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Abstract  

New media represent the convergence of two different historical trajectories� 
Information Technology (IT) and media technologies. In the last two decades, the fast 
evolution of this field, the overlapping of hypertext technologies and the assimilation of 
multimedia technologies lead to the following dilemma� is the new media just a new 
branch of mass-media or are we facing a digital rethinking of the society. The 
presentation includes an analysis of the relationship between uses and gratifications of 
the Internet in the digital divide context. Certain usages and rewards within 
demographic groups will be highlighted, with different socio-economic status. It becomes 
obvious that, when digital divide decreases, the usages and rewards remain the same. 
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1. Introducere 
 

În societatea informa�ional� majoritatea activit��ilor �i rela�iilor 
sunt mediate de re�elele de comunicare. Noile media nu pot fi reduse doar 
la Internet, dar majoritatea cercet�rilor privind new media  abordeaz� în 
mare parte explicarea �i descrierea ascensiunii Internetului 

Noile media(new media) reprezint� convergen�a a dou� traiectorii 
istorice diferite� tehnologia informa�iei(IT) �i tehnologiile media. Evolu�ia 
rapid� a  domeniului, suprapunerea cu tehnologia hypertext �i www �i 
asimilarea de noi tehnologii multimedia din ultimele dou� decenii, 
conduce la urm�toarea dilem�� sunt new media doar o alt� ramur� a mass-
media sau se prefigureaz� o reconceptualizare digital� a societ��ii? 

În Raportul Comisiei Interna�ionale UNESCO pentru studiul 
problemelor comunic�rii în societatea contemporan� sunt definite cinci 
func�ii principale ale mass-media, exercitate la nivel individual, social �i 
interna�ional (Dr�gan, 1996: 170)� 

− Func�ia de informare, 
− Func�ia de interpretare, persuasiune �i motiva�ie, 
− Func�ia de legatura, de socializare, 
− Func�ia de culturalizare, de educa�ie, 
− Func�ia de loisir, de divertisment. 
 
Radioul a fost principala surs� de informare �i divertisment la 

începutul anilor 1920  dar a pierdut teren în fa�a televiziunii deoarece avea 
la dispozi�ie doar sunetul, spre deosebire de televizor care beneficia �i de 
imagine. Spre deosebire de radio �i presa scris�, televiziunea a reu�it sa 
îmbine realul cu fic�ionalul în difuzarea �tirilor �i divertismentului. În 
ultima decad�, însa, func�iile televiziunii încep s� fie preluate  de 
expansiunea Internetului. 

Vom prezenta o analiz� a rela�iei dintre utiliz�rile �i recompensele 
Internetului ( teoria “uses and gratifications”) în contextul  decalajului 
digital (“digital divide” ) �i vom  pune în eviden�� particularit��ile de 
utiliz�ri �i recompense în grupuri determinate demografic, cu status 
socioeconomic diferit. Se constat� c�, în cazurile în care decalajul digital se 
reduce, utiliz�rile �i recompensele persist�.  
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2. Noile media �i principiul convergen�ei tehnologiilor 
 

Noile media (new media) sunt o convergen�� între sistemul mediatic  
tradi�ional (televiziunea, radioul, presa scris�) �i telecomunica�iile, 
tehnologia digital�, sistemele informatice. 

Dominique Wolton ne ofer� o defini�ie personal� a noilor media 
(Wolton, 2000)� 

“Par nouveaux médias , on désigne généralement les médias issus 
du raprochement entre les techniques de l’informatique, des 
télécommunications et de l’audiovisuel. C’est la numérisation de 
l’information qui rend cette convergence possible. La plus part du temps, 
il s’agit de supports en réseau ( ordinateur, terminal téléphonique ou 
téléviseur )”. 

Principalul  motor economic al muta�iei  care are loc pe pie�ele 
informa�iei �i ale comunica�iilor, �i pe cele ale dezvolt�rii de aplica�ii 
interactive îl constituie confluen�a unor tehnologii diferite din domeniul 
electronicii, transmisiunilor �i  informaticii. 

Cei doi vectori importan�i ai schimb�rii sunt dezvoltarea 
infrastructurilor �i crearea  de noi servicii interactive. 

