكيكا  األكثر  الفئة  باعتبارها  سنة   25-19 فئة  تبرز  والخاصة،  العمومّية  اإلعالم 

اإلعالم التقليدية. ال تزال أسباب هذه الفجوة غير مؤكدة.
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عدم الثقة في وسائل اإلعالم العمومّية عدم الثقة في وسائل اإلعالم الخاّصة

١٨-١٥ ٢٥-١٩ ٣٤-٢٦

عدم الثقة في وسائل اإلعالم الخاصة والعمومّية حسب الفئة العمرية
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4.1.3. الفوارق الجهوّية

تونس  جهة  في  الشباب  بين  ملحوظ  بشكل  أعلى  العمومّية  اإلعالم  وسائل  في  التشكيك  كان 
غالبية  فيها  أفاد  التي  الوحيدة  الجهة  باعتبارها  الكاف  تبرز  األخرى.  بالمناطق  مقارنة  الكبرى 

الشباب بأنهم يثقون بوسائل اإلعالم العمومّية (%73.1).

نالحظ أنماًطا متشابهة إلى حد ما عندما يتعلق األمر بالثقة في وسائل اإلعالم الخاصة: الشباب 
في العاصمة أكثر تشكيكا من الشباب من المناطق األخرى بينما الكاف هي المنطقة الوحيدة التي 

ال يزال فيها غالبية الشباب يثقون بوسائل اإلعالم الخاصة.
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ال، ليس لدي ثقة فيها نعم، لدي ثقة فيها

رسم توضيحي10: الثقة في وسائل اإلعالم العمومّية حسب الجهات

رسم توضيحي 11: الثقة في وسائل اإلعالم الخاّصة حسب الجهات
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صفاقس
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جندوبة

تطاوين

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

الثقة في وسائل اإلعالم العمومّية حسب الجهات

الثقة في وسائل اإلعالم الخاّصة حسب الجهات
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4.1.4. كلما زاد عدد الشباب المتعلمين 
كّلما قلت ثقتهم في وسائل اإلعالم التقليدية

تشير بيانات االستطالع إلى إمكانّية وجود صلة بين الثقة في وسائل اإلعالم التقليدية والمستوى 
اإلعالم  بوسائل  الجامعات  خريجو  يثق  ال  أن  كبير  بشكل  المرجح  من  الواقع،  في  الدراسي. 
هم  االبتدائية  المدرسة  تركوا  الذين  والشباب  االبتدائية  المرحلة  خريجي  أن  حين  في  العمومّية، 

األكثر ثقة في وسائل اإلعالم العمومّية.

يمكن مالحظة أنماط مماثلة فيما يتعلق بوسائل اإلعالم الخاصة: من المرجح أن ال يثق خريجو 
الخاصة بينما  الحاصلين على شهادات غير جامعية) في وسائل اإلعالم  الجامعات (مع األشخاص 
الذين  االبتدائية  المدارس  من  تسربوا  الذين  واألشخاص  االبتدائية  المدارس  خريجي  نسبة  تكون 

يثقون في وسائل اإلعالم التقليدية الخاصة هي األعلى.

الثقة في وسائل اإلعالم العمومّية حسب المستوى الدراسي
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رسم توضيحي 12: الثقة في وسائل اإلعالم العمومّية حسب المستوى الدراسي
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الثقة في وسائل اإلعالم الخاّصة حسب المستوى الدراسي
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رسم توضيحي ١٣: الثقة في وسائل اإلعالم الخاصة حسب المستوى الدراسي

اإلعالم  وسائل  في  ثقة  إلى  تلقائًيا  التقليدية  اإلعالم  وسائل  في  الكبير  الثقة  عدم  ُيترجم  ال 
الكوميديين  من  تتراوح   - متجانسة  وغير  واسعة  فئة  البديلة  اإلعالم  وسائل  تعد  البديلة. 
المشهورين في 'تيك توك' إلى قنوات 'يوتيوب' العلمية إلى الوسائط الرقمية الراسخة مثل 'نواة' 
أو 'إنكيفادا' - بحيث ال يكون من المنطقي سؤال المشاركين في االستطالع عما إذا كانوا يثقون 
بوسائل اإلعالم البديلة بشكل عام. بدًال من ذلك، تم استكشاف الثقة في وسائل اإلعالم البديلة 

من خالل مناقشات مجموعات التركيز. 
يثق  لم  للغاية.  انتقائية  الشباب  ثقة  فإن  البديل،  أو  التقليدي  باإلعالم  األمر  تعلق  سواء 
المشاركون في مجموعة التركيز في أي منصة إعالم أو وسيلة إعالم في حد ذاتها. لقد أظهروا 
بمنشورات  ذلك،  في  محّقون  وهم  ربطوها،  التي   - المضللة  المعلومات  بانتشار  حاًدا  وعًيا 
مع  تتماشى  التركيز  مجموعات  نتائج  أن  يبدو  الحقيقة،  في  السن.  كبار  ينشرها  التي  الفيسبوك 
الدراسات الدولية التي تشير إلى أن الجيل 'زد' لديه قدرة أكبر على اكتشاف المعلومات المضللة وأن 
التواصل  وسائل  على  المضللة  المعلومات  لنشر  عرضة  أكثر   (Boomers) السن  كبار  جيل 
االجتماعي.  كما أعرب الشباب عن اعتقادهم بأن المصالح الخاصة كانت السبب الرئيسي إلى حد كبير 

وراء تحيز الخط التحريري في وسائل اإلعالم التقليدية.

ال يثق الشباب بشكل آلي في وسائل اإلعالم البديلة  .4.2

٤

  جيس وأندرو وجوناثان ناجلر وجوشوا تاكر، "أقل مما تعتقد: انتشار وتوقع نشر األخبار المزيفة على 'فيسبوك'" 'ساينس أدفانسز' 5، رقم. 1 (2019)؛ وبراشير وناديا م. ودانييل ل. شاكتر "الشيخوخة 
في عصر األخبار الكاذبة"االتجاهات الحالية في علوم النفس (2020).
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أن وسائل اإلعالم  الجمهورية على فيسبوك. أشعر  رئاسة  أو  الوزارات  الرسمية مثل صفحات  الحسابات  فقط في  أثق  'أنا 

تتعرض لضغوط من أجل خدمة أجندة معينة، لذلك أنا متشكك وال أعتمد عليها". - شابة (مجموعة تركيز نسائية)

"أستمع إلى األخبار في اإلذاعة أو على صفحات الفيسبوك للمحطات اإلذاعة، ولكن مع الكثير من التشكيك دائًما. أنا أبحث 

دائًما عن المصادر األولية". - شابة (مجموعة التركيز الخاّصة بعموم السكان)

المصدر  مع  بمقابالت  دائًما  مدعومة  ألنها  أف.أم.'  'إكسبريس  موقع  على  الموجودة  المقاالت  من  أخباري  "أستقي 

األساسي." - شابة (مجموعة التركيز الخاّصة بعموم السكان)

التشكيك.  هو  اإلعالم  وسائل  تنقلها  التي  المعلومات  تجاه  للشباب  الموّحد  الموقف  أن  يبدو 
بالنسبة  حتى  مستمّر  بشكل   - غالًبا  أنهم  التركيز  مجموعات  في  المشاركين  من  العديد  أخبرنا 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  ادعاءات  من  أخرى  مرة  التحقق  إلى  بالحاجة  يشعرون  ما   - للبعض 
وسائل  على  بسهولة  متاحة  تكون  ما  غالًبا  التي  األولية  المصادر  استشارة  خالل  من  والبديلة 
مجموعات  أثناء  المعلومات  من  التحقق  استراتيجيات  من  العديد  ذكر  تم  االجتماعي.  التواصل 
التعامل مع  أو  الفيسبوك  العمومّية على  التحقق من صفحات المؤسسات  التركيز، بما في ذلك 

وسائل اإلعالم التقليدية كمستودع لإلعالنات والبيانات العامة وتجاهل المحتوى التحريري.

المؤسسات  من  بدًال  األفراد  في  ثقتهم  التركيز  مجموعات  في  المشاركين  من  العديد  يضع 
اإلعالمية. تراوحت المصادر الفردية الموثوقة للمعلومات المذكورة خالل مجموعات التركيز من 
نشطاء  أو  الرقمي  العالم  في  مؤثرين  وأشخاص  محددين  صحفيين  إلى  واألقارب  األصدقاء 
مع  المعلومات  من  للتحقق  خارجية  بمصادر  استعان  أنه  المشاركين  أحد  ذكر  المدني.  المجتمع 
تثق  ال  أنها  سابًقا  ذكرت  التي  المشاركات  إحدى  اعترفت  جيد.  اطالع  على  بهم  موثوق  أصدقاء 
وزياد  المكي  هيثم  مثل  مختارين  صحفيين  في  تثق  ذلك  مع  بأنها  اإلعالم  وسائل  في  عموًما 
كريشان الذين تقدر رأيهم وتحليالتهم. أخبرنا العديد من الشباب أيًضا أنهم يثقون في عدد قليل 
من الصحفيين االستقصائيين. فيما يتعلق بالشأن العام، ذكر البعض أنهم يثقون في شخصيات 
أو  السياسيين  عوض  الطالبي  عالء  أو  العوادي  أشرف  أو  بوهالل  شيماء  مثل  المدني  المجتمع 

الصحفيين. 
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يتعلق  فيما  انتقائية.  ثقة  أيًضا  المشاركون  أظهر  البديلة،  اإلعالم  بوسائل  األمر  يتعلق  عندما 
أو  المدني مثل شيماء بوهالل  المجتمع  يثقون في شخصيات  أنهم  البعض  العام، ذكر  بالشأن 
أشرف العوادي أو عالء الطالبي عوض السياسيين أو الصحفيين. كما تم تصنيف بعض الوسائط 

البديلة المنظمة مثل 'نواة' على أنها مصادر موثوقة. 
تتراوح  الذين  أولئك  وخاصة   - أكثر  أو  عاًما   ١٩ بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  أن  حين  في 
أعمارهم بين ٢٦ و ٣٤ عاًما - كان لديهم ميل أكثر للثقة في المصادر التقليدية مثل المؤسسات 
أو جملة من الصحفيين، كان المراهقون يميلون إلى الوثوق بقنوات اإلعالم الرقمية التي يديرها 
التالية  المصادر  المراهقين  المشاركين  من  العديد  ذكر  حصري.  بشكل  غالًبا   - الشباب  زمالئهم 

باعتبارها مصادر موثوقة للغاية:
الثانوية  المدارس  طالب  يديرها  التي  واألنستغرام  الفيسبوك  على   (Lycéna) 'ليسانا'  حسابات    

وتشارك المعلومات المتعلقة بالتعليم؛
بتحليل  خاللها  من  يقوم  واألنستغرام  اليوتيوب  على  تعليمية  قنوات  يدير  الذي  الشارني،  لؤي    

السياسات الوطنية والدولية وقضايا الساعة. بدأ مؤخًرا تعاوًنا مع موقع 'نواة'؛
  'خرمولوجيا' (Khormologia) الذي يدير برنامجا علمًيا شهيًرا على اليوتيوب.

التمثيل هو مفهوم متعدد األبعاد تم وصفه بأنه بعيد المنال و "بسيط بشكل مضلل: يبدو أن 
الجميع يعرف ما هو، ومع ذلك يمكن للقليل االتفاق على أي تعريف معين له.  " ألغراض دراستنا، 

يتم تقسيم التمثيل إلى ُبعدين كبيرين: ُبعد كمي وُبعد نوعي.
في الخطاب السياسي، يشير مصطلح التمثيل - خاصة فيما يتعلق بالنساء والشباب - عادة إلى حصة 
2014، على سبيل  التونسي لعام  الدستور  مجموعة معينة في تكوين الجسم السياسي. يضمن 
في  بالخارج  المقيمين  التونسيين  تمثيل  وكذلك  المحلية  المجالس  في  الشباب  تمثيل  المثال، 
البرلمان من خالل نظام الحصص. في هذا الفهم النسبي، التمثيل هو "توزيع عددي للمقاعد"   بين 
مجموعات مختلفة من الناس. تفترض وجهة النظر هذه للتمثيل - التي أشار إليها بعض المؤلفين 
باسم "التمثيل الوصفي" - أن "التمثيل الحقيقي [...] يتطلب أن يتم اختيار الهيئة التشريعية بحيث 
يتوافق تكوينها بدقة مع تكوين األمة بأكملها."  بمعنى، التمثيل الوصفي هو مقياس كمي 

للتشريك.

5. تمثيل المرأة والشباب في وسائل اإلعالم التقليدية

  دوفي، سوزان، "التمثيل السياسي، "موسوعة ستانفورد للفلسفة (نسخة خريف 2018) إدوارد ن. زالتا (إصدار مطبوع)
   فانغنورد، لينا، "المرأة في البرلمانات: التمثيل الوصفي والموضوعي، " 'االستعراض السنوى للعلوم السياسّية' 12 (2009).

