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والصحافة المكتوبة في الجزائر المصادر الجديدة  

صحفيي لدى  دراسة تحليلية لمدى استخدام الفايسيوك

"  الخبر" مؤسسة  



 
 أ

 مقــــــــــــــدمــــــــــة
انتشرت وسائل االعالم عمى نطاق كبير وظيرت وسائل اتصالية جديدة أكثر تطورا 

جعمو ضمن نطاق تسارع يومي الدراك الجديد منيا و وتقدما وجعل  القائمين عمييا في 
 يرتقوا بو الى االفضل.حتى يسيل عمييم عمميم االعالمي و خدمتيم 

ومن بين ىذه الوسائل االعالمية نجد الصحافة المكتوبة التي تعتبر من ابرز وسائل االعالم 
التكنولوجي الذي مس في المجتمع بفضل التطور التقني و النشطة ،حيث أخذت حيزا ميما 
لمصحافة وصوال الى العالم العربي و -ل الغربيةخاصة الدو -ىذا القطاع بدءا بالدول المتقدمة 

ل المجتمع المكتوبة دور أساسي في حياة المجتمعات كونيا مراة عاكسة لواقع حياتيم داخ
انشغاالتو ازاء اصحاب القرار باعتبار المسان الذي يتحدثون فيي تسعى لطرح ىمومو و 

بل تعدتيا الى تشكيل ىذا  االحداث فقطوم لم تعد تقصر عمى نقل الواقع و بو،فميمتيا الي
تحسين  ىذا من اجلالتي تؤدييا في مختمف المجاالت و الواقع من خالل مجموعة الوظائف 

النيوض بو نحو االفضل كما تعمل عمى احاطة القارئ بكافة اوضاع المجتمع  وتنميتو و 
صحيفة التي تعتبر شريان حياة اليستقييا من عديد المصادر مجريات االحداث اليومية التي 

دة رفعت من مستوى أداء يعتمد عمييا الصحفي اليوم اتاحت التكنولوجيات مصادر جديو 
كما وجدت لنفسيا فضاءا اخر لمتوسع عمى يا تنافس في الوسائل االعالمية و جعمتالجرائد و 

 شاكمة الصحيفة االلكترونية.

تسميط ة و واقع استخدام المصادر الجديد وفي ىذا االطار كانت الضرورة ممحة لتقصي
الضوء عمى التطور الذي لحق بالصحافة المكتوبة من وراء استخدام ىذه المصادر وقد ركزنا 

تو الجديدة التي ام الواسع لو بين االفراد وميزاعمى الفايسبوك بشكل أخص نظرا لالستخد
ة االخبار المنشور عمى الصفحات والحساب المكونة ليذا يقدميا لالعالميين ومن جمم

قد وقع اختيارنا عمى صحفيي)الخبر(لمعرفة مدى مسايرتيم الستخدامات الفايسبوك الموقع و 
،االمر الذي من شأنو ان يحدث تطورات ضمنية جذرية  عمى  في مجال العمل الصحفي



 
 ب

عمى النحو مستوى نوعية الرسالة االعالمية وفق ذلك انتظم ىذا البحث في اقسام توزعت 
 التالي:

فيو صياغة االشكالية وذكر اسباب اختيار الموضوع، اىداف القسم المنيجي الذي تمت 
المنيج وىو المنيج -صحفيي مؤسسة الخبر-الدراسة واىميتيا كما تطرقت الى عينة الدراسة

في المالحظة العممية المباشرة  المسحي كما حددت الباحثة أدوات جمع البيانات التي تمثمت
 كما سمطت الضوء عمى بعض الدراسات السابقة، استمارة االسنبيان الموزع عمى الصحفيينو 

كما تناولت في ىذا القسم التعريف بالمفاىيم االساسية وىو كل ما تطمبو كل دراسة أكاديمية 
 لفيم الموضوع ودراسة المشكمة التي تنطمق من تحديد المفيوم.

وقد قسم االطار النظري الى فصمين بالنسبة لمفصل االول خصص لمصحافة المكتوبة 
التعريج عمى مبادئ الى تاريخ الصحافة ووظائفيا و  مصادرىا التقميدية فقد تم التطرق فيوو 

التي تعتمد عمييا ومن ثمة تم التطرق الى المصادر التقميدية التي يستقي منيا الخبر 
كان يجمع بين  ،أماالفصل الثاني فقد الصحفي الذي يعتبر حجر أساس لمصحافة المكتوبة

،فبداية تم التطرق الىتكنولوجيات االتصال  الصحافة المكتوبة بالجزائالمصادر الجديدة و 
نفسيا في الصحافة وتأثيرىا عمى جودة االخبار يمييا أىم المصادر الجديدة التي فرضت 

المكتوبة وسيمت العمل االعالمي لمصحفيين ليتم التعريج عمى الفايسبوك ومميزاتو وميزاتو 
فة المكتوبة بالجزائر فقد تم التذكير بتاريخيا والقوانين المقدمة لالعالميين ،أما الصحا

والتشريعات التي شممت المصادر وبنت ليا موادا تكفل لمصحفي الحق بالوصول الييا ،ثم 
التحدث عن دخول االنترنيت الى الجزائر وبداية النشر االلكتروني وظيور الصحافة 

 االلكترونية بالجزائر.

بطاقة فنية عن مؤسسة )الخبر( وتحميل وتفسير البيانات المتعمقة فيما تضمن القسم التطبيقي 
بالجداول وتم ادراج الجداول البسيطة والمركبة وقد انتظم ىذا القسم وفق ثالث محاور: 
المحور االول كان خاص بالبيانات الشخصية والمحور الثاني كان عادات وأنماط استخدام 

ثالث فكان لمفايسبوك واستخداماتو في جمع االخبار الفايسبوك لدى الصحفيين ،اما المحور ال



 
 ج

واالشباع المحقق لدييم ،ليصل في نياية ىذه الدراسة الى النتائج العامة المتعمقة بالدراسة 
 وذلك من خالل االجابات عمى االسئمة المطروحة.
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  :بالموضوع التعريف

الذي و  ″الصحافة المكتوبة بالجزائرالمصادر الجديدة و ″يتمثؿ موضوع دراستنا في

جانب نظري بغية و  تساؤالت فرعيةميدانية التي تنطمؽ مف اشكالية و يندرج ضمف البحوث ال

ابات عنيا في الجانب الميداني الذي ستكوف اداة البحث فيو االستبياف الوصوؿ الج

)الخبر(  العينة المتمثمة في صحفيي مؤسسة مف االسئمة التي ستوجو الفرادبمجموعة 

كتوبة بالجزائر باعتبار ىذه االخير مف اىـ المؤسسات االعالمية الرائدة في الصحافة الم

بدأ  الفايسبوؾ كمصدر جديد حوؿستكوف دراستنا ارج الوطف و خوذات صيت داخؿ و 

 تي سيتـ نشرىا عبر صفحات الجريدة.يستخدمو صحفيو )الخبر(لجمع االخبار ال

 اهمية الموضوع:

العالـ بالتكنولوجيات الحديثة  الصحافة المكتوبة بالجزائر تاثرت كغيرىا مف صحؼ

فرزت مصادر ما احدثتو مف تجديد عمى عدة مستويات خصوصا مجاؿ االعالـ ايف او 

تقميدية كالتواجد  مصادرالمعمومات فبعدما كاف الصحفي يعتمد عمى جديدة لجمع االخبار و 

اصبح يعتمد عمى مصادر شيود العياف  او االشتراكات مع وكاالت االنباء  بمكاف الحدث و 

شبكات التواصؿ المواقع االخبارية باالضافة الى تتمثؿ في البريد االلكتروني و الكترونية و 

ات المكتوبة لما تتميز بو مف سماالجتماعي التي فرضت نفسيا في مجاؿ الصحافة 

خصائص تسيؿ العمؿ االعالمي ولكف استخداـ ىذه االخيرة افرز عدة اشكاليات حوؿ مدى و 



 الجـــــانب المنهجــــي
 

اء بااليجاب يسبوؾ ومدى تاثيره عمى الصحيفة سو صحة ماتقدمو ىذه المصادر خصوصا الفا

 ف .أءت دراستنا باحثة في ىذا الشاو السمب لذا جا

بحث العممي خاصة في اطار خذ حظو مف الأفة الى ذلؾ فاف ىذا الموضوع لـ يباالضا

ما افرزتو مف و  االشباعات  في اطار المصادر الجديدةستخدامات و الجوانب المتعمقة باال

لت الييا الصحافة المكتوبة  آاـ حيث تعنى بدراسة الحالة التي لالستخد دوافع وطرؽ مغايرة

ميزة  وقضاءىاعمى  بعد الدخوؿ القوي الذي سجمتو الشبكات االجتماعية في السنوات االخيرة

فقد صار الصحفي جالسا في مكتبو التجواؿ المستمر ماعاد ليا مكاف الصحفي مف التعب و 

 يجري الحوارات مف خالؿ الشبكات االجتماعية مع ابرز الشخصيات دوف اف يتحرؾ .و 

لة السبؽ الصحفي نظرا لمكـ أاف الشغؿ الشاغؿ لمصحفييف ىو مس كما انو مف المعروؼ

ي تبث مف كؿ الجيات عمى مدار اليـو  وىو ما يتطمب مصادر الخبار التاليائؿ مف ا

لالخبار تكوف قريبة مف الحدث وتكوف عمى تواصؿ مع الصحفي وىذا ماتوفره الشبكات 

 االجتماعية مف خالؿ شبكة الصداقات الالمتناىية في صفحة واحدة كالفايسبوؾ .

 اهداف الموضوع:

 نيدؼ مف خالؿ ىذه الدراسة الى:

 لمفايسبوؾ كمصدر لالخبار . (الخبر)تحديد مدى استخداـ صحفيي مؤسسة -1



 الجـــــانب المنهجــــي
 

معرفة المراحؿ التي يمر بيا الصحفيي لمتاكد مف صحة الخبر المنقوؿ عف صفحات -2

 الفايسبوؾ قبؿ نشره بالجريدة.

تحديد نسب االعتماد عمى الفايسبوؾ كمصدر بيف صحفيي الجريدة المكتوبة و صحفيي -3

 االلكتروني لمؤسسة الخبر.الموقع 

 تحديد دوافع استخداـ الفايسبوؾ كمصدر لمخبر لدى صحفيي مؤسسة الخبر.-4

الوصوؿ الى االشباعات المحققة لصحفيي مؤسسة الخبر في ظؿ استخداميـ لمفايسبوؾ -5

 كمصدر لمخبر.

 في ومستقبميا المؤسسة سمعة عمى ذلؾ انعكاسو  صحفي لمفايسبوؾ كمصدرالاستخداـ -6

  الفايسبوؾ. صفحات عف المنقوؿ الخبر صحة مف التحقؽ مرحمة تجاوز ىذا الصحفي حيف

 سباب اختيار الموضوع:أ

 ىناؾ مجموعة مف االسباب التي دفعتنا الختيارىذا الموضوع اىميا:

الموضوع حيث اف معظـ الدراسات  االبحاث السابقة التي تناولت ىذاقمة الدراسات و -1

متوسع تعتمده ركزت عمى استخدامات مواقع التواصؿ االجتماعي كمجاؿ لاالبحاث السابقة و 

 .لـ تسمط عميو الضوء كمصدر لالخبار التي تنشرىاو  الوسيمة االعالمية 
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ينعدـ جاالت خاصة في المجاؿ االعالمي و انتشار استخداـ الفايسبوؾ في مختمؼ الم-2

ب دراسة ظاىرة استخدامو وجود اعالمي ال يمتمؾ حسابا عمى ىذا الموقع مما استوج

 كمصدر لالخبار.

ت الفايسبوؾ لحظة وقوع االحداث توفر المعمومات عمى صفحاظيور صحافة المواطف و -3

 تاحت االخبار لمصحفييف ابتداء مف ىذه الصفحات دوف التواجد بموقع الحدث.أ و

 تسميط الضوء عمى صحفيي مؤسسة الخبر والدافع مف وراء استخداميـ لمفايسبوؾ-4

 كمصدر في ظؿ امتالكيا لشبكة مصادر كبيرة مقارنة مع جرائد حديثة النشاة.

 االشكالية:طرح 

ادر لجمع ييتـ الصحفي في ادائو لعممو االعالمي بالبحث عف افضؿ المص

اف المواضيع المنشور اكثر صدقا كمما كاف المصدر موثوقا كمواضيعو التي سينشرىا و 

 مصداقية.و 

لجيات يدية مف الصحفيوف منحصرة في المصادر التقميعتمد عمييا الـ تعد المصادر التي 

الحديثة  غيرىا بؿ تعدتيا الى مصادر جديدة  افرزتيا التكنولوجياتالرسمية ووكاالت االنباء و 

نترنيت في ستينات القرف التي شيدت في السنوات االخيرة تطورا متسارعا ،فمع ظيور اال

ونية وجعمتو كما قاؿ مارشاؿ ماكموىاف "قرية كلـ الماضي وانتشارىا عبر ارجاء العا
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صغيرة"وساىمت في التعارؼ والتقارب بيف مستخدمييا وزادت مف وتيرة تبادؿ االفكار 

 المعمومات .و 

لشبكة مواقع التواصؿ االجتماعي ت تظير عمى اأ(بد2.0نترنيت)ومع ظيور الجيؿ الثاني لال

وبداية ظيورىا كاف الجؿ  وماي سبايس وغيرىاوالممثمة في الفايسبوؾ وتويتر واليوتيوب 

 التواصؿ بيف االصدقاء و زمالء العمؿ داخؿ مؤسسة واحدة ثـ انتشرت بيف كافة الناس.

المجتمعات لما كثافة استخدامو مف طرؼ االفراد و  ويعتبر موقع الفايسبوؾ الرائد مف حيث

بار تبادؿ االخو وىات الفيديمستخدميف عمى غرار تبادؿ الصور و يتيحو مف تطبيقات لم

لوسائؿ بذا اصبح الفايسبوؾ منافسا قويا ،لمعمومات مف انحاء العالـ والتعميؽ عمييا او 

بار وتغطيتيا وتدعيميا بالصور والفيديوىات وقت حدوثيا االعالـ التقميدية في نشر االخ

الذي ت صفحات الفايسبوؾ تحقؽ السبؽ الصحفي أوالتفاعؿ معيا عمى مدار الساعة وبذا بد

مف وسيمة لمتواصؿ بيف االصدقاء وتحوؿ الفايسبوؾ  كؿ المؤسسات االعالميةتسعى اليو 

االخبار دوف عميو كمصدر لجمب المعمومات و الصحفيوف يعتم أ،لذا بد الى وسيمةاعالمية

،كما بدات بعض المؤسسات االعالمية لفرض امتالؾ صفحات عمى الفايسبوؾ لكؿ 

 التعدد في االخبار المنشورة عمى الفايسبوؾ.التنوع و اجؿ مسايرة  صحفيييا مف

سحيا الفراد فكريس ىذه التكنولوجيات الحديثة و الجزائر كغيرىا مف دوؿ العالـ عممت عمى تو 

جعمو مواكبا لما يشيده جؿ النيوض باالعالـ و لمصحفييف ألخصوصا المجتمع الجزائري  و 

ف يعتمدوف عمى مواقع التواصؿ نفس المجاؿ في باقي الدوؿ ،فاصبح عديد الصحفيي
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وؾ لمحصوؿ عمى االخبار المحمية والوطنية االجتماعي كمصدر لالخبار خصوصا الفايسب

 الدولية.و 

وف عميو الدافع الذي جعميـ يعتمدو  الفايسبوؾ لصحفيي مؤسسة الخبرولدراسة استخدامات 

لمنقولة مف الخبار االطرؽ التي يعتمدوف عمييا لمتاكد مف صحة اكمصدر الستقاء االخبار و 

مرتكزنا النظري ىو االشباع المحقؽ لدييـ مف ىذا االعتماد سيكوف صفحات الفايسبوؾ و 

االشباعات التي تعتبر مف االتجاىات النظرية التي عممت عمى دراسة ماذا االستخدامات و 

حققة االشباعات المباالضافة الى تحديداالستخدامات و يفعؿ الفرد المتمقي بوسائؿ االعالـ؟ 

 مف وراء ىذا االستخداـ .

 وبناء عمى ىذا نطرح االشكالية االتية:

 ؟ (الخبر)بار في مؤسسة ـــدر لالخــــوك كمصـــــخدام الفايسبـــــما مدى است*

 وتتفرع عف ىذه االشكالية  التساؤالت التالية: 

 ؟ (الخبر)ماترتيب الفايسبوؾ بيف المصادر التي يعتمدىا عمييا الصحفي في مؤسسة -1

ماىي الطرؽ المنتيجة لمتاكد مف صحة الخبر المستقى مف صفحات الفايسبوؾ قبؿ نشره -2

 عبر الصحيفة المكتوبة؟

ىؿ نسبة استخداـ الفايسبوؾ كمصدر لدى الصحفي بالجريدة الورقية ىي نفسيا نسبة -3

 االستخداـ لدى الصحفي بالجريدة االلكترونية؟
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 لفايسبوؾ كمصدر لدى صحفيي مؤسسة الخبر؟ماىي الدوافع وراء اعتماد ا-4

ما االشباع المحقؽ مف بعد استخداـ الفايسبوؾ كمصدر  لالخبار لدى صحفيي مؤسسة -5

 ؟(الخبر)

ومستقبميا في ظؿ استخداـ صحفيييا لمفايسبوؾ كمصدر  (الخبر)ماىي افاؽ مؤسسة -6

  لالخبار؟

 فرضيات الموضوع:

المطروحة تتمثؿ في اف اي بحث يجب اف يتضمف اجابات مؤقتة عف التساؤالت   

 التي يتاكد الباحث مف مدى صحتيا في نياية بحثو.الفرضيات و 

 الرئيسية: الفرضية

 اف الفايسبوؾ يعد مصدرا اوليا لمصحفي بمؤسسة )الخبر( الستقاء االخبار بشكؿ يومي.

 الفرضيات الفرعية:

)الخبر( عمى جممة مف الصفحات و الحسابات الشخصية بالفايسبوؾ  يطمع الصحفي بمؤسسة-

 لمعرفة االخبار مف مختمؼ االماكف في وقت واحد.

صحفيي الموقع االلكتروني لمؤسسة )الخبر( االكثر استخداما لمفايسبوؾ الستقاء االخبار -

 مقارنة بصحفيي الجريدة الورقية.



 الجـــــانب المنهجــــي
 

الخبر( منحتيـ شبكة مف المصادر تغنييـ عف مؤسسة)و نظرا لمخبرة التي يتميزبيا صحفيي-

 استخداـ الفايسبوؾ.

 تحديــد مفاهيـــم الدراســـة:

روحي البعمبكي : إلى يشير مفيـو اإلستخداـ في قاموس المورد الثالثي لاإلستخدام: -

 1طريقة اإلستعماؿ.، اإلستعماؿ ،افادة مف تطبيؽ

ماذا يفعؿ ى مفيـو اإلستخداـ يؤدي إلى معنف كما يشير الدكتور عبد الوىاب بوخنوقة إلى أ

 الناس حقيقة باألدوات أو األشياء التقنية؟

مفيـو اإلستخداـ يحيؿ بدوره عمى مسألة التممؾ اإلجتماعي لتكنولوجيات وسائؿ عالقة الفرد 

كما أف مفيـو اإلستخدلـ فيزيائيا يحيؿ استعماؿ وسيمة شياء التقنية ومحتوياتيا أيضا ،باأل

 2ة  أو تكنولوجية قابؿ لإلكتشاؼ والتحميؿ عبر ممارسات وتمثالت خصوصية.إعالمي

لموقع  استعماؿ العامميف بمؤسسة الخبر نقصد باإلستخداـ في دراستناالتعريػػؼ اإلجرائػػي:

 الفايسبوؾ كمصدر لألخبار أو الطريقة التي يستخدموف بيا ىذا الموقع.

كي في قاموسو المورد الثالثي  أف مفيـو الدافع إلى يشير الدكتور روحي البعمب الدافــــــع:-

، وىو حالة داخمية جسمية أو نفسية  تدفع الفرد نحو سموؾ معيف 3الباعث والحافز أو المحرؾ

                                                           
، 2008دار العمـ لممالييف،  ، بيروت،4ط ،فرنسي، مع طريقة المفظ –إنجميزي  -المورد الثالثي عربيروحي البعمبكي، 1

 .117ص
.02العربية،العدد ؿ،مجمة اتحاد اذاعات الدو ،االطفال و الثورة المعموماتية التمثل و االستخدامات بوخنوفةعبد الوىاب  2 

 
 .117، صوحي البعمبكي، المرجع نفسور 3
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في ظروؼ معينة  وتوجيو نحو إشباع حاجة أو ىدؼ محدد  أي أنيا قوة محركة، موجية في 

 1وقت واحد.

جرائي يمكف أف نممس آثاره في سموكاتنا المعرفية      كما يعرؼ الدافع عمى "مفيوـ إفتراضي وا 

ارة الكائف الحي وتنشيط سموكو وتوجييو نحو التي تعمؿ عمى إستثواإلجتماعية  واإلنفعالية

 .2تحقيؽ أىداؼ معينة

إلى  (الخبر) نقصد بيذا المصطمح باألسباب التي دفعت بصحفي مؤسسة التعريؼ اإلجرائي:

 سدىا مف وراء إستخداـ .

ىو إرضاء رغبة أو بموغ ىدؼ أوخفض دافع وتدؿ الكممة أيضا عمى الحاؿ التي  اإلشباع: -

يتـ فييا ذلؾ ويعني اإلشباع  في نظرية التحميؿ النفسي خفض التنبيو والتوتر، فالتراكـ والتنبيو 

ث مرة أخرى حالة إشباع يدرؾ فييا خفض يولد إحساسا باأللـ ويدفع الجياز إلى العمؿ لكي يحد

 .3لمتنبيو كأنو لذة

نقصد باإلشباع في ىذه الدراسة ىو الرضا الذي ينالو صحفي  مؤسسة  التعريؼ اإلجرائي:

 مف بعد إستخداميـ لمفايسبوؾ كمصدر لألخبار. (الخبر)

                                                           
استخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية وتأثيره في العالقات اإلجتماعية  دراسة عينة من مستخدمي موقع مريـ نومار، 1

 .204، ص2012عالـ واإلتصاؿ ، باتنو، مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في اإل ،الجزائرالفايسبوك في 
 .162، ص2014دار النيضة العربية ، بيروت،)د.ط(، المعجم في المفاهيم  الحديثة لإلعالم واإلتصالمي العبد اهلل ،2
 .48،ص 2004دار الفجر،  )د.ط(،القاىرة،،المعجم اإلعالميمحمد منير حجاب، 3
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، 1مينة لوالصحافي بكسر الصاد، والصحفي بفتح الصاد ىو الذي إتخذ الصحافة الصحفي: -

وىو أيضا مف يزاوؿ العمؿ الصحفي في مؤسسة صحفية لقاء أجر ويتخذ ىذا العمؿ مينة 

 .2معتادة لو وتقـو بينو وبيف المؤسسةالتي يعمؿ فييا رابطة العمؿ بصاحب العمؿ

وصفة الصحفي تطمؽ عمى مندوب األخبار والمراسؿ والخطاط والمراجع والمصمـ والكاتب 

 .3غا ليذا العمؿويشترط أف يكوف متفر 

لو بعد صحفيا محترفا  05/12مف قانوف اإلعالـ العضوي 73جاء تعريؼ الصحفي في المادة 

كؿ مف يتفرغ لمبحث عف األخبار وجمعيا وانتقائيا ومعالجتيا أو تقديـ الخبر أو لحساب نشرية  

يتخذ  مف عبر األنترنت و اتصاؿ سمعي بصري أو وسيمة إعالـ دورية أو وكالة أنباء أو خدمة 

 .4ىذا النشاط مينتو المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخمو

نقصد بالصحفي كؿ شخص يعمؿ لحساب مؤسسة الخبر سواء الجريدة  التعريؼ اإلجرائي:

الورقية أو الموقع اإللكتروني  ويقـو بوظيفة البحث عف المعمومات واالخبار وتغطية األحداث 

 والوقائع.

 

 

 

                                                           
 .654ص،1994، دار الجبؿ)د.ط( ،بيروت ،،معجم المصطمحات اإلعالمية، إنجميزي، عربيي، بكـر شم 1
 .189ص،سبؽ ذكره رجع ، مالمعجم في المفاهيم  الحديثة لإلعالم واإلتصالمي العبد اهلل، 2
 .664ص ،المرجع نفسوي، بكـر شم3
 .28، ص2012يناير15، 02، العددالجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية4
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 منهج الدراسة:

في دراستنا عمى المنيج المسحي وىومنيج التحقيؽ العممي الذي يستخدمو سنعتمد      

ويمكنو مف التعرؼ عمى الظاىرة المدروسة مف حيث . 1الباحث في دراسة موقؼ معيف

العوامؿ المكونة ليا والعالقات السائدة داخميا كما ىي في الحيز الواقعي وضمف ظروفيا 

  .2عمومات والبيانات المحققةالطبيعية غير المصطنعة مف خالؿ جمع الم

ويقـو المنيج المسحي عمى تناوؿ الظواىر األخرى ودرجة ارتباطيا بالظاىرة محؿ الدراسة 

الوصؼ والتحميؿ لربط ىذه المتغيرات مع بعضيا البعض وكشؼ ، كما يعتمد عمى عنصريف

 .3العالقات فيما بينيا

نستطيع الوصوؿ إلى بيانات ومعمومات لذا فالمنيج المسحي ىو المالئـ لدراستنا فمف خاللو 

أفراد عينتنا المتمثمة في صحفي مؤسسة الخبر ومدى استخداميـ لموقع الفايسبوؾ كمصدر 

 لألخبار التي يتـ نشرىا واإلشباعات المحققة لدييـ مف وراء ىذا االستخداـ.

 أدوات الدراسة:

األدوات التي تستخدـ في الموضوع الذي نحف بصدد دراستو اعتمدنا عمى أداتيف مف 

 في جمع البيانات وتحميميا وىما االستبياف والمالحظة.
                                                           

.286، ص مرجع سبؽ ذكره، مناهج البحث العممي في عموم االعالم واالتصال أحمد بف مرسمي، 1 
.286المرجع نفسو، ص  2 

التكنولوجيات الحديثة لالعالم واالتصال، االستخدامات واالشاعات: دراسة تطبيقية حول استخدام نورالديف ىادؼ، 3
 الجزائر،تر في عمـو االعالـ واالتصاؿ،يس، مذكرة لنيؿ شيادة الماجوسائل االعالم مصادر المعمومات االلكترونية في

 . 27، ص،2008
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ىي اسموب لجمع البيانات تستيدؼ استشارة األفراد المبحوثيف بطريقة / أداة االستبيان:1

منيجية ومقننة لتقديـ الحقائؽ أو آراء وأفكار معينة في اطار البيانات المرتبطة بموضوع 

 1تدخؿ مف الباحث في التقرير الذاتي لممبحوثيف في البيانات.الدراسة وأىدافيا دوف 

يعتمد عمى االستمارة لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة ال يستطيع الباحث مالحظتيا بنفسو في 

 2المجاؿ المبحوث، لكونيا معمومات ال يممكيا إال صاحبيا المؤىؿ قبؿ غيره لمبوح بيا.

سؤاال وتمثؿ المحور االوؿ في  24مى مقسمة عتمارة عمى  ثالث محاور وقد بنيت االس

محور الثاني فقد خصصناه لعادات وانماط استخداـ الفايسبوؾ البيانات الشخصية  اما ال

 االشباع المحقؽ.حور الثالث فتمثؿ في الفايسبوؾ واستخدماتو في جمع االخبار و المو 

 / أداة المالحظة:2

اطارىا المتميز ووفؽ ظروفيا  ب فيثمشاىدة الظاىرة محؿ الدراسة عف كىي   

وىي عممية مفقودة تشير وفؽ المحظة المرسومة لمبحث في اطار المنيج المتبع  الطبيعية

 3ىدفيا ينحصر في مشاىدة الجوانب الخاضعة لمدراسة.

لمتدخؿ االيجابي مف جانب العقؿ الذي يقـو  الحظة عمى استخداـ العقؿ والحواسوتقـو الم

موضوع المالحظة وبالتالي فيي ال  العالقات المختمفة بيف ظواىربدور رئيسي في ادراؾ 

 .1تقـو بالتسجيؿ السمبي لموقائع والمتغيرات واألحداث
                                                           

.183، ص 1993عالـ الكتب، القاىرة،  ،1، طدراسات الجمهور في بحوث االعالممحمد عبد الحميد،   1 
.220 ، صبؽ ذكره، مرجع سعموم االعالم واالتصالمناهج البحث العممي في  احمد بف مرسمي،  2 

.203المرجع نفسو، ص  3 
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وفي دراستنا ىذه استخدمنا المالحظة العممية بدوف مشاركة وتعتبر ىذه األخيرة في اجراء  

مف خالؿ فترة  ىذا2، المالحظة مف الخارج بصورة مستقمة ومنفصمة عف المجاؿ المدروس

يا ونشاطيـ طيمة الوقت يتربص أجريناىا عمى مستوى مؤسسة الخبر ومالحظة صحفي

 لمحصوؿ عمى اجابات عف اشكالية دراستنا. 

 مجتمع البحث وعينة الدراسة:

مف أجؿ معرفة  (الخبر)يتمثؿ مجتمع البحث الذي تقوـ بدراستو في صحفي مؤسسة  

مدى استخداميـ لموقع الفايسبوؾ كمصدر لألخبار التي يتـ نشرىا وتعتمد دراستنا عمى عينة 

محددة مف ىذا المجتمع وتعرؼ العينة عمى أنيا عبارة عف عدد محدود مف المفردات التي 

ة سوؼ يتعامؿ معيا الباحث منيجيا ويسجؿ مف خالؿ ىذا التعامؿ البيانات األولية المطموب

ويشترط في ىذا العدد أف يكوف ممثال في مجتمع البحث في الخصائص والسمات  التي 

 .3يوصؼ مف خالليا ىذا المجتمع

ونظرا إلدراكنا لمجتمع البحث فستكوف العينة قصدية ىي التي يقوـ عمى أثرىا  

ىذا الباحث باختيار مفرداتيا الممثمة أكثر مف غيرىا لما يبحث عنو مف معمومات وبيانات و 

                                                                                                                                                                                     

. 29، ص بؽ ذكره، مرجع ساعاتبالتكنولوجياات الحديثة لإلعالم واالتصال، االستخدامات واالشنورالديف ىادؼ،  1 
.205، ص سبؽ ذكرهمرجع  ،مناهج البحث العمميأحمد بف مرسمي، 2 

.133، ص بؽ ذكره، مرجع سدراسات في بحوث االعالممحمد عبد الحميد،   3 
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إلدراكو المسبؽ ومعرفتو الجيدة لمجتمع البحث ولعناصره اليامة التي تمثمو تمثيال صحيحا 

  1وبالتالي ال يجد صعوبة في سحب مفردة بطريقة مباشرة.

اخترنا العينة القصدية تماشيا وطبيعة موضوع دراستنا الذي سيسمط الضوء عمى صحفيي و 

كمصدر لالخبار وىـ العينة االكثر تمثيال لمجتمع استخداميـ لمفايسبوؾ و   (الخبر)مؤسسة 

 الدراسة الذي نستيدفو.

 ة:ـــابقــــات الســــــــالدراس

 2دراسة )نور الدين هادف( الموسومة ب: التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واإلتصال: 

اإلستخدامات واإلشباعات )دراسة تطبيقية حوؿ استخداـ مصادرالمعمومات اإللكترونية في 

وسائؿ اإلعالـ واإلتصاؿ ( وىي مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجيستير في عمـو اإلعالـ 

وقد انطمؽ مف إشكالية: دوافع استخداـ  2008اقشتيا بجامعة الجزائر سنة واإلتصاؿ ،وقد تـ من

اإللكترونية واإلشباعات المحققة مف جّراء ىذا الصحفيف الجزائرييف لمصادر المعمومات 

 اإلستخداـ

استخدـ الباحث المنيجيف  المنيج التاريخي وذلؾ مف خالؿ دراسة التطورات التاريخية :يجػػػػلمنا

التي مّرت بيا مصادر المعمومات اضافة إلى فصؿ خاص بتطور وسائؿ اإلعالـ الجزائرية منذ 

 اإلستقالؿ.
                                                           

.198 197، ص ص بؽ ذكرهس، مرجع مناهج البحث العممي في عموم االعالم واالتصال أحمد مرسمي،  1 
 ،مرجع سبؽ ذكره. تصال : اإلستخدامات واإلشباعاتلتكنولوجيا الحديثة لإلعالم واإل نور الديف ىادؼ، ا2
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ئريف باإلضافة إلى المنيج المسحي وذلؾ لموصوؿ إلى المعمومات الخاصة بالصحفييف الجزت

المحققة لدييـ مف جراء المعمومات اإللكترونية واإلشباعات ومعرفة مدى إستخداميـ لمصادر 

 .اإلستخداـ

 :أدوات الدراسػػػػػة

سؤاؿ  17اعتمد الباحث عمى ثالث أدوات لجمع البيانات وتحميميا وىي اإلستمارة عمى  

  مقة بسيطة وأخرى مغمقة إختياريةوتعددت األسئمة مف مغ

 جانب أسئمة متعددةاإلختيارات وأسئمة مغمقة بإجابات واحدة.إلى 

لمصادر المعمومات واعتمد عمى المالحظة لموصوؿ إلستخدامات الصحفييف الجزائرييف 

اإللكترونية وتعامميـ معيا إلى جانب أداة المقابمة ألنو قاـ باستجواب بعض مسؤولي المؤسسات 

التكنولوجيات الحديثة لإلعالـ واإلتصاؿ بمؤسساتيـ وتفاعؿ اإلعالمية  الجزائرية حوؿ وضع 

 الصحفييف مع ىذه التكنولوجيات.

