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:  كلمة شكر وتقدٌر

 العربً بوعمامةأتوجه بجزٌل الشكر واالمتنان وأسمى عبارات التمدٌر واالحترام الى األستاذ الدكتور 
. نجاز البحثإعلى توجٌهاته ونصائحه التً لدمها لنا طٌلة مدة 

سطنبول على ا رئٌس لسم االتصال بجامعة Suat Gezginكما أتمدم بجزٌل الشكر الى البروفٌسور 
. توجٌهاته المٌمة ودعمه المستمر لنا

.  طٌلة المشوار البحثًاً  معنوياً  التً كانت لنا سندبن عمار سعٌدة خٌرةكما أتمدم بالشكر الى األستاذة 

أصدلاء وصحفٌٌن ووالشكر موصول الى كل من مدّ لً ٌد المساعدة إلتمام هذا العمل من أساتذة، 

 ً . شكراً لكم جمٌعا
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:  داءــــــــــــــاإله

 

إلى أمً وأبً 

إخوتً سعاد، حمزة، عبد المادر ...إلى سندي

إلى عائلة بن عمار وعائلة طوٌل 

إلى سندي فً غربتً عمران حفٌظة 

إلى أساتذتً 

إلى كل أصدلائً 

إلى كل من أعطى من حصٌلة فكره لٌنٌرنا 

راجٌن من هللا النجاح والسداد 
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:   ممخص الدراسة

دراسة ميدانية "  أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة " تشكل ىذه الدراسة
فرزتو تكنكلكجيا االتصاؿ أأف ما إذ ، عمى عينة من الصحفيين الجزائريينتحميمية 

كالمعمكمات الحديثة غّير في أشكاؿ الممارسة اإلعبلمية، كأنتج نماذج إعبلمية جديدة تختمف 
حيث شيد المجاؿ اإلعبلمي كغيره مف المجاالت تطكرات عديدة التقميدية، النماذج عف 

فرضتيا تكنكلكجيات االتصاؿ كالمعمكمات ليجد الصحفي نفسو أماـ تحدّيات مينية كتقنية 
 تتعمق باستخداـ أدكات اإلعبلـ الجديد، ىذه األخيرة خمقت تحديات أخرػ تتعمق باألخبلقيات

ككذا باستخدامات الصحفي لمكاقع الميديا الجديدة كبكيفية تعامل الصحفي المحترؼ مع 
لى معرفة مدػ التزاـ الصحفييف الجزائرييف إكتيدؼ دراستنا تطبيقات الميديا الجديدة، 

بأخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة، مف خبلؿ الكشف عف االستخدامات 
الحصكؿ عمى كلى المصادر، إالكصكؿ كاالجتماعية كالنشر،  اإلعبلمية لمكاقع الشبكات

. األخبار كغيرىا

أداة لجمع االستبياف ؾ تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي كتمؾ،كلتحقيق أىدافنا 
يشتغمكف بشكل رسمي في الذيف ُكّزع الكتركنيًا عمى عينة مف الصحفييف الجزائرييف كالبيانات 

 . مفردة 150ػك تمفزيكف، كقدر عددىـ بأإذاعة، أك القطاع اإلعبلمي سكاء صحافة، 

ف يستخدمكف مكاقع الشبكات ؼكمف أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة أف أغمب الصحفي
االتصاؿ بالمصادر، كاالجتماعية ألغراض إعبلمية تتمثل في جمع األخبار كالمعمكمات، 

جاء مكقع فيسبكؾ في إعبلمية، ككالتأكد مف صحة األخبار مف صفحات رسمية لمؤسسات 
ف ال يثقكف فيما ينشر ؼالمرتبة األكلى مف حيث اإلستخداـ، كما أف نسبة كبيرة مف الصحفي

. عمى مكاقع الشبكات االجتماعية

الميديا الجديدة، مكاقع الشبكات االجتماعية، الممارسة الصحفية، :  الكممات المفتاحية
 .أخبلقيات الصحافة، الصحفي
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Résumé :  

Cette étude " La déontologie de la pratique journalistique au titre des 

nouveaux médias " est considérée comme une étude analytique de terrain 

menée sur un échantillon de journalistes algériens. À la suite des modernes 
technologies de l’information et de la communication, les formes de pratique des 

médias ont changé, et des nouveaux modèles de médias différents des modèles 

traditionnels se sont installés. Le domaine des médias, à l'instar de nombreux 

autres domaines, a connu de nombreuses modifications. Ainsi, le journaliste a dû 

faire face à des défis professionnels et techniques liés à l'utilisation de nouveaux 

outils médiatiques, ce qui a créé d'autres défis liés à la déontologie, ainsi qu'à 

l'utilisation des sites des  nouveaux médias par le journaliste, et à la manière 

dont il traite les applications. 

Notre étude a pour but d’évaluer l'engagement des journalistes algériens envers 

la déontologie de la pratique journalistique sous les nouveaux médias en 

déterminant les utilisations médiatiques des sites de réseaux sociaux tels que 

l'édition, l'accès aux sources, l'accès aux actualités et autres.  

Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté l'approche analytique descriptive 

et le questionnaire comme outil pour la collecte de données et l’avons distribué 

par voie électronique à un échantillon de 150 journalistes algériens 
officiellement employés dans le secteur des médias, que ce soit dans les 

domaines du journalisme, de la radio ou de la télévision. 

Parmi les principales conclusions de l’étude, on note que la plupart des 

journalistes utilisent les sites de réseaux sociaux à des fins médiatiques, telles 

que la collecte de nouvelles et d'informations, la communication avec les 

sources et la vérification de l'authenticité de nouvelles en se référant à des pages 

officielles d'organisations de médias. En outre, le site Facebook s’est classé 

premier pour les plus utilisés, ainsi qu’un fort pourcentage de journalistes ne fait 

pas confiance à ce qui est publié sur les sites de réseaux sociaux. 

Mots-clés : Nouveaux Médias, Les Réseaux Sociaux, Pratique Journalistique, 

Déontologie du Journalisme, Journaliste. 
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Abstract :  

This study, " Journalism practices’ ethics among the New Media ", is a field 

study of a sample of Algerian journalists, as the new communication and 

information technology produced in the forms of media practice have created 

new media models that differed from traditional ones, the media field, like other 

areas, witnessed developments in communication and information technologies. 

The journalist found himself faced with professional and technical challenges 

related to the use of new media tools. The latter created other ethical challenges 

related to the journalist's use of the new media sites and how the professional 

journalist handles the new media sites, our study aims to determine the extent to 

which Algerian journalists are committed to the ethics of journalistic practice 

under the new media, by revealing the media uses of social networking sites 

such as publishing, access to sources, access to news, etc.  

In order to achieve our objectives, we relied on the analytical descriptive 

approach and as a data collection tool. We relied on a questionnaire, which was 

distributed electronically to a sample of Algerian journalists who are officially 

working in the media sector, whether in journalism, radio or television. 

Among the most important findings of the study is that most journalists use 

social networking sites for the purposes of information gathering news and 

information, contacting sources, and verifying the news from the official pages 

of media establishment. Facebook also ranks first in terms of usage, and a large 

proportion of journalists do not trust what is published on social networking 

sites.  

Keywords  : New media, Social networking sites, Journalism practices, 

Journalism ethics, Journalist. 
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:  ةــة الدراســخط

اإلطار المنيجي :  الفصل األول

  إشكالية الدراسة كتساؤالتيا  / 1

  أىمية الدراسة / 2

  أسباب اختيار المكضكع / 3

  أىداؼ الدراسة / 4

  منيج الدراسة كأدكات جمع البيانات / 5

  مجتمع الدراسة كالعينة / 6

  تحديد مفاىيـ الدراسة/ 7

  عرض الدراسات السابقة/ 8

  اإلطار النظرر :الثاني الفصل 

أخالقيات الممارسة الصحفية / أووًال 

  قراءة معرفية ...األخالق  1/

األخالق في الفكر الفمسفي الغربي  1-1/

  مكقف أفبلطكف  1-1-1/ 

  نظرية الكاجب األخبلقي عند كانط / 1-1-2

  ىابرماس كنظرية أخبلؽ التكاصل/ 1-1-3

  جينالكجيا األخبلؽ عند نيتشو/ 1-1-4
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  األخالق في الفكر العربي اإلسالمي 2-1/

  األخبلؽ عند الفارابي/ 1-2-1 

  األخبلؽ عند اإلماـ الغزالي 2-2-1/

  أخالقيات الصحافة/ 1-3 

  مساءلة مفاىيمية/ 1-3-1 

  أشكاؿ أخبلقيات الصحافة/ 1-3-2 

   في ظل النظريات اإلعالميةالعمل اإلعالميأخالقيات / 1-4

  نظرية المسؤكلية االجتماعية/ 1-4-1
 نشأة النظرية  
  عكامل نشأة النظرية
 أىـ مبادغ النظرية  

  الكاجب األخبلقي/ 1-4-2
 الكاجب األخبلقي في الممارسة اإلعبلمية  
 قيـ الممارسة اإلعبلمية في نظرية الكاجب األخبلقي  

  الجزائريةأخالقيات الصحافة في التشريعات اإلعالمية / 1-5

 1982أخبلقيات المينة الصحفية في قانكف اإلعبلـ / 1-5-1 

 1990  اإلعبلـأخبلقيات المينة الصحفية في قانكف / 1-5-2

 2012أخبلقيات المينة الصحفية في القانكف العضكؼ المتعمق باإلعبلـ / 1-5-3

  2012مف خبلؿ القانكف العضكؼ لئلعبلـ أخبلقيات المينة الصحفية / 1-5-4
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 .مساءلة مفاىيمية ...اإلعالم الجديد: ثانياًال 

 التفكير النظرر في اإلعالم الجديد/ 2-1

 2-2/مداخل نظرية لفيم اإلعالم الجديد 

/مدخل نيغركبكنتي  2-2-1  

 2-2-2/نمكذج كركسبي 

/نمكذج مانكفيتش  2-2-3  

/مدخل بافميؾ    2-2-4  

 2-3/التصنيفات الثالث لمميديا الجديدة حسب ديفيس وأوين 

/إعبلـ جديد بتكنكلكجيا قديمة  2-3-1  

2-3-2 /إعبلـ جديد بتكنكلكجيا جديدة   

 2-3-3 /إعبلـ جديد بتكنكلكجيا مختمطة 

 2-4/خصائص اإلعالم الجديد 

 2-5/أدوات اإلعالم الجديد 

)Blogs(  /  المدكنات اإللكتركنية 5-1-2 

)Wikis(  محررات الكيب التشاركية / 2-5-2  

)File sharing websites مكاقع مشاركة الممفات)   / 2-5-3  

)Microblogging  sites مكاقع التدكيف المصغر )  / 2_5_4  
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 2-6/الشبكات اوجتماعية 

/مفيـك تاريخ مكاقع الشبكات اإلجتماعية  2-6-1  

/  أنكاع الشبكات االجتماعية كخصائصيا  2-6-2  

/تاريخ مكاقع الشبكات االجتماعية  2-6-  

 أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة: ثالثاًال 

:  أشكال الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة/ 3-1

 طف صحافة المكا/ 3-1-1

 الصحافة التشاركية  /3-1-2

  صحافة المدكنات/3-1-3

:   لمواقع الشبكات اوجتماعيةالصحفي المينيةمات ااستخد/ 3-2

مستكيات تجدد الممارسة الصحفية / 3-2-1

 استخدامات الصحفي لمكاقع الميديا الجديدة كمصدر لؤلخبار/ 3-2-2

 استخدامات الصحفي لمكاقع الميديا الجديدة لمتفاعل مع الجميكر 3-2-3/

: أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة / 3-3

 قكاعد العمل الصحفي في ظل الميديا الجديدة/ 3-3-1

إشكاليات أخبلقية في الميديا الجديدة / 3-3-2

 مستكػ األداء الصحفي المرتبط بأخبلقيات الصحافة/ 3-3-3

 في ظل الميديا الجديدة أخبلقيات الممارسة الصحفية/ 3-3-4
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 إلطــار الميـدانيا: الفصل الثالث 
 عرض البيانات كالتعميق عمييا 
 التحميل الكمي كالكيفي لمبيانات 
 نتائج الدراسة 

 خاتمة

 قائمة المراجع والمصادر

 المالحق
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 : مقدمة عامة

ثر التطكر التكنكلكجي عمى جميع المجاالت الحياتية كعمى برز أ ،منذ أكاخر القرف العشريف
ة نماطًا إعبلميأنتجت أرأسيا المجاؿ اإلعبلمي الذؼ غّيرت مبلمحو الثكرة التقنية اليائمة ك

، رصاؿ الحديثة، كبدأت معالـ صناعة الصحافة تتغيّ تجديدة تعتمد عمى تكنكلكجيات اال
  العادؼالممارسة اإلعبلمية لممكاطفما يقترب مف جديدة تتيح كسائط حيث ظيرت 

 الجيل الثاني مف تطبيقات كذلؾ مف خبلؿ ، عمى حد سكاء بحرية أكثر كبسيكلةالصحفيك
مكاقع ك،  االلكتركنيمكاقع التدكيفكمكاقع الشبكات االجتماعية،  : المتمثمة فيك لكيبا

األخبار  التطبيقات أف ينتج صبح  باستطاعة الفرد مف خبلؿ ىذهألخ، حيث ، إالتأليف الحر
. تفاعل معياؼعمق عمى األحداث كؼك

 قفزة نكعية في المجاؿ اإلعبلمي، الممارسات اإلعبلميةكقد شكل ىذا النكع الجديد مف 
صبح استخداـ ىذه األدكات ضركرة أ حيث ،خاصة فيما يتعمق بالممارسة المينية لمصحفييف

 قامت جميع المؤسسات اإلعبلمية في العصر الحالي حيث ،ال غنى عنيا بالنسبة لمصحفييف
 عمى الصحفييف ككذلؾ عمى المؤسسات اختصرت إذ ،بدمج ىذه التكنكلكجيات في عمميـ

ال أف استخداـ ىذه األدكات أثار إ .التقميديةالممارسة المينية  بشكل عاـ مشقة اإلعبلمية
 بأخبلقيات الممارسة كىي المتعمقة ،ت جديدة لـ تكف مكجكدة في اإلعبلـ التقميدؼالإشكا

 . الجديدةالرقمية  الكسائطاإلعبلمية في ظل ىذه 

 مجمكعة مف القكاعد كالمبادغ في األخبلقيات في اإلعبلـ الكبلسيكي كانت تتمثل مسألة
 كمنيا ما يتعمق ،منيا ما يتعمق بعبلقتو بزمبلئوممارسة مينتو، ثناء أالتي يمتـز بيا الصحفي 
 ، كفي ظل الميديا الجديدة. كأخرػ تتعمق بعبلقتو مع الجميكر،بعبلقتو بمصادر األخبار

ك مف حيث أالمساىميف فييا عدد ، سكاء مف حيث اإلخباريةتغّيرت معالـ صناعة المادة 
تقاف إصبح مف الكاجب عمى الصحفي حكالت أ كفي ظل ىذه الت ؛شكاؿ المكاد اإلعبلميةأ

، الكيبالممارسات اإلعبلمية الجديدة باستخداـ األدكات التقنية التي كفرىا الجيل الثاني مف 
الدقة، كال أف ىذه المعايير التقنية غّيبت المعايير المينية كاألخبلقية المتعمقة بالمصداقية، إ
كغيرىا مف المعايير المينية كاألخبلقية التي زالت في ظل الكفرة المعمكماتية ، المكضكعيةك

.  اإلعبلـ الجديدطرحياالتي 
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الذؼ نقصد كلتحدؼ األخبلقي نجد ا ،مف التحديات التي تكاجييا الصناعة اإلعبلمية الجديدة
 عبر مكاقع ا أك صناعتوا كنشرهاإلعبلميةثناء معالجتو لممادة أبو أخبلقيات الصحفي 

الشبكات االجتماعية التي تغيب عنيا الرقابة كتتكفر فييا كمية ىائمة مف المعمكمات كسيكلة 
. المعمكمات كاألخبارلى إفي الكصكؿ 

 فصكؿ نظرية، تناكلنا في الفصل األكؿ اإلطار المنيجي ةلى أربعإقمنا بتقسيـ دراستنا ىذه 
لى طبيعة الدراسة إ باإلضافة ، تحديد إشكالية الدراسة كتساؤالتيا :ػإؿلمدراسة حيث تطرقنا 

كمنيجية البحث المعتمدة في الدراسة كالتي تمّثمت في المسح الكصفي التحميمي باالعتماد 
 لعينة مف الصحفييف الجزائرييف الذيف يشتغمكف في القطاع مكجيةعمى أداة استبياف 

ديد اإلجرائي لمفاىيـ حاإلعبلمي كالذيف يستخدمكف مكاقع الشبكات االجتماعية، ثـ تطرقنا لمت
.  قمنا بعرض الدراسات السابقةكأخيراً دراستنا، 

تناكلنا فيو مكضكع أخبلقيات الممارسة ك ، فكاف عف اإلطار النظرؼ ،أما الفصل الثاني
 الجزء األكؿ يتعمق بقراءة معرفية لؤلخبلؽ في الفكر  : أجزاءةلى أربعإالصحفية كقسمناه 

 .لخ، إلى أىـ المدارس األخبلقية الغربية مثل كانط، أفبلطكف إالفمسفي الغربي بالتطرؽ 
لى مفيـك األخبلؽ في الفكر اإلسبلمي، أما الجزء الثاني فقمنا فيو بالتطرؽ إكتطرقنا كذلؾ 

 ثـ ،خبلقيات الممارسة الصحفيةألة لفيـ ءقدمنا مساك ،لى أخبلقيات الممارسة الصحفيةإ
خبلقيات الصحفي تجاه أخبلقيات الممارسة الصحفية التي تتعمق بأشكاؿ أػ أىـ إؿتطرقنا 

خبلقيات تتعمق بالصحفي أ، ككقرائوالصحفي الخاصة بخبلقيات األالمادة الصحفية ك
كمصادر المعمكمات، أما الجزء الثالث فتطرقنا فيو الى أخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل 

ػ أىـ النظريات اإلعبلمية التي تناكلت مكضكع إؿرقنا طتحيث النظريات اإلعبلمية، 
خبلقيات الممارسة الصحفية كتمثمت ىذه النظريات في نظرية غربية كىي المسؤكلية أ

مف الدراسة فكاف الكاجب األخبلقي، أما الجزء األخير نظرية  كنظرية عربية ىي ،االجتماعية
 أخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل التشريعات اإلعبلمية الجزائرية، تناكلنا في ىذا حكؿ

الجزء أخبلقيات المينة الصحفية في القكانيف كالتشريعات اإلعبلمية الجزائرية منذ قانكف 
. 2014الـ السمعي البصرؼ على قانكف اإلكصكاًل إ  1982الـ عاإل
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أما الفصل الثالث فيتعمق بمكضكع اإلعبلـ الجديد الذؼ تناكلنا فيو أىـ المداخل النظرية لفيـ 
عبلـ جديد بتكنكلكجيا قديمة، إالـ المتمثمة في على تصنيفات اإلإاإلعبلـ الجديد، ثـ تطرقنا 

عبلـ جديد بتكنكلكجيا مختمطة، أما الجزء الثالث فتطرقنا إ ك،عبلـ جديد بتكنكلكجيا جديدةكاإ 
لى أدكاتو المتمثمة في محررات الكيب التشاركية، إلى خصائص اإلعبلـ الجديد ثـ إفيو 

 لمكاقع الشبكات كاف مخصصاً  كالجزء األخير ،مكاقع التدكيف المصغركالمدكنات، ك
. عيا كخصائياانككألى تاريخ الشبكات االجتماعية إتطرقنا فيو ك ،االجتماعية

ـ ،أما الفصل الرابع  جاء بعنكاف أخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة، كُقسِّ
 ،شكاؿ الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدةأ تناكؿ الجزء األكؿ ، أجزاءةلى ثبلثإبدكره 

صحافة المدكنات كالصحافة التشاركية، أما الجزء ككتتمثل ىذه األشكاؿ في صحافة المكاطف 
لى االستخدامات المينية لمصحفييف الجزائرييف لمكاقع الشبكات فيو إالثاني فتطرقنا 

استخداـ كيحتكؼ ىذا الجزء عمى مستكيات تجدد الممارسة الصحفية، ك ،االجتماعية
الصحفييف لمكاقع شبكات التكاصل االجتماعي كمصدر لؤلخبار، ثـ استخداميـ ليذه المكاقع 

لى أخبلقيات الممارسة إلمتفاعل مع الجميكر، لنتطرؽ في الجزء األخير مف الفصل الرابع 
 كتناكلنا فيو قكاعد العمل الصحفي في ظل الميديا الجديدة، ،الصحفي في ظل الميديا الجديدة

 كأخيرا أخبلقيات ،كبعض اإلشكاليات األخبلقية التي نتجت في سياؽ الميديا الجديدة
. الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة

الجانب التطبيقي عرض البيانات كالتعميق عمييا كتفسيرىا كالتي كانت تتعمق تناكلنا في 
كعبلقتو بالممارسة الجديدة  استخداـ كسائط الميديا  محاكر أساسية تمثمت فيةبثبلث

 كتعّمق المحكر الثاني بمدػ التزاـ الصحفي الجزائرؼ بأخبلقيات الممارسة ،الصحفية
تمثبلت ؿ فُخّصص ،أما المحكر األخيركالصحفية في استخدامو لكسائط الميديا الجديدة، 

 كما قمنا بتجريب  .الصحفي الجزائرؼ لمكضكع أخبلقيات اإلعبلـ في ظل الميديا الجديدة
مجمكعة مف االختبارات اإلحصائية الخاصة بالفركؽ كالتبايف بيف متغيرات الدراسة، فكانت 

. لى نتائج الدراسة كخاتمتياإ أخيراً لبعض المتغيرات داللة إحصائية، كتطرقنا 
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  : إشكالية الدراسة 1/

يتسـ العصر الذؼ نعيشو بالعديد مف المتغيرات المتسارعة كالثكرات العممية المتبلحقة في 
 االتصاؿ،مختمف المجاالت الحياتية، كعمى رأسيا الثكرة التكنكلكجية، التي اقتحمت عالـ 

 لتجد نفسيا داخل كسيط يحتمل أف يككف بديبًل لئلعبلـ اإلعبلـكالتي طالت تأثيراتيا كسائل 
ىذا النمط الجديد مف الميديا نشأ كتبمكر في بيئة إلكتركنية تعتمد عمى الكسائط . التقميدؼ

 فإف تاريخ البشر ىك تاريخ كسائطي ينبثق عف 1،(Régis Debray )كؿالتكنكلكجية، كما يق
حدثت تغيرات جذرية في طبيعة الممارسة اإلعبلمية كاألطراؼ الفاعمة أىذه الكسائط التي 

ىذه الممارسات الحديثة أثارت إشكاالت كبيرة عمى رأسيا مكضكع أخبلقيات الممارسة . فييا
اإلعبلـ الكبلسيكي تضبط الممارسات  اإلعبلمية، فبعدما كانت ىذه األخبلقيات في

الصحفية، يظل الصحفي في ظل الميديا الجديدة التي أتاحت دمقرطة نشر األخبار 
 .كالمعمكمات رغـ ىذا ممزمًا بأخبلقيات الممارسة اإلعبلمية

نما  إف ما جاءت بو تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ لـ يمِغ كسائل االتصاؿ التقميدية، كاإ
 المعمكماتية التي شيدتيا كسائل ة حيث أفرزت الثكر،طكرتيا بشكل ممحكظ كمثير لبلىتماـ

خصائصيا كتقنياتيا عف  كىاتعبلمية جديدة تختمف في سماإ اً اإلعبلـ الجماىيرية أنماط
 مّكنت ىذه التقنيات مف بمكغ اإلعبلـ غايات بعيدة أدت فقداألنماط اإلعبلمية الكبلسيكية، 

 خصبًا لمدراسات اً إلى تغييرات جكىرية في العناصر الفاعمة فيو، كجعمت منو مكضكع
. كالبحكث اإلعبلمية المعاصرة

إف ما فرضتو الثكرة التكنكلكجية عمى المجتمعات اإلنسانية كالمجاالت الحياتية طاؿ أيضًا 
 كحتى الصحافة شأنيا في ذلؾ شأف الكسائل اإلعبلمية األخرػ، فقد غّيرت ،عالـ االتصاؿ

 ، أؼ مف الجزء إلى الكلًا، كبعدما كاف التدفق أفقياالتصالية،ىذه التقنيات عناصر العممية 
 الكل، فأصبحت المينة الصحفية تمارس إلى أصبح تفاعميًا مف الكل ،( متمقٍ إلىمف مرسل )

مف خبلؿ كسيط تقني يحتمل أف يككف بديبًل لئلعبلـ التقميدؼ، لتنتج ىذه التكنكلكجيا مفاىيـ 
 عمى رأسيا الصحافة البديمة، أك صحافة المكاطف، كميا ،جديدة في حقل اإلعبلـ كاالتصاؿ

                                                           
، 2012منكبة،  ، المنشكرات الجامعية،اوبستمولوجيا، اإلشكاليات والسياقات:  الميديا الجديدةالصادؽ الحمامي،  1

 .15ص
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 تأثيرات التكنكلكجيا في خمق نمط جديد لمممارسة الصحفية، فرضتيا الميديا إلىمفاىيـ تحيل 
 كعبلمة عمى دمقرطة نشر ، الجميعمتناكؿالجديدة، حيث أصبحت تكنكلكجيا الممتيميديا في 

رساؿ،المعمكمة عبلمية جديدة تتيح لؤلفراد تبادؿ إ كنقدىا، كالتي أنتجت بيئة ىا، كتمقيىا، كاإ
 مف الرقابة التقميدية المفركضة في  بذلؾراء المحتكػ اإللكتركني متحرريفإثالمعمكمات ك

.  منع تدفق المعمكماتعفكسائل اإلعبلـ كالتي عجزت 

عبلمية إنتاج محتكيات كمضاميف إ مّكف األفراد مف اإلعبلـإف ظيكر ىذا النكع الجديد مف 
تاحت أ حتى لك لـ يككنكا صحفييف محترفيف، إال أف ىذه الفضاءات االفتراضية تيا،كصياغ

 فبعدما كانت مينة معالجة المعمكمات كنشرىا حكرًا ىا، كبثاإلعبلميةدمقرطة نشر المضاميف 
عمى الصحفييف، أصبح اآلف مع التدفق الحر لممعمكمات متاحًة لمجميع، بل أصبحت في 

الكثير مف األحياف تنافس الصحافة التقميدية لما تكفره ىذه التقنيات مف حرية لمتعبير في ىذا 
 ،1" األمف المعمكماتي "بداًل مف " األمف األخبلقي " شكالية إ أنو يطرح إال ،المد االتصالي

نت تعنى اأؼ أخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل ىذه الثكرة الرقمية، حيث أنيا لطالما ؾ
بالجكانب األخبلقية كالقيـ كالمبادغ التي يمتـز بيا الصحفي أثناء الممارسة الصحفية، ىي 

نما ىي مبادغ  ليست دساتير كمكاثيق فرضت عمى الصحفييف، كال يعاقب مف ال يمتـز بيا، كاإ
كضعيا الصحفيكف طكاعية ألنفسيـ، كلكف في ظل ىذا الزخـ الكبير مف المعمكمات التي 

 تقنيات االتصاؿ التي فتحت مجاالت كاسعة لبلنتشار اإلعبلمي كالشبكات االجتماعية اتكفره
نو ، نتج ع مف المعمكمات، كبسبب االنفتاح كسرعة تدفق المعمكماتاً  ضخـاً التي كفرت حجـ

 مقكمات كأخبلقيات التكاصل اإلنساني، كبذلؾ   حساب التقني عمىاالستبداددرجة مف 
أصبح االلتزاـ بالضكابط األخبلقية يشكل جداًل كبيرًا، إال أف الصحفي يمارس مينتو كفقًا 
 . ألخبلقيات الممارسة الصحفية المفركضة عميو في الممارسة الكبلسيكية لمينة الصحافة

:  كيمكف تحديد اإلشكالية مف خبلؿ التساؤؿ التالي

مدى التزام الصحفي الجزائرر بأخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا  ما -
؟   الجديدة

                                                           
، أشغاؿ الممتقى الدكلي، أخبلقيات الممارسة الصحفية أخالقيات الممارسة الصحفية في زمن الثورة الرقميةرضا مثناني، 1

 196، ص 2009 أفريل 24-23في عالـ عربي متحكؿ، تكنس 
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  : كيندرج تحت ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية متعمقة بالدراسة -

 ؟ق كأنماطالجديدةىي عادات استخداـ الصحفييف الجزائرييف لكسائط الميديا  ما  
  ثناء استخداميـ أما مدػ التزاـ الصحفييف الجزائرييف بأخبلقيات المينة الصحفية

 ؟  لكسائط الميديا الجديدة
 ىي تمثبلت الصحفييف الجزائرييف لمكضكع أخبلقيات اإلعبلـ في ظل الميديا  ما

 ؟  الجديدة
 
 : أىمية الدراسة 2/

 في مجاؿ اإلعبلـ كىك اً تكمف أىمية الدراسة في تسميط الضكء عمى مكضكع عرؼ نقص
 الدراسة قؿ ىذكخبلقيات الممارسة الصحفية، كككف المكضكع يعالج مفاىيـ جديدة، كما تتناأ

 اىتماميا بمكضكع أخبلقيات إلىأىمية دراستنا أيضًا ترجع كفئة ميمة كىي الصحفييف، 
الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة كاستخدامات الصحفييف التقميدية ليذه الكسائل 

 دراسة عبلقة الصحفييف باإلعبلـ الجديد، كمعرفة إلىف ىناؾ حاجة ماسة أالجديدة، حيث 
. مدػ استفادة الصحفييف مف ىذه الكسائل

ىـ تأثيرات ىذه الكسائل أ إلىدراسة ظكاىر الممارسة الصحفية في اإلعبلـ الجديد كالتطرؽ 
.  عمى الصحفي كعمى الممارسة الصحفية 

معرفة دكافع استخداـ ك ييا،دراسة ممارسات الصحفي في اإلعبلـ الجديد كتسميط الضكء عل
. الصحفي ليذه الكسائل الحديثة

 

 مف، لتحقيقيا كبمكغيا الباحث يسعىًا كأبعادًا أىداؼ منظـ عمل لكل فإ : الدراسة أىداف 3/
 :  ما يميفي تتمثل األىداؼ التي نكد تحقيقيا قكمف خبلؿ دراستنا ىذ األىداؼ ىذه جممة
ثناء الممارسة الصحفية في ألتزاـ الصحفييف بأخبلقيات اإلعبلـ امدػ عمى التعرؼ  -

 الميديا الجديدة
 .ف لمميديا الجديدةؼالكشف عف دكافع استخداـ الصحفي -
 .التعرؼ عمى مجاالت استخداـ الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة إعبلمياً  -
 . لمكاقع الشبكات االجتماعيةالجزائرييف الصحفييفالتعرؼ عمى استخدامات  -
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 .التعرؼ عمى مدػ استخداـ الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة كمصدر لؤلخبار -
  .التعرؼ عمى مظاىر تأثير الميديا الجديدة عمى الممارسة الصحفية -
الكشف عف العبلقة التي تربط استخدامات الصحفييف الجزائرييف لمكاقع الميديا  -

 .الجديدة بأخبلقيات الممارسة الصحفية
  .كزات التي يقـك بيا الصحفي في الميديا الجديدةاالتعرؼ عمى أىـ التج -
 . خبلؽ جديدة تتماشى مع الممارسة اإلعبلمية في الميديا الجديدةأ مدكنة إلىالتكصل  -
 . ىتماـ أكثر بمجاؿ الميديا الجديدةإلى االشكاليات جديدة تدفع الباحثيف إتقديـ  -
 

  : أسباب اختيار الموضوع 4/

 يختار أف عميو ذإ ،بحثو بداية في الباحث تكاجو صعكبة أكؿ ىك الدراسة مكضكع اختيار فإ
لمدراسة، كمف بيف  مجاالً  ليجعمو تخصصو طارإ في تدخل مكاضيع عدة بيف مف مكضكعا

 أسباب ذاتية  "أخالقيات الممارسة الصحفية في الميديا الجديدة "أسباب اختيار مكضكع 
:  تتعمق بالباحث كأسباب مكضكعية تتعمق بمكضكع البحث

  : األسباب الموضوعية 1-4/
كثرة اإلشكاالت كالتساؤالت التي تتعمق بمكضكع أخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل _ 

الميديا الجديدة خاصة بعد ما أحدثتو مكاقع الشبكات االجتماعية مف تغيرات في الممارسة 
 اً الصحفية، فأصبح اإلعبلميكف كاألكاديميكف الميتمكف بالدراسات اإلعبلمية يكلكف اىتماـ

خاصًا بيذه المكاضيع المتعمقة بالميديا الجديدة كذلؾ لما أحدثتو مف تغيرات كتطكرات في 
. المجاؿ اإلعبلمي

. التحديات الكبيرة التي أصبحت تفرضيا الميديا الجديدة عمى المينة اإلعبلمية_ 
خبلقيات الصحفي المكاطف في الميديا أاىتماـ الدراسات اإلعبلمية التي سبقتنا بمكضكع _ 

ىماؿ الصحفي المحترؼ أؼ الصحفي التقميدؼ كاستخداماتو لمكاقع الميديا الجديدة إالجديدة ك
.  في ظل ىذه المكاقعاكأخبلقياتو

شكااًل في الميديا إجدلية مكضكع أخبلقيات الممارسة اإلعبلمية التي أصبحت تشكل _ 
. الجديدة لما تكفره ىذه األخيرة مف حرية ككفرة في المعمكمات كغياب رقابة
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تكمف أىمية المكضكع في تسميط الضكء عمى أخبلقيات الممارسة الصحفية في الميديا _ 
 الممارسة اإلعبلمية عمى مف القيكد المفركضة اً ، متحرراً الجديدة، باعتبارىا فضاًء حر

 .نتجتيا ىذه الممارسة اإلعبلمية الجديدةأتسميط الضكء عمى مفاىيـ جديدة في  ك،الكبلسيكية
 

 : األسباب الذاتية 2-4/
االىتماـ كالميكؿ الشخصي كالرغبة في دراسة ىذا المكضكع مف خبلؿ االستخداـ اليكمي _ 

.  ساس الدائـ بالمشكمةحليذه المكاقع كاإل
.  لمكاقع الشبكات االجتماعيةالجزائرييفمحاكلة فيـ استخدامات الصحفييف _ 
مف الميديا الجديدة كىك أخبلقيات الممارسة الصحفية في  الرغبة في دراسة جانب آخر_ 

 . ظل ىذه الميديا
. الرغبة في التخصص كتكسيع المعارؼ كالخبرات في مجاؿ الميديا الجديدة_ 
 
 : نيج الدراسةم/ 5

الذؼ يعرؼ عمى   بتقدـ المنيجفي جميع األحكاؿمف المتعارؼ عميو أف تقدـ أؼ عمـ مقترف 
. 1أنو عبارة عف مجمكعة مف العمميات كالخطكات التي يعتمدىا الباحث بغية تحقيق بحثو

أسمكب لمتفكير كالعمل يعتمده الباحث لتنظيـ أفكاره كتحميميا  "كيعرؼ كذلؾ عمى أنو 
  ".2 كبالتالي الكصكؿ إلى نتائج كحقائق معقكلة حكؿ الظاىرة المدركسة،كعرضيا

عدة أدكات استقصائية تستعمل في استخراج المعمكمات مف : " كفي تعريف آخر ىك 
مصادرىا األصمية كالثانكية، البشرية كالمادية، البيئية كالفكرية، تنظـ تنظيمًا مترابطًا كمنسقًا 

كيعرؼ كذلؾ عمى أنو عبارة عف مجمكعة مف  ". 3لكي ُتفسر كُتشرح كُتحمل كُيعمق عمييا
كبالتالي فالمنيج ضركرؼ . العمميات كالخطكات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيق بحثو

                                                           
بكزيد صحراكؼ كآخركف، دار القصبة لمنشر، الجزائر : ، ترمنيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية ،مكريس أنجرس1

 36 ص،2008
 40، ص2000 ،، مؤسسة الكراؽ، عمافأسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعيةمركاف عبد المجيد إبراىيـ، 2
، 2010، ديكاف المطبكعات الجامعية، 2، الجزائر، طمنيجية البحث في العموم السياسية واإلعالمعامر مصباح، 3
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لمبحث، إذ ىك الذؼ ينير الطريق، كيساعد الباحث في ضبط أبعاد البحث، كمساعيو، 
 .1كأسئمتو كفرضياتو

 طبيعة يبلئـ منيج ككل، كثيرة مناىج لو فإؼ  كتشعبيا اإلجتماع عمـ مكاضيع لتعددًا نظر 
الذؼ نجد لو عدة المسح االجتماعي منيج  ىك ىذه لدراستنا منيج أنسب فكا. اـ مكضكع

 :تعريفات، كأىميا 

ىك عممية جمع الحقائق عف جماعة مف الناس في بيئة معينة مف حيث ظركفيـ المعيشية 
كنشاطاتيـ، أك تككينيـ االجتماعي، كيستخدـ المسح االجتماعي أيضا لدراسة جانب معيف 

أك يتناكؿ عدة " خاص " مف جكانب الحياة كالجانب الصحي أك الزراعي أك الصناعي 
كىناؾ  ". 2عاـ" جكانب مف مكقف اجتماعي معيف، كدراسة الحياة الريفية في منطقة معينة 

مف يرػ أف الدراسات المسحية ىي التي تستخدـ منيج المسح بمعنى الدراسات التي تقـك 
عمى محاكالت منظمة لمحصكؿ عمى معمكمات ضخمة مف أعداد كبيرة لجميكر معيف أك 

فالمنيج يعني الحصكؿ . عينة منو، مف خبلؿ أساليب المقابمة المقننة أك استبيانات مقننة
ف كانت الدراسات المسحية ال تقتصر  عمى معمكمات حكؿ مكقف أك قضية أك جماعة، كاإ

نما تتعدػ إلى أسباب حدكثيا كعبلقاتيا بظكاىر أخرػ،  عادة عمى مجرد الكصف لمظاىرة، كاإ
  ".3كاإعطاء معانييا الممّيزة بشكل ممّيز عما يمكف أف يسفر عنو االكتفاء بالمنيج الكصفي

كىناؾ مف يبحث بعيدًا في تحديد معنى المسح االجتماعي عندما يتحدث عف تفاصيل _ 
 ىك ذلؾ النكع مف Survey researchالمسح البحثي : " البيانات المجمعة عبره، فيقكؿ أف 

االستقصاءات العممية االجتماعية الذؼ ييتـ بدراسة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كغيرىا 
مف مجتمع معيف عف طريقة العينة، بقصد تجميع البيانات كالحقائق كاستخبلص النتائج 

البلزمة لحل المشاكل االجتماعية، بمعنى آخر، ُيستخدـ البحث المسحي لئلشارة إلى البحث 
 موزركيرػ . " الميداني الكصفي الذؼ يتضمف بيانات كمية عف مشكمة اجتماعية معينة

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 3، ط تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم اوجتماعيةرشيد زركاتي، 1

 176، ص2008
 49عامر مصباح، مرجع سابق، ص 2
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Moser يتناكؿ دراسة الخصائص الديمغرافية كالبيئة االجتماعية كاألنشطة كاآلراء أك : "  بأنو
  ". 1االتجاىات السائدة في جماعة معينة

إضافة إلى منيج المسح االجتماعي تـ االعتماد في دراستنا عمى المنيج الكصفي كالذؼ 
ُيعنى بدراسة األكضاع الراىنة مف حيث خصائصيا كأشكاليا كعبلقاتيا، كالعكامل المؤثرة في 

كىذا يعني أف المنيج الكصفي ييتـ بدراسة حاضر الظكاىر كاألحداث بعكس المنيج . ذلؾ
التاريخي الذؼ يدرس الماضي مع مبلحظة أف المنيج الكصفي يشتمل في كثير مف األحياف 

كيرتبط استخداـ المنيج . 2عمى عمميات تنبؤ لمستقبل الظكاىر كاألحداث التي يدرسيا
الكصفي غالبًا بدراسات العمـك االجتماعية كاإلنسانية كالتي استخدـ فييا منذ نشأتو كظيكره، 

كلكف ىذا ال يعني أف استخدامو كتطبيقو يقتصر عمى ىذه العمـك فحسب، بل أنو يستخدـ 
يقـك المنيج الكصفي . أحيانًا في دراسات العمـك الطبيعية لكصف الظكاىر الطبيعية المختمفة

عمى الرصد كالمتابعة الدقيقة لظاىرة ما أك حدث معيف بطريقة كمية أك نكعية في فترة زمنية 
معينة، أك في عدة فترات، مف أجل التعرؼ عمى الظاىرة أك الحدث مف حيث المحتكػ 

 .3كالمضمكف، كالكصكؿ إلى نتائج كتعميمات تساعد في فيـ الكاقع كتطكيره

  ة،االجتماعي البحكث في عمكماً  يستخدـ لذؼؼ االمسح الكصف كتـ اعتماد ىذا المنيج 
 كتفسيرىا تحميمياك  ،كاآلراء  المكاقف أك الظكاىر أك األحداث كاقع بدراسة المنيج ىذا كيرتبط
 لطبيعة األنسب باعتباره ح،المس أسمكب إلى ضافة، إمفيدة استنتاجات إلى الكصكؿ بغرض

، المكضكع تخص التي كالمشكبلت لمظكاىر المعمكماتك الحقائق تجميع خبلؿ مف سة،الدرا
 لمحصكؿ المنيج ىذا استخدمنا لقدت، المشكبل تكصيف في تكظيفيا ك تفسيرىا ك تحميميا ـت

 كالتاريخية العممية الخمفيات لفيـ تؤسس التي النظرية المرجعية مسح كالمعمكمات، عمى
 أك ظاىرة بطبيعة المتعمقة الراىنة الحقائق دراسةح، المس منيج كيتضمف ،الدراسة لمكضكع

 .4األكضاع مف مجمكعة أك األحداث مف مجمكعة أك مكقف

                                                           

51عامر مصباح، مرجع سابق، ص  1  
، دار صفاء لمنشر 1، ط(النظرية والتطبيق)مناىج وأساليب البحث العممي ربحي مصطفى عمياف كعثماف دمحم غنيـ،  2

 42، ص2000كالتكزيع، عماف، 
3
 43المرجع نفسو، ص 
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.  نمكذجًا معياريًا لخطكات جمع البيانات مف المفردات البشريةSurveyيعتبر منيج المسح 
كىك ما استقر في المجاالت العممية كالمعرفية منذ القرف الثامف عشر كالبدايات األكلى 

الستخدامو في جمع المعمكمات عف السكاف ككصف الخصائص السكانية، بل إف لو أصكؿ 
 . تاريخية راسخة منذ القدـ ألغراض إحصاء الناس كتكزيع األقكات كتحصيل الضرائب

ذا كاف تعريف منيج المسح بأنو أحد األشكاؿ الخاصة بجمع المعمكمات عف حالة األفراد  كاإ
دراكيـ كمشاعرىـ كاتجاىاتيـ فإنو يعتبر أيضًا الشكل الرئيسي كالمعيارؼ لجمع  كسمككيـ كاإ
المعمكمات عندما تشمل الدراسة المجتمع الكمي أك تككف العينة كبيرة كمنتشرة بالشكل الذؼ 

مّما يكفر جانبًا كبيرًا مف الكقت كالنفقات كالجيد المبذكؿ مف . يصعب االتصاؿ بمفرداتيا
 .  1خبلؿ خطكات منيجية كمكضكعية

 تصكير الكقائع كالحقائق الجارية كتكثيقيا، Descriptive Surveyكيستيدؼ المسح الكصفي 
كييتـ في مجاؿ دراسة جميكر المتمقيف بكصف حجـ ىذا الجميكر كتركيبتو، كتصنيف 
الدكافع كالحاجات كالمعايير الثقافية كاالجتماعية، ككذلؾ األنماط السمككية كدرجاتيا أك 

كيمثل الكصف في ىذا اإلطار إجابة عمى السؤاؿ . شدتيا، كمستكيات االىتماـ كالتفضيل
 .؟ أؼ كصف جميكر المتمقيف... لمف

؟ كالتساؤالت المطركحة مف ... لمف: كال تقف حدكد الكصف عند اإلجابة عمى السؤاؿ 
خبللو، ألىداؼ متعددة يتصدرىا كصف التركيب السكاني أك خصائص جميكر المتمقيف 

ألغراض تخطيط السياسات أك األىداؼ التركيجية كالتسكيقية، بل إف ىذا الكصف المجرد 
يمكف أف يككف ىدفًا جزئيًا في دراسات منيجية عممية، كتطبيقية لمعديد مف النظريات 

 : االجتماعية كالنفسية ذات العبلقة بالدراسات اإلعبلمية، مثل 

كصف اتجاىات الفئات المختمفة مف جميكر المتمقيف نحك المحتكػ أك القائـ باالتصاؿ - 
أك كصف اتجاىات الفئات المختمفة مف جميكر . في إطار نظريات عمـ النفس المعرفي

 . كىكذا... المتمقيف نحك المضاميف االجتماعية كالسياسية المختمفة

                                                           

158، ص2000عالـ الكتب، القاىرة، ، 1، طالبحث العممي في الدراسات اإلعالميةدمحم عبد الحميد،  1  
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كصف االىتماـ كالتفضيل لمفئات المختمفة مف جميكر المتمقيف في إطار أىداؼ المقارنة _ 
 .كرسـ خرائط التعرض إلى كسائل اإلعبلـ كمحتكاىا في بيئات معينة أك فترات معينة

كصف االىتماـ كالتفضيل لمحتكػ كسائل اإلعبلـ في إطار الدراسات الخاصة بتأثيرات _ 
 .1(بحكث األجندة). كسائل اإلعبلـ كتطبيقاتيا في بحكث ترتيب األلكيات

كصف استخدامات جميكر المتمقيف أك فئاتو لكسائل اإلعبلـ، كالكشف عف كجكد دكافع _ 
أك ( Uses & gratification)االستخداـ في إطار بحكث االستخدامات كاإلشباعات أك غيابيا 

 (.Uses and effects)االستخدامات كالتأثيرات 

كصف كثافة االىتماـ أك التعرض إلى كسائل اإلعبلـ لجميكر المتمقيف أك فئاتو، _ 
 . كاستجابات ىذه الفئات إلى المثيرات اإلعبلمية في إطار نظريات الغرس الثقافي

كغير ذلؾ مف الدراسات التي تستيدؼ الكصف المجرد لجميكر المتمقيف كسماتو كسمككو 
االتصالي مع كسائل اإلعبلـ كمحتكاىا، كتكظيف ىذا الكصف في اإلجابة عمى تساؤالت 

أكثر اىتمامًا أك استخدامًا ؟ أك أكثر استجابة  ؟ يفضل ماذا ؟ أك مف... مف: مثل 
 .2كىكذا... لممثيرات

 :  أداة الدراسة 6/

 تـ االعتماد في دراستنا ىذه عمى استمارة االستبياف كأداة لجمع البيانات، حيث يعتبر
مباشرة  أساسية أك االستبياف أحد األساليب األساسية التي تستخدـ في جمع بيانات أكلية أك

عف طريق تكجيو مجمكعة مف  فردات مجتمع البحث،ـمف جميع  مف عينة الدراسة أك
مبحكثيف ؿؿ األسئمة المحددة، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى حقائق معينة، أك كجيات نظر

نمكذج يضـ مجمكعة   " يعرؼ عمى أنو ،3كاتجاىاتيـ كتمثبلتيـ لمظاىرة مكضكع الدراسة
مكقف،  أسئمة تكجو إلى الفرد مف أجل الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ مكضكع، أك مشكمة أك

 إلى المبحكثيف عف طريق بإرسالياما عف طريق المقابمة الشخصية أك إكيتـ تنفيذ االستمارة، 
                                                           

159 مرجع سابق، ص،دمحم عبد الحميد 1  
  160 مرجع سابق، ص ،دمحم عبد الحميد2
 110مرجع سابق، ص ربحي مصطفى عمياف، عثماف دمحم غنيـ،3
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، كتستخدـ االستمارة لجمع البيانات التي تعسر جمعيا عف طريق أدكات جمع " 1البريد
عف مجمكعة أسئمة تدكر حكؿ مكضكع معيف تقدـ لعينة مف : " عبارة  كىي البيانات األخرػ 

كتعد ىذه األسئمة بشكل كاضح بحيث ال تحتاج إلى شرح إضافي ". األفراد لئلجابة عمييا 
 . كتجمع عمى شكل استمارة

تقنية لجمع المعمكمات عف طريق استمارة تتضمف مجمكعة أسئمة بخصكص : " كيعرؼ بأنو 
مكضكع معيف يجيب عمييا المبحكثيف كيدكنكف اإلجابات بأنفسيـ أك يدكنيا الباحث الميداني 

. "  كيستخدـ عمى نطاؽ كاسع في قياسات الرأؼ العاـ كغيرىا مف البحكث السياسية. نفسو
كيمكننا تعريف االستبياف بأنو أداة عممية تبنى كفق مراحل عممية تكتسب عبرىا صدقيا 

كثباتيا، كتشتمل بنكدىا عمى إمكانية قياس فرضيات البحث، كتحديد العبلقات بيف 
  ". 2المتغّيرات

كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا نمكذج يضـ مجمكعة أسئمة تكجو إلى األفراد مف أجل الحصكؿ عمى 
معمكمات حكؿ مكضكع أك مشكمة أك مكقف، كيتـ تنفيذ االستمارة إما عف طريق المقابمة 

 . 3الشخصية أك ترسل إلى المبحكثيف عف طريق البريد

قمنا بتصميـ استبياف الدراسة الكتركنيًا باالعتماد عمى برنامج : وصف اوستبيان / 1-6
Survey Monkey  كالذؼ يعتبر مف أىـ البرامج المستخدمة في تصميـ االستبياف، يكفره

 كنشرىا كالحصكؿ عمى ت، حيث يتيح لمباحثيف تصميـ استبيانا Googleمحرؾ غكغل
اإلجابات مجانًا، كقد قمنا بتقسيـ استمارة االستبياف إلى أربعة محاكر متعمقة بإشكالية الدراسة 

 :كتساؤالتيا، كتـ كضع مجمكعة مف األسئمة الخاصة بكل محكر حسب متطمبات الدراسة 

 .يتعمق باألسئمة التي تخص البيانات العامة لممبحوثين: المحور األول 

ويتعمق بعادات استخدام الصحفيين الجزائريين لوسائط الميديا الجديدة : المحور الثاني 
 .وأنماطو وعالقتو بالممارسة الصحفية

                                                           
 29ص، 2014 ، دار النيضة العربية، بيركت،1ط ،المعجم في المفاىيم الحديثة لإلعالم واوتصالمي العبد هلل، 1
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 182رشيد زركاتي، مرجع سابق، ص 3



 27 

ويتعمق بمدى التزام الصحفيين الجزائريين بأخالقيات المينة الصحفية في : المحور الثالث 
 .استخدامو لوسائط الميديا الجديدة

يتعمق بتمثالت الصحفي الجزائرر لموضوع أخالقيات اإلعالم في ظل : المحور الرابع 
 .الميديا الجديدة

قبل تكزيع استمارة االستبياف النيائية عمى المبحكثيف ىناؾ بعض : تحكيم اوستبيان / 2-6
الخطكات المنيجية التي يجب عمى الباحث القياـ بيا، كىي تحكيـ االستبياف، أؼ إخضاعو 

لمتحكيـ مف طرؼ أساتذة كمتخصصيف كذلؾ لمتػأكد مف صحتو كتعديمو كفقًا لمبلحظات 
 :األساتذة، كقـ تـ عرض االستبياف عمى مجمكعة مف األساتذة المحكميف 

  ،(جامعة باتنة، الجزائر)بدر الديف زكاقة، أستاذ في اإلعبلـ كالدعكة  
  ،(، الجزائر3 جامعة الجزائر)نصر الديف العياضي، أستاذ في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ 
  ،(جامعة مستغانـ، الجزائر )بف دنيا فطيمة، أستاد في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ 
  ،(، الجزائر3جامعة الجزائر)عبد الكريـ قبلتي، أستاذ في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ 
  ،(جامعة سطيف، الجزائر)عائشة لصمج، أستاذة في اإلعبلـ كاالتصاؿ 
 - ،(جامعة قطر، قطر )جماؿ الزرف، أستاذ في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ 
 Suat Gezgin ،(جامعة إسطنبكؿ، تركيا)، أستاذ في اإلعبلـ كالصحافة 

   :مجتمع البحث والعينة 7/

 كذلؾ ،تكفر بيانات كمعمكمات ضركرية عف الظاىرة،  أك مشكمة ما ماتتطمب دراسة ظاىرة
 فتحديد مجتمع البحث بشكل كاضح ،لتساعد الباحث في اتخاذ قرار أك حكـ مناسب حياليا

 مجمكعة منتيية أك غير منتيية مف العناصر المحددة مسبقًا كالتي ترتكز  عمى أنويعّرؼ
عمييا المبلحظات، عمى سبيل المثاؿ سكاف الجزائر أك األفراد المقيميف بالجزائر، أك مجمكع 
كتب المكتبة، أؼ كل كتب المكتبة ؛ أك ىك مجمكعة عناصر ليا خاصية أك عدة خصائص 

 . 1مشتركة تمّيزىا عف غيرىا مف العناصر األخرػ كالتي يجرػ عمييا البحث أك التقصي

                                                           
 298 بكزيد صحراكؼ كآخركف، مرجع سابق، ص: مكريس أنجرس، تر 1
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يعرؼ كذلؾ عمى أنو المجتمع األكبر أك مجمكع المفردات التي يستيدؼ الباحث دراستيا 
لتحقيق نتائج الدراسة كيمثل ىذا المجتمع الكل أك المجمكع األكبر لممجتمع المستيدؼ 

Target population  ،الذؼ ييدؼ الباحث دراستو كيتـ تعميـ نتائج الدراسة عمى كل مفرداتو
إال أنو يصعب الكصكؿ إليو أك االقتراب منو لجمع البيانات كالذؼ يعتبر عادة جزءًا ممثبًل 

 .1لممجتمع المستيدؼ كيمبي حاجات الدراسة كأىدافيا كتختار منو عينة البحث

 يتـ تحديده بالمعاينة كاختيار عينة تككف تمثيمية ،كنظرًا لصعكبة دراسة مجتمع البحث بأكممو
مجمكعة صغيرة مف مجتمع البحث كالتي يمكف مف لمجتمع البحث الذؼ يعرؼ عمى أنو 

يمكف تعريف العينة . خبلؿ دراستيا إلقاء الضكء عمى المجتمع البحثي الذؼ تـ اختيارىا منو
بشكل مبسط، بأنيا مجمكعة مف األفراد مختارة مف مجتمع البحث عمى أسس عممية 

كقد استخدمت لتسييل . كتأخذ أشكااًل مختمفة بناًء عمى نكعية كظركؼ البحث. كاضحة
 .2عممية البحث العممي

كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا مجمكعة فرعية أك شريحة مف السكاف أخذت كي تككف ممثمة 
(. Représentative)لممجتمع بكاممو، كالكممة الميمة في ىذا التعريف ىي كممة ُمَمثمة 

كالعينة غير الممثمة لمسكاف بغض النظر عف حجميا ليست مبلئمة لؤلىداؼ االختبارية ألف 
كىي عبارة عف عدد محدكد . 3النتائج ال يمكف تعميميا عمى السكاف الذيف أخذت العّينة منيـ

مف المفردات التي سكؼ يتعامل الباحث معيا منيجيًا، كيسجل مف خبلؿ ىذا التعامل 
 لمجتمع  Représentativeالبيانات األكلية المطمكبة، كيشترط في ىذا العدد أف يككف ممثبًل 

 .4البحث في الخصائص كالسمات التي يكصف مف خبلليا ىذا المجتمع

يتـ اختيار أسمكب  المعاينة  مف خبلؿ مشكمة البحث كتساؤالت الدراسة، التي مف خبلليا 
عبارة عف مجمكعة جزئية مف  " :يستطيع الباحث تحديد عينة بحثو التي تعرؼ عمى أنيا 

                                                           

130دمحم عبد الحميد، مرجع سابق، ص 1
  

2
 211عامر مصباح، مرجع سابق، ص 
، المنظمة 1، طمدخل إلى مناىج البحث اإلعالميصالح أبك أصبع كفاركؽ منصكر، : ركجر كيمر كجكزيف دكمينيؾ، تر3

  166، ص2013العربية لمترجمة، بيركت، 
133ص مرجع سابق،، دمحم عبد الحميد 4 
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جراء الدراسة عمييا، كمف ثـ استخداـ تمؾ النتائج إمجتمع الدراسة يتـ اختيارىا بطريقة معينة ك
 ." 1ك تعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة األصمي

 مقصكد بشكل أفرادىا كانتقاء اختيارىا يتـ التي ك،القصدية العينة عمى اعتمدنا ىذا بحثنا في 
 تمؾ كتككف  غيرىـ دكف  األفراد أكلئؾ في الخصائص بعض لتكافر نظراً  الباحث قبل مف

 عبارة: "ا أنو عمى الحميد عبد دمحم عرفياؼك سة،لمدرا بالنسبة اليامة األمكر مف الخصائص
  ".2منيجياً  معيا الباحث يتعامل سكؼ التي المفردات مف محدكد عدد عف

 باختيار فيقـك دراستو مف معيف غرض أك ىدؼ لتحقيق الباحث يسعى األحياف بعض ففي
عمى ( Purposive sample)العينة القصدية ، كتعرؼ اليدؼ أك الغرض يخدـ بما العينة أفراد

أنيا نكع مف العينات غير االحتمالية كىي تتضمف أفرادًا أك عناصر مختاريف عمى أساس 
. خصائص أك صفات محددة، كال تتعامل مع أكلئؾ الذيف ال تنطبق عمييـ تمؾ المعايير

كبعبارة أخرػ، فإف العينة يتـ اختيارىا بطريقة غير عشكائية عف قصد كغالبًا ما تستخدـ 
العينات القصدية في الدراسات اإلعبلمية إذ يختار الباحثكف األفراد الذيف يستخدمكف كسيمة 

كيتـ اختيار العينة القصدية مع . معينة كيسألكنيـ أسئمة محددة عف تمؾ الكسيمة (إعبلمية)
 .3المعرفة بأنيا ليست ُمَمثمة لمسكاف جميعاً 

فقد تتكفر لدػ الباحث معمكمات . ىي كذلؾ تمؾ العينة التي يقرر الباحث مقدمًا مفرداتيا
حكؿ مجتمع معيف كتتضمف ىذه المعمكمات ما يفيد بأف كحدات معينة أك أفرادًا معينيف مف 

كىناؾ مف ُيعرفيا عمى . المجتمع تمثل أك يمثمكف المجتمع بالنسبة لصفة معينة تمثيبًل جيداً 
أنيا العينة التي يختارىا الباحث عف قصد بسبب كجكد دالئل عمى أنيا تمثل المجتمع 

كىناؾ مف يرػ أف الباحث يختار ىذا النكع مف العينات لتحقيق غرض بحيث يقدر . األصمي
حاجتو مف المعمكمات، كيقـك باختيار عينة الدراسات اختيارًا حرًا، عمى أساس أنيا تحقق 
أغراض الدراسة مف خبلؿ تكافر البيانات البلزمة لمباحث في أفراد ىذه العينة، أؼ أف ىذا 

  ".4النكع مف العينات ال يككف ممثبًل ألحد بل تكفر لمباحث البيانات البلزمة لدراستو

                                                           
 84ص ،مرجع سابقخركف، آدمحم عبيدات ك 1
 96مرجع سابق، ص   دمحم عبد الحميد، 2

 177صالح أبك أصبع كفاركؽ منصكر، مرجع سابق، ص: ركجر كيمر كجكزيف دكمينيؾ، تر3
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 قمنا بل لمصدفة فييا مجاؿ ال تحكمية بطريقة العينة مفردات باختيار ىذه دراستنا في قمناك
 إلدراكنا كذلؾ ت،بياناكمعمكمات  مف عنو نبحث لما اغيره مف أكثر الممثمة المفردات بانتقاء

 نجد لـ كبالتالي صحيحاً  تمثيبلً  تمثمو التيث كالبح مجتمع لعناصر الجيدة معرفتنا كالمسبق 
 مفردة معنية 150مباشرة، كتحتكؼ عينة بحثنا ىذا عمى  بطريقة المفردات سحب في صعكبة

 .باستمارة االستبياف خاصة بالصحفييف الذيف يستخدمكف مكاقع الشبكات االجتماعية
:   الدراسةتحديد مفاىيم/ 8

 أخالقيات المينة الصحفية   :
عمى أنيا "  : تعرفيا الدكتكرة مي العبد هللا في المعجـ لممفاىيـ الحديثة لئلعبلـ كاالتصاؿ

يز بيف ما ىك مقبكؿ كغير مقبكؿ ؼمجمكعة مف القيـ كالمعايير التي يتـ االعتماد عمييا، لمتـ
أثناء الممارسة اإلعبلمية، فيي تمثل الخطأ كالصكاب في السمكؾ الميني، كلتحقيق ذلؾ يتـ 

 .1كضع ميثاؽ شرؼ يحدد المعايير كالمبادغ كاألخبلقيات كقكاعد السمكؾ كالممارسة

كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا مجمكعة مف الضكابط كالمعايير التي يمتـز بيا الصحفي أثناء 
ممارستو لمينتو، أك ىي األكامر كالنكاىي كمجمكعة مف الكاجبات التي يجب عمى الصحفي 

  .2مينتو تصكرًا كممارسةبالتحمي بيا كاحتراميا في عبلقتو 

لى أنيا تكجييات فردية لمصحفي في مختمف إكترجع أىمية أخبلقيات المينة الصحفية 
 كالمصداقية حيث يجب عمى الصحفي أف يفحص ،3جييا أثناء أدائو لمينتواالمكاقف التي يك

ىا خاصة تمؾ المتعمقة تبدقة كل الحقائق، كأف ال ينشر المعمكمات إال بعد التػأكد مف صح
مثل ىذه األخبلقيات التزامًا جماعيًا طكعّيًا، فاألخبلقيات يصكغيا  ت.بالخصكصية الفردية

                                                           
صحفي اليـك في عصر عكلمة االتصاؿ )، اشغاؿ ممتقى دكلي، صحافة المواطن واعادة إنتاج األدوار، ثريا السنكسي1