Convergen�a noilor tehnologii are trei caracteristici : (1) se 
desfasoar� într-un context global strategic, (2) este influen�at� de 
provocarile industriale, (3) constituie o �int� în competi�ia dintre 
antreprenori pentru a controla pia�a. Societatea informa�ional� (SI) se 
bazeaz� pe un set de elemente de infrastructur�, grupate pe trei 
componente: 

− infrastructura de conectivitate, care asigur� interconectarea 
elementelor din configura�ia SI; 

− infrastructura de software care cuprinde programele de calculator 
care stau la baza majorit��ii activit��ilor din SI; 

− infrastructura de continut, care include atât sistemele-platform� de 
informa�ii cât �i institu�iile care asigur� accesul �i protejarea 
informa�iei. 

Aceste infrastructuri au o caracteristic� nou� fa�� de 
infrastructurile din alte activit��i socio economice, �i anume aceea c� 
valoarea lor cre�te pe m�sura ce sunt folosite de mai mul�i indivizi. 

In societatea informa�ional� majoritatea activit��ilor �i rela�iilor 
sunt mediate de re�elele de comunicare. Noile media nu pot fi reduse doar 
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la Internet, dar majoritatea cercet�rilor privind new media  abordeaz� în 
mare parte explicarea �i descrierea ascensiunii Internetului. 

 
Diagrama din fig. 1 reprezint� interac�iunea/convergen�a dintre 

industria de comunica�ii, industria IT �i industria de creare de con�inut. 
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3. Perspectiva uses and gratifications 
 

În viziunea acestei teorii, nevoile de comunicare ale indivizilor  
interac�ioneaz� cu factori sociali �i psihologici  pentru a produce motiva�ii 
privind utilizarea mass-media. Cu alte cuvinte, oamenii utilizeaz� mass 
media în mod strategic,  folosind medii diferite pentru obiective diferite. 
Mai exact, ei selecteaz� dintre ofertele mass-media pe acelea care îi ajut� s� 
indeplineasca diferite scopuri, s�-�i satisfac� nevoi specifice (Katz et al., 
1973). Perspectiva “uses and gratifications” înlocuie�te întrebarea-  cum 
influen�eaz� mass media pe utilizatori - cu urm�toarea� în ce mod nevoile de baz� 
ale utilizatorilor influen�eaz�  alegerea canalului mediatic . 

Cercet�rile asupra utiliz�rilor �i recompenselor mass-media au scos 
în eviden�� c� oamenii aleg produsele mass-media motiva�i de dorin�a de 
a-�i satisface func�ii diferite� divertisment, informare, identitate, valori 
sociale. Prima cercetare în domeniu a fost facut� în 1944 de Herzog, care a 
folosit  sintagma uses and gratifications pentru a explica satisfac�ia pe care o 
produce radioul asupra audien�ei. In anii care au urmat, cercet�rile au 
abordat �i alte medii de comunicare� ziarele, televiziunea, buletinele 
electronice, telefoanele mobile, etc. 

Când un nou mediu de comunicare este folosit în acela�i scop ca �i 
vechiul mediu, atunci noul mediu este v�zut ca o alternativ� a celuilalt. 
Audien�a poate alege între cele dou�, în func�ie de modul în care îi satisfac 
cel mai bine nevoile precise. 

Katz, Gurevitch �i Haas (1973) au identificat o tipologie a nevoilor 
pe care le au utilizatorii mass-media� 

 
− Nevoi cognitive- Pentru informare, cunoa�tere �i în�elegerea 

mediului 
− Nevoi afective- Pentru experien�e estetice, emo�ionale �i 

pl�cere 
− Nevoi de intregrare personal� –Pentru credibilitate, încredere, 

stabilitate �i status personal 
− Nevoi de integrare social� – Pentru contactul cu familia , 

prietenii �i lumea 
− Nevoi de relaxare –Pentru relaxare, distrac�ie , diminuarea 

tensiunii. 
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Teoria „utiliz�rilor �i gratifica�iilor” este sistematizat� de John 
Fiske (2003), într-o perspectiv� sociologic� �i culturalist� în ceea ce 
prive�te func�iile, a�tept�rile �i satisfac�iile oferite ( tabelul 1): 