  بيتكين، هانا ف. مفهوم التمثيل، المجلد. 75، مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1967.
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من الناحية اإلعالمية، يعد التمثيل الوصفي مقياًسا لوجود مجموعة ما على الشاشة أو موجات 
اإلذاعة أو، بشكل أكثر دقة، نسبة المجموعة ضمن المجموعة السكانية األوسع الممّثلة. من 
الذين  والشباب  النساء  نسبة  بتحديد  قمنا  الدراسة،  هذه  في  اإلعالم  وسائل  رصد  جزء  خالل 

يظهرون في ٤٦ برنامًجا إذاعًيا وتلفزًيا.
التمثيل ال  بأن  الخصوص،  الثقافية، وستيوارت هول على وجه  الدراسات  ومع ذلك، جادل علماء 
الواقع من خالل تطبيع  التمثيل اإلعالمي يخلق   : الواقع فحسب، بل هو مكّون للواقع  يعكس 
وجهات النظر العالمية.  في الحقيقة، التمثيالت هي صور مبنية تحمل دالالت أيديولوجية. الطرق 
التي تمّثل بها وسائل اإلعالم مجموعة ما هي التي تبني األفكار االجتماعية حول تلك المجموعة 
وتخلق أفكار سائدة حولها. على سبيل المثال، تؤثر الصور النمطية التي أنشأتها وسائل اإلعالم 
القرار  صنع  عمليات  على  أيًضا  تؤثر  وقد  معينة،  مجموعات  تجاه  ومواقفه  المجتمع  تصور  على 
والسياسات تجاه هذه المجموعات، وبالتالي فإن معنى التمثيل هو الذي يحدد قيمته. يمكن أن 
كانت  إذا  إشكالّيا  أو  محدودا  ضخما،  أو  متكررا  كان  مهما  ما،  لمجموعة  اإلعالم  تمثيل  يكون 

سلبية أو تقوم بتطبيع القوالب النمطية.
بعبارة أخرى، ما يهم أكثر ليس مدى ظهور النساء والشباب أو الحضور في وسائل اإلعالم، ولكن 
يجب  اإلعالم،  وسائل  بواسطة  ما  مجموعة  تمثيل  دراسة  عند  تمثيلهم.  ينقله  الذي  المعنى 

االنتباه إلى السياق الذي يتم تمثيلهم فيه وعلى وجه التحديد:

يعتبر نقص التمثيل نقيض التمثيل الكمي، بينما يعّد سوء التمثيل نقيض التمثيل النوعي. يبحث 
وسائل  في  والشباب  النساء  تمثيل  وسوء  تمثيل  نقص  من  ُكٍلّ  في  الدراسة  من  القسم  هذا 

اإلعالم التقليدية.

• الخطاب الموّجه عن تلك المجموعة؛
• األسس األيديولوجية لتمثيل المجموعة؛

هذه  كانت  إذا  وما  خارجها  من  الفاعلة  الجهات  من  المجموعة  تمثيل  يتّم  مدى  أي  إلى   •
المجموعة لديها سيطرة على تمثيلياتها اإلعالمية، أي ما إذا كان يتم توفير مساحة لتمثيل 

الذات؛
التي  إذا كانت المجموعة تحدد الصورة  • تصور المجموعة لتمثيلياتها اإلعالمية، السيما ما 

أنشأتها وسائل اإلعالم واألفراد الذين حصلوا على منصة لتمثيلها أو يمكن أن ترتبط بهم. 

٨

٩

   هول، ستيوارت، "عمل التمثيل" التمثيل: التمثيالت الثقافية والممارسات الدالة 2 (1997): 74-13.
   فورسيش، إلفريدي، "اإلعالم وتمثيل اآلخرين،" مجلة العلوم االجتماعية الدولية 61، رقم. 199 (2010): 130-113.
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في هذا القسم الفرعي، نقارن تصورات الشباب عن التمثيل الكمي للنساء والشباب أو التشريك في 
وسائل اإلعالم التقليدية مع النسبة الفعلية للنساء والشباب، والتي تّم قياسها خالل مرحلة رصد 

وسائل اإلعالم من الدراسة.

الواقع،  في  المستجيب.  جنس  على  بناًء  كبير  بشكل  السؤال  هذا  على  الردود  اختلفت  ذلك،  ومع 
تعتقد 59.3% من المستجوبات أن النساء غير ممثالت بشكل كاٍف في وسائل اإلعالم التقليدية 

بينما يعتقد ذلك 41% من الذكور فقط. 
تتناقض هذه التصورات مع نتائج رصد وسائل اإلعالم التي تظهر وجود نقص تمثيل كبير للنساء 
بالفعل في وسائل اإلعالم التقليدية: 27.5% فقط من الشخصيات التي ظهرت في عّينتنا كانت 

من النساء.

5.1. نقص تمثيل النساء والشباب في وسائل اإلعالم التقليدية

يعتقد حوالي نصف المشاركين في االستطالع أن المرأة ممثلة بشكل كاٍف في وسائل اإلعالم 
التقليدية. 

5.1.1. وجود نقص تمثيل كبير للنساء في وسائل اإلعالم التقليدية

نعم، بشكل كاف
 ٤٩,٨ ٪

ال، بشكل غير كاف
٥٠,٢ ٪

هل يتّم تمثيل النساء بشكل كاف في وسائل اإلعالم التقليدية؟

رسم توضيحي ١٤: تمثيل المرأة في وسائل اإلعالم التقليدية
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الظهور اإلعالمي حسب النوع االجتماعي

هل يتم تمثيل الشباب بشكل كافي في وسائل اإلعالم التقليدية؟

٢١,٢ 
كافي 

غير كافي

٪

٧٨,٨ ٪

رسم توضيحي ١٥: الظهور اإلعالمي حسب النوع االجتماعي

رسم توضيحي ١٦: تمثيل الشباب في وسائل اإلعالم التقليدية

صرحت الغالبية العظمى (78.8%) من المشاركين في االستطالع أن الشباب، من وجهة نظرهم، 
ليسوا ممثلين بشكل كاٍف في وسائل اإلعالم التقليدية.

5.1.2. تمثيل الشباب ليس له أهمّية

النساء
٢٧,٥٠ ٪

٧٢,٤٠ ٪
الرجال
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تونس  في  الشباب  إجابة  احتمالية  كانت  المستجيبين.  جهة  حسب  اإلجابات  تختلف  ذلك،  ومع 
كانت   .(%83.8) كبيرة  كاف  غير  كان  التقليدية  اإلعالم  وسائل  في  الشباب  تمثيل  بأن  الكبرى 
اإلجابات من جندوبة خارجة عن المألوف مع 52.4% فقط من الشباب الذين يعتقدون أن تمثيل 

الشباب غير كاف.

ال تتوافق اإلجابات في إطار االستطالع مع نتائج رصد وسائل اإلعالم التي تظهر أنه حتى ولو كان 
تمثيل الشباب أقل بكثير من كبار السن، فإن نسبة الشباب الذين يظهرون على التلفزيون واإلذاعة 
العام  التعداد  حسب  السكان  عدد  إجمالي  من  تونس  في  حصتهم  مع  تقريًبا  تتناسب   (%29.4)

لسنة 2014 (%33.2). 

تصورات تمثيل الشباب في وسائل اإلعالم التقليدية حسب الجهات

قفصة

صفاقس

سوسة

تونس الكبرى

الكاف

جندوبة

تطاوين

غير كافيكافي     

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٥٢,٤ ٪
٧٥,٢ ٪

٧٦,٢ ٪
٧٦,٧ ٪

٧٧,٨ ٪
٧٩,٦ ٪

٨٣,٨ ٪

٤٧,٦ ٪
٢٤,٨ ٪
٢٣,٨ ٪

٢٣,٣ ٪
٢٢,٢ ٪

٢٠,٤ ٪
١٦,٢ ٪

رسم توضيحي ١٧: تصورات تمثيل الشباب في وسائل اإلعالم التقليدية حسب الجهات

١٠

10-   التعداد الوطني للسّكان والسكنى 2014: الشباب والشيخوخة من خالل التعداد الوطني للسّكان والسكنى 2014، المعهد الوطني لإلحصاء، أكتوبر 2017.
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رسم توضيحي ١٨: الظهور اإلعالمي حسب الفئة العمرّية

رسم توضيحي ١٩: الظهور اإلعالمي على القنوات المملوكة للدولة في مقابل القنوات الخاصة - مقارنة حسب النوع االجتماعي

الظهور اإلعالمي حسب الفئة العمرّية

٦٩,١٠
٣٥ عام فما فوق

٪

شباب (بين ١٥ و٣٤ عام)

١,٥٠
أطفال (أقل من ١٥ عام)

٪

٢٩,٤٠٪

بحكم  تشريكا  أكثر  للدولة  المملوكة  اإلعالمية  القنوات  تكون  أن  المفترض  من  أنه  رغم 
الخاصة  التلفزّية واإلذاعية  القنوات  للنساء من  أقل تشريكا  أنها  إال  مهّمتها كمرفق عمومي، 
بكثير. وبالفعل، فإن 17.4% من الشخصيات التي تظهر على القنوات التلفزّية واإلذاعية العمومّية 

هي من النساء مقابل 30.3% في القنوات الخاصة.

5.1.3. التشريك من خالل ملكّية وسائل اإلعالم

الظهور اإلعالمي على القنوات المملوكة للدولة في مقابل القنوات الخاصة - مقارنة حسب النوع االجتماعي

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

١٧,٤ ٪

٣٠,٣ ٪

٨٢,٦ ٪

٦٩,٧ ٪

المملوكة للدولة

الخاّصة

إناث ذكور 
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الخاصة: 15.9% من  للشباب من وسائل اإلعالم  العمومّية أقل تشريكا  كما أن وسائل اإلعالم 
الشخصيات التي تظهر على القنوات العمومّية تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 عاًما بينما تمثل هذه 

الفئة العمرية 33.1% من الشخصيات التي تظهر على القنوات الخاصة.

الظهور اإلعالمي على القنوات المملوكة للدولة في مقابل القنوات الخاصة - مقارنة حسب الفئة العمرّية

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

١٥,٩٪ ١,٣ ٪

٣٣,١ ٪

٨٢,٨ ٪

٦٥,٣ ٪١,٦ ٪

المملوكة للدولة

الخاّصة

رسم توضيحي ٢٠: الظهور اإلعالمي على القنوات المملوكة للدولة في مقابل القنوات الخاصة - مقارنة حسب الفئة العمرّية

٣٤-١٥ أقل من ١٥ ٣٥+

من غير الواضح ما إذا كانت هذه التناقضات تجد جذورها في الثقافة التنظيمية لوسائل اإلعالم 
زيادة  على  تحفز  الخاصة  اإلعالم  وسائل  على  تؤثر  التي  السوق  قوى  كانت  إذا  ما  أو  العمومّية 
غير  أخرى  عوامل  خالل  من  الفجوة  هذه  تفسير  يمكن  كان  إذا  ما  أو  والشباب  النساء  تشريك 

معروفة.
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وفًقا لبيانات رصد وسائل اإلعالم لدينا، فإن المحّطات اإلذاعّية أكثر تشريكا للنساء من القنوات 
القنوات  في   %26.3 مقابل  اإلذاعة  محّطات  في  المتحدثين  من   %32.8 النساء  تمثل  التلفزّية. 

التلفزّية.

ومع ذلك، من المرجح أن يظهر الشباب في القنوات التلفزّية أكثر من المحّطات اإلذاعّية. فالشباب 
على  المتحّدثين  من   %21.5 فقط  ولكن  التلفزيون  على  تظهر  التي  الشخصيات  من   %31.2 يمّثل 

موجات اإلذاعة.

5.1.4. التشريك حسب نوع وسيلة اإلعالم

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

٢٦,٣ ٪

٣٢,٨ ٪

٧٣,٧ ٪

٦٦,٩ ٪

التلفزيون

اإلذاعة

الظهور اإلعالمي في التلفزيون واإلذاعة - مقارنة حسب النوع االجتماعي

رسم توضيحي 21: الظهور اإلعالمي في التلفزيون واإلذاعة - مقارنة حسب النوع االجتماعي

إناث ذكور
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٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠

١٥,٩٪ ١,٨ ٪

٢١,٥ ٪

٦٧,٠ ٪

٧٨,٣ ٪

التلفزيون

اإلذاعة

٣٤-١٥ أقل ١٥ ٣٥+

الظهور اإلعالمي على التلفزيون واإلذاعة - مقارنة حسب الفئة العمرّية

نسبة الشخصيات من الشباب أعلى من نسبة الشباب من إجمالي السكان في تونس (33.2%) على 
الشباب  وإذاعة   (%36.1) والتاسعة   (%42) التونسي  والحوار   (%44.5) تونسنا  قنوات:  أربع 
(36.1%). اقتربت 'موزاييك أف. أم.' من 31% في حين أن 'الزيتونة أف. أم.' (0%) وإذاعة الكاف 
(0%) وقناة نسمة (6.7%) و'شمس أف. أم.' (12.2%) و'جوهرة أف. أم.' (12.8%) هي أقل 

القنوات تشريكا للشباب في عينتنا.