 92، ص2011، مطبعة فف كطباعة، تكنس(مثاؿ الدكؿ العربية كاالفريقية
 دار بمقيس لمنشر ،1ط ،جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائرر دراسة قانونية بنظرة إعالميةؼ خالد كلعبل2

 25ص ،2011 ،كالتكزيع، الجزائر
، مجمة اإلعبلـ كالعصر اإلماراتية، عدد سبتمبر، الصحفيون وأخالقياتيم في زمن الميديا اوجتماعيةالصادؽ الحمامي 3

: ، متكفر عمى2013
http://www.arabmediastudies.com/file/ethics%20and%20social%20media.pdf شكىد يـك 

13/11/2015 13h 
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كىي تختمف تمامًا عف القانكف، ، 1الصحفيكف بأنفسيـ، أك تضعيا المؤسسات اإلعبلمية
ا القكانيف فتضعيا ـحيث أنيا مف إبداع الجماعات المينية كخرقيا ال يعاقب عميو القانكف، أ

السمطات التشريعية كخرقيا يعاقب عف طريق المحكمة كالقضاء، كتسعى ىذه األخبلقيات 
:  إلى تحقيق األىداؼ التالية

. كسب ثقة الجميكر -

. تحسيف المضمكف اإلعبلمي -

. الحد مف أزمة المصداقية -

. المحافظة عمى حرية اإلعبلـ -

كنقصد بيا في دراستنا مجمكعة القيـ كالمعايير التي يمتـز بيا الصحفي المحترؼ في ممارسة 
لمينة الصحفية عمى مكاقع الميديا الجديدة، كتتمثل في التزاـ الصحفييف باألخبلقيات عمى ا

، كعمى ىانتاج المادة اإلعبلمية كنشرإمستكػ عبلقة الصحفي بالمادة اإلعبلمية كتتمثل في 
مستكػ عبلقة الصحفي بزمبلئو تتعمق باحتراـ ممكية االخريف، كعمى مستكػ بالجميكر تتمثل 

 تجاه جميكره مثل االلتزاـ بالمصداقية في  بيافي اإلحساس بالمسؤكلية االجتماعية كااللتزاـ
.  قبل نشرهقنقل األخبار مع ذكر المصادر كالتحرؼ عف صحة الخبر كصدؽ

 الميديا الجديدة :  

يرتبط مفيـك الميديا الجديد بالتحكالت التي فرضتيا الثكرة التقنية عمى مجاؿ اإلعبلـ 
كاالتصاؿ، كنجد العديد مف التعريفات ليذا المفيـك الذؼ تعددت تسمياتو تدؿ كميا عمى 

اإلعبلـ الجديد، اإلعبلـ البديل، :   نجد مفاىيـ عديدة منيا.التطبيقات اإلعبلمية المستحدثة
، كذلؾ إعبلـ "   Interactive media "، اإلعبلـ التفاعمي " Digital media"  اإلعبلـ الرقمي

: كمف خبلؿ ىذه المفاىيـ يمكف ضبط مفيـك الميديا الجديدة  "  info media"المعمكمات 

                                                           
: ، متكفر عمى5، صدراسة في مداخمو النظرية وخصائصو العامة: اإلعالم الجديدعباس مصطفى صادؽ، 1

http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/النظرية-مداخمو-في-دراسة-الجديد-اإلعبلـ.pdfشكىد يـك   :
  20: 14: سا12/05/2018
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 ندماج الكمبيكترا"  :عمى أنو   (High Tech Dictionary)يعرفو قامكس التكنكلكجيا الرفيعة 
مجمكعة مف  : " كيعرؼ كذلؾ عمى أنو " .1ةكشبكات الكمبيكتر كالكسائط المتعدد

، " 2تكنكلكجيات االتصاؿ التي تكلدت مف التزكاج بيف الكمبيكتر كالكسائل اإلعبلمية التقميدية
أك ىك مجمكعة الممارسات التي تتيحيا الكسائط الرقمية، أك عمى أنيا مجاؿ متعدد األبعاد 

. تشكمو التكنكلكجيات الجديدة

                         Sonia Livingstone كَ  (ليفركك)  Leah A . Lievrouwالباحثتاف     أما  
التكنكلكجيا الرقمية مقابل ) تعريف الميديا الجديدة مف منطمقات تقنية فترفضا (ليفيقستكف )

المضاميف الشبكية مقابل ) أك حتى مف منطمق الكسائل كالمضاميف ،(التكنكلكجيا التناظرية
تكنكلكجيات المعمكمات "  : ، فالميديا الجديدة مف منظكرىما ىي(المضاميف الكبلسيكية

كنقصد بيا مكاقع الميديا الجديدة التي يتـ  ." 3كاالتصاؿ كالعكالـ االجتماعية المرتبطة بيا
استخداميا إعبلميًا مف طرؼ الصحفييف سكاء في الحصكؿ عمى األخبار أك في نشرىا أك 
. في التفاعل مع الجميكر أك التكاصل مع الزمبلء مف خبلؿ ىذه الكسائل اإلعبلمية الجديدة

 مواقع الشبكات اوجتماعية   :

الشبكات االجتماعية ىي مصطمح يطمق عمى مجمكعة مف المكاقع عمى شبكة األنترنت، 
 مف الكيب، كتعتبر ىذه الشبكات مف أىـ تطبيقات الجيل الثاني 2.0التي ظيرت مع الجيل 

لؤلنترنت، تتيح ىذه المكاقع خاصية التكاصل بيف األفراد في المجتمع الشبكي، كيتـ ىذا 
. لخ، إنشر صكر كفيديكىاتأك رساؿ رسائل أك مشاركة ممفات، إالتكاصل عف طريق 

  الصحفي  :

ىك كل شخص يعمل في مجاؿ جمع األخبار عف األحداث الراىنة كتحريرىا كمعالجتيا 
 أك ،ثقافيةأك اقتصادية، أك كنشرىا، سكاء كانت ىذه األحداث تتعمق بمكاضيع سياسية، 

 كفي دراستنا ىذه نقصد بو الصحفي الذؼ يمارس مينة الصحافة . أك غيرىا،اجتماعية

                                                           
 ،4ع، تكنس، مجمة اإلذاعات العربية اتحاد إذاعات الدكؿ العربية ، الجديد، مقاربة تواصميةاإلعالم الصادؽ الحمامي،1

 6.ص ،2006
 19صمرجع سابق، الصادؽ الحمامي، 2
 126ص ،2013 ، 18 ع مجمة الباحث اإلعبلمي،، وصحافة المدونات اإللكترونيةاإلنترنت فريد صالح فياض،3
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بطريقة رسمية كمنتظمة كينتسب إلى مؤسسة صحفية كيقـك بجمع األخبار كالمعمكمات 
كتحريرىا كنشرىا مف خبلؿ الصحافة المكتكبة، أما في دراستنا سنركز عمى كل صحفي 

 ناطقة بالّمغة العربية أك ، أك مسمكعة مرئية،يعمل في مؤسسة صحافية مسمكعة أك مكتكبة
 .الفرنسية، يستخدـ مكاقع الشبكات االجتماعية ألغراض إعبلمية

:   الدراسات السابقة/ 9
o أخالقيات الممارسة الصحفية في زمن الثورة الرقمية لمباحث رضا :  الدراسة األولى

 1:مثناني

 ما يتطمب كىك ، جديدة في الممارسة الصحفيةاً نتجت أدكارأيرػ الباحث أف الثكرة االتصالية 
لييا تزداد، حيث تغيرت القكاعد التي كانت إااللتزاـ بأخبلقيات مينية، حيث بدت الحاجة 

 ما أدػ إلى التفكير في ضبط ميثاؽ أخبلقي يمتـز بو ك كه،تحكـ اإلعبلـ الكبلسيكي
 صحفي األمس،  ؾمستعممك األنترنت، حيث أف منتج المعمكمة في األنترنت ليس بالضركرة

ما ىك مدػ :  كعميو طرح الباحث التساؤالت التالية،كمنو ظير مفيـك صحافة المكاطف
؟   الفرديةة؟ كما مدػ احتراـ الحرؼ   بأخبلقيات المينة الصحفية في زمف الثكرة الرقميةقالتزاـ

؟  ما مدػ االلتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية التي كانت تضطمع بيا كسائل اإلعبلـ التقميديةك
 ركما مدػ التزاـ مستعممي تكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ بأخبلقيات العمل الصحفي كالدك

 يجكز أف نتحدث عف مفيـك األمف ىل؟  دمة المجتمعخالتقميدؼ لكسائل اإلعبلـ في 
؟   األخبلقي عمى غرار مفيـك األمف المعمكماتي

:    كىي، عناصر ميمةةكلئلجابة عف ىذه التساؤالت تطرؽ الباحث في دراستو إلى ثبلث

 كذكر الباحث ما أحدثتو الثكرة التكنكلكجية مف تغيرات ،الثكرة الرقمية كالتعددية اإلعبلمية
عمى مستكػ الممارسة اإلعبلمية، كفي العالـ العربي التطكر الذؼ شيدتو الظاىرة االتصالية، 

عبلمي جديد في العالـ العربي، كذكر إنتجتو تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات مف مشيد أكما 
الباحث في دراستو أف المشيد اإلعبلمي الجديد الذؼ ىك كليد التكنكلكجيا االتصالية يتميز 

ؼ اتاحة المشاركة ألطرإبسيطرة االنترنت عمى الكسائل التقميدية، حيث تمكنت االنترنت مف 
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أخرػ في صياغة المضاميف األخبارية الفكرية كالعقائدية التي احتكرتيا المؤسسات اإلعبلمية 
. التقميدية

 حكؿ المبادغ األساسية يف كجداًل كبيرشاً ثارت نقاأكيرػ الباحث أف االتجاىات الجديدة 
 أخبلقية في ىذا الفضاء ما تجاكزاتلمعمل الصحفي في ظل الميديا الجديدة، كأنو ما يتـ مف 

ال عدـ شعكر بالمسؤكلية االجتماعية تجاه المجتمع، كيذكر الباحث أنو يجب البحث إىك 
عبلـ النحف، كتكصل الباحث إ أك ما يسمى بكسائل اإلنترنت،عف األمف األخبلقي في شبكة 

أف ىذه الضكابط األخبلقية التي ينبغي التقيد بيا في الممارسة الصحفية عمى إلى  في النياية
 بل عف طريق نشر الكعي كتحفيز ،شبكة األنترنت لف تنشأ عف طريق كضع قكانيف كمكاثيق

. الكازع األخبلقي لمستعممي األنترنت
o تأثير التكنولوجيات الحديثة عمى الممارسة :  ثانية لمباحث جمال بن زروق الدراسة ال

 1الصحفية 

جيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ عمى الممارسة كتبحث ىذه الدراسة في تأثير التكنكؿ
الصحفية، كقد حاكؿ الباحث مف خبلؿ دراستو ىذه التطرؽ إلى األبعاد الناتجة عف انتشار 

ف ليذه التغيرات تأثيرات عميقة في االتكنكلكجيات كمف أىميا الممارسة الصحفية، حيث ؾ
األنظمة اإلعبلمية الكطنية كالدكلية، حيث تعتبر ثكرة التكنكلكجيا مف أىـ التطكرات التي 
شيدىا مجاؿ االتصاؿ، كذلؾ عمى العديد مف المستكيات كحجـ تدفق المعمكمات، كما 

 كفي ،لحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات بدقةؿتاحت الفرصة لمعامميف في مجاؿ األخبار أ
كزات الخاصة بالممارسة الصحفية الناتجة عف اكقت أقل، كما تطرؽ الباحث إلى أىـ التج

دماج التكنكلكجيات الحديثة، حيث يرػ الباحث أف سرعة تدفق المعمكمات كنقميا يمكف أف إ
عيتيا، كىذا ما قد يؤثر عمى الجميكر مف خبلؿ بعديف كيؤثر سمبًا عمى دقة األخبار كمكض

:   ىاميف

 أؼ أف قيمتيا ،العمر القصير لمخبر، حيث أف المادة الخبرية ىي مادة سريعة االستيبلؾ
  .لى سرعة استيبلكياإاإلخبارية ال تعمر كثيرًا، كبذلؾ تؤدؼ سرعة التدفق 

                                                           
أخاللٌات الممارسة ) الملتمى الدولً، أشغال، تأثٌر التكنولوجٌات الحدٌثة على الممارسة الصحفٌةجمال بن زروق،  1
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نساف العصر الحالي لـ يعد قادرًا عمى استخداـ كل المعمكمات التي إالبعد الثاني يتعمق بأف 
. تصمو عبر كسائل اإلعبلـ نظرًا لسرعة تدفقيا اليائمة

كفي األخير تطرؽ الباحث إلى الكسائل كالحمكؿ لمتكظيف العقبلني لمتكنكلكجيا الحديثة 
بالتكفيق بيف التعددية اإلعبلمية مف جية كأخبلقيات المينة مف جية أخرػ، حيث يرػ 

الباحث أنو يجب ترجمة األخبلؽ إلى إجراءات كقكانيف كتنظيمات تحدد مسؤكليات كل طرؼ 
كما ييـ ىك ضركرة التفرقة بيف ما ىك أخبلقي محض كما ىك أخبلقي قانكني، كقد لخص 

:  الباحث أخبلقيات المينة في العناصر التالية

المطمكب مف اإلعبلمييف التمسؾ بأخبلقيات المينة السامية كالعمل عمى نشر مبادئيا في 
. أكساط الجيل اإلعبلمي الجديد مف أجل خمق صحافة كاعية تحمل ىمـك المجتمع

التأكيد عمى ضركرة التزاـ الممارسة اإلعبلمية المختمفة بالمسؤكلية االجتماعية كأخبلقيات 
كؿ كافة القضايا كالمكضكعات كتفعيل التشريعات كالمكاثيق األخبلقية لتقـك االمينة في تف

. بدركىا في ضبط الممارسة اإلعبلمية

الدعكة إلى البدء في صياغة مكاثيق الشرؼ اإلعبلمية التي تكاكب التطكرات الحالية في 
كسائل اإلعبلـ، عمى أف تنطمق ىذه المكاثيق مف الثكابت المجتمعية كفي مقدمتيا الديف 

.  كالقيف كثقافة المجتمع

 في كافة كسائل اإلعبلـ كاإلعبلنيةنشاء ىيئة إعبلمية لرصد كتحميل الممارسات اإلعبلمية إ
كمراقبة كل الكسائل االلكتركنية، تفعيل دكر مؤسسات المجتمع المدني في رصد كتقييـ أداء 

. كسائل اإلعبلـ مف خبلؿ الدعكة إلى تككيف جمعيات أىمية إعبلمية

تنظيـ برامج تدريب مستمر لئلعبلمييف الممارسيف لتدعيميـ بمكاثيق الشرؼ اإلعبلمية 
كأخبلقيات ممارسات العمل اإلعبلمي مف خبلؿ المؤسسات اإلعبلمية كنقابات كاتحادات 

 .الصحفييف كمجالس الصحافة
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o احترام أخالقيات الصحافة وتكنولوجيا اوتصال :  1الدراسة الثالثة لمباحثة حميدة البور
الحديثة  

حدثتو تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أدػ إلى تنكع الممارسة الصحفية أترػ الباحثة أف ما 
 التي التجاكزاتكتشعبيا كخمق منافسة شرسة انعكست سمبًا عمى األداء اإلعبلمي بسبب 

يرصدىا المينيكف كالباحثكف عمى حد سكاء، فمف جية تدافع المنظمات الدكلية لمصحافييف 
عف حرية التعبير كالصحافة لكف في حدكد احتراـ أخبلقيات المينة الصحفية كقكاعد 

 ليا عبلقة بالشأف اإلعبلمي عامة كمنيا ىيئات حقكؽ اً طراؼأ كمف جية ثانية نجد ،ممارستيا
خبلقيات الممارسة الصحفية، كفي أاإلنساف تؤكد عمى ممارسة حرية التعبير في ظل احتراـ 
إلى أؼ حد يمكف القكؿ بأف كسائل :  ىذا السياؽ تنطمق الباحثة مف تساؤؿ رئيسي يتمثل في

؟ إلى أؼ مدػ يمكف أف  اإلعبلـ بمختمف أنكاعيا كاتجاىاتيا تعيش اليـك أزمة مصداقية
؟   كخاصة االنترنتكاالتصاؿنربط ىذه األزمة بالتطكر اليائل لتكنكلكجيات اإلعبلـ 

 الباحثة الدراسة انطبلقًا مف قراءة كصفية لمحتكػ الصحافة المكتكبة التكنسية كخاصة تناكلت
 ت معيـ المقاببلأجريتاليكميات كاألسبكعيات، كمف خبلؿ تجارب الصحافييف الشباف الذيف 

في دكرات تدريبية بالمركز االفريقي لتدريب الصحفييف كاإلعبلمييف بتكنس في فترات مختمفة 
 االتصاؿأف تطكر تكنكلكجيا اإلعبلـ كب، حيث أقر الباحثكف 2009ك  2008مف سبتمبر

مكف مف تنكع المضاميف اإلعبلمية مما أدػ إلى تنامي الدكر المكككؿ لئلعبلـ كالرىانات 
التي يطرحيا، كيرػ بعضيـ أف األنترنت سبلح ذك حديف في عبلقتو بالحريات العامة 

ييـ في درجة أقل مف الفكائد التي يجنييا أكحقكؽ االنساف، كلك اف ىذا الخطر يبقى حسب ر
. األفراد مف األنترنت

كفيما يتعمق بأخبار مجيكلة المصدر تكصمت الباحثة مف خبلؿ التحميل الكصفي لبعض 
عدادىا كما يرد في إالصحف اليكمية األسبكعية، اتساع مساحة الصفحات التي تككل ميمة 

التكقيع إلى صحفي يقتصر عممو عمى اختيار مقاالت جاىزة يؤثث بيا مساحة ىامة يمكف 
كترػ . عداد فبلفإالصفحة  أف تصل إلى حدكد صفحتيف دكف ذكر المصدر، كنجد في آخر

 كذكرت الباحثة أف تطكر .الباحثة أف ىذه الممارسة ال تندرج تحت مسمى السرقات الصحفية
                                                           

أخبلقيات الممارسة الصحفية في )شغاؿ الممتقى الدكلي، ، أاحترام أخالقيات الصحافة والتكنولوجيا الحديثةحميدة البكر،  1
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 في احتراـ أخبلقيات المينة الصحفية، فالمضمكف التياكف كسائل اإلعبلـ ككسائميا ال يعنى 
اإلعبلمي لكسائل اإلعبلـ تحدده القيـ ذات الكجو اإلنساني المطمق كىي قيـ تنصير في 

.  التفسير المعنى العاـ لمعنى حرية التعبير كحقكؽ االنساف

 لو كاجبات كمسؤكليات أخبلقية كمسؤكليات، إال أف ترػ الباحثة أف اإلعبلـ رغـ أنو سمطة
تجاه المجتمع لذلؾ مف كاجب كسائل اإلعبلـ مد الجماىير بالمعمكمات الدقيقة، أما في ظل 

ف تطكر أ فتؤكد الباحثة في دراستيا أنو ال يمكف أف نقكؿ االتصاؿتكنكلكجيا المعمكمات ك
 ىك مبرر أك سبب لمخركقات التي نبلحظيا في الصحافة االتصاؿتكنكلكجيا اإلعبلـ ك

 بورديوالمكتكبة، فأساس الممارسة الصحفية تعامل األفراد داخل المجاؿ الميدياتيكي بمفيـك 
  .فالمكضكعية داخل ىذا المجاؿ ىي المحدد لتنظيـ المينة كلنكعية اإلنتاج اإلعبلمي

o الضوابط المينية واألخالقية والقانونية :  الّمبان الدراسة الرابعة لمباحث شريف درويش
  :1لإلعالم الجديد

 الباحث في ىذه الدراسة الجكانب األخبلقية كالمينية كالقانكنية لمممارسة اإلعبلمية في تناكؿ
، حيث طرح الباحث التحديات التي فرضيا اإلعبلـ الجديد عمى كسائل ةالميديا الجديد

 ،األخبلقية كالقانكنيةكاإلعبلـ التقميدية، التي كانت تعمل في بيئة مستقرة مف النكاحي المينية 
لـ يتكفر في اإلعبلـ الجديد الذؼ يتسـ  كساعدىا عمى ذلؾ عمق التجربة اإلعبلمية، كىك ما

بالحداثة كعانى الكثير مف المشاكل كال يزاؿ في الكصكؿ إلى أطر كضكابط مينية كأخبلقية 
كقانكنية، كاليدؼ مف الدراسة ىك التعرؼ عمى الضكابط  المينية الحاكمة آلليات الممارسة 

 الجديد، كما طرح لئلعبلـاإلعبلمية الجديدة، ككذلؾ التعرؼ عمى الضكابط األخبلقية 
:   تمثمت في،الباحث مجمكعة مف التساؤالت

ما الضكابط المينية الحاكمة آلليات الممارسة اإلعبلمية الجديدة، سكاء فيما يتعمق بالمعايير 
؟  المعايير األخبلقية كأالتقنية 

ما الضكابط األخبلقية لئلعبلـ الجديد التي يمكف أف تعمل عمى ترشيد الممارسة اإلعبلمية 
؟   الجديدة

                                                           
، متوفر 2014ٌولٌو  ، مجلة رؤى استراتجٌة، عددالضوابط المهنٌة واألخالقٌة لإلعالم الجدٌدشرٌف دروٌش اللّبان،  1
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كيف تـ التعامل مع حالة الفراغ القانكني كالتشريعي في ىذا النكع المستحدث مف اإلعبلـ 
؟  الجديد

؟   الجديدلئلعبلـما البنية القانكنية كالتشريعية الحاكمة 

 مف خبلؿ مسح ، كذلؾكقد اعتمد الباحث عمى المنيج المسحي لئلجابة عف ىذه التساؤالت
الممارسات التقنية لمعامميف في اإلعبلـ الجديد، كمسح الممارسات المينية الستخبلص أىـ 

. األسس المينية التي يجب أف يقـك عمييا اإلعبلـ

:   ككاف قد تكصل الباحث في دراستو إلى مجمكعة تكصيات تتمثل فيما يمي

التكصل إلى ميثاؽ شرؼ لمعامميف في اإلعبلـ االلكتركني يراعي االعتبارات األخبلقية * 
. كالدينية كالثقافية لممجتمع

عقد دكرات تدريبية لمعامميف في اإلعبلـ االلكتركني في مختمف المجاالت التي تصقل * 
 كالتحرير ، كمف بيف ىذه المجاالت الكتابة الصحفيةاإللكتركني،خبراتيـ في مجاؿ اإلعبلـ 

. التشريعات اإلعبلميةكلغة المدكنات كصحافة المكاطف، كالصياغة االسمكبية، كالصحفي، 

 المكاقع ترتكبيا االلكتركني يعمل عمى رصد المخالفات التي لئلعبلـإقامة مرصد * 
كتجافي ميثاؽ الشرؼ الذؼ اتفق عميو العاممكف في اإلعبلـ االلكتركني  اإلعبلمية المختمفة

.  ىذه المبلحظات مستقببلً مراعاةبقصد 

 بتطكير إلقناعياالتدخل لدػ نقابات الصحفييف كمنتدياتيـ في الدكؿ العربية المختمفة * 
 كالصحافة اإلنترنتنفسيا في ظل التطكرات الراىنة في تكنكلكجيا اإلعبلـ، كتنامي شبكة 

نشاء شعبة جديدة فييا لمعامميف في المكاقع إااللكتركنية كالمدكنات، كذلؾ مف خبلؿ 
. (كلك عمى سبيل االنتساب)األخبارية االلكتركنية كشعبة أخرػ لممدكنيف 

o بعنوان استعمال وسائل اإلعالم اوجتماعية :الدراسة الخامسة لمباحث بوبكر بوعزيز 
 .1كمصدر لألخبار

                                                           
1
، أطركحة دكتكراه، قسـ اإلعبلـ كاالتصاؿ كعمـ ، استعمال وسائل اإلعالم اوجتماعية كمصدر لألخباربكبكر بكعزيز 

 .2017 ر،المكتبات، جامعة باتنة، الجزاغ
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قاـ الباحث بدراسة ميدانية عمى عينة مف الصحفييف الجزائرييف حيث اىتـ باإلجابة عمى 
ما مدػ اعتماد الصحفييف الجزائرييف عمى كسائل اإلعبلـ :  تساؤؿ رئيسي لمدراسة تمثل في

؟ كيندرج تحت ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية تمثمت  االجتماعي في الحصكؿ عمى األخبار
ىي دكافع كأىداؼ  ؟ ما ف الجزائريكف مكاقع التكاصل االجتماعييككيف يتمثل الصحف: في

ىي  ؟ ما الصحفييف الجزائرييف مف استخداـ مكاقع التكاصل االجتماعي في المجاؿ اإلعبلمي
اإلشباعات المحققة لمصحفييف الجزائرييف مف كراء استخداميـ لمكاقع التكاصل االجتماعي 

؟ ىل ىناؾ عبلقة ارتباطية عكسية بيف تعدد محتكػ مكاقع التكاصل  في مجاؿ عمميـ
؟ إلى أؼ مدػ يمتـز  قباؿ الصحفييف الجزائرييف عمى ىذه المكاقعإاالجتماعي كمدػ 

 عند اعتمادىـ عمى مكاقع ىاالصحفيكف الجزائريكف بضكابط المينة الصحفية كأخبلقيات
؟ كلئلجابة عمى كل ىذه التساؤالت اعتمد  التكاصل االجتماعي في الحصكؿ عمى األخبار
 كتمت الدراسة عمى عينة مف الصحفييف ،الباحث المنيج المسحي باستخداـ أداة االستبياف

 320ف الذيف يحممكف بطاقة الصحفي المحترؼ، كقدر حجـ العينة ب ؼالجزائرييف المحترؼ
صحفيًا يشتغمكف في القطاعات اإلعبلمية، المكتكبة، اإلذاعة، التمفزيكف، كقد تكصل الباحث 

:  في دراستو إلى النتائج التالية

أف الصحفييف الجزائرييف لدييـ اىتمامات اتجاه استخداـ مكاقع التكاصل االجتماعي بصفة 
. دائمة

نسبة كبيرة مف الصحفييف الجزائرييف تكاجو صعكبات عند استخداـ مكاقع التكاصل 
. االجتماعي تتعمق بالمكضكعية كالمصداقية

 لمينة الصحافة، اً  الجزائرييف ما تكفره مكاقع التكاصل االجتماعي مكسبالصحفيكف يعتبر 
. كنسبة قميمة يعتبركف مكاقع التكاصل االجتماعي تيديدًا لمينة الصحافة

ف ال يعتمدكف عمى مكاقع التكاصل االجتماعي كمصدر لؤلخبار ؼف الجزائرؼ ؼغالبية الصحفي
ف بالتحقق مف ؼكذلؾ حسب نظرىـ لقمة مصداقية ىذه المكاقع، حيث يقـك غالبية الصحفي

. األخبار التي يحصمكف عمييا في مكاقع التكاصل االجتماعي قبل نشرىا
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o الدراسة السادسة  :Sameh chabbeh : les journalistes tunisiens et les TIC, 

usages et genèse de nouvelles pratiques 1 

نتاج ممارسات إالصحفيون التونسيون وتكنولوجيا المعمومات واوتصال، اوستخدام وآليات 
 .  شَباحرجديدة، دراسة لمباحث سام

دماج تكنكلكجيات االتصاؿ الحديثة في المؤسسات اإلعبلمية إتيتـ ىذه الدراسة بمكضكع 
 الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة فيـ عبلقة الصحفييف التكنسييف حاكؿالتكنسية، كقد 

:   بتكنكلكجيا االتصاؿ مف خبلؿ طرحو لمتساؤالت التالية

دخاؿ لتقنيات جديدة أـ طرح إدماج التقنيات في قاعات التحرير الصحفية ىك إىل 
؟  الستخدامات متعددة مف طرؼ الصحفييف

كقد حاكؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة التطرؽ إلى استخدامات الصحفييف لتكنكلكجيا 
في العممية التحريرية، كما  ، كمدػ اختبلؼ االستخداـ مف صحفي آلخركاالتصاؿاإلعبلـ 

كلد عنيا ظيكر فاعميف جدد في التحرير كمنو يت إضافة جيدة االتصاؿاذا كانت تكنكلكجيا 
:  لرئيسي الذؼ جاء كالتالياؤلو اطرح الباحث تس

عمى األقل ؟    الحديثة يتطمب منافسة تقنية بيف الصحفييفاالتصاؿىل استخداـ تكنكلكجيا 

 عف ىذا التساؤؿ اعتمد الباحث عمى أداة المبلحظة المباشرة كالمقابمة لجمع البيانات كلئلجابة
رؤساء كسكرتاريا التحرير، كرؤساء تحرير، كمف عينة الدراسة المتمثمة في صحفييف، 

 20دكريات، ككذلؾ طمبة معيد الصحافة كعمـك األخبار في تكنس، حيث أجرؼ البحث مع 
خاصة، كما  ك مؤسسات صحفية صادرة بالعربية كالفرنسية، عمكمية8 يعممكف في اً مستجكب

 كالمعمكمات االتصاؿدماج المؤسسات الصحفية التكنسية لتكنكلكجيا إاىتـ الباحث بمدػ 
ثناء ممارستيـ لمينتيـ، كقد تكصل الباحث إلى أكمدػ استخداميا مف طرؼ الصحفييف 

 األكؿ يتمثل في االستخدامات المينية، ،نتيجتيف مفادىما أف ىناؾ نكعيف مف االستخداـ
 بإدماج تتعمق االستخدامات المينية حسب نتائج الدراسة .كالثاني استخدامات شخصية

                                                           
1
 Sadok Hammami, Theiry De Smedt et autres, Technologies de l’information et de la 

communication, discours, representations et pratiques, Manouba, L’institue de la presse et 

des sciences de l’information, 2006, p185.  
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 في الممارسة المينية، حيث عزز ظيكر ممارسات اتصالية كاالتصاؿتكنكلكجيا المعمكمات 
رساؿ المقاالت إلى طاقـ التحرير، ككذا سيل البحث إجديدة بدءًا مف قاعات التحرير، إلى 

 خاصة بالنسبة لمصحفييف الذيف يعممكف في اإلخبارية بالمصادر كاالتصاؿعف المعمكمة 
 القسـ السياسي، كأكد الباحث في دراستو أف االستخداـ الميني يختمف مف صحفي آلخر
حسب طبيعة عمل كل صحفي، حيث أف الصحفي الدكلي يعتمد عمى مصادر األخبار 

تاحت ىذه التكنكلكجيات لمصحفييف إمكانية أااللكتركنية اكثر مف الصحفي المحمي، كما 
ف مف التكاصل مع زمبلء المينة، كالعمل الجماعي المشترؾ، حيث يتمكف الصحفي

أما نمط االستخداـ الثاني يتمثل في التكاصل مع األصدقاء كالمشاركة في . لخ، إكالمراسميف
. منتديات الحكار، حيث اعتبركىا كسيمة ترفييية فقط

o بيئة العمل الصحفي وأثرىا في ممارسة أخالقيات :  الدراسة السابعة لمباحثة حسينة بوشيخ
  :1المينة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة التأثير الذؼ تحدثو بيئة العمل الصحفي في ممارسة أخبلقيات 
مينة الصحافة المكتكبة لدػ صحف القطاع الخاص، كذلؾ مف خبلؿ معرفة صعكبات 
العمل الصحفي كخصكصياتو ككيفية تعامل الصحفييف مع ضغكطات األكضاع المينية 

الطارئة كالعادية، كالسيما فيما يتعمق بالجانب األخبلقي الذؼ يعتبر دعامة ميمة في عمل 
الصحافة كأداة مف أدكات نجاحيا، حيث ترػ الباحثة أف ارتقاء كتطكر العمل الصحفي يرتبط 

 الظركؼ المينية تكافر كمف جية بمدػ ،بحجـ الحرية المتاحة لمعامميف في ىذا المجاؿ
كلة ىذا النشاط اإلعبلمي، حيث تبحث ىذه الدراسة في العبلقة بيف بيئة االمبلئمة لمز

ممارسة العمل الصحفي في الجزائر، كاحتراـ أخبلقيات المينة، مفترضة أف كجكد األداء 
جكدة ؿ تابعتافالميني كنجاعة المضمكف الذؼ يقدمو الصحفي عبر مختمف كسائل اإلعبلـ 

أخبلقيـ المينية، فالصدؽ كالنزاىة كالدقة كالمكضكعية، كغيرىا مف القيـ اإلعبلمية ىي في 
تعزز أىمية االلتزاـ بيا عندما يتعمق األمر بمضمكف الرسالة تاألساس قيـ أخبلقية إنسانية 

                                                           
، 2014يل أبر، مجمة رؤػ االستراتجية، عدد بيئة العمل الصحفي واثرىا عمى ممارسة أخالقيات المينةحسينة بكشيخ،  1

  :متكفر عمى 

http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Str

ategia/Rua-Issue-06/rua06_122.pdf 21:  سا  13/08/2018:  شكىد 

http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-06/rua06_122.pdf
http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-06/rua06_122.pdf
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اإلعبلمية التي تقدميا كسائل اإلعبلـ بصفة عامة لجماىيرىا، كمنو طرحت الباحثة 
:   التساؤالت التالية

إلى أؼ مدػ تؤثر بيئة العمل الصحفي في االلتزاـ بأخبلقيات المينة لدػ الصحفييف 
؟  الجزائرييف

؟  ما الصعكبات التي تكاجو الصحفييف اثناء تأديتيـ لعمميـ اليكمي

؟  ما كاقع أخبلقيات المينة في الصحافة الجزائرية المكتكبة الخاصة

؟  كيف يؤثر اإلخبلؿ بأخبلقيات المينة في االلتزاـ بالمسؤكلية اإلعبلمية

لئلجابة عف ىذه التساؤالت اعتمدت الباحثة عمى المنيج المسحي باستخداـ أداة االستبياف 
 الباحثة مف تكتمثمت عينة الدراسة في الطاقـ الصحفي لجريدة الشركؽ الجزائرية، كتمكف

:   كمف النتائج التي تحصمت عمييا الباحثة ما يمي،  صحفياً 30تكزيع االستبياف عمى 

كشفت الدراسة أف الصحفييف يعانكف مف مجمكعة مف المشاكل التي تتعمق بصعكبة الكصكؿ 
. ع الضغكطات التي يعيشيا الصحفيكف يكمياً ـإلى المصادر، كتقمص ىامش حرية التعبير 

نسبة كبيرة مف الصحفييف يعتبركف غياب التككيف كالتدريب المتكاصل عف العمل الصحفي 
 في تقيقر مستكػ األداء الميني كاألخبلقي في الصحافة اً  ميـاً في المؤسسات اإلعبلمية سبب

. المكتكبة

كمة اعينة الدراسة أف بيئة العمل الصحفي تفرض نكعًا مف المس  مف صحفيي70% كدأ
  أىميا، مينية كأخبلقيةتجاكزاتعمى أخبلقيات مينة الصحافة، كخمصت الدراسة إلى كجكد 

 في التحقق مف صحة الخبر كاالىتماـ بالسبق الصحفي عمى حساب الدقة، كعدـ التياكف : 
. التأكد مف مصداقية المصادر

o  الصحافة تتغير، لكن ماذا عن أخالقيات : الدراسة الثامنة لمباحث جاكيم فيدالغو
 الصحافة؟ دراسة 
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 Joaquim Fidalgo : Journalism is changing – and what about journalism 

ethics ?.
 1
  

ؿ تحديات ؾ يرػ الباحث أف في العقديف اآلخيريف حدثت تغيرات رئيسية في الصحافة، ماش
جديدة أماـ ىذه المينة، كأصبحت الصحافة كالممارسة الصحفية تتـ في سياؽ رقمي، حيث 

فتحت المجاؿ لفاعميف جدد، " مجتمع المعمكمات " أف اإلمكانيات التكنكلكجية المتقدمة في 
مما أدػ إلى فقداف الصحفييف المحترفيف فقداف احتكارىـ لعممية البحث كجمع األخبار في 

 .المجاؿ العاـ كتحريرىا كنشرىا

كفي الكقت نفسو، فإف ىذه اإلمكانيات الجديدة لمتكاصل تجبر الجيات الفاعمة القديمة بشكل 
لقد كّلَدت التقنيات الرقمية كاإلنترنت تنكعًا . متزايد عمى لعب أدكار جديدة في كسائل اإلعبلـ

كبيرًا في كسائل اإلعبلـ الجديدة كأشكااًل جديدة مف التعامل مع الصحافة كاإلعبلـ، 
، "كصحافة الشبكات االجتماعية"، "كالمدكنات"، "كصحافة التشارؾ"، "كصحافة المكاطف"

كتدعك كل مف ىذه التغيرات، إلى حد ما، إلى االنتباه إلى حقيقة أف النشاط الصحفي يبدك 
كنشاط ميني يتعايش أكثر فأكثر مع أشكاؿ مختمفة مف النشاط الصحفي، الذؼ يقـك بو 
أناس مختمفكف جدًا في ظل ظركؼ مختمفة جدًا كمع مستكيات مختمفة جدًا مف المشاركة 

كنتيجة لذلؾ، تثار أسئمة حكؿ اآلثار األخبلقية ليذا السيناريك الجديد، سكاء فيما . كالخبرات
كااللتزاـ  (عبر اإلنترنت)يتعمق بنشاط الصحفييف المحترفيف في كسائل اإلعبلـ الجديدة 

 .في عممية تجميع معمكمات منتشرة كتحريرىا" األشخاص العادييف " النشط لػ 

كيؤكد الباحث أف مينة الصحافة قد تغيرت بشكل عميق في العقديف الماضييف إلى حد كبير 
 . بسبب اإلمكانيات الجديدة لمنشر كالتفاعل التي جمبتيا التكنكلكجيا الرقمية كاإلنترنت

يشير الباحث إلى أف الكسائط الجديدة المتاحة لمصحافة عمى اإلنترنت تثير مشكبلت عديدة 
ثارت الجدؿ في الغالب أيتعمق أىميا بالجانب األخبلقي،  كىي كاحدة مف أكثر األدكات التي 

ككنيا تتميز بالفكرية أكثر مف أؼ كقت مضى، كاألخبار التي تنشر تحفع في األرشيف 
االلكتركني كيمكف التطرؽ إلييا مف جديد كلك بعد مدة طكيمة، كقد أنتجت ىذه المنصات 

اإللكتركنية منافسة شرسة بيف جميع أنكاع كسائل اإلعبلـ، ككخبلصة لدراستو النظرية ذكر 
                                                           
1
 Joaquim Fidalgo, Journalism is changing – and what about journalism ethics ? paper 

presented in the LAMCR conference, ethics of society and ethics of communication working 

group, Dublin, Ireland, 25-29 june 2013. 
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الباحث أف البيئة اإلعبلمية الجديدة تثير العديد مف القضايا األخبلقية، كتتحدػ خصائصيا 
معايير الصحافة المينية كاألخبلقية، باإلضافة إلى أف العديد مف الجيات الفاعمة دخمت 

مجاؿ نشر األخبار كالمعمكمات في الفضاء العاـ الذؼ تـ احتكاره سابقًا مف طرؼ 
الصحفييف الذيف يتـ تنظيـ ممارساتيـ اإلعبلمية مف طرؼ المؤسسات اإلعبلمية التقميدية، 
لى ضركرة التشارؾ  كأشار كذلؾ الباحث إلى العبلقة بيف المدكنيف كالصحفييف المحترفيف كاإ
مف أجل كضع ميثاؽ أخبلقي يتماشى مع مميزات البيئة اإلعبلمية الجديدة، كيعنى بجميع 
األطراؼ الفاعمة فييا كذلؾ لتحسيف المشيد اإلعبلمي، كما أشار الباحث إلى التمييز بيف 

الصحافة بمفيكميا التقميدؼ كأشكاؿ الصحافة المستحدثة، حيث ذكر أنو يجب أف تعتمد في 
المقاـ األكؿ عمى أخبلقيات الممارسة اإلعبلمية، فالصحافة ميمتيا االساسية تكجيو المجتمع 

كتكعيتو، كاألشكاؿ الصحفية الجديدة التي أنتجتيا الثكرة المعمكماتية إف لـ تمتـز بالمسؤكلية 
 .االجتماعية فبل يمكف تسميتيا صحافة

o ؟  تغطية الصحفيين لألخبار الرياضية عمىكيف أثر موقع تويتر: سعة اتالدراسة ال  
How has twitter changed how journalists report on sports? The 2012 

Missouri grand prix. 
1 

انطمق الباحث في دراستو مف إشكالية مفادىا معرفة كيف أثر استخداـ تكيتر عمى تغطية 
لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بتحميل عينة مف  ؟ الصحفييف لؤلخبار الرياضية

تخصصيف في الشأف الرياضي كذلؾ خبلؿ البطكلة الرياضية ـتغريدات الصحفييف اؿ
 249 ( فيفرؼ 12ك 10)كبمغ عدد تغريدات الصحفييف فقط لمدة يكميف  (.2012ميسكرؼ )

تغريدة، كقاـ الباحث باستخداـ المقابمة الشخصية مع الصحفييف عينة الدراسة لمحصكؿ عمى 
:   النتائج، كتمكف الباحث مف تحقيق النتائج التالية

أف الصحفييف عينة الدراسة ال يمتزمكف أثناء نشرىـ ألخبار عمى مكقع تكيتر بضكابط _ 
. كأخبلقيات المينة الصحفية التي يمتزمكف بيا مع مؤسساتيـ اإلعبلمية

                                                           
1
 Rosllen Downey, How has twitter changed How journalists report on sports ? The 2012 

Missouri Grand prix, Unpublished masters Theses (Missouri: university of Missouri, 2012). 

https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/15250       seen in 07/05/2019 22/15 

https://mospace.umsystem.edu/xmlui/handle/10355/15250


 45 

ف عينة الدراسة ال يمتزمكف بضكابط التحرير الصحفي أثناء نشرىـ ألخبار عمى كالصحفي_ 
. مكقع تكيتر

ف عينة الدراسة  نادرًا ما يستخدمكف تكيتر ألغراض إعبلمية، كيتـ االعتماد عميو كالصحفي_ 
  .في التكاصل مع الجميكر كاألصدقاء بشكل كبير

o  حدود اوستفادة من الدراسات السابقة : 

قمنا في دراستنا ىذه باختيار الدراسات السابقة حسب درجة االرتباط بمكضكع بحثنا، 
فقسمناىا إلى دراسات تتعمق باستخدامات الصحفييف لمكاقع الشبكات االجتماعية كدراسات 

تتعمق بأخبلقيات الممارسة الصحفية، كال شؾ أف ىناؾ العديد مف أكجو التشابو بيف 
 :الدراسات، كمنيا تمكف الباحث مف االستفادة مف ىذه الدراسات في الجكانب التالية 

 .تمكن الباحث من اختيار المنيج المناسب واألداة المنيجية المناسبة لبحثو_ 

 .اوستفادة من الدراسات السابقة في تصميم اوستبيان_ 

اوستفادة من الدراسات في بناء الفصول النظرية واوطالع عمى المراجع المناسبة التي _ 
 .تفيد البحث

 .اوستفادة من الدراسات السابقة في ضبط وتحديد تساؤوت الدراسة وفرضياتيا_ 

مثمت لنا مجمكع الدراسات التي قمنا باختيارىا مرجعًا ىامًا، حيث كجدت العديد مف نقاط 
التشابو مع دراستنا منيا ما يتعمق بدراسة الصحفييف الجزائرييف، كمنيا ما يتعمق باستخداـ 

الصحفييف لمكاقع الشبكات االجتماعية كلكسائط الميديا الجديدة، كمنيا ما يتعمق بأخبلقيات 
الصحافة في ظل الكسائط الرقمية الجديدة، حيث استفدنا في الدراسة التي تطرقنا إلييا أكاًل 
التي تتعمق بأخبلقيات الممارسة الصحفية في زمف الثكرة الرقمية لمباحث رضا مثناني حيث 
تشابيت ىذه الدراسة كثيرًا مع دراستنا كاستطعنا االستفادة منيا في تحديد تساؤالت الدراسة 
مف خبلؿ ما عرضو الباحث في إشكاليتو البحثية التي تشابيت كثيرًا مع إشكالية دراستنا، 
كما تطرؽ الباحث إلى بعض العناصر النظرية التي استفدنا منيا في دراستنا كفي التأطير 

النظرؼ لمدراسة، أما الدراسة الثانية فتعمقت بتأثير التكنكلكجيات الحديثة عمى الممارسة 
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الصحفية لمباحث جماؿ بف زركؽ، حيث استطعنا أف نستكحي مف ىذ الدراسة فكرة لمفصل 
النظرؼ الثالث الذؼ تبيف لنا بعد قراءة ىذه الدراسة أنو يجب التطرؽ إلى تأثيرات التكنكلكجيا 

 .الحديثة عمى المينة الصحفية عمى مستكيات عديدة كصكاًل إلى المستكػ األخبلقي

أما الدراسة الرابعة فكانت لمباحثة حميدة البكر كتتعمق باحتراـ أخبلقيات الصحافة 
إلى أؼ حد : انطمقت الباحثة مف تساؤالت رئيسية مفادىا .  الحديثةاالتصاؿكتكنكلكجيات 

؟  يمكف القكؿ بأف كسائل اإلعبلـ بمختمف أنكاعيا كاتجاىاتيا تعيش اليـك أزمة مصداقية
لى أؼ مدػ يمكف أف نربط ىذه األزمة بالتطكر اليائل لتكنكلكجيات اإلعبلـ ك  االتصاؿكاإ

كقد ساعدتنا ىذه التساؤالت في صياغة تساؤالت دراستنا، كما استفدنا مف . اإلنترنتكخاصة 
ىذه الدراسة فيما يتعمق بمكضكع مصداقية األخبار في الميديا الجديدة، كاعتمدنا عمى الدراسة 

كفي دراسة أخرػ لمباحث شريف . في تحديد بعض العناصر النظرية المتعمقة بمكضكعنا
دركيش تتعمق بالضكابط المينية كاألخبلقية كالقانكنية لئلعبلـ الجديد، ككانت مف أىـ 
الدراسات التي تـ االستفادة منيا كذلؾ لتقاربيا بكثرة مع مكضكع دراستنا، حيث تطرؽ 

الباحث إلى الجكانب القانكنية كالمينية كاألخبلقية لئلعبلـ الجديد، ركز الباحث عمى مفيـك 
اإلعبلـ الجديد كعمى حدكد استخداـ الصحفييف لكسائط الميديا الجديدة، كاعتمد الباحث عمى 
نفس المنيج المسحي الذؼ تـ اعتماده في دراستنا ك تمكنا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تحديد 
تساؤالت الدراسة كضبطيا، كفي دراسة أخرػ لمباحث بكبكر بكعزيز بعنكاف استعماؿ كسائل 

اإلعبلـ االجتماعية كمصدر لؤلخبار، تشابيت ىذه الدراسة مع دراستنا في أنيا تدرس 
الصحفي الجزائرؼ كعبلقتو بكسائط الميديا الجديدة، كركز الباحث عمى مصادر األخبار 
االلكتركنية كالتي قمنا مف خبلؿ الفصكؿ النظرية التي قدميا الباحث بفيـ استخدامات 

الصحفي الجزائرؼ لكسائط الميديا الجديدة، كما استفدنا مف دراستو بمكضكع ضبط منيجية 
الصحفيكف التكنسيكف كتكنكلكجيا المعمكمات البحث كالعينة، كفي الدراسة السادسة بعنكاف 

، ركز  شَباحؼنتاج ممارسات جديدة، دراسة لمباحث ساـإ، االستخداـ كآليات كاالتصاؿ
الباحث عمى استخدامات الصحفييف لكسائط الميديا الجديدة، كقمنا باالعتماد عمى الدراسة 

 االتصاؿفي استخدامات الصحفييف الجزائرييف لكسائط الميديا الجديدة كتأثير دمج تكنكلكجيا 
في العمل الصحفي، كفي دراسة مشابية بعنكاف بيئة العمل الصحفي كأثرىا في ممارسة 
أخبلقيات المينة لمباحثة حسينة بكشيخ كالتي تشابيت مع دراستنا في مكضكع أخبلقيات 
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المينة الصحفية في الجزائر رغـ أف الباحثة ركزت في دراستيا عمى األخبلقيات في اإلعبلـ 
الكبلسيكي كلكف تشابيت مع دراستنا ككف الدراستيف تيتماف بأخبلقيات الصحافة كبدراسة 

الصحفي الجزائرؼ، كفي الدراسات األجنبية تطرقنا إلى دراسة أجنبية ميمة جدًا عف 
أخبلقيات المينة الصحفية في الميديا الجديدة، دراسة قدمت في ممتقى حكؿ األخبلقيات في 

دبمف جاءت بعنكاف الصحافة تتغير لكف ماذا عف األخبلقيات، تشابيت ىذه الدراسة كثيرًا مع 
مكضكع دراستنا حيث اىتـ الباحث بمكضكع أخبلقيات الصحافة في اإلعبلـ الجديد، كقد 

اعتمدناىا في ضبط تساؤالت الدراسة، كاستطعنا مف خبلليا فيـ أىـ التغيرات التي أحدثتيا 
 .تكنكلكجيات االتصاؿ الحديثة عمى الممارسة الصحفية كالتطرؽ إلييا
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 أخالقيات الممارسة الصحفية: أووًال 

تطرقنا في ىذا الفصل إلى أخبلقيات المينة الصحفية التي تعرؼ عمى أنيا مجمكعة مف  
ف أثناء عمميـ، كقد تـ كضع ىذه المبادغ كالقكاعد كالمبادغ كالقكاعد التي يمتـز بيا الصحفي

كفي ، ـكأرائوف اتضح الدكر الكبير لكسائل االعبلـ في التأثير عمى اتجاىات األفراد أبعد 
ظل ىذا التأثير سجمت العديد مف التجاكزات األخبلقية أثناء الممارسة الصحفية، مما أدػ 

إلى التفكير في كضع ميثاؽ شرؼ أخبلقي، كتأطير الممارسة اإلعبلمية أخبلقيًا، حيث 
أصبح ىذا المكضكع يعتبر مف أكلكيات العديد مف دكؿ العالـ، لذلؾ نبلحع الكثير مف 

التشريعات اإلعبلمية المتعمقة باألخبلقيات، عمى غرار الجزائر التي اىتمت بمكضكع تأطير 
 إليو في ىذا االعمل اإلعبلمي مف خبلؿ كل التشريعات المتعمقة باإلعبلـ، كىذا ما تطرقف

الفصل في محاكلة منا لفيـ أىـ المبادغ األخبلقية لمممارسة الصحفية، كقبل ذلؾ تطرقنا إلى 
 .قراءة معرفية لفيـ األخبلؽ في الفكر الفمسفي الغربي كالعربي اإلسبلمي

 :  قراءة معرفية...األخالق / 1

 :األخالق في الفكر الفمسفي الغربي / 1-1

:   موقف أفالطون / 1-1-1

 معرفيًا كأخبلقيًا، حيث تعتبر فمسفة أفبلطكف امتدادًا طسقراستاذه أ أفبلطكف نفس اتجاه اتخذ
َير أستاذه في مكقفو تجاه الفمسفة اس، حيث لممذىب السقراطي في دراسة األخبلؽ

ا بقكاعد دراسة ؤكف جاؼ مف الفبلسفة الذيعتبراف، ك1 في ميداف المعرفة كاألخبلؽالسفسطائية
كلة كميا تتعمق اف محؼاألخبلؽ في الفكر الفمسفي، حيث كتب أفبلطكف أكثر مف ثبلث

 كحتى ىذا األخير أخذ منحى ،باألخبلقيات، ككتاب كاحد فقط كاف عف الفمسفة الطبيعية
 كيرػ بأف ،سمى المثل كىك عنده مصدر الكجكد ك الكماؿأ يرػ أفبلطكف أف الخير اً أخبلقي

، كيعتبر الرذيمة أكبر الشركر، 2ية في نفسوااإلنساف الفاضل يؤدؼ الخير لذاتو باعتباره غ
                                                           

ؼ اجامعة خميس مميانة، عيف الدفمى، ـ ، سمسمة المحاضرات العممية،رات فمسفة األخالقضمحاقبلميف صباح،  1
-https://archive.org/details/Tercha.amm2018_20180218_1242   11-05:  متكفر عمى ،2015
  22سا 2018

 41ص ،2009  لبناف،،دار الكتب العممية ،1، ط ة و عمماء اإلسالمسفاألخالق بين الفال،  مصطفى حممي 2

https://archive.org/details/Tercha.amm2018_20180218_1242
https://archive.org/details/Tercha.amm2018_20180218_1242
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كبر أخضاع النفس لمعقل، ألف العقل سمطاف في رأؼ أفبلطكف، كالفضيمة في نظره إكيجب 
 فضيمة العقل، أؼ مراتب ىي الحكمة ةخير ينالو اإلنساف، كلخص ىذه الفضيمة في ثبلث

أكسطيا الشجاعة كىي فضيمة الغضب، كأدناىا العفة كىي فضيمة الشيكانية، كيرػ أف ك
 جما ينت كالحكمة ىي التي تييمف عمى الفضيمتيف كتكجو الشجاعة ك تحافع عمى العفة كه

 .1تكازف في حياة الفرداؿ

كالفضائل تغرس منذ .  اإلنساف الفاضل ىك الذؼ يتكجو في حياتو كفقًا لتكجو العقل أف يرػ 
يجابية خيرة إنساف يجب أف يكصف بصفات إالصغر كُتعمـ كما يعمـ أؼ فف، ككل 

كىكذا يبقى الرجل الفاضل فاضبًل كل حياتو،  جتماعية،االكالشجاعة كالقكة، ككل الفضائل 
. ستاذه سقراطأ عف قما نقل ىذا ،كيحقق السعادة أكثر مف الرجل الشرير

 حتى الحرية قرنيا ،بالنسبة ألفبلطكف يجب أف يككف االنساف أخبلقيًا في كل أمكر الحياة
 كىذا العقل ىك مف يتغمب عقموباألخبلؽ، كيرػ أف االنساف يجب أف يتجو بما يمميو عميو 

. عمى الشيكات

، أؼ مف حق الفرد أف يتمتع بشيكاتو كيتمتع الفعلنادػ أفبلطكف بكجكب االعتداؿ في ك 
.  بممذات الحياة دكف أف يفرط، الكسيط ىنا ىك خيار العقل الذؼ يحافع عمى االعتداؿ

 كما ق خير كاالبتعاد عف كل كما قيرػ أفبلطكف أف العقل يرتقي باإلنساف كيقكده إلى كل 
شر، كيرػ أف حب الذات خمق في اإلنساف فطريًا، كمف أجل أف يتغمب اإلنساف عمى حبو 

. لحق أثناء أداء كاجباتوالذاتو يجب أف يمتـز ب

 مع يتبلءـ نادػ أفبلطكف بكجكب كجكد مقياس أخبلقي مكضكعي ،ستاذهأكفي نفس اتجاه 
.  كمف خبللو يستطيع تكحيد قانكف أخبلقي لعامة الناس،األمكنةككل األزمنة 

الفعل األخبلقي يحمل في ذاتو مبررات فعمو، كاإلنساف الفاضل ال يقدـ عمى فعل الخير فقط 
لتحقيق لذة، كيرػ أفبلطكف أف كل الفضائل اكتسبت عف طريق الممارسة كالتعمـ باستثناء 

. الحكمة
                                                           

، رسالة دكتكراه، منشكرة، قسـ المغة العربية، جامعة القيم األخالقية في الشعر العربي الجاىمي، انتصار ميدؼ عبد هللا 1
، السكداف،    20، ص 2015الخرطـك
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:   كانطإيمانويل  نظرية الواجب األخالقي عند/ 1-1-2

 نرػ في مذىبو األخبلؽ أف ال كجكد لمسعادة الشخصية، ،أما كانط الذؼ نشأ في بيئة متدينة
ال إذا صدر عف اإلرادة األخبلقية ك كاف التزامًا إكالفعل األخبلقي في نظره لف يككف أخبلقيًا 

. بالكاجب

يمانكيل كانط في الفمسفة األخبلقية، النظرية التي جاء بيا، نظرية أخبلؽ إسيامات إمف 
الكاجبات المطمقة كالطبيعة اإلنسانية، طرح ىذه النظرية في كتابيف األبعاد الميتافيزيقية في 

. األخبلؽ كالمؤلف الثاني نقد لمعقبلنية البحتة، ك تسمى نظريتو نظرية الكاجب

يرػ كانط أف أصل األخبلؽ مف الداخل، أؼ أنيا طبيعة داخمية في االنساف الذؼ يعتبر 
 كانت فطرة ق مستقبًل يميز بيف الحق كالباطل كبيف الصكاب كالخطأ، كىذه في نظراً كائف

 أف القيمة تككف طسقاطيا فيي كاجبات، كيرػ كافإإنسانية، أما تطبيق ىذه الكاجبات ك
أخبلقية إذا اتسمت بالشمكلية، أؼ نستطيع تطبيقيا في كل الحاالت، ك معيار القيمة 

ذا ما كاف مرجعًا صالحًا لكل طاألخبلقية عند كاف  مرتبط بقدرتو عمى التحكؿ إلى قانكف، كاإ
  .1الحاالت في أزمنة ك أمكنة مختمفة كفي سياقات مختمفة

:   قكاعد لؤلخبلؽ في صكرة أكامر مطمقةةكيحدد كانط ثبلث

. افعل الفعل كما لك كاف عمى مسممة فعمؾ أف ترتفع إلى قانكف طبيعي عاـ:  القاعدة األكلى

نساف إافعل فعمؾ بأف تعامل اإلنسانية في شخصؾ كفي شخص كل :  القاعدة الثانية
.  كسيمةدية في ذاتيا كال تعامميا أبدًا كأنيا مجرابكصفيا دائمًا كفي نفس الكقت غ

رادتؾ باعتبارؾ كائنًا عاقبًل ىي بمثابة تشريع لمكاجب إعمل بحيث تككف ا:  القاعدة الثالثة
 .2األخبلقي

                                                           
 ،2016 ، دار المتكسطية لمنشر، تكنس،1، طنظرية الواجب األخالقي في الممارسة اإلعالميةعبد الرحمف عزؼ،  1

 15-14ص
 20ص  قبلميف مصباح، مرجع سابق، 2
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ر كاجبًا ضركريًا يفرضو عتبيرػ كانط أف تصرؼ اإلنساف بشكل أخبلقي ؼ:  مبدأ الكاجب
ط بقدرة ب كحريتو، كىذا الكاجب يرتد كانت استقبللية الفرتوضميره، كمصدر الكاجب في فمسف

لزاـ نفسو بو، كمف جية ثانية يتعمق ىذا الكاجب بمبدأ اإلنسانية، أؼ الفرد تجاه إالفرد عمى 
لزاـ اآلخريف، مع إنفسنا يترتب عنو بطريقة مباشرة ألزاـ إ أف طاألفراد اآلخريف، كمنو يرػ كاف

. نساف عمى تحمل تمؾ المسؤكلية األخبلقيةإلاألخذ بعيف االعتبار مقدرة ا

 كيستحق االحتراـ، اً  مستقبًل كحراً حيث يمثل اآلخر عند كانط كياف:  النظرة اإلنسانية لآلخر
 كأف المعامبلت اإلنسانية تقـك عمى االحتراـ ، كليس كسيمةاً عند كانط ىدؼ كيمثل اآلخر

 غير اً ال يصبح تصرؼإكمساعدة اآلخريف، كمنو يصبح الشكر كرد الجميل كاجبًا ضركريًا، ك
أخبلقي، كىذه االتجاىات الفمسفية التي تتعمق باحتراـ اإلنساف كاحتراـ كرامتو تعكد إلى 

.  تابع إلى كياف حر كمستقلاؿ نظرة اإلنساف مف حاسيامات فبلسفة التنكير الذيف غيركإ

يرػ كانط أف الممارسة األخبلقية ال ترتبط بمصمحة الفرد الشخصية، :  الكاجب االفتراضي
 .1 لكل شراً حيث يعتبر كانط حب الذات مصدر

يمانكيل كانط خضكع األخبلؽ لمتجربة، عمى اعتبار أفَّ الجانب الذؼ يتعمَّق بالتجربة إينفي 
نما يندرج تحت نطاؽ   العممية، كالتي تعني ااألنثركبكلكجيال يندرج تحت مفيـك األخبلؽ، كاإ

ميا لنا التجربة، كالتي تبحث في الممكات  عند كانط أساسًا عمـ الطَّبيعة اإلنسانية كما تقدِّ
اإلنسانيَّة مف حيث قدرتيا عمى تحقيق سعادة اإلنساف، كتنمية مياراتو العممية عف طريق 

 .2التربية كالتيذيب، كىي بكجو عاـ تتعمَّق بمكضكعات أفعاؿ اإلنساف

:  أخالق التواصلنظرية ىابرماس و/ 1-1-3

منيا نظرية ك ،ىمةـ تمكف ىابرماس مف كضع نظريتو األخبلقية في العديد مف المؤلفات اؿ
 مّيز فييا ىابرماس تمييزًا دالليًا ىامًا .أخبلؽ التكاصل، كأخبلؽ المناقشةكالعقل التكاصمي، 

بيف المسائل األخبلقية، كىي ثمرة لسبيل برىاني كمي، كمشكبلت األخبلؽ النظرية عند 
لكل فرد اختيارات ذاتية في األساس، ؼ ،لتفصيميةا االختيارات القيمية إلىىابرماس تعكد 

                                                           
 16ص مرجع سابق،عبد الرحمف عزؼ، 1

 : ، ىل يكجد تطابق بيف األخبلؽ النظرية كاألخبلؽ العممية، متكفر عمىمعاذ عميكؼ   2
http://www.alukah.net/culture/0/101815/    12سا 2018-03-20  :شكىد 

https://www.alukah.net/authors/view/home/12791/
https://www.alukah.net/authors/view/home/12791/
https://www.alukah.net/authors/view/home/12791/
http://www.alukah.net/culture/0/101815/
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، بينما األخبلؽ النظرية بالمعنى الدقيق ةكز حدكد ثقافة معطاا تجاً  كمياً األخبلؽ تقابل منظكر
  .ماً اكاًل تاكؿ كميا التساؤؿ الكمي تفاال تتف

قدرة عمى التكاصل كالنقاش مع اآلخريف اؿكل فرد ؿ كيرػ ىابرماس في نظريتو األخبلقية أف 
طار معايير أخبلقية إسماه ىابرماس في أبطريقة مباشرة، كيتـ ىذا التكاصل أك النقاش كما 