 
Tabel 1. Sistematizarea teoriei „utiliz�rilor �i gratifica�iilor” 

(Fiske, apud Dr�gan, 2007) 
 

 
John Fiske ofer� o sistematizare (apud D. McQuail, Windahl, 2001) �i pentru 

categoriile de recompense:  
 
1. Divertisment: a) evadarea din rutinele constrângerilor zilnice; 
b) evadarea de sub povara problemelor; 
c) „desc�rcarea emo�ional�”.  
2.  Rela�ii personale: a) „nevoia de companie” acoperit� prin 

compensare mediatic�; 
b) tipul utilit��ii sociale în sensul acumul�rii de subiecte pentru 

conversa�ii; 
c) acumularea unei experien�e împ�rt��ite de grup, pentru 

integrarea mai bun� în grup �i ameliorarea interac�iunilor intragrupale. 
3. Identitate personal�: a) referin�a personal� (cerin�a de 

autopozi�ionare individual�); 
b) explorarea realit��ii; 
c) înt�rirea valorilor. 

 Situa�ia social� Media ofer� 
1. produce tensiune �i 

conflict 
atenuare-sentiment de 
eliberare 

2. atrage aten�ia asupra unor 
probleme 

informare 

3. sl�birea oportunit��ilor 
pentru satisfacerea unor 
nevoi 

oferta de servicii 
complementare 

4. d� importan�� anumitor 
valori 

afirmare �i reafirmare 

5. produce a�tept�ri legate de 
familiaritatea cu anumite 
materiale media 

împ�rt��irea experien�ei 
pentru sus�inerea 
sentimentului de apartenen�� 
la grupurile valorizate social 
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4. Supravegherea: r�spuns la nevoia de informare-avertizare 
asupra a ceea ce se întâmpl� în lumea în care tr�im. Liderii de opinie caut� 
mai mult� informa�ie pentru a-�i men�ine statutul social (Fiske apud 
Dragan, 2007). 

J. Van Cuilenburg, O. Scholten �i J. W. Noomen redau într-o 
formul� sintetic� condensat� esen�a teoriei lui Katz, dar introduc �i unele 
inova�ii reluate dup� noi cercet�ri (tabelul 2). 

 
Tabel 2. Motivele consumului mediatic (Van Cuilenburg, Scholten, Noomen apud 

Dr�gan, 2007) 
 

 
D. McQuail �i S. Windahl precizeaz� importan�a acordat� no�iunii 

de a�teptare(expectancy): „media ofer� recompense la care membrii 
audien�ei se a�teapt� (prin urmare ele pot fi anticipate) pe baza 
experien�elor anterioare legate de media”, considerând c� studiile ar trebui 
s� se axeze pe „cre�terea satisfac�iilor în raport cu o a�teptare ini�ial�” 
(1999: 116) �i pe distinc�ia dintre dimensiunea empiric� �i cea evaluativ� a 
a�tept�rii (Dragan, 2007). 

 
In concluzie , sunt importante dou� idei � 
(1) explicarea utiliz�rii media este dat� de combina�ia dintre 

percep�ia a�tept�rilor-recompense �i aprecierea diferen�iat� a 

 Motive Descriere 
1. Informa�ia Nevoia de a fi la curent cu ceea ce se întâmpl� în 

lume 
2. Prestigiu 

social 
Nevoia de a st�pâni subiectele de discu�ie 

3. Recreare Evadarea din lumea obliga�iilor zilnice 
4. Ocupa�ie A da un sens timpului liber 
5. Ritual Lectura, vizionarea ca ritual-ceremonial zilnic 
6. Siguran�� Absen�a informa�iilor genereaz� nesiguran�� �i 

dezorientare 
7. Emula�ie Nevoia de a tr�i evenimente palpitante 
8. Contact 

social 
L�rgirea sferei personale de via�� 

9. Instrument Utilizarea informa�iei în scop pragmatic (anun�uri) 
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recompenselor ob�inute efectiv (comportamentul fa�� de media este 
orientat de volumul recompenselor a�teptate �i al celor efectiv primite);  

(2) în timp, consumul de media poate cre�te, atunci când 
„recompensele ob�inute” (evaluativ) sunt mai mari decât „recompensele 
a�teptate sau c�utate”, ceea ce conduce la rate înalte „ale aprecierii �i 
aten�iei” publicului, deci la o audien�� în cre�tere, sau, dimpotriv�, la 
sc�deri ale audien�ei atunci când recompensele ob�inute sunt sub percep�ia 
a�tept�rilor ini�iale (Dr�gan, 2007). 