5.1.5. تشريك الشباب حسب القناة والبرنامج

٤٤,٥ ٪
٤٢,٠ ٪

٣٦,١ ٪
٣٤,٢٪

٣١,٠٪

٢٥,٠٪
٢٢,٩٪٢٣,٥٪

٢٠,٨٪

١٤,٦٪
١٢,٨٪ ١٢,٢٪

٦,٧٪

٠٪ ٠٪

ف أم
ك أ

زايي
مو

ف أم
ديوان أ

ف أم
نجمة أ

+ قرطاج
التاسعة

شباب
ة ال

إذاع
سنا

تون

ر التونسي
الحوا

ف أم
س أ

شم

قناة نسمة

ة الكاف
إذاع

لزيتونة
إذاعة ا

ف أم
س أ

سبري
إك

طنّية
الو

ف أم
هرة أ

جو
٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٣٤-١٥

رسم توضيحي 22: الظهور اإلعالمي على التلفزيون واإلذاعة - مقارنة حسب الفئة العمرّية

رسم توضيحي 23: تشريك الشباب حسب القناة/الراديو

تشريك الشباب حسب القناة
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التونسي  الحوار  على  حد'  في  يهّمك  ما  لحد  'نهار  هي:  للشباب  تشريكا  األكثر  الخمسة  البرامج 
(88.1%) و'مع وصال وكريم' على إذاعة الشباب (80%) و'المتينال' على قناة التاسعة (%67.7) 
و'حكايات  تونسنا  قناة  على  الكل'  في  و'الكل   (%56.5) التاسعة  قناة  على  شوتايم'  و'عبدلي 
تونسّية' على الحوار التونسي بنسبة 52.9% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 عاًما.
سبعة برامج إذاعية من عينتنا لم تظهر أي شاب: 'زوايا األحداث' على إذاعة الكاف و'صباح الورد' 
على جوهرة أف. أم. و'صباحك أجمل' على إذاعة الزيتونة أف. أم. و'بوليتيكا' على جوهرة أف. أم. 
و'ميدي شو'على إذاعة موزاييك أف. أم. و'هنا شمس' على شمس أف. أم. و'الفوندو' على شمس 
على  مساءا'  الثامنة  و'أخبار   (%3.8) التاسعة  قناة  على  الشاشة'  'وحش  تالهم  أيًضا.  أم.  أف. 
قناة  على   'Time و'فاميليا   (%6.7) نسمة  قناة  على  نيوز'  و'نسمة   (%4.8) األولى  الوطنية 

التاسعة (%7.1).
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٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠
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٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

٪

زاوية األحداث

صباح الورد

صباح أجمل

بوليتيكا

ميدي شو

هنا شمس

الفوندو

وحش الشاشة

نشرة 8 مساءا

News ناس نسمة

Time فاميليا

Express كلوب

مال نهار

Sport التاسعة

تونس اليوم

9 Rendez-vous

نجمة الصباح

Forum de Sfax

Express صباح

تونس اليوم (راديو)

األحد الرياضي

50/50

Lundi Sport

مع أبوبكر

الحقائق األربعة

مع الناس

Tic Talk

زووم 73

ماتينال شمس

Eco Mag

الفوروم

هنا تونس

عندي ما نقلك

ديـڤا ديـڤا

نجوم

فكرة سامي الفهري

90 دقيقة

بّنة األف. أم.

إضحك معنا

إّلي بعدو

حكايات تونسّية

الكّل في الكل

Showtime عبدّلي

الماتينال على التاسعة

مع وصال وكريم

نهار األحد ما يهّمك في حّد

رسم توضيحي 24: تشريك الشباب حسب البرنامج
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تشريك الشباب حسب البرنامج
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تتمثل القناتان الوحيدتان في عينتنا اللتان لم تمثال تمثيًال ناقًصا للمرأة في راديو الكاف (%55.6) 
 (%38.9) آم  أف  وشمس   (%41.2) آم  أف  نجمة  راديو  يليهما   .(%50) آم  أف  والزيتونة 
إم  إف  ديوان  في  االجتماعي  للنوع  إشراًكا  األقل  القنوات  وتتمثل   .(%37) آم  أف  وموزاييك 
راديو الشباب (21.1%) وقرطاج +   ، 1 (16.3%) وقناة نسمة (%16.7)  الوطنية  (11.%) والقناة 

.(%21.6)

تتمثل البرامج اإلعالمية األكثر إشراًكا للنوع االجتماعي في عينتنا في: برنامج مع الناس الذي يبث 
على القناة الوطنية 1 (78.9%) وبرنامج الماتينال الذي يبث على قناة التاسعة (74.2%) وبرنامج 
راديو  على  يذاع  الذي  ماغ  إيكو  برنامج  و   (%67.9) األخيرة  هذه  على  يبث  الذي  تايم  فاميليا 

اكسبراس اف ام (66.7%) وبرنامج زوايا األحداث الذي يذاع على راديو الكاف (%55.6). 
تتمثل البرنامج اإلعالمية األقّل إشراًكا للنوع االجتماعي في عينتنا في: برنامج األحد الرياضي الذي 
يبث على القناة الوطنية 1َ (2.7%) وبرنامج هنا تونس الذي يذاع على راديو ديوان اف ام (%6.3) 
وبرنامج وحش الشاشة الذي يعرض على قناة التاسعة (7.7%) وبرنامج صباح اكسبراس الذي يذاع 

على راديو اكسبراس اف لم (8.3%) برنامج روندي فو 9 الذي يعرض على قناة التاسعة (%13).

5.1.6. تشريك المرأة حسب القناة و البرنامج
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تشريك النساء حسب البرنامج
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مع الّناس
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تسيء وسائل اإلعالم التقليدية تمثيل النساء والشباب  .5.2
 وتكرس الصور النمطية

5.2.1. سوء تمثيل المرأة في وسائل اإلعالم التقليدية

لقد حددنا في وقت سابق من هذه الدراسة بأنه على الرغم من سوء تمثيل النساء في وسائل 
اإلعالم التقليدية - حيث أنهن يمثلن 27.5% فقط من الشخصيات في عّينتنا لرصد وسائل اإلعالم 
لوسائل  الشباب  المستخدمين  تصورات  في  ينعكس  أنه  يبدو  ال  الفجوة  بهذه  الوعي  أن  إال   -
اإلعالم. وفي الواقع، يعتقد نصف المشاركين في الدراسة أنه قد تم تمثيل بشكل كاف. وعلى 
الرغم من أنه من المحتمل أن تكون النساء أكثر رغبة في أن تكون النساء أكثر حضورًا في وسائل 

اإلعالم التقليدية إال أن نسبة كبيرة منهن يعتقدن أن النساء ممثالت بشكل كاف (%40.7).
عندما سألنا المشاركات في مجموعة التركيز حول تمثيل المرأة في وسائل اإلعالم وعما إذا كن 
يرغبن في رؤية المزيد من النساء على التلفزيون، فقد أشارت إجاباتهن إلى أن التمثيل ليس مجرد 
مسألة حجم بل مسألة نوعية في المقام األول. وقد أبدى بالفعل جميع المشاركين رضاهم إلى 
مسألة  األمر  هذا  اعتبروا  وقد  التلفزيون  شاشات  على  يظهرن  الالئي  النساء  عدد  عن  ما  حد 

ثانوية مقارنة باألدوار التي يتم فيها تمثيل المرأة.

"هناك العديد من النساء على شاشات التلفزيون غير أن هناك العديد من النساء اللواتي يستحقن أن يسلط عليهن الضوء ال 

يظهرن. أود أن أرى النساء ذوات الموهوبات في الثقافة أكثر من الممثالت ومغنيات البوب. حيث أنه غالًبا ما يتم استبعاد 

المواهب الحقيقية ".

"يتم تمثيل النساء. وتظهر الكثير منهن على شاشة التلفزيون. غير أن وجودهن ليس مؤثًرا ألنهن ُيمنحن أدواًرا سطحية 

مثل التحدث عن الماكياج ".

"ال تتمثل المشكلة في نسبة النساء. بل تتمثل باألحرى في المواقف التي يضعها التليفزيون فيها والمواضيع التي ُتدعى 

النساء للحديث عنها ".
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ُتظهر بيانات رصد وسائل اإلعالم اختالل فعلًيا في التوازن بين النوع االجتماعي في توزيع األدوار 
على قنوات اإلعالم التقليدية. حيث أنه يتم سوء تمثيل النساء بشكل معتدل إلى منخفض للغاية 
في مختلف فئات األدوار التي درسناها. وتمت، على وجه الخصوص، مالحظة نسبة منخفضة من 
وصناع   (%6.9) الرياضيين  السلطة:  مواقع  في  معظمها  تتمثل  التي  التالية  األدوار  في  النساء 
  .(%16.8) العموميين  والموظفين   (%12.9) والناشطين   (%12.6) والسياسيين   (%9.5) القرار 
التلفزيون  في  بها  يحتذى  التي  النماذج  أو  النجاح  قصص  تكون  أن  كبير  حد  إلى  المرجح  غير  ومن 
من  نسبًيا  عالية  نسبة  إسناد  يتم  فإنه  ذلك،  عكس  وعلى   .(%27.9) النساء  من  واإلذاعة 
الشخصيات التي يتم تصويرها كضحايا إلى النساء (43.4%). كما الحظنا أن أقل من ثلث الخبراء 
الذين يظهرون في وسائل اإلعالم التقليدية هم من النساء. بل يهيمن الرجال حتى على تمثيل 

المواطنين العاديين.
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وجدت المشاركات في مجموعة التركيز حول تمثيل المرأة أن صورة المرأة التونسية التي تنقلها 
وسائل اإلعالم التقليدية سلبية إلى حد كبير وغير دقيقة ونمطية. ويفسر ذلك بالتحّيز في توزيع 
أيًضا، حسب وجهة نظر العديد من المستجيبين، بميول المؤسسات اإلعالمية إلى  األدوار ولكن 
اختيار النساء اللواتي يتفقن مع الصور النمطية التي يرغبون في نقلها. وتشير أجوبة المشاركين 
التقليدية - سواء كانت  التنظيمي لوسائل اإلعالم  المنطق  أن  بأنهم يعتقدون  في االستطالع 

عمومية أو خاصة - هو أحد العوامل المفضية إلى سوء تمثيل المرأة. 

"أود أن أرى المزيد من التنوع في تمثيل المرأة. نراهم في الغالب في برامج الطبخ أو في البرامج الترفيهية السطحية. بعض 

التونسيات ناجحات ومعترف بهن في البلدان األجنبية لكنهن غير ظاهرات في وسائل اإلعالم الوطنية ".

للغاية في طريقة  الوطنية لكنهن تقليديات  القناة  النساء في قسم نشرات األخبار على  المقدمات  "هناك عدد كبير من 

حديثهن...ربما يفسر ذلك بأن هذه المؤسسة اإلعالمية في حد ذاتها قديمة".

"يمكنك إيجاد نساء في برامج الرقص والترفيه ولكن قلة منهن لديهن ما تقولنه".

جنسية  كأدوات  اإلعالم  وسائل  تستغلهن  ذلك،  عكس  على  بل،  أكثر.  إيجابية  مواقع  في  النساء  تكون  أن  "أود 

وتستخدمهن لتشويه صورة المرأة في مجتمعنا ".

لمالءمة  استعداد  على  ألنهن  ألنفسهن  ضحايا  هن  التلفزيون  شاشات  على  يظهرن  اللواتي  الزردي  بّية  مثل  النساء  "إن 

الصورة النمطية. وتسيء مثل هؤالء النساء تمثيل المرأة التونسية. حيث أنهن اخترن الطريق األسهل للظهور على شاشة 

أن  التلفزيون فإنه يجب عليهن  أنهن نساء عديمات شأن وتافهات. وحتى تظهرن على  التصرف على  التلفزيون من خالل 

يظهرن في المظهر الذي يريدونه.“

"يتم عرض النساء على التلفزيون لجذب أنظار الرجال. ويتم تمثيل النساء في المقام األول كجسد ".

