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ة ادلردة اإلعالمية فيهر و السمرح مبر دير و اإلمتنرع عمر خيرلف اخلط اإلفتترحي اإللكرتونية"، مهمتو األسرسية غربل
"دور حارس البوابة في المواقع اإللكترونية  لذلك جرءت ىذه الدراسة ادلعنونة ب: للموع  اإلخارري العرمل بو،

الاوابة اإلعالمية بردلواع   لتهدف و انطالعر من منهجهر ادلسحي إىل الاحث يف عالعة حررساإلخبارية الجزائرية" 
اإللكرتونية اإلخاررية يف اجلزائر، و كيف أثرت ىذه األخرية يف مهرمو و أدواره التقليدية، و كيف أصاح يسيطر على 

 ادلضرمني اإلعالمية يف ظل التفرعلية ادلترحة، من خالل إشكرل صغنره كرلتريل: 
 خبارية الجزائرية ما دور حارس البوابة في المواقع اإللكترونية اإل  

حيث اعتمدنر على دراسة حراس الاوابرت يف ادلواع  اإللكرتونية اإلخاررية برجلزائر من خالل عينة ممثلة مبواع :    
الوطن، النهرر، اجلمهورية و الشروق أون الين، عن طريق مقربالت م  حراس الاوابرت يف ىذه ادلواع  و استمررة 

 غري احتمرلية مفردة و معرينة 044على عينة الدراسة اليت حددت ب  سؤااًل، مّت توزيعهر (04)استايرن مكونة من
سنة و العرملني يف ادلواع  اإلخاررية اجلزائرية  04 سنة و 18 ترتاوح أعمررىم مر بني عصدية ألولئك احلراس الذين

 .ادلدروسة

      ة أطر ىي: اإلطرر ادلنهجي، اإلطرر النظري و على ىذا األسرس فرضت طايعة ىذه الدراسة جتزئتهر إىل ثالث   
 و اإلطرر التطايقي، حبيث تعمل كل ىذه األطر متحدة كأجزاء يف خدمة الكل الواحد ادلرتجم يف أىداف الدراسة.

، و النظرية ادليدانية الدراسة إليهر، كرنت نترج تكرتف ادلتوصل النترئج من و يف األخري اختتمنر ىذه الدراسة جبملة  
اجلداول، توصلنر إىل نترئج تثمن ىذا الاحث، كرن أمههر أن حررس الاوابة يف  وتفسري حتليل فاعد تصنيف، تاويب،

لكن بأدوار و مهرم جديدة، إضرفة إىل أن اجلمهور ادلتفرعل عد أضحى  ،الزال موجودا ادلواع  اإللكرتونية اإلخاررية
 ليفني يف نظريتو "حررس الاوابة اإلعالمية". حلقة جديدة تضرف إىل حلقرت الاوابة اليت ذكرىر

 : الكلمات المفتاحية

 حررس الاوابة، الدور، ادلواع  اإللكرتونية اإلخاررية، التفرعلية، اخلرب اإللكرتوين.

 



Abstract  

   In last decades, many New media have appeared, like: electronic journalism, web 

sites, digital radio or digital television, which have changed the pattern and the 

content of media that have prevailed before, creating a new communication’s kind. 

However, new ways of publishing or broadcasting a New Gatekeeper is required to 

direct this information content and organize it.  

which means The Electronic Gatekeeper, whose main task is to screen media 

material and allow what goes through and refrain from what goes against the 

opening line of the media organization « the role of gatekeeper in the algerian 

sites », for exploring the relationship between the gatekeeper and the web sites in 

Algeria, how the latter influenced his tasks and traditional roles, and how it 

controlled the mediatic contents, in the light of the available, through a problem 

formulated by the researcher as follows : 

What is the gatekeeper role in the algerian web sites? 

  we studied the gatekeeper in the Algerian web sites through a representative 

sample of the institutions (Echorouk, El watan, Djoumhouria and Ennahar on line) 

through a questionnaire, which was consisting of (40) For those aged between 18 

and 47 who work in the algerian web sites. 

  On this basis, the nature of this study has been divided into three frameworks: the 

methodological framework, the conceptual framework and the applied framework, 

so that all these frameworks work together as parts in the service of each individual 

interpreter in the objectives of the study. 

  Finally, we finished this study by the general results, which was the result of the 

combination of field and theoretical study, After classifying, tabulating, analyzing 

and interpreting the tables. 

Keyword: 

The gatekeeper , The Role, electronic news, Interactive, web sites. 

 



Résumé 

  Dans les dernières décennies, Nous avons vu beaucoup de nouveaux  médias, 

comme la presse électronique, les sites web, la radio et la télévision numérique, qui 

ont changé le modèle et la forme du contenu médiatique, qui prévalaient  avant.       

Ils ont été créés comme un nouveau genre de communication, mais ces nouveaux 

moyens avec une nouvelle structure et une autre diffusion ont besoin un garde pour 

garder la porte qui dirige et organise ce contenu médiatique, Il s’appelle « Le garde 

du portail électronique », sa tâche est de contrôler des matériels médiatiques :  

laisser ce qui se passe et s'abstenir de la violation de la ligne d'ouverture des 

entreprises médiatiques en Algérie, à cause de cela on va étudier : «le rôle des 

gardes portail dans les sites web  Algériens », avec une méthodologie organisée 

Pour faire une  recherche dans le portail des médias grâce à la mise en garde 

électronique  et comment les nouveaux médias ont  influencé dans ses fonctions et 

leurs rôles traditionnels, et aussi comment il est mis à la disposition interactive. 

  Mais, Quel est le rôle du garde portail dans les sites web algériens? 

  Nous avons étudié cette problématique  en Algérie grace à un échantillon 

représentatif des institutions (Echorouk, Djoumhouria, El watan et Ennahar), à 

travers un questionnaire, composé de 40 questions à 200 personnes et un aperçu 

intentionnel pour les gardes qui sont âgés entre 18 ans et 47 ans et travaillant dans 

les sites  web algériens.  

  Donc, on a divisé cette étude en trois cadres, qui sont: le cadre méthodologique, le 

cadre théorique et le cadre pratique, Ces cadres travaillent la même recherche pour 

réaliser le grand objectif de cette étude. 

  Pour terminer il faut noter que  par cette étude, On a conclu à des résultats 

généraux qui ont résumé la fin de cette recherche, après  la tabulation, l'analyse et 

l'interprétation des tableaux. 

Mots Clés :  

Le garde du portail, l’interactivité, le rôle, Les sites Web. 
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 مقدمة

لقد شجع اإلتساع ادللحوظ الستخدام شبكة األنرتنت يف العامل عموما و اجلزائر خصوصا العديد من اجلرائد و  

عالم الوطنية على أن تضيف ألدواهتا التقليدية استخدام شبكة األنرتنت، باإلضافة إىل جلوء العديد من وسائل اإل

ادلؤسسات اإلعالمية اجلزائرية إىل تأسيس منابر جديدة تعتمد بشكل طردي على شبكة األنرتنت، و بالطبع مل تكن 

دلواقع اإللكرتونية اإلخبارية اليت بدأت ربوز على مؤسسات اجلزائر استثناء يف ىذا اجملال، حيث تأسست العديد من ا

ثقة و اىتمامات مستخدمي شبكة األنرتنت بالدرجة األوىل، بل إن بعضها بات يستقطب زوارا و قراء قد يفوق 

 عددىم إمجايل قراء كل الصحف الورقية ادلوجودة. 

الشروق أون الين و غريىا خري ذبسيد ذلذه ىذا، و قد كان لظهور مواقع مثل: موقع الوطن، النهار، اجلمهورية و   

األمثلة، فضال عن قيام العديد من احملطات الفضائية و وكاالت األنباء بإنشاء مواقعها على شبكة األنرتنت لتواكب 

التطورات التكنولوجية احلاصلة و كذا لتصل اىل نطاق أوسع من اجلماىري، كمؤشر قوي يربز قدرة ىذه الوسيلة 

 ادلنافسة و اإلنتشار.اجلديدة على 

تثري عالقة التكنولوجيات احلديثة للمعلومات و اإلتصال باإلعالم و مدى تأثريىا على دور حارس البوابة مسائل    

عدة، ال ديكن اختزاذلا يف األبعاد التقنية أي األشكال اجلديدة دلعاجلة ادلعلومات و التقنيات ادلستحدثة يف رلال البث 

التقنية ذبعل من التقنية عامال زلددا للتحوالت الثقافية و تستبعد األمناط التواصلية اجلديدة من جهة و التلقي، فالرؤية 

و األدوار و ادلهام ادلنوطة بالقائم باإلتصال من جهة أخرى، و الناذبة عن سبلكات اجتماعية و اقتصادية للتقنية، 

عالمية وفق ما يفرضو عليو اخلط اإلفتتاحي للمؤسسة تتحكم يف الكيفية اليت يغربل هبا حارس البوابة مواده اإل

 اإلعالمية و الطابع التكنولوجي الشبكي ذلتو الوسيلة اإلعالمية.
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و على ىذا النحو حييل اإلعالم الشبكي إىل منظومة تواصلية جديدة سلتلفة يف طرق استخدامها عن منظومة التواصل 

ومة على نظام زلدد من العالقات بني الفاعلني داخلها، يتحكم يف ادلؤسسايت اليت كانت سابقا، اذ تقوم ىذه ادلنظ

رلرياتو حراس بوابات إلكرتونية وظيفتهم فلرتة ادلضامني اإلعالمية قبل توزيعها أو بثها دلستخدمي ىذه الوسائل 

مع ادلتلقني  التكنولوجية احلديثة، بغرض تعزيز عالقاهتا مع مجاىريىا و تنويع مصادرىا ادلالية و سبديد تواصلها

 دلضامينها و كذا التفاعل مع ردود أفعاذلم ذباه موادىا اإلعالمية.

فقد استطاعت وسائل االعالم الشبكي عموما و ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية اجلزائرية خصوصا و يف ظرف وجيز    

أال و ىو حارس البوابة  من خالل شليزاهتا ادلتعددة أن زبلق مصطلحا جديدا، يستدعي منا الدراسة و التحليل

اإللكرتونية، الذي حياول من خالل ادلهام ادلنوطة بو غربلة ادلضامني اإلعالمية يف وسائل اإلعالم الشبكي و اختيار ما 

دير و ما ال دير، و فق ما تفرضو عليو بعض ادلعايري اجملتمعاتية و ادلؤسساتية و كذا التطورات ادلتعاقبة لتكنولوجيات 

 إلتصال احلديثة.اإلعالم و ا

و من ىنا استدعت ىذه الدراسة اإلنطالق من نتائج بعض الدراسات السابقة و ادلشاهبة لنفس اجملال، و اليت ذلا 

عالقة بدور حارس البوابة داخل ادلؤسسة اإلعالمية عموما، من مراحل تكنولوجية سابقة، إضافة إىل عملية التنقيب 

لذي يكشف عن ذبذره و ارتباطو بشكل وثيق مع الصحافة منذ ميالدىا، عدا يف الرتاث النظري ذلذا ادلفهوم، و ا

مجلة من ادلنطلقات الفكرية اذلامة اليت تعد حلقات مكملة دلسار تلك العالقة و بعض عمليات التأطري اإلعالمي 

 لبعض ادلؤسسات اإلعالمية اليت كانت زلل الدراسة.

ئتها إىل ثالثة أطر ىي اإلطار ادلنهجي، اإلطار النظري و اإلطار و على ىذا األساس فرضت طبيعة الدراسة ذبز   

التطبيقي، حبيث تعمل كل ىذه األطر متحدة كأجزاء يف خدمة الكل ادلتمثل يف ىذه الدراسة، فقد تضمن اإلطار 

رض ادلنهجي رلموعة من اخلطوات ادلنهجية ادلتبعة يف ىذا البحث و اليت انطلقت من الدراسة اإلستطالعية و ع
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نتائجها كخطوة أولية ال غىن عنها يف أي حبث، دلا ذلا من فوائد قبل الشروع يف البحث ككل، بعدىا قمنا بتحديد 

اإلشكالية اليت بنيت عليها الدراسة و صياغة فرضياهتا، مث أمهية الدراسة يف ثالث خطوة و رابع خطوة كانت معنونة 

لدراسة من باقي البحوث و ما الغرض من إجرائها، لتليها سلتلف بأىداف الدراسة، و ذلك إلبراز دور و زلل ىذه ا

األسباب اليت دعت إىل تناول ىذا ادلوضوع بدال من غريه يف خامس خطوة، أما اخلطوة السادسة فقد تضمنت ربديد 

ىوية و  و ضبط ادلفاىيم اإلصطالحية و اإلجرائية للدراسة، بينما سبحورت اخلطوة السابعة حول نوع الدراسة إلبراز

طبيعة ىذا البحث، مث عرجنا بعدىا على ربديد رلتمع الدراسة و خصائصة كثامن خطوة لضبط اجملتمع الذي ستقام 

فيو ىذه الدراسة، أما اخلطوة التاسعة، فقد تضمنت توصيفا و ربديدا دقيقا لعينة و معاينة الدراسة بالنظر للدور الذي 

لدراسة و أدواهتا يف عاشر خطوة، بالنظر ألمهية األساليب و األدوات تلعبو يف رسم معامل البحث، تالىا منهج ا

العلمية يف مجع ادلعلومات من أفراد العينة ادلدروسة، مث قمنا يف اخلطوة احلادية عشر بإخضاع أداة الدراسة الختباري 

لنعرج بعد ذلك  الصدق و الثبات للتأكد من صحتها و سالمتها يف مجع ادلعطيات و خدمة أىداف ىذه الدراسة،

على أىم األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف ربليل بيانات ىذه الدراسة يف خطوة ثانية عشر، تالىا عدد من 

الدراسات السابقة العربية و األجنبية، ادلشاهبة دلوضوع ىذه الدراسة يف خطوة ثالثة عشر، كقراءات أولية تسقي 

يف ادلالحظات اليت وجهت ذلا، بعدىا يف رابع عشرة خطوة سلطنا الضوء معارفنا و كذا تفاديا للتكرار و اإلستثمار 

على اخللفية النظرية للدراسة الراىنة كخطوة ثانية عشرة و كجزء ىام يعكس مدى سبكن الباحث و تكوينو و تعاملو 

راء ىذه مع حيثيات البحث و يف آخر خطوة حصرنا ىذه الدراسة يف حدود جغرافية و زمنية مررنا هبا خالل إج

 الدراسة.

أما عن اإلطار النظري للدراسة الراىنة، و الذي انقسم بدوره إىل فصلني نظريني، بالنظر دلا توفر لنا من زاد علمي     

و معريف من جهة و كذا تبعا دلا يتالءم مع إشكالية و فرضيات ىذه الدراسة، فإن ىدف ىذا البحث قد أملى علينا 
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اإلدلام هبذا ادلصطلح من خالل ثالثة مباحث، عنون األول منها حبارس البوابة)ادلفهوم و  اإلنغماس يف حارس البوابة و

النشأة( من خالل التعريف هبذا ادلصطلح، مث التسلسل التارخيي لظهور حارس البوابة رصدنا فيو سلتلف الظروف و 

من خصائص حارس البوابة، مهاراتو العوامل اليت سامهت يف نشأة و تطور ىذا ادلصطلح، أما ادلبحث الثاين فقد تض

و العوامل ادلؤثرة يف قراراتو، من خالل إعطاء نظرة شاملة عن كل ما قد يساىم يف صنع قرار حارس بوابة يف أية 

مؤسسة إعالمية كانت، و اليت ال تكاد زبتلف من مؤسسة إعالمية إىل أخرى، أما ادلبحث الثالث و األخري ذلذا 

حارس البوابة يف ضوء ادليديا اجلديدة، حيث فصلنا يف التطورات اليت طالت ىذا ادلفهوم  الفصل، فقد كان بعنوان:

بظهور تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال احلديثة، أما الفصل الثاين، فقد كان موسوما ب: ادلواقع اإللكرتونية و 

خبارية، من خالل ثالثة مباحث، عنون اإلخبارية، حاولنا من خاللو التعريف بالدور ادلنوط بادلواقع اإللكرتونية اإل

األول منها بادلواقع اإللكرتونية، أين رصدنا جينيات ىذا ادلصطلح و خصائصو، أما ادلبحث الثاين فقد تناولنا فيو 

ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية، من خصائص و مكونات ىذه ادلواقع اإلخبارية، لنختتم ىذا الفصل دببحث ثالث و 

بتحرير اخلرب يف ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية، حبيث فصلنا يف ذكر سلتلف ادلراحل اليت دير هبا اخلرب أخري، عنوناه 

 الصحفي يف غرف التحرير قبل أن ينشر يف ادلوقع اإللكرتوين اإلخباري. 

مجعو من  أما فيما خيص اإلطار التطبيقي و الذي خيص مرحلة الوصف و التحليل الكمي و الكيفي اخلاص دبا مت   

ملية التفريغ و التبويب ادليدان، فإننا قد جلأنا يف ىذا البحث إىل التحليلني الكمي و الكيفي للمعلومات اجملمعة بعد ع

يف األخري عرض النتائج العامة ذلذه الدراسة و مناقشتها، أين أجبنا عن تساؤالت الدراسة و مدى  ، ليتمللبيانات

لدراسة خباسبة قدمنا فيها خالصة عن ادلوضوع ادلتناول يف ىذا البحث، حيث ربقق فرضياهتا، مث اختتمنا ىذه ا

تضمنت رلموعة من اإلقرتاحات و الرؤى ادلستقبلية، لنعرض يف األخري مجلة من ادلراجع و ادلصادر اليت اعتمدنا عليها 

 يف إصلاز ىذه الدراسة، إضافة إىل عدد من ادلالحق.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد

يتضمن اإلطار ادلنهجي ذلذه الدراسة ادليدانية أىم اخلطوات ادلنهجية ادلتبعة يف إجناز ىذا البحث، و اليت كانت    

على شاكلة عناصر متسلسلة واحدة تلو األخرى، هتدف رلتمعة إىل حتقيق اذلدف الكلي أال و ىو الوصول إىل نتائج 

اإلستطالعية كخطوة أوىل، نتحرى فيها عن ادليدان و مدى قابلية ىذه ختدم الدراسة، سننطلق فيها من الدراسة 

الدراسة للتطبيق، لتليها خطوة أخرى تتمثل يف طرح إشكالية الدراسة و صياغة الفرضيات و ىي خطوة ال غىن عنها 

ة يف أي حبث، حبيث حاولنا ضبط إشكالية ىذا البحث حسب ما يتالءم و طبيعة ىذه الدراسة، لتليها صياغ

تضمن أمهية لفرضيات الدراسة كإجابة مؤقتة عن تساؤالت كنا طرحناىا يف ىذه الدراسة، أما اخلطوة الثالثة، فست

الدراسة، بينما رابع خطوة فقد عنوناىا بأىداف الدراسة، و ذلك إلبراز دور ىذه الدراسة يف احلقل العلمي، تلتها 

ال من غريه يف خامس خطوة، أما اخلطوة السادسة، فهي تسعى خمتلف األسباب اليت دعت إىل تناول ىذا ادلوضوع بد

إىل ضبط ادلفاىيم اإلصطالحية و اإلجرائية ادلتعلقة بالدراسة، بينما تتمحور اخلطوة السابعة حول نوع الدراسة إلبراز 

تمع ىوية و طبيعة ىذا البحث، مث يف خطوة ثامنة سنحدد فيها رلتمع البحث و خصائصة و الذي حصرناه يف اجمل

اجلزائري و الوىراين، مث يف خطوة تاسعة سنتطرق إىل تقدمي توصيف و حتديد دقيق لعينة و معاينة الدراسة بالنظر 

للدور الذي تلعبو يف رسم معامل البحث، أما اخلطوة العاشرة، فقد تضمنت منهج الدراسة و أدواهتا، بالنظر ألمهية 

ات من ادلبحوثني، تليها خطوة حادية عشرة، ستتضمن صدق أدوات األساليب و األدوات العلمية يف مجع ادلعلوم

الدراسة و ثباهتا الختبار صحة األداة و ثباهتا، مث يف اخلطوة الثانية عشرة، سنقوم بعرض خمتلف األساليب اإلحصائية 

ربية و األجنبية ادلستخدمة يف حتليل بيانات ىذه الدراسة، تليها خطوة ثالثة عشرة سنرصد فيها خمتلف الدراسات الع

السابقة و ادلشاهبة دلوضوع ىذه الدراسة كرتاث علمي يفيد يف توسيع معارفنا و جينبنا تكرار نفس األخطاء اليت وقعت 

فيها البحوث السابقة، تليها خطوة رابعة عشرة ستتضمن خلفية نظرية ذلذه الدراسة، كوعاء نظري عاكس دلدى دتكن 

 آخر خطوة إىل حتديد حدود و رلاالت الدراسة الراىنة. الباحث من رلريات حبثو، لنصل يف
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 ستطالعية و نتائجها.الدراسة اإل -1

حتكاك باظتيدان و القيام بدراسة مبدئية، للتعرف على مدى اعتماد غتتمع لقد اعتمدنا يف ىذه اطتطوة على اإل  

لكًتونية يف خبارية و ىل يؤثر ذلك على مهام حارس البوابة اإلالبحث على وسائط اإلعالم الشبكي يف اظتواقع اإل

رؤساء التحرير و مدراء النشر عتذه اظتواقع رؤساء اظتواقع، اصتزائر، من خالل مقابالت دتت مع عدد من الصحفيُت، 

 يف اصتزائر، طرحنا فيها األسئلة التالية: 

 ىل تعمل يف موقع إخباري؟ -1

 معينة يف اضتصول على اظتعلومة؟ىل تلجأ إذل مصادر   -2

 كيف تتعامل مع ىذه اظتصادر؟  -3

 ىل تعمل على مراجعة ػتتوى اظتادة اإلعالمية قبل و بعد نشرىا؟ -4

 ظتاذا تراقب ىذا احملتوى؟ -5

 عادة، ما ىي األوقات اظتفضلة لفلًتة اظتعلومات؟ -6

 ىل تراجع موادكم اإلعالمية بعد طرحها على اصتمهور؟ -7

 اذا تراجع مضامُت وسيلتكم بعد نشرىا؟ظت -8

 ىل تتواصلون مع رتاىَت وسيلتكم االعالمية؟ -9

 عادة، من خالل ماذا تتواصلون مع رتاىَتكم؟ -10
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 ما مدى مشاركتكم و تفاعلكم مع ردود أفعاعتم عن اظتواضيع اظتنشورة؟  -11

 ما نوع اظتشاركة اليت تتفاعلون معها و اصتماىَت؟ -12

 ىل أثرت تطبيقات التكنولوجيات اضتديثة على مهامك كحارس بوابة؟ -13

و قد توصلنا بعد ىذه الدراسة األولية إذل أن أغلب اظتستجوبُت كانوا من جنس الذكور، ذوي الدخل اظتتوسط،    

من الصحفي  ، من ؼتتلف الدرجات يف العمل انطالقااصتزائرية خباريةلكًتونية اإلالذين  ينشطون ضمن اظتواقع اإل

احملرر، مث رئيس التحرير فمدير النشر، كوهنم يتعاملون مباشرة مع اظتواد اإلعالمية و ىي خام، يناقشون فيها اظتواضيع 

جتماعية و الًتفيهية اليت تدور يف اجملتمع اصتزائري و ما كتري من أحداث اظتختلفة خاصة الرياضية، السياسية، اإل

ون بكثرة مع رتاىَتىم من خالل الوسائط اظتتعددة، ىذا و قد ساعدت الدراسة دوليا، و ىم يتشاركون و يتفاعل

ستطالعية يف توضيح الصورة و ضبط العينة اظتناسبة للدراسة و كذا اظتنهج و األداة اليت سوف نتبعها يف ىذه اإل

 الدراسة إضافة إذل أقتيتها الكبَتة يف حتديد إشكالية البحث و تساؤالهتا، فضبط الفرضيات اطتاصة هبذا البحث. 

 إشكالية و فرضيات الدراسة. -2

 :إشكالية الدراسة -2.1

، اليت بدأت بوسائل اإلعالم الشبكيلقد أفرزت التكنولوجيا اضتديثة لإلعالم و اإلتصال ظهور و تطور ما يسمى     

وبسرعة فائقة، أن تقلب اظتعادلة  الوسائلاستطاعت ىذه  فقدتظهر بوادرىا خالل العقد األخَت من القرن اظتاضي، 

تأسست يف ضوئها النظريات األساسية الكربى اظتفسرة ، اليت الكالسيكية عالميةالكربى اليت قامت عليها العملية اإل

خبارية اليت غَتت دتاما من فتطية تدفق اظتعلومات اإلاإللكًتونية للعمل اإلعالمي، ومن أبرز شواىد ذلك: بروز اظتواقع 

ومرسال ومستقبال يف ذات  عما كانت عليو يف اظترحلة التقليدية للعمل اإلعالمي، أين أضحى الفرد اظتتلقي منتجا



 

27  اإلطار المنهجي                                                                                                                           
  

 
 

الوقت، لتقوم بذلك مقام عناصر اإلعالم كافة يف العملية الكالسيكية لإلعالم، مساقتة يف تغيَت فتط صناعة اظتعلومة 

ذاهتا، ىذا ودل يتوقف األمر عند ىذا اضتد، بل جتاوزه إذل أن يكون ىذا النوع اصتديد لإلعالم، أقوى وأبلغ يف التعامل 

تمعات اظتعاصرة تشكيال، تعزيزا و تغيَتا وىو األمر الذي أثبتتو الدراسات العلمية، إضافة إذل الشواىد مع قضايا اجمل

اظتلحوظة يف الواقع اإلنساين اظتعاصر، أنو قد جتاوز تلك القدرة اليت كانت توصف بالفائقة واعتائلة يف التأثَت على 

كل ىذه التطورات اظتتتالية أدت إذل خلق  فائقة الكفاءة،اجملتمع، للوسائل التقليدية يف عقود مضت، إذل قدرات 

لكًتونية"، خاصة يف ظل التفاعلية اليت عنصر جديد يواكب ىذا اظتشهد التكنولوجي، يدعى: "حارس البوابة اإل

مواكبة  تتيحها ىذه اظتواقع صتماىَتىا، فبالرغم من سرعة تداول و حتيُت اظتعلومات فيها، إال أن اصتماىَت اظتتلقية تظل

كان نقل اظتعلومات   أينلألحداث اظتنشورة فيها و تتفاعل معها ضتظة طرحها، على غرار ما كان سائدا قبل سنوات، 

حكرا على وسائل اإلعالم التقليدية فقط، و ضتارس البوابة فيها اظتسؤولية اظتطلقة، حبيث يغربل اظتعلومات كيفما يشاء 

 و لو حرية اختيار ما نتر و ما يرمى.

إخبارية بوسائط أكثر  إلكًتونية ، أصبح يعتمد على مواقعاإلعالمية العاظتية اإلعالم اصتزائري كغَته من اظتؤسسات   

حداثة و تفاعلية، خاصة بظهور التعددية اإلعالمية، ما انعكس بشكل أو بآخر على حراس البوابات فيها، خاصة يف 

 طريقة التعاطي مع اظتعلومة و بلورهتا.

لكًتونية فإن مشكلة ىذه الدراسة تتحدد يف رصد دور حارس البوابة يف صناعة و قولبة اظتعلومة باظتواقع اإل و من ىنا

 .خبارية يف اصتزائر، خاصة يف الفًتة األخَتة اليت تشهد أحداثا سياسية و رياضية مشحونةاإل

 و بناء على ما سبق نطرح اإلشكال اآليت:  

 ؟اصتزائرية اإلخباريةلكًتونية اإلما الدور الذي يلعبو حارس البوابة يف اظتواقع  -



 

28  اإلطار المنهجي                                                                                                                           
  

 
 

 و قد انبثق عن ىذا التساؤل الرئيسي رتلة من األسئلة، ىي كما يلي:

 ؟اصتزائرية اإلخباريةلكًتونية اإلما عالقة حارس البوابة مبا ينشر يف اظتواقع  -1

 اإلخبارية يف انتقاء حراس بواباهتا للرسائل اإلعالمية؟اإللكًتونية ىل أثر تفاعل اصتماىَت مع مضامُت اظتواقع  -2

 اإلخبارية؟اإللكًتونية مبهنية اظتواقع  اإلعالمية ما عالقة حارس البوابة -3

 :فرضيات الدراسة.  2.2

تفرض طبيعة اظتوضوع طرح فرضيات، فالدراسة هتدف إذل اختبار العالقة بُت متغَتات مع بعضها البعض، أين    

تعترب صياغة الفروض العلمية مطلبا منهجيا، حيث يتم صياغة التصور أو التعميم اظتبدئي لطبيعة ىذه العالقة و 

باحث دائما حباجة إذل شيء ما لإلنطالق يف مسَتة اجتاىها و قدرىا، الذي متضع لإلختبار والتحقيق...اخل، فال

  فرضية عامة ىي كاآليت:و منو فإن ىذه الدراسة تسعى إذل اختبار صحة  1حبثو

 . اصتزائرية اإلخباريةاإللكًتونية اظتسؤول األول عن حترير اطترب اإللكًتوين يف اظتواقع   اإلعالمية يعترب حارس البوابة -

 :الفرعية، ىي كالتارل على غتموعة من الفرضياتو قد قامت ىذه الدراسة 

 رقيبا على مضامينها. اصتزائرية اإلخباريةاإللكًتونية يعد حارس البوابة يف اظتواقع  -

و دور  اصتزائرية اإلخبارية اإللكًتونية ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت تفاعل اصتماىَت مع مضامُت اظتواقع -

 حراس بواباهتا.

 ىا اظتهٍت.ءو أدا اصتزائرية خباريةاإل اإللكًتونية للمواقع فتتاحياإلتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت اطتط  -

                                                             
 .130، ص 1993، عادل الكتب، القاىرة، دراسة الجمهور في بحوث اإلعالمػتمد عبد اضتميد:  - 1
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 أىمية موضوع الدراسة. -3

وسائل اإلعالم  يف بواباتالتكمن أقتية ىذه الدراسة يف كوهنا تبحث يف موضوع الزال حديثا، أال و ىو حراس   

ال نتكن التغاضي عن دورىا يف غربلة اظتعلومة و عرضها على اصتماىَت اظتستهدفة، و كذا ػتاولة اصتزائر، و اليت بالرقمية 

يف اصتزائر نظراً  –و اليت تعدُّ قليلة نوعا ما إثراء الدراسات و البحوث اليت أجريت سابقا حول اإلعالم الشبكي،

التحليل شرلتة مهمة من شرائح اجملتمع اإلعالمي، ضتداثة ىذه الوسائل و تنوعها، إضافة إذل أهنا تتناول بالدراسة و 

 لكًتونية".تدعى "حراس البوابات اإل

خبارية يف اصتزائر طفرة واحدة و انتشارىا لكًتونية اإلىذا، و تكتسب ىذه الدراسة أقتيتها من ظهور ىذه اظتواقع اإل  

فقد حققت ىذه الوسائل من  رات الساعة،، و مدى مواكبتها لتطو لصحفل اإللكًتونية التابعة واقعاظتالسريع خاصة 

عالم التقليدية يف فًتات طويلة، حبيث دل يعد الفرد خالل التفاعلية اظتتاحة فيها يف فًتة وجيزة مادل حتققو وسائل اإل

غترد مستقبل للخرب بل أصبح متفاعال مع ما يصل إليو من معلومات، ناقدا عتا وقد يرفضها أيضا، كما أصبح  

خص نتتلك جهاز ىاتف ػتمول لتتوي على كامَتا أن يصبح مراسال صحفيا، و ىو ما كتعل من أي بإمكان أي ش

فرد عادي حارس بوابة ظتا ينشره، ؽتا يؤدي إذل تعدد حراس البوابات يف وسيلة واحدة و يصعب من دور حارس 

 البوابة باظتفهوم التقليدي.

يت أجريت سابقا حول اإلعالم الشبكي عموما و اظتواقع لذلك فإن ىذه الدراسة تعترب مكملة لتلك الدراسات ال

 لكًتونية يف اصتزائر.خبارية خصوصا و نقطة بداية للبحوث اليت تتناول حارس البوابة اإللكًتونية اإلاإل

اصتزائر، خبارية يف لكًتونية داخل اظتواقع اإلو منو فإن ىذه الدراسة ستتناول بالبحث و التحليل دور حارس البوابة اإل

 لكًتوين.و ىل صعبت وسائط اظتيديا اصتديدة من مهامو يف حترير اطترب اإل
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 أىـداف الدراسة. -4

 ىي: تسعى ىذه الدراسة إذل حتقيق رتلة من األىداف ؽتكنة التحقق و    

 خباريةة اإللكًتونيعالمية داخل اظتواقع اإللكًتونية يف التعامل مع اظتادة اإلالكشف عن دور حارس البوابة اإل -

 .اصتزائرية

 جبماىَتىم. اإللكًتونية اإلخبارية دراسة عالقة حراس بوابات ىذه اظتواقع - 

 خبارية اصتزائرية صتماىَتىا.اإل اإللكًتونية التعرف على األساليب اظتتعددة اليت توفرىا اظتواقع -

 لكًتونية مع رتاىَتىم.التعرف على مدى تفاعل حراس البوابات اإل -

 خبارية ػتل الدراسة صتماىَتىا. لكًتونية اإلاليت توفرىا اظتواقع اإل ختياراتاإلالتعرف على قائمة  -

 أسباب اختيار موضوع الدراسة. -5

 إذل القيام هبذه الدراسة و البحث يف ىذا اظتوضوع دون سواه ما يلي: نامن األسباب اليت دفعت  

 :األسباب الذاتية

 البحث عن موضوع يتطلب جهدا أكادنتيا ػتكما يكون يف مستوى الشهادة احملضرة.الرغبة العلمية يف  -

خبارية  لكًتونية اإلاإلىتمام و اظتيول الشخصي عتذا اظتوضوع و النابع من األثر اظتالحظ الذي باتت تلعبو اظتواقع اإل -

 كمتغَت جديد يف عناصر العملية اإلعالمية.

 :األسباب الموضوعية
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خبارية خصوصا ىي ظاىرة حباجة إذل الدراسة بالبحث و لكًتونية اإلم الشبكي عموما و اظتواقع اإلوسائل اإلعال -

 التحليل.

اإللكًتونية  لكًتونية كمفهوم جديد و من ذتة الكشف عن مهامو يف اظتواقعالتعرف على حارس البوابة اإل -

 خبارية.اإل

 خبارية.لكًتونية اإللكًتونية باظتواقع اإلقة حارس البوابة اإلندرة الدراسات على اظتستوى الوطٍت اليت تدرس عال - 

 الدراسة. و مصطلحات مفاىيم -6

حتديد اظتفاىيم و اظتصطلحات العلمية خطوة يف غاية األقتية، البد منها يف الدراسات و البحوث العلمية، و يعد    

، تبعا لتلك اجملتمعات، إضافة إذل أن الباحثُت جتماعيةاإلعالمية و ذلك راجع إذل أن اظتفاىيم تتعدد يف البحوث اإل

أنفسهم اختلفوا حول إعطاء مفهوم موحد لظاىرة معينة، و بذلك اختلفت اظتفاىيم من حبث آلخر و من غتتمع 

 ، نوردىا كاآليت:و اظتصطلحات آلخر، و يف ىذه الدراسة سنتطرق إذل رتلة من اظتفاىيم

جتماعية تصال و إفتا برز مع ظهور نظرية الدور يف العلوم اإلعالم و اإلعلوم اإل وليدمفهوم الدور  يكندل  الدور: -

إذل أن: "ما وراء القناع"  يف دراستو اظتعنونة ب: Parck بارك، عندما أشار (1926)مطلع القرن العشرين 

ر سنعرف أنفسنا و ذل أنو من خالل ىذه األدواإ"كل فرد يضطلع بشكل واع و دائم يف كل مكان بدوره، إضافة 

، عندما قال 1945 عامىذا اظتفهوم يف علم األنثروبولوجيا  Lingtonنعرف بعضنا البعض أيضا"، ليتبٌت لينتون 

تساق يف اجملتمع، فالدور حسبو ىو اصتانب الدينامي ظتركز الفرد أو بأن: "الدور ما ىو إال وحدات ثقافية تتسم باإل

تنطلق نظرية الدور من مبدأ أساسي أال و ىو أن الفرد يعتمد يف عالقاتو على و  2"وضعو أو مكانتو يف اصتماعة

                                                             
 .203، ص2005(، اظتؤسسة اصتامعية للدراسات و التوزيع، بَتوت، 1اللمع، )ط.، تررتة: ىيثم : معجم علم السياسةغي موريو و آخرون -2
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جتماعية، و من بُت اظتنظرين عتذه النظرية ، ال بل حىت مكانتو يف اجملتمع تعتمد على أدواره اإل3أدوار اجتماعية

الفرد و اليت  جتماع بأنو: "أي نشاط أو حركة يقوم هباالذي يعرف علم اإل Max Weber ماكس فيبرنذكر: 

تكون عتا عالقة مباشرة بوجود األفراد اآلخرين يف اجملتمع، و سلوك الفرد حسبو يقوم على وجود الدور الذي يشغلو 

الفرد و الذي لتدد طبيعة سلوكو، مث استعمال الرموز السلوكية و الكالمية و اللغوية اظتتعارف عليها من طرف األفراد 

مث يشَت  فيرب إذل وجود عالقة اجتماعية تربط الدور مع اآلخرين عند حدوث السلوك و  4"عند القيام بسلوك معُت

و  Talkott Parsonsو تالكوت بارسونز  Wright Millsو رايت ميلز  Hans Kirtىانز كَت 

 اخل...Robert Maclverروبرت ماكيفر  

تفرض عدة ؽتثلُت على اظتستوى التفاعلي،  الدور على أنو: جتربة خارجية بُت األفراد، يعرفف Morinoمورينو أما 

فهو منبو و يف نفس الوقت استجابة، و بذلك فهو لتدد تصرفُت متتابعُت لدى الفرد، إذ أن  ،أي أنو صور مزدوج

، فحسب مورينو الدور مرتبط مبا ىو خارجي، و ىو ػتدد 5"جابة عنوتعيُت الدور يستوجب تعيُت اظتنبو و اإل

الدور ب Theodere Sarbinتيودر ساربن   يشبهو باظتنبو و اإلستجابة، بينما يقصد لتصرفات األفراد، حيث

فتط األفعال أو التصرفات اليت يتم تعلمها إما بشكل مقصود أو بشكل عارض واليت يقوم هبا شخص ما يف موقف 

ان ىذا مواقفو، سواء كأي أن الدور ىو عبارة عن تفاعل الفرد داخل اجملتمع من خالل أفعالو و  6يتضمن تفاعال

: "أنواع السلوك اظتقررة فيشَت بالدور إذل  Herbert  Streanىربرت سترين  الفعل اعتباطيا أو عن قصد، أما

                                                             
 .473، ص2014، تررتة: ابراىيم جابر، دار اظتعرفة اصتامعية، مصر، قاموس علم اإلجتماع الحديث عاطف غيث: - 3
 .391، ص 2011دار زتد للنشر، عمان، (، 1، )ط.: أساسيات علم االجتماع النفسي التربوي و نظرياتوصاحل حسن و أزتد الداىري - 4
 .34، ص 2003، اظتكتبة اظتصرية للنشر و التوزيع، القاىرة، نظرية الدور و المنظور الظاىري لعلم االجتماع السيد علي شتا: - 5

6
- Steve  Gambelle : Role Theory, Foriegn Policy Advisores and U.S Foriegn Policy Making, 

International Studie Association 40 Annuel Convention, Washington, D, February 16-20-1990, 15-04-

2016 in : 

 http://www.CIAonet.Org/Isa/Cas01. 
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قطاع من "بأنو:  Talkott Parsonsتالكوت بارسونز  بينما يعرفو 7واحملددة لشخص يشغل مكانة معينة"

ول التوقعات اظترتبطة باظتستوى التفاعلي و مندمج يف غتموعة حالنسق التوجيهي الكامل للفرد و مكانتو، فهو منظم 

خاصة من اظتعايَت و القيم اليت حتكم التفاعل مع دور أو عدة أدوار تشكل غتموعة من التفاعالت و السلوكيات 

اختصر و  8"جتماعي يف عالقتو مع اآلخرينا يقوم بفعلو الفاعل اإلبأن الدور ىو م بارسونزىذا و يرى  اظتتكاملة،

ت يف تفاعلو و تواصلو مع هو كل ما يقوم بو الفاعل اإلجتماعي من تصرفاف ،بسط تعريفاتوبارسونز الدور يف أ

الدينامي للمكانة، غتموعة أفتاط سلوكيات الفرد، دتثل اظتظهر "فيعرف الدور بأنو:  المجيد سالمي عبدأما اآلخرين، 

، بعبارة أخرى الدور حسب ساظتي يتجلى يف تلك السلوكيات اليت 9"و ترتكز على اضتقوق و الواجبات اظتتعلقة هبا

 ت.باتظهر على الفرد و اليت حتكمها اضتقوق و الواج

البوابة يف اظتواقع اإللكًتونية تصال أو حارس ، ؼتتلف اظتهام اليت يقوم هبا القائم باإليف ىذه الدراسة بالدورو يراد    

اختاذ القرارات  اإلخبارية اصتزائرية خاصة مواقع: الوطن، الشروق، اصتمهورية و النهار أون الين، باعتباره اظتسؤول عن

 رور اظتادة اإلعالمية إذل اصتماىَت من عدمو.مب فيها

مسؤولية فحص القصة اطتربية، مث اختاذ قرار يطلق ىذا اظتصطلح على كل شخص يف الصحيفة يتوذل  حارس البوابة: -

أيا كان  ،، أي أن كل شخص عامل يف مؤسسة إعالمية10أو إقتاعتا هتاما إذا كانت ستنشر أم يعاد صياغتها بصور 

نوعها أو شكلها، ختول لو مهام غربلة اظتعلومات يف غرفة التحرير و اختاذ القرارات بشأن نشرىا للجماىَت من 

 بوابة. عدمو، يدعى حارس

                                                             
زتد طالل حرير العنزي، سلمان أزتد اضترتومي، سادل عابد اللحياين، رائد عبد اظتلك ػتبوب، صاحل أزتد القرين، خالد زتيد اضتسٍت و سلطان أ- 7

 .03، ص 2013حبث منشور، كلية اآلداب و العلوم االنسانية، جامعة اظتلك عبد العزيز،السعودية،  نظرية الدور،القحطاين: 
8
 -http://www.elsyasi.com/articles/print/865 2/211/03/2018 

 .108، ص 1998(، دار الكتاب اظتصري، القاىرة، 4)ط.معجم مصطلحات علم النفس، عبد اجمليد ساظتي و آخرون:  - 9
 .42-41، ص.ص 1989(، دار العريب للنشر و التوزيع، سسيولوجيا الخبر الصحفي )دراسة في انتقاء و نشر األخبار عبد الفتاح عبد النيب: - 10
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: ػتل الدراسة اصتزائرية اإلخباريةاإللكًتونية يف ىذا البحث، كل من يعمل يف اظتواقع  بحارس البوابةو نقصد    

و لديو يد يف وصول اطترب اإللكًتوين إذل اصتمهور اظتتلقي، مبا يف  )الوطن، الشروق، اصتمهورية و النهار أون الين(

حيث يعترب مبثابة مقص رقيب لتذف ما يشاء و ينشر ، التحرير و مدير النشررئيس مسؤول اظتوقع، ذلك الصحفي، 

 ما يريد.

ىي غتموعة من النوافذ على شبكة األنًتنت تعرض األخبار اظتستحدثة و تعتمد  المواقع اإللكترونية اإلخبارية: -

اطتاصة باظتوقع أو نقال عن مواقع إضافة إذل نشر اظتقاالت  ،غالبا على وكاالت األنباء أو اظتراسلُت اطتاصُت باظتوقع

، 11أخرى و قد تعهد بعضها إذل عقد برتوكوالت مع مواقع أخرى لتبادل األخبار و اظتوضوعات الصحفية األخرى

أو بعبارة أخرى يشار باظتواقع اإللكًتونية اإلخبارية إذل تلك اظتنافذ اليت توفرىا شبكة األنًتنت ظتستخدميها سواء  

 ،مؤسسات إعالمية لنشر اظتواد اإلعالمية اظتتنوعة على مواقع إلكًتونية، صممت وفق معايَت خاصةكانوا أفرادا أو 

 متعارف عليها.

الصفحات اإللكًتونية اظتتوفرة على شبكة األنًتنت يف ىذه الدراسة ؼتتلف  اإلخبارية اإللكترونية بالمواقع و نقصد  

اليت تعترب امتدادا لصحف ورقية يف اصتزائر كمواقع: الوطن، الشروق،  و اظتكونة وفق برتوكول و ىوية خاصة هبا، و

اصتمهورية و النهار أون الين، و اليت تعمل على تقدمي اطترب اإللكًتوين فور وقوعو عرب شبكة األنًتنت و حتديث 

  األخبار بُت الفينة و األخرى.

، لإلشارة إذل استبدال األدوات الورقية اليت و ينعت بالكتابة الرقمية أحيانا لكتروني:التحرير الصحفي اإل -

حتقق مستوا أعلى من الدقة أثناء عملية الكتابة، و تغيَت طرائق استقبال  ،يستخدمها احملرر بأدوات إلكًتونية

                                                             
 .53، ص 2010، دار الوائل للنشر، عمان، اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونيةعبد الرزاق الدليمي:  - 11
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الصحفي اإللكًتوين  تحرير، فال12النصوص و اطتطوط و تشعبها أو تفاعلها مع نصوص أخرى موازية أو متجانسة

عالمية ارتبط وجودىا بوسائط اظتيديا اصتديدة، شكال و مضمونا، إضافة إذل إادة فية جديد ظتفتط كتابة صح ىو

 تشعبها و تفاعلها مع نصوص أخرى.

لخرب اإللكًتوين ليف ىذه الدراسة فتط الكتابة الذي لترر بو الصحفي احملرر  بالتحرير الصحفي اإللكترونيو يراد   

تصال اضتديثة، و عالم و اإلاصتزائرية، و الذي ظهر بظهور و تطور تكنولوجيات اإليف اظتواقع اإللكًتونية اإلخبارية 

 تقنيات النشر اإللكًتوين.

ىو كل خرب يقدم صورة متكاملة للحدث، و ينقل تفاصيلو للمتلقي، مستعينا بالكلمة اظتطبوعة : الخبر اإللكتروني -

عتماد على مصادر متنوعة و حتديث اظتعلومات بنحو فوري،  إلو اظتنطوقة و الصورة الفتوغرافية الثابتة و اظتتحركة، با

ستعانة مبواقع كلما توفرت معلومات جديدة، إضافة إذل توفَت خلفية واسعة من اظتعلومات عن اضتدث من خالل اإل

، إذن اطترب اإللكًتوين يتجسد يف تلك اظتادة 13إلكًتونية أخرى، تكون قد غطت اضتدث ذاتو أو تابعت جوانب منو

اإلعالمية اليت ارتبط وجودىا مبزايا التكنولوجيات اضتديثة لإلعالم و اإلتصال من نص و صورة و فيديو، حيث 

تعتمد على مصادر متنوعة و دينامية، توفر معلومات كثَتة و جديدة للوسيلة اإلعالمية الشبكية اليت يقدم من 

 خالعتا ىذا اطترب اإللكًتوين.

و كيفية تعامل حارس البوابة  احملررة عالميةيف ىذا البحث كل ما يتعلق باظتادة اإل الخبر اإللكترونيبو نقصد   

التالية: الوطن، الشروق،  اصتزائرية اإلخباريةاإللكًتونية لكًتونيا يف اظتواقع إاإللكًتونية معها قبل و بعد نشرىا 

عة تناول اطترب وبثو، إضافة إذل إمكانية اصتمهورية و النهار أون الين، خاصة و أن أىم ما نتيز ىذه اظتواقع ىو سر 
                                                             

(، دار النفائس للنشر و التوزيع، 1)ط. العربية و إيالف أنموذجا(،BBC: األخبار في الصحافة اإللكترونية )موقعا رتال عبد ناموس القيسي - 12
 . 21، ص2013األردن، 

 .22ص المرجع نفسو، - 13
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وضع لقطات فيديو معربة عن اطترب اإللكًتوين، بالنظر ظتا يتسم بو ىذا األخَت من إمكانية لتعديل اطترب وتصحيحو يف 

 .طالع عليهاحالة وجود أية أخطاء، إضافة إذل دعمو بروابط عتا عالقة باظتوضوع ظتن يريد اإل

الذي نتكن للمستخدمُت من خاللو اظتشاركة يف تعديل شكل و مضمون الوسيط  ذاك اظتدىىي  التفاعلية: -

 Durlak دورالك شَتيحيث ، 14اإلعالمي يف الوقت اضتقيقي و توصف أيضا برد الفعل أو رجع الصدى

عملية تصال من خالل قدرة اظتتلقي على إدارة العملية اليت يتوافر فيها التحكم يف وسيلة اإل"تلك  إذل:  بالتفاعلية

، لتاول دورالك من خالل ىذا التعريف قلب اظتعادلة اليت قامت عليها العملية اإلعالمية 15"تصال عن بعداإل

الكالسيكية من سيطرة القائم باإلتصال على اظتضمون و تأثَته على اصتماىَت إذل ترجيح كفة السيطرة إذل اصتمهور 

 أفعالو جتاه اظتضامُت اليت تبثها وسائل اإلعالم الشبكي.اظتتلقي اإلكتايب، الذي يتواصل من خالل ردود 

خبارية ػتل لكًتونية اإليف ىذه الدراسة، ذاك التواصل الذي لتدث يوميا بُت رتاىَت اظتواقع اإل بالتفاعليةو نعٍت       

جديدة يكون الدراسة و حراس بواباهتا و كذا تعليقاهتم حيال مضامينها، إضافة إذل اظتساقتة يف نشر مضامُت 

  .اإلعالمية مصدرىا ىؤالء اصتماىَت، و اليت تؤثر يف دور حارس البوابة

يقصد بالسياسة التحريرية غتموعة اظتبادئ والقواعد واطتطوط العريضة اليت تتحكم يف  :سياسة التحريريةال -

ا من جانب يمفهومة ضمن األسلوب أو الطريقة اليت يقدم هبا اظتضمون الصحفي، وتكون يف الغالب غَت مكتوبة، بل

ختتلف  ،ختضع لقدر من اظترونة يوى يف سلوكهم وؽتارستهم للعمل الصحفي اليومي، أفراد اصتهاز التحريري، وتظهر

درجتها من صحيفة ألخرى ومن موقف آلخر ومن فًتة ألخرى داخل الصحيفة نفسها وتكون عملية صنع السياسة 

يئتها التحريرية، حيث تقوم ىيئة التحرير يف اجتماع عام بتحديد اطتطوط ولية ىؤ مس ية مؤسسة إعالميةالتحريرية أل

                                                             
14

 - Xigen li : Internet Newspaper, the making of mainstream Medium, Lawrence Erlbaum associates, 

Publishers, Mahwah, new Jersy, London, 2006, p 140. 
 .141، ص 2007دار عادل الكتب للنشر و التوزيع، مصر،  و اإلعالم على شبكة األنترنت، : اإلتصالػتمد عبد اضتميد - 15
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العامة عتذه السياسة التحريرية، وال نتكن إجراء أية تغَتات يف السياسة التحريرية إال من خالل اجتماع آخر يشًتك فيو 

الوجهة اليت ختتار " :ة ىيأن السياسية التحريريب فَتى الدكتور عبد العزيز شرف ، أمارتيع أعضاء ىيئة التحرير

إذن يلخص شرف  16"ستنشر؟ كيفو  ستنشر؟ ماذا: الصحيفة اتباعها يف إجابتها على سؤالُت بالغي األقتية

مفهوم السياسة التحريرية يف اإلجابة على سؤالُت ىامُت، قتا: طبيعة اظتادة اليت سننشرىا للجماىَت و ما 

اإلعالمية للجماىَت، فتكون بذلك السياسة التحريرية ذاك الطريق الطريقة اليت سننشر هبا ىذه اظتادة 

الذي تقرر أية مؤسسة إعالمية سلكو، فتفرضو بشكل غَت مباشر على صحفييها، ليصبح بعد ذلك 

 عالميةإأية مؤسسة يتم تقرير سياسة حترير  و غالبا ما  لترم على طاقمها الصحفي جتاوزهمبدأ من مبادئها اليت

عند تأسيسها، وحتديد طابعها الصحفي، مث يتم اضتفاظ على ىذه السياسية أو تغَتىا مبرور الوقت نتيجة لتغَت 

 .جتماعية و السياسيةالظروف اإل

 يذال ، الشامل جملموعة القواعد و اظتبادئ و فتتاحياإلاطتط  ذلكيف ىذا البحث  السياسة التحريريةبو يراد    

تلف من مؤسسة إذل أخرى، خاصة و أن من ىذه اظتواقع ما ىي مت حبيث ،اإلخبارية اظتدروسة نيةاإللكًتو  تتبعو اظتواقع

يف فرضها على الطاقم  للمواقع اإللكًتونية اإلخباريةعمومية و منها ما ىي خاصة، و اليت كتتهد حارس البوابة 

اصتمهورية و النهار أون الين، لتصبح بعدىا خطا التالية: الوطن، الشروق، اصتزائرية خبارية الصحفي العامل باظتواقع اإل

 أزتر نتنع على اإلعالميُت ختطيو.

                                                             
 منصة مقاالت عربية حرة، للمزيد نتكن اإلطالع على:العوامل المؤثرة على السياسة التحريرية في الصحافة، األمَت صحصاح:  -16

 http://mqqal.com/2017/10/30  10 :00h 
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تعٍت غتموعة القيم واظتعايَت اليت يعتمدىا أفراد مهنة ما، للتمييز بُت ما ىو جّيد وما ىو سيئ، وبُت ما  والمهنية:  -

بط اليت يلتزم هبا الصحفي أثناء عملو مدركا عالميا اظتعايَت األخالقية والضواإغَت مقبول، واليت تعٍت  ىو مقبول أو

وىذه ، ة قواعد العمل واظتمارسة والسلوكالصواب واطتطأ يف السلوك اظتهٍت واليت تؤكدىا اظتواثيق اإلعالمية واضع

ن عالميون أنفسهم ماظتواثيق اظتتعلقة بالعمل اإلعالمي وكيفية التعامل بُت زمالء اظتهنة، يصوغها يف معظم األحيان اإل

إذن اظتهنية  17اصتمهور يف نظر لصورهتا زتاية للمهنة وحفاظا على مستواىا وحتسينا ،خالل جتمعاهتم اظتختلفة

إعالميا تتجسد يف كل ما لديو عالقة باألخالق و القيم و اظتعايَت و اظتبادئ اظتتفق عليها يف مواثيق 

أخالقيات اظتهنة الصحفية و قوانُت اإلعالم، أو ما فرضتو قواعد العمل و اظتمارسة على الصحفي، 

 حفاظا على الصورة النمطية للمؤسسة العامل هبا.

ػتل الدراسة، و  اصتزائرية خباريةلكًتونية اإلعالمي يف اظتواقع اإلطبيعة األداء اإل يف ىذه الدراسة هنيةالمبو نقصد    

صتوء حارس البوابة اإللكًتونية يف ىذه اظتواقع إذل حتكيم الضمَت اظتهٍت  لموضوعية يف الطرح و ما مدىل يهاتقص مدى

 نشره.و بعد حتريره يف التعامل مع اطترب اإللكًتوين قبل 

 نوع الدراسة. -7

تندرج ىذه الدراسة ضمن غتموعة الدراسات الوصفية، و اليت هتتم بوصف البيانات و تكميمها مث حتليلها، إذ يعٌت   

ىذا النوع من الدراسات جبمع و تلخيص و تصنيف اظتعلومات و اضتقائق اظتدروسة و اظترتبطة بسلوك عينة من الناس 

ياء أو سلسلة من األحداث أو أي نوع آخر من الظواىر أو القضايا أو اظتشكالت أو وضعيتهم، أو عدد من األش

                                                             
 ، للمزيد نتكن اإلطالع على:األخالقيات المهنية في اإلعالم الجديدإنتان عليوان:  -17

 http://www.almodon.com/opinion/2015/12/8 12 :30h 

http://www.almodon.com/opinion/2015/12/8%2012 :30
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و 18اليت يرغب الباحث يف دراستها بغرض التحليل و التفسَت و التقييم، للتنبؤ هبا و التحكم يف ؼتتلف جوانبها

 و قد اخًتنا ىذا، الوصفيةوث اظتسحية البح  بالنظر إذل أن لكل حبث انتمائو اطتاص، فإن ىذه الدراسة تنتمي إذل

العالقة بُت أشياء ؼتتلفة يف  هنا تبحث يفكو  البحث اإلجابة عن تساؤالت يفالنوع من الدراسة ألهنا تساعد 

 و أفتاط سلوكو.   من اصتمهور طبيعتها، كما أهنا تقدم وصفا موضوعيا دقيقا لعينة

أو الظواىر اظتبحوثة  ا دراسة الوضع الراىن للظاىرة،األحباث الوصفية ضرورية، من حيث كوهنا أحباث يتم فيه إن   

بل ىي أيضا  ،رتع للبيانات عن الواقع اظتدروس فقط وال بد من اإلشارة إذل أن الدراسات الوصفية، ليست غترد

عناصرىا الرئيسية و الفرعية، و تفسَتىا تفسَتا شامال، من أجل استخالص النتائج  عملية تصنيف ىذه البيانات إذل

 .19شكل دالالت تساعد على الوصول إذل تعميمات حول اظتواقف اظتدروسة يف

و قد صتأنا إذل ىذا النوع من الدراسات، نظرا لكوهنا ختدم اعتدف العام عتذا البحث و ذلك باستعمال جداول   

تكميمية و استخدام بعض األساليب اإلحصائية اظتعروفة، إضافة إذل التحليل الكيفي، كقراءات وصفية للجداول 

من قراءات و معارف فكرية و  توفر لنااء على ما التكميمية و من ذتة حتليل و استنباط معاين تلك اظتعطيات بن

السياق الذي تتواجد فيو ىذه الدراسة، فعملية التفسَت و التأويل يف ىكذا دراسات تلعب دورا كبَتا يف الوصول إذل 

 نتائج واقعية، خاصة عندما يتم ربطها باظتقاربات النظرية، عينة البحث، اإلطار الزماين و السياق الواقعي، و ذلك

حىت يكون للغة األرقام و التكميم معنا و داللة يف إيصال الفكرة من خالل وصف كيفي مًتجم و مكمل للبيانات 

 الكمية اجملمعة. 

 .مجتمع البحث و خصائصو -8
                                                             

، غتلة دراسة نقدية لبعض المناىج الوصفية و موضوعاتها في البحوث اإلجتماعية و التربوية و النفسية غريب:موسى بن ابراىيم حريزي و صربينة  - 18
 .26، اصتزائر، ص 2013، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ديسمرب 13العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، العدد 

 .51، ص2010اصتامعية، اصتزائر،   (، ديوان اظتطبوعات04،)ط.مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال :مرسلي أزتد بن - 19
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من اطتطوات اظتنهجية ألي حبث، إذ ال نتكن ألي باحث إقامة حصر  يعد حتديد غتتمع البحث خطوة أساسية   

 قصدفي ،و إفتا اختيار رتع ػتدود و غَت ػتدود من اظتفردات اليت تنتمي إذل الظاىرة اظتدروسة شامل لكل اظتفردات

احملددة مسبقا، حيث تنصب  غتموع ػتدود أو غَت ػتدود من اظتفردات، العناصر و الوحدات: "مبجتمع البحث

ى حتديد غتتمع أي عل يتوقف ألنوو ذلك بالنظر اليت يدرسها الباحث  و ىو أيضا رتيع مفردات الظاىرة اظتالحظات

 العمل نظام حتديد مشكلة ببحثو يف القيام شروعو يواجو عند لباحثفا نتائجو، وكفاءة وتصميمو البحث إجراءحبث 

 غتتمع حتديد علينا لزاما كان ذه الدراسة،عت اظتنهجي البناء إدتام سياق و يف 20العينة أو البحث غتتمع اختيار أي

"حارس البوابة  يف واظتتمثلة الدراسة ىذه موضوع يناسب والذي الدراسة اظتيدانية عليو جترى سوف الذي البحث

 الوىلة ذمن لنا تبُت للبحث اظتطروح اظتوضوع خالل ومن ،خبارية اصتزائرية"لكًتونية اإلاإللكًتونية و دوره يف اظتواقع اإل

 بتحديد قمنا أن اإلخبارية اصتزائرية، مث بعداإللكًتونية حراس البوابات اإللكًتونية يف اظتواقع  ىم حبثنا غتتمع أن األوذل

 حبثنا غتتمع دتيز اليت اطتصائص يف حراس البوابات يف  اظتواقع اإللكًتونية اإلخبارية اصتزائرية و اظتتمثل البحث غتتمع

بشري )ذكور/إناث( و الفئات العمرية و اظتستوى اصتنس ال حيث من اإلختالف شتاتو من أن وجدنا عن سواه،

البوابات يف  دتثل غتتمع حبث ىذه الدراسة يف رتيع حراس حيث، حيث التخصص العلمي من التمايز وأيضا التعليمي

 18األعمار و اظتناصب، الذين تًتاوح أعمارىم ما بُت  خبارية باصتزائر من كال اصتنسُت و ؼتتلفاإل اإللكًتونية اظتواقع

 .ينشطون يف غتال اإلعالم، اظتقدر عددىم باآلالف سنة فما فوق و 65سنة إذل غاية 

 .عينة الدراسة و معاينتها -9

 .اختيارىا و طريقة الدراسة عينة -19.

                                                             
 .112، ص1998، اظتكتب اصتامعي اضتديث، القاىرة، البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعية :ػتمد شفيق  - 20
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حتتاج أية دراسة إذل خطوة ضبط عينة البحث و اختيار معاينتو كخطوة منهجية ضرورية، توضح بشكل دقيق    

اظتواقع حراس بوابات من اجملتمع األصلي ) اخًتنا يف ىذه الدراسة اليت سيقام عليها البحث، و قد اإلجراءات اظتيدانية

 جملتمع الدراسة و إن متوسط العالمات Estimateفالعينة ىي تقدير " اإلخبارية يف اصتزائر( عينة ؽتثلة، اإللكًتونية 

Scores  ديد من الدراسات إذل أن حجم العينة يعتمد على ىذا و تشَت الع، 21"من العينة ىي تقارب قيم اجملتمع

من حجم غتتمع  %20إذل  10يصل حجم العينة ما بُت  :نوع البحث اظتراد تطبيقو، ففي الدراسات الوصفية مثال

 العينة، أسلوب باختيار قمنا البحث، غتتمع مفردات صتميع شاملة بدراسة القيام لصعوبة و نظرا 22البحث ككل

ينة اعم على ذلك يف معتمدين واإلمكانات، واصتهد الوقت حدود يف أخذناىا اظتفردات، من بعدد اكتفينا حيث

 اصتزائر و العادل العريب. يف حديثة الظاىرة ألن للمبحوثُت ككل، وصولنا لصعوبة قصدية

يكون  حيث البحث، غتتمع صتميع مفردات مسحية دراسة إجراء باحث أي على أنو يصعب اظتعروف من إذن   

صعب  وىذا مسحية، بدراسة القيام من أجل كبَتة مادية وإمكانات وجهدا كبَتا وقتا امن ويتطلب كبَتا مفرداتو عدد

تكتفي يف الغالب بعينة دتثل غتتمع البحث  العلمية البحوث فأغلب اظتتاحة، وعتذا اإلمكانات إذل نظرنا إذا جدا

 جزء فالعينة الدراسة، من نتهاءو أيضا فًتة زمنية ػتددة باإل اظتدروس ألن البحث حتكمو عوامل مادية و طاقات بشرية

 كلية بصورة يستحيل دراستو أو يصعب الذي الكل لتقدير كأساس تستخدم كلو، تعرب عن الواسعة الظاىرة من

 وىناككلها  على الظاىرة العينة دراسة نتائج تعميم نتكن حبيث ،الوقت أو بالكلفة أو الظاىرة بواقع تتعلق ألسباب

األصلي و ثانيهما يتمثل يف  للمجتمع ؽتثلة العينة تكون أن الدراسة، أوعتما  عينة يف توفرقتا كتب أساسيان شرطان

 للمجتمع الكلي اإلطار أن يكون كتب مبعٌت اإلختيار، يف متساوية فرصا األصلي للمجتمع يكون أن ضرورة

                                                             
 .160، ص2007(، دار اظتسَتة للنشر و التوزيع، عمان، 1، )ط.أساسيات البحث العلميمنذر الضامن:  - 21

22
- Charles Mertler Craig : Introduction to Educational Research, 04 thed, Boston, 2002, p 154.  
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 دون و األفراد، اضتاالت و يضم ؼتتلف لكافة اظتفردات شامالو  حديثا العينة اختيار يف عليو نعتمد الذي األساسي

 . 23اإلختيار ىذا يف اآلخر حتيز للبعض دون حذفو، أو لبعضهم إغفال

لكًتونية مشل حراس البوابات يف اظتواقع اإل و الذي واطتاصة، العامة وشتاتو وؽتيزاتو الدراسة غتتمع حتديد بعدإذن    

يف كل اظتواقع  اظتمثلة البحث مفردات رتيع على الشامل اظتسح إجراء الستحالة عدة لظروف خبارية اصتزائرية، ونظرااإل

 من أجل البحث ؽتثلة جملتمع عينة اختيار خالل من اظتعاينة غَت اإلحتمالية استخدمنا أسلوب اإلخبارية اصتزائرية،

 . اظتيدانية عليها الدراسة إجراء

خبارية جزائرية، متنوعة اظتلكية و اللغة، ذات أصل لكًتونية إالدراسة على أربعة مواقع إلقد وقع اختيارنا كعينة عتذه   

من أكثر اظتواقع  ، تعدو آخر باللغة الفرنسية ة، إثنُت ناطقُت باللغة العربيةقع لصحف خاصامو ثالثة ورقي، منها 

حىت تتنوع  خبارية يف اصتزائر،اإللكًتونية اإل من أقدم اظتواقعموقع إخباري لصحيفة عمومية، اإلخبارية زيارة و شعبية و 

خبارية على اختالف أنواعها و لكًتونية اإللنا أفتاط التحليل و تتضح لنا الصورة عن مهام حارس البوابة يف اظتواقع اإل

مفردة، مت توزيع  (200)فقد اشتملت عينة ىذه الدراسة على  مضامينها و سياساهتا التحريرية يف اصتزائر،

خبارية التالية: )الوطن، الشروق، لكًتونية اإلتمارات عليهم، بطريقة قصدية ألولئك الذين يعملون يف اظتواقع اإلساإل

اصتمهورية و النهار أون الين(، وقد مت اختيار اظتبحوثُت يف ىذه اظتواقع بطريقة قصدية، على اعتبار أهنم نتثلون 

مسؤورل الذكور و اإلناث، الصحفيُت،   مبا فيهم ،مية فيهاالسلسلة و مقص الرقيب عن اظتضامُت اإلعال حلقات

 .مدراء النشر رؤساء التحرير واظتواقع، 

 :معاينة الدراسة -9.2

                                                             
 .186ص  ،مرجع سبق ذكره، البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعيةػتمد شفيق:  - 23
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فهي الطريقة أو ، من غتتمع البحث 24يقصد باظتعاينة يف اإلحصاء تلك التقنية اليت يتم من خالعتا اختيار العينة  

اختيار عينة مالئمة هبدف حتديد خصائص أو مواصفات معينة للخروج األسلوب أو التقنية اليت مبوجبها يتم 

إذن و بعبارة أخرى اظتعاينة تًتجم ذاك األسلوب اظتساعد يف اختيار عينة البحث، اليت  25باستنتاجات عن اجملتمعات

 معاينة ىذه، فاليةو ىي نوعان: معاينة احتمالية و معاينة غَت احتمتقوم عليها الدراسة ككل بتحليلها و استنتاجاهتا 

تلك  معروف، و ىي الدراسة كانت غَت احتمالية قصدية ألن احتمال ظهور أي عنصر من عناصر البحث غَت

فيها للصدفة، بل يقوم ىو شخصيا باقتناء اظتفردات  اظتعاينة اليت يقوم الباحث باختيار مفرداهتا بطريقة حتكمية ال غتال

 من معلومات و بيانات، و ىذا إلدراكو اظتسبق و معرفتو اصتيدة جملتمع البحث وعنو  اظتمثلة أكثر من غَتىا ظتا يبحث

 ناو قد اخًت  26"بطريقة مباشرة لعناصره اعتامة، اليت دتثلو دتثيال صحيحا، و بالتارل ال كتد صعوبة يف سحب مفرداهتا

يف موع حراس البوابات كنموذج ؽتثل جمل،  مفردة بشكل عمدي (200)عينة ىذه الدراسة، اظتقدر عدد مفرداهتا ب

  .يف اصتزائر خباريةاإلاظتواقع اإللكًتونية 

 .منهج الدراسة و أدواتها -10 

 :الدراسة منهج -110.

 ،البحث كما يقول موريس أؾترس ختصيص جزء منو لتعريف و توضيح اظتنهج اظتستعملىذا ضرورة  اقتضتلقد     

  .27يكمن يف منهجو حيث أن النتائج يف حد ذاهتا ال تعٍت شيئا بل إن األساس اظتتُت لبحث ما
                                                             

، ص 2012، ؼترب علم اجتماع االتصال للبحث و الًترتة، جامعة قسنطينة، اصتزائر، االجتماعية: أسس المنهجية في العلوم فضيل دليو و آخرون - 24
153. 

 .256، ص2009، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن، البحث العلمي الكمي و النوعي عامر قنديلجي و إنتان السامرائي: - 25
 .198ص  مرجع سبق ذكره،  ،وم اإلعالم و االتصالمناىج البحث العلمي في عل :أزتد بن مرسلي - 26
تررتة بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر، اصتزائر،  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية)تدريبات علمية(،موريس أؾترس:  - 27

 .218، ص2004



 

44  اإلطار المنهجي                                                                                                                           
  

 
 

اظتسح نهج ماخًتنا  لذلكإن اختيار اظتنهج يف البحث العلمي ليس أمرا اعتباطيا، بل ىو مسار علمي واضح،   

يقوم على دراسة ظاىرة اظتشكلة كما ىي يف الواقع و وصف وضعها الراىن   امنهج كونويف ىذا البحث،   جتماعياإل

كما يهتم بالتعرف على اظتشكلة عن طريق وصف ظواىرىا و خصائصها و طبيعتها و معرفة أسباهبا و سبل التحكم 

ميم النتائج طبقا استخالص النتائج بفرض معاصتة اظتشكلة مث تع ةفيها، معتمدا على جتميع البيانات و حتليلها و من ذت

صتأنا يف ىذه ، لذلك 28جملموعة من القواعد اطتاصة جبمع اظتعلومات و اضتقائق و تصنيفها و مقارنتها و تفسَتىا

 رتع من نتكننا ي استعماال، بالنظر لكونوعلمال البحث مناىج أكثر من ، الذي يعدياظتسح نهجىذا اظتالدراسة إذل 

 بتطور اظتسحي اظتنهج تطور قدفحراسة البوابة اإللكًتونية  ظاىرة عن اإلمكان موضوعية قدر و معلومات وقائع

 يف اظتتصفحُت ظتسح آراء األنًتنت صفحات يف استخداما، إذ ؾتده ناىجاظت أكثر منليصبح بذلك  العلمية البحوث

 اضتاضر وقتنا يف اظتسحياظتنهج  حضي فقد لذا معينة، ظاىرة أو سلوك مناقشة عند التلفزيون شاشات يف أو ما قضية

 .و فاعال حيويا علميا منهجا منو جعلت مبمارسات

 ،خباريةلكًتونية اإلحراس البوابات باظتواقع اإلعالقة يف دراسة  جتماعياعتمدنا على منهج اظتسح اإل ىذا و قد  

      البيانات الالزمة تسجيل و تفسَت و حتليل الظاىرة يف وضعها الراىن بعد رتع و وصف و تركيبل محاولة مناك

اليت حتدد نوع البيانات و مصدرىا و طرق  و عن مصدرىا من خالل رتلة من اإلجراءات اظتنظمة و الكافية عنها

 فرضيات الدراسة بتحليل العالقة بُت اظتتغَتات و عليو سنحاول يف ىذه و ىذا من أجل اختبار اضتصول عليها

اظتتغَت التابع اظتتمثل يف حراس  و اظتواقع اإللكًتونية اإلخباريةقل اظتتمثل يف الدراسة فحص العالقة بُت اظتتغَت اظتست

  .اظتتغَتات العديد من البوابات، و كذلك حتليل العالقة بُت

                                                             
، ص.ص 2005، دار مشس اظتعارف، القاىرة، عن مناىج البحثإعداد و كتابة البحوث و الرسائل الجامعية مع دراسة ػتمد عوض العايدي:  - 28
69-70. 
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يف ىذه الدراسة كونو األنسب و األكثر إفادة يف رتع البيانات  اإلجتماعي اظتسح على منهج ناو عموما اعتمد   

 .جتماعية اظتختلفة و بالنظر لفاعليتو يف حبوث اإلعالم و االتصالاإل حول الظواىر

 .الدراسة أدوات -210.

 اظتنهج و البحث مبوضوع األدوات ىذه ترتبط و إدتام دراستو، يف الباحث تساعد اليت أدواتو لكل حبث علمي  

 جيدا اإلحاطة فعليو البحث، أدوات استخدام على كبَت حد إذل الباحث ؾتاح إذ يتوقف يف الدراسة، اظتستخدم

 من الكثَت ىناك تكاليف و و جهد و و قت بأقل مرضية نتائج إذل للوصول يستخدمها الطرق اليت و باألدوات

 لتجنب يف البحث معا األدوات ىذه من عدد استخدام نتكن البيانات، أين على للحصول تستخدم اليت األدوات

 يف صتمع البيانات اظتختلفة األدوات ىذه تقيم أن يتعُت عموما و اصتوانب كافة من الظاىرة لدراسة و إحداىا عيوب

سنعتمد يف من طبيعة موضوع ىذه الدراسة  انطالقاإذن و  ا،عت اختَتت اليت بالوظيفة القيام يف منها كل كفاءة ضوء

       كحراس بواباتقائمُت بإلتصال  يف رتع اظتعلومات من ال ستبيان، اليت تساعدعلى أداة استمارة اإل ىذا البحث

مدراء النشر و رؤساء التحرير صحفيُت و رؤساء اظتواقع و  باصتزائر، من اظتواقع اإللكًتونية اإلخباريةو العاملُت يف 

، باعتبارىم مقص الرقيب عما ينشر و ما ال ينشر، مث تكميمها للوصول إذل نتائج و إحصائيات رقمية ختدم هافي

كيفي وصفي يتعمق أكثر  ستمارة بتحليلليها نتائج اإلإو من مث تدعيم النتائج الرقمية اليت توصلت أىداف البحث 

 موضوعية.  و دقيقة يف مهام حارس البوابة اإللكًتونية بغية الوصول إذل نتائج

 :ستبياناستمارة اإل أوال:

   دقيقة اإلستبيان و اظتقابلة بغية الوصول إذل نتائجانطالقا من طبيعة موضوع ىذه الدراسة مت اإلعتماد على أدايت    

 مقننة، و ؽتنهجة بطريقة اظتبحوثُت استمارة يستهدف الذي البيانات صتمع أسلوب ىو اإلستبيان، فموضوعية و

 التقرير يف الباحث تدخل دون أىدافها، و الدراسة يف إطار البيانات اظترتبطة مبوضوع معينة أفكار حقائق و لتقدمي
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 يف استخدامها و شيوعا العلمي البحث أدوات أكثر من ستقصاءاإل يعترب و البيانات، يف ىذه للمبحوثُت الذايت

 أو كتتمعون األفراد من كبَت عدد معُت، من موضوع عن اظتعلومات رتع يف استخدامو إلمكانية ذلك و اظتسح، منهج

و على ىذا األساس سنعتمد يف ىذه الدراسة على تقنية اإلستبيان مبراحلها اظتختلفة،  29مكان واحد يف كتتمعون ال

مبثابة أداة أساسية عتذه الدراسة يف و اليت ستكون حسب ما يتوافق مع إشكالية ىذه الدراسة و أسئلتها اظتطروحة، 

نبحث يف قياس مدى تدخل حارس  ت، و تعود أقتية ىذه األداة إذل طبيعة الدراسة ذاهتا، حيثعطياعملية رتع اظت

 عتذا استمارة اإلستبيان اظتصممة اشتملت قد البوابة اإلعالمية يف حترير اطترب اإللكًتوين باظتواقع اإلخبارية اصتزائرية، و

 :ما يلي على الغرض

 يف الدراسةو اعتدف من استعماعتا ىو التعرف على السمات الدنتغرافية لألفراد اظتبحوثُت : البيانات الشخصية -

 يف ضروريا و التخصص، و يعد ىذا العنصر التعليمي اظتستوى السن، اصتنس، ))حراس البوابات يف اظتواقع اإلخبارية 

 شتاهتم على التعرف أي للمبحوثُت، دنتوغرافية-السوسيو اطتلفية على التعرف أجل من حبث أي استمارة تصميم

 الشخصية.

حارس البوابة اإلعالمية داخل اظتواقع  على أفتاط عمل التعرف تستهدف اليت األسئلة ىي و :المحور األول -

 .اإلخباريةاإللكًتونية 

حارس البوابة اإلعالمية باظتوقع اإللكًتوين  عالقة على يركز ألنو اإلستبيان ػتاور أىم من يعد و: الثاني المحور -

 .اإلخباري العامل بو، أي كيف يؤثر فيو و يتأثر بو

و قد تضمن ىذا احملور أىم خاصية تتميز هبا اظتواقع اإللكًتونية اإلخبارية أال و ىي "التفاعلية"،  :الثالثالمحور  -

 .أين مت ربطها بوظيفة حارس البوابة اإللكًتونية يف ظل ىذه اطتاصية اصتديدة

                                                             
 .33ص ، 2000القاىرة، الكتب، عادل اإلعالمية، الدراسات في العلمي البحث :اضتميد عبد ػتمد - 29
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و قد عنوناه بدور حارس البوابة يف حترير اطترب اإللكًتوين، أي ما الذي طرأ على حارس البوابة  :المحور الرابع -

 .ىذه اظتواقع اإللكًتونية اإلخباريةاإلعالمية من تغَتات بظهور 

 :المقابلة ثانيا:

يف ىذا البحث كأداة مساعدة إذل جانب أداة اإلستبيان و ىي أداة حبث مباشرة،  استخدمنا تقنية اظتقابلةو قد   

تستعمل حملاورة اظتبحوثُت فرديا أو رتاعيا، بغية اضتصول على معلومات كيفية، عتا عالقة باستكشاف العلل العميقة 

ىذا و تعرف اظتقابلة على أهنا ، 30لدى األفراد، أو عتا عالقة بالتعرف على األسباب اظتشًتكة لسلوكيات اظتبحوثُت

عملية اجتماعية صرفة حتدث بُت شخصُت: الباحث الذي يستلم اظتعلومات و كتمعها و يصنفها و اظتبحوث الذي 

إذن اظتقابلة ىي تواصل ، 31يعطي اظتعلومات إذل الباحث بعد اإلجابة على األسئلة اظتوجهة إليو من قبل اظتقابل

كيفية، ختدم أداة  ك يهاصتأنا إل ، حيثعلى معلومات من اظتستجوبُت بطريقة مباشرةشفهي، يتم بُت طرفُت، للحصول 

ستبيان اليت وزعت على كل مفردات ألداة البحث األساسية أال و ىي استمارة اإلالبحث أكثر، فهي أداة مدعمة 

 اصتزائرية خباريةإللكًتونية اإلعينة البحث، بينما أجرينا مقابالت مع مدراء النشر و رؤساء التحرير و مسؤورل اظتواقع ا

، )مدراء نشر، رؤساء حترير و مسؤورل اظتواقع اإللكًتونية اإلخبارية امبحوث 12بو الذين قدر عددىم ، اظتدروسة

أسئلة مفتوحة  ظتعرفة تفاصيل و كواليس العمل الصحفي يف ب(، أين أجرينا معهم مقابالت غَت مقننة، رؤساء مكاتب

يتحكمون يف اظتعلومة يف ظل التدفق اظتعلومايت اضتاصل و اظتقرون بتفاعل اصتماىَت إزاء ما ينشرونو ىذه اظتواقع و كيف 

تفادينا فيها أسلوب األسئلة التفصيلية الدقيقة اليت تلزم اظتبحوث باإلجابة عليها و عدم اطتروج عن  ،ضتظة بلحظة

اظتعلومات و األبعاد و اطتلفيات و وجهات النظر إطارىا، بل كانت أسئلة حرة غَت مقننة هبدف رتع أكرب عدد من 

  .، بغية الوصول إذل معلومات و بيانات تثري موضوع ىذه الدراسة و تعينو إذل استخالص نتائج علمية رصينةاظتختلفة
                                                             

30
 - Maurice Angers : Initiation Pratique à la Méthologie des Sciences Humaines , Casbah Université, 

Alger, 1997, p 140. 
 .330، ص 2017، مؤسسة حسُت راس اصتبل للنشر و التوزيع، اصتزائر، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةعبد الرزتن برقوق:  - 31
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 صدق األداة و ثباتها. -11

كان البد من اعتماد اإلختبارين معا يف التعرف على مدى صدق و ثبات   للتحقق من صدق و ثبات أداة الدراسة  

 أداة الدراسة من خالل ما يلي:

 : أداة الدراسةصـدق  -1

و الصدق أنواع: صدق احملتوى و منو صدق 32يقصد بالصدق تلك الدرجة اليت يقيس هبا اإلختبار ما وضع لقياسو

 .33منو الصدق التنبئي و البنائي و ىناك ايضا صدق احملكمُتاظتضمون أو الداخلي و آخر الصدق التجرييب و 

موزعا على أربع  سؤاال (45)غتموع  على احتوت النهائي الستمارة اإلستبيان و اليت التصميم من انتهائنا بعد  

 أداةللتحقق من دالالت الصدق مت عرض و  أسئلة مفتوحة (06)سؤاال مغلقا و ستة (39)ػتاور، منها  (04)

 (07)سبعة  الدراسة يف صورهتا األولية على غتموعة من اظتختصُت يف اإلعالم جبامعات ؼتتلفة، والبالغ عددىم

أين ، إلصدار حكمهم النهائي على مدى صالحية األسئلة وسالمة صياغتها ومالءمتها ظتوضوع الدراسة، 34ػتكمُت

                                                             
32

 -Ian Peers & Margaret Johnston : The influence of Learning Context on the Relationship between 

A-level attainment and final degree Performence, A meta Analytic Rewiew, Britsh Journal of 

Educational Psychology, 64, 1-18, 1994, p66. 

، ص 2002مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، (، مكتبة و 1، )ط.: أسس و مبادئ البحث العلميفاطمة عوض صابر و مرفت علي خفاجة - 33
167 

 من األساتذة يف قسم اإلعالم و اإلتصال، اآلتية اشتاؤىم: عددعتذا البحث من طرف  استمارة اإلستبيانمت حتكيم  - 34
 د. نعيم اظتصري، من جامعة فلسطُت.
 د. علي ؾتادات، من جامعة األردن.

 د. علي قسايسية ، من جامعة اصتزائر.
 ػتمد برقان، من جامعة وىران.د. 

 د. المية نفوسي ، من جامعة مستغازل. 
 د. ػتمد باعلي، من جامعة مستغازل .

 د. عمر بركات من جامعة معسكر.

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Peers%2C+Ian+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johnston%2C+Margaret
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احملكمُت، وبناء على  ؤالءة عليها، طبقا ظتقًتحات ىوإدخال التعديالت الالزم مت اسًتجاع اإلستمارات من احملكمُت

استمارة على أفراد  (220) بتوزيعبعدىا قمنا ، سؤاال (40)تتكون من أربع ػتاور و  التعديالت، أصبحت اإلستمارة

 إكمال لعدم (استمارة (20) قراءتنا لإلستمارات ألغينا منها بعد و استمارة (200) جتميع مت و العينة ػتل الدراسة،

التحليل( شّكلت ما  و للدراسة قابلة (استمارة (200)على  األخَت اضتصول االستمارات(، ليتم يف مأل اظتبحوثُت

 ة، وىي نسبة مقبولة ألغراض البحث العلمي.يمن عينة الدراسة الكل %(90.9)نسبتو 

 :ثبات أداة الدراسة -2

يقصد بثبات اظتقياس دقتو و اتساقو فيما يقيسو من معلومات عن سلوك و اجتاىات اظتستقصي، و نتكن التحقق    

من ثبات و اتساق اظتقياس من خالل تكرار تطبيق اظتقياس نفسو على نفس عدد اظتستقصي منهم، حيث أن ىذا 

عشوائية، أي استقرار نتائج اظتقياس، و ىناك التوزيع اظتتكرر يظهر مدى خلو إجابات اظتستقصي منهم من تأثَت ال

جتماعية ؾتد: اختبار ألفا كرونباخ و اختبار صيغ كودر و العديد من اختبارات الثبات و أكثرىا انتشارا يف العلوم اإل

 اإلختبار وإعادة اإلختبار، مت التحقق بطريقة ستبيانللتأكد من ثبات أداة اإل ، إذن35اختبار ريتشاردسون

(Test-Retest ) الفارق  كانمدة   يفتوزيع اإلستمارة و إعادة توزيعها على نفس اظتبحوثُت مرتُت متتاليتُت بعد

رتباط من إكتاد عالقة اإل وستخرجلنمعامل ارتباط الثبات بُت نتائج مريت التوزيع،  حسبنا، مث بينها ال يقل عن أسبوع

عليها يف اظترة الثانية، ليطلق يف األخَت على  ناعليها يف اظترة األوذل و الدرجات اليت حتصل نابُت الدرجات اليت حصل

و يتم غالبا حساب معامل (، 1-( أو )1)+ و يًتاوح ما بُت"معامل الثبات"، النتيجة اليت حتصل عليها مصطلح 

 36الثبات باستخدام اظتعادلة التالية

                                                             
 .144-141، صص 2002(، دار وائل للنشر، األردن، 1، )ط.البحث العلمي في الدليل التطبيقي للباحثين ػتمد عبد الفتاح الصَتيف:- - 35
 .42، ص 2000(، مؤسسة الوراق، األردن، 1، )ط.أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد اجمليد ابراىيم: -- 36
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فإن معامل  (0.3)معناه معامل ثبات ضعيف، و إن كانت أقل من  (0.2)فإذا كانت قيم معامل الثبات أقل من    

فإن معامل الثبات متوسط، بينما إذا كانت قيم معامل الثبات أقل من  (0.5)الثبات مقبول، أما إن كانت أقل من 

فإن معامل الثبات عارل  (0.7)ل الثبات أكثر من فإن معامل الثبات ىو مناسب، أما إذا كانت قيم معام ( 0.7)

و قد قمنا بتطبيق اإلختبار وإعادة تطبيقو بعد أسبوعُت على غتموعة 37ستبيانو يشجع على مواصلة العمل بأداة اإل

، ومن من إرتارل حجم العينة األصلية %(20)شكلت ما نسبتو مفردة،  (40)نة من و من خارج عينة الدراسة مك

بُت تقديراهتم يف اظترتُت على أداة الدراسة ككل، حيث تراوح بُت  Pearson َتسونمعامل ارتباط بمث مت حساب 

كرونباخ ، إذ تراوح ألفا  مت حساب معامل الثبات بطريقة اإلتساق الداخلي حسب معادلة  كما (0.90-0.98)

كرونباخ وثبات اإلعادة ألفا  يبُت معامل اإلتساق الداخلي وفق معادلة  (01)واصتدول رقم  (،0.89-0.81)بُت 

 للمحاور واألداة ككل، واعتربت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الدراسة.

 كرونباخ وثبات محاور اإلستمارة.ألفا  معامل اإلتساق الداخلي يبرز ( 01)جدول رقم 

 اإلتساق الداخلي ثبات اإلعادة عنوان المحور الرقم

في المواقع اإللكترونية عمل حارس البوابة  و أنماط عادات 01
 اإلخبارية الجزائرية. 

0.90 0.81 

 0.83 0.92  اإلخباري العامل فيو. اإللكتروني عالقة حارس البوابة بالموقع 02
 0.84 0.95 .الجزائرية التفاعلية في المواقع اإللكترونية اإلخبارية 03
 0.86 0.96بالمواقع  دور حارس البوابة في تحرير الخبر اإللكتروني 04

                                                             
 .144، صبق ذكرهمرجع س البحث العلمي في الدليل التطبيقي للباحثين،ػتمد عبد الفتاح الصَتيف:  - 37
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 اإللكترونية اإلخبارية.
 0.89 0.98 الدرجة الكلية

 .الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب -12

 بُت اإلرتباطية العالقات وقياس اظتيدانية، الدراسة لبيانات اإلحصائي التحليل لقد مت اإلعتماد يف ىذا البحث على  

 حيث اعتمدنا (+SPSS)مفردات ومتغَتات اصتنس، السن، اظتستوى التعليمي و التخصص، باستخدام برنامج   

 :التالية اإلحصائية اظتقاييس بعض على

و قد استخدم يف ىذه الدراسة لقياس ثبات أداة الدراسة  (:Cronbachs Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -1

)اإلستمارة(، فالثبات يف النظرية الكالسيكية يهدف إذل قياس مدى اتساق درجة الفرد على اإلختبار وىو مربع 

ُت معامل اإلرتباط ومعامل ثبات اإلستمارة ألفا كرونباخ فهو عبارة عن معادلة تعتمد على متوسط معامالت اإلرتباط ب

ستمارة( و اتساقو الداخلي، و ذلك للتعرف على مفردات، يهدف ىذا اظتعامل إذل اختبار ثبات أو جتانس اظتقياس )اإل

( أو أكثر، دل ذلك على قوة الثبات و اإلتساق الداخلي 0.7ثبات فقراهتا، حبيث إذا كان ىذا اظتعامل يساوي )

ر: طريقة إعادة اإلختبار أو الثقة عن طريق ثبات النتائج النماذج لإلستمارة اظتستخدمة، و ىناك طريقتان عتذا اإلختبا

عادة التطبيق أو قياس ثبات اإلتساق الداخلي الختبارات الشخصية و اإلستبيانات اليت ال يصلح معها إ 38اظتتوازنة

 .0.98و قد كان قدر ثبات أداة ىذه الدراسة ب التجزئة النصفية

و تستخدم طريقة ىولسيت ضتساب معامل الثبات يف التحليل اإلختباري الذي يقوم بو  ىولستي: لثباتمعامل ا -2

 أكثر من ػتللُت، أي ثالثة ػتكمُت أو أكثر، حيث يقوم ىذا اظتعامل على تطبيق القاعدة الرياضية التالية:

                                                             
 .144-143مرجع سبق ذكره، صص  التطبيقي للباحثين،البحث العلمي في الدليل ػتمد عبد الفتاح الصَتيف: - - 38
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-+ )عدد المحكمين1تفاق بين المحكمين( / )متوسط اإلx(معامل ثبات ىولستي= )عدد المحكمين

1)xو قد استخدمناه يف ىذه الدراسة لقياس ثبات أداة الدراسة )اإلستمارة(،  39تفاق بين المحكمين()متوسط اإل

الزلنا نعتمد عليها يف حساب معامل   استعملو "ىولسيت" لقياس تشتت قيم التوزيعات، فوضع معادلة إحصائية

استمارة استبيان ىذه الدراسة للتحكيم من طرف ، إذن بعد إخضاع ستبيانالثبات و قياس ثبات أداة استمارة اإل

و ىي نسبة جد مرتفعة  0.98 سبعة ػتكمُت من ؼتتلف اصتامعات، يكون معامل ثبات ىولسيت عتذه األداة يقدر ب

 من الثبات، دالة على استجابة أسئلة اإلستمارة  ألىداف ىذه الدراسة. 

