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 ممخص الدراسة:

بعنوان "الصعوبات المهنية واالجتماعية لدى الصحفيات في الصحافة  إن الدراسة

تهدف إلى معرفة مجمل الصعوبات المهنية الصعوبات المهنية  المكتوبة الجزائرية"،

 صحفيات الجزائريات وكطيفية التصدي لها.لمواالجتماعية 

وبالضبط باستخدام العينة القصدية تمثمت في وذلك باالعتماد عمى المنهج الوصفي 

أساس ذلك تم اتخاذ الصحفيات المواتي يشغمن مناصب في الجرائد اليومية الجزائرية وعمى 

ومهنة  المرأةتضمن  األولمحاور:المحور  إلىمناسبة متفرعة بذلك  كأداةة االستبيان استمار 

مممارسة الصحفية،أما المحور ل المرأة أداءالصحافة،والمحور الثاني جاء تحت عنوان 

والمحور الرابع :الصعوبات المهنية  ،اإلعالميةالصحفية والمضامين  المرأةالثالث:تضمن 

 واالجتماعية التي تواجهها الصحفيات.

جاء الفصل األول تحت  صمين،ف إلىالنظري المقسم  اإلطار إلىنتطرق بذلك 

الثاني تحت عنوان، المرأة ومهنة أما الفصل  ،نوان:الصحافة المكتوبة في الجزائرع

 الصحافة.

 من خالل ذلك إلى عدة نتائج

من الصحفيات أن المستوى التعميمي عامل من العوامل %55.55أوضحت نتائج الدراسة  -

 التي تجعل عمل المرأة فعال.



م بمهنة الصحافة وعن راضيات من التحاقه%09بينت نتائج الدراسة أن الصحفيات  -

 .يشغمنها ضمنها المهنة التي

 من المبحوثين يعتبرن مهنة الصحافة مهنة شاقة .%59كما أكدت نتائج الدراسة أن -

المفتاحية:الصعوبات المهنية، الصعوبات االجتماعية، المرأة الصحفية، الصحافة  الكممات

 المكتوبة.

 

 

 

 

 

 

  



 
 أ

 مقدمة:

حتالل مكانة ميمة  الصحافة المكتوبة كغيرىا من وسائل اإلعالم كانت السابقة في ا
الجزائر كانت مرحمة حساسة  إلى، ومع دخول الصحافة المكتوبة السمطة الرابعةكما تعتبر 

مناصب عديدة رغم الضغوطات التي تواجييا  للشغجزائرية  امرأةفتح الباب لكل  ، حيثجدا
 في ذلك.

العالمية النساء وىن يشاركن في جوانب ذات شان  اإلعالمقمما تصور وسائل 
ما يكون الصحفيون الذين مذات مستقبل..وقوىن يشغمن وظائف  أوفي العمل 

 يرأسينالسياسية من النساء، وقميل من النساء  واألحداثيعالجون القضايا الجديدة 
نشاطين  أنيشغمن مناصب قيادية وتصور النساء عادة عمى  أوىيئات التحرير 

في وظائف مشابية تحت  أوكسكرتيرات مساعدات  أوالمنزلية  األعماليقتصر عمى 
 إمرة الرجال.

وعادة ال ؛ الرجالاذ القرارات دون توجيو اتخ عاجزات عن تبدو النساءكما تصور 
وفي القصص التي ؛ بصفة خاصة المرأةعناية كافية بالقضايا التي تيم  اإلعالمتولي وسائل 

 فكاىية،  أما في المسمسالت التي يعرضيا التمفزيون جدية كانت كم   تنشرىا المجالت،
تتحكم في وال  وتؤمن بالخرافات، ويعوزىا المنطق، ،ال تستعين بذاتياأنيا  عمى المرأةتصور 

 اإلعالمفي وسائل  ةأ المر الشامل لصورة  األثر أن إلى عواطفيا وخمص عدد من الدراسات،
 بدال من الحد منيا. الجامدةىو دعم  التحيز والقوالب 