"لن أقول بأن النساء في التلفزيون ال يمثلن على اإلطالق التونسيات. هؤالء النساء موجودات بالفعل ويمثلن جزًءا من 

المجتمع. غير أن وسائل اإلعالم تضّخم ظهور نوع محدد من النساء ".

"ال يعطي التلفزيون صورة دقيقة عن المرأة. كما أنه يروج التمثيل الثنائي للنقيضين. سوف تشاهد على التلفزيون الفقراء 

واألغنياء ولكن ليس الكثير من الناس العاديين. وتتم إساءة تمثيل الشعب التونسي ككل في وسائل اإلعالم. حيث أنها 

تظهر أشخاص ونساء يعيشون على كوكب آخر وال عالقة لنا بحياتهم وتجاربهم. يظهر نساء عاديات في بعض األحيان 

على شاشات التلفزيون ولكنهم يصورونهن كضحايا أو يقومون بدعوتهن على إثر دور لعبنهن في حادث مثير، فقط من 

أجل إحداث الضجة".
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ال تقتصر إساءة تمثيل المرأة على إقصاء الجمهور النسائي في وسائل اإلعالم فحسب بل تؤدي 
أيًضا إلى تشويه التمثيل الثقافي للمرأة في المجتمع التونسي وهو ما يؤثر بدوره على العقليات 
التونسية وعلى النماذج التي تطمح الشابات إلى التشابه فيها مع مواقف الرجال تجاه النساء. وجد 
من  يضعف  التقليدية  اإلعالم  وسائل  على  النساء  تمثيل  أن  التركيز  مجموعة  في  المشاركون 

قوتهن. 

لقد حددنا في وقت سابق من هذه الدراسة أن الشباب، على عكس النساء، ليسوا ممثلين تمثيًال 
 (%29.4) واإلذاعي  التلفزي  الظهور  في  حصتهم  أن  حيث  التقليدية  اإلعالم  وسائل  في  ناقًصا 
تكاد تطابق حصتهم في إجمالي سكان البالد (33.2%). رغم ذلك، يعتقد الشباب، الذين شملهم 

االستطالع، إلى حد كبير أن الشباب غير ممثلين بشكل كاف (%78.8). 
الذين يظهرون  الشباب  أن  المشاركين في االستطالع يعتقدون  أيًضا أن 73.8% من  كما وجدنا 

على منصات وسائل اإلعالم التقليدية ال يمثلون بالفعل الشباب التونسي.

النساء  أقلية من  التي يتم تسويقها وتوزيعها هي صورة فئة  المرأة. فالصورة  المرأة صورة سلبية عن  ”إنهم يعطون 

...النساء اللواتي ينفقن كثيرا واللواتي يعتنين بشكل مفرط بمظهرهن. بالتالي، من شأن ذلك أن يقصي النساء بشكل كامل 

من التمثيل".

"لقد كانت المرأة التونسية في التسعينيات نموذًجا يحظى بالتقدير واالحترام في تونس ولكن أيًضا في باقي أرجاء العالم 

التأثير  بسبب  تغيرت  التونسية  المرأة  لكن  ومتعلمة.  وذكية  واعية  أنها  على  التونسية  المرأة  إلى  ُينظر  كان  كما  العربي. 

السلبي لألنماط البدائية السطحية التي يروج لها التلفزيون ".

والعالمات  المنتجات  عن  لإلعالن  النساء  وتستخدم  التونسية.  المرأة  إنجازات  إنكار  يتم  كما  مهمل.  اإليجابي  الجانب  ”إن 

المرأة  تهم  قضايا  تتناول  عروض  أو  نساء  تستضيفها  علمية  برامج  المثال  سبيل  على  أرى  أن  أود  لذلك،  خالًفا  التجارية. 

التونسية ".

5.2.2. الشباب الذين يتم تصويرهم في التلفزيون واإلذاعة ليسوا تمثيليين
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هل يمّثل الشباب الذين يظهرون على منّصات وسائل اإلعالم التقليدّية بالفعل الشباب التونسّي؟

رسم توضيحي٢٨: تمثيل الشباب في وسائل اإلعالم التقليدّية

األدوار  مختلف  في  بالتساوي  موزعين  غير  الشباب  أن  أيًضا  اإلعالم  وسائل  رصد  بيانات  تظهر 
اإلعالمية. حيث يتم تمثيل الشباب بشكل مفرط في أدوار معينة خصوصا قصص النجاح أو نماذج 
األدوار التي يمكن القول إنها الدور اإلعالمي األكثر إيجابية في اإلطار التحليلي لهذه الدراسة. تثير 
سيطرة الشباب (74.4%) إلى حد كبير على هذه الفئة جملة من األسئلة حول عدم رضاهم عن 
الطريقة التي تصورهم بها وسائل اإلعالم التقليدية. ويمكن أن تتمثل إحدى اإلجابات المحتملة 
في أن اختيار الشباب مدفوع بالرمزية التي تتجسد في إدراج مجموعة غير ممثلة في جهد رمزي 
"من  فّعالة.  أو  مغزى  ذات  تكون  ال  قد  بطريقة  ولكن  متنوًعا  يبدو  العرض  أو  القصة  لجعل 
لمشاركة  للضغط  المهيمنة  المجموعة  فيه  تتعرض  مكان  أي  في  الرمزية  تتواجد  أن  المحتمل 
يمكن  كما  مستبعدة".   مجموعة  مع  فيها  المرغوب  المواد  من  غيرها  أو  السلطة  أو  االمتياز 
أن  من  الرغم  على  بوب  فنانو  أو  رياضيون  أنهم  على  الشباب  تصوير  بسهولة  أيًضا  ذلك  تفسير 
تمثيلهم ناقص بشدة في جميع األدوار التي تتوافق مع موقع القوة: موظف حكومي (%0.8) 
;سياسي (2%) ;صانع قرار (4.5%) وخبير (14.9%). عالوة على ذلك، يتم تمثيل الشباب بشكل 
ناقص في فئة الناشطين التي تعتبر دوًرا يمكنهم من خالله التعبير عن مخاوفهم وتظلماتهم 
إلى  الشباب  فيميل  واإلذاعة،  التلفزيون  في  ظهورهم  من  الرغم  وعلى  الواقع  وفي  الجيلية. 

الظهور في أدوار قد ال يتحدون فيها النظام المهيمن بشكل جّدي. 

.51 .p ,(1975) 1 .no ,1 Laws, Judith Long, "The psychology of tokenism: An analysis," Sex roles  -12
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٣٤-١٥ أقل من ١٥ +٣٤

االدوار االعالمية للشباب حسب الفئة العمرية

رسم توضيحي ٢٩: االدوار االعالمية للشباب حسب الفئة العمرية

مظالم  أن  التقليدية  اإلعالم  وسائل  في  الشباب  تمثيل  حول  التركيز  مجموعة  نقاشات  تبّين 
الشباب ال تتعلق بعدد الشباب الذين يتم تمثيلهم على التلفزيون واإلذاعة بقدر ما تتعلق بجودة 
أن  باإلجماع  بالشباب  الخاصة  التركيز  مجموعة  في  المشاركون  يعتقد  النساء،  ومثل  تمثيلهم. 
تشمل  وال  النمطية  الصور  وتعزز  جيلهم  تمثيل  منهجي  بشكل  تسئ  التقليدية  اإلعالم  وسائل 

سوى الشباب الذين يؤكدون أو يرغبون في التكّيف مع الصور النمطية. 

عندما يدعون الفنانين، فإن ذلك يعتمد على وجهات نظرهم على اإلنترنت وليس على جودة فنهم. ويتم في المقابالت في 

الشارع (micro-trottoirs) مع الشباب حذف اإلجابات الجّيدة وإظهار اإلجابات الغبية فقط لتعزيز الصور النمطية وتحويلنا 

إلى مسخرة.“- مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالمراهقين)

”ال تحمل وسائل اإلعالم أصواتنا. ليس فقط أصواتنا ... بل أصوات الجميع. وإذا أتيحت الفرصة لشاب ما للظهور على شاشة 

التلفزيون فلن يدافع عنا. ألن التلفزيون يختار أنواع الشباب الذين من المحتمل أن يضروا بسمعة جيلنا ". - مشارك (مجموعة 

التركيز الخاصة بالمراهقين) 
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البديلة  اإلعالم  وسائل  مهني  مع  آخر  مركز  جماعي  نقاش  في  الفرضيات  هذه  تأكيد  تم  وقد 
وسائل  في  عملوا  الذين  الشباب  اإلعالميين  ردود  وكانت  الرقمي.  المحتوى  وصانعي  الشباب 

اإلعالم التقليدية قبل االنتقال إلى وسائل اإلعالم البديلة إيجابية بشكل خاص.

ومن المثير لالهتمام وعلى الرغم من أن بياناتنا لرصد وسائل اإلعالم تشير إلى أن نسبة الشباب 
أكبر على التلفزيون مقارنة باإلذاعة، إال أن العديد من المشاركين في مجموعة التركيز يعتقدون 
أن اإلذاعة أكثر تشريكا. باإلضافة إلى ذلك، تشير إجاباتهم إلى أنهم يحكمون على تشريك وسائل 
اإلعالم في المقام األول من منظور نوعي وليس كمي. كما تقترح إجاباتهم أيًضا أن الفضاء الذي 

يوفره اإلذاعة للشباب أكثر حرية على الرغم من أنه أصغر من التلفزيون. 

فهم  آراءك.  عن  بالتعبير  لك  يسمحون  وال  حًرا  لست  أنت  التلفزيون.  في  تعمل  عندما  الصحيح  المسار  على  وضعك  "يتم 

يختارون أنواًعا معينة من األشخاص لتمثيل الشباب. ويواجه الشباب الذين يظهرون على شاشات التلفزيون ضغوًطا كبيرة. 

وإذا تمت دعوتك إلى التلفزيون، فسوف يضعونك في قالب يمنعك تلقائًيا من أن تكون حقيقًيا ومن تمثيل الشباب بشكل 

صادق ". - مشارك، ممثل كوميدي تلفزيوني سابق ومدّون فيديو (مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

"ال يريد التلفزيون أن يكون الشباب ممثلون. لقد عملت في اإلنتاج ... وهم يريدون وضع الشباب في أدوار محددة جًدا أو 

إجبارهم على تبني شخصيات معّينة. إذ أنهم يخلقون هذه الشخصيات للوصول إلى جمهور محدد. ويعتبر الشباب بالنسبة 

لهم مجرد أداة للوصول إلى جماهير محددة. األدوار الشائعة: الممثل الكوميدي السخيف والمثير للمشاكل / المشاغب. 

وسيكون الشباب حتى خلف الكاميرا في مواقع متدنية. المساعد على سبيل المثال. لكن أبًدا في األدوار اإلبداعية. عندما 

كنت أعمل في قناة تلفزّية شعرت كما لو أنني ناسخ. فهم يعطونك الفكرة وأنت عليك فقط أن تنفذها. غير أنه لديك في 

العالم الرقمي حرية كاملة في اإلبداع ". - مشارك، مساعد إنتاج تلفزيوني سابق و(مجموعة التركيز الخاصة المحتوى)

فعلى  كاريكاتورية.  رسوم  إلى  لتحويلهم  يدعونهم  الذين  الشباب  شخصية  تضخيم  على  السائدة  اإلعالم  وسائل  تعمل 

ال  يخلقونها  التي  الشخصيات  أن  كما  األطوار.  غريب  الطالب  أنه  على  أكاديمًيا  الناجح  الشخص  تصوير  سيتم  المثال،  سبيل 

تتطابق مع الواقع". - مشارك، مخرج برامج على اليوتيوب (مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

النخب  تتصوره  مثلما  المجتمع  يمثلون  فهم  ككل.  المجتمع  بل  فقط  الشباب  التلفزيون  على  التمثيل  مسألة  تهم  "ال 

االقتصادية والثقافية. وال يتطابق تحديدهم لواقع البالد مع واقع الناس". - مشارك، مخرج برامج على اليوتيوب (مجموعة 

التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)
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"إن التلفزيون ذاتوّي. حيث أنه يركز على المشاكل التي ال تعنينا. فحين أن اإلذاعة أكثر تشريكا للشباب. وال يرحب التلفزيون 

بالشباب الذين يريدون التحدث عن مشاكلهم بيد أن اإلذاعة أكثر انفتاًحا ". - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

"تعتبر العروض التي تركز على الشباب أقل قابلية للتسويق من وجهة نظر إعالنية. وعندما تقترح مفهوًما جديًدا فإن أّول 

إذاعتنا  للعمل مجاًنا إلقناع  التطوع  إلى  أنا وفريقي  برنامجك.  اضطررنا  الربح من  سؤال يطرحوه عليك هو كيف ستحقق 