و يقصد بو إعادة اإلختبار على نفس  :(Test-Retest Realibility)اإلختبار و إعادة اإلختبار  -3

فقد قمنا باختبار أداة  (،0.80)، و يرى الباحثون أن معامل اإلرتباط كتب أن ال ينخفض عن 40اجملموعة مرتُت

 (.0.98)شخاص لنحصل يف األخَت على الدراسة و إعادة اختبارىا على نفس األ

يف اإلرتباط اظتوجب، و لكنها نادرا ما  (3)+يف اإلرتباط السالب و  (3-) و تًتاوح قيمة ىذا اظتقياس النسيب بُت 

 لندرة وجود التوزيع اظتتماثل. (00)تكون مساوية للصفر 

يف ىذه الدراسة النسب  حسبنا وقد اصتداول، بكل خاصة و ىي :41المئوية الكشف عن العالقات بالنسب -3

التابع  للمتغَت التوزيعات درجة يف اإلختالفات معرفة من نتمكن حىت اظتستقل )متغَت العمود(، للمتغَت)%( اظتئوية 

و قد مت  دور حارس البوابات اإللكًتونية، النوع و اظتستوى التعليمي و التخصص على تأثَت مبعرفة الصف(، )متغَت

 بالطريقة الثالثية اظتعروفة على النحو التارل: )%(و النسب اظتئوية )ك(حساب التكرارات 

 العدد اإلجمالي./ %( 100مجموع النسب المئوية ) xالمئوية)%(= التكرار) ك(النسبة 
                                                             

 .480مرجع سبق ذكره، ص مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم و اإلتصال، أزتد بن مرسلي:  - 39
 . 119(، مرجع سبق ذكره، ص 1، )ط.: أساسيات البحث العلميمنذر الضامن - 40
-203، صص2010(، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 01، )ط عية و اإلعالميةتقنيات تحليل البيانات في العلوم اإلجتمافضيل دليو:  - 41

204. 
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 ²كاالتوزيعات  و قد استخدم يف ىذه الدراسة  لقياس اختبار فروض الدراسة، فمقياس: ²التوزيعات كا مقياس -4

 يف الباحث عليها حصل ليتا الفعلية، البيانات بُت أي اظتختلفة، اظتتغَتات بُت اظتعنوي الفرق درجة اختبار يف يستخدم

 ( لقياس وجود عالقة إحصائية بُت متغَتين.2طرفو و يستعمل )كا من اظتفًتضة النظرية والبيانات معينة لظاىرة دراستو

 مث/ ت ²ت(-مجموع )ش=المتوقع  /التكرار)²المتوقع التكرار – المشاىد المحسوبة=مجموع )التكرار²كا

معنوية)داللة(  مستوى وعند (1-ن) اضترية بدرجات اإلحصائية( اصتداول )من اصتدولية ²كاب احملسوبة ²كا نقارن

)داللة :فرضية ذو  معنوي فرق ىو و التكرار اظتتوقع اظتشاىد بُت التكرار الفرق (، مث ؿتدد ىل0.05معُت غالبا )

 ²كاأي =H0) داللة: فرضية صفرية )ليس ذواحملسوبة أو غَت معنوي²كااصتدولية أقل من  ²كاأي ( =H1بديلة

ال تساوي صفرا إال إذا كان كل مربع من اظتربعات اليت هبا  ²كا  و من اظتالحظ أن 42اصتدولية ²كااحملسوبة أقل من 

، و ىذا يعٍت تساوي التكرار اظتشاىد و اظتتوقع لكل مربع أو خلية، و من (00)ش=تكرار مشاىد يساوي صفرا 

 احملسوبة تكون كبَتة إذا كان الفرق بُت التكرارات اظتشاىدة و اظتتوقعة كبَتا. ²كاجانب آخر فإن قيمة 

 .الدراسات السابقة -13

طالع على جزء من الًتاث العلمي باإل قمنا ، لقديف أي حبث و ألن للدراسات السابقة أقتيتها اليت ال غٌت عنها   

مت  خبارية، مشل الدراسات العربية و األجنبية،لكًتونية اإلاظتواقع اإلمبوضوع حراس البوابات و  العريب و العاظتي اظتتعلق

  من خاللو رصد الدراسات ذات الصلة باظتوضوع و ىي كاآليت:

 :الدراسات العربية -13.1

                                                             
 .217-216، صص نفس المرجع - 42
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 43تصال )دراسة في الصحافة األردنية("نظرية حارس البوابة في البيئة الجديدة لإل دراسة ميدانية بعنوان: -1

تصال يف دور حراس البوابات و قد سعت ىذه الدراسة إذل اكتشاف مدى تأثَت البيئة اصتديدة لإللعزام أبو الحمام، 

اإلعالمية و مدى كفاءة نظرية حارس البوابة لتفسَت و تأطَت عمليات الضبط و التحكم اليت جتري يف سالسل 

تصال عالم و اإلخالل دراسة أثر تكنولوجيات اإل تصال و اإلعالم اضتديثة، حيث دتت دراسة ذلك التأثَت مناإل

اضتديثة يف عملية التدفق اإلخباري و اظتعلومايت عن طريق حتليل مفهوم األطر يف اطتطاب اإلعالمي، فقد مت جتسيد 

أىداف ىذه الدراسة يف معاصتة قضايا اإلصالح السياسي يف الصحافة األردنية سواء الورقية أو اإللكًتونية، اعتمد 

لباحث فيها على ثالثة فتاذج نظرية ىي فتوذج معدل من نظرية حارس البوابة و فتوذج حتليل األطر و فتوذج ترتيب ا

 األولويات.

استخدم الباحث يف ىذه الدراسة الوصفية التحليلية ثالثة أساليب منهجية ىي أسلوب اظتسح لعينة طبقية عشوائية   

( مفردة من كل مهنة، كذلك مت اعتماد 150( مفردة، بواقع )450)من الصحفيُت و األطباء و احملامُت مشلت 

أسلوب حتليل اظتضمون لتحليل عينة قصدية من مقاالت الرأي يف ثالث صحف ورقية يومية و ثالثة مواقع إلكًتونية 

لصحف بواقع عشر مقاالت من كل واحدة، كان اختيار الصحف و اظتواقع اظتدروسة لتمثل ثالثة أفتاط معروفة ىي: ا

اظتؤيدة للسياسة اضتكومية، الصحف اظتستقلة و الصحف اضتزبية أو الناقدة، بينما دتثل األسلوب اظتنهجي الثالث يف 

حتليل اطتطاب، الذي بٍت على بعض تقنيات حقل الداللة و أسلوب مسار الربىنة، ارتكز فيها حتليل اطتطاب على 

ضمون، ليتوصل الباحث يف آخر ىذه الدراسة إذل رتلة من النتائج  عينة اظتقاالت نفسها اليت استخدمت يف حتليل اظت

أنو دل يعد ضتارس البوابة مقدرة على حجب اظتعلومة أو احتكار مطلق لألخبار، و بأن دور حارس البوابة كان أقتها 

تطورات لل ، بالنظرقد تطور يف بعض اصتوانب و تراجع يف بعضها اآلخر، أي أن حارس البوابة مازال موجودا كدور
                                                             

أطروحة غَت منشورة لنيل درجة دكتوراه يف علوم  نظرية حارس البوابة في البيئة الجديدة لالتصال )دراسة في الصحافة األردنية(،عزام أبو اضتمام:  - 43
 .2017االتصال، معهد الصحافة و علوم األخبار، جامعة منوبة، تونس، اإلعالم و 
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اليت تشهدىا الثورة التكنولوجية مع تراجع طفيف صاحبو تطور بعض أساليب عملو، و من ىنا يصل الباحث يف 

كنظرية و مفهوم لن متتفي إذل األمد اظتنظور و سيظل يقوم بعملو بدرجة   اإلعالمية البوابة ةسراهناية دراستو إذل أن ح

التزال قائمة و حتتفظ  اإلعالمية البوابة راسةص، و عليو فإن نظرية حأو بأخرى يف الصحافة الورقية على وجو اطتصو 

 ببعض أقتيتها مع ظهور مؤشرات تدعو إذل إعادة النظر يف بعض افًتاضات ىذه النظرية.

 44("البرمجة في التلفزيون الجزائري)دراسة كيفية للمبرمج من منظور حارس البوابة :بعنوان ميدانيةدراسة  -2

يقوم بو اظتربمج يف التلفزيون اصتزائري بطريقة   ي، و قد سعت ىذه الدراسة إذل حتليل الدور الذلعالمألسمهان بن 

عالمية و الربامج، ليصبح بذلك صانعا للرسالة اإل القناة وتصال يف رسم سياسة كيفية، حيث يشارك القائم باإل

ن أمشفرا لرموزىا و بالتارل عنصرا فعاال يف عملية استقطاب اظتشاىدة التلفزيونية ألطول فًتة ؽتكنة، خاصة و 

التلفزيون و الربغتة التلفزيونية ختضعان ظتتغَتات عديدة، كان أقتها السوق و اصتمهور، إضافة إذل اظتنافسة الشرسة بُت 

لى حد سواء، لذلك جاءت ىذه الدراسة لتسلط الضوء على اظتربمج التلفزيوين ؼتتلف القنوات العمومية و اطتاصة ع

من حيث حتديد اطتلفية اظتهنية و اظتعرفية و االجتماعية، ألقتية دوره يف ؾتاح الربغتة بالتلفزيون اصتزائري و كذا 

 ملو الرباغتي يوميا.الكشف على غتموعة العوامل اظتؤثرة على عمل اظتربمج و كيف يتعامل معها أثنا تأدية ع

تصال يف التلفزيون و قد أكدت ىذه الدراسة الكيفية على وجود عالقة تفاعلية كبَتة بُت اظتربمج كقائم باإل   

اصتزائري و غتتمعو، حيث تظهر من خالل رفضو لفتح بوابتو أمام اظتضامُت و الربامج اليت نتكن أن تشكل غترد هتديد 

، ىذا و قد أشارت الباحثة يف هناية دراستها إذل أن اظتربمج يف التلفزيون اصتزائري ال جتماعي أو استقرارهللنظام اإل

جتماعي الذي ينتمي إليو، كما تؤكد على أن اظتربمج يف التلفزيون نتارس عملو حبرية، بل حتت ضغوطات النظام اإل

                                                             
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه يف علوم االعالم و البرمجة في التلفزيون الجزائري)دراسة كيفية للمبرمج من منظور حارس البوابة(أشتهان بن لعالم:  - 44

 .2015، 03االتصال، كلية االعالم و االتصال، جامعة اصتزائر 
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ؤسسة العامل هبا و إنتانو اظتطل بسياستها و نتماء إذل اظتحًتافية، تظهر يف شعوره باإلاصتزائري نتتلك درجة عالية من اإل

فتتاحي، و عليو فهو يتحرك وفقا جملموعة من اظتعايَت اظتهنية اظترتبطة مبصاحل اظتؤسسة و أىدافها و خطها خطها اإل

 فتتاحي.اإل

و قد  لعطالو غوثي 45"ممارسة الوساطة اإلعالمية في المواقع اإلخبارية)دراسة مقارنة( دراسة ميدانية بعنوان: -3

عتبار التفكَت يف ثنائيات حارس البوابة و الوسيط، سعت ىذه الدراسة اظتقارنة إذل البحث يف مقاربة تأخذ بعُت اإل

)القبلية و البعدية(، أخالقيات اظتهنة الصحفية و السياسة التحريرية يف حتليل الوساطة مبؤسسات الشروق  الرقابة

و ذلك من خالل مقارنة اظتعطيات اظتقدمة من قبل الصحفيُت و   Libertéو   El watanاليومي، اطترب و

مسؤورل التحرير)الوسطاء( العاملُت هبذه اظتؤسسات الصحفية، حيث لتاول الباحث من خالل دراستو ىذه أن يسلط 

ُت الوسيط و خبارية للمؤسسات الصحفية اظتدروسة يف غتال التفاعل بالضوء على اطتصائص اليت تقدمها اظتواقع اإل

جتماعي و جتليات و مواقع التواصل اإل 2.0ستخدامات اظترتبطة بأدوات الويب القارئ و الصحفي و كذا اإل

 الوساطة عرب ىذه الفضاءات التفاعلية.

ستنتاجات توحي بوجود توافق على مستوى آليات لقد خلص الباحث يف هناية دراستو اظتقارنة إذل رتلة من اإل    

لتزام باظتسار عتبار معاصتة الشكاوى غالبا صيغة اإلطة بُت اظتؤسسات الصحفية، حيث تأخذ بعُت اإلؽتارسة الوسا

القانوين و القضائي، صاحبو عدم وجود تأثَت ظتمارسة الوساطة على مستوى التعديل يف السياسة التحريرية، إضافة إذل 

اقًتاح استحداث منصب وسيط داخلي يف كل ضعف التفاعل من قبل رؤساء التحرير مع القراء و الصحفيُت حول 

ختالفات اظتتعلقة بتأثَت مؤسسة صحفية جزائرية كنموذج يعترب األنسب بالنسبة للسياق اصتزائري، مع وجود بعض اإل

                                                             
(، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف علوم اإلعالم و االتصال،  ممارسة الوساطة اإلعالمية في المواقع اإلخبارية )دراسة مقارنةعطالو غوثي:  - 45

 .2017كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغازل، اصتزائر، 
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ردود القراء على أجندة بعض اظتؤسسات الصحفية و تقديرات ؼتتلفة للصحفيُت عن أثر ردود القراء على أجندة 

 اظتؤسسات الصحفية.

عالم و السلطة في الجزائر )واقع حرية الصحافة في عهد التعددية من أكتوبر "اإل دراسة ميدانية بعنوان: -4

و قد ىدفت الباحثة من خالل ىذه الدراسة  إذل معاصتة واقع  لنجاة لحضيري 46("2012إلى جانفي  1988

مكانيات، أين ال نتكن فصل الصحافة اظتكتوبة يف اصتزائر يف عهد التعددية يف فًتات تباينت يف السياق و اإل

خالل هبا الصحافة عن السلطة، كون ىذه األخَتة تسعى إذل تنظيمها و إقرار قيود أو فرض عقوبات يف حال اإل

تنادا إذل القانون، بينما تقوم األوذل مبراقبة أنشطتها و نقدىا، ما يؤدي إذل توتر العالقة بينهما يف غالب األحيان، اس

لذلك حاولت الباحثة التعرف على مدى دتتع الصحافة اصتزائرية باضترية الكافية و غتاالت تطبيقاهتا توافقا و الظروف 

 نظيمها.اظتتعددة اظتؤثرة يف مسارىا مع كيفية ت

 le Quotidienتوصلت الباحثة يف آخر دراستها اليت أقامتها على صحف عمومية و خاصة ىي )الوطن، اطترب و

d’Oran:إذل غتموعة من النتائج كان أقتها ) 

ن يف الصحف الثالث اظتدروسة اطترب تأسيسا على اظتوضوعية يف التعامل مع ؼتتلف اظتواضيع يف ظل و يقدم الصحفي

للسياسة التحريرية للعناوين الصحفية، فيما يشتكي الصحفيون اظتبحوثون من الرقابة و تقييد عملهم و  رقابة دائمة

، ما يعٍت أن حق السلطة يف ضبط العمل الصحفي من خالل القوانُت العضوية أو اصتزئية و اليت %70ذلك بنسبة 

كتب عدم جتاوزىا و متنق حرية الصحافة يف تعد رقابة غَت مباشرة يربك ىيئة التحرير من خالل رسم اضتدود اليت 

 اصتزائر.

                                                             
أطروحة مقدمة (، 2012إلى جانفي  1988حافة في عهد التعددية من أكتوبر االعالم و السلطة في الجزائر )واقع حرية الصؾتاة ضتضَتي:  - 46

 .2017لنيل درجة دكتوراه يف علوم االعالم و االتصال، كلية العلوم االنسانية و العلوم االسالمية، جامعة وىران، 
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الفلسطينية على شبكة  حراسة البوابة اإلعالمية و التفاعلية في المواقع اإلخبارية" :ميدانية بعنوان دراسة -5

التفاعلية اظتتاحة من قبل حارس  سعت ىذه الدراسة إذل وصف اإلمكانيات و قد: ولثائر محمد تالحم 47األنترنت

على شبكة األنًتنت، إذ أن ىذه اظتواقع خاضعة بشكل رئيسي  البوابة اإلعالمية يف اظتواقع اإلخبارية الفلسطينية

 .البوابة، الذي يديرىا وفق أسس ؼتتلفة تندرج حتت السياسة التحريرية للسيطرة من قبل حارس

البوابات اإللكًتونية  شوائية من حراسستبيان اظتوزعة على عينة عاعتمدت ىذه الدراسة على تقنية اإل ىذا، و قد

عن اظتتغَتات كما توجد يف اظتواقع، و ذلك من خالل  للمواقع اإلخبارية الفلسطينية اليت مبوجبها مت رتع البيانات

و قد توصلت ىذه الدراسة إذل أن ىناك ارتفاعا  ، يف اظتواقع اإلخبارية الفلسطينية مسح امكانيات التفاعلية اظتتاحة

النتائج إذل  جتماعية، فيما أشارتاإلخبارية الفلسطينية بنشر اظتواد السياسية و اظتواد اإل يف نسب اىتمام اظتواقعكبَتا 

 .التسلية قتصادية و مواد الًتفيو واـتفاض يف نشر ىذه اظتواقع للمواد اإل

ع اإلخبارية الفلسطينية و عدم يف اظتواق كما أشارت النتائج إذل اـتفاض بصورة عامة يف مدى التفاعلية بُت الزوار 

حارس البوابة مثل ) غرف دردشة خاصة باظتواقع( و باظتقابل أشارت النتائج  توفَت بعض اإلمكانيات التفاعلية من قبل

عالية من قبل حارس  يف إتاحة خاصية إبداء الرأي من قبل زوار اظتوقع و إن ىذه اطتاصية ختضع لرقابة إذل ارتفاع

 .يف نتائج الدراسة البوابة كما يتضح

كبَت بتحديث اظتواد  إذل أن اظتواقع اإلخبارية الفلسطينية اىتمت بشكل ىذه الدراسة نتائج قد أشارتىذا، و    

 .قاعدة بيانات لزوارىا اطتربية اظتنشورة فيها، فيما اىتمت أيضا بتوفَت آلية حبث و

                                                             
 رسالة ماجستَت، طينية على شبكة األنترنت )دراسة ميدانية(،اإلخبارية الفلس حراسة البوابة اإلعالمية و التفاعلية في المواقع :ثائر ػتمد تالزتة - 47

 .2012جامعة الشرق األوسط، كلية اإلعالم، 
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رة توسيع اىتمامات اظتواقع اإلخبارية و عدم الًتكيز من التوصيات من بينها ضرو  مث توصلت ىذه الدراسة إذل رتلة 

 العربية. القالب السياسي فقط، و أيضا العمل على نشر اظتواقع اإلخبارية بلغات أخرى غَت اللغة على

متابعة آراء اصتمهور حول كل  ةتطويرىا، من ذت بعدىا دعت ىذه الدراسة إذل اضترص على تقدمي اطتدمات التفاعلية و

إجراء الدراسات بشكل دوري ظتعرفة ما الذي كتذب اصتمهور لتطويره و  يد من تقنيات العرض، و أيضاما ىو جد

  .ىتمام بواإل

"معايير مصداقية منتجي المواقع اإللكترونية اإلخبارية العراقية )مواقع شبكة أخبار  دراسة مقارنة حول: -6

لبتول  48النجف األشرف، شبكة العراق الجديد اإلعالمية في ديترويت، الوكالة الوطنية العراقية لألنباء)نينا(

اظتواقع اإللكًتونية اإلخبارية و  قد ىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز عنصر اظتصداقية يف عبد العزيز رشيد العاني، 

ىتمام هبا، خاصة و أن الصحافة أضحت تواجو مشكلة ىزت ثقتها و مصداقيتها، حاولت الباحثة العراقية و زيادة اإل

عتماد على غتموعة من اظتعايَت و األحكام للتحقق من مصداقية ستطالعية اإلستكشافية اإلمن خالل ىذه الدراسة اإل

ن خالل عينة من اظتواقع اإلخبارية العراقية، تتوفر على شكل أدلة و دراسات أجريت لتقييم اظتواقع لكًتوين ماظتنتج اإل

عالمي، عن طريق غتموعة من اظتؤشرات كمقياس ظتصداقية اظتنتج اإلخبارية اإللكًتونية، كتبها ؼتتصون يف اجملال اإل

قومي مصداقية اظتعلومات على الشبكة، تضمن ىذا الدليل اإللكًتوين يف اظتواقع اإلخبارية اظتدروسة وفق تصنيف دليل لت

ثالث غتموعات، كما يقًتح معلومات نتكن العثور عليها يف الصفحة الرئيسية و يف رتيع الصفحات اليت على اظتوقع، 

عية هورة بالعراق، توصلت من خالعتا إذل مؤشرات علمية موضو شخبارية مإاختارت الباحثة عينة دتثلت يف أربع مواقع 

تعمل على توصيف عمل اظتواقع اإلخبارية العراقية، اليت ابتعدت عن التزاماهتا األخالقية و اظتهنية و مراعاة حقوق 

                                                             
معايير مصداقية منتجي المواقع اإللكترونية اإلخبارية العراقية )دراسة مقارنة للمواقع اإللكترونية: شبكة أخبار بتول عبد العزيز رشيد العاين:  - 48

 .2013كلية اإلعالم، اصتامعة العراقية، النجف األشرف، شبكة العراق الجديد اإلعالمية في ديترويت، الوكالة الوطنية العراقية لألنباء)نينا(، 
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القارئ و اظتتصفح عتا و كل ذلك قد انعكس على مصداقيتها و اضتيز الذي تشغلو من اىتمامات القراء مبوادىا 

 اظتعروضة.

تفسَت توصلت الباحثة  إذل أن عدد الزوار ليس من الضروري أن يكون مقياسا بعد استكمال الدراسة بالتحليل و ال   

قد  (شبكة العراق اصتديد)عالمي على اظتواقع اإللكًتونية، إذ تبُت أن اظتوقع اإلخباري أو معيارا ظتصداقية اظتنتج اإل

لكًتوين وفق تصنيف دليل تقومي مصداقية على اظتؤشرات اإلكتابية يف حتقيق اظتصداقية و الثقة يف اظتنتج اإل ازح

شبكة العراق )فبعدما كان عدد زواره يفوق  (شبكة أخبار النجف)اظتعلومات على الشبكة، بينما اظتوقع اإلخباري 

، كشفت ىذه الدراسة أنو قد حصل على مؤشرات إكتابية أقل من اظتوقع السابق، بينما حصل موقع الوكالة (اصتديد

لى مؤشرات إكتابية أقل من اظتوقعُت السابقُت و احتفظ بتسلسلو يف اظترحلة الثالثة بالنسبة لعدد زواره الوطنية )نينا( ع

 و ذلك بعد خضوعو ظتؤشرات الدراسة.

 :الدراسات األجنبية -13.2

البوابة كان حبارس  ، غَت أن ربطهااإلخبارية اظتواقع اإللكًتونيةاألجنبية موضوع  لقد تناولت العديد من الدراسات     

 لبعض موجز عرض و فيما يلي اضتالية، الدراسة أغراض ختدم إذل نتائج مهمة حيث توصلت ،-نوعا ما–قليال 

 :الدراسة موضوع تناولت اليت الدراسات

سنجر جان ل 49نتخابيةتغطية الصحف اإللكترونية للحمالت اإل :حملة المساىمات :دراسة ميدانية بعنوان-7

Jane Singer و دورىا  اىتمت ىذه الدراسة بالكيفية اليت تتم من خالعتا تررتة حراسة البوابة اإلعالمية، و قد 

للعام  األمريكية نتخابات الرئاسيةالدراسة على زتلة اإلىذه أقيمت ، يف استخدام الصحف التقليدية ألدوات األنًتنت

                                                             
49

 - Jane Singer: Campaign Contributions : Online Newspaper Coverage of Election, journalism and 

mass communication Querterly, 2006. 
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، حيث سعت إذل التعرف على األىداف اليت وضعها ػتررو اظتواقع اإللكًتونية الكربى اظترتبطة بكربيات 2000

، 2004نتخابات اليت أجريت يف العام الصحف و معرفة إؾتازاهتم األكثر بروزا يف تغطية اضتملة السياسية و اإل

لكًتونية على دور حراسة البوابة اإلعالمية من خالل ىدفت ىذه الدراسة أيضا إذل مدى ختلي ػترري الصحف اإل

 توفَت فرص للمستخدمُت لتقدمي ػتتوى متخصص.

يأيت يف أغلبو من احملتوى  ،و قد أوجدت الباحثة أن احملتوى الذي يبدو على إصدارات األنًتنت اطتاصة بالصحف   

ات التفاعلية يف مواقعهم على شبكة األنًتنت الذي يظهر يف اإلصدار اظتطبوع، أي أن احملررين فخورين جدا باألدو 

اليت ال نتكن أن تكون يف الصحيفة، حيث كان ىدف احملررين يف النهاية ىو إعالم اصتمهور و التخلي عن دورىم 

التقليدي يف حراسة البوابة اإلعالمية، إذ أن العديد من اظتواقع اإللكًتونية أنشأت أقساما يقدم فيها الصحفيون 

ساسية، أين يستطيع اظتستخدمون التحكم فيها وفقا الحتياجاهتم و اىتماماهتم مثل: اطترائط التفاعلية و معلومات أ

 نتخايب اليت تعتمد على الرموز الربيدية.قًتاع اإلنتخابية و أدوات اإلسيناريوىات اعتيئة اإل

ىذا و قد أوجدت الدراسة أيضا أن الصحفيُت قد بدأوا يتخذون خطوات ؿتو إعادة صياغة دور حراسة البوابة    

عالمية مبا يناسب الطبيعة التفاعلية لألنًتنت، حيث توصلت الباحثة يف األخَت إذل أن قوة حراس البوابات اإل

كة األنًتنت تتحدى فكرة البوابة بأكملها و تتحدى عالمية تقل و تضعف يف غتتمع اظتعلومات اضتديث، إذ أن شباإل

 أيضا فكرة أن يتمكن الصحفيون من حتديد ما نتر من خالعتا. 

نحو نظرية حارس البوابة الشبكية: صحافة األخبار و نشر الديمقراطية في بيئة " :دراسة ميدانية بعنوان -8

فحص  قد ىدفت الدراسة إذلو  Thomas John Ernsteأرنست جون ل 50وسائل اإلعالم الشبكي"

                                                             
50

 - Thomas John Ernste, : Towards a Networked Gatkeeping Theory : Journalism News Diffusion 

and Democracy in a Networked Media Environment, a Dissertation Submitted to the Faculty of the 

Graduate School of the University of Minnesota, 2014. 
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تصاالت يف تشكيل بيئة اتصال شبكية دتر األخبار و تنتقل من خالعتا، مث الكشف عن أفتاط تأثَت البنية التحتية لإل

تصال و نقل األخبار التشاركية و نشرىا يف شبكة األنًتنت، حيث أجريت ىذه الدراسة اظتيدانية الرؤى و دينامية اإل

يًت" يف منطقة حضرية من الغرب األمريكي األوسط، أين استخدم الباحث أسلوب دراسة على مستخدمي موقع "تو 

  جتماعية.اضتالة بتقنيات و أساليب حتليل الشبكات اإل

توصلت ىذه الدراسة إذل أن نظرية حارس البوابة التقليدية كانت قد صممت على أساس خطي من جهة سَت    

قد  اإلعالمية ، إضافة إذل أن النظرية التقليدية ضتراسة البوابةالقناة وتقبل الرسالة يف سلسلة تتكون من مرسل و مس

تصالية اضتديثة، اليت تعاملت مع اصتمهور كما لو كان كتلة متجانسة أثناء استقبال الرسائل، و ىو ما ختطتو البيئة اإل

 جتماعي اظتتداخلة األدوار.تعتمد على شبكات التواصل اإل

لبريكن سوارتز  51""استراتيجيات البث الدولي: تحليل لقيم التواصل عبر الثقافةنوان:دراسة ميدانية بع -9

Brecken Swartz  القيم اليت  سًتاتيجي عنتصال اإلو قد سعت ىذه الدراسة إذل البحث يف ثقافة اإل

اإلعالم النوعية، ندماج يف وسائل تطوير طرق اإل  تدفع عملية صنع القرار الصحفي، حيث تتناول عدة مسائل منها:

سًتاتيجية اظتتبعة القيم العرضية اليت دتيز اإل و ثقافة اصتمهور، اختبار نظام شامل يستند إذل فئة اليت تركز على اظتنتج

صنع القرار عن طريق التحرك والثقافة الوطنية إذل أبعد للمعلنُت يف وسائل اإلعالم، مناقشة تأثَت الثقافة على متوسط 

وتبحث أيضا يف السن واصتنس والتنظيم ومستوى التدريب، استخدم الباحث يف حتقيق ذلك منهجا  من ذلك، ىذا

عرب الثقافات من خالل  تحليل البيانات، مث دراسة جدوى ىذه األدوات النوعيةلاستقرائيا، مدعما بأداة اظتقابلة اظتقننة 

  .الدوليةاإلذاعات  اختبار اإلطار مع كل من اإلذاعات الغربية والصينية و

                                                             
51

 - Brecken Chinn Swartz : Strategies in International Broadcasting  Analysis of Communication Values 

Across Cultures, a Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Maryland, College 

Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 2006. 
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صحفيا من الشخصيات الدولية: األمريكية، الربيطانية والصينية اليت قابلها الباحث  50كانت عينة ىذه الدراسة     

وكاالت البث  و ىي: منظمة "صوت أمريكا"، و "يب يب سي" و "ورلد سَتفيس"، والصينية اليت تديرىا الدولة و

 الدولية، ووكالة أنباء شينخوا( لتحديد أفتاط صنع القرار يف صحافتهم. الدولية )تلفزيون الصُت اظتركزي، راديو الصُت

عشر فئات  تنتقل ىذه الدراسة إذل أبعد ؽتا تناولتو األحباث التقليدية يف غتال حراس البوابات القًتاح غتموعة من  

نية، الفائدة، اضتقد والظلم(، العاطفية، النضارة، األظتا سًتاتيجي )اصتماليات، االتساع، الراحة، العمق،تصال اإلإلل

اختَت استنادا إذل معايَت النشرات  اطتربية قد من القصة (نعم/ال)مناقشة احملتوى واألسلوب العرضي وراء  ألن ذلك

 عالمية بالرجوع إذلاإلخبارية، أين يتم مقارنة فتوذج حارس البوابة بالقرارات اظتعقدة اليت تدفع إذل إنتاج الرسائل اإل

  .اجملتمعات سًتاتيجية اليت تؤثر عميقا على رفاىية األفراد واظتساعي اإل متعددة األوجو و منوعملية 

تصاالت اصتماىَتية و يف اإل ىناك اختالفات ملحوظة بُت الثقافاتىذا و قد توصل الباحث يف األخَت إذل أن      

 يف الصُت للتأكيد على قيمة العدالة عندىمىو ما كشفتو نتائج ىذه الدراسة، أين كان  دور حارس البوابة ضئيال 

مع اظتوضوعية الكاملة  على الرغم من أن البيانات تشَت إذل أن الصحفيُت الصينيُت نتيلون إذل مساواة ىذه القيمة

جتماعية األوسع نطاقا و كل ما لديو عالقة النظر يف قضايا العدالة اإل و واضتياد على النقيض من الصحفيُت الغربيُت

 .منذ استكشاف البث الدعائي الدورل تطورات اضتاصلة يف العصر اضتديثبال

أىمية حارس البوابة في عملية تحرير األخبار المعاصرة وتداولها بالمملكة العربية " دراسة ميدانية بعنوان: -10

إذل إبراز أقتية و قد ىدفت ىذه الدراسة Abdullah Almaglooth لعبد اهلل المغلوط  52"السعودية

يف عملية خلق األخبار اظتعاصرة وتداوعتا باظتملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام بيانات نوعية إذل  ةحراسة البواب
                                                             

52
 - Abdullah Almaghlooth : The Relevance of Gatekeeping in the Processof Contemporary News 

Creation and Circulationin Saudi Arabia, A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements 

for the degree of  Doctor of Philosophy in Digital Media at the University of Salford School of Arts and 

Media 2013. 
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( 13حد كبَت، مت اضتصول عليها من مراقبة صحيفتُت وموقع تويًت، ومن اظتقابالت الشخصية مع ثالثة عشر )

األخبار لصحف مطبوعة و أخرى على شبكة األنًتنت مشاركا، أين أجرى الباحث مالحظات باظتشاركة يف غرف 

وصحيفة إلكًتونية، كما قام بتدقيق اظتشاركُت يف أعمال اظتدونات الصغَتة عصام  لصحيفة تقليدية ىي الرياض،

 .الزامل، وكذلك إجراء مقابالت مع احملررين السعوديُت، والصحفيُت، ومشريف اظتواقع واظتدونُت واظتدونات الصغَتة

يتوصل يف آخر حبثو إذل أنو كتب حتديد عنصر ىام يف عمليات حراسة البوابات اإلخبارية اظتعاصرة يف اظتملكة ل    

العربية السعودية ما بعد اإلنتاج، حيث يوضح الباحث أقتية ىذا العنصر يف غتال الصحافة الرقمية، وينظر يف آثاره 

 .سعودية ولكن أيضا على الصعيد الدورلاضتالية واظتستقبلية، ليس فقط يف اظتملكة العربية ال

ىذا وقد مت حتديد ذتانية جوانب من عمليات ضبط بوابة ما بعد اإلنتاج يف رتيع مراحل ىذه الدراسة على أهنا      

تنطبق على عملية اإلنتاج اإلعالمي اظتعاصر، من حترير اظتواد بعد النشر، وحذف الوظائف واألخبار، و اضتجب، 

عتقال، ومالحقة اظتلصقات عن طريق انية، والضغط على اظتدونات الصغَتة لوقف عملها، وآثار اإلواعتجمات السيرب 

 اصة هبم واإلغراق اعتاش من خالل تويًت.خعناوين 

حث أيضا أربعة جوانب ىامة أخرى من عمليات حراسة البوابات يف عملية إنشاء األخبار اظتعاصرة اكما حدد الب   

البطريركية، البوابة الدينية والنسخ البوابة  جتماعية وقضايا اظترأة،العربية السعودية، وىي: البوابة اإلوتداوعتا باظتملكة 

 اظتطبوعة مقابل نسخة لينة للبوابة.

 جتماعية للشركاتحراس بوابات األنترنت: حقوق اإلنسان و المسؤوليات اإل": دراسة ميدانية بعنوان-11

الوصول لشبكة األنًتنت قد سعت ىذه الدراسة إذل   و Emily Laidlaw ميلي ليدلوإل 53"أنموذجا

                                                             
53

 - Emily B. Laidlaw : Internet Gatekeepers, Human Rights and Corporate Social Responsibilities, a 

Dissertation Submitted to the Law Department of the London School of Economics and Political Science 

For the degree of  Doctor of Philosophy 2012. 
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واظتشاركة يف اطتطاب اإلعالمي عن طريق شبكة األنًتنت، اليت أضحت جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية، ويعتمد 

 .تيسَت ىذه اإلمكانيات الدنتقراطية بشكل حاسم على ىيكل إداري يدعم اضتق يف حرية التعبَت

 الدنتقراطيات الغربية، فإن اضتكومة ىي إذل حد كبَت حتافظ على اجملال اطتاص، وذلك لسببُت قتا:أما يف 

تصال اليت دتكن أو تعطل اظتشاركة يف اطتطاب عرب شبكة األنًتنت ىي ملك للقطاع اطتاص و أوال تكنولوجيات اإل 

لفرز اظتعلومة، فنحن نستخدم البوابات  ذلك بغية تسهيل  البحث عن اظتعلومة، بينما ؿتن نستخدم ػتركات البحث

، وبالتارل ؿتن نعتمد  (ISPS)من أجل الوصول إذل األنًتنت، ؿتن حباجة إذل استخدام مزودي خدمة األنًتنت 

حارس بوابة لتجربتنا ىذه األخَتة نًتنت، وبالتارل تصبح األشبكة حتما على ىذه الشركات للمشاركة يف اطتطاب عرب 

 .ميةالدنتقراطية الرق

لكي تعاجل من خالل أطر اظتسؤولية االجتماعية جاءت ثانيا: تركت إدارة ىذه التكنولوجيات إذل حد كبَت للشركات 

للشركات مثل: مدونات قواعد السلوك الداخلية اظتوجودة يف شروط اطتدمة، من خالل عمل ىيئات مثل مؤسسة 

وبقيت الدولة خارجها، واحتفظت  (GNI)بكة العاظتية ومبادرات الصناعة مثل مبادرة الش (IWF)مراقبة األنًتنت 

 اضتكومة. يف رعاية  مبركز تنسيق قوانُت حرية التعبَت كثَتا

ىذا وقد أدى ذلك إذل كسر اعتيكل اإلداري ضترية التعبَت بُت حرية التعبَت كمفهوم قانوين ومفهوم أنتجو ذوي    

وتؤكد الباحثة من خالل ىذه الدراسة أن أطر ، تتطور قد فتت و  جتماعية للشركاتاطتربة ومن ىنا فإن اظتسؤولية اإل

 متثال أمام جتماعية للشركات اليت حتكم حاليا أنشطة حراس ىذه اظتعلومات غَت كافية لتوفَت اظتعايَت و اإلاظتسؤولية اإل

ية ىي أداة حادة يف ظل اآلليات الالزمة ضتماية واحًتام حرية التعبَت عرب شبكة األنًتنت وباظتثل، الضوابط القانون

التطورات الراىنة و اظتطلوب ىو إطار يشمل األبعاد القانونية وغَت القانونية عتذه اإلشكالية، وحتقيقا عتذه الغاية، تقًتح 
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الباحثة فتوذجا جديدا إلدارة الشركات و ذلك للمساعدة على إصالح أوجو القصور احملددة يف دراسات اضتالة 

 .دنتقراطية لألنًتنتواظتضي قدما يف رؤية 

ذل واحدة من أعظم اظتفارقات يف ىذه الفًتة من التاريخ وىي أنو، كما تستعيد التكنولوجيا إىذا و تشَت الباحثة    

جتماعية، ينمو بوتَتة سريعة على عاظتنا، واضتاجة إذل اضتفاظ على البعد اإلنساين لعملنا، وشعور الشركة مبسؤوليتها اإل

مواءمة النمو االقتصادي مع زتاية حقوق اإلنسان، و ىي واحدة من أكرب التحديات اليت يواجهها عادل قدم اظتساواة 

 رتقاء هبذه النظرية.نضباط الذايت، والنضج و اإلاليوم لذلك مطلوب ضبط النفس، واإل

 " السياسية تصاالتجتماعي المنطق واإلاصل اإلسلطة اإلعجابات: مواقع التو " دراسة ميدانية بعنوان:-12

التواصل السياسي عرب اليت كان موضوعها  54و قد ىدفت ىذه الدراسةBente Kalsnes  لبانت كالسنز

جتماعي للمشاركُت يف اجملال العام التواصل اإل مواقعجتماعي، أين وفرت شبكة األنًتنت ومنصات مواقع التواصل اإل

ظتاذا تقوم  ىذه الدراسة لتدرس كيف و  ىنا جاءتتصال والتواصل وتوزيع اظتعلومات، و من طرقا جديدة لإل

الفاعلون السياسيون واصتهات الفاعلة يف وسائل  -غتموعات الفاعلُت الثالثة الرئيسية يف إطار التواصل السياسي 

نتخابية يف النرويج عام جتماعي خالل العملية اإلتصال والتفاعل على مواقع التواصل اإلاإلعالم واظتواطنُت باإل

وسائل اإلعالم  ، ويتميز ىذا اظتشهد اإلعالمي اظتختلط من قبل اصتهات الفاعلة السياسية اليت نتكنها جتاوز2013

يف الوقت ذاتو، منصات مواقع  وحراس البوابات للتواصل مباشرة مع الناخبُت عرب صفحات فيسبوك اطتاصة هبم

                                                             
54 - Bente Kalsnes: The Power of Likes, Social Media Logic and Political Communication, Doctoral 
Thesis submitted for the degree of PhD Department of Media and Communication, Faculty of 
Humanities, University of Oslo, 2016. 
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ة اظترور لوسائل اإلعالم، فضال عن وسائل مالئمة جتماعي مثل: فيسبوك و تويًت ىي عوامل ىامة يف حركالتواصل اإل

 ذل القراء واظتصادر السياسية.للصحفيُت السياسيُت للوصول إ

ىتمام تتمثل يف الرؤية الشعبية عرب منصات التواصل توصل الباحث يف هناية حبثو إذل أن اآلليات اصتديدة لإل  

ألدبيات البحثية القائمة، ىذا وتشَت ىذه الدراسة إذل أن جتماعي ليست مفهومة أو مفهومة مبا فيو الكفاية يف ااإل

جتماعية نتكن أن تساعد يف فهم السياسة التحريرية اظتعمول هبا يف عالم اإلالنظريات اظتؤسسة ظتنطق وسائل اإل

جيات اظتركزية منها ومن ىنا اظتفهوم ىنا فإن إمكانيات العمل بواسطة تكنولو  تصاالت عرب الشبكات العامة خاصةاإل

واستنادا إذل النتائج التجريبية من اظتقاالت الواردة يف اصتزء الثاين،  االتصال، مثل تروق، وتقاسم أو قياس رد عنصر

فضال عن اظتناقشة النظرية يف ىذا الفصل، فقد قام الباحث بتحليل كيفية التواصل السياسي الذي لتدث يف منصات 

تصال ستويات رفيعة اظتستوى ىي: النشر، الرؤية، الشبكات، اإلجتماعي بناء على ستسة ممواقع التواصل اإل

تصاالت جتماعي يف اإليستنتج أن ىذه التكاليف ىي اللبنات األساسية ظتنطق مواقع التواصل اإل والتجزئة، حيث

 جتماعي كمجموعات الفاعلالسياسية، ليتوصل يف آخر دراستو إذل اآلثار اظتًتتبة على منطق مواقع التواصل اإل

جتماعي ىو ضعف دور اصتهات الرئيسية الثالث يف ىذه الدراسة، فمن العواقب الرئيسية ظتنطق وسائل التواصل اإل

 الفاعلة اإلعالمية كقائمُت على اظتعلومات، وإمكانية حتويل اصتهات الفاعلة اإلعالمية إذل القيمُت على اظتعلومات.

 السابقة الدراسات مناقشة: 

كبَت من قبل العديد من الباحثُت يف الكثَت من  خبارية كمتغَت جديد قد حظيت باىتماملكًتونية اإلاظتواقع اإل   

أن ربطها مبتغَت حراسة البوابة االلكًتونية كان ضئيال جدا، و حىت يف البحوث اليت  الدراسات العاظتية و العربية، بيدا

اإللكًتونية و  كثر يف حيثيات و كواليس عمل حارس البوابةحارس البوابة باإلعالم اصتديد دل تتعمق أ تناولت عالقة

إفتا اقتصرت على الوصف السطحي و كذا على جانب واحد من التحليل و القياس للتفاعلية فيها و ىو ما سنحاول 
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اصتزائر بغربلة لكًتونية يف لكًتونية االخبارية اليت يقوم حارس البوابة اإلإذل اظتواقع اإل جتاوزه من خالل ىذه الدراسة

 يف سنتناولو الذي النظري اإلطارا حرفي يتناول دل منها اأي ، إضافة إذل أنفيها اختيار ما نتر و ما ال نتر مضامينها و

 ىذه يف سنطبقها اليت سًتاتيجيةاإل خالل من اظتوضوع نفس قد تناولت منها و أيضا دل ؾتد أي ىذه الدراسة،

 خبارية اصتزائرية و ليس نوعاالبوابة، و كذا التطرق لكواليس العمل يف اظتواقع اإلحبارس  يتعلق فيما خاصة ،الدراسة

 الدراسة، عتذه العلمية األقتية من اشيئ سيضيف رمبا ىذا فإن ،نانظر  وجهة من لذلك واحدا منها فقط كما ىو معتاد،

 .الدراسة ىذه يف وحبثها دراستها اليت نريد اظتشكلة لنا يفسر تطبيقي وآخر نظري بإطار ػتكومة تكون حبيث

 أوقات يف دتت الدراسات ىذه من الكثَت أن السابقة الدراسات لكل اناستعراض خالل من اأيضنالحظ و  ىذا  

عام، رافقو تطور يف الشكل  بشكل اضتاضر وقتنا يف اإلعالم وسائل تشهده الذي اعتائل بالتطور مقارنة ،ؼتتلفة زمنية

ية، دتاشيا مع التقنيات و اطتصائص عالمحارس البوابة اإل تغَتات ملحوظة يف مهام و وظائفو احملتوى و صاحبتو 

 على لتتم ما وىذا ظتتصفحيها، خبارية خصوصااإل اإللكًتونية وسائل اإلعالم الشبكي عموما و اظتواقع اليت توفرىا

مدى تأثر حارس  ظتعرفة الالزمة العلمية و القيام بالدراسات التطورات ىذه مواكبة– نانظر  وجهة من – الباحثُت

اضتديثة و دوره يف  للتقنيات اعتائل لوسائط اظتيديا اصتديدة يف ظل التطور اصتمهور اإللكًتونية باستخدامات البوابة

 خبارية.لكًتوين داخل اظتواقع اإلحترير اطترب اإل

 :مراجعة الدراسات السابقة ما يلي لنا بعدو يتضح    

أو الصحافة اإللكًتونية يف دراسة حتليلية للمحتوى و ليس  اإلخبارية على اظتواقع رّكزتقد اسات أن معظم الدر   -

 .تصالالقائم باإل
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اإلعالم الشبكي و متغَت ىام يساىم يف  ركزت على التفاعلية كخاصية ؽتيزة لوسائلقد أن غالبية ىذه الدراسات  -

مع دراستنا اليت تبحث يف مدى أثر تفاعل اصتماىَت مع مضامُت التقاء  التأثَت على مهام حارس البوابة، و ىي نقطة

 .فيها على دور حارس البوابة اظتواقع اإلخبارية

نتائج مرضية تربز دور حارس البوابة اإللكًتونية و مدى تغيَت  التوصل إذل دراستنا الراىنة سنحاول من خاللإذن   

، و ذلك من خالل اإلعالميةخبارية خصوصا من وظيفة حارس البوابة اإلعالم الشبكي عموما و اظتواقع اإل وسائل

من كال اصتنسُت و من ؼتتلف األعمار و اظتناصب، يف مواقع إخبارية جزائرية جزائريُت  عالميُتإعينة مكونة من 

 حتقيقا ألىداف الدراسة.

 .الخلفية النظرية للدراسة -14

تكون مبثابة األساس الذي يبٍت عليو أي باحث دراستو،  ،خلفية نظرية دونتنطلق أية دراسة يف العلوم اإلنسانية  ال   

 GateKeeper)" اإلعالمية حارس البوابة" النظري من نظرية الدراسة إطارىا ىذه و قد استمدت

Theory)،  كيرت ، عندما الحظ عادل النفس النمساوي 1947يعود تارمتها يف دراسات اإلعالم إذل عام اليت

ر عرب دت االبوابة وأن األفراد يتحكمون يف ما كتعله تدفق من خاللاظتعلومات تأن  Kurt Lewin ليفين

ُت من يفاستفاد لتصال اصتماىَتي دراسة وظيفية منظمة، تصال يف عملية اإلبدراسة القائم باإل ، و ىي هتتم55البوابة

جاء  مثدراسات ستسينيات و ستينيات القرن اظتاضي و اليت حبثت يف مراحل انتقال اظتعلومة من اظترسل اذل اظتستقبل، 

انتقال اظتعلومات نتر بأكثر من طرف و أن العملية اإلعالمية أكثر تعقيدا من أن نتحدث  مفادىا أن:بفكره ؼتتلفة، 
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 - Kurt Lewin   : Frontiers in Group dynamics II, Channel of group life, social planning and action 

research. Human Relations, 1, 143-153, 1947, p147. 

 



 

70  اإلطار المنهجي                                                                                                                           
  

 
 

، فهو يرى بأن الرسالة دتر عرب غتموعو من األشخاص، كل واحد منهم تصال و التدفق عرب مرحلتُتعن عملية اإل

  .56يؤثر يف مساره و مضمونو كأن يضيف شيئا أو لتدث بعض التعديالت

أن اظتادة اإلعالمية دتر بعدة نقاط يف رحلتها، تسمى ىذه اظتراحل ببوابات، على فكرة مفادىا ىذه النظرية تقوم    

تصال على أهنا سلسلة من اضتلقات،  تنظر إذل عملية اإلمبا يدخل و ما مترج، فهذه النظرية يتم فيها اختاذ القرارات 

جهي او تصال اظتتصال من حيث عدد السالسل ىو اإلُت من خالل نظريتو ىذه بأن أبسط أنواع اإليفكما يرى ل

 اظتباشر، ألنو يتم بُت شخصُت أو بُت عدد قليل من األشخاص اظتتقاربُت بشكل كبَت.

ُت يفت لَت تصال اصتماىَتي، فيقول كتصال تعقيدا من حيث طول السالسل ىو اإلىذا و يوضح بأن أكثر أنواع اإل  

يف ىذا الصدد بأن: "حارس البوابة عندما يتلقى الرسالة نتتلك اضتق يف اختاذ القرار بشأن دتريرىا من عدمو و ىو 

أي أن حارس البوابة من منظور ىذه  ، 57م ينقص منها"صاحب القرار بشأن: ىل نتررىا كما ىي أم يزيد عليها أ

تصال ألنو صاحب سلطة و قرار بشأن مسار الرسالة و مضموهنا و يف مكان اسًتاتيجي يف عملية اإل تموقعالنظرية ي

 بثها من عدمو.

لقد أكد ىذا العادل النفساين بأن فهم وظيفو البوابة يعٍت فهم اظتؤثرات أو العوامل اليت تؤثر و تتحكم يف القرارات     

اليت يصدرىا حارس البوابة، مثل: معايَت اجملتمع و قيمو و تقاليده، فالفرد ػتكوم يف إطار اجتماعي و عادات و 

ىذا الذوق و ىذه التنشئة و الثقافة و التقاليد ىي اليت تدفع الفرد لقبول تقاليد و ػتكوم بذوق يسَت أفراد اجملتمع، 

 رسالة من رفضها.

                                                             
 .176، ص 2006اظتكتبة األؾتلو مصرية للنشر و التوزيع، القاىرة، اإلتصال و نظرياتو المعاصرة،حسن عماد مكاوي و ليلى حسُت السيد:  - 56

: نظريات االتصال و اإلعالم مصطفى يوسف كايف، علي فالح الضالعُت، ماىر عودة الشمايلة و ػتمود عزت اللحامنضال فالح الضالعُت،  - 57
 .172، ص 2016(، دار االعصار العلمي للنشر و التوزيع، األردن، 1)ط. الجماىيري،
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لقد حظيت ىذه النظرية باىتمام العديد من الباحثُت منذ أوائل ستسينيات القرن اظتاضي ليس يف غتال دراسات   

الدراسات اليت اىتمت بالقائم  ، و من أوائلتصال السياسيدارة و اإلإلعالم فقط، بل تعدوىا إذل حبوث ااإل

و اليت قامت على فرضية أن: ػترري الصحف  1950عام  D. Whiteتصال، ؾتد دراسة ديفيد وايت باإل

أول باحث يطبق حراسة وايت الذي كان عالمية اليت كتب أن تصل إذل اصتمهور، يعملون كحراس بوابات للرسائل اإل

اإلعالمية يف دراستو حملرر األسالك يف صحيفة يدعى "السيد غيتس" درس وايت عملية اختيار القصص  البوابة

للنشر، خالل فًتة  سبعة أيام لتحديد اظتعايَت اليت مت استخدامها الختيار أو رفض القصص اإلخبارية خاللاإلخبارية 

قرارات ذاتية للغاية،  ػترر الصحيفة قد قدمأسباب رفض كل قصة، فوجد وايت أن  رتع البيانات، كتب السيد غيتس

الدعاية"  ألن اطترب دل يكن مثَتًا، ولكن ىناك أسباب مثل: "التفاىة" أو" السبب الرئيسي لرفض قصة األسالك كان

كما ،  رؤى إضافية يف عملية صنع القرارأدت أيضا إذل رفضهم، باإلضافة إذل ذلك، استخدم احملرر مسحا صتمع 

يف األخَت  White وايتليخلص ، 58ظتوضوع واحد على آخر، كذلك القراء اشخصي تس تفضيالأظهر السيد غي

و أن "الناس نتيلون إذل إدراك حقيقة أنو فقط تلك األحداث اليت  إذل أن عملية حراسة البوابة تعكس الظاىرة النفسية

غيتس شتح  يف اختاذ قراراتو  وبعبارة أخرى، السيد 59"لتتمل أن لتدثو اظتعتقدات اطتاصة بشأن ما  تناسبهم

و قد كان ىذا مبثابة مفهوم أورل  60اإلخبارية، لألخبار باظترور عرب البوابة، و ذلك يعكس ما يعتقد أنو صحيح ثقافيا

حول حراسة البوابة اإلعالمية يف دراستو اليت تناولت آليات اختاذ القرارات يف نوع  Kurt Lewin لكيرت ليفين 

 .61الطعام الذي يصل للمائدة يف اظتنزل

                                                             
58

 - Pamela Shoemaker & T. Vos : Gatekeeping Theory, Routledge, 2009, p 55. 
59

 - David White : The GateKeeper, A cast study in the selection of News, Journalism Quarterly, 27, 

383-396, 1950, p390. 
60 - IBID, pp 384-388. 
61

 - Warren Breed, Social Control in the Newsroom, A Functional Analysis, Social Forces 33 , 1955, 

p.p 226-235. 
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 Breedمثل تلك اليت كتبها بريد ، 62وايت ظهرت العديد من الدراسات اليت تنظر ضتراس البواباتدراسة بعد  

 Bass (1969)(، باس 1967) Sniderسنايدر  ،Windahl (1959)وايندل  ،(1956(، جيرب )1955)

 .اخل..McNelly  (1981)نلي  و

يف دراسة لو مبجلة  ، الذي قال1955 عام  Breed Warren نر وابريد  تصال ىذا اظتوضوع دفع عادل اإل   

تصال أو حارس يف بعض األحيان قد ال يقدم القائم باإل" :بأنو (Journal’s Editorial)"محرري الصحافة" 

تصال قد أغفل بعض اليت تقع من حولو و ىذا ال يعٍت بالضرورة أن القائم باإل ،البوابة تغطية كاملة لألحداث

تصال إذل التغاضي عن جتماعية القائم باإلالتفاصيل بسبب منطق اظتؤامرة أو عدم اظتسؤولية، فقد تدفع اظتسؤولية اإل

انصب اىتمام العديد من و منذ ذاك الوقت  63" يتضرربعض اصتوانب حفاظا على فضائل و سالمة اجملتمع حىت ال

الدراسات على األساليب اليت تؤثر يف ػتتوى وسائل اإلعالم، دارسة دور اإلعالميُت و أصحاب العمل، فضال عن 

 .1996حىت عام  و قد أعيد طباعتها يف كتاب للمرة التاسعة 64اعتياكل التنظيمية

 ، وجد الباحثون أنو كتب موائمة الشخصية وWhite (1950)منذ تلك الدراسة اليت قدمها وايت إذن و   

تصال دورًا ػتوريا يف عملية تلعب رتيع تقنيات اإل القيود االقتصادية، اضتكم اإلخباري اظتهٍت، وتنظيمات األخبار و

                                                             
62

 -Axel Bruns: Gatewatching: Collaborative online news production, Canadian  Journal of 

Technology 30(3), 2006, p 26. 
63

-  Stephen  Reese & Jane Ballinger : The Roots of a Sociology of News : Remembering MR, Gates 

and Social Control in the Newsroom, J & MC Quarterly, (Vol.78, No.4.Winter 2007, 641. 
64

 - IBID, p 642. 

https://www.amazon.com/Axel-Bruns/e/B001JSDX10/ref=dp_byline_cont_book_1
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باإلضافة إذل ذلك، يفرض حراس البوابات يف غرفة حترير األخبار عن طريق الضغط على مدار الزمن  65انتقاء األخبار

  .66التقاط عناصر الفيديو اظترئي اليومي والقدرة على

عالمية و السياسية، و الذي صاحبو التدفق و يف ظل التطورات التكنولوجية اضتاصلة اليت يشهدىا عصر العوظتة اإل  

اإلخباري الفوري يف كل اجملاالت، دفع بعض الباحثُت بالتنبؤ مبوت "حارس البوابة اإلعالمية"، بينما يرى  اظتعلومايت و

تصالية ظلت مًتافقة مع زيادة تكتل الشركات اظتالكة السياسية و اإلآخرون كثوماس ماكفيل بأن: "تلك التحوالت 

 .67"لوسائل اإلنتاج و النشر و اإلعالمي

حبيث تصبح ضتارس  تصال،السيطرة على مكان اسًتاتيجي يف سلسلة اإل يف أبسط مفاىيمها البوابةحراسة تعٍت    

حىت يصل يف النهاية إذل الوسيلة اإلعالمية،  البوابة سلطة اختاذ القرار، فيما سيمر من خالل بوابتو، وكيف سيمر،

ؼتتلفة حىت تظهر على صفحات  مبراحلاظتعلومات دتر " أن: Lewin  ينيفلحيث يقول  ،ومنها إذل اصتمهور

ستمر  تقوم بتنظيم كمية أو قدر اظتعلومات اليت َتةىذه األخ ُت ىذه اظتراحل )بوابات(،يفوقد شتى ل اصتريدة أو اجمللة

أو العوامل اليت تتحكم يف  فهم اظتؤثرات مبعٌت ،إذل فهم وظيفة )البوابة(Lewin  ينيفلمن خالعتا، وقد أشار 

 .68" يصدرىا حارس البوابةالقرارات اليت

                                                             
65

 -Steven Livingston & Lance Bennett: Gatekeeping, Indexing, and Live-Event News: is Technology 

Altering the Construction of News?  Political Communication, 20, 363-380, 2003, p 377. 
66

 - Mark D. Harmon : Mr. Gates goes electronic: The what and why questions in local news, 

Journalism Quarterly, 66, 4, 857-863, 1989, p 861. 
، تررتة: ػتمد نصر حسٍت و عبد اهلل الكندي، دار الكتاب اصتامعي، العُت، تجاىات و الملكيةاإلعالم الدولي، النظريات و اإل وماس ماكفيل:ت -67

 .355-354، صص 2005
نظريات االتصال و اإلعالم نضال فالح الضالعُت، مصطفى يوسف كايف، علي فالح الضالعُت، ماىر عودة الشمايلية، ػتمود عزت اللحام:  -68

 .176، مرجع سابق ص الجماىيري

https://www.tandfonline.com/author/LIVINGSTON%2C+STEVEN
https://www.tandfonline.com/author/BENNETT%2C+W+LANCE
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يقفون يف رتيع مراحل السلسلة اليت يتم مبقتضاىا نقل اظتعلومات، ويتمتع  ىناك غتموعة من حراس البواباتأي أن    

من حقهم إجراء تعديالت  اضتراس باضتق يف أن يفتحوا البوابة أو يغلقوهنا أمام أية رسالة تأيت إليهم، كما أن أولئك

 تطول السلسلة، ؾتد أن بعض اظتعلومات اليت خترج من هنايتها ال تشبو اظتعلومات اليت ستمر، وحينما على الرسالة اليت

 دخلتها يف البداية. 

 كيرت ليفين: تبحث ىذه النظرية اليت جاء هبا عادل النفس إفتراضات نظرية حارس البوابة اإلعالمية Kurt 

Lewin ىي كالتارل:69يف غتموعة من اإلفًتاضات ، 

اظتعلومات و األخبار تنساب ضمن سلسلة مًتابطة، يقع ضمن حلقاهتا أفراد عتم القدرة على حجب انسياب  إن -

 الرسالة أو القيام بإضفاء تعديالت عليها.

يعترب األفراد مسؤولون عن اختاذ القرارات بشأن مرور الرسالة، فهم مبثابة حراس لنظم أخرى: سياسية و اجتماعية  -

فية، يف الغالب ىم جزء من النسق العام عتذه النظم، سواء إراديا بدافع اإلنتماء أو إكراىا بفعل و اقتصادية و ثقا

 ضغوطات ؼتتلف السلطات العليا ضمن اظتؤسسة اإلعالمية ذاهتا أو من خارجها.

رتيب أىم إن حتكم حراس البوابة يف اظتعلومة اليت ستصل إذل اصتمهور، كتعل منهم اظتسؤول األول على حتديد و ت -

أي وفقا لفروض ىذه النظرية فإن اظتعلومات يف عملية  ،القضايا من وجهة نظرىم، و بالتارل التحكم يف رؤيتنا للواقع

سلسلة اإلتصال اظتباشر اظتواجهي،  تصال ىي غترد سلسلة تتصل حلقاهتا و أبسط أنواع السالسل ىيعالم أو اإلاإل

اإلتصال اصتماىَتي تكون طويلة ومعقدة جداً، ألن اظتعلومات اليت  حالةمن فرد إذل آخر، ولكن ىذه السالسل يف 

أو األنظمة  معقدة مثل: اصتريدة أو اإلذاعة أو التلفزيون، عليها أن دتر بالعديد من اضتلقات تدخل شبكة اإلتصال

                                                             
 .63، ص2003، اظتكتبة األؾتلومصرية، القاىرة، وسائل اإلعالم و التنمية اإلجتماعيةشهيناز طلعت:  - 69



 

75  اإلطار المنهجي                                                                                                                           
  

 
 

اصتزائر أو منطقة أخرى، يصل إذل القارئ يف  اظتتصلة، فاضتدث الذي لتدث يف أمريكا مثاًل، نتر مبراحل عديدة قبل أن

 أجهزة" اضتلقات أو األنظمة أكثر ؽتا يدخل فيها، لذلك يسميها شانون و تقدر اظتعلومات اليت خترج من بعض تلك

كبَتًا من الرسائل اظتتطابقة، مثل:  ، فأجهزة التقوية أي وسائل اإلعالم تستطيع أن تصنع يف الوقت ذاتو عدداً "تقوية

النوع من السالسل شبكات معينة من األنظمة داخل  مهور، كما توجد يف ىذانسخ الصحف، وتوصلها للج

من األنظمة اظتتصلة بطرق معقدة، حبيث تقوم بوظيفة فك الرموز أو  األنظمة، فوسائل اإلعالم نفسها ىي شبكات

 القائمُت باإلتصال. وختزين اظتعلومات، مث وضعها مرة أخرى يف رموز، و ىي الوظيفة اليت يؤديها كل الشيفرة والتفسَت

إذن تنطلق نظرية حارس البوابة اإلعالمية من ثالثة افًتاضات أساسية، تنظر لعملية حراسة البوابة، اليت تتم من     

خالل أفراد يعدون مبثابة سلسلة من اضتلقات، كل حلقة عتا القدرة على حجب أو دترير الرسالة بالطريقة اليت تراىا 

ا ىي إال امتداد لنظم متعددة منها: السياسية، اإلقتصادية و اإلجتماعية، ليصبحوا بذلك مناسبة، ىذه البوابات م

 اظتسؤول األول عن ترتيب أولويات اصتمهور اظتتلقي ظتضامينهم اإلعالمية.

 جتيب نظرية حارس البوابة اإلعالمية اليت  :اإلعالمية التي تجيب عليها نظرية حارس البوابة 70أىم التساؤالت

 هبا كَتت ليفُت عن غتموعة من التساؤالت، ىي كاآليت:جاء 

 على أي أساس يأخذ القائم باالتصال قراراتو؟ -

 ما القوى اليت تؤثر يف مراحل عملية صناعة القرار يف ىذه السلسلة الطويلة؟ -

  ؟تصاليةجتماعية و اإلكيف تتباين ظروف التحكم و السيطرة و عالقات القوى يف الظروف اإل -

                                                             
(، دار اسامة للنشر و 1(، )ط.مدخل لعلوم االتصال و اإلعالم )الوسائل، النماذج و النظريات فضة عباسي بصلي و ػتمد الفاتح زتدي: - 70

 .324، ص 2017التوزيع، األردن، 



 

76  اإلطار المنهجي                                                                                                                           
  

 
 

 رغم كل اصتهود اليت قام هبا الباحثون يف التنظَت عتذه  :اإلعالمية البوابة ةساالموجهة لنظرية حر  اإلنتقادات

 النظرية، إال أهنا دل تسلم من انتقادات كثَتة، ىي كما يلي:

( أن: "حراسة البوابة تبدو أهنا تكافح يف العصر الرقمي، ألنو إذا كان أحد عناصرىا  2000كاربيٍت )  قولي - 

 . 71كمصدر للمعلومات لن تنشر شيئا، وسوف تشارك اظتواقع اإللكًتونية ىذا اإلىتمام"

بأن شبكة األنًتنت بوسائطها اظتتعددة قد حتدت فكرة "البوابة" مبفهومها   Singer (2006)رغسن ىتر  -

، فعالوة على نتائج 72التقليدي، إضافة إذل فكرة أن القائمُت باإلتصال نتكنهم أن لتددوا ما نتر من خالعتا"

بسرعة و االنتشار األخَت لتنوع األفكار  فإن، Deuze (2002) و  Paulussenاستطالع أجرتو داز و باولسن

وضوح، من النص التشعيب والوسائط اظتتعددة أصبح نوعا أساسيا جديدا من الصحافة، والذي بدوره يؤثر سلًبا على 

 ، مبا يف ذلك "حراسة البوابة اإلعالمية". 73األدوار التقليدية لـلصحافة

اختيار و انتقاء األخبار، ال على الرغم من أن فتوذج حراسة البوابة اإلعالمية قد مت تطبيقو بنجاح لوصف عملية  -

 تزال تفتقر إذل ثراء كاف لكامل العملية اظتعقدة واظتتعددة الطبقات لإلنتاج اإلعالمي. 

" شرًحا صتملة من اظتصطلحات مثل: العملية اإلعالمية ( من خالل نظريتو "حراسة البوابة1951يوضح ليفُت ) -

 الطعام إذل عائلة الطاولة، "ىل احتفظ هبذا اظتنتج أو أرميو؟ ىل أبقياليت يتم من خالعتا حتويل كل عنصر من عناصر 

                                                             
71

 -Nicole Howard: The Book: The Life Story of a Technology, Greenwood, 2005, p 13.  
72

 - Jane Singer: The Socially Responsible Existentialist, Journalism Studies 7(1): 2–18, 2006, p 15. 
73

 - Mark Deuze & S. Paulussen: Research note: Online journalism in the Low Countries – Basic, 

occupational and professional characteristics of online  272 journalists in Flanders and the Netherlands. 

European Journal of  Communication 17(2): 237-245, 2002, p 238. 

https://www.amazon.com/Nicole-Howard/e/B001KDBAR8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.researchgate.net/profile/Mark_Deuze2
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أكثر من عملية معقدة ومع ذلك ، فإن أي شخص أعد وجبة طعام يعرف أن الطهي  74على ىذا البند أم أرميو؟

 ذلك بكثَت.

سًتاتيجية ارات اإلفردات لوصف القر مال يعمل البشر رقمًيا من خالل: "نعم" أو "ال" وبالتارل ىناك حاجة إذل  -

 .اظتتعددة األوجو اليت اختذت أثناء عملية اختيار األخبار، ال بل حىت يف إعداد الرسالة اظتوجهة للجماىَت العريضة

 Gateopening  "البوابة المفتوحة"أنو:" كتب اإلستفادة من ؽتارسة    Boczkowski يرى بوسكوفوسكي -

و مساقتات اظتشاركُت يف أخبار  خاصة يف ظل تطور التكنولوجيات اضتديثة "البوابة التقليدية"،بدال من استخدام  

، حيث دتيل العديد من الدراسات اظتعاصرة إذل الًتكيز على "اظتستخدمُت أو صانعي احملتوى" وكيف نتكن أن 75اليوم"

يعزز  أين  Gateopening"البوابة المفتوحة"التقليدية ؿتو البوابة  يكون يف وجودىا نقل لألخبار من مهام حراسة 

 .منتجي األخبار مشاركة اظتستخدمُت

و حتديده ظتفهوم "حراسة البوابة"، منذ ذلك   whiteوايت"كان ىناك اعتقاد على نطاق واسع يف فتوذج "لقد   -

الرئيسي، الذي يلعب دورا أساسيا يف إنشاء األخبار و فلًتهتا، فبالرغم من ذلك،  عنصرالحارس البوابة عترب ياضتُت 

لكًتونية، لتددىا اضتضور اظتتزايد العديد من الباحثُت إذل ضرورة اظتطالبة بنظرية إلكًتونية، تنظر للبوابات اإل ادع

Roberts  (2005 )روبرتسض ر الذي يرفمو ىو األ، للمستخدمُت كمنتجُت للمحتوى يف بيئة اإلعالم اصتديد

التسليم بو، حبجة أن حراسة البوابات تستمر يف العمل على الرغم من ظهور التكنولوجيات اضتديثة لإلعالم و 

حراسة البوابة ال تزال تلعب دورًا رئيسًيا يف خلق األخبار إذل "إن (: 2009ر و فوس )اخضيف شومت ،تصالاإل
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-  M. McCoy : Dark alliance: News repair and institutional authority in the age of the internet, 

Journal of Communication 51: 93-164, 2001, p 111. 
75

- Pablo Boczkowski: Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers, Cambridge, MIT Press, 

2004, p 22. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pablo+J.+Boczkowski%22
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أصبح أكثر قوة يف عصر األنًتنت، يف حُت أن أعضاء قد غاية الساعة، يف الوقت الذي يعتقد فيو الكثَت أن دورىا 

 . 76اصتمهور ىم جزء من عملية "اضتراسة الثانوية للبوابة"

احمليط عالمية و مية اطتاصة باعتيئات اإلللضغوطات اعتيكلية و التنظي يالم مؤسسو ىذه النظرية على عدم انتباىهم -

 الذي تنمو فيو.

نتقاء أكثر من التحرير السيما على مستوى وكاالت عتبار سَتورة اإليعاب على ىذه النظرية أهنا أخذت بعُت اإل -

 األنباء.

و ىو غَت فاعل أي بدون تأثَت يف عملية و تنتقد ىذه النظرية العتبار روادىا أن تدفق األخبار ال شكل لو ىذا  -

 لذلك ينوه باس إذل ضرورة التمييز بُت غتالُت ىامُت قتا:  نتقاءاإل

 77اجملال الرئيسي الذي دتثلو وكاالت األنباء و الصحفيُت الذين كتمعون األخبار و غتال ثان متص إدارات التحرير

 اليت حترر فيها األخبار.

إذن اجملال األول ىو الذي يتحكم يف اختيار األخبار اليت حترر من عدمو و من مث متتار ما نتر إذل القائمُت   

عالم، ما تصال من عدمو، ليقتصر اجملال الثاين على تعديل طفيف مصحوب بتحرير ظتا يبعثو مراسلو وسائل اإلباإل

 إذل آخر و ال عالقة لو بتنظَت موحد و مشًتك. يعٍت أن وظيفة حارس البوابة ختتلف من وسيلة و من غتال

يف حُت أن علماء  ، 78تصال على البوابةاإلاإلعالم و  وقد اىتمت الدراسات اضتديثة بكفية تأثَت تكنولوجيات  

 األمر األنًتنت واحملتوى الذي ينتجو اظتواطنون و يتعلقشبكة ػتتوى  آخرين قد ركزوا يف اآلونة األخَتة على تأثَت

                                                             
76

 - Pamela Shoemaker& T. Vos: Gatekeeping Theory, Routledge, 2009, p 33. 
 .55ص ، 1992، دار اظتعرفة اصتامعية، مصر، : دراسة اإلعالم و اإلتصالػتمد اصتوىري و آخرون - 77
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  ناىون تصال اضتديثة، قد طور برزيالياستجابة للتغَتات اليت أفرزهتا تكنولوجيات اإلعالم و اإل ،بالصحافة

Nahon (2008) الذي يركز على اظتعلومات وتكنولوجيا اإلعالم، خاصة اإلعالمية فتوذًجا جديًدا ضتراسة البوابة ،

كتحد لوجهة النظر التقليدية القائلة بوجود بوابة يف اجتاه   على دور شبكة األنًتنت يف تشكيل عملية اختيار األخبار،

جتاىات، نًتنت بوابات متعددة اإلواحد، خاصة ما تعلق بالعالقة بُت حراس البوابة ورتهورىم، حيث توفر شبكة األ

يلعب فيو عالمية، نتكن أن يؤكد ناىون أن: "وسائط اظتيديا اصتديدة قد وفرت تفاعال كبَتا بُت أطراف العملية اإل

 جتاه. األحادي اإل White وايتفتوذج  حتدى ناىون من خالل ىذا الطرح، 79كل األدوار  اإلعالمية حارس البوابة

ففي كثَت من األحيان ال متتار  و من ىذه النظرة اضتديثة ظتفهوم حراسة البوابة اإلعالمية، تنطلق ىذه األطروحة   

التقليديون اظتعلومة مبحض إرادهتم و إفتا باللجوء إذل حراس جدد خلقتهم وسائط اظتيديا اصتديدة،   حراس البوابات

صتأنا  إذن ،كعامل جانيب للتنظيم يف عالقة ثنائية اإلجتاه بُت القائم باإلتصال و اصتمهور اظتتلقي للمضامُت اإلعالمية

كرافد من الروافد اضتديثة يف   ،GateKeeper Theory "اإلعالمية البوابة راسةح"نظرية يف ىذه الدراسة إذل 

الدراسات اإلعالمية اليت تسمح بدراسة اظتراحل اليت نتر هبا احملتوى اإلعالمي يف أية مؤسسة إعالمية، على اختالف 

لت اليت طا نتقاداتاإل، فرغم العديد من طبيعتها، حبيث تقدم تفسَتا منظما يف تشكيل األفكار و اظتادة اإلعالمية

عالمية، و بالرغم من التطور اعتائل ىذه النظرية، إال أهنا الزالت موجودة يف إسقاطاهتا على العديد من الدراسات اإل
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 -Elizabeth Jordan Storm: The Endurance of Gatekeeping in an Evolving Newsroom: A Multimethod 

Study of Web-Generated User Content, Paper presented at the annual meeting of the International 

Communication Association, TBA, San Francisco, CA Online. Retrieved on July 7, 2008, from :  

http://www.allacademic.com/meta/p172623_index.html 

79
- Nahon Barzilai : Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring 

information control, Journal of the American Society for Information Science and Technology. 59 (9): 

1493-1512,2008,  p 1499. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+Jordan+Storm%22
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ال أهنا الزالت حتافظ على كياهنا كنظرية ىامة، إ ،اضتديثة من جراء اإلفرازات التكنولوجيةالذي تشهده وسائل اإلعالم 

 تصال.تصالية أال و ىو القائم باإلإلعالمية و اإلمفسرة، تعٌت بأىم عنصر يف العملية ا

 حدود الدراسة: -15

يتم التعرف على  خالعتا فمن دراسة، أية يف إغفاعتا نتكن ال اليت اظتنهجية اطتطوات من الدراسة غتاالت حتديد يعترب  

 اليت الزمنية الفًتة إذل باإلضافة البحث تضمنهم الدراسة الذين اظتنطقة اليت أجريت فيها الدراسة و مبحوثو عينة

 ثالث وىي يف ىذه الدراسة رئيسية غتاالت دراسة لكل أنو على الباحثُت من كثَت اتفق وقد الدراسة، فيها أجريت

 كالتارل:

 عن اظتعرفة من كاف قدر لديو يكون أن البد مهمتو، يف النجاح من الباحث يتمكن لكي :الجغرافي المجال - أ

مت  للمجتمع، وقد التخطيط يف تساعده وتوصيات نتائج إذل للتوصل العلمية الدراسة فيو جترى سوف الذي اظتوقع

 .عتذه الدراسة جغرايف كمجال اصتزائر العاصمة و وىران حتديد

 سنوات، انقسمت ىذه الفًتة الزمنية إذل: ربعىذه الدراسة قرابة األ استمرت :الزمني المجال -ب

 ، وقد2016أكتوبر  غاية إذل واستمرت  2014ديسمرب يف النظرية الدراسة بدأت نظرية و دراسة ميدانية، دراسة

اظتوضوع، و  ىذا دراسة أقتية و مدى بو، اظترتبطة اظتفاىيم غتمل بدقة ورتع  اظتوضوع حتديد يف ىذه الفًتة اغتنمنا

الدراسة و تصنيفها و موجود يف أرض الواقع و رتع كم ىائل من اظتراجع حول موضوع ىذه  ىو مبا عالقتو أيضا

 تدعيم أجل من خصص ما ومنها النظري للجانب وأخرى اظتنهجي للجانب ومصادر خصصت مراجع ترتيبها، فمنها

شهر ديسمرب  غاية هناية إذل واستمرت  2016نوفمرب  شهر منذ فقد بدأت الدراسة الميدانية أما التطبيقي، اصتانب

 بإجراء مقابالت مع حراس البوابات)رؤساء البوابات، مدراء النشر، رؤساء التحرير(، و كذا مت القيام وفيها 2017

يف اظتواقع اإللكًتونية اإلخبارية اصتزائرية ؽتثلة مبواقع: الوطن،  القائمُت باإلتصالعلى  اإلستبيان استمارات توزيع
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 وتسجيل بعملية مراجعتها من اظتبحوثُت قمنا النهار، اصتمهورية و الشروق أون الين، و بعد اسًتجاع اإلستمارات

و التحليل و  التفريغ واصتدولة مرحلة إذل حىت الوصول اظتيدانية، الدراسة أثناء اليت لوحظت اظتالحظات رتلة من 

 .التفسَت

 



 خالصة

إذن كان ىذا عرضا مفصال للمراحل اليت مرت هبا خطتنا ادلنهجية، و اليت بنيت على رلموعة من اخلطوات           

و ادلراحل ادلنهجية، اليت سنجسدىا الحقا يف اإلطار التطبيقي، مرورا جبانب تأسيسي نظري توثيقي كإطار ىام البد 

العناصر اذلامة حىت نلم حبيثيات البحث، و ذلك انطالقا من من ادلرور بو، حاولنا يف ىذا اإلطار ادلنهجي ضبط 

رلموعة من التساؤالت و الفرضيات، نرى بأهنا أساس البد من وجوده يف أي حبث، إضافة إىل ضبط ادلفاىيم        

 و ادلصطلحات ادلتعلقة بالدراسة احلالية اصطالحا و إجرائيا.

دلية و العربية اليت ذلا صلة وثيقة مبوضوع ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية و ىذا، و قد استعرضنا مجلة من الدراسات العا  

 عالقتها حبارس البوابة اإلعالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 تمهيد

ال يكاد خيلو أي حبث علمي من إطار نظري يرتكز عليو البحث، لذلك ستحاول من خالل ىذا اإلطار النظري    

توثيق كل ما لديو عالقة بادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية مبختلف تطبيقاهتا و حارس البوابة بشكليو الكالسيكي و 

ا عالقة وطيدة مبوضوع الدراسة احلالية، تفرع فيو كل اإللكرتوين، حيث قسمنا ىذا اإلطار إىل فصلني نظريني، ذلم

حبراسة البوابة اإلعالمية، أين حاولنا فيو اإلدلام هبذا  فصل إىل رلموعة من العناصر البحثية، حيث عنون الفصل األول

التعريف ادلصطلح من خالل ثالثة مباحث، عنون األول منها حبارس البوابة اإلعالمية )ادلفهوم و النشأة( من خالل 

هبذا ادلصطلح، مث التسلسل التارخيي لظهور حارس البوابة اإلعالمية، رصدنا فيو خمتلف الظروف و العوامل اليت 

سامهت يف نشأة و تطور ىذا ادلصطلح، أما ادلبحث الثاين فقد عنوناه مبهارات حارس البوابة اإلعالمية و العوامل 

إىل خمتلف ادلتغريات اليت تساىم ن مؤسسة إعالمية إىل أخرى، سنتطرق فيو ادلؤثرة يف قراراتو، و اليت ال تكاد ختتلف م

ثالث و أخري عنون حبارس البوابة يف ضوء ىذا الفصل مببحث ليختتم  يف صناعة القرار لدى حارس البوابة اإلعالمية،

اإلعالم و اإلتصال ادليديا اجلديدة، يرصد خمتلف التغريات اليت طالت ىذه النظرية بظهور و تطور تكنولوجيات 

احلديثة و مالمح ظهور حارس بوابة جديد، أما الفصل الثاين، فقد عنوناه بادلواقع اإللكرتونية و اإلخبارية، سنقدم فيو 

مفهوما شامال للموقع اإللكرتوين و اإلخباري و التعريف بالدور ادلنوط بو، من خالل ثالثة مباحث، عنون األول منها 

، أين سنحاول ضبط ىذا ادلصطلح و أمناطو، أما ادلبحث الثاين فسنتناول فيو ادلواقع اإللكرتونية بادلواقع اإللكرتونية

اإلخبارية، لنختتم ىذا الفصل مببحث ثالث عنوناه بتحرير اخلرب يف ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية، حبيث فصلنا يف ذكر 

ادلوقع اإلخباري و قبل أن يصل يف صورتو النهائية اليت خمتلف ادلراحل اليت مير هبا اخلرب الصحفي قبل أن ينشر يف 

 نتلقاىا. 

 

 

 

  



 
 

 الفصل األول: حراسة البوابة اإلعالمية.
 تمهيد

 اإلعالمية )المفهوم و النشأة(. المبحث األول: حارس البوابة      
 المطلب األول: مفهوم حارس البوابة اإلعالمية.               
 المطلب الثاني: الخلفية التاريخية لظهور حارس البوابة اإلعالمية.                  

مهارات حارس البوابة اإلعالمية و العوامل المؤثرة في قراراته. المبحث الثاني:     

 المطلب األول: خصائص و مهارات حارس البوابة اإلعالمية.           

 المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في قرارات حارس البوابة اإلعالمية.   

 المبحث الثالث: حارس البوابة اإلعالمية في ضوء الميديا الجديدة.      

 المطلب األول: مالمح ظهور حارس بوابة إعالمية جديد.                  

 العوامل المؤثرة في قرارات حارس البوابة اإللكترونية. المطلب الثاني:    

 وابة الكالسيكية و حارس البوابة اإللكترونيةالمطلب الثالث: الفرق بين حارس الب                

 خالصة.
 



 تمهيد

لقد أضحت ادلؤسسات اإلعالمية يف ىذا القرن شبكات معقدة، دتثل كل مؤسسة إعالمية نظاما مكرسا للسلطة    

الذي  و النفوذ، حيث حتيط عوامل كثرية بالرسالة اإلعالمية يف غرف األخبار، فلكل وسيلة إعالمية خطها اإلفتتاحي

تعيش يف حيزه و يصعب عليها اخلروج عن حيثياتو، فمنذ ظهور وسائل اإلعالم يف القرن العشرين، برزت معها رجال 

ادلال و األعمال و أصحاب السلطة، أي القوى ادلسيطرة على اخلرب و ادلوجهة للمضامني اإلعالمية، األكيد يف األمر 

طبخا، تراعى فيها قرارات جد مهمة تتعلق بالرسائل اإلعالمية، ىذه أن ادلضامني اإلعالمية تطبخ يف غرف األخبار 

األخرية اليت أضحت تكتسي أمهية بالغة لدى اجلماىري، لذلك وجب التعرف على األسلوب الذي يتم مبقتضاه اختاذ 

ر على اختياره للمواد القرارات، وادلراكز أو ادلناصب اليت تنفذ تلك القرارات، طبيعة القائم باإلتصال، العوامل اليت تؤث

 اإلعالمية و القيم و ادلستويات اليت يتحلى هبا القائمون باإلتصال.

و الواقع أن دراسة القائم باإلتصال ال تقل أمهية عن دراسة ادلضمون يف العملية اإلعالمية و حتديد تأثري رسالتها،    

ع، انطالقا من مهام صحفييها والظروف أو العوامل إذا ما قمنا بتحليل وسائل اإلعالم كمؤسسات ذلا دورىا يف اجملتم

اليت تؤثر على اختيار ادلضمون اإلعالمي، فاألخبار ىي ما يصنعو الصحفيون، ولكن األىم من ذلك  ىو كيف تتم 

عملية الصناعة أو التحرير؟ وما ىي اإللتزامات ادلهنية )األخالقية( اليت يفرضها الصحفي على نفسو، وما ىي 

 ارجية ادلفروضة عليو يف عملية التحرير؟الظروف اخل

ىذه األسئلة و أخرى كانت حمل اىتمام العديد من الباحثني، فظهرت منذ ثالثينات القرن ادلاضي دراسات    

متعددة حاولت أن تقدم مفهوما واضحا حلارس البوابة يف وسائل اإلعالم الكالسيكية، كدراسيت وايت و ليفني، 

الدور الذي يقوم بو القائم باإلتصال داخل السلسلة اإلعالمية، أين يكون التساع معرفتو وتنمية اللتان حبثتا يف طبيعة 

 قدراتو أمهية بالغة، باعتباره العنصر األول يف العملية اإلعالمية و صانع الرسالة اإلعالمية و موجهها.



يف بادلفهوم و التسلسل التارخيي لظهوره يف سنحاول يف ىذا الفصل األول، ادلوسوم حبراسة البوابة اإلعالمية، التعر    

مبحث أول، عنوناه حبارس البوابة اإلعالمية)ادلفهوم و النشأة(، مث نسرد خمتلف ادلهارات و اخلصائص اليت يتميز هبا 

حارس البوابة اإلعالمية و العوامل ادلؤثرة يف قراراتو و اليت اتفق عليها الكثري من الباحثني يف مبحث ثان موسوم 

مبهارات حارس البوابة اإلعالمية و العوامل ادلؤثرة يف قراراتو، مث  كمبحث ثالث و أخري بعنوان حارس البوابة اإلعالمية 

يف ظل ادليديا اجلديدة، سنحاول من خاللو تسليط الضوء على التغريات اليت طالت مفهوم و مهام حارس البوابة 

التفاعلية و التدفق اإلخباري العايل و أىم الفروقات بينو و بني حارس اإلعالمية يف ىذا العصر الرقمي، الذي ميتاز ب

 البوابة يف وسائل اإلعالم الكالسيكية. 
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 .(المفهوم و النشأة)اإلعالمية المبحث األول: حارس البوابة 

 .اإلعالمية حارس البوابة فهوم: مالمطلب األول

 ،Kurt Lewin ينفلي كيرت النمساوي  لقد استعمل مفهـو حارس البوابة ألوؿ مرة من قبل عادل النفس   

ىم أشخاص أو صباعات من األشخاص الذين يتحكموف يف سَت اؼبواد اإلخبارية يف قناة " حسبو: فحراس البوابات

داخل  تصاؿباإلالقائم ف ،و حارس البوابة يبكن أف يكوف منتجا سينمائيا يقـو بقطع اؼبشهد مثال 80"تصاؿاإل

أحد العناصر الفاعلة يف نظاـ العمل الذي يدين أوال إذل ؾبموعة من السياسات اليت يرظبها  يعد اؼبؤسسة اإلعالمية

أصحاب اؼبلكية أو القائمُت عليها، وتتفق مع أىدافهم من وراء إنشاء ىذه اؼبؤسسات، أين يعترب التزامو هبذه 

زيادة   ربريرىا قبل بثها، كما يعمل علالسياسات ضروريا الستمرارية اؼبؤسسة، فهو يقـو بتحديد اؼبعلومات من خالؿ 

 إعادة ترتيب و تفسَت ىذه اؼبعلومات. كميتها بتوسيع البيئة اإلعالمية، مث

 حيث: اإلعالمية لقد اختلف الكثَت من الباحثُت يف ربديد مفهـو واضح غبارس البوابة   

مصطلح يطلق على كل الصحفيُت الذين يقوموف جبمع األنباء، " :بأنو حارس البوابة اإلعالمية رشيتجيهاف تعرؼ   

فراد أو ىم مصادر األنباء الذين يزودوف الصحفيُت باألنباء، فهم أفراد اعبمهور الذين يؤثروف على إدراؾ و اىتماـ 

 تقطعها آخرين من اعبمهور للمواد اإلعالمية، كل أولئك ىم حراس بوابة يف نقطة ما أو مرحلة ما من اؼبراحل اليت

فرشيت ترى بأف حارس البوابة اإلعالمية ال يقتصر على فرد واحد بعينو يقـو على اؼبؤسسة اإلعالمية، ، 81"األنباء

فيتحكم يف ربرير أخبارىا و إمبا قد يكوف صباعة من األشخاص و يف ذلك التقاء مع قوؿ كورت ليفُت بأف حراسة 

شوماخر وابات لو دوره يف فلًتة اؼبعلومة، أما ت، كل واحد من ىذه البالبوابة اإلعالمية تقـو على سلسلة من البوابا
                                                     

80
- Peter Bro & Filip Wallberg: Gatekeeping in a digital era, Journalism Practice, 9(1) 92-105, 2015, p 

95. 
 .295، ص 1978(، دار الفكر العريب، القاىرة، 1، )ط.: األسس العلمية لنظريات اإلعالمجيهاف رشيت - 81

https://www.tandfonline.com/author/Wallberg%2C+Filip
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: "العملية اليت يتم من خالؽبا قطع مليارات الرسائل اؼبتوفرة يف اإلعالـ وربويلها إذل اإلعالمية راسة البوابةحب قصدتف

شوماخر غبراسة البوابة إذف و انطالقا من تعريف ، 82"مئات الرسائل اليت تصل إذل شخص معُت يف يـو من األياـ

بأهنا عملية يتم فيها ربويل اؼبدخالت يف صورهتا اػباـ  إذل ـبرجات جاىزة و مفلًتة، موجهة إذل  لنا اإلعالمية يتضح

 صبهور مستهدؼ و قابلة للتلقي. 

أو مذيعا أو تصالية، سواء كاف صحفيا عناصر العملية اإل إذل أوؿ تصاؿارس البوابة أو القائم باإلىذا و يشار حب  

الواضح يف ىذا التعريف بأف حارس البوابة ليس فقط رجاؿ اؼباؿ و  83شخصا فباثال، يسعى لتوجيو رسالة معينة

األعماؿ و اؼبعلنُت الذين يبولوف مؤسسات اإلعالـ و إمبا حارس البوابة قد يأيت يف ىيئة صحفي أو مذيع أو ؿبرر أو 

 قبل نشرىا و عرضها على اعبماىَت اؼبستهدفة.مدير نشر، زبوؿ لو مهاـ غربلة اؼبعلومات 

ترصبة ؼبفهـو نقل احملتوى ذىابًا وإيابًا عرب قنوات غرؼ األخبار، أين ترتكز على بأهنا: "حراسة البوابة أيضا تعرؼ كما    

العملية اليت من خالؽبا يبكن  دبثابة البوابة راسةح ىذا و تعد ،84"السماح لشخص ما بتمرير ؿبتواهيف بوابة الغرار حركة 

يساعد على تدفق  Gatekeeper، فحارس البوابة newsroom للمحرر سبرير اؼبعلومات إذل "غرفة األخبار" 

األخبار اليت  اؼبعلومات و كذا يف إعداد ورقة طريق وسائل اإلعالـ التقليدية، حيث يبدأ بإنشاء األخبار و ىي خاـ، تلك

ومع ذلك تنتقل  ،فيديو رين كالصحفيُت مثال، قبل أف يتم ربويلها إذل نسخة ملموسة أومت صبعها من قبل حراس آخ

 85"معاعبات األخبار من تلك النسخة أو الفيديو قبل ظهورىا إذل شاكلة منتج مكتمل، مثل صحيفة أو نشرة األخبار

شاملة ؼبفهـو حراسة البوابة، حيث  اوؿ شوماخر و فوس من خالؿ تعريفهما ىذا غبراسة البوابة اإلعالمية تقدمي رؤيةرب

يركزاف على الطريق الذي تأخذه اؼبعلومة انطالقا من اؼبيداف وصوال إذل غرفة التحرير، مرورا بكل اؼبراحل اليت تقطعها 
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-  Pamela Shoemaker : Gatekeeping, Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1991, p 01. 
 .73، ص 2002(، دار الفكر العريب، القاىرة، 1، )ط.نظريات اإلعالم و الرأي العام، األسس العلمية و التطبيقات العربيةعاطف العبد عبيد:  - 83

84
 - Pamela Shoemaker & T. Vos: Gatekeeping Theory, Op.cit , p 21. 