عرفو في العصر  حقبة تاريخية مثل ما أيممحا في  المرأةدوار أولم يكن موضوع 
الحديث.فقد ساىمت التطورات العممية والسياسة والتقنية واألحداث  اليامة كالحربين العالمية 

القضايا التي شغمت  أولويات" وجعميا في سمم ةأ المر سمي"قضية  ما إبرازوالثانية، في  األولى
 والشعوب والمجتمعات. األنظمة



 
 ب

جاالت الحياة المختمفة في الكثير من نحو االندماج الكمي في م المرأةويبقى طريق 
بعضيا يتعمق  المجتمعات ال يزال غير مميد، فيناك عقبات مجتمعية ال بد من تجاوزىا،

رادتيابوعييا  بسبب التمييز القائم عمى أساس  ،يتعمق بالمجتمع نفسو األخروالبعض  وا 
تمك المتعمقة بعمميات ومنيا  ،األعمالفي بعض  ةأ المر مشاركة  أمامالجنس الذي يشكل عائقا 

 اتخاذ القرار في المؤسسات السياسية واإلعالمية.

إقبال النساء  فيزايدا ت، يظير أن ىناك في المشيد اإلعالمي الجزائري  ةأ المر حضور ب وحس
الجزائرية )اإلذاعة، التمفزيون،   عالماإلعمى ممارسة المينية الصحفية في مختمفة مؤسسات 

 الت...الخ( ج، الماألسبوعيةليومية، الصحف الصحف ا ،وكاالت األنباء

بالدراسة ازدياد الممتحقات بمناصب ة في وسائل اإلعالم الجزائرية أ لذلك يحظى موضوع المر 
 المسؤولية في المينة الصحفية وكذا كثرة األعمال والكتابات النسائية المنشورة عبر صفحات

 اليوميات الوطنية.

بات المينية و ىذه الدراسة عمى الصحفيات وعمى الصع وبناءا عمى ىذا جاء اىتمامنا في
الجزائرية عامة والصحف اليومية  اإلعالميةواالجتماعية التي تواجييا ضمن المؤسسات 

جانب زميميا الرجل.ولدراسة ىذا الموضوع اتبعنا خطة بحث التالية،  إلىبشكل خاص، 
وطرح التساؤالت وحددنا أىدافيا الدراسة  اإلشكاليةالجانب المنيجي تعرضنا من خالليا إلى 
المستعممة في البحث في ىذا الموضوع  واألدواتمن ىذه الدراسة وكذا المنيج المتبع فييا 

الدراسات  إلى لتطرقنا بإضافةوحددت بعض المفاىيم والمصطمحات المتعمقة بالدراسة 
 السابقة التي تناولت ىذا الموضوع.

ول لمصحافة المكتوبة في صنا الفصل األوالجانب النظري قسمناىا إلى فصمين خص
 والنشأةالصحافة المكتوبة بين المفيوم  األول، المبحث ثالث مباحث إلى،وقسم بدوره الجزائر

والمبحث  ،قراءة في تطورىا تاريخيا وتناولنا في المبحث الثاني الصحافة المكتوبة في الجزائر



 
 ج

ومينة الصحافة  المرأةفقد تناولنا الفصل الثاني  أما الثالث خصائص الصحافة المكتوبة،
الصحفية  لممرأة األولىالبدايات  األولوالذي اندرج ضمنو مبحثان حيث تعرضنا في المبحث 

عنوان واقع  والصحافة والمبحث الثالث تحت المرأةفي الجزائر وجاء المبحث الثاني تحت 
معوقات أداء المرأة الجزائرية في المؤسسات الصحفية، أما المبحث الرابع واألخير تضمن 

 . معالجة اإلعالم لقضايا المرأة العربية

الدراسة  وفي اإلطار التطبيقي الذي تناولنا فيو تفريغ استمارة البحث التي وزعت عمى عينت
                  .ئج الدراسةإلى أىم نتا لنصل ثم عرض وتحميل البيانات،

 



 
 
 اإلطار املنهجي للدراسة.