بعامة  الخاصة  التركيز  (مجموعة  سابق  إذاعي  صحفي  مشارك،   -  ." والشباب  المرأة  قضايا  حول  برنامج  بإطالق  لنا  للسماح 

السكان)

"تقوم القنوات اإلذاعية والتلفزّية على أساس تحقيق الربح. وتحدد القدرة الشرائية للشباب إلى أي مدى يتم تمييزهم بسبب 

نموذج األعمال المرتكز على اإلشهار لوسائل اإلعالم المملوكة للقطاع الخاص. وتتمثل أحد الحلول الممكنة للشباب في 

استخدام التمويل الجماعي إلطالق وسائل اإلعالم الخاصة بهم ". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بعامة الناس)

"إّن اإلذاعة أكثر تشريكا. حيث أنه يسلط الضوء أحياًنا على قصص نجاح الشباب ". مشارك (مجموعة التركيز العامة)

الحوافز  به  تضطلع  أن  يمكن  الذي  الدور  مسألة  أيًضا  التركيز  مجموعة  في  المشاركون  أثار 
االقتصادية في سوق اإلشهار على أوجه تمثيل الشباب في وسائل اإلعالم التقليدية. كما انهم 
غير  تعتبرهم  اإلشهار  شركات  ألن  كاٍف  بشكل  الشباب  تمثيل  يتم  ال  أنه  بالفعل  يعتقدون 
مهمين تجارًيا وتفضل هذه الشركات استهداف كبار السن األكثر ثراًء. ومع ذلك، يمثل الشباب 
ثلث سكان البالد على الرغم من أنه من شأن قدرتهم الشرائية أن تكون أقل من تلك التي يتمتع 
بها كبار السن كما أنهم يعتبرون مستهلكون بالفعل. ومن غير الواضح ما إذا كان المنتجون 
ببساطة  كانوا  إذا  ما  أو  الشباب  أسواق  في  اإلمكانات  رؤية  في  يفشلون  اإلشهار  وشركات 

يتجنبون المخاطر.
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يعتقد الشباب أن اإلعالم البديل أكثر تشريكا  .5.3

5.3.1. وسائل اإلعالم البديلة أكثر تشريكا للنساء

هل تعّد وسائل اإلعالم البديلة أكثر تشريكا للنساء من وسائل اإلعالم التقليدّية

ليست أكثر تشريكا

أكثر تشريكا

٢٤,٤

٪٧٥,٦

٪

رسم توضيحي ٣٠: تشريك النساء في وسائل اإلعالم البديلة

عندما ُسئل المشاركون عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المرجح أن تمنح وسائل اإلعالم الرقمية 
البديلة النساء فضاًء أكبر للتعبير عن وجهات نظرهن وكانت نقاشات المشاركات في مجموعة 

التركيز الخاصة بالنساء إيجابية.
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تغفل وسائل اإلعالم التقليدية المرأة. ويعتبر اليوتيوب والفيسبوك أو اإلنستغرام المتنفس الوحيد لبعض النساء ألنه ال 

يمكنهن النفاذ إلى منابر استوديوهات القنوات التلفزية. تساعدهن وسائل التواصل االجتماعي وهن ينتهزن هذا الفضاء 

بأنفسهم ". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

"استفادت الكثير من النساء من وسائل التواصل االجتماعي لكسر الصور النمطية التي تروجها وسائل اإلعالم التقليدية." - 

مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالنساء) 

تقدم  أن  ويمكنك  اإلذاعة.  أو  التلفزيون  مشاهدة  يستطيعون  ال  الذين  ألولئك  فرصة  هي  االجتماعي  التواصل  "وسائل 

منتجك بحرية على وسائل التواصل االجتماعي سواء كان هذا المنتج كتاًبا أو أغنية أو شركة. كما انك حر في متابعة من 

تريد. ويعتبر هذا الفضاء متنوًعا بما يكفي الستيعاب اهتمامات أي امرأة ". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

تمثل وسائل التواصل االجتماعي فرصة للمرأة للتعبير عن رأيها. فعلى سبيل المثال، من األسهل لرائدات األعمال أن تسوق 

لمنتجاتها على وسائل التواصل االجتماعي. وهناك أيًضا مجموعة من الكاتبات الالتي يقمن بنشر القصص على عامة الناس 

على الفيسبوك". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

مشارك   - الفضاء."  هذا  من  يستفدن  ال  النساء  من  العديد  ولكن  الفرص  من  الكثير  االجتماعي  التواصل  وسائل  "توفر 

(مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

"لم أَر امرأة على وسائل التواصل االجتماعي تتحدث عن قضايا مهمة أو تبتكر ... ربما باستثناء السياسة. حيث تتطلع صانعات 

مشارك   - اإلشهار".  شركات  تحبذها  التي  النمطية  بالصور  يلتزمن  فهن  وبالتالي  المال  بعض  كسب  إلى  دائًما  المحتوى 

(مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

إلى  الحًقا  دعوتهن  تمت  اللواتي  النساء  نفس  وهن  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  سخيفة  بأشياء  يقمن  نساء  "هناك 

التلفزيون." - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

التواصل  وسائل  على  الناشطات  المحتوى  صانعات  بأن  النساء  من  العديد  شعرت  فقد  ذلك،  ومع 
المؤثرات رقمًيا األكثر بروًزا  النساء  التونسيات. وال تختلف  النساء  االجتماعي ال يمثلن جميعهن 
عن الصور النمطية التي تظهر على التلفزيون وفًقا للمشاركين في مجموعة التركيز الذين يرغبون 

في أن تكون الشابات الموهوبات أكثر ظهوًرا.
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5.3.2. وسائل اإلعالم البديلة أكثر تشريكا للشباب

يعتقد 88.2% من المشاركين في االستطالع أن وسائل اإلعالم البديلة أكثر تشريكا للشباب. 

ُتظهر نقاشات مجموعات التركيز أن الشباب ينظرون إلى منصات وسائل التواصل االجتماعي على 
أنه يسهل النفاذ إليه أكثر وأنها أكثر حرية ويرون أنها مسارات يمكن استخدامها لتخطي هيمنة 

وسائل اإلعالم التقليدية.

ليست أكثر تشريكا

أكثر تشريكًا

١١,٨ ٪

٨٨,٢ ٪

هل تعّد وسائل اإلعالم البديلة أكثر تشريكا للشباب من وسائل اإلعالم التقليدّية

رسم توضيحي ٣٢: تشريك الشباب في وسائل اإلعالم التقليدّية والبديلة

"سمح موقع اليوتيوب بظهور إعالم بديل بعيًدا عن المسار البيروقراطي للوائح والتصاريح التي تحتاج إلى المرور بها من أجل 

الرغم من وجود محاوالت  الرقمي بدائًيا على  إنشاء وسائل إعالم تقليدية في تونس. وال يزال المحتوى في هذا الفضاء 

مثيرة لالهتمام لتقديم محتوى عالي الجودة ". - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  الصحفيين  من  أكبر  نفوذ  لديهم  الذين  الشباب  المؤثرين  ظهور  إلى  وتويتر  فيسبوك  "أدى 

والذين لديهم تأثير أكبر على الرأي العام." - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

أصبح الكثير من الشباب مشهورين على وسائل التواصل االجتماعي التي وفرت لهم منصة مفتوحة. غير أن التلفزيون قد 

حاول استمالة شخصيات اإلنترنت هذه. ولكن حتى لو تم رفضك من قبل وسائل اإلعالم فيمكنك دائًما أن تجعل صوتك 

مسموًعا على اإلنترنت". - مشارك (مجموعة التركيز العامة)
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6. مستقبل اإلعالم التونسي

6.1. هل ستختفي وسائل اإلعالم التقليدية في المستقبل؟

ال يعتقد أغلب المشاركون في االستطالع أنه سيكون لوسائل اإلعالم التقليدية مستقبًال.

تصل هذه النسبة إلى 73.3% في تونس الكبرى وتتجاوز 59% في جميع المناطق األخرى باستثناء 
شمال غرب البالد. ويعتقد أغلب الشباب في المنطقتين الشماليتين الغربيتين أنه ال يزال لإلعالم 
سبب  الواضح  غير  من  يزال  وال  الكاف.  في   %73.1 و  جندوبة  في   %  55.4 مستقبل:  التقليدي 
اإلعالم  بمستقبل  يتعلق  فيما  غيرهم  من  أكثر  المنطقتين  هاتين  في  الشباب  تحفظ  استمرار 
البديل. عالوة على ذلك، أشار أحد المشاركين من الكاف في مجموعة التركيز إلى انخفاض النفاذ 
إلى اإلنترنت لشرح هذا التناقض. ومن شان ذلك أن يكون عامًال مساهمًا بالفعل مع األخذ بعين 

االعتبار أن معدل النفاذ إلى اإلنترنت في هاتين المنطقتين أقل من المعدل الوطني.  

نعم
٣٥,٠ ٪

ال
٦٥,٠٪

في اعتقادك، هل سيكون لإلعالم التقليدي مستقبل مع جيلك؟

رسم توضيحي ٣٢: مستقبل االعالم التقليدي
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من المرجح أن يعتقد الجيل الذي يلي األلفية أن وسائل اإلعالم التقليدية ليس لها مستقبل أكثر 
من جيل األلفية. وبالنسبة للمجيبين الذين ال يتصورون مستقبال لإلعالم التقليدي، فتتراوح أعمار 
سنة   18 و   15 بين  المجيبين  من   %66.1 أعامر  وتتراوح  سنة   25-19 بين  المجيبين  من   %  70.5
من  أنه  في  الفرضيات  إحدى  وتتمثل  سنة.   34 و   26 بين  المجيبين  من   %54.1 أعمار  وتتراوح 
المحتمل أن يمكن لألشخاص في الفئة العمرية األصغر أن يكونوا أكثر عرضة لالعتقاد بأن وسائل 
ال  ألنهم  عاًما   25 و   19 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  أولئك  من  مستقبل  لديها  البديلة  اإلعالم 

يزالون يعيشون في زنزانة عائلية حيث يكونون أكثر تعرًضا للتلفاز.

فحين يعتقد المراهقون الذين شاركوا في مجموعات التركيز اعتقاًدا راسًخا بأن اإلنترنت سيحل 
محل التلفزيون لجيلهم بينما يؤمنون أيًضا أن اإلعالم التقليدي سيستمر ألنه سيكون هناك طلب 

عليها بين األجيال األكبر سنًا.  

يبدو أن مستوى الدراسة يؤثر أيًضا على آراء المجيبين فيما يتعلق بمستقبل اإلعالم التقليدي. في 
الواقع، بينما ال يعتقد أغلب خريجي التعليم الثانوي (60.5%) وخريجي التعليم العالي (69.3%) أن 
منخفضة  تعليمية  مستويات  لديهم  الذين  أولئك  غالبية  فإن  مستقبل،  التقليدي  لإلعالم 

يعتقدون أن لإلعالم التقليدي مستقبل.
فضال عن ذلك، يعتقد الشباب المتخصصون في وسائل اإلعالم البديلة الذين شاركوا في مجموعة 
التقليدي يواجه تهديًدا وجودًيا. غير أنهم يقرون بأن وسائل  تركيزنا اعتقاًدا راسًخا بان اإلعالم 
اإلعالم التقليدية تدرك مخاطر التقادم وبدأت في نشر استراتيجيات للتكّيف مع الوسط اإلعالمي 
الجديد بدرجات متفاوتة من النجاح. وتتمثل إحدى هذه االستراتيجيات في اختيار صانعي المحتوى 

الرقمي والمؤثرين من أجل جذب جمهورهم.