 
S-ar p�rea c� Internetul este utilizat pentru a satisface  multe din 

aceste nevoi, deoarece majoritatea navig�rii pe net este motivat� de 
dorin�a de a localiza  un anumit continut via motoarele de c�utare sau prin 
printr-un simplu click pe hiperleg�turile de pe paginile web. Spre 
deosebire de utilizarea televiziunii, unde se poate considera c� 
telespectatorii sunt condu�i mai degrab� de rutin�, obicei, convenien�� sau 
iner�ie, decat de o selec�ie personal� con�tient�, utilizarea Internetului se 
caracterizeaz� printr-o  alegere con�tient�  care reflect� valoarea  urmarit� 
în raport cu gratifica�ia cautat�. În acest fel Internetul poate  fi un mediu 
care permite utilizatorilor s�-�i îndeplineasc� dorin�ele, fie ele bune sau 
rele. 

 

4. Decalajul digital sau fenomenul Digital divide 
 

Pe parcursul  dezvoltarii societa�ii informa�ionale s-a constatat ca 
beneficiile acesteia nu se distribuie in mod egal intre state iar in interiorul 
acestora apar numeroase inegalita�i intre indivizi.  Preocuparea privind 
oportunita�i egale sau inegale in societatea informa�ionala a fost etichetata 
cu termenul digital divide , care a fost completat in ultimii ani cu digital 
inclusion ( incluziunea digitala) sau e- incluziune.  

Desi, din punct de vedere istoric �i tehnic, Internetul î�i are 
originea la începutul anilor 1960, utilizarea sa la nivel de mase s-a 
intensificat cu dou� decenii în urm�, num�rul utilizatorilor de Internet la 
nivel global fiind în continu� expansiune. De exemplu, conforma 
statisticilor (Internetworldstats.com/stats.htm), num�rul a crescut de la  
16 milioane în 1995 la 1,5 miliarde în 2009 ( pentru 2010 se estimeaz� 
acela�i ritm de cre�tere). Conform Eurobarometrelor , num�rul 
internau�ilor din Romania este cel mai sc�zut din UE, îns� ritmul de 
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cre�tere al utilizatorilor de Internet este accelerat. De exemplu, în 2007, 
Romania a avut o cre�tere a utilizatorilor de Internet de 517% fa�� de anul 
2000(ec.europa.eu/public-opinion/standard.htm). 

Conceptul de "pr�pastie digital�" sau "decalaj digital" (din "digital 
divide" - în englez�, "fossé numérique", "fracture numérique" sau 
"fracture digitale" - în francez�) a fost introdus la începutul anilor ´90 de 
Larry Irving Jr. (fost secretar de stat al comer�ului pentru telecomunica�ii 
�i comunicare în SUA), pentru a atrage aten�ia opiniei publice asupra 
inegalit��ilor, discrepan�elor �i decalajelor existente (inclusiv în ��rile 
dezvoltate) între cei care au acces la echipamentele �i produsele software 
necesare pentru a intra pe Internet �i cei care, din diferite motive, nu au 
acest acces. 

OECD a dat urmatoare definitie, in 2001, a conceptului digital 
divide� 

«The gap between individuals, households, businesses and 
geographic areas at different  socio-economic levels with regard to both their 
opportunities to access information and communication technologies and their 
use of the internet for a wide variety of activities»  

 
«Decalajul ( pr�pastia) între indivizi, gospod�rii �i arii geografice  

la diferite nivele socio-economice cu privire atât la oportunit��ile lor de acces 
la tehnologiile informa�iei �i comunica�iilor cât �i de utilizare a Internetului 
pentru o gam� larg� de activit��i». 