معينة يضعيا الكعي األخبلقي لمفرد، أك األخبلؽ النظرية بمفيـك ىابرماس، كىذا كمو ال 
يفرغ النظرية الحديثة لؤلخبلؽ مف محتكاىا الذؼ يظير في النقاش بيف األفراد مف أجل 

 .1الكصكؿ إلى صيغة أخبلقية شاممة

ذكرت جاكميف ركس في كتابيا الفكر األخبلقي المعاصر عف يكرغف ىابرماس أنو ينبغي 
كية األخبلقية، أؼ أف ال يدع الفرد نفسو يفمت مف ا أؼ أمر مف األمكر مف الزػالنظر إؿ

 األشخاص المشاركيف في االتصاؿ كالذيف ينخرطكف في عبلقات شخصية فما بيسياؽ 
. بينو

ثقافي في ممارساتنا الحياتية، كمعالجة ككيرػ ىابرماس أف الكصكؿ إلى انتشار حضارؼ 
 .2ال بالعقبلنية التكاصميةإاالنفصاؿ بيف مجاالت الحضارة كالحياة اليكمية لف يأتي 

:   جينالوجيا األخالق عند نيتشو/ 1-1-4

جاء نيتشو بمصطمح جينالكجيا األخبلؽ، كيعني بو كل فعل تنجزه الفمسفة مف أجل فيـ 
ؼ نشأت حكؿ القيـ، كقد طرح نيتشو مجمكعة مف األسئمة حكؿ طبيعة تاألحكاـ المسبقة اؿ

 كمف يقف كراء نشرىا في المجتمع، كمف ،ىك مصدرىا األخبلؽ كقيمة القيـ األخبلقية، كما
 .رجاعيا إلى أصمياإ إعادة تقييـ األحكاـ األخبلقية، كػ نيتشو إؿدعيىذا المنطمق 

بالنسبة لفريدريؾ نيتشو فإف أخبلؽ السادة تميل بشكل أساسي لخمق قيـ جديدة ككجيات نظر 
، فيي تتيح لئلنساف ىا أكثرىا تقمع أخبلؽ المجمكعات األكثر ضعًفا كقيـ،مختمفة عف الحياة

تميل بشكل "  أخبلؽ العبيد "التصرؼ طبقًا لغرائزه كال ُتقيد مف حريتو، كعمى العكس فإف 
                                                           

 

2012، ص248 ،األخالق والتواصلأبك النكر حمدؼ، : تر يكرغف ىابرماس  ،التنكير لمطباعة كالنشر، بيركت 1 
 

 73، ص 2001،، عكيدات لمنشر ك الطباعة، بيركتالفكر ألخالقي المعاصرعادؿ العكا، : جاكميف ركس، تر 2
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 كحكاجز لمتصرؼ طبقًا اً أساسي لخمق كىـ الضمير كالمسؤكلية األخبلقية التي تضع قيكد
لغرائز اإلنساف التي استمدىا نيتشو مما كاف سائدًا قبل انتشار الديف المسيحي بيف أخبلؽ 

  ".أخبلؽ العبيد "كأخبلؽ الفاسديف التي تمثل "  أخبلؽ السادة "الصالحيف التي ُتمثل 

أف أخبلؽ العبيد تطكرت معيـ لتساعدىـ عمى تحمل ظركؼ العبكدية "  نيتشو "يعتبر فكر 
كالضعف كالفقر، كتمنحيـ أمل أنيـ سيتـ مكافأتيـ في المستقبل أك بعد الممات، كالعكس 
صحيح بالنسبة ألخبلؽ السادة، كىنا يتضح تعارض الفيمسكؼ نيتشو الكاضح مع الديانة 

 اً المسيحية، إذ رأػ أنيا تحفز البشر أف يككنكا عبيًدا مستضعفيف، مف خبلؿ تمقينيـ قيـ
 .1خاصة بالطاعة كالتذلل كتقييد الغرائز كالحريات

:   األخالق في الفكر العربي اإلسالمي/ 1-2

:   األخالق عند الفارابي/ 1-2-1

رسطك الذؼ كانت أ متأثرًا بفكر بدافمسفة الفارابي األخبلقية بالنظرية اليكنانية، حيث  ارتبطت
فمسفتو األخبلقية مرتبطة بالسياسة، كذلؾ الفارابي كانت المرجعية السياسية ىي أحد 

االعتقادات التي اعتمدىا الفارابي لبناء أفكاره، حيث يرػ الفارابي أنو ال يمكف الفصل بيف 
ال يمكف دراسة األخبلؽ بمعزؿ عف السياسة كال حتى دراسة السياسة ؼالسياسة كاألخبلؽ، 
. بمعزؿ عف األخبلؽ

عمـ األفعاؿ الجميمة التي تصدر عنيا األفعاؿ  " : يعرؼ الفارابي األخبلؽ عمى أنيا
األخبلؽ عند الفارابي ؼ . "2الجميمة، كالقدرة عمى أسبابيا، كبو تصير األشياء الجميمة ممكة لنا

 كل فرد لديو القدرة فطريًا عمى فعل إليوعمـ عممي يقـك عمى ممارسات كأفعاؿ خيرة، بالنسبة 
. الخير، كتتنمى ىذه الفطر بالممارسة كالفعل

                                                           
 https://www.noonpost.com/content/22250:  ، متكفر عمىقراءة في فمسفة المجنون نيتشوأميرة جماؿ،   1

 23 سا13/04/2018:  شكىد يـك
: ، متكفر عمى ، السياسي األخالقي في فمسفة الفارابيمحمكد كيشانة 2  

http://www.mominoun.com/pdf1/2015-09/55f40f219f3141067401984.pdf 
 13 سا12/05/2018 

https://www.noonpost.com/content/22250
https://www.noonpost.com/content/22250
http://www.mominoun.com/pdf1/2015-09/55f40f219f3141067401984.pdf
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، "تحصيل السعادة" في كتابو ذلؾية مف األخبلؽ تحقيق السعادة، كذكر االغأف يرػ الفارابي 
 ممخصة في النقاط األربع بعض الفضائل لتحصيل السعادة في األمـ كالدكؿأؼ تحدث عف 

 : 1 التالية
  الفضائل النظرية كالتي تعنى بالعمـك سكاء التي يحصل عمييا اإلنساف بالفطرة دكف أف

. يشعر، أك العمـك التي يحصل عمييا الفرد عف طريق التعمـ كالتجربة
 كبمده، ألىموقدرة اإلنساف عمى استنباط  الخير ككيقصد بيا الفارابي القكة :  الفضائل الفكرية 

. كجعل ىذه الفضائل قكانيف كقكاعد يمتـز بيا
 ال بالفضيمة الفكرية، فمكل فضيمة إكالتي يرػ الفارابي أنيا ال تكتمل :  الفضائل األخبلقية

. أخبلقية فضيمة فكرية تكجييا، كيقصد بيا الفضيمة التي يتكخى بيا اإلنساف فعل الخير
 كيتـ حصكليا عف طريق ،كيقصد بيا اكتساب الفنكف العممية المعركفة:  الفضائل العممية 

 يتـ الحصكؿ عمييا عف طريق اإلكراه، كتستخدـ أككيل االنفعالية، اكيل اإلقناعية األؽااألؽ
. ىذه الطريقة غالبًا مع المتمرديف كالذيف ال ينيضكف لمصكاب

  :األخالق عند اإلمام الغزالي / 1-2-2 

 تعريف إلى؛ فيذىب  العزيز أحمد ير لتعريف عبداأما اإلماـ الغزالي فمو تعريٌف مغ 
تكيُّف النفس كرّدىا إلى ما رسَمْتو الشريعة، كخطَّو رجاُؿ المكاشفة مف " :  أنياعمى األخبلؽ 

تعريف أف الغزالي في اؿ، كيتبيف مف ىذا ِكبار اإلسبلـ كَمف سبقيـ مف األنبياء كالمرسميف
يفاً  متأثركاففيمو لؤلخبلؽ  ا بالشريعة اإلسبلمية، فيك يربط األخبلؽ بالدِّ ؛ فتحقيق   جدِّ

 .2ية مف أجل الكصكؿ إلى اآلخرة ىك خير األعماؿ التي تكصمنا إلى النجاة يـك القيامةاالغ

 الخمق الحسف عمى أنو قكة التفكير، قكة الشيكة كقكة " الميزان "يعرؼ الغزالي في كتابو 
القبيح، بل ىك الييئة التي تستعد بيا  الغضب، كيرػ الغزالي أف الخمق ليس الفعل الجميل أك

. النفس ألف يصد عنيا اإلمساؾ أك البذؿ، فالخمق عبارة عف ىيئة النفس كصكرتيا الباطنة

                                                           

، الدراسات الفمسفية األخبلقية في الفكر المغاربي الدراسات الفمسفية في الفكر المغاربي المعاصر جمكؿ خدة معمر،  1  
 33-34ص ،2012المعاصر، مذكرة ماجيستير، منشكرة، قسـ الفمسفة، جامعة كىراف، الجزائر، 

 المكقع نفسو معاذ عميكؼ،  2
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يحتاج عمى تعميـ أك تأديب، بل ييتـ  كيرػ الغزالي أف الفرد يكلد بالفطرة حسف الخمق، كال
 المرء فيو مف مكاـر األخبلؽ، فنجده يدعك إلى استكاء بما يرغالغزالي برياضة النفس عمى 

دعت إليو الشريعة   كالظاىرة، كىذا ماالباطنةالسر كالعبلنية، أؼ يجب أف تتكافق األعماؿ 
. اإلسبلمية

 أنو كجب شرح طرائق التربية األخبلقية كفقًا لما سّنتو الشريعة اإلسبلمية، ػكيؤكد الغزالي عل
كالمرجع األساسي لمغزالي في فيمو لؤلخبلؽ ىك الديف، كيجب عمى الفرد تكييف نفسو لما 

مكاـر األخبلقية كالفضائل كالمحافظة عمييا كمعرفة اؿتسنو الشريعة اإلسبلمية، أؼ التحمي ب
. الرذائل كتكقيفيا، كيؤمف الغزالي أف ال مصدر لحسف الخمق سكػ الكتاب كالسنة النبكية

ربط الغزالي األفعاؿ الظاىرة ببكاطف األفراد، كاشترط في ذلؾ صدؽ نية الفرد، كاإلخبلص 
في العبادات كالمعامبلت، كىذه الفضائل كصفاء القمب كالنية تعتبر مصدر الفعل األخبلقي 

 .1ألنيا تعكس باطف األفراد الخير

 :  أخالقيات الصحافة / 1-3

 :مساءلة مفاىيمية / 1-3-1

 التي يمتـز بيا الصحفي تكالسمككيايقصد بأخبلقيات الصحافة مجمكعة مف القكاعد كالمبادغ 
 كتعتبر ،، كالتي ال يتعرض الصحفي في حاؿ الخركج عنيا إلى عقكباتلمياموثناء أدائو أ

 دكف أف ، كمع السمطة،مع المجتمعكق، غالمجاؿ الميني الذؼ يتعامل فيو الصحفي مع زمبل
 تمؾ الضكابط المعنكية كالمعايير التي يعتمدىا أيضًا عمى أنيا كتعرؼ ,يككف ممزمًا قانكنياً 

كلتيـ لمينتيـ، كتقـك ىذه الضكابط بتكجيو الصحفي لمتصرؼ بالطريقة االصحفيكف أثناء مز
كيقصد بأخبلقيات الصحافة أف يمتـز ثناء أداء مياميـ اإلعبلمي، أالصحيحة كالصائبة 

العاممكف في ىذا المجاؿ بسمككيـ تجاه أنفسيـ كتجاه اآلخريف كتجاه الجماىير، بقيـ كمبادغ 

                                                           

منشكرة، قسـ الفمسفة،   دكتكراه،الة، رسواوسالميالقيم الخمقية بين اإلرثيين الثقافيين اوغريقي أماني دمحم سيد النكر،  1 
، السكداف،  150ص، 2003 جامعة الخرطـك
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أساسية، كااللتزاـ بيذه المبادغ كالقيـ نكع مف الكاجبات الشخصية، أؼ أف يمتـز التزامًا 
  .1شخصيًا يقع عمى كل كاحد منيـ بصفة شخصية ليككف سمككًا سميمًا كأخبلقياً 

 كيمكف تعريفيا عمى أنيا تمؾ األخبلقيات المتعمقة بمينة اإلعبلـ كىي عبارة عف مجمكعة 
مف القكاعد كالكاجبات المسيرة لمينة الصحافة كتقكد الصحفي لمقياـ بعمل جيد يبلقي 

نيا تمؾ األخبلقيات المتعمقة بمينة الصحافة، أكما يمكف القكؿ ، 2استحسانًا عند الجميكر
كىي مجمكعة مف القيـ كالمبادغ التي تخص الممارسة اليكمية لمصحفييف كتضـ جممة مف 

الحقكؽ كالكاجبات المتعمقة بالصحفي التي يتمكف مف خبلليا مف ممارسة مينتو بشكل 
. أخبلقي يحتـر فيو المجتمع كالسمطة كزمبلئو 

 نفس الكقت في حرية التعبير الجميكر فيحق الصحفي كحق "  : كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا
 كتحفع ىذه الحقكؽ عف طريق مجمكعة مف المبادغ المينية أساسيا اتصاؿ ،كتمقي األخبار
  ".3صادؽ كدقيق

  "االتصاؿك لئلعبلـالمعجـ في المفاىيـ الحديثة "  في مي العبد هللاكتعرؼ الدكتكرة 
نيا مجمكعة مف أعمى ،  (Deontology of media)أخبلقيات كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ

ز بيف ما ىك جيد كما ىك سيء، كبيف ما ىك ؼاإلعبلميكف لمتمي يمتـز بيا  التيالمعايير
 فاألخبلقيات تمثل مفيـك الصكاب ،ير مقبكؿغصائب كما ىك خاطئ، كبيف ما ىك مقبكؿ ك

مبادغ قكاعد كليتحقق ذلؾ يتـ كضع ميثاؽ يحدد ىذه المعايير كلخطأ في السمكؾ الميني، اك
    4.الممارسة الصحفية

                                                           
 315ص ،2017، دار المعتز لمنشر كالتكزيع، عماف، 1، طالضوابط الشرعية لإلعالماسماعيل حمدؼ دمحم،  1
 ؟ ينبغي أن يكون  ؟ ما ىو كائن ؟ ما كان ما:  حرية الصحافة وأخالقيات العمل اإلعالمي في الجزائرأحمد بف دريس،  2
 75، ص2016الجزائر،  ، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع،1ط

3
 Sevda alankuş, süleyman ırvan, vb, medya etik ve hukuk, b1, iletişim vakıf yayınlar, 

ıstanbul, turkiye,2005, s64 
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أخبلقيات اإلعبلـ تشير إلى : "  أف Francis Kasoma كاسكما يرػ البركفيسكر فرانسيس
 ". 1اتخاذ قرار أخبلقي سميـ في العمل الصحفي الذؼ يجد مكانو في األخبلؽ المجتمعية
 .كيقصد بيذا التعريف أف تمتـز كسائل اإلعبلـ أثناء أدائيا لعمميا باحتراـ قيـ المجتمع

تذكر بعض الدراسات المتعمقة بالمكضكع أف السكيد كانت أكؿ مف كضع مشركع ميثاؽ 
بعد الحرب  كاف ذلؾ ،، لتمييا فرنسا بعد ذلؾ بسنتيف1916خبلقيات الصحافة كذلؾ سنة أ

، ثـ العالمية األكلى مباشرة، نظرًا لمدكر الفعاؿ الذؼ لعبتو كسائل اإلعبلـ في تمؾ الفترة
 تيتـ اً صدر بياف لجمعية رؤساء تحرير الصحف األمريكية متضمنًا مكادأُ أ حيث .ـ.الك

. 1923بالعمل الصحفي كالمادة الصحفية ككاف ذلؾ سنة 

 ُكضع قانكف اآلداب، كعرؼ ىذا القانكف اىتمامًا كبيرًا مف الصحفييف 1926كفي عاـ 
 .2الدقة المكضكعية، كالقكاعد، كالتحرير: أنذاؾ، كتضمف القانكف ثبلثة قكاعد رئيسية ىي 

 الباحثيف مف يعتبر أف التأسيس لميثاؽ األخبلؽ الصحفية كاف أكؿ مرة عف بيفكىناؾ 
 بكاشنطف، كتـ دعـ ىذا التأسيس مف طرؼ 1926طريق االتحاد العالمي لمصحفييف عاـ 
نشاء المحكمة الدكلية  إذاؾ آف، كتـ 1931عاـ  االتحاد الكطني لمصحفييف البريطانييف

 سنكات مف ذلؾ تـ عقد المؤتمر السابع لبلتحاد العالمي لمصحفييف 8لشرفيات المينة، كبعد 
الذؼ تـ تتكيجو بمؤتمر الصحافة كخطكة أكلى لميثاؽ شرؼ صحفي، ؾبفرنسا، حيث كاف 

 حيث ،3، ليتـ االتفاؽ عمى مجمكعة مف المبادغمكسيكك في 1942القكمية األمريكية سنة 
ركز ىذه المرة عمى ضركرة التزاـ الصحفي بالمكضكعية كالصدؽ كاحتراـ السرية المينية 

تجاه  ةبالمسؤكليكد عمى ضركرة التزاـ الصحفي أكاحتراـ الحياة الخاصة لؤلشخاص، ك
 ككذلؾ تجاه زمبلئو في المينة، كاالعتذار لؤلشخاص الذيف يساء ،السمطة الحاكمةكالمجتمع 

. إلييـ بالسب أك القذؼ

                                                           
1
 Nahida begum, media ethics different perspectives, international research journal of social 

sciences, vol 3, January 2014, P9 
2
 Marc-Francois Bernier, Ethique et déontologie du journalisme, Quebec presses de 

L’université Laval, 2004, p04.  https://journals.openedition.org/communication/500  seen 

13/06/2019  
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 لبحكث كسائل اإلعبلـ األمريكية روبرت ىنتشرنشاء لجنة إ في شيكاغك تـ ىافي السنة نفس
، كاف مفاده التحذير 1947صدر سنة "  صحافة حرة كمسؤكلة "لتخرج بتقرير تحت عنكاف 

ف الباحثيف أكلى ـمف تنامي حرية الفرد عمى حساب حرية لمجتمع، كالذؼ كجده الكثير 
 إلنشاءالخطكات لنظرية المسؤكلية االجتماعية لمصحفي، كتـ مف خبلؿ ىذا التقرير اإلشارة 

ىا البعض آنذاؾ شكبًل مف أشكاؿ قيكد السمطة آمجمس صحافة لمراقبة الصحفييف، كالتي ر
. عمى اإلعبلـ

 :أشكال أخالقيات الصحافة / 1-3-2

:   نجد منيا، محيطو المينيكتعاممو معكلياتو األخبلقيات أشكاؿ عديدة تتعمق بالصحفي 
 أخالقيات خاصة بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره   :

مف أىـ المبادغ األخبلقية التي يجب عمى الصحفي أف يمتـز بيا أثناء الممارسة المينية، 
 الحفاظ أنجد أخبلقيات تتعمق بتعامل الصحفي مع مصادره، كيقصد بيا سرية المينة كمبد

كلة المينة اإلعبلمية يتعامل الصحفي مع مصادر قد تطمب ا مزفأثناءعمى مصادر األخبار، 
 تتعمق بمنصب عمل مصدر ألسباب شخصية أك ألسبابعدـ الكشف عف ىكيتيا، كذلؾ 

 لذلؾ األذػ، شكل مف أشكاؿ ؼ ألأكالمعمكمات ككذلؾ لخكؼ المصدر مف التعرض لمتيديد 
. المعمكمات التي يقـك بنشرىا فشاء مصادرإكجب عمى الصحفي أف يتعيد كأف يمتـز بعدـ 

 يحق ةؿا كفي ىذه الح،off the recordكمات ليست لمنشر علكقد يحصل الصحفي عمى ـ
خرػ ألمصحفي أف يستخدـ ىذه المعمكمات بطريقة غير مباشرة، كذلؾ بالّمجكء إلى مصادر 

، مع ىا الصحفي مف صحة ىذه المعمكمات كصدؽيتأكدال تخشى الكشف عف نفسيا كبذلؾ 
 الكشف عف مصادر المعمكمات، كيقـك الصحفي بنشر ـالتزامو دائمًا كفي كل األحكاؿ بعد

 أؼ المعمكمات الخمفية ، Background Briefings أك off the recordىذه المعمكمات
ألحد،  ق المعمكمات كدكف أف ينسبياذلمصحفي دكف أف يذكر المصادر التي زكدتو بو

. 1مستعمبًل في نشر الخبر صرح أحد المسؤكليف، أك ذكر مصدر مسؤكؿ
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 التزاـ الصحفي بعدـ  :ت التي تتعمق بتعامل الصحفي مع مصادره نجداكمف مبادغ األخبلقي
استخداـ كسائل غير مشركعة كغير أخبلقية لمحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار، كأف يقـك 

كد مف صحة معمكماتو كنشرىا، أك أف يتنكر الصحفي أك أمستندات لمتكمثبًل بسرقة صكر 
 .اإلعبلمي في شخصية غير شخصيتو الحقيقية كذلؾ لمكصكؿ إلى األخبار كالمعمكمات

  اإلعالم أخالقيات تعامل الصحفي مع جميور وسائل  :

يتعمق بتعامل   منيا ما :ىـ البنكد التي تنص عمييا مكاثيق الشرؼ األخبلقي نجدأمف 
ضركرة التزاـ الصحفي بالمسؤكلية تجاه بكالذؼ يتمثل  الصحفي بجميكر كسائل اإلعبلـ

الجميكر كالمجتمع، كذلؾ بعدـ اختراؽ خصكصية األفراد، كعدـ التشيير بحياة الناس 
 اً الخاصة التي ال تفيد الصالح العاـ كال تعني المجتمع، كاحتراـ الحياة الخاصة يعتبر حق

ؼ تنص عميو القكانيف الدكلية، كاحتراـ الحياة الخاصة ذ مف حقكؽ اإلنساف اؿاً مقدسك اً طبيعي
مثل ىذه ب الصحفي قياـ مف حقكؽ اإلنساف، كفي حاؿ اً  كمقدساً  طبيعياً لمناس يعتبر حق
ؿ قانكنيًا، حيث جاء ىذا البند في الميثاؽ العالمي لحقكؽ االنساف، حيث ءَ المخالفة قد يسا

، كما يحظر أؼ شكل مف أشكاؿ االعتداء عمى لؤلفراديحظر التدخل في الحياة الخاصة 
 القانكنية بالحماية كيحظى كل فرد بمكجب الميثاؽ العالمي لحقكؽ اإلنساف ،سمعة االفراد

 .1التجاكزاتمثل ىذه مف التامة 

كتتمثل مسؤكلية الصحفي تجاه جميكره في عدة عناصر تتعمق باحتراـ الحياة الخاصة لمناس 
:   العناصر فيما يمي قىاتؿ اجـإ كيمكف ،كعدـ انتياكيا

كعدـ تدخل الصحفييف في الحياة الخاصة لؤلشخاص الذيف ال احتراـ حرمة األماكف _ 
  .2يعتبركف شخصيات عامة كعدـ انتياؾ سرية حياتيـ

يره مف غالميكركفكف ك كلخفيةاعدـ استخداـ الصحفي لكسائل غير مشركعة مثل الكاميرا _ 
 ىذه الكسائل في األماكف الخاصة ـكاستخداالكسائل مف أجل الحصكؿ عمى المعمكمات 

 مف تجاكز كيعتبر أؼ ،لؤلفراد التي يحق ليـ التمتع فييا بالخصكصية كالسرية التامة
. خصكصية األفرادؿالصحفي انتياكًا لحرمة األماكف ك
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ـز الصحفي باحتراـ الكرامة ت كذلؾ عدـ نشر أسرار خاصة عف حياة األفراد، كيلدنج_ 
فراد أثارة الشبية ضد إـ نشر انطباعات غير صحيحة كخاطئة، كدعك، لؤلفراداإلنسانية 

 بو محطة تمفزيكنية أمريكية، تما قاـ يسيء لسمعتيـ، مثاؿ عف ذلؾ دما ؽمعينيف، كىذا 
حيث قامت بنشر تقرير عف مرض الزىرؼ، كخبلؿ التقرير تـ عرض لقطة مف الشارع لعدد 

 اً عدد " : كذكر المذيع في نفس المقطة أف كبير مف الناس، مع تركيز الكاميرا عمى امرأة
المعنية  المرأة، فقامت "  لو عبلجاً ااألمريكييف يعانكف مف ىذا المرض دكف أف يجدكمف  اً كبير

 .ثارة الشبيةإبرفع قضية لممحكمة ضد المحطة التمفزيكنية بتيمة باألمر 

 كنشر ًا،سرار األفراد التي قد يسبب نشرىا حرجأنفس السياؽ احتراـ في الصحفي عمى كجب 
،  الخاصة كالحميمية الضكء عمى المشاكل العائميةأك تسميطخبر مرض شخص معيف، 

 كأؼ ،ذنيـإ دكف باألفراد عمى الصحفي البحث في األكراؽ كالممفات الخاصة ُيمنعككذلؾ 
 أك نشر معمكمات عف حياة األفراد األفراد،نشر ليذه الكثائق يعتبر انتياكًا لخصكصية 

.  التسكيق لمنتجات معينة كأالتركيج مثبًل ؾالخاصة ألغراض معينة 

 يحق فقط لؤلفراد أف ىذه البنكد التي تعنى باحتراـ الحياة الخاصة  ىناكيجدر بنا اإلشارة إليو
 العادييف المطالبة بيا، أما الشخصيات العامة فيسقط حقيا في ذلؾ، ليذا يجب لؤلفراد

الشخصيات العامة التي يسقط حقيا في التمتع كالتمييز بيف المكاطنيف العادييف 
يقصد ىنا  ك الحياة الخاصة عمى مياميـ ككاجباتيـ،تأثير كذلؾ في حاؿ ،بالخصكصية

ؿ اإلعبلـ، ثبالشخصيات العامة الشخصيات التي تقـك بأعماؿ معينة في مجاالت مختمفة ـ
لمكصكؿ إلى   الشخصيات في األصل تستخدـ كسائل اإلعبلـقىذلخ، ك، إالسياسة، الفف

 حقيا في المطالبة بالخصكصية التي يتمتع بيا طما ُيسقالعبلنية، كالتشيير بنفسيا، كىذا 
.  األفراد العادييف

 كذلؾ األشخاص الذيف يصبحكف محكرًا لمعبلنية دكف رغبة منيـ كبشكل غير متكقع، 
 كالعمماء الذيف يحصمكف عمى جكائز ميمة، أك شخصيات تعرضت لتركيز كسائل اإلعبلـ

 ضجة في المجتمع اأحدثكب أشخاص رعمييا، مثل الناجيف مف الككارث كالحكادث، أك أقا
 ىؤالء األفراد يعتبركف .(لخ، إمنفذؼ االعتداءات كاالغتياالتككمرتكبي الجرائـ الخطيرة، )

 باحتراـ خصكصية حياتيـ، فأخبارىـ تعني ةالمطالبكذلؾ شخصيات عامة ال يحق ليـ 
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 باحتراـإال أف المكاطنيف العادييف يحق ليـ المطالبة . المجتمع كالصالح العاـ كتستحق النشر
خصكصيتيـ، فنشر معمكمات تتعمق بحياتيـ الخاصة ال يشكل أؼ مصمحة، بالعكس قد 

. ذػ ليؤالء الناسأيسبب 
 أخالقيات خاصة باإلعالن :   

كفي مجاؿ اإلعبلف نجد كذلؾ بعض المبادغ األخبلقية التي ينص عمييا ميثاؽ شرؼ 
 كضركرة الفصل بيف المادة اإلعبلنية كالمادة التحريرية، كذلؾ لتمييز اإلعبلف ،الصحفييف

 عبلفإنيا أعف المكاد التحريرية لتجنب اعتقاد الجميكر اإلعبلنات غير المشار إلييا عمى 
عبر عف اتجاه الصحيفة كرأييا، لذلؾ يجب التفرقة بيف الرأؼ كاإلعبلف، كذلؾ نجد تجنب ؼ

 العامة كتتضمف السب كالقذؼ كالتي تحرض عمى قيـ اآلدابنشر اإلعبلنات التي تنتيؾ 
كسمككيات شاذة ال تتفق مع قيـ المجتمع، كيجب احتراـ المادة اإلعبلنية المتفق عمييا دكليًا، 

 مف المساحة الكمية لمصحيفة حتى ال تأخذ المادة اإلعبلنية مساحة %40أؼ ال تزيد عف 
. اً  ككاضحاً يـؿ سنيمضمكف اإلعبلاؿف يككف أ الحرص عمى ، معكبر مف المادة التحريريةأ

 أخالقيات خاصة بسياسة التحرير  : 

 .كيقصد بيا اعتماد الصدؽ كالثقة في تحرؼ األخبار كتجنب التضخيـ كتشكيو الحقائق
 بين اإلعالميينالةأخالقيات خاصة بالزم    :

التزاـ الصحفييف باحتراـ زمبلء المينة، مف خبلؿ  في فضاء الممارسة المينية ذلؾكيككف 
دـ ع كاحتراـ آراء اآلخريف ك،ؼذكعدـ اإلعتداء عمييـ بأؼ شكل مف األشكاؿ كالسب كالق

لمصداقية في نشر المعمكمات كاألخبار، كعدـ سرقة مادة كا كالتحمي باألمانة ،السخرية منيا
 .1ىـيف كأقكاؿخرراء اآلآ أك انتحاؿ ،إعبلمية لصحفي زميل

 المجتمع وعاداتو وتقاليدهتجاه  أخالقيات خاصة بوسائل اإلعالم  :

لئلعبلـ دكر كبير في تكجيو المجتمع ك تكعيتو نحك السمككيات الراشدة، حيث تعتبر كسائل  
 ىذه الكسائل يتـ ق االجتماعية، فمف خبلؿ ما تبثة كاحدة مف أىـ مؤسسات التنشئاإلعبلـ

 خطأ، كلذلؾ تكجب عمى الصحفي االلتزاـ ك صكاب كما قكتكجيو المجتمعات نحك ما ق
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بمسؤكليتو تجاه المجتمع كاحتراـ تركيبتو الثقافية كقيمو الرمزية كأمنو األخبلقي مف خبلؿ ما 
 .قينشر

 مف دكر في التنشئة االجتماعية التي تفسر عمى أنيا عممية اإلعبلـكنظرًا لما تمعبو كسائل 
يكتسب الفرد مف خبلليا مبادغ الحياة لمتفاعل مع القيـ كالمعايير االجتماعية لمجتمع ما 

لذلؾ كجب  .1 مف أىـ مؤسسات التنشئة االجتماعيةاإلعبلـكثقافة معينة، كتعتبر كسائل 
التزاـ المؤسسات اإلعبلمية بأخبلقيات كقيـ تتعمق بثقافة المجتمع كتـ فرض التزامات عمى 

صد بيا احتراـ كسائل  تتعمق بأخبلقيات تخص عادات المجتمع كتقاليده، كيقاإلعبلـكسائل 
لقيـ المجتمع كمبادئو، كذؾ بتجنب نشر مضاميف إعبلمية تخرج عف اآلداب العامة  اإلعبلـ

أك كاألخبلؽ العامة، أك تتنافى مع قيـ المجتمع أك تحرض عمى سمككيات خاطئة كالجريمة، 
. لخ، إالعنفأك االنحبلؿ، 

 نجد ضركرة التزاـ المؤسسة اإلعبلمية ببعض المبادغ المرتبطة بمؤسسات آخركفي مجاؿ 
عمى  ، كأف ال تتعدػ حرية اإلعبلـالة العدػعدـ التأثير علبكأجيزة الدكلة، حيث أنيا ممزمة 

ف يداف فعميًا مف المحكمة، مما أدانة المتيـ قبل إ تما يثبمف خبلؿ عدـ نشر الة حرية العد
دانتو، لذلؾ كجب عمى الصحفييف أثناء إثبات إ يتـ ـيؤدؼ إلى تشكيو سمعتو في حاؿ ؿ

ف يترؾ الصحفي لممحكة أيا التحمي بالمكضكعية كالمصداقية التامة، كاتغطية مثل ىذه القض
 مباشر أك غير مباشر عمى ؿقرار اإلدانة أك البراءة، ككذلؾ عدـ نشر مكاضيع تؤثر بشؾ

 كىنا نممس .، أك حتى القضاة كالرأؼ العاـ(شيكد أك متيميف) المعنييف بالقضية ؼاألطرا
في تغطية ىذه األحداث  في الحفاظ عمى حقكؽ المتيميف، فحرية اإلعبلـ اإلعبلـ دكر

 مف شركط اً  رئيسياً بعبلنية تحفع حق المتيميف، حيث أف عبلنية المحاكمة تعتبر شرط
 لمجميكر معرفة القرارات الصادرة مف المحكمة، مع تحفع ؽالمحاكمة العادلة، كما يح

. يا األحكاؿ الشخصيةاالصحفي عمى عدـ نشر كل التفاصيل خاصة فيما يتعمق بقض
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 ه ومعايير أخالقيات المستوى الميني لإلعالميين  :

كيقصد بالمستكػ الميني لئلعبلمي أف يحتـر الصحفي مينتو كمبادئيا، كالتي نجد في  
مقدمتيا النزاىة، كأف يقـك بعممو ككاجبو خدمة لمصالح العاـ كالمجتمع كليس لمصالحو 
الشخصية، كأف يميز الصحفي بيف عممو اإلعبلمي كالتركيج كالدعاية مقابل ىدايا أك 

نشاء  رشاكػ، كلتحقيق ىذه المبادغ قامت العديد مف الدكؿ بإصدار نصكص خاصة بذلؾ، كاإ
التنظيمات الذاتية لمصحفييف مثل مجالس الصحافة التي تعمل بمثابة محاكـ أخبلقية 

 كتصدر أحكاما بشأنيا، كتيدؼ اإلعبلـلمصحفييف، تيتـ بحل الشكاكػ المرفكعة ضد كسائل 
ىذه المجالس إلى متابعة عمل الصحفييف كمدػ التزاميـ بأخبلقيات الممارسة اإلعبلمية، 
كليذا الغرض تـ إنشاء مجالس الصحافة التي كاف ىدفيا في البداية الحفاظ عمى الحرية، 

باإلضافة إلى العمل عمى إيجاد كسيط بيف المؤسسة اإلعبلمية كالجميكر كمراقبة أخبلقيات 
 .اإلعبلمييف

:  أخالقيات العمل اإلعالمي في ظل النظريات اإلعالمية/ 1-4

  : نظرية المسؤولية اوجتماعية/ 1-4-1

نشأت نظرية المسؤكلية االجتماعية بعد تعرض نظرية الحرية لمعديد مف االنتقادات، بعد 
أ، تعرؼ ىذه النظرية في مجاؿ .ـ.الحرب العالمية الثانية ظيرت ىذه النظرية في الك

 عمى أنيا مجمكعة مف الكاجبات التي كجب عمى الصحفي االلتزاـ بيا في اإلعبلـالصحافة ك
مجتمعو، كأف يراعي في نشره لؤلخبار كالمعمكمات مسؤكليتو تجاه مجتمعو، كذلؾ بالتزامو 
بقيـ أخبلقية ترتبط بمينة الصحافة حددت في عدة عناصر أىميا المكضكعية، كالدقة، 

كالمصداقية، كالتكازف، إلخ، كأف ترتكز عمى الحرية التي تجعميا مسؤكلة أماـ القانكف 
 .كالمجتمع

مجمكعة الكظائف التي يجب أف تمتـز الصحافة بتأديتيا أماـ المجتمع  " :كتعرؼ أيضًا بأنيا 
في مختمف مجاالتو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، بحيث يتكفر في معالجاتيا 
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كمكادىا القيـ المينية كالدقة كالمكضكعية كالتكازف كالشمكؿ، شريطة أف يتكافر لمصحافة 
  ".1حرية حقيقية تجعميا مسؤكلة أماـ القانكف كالمجتمع

تعتبر نظرية المسؤكلية االجتماعية مجمكعة مف األفكار كالمعتقدات كالقيـ، التي تستمد 
جذكرىا مف النظرية التقميدية، فمبدأ المسؤكلية االجتماعية يتفق مع ما جاءت بو الميبرالية 

عندما حددت كظائف الصحف بأنيا تنمي كعي المكاطنيف، ك تدعـ النظاـ السياسي لمببلد، 
 المبادغ األساسية لنظرية  Denis Mcquailك تحمي الحريات الفردية، كيمخص الباحث
  :2المسؤكلية االجتماعية في العناصر التالية

المجتمع، كيتـ االلتزاـ بيذه المعايير عف تجاه يجب أف تمتـز كسائل اإلعبلـ ببعض المبادغ 
طريق كضع معايير أخبلقية كمينية تتعمق بالمصداقية، كالدقة، كالمكضكعية، كالتكزاف، 

كيجب عمى . كيجب أف تككف كسائل اإلعبلـ ذاتية التنظيـ في إطار قانكني كمؤسساتي
المؤسسة اإلعبلمية تفادؼ نشر المحتكػ المييف الذؼ قد يتسبب في ارتكاب الجريمة أك 

 .يسبب مشاكل ألقميات في المجتمع سكاء كانت أقميات دينية أك أقميات عرقية

كيقصد بيا التزاـ الصحافة بالقيـ كالمبادغ المينية، كالصدؽ كالمصداقية كالدقة كالمكضكعية 
 .كاحتراـ عادات المجتمع كتقاليده، كقياميا بكظائف ترتبط بخدمة المجتمع

انطمقت نظرية المسؤكلية االجتماعية مف محاكلة إيجاد تكازف بيف مفيكمي الحرية 
كالمسؤكلية، كاالنتقادات التي كجيت لنظرية الحرية في القرف العشريف خمصت إلى كجكب 
التزاـ الصحافة بمجمكعة كاجبات تجاه المجتمع، كأف معالجة المكاضيع يتـ باحتراـ القيـ 

 .3كالضكابط المينية، كأف حرية الصحافة تحددىا مسؤكليتيا القانكنية كاالجتماعية

نما لتحديد مسؤكليتو اإلعبلـيرػ ركاد ىذه النظرية أف ظيكرىا ليس لمحد مف حرية كسائل   كاإ
تجاه المجتمع، كذلؾ عف طريق مجمكعة مف الضكابط المينية المينية كالقيـ، التي كانت 

بداية التفكير في ميثاؽ فعمي ألخبلقيات الصحافة، حيث أنو مف مسممات النظرية أف 
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 تقتصر عمى خدمة المجتمع كخدمة الصالح العاـ، كمسؤكليتيا تجاه اإلعبلـكظائف كسائل 
 ممكية لمسمطة لكف في خدمة في المجتمع، كفي حاؿ ىددت ىذه اإلعبلـالمجتمع، فكسائل 

 .1الكسائل أمف المجتمع كاستقراره يحق لمسمطة حينيا التدخل مف أجل المصمحة العامة

تسعى نظرية المسؤكلية االجتماعية إلى االحتفاظ بمبدأ حرية الصحافة كربط الصحافة 
بقضايا المجتمع مف خبلؿ إلزاـ الصحفييف بمسؤكليتيـ تجاه المجتمع عف طريق مكاثيق 

جراءات تمنع التركيز كاالحتكار في مجاؿ  شرؼ تكفل التعبير الصادؽ عف اآلراء، كاإ
كتعني . 2الصحافة لضماف استمرار الصحافة في التعبير عف كجيات النظر المتباينة

المسؤكلية االجتماعية لمصحافة االىتماـ بخدمة الصالح العاـ كخدمة المجتمع كتمبية 
 .حاجاتو، عف طريق كجكد صحافة مكضكعية كدقيقة تحتـر القيـ كالمبادغ األخبلقية

  نشأة النظرية : 

التي أسسيا  (hutchins communication)بداية التأسيس لمنظرية كانت مع لجنة ىيتشنز 
 تقريرًا 1947رئيس جامعة شيكاغك بالكاليات المتحدة األمريكية، كأصدرت ىذه الجمعية عاـ 

األمريكية، حيث تكصل الباحثكف آنداؾ إلى تقرير بعنكاف صحافة حرة  اإلعبلـحكؿ كسائل 
كمسؤكلة، أفاد ىذا التقرير بفشل الحرية في تحقيق حرية الصحافة، كعدـ قدرة الصحافة عمى 

، كعدـ خدمة الصالح العاـ، لذلؾ أكصى ىذا التقرير بإنشاء مجمس عتقديـ خدمات لممجتـ
 .3صحافة أمريكي لمراقبة أداء الصحافة

كذكر التقرير نفسو بعض العناصر التي كجب عمى كل مؤسسة إعبلمية احتراميا، كلخصيا 
كذكر  أنو مف كاجب الصحافة تجميع األخبار بدقة كشمكلية، كأف يككف : في العناصر التالية 

التقرير نفسو بعض العناصر التي كجب عمى كل مؤسسة إعبلمية احتراميا، كلخصيا في 
أنو مف كاجب الصحافة تجميع األخبار بدقة كشمكلية، كأف يككف اإلعبلـ : العناصر التالية 
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منصة لتبادؿ األفكار كاآلراء مع احتراـ كجيات النظر المختمفة، كأف تقدـ ىذه الكسائل 
 .1محتكيات تدعـ القيـ كالمبادغ األخبلقية لممجتمع كتنبذ كل ما يدعك إلى الفساد

كالصحافة في تطكر  اإلعبلـ بدأ تزايد االىتماـ بأخبلقيات الصحافة، كبدكر 20خبلؿ القرف 
المجتمع، المسؤكلية التي ال تجاه المجتمعات، كذلؾ مف خبلؿ التزاـ الصحافة بالمسؤكلية 

تعرقل حرية الصحافة بل تعطي الحرية اإليجابية ليا، المسؤكلية ما ىي إال احتراـ لمقكانيف 
كليست معرقبًل لحرية الصحافة، خاصة أف الصحافة ىي التي تكجو الرأؼ العاـ، لذلؾ كجب 

عمييا تقديـ الحقائق كما ىي مع االلتزاـ بالمبادغ كالقيـ المينية لمصحافة، كجاءت نظرية 
المسؤكلية االجتماعية كنقد لمفكر الميبرالي، أؼ نظرية الحرية التي لـ تخدـ المجتمع بإعطاء 

الحرية . أفكارهكالمجتمع كقيمو تجاه الصحافة الحرية المطمقة دكف أؼ اعتبارات لمسؤكليتيا 
المطمقة لمصحافة قد تكقعيا في أخطاء ال تؤثر فقط عمييا بل حتى عمى المجتمع ك الرأؼ 

 .العاـ، باعتبار الصحافة ىي المكجو ليما

الصحافة حسب لجنة ىتشرنز ىي مرآة الرأؼ العاـ التي تقدـ األخبار دكف زيادة أك نقصاف، 
كأف القكانيف التي يجب سنيا في مينة الصحافة لف تككف لمحد مف حريتيا بل لضبط 

تيدؼ النظرية إلى كضع ضكابط . المجتمع مف أجل الحفاظ عميوتجاه كظائفيا كمسؤكليتيا 
أخبلقية لمصحافة مف أجل التكفيق بيف حرية الصحافة كمسؤكليتيا االجتماعية بجعل الرأؼ 

 .العاـ رقيبًا عمى آداب المينة
 عوامل نشأة النظرية  :  

جاءت نظرية المسؤكلية االجتماعية نتيجة لمجمكعة مف التغيرات الفكرية كالسياسية 
كاالقتصادية التي شيدتيا الكاليات المتحدة االمريكية آنذاؾ، خاصة بعد الحرب العالمية 
 : الثانية ك يمكف تمخيص أىـ ىذه العكامل المساىمة في نشأة النظرية في العناصر التالية 

حيث شيدت تمؾ الفترة نشاطًا لمشركات كالمؤسسات االقتصادية، : عوامل اقتصادية 
 اإلعبلـكأصبحت القكة االقتصادية تسيطر عمى المؤسسات في قطاعات مختمفة بما في ذلؾ 

 اإلعبلـكاستخدمت  اإلعبلـكالمؤسسات اإلعبلمية، كمنو أثرت ىذه القكػ االقتصادية عمى 
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بما يخدـ مصالحيا كىنا بدأت الممارسات اإلعبلمية تبتعد عف االحترافية كالمكضكعية، كبدأ 
الميتمكف كالباحثكف في ىذا المجاؿ بتكجيو انتقادات لركاد التيار الميبرالي باعتبار أف ما 

 . آنذاؾ نتيجة ألفكارىـ الميبرالية اإلعبلـ إليو ؿكص

كتتعمق بإدراؾ بعض الصحفييف حاجة الصحافة إلى ممارسات أخبلقية : عوامل أخالقية 
ىكراس جيرلي كجكزيف تمتـز معايير مينية، ككاف مف أبرز مف نادػ بالصحافة األخبلقية 

 في الكاليات المتحدة األمريكية، خاصة بعد التأثير الذؼ أحدثتو الصحافة أثناء الحرب بكلتزر
عمى ىذه الحقبة العيكد السكداء لمصحافة " لكثر مكت " العالمية الثانية، حيث أطمق المفكر 

الحربية كتيميش المسؤكلية االجتماعية، كبعد الحرب العالمية الثانية بدأت المناداة بأخمقة 
 .1الصحافة، كبدأ بركز اتجاه أخبلقي يدعك الصحافة لبللتزاـ بقيـ مينية كأخبلقية

بنيت فرضيات نظرية المسؤكلية االجتماعية عف طريق االنتقادات التي : عوامل فكرية 
كجيت لمنظرية الميبرالية، كتجاه بعض الصحفييف لنقد نظرية الحرية، كفي الفيزياء نظرية 

 التي قمبت الفيزياء، كفي السياسة ىاجـ المفكركف القانكف الطبيعي الذؼ 1905انشتايف سنة 
 قديمة، أما ةنادػ بو الميبراليكف مؤكديف أف مذىب الحقكؽ الطبيعية مجرد شعار إليديكلكجي

في الفمسفة فكاف انتقاد المفكريف لفمسفة جكف لكؾ حكؿ رشد اإلنساف كالنظر إليو باعتباره 
كائنًا ضعيفًا، أما الفمسفات الحديثة فعّززت نشاط العقل اإلنساني الذؼ يبحث عف معمكمات 
ككجيات نظر مختمفة ليخرج بكجية نظر صحيحة، ككذلؾ في عمـ النفس ظيكر المدرسة 

 .2السمككية التي اىتمت بتطكير نظرية داركيف كنظرية فركيد العقل الباطف

 كتمثمت في ظيكر اتحادات لممينة الصحفية كتتعمق بالتنظيـ :عوامل تنظيمية مؤسسية 
الذاتي لمصحافة، حيث تعتبر مف أكثر األسباب التي أسست لمنظرية، حيث تأسست في 

الكاليات المتحدة األمريكية جمعية ناشرؼ الصحف األمريكية، كجمعية الصحفييف المينييف، 
. كغيرىا مف الجمعيات التي كانت تسعى لتطكير معايير األداء الميني
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  أىم مبادئ نظرية المسؤولية اوجتماعية : 

ككظائفيا في  اإلعبلـمف أىـ الفرضيات التي جاءت بيا النظرية، تقـك عمى دكر كسائل 
المجتمع، إذ مف تجاه المجتمع، حيث أطرت ىذه النظرية لبللتزامات الكاجبة عمى الصحافة 

أىـ مسممات النظرية نجد كجكب قياـ الصحافة بنشر المعمكمات كاألخبار، كتزكيد الفرد 
بمعمكمات صحيحة كدقيقة، ككذلؾ احتراـ الصحافة لقيـ المجتمع كالعمل عمى نشر مكاد ذات 
مستكػ راٍؽ يتطابق مع مبادغ المجتمع كقيمو، كتقدـ لممجتمع معمكمات كأخبار ليستفيد منيا 

 .دكره في التعميـ اإلعبلـالفرد كىكذا يحثث 

بمعايير كمبادغ  اإلعبلـكمف أىـ المبادغ التي قامت عمييا النظرية نجد إلزامية كسائل 
 ؼمينية تتعمق بالصدؽ كالمكضكعية كالدقة كالشمكلية في نشر األخبار، كتجنب كل ما يؤد

إلى تفشي الظكاىر المخمة في المجتمع، مع كجكب احتراـ األقميات، كاحتراـ حقكؽ الفرد، 
كعدـ اإلساءة إليو، كااللتزاـ بالشفافية عند نشر األخبار، كااللتزاـ بالمسؤكلية التي تقع عمى 

المجتمع كالمحيط الميني لمصحفييف، كالتزاـ الصحفييف بتنظيميـ الذاتي تجاه عاتق الصحافة 
لمينتيـ، كأف يقـك العمل الصحفي عمى احتراـ تعدد اآلراء كاألفكار، كاحتراـ الديمقراطيات 

كاحتراـ حق الّرد، مع إعطاء الفرد حقو في الكصكؿ إلى المعمكمات كعدـ التستر عنيا خدمة 
 .لمصالح السمطة كالقكة الحاكمة

 : نظرية الواجب األخالقي / 1-4-2

تعد نظرية الكاجب األخبلقي في الممارسة اإلعبلمية جزءًا مف التنظير األخبلقي الفمسفي 
كالديني، كالمرجعية األخبلقية التي ترتكز عمييا المؤسسة اإلعبلمية أثناء ممارستيا لمينة 

 اإلعبلمية لصالح الفرد ة، كتسعى ىذه النظرية لترقية الكعي األخبلقي لمممارساإلعبلـ
 .1كالمجتمع

يرػ البركفيسكر عزؼ عبد الرحمف األخبلؽ عمى أنيا نظاـ مف القيـ، أما في الممارسة 
اإلعبلمية فيي في نظره تمييز الخطأ عف الصكاب في إنتاج الرسائل اإلعبلمية، كينطمق 
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عزؼ عبد الرحمف مف التنظير الفمسفي لؤلخبلؽ حيث يتطرؽ في كتابو نظرية الكاجب 
األخبلقي في الممارسة اإلعبلمية إلى األخبلؽ في الفكر الفمسفي الغربي بدءًا بنظرية أرسطك 

 The golden mean theoryالذؼ انطمق مف فمسفة الفضيمة مف خبلؿ نظريتو الكسط الذىبي 
حيث يعتبر أرسطك أف الفضيمة ىي الكسيط بيف الرذيمتيف، كتظير ىذه الفضيمة في مكقف 
التكازف بيف نقيضيف مثل العدؿ الذؼ صنفو أرسطك مكقف بيف الميبلف كاالنغماس، الحكمة 

ذا أسقطنا ىذه الفضائل عمى الممارسة  بيف الحذر السفيو كالعفكية غير المتأممة، كاإ
 بو أتباع أرسطك الجدد مف الباحثيف ءاإلعبلمية، نجد تجمييا في القيـ اإلعبلمية، ىذا ما جا

كيطبقكنيا عمى أرسطك ، حيث يعتمدكف عمى أفكار Neo arestoteliansاإلعبلمييف الغربييف 
قيـ إعبلمية، مثل اإلنصاؼ، كالمكضكعية، أرسطك الممارسة اإلعبلمية، لتصبح فضائل 

 .1الحرية، كالمسؤكلية

الذؼ ربطيا بتحقيق السعادة، أرسطك أما إيمانكيل كانط الذؼ ربط األخبلؽ بالكاجب عكس 
يرػ كانط الذؼ أسس لنظرية الكاجب المطمق في كتابو األبعاد الميتافيزيقية في األخبلؽ، 

أؼ ما ينبغي فعمو " ، كتنطمق مف ذلؾ نظريتو أخبلؽ الكاجب كاآلخر نقد لمعقبلنية البحتة
 ".عكس أرسطك الذؼ تحث نظريتو عمى الشخص األخبلقي 

يرػ كانط أف أصل األخبلؽ ىك الطبيعة الداخمية في اإلنساف التي يستطيع مف خبلليا 
التمييز بيف الخير كالشر، الحق كالباطل، حتى لك لـ يمارس ىذا التمييز كلـ يمتـز بو في 

 .فعمو

مبدأ التعميـ المطمق، كيقصد بذلؾ أف السمكؾ يككف أخبلقيًا فقط إذا كاف قاببًل لمتطبيق عمى 
كل الحاالت كفي كل الظركؼ، كيككف معيار القيمة األخبلقية قدرتو عمى التحكؿ إلى 

يعطي عزؼ عبد الرحمف مثااًل عف ذلؾ، الصدؽ يككف أخبلقيًا إذا كاف متكررًا بشكل . قانكف 
مطمق في كل الحاالت كاألكقات، كيرػ كانط أف اإلنساف يتصرؼ بشكل أخبلقي ألف ذلؾ 
كاجب أخبلقي ضركرؼ يفرضو عميو ضميره دكف أف يتأثر باالعتبارات الخارجية، كمصدر 

إنسانية تجاه الكاجب األخبلقي عند الفرد يأتي مف قدرتو عمى إلزاـ نفسو بو أكال ثـ االلتزاـ 
اآلخر، كبالنسبة لكانط يمثل اآلخر كيانًا مستقبًل ذك قيـ أصمية، يممؾ حرية االختيار 
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كيستحق االحتراـ، كحب الذات عند كانط ىك مصدر كل شر كتعتبر الممارسة أخبلقية إف 
 .1لـ ترتبط بالمصمحة الشخصية

أما جكف ستيكرات ميل كجيمرؼ بالثـ، فنظريتيـ األخبلقية ارتبطت بالعكاقبية التي تقـك عمى 
أف مبدأ التطرؼ األخبلقي السميـ يؤدؼ إلى نتائج حميدة، كأف تصرفات الفرد تحكـ بناء عمى 

 أكبر ؽعكاقب ىذا التطرؼ، كالعبرة في أؼ تصرؼ ىي عكاقبو، كالقرار األخبلقي ىك ما يحق
 تتخذ طابعًا أخبلقيًا بتركيزىا عمى األغمبية كليس عمى اسعادة كأقل ألـ، كىذا ما يجعمو

 .2الفردانية
 في الممارسة اإلعالمية نظرية الواجب األخالقي  :

تأتي نظرية الكاجب األخبلقي بكصفيا مرجعية لمكاثيق الشرؼ كفي اتخاذ القرارات األخبلقية 
في الممارسة اإلعبلمية، كيقصد بالكاجب األخبلقي مسؤكلية اإلعبلمي كالمؤسسة اإلعبلمية 

 :األخبلقية، كتعني نظرية الكاجب األخبلقي في اإلعبلـ 

أف المرجعية في أخبلؽ اإلعبلـ حضارية أؼ مستمدة مف المصادر التراثية، كأف األساس 
كترتكز نظرية الكاجب األخبلقي عمى أربعة . الديني بشكل عقبلني متجدد ذك صبغة عالمية

. مبادغ أساسية، تسمح بارتقاء الممارسة اإلعبلمية كالمجتمع مف الناحية المعرفية كالحضارية
تتثمل ىذه المبادغ في منع الضرر كاألذػ عف اآلخريف، حيث يعتبر ىذا المبدأ أعمى 

مستكيات القيمة األخبلقية، كيقصد بو في الممارسة اإلعبلمية عدـ القذؼ كالسب كالتعدؼ 
عمى خصكصية األفراد أك إىانة لمكرامة اإلنسانية، كينطمق ىذا المبدأ مف رؤية قيمية 

لئلنساف باعتباره كائنًا ذك كرامة كمستقبًل بذاتو، ككاجب عمى المؤسسة اإلعبلمية احتراـ 
ضافة قيـ لؤلفراد كيتجمى ىنا دكر  كرامتو كاحتراـ انتماءاتو الثقافية كالعرقية كالدينية، كاإ

 في ترقية المجتمعات، أؼ أف يقدـ اإلعبلـ رسائل أخبلقية تحكؼ قيمًا اجتماعية، اإلعبلـ
 . ثقافية، اقتصادية، سياسية، إلخ

ككذلؾ مف المسؤكلية األخبلقية لئلعبلـ نجد مبدأ تقديـ العكف لممحتاج كالمتضرر خاصة في 
 النقد اإلعبلـأكقات األزمات ك الحركب، كممارسة النقد البناء حيث تعتبر كظيفة كسائل 
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كالتطرؽ إلى التجاكزات كالنقائص في جميع مجاالت الحياة، كمعالجة ىذه التجاكزات مف 
إف االلتزاـ بيذه . أجل اإلصبلح كتحسيف الكضع، كليس لمتسبب في أضرار لآلخريف

 .المعايير يعتبر مف أىـ المسؤكليات األخبلقية لئلعبلـ 
  قيم الممارسة اإلعالمية في نظرية الواجب األخالقي : 

استخمص البركفيسكر عزؼ عبد الرحمف قيـ الممارسة اإلعبلمية اعتمادًا عمى نظرية أسماء 
هللا الحسنى لمنكرسي، كقد أدرج في كتابو نظرية الكاجب األخبلقي ست أخبلقيات تمثل 

مرجعًا لمممارسة اإلعبلمية، نجد مف أىميا الصدؽ الدؼ يعتبر مف أىـ قيـ األخبلقيات التي 
كجب عمى الصحفي االلتزاـ بيا، حيث يعتبرىا البركفيسكر عزؼ عبد الرحمف قيمة أساسية 

 .في العمل اإلعبلمي

كما طرح الدكتكر عزؼ عبد الرحمف في نظريتو الكاجب األخبلقي في الممارسة اإلعبلمية 
 : بعض األسئمة األخبلقية كما أسماىا، كيمكف تمخيصيا فيما يمي 

 الصحفي أخبلقي ؟ ىل يساعد في ترقية المجتمع ؟ ىل ما يقدمو الصحفي قىل ما ينشر -
  يسيء لآلخريف ؟

 ىل ما يقدمو الصحفي يساىـ في ترقية المجتمع ثقافيًا كحضاريًا ؟ -
  اآلخر في مكقف سمبي ؟عىل ما يقدمو الصحفي ال يض -
 ىل ما يقدمو الصحفي يستند إلى مصادر مكثكقة ؟ -
  بشكل عمني ؟قدـؽىل بإمكاف الصحفي تحمل مسؤكلية ما ؼ -
 ىل الصحفي مستعد لبلعتراؼ بالخطأ كتحمل عكاقبو ؟ -

ال يجب أف يعيد الصحفي  إذا كانت اإلجابات أخبلقية فإف الممارسة اإلعبلمية أخبلقية، كاإ
 .1النظر فيما ينشره كيتجنب الممارسات غير األخبلقية

تيدؼ نظرية البركفيسكر عزؼ عبد الرحمف إلى إعادة النظر في الممارسة اإلعبلمية في 
 سكاء تعمق األمر بالمؤسسة اإلعبلـالعالـ العربي كاإلسبلمي، كذلؾ لترقية أخبلقيات كسائل 

ذاتيا أك عبلقة المؤسسة بالمجتمع، كتخص إنتاج المضاميف اإلعبلمية في الممارسة اليكمية 
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لمصحفي كالقرارات التي يتخذىا في تغطية األحداث كنشر األخبار كالمعمكمات، كالتكجو إلى 
 . كالمجتمعاإلعبلـالضمير األخبلقي في سياؽ تفكؾ البناء القيمي في 

 :   في التشريعات اإلعالمية الجزائريةأخالقيات الصحافة/ 1-5

 : 1982 اإلعالمأخالقيات المينة الصحفية في قانون / 1-5-1

 كفي ىذه  أكؿ قانكف إعبلمي فعمي في تاريخ الجزائر المستقمة،1982 اإلعبلـ يعتبر قانكف 
في الجزائر منعرجًا حاسمًا، حيث عرفت ىذه المرحمة مناقشات  اإلعبلـالسنة عرؼ قطاع 

 طرؼ الحزب الكاحد، كما برز االنشغاؿ بظاىرة الرقابة فكافية حكؿ قطاع الصحافة ـ
بمناسبة انعقاد الدكرة السابعة لمجنة المركزية لحزب جبية التحرير   1982الذاتية خاصة سنة

 مادة 128 مف خمسة أبكاب تتضمف 1982 اإلعبلـ الييكل العاـ لقانكف ؿيتشؾ. الكطني
 بعض المبادغ كالقكاعد التي تتعمق ، كمف1كالحق فيو اإلعبلـتنص بصفة عامة عمى أىمية 

 أف ب التي نصت عمى ما يج42 في المادة دبأخبلقيات الممارسة الصحفية، نجد منيا ما كر
 :يقـك بو الصحفي في سياؽ أخبلقيات المينة، كذكرت فيو المبادغ التالية 

ذا تأكد أنيا خاطئة كغير صحيحة يمنع نشرىامف األخبار   التحقق -  .قبل نشرىا كاإ
 .عدـ استخداـ امتيازات مرتبطة بمينة الصحفي لتحقيق أغراضو الشخصية -
ممجدة لمزايا مؤسسة ما أك مادة تعكد بالفائدة عمى الصحفي  االنتباه لعدـ تقديـ أعماؿ -

 .بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

المبادغ األخبلقية ) عمى االحتراـ كااللتزاـ بمبادغ كأخبلقيات الصحافة 43كما تنص المادة 
، أؼ أف يعمل الصحفي عممو مندرجًا في إطار السمك بالمثل العميا (كالمسؤكلية االجتماعية

 .2لتحرير اإلنساف كالسبلـ كالتعاكف ضمف ركح العدالة كالمساكاة بيف الشعكب

يتمتع الصحفي بالحق كالحرية التامة في الكصكؿ إلى المصادر الخبرية، يذكر ىذا البند في 
 فتطرقت لكاجبات 48 في إطار الصبلحيات المخكلة قانكنيًا لمصحفي، أما المادة 45المادة 

الصحفي، حيث يذكر في ىذه المادة أف سر المينة الصحفية يعتبر كاجبًا كحقًا يتمتع بو 

                                                           
1
 40-41ص، -لعبلكؼ خالد، مرجع سابق، ص 

 44المرجع نفسو، ص 2



 76 

الصحفي، كيمغى إذا تعمق األمر في بعض الحاالت بالمؤسسة العسكرية أك االقتصاد 
كيستطيع الصحفي الحفاظ . االستراتيجي كأمف الدكلة كالتحقيق الجنائي كاألطفاؿ المراىقيف

 .عمى السر إذا أتـ ميمتو بترخيص مف السمطة صاحبة الحق في التعييف

 المدير كصاحب النص المسؤكلية القانكنية، لكل نص مكتكب في النشرية 71كُتحمل المادة
أك كل خبر تنشره الكسائل السمعية البصرية، مع اشراؾ مسؤكؿ المطبعة كطرؼ ثالث في 

  .ىذه المسؤكلية

 أف ىذا القانكف تطرؽ كبطريقة سريعة كغامضة ألخبلقيات المينة، حيث لػـ يحػدد نبلحع
ييس كالمعايير التي تبني مبادغ أخبلقيات المينة، كنجد أف معظـ مكاد ىذا القانكف االمقػ

تغمب عمييا صفة القاعدة القانكنية اآلمرة، كطابع الكجكب كالمنع كالعقاب في أكثر مف 
نصف ىذا القانكف، حيث بمغ عدد المكاد التػي نصػت عمػى الكاجبػات كالممنكعات كالعقكبات 

 مادة فقط نصت عمى حقكؽ 17 مادة في المقابل نجد 68في حق الصحفي كالمؤسسة 
 1.الصػحفي كالمكاطف في اإلعبلـ

 :  1990 اإلعالمأخالقيات المينة الصحفية في قانون / 1-5-2

، فتح المجاؿ لمتعددية السياسية، كمعو التعددية اإلعبلمية، كجاء قانكف 1988بعد أحداث 
 :  الذؼ تضمف ىك اآلخر مكاد تتعمق بأخبلقيات الصحافة يمكف حصرىا فيما يمي 1990

بحرية مع احتراـ الكرامة اإلنسانية كمقتضيات  اإلعبلـ جاء فييا أنو يمارس حق 03المادة  -
 .2السياسة الخارجية كالدفاع الكطني

 تنص عمى إلزاـ الدكريات سكاء كانت كطنية أك أجنبية باحتراـ الديف كعدـ 26أما المادة  -
نشر ما يخالف الخمق اإلسبلمي، كالقيـ الكطنية، أك ما يدعك إلى العنصرية كالتعصب، بأؼ 
شكل مف أشكاؿ المكاد اإلعبلمية رسـ، أك صكرة، أك خبر، أك ببلغ، كما ألـز اإلشيار بعدـ 

 .نشر كل ما يشجع عمى العنف

                                                           
1
، 27العدد مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،أخالقيات المينة في ضوء قوانين اإلعالم الجزائرية، عبد الجميل حسناكؼ،  

 18، ص2016ديسمبر 
 19المرجع نفسو، ص 2



 77 

 تنص عمى حقكؽ اإلعبلمييف كالصحفييف المحترفيف في المؤسسات اإلعبلمية 33المادة  -
العمكمية، كتككف مستقمة عف اآلراء كاالنتماءات السياسية، كيككف التأىيل الميني شرطًا 

 .لمتعييف
 تنص عمى أنو مف حق الصحفي المحترؼ الكصكؿ إلى مصادر األخبار، كيحق 35المادة  -

لو االطبلع عمى الكثائق الصادرة عف اإلرادة العمكمية إذا كانت تتعمق بعممو كلـ تصنف 
ىذه الكثائق تحت اسـ الكثائق السرية، مع ذكر بعض االستثناءات التي ذكرت في المادة 

 : ، كتتمثل في عدـ نشر بعض المعمكمات كاألخبار التي مف شأنيا أف تمس 36

 .باألمف الكطني كالكحدة الكطنية، كأمف الدكلة الجزائرية -
 .سر مف أسرار الدفاع الكطني أك سر اقتصادؼ استراتيجي -
 .حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ الدستكرية -
 .سمعة التحقيق القضائي -
 عمى حق الصحفييف ككاجبيـ في السر الميني، حيث أف الصحفي 37كما نصت المادة  -

مجبر عمى حماية السر الميني حتى أماـ الجيات القضائية إذا تعمق األمر بالمكاضيع 
 :التالية 

 .مجاؿ سر الدفاع الكطني -
 .الذؼ يتعمق بالمراىقيف كاألطفاؿ اإلعبلـ -
 .الذؼ مف شأنو أف يمس أمف الدكلة اإلعبلـ -
 .الذؼ يمتد إلى التحقيق كالبحث القضائييف اإلعبلـ -
 مف ىذا القانكف عمى آداب المينة الصحفية كأخبلقياتيا، حيث نصت 40كما ركزت المادة  -

عمى أنو يجب عمى الصحفي المحترؼ االلتزاـ بأخبلؽ كآداب المينة، كتتمثل ىذه اآلداب 
 : فيما يمي 

 .احتراـ حقكؽ األفراد كالمكاطنيف الدستكرية -
 .تقديـ إعبلـ مكضكعي -
 .تصحيح األخبار المنشكرة إذا تبيف أنيا خاطئة -
 .النزاىة، كالمكضكعية في التعميق عمى األحداث: التحمي بقيـ الممارسة اإلعبلمية  -
 .االمتناع عف التحريض فيما يتعمق بالعرقيات -
 .نشر قيـ التسامح كنبذ أشكاؿ العنف -
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 .االمتناع عف القذؼ كالسب كالشتـ -
 .االمتناع عف استغبلؿ امتيازات المينة لتحقيق أغراض شخصية -
مع الحفاظ عمى حق الصحفي في عدـ الخضكع ألية تعميمة آتية مف مصدر آخر غير  -

 .مسؤكؿ التحرير

  : 2012أخالقيات المينة الصحفية من خالل القانون العضور لإلعالم / 1-5-4

 بابًا، ك جاء في الباب السادس بعض 12 مادة مكزعة عمى 133جاء في القانكف العضكؼ 
 عمى الحق في 83المبادغ المتعمقة بأخبلقيات الممارسة اإلعبلمية حيث تنص المادة 

، كذلؾ عف طريق إلزاـ كل الييئات اإلعبلـالكصكؿ إلى المعمكمات، كحق المكاطف في 
المعمكمات التي يطمبيا كىكذا يكفل حق ككاإلدارات كالمؤسسات بتزكيد الصحفييف باألخبار 

 :1 كىي كالتالي84، مع كجكد بعض االستثناءات التي ذكرت في المادة اإلعبلـالمكاطف في 
  عندما يتعمق الخبر بسر مف أسرار الدفاع الكطني. 
 عندما يمس الخبر أمف الدكلة كسيادتيا الكطنية. 
 عندما يتعمق الخبر بسر البحث كالتحقيق القضائي. 
 عندما يتعمق األمر بسر اقتصادؼ استراتيجي. 
 عندما يتعمق الخبر بالمساس بالسياسة الخارجية لمببلد. 