 
 



 

 

 :األول الفصل
 الصحافة املكتوبة يف اجلزائر
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 اإلشكالية:بناء 

والتي  الجزائري  المكتوبة في تحقيق عدة حاجات لممجتمع الصحافةساىمت  لقد  

اقتصرت وظيفتيا األساسية في نقل وكتابة األخبار وتداوليا عبر الصحافة من خالل احترام 

 .الصحفيمبادئ وقوانين 

ن العمل الميني لممرأة ىو حديث النشأة وتوجيييا لمعمل في ميادين عديدة فما كما أ

ىو إال احتكاك بالحضارات األخرى فمنذ زمن بعيد فرضت تقسيمات لمعمل وفقا لالعتبارات 

فبروز المرأة  النوع االجتماعي)الجنس(، وىذا حسب الثقافات التي كانت سائدة في المجتمع.

التي تشغل  وياتلكن اكتسح وبسرعة، فأصبح من أول مع كان حديث النشأة،في المجت

 األنظمة والشعوب والمجتمعات.

 فاندماج المرأة في المجتمع ساعدىا أن تكون عنصرا فعال في كثير من القضايا،

كمجال اإلعالم  ،في اتخاذ القرارات في مجاالت عدةحيث عممت معظم الدول إلى إشراكيا 

التي من الممكن أن تبرز من خاللو المرأة وبجيودىا  منبرا ىاما لمرأي العام،الذي يعتبر 

فاإلعالم بمجاالتو الواسعة دخمو العنصر النسوي  القيمة في محاولة إبراز أىم قضايا المرأة،

التي أخذتو المرأة اتجاه  المكتوبة فأقدم مجال في اإلعالم الصحافة ،مفةمن أبوابو المخت

 مختمف القضايا الخاصة بيا. ان كتاباتيا وحضورىا وقوة أدائيا ومعالجتيرسمي لكي تبرز ف

 ،ن يبرزن أنفسين في مجاالت مختمفةوالمرأة الجزائرية من النساء العربيات التي استطعن أ

فمنذ االستقالل وجدت عدة قوانين وتشريعات  ،ي التعميم والصحةفوجدت المرأة الجزائرية ف
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تحقق أىدفيا و تحصل  نألمرأة في اإلعالم واستطاعت بذلك اإعالمية تبين مدى مساىمة 

فانضماميا في مجال اإلعالم المكتوب كان سيال فمساىمات المرأة  الصحفية  ،عمى حقوقيا

في الجزائر في الصحافة المكتوبة إلى جانب زميميا الرجل لو خصوصية وأىمية كبيرة في 

نسعى من خالل ىذا البحث لإلجابة عمى  مجتمعنا، إضافة إلى كونيا نصف المجتمع، فإننا

 تساؤل اإلشكالية وىو كاألتي:

ماهي الصعوبات المهنية واالجتماعية التي تعرض سبل عمل الصحفيات -           

 العامالت في قطاع الصحافة المكتوبة في الجزائر؟

  التساؤالت الفرعية: 

 :اإلشكاليةعمى ىذه  لإلجابةوقد حاولنا صياغة مجموعة من التساؤالت 

 ما ىي أكثر األقسام التي تشغميا المرأة في المؤسسة الصحفية ؟-

 في الجزائر؟بماذا يرتبط مستوى األداء الصحفي لممرأة الصحفية -

 سياسة اإلعالمية لممؤسسة الصحفية باألداء الصحفي لممرأة؟الما عالقة -

 أهمية الدراسة :

 .فيات في الجزائرحالصحافة المكتوبة و الص ،التعرف عمى المشاكل منيا-

مى المستوى االجتماعي الصعوبات ع أوالضغوطات  هذالصحفيات بي تأثرتحديد ما مدى -

 .و االقتصادي وحتى النفسي و كيفية التعامل معيا في ممارستين المينية 

حمول لممشاكل  لمصحفيات االستفادة من نتائج الدراسة الميدانية في تحسين األداء الميني-