 :عينػػػة الدراسػػػػػة

تمثمت عينة الدراسة في عينة قصدية وشممت الصحفييف عمى حسب انتمائيـ لمختمؼ 

العمومية ؤسسات اإلعالمية وىي التمفزيوف الجزائري، اإلذاعة الوطنية، الصحافة المكتوبة الم

 استمارة عمى أفراد العينة. 220والخاصة، وكميا موجودة عمى مستوى العاصمة وتـ توزيع 

 ومف النتائج المتوصؿ إلييا :
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لـ تعد شبكة األنترنت مصدر معمومات إلكتروني منفرد بذاتو بؿ تفرع منو مصادر   -1

اإللكترونية ومواقع  معمومات جديدة مستقمة بخصائصيا و مميزاتيا وطرؽ استخداميا : الصحافة

 الويب.

لـ يرؽ استخداـ وسائؿ اإلعالـ الجزائرية لمصادر  المعمومات اإللكترونية إلى المستوى  -2

 الذي وصمت إليو ىذه التقنيات .

تعتبر خدمة البريد اإللكتروني ىي مصدر المعمومات األكثر إستخداما مف طرؼ  -3

ة واإلمكانيات التي تنتجيا مف جية الصحفييف الجزائرييف نظرا لسيولة  إستخداميا مف جي

 أخرى.

تمثؿ االخبار الفورية أىـ الحاجات التي تجعؿ الصحفي  الجزائري يستخدـ مصادر  -4

المعمومات اإللكترونية وىو ما يرتبط  مع نوع مف المعمومات المتحصؿ عمييا كما تتغمب ىذه 

 .الحاجة عمى الحاجات األخرى المتعمقة باإللماـ باإلحداث العالمية  وتنويع المواد الصحفية 

ؿ  ىذه الدراسة أف الوسائؿ اإلعالمية الخاصة تشيد تطورا ممحوظا في ىذا وتبيف مف خال

في حيف تبقى  وسائؿ اإلعالـ  العمومية تراوح مكانيا  في المجاؿ  رغـ النقائص المسجمة 

ميداف اإلعتماد عمى المصادر الجديدة والمستحدثات بصفة عامة ويظير ذلؾ في تقييـ 

ستحدثات في مؤسساتيـ أيف عبر العديد منيـ بمالحظمت الصحفيف المبحوثيف إلستخداـ الم

وفوؽ المتوسط( وىي المالحظات التي ال تتفؽ تماما مع تطورات العصر  –متوسط  –)ضعيؼ 

 .الرقمي 
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  دراسة )محمدي خيرة( والموسومة ب: استخدام صحفيي الجرائد المطبوعة لمواقع

 اسة ميدانية عمى عينة من صحفيالتواصل اإلجتماعي كمصدر لممعمومات في الجزائر )در 

 :1 مدينة وهران ومستغانم(

، 2015وىي مذكرة ماستر في عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ تمت مناقشتيا بجامعة مستغانـ سنة  

تخداـ  صحافيوالجرائد المكتوبة لمواقع التواصؿ مف اإلشكالية التالية: ما مدى اسولقد انطمقت 

 اإلجتماعي  كمصدر لممعمومات في الجزائر؟ 

 :منػػػػيج الدراسػػػػػػػػػػة

استخدمت في الدراسة المنيج المسحي باعتبارأف الدراسة تندرج ضمف البحوث الوصفية وبذا 

أو عدة فترات  فترة زمنيةرصد وتتبع الظاىرة أو حدث معيف بطريقة كمية أو نوعية في سيتـ 

الظاىرة مف حيث المحتوى  والوصوؿ إلى نتائج وتعميمات  تساعد في عمى مف أجؿ التعرؼ 

 فيـ الظاىرة.

 :أدوات الدراسػػة

 عمى أداة اإلستمارة لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بكيفية استخداـ الصحافيوفتـ اإلعتماد 

كمصدر مف مصادر المعمومات إلى جانب  معرفة أىـ  الجزائريوف لمواقع التواصؿ اإلجتماعي

 المواقع اإلجتماعية التي يستخدميا الصحافيوف الجزائريوف والدوافع التي دفعتيـ لذلؾ. 

 سؤاؿ. 19وضمت اإلستمارة ثالث  محاورموزعة عمى 

                                                           
، مذكرة لممعمومات في الجزائر كمصدرطبوعة لمواقع التواصل اإلجتماعي استخدام صحفي الجرائد الممحمدي خيرة، 1

 .2015ماستر في عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ، جامعة مستغانـ، 
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 :عينػػػة الدراسػػػػػة

يعمموف في الصحؼ مف إجمالي الصحفييف الذيف  109بمغ عدد أفراد العينة المدروسة 

 المطبوعة والمتواجدة مقراتيا بمدينة وىراف ومستغانـ وتـ اإلعتماد عمى المعاينة غير اإلحتمالية.

 ومف النتائج المتوصؿ إلييا:

واقع استخداـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي كمصدر في الصحافة المكتوبة الجزائرية  -1

 المصادر التقميدية لمخبر.يتحكـ فيو عدة عوامؿ أىميا تفعيؿ معظـ الصحفييف 

تشكيكيا في المضاميف التي تقدميا شبكات التواصؿ اإلجتماعي لذا ال يتـ استيعابيا  -2

  كمصدر لممعمومات.

  دراسة )فيصل مظفر عبد اهلل القيصري( الموسومة ب: رأي الصحفيين األردنيين

 :  1بمواقع التواصل اإلجتماعي

الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلعالـ، وقد تـ  دراسة ميدانية  وىي مذكرة إلستكماؿ 

 وقد انطمؽ مف اإلشكالية: 2011مناقشتيا بجامعة الشرؽ األوسط باألردف سنة 

 ما اإلعالـ الجديد وما تأثيراتو عمى اإلعالـ والمجتمع مف وجية نظر الصحفييف؟

 :المنيػػػػػج

تقـو عمى أساس تحديد لوصؼ متغيرات الدراسة و  اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي

ووصؼ طبيعتيا ونوعية العالقة بيف متغيراتيا وأسبابيا واتجاىاتيا إلى جانب  خصائص الظاىرة

                                                           
،دراسة ميدانية لمتطمبات الحصوؿ مواقع التواصل االجتماعيبي الصحفيين االردنيين أر فيصؿ مظفر عبد اهلل القصيري،  1

  .2011عمى درجة الماجستير في االعالـ ،جامعة الشرؽ االوسط،
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اعتماده عمى المنيج التحميمي بغرض تحميؿ العالقات واألثر لممتغيرات المستقمة في المتغيرات 

 التابعة.

 :ةػػػة الدراسػػعين

مف مجتمع % 40الدراسة حيث إختار عينة بمغت   إعتماد أسموب المعاينة القصدية لتطبيؽ

مف الصحفييف العامميف في مختمؼ المؤسسات اإلعالمية  300الدراسة بشكؿ قصدي وبمغت 

 في عماف.

 :دراسةأدوات ال

تـ اإلعتماد عمى أداة اإلستبياف إلعداد ىذه الدراسة وشممت عدة أسئمة موجية إلى الصحفييف 

 عينة الدراسة.

 المتوصؿ إلييا :مف النتائج 

 الصحفيوف يّطمعوف عمى كافة المنتديات  ومواقع اإلتصاؿ. -1

مف وجية نظر الصحفييف كانت مف األسباب المتعمقة  أىـ دوافع استخداـ األنترنت  -2

المعمومات والمنشورات بالبحث والدراسة ومعرفة األحداث العامة ورفع مستوى الثقافة مف 

 متعمقة بالحرية  دوافع قوية إلستخداـ  االنترنيت وألغراض  ترفييية كما كانت  ىناؾ 

بداء أي رأي  بغض النظر عف محددات المعتقدات الدينية والتعبيرية  التي يوفرىا في سماع وا 

عف األفكار بشكؿ عاـ ، والحرية التي يوفرىا بغض النظر عف محددات اآلراء السياسية،وبسبب 

بداء الرأي   بكؿ حرية ودوف حواجز ومحددات .الحرية التي يوفرىا في سماع وا 
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  :استخدامات النخب المصرية لمصحافة دراسة )رضا عبد الواجد أمين( الموسومة ب

 :1اإللكترونية وتأثيراتها عمى عالقتهم بالصحافة الورقية 

األزىر  تصاؿ تـ مناقشتيا بجامعة  وىي مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـو اإلعالـ واإل

 .2005عاـ 

انطمؽ مف اإلشكالية التالية : ما مدى تعرض النخب المصرية اإلعالمية واألكادمية والسياسية 

 والدينية لمصحافة اإللكترونية؟

 :أداة الدراسػػػػة

عمى إشكالية الدراسة وما تفرع عنيا مف  استخدـ الباحث أداة اإلستبياف لموصوؿ إجابات 

 تساؤالت فرعية.

 :عينػػػة الدراسػػػػة

عينة الدراسة في النخبة المصرية التي شممت اإلعالميف واألكادمييف والعامميف في حقمي  تمثمت

 السياسة والديف.

 ومف النتائج المتوصؿ إلييا :

أفراد النخبة يتعرضوف لألنترنيت بكثافة كما أثبتت خبرتيـ في إستخداـ األنترنيت عف  -

 طريؽ الكمبيوترالخاص بيـ.

 لدى النخبة مف العربية واألجنبية.يال ضالصحؼ المصرية أكثر تف -

                                                           
 تهم بالصحافة الورقية،ااستخدامات النخب المصرية لمصحافة اإللكترونية وتأثيراتها عمى عالقرضا عبدالواجد أميف، 1

 .2005مذكرة لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ، جامعة األزىر، 
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إف اإلشباعات التي تحققت مف إستخداـ الصحؼ اإللكترونية المصرية تمثمت في تزويد  -

  النخبة باألخبار والتحميالت اإلخبارية .

 االستفادة من الدراسات السابقة:

الزاوية في تحديد ي تـ التوصؿ الييا تالنتائج الى الدراسات السابقة و افادنا االطالع عم

المصادر الجديدة في الجزائر و  التي سنسمط الضوء مف خالليا عمى مجاؿ الصحافة المكتوبة

 صياغة اشكاليتيا .وبناء االطار النظري  لمدراسة و  الذي يمثؿ  موضوع دراستنا 

اعادة دراسة بنا الوقوع في تكرار الدراسات  و مة مف الدراسات جنكما اف اطالعنا عمى ىذه الجم

 لتطرؽ اليو قبمنا.ماتـ ا

دنا مف قوائـ المراجع المذكورة بيذه الدراسات  ووجيتنا الى اوعية معموماتية مطموبة وقد استف

 تخدـ موضوع دراستنا.

 :مدراســــة الخمفيةالنظـــرية ل

التي قدمت لتفسير تأثير حد المداخؿ النظرية عد مدخؿ اإلستخدامات واإلشباعات اي

وسائؿ اإلعالـ فبدال مف اإلدعاء بأف لوسائؿ اإلعالـ  تأثيرا مباشرا عمى مستقبمي الرسائؿ فإف 

المحتمؿ مف بيف باحثي اإلستخدامات واإلشباعات ينظروف لوسائؿ اإلعالـ كمصادر لمتأثير 

حاجات الجميور أوال حاجة ألف نفيـ ويسمح ذلؾ المنظور بأف ىناؾ  مصادر أخرى كثيرة
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ودوافعو قبؿ أف نستطيع شرح تأثير وسائؿ اإلعالـ ذلؾ أف فيـ أنماط إستيالؾ الجميور يساعد 

 .1عمى فيـ ذلؾ التأثير

وكاف "كاتز وبمومر" أوؿ مف طرح  ىذه الرؤية الجديدة لدراسة اإلتصاؿ الجماىيري في كتابيما 

أف يكوف  وىي رؤية تفرض 1974ماىيري" عاـ الشيير " إستخدامات وسائؿ اإلتصاؿ الج

 وليست ما الذي تفعمو وسائؿ اإلعالـ لذي  يفعمو الناس لوسائؿ اإلعالـما االتساؤؿ األساسي ىو 

 .2بالناس

 ويمخص كاتز وزمالئو الفروض األساسية لمنظرية فيما يمي: 

اإلتصاؿ *جميور، وسائؿ اإلعالـ نشط، ويتسـ باإلجابية والفاعمية ويرتبطإستخدامو بوسائؿ 

 بأىداؼ محددة لديو.

 *يختار الجميور وسائؿ اإلعالـ التي يتوقع منيا إشباع رغباتو وحاجاتو .

اؿ *تتنافس وسائؿ اإلعالـ مع الوسائؿ األخرى إلشباع احتياجات الجميور مثؿ اإلتص

وتتأثر العالقة بيف الجميور ووسائؿ  االكادمية وغيرىا الشخصي، والمؤسسات الرسمية أو

 اؿ بعوامؿ بينية كثيرة لديو.اإلتص

الجميور قادر عمى تحديد إىتماماتو واحتياجاتو ودوافع تعرضو لوسائؿ اإلعالـ وبالتالي  *

 يختار الوسائؿ التي تشبع حاجاتو ورغباتو.

 يمكف إستخداـ الجميور لوسائؿ اإلعالـ االنساؽ والمعايير الثقافية السائدة في المجتمع ويتحدد *

                                                           
 .306ص ،2008،القاىرة،دارالمعرفةالجامعية،1ط،عربي-معجم مصطمحات اإلعالم ،انجميزيطارؽ سيد أحمد خميفي، 1
 .215، صبؽ ذكره، مرجع سالموسوعة اإلعالميةاب،محمد منير حج2
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 .1الجميور ىو الذي يحدد  طبيعة استخدامو لممحتوى الذي يرغب فيوفي ضوء ذلؾ أف 

واعتمدنا عمى ىذا المدخؿ باعتبار اف دراستنا تسعى لمعرفة مدى استخداـ الفايسبوؾ كمصدر 

لالخبار لدى صحفيي مؤسسة )الخبر(،ومحاولة معرفة االسباب التي تدفعيـ لالعتماد عميو 

بذا طبقنا مدخؿ االستخدامات ، االستخداـ وراء ىذاف ماالشباعات المحققة  وصوال الى

ىذا المدخؿ مع تساؤالت دراستنا اىداؼ عمى دراستنا نظرا لتطابؽ فروض و  االشباعاتو 

 اىدافيا.و 

 االطار الزماني و االطار المكاني لمدراسة:

كزي عمى مستوى الجزائر مؤسسة )الخبر( ومكتبيا المر االطار المكاني لدراستنا شمؿ 

القسـ قسـ الوطني ، وقد شممنا اثناء عممية توزيع االستمارات كؿ اقساـ المقر : مةالعاص

 ....الخ.السياسي،القسـ الثقافي،القسـ الرياضي،القسـ الدولي ،القسـ المحمي،

ما بيف  عمى مرحمتيف االولى النجاز ىذه الدراسة فقد كاف الزماني االطار اما

جريات العمؿ االعالمي الخبر( لموقوؼ عمى م) بمؤسسة صافريؿ(كفترة ترب30مارس/20)

تي بعدىا لتي استغرؽ اعدادىا مدة الشير لتأاجراء المالحظة لبناء اسئمة االستمارة وابالمؤسسة و 

الثاني والتي كانت مابيف االسبوع االوؿ و  توزيعيا عمى افراد عينة الدراسة وىي مرحمة  مرحمةال

استنباط ميميا و تحالبيانات و اخيرا معالجة و  ا الكترونيا.ماي والتوزيع جرى يدويا وارساليمف شير 

 نتائج الدراسة.

                                                           
-260)د.ت(،ص ص دار النيضة العربية، د.ط(، القاىرة، )، ، نظريات اإلتصالعبد العزيز السيدميرفت الطرابيشي،1

261. 
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 صعوبات الدراسة:

 واجينا خالؿ اعداد ىذه الدراسة عدة صعوبات نذكر منيا:

الصحافة المكتوبة عالقة بيف استخدامات الفايسبوؾ و نقص الدراسات التي تتناوؿ ال-1

 الجزائرية.

 الصحفييف المبحوثيف.صعوبة استرجاع االستمارات مف -2

ىو ما طرح مشكؿ االتصاؿ ماي و  4داني تصادفت مع تشريعيات بداية العمؿ المي-3

 داخؿ مقر مؤسسة )الخبر(.

الوصوؿ الى أساسا بتفريغ الجداوؿ و واجيتنا بعض الصعوبات المنيجية والمتعمقة -4

 نسب التي تخدـ نتائج دراستنا.



يديةـــــادرها انتقهـــــتوبة و مصــــافة انمكــــــانصحانفصم االول :                                
 

 تمهيد:

لما تقدمو  التي ييتـ بيا الجميور تعد الصحافة المكتوبة مف اىـ الوسائؿ االعالمية

مف مضاميف تفيد جميع القراء مف كافة المستويات والفئات وفي جميع المجاالت،كما انيا 

تمثؿ احد مقومات الحياة الفكرية لممجتمع وتعتبر الة مسجمة لتاريخو وارشفة االحداث 

الى الدور الفعاؿ في رفع الوعي لدى المتعرضيف لمضامينيا وصناعة راي عاـ باالضافة 

 لممجتمع الذي تنشط بو.

 الصحافة المكتوبة :تاريخها ووظائفها1-1

 مفهوم الصحافة المكتوبة: 1-1-1

  يمكف تعريؼ الصحافة المكتوبة انطالقاً  مف عدة أوجو : لغوياً  ، اصطالحياً  ، قانونياً .  

 :  ـا   لغويــــ

وىي شيء مرتبط  Pressفي قاموس أكسفورد تستخدـ كممة صحافة بمعنى : برس       

ويقصد بيا  Journalناؿ األخبار والمعمومات وىي تعني أيضاً  جور  بالطباعة ونشر

بمعنى   Journalisteليست بمعنى الصحافة وجورنا Journalismeليـز وجورنا الصحيفة

 1.نفسو ومنو فكممة الصحافة تشمؿ الصحيفة والصحفي في الوقت الصحفي 
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لساف » منشئ صحيفة «نجيب حداد» عميو اليـو فيرجع الفضؿ فيو إلى أما المعنى المتعارؼ

ومنيا عنى صناعة الصحؼ والكتابة فييا وىو أوؿ مف استعمؿ لفظة الصحافة بم« العرب

 2الصحافة بكسر الصاد مف صحيفة . 1أخذت كممة صحافي،

 : اصطـــــالحا

فالخبر ىو الذي يعكس بصدؽ  د الحميد " بأنيا الخبر والمقاؿ يحددىا األستاذ " عب 

ع والمقاؿ ىو الذي يدفنا الداخمي وفي العالـ بأسره وشرؼ صورة األحداث اليومية في مجتمع

وجية نظروىي أيضاً  صناعة ويكشفنا لمناس،ويعرض عنا حمالت االفتراء في الخارج 

إصدار الصحؼ وذلؾ باستقاء األنباء واألخبار ونشر المقاالت بيدؼ اإلعالـ  ونشر الرأي 

 3.والتسمية فضالعمى أنيا مف أىـ وسائؿ توجيو الرأي العاـ

كما أنيا وسيمة مف وسائؿ اإلعالـ واسعة االنتشار والتأثير والتي تيدؼ إلى تنمية وتوعية 

وتوضيح سير الحوادث المحمية  امةالقراء بالعمـو والثقافة واآلداب والمعارؼ العجميور 

 4 األمة .والدولية مع إبداء الرأي والتعميقات واالنتقادات المجردة اليادفة لمصمحة 
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 :  قــــانونيــــا -3

في الجريدة الرسمية الجزائرية  90/70يعرفو القانوف الجزائري بموجب قانوف اإلعالـ 

مف الفصؿ الثاني  15حيث نصت المادة بشأف تنظيـ الصحافة والصحؼ ، 14 عدد

بخصوص إصدار التشريعات الدورية ،"بأنو يقصد بالصحؼ بمفيـو القانوف كؿ الصحؼ 

 ."والمجالت بكؿ أنواعيا والتي تصدر في فترات منتظمة

  وتصنؼ النشريات الدورية إلى صنفيف : 

 الصحؼ اإلخبارية العامة .  *  

 * النشريات الدورية المتخصصة .  

تعتبر الصحؼ إخبارية عامة بمفيوـ ىذا القانوف النشريات الدورية التي تشكؿ مصدر 

والموجية إلى الجميور،وتعتبر دوريات متخصصة حوؿ األحداث الوطنية أوالدولية اإلعالـ 

 1.معينةتمؾ النشريات التي تتعمؽ بموضوعات خاصة في مياديف 

 نشأة الصحافة المكتوبة وتطورها: 1-1-2

يذىب بعض المؤرخيف إلى القوؿ بأف المصرييف القدماء والرومانييف عرفوا الصحافة  

التي كانت تنقش عمى الحجر أو تكتب عمى إال أف المختصيف ال يعتقدوف أف ىذه األخبار 

 1ورؽ البردي تعتبر صحافة بالمعنى الذي نفيمو اليـو .
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، وفي أوروبا وبعد اختراع " يوحنا  15والحقيقة أف الصحافة لـ تظير إال في القرف 

جو تنبرغ " الطباعة بالحروؼ المعدنية المنفصمة وبعد أف شعر الناس بالحاجة الممحة إلى 

 لمطبوعة التي تطمعيـ عمى أىـ األحداث المحمية والعالمية .األخبار ا

 ، أحدىما تاريخي واآلخر تقني اقتصادي .ة الصحافة فتعود إلى سببيف ميميفأما نيض

وقد عرؼ المجتمع تكوف طبقة جديدة ىي الطبقة البورجوازية التي كانت تريد أف 

فبعد ما عرفت وفي العالـ ، لتي تحدث في بالدىـتعرؼ عمى وجو السرعة أىـ التغيرات ا

لعقوؿ واتسع فتحررت اوالفنوف انعكس ذلؾ عمى المجتمع ،أوروبا تقدماً  في مجاؿ اآلداب 

فظيرت جديدة أف تنشر وتذاع عمى الناس ،فكاف ال بد ليذه األفكار المجاؿ البحث والنقد ،

لخمؽ الصحافة دوف لـ يكف كافياً  ف رغـ ىذا الحدث التاريخي الميـ الحاجة إلى الصحافة لك

نشاء مرفؽ البريد الذي ارتبط ارتباطاً  وثيقاً  بالصحافة  اختراع " جو تنبرغ " المطبعة وا 

  2.ومشى معيا جنباً  إلى جنب 

وىكذا نرى أف ظيور الصحافة المكتوبة عاصر نيضة عممية وفكرية واقتصادية  

تبط تطور الصحافة بفضؿ وقد ار  ضاع االجتماعية التي كانت سائدة بدأت بتغير مف األو 

 اجتماع خمسة عناصر ىي : 

 . تطور الطباعة التي أثرت عمى الجانب التقني والجمالي لمجريدة 
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  تحسف وسائؿ النقؿ والمواصالت األمر الذي حقؽ قدراً  مف األمف والسرعة الكبيرة

 في االنتشار .

  لتوزيع ثابت .تطور الخدمة البريدية التي وفرت البنية األساسية المثالية 

  ظيور وكاالت األنباء التي ساعدت الصحؼ عمى التزويد بالمعمومات والصور

 .واإلعالنات 

  كذلؾ ساىـ انتشار القراءة وانتشار األفكار والتوجو نحو التعبير عف الرأي والتمسؾ

 1. بالحرية في توفير ىذه العناصر وثباتيا 

بعد اختراع الطباعة بقرنيف ، أي ويرجع تاريخ ظيور أوؿ صحيفة مطبوعة ، إلى ما 

أوؿ صحيفة فرنسية تدعى "  1631ماي  30حيث صدرت في  17مع بداية القرف 

 Theophrmaste »لصاحبيا ثيو فرانست رونودوت  « La gazette »الغازيت " 

Renaudot »  وكانت ىذه األخيرة تصدر بانتظاـ في اثني عشر صفحة كؿ أسبوع وتوزع

 .ألفاً  ومئتي نسخة 

 ناؿت صحيفة يومية في فرنسا " لوجور صدر ور " ال غازيت " بقرف ونصؼ قرف ،وبعد صد

 . 1777جانفي  01في  « Le journal de Paris  »"  دو باري

تحت اسـ " الدايمي "                1702مارس  11بينما صدرت أوؿ يومية في إنجمترا في 

« The Daily »  في حيف ظيرت أوؿ صحيفة في ألمانيا عاـ ، 1704واستمرت إلى غاية
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ويعود ظيور الصحافة في أمريكا بصدور أوؿ جريدة جريدة " ليبزيغور زايتينغ "  وىي 1660

، تسمى " سمفانة بوكات " لتبمغ بذلؾ عدد الصحؼ في أمريكا حتى عاـ  1784يومية عاـ 

بعد أف نص أوؿ  ، مائتا جريدة منيا سبعة عشر يومية تعرؼ تطوراً  ممحوظا ً  1800

 .مريكي عمى حرية الصحافة والتعبيردستور أ

 « The New York Sun »ظيرت صحيفة " نيويورؾ صف " ، 1833سبتمبر  03وفي 

سبة األمريكية تحت شعار " أنيا تضيء لمجميع " ... وبعد مرور أربع سنوات وصمت ن

فة الجماىيرية ىو نجاح وكاف السبب المباشر في تطور الصحاألؼ نسخة يوميا ً  30توزيعيا 

 1ىذه الصحيفة التي كانت تمقب باسـ " صحيفة البنس " .

لمستعمرات األوروبية وعرفت الواليات المتحدة األمريكية الصحافة مف خالؿ تأسيس صحافة ا

إذ يرى الباحثاف " المتحدة األمريكية كدولة جديدة ،قبؿ سنوات مف قياـ الواليات في أمريكا ،

ر " و " ساندرا روكيتش " أف صحؼ المستعمرات كانت توزع عمى الصفوة ممفيف .ؿ ديفمي

ف كاف محتواىا ضعيفاً  فإنيا شكمت القاعدة  المتعمقة في شكؿ أوراؽ صغيرة وكتيبات وا 

ولقد ظيرت أوؿ جريدة في  صحؼ التي تخاطب القاعدة العريضةلتطور نوع جديد مف ال

كانت شيرية تحت عنواف " بيبميؾ " في مدينة و  1690المستعمرات اإلنجميزية بأمريكا سنة 

ىيوستف ، أما أوؿ جريدة ميمة في المستعمرات اإلنجميزية بأمريكا فيي جريدة " سمفانة " عاـ 

في تطور  18كما ساىمت االضطرابات السياسية التي شيدىا القرف في فيالدلفيا ،  1728
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ففي فرنسا زيادة اإلقباؿ عمييا ،تبارىا وسيمة لمتعبير عف الرأي فضالً  عف الصحافة باع

وكانت أي فترة الثورة الفرنسية ، 1790 – 1789مثالً  ظيرت مئات الصحؼ خالؿ عامي 

فقد ساعد المناخ السياسي المالئـ الذي لدعائـ األساسية لمجدؿ السياسي ،تمؾ الصحؼ مف ا

دستورىا حرية تبادؿ حيث كفؿ مريكية عمى تطور الصحافة فييا ،عرفتو الواليات المتحدة األ

 1األفكار واآلراء باعتبارىما مف الحقوؽ الثمينة لإلنساف .

شيدت الصحافة تحوالً  وذلؾ بفضؿ التقدـ التقني  20وبداية القرف  19أما في القرف 

اجمة عف الميبرالية بفعؿ اإلعالنات النؿ لمصحافة في الدوائر التجارية ،واالندماج الكام

تمثؿ الميبرالية السياسية بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية خصوصاً  وقد كانت االقتصادية ،

نصؼ مساحة الصحؼ   20لبنة تطور الصحافة ،فقد احتمت اإلعالنات في بداية القرف 

مما ساعد عمى ارتفاع عددىا ومعدالت توزيعيا مثالً  : بمغ عدد الصحؼ التي صدرت في 

،في حيف صدرت في الواليات المتحدة األمريكية أربعمائة صحيفة  1891فرنسا وحدىا عاـ 

 24إلى  1910مالييف نسخة لترتفع معدالت توزيعيا في عاـ  9( صحيفة توزع 1662)

وىذا االزدىار سببو مواكبة الصحافة لمتطور التقني مالييف في فرنسا  6نسخة مقابؿ  مميوف

تراع طريقة واخلروتاتيؾ آلة ا 1867وني "' عاـ آنذاؾ مف خالؿ اختراع " ىيبوليت مارين

وىذا  حصوؿ عمى نتيجة أفضؿ في التجميعحيث أتاحا فرصة لم، 1886الميتوتيب عاـ 
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، وىي  1834االزدىار ساىـ في ظيور أوؿ وسيمة إعالـ جماىيرية في مدينة نيويورؾ عاـ 

 1." صحيفة " البنس 

 وظائف الصحافة المكتوبة: 1-1-3

تمعب الصحافة المكتوبة دورا اساسيا في المجتمع فيي وسيمة اعالمية ما عاد  تقتصر عمى 

نذكر مف  خالؿ جممة مف الوظائؼ النحتمفة و نقؿ الوقائع فقط بؿ تعدت الى تشكيمو مف 

 بعضيا فيما يمي: 

 : الوظيفــة اإلخباريــة -أ

تي تيميـ خبار الداخمية والخارجية العرفيا الدكتور إبراىيـ إماـ عمى أنيا تزويد القراء باأل

ويتعيف عمى الصحافة أف تقدـ القدر الكافي مف ىذه المعمومات وتيـ بالدىـ بصفة عامة 

أي أنيا تقدـ في شؤونيـ الداخمية والخارجية  ً حتى يستطيع الناس أف يكونوا رأياً عاما سميما

وينتج عف عممية االستطالع والمراقبة  والنزاىة.األخبار وااللتزاـ بمعايير الصدؽ واألمانة 

.فيده الوظيفة اإلخباريةتحقيؽ الوظيفة ئؿ اإلعالـ وعمى رأسيا الصحافة ،التي تقـو بيا وسا

األولية  كما تظير أىمية ىذه الوظيفة في  أساسية ،حيث يعتبر الخبر أو المعمومة مادتو

كما أنيا ادة الرأي مف جية ،مف ممارسة قي كونيا تمنح لممواطنيف معمومات مفيدة تمكنيـ

تحقؽ فائدة لمطبقة الحاكمة عند تزويدىا باألخبار لزيادة نفوذىا والتأثير عمى الجميور عف 
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ضفاء الشرعية عمى السمطةطريؽ المراقبة والسيطرة  كما يمكف أف تيددىا عندما تظير ، وا 

 1. جوانب الضعؼ وتظير األحواؿ التي قد يسيـ األعداء في نشرىا 

وازدادت ظيرت ىذه الوظيفة بعد تعقد المجتمع :  ظيفة الشرح والتفسير والتحميلو  -ب

فالصحافة الحديثة مسؤولة عف تقديـ المعمومات إلى الجماىير تخصصاتو وترامت أبعاده ،

ؿ مف خالؿ القياـ بتحميالمعقدة ،ومألوفة لمقارئ العادي وخالية مف التفاصيؿ مبسطة بصورة 

 2فكثيراً  مف األحداث ال يمكف فيميا دوف معرفة خباياىا .لممعمومات ،وتقديـ شرح وتفسير 

 : وظيفة التربية والتعميم -ج

يساعد التعميـ عمى تنمية الفكر وتقوية ممكة النقد وتربية الشخصية اإلنسانية وليذا تمكنت  

تعد  ي لـوظيفة التربية مف أخذ مكانة بالغة األىمية وال سيما بفضؿ وسائؿ اإلعالـ الت

رورية لتربية شاممة ودائمة بؿ صارت بمثابة إحدى األدوات الضوسائؿ مساعدة لمتعميـ ،

األمر الذي دفع إلى اقتراح إدماج قطاع اإلعالـ وقطاع التربية في نظاـ موحد عمى األقؿ وىو 

 3بالنسبة لمدوؿ النامية .
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 : الوظيفــة التثقيفية -د

تتمثؿ ىذه الوظيفة في نشر األعماؿ الثقافية والفنية بيدؼ المحافظة عمى التراث والتطوير  

يقاؼ  شباع حاجاتو الجمال خيالو الثقافي عف طريؽ توسيع آفاؽ الفرد وا  طالؽ قدرتو ية وا  وا 

التي تحافظ عمى  إذ تسعى الوسيمة اإلعالمية إلى بث األفكار والمعمومات والقيـعمى اإلبداع 

في تعميـ الخمؽ الحضاري  مثمةكما تساعد عممية التنشئة االجتماعية والمت، فة المجتمعثقا

    1.المالئـ لمتقدـ والتطور عف طريؽ التوعية الشاممة بأىداؼ المجتمع وتخصصاتو 

 : الوظيفة الترفيهية  ه

عمى الرغـ مف أف الترفيو أو التسمية يعد مف الحاجات األساسية لإلنساف،إال أف اىتماـ    

غالبية الصحؼ بو عادة ما يكوف محدوداً  وتزداد نسبتو في الصحؼ الشعبية ،مف خالؿ 

وبعض المضاميف األخرى ،األلغاز والكممات المتقاطعة واأللعاب والرسـو اليزلية الساخرة 

عمى الصعيد تساىـ بتحقيؽ عممية الترفيو لمقارئ بأشكاليا المختمفة  يمكف لمصحافة أف

إذ تتميز بسمة األثر النفسي الذي يساعد عمى التخفيؼ مف حدة ، الشخصي والجماعي

 . المتاعب واآلالـ التي يعاني منيا الفرد في حياتو اليومية
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لموظائؼ األخرى في غاياتيا  وىذه الوظيفة ال تقؿ أىمية عف سابقاتيا مف خالؿ مشاركتيا 

ولكف في قالب طريؼ مستتر وغير مباشر  ارية وتثقيفية وتعميمية وتنموية فيي وظيفة إخب

 1الفراغ.تستغؿ فييا ساعات 

 : وظيفة الخدمات العامة -و

صحيحة وموضوعات تخدمو في حياتو  تتمثؿ ىذه الوظيفة في تزويد القارئ بأخبار 

وكذلؾ في ،النشرات مواعيد فائدة مباشرة منيا: اإلعالنات ،أخبار السوؽ و  وتحصؿ عمى

في نطاؽ الخدمات وأشياء أخرى تدخؿ الطبية االستشارات القانونية و الصالة ،نشر مواقيت 

التي تقدـ لمجميور ويمكف القوؿ ىنا مف خالؿ ىذه الوظيفة أصبحت وسائؿ اإلعالـ 

ألشخاص واألمـ بما يكفؿ ليـ الحصوؿ عمى رسائؿ المعاصرة تسمح بتوفير الفرص لكؿ ا

متنوعة تحقؽ حاجياتيـ في التعارؼ واالطالع عمى ظروؼ معايشة اآلخريف ووجيات نظرىـ 

 2بما يكفؿ ليـ التكامؿ .