85
- Pamela Shoemaker: Media gatekeeping, In M.B. Salwen & D.W,  Stacks (Eds.), An integrated 

approach to communication theory and research, 79-91, Mahwah, NJ: LEA, 1996, p 32. 
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وفقا ف ـ على اختالؼ أشكاؽبا و أنواعها،اؼبعلومة يف الوصوؿ إذل النسخة النهائية اليت نراىا هبا يف وسائل اإلعال

 جهد منفرد يعمل من خالؿ 86ىناؾ عدة مستويات لتحليل البوابات  Vosفوس  و Shoemaker رخلشوما

أين يبكن أف يكوف دور حارس البوابة يف  على نقل اؼبعلومات إذل األماـ أو دفعو إذل اػبلف، حارس البوابة اإلعالمية

 ى بأفأما منَت حجاب فَت  ،"صحيحة دقيقة أو غَتاىرىا وقد تكوف غَت يث ال يتم أخذ اؼبعلومات يف ظحب اؼبرتبة الثانية،

يتم تغيَتىا حسب  اليت ،مقص الرقيب و اػبطوات اليت سبر هبا الرسالة اإلعالميةاإلعالمية يتجسد يف شكل  ارس البوابةح

احملطات، فهناؾ القيم واؼببادئ وىناؾ رئيس التحرير و ىناؾ السياسة التحريرية للمؤسسات اإلعالمية وىناؾ مصادر 

حجاب من خالؿ ىذا  بذلك يعطيل87"يالئمهااألخبار، وصبيعها تشكل الرسالة اإلعالمية وتغَتىا بالشكل الذي 

، حيث يصفو دبقص الرقيب الذي يقطع اؼبعلومة قبل وصوؽبا للجماىَت اإلعالمية التعريف بعدا آخر ؼبفهـو حارس البوابة

عالمية حسب اؼبستهدفة، ىذه السياسة التحريرية اليت تعمل على غربلة اؼبعلومة قبل نشرىا، تغَت من مضموف الرسالة اإل

 أىوائها. 

األنباء، و قد يأيت أيضا يف ىيئة مصادر األنباء، كل صحفي يقـو جبمع " :أيضا إذل اإلعالمية ارس البوابةحب يشار    

مهور الذين يزودوف الصحفيُت باألخبار، و ىم أفراد اعبمهور الذين يؤثروف على إدراؾ و اىتماـ أفراد آخرين من اعب

 حارس البوابة اإلعالمية حسبف 88"يلتقوف يف مرحلة من اؼبراحل اليت تقطعها األخبار للمواد اإلعالمية، كل ىؤالء

ىذا التعريف ىو شرح للرحلة اليت تأخذىا اؼبعلومة قبل أف تصل إذل اعبمهور اؼبستهدؼ، حيث تنطلق من اؼبصادر 

اليت تزود اؼبؤسسات االعالمية باؼبعلومة إذل الصحفي الذي ينقل اػبرب، فاحملرر الذي وبرر اػبرب، إذل اعبمهور األورل 
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 - Pamela Shoemaker & T. Vos: Gatekeeping Theory, Op.cit, p 35. 
 .55، ص 2004، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاىرة، المعجم اإلعالميضبد منَت حجاب:  - 87
 .323مرجع سبق ذكره، ص  : مدخل لعلوم االتصال و اإلعالم )الوسائل، النماذج و النظريات(،فضة عباسي بصلي و ؿبمد الفاتح ضبدي - 88
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إذل اعبماىَت العريضة و يف كل مرحلة من ىذه الرحلة تقولب اؼبعلومة الذي يتلقى اؼبعلومة أو قادة الرأي و من شبة 

 حسب أىواء الشخص الناقل للخرب.

أي فرد داخل فريق عمل ينتمي إذل أحد اؼبؤسسات، و يضطلع " :اإلعالمية بأنو حارس البوابةكما يعرؼ    

من خالؿ اغبلقات اؼبختلفة لعمليات صنع تصالية، أين يكوف دوره مباشرا نتاج الرسالة اإلإدبسؤوليات ما يف صنع و 

تصالية بدء من وضع الفكرة أو السياسة العامة و مراحل الصياغة اؼبختلفة ؽبا، و انتهاء بإخراجها و الرسالة اإل

إذف وبصر الفواؿ مفهـو حارس البوابة يف كل فرد داخل اؼبؤسسة  ،89تقديبها للجمهور اؼبتلقي هبدؼ التأثَت عليو

عالمي منذ أف كاف ؾبرد فكرة وصوال إذل صورهتا النهائية اليت يتلقاىا من مهمتو يف ربرير احملتوى اإلاإلعالمية، تك

 اعبمهور.

إذل كل قائم على األخبار أو الرسائل اإلخبارية، و ىو قائم بذاتو  حارس البوابة اإلعالميةأما روبرتز فيشَت دبفهـو    

اع، ليكوف ذاؼبضامُت األخرى، ساؿبا بذلك للخرب أف يندفع إذل األماـ أو أف يعلى فتح أو إغالؽ )بوابة( اػبرب  و 

ختيارات اؼبهنية الشخصية، حىت ال يؤدي اكبياز الفرد إذل إتالؼ أو حاجزا ضد عناصر أخرى حسب خليط من اإل

و لألحداث ترفي معأدمج بعض العناصر، و ألف اختيار الفرد لألخبار ىو الذي يقـو بتنويع و تلوين تصوراتو، 

على أف حارس البوابة ىو كل مسؤوؿ يف مؤسسة إعالمية عن ىذا  وتعريف من خالؿفروبرتز يؤكد  90"البعيدة أو الغابرة

الرسالة اإلعالمية، ينحصر دوره يف السماح للخرب بأف يبر للجماىَت أو وبجب، و تدخل يف ذلك عدة عوامل منها 

 اؼبهنية و الشخصية.

                                                     
، 1995، اجمللد الثاين و الثالثوف، العدد الثالث، القاىرة، سبتمرب قراءة في دراسات القائم باالتصال، المجلة االجتماعية القومية: قبوى الفواؿ - 89
 .27ص

90
 - Chris Roberts : Gatekeeping Theory : An evolution, the University of South Carolina, Association 

for Education in Journalism and Mass Communication, San Antonio, Texas, 2005, p 39. 
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على كل شخص يف الصحيفة، يتوذل مسؤولية فحص القصة اػبربية،  اإلعالمية ىذا و يطلق مصطلح حارس البوابة   

بأف   Nahon، بينما يؤكد ناىوف 91مث ازباذ قرار ما إذا كانت ستنشر أـ يعاد صياغتها بصورة معينة أو إنباؽبا

العملية اليت "مي، حيث يبكن أف ينظر إليها على أهنا: مبت لتكوف أوسع حىت يف العصر الرق اإلعالمية حراسة البوابة

سلسلة من قرارات  ؾبرديتم بناؤىا من خالؿ اؼبضامُت اإلعالمية، اليت تنتقل عن طريق وسائل اإلعالـ، فهي ليست 

ت إذل دور ؿبرر أو أو إمبا أبعد من ذلك، إذل أخبار اؼبؤسسات اليت تعاين من خفض حجمها، فلج الدخوؿ واػبروج

، حيث يربطها اإلعالمية يقدـ ناىوف يف ىذا التعريف نظرة واسعة ؼبفهـو حراسة البوابة ،92"ارس بوابة لتصبح أوسعح

باؼبتغَتات التكنولوجية اليت سبيز العصر الراىن، فحسبو يتعدى ىذا اؼبفهـو روتينيات العمل االعالمي يف ربرير اػبرب إذل 

اعالمية شارفت على اإلنتهاء، من خالؿ سياسة ربريرية و قيادة رشيدة دور حراس البوابات يف النهوض دبؤسسات 

 للمؤسسة اإلعالمية و ربسُت لنوعية احملتوى اإلعالمي الذي تقدمو وسائل اإلعالـ.

إذف يلتقي معظم الباحثُت عرب و أجانب يف نقطة واحدة، أال و ىي أف حارس البوابة اإلعالمية ىو ترصبة لكل   

األخبار الصحفية يف أية وسيلة إعالمية كانت، زبوؿ لو مهاـ ازباذ القرار يف مرورىا من عدمو     مسؤوؿ عن متابعة

 و يف ربريرىا بالطريقة اليت يرغب.

  .اإلعالمية : الخلفية التاريخية لظهور حارس البوابةالمطلب الثاني

دوف استخداـ صريح ؽبذا اؼبصطلح، لقد وجدت دراسات كثَتة ركزت على جوانب أساسية لعملية حراس البوابة    

جتماعي يف غرؼ األخبار، حيث قدمت تلك الدراسات ربليال وظيفيا ألساليب السيطرة أو التحكم التنظيمي و اإل

 مصادر أخبارىم و العوامل اليت تؤثر على اختيار احملررين وعرضهم لألخبار.
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باؼبعٌت الذي نقصده، ىي دراسة روسنت اليت ظهرت يف  إف أوؿ دراسة تتناوؿ بالشرح قطاعا من القائمُت باإلتصاؿ   

ربدثت عن سيكولوجية  أوليةوتعترب دراسة  1937عاـ  "مراسلو واشنطن"ربت عنواف  األمريكية الواليات اؼبتحدة

يف والية أيوا بالواليات  الصادرة "الصحافة"نشرت ؾبلة ربع سنوية تدعى   1941اؼبراسل الصحفي، لكن يف سنة 

و كاف من اؼبمكن أف تفتح ىذه الدراسة الباب  "ملواكي"،، دراسة مهمة عن العاملُت جبريدة األمريكية اؼبتحدة

إلجراء دراسات فباثلة عن اؼبؤسسات اإلعالمية األخرى، لكن مضت فًتة طويلة دوف أف تظهر أحباث تتناوؿ 

 دراستو D.White ديفيد وايتريكي تصاؿ ومؤسساهتم، حىت نشر الباحث األمالقائمُت باإل و التحليل بالدراسة

 .93اليت أعطت دفعة قوية للبحث يف ىذا اجملاؿو " "حارس البوابة وانتقاء األخبار اؼبعنونة ب:

أما الظهور اغبقيقي ؽبذا اؼبفهـو باؼبعٌت الذي نتداولو حاليا، فيعود الفضل فيو إذل عادل النفس النمساوي األصل،    

"، إذ "حارس البوابة اإلعالمية، بتطوير ما أصبح يعرؼ بنظرية Kurt Lewin ينيفل رتيكاألمريكي اعبنسية 

بتطوير  Kurt Lewin  ينفكيرت ليقاـ أين تعد دراساتو من أىم الدراسات اؼبنهجية يف ؾباؿ حراسة البوابة، 

حىت تصل إذل على طوؿ الرحلة اليت تقطعها اؼبادة اإلعالمية "حيث يرى أنو:  ،نظرية "حارس البوابة اإلعالمية"

اعبمهور اؼبستهدؼ توجد نقاط )بوابات(، يتم فيها ازباذ قرارات دبا يدخل و ما ىبرج و كلما طالت اؼبراحل اليت 

تقطعها األخبار حىت تظهر يف الوسيلة اإلعالمية، تزداد اؼبواقع اليت يصبح فيها من سلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا  

كل أو بعد إدخاؿ تعديالت عليها، ويصبح نفوذ من يديروف ىذه البوابات لو أنبية  كانت الرسالة ستنتقل بنفس الش

قد كانت ىناؾ دراسات كثَتة أشارت إذل أف الرسالة اإلعالمية سبر دبراحل عديدة  و94"كبَتة يف انتقاؿ اؼبعلومات

ىو  تصاؿفاإلدة حلقات، وىي تنتقل من اؼبصدر حىت تصل إذل اؼبتلقي، وتشبو ىذه اؼبراحل السلسلة اؼبكونة من ع

اؼبواجهي بُت فردين، ولكن ىذه السالسل  تصاؿاإلؾبرد سلسلة متصلة اغبلقات و أبسط أنواع السالسل ىي سلسلة 
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تصاؿ اعبماىَتي تكوف طويلة جداً، حيث سبر اؼبعلومات بالعديد من اغبلقات أو األنظمة اؼبتصلة كما ىو يف حالة اإل

لفزيوف وقدر اؼبعلومات الذي ىبرج من بعض تلك اغبلقات قد يكوف أكرب فبا يدخل اغباؿ يف الصحف والراديو والت

 ."أجهزة التقوية"  Shanonفيها وىذا ما يطلق عليو " شانوف "

يف  Kurt Lewin ألوؿ مرة مع عادل النفس االجتماعيgatekeeping   ظهر مصطلح"حراسة البوابة" لقد  

العادات  جتماعية أف تغَتلوين ىذا اؼبصطلح ليصف كيف يبكن للقوى اإل، صاغ 1947ـبطوطة غَت مكتملة عاـ 

، باستخداـ مصطلح "حارس البوابة" لتوضيح أولئك الذين يسيطروف على البوابات" من خالؿ 95الغذائية للمجتمع

 .96إجراءات مثل: التسوؽ للطعاـ وإعداد وجبات الطعاـ

لعلم االجتماع، بعد اغبرب العاؼبية الثانية من خالؿ ذباربو على نظريتو  1951ت ليفُت ألوؿ مرة يف عاـ َت قدـ ك  

، كجزء من اعبهد اغبريب، وحبث ليفُت كيف  تغيَت عادات تناوؿ الطعاـ للمستهلك، تتضمن قطعا صغَتة من اللحـو

حل دب درس ليفُت مراحل العملية اليت حصل عليها من الغذاء ،أف يؤثر على استهالؾ الغذاء جتماعييبكن للتغَت اإل

ىذه العملية مت تقسيم القنوات إذل أقساـ،  البقاؿ أو اغبديقة إذل طاولة العائلة، فاكتشف سلسلة من القنوات، يف

 كل النقل وإعداد الطعاـ وكاف كل حارس من حراسة البوابة، يتالعب بعملية صنع القرار يف واليت مشلت الشراء،

األسرة القليل  ليكوف لبقية أفرادربة اؼبنزؿ أو اػبادمة،  مرحلة من مراحل العملية، حيث يتجسد حارس البوابة عادة يف

يف عمليات  ُت للطعاـ، رأى أف ىذه العملية يبكن تطبيقهايفمعاعبة، و بدراسة ل ذهؽبمن اؼبدخالت يف صنع القرار 

 .97أخرى

                                                     
95

 - Pamela Shoemaker : Gatekeeping, London: Sage, 1991, p49. 
96

-  Pamela Shoemaker & M. Kim Eichholz, E. and Wrigley, B :Individual and routine forces in 

gatekeeping, Journalism & Mass Communication quarterly 78(2): 233-246, 2001, p 240. 
97

 - Pamela Shoemaker & T. Vos : Gatekeeping Theory, Op.cit,  p 80. 
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ىناؾ يف كل حلقة فرد يقرر ما إذا كانت الرسالة ستمرر كما ىي أـ " :أف Kurt lewin ينفكيرت لي  ويقوؿ

"السيطرة على مكاف اسًتاتيجي  :" حسبو يعٍتحراسة البوابةمفهـو "ف 98سيزيد عليها أو وبذؼ منها أو يلغيها سباماً 

ُت يف، ما يعٍت أف ل99"حبيث يصبح غبارس البوابة سلطة ازباذ القرار فيما سيمر من خالؿ بوابتو ،تصاؿيف سلسلة اإل

ركز على توفر خاصية السلطة أو اؽبيمنة يف القائم باإلتصاؿ، الذي تكمن مهمتو األساسية يف ازباذ القرار النهائي دبا 

  سيمر من أخبار و ما سيحجب عن اعبمهور.

وقد أُجريت يف طبسينيات القرف العشرين، سلسلة من الدراسات اؼبهمة ركزت على اعبوانب األساسية لعملية    

قدمت تلك الدراسات ربلياًل وظيفيًا ألساليب حيث ح، صط)حراسة البوابة( دوف أف تستخدـ بالضرورة ىذا اؼب

راؾ اؼبتناقض لدور ومركز أو وضع العاملُت باعبريدة ة األخبار واإلدغرفي يف جتماعالسيطرة أو التحكم التنظيمي و اإل

ومصادر أخبارىم، والعوامل اليت تؤثر على اختيار احملررين وعرضهم لألخبار، قاـ هبذه الدراسات ؾبموعة من الباحثُت 

  Juddروبرت جاد  Gieber ، جيربStark، ستارؾCarter، روى كارترBreedاألمريكيُت أمثاؿ وارف بريد 

 .100...اخل Macrorie ، كن مكروريWhite وايتديفيد  ،

ختيار اليت يستخدمها ملية اإلعب" وسائل اإلعالـ ، حيث عرفهابحراسة البوابات  ديفيد وايت، ربط 1950يف عاـ  

حراسة البوابة اإلعالمية  أي أف 101"هبب أف تكوف يف وسائل اإلعالـ احملرروف حوؿ القصص اإلخبارية والصور و اليت

وصف  ال زبرج عما وبدث يف غرؼ التحرير، من اختيار للمواد اإلخبارية اليت ستنشر و أخرى ستمنع.حسب وايت 
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- Denis McQuail & Swen Windahl: Communication models for the study of mass communications, 

London,  New York: Longman,  1996, p 55. 
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 - Dominique Wolton : Penser la Communication, Flammarion, Paris, 1997, p 23. 
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مت اختيارىا، مت رفض  إخبارية وايت العملية باستخداـ ؿبرر األسالؾ، الذي كاف يطلق عليو "السيد غيتس" لكل قصة

بالنشر، حيث كاف ؿبرر األسالؾ دبثابة مرشح  اػباصةاستناًدا إذل ذبربة احملرر ومواقفو وتوقعاتو  قص إخبارية شبانية

 خطي يتم من خاللو تدفق األخبار و السيطرة على عملية األخبار من التحرير إذل الطباعة، وربديد ما مت قبولو أو

 .102يف كل خطوة على طوؿ الطريق ورفض

103لنظرية حارس البوابة اإلعالمية D.White( يوضح المخطط الذي اقترحو ديفيد وايت 10الشكل رقم )

 

N .ىي مصادر األخبار 

M .ىو اعبمهور اؼبتلقي للمضامُت اإلعالمية 

N1 و N4.ىي األخبار اليت مت رميها أو حجبها 

N2 و N3األخبار اليت مت اإلحتفاظ هبا.  ىي 

ؾبموعة من األخبار يوزع  N، أف مصدر األخبار 1950يتضح من ىذا الشكل الذي اقًتحو ديفيد وايت عاـ   

(N1.N2.N3.N4اليت يتم غربلتها من طرؼ حارس البوابة، أين سيقرر استبعاد و رمي بعض األخبار ) 

(N1.N4بينما يتم قبوؿ بعض األخبار ) (N3.N2)   كمواد إعالمية ربرر يف شكل أخبار، و اإلحتفاظ هبا

                                                     
102

- Peter Bro & Filip Wallberg: Gatekeeping in a digital era, Op.cit, p98. 
103

 - David White : The Gate Keeper, A cast study in the selection of News, Journalism Quarterly, 27, 

383-396, 1950, p390. 

 

https://www.tandfonline.com/author/Wallberg%2C+Filip
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من خالؿ ىذا اؼبخطط عملية التصفية اليت يتم هبا فرز األخبار يف  وايت، ىبتصر  Mتعرض على اعبماىَت اؼبتلقية 

أية وسيلة إعالمية من قبل حراس البوابات فيها، أين تفلًت األخبار فلًتة قبل وصوؿ اػبرب يف صيغتها النهائية إذل 

 اعبماىَت اؼبتلقية.

سبل ىذه العملية من قبل الفرد ذاتو، دل  ،بفحص حراس البوابات بُت ؿبرري التلغراؼ وافًتاضها Gieberجيبر قاـ 

اؼبتاحة، وعملية اإلنتاج، واغبدود  أنشئت فيو اؼبهنة، دبا يف ذلك عدد من األخبار ذيالتقاليد والروتُت ال بل من قبل

  .104الزمنية

يف نقل اؼبعلومات  مدؾبةوسائل اإلعالـ أف  ، أي1957عاـ  تصاؿطّور وستلي و مكلنس  مبوذجا جديدا يف اإل  

ن اؼبرسل إذل اؼبتلقي، و استنتج بأف ىناؾ ثالثة طرؽ تستقبل هبا اعبماىَت اؼبعلومات: )مباشرة من مرسل، من مرسل م

إذف تتم العملية اإلعالمية عن طريق رفض أو تغيَت ،  105ؿ ذبربة شخصية(عرب وسائل اإلعالـ، أو من خال

ىذا اػبرب يبر عرب  بوابة يف األخبار الدولية وجدتاؼبعلومات استناًدا إذل حكم األخبار، و بالتارل استكشاؼ 

اعبمهور، واليت يبكن أف تؤدي إذل  بل تسليمها إذلق  gatekeeping  مستويات متعددة من "حراسة البوابة"

 .اؼبشاكل  واختيار التحريرو  التحيز والرقابة والنقل :أخطاء

 :106عملية اإلخبار عرب مستويُت أف حراسة البوابة ربدث يفبBass (1969) باس يفًتضبينما   

                                                     
104

- Pamela Shoemaker & T. Vos : Gatekeeping Theory,Op.cit, p77. 
105

 -John T. McNelly: Intermediary communicators in the international flow of news, Journalism 

Quarterly, 36(1), 23-26, 1959, p14. 
106

- Abraham Z. Bass : Refining the ‘gatekeeping’ concept: A UN radio case study, Journalism 

Quarterly, 46, 69-72, 1969, p70. 

http://journals.sagepub.com/author/McNelly%2C+John+T
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ي األخبار، الذين ز قصص للجمهور وؾبه من بُت األخبار اليت ذبمع اؼبعلومات من ـبتلف القنوات وربويلها إذل

صناعة اؼبعلومة تلعب دورا ىاما يف " :( أف1982نشر، حيث يقوؿ غاندي )لل يقوموف بتحرير النسخة وترصبتها

 ."علومات لوسائل اإلعالـمصوؿ إذل اغبراسة من خالؿ توفَت سهولة الو 

دراسة عن حجرات األخبار اإلذاعية  1951سنة  Mitchel شارنلي ميتشلىذا وقد نشر الباحث األمريكي   

 لورنسدراسة عن كّتاب اإلفتتاحات يف والية أورهبوف و قد قدـ  سابينواألفراد الذين يعملوف هبا، كما نشر الباحث 

الصحفيوف  دراسة عن ؿبرري كنساس وقد ػبص الباحث األمريكي ولًت جيرب يف مقالتو "األخبار ىي ما هبعلها

ؿبرري األنباء "دراسة عن ب 1956" نتائج األحباث األساسية اليت أُجريت على حراس البوابة، كما قاـ سنة أخباراً 

  .107ء وكالة أسوشيتدبرس فقطجريدة يومية بوالية وسكونسن، تستقبل أنبا 16يف  "اػبارجية

أنو إذا كاف احملرر ىبتار عينة فبثلة فبا يصلو من أنباء يبكن أف نقوؿ أنو قد  Gieber ر جيبوقد أظهرت دراسات   

يبكن، عن طريق مالحظة األسلوب الذي ىبتار دبقتضاه احملرر أنباًء لفًتة ال تزيد عن " :ُوِفق يف أداء عملو، وقاؿ أنو

 اف األمر اؼبشًتؾ بُت صبيع ؿبرري األنباء، الذين الحظهم جيربقد ك ، و"نتنبأ دبا قد ىبتاره يف يـو آخرأياـ قليلة أف 

Gieber ة األخبار يعترب من أقوى العوامل تأثَتاً، غرف، ىو أف الضغوط اليت يفرضها الواقع البَتوقراطي، والعمل يف

يكانيكية يف عملو أكثر فبا تشغلو اؼبعاين اإلجتماعية ووقع فمحرر األنباء اػبارجية يعمل دائمًا حسابًا للضغوط اؼب

األخبار، باختصار كانت ظروؼ إخراج الصحيفة والروتُت البَتوقراطي والعالقات الشخصية يف داخل حجرة األخبار 

  نبا: حقيقتُت تبعثاف على القلقGieber  تؤثر أساساً على عمل ذلك احملرر وقد أظهرت دراسات جيرب

ف ؿبرر األنباء اػبارجية كاف يف سلوكو اإلتصارل سلبيا وال يلعب دورا فعاال كقائم اتصاؿ، فهو ال يدرس بشكل أ أوال:

وىناؾ بعض الدالئل اليت تشَت إذل أف ؿبرر األنباء اػبارجية كصحفي يعمل مالزما  مرسلةانتقادي األنباء اليت تصلو 
                                                     

107
 - Daniel Bougnoux : Introduction aux sciences de communication, La Découverte, Syros, Paris, 

1998, p87. 
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من مكاف إذل آخر، لكي هبمع األخبار، ويؤثر ىذا بالتارل على ما الذي ينتقل  راسلؼبكتبو، وقد زبتلف دوافعو عن اؼب

ىبتاره ذلك احملرر من أنباء، فردبا كاف ؿبرر األنباء اػبارجية كسواًل أو أصبح كسواًل ألف رؤساءه ال يشجعونو على أف 

  بشكل نقدي.بشكل يظهر أنو يقّيم ما يقدمو  رسائلةيصبح أكثر نشاطاً، وبشكل عاـ فهذا احملرر ال ىبتار 

أف ؿبرر األنباء اػبارجية، كقائم باإلتصاؿ، ليس لديو إدراؾ حقيقي لطبيعة صبهوره، وؽبذا فهو ال يتصل بذلك  ثانيا:

اعبمهور يف واقع األمر، وإذا كانت اؼبهمة األساسية للصحيفة ىي تقدمي تقرير ىادؼ عن الظروؼ احمليطة، من أجل 

فالصحيفة دل تعد تدرؾ أف ىدفها  108فقط بالصدفةخدمة القارئ، فيمكن أف نقوؿ أف ىذه اؼبهمة كانت تؤدى 

اغبقيقي ىو)خدمة( صبهور معُت أو اعبمهور بشكل عاـ، وذلك ألف اجملموعة اليت تقـو جبمع األخبار والنظاـ 

أنو بدوف دراسة  Gieber  جيبرالبَتوقراطي كثَتًا ما ربدد األىداؼ، أو ربدد ما يظهر يف تلك اعبريدة، ؽبذا يرى 

  .القوى االجتماعية اليت تؤثر على عملية صبع األخبار ال نستطيع أف نفهم حقيقة تلك األخبار

ومن أعمق الدراسات اليت أجريت على القائمُت باإلتصاؿ والقوى اإلجتماعية اليت تؤثر على العاملُت يف    

، فقد وجد بريد أف ىناؾ أدلة تشَت إذل 1955سنة   Breedوارين بريدالدراسة اليت قدمها  تلك 109الصحف

وجود عملية تأثَت يسيطر أو يهيمن دبقتضاىا مضموف الصحف الكبَتة أو احملطات اإلذاعية والتلفزيونية ذات اؼبركز 

أي أف  اؼبرموؽ )صحف الصفوة( تؤثر على الطريقة اليت تعاجل هبا الصحف الصغَتة، األخبار واؼبوضوعات اؼبهمة،

تلع الصغَت كما يقاؿ يف عادل البحار(، وال شك أف ىذا وبـر وسائل اإلعالـ اعبماىَتية من التغيَت والتنويع الكبَت يب

  .وتعدد اآلراء الذي يساعد على تكوين رأي عاـ واع

                                                     
108

 - Allemand Sylvain : les réseaux : nouveaux regard , nouveaux modeles, in sciences Humaines, 

n0 104, avril 2000, p 23.  
 .45، ص 1985، دار اؼبعرفة اعبامعية، القاىرة، المرجع في مصطلحات العلوم اإلجتماعيةلببة من الباحثُت:  - 109
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ليظهر كيف تدفن أو ربذؼ الصحف  "التحليل الوظيفي" لو يف دراسة أخرى Breed بريدوقد استخدـ     

جتماعي والثقايف أو هتاصبو، أو هتدد إيباف القائم باإلتصاؿ بذلك النظاـ اإلجتماعي األخبار اليت هتدد النظاـ اإل

سياسة الناشر ىي اليت تطبق يف العادة يف أي جريدة، بالرغم من مظاىر " :أف Breed بريدوالثقايف، ويقوؿ 

خبار، باإلضافة إذل ذلك فاعبزاء الذي ينالو اإلعالمي يف اعبريدة مصدره ليس القراء الذين اؼبوضوعية يف اختيار األ

يعتربوف عمالءه، ولكن مصدره زمالؤه من العاملُت معو ورؤساؤه، لذلك يعيد احملرر يف اعبريدة ربديد وتشكيل قيمو 

أف الظروؼ الثقافية اليت ربيط بالصحفي يف  Breed بريد، ومن ىذه الدراسة استنتج "حبيث ربقق لو أكرب منفعة

األخبار ال تؤدي إذل نتائج تفي باإلحتياجات األوسع للديبقراطية، وقد استخدـ الباحث األمريكي اؼبشهور  غرؼ

سوانسوف أساليب اؼبالحظة اؼبباشرة واإلستفسار ليحصل على معلومات عن معتقدات العاملُت يف جريدة يومية 

يف صحف  110ؿبرري األخبار اػبارجية Stellyوستلي Bros درس بروس بينماشخصية، صغَتة وخصائصهم ال

قارف بو القيم اليت يعتنقها أولئك احملرروف واليت تؤثر على  ( الذيوالية وسكونسن باستخداـ سّلم )قياس القيم

والتفرقة بُت أدوار اإلتصاؿ مالكلـو ماكلُت عن القائمُت باإلتصاؿ  اختيارىم لألخبار، وتعترب دراسة بروس وستلي و

اؼبختلفة، من الدراسات اؼبهمة يف ىذا اجملاؿ، واؼبالحظ أنو يوجد يف كل ىذه الدراسات عنصر واحد مشًتؾ، وىو 

جتماعية والتنظيمية اؼبقررة يف اجملتمع أهنا تركز على التفاعل بُت األمباط واألخالقيات الصحفية واألساليب اإل

 يفهنا تساعد كو  ،وعة، وأوضاع ـبتلفة وؽبذه الدراسات فوائد كثَتة لوسائل اإلعالـ واؼبهنيُت، يف ظروؼ متنماىَتياعب

الوصوؿ إذل أحكاـ أكثر ذكاء عن العاملُت بالوسيلة اإلعالمية، يف اإلطار اإلجتماعي اؼبباشر، كما تربز كثَتًا من 

ذاؾ  يف دراسات "حراسة البوابة اإلعالمية"أحد األمثلة  ،األسئلة اؼبهمة اليت هبب أف توصل إذل إجابات عليها

اليت  و خباردراسة عوامل اعبدارة باأل يف 1965عاـ  Ruge روج و Gaaltung غالتونغ البحث الذي قاـ بو

 و ويفر شانوف قدـيف الوقت نفسو  ،النرويج القيم اإلخبارية للمحررين يف أربع صحف يف ا من خالؽبااستكشف
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Weaver  (1964إ ) قناة استقباؿ ،رسالة ،مصدر اؼبعلومات)الكالسيكي:  111فض الضوضاء اػبطيػب اطار، 

 :ا يلين خالؿ مبوذجهما مم Ruge  (1970) و روج Galtungغالتونغ  يقًتح ،فهماليف  (إشارة القناة

الصحيح كل واحد تنبعث منو إشارة أو برنامج يف الطوؿ اؼبوجي  يشبو روج العادل دبجموعة ىائلة من ؿبطات البث،

ال يصبح االتصاؿ اؽباتفي  مثل: نازع الصوت الذي وبصل عليو اؼبرء عن طريق اؼبسح جملموعة من األحداث العاؼبية

يتم ضبطها واستمع إليها لبعض الوقت قبل أف ينتقل أحدىا  ؼبستقبل الراديو، ؾبديًا إال إذا كانت ىناؾ ؿبطة واحدة

 .112إذل التارل

للعناصر اإلخبارية التي تتداخل بين  Ruge  و روج Galtung  التنغ( يوضح تحديد غ10الشكل رقم )

 .113الحادثة و رؤية الوسيلة اإلعالمية لها

كثَتة تصل إذل الوسيلة اإلعالمية الواحدة من طرؼ مصادر متعددة و متنوعة   ايرى غالتنغ و روج بأف ىناؾ أخبار    

مثل: وكاالت األنباء و اؼبراسلُت...اخل، داخل كل وسيلة إعالمية ىناؾ من يهتم باستقباؿ ىذه األخبار و يتوذل 
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يف الظهور و النشر فحصها و غربلتها بطريقتو اػباصة، و تتحدد حسبهما قيمة و أنبية كل حادثة و تزداد فرصها 

عرب ىذه الوسيلة اإلعالمية للجماىَت اؼبتلقية وفقا ؼبدى تنوع و تعدد عناصرىا اإلخبارية، و بالتارل ىذه العناصر ىي 

 اليت ربكم عمل حراس البوابات يف انتقاء أو رفض األخبار اؼبختلفة اليت تصل إذل ىذه الوسيلة اإلعالمية.

  Ruge و روج Galtungغالتنغ  من قبل ازي، فإف اؼبقًتحات اؼبنصوص عليهاواستنادا إذل ىذا اإلطار اجمل   

 متأصال يف الرسائل نفسها، كما القوى الفيزيائيةاعبمهور اؼبتلقي  تدفع الرسائل ليكوف تعٍت أف القوى  (1965)

شارة اإل على   Ruge و روج Galtungغالتونغ  مقًتحات، حيث تركز جملموعة من اؼبعايَت اؼبوضوعيةتعمل وفًقا 

 .رسالة بدال من صانعي األخبارالأو 

 .114مسجال تصاؿ اؽباتفي ال يكوفإذا كاف تردد إشارة خارج اإل التردد: -

من اؼبرجح أف يتم تسجيلها على أهنا تستحق  : كلما كانت اإلشارة أقوى، كلما زادت السعة، وأكثرعتبة -

 .ستماع إليهااإل

كلما قلت الضوضاء، و بالتارل تزداد احتمالية   ،كلما كانت اإلشارة أكثر وضوًحا وبال لبس  عدم الوضوح: -

 .ستماع إليهاتسجيلها كقيمة تستحق اإل

ستماع يتم تسجيلها كقيمة تستحق اإل كلما زادت أنبية اإلشارة، كلما زادت احتمالية حدوثها، حيث  مغزى: -

 .إليها

ا يتوقع اؼبرء العثور عليو، وأكثر احتماال أنو سيتم ؼب توافقًا مع الصورة الذىنية : كلما كانت اإلشارة أكثرالسكون -

 .ستماع إليهايستحق اإل تسجيلها ؼبن
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ستماع سيتم تسجيلها كقيمة تستحق اإل ،: كلما كانت اإلشارة غَت متوقعة، كلما زادت احتمالية ذلكغير متوقع -

 .إليها

 .ستماع إليهاستمرار يف ضبطها على أهنا تستحق اإلاإل دة إذل أكثر احتماالً : إذا مت ضبط إشارة واحستمراريةاإل -

أف ىناؾ نوًعا ـبتلًفا من اإلشارات سيتم  : كلما مت ضبط اإلشارة أكثر، كلما زادت احتمالية ذلكالتركيب -

 .تسجيلو على أنو يستحق االستماع إليو

كلما كاف ىناؾ احتماؿ أكرب أهنا ستصبح خربا   ،النخبة أكثر: كلما كاف اغبدث يهم إشارة إلى األمم النخبة -

 .ينشر

 .115أكثر احتماال أهنا ستصبح خربا ، كلما كانت: كلما كاف اغبدث يهم النخبة من الناسإشارة إلى نخبة الناس -

بسبب عمل أفراد معينُت،  : كلما كاف من اؼبمكن مشاىدة اغبدث من الناحية الشخصيةاإلشارة إلى األشخاص -

 .سوؼ لن يصبح اػبرب قابال للنشر احتماؿ ىناؾكلما كاف 

العواقب، كلما زاد احتماؿ أف تصبح مادة  كلما كاف اغبدث أكثر سلبيةأي  : 116اإلشارة إلى شيء سلبي -

 .إخبارية

 و روج Galtungغالتونغ استخدـ كل من  عند تقدمي ىذه اؼبقًتحات، ال يتم تقدمي معلومات حوؿ طريقة   

Ruge  صحة مقًتحاهتم ، "الشيء الصحيح الذي ينبغي القياـ  ىتماـ يف األخبارلوضع ىذه العوامل اعبديرة باإل

تصاؿ اؽباتفي  وليس لدينا مثل ىذه الذين يعملوف باإل 117الصحفيُت يف العمل أو مستمعي الراديو بو ىو مراقبة
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، "النتائج العلمية تلك  رتكز على التفكَت اؼبنطقي واالجتماعيالبيانات، لعدـ وجود ىذه العوامل ينبغي أف ت

عوامل  بعبارة أخرى إف ،و ضرورية لتفكَتنا ال تقدـ إال يف التعليقات اػبتامية ألهنا موجودة نتائج العلميةال فحسبهما

مستمدة من وجهات نظر ليست  يف اإلعالـ ستند إليها الكثَت من أدبيات البوابة اؼبوجودةتاعبدارة باإلخبار اليت 

 .الصحفيُت

إذف كانت ىذه صبلة من الدراسات اليت نظرت لنظرية حراسة البوابة اإلعالمية منذ البدايات األوذل ؽبا وصوال إذل    

ارتكزت عليها ىذه النظرية اليت الزالت غبد الساعة تنظر للقائمُت باالتصاؿ يف ما جاء بو كَتت ليفُت من افًتاضات 

 ـ التقليدية و الشبكية على حد سواء.وسائل اإلعال

 .اإلعالمية و العوامل المؤثرة في قراراتو المبحث الثاني: مهارات حارس البوابة

يتسم القائم باإلتصاؿ يف أية وسيلة إعالمية تقليدية كانت أو شبكية جبملة من اؼبميزات و اؼبهارات تساعده يف   
 عملية ازباذ القرار و التحرير الصحفي.

 المطلب األول: خصائص و مهارات حارس البوابة اإلعالمية.

غبارس البوابة يف أية مؤسسة إعالمية ؾبموعة من اػبصائص سبيزه عن غَته و مهارات ـبتلفة تساعده يف عملية   
 الغربلة و التحرير الصحفي للخرب.

  :اإلعالمية خصائص حارس البوابة أوال:

 من بينها ما يلي: ،سبيزه عن غَته 118جبملة من اػبصائص اإلعالمية يتسم حارس البوابة

: فلكل قائم باإلتصاؿ يف أية مؤسسة إعالمية مرجعيتو تجاىاتاإل الميول و ،الفكرية أو السياسية انتماءاتو –

 السياسية أو الثقافية، كما لو مواقف و اذباىات معينة.
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فثقتو فيما وبرر و ينشر تؤثر  :(self  esteem)في نفسو أو درجة اإلحساس بالذات  تصالباإلثقة القائم  -

 على مبط الرسالة و اعبمهور اؼبتلقي على حد سواء.

األخبار اليت تزعج اؼبتلقي و تؤثر يف  بعضعن يتحفظ  تصاؿباإلذبعل القائم  :اإليجابية المتفائلة التصورات -

 نفسيتو.

الشخصية،   باالتصاؿعلى غرار الثقة، اغبيوية، اإلحساس بالذات، السلطة والقبوؿ وغَتىا من خصائص القائم   

 ىامة وىي:119رصد العلماء ثالثة خصائص ذاتية

و اإلبتعاد قدر اإلمكاف عن  باؼبصداقية مع نفسو تصاؿباإلأي شعور القائم : credibilityقية االمصد -0

                                                     ، مع اؼبوضوع و مع اعبمهور، و تتكوف  اؼبصداقية غالبا من عنصرين ىامُت نبا:                                                     الذاتية

 ىذا اجملاؿ.حجم اؼبعارؼ اؼبًتاكمة اليت اكتسبها من التدريب و التكوين يف أي حجم  الخبرة:  -أ

 بتجرد وموضوعية دوف ربيز. الذي يقدمو اؼبوضوعب تصاؿباإلالقائم  أي إيباف الثقة: -ب

على جذب اآلخرين، ىذه اعباذبية قاسها العلماء  تصاؿباإلأي قدرة القائم : attractiveness الجاذبية -0

و اغبب، على أساس أننا قبتذب دائما ؼبن قبد فيو مودة و حب، كما قبتذب ؼبن نتفق و نتشابو  التشابوباؼبودة و 

السياسية  ىتماماتاإلمعو و يتشابو معنا، ىذا التشابو قد يكوف يف األفكار و اؼبعتقدات و اآلراء و القرب النفسي و 

الفن و الثقافة  الدين و، و ىكذا سياسةُت بالينجذب إليو اؼبهتم اإلعالمي السياسيأو اجملتمعية العامة، فمثال: 

وغَتىا من اجملاالت، أيضا التشابو قد يكوف تشاهبا  عضويا أو متصال بالسن و اعبنس و اللغة و السمات الديبغرافية 

و تنجذب اؼبسلم أو كبَت السن إذل الصحفي الذي ىو يف عمره أ لصحفيمثل: اؼبشاىد اؼبسلم قد ينجذب إذل ا

 األنثى ألهنا من نفس جنسها و ىكذا.  صحفيةشاىدات إذل الالنساء اؼب
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تربز جلية يف ضبطو لزماـ األمور أثناء اغبوارات الصحفية و  أي أف يتمتع اؼبصدر هبيبة وقوة خاصة، : 120القوة -3

 كذا سيطرتو على اؼبوضوع الذي يقدمو بشكل مدقق.

و اليت تعد من اؼبهارات  كالكتابة، احملادثة، القراءة و اإلنصات  :المعروفة تصالاإلتوافر مهارات يجب  -4

 األساسية الواجب توفرىا يف أي قائم باالتصاؿ.

، كما قلنا آنفا لكل قائم باإلتصاؿ كبو نفسو و كبو اؼبوضوع اؼبتناوؿ و كذا اؼبتلقي :تصالباإلاتجاىات القائم  -5

 اإلعالمي الذي بُت يديو.اذباىاتو و مواقفو اليت توجو اؼبضموف 

هبب أف يتأكد القائم باإلتصاؿ من مصادر اؼبعلومة و  :مستوى معرفة المصدر و تخصصو بالموضوع -6

 خلفياهتم قبل ربرير و نشر أي خرب.

بن ا، القائم باإلتصاؿ و الثقايف وطبيعة األدوار اليت يقـو هبا قتصادياإليف إطار النظاـ  :تصالباإلمركز القائم  -7

 السياؽ السسيوثقايف الذي وباصره. بيئتو اإلعالمية، ال يبكن أف ينفلت عن 

 .اإلعالمية مهارات حارس البوابة ثانيا:

دبجموعة من السمات و اػبصائص اؼبطلوبة من اإلعالميُت يف البيئة  اإلعالمية فضال عن ضرورة سبتع حارس البوابة  

التقليدية من قدرتو على صبع اؼبادة اإلعالمية، صياغتها و ربريرىا و القدرة على تقييم صالحيتها اإلعالمية، و فهم 

على حارس البوابة  121تؾبموعة من اؼبهارا طبيعة السياؽ اإلعالمي احمليط بالوسيلة اإلعالمية العامل هبا، فإف ىناؾ

 أف يكتسبها و ىي:

 أف يكتسب مهارات الكتابة و احملادثة و القراءة.حارس البوابة هبب على  -
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مهارات تقنية و خربة بالوسائط اؼبتعددة أو ما يعرؼ باؼبلتيميديا سواء يف  ضرورة أف يبتلك حارس البوابة اإلعالمية -

 .معاعبتها و اسًتجاعها أو تصميمها و بثهاصبع اؼبادة اإلعالمية و تغطية األحداث أو 

 .توظيفها إعالميا اختيار القصة اػبربية و القدرة على هبب أف يكوف لدى حارس البوابة -

أكثر من ؾبرد  اإلعالمي العمل كموردين للمضموف يفاػبربة التنظيمية  من الضروري أف يكوف لدى حارس البوابة -

مية و تقييمها، و من مث اختيار اؼبواضيع، اؼبقاالت، و اػبلفيات اؼبعلوماتية اؼبناسبة ؿبررين و مهارة صبع اؼبادة اإلعال

 للقصة، و القدرة على التواصل و التفاعل مع اعبمهور.

 .اإلعالمية : العوامل المؤثرة في قرارات حارس البوابةالمطلب الثاني

يبكن أف تستند إذل و اليت التحيزات يف اختيار األخبار  تلكيف معناىا اؼببسط إذل  اإلعالمية تشَت حراسة البوابة  

 ؾبموعة متنوعة من العوامل، نوردىا كاآليت: 

أثناء العمل داخل  مثل اإلجراءات اإلدارية وقيود التكلفة و الوقت :اإلعالمية عوامل على مستوى المؤسسة  •

 . 122اؼبؤسسة اإلعالمية

نطقة تغطية  دب رية، خاصة فيما يتعلقابخمثل القرب اعبغرايف للقصة اإل :123ريةاخبعوامل على مستوى القصة اإل  •

كامَتات ىذه الوسائط، واؼبيزات اؼبرئية )للتلفزيوف( والوضوح من القصة )القدرة على التفسَت( و كذا نوع القصة 

 ...اخلية، اقتصاديةدين رياضة،)سياسة، 

  القيم الصحفية واؼبعايَت، واآلراء. ومثل األخالؽ اؼبهنية  :وامل مهنيةع  •
                                                     

122
 -Dan Berkowitz: Assessing Forces in the Selection of Local Television News, Journal of 

Broadcasting & Electronic Media, 35(2),1991,  p 245-251. 
123

- Eric A. Abbott & Lynn Brassfield : Comparing Decisions of Releases by TV and Newspaper 

Gatekeepers, Journalism Quarterly, 66(4),1989,  pp 853-856. 

https://www.tandfonline.com/author/Berkowitz%2C+Dan
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عالمية، ىي  قبوؿ أو رفض اؼبادة اإل يف اإلعالمية تؤثر على قرارات حارس البوابة عدة ىذا، و ىناؾ عدة عوامل   

 كاآليت:

الثقافة، والعالقات اغبكومية، والقضايا اؼبالية  : مثل اغبكم الشخصي، واؼبمارسة التنظيمية،قصص و قيم إخبارية -

ؿبتوى الوسائط، يف  بأف: "األدوار واألخالؽ اؼبهنية ؽبا تأثَت مباشر على سباسك Reese زريو يرى  124نًتنتواأل

، فحسبو للقيم و ؿبتوى الوسائط بشكل غَت مباشر" حُت أف تأثَت اؼبواقف الشخصية والقيم واؼبعتقدات على بناء

 يف التأثَت على القائم باإلتصاؿ أثناء تعاملو مع القصة اػبربية.العادات و التقاليد و مواثيق أخالقيات اؼبهنة دور كبَت 

  ما يلي: ، قبداليت تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية عظم الباحثُت وماليت اتفق عليها  من بُت العواملعموما 

القائم باإلتصاؿ،  و القيم اليت يغرسها يف أفراده على جتماعياإليؤثر النظاـ  : 125معايير المجتمع، قيمو و تقاليده  -0

 فيظهر ذلك يف تعاملو مع اؼبادة الصحفية قبل و بعد عرضها على اعبمهور.

دورًا ىاما مثل:  تصاؿباإلتلعب اػبصائص والسمات الشخصية للقائم  :126تصالالمعايير الذاتية للقائم باإل -0

 نتماءفاإلالفكرية أو العقائدية، و احًتاـ الذات،  نتماءاتاإل، التعليم، و االجتماعيةالنوع، العمر، الدخل، الطبقة 

 . يؤثر يف طريقة التفكَت و ازباذ القرارات

للعديد من الضغوطات اؼبهنية يتعرض  كغَته من العماؿ  تصاؿباإلالقائم  :127تصالباإلالمعايير المهنية للقائم  -3

 :كما يليلمؤسسة اإلعالمية اليت ينتمي إليها وذلك  ل اػبط اإلفتتاحي اليت تؤثر يف عملو و تؤدي إذل توافقو مع و 

                                                     
124

 - Pamela Shoemaker : Gatekeeping, Op.cit, p 65. 
 .178مرجع سبق ذكره، ص المعاصرة،  و نظرياتو اإلتصال  :السيد حسُت ليلى عماد مكاوي، حسن - 125

 .103-102، صص 1997(، عادل الكتب، القاىرة،،01)ط. نظريات اإلعالم و اتجاىات التأثير،اغبميد:ؿبمد عبد  - 126
127

 -Charles Whitney: The Media and the People : Soundings from Two Communities, N.Y : Gannett 

Centrefor Media Studies, Columbia University ,1985, p 08. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=D.+Charles+Whitney&search-alias=books&field-author=D.+Charles+Whitney&sort=relevancerank
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نافسة و داخلية  اؼبطات كاحمل: تتعدد ضغوط اؼبؤسسة وتتمثل يف عوامل خارجية  سياسة المؤسسة اإلعالمية -4

تظهر ىذه السياسة يف إنباؿ أو ربريف قصص  ، أينفلكل وسيلة إعالمية سياستها اػباصة مثال،نمط اؼبلكية ك

العديد من األسباب اليت ذبعل الصحفي ىبضع لسياسة الوسيلة اإلعالمية منها: توقع اؼبالك طاعتو ألنو هناؾ فمعينة، 

يبلك العقاب، شعور الصحفي بأف ىذه وسيلة عملو، تطلعات الصحفيُت لتحقيق أرباح أكرب عن طريق الوسيلة و 

  عدـ وجود تكتل ؼبعارضة سياسة الوسيلة.

  : تأثَت اؼبصادر على القيم اإلخبارية و اؼبهنية فيما يلي و يتمثل : 128مصادر األخبار -5

 .ةإذل أخبار معينة بطرؽ عديد نتباهاإلتقـو وكاالت األنباء بتوجيو  -

 ؼبراسليها و تقييمهم.عالـ اإلتؤثر وكاالت األنباء على طريقة توزيع وسائل  -

 . حدوثهاتصدر وكاالت األنباء سجاًل يومياً باألحداث اؼبتوقع  -

 تقلد الصحف الصغرى الصحف الكربى يف أسلوب اختيار اؼبضموف.  -

زبلق صباعة أولية، يتحدوف  يةمع زمالئو عالقات تفاعل تصاؿباإلبط القائم تر : 129عالقات العمل و ضغوطو -6

فيما بينهم و ىو ما هبعل الصحفي مندؾبا يف ىذه اعبماعة و مستعدا لدعمها، كما يتضح التنافس على السبق 

 .الصحفي وكسب الثقة

والعكس صحيح،  تصاؿباإلشوؼباف و إثيل  أف اعبمهور يؤثر على القائم  الحظ الباحثاف: 130معايير الجمهور -7 

عن  تصاؿباإلو نوعية األخبار اليت يقدمها، و توقعات القائم  تصاؿباإلحيث يؤثر اعبمهور بتقبلو للخرب على القائم 

 .ردود أفعاؿ ىذا اعبمهور

                                                     

ؾبلة البحوث اإلعالمية، كلية اللغة العربية،  أثر الممارسة االعالمية للعاملين في أخبار التلفزيون على اتجاىاتهم نحو العمل،السيد فهمي:  أماين - 128
 .99ص، 1996العدد اػبامس، القاىرة، 

 .113ص، 0997 اؼبرجع نفسو،التأثير،  واتجاىات اإلعالم نظريات  :اغبميد ؿبمد عبد - 129
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بأف: "حراسة البوابة لديها نقاط ضعف، غَت أف صحافة اليـو ال تزاؿ حباجة يؤكد ف   Noam نعاـأما    

 ىي مهمة ضرورية، ولكن ىذا ىو التضليل بعينو.  نظره أف سلطة حارس البوابة ، فمن وجهة131إليها"

اعبماىَت، فعندما تأيت اؼبعلومات خاما )دوف تصفية(،  قبل وصوؽبا إذل  يساعد فحص اؼبنتجات وعالماهتا التجارية -

  .132و تنمي اإلشاعة السياسية فإهنا ستنشئ وسائط

االعتبارات حيث و  وسائطها اؼبتعددة نظرية حارس البوابة يف طليعة األحباثلقد أعادت التكنولوجيات اغبديثة ب  

يصف روبرتز ىذه النظرية: "بآيس كرمي الفانيال" من بُت صبلة من نظريات االعالـ و االتصاؿ، قد ال تكوف اؼبفضلة 

 إذل أف العوامل اؼبؤثرة على قرارات ريزر و اخشَت شومت ىذا و ،يتعامل معهالدى اعبميع، لكن يبكن للجميع أف 

 .133األخالؽ واؼبعتقدات ،السياسة  ،اغبكم الشخصي ،الثقافة  ،حراس البوابة تشمل القيم اإلخبارية، اغبكومة

أظهرت أف القصص اإلخبارية هبب  راسة ذبريبيةد 2001عاـ  O’Neill و أونايل Harcupىاركب  أجرت لقد   

فاجأة، اؼب  ،أكثر من اؼبتطلبات التالية: اإلشارة إذل النخبة، السلطة أو اؼبشاىَت، الًتفيوأف تليب بشكل عاـ واحدة أو 

القصة اغبالية، أو اإلشارة إذل الصحف نفسها، ىذه اؼبسانبات تشَت  تابعةؼبوجود أنبية  و أخبار سيئة أو أخبار جيدة

إذل اؼبادة السابقة للنشر ووضعها  إعارة االنتباه أي، ىو جزء من عملية اغبراسة يةخبار قيم اإلالأف تطبيق  إذل صبيعها

 .ختبار دبا يتماشى مع افًتاضات نظرية حراسة البوابةيف اإل

أساًسا ؼبراعاة التحديات اعبديدة  ( اغباجة إذل البوابات اؼبعاصرة إلعادة النظر يف مفاىيمها2006ر )غناقش سينت   

 يستلـز إجراء الدراسات التجريبية لنشاط أضحى ، أيننًتنتاألشبكة ظهور ف ،اليت تواجو العملية يف العصر الرقمي
                                                                                                                                                                         

  .183، ص2006تصال و نظرياتو المعاصرة،اإلحسن عماد مكاوي و ليلى حسُت السيد:  - 130
131

- Lawrence Neuman : Social Research Methods: Qualitative and Quantative Approaches, (7th ed), 

MA: Pearson Education, Inc, Boston, 2011, p 13. 
132

 - Niels Ole Finnemann : Mediatization Theory and Digital Media. Communications, The European 

Journal of Communications Research, 36(1), 67-89, 2011, p 70. 
133

- Pamela Shoemaker & S. Reese : Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media 

Content,Longman,1996,  p 45. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=W.+Lawrence+Neuman&search-alias=books-fr-intl-us&field-author=W.+Lawrence+Neuman&sort=relevancerank
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اليت  الستيعاب التغيَتات gatekeeping وسائل اإلعالـ اؼبعاصرة وإعادة النظر يف "حراسة البوابة التقليدية"

ظهور بوابات جديدة يف ىذا العصر  عتبار يكوفعلى خلفية ىذا اإل، 134حدثت بسبب التطورات التكنولوجية

 اعبديدة. تيكيةاؼبيديا هاالناصبة عن انتشار شبكة األنًتنت دبختلف وسائط الرقمي أمرا حتميا، استجابة للتغَتات

القرار تصاؿ القائم باإلعلى ازباذ بإمكاهنا التأثَت عوامل الصبلة من  Gitlin و جيتلُت Gans يقًتح غانزىذا و   

 :ما يليك، ىي  135يةأساس عناصرها يف طبسة فصل، حيث ياؼبناسب الصحفي

جتماعي مع تأثَت ضئيل على جزء من الواقع اإل : يعكس ؿبتوى الوسائط اؼبتعددة بشكل أساسيطريقة المرايا -1

 .التحرير الصحفي

: يتأثر ؿبتوى الوسائط اؼبتعددة بػالتنشئة االجتماعية للصحفيُت واالذباىات اليت النهج الذي يركز على التواصل -2

 .اؼبواقف الشخصية والسياسية واؼبهنية اعبوىرية للصحفي النفسية،شكلتها حاالهتم 

: يتأثر ؿبتوى الوسائط اؼبتعددة دبدى تنظيم العماؿ وتدريبهم داخل مؤسساهتم النهج الروتيني التنظيمي-3

 .اإلعالمية

تصاؿ القائم باإل ؿبتوى وسائل اإلعالـ تقف وراءه عوامل خارجية، لكال الطرفُت: جتماعية:نهج القوى اإل -4

القوى الثقافية اؼبتجذرة يف السوؽ  قتصادية وجتماعية، اإلواؼبؤسسة على حد سواء، و تتمثل يف العوامل: اإل

 .اإلعالمية

                                                     
134

 -  Jane Singer : The Socially Responsible Existentialist, Op.cit, p 11. 
135

 -Herbert J. Gans: Deciding what’s news: A study of CBS Nightly News, NBC Nightly News  and 

Time, New York: Pantheon Books, 1979, pp 25-29. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Herbert+J.+Gans%22
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حاب السلطة يف اجملتمع، الذين يقودوف أصيتأثر ؿبتوى الوسائط اؼبتعددة بأيديولوجية  :136النهج األيديولوجي -5

احملتوى من خالؿ الضغوط و اؽبيمنة اليت تضمن  غَت مباشر و يتحكموف يف وسائل اإلعالـ بشكل مباشر أو

 مصاغبهم. 

إذف كانت ىذه ؾبمل العوامل اليت تتحكم يف قرارات حارس البوابة و اليت و اف اختلفت يف عددىا من باحث إذل   

تصاؿ ربكمو قيود سياسية و ثقافية، توجهو مواقفو و انتماءاتو السياسية و آخر إال أهنا تتفق يف أف القائم باإل

الشخصية، إضافة إذل اؼبعايَت األخالقية و قيم و عادات اجملتمع، فحارس البوابة ابن بيئتو و ال يبكن أف ىبرج عن 

استحضاره يف غرؼ األخبار  اإلطار العاـ جملتمعو الذي ينشر فيو األخبار، إضافة إذل معايَت تتعلق باعبمهور و مدى

على الرغم من أف ىذه الدراسة تركز على ربليل ما و أثناء ربرير اػبرب قبل غربلتو و نشره للجمهور اؼبستهدؼ، إذف و 

ا أفرزتو ربط الصحفي و صناع القرار دب سعى إذلت اوبدث على مستوى تواصل الفرد مع اؼبضامُت اإلعالمية، فإهن

ؿبتوى وسائل اإلعالـ، اىتمت ىذه الدراسة بالبحث يف قرارات  فبدال من أف تكوف دراسة وسائط اؼبيديا اعبديدة،

 .حراس البوابات باؼبواقع االلكًتونية اإلخبارية يف اعبزائر

 في ضوء الميديا الجديدة. اإلعالمية : حارس البوابةثالثالمبحث ال

 بوابات جديدة وإظهار اغباجة إذل دراسات جديدةتصاؿ اغبديثة يف فتح لقد سانبت تكنولوجيات اإلعالـ و اإل   

اؽبواتف  عمرت كثَتا، فبظهورنظريات و استكماؿ قياس التغيَتات يف عملية اغبراسة اإلعالمية، واؼبساعدة يف تطوير ل

الصور و الصوت ومشاركتها يف وسائل ب اؼبزودة بكامَتات و اليت تسمح ألي شخص جبلب األخبار مثال، الذكية

أين يكوف ، نًتنتاألعرب شبكة  يتم استخداـ التفاعل لشرح عملية اشًتاؾ األشخاص يف التواصل، الشبكياإلعالـ 

                                                     
136

- Todd Gitlin  : The whole world is watching.Berkeley,: University of California  Press, 1980, p 15. 
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مساحات التواصل الفردية  يف ظل توفر "متعدد اإلذباىات "اتصاال و الذي يعد 137للتفاعل دوره يف العملية اإلعالمية

دبختلف إفرازاتو من سرعة التدفق   Web 2.0 قد عزز ظهور الويب، ىذا و مثل: اؼبنتديات وغرؼ الدردشة...اخل

  .138نًتنتاؼبعلومايت عرب شبكة األ

عرب شبكة  التغيَتات يف اؼبمارسات الصحفية" :حوؿ 2011عاـ   Basen إيرا باسن اىالقد توصلت دراسة أجر    

 139حراسة البوابة نظرية من خالؿ مناقشة منصات وسائل اإلعالـ الرقمية، صحافة اؼبواطن والتعاطي مع "األنًتنت

كثر انتشارا، وقد ذىبا إذل حد تغيَت جتماعية األاإل واقعاثنُت من اؼبفيسبوؾ،   تويًت و  Basen يقًتح باسنأين 

منصات وسائل فىذا و يبكن أف يشَت إذل إعادة تعريف حارس البوابة ذاتو،  ،نتواصل واللغة اليت نتحدث هبا الطريق،

ف تساعد أي فرد يف أبإمكاهنا  من اؼبرشحات والبوابات عرب شبكة األنًتنت، واليتاإلعالـ الرقمية لديها عدد أقل 

خاصة يف نًتنت كما ال يبكن اغبد من البوابات عرب شبكة األ 140ربديد ما ىو مهم من األخبار وما ىو غَت ىاـ

منو أو تعديلو نًتنت ولن يقـو أحد بالتحقق األ شبكة أي شيء علىنشر صحافة اؼبواطن ألنو "يبكن ألي شخص 

 .141أو ترشيحو بأي شكل من األشكاؿ

                                                     
137

- Amani Channel: Gatekeeping and Citizen Journalism: A Qualitative Examination of 

Participatory Newsgathering, (Master’s thesis), 2010, Retrieved from : 

 http://www.usf.edu 
138

-  Chin Fook & H.  Simmonds: Redefining Gatekeeping Theory for a Digital Generation, The 

McMaster Journal of Communication, 8(1), 7-34, 2011, p14. 
139

 - Ira Basen: News 2.0: The Future of news in an Age of Social Media, 13-08-2015 at 23 :00h, 

Retrieved from :  

http://www.cbc.ca/andthewinneris/2011/06/24/news-20/ 
140

 - IBID 
141

 - Chin Fook & H. Simmonds: Redefining Gatekeeping Theory for a Digital Generation, Op.cit, 

p15. 
6
-Andrew Keen: The Cult of the Amateur: How Blogs, Myspace, YouTube, and the Rest of Today’s 

User-Generated Media are Destroying Our Economy, Our Culture, and Our Values, New York, 

N.Y.: Doubleday, 2008, p51. 
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التعهيد اعبماعي "فالتر أو بوابات جديدة يف  ذبميع األخبار وBasen (2011) باسن  ىذا و يقًتح    

يف الواقع لو  2.0ذلك ألف الويب  "مسلطًا الضوء على أف صبع األخبار وإنتاجها "أصبحا مسعا صباعًيا، 2.0الويب

 تقليص عدد البوابات أو البوابات الرظبية، واؼبساءلة، والكفاءة اؼبهنية واػبرباء تأثَت سليب على اغبراسة بسبب

وسائل بإذل التحوؿ يف فبارسات حراسة البوابة من خاللو يشَت   Keenكينىناؾ اقًتاح آخر يقدمو ، 142اؼبعلومات

 ة بسبب ضبلةيىي ضرور  البوابة يف أف حراسة كينمنصات وسائل اإلعالـ، وتتجسد فكرة ك  اإلعالـ الرقمية،

 وذما ىو  اؼبعلومات اؼبقدمة رقميا كل غبظة، ىؤالء حراس البوابات مهمتهم تصفية ما ىو مفيد و ما ىو غَت مهم و

 .143موثوقة ومهنية مصداقية

اىتماًما كبَتا و متجدًدا بظهور شبكة األنًتنت و وسائط اؼبيديا  اإلعالمية لقد اكتسبت نظرية حارس البوابة    

حيث ، عتداؿ أو اغبراسة التقليديةمن أي وقت مضى لنشر األخبار واؼبعلومات دوف اإل اعبديدة، فبا يسهل األمر

دؿ على أف فبا ي ر: يف كل مرة نصادؼ فيها إعالًما جديًدا، نطرح أسئلة جديدة ىي أسئلة قديبة حًقا،اخقوؿ شومت

نظرية "حراسة البوابة اإلعالمية" ال تزاؿ بارزة و ؿبافظة على وجودىا رغم انقراض العديد من النظريات السابقة 

، دبعٌت آخر ظهور شبكة األنًتنت و ما أفرزتو التكنولوجيات اغبديثة قد 144"بانتهاء مرحلة ظهورىا و تغَت سياقها

حىت على النظريات اليت ظلت تنظر لوسائل اإلعالـ التقليدية طيلة عقود من الزمن، كنظرية حراسة البوابة  ظاللولقى بأ

 لة، رغم زواؿ العديد من النظريات.اإلعالمية، اليت الزالت ربافظ على كياهنا متكيفة مع التطورات اغباص

                                                     
142

- IBID :p51 . 
143

 - N. Pantic: Gatekeeping and Unpublishing: How Editors Make Publishing and Unpublishing 

Decisions (Master’s thesis, University of Missouri-Columbia),2014, p19, Retrieved from :  

https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/44314/research.pdf?sequence=1 
144

- Pamela Shoemaker : Gatekeeping, Op.cit , 1991, p69. 
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تصاؿ عالـ و اإلتطور تكنولوجيات اإلبأف اجملتمع قد ربوؿ بظهور و  Castells (2000)ز كاستلراىن ي    

اؼبعلومات واؼبعرفة باستخداـ  عن التصنيع الكامل إلنتاج مبتعدا بذلكاغبديثة من عصر الصناعية إذل عصر الشبكية، 

دبا يف  تصاؿ و تطورىا يف ىذا العصر غَت صبيع جوانب اجملتمع،ظهور شبكات اإلعالـ واإلفالتقدـ التكنولوجي، 

الطرؽ  نتقاؿ من الًتكيز علىجتماعية والسياسية والثقافية، إنو ربوؿ يدعو إذل اإلاإل قتصادية وذلك العوامل اإل

اؼبلعب عبميع  العمودية من األعلى إذل األسفل إذل ىياكل أكثر أفقية، فبا يؤدي إذل خلق درجة أكرب من التعادؿ

تصاؿ اإلاإلعالـ و تطور تكنولوجيات مع  اؼبستخدمُت، لديها اتصاالت متقدمة إذل الوقت اغبقيقي وتوسيعها

مهاـ اغبراس داخل كل بوابة كعملية يقـو هبا  معو األنًتنت، تطورت شبكة و التلفزيوف ،الراديو :اغبديثة، مثل

للجماىَت، يف ىذا العصر  تعترب احتياجات اجملتمعات يف تطوير وتوزيع القصص اإلخبارية الصحفيوف واحملرروف

و نشر األخبار من خالؿ منصات و مواقع التواصل  يلعب دورًا حيويًا يف اإلبداع فيو مهورأضحى اعب الذي الرقمي،

من األمور اليت ما ، فيف ربديد ما ىو جدير بالنشر لشبكات أوسع أين تشارؾ اعبماىَت بشكل متزايد 145جتماعياإل

اليت أطّرت اإلعالـ التقليدي وصنعت عاد  ىبتلف فيها اؼبتتبعوف والفاعلوف يف اغبقل اإلعالمي، ىي أف كل النظريات 

يديولوجيات...اخل معظمها قد ىالتو، موجهة الرأي العاـ و مهندسة أشكاؿ الوعي والفكر والقيم العامة واألفكار واأل

تالشت أو هتاوت أماـ اؼبيديا اعبديدة بوسائطها اؼبتعددة، ولعل أشهر نظرية عششت يف أذىاف اؼبشتغلُت باإلعالـ 

يقا، خصوصًا يف الدوؿ الغربية اليت انتهجت أسلوب التأثَت السلوكي يف األخبار والقضايا االجتماعية نظريا و تطب

ر اخشوم شَتت ،The GateKeeper" اإلعالمية  "حارس البوابة والسياسية واغبربية والفنية، قبد نظرية

متعددة للتواصل، دبا يف ذلك اؼبصادر تضمُت قنوات  قد تطورت إذل لألخبار التقليدية غرفةأف الإذل ( 2009وفوس )

                                                     
145

 - Peter Bro & Filip Wallberg: Gatekeeping in a digital era, Journalism Practice, 9(1) 92-105, 2015, p 

103. 

https://www.tandfonline.com/author/Wallberg%2C+Filip
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وظيفة  ىذه القنوات ىي مستهلكي ومنتجي اؼبعلومة واعبميع يلعب دورا أساسيا يف ووسائط اإلعالـ واعبماىَت،

 .146الشبكي اغبراسة يف وسائل اإلعالـ

مبوذج "مراقبة  2008 عاـ برونزلقد بدأ الباحثوف البحث يف إهباد مباذج جديدة من البوابات، حيث قدـ      

حراسة "نظرية ، فبدأت بوادر لى الصحفيُت لتحديد مصادر مفيدةالبوابة" أين يفرض احملّرروف مراقبة مستمرة ع

ال تركز على حراس البوابة التقليدية، كما ىو اغباؿ يف وسائل اإلعالـ القديبة، بقدر ما تركز على  و اليت "الشبكة

اليت تعتمد  ،التقليدية البوابة يف اجملتمع الرقمي، و ىو األمر الذي أغفلتو حراسةيوزع اؼبعلومات  اعبمهور الذي ىبلق و

على إنتاج واسع لكمية اؼبعلومات  لكًتونيةاإل البوابة مبوذج اؼبرسل واؼبستقبل، ويؤكد حارس بالدرجة األوذل على

دل تعد  ، حبيثة على تلك اؼبعلوماتالسيطر ك  اؼبتاحة عرب القنوات يف وسائل اإلعالـ الرقمية، والكثَت من الكيانات

القيود مقتصرة على احملررين و اؼبراسلُت يف الصحافة اؼبعاصرة، بدال من ذلك، يتم تقاظبها مع اغبكومات واؽبيئات 

ويثبت ناىوف بأنو يف وسائل اإلعالـ 147مقدمي اػبدمات، واؼبؤسسات، واألفراد التنظيمية ومقدمي البحث و

كميات  بوابات أكثر تعقيدا، حيث يبكن أف يقـو اغبراس بإنشاء وإنتاجال حراس البوابة و الشبكي يكوف التوازف بُت

ومع ذلك يبكن للبوابات إنشاء وإنتاج اؼبعلومات بشكل  بسبب موادىا اؽبائلة، أخرى أكرب من اؼبعلومات من بوابات

 ةأنبيباؼبعلومات بشكل مستقل،  باتلكن عند خلق بوا 148مستقل، دوف اغباجة إذل اؼبرور عرب برنامج ضباية البوابة

تتحكم  التعرض و التلقي، مقارنة مع اؼبعلومات اليت ينشرىا حراس البوابة و اليت منخفضة إذل حد ما بسبب ؿبدودية

 .اه اعبمهوريف جذب انتب
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-  Pamela Shoemaker & T. Vos : Gatekeeping Theory, Op.cit , p 28. 
147

 - Nahon Barzilai : Toward a theory of network gatekeeping: A framework for  exploring 

information control, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 

59(9),2008, p  333. 
148

 - IBID, p  336. 



 

116 اإلعالمية البوابة راسةالفصل األول: ح                                                                                        
 

 
 

اؼبعلومات إنتاج  طريقة أخرى لتحليل سلطة البوابات يف اإلعالـ الشبكي من خالؿ الًتكيز علىإذف يطرح ناىوف     

إنتاج اؼبعلومات يف الشبكات اليت مت إنشاؤىا من قبل حراس البوابة، والقدرة على  بداًل من إنشاء اؼبعلومات، يبكنها

 .تعزز قوة البوابات ذلك

إف ما أتاحتو شبكة األنًتنت من إفرازات تكنولوجية قد غَتت من طبيعة و مفهـو حارس البوابة، مقلصة بذلك     

عالـ التقليدية سواء العمومية أو الكبَت للمعلومات و األخبار الذي كاف يبارسو اغبراس يف وسائل اإل حتكاراإلمن 

عالمية، أين اكتسب حرية  إه من مضامُت ااػباصة، فلم يعد اؼبتلقي حباجة إذل حارس ينوب  عنو يف اختيار ما يتلق

األمر الذي أدى إذل بروز قوى جديدة لنقل األخبار  ه و ما يشاىده وفق رغباتو و حاجياتو،أكافية يف اختيار ما يقر 

، اإلعالمية و نشر اؼبعلومات، ىذه القوى تعمل باؼبوازاة مع السلسلة اليت سبر هبا اؼبعلومة ضمن نظرية حارس البوابة

قوى القدمي على حجب اؼبعلومات و األخبار و ضباية األسرار لصاحل ال ذباهاإللكنها تؤدي وظيفة عكسية حيث يقـو 

اعبديد فيهدؼ إذل تتبع و نشر اؼبعلومات اؼبتسًت عنها و ذلك لصاحل اعبمهور  ذباهاإلقتصادية، أما السياسية و اإل

لكن رغم ىذا الدور اؼبستحدث الذي أصبحت تؤديو القوى اؼبوازية  149األكرب، اؽبادؼ إذل التغيَت يف شىت اجملاالت

حتكار على اؼبعلومة، ما أدى إذل تصعيد مطالب دوف فرض اإلإال أهنا تشًتؾ مع نظَتهتا يف وظيفة التحكم، 

داء ىذا أاعبماىَت و التفافها حوؿ القضايا الكربى، مثل: اغبكم و السياسات و اؼبواطنة و غَتىا، فقد سبكنت من 

عويصا الدور عن طريق استقصاء احملجوب و اؼبمنوع لدى حارس البوابة و توفَته كمصدر مفتوح، ما يطرح إشكاال 

مثلما 150بُت اؼبعلومة اؼبكثفة اليت يتلقاىا اعبمهور من حارس البوابة االلكًتونية و بُت مدى مصداقية ىذه اؼبعلومات

قامت بو بعض اؼبواقع كموقع وكيليكس أو اؼبواقع اإلخبارية اليت نشرت ملفات و وثائق حصرية، غَت أنو و رغم كل 

إال أهنا و بفعل القوى الضاغطة سبنع و سبارس اغبجب عن  ،درة على التحكماؼبزايا اليت سبتلكها القوى اعبديدة من ق
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 - IBID, p  338. 
150

 - John Pavlik: Journalism and New Media, New York, Colombia UP, 2001, p25. 
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كما ىو اغباؿ مع موقع وكيليكس عندما دل ينشر اؼبلفات  خاصة حينما يتعلق اؼبر بأجندات أكرب 151اؼبعلومة أيضا

ما يتعلق بدولة قطر،  اؼبتعلقة بإسرائيل و امتناع قناة اعبزيرة عن اػبوض يف مسائل هتدد الوضع يف دوؿ اػبليج خاصة

ذ إذل اؼبوزعات األصلية و و ىنا ذبدر اإلشارة إذل أف الكثَت من الدوؿ قد طورت أنظمة رقابية مستغلة سلطة النف

لشبكة األنًتنت ضمن حدودىا، ؿباولة منع الوصوؿ إذل مواقع معينة و حجبها و تطوير منظوماهتا التشريعية إضافة 

ن الوطٍت، لكن ىذا النمط الرقايب يبقى عقيما أماـ اإلمكانات الالؿبدودة اليت توفرىا إذل سن قوانُت ردعية حبجة األم

 شبكة األنًتنت.

  .جديد: مالمح ظهور حارس بوابة المطلب األول

يبكنها السيطرة على اؼبشهد اإلعالمي  لطاؼبا ناقش العديد من الباحثُت متغَت التكنولوجيات اغبديثة و كيف   

من  تنظر للعديدمن الزمن اليت ظلت طيلة عقود  اإلعالمية مثل: حراسة البوابة الرقابة ومكوناهتا، اؼبعاصر عن طريق

ذل أف ظهرت و تطورت التكنولوجيات اغبديثة إتصاؿ يف أية وسيلة اعالمية، البحوث و تثمن من دور القائم باإل

   Gatekeepingاإلعالمية حراسة البوابة فقد مت نقل ،فأضحت ىي ذاهتا حارس بوابة جديد ،تصاؿلإلعالـ و اإل

 خالؿ العصر الرقمي من عدد قليل إذل العديد من القراء فشركات التكنولوجيا ؽبا تأثَت قوي على إنشاء األخبار و

 . 152تداوؽبا

من أدوات اغبراسة اعبديدة، اليت غَتت واسع  تعد ؿبركات البحث وتعليقات القراء والتقييم واغبجب ضمن نطاؽ   

من أدوار ووظائف صحافة اليـو و بالتارل، فإف تأثَت التكنولوجيا يرتبط مباشرة بالدراسة اغبالية يف سياؽ إنتاج وتوزيع 

و للتعمق أكثر البد من عرض وجهات نظر بعض الباحثُت يف ىذه النظرية، اعبزائرية،  اؼبواقع اإلخباريةباألخبار 
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 .160، ص 2007الفالح، الكويت، ، مكتبة ثورة اإلتصال و حرية اإلعالمسليماف: صاحل  - 
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 - Larry Levenson: LinkedIn Facts and Statistics for 2015 at 13 :30, Retrieved from :  

http://www.sensiblemarketing.com/blog/25-linkedin-facts-and-statistics-for-2015. 
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عتقاد بأف اإل"إف  :قولو( يتخذ موقفا سلبيا ذباه التكنولوجيات اغبديثة ويعرّب عنها ب2011موروزوؼ ) د أفحيث قب

 .153األنًتنت تفرض رقابة وتقّيد اغبرية ىو ربصيل حاصل

بأف  ى، الذي ير Castells(2011) ىذا اؼبوقف يتناقض مع وجهات نظر علماء آخرين مثل كاستلز   

زدىار و بالتارل زبلق مبطا جديدا من اإل اؼبعرفة و ونشر كأدوات ذبعل العادل أكثر تطورا وزيادة  التكنولوجيات اعبديدة

كما كاف ينظر إليو يف الدراسات و ال إهبابيا   سلبيا مستقبال ما يعٍت أف اعبمهور دل يعد  154"اؼبتلقُت وبرسوف اؼبعلومة

يشارؾ يف صناعة و ربرير اػبرب من خالؿ آرائو و تفاعلو، مثلو تصاؿ و إمبا أضحى متلقيا إهبابيا األولية لإلعالـ و اإل

و حسب رأي كاستلز ىو بوابة البد من أف تضاؼ إذل عدد البوابات اليت  إذفتصاؿ أو اؼبرسل، مثل القائم باإل

 ذكرىا ليفُت يف نظريتو "حراسة البوابة".

بُت حراس البوابة واؼبتلقُت الذين  قل اؼبعلوماتديناميات ن "حراسة البوابة اإللكًتونية"يستكشف مبوذج  ىذا و   

يشاركوف يف العروض الرقمية لوسائل اإلعالـ، دبا يف ذلك اؼبنتديات العامة ومواقع الويب و شبكات التواصل 

 . 155جتماعياإل

 قلص اغباصل يف التكنولوجيات اغبديثة و ما أفرزتو من وسائط متعددة  إذل أف التطور Nahon يشَت ناىوف    

تجاىل دور البوابات التقليدية وبالتارل فإف "حراسة البوابة ت و خلق بوابة جديدة غبارس البوابة من األدوار التقليدية

من الًتكيز التقليدي على اختيار نتقاؿ تتجسد يف اإلحسب ناىوف  Online gatekeeping "لكًتونيةاإل

، فإف سياؽ اؼبعلومات بالتارل و ""مراقبة اؼبعلومات"اؼبعلومات" و "العمليات" و "التوزيع" و "الوسطاء" إذل 
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 -Evgeny Morozov: The Net Delusion: How not to liberate the world, Public Affairs, 2011, p 04. 
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 - Manuel Castells : The Rise of the Network Society: The information age, Economy, society, and 

culture, Vol. 1. Wiley, 2011, p 12. 
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 - Weiai Wayne Xu & Miao Feng : Talking to the broadcasters on Twitter: Networked gatekeeping 

in Twitter conversations with journalists, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 58(3), 420-437, 

2014, p 440. 
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تصاؿ وتوزيع اؼبعلومات اإل ختيار يفنتقاؿ من عمليات اإلمصطلح البوابة، واإليف  والشبكات يستوجب إعادة النظر

 اليت حدثت من قبل واألنواع اعبديدة اليت ، فبا يسمح بتضمُت اؼبزيد من أنواع اؼبعلوماتهاوضبايتها و التحكم في

يربز  الشبكات و وسائط اؼبيديا اعبديدة واآلليات اؼبستخدمة للحراسة و الرقابة، وأكثر من ذلك ربدث بسبب تطور

 بشكل خاص السيطرة على اؼبعلومات.

حراس البوابات الذين لديهم القدرة على اختيار أف يكوف يف موقف  لكًتونية علىتركز نظرة ناىوف غبراسة البوابة اإل  

اغبكومات( اليت لديها  ما نالحظو جليا يف تعريفو لشبكة األنًتنت بأهنا: "كياف )الناس و اؼبؤسسات أوو ىو  معُت،

آلية يف الشبكات ويبكن أف زبتار مدى فبارسة ذلك عرب الزماف  السلطة أو القدرة على فبارسة التدابَت من خالؿ بوابة

  .اؼبكاف و

  .156اإللكترونية بوابةال لحارس الديمقراطير يثتأالنموذج يوضح  (31) رقم الشكل

 
، من خالؿ ىذا النموذج اإللكًتونية، اإلعالمية وظيفيا غبارس البوابة جاهن Nahon ناىوف-برزيالي وضعلقد    

ستوياتو ؼب هيف صورة معلومات خاـ عرب شبكة األنًتنت، من خالؿ ربديد ميةالاإلع حراس البواباتفيو  قدـالذي 
                                                     

156
 - J.Bohman : Expanding Dialogue : The Internet, Public Sphere and Transnational Democracy in 

P.M.Shane(ed), Democracy Online : The Prospects for Political Renewal Through the Internet, New york, 

2004, p49. 
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من بوابات اؼباكرو  كمقياس انزالقيو  حسب اإللكًتونية يتم ربليل التأثَت الديبقراطي غبراس البوابة، حيث اؼبختلفة

 وصوال إذل البوابات الدقيقة أو العكس. 

  157شبكات التأثيرمن خالل نترنت األ اتحراس بوابيبين نموذج  (14) رقم شكل

 
عالـ الشبكي ىم "حراس من خالؿ ىذا الشكل إذل أف حراس البوابة يف اإل Nahon يشَت برزيالي ناىوفو     

، ففي اؼبستوى األعلى لدينا حراس بوابات عمالقة، يشَت إليها العديد من الباحثُت باستخداـ مصطلحات "أبديوف

 ميةاإلعال ضمنًيا إذل ىذه البوابات Pasquale و باسكاؿ Brachaيشَت براشا بينما  "chokepoint" مثل:

يبكن للمتلقُت أو اؼبتحدثُت يف البيئة اؼبيدياتيكية الرقمية أحيانا "التوجيو"، فمن  "على الرغم من ذلك :قوؽبمابى الكرب 

من الظهور، سواء داخل أو خارج شبكة  اؼبرجح أف وسطاء حراسة البوابة العمالقة عمالقة ىم على قدر أعلى بكثَت

أي مباذج أخرى، فعندما  تصنيف ىذه البوابات اؼباكرو من تلقاء نفسها يفال يتم  إذف حسب ناىوف، 158"األنًتنت

ىم و  يكوف ىناؾ حجم معُت للتأثَت، تتمدد عدة أنواع من حراس البوابة ولديهم عناصر قوية تتحكم يف اؼبعلومات

عالـ ؿبتويات اإلعلى  األف اؼبستخدمُت هبب أف يبروا حتم ،وىي تتميز عن اؼبستويات األخرى "البوابات اؼباكرو"
                                                     

157
- Nahon Barzilai: Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring 

information control, Op.cit ,  p1499. 
158

 - Oren Bracha & Frank Pasquale :  Federal Search Commission? Access, Fairness and 

Accountability in the Law of Search, Cornell L. R., 93,2008,  p 1160. 
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يبكن أف ، ذبسيد اغبق يف حرية التعبَت من شبةعالمية يف ربرير اػبرب و وبالتارل إشراؾ صبيع عناصر العملية اإل الشبكي

، كما ىو نًتنت للوصوؿ إذل اؼبعلومةاألشبكة يكوف حرفيا كما ىو اغباؿ يف حالة اعتمادنا على مزودي خدمات 

بوابات كربى،  تصاؿ العاؼبية، يف اؼبقابلعلى شبكة اإل نعتمد عليها لتنظيم اؼبعلوماتاغباؿ يف ؿبركات البحث اليت 

بوابات السلطة، ألنو على الرغم من كوهنا مركزية لتجربة  ولكن منذ ذلك اغبُت مت زبفيضها إذل اؼبستوى التارل من

مستعملي  قبد حديثاظهورا  لذلك ومن أكثر حراس البوابات ،ال مفر منها إال أنونًتنت، األشبكة مستخدمي 

  .شبكات اؽباتف احملموؿ

وىي مواقع ذات الكثافة اؼبرورية العالية، تتجسد  يف اؼبستوى التارل قبد ما يطلق عليو برزيالي  ناىوف مواقع السلطة -

ا، و اليت تؤثر  كويكيبيدي  كثَتة الزيارةفيها السيطرة على حركة اؼبرور وتدفق اؼبعلومات، فهي مثال: البوابات أو اؼبواقع  

يتم تعريفها بشكل منفصل عن مواقع  ، حبيثكثَتا على حق اعبمهور يف اغبصوؿ على اؼبعلومة يف صورهتا اغبقيقية

الويب األخرى و منصات البوابات الكبَتة ألهنا تلعب دوًرا ىاًما يف ذبسيد حرية التعبَت و الديبقراطية اؼبعلوماتية، سواء 

األنًتنت، شبكة َت على اؼبتلقي أو أف استخداماهتا ىي ليست جانبا ؿبتوما من استخداـ يف مدى الوصوؿ أو يف التأث

فعلى مستوى آخر، إف حراس البوابات ليسوا من مصادر اؼبعلومات اؼبعروفة أو أهنم ال يشاركوف بالضرورة يف صبيع 

يف د يوحالصدر اؼبلومات ألنو جوانب حقوؽ حرية التعبَت، فقد تقـو إحدى مواقع الويب باغبق يف طلب تلقي اؼبع

إيصاؿ اؼبعلومات إذل اعبماىَت، ولكن ليس لديو اغبق يف الكالـ، ألف الزوار غَت قادرين على ترؾ التعليقات أو 

 اؼبشاركة يف أي خطاب تفاعلي.

 : العوامل المؤثرة في قرارات حارس البوابة اإللكترونية.نيالمطلب الثا

عالـ الرقمية، حباجة اإل وسائلحارس البوابة اإللكًتونية كغَته من عناصر العملية اإلعالمية لو مهاـ و أدوار داخل   

 إذل مهارات جديدة تواكب ىذا التطور التكنولوجي و ربتوي أطره، و من ىذه اؼبهارات اعبديدة قبد:
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الـ الشبكي من ضغوطات ؽبا عالقة بالوسائل يعاين حراس البوابات يف وسائل اإلعحداثة األدوات المستخدمة:  -

اعبديدة و الوسائط اؼبيدياتيكية اليت أفرزهتا التكنولوجيات اغبديثة لإلعالـ و اإلتصاؿ، خاصة و أهنا تؤثر على احملتوى 

اري اإللكًتوين، إضافة إذل األساليب الالزمة للتأكد من مصادر اػبرب اإللكًتوين يف ظل التدفق اؼبعلومايت و اإلخب

 الذي تتميز بو وسائل اإلعالـ الشبكي.

وسائط اؼبيديا عرب يتزايد اىتماـ حراس بوابات وسائل اإلعالـ الشبكي دبا ينشره اؼبستخدموف  أجندة المستخدمين: -

كمصدر أساسي لألخبار و كشاىد عياف لألحداث إضافة إذل مصادرىم الرظبية من مراسلُت و موفدين،   اعبديدة، 

نفراد يف كثَت من األحداث بالسبق الذي سبكن من اإل، فًتاضييتم رصد كل ما ىو جديد يف العادل اإل أين

تقـو بو العديد من اؼبواقع اإللكًتونية بفسح اجملاؿ للهواة للتدوين عليها و بالتارل اإلستفادة فبا مثلما  159الصحفي

ض ما قدمو اؽبواة من أخبار مع السياسة يقدمونو كمصادر للمعلومات، لكن اإلشكاؿ سيكوف يف حاؿ تعار 

اإللكًتوين أو بعبارة أخرى مع اؼبالكُت و اؼبمولُت ؽبذا اؼبوقع، لذلك كاف لزاما على حراس البوابات  التحريرية للموقع

 اإللكًتونية التأكد من ىذه اؼبصادر غَت الرظبية و من شبة نشرىا للجماىَت اؼبتفاعلة.

ديا اعبديدة بوسائطها اؼبختلفة، خلق لدى الطبقات اؼبهمشة و اليت كانت تعاين يف ظهور اؼبي الطبقات المهمشة: -

فلم يعد ؾبرد أداة فقط يف أيادي الصحفيُت صمت أو تبدع و ليس دبقدورىا إيصاؿ مواىبها للجماىَت العريضة، 

اسًتاتيجية لدى الطبقات اؼبهنيُت لنشر احملظور و الذي يتعارض مع سياسات األنظمة القائمة، بل أضحى أيضا أداة 

اؼبهمشة يف اجملتمع للتعبَت عن انشغاالهتا بكل حرية و إيصاؿ مطالبهم إذل السلطات العليا عرب قنوات مفتوحة و غَت 

مباشرة، ما شكل هتديدا فعليا لألنظمة السلطوية اليت واجهت ىذا اإلذباه بعمليات اغبجب للمواقع و اؼبدونات و 

ذف وفرت اؼبيديا اعبديدة عبماىَتىا ما دل تفلح يف إ 160 دوف سندات قانونية واضحةضبالت اإلعتقاؿ للمدونُت

                                                     

 .41، ص 2012، الشبكة العربية لألحباث و النشر، القاىرة،بين الجزيرة و الثورة سنوات اليأس و رياح التغييرعلي الظفَتي:  - 159

 .50، ص 2011دار النهضة العربية، القاىرة،  الحماية القانونية في قضايا النشر اإللكتروني،ضبدي السيوطي:  - 160
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ربقيقو كربيات مؤسسات اإلعالـ القدمي، أين كاف حارس البوابة يتحكم يف اختيار من يبر عرب فضائو اإلعالمي و 

الضوء على ما خفي و شهار بو و ىو ما ذباوزتو وسائل اإلعالـ الشبكي، اليت سلطت إليبنع من ال يرغب يف ا

 بالتارل سيصبح بشكل أو بآخر معوقا لألنظمة السياسية اليت اعتادت الرقابة على كل كبَتة و صغَتة يف اجملتمع.

قد ساعدت وسائط اؼبيديا اعبديدة اؼبواطن العادي يف إيصاؿ مشاكلو و نقل الوقائع و ل األحداث المحلية: -

وؿ مراسلي وسائل اإلعالـ إليها، فأصبح كل من لديو ىاتف ذكي األحداث فور وقوعها و أحيانا قبل حىت وص

 ُتاؼبواطنو يقوؿ صباؿ الزرف يف ىذا الصدد بأف: "صحفيا مسؤوال على نشر كل ما يصادفو من أحداث غريبة، 

كاف يف نقل الكثَت من األحداث و الوقائع احمللية و تداوؽبا قفزة واحدة يف العادل اإلعالمي الذي  أضحوا يسانبوف 

يبيل إذل تعتيم و ربريف مثل ىذه القضايا، إما عن قصد بفعل الضغوط اؼبمارسة على وسائل اإلعالـ أو صدفة لعدـ 

يكوف اؼبواطن العادي و هبذا  161امتالؾ الوسيلة ؼبراسلُت يف ىذه اؼبناطق، أو لكوهنا مناطق ساخنة و مواقع للحروب

ققا بذلك حقو يف اؼبعلومة و دوره كقائم باإلتصاؿ، كهاوي قد ساىم يف تغطية اغبدث احمللي الذي شاىده، ؿب

لإلعالـ، يبكن أف يعتمد عليو حراس البوابات يف وسائل اإلعالـ الشبكي كمصدر لألخبار احمللية بعد التأكد من 

صدؽ ىذا اؼبصدر و أحيانا أخرى ينفلت من حراس البوابات مضموف ىذه األخبار احمللية فيصعب من مهامهم يف 

هتا و التحكم يف زمامها، خاصة و أنو يف وقت ليس ببعيد كاف القائم باإلتصاؿ يف أية وسيلة إعالمية ىو من فلًت 

يغطي األخبار احمللية و اعبهوية، فيختار منها ما يتوافق و اػبط اإلفتتاحي ؼبؤسستو فينشره للجماىَت و ما يتعارض مع 

 سياستو التحريرية يعتمو. 