 .الصعوبات التي تواجييا الصحفياتو 
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 رصد أىم الضغوطات و الصعوبات التي تواجييا الصحفيات في مينة اإلعالم  وكشف  -

 .أىم األسباب التي تعيق عمل الصحفيات

 أهداف الدراسة :

 تأدية أثناءالصعوبات و العراقيل التي تواجييا الصحفيات  أىمه الدراسة تحديد يح ىذتت-

 .و خارجيا اإلعالميةمياميم داخل المؤسسة 

االجتماعية الصحفيات حول الوضعية المينية و  نظر بعضمحاولة التعرف عمى وجيات -

 لدى الصحفيات في الحياة اليومية.

 .اياىا في المواد الصحفية النسويةالكشف عن مدى حضور موضوع المرأة وقض-

 الصحفية في الجزائر.محاولة إبراز أداء المرأة ضمن المؤسسات -

من خالليا واأللوان الصحفية التي تبرز  معرفة أكثر المواضيع التي تعني المرأة بتغطيتيا،-

 ىذه المواضيع.

 ،إعالميةكما تيدف الدراسة  التي التدرب و التمرس لمتحكم في كيفية القيام ببحوث -

 العممي األكاديمي.و متطمبات البحث  دراسات ميدانية تخضع إلجراءات و، اجتماعية
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 أسباب اختيار الموضوع:

ختيار الموضوع لمبحث ومن ىناك العديد من األسباب التي شجعتنا و دفعتنا إلى ا

 يمي: اأىميا م

 األسباب الذاتية:

كبر لمفاىيم حول الصعوبات أمعرفة  الموضوع لتحصيلا ذالرغبة في االستفادة من ى-

 المينية و االجتماعية التي تتمقيا الصحفيات في الجزائر 

التي تتعرض ليا  في معرفة الصعوبات ا الجامحةنالكبير لممرأة الصحفية و رغبت ميولنا-

 .الصحفيات المينية و االجتماعية في الجزائر

000000000000 

 األسباب الموضوعية :

حقو في الدراسات األكاديمية عدى القمة التي تطرقت إلى بعض ا الموضوع لم ينل ىذ-

 و يبقى ىدا حسب حدود اطالعنا . ،تبرتيا ميمة و أىممت جوانب أخرى الجوانب التي اع

 قابمية الموضوع لمدراسة و البحث منيجيا و معرفيا.-

 حول الصعوبات المينية و االجتماعية لمصحفيات. تنامي النقاش-
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 :الدراسة المفاهيم والمصطمحاتتحديد 

 الصعوبات المهنية:

التي تعرقل أداء المينة من طرف الصحفيات، العراقيل :"ىي تمك *التعريف اإلجرائي

 وخاصة األساليب واإلجراءات التي يتبعونيا أثناء ممارستيم لممينة الصحفية".

 الصعوبات االجتماعية:

، في حياتيم الصحفيات التي تواجيياوىي العوائق والمشاكل *التعريف اإلجرائي:

 االجتماعية والعراقيل التي تؤثر عمييم.

والمقصود بالمرأة الصحفية في دراستنا، ىي المرأة الصحفية أو اإلعالمية  :المرأة الصحفية

يما وتقديميا لقرائيا، م العاممة في المؤسسة الصحفية، والمتفرغة لجمع األخبار والمعمومات،

 ىذه المؤسسات.كان موقعيا ضمن 

وىي المرأة التي تزاول عمميا بالمؤسسة الصحفية عمى سبيل اليواية أو  التعريف اإلجرائي:*

 االحتراف.

:عرفيا كل من عبد الحميد عطية، وىناء حافظي بدوي:"عمى أنيا الممارسة الصحفية

األفعال التي يقوم بيا الممارس والموجية نحو بعض األغراض والمحددة ببعض األمل 

 1والتي تم تنميطيا في مجموعة من األساليب الفنية والمناىج العممية".