 
În Statele Unite, NTIA (National Telecommunications and 

Information Administration) (www.ntia.doc.gov) a elaborat trei rapoarte 
consecutive intitulate: "Falling Through the Net: A Survey of the in Rural 
and Urban America" (1995), "Falling Through the Net - II" (1997) �i 
"Falling Through the Net: Defining the Digital Divide" (1999) în cadrul 
c�rora au fost investigate grupurile sociale afectate �i au fost stabilite 
cauzele �i efectele accesului limitat sau inexistent la Internet.  

Conform statisticilor, în SUA de exemplu, minorit��ile etnice (în 
special negrii), familiile cu venituri reduse �i persoanele în vârst� au cel mai 
mult de suferit, în timp ce albii, persoanele care au absolvit o facultate �i 
cei care au venituri ridicate î�i permit s� profite din plin de avantajele 
noilor tehnologii, pe m�sura introducerii lor pe pia��. 

Fractura digital� se manifest�  atât la nivel teritorial cât �i social �i 
familial. Exist� o diferen�� semnificativ� a accesului la noile tehnologii, 
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determinat� de mediul de reziden��. În Romania, în mediul urban 
conexiunea la internet este de 4-6 ori mai frecvent� decât în mediul rural, 
de�i raportul de dotare cu calculatoare este de aproximativ 2:1.  

Conform Barometrului de Opinie Public�, mai 2006, aproximativ 
27 % dintre români declarau c� �tiu s� lucreze cu calculatorul. În ceea ce 
prive�te competen�a în utilizarea calculatorului, 46 % dintre ace�tia se 
autoevalueaz� cu nota 7- 8. Conform aceluia�i studiu, în 27,4% dintre 
gospod�riile române�ti  se g�se�te un calculator, iar accesul domestic la 
Internet este posibil pentru 16,3% dintre gospod�rii. Aceste cifre destul de 
recente se situeaz� sub nivelul de utilare al gospod�riilor în care se afla 
copii de vârst� �colar�, observat exact cu un an înainte.   

Diversificarea terminalelor domestice în familii �i sc�derea 
costurilor de  conectare nu permit , în exclusivitate, difuzarea noilor 
tehnologii c�tre un public mai larg. Pentru viitor, reprezint� o necesitate 
dezvoltarea accesului public. Aceast� deschidere a noi spa�ii publice  de 
acces va permite l�rgirea cercului de utilizatori în rândul unor popula�ii 
care nu pot, pentru moment, s� utilizeze în mod regulat aceste tehnologii. 

Fractura numeric� nu este unic�; ea se poate manifesta în func�ie 
de sex, vârst�, nivelul de educa�ie, loca�ia geografic�, condi�iile 
socioeconomice sau combina�ii ale acestor factori.  Societatea civil� �i 
comunitatea stiin�ific� pledeaz� pentru sensibilizarea organismele 
guvernamentale �i a companiilor de IT de a lua m�suri de reducere a 
decalajului  reprezentat de fractura numeric�. Un exemplu îl constituie 
comunitatea virtual� Mistica, un forum de idei �i schimb de experien�� al 
actorilor din societatea civil� latino-american� (funredes.org): 

«Fractura numerica este o expresie a fracturilor sociale. Pentru a o 
în�elege, este necesar s� se analizeze condi�iile de acces, de utilizare �i de 
adaptare social� a acestor fracturi �i nu numai de a se limita la 
infrastructur� �i la conectivitate». 

 
Fractura numeric� este, de obicei, descris� �i m�surat� cu ajutorul 

unor indicatori statistici care estimeaz� accesul �i modul de utilizare a 
Internetului �i a TIC în general. Asemenea indicatori pun în eviden�� 
diferen�ele dintre diferite categorii sociale, dup� criterii demografice 
(vârsta, gen, stare civila), socioprofesionale (educa�ie, profesie, statut 
ocupa�ional, venit) sau geografice (habitat, mediu de reziden��, 
caracteristici regionale, factori geopolitici ). 
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5. Gratifica�ii ob�inute din utilizarea Internetului 
 

Internetul este un nou mijloc de comunicare care se alatur�  
mediilor tradi�ionale �i favorizeaz� tipuri de comunicare pe care celelalte 
medii de comunicare nu le pot realiza- este vorba despre accesul 
instantaneu la con�inut  multimedia �i despre interactivitate. 