إللكًتونية ىو اآلخر ربكمو عوامل، ؽبا بالغ التأثَت يف قراراتو اؼبتخذة قبل، أثناء و بعد ربرير إذف حارس البوابة ا   

اػبرب، كأجندة اؼبستخدمُت، اليت أصبحت عامال ىاما يورل لو القائم باإلتصاؿ أنبية بالغة، إضافة إذل األحداث احمللية 

                                                     
-81، صص 2009، تونس، 52-51، اجمللة التونسية لبحوث اإلتصاؿ، العدد صحافة المواطن: المتلقي عندما يصبح مرسالصباؿ الزرف:  - 161
82. 
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خبار، خاصة يف ظل تطور تكنولوجيات اإلعالـ و و اعبوارية يف تقصي اػبرب، مع استحضار القارئ يف غرؼ األ

 تصاؿ اغبديثة دبختلف وسائطها اؼبيدياتيكية.اإل

 ية و حارس البوابة اإللكترونية.كالسيك: الفرق بين حارس البوابة اللثالمطلب الثا

كاف قد  ،مفهوما و مهاما يف عدد من النقاط 162يةكالسيكىبتلف حارس البوابة اإللكًتونية عن حارس البوابة ال  

 كاآليت:السيد خبيت، نوردىا    فصل فيها

يتميز حارس البوابة يف وسائل اإلعالـ التقليدية بوجود عدد كبَت من البوابات، زبتلف من حيث المحتوى:  -0

مرحلة ما من ناحية أخرى، عالمية يف وظائف كل حارس فيها ضمن اؼبؤسسة اإلعالمية من ناحية و اذباه الرسالة اإل

إال أف األمر ىبتلف مع حارس البوابة اإللكًتونية يف وسائل اإلعالـ الشبكي، ىذه البيئة اؼبيدياتيكية اعبديدة اليت 

حيث يقل عدد األفراد اؼبوكلُت دبهاـ  163أفرزت أشكاال و أمباطا جديدة إلنتاج و إيصاؿ األخبار و اؼبعلومات

ذل وجود الصحفي الذي يؤدي مهاما عديدة يف الوقت ذاتو، ففي وسائل االعالـ التقليدية  التحرير و النشر، إضافة إ

تبدأ يف الغالب من مصدر فصحفي فمحرر فجمهور متلقي، كانت تتحرؾ الرسالة اإلعالمية اإلخبارية ضمن سلسلة 

ية مقرونة بوسائط ميدياتيكية قد أضحت الرسالة اإلعالمية اإللكًتونية سبر دبراحل تقليدأما يف اإلعالـ الشبكي، ف

ما ىي ك ك،عدد من اؼبسال يف 164ىذه النماذججديدة خبصائص و مزايا مستحدثة و حبراس جدد، و يلخص خبيت 

 يلي:

                                                     
، ص 2010(...2، )ط.األنترنت كوسيلة اتصال جديدة: الجوانب اإلعالمية و الصحفية و التعليمية و القانونية و األخالقية السيد خبيت: - 162
123. 

163
 - Kang Naewon: International News Flow in Cyberspace : Network Analysis of News Articles in 

Clarinet Scool of Journalism and Mass Communication, University of Wisconsin-Madison, 

November, 1998, p40. 
 . 15، ص مرجع سبق ذكره، المية و الصحفية و التعليمية و القانونية و األخالقيةاألنترنت كوسيلة اتصال جديدة: الجوانب اإلع السيد خبيت: - 164
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 مسلك يشابو اؼبسار التقليدي ضمن وسائل اإلعالـ الشبكي. -

 مسلك يشابو اؼبسار التقليدي ضمن وسائل اإلعالـ الشبكي، لكنو أقصر من حيث الطوؿ. -

 مسلك تتخطى فيو الرسالة العديد من حراس البوابات، ما عدا اغبارس األخَت ضمن الوسيلة. -

 الرسالة للجمهور دوف أي تعديالت و بال حراسة. ومسلك تصل في -

: حيث يصل عدد أفراد اغبراسة يف البوابة الكالسيكية لوسائل اإلعالـ القديبة عدد حراس البواباتمن حيث  -0

كل واحد منهم بدور معُت يف فلًتة اؼبعلومة، أما يف وسائل اإلعالـ الشبكي و بظهور وسائط اؼبيديا إذل اؼبئات، يقـو  

اؼبتعددة، يكوف قد تقلص عددىم داخل البوابة اإللكًتونية إذل حد كبَت، حيث يقتصر عدده على واحد أو اثنُت، 

 ية الغربلة، و من مث التحرير و النشر.يكوف متعدد اؼبهاـ، فأحيانا يضطر إذل صبع اؼبعلومات و القياـ بعمل

لقد خلقت البيئة اؼبيدياتيكية اعبديدة و ما أفرزتو تكنولوجيات اإلعالـ اغبديثة من حيث طريقة نقل المعلومة:  -3

من وسائط، أمباطا و أشكاال جديدة يف توصيل األخبار و اؼبعلومات للجماىَت اؼبتلقية بأساليب و وسائل أكثر 

اليت تعترب تقنية جديدة، تساعد كال من حارس البوابة و اعبمهور اؼبتلقي على  point castج حداثة، كربنام

اؼبشاركة يف ازباذ القرارات بشأف ما ينشر، خاصة و أف أىم ميزة تتسم هبا ىذه الوسائل ىي الفورية و ربديث 

 اؼبعلومات يف كل غبظة.

: زبتلف مهاـ حارس البوابة اإلعالمية يف وسائل اإلعالـ التقليدية عن تلك األدوار من حيث طبيعة العمل -4

اؼبخولة لو يف وسائل اإلعالـ الشبكي، إذ أف حارس البوابة اإللكًتونية ما عاد يكتفي بتقييم اؼبادة الصحفية فقط، ال 

عدا ذلك ، مث نشرىا للجماىَت اؼبتلقية،  بل يهتم جبمعها و تقييمها و من شبة ربريرىا و أحيانا تصميمها و إخراجها

دل تعد مهاـ حارس البوابة يف وسائل اإلعالـ الشبكي تعتمد على فلًتة اؼبعلومة و حجب بعضها و إمبا ذباوزه ىؤالء 
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اغبراس اعبدد إذل وظائف أخرى ؽبا عالقة وطيدة بالروابط اؼبتضمنة فيها و طبيعة النصوص اؼبصاحبة للخرب اإللكًتوين 

راد نشره و الرسـو و اػبلفيات و الغرافيك، دبعٌت تركيبة متكاملة إلدارة وسيلة إعالـ شبكية و ىو ما دل يكن متوفرا اؼب

 جدا لدى حراس البوابات يف وسائل اإلعالـ التقليدية.

مية يف : لقد تغَتت األطراؼ اؼبشكلة للرسالة اإلعالمن حيث طبيعة العالقة مع العناصر التقليدية في اإلعالم -5

البيئة اإلعالمية اعبديدة عن تلك اليت ضلت موجودة طيلة فًتة من الزمن يف وسائل اإلعالـ التقليدية، فمصادر 

قد تغَتت من حيث طبيعها، حبيث أصبحت مصادر اؼبعلومات مستوحاة من البيئة اإللكًتونية، و  اؼبعلومات مثال، 

ابقاهتا اليت كاف يتعامل معها حارس البوابة الكالسيكية، حيث كذا يف التعامل مع أجهزة و وسائل أكثر رقمنة من س

أضحى حراس البوابات اإللكًتونية يعتمدوف على مصادر جديدة مدعمة باؼبصادر اليت كانت تزودىم باألخبار 

 سابقا، كوكاالت األنباء و اؼبصادر اغبية من اؼبيداف...اخل

، لذلك فالوظيفة عالمية الكالسيكيةتتميز البيئة اإلعالمية اإللكًتونية خبصائص زبتلف كليا عن نظَتاهتا يف البيئة اإل  

اليت يؤديها حارس البوابة يف البيئة اؼبيدياتيكية اعبديدة، تشًتؾ مع القديبة يف العمليات األساسية، إضافة إذل وظائف 

ربديد و تقرير ما ينشر من دونو، بل امتد ليشمل وظائف تفصيلية و جزئية  حديثة، فلم يعد األمر مقتصرا على

ضمن الوظائف األساسية من صبع و ربرير و تصميم و إخراج، فالتحرير اإللكًتوين للمادة اإلعالمية ىبضع ألجبديات 

النصوص و الصور اؼبرافقة ؿبددة ربتم على حارس البوابة ازباذ الكثَت من القرارات التفصيلية مثل: طبيعة الروابط و 

للرسالة و األصوات و الفيديوىات و اػبلفيات اؼبستخدمة، إضافة إذل اختيار موقع النشر اؼبناسب و إمكانية إدراج 

و غَتىا يتوجب على حارس البوابة اإللكًتونية أف يتخذىا، ما يدؿ  165مساحة للتفاعلية أـ ال، كل ىذه القرارات
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 - Tom Regan : Technology is changing Journalism, Nieman Reports Winter,2000, pp 6-9. 
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كيفية معاعبة اؼبعلومات و األخبار اؼبقدمة للجمهور أكثر من اىتمامو بتحرير اػبرب   على أف كل اىتمامو ينصب حوؿ

 اإللكًتوين.

اؼبالحظ للعملية اإلعالمية يف وسائل اإلعالـ الشبكي، يعرؼ بأف ىذه الوسائل  من حيث عالقتها بالجمهور: -6

اعبديدة بوسائطها اؼبتعددة قد غَتت من اذباه العملية الكالسيكية لإلعالـ، أين كاف اإلتصاؿ يف اذباه خطي ليصبح 

فقد أضحت اىَت اؼبتلقية ؼبضامينها،ا و اعبمدائريا بفضل ما توفره ىذه الوسائل الشبكية من تفاعلية بُت القائمُت عليه

العديد من وسائل اإلعالـ اعبديدة هتتم برغبات صباىَتىا اؼبتلقية و اؼبواضيع اليت تستهويهم، و األوقات اؼبناسبة 

سبزج بُت النص و الصورة و الفيديو يف اليت ذبذهبم، خاصة و أف ىذه الوسائل الشبكية لعرض اؼبضامُت اإلعالمية 

 اؼبقدمة.ادة اإلعالمية مع توفَت مساحة البأس هبا للجمهور حىت يعرب عن ردود أفعالو ذباه اؼبادة التعاطي مع اؼب



 خالصة

أحد العناصر الفاعلة يف نظام  ادلواقع اإللكرتونية اإلخباريةإذن يعترب حارس البوابة أو القائم باإلتصال داخل    

العمل، الذي يدين أوال إىل رلموعة من السياسات ادلرسومة من طرف أصحاب ادللكية أو القائمني عليها، و تتفق 

مع أىدافهم من وراء إنشاء ىذه ادلؤسسات، و يعترب التزامو هبذه السياسات ضروريا الستمرارية ادلؤسسة، حيث يقوم 

 فتتاحي للمؤسسة اإلعالمية العامل هبا.تتفق بدورىا مع اخلط اإل جبملة من الوظائف اليت

و جديدة، حيث أيؤثر القائم باإلتصال يف فحوى ادلضامني اإلعالمية اليت تقدمها أية وسيلة إعالمية، قدمية كانت    

دى مجاىريىا أو تكون دلستو يف التحرير إما زلسنة لصورة ىذه ادلؤسسة من حيث الشفافية و ادلصداقية يف الطرح ل

مشوىة ذلا يف أذىان مجاىريىا، لذلك و انطالقا من كون القائم باإلتصال ىو العنصر األول و األساس يف أية عملية 

دلسؤولية و ادلهنية يف التعامل مع ادلادة اإلعالمية اليت بني يديو و اإعالمية وجب عليو أن يكون على قدر عال من 

مع ىوية اجلمهور ادلستهدف، وتنسجم مع قيمو وثقافتو، كمتغريات ىامة تؤثر يف طريقة  إدراكو بأمهية فلرتهتا لتتوافق

 اختاذه للقرارات ادلناسبة.

إذن لطادلا كان حارس البوابة اإلعالمية و على اختالف أنواعو يساىم يف صناعة ادلادة اإلعالمية، و السهر على     

أصبح يتداول ىذا  7491ما يرفضو، فمنذ عام عيرغب فيو و ميتنع غربلة تفاصيلها مبثابة مقص رقيب عنها ينشر ما 

ادلفهوم، عندما أشار ليفني يف إحدى سلطوطاتو إىل وجود بوابات داخل كل مؤسسة إعالمية تعمل على حراسة 

فق ادلعلومة و فلرتهتا حسب أىوائها، لكن و بظهور التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و اإلتصال و تطورىا برزت يف األ

وسائل أكثر حداثة أىم ما مييزىا التفاعلية مع ادلضامني اإلعالمية و تبادل األدوار بني القائم باإلتصال و ادلتلقي، كل 

ىذه ادلتغريات اجلديدة أرجحت مفهوم حارس البوابة اإلعالمية و غريت من وظائفو الكالسيكية، خاصة بظهور 

 ادلعلومات فيها ادلقرونة بتفاعل اجلماىري مع مضامني ىذه الوسائل. وسائل اإلعالم الشبكي ادلختلفة و سرعة حتديث
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 تمهيد

  يف عدة تطورات الدويل و الوطين إىل على ادلستويني ادليادين التقنية، يف احلاصلة التحوالت و التطورات أدت لقد  

يف شكل و مضمون ما تقدمو ىذه الوسائل، فبظهور ادلواقع  رسائلها اإلعالمية، انعكست  وسائل اإلعالم و بنية

مؤسسات اإلعالم إىل تصميم مواقع إلكًتونية خاصة هبا، مبواصفات اإللكًتونية اإلخبارية، سارعت العديد من 

 آداء جديدة و أساليب حترير أكثر حداثة، ىذه الوسائل الشبكية أثرت يف كل عناصر العملية اإلعالمية، حىت يف

و  فيها  بةدور حارس البوا على ما أثر و ىو والتنفيذ، والتوجيو األداء اإلعالمية، من حيث العملية على القائمني

 التعددية ليبلغ مرحلة اجتاز الذي ادلعاصر، اإلعالمي ادلتغري مع مبالئمتها الوظائف تلك الذي أصبح يسعى إىل تطوير

 سيادة مرحلة ايةبدإىل  و حتضريىم ثقتهم عن وعرب غربيون باحثون النشطة، حيث يؤكد الواقعية التفاعلية حدود

 اإلعالم الشبكي مبختلف وسائلو.

إذن ظهور ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية يف العامل عموما و اجلزائر خصوصا، قد خلق منطا جديدا من التحرير يف     

غرف األخبار، أين أصبح الصحفي اإللكًتوين يتعامل مع ادلادة الصحفية بشكل خمتصر و دقيق، يعرب عن احلدث يف 

يو، توجو إىل مجهور متفاعل مستعجل، يطلب اجلديد ادلختصر، عجالة و بأساليب متتزج فيها الصورة بالنص و الفيد

 يتفاعل مع ما تنشره ىذه ادلواقع اإللكًتونية من أخبار، ال بل يساىم أحيانا يف صناعة اخلرب اإللكًتوين.

 إذن و من خالل ىذا الفصل الثاين، سنتطرق يف ثالثة مباحث إىل أىم ادلفاىيم اليت قدمها الباحثون للمواقع    

اإللكًتونية و أنواعها يف مبحث أول، معنون بادلواقع اإللكًتونية، مث أىم ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية بالسمات و 

اخلصائص و األنواع يف مبحث ثان، لنصل يف مبحث ثالث و أخري إىل فنون حترير اخلرب اإللكًتوين بادلواقع 

ليصل إىل اجلماىري ادلتلقية يف الصورة النهائية اليت تتلقاىا من ادلواقع  اإللكًتونية اإلخبارية و أىم ادلراحل اليت مير هبا

 اإللكًتونية اإلخبارية.
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 المبحث األول: المواقع اإللكترونية.

لكنها كانت بالشكل ا١تبتدأ، تقدم ٣ترد  ،0.1األول للويب لقد ظهرت ا١تواقع اإللكًتونية مع ظهور اٞتيل    

أكثر، إضافة إذل وجود مواقع مستقلة خاصة بالفيديو األنًتنت ال شبكة خدمات تواصلية و تفاعلية ١تستخدمي 

، اليت كانت و الزالت ٖتظى مثال اإلخبارية كا١تواقعاألخبار، إذل أن انبثقت عنها ٚتلة من ا١تواقع،   والصور والتعليم و

العديد من ا١تواقع باىتمام اٞتميع، بداية من الشكل األورل الذي كانت فيو ٣ترد نسخة إلكًتونية ٞترائدىا الورقية إذل 

اإلخبارية، اليت ٘تيزت بعدم وجود مطبوعات ورقية ٢تا، وإطالق أشكال جديدة مثل: ا١تلفات التفاعلية، خاصة يف ظل 

 التنافسية اليت تزداد يوما بعد يوم  يف ىذه ا١تواقع اإللكًتونية.

  لكتروني.إموقع  فهومم المطلب األول:

يعرف ا١توقع  ٖتديد مفهوم موحد للمواقع اإللكًتونية اإلخبارية، غَت أن ىناك منلقد اختلف الكثَت من الباحثُت يف   

اإللكًتوين بأنو عدد من الصفحات اليت ترتبط فيما بينها بروابط ٥تتلفة، واليت يتم ٗتزينها على ا٠تادم ذاتو، حيث 

نشأ من خالل استعمال جهاز حاسوب ٤ت
ُ
نًتنت، ومشبوك مع متصفح األل عليو مديكن الولوج إذل ىذا ا١توقع ا١ت

، كما ديكن تصفح ا١توقع اإللكًتوين باستعمال األجهزة الذكية احملمولة، واألجهزة )األنًتنت( الشبكة العنكبوتية

من األدوات العصرية اليت تساعد على ربط الناس ببعضهم البعض، وتناقل  تعد ، إضافة إذل أهنااللوحية أيضا

إذن ا١تواقع اإللكًتونية ىي نتاج ما أفرزتو تكنولوجيا ا١تعلومات، ، 171أمهية عظمى وكبَتة من ٢تا١تا ا١تعلومات وتداو٢تا، 

يشمل عددا من الصفحات ا١تًتابطة، و ا١توصولة بشبكة األنًتنت، ديكن لكل شخص لديو جهاز كمبيوتر أو ىاتف 

 ذكي موصول بشبكة األنًتنت أن يبحر فيو. 

                                                             
 ، للمزيد ديكن االطالع على:17:00، سا2015-06-30،أىمية المواقع اإللكترونية٤تمد مروان: - - 171

http://mawdoo3.com/ 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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٦تيز و يتكون من  URL، لو عنوان virtual placeمكان افًتاضي كل إذل  كما يشار با١توقع اإللكًتوين     

على أيضا تعرف ا١تواقع اإللكًتونية  بينما 172أكثر من صفحات الويب، مت إنشاؤه من طرف فرد أو منظمةو أصفحة 

ما  ،173"باألنًتنتصفحات اإللكًتونية و اليت ديكن تصحفها باستخدام اٟتاسوب عند اإلتصال ال ٣تموعة من"أهنا: 

أي شخص أن يصمم موقعا  يعٍت بأن ا١توقع اإللكًتوين ىو ليس حكرا على منظمة أو مؤسسة معينة و إمنا بإمكان

 إلكًتونيا، من عدة صفحات، قد يكون موضوعها واحد أو متعددة ا١تواضيع.

٣تموعة من صفحات الويب :" اقاموس ا١تكتبات و علم ا١تعلومات بأهنىذا و تعد ا١تواقع اإللكًتونية حسب   

ا١تتصلة بروابط فائقة و ٥تزنة على أحد خوادم الويب، أين تستخدم بواسطة متصفحات شبكة األنًتنت و ىذه 

طالع عليها يف أي وقت، و يتم بناء ساعة، أين ديكن للمستفيدين اإل 24الصفحات ىي متاحة على مدار 

  .174تالف إتاىاهتم و أىدافهم"صفحات ا١توقع من طرف مؤسسة أو ىيئة أو فرد على اخ

٣تموعة صفحات الويب، تكون مرتبطة ببعضها البعض و ديكن مشاىدة مواقع الويب أيضا لكًتوين ىو ا١توقع اإل     

  .175(international explorerعرب برامج يف جهاز اٟتاسوب تدعى متصفحات الويب )

                                                             
  45:ص2001الرياض،، ترٚتة عبد اجمليد بوعزة، األنترنتتشَتل غولد:  - 172
173

 ، للمزيد يمكن اإلطالع على:2012-12-20؟، ما هي المواقع اإللكترونيةعلياء طلعت:  - 

http://www.chababs.com/ 
174

 - Amy Renee Reitz : Online Consumer Engagement:  

Understanding The Antecedents And Outcomes, A thesis submitted in partial fulfillment of the 

requirements For the Degree of Doctor of Philosophy, Colorado State University Fort Collins, Colorado, 

2012, p 17. 
 .28، ص2012النفانس، األردن، ، دار الدعاية و االعالن و العالقات العامة في المدونات اإللكترونيةجاسم رمضان ا٢تالرل:  - 175
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ىي إال ٣تموعة من صفحات، متوفرة يف العادل اإلفًتاضي، تكون  ن ا١تواقع اإللكًتونية ماأإذن يتفق الباحثون على      

من تصميم شخص معُت أو مؤسسة على شبكة األنًتنت، ْتيث ديكن لكل من ديتلك جهاز حاسوب أو ىاتف 

 ذكي موصول بشبكة األنًتنت أن يتصفحها و يتعرف على مضامينها.

٤تتوياهتا و تنظيمها و نوعية قرائها، حيث ينعكس ذلك يف  يف أىدافها و أسلوهبا و اإللكًتونية تتنوع ا١تواقع    

 ىي كما يلي: ٢تذا التصميم 176العناصر ا١تكونةتصميمها و 

صور و النصوص و بال و ٗتص كل ما لديو عالقة :مواقع تحتوي على جميع عناصر الوسائط المتعددة -0

 صوتية.و كانت أؤررات بصرية  ا١تفيديوىات و الصوات و األرسومات و ال

يعٌت ىذا النوع بكل ما لديو عالقة ٔتا ىو مكتوب دومنا حاجة إذل الصورة و و  :مواقع تعتمد على النص فقط -2

النوعُت توجد مواقع تعمد على الرسم و أخرى على النص و الرسم و رالثة على الصورة و ىذين بُت الصوت، و 

 .ذاعيرابعة مكرسة للبث اإل

عناصر أساسية يف تكوينها،  تضم ا١تواقع اإللكًتونية على اختالف أنواعها :يظهر للزائرمكونات الجزء الذي وال: أ

عند  تربزْتيث ديكن ألي متصفح أن يطلع عليها ٔتجرد الدخول يف رابط ىذا ا١توقع اإللكًتوين، تظهر للقارئ، 

صفحات الويب إذل نوعُت  177مغريك براهناقسم ي، عرضها با١تستعرض و ىي مكونات اٞتزء ا١تادي الذي يراه الزائر

 أساسيُت مها:

                                                             
 .35، ص 2003اإلمارات العربية ا١تتحدة،  صحافة األنترنت، قواعد النشر اإللكتروني الصحافي الشبكي،عباس مصطفى صادق:  - 176
 . 206، ص 2003، مطابع ا١تعارف اٟترة، تونس، الصفحات اإللكترونية على مواقع األنترنتغريك براهنام:  - 177
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و قائمة ٤تتويات و فهرس   title page صفحة عنوان بُتو ىي مزيج  :(Home page)البدءصفحة  -0

، حيث تقوم بوصف ا١تعلومات اليت حيتويها ا١توقع بقوائم أو عناوين ،الواجهة أو أعلى ا١توقع و مقدمة و ىي صفحة

 الوصالت التشعبية و ا١تواد اإلستهالكية.ٖتتوي غالبا على قائمة 

و ىي ترٚتة لكل ما لديو عالقة ٔتضمون ما يقدمو ىذا ا١توقع : (content page)توىصفحة المح -2

 فحة البدء أو إذل الصفحة السابقة ٢تا.صو لكل صفحة ٤تتوى قدرة على ٛتل وصلة العودة إذل اإللكًتوين 

 :التالية 178األجزاء تتكون صفحات الويب منو ىذا   

  (الرأس(Header:  تشعبية مباشرة إذل الصفحات األخرى يف ا١توقع أو  و وصالتعنوان النص عادة و حيمل

 .(Previous)أو ا٠تلف  (Next)٣تموعة من إشارات األمام 

 ( الجسمBody:)  دلكة اليت تيشعبتيشمل النص و غَته و الوصالت ال لديو عالقة بل ما ىو ٤تتوى، حيثو 

 إذل صفحات أخرى أو إذل أي جزء آخر من الصفحة.

 ( القدمfooter:)  ا١تعنية عنوان اإللكًتوين و اسم اٞتهة كال إلكًتوين وقعم لكلساسية األعلومات ا١ت خيصو

 .ا١توقع بإدارة

 ( خارطة الموقعSite map:) لوصول إذل ل مهمتها إعطاء فكرة للزائر عما يقدمو ىذا ا١توقع، و توجيهو

 .بالنقر عليها سواء كانت يف شكل نصوص أو رسومات توضيحية ٤تتويات ا١توقع

 ( أدوات اإلبحار في الموقعNavigation tools:) إلْتار داخل ل لزائروسائل مساعدة ل كون ٔتثابةو ت

 أداة اإلْتار مثل: اإلْتار أنواع، البد من أن تدعمهاو  ،ا١توقع

 كونة ٢تا حسب القائمة.معناصر توجد  أينإذل أسفل الصفحة،  لنزولا -

                                                             
 .241، ص2006(، دار الشروق للنشر و التوزيع، األردن، 01، )ط.الصحافة اإللكترونية في الوطن العربيالفيصل:  عبد األمَت - 178
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 الصعود إذل أعلى الصفحة، أين يوجد اسم الصفحة. -

 ختلف أجزائها.ٔتاإلْتار يف الصفحة  -

مجال البحث و أدوات ٖتريك الصفحة، أين توفر ا١تستعرضات خانة كاإلْتار بُت أدوات الصفحة ا١تختلفة   -

  .(Scrolling barلتحريك الصفحة )

 ( الوصالتLinks:)  ،نسيج متشابك، يتم التعبَت عنها كحيث تتصل فيما بينها  و تعترب عناصر قوة يف أي موقع

 النقر دومنا حاجة إذل الكتابة. لإلشارة إذل توضيحييف ا١توقع بتغيَت األلوان أو بالنص أو بالرسم ال

 ( أدوات البحثSearching Tools:)  ن خالل يتم اإلشارة إليها بوضوح بالرسم أو بالكتابة أو مو

 اإلشارة إذل الصفحة اليت توجد فيها خانة البحث عن ا١تعلومات.

 ( األدوات التفاعليةInteractivity Tools:)  تعٌت بكل ما لديو عالقة برجع صدى الزائر و تواصلو و

 .179ديكن أن تكون األدوات التفاعلية حيز البحث يف الصفحة األوذل أو أية صفحة أخرىمع أصحاب ا١توقع، 

و منذ البداية بتخصيص مساحة يف ىذا  لكًتوينإوقع مصمم أي م قومي :مكونات الجزء الذي ال يراه الزائر ثانيا:

 ا١توقع لعناصر داخلية ال ديكن أن يراىا زائر ا١توقع، و منها ما يلي:

ا١توقع و الربيد سم او تشمل ٚتلة من ا١تعلومات ا١تتعلقة با٢توية ك(: Site Identificationىوية الموقع ) -

 ...اخلاإللكًتوين ١تسؤول ا١توقع

و ىي النصوص اليت يرغب مسؤول ا١توقع أن تظهر بعدما تقرأ  (:Hidden Commentsالتعليقات ) -

لغة ترميز النصوص ا١تتشعبة مباشرة دومنا استعراض للصفحة بواسطة ا١تستعرض و التعليقات تشمل عادة تعليمات و 

 لغة ترميز النصوص ا١تتشعبة.إشارات حول بنية ملفات 

                                                             
 .37مرجع سبق ذكره، ص صحافة االنترنت، قواعد النشر االلكتروني الصحافي الشبكي، عباس مصطفى صادق،  - 179
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النص اٟتروف الظاىرة على الشاشة بدرجة ٤تدودة من ا١ترونة  شفَتتعاجل لغة تحيث  نوع الحروف المستخدمة: -

تصغَتىا و تغيَت نوعها بأحجام ٤تدودة غَت مطلقة و لكن ديكن استخدام حروف غَت مستقرة يف و ديكن تكبَتىا و 

 .180لغة الًتميز يف شكل نص و صورة

إذن لكل موقع إلكًتوين مكونات ظاىرة، ديكن ألي زائر اإلطالع عليها كواجهة ا١توقع من رأس و جسم و قدم و    

٥تتلف أدوات اإلْتار، إضافة إذل مكونات تكون حكرا على مصمم ا١توقع و ال ديكن أن يراىا زوار أو متصفحو ىذا 

ع حول ما ينشره و ذلك حىت يكون ىناك ٖتكم دائم يف كل ما ا١توقع مثل: ىوية ا١توقع و التعليقات اليت تصل ا١توق

 يصل ا١توقع من مبحري شبكة األنًتنت.

 لكًتوين عنوان يتألف من ما يلي:إلكل موقع  ٧تد أن 181من مكونات ا١تواقع اإللكًتونيةو    

و ىو عبارة عن (: Hyper Text Transfer Protocol httpبرتوكول نقل النص التشعبي ) -0

 تصال و ا١تشاركة با١تلفات.من ا١تقاييس ا١تتفق عليها و ا١تستخدمة بُت اٟتاسبات اليت تتم عن طريقها عملية اإل ٚتلة

 Uniform Resource Locatorو ىو اختصار ل  :URLيدعى  عنوان فريد لكل موقعاسم أو  -2

قبل مركز  و دينح ىذا االسم من 182نظام الوصول إذل موارد األنًتنت لتحديد مواقع ا١توارد على شبكة األنًتنت أي

 NIC  (Network Information Center.)معلومات الشبكة 

                                                             
رسالة ٣تستار، جامعة بغداد،  ترونية )دراسة تحليلية للبوابات اإللكترونية العربية(،الوظيفة اإلخبارية للبوابات اإللكجليلة عبد اهلل خلف:  - 180

 . 39، ص 2009
، جامعة األقصى، : اتجاىات الصحفيين في قطاع غزة نحو المواقع اإلخبارية اإللكترونية )دراسة ميدانية(، كلية االعالم و الفنونأمل اٟتجار - 181

 .16، ص 2004فلسطُت، 
، 2009، ترٚتة ١تيس اليحِت، األردن، صحفي األنترنت )استخدام شبكة األنترنت و موارد إلكترونية أخرى(راندي ريديك و إليوت كينغ:  - 182
 .74ص
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الشركات و ا١تؤسسات و األسواق  روف، توضح نوع نشاط ا١توقع، مثل:بثالرة ح غالبا 183و تنتهي كل العناوين

أما ا٠تدمات (، edu.gov) فتعنون بالكليات و اٞتامعات و ا١تعاىد، (، أما Com)التجارية، تدعى ب 

 أخرى ىي على النحو التارل: 184األخرى فقد منحت ٢تا برتوكوالت

 transfer protovol ftp://fileلتبادل ا١تلفات: 

 site gopher://gopherقوفر 

 news :newsgroupخبارية: اجملموعات اإل

 telnet://telnetتصال عن بعد: اإل

 .mailto:e-mail addressالربيد االلكًتوين: 

 : 185الوصالت و الروابط التشعبية -3

شعار أو الصورة أو الكلمة أو بال و خيص كل ما لديو عالقة: Link or Hyperlinkالرابط التشعبي أو 

اتصاال حيوي ملفُت ٥تتلفُت أو جزأين ٥تتلفُت من ا١تلف حيث يقوم مصمم ا١توقع بتعيينها، لتكون بذلك غرافيكس، ال

ىذا و قد تصل الروابط التشعبية ، الروابط باقي الواحد، فبالضغط على النص احملدد أو الغرافيكس يتم تنشيط

نقلو من جزء إذل آخر داخل نفس ا١تلف أو خرى أو ّتزء من نفس ا١توقع، أو ٔتواقع أخرى أو تأا١تستخدمة بصفحة 

يكون يف  إذل ملف آخر داخل نفس الكمبيوتر ا١تضيف، كما بإمكاهنا نقل ا١تستخدم إذل كمبيوتر مضيف آخر قد

و تعد الروابط التشعبية عنصرا ىاما من عناصر ا١تواقع اإللكًتونية، فهي أحد ركائز األنًتنت اليت ٖتوي . دولة أخرى

                                                             
 ،  للمزيد ديكن االطالع على:2006-03-17، مركز ا١تعلومات الوطٍت اليمٍت، إيقاع العصرأكرم العديٍت:   - 183

http://www.nic.gov.ye 
 .23، مرجع سبق ذكره، ص القائم باالتصال في المواقع االلكترونية االخبارية الفلسطينيةزىَت مصطفى دولو و عماد ٤تمد اشتيوي:  - 184
 .361ص  مرجع سبق ذكره،، االنترنت وسيلة اتصال جديدةالسيد ٓتيت:   - 185

ftp://file/
gopher://gopher/
telnet://telnet/
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ط، كوهنا طريقة سريعة إليصال ا١تعلومات، فكلما زاد عدد الروابط زاد عدد الزيارات للموقع و بالتارل ماليُت الرواب

 نشر ا١تعلومات عرب الصفحة و على نطاق واسع.

إذن و ان اختلف الباحثون يف حصر عدد معُت من مكونات تصميم موقع إلكًتوين، إال أن معظمها ٕتمع على    

نوان و ىوية خاصة بو، مرفوقة بنصوص تشعبية تسهل على زائري ا١توقع اإلْتار فيو من جهة أن لكل موقع الكًتوين ع

 و تسهل على مؤسسي ىذه ا١تواقع مهمة نشر ما حيلو ٢تم ألكرب عدد ٦تكن من ا١تستخدمُت.

 أنماط المواقع اإللكترونية. :نيالمطلب الثا

 مها: أساسيُت قسمُتإذل 186يقسم يوسف صاحل اٞترعي ا١تواقع اإللكًتونية  

حيتوي ىذا النوع من ا١تواقع على صفحات حيث األقل استخداما،  تعد، رابتةو ىي مواقع مواقع ستاتيك:  -0

رابتة ال تتغَت إال بر٣تيا بتغيَت الشيفرة ا٠تاصة بالصفحات، تقوم بعرض البيانات بشكل رابت، كما أهنا غَت تفاعلية 

 .HTMLأي ال ٖتتوي على بيانات إدخال و إخراج ا١تعلومات، تتم بر٣تة ىذا النوع من ا١تواقع بلغة الوصف 

ة، تقوم بعرض البيانات من خالل فيها دينامياليت ٖتوي صفحات  واقعو يشار هبا إذل تلك ا١تية: مواقع تفاعل -2

تستوردىا ىذه الصفحات لتعرضها على ا١تستخدمُت، و من ٙتة تقوم الصفحات أيضا بإدخال  ،قاعدة بيانات

وقع أو الزائر، يستخدم ىذا النوع ا١ت صاحبالبيانات إذل قاعدة بيانات عن طريق ا١تستخدم ا١تتفاعل مع ا١توقع سواء 

 PHP with MYمن ا١تواقع بكثرة على شبكة األنًتنت، حيث يتم بر٣تتو بإحدى لغات الرب٣تية التالية: 

SQL DATABASES – ASP.NET with SQL SERVER. 

                                                             
  .10 ، اليمن، دون سنة نشر، صتصميم المواقع اإللكترونية يوسف صاحل اٞترعي: -186
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إذن اٞترعي و من خالل تقسيمو ىذا للمواقع اإللكًتونية، حياول أن جيعل من التفاعلية فارقا يف ٖتديد منط و    

طبيعة كل موقع، فحسبو ىناك مواقع رابتة، دورىا نشر معلومات على صفحاهتا دومنا رجع صدى، بينما هتتم ا١تواقع 

 اليت تقدمها لزوارىا.التفاعلية بكل ما ىو رد فعل أو تشاركي مع ا١تضامُت 

 كما يلي: 187و ديكن تصنيف ا١تواقع اإللكًتونية من حيث طبيعتها الفنية و التطبيقية   

و ىي مواقع عادية موجودة على شبكة األنًتنت،  :(Static Web Siteمواقع األنترنت الساكنة ) -0

ٖتتوي على نصوص و صور و غَتىا من وسائل العرض النصية و اٞترافيكية الثابتة و ا١تتحركة، طبقا حملتوى 

الصفحات و فكرة و ىدف ا١توقع، غَت أن ىذا النوع من ا١تواقع ال حيتوي على إمكانية تغيَت بياناتو بطريقة دينامية 

ديكن ٖتديث البيانات من خال٢تا، حيث يتطلب تغيَت أية معلومة أو صورة  Databaseقاعدة بيانات متغَتة أو 

باستخدام أدوات و لغات تطوير ا١تواقع مث إعادة نشره على األنًتنت مرة أخرى، يف ظل العدد غَت احملدود لصفحات 

 ا١توقع.

لقدرة  ق عليها اسم ا١تواقع الديناميةلأط قد و :(Dynamic Web Siteمواقع األنترنت الدينامية ) -2

صاحب ا١توقع أو ا١تسؤول عنو بتحديث البيانات من خالل لوحة ٖتكم مؤمنة دائما بكلمة سر ال يعرفها سوى 

تطورا و حركية، حيث يسمح بتغيَت أو  اإللكًتونية واع ا١تواقعأنأكثر ىذه ا١تواقع من عترب و ت ،ا١تسؤول عن إدارة ا١توقع

إضافة أو حذف أي معلومات أو صور من صفحاتو و جداولو بسهولة تامة من قبل صاحب ا١توقع أو ا١تسؤول عنو 

يف أي وقت يشاء و لعدة مرات دون الرجوع إذل مصمم ا١توقع او الشركة اليت قامت بتصميمو، حيث يتم إدخال أو 

لبيانات و الصور ا١توجودة بصفحات ا١تواقع الدينامية من خالل قواعد بيانات إظهار ا١تعلومات و جداول ا

Databases  كبَتة تسمح باإلضافة و التحديث الفوري ا١تستمر للصفحات. 
                                                             

 http://www.albaghdadiya.com/view.352 للتصميم و االعالنموقع البغدادية  – 187
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ال ٖتتوي على مواد يشار هبا إذل تلك ا١تواقع اليت  و: (commerce-Eمواقع التجارة اإللكترونية ) -3

تقتصر على التعريف بالشراء أو ا١تؤسسة و كذا التعريف بالسلع و ا٠تدمات اليت إخبارية و ال معلوماتية، حيث 

تطورا من الناحية التجارية، فهي ٔتثابة شركات تعمل على بيع منتجاهتا و  لكًتونيةو ىي أكثر مواقع اإل188تقدمها

ا١تنتج أو ا٠تدمة بعد ذلك خدماهتا من خالل الويب و األنًتنت باستخدام طرق دفع إلكًتونية عرب الشبكة مث توصيل 

 .نواللمشًتي يف مك

 كاآليت:مضامينها  نيف ا١تواقع اإللكًتونية من حيث صىذا و ديكن ت  

اقتصادية،  :و ىي ٚتلة من ا١تضامُت اليت تنتجها ا١تؤسسات بأصنافها ا١تختلفة المضامين المؤسساتية: -0

 منظمات عا١تية، ٚتعيات، إدارة...اخل

، حيث تتيح ىذه الصفحات الشخصية و فضاءات الدردشة و منتديات اٟتواركالمضامين الشخصية:  -2

  .بناء عالقات اجتماعية جديدة أو التعبَت عن آرائهم ١تستخدميويتيح  ا١تضامُت

ألىداف نتاج ا١تعلومات، فهي تنتج ا١تضامُت إ و تعٌت بو تلك ا١تؤسسات اليت مهمتها 189:المضامين اإلعالمية -3

التقليدية، كا١تواقع اإللكًتونية التابعة للتلفزيون أو مواقع  عالمىذه ا١تواقع مؤسسات اإل دعمحيث ت ،190إعالمية

 .إخبارية تابعة لصحف ورقية

  :191من حيث المضمون اإللكترونية أنواع المواقع :أوال

                                                             
 ، للمزيد ديكن االطالع على:12:27، سا 2012 -04-22، أنواع المواقع اإللكترونية: ابراىيم العمَتيٍت   - 188

http://Ibrahim-biim.com/2012/04-post-5411.html 
 .46ص  نفس المرجع، - 189
 .45مرجع سبق ذكره، ص الوظيفة اإلخبارية للبوابات اإللكترونية )دراسة تحليلية للبوابات اإللكترونية العربية(،جليلة عبد اهلل خلف:  - 190
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و يف ما يلي عدد من ، مصدرا للمعلومات فقطم تعد ٘تثل لقد تعددت أمناط وأنواع ا١تواقع اإللكًتونية اليوم، فل  

 :التصنيفات

ا١تدفوعة  بطاقاتنًتنت من خالل الاأل رب شبكةعلى خدمة البيع ع غالباوٖتتوي  :مواقع تجارية تسويقية -0

ؤسسات تابعة ٢تا، مات و كتعرض ىذه ا١تواقع منتجات لشر حيث ستالم، الدفع عند اإل مسبقا، أو من خالل

 .سويقهات للمساعدة يف

دون أن تتجاوز ذلك ، التابعة ٢تا ةكالتعريف بالسلع وا٠تدمات اليت تقدمها الشر  مهمتها :مواقع تجارية إعالنية -2

 . نًتنتاألشبكة إمكانية البيع والشراء عرب  إذل

 . ساعة 24تعمل على تقدمي معلومات و أخبار فورية طيلة  :مواقع إخبارية -3

 .ةا١تناطق اٞتغرافي و القوالب الفنيةو  التخصصحيث من و تكون على نطاق واسع  :مواقع شاملة -4

دورىا مساعدة وسائل اإلعالم التقليدية يف نشر مضامينها عرب شبكة األنًتنت، مثل:  :إعالمية مساندة مواقع -5

 ا١تواقع اإللكًتونية للصحف الورقية.

 :192من حيث شكل العرض اإللكترونية أنواع المواقع :ثانيا

يهتم مصمم أي موقع إلكًتوين بشكل ىذا ا١توقع بالًتكيز على عناصر اٞتذب فيو، استقطابا لعدد كبَت من الزوار،    

 : لذلك يصنف الباحثون ا١تواقع اإللكًتونية حسب الشكل كما يلي

                                                                                                                                                                                                    
 موقع مركز الرائد للتدريب و التطوير اإلعالمي: - 191

http://www.alraeed.net/training/uploads/files/pdf2010-7/anwaa.pdf 
 نفس المرجع. - 192

 

http://www.alraeed.net/training/uploads/files/pdf2010-7/anwaa.pdf
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استخدام هبار ا١تختلفة، با١تواقع يف الغالب على عوامل اإل ا النوع منز ىذكيو  :مواقع تعتمد على اإلبهار -0

ختلف إصدارتو، إضافة إذل عدد من الربامج ٔت "فالش" التعامل مع برنامج و كذا األلوان الصارخة وشديدة اٞتذب

 .للحركة واإلهبار اليت تعطي إمكانية كبَتة

عن السبل ا١تلفتة لعرضها  واألفكار مع البحثا١تعلومات و تقوم بعرض  :مواقع تعتمد على المعلومة والجذب -2

 .وال تلجأ إذل األلوان الصارخة إال يف أضيق اٟتدود

االت األنباء اليت ال ٖتتاج إذل جذب كو  غالبا ما تلجأ إذل ىذا النوع من ا١تواقع :ينكمواقع معلوماتية للمشتر  -3

سريعة  يرغبون فقط يف اٟتصول على ا١تعلومات بصورةإمنا تعتمد على ٚتهور ا١تشاركُت الذين ، اٞتمهور منكبَت عدد  

 و العرض.ومعمقة بغض النظر عن شكل 

إذن اختلف العديد من الباحثُت يف ٖتديد أمناط و أنواع ا١تواقع اإللكًتونية، فمنهم من قسمها على أساس طبيعة    

عمل ا١توقع إذل رابتة و متحركة و منهم من قسمها على أساس طبيعة ما تقدمو حسب الشكل و أخرى حسب 

ار و مواقع معلوماتية مثال أما يف تلك اليت تعتمد ا١تضمون، فنجد يف ا١تواقع اليت تعتمد على الشكل، مواقع اإلنبه

 على ا١تضمون، ٧تد ا١تواقع الشاملة، ا١تواقع التجارية، ا١تواقع اإلخبارية...اخل

 اإلخبارية. اإللكترونية المبحث الثاني: المواقع

الصورة عالميا ديزج بُت النص و إوا تعترب ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية نوعا ىاما من أنواع ا١تواقع اإللكًتونية، تقدم ٤تت  

 و الفيديو.

 .)المفهوم و النشأة( اإلخباريةاإللكترونية : المواقع المطلب األول
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، وذلك من قبل 1989عام  شبكة األنًتنتتطور  نتيجةبرزت دل تظهر ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية من فراغ و إمنا   

 "بروتوكول نقل النص التشعيب"قاموا بإنشاء  عندماسويسرا، ب "سيرن"دولية العلمية النظمة ا١تتيم بَتنرزرل وزمالئو يف 

Hyper Text Transfer Protocol د الروابط بُت ا٠توادم والعمالء، وقد توفرت يوحديكن من ت، الذي

، حيث اكتسبت الشبكة العا١تية 1992عام جانفي ليتم إصدارىا يف  ،متصفحات الويب القائمة على النصوص

، والذي مت تطويره يف الواليات ا١تتحدة ((Mosaic" كيموسي"سريعا عند إنشاء مستعرض ويب يدعى كبَتا و قبوال  

، ليتم إطالق أول موقع لينوياامعة ّتمن قبل مارك أندريسن وآخرين يف ا١تركز الوطٍت لتطبيقات اٟتوسبة الفائقة 

 .1993 ي عامإلكًتوين إخبار 

 أوال: مفهوم المواقع اإللكترونية اإلخبارية.

٣تموعة من النوافذ على شبكة األنًتنت، تعرض األخبار ا١تستحدرة و على أهنا ا١تواقع االلكًتونية اإلخبارية تعرف   

با١توقع أو نقال عن تعتمد غالبا على وكاالت األنباء أو مراسلُت خاصُت با١تواقع، إضافة إذل نشر ا١تقاالت ا٠تاصة 

مواقع أخرى، و قد تعهد بعضها إذل عقد برتوكوالت مع مواقع أخرى لتبادل األخبار و ا١توضوعات الصحفية 

ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية ىي مواقع شاملة و متخصصة يف األخبار،  تعتمد على األنًتنت   ،  إذن193األخرى

حافة اإللكًتونية ذات عنوان رابت على شبكة األنًتنت، تعرض كمجال لعملها، إضافة إذل أهنا أحد أصناف الص

يف الصحافة و االعالم، مصحوبة بتقدمي  االختصاصاألخبار و األحداث اٞتارية يف كافة أ٨تاء العادل من قبل ذوي 

اقع اإللكًتونية تلك ا١تو  اإلخباريةاإللكًتونية يقصد با١تواقع ، أما جعفر ف.اخل.٠تدمات ترفيهية و اجتماعية و خدماتية.

، فهو 194التقاريراليت تركز على تقدمي ا٠تدمات اإلخبارية اللحظية و رٔتا تضيف إليها بعض التحليالت اإلخبارية و 

                                                             
 .173ص  ،2011، دار وائل للنشر و التوزيع، اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونية عبد الرزاق الدليمي: - 193
 للمزيد ديكن اإلطالع على:سا،  17:00-2015-05-11تاريخ الزيارة ، موقع إسالم أون الينىشام جعفر:  - 194

https://www.islamonline.net/ 

https://www.islamonline.net/
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يشَت من خالل تعريفو ىذا للمواقع اإلخبارية إذل نقطة ىامة أال و ىي التحيُت أو اآلنية اليت تتميز هبا ىذه ا١تواقع، 

 واقع اإللكًتونية التفاعلية ا١تتحركة، اليت هتتم بنشر مضامُت إعالمية بتدفق إخباري كبَت.إضافة إذل أهنا تعد من ا١ت

مواقع تعمل على بث ما يعرف باألخبار العاجلة بصورة ٕتعلها تتفوق على  على أهنا: ا١تواقع االخباريةكما تعرف    

االعالم التقليدي فيما يتعلق بزمن النشر قياسا إذل زمن حدوث ا٠ترب ألن أنظمة النشر تتيح لتلك ا١تواقع نشر ما 

دير تقريبا ٓتمسة مراحل  يسمى با٠ترب العاجل، فور االنتهاء من كتابتو، ما يعٍت كسر دورة إنتاج ا٠ترب العادي الذي

 .195قبل أن يظهر للمستفيد النهائي

يتميز ا١توقع اإللكًتوين اإلخباري عن غَته من ا١تواقع اإللكًتونية باآلنية يف الطرح و ٖتديث ا١تعلومات ا١تنشورة بُت    

 الفينة و األخرى.

عارف عليها، ىدفها األساسي ىو نشر ىذا و تعتمد ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية على كافة مصادر األخبار ا١تت

األخبار بالنص و التحليل على صفحات ا١توقع و بشكل دوري و مستمر، أين تكون ىذه ا١تواقع متاحة ١تن أراد 

 اإلطالع عليها سواء ٣تانا أو اشًتاكا.

 خبارية. لكترونية اإلثانيا: نشأة و تطور المواقع اإل

 المواقع اإلخبارية في العالم. 

، وذلك من قبل تيم 1989عام  لألنًتنتتطوير شبكة  إذل عا١تيا اإلخبارية ا١تواقع اإللكًتونية ظهور تاريخ يعود  

بَتنرزرل وزمالئو يف سَتن، وىي منظمة علمية دولية مقرىا ّتنيف سويسرا، حيث قاموا بإنشاء بروتوكول نقل النص 

                                                             
 -2016-07-12، اإللكتروني... فروقات ال يمكن تجاىلهاالصحافة االلكترونية بين الصحيفة االلكترونية و الموقع عبيد ىروري:  - 195

 سا، للمزيد ديكن اإلطالع على:15:00
http://hirorypress.wordpress.com/feed 
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(، والذي يوحد الروابط بُت ا٠توادم والعمالء، وقد توفرت Hyper Text Transfer Protocolالتشعيب )

، حيث اكتسبت الشبكة العا١تية قبوالً 1992متصفحات الويب القائمة على النصوص ليتّم إصدارىا يف جانفي عام 

، والذي مّت تطويره يف الواليات ا١تتحدة من قبل مارك Mosaicسريعًا عند إنشاء مستعرض ويب يدعى موسيك 

  .1993 ومّت إطالقو يف سبتمرب 196ن وآخرين يف ا١تركز الوطٍت لتطبيقات اٟتوسبة الفائقة يف جامعة إلينويأندريس

ىذا و يشَت الباحث األمريكي مارك ديوز يف دراسة لو إذل أن أول موقع إخباري كان يف الواليات ا١تتحدة األمريكية   

 .1992ام حيفة "شيكاغو تريبيون" علص "شيكاغو أون الين"بعنوان: 

كان عدد ا١تواقع   1993مث تواذل بعد ذلك إنشاء العديد من ا١تواقع اإللكًتونية يف ٥تتلف دول العادل، ففي العام   

اإلخبارية ال يتعدى ستة مواقع لست صحف إلكًتونية كربى و عدد من الصحف الصغرى، لكن بعد سنوات و يف 

كان   1997ارية على شبكة األنًتنت، ففي سنة منتصف التسعينات أصبحت معظم الصحف العا١تية ٢تا مواقع إخب

موقع الكًتوين للصحف  368قد قدر عدد ا١تواقع االلكًتونية االخبارية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية ب 

 اإللكًتونية.

خبارية لكًتونية اإلو يف عدد من اإلحصائيات كانت قد قدمتها منظمة الصحف األمريكية وصل عدد ا١تواقع اإل

، ليصل عدد ا١تواقع اإلخبارية يف 1998موقع يف منتصف عام  750أكثر من إذل ألمريكية و الكندية للصحف ا

 .2002مطلع عام  197موقع إلكًتوين إخباري 5000العادل إذل 

 خبارية في الوطن العربيلكترونية اإلالمواقع اإل: 

                                                             
 .03، ص 2004، مكتبة الفالح للنشر و التوزيع، الكويت، األنترنت و اإلعالم و الصحافة اإللكترونيةحسٍت ٤تمد نصر:  - 196
 .04، ص المرجع نفسو - 197
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نًتنت على األخبارية يف الوطن العريب فعليا بظهور أول موقع لصحيفة عربية لكًتونية اإللقد ارتبط ظهور ا١تواقع اإل  

، مث صحيفة 1996، تلتها صحيفة النهار اللبنانية يف فرباير 1995ىي "الشرق األوسط" وذلك يف سبتمرب عام 

ا١تواقع اإللكًتونية ، والسفَت اللبنانية يف العام نفسو كذلك، وتوالت بعد ذلك أعداد 1996اٟتياة اللندنية يف جوان 

نًتنت لصحف عربية كثَتة، وكان يقصد هبذا ا١تصطلح قبل التاريخ ا١تذكور استخدام تقنيات النشر ا١تكتيب يف على األ

إنتاج وإخراج الصحيفة الورقية التقليدية، أي استخدام الكمبيوتر وبعض الربامج ا١تتخصصة يف عمليات النشر الورقي 

 .198عتيادياإل

خبارية لصحفها الورقية، إضافة إذل إأسست ٣تموعة من الصحف العمانية و القطرية مواقعا  1997و يف العام    

نتشار ٔتختلف دول ا١تنطقة العربية إذل أن وصل العدد موقعي "القبس" و "السياسة" الكويتيُت، و تواذل األمر يف اإل

 .2000العام مطلع  199خباري ٞتملة من الصحف العربيةإموقع  350إذل 

كًتوين عريب ليس مدعوما بوسيلة إلبتنصيب نفسها كأول موقع  2001مث قامت جريدة "إيالف" يف ماي    

 عالمية تقليدية متمثلة يف صحف ورقية أو قنوات فضائية.إ

 العربيةاألنًتنت مثل: موقع اٞتزيرة نت وموقع شبكة ليظهر بعد ذلك عدد من ا١تواقع اإلخبارية العربية على     

 وموقع باب وموقع البوابة العربية ألخبار التقنية...اخل 200نت

                                                             
-2017-01-15 ،بحث على األنترنت، العالم العربي  و الوسط الرقمي، تحديات االعالم اإللكتروني و األنترنت العربية: طبارة أسامة - 198

 للمزيد ديكن اإلطالع على: سا،00: 11
www.alarabing.comhttp:// 

، ص 1999، رسالة دكتوراه، جامعة تيفلند، ا١تملكة ا١تتحدة، الصحافة اإللكترونية العربية على شبكة األنترنت: تجربة فايز عبد اهلل الشهري - 199
77. 

 .83، ص 1999، الدار اٞتامعية للطباعة و النشر، بَتوت، اإلتصال في عصر المعلومات، الدور و التحديات الجديدةمي عبد اهلل:  - 200

http://www.alarabing.com/
http://www.alarabing.com/
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خبارية يف الوطن العريب سيالحظ بأهنا ظلت حىت منتصف العقد األول من القرن لكن ا١تتتبع ١تراحل منو ا١تواقع اإل  

ات اليت يوفرىا النشر مكانيالراىن ٣ترد ناقل أو نسخ ١تا يكتب يف الصحف الورقية دومنا استغالل للتطبيقات و اإل

لكًتوين و اليت ٗتتلف ٘تاما عما كان يف النشر ا١تكتيب، إضافة إذل أهنا الزالت ٟتد الساعة ال تعتمد على التفاعلية اإل

بشكل كبَت و ال التحديث السريع للمعلومات بُت الفينة و األخرى خاصة و أن األخبار ىي وليدة اللحظة، تفقد 

 الوصول على اٞتمهور ا١تتلقي. أمهيتها ٔتجرد تأخرىا يف

   خبارية في الجزائراإلاإللكترونية المواقع: 

باٞتزائر الفضل الكبَت يف بروز العديد من  1989عالمية اليت أقرىا دستور لقد كان لظهور التعددية اٟتزبية و اإل  

عالم من نفس السنة، لتتنوع بعدىا أشكال و و اليت صاحبها صدور قانون اإل 1990الصحف الورقية ا٠تاصة عام 

خرى بالفرنسية يف ظل بقاء أالوان الصحف يف اٞتزائر و اليت كانت تتكارر يوما عن يوم منها الناطقة باللغة العربية و 

 القطاع السمعي البصري حكرا على الدولة فقط.

عالم العلمي ية عن طريق مركز البحث يف اإلكباقي الدول النام  1993و باستفادة اٞتزائر من شبكة األنًتنت عام   

و التقٍت و يف إطار اتفاقية التعاون مع اليونسكو مت ربط اٞتزائر بالشبكة العنكبوتية مباشرة من ايطاليا عرب البحر، 

 ستعمال اجملاين لشبكة األنًتنت، ليتم فتح اول مصلحة اشًتاك يستفيدبعدىا بسنة مت السماح للباحثُت العلميُت باإل

و ذلك بالتعاون  1997، ليتم تدعيم الكابل األول ٓتص متخصص بآخر يف ديسمرب 1995منها ا١تستعملون عام 

عداد ا٠تدمة يف أستثمار يف ىذه الشبكة، أين ارتفعت مع مصاحل الربيد و ا١تواصالت، مث فتح اجملال أمام ا٠تواص لإل

 .201شركة 18إذل  2000مارس 

                                                             
 .59، دراسة منشورة على األنًتنت، ص لصحفية في الصحافة اإللكترونية، نشأة مستأنفة أم قطيعةاألنواع انصر الدين لعياضي:  - 201
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تصال يف اٞتزائر كان ٢تا األرر البالغ يف إذن كل ىذه ا١تراحل اليت مرت هبا التكنولوجيات اٟتديثة لإلعالم و اإل   

نًتنت، اليت كانت متأخرة نوعا ما مقارنة بباقي الدول، فقد كانت أول فكرة عالمية اٞتزائرية مع شبكة األالتجربة اإل

، لكن 1997نوفمرب  يف 202باللغة الفرنسية el watanالوطن  لكًتوين لصحيفتها ىي جريدةإإلنشاء موقع 

طالع على العادل ا٠تارجي، كان يف البداية ينقل ىذا ا١توقع ٣ترد ما استغال٢تا كان مقتصرا على عمليات البحث و اإل

و  1997لكًتونية لصحف يومية يف الفًتة ما بُت إتضمنتو النسخة الورقية للجريدة، تلتها بعد ذلك ٙتانية مواقع 

، Le soir d’Algerie،Le Matin،El Acil، اليوم، ا٠ترب، الشعب، اجملاىد،libertéو ىي:  1998

 .203نسخها الورقيةلتليها بعد ذلك معظم الصحف الوطنية بوضع مواقع اخبارية تنقل ما تنشره 

خبارية تابعة للصحافة الورقية ظهرت يف أواخر التسعينات و بداية إإذن بعد التجربة اٞتزائرية يف إنشاء مواقع     

لكًتوين إخبارية مستقلة و ال عالقة ٢تا بالصحف الورقية اليت كانت أنذك و قد كان أول موقع إاأللفية الثانية مواقع 

 Eireglaلكًتونية تدعى إالذي أسس لصحيفة  Algerie interfaceجزائري ٤تض ىو موقع إخباري 

Ecafretni   و اليت توقفت بعد ذلك عن الصدور ألسباب مالية، و يف نفس السنة ظهر على شبكة  1996عام

، مث موقعي Auto Algerieو موقع  1995سنة   Le Soukو موقع   Algerie Wachاألنًتنت موقع 

Algerie le grand Kechfa   وPlanet-dz  2003يف سنة. 

 إذل قسمُت: يف اٞتزائر 204اإلخبارية اإللكًتونية ىذا و تنقسم ا١تواقع

                                                             
، جامعة اٞتزائر، الهوية الثقافية العربية من خالل الصحافة اإللكترونية، رسالة مجستار في علوم االعالم و اإلتصالسعاد ولد جاب اهلل:  - 202

 .126، ص 2006
، اجمللة ا١تصرية لبحوث اإلعالم، العدد السادس، ص الحديثة في استخدامات الحاسب اآللي في التحرير الصحفي اإلتجاىاتخليل ٤تمود:  - 203
66. 

 .23، ص 2001معهد الصحافة و علوم األخبار، تونس،  المشهد اإلعالمي الفلسطيني في األنترنت،إياد بندر و منَت اجملايدة:  - 204
 .179مرجع سبق ذكره، ص ، ل جديدةاألنترنت وسيلة اتصاالسيد ٓتيت:  - 204
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I .وصول شبكة األنًتنت اإلخبارية يف اٞتزائر ب اإللكًتونية  لقد نشأت ا١تواقع: مواقع إخبارية تابعة لصحف ورقية

 يف اٞتزائر: ةاإلخبارية التابعة للصحف الورقي اإللكًتونية  و ىذه بعض النماذج عن ا١تواقعإذل اٞتزائر 

 :إخباري تابع لجريدة الوطن إلكتروني موقع -0

، و بعد مرور 1997تطلق موقعا إخباريا يف اٞتزائر، حيث تأسس عام  مؤسسة إعالمية جزائريةتعترب الوطن أول    

 و  HTMLرالث سنوات من إنشاء ىذا ا١توقع استطاعت اٞتريدة ان تقدم األخبار  بطريقة يومية و بًتكيبيت 

PDF. 

ىذا و يتم ٖتديث ا١توقع يف كل مرة مواكبة للتطورات التكنولوجية اٟتاصلة، حيث كان آخر ٖتديث للموقع سنة    

ل عرب الربيد صمت ٖتويلو من موقع ساكن كخدمة نصية إذل موقع متحرك يعتمد على التفاعلية و التوا عندما، 2004

 اإللكًتوين.

 :ر اليوميإخباري تابع لجريدة الخب إلكتروني موقع -2

صدارىا إاإلخباري الناطق باللغة العربية بعد ٙتاين سنوات من  اإللكًتوين لقد أطلقت جريدة ا٠ترب اٞتزائرية موقعها  

بالتعاون مع مؤسسة جيكوس، حيث جاء ذلك استجابة لطلب  1998للنسخة الورقية و ذلك بدء من العام 

طالع على قع إلكًتوين من شأنو تسهيل عملية اإلو لتقدمي طبعة و مالسفارات و ا٢تيئات الرٝتية بالداخل و ا٠تارج 

األحداث الوطنية و الدولية، و كذلك تلبية لرغبة قرائها خاصة أولئك القاطنُت خارج الوطن و يتعذر عليهم اٟتصول 

 على النسخة الورقية ٞتريدة ا٠ترب.
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 في الجزائر. 205عة للصحف الورقيةخبارية التابلكترونية اإل( يوضح أىم المواقع اإل12جدول رقم )

 تاريخ الموقع عنوان الموقع اإلخباري اسم الموقع اإلخباري

 1997نوفمرب  www.elwatan.com الوطن

Liberté www.libertéalgerie.com  1998جانفي 

 1998أفريل  www.elkhabar.com ا٠ترب

 1998جوان  www.el-chaab.com الشعب

El Moudjahid www.elmoudjahid-dz.com  1998جويلية 

Le Soir d’Algérie www.lesoirdalger.com  1998نوفمرب 

El Acil www.elacil.com  2000مارس 

 www.eljomhouria.com 1998 اٞتمهورية

 2005نوفمرب  www.echoroukonline.com الشروق

 www.ennaharonline.com 2007 النهار

IIاإلخبارية التابعة للصحف الورقية يف  اإللكًتونية بعد انتشار موجة ا١تواقع خبارية مستقلة:إ إلكترونية . مواقع

اٞتزائر، ظهرت العديد من ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية ا١تستقلة، و اليت كان منبتها األساسي ىو شبكة األنًتنت، 

 .HTML و  PDFلتقدم أخبارا متنوعة بصيغيت 

 في الجزائر. 206المستقلةاإلخبارية  اإللكترونية م المواقع( يوضح أى13جدول رقم )
                                                             

(، مذكرة مكملة لنيل التفاعلية في المواقع اإلخبارية الجزائرية )دراسة تحليلية لموقعي الشروق أون الين و النهار أون الينالمية سهيلي:  - 205
 .41-40، صص 2015شهادة ماسًت يف علوم اإلعالم و اإلتصال، جامعة مسيلة، 



 

153  الفصل الثاني: المواقع اإللكترونية و اإلخبارية                                                                                    
  

 
 

 تاريخ الموقع عنوان الموقع اإلخباري اسم الموقع اإلخباري

Eiregla hctaw www.algerie-wach.com 1998 

Algérie la grande kechfa www. algeriegrandekechfa.co  2003جويلية 

Planet dz www.planet-dz.com  1998أفريل 

خبارية يف اٞتزائر، يستنتج بأن النمو البطيء الذي عرفتو ىذه ا١تواقع إلا١تواقع اإللكًتونية اا١تالحظ ١تراحل تطور   

شكال و مضمونا، فرضتو البيئة اليت ولدت فيها ىذه ا١تواقع من جهة و ا٠تط اإلفتتاحي لكل موقع من جهة أخرى، 

عقود من الزمن الزالت بعض ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية اٞتزائرية ساكنة و ٣ترد  ةفرغم كل اٞتهود ا١تبذولة طيلة رالر

 نسخة إلكًتونية لكل ما ورد يف نسختها الورقية دومنا ٖتديث للمعلومات أو ٖتقيق خاصييت الفورية و التفاعلية.

 المواقع اإللكترونية اإلخبارية. و مصادر : خصائصالمطلب الثاني

خصائص و ٝتات ٘تيزه عن غَته من وسائل اإلعالم مصادر يستقي منها معلوماتو و وين إخباري لكل موقع إلكًت 

 الشبكي.

اإلخبارية  خصائص ا١تواقع اإللكًتونية ٝتات ويوجز السيد ٓتيت  بارية:: خصائص المواقع اإللكترونية اإلخأوال

 :207فيما يلي

ما جيعلها تعترب الفورية أو اآلنية أىم خاصية تتميز هبا ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية،  . التغطية الصحفية الفورية:0

، و ىو ما يتيح للصحفي اٟتصول على ىو تنوع مصادرىا تبث أخبارىا بشكل فوري و متجدد عرب شبكة األنًتنت

                                                                                                                                                                                                    
 .43ص  نفس ا١ترجع،(، التفاعلية في المواقع اإلخبارية الجزائرية )دراسة تحليلية لموقعي الشروق أون الين و النهار أون الينالمية سهيلي:  - 206

(، دار الكتاب 2، )ط.األنترنت كوسيلة اتصال جديدة: الجوانب اإلعالمية و الصحفية و التعليمية و القانونية و األخالقية السيد ٓتيت: - 207
 .179، ص 2010مارات، اٞتامعي، اإل
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اليت توفر ا١تعلومات  Breaking-Newsا١تعلومات فور حدورها، ىذا و تتوفر ىذه ا١تواقع غالبا على خدمة 

 اآلنية و األخبار ا١تفاجئة.

ا١تواقع تغطية حية لألحداث من أماكن تقدم العديد من ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية  التغطية الصحفية الحية: .2

 .حدورها و ٟتظة وقوعها، إضافة إذل إمكانية التغطية اٟتية و ا١تباشرة للمؤ٘ترات الصحفية عن بعد

تتناول نفس ا١تواضيع مصادر صحفية  اإللكًتونية اإلخبارية ا١تواقع توفر العديد من لصحفية المتعمقة:. التغطية ا3

اليت ٖتيل الصحفي  Linksبطرق متنوعة، ٦تا يسمح بالتعرف على أبعادىا ا١تتعددة، كما توجد العديد من الروابط 

 .إذل مصادر و ورائق و إحصاءات و بيانات تعمق معرفتو و معلوماتو حول ا١توضوع الذي يكتب عنو

إمكانية التفاعل اإلجيايب مع الصحفيُت، ما  للزوار اإلخبارية تتيح ىذه ا١تواقع و . التغطية الصحفية التفاعلية:4

أن ا١تتصفح دل يعد ٣ترد مستقبل و إمنا عنصرا فاعال يف العملية داء الصحفي، خاصة و األجيعل القارئ مشاركا يف 

 عالمية ديكنو الرد على كل اآلراء و ا١تعلومات ا١تنشورة.اإل

بشكل نص و الفيديو أي حيث توفر ا١تواقع اإلخبارية موادا صحفية بالصور و ال. التغطية الصحفية الرقمية: 5

ة يأسًتجاع يف اجة إذل إعادة إنتاجو، ما جيعلها قابلة للتخزين و اإلح دومناستخدام الفوري رقمي قابل للمعاٞتة و اإل

 ٟتظة.

: تتيح ىذه ا١تواقع اإلخبارية و باإلشًتاك مع شبكة األنًتنت العديد من . التغطية الصحفية متعددة الوسائط6

كتوفَتىا للصورة و الصوت و الوسائط التفاعلية، اليت ٕتعل التواجد الصحفي عليها ٦تيزا و ذو طابع خاص،  

 الغرافكس و األلوان و اللقطات ا١تتحركة، ما جيعل القارئ يتفاعل مع مضامينها بالشرح و التفسَت.
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ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية مصدرا صحفيا يزود با١تعلومات و أداة حيث أصبحت  . التغطية الصحفية المتكاملة:7

سيلة كتابة و معاٞتة للمعلومات، ما يساعد الصحفي على التغطية الكاملة إضافة إذل كوهنا و  ،ربط بُت ا١تصادر

 و اإلستفادة ٦تا يتيحو النشر اإللكًتوين.ٟتدث ما 

اإلخبارية القيام بكل حيثيات العمل  اإللكًتونية الصحفي يف ا١تواقع يستطيعحيث  . التغطية الصحفية الذاتية:8

 .208تصال ٔتصادره و ٖتريره و نشرهياناتو و اإلالصحفي ٔتفرده كاختياره للموضوع و ٚتع ب

و معلومات من أخبار  تغطياهتا الصحفية مواءمة٘تكن ىذه ا١تواقع اإلخبارية من  و . التغطية الصحفية المؤلفة:9

 ات زائري ا١توقع.وفقا الحتياجات و طلب

ساعة، تساعد  24تقدم ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية أخبارا متنوعة على مدار  . التغطية الصحفية الموضوعية:01

و بالتارل تكوين صورة منطية عن ، الزائر يف أخذ فكرة عن طبيعة ا١تعاٞتة اإلعالمية لكل واحدة منها لنفس اٟتدث

 ىذا ا١توقع.

لكًتونية اإلخبارية، حيث تقدم خدمة و تعترب أىم ميزة ٗتتص هبا ا١تواقع اإل . التغطية الصحفية المستمرة:00

 ساعة. 24إعالمية لزوارىا على مدار 

 تتميز ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية بتوفَتىا لتدفق إخباري عال ٟتظة بلحظة.. التغطية الصحفية الالمحدودة: 02

إذن ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية كوسائل إعالم شبكي، ٢تا خصائصها اليت ٘تيزىا عن غَتىا من وسائل اإلعالم،      

كالتغطية الصحفية اٟتية و الفورية باستمرار و بشكل المتناىي، يصاحبو تدفق معلومايت كبَت و تفاعلية متاحة و 

 ىذه ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية.متشعبة تليب ٚتيع األذواق و الرغبات لزائري روابط 
                                                             

 .180، صنفس المرجع - 208



 

156  الفصل الثاني: المواقع اإللكترونية و اإلخبارية                                                                                    
  

 
 

 أيضا، نوردىا كاآليت: 209ىذا و تتسم ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية بعدد من ا١تميزات و ا٠تصائص  

حدود ا١تكان و  بذلك ، متخطيةماىَتاإلخبارية إمكانية الوصول إذل أكرب عدد من اٞت اإللكًتونية توفر ا١تواقع -

 .الزمان

 و األخبار.لمعلومات ل ا١تستمر تحديثالاإلخبارية بالقدرة على اإللكًتونية تتميز ا١تواقع  -

اإلخبارية جوا من التفاعل مع القارئ من خالل توفَت خدمة التعليقات اليت يعرب من  اإللكًتونية قت ا١تواقعلقد ال -

 رسل يف آن واحد.خال٢تا عن رأيو فيما تنشره ىذه الواقع لينتقل بذلك من ٣ترد مستقبل إذل متلقي و م

و ىو ما دل يكن متوفرا يف  تبويبها و تعديلها وفقا لرغباتو و اىتماماتو ديكن ١تتصفحي ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية -

 وسائل اإلعالم التقليدية.

 صف ا١تضامُت اإلعالمية يف ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية باإلختصار و تقدمي األكثر أمهية.تت -

النقل الفوري لألخبار و متابعة تطوراتو و تعديل النصوص يف أي وقت  إمكانيةاإلخبارية  اإللكًتونية اقعا١تو  وفرت -

 ٦تكن.

قياس التفاعلية و رجع الصدى للتعرف على آراء اٞتمهور و موافقتو يف عملية اإلخبارية  اإللكًتونية ا١تواقع ساعدت -

 .من رفضو للقضايا اليت تطرحها

 الكًتونيإ ارشيفأ ىاتوفَت  لزائر، إضافة إذللبحث عن ا١تواضيع اليت يريدىا ايف ااإلخبارية  اإللكًتونية ا١تواقع تساعد -

 .210بكبسة زريسًتجعو يف أية ٟتظة للمتصفح، سًتجاع سهل اإل

                                                             
،ص 2003(، غزة، اتجاىات طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو متابعة المواقع اإلخبارية اإللكترونية )دراسة ميدانيةصالح أبو صالح:  - 209
47. 

 .72، ص 2009مشس، القاىرة،  ، رسالة ٣تستار، جامعة عُتاستخدام المواقع اإللكترونية  و اإلشباع المتحققىبة ربيع:  - 210
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إذن ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية اليت امتزجت فيها عناصر الصورة و النص و الفيديو، تتسم ٔتجموعة من ا١تميزات،   

بأكثر من شكل أو قالب صحفي، نظرا ألن طبيعة األنًتنت تتيح بدائل  ٗتو٢تا ألن تقدم مادة إعالمية متنوعة لزوارىا

 لبوم صور.أالواحدة كخرب و تقرير و مقال و  متعددة و متطورة، حيث ديكن أن تقدم القضية

 : مصادر المواقع اإللكترونية اإلخبارية.ثانيا

 نوردىا كاآليت: ،211خبارية كغَتىا من وسائل اإلعالم الشبكي تعتمد على ٚتلة من ا١تصادرلكًتونية اإلا١تواقع اإل  

 وكاالت األنباء. -

 أنظمة التبادل اإلقليمي ا١تصورة. -

 اجملالت.الصحف و  -

 قنوات األخبار التلفزيونية. -

 مراسلو ا١تواقع اإللكًتونية. -

 ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية ا١تنافسة. -

 رواد ا١تواقع اإللكًتونية. -

بالنظر ألن ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية ىي وسيلة إعالم جديدة، تضاف إذل قائمة الوسائل اإلعالمية القددية،    

فإهنا تعتمد ىي األخرى على مصادر موروقة يف ٚتع األخبار و نشرىا، كوكاالت األنباء و شبكة من ا١تراسلُت و 

يف التبليغ،  و ا١تهنية مادة إعالمية موروقة تتحرى فيها ا١تصداقية ا١تكاتب اٞتهوية...اخل و ذلك حرصا منها على تقدمي

 صفة لإلعالم.اليت تعد أىم 
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 .إخباري إلكتروني ية و موقعلكترونإالفرق بين صحيفة المطلب الثالث: 

 ، نفصل فيها كاآليت:212خيتلف ا١توقع اإللكًتوين اإلخباري عن الصحيفة اإللكًتونية يف عدد من النقاط   

ل الصحيفة اإللكًتونية إذل الصورة التقليدية للجريدة، غَت أن القائمُت عليها صيعود أ حيث طبيعة النشأة: من -1

نًتنت، لكًتونية ٢تذه الصحيفة على شبكة األنًتنت، فأنشأوا ٢تا موقعا عرب األإقد ارتأوا مواكبة العصر بوضع نسخة 

صل من الصحيفة ا١تطبوعة ورقيا و توزع بارة عن نسخة طبق األاإللكًتونية يف ىذه اٟتالة ىي ع ةما يعٍت أن الصحيف

لو أصل ورقي و إمنا قد  ساألنًتنت، و ليشبكة اإلخباري فقد ظهر بظهور  اإللكًتوين بصورة اعتيادية، أما ا١توقع

 خلق يف بيئة افًتاضية منذ نشأتو.

موعة من الفنيُت الذين ينصب جل لكًتونية غالبا يف ٣تر طاقم الصحيفة اإلصينح من حيث طاقم العمل: -2

 اىتمامهم على رفع ٤تتويات الصحيفة الورقية و نشرىا على ا١توقع اإللكًتوين.

و يرتبط يف الصحيفة اإللكًتونية بدورية صدور الصحيفة بغض النظر عن منط  من حيث زمن تحديث األخبار: -3

فهو يف صراع دائم مع الوقت و ذلك بغية نشر األخبار فور حدورها  ،اإلخباري اإللكًتوين نشرىا، أما بالنسبة للموقع

 وقتها قبل أن تظهر ٞتمهور ا١تستخدمُت. االعتياديةو ورودىا من ا١تصادر ا١توروقة بعد أن تأخذ دورة النشر 

صحيفة فرق آخر دييز ا١توقع اإلخباري اإللكًتوين عن الصحيفة اإللكًتونية، ىو زمن ٖتديث األخبار، ففي ال   

بدورية صدور الصحيفة سواء كانت يومية أم أسبوعية، أما بالنسبة للموقع  غالبااإللكًتونية يرتبط زمن التحديث 

                                                             
-01-06خبار التقنية، ، البوابة العربية لألبين الصحيفة اإللكترونية و الموقع اإللكتروني... فروقات ال يمكن تجاىلها٤تمد السيد غنامي:  - 212

 ، للمزيد ديكن اإلطالع على:سا2016-12:00
http://www.aitnews.com  
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اإلخباري فهو يف صراع مع الزمن لنشر األخبار حال حدورها أو حال ورودىا من ا١تصادر ا١توروقة بعد أن اإللكًتوين 

 .213ا١تستخدمُتظهر ٞتمهور تأخذ دورة النشر االعتيادية وقتها قبل أن ت

اإلخبارية على بث ما يعرف باألخبار العاجلة بصورة ٕتعلها تتفوق على التلفزيون   ا١تواقع اإللكًتونية ىذا و تعمل  

واإلذاعة فيما يتعلق بزمن النشر قياسا إذل زمن حدوث ا٠ترب، ألن أنظمة النشر تتيح لتلك ا١تواقع أن تنشر ما يسمى 

 .نتهاء من كتابتؤتجرد اإل "ا٠ترب العاجل"

إذن بُت الصحيفة اإللكًتونية و ا١توقع اإللكًتوين اإلخباري عدد من الفروقات جيب أن نفصل فيها، كتاريخ كل    

واحد منهما و طبيعة روتُت العمل اليومي و طريقة تصميم كل منهما، إذ لكل وسيلة إعالمية ىويتها و ميزهتا ا٠تاصة 

 األخرى.اليت ٗتتلف عن 

 .المبحث الثالث: تحرير الخبر في المواقع اإللكترونية اإلخبارية

لقد فرضت التطورات اٟتاصلة يف ا١تيديا اٞتديدة بوسائلها و وسائطها ا١تختلفة منطا جديدا من التحرير للمادة    

، بل أخضعها تطور الوسيلة الصحفية، فلم تعد أساليب الكتابة الصحفية ذاهتا اليت كانت يف وسائل اإلعالم التقليدية

 إذل التجديد يف تفاصيلها، ليظهر بذلك خرب إلكًتوين حيرره صحفي إلكًتوين ٔتواصفات رقمية.

 : الخبر اإللكتروني و مميزاتو.المطلب األول

 :الخبر اإللكتروني فهومم أوال:
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صبحت الكتابة أْتيث  ،التكنولوجيا اٟتديثة وسائل جديدة وأوجدت أعماال إضافية للصحفي خلقت لقد   

 .و نظام بث كابليأن يؤسس ٤تطة أ اإلخبارية للوسائل اإللكًتونية حقال كبَتا يوفر ا١تزيد من فرص العمل ١تن يريد

اإلخبارية  اإللكًتونية واقع الصحف اإللكًتونية وا١تواقعم يفاألخبار اليت يتم بثها  إذلمفهوم ا٠ترب اإللكًتوين  يشَت -

وعلى مدار الساعة، ٗتضع ىذه األخبار يف غالبية ا١تواقع  األنًتنت ع التلفزيونية واإلذاعية على شبكةا١تختلفة وا١تواق

إذل عمليات ٖتديث مستمرة، لتتمكن من إضافة أية تفاصيل جديدة إذل اٟتدث، وتزوده بالصور وا٠تلفيات، 

وباإلضافة إذل ربطها باألحداث ا١تتشاهبة وقواعد البيانات وا١تعلومات، و عليو فإن ا٠ترب اإللكًتوين ىو تقرير عن 

إذن ا٠ترب اإللكًتوين ىو كل مادة صحفية خضعت لوسائط تكنولوجية يف عملية  ،214م اٞتمهور ٔتعرفتوتٟتادث يها

باإلختصار  215حسب عادل راوييت ميزالتحرير اإللكًتوين و النشر اإللكًتوين من خالل وسائل اإلعالم الشبكي، تت

 .وسائل اإلعالم التقليدية من حيث بنيتوفا٠ترب اإللكًتوين خيتلف عن ا٠ترب يف و القصر يف فحواىا، 

 :مميزات الخبر اإللكتروني ثانيا:

 .توختيار ومراعاة رغبة اٞتمهور وطبيعاإلجياز وحسن اإل يف: ا٠ترب اإللكًتوين تحريرلتلخص فانك القاعدة األساسية   

  :، ىي كاآليتلكًتوينا٠ترب اإل اليت يتسم هباىناك بعض ا١تميزات  و جيمع العديد من الباحثُت على أن     

ستماع إليو تعدد الوسائط ا١تستخدمة يف تقدديو، إذ يشمل الكلمة ا١تطبوعة، والصور الثابتة وا١تتحركة وديكن اإل -

  .صوتياً 

  .تعدد ا١تصادر -

                                                             
 مرجع سبق ذكره.، أنواع المواقع اإللكترونية ابراىيم العمَتيٍت: - 214
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 .التحديث ا١تستمر على مدار الساعة -

  .من خالل خريطة ا١توقع و ا١تعلومات معينة من األخبار ةسهولة الوصول إذل نوعي  -

 .تشاهبةو اليت تكون م األخرى ربط األخبار ا١تنشورة باألخبار  -

  .216فوراإمكانية وصولو إذل الربيد ا١تستخدم   -

 عن غَته من األخبار، نوردىا كاآليت: ببعض السمات ٘تيزه ا٠ترب إللكًتوينىذا و يتسم     

كونو مرتبط بشبكات إلكًتونية تعمل على توفَت ا١تعلومات على مدار يتصف ا٠ترب اإللكًتوين بالسرعة الفائقة،   -

 الساعة.

 النص و الصورة و الفيديو أحيانا.تعدد الوسائط ا١تستخدمة يف تقدديو، إذ يشمل  -

 .على مدار الساعة لألخبار ستمرمٖتديث  يصاحبو ،تعدد ا١تصادريتميز ا٠ترب اإللكًتوين ب -

 .اإللكًتوين الروابط التشعبية واإلحاالت اليت تزيد من مدارك ا٠ترب ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية على توافر -

ىذه ن أحيث  ،عموما نًتنتو يف شبكة األأالبحث داخل األخبار ويف األرشيف اإلخباري سواء يف ا١توقع نفسو  -

رشيفات مهما طال وقتها وىي ميزة ال تتوفر أن يطلع على كل ما ىو متاح من أالشبكة تتيح للمتصفح فرصة يف 

 ارئ اٞتريدة وال ١تتلقي اإلذاعة.لق

لكًتوين ا٠تاص با١تستخدم من خالل إذل الربيد اإل اإللكًتوين يف ا١توقع طرحهاإمكانية وصول أخبار معينة فور  - 

 .لكًتونيةشًتاك يف خدمات النشرات اإلاإل
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إذن يتميز ا٠ترب اإللكًتوين بعدد من ا٠تصائص، فرضتها التكنولوجيات اٟتديثة و ما أفرزتو من وسائط، كتعدد    

 ا١تصادر و وصولو إذل نطاق واسع من اٞتماىَت، الروابط التشعبية و دورىا يف الربط أحيانا بُت خرب و آخر مشابو لو.

 : الصحفي اإللكتروني و مواصفاتو.المطلب الثاني

لقد اقتضى ظهور تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال اٟتديثة ظهور صحفيي األنًتنت أو ما يطلق عليو اسم   

الصحفي اإللكًتوين، مهمتو ٖترير ا٠ترب اإللكًتوين وفق تقنيات النشر اإللكًتوين، الذي خيتلف عن النشر ا١تكتيب 

 شكال و تفصيال.

 :الصحفي اإللكتروني فهومم أوال:

، حيث يعرفو إذل كل صحفي عامل يف موقع إلكًتوين أو جريدة إلكًتونية ٤تمد لعقاب بالصحفي الرقمي يشَت   

عالمي و يستعُت هبا يف ٚتع ا١تادة على أنو كل صحفي يستخدم تكنولوجيا ا١تعلومات يف ٥تتلف مستويات العمل اإل

ية ا١تختلفة و بعد ٚتعو للمعلومات و ٖتريرىا لكًتوننًتنت و قواعد البيانات و ا١تواقع اإلاأل شبكة عالمية مناإل

بواسطة الكمبيوتر، يبحث الصحفي الرقمي على الصور اليت ديكن نشرىا مع ا١توضوع، سواء من خالل ا١تواقع العامة 

إذن الصحفي اإللكًتوين كمفهوم ارتبط اٝتو ، 217الصورالشمولية أو من خالل ا١تواقع ا١تتخصصة يف نشر أو بيع 

الوسائط اإللكًتونية، و ىو كل شخص يعمل يف وسيلة إعالمية شبكية، يستخدم كمبيوتر موصول بشبكة بظهور 

 األنًتنت يف التحرير و النشر اإللكًتوين.

بأسلوب صحفي، إال أن وسيلة النشر يف لكًتوين اإلألن ينقل ا٠ترب  يسعى الصحفي اإللكًتوين ىو كل شخص -

 شبكة أرَت الكثَت من النقاش حول اٞتهد الذي يبذلو الصحفي الذي يشتغل علىوقد ، نًتنتطاف ىي األآخر ا١ت
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فأظهره البعض يف صورة الصحفي البعيد عن ا١تيدان، شخص ال يغادر جهاز الكمبيوتر، ويكتفي فقط  ،نًتنتاأل

ل من دور حياول البعض التقلي، 218نًتنت أو يف برقيات وكاالت األنباءاألشبكة بنقل األخبار اليت جيدىا يف 

الصحفي اإللكًتوين، كونو ال يغادر غرفة التحرير و يضل متواجدا على شبكة األنًتنت لتوفَت ا٠ترب اإللكًتوين فور 

حدورو، و ىذا ما دل يكن موجودا من قبل مع الصحفي العادي يف وسائل اإلعالم التقليدية، حيث كان ينزل ا١تيدان 

 و يتحرى ا٠ترب.

 : اإللكترونيمواصفات الصحفي  ثانيا:

ٔتواصفات  219تصال نوعا جديدا من اإلعالم، يقتضي صحفيُتلقد فرضت التكنولوجيات اٟتديثة لإلعالم و اإل    

 إلكًتونية تواكب ىذه الوسائل ا١تتطورة، و من مواصفات الصحفي يف ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية ما يلي:

 مضامُت إعالمية مكتوبة و مسموعة و بصرية.يقدم  ،متكامال أن يكونالصحفي اإللكًتوين على  -

 .شكال و مضمونا التقليدي للصحفي الورقي الدورعلى الصحفي اإللكًتوين أن يتجاوز -

، اٞتديدة طورات التكنولوجيةالتحرير غَت ا٠تطي، أي مراعاة التبعلى الصحفي اإللكًتوين أن يكتب ما يسمى  -

التعامل مع الوسائط األخرى كالفيديو والتصوير  ، إضافة إمكانيةاختيار الوصالت الفائقة وا١تناسبة ٠تدمة النص :مثل

 .الرقمي والصوت

حيث تتداخل فيو  ،سينمائي ألن النص الصحفي أقرب إذل النص السينمائيٖتول الصحفي اإللكًتوين إذل ٥ترج  -

 .مواد عديدة صوتية وبصرية
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https://www.maghress.com/azilal/1001381 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/azilal/1001381
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يف التأكد من مصادر ا٠ترب و تقصي ا١توضوعية يف ٖترير ا٠ترب  ا١تصداقية،على الصحفي اإللكًتوين أن يتحلى ب -

 اإللكًتوين.

ات ا١تهنة الصحفية ٔتا فيها سب و شتم أشخاص كل ما خيل بأخالقي  عن أن يبتعد على الصحفي اإللكًتوين -

 لغايات شخصية.

يشعر بانتمائو للوسيلة الشبكية اليت يعمل هبا و التفرغ ٠تدمتها بكل احًتافية و على الصحفي اإللكًتوين أن  -

 مهنية.

 التالية: 220ىذا و جيب أن تتوفر يف الصحفي اإللكًتوين أيضا ا١تميزات   

األنًتنت وإنتاج  شبكة اإللكًتوين بشكل قليل بأساسيات الويب، مثل: كيفية استخدامجيب أن يلم الصحفي  -

 وتصميم صفحة ويب خاصة بو لرفع مقاالتو وأعمالو الصحفية عليو:

 . صحفية و كل ما لديو عالقة بالتحرير اإللكًتويناإل١تام ٔتهارات الكتابة ال -

 .العمل الصحفي اإللكًتوينب و مواريق الشرف ا٠تاصة اإل١تام بقوانُت وتشريعات - 

  .221ألعمال الصحفية لكبار الكتاب يف الصحف اليوميةل ا١تتأنية و العميقة قراءةال - 

نشر أعمالو يف مساحات   جيب أن يتكيف الصحفي الذي تعود على نشر أعمالو يف مساحات ٤تددة على فكرة -

، فوسائل اإلعالم الشبكي دل تعد تعًتف با١تساحات كما يف ة ١تؤ٘تر صحفيمثل: نشر التفاصيل الكامل غَت ٤تددة

 .وسائل اإلعالم التقليدية

                                                             
ا١تكتب اٞتامعي المؤسسات االعالمية في عصر تكنولوجيا المعلومات مع دراسة لمواقع المؤسسات الصحفية اليمنية، فيصل علي ا١تخاليف:  - 220

 .39، ص 2005اٟتديث، اليمن، 
 .40ص ، نفس المرجع - 221
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نشر  ،يتسع ليشمل مواجهة التضليل اإلعالمي اإلخبارية ا١تواقع اإللكًتونية يف اإللكًتوين رراحملالصحفي و دور  إذن  

ترتبط باٟتدث أو تأطَت اٟتدث من خالل األخبار صور قددية أو التالعب يف الصور أو نشر صور من أماكن ال 

  (.breaking newsة )العاجل

إذن الصحفي اإللكًتوين باعتباره القائم باإلتصال و العنصر األول يف العملية اإلعالمية، و ا١تسؤول ا١تباشر عن   

بتطور الوسيلة اإلعالمية و  ا١تادة اإلعالمية اليت تتلقاىا اٞتماىَت العريضة، تطورت خصائصو و مواصفاتو ىو أيضا

عالم الرسالة اإلعالمية على حد سواء، حيث جيب أن يلم ّتملة من ا١تهارات كالكتابة اإللكًتونية و تقنيات اإل

اٞتديد، إضافة إذل الدراية الكافية ٔتواريق و قوانُت االعالم مع استيفاء كل مقومات التحرير اإللكًتوين، بغية تقدمي 

 ة شكال و مضمونا ١تتلق إلكًتوين، مستعجل يطالب باإلختصار و تقدمي أىم ما يف ا٠ترب.مادة صحفية مكتمل

  .اإلخبارية اإللكترونية تحرير الخبر اإللكتروني في المواقعفنون  المطلب الثالث:

خا٘تة(، لكل )عنوان، مقدمة، جسم و  لكًتوين ببنية متماسكة، ال ٗترج عن نطاق ا٢تيكل التقليدي اإلربميز ا٠تيت   

خبارية أو صحافة الويب عموما تعطي لكل اإل اإللكًتونية  عنصر من ىذه البنية دور يكمل اآلخر، غَت أن ا١تواقع

 منها خصائص و ٦تيزات دل تكن مطروحة يف فنيات التحرير الكالسيكي، و تقوم بنية ا٠ترب اإللكًتوين على ما يلي:

خبارية عامال مهما بالنظر ألمهية ىذا العنصر، اإل اإللكًتونية العنوان يف ا١تواقعىتمام بتحرير يعترب اإل العنوان: -0

فهو أول ما جيذب القارئ أو الزائر للموقع، لذلك يتفنن الصحفي اإللكًتوين أو رئيس التحرير يف صياغتو، خاصة يف 

 نة باإلعداد اٞتيد للعنوان.الصفحات األوذل باعتبارىا واجهة أي موقع إلكًتوين إخباري و قراءة ا٠ترب مرىو 
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ىذا و قد بينت العديد من الدراسات بأن العناوين سواء كانت الرئيسية أو الفرعية ىي من ٕتذب ا١تتصفح إذل الولوج 

حىت ال يتشتت ذىنو  1كثر يف صلب ا١توضوع، إضافة إذل عناوين الفقرات اليت تعترب ٔتثابة إعادة جذب للمتصفحأ

مرشد يعطي لزائر ا١توقع معنا ١تا ىو ٔتثابة لكًتوين إالعنوان يف أي خرب ف ،منو ا٠ترب ا١تنشورقراءة و ينفلت أرناء ال

لذلك جيب أن يكون  222لكًتويناإلسيقرأه و معلومات كافية ٕتعلو يتوقع الفكرة اليت يدور حو٢تا موضوع ا٠ترب 

 العنوان:

 غَت قابل للتأويل. ٥تتصرا، واضحا و -

مرفقا بعناوين ، ة مقارنة ٔتساحة الصفحة الورقيةألن مساحة الصفحة على الشاشة صغَت  ،مباشرا و جذابا، قصَتا -

يف مواصلة  زائر ا١توقعلكًتوين، و ٖتبب ألن ىذه األخَتة تفسر للزائر أكثر ما سيكون يف عمق ا٠ترب اإل 223فرعية

 القراءة.  