                          
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، الخدمة ومجاالت تطبيقها(عبد الحميد عطية،وهناء حافظي بدوي، 1

.91،19،ص ص1191   
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وىي القواعد واألساليب واإلجراءات العممية التي  لممارسة الصحفيةا :*التعريف اإلجرائي

  الصحفيات ويطبقيا أثناء مياميم. يتبعيا المينيون والممارسات 

 منهج الدراسة:

الباحث لدراسة ظاىرة من الظواىر فال يمكن  طريقة موضوعية يتبعيامنيج البحث ىو 

ألي بحث عممي أن يقوم دون منيج واضح، و المنيج فن تنظيم األفكار سواء لكشف عن 

 1حقيقة غير معمومة لدينا.

 .2"الطريق الذي يتبعو الباحث لمكشف عن ظاىرة أو حل لممشكمة وفقا لألساليب العممية"

رتكز عمى وصف دقيق ت" افيعرف عمى أنيتندرج دراستنا ضمن الدراسات الوصفية 

وتفصيمي لظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية.وقد يقتصر ىذا المنيج 

 عمى وضع قائم في فترة زمنية محددة أو تطوير يشمل فترات زمنية عدة".

لقد اعتمدنا في دراستنا لموضوع الصعوبات المينية واالجتماعية لدى الصحفيات في 

حيث يعرف  ،البحوث الوصفيةصحافة المكتوبة عمى المنيج المسحي الذي يدخل ضمن ال

المنيج المسحي الباحث ذوقان عبيدات بأنو:"المنيج الذي يقوم عمى جمع المعمومات والبيانات 

 عن الظاىرة المدروسة ،قصد التعرف عمى وضعيا الحالي وجوانب قوتيا وضعفيا".

 :أداة الدراسة

                          
 .26، ص1992، القاىرة، 1المكتبة األكاديمية، ط ،البحث العممي أسسه وطريقة كتابته(دمحم الصاوي، دمحم مبارك، 1
 .17، ص2007،دار وائل لمنشر، السعودية، منهجية البحث العممي(عبيدات دمحم وآخرون،3
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 المالحظة:-1

تعريف المالحظة"وىي مراقبة وتسجيل معمومات سموك الظاىرة المدروسة، وتستخدم في 

 1قابمة"محالة استحالة الحصول عمى المعمومات عن طريق االستبيان أو ال

اعتمدنا في جمع المعمومات والبيانات عمى أداة االستبيان وقد عرفت استمارة االستبيان 

مجموعة من األسئمة المترابطة والمتسمسمة التي يتم بأنيا "عبارة عن استمارة تحتوي عمى 

اإلجابة عنيا وتعبئتيا من قبل المبحوث لجمع المعمومات والبيانات حول الظاىرة أو موضوع 

 .2بل المستجوب"قعن طريق استمارة يجري ممؤىا من  بحث محدد

االستبيان:-2  

تجميع المعمومات  وتعرف أيضا بأنيا " أحد الوسائل التي يعتمد عمييا الباحث في

ويعتمد االستبيان عمى استنطاق الناس المستيدفين بالبحث من أجل  ،مصدرىاوالبيانات من 

مما يجعمو يعمم  ،يتوقع الباحث أنيا شافية بالتمامالحصول عمى إجابات عن الموضوع والتي 

 .3االستبيان"أحكام من خالل النتائج المتوصل إلييا عمى آخرين لم يشتركوا في االستنطاق 

كما تم تصميم استمارة االستبيان من خالل االعتماد عمى أسئمة بسيطة لتسييل اإلجابة 

 أستاذةمحكمين) أساتذةعمييا واستعمال مصطمحات إعالمية، ليتم بعد ذلك عرضيا عمى 

                          
 . 113ص ،1997بيروت: ،أسس النظرية واألساليب التطبيقية في عمم االجتماعإبراىيم العسل، (1
 .203، ص2010،دار الكنوز المعرفية لمنشر والتوزيع،د.ط، عمان،بحوث اإلعالم )األسس والمبادئ( ،منال زاىرة(1