 92بعنكاف آداب كأخبلقيات المينة، كذكر في المادة  اإلعبلـكجاء الفصل الثاني مف قانكف 
أنو يجب عمى الصحفي أف يعمل عمى االحتراـ الكامل آلداب الممارسة الصحفية 

 : 2كأخبلقياتيا، كخصكصًا يجب عميو احتراـ المكاد التالية
 العمل عمى إعداد خبر كامل كمكضكعي. 
 نقل األخبار كالكقائع بنزاىة كمكضكعية. 
 تصحيح كل خبر تبيف أنو غير صحيح بعد نشره. 
 االمتناع عف تعريض حياة األشخاص لمخطر. 
 االمتناع عف تمجيد االستعمار. 

                                                           
 20ص عبد الجميل حسناكؼ، مرجع سابق، 1
 ، الصادر 2، العدد2012، القانون العضور المتعمق باإلعالم الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2

 10ص ،2012راؼ يف12بتاريخ 
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  عدـ اإلشادة بصفة مباشرة أك غير مباشرة كبأؼ شكل مف األشكاؿ بالقيـ العنصرية كعدـ
 .التسامح

 ما شابواالمتناع عف السرقات األدبية ك. 
 االمتناع عف استغبلؿ المنصب الميني ألغراض شخصية. 
 لمطابع العاـءاحتراـ المكاطنيف كعدـ نشر ما يسي . 

 عمى ضركرة إلزاـ الصحفييف باحتراـ الحياة الخاصة لؤلشخاص، كعدـ 93كما نصت المادة 
 كذلؾ عمى إنشاء 94كنصت المادة . انتياؾ خصكصيتيـ بصفة مباشرة أك غير مباشرة

مجمس أعمى آلداب الصحافة كأخبلقياتيا، كيتككف مف صحفييف كأصحاب المينة يتـ تعينيـ 
عمى أف المجمس ييتـ  96كفيما يتعمق بمجمس الصحافة نصت المادة . عف طريق انتخابيـ

 .بإعداد ميثاؽ شرؼ أخبلقي كيصادؽ عميو

 أف أؼ خرؽ يقـك بو الصحفي لمميثاؽ الذؼ أعده المجمس الصحفي 97كذكر في المادة 
يتعرض لعقكبات يأمر بيا المجمس األعمى لآلداب كاألخبلقيات، كيحدد مجمس الصحافة 

 .ىذه العقكبات، كيحدد كيفية الطعف فييا
  2014أخالقيات المينة من خالل قانون السمعي البصرر:   

 بصيغتو النيائية في الجريدة الرسمية يـك االثنيف 2014 نشر مشركع قانكف السمعي البصرؼ 
، كتضمف ىذا القانكف كسابقيو مجمكعة مف المكاد المتعمقة بآداب المينة 2014 مارس 23

 2 في المادة رما ذؾ : ؼكأخبلقياتيا في القطاع السمعي البصرؼ، كنجد مف أىميا ما يل
ينص عمى أف يمارس النشاط السمعي البصرؼ بكل حرية في ظل احتراـ المبادغ 

 .2012 اإلعبلـالمنصكص عمييا في قانكف 

 الشركط التي كجب عمى كل المؤسسات اإلعبلمية االلتزاـ بيا كىي 48كما تضمنت المادة 
 : 1كالتالي

االلتزاـ بالمرجعية الدينية، كاحتراـ المرجعيات الدينية األخرػ، كعدـ المساس بالمقدسات  -
 .كالديانات اآلخرػ 

                                                           
1
، 16العددقانون اإلعالم المتعمق بالنشاط السمعي البصرر، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  

 12ص ،2014  مارس23الصادر في
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 .احتراـ مقكمات كمبادغ المجتمع -
 .احتراـ متطمبات اآلداب العامة كالنظاـ العاـ -
 .احتراـ القكاعد المينية كآداب الصحافة كأخبلقياتيا عند ممارسة النشاط السمعي البصرؼ  -
 .عدـ بث محتكيات إشيارية مضممة -
 .احتراـ حقكؽ المؤلف كالحقكؽ المجاكرة -
 .التزاـ المكضكعية كاالمتناع عف اإلشادة بالعنف كالتمييز العنصرؼ كالطائفي -
 د.عدـ المساس بشرؼ األشخاص كحياتيـ الخاصة -

 

 : خاتمة 

لكف ارتأينا قبميا اف نقدـ قراءة  تطرقنا في ىذا الفصل إلى مكضكع أخبلقيات الصحافة، 
 ثـ نظرية معرفية لؤلخبلؽ في الفكر الفمسفي الغربي بدءًا مف نظرية أفبلطكف األخبلقية،

جينالكجيا األخبلؽ عند نيتشو، ثـ نظرية الكاجب األخبلقي عند  ك،التكاصل عند ىابرماس
كانط، بعدىا تطرقنا إلى النظريات اإلعبلمية المتعمقة بأخبلقيات الصحافة لنجد نظرية 

الجميكر، كنظرية تجاه بالمسؤكلية  اإلعبلـالمسؤكلية االجتماعية المتعمقة بالتزاـ كسائل 
الكاجب األخبلقي في الممارسة اإلعبلمية لمبركفيسكر عزؼ عبد الرحمف كالتي تتعمق بالتزاـ 

الصحفي باألخبلؽ عند ممارستو لمعمل اإلعبلمي، كأخيرا تطرقنا إلى أخبلقيات المينة 
 .الصحفية في  التشريعات اإلعبلمية في الجزائر
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مساءلة مفاىيمية  ...  اإلعالم الجديد:ثانياًال 

 التفكير النظرر في اإلعالم الجديد/ 2-1

مداخل نظرية لفيم اإلعالم الجديد  / 2-2

مدخل نيغركبكنتي  / 2-2-1

نمكذج كركسبي / 2-2-2

نمكذج مانكفيتش / 2-2-3

ؿ بافميؾ خمد/ 2-2-4

تصنيفات اإلعالم الجديد / 2-3

عبلـ جديد بتكنكلكجيا قديمة إ/ 2-3-1

عبلـ جديد بتكنكلكجيا جديدة إ/ 2-3-2

عبلـ جديد بتكنكلكجيا مختمطة إ/ 2-3-3

خصائص اإلعالم الجديد / 2-4

أدوات اإلعالم الجديد / 2-5

 (Blogs)المدكنات / 2-5-1

 (Wikis) محررات الكيب التشاركية/ 2-5-2

 (File sharing web-sites)ت مكاقع مشاركة الممفا/ 2-5-3

 (Microblogging  sites ) مكاقع التدكيف المصغر/2-5-4

الشبكات اوجتماعية  مدخل إلى مواقع / 2-6



 82 

 االجتماعيةمفيـك مكاقع الشبكات / 2-6-1

  أنكاع مكاقع الشبكات االجتماعية كخصائيا/ 2-6-2

 تاريخ مكاقع الشبكات االجتماعية/ 2-6-3

خاتمة 
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 مساءلة مفاىيمية ... اإلعالم الجديد: ثانياًال 

ف ما أحدثتو تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، فتح آفاقًا جديدة في مجاؿ اعبلـ كاالتصاؿ، إ 
سيا االتصاؿ، حيث أشكاؿ النشاط اإلنساني عمى رأف ـحيث غيرت ىذه الثكرة العديد 

 جديدة لبلتصاؿ، كفرتيا تطبيقات الجيل الثاني مف طظيرت بظيكر ىذه التكنكلكجيات أنما
 الجديد أك الميديا الجديدة أك باإلعبلـسميت في حقل اإلعبلـ كاالتصاؿ  االنترنت، كىي ما
كؿ التطرؽ إلى تعريفات اكغيرىا مف األسماء، كفي ىذا الفصل سنح... الميديا التفاعمية 

ىـ أدكات اإلعبلـ الجديد مع ذكر خصائصيا أ الجديد لفيـ ماىيتو كما سنتطرؽ إلى لئلعبلـ
   .كتاريخيا

 : التفكير النظرر في اإلعالم الجديد / 2-1

عبلـ قديـ كاالنتقاؿ منو إلى إيحيل مفيـك اإلعبلـ الجديد إلى الجدة كالحداثة، أؼ كجكد 
عبلـ جديد، كىذا المصطمح يعتبر حديث العيد كلـ يتفق الباحثيف في الدراسات اإلعبلمية  إ

ؼ مكحد لو، كلذلؾ لتشعبو ك ارتباطو بالعديد مف المجاالت ؼكالعمـ اإلنسانية عمى إيجاد تعر
المختمفة، كمف تعريفات اإلعبلـ الجديد نجد تعريف قامكس التكنكلكجيا الرقمية الذؼ عرفو 

  1.الكسائل التقميديةكنو اندماج لتكنكلكجيا كشبكات الكمبيكتر أب

 يمثل مفيـك الميديا الجديدة أك اإلعبلـ الجديد حقبًل بحثيًا جديدًا ضمف الحقل الكاسع لعمـك 
اإلعبلـ كاالتصاؿ حسب التعبير الفرنسي أك دراسات االتصاؿ حسب التعبير 

بد مف اإللماـ بالسياؽ   مفيـك اإلعبلـ الجديد الإلىقبل أف نتطرؽ ، ليذا 2االنجمكسكسكني
، فظيكر التكنكلكجيا الحديثة كما أحدثتو مف تغييرات في أالتاريخي الذؼ  نتج ىذا المفيـك

 اً عبلـإالمجاالت السياسية، االقتصادية، االجتماعية كحتى االتصالية، أنتجت مف ىذه الثكرة 
كقد  يختمف عف اإلعبلـ الكبلسيكي في طبيعة ممارساتو، كأشكالو ككسائمو كتطبيقاتو، اً جديد

 : ارتبط ظيكر اإلعبلـ الجديد بالعديد مف السياقات المختمفة نمخصيا فيما يمي 

                                                           
التعمـ في  )، أشغاؿ الممتقى الدكلي الحادؼ عشر مقاربة ابستمولوجية لمفيوم اإلعالم الجدر ودينامياتوناجح مخمكؼ،  1

 .220، ص2016 أبريل 22-24، طرابمس، لبناف، (عصر التكنكلكجيا
 23الحمامي ، المرجع السابق، ص  صادؽ 2
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حيث ظيرت أىمية كسائل اإلعبلـ كتأثيراتيا في : بعد الحداثة  االنتقاؿ مف الحداثة إلى ما
حدثت في المجتمعات سكاء عمى المستكػ االقتصادؼ، أالتغييرات الجذرية كالتغيرات التي 

 .كاالجتماعي، كالسياسي

 .حيث تمعب كسائل اإلعبلـ الدكر الكبير في تحكؿ العالـ إلى قرية صغيرة: العكلمة 

حيث تغيرت الصناعات مف إنتاج : االنتقاؿ مف العنصر الصناعي إلى العصر المعمكماتي 
تكفر عف طريق استعماؿ كسائل  السمع المادية إلى إنتاج الخدمات كالمعمكمات كىذا ما

 .اإلعبلـ الجديد

كذلؾ باستخداـ كسائل اإلعبلـ الجديد مف أجل إضعاؼ آليات : كضع أكامر سياسية مركزية 
 1.السمطة كالتحكـ مف المراكز االستعمارية الغربية

 لمجدؿ حيث أنو لـ يتفق الميتميف بيذا المجاؿ عمى تعريف مكحد اً كيعد ىذا المصطمح مثير
 التقميدؼ، لئلعبلـعبلـ جديد بكصفو بديبًل إ األكؿ ، الجديد، كنجد فيو اتجاىيفلئلعبلـ

 التقميدؼ، تعددت تصنيفات اإلعبلـ الجديد كتسمياتو، لئلعبلـ اً عبلـ جديد باعتباره تطكرإك
التفاعمي، أما في المغة االنجميزية فيحيل اإلعبلـ الجديد إلى  فنجد منيا الرقمي، التشاركي،

الجمع بيف تكنكلكجيات االتصاؿ كالبحث الجديد كالتقميدؼ كاندماجيا داخل منظكمة 
.                                                    الككمبيكتر كشبكاتو

:    الجديد جاء كما يميلإلعالم التكنولوجية فتعريفيا Sheridan    أما كمية 

كل أنكاع اإلعبلـ الرقمي الذؼ يقدـ في شكل رقمي كتفاعمي، كيمّيز ىذا التعريف حالتيف في 
اإلعبلـ الجديد كالقديـ عف طريق الكيفية التي يبث بيا المادة اإلعبلمية، فيك يعتمد عمى 

تاجو كعرضو لممكاد اإلعبلمية، كىذه التطبيقات تتيح خاصية إفثناء أالتطبيقات التكنكلكجية 
كحسب كمية شريداف يمكف تقسيـ  .ميز اإلعبلـ الجديد عف القديـ التفاعمية التي تعتبر أىـ ما

:  2 أقساـةربعأ إلىاإلعبلـ الجديد 

                                                           
1
 Marin lister, Jon Dovey and others, new media critical introduction,2e, Routledge, 

NewYork, 20003, p-p, 10-11 
 84، ص 2015، الجنادرٌة للنشر والتوزٌع، األردن، 1، طشبكات التواصل االجتماعًٌصل دمحم عبد الغفار، ف 2
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عبلـ جديد كميًا إكىك شكل :   onlinemediaعالم جديد قائم عمى شبكة األنترنتإ
. بخصائص كمميزاتو، يتميز بسرعتو كقدرتو عمى انشاء تطبيقات جديدة كعديدة

 المحمكلة ىنا أجيزة قراءة الصحف، باألجيزةكيقصد :  عالم جديد قائم عمى أجيزة محمولةإ 
 .كالكتب االلكتركنية كىذا الشكل يتميز كذلؾ بسرعة تطكر تطبيقاتو

كيقصد بيا كسائل اإلعبلـ التقميدية مثل الراديك، :  عالم قائم عمى منصة الوسائل التقميديةإ 
. ضيف ليا تطبيقيا رقمية جديدة تكلدت عف ثكرة تكنكلكجيا االتصاؿأكالتي  التمفزيكف،

 الشكل عمى الكمبيكتر، كيتـ ايعتمد ىذ :  offlinemediaعالم جديد قائم عمى الكمبيوترإ 
 .1لخ، إ مثل األسطكانات الضكئيةقكلو شبكيًا أك عف طريق كسائل التخزيف كتقنياتاتد

يستخدـ مصطمح اإلعبلـ الجديد ليشمل مجمكعة متنكعة مف الكسائط الرقمية التي قد تكمل 
كسائل اإلعبلـ التقميدية أك قد تختمف عنيا، كىي عبارة عف سمسة مف المنصات االلكتركنية 

 .2الرقمية تشمل العديد مف التطبيقات الرقمية

شكاؿ مف أمصطمح يستخدـ لكصف  : "  فيعرؼ اإلعبلـ الجديد عمى أنو Jonesجونزأما 
 القديـ الذؼ لئلعبلـ باستخداـ الكمبيكتر كمقابل اً  أصبح ممكف الذؼأنكاع االتصاؿ االلكتركني

 .3 مف جرائد كمجبلت كتمفزيكف، كغيرىا مف الكسائل الساكنةالمكتكبةيشمل الصحافة 

 الجديد ىك مجمكعة مف التكنكلكجيات التي اإلعبلـ: " فيرػ أف  LISTER ليستر أما
، كيربط ليستر ىذا التطكر " 4تكلدت عف طريق دمج الككمبيكتر ككسائل اإلعبلـ التقميدية

. بتطكرات ما بعد الحداثة كاالنتقاؿ إلى عصر المعمكمات كتغّير النظاـ الجغرافي كالسياسي
 .5ىذه التطكرات كميا كضعت األساس لظيكر اإلعبلـ الجديد

                                                           
 85  فيصل دمحم عبد الغفار، المرجع السابق، ص 1

2
 Ulises mejias, the twitter revoulution must die, international journal of learning media, 

no4, 2011,p3 https://blog.ulisesmejias.com/2011/01/30/the-twitter-revolution-must-die/  seen 

12/04/2018 20h  
 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،1ط ،اإلعالم الجديد المفاىيم الوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى صادؽ،  3

 32، ص2015األردف،
، مذكرة األساتذة الجامعيين الجزائريين نحو اإلعالم الجديد في تشكيل الوعي المعموماتينبيل حكرة، اتجاىات  4

 57، ص2015ماجيستير، منشكرة، جامعة باتنة، 
5
 Akan yanik, yeni medya nedir ne değildi, uluslararası sosyal araştırmalar dergesı, sayı 45, 

sinop, türkiye, oğustos 2016, S109 

https://blog.ulisesmejias.com/2011/01/30/the-twitter-revolution-must-die/
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منظكمة تكاصمية جديدة تقـك عمى كسائط  : "  فيعرفو عمى أنوصادق الحماميأما 
ذا كانت اإلنترنت تمثل الكسيط بيف اإلعبلـ إنماذج اقتصادية مستحدثة، ؼ ككمضاميف

بعد اإلذاعة، ) االتصالية استراتيجياتياالسادس الذؼ تعتمده المؤسسات االقتصادية في 
 منظكمة رابعة لئلعبلـفيك بالنسبة  (affichageالسينما، كالمعمقات كالصحافة، كالتمفزيكف، ك

إضافة إلى الياتف الجكاؿ  (الصحافة، التمفزيكف، اإلذاعة) الكبلسيكية لممنظكماتتضاؼ 
    ." 1كمنظكمة خامسة

فيعرف اإلعالم الجديد عبر مدخمين  Computing Dictionaryأما قاموس الكمبيوتر 
  :2اثنين

 الرقمي كتطبيقات النشر االلكتركني، االتصاؿيتعمق بجممة مف تطبيقات : المدخل األول  
كىك يدؿ عمى استخداـ حكاسيب شخصية كنقالة فضبًل عف التطبيقات البّلسمكية لبلتصاالت 

 .كاألجيزة المحمكلة
كيتعمق بالطرؽ الجديدة لئلتصاؿ في البيئة الرقمية، مّما يسمح لؤلفراد : المدخل الثاني  

بااللتقاء كالتكاصل كالتجمع عبر االنترنت كتبادؿ المعمكمات كالمنافع كىي تسمح كتتيح 
 .لجميع األفراد إيصاؿ أصكاتيـ كالتكاصل مع بعضيـ البعض

يعرؼ كذلؾ اإلعبلـ الجديد عمى أنو استخداـ تطبيقات الجيل الثاني مف االنترنت لمحصكؿ 
عمى المعمكمات كاألخبار كتتثمل ىذه التطبيقات في مكاقع التكاصل االجتماعي، كالبكابات 

كيتمّيز ىذا النكع مف اإلعبلـ بالعديد مف ، 3االلكتركنية، كالمدكنات كغيرىا مف التطبيقات
الخصائص كالممّيزات، كيتشعب ىذا اإلعبلـ في العديد مف المجاالت الحياتية فيك ال 

يقتصر فقط عمى اإلعبلـ بل يتعمق كذلؾ بمجاالت مختمفة في حياتنا، لذلؾ نجد لو العديد 

                                                           
1
:  ، متكفر عمى3، ص4 مجمة اإلذاعات العربية، العدد، اإلعالم الجديد مقاربة تواصمية،الصادؽ الحمامي 

http://www.noorsa.net/files/file/1d87_6.pdf14 سا  26/03/2018:   شكىد 
، المركز الفمسطيني بحرية الرار والتعبير في فمسطين، الفايسبوك نموذجاًال  عالقة اإلعالم الجديدمحمكد الفطافطة،  2

-https ://www.madacenter.org/doc/fbstudy.pdf  16: متكفر عمى  ،2011لمتنمية كالحريات اإلعبلمية،
 سا   21  04-2018

3 Murat HAZAR, Sosyal medya bağılamlılığı bir alan çalışmasik, İletişim Kuram ve 

Araştırma Dergisi, sayı : 32, Bahar 2011 , s153. 
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مف التسميات التي تتعمق بخصائصو مثل اإلعبلـ الرقمي، اإلعبلـ التفاعمي، اإلعبلـ 
  :1كغيرىا مف التسميات، متعمقة كميا بخصائص اإلعبلـ الجديد نجد مف أىميا... الشبكي

 كيقصد بو اعتماد التكنكلكجيا الرقمية مثل التمفزيكف :  Digital mediaاإلعالم الرقمي 
 .الرقمي، الراديك كغيرىا كتستخدـ لئلشارة إلى نظاـ أك كسيمة تندمج مع الكمبيكتر

كسميت باإلعبلـ التفاعمي نظرًا لخاصية التفاعل :  Interactive mediaاإلعالم التفاعمي  
 .بيف المرسل كالمتمقي عمى شبكة االنترنت كغيرىا مف النظـ التفاعمية الجديدة

جاءت ىذه التسمية مف خبلؿ التركيز عمى تطبيقات األنترنت كغيرىا مف : اإلعالم الشبكي  
 .الشبكات

   جاءت ىذه التسمية مف خبلؿ الفضاء السيبركني: Cyber Media الوسائط السيبرونية  
space cyberالذؼ أطمقو كاتب ركايات الخياؿ كيمياـ غبسكف في ركاية لو أصدرت سنة  

، كتعني Cyberneticsالسيبرنطيقا  كالتعبير مأخكذ مف عمـ Neuromancer باسـ 1984
العالـ المصنكع مف المعمكمات الصرفة التي تأخذ شكل المادة ليس فيزيائيًا،  السايبر ميديا

كيصف التعبير كسائل اإلعبلـ كالتحكـ االلكتركني، كتستخدـ ىنا لكصف فضاء المعمكمات 
 .في شبكة األنترنت

كيستعمل لمداللة عمى التزاكج بيف الكمبيكتر كاالتصاؿ، : Info media إعالم المعمومات  
 .كعمى ظيكر نظاـ إعبلمي جديد يستفيد مف تطكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالندماج

 داللة عمى استخداـ بعض الكصبلت المتشعبة أك إعبلـ :ويسمى إعالم الوسائط المتشعبة  
الكسائط المتعددة كذلؾ نسبة لتكفره عمى كسائط متداخمة في نفس الكقت مثل الصكرة كالنص 

 .كالفيديك

:   داخل نظرية لفيم اإلعالم الجديدم/ 2-2

سنتطرؽ في ىذا العنصر إلى بعض المداخل النظرية كالمقاربات لفيـ اإلعبلـ الجديد، يتعمق 
بعضيا بالتطكرات التكنكلكجية كبعضيا بجانب األبحاث السياسية كاالجتماعية التي اىتمت 

، حيث قدـ بعض الباحثيف الميتميف باإلعبلـ الجديد الكثير مف الرؤػ كالتكجيات بالمكضكع
النظرية كالمقاربات لفيـ اإلعبلـ الجديد كفيـ عناصره كخصائصو نستخمص أىميا في 

 :العناصر التالية 
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  : مدخل نيغروبونتي لفيم الميديا الجديدة/ 2-2-1

 ىايركز بيغركبكنتي في فيمو لمميديا الجديدة عمى مقارنة مميزات الميديا الجديدة كخصائص
 كلخص  كالخصائص التي يتميز بيا اإلعبلـ الجديد عف نظيره التقميدؼمع نظريتيا التقميدية
: ىذه المميزات في 

َر  بحاثو في مختبر أ أفكاره حكؿ الميديا الجديدة مف خبلؿ Nicholas Negroponteَصكَّ
مف خبلؿ دراسة حكؿ الممّيزات التي يتحمى   New media lab MITاإلعبلـ الجديد بمعيد 

بيا اإلعبلـ الجديد مقارنة بالكبلسيكي، كذكر مف أىـ ىذه المميزات استبداؿ الكحدات المادية 
 1.ليا في شكل الكتركنيؼقيَّـ تكصكبالكحدات الرقمية، كأدكات رئيسية في نقل المعمكمات، 

كما يرػ نيغركبكنتي أف أىـ خاصية تمّيز بيا اإلعبلـ الجديد عف الكبلسيكي أف اإلعبلـ 
أصبح في متناكؿ الناس بعدما كاف في يد السمطة كمؤسسات الدكلة كمؤسسات الديف، أما 

اإلعبلـ الجديد فأتاح الفرصة لكافة الناس كحقق نمكذجًا اتصاليًا فعااًل يشارؾ فيو جميع 
 .األفراد

  : نموذج كروسبي/ 2-2-2

 نيغركبكنتي، حيث قاـ بمقارنة اإلعبلـ الكبلسيكي  أفكارفكار قريبة مفأجاء كركسبي ب
 التكنكلكجيا ؼءليو بمجإ  تـ التكصلباإلعبلـ الجديد، بداية مف االتصاؿ الشخصي إلى ما

. مف خبلؿ النماذج االتصالية الكبلسيكية
 : النموذج األول  

يقـك ىذا النمكذج عمى أف كل فرد ىك كاحد مف طرفي االتصاؿ، كيممؾ درجة مف درجات 
  Individualizationالسيطرة المتساكية عمى المحتكػ الذؼ يحمل ترميزًا يؤكد حالة الفردية 

التي تحقق احتياجات كمصالح صاحب المحتكػ، كما أف المنافع كاألضرار متساكية بيف 
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الطرفيف، التحكـ المتساكؼ كمّيزة الفردية ينخفضاف في حالة ازدياد عدد المشاركيف في 
  1.العممية االتصالية

 :  النموذج الثاني  

ىك نمكذج االتصاؿ الجمعي أك االتصاؿ الجماىيرؼ، كال يحدث نتيجة التطكر التكنكلكجي، و
كىك يشبو االتصاؿ الشخصي كيسبق التكنكلكجيا، كيرتبط ىذا النمكذج بطرؽ االتصاؿ 

التقميدية التي كاف يتبعيا قادة المجتمعات كرجاؿ الديف، كقد كسعت التكنكلكجيا مف مداه إلى 
مف نقطة إلى أخرػ أك مف فرد إلى االتصاؿ المستكػ العالمي، كيقـك ىذا النمكذج عمى نمط 

  :2مجمكعة، كىك يتمّيز بػ
 .أف نفس الرسالة تصل إلى كل الجميكر_ 
أف يككف المرسل أك القائـ باالتصاؿ ىك المتحكـ في المحتكػ مف خبلؿ ىذا النمكذج، إال _ 

أف المحتكػ ال يمكف أف يككف لتمبية حاجات كل فرد لكحده عمى حدػ، كعمى الفرد أف 
 .يصمو مف محتكػ  يتحكـ في ما

 يمّيز الميديا الجديدة عف سابقتيا كما أعطاىا كل ىذه القكة ىك ما  أف ماكروسبيكيرػ 
تميزت بو الميديا الجديدة، حيث يمكف لمرسائل الفردية أف تصل في كقت كاحد لعدد غير 

كفرتو تكنكلكجيا االتصاؿ، التدفق السريع لممعمكمات كليس  محدكد مف األشخاص، كىذا ما
فقط التدفق بل يعطي خاصية التحكـ كالسيطرة عمى المضمكف اإلعبلمي، حيث أنو مف 

جراء عممية اتصاؿ بيف أفراد مختمفيف في كقت كاحد كفي بيئة إخبلؿ ىذه التكنكلكجيا يتـ 
. كاحدة تكفر لكل فرد حق المشاركة

:  نموذج مانوفيتش/ 2-2-3

فكاف يسعى مف خبلؿ دراساتو إلى فيـ طبيعة اإلعبلـ الجديد  Leiv manovich أما الباحث 
 ضركرة النظر إلى الدكر التكاممي ىك مانكفيتش قالذؼ جددك ، عف المفيـك القديـاً مختمفًا فيـ

لمكمبيكتر في عمميات اإلنتاج اإلعبلمي، كالذؼ أحدث تغّيرات كثيرة في طبيعة االتصاؿ 
كمضاميف ىذه الكسائل الجديدة، فكل التطبيقات الجديدة في المضاميف اإلعبلمية تتـ عف 

                                                           
1
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 :https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38606 13 سا28/03/2018:  شكىد  
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طريق استخداـ تكنكلكجيا الحاسكب بطريقة مختمفة تماـ عف الطرؽ التقميدية، كيحدد 
  :1مانكفيتش بعض الحاالت الرئيسية لمميديا الجديدة تتمثل في العناصر التالية

   :Numerıcal representatıon  التمثيل العددر

أما حالة االنتقاؿ  digital nature of media كيقصد بيا طبيعة أجيزة اإلعبلـ الرقمية 
modularity تمثمو خصائص التكنكلكجيا األساسية لمميديا الجديدة كىي أف   كيقصد بيا ما

المضاميف اإلعبلمية يمكف أف تندرج مع بعضيا البعض بينما تحافع عمى صفتيا الخاصة، 
 كحالة القابمية لمتغّير، Automationتيف كىما حالة األتمتة ؼخرأكمف ىنا تنتج حالتيف 

 ثـ ينتقل لحالة القابمية . المعالجة االلكتركنية لممضاميف اإلعبلميةباألتمتةكيقصد 
 لؤلجساـ اإلعبلمية بالتنكع كاإلختبلؼ، أما الحالة ما يسمح كىي  variabilityلمتغيير

، كيقصد بيا Cultural Transcodingاألخيرة التي جاء بيا مانكفيتش فيي الترامز الثقافي 
.  الثقافي الستخداـ الككمبيكترالتأثيرمانكفيتش عممية 

:  مدخل بافمك لفيم الميديا الجديدة/ 2-2-4

 أف سرعة تطكر التكنكلكجيا ىي نفسيا سرعة تغير تكنكلكجيا الميديا Pavlik يرػ بافمؾ 
الجديدة كتحدث ىذه التطكرات تغييرات جذرية في طريقة تكاصمنا مع األفراد، حتى أنيا تغير 

طريقة العيش كالحياة بدءًا مف عبلقاتنا الشخصية كحتى عبلقاتنا مع المؤسسات كذات 
لخ، يرػ بافميؾ أف التكنكلكجيا تتطكر بسرعة كتؤثر عمى إ ،مستكػ أعمى في عبلقاتنا المينية

بعاد أ، لفيـ Road mapكل مجاالت حياتنا، لذلؾ يقترح بافميؾ ضركرة تكفير خريطة طريق 
ىذه التطكرات التكنكلكجية المتسارعة، كيذكر بافميؾ بعض األدكات التي تساعدنا في فيـ 

، العرض Distribtion، التكزيع Production ثارىا، كىي اإلنتاجآظاىرة الميديا الجديدة ك
Display،  ف كالتخزؼStorage.2 
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، حيث سيمت تياىي تمؾ التكنكلكجيا المستخدمة في جمع المعمكمات كمعالج:  نظام اإلنتاج 
ال أنيا باتت إسيل أىذه التكنكلكجيا لمفرد تجميع أنكاع جديدة مف المعمكمات بشكل أسرع ك

. تمثل تيديدًا لمخصكصية
كلخصيا بافميؾ في  كالحركة لممعمكمات االلكتركنية  كيقصد بيا أنظمة العرض: التوزيع 

  : العناصر التالية

 over the air- broadcasting لبث اليكائيا_ 

 بيا البث التمفزيكني كيقصد  Satellite communicationةاالتصاؿ باألقمار الصناعي_ 
. المباشر

 .كيشمل خدمات التكاصل الشخصي االتصاؿ البّلسمكي_ 
 كيشير إلى مجمكعة التكنكلكجيات المستخدمة في تقديـ المعمكمات لممتمقي، : نظام العرض 

كىي تشمل مجمكعة مف األجيزة المخصصة في عرض المعمكمات االلكتركنية في أشكاؿ 
 .(الصكرة، أك الفيديك، أك الكسائط المتعددة)مختمفة 

كيشير إلى التكنكلكجيات كالكسائل المستخدمة في تخزيف المعمكمات في : نظام التخزين  
 .1أنساؽ الكتركنية

 : ينأووالتصنيفات الثالث لمميديا الجديدة حسب ديفيس / 2-3

 New media and American جاء تصنيف ريتشارد ككايف لمميديا الجديدة في كتابيما

politic  حيث اعتمدا في ىذا التصنيف عمى التكنكلكجيا الجديدة ككظائفيا كدكرىا في خمق 
 أنكاع مف الميديا الجديدة كميا مرتبط ةأنماط إعبلمية جديدة، كتطرقا في الكتاب إلى ثبلث

  :بالتكنكلكجيا

 :  عالم جديد بتكنولوجيا قديمةإ/ 2-3-1

ندرج تحتو األشكاؿ الصحفية في تيف أف ىذا النكع مف اإلعبلـ الجديد أكيرػ ريتاشرد ك
 سنة الماضية، كعدد 30 ػ الذؼ يرجع ؿ TV Talk Radioاإلذاعة كالتمفزيكف، كتمفزيكف الحكار
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 Live كَ  Talk show مف األشكاؿ اإلعبلمية التي ظيرت في خمسينات القرف الماضي، مثل

show ،فقد 1،شكاؿ اإلعبلـ الجديدأ مف اً  فيذه البرامج حسب الباحثيف تمثل شكبًل جديد 
 أساليب حديثة في بناء المادة اإلعبلمية، ااعتمد مّعدكىا عمى تكنكلكجيا االتصاؿ، كاعتمدك

. فمنذ تمؾ الفترة بدأت المعالجة اإلعبلمية تتغير شكبًل كمضمكناً 

:   عالم جديد بتكنولوجيا جديدةإ/ 2-3-2

ف في جميع الكسائل المتكاجدة في العصر الحالي مف تكنكلكجيات مختمفة، اكيحصرىا الباحث
تطبيقات سريعة لتبادؿ المعمكمات بيف األفراد حتى ك اً فيذه الثكرة المعمكماتية أنتجت نمكذج

كز بذلؾ الحكاجز الجغرافية كالزمانية ا إلسماع أصكاتيـ، كتجاً كفرت لممكاطنيف مجااًل كاسع
. كالحدكد

:   عالم جديد بتكنولوجيا مختمطةإ/ 2-3-3

، حيث اندمج اإلعبلـ ىاف اختفاء الفكارؽ بيف الكبلسيكي كالجديد كزكاؿاكىنا يرػ الباحث
ؿ صبح الكثير يمارسكف المينة اإلعبلمية كيستخدمكف النكعيف معًا لؾأالجديد مع القديـ، ك

تستخدـ االنترنت  NewYork Times ا دكره، كأصبحت أكبر المؤسسات اإلعبلمية مثلنيــ
ىيرية عمى شبكة ماكالتكنكلكجيات الحديثة كأصبح لدييا مكاقع ضخمة القت قاعدة ج

 .األنترنت

كما يعترؼ األفراد كالمؤسسات اإلعبلمية القديمة بأىمية اإلعبلـ الجديد، كتحاكؿ مكاكبة 
تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة، فصحف كبيرة مثل كاشنطف بكست، كنيكيركؾ تايمز تستخدـ 

مكاقع ضخمة عمى شبكة االنترنت، كتتكاصل برامج التمفزيكف المختمفة كنشرات األخبار مع 
. 2الجميكر بأدكات اإلعبلـ الجديد كتطبيقاتو
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 :خصائص اإلعالم الجديد / 2-4
 :خاصية التحول من النظام التماثمي إلى النظام الرقمي  

في إطار النظاـ الرقمي يتـ نقل المعمكمات عمى شكل أرقاـ مفصمة ىي صفر ككاحد، كعند  
كصكؿ المعمكمة إلى المستقبل يقـك بدكره بترجمتيا إلى صكت أك صكرة أك غير ذلؾ، يقـك 

النظاـ التفاعمي مف ناحية أخرػ بنقل المعمكمة عمى شكل مكجة متسمسمة، كنظرًا لككف 
اإلشارات الرقمية إما صفر أك كاحد دكف أؼ قيـ بينيما فإف النظاـ الرقمي يككف أشد نقاءًا 

، كفي كاقع األمر فإف الصكت أك الصكرة الناتجة عف ىذا النظاـ إما 1كخاليًا مف التشكيش
تككف نقية تمامًا أك ال تككف مكجكدة أصبًل كذلؾ يعكس النظاـ التماثمي الذؼ يمكف أف 

يحتكؼ عمى جزئية تتراكح مف صفر إلى كاحد كمف ثـ فإف إمكانية التشكيش تككف أكبر، 
كيتميز كذلؾ النظاـ الرقمي بإمكانية دمجو مع أنكاع أخرػ مف التكنكلكجيا مثل الحاسكب، 

كىك ما يصعب القياـ بو في النظاـ التفاعمي، المشكمة التي تكاجييا عممية التحكؿ مف 
حبلؿ لمعظـ  النظاـ التماثمي إلى النظاـ الرقمي ىي أنيا تتطمب إجراء عممية تغيير كاإ

األجيزة الحالية مف ىكاتف ككاميرات كغيرىا مف األنظمة التي ال زالت تعمل لحد اآلف كفق 
 2.التماثمية 

 :التفاعمية  

 كتطمق ىذه الخاصية عمى الدرجة التي يككف فييا المشارككف في عممية االتصاؿ ذكؼ تأثير 
في أدكار اآلخريف، كيسمى ىذا النكع مف الممارسات الممارسة المتبادلة أك الممارسة الفعالة، 

" أ "كيقصد ىنا التفاعل معنييف، ىناؾ سمسمة مف األفعاؿ االتصالية التي يستطيع فييا الفرد
كيقـك بالفعل االتصالي، فيرسل المرسل كيستقبل في نفس " ب"أف يأخذ مكقع الشخص 

الكقت كىكذا نرػ ظيكر مفاىيـ جديدة في عالـ االتصاؿ مثل الممارسة الثنائية، كالتبادؿ، 
 3.كالتحكـ كالمشاركيف

                                                   : Demassification تفتيت اوتصال 
بمعنى أف الرسالة االتصالية تككف مكجية لفرد كاحد أك لمجمكعة مف األفراد، كليس إلى 

                                                           
 445 -444، ص2010، سورٌا، 1، مجلة جامعة دمشك، العدد اإلعالم الجدٌد فً عصر المعلوماتسمٌرة شٌخانً،  1
 89بكبكر بكعزيز، المرجع السابق، ص 2
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جماىير ضخمة كما كانت في السابق، كتعني كذلؾ درجة التحكـ في نظاـ االتصاؿ بحيث 
 1 .تصل الرسالة مباشرة مف المرسل إلى المتمقي

 :الاّلتزامنية  

 كتعني إمكانية ارساؿ الرسائل كاستقباليا في كقت مناسب لمفرد، كال تتطمب أف يستخدـ كل 
األفراد النظاـ في نفس الكقت، فنظاـ البريد االلكتركني يرسل رسالة مباشرة مف منتج الرسالة 

 .إلى مستقبميا في أؼ كقت
 : قابمية التحرك  

تتجو كسائل االتصاؿ الحديثة إلى صغر الحجـ مع إمكانية االستفادة منيا في االتصاؿ في 
 .أؼ مكاف فيي غير مرتبطة بالمكاف

 :قابمية التحويل  

 كىي ما تتميز بو كسائل االتصاؿ الحديثة في تنقل المعمكمات مف كسيط إلى آخر 
 .كالتقنيات التي يمكنيا تحكيل الرسالة المسمكعة إلى رسالة مطبكعة أك العكس

تعني إمكانية تكصيل األجيزة االتصالية بأنكاع كثيرة مف أجيزة أخرػ : قابمية التكصيل 
 .كبغض النظر إلى الشركة المصنعة ليا أك البمد الذؼ تـ فيو التصنيع

  :التنوع واونتشار  

يعنى بو االنتشار المنيجي لنظاـ كسائل االتصاؿ حكؿ العالـ كفي داخل كل طبقة مف 
طبقات المجتمع، ككل كسيمة تككف في بدايتيا ترفييية كغير ضركرية اال انيا بعد مدة تصبح 

مف المصمحة القكية لؤلثرياء ىنا أف تجدكا  (ألفف تكفمر)إلى ضركرة، كفي ىذا السياؽ يقكؿ 
طريق لتكسيع النظاـ الجديد ليشمل مف ىـ أقل ثراء حيث يدعمكف بطريقة غير مباشرة 

 2.الخدمة المقدمة لغير القادريف عمى تكاليفيا
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 : الكونية  

البنية األساسية لكسائل االتصاؿ ىي بيئة عالمية دكلية، حتى تستطيع المعمكمات أف تتبع 
مسارات معقدة، تعقد المسالؾ التي يتدفق عمييا رأس الماؿ الكتركنيا عبر الحدكد الدكلية، 

 .إلى جانب تتبعيا مسار األحداث الدكلية في أؼ مكاف في العالـ
 :الحرية الواسعة  

 فبعد أف كانت كسائل اإلعبلـ التقميدية عرضة لتدخل السمطات الرسمية في السماح أك منح 
ما ينشر فييا مما جعل السمطة كمؤسسة الدكلة أداة كصاية عمى عقل كتفكير كحرية 

المكاطف، كالقضاء عمى قدرة االبداع كالتفكير، جاء اإلعبلـ الجديد ليصبح فضاء تعبيرؼ حر 
لجميع االفراد دكف أف تفرض عميو الرقابة التي فرت عمى اإلعبلـ القديـ كأعطى اإلعبلـ 

 1.الجديد حرية أكسع لؤلفراد
 : المرونة  

حيث يمكف لمستخدـ كسائل اإلعبلـ الجديد الكصكؿ إلى عدد كبير مف مصادر المعمكمات 
تاحة ىذه المصادر لممستخدـ يزيد مف قدرتو عمى الحصكؿ عمى  بكل سيكلة كيسر كاإ

 2.المعمكمات المختمفة كالمتنكعة بشكل ضخـ

 : أدوات اإلعالم الجديد / 2-5

 : المدونات اإللكترونية / 2-5-1

تعرؼ المدكنات عمى أنيا كسيمة مف كسائل االتصاؿ عمى شبكة األنترنت، كشكل مف أشكاؿ 
الصحافة عمى الشبكات يقـك بإنشائيا أفراد كجماعات لتبادؿ األفكار كاآلراء حكؿ األخبار أك 

المكضكعات ذات االىتماـ المشترؾ كالتي يقـك بنشرىا المدكف عمى صفحتو بنظـ االتاحة 
الفكرية، أك االستدعاء البلحق مف أرشيف الرسائل، كالركابط النصية الفائقة دكف قيكد عمى 

                                                           
 447-448ص، -ص  سميرة شيخاني، المرجع السابق،  1
 91ص بكبكر بكعزيز، المرجع السابق،  2



 96 

حرية  القارغ في ابداء رأيو أك مناقشة المكضكع كالتعميق عميو ككذلؾ حرية القارغ في التنقل 
  1.بيف الركابط

عمى أنيا عبارة عف صفحات كيب شخصية تتيح الفرصة ألؼ  Sim and Hewعرفيا  
شخص استخداميا ك تقديـ المعمكمات في مختمف المكاضيع، كالتفاعل مع اآلخريف، أما 

Duda and carett  فيعرفيا عمى أنيا عبارة عف صفحة الكتركنية شخصية، يقـك بإثراء 
محتكاىا شخص أك مجمكعة مف األشخاص، كتعرؼ كذلؾ عمى أنو عبارة عف منشكرات 

دكرية يتـ نشرىا كتكزيعيا عمى شبكة اإلتترنت، ينشر شخص أك مجمكعة مف األشخاص مف 
 2.خبلىا أفكاره، كيتيحيا لمستخدميف يجمعيـ نفس االىتماـ

كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا ممارسة نشيطة كدكرية، حيث يحدث المدكف تغييرات شبو منتظمة 
، Blog  لممحتكػ الرقمي عف طريق ما يقدمو مف محتكػ كىك ما يطمق عميو اسـ مدكنة

كتختمف ىذه المدكنات عف صفحات الكيب في انيا متغيرة أما صفحات الكيب فتككف ثابتة ، 
كعف مكاقع الشبكات االجتماعية ما يمّيزىا أنيا مساحتيا، أؼ مساحة النشر فييا خاصة فقط 

 3.بالمستخدـ عمى عكس مكاقع التكاصل االجتماعي مساحتيا مشتركة بيف المستخدميف

كمنو يمكف استخبلص التعريف الثاني لممدكنات، حيث أنيا مكاقع أك تطبيق عمى شبكة 
األنترنت يسمح لمستخدميو بكتابة كنشر كحفع مكضكعات في مجاالت مختمفة، بصفة 

منتظمة، بترتيب زمني تسمسمي، كىي منصة جديدة لتبادؿ األفكار كاآلراء مع المستخدميف 
اآلخريف، حتى أنو ىناؾ مف المستخدميف مف يستعمميا كمذكرة شخصية كخكاطر ألشخاص، 

 عمى ىذا النحك عندما قاـ جكرج بارجر بإطبلؽ 1990 حيث كاف ظيكرىا في األصل سنة
 . عمييا لترمز إلى صفحة عمى شبكة اإلنترنت Weblog كممة 

: كتصنف ىذا المدكنات إلى عدة أشكاؿ اعتمادا عمى بعض المعايير المتعددة نذكر منيا 

                                                           
، كمية اإلعبلـ، جامعة الشرؽ ، تأثير المدونات اولكترونية الكويتية عمى اتجاىات طمبة قسم اإلعالممطمق سعد العميرؼ  1

  23، ص2011  عماف،األكسط،
2
 Sakır özüdoğru, bir web2.0  uygulaması olarak bloglar, the turkish onlıne journal of desig, 

issue1, January 2014,P37 
3
 Boyd danah, a blogger’s blog : exploring the difinition of medium 
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 : معيار اليدف من المدونة  

كنجد ىنا أشكاؿ عديدة مف المدكنات مرتبطة بيذا العنصر، كالمدكنات التعميمية، التي 
تستخدـ لغرض تعميمي في مجاؿ التدريس، كنشر المحاضرات، كنجد المدكنات األدبية التي 

 .تيتـ بنشر المحتكػ األدبي لمميتميف ليذا المجاؿ
 : معيار شكل المحتوى  

كيقصد بيا محتكػ المدكنة عرض باؼ شكل بحيث تصنف المدكنة إلى أشكاؿ، مدكنات 
كالتي يقـك بيا المدكف Photoblogs كتابية تحتكؼ فقط عمى نصكص، مدكنات صكرية 

 . بنشر صكر، كنجد استخداـ ىذه المدكنات أكثر عند ىكاة التصكير الفكتكغرافي

 :  Audioblogsالمدونات الصوتية _

لى ما غير ذلؾ مف  كتحتكؼ عمى تسجيبلت صكتية حكؿ مكاضيع معينة أك حتى أغاني كاإ
التسجيبلت الصكتية، كغالبا ما يرتبط ىذا النكع مف المدكنات بالبكدكاست، الذؼ يعتبر 

تسجيل صكتي أك فيديك مرئي كالذؼ يمكف تحميمو ك نشره مثاؿ عمى ذلؾ 
.haffingtonnpost.com boingdoing.com  1 

 : Moblogsمدونات الموبايل _

 كيقصد بيا المدكنات المتكفرة مف خبلؿ األجيزة النقالة الذكية كىي مف أكثر المدكنات 
 .ركاجا في الكقت الحالي

 :المعيار المادر  

كيقصد بو تكمفة انشاء المدكنة، فيناؾ مدكنات مجانية التي يتـ انشاءىا مجانا في مكاقع 
الخ كمدكنات غير ...Blogsome, Opendairy, LiveJournalتتيح ىذه الخاصية مثل مكقع 

 مجانية أؼ مدفكعة يتـ انشاؤىا عف طريق التسجيل في المكاقع التي تقدـ ىذه الخدمة، كما

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه، لسم اإلعالم تمثالت واستخدمات الصحفيين لمواقع الشبكات اوجتماعيةبن عمار سعٌدة خٌرة،  

 87ص ،2016والتصال، جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم، الجزائر،
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يمّيز ىذه المدكنات عف المجانية أنيا تتيح لمفرد بعض المزايا استخداـ تصميـ خاص 
  .لمدكنتو، خاصية التعديل

 :تاريخ المدونات اإللكترونية  

، حيث كاف 1997 بداية كانت المدكنات عمى شكل يكميات ك كاف ذلؾ في سنة 
المستخدميف أنداؾ ينشركف كل ما يتعمق بحياتيـ اليكمية، ككانت المدكنات أنداؾ عمى شكل 

مذكرات شخصية لؤلشخاص، كبعد ما القت نجاحا ك ركاجا بدأت تحدد مبلمحيا أكثر 
كبدأت تظير استخدامات أخرػ ليذا الفضاء خاصة مع تطكر آليات النشر ك التدكيف، كقد 

جماؿ الزرف ثبلث مراحل كركنكلكجية لتطكر المدكنات كجاءت المراحل .ذكر الباحث د
  :1كالتالي

في ىذه السنة بدأت تتشكل المبلمح األكلية لشكل جديد مف   1997 المرحمة األولىبدأت_
تطبيقات الكيب، بدأت في تسعينات القرف الماضي في أمريكا كيكاية، حيث انشأ أكؿ مكقع 

  blogger 1999، ثـ سنةOpendairyمكقع  1998، ثـ سنة 1997سنة    xangaتدكيف 
 2. الذؼ كانت تمتمكو شركة غكغل

 يرػ بعض الميتميف بالمجاؿ أف البداية 2001بدأت بعد أحداث سبتمبر : المرحمة الثانية _
، حيث تـ أنذاؾ انشاء 2001 سبتمبر11الفعمية لمتدكيف بمعناه الحالي بدأت بعد أحداث 

، في ىذه المرحمة دخل الصحفيكف معترؾ warblogمدكنات سميت بمفكرات الحرب 
 ظير التأثير 2002التدكيف، كبدأت المدكنات أنذاؾ في التأثير عمى الناس، كفي سنة 

قائد حزب األغمبية في مجمس )  Trent lott  الفعمي لممدكنات بعد حادثة استقالة السيناتكر
ككاف السبب في استقالتو المدكنكف، اثر تصريحات عنصرية صرح بيا   (الشيكخ األمريكي

في احدػ االحتفاالت لكف كسائل اإلعبلـ التقميدية أنذاؾ لـ تعرىا أؼ اىتماـ اال أنيا 
أصبحت حديث المدكنيف ك عمق الكثير مف المدكنيف عمى الحادثة ك شنكا ىجكما إعبلميا 

، كبو تـ تكجيو اىتمامات كسائل اإلعبلـ ك الراؼ العاـ نحك ىذه القضية Trent Lott عمى

                                                           
1
 171ص ،2007، تكنس، صيف130، شؤكف عربية، العددالمدونات اولكترونية وسمطة التدوينجماؿ الزرف،  

 173ص ،جماؿ الزرف، المرجع السابق  2
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التي سجمت كفضيحة آنذاؾ، كىنا كانت االنطبلقة الفعمية لتأثير التدكيف الحر عمى اإلعبلـ 
 1.كالرأؼ العاـ

كفي نفس الفترة كاف لمحرب في العراؽ دكر في انتشار كتسميط الضكء عمى أىمية المدكنات، 
آنستا  حيث كاف يستخدميا المدكنيف كفضاء حر لتأييد الحرب كنجد مف أىـ ىذه المدكنات

التدكيف بل حتى عمى السياسييف  ، حتى أصبح استخداميا ال يقتصر فقط عمى ىكاةبكندت
 .كذلؾ لمتعبير عف آرائيـ تجاه القضايا

  Dane Radz اإلخبارية تقريرا لكبير مذيعييا CBC نشرت شبكة 2004كفي شير سبتمبر
حكؿ كثائق سرية تتعمق بالرئيس األمريكي  السابق جكرج بكش، كقد حصمت بعض الشككؾ 

بنشر مدكنة تتعمق بشكككو حكؿ الكثائق  Power Line  حكليا ليقـك صاحب مدكنة
المنشكرة ليحصل بعدىا بساعات عمى كثائق الية صادرة عف الحرس الكطني، فقاـ بإثبات 

 2. مكقع آخر500شكككو عف طريق نشرىا عمى مدكنتو لتصبح محل حديث 

 ىي مرحمة نضج المدكنات اإللكتركنية، حيث تحّكلت 2005 كانت سنة :المرحمة الثالثة _
 2004إلى ظاىرة عالمية بزيادة عدد مستخدميف االنترنت ك انضماميـ لعالـ التدكيف، سنة 

، كخصصت آنذاؾ Webster لتككف اىـ كممة كتـ ادراجيا في قامكس  Blog تـ اختيار كممة
صفحة كاممة فقط لنشر المدكنات، ك ارتفع عدد قراء المدكنات في  The Gardian صحيفة

 مميكف قارغ، بعدىا بسنتيف نشرت شركتا 32 ليسجل العدد الكمي % 58أ بنسبة .ـ.الك
Techroriteك Blogpules  تقرير حكؿ المدكنات يفيد بأنو كصل عدد المدكنات في مارس 

 مميكف مدكنة، مع تضاعف عدد المدكنات كل خمسة اشير حسب التقرير، 30 إلى 2006
 تفيد 2007  مميكف مدكف، كفي سنة70 يصل عدد المدكنات إلى 2007كفي سنة 

 3. مدكنة كل ثانية1,2مدكنة في كل دقيقة، أؼ ما يعادؿ 84 االحصائيات إلى أنو تـ اطبلؽ

أما في الجزائر فقد بدأ التدكيف مف خارج الجزائر مف طرؽ بعض المغتربيف الجزائرييف في 
 كىي مدكنة  Hchicha-Blogالدكؿ األكركبية كأمريكا، كمف أبرز ىؤالء المدكنيف نجد 

                                                           
1
، مذكرة ماجٌستٌر، منشورة، لسم اتصال وعاللات عامة، جامعة المدونات االلكترونٌة فً الجزائرسوهٌلة بوضٌاف،  

 83ص ، 2010باتنة، الجزائر،
 85ص المرجع السابك،سهٌلة بضٌاف،  2
 174ص المرجع السابك، جمال الزرن، 3
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لمغترب جزائرؼ في فرنسا ييتـ بالمكاضيع السياسية، أما في داخل الجزائر فكاف استخداـ 
 في الحممة 2005المدكنات االلكتركنية مقترف باستخداـ اإلنترنت، ك كانت البداية الفعمية سنة

كالتي انضـ الييا " مدونة لمجميع"التي أطمقتيا الحركة التكنكلكجية الجزائرية، تحت عنكاف 
عدد كبير مف الشباب الميتميف بالتدكيف اإللكتركني، كتـ انشاء أكؿ منصة تدكيف تحت اسـ 

Blog.dzمدكنة، كعدد القراء إلى 7124 إلى  2008  كالتي كصل عدد المدكنات فييا سنة 
 . زائر يكميا14,000 أما عدد الزكار اليكمي فقدر ب  937,087,6

كقد اعتمد بعض الصحفييف الجزائرييف عمى المدكنات في نشر المكاد كالمضاميف التي تعذر 
عمييـ نشرىا كرقيا كالكاتب عمر بكذيبة الذؼ لجأ إلى نشر ركايتو قبر ييكدؼ كاممة عمى 

 1. مدكنتو، ككذلؾ استخدـ الصحفي الساخر عمار يكلي المدكنات لنشر مقاالتو

كلـ يتجو التدكيف في الجزائر فقط إلى المكاضيع السياسية، حيث اىتمت بعض المدكنات 
بالتركيج السياحي لمختمف المناطق السياحية في الجزائر في ظل العجز اإلعبلمي الذؼ 

 .كانت تعيشو الجزائر آنذاؾ كاىماؿ اإلعبلـ لمثل ىذه المكاضيع

 :خصائص المدونات  

 حيث تتيح المدكنات بنكعييا المجاني كالمدفكع خاصية انتاج :الفصل بين اإلنتاج والعرض  
 .المكاد كنشرىا دكف السماح لمقراء باإلضافة أك التعديل عمييا، دكف مكافقة المدكف 

 كيقصد بو ما تتيحو المدكنات في سيكلة في تحميل المكاد :سيولة إدارة المعمومات 
بأشكاليا المختمفة، مف خبلؿ مخزف الكسائط المتعددة الذؼ يكفر خاصية التحميل، التخزيف 

 .كالتعديل

حيث يستطيع المدكف اختيار قالب جاىز يناسبو مف القكالب : تنوع اشكال عرض المدونة 
 .المتكفرة في المدكنة

 حيث تتيح ىذه الخاصية لممستخدـ إضافة رابط مقالة داخل مدكنتو، كىذا :الروابط الدائمة 
 .يسيل انتقاؿ القارغ إلى مدكنة مرتبطة بنفس المكضكع ما

                                                           
 94-95سكىيمة بضياؼ، المرجع السابق، ص 1
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كتتيح ىذا التقنية نشر محتكيات مكقع ما لمميتميف بمتابعة آخر :  RSSخالصات الموقع 
 1.تكفر خاصية الحصكؿ عمى آخر المكضكعات فكر كركدىاكالتحديثات، 

 ( :wikis)محررات الويب التشاركية / 2-5-2

 كالتي تتيح لممستخدميف تحرير 2.0 كىي نكع مف أنكاع مكاقع األنترنت التي اتاحيا الكيب 
عدد مف الصفحات المترابطة، مع اتاحة خاصية الحذؼ، اإلضافة، التعديل، أك التغيير في 
المحتكػ، كتتميز ىذه المكاقع بالسيكلة كالسرعة، كقد القت انتشارا كاسعا منذ ظيكرىا ككاف 