إف ىذه الوظيفة ال تقؿ أىمية عف سالفاتيا :  الوظيفة التسويقية أو وظيفة اإلعالنات -ز

ويذىب بعض عمماء اإلعالـ يشكالف طرفي العممية التسويقية بالنسبة لمبائع والمنتج المذاف 

 3الصحيفة .إلى القوؿ بأف اإلعالنات واألخبار اإليجابية التي تحافظ عمى التوازف في 

 نذكرىا :إضافة إلى ىذه الوظائؼ المذكورة ىناؾ وظائؼ أخرى 
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وخاصة الصحافة المكتوبة، فيي  ىي أىـ وظائؼ وسائؿ اإلعالـ :   وظيفة االستطالع -ح

تتمثؿ في استقصاء األنباء والمعمومات ،فالصحؼ بما تممكو مف شبكات واسعة ،مف 

مراسميف تستطيع بالطبع أف تجمع المعمومات التي قد نعجز نحف أنفسنا عمى الحصوؿ عمييا 

 1رير .إضافة إلى التقا

تعد الصحافة مصدراً  لمتاريخ وذلؾ عندما يتعمؽ األمر :   وظيفة توثيق األحداث -ط

مة معينة مف المراحؿ التاريخية في بدراسة الحالة السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية لمرح

وبما أنيا مصدر لمتاريخ تقوـ بوظيفتيف ، أوليما : رصد الوقائع وتسجيميا  امجتمع م

فاظ بيا لألجياؿ القادمة   وثانييا : القياـ بقياس الرأي العاـ وآراء الجماعات والتيارات واالحت

 2.المختمفة إزاء وقائع وقضايا تاريخية معينة 

ا مف خالؿ ما تثيره مف مناقشات حوؿ القضاي:  وظيفة التأثير في الرأي العام -ي

ومحاولة توجيو الرأي العاـ مف خالؿ عممية التحريض ،  والمشاكؿ التي تشغؿ باؿ الناس 

 اإلشاعة والدعاية ... الخ .

يجب أف تقـو بيا ىي مف الوظائؼ التي :  وظيفة الرقابة عمى مؤسسات المجتمع -ك

تمعات مف بحراسة المجت الميبرالية نيابة عف المواطف ،صحافة المجتمعاالصحافة الحرة ،

ف وصمت إلى الحكـ عف طريؽ إساءة استخداـ السمطة ، انطالقاً  مف أف الحكومات حتى وا 

لى حماية نفسيا وأشخاصيا ؿ إلى االنفراد في صنع القرارات الديمقراطية ،غير أنيا قد تمي وا 
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مف ىنا فإف ىناؾ إمكانية كبيرة في كؿ أنواع المجتمعات إلساءة استخداـ السمطة فالصحافة 

 1مع مف ذلؾ .تكمؿ دور البرلماف في حماية المجت

  مبادئ الصحافة المكتوبة: 1-1-4

ثـ نشأة الصحافة المكتوبة كأوؿ ر الطباعة في القرف الخامس عشر ،كاف لظيو 

وسيمة لالتصاؿ الجماىيري الدور الميـ في نشوء مفيـو حرية التعبير حيث أظيرت التجارب 

ممارسات واقعية تحكميا إنما ىي لتعبير ليست مجرد فمسفة مثالية ،التاريخية أف حرية ا

ىذه األخيرة التي تختمؼ باختالؼ المجتمعات ، العوامؿ السياسية والمصالح االقتصادية

ىذه الحرية لي أف يطور مفيوـ حرية اإلعالـ ،)االختالفات( استطاع بفضميا المجتمع الدو 

مـ المتحدة حيث أصدرت الجمعية العامة لألىا بعد الحرب العالمية الثانية ،التي ظيرت بوادر 

قراراً  أف حرية تداوؿ المعمومات مف حقوؽ اإلنساف األساسية وىي المعيار الذي تقاس بو 

 جميع الحريات التي تكرس األمـ المتحدة جيودىا لحمايتيا .

الحؽ في اإلعالـ واالتصاؿ  1848كما اعتبر اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف سنة 

( مف ىذا اإلعالف " لكؿ 19لمادة التاسعة عشر )كحؽ آخر مف حقوؽ اإلنساف ، وتضمنت ا

وفي ىذا الحؽ في اعتناؽ دوف مضايقة ويشمؿ ؽ التمتع بحرية الرأي والتعبير شخص ح

 2 .ونقميا إلى اآلخريف بأية وسيمة ودونما اعتبار لمحدود  لتماس األنباء واألفكار وتمقيياا
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كما ينص الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب في مادتو التاسعة عمى ما يمي :  

" لكؿ فرد الحؽ في تمقي المعمومات ولكؿ فرد الحؽ في االرتباط الحر بشرط أف يمتـز 

 بالقانوف " 

( مف االتفاقية األمريكية حوؿ حقوؽ اإلنساف عبارات تحمي حرية 13وتتضمف الفقرة )

ة متشابية لتمؾ العبارات الواردة في المعاىدة الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية التعبير بطريق

، ولكف االتفاقية األمريكية تتضمف محاذير مختمفة تنص عمييا ، فاالتفاقية األمريكية تنص 

عمى أف ممارسة حقوؽ حرية التعبير " ال يجب أف تخضع لرقابة مسبقة ، ولكنيا تخضع 

   1"بعد ذلؾ لممساءلة القانونية 

وىي أف تكوف إرادتنا رأي ىي بمثابة الحرية األـ لسائرالحريات الذىنية،كما أف حرية ال 

 التي نعبر عنيا وليدة رغباتنا وليست قوى ممزمة تضطرنا أف نفعؿ ما ال نريد أف نفعمو .

كما أف حرية التعبير ليست إال سقوط لمعوائؽ التي تحوؿ دوف أف يعبر المرء بفطرتو  

ويرتبط ىذيف الحقيف أي حؽ الرأي وحؽ ، ف ذاتو وعف مجتمعو تحقيقاً  لخيره وسعادتوع

التعبير ، بحقوؽ أخرى كالحؽ في العمؿ وحؽ المشاركة في إدارة الشؤوف العامة لمبمد والحؽ 

في االشتراؾ في االجتماعات والجمعيات السممية والحؽ في الراحة وغيرىا ... وقد استمرت 

تردد بيف الحيف واآلخر في مختمؼ الموائح والقرارات المرتبطة باإلعالـ سواء ىذه المبادئ ت

كاف ذلؾ عمى مستوى األمـ المتحدة أو منظمة اليونسكو أو بعض المنظمات اإلقميمية 
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والمحمية ،ألف الفرد والمجتمع عمى حد سواء في حاجة إلى حرية الرأي لعدة أسباب منيا ما 

، كما تعد حرية 3الح الفرد ، ومنيا ما يتعمؽ بالمصمحة العامة يتعمؽ بإشباع اىتمامات ومص

الرأي أساس التطور الفكري والسموكي لألفراد والتي تتمثؿ في أف الفرد يفكر بذاتو وبنفسو 

دوف النظر إلى أوضاعو ، لذا فإستقاللية الفرد تقتضي حرية التعبير وىذه الحرية تتضمف 

ولذا ال يمكف فصؿ حرية الفرد الداخمية والمتمثمة في التفكير حرية في إيصاؿ أفكاره لغيره ، 

في حريتو الخارجية والتي تظير في حرية التعبير ، وىذا االرتباط بيف حرية التفكير وحرية 

التعبير يعد القاعدة التي انطمقت منيا معظـ المذاىب الفكرية والواقع أثبت أف أي واقع 

النظاـ االجتماعي الذي يعمؿ في سياقو ، وىذا يقتضي  إعالمي دائماً  كاف يأخذ لوف وشكؿ

معرفة العادات والقيـ والتي تسود المجتمع فيما يتعمؽ بطبيعة اإلنساف والدولة والمجتمع ، 

 1وعالقة الفرد بالدولة وطبيعة الحقيقة والمعرفة .

غير أف تمركز وسائؿ اإلعالـ عند أقمية مف الخواص أو احتكارىا مف طرؼ    

كات الكبرى أدى إلى التحكـ نوعاً  ما في نوعية األفكار، األمر الذي أدى إلى تشكيؿ الشر 

، والتي اعترفت بفشؿ السوؽ  1947لجنة مف المنظريف وكتاب عرفت بمجنة "ىتشينر " عاـ 

الحر في تحقيؽ وعود بخصوص حرية الصحافة والتوقعات المرتبطة بيا لحدة المجتمع ، 

 A free and »ريًرا تحت عنواف " صحافة حرة ومسؤولية " حيث نشرت ىذه المجنة تق

responsible Press »  حددت فيو الفوائد التي يمكف أف يحصؿ عمييا المجتمع مف ىذه

 الحرية وىي كالتالي : 
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 . أف حرية الصحافة تتيح الفرصة لظيور األفكار الجديدة 

  ـ عمييا المجتمع.أف حرية الصحافة ضرورة لمراجعة المعايير والقيـ التي يقو 

 .أف حرية الصحافة ضرورة لتحقيؽ المشاركة الشعبية في العممية السياسية 

 .يمكف ليا أف تحمي المجتمع مف أخطاء الممسكيف بزماـ السمطة 

  . تسمح بالمحافظة عمى الكرامة اإلنسانيةHumain dignity . 

  1.أف حرية الصحافة تساىـ في تحقيؽ المجتمع األفضؿ 

 

وقد اعتبرت المجنة أف سمطة ىذه الوسائؿ اإلعالمية يفرض عمييا التزامات تجعميا        

ثـ انبثقت نظرية جديدة تسمى بالمسؤولية االجتماعية ، حيث تعتقد  ومف  مسؤولة اجتماعيا ً 

ىذه النظرية أف الصحافة ليا الحؽ في انتقاد الحكومة والمؤسسات ، ولكف عمييا أيضاً  

، غير أف ىناؾ تبايف بيف النظرية المجتمع عينة لمحفاظ عمى استقرار مسؤوليات أساسية م

والتطبيؽ ، ويظير ىذا جمياً  في النظرية السوفيتية التي تقـو عمى مبدآ ممكية الدولة لوسائؿ 

اإلعالـ ، ومراقبة مضامينيا ، وذلؾ باعتبار الدولة والتي يمثميا الحزب الشيوعي الحاكـ 

لصحافة الحرة في الحديث عف الحقيقة كما يراىا الحزب الحاكـ ، إال تمثؿ المجتمع ، وترى ا

أف الدولة اليـو تتجو نحو التعددية ، بتأكيدىا عمى الفكر الديمقراطي وبالتالي تتنوع فييا 
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يديةـــــادرها انتقهـــــتوبة و مصــــافة انمكــــــانصحانفصم االول :                                
 

سياسات ومضاميف وسائؿ اإلعالـ إال أف وبالرغـ مف ىذا التوجو ، نجد مثالً  الدساتير 

 1.ر والرأي واحتراـ حرية الصحافة والنشر والطباعة العربية تنص عمى حرية التعبي

 المصادر التقميدية لالخبار في الصحافة المكتوبة: 1-2

   الخبر  حجر اساس الصحافة المكتوبة: 1-2-1

الخبر كاف وال زاؿ سيد فنوف اإلعالـ القديمة والحديثة بجميع أنواعيا ورخـ تاريخو 

زراؿ يفتقد غمى تعريؼ جامع أو باألصح إلى تعريؼ الطويؿ قبؿ وبعد الصحافة الحديثة ال 

يتفؽ حولو االعالميوف أنفسيـ ودارسوا وأساتذة االعالـ ، وتأتي صعوبة االتفاؽ عمى تعريؼ 

واحد لمخبر الصحفي فكوف الخبر باعتباره متصال بالحياة اليومية التصالو اتصاال وثيقا يمثؿ 

الذي يضعؼ مف دقة تحديده وكثيرا ما نقوؿ  نمطا غير ثابت وغير مستقر وعدـ الثبات ىذا

ونحف نطالع الصحؼ او نستمع  إلى نشرة األخبار في الراديو: وىؿ ىذا الخبر؟ اعتراضا 

منا عمى إذاعة خبر ال يندرج مفيومنا الشخصي لمخبر ونفس الخبر قد يتقبمو أشخاص 

ة كاف دائما ما وظيور وسائؿ إعالـ جديد ،2آخروف ويرونو مندرجا ضمف تعريفيـ لمخبر

يضيؼ إلى مفيـو الخبر يختمؼ قبؿ وبعد ظيور االتصاؿ الشبكي وظيور شبكة األنترنيت 

 3والصحافة االلكترونية.
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ومع ىذا ىناؾ بعض التعاريؼ لمخبر التي تختمؼ المحاور التي يدور عمييا كؿ  

بة بالنستعريؼ فالخبر ىو وصؼ أو تقرير لحدث ميـ بالنسبة لمجميور كما ىو ميـ 

لممْخِبْر الصحفي نفسو، فقيمة الحدث بالنسبة لممخبر تتحدد بمدى قابمية ىذا الحدث 

وىناؾ اتفاؽ عمى أىمية الخبر لوسائؿ االعالـ مف صحافة واذاعة وتمفزيوف إذ  1،لمنشر

اف الخبر ىو أساس الصحافة الحديثة وأكثر فنوف التحديد الصحفي أىمية، واألخبار في 

وتعني الشيء الجديد عمى أساس اف الخبر ىو أي معمومة  News الفة االنجميزية ىي

عف حدث لـ يعرفو الفرد مف قبؿ ولـ يسبؽ معرفتو فالخبر " كؿ مجيوال وأصبح معموما 

 . 2وىو سرد موقوت ألحداث وآراء وأمور مف أي نوع تأثر في الجميور وتثير اىتمامو "

خراجيا قد  شيدت تطورا كبيرا في سنوات العقد إف صناعة األخبار وأساليب إعدادىا وا 

االخيرة مف القرف الماضي وقد امتد ذلؾ التطور ليشمؿ لغة الخبر وطريقة صياغتو 

وتحريره وقوالبو والشكؿ الذي يصؿ بو إلى الُمتمقي وىناؾ عناصر أساسية تدخؿ ضمف 

اف تشكيؿ بنية الخبر وتتكامؿ داخؿ ىيكمو العاـ بشكؿ متجانس وعمى ىذا األساس يجب 

 يكوف الخبر يحتوي عمى العناصر التالية :

وبيذا يجب اف تكوف المعمومات والوقائع ف يكوف الخبر حقيقيا اي وقع فعال ،أ -1

واألسماء واالمكنة والتواريخ واألشخاص او المؤسسات التي يتناوليا الخبر دقيقة 

                                                           
 .654، ص بؽ ذكره، مرجع سمعجم المصطمحات االعالميةكـر شمي،  1
)د.س(، ،  دار المعرفة الجامعية، ، القاىرة1، ط معجم مصطمحات االعالم )انجميزي،عربي(طارؽ سيد احمد الخميفي،  2

 .226 225ص ص 
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زؿ بأقصى ما يمكف وأف أي خمؿ في إبراء الواقعة االخبارية مف حيث دقتيا يزل

 الخبر أساسا وينسؼ الثقة لدى الشخص المتمقي بالجية التي أوردت الخبر.

أف يكوف مثيرا او بيـ أكبر عدد مف الناس وىذا ال يعني الوقائع والحقائؽ جامدة  -2

 أو بمغة روتينية بؿ أنيا تيتـ بالمالمح المشوقة بخصوص الوقائع التي ينطوي عمييا.

متينة البناء: إف ىذه الميزة ضرورية لإلخبار  أف تكوف لغتو سطحية وموجزة لكنيا-3

بما يجعميا قوة إلى مدارؾ الناس وعقوليـ وعمى العموـ فإف الصحفييف  يكتبوف بمغة 

 يفيميا خريجو المدرس المتوسطة كمعدؿ.

الجدة أو الحداثة:إف عنصر الجدة أساسي لمغاية في األخبار فيي )األخبار( تفقد -4

عندما تكوف قديمة وتمثؿ الجدة في االخبار عنصر استقطاب ثقتيا واىميا في االغمب 

 1واىتماـ الشخص المتمقي.

 مفهوم مصدر الخبر:1-2-2

إف المصدر ىوالذي يصدر عنو الشيء وىي كممة مشتقة مف الفعؿ صدرويصدر صدرا 

ومصدرا عف الماء ونحو: رجع عنو ،انصرؼ، صدر: االمر صدرا، وصدورا:وقع وتقرر،والشيء 

: نشأ ويقاؿ فالف يصدر عف كذا ،أي يستمد منو وعف المكاف والورد صدر،صدرا:  عف غيره

لى المكاف ،إنتيى إليو وخالفا: رجعو وصرفو وأصاب  صدره والمصادر عموما  رجع وانصرؼ وا 

 2عتد عمماء المغة ىو صيغة إسمية تدؿ عمى الحدث فقط.

                                                           
 .222،القاىرة،عالـ الكتب،)د.س(،ص 2،طفن الخبر الصحفي، فاروؽ ابو زيد 1
 .509، ص2004، 4مجمع المغة العربية، قاموس الوسيط، ط2
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التي تحصؿ مف خالليا يقصد بمصدر الخبر الصحفي اإلشارة إلى األداة واألدوات  

 1.الصحيفة عمى الخبر

ولكؿ صحيفة مصدراف رسمياف لالخبار:المصادر الذاتية وىي تمؾ المصادر التي تعتمد فييا 

الجريدة عمى ىيئة تحريرىا في الحصوؿ عمى االخبار مثؿ المندوب الصحفي و المراسؿ 

التي تعتمد عمييا الصحيفة الخارجي،والثاني ىو المصادر الخارجية و يقصد بيا تمؾ المصادر 

مف غير ىيئة تحريرىا مثؿ وكاالت االنباء و االتفاقيات و االذاعات المحمية و االجنبية و 

 وغير ذلؾ مف المصادر المماثمة. الصحؼ المحمية و االجنبية و النشرات و الوثائؽ

بالمعنى الشامؿ لمكممة األشخاص والمؤسسات   NEWS SOURCESوتعني مصادر األخبار 

 ووسائؿ اإلعالـ المختمفة التي تحصؿ الوسيمة اإلعالمية عمى اإلعالمية  عمى األخبار منيا.

وكمما زادت نسبة المصادر عند صحيفة معينة زادت فرصتيا في تقديـ خدمة اخبارية جيدة 

 2و اخرى فاشمة.لمقارئ و ىو االمر الذي يفرؽ اليوـ بيف صحيفة ناجحة 

وبذا تشكؿ المصادر موردا اساسيا لعمؿ الصحفي فيجب عميو احتراميا و الحفاظ عمى سريتيا 

مف اجؿ حمايتيا واالمر مختمؼ لممصادر العمنية فالبد لو مف تحديد المصدر الذي استقى منو 

ؽ زميؿ المعمومات والتي يبنى عمييا تحقيقو او مقالو سواء كانت دراسة اكاديمية او تحقي

 3فيفترض بو ذكر المصدر.

                                                           
، دار الكتاب الجامعي، ، الخبر الصحفي، التحرير الصحفي في عصر المعموماتحسيني نصر، سناء عبد الرحماف1

 .85، ص2009أبوظبي، 
 .200،مرجع سبؽ ذكره،ص فن الخبر الصحفيفاروؽ ابو زيد، 2
 .205،صالمرجع نفسو 3
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 انواع مصادر االخبار: 1-2-3

فالصحفي ىوالعمود الفقري في غالبية أقساـ التحرير الصحفي الصحفي نفسو : -1

بالجريدة فكؿ قسـ مف أقساـ الجريدة، وكؿ ركف مف أركانيا يعتمد عمى الصحفي فيو 

تعتمد عميو في اإلنفراد يغذي الصحيفة بنسبة أكبر مف األخبار التي ينشرىا، وىو الذي 

بأخبار معينة أو في تحقيؽ سبؽ صحفي والمندوب الصحفي غالبا ما يخصصو في 

تغطية مجاؿ مف مجاالت نشاط الصحفية سواء كاف ذلؾ في مجاؿ وزارات الحكومة أو 

مصالحيا أوالييئات المختمفة في فيختص  كؿ بوزارة أو مصمحة أو الييئة العاممة في  

 1صدر بو الصحيفة.المجتمع الذي ت

فأينما يكوف الصحفي عميو تشغيؿ نواميس اإلستشعار الصحفية سواء عند حديثو مع 

األصدقاء  والجيراف وغيرىـ أو مف خالؿ مروره مثالعمى أحد المناطؽ وىومسافر فالصحفي 

يربط بيف ما يراه ومايسمعو وبينيـ ومالمجتمع عمى إعتبارأف واجبو األوؿ ىواإلىتماـ 

العامة كميافالصحفي عميو أف يتدرب عمى التطمع الجيد إلى كؿ شخص والتعمؽ  بالشؤوف

في كؿ أمرمف األمورالتي يبحثيا أويراىا أويسمعيا،ألف ىذاالتعمؽ يفتح لو األبواب المغمقة 

وراء األخبار ويكشؼ النقاب عف أمور يصمح بعضيا لتطويره الى موضوع صحفي صالح 

  .2الجميور لمنشر والجدير بأف يستمتع بيا

                                                           
، ص ص 2011المعرفة الجامعية، دار ،القاىرة،)د.ط(،،الصحفية في عصر المعمومات المصادرأشرؼ فيمي خوجة، 1

20،21. 

 .101ص، ذكره بؽ، مرجع سالصحفيين الجزائريون ومصادر المعمومات اإللكترونيةسمشي وداد، 2
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ىو أشخاص عاديوف  يصادؼ أف شاىدوا أحداثا غير عادية فالمصدر شيود العياف:  - 2

أوال وآخرا قد يكوف شخصا لديو معمومات يحتاجيا الصحفي مف أجؿ قصة إخبارية، أو مف 

أجؿ خمفية لقصة اخبارية، فشاىد العياف يتمتع بمصداقية عالية لدى الجميور ألنو جزء منو 

رواية فورية لما جرى ويجب توخي الحذر في التكامؿ معيـ ألنيـ غالبا ماتسيطر  فيو يقدـ

عمييـ الصدمة النفسية، الرغبة في الظيور، ربما تصفية حسابات شخصية، أو المخاوؼ  

مف التورط في القضية لذا يتوجب عمى الصحفي أف يتعامؿ بحيطة مع مايقولو  شاىد العياف 

ف ال يعتمد عمى رواية وا حدة كما يتوجب عمى الصحفي أف يشرح لمجميور أنو كاف الشاىد  وا 

تسجيؿ أسمائيـ وأرقاـ ىواتفيـ فقط يحتاج إلى  ا عالقتو بما جرى واف يتذكربالضبط وم

 .1المزيد مف التفاصيؿ

ىي مؤسسة إعالمية  خدمية  تتميز بطابع خاص، إذ أف  ميمتيا تتجمى  وكالة األنباء: -4

ناصر المعرفة المتنوعة، تمييدا لبثيا عبر تقنيات  معينة إلى وسائؿ في تجميع ومعالجة  ع

 .2اإلعالـ الجماىيري التي تعمد بدورىا إلى نشرىا

ىي مؤسسات تتخصص في جميع و وتوزيع األخبار عمى المشتركيف  في الخدمة مقابؿ 

اشتراؾ مالي محدد عادة ما كاف يتـ توصيؿ اخبار تمؾ الوكاالت عبر البرقيات وحاليا فإف 

معظميا يبث أخباره عبر األقمار الصناعية واألنترنيت إلى غرؼ  األخبار المباشرة ، 

وسائؿ اإلعالـ  أي أنيا تقدـ خدماتيا لممحترفيف وليس   تعمميذه المؤسسات في خدمة
                                                           

 .38،39، ص ص بؽ ذكره ، مرجع سالصحفيون ومصادر األخبارأشرؼ فيمي خوجو،  1

 .104،ص 2009 ،دار زىراف،عماف  )د.ط(،،وكالة األنباء، النشأة ، التطور، االهدافعيسى محمود الحسف، 2
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لمجميور مما يزيد مف المعايير المينية عمى أدائيا  وىكذا أصبح بإمكاف  الصحيفة تمقي  

األخبار الخارجية عف طريؽ إشتراؾ بوكاالت األنباء األجنبية وكذلؾ تمغي األخبار الداخمية 

 .1نباء العالميةعف طريؽ اإلشتراؾ بوكالة أو وكاالت األ

كما اف تعاوف الوكاالت المحمية مع الوكاالت العالمية أمكف إيجاد نوع مف التسييرلمحصوؿ  

عمى الخبر مف مصدره مع تأكيده  بمصادر  أخرى متنوعة حتى أننا  نرى الوكاالت العالمية 

 .2والمحمية تتفؽ عمى خبر معيف يشغؿ باؿ الرأي العاـ

نجد و كالة االنباء الفرنسية  واسميا القديـ كاف وكالة ىافاس نسبة  ومف ابرز وكاالت االنباء

شارؿ ىافاس الييودي الفرنسي و الذي يعتبر اوؿ مف اطمؽ اسـ وكالة االنباء عمى الوكالة 

في باريس ،وكانت اوؿ وكالة تمارس تجارة االخبار و  1845اي وكالة ىافاس عاـ

لدى  16مف الخبرة التي تكونت منذ القرف  االعالنات في العالـ  وقد استفادة ىافاس

الصرافيف في مراسمتيـ،واستفاد خاصة مف الحادثة التي سمحت السرة روتشميد التي كانت 

تمارس المراسمة مع الصرافيف اف تصبح مف االسر الثرية عندما عممت بخبر انتصار انجمترا 

 3في معركة واترلو قبؿ حكومة ممؾ انجمترا بثماف ساعات.

وسط العاصمة  1832فادة ىافاس كذلؾ مف الموقع الياـ لمكتبو الذي افتتحو عاـ واست

الفرنسية بتريس بالقرب مف مركز البريد و بورصة باريس التجارية و مقرات الصحؼ 

                                                           
  .09، ص سبؽ ذكره، مرجع في الصحافة اإلكترونيةالصحفيون ومصادر اإلعالم ي وداد، سميش1
 .10ص  ،سبؽ ذكره، مرجع الصحفيون ومصادر اإلعالم في الصحافة اإلكترونيةي وداد، سميش 2
 .108،ص 2005،)د.ط(،اوزبكستاف،)د.د(،االعالم و التبادل االعالميمحمد البخاري، 3
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اخذت الوكالة تتمتع بشيرة واسعة تتناسب  وشعارىا )المعرفة 1857الباريسية ومنذ عاـ 

 ة ىافاس كؿ الوسائؿ المتاحة انذاؾ لتأدية عمميا .الجيدة و الواسعة(،واستعممت وكال

وعندما عانت وكالة ىافاس ازمة مالية حادة اثناء االزمة االقتصادية العالمية ثالثينيات القرف 

 .قامت الحكومة الفرنسية بالتدخؿ لمساعدتيا ماديا.20القرف

بانشاء وكالة الذي يقضي  1944سبتمبر  3ثـ صدر مرسـو عف الخكومة الفرنسية بتاريخ 

كوريثة لما تبقى مف وكالة  AGENCE FRANCE PRESSE(AFP)االنباء الفرنسية 

أنباءىا بالغات الفرنسية ،االنجميزية ،االسبانية ،العربية AFPىافاس ،وتوزع 

 1،االلمانية،البرتغالية.

باالضافة الى وكالة رويترز التي انشات عمى يد روتير االلماني االصؿ وكاف ييدؼ مف 

نشائيا الحصوؿ عمى اخبار البورصة والماؿ والتجارة حتى انو نافس الصحؼ في ىذا ا

المجاؿ ودفعتو المنافسة الى توزيع اخبار الوكالة مجاناعمى الصحؼ وكاف روتير بيذا 

التصرؼ عبقريا في نقؿ ىذه الفكرو مف ىافاس،اذظؿ روتير يعمؿ عنده لفترة،فعرؼ جيدا 

بار مف موارد تديرىااالعالنات وساعد رواج الوكالة شدة اقباؿ قيمة االخبار ،وما حوؿ االخ

 2الصحؼ عمييا ولـ يكف ىناؾ منافس لموكالة انذاؾ اال صحيفة التايمز المندنية.

                                                           
1

 .110،109مرجع سبؽ ذكره،ص ص ،االعالم و التبادل االعالميمحمد البخاري، 

 .24،23،)د.ط(،القاىرة،دار المعارؼ،)د.س(،ص ص،االنباء رؤية جديدةوكاالت شفيؽ محمد عبد المطيؼ، 2
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ونشطت الوكاتمة و ازدىرت خالؿ الحرب االىمية في امريكا حيث سارعت في تغطية أنباء 

االطمسي والقوارب المنتشرة فيو،واوؿ  ،وذلؾ عف طريؽ التمغراؼ الممتد عبر المحيطالحرب 

ىي التي نقمتيا وكالة روتير،مما رفع مف قدر الوكالة  "نابميوف الثالث"رسالة حممت نبأىزيمة 

ساف استيفانوالتي عقدت بيف في المجاؿ الصحفي العالمي،كذلؾ ماحدث بالنسبة لمعاىدة 

 روسيا و تركيا وكاف السبؽ يرجع لوكالة روتير.

الوكالو مراسمييا مف البمد نفسو ،لسببيف :االوؿ دراية المراسؿ بمصادر االخبار واتخذت 

واالخر قمة النفقات ،اذ تدفع الوكالة مرتبات محدودة لمعامميف ،أقؿ كثيرا مما تدفعو لممراسؿ 

 1االنجميزي.