"سوف يصبح التلفزيون قديًما قريًبا ولكنه لن يختفي." - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالمراهقين)

"لم نعد بحاجة إلى التلفزيون ألن جميع المعلومات متوفرة على اإلنترنت. لكنها لن تختفي ألن األجيال األكبر سنا ما زالت 

تشاهدها ". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالمراهقين)

"يعتقد معظمنا أن اإلنترنت ستحل محل التلفزيون ولكن ال يتمتع السكان في بعض المناطق الريفية بإمكانية نفاذ جيدة 

إلى اإلنترنت وهم عالقون في التلفزيون." - مشارك (مجموعة التركيز الخاص بالمراهقين)
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أصبحت  حيث  االجتماعي.  التواصل  ووسائل  اليوتيوب  موقع  على  محتواها  تنشر  اآلن  التقليدية  اإلعالم  وسائل  أصبحت 

تعد  لم  اإلعالمية  الوسائل  هذه  أن  كما  الرقمي.  اإلعالم  ممارسات  مع  تدريجي  بشكل  وتتماشى  نماذجها  في  تشكك 

أجهزة  على  الرقمية  المنصات  يفضلون  متابعيها  تشاهد  وأنها  خاصة  للتطبيق  قابل  نموذجها  بأن  اآلن  بعد  مقتنعة 

إنتاج  ومساعد  مشارك   -  ." الرقمية  الوسائط  من  خائفة  التقليدي  اإلعالم  وسائل  إن  بها.  الخاصة  واإلذاعة  التلفزيون 

تلفزيوني سابق وصانع محتوى على اليوتيوب (مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

"أعتقد أن اإلعالم التقليدي سوف يستمر على المدى المتوسط ألنه ال يزال كسب المال على منصاته. غير أن األجيال األكبر 

استبداله  فسيتم  اإلذاعة  وحتى  الصحافة.  ماتت  لقد  متزايد.  بشكل  الرقمية  اإلعالم  وسائل  تستهلك  أصبحت  سنا 

بالبودكاست. وسوف يقتل نموذج المحتوى حسب الطلب البث. تعتبر حرية االختيار مهمة جًدا لجيلنا. خاصة أن الجمهور 

أكثر انقساًما وميول الجماهير إلى المزيد من المحتوى المخصص. تذهب أموال اإلشهار في الوقت الحالي إلى التلفزيون ألن 

األشخاص الذين يتمتعون بالقوة الشرائية هم أكبر سنًا ويتعاملون مع التلفزيون، غير أنه إذا ما تم تحويل القوة الشرائية 

التركيز  (مجموعة  اليوتيوب  على  برامج  مدير  مشارك،   - الرقمي".  الفضاء  في  ستتبعهم  األموال  فإن  الشابة  األجيال  إلى 

الخاصة بصانعي المحتوى)

التونسي األفالم اإلباحية،  التلفزيون  التجارية اإلعالمية غير أن نموذج االستهالك سيتغير. يشبه  سوف تستمر العالمات 

وبدأ  متضائلة  اإلشهار  ميزانيات  في  الفجوة  أصبحت  فقد  الوقت،  نفس  وفي  أحد.  به  يعترف  ال  لكن  يشاهده  فالجميع 

أكثر دقة من  اليوتيوب  أن مقاييس  ترى  الرقمي عندما  العالم  التكّيف مع  يتم  أن  المنطقي  التكّيف. ومن  التلفزيون في 

كان  وقد  التلفزيون.  اشتراه  وقد  ناجًحا  رقمًيا  منتًجا  قناع"  "بال  برنامج  منتج  يعتبر  التلفزية.   Sigma Conseil تقييمات 

مسلسل ”نوبة“ أكثر البرامج مشاهدة في شهر رمضان على اليوتيوب غير أن نفس البرنامج قد احتل المرتبة العاشرة على 

رقمية  إعالم  لوسائل  إبداعي  مدير  مشارك،   -  ." الجديدة  الحقائق  بهذه  االعتراف  إلى  اإلعالم  وسائل  تحتاج  التلفزيون. 

(مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

لوسائل  ويمكن  أساسًيا.  مؤشًرا  اآلن  اليوتيوب  على  رئيسي  بشكل  التلفزيون  توزيع  ُيعتبر  ميتة.  اتصال  كقناة  "التلفزيون 

اإلعالم التقليدية أن تنتقل إلى العالم الرقمي. إّال أن معظمها ال يشارك في هذا التحول بل أّنها تنكره. ال يجد االحتفاظ 

بنفس النموذج غير المنطقي عندما تعلم أن تكاليف اإلنتاج أعلى بكثير على التلفزيون منها على اليوتيوب مع أقل بكثير من 

حيث الجمهور". - مشارك، مدير برامج على اليوتيوب (مجموعة التركيز الخاصة بصنع المحتوى)
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الفضاء مفتوح لظهور البدائل  .6.2

تعتقد غالبية 86.5% من الشباب الذين أجابوا على مسحنا أن وسائل اإلعالم البديلة قادرة على 
منافسة وسائل اإلعالم التقليدية. 

الرقمية  الدراسة لتعزيز إمكانات وسائل اإلعالم  التي تم رصدها في هذه  العوامل  ُتجمع جميع 
البديلة كفضاء قوي لتمثيل الشباب بشكل ذاتي. ويتم اغتنام الفرص التي يوفرها العالم الرقمي 
الموثوقة  المعلومات  المحتوى وبعضهم من بين أكثر مصادر  من قبل عدد متزايد من صانعي 
للشباب بينما تتضاءل مصداقية وسائل اإلعالم التقليدية. عالوة على ذلك، يسمح انفتاح الفضاء 
الرقمي، خاصة منصات وسائل التواصل االجتماعي، للشباب بتجاوز الحواجز التي تحول دون الدخول 
إلى الفضاء اإلعالمي: الحواجز التنظيمية لمهنة الصحفي والحواجز التنظيمية أمام إنشاء وسائل 
اإلعالم والتكاليف الباهظة لإلنتاج والمصالح الخاصة والمعايير والحوافز التي تقيد حرية التعبير 

لصانع المحتوى وما إلى ذلك. 
يميل ميزان القوى تدريجيًا نحو اإلعالم البديل. أوضح صانع محتوى ناجح، كان قد عمل سابًقا مع 
أنها  على  الرقمية  منصته  فقط  رأى  اليوتيوب،  على  قناته  بدأ  عندما  سنوات  قبل  أنه  التلفزيون، 
إلى  لدعوتي  يكفي  بما  مشهوًرا  يوتيوب  موقع  يجعلني  أن  "أردت  للتلفزيون".  انطالق  "نقطة 
النجاح في  أنه يمكنني  أرى  الرقمي،  الفضاء  التلفزية. اآلن بعد أن كنت هناك وبعد تطور  البرامج 

العالم الرقمي دون العودة إلى وسائل اإلعالم التقليدية.
التقليدية  المحاوالت األخيرة لوسائل اإلعالم  القوى تتمثل في  هناك إشارة أخرى لعكس توازن 

للتغلب على المؤثرين الرقميين من أجل جذب جمهورهم من خالل اصطفائهم. 

نعم
٨٦,٥ ٪

ال
١٣,٥ ٪

هل يمكن لإلعالم البديل أن ينافس اإلعالم التقليدي؟

رسم توضيحي٣٣: المنافسة بين االعالم التقليدي و االعالم البديل
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يحاول كل من التلفزيون واإلذاعة اآلن دعوة المؤثرين الرقميين إلى برامجهم. ألنهم يرغبون في جذب جمهور المؤثرين 

الرقميين. حيث يعتقدون أن جلب هؤالء األشخاص من شأنه أن ينقل جمهورهم. لكن هذه المحاوالت قد بائت بالفشل 

على  البث  يشاهدون  الذين  األشخاص  إن  الواقع،  في  ضخم.  رقمي  بجمهور  يتمتعون  المؤثرين  هؤالء  أن  من  الرغم  على 

Twitch أو العروض على يوتيوب هم غير مستعدين لمتابعة مؤثرهم على التلفزيون أو اإلذاعة ". - مشارك، مدير إبداعي 

لوسيلة إعالم رقمية (مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

ال توجد هناك الكثير من وسائل اإلعالم الرقمية مثل Boubli ونواة (Nawaat). ويجب أن يكون هناك المزيد من اإلعالم 

اليوتيوب  على  محتوى  صانع   ، مشارك   -  ." وحدك  فأنت  وإال  للشباب.  اإلبداعية  الطاقة  يحتضن  أن  شأنه  من  الذي  الرقمي 

(مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

على  الشباب  إليها  ينظر  ما  وغالًبا  االستقصائية  الصحافة  على  وإنكيفادا  نواة  من  كل  تركز 
أنهم نخبويون ولكنهم في طور تحديث محتواهم من خالل إنشاء محتوى عالي الجودة 

على يوتيوب وريادة إنتاج البودكاست المحلي، على التوالي:
التقليدية  المعايير  عن  الخروج  على  وتعمل  الشباب  يقودها  إعالمية  وسيلة  هي   Boubli
صانعي  من  جديد  جيل  وتوجيه  بتدريب  أيًضا  تقوم  بينما  يوتيوب  على  المحرمات  وكسر 

المحتوى؛
كلتا  وتقدم  الفيسبوك.  على  قائمة  رئيسية  إعالم  كوسائل   Look و   Faza ظهرت 
المنصتان محتوى غنًيا وأصلًيا بشكل متزايد مثل سلسلة الويب وهم قادرون على جذب الرعاة 

من الشركات بشكل متزايد.

تقدم مؤسسات اإلعالم الرقمي فرًصا لصانعي المحتوى الشباب لتوسيع نطاق تأثيرهم.
ال يزال النفاذ إلى معدات اإلنتاج الرقمي صعًبا على الرغم من تكلفته المنخفضة نسبًيا (مقارنة 

بمعدات اإلنتاج التلفزي / اإلذاعي).
النفاذ إلى التدريب والتوجيه.

عدم اعتبار وظائف صنع المحتوى على أنها قابلة للتطبيق.
المحتوى  صانعي  عزيمة  تثبط  أن  شأنها  من  التي  اإلنترنت  عبر  المتنامية  التنمر  ثقافة 

الطموحين.
إطار قانوني وتنظيمي قديم يقّيد إنشاء المؤسسات اإلبداعية وإنتاج المحتوى الرقمي. 

مع ذلك، ال يزال الشباب يواجهون العديد من العقبات للنجاح في االتصال الجماهيري الرقمي، بما 
في ذلك:
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مشكلتهم  لكن  بأنفسهم  محتوى  صنع  في  بي  اتصلوا  الذين  المتبعون  يرغب  الرئيسية.  العقبة  هي  اإلنتاج  وسائل  ”إن 

الرئيسية هي النفاذ إلى المعدات. وال تمتلك المراكز الثقافية المعدات المناسبة وحتى عندما تكون توفر فإنها تمنع النفاذ 

إلى معظم الشباب. يفتقر صانعو المحتوى الشباب أيًضا إلى النفاذ إلى الموجهين والمستشارين ... األشخاص الذين يمكنهم 

منحهم تعليقات بناءة. ألن التعليقات النوعية مهمة للغاية لتطوير القناة. كما التدريب (التكوين) مهم أيضا. ناهيك عن 

البيئة المواتية لإلبداع، على عكس صناعة التلفزيون، التي تعتبر مهمة أيًضا. هناك أيًضا مشكلة مرتبطة بالعقلية حيث يعتبر 

إنتاج المحتوى في تونس أمًرا عصرًيا ولكنه يثير االستياء في بعض المناطق". - مشارك، مدير مجتمع على وسائط رقمية 

(مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

"لقد اتصل بي أشخاص من تطاوين وأخبروني أن العقلية في منطقتهم تتعارض مع اإلبداع الرقمي. تعتبر الهجمات والنقد 

وعدم االعتراف عقبة رئيسية تدفع صانعي المحتوى الشباب إلى البقاء في منطقة الراحة الخاصة بهم". - مشارك، صانع 

محتوى اليوتيوب (مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى) 

"تشكل العقلية عقبة مهمة. وال تعتبر المعدات مشكلة كبيرة ألنه من الممكن أن تنجح باستخدام الهاتف الذكي فقط 

على الرغم من أنه ليس مثالًيا. لقد استسلم العديد من الفنانين بسبب االستهزاء (التنبير) ولكن استمر في النمو أولئك الذين 

لديهم نظام دعم جيد. نحن بحاجة إلى المزيد من االعتراف بالمهن الرقمية وتعزيز الثقة في صانعي المحتوى. كما يجب 

استئصال ثقافة السخرية والنقد القائمة. وبالطبع، يعتبر كسب الربح من المحتوى الرقمي أمر صعب في تونس ألننا ال نملك 

التركيز  (مجموعة  اليوتيوب  على  برامج  مدير  مشارك،   -  ."PayPal إلى  النفاذ  من  محرومون  ونحن  للتحويل  قابلة  عملة 

الخاصة بصانعي المحتوى)

”خضع معدات اإلنتاج السمعي البصري لضرائب مبالغ فيها والدينار التونسي ضعيف، مما يجعل من تكلفة المعدات باهظة 

للغاية. ناهيك عن البنية التحتية الضعيفة لإلنترنت. ففي المغرب على سبيل المثال، يعتبر عرض النطاق الترددي لـ ADSL هو 

أن  افتراض  على  الصناعة،  اختارت  فقد  تونس،  في  ولكن  التنزيل.  سرعات  نفسها  هي  التحميل  سرعات  أن  حيث  نفسه 

للتنزيل ولكن نطاق تحميل  ترددًيا قوًيا  التونسيين سيكونون مستهلكين سلبيين بدًال من صانعي محتوى رقمي، نطاًقا 

ضعيف. وال تسمح لك سرعات التحميل البطيئة بالبث المباشر على سبيل المثال ". - مشارك، مدير إبداعي لوسائل اإلعالم 

الرقمية (مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)