 . اليدؼ مف انشائيا ىك تبسيط عممية مشاركة المحتكػ 

 عمى أنيا مكاقع كيب تعتمد عمى مبدأ المشاركة بيف المستخدميف،  Wikisكيمكف تعريف 
يعتبر أكؿ مف طكر أكؿ  Ward Cunnigham  كيسمح لمشترؾ أف يقـك بتعديبلت جماعية

كتعني كممة كيكي   wikiwikiweb مكقعكيكي في تسعينات القرف الماضي مف خبلؿ انشاءه 
قبل أف يصبح يشير إلى اختصار الحركؼ األكلى مف " بسرعة "في غمة جزر اليأكاؼ 

 كمف اشير تطبيقات ىذه المكسكعة التشاركية نجد ، what I know isالجممة اإلنجميزية 
 مف طرؼ جيمي 2001 التي تـ تأسيسيا في جانفي Wikipediaالمكسكعة الحرة كيكيبيديا 

الرجك ك الرؼ سانجر المتخصصيف في تطبيقات األنترنت، ك حققت بسرعة انتشارا كاسعا، 
 مميكف مقاؿ كتـ النشر فييا 1,6 كتابة حكالي 2007 ك 2001حيث سجل في الفترة 

 2. مميكف زائر شيريا400 كاف ليا أكثر مف  2004 لغة، كمع نياية  200باستخداـ 

كمف العكامل التي أدت إلى انتشارىا بيذا الشكل ىي ما تتميز بو خصائص كسيكلة انشاء 
صفحتيا، كالمركنة في تنظيـ المحتكػ بالشكل المناسب، ككما تتيح إمكانية حفع كتسجيل 

 لممشاركة كىذا ما HTMLالمحتكػ، كبساطة تنسيق المحتكػ دكف الحاجة إلى تعمـ لغة 
 .يجعل استخداميا كاالستفادة منيا في متناكؿ الجميع

 
                                                           

، فاعمية مدونة الكترونية عمى التحصيل في مقرر تقنيات التدريس واوتجاه نحوىا لدى طمبة  حسف عبد هللا النجار 1
:  متكفر عمى471، ص6 1،201، دراسات العمـك التربكية، العددكمية التربية في جامعة األقصى

https://scholar.alaqsa.edu.ps/895/1/االردنية20%المجمة.pdf15 سا  29/03/2018:  شكىد 
 92 ص المرجع السابق،بف عمار سعيدة خيرة، 2

https://scholar.alaqsa.edu.ps/895/1/������%20��������.pdf
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 :  File sharing websitesمواقع مشاركة الممفات / 3-5-2

مكاقع مشاركة الممفات ىي مكاقع يتـ مف خبلليا نشر المحتكػ الرقمي، مثل الممفات 
الصكتية، كتب الكتركنية، كفيديكىات كىذا ما يتيح لممستخدميف الكصكؿ إلى المحتكػ مف 

 .خبلؿ ىذه المكاقع

 الذؼ يعتبر منصة ضخمة يمكف استخداميا ألغراض Youtubeكنجد عمى رأس ىذه المكاقع 
 فيك يتيح 1كغيرىا مف المجاالت،....متعددة مثل الثقافة، اإلعبلف، السياسة، اإلعبلـ

لممستخدميف مشاركة ممفات الفيديك، كتحميميا كما يسمح لممستخدميف غير المسجميف في 
المكقع االطبلع عمى محتكاىا، أما المسجميف في المكقع فيتيح ليـ خاصية تحميل مقاطع 

زالة الممفات  فيديك غير محدكدة، كخاصية التعميق عمى الفيديكىات كما يتيح خاصية حذؼ كاإ
 في الكاليات 2005التي قد ال تناؿ اعجاب المستخدميف، كقد تـ انشاء ىذا المكقع سنة

المتحدة االمريكية تحديدا بكالية كاليفكرنيا، ليصبح بعد سنة مف اطبلقة ممؾ لشركة غكغل 
Google لتحقيقو رقما قياسيا بعدد الزكار بعد فقط شير مف إطبلقو، إذ كصل العدد إلى 

ثبلثة مميكف مستخدـ، حاليا أكثر مف ثمث مستخدمي االنترنت في العالـ يستخدمكف اليكتيكب 
 .بمعدؿ كاحد مف كل ثبلثة اشخاص

 :Micro blogging sites مواقع التدوين المصغر/ 2-5-4

 ىي عبارة عف شبكة اجتماعية تتيح لممستخدميف كتابة تدكينات مصغرة تتألف عمى األكثر 
، كقد تـ استخداـ مصطمح التدكيف المصغر Tweet حرؼ، يطمق عمييا اسـ تغريدة 140مف 
 ,Plurk، بتأسيس مكقع تكيتر ك بعدىا تـ تأسيس العديد مف المكاقع أبرزىا 2006سنة 

jammer إلخ ،. 
 : Twitterموقع تويتر  

يعرؼ تكيتر عمى أنو عبارة عف شبكة اجتماعية مفتكحة، تعتمد عمى تنسيق المدكنات  
الصغيرة، كتعتمد عمىالمشاركة في الكقت الفعمي، تتميز التغريدات بأنيا سريعة الزكاؿ كتناقش 

                                                           
1
 Puala rodriguez , Effectivness of youtube advertising a study of audience analysis, master 

thesis, communication media and technologies, Rochester institute of technology, USA, 

2017,p14 
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 مف طرؼ 2006 تأسس في مارس 1,القضايا الحالية كالمكاضيع العصرؼ كاألخبار العاجمة
Dorsey Jack, Evan Williams ك Biz Stone  بعدىا تطكر تكيتر في السنكات ،

الماضية كاصبح منصة إعبلمية يستخدميا الصحفيكف كالمدكنكف بحسب األرقاـ الرسمية 
، ما 2014 مميكف مستخدـ سنة288التي كشفيا مكقع تكيتر فاف عدد مستخدميو كصل إلى 

كاعتبارا مف يكنيك  20% بنسبة 2014ك 2013يعني ارتفاع عدد مستخدميو بيف سنتي 
 تغريدة كل ثانية، كسجل 750 مميكف تغريدة يكميا أؼ ما يعادؿ 65 تـ نشر حكالي 2010

، حيث كاف يستخدمو المشجعكف 2010ىذا المكقع رقما قياسيا خبلؿ نيائيات كاس العالـ 
 2. تغريدة في الثانية الكاحدة2940ككصل عدد التغريدات إلى أرقاـ قياسية حيث سجمت 

ذكرنا في العناصر السابقة أىـ تطبيقات اإلعبلـ الجديد كسنتطرؽ في العناصر التالية إلى 
 بإعتبارىا جزء ميـ مف دراستنا 2.0مكاقع الشبكات االجتماعية كأداة مف أكات الكيب 

 .سنتطرؽ إلى شرح اكثر تفصيل في العناصر التالية 

:   مواقع الشبكات اوجتماعيةمدخل إلى / 2-6

 : مفيوم الشبكات اإلجتماعية / 2-6-1

ىي خدمة الكتركنية تسمح : ODLIS جاء تعريف الشبكات االجتماعية في قامكس
 3. كتنظيـ ممفات شخصية ليـ، كما تسمح ليـ بالتكاصل مع اآلخريفبإنشاءلممستخدميف 

تعريفا لمكاقع Nıcole ellısonك  Danah Boydفي مجاؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ قدمت كبل مف 
 حساب عاـ أك بإنشاء لؤلفرادالشبكات االجتماعية عمى أنيا خدمات عمى الكيب، تسمح 

نصف عاـ ضمف نظاـ نحدىا، يكضح قائمة مستخدميف آخريف يشترككف معيـ في نفس 
الركابط ك يركف قكائميـ االتصالية ككذلؾ تمؾ المؤسسة مف طرؼ آخريف ضمف النظاـ، 

                                                           
1 Peri pigentti, Mathiew Bright, understanding twitter..from hashtag to retweets, 

april2014. https://www.nysoclib.org/sites/default/files/events/guides/Understanding-Twitter-

2014.pdf  11-05-2018 20h 
 95-96ص ، المرجع السابق، خيرةبف عمار سعيدة 2
 : ، متوفر عمىالشبكات اوجتماعية فرصة أم خطرسمطاف مسفر مبارؾ الساعدؼ،  3

http://www.saaid.net/book/18/9542.pdf 15 سا  2018-05-12  :شكىد 

https://www.nysoclib.org/sites/default/files/events/guides/Understanding-Twitter-2014.pdf
https://www.nysoclib.org/sites/default/files/events/guides/Understanding-Twitter-2014.pdf
http://www.saaid.net/book/18/9542.pdf%20����:%20%2012-05-2018
http://www.saaid.net/book/18/9542.pdf%20����:%20%2012-05-2018
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أك ىي مكاقع يستخدميا االفراد  1.طبيعة ك تسمية ىذه الركابط قد تختمف مف مكقع آلخر
لمشاركة المعمكمات كاألفكار كاالىتمامات، كاليدؼ منيا تجديد التفاعمية بيف األشخاص 

 2.كالمحتكػ كالبيانات

الشبكات االجتماعية ىي مصطمح يطمق عمى مجمكعة مف المكاقع عمى شبكة اإلنترنت، 
 مف الكيب، كتعتبر ىذه الشبكات مف أىـ تطبيقات الجيل الثاني 2.0التي ظيرت مع الجيل

لؤلنترنت، تتيح ىذه المكاقع خاصية التكاصل بيف األفراد في المجتمع الشبكي، كيتـ ىذا 
، كفي الخ...نشر صكر كفيديكىات التكاصل عف طريق ارساؿ رسائل أك مشاركة ممفات،

تعريف اخر ىي ابسط طريقة لمستخدمي األنترنت لمتكاصل، كىي شبكات تستند إلى أنشطة 
تصنف مكاقع التكاصل االجتماعي عمى أنيا مف  3.مشاركة المحتكػ كالتفاعل مع االخريف

أىـ تطبيقات الجيل الثاني مف الكيب كذلؾ لما تتميز بيمف خصائص كاعتمادىا عمى 
مستخدمييا في انشاء محتكاىا كتعديمو، أك حتى حذفو، كىذه تعتبر ىذه مف أىـ المميزات 

 . لممستخدميف2.0التي كفرىا الكيب

 قـككما يعرفيا البعض عمى أنيا مساحات يشارؾ فييا األفراد ممفاتيـ الشخصية، كينشرىا كؼ 
ببناء عبلقات اجتماعية عف طريق ىذه المكاقع، كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا احدػ خدمات 

الجيل الثاني مف الكيب التي تسمح لممستخدميف االتصاؿ كتشارؾ المعمكمات كاألخبار فيما 
 4.بينيـ في مكاضيع مختمفة

يعتبر مفيـك الشبكات االجتماعية مف المفاىيـ المرتبطة بالجيل الثاني مف االنترنت، ك التي 
 عمى أنيا برنامج يستخدـ لبناء Balasشيدت انتشارا كاسعا خبلؿ السنكات الماضية، يعرفيا 

                                                           
1Danah m boyd, Nicole Elison, Social network sites, definition, history, and scholarship, 

journal of computer mediqte communication,13, international communication association, 

2008, p12 
2 Zeynep iyiler, elektronik ticari ve pazarlama, ihracat geliştirme etüd merkezi, Ankara, 

türkiye,2009,S10 
3
 Sami sonat özdemir, meltem özdemir..vb, sosyal medya kavramı ve sosyal ağ sitelerinde 

yer alan online reklam uygulamalarının ıncelemesı, electronıc journal of vocatıonal 

dolleges, aralık,2014 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejovoc/article/viewFile/5000087404/5000081228 ET: 11-04-

2018 12.40h  
، االكاديمية لمدراسات االجتماعية منظور تحميمي: دور شبكات التواصل اوجتماعي في التسويق المعاردمحم فبلؽ،  4

 18، ص2017، شمف، جكاف18كاإلنسانية، ع

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejovoc/article/viewFile/5000087404/5000081228
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 مع إمكانية االطبلع عمى يتكاصمكامجتمعات عمى شبكة األنترنت ك تتيح لؤلفراد أف 
صفحاتيـ ك تتككف ىذا الشبكات مف مجمكعة مف الفاعميف الذيف يستخدمكف ىذا المكاقع مف 

 Preeceأجل أعماؿ مشتركة مع أعضاء آخريف يتبادلكف المعمكمات مف خبلليا، كيعرفيا 
عمى أنيا مكاف يمتقي فيو الناس ألىداؼ محررة كىي مكجية مف   Moleney krichmanك

 1.طرؼ سياسات تتضمف عدد مف القكاعد ك المعايير التي يقترحيا البرنامج

فاف مكاقع الشبكات االجتماعية ىي خدمات عبر شبكة األنترنت :  2007كحسب كاليسكف 
ىي تطبيقات جاء :  كمف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف تقديـ التعريف التالي تسمح لؤلفراد،

بيا الجيل الثاني مف الكيب، حيث يمكف لمستخدمييا انشاء حسابات أك صفحات شخصية، 
يتكاصمكف مف خبلليا مع اآلخريف أؼ األعضاء المستخدميف لنفس المكقع، كيستطيعكف مف 

 .2خبلؿ ىذه المكاقع مشاركة اآلراء كاالىتمامات

تقسيـ الشبكات االجتماعية إلى   يمكف: أنواع الشبكات اوجتماعية وخصائصيا/ 2-6-2
  :3األنكاع التالية

ك تككف ىذه الشبكات ألشخاص معينيف أك :   معينينبأشخاصشبكات شخصية خاصة 
 تطبيقات كخاصية بإتاحةلمجمكعة أصدقاء تمكنيـ ىذه الشبكات مف التكاصل فيما بينيـ 

 كَ   facebook كنجد مف أىـ ىذا المكاقع ،لخإ ،مشاركة الممفات، الصكر، كالفيديك
instagram. 

تيتـ بجمع اشخاص لنفس الميف أك الميف المشابية :  شبكات خاصة بموضوعات معينة
لخمق بيئة مينية يتـ مف خبلليا تبادؿ الخبرات كخمق بيئة عمل عف طريق مشاركة السيرة 

 .Linkdinالذاتية لمستخدميف ىذه المكاقع، كمف أىـ ىذا المكاقع نجد 

                                                           
  منشكرة،، مذكرة ماجيستير،استخدام مواقع الشبكات اوجتماعية و تاثيره في العالقات اوجتماعيةمريـ نريماف نكمار،  1

 45ص ،2012، قسـ اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة باتنة
شبكات شغاؿ الممقتى الدكلي  أ،، مواقع الشبكات اوجتماعية ورىانات دراستيا في السياق العربي الصادؽ الحمامي 2
 48ص ،2015 تكنس،، (التكاصل االجتماعي في بيئة إعبلمية متغيرة)

، مجمة الدراسات كالبحكث االجتماعية، العدد الشبكات اوجتماعية عمى اونترنت، رؤية ابستمولوجيةصكنية عبديش،  3
-العدد/https://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf: ، متكفر عمى 103، ص2016ديسمبر ،20
20pdf/T122016096.pdf 23 سا  20/03/2018:   شكىد 

https://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/�����-20pdf/T122016096.pdf
https://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/�����-20pdf/T122016096.pdf
https://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/�����-20pdf/T122016096.pdf
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مبدأ ىذه الشبكات يقـك عمى خمق مجاؿ لجمع افراد : شبكات خاصة بموضوعات معينة
ميتميف بنفس المكضكعات، كذلؾ لمشاركة اآلراء كالمعمكمات، مثبل الميتميف بالكتب 

. كالمكتبات ك ىناؾ كذلؾ شبكات تعميمية ك ثقافية

 مف تأثيرات لـ يأت مف عبث بل 2.0 الكيب ما أحدثوف إ:  خصائص الشبكات اوجتماعية
مما كفره مف ميزات في تصنيفاتو التي نجد عمى رأسيا الشبكات االجتماعية التي يمكف 

  :1تمخيص مميزاتيا في العناصر التالية
حيث ألغت ىذه المكاقع كل الحكاجز الجغرافية كأصبح العالـ كأنو قرية ككنية كما :  العالمية 

جاء بيا مارشاؿ ماكمكىاف في نظريتو الحتمية التكنكلكجية، حيث استطاع الفرد مف خبلؿ 
. ىذا المكاقع التكاصل مع أفراد مختمفيف مف مناطق مختمفة في العالـ بباسطة كسيكلة

حيث تكفر ىذه المكاقع  خاصية التفاعل مع األعضاء اآلخريف، حيث تعتبر ىذه :  التفاعمية 
صبح أجاء بيا الجيل الثاني لمكيب، كتميز بيا عف الجيل األكؿ لمكيب ؼ الخاصية مف أىـ ما

الفرد قادرا عمى أف يككف المرسل ك المتمقي في آف كاحد، فيي تمغي سمبية الفرد في اإلعبلـ 
. القديـ، كتكفر حيز كبير لممشاركة الفاعمة لممستخدميف

 كذلؾ الختبلؼ مجاالتيا فيي تخص العمـ، كما تخص الثقافة، : التنوع وتعدد اوستعماوت 
كما تخص الفف، كما تخص العمل، فيذه الشبكات متنكعة االستخدامات كيستطيع أؼ 

.  مجاالت اىتماماتوفيشخص استخداميا 
حيث يستطيع الفرد استخداميا بسيكلة فيي تستعمل لغة بسيطة في :  سيولة اإلستخدام 

متنأكؿ جميع المستخدميف، كما تكفر بعض الرمكز كالصكر التي تسيل عمى المستخدـ 
. التفاعل مع اآلخريف

 يقصد بيا اقتصادية الكقت كالماؿ، حيث تكفر ىذه المكاقع التسجيل : التوفير واوقتصاد 
اميا مجانا كاالستفادة مف تطبيقاتيا بدكف أؼ اىدار لمماؿ، حيث دالمجاني، فيمكف لمفرد استخ

. أف ىذا المكاقع ليست حكرا عمى أصحاب الماؿ بل يمكف ألؼ فرد استخداميا

عند الحديث عف تاريخ مكاقع الشبكات :  تاريخ مواقع الشبكات اوجتماعية/ 3_6_2
االجتماعية، يمكننا ذكر مرحمتيف أساسيتيف، المرحمة األكلى تتعمق الجيل األكؿ مف االنترنت 

. كالثانية تتعمق بالجيل الثاني مف االنترنت
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المرحمة األكلى لمكاقع الشبكات االجتماعية كانت  : 2000 وَ   1995المرحمة األولى بين
في ظل الجيل األكؿ مف الكيب، كتعتبر ىذه المرحمة التأسيسية لمكاقع الشبكات االجتماعية، 

 كىك مكقع اجتماعي يسمح sixdegrees مكقع آنذاؾمف أىـ المكاقع التي ظيرت 
 نشر لمحات مف حياتيـ كمشاركتيا مع األصدقاء، لكنو لـ يمقى نجاحا كبيرا لممستخدميف

، الذؼ يصنف فعميا عمى أنو أكؿ مكقع مف مكاقع  classmateخاصة بعد ظيكر مكقع 
، ككاف الغرض مف Randy Conrads مف طرؼ 1995الشبكات االجتماعية تأسس سنة 

 ؿ 2010انشاء ىذا المكقع الربط بيف زمبلء الدراسة كالعمل، كتغير اسـ المكقع سنة 
Memory lane1. بعد أف أصبح يستخدـ لنشر محتكيات تتعمق بذكريات الماضي  

آنذاؾ في خدمة  شيدت ىذه المرحمة انشاء مكاقع التكاصل االجتماعي لكنيا كانت تقتصر
 االطبلع كإمكانيوالرسائل القصيرة كالخاصة باألصدقاء، كبدأت اتاحة بعض الخصائص 

 سنة  live journalعمى قائمة األصدقاء، كظيرت بعدىا العديد مف المكاقع كمكقع 
، اال أف استخداميا لـ يبلقي ركاجا كبيرا مف 1999سنة  Cyworld كالمكقع الككرؼ 1999

. طرؼ المستخدميف ألف تطبيقاتيا كانت محدكدة جدا

ىذه المرحمة بتطكر أدكات الجيل الثاني مف  ارتبطت : 2001- 2006المرحمة الثانية
الكيب كتعتبر مرحمة نضج كاكتماؿ مكاقع الشبكات االجتماعية، كمف أىـ المكاقع التي 

 كاكتسب قاعدة 2003، أطمق ىذا المكقع سنة myspaceظيرت في ىذه المرحمة مكقع 
، الذؼ Friendsمشتركيف كبيرة، تـ إنشاؤه بكحي مف مكقع التكاصل االجتماعي االسيكؼ 

 انشاء مكقع منافي لو، Myspace، قرر القائمكف عمى مكقع آنذاؾ كبيرة ةحظى بجماىيرؼ 
يكفر لممستخدميف حسابات شخصية، كيستطيعكف مف خبلليا إضافة معمكماتيـ ك بيناتيـ ك 
التكاصل ك التفاعل مع األفراد االخريف المستخدميف لنفس المكقع مع اتاحة خاصية إضافة 
الصكر كالتعديل عمييا، لتصبح ىذه المكاقع كسيمة مجانية لممستخدميف لمتكاصل مع االفراد 

المكقع بدأت كسائل اإلعبلـ األمريكية في حققو اآلخريف، كبعدىا بفترة كنظرا لمنجاح الذؼ 
 مميكف دكالر مف طرؼ 580 بمبمغ 2005االىتماـ بيذا المكقع، حيث تـ شراؤه في جكيمية 

التي ارتبط News  Corporatıon لضمو إلى شركة" ركبرت ميردكخ"رجل األعماؿ الشيير
. اسميا بمكاقع التكاصل االجتماعي لفترة طكيمة
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 الذؼ حقق لقب أكثر Yahoo ظير مكقع اجتماعي جديد كىك مكقع 2006ال أنو سنة إ
كؿ شراء مكقع فيس بكؾ ىذا اآلخر الذؼ ظير سنة ا، كالذؼ ح2006المكاقع زيارة سنة 

 في جامعة  ، كالذؼ حقق قاعدة جماىيرية كبيرة، تـ إنشاؤه مف طرؼ مارؾ زككربرج2004
ىارفارد، ككذلؾ يعتبر مف مكاقع التكاصل االجتماعي التي تكفر االستخداـ المجاني 

لمتابعيو، فيتـ استخدامو فقط بإدخاؿ البريد االلكتركني، كفر مكقع الفيس بكؾ تطبيقات لـ 
تكفرىا مكاقع الشبكات االجتماعية سابقا مما أدػ إلى نجاحو، كأتاح ىذا المكقع خاصية 

البحث عف أصدقاء في أؼ مكاف في العالـ فقط مف خبلؿ االسـ، كما كفر إمكانية انشاء 
سيرة لؤلفراد مف خبلؿ صفحة خاصة يتـ نشر فييا كل المعمكمات المتعمقة بالمستخدـ، حاليا 

 1، مميار مستخدـ ينشطكف شيريا عمى المكقع1,3كصل عدد المستخدميف لممكقع أكثر مف 
كل ىذه المكاقع جاءت بظيكر الجيل الثاني مف الكيب رغـ أنيا سيمت االتصاؿ ك التفاعل، 

حققتو تطبيقات التكنكلكجيا الحديثة المتمثمة في اليكاتف الذكية التي  اال أنيا لـ تحقق ما
  .أصبحت اآلف تبلقي ركاجا كبيرا مف طرؼ المستخدميف كذلؾ لسيكلتيا كبساطتيا

 :خاتمة 

لقد حاكلنا مف خبلؿ ىذا الفصل، تقديـ قراءة معرفية لمفيـك اإلعبلـ الجديد، أك الميديا  
الجديدة كتطرقنا إلى أىـ تطبيقات كأدكات اإلعبلـ الجديد التي كجدنا عمى راسيا مكاقع 

الشبكات االجتماعية، المدكنات، مكاقع التأليف الحر كغيرىا مف التطبيقات التي أثرت في 
العممية االتصالية سكاء عمى مستكػ الفرد أك المجتمع أك حتى عمى ممارسي اإلعبلـ، حيث 
كفرت ىذه التطبيقات سيكلة في تبادؿ المعمكمات كالبيانات بيف مختمف األفراد كالمؤسسات 

كالقطاعات، كاتاحت الفرصة لؤلفراد عمى اختبلؼ مستكياتيـ كاختبلؼ اىتماماتيـ أف 
 .يساىمكا كيطكركا انتاج المعرفة كأصبح لكل فرد دكر فعاؿ في المجتمع

 

 

                                                           
:  كسائل التكاصل االجتماعي، متكفر عمى  شينا كايسر، 1

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-media-guide-for-electoral-
management-bodies-AR.pdf سا   22 2018-04-15  شكىد

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-media-guide-for-electoral-management-bodies-AR.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-media-guide-for-electoral-management-bodies-AR.pdf
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أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة : ثالثا

:  أشكال الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة/ 3-1

 صحافة المكاطف/ 3-1-1

 تصحافة المدكنا/ 3-1-2

الصحافة التشاركية / 3-1-3

 :  لمواقع الشبكات اوجتماعيةالصحفي المينيةمات ااستخد /3-2
 مستكيات تجدد الممارسة الصحفية/ 3-2-1

 استخدامات الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة كمصدر لؤلخبار / 3-2-2

 استخدامات الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة لمتفاعل مع الجميكر/ 3-2-3

: قيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة  أخال/3-3

 قكاعد العمل الصحفي في ظل الميديا الجديدة/ 3-3-1

شكاليات أخبلقية في الميديا الجديدة إ/ 3-3-2

 مستكػ األداء الصحفي المتعمق باألخبلقيات/ 3-3-3

 في ظل الميديا الجديدة أخبلقيات الممارسة الصحفية/ 3-3-4

 اتمةخ
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أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة : ثالثاًال 

 بما في ذلؾ المجاؿ ،حدثتو الثكرة الرقمية عمى جميع المجاالت الحياتيةأثر ما أ لقد: تمييد 
اإلعبلمي الذؼ تغيرت ممارساتو بظيكر تقنيات الجيل الثاني مف الكيب، كبدأت تتغير معالـ 

ك أصناعة المضمكف اإلعبلمي سكاء مف خبلؿ الكسيمة المعتمدة في نشر المادة اإلعبلمية، 
ك المصادر المعتمدة في الحصكؿ عمى المادة أالقائـ عمى تحرير كنشر المادة اإلعبلمية، 

 كحتى الجميكر أصبح مشاركًا كمنتجًا لؤلخبار في ظل الميديا الجديدة التي ،اإلعبلمية
تميزت عف غيرىا بالكثير مف الخصائص كسرعة تدفق المعمكمات كتعدد مصادر تدفقيا، 

خبلقيات المينة أىا بـلى ظيكر إشكاليات في الممارسة اإلعبلمية تتعمق أهإمما أدػ 
الصحفية التي أصبحت تشكل جداًل بيف اإلعبلمييف كالباحثيف في اإلعبلـ كذلؾ في ظل 

. غياب العناصر المنظمة لمعمل اإلعبلمي في اإلعبلـ الكبلسيكي

 :  أشكال الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة /3-1

  : صحافة المواطن/ 3-1-1

مف خبللو دكرًا حيًا في جمع األخبار تعرؼ صحافة المكاطف عمى أنيا نشاط لممكاطنيف يمعبكف 
 كىذه المشاركة تتـ بنية مدِّ الكسائل اإلعبلمية بمعمكمات دقيقة كمكثكؽ ىا، كتحميلىاكتحرير

طار الميديا إقد نشأ ىذا المصطمح في ؿ. 1 تستجيب لمتطمبات الديمقراطية،بيا كمستقمة
، في التقرير 2004 سنة ‘‘عبلـ المكاطفإ ’’ ككاف أكؿ ظيكر ليذا المفيـك،الجديدة

 We media : How audiences are shaping the future of: التأسيسي الذؼ حمل عنكاف

news and information
نحف في "  : ف ديباجة في مكقع نحف اإلعبلـك كما قدـ الباحث.2

  ىي صحافة ال نعدىا مف قبل كقد تنبأ الكثير مف الخبراء في مجاؿ،بداية الحقبة الذىبية
  ، 2021، 3 بالمئة مف اإلنتاج الصحفي سيتـ بكاسطة المكاطنيف بحمكؿ 50المستقبميات أف 

كقد انتشرت مكاقع كمنصات الكتركنية تتيح لممستخدميف نشر األخبار كتحريرىا كحتى 
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 أنحاء العالـ، ليتحكؿ بيذه الممارسات المستخدـ كلالفيديكىات كالصكر ليراىا الجميع في 
عبلمي يقـك بنفس مياـ الصحفي، كىذا بفضل تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة إالعادؼ الى منتج 
. الكاميرا كغيرىاككاليكاتف الذكية، 

كيعرؼ ىذا النكع مف الصحافة عمى أنو أسمكب صحفي جديد اتسع كأصبح شائعًا في 
ق العديد مف المحطات تمدتعاالممارسات الصحفية، كخاصة في النمكذج الغربي، حيث 

االذاعية كالتمفزيكنية كالصحف كالمجبلت التي أصبحت تأخذ مف صحافة المكاطف تكجيًا 
 عمى صحافة CNN اعتمدت بعض القنكات التمفزيكنية مثل فقد ،1فكريًا في ممارسة الصحافة

 في أكقات الككارث الطبيعية كالحكادث التي قد يتأخر ، كال سيماالمكاطف لنقل األخبار
 اً  خاصاً  عمى مكقعيا في االنترنت قسـCNNالصحفي التقميدؼ عف تغطيتيا، كما خصصت 

.  إلثراء محتكػ األخبارCNNIREPORT لمجميكر

 صحافة المكاطف مف أبرز التحكالت التي ظيرت في العقد األخير عمى المستكػ دتع
 يطمق عمييا كذلؾ .شكل جديد مف أشكاؿ الممارسات اإلعبلميةؾاإلعبلمي، حيث ظيرت 

 كىي تعمل عمى ،فكالتي يقـك بيا الناس العادؼ Public journalism اسـ صحافة الجميكر
 الذيف يعيشكف عمى ىامش المجتمع كذلؾ لمدخكؿ في نشاط أكلئؾ كيمارسيااالستفادة منيـ، 

 JD كقد صنف الباحث،2اف سابقًا حكرًا عمى الصحافة كعمى الصحفييف المحترفيفؾ

Lasika كىي كاآلتي ، صحافة المكاطف الى ست نماذج  :
 مشاركات الجميور :Audience participation  شكاؿ ممارسة الجميكر في أ كتمثل

ف حكؿ األحداث، أك المدكنات، أك المكاد السمعية البصرية كالتعميقات التي يكتبيا المكاطف
لخ إ....الصكر ككالفيديكىات

 كتشمل مكاقع األخبار في االنترنت: مواقع األخبار المستقمة . Consumer report 
3 

 ػ كذلؾ المكاقع اإلخبارية ذات المعالجة الناضجة ـ أك تس: مواقع األخبار التشاركية التامة
. Oh my newsمثل المكقع الككرؼ 
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 الخ مثل ..... كىي مكاقع خاصة بالبث التمفزيكني، اإلذاعي: مواقع النشر الذاتي

Kenradio 
 Thin media :  كيطمق السيكا ىذا االسـ عمى أنكاع أخرػ مف اإلعبلـ االرتجالي مثل 

. القكائـ البريدية أك النشرات اإلخبارية

 في 2003 مف طرح فكرة صحافة المكاطف سنةؿأكDan Gilmor  داف غيممكريعدتاريخيًا 
 د، حيث يع"لى الناسإجذكر الصحافة مف الناس  "We the mediaكتابو نحف اإلعبلـ 

 في المدكنات، كىك أكؿ مؤلف لمدكنة الكتركنية يحررىا صحفي كتنشر عمى اً غيممكر رائد
برز األحداث التي عززت صحافة المكاطف ىي حرب العراؽ أ كلعل ،1مكقع الصحيفة

صدار أكراؽ اعتماد صحيفة إثناء االنتخابات أ حيث تـ ،2004كاالنتخابات األمريكية لعاـ 
نذاؾ، كما دؿ كقتيا عمى مصداقية الصحفييف غير التقميدييف ليقـك آمف طرؼ الحزبيف 

 مف ىنا كانت االنطبلقة الفعمية لصحافة .2ف بعمل الصحفييف المحترفيفكف العادؼكالمكاطف
طر إعبلمية جديدة عززت مضاميف اإلعبلـ التقميدؼ، أُ ك صحافة المكاطف، عف طريق أالفرد 

ف صحافة المكاطف أعطت الفرصة لممكاطنيف العادييف لممارسة مينة الصحافة، أخاصة ك
نتاج مضاميف إعبلمية كمعالجتيا كنشرىا، كمعالجة بعض القضايا إحيث أصبح بإمكانيـ 

 .يتميز بو ىذا اإلعبلـ مف حرية التي قد يتغاضى اإلعبلـ التقميدؼ عف معالجتيا كذلؾ لما

 في 2005 كفي سنة ،بعد ما حققتو صحافة المكاطف مف تطكر في االنتخابات األمريكية
ف، حيث كانت كسائل حادثة تفجيرات لندف، مثمت ىذه الحادثة نقمة نكعية لصحافة المكاط

اإلعبلـ التقميدية تغطي مؤتمر الدكؿ الصناعية الثمانية في اسكتمندا، ككاف المكاطنكف 
 لدػ ىـيغطكف أحداث التفجيرات، كتـ اعتماد المعمكمات كاألخبار المقدمة مف طرؼ

نذاؾ حصمت عمييا مؤسسات التمفزيكف آالمؤسسات اإلعبلمية، كمعظـ الصكر كالفيديكىات 
صكر مجانًا، اؿنشر بيسمح ألؼ شخص الذؼ  flicker.com كالصحافة كاإلذاعة مف مكقع

 فيممًا 20 ألف رسالة الكتركنية ك20  في ىذه الحادثة مف الحصكؿ عمى BBCتمكنتك
عمى قرائيا   Le monde اقترحت صحيفةىا، كفي الحادثة نفس. ساعة24تصكيريًا في ظرؼ 

 بيـ عمى مكقعيا االلكتركني مع إبقاء أخبارىـ كمعمكماتيـ منفصمة اً  خاصاً أف يفتحكا مكقع

                                                           
 183ص  ، مرجع سابق،عباس مصطفى صادؽ 1
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 ىاالحادثة نفسفي  خصص زاكية ،Blinx.com أما مكقع .عف المحتكػ اإلخبارؼ لمصحيفة
كذلؾ لمحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات التي " آخر التطكرات في تفجيرات لندف"بعنكاف 
 1.لييا المكاطنيفإتكصل 

  : الصحافة التشاركية/3-1-3

ُتعرَّؼ عمى أنيا فعل مكاطف أك مجمكعة مكاطنيف يمعبكف دكرًا فعااًل في عممية جمع األخبار 
كالمعمكمات كاإلببلغ عنيا، كاليدؼ منيا ىك تكفير معمكمات مستقمة كمكثكقة كدقيقة لتتمكف 
المؤسسات اإلعبلمية مف استغبلليا، حيث ذكر المجمس األكركبي أف كل شخص طبيعي أك 

اعتبارؼ يشارؾ بانتظاـ في جمع المعمكمات كمشاركتيا ىك مكاطف مؤىل ألف يككف 
 2.صحفياً 

 أكؿ مبادرة أكركبية في الصحافة التشاركية، حيث يعتبر ىذا agoravox.comيمثل مكقع 
المكقع قاعدة بيانات متعددة الكسائط، متكفر لكل المكاطنيف الراغبيف في نشر األخبار 

:    قكاعد مرجعية3 كقـ تـ تأسيس ىذا المكقع عمى ،كالمعمكمات
 ؼ شخص أف يككف أل مف الممكف حيث:  كل مواطن ىو باحث عن المعمومة

ذ تقـك فمسفة ىذا المكقع عمى ما تكفره تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة مف إمصدرًا لؤلخبار، 
ديمقراطية لممستخدميف، حيث يستطيع المكاطف العادؼ مف خبلؿ ىذا المكقع جمع 

لى مراسل صحفي لو القدرة عمى التمييز كاقتراح إالمعمكمات كمعالجتيا كنشرىا ليتحكؿ 
، فقد سمح اإلنترنت لممستخدميف إضافة 3المعمكمة ذات القيمة المضافة بيدؼ نشرىا

 كتداكليا حتى أصبحت كسائل اإلعبلـ التقميدية تعتمد عمى المكاطنيف تياالمعمكمات كمعالج
صبحكا يشكمكف طرفًا ميمًا في العممية أالذيف يشارككف في صياغة المضاميف اإلخبارية، ك

 .اإلخبارية عف طريق جمع األخبار كمعالجتيا كنشرىا
  حيث تقـك :  عالم الجماىيرإلى وسائل إاونتقال من وسائل اإلعالم الجماىيرية

 أما ،(from one to many)لى المجمكعة إكسائل اإلعبلـ التقميدية بنشر المعمكمة مف الفرد 

                                                           
1
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2
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 from)في اإلعبلـ التشاركي يتـ نشر المعمكمة باالعتماد عمى قاعدة مف الكل الى الكل 

many to many)  كذلؾ باالعتماد عمى المكاطنيف الصحفييف، حيث يعتبر ىذا التغير
لى متمقي يستقبل المعمكمات إ (صحفي)األساسي في العممية اإلعبلمية، تغيرت مف مرسل 

نشاء محتكػ إصبح يشارؾ في العممية االتصالية بأتمقي ـلى عممية اتصالية ثنائية فاؿإ
 .خبارؼ كمعالجتو كنشره عمى شبكة اإلنترنتأ
 حيث اعتمد مكقع :  السياسة التحريرية المختمفةagoravox عمى سياسة تحريرية 

 ق كعمى ىذ،خاصة بو تتمثل في نشر األخبار التي تتمّيز بدقة عالية كليا صمة باألحداث
، مع اعتماد المكقع عمى ىيئة تحريرية تقـك بمياـ رئيس اً  صحفياً ف تشكل سبقأاألخبار 

 األخبار غير الصالحة لمنشر عف طريق  التحرير في اإلعبلـ الكبلسيكي، فيتـ غربمة
خضاع كل المعمكمات قبل نشرىا الى المراجعة كذلؾ لتجنب أؼ تكظيف سياسي أك إ
يديكلكجي، كيعتمد كذلؾ المكقع عمى آلية الذكاء الجماعي التي تتـ باالعتماد عمى تعميقات إ

يتـ االستفادة مف آلية الذكاء كما القراء التي تعتبر مرجعية أساسية يقـك عمييا المكقع، 
حسب فمسفة )الجماعي في معالجة المعمكمة كتعديميا بما يسمى التيذيب الجماعي لمعمكمة 

حيث يقـك كاتب المقاؿ كأعضاء ىيئة التحرير المعتمدة في المكقع  Agoravoxمكقع 
 1(.بالتكاصل مع القراء كالتفاعل معيـ كاالستماع آلرائيـ كاقتراحاتيـ بيدؼ تطكير المقاؿ

الصحافيون ليسوا فصيالًال فريداًال من البشر، أر مواطن باستطاعتو ):  Oh my newsموقع 
 2000طِمق المكقع سنة أ .Oh my news ىذا الشعار الذؼ يعتمده مكقع (أن يكون مراسالًال 

 تـ إنشاؤه مف طرؼ .في ككريا كيعتبر مف أكائل الركاد في الصحافة التساىمية أك التشاركية
الذؼ كاف ناشطًا سياسيًا منذ صغره كتـ اعتقالو كسجنو لمدة  "اكيكف ىك"الصحفي المحترؼ 

" تشكف دك ىكاف"مؤيدة لمديمقراطية ضد جيش الدكتاتكر سنة بسبب مظاىرات شارؾ فييا 
 ككاف استخدامو لتجربة األنترنت ككسيمة إعبلمية تشاركية، كاف يعمل في المكقع ،2آنذاؾ

 كبعد سبع سنكات اصبح عدد ، شخص مف المكاطنيف المراسميف الصحفييف700أكثر مف 
 الف مكاطف صحفي يعممكف مف مئة 60 بدكاـ كامل كأكثر مف اً  صحفي65العامميف فيو 

 يعتمد مؤسسك المكقع عمى . ىذا المكقع مف أىـ نماذج الصحافة التشاركيةددكلة أخرػ، كيع
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لغاء إإزالة الكسيط كبناء العبلقة المباشرة بيف الصحيفة كالقارغ كالعكس، كذلؾ عف طريق 
عمل الصحفييف التقميدييف مف تحرير كمعالجة، حيث يتـ االعتماد عمى القراء في تحرير 

 1.األخبار كالمقاالت

:   صحافة المدونات/ 3-1-3

، كرغـ الجدؿ الذؼ حدث حكؿ تسميتيا، يرػ قدـ تطبيقات اإلعبلـ الجديدأ المدكنات مف تعد
بعض الباحثيف أنو مف الخطأ أف تسمى صحافة المكاطف، إال أف العديد مف الدراسات تشير 
إلى أف ما قدمو ىذا النكع مف الممارسات اإلعبلمية يمثل صحافة تتفق في أىـ المبادغ مع 

 حيث كفرت ،ذ تكصف بأنيا ثاني ثكرة بعد البريد االلكتركنيإ ،2الممارسة الصحفية التقميدية
لمستخدمييا إمكانية نشر األخبار كالتعبير عف اآلراء حكؿ األحداث كالقضايا، كلعل احد 

أسباب انتشارىا سمة التفاعمية التي تتميز بيا ككذلؾ سيكلة الكصكؿ الييا مف طرؼ 
ف كصبح الصحفيأذا إك صحفييف محترفيف أالمستخدميف سكاء كانكا مدكنيف عادييف 

يستخدمكف ىذه المدكنات لمتعبير عف آرائيـ كأفكارىـ كالتي لـ يتمكنكا كتعذر عمييـ نشرىا 
 كما تتيح المدكنات لمقارغ القدرة عمى التعميق كالمداخمة عمى .طار عمميـ كصحفييفإفي 

 إيجابًا دكف عكائق لمحد مف حرية التعبير أكاألخبار كالمكاد المنشكرة عبر المدكنات سمبًا 
دكف أؼ تحريف أك  عف الرأؼ مع ثقة القارغ بأف تعميقو أك مداخمتو سكؼ تنشر بالكامل
 .3حذؼ، كبإمكاف جميع زكار مكاقع المدكنات االطبلع عمى ما يقكلو

كما أدػ انتشار صحافة المدكنات الى تكفير فرص كبيرة لمميتميف بمجاؿ الصحافة كمف 
حداث بكجية نظر أيبحث عف الخبر الصحفي كالرأؼ الحر أك التعميق عمى ما يقع مف 

ك االجتماعية أك أؼ رقابة حككمية كالتي غالبًا ما أمحايدة دكف التأثر بالضغكط السياسية 
 ففي الكقت الذؼ أصبح فيو اإلعبلـ التقميدؼ .بيا تتعرض ليا الصحافة التقميدية كتتأثر

ليو األفراد مف حريات كفرت المدكنات فضاًء لمتعبير الحر، إعاجزًا عف تحقيق ما يسعى 
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عبلمي ىي فئة جديدة مف فئات األخبار كاألحداث رغـ أف الكثير مف إفالمدكنات مف منظكر 
المدكنيف ال َيْدعكف ممارسة العمل اإلعبلمي بالمعنى المتعارؼ عميو في كسائل اإلعبلـ 

ف الكثير مف المبادغ التي تقـك عمييا حركة التدكيف االلكتركني في مقاربتيا أال إالتقميدية 
لمفضاء اإلعبلمي يمكف أف تشكل مساءلة أك تحديًا لممعايير المينية التقميدية، حيث أف 

ؿ الفيـ التقميدؼ لماىية اإلعبلـ قد أعطى دفعة قكية كبعث حياة جديدة في غالتدكيف كىك يسا
، 1لى تحكؿ في نمكذج الممارسة اإلعبلمية في عصر االنترنتإالرؤػ التي لطالما تعطمت 

 صحافة المدكنات دكرًا كبيرًا في التحكؿ اإلعبلمي، فقد انتقمت ىذه المدكنات الى تحيث لعب
دراجيا في إالفضاءات اإلعبلمية كاعتمدت عمييا بعض المؤسسات اإلعبلمية كذلؾ ب

لى عدد إنشاء مدكناتيـ الخاصة إضافة إالمضاميف االلكتركنية، فقاـ العديد مف الصحفييف ب
صبحكا صحفييف ىكاة يمارسكف ما يمارسو اإلعبلمي التقميدؼ عف أكبير مف اليكاة الذيف 

. طريق المدكنات

 مما يقـك بو  %34أشارت إلى أف ما نسبتو  Internet Pew  قاـ بيا مركزأمريكية في دراسة
 كممة تدكيف أصبحت أفلى إيمثل شكبًل مف أشكاؿ اإلعبلـ، باإلضافة  فكف األمريكيكالمدكف 

مف الكممات الشائعة في األكساط اإلعبلمية، خاصة بعد تبني الكثير مف اإلعبلمييف ىذا 
 كىذا ما جعل الكسائل ،النمط الجديد مف النشر الذؼ يكفر ليـ خاصية التفاعل مع الجميكر

 2.اإلعبلمية تعتمد عميو

 لممدكنات عمى أساس اً عدىا عف المدكنات تصنيفأكقد قدـ الباحث الصادؽ رابح في دراسة 
ف ال تربطيـ بكسائل اإلعبلـ كالقائـ بالتدكيف حيث صنفيا الى مدكنات يقـك بتحريرىا مكاطف

أؼ ركابط، كىي مدكنات المكاطنيف، كالصنف الثاني ىي المدكنات التي يقـك بتحريرىا 
ف ؼؼ تشكل جزًء مف المضاميف اإلعبلمية، كأضاؼ الباحث صنفقف ككعبلميكف متمرسإ

ف يتمثل األكؿ في المدكنات التي يقـك بكتابتيا أفراد يستثمركف المنصات التي تتيحيا ؼآخر
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طار المؤسسات اإلعبلمية إعبلميكف خارج إنتاجيا ككتابتيا إكسائل اإلعبلـ كمدكنات يقـك ب
. ىاؼؿإالتي ينتمكف 

:   أنواع المدونات 
 عمى حدا سكاء، ف ىكاة كف أك صحفيكف محترؼك كيقـك بكتابتيا صحفي: المدونات الصحفية

يقكمكف بنشر األخبار كالتعميق عمى األحداث كالقضايا بشكل صحفي يشبو القكالب حيث 
. التحريرية لمصحافة التقميدية

 كيقـك المدكف فييا بنشر أفكاره الخاصة كآراءه دكف االىتماـ بنشر : المدونة الشخصية 
. األخبار كالتعميق عمى األحداث

 ىذه المدكنات سيرة خاصة لصاحبيا حيث يقـك بنشر خبراتو د كتع: القبمية الخبرات مدونة 
 1.كتجاربو الخاصة

 :استخدامات الصحفي المينية لمواقع الشبكات اوجتماعية / 3-2 

:  مستويات تجدد الممارسة الصحفية/ 3-2-1

استمزمت تحكالت الصحافة في السنكات األخيرة ميارات إضافية تتعمق باستخداـ تكنكلكجيا  
كاضحًا في الممارسة الصحفية بكل مراحميا، بدءًا  حيث أحدثت تغييرًا ،2االتصاؿ الحديثة

لى نشرىا كتكزيعيا، حيث أف ىذه إ كأخيرًا ،لى معالجتياإ ،إنتاج المادة الصحفيةمف 
 تطكرت مرحميًا باستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، كطرأت تغييرات  كمياالممارسات

عديدة متعمقة بالتحرير الصحفي كمعالجة مضاميف الكتابة الصحفية، فيذه التكنكلكجيا التي 
دِمجت في المؤسسات اإلعبلمية أصبحت حاجة ضركرية عمى مستكػ كل مؤسسة لتسييل أُ 

 تأثيرات عمى الممارسة الصحفية يمكف رصدىا ق ككاف ليا في الكقت نفس،عمل الصحفييف
 : في العناصر التالية
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:  عمى مستوى جمع المادة الصحفية 

يجب ، ثير تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ عمى الممارسة الصحفيةأردنا الحديث عف تأذا إ 
التطرؽ الى آثار ىذه التكنكلكجيا كتطبيقات اإلعبلـ الجديد عمى العممية اإلنتاجية لممضاميف 

اإلخبارية بدءًا بعممية جمع المادة الصحفية، فبعدما كانت في الصحافة التقميدية تقـك عمى 
نقل الكقائع كاألحداث مف ميداف العمل مكاف التغطية ليكصميا الى مقر الجريدة أصبحت 

 جديدة لجمع اً مختمفة عف الممارسة  التقميدية، حيث تقدـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ طرؽ 
المادة الصحفية، كقد كفرت ىذه التكنكلكجيات مصادر أكثر بشكل أسرع كأسيل لمحصكؿ 

ضيف العديد مف األدكات االلكتركنية كغيرىا مف الكسائط أعمى المعمكمات كجمعيا، كما 
صبح الحصكؿ عمى المكاد الصحفية يتـ مف مصادر متعددة أالتي تستخدـ في التخزيف، ك

مثل المحرريف المراسميف، ككاالت األنباء المحمية كالدكلية، كالمصادر االلكتركنية المسمكعة 
 ككذلؾ شبكة االنترنت التي أصبحت مف المصادر المغذية ،كالمقركءة التي تتعدد كتتنكع

 مف الصحفييف 93%ف ألمصحف لمكضكعات مختمفة، حيث اثبتت بعض الدراسات 
أصبحت شبكة إذ  ،1العامميف في مؤسسات إخبارية يستخدمكف االنترنت في البحث كاإلعداد

االنترنت كسيطًا إعبلميًا جديدَا يتـ استخدامو مف طرؼ الصحفييف كالمؤسسة اإلعبلمية مف 
ذ تكفر ىذه الشبكة األخبار في مجاالت مختمفة إ ،أجل الحصكؿ عمى عدد كبير مف األخبار

كبمغات متعددة كمف كل دكؿ العالـ، كىذا ما يسيل عمى الصحفي الكصكؿ الى المعمكمات 
كحتى البيانات كاإلحصائيات التي تقـك مراكز اإلحصاء بنشرىا كيستطيع الصحفي االستفادة 

كفر االنترنت خاصية االتصاؿ بقكاعد المعمكمات كمحركات البحث كأرشيف ؼمنيا، كما 
العديد مف المنظمات كالشركات ككسائل اإلعبلـ لبلستفادة منيا، كما يستطيع الصحفي 

يقدـ  رقاـ ىكاتف كعنكانيف البريد الكتركني كالتكاصل مف خبلليا كما يمكف أفأالحصكؿ عمى 
الصحفي باستخداـ الكسائل االتصالية الحديثة تغطية صحفية عف بعد لمحصكؿ عمى 

 .2األخبار كعقد نقاشات جماعية كاالطبلع عمى أشكاؿ جديدة مف العمل الصحفي
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أصبحت كظيفة جمع المعمكمات كالمادة الصحفية مف أىـ الكظائف التي كفرتيا تكنكلكجيا 
صبحت شبكة االنترنت بفضل انتشارىا الكاسع مف أىـ المصادر أاالتصاؿ الحديثة، ؼ

 أمل الخطيب في كتابيا الطرؽ التي يستخدـ بيا الصحفيكف ةااللكتركنية، كقد ذكرت الباحث
  :1يمكف تمخيصيا فيما يميك ،شبكة االنترنت فيما يتعمق بجمع المادة الصحفية

 كذلؾ لمحصكؿ عمى األخبار اوتصال بمصادر األخبار باستخدام البريد اولكتروني 
كالمعمكمات، كإلجراء مقاببلت عف طريق البريد االلكتركني، كيتميز ىذا األخير كمصدر 

 أنو يكفر الكقت الكافي لممصدر لئلجابة عف البريد كيعفي  عمىلجمع األخبار كالمعمكمات
رساؿ صكر كفيديكىات إ رالمراسل مف كتابة المبلحظات، كما يمكف مف خبللو لممصد

. كممفات
 يستطيع الصحفي مف   حيث video conferenceاستخدام تقنية مؤتمرات الفيديو  

انحاء العالـ باستخداـ أجراء المقاببلت الصحفية في مختمف إخبلليا التكاصل  مع المصادر ك
برامج النشر المكتبي ككاميرا كيب كفي ىذا السياؽ كانت قد قدمت شركة ميكركسكفت كاميرا 

كيب لمؤتمرات الفيديك تسمى كاميرا المائدة المستديرة لتسيل عمى الصحفييف تسجيل 
.  درجة كىي مخصصة لمندكات كالمؤتمرات360المقاببلت بكاميرا يمكنيا الدكراف 

 لمحصكؿ عمى معمكمات كأخبار حكؿ البحث في قواعد المعمومات المنتشرة حول العالم 
باالعتماد عمى  data baseمكضكع معيف أك حادثة معينة، كيتـ استخداـ ىذه القكاعد 

 يكفر ىذا  حيث، أك عف طريق ممخص فيارس،النصكص الكاممة أك القكائـ الببميكغرافية
. النكع معمكمات جيدة عف المكاضيع

 yahoo, netspace, askwet مثل البحث في الشبكة العالمية عن طريق محركات البحث 
ك تقارير أ حيث يمكف مف خبلؿ ىذه المحركات الحصكؿ مجانًا عمى سجبلت ككثائق 

ك أرسمية، كما يمكف لمصحفي الحصكؿ عمى عناكيف البريد االلكتركني لمصادر إخبارية 
ك سكنيـ، كما تكفر لمصحفي خاصية الحصكؿ عمى األنباء مف خبلؿ أعناكيف لمكاتبيـ 

 ىذه المجمكعات إلىحيث يستطيع الدخكؿ usnet groups جماعات النقاش العامة 
 .2المفتكحة لمجميع عمى الشبكة
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 : عمى مستوى معالجة المادة الصحفية 

المادة ككتابتيا مباشرة، كيقصد بالمعالجة  بعد جمع تتـ مرحمة معالجة المادة الصحفية 
الصحفية تحرير المادة الصحفية ككضعيا في القالب الصحفي المبلئـ كاختيار العنكاف 

ضافة الصكر المبلئمة لدعميا كاإعادة تحريرىا، كتعرؼ كذلؾ عمى أنيا جزء إالمناسب ليا، ك
 ميـ مف العممية اإلعبلمية يسعى فييا الصحفي لئلجابة عمى سؤاليف ميميف ىما ماذا نقكؿ

لى الجماىير عبر إ؟ كيقصد بالتحرير إعادة مادة الرسالة المكتكبة التي تنتقل  كيف نقكؿك؟ 
ك الكسيمة اإلعبلمية بيدؼ تزكيد الجماىير باألخبار الصحيحة كالمعمكمات أالصحيفة 

ؼ صائب في كاقعة مف أالسميمة مف خبلؿ عممية عرض فنية تساعد الناس عمى تككيف ر
الكقائع أك مشكمة مف المشكبلت، بحيث تعبر عف ىذا الرأؼ تعبيرًا مكضكعيًا عف عقمية 

كيقـك بيذه الميمة الصحفي ليراجع عممو رئيس التحرير ، 1الجماىير كاتجاىاتيـ كميكليـ
ذا اقتضى األمر، كلقد كانت عممية معالجة المادة الصحفية كتحريرىا إكيقـك بإعادة تحريرىا 
 كيقـك بيا المحرر عف طريق مراقبة ، أؼ باعتماد القمـ كالكرؽ ،تتـ قديما بشكل يدكؼ 

لخ، كلتطكر تكنكلكجيا المعمكمات أصبحت معالجة المادة إ...األخطاء المغكية، المعمكماتية
الصحفية تتـ عف طريق الحاسب االلكتركني باالعتماد عمى أنظمة النشر المكتبية التي 

كفرتيا تكنكلكجيا االتصاؿ كتتـ باالعتماد عمى حكاسب شخصية لمعالجة المكاد الصحفية 
. الكتركنيا 

ف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ الحديثة جعمت الصحافة تستفيد مف تطبيقاتيا بشكل إ
لى مصادر المعمكمات كجمع إ سكاء فيما يتعمق بالكصكؿ ،إيجابي عمى جميع المستكيات

المادة الخبرية، أك تحريرىا كمعالجتيا كحتى نشرىا، فقد ساعدت تكنكلكجيات االتصاؿ 
 ككذلؾ في التفاعل مع ،الحفعكالتحرير، كالصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية مف حيث النشر، 

 كساعدت الصحافة لبلنتقاؿ مف التحرير اليدكؼ الى التحرير االلكتركني الذؼ .الجميكر
 كبدقة أكثر، كفي ىذا السياؽ لخصت الباحثة أمل ، كبجيد أقل،أصبح يتـ في كقت أقل
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شكاؿ أ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كدكرىا في تطكير األداء الصحفيىا بالخطيب في كتا
  :1اعتماد الصحفييف عمى تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في معالجة كتحرير المادة الصحفية

  كتابة المادة الصحفية عف طريق الحكاسب االلكتركنية باستعماؿ لكحة مفاتيح أك باستعماؿ
كركفكف يدخل النص عمى شكل صكت لتقـك برامج التعرؼ الصكتي بترجمتيا الى لغة ؼـ

. دراجيا في مستندإمكتكبة يمكف 
  ف كجدت إإجراءات المراجعات المغكية عمى المادة الصحفية بعد كتابتيا لتصحيح األخطاء

باستخداـ برنامج المدقق اإلمبلئي، كتحتكؼ ىذه البرامج عمى قامكس لقائمة مف الكممات قد 
برز البرامج المستخدمة أ ألف يمكف زيادتيا بكاسطة المستخدـ، كمف 72يصل عددىا الى 

. "سيبكيو لمتدقيق النحكؼ كاالمبلئي"في ىذا المجاؿ برنامج 
  ضافتيا عمى المادة المكجكدة في الممف أك حذفيا، كتعزيز النص إك أتعديل المعمكمات

ذا اقتضى األمر، كما يكفر نظاـ إالصحفي بالصكر الفكتكغرافية أك الرسـك التكضيحية 
التحرير االلكتركني خاصية التنبيو لممكاد األخرػ المشابية كالمرسمة مف عدة مصادر كالتي 

. دماجيا في نص كاحدإلى غرفة األخبار ليتـ إكتبت بنفس الطريقة كتحكؿ 

ف ما جاءت بو ىذه الطرؽ الجديدة في الممارسة الصحفية سيل المياـ عمى المؤسسات إ
ف عمى تكنكلكجيات ك يعتمد فييا الصحفي،اإلعبلمية كأصبحت العممية التحريرية متطكرة أكثر

يث كاف ُيعتَمد عمى قراءة ححديثة مختمفة عف األساليب التي كانت تستخدـ قديمًا، 
 أما حاليًا فالعممية التحريرية كاممة تتـ ،النصكص الكرقية كالتصحيح اليدكؼ لممادة اإلخبارية

صبح أالكتركنيا كىذا ما حقق فكائد لممؤسسات اإلعبلمية كربح الكقت ك تقميل التكاليف ؼ
لى جانب قدرتو عمى القياـ إالصحفي يقـك بجمع األخبار كالمكاد الصحفية كىك في مكتبو 

 ليحصل ،لتي ترد في النصكص بسرعةابتعديبلت عمى المادة الصحفية كتصحيح األخطاء 
ليتـ تخزينيا ك ، عمى نسخة محررة ال تحتكؼ عمى أؼ شطب كما في السابقالنيايةفي 

 .ىاؼؿإاجتو حلييا عند إ كيستطيع الصحفي الرجكع ،كحفظيا في األرشيف االلكتركني
 : عمى مستوى نشر وطبع المادة الصحفية 

فقد زادت في القرف الحالي ، لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أثر كبير عمى المجاؿ اإلعبلمي
نتاجيا إسيل، كاختمفت كسائل أ صبح جمعيا يتـ بطريقةأأىمية المعمكمات ك زاد تدفقيا ك
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كطرؽ نشرىا كتكزيعيا كعرضيا كحتى حفظيا، كىذه المياـ تعتبر أساس العمل الصحفي، 
 اتنتجت فيو ممارسات صحفية جديدة سيمت ميـأكالذؼ طرأت عميو العديد مف التغّيرات، ك

 كنقصد بيا التغيرات التي ، بما في ذلؾ النشر كالتكزيع،الصحافة التقميدية في كافة مراحميا
طرأت عمى أساليب الطباعة كالنشر، فتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ الحديثة كفرت 

برمجيات جديدة كتقنيات طباعية جديدة سيمت عمل الصحفي ككفرت عمى المؤسسات 
 كمف بيف أىـ التغيرات التي طرأت في ىذا المجاؿ تقنيات اإلنتاج الطباعي . الكثيراإلعبلمية

ىما الحاسبات االلكتركنية ك ،ساسيف مييمنيفأالتي أصبحت تعتمد عمى أنظمة رقمية عمى 
كطاقة الميزر المارة عبر الكاببلت مف األلياؼ البصرية، فداخل دكر الصحف نجد أنظمة 

 كماكينات تصكير كرافيؾ ليزرية، كماكينات Computer aided designالتصميـ االلكتركني 
سطح طباعية الكتركنية كغيرىا مف التقنيات التي أصبحت الطباعة باستخداميا أتحضير 

حدثتو التكنكلكجيات الحديثة في مجاؿ الطباعة ىك استبداؿ أىـ تغيير أ كلعل .كفرأسيل كأ
لى سرعة إدػ أ ىذا التغيير ،linotype بتجميع الصف monotypeالتجميع اليدكؼ لمحركؼ 

 الستينات كالسبعينات التجميع ىا مفنفساألعكاـ  في ،عممية الطباعة، ليظير بعدىا
 spning disksخر كىك األسطكانات الدكارة آال قميبًل حتى ظير تطكر إالتصكيرؼ، كلـ يمبث 

 في اً حدث تغيرأمجمكعة كاممة مف الحركؼ، أما التطكر األساسي الذؼ عمى حتكؼ تؼ ت اؿ
لى إدخاؿ النسخة النصية إ التصكير الرقمي المحسب، حيث يتـ ععممية الطباعة ىك اخترا

دخاؿ المفاتيح إالنظاـ بشكل رقمي كما يمكف نقل المدخبلت في نفس الكقت مف لكحات 
بنيايات طرفية معيارية، كما يمكف االستعانة   كالتي تعملMultiples keyboardersالمتعددة 
 1.حجاـ الحركؼ المخزنة رقميًا مف خبلؿ نفس النظاـ المتكاملأبجميع 

 ىذه األساليب التي كفرتيا التكنكلكجيات الحديثة لممعمكمات كاالتصاؿ سيمت عممية جميع
 ، كساىمت في كسب الكقت كتكفير الماؿ كالجيد،النشر كالطباعة عمى المؤسسات اإلعبلمية

بفضل الحاسبات اآللية التي أصبح استخداميا ضركرة في كل مؤسسة إعبلمية، كأصبحت 
صناعة الصحافة تتـ الكتركنيا، مما أدػ لتناقص بيع النسخ الكرقية كزيادة االىتماـ 

لكتركنيًا، كقد جاء في إعالجتيا كنشرىا ـنتاجيا كإ  يتـ كل مفبالصحافة االلكتركنية التي
 the state تقرير أصدره مشركع التميز في الصحافة األمريكية عف كضع اإلعبلـ اإلخبارؼ 
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of news media  4.6% تراجع بمعدؿ 2005 أف تكزيع الصحف الكرقية سنة 2009سنة، 
 زاد ق كفي الكقت ذات، لمعدد الذؼ يصدر يـك األحد4.8%نسبة بلمعدد الكاحد بينما تراجع 

 .3.71%معدؿ تصفح الصحف االلكتركنية بنسبة 

:  استخدامات الصحفي لمواقع الميديا الجديدة كمصدر لألخبار/ 3-2-2

ك سمعية بصرية تعتمد عمى مصادر  أ سمعية،  أكف أؼ كسيمة إعبلمية سكاء كانت مكتكبة،إ
لتزكيد الجميكر باألخبار، حيث ُتعرَّؼ المصادر عمى أنيا األداة التي تحصل مف خبلليا 

 كتمثل ىذه ،2 أك ىي الجية التي ُتسَتقى منيا االخبار،المؤسسة اإلعبلمية عمى الخبر
 كالتي يستطيع ،ك مؤسساتأشخاص، أالمصادر مجمكعة مف الكسائل المختمفة سكاء كانت 

 ىذه المصادر د كتع.الصحفي مف خبلليا الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بمكضكع معيف
 فكمما كانت متعددة كحصرية  كمما زادت قكة المادة ،الجزء األىـ في مككنات الخبر الصحفي

 كبظيكر أدكات ،اإلخبارية، كتعتبر مصادر األخبار مف أكثر المتأثريف بالثكرة التكنكلكجية
 تغير مفيـك المصدر اإلخبارؼ بيف الممارسة التقميدية كالجديدة لئلعبلـ، ففي 2.0الكيب 

اإلعبلـ الكبلسيكي كاف يتـ االعتماد عمى مصادر خاصة بالمؤسسة اإلعبلمية كمصادر 
ك أف كك المندكبأف ك الصحفي، كما تسمى،خارجية، كيقصد بالمصادر الخاصة أك الذاتية

ف بالمؤسسة اإلعبلمية، حيث تعمل ىذه المصادر الخاصة عمى الحصكؿ كف العاملكالمراسل
 كالمصادر ،عمى المعمكمات كاألخبار حكؿ مكضكع معيف كتزكيد الكسيمة اإلعبلمية بيا

 أؼ ال يحق لمصحفي أك المندكب أك ،الخاصة ترتبط في عمميا بمؤسسة إعبلمية كاحدة
أما المصادر الخارجية . عبلميتيف في الكقت ذاتوإالمراسل الصحفي العمل مع مؤسستيف 

 كسيمة إعبلمية أخرػ تعتمدىا ، أك سكاء كانت محمية أك دكلية،فيقصد بيا ككاالت األنباء
لى استخداـ ىذه إالمؤسسة اإلعبلمية في الحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات، كيتـ المجكء 

 كتككف ىذه ،خفاؽ المصادر الخاصة في الحصكؿ عمى المعمكمةإعف لمتعكيض المصادر 
 يزيد اعتماد ىذه المصادر مف احترافية كمينية .المصادر خارج الفريق العامل في المؤسسة

. المؤسسة اإلعبلمية كذلؾ لما يحققو مف حصرية في تناكؿ األخبار كالمكضكعات
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دكاتيا مف أىـ المصادر التي أصبح يعتمد عمييا الصحفي أكبظيكر الميديا الجديدة أصبحت 
في الحصكؿ عمى األخبار كذلؾ لما تتميز بو مف سرعة كآنية في تدفق المعمكمات، حيث 

 ىذه ، ال سيما كأفأصبحت ىذه الكسائل ىي المييمف عمى صناعة اإلعبلـ في العالـ
 كتكمفة، اً  ككقتاً المصادر الجديدة غير مكمفة مقارنة بالمصادر التقميدية التي تتطمب جيد

 كذلؾ ، حكؿ مكضكع معيفىا سرعة فائقة في جمع المعمكمات كلقكتكفر في الكقت نفس
 كما أفادت دراسة أجرتيا  كفي الكقت ذاتو،قبتكفير مصادر متنكعة عف المكضكع نفس

 حكؿ استخداـ الصحفييف لمكاقع الشبكات االجتماعية كمصدر لؤلخبار،  Oriella الباحثة 
 صحفي مف ست دكؿ مختمفة حكؿ العالـ، كجاءت النتيجة 613حيث تمت الدراسة عمى 

يث ، ح1مف الصحفييف يستخدمكف ىذه المكاقع كمصدر لؤلخبار كالمعمكمات54% بأف 
 كعمى مستكػ المصادر ،فرضت أدكات الميديا الجديدة تغيرات في سير العممية اإلعبلمية

ثير بارزًا، فمـ يعد مفيـك المصادر يقتصر فقط عمى الصحفييف كككاالت األخبار بل أكاف الت
ف ليذه الكسائل الذيف ينشركف معمكمات كأخبار كتعدػ ذلؾ ليصبح المصدر ىك المستخدـ

ك بكابات الكتركنية، كيمكف حصر أنكاع المصادر اإلخبارية أ عف طريق مكاقع ىاكيشارككف 
ىا تكنكلكجيا االتصاؿ تنتجألى ثبلث أنكاع رئيسية إالتي ظيرت في ظل الميديا الجديدة 

:   كتتمثل في،كالمعمكمات الحديثة
 المصادر الكترونية، 
 المصادر المفتوحةOpen sourcing، 
  المصادر المحتشدةCrowdsourcing .