  وىي أبرز وسائؿ اإلعالـ التي  تصؿ إلى أنحاء العالـ، اإلذاعات الدولية أو الموجية:-5

ولـ يكف تأثير اإلذاعة الدولية قاصرا عمى جميور المستمعيف فقط بؿ تعتبر مصدرا ىاما 

مف مصادر األخبار الخارجية لوسائؿ اإلعالـ القومية إلى جانب وكاالت األنباء والمراسميف 

 . 2والصحؼ األجنبية

المؤتمر الصحفي مصدرلألخبار  التي تدلي بيا احدى الشخصيات المؤتمرات الصحفية: -6

العامة  في حضور أكثر مف صحفي لشرح سياسة جديدة أو قوانيف محؿ الدراسة أو مناقشة 

قضية  تيـ الرأي العاـ، والمؤتمرات الصحفية يقدميا كبار المسؤوليف أو  الوزراء أو الرؤساء 

                                                           
1

 .24مرجع سبؽ ذكره،ص ،وكاالت االنباء رؤية جديدةشفيؽ محمد عبد المطيؼ،  

 .40،ص بؽ ذكره، مرجع س الصحفيون ومصادر األخبار،أشرؼ فيمي خوجة 2



يديةـــــادرها انتقهـــــتوبة و مصــــافة انمكــــــانصحانفصم االول :                                
 

سياسة معينة أماـ أكبر عدد مف الصحفييف  لكي أوالزعماء حيف تكوف حاجة عاجمة لشرح 

 . 1تصؿ حقائؽ  الموضوع إلى نسبة كبيرة مف الرأي العاـ

المؤتمرات الصحفية مثميا مثؿ  البيانات الصحفية ىي معمومات يراد نشرىا ، والفرؽ أف 

األسئمة وعمى الصحفي أف يكوف إنتقائيا أي أف  المؤتمرات الصحفية  تفتح مجاؿ  لطرح

 حفز المؤتمرات، بؿ عميو أف يختار ما يعتقد أنو يقدـ معمومات جديدة أو فرصة حقيقيةالي

 .2بار خاصة أف تمكف مف طرح سؤاؿ يغير مجرى الحديث ويخمؽ خبرا جديداخلأل

 أساليب الحصول عمى المعمومات و حق حماية المصدر:1-2-4

يسعى الصحفي في عممو اليومي لجمع االخبار و تغطية االحداث  و تقػديـ مضػاميف اعالميػة 

عبر صػفحات الجريػدة ،ويتبعػو لبمػوغ ىدفػو ذاؾ جممػة مػف االسػاليب لمحصػوؿ عمػى المعمومػاتو 

افضػػػؿ وسػػػيمة لمصػػػداقية ىتػػػو المعمومػػػات تكػػػوف مػػػف خػػػالؿ االسػػػتعانة بالوثػػػائؽ و المنشػػػورات 

اء مجموعػػة مػػف المقػػاءات مػػع االشػػخاص المعنيػػيف بتمػػؾ االخبػػار  بحيػػث الرسػػمية و كػػذلؾ اجػػر 

تسػػتند الحقػػائؽ التػػي يقػػدميا الصػػحفي امػػا الػػى وثػػائؽ رسػػمية او الػػى تسػػجيالت باصػػوات النػػاس 

وتجنػػب الوقػػوع تحػػت طائمػػة  الحقيقيػػيف و يفيػػد ذلػػؾ الصػػحفييف فػػي تحػػري الدقػػة و الموضػػوعية 

 .3القانوف

                                                           
 .113، صبؽ ذكره، مرجع سصحفيون ومصادر األخبارالفاروؽ أبو زيد، 1
 .106، مرجع سبؽ ذكره ص الصحفيون ومصادر اإلعالم في الصحافة اإللكترونيةسميشي وداد، 2

،مجمو رؤى لالعالم الجديد  الضوابط المهنية و االخالقية و القانونيةشريؼ درويش المباف ، 3
 .102،ص2014،القاىرة،2استراتيجية،العدد



يديةـــــادرها انتقهـــــتوبة و مصــــافة انمكــــــانصحانفصم االول :                                
 

لمحصوؿ عمى  مصادر معمومات فانو يمجػأ فػي مثػؿ البواب امامو  لكف الصحفي اماـ انسداد ا

ىذه الحػاالت السػتعماؿ طػرؽ اخػرى لموصػوؿ  الييػا ،ىػذه الطػرؽ تكػوف شػرعية و غيػر شػرعية 

بحسب الظروؼ السائد و الفرص المتاحة و مف بيف االساليب التي يستعمميا الصػحفييف لجمػع 

 المعمومات الخبرية نذكر:

:وىػػي عبػػارة عػػف معمومػػات يتمقاىػػا  مػػف off the recordقابمػػة لمنشػػر المعمومػػات غػػي ال-

المصدر بحكـ العالقات الوطيػدة بينيمػا غالبػا و يسػتطيع الصػحفي اف يسػتخدـ ىػذه المعمومػات 

بشػكؿ غيػػر مباشػر مػػف خػالؿ االستقصػػاء و التحػػري عػف جػػديتيا و صػدقيا  و بمكػػف اف يمتقػػي 

مػات و ال تخشػى  مػف كشػؼ عنيػا ،وفػي جميػع الصحفي مػع مصػادر  اخػرى يؤكػد ىػذه المعمو 

 1االحوالب يحتـر الصحفي رغبة المصدر الذي يدلي بالمعمومات و يطمب عدـ نشرىا .

: فػػي ىػػذه الحالػػة يسػػتطيع backround briefingsنشػػر المعمومػػة دوف نسػػبيا الػػى المصػػدر 

نػذكر مصػدر الصحفي اف ينشر المعمومات بدوف ذكر المصدر مباشرة و يستخدـ عبػارت مثػؿ 

 2."متحدث حكومي مسؤوؿ "موثوؽ  ب

:و يعتمد عمى تسريب المعمومػات الػى عامػة النػاس و غالبػا مػا تكػوف leaksأسموب التسريب -

يقػػـو الصػػحفي بتقيػػيـ ىػػذه المعمومػػات بنػػاء عمػػى مصػػداقية ىػػذه المعمومػػات ذات طبيعػػة سػػرية ،و 

 مػػػف تسػػػريبات فأحيانػػػا   المصػػػدر ،و يجػػػب اف يتاكػػػد الصػػػحفي مػػػف دقػػػة المعمومػػػات و اليػػػدؼ

                                                           
،مجمةالدراسات االسالمي:اشكالية الثقافة و التكنولوجيا و االستخداماالعالم الجديد في العالم ابو العينيف حمدي حسف ، 1

 .38،ص2012،الجزائر،دار الوسـ لمنشر و التوزيع،1،المجمد1االعالمية القيمية المعاصرة،العدد
 .38المرجع نفسو،ص 2



يديةـــــادرها انتقهـــــتوبة و مصــــافة انمكــــــانصحانفصم االول :                                
 

يسػػعى المصػػدر الػػذي يقػػـو بتسػػديد المعمومػػات الػػى تحقيػػؽ مػػأرب  شخصػػية او ممارسػػة نفػػوذه 

عمػػػى االخػػػريف ارىػػػابيـ و احيانػػػا اخػػػرى يكػػػوف لػػػدى المصػػػدر  الحػػػافز عمػػػى تصػػػحيح اوضػػػاع 

خاطئػػػة او يكػػػوف لديػػػو الػػػدليؿ  عمػػػى وجػػػود مسػػػاوئ فػػػي احػػػد  المجػػػاالت  و لػػػيس لديػػػو  الجػػػرأة 

فيػػػة لػػػيعمف ذلػػػؾ و بالتػػػالي يقػػػـو بتسػػػريب ىػػػذه المعمومػػػات الػػػى احػػػد الصػػػحفييف لنشػػػرىا  و الكا

تحقيػػػػؽ المصػػػػػمحة العامػػػػة ،وبػػػػػدوف االشػػػػارة الػػػػػى المصػػػػدر،اي اف المصػػػػػدر يقػػػػـو بتسػػػػػريب او 

 1تصحيح بعض االخطاء و لكف يشترط عدـ االشارة اليو.

تصػػريح يػػدلي بػػو مسػػؤوؿ رسػػمي  عػػف:تكػػوف عبػػارة trial ballonsاسػػموب بالونػػات االختبػػار-

بيدؼ استطالع موقؼ الراي العاـ عف عمؿ تتييأ الحكومػة لتنفيػذه مثػؿ ارتفػاع نسػبة الضػرائب 

،زيادة  اسعار السمع و الخدمات  و ييدؼ ىذا االسموب الػى محاولػة اختبػار رد فعػؿ الجميػور 

المـو و النقػػػد و قبػػؿ طػػرح المشػػػروع رسػػميا  بػػػؿ قػػد يظيػػر مػػػف يعمػػؽ عمػػػى ىػػذه الفكػػرة رسػػػميا بػػ

اذاكػػػػاف رد الفعػػػػؿ ايجابيػػػػا مػػػػف جانػػػػب الجميػػػػور يسػػػػارع االمسػػػػؤوليف بطػػػػرح الفكػػػػرة رسػػػػميا عمػػػػى 

المسػػتوى الشػػعبي ،اي اـ المصػػدر يقػػـو باسػػتغالؿ الصػػحفي و ذلػػؾ بتقػػديـ معمومػػات مػػف اجػػؿ 

 2جس نبض الشارع او الحميور حوؿ قضية مشروع ما.

ت ىػػػو االفضػػػؿ مػػػف اخفائيػػػا فعنػػػدما يكػػػوف لػػػيس ىنػػػاؾ شػػػؾ فػػػي اف تسػػػمية مصػػػادر المعمومػػػا

المصدر معروفا يصبح مف السيؿ تقييـ مصداقيتو و دوافعو و لذلؾ حقيقة وجود ذلؾ المصػدر 

اصال كما انػو مػف االسػيؿ عمػى المتضػرريف نتيجػة خطػأ المعمومػات المصػرح بيػا )مثػؿ تشػويو 

                                                           
 .39،مرجع سبؽ ذكره،صاالعالم الجديد في العالم االسالمياو العينيف حمدي حسف،1
 .40،ص المرجع نفسو 2



يديةـــــادرها انتقهـــــتوبة و مصــــافة انمكــــــانصحانفصم االول :                                
 

مطالبػػػة بػػػالتعويض سػػػمعة شػػػخص او نشػػػر اسػػػرار تجاريػػػة(اف يػػػردوا الشػػػبيات عػػػف انفسػػػيـ او ال

ومػػع ذلػػؾ فػػاف المحػػاكـ الدوليػػة و االليػػات القانونيػػة االخػػرى تػػدرؾ بػػاف الكثيػػر مػػف المعمومػػات 

اليامة لف تصؿ ابدا الى الجميػور اذا لػـ يػتمكف الصػحفييف مػف ضػماف سػرية مصػادرىـ ،فحػؽ 

،فبعض المصػػػادر تقػػػدـ معمومػػػات حمايػػػة المصػػػادر مػػػف الحقػػػوؽ الراسػػػخة فػػػي القػػػانوف الػػػدولي

و حساسػػة جػػدا فػػي طبيعتيػػا تتعمػػؽ بالفسػػاد او سػػوء االدارة الخكوميػػة او الجريمػػة المنظمػػة ريةسػػ

،والتػػػي يعتقػػػدوف و بحػػػؽ انػػػو يجػػػب اطػػػالع االخػػػريف عمييػػػا مػػػف اجػػػؿ كشػػػؼ ىػػػذه الممارسػػػات 

الخاطئػة و فػي غالػب ىػػذه الحػاالت تكػوف المحافطػػة عمػى سػرية المصػػدر شػرطا مسػبقا قبػػؿ اف 

 1يتحدث المصدر.

 ــــــــــالصة:خـــــ

حت بتبقػػى الصػػػحافة المكتوبػػػة دعامػػة اساسػػػية لممجتمػػػع الػػذي تنشػػػط بػػػو نظػػرا لمػػػدور الػػػذي اصػػػ

غػرار  تمعبو و ىذا مػف خػالؿ جممػة مػف الوظػائؼ  التػي تبنػي عمييػا مضػامينيا االعالميػة عمػى

 لترفيػػػػو ووظيفػػػػة صػػػػناعة الػػػػراي العاـ،وبػػػػذا كػػػػاف لزامػػػػا االىتمػػػػاـوظيفػػػػة االعػػػػالـ و التثقيػػػػؼ وا

تتحػػرى الصػػدؽ و المصػػداقية فػػي نقػػؿ المعمومػػات مػػف و  ادر التػػي تسػػتقي منيػػا االخبػػار بالمصػػ

مصػادرىا و يسػمير ذلػؾ حػؽ حمايػة المصػدر فػػي حػاؿ المعمومػات السػرية التػي البػد مػف اعػػالـ 

الجميػور بيػػا وحتػى واف كػػاف المعنيػيف بيػػا اليريػػدوف ذلػؾ و يكػػوف ىػذا فػػي اطػار حػػؽ المػػواطف 

 في االعالـ.
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يديةـــــادرها انتقهـــــتوبة و مصــــافة انمكــــــانصحانفصم االول :                                
 

 

 

 

 

 

 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

شيد القرف الواحد و العشريف تغيرات شاممة في مسار التطورات العممية و التكنولوجية تمهيد:
التأثير ومف بينيا فاقت كؿ ما تحقؽ في قروف سابقة ،وكؿ مجاالت الحياة صارت تحت ىذا 

وبة ايف تذاخمت الوسائؿ التقميدية التي تعمؿ بيا مع وسائؿ حديثة  وتغيرت الصحافة المكت
عمميا و عديد المفاىيـ بيا  وسنحاوؿ في ىذا الفصؿ تسميط الضوء عمى المصادر انظمة 

الجديدة التي اصبحت تعتمد عمييا الصحافة المكتوبة و باالخص الفايسبوؾ باالضافة الى 
 التعريج عمى الجزائر و صحافتيا المكتوبة و التحوالت التي طرأت .

 المصادر الجديدة لمصحافة المكتوبة :2-1

تكنولوجيا االتصاؿ تعرؼ ر:عمى االخبا تأثيرها عمى  جودةتكنولوجيا االتصال و 2-1-1
عمى انيا مجموعة التقنيات و االدوات او الوسائؿ او النظـ المختمفة التي يتـ توظيفيا 
لمعالجة المضموف او المحتوى الذي يراد توصيمو مف خالؿ عممية االتصاؿ الجماىيري 

الجمعي او الوسطي و التي يتـ مف خالليا جمع المعمومات او الشخصي او التنظيمي او 
او البيانات المسموعة او المكتوبة او المصورة او المرسومة او المسموعة المرئية او 
المطبوعة او الرقمية و نقميا مف مكاف الى اخر  و تبادليا و قد تكوف تمؾ التقنيات يدوية 

ة التطور التاريخي لوسائؿ االعالـ و او الية او الكترونية او كيربائية حسب مرحم
 1االتصاؿ و المجاالت التي يشمميا ىذا التطور.

في  تجميع وتصنيؼ األخبار تأثرت ىذه العممية كًما ونوًعاوىذا ما انعكس عمى  
التطورات التقنية الحاصمة في ىذه فقد تعددت مصادر االخبار نتيجة  الصحافة المكتوبة 

كاف استقباؿ االخبار عبر االنترنيت او الرسائؿ الرقمية عبر عالـ االتصاالت واصبح بإم
اليواتؼ المحمولة أو التواصؿ عبر الشبكات. نوعية الخبر المستقبؿ أصبحت الخبر دقة 
ووضوحا مع استخداـ الوسائؿ المتعددة التي تنقؿ النص والصورة والصوت والفيديو في 

                                                           

،)د.ط(،القاىرة،دار السحاب لمنشر و ةو االتصال ومستقبل صناعة الصحاف ،تكنولوجيا المعموماتمحمود عمـ الديف 
.139،ص2005التوزيع، 1  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

ستدعي معالجة وتصنيفا وفرز النص الوقت نفسو حيث صار الخبر متعدد الطبقات مما ي
والصورة والصوت كؿ عمى حدة حسب الحاجة واىـ ما في ىذه المرحمة ىو التمييز بيف 

 1الخبر ذي المصداقية والموضوعية وبيف الخبر المفبرؾ والمركب.
ولقد تغيرت معالجة الخبر سواء تعمؽ االمر باختفاء عمـ الكتابة او آلة الرقف أو بالتالؤـ 

ي في تصميـ الصفحة وساىمت الصورة الرقمية في تقميص آجاؿ اعدادىا الجماع
ومعالجتيا وارساليا وجاىزيتيا وأصبح الصحفي مشدودا إلى حاسوبو الذي يوفر لو تنقؿ 

 2برقيات ووكاالت األنباء والخدمات التوثيقية بفضؿ االنترنيت.
عمى الموارد البشرية  كما اف استقباؿ ومعالجة وبث أرشفة االخبار تعتمد بشكؿ رئيسي

المسؤولة عف تحقيؽ الرسالة االعالمية وتوفير االجيزة والمعدات الحديثة والرقمية وتوفير 
الفرص لتطوير نوعية ىذه النشاطات ولكنيا ال تسمح بأي شكؿ مف االشكاؿ في تحقيقيا 

 3ة.ألىداؼ  دوف االعداد والتأىيؿ المناسب لمطواقـ البشرية داخؿ المؤسسة االعالمي
وأصبحت نسبة تنقؿ الصحفيوف إلى مواقع الحدث تتراجع إذ أصبحوا يتمقوف البالغات 
الصحفية والتصريحات بواسطة البريد االلكتروني بؿ انيـ ينجزوف بعض االستجوابات 
بنفس الطريقة ولـ يعد الصحفي في حاجة إلى الذىاب إلى مكتبة االستعالـ عف عممو 

بة أو تسميـ نصو وىكذا أصبح لمصحفي وىو جالس بسيارتو واالطالع عمى الوثائؽ المكتو 
أف يجري اتصاال ىاتفيا ويرسؿ نصوصو ويطمع عمى أرشيؼ األعداد السابقة لمجريدة أو 

                                                           
تونس،  )د.ط(،غرفة األخبار الحديثة واالستفادة من التقنيات الجديدة في مجال األخبارفراس محمد العزة، بالؿ دبب،  1

 .17، ص 2013ودراسات اذاعية،  بحوث سمسمة
مؤسسة  )د.ط(،القاىرة،،الفضائيات العربية _ العولمة االعالمية _ المعموماتية:في تنظير االعالم محمد نصر مينا،  2

 .12، ص 2009شباب الجامعة، 
 

، مرجع سبؽ غرفة األخبار الحديثة واالستفادة من التقنيات الجديدة في مجال األخبار فراس محمد العزة، بالؿ دبب، 3
  17ص  ذكره،



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

ممخصات وكاالت األنباء وبعث الصور الرقمية التي أنجزىا بنفسو وىكذا يتبيف كـ أف 
 1العمؿ الصحفي عف بعد أصبح يسيرا جدا.

   جديدة لمصحافة المكتوبة:اهم المصادر ال 2-1-2

يعػػر ؼ عمػػى أنػو لمػػف الوسػػائؿ التكنولوجيػػة الحديثػة التػػي تسػػتيدؼ تسػػييؿ  :البريػد اللكترونػػي-

يبادؿ المعمومات عمى الفور ويكمػف أف تكػوف ىػذه البيانػات  فػي شػكؿ نصػوص أو صػوت أو 

إسػػػتقباؿ رسػػػـو ويػػػتـ ذلػػػؾ بإسػػػتخداـ نظػػػاـ البريػػػد الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى الحاسػػػب اللكترونػػػي فػػػي 

، ولمبريػػػد اللكترونػػػي مجموعػػػة مػػػف الخصػػػائص 2الرسػػػائؿ وتخزينيػػػا ونقميػػػا مػػػف أمػػػاكف بعيػػػدةل

   والمميزات  تجعؿ كؿ مف يستعممو ال يستطيع الستغناء عنو وأىميا:

أف رسائؿ البريد اللكتروني تكتب وترسؿ مثميا مثؿ الرسائؿ العادية ولكنيا ترسػؿ باسػتعماؿ -

 الخطوط الياتفية.

كيفية إرساؿ البريد اللكترونػي تشػبو الفػاكس ومغػايرة عػف المكالمػة الياتفيػة، بحيػث أف  -

 يمكف إرساليا في الوقت المالئـ  لممرسؿ لقرائتيا  في الوقت المناسب لممتمقي .

يمكف إرساؿ البريد اللكتروني إلى مجموعة مف األشخاص في عنواف مشػترؾ ويعػرؼ  -

 ية أو فرؽ النقاش.ىذا السـ بإسـ المجموعات الخبار 

                                                           

، ص ، مرجع سبؽ ذكره في تنظير االعالم الفضائيات العربية _ العولمة االعالمية _ المعموماتية، محمد نصر مينا، 1 
17. 

 .200،)د.ت(،صلمنشر والتوزيعفجر دار ال،القاىرة ،1ط ،المعجم اإلعالمي.رشيد حجاب، 2



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

يسػػمح البريػػد اللكترونػػي بإرسػػاؿ واسػػتقباؿ الرسػػائؿ  متػػى أراد المسػػتعمؿ ذلػػؾ وفػػي أي  -

 .1وقت

ويستفيد الصحفيوف مف خدمة البريد اللكتروني  في إرساؿ الموضوعات الصحفية إلػى أمػاكف 

أوردتػو شػبكة عمميـ  كما يمكنيـ إجراء المقابالت والتحقيقػات عمػى المسػتوى العػالمي وفقػا لمػا 

% 80أف ىناؾ أكثر مف  communication global financialالتصاالت المالية العالمية

%( 86مػػػف الصػػػحفييف ينشػػػروف أعمػػػاليـ عمػػػى االنترنيػػػت وقػػػد ذكػػػرت اف معظػػػـ الصػػػحفييف )

 sotتتػػوفر لػػدييـ  إمكانيػػة الوصػػوؿ إلػػى البريػػد اللكترونػػي كمػػا اوضػػح البحػػث الػػذي أجرتػػو 

media  مػػػف الصػػػحفييف لػػػدييـ إمكانيػػػة التصػػػاؿ باألنترنيػػػت عمػػػى 62,7أف  2000عػػػالـ %

أجيػػزة الكمبيػػوتر الشخصػػية،  كمػػا أوضػػح البحػػث أف البحػػث عػػف المػػواد الصػػحفية والحصػػوؿ 

عمييا مف خػدمات األخبػار عبػر البريػد اللكترونػي والبيانػات الشخصػية التػي يػتـ إرسػاليا عبػر 

ف المػػػػادة الصػػػػحفية التػػػػي يكتبيػػػػا الصػػػػحفيوف فػػػػي % مػػػػ35البريػػػػد اللكترونػػػػي تمثػػػػؿ مايقػػػػارب 

مقػػاالتيـ وكتابػػاتيـ وىػػذه الوسػػائؿ ىػػي األكثػػر اسػػتخداما فػػي الحصػػوؿ عمػػى المػػواد الصػػحفية 

 .2يمييا في ذلؾ إستخداـ آليات البحث ومواقع األخبار عمى الويب

 الصحافة اللكترونية:-

                                                           
 .44،43، ص ص 1999القاىرة، عالـ الكتاب،  ،1، ط االنترنيت والعولمةبياء شاىيف، 1
، اإلعالم اإللكتروني، بين التفاعمية والرقمنة وثورة تكنولوجية جديدة في نظم الحاسبات واإلتصاالتحسيف شفيؽ، 2

 .11ص  ،2007دار رحمة برس لمطباعة والنشر ، )د.ط(،عماف ،



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

الميػة أو غيرىػا سػواء كانػت نسػخة ىي تمؾ التي يتـ إصدارىا ونشرىا عبر شػبكة األنترنيػت الع

أو إصػدار إلكترونػي لصػحيفة مطبوعػة ورقيػة عامػػة أو متخصصػة، سػواء كانػت تسػجيال دقيقػػا 

 .1لمنسخة الورقية أو كانت ممخصات لمنشور بيا طالما أنيا تصدر بشكؿ منظـ

فضػػػاء اللكترونػػػي ، االنترنيػػػت أو شػػػبكات الف التصػػػاالت بػػػيف البشػػػر يػػػتـ عبػػػر وىػػػي نػػػوع مػػػ

معمومػػػات والتصػػػاالت األخػػػرى، تسػػػػتخدـ فييػػػا ميػػػارات وآليػػػػات  وتقنيػػػات المعمومػػػات التػػػػي ال

سػػتخداـ الفضػػاء اللكترونػػي كوسػػيط أو وسػػيمة إتصػػاؿ بمػػا فػػي ذلػػؾ إسػػتخداـ الػػنص  تتناسػػب وات

والصػػوت والصػػػورة  والمسػػػتويات المختمفػػػة مػػػف التفاعػػؿ مػػػع المتمقػػػي لستقصػػػاء األنبػػػاء ا نيػػػة 

 .2تيا وتحميميا ونشرىا عمى الجماىير عبر الفضاء اللكترونيوغير ا نية ومعالج

 ومف مميزات الصحافة اللكترونية نجد:

التفاعميػػػػة: الصػػػػػحافة اللكترونيػػػػة  تعػػػػػد مػػػػػف الصػػػػحؼ التفاعميػػػػػة ألنيػػػػا تتميػػػػػز بفػػػػػتح   -1

المجػػػاالت لمحػػػوار والمناقشػػػات فػػػي مختمػػػؼ أنػػػواع القضػػػايا والموضػػػوعات بفضػػػؿ إفادتيػػػا مػػػف 

 لوجي الرقمي الذي يدعـ الحوار ويثري قنواتو.التقدـ التكنو 

العمػػؽ المعرفػػي: تتميػػز الخػػدمات الصػػحفية المقدمػػة فػػي الصػػحؼ اللكترونيػػة بػػالعمؽ  -2

 .3المعرفي والشموؿ ويتييأ ذلؾ مف إتساع المساحة المتاحة ليذه الصحؼ

                                                           
 . 11،ص2009دار أسامة لمنشر والتوزيع،  ،عماف،1ط،الصحافة اإللكترونيةزيد منير سميماف، 1
برس لمطباعة والنشر،  ،القاىرة،1،ط،ةدراسات في النظريات الحديثلفقار زغيت، أيمف منصور ندا، شيماء ذو ا2

 .23،2004،ص

دار العصار  )د.ط(،عماف،،اإلعالم الرقمي الجديدماىر عودة الشمايمة، محمود عزت المحاـ، مصطفى يوسؼ كافي، 3
 .185، ص2014العممي لمنشر والتوزيع ، 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

 ( وHTML : HPERTEX)النص المتشػعب: إف الػنص المتشػعب، أوالػنص الفػائؽ  -3

TRANSPORT PROTOCOL  لغػة برمجة،لنشػاء وثػائؽ نصػوص مترابطػة تحتػوي عمػى

، والػػػنص 1تحيػػػؿ القػػػارئ إلػػػى مواضػػػيع أ خػػػرى متشػػػابية أو إلػػػى مواقػػػع أخػػػرى LINKSروابػػػط 

الفائؽ يشير إلى نوع مف الروابط والعقد التي تضـ عددا غير متناه مف المتتابعػات والمتتاليػات 

 .2والنصوص الواقعية

اللكترونيػػػة بإمكانيػػػا أف تجعػػػؿ كػػػؿ زائػػػر لمموقػػػع قػػػادرا عمػػػى أف الشخصػػػية: الصػػػحافة  -4

يحػػدد لنفسػػو وبشػػكؿ شخصػػي الشػػكؿ الػػذي يريػػد أف يػػرى بػػو الموقػػع فيركػػو عمػػى أبػػواب بعينيػػا 

ويحجػػػب أخػػػرى وينفػػػي بعػػػض الخػػػدمات ويمغػػػي أخػػػرى ويقػػػـو بكػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي أي وقػػػت يرغبػػػو 

و يتمقػى ويسػتمع ويشػاىد مػا يتوافػؽ وبإمكانو أيضا تعدياه وقػت مػا يشػاء وفػي كػؿ األحػواؿ  فيػ

 .3مع إختياراتو الشخصية وليست ما يقـو الموقع بثو

وىػػػي العمميػػػات الصػػػحفية التػػػي تػػػتـ عمػػػى مواقػػػع محػػػددة التعريػػػؼ عمػػػى  صػػػحافة الشػػػبكات:-

الشبكات لتاحة المحتػوى فػي روابػط متعػددة  وفػؽ آليػات  وأدوات تسػاعد القػارئ فػي الوصػوؿ 

 لو حرية التجوؿ  والختيار والتفاعؿ مع عناصرىذه العمميات. إلى ىذا المحتوى وتوفر

 والصحافة الشبكات عدة أنواع مف بينيا:

                                                           
 .15،ص 2013دار ىومة لمنشر والتوزيع،  ،الجزائر،1ط،مهارات الكتابة لإلعالم الجديدمحمد لعقاب، 1
 .66، ص2008القاىرة،دار الكتاب،،1، طلجديدة والموجة الرقمية الثانيةاإلعالم اوسائل أميف سعيد عبد الغني، 2
 .       189، ص  سبؽ ذكره مرجع، اإلعالم الرقمي الجديد، وسؼ كافيماىر عودة الشمايمة، محمود عزت المحاـ، مصطفى ي3



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

المواقػػػػع الخباريػػػػة السػػػػائدة: وىػػػػي المواقػػػػع شػػػػائعة السػػػػتخداـ كوسػػػػيمة اخباريػػػػة عبػػػػر  -1

 الويبمثؿ الجزيرة أو بي بي سي أو س أف أف.

ثػػؿ، اليػػاىو، وغوغػػؿ، وبعػػض مواقػػع الفيػػارس والتصػػنيؼ : تػػرتبط بمحركػػات البحػػث م -2

 مف شركات التسويؽ والوكاالت.

مواقػػػع التعميػػػؽ عمػػػى األخبػػػار وآراء وسػػػائؿ العػػػالـ: تنتمػػػي ىػػػذه الفئػػػة إلػػػى الصػػػحافة  -3

 الرقابة مثؿ ميديا شانؿ.

 .1مواقع المناقشة والمشاركة -4

وتعتبػر مػف أىػـ خػدمات األنترنيػت التػي اسػتفادت منيػا  : news groupesمجموعة األخبػار

لصػػحافة  وىػػي عبػػارة عػػف نظػػاـ ليػػداع الرسػػائؿ العامػػة والخاصػػة ويعمػػؿ بطريقػػة المنتػػديات ا

اللكترونيػػة، فتوجػػد مئػػات ا الؼ مػػف ىػػذه المنتػػديات حػػوؿ العػػالـ وكػػؿ منتػػدى يتمحػػور حػػوؿ 

 .2مسائؿ ذات إىتماـ مشترؾ مف مجموعة مف المشتركيف

ىػي مجموعػة معمومػات وىػذا المصػطمح قواعػد البيانػات أو قاعػدة معمومػات  قواعد البيانػات:-

يشػػير ا ف عمومػػا إلػػى مجػػاميع ىائمػػة  مػػف المعمومػػات مخزونػػة فػػي أجيػػزة الكمبيػػوتر والعديػػد 

مػػف الصػػحؼ  تشػػترؾ فػػي قواعػػد المعمومػػات التػػي تضػػـ أخبػػار الصػػحؼ  والمجػػالت  والتػػي 

صػوؿ إليػو تعدىا  شركة  تجاريػة، وىػي عبػارة عػف  ممػؼ معمومػات والبيانػات  الػذي يمكػف الو 
                                                           

سبؽ ذكره،ص ص  مرجع، الجديداإلعالم الرقمي ، وسؼ كافيماىر عودة الشمايمة، محمود عزت المحاـ، مصطفى ي  1
144،145. 