Pe masur� ce formele de comunicare s-au multiplicat si s-au 
modernizat, au aparut noi teme de cercetare privind efectele pe care aceste 
medii le pot avea asupra rela�iilor între indivizi �i chiar asupra întregii 
societ��i. Indivizii consumatori de media se expun mesajelor media fiind 
influen�a�i în moduri diferite, în func�ie de tipul �i caracteristicile canalului 
mediatic care îl difuzeaz�. 

Apari�ia unei noi tehnologii stimuleaz� ipotezele despre viitoarele 
implica�ii ale utiliz�rii sale �i despre contribu�iile în societate. În acest sens 
s-au desfa�urat numeroase cercet�ri privind  consecin�ele personale  �i 
sociale ale utiliz�rii Internetului. Diversitatea de con�inut este mult mai 
bogat� pe Internet decât în mediile electronice tradi�ionale. În timp ce 
televiziunea, radioul �i ( într-o mai mic� m�sur�) printul sunt reglementate 
�i supravegheate  de societate, Internetul  nu este reglementat. Acest fapt 
conduce la situa�ia ca Internetul s� con�in� câte ceva pentru fiecare. 
Deoarece acest con�inut este disponibil în �coli, biblioteci, acas� sau la 
locul de munc�, sugereaz� c� oamenii pot utiliza Internetul pentru a-�i 
satisface  diferite motive în contexte sociale variate. 

De exemplu, December (1996) identific� trei categorii extinse 
pentru care oamenii utilizeaz� Internetul� comunicare, interac�iune �i informare.  

 
Cho, de Zuniga, Rojas si Shan (2003) au dedus trei gratifica�ii în 

urma unei analize factoriale aplicat� unei baterii de itemi�   
− interac�iunea social� ( interac�iunea cu membrii familiei �i cu 

prietenii), 
−  înva�area(cum a contribuit Internetul la îmbun�t��irea 

abilit��ilor de a înv��a lucruri noi, de a se interesa de s�n�tate, 
etc )  

− achizi�iile personale(cump�r�turile �i opera�iuni financiare 
online).  
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În studiul citat au fost testate �i categorile de utiliz�ri ale 
Internetului identificate anterior de December în 1996.  Astfel, au fost 
recunoscute utiliz�rile de tipul� consum, interac�iune social� �i c�utare/ 
informare. 

Utilizarea de tip consum a cuprins ac�iuni de tipul cump�r�turi 
online, achizi�ionarea sau rezervarea de bilete de c�l�torie online, 
ob�inerea de informa�ii turistice, etc. Interac�iunea social� a cuprins 
ac�iuni de tipul-utilizarea mesageriei instant, jocuri online, urm�rirea unei 
discu�ii pe forumuri sau în chat rooms, crearea de conturi în re�elele 
sociale. Utilizarea c�utare/informare cuprinde activit��i ca de exemplu – 
citirea �tirilor online, ob�inerea de informa�ii pentru �coal� sau munc�, 
c�utarea unui job online, consultarea prognozei meteo, �tiri din domeniul 
politic, lucrul online pentru serviciu, etc. În figura 2 se poate urm�ri un 
model path simplificat al rela�iei dintre utiliz�ri �i gratifica�ii. 

Deoarece un num�r din ce în ce mai mare de indivizi se 
conecteaz� la Internet pentru comunicare, divertisment, cump�raturi sau 
pentru informare, simpla m�surare a conectivit��ii la Internet nu mai este 
suficient� pentru a declara c� exist� diferen�e(divide) în lumea digital�. 
Cercet�torii se reorienteaz� spre identificarea utiliz�rilor Internetului �i 
spre gratifica�iile specifice ob�inute din aceste interac�iuni. 

Un rezultat important al acestui studiu îl constituie concluzia  c� 
modelele de utiliz�ri �i recompense  dezv�luie diferen�e importante între 
subcategorii definite de variabile demografice  ca vârsta �i statusul 
socioeconomic(SES). Chiar dac� fractura în ceea ce prive�te accesul la 
Internet pare s� se închid�, totu�i persist�  diferen�ele de utiliz�ri �i rela�iile 
lor cu recompensele ob�inute. 