ألن األرقام أكثر جاذبية للعُت من اٟتروف من  224على األرقام بدال من اٟتروفيعتمد العنوان يف ا٠ترب اإللكًتوين  -

 جهة و اختصارا للعنوان يف الشاشة من جهة أخرى.

 :ما يلي من خالل  225ا٢ترم ا١تقلوبيعتمد ا٠ترب اإللكًتوين يف بنيتو كثَتا على 

                                                             
1
 – techniques et méthodes de rédaction web,15-03-2015 à 10 :00h, vous pouvez lire dans : 

http://www.etnyk.fr/redaction-web/techniques-et-methodes-de-rédaction-web du 20/12/2010. 
222

 - Jakob Nielsen : Writing Style for Print Vs Web, 16-11-2015 at 20 :25h, from : 

http://www.Useit.com/alertbox/print-Vs-online-content.html, consulted on. 
223

 – Gerry mcGovern : The Web Style Guide Excerpt, Writing for the web , part 1-10 in : 

http://www.gerrymcgovern.com/guide-write-01.htm consulted on : 15-02-2016 at 21 :11. 
224

- IBID  
مقدمة لنيل شهادة ٣تستار يف علوم االعالم و االتصال،  وصفية(، النشر اإللكتروني و مستقبل الصحافة المطبوعة )دراسة نظرية٤تمد مليك:  - 225

 .118، ص 2006جامعة اٞتزائر، 
 .87، مرجع سبق ذكره، مهارات الكتابة لالعالم الجديد٤تمد لعقاب:  - 225

http://www.etnyk.fr/redaction-web/techniques-et-methodes-de-rédaction-web%20du%2020/12/2010
http://www.useit.com/alertbox/print-Vs-online-content.html
http://www.gerrymcgovern.com/guide-write-01.htm
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و جيب أن تكون مقدمة تلخيصية و ٥تتصرة، مكتوبة بأسلوب يشجع على القراءة، يقتصر الصحفي  المقدمة: -2

 لكًتوين يبٌت غالبا على ا٢ترم ا١تقلوب.باعتبار أن ا٠ترب اإل 226أمهيةلكًتوين يف ٖتريرىا فقط على ما ىو أكثر اإل

و ٝتات القارئ اإللكًتوين منطا جديدا يف الكتابة و طرق أكثر حدارة  الشبكية تفرض طبيعة الوسيلة الجسم: -3

ره يف تنظيم ٤تتوى ا١تادة اإلعالمية يف ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية، لذلك على الصحفي اإللكًتوين أن يراعي يف ٖتري

 ٞتسم خربه اإللكًتوين ما يلي:

لكًتوين قابال للقراءة و ديكن الزائرين للموقع من التعرف جيعل ا٠ترب اإل ،يكون رئيسياأين  اختيار موضوع واحد: -

 بسرعة على الصفحة.

بتعاد عن كل ما يبطئ الزائر أرناء عملية لكًتوين اإلينصح يف جسم ا٠ترب اإل المختصر المفيد و القابلية للمسح: -

لكًتوين ىو قارئ مستعجل يبحث دائما عما ، بتقدمي نص ٥تتصر موجو مباشرة ٨تو ا٢تدف ألن القارئ اإل227القراءة

 .بسرعة يشبع حاجاتو من معلومات

ا١توضوع القصَت "يقارن نيلسون بُت ا١تقال الطويل و ا١تقال القصَت قائال:  المقارنة بين طول المقاالت و فوائدىا:-

و يف ذلك سبعة فوائد،  كلمة، أي أن ا١تتصفح لن يستغرق أكثر من رالث دقائق يف قراءتو  400ال يزيد تعداده عن 

كلمة( ٜتسة دقائق، ليتوصل يف األخَت إذل أن ا١تقاالت القصَتة لديها   1000بينما يستغرق قارئ ا١توضوع الطويل )

انطالقا ٦تا انتهت إليو دراسة  ،228"فائدة يف الساعة 100فائدة يف الساعة، أما ا١تقاالت الطويلة ففيها  105

لكًتوين ىو قارئ مستعجل، يبحث دائما ستغرق وقتا أطول و ا١تتلقي اإلي الطويل نيلسون يبدو جليا أن قراءة ا٠ترب

                                                             
 .59، ص نفس المرجع - 226

 
228

 - Jakob Nielsen : How to write for the Web, from : 

http://www.useit.com/oaoers/webwriting/writing.html, consulted on 18-06-2016 at 15 :30h. 

http://www.useit.com/oaoers/webwriting/writing.html
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عما ىو خفيف و سريع، قد يفقد طول ا٠ترب قيمتو ا٠تربية، فيبحث الزائر للموقع االخباري عن مقال آخر أقصر منو 

 ليقرأه. 

يف اٟتفاظ على خربه  اإللكًتوين و ذلك من خالل اتباع ٣تموعة من الطرق اليت تساعد احملرر اإلختصار و الدقة:-

ستغناء عن كل ما ىو إضايف من ٚتل و كلمات و لكًتوين بشكل ٥تتصر و دقيق، كالتحكم يف عدد األسطر و اإلاإل

نشغاالت و لتفكَت يف قارئ كثَت اإلأرقام و استحضار القارئ أرناء الكتابة كما ٖتدث عنها روالن بارث، من خالل ا

سهاب يف لكًتوين عدم اإلغَت صبور، يبحث عن ا١تعلومة اٞتاىزة و بأقصر شكل، لذلك جيب على الصحفي اإل

الوصف و إصدار األحكام أيضا على أن يكون مباشرا يف طرح ا١تعلومة، لذلك يقال: ليس مهما أن تكون عبقريا يف 

لكًتوين يظهر يف جذب انتباه القارئ من أول  فذكاء احملرر اإل 229قارئ السطر الثالثالسطر ا٠تامس، إذا دل يتعد ال

كلمة يف السطر األول و ليس من آخر سطر، أي الًتكيز على الفكرة األساسية و النص الفائق ا١تتشعب الذي ديكننا 

 األذواق.عتماد على النص القصَت مع رابط للنص الطويل بصفحات أخرى و منو تلبية ٚتيع من اإل

من أمناط التحرير  جديد نمطك،  230دمج النص و الصورة بعدد من األشكال أي )طريقة الكتابة(: االملتميدي -

 نذكر منها: لكًتوينالصحفي اإل

نتهاء ديكنو و تزيد أمهيتها عندما تًتك الزائر مسًتسال يف القراءة و ٔتجرد اإل طريقة الروابط الجنبية أو التحتية: -

 ستماع ٟتوار أو تصريح أو أي شيء مسموع.فيديو أو اإلمشاىدة 

كمن أمهية ىذه الطريقة يف تكامل النص مع الصورة ا١تتحركة و الصوت  و ت طريقة الصوت المتالحم مع النص: -

 كقيمة مضافة للنص ا١تكتوب.
                                                             

 ..68، مرجع سبق ذكره، مهارات الكتابة لالعالم الجديد٤تمد لعقاب:  - 229
 .98-95، ص.ص 2008(، دار البشَت للثقافة و العلوم، مصر، 1)ط. على شبكة االنترنت،فنون التحرير عادل األنصاري:  - 230
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 أينبث الصوت مع النص ٔتجرد فتح الصفحة أو ا١توضوع،  و تتيح ىذه الطريقة طريقة الصوت خلفية للنص: -

 يستمع الزائر للصوت يف الوقت ذاتو الذي يقرأ فيو ا١توضوع.

تتيح خاصية ٖتديث األخبار بُت الفينة و األخرى اليت توفرىا ا١تواقع االخبارية إمكانية تعديل  :231إعادة القراءة-

 ا١تقال ا١تنشور و تصحيحو بعد إعادة قراءتو.

نتهاء من ٖترير ا٠ترب الذي استحضر فيو القارئ و بعد اإل رقيبا على نفسو:أن يكون لكتروني الصحفي اإليجب  -

لكًتوين أن يضع نفسو ٤تل رئيس التحرير، يعيد قراءة ما حرره لعدة مرات و ينتقد ما  إلقبل نشره، على الصحفي ا

 كتب، فيحذف ما ىو إضايف و يًتك ما ىو مفيد.

لكًتوين أن يدخال يف تفاعلية مع ا١تتلقي ١تضامينهم جيب على الصحفي و احملرر اإل مع القارئ:التفاعلية -

جتماعي، للتعرف على رجع صدى اٞتماىَت ٕتاه لكًتوين أو عرب صفحات مواقع التواصل اإلعالمية، عرب الربيد اإلاإل

يتعُت على الصحفي أن يدخل يف تفاعلية " خباري، فيقول فردريك يف ىذا الصدد:لكًتوين اإلما نشر على ا١توقع اإل

، فمن 232"لكًتوين للتعرف على رجع الصدى و إال فإننا سنستمر يف إنتاج نصوص عمياءمع القارئ عرب الربيد اإل

خالل رجع الصدى نستطيع تكييف الصفحات حسب حاجيات القراء، فلم يعد القارئ غبيا، بل أضحى ينتقد و 

 و التعبَت عن رأيو إزاء قضية ما.و يف التفاعلية إحالة للقارئ إذل ساحات اٟتوار أو ساحات التفاعل  يوجو الصحفي

 مع اإلشارة إذل تاريخ التحديث. من خالل الفورية و اآلنية يف طرح ا٠ترب: تحديث الخبر-

                                                             
 .75-71، مرجع سبق ذكره، ص.صمهارات الكتابة لالعالم الجديد٤تمد لعقاب: - 231

232
 - Frederic Rauss :La réducation Web, pdf publiée le 30-01-2007, p 11. 
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حىت يتمكنوا من اسًتجاعو يف  إلكًتونيا خبارية لزوارىا أرشيفااإل اإللكًتونية توفر ا١تواقع :233لكترونيةاألرشفة اإل-

 .و بكبسة زر أي وقت

 .234و جيب أن تكون ٥تتصرة و واضحة، تشعر القارئ بأنو قد وصل إذل هناية ا٠ترب رابعا: الخاتمة:

( يوضح الهرم المقلوب في تحرير الخبر اإللكتروني.15شكل رقم )

 

 :تحرير الخبر في المواقع اإللكترونية اإلخباريةقواعد أوال: 

اإلخبارية عن التحرير الصحفي يف وسائل اإلكًتونية ٗتتلف طرق و فنيات ٖترير ا٠ترب اإللكًتوين يف ا١تواقع     

اإلعالم التقليدية، فمسؤولية احملرر اإللكًتوين ال تنتهي ٔتجرد كتابة ا١تادة اإلعالمية بالنحو الذي جيعلها صاٟتة للنشر 

                                                             
 .76، مرجع سبق ذكره، ص لالعالم الجديدمهارات الكتابة ٤تمد لعقاب:  - 233
 .88ص  نفس المرجع،  - 234

 

مقدمة )المعلومة األكثر أهمية، فيها إجابة 

األسئلة الخمسة(عن   

 ؟التوسع في الموضوع أكثر )كيف حدث

 اقتباسات و معلومات أخرى(

 هميةأمعلومات أقل               
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لى منا يتجاوزىا احملرر اإللكًتوين إذل التعامل مع نص مفتوح عإكما ىو اٟتال يف ٖترير ا٠ترب بالصحف ا١تطبوعة، و 

 Hyperٚتلة متنوعة من النصوص ا١ترتبطة بو من خالل رصد ٣تموعة الكلمات اليت يتعامل معها القارئ ككلمات 

word رعية اليت ٕتعل ا١تادة و يقوم بربط ٚتيع الكلمات اليت ديكن أن يتشكل حو٢تا ٣تموعة من النصوص الف

حيكمان  ذل أن ىناك تصوران جديدانإ، و تشَت مها عبد اجمليد صالح Hypertext 235فائقاالصحفية نصا 

 نوردمها كاآليت: 236الكتابة أو التحرير اإللكًتوين

ليشَت من خاللو إذل الدمج بُت   Pointerو ىو تصور جديد للتحرير الصحفي، قدمو معهد  التصور األول: -1

سواء كانت مطبوعة أو فورية و كلما ازدادت  ،الكتابة و التحرير و التصميم كضرورة ملحة إلنتاج ا١تواد اإلعالمية

درجة التكامل و اإلندماج بُت ىذه العناصر كلما ساعد ذلك يف اٟتصول على إصدارات فورية مبتكرة و ٦تيزة مع 

التأكيد على أن الكتابة الصحفية الفورية تعتمد بشكل كلي على التعاون بُت فريق متكامل، يضم على األقل كل من 

( يف 1995) Martinتخصص يف الوسائط ا١تتعددة و ا١تصم، أين أضحت عملية الكتابة حسب قول احملرر و ا١ت

 أشبو ّتهد ٚتاعي قائم على التعاون و ا١تشاركة. Hypertextبيئة استخدام النص الفائق 

رر مهارة و ىو مفهوم جديد لكتابة و بناء ا١تعلومات يف البيئة ا١تعلوماتية، و يتطلب من احمل التصور الثاني: -2

التعامل مع بيئة االتصال اليت تتنوع عناصره و مفرداتو كثَتا، من خالل ربط ىذه العناصر و اٞتمع بينها لتكوين قصة 

 .237اإلعالم الرقمييستفيد من خصائص أو شكل جديد للكتابة 

                                                             
، رسالة تأثير التطور في تكنولوجيا الصحافة على نظم التأىيل األكاديمي و التدريب المهني للصحفيين في مصرحسام ٤تمد ا٢تامي:  - 235

 .72-71، ص.ص 2004ماجسًت، كلية اإلعالم، جامعة القاىرة، 
رسالة ماجسًت، كلية اإلعالم، جامعة امات الجمهور المصري للصحف اليومية اإللكترونية على شبكة األنترنت، الح: استخدمها عبد اجمليد ص - 236

 .308، ص  2004القاىرة، 
 210ص  ،مرجع سبق ذكرهالعربية و إيالف أنموذجا، BBCاألخبار في الصحافة اإللكترونية )موقعا  ٚتال عبد ناموس القيسي: - 237
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  :ىذا و يشتمل ٖترير ا١تادة الصحفية الفورية على أكثر من بعد

 )خطي/غَت خطي(ىيكل بناء ا١تعلومات  -

 قالب ٖترير ا١تادة )ا٢ترم ا١تقلوب أو غَت ذلك( -

 واحدة( كتلةطريقة العرض )كتل و فقرات أم   -

عتبار مستويات متعددة يتعامل معها كلها يف آن واحد و كما جيب على الصحفي اإللكًتوين أن يأخذ بعُت اإل    

ا١تتعددة و ىيكل ا١توضوع و بنائو، مالمح التفاعلية تشمل العناصر ا١تتضمنة يف ا١توضوع و منها تطبيقات الوسائط 

حسب  web styleفيو إذل جانب مراعاة القيم اإلخبارية، غَت أن التحرير يف ا١تواقع اإلخبارية أو ما يعرف ب 

و ىو ذاك النمط الذي حيتاج إذل  منط غامض مسهب  م الدين يأخذ منطان رئيسيان مها:ليلى عبد اجمليد و ٤تمود عل

و كال النمطُت موجدين  238أما النمط الثاين فهو منط موجز و واقعي ،متابعة كل كلمة يف العبارة حىت يستطيع فهمها

 .ت الويب و يستخدمان بأشكال ٥تتلفة على شبكة األنًتنتعلى صفحا

قواعد أساسية جيب على احملرر اإللتزام هبا و ىي  للتحرير اإللكًتوين أو الكتابة يف موقع إلكًتوين إخباري  إذن  

 كاآليت:

ال ديكن ألي موقع إلكًتوين إخباري أن ينجح يف جذب ا١تستخدمُت إال إذا كان حيوي نصوصا  اإلختصار: -1

٥تتصرة و ٤تررة جيدا، فقد اربتت العديد من الدراسات ان ا١تستخدم او ا١تتلقي للمضامُت اإللكًتونية ال حيبذ 

ديفيد شينج يف كتابو ضباب البيانات:" التعايش مع التخمة  ، حيث يشَتص الطويلة و ىو قارئ مستعجلالنصو 

                                                             
، دار السحاب للنشر و التوزيع، القاىرة، دون سنة فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة و االلكترونيةبد اجمليد و ٤تمود علم الدين: ليلى ع - 238

  .395 -383نشر، ص
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ا١تعلوماتية يف عادل مثقل با١تعلومات، أصبح الصحفيون ىم خط الدفاع األول للقارئ و الذين يتولون ترويض تيارات 

  .ول عن الويب يف جعل النصوص قصَتة و ٥تتصرةما يزيد من مسؤولية احملرر أو ا١تسؤ  ىو، و 239ا١تعلومات ا١تتدفقة

أي عدم ازدحام الصفحة بالرسوم اٞترافيكية ا١تعلوماتية، كاإلحصاءات و الرسوم البيانية ا١تعقدة اليت  التبسيط: -2

تصلح أكثر مع الصحافة الورقية، و ذلك ألهنا تؤدي إذل بطء العرض على شبكة األنًتنت و تقلص من قراء ا١تادة 

 ية ا١تنشورة على االنًتنت.الصحف

: الصحفي يف ا١توقع اإللكًتوين مطالب أرناء ٖتريره للخرب اإللكًتوين بربط ا١تعلومات اليت يقدمها القارئ لربطا -3

ٔتعلومات أخرى داخل ا١توقع، خاصة و ان أىم ميزة للموقع اإللكًتوين اإلخباري ىي اٞتمع بُت النص و الصوت و 

 اإلخبارية ىي كاآليت:اإللكًتونية فر لدى الصحفي رالرة خيارات للربط يف ا١تواقع و جيب أن يتو  240الفيديو

مثل: ربط العناوين و ا١تقدمات بالتفاصيل، ربط القصص  ربط النص الصحفي بنصوص أخرى داخل الموقع -

 الصحفية ٓتلفياهتا، ربط ا١توضوعات ا١تشاهبة و ربط ا١توضوع بأرشيف ا١توقع.

مثل: ربط ا١تعلومات ا١تنشورة ٔتواقع ا١تصادر و اٞتهات  بنصوص أخرى خارج الموقع ربط النص الصحفي -

 ا١تتصلة هبا، مث ربط ا١تعلومات بقواعد البيانات و ا١تعلومات األخرى.

مثل: لقطات الفيديو و ا١تقاطع السمعية و  ربط النص المنشور على الموقع بوسائل أخرى على الموقع -

ىذا و قد يضطر احملرر يف ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية إذل ربط النص احملرر ، اٞترافيكية ماتأرشيف الصور و الرسو 

  .241بالنصوص ا١تشاهبة يف عدد من ا١تواقع
                                                             

(، دار 1)ط.، الفن الصحفي في عصر المعلومات ، تحرير  كتابة التحقيقات و األحاديث الصحفيةو سناء عبد الرٛتن:  حسٍت ٤تمد نصر - 239
  .50، ص 2005الكتاب اٞتامعي، العُت، 

 .50مرجع سبق ذكره، ص األنترنت و الصحافة اإللكترونية:  رؤية مستقبلية،ماجد سادل تربان:  - 239

240
 - C.  Rich : News writing for the web,04-12-2015 at 11 :30h, from : 

http://www.cwoif.Alaska.edu/afcr/pointer.html 

http://www.cwoif.alaska.edu/afcr/pointer.html
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إذن تعرض ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية ٚتلة من الفنون الصحفية التقليدية يف معاٞتتها للمواضيع ا١تطروحة كا٠ترب   

لتحقيق و الربورتاج...اخل إضافة إذل فنون أخرى مستحدرة، ظهرت مع صحافة الويب، نوردىا  الصحفي و التقرير و ا

 كاآليت:

: و ىو من أىم األساليب ا١تستخدمة يف عرض و تقدمي ا١تواضيع اإللكًتونية على عرض الشرائح المصورة -0

العناصر اٞترافيكية، إضافة إذل شبكة األنًتنت، كعرض الصور عن حدث معُت و كذا توظيف الصور ا١تتغَتة و 

 التعليقات ا١تصاحبة لتقدمي مادة مصورة متكاملة.

: هتتم ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية بإضافة ا١تادة الصوتية لقالب عرض القصص و القصص المسموعة -2

 ا١توضوعات اإلخبارية كإضافة مدعمة للكلمات ا١تكتوبة.

يعتمد ىذا األسلوب على الدمج بُت أسلوب عرض الشرائح ا١تصورة و  : والعرض السردي باستخدام الشرائح -3

و خيتار ا١تنتج سلسلة أو ٣تموعة من الصور  242ا١تادة الصوتية و لقطات الفيديو لتقدمي ا٠ترب اإللكًتوين يف قالب مثَت

و ا١تلفات الصوتية اليت تكمل بعضها البعض، ليتم عرض الصور متتالية أوتوماتيكيا مصحوبة ٔتلفات صوتية مؤررة و 

  معربة.

سلوب ديكن من دمج أشكال متعددة لعرض القصص الصحفية، بغية أ: و ىو الوسائط المتعددة التفاعلية -4

أمنوذج واحد متكامل متعدد العناصر و األبعاد، مثل: اٞتمع بُت تقنيات الرسوم الساخرة ا١تتحركة و اٟتصول على 

 العناصر اٞترافيكية النشطة و ا١تواد السمعية و الصور و لقطات الفيديو للحصول على أمنوذج شامل.

                                                                                                                                                                                                    
 

 دراسة منشورة على ا١توقع التارل: : الجمهور و كتابة األنترنت، صحافة األنترنت،عثمان كباشي -242
http://images.maktoob.com/blog-maktoob/images/makblog-logo-a.gif 
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ًتكيز يف تقدمي القصة اإلخبارية تفرض ضرورة اختصار ا١تراحل يف ٖترير ا٠ترب اإللكًتوين ال القصص الجانبية: -5

 اٟتاجة إذل تقدمي عناصر فرعية و جوانب ٥تتلفة للحدث الرئيسي يف شكل قصص جانبية، يطلع عليها ا١تستخدم.

على شبكة األنًتنت كعامل أساسي  اإلخبارية ا١تواقع اإللكًتونية تعتمد :243عرض الوثائق او النسخ األصلية -6

و ا١تتصفح بالورائق األصلية ا٠تاصة با١تقابالت و االجتماعات العامة، كالورائق ا٠تاصة يساعدىا يف تزويد ا١تستخدم أ

  .مثال با١تؤ٘ترات الصحفية

يف ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية على ٣تموعة من ا١تراحل، يشًتط يف القائم باإلتصال  244تعتمد الكتابة الصحفية   

 أن يكون على دراية هبا، ىي كالتارل:

و اليت جيب أن تكون مرئية و ٤تددة ا١توقع أو معروضة لتظهر  :245الموضوع، فكرتو األساسية و خالصتو. 0

يجب أن تكون األفكار األساسية يف رأس ف ،ا٢تيكلبشكل فوري، خاصة و أن األفكار تتحكم يف الشكل أو 

 الصفحة، يف حُت تأيت ا١تعلومات ا١تدعمة و الثانوية يف األسفل.

و جيب أن يكون ٦تيزا حىت ديكن للزائر التعرف  :246كلي للمحتوى و الموقع اإللكتروني اإلخباري. الشكل الهي2

 عليو بكل سهولة.

                                                             
تصميم المواقع اإللكترونية للصحف المصرية على شبكة األنترنت)دراسة مقارنة في التقنيات و القائم باالتصال و  فتحي ٤تمد منار: - 243

 .102، ص 2009مصر،  أطروحة دكتوراه، قسم الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة القاىرة، الجمهور(،

244
 - http://www. Studygs.net/arabic/index.htmlk   13:30سا  -24-04-2002 

 .16، ص 2005، ٣تلة الصدى، العدد السادس، مارس فن الكتابة اإللكترونية:  ياسر البنا - 245

مرجع سبق ذكره،  القائم باإلتصال في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية )دراسة ميدانية(، زىَت مصطفى دولو و عماد ٤تمد اشتيوي:  - 246
 .56ص 
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و يفضل يف ا٠ترب اإللكًتوين وضع فكرة واحدة ضمن ٣توعة من الكلمات سواء   :247. التركيب اللغوي البسيط3

 كانت ىذه الكلمات عبارة عن ٚتلة أو عبارة أو فقرة.

ا٠تطابية اليت  ٕتنب ا١تصطلحات التقنية يف ٖترير ا٠ترب اإللكًتوين و يستحب :248المصطلحات التقنية. تجنب 4

إال إذا كان يرى القائم باإلتصال يف وضعها ٖتقيقا ألىداف واضحة ا١تعادل و مقصودة تتطلب جهدا فكريا لفهمها، 

 ٗتدم ا١تضمون اإلعالمي.

جيب أن يكون احملتوى اإللكًتوين واضحا من خالل الوصلة  و :249. مضمون أو محتوى كل صفحة إلكترونية5

 ا٠تاصة هبا، كما جيب أن تتمتع بثبات و استمرارية مكانتها.

ر عملية إعداد ا١تادة الصحفية من طرف الصحفي اإللكًتوين بعدة مراحل أمهها ٘ت :مراحل التحرير اإللكتروني: نياثا

 ما يلي:

اختيار العناصر األساسية اليت الصحفية، ك و تتضمن ىذه ا١ترحلة ٖتديد احملاور األساسية للمادة التخطيط: -1

سوف تتضمنها و تعتمد ا١تواقع اإللكًتونية اإلخبارية على فريق متكامل من الكاتب الذي يضع احملاور األساسية 

للمادة أو ا١توضوع و احملرر الذي  يبحث يف كيفية بناء قالب الكتابة إضافة إذل فريق فٍت يضم متخصصا يف الوسائط 

و  250إمكانية و شكل استخدام الوسائط ا١تتعددة يف عرض ا١توضوع بالتعاون مع ا١تصممحيدد ا١تتعددة، حيث 
                                                             

، ص 2000(، ْتث تكميلي، قسم الصحافة و اإلعالم، غزة، الصحافة اإللكترونية على شبكة األنترنت )دراسة تحليلية مقارنة٤تمد أبو شرخ:  - 247
53. 

 04، موقع أمُت اإلخباري اإللكًتوين، إللكترونية الفلسطينية بين آفاق النزاىة و المهنية و آفاق التعصب و اإلنغالقالصحافة امؤمن بسيسو:  - 248
 .66، ص 2005أكتوبر 

 ، للمزيد ديكن اإلطالع على:2011،اإلتجاىات الحديثة في اإلنتاج الصحفيأٛتد ا١تسنيد:  - 249
http://www.faculty.ksu.edu.sa/DrHasanMansoor/Documents/MediaProduction.Pdf 

 
250

 -Mike Ward: Online Journalism, focal press, New york, 2002, p113. 

https://www.amazon.com/Mike-Ward/e/B001HMNMSC/ref=dp_byline_cont_book_1
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إذل  اليت تتيح للمستخدمُت أن يقفزوا من موقع معلومايت Hyperlinksيشمل التخطيط أيضا الوصالت الفوقية 

تخطيط غَت ا٠تطي آخر فوري، إذ تتيح الوصالت الفوقية بشكل سريع اإلجابة على األسئلة فورا، ىذا و يشمل ال

الذي يتيح للقراء الدخول للخرب أو صفة الشبكة عند اية نقطة و ٔتقدورىم اٟتصول على العناصر بأي نظام خيتارون 

على وصالت فائقة السرعة تنقلهم إذل مواقع أو موضوعات أخرى  زائرو التحول من عنصر إذل آخر، حيث يضغط ال

  اإللكًتوين.موقع نفس يف 

اإللكًتونية ٔتراعاة رالرة الصحفية و تتم عملية ٚتع ا١تعلومات يف عملية اإلعداد للمادة  مات:جمع المعلو  -2

 مستويات ىي:

 ختيار و التكيف.: يتقصى اإلجياز، اإلمستوى سطحي

 : يراعي التفاصيل، ا٠تلفيات و اختالف وجهات النظر.مستوى متعمق

 : و يهتم ّتمع ا١تعلومات اٟتالية ١تتابعة اٟتدث أوال بأول. مستوى التحديث

حيث يتطلب التحرير اإللكًتوين تنظيما خيتلف عن العرض ا١تطبوع، أين ديكن إرفاقها  تنظيم المعلومات: -3

بوصالت فوقية و وسائط متعددة مدعمة ٓتلفيات، لذلك يفضل اعتماد تنظيم مبسط للمحتويات و واضح 

تشجع الكتابة اٞتيدة على القراءة اٞتيدة و ا١تمتعة، فشكل و أسلوب الكتابة يرتبطان ارتباطا  أين 251للمستخدم

 وريقا بطبيعة احملتوى.

                                                             
 .202، ص 2006، ترٚتة عبد الستار جواد، دار الكتاب اٞتامعي، فلسطُت، األخبار و التقارير الصحفيةكتابة كارول ريج:   - 251
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و اإلستغناء عن ا١تعلومات األقل أمهية و اليت ديكن  اليت ال ٗتدم ا٠ترب الكلمات بإلغاء عن :252إعادة الصياغة -4

  .ا١توضوع صلب تقدديها كوصالت للقراء الذين يريدون ا١تزيد من ا١تعلومات و التعمق أكثر يف

يطلق عليو "ا٢تدم و إعادة البناء، و  1996ظهر عام  يضا إتاه آخر يف إعداد األخبار اإللكًتونيةأىذا و يوجد 

قتضي ٕتزئة ا١توضوع الصحفي إذل مكوناتو األساسية يف صورة أجزاء مستقلة و ٖتديد أوجو التشابو فلسفة ىذا ا٢ترم ت

و من مث ٕتميعها مع بعضها يف فئات منطقية ٤تددة و مفهومة ليعاد بعد ذلك بناء ا١توضوع باستخدام ا١تخطط، 

شبكات الوصالت فيها لتوضيح  الذي يفيد الصحفي يف ٕتميع األجزاء و ا١تكونات األساسية يف فئات و بناء

العالقات و االرتباطات ا١تختلفة بُت ىذه األجزاء، حيث يساعد  ىذا ا٢ترم الصحفي على التعامل بكل كفاءة مع 

 امكانيات الوسيلة و ٝتاهتا.

 

                                                             
 .230، ص 2008، الدار ا١تصرية اللبنانية، القاىرة، األنترنت و الصحافة اإللكترونية : رؤية مستقبليةماجد سادل تربان:  - 252



 خالصة

يف خلق إعالم شبكي  إذن سامهت التحوالت الكربى اليت أحدثتها التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و اإلتصال   

بوسائل جديدة، ختتلف معو أساليب و طرق حترير اخلرب الصحفي، عما كان سائدا يف وسائل اإلعالم الكالسيكية، 

ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية واحدة من وسائل اإلعالم الشبكي اليت أفرزهتا التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و اإلتصال، 

ف يف كل دول العامل إىل شبكة األنرتنت، لتستفيد من مزاياىا، بوضع مواقع إلكرتونية أين اجتهت العديد من الصح

ساعة، أخبارا إلكرتونية مبواصفات جديدة، ختتلف عن سابقاهتا، فهي  42إخبارية تابعة ذلا، تقدم أخبارا فورية طيلة 

 خمتصرة و معربة، تعتمد على األرقام كثريا.

كية اجلديدة يف خلق مفاىيم جديدة، تواكب ىذا التطور احلاصل، فبظهور وسائل سامهت ىذ الوسائط ادليدياتي   

اإلعالم الشبكي عموما و ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية خصوصا، ظهرت خاصية جديدة، جعلت العديد من الباحثني 

عالم التقليدية طيلة يدرسون دورىا، أال و ىي التفاعلية و الالتزامنية، كاسرة بذلك احلاجز الذي ظلت وسائل اإل

عقود من الزمن ترمسو بني حمرري اخلرب و اجلمهور ادلستقبل لذاك اخلرب، فبظهور ىذه ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية و 

غريىا من الوسائل الرقمية لإلعالم، تقلص دور القائم باإلتصال، فظهر الصحفي اإللكرتوين و اخلرب اإللكرتوين و 

 اجلمهور ادلتفاعل )ادلتلقي(.التحرير اإللكرتوين و 

اجلزائر كغريىا من دول العامل، مبجرد ربطها بشبكة األنرتنت و يف ظل التعددية اإلعالمية، سارعت العديد من     

الصحف الوطنية إىل اإلستفادة من ىذه الشبكة و وضع مواقع إلكرتونية إخبارية تابعة ذلا، تنشر من خالذلا أخبارىا 

 مل تكن هبذا النضج الذي تعرفو حاليا. الصحفية، غري أهنا

إذن ادلواقع اإللكرتونية اإلخبارية بكل ما حيملو مفهومها من معان و خصائص، سامهت يف الصناعة اإلعالمية    

احلديثة و خلق نوع من الكونية، أين أصبح العامل يعيش يف غرفة عادلية، اختزل من خالذلا الكم اذلائل من ادلعلومات 

 و التفاعلية مع مضامينها، مقلصة بذلك ادلسافات بني القائم باإلتصال و مجاىري ىذه الوسائل. و حتديثها

 



 خالصة اإلطار النظري

إذن و بعد ىذا العرض املفصل للفصلني النظريني مبختلف مباحثهما و مطالبهما، و اليت كانت لديها عالقة وثيقة    

مبوضوع ىذه الدراسة، ميكننا أن نستخلص بأن تسيري و إدارة أية مؤسسة إعالمية، سواء كانت قدمية أو شبكية ال 

إعالمية، يتجسد دوره يف غربلة املضامني اإلعالمية قبل نشرىا   ميكنها القيام مبهامها إال يف ظل تواجد حارس بوابة 

 و عرضها على اجلماىري، حبيث لو السلطة الكاملة يف السماح مبا مير و منع ما يشاء.

و على ىذا األساس فإن حارس البوابة كمفهوم مل يربز مع ظهور وسائل اإلعالم الشبكي و ال املواقع اإللكرتونية    

إمنا ىو موجود منذ ظهور وسائل اإلعالم الكالسيكية مع كريت ليفني، من خالل نظريتو حارس البوابة اإلخبارية و 

 اإلعالمية، ىذه األخرية اليت سبقتها العديد من النظريات لكن مل تشر بشكل مباشر إىل ىذا املصطلح.

اإلعالمية و دوره يف املواقع  إذن و مما سبق، يكون ىدف ىذه الدراسة مرتمجا يف الربط بني حارس البوابة    

ما ستحاول اإلجابة  عليو بالتفصيل من خالل ثنايا اإلطار التطبيقي هلذه  اإللكرتونية اإلخبارية اجلزائرية، و ىو

 الدراسة. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 تمهيد

يعد اإلطار التطبيقي يف أي حبث، ميدانا خصبا يربز فيو الباحث مدى متكنو من موضوع دراستو و كيفية حتكمو    

يف متغريات البحث، أين يتم جتسيد اإلشكال املطروح على أرض الواقع، ففي ىذه الدراسة حناول من خالل ىذا 

لكرتونية اإلخبارية اجلزائرية من خالل حتليل كمي و كيفي اجلانب امليداين أن نغوص يف دور حارس البوابة باملواقع اإل

للمعلومات اليت أدىل هبا حراس البوابات أنفسهم يف املؤسسات اإلعالمية حمل الدراسة، و ىي مواقع: الوطن، النهار، 

 اجلمهورية و الشروق أون الين.

ارتباط بني املتغريات املدروسة يف ىذا  و بعد تبويب البيانات و تصنيفها يف جداول إحصائية احتوت على عالقة   

البحث، قمنا بتحليل تلك املعطيات الكمية وفق جمموعة من اإلختبارات اإلحصاىية، كاختباري بريسون و كاي 

تربيع، مث حتليلها و تفسريىا و تأويلها بشكل كيفي إلعطاء دالالت و معىن أكرب هلذه األرقام وفق السياق الذي 

ع إىل اخللفيات النظرية هلذه الدراسة و الدراسات السابقة اليت تساعد يف عملية التأويل و تواجدت فيو، بالرجو 

التفسري إضافة إىل ربطها بإطارىا املكاين و الزماين و من مثة اخلروج بنتائج عامة تلخص أىم ما توصلت إليو ىذه 

 الدراسة.
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ة: )الوطن، النهار، الجمهورية و الشروق أون مدروسأوال: التعريف بالمواقع اإللكترونية اإلخبارية ال

 الين(:

 :موقع جريدة الوطن -أ

، 1997لصحيفة وطنية، اكتسحت عاَف الويب عاـ  253يعترب "الوطن" أوؿ موقع إخباري ناطق باللغة الفرنسية   

 حيث قامت منذ الوىلة األوُف بادلراحل التالية:

 .GECOSوضع تصور للموقع من طرؼ  -

تكوين طاقم من الصحفيُت و العماؿ يف ميداف اإلعالـ اآلِف، و من مث اإلنطالقة الفعلية للموقع من مقر اجلريدة و  -

 لعمل.التزود باألنًتنت يف صبيع قاعات ا

 عملية ذبميع ادلوقع و ربديثو بادلعلومات اليومية انطالقا من اجلريدة نفسها. -

و بعد مرور ثالث سنوات عن تاريخ إنشاء ىذا ادلوقع، استطاع "الوطن" الناطق باللغة الفرنسية أف ينجح يف تقدمي 

موقع ساكن كخدمة نصية  مث مت ربديث "الوطن" و ربويلو من، PDFو   HTMLاألخبار بطريقة يومية بًتكيبيت

آخر ، ليستفيد ىو اآلخر من خاصية التفاعلية و التواصل عرب الربيد اإللكًتوين، 2004سنة 254 إُف موقع متحرؾ

فقد صلح ىذا ادلوقع من  ليستفيد من ادلزايا اليت أتاحتها التكنولوجيات احلديثة،  2010تعديل ذلذا ادلوقع كاف عاـ 

 و كذا الفوـر الذي يستطيع أي فرد أف يعلن من خاللو بآرائو و بكل حرية. خالؿ طاقميو الصحفي و التقٍت

  :موقع النهار أون الين -ب

                                                             
253

 - http://www.elwatan.com 12-11-2017- 13 :00h 
، رسالة رلستار يف علـو اإلعالـ و االتصاؿ، جامعة الصحافة اإللكترونية في الجزائر بين تحدي الواقع و التطلع نحو المستقبلؽلينة بلعالية:  - 254

 .151، ص 2006اجلزائر، 

http://www.elwatan.com/
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لقد أطلقت جريدة "النهار اجلديد" الناطقة باللغة العربية و التابعة للقطاع اخلاص موقعها اإللكًتوين اإلخباري    

يف اجلزائر يصدر عن صحافيُت َف يعملوا يف كأوؿ موقع إخباري مستقل ،  2007عاـ  255""النهار أون الين

ساعة  24إخبارية على مدار لكًتوين على شبكة األنًتنت خدمات يقدـ ىذا ادلوقع اإل ، الصحافة احلكومية من قبل

، أضاؼ فيو الطاقم القائم على ىذا ادلوقع تطبيقات عدة تتيح 2017، آخر ربديث ذلذا ادلوقع كاف عاـ لقرائو

 مليوف زائر. 700زوار ادلوقع، الذين يقدر عددىم يوميا ب التفاعل أكثر مع

أكرب شبكة إخبارية يف اجلزائر مع ك،  256يتصدر موقع النهار أوف الين قائمة ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية يف اجلزائر   

جائزة الذرع الذىيب عاـ  تعدة جوائز منذ تأسيسو آخرىا كان ىذا ادلوقع ناؿ ،دقائق 4.47ربديث لألخبار كل 

2017. 

 :موقع جريدة الجمهورية -ج

و ىي جريدة عمومية عريقة، حيث  257موقعا إلكًتونيا إخباريا تابعا جلريدة اجلمهورية "الجمهورية"يعترب موقع    

يهتم بنشر أخبار متنوعة عن الغرب اجلزائري وعن مدينة وىراف، إضافة  إُف منوعات وطنية من حوادث وقضايا 

يف شكل نسخة إلكًتونية للجريدة فقط دوظلا تفاعلية مث بعد سنتُت  2012تأسس ىذا ادلوقع عاـ وأخبار رياضية، 

اعل مع اجلماىَت ادلتلقية دلضامُت موقع اجلمهورية، أما عن آخر تعديل فقد كاف يف عدلوه ليستفيد من خاصية التف

ىذا و يقدـ ادلوقع أيضا لقرائو يوميا نسخة من جريدة أين تغَتت واجهتو عما كانت عليو سابقا،  2017أواخر 

pdf مليوف زائر يوميا. 250، يقدر عدد زوار ىذا ادلوقع ب على جهاز الكمبيوتر وأرشيف كامل جلريدة اجلمهورية 

 :موقع الشروق أون الين -د

                                                             
255

 - http:// www.ennaharonline.com18-10-2017- 15 :00h 
 سا، للمزيد ؽلكن اإلطالع على:10:00 -2018-06-13،  إحصائيات متوفرة على موقع ألكسا- 256

-https://www.alexa.com/topsites/countries/DZ 
257

 - http:// www.djoumhouria.com 08-11-2017- 10 :00h 

http://www.djoumhouria.com/
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، بالنظر للتغطية ادلميزة و الفورية لألحداث و 258من أبرز ادلواقع اإلخبارية يف اجلزائر "الشروق أون الينيعد "     

موقع  لقد تأسس .لألخبار بالنسخ العربية، الفرنسية و اإلصلليزيةاليت يقدمها يوميا لقرائو، إضافة إُف تقدؽلو 

بعدما قرر طاقمو اإلداري إنشاء ىذه الواجهة اإللكًتونية سبكينا من الوصوؿ  2005سنة  أون الين"  "الشروق

 .العنكبوتية وكذلك اجلالية اجلزائرية ادلقيمة باخلارجحملتوى اجلريدة من قبل مستعملي الشبكة 

 لقد مر موقع الشروؽ أوف الين بأربعة مراحل منذ تأسيسو و ىي:    

كاف ىذا ادلوقع عبارة عن واجهة إلكًتونية للنسخة الورقية لصحيفة الشروؽ، مت خالؿ ىذه الفًتة   :2005-2007

 إطالؽ نسختُت باللغتُت الفرتسية و اإلصلليزية للموقع.

مت ربديث موقع الشروؽ أوف الين من حيث الشكل و ادلضموف دلواكبة التطور التكنولوجي  :2007-2009

اعلية، و سبيزت ىذه الفًتة بفتح اجملاؿ أماـ القراء للتعليق على ادلقاالت ادلنشورة و كذا احلاصل، ليدخل مرحلة التف

إطالؽ استفتاءات حوؿ األحداث و القضايا ادلطروحة على الساحتُت الوطنية و الدولية، إضافة إُف وضح مساحات 

 إشهارية بادلوقع.

اسًتاتيجية جديدة لتحويل ادلوقع إُف بوابة إلكًتونية شرعت إدارة موقع الشروؽ أوف الين يف : 2009-2011

قائمة بذاهتا، فرضها الطلب ادلتزايد على سلتلف خدمات ادلوقع من طرؼ الزوار و الشركاء، فأنشئت بوابة إلكًتونية 

اىر واقع ادلتخصصة بالتدرج، كالشروؽ الرياضي، جو ، تنطوي ربتها رلموعة من ادلواقع ادل2011مستقلة للموقع عاـ 

 متكامل لضماف استمرارية حياة ىذا ادلوقع.يسهر على خدمة ىذه البوابة فريق عمل  الشروؽ، أسواؽ الشروؽ...اٍف

دبعدؿ يفوؽ نصف مليوف متصفح يوميا و أكثر ادلركز الثاين بعد موقع النهار أوف الين، موقع الشروؽ أوف الين  تلػل

،  25من  كأكثر ادلواقع   2011ناؿ ادلوقع عدة جوائز كجائزة فورس كثاين عاـ مليوف صفحة يشاىدىا الزوار يف اليـو

                                                             
258

 - http:// www.echoroukonline.com10-11-2017- 14 :00h 

 

http://www.pressalgerian.com/t5-topic
http://www.pressalgerian.com/f1-montada
http://www.pressalgerian.com/f1-montada
http://www.pressalgerian.com/f1-montada
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سنوات  العربية تأثَتا على شبكة االنًتنت، إضافة إى تتوغلات عدة لصحفيي ىذا ادلوقع جبائزة النجمة الذىبية

و تغطية آنية و مستمرة لألحداث يف اجلزائر موقع الشروؽ أوف الين و يوفر  ،(2015، 2014، 2013، 2012)

حسب ما  259دقيقة 5.16مع ربديث لألخبار كل  الوطن العريب و العاَف، باللغات العربية، اإلصلليزية والفرنسية

 .Alexaأسفرت عنو إحصائيات موقع ألكسا 

 للمعطيات المجمعة من الميدان.ثانيا: التحليل الكمي و الكيفي 
 .السمات العامة

 توزيع المبحوثين وفقا لمتغيري الجنس و المستوى التعليمي. يبين ( 04)جدول رقم 

 أف: بتوزيع ادلبحوثُت وفق متغَتي اجلنس و ادلستوى التعليمي، يتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص   

                                                             
 سا، للمزيد ؽلكن اإلطالع على:10:00 -2018-06-13،  إحصائيات متوفرة على موقع ألكسا - 259

https://www.alexa.com/topsites/countries/DZ 

 المستوى التعليمي                           
الجنس                    

  

  دكتوراه ماستر/ماجستر ليسانس
 المجموع

 % ك % ك % ك

 120 2.5 05 25 50 32.5 65 ذكر

  60 

 80 05 10 22.5 45 12.5 25 أنثى

40 
 200 7.5 15 40 80 35 70 المجموع

100 
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و  %60أكثر من نصف عدد العينة ادلدروسة يف ىذه الدراسة حيث قدرت نسبة الذكور ب الذكور ؽلثل - 

مبحوث، مثلت فيو نسبة الذكور أصحاب شهادة  200مبحوث من أصل  120مبحوثُت يقدر عددىم ب

على شهادة ليسانس  ذكرا متحصال 65و مبحوثُت وصل عددىم إُف  %32.5ليسانس األغلبية بنسبة قدرت ب

و مبحوثُت قدر % 25و ادلاجستار بنسبة أذكر مبحوث، ليليها الذكور ادلتحصلُت على شهادة ادلاسًت  120من 

ذكرا مبحوثا، أما اإلعالميُت الذكور ادلتحصلُت  120كرا متحصل على شهادة ليسانس من أصل ذ  50عددىم ب

 05حيث وصل عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على درجة دكتوراه  2.5%على شهادة دكتوراه فقد قدرت نسبتهم ب 

ة األقل إذ قدرت مبحوثا، بينما صلد أف نسبة اإلناث يف ىذه الدراسة قد مثلت النسب 120مبحوثُت من أصل 

مبحوث، كانت فيها نسبة األغلبية  200أنثى مبحوثة من أصل  80و مبحوثات قدر عددىن ب% 40ب

 45و مبحوثات قدر عددىن ب% 22.5لإلناث ادلتحصالت على شهادة ماسًت و ادلاجستار و ادلقدرة ب

و 12.5 % دة ليسانس بنسبةأنثى مبحوثة، تلتها اإلناث ادلتحصالت على شها 80مبحوثة من العدد اإلصباِف 

أنثى مبحوثة يف ىذه  80ادلتحصالت على شهادة ليسانس من أصل   أنثى مبحوثة 25مبحوثات قدر عددىن ب

خبارية اجلزائرية زلل الدراسة فقد قدر  دكتوراه و العامالت يف ادلواقع اإل الدراسة، أما اإلناث ادلتحصالت على درجة

 ثى مبحوثة. أن 80صل أمبحوثات من  05عددىن ب 

ؽليل مبحوثو ىذه الدراسة من جنس الذكور بكثرة إُف العمل كإعالميُت على اختالؼ شهاداهتم يف ادلواقع     

 ،عالـ يعترب مهنة ادلتاعب و الذكور ىم أكثر مغامرة من اإلناثُف أف اإلإاإللكًتونية اإلخبارية اجلزائرية و ىذا راجع 

أف اإلعالـ عمل شاؽ على الذكور ما بالك اإلناث و ىو ما تظهره النسب ادلتحصل عليها، إضافة إُف أف كما 

عالمية أو العودة يف وقت إاجملتمع اجلزائري ىو رلتمع زلافظ، بعض العائالت فيو ترفض اإلشهار ببناهتا يف أية وسيلة 

اإللكًتونية لة شلن ربصلوا على درجة الدكتوراه يف ادلواقع متأخر من الليل إُف البيت، أما تواجد مبحوثُت بأعداد قلي
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صلُت على درجة دكتوراه اختاروا العمل األكادؽلي يف تحاُف أف أغلب اإلعالميُت ادلفيعود  ،زلل الدراسة اإلخبارية

كًتونية اإللاجلامعات أو التحليل اإلعالمي و ىو ما قلص نسبهم يف وسائل اإلعالـ الشبكي عموما و يف ادلواقع 

، و تواجد اإلناث يف ىذه الدراسة بنسب كبَتة يف اإلخبارية خصوصا أو إُف أهنم موجودين و لكن بشكل ضئيل

صرار األنثى على التفوؽ و النجاح و ادلثابرة و التحمل يًتجم إأكثر من الذكور دكتوراه الو  /ماجسًتشهاديت ادلاسًت

كما يقوؿ رشاد عبد   اجملتمع، لذا فإهنا داخلجتماعية يف مكانتها اإلمن غنب  وتعويض دلا القت أوحيل دفاعية ك ردبا

أي أف ادلفاىيم  260"و إثبات وجودىا يف أي رلاؿ من اجملاالت احلياتيةرباوؿ بإصرار و اجتهاد التفوؽ " العزيز:

فًتة خلت، و  سائدة يفاجلنس، قد تغَتت تغَتا ملحوظا بادلقارنة مع تلك ادلفاىيم اليت كانت نوع الثقافية ادلرتبطة ب

 د ال تتجاوزه و ال تتعداه.و اليت كانت تنظر إُف األنثى ككائن لو دور اجتماعي زلد

 يوضح توزيع المبحوثين وفقا لمتغيري الجنس و المستوى التعليمي. (06) رسم بياني رقم

 ( يبين توزيع المبحوثين وفق متغيري السن و التخصص.05جدول رقم)

                                                             
، ص 1988، رللة علم النفس، العدد اخلامس، القاىرة، الجنسين في دافع االنجازالفروق بين رشاد عبد العزيز و موسى صالح أبو ناىية:  - 260
184 . 
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التخصص     
    

 السن

علوم اإلعالم و 
 االتصال

 المجموع علوم سياسية علوم قانونية علوم انسانية

 % ك % ك % ك % ك
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 فأكثر 47
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25.5 
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 بتوزيع ادلبحوثُت وفق متغَتي السن و التخصص أف: و اخلاص أعاله اجلدوؿ يتضح من  

% و مبحوثُت قدر عددىم 36سبثل النسبة األكرب يف ىذه الدراسة، إذ قدرت ب سنة: 27–18الفئة العمرية  -

مبحوث، احتل فيها  200إناث( و من سلتلف التخصصات من أصل -مبحوث من كال اجلنسُت)ذكور 74ب

مبحوث من  35و مبحوثُت قدر عددىم ب %17.5تصاؿ النسبة األكرب و قدرت بعالـ و اإلخرغلو علـو اإل

سنة، تالىا ادلبحوثوف  27-18مبحوث من كال اجلنسُت و ادلًتاوحة أعمارىم بُت  74 ادلقدر بالعدد اإلصباِف
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مبحوث  20و مبحوثُت قدر عددىم ب %10خرغلو العلـو االنسانية من نفس الفئة العمرية و ادلقدرة نسبتهم ب

اسية الذين قدرت نسبتهم من كال اجلنسُت و كل ادلستويات التعليمية مث نسبة ادلبحوثُت خرغلو العلـو السي

مبحوث من نفس الفئة  74مبحوثُت من العدد اإلصباِف و ادلقدر ب 15و مبحوثُت قدر عددىم ب% 7.5ب

العلـو القانونية و العاملُت يف ادلواقع  يالعمرية و من كال اجلنسُت و سلتلف ادلستويات التعليمية، أما ادلبحوثُت خرغل

 74مبحوثُت من أصل  04و مبحوثُت قدر عددىم ب   02%سبتهم باإلخبارية زلل الدراسة فقد قدرت ن

و ىذا يعود إُف أف ىذه الوسائل تعتمد على طاقات شبانية مواكبة آلخر التطورات التكنولوجية من ناحية  ،مبحوث

يف  سنة 47األكثر من جاءت الفئة العمرية و خرغلة إعالـ على غرار ما كاف سائدا يف وسائل االعالـ االلكًتونية، 

مبحوث من كال  200مبحوث من أصل  51و مبحوثُت قدر عددىم ب 25.5%ادلرتبة الثانية بنسبة 

إناث( و من سلتلف ادلستويات التعليمية، كاف خلرغلي العلـو القانونية النسبة األكرب فيها و اليت قدرت -اجلنسُت)ذكور

حوثُت من نفس الفئة و ادلقدر عددىم مبحوث من العدد اإلصباِف للمب 16و مبحوثُت قدر عددىم ب% 08ب

مبحوث من  13و مبحوثُت قدر عددىم ب 6.5مبحوث، مث تالىا ادلبحوثُت خرغلو العلـو السياسية بنسبة  51ب

مبحوث من نفس الفئة العمرية  12كاف عدد ادلبحوثُت   %06مبحوث من ىذه الفئة العمرية، و بنسبة  41أصل 

مبحوثا من كال اجلنسُت و من صبيع  51ـو االعالـ و االتصاؿ من أصل أولئك الذين ربصلوا على شهادات عل

 51مبحوثُت من أصل  00كاف عدد ادلبحوثُت خرغلو العلـو االنسانية    00%ادلستويات، و بنسبة أقل قدرت ب

ـ عالسنة من اآلف و حىت علـو اإل 47مبحوث من نفس الفئة العمرية نظرا ألف ىذا التخصص َف يكن موجودا قبل 

 عالميُت خرغلي ىذا التخصص ضئيال يف ىذه الفئة بالنظر ألنو ظهر يف العقود األخَتة فقط. و اإلتصاؿ كاف عدد اإل

بنسبة قدرت    37-28تعتمد ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة على ادلبحوثوف الذين تًتاوح أعمارىم مابُت  -

مبحوثا، كانت النسبة  200اِف و ادلقدر بمبحوثا من العدد اإلصب 43و مبحوثُت قدر عددىم ب% 21.5ب
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 28و مبحوثُت قدر عددىم ب %14تصاؿ حيث قدرت بعالـ و اإلاألعلى فيها للمبحوثُت خرغلي علـو اإل

مبحوثا من سلتلف ادلستويات التعليمية و من كال اجلنسُت، تلتها نسبة ادلبحوثُت الذين درسوا  43مبحوثُت من أصل 

مبحوثا من الفئة  43مبحوثُت من أصل 07و مبحوثُت قدر عددىم ب % 3.5نسانية بزبصص العلـو اإل

و عدد ادلبحوثُت ادلقدر  2.5%العمرية سالفة الذكر، أما نسبة ادلبحوثُت خرغلي العلـو السياسية فقد قدرت ب

من % 1.5من ادلبحوثُت، و قد جاء يف آخر الًتتيب و بنسبة أقل قدرت ب 43مبحوثُت من إصباِف  05ب

مبحوثا  43مبحوثُت من أصل  (03)حوثُت الذين زبرجوا من زبصص العلـو القانونية و عدد مبحوثُت مقدر ب ادلب

من الفئة العمرية سالفة الذكر و كال اجلنسُت و من سلتلف ادلستويات التعليمية، و ىذا يعود اُف أف ىذه ادلواقع 

 الـ و االتصاؿ أي أبناء التخصص.اإلخبارية تعتمد على طاقات إعالمية شبانية خرغلة علـو االع

%، 16قدرت ب ، حيثنسبة ضئيلة مقارنة مع باقي الفئات العمرية 47-38ىذا و قد احتلت الفئة العمرية  -

مبحوث، احتل فيها خرغلو العلـو السياسية من نفس الفئة النسبة األكرب حيث  32و مبحوثُت قدر عددىم ب

مبحوث، لتتبعها نسبة خرغلي العلـو القانونية و ادلقدرة  15و مبحوثُت مقدر عددىم ب % 7.5قدرت ب

 %03مبحوث، أما خرغلو علـو االعالـ و االتصاؿ فقد كانت نسبتهم ضئيلة حيث قدرت ب 11ب 5.5%ب

نسانية فهو منعدـ يف ىذه الفئة العمرية بالنظر حلداثة ىذا التخصص حيث مبحوثُت، أما زبصص العلـو اإل 06من 

  قد فقط.ظهر خالؿ ىذا الع

زلل  فادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية يف الواقع، حاصلتعكس النسب الكبَتة اليت تظهرىا أرقاـ اجلدوؿ ما ىو    

تعتمد على طاقات شبانية إعالميا على غرار ما   ،الدراسة ىي مؤسسات إعالمية شبكية منها العمومية و منها اخلاصة

عة للقطاع العاـ و ىو ما يبدو جليا من خالؿ إطالالهتم اإلعالمية و كذا عالـ التابكاف سائدا من قبل يف وسائل اإل

باعتبارىم يواكبوف عصرا رقميا تزدىر فيو التكنولوجيا  ،لتحكمهم الكبَت يف التعامل مع الكمبيوتر و شبكة األنًتنت
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، بدال من اللجوء اُف إعالميُت سابقُت لديهم خربة يف وسائل اإل عنيوما  التقليدية و التكفل بًتبصاهتم عالـ يـو

 حوؿ استخداـ تقنيات الكمبيوتر و الشبكة العنكبوتية.

تصاؿ عالـ و اإلجتماع و ذلك بالنظر ألف علـو اإلأما عن التخصص فقد كاف معظمهم من خرغلي علم اإل    

 علم اللغة...اٍفجتماع و علم النفس و كعلم اإل  خرىزبصصات ا احقابيقـو على  ،زاؿ زبصصا حديثا من جهةتال

تصاؿ و علا جتماع اإلعالمي و علم اجتماع اإلو من جهة أخرى الحتواء ىذا العلم على زبصص يدعى علم اإل

إضافة إُف أف اإلعالـ حاليا أصبح مهنة من ال مهنة لو،  ،تصاؿزبصصاف يعنياف بكل ما لديو عالقة باإلعالـ و اإل

 مسابقات توظيفها على طاقات شبانية تكونت تطبيقا و مرت بدورات فهذه ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية هتتم يف

 ىذا التخصص.يف كادؽلية نظرية أدراسة تصاؿ شلن درسوا عالـ و اإلخرغلي اإلتكوينية يف اإلعالـ أكثر من 

 يبين توزيع المبحوثين وفقا لمتغيري السن و التخصص. (07) رسم بياني رقم

 عمل حارس البوابة اإللكترونية.: عادات و أنماط المحور األول

 اإلخباري العامل بو أفراد عينة الدراسة. اإللكتروني يوضح طبيعة الموقع (06)جدول رقم 
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 يعمل بو حراس البوابات يف اجلزائر أف:  ادلوقع اإلخباري الذييتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بطبيعة    

 إقباال من طرؼ أفراد العينة ادلدروسة و ذلك بنسبة األكثر ادلواقع اإلخبارية يى موقع إخباري لصحيفة خاصة: – 1

 عدد احلاصلُت على شهادة ليسانس ؽلثلوف الذكور أف صلد إذ مبحوث، 118إُف  عددىم يصل مبحوثُت و  59%

 مبحوثات 05خمس  ادلتحصالت على نفس الشهادة مثلن اإلناث أف كما مبحوث، 118أصل من امبحوث 25

 الذكور أف صلد للمبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة ماسًت أو ادلاجسًت، بالنسبة و بادلقابل مبحوث، 118 أصل من

 33 اإلناث ادلتحصالت على نفس الشهادة مثلن أف كما مبحوث، 118 أصل من امبحوث 45 عدد ؽلثلوف

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على درجة دكتوراه يف ىذه الدراسة من جنس ذكور فقد  118 أصل من ةمبحوث
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وثات متحصالت على نفس مبح 07مبحوث يقابلها سبع  118مبحوثُت من أصل  03قدر عددىم بثالث 

 مبحوث. 118الدرجة العلمية من أصل 

 و  %41 بنسبة إقباال من طرؼ أفراد العينة ادلدروسة، األقل ادلوقع ىو حيفة عمومية:صموقع إخباري ل 2-

 مبحوثا من 40 عدد ؽلثلوف حاملي شهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 82 إُف وصل عددىم مبحوثُت

 مبحوث، 82 أصل من مبحوثة 20 سبثلن اللوايت ربملن نفس الشهادة  اإلناث يف حُت أف مبحوث، 82 أصل

 من مبحوثُت 05 عدد ؽلثلوف الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، بالنسبة للمبحوثُت وبادلقابل

مبحوث، أما  82مبحوثة من أصل  12ثلن عدد احلامالت لنفس الشهادة م اإلناث كما أف ، مبحوث 82 أصل

من  02ادلبحوثُت ادلتحصلُت على درجة دكتوراه يف ىذه الدراسة من جنس ذكور فقد قدر عددىم دببحوثُت اثنُت

     .مبحوث 82مبحوثات متحصالت على نفس الدرجة العلمية من أصل  03مبحوث يقابلها ثالث  82أصل 

منذ  ؤسسات اإلعالمية اخلاصةتستقطب ادل حبيث ،تعكس طبيعة العمل داخل مؤسسة خاصة ىذه النتيجة     

مبدعة من جهة و كذا بالنظر دلا توفره ىذه  قالـنفتاح على كل ما ىو تكنولوجي بأنشأهتا طاقات شبانية، تتميز باإل

و حرية يف التفاعل مع مضامينها على غرار  األذواؽ، متنوع ي و معلومايتخبار تدفق إاخلاصة من اإلخبارية ادلواقع 

من حريتو و رغبتو يف التعبَت  -نوعا ما-العمومية اليت تعرؼ ركودا يف الشكل و احملتوى و ىو ما ػلد  اإلخبارية ادلواقع

 ،زلل جدؿيف اجلزائر عالـ اخلاص نفتاح عن قطاع  اإلعن رأيو أكثر، ىذا من جهة و من جهة أخرى ال يزاؿ اإل

 قبل قباال منإكثر ونية أكثر خربة يف ادليداف و بالتاِف األلكًت عالمية يف رلاؿ الصحافة اإللذلك تعترب التعددية اإل

 .اجلماىَت اجلزائرية

  :المحسوبة ²كا حساب

 51.39 =احملسوبة²  كا
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 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × ( 1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (2-1) × (6-1) =  1 × 5 = 05 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى 05 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 11.07 =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية ²كا قيمة  <51.39احملسوبة² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف عملهم داخل ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما  ²زلل الدراسة كانت معنوية، أي أف اختبار كا اإللكًتونية اإلخبارية سلتلف ادلواقع

قباال بُت سلتلف إخبارية للصحف اخلاصة ىي األكثر اإل اإللكًتونية أف ادلواقعب ،و معروؼ يف اجملتمع اجلزائريى

قباؿ نوع إعالمية و بوجود عالقة بُت طبيعة ادلؤسسة اإل نسلمو بالتاِف  عالميُت و من بينهم عينة ىذا البحثاإل

للمواقع  فتتاحياإلمعُت عليها، حبيث أف ذلك يلعب دورا كبَتا و ؼلتلف من جنس آلخر، و منو العالقة بُت اخلط 

 و األداء ادلهٍت فيها. اإللكًتونية اإلخبارية

  يبرز طبيعة الموقع اإلخباري العامل بو أفراد عينة الدراسة. (08)رسم بياني رقم  
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 .الجزائرية اإلخبارية اإللكترونية عدد السنوات التي عملها المبحوثون في المواقع( يوضح 07جدول رقم )
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وفقا للمدة  اجلزائرية ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةيتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بتوزيع ادلبحوثُت العاملُت يف   

 حيث صلد أف: ،الزمنية اليت قضوىا يف خدمة ىذه الوسائل

يقضيها مبحوثو ىذه الدراسة يف العمل دبوقعهم أطوؿ مدة عمل  ىي: قدرة بأقل من سنةالعمل الم مدة -1

 إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 76 إُف عددىم يصل و مبحوثُت %38 خباري، حيث قدرت النسبة باإل

 اإلناث أف كما ،امبحوث 76 أصل من مبحوثُت  03ثالثة  ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد

على  ُتادلتحصل للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل ،امبحوث 76 أصل من مبحوثة 13 مثلن احلامالت لنفس الشهادة

اإلناث ادلتحصالت  أف كما ،امبحوث 76 مبحوثا من أصل 28عدد ؽلثلوف الذكور أف صلد شهادة ماسًت/ ماجستار،

، بينما صلد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على درجة دكتوراه قد امبحوث 76 أصل من مبحوثة 30 مثلن على نفس الشهادة

 مبحوثا. 76لكل جنس من أصل  01 قدر عددىم دببحوث واحد 

 خبارية ادلدروسةىي نسبة عمل ادلبحوثُت يف ادلواقع اإل% 36 ب أكثر من أربع سنوات: المقدرة العمل مدة :-2

ادلتحصلُت على شهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 73 إُف يصل عددىم مبحوثُت و

 07 مثلن احلامالت لنفس الشهادة اإلناث أف كما ،امبحوث 73أصل مبحوث من 32 عدد ؽلثلوف ليسانس

 ؽلثل الذكور أف صلد احلاملُت لشهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة ، وبادلقابلامبحوث 73 أصل من مبحوثات

 من مبحوثة 12 ؽلثلن اإلناث ادلتحصالت على نفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 73 أصل من مبحوثا 12  عددىم

 36.5 5 سنوات
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من جنس  02، بينما صلد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على درجة دكتوراه قد قدر عددىم دببحوثُت امبحوث 73 أصل

     .مبحوثا 73مبحوثات من جنس اإلناث من أصل  08 الذكور و 

 و% 25.5 مدة العمل األقل تكرارا ، بنسبة قدرت ب ىي :أربع سنواتبمن سنة إلى  العمل المقدرة مدة 3-

 ادلتحصلُت على شهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 51إُف يصل عددىم مبحوثُت

 من مبحوثات 05 مثلن احلامالت لنفس الشهادة اإلناث أف كما ،امبحوث 51 أصل مبحوثا من 30 عدد ؽلثلوف

 عدد ؽلثلوف الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة ، وبادلقابلامبحوث 51 أصل

احلامالت لنفس الشهادة و اللوايت تعملن يف ادلواقع االخبارية  اإلناث أف كما ،امبحوث 51 أصل من مبحوثُت 10

مبحوث، بينما صلد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على  51 أصل من مبحوثات  03  مثلن ادلدروسة منذ أقل من سنة  فقد

 مبحوثا. 51لكل جنس من أصل  01 درجة دكتوراه قد قدر عددىم دببحوث واحد 

تعكس ىذه النسبة حداثة ىذا النوع من اإلعالـ يف اجلزائر حبيث أف أقصاه كاف قد ظهر يف العقد األخَت من     

و ذلك  منذ أقل من سنة زلل الدراسة اإلخبارية اإللكًتونية ادلواقع القرف ادلاضي، نسبة ضئيلة من ادلبحوثُت تعمل يف

عالـ زلل الدراسة ال يعٍت اإلخبارية، غَت أف فًتة عمل ادلبحوثُت يف وسائل اإل اإللكًتونية ادلواقع ىذهيرجع اُف حداثة 

، فالسياسة عالميةإلافتتاحي ذلذه الوسائل أهنم غَت خاضعُت ألوامر حراس البوابات فيها أو جهلهم للخط اإل

سياستها التحريرية لطاقمها اإلعالمي حىت تتفادى اخلروج بشكل غَت مباشر و لو تلقن  ،التحريرية لكل موقع مدروس

 و ادلشاكل مع القائمُت على استمرارية حياهتا. فتتاحياإلعن خطها 

  :المحسوبة  ²كا حساب

 68.01 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب
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 :الداللة  ومستوى احلرية درجة يلـز حسابحلساهبا 

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة <68.01احملسوبة: ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف خدمتهم ذلذه ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا   

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو ظاىر و معقوؿ يف البيئة ² اجلديدة كانت معنوية، أي أف اختبار كاالوسائل 

 .لكًتونية، فما ىو معروؼ أف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية يف اجلزائر قد ظهرت يف السنوات األخَتة فقطعالمية اإلاإل

 يوضح عدد السنين التي عملها المبحوثون في مواقعهم اإلخبارية. (09) رسم بياني رقم
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 حارس البوابة اإللكترونية من الموقع اإلخباري العامل بو. وقعيوضح م( 08)جدول رقم 
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 اإلخبارية العاملُت هبا أف:اإللكًتونية ادلبحوثُت يف ادلواقع  وقعتمب واخلاص أعاله اجلدوؿ من يتبُت  

 و 45 % بنسبة ذاھيتوُف حواِف نصف العينة ادلدروسة منصب "صحفي زلًتؼ" و صحفي محترف: -1

 ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 90 إُف يصل عددىم مبحوثُت

مبحوثتُت اثنتُت   مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوث، 90 أصل مبحوثا من 44 عدد

 الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 90 أصل من 02

قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 90أصل  مبحوثا من 33وصل عددىم إُف 

مبحوث، بينما صلد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على درجة دكتوراه يف ىذه الدراسة، فقد قدر   90 أصل مبحوثات من 05

 مبحوثا. 90مبحوثُت يف كل جنس من أصل  03عددىم بثالث 

  % 43.5 بنسبة " وىذاصحفي متعاقدزلل الدراسة منصب " ادلبحوثُت كبَت من  يتوُف عدد :صحفي متعاقد -2

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 87 إُف يصل عددىم مبحوثُت و
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 18 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوث، 87 أصل مبحوثُت من 10 عدد ؽلثلوف

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 87 أصل من مبحوثة

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 87أصل  مبحوثا من 13وصل عددىم إُف  الذكور

درجة دكتوراه يف ىذه  مبحوث، بينما صلد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على  87 أصل مبحوثة من 37عددىن ب 

 مبحوثا. 87إناث من أصل  03من جنس الذكور و ثالث   02الدراسة، قد قدر عددىم دببحوثُت اثنُت 

 4.5 % بنسبة ىذاو  "مسؤول موقع"زلل الدراسة يف منصب  يعمل  عدد قليل من ادلبحوثُت مسؤول موقع: -3

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 09 إُف يصل عددىم مبحوثُت و

مبحوثة  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثُت، 09 أصل مبحوثُت من 05 عدد ؽلثلوف

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 09 أصل من 01واحدة 

 اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثُت، 09أصل  من 01وصل عددىم إُف مبحوث واحد  الذكور

مبحوثُت، بينما صلد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على درجة دكتوراه يف ىذه   09 أصل من 02قدر عددىن دببحوثتُت 

 مبحوثا. 09الدراسة، قد انعدـ عددىم يف كال اجلنسُت من أصل 

 مبحوثُت و 03 % بنسبة ذاھو رئيس تحرير"زلل الدراسة منصب " توُف عدد من ادلبحوثُتي رئيس التحرير: -4

  عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ ، مبحوث 200 أصل من مبحوثُت 06 إُف يصل عددىم

 من مبحوثتُت  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثُت، 06 أصل من 02مبحوثُت اثنُت 

وصل  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 06 أصل

قدر انعدـ  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثُت، 06أصل  من 02عددىم إُف  مبحوثُت اثنُت 
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حصلُت على درجة دكتوراه يف ىذه الدراسة، قد انعدـ مبحوثُت، بينما صلد ادلبحوثُت ادلت  06 أصل عددىن من

 عددىم يف كال اجلنسُت.

 و 02 % بنسبة ذاھ" ومدير نشرزلل الدراسة منصب " ادلبحوثُت يتوُف عدد ضئيل جدا من  مدير نشر: -5

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 04 إُف يصل عددىم مبحوثُت

مبحوثتُت  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثُت، 04 أصل من 02مبحوثُت اثنُت   ؽلثلوف

ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار و درجة دكتوراه  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 04 أصل من 02

 مبحوثُت. 04قد انعدـ عددىم يف كال اجلنسُت من أصل 

  ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من من 06 %يتوُف حواِف  مخرج:

 09 أصل بينما انعدـ عدد االناث احلامالت لنفس الشهادة من مبحوثُت، 09 أصل من 02مبحوثُت اثنُت 

وصل  قد أف ادلبحوثُت  صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل

بينما انعدـ عدد ادلبحوثُت من كال اجلنسُت  مبحوثُت، 09أصل  عددىم إُف مبحوث واحد يف كال اجلنسُت من

 مبحوثُت.  09 أصل احلاملُت لشهادة دكتوراه من

زلل  اتاألكثر تكرارا بُت حراس البواب ىوالصحفي احملًتؼ  نصبمأف ب من خالؿ ىذه األرقاـ اذف يتضح     

حبكم خربتو  و موقعها اإلخباري ألف الصحفي احملًتؼ يكوف أكثر وعيا بالسياسة التحريرية للجريدة الدراسة، و ذلك

عالمية يف اجلزائر إُف العمل معو إلتاحتها يف العمل هبا، يلي ذلك الصحفي ادلتعاقد، و ىو ما تسعى ادلؤسسات اإل

فتتاحي أخرى، الصحفي ادلتعاقد يكوف أكثر حرصا على فهم اخلط اإلعالـ من جهة اإل قساـأفرصا للشباب خرغلي 

للمؤسسة العامل هبا باعتباره ذا عمل مؤقت قابل للزواؿ بعد أية زلة قلم، فيكوف بذلك حارس بوابة شخصي يراقب 

 Kurt ُتيفت لَت أشار إليها العاَف ك فتتاحي فمن احلقائق األساسية اليتمضمونو قبل أف يصل إُف اخلط اإل
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Lewin يتمتع باحلق يف أف يقرر ما إذا كانت الرسالة اليت تلقاىا،  ىناؾ، يف كل حلقة ضمن السلسلة فرد ما،: "أف

 وما إذا كانت تلك الرسالة ستصل إُف احللقة التالية، بنفس الشكل الذي جاءت بو، أـ سينقلها أو لن ينقلها،

احلراسة  ،عالـ سبر دبجموعة من البواباتالبوابة يف اإلإذف حراسة  ،261والتعديالتسيدخل عليها بعض التغيَتات 

أيضا لكن بتطورات جديدة  ادلختلفة وسائلوب عالـ الشبكيالذاتية ىي إحدى بواباهتا كانت و الزالت مستمرة مع اإل

 فقط.

  :المحسوبة ²كا حساب

 83.83 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (6-1) × (6-1) = 5 × 5 = 25 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 25 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 37.65  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 37.65 اجلدولية ²كا قيمة < 25احملسوبة² كا قيمة

                                                             
 .295مرجع سبق ذكره، ص  األسس العلمية لنظرية اإلعالم، :جيهاف رشيت - 261
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 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و موقعهم يف حراسة ² احملسوبة أقل من كا² و نظرا ألف قيمة كا  

َف يبُت أف ىذه  ²كانت غَت معنوية، أي أف اختبار كابادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلدروسة   ادلضامُت اإلعالمية

زلًتفُت و البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري، باعتبار أف معظمها تبٍت رلدىا على جهود صحفيُت 

ادلادة اإلعالمية دلرات عدة قبل عرضها على  متعاقدين، أولئك الذين يكونوف غالبا دبثابة حارس بوابة شخصي يراقب

 هبا، و ىو حارس البوابة األكثر وجودا بُت أفراد العينة ادلدروسة.  ُتالقائمُت على ادلؤسسة اإلعالمية العامل

 اإلخباري العامل بو. اإللكتروني الموقع منحارس البوابة اإللكترونية  وقعيوضح م (10) رسم بياني رقم

 .المدروسة اإلخبارية اإللكترونية يبين دوافع اختيار المبحوثين العمل في المواقع( 09جدول رقم )
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 أف:واقع اإلخبارية بدوافع اختيار ادلبحوثُت العمل يف ىتو ادل واخلاص أعاله اجلدوؿ من يتضح  

عالـ خبارية حبا يف رلاؿ اإللكًتونية اإل: يعمل أكثر من نصف العينة ادلدروسة يف ىذه ادلواقع اإلحب المجال -1

 الذكور أف فنجد مبحوث، 200 أصل من مبحوث 111و مبحوثُت وصل عددىم إُف  55.55%و ذلك بنسبة 

ادلتحصالت على  اإلناث  أف كما مبحوث، 111 أصل مبحوثا من 30 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

شهادة ادلتحصلُت على  للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 111 أصل من مبحوثات 10 مثلن نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوث، 111أصل  مبحوث من 35وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوث، أما بالنسبة للمبحوثُت احلاصلُت   111 أصل مبحوثة من 28قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 

 مبحوث. 111من أصل إناث  07من جنس الذكور و  01على شهادة دكتوره، فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

: يشتغل أكثر من ربع العينة ادلدروسة يف ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بغرض اكتساب اخلربة يف اكتساب خبرة -2

 إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 79 إُف يصل عددىم مبحوثُت و 39.5 % بنسبة عالمي، و ذلكاجملاؿ اإل

 اإلناث  أف كما ،امبحوث 79 أصل مبحوثا من 34 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد
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ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 79 أصل من مبحوثة 13 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما ،امبحوث 79أصل  مبحوثا من 15وصل عددىم إُف الذكور أف صلد ، على شهادة ماسًت/ماجستار

، أما بالنسبة للمبحوثُت ادلتحصلُت امبحوث  79 أصل مبحوثات من 10قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 

 مبحوثا. 79إناث من أصل  03مبحوثُت  من جنس الذكور و  04على شهادة دكتوره، فقد قدر عددىم ب 

، دببحوثُت الشهرةمن ادلبحوثُت يف ادلواقع اإلخبارية ادلدروسة حبثا عن  % 05يعمل ما يعادؿ  حب الشهرة: -3

احلاملُت لشهادة  الذكور احملبُت للشهرة و أف صلد  إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 10  إُف وصل عددىم

  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثُت، 10 أصل من 01مبحوثا واحدا   ؽلثلوف ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 10 أصل من 01مبحوثة واحدة 

 أصل مبحوثات من 07قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف الذكور قد انعدـ عددىم كما أف صلد

توره، فقد انعدـ عددىم يف كال اجلنسُت  من أصل مبحوثُت، أما بالنسبة للمبحوثُت احلاصلُت على شهادة دك 10

 مبحوثُت. 10

عالمي حبا يف اجملاؿ و بغرض اكتساب خربة عالميُت ػلبذوف العمل اإلو ىي نسب منطقية إذ صلد أف أغلبية اإل    

الذي يكوف يف معظمو سلتلفا سباما عما درسوه نظريا يف اجلامعات، خاصة أولئك  ، ىذا األخَتيف اجملاؿ ادليداين

الذين يهتموف بتطبيق ما درسوه أكادؽليا على أرض الواقع و كحب منهم  ،تصاؿعالـ و اإلخرغلي زبصص علـو اإل

إُف جذب انتباه وسائل  يف زلاولة منهمعالـ تروغلا المسو و شهرتو، على غرار البعض الذي يرى يف اإل ،ذلذه ادلهنة

و يقوؿ يف ىذا الصدد السيد " نسيم لكحل" ادلسؤوؿ عن بوابة  اإلعالـ وربقيق االنتشار وطنيا و دوليا أكثر

لقد اخترت العمل في مجمع الشروق و الشروق أون الين تحديدا حبا في مجال اإلعالم  "الشروؽ أوف الين":"

يكاد ال ؼلتلف اثناف عن أف  سم و مهنة محبوبة لدى الجميع..."عموما و الدور القيادي، فاإلعالم ميدان د
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عالـ كممارسة ىو بادلهنة ادلمتعة رغم متاعبها، و النسب ادلتحصل عليها تعكس ذلك، و بالتاِف فحىت حراس اإل

تستلـز العمل  عالمي يف ىذه ادلهنة، اليتاإلخبارية ادلدروسة استهواىم حب اجملاؿ اإلاإللكًتونية البوابات يف ادلواقع 

ستيعاب و التعاطي دبوضوعية مع إضافة إُف الصرب و القدرة على اإل ،جبدية و كفاءة كبَتتُت للتحكم يف ىذه ادلهنة

 األحداث اليومية.

  :المحسوبة ²كا حساب

 31.64 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (5-1) × (6-1) =4 × 5 = 20 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 20 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 31.41  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 31.41 اجلدولية ²كا قيمة <31.64احملسوبة ² كا قيمة

  0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا
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ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت دوافع عمل ادلبحوثُت  يف مواقعهم ² من كا كرباحملسوبة أ² و نظرا ألف قيمة كا

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف الوسط اإلعالمي،  ²اإلخبارية كانت معنوية، أي أف اختبار كا

عالميُت يزاولوف العمل اإلعالمي حبا يف اجملاؿ و بغرض اكتساب اخلربة ادلهنية، خاصة و أف باعتبار أف معظم اإل

 معظمهم خرغلي اجلامعات متشبعُت نظريا و لديهم شغف يف خوض ادليداف.

 .المواقع اإللكترونية اإلخبارية المدروسةافع اختيار المبحوثين العمل في يبين دو  (11) رسم بياني رقم

 .الجزائرية اإلخبارية اإللكترونية ن على وظائفهم في المواقعيالمبحوث حصول ( يوضح كيفية10جدول رقم)
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 أف: ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةواخلاص بكيفية حصوؿ ادلبحوثوف على وظائفهم يف ىذه  أعاله اجلدوؿ من يتضح   

خبارية زلل الدراسة بعد اجتيازىم : يشتغل أكثر من نصف العينة ادلدروسة يف ادلواقع اإلعن طريق مسابقة معلنة -1

 إُف يصل عددىم مبحوثُت و 68.5 % بنسبة ، وذلكاإلعالمية دلسابقة توظيف معلنة من قبل ىذه ادلؤسسات

 مبحوثا من 43 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 137

مبحوث،  137 أصل من مبحوثة 10 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوث، 137 أصل

مبحوثا  42وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل

  137 أصل مبحوثة من 34قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 137أصل  من

 مبحوث.  137مبحوثُت لكل جنس من أصل  04دكتوراه مبحوث، بينما قدر عدد ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة 

خبارية زلل الدراسة عن طريق من العينة ادلدروسة يف ادلواقع اإل 31.5%: يعمل ما يقارب عن طريق وسيط -2

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل مبحوث من 63وسيط و مبحوثُت وصل عددىم إُف 

 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوث، 63 أصل مبحوثا من 22 عدد ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 63 أصل من مبحوثة 15

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 63أصل  مبحوثُت من 08وصل عددىم إُف  الذكور

عن طريق 
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مبحوث، بينما قدر عدد ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة دكتوراه دببحوث واحد   63 أصل مبحوثة من 11عددىن ب 

 مبحوثا. 63إناث  من أصل  03جلنس الذكور و 

اإلخبارية زلل الدراسة عن طريق مسابقة معلنة و ىو ما اإللكًتونية يف ادلواقع إُف العمل دخل معظم ادلبحوثُت    

و بالتاِف سيكوف حارس  -نوعا ما-تتميز بالكفاءة و ادلهنية و الشفافية  ادلواقع اإلخباريةه ذأف طواقم ىيدؿ على 

الوسائل الشبكية سلتلفا من حيث ادلزايا و العيوب عن حارس البوابة الذي كاف يف وسائل  ا النوع منالبوابة يف ىذ

ة بو، ىذه السياسة ىي واحدة من ادلتطلبات األساسية سياسة ربريرية خاص موقع إخباريعالـ التقليدية، فلكل اإل

لعملية التحرير الصحفي، ولكي يعمل الصحفي بشكل جيد فإنو ػلتاج دلعرفة السياسة التحريرية للمؤسسة اإلعالمية 

العامل هبا ومسات اجلمهور وأسلوبو وإتاحة احلصوؿ على ادلعلومات، فقد هتتم السياسة التحريرية بطريقة العرض 

 يعضاأو ادلو  كالسياسة أو الرياضةو قد تركز السياسة التحريرية على لوف معُت يف التغطية  ، شوؽ للمادة اخلربيةادل

قد هتتم السياسة التحريرية بتقدمي مضموف يتسم بالعمق والتوازف، أو الًتكيز على التحليل والتفسَت أو قد  واإلنسانية 

لكن عنصر الشفافية و  معينة، دينية أو خلقية أو الدفاع عن مبادئهتتم السياسة التحريرية بالًتكيز على قيم 

، غَت أف ىناؾ نسبة ال يستهاف هبا من ادلبحوثُت زلل الدراسة شلن عالمية يبقى زلفوظاادلوضوعية يف معاجلة ادلادة اإل

" ادلسؤوؿ عن موقع حيث يقوؿ السيد "مراد خورشيددخلوا عاَف الشغل يف ىذه ادلواقع اإللكًتونية عن طريق وسيط، 

يعمل بمؤسسة  صديقكان لي :"لقد تحصلت على العمل في ىذا الموقع عن طريق وسيط،   "الوطن اإلخباري"

سو منذ سبعة سنين دون اية مشاكل أو عوائق..." أنضمام إلى موقع الوطن و أنا اآلن اتر طلب مني اإل الوطن

عالمية و الدراسة رباوؿ استقطاب أىم االعالميُت لرئاسة بواباهتا اإلخبارية زلل ما يعٍت بأف ادلواقع االلكًتونية اإل

عالمي من جهة و كذا ىو حاؿ معظم ادلؤسسات الوطنية و ليست ادلؤسسات ستفادة من خرباهتم يف اجملاؿ اإلاإل

 عالمية بالبعيدة عن ظلط عمل باقي ادلؤسسات.اإل
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  :المحسوبة  ²كا حساب

 20.14 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (2-1) × (6-1) = 1 × 5 = 05 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 05 حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 11.07  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية ²كا قيمة  < 20.14 احملسوبة² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

يف طرؽ توظيفهم  ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ عن ² زلل الدراسة كانت معنوية، أي أف اختبار كا اإلخبارية بادلواقع

اإلخبارية زلل اإللكًتونية طرؽ التوظيف يف اجملتمع اجلزائري، حبيث ربصل معظم ادلبحوثُت عن مناصبهم داخل ادلواقع 

 واقعظيف أعلنتها ىذه ادلواقع، و ىو ما يدؿ على الشفافية و يشجع عماؿ ىذه ادلالدراسة عن طريق مسابقات تو 

 على اإلبداع و اإلنتاج أكثر.
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 اإلخبارية. اإللكترونية يبرز كيفية حصول المبحوثين على وظائفهم في ىذه المواقع (12)رسم بياني رقم   

توظيفهم في المواقع عالم قبل في اإل استفادة المبحوثين من دورات تدريبيةمدى ( يوضح 11جدول رقم)
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 أف: توظيفهم يف ادلواقع ادلدروسةواخلاص دبدى استفادة العينة ادلدروسة من دورات تدريبية قبل  أعاله اجلدوؿ من يربز

 الدراسة من دورات تدريبية، وذلكخبارية زلل لكًتونية اإلالعينة ادلدروسة يف ادلواقع اإل يستفيد أكثر من نصف -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 101 إُف يصل عددىم مبحوثُت و 50.5 % بنسبة

ادلتحصالت على  اإلناث  أف كما مبحوث، 101 أصل مبحوثا من 32 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة بادلقابلمبحوث و  101 أصل من مبحوثة 17 مثلن نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوث، 101أصل  مبحوثُت من 04وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على   101 أصل مبحوثة من 38قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 

 مبحوث.   101مبحوثات من أصل  07مبحوثُت من جنس الذكور و  03شهادة دكتوراه فقد قدر عددىم ب 

 اإلخبارية زلل الدراسة من دورات تدريبية، وذلك اإللكًتونية ما يقارب نصف العينة ادلدروسة يف ادلواقعيستفيد ال  -

 احلاملُت الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 99 إُف يصل عددىم مبحوثُت و 49.5 % بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 99 أصل مبحوثا من 33 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 99 أصل من مبحوثات 08 مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 99أصل  مبحوثا من 46وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه، فقد قدر عددىم   99 أصل مبحوثات من 07عددىن ب 

 مبحوثا.  99إناث من أصل  03دببحوثُت اثنُت من جنس الذكور و 
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و ذلك بغية  للعملاإلخبارية زلل الدراسة على تنظيم دورات تدريبية لعماذلا قبل  ولوجهم اإللكًتونية تعمل ادلواقع    

يف ظل ادلنافسة احلادة بُت ىذه ادلؤسسات،  ،احلصوؿ على أقوى طاقات بشرية تواكب العصرنة و العودلة  االعالمية

زلل الدراسة رباوؿ مواكبة التطورات  خاصة و أهنا ظهرت كلها يف فًتة زمنية واحدة و بالتاِف ادلواقع اإلخبارية

، حيث تقوؿ ادلتسارعة يف التكنولوجيات احلديثة يف ظل ادلنافسة الشديدة بينها و بُت العديد من ادلؤسسات االعالمية

"نعم قد استفدت من دورات تدريبة قبل العمل في موقع  :زرقيطليلى رئيسة ربرير "موقع اجلمهورية" السيدة 

إذف تكوين اإلعالمُت يف دورات تدريبية أمر ضروري  ت مع مؤسسة الخبر و تكونا إعالميا..."الجمهورية فقد كن

غَت  خاصة و أهناالريادة يف اإلعالـ ليست باألمر اذلُت، ف، لتحسُت ادلادة ادلنشورة يف ىذه ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية

كثَتا من حيث الشكل و احملتوى، لكنها تستحق احملاولة   مكانيات صبيع الوسائل فيها غَت متفاوتةإمستقرة بالنظر ألف 

 و اجلهد اإلعالمي الكبَت يف اجلزائر، حبثا منها عن الريادة االعالمية.

  :المحسوبة ²كا حساب

 43.71 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (2-1) × (6-1) =1 × 5 = 05 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 05 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 11.07  =اجلدولية²كا قيمة
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 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية  ²كا قيمة < 43.71احملسوبة² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف مدى استفادهتم ² من كا كرباحملسوبة أ² و نظرا ألف قيمة كا    

َف ²دمو كانت معنوية، أي أف اختبار كامن ع مباشرة عملهم يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةمن دورات تدريبية قبل 

يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري، حبيث يطالب القائموف على ادلؤسسات اإلعالمية 

ادلوظف إما خبربة يف رلاؿ اإلعالـ إضافة إُف الشهادة أو بًتبصات يف دورات ميدانية إعالمية نظرا ألف اإلعالـ بُت 

ادلمارسة ؼلتلف اختالفا شاسعا يف اجلزائر من جهة و كذا باعتبار أف ادلمارسة لن يكتمل معناىا إال بوجود  التنظَت و

 اليت أظهرت بأف حارس البوابة ،زاد معريف و نظري ؽلهد دلغامرات ادليداف، و ىو ما أكدتو نتائج ىذا اإلختبار

ادلواقع اإللكًتونية تدريبية قبل احلصوؿ على الوظيفة يف  استفاد بنسبة أكرب من دوراتقد يف ىذه الدراسة  اإلعالمية

 اسة.    اإلخبارية زلل الدر 

توظيفهم في عالم قبل يوضح مدى استفادة المبحوثين من دورات تدريبية في مجال اإل (13)رسم بياني رقم 

 المواقع اإللكترونية اإلخبارية المدروسة.
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 بالموقع اإلخباري العامل بو.: عالقة حارس البوابة المحور الثاني

 ( يبين مدى توفير الموقع اإلخباري العامل بو أفراد العينة المدروسة المناخ المالئم للعمل.12جدول رقم )
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 للعاملُت هبا ادلناخ ادلالئم للعمل و اإلبداع أف: ادلواقع اإلخباريةواخلاص دبدى توفَت  أعاله اجلدوؿ من يتضح   

 نصف اجلو العملي ادلناسب لعماذلا و ذلك بنسبة قاربت دائما اإلخبارية زلل الدراسةاإللكًتونية توفر ادلواقع  -

 إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 80 إُف يصل عددىم مبحوثُت و 40 % العينة ادلدروسة، حيث قدرت ب

 اإلناث  أف كما ،امبحوث 80 أصل مبحوثا من 23 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد

ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 80 أصل من مبحوثة 16 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما ،امبحوث 80أصل  مبحوثُت من 08وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد على شهادة ماسًت/ماجستار،

، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على امبحوث  80 أصل مبحوثة من 23قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 

 مبحوثا. 80إناث من أصل  06مبحوثُت من جنس الذكور و  04شهادة دكتوراه، فقد قدر عددىم ب

يصل  مبحوثُت و 35.5 %اجلو العملي ادلناسب لعماذلا و ذلك بنسبة  أحياناتوفر ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة  -

 21 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 71 إُف عددىم

 71 أصل من مبحوثات 08 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 71 أصل منمبحوثا 

وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث

 مبحوثة من 17قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 71أصل  مبحوثُت من 09
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من جنس  01، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه، فقد قدر عددىم دببحوث واحد امبحوث  71 أصل

 مبحوثا. 71إناث من أصل  03الذكور و 

 و 24.5 %زلل الدراسة اجلو العملي ادلناسب لعماذلا و ذلك بنسبة  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةتوفر  ما نادرا -

 ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 49 إُف يصل عددىم مبحوثُت

 01مبحوة واحدة   مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 49 أصل مبحوثا من 21 عدد

وصل  الذكور أف صلد على شهادة ماسًت/ماجستار،ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل  مبحوث 49 أصل من

 17قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 49أصل  مبحوثُت من 09عددىم إُف 

، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه، فقد انعدـ وجودىم يف جنس الذكور امبحوث 49 أصل مبحوثا من

 مبحوثا. 49من أصل  01بينما قدر عددىن بأنثى واحدة 

توفَت اجلو ادلالئم لعماذلا من خالؿ سياستها التحريرية  غالبازلل الدراسة  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةرباوؿ     

مصحح  صاٌف روييبحيث يقوؿ السيد  ادلشًتؾ بُت صبيع عماذلا ربقيقا ذلدؼ واحد،لعامل الرشيدة و اليت تعد ا

:" موقع الجمهورية يوفر لنا كل متطلبات العمل بما فيها الجو المالئم لتقديم مقاالت "موقع اجلمهورية" بأف

خبارية ادلدروسة يف توفَت إذف غلتهد طاقم عمل كل موقع من ادلواقع اإل مادة إعالمية في المستوى المطلوب..."