، مرجع م الحاسبات واإلتصاالتاإلعالم اإللكتروني بين التفاعمية والرقمية ثورة تكنولوجية جديدة في نظحسبف شفيؽ، 2
 .46، صبؽ ذكرهس



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

سػترجاعيا فػي  بواسطة الحاسب وىذا يحتاج إلى أسػموب فنػي مسػتحدث  لتخػزيف المعمومػات وات

 .1الحاسب ا لي

فبالنسػػبة لبخبػػار اليوميػػة كالجتماعػػػات واألحػػداث المحميػػة واألخبػػػار المفاجئػػة  األخػػرى فػػػإف 

خمفيػػػػة الرجػػػػوع إلػػػػى قواعػػػػد المعمومػػػػات يسػػػػتغرؽ وقتػػػػا ولكػػػػف إذا كػػػػاف الصػػػػحفي يبحػػػػث عػػػػف 

معموماتية لتحقيؽ صحفي، فإف قواعد المعمومات ىذه جديرة بالبحث، مثال  لػو كػاف لمصػحفي 

يعػػػد تحقيقػػػا  صػػػحفيا معينػػػا خػػػالؿ موعػػػد مرتػػػب فػػػي سػػػاحات الكميػػػة فػػػإف الرجػػػوع إلػػػى قاعػػػدة  

المعمومػػات سػػيكوف مفيػػدا وبقػػراءة أخبػػار أخػػرى يسػػتطيع الحصػػوؿ عمػػى زاويػػة أو وجيػػة نظػػر 

 .2جد مصادر خبر يتصؿ بيالموضوعو أو أف ي

 الشبكات الجتماعية:-

ىي مصطمح يطمؽ عمى مجموعة مف المواقع عمى شػبكة األنترنيػت ظيػرت مػع الجيػؿ الثػاني 

، تنػػػتج التواصػػػؿ بػػػيف األفػػػراد فػػػي بيئػػػة مجتمػػػع إفتراضػػػي  2.0لمويػػػب، ومػػػا يعػػػرؼ باسػػػـ ويػػػب

سػػة، شػػركة...الل( كػػؿ يجمعيػـ حسػػب مجموعػػات اىتمػػاـ أو شػػبكات إنتمػػاء) بمػػد، جامعػػة، مدر 

                                                           
)د.ط(،القاىرة،مركز ،مصادر المعمومات في مجال اإلعالم واإلتصال الجماهيريحاتـ محمد جرجس، بريع قاسـ، 1

 .241ص  االسكندرية لموسائط الثقافية و المكتبات،
بيف القطاع السمعي والسمعي ، دراسة مقارنة الصحفيون ومصادر اإلعالم في الصحافة اإللكترونية، وداد شميسي2

 البصري والمكتوب، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو العالـ والتصاؿ كمية العمـو الجتماعية والنسانية، جامعة
 .121، ص2010قسنطينة، 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

ىذا يتـ عف طريؽ خدمات التواصؿ المباشر مثؿ الرسائؿ أوالطالع عمى الممفػات الشخصػية  

 .1لبخريف ومعرفة أخبارىـ ومعموماتيـ التي يتيحونيا لمعرض

والشبكات الجتماعية  ىي شبكة مواقع فعالة جدا في تسييؿ الحياة الجتماعية بػيف مجموعػة 

اء كمػػا تكمػػف األصػػدقاء القػػدامى  مػػف التصػػاؿ ببعضػػيـ  الػػبعض وبعػػد مػػف المعػػارؼ واألصػػد

طػػػوؿ  سػػػنوات وتمكػػػنيـ أيضػػػا مػػػف التواصػػػؿ  المرئػػػي والصػػػوتي وتبػػػادؿ الصػػػور وغيرىػػػاا مػػػف 

 .2المكانات التي توطد العالقة الجتماعية بينيـ

مشػػترؾ كمػػا تعػػرؼ أيضػػا عمػػى أنيػػا عبػػارة عػػف منظومػػة مػػف المواقػػع اللكترونيػػة التػػي تسػػمح لم

 بإنشاء  حساب خاص بو ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ إجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخريف

لػػػػػدييـ نفػػػػػس الىتمامػػػػػات واليوايػػػػػات أو جمعػػػػػة مػػػػػع أصػػػػػدقاء الجامعػػػػػة أو الثانويػػػػػة  وسػػػػػميت 

 .3إجتماعية ألنيا أتت بمفيـو بناء المجتمعات

لظيػور فعميػا فػي منتصػؼ بدأت شبكات التواصؿ الجتماعي فػي ا نشأة الشبكات الجتماعية:

عنػػػػػدما صػػػػػمـ )رانػػػػػدي كػػػػػونرادز(  1955التسػػػػػعينبات مػػػػػف القػػػػػرف الماضػػػػػي وتحديػػػػػدا  سػػػػػنة 

وكػاف اليػدؼ منػو الػربط بػيف زمػالء الدراسػة ومسػاعدة األصػدقاء الػذيف  class matesموقػع

                                                           
 .199، ص مرجع سبؽ ذكره ،اإلعالم الرقمي الجديدماىر عودة الشمايمة، محمود  عزت المحاـ، مصطفى يوسؼ كافي، 1
 .144، ص 2001دار الفكر المعاصر، )د.ط(،دمشؽ،، عموم اإلتصال والمجتمعات الرقميةقرباؿ مينا، 2
، 2003مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع،  ،ابو ظبي،1ط،اإللكترونية األنترنيت واإلعالم والصحافةحسيف محمد بفر، 3

 .70ص



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

جمعػػتيـ الدراسػػة فػػي مراحػػؿ حياتيػػة معينػػة وفػػرقتيـ ظػػروؼ الحيػػاة العمميػػة فػػي أمػػاكف متباعػػدة  

 .1ف ىذا الموقع يمبي رغبة ىاؤالء األصدقاء والزمالء في التواصؿ فيما بينيـ إلكترونياوكا

وركػز ذلػؾ الموقػع عمػى الػروابط المباشػرة  1997عػاـ  six degrees.comكمػا ظيػر موقػع

بػػػيف األشػػػخاص  وظيػػػرت فػػػي تمػػػؾ المواقػػػع الممفػػػات الشخصػػػية لممسػػػتخدميف وخدمػػػة إرسػػػاؿ 

تمؾ المواقع  لخػدمات مشػابية لمػا يوجػد فػي الشػبكات الجتماعيػة الرسائؿ، وبالرغـ مف توفير 

الحاليػػة إال أف تمػػؾ المواقػػع لػػـ تسػػتطع أف تػػدر ربحػػا لمالكيػػا، وتػػـ إغالقيػػا، وبعػػد ذلػػؾ ظيػػرت 

 .2001-1992مجموعة مف الشبكات التي لـ تستطع أف تحقؽ النجاح الكبير بيف األعواـ

األخػػػػػرى لكػػػػػف المػػػػػيالد الفعمػػػػػي لمشػػػػػبكات فػػػػػي السػػػػػنوات الالحقػػػػػة ظيػػػػػرت بعػػػػػض المحػػػػػاوالت 

التػػػي  Friendasterمػػػع بدايػػػة العػػػاـ ظيػػػرت 2002الجتماعيػػػة كمػػػا نعرفيػػػا اليػػػـو كػػػاف سػػػنة

لكػـ لػـ يػتـ التوافػؽ عمػى شػروط  2003حققت نجاحا كبيرا دفع غوغؿ إلى محاولة شرائيا سػنة

 SKYROCKالسػػػػتحواذ.  فػػػػي النصػػػػؼ الثػػػػاني  مػػػػف نفػػػػس العػػػػاـ ظيػػػػرت فػػػػي فرنسػػػػا شػػػػبكة

 .20072كمنصة لمتدويف ثـ تحولت بشكؿ كامؿ إلى شبكة إجتماعية سنة 

توالت الشبكات الجتماعية في الظيور إلى العالـ  حيث ظيػر موقػع  يبمػ    2004ومع بداية

األمريكػػي الشػػيير  ويعتبػػر  MYSPACEعػػدد مشػػاىدة صػػفحاتو أكثػػر مػػف غوغػػؿ وىػػو موقػػع

توى العػػػالـ  لكػػػف العالمػػػة الفارقػػػة كانػػػت فػػػي مػػػف أوائػػػؿ وأكبػػػر الشػػػبكات الجتماعيػػػة عمػػػى مسػػػ

                                                           
، دراسات العمـو دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طمبة الجامعات األردنيةعبد الكريـ الديسي،1

 .70، ص 2013، 01، العدد40النساية والجتماعية، المجمد
 .200،201ص ،صبؽ ذكره،مرجع ساإلعالم الرقمي الجديدكافي، يوسؼ المحاـ،مصطفى الشمايمة،محمودعزت ماىرعودة2



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

الذي بدأ ايضػا فػي االنتشػار المتػوازي مػع مػاي سػبيس،  FACEBOOK.COMظيور موقع 

بإتاحػػة تكػػويف التطبيقػػات لممصػػوريف، فكػػاف األوؿ مػػف خػػالؿ 2007حتىقػػاـ الفايسػػبوؾ فػػي عػػاـ

تفيمػػا بيػػنيـ، إتاحػػة الفرصػػة بوضػػع ممفػػات شخصػػية لممسػػتخدميف عمػػى الموقعوتبػػادؿ المعموما

كذلؾ إمكانيةالتعميؽ عمى االخبار الموجودة عمى الموقػع وتبػادؿ الرسػائؿ مػع بػاقي المشػتركيف 

 1وىذا ما أدى الى زيادة أعداد مستخدمي الفايسبوؾ بشكؿ كبير.

 مكونات الشبكات االجتماعية:

أو  الشبكات االجتماعية وأدواتيا لمتواصؿ االجتماعي تتكػوف عمومػا مػف عػدة تطبيقػات 

 مواقع أىميا:

_ مواقع التواصؿ االلكترونيػة: وىػي المواقػع التػي تسػمح بإنشػاء صػفحات خاصػة باألشػخاص 

 .Facebookو  My space والتواصؿ مع أصدقائيـ ومعارفيـ مثؿ

: وىػػػي مواقػػػع الكترونيػػػة تمثػػػؿ مفكػػػرات شخصػػػية أو صػػػحؼ blogs_ المػػػدونات االلكترونيػػػة 

 فتوحة اماـ الجميع.شخصية لبفراد أو الجماعات وىي م

وىػػػي الصػػػفحات التػػػي ينشػػػئيا العامػػػة عبػػػر موقوعػػػة مفتوحػػػة مخزنػػػة عمػػػى wikis:_ الػػػويكيز  

جيػػاز خػػادـ عػػاـ أشػػيرىا موقػػع ويكيبيػػديا وىػػي تسػػمح لبشػػخاص العػػادييف بإضػػافة أو بتػػدقيؽ 

                                                           

.203، ص 2010العربي، دار القاىرة،  )د.ط(،وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفايسبوكفتحي حسف عامر، 1 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

أو تعػػػػديؿ صػػػػفحات عػػػػف معمومػػػػة أو تعريػػػػؼ معػػػػيف عمػػػػى ىػػػػذه الموسػػػػوعة االلكترونيػػػػة ذات 

 فتوح.المصدر الم

: او مواقػػع البػػث االلكترونيػػة وىػػي المواقػػع التػػي تػػوفر خدمػػة تحميػػؿ Podcast_ البودكاسػػت 

 أو تنزيؿ األغاني واألفالـ لممشتركيف في ىذا الموقع او برنامج التنزيؿ.

: وىػػي مواقػػع تػػوفر منػػاطؽ أو فسػػحات الكترونيػػة لمتعبيػػر Forums_ المنتػػديات االلكترونيػػة 

ضػػيع العامػػة وىػػي عػػادة مػػا تػػدور حػػوؿ موضػػوع معػػيف أي لكػػؿ منتػػدى عػػف الػػرأي وكتابػػة الموا

 تخصص معيف مثؿ منتدى لمموسيقى.

: ىػي المجتمعػات التػي تػنظـ CONTENT COMMUNICATION_ محتػوى المجتمعػات 

وتبادؿ أنواع معينػة مػف المحتػوى واألكثػر شػعبية منعػا ىػو محتػوى المجتمعػات التػي تميػؿ إلػى 

 أو فيمـ فيديو )يوتيوب(. Flicherتشكيؿ روابط حوؿ صورة 

: ىي مواقع تجمع بيف ميػزاف مواقػع التواصػؿ االجتمػاعي microblogging_ المايكروبموجز 

مف حيث انشاء صفحة بمعموماتػؾ الخاصػة وتػوفير قنػاة اعالميػة خاصػة بػؾ وىػذه التحػديثات 

updatesخيػػر مثػػاؿ  : تػػتـ إمػػا عبػػر األنترنيػػت أو عبػػر اليػػاتؼ المحمػػوؿ وموقػػع التػػويتر وىػػو

 1.عمييا

 خصائص الشبكات االجتماعية:

                                                           

.26 ،25، ص ص 2013،  دار النفائس ،عماف،1ط،ثورةالشبكات االجتماعيةخالد غساف يوسؼ المقدادي،  1 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

: وسائؿ المواقع االجتماعيػة تشػجع المسػاىمات وردود الفعػؿ مػف participationالمشاركة  *

األشخاص الميتميف حيث أنيا تطمس الخط الفاصػؿ بػيف وسػائؿ االعالمعبػر مواقػع التواصػؿ 

نشػػاء والتعػػديؿ عمػػى الصػػفحات االجتمػػاعي تقػػدـ خػػدمات مفتوحػػة لردودالفعػػؿ المشػػاركة او األ

حيػػث أنيػػا تشػػجع التصػػويت والتعميقػػات وتبػػادؿ المعمومػػات بػػؿ نػػادرا مػػا توجػػد أيػػة حػػواجز أمػػاـ 

 الوصوؿ واالستفادة منالمحتوى.

: حيػػػػػث تتميػػػػػز مواقػػػػػع التواصػػػػػالالجتماعي ووسػػػػػائؿ التواصػػػػػؿ conversation المحادثػػػػػة *

فػػػي اتجػػػاىيف أي المشػػػاركة والتفاعػػػؿ مػػػع  االجتماعيػػػة التقميديػػػة مػػػف خػػػالؿ اتاحتيػػػا لممحادثػػػة

 الحدث او الخبر او المعمومة المعروضة.

: وسػػائؿ التواصػػؿ االجتماعيػػة تسػػمح لممجتمعػػات المحميػػة بتشػػكيؿ communityالمجتمػػع  *

مواقعيػػػا الخاصػػػة بسػػػرعة والتواصػػػؿ بشػػػكؿ فعػػػاؿ ومػػػف ثػػػـ تػػػرتبط تمػػػؾ المجتمعػػػات فػػػي العػػػالـ 

 الكترونيا متقاربا.بالفعؿ قرية صغيرة تحوي مجتمعا 

: تتميػػػػز مواقػػػػع التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي بأنيػػػػا عبػػػػارة عػػػػف شػػػػبكة connectednessالتػػػػرابط  *

اجتماعية مترابطة بعضيا مع بعض وذلؾ عبر الوصالت والروابط التي توفرىا صفحات تمػؾ 

المواقػػػع والتػػػي تربطػػػؾ بمواقػػػع أخػػػرى لمتواصػػػؿ االجتمػػػاعي أيضػػػا مثػػػؿ: خبػػػر مػػػا عمػػػى مدونػػػة 

 .1ترسمو إلى معارفؾ عمى الفايسبوط وىكذا مما يسيؿ، ويسرع مف انتقاؿ المعموماتيعجبؾ ف

                                                           

.28 27، ص ص ،مرجع سبؽ ذكرهثورةالشبكات االجتماعيةخالد غساف يوسؼ المقدادي،   1 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

ىي بػػػرامج تتػػػيح لممسػػػتخدميف البحػػػث عػػػف كممػػػات محػػػددة ضػػػمف مصػػػادر محركػػػات البحػػػث:-

االنترنيػت المختمفػة وتتػألؼ مػف عػدد مػف ضػػمف مصػادر األنترنيػت المختمفػة وتتػألؼ مػف عػػدد 

مف البرمجيات التػي تسػتخدـ اليجػاد صػفحات جديػدة عمػى الويػب الضػافتيا ومػف ىػذه البػرامج 

تصػر عمػى الوصػوؿ لمصػفحة األولػى مػف الػذي ال يق  spider programبرنػامج العنكبػوت 

الموجػػودة فػػي أي موقػػع لموصػػوؿ إلػػى  links الموقػػع المسػػتيدؼ بػػؿ يتػػابع البرنػػامج الػػروابط

 idexصفحات أخرى ومف البرامج األخرى المستخدمة في محركات البحث برنامج المفيػرس 

program .الذي يعد قاعدة بيانات ضخمة تصؼ صفحات الويب 

واسػػيمت محركػػات البحػػث عمػػى االنترنيػػت فػػي التعػػرؼ عمػػى الكثيػػر مػػف المواقػػع االلكترونيػػة، 

كمػػا سػػػاىمت فػػي زيػػػادة الػػػوعي المعرفػػي فػػػي جميػػع المجػػػاالت، ومػػػف أشػػير محركػػػات البحػػػث 

 ..1MSN.Yahoo. Google. Alta vistaالرئيسية عمى شبكة األنترنيت 

مػى شػبكة االنترنيػت كػاف وال يػزاؿ جوجؿ ىػو محػرؾ بحػث ميػـ ع :Google_ محرؾ البحث 

يقػػدـ خدماتػػػو المختمفػػة التػػػي يمكننػػا أف نصػػػنؼ العديػػد مػػػف ىػػذه الخػػػدمات عمػػى انيػػػا خػػػدمات 

تواصػػػؿ اجتمػػػاعي ايضػػػا. فقػػػد كػػػاف جوجػػػؿ قػػػد أنشػػػأه طػػػالبي دكتػػػوراه فػػػي جامعػػػة سػػػنتانفورد 

 200ؿ فيو محرؾ البحػث األكبػر عمػى الشػبكة الػذي يسػتقبؿ عمػى األقػ 1998األمريكية عاـ 

موظػػؼ ويعمػػؿ برنػػػامج  5680مميػػوف طمػػب بحػػث يوميػػا ويعمػػؿ فػػي شػػركة جوجػػؿ مػػا يفػػوؽ 
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

الفيرسػػة فػػي جوجػػؿ بشػػكؿ تمقػػائي بحيػػث ينتقػػؿ بػػيف المواقػػع ويػػدرجيا بشػػكؿ تمقػػائي فػػي قائمػػة 

 1الفيرسة.

 ومف أىـ المعالـ والخدمات التي يقدميا محرؾ البحث جوجؿ ىي: 

 _ خدمة بحث في الصور.1

 ث بما يسمى بمجموعات النقاش._ خدمة بح2

 _خدمة بحث متميزة عمى شبكة األنترنيت.3

 _ خدمة بحث في االفكار.4

لى المغة العربية.5  _ مترجـ جوجؿ مف وات

 _ خدمة البحث في الكتب وفيارسيا وبعضمف محتوياتيا.6

 _ خدمة المدونات والتدويف.7

 .Google earth -البحث بالخرائط–_ خدمة جوجؿ األرض 8

 خدمة جوجؿ سطح المكتب. _9

  PICASA _ خدمة برنامج10

 .GOOGLE PLUS1_ خدمة جوجؿ بمس11
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

 :YAHOOمحرؾ البحث -

شركة خدماتية حاسوبية اريكية تقـو بادارة بوابػة الشػبكة العالميػة انترنيػت و دليػؿ لمشػبكة ،كمػا 

و خدمػة  تقدـ منتجات و خػدمات اخػرى مػف اشػيرىا خدمػة البريػد االلكترونػي ، محػرؾ البحػث

 (JERRYاخباريػػة ،تاسسػػػت شػػػركة يػػػاىو عمػػػى يػػػد خريجػػػي جامعػػػة سػػػتانفورد  جيػػري يػػػانج

YANG (و ديفيد فايمو)DAVID FILO و اعمنػت كشػركة رسػميا فػي  1994( في ينػاير عػاـ

 (،بوالية كاليفورنيا. SUNNYVALEزمقرىا الرئيسي سانيفاؿ) 1995مارس  02

(فػاف بوابػة يػاىو ىػي ALEXA INTERNETووفقػا  لشػركات تحميػؿ بيانػات االنترنيػت )مثػؿ 

مميػػػػوف زائػػػػر مختمػػػػؼ شػػػػيريا ،  130مػػػػف اكثػػػػر الموافػػػػع زيػػػػارة  عمػػػػى االنترنيػػػػت  بػػػػاكثر مػػػػف 

مميػار زيػارة يوميػا منػذ اكتػوبر  3.4ومتوسط زيارات لصفحات شػبكة يػاىو العالميػة يصػؿ الػى 

 2اكثر المواقع االمريكية زيارة. مما يجعميا واحدة مف 2007

 31قامػػت شػركة ميكروسػوفت  بتقػديـ عػػرض لشػراء شػبكة يػاىو بسػػعر  2008فػي فبرايػر عػاـ

 مميار دوالر الستحواذ عمى البوابة ككؿ.44.6دوالر امريكي لمسيـ الواحد اي ما يعادؿ 

فبرايػػػػػر  بسػػػػػػبب انخفػػػػػاض قيمػػػػػة عػػػػػػرض  11رفػػػػػض العػػػػػرض مػػػػػف مجمػػػػػػس ادارة يػػػػػاىو فػػػػػي 

عمػى ماليػيف مػف عنػاويف مواقػع  YAHOOوفت عمى حد قوليـ يحتوي محرؾ البحث ميكروس

                                                                                                                                                                                     

 1  .365 ،364،ص ص 64 االعالم والمعمومات واالنترنيتعامر ابراىيـ القندلجي، 
.101،102،ص ص،2000،)د.د( ،دار الرضا لمنشر ،1،ط،البحث عن المعمومات في االنترنيتعمار خيربؾ   2  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

االنترنيػػت  وىػػو ايضػػا محػػرؾ بحػػث عػػف الصػػور و الفيػػديو وظػػؿ ىػػذا المحػػرؾ االفضػػؿ عػػدة 

 .سنوات حتى جاء محرؾ البحث جوجؿ و تغمب عميو

جميػع امكانيػات البحػث التػي يقػدميا الموقػع و  YAHOO: تحتػوي صػفحة YAHOOواجيػة 

 لعديد مف خدمات المعمومات االخرى:ا

 يسمح لممستخدـ بالقياـ بعمميات البحث.-

 يسمح لممستخدـ بالقياـ بعمميات  التسوؽ.-

 .YAHOOيسمح لممستخدـ بالتجوؿ ضمف فئات  -

فػي دوؿ مختمفػة  YAHOOيحتوي جممة مف االرتباطػات التشػعبية التػي تسػمح بزيػارة مواقػع -

مف العالـ  كما نجد مجموعة مف االرتباطات التي تسمح بالوصوؿ الػة ادوات وخػدمات اخػرى 

 YAHOO.1مف 

ىػو محػػرؾ بحػػث تػػابع لشػػركة مايكروسػػفت العالميػػة ىػػو يحتػػوي عمػػى  : bingمحػرؾ البحػػث-

ا ماليػػيف مػػف عنػػاويف مواقػػع االنترنيػػت وصػػمـ ىػػذا المحػػرؾ ليكػػوف منػػافس لجوجػػؿ و يػػاىو ،بػػد

 2009.2عممو في منتصؼ

                                                           
1
 www.alhayet.com  consulté le 20/04/2017 A 21:03. 

2 www.seo-ar.net.  Consulté Le20/04/2017  à 22:04. 

http://www.alhayet.com/
http://www.seo-ar.net/


الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

 SHAYNE browman)بحسػػب شػػايف برومػػاف وكػػريس ويمػػيس    صحافة المواطف: -

chris willis)  فػػإف صػػحافة المػػواطفCitzenjournalism  ىػػي ل نشػػاط لممػػواطنيف يمعبػػوف

خاللو دورا حيا في عممية جمػع وتحريػر وتحميػؿ األخبػار وىػذه المشػاركة تػتـ بنيػة مػد الوسػائؿ 

 1االعالمية بمعمومات دقيقة وموثوؽ بيا ومستقمة تستجيب لمتطمبات الديمقراطية.

 Public journalisyوتختمػػؼ صػػحافة المػػواطف عػػف صػػحافة المدينػػة أو صػػحافة الجميػػور 

وتتقػػػاطع معيػػػا فػػػاالخيرة يقػػػـو بيػػػا الصػػػحفيوف المحترفػػػوف فيمػػػا يقػػػـو عػػػادة بأنشػػػطة صػػػحافة 

المواطف مواطنوف عػاديوف خاصػة الميمشػوف تقميػديا مػف قبػؿ المجتمػع وىػؤوالء مػف المفتػرض 

أنيػػـ يصػػػموف غمػػػى أحػػػداث فػػي منػػػاطؽ داخميػػػة فػػػي المجتمػػع ال تصػػػميا عػػػادة اجيػػػزة االعػػػالـ 

موف االخبار المحمية واخبار الناس في مجتمعاتيـ وبعض ىػؤوالء يكتفػوف باألخبػار الكبيرة وينق

التي تيـ المجتمع بالدرجة األولى وآخروف يتصدوف المشػاىير فػي ىػذه المجتمعػات بكػاميراتيـ 

 .2ويرسموف انتاجيـ لمصحؼ

لوجيػة حيػث قد توسعت فكرة صحافة المواطنيف كثيرا في الفترة االخيرة بسبب التطورات التكنو  

أصبح مع كؿ شخص تقريبا كاميرا رقمية مزودة بياتفو الجواؿ ووفرت شبكة االنترنيت منصػة 

 .3عرض تتسع لمجميع

 وتتصؼ صحافة المواطف بالصفات التالية:

                                                           
 .183، ص 2008، دار الشرؽ ،عماف،1ط،االعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى صادؽ، 1
 .185المرجع نفسو، ص 2
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

_ ثالثيػػػة االسػػػتخداـ السياسػػػي: حيػػػث يسػػػتطيع الفػػػرد صػػػناعة المحتػػػوى السياسػػػي واسػػػتقبالو 1

تؼ الجػػػواؿ وقػػػدرتيعمى التصػػػوير واالتصػػػاؿ باألنترنيػػػت وذلػػػؾ باالسػػػتفادة مػػػف امكانيػػػات اليػػػا

 وغيرعا مف الخدمات المختمفة.

: مػػف أي مكػػاف وفػػي اي زمػػاف political triple play_ القػػدرة عمػػى المشػػاركة السياسػػية 2

وذلػػؾ باالسػػتفادة مػػف قػػدرة تكنولوجيمػػت االتصػػاؿ الالسػػمكية عمػػى الحركػػة ومتابعػػة الحػػدث فػػي 

رونػػة فائقػػة وىػػذه الخاصػية ميمػػة جػػدا لتمكػػيف الجمعػػات شػػبو المتنقمػػة مكػاف حدوثػػو مباشػػرة وبم

 وقاطني المناطؽ النائية مف المشاركة السياسية.

عمػػػػػال فرديػػػػػا  mobiledemocray_ المشػػػػػاركة الشخصػػػػػية: تعتبػػػػػر الديمقراطيػػػػػة المتحركػػػػػة 3

ا تطػػوعي حػػرا غيػػر خاضػػع لتوجيػػات منظمػػات معينػػة بػػؿ القناعػػات السياسػػية لمفػػرد نفسػػو خالفػػ

 .  1لوسائؿ االتصاؿ التقميدية

 تطور الصحافة المكتوبة في ظل المصادر الجديدة:2-1-2

اف ثػػورة تكنولوجيػػا المعمومػػات و االتصػػاؿ الراىنػػة  قضػػت عمػػى معظػػـ اسػػاليب الحيػػاة 

التقميدية و عممػت عمػى تطػوير صػناعة الصػحافة و تغييرىػا تغييػرا جذريا،وقػد مػس ىػذا التغييػر 

بخمقػػو  لمصػػادر جديػػدة وضػػعتيا امػػاـ تحػػديات اتاحػػت ليػػا فرصػػا لػػـ  مصػػادر اخبػػار الصػػحيفة

يسبؽ ليا مثيؿ سواء ذلؾ في غزارة  ىذه مصادر او في سرعة نقميػا او اسػتخداميا و انعكسػت 

ىػػػذه التطػػػورات عمػػػى اسػػػاليب جمػػػع و انتػػػاج و توزيػػػع المعمومػػػات فػػػي اجيػػػزة االعػػػالـ الرئيسػػػية 
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

، كمػػا اف السػػاحة الصػػحفية اصػػبحت تعػػرؼ فػػريقيف  الػػثالث المطبوعػػة و المرئيػػة و المسػػموعة

مػػػع افػػػراده بػػػيف ميػػػارات التغطيػػػة  الػػػذي يج journalists technoمػػػف الصػػػحفييف:فريؽ يسػػػمى 

فريػػػػػػػػػػؽ اخػػػػػػػػػػر جديػػػػػػػػػػدة و تكتيكػػػػػػػػػػات ادارة المعمومػػػػػػػػػػات و ادوات التعامػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػع المعمومػػػػػػػػػػات الو 

مػازاؿ يسػػتخدـ الوسػػائؿ التقميديػػة فػي اداء العمػػؿ الصػػحفي فػػي  tradition journalistsيسػمى

 1بيئة تقـو عمى التكنولوجيا.

وشػػػػبكات نقػػػػؿ وكػػػػذلؾ خمقػػػػت ىػػػػذه التطػػػػورات جميػػػػورا جديػػػػدا  متميػػػػزا يعتمػػػػد عمػػػػى االنترنيػػػػت 

اب ىػذا الجميػور الجديػد عػف اجيزة الصحافة العصػرية الػى اسػتقطالتالي سارعت بالمعمومات و 

 االنترنيت الى وسائميا التقميدية في نقؿ و تسويؽ االنتاج الصحفي . طريؽ اضافة شبكة

المعػارؼ بشػكؿ لػـ تعرفػو البشػرية اف وفرة المعمومػات و تػدفؽ االتصػاؿ سػوؼ يسػيـ فػي اتاحػة 

ف قبػػػؿ حيػػػث اضػػػحت المعمومػػػات وفيػػػرة بشػػػكؿ ال يمكػػػف الي متخصػػػص اف يتػػػابع معػػػو مػػػا مػػػ

المعمومػػػػػات دورا فػػػػػي وفػػػػػرة االتصػػػػػاؿ و ا يسػػػػػتجد فػػػػػي حقػػػػػؿ تخصصػػػػػو ،حيػػػػػث لعبػػػػػت تكنولوجيػػػػػ

المعمومػػات فػػي جميػػع المجػػاالت و عػػدـ امكانيػػة احتارىػػا مػػف قبػػؿ الصػػحافة فقػػط و اتاحػػة ىػػذه 

زتايػػا المعمومػػات لمػػف يسػػتطيع الوصػػوؿ الييػػا تقنيػػا و اقتصػػاديا و فنيػػا و ثقافيػػا و بػػالرغـ مػػف الم

 2ئؿ الحديثة لمصحافة.العديدة التي توفرىا الوسا
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

مشاكؿ لـ تحػؿ بعػد  مثػؿ سػيولة االتصػاالت  بػيف الصػحؼ و قواعػد المعمومػات و  اال اف ثمة

وحاجػػػة التعامػػػؿ مػػػع   سػػػرعتيا  و قمػػػة خبػػػرة الصػػػحفييف فػػػي التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذه التقنيػػػات الجديػػػدة

ترونيػػة لػػبعض الوقػػت مقارنػػة بالنمفػػات  المطبوعػػة و تراجػػع عنصػػر االبػػداع افػػردي كالممفػػات اال

تزايد االعتماد عمى التقنية كوسيمة لتنفيذ الكثير مػف الميػاـ و اف كػاف في العمؿ الصحفي بفعؿ 

الػػػبعض يػػػرد عمػػػى ذلػػػؾ بػػػاف التقنيػػػة وتػػػوفر جيػػػد الصػػػحفي ووقتػػػو فػػػي اداء االعمػػػاؿ الروتينيػػػة 

وتراجػػػع دور الصػػػحافة كحػػػارس بوابػػػة تقميػػػدي  كمصػػػدر لالحػػػداث و المعمومػػػات حيػػػث تػػػؤدي 

 1ادر االخبار الرئيسية.التقنيات الحديثة الى ربط الجميور بمص

   الفايسبوك و الصحافة المكتوبة: 2-1-4 

يعػػػد الفايسػػػبوؾ  موقػػػع ويػػػب  لمتواصػػػؿ الجتمػػػاعي  يمكػػػف الػػػدخوؿ إليػػػو  مجانػػػا تػػػديرة 

شركة  فيسبوؾ محػدودة المسػؤولية كعمايػة خاصػة ليػا ،فالمسػتخدموف بإمكػانيـ النضػماـ إلػى 

و القمػيـ وذلػؾ مػف أجػؿ التصػاؿ ؿ أو المدرسػة أدينة أو وجيػة العمػالشبكات التي تنظميا الم

بػػػا خريف والتفاعػػػؿ معيػػػـ لػػػذلؾ يمكػػػف لممسػػػتخدميف  إضػػػافة  أصػػػدقاء إلػػػى قائمػػػة أصػػػدقائيـ  

رسػػاؿ رسػػائؿ إلػػييـ ، أيضػػا تحػػديث ممفػػاتيـ الشخصػػية وتعريػػؼ األصػػدقاء  بأنفسػػيـ ويشػػير  وات

س التمييديػػة فػػي الػػو.ـ.أ إلػػى أف إسػػـ الموقػػع إلػػى دليػػؿ  الصػػور الػػذي تقدمػػو  الكميػػات والمػػدار 
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

أعضاء  ىيئة التدريس والطمبة  الجدد والذي يتضمف وصفا ألعضػاء الحػـر الجػامعي كوسػيمة 

 .1لمتعرؼ إلييـ

بغػرض التواصػؿ بػيف الطمبػة فػي جامعػػة   2004وقػد أسػس ىػذا الموقػع مػارؾ زوكربيػرج عػػاـ 

الجامعػات األخػرى فػي أمريكػا وبريطانيػا  ىارفرد األمريكية ومف ثػـ إنتشػر إسػتخدامو بػيف طمبػة 

وكندا، ليتطور الموقع وخصائصو مف مجرد موقع لبراز الذات والصور الشخصية إلػى موقػع 

، نتيجة لشػتراؾ 2007متخصص بالتواصؿ ترعاه شركة فايسبوؾ والتي تقدر بالمميارات عاـ 

صػؿ الجتمػاعي ويصػبح مميوف مشترؾ في ىذا الموقع ذلؾ العػاـ  ليتعػدى أي موقػع  لمتوا21

 .2األوؿ عمى صعيد العالـ

وقػػد تحػػوؿ الموقػػع مػػف مجػػرد مكػػاف لعػػرض الصورالشخصػػية والتواصػػؿ مػػع األصػػدقاء والعائمػػة 

إلػػى قنػػاة تواصػػؿ بػػػيف المجتمعػػات اللكترونيػػة ، وكػػذلؾ الصػػػحؼ والتػػي اعتمػػدت عميػػو لنقػػػؿ 

ة إلػػػى موقػػػع تواصػػػؿ  متعػػػدد أخبارىػػػا والتػػػرويج لكتابيػػػا ليتعػػػدى الفايسػػػبوؾ وظيفتػػػو الجتماعيػػػ

 .3األغراض
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

التسجيؿ متاح مجانا في الموقع لكؿ مػف يريػد حسػاب شخصػي أو حسػاب لمؤسسػة ويػتـ عبػر 

خطوات بسيطة : تسجيؿ البريػد اللكترونػي، واسػـ المسػتخدـ، وكممػة السػر المػراد الػدخوؿ بيػا 

 ..1إلى الموقع

 ولمفايسبوؾ مجموعة مف المميزات مف بينيا: 

 خصػػػي الممػػػؼ الشprofil  عنػػػدما تشػػػترؾ فػػػي الموقػػػع عميػػػؾ أف تنشػػػ  ممفػػػا شخصػػػيا :

يحتػوي عمػى معموماتػؾ  الشخصػية ، صػورؾ، األمػور المفضػمة لػديؾ، وكميػا معمومػات  مفيػدة 

مف أجؿ سيولة التواصؿ  مع ا خريف، كذلؾ  يوفر معمومات لمشركاء التي تريػد أف تعمػف لػؾ 

 عف سمعيا بالتحديد.

  إضافة صديؽaddfriend  وبيا يستطيع المستخدـ اضافة أي صػديؽ أو أف يبحػث :

 عف أي فرد موجود عمى  شبكة الفايسبوؾ بواسطة بريده اللكتروني.

  إنشػػاء مجموعػػاتgroupes   تسػػتطيع مػػف خػػالؿ خاصػػية إنشػػاء مجموعػػة إلكترونيػػة :

أـ عمػػػى األنترنيػػػت، أف تنشػػػ   مجتمعػػػا إلكترونيػػػا  يجتمػػػع حػػػوؿ قضػػػية معينػػػة سياسػػػية كانػػػت 

إجتماعيػػػة، أـ رياضػػػية....الل. وتسػػػتطيع جعػػػؿ الشػػػتراؾ  بيػػػذه المجموعػػػة  حصػػػريا لمعائمػػػة 

 واألصدقاء أو عامة  يشترؾ فييا مف ىوميتـ بموضوعيا.