ف ما حققتو الثكرة التكنكلكجية مف غزارة في إ (المصادر الرقمية) : المصادر اولكترونية 
 ،تدفق المعمكمات كاألخبار جعمتيا مف أىـ مصادر األخبار التي يعتمد منيا صناع اإلعبلـ

حيث تكفر ىذه المصادر سرعة في نقل المعمكمات ككذلؾ فيما يتعمق بتقنيات حفظيا فيذه 
الجديدة حكرًا فقط عمى المؤسسات اإلعبلمية  اإلعبلـالميمة كانت قبل ظيكر أدكات 

 كفي العديد ، أما اآلف فأصبحت صناعة األخبار في متناكؿ كل مكاطف صحفي،كالصحفييف
 لممؤسسات اً  ميـاً مف المرات يشكل ىذا المكاطف الذؼ يقـك بنشر األخبار كنقميا مصدر

 .اإلعبلمية
                                                           
1
 Zafer kıyan, nurcan türenli, Sosyal medyanın gazetecilikteki rolü : türkıyedeki haber 
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 20كما أدػ ظيكر أدكات كتقنيات االتصاؿ الحديثة كانتشارىا في العقد األخير مف القرف 
سيا مكاقع الشبكات أير المعادلة، فقد فرضت أدكات اإلعبلـ الجديدة كعمى رؼغت إلى

 كقد غير المفيـك الكبلسيكي المعركؼ في ، في مفيـك مصادر الخبراً االجتماعية كاقعًا جديد
األدبيات اإلعبلمية كاقعًا تجاكز مف خبللو المتمقي المؤسسة اإلعبلمية ككصل مباشرة الى 

لى المتمقي دكف المركر عمى المؤسسة إالمصدر، أما المصدر فأصبح يصل مباشرة 
 .1اإلعبلمية

تاحت ىذه التكنكلكجيات لمفرد أف يتصل مباشرة بمصادر الخبر، أؼ أصبح الفرد العادؼ ألقد 
لى مصادر المعمكمات المختمفة بكل سيكلة كفي كقت حدكثيا، كقد قسـ الباحث إيتكصل 

لى مصادر يعتمدىا الفرد العادؼ، كمصادر تعتمدىا إااللكتركنية  بكبكر بكعزيز المصادر
يتمثل ذلؾ في سبعة  ، بالنسبة لممصادر التي يعتمدىا الفرد العادؼ.المؤسسات اإلعبلمية

التقميدية، التي تعتمد عمى مكاقع  اإلعبلـشكاؿ كىي عف طريق الكصكؿ الى مكاقع كسائل أ
التمفزيكف، كجميع المؤسسات اإلعبلمية التي تعتمد عمى كاإلذاعة، كاالنترنت مثل الصحف، 

، أك عف طريق استخداـ  Washington.post ،NewYork timesمكاقع االنترنت مثل 
 My مثبًل ،تكنكلكجيا االنترنت لمقياـ بعممية اختيار األخبار عبر مكاقع متعددة عمى الشبكة

newsline my C.N.N ك باالعتماد عمى الكسائل اإلعبلمية التقميدية التي تأخد مف أ
 كمف ،ك صحيفةأتمفزيكف، أك اإلنترنت فضاًء ليا لنشر األخبار كالمعمكمات سكاء إذاعة، 

 شكل كىناؾخبلؿ ىذه المكاقع يستطيع المتمقي اختيار المادة اإلعبلمية التي يكد متابعتيا، 
مف المصادر اإلخبارية التي يستطيع الفرد استخداميا مف خبلؿ شبكة االنترنت كالنشر 

نتجتيا أ مف مصادر المعمكمات التي اً تي تعتبر مصدرؿااللكتركني كىي المنتديات الحكارية ا
،  معيا كيستطيع األفراد مف خبلليا تبادؿ األخبار كالمعمكمات كالتفاعل،تكنكلكجيا المعمكمات

متابعة شريحة كبيرة مف ب ىذه المنابر اإلعبلمية حظيت كقد ،كتقديـ اآلراء حكؿ قضايا معينة
تاحت لممستخدميف نشر المعمكمات ذات أ المجمكعات البريدية التي دالجميكر، ككذلؾ نج

 كتتيح ىذه المجمكعة لمباحثيف عف المعمكمات الحصكؿ عمييا كاالستفادة منيا ق،االىتماـ نفس
 كنجد مف اىـ ىذه ،عف طريق استخداـ البريد االلكتركني كالذؼ يستخدـ ككسيمة  لمنشر

ىـ أ بنكؾ المعمكمات الدكلية كالتي تعتبر مف ، Yahoo group news groupالمجمكعات
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مصادر المعمكمات حيث تغطي ما ال يقل عف آالؼ المبلييف مف السجبلت التي تغطي 
 .data star dialog profoundمثمة عف ذلؾ أ ،مكاضيع مختمفة قد تيـ القراء

ف أ Mamning يرػ ،ما المصادر االلكتركنية التي تستخدـ مف طرؼ المؤسسات اإلعبلميةأ
حدثتيا الثكرة التكنكلكجية ليا العديد مف التطبيقات في مجاؿ أالتطكرات السريعة التي 

لى إالصحافة اإلخبارية، فتكفر قكاعد معمكمات الكتركنية تسيل عمى الصحفييف الكصكؿ 
المصادر، حيث أف الصحفي غالبًا ال يستعيف بمكاقع غير احترافية عمى شبكة االنترنت 

لمحصكؿ عمى األخبار بل يعتمد عمى مكاقع الكتركنية خاصة بمؤسسات صحفية إعبلمية 
 .1أخرػ تقـك بنشر األخبار كالمعمكمات حكؿ مكاضيع مختمفة

 :  مواقع الشبكات اوجتماعية كمصدر لألخبار 

ىـ مظاىر التفاعل اإلعبلمي في ظل كاحدًا مف ألقد أصبحت مكاقع الشبكات االجتماعية 
 لجميع المستخدميف ممارسة النشاطات التفاعمية، كقد اً صبح متاحأالثكرة التكنكلكجية، حيث 

 العديد  في كيتـ اعتمادىا،أصبحت ىذه الكسائل مف أىـ الكسائط المستخدمة في نقل األخبار
صبح المراسمكف الصحفيكف يستخدمكنيا كمصدر لؤلخبار أمف المؤسسات اإلعبلمية، ك

العاجمة كالحصرية، ككذلؾ يقكمكف بنشر االخبار بشكل متزامف مع مكعد بثيا عمى الكسائل 
التقميدية، يعتبر المكقع األزرؽ مف أىـ مكاقع الشبكات االجتماعية التي تستخدـ في العمل 

 كذلؾ لما يقدمو ىذا المكقع مف خدمات كتطبيقات تتعمق بالحصكؿ عمى ،اإلعبلمي
ف استخداـ مكقع أ  Parsleyالمعمكمات كاألخبار، حيث تبيف في دراسة قامت بيا شركة

الفيس بكؾ أصبح يتـ لمحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات كيتجاكز بذلؾ استخداـ غكغل 
ىـ مصادر األخبار في الشبكة العنكبكتية، كما أطمق مكقع فيس بكؾ أكىذا ما جعمو مف 

 تيدؼ لخدمة اإلعبلمييف في جمع األخبار كاستخداميا، فمف خبلؿ ىذه singalخدمة 
 كتكفر ىذه الخدمة العديد ، trendingالخدمة يمكف لمصحفي معرفة القضايا األكثر انتشارا 

:  مف المزايا لمصحفيف كالمتمثمة في

. لى قكائـ مرتبة بالشخصيات األكثر تأثيرًا عمى مكقع الفيس بكؾإإمكانية كصكؿ الصحفي 
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 يستطيع الصحفي البحث عف المحتكػ الذؼ ييمو، كما تسيل عممية Hashtagباستخداـ ك
البحث عف المحتكػ عمى الصحفي بناء قصتو مباشرة عمى مكقع الفيس بكؾ كما تتيح 

 فيديك ليستخدميا الحقا في التقارير كاألخبار التي  أكصكرة،أك إمكانية حفع أؼ منشكر، 
. عدادىاإيقـك ب

 كيمكف ألؼ صحفي الحصكؿ عمييا مف خبلؿ ، مجانا لكل الصحفييفsignalتتكفر خدمة 
 News كما يكفر الفيس بكؾ خدمة خاصة لمصحفييف.1تقديـ طمب مجاني عمى المكقع

wire ،  تقدـ ىذه الخدمة شريط أخبار كما يشير اسميا، كتنشر تحديثات فكرية مف مصادر
 Story متعددة مباشرة فكر حدكثيا، كما قامت شركة فيس بكؾ بعقد شراكة مع ككالة االنباء

full  لتزكيد تطبيقNews wire2. بأخبار دقيقة كمؤكدة في جميع المجاالت 
:  موقع تويتر كمصدر لألخبار 

 يعتبر تكيتر مف أكثر مكاقع الشبكات االجتماعية نجاحًا فيما يتعمق باألخبار كاألحداث 
 أف ناشرؼ األخبار عمى مكقع تكيتر ال يحتاجكف الى تحرير نصكص  ىك ميزهكما ،العاجمة

 trending حرفًا عمى األكثر، كما يستخدـ تكيتر خاصية 140 مف خبر  كتابة فقط،كبيرة
كالتي تعنى بأكثر االخبار تداكاًل في المحظة، كيتميز تكيتر بسرعة عالية في نشر األخبار 

ككاقعية كقرب مف المستخدميف، كظيرت أىمية تكيتر في نقل األخبار في حادثة تحطـ 
 بالتقاط صكر تحطـ الطائرة Janis Krums حيث قاـ 1549الطائرة االمريكية رحمة رقـ

الؼ متابع، كمنو آ6  لىإعمى مكقع تكيتر، كحققت آنذاؾ تغريدة جانيس متابعة كصمت 
   .3صبح تكيتر مصدرًا شرعيًا لؤلخبارأ

 كُتعنى بتكفير طريقة Momentكما أطمق تكيتر خدمة جديدة تتعمق بنشر األخبار باسـ 
سيمة لتتبع األخبار حاؿ كقكعيا، كىي مف أكبر المميزات التي أضيفت لممكقع، كما استعاف 
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 لئلشراؼ Foxnews ك مكقع  Buzzfeedالمكقع بفرؽ متخصصة مف اإلعبلمييف كمكقع 
 1.عمى المحتكػ اإلخبارؼ 

 في االنتخابات اإليرانية، كفي الكقت الذؼ منعت فيو الحككمة 2009 كفي نفس السياؽ سنة
 عمى CNN مثل اعتمدت مؤسسات إعبلمية كبيرة ،اإليرانية الصحفييف مف اعداد التقارير

. مكقع تكيتر لمحصكؿ عمى األخبار كالتطكرات

 مستخدـ لمكاقع  4700 آلراء أكثر مفاً  يتضمف استطبلعSocial timesعده أكفي بحث 
 أكثر مف ،الشبكات االجتماعية أكد أف مستخدمي تكيتر ىـ األكثر اىتمامًا باألخبار

 مف مستخدمي تكيتر 79%مستخدمي الشبكات االجتماعية األخرػ، كأكدت الدراسة أف قرابة 
يفضمكف استخدامو لمحصكؿ عمى األخبار بسيكلة مقارنة بمكاقع الشبكات االجتماعية 

 مف 80%ف أ يستخدمكنو لمحصكؿ عمى االخبار العاجمة، كما 40%األخرػ، كما أف 
 الخاص بيـ، كل ىذه Timelineالمستخدميف يحصمكف عمى األخبار مف خبلؿ تصفح 

 مؤشرًا ميمًا حكؿ دكر تكيتر في تعد Social timesلييا دراسة إالنتائج التي تكصمت 
. الصناعة اإلعبلمية لما يتيمز بو مف خصائص

 Open source : المصادر المفتوحة 

ندرك ليناردك في مكقع أفي عنكاف لمقاؿ كتبو  1909 ؿ صياغة ليذا المفيـك سنةأك كانت  
salon.comمف أشكاؿ الصحافة التي تقـك اً ، كتعتبر صحافة المصدر المفتكح شكبًل جديد 

كال دماجيـ في صناعة المكاد الصحفية، إعمى تكظيف التفاعمية لجذب مشاركات القراء ك
 ،في ىذا النكع مف الصحافة.  التحقيقات التي كانت تتطمب قياـ الصحفي باستطبلعاتسيما
لى التحقيق الميداني، بل يقـك بذلؾ عـ طريق جذب الجميكر إ الصحفي بحاجة يعدلـ 

ف أيميز صحافة المصدر المفتكح   ما.2لممشاركة كمف خبلؿ مشاركتيـ يقـك باالستطبلع
 كيشير مفيـك ،المستخدـ يستطيع فييا القياـ بإنتاج المحتكػ اإلعبلمي، كالتعميق عميو

 أما ،لى أف الصحافة االلكتركنية مصدر مف مصادر المعمكماتإصحافة المصدر المفتكح 
استخداـ مصطمح مفتكح يشير الى العديد مف المفاىيـ يقصد بيا مفتكح المساحة حيث أنيا 
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لى سيكلة إتكفر مساحة غير محدكدة لممستخدميف لنشر األخبار كالمعمكمات، كقد يشير 
لى مركنتو فيك فضاء إك قد يشير أالكصكؿ الى المعمكمات دكف حدكد زمانية كمكانية، 

يتشارؾ فيو المرسل مع المتمقي في الصناعة اإلعبلمية، حيث يسمح لممستخدميف بصياغة 
ميف عمى أنيا المكاقع االلكتركنية أالمضاميف اإلعبلمية، كقد عرفيا الدكتكر رضا عبد الكاجد 

التي تقدـ الخدمات اإلعبلمية المختمفة باستخداـ الكسائط المتعددة، كتتيح لمجماىير التصفح 
دكف التقيد بحيز زماني أك مكاني، كما يمكف لممستخدـ أف يقـك بإنتاج المحتكػ كالتعميق 

 .1عميو

 مف 2006 ىك عبارة عف مكقع الكتركني تأسس سنة  Wikileaks: ويكيميكس نموذج
طرؼ جكلياف أسانج، يتخصص ىذا المكقع منذ بدايتو في نشر الكثائق كالمعمكمات السرية 

 فكرة انطبلقة المكقع مف خبلؿ حكار كجاءتالتي تتعمق بالحككمات كالمؤسسات الفاسدة، 
 ككاف اليدؼ منو الدفاع عف حقكؽ ،دار بيف مجمكعة مف الناشطيف عمى شبكة االنترنت

االنساف ككشف االنتياكات اإلنسانية كقضايا الفساد في العالـ، ككانت المؤسسة قد فازت 
 The ايككنكميست كالذؼ قدمتو مجمة 2008بجائزة مرصد الرقابة لحرية الرأؼ سنة 

Economist  بجائزة منظمة العفك الدكلية لمصحافة التي تخدـ حقكؽ 2009كما فازت سنة 
بعد التسريبات التي نشرتيا مؤسسة كيكيميكس حكؿ فيديك . الجديد اإلعبلـاالنساف، عف فئة 

عزاًل في الحرب العراقية بما فييـ مراسمكف مف ككالة أ 12لمجيش األمريكي كىك يقتل 
ركيترز، حيث قاـ المكقع بنشر كثائق سرية تتعمق بحرب العراؽ كحرب أفغانستاف، ليتـ 

 Newyorkالتعاكف مع صحف أخرػ لنشر ىذه الكثائق كقامت صحيفة نيكيكرؾ تايمز

Times  كصحيفة الغاردياف The Guardian ،البريطانية، كصحيفة دير شيغل األلمانية 
 2008متزامف، كبعدىا سنة   بشكلىاكنشرت ىذه الصحف الثبلث الكثائق السرية نفس

حاكلت الحككمة األمريكية فتح تحقيق عف المنظمة عمى أمل نزع المصداقية منيا اال أنيا 
عدة  قد سجل ، القائـ عمى المؤسسة كما يسمييا،Julian Asangeسانج أفشمت، ككاف 

 في يكليك TEDمقاببلت مع مؤسسات إعبلمية مختمفة بما في ذلؾ البرنامج الشيير الرائد 

                                                           
المصدر المفتكح عمى )، أشغاؿ ندكة ، صحافة المصدر المفتوح وتأثيرىا عمى الصحافة الورقيةميفأرضا عبد الكاجد  1

 4-5-6 ، المركز العربي لؤلبحاث كالدراسات السياسية، قطر،(األنترنت كاألكراؽ الديبمكماسية االمريكية المسربة كمعطى
 7، ص  2011مارس
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 كفيما يتعمق بمدػ ،كفي مقابمة أخرػ قاـ بيا أسانج لصالح مؤسسة إعبلمية ،20101
استفادة الصحف كالقنكات اإلخبارية مف المعمكمات كالكثائق التي يقـك بتسريبيا مكقع 

 كيقـك ،كيكيميكس ذكر اسانج أف المؤسسة متعاكنة مع العديد مف كسائل اإلعبلـ العالمية
كيكيميكس كما يبدك بإرساؿ الكثيقة لمكسيمة اإلعبلمية كغالبًا ما تككف صحيفة عالمية كسبق 

 ، فيما بعد بنشر الكثيقة عمى اإلنترنت بعد أف يتناكليا الخبراء كالمحممكف ، لتقـكصحفي
كصرح أيضا بتحيز العديد مف ىذه الكسائل لكثائق دكف أخرػ بحسب ما يخدـ تكجياتيا 

 كميمة المكقع ىي نشر كل شيء كيقع عمى ،السياسية كىذا شأف خاص بكل كسيمة إعبلمية
 ،عاتق اإلعبلـ كالدكؿ كالشعكب أف تتفحص ىذه الكثائق كتستخدميا فيما يخدـ مصالحيا

كلـ ينِف أنو قد تتسرب بعض الكثائق المزكرة عمى الرغـ مف كجكد آليات كقكاعد لقبكؿ ىذه 
 .2الكثائق

(  Crowd Sourcing)تجييش الجماىير :  حشد المصادر 

 حصمت صحيفة الغاردياف البريطانية عمى قرابة نصف مميكف كثيقة ذات 2009  عاـفي
نفاؽ أعضاء البرلماف البريطاني خبلؿ   فرصة تمؾكانت .  سنكات4صمة بمصركفات كاإ

ممتازة لمعرفة الكثير عف التجاكزات التي ربما حدثت في تمؾ المصركفات، كلكف العدد 
، ىاالكبير لمكثائق قاد الصحيفة إلى فكرة االستعانة بالقراء مف أجل فحص تمؾ الكثائق كتدقيق

 ، ألف قارغ لمصحيفة عمى اإلنترنت فأنجزكا تمؾ الميمة27كىي الدعكة التي لبَّاىا أكثر مف 
، كىك دعكة (crowd sourcing)كىذا ما يسمى بحشد المصادر أك تجييش الجماىير 

، عف طريق ىاالناس لممشاركة في ميمة صحفية مثل جمع األخبار، جمع البيانات أك تحميل
دعكة مكجية أك مفتكحة لممشاركة في التجارب الشخصية أك المستندات كغيرىا باالستفادة 

مف تطبيقات الكيب االجتماعي، كىي الطريقة التي تستخدميا منذ سنكات مؤسسات إعبلمية 
عديدة حكؿ العالـ مف أجل االستفادة مف الجميكر كمصدر لممحتكػ بشكل منظـ، كىك ما 

كيتـ استخداـ طرؽ كأدكات عديدة لمتفاعل مع . أسفر عف الكثير مف اإلنجازات الصحفية

                                                           
المصدر المفتكح عمى األنترنت كاألكراؽ الديبمكماسية )أشغاؿ ندكة  ،سمطة التكنولوجيا وتكنولوجيا السمطةلينة الحيكسي،  1

 3 ، ص2011 مارس4-5-6، المركز العربي لؤلبحاث كالدراسات السياسية، قطر، (االمريكية المسربة كمعطى

2
دراسة تحميمية لممعركة االلكتركنية التي يخكضيا المكقع، : دمحم شكك، ظاىرة كيكيميكس  

https://www.zamanalwsl.net/news/article/1776313  10/12/2018:  شكىدh 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/17763
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شراكو مثل مجمكعات فيسبكؾ كمكاقع استطبلعات الرأؼ مثل سيرفي مانكي  الجميكر كاإ
 .1كغيره

عداد إيعرؼ إعبلميًا كذلؾ عمى أنو دعكة مجمكعة مف األشخاص الى المشاركة في عممية 
ك تحرييا كذلؾ مف خبلؿ دعكة مفتكحة مف طرؼ أك جمع االخبار، كالبيانات، أالتقارير، 

 : ىذه الدعكة في أشكاؿ مختمفة تتمثل فيؼلى الجميكر كتأتإك المحرر أالمؤسسة اإلعبلمية 

 .إعطاء األكلكية لمقصة التي ينبغي عمى الصحفييف تناكليا:  التصويت 

 .داثحكىي االستعانة بشيكد العياف لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ األ:  شيود العيان

. كذلؾ عف طريق التطرؽ الى الخبرات كالتجارب الشخصية:  تبادل الخبرات الشخصية

 الذؼ تككف ة في حشد المصادر المتخصصذلؾكيتـ :  اوستفادة من الخبرات المتخصصة
لمساىمة في دعـ البيانات كتحميميا كاالستفادة مف ؿالدعكة فيو خاصة ألفراد معينيف كذلؾ 

 .المعرفة الفريدة

كيقصد بو التطكع بالكقت كالخبرات كالميارات لمساعدة الصحفييف عمى :  إكمال ميمة
                                                              .العمل الصحفي استكماؿ

كذلؾ عف طريق التكاصل كالتفاعل مع الجماىير كالقياـ بالعمل الصحفي :  إشراك الجماىير
 .2كجمع االخبار كالمعمكمات في قالب ممتع

لى شكميف رئيسييف يتعمقاف بطبيعة الجميكر المشارؾ إكيمكف تقسيـ صحافة حشد المصادر 
في الدعكة، يتعمق الشكل األكؿ بحشد المصادر عف طريق دعكة مفتكحة لمشاركة جميع 

قاـ بو المكقع االخبارؼ األمريكي  الجماىير، كفي مثاؿ عف ىذا الشكل نجد ما
Watershed Post  متخصص في منطقة كاتسكيمز في كالية نيكيكرؾ حيث أطمق مبادرة اؿ

                                                           
: ، متكفر عمى عمر مصطفى، الصحافة االستقصائية في عصر السكشياؿ ميديا 1

http://journalism.aljazeera.net/ar/ajr/article/2018/07/180712060835390.html شكىد  :
 17 سا  14/10/2018

2  Jean pinder, mini onuhoa vb, guide to crowdsourcing, two fundation and james.S. and 

jhon night foundation, culumbia,2016, p 10 

http://journalism.aljazeera.net/ar/ajr/article/2018/07/180712060835390.html
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حيث بعد تعذر التغطية الصحفية عمى المؤسسات اإلعبلمية التقميدية، " ايريف"أثناء إعصار 
طبلؽ صفحة عمى الفيس بكؾ ليشارؾ الجميكر كشاىد عياف في تغطية إقاـ المكقع ب

 ألف 240يقارب  1اؾ في يـك كاحد ما ذفآاألخبار، كقد كصل عدد المتابعيف لمصفحة 
 .2معجب

 فيتـ استخداميا كاالستعانة بيا عند حاجة المؤسسة ،أما فيما يتعمق بحشد الجماىير الخاصة
مثبًل في الصحة، الصحافة، اإلعبلـ األمني، ، اإلعبلمية الى متخصصيف في مجاؿ معيف

 لذلؾ يتـ تقديـ دعكات خاصة لممشاركة بشكل خاص لمقياـ بمياـ تعذر عمى ،كغيره
. ىاؤنياإالمؤسسة اإلعبلمية 

كفي ىذا الشكل مف حشد المصادر الخاص نجد ما قاـ االتحاد األكركبي لمصحفييف 
ق عمى أعضائو حكؿ العالـ لتحميل كميات كبيرة مف الكثائق د باعتماICIJ  االستقصائييف

 فيالمسربة التي لـ تتمكف مؤسسة إعبلمية كاحد مف القياـ بيذه الميمة، فقاـ مئة صحفي 
 سنة  Offshore Leaks مميكف كثيقة كتـ نشرىا  2,5 العالـ بتحميل حكؿ دكلة 60

2013 .

:   لمواقع الميديا الجديدة لمتفاعل مع الجميورالصحفياستخدامات /3-2-3

 قمنا أف أكثر ما يميز الميديا الجديدة ىك خاصية التفاعمية التي يككف إذاال نككف قد بالغنا 
 كمشاركة فعالة في العممية اإلعبلمية، كيعد ىذا المفيـك مف أكثر المفاىيـ اً فييا لممتمقي تأثير

ف في اإلعبلـ كالصحافة كثارت الجدؿ في كسائل اإلعبلـ الجديدة، حيث يعرفيا الباحثأالتي 
كيميامز كرايس كركجرز عمى أنيا درجة تحكـ المشاركيف في العممية االتصالية كالحكار 

المتبادؿ كقدرة كل منيـ عمى تبادؿ األدكار في العممية االتصالية، كما حدد ماكممياف كداكنز 
 كتكحي ىذه األبعاد الى أف التفاعمية األكبر تتكافق مع األخبار ال ،بعاد لمتفاعميةأستة 

نو أ كتتسـ بقدرة المستخدـ عمى التحكـ في االتصاؿ بشكل أكبر كما يتسـ االتصاؿ ب،اإلقناع

                                                           
   : متوفر على ،شكال ملهمة لصحافة حشد المصادر ٌمكننا تطبٌقها الٌومأست عمر مصطفى،  1

http://asahnetwork.org/6-16سا 08/12/2018   /ٌمكننا-المصادر-حشد-لصحافة-ملهمة-أشكال 
 المولع نفسه   2

http://asahnetwork.org/6-�����-�����-������-���-�������-������/
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يسير في االتجاىيف ال اتجاه كاحد باإلضافة الى حدكث االتصاؿ في أكقات مرنة ال أكقت 
 .1ثابتة

كيطمق ىذا المفيـك عمى درجة المشاركة في عممية االتصاؿ كتأثيرىا عمى أدكار اآلخريف 
حيث باستطاعتيـ تبادؿ اآلراء كاألفكار، كيطمق عمى ممارستيـ الممارسة المتبادلة لمتفاعمية، 

كقد ميزت ىذه الخاصية التي ، 2حيث يمكف لممرسل إرساؿ كاستقباؿ رسائل في نفس الكقت
 فبعدما كاف االتصاؿ يتـ باتجاه كاحد مف ، اإلعبلـ التقميدؼعمىكفرىا اإلعبلـ الجديد 

ـ بثنائية االتجاه، كذلؾ لتمبية حاجات س أصبح اإلعبلـ الجديد يت،لى المستقبلإالمرسل 
 فقد تجاكزت التفاعمية ىدؼ ، كليس ىذا فقط،المتمقي كتكفير المضمكف اإلعبلمي المبلئـ

 في العممية اإلعبلمية، كلقد بدأ اً  نشيطاً صبح ىذا األخير عنصرأتمبية حاجات المتمقي حيث 
   سنةWinerاالىتماـ بدراسة التفاعمية في مجاؿ االتصاؿ الجماىيرؼ منذ أف أكد كينر 

 كعنصر رئيسي مف عناصر االتصاؿ، ثـ في Feedbackعمى أىمية رجع الصدػ 1948
كالذؼ " عممية االتصاؿ الجماىيرؼ كتأثيراتيا"صدر كتاب أالذؼ " كلبر شراـ "1954سنة 

كد حينيا أنو يجب أف يشترؾ أ ك، مصطمح التفاعميةتؼ استخدـت الكتب العممية اؿؿيعتبر أك
  .3المرسل كالمستقبل في مجاؿ كاحد حتى يتـ االتصاؿ بينيما

 كفرت تطبيقاتيا مجااًل كاسعًا ،كبتطكر تكنكلكجيات االتصاؿ الحديثة كفي مقدمتيا اإلنترنت
لممتمقي ليتفاعل كيشارؾ في العممية االتصالية، حيث أتيح لمجميكر اختيار المضاميف التي 

مكانية التكاصل مع المرسل ك ضافة تعميقات حيث تكفر المؤسسات إييتـ بمتابعتيا كاإ
اإلعبلمية عمى مكاقعيا في اإلنترنت مساحة مخصصة لمجميكر لمتفاعل مع األخبار 

. كالتعميق كاالقتراحات

                                                           
التطبيقات )مؤتمر كسائل التكاصل االجتماعي، اتجاىات البحث والتنظير في وسائل اإلعالم الجديدة،  حسني دمحم نصر، 1

 13ص، 2015مارس  10-11  ، الرياض،(كاالشكاالت المنيجية
، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، 1ط ،وم اولكترونية ودورىا في اونماء المعرفيع، وسائل اإليسرػ خالد إبراىيـ 2

 133، ص2014األردف،
، 2014، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 1، طالتفاعمية عمى مواقع الصحف اولكترونيةعبد الباسط أحمد ىاشـ،  3

 126ص
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 بدأ اىتماـ الباحثيف يتضاعف في مجاؿ ،مع نياية القرف العشريف كبداية الكاحد كالعشريف
ساتيا عمى المجاؿ اإلعبلمي، كمف بيف ااالتصاؿ بدراسة التفاعمية عمى شبكة االنترنت كانعؾ

 بعنكاف كسائل اإلعبلـ كمفيـك التفاعمية كالتي اىتـ Schultzأىـ الدراسات نجد دراسة شكلتز 
ف اإلعبلـ التقميدؼ لـ يتح الفرصة أكد أفييا الباحث بدراسة التفاعمية في كسائل اإلعبلـ ك

لمجميكر في اختيار المضمكف االتصالي المناسب لو، في حيف تتيح أدكات اإلعبلـ الجديد 
ف تكنكلكجيا االتصاؿ كفرت فرصة أفرصًا عديدة لممشاركة الجماىيرية كما يرػ شكلتز 

 .1كالتكاصل مع جميكرىا كالتفاعل معو اإلعبلـإيجابية لكسائل 

ر السمة بتعتبر التفاعمية مف أىـ الفكارؽ التي تميز اإلعبلـ الجديد عف التقميدؼ حيث تعت
داكت يتـ استخداميا مف طرؼ أذ كفرت كسائط الميديا الجديدة إ ،الجكىرية الخاصة بو

لقي ليتكاصل القارغ مع المؤسسة تالصحفي لمتفاعل مف خبلليا مع الجميكر كيستخدميا الـ
:   ىـ ىذه األدكات فيما يميأؿ اجـإ كيمكف ،اإلعبلمية

 مف أىـ أدكات التفاعل في الميديا الجديدة، كذلؾ لما يتميز بو مف يعد : البريد اولكتروني
 كيتـ استخدامو في التكاصل مع المحرريف كالصحفييف إلبداء ،سيكلة كسرعة في االستخداـ

حداث معينة، كما يعتبر كسيمة ىامة إلرساؿ أاآلراء حكؿ مكاضيع معينة أك لطمب تغطية 
ك أ حيث يتمكف المتمقي مف تزكيد المؤسسة الصحفية ،األخبار كالمكاضيع بصفة شخصية

. خبار عف طريق استخداـ البريد االلكتركنيأك أالصحفي بمعمكمات 

 تتيح ىذه األدكات الحكار كالنقاش المباشر كالمتزامف مع الغير، : المحادثة والتفاعل المباشر
 مثل ما يكفره ، real timeفي نفس الكقت حيث يتبادؿ األطراؼ النصكص عمى المكقع

مكقع الفيس بكؾ مف خدمة البث المباشر كيتيح الفرصة لممستخدميف لكتابة التعميقات 
. كالتفاعل مع المحتكػ 

تاحة الفرصة بيف المحرر كالمتمقي كبيف إ كتعتمد ىذه البرامج عمى : المؤتمرات التفاعمية
 اً  مما يتيح قدرreal time كتتـ ىذه المؤتمرات في الكقت الحقيقي ،بعضاؿالمتمقيف ببعضيـ 

أكبر مف التفاعمية كالمركنة في االتصاؿ، حيث تعتمد ىذه التقنية عمى اتصاؿ مرئي مسمكع 

                                                           

 137عبد الباسط أحمد هاشم، مرجع سابك، ص  1 



 135 

شخاص يتكاجدكف في أماكف جغرافية مختمفة يتـ فيو مناقشة مكاضيع مختمفة أبيف عدة 
. كتبادؿ األفكار حكؿ قضايا معينة

كتعتبر مف أىـ األدكات الشائعة في الكسائل  Discution Board  : لوحات النقاش
ك بيف المتمقيف أ ، كتستخدـ ىذه األخيرة في التفاعل بيف المتمقي كالمحرر،اإلعبلمية الجديدة

 سكاء مع ،فيما بينيـ، حيث يستطيعكف مناقشة مكاضيع مختمفة كتبادؿ األفكار كاآلراء
. ك مع متمقيف آخريفأك مع العامميف في  المؤسسة اإلعبلمية أالمحرر 

 كتعتمد ىذه القكائـ عمى قكاعد بيانات مرتبطة بالشبكة : قوائم خدمة اإلفادة أو المساعدة
تصنف المشتركيف الى فئات كفق تخصصات معينة حيث يستفيد المتمقي مف االتصاؿ بيـ 

حادؼ ألى شكميف أساسييف ىما إ كتصنف ىذه القكائـ ،ذا كاف مف المشتركيف في القكائـإ
 كيستعمل لتكزيع المعمكمات كمساعدة المشاركيف في ىذه ،االتجاه يقـك باالستقباؿ فقط

رساؿ رسائل الى القائمة كاستقباليا مما إما قكائـ الحكار فتتيح لممشترؾ في البرنامج أالقائمة، 
. يمكنو مف الحكار غير المتزامف

 تعتبر مف أكثر األدكات انتشارًا في مكاقع الشبكات Poll Box : صناديق التصويت
ك عبر صفحاتيا أاالجتماعية، حيث تخصص الصحف كالمؤسسات اإلعبلمية عبر مكقعيا 

في مكاقع الشبكات االجتماعية لمتصكيت حكؿ أفكار معينة أك شخصيات كيطمب مف القارغ 
 كمف أىـ المؤسسات اإلعبلمية العربية التي تعتمد ىذه األداة قناة ،المشاركة بالتصكيت

كىك عبارة عف مجمة أسبكعية تفاعمية " نشرتكـ"ببرنامج يطمق عميو اسـ  الجزيرة اإلخبارية
ح مشاىد الجزيرة فرصة اختيار ما يشاىده عف طريق التصكيت، ف كتـ،متنكعة تبث مباشرة

بداء إمساحة عمى مكقعيا الشبكي لمجميكر لمتكاصل مع الصحفييف ك  BBCػصص اؿخكما ت
ك أك عف طريق تسجيل لمصكت أؼ حكؿ قضايا معينة كذلؾ عف طريق كتابة اقتراحات أالر

 . الفيديك
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 : أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة/3-3

: الميديا الجديدةقواعد العمل الصحفي في ظل / 3-3-1

تتميز كسائل اإلعبلـ الجديد بغزارة المعمكمات كالمضاميف الدائمة التغير كالتعديل بطريقة 
مستمرة كديناميكية، إال أف نكعية األخبار المتضمنة عبر ىذه الدعائـ التكنكلكجية ال بد أف 

المتمثل أىميا في كل كتخضع إلى العديد مف المعايير المينية، حتى تككف أكثر مصداقية، 
:  1مف

 كمفيكمة لدػ المتمقي (Truthful)يجب أف تككف األخبار مستندة إلى كقائع حقيقية  .1
(Comprehensive)، ىذا قد يعني بالضركرة أف عمى المؤسسات اإلعبلمية كنختص ك

بالذكر منيا الصحفية أف تعتمد عمى تقصي الحقائق مف مصادر رسمية كمكثكقية ال عمى 
االعتماد عمى فبركة األخبار، ككضع اآلراء في سياقات كخمفيات معينة بغية المساىمة في 

. تحريف الحقائق عف مسارىا الطبيعي
 مبدأ الحكار كالنقد مع الجميكر المتمقي، حيث إف السياسات لىضركرة االعتماد ع .2

االفتتاحية كمقاالت الرأؼ المتكاجدة عبر صفحات مكاقع اإلعبلـ االجتماعي، الصحف 
االلكتركنية ال تكسب أصحابيا المصداقية، ذلؾ باعتبارىا مجمكعة مف اآلراء أحادية االتجاه 

ف الخبر ضمف مختمف الدعامات الحاممة لو أال تراعي بالضركرة تكجيات اآلخريف، حيث 
سكاء تعمق األمر بمكاقع اإلعبلـ االجتماعي كبقية الكسائل االتصالية، البد أف يشتمل عمى 

الخبر الرئيسي، ككجية نظر كاتبو باإلضافة إلى انتقادات مختمف القراء، مف خبلؿ مساحات 
. مخصصة لمنقد

يجب أف تجسد مكاقع اإلعبلـ الجديد كبقية المؤسسات الصحفية األخرػ دكر الكسيط  .3
، (Common Carries )مختمف األطراؼ كالناقل ألخبار مختمف الجيات كالمؤسسات بيف 

مناظرة األصكات "أؼ يجب أف تككف منفتحة عمى مختمف األطراؼ مع االعتماد عمى مبدأ 
". األكثر شعبية مع الجميكر

                                                           
1
John C.Watson, Journalism Ethics by Court Decree : the Supreme Court on the Proper 

Practice of Journalism, LFB Scholary Publishing LLC, New Yourk, 2008,  pp.47-49. 
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االعتماد عمى التكقعات الدقيقة مف خبلؿ المضاميف اإلخبارية كالمعمكماتية عبر  .4
مكاقع اإلعبلـ الجديد كالصحف اإللكتركنية باعتبارىما دعامات فاعمة في التأثير عمى أحكاـ 

قادريف عمى اؿالمتمقيف تجاه العديد مف القضايا، كخاصة بالنسبة إلى األقميات كاألفراد غير 
تحميل المكاقف بصفة فردية، كبالتالي يجب عمى محررؼ األخبار ضمف مكاقع اإلعبلـ 

الجديد أف يتحمكا بالدقة في إعطاء التكقعات إلى الجميكر المتمقي أك المتعرؼ بغية االبتعاد 
. عف تشكيو الحقائق كاألحكاـ

مة مختمف األخبار لجميع الشرائح في المجتمع بغية تعزيز كتغذية ءالتركيز عمى مبل .5
. التفاىـ في البيئة الكاحدةكاالحتراـ 

االعتماد عمى تكضيح مختمف األىداؼ الكامنة مف المضاميف الرقمية عبر كسائل  .6
 كنختص بالذكر منيا مكاقع اإلعبلـ كالشبكات االجتماعية، كمما تقدمو ،اإلعبلـ االفتراضية

. مف أىداؼ كاضحة بالنسبة إلى المجتمع
االىتماـ بضركرة إعبلـ الجميكر كمسؤكلية اجتماعية لدػ مختمف محررؼ المضاميف  .7

. عبر مكاقع اإلعبلـ االجتماعي، مع مراعاة األىداؼ العامة في المجتمع
يجب إظيار مصادر األخبار كالمعمكمات بالنسبة إلى القارغ أك المتمقي حتى يتمكف  .8

كبالتالي إمكانية ، (Worth and Usefulness )مدػ فاعميتو كمصداقيتو كمف تحديد قيمتو، 
تقديـ أحكاـ صادقة بالنسبة إلى المكضكع محل االىتماـ أك الظاىرة، ك يتأتى ذلؾ في إطار 

. العدالة كالتكازف المكضكعي لؤلخبار

: إشكاليات أخالقية في الميديا الجديدة / 3-3-2

:  صراعين يرتبط بالطابع التنافسي الجديد لمسكؽ اإلعبلمية، فالطفرة اإلعبلمية قد تؤجج 
الصراع األكؿ حكؿ المكارد اإلشيارية المحدكدة ك بالتالي تعزيز الكالء لممستشيريف سكاء 
كانكا مؤسسات اقتصادية أك أحزابًا سياسية كالسقكط في فخ اإلشيار المقنع، أما الصراع 
الثاني فمكضكعو التنافس عمى الجميكر عبر السقكط في فخ المضاميف المثيرة سياسيًا 

.  اجتماعيًا كالبحث عف التمايز كالتفردك
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خر ييدد أخبلقيات المينة حسب رأؼ الصادؽ الحمامي، مف المجاؿ العمكمي آمصدر ىناؾ 
 أؼ الفضاء االلكتركني عمى كجو التحديد الذؼ أضحت ،نفسو أك باألحرػ مف أحد فضاءاتو

طارًا لمنقاش . مكانتو ىامة في الممارسات اإلعبلمية لمتكنسييف باعتباره مصدرًا لؤلخبار كاإ
فيك فضاء لتبادؿ األخبار . لكف ىذا الفضاء يشيد انييارًا شامبًل ألخبلقيات التكاصل

 تركجيا التيالمشبكىة كغير المكثكقة كالمضاميف ذات الطابع التشييرؼ كالتآمرؼ كالفضائحي 
أف ىذا الفضاء يمكف أف يتحكؿ إلى قكة . صفحات يديرىا أشباح تختفي كراء أسماء مستعارة

. ضغط عمى الصحفييف مف جيتيف

فمف جية أكلى يمكف أف يؤدؼ انييار أخبلقيات التكاصل في الفضاء العمكمي االفتراضي 
ف الشبكة قد تتحكؿ إكمف جية ثانية ؼ. إلى التقميل مف التزاـ الصحفييف بالمقتضى األخبلقي

كفي ىذا اإلطار . إلى مصدر لممعمكمات غير المكثكقة بالنسبة إلى الصحفييف أنفسيـ
محرر الميديا "يمكنني أف أشير إلى أف المؤسسات الصحفية األمريكية قد استحدثت كظيفة 

فيذا الصحفي الجديد يتابع ما ينشره الناس عمى الفيسبكؾ كيعمل عمى فيـ اتجاىات " الجديدة
 .1خضعيا إلى المعايير المينيةؼالرأؼ كيحقق في المعمكمات المتداكلة ك

يعيش األشخاص في بيئة ثقافية مشبعة بالكسائل االتصالية الجماىيرية كتكنكلكجيا االتصاؿ 
الحديثة مما يجعل الفرد في ىذا الكسط دائـ التساؤؿ عف مختمف األخبار الصادقة كالحقائق 
الثابتة باإلضافة إلى استمراره في البحث عف مكانتو كدكره في المجتمع، ذلؾ نظرًا لعبلقاتو 
بالكسائل اإلعبلمية مف جية، كاالرتباطات التي تحددىا ىذه األخيرة تجاه األفراد كالييئات 
كالمؤسسات كفق أخرػ، فظاىريًا يبدك أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة جعمت العالـ أكثر 

لخ، لكف ىذه إ...ترابطًا مف أؼ كقت مضى، ذلؾ نظرًا لمتقارب الفكرؼ، االجتماعي، العرقي
كفي مكاجية . أحداث جد متسارعةكالكسائل في حقيقة األمر جعمت المتمقي أماـ تطكرات 

غزارة في المعمكمات يصعب عميو تحديد الحقائق مف خبلليا، كيتأتى ذلؾ في ظل تزايد اؿ
الدعائـ االتصالية المدفكعة تجاريًا، باإلضافة إلى تزايد ىاجس المشاىير عبر القنكات 

                                                           
 .139-138، ص 2012 منشكرات دار آفاؽ، تكنس، أفق جديد،...اإلعالم التونسيالصداؽ الحمامي،  1
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اإلعبلمية كمكاقع اإلعبلـ الجديد بطريقة منافية لآلداب العامة كالقكاعد كالمعتقدات األخبلقية 
 (Ethical Beliefs)1 المتفق عمييا داخل المجتمع الكاحد. 

يمكف أف ُيستغل الفضاء االفتراضي الرقمي لمجمكعة مف الممارسات الصحفية التي قد تككف 
 كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف النقاط التي يمكف أف ،بعيدة عف األخبلقيات المينية

 :2نكجز أىميا في كل مف

االعتماد الكبير عمى رجاؿ السمطة كالشخصيات المعركفة بطريقة غير مبرر ليا،  .1
. كدكف مراعاة تقصي الحقائق

استخداـ األسماء كالصفات باإلضافة إلى األحكاؿ المجردة التي لـ يتـ التحقق منيا،  .2
. إلقامة االستنتاجات كتككيف االنطباعات

تشجيع كجيات النظر الغائية مف جية كاحدة، كعادة ما تككف ضمف مجمكعة الرفاؽ  .3
. مع إقصاء اآلراء المناقضة أك الناقدة

االعتماد عمى تحميل المعطيات مف خبلؿ تجريد كعزؿ الحادثة الكاحدة، مع إىماؿ  .4
. ربطيا مع بقية الحقائق كالظكاىر المتسمسمة كفقا لمبدأ السببية

. المستقبل كالحاضر، باعتبارىا فترات زمنية منفصمةكالتركيز عمى كل مف الماضي  .5
زيادة االىتماـ كالتركيز عمى الصراع مقارنة بالتعاكف بيف مختمف األفراد كالمؤسسات  .6

. في مختمف القضايا

 :  Journalistic Ethicsمستوى األداء الصحفي المرتبط بأخالقيات الصحافة /3-3-3

يقصد بو مدػ التزاـ الصحيفة كالقائـ باالتصاؿ بأخبلقيات المينة التي اتفقت عمييا معظـ 
قابات ف مثل مجالس الصحافة ك،مكاثيق الشرؼ الصحفي التي كضعتيا الييئات الصحفية
: كاتحادات كجمعيات كركابط الصحفييف في العالـ كمنيا

                                                           
1
 Duncan Ivision, Arguing about Ethics in Catharine Lumby and Elspeth Probyn, 

RemoteControlm NEW Media, New Ethics, Cambridge University Press, UK, 2003, P.25. 
2
Lee Wilkins et al., The HandBook of Mass Media Ethics,Routledge, New York, 2009, p. 

144. 
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عدـ االستغبلؿ غير األخبلقي لتكنكلكجيا الصحافة مثل التزييف االلكتركني لممكاد  - أ
. الصحفية المصكرة، سكاء كانت صكرًا فكتكغرافية أك رسكمًا باستخداـ الحاسبات االلكتركنية

، سكاء كانت كثائق مطبكعة أك الكتركنية، مثل رعدـ استخداـ كثائق مجيكلة المصد  - ب
. اسطكانات الكمبيكتر إال بعد التحقق مف صحتياكأقراص 

. خرآحماية سرية المصادر كعدـ الكشف عنيا إال كبديل  -ج

عدـ االبتزاز أك المبلحقة أك المطاردة أك التصكير في أماكف خاصة دكف الحصكؿ عمى  -د
مكافقة أصحابيا إال في ضكء بعض الظركؼ الخاصة، ككذلؾ عدـ اإللحاح في االتصاؿ 

. التميفكني

احتراـ خصكصية األفراد كعدـ الخكض في جكانب حياتيـ الشخصية أك استيداؼ  -ق
. ممتمكاتيـ إال إذا دعت المصمحة العامة لذلؾكأخبار أسرىـ 

كف ؤف األطفاؿ أك شؤكشبمراعاة بعض المعايير كااللتزامات األخبلقية فيما يتعمق  -ك
الحكادث كالمصابيف في المستشفيات أك أخبار القضايا كالجرائـ، كتجنب تكضيح ىكية أقارب 

. أك أصدقاء كل مف يداف أك يتـ اتيامو بجريمة أثناء سير التحقيقات

تجنب التمييز العنصرؼ مف خبلؿ تعمد إىماؿ تقديـ تغطية صحفية لبعض الجماعات  -ز
. أك األقميات السياسية أك الدينية أك الطبقية أك تعمد تقديـ صكرة نمطية جامدة ليـ

 .إلعبلف كعدـ تكقيع مكاد إعبلنيةاالفصل بيف التحرير ك -ح

. الفصل بيف الخبر كالرأؼ كالتعميق -ط

اإلعتراؼ باألخطاء كعدـ التردد في تصحيحيا كعدـ اإلصرار عمى التشبث بآراء أك  -ؼ
مكاقف صحفية شخصية، بل التشبث بخدمة الصالح العاـ كاإعطاء األفراد الفرصة لمرد عمى 

 1.ما قد يركنو غير صحيح أك غير دقيق كمما كاف ذلؾ مقبكال

                                                           
. 26-25أمل دمحم خطاب، مرجع سابق، ص 1
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اتجيت العديد مف المؤسسات اإلعبلمية إلى كضع مكاثيق لضبط ممارسات صحفيييا في 
ظل ىذه البيئة الجديدة حيث قامت الفيدرالية المينية لصحفيي مقاطعة الكيبؾ في كندا 
بتطكير ميثاقيا األخبلقي بإدراج مبادغ خاصة بالميديا االجتماعية تؤكد عمى االلتزاـ 

بالمعايير المينية العامة التي تطبق عمى الكسائط اإلعبلمية األخرػ كعمى الطابع العاـ لما 
.  ينشره الصحفي عمى مكاقع الشبكات االجتماعية

 أف الصحفي ال ينشر في ىذه المكاقع االجتماعية ما ال يمكف لو أف  عمىكينص الميثاؽ
ينشره عمى صحيفتو كما يجب عميو أف يمتـز بحماية مصادره عمى الشبكة كالتأكد مف 

 1.مصداقية األخبار كاالمتناع عف السرقات الفكرية كاإلشارة في كل األحكاؿ إلى المصادر

كما ركزت بقية المكاثيق عمى ضركرة التزاـ الصحفي بأخبلقيات المينة المصاغة مف قبل 
 كاحتراـ خصكصية األفراد، كتحمل مسؤكلية ما يتـ ،حتى في ظل تغير البيئة التكاصمية ىذه

نشره مع مراعاة الحيادية كالمكضكعية في معالجة المكضكعات دكف التردد في تصحيح خبر 
 في ظل ىذه البيئة تولى الحفاظ عمى صكرتو كصكرة مؤسسإنشر خطأ مع سعي الصحفي 

. االفتراضية

أما ككالة األنباء الفرنسية فركزت عمى كضع قكاعد تخص االستخداـ الميني كالشخصي 
تشجيع صحفيييا عمى ؿلمكاقع التكاصل االجتماعي مف طرؼ صحفيييا عف طريق مجمكعة 

، مف اجل التكاصل كالتفاعل "تكيتر"ك" فيسبكؾ"استخداـ مكاقع التكاصل االجتماعي كمكقع 
مع الجميكر، كالتركيج لصكرة حسنة عف المؤسسة التي ينتمكف إلييا، مع االلتزاـ بالكشف 

في حالة رفضيـ تحدد ليـ استخداـ المكاقع االلكتركنية ىذه كعف ىكيتيـ المينية كصحفييف 
في إطار شخصي مع حيز مف األصدقاء فقط دكف اإلشارة إلى انتمائو إلى ككالة أك مؤسسة 

 . 2إعبلمية معينة في حالة االستخداـ الشخصي

                                                           
:  الصادؽ الحمامي، الصحفيكف كأخبلقياتيـ في زمف الميديا االجتماعية، متكفر عمى 1

http://www.arabmediastudies.com/file/ethics%20and%20social%20media.pdf 13/03/2018   
 13سا 

2
 الصادق الحمامً، المولع نفسه    

http://www.arabmediastudies.com/file/ethics%20and%20social%20media.pdf
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دليبًل خاصًا باستخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية " بي بي سي" أصدرت اؿ2011في عاـ 
  :1في قسـ األخبار ك قد رصد ىذا الدليل ثبلث حاالت مف االستخداـ

استخداـ الصحفي لمكاقع التكاصل االجتماعي في إطار شخصي   : الحالة األكلى -
 .لمتفاعل مع أصدقائو، دكف اإلشارة إلى انتمائو إلى قسـ بي بي سي أخبار

عمى الصحفي التأكد ممف ينشر لتفادؼ اإلساءة إلى مؤسسة البي بي :  الحالة الثانية -
سي أك لمصحفي كما أف استخداـ مكاقع الشبكات الشبكات االجتماعية يجب أف يخضع 

  .ألىداؼ تحريرية جمية كاضحة
يمكف لمقدمي البرامج كالصحفييف كالمخبريف كالناشريف أف يستخدمكا :  الثالثةالحالة  -

مكاقع الشبكات االجتماعية في إطار مؤسسي، كفي ىذه الحالة أف يكتبكا في مسائل غير 
 .شخصية ذات عبلقة بمجاؿ اختصاصيـ

 : أخالقيات تضبط ممارسات جديدة لمصحفي التقميدر 

بالمعنى الفعمي لمكممة ىي عبارة عف تعميمات   déontologieتعتبر األخبلقيات المينية
تتجمع في قكاعد تضعيا المينة نفسيا، أك الميديا أك الصحافيكف كىي ممزمة . كممارسات

 .  كنادرًا ما تككف مصحكبة بعقكبات،أخبلقيًا إنما ليس لدييا أؼ جياز إدارؼ أك قانكني

 االنتقاؿ ال يستدعي األمر ، حيثصحفي اليـك ىك صحفي ينتقي كيعالج األخبار مف مركزه
أصبحت األخبار اليـك ىي التي تتنقل إليو كمع تضخـ التدفق اإلخبارؼ . إلى مكقع األخبار

 كسعي ،عمى مكاقع التكاصل االجتماعي كتعدد كتنكع المصادر اإلخبارية لمخبر الكاحد
الصحفي إلى تحقيق السبق الصحفي قد يجعمو يضرب أخبلقيات ممارسة مينتو عرض 

يجرؼ كراء كل خبر ككل معمكمة قد يراىا ميمة لمنشر دكف التحقق منيا كالتأكد مف كالحائط 
 كىذا ما يؤثر عمى سمعة الصحفي كمصداقية مؤسستو التي قد تخسر جميكرىا إذا ،صحتيا

 الصحفي اليـك لـ يعد أبدًا ذلؾ الصحفي المتكاجد في عيف .ظير أف الخبر غير صحيح
في ك ،يحاكر الفاعمكف، الصحفي اليـك يستقبل األخبار مف مكانوكالمكاف يغطي الخبر، 

 2.بعض األحياف مف مصادر غير مكثكقة

                                                           
1
 صادق الحمامً، المولع نفسه ال 

2
 Ridha najar, Nouvelles technologies et journalisme métiers en mutations, revue 

tunisienne de communication, n43, janvier/juin2004. P17. 
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حيث أصبحت شبكة االنترنت تشكل تحديًا ضخمًا لمؤسسات اإلعبلـ التقميدية كىك تحدٍّ مف 
:  "ايديف كايت"نكع جديد يساعد الجميكر كيعيد تحديد دكر الصحفييف في المجتمع كيضيف 

 حتى ال ، في عجمة لمحاؽ باألحداث الميمةـأف الصحفييف يجب أف يككنكا عمى حذر، كه
يتأثركف بالتحيزات البغيضة لممعتكىيف أك تخدعيـ المعمكمات الزائفة التي تنشر حكؿ 

". اإلنترنت

ب مساحات لنشر أخبارىـ كل كؼ لقد ألغي الصحافيكف الجدد الذيف اتخذكا مف صفحات اؿ
القكاعد التي قامت عمييا الصحافة، كما أزاحكا مف طريقيـ كل النظريات التي تكجو العمل 

 .1الصحفي في مختمف كسائل اإلعبلـ التقميدية
:  الصحافة اولكترونية والمعايير األخالقية 

كضع مبادغ كأخبلقيات لضبط الممارسة الصحفية بقامت الكثير مف المؤسسات الصحفية 
مثبًل بكضع مبادغ " ىيئة تحرير راديك عماف"في ظل ىذه التحكالت التكنكلكجية، حيث قامت 

لخدمة الصحافة االلكتركنية كصحفيييا، بيدؼ دعـ المقاييس كالمعايير المينية في الصحافة 
نترنت كتعزيز فيـ الجميكر كثقتيـ بيا، كتقكية كاإ ذاعة كتمفزيكف كصحافة  إ- االلكتركنية

. ىامبادغ الحرية الصحفية في جمع المعمكمات كتكزيع

كمف ىذا المنطمق، يمكف القكؿ أنو يجب عمى كل صحفي الكتركني أف يشعر ببعض 
:  المسؤكلية االجتماعية التي يمكف تحديدىا في النقاط التالية

. أف يدرؾ الصحافي أف أؼ التزاـ عدا خدمة الجميكر مف شأنو إضعاؼ الثقة كالمصداقية -

أف يدرؾ بأف خدمة المصمحة العامة تستكجب االلتزاـ بعكس تنكع المجتمع كحمايتو مف  -
. التبسيط الزائد لمقضايا كاألحداث

. تكفير نطاؽ كاسع مف المعمكمات لتمكيف الجميكر مف اتخاذ قرارات مستنيرة -

. العمل مف أجل جعل النشاطات التجارية الخاصة كالعامة عمنية -

                                                           