تتظافر فيو اجلهود للحصوؿ على منتوج فكري ػلظى بإقباؿ مناخ مالئم يساعدىم على العمل و اإلنتاج أكثر، أين 

العنصر البشري ىو الرأس ادلاؿ احلقيقي جلميع خاصة و أف  ،نفراد بالريادةاجلماىَت على مؤسساهتم و بالتاِف اإل

عالـ و ذلك ألنو ىو ادلسئوؿ عن اإلنتاج و يعترب الرضا الوظيفي ذا ها مؤسسات اإلادلؤسسات و ادلنظمات دبا في

 ،ة اإلنتاج الفكري و ربسُت موادهالكبَت يف زيادعالمية زلل الدراسة بالنظر ألثره أعلية كبَتة بالنسبة للمؤسسات اإل

لذلك صلد تيلور يتحدث عن إدارة األعماؿ يف قولو: "غلب على رؤساء العمل يف أية إدارة توفَت جو مناسب للعمل،  
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كأف ػلرصوا على توفَت بيئة مناسبة زبلو من كافة األضرار و ادلخاطر اليت من ادلمكن أف تؤثر على احلالة النفسية أو 

زاد شعور العامل بالراحة و السعادة و كذا ضرورة الوقوؼ جبانب  الصحية للموظف، فكلما كانت بيئة العمل مناسبة

ىتماـ و العاملُت يف أوقات الشدة اليت سبر عليهم سواء إف كانت ألسباب مرضية أو غَت ذلك حىت يشعر العامل باإل

على  رية اجلزائريةلكًتونية اإلخباادلواقع اإلاألمر الذي تسعى و ىو  262للمؤسسة اليت يعمل هبا"والءه  من ىذا ما يزيد

و  عالمية يف ادلستوى ادلطلوبإ ا، فينتج موادواقع اإللكًتونيةبانتمائو ذلذه ادل الصحفي توفَته لعماذلا، حىت ػلس

   أكثر. 

  :المحسوبة  ²كا حساب

 49.06 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ يف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

                                                             

، 2013(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 01)ط أىمّية تحفيز الموارد البشريّة في تحسين أداء المؤسسة،أضبد صاحلي وكنزة كربوسة:   -262 
 .5 -3ص.ص 
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 : أف صلد اجلدولية² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 49.06احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05 داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف آرائهم حوؿ مدى ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا  

َف يبُت أف ىذه ² العاملُت هبا للجو ادلالئم للعمل و اإلبداع كانت معنوية، أي أف اختبار كا اإلخبارية توفَت ادلواقع

البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اجملتمع اجلزائري، حبيث أنو مؤخرا أصبحت كل ادلؤسسات اجلزائرية خاصة 

فكلما كاف العامل راضيا عما تقدمو  وظيفي،الرضا حىت يتحقق الاإلعالمية منها رباوؿ توفَت اجلو ادلالئم لعماذلا 

 و ربسن نوع ادلنتوج الذي تقدمو ىذه ادلؤسسة. ادلؤسسة كلما أخلص يف العمل أكثر

 يبين مدى توفير المواقع اإلخبارية المدروسة للمبحوثين المناخ المالئم للعمل. (14)رسم بياني رقم 

 المواقع اإلخبارية لحراس البوابات فيها.( يبين طبيعة اإلمكانات التي تقدمها إدارة 13جدول رقم )
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 للمبحوثُت زلل الدراسة أف: ادلواقع اإلخباريةواخلاص بطبيعة اإلمكانات اليت تقدمها إدارة  أعاله اجلدوؿ من يتضح

: توفر ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة اإلمكانات ادلادية لعماذلا و ذلك بنسبة فاقت النصف، اإلمكانات المادية -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 103 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 51.5حيث قدرت ب 

ادلتحصالت  اإلناث  أف كما مبحوث، 103 أصل مبحوثا من 18 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على  للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 103 أصل من مبحوثة 15 مثلن على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوث، 103أصل  مبحوثا من 33وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد شهادة ماسًت/ماجستار،

بينما قدر عدد ادلبحوثُت  مبحوث،  103 أصل مبحوثة من 27قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 
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 103إثاث من أصل  07مبحوثُت من جنس ذكور و  03ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه يف ىذه الدراسة بثالث 

 مبحوث.

 ية لعماذلا و ذلك بنسبة قدرت بعنو : توفر ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة اإلمكانات ادلةمعنوياإلمكانات ال -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 67 إُف يصل عددىم مبحوثُت و % 33.5

 07 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 67 أصل مبحوثا من 36 عدد ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ماجستار، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 67 أصل من مبحوثات

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 67أصل  مبحوثُت من 06وصل عددىم إُف  الذكور

، بينما قدر عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه يف ىذه امبحوث  67 أصل مبحوثة من 14عددىن ب 

 . امبحوث 67إثاث من أصل  03من جنس ذكور و  01الدراسة دببحوث واحد 

 مبحوثُت و  % 15و ذلك بنسبة مكانات أخرى لعماذلا إخبارية زلل الدراسة توفر ادلواقع اإلإمكانات أخرى:  -

 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 30 إُف يصل عددىم

 أصل من مبحوثات 03 مثلن الشهادةادلتحصالت على نفس  اإلناث  أف كما مبحوثا، 30 أصل مبحوثا من 11

وصل عددىم إُف   الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا و بادلقابل 30

مبحوثات  04قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 30أصل  مبحوثا اثنُت من 11

 01مبحوثا، بينما قدر عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه يف ىذه الدراسة دببحوث واحد   30 أصل من

 مبحوثا. 30من جنس ذكور و انعدـ وجود إناث يف نفس الشهادة من أصل 
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أكثر و تطوير بنسبة أكرب لإلبداع  ماديةللمبحوثُت زلل الدراسة إمكانيات  اجلزائرية اإلخباريةاإللكًتونية توفر ادلواقع   

كتمويل و ربفيز مادي لعماذلا حىت يبدعوا أكثر و بالتاِف تطور ادلؤسسة و البقاء يف السوؽ زلتويات ىذه الوسائل،  

:"موقعنا يوفر لنا يقوؿ السيد عبد الرزاؽ بو القمح، رئيس ربرير موقع الشروؽ أوف الينحيث ، اإلعالمية رقم واحد

معنويات الطاقم اإلعالمي و بالتالي تحسين مستوى المحتوى اإلعالمي إمكانيات مادية و فنية للرفع من 

اليت تساىم يف رفع معنويات الصحفيُت و كسر احلواجز بُت الرئيس و  ،يةعنو تليها اإلمكانيات ادل، للبوابة..."

ن رغبتو يف اإلنتاج و ماديا أو معنويا يزيد معالمي تحفيز الطاقم اإلادلرؤوس يف ىذه ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية، ف

يقوؿ حيث ، عاملة الينفس يف ىذا و ذبدر اإلشارة إُف أف للتحفيز أيا كاف نوعو ماديا أو معنويا األثر الكبَتاإلبداع، 

بالتحفيز تظهر العديد من ادلقًتحات البناءة، وطرؽ التحسُت العديدة اليت تُعاًف جوانب القصور " و:زلمد مرعي بأن

لتغيَت وتطوير العمل وتصحيح مساره وذلك بإدخاؿ عناصر  حسبو ىو أداةالذي يكوف واضحا يف العمل، فالتحفيز 

 اإلخبارية اإللكًتونية ادلواقع لعامل يفربفيز ا إذف، 263"احليوية فيووطرؽ جديدة وفعالة على العمل وآليتو لزيادة 

باجلزائر ضرورة ملحة، أضحت تنتبو إليها ىذه ادلؤسسات و ىو ما ظهر جليا يف زلتوياهتا مقارنة مع ما كاف يقدـ 

 للجمهور اجلزائري سابقا.

 :المحسوبة ²حساب كا

 32.25 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

                                                             

 .07(، جامعة دمشق، سوريا، دوف سنة نشر، ص 01)ط الّتحفيز المعنوي وكيفّية تفعيلة،زلمد مرعي:  -263 
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 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) = 2× 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 32.25احملسوبة  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف نظرهتم لإلمكانيات ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا  

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ² خبارية العاملُت هبا كانت معنوية، أي أف اختبار كاًتونية اإللكاليت تقدمها ادلواقع اإل

مكانيات فنية و مادية عالية اجلودة لعماذلا بغية إما ىو معروؼ يف اإلعالـ عموما، حيث توفر ادلواقع اإلخبارية 

، حفاظا منها على استمراريتها يف السوؽ واقعربسُت الصورة النمطية للمؤسسة و تقدمي أفضل منتج جلمهور ىذه ادل

 اإلعالمية، خاصة يف ظل ادلنافسة الشديدة.
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 يوضح طبيعة اإلمكانات التي تقدمها إدارة المواقع اإلخبارية لحراس البوابات فيها.( 15)رسم بياني رقم  

 اإلخبارية العاملين بها.يوضح آراء المبحوثين في اإلمكانيات التي توفرىا المواقع ( 14) جدول رقم
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 أف: واقعهم اإللكًتونية اإلخباريةمكانيات ادلتوفرة يف م يف اإلُتيتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بآراء ادلبحوث   

 يصل عددىم مبحوثُت و  % 43و ذلك بنسبة لعماذلا إمكانات البأس بها توفر ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة  -

 مبحوثُت من 07 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 86 إُف

و  امبحوث 86 أصل من مبحوثة 17 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 86 أصل

مبحوثا  30وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، شهادة ماسًت/ماجستارادلتحصلُت على  للمبحوثُت بالنسبة بادلقابل

 86 أصل مبحوثة من 21قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 86أصل  من

خباري العاملُت بو يوفر ، بينما قدر عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه و الذين يروف بأف ادلوقع اإلامبحوث

 مبحوثا. 86إناث من أصل  07من جنس ذكور و  02ذلم إمكانيات البأس هبا دببحوثُت اثنُت 

 بنسبة و ذلك إمكانيات غير مالئمةخبارية العاملُت هبا توفر ذلم يرى أكثر من ربع العينة ادلدروسة بأف ادلواقع اإل -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 61 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  30.5%

 05 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 61 أصل مبحوثا من 24 عدد ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 61 أصل من مبحوثات

قدر عددىن  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 61أصل  مبحوثا من 11عددىم إُف وصل  الذكور

مبحوثا بينما قدر عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه و الذين يروف بأف  61 أصل مبحوثة من 18ب 
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 ن جنس ذكور و مبحوثتُت اثنتُتم 01ادلوقع االخباري العاملُت بو يوفر ذلم إمكانيات غَت مالئمة دببحوث واحد 

 مبحوثا.  61إناث من أصل   من جنس 02

 يصل عددىم مبحوثُت و  % 26.5 لعماذلا و ذلك بنسبة إمكانات مالئمةتوفر ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة  -

 من مبحوثا 34 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 53 إُف

مبحوثا، و  53 أصل من مبحوثات 03 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 53 أصل

مبحوثُت  09وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة بادلقابل

  53 أصل مبحوثات من 06قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 53أصل  من

خباري العاملُت بو يوفر مبحوثا، بينما قدر عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة دكتوراه و الذين يروف بأف ادلوقع اإل

 مبحوثا. 53لينعدـ عدد الذكور من أصل  01واحدة  أنثىذلم إمكانيات مالئمة ب

 واقع اإلخبارية العاملُت هبامكانيات اليت توفرىا ذلم ىذه ادلل الدراسة أف اإليرى ادلبحوثوف يف ادلواقع اإلخبارية زل    

:"اإلمكانيات  وف الين" السيد ضبزة عساس بأفأحيث يرى رئيس موقع "النهار  مكانيات البأس هبا و مالئمة،إىي 

، الجزائرية التي يوفرىا موقع النهار أون الين لصحفييو ىي إمكانيات البأس بها مقارنة بباقي المواقع اإلخبارية

و ىو ما يربىن  فالسيد رحماني يوفر لنا كل ما نطلبو حتى يبقى موقع النهار أون الين دائما في الريادة..."

زلل الدراسة تبذؿ أقصى اجلهود يف  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةأف بو  الرضا الوظيفي عما تقدمو ذلم مؤسساهتم،

ربقيق رغبات عماذلا و ربفيزىم ماديا و معنويا باعتبارىم الوجو العاـ للمؤسسة و ادلسؤوؿ ادلباشر عن شهرهتا و 

 بالشيء ليس هبا العامل ادلؤسسة تقدمو عما العامل رضا، عالميةانتشارىا و استمراريتها أو تراجعها يف السوؽ اإل

 يف البشرية الطاقة بأف الكاملة لدرايتها فيها العامل ػلتاجو ما توفَت علىادلواقع اإلخبارية  ىذه عملت لذلك اذلُت،

 لسياستها وفيا غلعلو ما بكل  فاىتمت الفكري، نتاجاإل زيادة و العمل خارطة يف 01 رقم العنصر ىي ادلؤسسة
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عالقة وطيدة بُت الرضا  ىناؾ بأف أكدوا النفس علم و اإلقتصاد يف ادلختصُت من يدالعد أف و خاصة التحريرية،

يوجز الكاتب زلمد احلسن التيجاين يف كتابو "التحفيز و أثره يف  حيث ،الوظيفي و زيادة قدرة الفرد على اإلنتاج

انتماء العاملُت ذباه ادلؤسسة اليت يعمل تعزيز والء و الرضا الوظيفي لدى العاملُت"  أعلية الرضا الوظيفي يف ربقيق 

، سواء و ىو ما دلسناه يف ادلقابالت اليت قمنا هبا مع عدد من حراس البوابات يف ادلواقع اإلخبارية األربعة 264هبا"

( بأف الدافع لإلصلاز ىو األداء يف ضوء مستوى زلدد لإلمتياز و 1953ىذا و يرى ماكليالند ) العمومية أو اخلاصة،

حاجة الفرد للقياـ دبهامو على وجو أفضل شلا أصلز من قبل بكفاءة و سرعة بأقل جهد و "ؽ، حيث يقوؿ بأف: التفو 

تصوره إف الدافع لإلصلاز ىو تكوين فرضي يعٍت الشعور أو الوجداف ادلرتبط بأداء تقييمي،  ففي 265أفضل نتيجة"

كليالند بدراسة أثر دافع اإلصلاز على السلوؾ متياز، لكن َف يكتف ما حيث ادلنافسة و الصراع لبلوغ معايَت اإل

كلما حقق الفرد إشباعا حلاجة من ىذه ، فالدافع على اجملتمعات االنسانيةاالنساين، بل تعداه يف دراسة ىذا 

 ،صلاز( كلما شعر بالرضا، إال أهنا زبتلف حسب الظروؼ و األحواؿ احمليطة بالفردنتماء، القوة، و اإلاحلاجات )اإل

نتماء لتحقيق الرضا، فإف البعض اآلخر قد يكوف يف حاجة ففي الوقت الذي يكوف بعض العماؿ يف أمس احلاجة لإل

زلل الدراسة على توفَت  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةإذف تعمل ، صلاز لتحقيق الرضا الوظيفيماسة إُف السلطة و اإل

عالميا يف ظل ادلنافسة إجود لو و طمعا يف تقدمي األحسن و األ ية للعامل هبا إرضاءعنو مكانيات ادلادية و ادلاإل

 عالـ الشبكي يف اجلزائر.عالمية الكبَتة بُت سلتلف وسائل اإلاإل

  :المحسوبة  ²كا حساب

 55.89 =احملسوبة²  كا

                                                             

لربيطانّية للتعليم العاِف، مكة (، األكادؽلّية العربّية ا01)ط الّتحفيز وأثره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين،زلمد احلسن التيجاين يوسف:  -264 
 .29-27ص -ادلكرمة، دوف سنة نشر، ص

 .122ص  ،2003، جامعة اإلسكندرية، مصر، السوك التنظيمي المعاصر  راوية حسن: - 265
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 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 55.89احملسوبة ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف آرائهم حوؿ ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا  

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ² كا  اإلمكانيات ادلتوفرة يف ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة كانت معنوية، أي أف اختبار

ما ىو معروؼ يف اجملتمع اجلزائري، حبيث أف نظرة اإلعالمي اجلزائري دائما للمؤسسة العامل هبا ىي نظرة قناعة و 

رضا دبا تقدمو لو ىذه ادلؤسسة من إمكانيات سواء مادية أو معنوية على أهنا امكانيات ال بأس هبا، و ىو ما أكدتو 

   اإلختبار.نتائج ىذا 

 مكانيات التي توفرىا المواقع اإلخبارية العاملين بها.يبرز آراء المبحوثين في اإل( 16)رسم بياني رقم 
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 بو. ينو إدارة الموقع اإلخباري العامل المبحوثينطبيعة العالقة بين  ( يبين15جدول رقم)
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 العاملُت هبا أف: ادلواقع اإلخباريةيربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بطبيعة العالقة بُت ادلبحوثُت زلل الدراسة و إدارة   

يصل  مبحوثُت و  % 45.5و ذلك بنسبة  عالقة عمل ال أكثر،تربط عماؿ ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة  -

 37 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 91 إُف عددىم

 91 أصل من مبحوثة 17 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 91 أصل مبحوثا من

وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل

 مبحوثة من 28قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 91أصل  مبحوثا من 26

، بينما قدر عدد ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم تربطهم عالقة عمل ال امبحوث 91 أصل

 مبحوثا 65  ، بينما يؤكدمبحوثا 91إناث من أصل  06مبحوثُت من جنس الذكور و  03أكثر بإدارة ادلؤسسة ب

 أف صلد إذ ، %32.5و ذلك بنسبة  تعاونية لتقديم األحسن، عالقة أهنم تربطهم مبحوث 200 أصل من

ادلتحصالت  اإلناث  أف كما مبحوثا، 65 أصل مبحوثُت من 10 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 65 أصل من مبحوثات 05 مثلن على نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثُت، 06أصل  مبحوثا من 19وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

قدر عدد ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة مبحوثا، بينما   65 أصل مبحوثة من 11قدر عددىن ب  لنفس الشهادة 

من جنس  01دببحوث واحد  وقعالدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم تربطهم عالقة تعاونية لتقدمي األحسن بإدارة ادل

 مبحوثا. 65إناث من أصل  03الذكور و 

 45.5 5 5 5. رأكث
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 إُف عددىميصل  مبحوثُت و  % 22و ذلك بنسبة  ودية، عالقةزلل الدراسة  ادلواقع اإلخباريةتربط عماؿ  -

 أصل مبحوثا من 18 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 44

مبحوث، و  44 أصل من مبحوثات 03 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 44

مبحوثُت  05وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة بادلقابل

  44 أصل مبحوثات من 06قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ، مبحوثُت 06أصل  من

مبحوثا بينما قدر عدد ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم تربطهم عالقة ودية بإدارة ادلؤسسة 

 مبحوثا. 44لكل جنس من أصل  01دببحوث واحد 

: صرح كل ادلبحوثُت على اختالؼ شهاداهتم و من كال اجلنسُت بأهنم ال تربطهم عالقة تسلطية عالقة تسلطية -

 مع إدارة ادلوقع اإلخباري العاملُت بو.

 زرقيطليلى حيث تقوؿ السيدة اإلخبارية زلل الدراسة عالقات عمل يف الغالب، اإللكًتونية يربط عماؿ ادلواقع     

:"ليس ىناك عالقة تسلطية في اإلعالم، فكلنا روح واحدة، نتعاون لتقديم  رئيسة ربرير موقع اجلمهورية بأنو

عالميين من يفرض علينا أفكاره و آن األوان ألن ننضبط أكثر في مسألة األحسن، ال بل إن ىناك من اإل

إذف يف ىذا القوؿ تأكيد على أف العالقة بُت الطاقم تصال..." اإل العالقات بالعودة للعالقة الشاقولية في

و بالتاِف تظافر اجلهود الفردية  الصحفي يف ادلواقع اإلخبارية ادلدروسة يسودىا العمل و التعاوف لتقدمي األفضل

تستقطب اجلماىَت ذلا  العاملُت هبا و تطويرىا من خالؿ التفنن و التنوع يف مضامينها االعالمية اليت واقعللنهوض بادل

عالمية، و ىنا ؽلكن احلديث عن الثقة اليت يوليها القائموف على ادلؤسسات نفراد بالريادة و قيادة السوؽ اإلو اإل

دارة حيثيات العمل اجلماعي بكل حرية إعالمية زلل الدراسة و جعلهم دبثابة حراس بوابات شخصية تتحكم يف اإل

فقد أثبتت العديد من عالمية، إء اليت ترمسها السياسة التحريرية يف أية مؤسسة شرط عدـ ذباوزىا للخطوط احلمرا
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الدراسات يف علم النفس أف قياـ صاحب ادلؤسسة بتنمية عالقات تواصل طيبة مع ادلوظف يف شكل عبارات الشكر 

لشعور بالراحة و أو الثناء على حسن األداء أو الًتقيات أو ادلكافآت...اٍف ربسن من نفسية العامل و تثبت ا

مهما قامت إحدى " :بأنو "ذات العاملُت"يؤمن ىَتزبرغ من خالؿ نظريتو ، حيث ستقرار لدى ادلوظف يف عملواإل

شراؼ و عالقة الفرد بزمالئو و رؤسائو و مرؤوسيو و ربسُت دارية الداخلية و أظلاط اإلادلؤسسات بتحسُت سياستها اإل

ربسُت ادلستوى الدافعي لدى األفراد، و أف ما ؽلكن أف تقـو بو ىذه العوامل ظروؼ العمل، فإف ذلك لن يؤدي إُف 

العوامل بالرغم من ذلك فإهنا ىامة و ستياء أو سبنع ظهور مشاعر عدـ الرضا، فهذه ىو أف ربد من شعور الفرد باإل

لذا فإف وجود ىذه  ،266افعةاليت تعطل من إمكانية ظهور أثر العوامل الد ستياءشروط توافرىا قد يؤدي إُف مشاعر اإل

و يعطي فرصة فيما بعد دلشاعر الرضا كي تظهر إذا لدى الصحفيُت ستياء العوامل ضروري ألنو ػليد دلشاعر اإل

و داخل الفضاء الواحد  ادلتبادؿ حًتاـاإلصلاز و الشعور بالتقدير و ظهرت العوامل ادلؤدية إُف الدافعية ىي مثل اإل

 .تصميم العمل و غَتىا

خلق لدى ادلبحوثُت زلل الدراسة  دائريتصاؿ العامودي الشاقوِف إُف اتصاؿ تصاؿ من مرحلة اإلإذف انتقاؿ اإل    

ىا على توفَت ءتوفَته من  جو مناسب، حرصا من مدرا يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةأرػلية، و ىو ما اجتهدت ىذه 

، صحفيمن ادلمكن أف تؤثر على احلالة النفسية أو الصحية للبيئة مناسبة زبلو من كافة األضرار و ادلخاطر اليت 

جتهاد و بالتاِف اإل وقعادل انتماء ذلذفكلما كانت بيئة العمل مناسبة زاد شعور العامل بالراحة و السعادة و عزز فيو اإل

 أكثر لتقدمي مواد إعالمية بأعلى جودة. 

  :المحسوبة  ²كا حساب

 24.65 =احملسوبة²  كا
                                                             

 .98، ص 1991ترصبة جعفر أبو القاسم أضبد، معهد اإلدارة العامة، السعودية،  السلوك التنظيمي و األداء،أندرودي سيزالقي و ماؾ واالس:  - 266
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 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (4-1) × (6-1) = 3 × 5 = 15 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى15 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 25 =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 25 اجلدولية ²كا قيمة  <24.65احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف رمسهم للعالقة بينهم ²من كا  قلاحملسوبة أ²و نظرا ألف قيمة كا   

َف يبُت أف ىذه البيانات ²معنوية، أي أف اختبار كا  غَت زلل الدراسة كانت ادلواقع اإلخباريةو بُت القائمُت على إدارة 

تطغى العمالة على العالقة  عالـ خصوصا، حبيثزبالف ما ىو معروؼ يف ادلؤسسات اجلزائرية عموما و مؤسسات اإل

 .األساسي من تواجدىم يف ىذا احليزبينهم، باعتبار أف العمل ىو اذلدؼ 

 و إدارات المواقع اإلخبارية العاملين بها.المبحوثين يوضح طبيعة العالقة بين ( 17)رسم بياني رقم 
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 بأفراد العينة المدروسة. ةاإلخبارياإللكترونية قع االمو  ات( يوضح مدى اجتماع إدار 16جدول رقم )
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 أف:ات ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية بعماذلا أعاله و اخلاص دبدى اجتماع إدار يربز من اجلدوؿ      

يصل  مبحوثُت و  %73.5و ذلك بنسبة : ذبتمع إدارة ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بادلبحوثُت يوميا يوميا -

مبحوثا  48 ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 147 إُف عددىم

 147 أصل من مبحوثة 18 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوث، 147 أصل من

وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل

 مبحوثة من 30قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ، مبحوث 147أصل  من امبحوث 41

مبحوث، بينما قدر عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم غلتمعوف   147 أصل

 مبحوث. 147ناث من أصل إ 07مبحوثُت من جنس الذكور و  03بإدارة ادلوقع يوميا ب 

 مبحوثُت و  % 29.33و ذلك بنسبة : ذبتمع إدارة ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بادلبحوثُت أسبوعيا أسبوعيا -

 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 53 إُف يصل عددىم

 أصل من مبحوثات 07 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 53 أصل مبحوثا من 17

وصل عددىم  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 53

مبحوثة  15قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 53أصل  مبحوثُت من 09إُف 

مبحوثا، بينما قدر عدد ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم غلتمعوف   53 أصل من

 مبحوثا. 53إناث من أصل  03من جنس الذكور و  02مبحوثين اثنين بإدارة ادلوقع أسبوعيا ب

و ذلك يعود إُف أنو مستحيل  "أبدا": تنعدـ النسب فيما ؼلص مدى اجتماع إدارة ادلوقع اإلخباري بادليحوثُت أبدا-

 تكوف ىناؾ اجتماعات دورية بُت إدارة ادلؤسسة االعالمية بعماذلا. الأ
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: الوطن، السيد مدير نشر موقع، فحسب يا بعماذلايومزلل الدراسة دارات ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية إذبتمع     

حيث نتداول في ىذا و الطاقم الصحفي،  نجتمع يوميا برؤساء التحرير و رؤساء األقسام: "عمر بلحوشات

خاصة ما تعلق بالتحرير و النشر، فنحن نتطرق حتى إلى ما قدمتو  يومجتماع حصاد ما قدمناه خالل كل الاإل

 اإللكًتونية إذف ذبتمع إدارات ادلواقع باقي المواقع الوطنية من أخبار لمعرفة مكانة موقعنا من باقي المواقع..."

و ذلك لتقييم سلرجاهتا االعالمية و كذا لدراسة مضامُت ادلؤسسات اإلخبارية ادلدروسة دوريا بطاقمها الصحفي 

عالمية ادلنافسة من نفس النوع و مقارنتها دبضامينهم الصادرة يف ذاؾ اليـو و أيضا دلراقبة البيئة االعالمية و الرقابة اإل

ة و اختيار ما ؽلر للجمهور و ما ؽلنع من ادلرور، خاصة يف ظل ادلنافسة عالميوف يف كل يـو لغربلعلى ما قدمو اإل

جتماعي، ما سهلت من مهمتها يف ادلراقبة اليومية احلادة من جهة و توفرىا على صفحات يف مواقع التواصل اإل

 عالمية و فتح النقاش حوؿ ادلزايا و العيوب فيها.للمضامُت اإل

  :المحسوبة  ²كا حساب

 3.38 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية ²كا حساب

 :الداللة ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) =2 × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى 15 = حرية درجة عند² كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31 =اجلدولية ²كا قيمة
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 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة < 3.38احملسوبة  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

مدى اجتماعهم  يفادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت ² احملسوبة أقل من كا² و نظرا ألف قيمة كا   

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو  ²بإدارة ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة كانت غَت معنوية، أي أف اختبار كا

على القياـ باجتماعات  ادلواقع اإلخبارية زائري خصوصا، حبيث تواظب ىذهمعروؼ يف اإلعالـ عموما و اإلعالـ اجل

يومية و ذلك دلعرفة سلرجات و مدخالت ادلؤسسة و كذا التعرؼ على آراء و أفكار العماؿ من جهة و كذا مراقبة 

 البيئة اإلعالمية يف ظل ادلنافسة الشديدة على الريادة من جهة أخرى. 

 ة المدروسة.يبين مدى اجتماع إدارة الموقع اإلخباري بأفراد العين (18)رسم بياني رقم 

 ( يوضح طبيعة المواضيع المتداولة في ثنايا اإلجتماعات.17جدول رقم)
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 أف: بإدارات مواقعها يتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بادلواضيع اليت تتداوؿ يف اجتماعات العينة ادلدروسة    

 و  % 35و ذلك بنسبة  أمور تتعلق بالنشرذبتمع إدارة  ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بادلبحوثُت لتداوؿ  -

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ ، مبحوث 200 أصل من امبحوث 70 إُف عددىم يصل مبحوثُت

 مبحوثة 15 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 70 أصل من ُتمبحوث 03 عدد ؽلثلوف

وصل  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 70 أصل من

 26قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 70أصل  مبحوثا من 19عددىم إُف 
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مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مواضيع  70 أصل مبحوثة من

 مبحوثا. 70لكل جنس من أصل  01حد جتماعات تكوف متعلقة بالنشر دببحوث وااإل

 و  % 29.5 و ذلك بنسبة أمور تتعلق بالتحريرزلل الدراسة بادلبحوثُت لتداوؿ ادلواقع اإلخبارية ذبتمع إدارة  -

 ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 59 إُف يصل عددىم مبحوثُت

 مبحوثتين اثنتين  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 59 أصل مبحوثا من 25 عدد

 الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 59 أصل من 02

قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 59أصل  مبحوثا من 20وصل عددىم إُف 

مبحوثا أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مواضيع   59 أصل مبحوثات من 07

 مبحوثا. 59إناث من أصل  04من جنس الذكور و  01االجتماعات تكوف متعلقة بالتحرير دببحوث واحد 

 و  % 25و ذلك بنسبة تداوؿ أمور تتعلق باإلخراج زلل الدراسة بادلبحوثُت لات ادلواقع اإلخبارية ذبتمع إدار  -

 ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 50 إُف يصل عددىم مبحوثُت

 أصل من مبحوثات 04 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 50 أصل مبحوثا من 29

وصل عددىم  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 50

مبحوثات  10قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 50أصل  مبحوثُت من 05إُف 

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مواضيع االجتماعات   50 أصل من

 مبحوثا. 50لكل جنس  من أصل  01تكوف متعلقة باإلخراج دببحوث واحد 
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 ذلا عالقة بادلصادر و ادلشاكل اليت ذبتمع إدارة ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بادلبحوثُت لتداوؿ أمور أخرى -

 من امبحوث 21 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 10.5و ذلك بنسبة  واجهتهم يف النشر و التحرير اإللكًتوين

 ،امبحوث 21 أصل مبحوثُت من 08 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل

 بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 21 أصل من مبحوثات 04 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما

 21أصل  مبحوثُت من 06وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت

، أما ادلبحوثُت امبحوث 21 أصل من 02 بحوثتُتقدر عددىن دب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث

ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مواضيع االجتماعات تكوف متعلقة دبواضيع أخرى فقد قدر 

 مبحوثا. 21يف جنس الذكور و انعدـ لدى اإلناث من أصل  01عددىم  دببحوث واحد 

جتماعات اليومية للمواقع اإلخبارية يف اإلتظهر النسب أف األمور اليت تتعلق بالنشر ىي اليت ربظى بأعلية كربى     

من الطبيعي أف يكوف األمر كذلك و ذلك للرقابة و التحكم يف زماـ األمور اليت تتعلق بنشر و  زلل الدراسة

، يف عالميةتقدـ فيو مادهتا اإلؼلل بالنظاـ العاـ للمؤسسة أو اجملتمع الذي  أمضامينهم االعالمية، ذبنبا منها ألي خط

 شكال و مضومنا،  تصاؿعالـ و اإلعالـ و ما خلفتو التكنولوجيات احلديثة لإلالتطور ادلتسارع لوسائل اإلظل 

نشر رقمي للمقاالت و من ىنا كاف البد ظلطا الذي يعترب   publishing-e  "االلكتروني النشر ظهرت مع"

اليومية حوؿ األمور  ااسة إدارة احلوار يف اجتماعاهتزلل الدر  ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية اجلزائريةعلى القائمُت على 

عالمية قصد ذباوز ىذه األخطاء إلكًتوين و تقنياتو من جهة و كذا تقييم ما نشرتو من مواد اليت تتعلق بالنشر اإل

 مستقبال.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 60.54 =احملسوبة²  كا
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 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (4-1) × (6-1) =3 × 5 = 15 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 15 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 25  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 25 اجلدولية ²كا قيمة  < 60.54احملسوبة  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف طبيعة ادلواضيع ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف البيئة  ²نت معنوية، أي أف اختبار كاادلتداولة أثناء اجتماعاهتم كا

اإلعالمية، حيث تكوف األمور ادلتعلقة بالنشر سواء سلرجات ادلؤسسة أو النشر اخلاص بادلؤسسات ادلنافسة، فهذا 

رة األخَت يكوف حاضرا يف كل اجتماع و بقوة دلعرفة ما يقدمو ادلنافس و العمل على تقدمي ما ىو أحسن منو يف ادل

 ادلقبلة.

المواقع ين المبحوثين و إدارات ( يبرز طبيعة المواضيع المتداولة في ثنايا اإلجتماعات ب19رسم بياني رقم )

 .المدروسة اإلخبارية
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 .الصحفية يبين مدى تعرض المبحوثين لمشاكل تعيق نشر تغطياتهم (18)جدول رقم 
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 أف: الصحفية ادلبحوثُت دلشاكل تعيق نشر تغطياهتم تعرضيربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى     

 و  % 55.5 و ذلك بنسبة، الصحفية إُف مشاكل تعيق نشر تغطياهتم أحيانايتعرض ادلبحوثوف زلل الدراسة  -

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 111 إُف يصل عددىم مبحوثُت

 15 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ، مبحوث 111 أصل مبحوثا من 38 عدد ؽلثلوف

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 111 أصل من مبحوثة

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 111أصل  مبحوثا من 30وصل عددىم إُف  الذكور

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين يتعرضوف   111 أصل مبحوثة من 23عددىن ب 

 111إناث من أصل  03من جنس الذكور و  02دلشاكل تعيق نشر ما يغطونو، فقد قدر عددىم دببحوثُت اثنُت 

 مبحوثا. 

، حيث الصحفية ما يتعرضوف إُف مشاكل تعيق نشر تغطياهتم نادرا من ادلبحوثُت بأهنم % 29.5صرح حواِف  -

 14 ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 59 إُف وصل عددىم

 59 أصل من مبحوثات 07 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 59 أصل مبحوثا من

وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل

 مبحوثة من 18قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 59أصل  مبحوثا من 12

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين نادرا ما يتعرضوف دلشاكل تعيق نشر ما   59 أصل

 مبحوثا. 59إناث من أصل  06من جنس الذكور و  02يغطونو، فقد قدر عددىم دببحوثُت اثنُت 
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يصل  مبحوثُت و % 15و ذلك بنسبة إُف مشاكل تعيق نشر تغطياهتم، دائما يتعرض ادلبحوثوف زلل الدراسة  -

 13 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 30 إُف عددىم

 30 أصل من مبحوثات 03 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 30 أصل مبحوثا من

وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد شهادة ماسًت/ماجستار،ادلتحصلُت على  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل

 مبحوثات من 04قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 30أصل  مبحوثُت من 08

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين يتعرضوف دائما دلشاكل تعيق نشر ما   30 أصل

 مبحوثا. 30يف كل جنس من أصل  01 بمبحوث واحدر عددىم يغطونو، فقد قد

اليومية، و ىو  الصحفية خبارية إُف مشاكل تعيق نشر تغطياهتملكًتونية اإليتعرض أحيانا ادلبحوثوف يف ادلواقع اإل    

ما يدؿ على أف ىناؾ حراسة أو غربلة للمعلومات اجملمعة من تغطيات صحفية للمبحوثُت من ادليداف، و ىو ما 

عموما و  عالـ الشبكيأظهرتو النسب احملصلة من إجابات ادلبحوثُت زلل الدراسة، و بالتاِف فإف حراس البوابة يف اإل

عالمية قبل مرورىا أو وصوذلا إُف اجلماىَت و ذلم مهاـ متنوعة تفرض على ادلادة اإل ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ربديدا

ىذه البوابات تقـو بتنظيم  " ُت عندما وصف بوابات احلراسة: يفت لَت ىنا تلتقي نتائج ىذه الدراسة مع ما قالو ك

 ريتو "حراسة البوابة اإلعالمية"من خالؿ نظ ُتيفوقد أشار لىذا  ،267"من خالذلاستمر  كمية أو قدر ادلعلومات اليت

دبعٌت ، أو العوامل اليت تتحكم يف القرارات اليت يصدرىا حارس البوابة فهم وظيفة )البوابة( أي فهم ادلؤثراتضرورة إُف 

يقفوف يف صبيع مراحل السلسلة اليت يتم دبقتضاىا نقل ادلعلومات، ويتمتع  آخر ىناؾ رلموعة من حراس البوابات

من حقهم إجراء تعديالت  ورسالة تأيت إليهم، كما أن ةباحلق يف أف يفتحوا البوابة أو يغلقوهنا أماـ أي احلراس أولئك

                                                             
 .55مرجع سبق ذكره، ص  دراسة اإلعالم و اإلتصال، :اجلوىري و آخروف زلمد - 267
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 تطوؿ السلسلة، صلد أف بعض ادلعلومات اليت زبرج من هنايتها ال تشبو ادلعلومات اليت ستمر، وحينما على الرسالة اليت

 دخلتها يف البداية، إال يف نواح قليلة".

زلل الدراسة يعاين من رلموعة من ادلشاكل تفرضها عليو القرارات القادمة  اجلزائرية ادلواقع اإلخباريةل يف العامإذف   

بعض األقالـ تبحث  غلعلقد من حراس البوابات من جهة، لكن األسلوب الرقايب تطور أيضا ليأخذ جانبا قانونيا ما 

زلل الدراسة خاصة التابعة للقطاع اخلاص تربز  خباريةنية اإللكًتو ادلواقع اإل ، و ىو ما جعل العديد منذلاعن متنفس 

رية تنعمت بو يف ظل سياسات و إيديولوجيات ادلمولُت و احلمن خالؿ سقف  ،بقوة يف أوساط اجلماىَت اجلزائرية

 رجاؿ ادلاؿ و األعماؿ.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 11.62 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حسابحلساهبا يلـز 

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف
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 18.31 اجلدولية ²كا قيمة <  11.62احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف مدى تعرضهم ² ر من كاصغاحملسوبة أ² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو ² معنوية، أي أف اختبار كاغَت دلشاكل تعيق نشر تغطياهتم اإلعالمية كانت 

تغطية من مصادر معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري، إذ تعترب الصحافة مهنة ادلتاعب، و البد من معوقات و مشاكل أثناء ال

 نسلم بالفرضية األوُف القائلة:و بالتاِف ، ادلعلومة و بعد التغطية من حراس البوابات، و ىو ما أكده ىذا اإلختبار

   على مضامينها. ةبارقو الفي المواقع اإللكترونية اإلخبارية  اإلعالمية البوابة ةساحر بين  بوجود عالقة 

 المبحوثين لمشاكل تعيق نشر تغطياتهم.يوضح مدى تعرض ( 20)رسم بياني رقم 

 ( يوضح طبيعة المشاكل التي يعاني منها أفراد العينة المدروسة.19جدول رقم )
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 اجلدوؿ اخلاص بطبيعة ادلشاكل اليت يعاين منها أفراد العينة ادلدروسة أف: ىذا يتضح من     

حوؿ ادلضامُت اليت ينشرىا  رجع صدى الجماىيريعاين أكثر من ربع العينة ادلدروسة من مشاكل تتمثل يف  -

 200 أصل من مبحوثا  61 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %30.5  ادلبحوثوف زلل الدراسة و ذلك بنسبة

  أف كما مبحوثا، 61 أصل مبحوثا من 15 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث،

أفراد العينة 
 المدروسة

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
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 للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 29 أصل من مبحوثات 09 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث

 كما مبحوثا، 61أصل  مبحوثا من 10الذكور وصل عددىم إُف  أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت   61 أصل مبحوثة من 21قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف

من  02 بمبحوثين اثنينعلى شهادة الدكتوراه و الذين يتعرضوف دلشاكل رجع صدى اجلمهور، فقد قدر عددىم 

 مبحوثا. 61إناث من أصل  04جنس الذكور و 

 من مبحوثا 59 إُف يصل عددىم دببحوثُت ادلواقع اإلخباريةداخل  مشاكل أخرىمن % 29.5 يعاين حواِف -

 مبحوثا، 59 أصل مبحوثُت من 05 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل

 بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 59أصل من مبحوثات 08 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما

 59أصل  مبحوثا من 27وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت

مبحوثا، أما   59 أصل مبحوثة من 14قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا،

علومات، فقد قدر ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين يتعرضوف دلشاكل أخرى كقلة و ندرة مصادر ادل

 مبحوثا. 59إناث من أصل  03جنس الذكور و  من 02بمبحوثين اثنين عددىم 

      % 28.5و ذلك بنسبة  المنافسة بين العمال،يعاين أكثر من ربع العينة ادلدروسة من مشاكل تتمثل يف  -

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 57 إُف يصل عددىم مبحوثُت و

 04 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 57 أصل مبحوثا من 39 عدد ؽلثلوف

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 57 أصل مبحوثات من

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 57أصل  مبحوثُت من 05وصل عددىم إُف  الذكور

أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين يتعرضوف  ا،مبحوث  57 أصل مبحوثات من 06عددىن ب 
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يف جنس الذكور و مبحوثتُت من جنس  01 بمبحوث واحددلشاكل تتمثل يف ادلنافسة مع الزمالء، فقد قدر عددىم 

 مبحوثا. 57اإلناث من أصل 

و زلل الدراسة للمبحوثُت،  ادلواقع اإلخباريةدروسة من مشاكل تتمثل يف عدـ تأمُت يعاين أكثر من ربع العينة ادل - 

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 11 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %5.5ذلك بنسبة 

نفس ادلتحصالت على  اإلناث  أف كما مبحوثا، 11 أصل من 01مبحوثا واحدا   ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل  11أصل من 02مبحوثتُت اثنتُت   مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 11أصل  مبحوثُت من 05وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و   11 أصل من 02قدر عددىن دببحوثتُت  لنفس الشهادة 

بينما انعدـ وجودىم  01 بأنثى واحدةالذين يتعرضوف دلشاكل تتمثل يف عدـ تأمُت ادلوقع ذلم، فقد قدر عددىم 

 مبحوثا. 11لدى جنس الذكور من أصل 

ن ادلؤسسات االعالمية زلل الدراسة يعاين حواِف ربع العينة ادلدروسة من مشاكل القرارات التعسفية الصادرة ع -

 صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 07 إُف يصل عددىم مبحوثُت و % 3.5و ذلك بنسبة للمبحوثُت، 

ادلتحصالت  اإلناث  أف كما مبحوثُت، 07 أصل مبحوثُت من 03 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف

ادلتحصلُت على  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 07أصل من 01أنثى واحدة  مثلن على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوثُت، 07أصل  من 02وصل عددىم إُف  مبحوثُت  الذكور أف صلد شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة   07 أصل من 01قدر عددىن بأنثى  احلامالت لنفس الشهادة 

 مبحوثُت. 07الدكتوراه و الذين ؼلضعوف لقرارات االدارة التعسفية، فقد انعدـ وجود رأيهم يف كال اجلنسُت من أصل 
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 مبحوثُت و واقع اإلخبارية العاملُت هباداخل ادل حترامقلة اإلمن ادلبحوثُت من مشاكل  % 2.5يعاين ما يقارب  -

  عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 05 إُف عددىم يصل

 من 01أنثى  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثُت، 05 أصل من 02مبحوثُت 

وصل  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 05أصل

 03قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثُت، 05أصل  مبحوثُت من 05عددىم إُف 

مبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين يتعرضوف دلشاكل تتمثل   05 أصل مبحوثات من

 مبحوثُت. 05يف قلة االحًتاـ داخل ادلوقع، فقد انعدـ وجود رأيهم يف كال اجلنسُت من أصل 

بحوثُت زلل تنعدـ ىذه ادلشاكل يف ادلؤسسات االعالمية ادلدروسة حسب آراء ادلعالميا: إرداءة مستوى الموقع  -

 الدراسة.

اإللكًتونية عالمية يف ادلواقع إردود فعل اجلماىَت حياؿ ما يقدمونو من مضامُت  ُت زلل الدراسةادلبحوثيشغل باؿ     

:" ندرة مصادر المعلومات إضافة إلى ادلسؤولة عن موقع اجلمهورية بن خليفة أمَت فحسب السيدة نواؿاإلخبارية، 

خاصة و أف التفاعلية ىم المشاكل التي تواجهنا..." أردود أفعال الجماىير حيال ما نقدمو من أخبار تعد من 

، يليها عدـ تأمينهم اجتماعيا من قبل خبارية خصوصالكًتوين عموما و ادلواقع اإلعالـ اإلاإل تمن أىم شليزا

يواجهوهنا أثناء تأديتهم دلهامهم االعالمية و يف ظل صعوبات و ذلك بالنظر للعقبات اليت ادلؤسسات العاملُت هبا، 

عالمي اجلزائري تائها بُت شلارسة حقو يف صبع ادلعلومة و مواجهة تلك الصعوبات اليت تعرقلو، مهنة ادلتاعب يظل اإل

و ادلميزات كما كاف سابقا، فقد أضحى حىت رجع صدى اجلماىَت يف وسائل االعالـ الشبكي َف يعد لو نفس ادلعٌت 

عالمية إآراءه قد غَتت رلرى أمم فكيف دلؤسسة  ،عالميةحارسا جديدا يضاؼ إُف حلقات سلسلة حراسة البوابة اإل

تصالية، خاصة يف ظل التفاعلية عالمية مستوحاة من و إُف اجلمهور أف تغفل ىذا العنصر اذلاـ يف العملية اإلمادهتا اإل
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التفاعلية يف وسائل " :احلقيل أفأو ما بعد التفاعلية اليت تتيحها ىذه الوسائل ادلدياتيكية، حيث يقوؿ الباحث 

 مشًتؾ، خطاب حوؿ أكثر، أو ومرسل( )مستقبل طرفاف فيها يتشارؾ تبادلية اتصالية عملية عالـ الشبكي ىياإل

ردود أفعاؿ اجلماىَت حياؿ  إال أف احلديث عن ،268ومتساوية" مستقلة بدرجة نوومضمو  توقيتو على ويسيطروف

 Post "ما بعد التفاعلية"َف يعد مهما يف ظل  ادلضامُت اإلعالمية اليت تقدمها ىذه ادلواقع اإللكًتونية

Interactivity ما أضافتو إليها تقنيات اليت تعتمد على Web 2.0 وWeb 3.0الذي صاغو  فهـو، ىذا ادل

الباحث يف رلاؿ سوسيولوجيا األنًتنت وساـ فؤاد، معربا بو عن اذباه األنًتنت دلرحلة جديدة يف عالقة مرتاديها 

بالتفاعلية إُف كل  القنوات اليت ؽلكنها نقل رد   Rafaeli ، ىذا و يشَتوزوارىا دبحتواىا وادلنشور على صفحاهتا

فهناؾ من يرى بأف التفاعلية ىي عبارة عن خيارات يقدمها الناشر  269تجابةفعل اجلمهور إُف ادلرسل و وصفها باإلس

ربكمو و إضافتو للمحتوى كالتعليق على األخبار و ادلقاالت يف اجلزء ادلخصص ربت كل  لتوسيع ذبربة القارئ و

و ىذا ما غلعل ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية زلل الدراسة تضع رجع صدى اجلماىَت ادلتلقية ًتوين، موضوع إلك

ستفادة من ردودىا يف ربسُت نوعية ادلادة لكًتوين جديد من جهة، و كذا لإلإدلضامينها يف احلسباف كحارس بوابة 

و   رلانا و والصوت والصورة والنصوصالفيدي ،ربميل ملفات ومتصفحيها  ىاتتيح لزوار  اليت تقدمها، لذلك صلدىا

كأهنا خاصة هبم وحدىم و بإمكانية التعامل مع ىذه ادللفات على ادلستوى العاـ واخلاص انطالقا من 

   .واحتياجاهتم  رغباهتم

  :المحسوبة  ²كا حساب

 34.59 =احملسوبة²  كا

                                                             

 .5 ص ،2011 منشور، غَت حبث ،الجديد لإلعالم التفاعلية لقياس المنهجية المرجعية :احلقيل عبداهلل -268 
(، رللة التفاعلية في مواقع الصحف الجزائرية على األنترنت )دراسة تحليلية لمواقع: الخبر، الشروق، المجاىد، الشعبحسينة بن رقية:  - 269

، العدد اخلامس، جامعة اجللفة،   29، ص 2016آفاؽ للعلـو
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 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (7-1) × (6-1) = 6× 5 = 30 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 30 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 43.77  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 43.77 اجلدولية ²كا قيمة<   34.59احملسوبة: ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف طبيعة ادلشاكل اليت ² احملسوبة أقل من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ  ²بار كايعانوف منها كانت غَت معنوية، أي أف اخت

و ما أعلية بالغة لرجع صدى اجلمهور أصبحت توِف أاجلزائري، باعتبار أف معظم ادلؤسسات اإلعالمية يف اجلزائر 

سا آخر فاجلماىَت ادلتفاعلة مع مضامُت ىذه الوسائل أصبحت حار يعرؼ بالتفاعلية يف وسائط ادليديا اجلديدة، 

 نقبل الفرض الثاين، القائلو بالتاِف  "يضاؼ إُف سلسلة البوابات اليت ذكرىا لوين يف نظريتو "حارس البوابة االعالمية

  عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل الجماىير مع مضامين المواقع اإلخبارية و دور حراس بواباتها. بوجود

 التي يعاني منها أفراد العينة المدروسة في المواقع اإلخبارية.يوضح طبيعة المشاكل ( 21)رسم بياني رقم  
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 ( يبين مدى نجاح المواقع اإلخباري المدروسة في إيصال صوت الجماىير الجزائرية.20جدول رقم)
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العامل هبا أفراد العينة ادلدروسة يف إيصاؿ صوت  ادلواقع اإلخباريةيتبُت من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى صلاح     

 اجلماىَت اجلزائرية أف:

يف إيصاؿ صوت اجلماىَت  نوعا ماخباري العاملُت هبا قد صلحت العينة ادلدروسة أف ادلوقع اإل يرى أكثر من نصف -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 120 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 60 اجلزائرية، و ذلك بنسبة

ادلتحصالت  اإلناث  أف كما مبحوث، 120 أصل مبحوثا من 27 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل مبحوث، 120 أصل من مبحوثة 13 مثلن على نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوث، 120أصل  مبحوث من 41وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوث، أما ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة الدكتوراه و  120 أصل مبحوثة من 31قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

وقع اإلخباري العاملُت بو قد صلح نوعا ما يف إيصاؿ صوت اجلماىَت اجلزائرية فقد قدر عددىم ب الذين يروف بأف ادل

 مبحوث. 120إناث من اصل  05مبحوثُت من جنس الذكور و  03

 يف إيصاؿ صوت اجلماىَت اجلزائرية، و ذلك بنسبة كثيراالعينة ادلدروسة أف ادلوقع العاملُت بو قد صلح  ربع يرى -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 53 إُف يصل عددىم مبحوثُت و % 26.5

 07 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 53 أصل مبحوثا من 33 عدد ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ماسًت/ماجستار،ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 53 أصل من مبحوثات

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 53أصل  مبحوثُت من 08وصل عددىم إُف  الذكور

أولوياتو التعبير 
 عن الجماىير

5 5 5 5 5 13.5 

32 65 المجموع
.5 

50 25 05 2.
5 

25 12
.5 

45 22
.5 

10 05 200 
100% 



 

256  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

مبحوثا، أما ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة الدكتوراه و الذين يروف بأف ادلوقع   53 أصل مبحوثات من 03عددىن ب

لكل  01 بمبحوث واحدصوت اجلماىَت اجلزائرية فقد قدر عددىم  اإلخباري العاملُت بو قد صلح كثَتا يف إيصاؿ

 مبحوثا. 120جنس  من اصل 

العينة ادلدروسة أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت ليس من أولوياهتا إيصاؿ صوت  من %13.5 يرى ما يقارب -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 27 إُف يصل عددىم اجلماىَت اجلزائرية دببحوثُت

 ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 27 أصل مبحوثُت من 05 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة إناث، و بادلقابل 05قد قدر عددىن ب 

قد وصل  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،اثمبحو  27أصل  وصل عددىم إُف  مبحوث واحد من الذكور

أنثى، أما ادلبحوثُت احلاملُت لشهادة الدكتوراه و الذين يروف بأف ادلوقع اإلخباري العاملُت بو ليس  11عددىن إُف 

إناث من  04من جنس الذكور و  01 بمبحوث واحدمن أولوياتو إيصاؿ صوت اجلماىَت اجلزائرية فقد قدر عددىم 

 مبحوثا. 27أصل 

و يروف بأهنا قد صلحت يف  اجلزائرية ادلدروسة اإلخبارية اإللكًتونية واقعادل عما تقدمو ُتادلبحوثُت راضأغلب      

"موقع  بأف: رؤوؼ شودار يرى رئيس ربرير موقع النهار أوف الين، السيد ، حيث ية اجلزائرايصاؿ صوت اجلماىَت 

النهار أون الين قد نجح كثيرا في إيصال صوت الجماىير الجزائرية، و ىذا ما يظهر جليا في تصدره للمواقع 

مبحوثي ىذه الدراسة قد صلحت مواقعهم فحسب ..." Alexaاالخبارية الوطنية، حسب احصاءات موقع 

عالمية ادلتنوعة و اليت تعرب عن أحواؿ اجملتمع إلمن خالؿ مضامينها ااإلخبارية يف التعبَت عن صوت اجلماىَت اجلزائرية 

عالمي، أين يقوؿ كل عامل تابع دلؤسسة معينة إترويج عالمية، و ىي دبثابة  الذي توجو فيو مضامينها و مادهتا اإل

 امنهيف زلاولة  ،اجلزائري، فكل مؤسسة ترى أهنا األفضل و األمثل بعيوف عماذلا يعالماإلالسوؽ بأهنا ىي الرائدة يف 
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عالمية نتشار بُت العامة، فال ؽلكن أف يقوؿ لك ادلبحوث أف ادلؤسسة اإلجذب انتباه اجلمهور ادلتلقي وربقيق اإل

 ادلنافسة ىي أحسن من ادلؤسسة العامل هبا أو أف مؤسستو أكثر رداءة من غَتىا.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 80.3 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 الداللة: ومستوى احلرية درجة حسابحلساهبا يلـز 

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) =2 × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ يف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة < 80.3احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

هم عن مدى صلاح آرائادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف ² من كا كرباحملسوبة أ² و نظرا ألف قيمة كا

َف يبُت أف ىذه  ²العاملُت هبا يف إيصاؿ صوت اجلماىَت اجلزائرية كانت معنوية، أي أف اختبار كاادلواقع اإلخبارية 

البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري، باعتبار أف كل ادلؤسسات اإلعالمية يف اجلزائر تنصب نفسها 
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 ادلواقع اإلخبارية العاملُت هباكد حراس البوابات زلل الدراسة بأف مكرفوف الشعب اجلزائري و تتكلم بلسانو، لذلك يؤ 

 قد صلحت كثَتا يف إيصاؿ صوت اجلمهور اجلزائري، و ىو ما أكدتو أيضا نتائج ىذا اإلختبار.   

 يوضح مدى نجاح المواقع اإلخبارية المدروسة في إيصال صوت الجماىير الجزائرية.( 22)رسم بياني رقم 

 عالمية التي حرروىا. ( يوضح مدى تلقي المبحوثين ألوامر تتعلق بمرور المضامين اإل21جدول رقم)
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 ررة أف: غطاة و احملعالمية ادليربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى تلقي ادلبحوثُت ألوامر تتعلق دبرور ادلضامُت اإل  

 دلضامُت اليت ػلرروهنا من عدمها، وما يتلقوف أوامر تتعلق دبرور ا ادرانبأهنم  كثر من نصف العينة ادلدروسةأصرح  -

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 102 إُف يصل عددىم مبحوثُت

 13  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوث، 102 أصل مبحوثا من 30 عدد ؽلثلوف

 صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 102 أصل من مبحوثة اثنتُت

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 102أصل  مبحوثا من 36وصل عددىم إُف  الذكور أف

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين  102 أصل مبحوثة واحدة من 19عددىن ب

صرحوا بأهنم نادرا ما يتلقوف أوامر تتعلق بادلضامُت اإلعالمية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور و 

 مبحوث. 102إناث من أصل  03

دبرور ادلضامُت اليت ػلرروهنا من عدمها، و ذلك يتلقوف أوامرا تتعلق  أحياناالعينة ادلدروسة أهنم  ربعيصرح أكثر من  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 63 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 31.5 بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 63 أصل مبحوثا من 18 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل امبحوث 63 أصل مبحوثات من 06  مثلن

 اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 63أصل  مبحوثُت من 10وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين امبحوث  63 أصل مبحوثة واحدة من 20قدر عددىن ب
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مبحوثُت من جنس الذكور و  03أوامر تتعلق بادلضامُت اإلعالمية، فقد قدر عددىم ب  أحياناصرحوا بأهنم يتلقوف 

 .امبحوث 63إناث من أصل  06

دلضامُت اليت ػلرروهنا من عدمها، و ذلك أوامرا تتعلق دبرور ا دائماالعينة ادلدروسة أهنم يتلقوف  ربع يصرح ما يقارب -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 45 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %22.5 بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما ،امبحوث 45 أصل مبحوثا من 17 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل، امبحوث 45 أصل مبحوثات من 06مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما ،امبحوث 45أصل  مبحوثا من 14وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا  ا،مبحوث 45 أصل مبحوثات من 06عددىن ب

 45يتلقوف أوامر تتعلق بادلضامُت اإلعالمية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف كل جنس من أصل  دائماأهنم ب

 .امبحوث

حيث يقوؿ السيد نسيم عالمية من عدمو، يرى مبحوثو ىذه الدراسة أهنم يتلقوف أحيانا أوامر تتعلق دبرور ادلادة اإل   

عالمية من قى أحيانا أوامر تتعلق بمرور بعض المضامين اإل: "نحن نتللكحل، رئيس بوابة الشروؽ أوف الين

فتتاحي لمجمع عدمو، فما أقبلو أنا قد يرفضو رئيس المجمع، و بالتالي ال يمكننا الخروج عن الخط اإل

رباوؿ ادلواقع  فإذالشروق خاصة في بعض األمور الحساسة كالمساس بأمن الدولة و استقرارىا مثال..." 

زلل الدراسة ادلوازنة بُت مداخيل ادلؤسسة و سلرجاهتا، دبعٌت احلفاظ على الصورة النمطية للمؤسسة  اجلزائرية اإلخبارية

 واقععلٍت و شلوِف ىذه ادلم على يف أذىاف صباىَتىا على أهنا مؤسسة حيادية تتمتع بالشفافية من جهة و كذا احملافظة

يف منح عماذلا  اإلعالمية ينم عن ذكاء مسؤوِف ىذه ادلؤسسات بعدـ ادلساس دبا يسيء ذلم من جهة أخرى، و ىو ما

عالـ مطلقة يف أي رلتمع، احلرية دائما يقابلها قدر من إقدرا من احلرية أو ما يسمى باحلرية ادلسؤولة، فال توجد حرية 
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ن ادلألوؼ يف اجملتمع ادلسؤولية، إف َف نقل رقابة، أين يًتؾ ادلسؤوؿ لإلعالمي حرية نشر ما يغطيو شريطة أال ؼلرج ع

خربا  اجلزائري تمعاجملادلدروسة أف ينشر يف ادلواقع اإلخبارية عالميُت يف الذي يغطي أحداثو، فال ؽلكن لواحد من اإل

ؼلالف عادات و طقوس ىذا اجملتمع، فلكل رلتمع ظروفو اليت ربكمو، ال يوجد قانوف ؽلنع نشر ذلك و ال واجب 

 ؾ رقابة ذاتية فرضت عليو ذلك باسم احلرية ادلسؤولة.ؽلليو عليو مسؤولو و لكن ىنا

  :المحسوبة  ²كا حساب

 19.61 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 19.61احملسوبة: ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا
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ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف مدى تلقيهم ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ² ألوامر تتعلق دبرور ادلضامُت اإلعالمية من عدمو كانت معنوية، أي أف اختبار كا

 حارس البوابة"ُت يف نظريتو يفت لَت اإلعالـ اجلزائري خصوصا، و ىو ما أكده كىو معروؼ يف اإلعالـ عموما و 

، فادلضموف اإلعالمي قبل أف يصل إُف اجلمهور ؽلر بسلسلة من احللقات كل حلقة ىي دبثابة حارس بوابة، اإلعالمية"

رقيبا على  يعد ترونية اإلخباريةحارس البوابة اإلعالمية في المواقع اإللك :بأف القائل األوؿ بالفرضو بالتاِف نقبل 

 مضامينها.

 عالمية التي حرروىا.( يبرز مدى تلقي المبحوثين ألوامر تتعلق بمرور المضامين اإل23رسم بياني رقم )

 يبين آراء المبحوثين في مراقبة حارس البوابة لمضامينهم اإلعالمية. 22جدول رقم 
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 يتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بآراء ادلبحوثُت يف مراقبة حارس البوابة دلضامينهم اإلعالمية أف:      

من العينة ادلدروسة أف ىناؾ رقابة على ادلضامُت اليت ػلررىا ادلبحوثوف زلل الدراسة و  48.5% يرى ما نسبتو -

 صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 97 إُف يصل عددىم ، دببحوثُتمع الخط اإلفتتاحي حتى تتماشىذلك 

ادلتحصالت  اإلناث  أف كما مبحوثا، 97 أصل مبحوثا من 37 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 97 أصل مبحوثة من 16  مثلن على نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 97أصل  مبحوثا من 18وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ماسًت/ماجستار
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مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه   97 أصل مبحوثاة من 21قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

اليت ػلررىا ادلبحوثوف زلل الدراسة و ذلك حىت تتماشى مع اخلط و الذين صرحوا بأف ىناؾ رقابة على ادلضامُت 

 مبحوثا. 97إناث من أصل  03اإلفتتاحي، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور و 

ال العينة ادلدروسة أف ىناؾ مراقبة على ادلضامُت اليت ػلررىا ادلبحوثوف زلل الدراسة و ذلك حىت  يرى أكثر من ربع -

 200 أصل من امبحوث 69 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 34.5و ذلك بنسبة ، المساس بأمن الدولةيتم 

  أف كما ،امبحوث 69 أصل مبحوثا من 11 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث،

 للمبحوثُت بالنسبة بادلقابل، و امبحوث 69 أصل مبحوثات من 03  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث

 كما ،امبحوث 69أصل  مبحوثا من 30وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت  69 أصل مبحوثة من 18قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف

على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف ىناؾ مراقبة على ادلضامُت اليت ػلررىا ادلبحوثوف زلل الدراسة و ذلك حىت 

 مبحوثا. 69إناث من أصل  05يف جنس الذكور و  02بمبحوثين ال يتم ادلساس بأمن الدولة فقد قدر عددىم 

يعملوف على مراقبة ادلضامُت  أشخاص معنيون يصعب التعرض لهمينة ادلدروسة أف ىناؾ الع ربع يرى ما يقارب -

 أصل من مبحوثا 34 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 17و ذلك بنسبة اليت ػلررىا ادلبحوثوف زلل الدراسة، 

 أف كما مبحوثا، 34 أصل مبحوثا من 17 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200

 للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 34 أصل مبحوثات من06  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث 

 مبحوثا، 34أصل  من 02وصل عددىم إُف  مبحوثُت  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار

مبحوثا، أما   34 أصل مبحوثات واحدة من 06قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما

ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف ىناؾ أشخاصا معينوف يصعب التعرض ذلم يعملوف 
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على مراقبة ادلضامُت اليت ػلرروهنا، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور و مبحوثتُت من جنس اإلناث 

 مبحوثا.  34من أصل 

زلل  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةعالمي يف إفتتاحي و لو بشكل الإرادي على أي من األمور اليت يفرضها اخلط اإل    

مدراء النشر و رؤساء ادلعلنُت، ال تقريرا و ال إػلاء و ىم:  ذلم الدراسة صلد ىؤالء األشخاص الذين ال غلب التعرض

، حبيث يتحكموف يف حيثيات ادلؤسسة و يف ...اٍفمية و قادة الدولةالتحرير و ادلمولُت ذلتو ادلؤسسات االعال

حبيث يقرروف السماح دلرور بعض ادلواد و اليت تتشابو مع السياسة التحريرية للمؤسسة و تتفق مع اىداؼ  ،مضامينها

 ادلعلنُت و ادلمولُت مقارنة بأخرى.

حراسة ة الشفافية يف التغطية و ادلوضوعية يف الطرح، إال أف اإلخبارية ادلدروساإللكًتونية إذف و اف ادعت ادلواقع     

عالمية و الرقابة الزالت زبنقها، حيث تتحكم يف ماذا يسمح للجمهور أف يقرأ، ويسمع، ويشاىد، فحارس البوابة اإل

 ويشاىدينبغي أف يسمع، ويقرأ، عالـ الشبكي مازاؿ ىو الذي ػلدد ما البوابة و اف تغَتت مهامو يف وسائل اإل

تستغل  وسائل اإلعالـ التقليدية، أين كانت زمن مضىعالمية الزالت ضحية سياسات وشلارسات تعود إُف إدبضامُت 

من قبل ادلؤسسة احلاكمة للًتويج ذلا وإلصلازاهتا، لذا َف يكن من ادلستغرب أف يبحث صبهور ادليديا اجلديدة على بيئة 

واقع قبضة قوانُت و مواثيق يفرضها عليو اجملتمع ادلتواجدة فيو ىذه ادل ميدياتيكية مستحدثة غلد فيها ظالتو خارج

 .اإللكًتونية اإلخبارية

  :المحسوبة  ²كا حساب

 31.91 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب
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 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  <31.91احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف آرائهم دبراقبة حراس ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا   

ىو معروؼ يف َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ² البوابة دلضامينهم اإلعالمية كانت معنوية، أي أف اختبار كا

اسة ادلؤسسة التحريرية و يعالميُت فيها ساإلعالـ اجلزائري أف اخلط اإلفتتاحي يف مؤسسات اإلعالـ يفرض على اإل

رؤساء الدوؿ ... اٍف، و ىو ما  و أوذلا عدـ ادلساس بسمعة أشخاص معينُت يتمثلوف غالبا يف مالؾ ىذه ادلؤسسات

عالقة ذات داللة إحصائية بين الخط  بوجود :القائل الثالث الفرضب مسلو بالتاِف ن أكدتو نتائج ىذا اإلختبار

 االفتتاحي للمواقع اإللكترونية اإلخبارية و أدائها المهني.

 يوضح آراء المبحوثين في مراقبة حارس البوابة لمضامينهم اإلعالمية. (24)رسم بياني رقم 
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 .الجزائرية اإلخبارية اإللكترونية المواقع: التفاعلية في المحور الثالث

 يبين طبيعة المواضيع التي تنشرىا المواقع اإلخبارية المدروسة لجماىيرىا. (26)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المواضيع التي تقدمها المواقع اإلخبارية لجماىيرىا

 44 88 السياسية

 22.5 45 اإلجتماعية

 10.5 21 الثقافية

 3.5 07 الدينية

 15.5 31 الرياضية

 04 08 أخرى

 %100 200 المجموع

 يربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بادلواضيع اليت تقدمها ادلؤسسة جلماىَتىا أف:     
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و بالدرجة األوُف  مواضيع سياسيةالعينة ادلدروسة أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تقدـ  نصف يرى ما يقارب - 

يرى أكثر من  ، يف حُتثمبحو  200 أصل من مبحوثا 88 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 44ذلك بنسبة 

 22.5و ذلك بنسبة بالدرجة األوُف  مواضيع اجتماعيةالعينة ادلدروسة أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تقدـ  ربع

من العينة  15.5% نسبتو ما يقارب، أما مبحوث 200 أصل من مبحوث 45 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %

 من مبحوثا 31 إُف يصل عددىم مبحوثُت و مواضيع رياضيةأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تقدـ فَتوف بادلدروسة 

من العينة ادلدروسة أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تقدـ  10.5% يرى ما يقارب ، بينمامبحوث 200 أصل

 04% يرى ما يقارب، بينما مبحوث 200 أصل من مبحوث 21 إُف يصل عددىم مبحوثُت مواضيع ثقافية و

 من مبحوثُت 08 إُف يصل عددىم مبحوثُت و مواضيع أخرىمن العينة ادلدروسة أف ادلؤسسة العاملُت هبا تقدـ 

من العينة ادلدروسة أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت  3.5% يرى ، أما فيما ؼلص ادلواضيع الدينية،مبحوث 200 أصل

 مبحوث.    200 أصل من مبحوثُت 07 إُف يصل عددىم مبحوثُت و مواضيع دينيةهبا تقدـ 

جتماعية كمادة دمسة جلماىَتىا باعتبارىا تعرب عن هتتم ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بادلواضيع السياسية و اإل    

يوميات أفراده، خاصة و أف ما يشهده العاَف عموما و اجلزائر خصوصا يف السنوات األخَتة حيث أحواؿ اجملتمع و 

 ادلدروسة قعااىتماـ ادلو  تعكس ىذه النسبجتماعي للفرد، زمة بذلك الوضع اإلؤ تتسارع األحداث على اختالفها، م

و السيما يف األحداث و القضايا ا متكاملة إُف زوارى متنوعة و على تقدمي معلومات منها احرصهسي و بالشأف السيا

ما ادلواضيع الرياضية اليت ذلا صبهور واسع يف اجلزائر من اىتمامات ادلواقع ادلدروسة أشكاذلا، أالسياسية على اختالؼ 

ع مقارنة بباقي و ىو األمر الذي جسده ادلوقع بنحو عملي يف ىذا العدد الكبَت و النسبة ادلئوية العالية ذلذه ادلواضي

بادلئة من متصفحي  80ادلواضيع و ىذه النسبة َف تأت من فراغ البل ىي نتيجة طبيعية إلحصائيات تؤكد بأف 

وفقا إلحصائيات أعدىا  2009مليوف مستخدـ مع هناية عاـ  370األنًتنت و الذين ذباوزت أعدادىم مليار و 
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األخبار الرياضية ربظى  ، خاصة و أفلتكنولوجيا ادلعلوماتيف العاَف و شركة بينجدـو  270مركز احصاءات االنًتنت

، فلم يعد من رياضة حيزا كبَتا من اىتماماهتمالذين ربتل أخبار ال الشباب يف رلتمع جزائري فيت، أولئك ـباىتما

ليت تتيحها وسائط ىتماـ هبا يف ظل التفاعلية االضروري القياـ بسرب آراء دلعرفة ادلواضيع اليت هتم اجلماىَت و من شبة اإل

عالميا يغطي احلدث و ينشره و ػلللو بظهور صحافة ادلوبايل و صحافة ادلواطن، إادليديا اجلديدة  أين الكل أصبح 

جتماعي فيديو "رف زعفاف" دلواطن جزائري ينتقد مثال كاف قد ظهر عرب مواقع التواصل اإل 2017ففي زلليات 

عالـ الشبكي، و تعاطفت ائري تداولتو بالتحليل و النقاش سلتلف وسائل اإلجتماعي ادلزري يف اجملتمع اجلز الوضع اإل

معو اجلماىَت اجلزائرية ليس ألنو متسوؿ و إظلا ألنو خرج عن ادلألوؼ و ربدث بلساهنم عن حالة ادلواطن اجلزائري ال 

سة، و ىنا يظهر جليا بأف عالـ اليت تنقل احلدث و منها مؤسسة النهار زلل الدرابل تعداىا إُف انتقاد وسائل اإل

التفاعلية يف ادلواقع اإلخبارية قد خلقت حارسا جديدا يسمى اجلمهور ادلتفاعل يضاؼ إُف البوابات السابقة يف 

 .ُتيفت لَت البوابة االعالمية اليت أسسها كحراسة 

  :المحسوبة  ²كا حساب

 138.52 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

(6-1) = 5 

 =0.05 الداللة مستوى

                                                             
 .17.00، سا 2015-09-01إحصائيات متوفرة على شبكة األنًتنت دلوقع دجيتاؿ قطر، تاريخ الزيارة  - 270
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 : صلد 0.05 داللة ومستوى 05 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 11.07  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية ²كا قيمة  < 138.52احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت من طبيعة ادلواضيع ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو ² اإلخبارية العاملُت هبا كانت معنوية، أي أف اختبار كااليت تقدمها ادلواقع 

، نظرا ألف اجلمهور اجلزائري يهتم و رياضي معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري أنو يقدـ بالدرجة األوُف كل ما ىو اجتماعي

  بكل ما يعيشو و يلمس واقعو و ىو ما أكدتو نتائج ىذا اإلختبار.

 يبين طبيعة المواضيع التي تنشرىا المواقع اإلخبارية المدروسة لجماىيرىا. (25)رسم بياني رقم 

 مدى مراجعة المبحوثين لمضامينهم اإلعالمية بعد نشرىا.( يوضح 42جدول رقم)

المواضيع التي تقدمها المواقع اإللكترونية اإلخبارية  
 لجماهيرها

 المواضٌع السٌاسٌة

 المواضٌع االجتماعٌة

 المواضٌع الثقافٌة

 المواضٌع الدٌنٌة

 المواضٌع الرٌاضٌة

 مواضٌع أخرى



 

271  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

 يتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى اطالع ادلبحوثُت على مضامينهم اإلعالمية بعد نشرىا أف:   

 و  % 70.5و ذلك بنسبة دلضامينهم االعالمية بعد نشرىا دائما نصف العينة ادلدروسة  أكثر منيطالع  -

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 141 إُف يصل عددىم مبحوثُت

 04  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوث، 141 أصل مبحوثا من 51 عدد ؽلثلوف

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 141 أصل مبحوثات من

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 141أصل  مبحوثا من 45وصل عددىم إُف  الذكور
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مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا   141 أصل مبحوثة من 38عددىن ب

من  02و مبحوثتُت  بأهنم دائما يطالعوف مضامينهم اإلعالمية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور

 مبحوث.   141جنس إناث من أصل 

 يصل عددىم مبحوثُت دلضامينهم االعالمية بعد نشرىا  وأحيانا من العينة ادلدروسة  16.5% يتعرض ما يقارب -

 مبحوثُت من 10 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 33 إُف

مبحوثا، و  33 أصل مبحوثات من 08  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 33 أصل

مبحوثُت  04وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة بادلقابل

  33 أصل من 01بأنثى واحدة قدر عددىن  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 33أصل  من

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم أحيانا يطالعوف مضامينهم اإلعالمية، 

 مبحوثا. 33إناث من أصل  03مبحوثُت من جنس الذكور و  03فقد قدر عددىم ب 

 إُف يصل عددىم مبحوثُت م االعالمية بعد نشرىا  ومن العينة ادلدروسة نادرا دلضامينه 13%يتعرض  ما نادرا -

 مبحوثُت من 04 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 26

 الذكور أف صلد أنثى، 13ادلتحصالت على نفس الشهادة فقد قدر عددىن ب  اإلناث  أف كما مبحوثا، 26 أصل

قد قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 26أصل  من 01وصل عددىم إُف  مبحوث واحد 

أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا  ،مبحوثا  26 أصل مبحوثات من 06عددىن ب

 مبحوثا.  26بأهنم نادرا ما يطالعوف مضامينهم اإلعالمية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف كل جنس من أصل 

وهنا حيث على ادلضامُت اليت ينشر  اتاإلخبارية زلل الدراسة كحراس بواباإللكًتونية يعمل ادلبحوثوف يف ادلواقع     

: "نحن ، فحسب رئيس ربرير موقع الشروؽ أوف الين عبد الرزاؽ بو القمحيراقبوهنا قبل طرحها للجماىَت و بعده
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إذف يراجع حراس  نطلع دائما على ما ننشره من أخبار إلكترونية، حتى نالحظ أخطاءنا و نصححها فورا..."

للسيطرة  أيضاو هبدؼ تصحيح ما وقعوا فيو من أخطاء  البوابات زلل الدراسة ما ينشرونو من أخبار دائما و ذلك

فيو بعض اذلفوات و كذا للتقييم اليومي دلا يقدمونو و تصحيح ما غلب تصحيحو  تذا كانإعلى الوضع يف حاؿ ما 

 ف كاف ىناؾ بعض األخطاء ينقصها ربليل أكثر.إ

  :المحسوبة  ²كا حساب

 91.49 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية ²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة < 91.49احملسوبة: ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا
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ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و مدى تعرضهم ² من كا كرباحملسوبة أ² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف  ²دلضامينهم اإلعالمية بعد نشرىا كانت معنوية، أي أف اختبار كا

و سواء يف وسائل اإلعالـ التقليدية أو وننشر يدبراجعة ما  ُتمطالب الصحفيُتاإلعالـ اجلزائري، باعتبار أف معظم 

و تفاديا ألية ىفوة قد ربدث و ىو ما عززتو نتائج ىذا اإلختبار،  اجلديدة و ذلك كرقابة مستمرة للمضامُت اإلعالمية

زلل الدراسة على مراجعة مضامينهم اإلعالمية بعد  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةيف  اتحيث ػلرص دائما حراس البواب

ع مضامين الفرضية الثانية "ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل الجماىير منشرىا، و ىو ما يؤكد 

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ، ² كا أي أف اختبار و دور حراس بواباتها"، المواقع اإلخبارية

باعتبار أف ىذه الدراسة اليت كانت موجهة حلراس البوابات يف ادلواقع اإلخبارية باجلزائر، أكدت ما ىو مالحظ من 

د طرحها على اجلماىَت ادلتلقية، و ىذا ما عكستو ىذه الدراسة من ربكم يف رلريات ادلضامُت اإلعالمية قبل و بع

 . ² كا خالؿ مبحوثيها و أكدتو نتائج اختبار

 مدى مراجعة المبحوثين لمضامينهم اإلعالمية بعد نشرىا. يوضح( 26)رسم بياني رقم 

 اإلخبارية المدروسة لجماىيرىا. اإللكترونية ( يبين أىم التطبيقات التي تقدمها المواقع25جدول رقم)
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 العامل هبا ادلبحوثوف جلماىَتىا أف:  ادلواقع اإلخباريةيربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بأىم التطبيقات اليت تقدمها   

، الكتابات و التعليقاتالعينة ادلدروسة أف ادلؤسسات العاملُت هبا تقدـ تطبيقات تتمثل يف  يرى أكثر من نصف -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 113 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 56.5 و ذلك بنسبة

ادلتحصالت على نفس  اإلناث  أف كما مبحوث، 113 أصل مبحوثا من 44 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس
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ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 113 أصل مبحوثات من 06 مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما ، مبحوث 113أصل  مبحوثا من 31وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه  113 أصل مبحوثة من 23قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

تطبيقات تتمثل يف الكتابات و التعليقات فقد قدر عددىم دببحوث  و الذين صرحوا بأف ادلؤسسات العاملُت هبا تقدـ

 مبحوث. 113إناث من أصل  08واحد يف جنس الذكور و 

 ، وفديوىاتالعاملُت هبا تقدـ تطبيقات تتمثل يف  ادلواقع اإلخبارية العينة ادلدروسة أف من  %39 نسبتوما  يرى -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 78 إُف يصل عددىم مبحوثُت و 31 ذلك بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثا، 78 أصل مبحوثا من 20 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث و بادلقابل 78 أصل مبحوثة من 17مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 78أصل  مبحوثا من 18عددىم إُف وصل  الذكور أف

مبحوث أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف   78 أصل مبحوثة من 19عددىن ب

مبحوثُت من جنس  03العاملُت هبا تقدـ تطبيقات تتمثل يف الفيديوىات، فقد قدر عددىم ب ادلواقع اإلخبارية

 مبحوث. 78من أصل  01الذكور و أنثى واحدة 

يصل  مبحوثُت العاملُت هبا تقدـ تطبيقات أخرى و واقع اإلخباريةالعينة ادلدروسة أف ادلمن  %4.5 ما نسبتو يرى -

  عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 09 إُف عددىم

 02مبحوثتُت   مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثُت، 09 أصل من 01مبحوث واحد 

وصل  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 09 أصل من

قدر عددىن  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثُت، 09أصل  من 01عددىم إُف  مبحوث واحد 
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مبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف ادلواقع   09 أصل مبحوثتات من 03

 مبحوثُت. 09، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف كل جنس من أصل أخرىالعاملُت هبا تقدـ تطبيقات 

العامل هبا ادلبحوثوف زلل الدراسة تطبيقات تتمثل معظمها يف  ،اجلزائرية اإلخبارية اإللكًتونية توفر ادلواقع     

الكتابات و التعليقات و ذلك بالنظر خلاصية التفاعلية اليت تتوفر عليها وسائل االعالـ الشبكي على غرار باقي 

سات االعالمية اجلزائرية خاصة من ظلط تدفق يف ربوؿ ظلط التدفق اإلعالمي يف ادلؤس وسائل االعالـ التقليدية فقد 

و بظهور و تطور مفهـو Many to Many  إُف ظلط تدفق متعدد االذباىات  One to Many اذباه واحد

مع تصاؿ قدرة على اكتشاؼ أو تقدمي زلتوى جديد، أصبح للقائم باإل new journalism صحافة اجلديدة"ال"

زلل الدراسة على  توفَت سبل ادلصداقية من خالؿ  واقع اإلخباريةهبذه الطريقة تتوفر ادلمكانية توزيعو كيفما يرغب و إ

وسائل ملموسة من احملتوى اإلعالمي تصل لدرجة التوثيق ادلرئي عرب تقنيات الفيديو، دبا يف ذلك التقنيات الرخيصة  

مكانيات التصوير، التواصل، التعليق إكذلك استغالؿ مفهـو اإلنفوميديا من خالؿ اذلواتف الذكية وما تتيحو من 

 ختياراتاإلتعدد "ستة معاَف لقياس التفاعلية و ىي:   Heeterػلدد ، ففي ىذا الصدد والبحث واحلوارات ادلباشرة

اجلهد ادلبذوؿ يف الوصوؿ إُف ادلعلومات و التعرض إليها  لصق ،ادلتاحة أماـ ادلستخدمُت باستخداـ الوصالت الفائقة

دلشاركاتو و الرد عليو و من شبة تسهيل  ستجابةاإلأو ادلشاىدة، مدى استجابة ادلتلقي أي  ستماعاإلبالقراءة أو 

تصاؿ و استخداـ نظاـ ادلراقبة  تصاؿ االنساين بُت سلتلف األطراؼ و كذا سهولة التدخل باإلضافة إُف زلتوى اإلاإل

 ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلدروسة عليو يف مادهتا اإلخبارية، حيث ارتأت ىيئات و ىو ما ركزت271"واركعداد للز 

ف تنقل األحداث و تؤطرىا مهنيا دبا ػلقق التفاعل مع الزوار و  أالتحرير فيها أهنا البوابة اليت تستطيع من خالذلا 

 ،استطاعت أف ربوز على ثقة صباىَتىا اليت واقع اإلخباريةكسب ثقتهم ادلستمدة أصال من مكانة و صورة ىذه ادل

                                                             
271

-Carrie Heeter: Implications of new interactive technologies for conceptualizing communication, 

in : J.L.Salvaggio and J.Bryant, editors, Media use in the information age. Hillsdale, N.J Lawrence 

Erlbaum, p.p 217-235.  

https://www.researchgate.net/profile/Carrie_Heeter2
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علوماهتم يف صبيع األحداث اذلامة باعتمادىا على األخبار القصَتة يف شاكلة نصوص و دل امصدر  بذلك فأضحت

 على حسب طبيعة كل خرب و ادلادة الصحفية ادلتوفرة.صور و فيديوىات، فجميعها مت استخدامها 

  :المحسوبة  ²كا حساب

 24.71 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 24.71احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05 داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

بُت ادلبحوثُت يف آرائهم حوؿ ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات ² التطبيقات اليت تقدمها ذلم ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة كانت معنوية، أي أف اختبار كا
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    زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري أف الكتابات و التعليقات ىي التطبيقات األكثر استخداما بُت أفراده 

 .ينة ىذا البحثو من بينهم ع

 يوضح أىم التطبيقات التي تقدمها المواقع اإلخبارية المدروسة لجماىيرىا. 27رسم بياني رقم 

 
 .جتماعي( مدى توفر المواقع اإلخبارية المدروسة على خاصية النشر في مواقع التواصل اإل26جدول رقم )
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العامل هبا ادلبحوثُت على خاصية النشر يف مواقع  واقع اإلخباريةيتبُت من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى توفر ادل   

 جتماعي أف:التواصل اإل

جتماعي، و تتوفر على خاصية النشر يف مواقع التواصل اإليرى أغلب ادلبحوثُت أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا  -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 191 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 95.5ذلك بنسبة 

ادلتحصالت على نفس  اإلناث  أف كما مبحوث، 191 أصل مبحوثا من 64 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 191 أصل من مبحوثة 24 مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوث، 191أصل  مبحوثا من 46وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ماسًت/ماجستار

راه مبحوث أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتو   191 أصل مبحوثة من 42قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

و الذين صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تتوفر على خاصية النشر يف مواقع التواصل االجتماعي ، فقد قدر 

 مبحوث.  191إناث من أصل  10مبحوثُت يف جنس الذكور و  05عددىم ب 

العاملُت هبا ال تتوفر على خاصية النشر يف مواقع التواصل  واقع اإلخباريةيرى عدد ضئيل من ادلبحوثُت أف ادل -

 صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 09 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  % 4.5 جتماعي، و ذلك بنسبةاإل

ادلتحصالت على نفس  ، يف حُت أف اإلناث01واحد احلاملُت لشهادة ليسانس قد قدر عددىم دببحوث  الذكور أف

 64 نعم
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ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 09 أصل من 01أنثى واحدة  مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثُت، 09أصل  مبحوثُت من 04وصل عددىم إُف   الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة  09 أصل مبحوثات من 03قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

الدكتوراه و الذين صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا ال تتوفر على خاصية النشر يف مواقع التواصل االجتماعي ، 

 مبحوثُت.  09فقد انعدـ عددىم يف كال اجلنسُت من أصل 

جتماعي يف التواصل مع صباىَتىا ىذه الدراسة على مواقع التواصل اإلاإلخبارية يف  اإللكًتونية غلب ادلواقعأتعتمد     

، فحسب ادلسؤوؿ عن صفحات موقع الشروؽ عالمية للمؤسسات ادلنافسةيصاؿ مضامينها و كذا مراقبة البيئة اإلإو 

متوفرة على "مضامين الشروق أون الين دائما : أف جتماعي السيد عبد السالـ ميمأوف الين يف مواقع التواصل اإل

طالع الدائم على جتماعي )فيسبوك/تويتر/يوتيوب( و ذلك حتى نوفر لجماىيرنا فرصة اإلمواقع التواصل اإل

ادلدروسة إلة مواقع التواصل اإلجتماعي لنشر ادلواقع اإلخبارية إذف تلجأ  مضاميننا و التفاعل مع ما نقدمو..."

نفراد بالريادة، فمنذ أف ظهرت عالمية ادلقدمة للجماىَت و اإلاإلبغرض ربسُت ادلادة و ذلك أخبارىا على نطاؽ واسع 

زلل الدراسة على فتح صفحات تابعة ذلا يف ىذه ادلواقع، رغبة  ادلواقع اإلخباريةجتماعي عملت مواقع التواصل اإل

 ملصقات عالـ حباجة إُفنتشار أكثر و استقطاب صباىَت جديدة لتلقي مضامينها، فلم تعد وسائل اإليف اإلمنها 

عالمية فعالة يف الوصوؿ إُف إجتماعي تعد بيئة عالنية و دعايات للتشهَت بامسها و دبحتوياهتا بل مواقع التواصل اإلإ

 أكرب عدد شلكن من اجلماىَت ادلستهدفة بعيدا عن عاملي الزماف و ادلكاف.