 لوحة الحائطwaLL  وىي عبػارة عػف مسػاحة مخصصػة فػي صػفحة الممػؼ الشخصػي:

 ا المستخدـ .ألي مستخدـ بحيث  تتيح لبصدقاء ارساؿ  الرسائؿ المختمفة إلى ىذ
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

  النكزةpokes  منيا يتيح لممستخدميف  إرسػاؿ نكػزة  افتراضػية  كإثػارة انتبػاه بعضػيـ :

 إلى بعض، وىي عبارة عف اشعار يحظر المستخدـ بأف أحد األصدقاء يقـو بالترحيب بو.

 الصػػػػورphotos  وىػػػػي الخاصػػػػية التػػػػي تمكػػػػف المسػػػػتخدميف مػػػػف تحميػػػػؿ األلبومػػػػات :

 خصية إلى الموقع وعرضيا.والصور مف األجيزة الش

  الحالػػػػةstatus  التػػػػي تتػػػػيح لممسػػػػتخدميف  إمكانيػػػػة ابػػػػالغ أصػػػػدقائيـ بإمػػػػاكنيـ  ومػػػػا:

 .1يقوموف بأعماؿ في الوقت الحالي

 التغذية الخباريةnew feed  التي تظير عمى الصفحة الرئيسية لجميع المسػتخدميف :

ث  فػػي الممػػؼ الشخصػػي وكػػػذلؾ حيػػث تقػػـو بتمييػػزبعض البيانػػػات  مثػػؿ التعبيػػرات التػػي تحػػػد

 األحداث  المرتقبة وأعياد الميالد الخاصة بأصدقاء المستخدـ .

 اليداياgifts  ميزة تتيح لممستخدميف ارساؿ ىدايا إفتراضػية إلػى أصػدقائيـ تظيػر عمػى:

دوالر لكػػؿ ىديػػػة 100الممػػؼ الشخصػػي لممسػػتخدـ الػػذي يقػػـو باسػػػتقباؿ اليديػػة ، تكمفػػة اليديػػة

 ويمكف ارفاؽ رسالة شخصية بيا.

 : وىو المكاف أوالفسحة الفتراضية الذي يتيح لممستخدميف mark et placeالسوؽ 

 .2إعالنات مبوبة مجانيةنشر 
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

توفر شبكة الفايسبوؾ لإلعالمييف ثروة مف الفرص غير أف المعمومات الشخصػية  كما        

قػػد يسػػيؿ  خػػداعيـ، شػػأنيا شػػأف الكثيػػريف مػػف المواقػػع التػػي يغػػذييا المسػػتخدموف بالمحتويػػات  

 جتماعية.ولذلؾ ينبغي لمصحفييف أف يتوخوا جانب الحذر عند استخداـ ىذه الشبكة ال

وبغػػض النظػػر عػػػف نوعيػػة المواضػػيع فػػػإف إحتمػػاؿ وجػػود مجموعػػػة مػػف مجموعػػات الفايسػػػبوؾ 

مكرسػػة لموضػػوع معػػيف ليػػو احتمػػاؿ مػػرجح جػػدا  وعميػػو فإنػػو مػػف األجػػدر بالصػػحفييف  الػػذيف 

يبحثػػػػوف عػػػػف مػػػػواد لعمميػػػػـ أف يتػػػػابعوا  مجموعػػػػات ليػػػػا عالقػػػػة بالموضػػػػوع الػػػػذيف ييتمػػػػوف بػػػػو 

عة فػػػػي شػػػػركة الفايسػػػػبوؾ وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف الكثيػػػػر مػػػػف ىػػػػذه بواسػػػػطة عمميػػػػة بحػػػػث سػػػػري

المجموعػػػات  تعبػػػر عػػػف آرائيػػػا الخاصػػػة وتكػػػوف متحيػػػزة إال أف بعضػػػيا تأسػػػس واسػػػتمربجيود 

وأشخاص جيدي الطالع  وممميف فػي الموضػوع المعنػى ويمكػف أف تكػوف المقػابالت المباشػرة  

ال تكػػوف المعمومػػات المعروفػػة عمػػى بمنشػػ  ىػػذه المجموعػػات نافعػػة ، مثمػػرة حتػػى عنػػدما  قػػد 

مواقػػػػع المجموعػػػػة ذات النفػػػػع، زيػػػػادة عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػي المقػػػػدور اسػػػػتخداـ المالمػػػػح الشخصػػػػية  

المعروضة عمى الفايسبوؾ كمرتكزات  لمقفر إلى مواد صػحفية ، فعنػدما يكػوف لشخصػية بػارزة 

مػػػف بيانػػػات  مػػػا مالمػػػح  عامػػػة  فإنػػػو يمكػػػف متابعػػػة مالحظاتػػػو وتعميقاتػػػو  وصػػػوره ومػػػا يضػػػيفو

ذا كػػاف  المسػػتخدـ صػػريحا حػػوؿ قضػػايا شخصػػية فػػي موقعػػو الخػػاص   حديثػػة حػػوؿ وضػػعو وات

فػػػيمكف عنػػػدىا التقػػػاط معمومػػػات حيويػػػة كمػػػا أف فػػػي امكػػػاف الصػػػحفي أف يتػػػابع مواقػػػع فالديػػػة 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

بعينيػػػػػػا أف يختػػػػػػار كػػػػػػذلؾ إرسػػػػػػاؿ  رسػػػػػػالة شخصػػػػػػية لصػػػػػػاحبيا كإتصػػػػػػاؿ  أولػػػػػػي  اذا كانػػػػػػت  

 .1ا ال تخدمو بالشيء الكثيرالمعمومات المعروضة حديث

كمػػػا تتػػػيح شػػػبؾ الفايسػػػبوؾ  لمصػػػحفييف فرصػػػة التصػػػاؿ بػػػزمالئيـ حػػػوؿ العػػػالـ، وفػػػي وسػػػع 

الصػػػػحفييف كػػػػذلؾ أف يسػػػػتخدموا الفايسػػػػبوؾ لإلعػػػػالف عػػػػف عمميػػػػـ بواسػػػػطة تطعػػػػيـ مقػػػػاالتيـ  

ء بالوصالت االلكترونية فػي مالحظػاتيـ أو فػي محػافظيـ الخاصػة مباشػرة  كمػا يػرى األصػدقا

إضػػػافاتيـ فػػػي خانػػػة تغذيػػػة األخبػػػار ، ىػػػذا األمػػػر يكػػػوف فعػػػاال  فػػػي حالػػػة مػػػا إذا كانػػػت قائمػػػة 

الصحفي طويمة وبذلؾ كاما كاف عدد أصدقائو أكبر كمما  زادت الفائدة وىناؾ طريقة يسػتطيع 

الصػػحفيوف التػػرويج  ألنفسػػيـ بشػػكؿ أكثػػر حكمػػة، وذلػػؾ بواسػػطة  انشػػاء مجموعػػاتيـ الخاصػػة 

 .2ماـ جميع المستخدميف الميتميف بغض النظر عف كونيـ أصدقاء أـ البيـ وفتحيا أ

 الصحافة المكتوبة بالجزائر و تطور المصادر:2-2

 تاريخ و تطور الصحافة بالجزائر: 2-2-1

 LESTAFFETTEأوؿ صحيفة عرفتيا الجزائر ىي ل  *الصحافة المكتوبة قبل االستقالل:
D’ALGERIE الجزائريل ،التي صدرت في أوؿ يوليو تموز  و معناىا بالعربية لالساعي״

 LE MONITEURكما ظيرت صحيفة ل 3،لتقراىا القوات الفرنسية المحتمة   1830
ALGERIEN وىي صحيفة رسمية تنشر قرارات 1832يناير  27ل أيلالرائد الجزائريل في،

 4 .الجيش المحتؿ و أوامره وتصدر أسبوعيا بالمغة الفرنسية
                                                           

ص  ، مرجع سبؽ ذكره،اإلعالم الرقميماىر عودة الشمايمة، محمود عزت المحاـ، مصطفى يوسؼ كافي، 1
 .211.212ص

 .212المرجع نفسو، ص 2

 .25،ص 2012ديواف المطبوعات الجامعية ،)د.ط(الجزائر،، الصحافة المكتوبة في الجزائرزىير احدادف، 3
.16،ص2014،الجزائر،دار ىومة،1،ط2113-1331تاريخ الصحافة الجزائريةفضيؿ دليو، 4  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

أماـ اقػتناع السمطات الفرنسية بأىمػية المغة العربية في توجيو الرأي العاـ و     
  .1847الجزائري،عمدت إلى إصدار الصحافة بالمغة العربية مف خالؿ جريدة لالمبشرل 

العربي بعد  للوميركورلالتي تصدر بالفرنسية و التي تعتبر الصحيفة الثانية في العالـو
 1ـ . 19األولى في شماؿ إفريقيا وظمت الوحيدة حتى نياية القرف لالوقائع المصريةل و 

أما عف النشاط العالمي المستقؿ لمجزائرييف،فتذكر بعض المصادر أف أوؿ صحيفة   
 ، بينما تؤكد مراجع أخرى عمى أسبقية صحؼ  1907يصدرىا جزائري كانتلكوكب إفريقيال 

 ذو الفقار، السالـ...اللل.لالحؽ،النصح،فريضة الحج،األخبار، : أخرى مثؿ 

وبعد الحرب العالمية األولى ،صدرت صحؼ أخرى بأسموب جديد و بنفس جديد ، أبرزىا   
صحؼ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كصحيفةلالشياب،السنة النبوية، الشريعة، 
البصائر...ل بالضافة إلى صحؼ بعض األحزاب السياسية لاألمةل لكنيا واجيت جميعيا 

 2.ماريصعوبات مف طرؼ الوضع االستد

كما ظيرت أيضا صحؼ تياجـ باسـ مبادئ المدرسة العممانية كصحيفةلالفوا انديجيفل أي  
. كما اصدر فرحات عباس صحيفة لايجاليتيولأي 1929لالصوت الوطنيل التي صدرت عاـ 

اختفت العديد مف  ،لسياسي آنذاؾ و الرقابة الشديدة ، ونظرا لموضع ا1944لالمساواةل في 
 3الصحؼ وبقيت سوى صحؼ المستوطنيف .

،اختفت الصحؼ الجزائرية مف جديد غير أف 1954نوفمبر  1وبقياـ الثورة التحريرية    
وفي مقدمتيا صحيفة ،جبية التحرير الوطنية البعض منيا رأت النور في المنفى بيف صفوؼ 

 بالفرنسية وبالعربية . 1956ىدل لالمقاومة الجزائريةل التي حؿ محميا صحيفة لالمجا

                                                           

25،صسبؽ ذكرهمرجع ،الصحافة المكتوبة في الجزائرزىير احدادف، 1  
16،صسبؽ ذكرهمرجع ،2113-1331ائريةتاريخ الصحافة الجز فضيؿ دليو، 2  

.27زىير احدادف،المرجع نفسو،ص 3  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

تعتبر ىذه الجريدة  ىي ل لساف حاؿ جبية التحرير الوطني ل و مع تأسيس الحكومة    
كانت و  ،ل محمد يزيدلبقيادة،بار الجزائرية المؤقتة أصبحت جريدة ل المجاىد ل تابعة لوزارة األخ
 1معاداة االستدمار.ميمتيا اطالع الرأي العاـ الدولي بحقيقة الثورة الجزائرية و 

عرفت  اثناء االستعمار نظاما ليبراليا لالعالـ يمتاز  *الصحافة المكتوبة بعد االستقالل :

يم  ىذا النظاـ بعد االستقالؿ  لـ ا ينص عمى ذلؾ القانوف الفرنسي و بحرية الصحافة  كم

الجزائرية  كانت تسعى ولكف السمطات النظاـ السياسي الجديد لمبالد ، لكنو كاف يتناقض معو 

ىذه اخيرا تحديد دور ارس ىذه الوسائؿ نشاطيا داخمو، و جاىدة لوضع نظاـ اشتراكي تم

كاف ذلؾ عمى مراحؿ مر بيا تطور الصحافة الجزائرية بعد و  2،الوسائؿ في البناء االشتراكي

 االستقالؿ :

ه الصحافة عند االستقالؿ كانت السياسة الجزائرية  تجا: 1972الى  1962مرحمة -

المكتوبة في طور التكويف و كانت في الحقيقة رىف الظروؼ و ال تخضع لخطة معينة و 

 لكف ليا اىداؼ ثالثة ىي:

الغاء جميع الصحؼ  يقصد بالجزأرةتي كانت تصدر غداة االستقالؿ : و جزأرة الصحافة ال-1

مية ووضعيا خصوصا الصحؼ اليو ا الفرنسيوف او االجانب عموما، و يمتمكيالتي يديرىا و 

اجتمع المكتب السياسي  لجبية التحرير  1963تحت تصرؼ الحكومة الجزائرية و في سنة 

التي كاف يسيرىا  Alger Républicainالوطني و قرر تاميـ ىذه الصحؼ باستثناء
                                                           

  .29،مرجع سبؽ ذكره،صالصحافة المكتوبة في الجزائرزىير احدادف ،  1 
،جامعة باجي 16،مجمة العمـو االنسانية و االجتماعية،العدد الصحافة المكتوبة في الجزائرفتيحة اوىابية،  2   

  .254،ص 2014مختار،سبتمبر
 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

اشخاص يتمتعوف بالجنسية الجزائرية ،توقفت ىذه الصحؼ  وعوضت بصحؼ اخرى تحمؿ 

اسماء جديدة مثؿ: النصر ، الجميورية، و اصبح يسيرىا جزائريوف تحت و صاية السمطات 

الجزائرية  فمـ تبؽ حينئذ صحيفة غير جزائرية مف بيف الصحؼ اليومية او االسبوعية التي 

 1الخبار العامة .تيتـ با

عدد كبير اصبح ىناؾ ىيمنة الحكومة و الحزب عمى النشاط الصحفي : غداة االستقالؿ -2

مف الصحؼ يممكيا جزائريوف ال عالقة ليـ بالحكومة و ال بالحزب ،وبدات ىذه الصحؼ 

تمارس نشاطيا بكؿ حرية مما جعؿ الباحثيف يصنفوف الصحؼ انذاؾ الى ثالثة انواع 

مدولة ،صحؼ تابعة لمحزب )جبية التحرير الوطني( ،صحؼ تابعة لمممكية صحؼ تابعة ل

 2الخاصة.

تفكر الحكومة في الغاء الصحؼ الخاصة و تعويضيا باخرى تابعة لمدولة  كاف يعرقمو قمة 

تجربتيا خصوصا في ما يتعمؽ بالصحؼ اليومية ،و كذلؾ  الف الجريدة الوحيدة التي كانت 

ىي جريدة )المجاىد( االسبوعية  وكانت تصدر بالعربية  درىا جبية التحرير  الوطني تص

بعد ذلؾ اصبحت تصدر اوؿ يومية جزائرية و  1962والفرنسية كانت تصدر بتونس  قبؿ

 19تابعة لمدولة تحمؿ اسـ )الشعب( ، كما ظيرت  في نفس الفترة يوميتاف جيويتاف بتاريل 

                                                           

.120،مرجع سبؽ ذكره،ص،الصحافة المكتوبة في الجزائرزىير احدادف 1  
،122المرجع نفسو،ص   2  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

(، وبذلؾ  Republique) وصر( مف وىراف وقسنطينة وىما )النفي كؿ  1962سبتمبر 

 1تكوف الجزائر قد اكممت نشاطيا في الميداف الصحفي .

بانشاء الشركة الوطنية لمنشر  اتخذت الحكومة الجزائرية قرار 1962اوت  19بتاريل 

بواسطتو فرض ىيمنتيا عمى توزيع الصحؼ لذي كاف احتكار استطاعت السمطات او التوزيع و 

لكف الممنوع ىو اصبحت غير ممنوعة بصفة قانونية و الخاصة دوف طبعيا، بمعنى الممكية 

توزيع ىذه الصحؼ عف طريؽ )ش.و.ف.ت(،وىذه الشركة ال توزع اال الصحؼ التي 

بيذه الطريقة تمكنت السمطات مف الييمنة اشيرة او اجازة مف طرؼ الحكومة و حصمت عمى ت

جريدة خاصة بعد عاـ عمى النشاط الصحفي ،حيث لـ تشيد الساحة الوطنية اصدار اي 

،وبعدىا حاولت تجسيد ثالث ىدؼ ليا في مجاؿ االعالـ المكتوب و الذي تمثؿ في 1966

 2اقامة نظاـ اشتراكي لمصحافة.

كانت اقامة نظاـ اشتراكي لمصحافة تندرج في السياسة  اقامة نظاـ  اشتراكي لمصحافة:-د

امريف اساسيف وىما:ممكية الصحافة ر ىذا االتجاه في العامة لمبمد وفي الميداف الصحفي يظي

 1968تحديد وظيفة معينة لكؿ صحيفة ويالحظ اف الصحؼ الجزائرية بقيت حتى غاية و 

ي ميمة اكي ىر ف ميمة الصحؼ في ظؿ النظاـ االشتدوف خطة تكوينية معينة عمما ا

 الدوليةكانت الصحؼ فكانت الصحؼ في تمؾ الفترة تغطي االخبار تكوينية بالدرجة االولى و 

وكانت تنقؿ االخبا رالدولية التي تصميا دوف تحوير في  اكثر ما تغطي االحداث الوطنية
                                                           

.122،مرجع سبؽ ذكره،صالصحافة المكتوبة في الجزائرزىير احدادف، 1  
  .321المرجع نفسه، ص 2



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

التحرير  اال في حالة تركيزىا عمى حدث  دوف اخر وقد بدا يتحسف حاؿ الصحؼ سنة 

فبدات تقـو بميمة التوعية و تيتـ بالنشاط الوطني محاولة اقناع قرائيا بجدوؿ  1968

ومع ذاؾ فاف ميمة التوعية ال ترتقي الة الميمة التكوينية التي تقـو بيا السياسة الوطنية 

 1الصحافة االشتراكية اذ كانت الصحافة في الجزائر ال تخمو مف الشروح المركزة.

 : 1988 -1972مرحمة -

الذي قمبت كؿ الموازيف في كؿ القطاعات بما فييا   1975ميزىا التصحيح الثوري عاـ 

بصرية )عرفت اىماؿ ليذا ه الحقبة ركزت عمى الوسائؿ السمعية القطاع االعالـ ،ىذ

جاؿ اىـ ما ميز ىذه الفترة  في مالشبو كمي بالجانب االقتصادي( ،و االىتماـ القطاع و 

تنامي موجة التعريب وقد شممت ىذه الفترة عناويف ظيور و  المكتوبة ىو الصحافة

تشويو محتويات المواد ييف و يا قتؿ االبداع لدى االعالمصحفية عديدة ومف عيوب

 1976انشغاالت المواطنيف ،حيث ظير دستور المية التي ابتعدت عف اىتمامات و االع

 بالتالي جعؿ االعالـ وظيفة مف وظائؼ الدولة لذي اكد حؽ المواطف في االعالـ و ا

خصوصا الترويج لممشاريع التنموية ـ في الدعاية لمحمالت السياسية و برز دور االعالو 

تمتيا بعد ذلؾ الالئحة االعالمية ظيور قانوف االعالـ و اضافة الى اف ىذه الفترة شيدت 

                                                           
 .252، مرجع سبق ذكره ص الصحافة المكتوبة في الجزائرفتيحة اوىابية،  1



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

التي نصت عمى ضرورة تنويع الصحافة المكتوبة خالؿ ىذه الفترة لـ تعرؼ ازدىارا كبيرا 

 1الثقافية.جتمع عمى المستويات االقتصادية و رغـ التطورات الكبيرة التي شيدىا الم

 :1833مابعد  الصحافة الجزائرية*

و التي قمبت كؿ  1988 اىـ ما ميزىذه المرحمة ىو المظاىرات االحتجاجية في اكتوبر

غيرت مجرى االحداث  وقد مست ىذه التغيرات كؿ القطاعات خصوصا الموازيف و 

تحوؿ  جذرية في تاريل الجزائر  اعتبرىا المحمموف بداية جديدة و نقطة منيا و  السياسية 

السبب الذي سمح بتجسيد التعددية  1989فيفري  23صادر في  اعتبر تبني دستورو 

الف القطاعات المختمفة ترتبط فيما بينيا و لو سية الوؿ مرة في تاريل الجزائر و السيا

بشكؿ نسبي فاف لمجانب السياسي انعكاساتو عمى االعالـ الجزائري فعمى المستوى 

يتص عمى تكريس حرية الراي  1990االعالمي جاء قانوف متعمؽ باالعالـ في جويمية 

مف الصحؼ :صحؼ حكومية  التعددية االعالمية فتمخض عنيا بروز ثالثة انواع و 

عف سمطة  مستقمة)حرة( فظيرت الصحافة الحرة التي ليا حرية العمؿ بعيداوحزبية و 

سيطرتيا )القطاع العاـ( فاصبحت تنافس الجرائد العمومية التي عرفت تراجع في الدولة و 

تحصؿ ائد اخرى استطاعت اف تكتسب ثقة ومصداقية و لتترؾ المجاؿ اماـ الجر   توزيعيا

جريدة )الوطف( الناطقة ريدة )الخبر( الناطقة بالعربية و عمى ثقة القارئ واىتماماتو كج

 (.Libertéجريدة )سية و بالفرن

                                                           
 .252،ص ، مرجع سبق ذكرهالصحافة المكتوبة في الجزائرفتيحة اوىابية،   1



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

كما عرفت ىذه الفترة موجة التنديد باعماؿ و سموكات النظاـ ضد الممارسة الصحفية 

قد توصؿ االمر الى ت التي مست الكثير مف الجرائد و عقبتيا موجة مف االعتقاالأ

(،كما ميزة  Liberté)والمتابعة القضائية كما حدث مع جريدة )الشروؽ العربي (،)الخبر( 

ىذه الحقبة تأزما لالوضاع االمنية ،الشيء الذي افرز بشكؿ مثير قضية االغتياالت مف 

لتي عرفتيا الجزائر ،والتي اودت بحياة الكثير مف اصحاب طرؼ موجة العنؼ الشنيعة ا

،ليزداد  عددىـ الواحد تمو 1993المينة ،وكاف اوليـ الصحفي طاىر جاووت في ماي 

ى بمداف اخرى بحثا عف امف اكثر االخر  مما اسفر عف ىجرة الكثير مف الصحافييف ال

 1طية .مكاف يستطيعوف فيو الكالـ و التعبير بكؿ حرية و ديمقراو 

التي عرفت صدور تعميمة رئاسية  و  2004الى  1997حمة انتقالية مف ثـ جاءت مر  

لخصت مقترحات بعض رجاؿ االعالـ ( و التي 13/11/1997لمياميف زرواؿ في )

مبدأ الخدمة العمومية لحؽ في االعالـ و حرية التعبير والراي مف جية و ركزت عمى او 

( شيدت الجزائر بوادر 1999رئاسة الجميورية) مف جية اخرى ، ومع استالـ بوتفميقة

انفتاح اعالمي تدريجي باتجاه تخفيؼ  الوطء عمى الصحؼ العربية المعارضة ،مما زاد 

(  و شجع البعض  عمى انشاء 200( و باقي النشريات)40في صدور اليوميات )

 2صحؼ جديدة او اعادة بعث عناويف قديمة) حزبية و خاصة(.

                                                           

 . 252ص  ، مرجع سبق ذكرهالصحافة المكتوبة في الجزائرفتيحة اوىابية، 1 

  .180،179ص ص مرجع سبؽ ذكره،،2113-1831تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة:فضيؿ دليو،2



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

ثـ جاء الحدث السياسي المتمثؿ في االستفتاء عمى مشروع المصالحة الوطنية  

( و بو اتجيت الخريطة السياسية و االعالمية الجديدة نحو االستقرار و 29/09/2005)

التوازف النسبييف باتجاه التعديؿ  الرسمي لكفة معاممة السمطات االدارية و السياسية و 

لجيوية غير االستئصالية و المؤيدة لممصالحة الوطنية  كما االمنية لمصحافة العربية و ا

ت المغوي و اصبحت اليوميامي بعضا مف توازنو االيديولوجي و استعادة الوضع ىاالعال

اضعاؼ  بالفرنسية(بثالث)الصادرة تمؾ سحبا()الصادرة بالعربية تفوؽ بكثير

 1الؼ(. 1800/600تقريبا:)

 زائري :التشريع الج في مصادراالخبار 2-2-2

عرفت الجزائر جممة مف التشريعات االعالمية التي سعت الى تنظيـ العمػؿ االعالمػي بػالجزائر 

و تنظيـ ىذا القطاع فكاف كؿ مرة يتـ اصػدار تشػريع جديػد يكمػؿ او يمغػي سػابقو ،وىػذا تماشػيا 

 و االوضػػاع السياسػػية التػػي تشػػيدىا الػػبالد فػػي فتػػرة االصػػدار ،ولػػذا نجػػد مػػف تشػػريع الػػى اخػػر

اخػػػتالؼ فػػػي مضػػػمونو فمنػػػو مػػػف اىػػػتـ بمصػػػادر الخبػػػر و منػػػو مػػػف اشػػػار الييػػػا فقػػػط ومػػػف بػػػيف 

 التشريعات  و القوانيف التي اوردت نصوص و مواد تعنى بمصدر الخبر نذكر منيا مايمي:

جػاء ىػذا القػانوف فػي مرحمػة بنػاء  : 1968le statut du journaliste*قػانوف الصػحفي 

المجمس الػوالئي وفيمػا بعػد الميثػاؽ الػوطني ،المجمػس الشػعبي  المؤسسات ) المجمس البمدي و

،واجباتػػػو عة فصػػػوؿ :تعريػػػؼ الصػػػحافي المحنترؼالػػػوطني( اشػػػتمؿ قػػػانوف الصػػػحفي عمػػػى سػػػب
                                                           

  .183،184ص ص ،،مرجع سبؽ ذكره 2113-1831تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة:فضيؿ دليو، 1



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

اجػػػػػراءات التوظيػػػػػؼ ،الراتػػػػػب و المكافػػػػػأة ،الترقيػػػػػة و الترخيص،اخالقيػػػػػات المينػػػػػة ،والبطاقػػػػػة و 

ز عمػى الواجبػات و العقوبػات حتػى دوره المينية جاء ىػذا القػانوف ناقصػا فػي عػدة جوانػب وركػ

في الفضاء االعالمي الجزائري كاف محدودا جدا الف السمطة مف خػالؿ جيػاز الحػزب الواحػد 

حزب جبية التحرير الوطني ومف خالؿ وزارة االعػالـ كانػت تػتحكـ فػي مػدخالت و مخرجػات 

و مػديري االجيػزة  المؤسسات االعالمية كما تشاء و كانػت تتػدخؿ فػي تعيػيف كبػار المسػؤوليف

 1االعالمية المختمفة سواء كانت تابعة لمحزب اـ لوزارة االعالـ و الثقافة.

شػػػيده الفضػػػاء جػػػاء ىػػػذا القػػػانوف بعػػػد الفػػػراغ الكبيػػػر الػػػذي  :1982*قػػػانوف االعػػػالـ لسػػػنة

بعد التطػورات العديػدة التػي طػرات عمػى المجتمػع مػف تػاريل اسػتقاللو االعالمي الجزائري و 

جػػاء ىػػذا القػػانوف لػػيعكس الفضػػاء السياسػػي الػػذي تعػػيش فيػػو المؤسسػػات  كمػػا 1962سػػنة 

االعالميػػة الجزائريػػػة اي الحػػزب الواحػػػد و النظػػػاـ االشػػتراكي الػػػذي كانػػت  تطبقػػػو الجزائػػػر 

فػػػػنالحظ التركيػػػػز عمػػػػى واجبػػػػات الصػػػػحافي فػػػػي اطػػػػار الثػػػػورة االشػػػػتراكية احتكػػػػار  الدولػػػػة 

ب و اعتبػػػار قطػػػاع االعػػػالـ مػػػف قطاعػػػات لوسػػػائؿ االعػػػالـ  عبػػػر وزارة االعػػػالـ و الحػػػز 

قػػانوف عقوبػػات لعػػدـ احتوائػػو اال  1982كمػػا عػػد الصػػحافيوف  قػػانوف  2السػػيادة الوطنيػػة، 

التػػي تشػػيرالى : للمصػػحفي المحتػػرؼ الحػػؽ و الحريػػة الكاممػػة   45عمػػى مػػادة واحػػدة المػػادة 

وىػذا  تاكيػد في الوصػوؿ الػى مصػادر الخبػر فػي اطػار الصػالحيات المخولػة لػو قانونػا ل، 

                                                           
، 19(،المجمد4+3جامعة دمشؽ،العدد)مة،مجحرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائرقيراط، محمد 7
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  .130،ص المرجع نفسو 2 



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

عمػػى حريػػػة الصػػحفي فػػػي الوصػػػوؿ الػػى مصػػػادر الخبػػر ،كمػػػا الػػػـز المشػػرع الجزائػػػري فػػػي 

قميميػػػة بتقػػػديـ االعػػػالـ المطمػػػوب االالقػػػانوف كػػػؿ االدارات المركزيػػػة و  مػػػف نفػػػس 46المػػػادة 

وانع افرغتو مػف تسييؿ ميمة الصحافييف،غير اف التاكيد عمى الحؽ قد حمؿ في طياتو مو 

:ل 45يظيػر ذلػؾ جميػا مػف خػالؿ النبػرة االسػتدراكية فػي نفػس المػادة رقػـ و محتواه الحقيقػي 

ىيمنػة  1982العػالـ لسػنة كما كرس قػانوف ا 1في اطار الصالحيات المخولة  لو قانونال.

عمػػػى سػػػبعة محػػػاور سػػػيطرتيا  عمػػػى وسػػػائؿ االعػػػالـ و االعػػػالف .اشػػػتمؿ القػػػانوف الدولػػة و 

ارسػػة مينػػة الصػػحافة ،مبػػادئ و اىػػػداؼ اصػػدار الصػػحؼ،الحؽ فػػي ممرئيسػػية : ممكيػػة و 

،الرقابػػة و التوجيػػو ،الواجبػػات الرسػػالة االعالميػػة ،حػػؽ المػػواطف  فػػي االعػػالـ ،حػػؽ النقػػد 

المشػػكالت التػػي قػػد يتعػػرض ليػػا اثنػػاء والعقوبػػات ،وافتقػػر الػػى مػػواد وتحميػػو مػػف االخطػػار و 

خطػػػار و تحميػػػو مػػػف االافي فػػػي اثنػػػاء البحػػػث عػػػف الحقيقػػػة و عممػػػو .تصػػػوف حقػػػوؽ الصػػػح

 2المشكالت التي قد يتعرض ليا اثناء عممو.

 1989ادت التعدديػة السياسػية التػي شػيدتيا الجزائػر فػي سػنة   :1990*قانوف االعالـ لسنة  

اقرالتعدديػػة الػػى افػػراز تعدديػػة اعالميػػة ال محالػػة و ىػػذا مػػا يتجسػػد فػػي قػػانوف جديػػد  لالعػػالـ  

ي ومػف بػيف المػواد التػ 3البصري في يد الدولة،ابقى عمى القطاع السمعي لمصحافة المطبوعة  و 

التي تنص عمى حمايػة الحػؽ الػذي يسػيؿ عمػى الصػحفي جمػع و  35جاءت بيذا القانوف المادة 
                                                           

:دراسة وصفية و تطبيقية لعينة مف  حق الصحفي الجزائري في الوصول الى مصدر الخبر وحمايتهبمقاسـ عثماف، 1
.32،ص2008رسالة ماجستير في عمـو االعالـ و االتصاؿ،جامعة الجزائر،الصحفييف الجزائرييف،   

.130السابؽ،ص ،المرجع حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائرمحمد قيراط، 2  
.131،صالمرجع نفسو 3  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

المعمومات عمى انواعيا مف مختمؼ مصادرىا و بالتالي  يففيـ خالليا التدفؽ الحػر لممعمومػات 

مصػػحفي الحػػؽ فػػي الوصػػوؿ الػػى مػػف مصػػادرىا االصػػمية الػػى الجميػػور اذ حممػػت االتػػي :لاف ل

وبنبرة استدراكية حػددت بعػض   36مصادر االخبارللكف غير بعيد عف ىذه المادة تمييا المادة 

المياديف التي يستثنييا حػؽ الوصػوؿ الػى مصػادر الخبػر حيػث نصػت عمى:لحػؽ الوصػوؿ الػى 

 ايمي:مصادر الخبر ال يجيز لمصحفي اف ينشر او يفضي بالمعمومات التي مف طبيعتيا م

 اف تمس او تيدد االمف الوطني او الوحدة الوطنية او امف الدولة.-

 اف تكشؼ اسرار الدفاع الوطني او اسرار اقتصادية او استراتيجية .-

 اف تمس بحقوؽ المواطف و حرياتو الدستورية.-

 اف تمس سمعة التحقيؽ القضائي.-

محاكـ و استعماؿ اجيزة التسػجيؿ او نشر مداوالت الجمسة القضائية المغمقة و كذا مداوالت ال-

 التصوير ميما كانت بسيطة عقب افتتاح الجمسة القضائية دوف اذف الجية القضائية.