Rezultatele studiului sugereaz� c� subgrupul persoanelor tinere �i 
cu un status ridicat este înclinat s� folosesc� Internetul pentru a-�i satisface 
motiva�iile  �i pentru a ob�ine gratifica�iile dorite.In primul rand, este 
foarte posibil ca  acest grup s� abordeze utiliz�ri specifice ale Internetului, 
cum ar fi interac�iunea mediat� de calculator,  informare �i consum, pentru 
a atinge gratifica�iile corespunz�toare, adic� conectare, înv��are �i achizi�ie. 
Ace�ti indivizi pot fi deosebit de eficien�i în folosirea Internetului pentru 
a-�i satisface nevoile pe care ei caut� s� �i le recompenseze. 

Ei sunt, îns�, �i cei mai rezerva�i în ob�inerea de gratifica�ii din 
partea Internetului, bazându-se pe o expertiz� avansat� ca utilizatori. 
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In schimb, indivizii considera�i a fi mai putin conecta�i- grupul 
tinerilor cu un SES sc�zut, grupul b�trânilor cu un SES ridicat sau al 
b�trânilor cu SES scazut-sunt mult mai atra�i de utiliz�rile Internetului 
pentru a-�i satisface propriile nevoi. De exemplu, tinerii cu un SES sc�zut 
sunt cei mai predispu�i pentru utilizarea de tip consum pentru a ob�ine 
gratifica�ii de tip conectare.  

In mod similar, tot grupul cu SES sc�zut (tineri �i b�trâni) este cel 
mai predispus s� utilizeze interac�iunea mediat� de calculator  ca un mijloc 
de a ob�ine gratifica�ii de tip înv��are. Acest fenomen sugereaz� c� cei 
mai nou veni�i pe Internet sunt înc� în faza în care înva�� s� navigheze �i s� 
cunoasc� serviciile Internetului în toat� complexitatea lor. Totu�i, 
rezultatele studiului arat� c� unii dintre ace�ti indivizi sunt capabili s� 
ating� recompensele în aceea�i manier� ca �i cei superior conecta�i. De�i 
ace�ti indivizi nu sunt atât de eficien�i în utilizarea Internetului, ei au 
abilitatea de a-�i atinge propriile scopuri prin diferite practici de utilizare. 

 
Fig. 2 .  Un model simplificat al utiliz�rilor �i recompenselor 

Internetului 
 
UTILIZ�RI     RECOMPENSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Concluzii 
 

Concluzia cercet�rilor evocate este c� pr�pastia digital� (digital divide) 
ar trebui definit� dincolo de aspectele legate de accesul la Internet �i 
anume ar trebui studiat� din perspectiva altor factori, ca de exemplu, 
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modelele de utilizare �i rela�ia lor cu recompensele ob�inute. Rezultatele 
sugereaz� c�, chiar dac� prapastia de acces se închide, vor persista 
inegalit��i în utiliz�rile Internetului �i în satisfac�iile individuale ob�inute. 
Aceste inegalit��i pot fi observate nu numai din perspectiva  uses and 
gratifications , dar �i prin abilitatea indivizilor de a utiliza Internetul în 
diferite maniere prin care s�-�i satisfac� nevoile de baz�. 

Relu�m, astfel, o defini�ie general� a noilor media – noile media se 
refer� la formele inovatoare de interac�iune dintre oameni �i tehnologie , la 
rela�ia dintre oameni �i instrumentele de comunicare folosite în mod 
creativ pentru a îndeplini nevoile elementare de informare, comunicare �i 
rela�ionare (Gu�u, 2007:16). 

Experien�a �i rezultatele acestor studii constituie un fundament 
pentru cercet�rile pe care le derul�m în prezent, începând cu analiza 
secundar� a unor date primare din cercet�ri anterioare �i continuând cu 
proiectarea unui nou studiu. Obiectivele urm�rite vor fi consumul media, 
practicile de consum, motivele consumului, efectele mass-media asupra 
publicului �i violen�a din mass-media. 
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