بكي اىتمت منذ ظهور مواقع التواصل ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية اجلزائرية كغَتىا من وسائل اإلعالـ الش   

جتماعي هبذا ادلتغَت اجلديد، فأنشأت صفحاهتا على ىذه ادلواقع، لتكوف بذلك ركيزة أساسية تقـو عليها، تيح من اإل

 خالذلا لألفراد و اجلماعات التواصل بشكل الزلدود مع مضامينها من خالؿ التفاعلية اليت توفرىا.
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  :المحسوبة  ²كا حساب

 3.94 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (2-1) × (6-1) = 1 × 5 = 05 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 05 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 11.07  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية ²كا قيمة  < 3.94احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

)اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و مدى توفر ادلواقع ادلستخرجة ² من كا قلاحملسوبة أ² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت ² معنوية، أي أف اختبار كا غَت جتماعي كانتاإلخبارية العاملُت هبا على خاصية النشر يف مواقع التواصل اإل

ة وسائل أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري أف كل ادلؤسسات اإلعالمية يف اجلزائر خاص

مثل: فيسبوؾ و تويًت، و  جتماعياإلاإلعالـ اجلديد منها و اليت سبلك كل واحدة منها صفحات على مواقع التواصل 

 .ختباراإلىو ما أكدتو نتائج ىذا 
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يبرز مدى توفر المواقع اإلخبارية المدروسة على خاصية النشر في مواقع التواصل  (28رسم بياني رقم) 

 جتماعياإل

 ( يبين طرق التواصل التي توفرىا المواقع اإلخبارية المدروسة للتواصل مع جماىيرىا.27رقم)جدول 
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 ادلدروسة للتواصل مع صباىَتىا أف: واقع اإلخباريةيتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص باإلمكانيات اليت توفرىا ادل    

البريد االلكتروني للتواصل مع محرري  مكانيات تتمثل يف توفَتإزلل الدراسة جلماىَتىا  ادلواقع اإلخباريةتوفر  -

 مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 71 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %35.5عالمية، و ذلك بنسبة المواد اإل

 اإلناث  أف كما مبحوثا، 71 أصل مبحوثا من 29 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ
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ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 71 أصل من مبحوثات 06 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

مبحوثا أما بالنسبة لإلناث احلامالت لنفس  13على شهادة ماسًت/ماجستار وصل عددىم يف جنس الذكور إُف 

 ، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين71مبحوثة من أصل  21الشهادة فقد قدر عددىن ب 

 01فقد قدر عددىم دببحوث واحد  ،عالميةلكًتوين للتواصل مع زلرري ادلواد اإلصرحوا بأف موقعهم يوفر الربيد اإل

 ، مبحوثا 71يف كل جنس من أصل 

عبر وقع اإلخباري التواصل مع طاقم الممكانية إزلل الدراسة جلماىَتىا  ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية اجلزائريةتوفر  -

 200 أصل من مبحوثا 46 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %23 بنسبة ، و ذلكجتماعيالتواصل اإلمواقع 

  أف كما مبحوثا، 46 أصل مبحوثُت من 07 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث،

 للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 46 أصل من مبحوثات 09 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث

 كما مبحوثا، 46أصل  مبحوثا من 12وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت  46 أصل مبحوثة من 11قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف

صفحات على مواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف موقعهم يوفر 

 مبحوثا. 46إناث من أصل  05يف جنس الذكور و  02فقد قدر عددىم دببحوثُت طاقم الموقع 

بريد الكتروني للتواصل مع القائم  كانيات تتمثل يف توفَتمإزلل الدراسة جلماىَتىا  ادلواقع اإلخباريةتوفر  -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 45 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %22.5 و ذلك بنسبةتصال، باإل

ادلتحصالت على  اإلناث  أف كما مبحوثا، 45 أصل مبحوثا من 12 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 45 أصل من مبحوثات  04 مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 45أصل  مبحوثا من 14وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،
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مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و   45 أصل مبحوثة من 12قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف  تصال،البريد االلكتروني للتواصل مع القائم باإلالذين صرحوا بأف موقعهم يوفر 

 مبحوثا. 45من أصل  02جنس الذكور و مبحوثتُت 

تخصيص مساحة لتعليقاتهم و تفاعلهم  مكانيات تتمثل يفإ زلل الدراسة لعماذلا ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةتوفر  -

 إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 38 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %19و ذلك بنسبة ، مع ىذه المضامين

 اإلناث  أف كما مبحوثا، 38 أصل مبحوثا من 17 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد

ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 38 أصل من مبحوثات 06 مثلن الشهادةادلتحصالت على نفس 

اإلناث  أف كما مبحوثا، 38أصل  مبحوثا من 11وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، على شهادة ماسًت/ماجستار

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على   38 أصل من 01قدر عددىن دببحوثة واحدة  احلامالت لنفس الشهادة 

شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف موقعهم يكتفي بتخصيص مساحة لتعليقات اجلماىَت و تفاعلهم مع ادلضامُت 

 مبحوثا. 38االعالمية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور و مبحوثتُت من جنس إناث من أصل 

خبارية زلل الدراسة جلماىَتىا طرقا للتواصل معها تتمثل يف زبصيص مساحات لتعليقات إللكًتونية اتوفر ادلواقع اإل  

يف ىذا الصدد بأف: "  Millisonيقوؿ ميلسوف ، حيث عرب بريدىا اإللكًتويناجلماىَت عن مضامينها و الرد عليها 

ستجابة اللحظية  للمادة ادلقدمة من الصحفي اإللكًتوين و ؽلكن أف تأخذ ىذه اإل وفيستطيعالقراء و ادلشاركوف 

ؽلكن للصحفيُت العاملُت يف ادلواقع اإللكًتونية  كما ر،شكاؿ مثل: الربيد اإللكًتوين للمحر أاإلستجابة عدة 

ربريرية، مساعلُت  يف  ستفادة من النقاشات اليت تتاح للقراء و تعليقاهتم، ليصبحوا بذلك مشاركُت يف خلق بيئةاإل

ستفادة من ىذه التعليقات يف تدارؾ األخطاء و إلأو بعبارة أخرى ا 272"موضوعاتاقًتاح ما يتم تغطيتو من 

                                                             
272

 - Doug Millison : Online Journalism FAQ, 1997,look  at : 

http://www.online-journalist.com/faq.html. 
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عالـ و ىذا ما يسميو اخلرباء "باإل عالمية فيهاو الرفع من مستوى ادلادة اإل واقع اإلخباريةبادل ا و النهوضهتصحيح

ذباه اليت تسمح للمرسل تصاؿ و ادلتلقي يف عالقة التفاعلية، أي العالقة الثنائية اإلالتفاعلي" أين يدخل القائم باإل

تصاؿ، يستطيع من خالذلا كل من بتبادؿ اآلراء واألدوار من خالذلا وبفرصة متساوية للمشاركة يف عملية اإل يقلوادلت

نتقاِف من جانب أفراد من التحكم اإل ىذا و تتميز بوجود نوع، تصاؿ التأثَت يف أدوار بعضاجلمهور و القائم باإل

 لكًتونية اليت ؼلتاروهنا.اجلمهور يف نوعية ادلعلومات اليت ؼلتاروهنا أي أف الفرد ؽلكن أف يكوف رئيسا لتحرير اجلريدة اإل

خاصية جديدة تضاؼ إُف ظلط ادلادة ادلقدمة  خلقتاجلزائر يف و التطورات اليت صاحبتها  التكنولوجيةثورة الإذف    

 أال و ىي تفاعل اجلماىَت ادلستهدفة مع ادلواد ادلقدمة فأضحى اجلميع حارس بوابة.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 27.6 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (4-1) × (6-1) = 3× 5 = 15 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 15 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 25  =اجلدولية ²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف
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 25 اجلدولية ²كا قيمة  < 27.6احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و طبيعة اإلمكانيات ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ² زلل الدراسة كانت معنوية، أي أف اختبار كا ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةاليت توفرىا 

ما ىو معروؼ يف البيئة اإلعالمية اجلزائرية أهنا تكتفي غالبا بتخصيص مساحة لتعليقاهتم و تفاعلهم مع ادلضامُت 

 .ية اإلخباريةادلواقع اإللكًتوناإلعالمية، خاصة يف ظل التفاعلية و ربديث ادلعلومات ادلتاحة يف 

يوضح اإلمكانيات التي توفرىا المواقع اإلخبارية المدروسة لعمالها للتواصل مع ( 29)رسم بياني رقم 

 جماىيرىا.

 جتماعي في التواصل مع جماىيرىم( يوضح دوافع استخدام المبحوثين لشبكات التواصل اإل28جدول رقم )

0

5

10

15

20

25

30

35

البرٌد االلكترونً 
 للتواصل مع المحررٌن

البرٌد االلكترونً 
للتواصل مع القائم 

 باالتصال

التواصل مع الطاقم عبر 
 مواقع التواصل االجتماعً

تخصٌص مساحة 
 لتعلٌقاتهم و تفاعلهم

 ذكور لٌسانس

 مجستار/ذكور ماستر

 ذكور دكتوراه
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 ماجستر
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 ماجستر

 دكتوراه
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 دوافع 
و أسباب 
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جتماعي يف التواصل يتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بدوافع و أسباب استخداـ ادلبحوثُت لشبكات التواصل اإل   

 مع صباىَتىم أف: 

تداول و تحديث األخبار في مواقع  سرعةل مادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة جبماىَتى حراس بوابات تواصلي -

 مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 66 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %33 ، و ذلك بنسبةجتماعيالتواصل اإل

 اإلناث  أف كما مبحوثا، 66 أصل من 02مبحوثُت   ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ

ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 66 أصل من مبحوثة 12 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوثا، 66أصل  مبحوثُت من 30وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثا أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة  66 أصل مبحوثات من 18قدر عددىن ب احلامالت لنفس الشهادة 

سرعة تداوؿ و ربديث األخبار يف مواقع  يستخدموف مواقع التواصل اإلجتماعي هبدؼ مو الذين صرحوا بأهنالدكتوراه 

 مبحوثا. 66إناث من أصل  03التواصل االجتماعي ، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور و 

، عبر مواقع التواصل اإلجتماعي معهم ونتفاعلي مادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة جبماىَتى حراس بوابات تواصلي -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 63 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %31.5 و ذلك بنسبة

ادلتحصالت على نفس  اإلناث  أف كما مبحوثا، 63 أصل مبحوثا من 29 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة بادلقابلمبحوثا، و  63 أصل من مبحوثات 04 مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 63أصل  مبحوثُت من 10وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و   63 أصل مبحوثة من 17قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

.5 5 .5 .5 100% 
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التواصل و التفاعل مع اجلماىَت، فقد قدر عددىم يستخدموف مواقع التواصل اإلجتماعي هبدؼ  مبأهنالذين صرحوا 

 مبحوثا. 63دببحوث واحد يف جنس الذكور و مبحوثتُت من جنس اإلناث من أصل 

مراقبة البيئة  عرب صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي هبدؼادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة  جد حراس بواباتتواي -

 أصل من مبحوثا 54 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %27 ، و ذلك بنسبةستفادة منها مستقبالعالمية و اإلاإل

 أف كما مبحوثا، 54 أصل مبحوثا من 30 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200

 للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 44 أصل من مبحوثات 07 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث 

 ، مبحوث 54أصل  مبحوثُت من 06وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت  54 أصل مبحوثات من 07قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة أف كما

مراقبة البيئة م يستخدموف مواقع التواصل اإلجتماعي هبدؼ اه و الذين صرحوا بأهنادلتحصلُت على شهادة الدكتور 

 54إناث من أصل  03االعالمية و االستفادة منها مستقبال، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور و 

 مبحوثا.

الحرية التي تتيحها لمستخدميها  خبارية زلل الدراسة للمبحوثُت امكانيات تتمثل يفلكًتونية اإلتوفر ادلواقع اإل -

 200 أصل من مبحوثُت 09 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %4.5 و ذلك بنسبة، جتماعيمواقع التواصل اإل

 أف اإلناث كما مبحوثُت، 09 أصل من 02مبحوثُت   ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث،

 للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت و بادلقابل 09 أصل من 01مبحوثة واحدة  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

 مبحوثُت، 09أصل  مبحوثُت من 03وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثُت، أما ادلبحوثُت   09 أصل من 01قدر عددىن بأنثى واحدة  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما

ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة توفر للمبحوثُت امكانيات التواصل 
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للحرية اليت تتيحها دلستخدميها، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف كل جنس من  يف مواقع التواصل االجتماعي نظرا

 مبحوثُت. 09أصل 

 يصل عددىم مبحوثُت و  %04 و ذلك بنسبة، لدوافع أخرىل الدراسة جبماىَتىا زلادلواقع اإلخبارية تتواصل  -

 اثنين بمبحوثين عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 08 إُف

 08 أصل من 01مثلن أنثى واحدة  ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث  أف كما مبحوثُت، 08 أصل من 02

قدر عددىم  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل

  08 أصل من 02اثنتين قدر عددىن دببحوثتُت  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف ، كما01دببحوث واحد 

يستخدموف مواقع التواصل اإلجتماعي  مالذين صرحوا بأهنمبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و 

 مبحوثُت.  08فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف كل جنس من أصل ، أخرىهبدؼ لدوافع 

خبارية زلل الدراسة بآراء صباىَتىا و التفاعل معهم لذلك وضعت صفحات ربمل لكًتونية اإلهتتم ادلواقع اإل   

بوزياف بن  وقع اجلمهورية السيددب العاـ و مسؤوؿ النشر ديرادل، حيث يقوؿ ماعيجتامساءىا يف مواقع التواصل اإل

جتماعي لسرعة تداول األخبار فيها، من خالل طاقم نحن متواجدون على صفحات مواقع التواصل اإل" :عاشور

ُف مواقع إتلجا ادلواقع اإلخبارية ادلدروسة  يسهر على متابعة تفاعالت الجماىير مع ما نقدمو من مضامين..."

ستفادة منها مستقبال عالمية و اإلإذباه ما تقدمو من مضامُت اجلماىَت  لتعرؼ على ردود أفعاؿل جتماعيالتواصل اإل

 َف تعد رلرد مستقبل يف ظل التفاعلية ادلتاحة و ال متلقي دلضامُت ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةخاصة و أف صباىَت 

لكًتونية يف ضوء ما بعد التفاعلية عالـ اإلىذه الوسائط ادليدياتيكية و إظلا قد أضحت حارسا آخر يضاؼ إُف بوابة اإل

Post Interactivity  " :اليت نعيشها و اليت كاف قد تطرؽ إليها الكاتب سهَت ضلاس يف مقالتو ادلعنونة ب
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حيث يشَت إُف أف ىذا ادلفهـو قد تبلور مع بداية األلفية  ،273"عالـ احلديثاإلالتفاعلية و ما بعد التفاعلية يف 

 ، اعتمادا على ما أضافتو إليها تقنيات2006يصف من خالذلا ادلراحل اجلديدة لشبكة األنًتنت منذ عاـ  الثالثة، 

عالـ يف كل اجلمهور عنصر ىاـ كانت و الزالت هتتم بو مؤسسات اإل إذف رجع صدى ،.03الويب  و 2.0 الويب

زلل الدراسة ىي األخرى هتتم بردود أفعالو و آرائو حياؿ ما تقدمو من  زائريةعالمية اجلؿ العاَف و ادلؤسسات اإلدو 

بوسائطها ادلتعددة َف يعد ىناؾ صعوبة يف ادلواقع اإلخبارية لية ادلتاحة و اليت وفرهتا عالمية و يف ظل التفاعإزلتويات 

 التعرؼ على رجع صدى صباىَتىا.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 64.53 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (5-1) × (6-1) = 4× 5 = 20 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 20 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 31.41  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

                                                             
  على:، للمزيد ؽلكن االطالع 16:00، سا 2017أوت  25، التفاعلية و ما بعد التفاعلية في اإلعالم الحديثسهَت ضلاس:  - 273

http://.www.uobabylon.edu.iq 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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 31.41 اجلدولية ²كا قيمة  < 64.53احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف دوافع استخدامهم ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف ادلواقع  ²كانت معنوية، أي أف اختبار كا  جتماعياإلدلواقع التواصل 

للتواصل و التفاعل مع صباىَتىا من جهة  جتماعياإلاإلخبارية أف ىذه الوسائل الشبكية تعتمد على مواقع التواصل 

 و كذا مراقبة البيئة اإلعالمية يف ظل ادلنافسة بُت باقي ادلؤسسات اإلعالمية.   

 جتماعي في التفاعل مع جماىيرىم( يبين دوافع استخدام المبحوثين لمواقع التواصل اإل30رسم بياني رقم)

 أفراد العينة المدروسة في التواصل مع جماىيرىم.( يوضح عدد الساعات التي يقضيها 29جدول رقم )
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 يتبُت من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بعدد الساعات اليت حراس البوابات يف التواصل مع صباىَتىم يوميا أف:     

يف التواصل مع صباىَتىم،  من ساعتين إلى ثالث ساعاتيقضي حراس البوابات يف ادلواقع اإلخبارية حل الدراسة  -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 109 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %54.5و ذلك بنسبة 

ادلتحصالت  أف اإلناث كما مبحوثُت، 109 أصل مبحوثا من 51 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 109 أصل مبحوثُت من  10مثلن  على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوثُت، 109أصل  مبحوثُت من 09وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد شهادة ماسًت/ماجستار،

 التي يقضيها 

 المبحوثون 

 في التواصل 

مع جماىيرىم 
 يوميا       
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مبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على   109 أصل مبحوثة من 37قدر عددىن ب احلامالت لنفس الشهادة 

ثالث ساعات يف التواصل مع صباىَتىم، فقد قدر  شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم يقضوف من ساعتُت إُف

 مبحوثُت. 109عددىم دببحوث واحد يف كل جنس من أصل 

ذلك  ويف التواصل مع صباىَتىم،  من ساعة إلى ساعتينيقضي حراس البوابات يف ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 77 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %38.5 بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 77 أصل مبحوثُت من 12 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 77 أصل من مبحوثة 14 مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 77أصل  مبحوثا من 39وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم  77 أصل إناث من 06عددىن ب 

 05يقضوف من ساعة إُف ساعتُت يف التواصل مع صباىَتىم، فقد قدر عددىم دببحوث واحد يف جنس الذكور و 

 مبحوثا. 77إناث من أصل 

و يف التواصل مع صباىَتىم،  أكثر من ثالث ساعاتيقضي حراس البوابات يف ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة مدة  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 14 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %07 ذلك بنسبة

 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 14 أصل من 02مبحوثُت   ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 14 أصل من 01مبحوثة واحدة 

اإلناث احلامالت لنفس  أف كما مبحوثا، 14أصل  من 02وصل عددىم إُف  مبحوثُت اثنُت  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و  14 أصل من 02قدر عددىن ب مبحوثتُت  الشهادة 
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 04مبحوثُت يف جنس الذكور و  03الذين صرحوا بأهنم يقضوف أكثر من ثالث ساعات، فقد قدر عددىم ب 

 مبحوثا. 14إناث من أصل 

اإلخبارية زلل الدراسة حواِف ثالث ساعات يوميا يف التواصل مع صباىَتىم و  لكًتونيةاإل يقضي مبحوثو ادلواقع   

عالمي يف مهنة ادلتاعب، و ىو ما الرد على تعليقاهتم و ىي نسبة كبَتة مقارنة مع الوقت الكبَت الذي يقضيو اإل

، تقدمها مشاركة صباىَتىا فيهاعالمي و الرفع من مستوى ادلادة اليت يوحي برغبة ادلؤسسة من خالؿ طاقمها اإل

ف اجلماىَت قد أضحت أكثر وعيا بظهور وسائط ادليديا اجلديدة ازدياد الوعي، فقد باتت تتفاعل و أخاصة و 

عالـ التقليدي يبثها ضمن حدود ربلل و تناقش كل القضايا اليت هتمها سواء اجتماعية أو  سياسية اليت ال يزاؿ اإل

الويب  مواقعث اخلبَت األمريكي يف الصحافة اإللكًتونية دوج ميلسوف عن التفاعلية يف و يتحد ،ادلمنوع و ادلسموح

ستجابة اللحظية إُف ادلادة ادلقدمة من الصحفي اإللكًتوين، أين ؽلكن أف بقولو: "يستطيع القراء و ادلشاركوف اإل

اخلطاب التقليدي للمحرر يف  ستجابة عدة أشكاؿ مثل: الربيد اإللكًتوين للمحرر و ىو ما يشبوتأخذ ىذه اإل

أف يستفيدوا من النقاشات  اإلخبارية اإلصدارات ادلطبوعة، حيث ؽلكن للصحفيُت العاملُت يف ادلواقع اإللكًتونية

ستجابة الفورية دلواضيعها و كذا تعليقاهتم، و ىو ما قد غلعل القراء مشاركُت يف خلق بيئة اليت يتاح للقراء اإل

ىذا و ذبدر  ،274ادلقاالت ادلقبلةاقًتاح ما يتم تغطيتو أو ادلوضوعات ادلمكن معاجلتها يف ربريرية، يساعلوف يف 

احملتوى و بنفس القدرات سباما للقائم  نتاجإشارة إُف أف ادلتلقي اجلديد أصبحت لديو إمكانية ادلساعلة الفّعالة يف اإل

عالـ الشبكي أال و ىو "ادلواطن الصحفي" تصاؿ، و ىو ما خلق مصطلحا جديدا ينعت بو صبهور وسائل اإلباإل

 .حيث يساىم يف ذبميع وتصنيف األخبار وادلعلومات

  :المحسوبة  ²كا حساب
                                                             

 .92، ص 2005، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، الصحافة اإللكترونية... دراسات في التفاعلية و تصميم المواقعشريف درويش اللباف:  - 274
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 106.68 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 106.68احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف عدد الساعات ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

 َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف² اليت يقضوهنا يف التواصل يوميا كانت معنوية، أي أف اختبار كا

جتماعي يوميا أكثر من ثالث ساعات، و ىو ما يف مواقع التواصل اإل صحفياجلزائري، حيث يتواصل ال إلعالـا

عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل  و بالتاِف نقبل الفرض القائل بوجود عالقة، أثبتتو نتائج ىذا اإلختبار

 الجماىير مع مضامين المواقع اإلخبارية و دور حراس بواباتها.

 عدد الساعات التي يقضيها أفراد العينة المدروسة في التواصل مع جماىيرىم.يبرز ( 31رسم بياني رقم )
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 النشر اإللكتروني.( يوضح مدى توفر المواقع اإلخبارية المدروسة على تقنيات 30جدول رقم )
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العامل هبا حراس البوابات على تقنيات النشر  ادلواقع اإلخباريةاجلدوؿ اخلاص دبدى امتالؾ ىذا يربز من     

 اإللكًتوين أف:

ذلك تمتلك تقنيات النشر اإللكتروني، و  يرى أكثر من نصف العينة ادلدروسة أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 197 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %98.5 بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوث، 197 أصل مبحوثا من 63 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل مبحوث، 197 أصل مبحوثة من  25  مثلن

 اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 197أصل  مبحوثا من 50وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا  197 أصل مبحوثة من 45قدر عددىن ب

مبحوثُت من جنس  05سبتلك تقنيات النشر اإللكًتوين، فقد قدر عددىم ب  أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هباب

 مبحوث. 197إناث من أصل  09الذكور و 

 مبحوثُت و  من العينة ادلدروسة أف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا ال سبتلك تقنيات النشر اإللكًتوين، 1.5%يرى  -

  ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 03 إُف يصل عددىم

 انعدـ رأيهن، و بادلقابل ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثُت، 03 أصل من 02مبحوثُت 

دلتحصلُت على شهادة ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار قد انعدـ وجودىن، أما ادلبحوثُت ا للمبحوثُت بالنسبة
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الدكتوراه و الذين صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا  ال سبتلك تقنيات النشر اإللكًتوين، فقد قدر عددىن بأنثى 

 مبحوثُت.  03واحدة مع انعداـ وجود آراء للذكور يف ىذا السؤاؿ من أصل 

لكًتوين، حيث يقوؿ السيد هبا تعتمد على تقنيات النشر اإل يرى غالبية ادلبحوثُت بأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت     

"موقعنا يمتلك جميع التقنيات المعروفة و األساسية، خاصة تلك  نسيم لكحل، رئيس بوابة الشروؽ اوف الين:

 ادلواقعىذه فإف بطبيعة احلاؿ لكتروني..." نترنت و األجهزة المكتبية التي يتطلبها النشر اإلالمتعلقة بشبكة األ

لكًتوين و شبكي البد و أف تعتمد على النشر اإلالعالـ اإلوسائل من اإلخبارية زلل الدراسة باعتبارىا  اإللكًتونية

نًتنت الدور البارز يف صبح للكمبيوتر و شبكة األأستغناء عن النشر ادلكتيب الذي كاف سائدا قبل سنوات، حبيث اإل

لكًتوين بأنو تقنية حديثة تقوؿ الكاتبة نادية راضي يف مقاؿ ذلا عن النشر اإلوجود و استمرارية ىذه الوسائل، ىذا و 

لكًتوين ادلوازي ادلأخوذ عن النصوص ادلطبوعة يف رلاؿ ادلعلومات وادلكتبات، حيث تقسمو إُف نوعُت: النشر اإل

لكًتونية لنسخها إنسخا  وادلنشورة ويكوف منقوال عنها أو موازيا ذلا مثل ما تقـو بو الصحف الوطنية اليت أضافت

 Electronicالنشر اإللكًتوين الورقية كالنهار و اخلرب و الشروؽ و الوطن و اجلمهورية...اٍف، أما النوع اآلخر فهو 

Publishing منذ تسعينيات القرف العشرين مع ظهور شبكة األنًتنت، فتجسدت يف شاكلة مدونات و  الذي برز

ُف األنًتنت لدوافع عديدة لعل أعلها الرغبة يف إلكًتونية، فبدأت الصحف يف اخلروج إصحف و رلالت و مواقع 

 ،275"شهارعالف و اإلطلفاض ادلتزايد يف عدد قرائها و يف عائدات اإللتطورات التكنولوجية لتعويض اإلستفادة من ااإل

لكًتونية البديلة للوسائل التقليدية، بتنا صلد أي عمل خًتاعات اإلوظهور اإل ادلعلومات اتتقني يف ظل تسارع و إذف

لكًتونية صلد عملية النشر، إ نظائرلكًتونيا ومن ضمن الوسائل التقليدية اليت أصبح ذلا إتقليدي لو بادلثل ذات العمل 

ارا فقد أدخلت وسائل النشر للمعلومات عرب الصحف واجملالت الورقية، وسيلة حديثة أخرى أصبحت األكثر انتش

 ادلكتيب. بدؿ االلكًتوين النشر واألكثر استخداما يف السنوات األخَتة ، وىي
                                                             

 88، ص2009للنشر و التوزيع، األردف،  ، دار أسامةاإلعالم اإللكتروني فيصل أبو عيشة: - 275
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  :المحسوبة  ²كا حساب

 3.2 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (2-1) × (6-1) 1= × 5 = 05 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 05 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 11.07  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية ²كا قيمة < 3.2احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و مدى توفر ادلواقع ² احملسوبة أقل من كا² و نظرا ألف قيمة كا 

َف يبُت أف ىذه البيانات  ²اإلخبارية زلل الدراسة على تقنيات النشر اإللكًتوين كانت غَت معنوية، أي أف اختبار كا

لكًتوين الذي يعد خاصية أساسية روؼ يف اإلعالـ الشبكي، باعتبار أف معظمها تقـو على النشر اإلزبالف ما ىو مع

 .ختباراإلاف موجودا يف النشر ادلكتيب سابقا، و ىو ما أكدتو نتائج ىذا كيتميز هبا على غرار ما  

 النشر اإللكتروني.يوضح مدى توفر المواقع اإلخبارية المدروسة على تقنيات ( 32)رسم بياني رقم   
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 ( يبين تقنيات النشر اإللكتروني التي تتوفر عليها المواقع اإلخبارية محل الدراسة.31جدول رقم )
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 زلل الدراسة أف: واقعاجلدوؿ و اخلاص بطبيعة تقنيات النشر اإللكًتوين اليت تتوفر عليها ادلىذا يتضح من   

و ادلتمثلة يف ادلوقع  تتوفر ادلواقع اإلخبارية العامل هبا ادلبحوثوف زلل الدراسة على تقنيات النشر اإللكًتوين -

 إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 103 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %51.5 لكًتوين، و ذلك بنسبةاإل

 أف اإلناث كما مبحوث، 103 أصل مبحوثُت من 03 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد

 للمبحوث بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 103 أصل مبحوثة من 14  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

 مبحوث، 103أصل  مبحوثا من 43وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار

مبحوث، أما ادلبحوثُت  103 أصل مبحوثة من 33قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما

صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تتوفر على تقنيات النشر اإللكًتوين ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين 

 103إناث من أصل  07مبحوثُت من جنس الذكور و  03لكًتوين، فقد قدر عددىم ب و ادلتمثلة يف ادلوقع اإل

تقنيات النشر اإللكًتوين  علىتتوفر  العاملُت هبا ادلواقع اإلخباريةادلبحوثوف زلل الدراسة  رىالعامل ب، بينما مبحوث

 أصل من مبحوث 97 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %48.5 يف مواقع التواصل االجتماعي، و ذلك بنسبة

 كما ، مبحوث 97 أصل مبحوثا من 62 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200

 للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 52 أصل مبحوثة من 11  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث

 مبحوث، 97أصل  مبحوثُت من 07وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار

مبحوث، أما ادلبحوثُت   97 أصل مبحوثة من 12قدر عددىن ب اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما

الدكتوراه و الذين صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تتوفر على تقنيات النشر اإللكًتوين ادلتحصلُت على شهادة 

إناث من أصل  03من جنس الذكور و  02جتماعي، فقد قدر عددىم دببحوثُت و ادلتمثلة يف مواقع التواصل اإل

 مبحوث.  97
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خبارية إيف مواقع  ، شلثلة كيةعالـ شإبات لوسائل و ذلك باعتبار أف العينة ادلدروسة ىي عبارة عن حراس بوا   

عالمية يصاؿ موادىا اإلإيف  جتماعيلكًتونية بالدرجة األوُف و من مث مواقع التواصل اإلتعتمد على ادلواقع اإل

السرعة يف نشر ادلعلومات واختصار الوقت عرب  و  اطلفاض التكاليف لنشر ادلعلومات و ىو ما يساعد يف  جلماىَتىا

جتماعي، كذلك أيضا كوف ىذه ادلواقع تساعد يف ربيُت األخبار بُت الفينة و األخرى خاصة اف شبكات التواصل اإل

عالمية و ال الًتويج صاحبها تدفق عاِف لألنًتنت، فبفضلها َف يعد حارس البوابة حباجة إُف وسطاء يف توزيع ادلادة اإل

 .لربارلها

لكًتونية فيما ؼلدمها، خاصة و أف ىذه ادلواقع أتاحت ل الدراسة من ادلواقع اإلإذف استفادت ادلواقع اإلخبارية زل   

عالمية بعدة طرؽ سواء صوتية أو نصية أو مرئية بشكل سريع وعاِف التقنية وبكمية كبَتة جدا و فرصة ذبميع ادلواد اإل

ال يراه حارس البوابة ؼلدـ  عالـ سابقا مع احلرية الكاملة يف تعديل و حذؼ ماىو ما كانت تفتقده وسائل اإل

 . عالميةمؤسستو اإل

  :المحسوبة  ²كا حساب

 92.05 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (2-1) × (6-1) =1 × 5 = 05 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 05 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث
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 11.07  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية ²كا قيمة < 92.05احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و طبيعة تقنيات النشر ²من كا  كرباحملسوبة أ²و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف  ²الدراسة كانت معنوية، أي أف اختبار كا اإللكًتوين اليت تتوفر عليها ادلؤسسات زلل

 يةعالمإوسيلة  ةلكًتوين يكوف ىو احملرؾ األساسي يف أيما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري، باعتبار أف ادلوقع اإل

 ، و ىو ما أكدتو نتائج ىذا اإلختبار.   ةشبكي

 اإلخبارية المدروسة. لكترونيةاإل ( يوضح تقنيات النشر اإللكتروني التي تتوفر عليها المواقع33رسم بياني رقم )

 مع ردود أفعال الجماىير عما ينشرونو. ات اإلعالميةس البوابا( يوضح كيفية تعامل حر 32جدول رقم )

0

10

20

30

40

50

60

70

 مواقع التواصل االجتماعً موقع الكترونً

 ذكور لٌسانس

 مجستار/ذكور ماستر

 ذكور دكتوراه

 إناث لٌسانس

 مجستار/إناث ماستر

 إناث دكتوراه

  أنثى ذكر      



 

307  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

 يتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بكيفية تعامل ادلبحوثُت مع ردود أفعاؿ اجلماىَت عما ينشرونو أف:    

، و ذلك ردود أفعال الجماىير في النشر المقبل زلل الدراسة من ُتالعامل هبا ادلبحوثادلواقع اإلخبارية تستفيد  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 91 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %45.5 بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 91 أصل مبحوثا من 45 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس
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 ماسًت/ماجستار،ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 91 أصل مبحوثة من 11  مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 91أصل  مبحوثا من 20وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

 مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف  91 أصل مبحوثة من 12عددىن ب

من  02أفعاؿ اجلماىَت يف النشر ادلقبل فقد قدر عددىم دببحوثُت العاملُت هبا تستفيد من ردود ادلواقع اإلخبارية 

 مبحوثا. 91جنس الذكور و أنثى واحدة من أصل 

تتأكد من  تستفيد ادلواقع اإلخبارية العامل هبا ادلبحوثوف زلل الدراسة من ردود أفعاؿ اجلماىَت و لكن بعدما -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من امبحوث 73 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %36.5 و ذلك بنسبة مصدرىا،

ادلتحصالت على  أف اإلناث كما ،امبحوث 73 أصل مبحوثا من 19 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلامبحوث 73 أصل مبحوثة من 11  مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما ،امبحوث 73أصل  مبحوثا من 29وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ماسًت/ماجستار

، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه امبحوث 73 أصل مبحوثات من 10قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

و الذين صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية العاملُت هبا تستفيد من ردود أفعاؿ اجلماىَت بعدما تتأكد من مصدرىا ، فقد 

 مبحوثا. 73إناث من أصل  03من جنس الذكور و   01قدر عددىم دببحوث واحد 

، و ذلك ها المبحوثون محل الدراسة أي أىمية لردود أفعال الجماىيرال تول المواقع االخبارية العامل ب -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 36 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %18 بنسبة

 03  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة قد أف اإلناث كما  01لشهادة ليسانس قدر عددىم بذكر واحد 

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 36 أصل مبحوثات من

اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  فقد  أف كما مبحوثا، 36أصل  من 01وصل عددىم إُف مبحوثواحد  الذكور
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راه و الذين صرحوا ، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتو  مبحوثا 36مبحوثة من أصل  23قدر عددىن ب 

من جنس  02بأف ادلواقع االخبارية العاملُت هبا ال توؿ أية أعلية لردود أفعاؿ اجلماىَت، فقد قدر عددىم دببحوثُت 

 مبحوثا. 36إناث من أصل  06الذكور و 

ستفادة من ردود أفعاؿ اجلماىَت ذباه ما يطرحونو يف النشر ادلقبل و ذلك يعمل ادلبحوثوف زلل الدراسة على اإل     

إف عدـ وجود   كذبت يوما فهي تعرب عن كذبة يعيشها اجملتمع،تعرب عن حقيقة اجملتمع و اف   ادلواقع اإلخباريةألف 

 من قبلألنًتنت على شبكة ازلتوى ادلستخدـ ستخدـ ، يإنشاء زلتوى على الويب فكرة زبذاتو يعز  اقائم ازلتو 

 ىرؤ   Panttiو بانيت  Bakker  باكر  يقدـ يثحالصحفيُت احملًتفُت إلضفاء اتساع على أعماذلم اخلاصة، 

و ىو ما أشار إليو باحثوف عن كيفية  ،زلتوى اذلواة من قبل وسائل اإلعالـ ادلهنية ذات الصلة فيما يتعلق باعتماد

العوامل اليت تؤثر يف  McCombs, Showفقد حدد ماكومبس وشو عالـ،  ترتيب األولويات يف وسائل اإل

وضع األجندة على مستوى الفرد، ىناؾ حاجة الفرد إُف التوجو السياسي والتكيف مع الظروؼ احمليطة، معدؿ 

تصاؿ تقـو بعمليات ادلناقشات الشخصية، مستوى التعرض لوسائل االتصاؿ مث اذباىات الفرد ادلسبقة، فوسائل اإل

انتقاء واختيار مستمر للمضموف الذي تقدمو وأيضا حاجات ورغبات اجلمهور واليت تلعب دورا واضحا يف وضع 

عالمي عالـ تتحكم يف احملتوى اإللكًتونية حاليا قد تغَت، فلم تعد وسائل اإلاإل ةغَت أف وضع األجند 276األجندة

صناعة رأي عاـ، بل زبطتو إُف األخذ برغبات لوحدىا و رببب اجلماىَت يف زلتوياهتا خللق صبهور مستهدؼ أو 

بوجود خاصية  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةذباه يف تصاؿ َف يعد أحادي اإلعتبار، فاإلاجلماىَت و حاجياهتا بعُت اإل

 عالمية.جندة اإلتصالية احلق يف ترتيب األذباه و لكال الطرفُت يف العملية اإلضحى ثنائي اإلأالتفاعلية بل 

  :المحسوبة  ²كا حساب

                                                             
 .35، ص 2010(، دار النهضة العربية، بَتوت، 2، )ط نظريات االتصالمي العبد اهلل:  - 276
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 80.96 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 80.96احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و كيفية تعاملهم مع ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا  

 َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو ² ود أفعاؿ اجلماىَت حياؿ ما ينشرونو كانت معنوية، أي أف اختبار كادر 
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و ىو ما أكدتو نتائج ىذا  ستفادة منها يف النشر ادلقبل،معروؼ يف البيئة اإلعالمية اجلزائرية أنو غالبا ما يتم اإل

 اإلختبار.

 مع ردود أفعال الجماىير عما ينشرونو. في المواقع اإلخبارية اتس البوابراح يبين كيفية تعامل (34)رسم بياني رقم 

 لتعليقات الجماىير حول المواضيع التي ينشرونها. اتس البوابا( يبين مدى مراجعة حر 33جدول رقم )
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 واقع اإلخباريةيتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى مراجعة تعليقات اجلماىَت حوؿ ادلواضيع اليت تنشرىا ادل  

 ادلدروسة أف:

 دبراجعة ردود أفعاؿ اجلماىَت حوؿ ادلواضيع اليت ينشروهنا، و ذلك بنسبة دائماتقـو ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة  -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 72 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  36%

  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما ، مبحوث 72 أصل مبحوثا من 14 عدد ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 72 أصل مبحوثة من 17

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 72أصل  مبحوثا من 23وصل عددىم إُف  الذكور

لدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة ا 72 أصل مبحوثة من 11عددىن ب

إناث من أصل  04مبحوثُت  من جنس الذكور و  03دائما يراجعوف ردود أفعاؿ اجلماىَت، فقد قدر عددىم ب

 مبحوثا. 72

 دبراجعة ردود أفعاؿ اجلماىَت حوؿ ادلواضيع اليت ينشروهنا، و ذلك بنسبة أحيانا تقـو ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 71 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  23.33%

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 71 أصل مبحوثا من 22 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس
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 ماسًت/ماجستار،ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 71 أصل مبحوثات من 05  مثلن

 اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 35أصل  مبحوثا من 20وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا   71 أصل مبحوثة من 21قدر عددىن ب

من جنس الذكور و مبحوثتُت من   01ددىم دببحوث واحد بأهنم أحيانا يراجعوف ردود أفعاؿ اجلماىَت، فقد قدر ع

 مبحوثا. 71جنس اإلناث من أصل 

عالمية العامل هبا ادلبحوثوف زلل الدراسة دبراجعة ردود أفعاؿ اجلماىَت حوؿ ادلواضيع ما تقـو ادلؤسسات اإل نادرا -

 صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 57 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %28.5 اليت ينشروهنا، و ذلك بنسبة

ادلتحصالت  أف اإلناث كما ، مبحوثا 57 أصل مبحوثا من 29 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 57 أصل مبحوثات من  03مثلن على نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 57أصل  مبحوثُت من 07وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ماسًت/ماجستار

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و   57 أصل حبوثة من 13قدر عددىن ب  لنفس الشهادة 

نس الذكور من ج  01الذين صرحوا بأهنم نادرا ما يراجعوف ردود أفعاؿ اجلماىَت، فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

 مبحوثا. 57إناث من أصل  04و 

هم يف واقعيراجع ادلبحوثوف زلل الدراسة تعليقات اجلماىَت و الرد على مضامينهم للتعرؼ على ما وصلت إليو م    

و كذا حىت ال تكوف فيو ذباوزات ال أخالقية  من مواد اعالمية واقعه ادلذعيوف صباىَتىم و مدى رضاىم عما تقدمو ى

، و بالتاِف ات اإلعالميةأو غَت مسؤولة سبس برجاؿ ادلاؿ و األعماؿ القائمُت على دعم وتَتة النمو يف ىذه ادلؤسس

نص أو صورة أ فيديو، حىت يسهل حذفها  ءالرقابة الدائمة لتعليقات اجلماىَت و ردود أفعاذلم أيا كاف شكلها سوا

عالمية و بالتاِف يصبح حارس البوابة ىنا دبثابة مقص رقيب ػلذؼ ة بعد تعليقات اجلماىَت على ادلادة اإلمباشر 
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 اإللكًتونية التفاعلية يف ادلواقع زبتلففحسب زلمد لعقاب  ،التعليق الذي يهدد استقرار مؤسستو و يًتؾ ما ؼلدمها

على أولئك ادلشاركُت يف لفًتات طويلة من الزمن، فهي تطلق  خبارية جذريا عن تلك اليت وفرىا الراديو و التلفزيوفاإل

و لذلك يراعي حراس البوابات و مصممي ادلواقع  277تصاؿ تأثَتا على أدوار اآلخرين أين ؽلكنهم تبادذلاعملية اإل

عبارة "اطبع ضافة إخبارية اجلزائرية من خالؿ خص خاصية التفاعلية جيدا يف ادلواقع اإلخبارية على األلكًتونية اإلاإل

زلل ادلواقع اإلخبارية مراجعة تعليقات اجلماىَت يف تعد ىذا و ، ادلوضوع"، "ارسل لصديق"، "أدرج تعليقك"...اٍف

عالـ حىت و اف تطورت شكال و مضمونا الدراسة داللة واضحة على أف الشفافية و ادلوضوعية نسبية يف وسائل اإل

 الزالت كل خطوة فيها زلسوبة و مدروسة.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 31.91 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 الداللة: ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31 =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد
                                                             

 .18مرجع سبق ذكره، ص  مهارات الكتابة لالعالم الجديد،زلمد لعقاب: - - 277
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 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  <31.91احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و مدى مراجعة حراس ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو ² البوابة لتعليقات اجلماىَت حوؿ ما ينشرونو كانت معنوية، أي أف اختبار كا

ل ادلضامُت اإلعالمية و عالمية بادلؤسسات اجلزائرية أنو دائما تراجع إدارة ىذه ادلؤسسات كمعروؼ يف السياسة اإل

و بالتاِف نقبل الفرض القائل بوجود ، ردود األفعاؿ اليت تتخذىا اجلماىَت حياذلا، و ىو ما أكدتو نتائج ىذا اإلختبار

   عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل الجماىير مع مضامين المواقع اإلخبارية و دور حراس بواباتها.

 مراجعة حراس البوابات لتعليقات الجماىير حول المواضيع التي ينشرونها.( يبرز مدى 35رسم بياني رقم )

 ( يوضح أىم المواضيع التي يتفاعلها المبحوثون  مع جماىيرىم.34جدول رقم )
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 :يربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بأىم ادلواضيع اليت يتفاعلها  ادلبحوثوف  مع صباىَتىم أف     
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، و ذلك المواضيع السياسيةيف  مادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بالتفاعل مع صباىَتى حراس البوابات يف قـوي -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 61 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %30.5 بنسبة

 الشهادةادلتحصالت على نفس  أف اإلناث كما مبحوثا، 61أصل مبحوثا من 40 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 61 أصل مبحوثات من 05  مثلن

 اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 61أصل  مبحوثُت من 10وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين   61 أصل مبحوثات من 03قدر عددىن ب

من جنس الذكور و  01صرحوا بأهنم يتفاعلوف مع صباىَتىم يف ادلواضيع السياسية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

 مبحوثا. 61من أصل   02مبحوثتُت 

المواضيع يف  مبالتفاعل مع صباىَتى زلل الدراسةواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادل حراس البوابات يف قـوي -

 صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 45 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %22.5 ، و ذلك بنسبةاالجتماعية

ادلتحصالت على  أف اإلناث كما مبحوثا، 45أصل من 02مبحوثُت   ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 45 أصل مبحوثات من 03  مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 45أصل  مبحوثُت من 08وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و   45 أصل أنثى من 30قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

يف كل  01الذين صرحوا بأهنم يتفاعلوف مع صباىَتىم يف ادلواضيع االجتماعية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

 مبحوثا. 45جنس من أصل 

، و المواضيع الرياضيةيف  مَتىاإلخبارية زلل الدراسة بالتفاعل مع صباى اإللكًتونية ادلواقع حراس البوابات يف قـوي -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 40 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %20ذلك بنسبة 
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 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما ، مبحوثا 40أصل مبحوثُت من 05 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة بادلقابلمبحوثا، و  40 أصل مبحوثة من 13  مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 40أصل  مبحوثا من 18وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

بأهنم مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا   40 أصل من 02عددىن دببحوثتُت 

 مبحوثا. 40يف كل جنس من أصل  01يتفاعلوف مع صباىَتىم يف ادلواضيع الرياضية، فقد قدر عددىم دببحوث

، و ذلك بنسبة المواضيع الثقافيةيف  مادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بالتفاعل مع صباىَتى حراس البوابات يف قـوي -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 37 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  18.5%

   مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 37أصل مبحوثا من 15 عدد ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 37 أصل مبحوثتُت من

قدر عددىن  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 37أصل  مبحوثا من 12وصل عددىم إُف  الذكور

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأهنم   37 أصل مبحوثات من 05ب

من جنس الذكور و مبحوثتُت من جنس  01يتفاعلوف مع صباىَتىم يف مواضيع ثقافة، فقد قدر عددىم دببحوث  

 مبحوثا. 37اإلناث من أصل 

، و ذلك بنسبة المواضيع الدينيةيف  مادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بالتفاعل مع صباىَتى حراس البوابات يف قـوي -

 احلاملُت لشهادة الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثُت 10 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  05%

  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثُت، 10أصل من 01مبحوثا واحد   ؽلثلوف ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 10 أصل من 01مبحوثة واحدة 

اإلناث احلامالت لنفس  أف كما مبحوثُت، 10أصل  من 01وصل عددىم إُف  مبحوث واحد  الذكور أف صلد



 

319  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

مبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و   10 أصل مبحوثات من 03قدر عددىن ب الشهادة 

من جنس  01الذين صرحوا بأهنم يتفاعلوف مع صباىَتىم حوؿ ادلواضيع الدينية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

 .مبحوثُت 10إناث من أصل  03الذكور و 

، و ذلك بنسبة مواضيع أخرىيف  مادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بالتفاعل مع صباىَتى حراس البوابات يف قـوي -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 150 أصل من مبحوثُت 07 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  3.5%

أنثى   مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثُت، 07أصل من 02مبحوثُت   ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 07 أصل من 01واحدة 

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 16أصل  من 01وصل عددىم إُف  مبحوث واحد  الذكور

مبحوثُت، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا   07 أصل من 02عددىن دببحوثتُت 

بأهنم يتفاعلوف مع صباىَتىم حوؿ مواضيع أخرى، فقد انعدـ عددىم لدى جنس الذكور بينما قدر عددىن بأنثى 

  مبحوثُت. 07من أصل  01واحدة 

جتماعية و ذلك كوهنا تعرب عن واضيع السياسية و اإليتفاعل معظم ادلبحوثُت يف ىذه الدراسة مع صباىَتىم يف ادل   

تصاؿ و صبهوره و كذا باعتبارىا ادلواضيع اليت تعرب عن الواقع ادلعاش و مصدرىا البيئة اليت يقطن فيها القائم باإل

 ضالتهم، حيث يقوؿ مدير نشر موقع الوطن، السيدتمع الذي يقطنوف فيو و لذلك غلدوف فيها أحواذلم و حالة اجمل

" نحن نشارك جماىيرنا المواضيع السياسية و نتفاعل معهم كثيرا من خالل صفحاتنا على  :بلحوشاتعمر 

 ،يفقهوف فيها ىي اليت وإذف ادلواضيع السياسية ىي األكثر تفاعال مع اجلماىَت  مواقع التواصل االجتماعي..."

هتتم ادلواقع ادلدروسة بادلواضيع السياسية و ذلك ك ، لذلمعربين عن آرائهم فيها عرب التعليقات و التفاعل مع زلرريها

راجع إُف سخونة األحداث السياسية اليت تشكل زلورا أساسيا من زلاور اىتماـ الزوار الذين يروف يف ىذه ادلواقع 
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جرأة تتعامل مع األحداث دبهنية بعيدا عن تأثَتات مقص الرقابة ادلسلط على الصحف الورقية و ألف ىذه األحداث 

عطى للمواقع بصمة أا صلة حبياة اجلمهور اجلزائري و العريب فإف نقل تفاصيلها يطغى على بقية ادلواضيع و ىو ما ذل

األحداث ادلتتالية من جرائم و بدرجة أقل تعود إُف  جتماعيةاإلخبارية لكًتونية مث تأيت ادلادة اإلرائد اإلمغايرة عن اجل

يف  خبار اجملتمعأجعلت من  شهيد، كلها تداعيات 257راح ضحيتها اختطاؼ و ربطم الطائرة العسكرية اليت 

لزوار يف صورة ما غلري فور حدوثو، أما ادلسؤوؿ عن ىتماـ باألمر و جعل اشلا فرض على ىذه ادلواقع اإل ،الواجهة

الجزائري : "الجمهور جتماعي يف موقع الشروؽ اوف الين السيد عبد السالـ ميم فإنو يؤكد بأفشبكات التواصل اإل

ال يهتم بالسياسة و ال المواضيع الثقافية، كل ما يستهويو ىو المواضيع الرياضية أو بعض الخرافات، و ىذه 

غالبا ىي المواضيع التي نتفاعل مع جماىيرنا حولها، فالجمهور الجزائري مغيب الرأي في المواضيع 

عالـ و تطور تكنولوجيات اإلبتصالية، و عملية اإلو يف ىذا القوؿ تغييب لرأي اجلمهور و دوره يف الالحساسة..." 

و باألحرى صبهور ىذه ادلواقع أستقباؿ يكوف اجلمهور اجلزائري تصاؿ و ظهور التفاعلية اليت أتاحت التلقي بدؿ اإلاإل

تصاؿ يف ىذه و حىت يتسٌت للقائمُت باإل ال يهتم و ال يتفاعل إال مع القضايا الًتفيهية، ،و ملغاأادلدروسة سطحيا 

زلل الدراسة وضع األجندة ادلناسبة جلماىَتىم كوظيفة تأثَتية لوسائل اإلعالـ الشبكي   اإللكًتونية اإلخبارية ادلواقع

كوهنا شريك ىاـ يف التعبَت عن حالة اجملتمعات من جهة و كذا يف بلورة الثقافة السياسية للجمهور، حبيث أهنا تربط 

واقع ادلىتمامات السياسية اليومية، وؽلكن أف تلعب جتماعي وبُت الشؤوف واإلاإل بُت تصور إدراؾ الناس للواقع

ىتمامات لدى اجلماىَت اليت ؽلكن أف تًتجم جتماع حوؿ بعض اإلدورا اجتماعيا يف ربقيق اإلاإللكًتونية اإلخبارية 

 فيما بعد باعتبارىا رأيا عاما.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 220.95 =احملسوبة²  كا
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 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (6-1) × (6-1) 5= × 5 = 25 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 25 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 37.65  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 37.65 اجلدولية ²كا قيمة < 220.95احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلبحوثُت و طبيعة ادلواضيع اليت ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ² من كا كرباحملسوبة أ² و نظرا ألف قيمة كا  

واقع ادلَف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف  ²يتفاعلوهنا مع صباىَتىم كانت معنوية، أي أف اختبار كا

 .زلل الدراسة، حيث هتتم بالشأف العاـ و أحواؿ الفرد يف اجملتمعاإللكًتونية اإلخبارية 

 ع التي يتفاعلها المبحوثون  مع جماىيرىم.يوضح أىم المواضي (36) رسم بياني رقم
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 في تحرير الخبر اإللكتروني. اإلعالمية : دور حارس البوابةالمحور الرابع

 عالمية.اإل محيال تعليقات الجماىير على مضامينه اتس البوابا( يبين دور حر 35جدول رقم )
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 عالمية أف:ذباه تعليقات اجلماىَت على مضامينهم اإل اتس البوابايربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بدور حر     

تقـو ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة دبراقبة تعليقات اجلماىَت حياؿ ادلواضيع اليت تنشرىا حلظة بلحظة، و ذلك  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 76 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %38بنسبة 

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 76أصل مبحوثا من 36 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ، ماسًت/ماجستارادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 76 أصل مبحوثات من 05 مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 76أصل  مبحوثا من 18وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأنو   76 أصل مبحوثة من 11عددىن ب

مبحوثُت يف كل  03ع اليت تنشرىا حلظة بلحظة، فقد قدر عددىم بيقوموف دبراقبة تعليقات اجلماىَت حياؿ ادلواضي

 مبحوثا. 76جنس من أصل 

م حياؿ ادلواضيع اليت تقـو ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بالتدخل عند أية ذباوزات يقـو هبا اجلماىَت يف تعليقاهت -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 69 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %34.5تنشرىا، و ذلك بنسبة 
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ادلتحصالت على  أف اإلناث كما مبحوثا، 69أصل مبحوثُت من 07عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 69 أصل مبحوثة من 12  مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 69أصل  مبحوثُت من 20وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه   69 أصل مبحوثة من 25قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

ضيع اليت تنشرىا، م حياؿ ادلواو الذين صرحوا بأهنم يقوموف بالتدخل عند أية ذباوزات يقـو هبا اجلماىَت يف تعليقاهت

 مبحوثا. 69إناث من أصل  04من جنس الذكور و  01فقد قدر عددىم دببحوث

تقـو ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة بنشر تعليقات اجلماىَت حياؿ ادلواضيع اليت تنشرىا تلقائيا و عفويا، و ذلك  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 55 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %27.5بنسبة 

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما ، مبحوث 55أصل مبحوثا من 22 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 55 أصل مبحوثات من 08 مثلن

 اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوث، 55أصل  مبحوثا من 12وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين   55 أصل مبحوثات من 09قدر عددىن ب

صرحوا بأهنم يقوموف بنشر تعليقات اجلماىَت حياؿ ادلواضيع اليت تنشرىا ادلواقع بتلقائية و عفوية، فقد قدر عددىم 

 مبحوث.     55إناث من أصل  03من جنس الذكور و   01واحد  دببحوث

اإلخبارية زلل الدراسة على ادلراقبة الدائمة لتعليقات اجلماىَت حياؿ  اإللكًتونية يعمد حراس البوابات يف ادلواقع    

 زاؽ بو القمح:يقوؿ رئيس ربرير موقع الشروؽ أوف الين، السيد عبد الر  ، حيثعالمية اليت يقدموهناادلضامُت اإل

"دورنا كحراس بوابات ىو  مراقبة كل التعليقات و ردود أفعال الجماىير، خاصة ما تعلق بالشتم و السب أو  

 إذف يقـو حراس البوابات زلل الدراسة بدورىم يف الرقابة الدائمة لتعليقات اجلماىَت  كل ما يخالف األخالق..."
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ذلك كغربلة فورية هبدؼ التحكم يف رلريات األمور و حىت ال تكوف فيو أي ذباوزات سلالفة للسياسة التحريرية و 

 ذلذه ادلؤسسات و األمن العاـ للدولة، لذلك ػلرص حراس البوابات على متابعتها أوال بأوؿ، ما ال االفتتاحياخلط 

التقليدي واجلديد على حد سواء، ىو أف حارس البوابة كمفهـو  ؼلتلف عنو ادلتتبعوف والفاعلوف يف احلقل اإلعالمي 

ُت يفت لَت كاف و الزاؿ مستمرا مع وسائط ادليديا اجلديدة لكن دبميزات و أفكار جديدة، ولعل أشهرىا ما قدمو ك

يطلق زلمد لعقاب على القائمُت ، The Gate Keeperعنو يف نظريتو ادلشهورة نظرية "حارس البوابة" 

أو حراس البوابات لفظ " مشاركُت" بدال من مصادر و بالتاِف تدخل مصطلحات جديدة يف عملية  تصاؿباإل

و الزاؿ العمل هبا قائما حلد الساعة لكن بفرضيات ، تصاؿ مثل: ادلمارسة الثنائية، التبادؿ، التحكم و ادلشاركُتاإل

تصاؿ احلديثة، و ىو ما أثبتتو نتائج اإلعالـ و جديدة و حراس جدد خلقهم التطور التكنولوجي لتكنولوجيات اإل

فلًتة وتنقية وتصفية ادلصادر اخلربية و بيقـو واقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلىذه الدراسة، فالزاؿ حارس البوابة يف وسائل 

واقع ادلعالمية الرقمية و ذلك حسب الرؤية اليت تراىا عالمية و حىت ردود أفعاؿ اجلماىَت حياؿ ىذه ادلواد اإلادلواد اإل

ؤسسة اإلعالمية يف مأية وتبعا خلطها االفتتاحي أو تبعا جلنراالت و رجاؿ السياسة الذين ػلركوف اإللكًتونية اإلخبارية 

 اخلفاء.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 42.35 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) = 2 × 5 = 10 
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 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا بقيمةاحملسوبة ² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 42.35احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

س اادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف دور حر ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه ² حياؿ تعليقات اجلماىَت على مضامينهم اإلعالمية كانت معنوية، أي أف اختبار كا اتالبواب

البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري خاصة الشبكي منو، إذ تكوف الرقابة الدائمة على تفاعالت 

 : "يعتبرالفرضية األولى لهذه الدراسة و ىو ما يؤكد ما جاء يف بلحظة،حلظة اجلماىَت مع مضامينهم اإلعالمية 

 حارس البوابة في المواقع اإلخبارية رقيبا على مضامينها".

 يبين دور حارس البوابة حيال تعليقات الجماىير على مضامينو االعالمية.( 37)رسم بياني رقم 



 

327  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

 على غرار الحارس القديم. اإللكترونية ( يوضح الشروط الواجب توفرىا في حارس البوابة36جدول رقم )
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 لكًتونية على غرار احلارس القدمي أف:يتبُت من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بالشروط الواجب توفرىا يف حارس البوابة اإل  
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مبحوثا أف القدرة على التفريق بُت ظلط التحرير يف وسائل االعالـ اجلديد عن  200مبحوثا من أصل  59يرى  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ ،%29.5 لكًتونية، و ذلك بنسبةالتقليدي شرط غلب توفره يف حارس البوابة اإل

 شهادةادلتحصالت على نفس ال أف اإلناث كما مبحوثا، 59أصل مبحوثا من 19 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 59 أصل مبحوثة من 11 مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 59أصل  مبحوثُت من 10وصل عددىم إُف   الذكور أف

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف   59 أصل مبحوثة من 15عددىن ب 

القدرة على التفريق بُت ظلط التحرير يف وسائل االعالـ اجلديد عن التقليدي شرط غلب توفره يف حارس البوابة 

 مبحوثا.  59إناث من أصل  03من جنس الذكور و  01االلكًتونية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

مبحوث أف التفاعل الدائم مع اجلماىَت و مشاركتهم الرأي يف تطوير   200مبحوثا من أصل  53يرى  بينما -

 الذكور أف صلد إذ ، %26.5لكًتونية ، و ذلك بنسبة شرط غلب توفره يف حارس البوابة اإل وقع اإلخباريادل

ادلتحصالت على نفس  أف اإلناث كما مبحوثا، 53أصل مبحوثا من 30 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 53 أصل من 02مبحوثتُت  مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 53أصل  مبحوثُت من 07وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه   53 أصل مبحوثة من 13قدر عددىن ب  لنفس الشهادة 

و الذين صرحوا بأف التفاعل الدائم مع اجلماىَت و مشاركتهم الرأي يف تطوير  ادلؤسسة شرط غلب توفره يف حارس 

 ا.مبحوث 53من أصل  01البوابة االلكًتونية ، فقد انعدـ رأيهم يف جنس الذكور و أنثى واحدة 

نًتنت و مواكبتو لكل مبحوثا أف الدراية الكافية بتقنيات احلاسوب و شبكة األ 200مبحوثا من أصل  44يرى  -

 أف صلد إذ ، %22لكًتونية ، و ذلك بنسبة التطورات  التكنولوجية  شرط أساسي غلب توفره يف حارس البوابة اإل
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ادلتحصالت على  أف اإلناث كما مبحوثا، 44أصل مبحوثا من 12 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 44 أصل مبحوثات من 06 مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 44أصل  مبحوثا من 12وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة   44 أصل مبحوثات من 10ب قدر عددىن  لنفس الشهادة 

الدكتوراه و الذين صرحوا أف الدراية الكافية بتقنيات احلاسوب و شبكة االنًتنت و مواكبتو لكل التطورات  

من جنس   01التكنولوجية  شرط أساسي غلب توفره يف حارس البوابة االلكًتونية ، فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

 مبحوثا. 44الذكور و مبحوثتُت من جنس اإلناث من أصل 

مبحوثا أف السرعة يف التعامل مع ردود أفعاؿ اجلماىَت عن مضامينهم اإلعالمية  200مبحوثا من أصل  35يرى  -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ ، %17.5 شرط غلب توفره يف حارس البوابة االلكًتونية، و ذلك بنسبة

 04  مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 35أصل مبحوثُت من  ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 35 أصل مبحوثات من

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 35أصل  مبحوثا من 20وصل عددىم إُف  الذكور

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا   35 أصل مبحوثات من 05عددىن ب 

أف السرعة يف التعامل مع ردود أفعاؿ اجلماىَت عن مضامينهم اإلعالمية شرط غلب توفره يف حارس البوابة 

 مبحوثا.  35إناث من أصل  03من جنس الذكور و  01حوث واحد االلكًتونية، فقد قدر عددىم دبب

لكًتونية، و مبحوثا أف ىناؾ شروطا أخرى غلب توفرىا يف حارس البوابة اإل 200مبحوثُت من أصل  09يرى  -

 مبحوثُت 09أصل من 02مبحوثُت   عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ ، %4.5 ذلك بنسبة

 بالنسبة مبحوثُت، و بادلقابل 09 أصل من 02مبحوثتُت   مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث أف كما ،
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أصل  من 01وصل عددىم إُف  مبحوث واحد  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت

مبحوثُت، أما  09 أصل من 02قدر عددىن دببحوثتُت  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثُت، 09

ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا أف ىناؾ شروطا أخرى غلب توفرىا يف حارس البوابة 

 مبحوثُت. 09يف كل جنس من أصل  01لكًتونية، فقد قدر عددىم دببحوث واحد اإل

من الشروط اليت غلب توفرىا يف حراس البوابات زلل الدراسة درايتهم الكافية بتقنيات احلاسوب و مواكبة كل   

فحسب رئيس بوابة التطورات احلاصلة يف التكنولوجيات احلديثة و كذا التفريق بُت ظلط النشر اإللكًتوين و ادلكتيب، 

ب توفرىا في حارس البوابة اإللكترونية ىي أن يكون "من الشروط الواج وف الين السيد نسيم لكحل:أالشروؽ 

لكتروني، إضافة إلى سرعة البديهة في التصرف إلكتروني من تحرير و نشر عالم اإلعلى دراية كافية بتقنيات اإل

عالـ شبكي و اليت توجو وسيلة إو ىذا نظرا لطبيعة الوسيلة اليت يعملوف فيها أال و ىي مع األحداث الطارئة..."

ه األمور التكنولوجية إضافة إُف زلتوى سريع و ذور معُت و يف زمن متكنج البد عليهم من التحكم يف رلريات ىجلمه

إضافة إُف أنو  ،عالمية حلظة بلحظةمدقق ال يستدعي ادللل من قبل ادلتلقي ادلستعجل، الذي يتفاعل مع ادلضامُت اإل

فقد أشار سنجر ، ةعالـ التقليديصبهور زئبقي يصعب التحكم فيو كما كاف سائدا طيلة قرف من الزمن يف وسائل اإل

Singer  قد تنازلوا عن أدوارىم التقليدية يف رلاؿ البوابة ألف  إُف أف: "صحفيي الصحافة الورقية ؽلكن أف يكونوا

قراء بعدما يقرروا ما ىو جدير بالنشر، خاصة و أف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية لل شبكة األنًتنت تعمل على سبكينها

فمن غَت ادلمكن أف ، اجلمهور" و دونات كل من احملررينأيضا م و 278تعتمد على شلارسات صبع األخبار التشاركية

لكًتوين قد ادلكتيب خاصة و أف النشر اإلعالميُت ال يتقنوف إال فنوف النشر إإُف  ادلواقع اإللكًتونية اإلخباريةتلجأ ىذه 

كًتونية، لعالمية اإلعملية إنتاج ادلواد اإل ، لتصبح بذلكعالـ شكال و مضمونااختصر الكثَت و خدـ مؤسسات اإل
                                                             

278- Jahne  Singer : The Socially Responsible Existentialist, Op.cit, p29. 
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عالمية على عكس ما كانت عليو عملية انتاج و تتم بشكل سريع وعاِف التقنية وبكمية كبَتة جدا من ادلضامُت اإل

  .نفانشر ادلعلومة آ

  :المحسوبة  ²كا حساب

 52.21 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (5-1) × (6-1) = 4× 5 = 20 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى 20   =حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 31.41 =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 31.41 اجلدولية ²كا قيمة  < 52.21احملسوبة:  ² كا قيمة

  0.05 داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف ربديدىم للشروط ² أكرب من كااحملسوبة ² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو ² الواجب توفرىا يف حارس البوابة اإللكًتونية كانت معنوية، أي أف اختبار كا

نًتنت و مواكبتو لكل اسوب و شبكة األحيث أف الدراية الكافية بتقنيات احلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلمعروؼ يف 
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التطورات  التكنولوجية ىو الشرط األكثر تداوال بُت أفراد العينة ادلدروسة، و ىو شرط أساسي ال غٌت عنو يف وسائل 

 اإلعالـ الشبكي اليت تتعامل مع كل ما ىو رقمي و تكنولوجي حديث، و ىو ما أكدتو نتائج ىذا اإلختبار.   

 لكترونية.يوضح الشروط الواجب توفرىا في حارس البوابة اإل (38)رسم بياني رقم 

 .( يبين مدى توفير المواقع اإلخبارية المدروسة لعمالها الحرية الكافية في نشر كل ما يغطونو37جدول رقم )
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العامل هبا أفراد العينة ادلدروسة على احلرية الكافية يف  اإلخبارية واقعيربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى توفَت ادل 

 نشر كل ما يغطونو من أخبار أف:

يف نشر ما يغطونو،  إلعالميُتدبنح احلرية ل أحيانااإلخبارية زلل الدراسة  اإللكًتونية ادلواقع حراس البوابات يف قـوي -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 98 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %49 و ذلك بنسبة

ادلتحصالت على نفس  أف اإلناث كما مبحوثا، 98أصل مبحوثا من 22 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 98 أصل مبحوثة من  15 مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 98أصل  مبحوثا من 32وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و  98أصل مبحوثة من 19قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

مبحوثُت   03دبنح احلرية لعماذلا يف نشر ما يغطونو، فقد قدر عددىم ب  أحياناالذين صرحوا اإلخبارية زلل الدراسة 

 مبحوثا. 98إناث من أصل  07من جنس الذكور و 

 دبنح احلرية التامة لعماذلا يف نشر ما يغطونو، دائمازلل الدراسة واقع اإللكًتونية اإلخبارية ادل حراس البوابات يف قـوي -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 83 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %41.5 و ذلك بنسبة
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ادلتحصالت على نفس  أف اإلناث كما ، مبحوثا 83أصل مبحوثا من 39 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 83 أصل مبحوثات من  08 مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 83أصل  مبحوثا من 13وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه   83 أصل مبحوثة من 20قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

احلرية لعماذلا يف نشر ما يغطونو، فقد قدر عددىم ب  دائماو الذين صرحوا بأف ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة سبنح 

 مبحوثا. 83من جنس الذكور و مبحوثتُت من جنس اإلناث من أصل  01مبحوث 

يف نشر ما  إلعالميُتاإلخبارية زلل الدراسة دبنح احلرية ل اإللكًتونية ادلواقع يفحراس البوابات  قـويما نادرا  -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 19 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %9.5 يغطونو، و ذلك بنسبة

ادلتحصالت على  أف اإلناث كما ، مبحوثا 19أصل مبحوثُت من 04عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 19 أصل من 02مبحوثتُت  مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 19أصل  مبحوثُت من 05وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة   19 أصل مبحوثات من 06قدر عددىن ب  لنفس الشهادة 

الدكتوراه و الذين صرحوا بأنو نادرا ما سبنح ادلواقع اإلخبارية زلل الدراسة احلرية لعماذلا يف نشر ما يغطونو، فقد قدر 

 مبحوثا.  19يف كل جنس من أصل  01عددىم دببحوث واحد 

خبارية العاملُت هبا توفر ذلم احلرية الكافية يف نشر ما يغطونو، و اإل اإللكًتونية يرى غالبية ادلبحوثُت أف ادلواقع    

 واقعطار العاـ الذي تبث فيو ىذه ادلو كذا لإل فتتاحي دلؤسساهتم جيداالبوابات للخط اإلذلك يدؿ على فهم حراس 

"حرية موقعنا في النشر ىي  فإف: بن خليفة أمَت فحسب مسؤولة موقع اجلمهورية السيدة نواؿ عالمية،موادىا اإل

فتتاحي لمؤسسة الجمهورية الذي ال يمكن الخروج عنو، فال يخف عليك بأن الجمهورية ىو مرىونة بالخط اإل
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الإراديا أصبحوا ينشروف ما و بذلك موقع عمومي و بالتالي ال يمكنو الخروج عما يريده النظام في الجزائر..." 

و ىو ما يتناقض مع نبوءات مدرسة  هد يف مواضيع لن تبصر النورىو مرغوب بدال من مضيعة الوقت و اجل

الواحد و وبدايات القرف  عشرينبكوف أنو "ومع تغَت الباراديغمات العلمية والتكنولوجية خالؿ القرف الػ 279فرانكفورت

دبوقعيتها من " إُف طبقات واعية احوؿ "اجملتمعات ادلتشكلة افًتاضيقد عالـ الشبكي مع اإل ، وبالضبطالعشرين

اإلنتاج التواصلي وىامشيتها ضمن "حركية ادلعلومات"، مثلما مسح بالتحوؿ من اإلعالـ التقليدي مع استمراره إُف 

يف  اإلعالمية إعالـ يفتح كل زوايا وأوجو احلقيقة ويكشف األبعاد واخلطوط احملرمة و يقلص من مهاـ حارس البوابة

واقع ادلومن ىنا َف يعد بوسع إذف ، اإلعالمية" كم فيها من طرؼ حارس البوابةاإلعالـ التقليدي وىي األبعاد ادلتح

جتماعي اليت تتابع الواقع واليت تقـو على حرية أف ربتكر ادلواد اإلعالمية ألف مواقع التواصل اإلاإللكًتونية اإلخبارية 

ويبدو ىذا جليا من خالؿ شكل  ميةاإلعال التغطية و النشر نسبيا إُف التجاوز والتقليل من رقابة حارس البوابة

 اإلخبارية. اإللكًتونية و ادلواقع ويبصحافة ال

 :المحسوبة ²حساب كا

 20.03 =المحسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) = 2× 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

                                                             
 .73، ص2004(، ليبيا، 02، ترصبة سعد ىجرس، )طمدرسة فرانكفورتتـو بوسبور:  -279
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 : صلد 0.05 داللة مستوى و =10حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 20.03احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف آرائهم حوؿ مدى ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

أي  زلل الدراسة على احلرية الكافية يف نشر كل ما يغطونو من أخبار كانت معنوية، واقع اإللكًتونية اإلخباريةادلتوفَت 

توفر دائما حرية  واقعيبُت أف ىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري أف ىذه ادل ²أف اختبار كا

واقع اإللكًتونية ادللعماذلا يف نشر ما يغطونو إعالميا، يف حُت أف الواقع يقوؿ كالما آخر، إذ يتم خنق اإلعالمي و 

 حراس البوابات من مالؾ و معلنُت يتحكموف يف كل كبَتة و صغَتة ػلاوؿ بالقوانُت و ادلواثيق إضافة إُفاإلخبارية 

 اإلعالمي نشرىا.

 ( يبرز مدى توفير المواقع اإلخبارية المدروسة الحرية الكافية لعمالها في نشر األخبار. 39رسم بياني رقم )
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 اإلخباري العاملين بو.اإللكتروني ( يبين طريقة تعامل المبحوثين مع الخط االفتتاحي للموقع 38جدول رقم )
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 اإلخباريةاإللكًتونية للمواقع فتتاحي يربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى صعوبة  تعامل ادلبحوثُت مع اخلط اإل

 العاملُت هبا أف:

العاملُت بو، و ذلك فتتاحي للموقع اإلخباري صعوبة يف التعامل مع اخلط اإل أحياناغلد ادلبحوثوف زلل الدراسة  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 115 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %57.5 بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما ، مبحوثا 115أصل مبحوثا من 39 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 115 أصل مبحوثة من 13 مثلن

 اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 115أصل  مبحوثا من 31وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا   115 أصل مبحوثة من 27قدر عددىن ب

بأهنم أحيانا غلدوف صعوبة يف التعامل مع اخلط االفتتاحي للموقع اإلخباري العاملُت بو، فقد قدر عددىم دببحوث  

 مبحوثا. 115إناث من أصل  03من جنس الذكور و  01

فتتاحي للمؤسسة االعالمية العاملُت هبا، و صعوبة يف التعامل مع اخلط اإل ادائمغلد ادلبحوثوف زلل الدراسة دائما:  -

احلاملُت  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 44 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %22 ذلك بنسبة

 ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 44أصل مبحوثا من 19 عدد ؽلثلوف لشهادة ليسانس

 ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 44 أصل مبحوثات من 03مثلن

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 44أصل  مبحوثة من 13وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا   44 أصل مبحوثات من 07عددىن ب
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بأهنم دائما غلدوف صعوبة يف التعامل مع اخلط االفتتاحي للموقع اإلخباري العاملُت بو، فقد قدر عددىم دببحوث 

 مبحوثا. 44يف كل جنس من أصل  01واحد  

امل مع اخلط االفتتاحي للمؤسسة االعالمية العاملُت هبا، و ما غلد ادلبحوثوف زلل الدراسة صعوبة يف التع نادرا -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 41 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %20.5 ذلك بنسبة

ادلتحصالت على نفس  أف اإلناث كما مبحوثا، 41أصل مبحوثُت من 07 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 41أصل مبحوثات من  09 مثلن الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 41أصل  مبحوثُت من 06وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

الدكتوراه و مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة  41 أصل مبحوثة من 11قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

الذين صرحوا بأهنم نادرا ما غلدوف صعوبة يف التعامل مع اخلط االفتتاحي للموقع اإلخباري العاملُت بو فقد قدر 

 مبحوثا. 41إناث من أصل  06من جنس الذكور و  02عددىم دببحوثُت 

اإلخبارية اإللكًتونية يرى ادلبحوثوف زلل الدراسة  أهنم أحيانا غلدوف صعوبة يف التعامل مع القائمُت على ادلواقع    

"السياسة التحريرية لموقع الشروق أون  فحسب رئيس مكتب الشروؽ بوىراف، السيد زلمد ضبادي: ،العاملُت هبا

في في ىذه البوابة ىو على علم بسياستها التحريرية، الين ال تؤثر كثيرا على تغطياتنا و ذلك ألن كل صح

لذلك ال يجرأ على الخروج عليها، اال ما تعلق بالسبق الصحفي، فأحيانا نجتهد في تقديم الخبر طازجا لإلدارة 

و ذلك ألهنم يف المركزية بالعاصمة لنصدم في نهاية المطاف برفض نشره بداعي مخالفتو للخط االفتتاحي..." 

فتتاحي و عالمية اليت غلمعوهنا حىت ال تتعارض مع اخلط اإلمر يلعبوف دور حارس البوابة على ادلواد اإلغالب األ

عالمي دبا لو و ما عليو يقلل من الصعوبات و العقبات، و يف ىذا الصدد يتحدث الكاتب رياف بالتاِف معرفة اإل

أشد من الرقابة احلكومية و القانونية "بة الذاتية فيعتربىا عن الرقاصباؿ يف مقاؿ لو بعنواف: " احلرية يف وسائل االعالـ" 
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عالـ يف البلداف اليت ال ربتاج لقوانُت كثَتة لتضبط مواطنيها، فتعتمد على ثقافة عالمي يف وسائل اإليلجأ إليها اإل

عالـ ائل اإلوعلى وطنية مسؤولة وعلى وعي عماذلا يف ربمل ادلسؤولية ويف إدراؾ ادلصلحة العليا للوطن، ألف وس

عليها يف  االشبكي ال تشتغل من فراغ، فالصحافة جزء من اجملتمع، وكلمة سلطة رابعة، أهنا جاءت ليس منصوص

أف ىؤالء  ، ذلكالدستور، وإظلا من شرؼ الضمَت الذي يتبعو الصحفيوف وادلسؤولوف عن وسائل اإلعالـ األخرى

عالمي الذي غطى احلدث أف  ينتقي أخبارا يقبلها حبيث يستطيع اإل "،أصحاب ضمَت وعلى درجة عالية من الثقافة

رئيس ربرير على و درجة عالية من األخالؽ ادلهنية، سبكن رئيس التحرير ذاتو من أف ؽليز ما يُنشر على الناس، وحبيث 

لرقابة الذاتية ربكمها درجة أنو يستطيع أف يعطي أولوية للخرب الذي يهم الناس، وؽليز بُت اخلرب األوؿ واخلرب الثاين، فا

واقع اإللكًتونية ادلفتتاحي عالمية من جهة و كذا الدراية الكافية بقناعات اخلط اإلعالية من ادلهنية ذباه ادلادة اإل

 زلل الدراسة.اإلخبارية 

  :المحسوبة  ²كا حساب

 63.58 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) 2= × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى= 10  حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة
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 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 63.58احملسوبة: ² كا قيمة

 0.05داللة  مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف الصعوبة اليت غلدوهنا ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا  

َف يبُت أف ²زلل الدراسة كانت معنوية، أي أف اختبار كاواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادليف تعاملهم مع اخلط اإلفتتاحي 

صعوبة يف اخلروج عن نطاؽ اخلط  عالميىذه البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري أنو أحيانا  غلد اإل

و بالتاِف نقبل  ف كاف يعارض مبدأىا و ىو ما أكدتو نتائج ىذا اإلختبارإاإلفتتاحي للمؤسسة العامل هبا حىت و 

     فتتاحي للمواقع اإللكترونية اإلخبارية و أدائها المهني.عالقة ذات داللة إحصائية بين الخط اإلالفرض القائل بوجود 

 يوضح طريقة تعامل المبحوثين مع الخط االفتتاحي للمؤسسة االعالمية العاملين بها.( 40)رسم بياني رقم 

 
 اإلخبارية العاملين بها.اإللكترونية ( يوضح كيفية تأثر المبحوثين بالسياسة التحريرية للمواقع 39جدول رقم )
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 العاملُت هبا أف: واقع اإللكًتونية اإلخباريةادل اجلدوؿ و اخلاص بكيفية تأثر ادلبحوثُت بالسياسة التحريريةىذا يربز من 

مع سياستها تؤثر السياسة التحريرية للمواقع اإلخبارية على ادلبحوثُت العاملُت هبا عندما تتعارض التغطية الصحفية  -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 96 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %48 التحريرية، و ذلك بنسبة

ادلتحصالت على  أف اإلناث كما مبحوثا، 96أصل مبحوثا من 38 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوث، و بادلقابل 92أصل مبحوثة من  11 مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 96أصل  مبحوثا من 29وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه   96 أصل مبحوثة من 15قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

و الذين صرحوا بأف السياسة التحريرية  للمواقع اإلخبارية تؤثر عليهم عندما تتعارض التغطية الصحفية مع سياستها 

 96من جنس اإلناث من أصل  02من جنس الذكور و مبحوثتُت  01التحريرية، فقد قدر عددىم دببحوث  

 مبحوثا. 

السياسة التحريرية للمواقع اإلخبارية على ادلبحوثُت العاملُت هبا عندما تتعارض مع ما نص عليو قانوف اإلعالـ  تؤثر -

 الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 61 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %30.5 و ذلك بنسبة

ادلتحصالت على نفس  أف اإلناث كما ا،مبحوث 61أصل مبحوثا من 24 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 61أصل مبحوثات من  08 مثلن الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوثا، 61أصل  من 01وصل عددىم إُف مبحوث واحد  الذكور أف صلد ، ماسًت/ماجستار

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة   61 أصل مبحوثة من 23قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 

الدكتوراه و الذين صرحوا بأف السياسة التحريرية  للمواقع اإلخبارية تؤثر عليهم عندما تتعارض التغطية الصحفية مع ما 

 حوثا.مب 61إناث من أصل  04من جنس الذكور و  01نص عليو قانوف اإلعالـ، فقد قدر عددىم دببحوث  



 

345  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

تؤثر السياسة التحريرية  للمواقع اإلخبارية على ادلبحوثُت العاملُت هبا عندما تتعارض التغطية زبل بأخالقيات ادلهنة  -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 43 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %21.5 الصحفية و ذلك بنسبة

ادلتحصالت على  أف اإلناث كما مبحوثا، 43أصل مبحوثُت من 03 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا و بادلقابل 43أصل مبحوثات من  06 مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 43أصل  مبحوثا من 20وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة   43 أصل مبحوثات من 07قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

الدكتوراه و الذين صرحوا بأف السياسة التحريرية  للمواقع اإلخبارية تؤثر عليهم عندما تتعارض التغطية الصحفية مع 

 43إناث من أصل  04 مبحوثُت من جنس الذكور و 03جاء بو ميثاؽ أخالقيات ادلهنة، فقد قدر عددىم ب  

  .مبحوثا

السياسة التحريرية ىذه يتأثر ادلبحوثوف بالسياسة التحريرية للمواقع اإلخبارية زلل الدراسة خاصة عندما تتعارض     

عالمية، فغربلة ادلعلومات و منع بعضها من ادلرور ىو اضطهاد و كبت حلق إمع ما يغطيو ادلبحوثوف من مضامُت 

االعالمي يف ابداء رأيو و انعداـ للشفافية و الوضوح يف الطرح و حق اجلمهور يف احلصوؿ على ادلعلومة كما تؤثر 

ة للمبحوثُت زلل الدراسة فالسياسة التحريرية بالنسبيف أذىاف صباىَته، ادلوقع اإلخباري على الصورة الذىنية و مسعة 

تتمثل يف رلموعة ادلبادئ وادلعايَت والقواعد واألسس أو اخلطوط العريضة والتوجهات واألساليب اليت توضع لتوجيو 

العاملُت هبا، تتبٌت يف باطنها اإليديولوجية السياسية والظروؼ واقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلتصاؿ يف نظاـ اإل

عملية البناء الفٍت ل أعليةادلواقع اإلخبارية ادلدروسة  أولت ذلكل ة للمجتمع والقيم الشائعة فيو،قتصاديجتماعية واإلاإل

ستخداـ األمثل للقوالب الفنية التقليدية ادلعروفة على نطاؽ واسع يف خبارية اىتماما كبَتا سبثل يف اإلو ربليل ادلادة اإل
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الويب و  ةالقوالب الفنية احلديثة اليت ظهرت كنتاج لعصر صحافالصحافة التقليدية مثلما أظهر تفاعال الفتا مع 

 شليزاهتا اليت ال تقارف مع نظَتهتا الورقية و ىو ما يستوضح جليا يف النتائج اليت أظهرهتا الدراسة.

العاملُت واقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلإذف ادلبحوثوف يف ىذه الدراسة ال ؽلكنهم اخلروج عن احليز الذي تنتمي لو     

يدولوجيا السياسية والقيم اليت هبا كمبادئ ومعايَت ربكم توجو سلوكهم اإلعالمي واليت عادة تشتق من شروط اإل

 .زائرها يف اجلترتكز إلي

  :المحسوبة  ²كا حساب

 50.41 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) = 2 × 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 : صلد 0.05 داللة ومستوى 10 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة < 50.41احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا
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ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و كيفية تأثرىم ² احملسوبة أقل من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه البيانات  ²معنوية، أي أف اختبار كا بالسياسة التحريرية للمواقع اإلخبارية زلل الدراسة كانت غَت

معظمهم يعدلوف مواضيعهم احملررة عندما تتعارض التغطية مع زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري، باعتبار أف 

ثبتتو نتائج ، و ىو ما أواقع اإللكًتونية اإلخباريةلملوفق ما يتناسب مع السياسة التحريرية السياسة التحريرية للمؤسسة 

فتتاحي للمواقع عالقة ذات داللة إحصائية بين الخط اإلوجود ب الفرض الثالث القائل يؤكدما  ،ىذا اإلختبار

 اإللكترونية اإلخبارية و أدائها المهني.

 ( يوضح كيفية تأثر المبحوثين بالسياسة التحريرية للمواقع اإلخبارية العاملين بها.41رسم بياني رقم ) 

 
 ( يبرز مدى تغير مهام أفراد العينة المدروسة عما كان سابقا في النشر المكتبي.40رقم )جدول 
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 يربز من اجلدوؿ أعاله و اخلاص دبدى تغَت مهاـ أفراد العينة ادلدروسة عما كاف سابقا يف النشر ادلكتيب أف:  

في النشر  مهامهم تغيرت في النشر االلكتروني عما كانت سابقايرى أكثر من نصف العينة ادلدروسة أف  -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوث 164 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %82 ، و ذلك بنسبةالمكتبي

ادلتحصالت على  أف اإلناث كما مبحوث، 164أصل مبحوثا من 62 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 164أصل مبحوثة من  14 مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوث، 164أصل  مبحوث من 36وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوث، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه  164 أصل مبحوثة من 41قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

مهامهم قد تغَتت يف النشر االلكًتوين عما كانت سابقا يف النشر ادلكتيب، فقد قدر عددىم ب  و الذين صرحوا بأف

 مبحوث. 164إناث من أصل  07مبحوثُت من جنس الذكور و  04
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مهامهم لم تتغير في النشر االلكتروني عما كاننت سابقا في النشر  يرى حواِف نصف العينة ادلدروسة أف -

 أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 36 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %18المكتبي، و ذلك بنسبة 

ادلتحصالت على  أف اإلناث كما مبحوثا، 36أصل مبحوثُت من 03 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور

ادلتحصلُت على شهادة  للمبحوثُت بالنسبة و بادلقابل امبحوث 67أصل مبحوثة من 11 مثلن نفس الشهادة

اإلناث احلامالت  أف كما مبحوثا، 36أصل  مبحوثا من 14وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه  36 أصل مبحوثات من 04قدر عددىن ب لنفس الشهادة 

ابقا يف النشر ادلكتيب، فقد قدر عددىم مهامهم َف تتغَت يف النشر االلكًتوين عما كانت س و الذين صرحوا بأف

 مبحوثا. 36إناث من أصل  03من جنس الذكور و  01دببحوث  

حيث يقوؿ لكًتوين عما كاف سائدا يف النشر ادلكتيب، يرى معظم ادلبحوثُت أف مهامهم قد تغَتت مع النشر اإل   

لقد تغيرت أمور كثيرة بظهور التكنولوجيات الحديثة،  وقع النهار أوف الين:مرئيس ربرير  رؤوؼ شودار السيد

فتغيرت معها أمور النشر و سرعة التعامل مع األحداث و طرق النشر و الكتابة في عدة مواضيع بتقنيات 

و ذلك مواكبة لعصر طالع الدائم عن الجديد عبر مختلف الوسائط و المنصات..."حديثة، ناىيك عن اإل

شكال و مضمونا عما كانت عليو سابقا، فادلعلومة أضحت تسوؽ عالمية تغَتت ادلادة اإلأين  ،التطور التكنولوجي

لكًتوين سريعة و تتطلب الفورية و اآلنية و التفاعلية مع اجلماىَت عرب جهاز كمبيوتر بتقنيات جديدة يف النشر اإل

الباحثُت هبذا ادلتغَت و مدى دبجرد ما ظهرت وسائل االعالـ الشبكي اىتم الكثَت من  موصوؿ بشبكة األنًتنت،

تصالية من جهة و كذا أثرىا على بعض النظريات و منها نظرية حارس البوابة، فقد تأثَته على أدوار عناصر العملية اإل

ضحى تأثَت ىذه النظرية زلدودا، وأصبح اجلميع ؽلكنو سلاطبة اجلميع بشكل مباشر وبعيدا عن مركزية تلك الوسائل، أ

تصاؿ ادلفتوح أتاح تعددًا أكرب يف الوسائل والقنوات ، إذ أف رلاؿ اإلتلقيتصاؿ ادلتاحة أماـ ادلاإل فقد تعددت قنوات
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، فادلستخدموف للوسائل يعٍت اختفاء مصطلح حارس البوابة وادلصادر واألصوات واحملتوى واجلمهور، غَت أف ذلك ال

تصالية، فاألشخاص أثَت حراس البوابة على ادلضامُت اإلكذلك يقوموف بدور يكاد يشبو تواقع اإللكًتونية اإلخبارية  ادل

ستخداـ الكثَت إلا سهولةضا بالعوامل األربعة، لكن بسبب أيتصالية يتأثروف الذين أصبحوا منتجُت للمضامُت اإل

ية اإلخبارية واقع اإللكًتونادلتصالية وَف يقتصر تأثَت لتلك الوسائل، ال يبدو تأثَت حراس البوابة اجلدد على ادلضامُت اإل

ر بأف: "كل اخرى شومتيف ىذا الصدد  تصالية، ورئيسا يف العملية اإلا الذي كاف يؤدي دور القائم باإلتصاؿ على 

 :يف العديد من مستويات التحليل، مثل هافحص تمىذه القوى ؽلكن أف ي مؤسسة إعالمية ربكمها قوى معينة،

تسيطر على بنية  عموماجتماعي النظاـ اإل جتماعية ، ووادلؤسسات اإلالعمل واخلصائص التنظيمية ،  األفراد ، روتُت

ادلوقع بوابات سلتلفة يف عرب  عالية دبا يكفي جلعلها سبرقوة القوة اإلغلابية وراءىا  اخلرب ىو، فحسبو 280اخلرب"

 ج بدال من ادلنتج.و وعلى ادلنت رسالة بدال من ادلعٌت،ال على ينصبالًتكيز  علغل ما ،اإلخباري

  :المحسوبة  ²كا حساب

 26.19 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (2-1) × (6-1) = 1× 5 = 5 

 =0.05 الداللة مستوى

                                                             

- 280 - Pamela Shoemaker & M. Eichholz , E. Kimand, B. Wrigley :Individual and routine 
forces in gatekeeping, Op.cit, p233. 
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 : صلد 0.05 داللة ومستوى 05 = حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 11.07  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 11.07 اجلدولية ²كا قيمة  < 26.19احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05 داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف آرائهم حوؿ مدى ² كا  احملسوبة أكرب من² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه ² تغَت مهامهم يف ظل النشر اإللكًتوين عما كاف يف النشر ادلكتيب كانت معنوية، أي أف اختبار كا

لكًتونية عن تلك اليت كاف البيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اجملتمع اإلعالمي أنو أكيد تغَتت مهاـ حارس البوابة اإل

  ، و ىو ما عززتو نتائج ىذا اإلختبار.حارس البوابة يف وسائل اإلعالـ التقليديةيتميز هبا 

 يبرز مدى تغير مهام حارس البوابة اإللكترونية عما كان سابقا في النشر المكتبي. (42)رسم بياني رقم 
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 اإللكترونية عما كان في النشر اإللكتروني.أسباب تغير مهام حارس البوابة  ( يبين41جدول رقم)

      
 الجنس         

 ىل             
 تغيرت  

 مهامك 
 عما كان 
 سابقا في 

 النشر المكتبي؟        

  أنثى ذكر
 
 

 المجموع

 ماستر/ ليسانس
 ماجستر

 دكتوراه

 

 ماستر/ ليسانس
 ماجستر

 دكتوراه

 
 
 ك

 
% 

 
 ك

 
% 

 
 ك

 
% 

 
 ك

 
% 

 
 ك

 
% 

 
 ك

 
% 

المنافسة مع 
باقي المؤسسات 
اإلعالمية للبقاء 

 في الريادة

45 
 

22
.5 

10 05 00 00 05 2.
5 

06  03 01 0.
5 

67 

33.5 

مواكبة التطور 
التكنولوجي و 

االعالمي 
 الحاصلين

06 03 07 3.
5 

01 0.
5 

07 3.
5 

22 11 01 0.
5 

44 

22 

تغير طريقة النشر 
أدت إلى تغير 
مهام حارس 

 البوابة

14 07 33 16
.5 

04 02 13 6.
5 

17 8.
5 

08 04 89 

44.5 

32 65 المجموع
.5 

50 25 05 2.
5 

25 12
.5 

45 22
.5 

10 05 200 
100% 



 

353  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

 من النشر اإللكًتوين إُف النشر ادلكتيب أف: ادلبحوثُتاجلدوؿ أعاله و اخلاص بأسباب تغيَت مهاـ  ىذا يظهر من

تغَتت مهاـ أفراد العينة ادلدروسة من النشر اإللكًتوين إُف النشر ادلكتيب بسبب تغَت طريقة النشر اليت أدت بدورىا  -

 200 أصل من مبحوثا 89 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %44.5إُف تغَت مهاـ حارس البوابة، و ذلك بنسبة 

 أف اإلناث كما مبحوثا، 89أصل مبحوثا من 14 ددع ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث،

ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 89أصل مبحوثة من  13 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوثا، 89أصل  مبحوثا من 33وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة   89 أصل مبحوثة من 17قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 

الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مهامهم قد تغَتت من النشر اإللكًتوين إُف النشر ادلكتيب بسبب تغَت طريقة النشر اليت 

إناث من  08مبحوثُت من جنس الذكور و  04د قدر عددىم ب أدت بدورىا إُف تغَت مهاـ حارس البوابة ، فق

 مبحوثا. 89أصل 

تغَتت مهاـ أفراد العينة ادلدروسة من النشر اإللكًتوين إُف النشر ادلكتيب بسبب ادلنافسة مع باقي ادلؤسسات  -

 200 أصل من مبحوثا 67 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %33.5 و ذلك بنسبة، نفراد بالريادةعالمية لإلاإل

 أف اإلناث كما مبحوثا، 67أصل مبحوثا من 45 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث،

ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 67أصل مبحوثات من  05 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوثا، 67أصل  مبحوثُت من 10وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة  67 أصل حبوثات من 03قدر عددىن ب  احلامالت لنفس الشهادة 

ي الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مهامهم قد تغَتت من النشر اإللكًتوين إُف النشر ادلكتيب بسبب ادلنافسة مع باق
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ادلؤسسات االعالمية لالنفراد بالريادة، فقد قدر عددىن بأنثى واحدة بينما انعدـ عددىم يف جنس الذكور من أصل 

 مبحوثا. 67

مواكبة التطورين التكنولوجي و تغَتت مهاـ أفراد العينة ادلدروسة من النشر اإللكًتوين إُف النشر ادلكتيب بسبب  - 

 مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 44 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %22 و ذلك بنسبة االعالمي الحاصلين،

 أف اإلناث كما مبحوثا، 44أصل مبحوثُت من 06 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ

ادلتحصلُت  للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 44أصل مبحوثات من  07 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة

اإلناث  أف كما مبحوثا، 44أصل  مبحوثُت من 07وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد شهادة ماسًت/ماجستار،على 

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة   44 أصل مبحوثة من 22قدر عددىن ب احلامالت لنفس الشهادة 

النشر ادلكتيب بسبب مواكبة التطورين  الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مهامهم قد تغَتت من النشر اإللكًتوين إُف

 مبحوثا. 44يف كل جنس من أصل  01احلاصلُت، فقد قدر عددىم دببحوث  التكنولوجي و االعالمي

لكًتوين صلد طريقة النشر اليت تغَتت عما يرى غالبية ادلبحوثُت أنو من أسباب تغَت مهاـ حارس البوابة يف النشر اإل   

فحسب ادلسؤوؿ عن ، إذ أضحت تواكب التطور التكنولوجي الراىن شكال و مضمونا، كانت عليو يف النشر ادلكتيب

" التكنولوجيا الحديثة و إفرازاتها ىي السبب وراء تغير مختلف مفاىيم  موقع الوطن، السيد مراد خورشيد فإف:

 ،ادلوقع الذي تتمحور فيوعالمية و و  يظهر ذلك يف طبيعة ادلادة اإلاإلعالم و مهام عناصره على حد سواء..."