 اىانة رؤساء الدوؿ الذيف يمارسوف مياميـ .

 اىانة رؤساء البعثات الدولية و اعضائيا المعتمديف لدى الحكومة الجزائرية.-

 1المخالفات ضد االفراد و االشخاص .-

                                                           

.71،ص سبؽ ذكره،المرجع حق الصحفي الجزائري في الوصول الى مصدر الخبر و حمايتهبمقاسـ عثماف، 1  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

كػػػػرس ىػػػذا القػػػػانوف ايضػػػا لمػػػػا كػػػاف فػػػػي سػػػابقو و ىػػػػو   :12/05القػػػانوف العضػػػػوي لالعػػػالـ 

االعتراؼ بخؽ الصحفي في الوصوؿ الى مصادر الخبر بنبػرة اسػتدراكية تنفػي ىػذا الحػؽ فػي 

التػػػي تػػنص عمػػى االتي:ليعتػػرؼ لمصػػػحفي و  84قطاعػػات  وكػػػاف ىػػذا فػػي المػػادة جممػػة مػػف ال

 لخبر ماعدا في الحاالت االتية:المحترؼ بحؽ الوصوؿ الى مصدر ا

 عندما يتعمؽ الخبر بسر الدفاع الوطني كما ىو محدد في التشريع المعموؿ بو.-

 عندما يمس الخبر امف الدولة و/او السيادة الوطنية مساسا واضحا.-

 عندما يتعمؽ الخبر بسر البحث او التحقيؽ القضاىي .-

 استراتيجيعندما يتعمؽ الخبر بسر اقتصادي او -

 1عندما يكوف مف شاف الخبر المساس بالسياسة الخارجية و المصالح االقتصادية لمبالد.-

 الى الجزائػر دخمت االنتريت دخول االنترنيت الى الجزائر و بداية النشر االلكتروني:2-2-3

(،وىػو مركػز تػابع لمدولػػة و CERISTعػف طريػؽ مركػز البحػث العممػػي و التقنػي ) 1993سػنة 

فػػػي جويميػػػة  256س سػػػنوات مػػػف ىػػػذه البدايػػػة المحػػػدودة صػػػدر المرسػػػـو الػػػوزاري رقػػػـبعػػػد خمػػػ

( وقػػد سػمح ىػػذا االجػػراء ISPالػذي يتضػػمف انشػاء مػػزوديف خػواض بخػػدمات االنترنيػت )1998

لممسػػتعمميف بالحصػػوؿ عمػػى اسػػتفادة احسػػف مػػف االنترنيػػت و التحفيػػؼ عمػػى مركػػز البحػػث فػػي 

دار مرسػػػػػػـو اخػػػػػػر يػػػػػػرخص لممسػػػػػػتثمريف االجانػػػػػػب االعػػػػػػالـ العممػػػػػػي و التقنػػػػػػي ،كمػػػػػػا تػػػػػػـ اصػػػػػػ
                                                           

.2012يناير  2،15العددالجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية،  1  



الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

المتخصصػػػيف  فػػػي االنترنيػػػت االسػػػتقرار فػػػي الجزائػػػر شػػػريطة انشػػػاء شػػػركات تخضػػػع لمقػػػانوف 

 1الجزائري.

شػػػػػػػبكة معموماتيػػػػػػػة فػػػػػػػي لوكػػػػػػػاف ربػػػػػػػط الجزائػػػػػػػر باالنترنيػػػػػػػت فػػػػػػػي سػػػػػػػياؽ تجسػػػػػػػيد فكػػػػػػػرة اقامػػػػػػػة

فػػػػػي اطػػػػػار مشػػػػػروع تعػػػػػاوف مػػػػػع منظمػػػػػة اليونيسػػػػػكو فػػػػػي تسػػػػػعينات القػػػػػرف  ل(RINAFافريقيػػػػػا)

 2الماضي.

بشػػػكؿ كبيػػر اال اف الوضػػػع الحػػالي خاصػػػة االنترنيػػػت و بػػالرغـ مػػػف تحريػػر قطػػػاع االتصػػاالت 

خاصػػػػػة  بالنسػػػػػبة لشػػػػػبكة االنترنيػػػػػت مػػػػػايزاؿ ضػػػػػعيفا مقارنػػػػػة بػػػػػدوؿ الجػػػػػوار  و تكشػػػػػؼ احػػػػػدى 

االنترنيػػػت فػػػي الجزائػػػر بمػػػ  مميػػػوف شػػػخص حتػػػى  االحصػػػائيات المتػػػوافرة اف مجمػػػوع مسػػػتخدمي

 3حسب االتحاد الدولي لالتصاالت.2005نياية 

اف عػػددىـ قػػد بمػػ   وفػػي اخػػر الدراسػػات حػػوؿ مػػدى اسػػتخداـ الجزائػػرييف لشػػبكة االنترنيػػت تبػػيف

اف نصػؼ المسػتخدميف يؤمنػوف بضػرورة االسػتفادة مػف االنترنيػت كمػا  2012مميوف عاـ  11

 4.وف الييا باستخداـ اليواتؼ النقالةكما اف ثمثيـ يمجؤ 

 

                                                           
دراسة تطبيقية حول استخدام )و االشباعاتالتكنولوجيات الحديثة لالعالم و االتصال االستخدامات نور الديف ىادؼ،  1

،ممخص مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو االعالـ و  مصادر المعمومات االلكترونية في وسائل االعالم الجزائرية(
 .142ص.2008االتصاؿ،جامعة الجزائر :قسـ عمـو االعالـ و االتصاؿ،

 .202،صذكرهمرجع سبؽ ،تاريخ الصحافة الجزائريةفضيؿ دليو،  2 
3 http://www.middle-east-online.com/id=42007. Consulté le 25/04/2017. A 13:02. 
4 http://www.al-fadjr.com/ar/economie/289785.html. consulté le12/05/2017 A18:26.  

http://www.middle-east-online.com/id=42007
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/289785.html.%20consulté%20le12/05/2017


الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

اما الصحافة المكتوبة فقد استفادت مف ىذه التكنولوجيا الحديثة و اسػتخدمتيا لمنشػر و فضػاء 

جديػػد لمتوسػػع و الحصػػوؿ عمػػى جميػػور جديػػدوكما ىػػو معػػروؼ  عػػانى النشػػر االلكترونػػي فػػي 

(لالنترنيػػػػت امػػػػاـ المػػػػزوديف CERISTالبدايػػػػة مػػػػف احتكػػػػار مركػػػػز البحػػػػث العممػػػػي و التقنػػػػي)

،اال انو و بعد ىذا التػاريل لػـ يعػد انشػاء موقػع صػحفي عمػى شػبكة 2000الخواص حتى عاـ 

االنترنيػػػػت امػػػػرا صػػػػعبا  حيػػػػث اصػػػػبح مػػػػف الممكػػػػف الحجػػػػز عنػػػػد المركػػػػز باتبػػػػاع االحػػػػراءات 

الػػى  التنظيميػػة االلزمػػة لالسػػتفادة  مػػف موقػػع عمػػى الشػػبكة بالنسػػبة الي جريػػدة و ىػػذا اسػػتنادا

 .لDZ لميثاؽ التسمية و االنتساب  تحت اسـ الميداف الجزائري

وقد استفادت الصحافة الجزائرية  مف ىذه الجيود القارية و الوطنية فخاضت تجربة الصحافة 

االلكترونيػػة منػػذ منتصػػؼ التسػػعينات ،فكػػاف ذلػػؾ ابتػػداءا عػػف طريػػؽ نسػػل الكترونيػػة لمصػػحافة 

لمضػموف ضػفحات  (el watanف خػالؿ نشػر يوميػة )مػ 1997الورقيػة و ذلػؾ منػذ نػوفمبر 

( تمتيػػػػا watan.com-www.elطبعتيػػػػا الورقيػػػػة الكترونيػػػػا كمػػػػا ىػػػػو دوف تعػػػػديؿ او تغييػػػػر )

 (.2000(و)الفجر2000(،)المساء1998صحؼ جزائرية اخرى عمى غرار:)الخبر  

 PDFيػػا االلكترونيػة باسػػتخداـ تقنيػة الػػنص المحمػػوؿو طػورت تػػدريجيا الصػحؼ الورقيػػة طبعت

لعرضيا عمى شبكة االنترنيت فػي شػكؿ ابػداعي و غػاير كمػا ىػو  HTMLوتقنية النص الفائؽ

 1عميو الشكؿ الورقي.

 

                                                           
 .202،203،مرجع سبؽ ذكره،ص ص  2113-1331تاريخ الصحافة الجزائريةفضيؿ دليو،1

http://www.el-watan.com/


الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

 الصحافة االلكترونية و مستقبمها في الجزائر: 2-2-4

ت تجربػة الصػحافة بػدأ الورقيػة فػي مجػاؿ الصػحافة االلكترونيػةبعد تجربػة الصػحافة الجزائريػة 

الصة)تصػػدر ابتػػداء عمػػى الشػػبكة و لػػيس ليػػا مقابػػؿ ورقػػي (باحتشػػاـ و ىػػي لػػـ االلكترونيػػة الخ

 تتمكف مف االقالع الجماىيري لحد االف.

 :ومف بيف الصحؼ التي دخمت مجاؿ النشر االلكتروني المحض مبكرا نذكر

(*algeria-watch*1998)  و(lagrandekachfa*2003  امػػػػا مػػػػف الناحيػػػػة القانونيػػػػة)*

مػػػف البػػػاب الخػػػامس المخصػػػص لوسػػػائؿ االعػػػالـ االلكترونيػػػة)مف القػػػانوف الجديػػػد 68فالمػػػادة 

(تسػػتثني المطبوعػػات الورقيػػة عنػػدما تكػػوف النسػػخة عبػػر االنترنيػػت و النسػػخة 2012لالعػػالـ 

كػؿ لة فػي تحصػر مفيػـو الصػحافة االلكترونيػ 67االصمية متطابقتيف)شكال و مضمونا(والمادة

خدمػة اتصػاؿ مكتػػوب عبػر االنترنيػػت موجيػة لمجميػػور او فئػة منػػو و ينشػر بصػػفة مينيػة مػػف 

 1قبؿ شخص طبيعي او معنوي يخضع لمقانوف الجزائري و يتحكـ في محتواىا االفتتاحي.

ومع ىذا الزالت الصحافة االلكترونية في الجزائر في وسط صعب يتميز بغياب اطػار قػانوني 

نوف الجديػػد لػػـ يعطيػػا حقيػػا مػػف االىتمػػاـ و الوضػػوح ومػػف مشػػكمتي التمويػػؿ و واضػػح الف القػػا

االعتراؼ الميني خاصة فبالرغـ مف نجاحيا النسبي التحريري و الجماىيري الزالػت الصػحافة 

االلكترونيػػة فػػي الجزائػػر محرومػػة مػػف االشػػيار العمػػومي و ذلػػؾ بخػػالؼ بػػاقي وسػػائؿ االعػػالـ 

(و ايضػا مػف اىػـ مشػكالت الصػحافة االلكترونيػة ىػي تمفزيػوف الوطنية)صحافة ورقية،اذاعة و
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الصحافة المكتوبة في الجزائر اثيراتها عمىالمصادر الجديدة و ت          الفصل الثاني :  

 

االعتػػراؼ بيػػذه المواقػػع كوسػػائؿ اعالميػػة صػػحفية و تطػػرح مشػػكمة البطاقػػة الصػػحفية و الحػػؽ 

فػػي الوصػػوؿ الػػى مصػػادر المعمومػػات و التعامػػؿ مػػع الشخصػػيات العموميػػة و نػػوع االعتمػػاد 

 1المخصص لمصحافة االلكترونية.

مسػػتقبؿ الصػػحافة االلكترونيػػة فػػي العشػػرية المقبمػػة فػػي الجزائػػر واعػػدؿ و ومػػع كػػؿ ىػػذا يعتبػػر 

 2خاصة مع تزايد المطرد لقاعدة مستخدمي االنترنيت في الجزائر.

ــــة:خالص مػػػف المالحػػػظ  اف الثػػػورة التكنولوجيػػػة و جديػػػدىا اصػػػبح السػػػمة البػػػارزة و المميػػػزة ـــــــ

ماليػػيف المعمومػػات و االخبػػار مػػف جميػػع  لمعقػػديف االخيػػريف فقػػد اصػػبح بامكػػاف االفػػراد تبػػادؿ

انحاء العالـ  و كؿ ىذا غير مف المفاىيـ التقميدية لالعالـ بصفة عامػة و الصػحافة المكتوبػة 

بصػػػفة خاصػػػة فقػػػد تعػػػددت المصػػػادر و تغيػػػرت طػػػرؽ الحصػػػوؿ عمػػػى االخبػػػار وىػػػذا بتغيػػػر 

حػػػد الكػػػؿ ينشػػػر و االدوار بػػػيف الصػػػحفييف و المػػػواطنيف العػػػادييف فكميػػػـ اصػػػبحو فػػػي قالػػػب وا

الكػػؿ يتعػػرض .والجزائػػر ليسػػت بمنػػأى عػػف كػػؿ ذاؾ فينػػاؾ عديػػد التحػػديات و الرىانػػات التػػي 

 تواجييا لمواكبة التكنولوجيا الجديدة.

 

                                                           
دراسة تطبيقية حول استخدام )لالعالم و االتصال االستخدامات و االشباعاتالتكنولوجيات الحديثة نور الديف ىادؼ،   1

 .145مرجع سبؽ ذكره،صمصادر المعمومات االلكترونية في وسائل االعالم الجزائرية(،

.146المرجع نفسو،ص  2  



 ي:ـــــبيقــــــــــــــالتط لجــــــــانب ا

 

 

 : بطاقـــــــــة فنية حول مؤسسة )الخبر(-1

وكان عدد  0991سبتمبر 10قد توثيقي بتاريخ ( بعتاسست الشركة ذات اسيم )الخبر
صحفيا اتوا من القطاع العمومي وبالخصوص من  عشروناالعضاء المؤسسين ستة و 

الحكومة  وبعد القيام باالجراءات التي جاءت في تعميمة رئيس ) المساء(وجريدتي) الشعب (
 .0991نوفمبر  10انذاك السيد :مولود حمروش صدر اول عدد من يومية الخبر في 

 :الشركات التابعة لمخبر

بالشرق )مقرىا  ذات الشخص الواحد لتوزيع الصحافةالشركة ذات المسؤولية المحدودة و -
 (.kDPقسنطينة 

(، طبع KDPOانلتوزيع بالغرب )مقرىا وىر  كة ذات المسؤولية المحدودة الخبرالشر -
 .8118ماي  06الصحافة المكتوبة بالغرب الجزائري بدا نشاطيا يوم 

(،مقرىا بالجزائر (ALDPالشركة ذات المسؤولية المحدودة الجزائر لتوزيع الصحافة -
اليات الوسط لوطن( وتيتم بتوزيع الصحافة في و العاصمة ،تاسست بالشراكة مع يومية )ا

كل من يومية الخبر و نشرياتيا  ويومية الوطن ،وتطبع 0995قامت باقتناء مطبعتين منذ 
 ممحقاتيا.و 

(،انشئت كذلك بالشراكة SIMPRECالشركة ذات المسؤولية المحدودة لمطباعة بقسنطينة )-
 مع جريدة )الوطن( وتيتم بطباعة الصحافة المكتوبة.

باعة الصحافة تيتم كذلك بطمحدودة لمطباعة المكتوبة بوىران و الشركة ذات المسؤولية ال-
ENIMPOR)) .وتاسست كذلك بالشراكة مع جريدة الوطن 



 ي:ـــــبيقــــــــــــــالتط لجــــــــانب ا

 

 

(،و تقوم بتغطية مختمف واليمت الجنوب منيا ادرار ALDPمطبعة ورقمة تابعة لشركة )-
 قرت.،ورقمة  وتالوادي ، غرداية 

الخبر،الشركة ذات  حدودة الخبر الرياضي ،تصدر يوميةالشركة ذات المسؤولية الم-
 (.kBCدودة )وورلد فيزيون(تسير قناة الخبر)المسؤولية المح

 السحب و التوزيع:

 الف نسخة يوميا. 08: 0991

 الف نسخة يوميا. 01: 0991

 الف نسخة يوميا. 511: 7112

 الف نسخة يوميا. 541: 7112

 الف نسخة يوميا. 471: 7107

 الف نسخة يوميا. 011: 7102

 الجزائر.-شارع الفتح ابن خمقان حيدرة 08عنوان النشرية: 

 عدد المستخدميين في )الخبر (:

 موظف دائم منيم: 811

مصورين وواحد  4صحفي، 67في التحرير من بينيم  78تقني، 00اداري، 80-
 اطار مسير. 08كاريكاتوريست،

 المتعاونون و العاممون بالقطعة:-
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 صحفي يعمل بالقطعة. 80

 في االدارة. 8القسم التقني،عمال في  5صحفيين بالتحرير، 01متعاونون دائمون :منيم -

 صحفيين متعاونين من الخارج في كل من مصر ،غزة،تونس و فرنسا. 4

 مكتب.84عدد المكاتب  عدد المكاتب: 

المكتب الجيوي بوىران ميمتو تسيير مكاتب واليات الغرب و يعمل بو حوالي عشرون -
 موظف نتيم عشرة صحفيين.

 راسمين بواليات الشرق و يسير المكاتب التابعة لو.المكتب الجيوي بقسنطينة يتابع عمل الم-

 ويعمل بو حوالي عشرون موظفا منيم عشرة صحفيين.

اتيا مقر نوات االولى بتطوير امكانياتيا و ( اىتمت منذ السكما تجدر االشارة الى ان ) الخبر
جانب مام بالتنشيط االستثمار  في مجاالت  نشاطاتيا مع االىتباقتناء الوسائل المتطورة و 

خارج المؤسسة لتتمكن من ييا وكذلك  خمق جو مالئم داخل  و صحفيالتكويني لموظفييا و 
 مسايرة التطور الحاصل في مجال االعالم المكتوب.

وكان حرص القائميين عمييا يتوجو دائما الى استقاللية المؤسسة وكذلك مصداقيتيا اتجاه 
التكوين المستمر د باعتماد الكفاءات و لتسيير الجياينية و القراء  وذلك بالتركيز عمى الم

 لموظفييا.
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 تفريغ الجداول:-7

 .7102ماي 01مارس الى  71تمت الدراسة  من الفترة الممتدة من 

 البيانات الشخصية:-أ

 :تفريغ افراد العينة حسب متغير الجنس10جدول رقم-

 

 الجنــــــــــس التكـــــــــــــــرار 100%النسبـــــــــــــة 

 ذكــــــــــــــــــــــــــــر 08 %64

 أنثـــــــــــــــــــــــــــى 08 %06

 المجمــــــــــــــــــــوع 51 %011

 -الجدول من  اعداد الطالبة-                              

يبين الجدول أعاله توزيع المبحوثين حسب الجنس حيث بمغت نسبة الذكور منيم         
وبذلك يتجاوز عدد الذكور عدد اإلناث وتبدو نسبة  %06بينما بمغت نسبة اإلناث  64%

ذلك لكون مينة الصحافة مينة المتاعب والصعوبات يعود و اإلناث قميمة مقارنة بنسبة الذكور 
عمل ليال والمرأة الصحافية تضطر أحيانا إلى الىذه الصعوبات المرأة ال تتوافق و مما يجعل 

ما يجعميا تفضل العمل في مناصب لمخاطر عدة موقد تتعرض خارجا  والسفر والمبيت
 .  الصحافة المكتوبة فيالصحفيات أخرى عوضا عن الصحافة وىذا ما يفسر نقص 
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  : توزيع افراد العينة حسب متغير السن.17جدول رقم-
 

 100%النسبة التكـــــــــــــــــــــــرار الســــــن

85-01 16 08% 

01-05 81 % 40 

05-41 01 % 20 

41-45 18 % 16 

45-51 14 %08 

 04% 18 51اكثر من 

 100% 51 المجمــــــــــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-                          
-05( ومن )05-01الذين تتراوح اعمارىم من)يوضح الجدول أعاله أن المبحوثين        

 81%و 41 %وذلك بما نسبتو عمى التوالي وجودا بمؤسسة )الخبر( ىم االكثر (سنة41
االصرار في عا ووعيا ،باالضافة الى الصبر والجمد و وىذا راجع لكونيم الفئة االكثر اطال

سنة   51اكثر منو  (51-45اما الفئة العمرية )العالمي خصوصا الصحافة المكتوبة العمل ا
التي يعرفيا الصحفيون من بعد الضغوط التي  ىذا راجع لممتاعب الصحيةيم اقل و فنسبت

( فقد بمغت 01-85يمارسون في خضميا عمميم اليومي الى جانب التقاعد المبكر ،اما فئة )
،وىذا بسبب قمة التوظيف في السنوات االخيرة مع االزمات المالية التي عرفتيا 08%نسبتيا

 مؤسسة )الخبر(. 
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 تغير قسم العمل.توزيع افراد العينة حسب م :11جدول رقم-

 %011النسبـــــــــــة التكـــــــــــرار القســــــم

 %08 16 الوطني

 %88 00 المحمي

 %14 18 االقتصادي

 %01 15 الثقافي

 %01 15 الرياضي

 %16 10 الدولي

 %06 08 قسم اخر

 %011 51 المجمــــــــــــــــوع

 -اعداد الطالبةالجدول من -                               

لنا نسب توزيع افراد العينة من خالل قراءة األرقام المسجمة في الجدول يتبين            
عمى االقسام التي تحوييا مؤسسة)الخبر(،فكانت اعمى نسبة في خانة اقسام اخرى عمى غرار 

 ،اما القسم%88،اما القسم المحمي فبمغت نسبة المبحوثين بو %06قسم المجتمع بنسبة 
.اما القسم %01قدرت ب بة الصحفيين بيما كانت متساوية و القسم الرياضي  فنسالثقافي و 

وسجمت  %4اما اقل نسبة فكانت  %08القسم الوطني نسبتو و  % 16الدولي فبمغت نسبتو 
محاولة الجزائري و )الخبر ( لمعمق  نظرا لالىتمام الذي توليو مؤسسةو  في القسم االقتصادي
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لذا فيي توظف جممة من الصحفيين لتقديم مضامين ارجاء الوطن  تغطيتيا لكل اخبار
 اعالمية بيذا الخصوص فكانت االغمبية في القسم المحمي .

 :توزيع افراد العينة حسب موقع العمل من المؤسسة.10جدول رقم-

 %011النسبة المئوية التكرار موقع العمل

 %96 48 الصحيفة الورقية

 %14 18 الموقع االلكتروني

 %011 51 المجمــــــــــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-                        

نالحظ من خالل الجدول اعاله ان الصحفيين الذين يعممون بالجريدة الورقية يشكمون اعمى 
وذلك راجع الى العمل الكبير المطموب النتاج الجريدة الورقية لذا  %96نسبة حيث بمغت 

عديد االقالم كل في مجال تخصصو،بينما الصحفيين العاممين بالموقع االلكتروني  يتطمب
،وىي نسبة منخفضة مقارنة باالولى وىذا لكون الموقع %14فعددىم اقل حيث قدرت ب

 ال يتطمب صحفيين كثر.يعدو ان يكون نسخة عن الورقية و  االلكتروني ال

 بالمؤسسة. افراد العينة حسب االقدميةتوزيع  :12جدول رقم-

 %011النسبة المئوية التكـــــــــــــــــــــــــــرار الفــــــــــــــــــــــــــــئات

 %06 08 سنوات 5أقل من 

 %46 80 سنوات 01- 5من 
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   -الجدول من اعداد الطالبة-                          
ويبين الجدول ، اخل المؤسسةأداء األعمال د ية في العمل تكسب الفرد خبرة فيإن األقدم 

أعاله توزيع المبحوثين تبعا ألقدميتيم في العمل  حيث عادت أعمى نسبة فيو لمصحافيين 
ويأتي بعدىا  %46 والتي قدرت ب سنوات  01الى ذوي أقدمية تتراوح من خمس سنوات 
والمالحظ أن ذوي  %06بنسبة سنوات  5اقل من عمى التوالي الصحافيين ذوي أقدمية 

بالصحف بالجزائر عمل غير العمل  نسبة نظرا لكونىم اقل سنوات  01اكثر من األقدمية 
 . ال يطول مكوث الصحفي بالجريدة الواحدة بل يتنقل بين عديد العناوينمستقر و 

 توزيع افراد العينة حسب الشهادة المتحصل عميها.:10الجدول رقم-

 %011النسبة المئوية  التكــــــــــــــــــــــــــــــــرار الشهادة المتحصل عميها

 %68 04 ليسانس

 %81 01 ماجستير

 %08 16 ماستر

 %011 51 المجمـــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-
افراد العينة في فئة شيادة ليسانس باكبر نسبة حيث بمغت نالحظ من خالل الجدول تركز 

،ونرى ىناك %08،والماستر باقل نسبة بمغت %81لتمييا شيادة الماجستير بنسبة  68%
ىذا راجع لكون خريجي الجامعة من حاممي شيادة ليسانس  يتوجيون تفاوت بين النسب و 

 %08 19 سنوات 01أكثر من 

 %011 51 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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غمبيم يكممون مسارىم الماجستير الذين في امعمل عكس حاممي شيادتي الماستر و ل
 االكاديمي بالجامعة.

 :توزيع افراد العينة حسب التخصص العممي.12جدول رقم-

 %011النسبة المئوية التكرار التخصص

 %48 84 عموم االعالم و االتصال

 %8 14 عموم اقتصادية

 %08 19 عموم سياسية و دولية

 %84 08 ادب عربي و لغات اجنبية

 %18 10 عموم اسالمية

 %011 51 المجمــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-                           

عمى نسبة في يبرز لنا الجدول التخصصات العممية التي ينتمي الييا افراد العينة فسجمت ا
لغات ، يميو تخصص االدب العربي و %48االتصال حيث بمغت تخصص عموم االعالم و 

العموم االسالمية ب و  % 18لعموم االقتصادية فنسبتيا بمغت ،اما ا %84اجنبية ب 
)الخبر( تخصصيم اعالم  .ومن خالل ما سبق نالحظ ان اغمب صحفيي مؤسسة8%

تدريبيم االكاديمي عمى العمل في تقنيات الكتابة الصحفية و ىذا راجع لتكوينيم واتصال و 
 يتيم في الجريدة.وددالعالمي مما ينعكس ايجابا عمى مر ا
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 المحور الثاني :عادات و انماط استخدام الفايسبوك لدى صحفيي مؤسسة)الخبر(.-ب 

 توزيع افراد العينة حسب معدل استخدام الفايسبوك باليوم. :12جدول رقم
 

 100%النسبة رارــــالتك معدل االستخدام

 %11 11 اقل من ساعة

 %04 07 من ساعة الى ساعتين

 %66 00 اكثر من ثالث ساعات

 %011 51 موعالمج

 -الجدول من اعداد الطالبة-
 %66يستخدمون الفايسبوك اكثر من ثالث ساعات بما نسبتو إن معظم المبحوثين         
وبالنظر ليذه النسب يمكننا القول ان تخدمون الفايسبوك من الى ساعتين يس %04ونسبة 

االطالع عمى يقضون وقتا اطول في وك بشكل متواصل  و الصحفيين يستخدمون الفايسب
 مضامين ىذه الشبكة.
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 الجنس.حسب متغير  عدل استخدام الفايسبوكم: 19جدول رقم

 معدل  
 

 الجنس   

من ساعةالى  اقل من ساعة 
 ساعتين

اكثر من ثالث 
 ساعات

 المجموع

 النسبة تكرار النسبة تكرار  النسبة تكرار النسبة تكرار

 %64 08 %61 01 %14 18 %11 11 ذكور 

 %06 08 %16 10 %01 05 %11 11 اناث

 %011 51 %66 00 %04 07 %11 11 المجموع

 -من اعداد الطالبةالجدول -                           
 

عن ان مدة استخدام الصحفيين لمفايسبوك تختمف  19تكشف النتائج الواردة في الجدول رقم
تخداميم لمفايسبوك عن الساعة ال يقل اس حسب جنس الصحفي ،ويظير ان كل افراد العينة

،لما %4بل تتركز النسب ابتداء من فئة الساعة الى الساعتين حيث بمغت عند الذكور 
،اما فئة  اكثر من ثالث ساعات  فقد كانت اعمى نسبة عند %01االناث فكانت نسبتيم 

 ويمكن تفسير ىذه النتائج بالعودة الى االدوار % 6،اما االناث فكانت  %61ذكور ب 
الواجبات مما تمع حيث تقوم بعديد المسؤوليات و المتعددة التي تمعبيا االنثى داخل المج

يفرض عمييا  وقت اقل تخصصو الستخدام الفايسبوك عمى عكس الذكور الذي يتاح ليم 
 االستخدام لفترة اطول.
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 وك.:توزيع افراد العينة حسب عدد الحسابات التي يمتمكونها عمى الفايسب01جدول رقم-
 

  100%النسبة التكـــــــــــــــــــــــــــرار عدد الحسابات

 %08 06 حساب واحد

 %58 89 حسابين

 %16 10 ثالث حسابات

 %14 18 اكثر من ثالث حسابات

 %011 51 المجمــــــــــــــــــــوع

 -من اعداد الطالبةجدول  -
يتضح أن اعمى نسبة من المبحوثين ول أعاله من خالل المعطيات الواردة في الجد        

لالفراد الذين  %08سجمت نسبة و  %58يمتمكون حسابين عمى الفايسبوك بنسبة قدرت ب 
اكثر من فئتي ثالث حسابات و في  % 14و %16تسجيل نسبتي يمتمكون حسابا واحدا،مع 

يمتمكون عدد كبير من  وبذا يمكننا القول ان الصحفيين عمى التوالي ثالث حسابات
يتابعون عدد واسع من الصفحات عمى ىذه الشبكة رغبة في االطالع الواسع صدقاء و اال

يم االعالمي المعمومة التي يستخدمونيا في عمم عمى عديد المصادر التي تقدم ليم
 بالمؤسسة.
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 :عدد الحسابات عمى الفايسبوك و عالقته بموقع العمل من المؤسسة. 00جدول رقم
 

 موقع العمل
 

 عدد
 اتالحساب

 المجموع الموقع االلكتروني الصحيفة الورقية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار
 المئوية

 %08 06 %11 11 %08 06 حساب

 %58 89 %11 11 %58 89 حسابين

 %16 10 %18 10 %14 18 ثالث حسابات

اكثر من ثالثة 
 حسابات

11 11% 18 14% 18 14% 

 %011 51 %16 10 %94 47 عالمجمو 

 -الجدول من اعداد الطالبة-
بوك التي يمتمكيا افراد عدد الحسابات الفايسوالذي يمثل  00من خالل الجدول رقم        
الذين يعممون عالقة ذلك بمتغير موقع العمل بالمؤسسة حيث نالحظ ان افراد العينة العينة و 

الذين يمتمكون و  %08مى الفايسبوك تمثل نسبتيم يمتمكون حسابا واحدا عبالجريدة الورقية و 
وىذا  %14اما من يمتمكون ثالث حسابات فبمغت نسبتيم  %58حسابين بمغت نسبتيم 

 العمللطبيعة العمل بالجريدة الورقية والتي تقتضي التحرير الصحفي واحترام فنياتو و راجع 
د الخبر الذي سينشر عمى التوسيع في الخبر وفترة اعداعمى التدقيق المغوي والتحميل و 
االطالع عمى عديد عداد مادة اعالمية صالحة لمنشر و الجريدة الورقية  تعتبر كافية ال
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عمى االكثر ،عمى حديثة لذا يتم استخدام حساب او حسابين المصادر باختالفيا تقميدية و 
اكثر عكس الذين يعممون بالموقع االلكتروني فنسبتيم تركزت في فئتي ثالث حسابات الى 

وىذا راجع لمتطمبات النشر  %14الى %18من ثالث حسابات بما نسبتو عمى التوالي 
االلكتروني التي تقتضي النشر السريع و التحيين الدائم لالخبار وىذا يتطمب االطالع عمى 

شبكة واسعة من االصدقاء كمصادر والصفحات عمى موقع الفايسبوك و  عديد المصادر
 لالخبار.