.58، ص2014، الٌازوري، عمان، الصحافة االلكترونٌة العربٌةعلً عبد الفتاح كنعان،  1  
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أف يسعى كبإصرار لمحصكؿ عمى الحقيقة كتقديـ األخبار بدقة، كفي سياقيا، كعمى أكمل  -
. كجو دكف تشكيو مع اجتناب تضارب المصالح

الكشف عف مصدر المعمكمات بكضكح كاإلشارة إلى كافة المكاد المأخكذة عف كسائل  -
. إعبلمية أخرػ دكف سرقة مف الغير كدكف كذب

. عدـ التبلعب بالصكر كاألصكات كاإعبلـ الجميكر أف سبق عرضيا -

التعامل مع مكضكعات التغطية اإلخبارية باحتراـ كصدؽ، كأف يظير تعاطفًا خاصًا مع  -
. سي كاألطفاؿآضحايا الجرائـ أك الـ

. إعداد تقارير تحميمية مبنية عمى فيـ ميني كليس عمى انحياز شخصي -

. احتراـ الحق في محاكمة عادلة لممتيميف -

 كيمكف استخداـ المصادر السرية فقط ،التعريف بمصادر المعمكمات كمما أمكف ذلؾ -
أك نقل المعمكمات الميمة في المصمحة العامة، أك عندما يؤدؼ جمع أك  عندما يككف جمع

نقل المعمكمات الميمة إلى إلحاؽ األذػ بمصدرىا، كفي ىذه الحالة يجب عميو االلتزاـ 
. بحماية المصدر السرؼ 

أف يستخدـ األدكات التقنية بميارة كتفكير، متجنبًا التقنيات التي تشكه الحقائق، كتزكر  -
. الكاقع، كتخمق إثارة مف األحداث مع اإلشارة إلى الرأؼ كالتعميق

. استقبللية األخباركال يشارؾ في نشاطات قد تؤثر عمى صدقية  ف أ-

 دكف خكؼ أك تفضيل، كمقاكمة شدة التأثير غير المبرر ألؼ قكػ ىاجمع األخبار كنقل -
خارجية، مف ضمنيا المعمنيف كمصادر المعمكمات كعناصر الخبر كاألفراد ذكؼ النفكذ 

. كالجماعات ذات المصالح الخاصة

أؼ ضغط مف الزمبلء يمكف أف يؤثر عمى الكاجب كية مصمحة شخصية أمقاكمة  -
.  مف حقكؽ حرية الصحافةذلؾالصحافي كخدمة الجميكر حتى لك كاف مالؾ المؤسسة ألف 



 145 

. السعي لمحصكؿ عمى دعـ أكفر لفرص تدريب المكظفيف عمى صناعة قرار أخبلقي -

 .1مينة الصحافة االلكتركنيةتجاه االلتزاـ بمسؤكليتو  -
:  أخالقيات تضبط ممارسات الصحفي الياور  

 لعدـ إجماع المينييف عمى كذلؾ ،ة لمممارسة الصحفية لميكاةؼيصعب تحديد أخبلقيات ميف
أف صحافة المكاطف ىي ممارسة مينية يجب أف تؤطر أخبلقيًا، إذ يعتبر البعض أنيا 

. أسمكب صحفي ال يحتـر المكضكعية كالحيادية كالتي تعتبر إحدػ أىـ بنكد أخبلقيات المينة
كمف جية أخرػ يرػ منظرك صحافة المكاطف أنيـ يحترمكف المكضكعية كالنزاىة كأخبلقيات 

الصحافة العامة، لكف دكرىـ ال يتمثل في االنحياز لجية معينة بل في تفعيل الجدؿ 
االجتماعي كدفع مرشحي االنتخابات كالمسؤكليف إلى االلتزاـ بكعكدىـ االنتخابية كمياميـ 

 .2التنفيذية

أكؿ المبادغ األخبلقية التي كجب الرجكع إلييا ىي حيادية الصحفي بكصفو باحثًا كباثًا 
غير أف البعض يرػ أف صحافة المكاطف تتمكقع أخبلقيًا بيف التدخل الكمي . لممعمكمة كالخبر

 3.كالتجرد الكمي لمصحفي

كتثار إشكالية األخبلقيات الصحفية أكثر في كجو أصحاب المدكنات الذيف يرغبكف فعبًل في 
ليس كل صاحب مدكنة يسعى إلى تجاكز نزعة اليكاية ال يمكنيا أف . ممارسة الصحافة

في ىذا اإلطار يرػ . تدفعو إلى أف يتحكؿ إلى صحفي محترؼ يحتـر األخبلقيات
الصحفيكف التقميديكف أف عمى ىؤالء اليكاة المبتدئيف االختيار بيف ىكاية الصحافة كاحترافيا 

األخبلقيات يككف مصدرىا عادة ككىك اختيار ستترتب عميو مجمكعة مف االلتزامات 
ف اختمفت عف صحافة المكاطف فنيًا كتقنياً  . أخبلقيات الصحافة التقميدية حتى كاإ

. كما أف صحافة المكاطف تتعرض إلى االنتقاد بسبب ممارسة التدكيف مف دكف ذكر األسماء
 مف المدكنيف ينشركف مدكناتيـ %55 أف نسبة بيوكقد أظيرت الدراسة التي أجرتيا مؤسسة 

                                                           
 .66-65ص، -عمي عبد الفتاح كنعاف، مرجع سابق، ص 1
منكبة،  ،51-52، المجمة التكنسية لعمـك االتصاؿ، عددصحافة المواطن، عنما يصبح المتمقي مرسالجماؿ الزرف،  2

 34،ص2010تكنس،
 34ص المرجع نفسو، 3
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ما يبعث عمى القمق بيذا الشأف ىك أف احتماؿ نشر ك. عمى اإلنترنت تحت أسماء مستعارة
ف إلى مصدره إشاعات كاذبة قد يزداد ألنو مف الصعب تعقب الخطأ إصحاب المدكنات أ

 1.كاف مف غير الممكف الربط بيف الخبر المنشكر عمى المدكنة كاالسـ الحقيقي لشخص ما

في خضـ ىذا الصراع بيف الحاجة إلى ضبط أخبلقيات ممارسات صحافة اليكاة كبيف عدـ 
 اتجيت صحافة بعض المكاقع االلكتركنية المختصة في ،اعتماد ىذا النكع مف الممارسة

لى ضبط أخبلقيات إ  Ohmynewsممارسة صحافة المكاطف كالمكقع الشيير المعركؼ
( (Ohmynews (أكماؼ نيكز)ممارسات شركائيا المكاطنيف حيث يتكقع مف مراسمي مكقع 

  :2االلتزاـ بالقكاعد األخبلقية التالية
 كأف ،"جميع المكاطنيف مراسميف"يجب أف يعمل المكاطف المراسل الصحفي بركح ككف  -

. يعرؼ عف نفسو بكضكح كمكاطف مراسل صحفي خبلؿ قيامو بتغطية األحداث اإلخبارية

ال ينشر المكاطف المراسل الصحفي معمكمات كاذبة، كال يكتب مقاالت تستند إلى - 
 .افتراضات أك تكينات ال ترتكز عمى أؼ أساس

تشكل تيجمًا  كأخر آال يستعمل المكاطف المراسل لغة بذيئة أك مبتذلة أك ميينة بأؼ شكل  -
. شخصياً 

ال يمحق المكاطف المراسل الضرر بسمعة اآلخريف مف خبلؿ كتابة مكاضيع تنتيؾ  -
. الخصكصية الشخصية

يستعمل المكاطف المراسل أساليب مشركعة لجمع المعمكمات كيبمغ مصادره بكضكح أنو  -
. ينكؼ تغطية الحدث

ال يستعمل المكاطف المراسل مركزه لتحقيق مكاسب غير منصفة، أك يسعى بأؼ شكل  -
. آخر إلى تحقيق مكسب شخصي

                                                           
اإلعبلـ ) الممتقى الكطني األكؿ صحافة المواطن والصحافة التقميدية، بين التنافس والتكامل،صبرينة برارمة،  1

–شكىد  http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1353 :  متكفر  2012 ديسمبر12-13 ،(كالديمقراطية
 13سا   /13  05/2018

 . نفسهولع الم 2

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1353
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ال يضخـ المكاطف المراسل أك يشكه الحقائق لمصمحتو أك لمصمحة أؼ منظمة ينتمي  -
. إلييا

يعتذر المكاطف المراسل الصحفي تمامًا كبسرعة عف أؼ تغطية خاطئة أك غير مبلئمة مف  -
. أؼ ناحية أخرػ 

ف الحديث إلكف صحافة المكاطف قد اخترقت حدكد ىذا األفق الميني المخصكص، كبالتالي ؼ
لى ىذه الطبقة الجديدة يبدك ضربًا مف العبثية كاالعتباطية، إعف األخبلقيات بالنسبة 

فخاصية التحرر تجعميا تفمت مف أية محاكلة لضبطيا كتصنيفيا كتعريفيا كالتعامل معيا في 
ف الحديث عف األخبلقيات يبدك أمرًا زئبقيًا ال إالمميزات، كبالتالي ؼكإطار تمؾ الخصكصيات 

 1.مكتسبات مينية كثقافيةكلى جني عائدات إيفضي 

:   خاتمة

جاءت بو الثكرة التكنكلكجية أنشأ تحديات كبيرة لجميع الميف بما فييا الصحافة، حيث  ف ماإ
لى تغيرات عمى مستكػ الشكل إأدػ االعتماد عمى تطبيقات الجيل الثاني مف الكيب 

كالمكضكع، حيث ظيرت أشكاؿ جديدة لئلعبلـ، منيا ما أنتج عف طريق ىذه  (التقني)
لييا، كفي خضـ كل إرتبط باألشكاؿ التقميدية كطكرىا أك أضاؼ  ا كمنيا ما،التكنكلكجيات

ىذه التغييرات تغيرت مبلمح البيئة االتصالية، كتغير الفاعميف فييا، كتغيرت مصادرىا، حيث 
لى إسيكلة في الكصكؿ ك اإلعبلـ الكبلسيكي مف تفاعمية، قلـ يكفر كفرت ىذه التطبيقات ما

ال أنيا شكمت جدااًل حكؿ مكضكع ميـ في اإلعبلـ كىك أخبلقيات إ كحرية، ،المصادر
يق مجمكعة مف رالممارسة الصحفية، فبعدما كانت تضبط ممارسات الصحفييف عف ط

ثناء مزاكلتو لمعمل اإلعبلمي، أما في الميديا الجديدة التي أالمبادغ كالقيـ، يمتـز بيا الصحفي 
يركز نظاميا اإلعبلمي عمى تحقيق السبق الصحفي كالحصرية، ظيرت بعض التجاكزات 

 كاتخذت بعض ،األخبلقية التي حاكلت كال زالت تحاكؿ بعض الدكؿ في الحد منيا
 ،المؤسسات اإلعبلمية الغربية بعض اإلجراءات في محاكلة منيا لتقنيف الممارسة اإلعبلمية

 .فكلِزـ بيا الصحفيأُ كأخمقة ىذه الممارسات عف طريق كضع مبادغ كقيـ 
                                                           

، الرابط 2011  البكابة العربية لعمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ،نتاج األدوار،إعادة إصحافة المواطن وثريا السنكسي،  1
http://www.arabmzdiastudies.net%2C12-10-2013/  /09/2017 1011 سا 
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 اإلطار الميداني: ثالثاًال 
  : مجتمع البحث وخصائصو 

 مفردة كالتي قمنا باختيارىا بطريقة قصدية، كيتمثل 150بمغ عدد مفردات عينة الدراسة 
، سكاء صحافو اإلعبلـمجتمع البحث في لصحفييف الجزائرييف الذيف يعممكف في قطاع 

مكتكبة، إذاعة كتمفزيكف، كسكاء كانت المؤسسات اإلعبلمية ناطقة بالّمغة العربية، الفرنسية 
لكف في المؤسسات غأك األمازيغية، كيشمل مجتمع البحث كذلؾ الصحفييف الذيف يشت

كف عمى األقل تطبيق كاحد ـاإلعبلمية سكاء العمكمية، الحزبية، أك الخاصة كالذيف يستخد
  2014 مارس في الفترة بيف ةالجديد، كتمثل المجاؿ الزماني لمدراس اإلعبلـمف تطبيقات 
 .2018الى ديسمبر 

 : معالجة البيانات  

 :الجديدة الميديا ظل في الصحفية الممارسة استبيان أخالقياتلفا كرونباخ في أقيمة 
 محاور

 اوستبيان
 قيمة الفا كرونباخ العينة المحور

 0,651 100 الصحفية بالممارسة وعالقتيا الجديدة الميديا وسائط استخدام

 في الصحفية المينة بأخالقيات الجزائرر  الصحفي التزام مدى
 0,681 100 عنيا وتمثالتو الجديدة الميديا لوسائط استخدامو

 الميديا ظل في اإلعالم أخالقيات لموضوع الجزائرر  الصحفي تمثالت
 0,723 100 الجديدة

 0,772 100 الجديدة الميديا ظل في الصحفية الممارسة أخالقيات

 :تحميل الجدول  

 كسائط إستخداـ)نبلحع أف قيمة ألفا كركنباخ ألبعاد االستبياف  (أ)      مف خبلؿ الجدكؿ 
 بأخبلقيات الجزائرؼ  الصحفي التزاـ الصحفية ،  مدػ بالممارسة كعبلقتيا  الجديدة الميديا
عنيا ،  العبلقات داخل  كتمثبلتو الجديدة الميديا لكسائط استخدامو في الصحفية المينة

 الميديا ظل في اإلعبلـ أخبلقيات لمكضكع الجزائرؼ  الصحفي كخارج العمل، تمثبلت
عمى التكالي في حيف قدرت قيمة ألفا  (،0.72، 0.68، 0.65)كانت تقدر بػ  (الجديدة

 كىذا معناه أف االستبياف 0.50كىي قيـ كميا اكبر مف  (0.77)كركنباخ لبلستبياف ككل بػ 
عمى درجة مقبكلة مف الثبات كىذا معناه أف إجابة أفراد العينة عمى بنكد المقياس كانت عمى 
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درجة كبيرة مف االتساؽ، كمنو يمكف القكؿ انو يمكف استعماؿ ىذا االستبياف في ىذه الدراسة 
 .مف أجل جمع البيانات

لدرجة با ارتباط االبعاد االتساؽ الداخمي عف طريق صدؽ قامت الباحثة بتقدير :الصدق  - أ
 :لبلستبياف الكمية 

 :يبيف ارتباط المحكر بالدرجة الكمية لبلستبياف  (ب)جدكؿ رقـ 
 الدرجة الكمية لالستبيان

 مستوى الدولة قيمة اورتباط البعد

 0،01دال عند  **0,717 الصحفية بالممارسة وعالقتيا  الجديدة الميديا وسائط استخدام

 في الصحفية المينة بأخالقيات الجزائرر  الصحفي التزام مدى
 0،01دال عند  **0,895 عنيا وتمثالتو الجديدة الميديا لوسائط استخدامو

 ظل في اإلعالم أخالقيات لموضوع الجزائرر  الصحفي تمثالت
 0،01دال عند  **0,858 الجديدة الميديا

 :تحميل الجدول 

أف قيـ ارتباط المحاكر بالدرجة الكمية لئلستبياف الذؼ  (ب)      نبلحع مف خبلؿ الجدكؿ 
حيث تراكحت قيـ  (0.01)تنتمي إليو كانت قيـ كميا داّلة احصائيا عند مستكػ الداللة 

كىي قيـ ارتباط عالية جدا كىذا معناه  (0.89)ك (0.71)معامبلت بيرسكف االرتباط ما بيف 
أف األبعاد ترتبط بدرجة كبيرة باالستبياف الذؼ تنتمي إليو كىذا معناه أف المحاكر تقيس فعبل 

ما يقيسو االستبياف اؼ انيا تؤدؼ الغرض الذؼ كضعت مف أجمو كىذا معناه اف المحاكر 
 .الجديدة الميديا ظل في الصحفية الممارسة تقيس فعبل أخبلقيات
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 عرض البيانات والتعميق عمييا/ 1

 : البيانات العامة: المحور األول
  : جدول يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع  -1

 

 

 

يبيف لنا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد العينة حسب النكع، كجاء التكزيع حسب العينة المعتمد 
كىي العينة القصدية، حيث قصدنا تجانس العينة مف خبلؿ النكع كالجنس حيث بمغت نسبة 

 40% . كبمغت نسبة االناث 60%الذككر 
 :لسن جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب ا  2-

 
 
 
 
 

 

يمثل الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب السف، يتضح أف  أغمب أفراد العينة 
تي في أ  لت50% حيث قدرت نسبة ىذه الفئة العمرية ب 30 -39تتركاح أعمارىـ بيف 

 كقد جاءت  فئة  33% كشكمت ىذه الفئة نسبة 21 -29المرتبة الثانية الفئة العمرية بيف 
 فقد جاءت 40-49الشباب بنسب مرتفعة في الرتبة األكلى كالثانية أما الفئة العمرية بيف 

 كىذا راجع لعامميف اساسيف يتعمقاف بمينة 4% فما فكؽ بنسبة 50 لتمييا 13%بنسبة 
الصحافة، حيث أف طبيعة مينة الصحافة تتميز بالحركية كالجيد الكبير التي يجب عمى 
الصحفي بذليا مف اجل الكصكؿ الى المعمكمة، لذلؾ نجد تكاجد لمشباب في ىذا المجاؿ  

كثر مف الفئات العمرية األخرػ، أما العامل الثاني فيتعمق باإلنفتاح اإلعبلمي الذؼ عاشتو أ

 %النسب التكرار النوع 
 60% 91ذكر 
 40% 59أنثى 

 100% 150المجموع 

% النسب التكرار السن 
29-21 50 % 33 
39-30 76 %50 
49-40 18 %13 

 04% 06 فما فوق  50
 100% 150المجموع 
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الجزائر في السنكات األخيرة كاىتماـ المؤسسات اإلعبلمية بتكظيف الشباب كفتح المجاؿ ليـ 
. خاصة في المؤسسات اإلعبلمية الخاصة

:   جدول يوضح توزيع أفراد العينة حسب التخصص العممي 3-
 %     النسب      التكرار التخصص العممي  

        57%         86عموم اإلعالم واوتصال  

         14%         21   عموم سياسية  

        07%         11   عموم اجتماعية 

        07%         11       حقوق  

        02%         03   ادب ولغة عربية 

        03%        05   لغات أجنبية  

        10%        13     آخر  

       100%        150   المجموع 

يكضح لنا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد العينة حسب التخصص العممي لمصحفييف، كقد اتضح 
، كذلؾ يعكد لعامل أساسي 57%كاالتصاؿ شكل النسبة األعمى  اإلعبلـأف تخصص عمـك 

شيده القطاع اإلعبلمي في الجزائر مف انفتاح كأصبحت المؤسسات اإلعبلمية  كىك ما
ك حتى أكاالتصاؿ  اإلعبلـالجزائرية تكظف أناس في التخصص أؼ المتخرجيف مف اقساـ 

 . العمـك االجتماعية
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:  جدول يبين توزيع افراد العينة حسب الوظيفة 4-
%        النسب        التكرار ماىو المنصب الذر تشتغمو في المؤسسة  

        46%        70  صحفي دائم مرسم  

        15%       24 صحفي دائم غير مرسم  

        15%       24   صحفي متعاون  

        11%       17   مراسل صحفي  

        1%       2   رئيس تحرير  

        12%      13      آخر  

       100%      150     المجموع  

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف نسبة الصحفييف الدائميف المرسميف بمغت أعمى نسبة 
، كلذلؾ ألف منصب صحفي دائـ في 15% لتمييا صحفي دائـ غير مرسـ بنسبة 46%ب 

المؤسسات اإلعبلمية متكاجد بكثرة، حيث يبدأ الصحفي عممو ب صحفي متعاكف ليرقى بعد 
سنكات خبرة الى صحفي دائـ غير مرسـ ثـ الى مرسـ، كليس مف السيل عمى الصحفييف أف 

 مباشرة منصب رئيس تحرير لما يتطمبو المنصب مف خبره، ككذلؾ نجد في  كل ايشغمك
المؤسسات اإلعبلمية عدد قميل مف رؤساء التحرير بينما الصحفييف الدائميف يثمكف الشريحة 

. األكبر

:   جدول يبين توزيع أفراد العينة عمى حسب الخبرة المينية 5-
% النسب        التكرار      الخبرة المينية  

          19%          30 3   من سنة الى 

         30%          45 6 الى 4    من 

         14%          22 9 الى 7    من 

         35%          53سنوات   9  أكثر من 

        100%         150      المجموع  

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف النسب ليست متفاكتة كثيرا بل يكجد تكافؤ الى حد ما،  
 ليمييا أصحاب الخبرة المعتدلة 35%حيث نجد أصحاب الخبرة الطكيمة تصل نسبتيـ الى 
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 كقد يرجع ىذا لعدة عكامل أىميا االنفتاح 19% كأصحاب الخبرة القميمة بنسبة 30 % بنسبة
يزيد  اإلعبلمي في الجزائر كسيطرة العنصر الشبابي عمى المؤسسات اإلعبلمية كىذا ما

نسبة الصحفييف ذك الخبرة المعتدلة كذك الخبرة القميل بالجمع مقابل الصحفييف ذك الخبرة 
. العالية

 : جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب طبيعة القطاع اإلعالمي الذر يشتغمون بو 6-
%       النسب          التكرار القطاع الذر تتشغل بو  

       38.5%            77 صحافة مكتوبة       

       12.5%            23   إذاعة       

        29%            59   تمفزيون         

       18%             36 موقع الكتروني        

       02%            04              آخر   

     100%           199   المجموع 

نسبة كبيرة مف الصحفييف يشتغمكف في قطاع الصحافة يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أعبله اف 
، كىك أمر منطقي حيث أف المؤسسات 29%، يمييا قطاع التمفزيكف بنسبة %38.5

اإلعبلمية في الجزائر نجد اكثر نسبة  مؤسسات الصحافة المكتكبة لتمييا مؤسسات التمفزيكف 
خاصة بعد االنفتاح اإلعبلمي الذؼ شيدتو الجزائر، لتأتي في الرتبة الثالثة المكاقع 

 كىي مكاقع الكتركنية تابعة لمؤسسات صحفية قد تككف صحافة 18% االلكتركنية بنسبة 
 كذلؾ لقمة عدد المؤسسات 12.5%مكتكبة أك إذاعة، كفي األخير نجد اإلذاعة بنسبة 

 .اإلذاعية في الجزائر
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:  جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب طبيعة المؤسسة اإلعالمية 7-
%     النسب        التكرار     طبيعة المؤسسة  

       33%          51        عمومية 

       64%          97         خاصة 

       1.5%          01         حزبية 

       1.5%         01          حر  

      100%        150       المجموع  

يكضح لنا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد العينة حسب طبيعة المؤسسة الصحفية، حيث يكضح 
لنا الجدكؿ أف نسبة المؤسسات الخاصة يفكؽ مسبة المؤسسات العمكمية، حيث قدرت نسبة 

، كىذا راجع لبلنفتاح 33%، لتمييا المؤسسات العمكمية بنسبة64%المؤسسات الخاصة ب
ميزه عف القطاع  اإلعبلمي الذؼ عرفتو الجزائر مؤخراف حيث خكصصة قطاع اإلعبلـ كما

بار معالجة القضايا خالحككمي ىك الحرية التي يتمتع بيا ىذا القطاع في تناكؿ األ
كالمشكبلت عمى عكس القطاع الحككمي ككذلؾ القطاع الخاص يتميز بالكـ الكبير أما 

. القطاع الحككمي مؤسسة إعبلمية كاحدة

:  جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب لغة المؤسسة اإلعالمية 8-
%       النسب         التكرار   اإلعالميةلغة المؤسسة 

          73%           134    المغة العربية  

          21%            38   المغة الفرنسية  

          05%            09  المغة األمازيغية  

          01%            02  المغة اإلنجميزية  

        100%           183    المجموع  

ّيف لنا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد العنة حسب لغة المؤسسة اإلعبلمية، نبلحع أف المغة يب  
 كىذا أمر منطقي باعتبار الدكلة الجزائرية دكلة 88%العربية جاءت في المرتبة األكلى بنسبة

  كذلؾ باعتبارىا المغة األجنبية 25%عربية لغتيا األـ المغة، لتمييا المغة الفرنسية بنسبة  
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األكلى في الجزائر كعدد الناطقيف بيا في الجزائر كبير، أما في الرتبة الثالثة فجاءت المغة 
.  كزاد االىتماـ بيا أكثر بعد أف اصحبت لغة رسمية في الجزائر 06%األمازيغية بنسبة

استخدام وسائط الميديا وعالقتيا بالممارسة الصحفية   : المحور الثاني

:  جدول يوضح استخدام الصحفيين الجزائريين لمواقع الشبكات اوجتماعية9- 
%         النسب        التكرار  ىل تستخدم مواقع الشبكات اوجتماعية  

          90%      136                      دائما  

         10%       14                          أحيانا  

        100%      150                 المجموع  

 يبيف لنا الجدكؿ أعبله نسبة استخداـ الصحفييف لمكاقع الشبكات االجتماعية، يبيف لنا 
 مف الصحفييف 10% مف الصحفييف يستخدمكف ىذه المكاقع دائما أما 90%الجدكؿ أف 

يستخدمكنيا أحيانا، كذلؾ راجع الرتفاع فئة الشباب العامميف في القطاع اإلعبلمي ككذلؾ 
، كتتفق  نتائج ىذه الدراسة اإلعبلـلمتطكر الذؼ فرضتو ىذه المكاقع عمى مجاالت بما فييا 

 الباحث بكبكر بكعزيز في دراستو حكؿ استخداـ الصحفييف الجزائرييف ةمع  نتائج دراس
لمكاقع الشبكات االجتماعية كمصدر لؤلخبار، حيث تكصل الى أف نسبة عالية قدرت ب 

 1. بالمئة مف الصحفييف الجزائرييف لدييـ اىتماـ باستخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية 100

 

 

 

 

 

                                                           
 247 بكبر بكعزيز، مرجع سابق، ص 1
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جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب أىم المواقع التي يمتمك فييا الصحفيون  10-
:  حساب

%   النسب       تكرار  ىم المواقع التي تمتمك فييا حساب  أ

      40%       149                 فيس بوك 

       19%        74                 تويتر  

       15%        56غوغل                +

       17%        62               انستغرام  

      07%        62                لينكدان  

       02%        07                 آخر  

     100%      374               المجموع 

يكضح لنا الجدكؿ أعبله تكزيع افراد العينة حسب المكقع األكثر استخداما مف طرؼ 
الصحفييف، كقد اتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف الفيس بكؾ يعتبر المكقع األكثر استخداما مف 

   كفي 19%تي في الرتبة الثانية تكيتر بنسبة أ  لي40%طرؼ الصحفييف الجزائرييف بنبسة 
، كقد أشار التقرير 15%غكغل بنسبة +  ليميو مباشرة  17% بنسبة اـالرتبة الثالثة  انستغر

نو بمغ أ 2017الـ االجتماعي الصادر عف كمية دبي لئلدارة الحككمية سنة عالعربي  لئل
 مميكف مستخدـ فعاؿ كبزيادة قدرت ب 156يقارب  عدد المستخدميف لمكقع الفيس بكؾ ما

 مميكف مستخدـ مقارنة بعاـ الفارط، الذؼ كاف فيو إجمالي عدد المستخدميف في الدكؿ 41
 مميكف 16 مميكنا، كفي الجزائر قدر عدد مستخدمي مكقع الفيس بكؾ اكثر مف 115العربية 

استخداـ  مستخدـ، كقد احتمت الجزائر حسب نفس التقرير المرتبة الثانية عربيا في زيادة 
 عدد المستخديف ليذا المكقع في الجزائر ت زيادة  حيث قدر2017مكقع الفيس بكؾ سنة 

. 1 مميكف 9.3ب

 

 

                                                           
-إحصاءات/https://weedoo.tech :، متكفر  عمى 2017  احصائيات مستخدمي األنترنت في البمداف العربية لسنة 1

 17 سا  14/12/2018:   شكىد   /ا-البمداف-في-اإلنترنت-مستخدمي

https://weedoo.tech/�������-�������-��������-��-�������-�/
https://weedoo.tech/�������-�������-��������-��-�������-�/
https://weedoo.tech/�������-�������-��������-��-�������-�/
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:  ماًال اجدول يبين توزيع أفراد العينة حسب الموقع أكثر استخد 11-
%       النسب         التكرار الموقع األكثر استخداما 

       58.5%          141        فيس بوك 

       15.5%          35           تويتر 

         11%          27 غوغل +

       13.4%          30        انستغرام  

       11.6%          04          لينكدان  

        01%          03          آخر  

        100%        241       المجموع 

يكضح لنا الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد العينة حسب المكقع األكثر استخداما مف طرؼ 
 يميو مكقع  5. 58%الصحفييف، كقد اتضح أف الفيس بكؾ جاء في المرتبة األكلى بنسبة 

  11.6% ثـ مكقع ليكنداف بنسبة 13.4%تغراـ بنسبة انس، ثـ مكقع  15.5%تكيتر بنسبة 
 01%  مكاقع اجتماعية أخرػ تمثمت في سناب شات كيكتيكب قدرت نسبة استخداميا ب 

  .كىذا أمر منظقي مقارنة باالحصائيات التي تـ ذكرىا في السؤاؿ السابق

:  جدول يبين مدة استخدام الصحفيين لمواقع الشبكات اوجتماعية 12-
%         النسب        التكرار    ؟منذ متى وأنت تستخدم الموقع

          02%          01          اقل من سنة  

          06%          10  سنوات 3 الى 1     من 

          37%          57 سنوات  6 الى  4     من 

          55%         82 سنوات  7      أكثر من 

          100%        150          المجموع  

 في استخداـ مكاقع الشبكات اكأيتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف اغمب الصحفييف بد 
 لتمييا مف أربعة الى ست سنكات 55%االجتماعية منذ أكثر مف سبع سنكات بنسبة بمغت 

، كىذا يعكد الى عدة عكامل منيا انتشار االنترنت في الجزائر في السنكات 37% بنسبة
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دماج األنترنت كتطبيقاتو في إالماضية، ككذلؾ يعكد الى حرص المؤسسات اإلعبلمية عمى 
 .المؤسسات اإلعبلمية لتسييل العمل عمى الصحفييف

جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب متوسط اوستخدام اليومي لمواقع الشبكات  13-
:  اوجتماعية

%            النسب           التكرار  متوسط اوستخدام اليومي  

             04%             07  اقل من مرتين يوميا  

             35%             53مرات يوميا   5  الى 3 من 

            60%             90  مرات 6    أكثر من 

           100%           150      المجموع  

يكضح لنا الجدكؿ أعبله نسبة االستخداـ اليكمي لمكاقع الشبكات االجتماعية، حيث جاءت  
   60% مرات يكميا كقدرت نسبتيا ب6في الرتبة األكلى نسبة االستخداـ العالية، أكثر مف 

 كبالنسبة لمذيف يستخدمكنيا أقل مف مرتيف يكميا 35% يكميا بنسبة 5 الى 3لتمييا مف 
  كىذا االمر طبيعي حيث أف استخداـ ىذه المكاقع لـ يعد مقتصرا 04%قدرت نسبتيـ ب 

عمى كقت الفراغ حيث أف الصحفيكف يعتمدكف ىذه المكاقع كىـ في ساعات العمل ككذلؾ 
جيزة ككمبيكتر لمصحفييف متصمة باألنترنت فمف أأصبحت المؤسسات اإلعبلمية تكفر حاليا 
. الطبيعي اف يككف متسكط اإلستخداـ عالي

جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب اإلشارة الى المؤسسة اإلعالمية عند  14-
 :استخداميم لمواقع الشبكات اوجتماعية 

%         النسب           تكرار  ىل تشير لمؤسستك اإلعالمية  

           72%           100               نعم 

           28%           40                و  

           100%          150         المجموع 

يبيف الجدكؿ أعبله تكزيع أفراد العينة حسب اإلشارة الى المؤسسة اإلعبلمية التي ينتمي الييا 
 مف 72%الصحفيكف اثناء استخداميـ لمكاقع الشبكات االجتماعية، كاتضح أف نسبة 
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 مف الصحفيكف ال 28%الصحفيكف يشيركف الى المؤسسة اإلعبلمية التي يشتغمكف بيا بينما 
. يذكركف ذلؾ كىذا قد يرجع لعدة عكامل تتعمق بالسف كطبيعة الكظيفة التي يشغميا الصحفي

أثناء أغمب الصحفييف بأف  كُتفسر اشارة نسبة كبيرة مف الصحفييف لمؤسساتيـ اإلعبلمية
استخداميـ لمكاقع الشبكات اإلجتماعية، يعرفكف أنفسيـ كصحفييف كيستخدمكف الشبكات 

ككسيمة لممساعدة في الممارسة الصحفية، فيما يتعمق بالحصكؿ عمى المعمكمات كالتكاصل 
مع الشخصيات الميمة كالشخصيات العامة، كىكذا يصبح التعريف كاإلشارة إلى المؤسسة 

 . اإلعبلمية عامل مساعد في المينة

جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب اوعتماد عمى مواقع الشبكات اوجتماعية في  15-
:  العمل الصحفي

ىل تعتمد عمى مواقع الشبكات اوجتماعية في 
   ؟عممك الصحفي

% النسب          التكرار 

        93%            143                      نعم  

        07%            10                      و 

       100%           150               المجموع 

كضح لنا الجدكؿ تكزيع أفراد العينة حسب االعتماد عمى مكاقع الشبكات االجتماعية حيث 
كصمت نسبة الصحفييف الذيف يعتمدكف في عمميـ الصحفي عمى مكاقع الشبكات االجتماعية 

صبح أ كىذا قد يرجع الى اعتماد المؤسسات اإلعبلمية عمى تقنيات اإلنترنت، حيث %93
 فقط مف 07%استخداـ ىذه التطبيقات أمر ضركرؼ بالنسبة لؾ الصحفييف، بينما ال يعتمد 

، كيتمثل اعتماد الصحفييف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية كىذا راجع لعامل السف
الصحفييف عمى ىذه المكاقع في الحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات متابعتيا كالتكاصل مع 

الجميكر كزمبلء المينة كغيرىا مف الخاصيات التي تكفرىا ىذه الشبكات عكس اإلعبلـ 
. الكبلسيكي، حيث اصبحت مساعد كداعـ لمصحفي أثناء قيامو بميامو اإلعبلمية
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:  جدول يبين أشكال اعتماد الصحفيين عمى مواقع الشبكة اوجتماعية 16-
%     النسب        التكرار شكال اإلعتماد عمى مواقع الشبكات اوجتماعية  أ

     19.8%        122التواصل مع زمالء المينة 

     18.8%        116متابعة األخبار المحمية  

      16%        102متابعة األخبار الدولية  

     12.5%         77التفاعل مع الجميور  

      12%         74الحصول عمى األخبار  

      12.5%         77نشر األخبار  

      7.7%        48التأكد من صحة األخبار  

     100%        616المجموع 

 يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف  ممارسات الصحفييف متنكعة مف خبلؿ ىذه المكاقع، كقد 
جاءت نسب طبيعة االستخداـ ىذه المكاقع تقريبا متقاربة في الرتبة األكلى التكاصل مع 

 كىك أمر طبيعي حيث اف ادماج المؤسسات اإلعبلمية 19.8%زمبلء المينة  بنسبة 
لتقنيات االنترنت كانت بغرض  تسييل التكاصل بيف الصحفييف، فنجد في المؤسسات 

الخ، ..ف رئيس التحرير يتكاصل مع المراسل كمع الصحفي أاإلعبلمية بعد ادماج االنترنت 
 بالتتالي،  كىذا  أمر 16% ك18.8%لتاتي بعدىا متابعة االخبار المحمية كالدكلية  بنسبة 

منطقي حيث يعتمد الصحفييف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية لمتابعة األخبار سكاء عمى 
الساحة الكطنية اك الدكلية عف طريق متابعة صفحات ككاالت االنباء الدكلية الرسمية اك 
حتى المحمية، لتأتي بعض الممارسات األخرػ كنشر االخبار كالتفاعل مع الجميكر التي 

 كالتأكد مف صحة األخبار 12%  كالحصكؿ عمى االخبار بنسبة 12.5%قدرت نسبتيما ب 
 .7.7%بنسبة 

تتعد استخدامات الصحفييف لمكاقع الشبكات االجتماعية، حيث يستخدميا أغمب الصحفييف ك
كمصدرًا لؤلخبار كيعكد ىذا إلى الدكر الكبير الذؼ لعبتو مكاقع الشبكات االجتماعية في 

العممية اإلخبارية الذؼ انتشر مؤخرا حكؿ دكر مكاقع الشبكات االجتماعية في العممية 
االخبارية خاصة بعد الثكرات العربية كالتي لعبت فييا مكاقع الشبكات اإلجتماعية دكرًا ىاما 
في تزكيد الناس كالمؤسسات اإلعبلمية التقميدية باألخبار، عمى سبيل المثاؿ نذكر ما حدث 
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في ثكرة مصر ضد الرئيس السابق حسني مبارؾ بعد التضييق عمى المؤسسات اإلعبلمية 
التقميدية، اتجو الناس إلى مكاقع الشبكات اإلجتماعية لمتعبير عف آرائيـ، كنقل األحداث ك 

  .األخبار لحظة بمحظة

كما تؤكد جاف أؼ كيرتمي كىي أستاذة في أخبلقيات كقكانيف اإلعبلـ بمدرسة الصحافة 
كاإلتصاؿ الجماىيرؼ بجامعة مينيسكتا األمريكية أف مكقع فيسبكؾ ىك مصدر عظيـ لؤلفكار 

. 1كالقصص اإلخبارية

فيما يعتمد الصحفي عمىت مكاقع الشبكات اإلجتماعية في الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات 
خاصة المصادر مف الدرجة األكلى أك المصادر البشرية حيث يتمكف الصحفي مف خبلؿ 

. ىذه المكاقع التكاصل مع الشخصيات العامة لمحصكؿ عمى آخر األخبار كالتصريحات

أما فيما يتعمق بالتكاصل مع الجميكر، فقد أتاحت مكاقع الشبكات اإلجتماعية فضاءًا جديدًا 
الجيل الثاني مف الكيب مف ليتكاصل الصحفي مع جميكره، حيث يتمكف الجميكر في 

التفاعل، بتغير الخارطة االتصالية مف اتصاؿ أحادؼ إلى ثنائي، كأصبح بإمكاف الصحفي 
. التكاصل مع جميكره كرصد أرائيـ كتعميقاتيـ كاستخداميا في تحسيف مستكػ األداء

كما أتاحت مكاقع الشبكات اإلجتماعية فرص لمصحفييف لمتكاصل مع بعضيـ البعض، 
يطريقك سيمة كسريعة تختمف عف الطرؽ التقميدية المعتمدة قبل ظيكر الجيل الثاني مف 

 . الكيب

جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب إعادة نشر المادة اإلعالمية عبر مواقع  17-
:  الشبكات اوجتماعية

ىل تعيد نشر موادك اإلعالمية عبر مواقع 
الشبكات اوجتماعية  

%   النسب        التكرار 

       22%         33            دائما 

       50%          76          أحيانا  

       17%          27           نادرا 

                                                           
1
 222سعٌدة بن عمار، مرجع سابك، ص 
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       09%          14          مطمقا 

      100%         150        المجموع  

يكضح لنا الجدكؿ أعبله مدػ اعتماد الصحفييف الجزائرييف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية 
 مف الصحفييف يقكمكف أحيانا بنشر 50%في إعادة نشر محتكاىـ اإلعبلمي، كتبيف أف 

 يقكمكف بذلؾ دائما كىذا قد 22%مكادىـ اإلعبلمية عمى مكاقع الشبكات االجتماعية بينما 
كثر مف أيرجع الى عامل السف حيث نرػ أف العنصر الشبابي متكاجد في القطاع اإلعبلمي 

كثر مف غيره، ثـ أغيره ككذلؾ العنصر الشبابي يقـك باستخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية 
 ال يقكمكف 07% مف الصحفييف نادرا ما يقكمكف بنشر مكادىـ اإلعبلمية ك17%نبلحع اف 

. بدا بنشرىاأ

جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب المشاركة في دورات تدريبية حول استخدام  18-
:  مواقع الشبكات اوجتماعية في المينة الصحفية
ىل شاركت في دورات تدريبية حول استخدام مواقع 

  ؟الشبكات اوجتماعية
%    النسب        التكرار  

       72%        108                   نعم 

       28%         42                    و  

      100%        150               المجموع 

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أغمب الصحفييف شارككا في دكرات تدريبية حكؿ استخداـ 
  الىتماـ المؤسسات اإلعبلمية 72%مكاقع الشبكات االجتماعية في المينة الصحفية بنسبة 

بمكاقع الشبكات االجتماعية كتطبيقات االنترنت الجديدة، كذلؾ لما فرضتو ىذه التكنكلكجيا 
مف تغيرات عمى المينة الصحفية فاصبح مف الضركرؼ اف يتقف الصحفيكف العمل عمى 
مكاقع الشبكات االجتماعية، بينما جاءت نسبة الصحفييف الذيف لـ يشارككا في أؼ دكرة 

 كىذا 28%تدريبية متعمقة باستخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية في العمل الصحفي بنسبة 
 .قد يرجع الى عامل السف
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:  جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب الجية المنظمة لمدروات التدريبية 19-
%     النسب           التكرار   ؟من كانت الجية المنظمة لمدورة 

     53%   24       مؤسسة إعالمية  

    20%           09       جية حكومية 

     20%           09       جية نقابية 

     07%           03        آخر 

    100%           45      المجموع 

يكضح لنا الجدكؿ أف اغمب الصحفييف الذيف شارككا في دكرات تدريبية حكؿ استخداـ مكاقع 
، 54%الشبكات االجتماعية كانت عف طريق المؤسسات اإلعبلمية، حيث جاءت بنسبة

كذلؾ لحاجة المؤسسات اإلعبلمية الجزائرية لصحفييف يتقنكف استخداـ مكاقع الشبكات 
لب  المؤسسات تعتمد في العمل الصحفي عمى ىذه المكاقع، أغصبحت  أاالجتماعية، فقد 

ػ غير ذلؾ، كتأتي في الرتبة إؿسكاء في الحصكؿ عمى االخبار أك متابعة االخبار الدكلية ك
، كما صرح أغمب الصحفييف أنيـ 20%الثانية الجيات العمكمية كالنقابية بنفس النسبة

استفادكا مف ىذه الدكرات كلكف فيما يخص فقط االستخداـ التقني لكسائط الميديا الجديدة أؼ 
انحصر التدريب فقط في كيفية كتابة األخبار كتحريرىا في الميديا الجديدة، ككيفية الحصكؿ 

عمى االخبار كالمعمكمات، ككيفية نشر االخبار كالتفاعل مع الجميكر، كلـ تركز أبدا الدكرات 
 .التدريبية عمى الجانب األخبلقي الستخداـ ىذه المكاقع

مدى التزام الصحفي الجزائرر بأخالقيات المينة الصحفية في استخدامو :  المحور الثالث
 .لوسائط الميديا الجديدة

جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب ثقتيم في األخبار المنشورة عبر مواقع  20-
:  الشبكات اوجتماعية

ىل تثق في اوخبار المنشورة عبر مواقع الشبكات 
اوجتماعية  

%     النسب         التكرار 

       95% 143                 قميال  

       04% 05               مطمقا  
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      01% 02                كثيرا  

     100% 150           المجموع 

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف نسبة عالية مف الصحفييف يثقكف  قميبل فقط في االخبار 
، كىذا منطقي جدا  95%التي تنشر عبر مكاقع الشبكات االجتماعية كقد قدرت النسبة ب

راجع الى طبيعة مكاقع الشبكات االجتماعية كمستخدمييا حيث تتيح ىذه المكاقع خاصية 
 نشر االخبار كالصكر لكل المستخدميف دكف األخد بعيف االعتبار مصادر االخبار كىذا ما

 كىذا ما أكدتو تعميقات يفسر عدـ ثقة الصحفييف في االخبار المنشكرة عبر ىذه المكاقع
الصحفييف حكؿ السؤاؿ حيث صرح اغمب الصحفييف أف مكاقع الشبكات االجتماعية ينشر 

فييا أخبار مجيكلة المصدر كيصعب التأكد مف صحتيا كما صرح بعض الصحفييف أف ىذه 
المكاقع يكثر فييا نشر الشائعات كالخبار المغمكطة حيث تعتبر بيئة سيمة لنشر األكاذيب في 
ظل كثرة الحسابات الكىمية لذلؾ مف الصعب الكثكؽ في صحة أخبارىا، خاصة الفيس بكؾ 
الذؼ صرح الصحفييف أنو أكثر المكاقع الذؼ يفتقد لممصداقية كيتـ مف خبللو انتشار األخبار 

.  04% فقط أما مطمقا بنسبة 01%كجاءت إجابة كثيرا بنسبةالمغمكطة، 

جدول يبين توزيع افراد العينة حسب مدى صحة اوخبار التي يقوم بنشرىا  21-
:  الصحفيين عبر مواقع الشبكات اوجتماعية

%    النسب         التكرار ىل سبق ونشرت خبر تبين انو غير صحيح  

      46%          70                    نعم 

 53%          80                    و   

     100%         150              المجموع 

 مف الصحفييف قاـ بنشر خبر عمى مكاقع الشبكات 46% يبيف لنا الجدكؿ السابق أف 
 بنشر خبر 53%االجتماعية كتبيف أنو غير صحيح كبنسبة تعتبر متكافئة بعض الشيء قاـ 

.  نو صحيحأعمى مكاقع الشبكات االجتماعية كتبيف 

كىذا راجع لحداثة مكاقع الشبكات اإلجتماعية، حيث ال تزاؿ نسبة كبيرة مف الصحفييف تخاؼ 
اإلعتماد عمى األخبار المكجكدة عمى مكاقع الشبكات اإلجتماعية، بسبب ما أحدثتو مكاقع 
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الشبكات اإلجتماعية مف تظميل كنشر لؤلخبار الكاذبة، كانقسـ بذلؾ الصحفييف بيف باحث 
 .عف الحصرية كميتـ بالمصداقية

 : جدول يبين توزع أفراد العينة حسب قياميم بنشر تصحيح أخبار تبين أنيا خاطئة 22-
%    النسب  التكرار        ىل تقوم بنشر تصحيح األخبار الخاطئة ؟ 

      88.3%         68                        نعم 

       11.7%         11                        و

       100%         77                     المجموع

 مف الصحفييف صرحكا بأنيـ يقكمكف بتصحيح االخبار الخاطئة 88.3%يبيف لنا الجدكؿ أف 
عمى مكاقع الشبكات االجتماعية، ككانكا قد اجابكا أنيـ ال يقكمكف بنشر أؼ خبر حتى 

 منيـ مف صرح بانو ال يقـك بنشر تصحيح لخبر 11.7%يتأكدكف مف صحة مصادره أما 
تبيف أنو خاطئ بعد نشره كقد صرح أحد المبحكثيف أنو ال يقـك بالتصحيح مف أجل تفادؼ 

الجدؿ كالتعميقات كما صرح مبحكث آخر أنو يقـك مباشره بحذؼ الخبر الدؼ تبيف أنو خاطئ 
 .دكف تصحيحو

 جدول يبين توزيع أفراد العينة حسب  مدى تعرض الصحفيين لمسائمة أخالقية 23-
:  بسبب مادة تم نشرىا

ىل سبق وتعرضت لمسائمة أخالقية بسبب 
  ؟مادة نشرتيا

%    النسب         التكرار 

      93%          140                     نعم 

      06%           10                     و 

     100% 150                المجموع 

 مف الصحفييف لـ يتعرضكا لمساءلة أخبلقية بسبب مادة 93%يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف 
 مف الصحفييف لمساءلة 06%قامكا بنشرىا عمى مكاقع الشبكات االجتماعية بينما تعرض 
 كتعمقت اغمب المكاد المنشكرة أخبلقية بسبب نشرىـ لمادة عمى مكاقع الشبكات االجتماعية

التي تعرض مف خبلليا الصحفييف لممسائمة األخبلقية بالمكاضيع لسياسية، ككذلؾ بالقياـ 
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بنشر كجكه اشخاص يمنع نشرىا كما صرح احد المبحكثيف أنو بسبب الشتـ كالسب كاف قد 
   .تعرض لمسائمة أخبلقية

جدول يوضح استخدام الميديا الجديدة وتأثيره عمى التزام الصحفي بأخالقيات  24-
:   اإلعالم

%     النسب         التكرار  خالقيات اإلعالم أيؤثر استخدام الميديا الجديدة عمى 

       32%          47                  نعم 

       68%         103                  و  

      100%         150           المجموع 

ف استخداـ الميديا الجديدة أ با بالمئة مف الصحفييف يرك32 %يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف 
ر، نو يؤثأ مف الصحفييف 68%بينما يرػ  اإلعبلـخبلقيات أال يؤثر عمى التزاـ الصحفي ب

كىي نسبة منطقية بالنظر إلى حداثة مكاقع الشبكات اإلجتماعية ككذلؾ إلى كثرة األخبار 
الكاذبة كالمغمكطة التي قد تجعل الصحفي في بحثو عف الحصرية كالسبق الصحفي يقع في 

تجاكزات أخبلقية دكف كجكد أؼ رقابة أك ميثاؽ أخبلقي يضبط ممارساتو الصحفية عمى 
 .مكاقع الشبكات اإلجتماعية

:  في تقديرك، ألخمقة الممارسة الصحفية عبر مواقع الشبكات اوجتماعية، ىل يجب 25-
ألخمقة الممارسة الصحفية عبر مكاقع التكاصل 

 :االجتماعي يجب 
المتوسط 
التباين اونحراف المعيارر الحسابي 

كضع ميثاؽ أخبلقي لضبط استخداـ مكاقع 
 0.38 0.62 2.65ف الصحفي الشبكات االجتماعية لدػ

كضع قكاعد كقكانيف لضبط ىذا االستخداـ عمى 
 0.42 0.65 2.54 مستكػ المؤسسات اإلعبلمية

تدريس قكاعد استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية 
 0.17 0.41 2.84عمى مستكػ الجامعات   اإلعبلـفي اقساـ 

القياـ بدكرات تدريبية لمصحفييف حكؿ االستخداـ 
 0.06 0.24 2.93 األخبلقي لمكاقع الشبكات االجتماعية 
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يتضح لنا مف خبلؿ ىذا الجدكؿ الخاص باقتراحات الصحفييف الجزائرييف ألخمقة الممارسة 
كضع ميثاؽ أخبلقي لضبط :  الصحفية في ظل الميديا الجديدة، كتمثمت ىذه اإلقتراحات في

، كضع قكاعد كقكانيف لضبط ىذا 2,65 استخداـ الشبكات االجتماعية لدػ الصحفييف
، تدريس قكاعد استخداـ مكاقع الشبكات  2,54االستخداـ عمى مستكػ المؤسسات اإلعبلمية

 القياـ  ، كبدرجة مرتفعة جاءت2,84عمى مستكػ الجامعات  اإلعبلـاالجتماعية في أقساـ 
.  2,93بدكرات تدريبية لمصحفييف حكؿ االستخداـ األخبلقي لمكاقع الشبكات االجتماعية 

يتضح مف خبلؿ البيانات الظاىرة في الجدكؿ كالخاص باقتراحات الصحفييف ألخمقة 
الممارسات الصحفية في ظل الميديا الجديدة أف الصحفييف الجزائرييف صرحكا بأف القياـ 

بدركات تدريبية لمصحفييف حكؿ االستخداـ األخبلقي لمكاقع الشبكات االجتماعية ىك الحل 
األفضل ألخمقة الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة، لتمييا تدريس قكاعد استخداـ 

عمى مستكػ الجامعات، لتاتي بعدىا كضع  اإلعبلـمكاقع الشبكات االجتماعية في اقساـ 
ميثاؽ أخبلقي لضبط الممارسات الصحفية في ظل الميديا الجديدة، كتكفقت ىذه النتيجة مع 
دراسة الباحث جماؿ بزركؽ حكؿ تأثير التكنكلكجيات الحديثة عمى الممارسة الصحفية حتى 
تكصل في نتائج دراستو عمى أنو يجب صياغة مكاثيق شرؼ إعبلمية تكاكب التطكرات التي 

 اجتماعية مثل الديف، القيـ، كثقافة ثكابت، عمى أف تنطمق ىذه المكاثيق عمى اإلعبلـيشيدىا 
كفي األخير جاء اقتراح  كضع قكانيف لضبط استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية  1،المجتمع

. اإلعبلمية عمى مستكػ المؤسسات 

خالقيات اإلعالم في ظل الميديا أتمثالت الصحفي الجزائرر لموضوع :  المحور الرابع
 الجديدة 

 حفية ؟ىل ترى بأن الميديا الجديدة أثرت عمى بعض الممارسات الص 26-
أثرت الميديا الجديدة 

عمى بعض الممارسات 
 الصحفية 

التباين اونحراف المعيارر المتوسط الحسابي 

 عمى مستوى الحصول

 0.14 0.38 2.88 عمى األخبار

                                                           
1
 216جمال  بن زروق، مرجع سابك، ص  



 170 

عمى مستوى تنوع 
 0.18 0.43 2.86 مصادر األخبار 

عمى مستوى معالجة 
 اوخبار 

2.60 0.58 0.34 

عمى مستوى نشر 
 0.08 0.29 2.93 اوخبار 

عمى مستوى تحقيق 
 0.25 0.50 2.76 السبق الصحفي  

عمى مستوى التفاعل 
 0.14 0.49 2.81 مع اوخبار

ضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ إجابات الصحفييف حكؿ ما اذا كانت الميديا الجديدة قد اثرت يك
عمى بعض الممارسات الصحفية كجاءت اإلجابات عمى مستكػ الحصكؿ عمى االخبار 

، 2,60،  عمى مستكػ معالجة األخبار 2,86، عمى مستكػ تنكع مصادر االخبار 2,88
 عمى مستكػ 2,76 عمى مستكػ تحقيق السبق الصحفي 2,93عمى مستكػ نشر االخبار 

، كيتضح لنا مف خبلؿ البيانات الظاىرة عمى الجدكؿ أف أغمب 2,81التفاعل مع االخبار 
الصحفييف صرحكا بأف الميديا الجديدة قد اثرت عمى الممارسات الصحفية  خاصة فيما 

ير الميديا الجديدة عمى مستكػ الحصكؿ أثنشر االخبار، لتمييا كبدرجات متقاربة تيتعمق ب
عمى األخبار كتنكع مصادر األخبار، كيرػ الصحفيكف الجزائريكف كذلؾ أف الميديا الجديدة 

 .أثرت عمى مستكػ التفاعل مع األخبار كتحقيق السبق الصحفي

 ىل ترى بأن الميديا الجديدة أثرت عمى أخالقيات الصحفيين في ممارساتيم المينية 27-
 :اليومية 

أثرت الميديا الجديدة عمى أخالقيات 
الصحفيين في ممارستيم المينية 

 :عمى مستوى 
التباين اونحراف المعيارر المتوسط الحسابي 

 0.37 0.60 2.37 عمى مستوى مصداقية اوخبار 

 0.42 0.65 2.47 عمى مستوى دقة اوخبار 

عمى مستوى الموضوعية في معالجة 
 0.76 0.87 1.86 اوخبار 
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عمى مستوى المحافظة عمى السر 
 0.02 0.16 2.97 الميني 

 0.28 0.53 2.75 عمى مستوى حفظ كرامة األشخاص 

يكضح لنا الجدكؿ التالي مدػ تأثير الميديا الجديدة عمى الممارسة المينية لمصحفييف، حيث 
نرػ مف خبلؿ البيانات المكضحة في الجدكؿ أف أغمبية الصحفييف صرحكا بأف الميديا 

، عمى مستكػ حفع كرامة 2,97الجديدة أثرت عمى مستكػ المحافظة عمى السر الميني 
، 2,37، عمى مستكػ مصداقية االخبار 2,47، عمى مستكػ دقة االخبار 2,75األشخاص 

. 1,86عمى مستكػ المكضكعية في معالجة األخبار 

ىـ مظاىر التفاعل اإلعبلمي في ظل كاحدًا مف ألقد أصبحت مكاقع الشبكات االجتماعية 
 لجميع المستخدميف ممارسة النشاطات التفاعمية، كقد اً صبح متاحأالثكرة التكنكلكجية، حيث 

 العديد  في كيتـ اعتمادىا،أصبحت ىذه الكسائل مف أىـ الكسائط المستخدمة في نقل األخبار
صبح المراسمكف الصحفيكف يستخدمكنيا كمصدر لؤلخبار أمف المؤسسات اإلعبلمية، ك

العاجمة كالحصرية، ككذلؾ يقكمكف بنشر االخبار بشكل متزامف مع مكعد بثيا عمى الكسائل 
التقميدية، يعتبر المكقع األزرؽ مف أىـ مكاقع الشبكات االجتماعية التي تستخدـ في العمل 

 كذلؾ لما يقدمو ىذا المكقع مف خدمات كتطبيقات تتعمق بالحصكؿ عمى ،اإلعبلمي
ف استخداـ مكقع أ  Parsleyالمعمكمات كاألخبار، حيث تبيف في دراسة قامت بيا شركة

الفيس بكؾ أصبح يتـ لمحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات كيتجاكز بذلؾ استخداـ غكغل 
ىـ مصادر األخبار في الشبكة العنكبكتية، كما أطمق مكقع فيس بكؾ أكىذا ما جعمو مف 

 تيدؼ لخدمة اإلعبلمييف في جمع األخبار كاستخداميا، فمف خبلؿ ىذه singalخدمة 
 كتكفر ىذه الخدمة العديد ، trendingالخدمة يمكف لمصحفي معرفة القضايا األكثر انتشارا 

 مف المزايا لمصحفيف
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 تيديد أخالقيات اإلعالم لديك ؟/  ىل ترى بأن الميديا الجديدة ساىمت في تدعيم 28-

تيديم /ساىمت الميديا الجديدة في تدعيم
 :أخالقيات اإلعالم عن طريق 

التباين اونحراف المعيارر المتوسط الحسابي 

 1,158 2,9133تقدم الميديا الجديدة اخبار موثوقة 
1,341 

 65279, 4,5067 الشائعات رتساعد الميديا الجديدة عمى انتشا
0,426 

تساعد الميديا الجديدة عمى تحقيق السبق 
الصحفي 

4,0067 ,89365 
0,799 

تيدد الميديا الجديدة المعالجة الموضوعية 
لألخبار 

4,1000 ,86506 

0,748 

تيدد الميديا الجديدة المصداقية في المعالجة 
اإلخبارية 

4,1467 ,86998 

0,757 

توفر الميديا الجديدة وسائل عممية وفعالة 
لمتحقق من صحة اوخبار 

3,6267 ,87888 

0,772 

تدعم الميديا الجديدة فرص ابداء الرأر 
خالقيات اإلعالم أوالتعبير عمى حساب 

4,2067 ,77109 

0,595 

يتضح لنا مف خبلؿ ىذا الجدكؿ مدػ تأثير الميديا الجديدة عمى تدعيـ أك تيديد أخبلقيات 
الممارسة الصحفية، حيث نرػ مف خبلؿ الجدكؿ أف أغمب الصحفيكف بأف الميديا الجديدة 

، كحكؿ دعـ فرص ابداء الراؼ كالتعبير عمى حساب 4.50تساعد عمى انتشار الشائعات 
، كما صرح بعص الصحفييف أف الميديا الجديدة تيدد المصداقية 4,20 اإلعبلـأخبلقيات 

 عمى مستكػ ،2,91كعمى مستكػ تكفير اخبار مكثكقة  ،4.1كالمعالجة المكضكعية لؤلخبار
 3,2 مدػ تكفير الميديا الجديدة كسائل فعالة لمتحقق مف مصادر األخبار
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 :اإلختبارات اإلحصائية  

في نسختو سنتطرؽ في ىذا الجزء الى  (spss)باالعتماد عمى برنامد الحقيبة اإلحصائية 
تحميل الدراسة كفق بعض متغيرات البحث التي نفترض أف تسبب فركؽ إحصائية ذات داللة 

 بغية التأكد الجنس، الخبرة، طبيعة المؤسسة، لغة المؤسسة،: كتتمثل ىذه المتغيرات في 
 : مف الفركض اإلحصائية التالية 

 الجديدة الميديا تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في استخداـ الصحفييف الجزائرييف كسائط 
 .(0,05)الصحفية حسب متغير الجنس عند مستكػ معنكية  في الممارسة

 الجديدة الميديا تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في استخداـ الصحفييف الجزائرييف كسائط 
 .(0,01)الصحفية حسب متغير الخبرة عند مستكػ معنكية  في الممارسة

 الجديدة الميديا تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في استخداـ الصحفييف الجزائرييف كسائط 
 .(0,01)الصحفية حسب متغير طبيعة المؤسسة عند مستكػ معنكية  في الممارسة

 الجديدة الميديا تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في استخداـ الصحفييف الجزائرييف كسائط 
 .(0,05)الصحفية حسب متغير لغة المؤسسة عند مستكػ معنكية  في الممارسة

 الصحفية المينة بأخبلقيات الجزائرييف الصحفييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في التزاـ 
الجديدة بناءا عمى متغير الجنس عند مستكػ معنكية  الميديا لكسائط استخداميـ اثناء

(0,05). 
 الصحفية المينة بأخبلقيات الجزائرييف الصحفييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في التزاـ 

الجديدة بناءا عمى متغير  الخبرة عند مستكػ معنكية  الميديا لكسائط استخداميـ اثناء
(0,05). 