ىذا التناىي الذي شاب مهاـ حارس البوابة يرجع يف احلقيقة إُف عاملُت أساسُت، أوذلما: اإلنفجار التكنولوجي اآلِف 

ادلتمثل يف األجهزة الذكية اللوحية واذلواتف الذكية والشاشات الذكية، وبادلوازاة معو تطور البيئات الربرلية كالػ: 

Html5 ،Java ،C Sharp وغَتىا، وكذلك يف أنظمة التشغيل األكثر شهرة ،Android ،IOS ،

Windows Mbile وصحافة ادلواطن وىو ليس بالضار بقدر تنامي مفاىيم كالشفافية وادلهنية، ىذا فضال عن ،
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دبطلب ادلواقع اإلخبارية  العديد منلدى  اما ىو داعم للمؤسسات اإلعالمية الشبكية، ىذا فضال عن أننا صلد ترحاب

جتماعي قضايا تتقاطع مع أنو خلف ادلنتج اإلخاصة و الواقعية والشفافية اليت تصاحب اإلنتاج اإلعالمي للمواطن، 

وىي الوضعية اليت كرستها يف الرأي،  بضرورة اإلختالؼواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلتوجهات سلتلفة تنبع من قناعة 

ضمن  اإللكًتوين اخلرب نشرالتعبَت و  حريةإُف فاعلية أساسها  إلعالمية اليت جاء هبا كَتت ليفُتا نظرية حارس البوابة

 عاَف الويب.

إذف حارس البوابة كغَته من ادلفاىيم، طرأت عليو بعض التغَتات بظهور و تطور تكنولوجيات اإلعالـ و اإلتصاؿ    

 الوسيلة خلق مهاما جديدة اإللكًتونية اإلخبارية ليس باألمر الغريب، فتغَتواقع ادلاحلديثة، لذلك فتغَت مهامو داخل 

 تفرض على القائم باإلتصاؿ فيها التأقلم معها و تعديل مهامو لتتماشى مع ىذا التطور احلاصل.

  :المحسوبة  ²كا حساب

 77.59 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (3-1) × (6-1) = 2× 5 = 10 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى= 10  حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 18.31  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد
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 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 18.31 اجلدولية ²كا قيمة  < 77.59احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت يف ربديدىم ألسباب ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا    

َف يبُت أف ىذه ² اإللكًتونية عما كاف يف النشر ادلكتيب كانت معنوية، أي أف اختبار كاتغَت مهاـ حراس البوابة 

واقع ادلالبيانات زبالف ما ىو معروؼ يف اإلعالـ اجلزائري أف تغَت طريقة النشر أدت إُف تغَت مهاـ حارس البوابة يف 

     ، و ىو ما أكدتو نتائج ىذا اإلختبار.اإللكًتونية اإلخبارية 

 يوضح أسباب تغيير مهام حارس البوابة من النشر اإللكتروني إلى النشر المكتبي. (43)م بياني رقم رس 

 ( يبرز آراء المبحوثين في مستقبل حارس البوابة بالجزائر.42جدول رقم )
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 يتضح من اجلدوؿ أعاله و اخلاص بآراء ادلبحوثُت يف مستقبل حارس البوابة باجلزائر أف:   

مبحوث أف مهاـ حارس البوابة يف اجلزائر ستكوف  200 أصل مبحوثا من 89يرى قرابة نصف العينة ادلدروسة -

 احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ ، %44.5 و ذلك بنسبةصعبة يف ظل التفاعلية ادلتاحة الكًتونيا، 

 مبحوثة من 11 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما مبحوثا، 89أصل مبحوثا من 27 عدد ؽلثلوف

وصل  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة ، و بادلقابلمبحوثا 89أصل
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 15قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا، 89أصل  مبحوثا من 30عددىم إُف 

مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مهاـ حارس البوابة  89 أصل مبحوثة من

من جنس الذكور و  01يف اجلزائر ستكوف صعبة يف ظل التفاعلية ادلتاحة الكًتونيا فقد قدر عددىم دببحوث واحد 

 مبحوثا.  89إناث من أصل  04

أف مهاـ حارس البوابة يف اجلزائر و وجوده سيكوف مستقبلو   %20.5يرى ما نسبتو  سيكون مستقبلو مجهوال: -

احلاملُت لشهادة  الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا 41 إُف يصل عددىم دببحوثُت، رلهوال

 08 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة أف اإلناث كما ، مبحوثا 41أصل مبحوثُت من 07 عدد ؽلثلوف ليسانس

 أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار، للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 41أصل مبحوثات من

قدر  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثة، 41أصل  مبحوثُت من 09وصل عددىم إُف  الذكور

و الذين صرحوا أف  مبحوثا، أما ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه 41 أصل مبحوثة من 15عددىن ب 

من جنس اإلناث  02فقد قدر عددىم دببحوثتُت ، مهاـ حارس البوابة يف اجلزائر و وجوده سيكوف مستقبلو رلهوال

 مبحوثا. 41بينما انعدـ عددىم لدى الذكور من أصل 

البوابة يف : يرى حواِف نصف العينة ادلدروسة أف مهاـ حارس مهامو ستكون أصعب في ظل التدفق المعلوماتي -

 أصل من مبحوثا 37 إُف يصل عددىم مبحوثُت و  %18.5 اجلزائر ستكوف أصعب مستقبال، و ذلك بنسبة

أف  كما مبحوثا، 37أصل مبحوثا من 28 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200

 للمبحوثُت بالنسبة مبحوثا، و بادلقابل 37أصل مبحوثات من  04 مثلن ادلتحصالت على نفس الشهادة اإلناث

 16أصل  من 01وصل عددىم إُف  مبحوث واحد  الذكور أف صلد ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار،

مبحوثا، أما  37 أصل مبحوثات من 03قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثا،
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ة يف اجلزائر ستكوف أصعب الذين صرحوا بأف مهاـ حارس البواب ادلبحوثُت ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و

 41من جنس اإلناث بينما انعدـ عددىم لدى الذكور من أصل  01، فقد قدر عددىم دببحوثة واحدة مستقبال

 مبحوثا.

أف مهاـ حارس   %16.5يرى  سيكون قابال للزوال بطريقة غير مباشرة في ظل التطور التكنولوجي الكبير: -

 33 إُف يصل عددىم دببحوثُت، نقراض مستقبال يف ظل التطور التكنولوجي ادلتسارعالبوابة يف اجلزائر مهددة باإل

 33أصل مبحوثُت من 03 عدد ؽلثلوف احلاملُت لشهادة ليسانس الذكور أف صلد إذ مبحوث، 200 أصل من مبحوثا

 مبحوثا، و بادلقابل 33أصل من 02مبحوثتُت  مثلن الشهادةادلتحصالت على نفس  أف اإلناث كما مبحوثا،

أصل  مبحوثا من 13وصل عددىم إُف  الذكور أف صلد ، ادلتحصلُت على شهادة ماسًت/ماجستار للمبحوثُت بالنسبة

مبحوثا، أما   33 أصل مبحوثة من 12قدر عددىن ب  اإلناث احلامالت لنفس الشهادة  أف كما مبحوثُت، 10

ادلتحصلُت على شهادة الدكتوراه و الذين صرحوا بأف مهاـ حارس البوابة يف اجلزائر مهددة باالنقراض ادلبحوثُت 

 33مبحوثُت يف كل جنس من أصل  03مستقبال يف ظل التطور التكنولوجي ادلتسارع ، فقد قدر عددىم ب 

 مبحوثا.

و ذلك حبكم التطورات ادلتعاقبة اليت يرى غالبية ادلبحوثُت أف مهاـ حارس البوابة ستكوف أصعب مستقبال     

عالمي، فالتفاعلية و ربديث ادلعلومات بُت تشهدىا التكنولوجيا احلديثة، و ما ينجر عنها من تطورات يف احملتوى اإل

لكًتونية يف التحكم كًتونية يعقدوف من دور حارس البوابة اإللالفينة و األخرى اللتاف يتميز هبما حارس البوابة اإل

لكًتونية كانت مهمتو تقتصر على غربلة عالمية اليت سبر من تلك اليت ال سبر، أي أف حارس البوابة اإلد اإلبادلوا

لكًتونية على غربلة ما ادلعلومات اليت غلمعها الصحفي قبل طرحها للجماىَت و فقط بينما يعمل حارس البوابة اإل

عالمية بعد النشر و غربلة تعليقاهتم و فلًتهتا قية دلواده اإلغلمعو الصحفي قبل النشر و على ردود أفعاؿ اجلماىَت ادلتل
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ف لرئيس بوابة الشروؽ أغَت  العامل هبا،للمواقع اإللكًتونية اإلخبارية فتتاحي و تكييفها وفق ما يتطابق مع اخلط اإل

كون بمثابة " حارس البوابة في الجزائر لن يزول، ال بل سي السيد نسيم لكحل رأي آخر، حيث يقوؿ:أوف الين 

العب محوري في مجال االعالم اإللكتروني، الذي يكتسح عالم القراءة و المشاىدة و مهامو تتطور بتطور 

شبة قناعة ال ؽلكن أف ؼلتلف فيها ادلتتبعوف والفاعلوف يف احلقل اإلعالمي  وسائل االعالم و مرور السنين..."

بوابة بادلفهـو القدمي َف تعد فاعلة يف عصر التكنولوجيا التقليدي واجلديد على حد سواء، وىي أف مهاـ حارس ال

ػلدث يف الشرؽ قد يعرفو  األنًتنت ساىم يف جعل العاَف قرية صغَتة حبيث أف ماشبكة أف ظهور احلديثة، خاصة و 

األنًتنت بشكل كبَت، كتابة ال زبضع اُف شبكة من يف الغرب يف نفس اللحظة و قد تطورت وانتشرت الكتابة يف 

ال ربتاج إُف  اإللكًتونية األنًتنت من خالؿ ادلواقعشبكة مقص الرقيب وال سبر حبارس بوابة، إضافة إُف أف الكتابة يف 

 شهد تطورا ىائال، ومن مث انتقلت إُف باقيادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية الكتابة يف ترخيص من جهات رمسية،  تطور 

يف مقاؿ لو بعنواف:  ة ميسة صباؿ بندقجيتحدث الكاتبتوسائل االعالـ الشبكي بوسائطو ادلتعددة، و يف ىذا الصدد 

عالـ اجلديد... هناية حارس البوابة" أنو: " أصبح من الواضح أف االعالـ اجلديد من خالؿ التدوين و)اليوتيوب( " اإل

يكتب وما ينشر دوف أف يكوف ىناؾ أي شخص ؽللي  يتحكم فيماقد ألغى دور حارس البوابة، حبيث أصبح ادلدوف 

إذف من جهات حكومية ليؤسس صحيفة أو مدونة، هبذا يكوف ػلتاج إُف  كما أنو ال  ،يكتبو ما يريده و عليو ما

اإلعالـ اجلديد، من خالؿ التدوين وتقنية اليوتيوب قد أهنى دور حارس البوابة الذي ظل لفًتة طويلة من الزمن 

عالـ و بشهادات حراس البوابات إذف بآراء باحثُت يف اإل، 281"يتحكم يف ماينشره اإلعالـ، ويؤثر على اجلمهور

ادلواقع لكًتونية يف ذاهتم و بالتحليالت ادلتوصل إليها يف ىذه الدراسة يربز جليا بأف دور و مهاـ حارس البوابة اإل

                                                             
 للمزيد ؽلكن اإلطالع على:سا، 14:00، 2017-02-12 ة،اإلعالم الجديد... نهاية حارس البوابميسو صباؿ بندقجي:  -281

http://e3lam-jaded.blogspot.com/2011/05/blog-post_2757.html 



 

361  اإلطار التطبيقي                                                                                                                          
 

 
 

، غَت أف حارس البوابة لتواكب التطور التكنولوجي احلاصل قد اختلفت و منها من ذبددتاإللكًتونية اإلخبارية 

 الزاؿ موجودا لكن يف صور متجددة. 

  :المحسوبة  ²كا حساب

 59.51 =احملسوبة²  كا

 :الجدولية  ²كا حساب

 :الداللة  ومستوى احلرية درجة حلساهبا يلـز حساب

 (1-)عدد األعمدة  × (1-)عدد الصفوؼ =درجة احلرية

 (4-1) × (6-1) = 3 × 5 = 15 

 =0.05 الداللة مستوى

 صلد: 0.05 داللة ومستوى 15  =حرية درجة عند²  كا جداوؿ ىف بالبحث

 25  =اجلدولية²كا قيمة

 ² كا داللة مدى ربديد

 : أف صلد اجلدولية ² كا احملسوبة بقيمة² كا قيمة نقارف

 25 اجلدولية ²كا قيمة  < 59.51احملسوبة:  ² كا قيمة

 0.05داللة مستوى عند إحصائية ذات داللة ² كا فإف لذا

مهاـ ادلستخرجة )اجلدولية( فإف الفروؽ بُت ادلبحوثُت و آرائهم يف ² احملسوبة أكرب من كا² و نظرا ألف قيمة كا   

َف يبُت أف ىذه البيانات ² كانت معنوية، أي أف اختبار كاحارس البوابة اليت ستكوف أصعب يف ظل تسارع ادلعلومات  

زبالف ما ىو معروؼ يف اجملتمع اإلعالمي اجلزائري أف ادلالحظ يف ظل تسارع ادلعلومات و التطور التكنولوجي 
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قد تقلص عما كاف سابقا يف النشر ادلكتيب، و ىو ما ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية احلاصل أف دور حارس البوابة يف 

  .أكدتو نتائج ىذا اإلختبار

 يبين آراء المبحوثين في مستقبل حارس البوابة اإللكترونية بالجزائر. (44)رسم بياني رقم 
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 خالصة

لقد خلصنا يف هناية ىذا اإلطار التطبيقي، بعد اسرتجاع اإلستمارات، تفريغها، تبويب ادلعلومات يف جداول،   

تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال وصف البيانات و حتليلها إىل رلموعة من التأويالت و النتائج  حول مدى أثر ظهور 

خبارية التالية: الوطن، النهار، لكرتونية اإلعلى دور حراس البوابة يف ادلواقع اإل احلديثة مبختلف إفرازاهتا يف اجلزائر

حيث كان التحليل كميا بلغة األرقام مدعما بالتحليل الكيفي، ىذا األخري الذي  ،اجلمهورية و الشروق أون الين

زائر خمنوق، حتكمو ضوابط و مواثيق، يعطي للدراسة معنا و انفرادية يف التفسري و التأويل، خاصة و أن اإلعالم يف اجل

عالوة على تدخل رجال ادلال و األعمال و ادلعلنني يف فلرتة ادلضامني اإلعالمية و حجب حق اجلمهور اجلزائري يف 

  احلصول على ادلعلومة فور حدوثها، بالرجوع إىل اخللفية النظرية اليت تؤطر ىذا البحث إضافة إىل اخللفية اإلعالمية 

   عاتية ادلالحظة للعيان، خاصة ما تعلق بادلضامني اإلعالمية اليت نتلقاىا من ىذه الوسائل الشبكية من جهةو اجملتم

و من يتدخل يف ترتيب أجندهتا و على أي أساس يتم ذلك، و مدى تدخل اخلط اإلفتتاحي يف تأطري ادلعلومة اليت 

س البوابة اإللكرتونية عن وسائل اإلعالم الشبكي يف نتلقاىا يف كل حلظة، لذلك ما كان لزاما علينا فصل دور حار 

 اجلزائر، كون كال ادلفهومني حديثني يف اجملتمع اإلعالمي اجلزائري، وليدا تطور تكنولوجي كبري حاصل يف العامل ككل. 

ا جاءت بو كيفي، و اليت تعطي نظرة خمتصرة دل لنخلص يف األخري إىل مجلة من النتائج العامة ذلذا التحليل الكمي   

 ىذه الدراسة دون سواىا.
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 دور حارس البوابة في المواقع اإلخبارية الجزائرية "طار التطبيقي ذلذه الدراسة ادلوسومة ب: لقد تطرقنا يف اإل  

إذل ترتيب و تصنيف و تكميم البيانات ادلتعلقة   الين أنموذجا(" )الوطن، النهار، الجمهورية و الشروق أون

ساسيتُت أبالدور الذي يلعبو حارس البوابة داخل ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلدروسة، حيث مت الًتكيز  على نقطتُت 

 نهم اإلعالميةادلتفاعلة مع مضامي فعال اجلماىَتأو دوره حيال ردود  اإللكًتوين و مها دور حارس البوابة يف حترير اخلرب

اليت ذلا يف ظل التفاعلية اليت تتيحها ىذه ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية، باعتبارمها متغَتين ىامُت يف الفرضيات اجلزئية 

 ، لذلك و من خالل ما خلصت إليو ىذه الدراسة ادليدانية، نستنتج ما يلي:ساسيةاأل عالقة وطيدة بالفرضية

I.  ضوء فروضهامناقشة نتائج الدراسة في: 

ذل عدد من النتائج العامة و اجلزئية، اليت تعكس طبيعة العالقة القائمة بُت التفاعلية و إلقد توصلت الدراسة الراىنة   

 ية.لكًتوندور حارس البوابة اإل

رقيبا  حارس البوابة في المواقع اإللكترونية اإلخبارية يعد :و اليت مفادىا أنمناقشة الفرضية الجزئية األولى:  -1

 ذل النتائج التالية:إ، فمن خالل مناقشة و حتليل متغَتي ىذه الفرضية توصلنا على مضامينها

 ل الدراسةزلادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية  حراس البوابات يف أكدت الشواىد الكمية اليت مت احلصول عليها منلقد  -

يعملون يف مواقع إلكًتونية إخبارية تابعة للقطاع اخلاص، يطغى عليها  من أفراد العينة ادلدروسة .%59 نسبة نأب

اختاروا العمل يف ىذه ادلواقع اإلخبارية ادلدروسة حبا يف اجملال بنسبة ،  %45تواجد الصحفيُت احملًتفُت بنسبة 

أن  حيث توصلت نتائج ىذه الدراسة إذل ،%68.5 بنسبة عن طريق مسابقة معلنة و ذلك %55.55قدرت ب 

و ىو ما  %51  تتعلق مبرور ادلضامُت اإلعالمية احملررة، و ذلك بنسبة نادرا ما يتلقون أوامر  ادلبحوثُت زلل الدراسة

يف منح عماذلا قدرا من احلرية أو ما يسمى باحلرية ادلسؤولة، فال توجد حرية  ينم عن ذكاء مسؤورل ىذه ادلؤسسات

ي حرية صحفيقابلها قدر من ادلسؤولية، إن دل نقل رقابة، أين يًتك ادلسؤول للعالم مطلقة يف أي رلتمع، احلرية دائما إ
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ادلواقع عالميُت يف نشر ما يغطيو شريطة أال خيرج عن ادلألوف يف اجملتمع الذي يغطي أحداثو، فال ديكن لواحد من اإل

ا اجملتمع، فلكل رلتمع ظروفو اليت ادلدروسة أن ينشر يف رلتمعنا خربا خيالف عادات و طقوس ىذخبارية لكًتونية اإلاإل

ت عليو ذلك حتكمو، ال يوجد قانون دينع نشر ذلك و ال واجب ديليو عليو مسؤولو و لكن ىناك رقابة ذاتية فرض

ديتهم أيقرون بتلقي األوامر و التعليمات أثناء تألولئك الذين و ىي نسب دالة إحصائيا  باسم احلرية ادلسؤولة،

األوامر و التوجيهات من رؤساء التحرير و مدراء النشر، و يقبلون بات، األمر الذي جيعلهم دلهامهم من حراس البوا

فرض أسلوب معُت على الصحفيُت العاملُت يف ىذه ذل إذلك لتفادي بعض التجاوزات ادلهنية و األخالقية، شلا يؤدي 

أوضحتو الشواىد ادليدانية اليت استقيناىا  ما ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية حسب السياسة التحريرية لكل موقع، و ىو

 خبارية ادلدروسة.إلمن ادلواقع ا

و  رتياحفراد العينة ادلدروسة يؤكدون بأهنم يشعرون باإلأمن  %04لقد اثبتت األرقام اليت حتصلنا عليها بأن نسبة  -

اجلو ادلالئم للعمل من خالل سياستها التحريرية الرشيدة و اليت تعد  بأن ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلدروسة توفر ذلم

ستمرارية يف ذل الريادة و اإلإالعامل ادلشًتك بُت رتيع عماذلا حتقيقا ذلدف واحد و ىو الوصول مبوقعهم اإلخباري 

أن حراس يف العمل، و يرجع السبب يف ذلك حسبهم إذل الوظيفي الرضا ىذا ما ينم عن و السوق اإلعالمية 

العاملُت  اإلخبارية مواقعهنسب، فهم يعرفون جيدا اخلط اإلفتتاحي دلأالبوابات دينحوهنم حرية كافية يف القيام مبا يرونو 

هبا، ىذا و يشَت القائمون على ىذه ادلواقع اإلخبارية بأن اإلشراف على ىذه ادلواقع يسمح ذلم بتفويض السلطة و 

إعطاء مساحة من احلرية ذلم للتصرف يف أداء واجباهتم و استشارهتم يف ادلسائل ستفادة من خربات الصحفيُت و اإل

 ادلتعلقة ببعض القضايا الشائكة.

تشَت النتائج ادلتحصل عليها يف ىذه الدراسة بأن اإلمكانيات اليت توفرىا ادلواقع اإلخبارية ادلدروسة لعماذلا ىي   -

 فيها العامل حيتاجو ما توفَت علىخبارية لكًتونية اإلادلواقع اإل ىذه عملت لذلك ،%04 البأس هبا، و ذلك بنسبة

 الفكري، نتاجاإل زيادة و العمل خارطة يف 40 رقم العنصر ىي ادلؤسسة يف البشرية الطاقة بأن الكاملة لدرايتها
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 أكدوا النفس معل و اإلقتصاد يف ادلختصُت من العديد أن و خاصة التحريرية، لسياستها وفيا جيعلو ما بكل  فاىتمت

داخل ادلواقع  اليت جتمعهمعالقة وطيدة بُت الرضا الوظيفي و زيادة قدرة الفرد على اإلنتاج، فالعالقة  ىناك بأن

حبيث تطغى العمالة على  %04.4خبارية زلل الدراسة ىي عالقة عمل ال أكثر بنسبة قدرت بلكًتونية اإلاإل

اجلو ادلالئم الذي يوفره حراس  ،األساسي من تواجدىم يف ىذا احليزالعالقة بينهم، باعتبار أن العمل ىو اذلدف 

ستقرار يف العمل، ىذه رتياح و الرضا و اإلإذل شعورىم باإل قد أدى البوابات يف ادلواقع اإلخبارية ادلدروسة لعماذلم

  .في لدى العاملعلى مستوى الرضا الوظي انيؤثر  على ادلوقع و فلًتة مضامينو شرافالنتيجة تؤكد بأن نظاق اإل

تؤكد نتائج ىذه الدراسة بأن حراس البوابات يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلدروسة يتعرضون أحيانا دلشاكل تعيق  -

من رلموعة من ادلشاكل  ، حيث يعاين مبحوثو ىذه الدراسة.%46.66أخبار، و ذلك بنسبة نشر ما يغطونو من

و ىو ما جيعل بعض األقالم يف ىذه ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية، القرارات القادمة من حراس البوابات  متفرضها عليه

حيث تررتت النتائج الكمية  للدراسة ادليدانية صدق و صحة الفرضية اجلزئية  تبدع من خاللو،تبحث عن متنفس 

أي أنو كلما كان  خبارية ررقي  على مضامينها،حارس البوابة في المواقع اإللكترونية اإلوجود األوذل ادلسلمة ب

عالمية خباري، كلما كان ىناك حارس بوابة إعالمية يراقب مضامينو سواء كانت ادلؤسسة اإلإموقع إلكًتوين ىناك 

  تقليدية أو شبكية.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل الجماهير و اليت مفادىا أن: مناقشة الفرضية الجزئية الثانية:  -2

 فبعد دراسة و حتليل متغَتي ىذه الفرضية، توصلنا إذل:مع مضامين المواقع اإلخبارية و دور حراس بواباتها، 

تشَت النتائج الكمية ذلذا البحث بأن أفراد العينة ادلدروسة يشاركون رتاىَتىم ادلواضيع السياسية بنسبة  -

كمادة دمسة جلماىَتىا باعتبارىا تعرب عن أحوال اجملتمع و يوميات أفراده، خاصة و أن ما يشهده   33.33%

العادل عموما و اجلزائر خصوصا يف السنوات األخَتة حيث تتسارع األحداث على اختالفها، مؤزمة بذلك الوضع 
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ي و حرصها على تقدمي معلومات جتماعي للفرد، تعكس ىذه النسب اىتمام ادلواقع ادلدروسة بالشأن السياساإل

يعانون من مشاكل  غَت أهنم، متكاملة إذل زوارىا و السيما يف األحداث و القضايا السياسية على اختالف أشكاذلا

، باعتبار أن معظم ادلؤسسات %5..3 تعيق عملهم اإلعالمي، يف مقدمتها رجع صدى اجلمهور، و ذلك بنسبة

أمهية بالغة لرجع صدى اجلمهور أو ما يعرف بالتفاعلية يف وسائط ادليديا اجلديدة، اإلعالمية يف اجلزائر أصبحت تورل 

فاجلماىَت ادلتفاعلة مع مضامُت ىذه الوسائل الشبكية أصبحت حارسا آخر يضاف إذل سلسلة البوابات اليت ذكرىا 

اإلعالمية بعد نشرىا، و ذلك يراجعون دائما مضامينهم و ىو ما جعلهم  ُت يف نظريتو "حارس البوابة االعالمية"يفل

 كحراس بوابة على ادلضامُت اليت ينشروهنا حيث يراقبوهنا قبل طرحها للجماىَت و بعده. .%5..7 بنسبة

خبارية ادلدروسة يستخدمون مواقع لكًتونية اإلخلصت نتائج ىذه الدراسة إذل أن حراس البوابات يف ادلواقع اإل -

و ذلك بغرض حتسُت ادلادة  %33.3 و ذلك بنسبة هاحتديث األخبار فيسرعة تداول و ل اإلجتماعي التواصل

جتماعي عملت ادلؤسسات نفراد بالريادة، فمنذ أن ظهرت مواقع التواصل اإلعالمية ادلقدمة للجماىَت و اإلاإل

رتاىَت نتشار أكثر و استقطاب عالمية زلل الدراسة على فتح صفحات تابعة ذلا يف ىذه ادلواقع، رغبة يف اإلاإل

عالم حباجة إذل ، فلم تعد وسائل اإلمن جهة و اعتبارىا مصادر للمعلومة من جهة أخرى جديدة لتلقي مضامينها

عالمية فعالة يف إجتماعي تعد بيئة عالنية و دعايات للتشهَت بامسها و مبحتوياهتا بل مواقع التواصل اإلإملصقات 

يستفيد حراس البوابات  إذن ،ة بعيدا عن عاملي الزمان و ادلكانالوصول إذل أكرب عدد شلكن من اجلماىَت ادلستهدف

ن أخاصة و ،  %45.5 ذلك بنسبة زلل الدراسة من ردود أفعال اجلماىَت حيال ما ينشرونو يف النشر ادلستقبلي، و

ادلتنوعة و اليت عالمية من خالل مضامينها اإل%.6 بنسبة عن صوت اجلماىَت اجلزائرية تعربواقع اإلخبارية ىذه ادل

عالمي، أين يقول كل عامل إترويج عالمية و ىي مبثابة  تعرب عن أحوال اجملتمع الذي توجو فيو مضامينها و مادهتا اإل

تابع دلؤسسة معينة بأهنا ىي الرائدة يف االعالم اجلزائري، فكل مؤسسة ترى أهنا األفضل و األمثل بعيون عماذلا. يف 
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مهور ادلتلقي وحتقيق االنتشار بُت العامة، فال ديكن أن يقول لك ادلبحوث أن ادلؤسسة زلاولة منو جذب انتباه اجل

 .عالمية ادلنافسة ىي أحسن من ادلؤسسة العامل هبا أو أن مؤسستو أكثر رداءة من غَتىااإل

إذل ثالث  يقضون من ساعتُتخلصت نتائج ىذه الدراسة إذل أن حراس البوابات يف ادلواقع اإلخبارية ادلدروسة  - 

و الرد على تعليقاهتم و ىي نسبة كبَتة مقارنة مع   %54.5و ذلك بنسبة ساعات يف التواصل مع رتاىَتىم، 

اقمها و من خالل ط واقع اإلخباريةعالمي يف مهنة ادلتاعب، و ىو ما يوحي برغبة ادلالوقت الكبَت الذي يقضيو اإل

عيا ن اجلماىَت قد أضحت أكثر و أ، خاصة و الرفع من مستوى ادلادة اليت تقدمها مشاركة رتاىَتىا فيها يف ةعالمياإل

، فقد باتت تتفاعل و حتلل و تناقش كل القضايا اليت هتمها سواء اجتماعية أو سياسية بظهور وسائط ادليديا اجلديدة

  .دلسموحعالم التقليدي يبثها ضمن حدود ادلمنوع و االيت ال يزال اإل

 خبارية زلل الدراسة يتعاملون بكل حذرلقد اثبتت النتائج الكمية ذلذه الدراسة بأن حراس البوابات يف ادلواقع اإل  -

على التعليقات اليت يعلق هبا اجلماىَت حيال ما ينشره ىؤالء من  ، إذ يفرضون رقابة دائمةمع تفاعالت اجلماىَت

إذن يقوم حراس البوابات زلل الدراسة بدورىم يف الرقابة الدائمة ، %38 ذلك بنسبة مضامُت إعالمية، و

جتاوزات سلالفة  ةذلك كغربلة فورية هبدف التحكم يف رلريات األمور و حىت ال تكون فيو أي ولتعليقات اجلماىَت 

اس البوابات على و األمن العام للدولة، لذلك حيرص حر  واقع اإلخباريةفتتاحي ذلذه ادلللسياسة التحريرية و اخلط اإل

خيتلف عنو ادلتتبعون والفاعلون يف احلقل اإلعالمي التقليدي واجلديد على حد سواء، ىو  متابعتها أوال بأول، ما ال

أن حارس البوابة كمفهوم كان و الزال مستمرا مع وسائط ادليديا اجلديدة لكن مبميزات و أفكار جديدة، ولعل 

يطلق زلمد ، The Gate Keeperظريتو ادلشهورة نظرية "حارس البوابة" ُت عنو يف نيفت لَت أشهرىا ما قدمو ك

لعقاب على القائمُت باالتصال أو حراس البوابات لفظ " مشاركُت" بدال من مصادر و بالتارل تدخل مصطلحات 

قائما حلد و الزال العمل هبا ، جديدة يف عملية االتصال مثل: ادلمارسة الثنائية، التبادل، التحكم و ادلشاركُت

الساعة لكن بفرضيات جديدة و حراس جدد خلقهم التطور التكنولوجي لتكنولوجيات االعالم و االتصال احلديثة، 
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فلًتة وتنقية وتصفية بعالم الشبكي يقوم و ىو ما أثبتتو نتائج ىذه الدراسة، فالزال حارس البوابة يف وسائل اإل

عالمية الرقمية و ذلك حسب ود أفعال اجلماىَت حيال ىذه ادلواد اإلعالمية و حىت ردادلصادر اخلربية و ادلواد اإل

فتتاحي أو تبعا جلنراالت و رجال السياسة الذين حيركون ادلؤسسة الرؤية اليت تراىا ادلؤسسة اإلعالمية وتبعا خلطها اإل

ادلسلمة بوجود  ثانيةزئية الصدق و صحة الفرضية اجلعن النتائج الكمية للدراسة ادليدانية  عربتلاإلعالمية يف اخلفاء، 

أي أنو   ،عالقة ذات داللة إحصائية بين تفاعل الجماهير مع مضامين المواقع اإلخبارية و دور حراس بواباتها

عالمية  اإلبوابة الحارس  ازداد دور، كلما ةخبارياإل ةلكًتونياإلقع او تفاعل رتاىَتي مع مضامُت ادلكلما كان ىناك 

 كرقيب على مضامينها.

فتتاحي عالقة ذات داللة إحصائية بين الخط اإلهناك و اليت مفادىا أن: مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة:  -3

 حيث توصلت نتائج ىذه الدراسة ادليدانية إذل: ،للمواقع اإللكترونية اإلخبارية و أدائها المهني

اإلفتتاحي  من ادلبحوثُت جيدون أحيانا صعوبة يف التعامل مع اخلط  .%57.5 تشَت الشواىد الكمية إذل أن -

للمواقع اإللكًتونية اإلخبارية زلل الدراسة، و ذلك بداعي عدم موافقة األخبار احملررة للخط اإلفتتاحي للموقع 

و  .%61.33 تغطيتهم دلواضيع معينة دون أخرى فتتاحي يتدخل دائما يفاخلط اإلىذا ن أالعاملُت بو، خاصة و 

 ىو ما يؤثر على مهنية الصحفي و الصورة النمطية للموقع اإلخباري يف صورة رتاىَته ادلتلقية.

قد تغَتت مع النشر  ىذه ادلواقع مهام حراس بواباتلقد توصلت نتائج ىذه الدراسة ادليدانية أيضا إذل أن  -

ىذا التغيَت إذل أسباب  حيث تعود، %82 ، و ذلك بنسبةكتيادل اإللكًتوين على خالف ما كانت عليو يف النشر

إذ أضحت تواكب التطور التكنولوجي الراىن  %44.5 تغَت طريقة النشر من ادلكتي إذل اإللكًتوين، و ذلك بنسبة

مستقبل حارس البوابة التقليدية على احملك و بأن مهامو ستًتاجع يف ظل ، ىذا و جيمعون على أن شكال و مضمونا

و ما ينجر عنها من تطورات يف  .%42.66 التطورات التكنولوجية احلاصلة، و ذلك بنسبة ادلعلومات و تسارع

لكًتونية عالمي، فالتفاعلية و حتديث ادلعلومات بُت الفينة و األخرى اللتان يتميز هبما حارس البوابة اإلاحملتوى اإل
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اليت دتر من تلك اليت ال دتر، أي أن حارس عالمية لكًتونية يف التحكم بادلواد اإليعقدون من دور حارس البوابة اإل

لكًتونية كانت مهمتو تقتصر على غربلة ادلعلومات اليت جيمعها الصحفي قبل طرحها للجماىَت و فقط بينما البوابة اإل

لكًتونية على غربلة ما جيمعو الصحفي قبل النشر و على ردود أفعال اجلماىَت ادلتلقية دلواده يعمل حارس البوابة اإل

فتتاحي للموقع اإلخباري اإلالعالمية بعد النشر و غربلة تعليقاهتم و فلًتهتا و تكييفها وفق ما يتطابق مع اخلط ا

 العامل بو.

أوامر تتعلق باخلط  يتلقون  زلل الدراسةُتادلبحوثتشَت النسب ادلتحصل عليها من الدراسة ادليدانية إذل أن  -

عالميُت يفرض على اإل موقع إخباري خطو اإلفتتاحي الذي يسَت عليو،، فلكل  %48.5 فتتاحي و ذلك بنسبةاإل

ًتجم لتت رؤساء الدولة ... اخل، أوذلا عدم ادلساس بسمعة أشخاص معينُت يتمثلون غالبا يف مالك ىذه ادلؤسسا

داللة إحصائية عالقة ذات  ادلسلمة بوجود لثة وادليداين صحة الفرضية اجلزئية الثا البحث ستقاة منالنتائج ادل بذلك

ىناك خط افتتاحي دلوقع أي أنو كلما كان  ،فتتاحي للمواقع اإللكترونية اإلخبارية و أدائها المهنيبين الخط اإل

 خباري يلزم الصحفي باتباعو كلما كانت ىناك مهنية نسبية.إ

 مناقشة الفرضية العامة: -4

حارس البوابة  يعتبر المسؤول األول عن لقد سعت ىذه الدراسة إذل اختبار صحة الفرضية العامة، القائلة بأن:    

فانطالقا من حتليل و تفسَت متغَتاهتا، توصلت نتائج تحرير الخبر اإللكتروني في المواقع اإللكترونية اإلخبارية، 

 ىذه الدراسة إذل أن:

بعد دراسة و حتليل نتائج الفرضيات اجلزئية الثالث ذلذا البحث ادليداين و اليت أكدت كلها على وجود فروق ذات   

فتتاحي من جهة و كذا مع رجع صدى اجلماىَت يف داللة إحصائية يف تعامل حارس البوابة اإللكًتونية مع اخلط اإل

ن أن الفرضيات اجلزئية قد حتققت شلا يدل على أبارية لزوارىا، أي ظل التفاعلية اليت تتيحها ادلواقع اإللكًتونية اإلخ
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الفرضية العامة قد حتققت، إال أن الفرضية اجلزئية الثانية تؤكد بأنو دل يعد حارس البوابة التقليدي ىو الوحيد ادلسؤول 

ل التعليقات و بريد القراء...اخل لكًتوين يف ادلواقع اإلخبارية و إمنا أضحى اجلمهور ادلتفاعل من خالعن حترير اخلرب اإل

يف نظريتو  Kurt Lewinحارسا جديدا جيب أن يضاف إذل سلسلة البوابات اليت حتدث عنها كورت ليفُت 

 "حراسة البوابة اإلعالمية".

 :العام للدراسة ستنتا اإل

حارس البوابة  يعتبر المسؤول  ن:ألقد أكد حتقق الفرضيات اجلزئية الثالث صدق الفرضية العامة و اليت مفادىا   

حيث أثبتت النتائج الكمية ذلذه الدراسة  األول عن تحرير الخبر اإللكتروني في المواقع اإللكترونية اإلخبارية،

تقدمي األفضل و ادلشاركة يف اختاذ القرارات يؤدي إذل ارتياح و يساىم يف  و توفَت ادلناخ ادلالئم يف العملبأن ادلرونة 

ن طبيعة العالقة القائمة بُت حراس البوابات و الرقابة الدقيقة  أ، و ُت العاملُت هبذه ادلواقع اإلخباريةصحفيرضا ال

اليت  اإلعالمية عالميُت و تقلل من ثقة اجلماىَت يف ادلضامُتتزيد من قلق اإلقبل و بعد النشر، عالمية للمضامُت اإل

عالمية و دورىا يف ج ىذه الدراسة ادلتمحورة حول حراسة البوابة اإلخبارية، وىو ما أكدتو نتائتقدمها ىذه ادلواقع اإل

 خبارية اجلزائرية.لكًتوين بادلواقع اإلحترير اخلرب اإل

II. مناقشة نتائج الدراسة في  ضوء الدراسات المشابهة: 

لكًتونية بادلواقع اإلجريت ألقد طرحنا آنفا أىم النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة ادليدانية اليت    

يف ن النتائج ترتبط أ، حيث اتضح لنا بخبارية الجزائريةحارس البوابة في المواقع اإل دورخبارية ادلدروسة حول: اإل

زء منها بطبيعة اجملتمع ادلدروس بينما ترتبط يف جزئها اآلخر بنتائج عامة قد تصدق على كثَت من ادلؤسسات ج

دراسة ن أاالعالمية، فبالعودة إذل الدراسات السابقة اليت تناولت نفس ادلوضوع و ما توصلت إليو من نتائج، صلد 

تصال يف دور حراس البوابات اإلعالمية و مدى  ديدة لإمدى تأثَت البيئة اجلقد أكدت على دور و  احلمام أبوعزام 
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تصال و اإلعالم كفاءة نظرية حارس البوابة لتفسَت و تأطَت عمليات الضبط و التحكم اليت جتري يف سالسل اإل

م و ما أفرزتو تكنولوجيات االعالو ىذا ما يتوافق مع دراستنا اليت توصلت إذل أن  اإلعالمية يف حراسة البوابة احلديثة

و يف ما يلي بعض نقاط التشابو و  ثر يف دور حراس البوابات اإلعالميةأتصال احلديثة من وسائط ميدياتيكية قد اإل

  اإلختالف بُت نتائج الدراسة الراىنة و الدراسات السابقة و ادلشاهبة:

 نقاط التشابه: -1

حارس البوابة مازال موجودا كدور التطورات اليت أن توصل الباحث عزام أبو احلمام من خالل دراستو ادليدانية إذل  -

صاحبو تطور بعض أساليب عملو، و من ىنا يصل الباحث يف هناية  ،تشهدىا الثورة التكنولوجية مع تراجع طفيف

دراستو إذل أن حارس البوابة كنظرية و مفهوم لن خيتفي إذل األمد ادلنظور و سيظل يقوم بعملو بدرجة أو بأخرى و 

بوابة و شارت الشواىد الكمية بأن حارس الأىي النقطة اليت تتقارب مع ما توصلنا إليو يف آخر ىذا البحث، حيث 

 عالم إال أنو الزال موجودا مبهام مستحدثة.ن تغَتت مهامو بتطور تقنيات اإلإ

تؤكد الباحثة أمسهان بن لعالم من خالل دراستها على أن حارس البوابة يف التلفزيون اجلزائري ديتلك درجة عالية من  -

فتتاحي، و عليو لكبَت بسياستها و خطها اإلحًتافية، تظهر يف شعوره باالنتماء إذل ادلؤسسة العامل هبا و إديانو ااإل

فتتاحي، و ىو ما توصلنا فهو يتحرك وفقا جملموعة من ادلعايَت ادلهنية ادلرتبطة مبصاحل ادلؤسسة و أىدافها و خطها اإل

إال أن القائم  ،عالمية ادلدروسة سلتلفةفتتاحي خيتلف و البيئة اإلإليو يف هناية ىذه الدراسة و ان كان اخلط اإل

تصال يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية لديو انتماء كبَت إذل ادلوقع اإلخباري العامل بو و السياسة التحريرية اليت باإل

ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية العاملُت هبا قد صلحت يف إيصال صوت أن  .%.6تسَته، حيث يرى ما نسبتو 

 .اجلماىَت اجلزائرية
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تتالقى نتائج ىذه الدراسة الراىنة مع ما خلصت إليو دراسة الباحث عطالو غوثي يف نقطة التفاعلية اليت تتيحها  -

ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية لزوارىا، و مدى تأثَت ردود أفعال القراء على أجندة ىذه ادلؤسسات اإلعالمية و تقديرات 

  %45.5أجندة ادلؤسسات الصحفية، حيث تشَت األرقام إذل أن نسبة  سلتلفة للصحفيُت عن أثر ردود القراء على 

 من حراس البوابات يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلدروسة يستفيدون من ردود أفعال رتاىَتىم يف النشر ادلقبل.

بادلواقع  ُت الزوارأشارت النتائج ادلتوصل إليها يف دراسة ثائر زلمد تالزتو إذل أن ىناك اخنفاض يف التفاعلية ب -

حارس البوابة كغرف الدردشة اخلاصة بادلواقع  اإلخبارية الفلسطينية و عدم توفَت بعض اإلمكانيات التفاعلية من قبل

عالية من قبل  يف إتاحة خاصية إبداء الرأي من قبل زوار ادلوقع، ختضع ىذه اخلاصية لرقابة صاحبو ارتفاع ،اإلخبارية

من ادلبحوثُت   %38حارس البوابة، و ىو ما أكدتو نتائج دراستنا حيث تشَت الشواىد الكمية إذل أن ما يقارب 

 ردود أفعال اجلماىَت حلظة بلحظة.على يفرضون رقابة دائمة 

عالمية تقل و تضعف يف رلتمع إذل أن قوة حراس البوابات اإل هناية حبثهايف  Singerلقد توصلت الباحثة سنجر  -

ادلعلومات احلديث، إذ أن شبكة األنًتنت تتحدى فكرة البوابة بأكملها و تتحدى أيضا فكرة أن يتمكن 

الصحفيون من حتديد ما دير من خالذلا، و ىي تقريبا الفكرة ذاهتا اليت خلصت إليها نتائج ىذه الدراسة الراىنة، إذ 

حوثُت يرون بأن مهام حارس البوابة ستكون أصعب مستقبال يف ضوء من ادلب %42.66أثبتت النسب بأن 

 تصال احلديثة.عالم و اإلالتطورات احلاصلة يف تكنولوجيات اإل

إذل أن نظرية حراسة البوابة التقليدية كانت قد  Ernste Johnلقد توصلت دراسة الباحث جون ارنست  -

ون من مرسل و مستقبل و القناة، إضافة إذل أن صممت على أساس خطي من جهة سَت الرسالة يف سلسلة تتك

النظرية التقليدية حلراسة البوابة قد تعاملت مع اجلمهور كما لو كان كتلة متجانسة أثناء استقبال الرسائل، و ىو ما 

عليو ، و ىو ما أكدنا االجتماعي ادلتداخلة األدوار ختطتو البيئة االتصالية احلديثة، اليت تعتمد على شبكات التواصل

تصال التفاعلي ادلبٍت على األخذ و الرد خلق بيئة إعالمية جديدة، ختتلف يف ىذه الدراسة، إذ خلصنا إذل أن اإل
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عن سابقتها يف وسائل اإلعالم التقليدية و ىو ما يصعب من دور حارس البوابة اإلعالمية يف ظل أجندة رقمية 

 يفرضها ادلتلقي على وسائل اإلعالم الشبكي.

  اإلختالف:نقاط  -2

ختتلف نتائج دراسة الباحثة صلاة حلضَتي عن النتائج ادلتوصل إليها يف دراستنا الراىنة، حيث أهنا خلصت إذل أن  -

ن بأهنم ال ديلكون الظروف ادلواتية للنقد و و ن ادلستجوبو ىناك حرية نسبية يف العمل الصحفي، حيث يشَت الصحفي

ما تًترتو صعوبة الوصول إذل مصادر ادلعلومة و ادلتابعات القضائية لبعض معاجلة سلتلف ادلواضيع ادلطروحة، و ىذا 

الصحفيُت ادلهنيُت، و ىي الفكرة ادلسلم هبا لدى اجلميع بأن ىناك حرية نسبية يف ادلؤسسات اإلعالمية إال أن 

هنا توفر ذلم دراستنا ىذه قد خلصت إذل أن الصحفيُت زلل الدراسة راضون عما تقدمو مواقعهم اإلخبارية و بأ

ادلناخ ادلالئم للعمل و اإلبداع و يف ذلك قليل من الرضا الوظيفي و كثَت من احلرية ادلسؤولة و احلراسة الشخصية 

 للمعلومة قبل نشرىا.

لقد توصل الباحث عبد اهلل ادلغلوط يف آخر حبثو إذل أنو جيب حتديد عنصر ىام يف عمليات حراسة البوابات  -

البطريركية، البوابة البوابة  جتماعية وقضايا ادلرأة،اليت تتضمن )البوابة اإل بوابة ما بعد اإلنتاجاإلعالمية ادلعاصرة ك

، حيث يوضح الباحث أمهية ىذا العنصر يف رلال الصحافة الدينية والنسخ ادلطبوعة مقابل نسخة إلكًتونية للبوابة(

و  ادلملكة العربية السعودية ولكن أيضا على الصعيد الدورلالرقمية، وينظر يف آثاره احلالية وادلستقبلية، ليس فقط يف 

فتتاحي لكل مؤسسة ىي نقطة اإلختالف مع دراستنا الراىنة، فحراسة البوابة اإلعالمية ختتلف حسب اخلط اإل

عالمية و حسب السياق السسيوثقايف لكل رلتمع، فما ىو زلظور يف السعودية ليس بالضرورة زلظورا يف اجلزائر من إ

 هة و من جهة أخرى أظهرت نتائج دراستنا بأن حراس البوابات يراجعون ما ينشرونو قبل و بعد النشر مبعٌت أنج

 بالبوابة اجلديدة. تعندنا و ليس ةموجود يما بعد اإلنتاج ى بوابة
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III. دراسة الراهنة من نظرية حراسة البوابة االعالميةموقع ال: 

عالمية و ىي إية مؤسسة ألقد حاولت ىذه الدراسة الربىنة على وجود بوابات يف ظل سلسلة من احلراس داخل  

، األمر الذي دفعنا اذل اختيار رؤية تصورية 0401عام  Kurt Lewin الفكرة ذاهتا اليت جاء هبا كورت ليفُت

عتبار مسألة السلطة و العوامل النفسية و ُت اإلهنا تأخذ بععالمية، ألمفادىا أن طبيعة احلراسة ترتبط بادلادة اإل

لتقدمي مادة إعالمية حتظى بإقبال  جل خلق مناخ مالئم للعاملأالعوامل ادلهنية و معايَت اجلمهور، اليت تتظافر من 

دراستنا الراىنة قد عاجلت من الناحية النظرية و ادلنهجية أىم متغَتات نظرية  تكونمن ىذا ادلنطلق ، إذن رتاىَتي

لكًتونية يف ادلواقع عالمية، فقد جتلى ىذا واضحا يف ادلعاجلة و التفسَت لظاىرة حراسة البوابة اإلحراسة البوابة اإل

ن سلتلف جوانب نظرية حراسة البوابة ن ىذه الدراسة ىي زلاولة تبياإفخبارية اجلزائرية، و من ذتة لكًتونية اإلاإل

سلتلفة و ىذا  إعالميةعالمية و مدى مسامهة ىذه الدراسة يف توضيح بعض اجلوانب اليت تنتمي إذل سياقات اإل

 خبارية اجلزائرية.اإل اإللكًتونية السياق تناولناه يف ادلواقع

IV. القضايا التي تثيرها الدراسة الراهنة: 

الدراسة قد حاولت تقصي ادلوضوعية و توضيح كيف ساىم ظهور و تطور وسائط ادليديا اجلديدة بالرغم من أن ىذه 

يف التقليص من دور حارس البوابة يف وسائل االعالم التقليدية، من خالل اختبار العالقة بُت عدد من ادلتغَتات، إال 

اجملال لطرح تساؤالت ديكن أن تكون ميادين  تصال احلديثة، تفتحعالم و اإلفرازات ادلتكررة لتكنولوجيات اإلأن اإل

 حقل و حبث يف ادلستقبل و من ىذه التساؤالت ما يلي:

 عالمية يف ضوء ادليديا اجلديدة؟حتديد نطاق حراسة البوابة اإلكيف ديكن  -

 لكًتونية يف ضوء تداخل العوامل ادلهنية و التنظيمية؟إما ىي ادلؤشرات احلقيقية لظهور حارس بوابة  -

 لكًتوين؟لكًتونية دور يف فلًتة ادلعلومة و حترير اخلرب اإلأي مدى أصبح ألجندة اجلمهور اإلذل إ -
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 خاتمة

اجملتمعات اإلفًتاضية و اليت ديكنهم زيارهتا للحصول  تعترب شبكة األنًتنت موردا للمعلومات، يوفر منصات دلختلف   

بيئة رقمية، تفاعلية، أين يكون  ، يكتب ادلدون يف0.2قد يكون ادلتلقي مدونًا يف عامل الويب فخبار، آخر األ

اإلتصال أحادي اإلجتاه، و تقلص دور حارس البوابة يف وسائل اإلعبلم الشبكي، إال أن الرقابة الزالت موجودة و 

فقد تناولت ىذه الدراسة ادليدانية احملتوى الزال يفلًت بطرق أكثر حداثة فقط، أين تتوفر قنوات متعددة من التواصل، 

فسري دور حارس البوابة يف حترير اخلرب اإللكًتوين بادلواقع اإلخبارية اجلزائرية، حيث حاولنا من خبلذلا بالتحليل و الت

تقصي العبلقات القائمة بني ادلتغريات ادلستقلة و التابعة، خاصة يف ظل التفاعلية اليت تتيحها ىذه الوسائط 

اليت تقدمها ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية ادلدروسة، و من  ادليدياتيكية و ردود أفعال اجلماىري ادلستمرة حول ادلضامني

ىنا فإننا قد حاولنا من خبلل ىذا البحث الكشف عن دور حارس البوابة يف ضوء ادليديا اجلديدة، حيث اعتمدنا 

على اسًتاتيجيات منهجية متنوعة، تستجيب لؤلىداف العريضة اليت حددناىا منذ انطبلقة ىذه الدراسة، و ذلك 

بغية التأكد من مدى الصدق اإلمربيقي للفرضية العامة و اليت انبثقت عنها ثبلث فرضيات جزئية، توصلنا من خبلذلا 

 حراس البوابات يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية اجلزائرية يدعمون أو يقيدون ادلعلومة، من خبلل الطرق ادلختلفة إىل أن

ا يف ادلساحات عرب شبكة األنًتنت، حيث يرى جيمس بومهان أن لذلك للسيطرة على ادلعلومات اليت يتم توصيله

ديكن لآلخرين اإلستجابة لو، أما الثاين، فيتمثل يف فضاء  بعدان، األول ديكن الزوار من التعبري عن وجهات نظرىم و

و ىو دور  على نفس القدر من اإلحًتام، يضيف أن التفاعل يف بيئة حرة و مجهور غري حمدد، شامل للتواصل مع

 حارس البوابة للتحكم يف ادلعلومة. 

ربطنا من خبلل ىذا البحث حراسة البوابة اإلعبلمية بالتفاعلية و ادلهنية، خاصة و أن اإللتزام باحلراسة و ترتيب   

األخبار حسب األمهية يف نشر ادلعلومات للجمهور، فيو حجب للحقيقة، حيث كشفت ىذه الدراسة كيف يتعامل 



 

 خاتمة

  

 
 

ابة مع ردود أفعال اجلماىري إزاء ما ينشره موقعو اإلخباري من مضامني إعبلمية، وكيف يتم التحقق من حارس البو 

األخبار وادلعلومات الواردة من اجلماىري، ما يستدعي تواجد حارس بوابة إعبلمية يفلًت كل ما يصل إىل ادلوقع، 

 يثة.تضاعفت مهامو بظهور و تطور تكنولوجيات اإلعبلم و اإلتصال احلد

 عبلوة على ذلك، ديكن لكل قائم باإلتصال يف أي موقع إلكًتوين إخباري اآلن أن يستحضر القارئ يف أي شيء  

حيرره وما ىي أنواع ادلقاالت األكثر شيوعا، يف وقت أصبح فيو القراء يلعبون دورا رئيسيا يف اختيار أو رفض نشر  

شعبية" يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية أو قواعد البيانات اخلاصة من خبلل حتديداهتا يف ادلربعات "األكثر  األخبار

هبا، و ال يقتصر األمر على ردود أفعاذلم، بل ديكنهم أيضا التأثري على ترتيب أولويات القصص اإلخبارية ذلذه ادلواقع 

ديدة كان من الصعب جدا وفق أجندة إلكًتونية يفرضها الزائر ادلتلقي، فقبل ظهور الوسائط ادلتعددة للميديا اجل

علومات حول ادلواضيع األكثر شعبية بني القراء، فقد أضحت رغبات ادلتلقي أو الزائر يف نشر ادل استيفاء الفورية والدقة

ادلسائل ذات األولوية حلراس البوابات اإلعبلمية يف العصر احلايل، ليصبح بذلك القارئ أو اجلمهور  ذلذه ادلواقع ىي

يف هناية ىذه الدراسة و يف ضوء النتائج ضاف إىل البوابات السابقة اليت ذكرىا كورت ليفني، إذن ادلتلقي بوابة ت

ادلتوصل إليها من خبلل البحث ادلوسوم ب: دور حارس البوابة يف ادلواقع اإلخبارية اجلزائرية، نقًتح عددا من 

 التوصيات، قد تكون بداية لبحوث مستقبلية، منها ما يلي:

لرقابة و ادلتابعة للمادة اإلعبلمية من قبل حارس البوابة اإلعبلمية، خاصة فيما تعلق مبسألة ادلصادر و اإلىتمام با -

 التأكد من صحتها.

وضع نظام موضوعي للمكافآت و التحفيزات، يكون لو عبلقة وطيدة باألداء ادلتميز، حتقيقا لئلبداع أكثر يف  -

 ادلوقع اإللكًتوين اإلخباري من جهة أخرى. مسألة التحرير اإللكًتوين من جهة و استمرارية
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تنظيم دورات تكوينية للصحفيني ادلخضرمني، و الذين انتقلوا من وسائل اإلعبلم التقليدية إىل العمل يف ادلواقع  -

 اإللكًتونية اإلخبارية، حىت يكون للمحتوى اإللكًتوين ىويتو اخلاصة.

 حلقات سلسلة حراسة البوابة اإلعبلمية يف احلفاظ على الصورة النمطية للمؤسسة اإلعبلمية. دور -

إقامة دراسة مقارنة حلراسة البوابة اإلعبلمية يف ضوء اإلعبلم التقليدي و حراسة البوابة اإللكًتونية للخروج بأىم  -

 راسات الكثرية لتأثريىا على اجلمهور.اإلختبلفات اليت أحدثتها الوسيلة يف القائم باإلتثصال بدال من الد

زيادة البحث و الدراسة العلمية للفنون الصحفية ادلستخدمة يف ادلواقع اإللكًتونية اإلخبارية و صحافة الويب  -

 عموما.

ادلزيد من البحوث حول دور الصحفي اإللكًتوين يف حترير اخلرب اإللكًتوين، خاصة و أن ىذا األخري خيتلف  إجراء -

 عن التحرير الصحفي يف وسائل اإلعبلم التقليدية.

ضرورة تأسيس نظرية جديدة تنظر حلارس البوابة اإللكًتونية، فبانتقال اإلتصال من اخلطي إىل الدائري، اختلفت  -

 و ظهرت معو مفاىيم جديدة تواكب ىذا التطور احلاصل يف وسائل ادليديا اجلديدة. أمور كثرية
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األنترنت كوسيلة اتصال جديدة: الجوانب اإلعالمية و الصحفية و التعليمية و القانونية و  السيد خبيت: -5

 .0101(، دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات، 0، )ط.األخالقية

زيع، القاىرة، ، ادلكتبة ادلصرية للنشر و التو نظرية الدور و المنظور الظاىري لعلم االجتماع السيد علي شتا: -6

0112. 

، دار النفانس، الدعاية و االعالن و العالقات العامة في المدونات اإللكترونيةجاسم رمضان اذلاليل:  -7

  .0100األردن، 

 العربية و إيالف أنموذجا(،BBC: األخبار في الصحافة اإللكترونية )موقعا مجال عبد ناموس القيسي -8

  .0102(، دار النفائس للنشر و التوزيع، األردن، 0)ط.
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(، دار الكتاب احلديث، مصر، 0، )ط.منهجية العلوم االجتماعية و البحث االجتماعي مجال معتوق: -9

0100. 

   .0791(، دار الفكر العريب، القاىرة، 0، )ط.: األسس العلمية لنظريات اإلعالمجيهان رشيت -11

ادلكتبة األجنلومصرية،  اإلتصال و نظرياتو المعاصرة،حسن عماد مكاوي و ليلى حسني السيد:  -11

 .2006القاىرة،

، مكتبة الفالح للنشر و التوزيع، الكويت، األنترنت و اإلعالم و الصحافة اإللكترونيةحسين زلمد نصر:  -12

0112. 

عصر المعلومات، تحرير  كتابة التحقيقات و الفن الصحفي في و سناء عبد الرمحن:  حسين زلمد نصر -13

 .0112(، دار الكتاب اجلامعي، العني، 0، )ط.األحاديث الصحفية

 .0100دار النهضة العربية، القاىرة،  الحماية القانونية في قضايا النشر اإللكتروني،محدي السيوطي:  -14

 سنة نشر.، اليمن، دون تصميم المواقع اإللكترونية يوسف صاحل اجلرعي: -15

، دار السحاب فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة و االلكترونيةليلى عبد اجمليد و زلمود علم الدين:  -16

 للنشر و التوزيع، القاىرة، دون سنة نشر.

، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، األنترنت و الصحافة اإللكترونية )رؤية مستقبلية(ماجد سامل تربان:  -17

0111. 
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(، األكادميّية 10)ط الّتحفيز وأثره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين،مد احلسن التياا ي يوسف: زل -18

  العربية الربيطانية للتعليم العايل، ادلملكة العربية السعودية، دون سنة نشر.

 .0770، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، : دراسة اإلعالم و اإلتصالزلمد اجلوىري و آخرون -19

 .0119عامل الكتب للنشر و التوزيع، مصر،  : اإلتصال و اإلعالم على شبكة األنترنت،زلمد عبد احلميد -21

 .0112القاىرة،  (، عامل الكتب،10، )طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية :احلميد زلمد عبد -21

 .0772، القاىرة، ، عامل الكتبدراسة الجمهور في بحوث اإلعالمزلمد عبد احلميد:  -22

 .0779(، عامل الكتب، القاىرة،،10)ط. نظريات اإلعالم و اتجاىات التأثير،زلمد عبد احلميد:  -23

، دار إعداد و كتابة البحوث و الرسائل الجامعية مع دراسة عن مناىج البحثزلمد عوض العايدي:  -24

 .0112مشس ادلعارف، القاىرة، 

(، دار وائل للنشر، األردن، 0)ط. البحث العلمي في الدليل التطبيقي للباحثين،زلمد عبد الفتاح الصرييف:  -25

0110. 

 اجلامعي احلديث، ادلكتب ،اإلجتماعية البحوث إلعداد المنهجية الخطوات العلمي البحث مد شفيق:زل -26

 .1998القاىرة، 

 . 0102نشر و التوزيع، اجلزائر، دار ىومة للطباعة و ال مهارات الكتابة لإلعالم الجديد،زلمد لعقاب:  -27

  (، جامعة دمشق، سوريا، دون سنة نشر.10)ط الّتحفيز المعنوي وكيفّية تفعيلة،زلمد مرعي:  -28

 .0112، دار الفار للنشر و التوزيع، القاىرة، المعجم اإلعالميزلمد منري حااب:  -29

 .0112(، دار النهضة العربية، القاىرة، 10)ط.، نظريات اإلتصالمرفت الطرابيشي و عبد العزيز السيد:  -31
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(، مؤسسة الوراق، األردن، 0، )ط.أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد اجمليد ابراىيم:  -31

0111. 

 . 0119(، دار ادلسرية للنشر و التوزيع، عمان، 0، )ط.: أساسيات البحث العلميمنذر الضامن -32

  .0101(، دار النهضة العربية، بريوت، 0، )ط نظريات اإلتصالمي عبد اهلل:  -33

، الدار اجلامعية للطباعة و اإلتصال في عصر المعلومات، الدور و التحديات الجديدة: سنو مي عبد اهلل -34

 .0777النشر، بريوت، 

  .0712القاىرة، ، دار ادلعرفة اجلامعية، المرجع في مصطلحات العلوم اإلجتماعيةخنبة من الباحثني:  -35

، دراسة منشورة األنواع الصحفية في الصحافة اإللكترونية، نشأة مستأنفة أم قطيعةنصر الدين لعياضي:  -36

 على شبكة األنرتنت.

نضال فالح الضالعني، مصطفى يوسف كايف، علي فالح الضالعني، ماىر عودة الشمايلة و زلمود عزت  -37

(، دار االعصار العلمي للنشر و التوزيع، األردن، 0)ط. الجماىيري، : نظريات االتصال و اإلعالماللحام

0102. 

 .0772 العربية، بريوت، النهضة دار د. ط(،اإلجتماع، ) علم إلى مدخلاحلويل:  سناء -38

 .0111(، دار البشري للثقافة و العلوم، مصر، 0)ط. فنون التحرير على شبكة االنترنت،عادل األنصاري:  -39

(، دار 0، )ط.نظريات اإلعالم و الرأي العام، األسس العلمية و التطبيقات العربيةعاطف العبد عبيد:  -41

 . 0110الفكر العريب، القاىرة، 
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، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، البحث العلمي الكمي و النوعي عامر قنديلاي و إميان السامرائي: -41

 . 0117األردن، 

اإلمارات العربية  صحافة األنترنت، قواعد النشر اإللكتروني الصحافي الشبكي،صادق:  عباس مصطفى -42

  .0112ادلتحدة، 

(، دار الشروق للنشر و التوزيع، 10، )ط.الصحافة اإللكترونية في الوطن العربيعبد األمري الفيصل:  -43

 . 0112األردن، 

، مؤسسة حسني راس اجلبل للنشر و م االجتماعيةمنهجية البحث العلمي في العلو عبد الرمحن برقوق:  -44

 .0109التوزيع، اجلزائر، 

 . 0101، دار وائل للنشر، عمان، اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونيةعبد الرزاق الدليمي:  -45

 .0100، دار وائل للنشر و التوزيع، اإلعالم الجديد و الصحافة اإللكترونية عبد الرزاق الدليمي: -46

دار العريب للنشر و  : سسيولوجيا الخبر الصحفي )دراسة في انتقاء و نشر األخبار(،عبد الفتاح عبد النيب -47

 .0717التوزيع، 

(، دار الكتاب ادلصري، القاىرة، 2)ط.معجم مصطلحات علم النفس، عبد اجمليد سادلي و آخرون:  -48

0771. 

، الشبكة العربية لألحباث و النشر، س و رياح التغييربين الجزيرة و الثورة سنوات اليأعلي الظفريي:  -49

 . 0100القاىرة،
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(، مكتبة و مطبعة 0)ط. أسس و مبادئ البحث العلمي،فاطمة عوض صابر و مرفت علي خفاجة:  -51

 . 0110اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، 

 .0117األردن، ، دار أسامة للنشر و التوزيع، اإلعالم اإللكتروني فيصل أبو عيشة: -51

المؤسسات االعالمية في عصر تكنولوجيا المعلومات مع دراسة لمواقع فيصل علي ادلخاليف:  -52

  .0112ادلكتب اجلامعي احلديث، اليمن، المؤسسات الصحفية اليمنية، 

مدخل لعلوم اإلتصال و اإلعالم )الوسائل، النماذج و  فضة عباسي بصلي و زلمد الفاتح محدي: -53

  .0109(، دار اسامة للنشر و التوزيع، األردن، 0(، )ط.النظريات

، سلرب علم اجتماع االتصال للبحث و الرتمجة، : أسس المنهجية في العلوم اإلجتماعيةفضيل دليو و آخرون -54

  .0100جامعة قسنطينة، اجلزائر، 

(، دار الثقافة للنشر و 10، )ط قنيات تحليل البيانات في العلوم اإلجتماعية و اإلعالميةتفضيل دليو:  -55

 .0101التوزيع، األردن، 

(، دار محد 0، )ط.: أساسيات علم االجتماع النفسي التربوي و نظرياتوصاحل حسن و أمحد الداىري -56

 . 0100للنشر، عمان، 

 .0119، مكتبة الفالح، الكويت، عالمثورة اإلتصال و حرية اإلصاحل سليمان:  -57

 .0112، جامعة اإلسكندرية، مصر، السوك التنظيمي المعاصرراوية حسن:   -58

 .0110(، اجلزائر، 10)ط.على منهجية البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية،  رشيد زروايت: تدريبات -59

، الدار ادلصرية التفاعلية و تصميم المواقعالصحافة اإللكترونية... دراسات في شريف درويش اللبان:  -61

 .0112اللبنانية، القاىرة، 
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 .0112، ادلكتبة األجنلومصرية، القاىرة، وسائل اإلعالم و التنمية اإلجتماعيةشهيناز طلعت:  -61

 . 0112، مطابع ادلعارف احلرة، تونس، الصفحات اإللكترونية على مواقع األنترنتغريك براهنام:  -62

  جمةكتب متر: 

ترمجة جعفر أبو القاسم أمحد، معهد اإلدارة  السلوك التنظيمي و األداء،أندرودي سيزالقي و ماك واالس:  -63

  .0770العامة، ادلملكة العربية السعودية، 

، ترمجة عبد الستار جواد، دار الكتاب اجلامعي، فلسطني، كتابة األخبار و التقارير الصحفيةكارول ريج:   -64

0112. 

ترمجة بوزيد صحراوي و  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية)تدريبات علمية(،موريس أجنرس:  -65

 .0112آخرون، دار القصبة للنشر، اجلزائر، 

 .0102، ترمجة: ابراىيم جابر، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، قاموس علم اإلجتماع الحديث عاطف غيث: -66

، صحفي األنترنت )استخدام شبكة األنترنت و موارد إلكترونية أخرى(راندي ريديك و إليوت كينغ:  -67

 .0117ترمجة دليس اليحىي، األردن، 

 .0112(، ليبيا، 10، ترمجة سعد ىارس، )طمدرسة فرانكفورتتوم بومتور:  -68

اهلل  ، ترمجة: زلمد نصر حسين و عبداإلعالم الدولي، النظريات و اإلتجاىات و الملكية توماس ماكفيل: -69

 .0112الكندي، دار الكتاب اجلامعي، العني، 

 .0110، ترمجة عبد اجمليد بوعزة، الرياض،األنترنتتشريل غولد:  -71

(، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و 0، ترمجة: ىيثم اللمع، )ط.: معجم علم السياسةغي موريو و آخرون  -71

 .0112التوزيع، بريوت، 
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 دوريات و مجالت و جرائد: 

رللة  أثر الممارسة االعالمية للعاملين في أخبار التلفزيون على اتجاىاتهم نحو العمل،السيد فهمي:  أما ي -72

 .0772البحوث اإلعالمية، العدد اخلامس، القاىرة، 

-20، اجمللة التونسية لبحوث اإلتصال، العدد صحافة المواطن: المتلقي عندما يصبح مرسالمجال الزرن:  -73

 . 0117، تونس، 20

التفاعلية في مواقع الصحف الجزائرية على األنترنت )دراسة تحليلية لمواقع: الخبر، حسينة بن رقية:  -74

 .0102، ، اجلزائر(، رللة آفاق للعلوم، العدد اخلامسالشروق، المجاىد، الشعب

 .0112، رللة الصدى، العدد السادس، مارس فن الكتابة اإللكترونية:  ياسر البنا -75

دراسة نقدية لبعض المناىج الوصفية و موضوعاتها في البحوث  موسى بن ابراىيم حريزي و صربينة غريب: -76

 .0102، اجلزائر، ديسمرب 02، رللة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية، العدد اإلجتماعية و التربوية و النفسية

ماعية القومية، اجمللد الثا ي و الثالثون، العدد ، اجمللة اإلجتقراءة في دراسات القائم باإلتصالجنوى الفوال:  -77

 .0772الثالث، القاىرة، سبتمرب 

، رللة علم النفس، الفروق بين الجنسين في دافع االنجازرشاد عبد العزيز و موسى صالح أبو ناىية:  -78

  .0711العدد اخلامس، القاىرة، 

، اجمللة ادلصرية اآللي في التحرير الصحفياإلتجاىات الحديثة في استخدامات الحاسب خليل زلمود:  -79

 لبحوث اإلعالم، العدد السادس، مصر.

 رسائل و أطروحات و بحوث: 
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، البرمجة في التلفزيون الجزائري)دراسة كيفية للمبرمج من منظور حارس البوابة(أمسهان بن لعالم:  -81

  .0102، 12اإلعالم و اإلتصال، جامعة اجلزائر أطروحة لنيل درجة دكتوراه يف علوم اإلعالم و اإلتصال، كلية 

: بحث على األنترنت، العالم العربي  و الوسط الرقمي، تحديات االعالم اإللكتروني و أسامة و طبارة -81

  ، حبث منشور على شبكة األنرتنت، للمزيد ميكن اإلطالع على:األنترنت العربية
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: اتجاىات الصحفيين في قطاع غزة نحو المواقع اإلخبارية اإللكترونية )دراسة ميدانية(،  أمل احلاار -82

  0112، جامعة األقصى، فلسطني، كلية االعالم و الفنون

معهد الصحافة و علوم األخبار،  المشهد اإلعالمي الفلسطيني في األنترنت،إياد بندر و منري اجملايدة:  -83

  .0110تونس، 

معايير مصداقية منتجي المواقع اإللكترونية اإلخبارية العراقية )دراسة مقارنة بتول عبد العزيز رشيد العا ي:  -84

للمواقع اإللكترونية: شبكة أخبار النجف األشرف، شبكة العراق الجديد اإلعالمية في ديترويت، الوكالة 

 .0102كلية اإلعالم، اجلامعة العراقية، راقية لألنباء)نينا(، الوطنية الع

الوظيفة اإلخبارية للبوابات اإللكترونية )دراسة تحليلية للبوابات اإللكترونية جليلة عبد اهلل خلف:  -85

 . 0117رسالة رلستار، جامعة بغداد،  العربية(،

، رسالة رلستار، جامعة عني مشس، القاىرة، المتحققاستخدام المواقع اإللكترونية  و اإلشباع ىبة ربيع:  -86

0117 . 

تأثير التطور في تكنولوجيا الصحافة على نظم التأىيل األكاديمي و التدريب المهني حسام زلمد اذلامي:  -87

 .0112، رسالة ماجسرت، كلية اإلعالم، جامعة القاىرة، للصحفيين في مصر
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طالل حرير العنزي، سلمان أمحد احلرتومي، سامل عابد اللحيا ي، رائد عبد ادللك زلبوب، صاحل أمحد القر ي،  -88

حبث منشور، كلية اآلداب و العلوم االنسانية، جامعة  نظرية الدور،خالد محيد احلسين و سلطان أمحد القحطا ي: 

 . 0102ادللك عبد العزيز، السعودية، 

، رسالة ماجسرت الصحافة اإللكترونية في الجزائر بين تحدي الواقع و التطلع نحو المستقبلميينة بلعالية:  -89

 .0112يف علوم اإلعالم و اإلتصال، جامعة اجلزائر، 

التفاعلية في المواقع اإلخبارية الجزائرية )دراسة تحليلية لموقعي الشروق أون الين و المية سهيلي:  -91

 .0102لة لنيل شهادة ماسرت يف علوم اإلعالم و اإلتصال، جامعة مسيلة، (، مذكرة مكمالنهار أون الين

(، حبث تكميلي، قسم الصحافة اإللكترونية على شبكة األنترنت )دراسة تحليلية مقارنةزلمد بو شرخ:  -91

 .0111الصحافة و اإلعالم، غزة، 

مقدمة لنيل شهادة  نظرية وصفية(،النشر اإللكتروني و مستقبل الصحافة المطبوعة )دراسة يك: زلمد مل -92
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 O                                   موقع إخباري لصحيفة خاصة                         -

 لكًتوين اإلخباري؟منذ مىت و أنت تعمل هبذا ادلوقع اإل -6

 O                                                                            أقل من سنة -

 O                                                               أربع سنواتمن سنة إىل  -

 O                                                           سنوات        00أكثر من  -
 ما منصبك يف ادلوقع اإلخباري الذي تعمل بو؟ -7

  O                                                     صحفي متعاقد                     -
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  O                                     صحفي زلًتف                                    -

                                 O                                                                  مسؤول موقع        -

                        O                                                         سلرج                           -

   O                                       رئيس حترير                                      -

            O                                       مدير نشر                                       -
 ما دوافع اختيارك للعمل يف ىذا ادلوقع اإلخباري؟  -8

 O                               حب اجملال                                              -

 O                                اكتساب خربة                                          -

  O                                  الشهرة                                          حب -

 أخرى حددىا؟ -
........... ....................................................................... 

 كيف حتصلت على وظيفتك يف ىذا ادلوقع اإلخباري؟ -9

      O                                                     عن طريق مسابقة معلنة           -

 O                                     عن طريق وسيط                                 -
 ىل استفدت من دورات تدريبية يف رلال االعالم قبل ولوجك لعامل الشغل؟ -01

  O                                                               نعم                    -

             O                                     ال                                               -
 اإلخباري العامل به.اإللكتروني : عالقة حارس البوابة بالموقع المحور الثاني

 قع اإلخباري العامل بو ادلناخ ادلالئم للعمل و اإلبداع؟ىل يوفر لك ادلو -00
 O                                    دائما                                              -
 O                                     أحيانا                                            -
                      O                                      نادرا                                            -

 خباري؟لكًتوين اإلدارة ادلوقع اإلإما طبيعة اإلمكانات اليت تقدمها لكم  -07
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 O                                           امكانيات مادية                              -
                  O                                           ية                            معنو امكانيات  -
 أخرى أذكرىا؟ -

...................................................................................................... 
 مكانيات ادلتوفرة؟ما رأيك يف ىذه اإل -03

 O                                  مالئمة                                         -

  O                                غري مالئمة                                      -

     O                               البأس هبا                                        -
 ما طبيعة العالقة بينك و بني إدارة ادلوقع اإلخباري العامل بو؟ -04

  O                                  عالقة تسلطية                                         -

 O                                                                      عالقة ودية        -

 O                                                    عالقة تعاونية لتقدمي األحسن       -

 O                                             عالقة عمل ال أكثر                        -

 ا؟أخرى أذكرى -
..................................................................................................... 

 ىل جتتمع بكم إدارة ادلوقع؟ -05

 O                                                               يوميا               -

  O                                                          اسبوعيا                 -

   O                                                     أبدا                          -
 أخرى أذكرىا؟

...................................................................................................... 
 جتماعات؟عادة ما طبيعة ادلواضيع اليت تتداول يف ثنايا ىذه اإل-06
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 O                                 أمور شاملة جلميع ادلواضيع القابلة للنشر                 -

                   O                                   أمور تتعلق باإلخراج                                    -

  O                                     أمور تتعلق بالتحرير                                   -

 ...............................أخرى حددىا؟......................................امور  -
 ىل تواجهك مشاكل يف عملك بادلوقع اإلخباري؟ -07

 O                                  دائما                                                     -

 O                                 أحيانا                                                     -

                                        O                                  نادرا                                                      -
 فيما تتمثل ىذه ادلشاكل؟ -08

    O                                       قلة االحًتام بني العاملني يف ادلؤسسة                 -

 O                                       القرارات التعسفية الصادرة من ادارة ادلؤسسة          -

 O                                 ادلنافسة مع زمالئك يف العمل                               -

 O                                      عدم تأمينها اجتماعيا لعماذلا                           -

 O                                     مشاكل تتعلق باجلماىري و تفاعلها مع ما ننشره         -

    O             دمة من ىذه ادلؤسسة     رداءة ادلستوى اإلعالمي و الفين للمادة اإلعالمية ادلق -

 O                                                          قلة مصادر ادلعلومات               -
 إىل أي مدى صلح ادلوقع العامل بو يف إيصال صوت اجلماىري اجلزائرية؟ -09

 O                                   كثريا                                                        -

 O                                                             نوعا ما                            -

 O                                             ليس من أولوياهتا التعبري بصوت الشعب اجلزائري  -

 أخرى حددىا؟إجابات  -
.........................................................................................  

 عالمية اليت حررهتا من عدمو؟ىل تتلقى أوامر تتعلق مبرور ادلضامني اإل -71
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 O                                دائما                                                    -

           O                                                                                 أحيانا   -

 O                                   نادرا                                                   -
 .الجزائرية : التفاعلية في المواقع اإللكترونية اإلخباريةالمحور الثالث

 عادة، ما طبيعة ادلواضيع اليت يقدمها موقعكم اإلخباري جلماىريه؟  -77

 O                            مواضيع سياسية                                              -

 O              مواضيع اجتماعية                                                          -

 O                                ثقافية                                            مواضيع -

 O                                      مواضيع دينية                                       -

 O                                        مواضيع رياضية                                   -

 أذكرىا؟ مواضيع أخرى -
........................................................................................... 

 ىل تطلع على مضامينكم اإلعالمية بعد نشرىا ؟ -73

  O                                                                                  دائما -

 O                                                                                  نا     أحيا -

 O                                                                                   نادرا  -
 جلماىريىا؟ مواقعكم اإلخباريةما ىي أىم التطبيقات اليت تقدمها  -74

 O                                                                                     صور -

 O                                              كتابات و تعليقات                           -

    O                                                                             فيديوىات  -

 أخرى أذكرىا؟ -
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...................................................................................................... 

 ىل يتوفر موقعكم اإلخباري على خاصية النشر يف مواقع التواصل االجتماعي؟-75

 O                                                                نعم                   -

 O                                                                                  ال  -
 مكانيات اليت يوفرىا موقعكم اإلخباري للتواصل مع مجاىريه؟ما ىي اإل -76

  O               عالمية فيها        زلرري ادلواد اإل لكًتوين للتواصل معتقدمي الربيد اإل -

  O             جتماعي           مباشرة يف مواقع التواصل اإل وقعالتواصل مع طاقم ادل -

     O               تفاعلهم مع ىذه ادلضامني    كتفاء بتخصيص مساحة لتعليقاهتم واإل  -

 أخرى حددىا؟إمكانيات  -
...................................................................................................... 

 جتماعي يف تفاعلك مع مجاىري موقعكم اإلخباري؟ىل تستخدم مواقع التواصل اإل-77

 O                                                                    دائما                 -

 O                                                                          أحيانا          -

 O                                                                                  نادرا    -

 مع مجاىريكم؟ جتماعي يف التواصل ما ىي دوافع و أسباب استخدامك لشبكات التواصل اإل -78
 O                                                           احلرية اليت تتيحها دلستخدميها -

 O                                               التواصل و التفاعل مع اجلماىري            -

 O                       مستقبال                   ستفادة منهاعالمية و اإلمراقبة البيئة اإل -

 O                                                      سرعة تداول و حتديث األخبار فيها -

 كم يقدر عدد الساعات اليت تقضيها يف التواصل مع مجاىريكم يوميا؟  -79
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   O                                                        من ساعة إىل ساعتني          -

 O                                                        من ساعتني إىل ثالث ساعات   -

       O                                                                 أكثر من ثالث ساعات -
 لكًتوين؟تقنيات النشر اإلىل يتوفر موقعكم على  -31

         O                                              نعم                                   -

  O                                        ال                                           -
 إن كانت إجابتك بنعم فماىي؟ -30

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

 كيف تتعامل مع ردود أفعال اجلماىري كتعليقات عما تنشرونو؟  -37

 O                                                            تستفيد منها يف النشر ادلقبل -

 O                                                                     تتأكد من مصادرىا  -

 O                                                                     ال تول ذلا أي أمهية -
 ىل تراجع تعليقات اجلماىري حول ادلواضيع اليت تنشروهنا؟ -33

  O                                                                                          دائما  -

 O                                                                                              أحيانا  -

 O                                                                                                نادرا  -
 كم و تتفاعل معهم من خالذلا؟هور ما ىي ادلواضيع اليت تشاركها مج -34

 O       السياسية                                                                           -

 O                                                                               اإلجتماعية -

 O              الرياضية                                                                     -

 O         الثقافية                                                                           -
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 O               الدينية                                                                      -

 أخرى أذكرىا؟ مواضيع -

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

 .بالمواقع اإللكترونية اإلخبارية الجزائرية : دور حارس البوابة في تحرير الخبر اإللكترونيالمحور الرابع

 ما دور حارس البوابة حيال تعليقات اجلماىري على مضامينكم االعالمية؟ -35

  O                           زلدودة و احلارس يتدخل عند أي جتاوز              حريتهم -

 O                         نشر التعليقات بتلقائية                                          -

 O                       ىناك رقابة دائمة للتعليقات حلظة بلحظة                         -

 رى أذكرىا؟أخ -
...................................................................................................... 

يف اإلعالم لكًتونية على غرار حارس البوابة يف رأيك ما ىي الشروط الواجب توفرىا يف حارس البوابة اإل  -36
 القدمي؟

  O                      السرعة يف التعامل مع ردود أفعال اجلماىري عن مضامينكم اإلعالمية      -

  Oنًتنت و مواكبتو لكل التطورات التكنولوجية    الدراية الكافية بتقنيات احلاسوب و شبكة األ -

 O                التفاعل الدائم مع اجلماىري و مشاركتهم الرأي يف تطوير مؤسستكم             -

          O                عالم اجلديد عن التقليدي    القدرة على التفريق بني منط التحرير يف وسائل اإل -

 أخرى أذكرىا؟شروط  -
...................................................................................................... 

 وقع اإلخباري العامل بو احلرية الكافية يف نشر كل ما تغطيو من أخبار؟ىل يوفر لك ادل-37

       O                     دائما                                                                      -

 O                      أحيانا                                                                    -

 O                        نادرا                                                                    -
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 دلاذا؟ -38

...................................................................................................... 
 خباري العامل بو؟لكًتوين اإلفتتاحي للموقع اإلخلط اإلىل جتد صعوبة يف التعامل مع ا -39

 O دائما                                                                                        -

 O      أحيانا                                                                                  -

 O    نادرا                                                                                      -
 يف تغطيتك دلواضيع معينة دون أخرى؟ العامل بو ىل أثرت السياسة التحريرية ذلذا ادلوقع اإلخباري-40

 O دائما                                                                                          - 
 O أحيانا                                                                                         - 
       O                                       نادرا                                                    - 
 كيف ذلك؟  -47 
 ......................................................................................................  

ر يف ظل النشر اإللكًتوين الذي يعتمده موقعكم اإلخباري، ىل تغريت مهامك عما كان سابقا يف النش -47
 ادلكتيب؟

 O                                                       نعم                                  -
 O                                             ال                                              -

 ما األسباب وراء ىذا التغيري؟ -43

...................................................................................................... 
 حسب رأيك، ما مستقبل حارس البوابة اإللكًتونية يف اجلزائر؟ -44

......................................................................................................    
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 جتماعية كلية العلوم اإل

 قسم العلوم اإلنسانية

 

 دليل مقابلة

 التقدير،بعد التحية و 

دور : و اإلتصال حتت عنوان ىذا دليل مقابلة خاص ببحث ميداين لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم اإلعالم  
، (الوطن، النهار، الجمهورية و الشروق أون الين أنموذجا) حارس البوابة في المواقع اإلخبارية الجزائرية

ة، و ذلك يف إطار إصلاز البحث، مع التأكيد على أن يرجى من سيادتكم التكرم باإلجابة على أسئلة ىذه ادلقابل
 إجاباتكم ستستغل ألغراض علمية فقط.

 

 

 

بإشراف :                                                                                                                                                           إعداد:      
 د. بوعمامة العريب.                                           خرية مكرتار.                                
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  :السمات العامة

 اجلنس.-0

 السن.                 -7

 ادلستوى التعليمي.-3

 التخصص العلمي. -4

 .في المواقع اإلخبارية الجزائرية: عادات و أنماط عمل حارس البوابة المحور األول

 تعمل بو؟ ذيال ادلنصب الذي تشغلو يف ادلوقع اإلخباريما  -5

 اإلخباري؟هبذا ادلوقع كيف ىي عالقتك بالطاقم اإلعالمي العامل  -6

 ؟طاقم ادلوقعادلعروف أنو أي مؤسسة اعالمية تقام فيها اجتماعات يومية، ىل تقومون باجتماعات شلاثلة مع  -7
 جتماعات؟ما طبيعة ادلواضيع اليت تتداولوهنا يف ثنايا ىذه اإل و

 طبيعة ىذه ادلشاكل؟و ما عالمية اليت تقدموهنا أعاقت نشرىا؟ ىل واجهتكم يوما ما مشاكل تتعلق بادلادة اإل -8
أوامر  كحارس بوابة إلكًتونيةغالبا ما تتدخل جهات معينة يف توجيو مضامني وسائل اإلعالم، فهل تتلقون   -9

 عالمية اليت حرردتوىا من عدمو؟ شلن؟ و دلاذا؟تتعلق مبرور ادلضامني اإل

 .الجزائريةالمواقع اإللكترونية اإلخبارية : تفاعل الجماهير مع مضامين المحور الثاني

 ؟ موقعكم اإلخباري عن باقي ادلواقع اإلخبارية يف اجلزائرما طبيعة ادلواضيع اليت دتيز  -01
 دلاذا؟ و ىل حترص على مراقبة مضامينكم اإلعالمية قبل و بعد نشرىا ؟ -00
و لتطور اذلائل؟ يف ظل التطور التكنولوجي و ادليزات اليت توفرىا الشبكة العنكبوتية، كيف استفدمت من ىذا ا -07

 جلماىريه؟ موقعكم اإلخباريقدمها يما ىي أىم التطبيقات اليت 

كم على خاصية وقعيف عصر التفاعلية و اإلقبال اجلماىريي على مواقع التواصل اإلجتماعي، ىل تتوفر م -03
 النشر يف ىذه ادلواقع؟
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 من خالذلا؟ ما ىي ادلواضيع اليت تشاركوهنا مجاىريكم و تتفاعلون معهم -04

 ردود أفعاذلم؟  تعامون معىل تطلعون على تعليقات اجلماىري حول ادلواضيع اليت تنشروهنا؟ و كيف ت -05

 .اإلخبارية الجزائرية اإللكترونيةفي تحرير الخبر اإللكتروني بالمواقع حارس البوابة  دور: المحور الثالث

، أحيانا تكون تعليقات اجلماىري عن مضامينكم ة اإلخباريةادلواقع اإللكًتونييف ظل التفاعلية ادلتاحة يف  -06
 اإلعالمية سلالفة خلطكم اإلفتتاحي، فما ردة فعلكم حيال تعليقات اجلماىري يف ىذه احلالة؟

 حارس البوابة الكالسيكية؟يف رأيك ما ىي الشروط الواجب توفرىا يف حارس البوابة اإللكًتونية على غرار -07

 قائم بذاتو، ىل تتمتعون باحلرية الكافية يف نشر كل ما تغطونو من أخبار؟ دلاذا؟ إخباريوقع مقائمني ك  -08

ىل و  تديره؟ ذيال للموقع اإلخباريىل جتد صعوبة يف التعامل مع النظام السياسي، الشركاء أو ادلمولني  -09
 ؟ ىذا ادلوقع اإلخباريأثرت قراراهتم يف توجيو مسار 

 كيف ترون مستقبل حارس البوابة يف ظل التطورات التكنولوجية ادلتسارعة؟  -71

 

 شكرا جزيال لتعاونكم

 

 