 :توزيع افراد العينة حسب استخدام االسم الحقيقي او االسم المستعار.07جدول رقم      
 

  100%النسبة التكــــــــــــــــــرار االسم المستخدم

 %88 00 االسم الحقيقي

 %04 07 اسم مستعار

 %44 88 االثنين معا

 %011 01 المجمــــــــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-
يستخدمون االسم  من المبحوثين %44قراءة ىذا الجدول يتضح أن نسبة  من        

من مفردات العينة  %04االسم المستعار معا في استخداميم لمفايسبوك الى جانب الحقيقي و 
يستخدمون اسميم الحقيقي وىذه النسب راجعة  %88يستخدمون اسما مستعار ومانسبتو 

االخرون ممن يستخدم االثنين معا و  المستعارة  سماءلمرغبة لمتصرف بحرية لمن يفضمون اال
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البحث عن ىامش من الحرية لمتعبير عن ارائو في لجمع بين التعريف بيويتو كصحفي و ىو ا
 .قضايا ال يسمح لو بالتعبير عنيا عبر صفحات الجريدة 

 
 توزيع افراد العينة حسب سبب استخدام االسم الحقيقي لمدخول لمفايسبوك. :01جدول رقم

 

 100%النسبة التكـــــــــــــــرار سباب االستخداما

حتى يجدك اصدقاؤك 
 بسيولة

17 04% 

 %18 10 حتى تحظى بثقة المتفاعمين

 %16 10 حتى تعرف بيويتك كصحفي

 %88 00 المجمــــــــــوع

 -جدول من اعداد الطالبة-                                  
الذي ن الفايسبوك باسمائيم الحقيقة  و المبحوثين الذين يستخدمو الجدول أعاله يبين          

طرف  يدفعيم لذلك ىو سيولة ايجادىم منالسبب االىم الذي و  %88كانت نسبتيم 
،اما السبب المتمثل في الحصول عمى ثقة المتفاعمين  فقد %04اصدقائيم فقد قدرت نسبتيم 

بالنظر لما و  .%16شكمت ما نسبتو ،اما لمتعريف بيويتيم الصحفية فقد %8بمغت نسبتو 
في  سبق يظير جميا رغبة الصحفيين من خالل استخداميم السمائيم الحقيقية ىو رغبتيم

 التواصل مع االصدقاء.التشيير باعماليم  الصحفية و 
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:توزيع افراد العينة حسب سبب استخدام االسم المستعار في استخدام 00جدول رقم
 الفايسبوك.

 100%النسبـــــــة  التكــــــــرار استخدام االسم المستعارـــــاب أسبـــــــــــــ

 %88 04 الرغبة في التصرف بحرية احد

 %14 18 الخوف من ان يتعرف عمى ىويتك الحقيقة

 %18 10 اسباب اخرى

 100 % 07 ــــــــــــــــــــــــــــــــوعــــالمجمـــــ

 -جدول من اعداد الطالبة-
التي تدفع باافراد العينة الستخدام اسماء يبين االسباب  من خالل الجدول أعاله        

يسعون لمتصرف بحرية يتضح لنا أن أغمب المبحوثين  مستعارة لمدخول لمفايسبوك
عمى ىوياتيم اما الخوف من التعرف ،%88فيستخدمون اسماء مستعارة وكانت نسبتيم 

قى فيستخدمون اسماء مستعارة السباب مختمفة ،اما ما تب %4الحقيقة فقد شكل ما نسبتو 
. وىذا راجع  لعدم السماح بتقديم االراء بحرية تجاه بعض المواضيع فيجد %8كانت نسبتيم 

الصحفي ضالتو عبر صفحتو عمى الفايسبوك فيعبر بكل حرية دون الخوف من المتابعة فيو 
 يعمد السم مستعار يحميو من المتابعة.

 
 متغير الجنس.حسب  مستعار بالنسبة م االسم الحقيقي و ال:استخدا02رقم جدول 

 
اسباب الدافعة لكل واحد ام االسم الحقيقي و اسم مستعار و استخد 05يوضح لنا الجدول رقم

عند ذكور في استخدام االسم الحقيقي  %04منيا بالنسبة لمتغير الجنس فقد سجل نسبة 
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في لسبب الرغبة  %8سجمت نسبة و  يجاد صفحتوع لذلك لتسييل عمى االصدقاء االدافو 
لمتعريف بيويتو الصحفية فيما انعدم استخدام  %6نسبة الحصول عمى ثقة المتفاعمين  و 

ىذا راجع لمرغبة في عدم الظيور ث الي سبب من االسباب المذكورة و الفايسبوك عند االنا
سم المستعار فقد وكذا في الرغبة في عدم التعرض لالزعاج ،اما فئة اال التشيير باسمائين و 

لسبب  %88بمغت نسبة الذكور درجة اكبر بالمقارنة مع استخدام االسم الحقيقي فكانت 
لسبب التصرف  %6السباب اخرى ،اما االناث فقد بمغت نسبة  %8نسبة التصرف بحرية و 

لسبب الخوف من تعرف االخرين عمى ىويتيو الحقيقية،اما استخدام االثنين  %4بحرية و
ذا راجع لربما لمفصل وى %86بالنسبة اعمى لالناث بمغت لمذكور و  %08سبتو معا فكانت ن

ح حسابين حتى يكون ىامش المقربين  فيعمد الى فتالحياة الخاصة و  بين العمل واصدقائو و
 .احدىما بالمقارنة مع االخر ثر فياك الحرية والتصرف باريحية

 
 : توزيع افراد العينة حسب استخدام الفايسبوك في مجال العمل.00جدول رقم

 النسبــــــــــــة التكــــــــــــــرار استخدام الفايسبوك في مجال العمل

 %91 45 دائـــــــما

 %01 15 احيانــــــا

 %11 11 نـــــــادرا

 100 % 51 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

 -ل من اعداد الطالبةجدوال -
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يستخدمون الفايسبوك في من المبحوثين  %91نرى من خالل ىذا الجدول أن نسبة     
بو الفايسبوك في مجال عمميم بشكل دائم وىو ما يؤكد عمى الدور الكبير الذي اصبح يمع

مما يجعميم يستخدمونو بشكل يومي لالطالع عمى اكبر كم من االخبار  يوميات الصحفيين
د ادىم لمقاالتيم فاول ما يفعمو الصحفي اليوم ليس قراءة النسخ الورقية لمجرائد بل يعمواعد

االطالع عمى كل االخبار بمختمف انواعيا فتكون لديو فكرة الى فتح حسابو عمى الفايسبوك و 
فكانت لمن يستخدمونو بشكل اقل  %01عمى ما يجب تقديمو في ىذا اليوم الجديد ،اما نسبة

 االىتمام بمصادر اخرى لالخبار.كمشاكل النت او لضيق الوقت و  سباب متعددةوىذا راجع ال
 

 )ص(بالقسم الذي يعمل به الصحفي. استخدام الفايسبوك في العمل وعالقته:02جدول رقم
 
 

تنعكس معطيات الجدول في ان استخدام الفايسبوك من طرف الصحفيين حيث ربطناه 
يث الحظنا ان اكثر من يستخدم الفايسبوم في مجال بمتغير القسم الذي يعمل بو المبحوث ح

العمل ىم الصحفيين الذين ينتمون الى اقسام اخرى عمى غرار المجتمع حيث قدرت نسبنيم 
،اما %88،في حين كان نسبة الصحفيين بالقسم المحمي الذي يستخدمون الفايسبوك06%

لثقافي والرياضي  امين في كال الالقس %01سجمت النسبة و   %08القسم الوطني فقد قدرت 
 %14و %16االقتصادي بما نسبتو عمى الترتيب وادنى النسب كانت بالقسمين الدولي و 

العاممين بقسم المجتمع  ميم ىومعميو نستخمص ان اكثر استخداما لمفايسبوك بمجال عو 
مواضيع خام تستحق ايسبوك  اخبار من عديد المناطق و القسم الوطني حيث يوفر ليم الفو 

ر عمى صفحات الجريدة كما ان مواضيع المجتمع ىي ما يبحث عنيا المتصفح لمموقع النش
                  االلكتروني.
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 :توزيع افراد العينة حسب الصفحات المتابعة عمى الفايسبوك.02جدول رقم -    

 -الجدول من اعداد الطالبة-
انت اعمى يبين لنا الجدول الصفحات التي يتابعيا افراد العينة عمى موقع ىالفايسبوك حيث ك

،وىذا فيما يعرف بالعمل اليومي  %89.89نسبة لصفحات الجرائد االلكترونية بنسبة 
ىو االجتماع م التي صدرت وىذا قبل البريفنغ و لمصحفيين  وىو االطالع عمى الجرائد اليو 

الذي يجمع الصحفيين برئيس التحرير لالتفاق عمى الميام التي سيتم التحضير ليا في ىذا 
بذا يمجا الصحفييون الى قراءة الجرائد مختصرة عبر صفحاتيا ن في جريدة الغد و م وتكو اليو 

قاء وصفحات القنوات االخبارية عمى الفايسبوك  ،وتراوحت باقي النسب بين صفحات ىاالصد
 .%80.8-%87.87-%88.88صفحات المؤسسات عمى التوالي و 
 
 
 
 

 %  100النسبـــــــة التكــــــــــــــــــــرار الصفحات المتابعة

 %88.88 88 صفحات االصدقاء

 %87.87 87 صفحات القنوات االخبارية

 %89.89 89 صفخات الجرائد االلكترونية

 %80.80 80 صفحات المؤسسات

 %011 99 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
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افي لمصفحات المتابعة عمى موقع : توزيع افراد العينة حسب االنتماء الجغر 09جدول رقم-
 الفايسبوك .

 

 100%النسبة التكـــــــــــــــــــــــرار االنتماء

 %80.00 80 محمية

 %07.06 00 وطنية

 %84.70 88 عربية

 %04.61 00 دولية

 %011 89 المجمـــــــــــــــــــــــــوع

 -طالبةالجدول من اعداد ال-                                
االنتماء الجغرافي لمصفحات التي يتابعيا افراد العينة عمى موقع  09يوضح الجدول رقم

تمييا الصفحات العربية بنسبة  %07.06الفايسبوك واعمى نسبة كانت لمصفحات الوطنية ب
اقل نسبة كانت لمصفحات الدولية و  %80.61ومن بعدىا الصفحات المحمية ب  84.70%

 .%04.61بنسبة
 المحور الثاني: *نتائج

مجموعة من النتائج  حول عادات  من خالل تحميل معطيات الجداول السابقة توصمنا الى
 انماط استخدام الفايسبوك من طرف صحفيي مؤسسة)الخبر( تبين لنا مايمي:و 
لدى صحفيي )الخبر( يفوق الساعتين عمى عكس صحفيات المؤسسة  استخدام الفايسبوك-

 بوك اقل من ذاك.فنسبة استخداميم لمفايس
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اكثر عمى موقع الفايسبوك خصوصا الخبر يمتمكون يمتمكون حسابين و  اغمب صحفيي-
ث حسابات عمى ىذا لى ىذا صحفيي الموقع االلكتروني الذي ال تقل حساباتيم عن ثال

 نة مع صحفيي النسخة الورقية.ر مقا راستخداما لمفايسبوك كمصدر لالخباوىم االكثر الموقع 
بالنظر المتالكيم اكثر من اسم مستعار و الخبر استخدام االسم الحقيقي و ييفضل صحفي-

التعبير بكل حرية عن ارائيم في القضايا ريحية مع االصدقاء و أة التواصل بىذا بغيحساب و 
 المسكوت عنيا دون التعرض الى العقاب.

م التعرض لعد بااكثر سب رسسة )الخبر( يستخدمون االسم المستعاؤ والمالحظ ان صحفيات م
 التواصل بحرية مع االصدقاء.و   لالزعاج

محمية يستخدمون الفايسبوك بشكل الالمتخصصين في االخبار الوطنية و  صحفييو)الخبر(-
اكثر الصفحات المتابعة ىي لالطالع عمى كل اخبار الجزائر ومناطقيا العميقة و  ئمدا

 الصفحات الوطنية.
 االشباع المحقق.و   ي جمع االخبارك و استخدماته فالمحور الثالث:الفايسبو -ج
 

 توزيع افراد العينة حسب دوافع استخدام الفايسبوك :71جدول رقم

 100%النسبة التكـــــــــــــــــــــــرار دوافع

 %51 85 مينية

 %04 17 اقتصادية

 %06 08 اجتماعية

 %011 51 المجمـــــــــــــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-
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الدوافع التي جعمت افراد العينة يقبمون عمى استخدام الفايسبوك كمصدر  81يبين الجدول رقم
،ثم تمتيا الدوافع االجتماعية ب %51لمعمل فكانت اعمى النسب لمدوافع المينية ب

 .%04ة ،باالضافة الى الدوافع االقتصادية بنسب06%
 

من وراء استخدام الفايسبوك  :توزيع افراد العينة حسب الحاجات المحققة70جدول رقم
  كمصدر لمخبر.

 

  100%النسبة التكــــــــرار الحاجات 

 %01.84 00 الحصول عمى االخبار الفورية

 %80.49 80 االلمام باالحداث العالمية

 %00.18 04 اكتساب خبرات جديدة

 %04.57 07 تدعيم و تنويع المصادر الصحفية

 %011 017 ـــــــــــــوعالمجمـــــــــــــــــــــــــ

 -الجدول من اعداد الطالبة -
يث سجمت الحاجات المحققة لدى صحفي مؤسسة)الخبر(،ح 80رقميوضح الجدول        

،باعتبار ان الصحفي %04.57تنويع المصادر الصحفية بما نسبتو اكبر نسبة لفئة تدعيم و 
االخبار من بينيا الفايسبوك  حديثة  يعتمد عمييا لجمعالزال لديو مصادر اخرى تقميدية و 

،اما فئة الحصول عمى االخبار الحسابات الشخصية تفيد مما يتم نشره عبر الصفحات و فيس
يسبوك من استقطاب عديد وىذا لما يتميز بو الفا %01.84الفورية فقد بمغت نسبتيا 

ي مكان يتم تغطيتو في لحظة وقوعو  ومن فوره يتم نشره عمى أي حدث بأالمصادر ف
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الى الحدث،اما  لفايسبوك لذا يعتمد الصحفي عمى ىذه الصفحات فالقائمين عمييا ىم اقربا
يع ،فالفايسبوك شبكة عالمية تجمع بين جم%80.49فئة االلمام باالحداث العالمية فقد بمغت 

جميع االخبار من اح لمصحفي االطالع عمى االحداث و تأالمستخدمين من بمدان شتى مما 
حيث يسعى  %00.18ا فئة اكتساب خبرات جديدة فقد بمغت نسبتيا مأمناطق العالم ،

ىذا الطالع عمى الجديد من التقنيات والخبرالت الجديدة و العمل عمى االصحفي لتطوير ذاتو و 
 ما تتيحو لو صفحات الفايسبوك.

 :توزيع افراد العينة حسب االشباع المحقق.77جدول رقم

 100% النسبــة  ارالتكــــــــــــــــر  االشباع المحقق

 %85.09 08 التزود باالخبار العاجمة

االطالع عمى كل 
االحداث من مناطق شتى 

 في اقل وقت
48 00.17% 

الحصول عمى التحاليل 
 االخبارية

07 00.08% 

مساعدتي عمى العمل دون 
 الحاجة لمتنقل

01 7.87% 

االتصال بالفاعمين في 
 االحداث

86 81.47% 

 %011 087 ـوعالمجمــــــــــــ

 -الجدول من اعداد الطالبة-
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الخاص باالشباع المحقق من وراء استخدام الفايسبوك  88نالحظ من خالل الجدول رقم
 00.17كمصدر لمخبر ان فئة االطالع عمى كل االحداث كانت بيا اكبر نسبة حيث بمغت 

يتواجد بو ىي نشر االخبار من كل مكان اصية التي يتميز بيا الفايسبوك و نظرا لمخ
المستخدم باالضافة الى صفحات القنوات االخبارية ،لذا تكون كل االحداث التي يعرفيا 

كل ذاك من خالل تصفحو لمصفحات  العالم متوفرة عمى الفايسبوك لذا يطمع الصحفي عمى
وىذا نظرا لتوفر  %85.09الحسابات ،اما فئة التزود باالخبار العاجمة فقد حققت نسبة و 

وقوعو عمى الفايسبوك فالمستخدمين يقومون بنشر االحداث التي يتواجدون حال  الخبر
ومن فيديوىات وصور   ط المتعدديعمونيا بالوسائمنيا لحظة وقوعيا عمى صفحاتيم و بالقرب 

تحاليل اخبارية فقد  ىالميم ،اما فئة الحصول عم ي الخبرفيستقبذا يجد الصحفي ضالتو و 
ده لم يعد كافيا بل يبحث الصحفي ن تحميمو خبرلوحفتوفر ال %00.08قدرت نسبتيا ب 

وقد سجمت  في فئة مساعدة عمى  %7.87كل االراء التي اثيرت حولو ،واقل نسبة وتفسيره و 
العمل دون الحاجة الى التنقل الى موقع الحدث ،فاالحداث متواجدة وقت حدوثيا عمى 

ال بالفاعمين فكانت نسبتيا اما فئة االتص،عمييا وىو بمكتبو الفايسبوك فيطمع الصحفي 
التظاىرات من خالل حساباتيم صل مع الفاعمين في شتى االحداث و فالصحفي يتوا81.47%

 عمى الفايسبوك دون الحاجة الى لقائيم وجيا لوجو.

: توزيع افراد العينة حسب نوع االخبار المتحصل عميها من استخدام 71جدول رقم
 الفايسبوك.

 100%النسبة ـــــــــــرارالتكــــــــ نوع االخبار

 %06.80 85 محمية

 %41.57 88 وطنية
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 %80.08 06 دولية

 %011 69 المجمـــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-
نوع االخبار المتحصل عمييا من وراء استخدام الفايسبوك لدى  80يوضح الجدول رقم 

،وىذا في ظل عدم %41.57ما نسبتو فكانت اعمى نسبة لالخبار الوطنية ب صحفي)الخبر(
الغمق الذي تمارسو الجيات وم بتقديم االخبار بشكل موضوعي و وجود و سائل اعالم تق

يذا راجع الى شساعة البالد  ف %06.80الرسمية اما االخبار المحمية فقد بمغت نسبتيا 
الفايسبوك وعدم القدرة عمى التواجد بكل المناطق الجزائرية فيعتمد الصحفي عمى صفحات 
 %80.05لالطالع عمى كل اخبار المناطق الجزائريةاما االخبار الدولية فقد بمغت نسبة 

وىذا لسعي الصحفي لاللمام بكل االحداث التي تجري خارج الجزائر لما فييا من تاثير عمى 
الشان الداخمي لمبالد فتكون المتابعة لصفحات التي تقدم االخبار عن قضايا بعينيا او 

 اخبارية تنشر كل االخبار . صفحات
رق التاكد من صحة االخبار المستقاة :توزيع افراد العينة حسب ط70جدول رقم-       

 من الفايسبوك.
 
 
 
 
 
 

 -الجدول من اعداد الطالبة-

 100%النسبة التكـــــرار طرق التاكد

 %08.96 01 التواصل مع الجية الناشرة

 %05.58 08 التوجو لمكان الحدث

 %45.45 05 التواصل مع الزمالء

 %011 77 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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المخصص لطرق التاكد من صحة االخبار المستقاة من من مالحظة ىذا الجدول       
الفايسبوك ىو ان فئة التواص مع الزمالء كتيم طريقة يتبعيا الصحفي لمتاكد من الخبر 

،وىذا نظرا لمتواجد الكمي لمصحفيين في ىذا  %45.45ن نسبتو المنشور عمى الفايسبوك كا
،اما فئة التواصل مع  التاكد من االخبار المنشورةع ويكونون عمى تواصل مع بعضيم و الموق

تمييا فئة التوجو لمكان الحدث بنسبة  %08.96الجية الناشرة  لمخبر فقد بمغت نسبتيا 
 قوعيا.الوصول الى مكان و االحداث يتعذر وىذا نظرا لكون بعض 05.58%

:توزيع افراد العينة حسب تحقق االشباع عند استخدام الفايسبوك كمصدر 72جدول رقم
 لمخبر.

 

  100%النسبة التكــــــــــــــرار آراء المبحوثين

 %04 07 نعم

 %66 00 ال

 %011 51 المجمـــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-

ب تحقق االسباع عند استخدام الفايسبوك كمصدر لمخبر لدى نس 85يبين الجدول رقم
لمن اجابوا ب )ال( اما فئة االجابة ب)نعم( فقد بمغت %66المبحوثين فكانت اعمى نسبة

دية االخرى كالمراسالت الرسمية وىذا بالنظر لالعتماد المتواصل عمى المصادر التقمي 04%
 .برقيات و كاالت االنباءو 

 

 



 ي:ـــــبيقــــــــــــــالتط لجــــــــانب ا

 

 

  افراد العينة حسب نوع االشباعالمحقق من استخدام الفايسبوك. :توزيع70جدول رقم

  100%النسبة التكـــــــــــــــــــرار أراء المبحوثين

 %40.07 17 ميني

 %47.15 18 معرفي

 %11 11 نفسي

 %00.76 18 اقتصادي

 %011 07 المجمـــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-

،اما %47.15ان االشباع المعرفي قد بمغ اعمى نسبة ب 86ل رقم نالحظ من خالل الجدو 
وىذا نظرا  %00.76االشباع االقتصادي قد بمغ و  %40.07االشباع الميني فقد حقق النسبة

االخبار فيتحقق ليم االشباع المعرفي عمى عكس و عي الصحفيين لمتزود بالمعمزمات لس
تغطية االحداث  عمميم من جمع االخبار و داء االشباع الميني فيمجؤون الى مصادر اخرى ال

 لنشرىا عمى صفحات الجريدة.
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:توزيع افراد العينة حسب اسباب عدم تحقق االشباع من بعد استخدام 72جدول رقم
 الفايسبوك.

 

 100%النسبة التكــــــــرار سبــــــــــــــــــــــــــاباال

 %45.45 05 ال اثق في مضامين ىذا المصدر

 %80.80 17 المصادر التقميديةافضل 

خبرتي بالعمل اتاحت لي مصادر موثوقة 
 وعديدة

00 00.00% 

 100 % 00 المجمــــــــــــــــــــــوع

 -الجدول من اعداد الطالبة-
االسباب التي ادت الى عدم تحقق االشباع من وراء استخدام يوضح الجدول أعاله 

،تمييا  %45.45مضامين الفايسبوك اعمى نسبة بالفايسبوك حيث بمغت فئة عدم الثقة في 
اما فئة المصادر التقميدية  %00.00فئة الخبرة اتاحت لي عديد المصادر الموثوقة بنسبة 

مصداقية  يتبين لنا من خالل ما سبق ان المبحوثين يعتمدون عمىو  %80.80فنسبتيا
االخبار التي تنشر من  ىذا ما ال يتوفر لمفايسبوك حتى يثقوا فيالمصدر قبل االخذ عنو و 
الخاصة التي تكون ذات  هل االعالمي تكسب االعالمي مصادر خاللو كما ان الخبرة بالعم

 مصداقية تغنيو عن البحث عن اخرى ال يتوفر فييا ىذا الشرط.
  االقدمية بالمؤسسةحسب متغير  راء استخدام الفايسبوك:تحقق االشباع ج72جدول رقم

سب تحقق االشباع من جراء استخدام الفايسبوك كمصدر لمخبر ن 88يبين لنا الجدول رقم-
سجمت في خانة عدم تحقق  حسب متغير االقدمية بالمؤسسة  واعمى نسبة  لدى المبحوثين
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ىذا راجع في كون الفايسبوك تقنية دم الثقة في مضامين ىذا المصدر و االشباع بسبب ع
ن ىناك بعض االمثمة من الصحفيين ة لم يتعود عمييا الصحفيون بعد باالضافة في كو جديد
نشروا تمك االخبار عمى صفحات الجرائد فظير ان استقوا اخبارىم من ىذا المصدر و  الذي

 ة حذرون في استخداميم لمفايسبوك يجعل افراد العينخبر كاذب فتعرضوا لمفصل وىذا ماال
االشباع بسبب نسبة من اجابوا  ب)ال(عمى عدم تحقق ال يثقون فيما يحتويو من اخبار و و 

-5ئة )اغمبيم من ف %88موثوقة بمغت بالعمل اتاحت ليم مصادر عديدة و  كون ان خبرتيم
بيذا يمكننا ان نقول انو خبرتيم بالعمل بالجريدة جعمتيم ذوو سنوات(اقدمية بالمؤسسة و 01

 مصادر عديدة اغنتيم عن الفايسبوك.

در الخبر كان اشباعيم معرفيا اما من تحقق لدييم االشباع من استخدام الفايسبوك كمص
لم  سنوات بالمؤسسة مما يجعمنا القول انيم 5اكثرىم  ذوو اقدمية اقل من  %06نسبة

لم يكونوا شبكة مصادر كبيرة يعتمدوا عمييا في استقاء االخبار يكتسبوا الخبرة بعد بالعمل و 
لكتابة عنو في لذا يتحقق ليم االشباع من جراء استخدام الفايسبوك ويجدون ما يمكنيم ا

 الصفحات الجريدة.

 *نتائج المحور الثالث:

بعد تحميمنا لمعطيات جداول المحور الثاني تحصمنا عمى مجموعة من النتائج التي تبين لنا 
 االشباع المحقق من ذلك: خبر( لمفايسبوك في جمع االخبار و دوافع استخدام  صحفيي )ال

ىو الدافع المعرفي والدافع الميني بغية تدعيم كمصدر لمخبر اىم دافع الستخدام الفايسبوك -
الحصول عمى االخبار الفورية الى جانب الحصول عمى تحاليل وتنويع المصادر الصحفية و 

 اخبارية لالحداث.
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من اىم الطرق التي يتبعيا صحفيو مؤسسة )الخبر( لمتاكد من صحة االخبار التي -
 يين او الجية الناشرة لمخبر .مصدرىا الفايسبوك ىو التواصل مع الزمالء الصحف

اغمب صحفيي مؤسسة)الخبر(من ذوي االقدمية ال يستخدمون الفايسبوك نظرا لخبرتيم -
در الموثوقة تغنييم عن الواسعة بالعمل االعالمي مكنتيم من حيازة عمى شبكة من المصا

 .الفايسبوك

 مناقشة نتائج الدراسة:

ات استمارة الدراسة  التي تم توزيعيا من خالل تحميل الجداول الخاصة بتفريغ معطي
عمى المبحوثين في مدة زمنية محددة ومن خالل البيانات التي تحصمنا عمييا من اجابات 

ين البيانات بستمارة حيث حاولنا الربط بينيا و المبحوثين حول االسئمة المطروحة في اال
عمى الفايسبوك واالقدمية عدد الحسابات المتمثمة في الجنس،قسم العمل،الخاصة بالمبحوثين و 

 التي ليا عالقة بفرضيات الدراسة  وىي كالتالي:بالمؤسسة و 

 *يعد الفايسبوك مصدرا يستخدمو صحفيو مؤسس)الخبر(الستقاء االخبار.

*صحفيو الموقع االلكتروني لمؤسسة )الخبر (االكثر استخداما لمفايسبوك مقارنة من 
 صحفيي الصحيفة الورقية.

من ذوي الخبرة بالعمل االعالمي ال يستخدمون الفايسبوك بالنظر  *صحفيو )الخبر(
 المتالكيم شبكة مصادر خاصة.

المركبة اتضح لنا ان صحفيي تخمصنا لنتائج الجداول البسيطة و بعد اس-0
ىذا لالخبار خصوصا االخبار الوطنية و مؤسسة)الخبر( يستخدمون الفايسبوك كمصدر 
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الحصول عمى تدعيم وتنويع المصادر الصحفية و  دافعو معرفي وميني بغيةاالستخدام 
 االخبار الفورية الى جانب الحصول عمى تحاليل اخبارية لالحداث.

صحفيو الموقع االلكتروني لمؤسسة)الخبر(ىم االكثر استخداما لمفايسبوك فاكثرىم -8
ي ال يتعدى الحساب يمتمكون ثالث حسابات و اكثر عمى عكس صحفيي الصحيفة الورقيةالذ

ىذا بالنظر لمعمل عمى الموقع االلكتروني الذي يتطمب تحيين دائم لالخبار و الحسابين و ا
عمى عكس الصحيفة الورقية التي يقضي صحفيوىا طيمة اليوم في اعداد مضامينيا فيي 

 ذات عمر اطول من محتوى الموقع االلكتروني.

استخدام االسم من خالل النتائج المتحصل عمييا تبين ان صحفيي الخبر يفضمون -0
التواصل مع صرف بحرية في استخدام حساباتيم و لمتالمستعار في دخوليم لموقع الفايسبوك 

 االصدقاء.

يعمد الصحفي بمؤسسة الخبر الى جممة من االساليب لمتحقق من صحة الخبر الذي -4
لجية يستقيو من موقع الفايسبوك في اغمبيا التواصل مع الزمالء باالضافة الى التواصل مع ا

ة مما يعود بالسوء نشره عمى صفحات الجريدلخبر وىذا تجنبا لنقل خبر كاذب و الناشرة ليذا ا
 الصحفي في حد ذاتو.عمى الصحيفة و 

لخبر( من ذوو كما بينت النتائج من بعد تحميل جداول ان الصحفيين بمؤسسة )ا-5
حيازتيم عمى عالمي و نظرا لخبرتيم بالعمل اال ال يستخدمون الفايسبوكاالقدمية بالجريدة 

 شبكة مصادرىم تغنييم عن الفايسبوك.

 

         

 



 

 :استخدام االسم الحقيقي  و االسم المستعار حسب متغير الجنس.51جدول رقم

 استخدام  
 

        
 الجنس

 

  استخدام اسم مستعار استخدام االسم الحقيقي
 االثنين معا

 
 المجموع

 
حتى يجدك 
 اصدقاؤك

حتى تحظى بثقة 
 المتفاعمين

حتى تعرف 
 بهويتك كصحفي

رغبة في 
 التصرف بحرية

الخوف من 
تعرف االخرين 

 عميك

  اسباب اخرى

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %31 00 %45 76 %70 74 %77 77 %00 44 %73 70 %70 74 %41 74 ذكور
 %03 45 %03 40 %77 77 %71 70 %73 70 %77 77 %77 77 %77 77 انـــــــاث

 477 27 %11 00 %70 74 %71 70 %05 41 %73 70 %70 74 %41 74 المجموع

 -جدول من اعداد الطالبة-                                              



 

 .الفايسبوك في العمل و عالقته بالقسم الذي يعمل به الصحفي :استخدام17جدول رقم

 

 -جدول من اعداد الطالبة-                                              

 قسم     
 العمل     

 
استخدام 
 الفايسبوك

 المجموع قسم اخر الدولي الرياضي الثقافي االقتصادي المحمي الوطني

رار
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

رار 
لتك

ا
سبة 

الن
رار 

لتك
ا

سبة 
الن

 

 %00 10 %20 60 %60 60 %26 60 %61 62 %60 61 %60 60 %21 60 دائما

 %00 11 %16 26 %66 66 %66 66 %60 60 %66 66 %20 60 %66 66 احيانا
 %61 62 %61 62 %66 66 %66 66 %66 66 %66 66 %66 66 %66 66 ابدا

 %266 06 %00 20 %60 60 %26 60 %26 60 %60 61 %11 22 %21 60 المجموع



 :تحقق االشباع من استخدام الفايسبوك و عالقته باالقدمية بالمؤسسة.82جدول رقم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -الجدول من اعداد الطالبة-

تحقق  نعـــــــــــــــــــــــــــــم ال المجموع
 االشباع

 
 
 

 االقدمية

خبرتي بالعمل  
اتاحت لي 

 مصادر

افضل المصادر 
 التقميدية

ال اثق في 
مضامين هذا 

 المصدر

 مهني معرفي اقتصادي

 تكرار النسبة التكرار النسبة تكرار النسبة تكرار النسبة تكرار النسبة تكرار النسبة تكرار النسبة

 0اقل من  40 %41 40 %84 40 %40 46 %43 40 %40 40 %40 81 %63
 سنوات

-0من) 40 %40 40 %40 44 %44 42 %81 40 %41 43 %80 06 %03
(سنوات84  

اكثر من  48 %40 48 %40 44 %44 46 %43 48 %40 46 %43 42 %81
سنوات 0  

 مجموع 40 %80 41 %83 40 %40 80 %64 40 %80 88 %00 04 %844



 
 د

 ة:ــــــــــخاتم

الصحافة المكتوبة موضوع المصادر الجديدة و  اولنا من خالل دراستنا ىذه معالجةلقد ح
بالجزائر  بالتركيز عمى استخدامات الفايسبوك كمصدر لالخبار في مؤسسة)الخبر( التي تعد 

ذات أقدمية في الساحة محاولين معرفة االسباب في الجزائر و  أعمدة  الصحافة المكتوبةأحد 
بل يحتل المرتبة ضمن قائمة  مصادر الصحفيين ال و  فرضت وجود الفايسبوكتي ميدت و ال

  االولى فيما بينيا.

المصادر الجديدة التي استحدثتيا لجممة من  وىذا كان من خالل استعراض        
التغير الذي طرأ و تواجد الصحافة المكتوبة بالجزائر  التكنولوجيا الجديدة باالضافة الى تاريخ

 النشر االلكتروني.وبداية عمييا من جراء دخول االنترنيت 

تتحكم فيو عدة  الذي  وتوصمنا في االخير الى واقع استخدام الفايسبوك كمصدر لالخبار
الحصول عمى الجل تنويع وتدعيم المصادر الصحفية و والميني  دوافع اىميا الدافع المعرفي

واالمر يزيد اكثر عند الصحفيين القائمين عمى الموقع االلكتروني لممؤسسة الفورية االخبار 
،وتفضيل عديد من صحفيي)الخبر( عمى المصادر التقميدية بمافييا االتصال بالشخصيات 

في مصداقية ما يقدمو الفايسبوك من  الرسمية والتواجد في مكان الحدث اضافة الى تشكيكيم
 مضامين وىذا راجع لمخبرة التي يحوزىا اغمب صحفيي المؤسسة.

وتبقى دراستنا حمقة من حمقات المتواصمة الكتشاف عالقة الفايسبوك بالصحافة المكتوبة 
بالجزائر والتغيرات التي طرأت عمى مضامين ىذه االخيرة نتيجة استخدام ىذا المصدر 

 الجديد.
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