تعتبر عملية الحصول على تصريح تصوير معقدة بشكل خاص:
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”نحن مطالبون بالحصول على تصريح تصوير لتصوير أي فيديو في الشارع. وتعتبر الشروط التي يخضع لها اإلعالم البديل أو 

التصوير  لنا، فإن حجم طاقم  المدني للحصول على تصريح تصوير غامضة وغير واضحة. وحسب ما قيل  منظمات المجتمع 

يقتصر على خمسة أشخاص لكل تصريح. بل أن حتى طالب السينما يحتاجون إلى تصريح. وهذه التصاريح لها مدة محدودة 

وتحتاج إلى التجديد بانتظام من خالل عملية إدارية من نوع غرائبي. عالوة على ذلك، تستغرق اإلدارة وقًتا طويًال لمعالجة 

الطلبات خاصًة إذا لم تكن على استعداد لرشوتهم. وبالنسبة لوسائل اإلعالم الرقمية، فهي مضيعة مرهقة للوقت. فضال 

عن ذلك، غالًبا ما يكون الحصول على بطاقة احترافية شرًطا للحصول على تصاريح التصوير هذه ويتم تحديد معايير الحصول 

تسميات  تعتبر  كما  استبعادنا.  يريد  الذي  التقليدي  اإلعالم  عليها  يهيمن  التي  اللجان  خالل  من  البطاقات  هذه  إحدى  على 

المهن ال معنى لها من منظور وسائل اإلعالم الرقمية. لقد طمس اإلعالم البديل الحدود بين مختلف الوظائف. حيث أنه 

غالًبا ما يكون صانع المحتوى محرًرا ومصوًرا وممثًال ومنتًجا ومخرًجا وصحفًيا ومواطًنا في نفس الوقت. ما هي البطاقة 

المهنية التي يجب أن نقدم طلبا للحصول عليها؟ " - مشارك، مدير إحدى وسائل اإلعالم الرقمية (مجموعة التركيز الخاصة 

بصانعي المحتوى)

التقليدية ألنه يتيح  البدائل لوسائل اإلعالم  الرقمي أقوى  العالم  رغم من هذه العقبات، يقدم 
الجديدة  اإلعالم  وسائل  إدارة  بتشكيل  لهم  ويسمح  للشباب  اإلعالمي  اإلنتاج  وسائل  ملكية 

الُمشّركة للشباب.  

لقد اختتمنا االستطالع بالطلب من المجيبين االختيار بين خيارين: "إذا كان لديك أموال ونفوذ، هل 
يقودها  التي  البديلة  اإلعالم  وسائل  تطوير  في  أو  التقليدي  اإلعالم  إصالح  في  االستثمار  تفّضل 

الشباب؟" اختار 57.8% من الشباب االستثمار في اإلعالم البديل.

يعتقد معظم الشباب أن إصالح وسائل اإلعالم التقليدية  .6.3
 هو طريق مسدود



مشارك   - الفضاء."  هذا  من  يستفدن  ال  النساء  من  العديد  ولكن  الفرص  من  الكثير  االجتماعي  التواصل  وسائل  "توفر 

(مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

"لم أَر امرأة على وسائل التواصل االجتماعي تتحدث عن قضايا مهمة أو تبتكر ... ربما باستثناء السياسة. حيث تتطلع صانعات 

مشارك   - اإلشهار".  شركات  تحبذها  التي  النمطية  بالصور  يلتزمن  فهن  وبالتالي  المال  بعض  كسب  إلى  دائًما  المحتوى 

(مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

إلى  الحًقا  دعوتهن  تمت  اللواتي  النساء  نفس  وهن  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  سخيفة  بأشياء  يقمن  نساء  "هناك 

التلفزيون." - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالنساء)

٦٠

إذا كان لديك أموال ونفوذ، هل تفّضل االستثمار في إصالح اإلعالم التقليدي 
أو في تطوير وسائل اإلعالم البديلة التي يقودها الشباب؟

االستثمار في اإلعالم البديل

إصالح اإلعالم التقليدي

٥٧,٨ ٪

٤٢,٢ ٪

رسم توضيحي ٣٤: االستثمار في إصالح اإلعالم التقليدي أو في تطوير وسائل اإلعالم البديلة

يصل هذا الرقم إلى 66.8% بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 سنة. لكن كانت 
غالبية جيل األلفية الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 34 سنة أكثر تحفًظا ويفضلون االستثمار في 

إصالح وسائل اإلعالم التقليدية (%52.5).

سأستثمر في وسائل اإلعالم البديلة. وسوف تأخذ وسائل اإلعالم التقليدية األموال لكنها ملزمة بالعودة إلى مناهجها 

القائمة على الربح. فاالستثمار فيها لجعلها أكثر تشريك ليس أمًرا مستداًما". - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

"وسائل اإلعالم البديلة واعدة أكثر ولكن للتلفزيون تأثير سلبي على المجتمع، على سبيل المثال، من خالل الترويج لثقافة 

االغتصاب حيث يتعين علينا القيام بشيء حيال ذلك. لهذا السبب سأستثمر في إصالح وسائل اإلعالم التقليدية". - مشارك 

(مجموعة التركيز العامة)



"سمح موقع اليوتيوب بظهور إعالم بديل بعيًدا عن المسار البيروقراطي للوائح والتصاريح التي تحتاج إلى المرور بها من أجل 

الرغم من وجود محاوالت  الرقمي بدائًيا على  إنشاء وسائل إعالم تقليدية في تونس. وال يزال المحتوى في هذا الفضاء 

مثيرة لالهتمام لتقديم محتوى عالي الجودة ". - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  الصحفيين  من  أكبر  نفوذ  لديهم  الذين  الشباب  المؤثرين  ظهور  إلى  وتويتر  فيسبوك  "أدى 

والذين لديهم تأثير أكبر على الرأي العام." - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

أصبح الكثير من الشباب مشهورين على وسائل التواصل االجتماعي التي وفرت لهم منصة مفتوحة. غير أن التلفزيون قد 

حاول استمالة شخصيات اإلنترنت هذه. ولكن حتى لو تم رفضك من قبل وسائل اإلعالم فيمكنك دائًما أن تجعل صوتك 

مسموًعا على اإلنترنت". - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

٦١

"سأستثمر في الوسائط البديلة من خالل توفير الموارد لصانعي المحتوى الذين يواجهون العديد من الصعوبات. لن أؤثر أو 

أفرض قيوًدا عليهم". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالمراهقين)

سأختار اإلعالم البديل ألن الشباب مهملون. ;حتى لو تم إعطاؤهم المزيد من الموارد فللن تتغير وسائل اإلعالم السائدة. 

وسوف يستمرون في قولبة الشباب وإنتاج محتوى ضحل. وبناًء على ما أراه على اليوتيوب، فمن المرجح أن ينشئ الشباب 

محتوى تعليمًيا ". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالمراهقين)

كنت أراهن على وسائل اإلعالم البديلة ألن وسائل التواصل االجتماعي أقرب إلى الشباب. وسوف ينتقل الناس بشكل عام 

في نهاية المطاف من اإلعالم التقليدي. ستتمسك أقلية فقط بوسائل اإلعالم التقليدية. لذلك سأساعد في إنشاء عروض 

أن  أيًضا  أود  لكنني  التلفزيون.  للتنافس مع  المعدات والموارد  الشباب من خالل منحهم  أساعد  أن  أود  اإلنترنت. كما  على 

أساعد الشباب على الظهور على شاشات التلفزيون". - مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالمراهقين)

"أود االستثمار في كليهما. ألنه من المهم دمج الشباب في وسائل اإلعالم التقليدية من أجل تنويع المحتوى ولكن أيًضا 

إذا كان علي االختيار،  الرقمي. ولكن  العالم  الموجودين في  التواصل مع األجيال األكبر سنًا غير  من أجل مساعدتهم على 

فسأختار وسائل اإلعالم البديلة. وسأوفر المعدات والموارد. وسأفتح النفاذ إلى PayPal وتسهيل اإلجراءات اإلدارية. " - 

مشارك (مجموعة التركيز الخاصة بالمراهقين)

”سأدعم اإلعالم البديل الذي يقوده الشباب. ألنني أعتقد أن وسائل اإلعالم التقليدية غير قابلة لإلصالح. ألنهم ال ينتجون 

أي شيء ذي قيمة وأغلب برامجهم إما سطحية أو سياسية. ال يوجد عالج لهم. ليس لدينا خيار "- مشارك (مجموعة التركيز 

الخاصة بالنساء)

قّدم المشاركون في مجموعات التركيز جملة من األسباب المقنعة الختيار إصالح وسائل اإلعالم 
من  اإلصالح  مسار  يستفيد  وأوًال،  الشباب.  يقودها  التي  البديلة  اإلعالم  وسائل  على  التقليدية 
منظور الحد من الضرر حيث أن اإلعالم التقليدي يؤثر بشكل سلبي على المجتمع الذي يجدر به أن 
التعامل معه وإصالحه.  ثانًيا، تظل وسائل اإلعالم التقليدية القناة الرئيسية التي يتم من خاللها 
تقديم الشباب إلى األجيال األكبر سًنا، وبالتالي إذا كانت هناك رغبة في تحسين تصور كبار السن 
من  العديد  قدم  ذلك،  ومع  منه.  مناص  ال  أمر  التقليدية  اإلعالم  وسائل  إصالح  فإن  للشباب، 
المشاركين في مجموعات التركيز حجًجا مقنعة مفادها أن إصالح وسائل اإلعالم التقليدية هو 

طريق مسدود وأن وسائل اإلعالم البديلة توفر مساًرا أكثر قابلية للتطبيق لتمكين الشباب. 
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تشير نقاشات مجموعات التركيز التي أجريناها مع المتخصصين في مجال اإلعالم الشباب وصانعي 
المحتوى الرقمي إلى أنه من شأن االستثمار في تطوير نظام إيكولوجي بديل لوسائل اإلعالم أن 
الواقع، يتعرض  التقليدية، على عكس ما هو متوقع. وفي  الوسائط  يكون أفضل مسار إلصالح 
نموذج أعمال وسائل اإلعالم التقليدية للتهديد من خالل صنع المحتوى الرقمي. وبالتالي، تهتم 
وسائل اإلعالم التقليدية بالتطورات في هذا المجال وتحاول التكّيف مع الوسط اإلعالمي الجديد 
من خالل محاكاة التوجهات في الوسائط الرقمية وكذلك من خالل اصطفاء المؤثرين الرقميين. 
يمكن لالستثمار في وسائل اإلعالم البديلة وتمكين الوسائط الرقمية من التنافس مع وسائل 

اإلعالم التقليدية أن يخلق حافًزا قوًيا للمنابر اإلعالمية التقليدية للتغيير. 

وعندما  اإلنستغرام.  على  أو  اليوتيوب  على  المحتوى  وصانعي  الرقمي  الفضاء  في  الناجحين  الشباب  التلفزيون  "يجذب 

يدعونهم، يحاولون إجبارهم على وضعهم في قوالب. ولكن من خالل القيام بذلك، تعمل وسائل اإلعالم التقليدية على 

تسريع تحولها عن غير قصد. يمارس الشباب صانعو المحتوى الرقمي ضغوًطا على معايير التلفزيون التي ستعكس المعايير 

الرقمية تدريجيًا". - مشارك أو مدير إبداعي أو ناشط على وسيلة إعالم رقمية (مجموعة التركيز الخاصة بصانعي المحتوى)
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7. توصيات السياسة

7.1. للحكومة التونسية

 اإلقرار ببروز وسائل اإلعالم الرقمية البديلة وتقادم الحواجز اإلدارية التي تحول دون الدخول إلى 
الفضاء اإلعالمي ومهن اإلنتاج اإلعالمي من خالل:

البديلة  اإلعالم  بوسائل  بوضع  تعترف  التي  والجماعية  التنظيمية  المفاوضة  أطر  تطوير 
المستقلة ومبدعي صنع المحتوى الرقمي الفردي.

صنع  عمليات  في  الفردي  المحتوى  صنع  ومبدعي  المستقلة  البديلة  اإلعالم  وسائل  تشريك 
القرار المتعلقة بسياسات وسائل اإلعالم وحوكمة قطاع اإلعالم.

االمتناع عن تمكين االستراتيجيات النقابية أو االحتكارية التي يتبعها أصحاب وسائل اإلعالم 
التقليدية والهيئات المهنية.

رفع الضوابط التقييدية عن النفاذ إلى وسائل اإلعالم ومهن اإلنتاج السمعي البصري أو منح 
منشئي المحتوى بطاقات احترافية، بما في ذلك البطاقات الصحفية، بناًء على معايير منقحة 

تترجم تطور المشهد اإلعالمي الرقمي.
تصريح  على  الحصول  شرط  من  الفرديين  المحتوى  وصانعي  الرقمية  اإلعالم  وسائل  إعفاء 
والشركات  األفراد  قبل  من  التصوير  تصاريح  على  الحصول  شروط  وتيسير  توضيح  أو  تصوير 

الصغيرة ومنظمات المجتمع المدني.