 الصحفية المينة بأخبلقيات الجزائرييف الصحفييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في التزاـ 
الجديدة بناءا عمى متغير طبيعة المؤسسة عند مستكػ  الميديا لكسائط استخداميـ اثناء

 .(0,01)معنكية 
 الصحفية المينة بأخبلقيات الجزائرييف الصحفييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في التزاـ 

الجديدة بناءا عمى متغير لغة المؤسسة عند مستكػ معنكية  الميديا لكسائط استخداميـ اثناء
(0,05). 
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 في ظل  اإلعبلـخبلقيات أل الصحفييف الجزائرييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في تمثل
 .(0,05) بناءا عمى متغير الجنس عند مستكػ معنكية الميديا الجديدة

 في ظل  اإلعبلـخبلقيات أل الصحفييف الجزائرييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في تمثل
 .(0,01) بناءا عمى متغير الخبرة عند مستكػ معنكية الميديا الجديدة

 في ظل  اإلعبلـخبلقيات أل الصحفييف الجزائرييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في تمثل
 .(0,05) عند مستكػ معنكية    بناءا عمى متغير طبيعة المؤسسةالميديا الجديدة

 في ظل  اإلعبلـخبلقيات أل الصحفييف الجزائرييف تكجد فركؽ معنكية دالة احصائيا في تمثل
 . (0,05) بناءا عمى متغير لغة المؤسسة عند مستكػ معنكية الميديا الجديدة

o  وذلك من خالل اوعتماد عمى مجموعة من اوختبارات اإلحصائية والمتمثمة في: 
o  اختباراتT.test  كتعتبر مف أكثر اختبارات الداللة شيكعا في العمـك االجتماعية، كتستخدـ 

 .لمعرفة الفركؽ بيف المتكسطيف
o  كيستخدـ لحساب داللة فركؽ التكرار كالبيانات العددية  2كااختبار . 
o اختبار تحميل التبايف األحادؼ (one way anova)  كىك اختبار معممي ييدؼ لممقارنة بيف

المتكسطات كالكصكؿ الى قرار بكجكد أك عدـ كجكد فركؽ بيف المتكسطات كتستخدـ فيو 
 . لحساب الفركؽ المعنكية Fالنسبة الفائية

 : اختبار الفرضيات اإلحصائية  

  ؟ الصحفية في الممارسة الجديدة الميديا ىل يستخدـ الصحفييف الجزائرييف كسائط

لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم إستعمال اختبار كار مربع وفيما يمي جدول يبين 01- 
 :   نتائج ىذه الفرضية

 في الممارسة الجديدة الميديا استخدام الصحفيين الجزائريين وسائط 
  الصحفية

 المجموع مطمقا نادرا أحيانا دائما 

 150 00 00 14 136 التكرار

 مستوى الدولة قيمة كار مربع درجة الحرية  المتغير

 0.01دال عند  102.50 03 استخدام الصحفي لوسائط الميديا الجديدة
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بيدؼ معرفة ما مدػ صحة الفرضية المتعمقة بمدػ استخداـ الصحفييف الجزائرييف لكسائط 
 لمتأكد مف صحة الفرضية كقد جاءت قيمة كار مربعالميديا الجديدة قمنا استخداـ اختبار 

  . 0,01 كمستكػ داللة عند 3 عند درجة حرية قدرت ب 102كاؼ مربع 

 اثناء الصحفية المينة بأخبلقيات الجزائرييف الصحفييف التزاـ مدػ ما:  نص التساؤل_ 
 الجديدة ؟ الميديا لكسائط استخداميـ

 لمتأكد من صحة ىذه الفرضية تم إستعمال معامل اورتباط كرامر وفيما يمي جدول 02-
 :يبين نتائج ىذه الفرضية 

 :إللتزام الصحفي بأخالقيات المينة " ت"يبين قيمة  (2)جدول رقم 

حجم  المتغير
 مستوى الدولة قيمة ت المتوسط اإلفتراضي المتوسط الحسابي العينة

 0.01دال عند  57.19 25 36.82 150 تمثالت الصحفي

في ظل الميديا  اإلعبلـخبلقيات أل الصحفييف الجزائرييف يمتثل ىل: نص التساؤل _ 
  ؟الجديدة

 لعينة كاحدة كفيما يمي جدكؿ يبيف T.testلمتأكد مف صحة ىذه الفرضية تـ إستعماؿ اختبار 
 :نتائج ىذه الفرضية 

 .ومتثال الصحفيين ألخالقيات اإلعالم" ت"يبين قيمة  (3) جدول رقم 03-

حجم  المتغير
 مستوى الدولة قيمة ت المتوسط اإلفتراضي المتوسط الحسابي العينة

 0.01دال عند  28.99 22 28.78 150 تمثالت الصحفي

 
 
 
 

 



 176 

 استخدام الصحفيين لوسائط الميديا الجديدة: المحور األول  
توجد فروق معنوية دالة احصائيا في اوستخدام حسب متغير  : 1الفرض اوحصائي 04-

 (0.5)الجنس عند مستوى معنور 
 .استخدام الصحفي لوسائط الميديا الجديدة 

 المجموع
 أحيانا دائما

 الجنس
 60 09 51 ذكر

 90 04 86 أنثى

 150 13 137 المجموع

 مستوى الدولة قيمة كار مربع درجة الحرية

 0.05دال عند  5.06 01

 
االستخدامات الخاصة )بيدؼ معرفة الفرؽ في استخدامات الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة 

يتضح ( اإلناث كالذككر) بيف نكعي   (....بالنشر كالتعميق، المتابعة، التكاصل مع الزمبلء
أنو ىناؾ فركؽ معنكية في استخداـ الصحفي لكسائط الميديا  (4 )لما مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

كىي دالة 3  كتحت درجة الحرية  0.5الجديدة، حيث نرػ أف مستكػ الداللة جاء ب 
احصائيا كىذا يدؿ عمى أنو ىناؾ فركؽ فردية بيف اإلناث كالذككر في استخداـ كسائط 

 .الميديا الجديدة

توجد فروق معنوية دالة احصائيا في اوستخدام حسب متغير الخبرة عند مستوى 05-
 0,01معنور 

 .استخدام الصحفي لوسائط الميديا الجديدة 
 المجموع

 أحيانا دائما 

 الخبرة

 52 0 52  س9أكثر من 

 46 11 35  س6 إلى 4من 

 22 2 20  س9 إلى 7من 

 30 0 30  س03 من سنة إلى

 150 13 137 المجموع
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 مستوى الدولة قيمة كار مربع درجة الحرية

 0.01دال عند  21.29 03

االستخدامات الخاصة )بيدؼ معرفو الفرؽ في استخدامات الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة 
حسب متغير الخبرة يتضح أف ىناؾ  (....بالنشر كالتعميق، المتابعة، التكاصل مع الزمبلء

، كأف الصحفييف 3 عند درجة حرية 0.1فركؽ معنكية داؿ حيث جاء مستكػ الداللة 
أصحاب الخبرة الكبيرة يستخدمكف مكاقع الشبكات االجتماعية أكثر مف غيرىـ، لتاتي الرتبة 

الثانية ألصحاب الخبرة المتكسطة ثـ الخبرة القميمة، حيث يستخدـ الصحفييف ىذه المكاقع 
لمتابعة االخبار المحمية كالدكلية كنشر كمشاركة المكاضيع التي تيـ الراؼ العاـ، كنجد 

الصحفيكف ذكؼ الخبرة العالية اكثر استخداما مف غيرىـ ذلؾ بسبب دمج المؤسسات 
اإلعبلمية ليذه المكاقع في العمل الصحفي حيث أصبح ضركرة في كل مؤسسة إعبلمية، 

 .كىذا ماقد يجيمو بعض الصحفييف المبتدئيف

توجد فروق معنوية دالة احصائيا في اوستخدام حسب متغير طبيعة المؤسسة عند 06-
 .0,05مستوى معنور 

 .استخدام الصحفي لوسائط الميديا الجديدة 
 المجموع

 أحيانا دائما

 طبيعة المؤسسة

 01 00 01 حرة

 01 01 00 حزب

 97 05 92 خاصة

 51 07 44 عمومية

 150 13 137 المجموع

 مستوى الدولة قيمة كار مربع درجة الحرية

 0.05دال عند  13.79 03

االستخدامات الخاصة )بيدؼ معرفة الفرؽ في استخداـ الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة 
حسب متغير طبيعة المؤسسة، يتضح  (....بالنشر كالتعميق، المتابعة، التكاصل مع الزمبلء

، عند درجة حرية 0.05لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف ىناؾ فركؽ معنكية عند مستكػ الداللة 
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، حيث اتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف صحفيك المؤسسات اإلعبلمية الخاصة ىـ 3قدرت ب
األكثر استخداما لمكاقع الميديا الجديدة كىك أمر منطقي لما تكفره القطاع اإلعبلمي الخاص 

مف حرية ككذلؾ ادماج المؤسسات اإلعبلمية الخاصة لتكنكلكجيات االتصاؿ كالمعمكمات 
جاء اسرع كاكثف مف المؤسسات العمكمية كىك أمر طبيعي أف نجد صحفيك المؤسسات 
الخاصة أكثر استخداما لمكاقع الميديا الجديدة مف غيرىـ كذلؾ ألف المؤسسات الخاصة 

 .تدمج ىذه التكنكلكجيات في عمميا

توجد فروق معنوية دالة احصائيا في اوستخدام حسب متغير لغة المؤسسة عند 07-
 0,05مستوى معنور 

 .استخدام الصحفي لوسائط الميديا الجديدة 
 المجموع

 أحيانا دائما

لغة 
 المؤسسة

 109 8 101 الّمغة العربية

الّمغة , الّمغة العربية
 األمازيغية

3 0 03 

 14 0 14 الّمغة الفرنسية, الّمغة العربية

المغة , الّمغة العربية
 اإلنكميزية

6 0 06 

 17 5 12 الّمغة الفرنسية

 150 13 137 المجموع

 مستوى الدولة قيمة كار مربع درجة الحرية

 0.05دال عند  11.76 04

 
االستخدامات )بيدؼ معرفة الفرؽ في استخدامات الصحفييف لمكاقع الميديا الجديدة  

) حسب متغير لغة المؤسسة  (....الخاصة بالنشر كالتعميق، المتابعة، التكاصل مع الزمبلء
يتضح أف ىناؾ فركؽ  (الّمغة العربية، الّمغة الفرنسية، المغة اإلنجميزية، المغة االمازيغية

، حيث اتضح أف الصحفيكف الذؼ يشتغمكف في المؤسسات 0,05 معنكية عند مستكػ الداللة
اإلعبلمية العربية ىـ األكثر استخداما لمكاقع الميديا الجديدة لتمييا في المرتبة الثانية صحفيك 
المؤسسات اإلعبلمية الفرنسية كىك أمر طبيعي، إذ أف أغمب المؤسسات اإلعبلمية الجزائرية 
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ىي مؤسسات ناطقة بالمغة العربية حيث تعتبر المغة العربية المغة األـ في الجزائر، لتمييا 
المؤسسات الناطقة بالمغة الفرنسية حيث تعتبر ىذه المغة ىي المغة األجنبية األكلى في 

 .الجزائر كىك أمر منطقي أف تأتي في المرتبة الثانية
 :عرض وتحميل نتائج التساؤل الخامس  

 اثناء الصحفية المينة بأخبلقيات الجزائرييف الصحفييف ىل يختمف التزاـ: نص التساؤل 
لغة / طبيعة المؤسسة/ الخبرة/ الجديدة بناءا عمى متغير الجنس الميديا لكسائط استخداميـ
  المؤسسة ؟

 :متغير الجنس  - أ

 اثناء الصحفية المينة بأخبلقيات الجزائرييف الصحفييف ىل يختمف التزاـ: نص التساؤل 
 .الجديدة بناءا عمى متغير الجنس الميديا لكسائط استخداميـ

 لعينيتف مستقمتيف كفيما يمي جدكؿ t.testلمتأكد مف صحة ىذه الفرضية تـ إستعماؿ إختبار 
 :يبيف نتائج ىذه الفرضية 

: الجنس يبين المتوسط الحسابي واونحراف المعيارر لمفرضية  (8)جدول رقم  08-
اونحراف المعيارر المتوسط الحسابي حجم العينة  الجنسالمتغير 

استخدام وسائط 
 الميديا الجديدة

 2,63912 31,8000 60 ذكر

 2,47323 36,8667 90 أنثى

 توجد فروق معنوية دالة احصائيا في اولتزام بأخالقيات اإلعالم في وسائط الميديا 09-
 0,05الجديدة حسب متغير الجنس عند مستوى معنور 

 مستوى الدولة قيمة ت درجة الحرية حجم العينة الجنس المتغير

استخدام وسائط 
 الميديا الجديدة

 60 ذكر
 0.05دال عند  3.15 148

 90 أنثى

بيدؼ معرفة الفرؽ في اإللتزاـ بأخبلقيات المينة لدػ الصحفييف الجزائرييف في استخداميـ 
يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف  (ذكر اك أنثى)لكسائط الميديا الجديدة حسب متغير الجنس 
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 ، كنجد بأف االناث 148 كعند درجة الحرية 0,05ىناؾ فركؽ معنكية عند مستكػ الداللة 
 . يمتزمكف بأخبلقيات اإلعبلـ أثناء استخداميـ لكسائط الميديا الجديدة اكثر مف الذككر

 اختبار التباين األحادر لمعرفة التزام الصحفيين ألخالقيات اإلعالم حسب متغير 10-
 : الخبرة 

الدولة قيمة ف المتوسط الحرية . دالمجموع  

 0.05دال عند  8,076 13,028 3 39,085بين المجموعات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6,277 146 916,408داخل المجموعات 
 ـــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 149 955,493المجموع 
 ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظيرت نتائج اختبار التبايف األحادؼ المبينة في الجدكؿ أعبله أف ىناؾ فركقا ذات داللة 
حسب متغير الخبرة حيث بمغت قيمة  اإلعبلـإحصائية في التزاـ الصحفييف بأخبلقيات 

كعند درجة  0.05كىي قيمة دالة احصائيا عند مستكػ الداللة  8,076 (F )االحصائي
، حيث يتضح أف ىناؾ اختبلؼ حكؿ مدػ التزاـ الصحفييف الجزائرييف بأخبلقيات 3حرية 

 .   الصحافة حسب الخبرة المينية

 اختبار التباين األحادر لمعرفة التزام الصحفيين ألخالقيات اإلعالم حسب متغير 11- 
 : طبيعة المؤسسة 

الدولة قيمة ف المتوسط الحرية . دالمجموع  

 011, 3,877 23,501 3 70,504بين المجموعات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6,062 146 884,989داخل المجموعات 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 149 955,493المجموع 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظيرت نتائج إختبار التبايف األحادؼ المبينة في الجدكؿ أعبله أف ىناؾ فركقا ذات داللة 
حسب متغير طبيعة المؤسسة، حيث بمغت  اإلعبلـإحصائية في التزاـ الصحفييف بأخبلقيات 
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 كعند درجة  0,11 كىي قيمة دالة احصائيا عند مستكػ الداللة 3,87 (F )قيمة االحصائي
 .3حرية قدرت بػ 

 اختبار التباين األحادر لمعرفة التزام الصحفيين ألخالقيات اإلعالم حسب متغير 12-  
 : لغة المؤسسة 

الدولة قيمة ف المتوسط الحرية . دالمجموع  

 0.05دال عند  3,537 9,716 4 38,864بين المجموعات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6,322 145 916,630داخل المجموعات 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 149 955,493المجموع 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أظيرت نتائج اختبار التبايف األحادؼ المبينة في الجدكؿ أعبله أف ىناؾ فركقا ذات داللة 

حسب متغير لغة المؤسسة، حيث بمغت  اإلعبلـإحصائية في التزاـ الصحفييف بأخبلقيات 
 كعند درجة  0,05 كىي قيمة دالة احصائيا عند مستكػ الداللة 3,53( F)قيمة االحصائي 

 .4حرية قدرت ب
 

 : عرض نتائج التساؤل السادس وتحميميا -1

خبلقيات اإلعبلـ في ظل الميديا أل الصحفييف الجزائرييف ىل يختمف تمثل: نص التساؤل 
 لغة المؤسسة ؟/ طبيعة المؤسسة/ الخبرة/  بناء عمى متغير الجنسالجديدة

 :متغير الجنس  - أ

في ظل الميديا  اإلعبلـخبلقيات أل الصحفييف الجزائرييف ىل يختمف تمثل: نص التساؤل 
 t.test بناءا عمى متغير الجنس، لمتاكد مف صحة ىذه الفرضية تـ إستعماؿ اختار الجديدة

: لعينيتف مستقمتيف كفيما يمي جدكؿ يبيف نتائج ىذه الفرضية 
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:  يبين المتوسط الحسابي واإلنحراف المعيارر لمفرضية (13)جدول رقم  13-
اونحراف المعيارر المتوسط الحسابي حجم العينة  الجنسالمتغير 

استخدام وسائط 
 الميديا الجديدة

 2,52104 25,4833 60 ذكر

 3,06842 28,9778 90 أنثى

 توجد فروق معنوية في تمثالت أخالقيات اإلعالم في ظل الميديا لدى الصحفيين 14-
 0.05الجنس عند مستوى معنور  الجزائريين حسب متغير

 مستوى الدولة قيمة ت درجة الحرية حجم العينة الجنس المتغير

استخدام وسائط 
 الميديا الجديدة

 60 ذكر
 0.05دال عند  2.03 148

 90 أنثى

في ظل  اإلعبلـبيدؼ معرفة الفرؽ في التمثبلت التي يشكميا الصحفييف عف أخبلقيات 
يتضح لنا أف ىناؾ فركؽ معنكية عند  (اناث كذككر)الميديا الجديدة حسب متغير الجنس 

، كىذا يعني أف ىناؾ فركؽ إحصائية  2,03، كعند قيمة ت قدرت ب 0,05مستكػ الداللة 
 .حكؿ تمثبلث أخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة بيف الذككر كاإلناث

 اختبار التباين األحادر لمعرفة تمثالت الصحفيين ألخالقيات اإلعالم في ظل الميديا 15-
 : الجديدة حسب متغير الخبرة 

الدولة قيمة ف المتوسط الحرية . دالمجموع  

 0.01دال عند  7,156 17,276 3 51,827بين المجموعات 

داخل المجموعات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8,013 146 1169,913

 ـــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 149 1221,740المجموع 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيدؼ معرفة الفرؽ في تمثبلت أخبلقيات اإلعبلـ في ظل الميديا الجديدة لدػ الصحفييف 
الجزائرييف حسب متغير الخبرة، يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف ىناؾ فركؽ معنكية عند 

 .0,01مستكػ الداللة 
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في ظل الميديا  اإلعبلـ اختبار التباين األحادر لمعرفة تمثالت الصحفيين ألخالقيات 16-
 : الجديدة حسب متغير طبيعة المؤسسة 

الدولة قيمة ف المتوسط الحرية . دالمجموع  

 0.05دال عند  7,605 13,003 3 39,010بين المجموعات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8,101 146 1182,730داخل المجموعات 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 149 1221,740المجموع 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظيرت نتائج اختبار التبايف األحادؼ المبينة في الجدكؿ أعبله أف ىناؾ فركقا ذات داللة 
في ظل الميديا الجديدة حسب متغير  اإلعبلـ الصحفييف ألخبلقيات تمثبلتإحصائية في 

 كىي قيمة دالة احصائيا عند 7,60( F)طبيعة المؤسسة، حيث بمغت قيمة االحصائي 
 . 3 كعند درجة حرية قدرت ب 0,05مستكػ الداللة 

اختبار التباين األحادر لمعرفة تمثالت الصحفيين ألخالقيات اإلعالم في ظل الميديا 17-
 : الجديدة حسب متغير لغة المؤسسة 

الدولة قيمة ف المتوسط الحرية . دالمجموع  

 0.05دال عند  4,265 10,298 4 41,192بين المجموعات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8,142 145 1180,548داخل المجموعات 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 149 1221,740المجموع 
 ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أظيرت نتائج اختبار التبايف األحادؼ المبينة في الجدكؿ أعبله أف ىناؾ فركقا ذات داللة 
في ظل الميديا الجديدة حسب متغير   اإلعبلـإحصائية في تمثبلت الصحفييف ألخبلقيات 
 كىي قيمة دالة احصائيا عند مستكػ 4,26( F)لغة المؤسسة، حيث بمغت قيمة االحصائي 

 .4 كعند درجة حرية قدرت ب 0,05الداللة 
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 : نتائج الدراسة 

جبنا مف خبلليا عمى تساؤالت أبعد تحميل الجداكؿ كتفسيرىا تكصمنا الى جممة النتائج التي  
:   الدراسة كتمثمت في

  لجزائرييف لدييـ اىتماـ باستخداـ كسائط الميديا الجديدة بصفة دائمة بنسبة اأف الصحفييف
 . 10% كأحيانا بنسبة قدرت ب%90

  متبلؾ  كاستخداـ مف طرؼ الصحفييف الجزائرييف حيث اجاء مكقع الفيس بكؾ بأعمى نسبة
مف 58.5%   مف الصحفييف حسابا عمى مكقع الفيس بكؾ كيستخدمو40%يمتمؾ 

 بنسب + ثـ انستغراـ كغكغل15.5%الصحفييف، ليميو تكيتر بنسبة استخداـ قدرت ب
ما المكاقع اإلجتماعية األخرػ كاف استخداميا شبو أمتقاربة في االمتبلؾ كاالستخداـ، 

 .معدكمة االمتبلؾ كاالستخداـ مف طرؼ الصحفييف الجزائرييف
  تبيف مف خبلؿ نتائج الدراسة أف نسبة عالية مف الصحفييف الجزائرييف يستخدمكف مكاقع

، لتمييا 55%الشبكات االجتماعية منذ أكثر مف ثبلث سنكات حيث قدرت نسبتيـ ب
لى ست سنكات بنسبة إالصحفيكف الذيف يستخدمكف مكاقع الشبكات االجتماعية منذ أربعة 

 2% كفي األخير اقل مف سنة كمف سنة الى ثبلث سنكات بنسب قميمة جدا قدرت ب 37 %
 . بالتتالي6%ك

  تبيف كذلؾ أف متكسط استخداـ الصحفيكف الجزائريكف لمكاقع الشبكات االجتماعية يكميا
، ثـ متكسط استخداـ 60% بنسبة تمرتفع حيث قدر استخداميـ يكميا ألكثر مف ست مرا

 .4% كأخيرا أقل مف مرتيف يكميا بنسبة 35 %مف ثبلثة الى خمس مرات يكميا قدر بنسبة 
  لى مؤسساتيـ اإلعبلمية عند إكما اتضح أف نسبة عالية مف الصحفييف الجزائرييف يشيركف

 كالصحفيكف الذيف ال 72%استخداميـ لمكاقع الشبكات االجتماعية حيث قدرت نسبتيـ ب 
 .28%يشيركف الى المؤسسة اإلعبلمية بنسبة 

  غمب مشاركات الصحفييف الجزائرييف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية تمثمت أكما اتضح أف
 أما التعميق كالنشر كالمحادثة فكانت  42% كالمشاركة بنسبة 53%في المتابعة بنسبة 

 .نسبيـ قميمة جدا
  يعتمد الصحفيكف الجزائريكف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية في العمل الصحفي بنسبة

 :  ، كتمثمت ىذه االستخدامات في%93



 186 

 %19.8 مف الصحفييف يعتمدكف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية لمتكاصل مع زمبلء 
 .المينة

 %18.8 مف الصحفييف يعتمدكف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية لمتابعة األخبار المحمية 
 . منيـ يعتمدكنيا في متابعة االخبار الدكلية16%ك 

  يعتمد الصحفييف الجزائرييف عمى مكاقع الشبكات االجتماعية في التفاعل مع الجميكر
 بالنسبة لمتفاعل مع  12.5%كالحصكؿ عمى االخبار كنشر االخبار بنسب متقاربة قدرت ب

 . بالنسبة لمحصكؿ عمى االخبار12%الجميكر كنشر االخبار، كبنسبة 
 كىي في الرتبة األخيرة7.7% كما جاءت نسبة التأكد مف االخبار ب  . 
  مف الصحفيكف أحيانا بإعادة نشر المادة اإلعبلمية الخاص بيـ عبر مكاقع 50%يقـك 

 مف الصحفييف أما نادرا فقدرت بنسبة 22%الشبكات االجتماعية، كما يقـك بذلؾ دائما 
 .9% كفي الرتبة األخيرة مطمقا بنسبة %17

  مف الصحفييف أنيـ قد شارككا في دكرات تدريبية حكؿ استخداـ كسائط الميديا 71%صرح 
 .ا بأنيـ لـ يشاركك28%الجديدة، كما صرح 

  جاءت المؤسسات اإلعبلمية في الرتبة األكلى في تنظيـ دكرات تدريبية حكؿ استخداـ مكاقع
، لتأتي في المرتبة الثانية 54% ةالشبكات االجتماعية التي استفاد منيا الصحفيكف بنسب

 .20%جية حككمية كجية نقابية بنفس النسبة 
  مف الصحفييف أنيـ يثقكف  قميبل في االخبار التي تنشر عبر كسائط الميديا 95%صرح 

 . مف الصحفييف ال يثقكف مطمقا فييا4% يثقكف كثيرا في ىذه االخبار كأخيرا 1%الجديدة، ك
  مف الصحفييف أنيـ قامكا سابقا بنشر اخبار كتبيف أنيا غير صحيحة كما  46%كما صرح 

 .بأنيـ لـ يقكمكا ابدا بنشر اخبار خاطئة عبر كسائط الميديا الجديدة53%  صرح
 مف الصحفييف لمسائمة أخبلقية بسبب مادة تـ نشرىا عبر كسائط الميديا 6% تعرض 

 مف الصحفييف انيـ لـ يتعرضكا مطمقا لمسائمة أخبلقية سبب مادة 93%الجديدة، كما صرح 
 .نشرت عبر مكاقع الشبكات االجتماعية

 اإلعبلـ مف الصحفييف بأف استخداـ الميديا الجديدة لـ يؤثر عمى أخبلقيات 68%اب أج ،
 . مف الصحفييف اجابكا عكس ذلؾ32%كنسبة 

  صرح عدد كبير مف الصحفييف انو ألخمقة الممارسة اإلعبلمية في ظل الميديا الجديدة يجب
القياـ بدكرات تدريبية لمصحفييف حكؿ االستخداـ األخبلقي لمكاقع الشبكات االجتماعية، فيما 
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قساـ اإلعبلـ أصرح البعض أنو يجب تدريس قكاعد استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية في 
عمى مستكػ الجامعات، كجاكب البعض أنو يجب كضع ميثاؽ أخبلقي لضبط استخداـ 

. مكاقع الشبكات االجتماعية لدػ الصحفييف
  أجاب اغمب الصحفييف أف كسائط الميديا الجديدة أثرت عمى الممارسة الصحفية عمى مستكػ

بار كتنكع مصادرىا، كفي تحقيق خالنشر في الرتبة األكلى ثـ عمى مستكػ الحصكؿ عمى األ
 .السبق لصحفي

 الصحفييف عمى أف أكثر التأثيرات التي أحدثتيا الميديا الجديدة عمى أخبلقيات أجاب 
الصحافة جاءت عمى مستكيات المحافظة عمى السر الميني، حفع كرامة االنساف، كعمى 

. لؤلخبارةمستك دقة األخبار كمصداقيتيا كفي األخير المعالجة المكضكعي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 188 

 

 

 

 
 خاتمة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 189 

:   خاتمة
لقد سعينا مف خبلؿ ىذه الدراسة الى تناكؿ مكضكع أخبلقيات الممارسة الصحفية في ظل 
الميديا الجديدة، تطرقنا الى ثبلث فصكؿ نظرية في محاكلة لفيـ الميديا الجديدة كتأثيراتيا 

عمى الممارسة الصحفية، حيث اثرت تقنيات الجيل الثاني مف الكيب عمى الممارسة 
الصحفية شكبل كمضمكنا، كتغيرت مف خبللو عناصر العممية اإلعبلمية مف اتجاه أحادؼ 
مف مرسل الى متمقي الى اتجاه ثنائي تفاعمي، حيث مكنت كسائط الميديا الجديدة الفرد مف 
القياـ بدكر المرسل كالمتمقي في نفس الكقت كفي ظل ىذه التغيرات اكتسبت مكاقع الشبكات 

االجتماعية أىمية كبيرة في فترة زمنية كجيزة كذلؾ لما أحدثتو مف تأثيرات عمى المجاالت 
الحياتية المختمفة بما في ذلؾ المجاؿ اإلعبلمي، كالذؼ أصبحت فيو ىذه الكسائل ليست فقط 

اداكت تأثيرية بل شكمت نمكذج اعبلمي مستحدث، يسمح لؤلفراد بالقياـ بميمة الصحفي 
كجمع كنشر المعمكمات كالتعميق عمى األحداث كالقضايا الجارية، بما فييـ الصحفي التقميدؼ 
الذؼ كجد نفسو مجبرا عمى استخداـ ىذه الكسائط الجديدة التي أصبحت تمثل فضاء اعبلمي 

يتمتع بحرية اكثر كبتدفق عالي لممعمكمات كاالخبار كىذا ماجعمو مصدرا ميما تفكؽ عمى 
 .المصادر اإلخبارية الكبلسيكية كالذؼ أصبحت المؤسسات اإلعبلمية تعتمد عميو بكثرة

في ظل ىذه التطكرات التكنكلكجية كتأثيراتيا عمى المينة الصحفية، أصبحت الصحافة تكاجو 
تحديات جديدة في ىذه البيئة اإلعبلمية الجديدة التي تميزت بالتفكؽ التقني، اصبح يكاجو 

الصحفي بعض التحديات ليس فقط فيما يتعمق بمعالجة االخبار كنشرىا كتحريرىا بل كذلؾ 
خبلقيات الممارسة الصحفية، فالصحفي في ىذا الفضاء الرقمي يتحرر مف أتحديات تتعمق ب

الكبلسيكي، كما كفرت كسائط الميديا الجديدة فضاءا  اإلعبلـكل القيكد المفركضة عميو في 
خصبا لممعمكمات كاألخبار، كىذه ما سيل عمى الصحفي تبادؿ اآلراء كاألفكار، كأصبحت 

ىذه المكاقع تقـك بدكر الصحافة التقميدية، كىذا ما حاكلنا تسميط الضكء عميو مف خبلؿ 
دراستنا خاصة عمى الصحفي الجزائرؼ كعبلقتو بكسائط الميديا الجديدة، كمدػ استخداـ 

الصحفي الجزائرؼ لمثل ىذه المكاقع في المجاؿ اإلعبلمي، حيث ساعدت ىذه التطبيقات 
عمى ظيكر ممارسات إعبلمية جديدة في مجاؿ الصحافة كلكنيا اثارت إشكالية أخبلقيات 

الكبلسيكي عبارة عف مجمكعة مف القيـ كالمعايير  اإلعبلـالمينة الصحفية التي كانت في 
كالمبادغ التي يمتـز بيا الصحفي اثناء قيامو بمينتو مميزا بذلؾ الصكاب مف الخطأ، كلطالما 

كانت ىذه األخبلقيات في الممارسة الكبلسيكية تضبط مف خبلؿ مكاثيق شرؼ أخبلقية 
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يضعيا كيمتـز بيا الصحفي، أما في الميديا الجديدة فقصدنا بيا أخبلقيات الصحفي في 
تعاممو مع مادتو اإلعبلمية في مكاقع الشبكات االجتماعية، كىذا ما حاكلنا معالجتو مف 

اثناء استخدامو لمكاقع  اإلعبلـخبلؿ ىذه الدراسة مدػ التزاـ الصحفي الجزائرؼ بأخبلقيات 
الشبكات االجتماعية عمى كافة المستكيات األخبلقية كالتي تتعمق بعبلقتو بالمادة الصحفية، 

 .عبلقتو بمصادر األخبار، عبلقتو بالجميكر كأخيرا عبلقتو بزمبلء المينة
كلقد استنتجنا مف خبلؿ ىذه الدراسة أف الصحفييف الجزائرييف يعتمدكف بنسبة عالية عمى 

كسائط الميديا الجديدة في عمميـ اإلعبلمي، خاصة مكقع الفيس بكؾ حيث يعي الصحفي 
الجزائرؼ أىمية ىذه المكاقع في الممارسة اإلعبلمية، كقد أظيرت نتائج الدراسة أف مف أكثر 

استخدامات الصحفي الجزائرؼ ليذه المكاقع تمثل في النشر، التكاصل مع زمبلء المينة 
كمتابعة األخبار الدكلية كالمحمية، كما خمصت نتائج الدراسة الى أف الصحفي الجزائرؼ ال 
يعتمد عمى ىذه المكاقع في الحصكؿ كتصحيح االخبار كذلؾ لعدـ ثقتيـ في ىذه المصادر 

كقد عمق اغمب الصحفييف الجزائرييف أف ىذه المكاقع مميئة باألخبار الكاذبة كالمغمكطة 
كاالشاعات، كىذا ما يجعل ىذه المكاقع تفتقد الى المصداقية كالمكضكعية كىك ما يجعل 

 .الصحفي الجزائرؼ ميدد بالقياـ بتجاكزات أخبلقية متعددة
في الختاـ تبقى ىذه الدراسة حمقة مف حمقات البحث في مكضكع أخبلقيات المينة الصحفية 

في ظل الميديا الجديدة، كما حاكلنا تقديمو مف نتائج يحتاج لممزيد مف البحث، كنأمل أف 
تككف دراستنا منطمق لبحكث أخرػ أكثر دقة في مكضكع أخبلقيات المينة الصحفية الذؼ 

 اإلعبلـشكل جدال كبيرا بيف الباحثيف في الدراسات اإلعبلمية كبيف اإلعبلمييف سكاء في 
 .الجديد اإلعبلـالكبلسيكي أك في 
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:  قائمة المراجع والمصادر

 : المغة العربية1/

 ، دار النيضة العربية، بيركت، 1، طالمعجم في المفاىيم الحديثة لالعالم واوتصالالعبد هللا مي،  1-
  2014لبناف، 

، دار العالـ 1، طتكنولوجيا اوتصال الحديثة ودورىا في تطوير األداء الصحفيالخطيب أمل،  2-
. 2010العربي، القاىرة،

 .2012، منشكرات دار افاؽ، تكنس، أفق جديد ... اإلعالم التونسي الحمامي الصادؽ، 3-

، المنشكرات 1، طاوبستمولوجيا واوشكاليات والسياقات:  الميديا الجديدةالحمامي الصادؽ،  4-
 2012الجامعية بمنكبة، تكنس، 

، دار النفائس لمنشر 1، طوسائل اإلعالم اولكترونية ودورىا في اونماء المعرفيإبراىيـ خالد يسرػ،  5-
 2014 كالتكزيع، األردف،

؟  ىك كائف ؟ ما كاف ما:  حرية الصحافة وأخالقيات العمل اإلعالمي في الجزائربف دريس أحمد،  6-
 2016الجزائر،  ، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، سيدؼ بمعباس،1ط ؟ ينبغي أف يككف  ما

، الدار المصرية السعكدية لمنشر الميديا الجماىيرر واونترنت بين السياسة والتكنولوجيابدر أحمد،  7-
. 2010كالتكزيع، القاىرة، 

، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 1، طالمسئولية اوجتماعية لمصحافةحساـ الديف دمحم،  8-
 .2003مصر،

 2004 ، دار الكتب العممية، لبناف،1، ط األخالق بين الفالسفة وعمماء اإلسالمحممي مصطفى،  -9

، عماف، دار صفاء لمنشر أساليب البحث العمميربحي مصطفى عمياف، عثماف دمحم غنيـ،  10-
 110 ، ص2008كالتكزيع،

.   2013 ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر،المينة صحفي محترفرزاقي عبد العالي، - 11
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، عكيدات لمنشر كالطباعة، بيركت، لبناف، الفكر ألخالقي المعاصرعادؿ العكا، : ركس جاكميف، تر 12-
2001  .

، دار الشركؽ لمنشر 1، طاإلعالم الجديد المفاىيم الوسائل والتطبيقاتصادؽ عباس مصطفى،  13-
. 2015 كالتكزيع، األردف،

. 2005 ، مركز جامعة القاىرة، مصر،التشريعات اإلعالميةعبد المجيد ليمى،  14-

، الجنادرية لمنشر كالتكزيع، األردف، 1، ط شبكات التواصل اوجتماعيعبد الغفار فيصل دمحم،15-
2015. 

، دار المتكسطية لمنشر، 1، طنظرية الواجب األخالقي في الممارسة اإلعالميةعزؼ عبد الرحمف، - 16
 .2016 تكنس،

 .2007، دار المعتز لمنشر كالتكزيع، األردف، 1، طالحمالت اإلعالمية عمي عبد السبلـ محمكد،- 17

، دار 1، طاإلعالم اولكتروني والمحمول بين المينية وتحديات التطور التكنموجيكماؿ كساـ، - 18
 .2014الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

 .2016، دار اليازكرؼ لمنشر كالتكزيع، األردف، 1، ط نظريات اإلعالمكنعاف عبد الفتاح عمي،- 19

.   2014 اليازكرؼ لمنشر كالتكزيع، عماف، الصحافة اولكترونية العربية،كنعاف عبد الفتاح عمي، - 20

دار بمقيس لمنشر كالتكزيع،  ،1، طجرائم الصحافة الجزائرية في القانون الجزائرر لعبلكؼ خالد، - 21
 .2011 الجزائر،

، دار المعتز لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 1، طالضوابط الشرعية لالعالمدمحم حمدؼ اسماعيل، - 22
2017  .

، دار الفجر لمنشر 1، طالتواصل اوجتماعي في عصر تويتردمحم عبد الحميد، : ميرثي ديراج، تر- 23
 .2013كالتكزيع، القاىرة، 

دار ,  منيجية البحث العممي في العموم اونسانية بكزيد صحراكؼ كآخركف،: تر, مكريس أنجرس- 24
 .2008القصبة لمنشر، الجزائر 
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 ، عماف، مؤسسة الكراؽ،سس البحث العممي وعداد الرسائل الجامعيةأمركاف عبد المجيد إبراىيـ، - 25
2000.  

 دار كائل لمنشر ،(القواعد، المراحل، التطبيقات) منيجية البحث العمميخركف، آدمحم عبيدات ك- 26
 . 1999كالطباعة، عماف، 

 .1980 ، القاىرة،1 دار المعرفة الجامعية، طعمم اوجتماع والمنيج العممي،دمحم عمى دمحم، - 27

، التنكير لمطباعة كالنشر، بيركت، األخالق والتواصل أبك النكر حمدؼ،:  ىابرمس يكرغف، تر- 28
 .2012لبناف، 

، دار العمـك لمنشر 1، طالتفاعمية عمى مواقع الصحف اولكترونيةىاشـ احمد عبد الباسط، - 29
.  2014كالتكزيع، القاىرة، 

:  المقاالت العلمٌة 

، مجمة اإلعبلـ كالعصر الصحفيون وأخالقياتيم في زمن الميديا اوجتماعيةلحمامي الصادؽ، ا- 30
  : ، متكفر عمى2013اإلماراتية، سبتمبر

http://www.arabmediastudies.com/file/ethics%20and%20social%20media.pdf  
 14، سا 2018-03-13: شكىد يكـ

، 2006،  4، العدداإلعالم الجديد مقاربة تواصمية، مجمة اإلذاعات العربيةالحمامي الصادؽ، - 31
 سا  26/03/2018:  شكىد  http://www.noorsa.net/files/file/1d87_6.pdf:  متكفر عمى

14 

:   متكفر عمى الرابطعالم األخبار في تويتر والفيسبوك،لراشد عبد هللا، ا- 32

 http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/03/160320122949710.html  
 15، سا23/05/2018:  شكىد

، تكنس، منكبة، 130، شؤكف عربية، العددالمدونات اإللكترونية وسمطة التدوين الزرف جماؿ،- 33
 .2007صيف

، المجمة التكنسية لعمـك االتصاؿ، عنما يصبح المتمقي مرسال صحافة المواطن،لزرف جماؿ، ا- 34
  .2010، منكبة، تكنس، 51-52عدد

http://www.noorsa.net/files/file/1d87_6.pdf
http://www.noorsa.net/files/file/1d87_6.pdf
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/03/160320122949710.html
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2016/03/160320122949710.html
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:  ، متكفر عمىقراءة في فمسفة المجنون نيتشوأميرة جماؿ، 

 https://www.noonpost.com/content/22250  23 سا13/04/2018:  شكىد يكـ  

  : متكفر عمى ؟ الشبكات اوجتماعية فرصة أم خطرالساعدؼ لسفر مسافر لطاف، - 35

http://www.saaid.net/book/18/9542.pdf   13  ، سا2018-05-12:  شكىد يـك 

 ، البكابة العربية لعمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ،نتاج األدوارإعادة إصحافة المواطن ولسنكسي ثريا، ا- 36
 شكىد /http://www.arabmzdiastudies.net%2C12-10-2013فر عمى الرابط ك، مت2011

  13، سا11/10/2017:  يكـ

 مجمة ؟ انبعاث حامل اتصالي جديد أم توىمات جماعية جديدة:  الفضاء المدوناتيالصادؽ رابح، - 37
 .2008، األردف، 3، العدد 353العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، مجمد 

 الفيس بكؾ نمكذجا، عالقة اإلعالم الجديد بحرية الرار والتعبير في فمسطين،الفطاطة محمكد، - 38
:   ، متكفر عمى الرابط2011 المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعبلمية،

 https://www.madacenter.org/doc/fbstudy.pdf  ،22  ، سا2018-04-16:  شكىد يكـ   

فاعمية مدونة الكترونية عمى التحصيل في مقرر تقنيات التدريس واوتجاه النجار عبد هللا حسف، - 39
:  متكفر عمى 2016 ،1، دراسات العمـك التربكية، العددنحوىا لدى طمبة كمية التربية في جامعة األقصى
https://scholar.alaqsa.edu.ps/895/1/االردنية20%المجمة.pdf15 سا  29/03/2018: شكىد  

، الباحث صحافة المدونات اولكترونية عمى اونترنت عرض وتحميلالكردؼ حسيف زكي، - 40
:  ، متكفر عمى2017، حزيراف 3اإلعبلمي، بغداد، العدد 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4212  14 سا  16/04/2018شكىد 

 ،14، مجمة الباحث اإلعبلمي، العدد مدخل اإلعالم الجديد المفيوم والنماذج، ػإسماعيل بشر- 41
:  متكفر عمى 17ص

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38606  13 سا28/03/2018:  شكىد 

، دراسة في التكازف المسئولية اوجتماعية لمصحافة العراقيةحمداف خضر، ركاء ىادؼ صالح، - 42
   2013، 19الكظيفي لجريدتي الزماف كالمدػ، مجمة الباحث اإلعبلمي، العدد

https://www.noonpost.com/content/22250
https://www.noonpost.com/content/22250
http://www.saaid.net/book/18/9542.pdf
https://www.madacenter.org/doc/fbstudy.pdf
https://scholar.alaqsa.edu.ps/895/1/������%20��������.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4212
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38606
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، مجمة العمـك اإلنسانية أخالقيات المينة في ضوء قوانين اإلعالم الجزائريةحسناكؼ عبد الجميل، - 43
 .2016، ديسمبر 27كاالجتماعية، العدد

:   متكفر عمى الرابطأثر التطور التكنولوجي عمى فن التحرير الصحفي،حسكنة نسريف، - 44
file:///C:/Users/Technoshop/Downloads/alsahfey.pdf                                

  14:20  ، سا16/08/2018 :شكىد يـك 

، سكريا، 1، مجمة جامعة دمشق، العدد اإلعالم الجدر في عصر المعموماتشيخاني سميرة، - 45
2010. 

ع، متكفر ؽدراسة تحميمية لممعركة اولكترونية التي يخوضيا المو:  شكك دمحم، ظاىرة كيكيميكس- 46
:   عمى الرابط

https://www.zamanalwsl.net/news/article/17763، 13سا   ،2018-12-10:  شكىد 

، مجمة الدراسات كالبحكث الشبكات اوجتماعية عمى اونترنت، رؤية ابستمولوجيةعبديش صكنيا، - 47
:  متكفر عمى 2016، ديسمبر20االجتماعية، العدد 

 https://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/20-العددpdf/T122016096.pdf  
 23 سا  20/03/2018:شكىد

، االكاديمية منظور تحميمي:  دور شبكات التواصل اوجتماعي في التسويق المعاصرفبلؽ دمحم، - 48
  2017، شمف، جكاف18لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، ع

، سمسمة المحاضرات العممية، جامعة خميس مميانة، عيف محاظرات فمسفة األخالققبلميف صباح، - 49
  :  متكفر عمى2015الدفمى، ماؼ 

https://archive.org/details/Tercha.amm2018_20180218_1242 11:  شكىد يـك-
  22 سا 05-2018

:  ، متكفر عمىوسائل التواصل اوجتماعيكايسر شينا،  - 50

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-media-guide-for-
electoral-management-bodies-AR.pdf  

    14، سا 2018-04-15 : شكىد يكـ

file:///C:\Users\Technoshop\Downloads\alsahfey.pdf
https://www.zamanalwsl.net/news/article/17763
https://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/�����-20pdf/T122016096.pdf
https://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/�����-20pdf/T122016096.pdf
https://archive.org/details/Tercha.amm2018_20180218_1242
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-media-guide-for-electoral-management-bodies-AR.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-media-guide-for-electoral-management-bodies-AR.pdf
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، محمكد كيشانة، السياسي األخبلقي في السياسي األخالقي في فمسفة الفارابي، كيشانة محمكد- 51
  :فمسفة الفارابي، متكفر عمى الرابط

http://www.mominoun.com/pdf1/2015-09/55f40f219f3141067401984.pdf  

 22 سا 2018-05-12:  شكىد يكـ

 الى نيسان 2010المسؤولية اوجتماعية لمصحفيين العراقيين من نيسان ميدؼ عبكد دمحم، - 52
 .  2016، العراؽ، 101، مجمة األداب، العدد 2011

، متكفر عمى ست اشكال مميمة لصحافة حشد المصادر يمكننا تطبيقيا اليوممصطفى عمر، - 53
  16، سا 2018-12-08:    شكىد يكـhttp://asahnetwork.org/6:   الرابط

 : ىل يكجد تطابق بيف األخبلؽ النظرية كاألخبلؽ العممية، متكفر عمى معاذ عميكؼ،- 54
http://www.alukah.net/culture/0/101815 12  سا2018-03-20:   شكىد 

:  مذكرات ورسائل تخرج

، رسالة دكتكراه، القيم الخمقية بين اورثيين الثقافيين اوغريقي واإلسالمي، أماني دمحم سيد النكر- 55
  . 2003منشكرة، قسـ الفمسفة، جامعة الخرطكـ، السكداف، 

، رسالة دكتكراه، منشكرة، قسـ  القيم األخالقية في الشعر العربي الجاىمي انتصار ميدؼ عبد هللا،- 56
  2015المغة العربية، جامعة الخرطكـ، السكداف، 

، أطركحة تمثالت واستخدمات الصحفيين لمواقع الشبكات اوجتماعيةبف عمار سعيدة خيرة، - 57
 .2016 التصاؿ، جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ، الجزائر،اك اإلعبلـدكتكراه، قسـ 

، أطركحة دكتكراه، قسـ استعمال وسائل اإلعالم اوجتماعية كمصدر لألخباربكبكر بكعزيز، - 58
 .2017كاالتصاؿ كعمـ المكتبات، جامعة باتنة، الجزائر،  اإلعبلـ

، الدراسات الفمسفية األخبلقية الدراسات الفمسفية في الفكر المغاربي المعاصرجمكؿ خدة معمر، - 59
 .2012في الفكر المغاربي المعاصر، مذكرة ماجيستير، منشكرة، قسـ الفمسفة، جامعة كىراف، الجزائر، 

، مذكرة ماجيستير، منشكرة، قسـ اتصاؿ المدونات اولكترونية في الجزائرسكىيمة بضياؼ، - 60
 .2010 كعبلقات عامة، جامعة باتنة، الجزائر،

http://www.mominoun.com/pdf1/2015-09/55f40f219f3141067401984.pdf
http://asahnetwork.org/6
http://asahnetwork.org/6
http://www.alukah.net/culture/0/101815
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، تحميل مضمكف جريدة الشركؽ، مذكرة ماجيستير، الجريمة في الصحافة الجزائريةعايش حميمة، - 61
. 2009 كاالتصاؿ، جامعة قسنطينة، الجزائر، اإلعبلـمنشكرة، قسـ 

، مذكرة ثيره في العالقات اوجتماعيةأاستخدام مواقع الشبكات اوجتماعية وت مريـ نريماف نكمار،- 62
. 2012 كاالتصاؿ، جامعة باتنة، اإلعبلـماجيستير، قسـ 

، تأثير المدونات اولكترونية عمى اتجاىات طمبة قسم اإلعالم بجامعة الكويت مطمق سعد العمرؼ،- 63
- 2011، جامعة الشرؽ األكسط، الككيت، اإلعبلـ، كمية اإلعبلـرسالة لنيل شيادة الماجستير في 

2010 

اتجاىات األساتذة الجامعيين الجزائريين نحو اإلعالم الجديد في تشكيل الوعي نبيل حكرة، - 64
. 2015 مذكرة ماجيستير، منشكرة، جامعة باتنة، المعموماتي،

 : مؤتمرات وممتقيات دولية 

، شبكات مواقع الشبكات اوجتماعية ورىانات دراستيا في السياق العربي الصادؽ الحمامي،- 65
 .2015 التكاصل االجتماعي في بيئة إعبلمية متغيرة، اشغاؿ الممتقى الدكلي، تكنس،

، اشغاؿ الممتقى الدكلي، تأثير التكنولوجيات الحديثة عمى الممارسة الصحفيةبف زركؽ جماؿ، - 66
 .2009 أفريل 24-23، تكنس (أخبلقيات الممارسة الصحفية في عالـ عربي متحكؿ)

، مؤتمر كسائل التكاصل الجديدة اإلعالم اتجاىات البحث والتنظير في وسائل حسني دمحم نصر،- 67
 .2015مارس  11-10 االجتماعي، التطبيقات كاالشكاالت المنيجية، الرياض،

 أشغاؿ ندكة صحافة المصدر المفتوح وتأثيرىا عمى الصحافة الورقية،ميف، أرضا عبد الكاجد - 68
 األنترنت كاألكراؽ الديبمكماسية األمريكية المسربة كمعطى، المركز العربي لؤلبحاث فالمصدر المفتكح ع

  2011  مارس4-5-6كالدراسات السياسية، قطر، 

شغاؿ الممتقى الدكلي، أ، أخالقيات الممارسة الصحفية في زمن الثورة الرقميةرضا مثناني، - 69
  2009 أفريل 24-23أخبلقيات الممارسة الصحفية في عالـ عربي متحكؿ تكنس 

، الممتقى الكطني صحافة المواطن والصحافة التقميدية، بين التنافس والتكاملصبرينة برارمة، - 70
 :    متكفر عمى الرابط 2012 ديسمبر 12-13 كالديمقراطية، اإلعبلـاألكؿ حكؿ 

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=135313، سا10/05/2018:    شكىد يكـ 

http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=1353
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من فانفر بوش الى )مصادر التنظير وبناء المفاىيم حول اإلعالم الجديد  عباس مصطفى صادؽ،- 71
، " تكنكلكجيات جديدة لعالـ جديد:  الجديد اإلعبلـ " أبحاث المؤتمر الدكلي ،(نيكووس نيغروبونتي

. 2009 ابريل 7-9البحريف، 

 األنترنت ف، أشغاؿ ندكة المصدر المفتكح عسمطة التكنولوجيا وتكنولوجيا السمطةلينة الحيكسي، - 72
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 (1)الممحق رقم 

 _مستغانم_جامعة عبد الحميد ابن باديس 

 كمية العموم اوجتماعية

 عموم اإلعالم واوتصال: قسم 

 وسائل اإلعالم والمجتمع: تخصص 

 :استمارة استبيان حول موضوع 

 _أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة_

  الجزائريين دراسة ميدانية عمى عينة من الصحفيين
 :إشراف الدكتور :                                                    صاحبة البحث

        بف عمار شيرزاد                                           العربي بكعمامة

 :تحية طيبة كبعد 

" أخالقيات الممارسة الصحفية في ظل الميديا الجديدة : " في إطار إعداد بحث ميداني حكؿ مكضكع 
كمف أجل استكماؿ التحضير ألطركحة دكتكراه طكر ثالث في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، نرجك منكـ 

المشاركة في ىذا البحث مف خبلؿ التكـر كاإلجابة عمى أسئمة ىذه االستمارة المكجية إلى جميع 
صحافة مكتوبة، صحافة )الصحفييف الجزائرييف الذيف يشتغمكف في جميع قطاعات اإلعبلـ الجزائرية 

 .   كيستخدمكف إحدػ كسائط الميديا الجديدة(الكترونية،  إذاعة وتمفزيون 

 المعمومات المقدمة من طرفك لن تستخدم إو ألغراض البحث العممي: مالحظة 

 2017-2018:    السنة الجامعية                                       

 البيانات العامة: المحور األول 

 ذكر                                   أنثى :        الجنس _ 1

        39 -30                                  29- 21:      السن _ 2
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   فما فكؽ 50                                 40-49              

 عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ            عمـك سياسية            عمـك اجتماعية : التخصص العممي _ 3

                                     حقكؽ            آداب كلغة عربية            لغات أجنبية 

 : ..................................................................تخصص آخر             اذكره 

  :المنصب الذر تشغمو داخل المؤسسة اإلعالمية _ 4

             متعاكف   ؼصحف               دائـ غير مرسـ صحفي              مرسـدائـ   صحفي

             آخر                       منصبمراسل صحفي 

 .......................................... .............................................. :ذكرها

 سنكات           6 سنكات إلى 4  مف            سنكات3مف سنة إلى : الخبرة المينية _ 5

           سنكات9  أكثر مف                 سنكات  9 إلى   7 مف 

 صحافة مكتكبة           إذاعة               تمفزيكف            : القطاع اإلعالمي الذر تشتغل بو _ 6

 : ..................................................         مكقع الكتركني اخبارؼ آخر           اذكره 

   عمكمية          ، خاصة         ، حزبية        ، أخرػ : طبيعة المؤسسة الصحفية _ 7

 : .....................................................اذكرىا 

 ما ىي لغة المؤسسة اإلعالمية التي تشتغل بيا ؟ _ 8  

 الّمغة العربية          ، المغة األمازيغية         ، الّمغة الفرنسية          

 : .........................................          لغة أخرػ              أذكرىا 

 استخدام وسائط الميديا الجديدة  وعالقتيا بالممارسة الصحفية : المحور الثاني 

 (مواقع الشبكات اوجتماعية أنموذجا)
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 دائما         ، أحيانا         ، نادرا        ، مطمقا ىل تستخدم مواقع الشبكات اوجتماعية ؟ _ 1

 ما ىي أىم مواقع الشبكات اوجتماعية التي تممك فييا حسابا شخصيا ؟_ 2

 إف .، انستغراـ         ، لينكد+         فيسبكؾ          ، تكيتر         ، غكغل

 : ............................................................مكقع أخر           ، اذكره 

 :  من طرفك األكثر استخدامامن بين مواقع الشبكات اوجتماعية التالية، ما ىو الموقع _ 3

 إف .، انستغراـ         ، لينكد+         فيسبكؾ         ، تكيتر        ، غكغل

 : ................................................................مكقع آخر         ، اذكره 

        مف سنة إلى ثبلث سنكات    ،       أقل مف سنة:  منذ متى وأنت تستخدمو _ 4

 سنكات    سبعأكثر مف نكات           ،  إلى ست س  مف أربع

         مرتيفأقل مف :   ليذا الموقع اليوميما ىو متوسط تصفحك _ 5

  مرات6  أكثر مف                مرات5 إلى 3 فـ 

 :من خالل إنشاء حسابك عمى ىذا الموقع، ىل تشير إلى مؤسستك اإلعالمية _ 6

 نعـ               ال  

  ؟عممك الصحفي عمى مواقع الشبكات اوجتماعية في تعتمدىل _ 7

 نعـ              ال              

 : فما ىي أشكال اعتمادك عمى مواقع الشبكات اوجتماعية _ نعم_إذ كانت إجابتك بـ_ 8

  المحمية         ، متابعة األخبار الدكلية  متابعة األخبار زمبلء المينة           ، التكاصل مع

الحصكؿ عمى األخبار جميكر القراء          ، التفاعل مع 

التأكد مف صحة األخبار          ،     نشر األخبار 
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 ................................................................... : ذكرىا          اأخرػ اؿ أشؾ  

 عمى حسابك الخاص ؟ (مقاوت، ربورتاجات، إلخ)ىل تعيد نشر إنتاجك اإلعالمي _ 9

 دائما         ، أحيانا          ، نادرا          ، مطمقا 

 استخدام مواقع الشبكات اوجتماعية في المينة ول دورات تدريبية حىل سبق وأن شاركت في_ 10
  ال  ،         نعـ     ؟ الصحفية

 : _ نعم_إذا كانت إجابتك ب_ تجاوز السؤالين المواليين، _ و_إذا كانت إجابتك بـ _ 

 من كانت الجية المنظمة ليذه الدورة التدريبية ؟_ 

 مؤسسة إعبلمية          جية حككمية          جية دكلية           جية نقابية          أخرػ 

 : ...........................................................................................   اذكرىا 

  :(مجاوت التكوين، الكفاءات المكتسبة، الخ: من حيث )ما مدى استفادتك من ىذه الدورة _ 

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

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

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

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

مدى التزام الصحفي الجزائرر بأخالقيات المينة الصحفية في استخدامو : المحور الثالث 
 لوسائط الميديا الجديدة وتمثالتو عنيا

؟  ىل تثق في األخبار التي يتم نشرىا عبر مواقع الشبكات اوجتماعية_ 1

  قميبل           مطمقا              كثيرا 

 : برر إجابتك _ 

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

.....................................................................................................
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.... ...............................................................................................
؟  قمت بنشر أخبار حصمت عمييا من مواقع الشبكات اوجتماعيةأن ىل سبق و_ 2

                                                      ، مطمقا  دائما         ، أحيانا          ، نادرا

عبر مواقع الشبكات اوجتماعية تبّين أنو غير صحيح ؟ ما  قمت بنشر خبر أن ىل سبق و_ 3

   ال     نعـ       

أو اعتذار عبر مواقع الشبكات  تقوم بنشر تصحيح لمخبركنت ، فيل _نعم_ذا كانت اجابتك إ_ 
:  اوجتماعية

        ال   نعـ         

 ؟   لماذا_ و_  بذا كانت اجابتكإ_ 

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

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

؟  تتأكد من األخبار قبل نشرىا عبر مواقع الشبكات اوجتماعيةىل _ 4

نعـ                             ال  

  فما ىي الطرق التي تستخدميا لمتأكد من األخبار ؟- نعم-إذا كانت إجابتك ب_ 5

 الرجكع إلى ككاالت األنباء   _ 

 الرجكع إلى مكاقع المؤسسات اإلعبلمية المكثكقة لديؾ  _ 

 التحرؼ عف طريق األشخاص الذيف نشركا الخبر _ 

 : ....................................................................................طرؽ أخرػ 

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

نت نشرتو دون اإلحالة الى اسمك ؟ أتعرضت لسرقة مادة أو خبر أن ىل سبق و _ 6
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           ال      نعـ          

؟  تعرضت لمسائمة أخالقية بسبب مادة نشرتيا عبر مواقع الشبكات اوجتماعيةأن ىل سبق و_ 7

         ال     نعـ      

   ؟جابتك نعم، ما طبيعة المادة المنشورةإذا كانت إ_ 

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

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

نظرك، ىل ما تتيحو وسائط الميديا الجديدة من حرية في الوصول إلى األخبار ونشرىا وكذا في _ 8
 :تحقيق السبق الصحفي يجعمك و تمتزم بأخالقيات اإلعالم 

  ال          نعـ           

:   يجب، ىل ألخمقة الممارسة الصحفية  عبر مواقع الشبكات اوجتماعيةتقديرك،في _ 9

 :مكاقع الشبكات االجتماعية لدػ الصحفييف  ستخداـ لضبط اميثاؽ أخبلقيكضع _ 

  مكافق              محايد               معارض 

 : إلزامية لضبط ىذا االستخداـ عمى مستكػ المؤسسات اإلعبلمية قكاعد كقكانيفكضع _ 

 مكافق               محايد             معارض 

  : استخداـ مكاقع الشبكات االجتماعية في أقساـ اإلعبلـ عمى مستكػ الجامعاتقكاعدتدريس _ 

 مكافق                 محايد               معارض 

  : بدكرات تدريبية لمصحفييف حكؿ االستخداـ األخبلقي لمكاقع الشبكات االجتماعيةقياـاؿ_ 

 مكافق               محايد             معارض

 : طرؽ أخرػ، اذكرىا _ 
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.....................................................................................................

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

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

 تمثالت الصحفي الجزائرر لموضوع أخالقيات اإلعالم في ظل الميديا الجديدة: المحور الرابع 

 ىل ترى بأن الميديا الجديدة أثرت عمى بعض الممارسات الصحفية ؟ _ 1

   محايد         معارض          مكافق   :  الحصكؿ عمى ااألخبار   مستكػ عمى_ 

 مكافق           محايد             معارض: عمى مستكػ تنكع مصادر األخبار _ 

        محايد         معارض     مكافق  :  معالجة األخبار عمى مستكػ _ 

 مكافق          محايد            معارض :      عمى مستكػ نشر األخبار  _  

      مكافق                  محايد            معارض:  تحقيق السبق الصحفي عمى _ 

 مكافق           محايد              معارض    : عمى مستكػ التفاعل مع األخبار _ 

 : مستكيات أخرػ حددىا _ 

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

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

 :ىل ترى بأن الميديا الجديدة أثرت عمى أخالقيات الصحفيين في ممارساتيم المينية اليومية _ 2

        محايد          معارض       مكافق  :  عمى مستكػ مصداقية األخبار_ 

        محايد          معارض     مكافق  : عمى مستكػ دقة األخبار_ 

       محايد         معارض      مكافق  :عمى مستكػ المكضكعية في معالجة األخبار_ 

       محايد         معارض      مكافق  :عمى مستكػ المحافظة عمى السر الميني_ 

       محايد         معارض     مكافق  : عمى مستكػ حفع كرامة األشخاص_ 
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 :...................................................................عمى مستكيات أخرػ حددىا _ 

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

في الخانة  (x)ضع عبلمة ) تيديد أخالقيات اإلعالم لديك ؟/ ىل ترى بأن الميديا الجديدة ساىمت في تدعيم _ 3
 (المناسبة

أوافق  
 بشدة

أعارض  أعارض محايد أوافق
 بشدة

      تقدـ الميديا الجديدة أخبارا مكثكقة

      تساعد الميديا الجديدة عمى انتشار اإلشاعات

      تساعد الميديا الجديدة عمى تحقيق السبق الصحفي

      تيدد الميديا الجديدة المعالجة المكضكعية لؤلخبار

      تيدد الميديا الجديدة المصداقية في المعالجة اإلخبارية

كفر الميديا الجديدة كسائل عممّية كفّعالة لمتحقق مف صحة ت
 األخبار

     

تدعـ الميديا الجديدة فرص ابداء الرأؼ كالتعبير عمى حساب 
 أخبلقيات اإلعبلـ

     

 

 

           
 

 