الشباب  دور  تجهيز  خالل  من  البصري  السمعي  اإلنتاج  موارد  إلى  النفاذ  بإمكانية  الشباب  تزويد 
والثقافة بشكل مالئم.

صانعي  ونفاذ  للبرح  مدّرا  إلى  الرقمية  اإلعالم  وسائل  محتوى  جعل  تسهل  تنظيمية  أطر  تطوير 
المحتوى إلى االقتصاد الرسمي.

إلى  النفاذ  ذلك  في  بما  الجماعي،  والتمويل  اإلنترنت  عبر  الدفع  حلول  إلى  النفاذ  شروط  تسهيل 
.(PayPal على سبيل المثال، من خالل ترخيص) العمالت األجنبية

أجل  من  لإلنترنت  التحتية  للبنية   (Tunisie Telecom) التونسية  اتصاالت  شركة  احتكار  إلغاء 
تحفيز المنافسة واالستثمار في البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.

تعزيز النفاذ إلى نطاق تحميل أعلى.
السمعية  اإلنتاج  معدات  من  وغيرها  الكاميرات  على  األخرى  والضرائب  االستيراد  رسوم  خفض 

والبصرية التي تخضع حالًيا للضريبة على أنها منتجات فاخرة. 
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7.2. لشركات البث

إحداث  خالل  من  المثال  سبيل  على  العمومية،  اإلعالم  وسائل  إدارة  في  الشباب  ممثلي  تشريك 
في  الشباب  ممثلي  تشريك  خالل  من  أو  العمومية  اإلعالمية  المؤسسات  داخل  للشباب  مجلس 

هيئات اإلشراف على وسائل اإلعالم العمومية.
زيادة نسبة ظهور النساء والشباب في البرامج اإلذاعية والتلفزية.

الشغب  مثيرين  أنهم  على  الشباب  تصوير  خالل  من  خاصة  النمطية،  الصور  تكريس  عن  االمتناع 
واستبعاد النساء والشباب من األدوار (مثل الخبراء).

7.3. للجهات المانحة الدولية

اإلقرار بقيود أجندة إصالح وسائل اإلعالم التقليدية وزيادة االستثمار في النظام الحيوي لوسائل 
اإلعالم البديلة واالقتصاد اإلبداعي. على وجه الخصوص:

إلى  النفاذ  إمكانية  الطموحين  المحتوى  لصانعي  توفر  دعم  منظومات  إحداث  في  االستثمار 
بناء القدرات والتوجيه، خاصة خارج تونس الكبرى.

اإلنتاج  إلى  الهواة  المحتوى  صانعي  دخول  دون  تحول  التي  الحواجز  كسر  في  المساهمة 
اإلعالمي من خالل إتاحة المزيد من المعدات السمعية والبصرية، خاصة في المناطق الجنوبية 

والداخلية.
الفضاء  في  تعمل  والتي  الشباب  يقودها  التي  البديلة  اإلعالم  لوسائل  المالي  الدعم  توفير 

الرقمي.
اإلعالم  وسائل  موارد  لتبادل  االجتماعية  المؤسسات  مبادرات  أو  المدني  المجتمع  دعم 

البديلة وتحقيق وفورات الحجم (اقتصاديات واسعة النطاق).
التقليدية  العامة  العالقات  الشباب بعيًدا عن  لبرامج  التواصل والرؤية  إعادة توجيه ميزانيات 
اإلعالم  وسائل  في  المدعوم  المحتوى  من  المزيد  ووضع  واإلذاعة)  والتلفزيون  (الصحافة 

البديلة.
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اإلعالم وسائل  رصد  عينة   - األول  الملحق 

لبرنامج ا ة لقنا ا ١٤ لملكية ا اإلعالمية الوسيلة  نوع 

مي طنية عمو لو ا

صة سعةخا لتا ا

ن يو لتلفز الرياضيا األحد 

المساء أخبار 

الناس مع 

معنا إضحك 

شوتايم عبدلي 

نقولك ما  عندي 

بوبكر مع 

تايم فاميليا 

ل تينا ما

٩ روندي فو 

سبور التاسعة 

الشاشة وحش 

الثورة على أنها مملوكة للقطاع الخاص ألنها كانت تنوي إلى تكون خاصة مرة أخرى واحتفظت بثقافتها المؤسسية بعد    تم تصنيف وسائل اإلعالم الخاصة التي صادرتها الدولة التونسية بعد 
مصادرة جزء أو كل رأس مالها. 
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٦٦

صة خا ن يو لتلفز ا

نيوز نسمة  ناس  نسمة صة خا

نسنا تو Privateالكل في  الكل 

الرياضي اإلثنين 
(Lundi Sport) 

٥٠/٥٠ + قرطاج 

صة التونسيخا دقيقةالحوار   ٩٠

الفهري سامي  فكرة 

تونسية حكايات 

بعدو إلي 

حد في  يهّمك  ما  لحد  نهار 

األربعة الحقائق 

اليوم تونس 

لبرنامج ا ة لقنا ا لملكية ا اإلعالمية الوسيلة  نوع 



٦٧

األحداث زوايا  الكاف إذاعة 

الشباب إذاعة 

مي عمو اإلذاعة

اليوم تونس 

(Politique) بوليتيك 

صة جوهرة أف أمخا

الورد صبح 

مع وصال و كريم

صة خا

صة خا

ديوان اف ام

أم أف  اكسبراس 

صفاقس منتدى 
(Forum de Sfax) 

تونس هنا 

اكسبراس كلوب 
(Club Express) 

(Eco Mag) ايكو ماج

اكسبراس صباح 

تولك تيك 

(Diga Diga) ديغة  ديغة 

لبرنامج ا ة لقنا ا لملكية ا اإلعالمية الوسيلة  نوع 



٦٨

بّنت األف أم أم أف  موازييك  اإلذاعة

(Forum) الفوروم 

أجمل صباحك  أم أف  زيتونة  صة خا

(Midi Show) ميدي شو

صة خا

صة خا

صة خا

ام أف  نجمة 

شمس أف أم

م نجو

صباح نجمة 

Zoom٧٣

(El Foundou) الفوندو 

شمس هنا 

نهار ماال 

ل تينا ما

لبرنامج ا ة لقنا ا لملكية ا اإلعالمية الوسيلة  نوع 



سأستثمر في وسائل اإلعالم البديلة. وسوف تأخذ وسائل اإلعالم التقليدية األموال لكنها ملزمة بالعودة إلى مناهجها 

القائمة على الربح. فاالستثمار فيها لجعلها أكثر تشريك ليس أمًرا مستداًما". - مشارك (مجموعة التركيز العامة)

"وسائل اإلعالم البديلة واعدة أكثر ولكن للتلفزيون تأثير سلبي على المجتمع، على سبيل المثال، من خالل الترويج لثقافة 

االغتصاب حيث يتعين علينا القيام بشيء حيال ذلك. لهذا السبب سأستثمر في إصالح وسائل اإلعالم التقليدية". - مشارك 

(مجموعة التركيز العامة)

٦٩

واإلعالم الشباب  حول  استبيان 

الديموغرافية المعلومات 

التاريخ

الوالية

التخطيط منطقة  نوعية 

المتطوعين إسم 

عمران منطقة 

ريفية منطقة 

.١

.٢

لجنس ا

لعمر ا

ذكر

.............................................................

نثى إ

التعليمي معي ثانويأساسيالمستوى  دون ذلك جا

االجتماعية متزوجالحالة 
جة و متز

أعزب 
آخر عزباء

الدخل متوسط مستوى  سط دون  رمتو يوجد ميسو ال 



٧٠

أقل من ساعة

 بين ساعة و ساعتين

 بين ثالثة و خمسة سوايع

 أكثر من خمسة سوايع

 ما عنديش انترنت 

٢-في يوم عادي شنوما أكثر ٣ نشاطات تمارسها :

("papier") تقرأ جريدة ولى مجلة

 تقرأ االخبار في مواقع اخبارية على اإلنترنت 

 تتفرج التلفزة

تسمع الراديو

تقرأ كتب

YouTube تتفرج فيديوات على

Facebook تستعمل

Instagram تستعمل

TikTok تستعمل

تستعمل Apps أو مواقع إجتماعية أخرى (Twitch Discord Snapchat ألخ)

تتفرج أفالم أو سريات على ordinateur أو التليفون أو التبالت

 jeux video تلعب

٣-تتفرج تلفزة ؟

ال، عمري ما نتفرج تلفزة

قليل اني نتفرج تلفزة

ساعة ساعة

نتفرج برشة تلفزة

ديمة نتفرج تلفزة

١-في يوم عادي قداش تعدي من ساعة على االنترنت؟



٧١

 ٤-تسمع للراديو؟

ال، عمري ما نسمع راديو

قليل اني نسمع راديو

ساعة ساعة

نسمع برشة راديو

ديمة نسمع راديو

٥-حسب رايك حضور الشباب في وسائل االعالم التقليدية (يعني تلفزة و راديو) كافي؟

كافي

مش كافي

 ٦-الشبان إلي يحضروا وإلى يستدعاوهم في المنصات االعالمية التقليدية يمثلوا الشباب التونسي ؟ 

 إي

ال

٧-الشباب القي بالصتو على منصات االعالم البديل (مواقع التواصل االجتماعي) أكثر من منصات اإلعالم 

التقليدي؟

أي القي بالصتو فاإلعالم البديل أكثر مل تقليدي

ال مش لقي بالصتو فاإلعالم البديل أكثر مل تقليدي

٨-حسب رأيك حضور المرأة في وسائل االعالم التقليدية (يعني تلفزة وراديو) كافي؟

كافي

مش كافي

٩-المرأة القية بالصتها على منصات االعالم البديل (مواقع التواصل االجتماعي) أكثر من منصة اإلعالم التقليدي؟

أي القية بالصتها فاإلعالم البديل أكثر مل تقليدي

ال مش القية بالصتها فاإلعالم البديل أكثر مل تقليدي

١٠-عندك ثقة في مصدقية القنوات واالذاعات العمومية (وطنية par exemple) ؟

أي عندي ثقة

ال ما عنديش ثقة



٧٢

TV تلفزة

Carthage Plus 

 Mosaique FM

  Shems FM

 IFM

Jawhara FM 

 إذاعة الزيتونة

 Express FM

قناة أو إذاعة أخرى

 ١٣-هل ترى أن وسائل االعالم التقليدية عندها مستقبل مع الجيل متاعنا ؟

أي

 ال

 11-عندك ثقة في مصداقية القنوات واالذاعات الخاصة؟

 أي عندي ثقة

 ال ما عنديش ثقة

 ١٢-إذا كانت االجابة نعم شنية أكثر قناة أو إذاعة عندك ثقة فيها؟ تنجم تختار تلفزة 

وحدة وإذاعة وحدة

 الحوار التونسي

 التاسعة

 نسمة 

حنبعل

TV زيتونة 

 الجنوبية



٧٣

١٤-حسب رأيك االعالم البديل ينجم ينافس االعالم التقليدي؟

 أي

  ال

١٥-كان جأ عندك pouvoir وفلوس هل تستثمر في إصالح االعالم التقليدي أو في تطوير 

وسائل إعالم بديلة؟ 

 نصلح االعالم التقليدي

 نطور االعالم البديل

 وقد بلغ مجموع استبيانات المسح ٢٥٠٦ و أجريت على ٧ جهات : تونس الكبرى، صفاقس، سوسة، جندوبة،

 قفصة، الكاف و تطاوين

كما تم إجراء ٤ مجموعات تركيز (٢٥ مشارك/ة)ع



٧٤

نتوجه بشكر لكل من

ناصر مسلم

عبد العزيز اللال

أسامة الرزقي

ميساء العاشق

سيرين الورفلي

ماهر الدرويسي

محمد فاروق التليلي

ليندا براهيمي

مالك بن عمارة

سمية معالوي

وجدان الهمامي

سحر قديش

هيفاء براهم

اميمة غويلي

وئام الحاج صالح

رحاب زميت

أحمد مكناسي

محمد طه فخفاخ

هالة الغربي

اميرة الغضبان

محمد الهادي موسى

صفوان سقاينية

حمزة بن نصر

صابرين السعيدي

فاطمة عمري

مأمون الحريش

سالم العنسي

نجاة بن داود

عزيز الشابي

درة الحاجي

هند األحمدي

عمر بن حسين

حسام شقرون

بسام الذويوي بن عبد السالم

درة مضفر

لتطوعهم و لتفرغهم لجمع البيانات خالل هذه الدراسة