.148، ص1999(عقيل حسين عقيل، فمسفة مناىج البحث العممي، مكتبة مدبولي،   3 
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.وبناءا من أجل االطالع   جامعة شمف "( "بمفوضيل نصيرة+أستاذة مجاىد حنان+أحمد سرير

وكل  ،أربعة محاورعمى مالحظتيم تم ضبط استمار استبيان في شكميا النيائي.حيث ضمت 

 :األتيعمى النحو  أسئمة إلىمحور يتفرع 

:متعمقة بالمعمومات الخاصة بالمبحوثة:السن، المؤىل العممي،الحالة البيانات الشخصية

 االجتماعية، الخبرة المينية، نوع الجريدة.

 .المرأة و مهنة الصحافة المحور األول:

 المحور الثاني: أداء المرأة في المؤسسة الصحفية

 .اإلعالميةالمحور الثالث:المرأة الصحفية والمضامين 

 .المحور الرابع:الصعوبات المهنية واالجتماعية لدى الصحفيات

 : مجتمع البحث وعينة الدراسة

األشياء أو األحداث  يقصد بمجتمع البحث "مجموعة من األشخاص أو المؤسسات أو

بحيث إن ىدف كل باحث ىو التوصل إلى  .1التي نريد أن نصل إلى استنتاج بخصوصيا"

استنتاجات سميمة عن المجتمع األصمي الذي نبعث منو المشكمة ويتم ذلك عن طريق اختيار 

تحديد حيث تعتبر العينة بأنيا جزء من الكمي المراد  ،يال صحيحافئة ممثمة ليذا المجتمع تمث

                          
)دراسة ميدانية بجريدة أخر ساعة(،مذكرة تخرج لنيل أخالقيات ممارسة الصحافة المكتوبة في الجزائررودانيا،  (بوزرق 1

 .2009-2008شيادة ماجستير،الجزائر،جامعة تبسة ،
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وطبيعة مشكمة البحث  ،م حسابيا طبقا لمعايير اإلحصائيةسمات ممثمة بنسبة مئوية يت

 .1ومصادر بياناتو"

يتمثل مجتمع البحث في ىذه الدراسة في كل الصحفيات العامالت في الصحافة اليومية 

ضمن العينة الجزائرية من الجرائد عينة الدراسة، إذا العينة ىي عشوائية طبقية والتي تعني أن تت

من خالل  مفردات من طبقات أو فئات التي تتكون منيا مجتمع البحث، ويتم اختيار تمك العينة

كل فئة تضم المفردات التي تشترك في صفة معينة. ومن بين كل  ،تقسيم المجتمع إلى فئات

 الدراسةأما بخصوص عينة البحث فقد أجريت . 2فئة يتم السحب العشوائي لممفردات المطموبة

الميدانية عمى عينة من الصحفيات العامالت في الصحافة المكتوبة، وبحكم أننا لم نستطيع 

القيام بمسح ميداني لكافة المؤسسات الصحفية الجزائرية وذلك لكثرتيا ونظرا لتواجدىا بمقرات 

  عبر عدة واليات الوطن.

 صعوبات الدراسة:

 اىا ىي:تالتي واجيفيما يخص الجانب النظري:فمن بين أىم الصعوبات  

قمة المراجع التي تناولت مواضيع متعمقة بالصعوبات التي تواجييا الصحفيات من خالل -

 ممارستيا اإلعالمية.

                          
.19، ص1979، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، تحميل المحتوى في بحوث اإلعالم(دمحم عبد الحميد1  
القاىرة  دار الكتاب الحديث، ،1ط ،التطبيقمناهج البحث اإلعالمي :األصول النظرية ومهارات (عبد العزيز بركات،2

148ص ،2012  
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 قمة الدراسات السابقة التي تطرقت إلى ىذا الموضوع.-

 :أما الجانب الميداني

 :فواجينا صعوبات وعراقيل في

بعض الجرائد رفضت استقبالنا بداعي السرية حيث أن  ،توزيع االستمارات عمى الصحفيات-

 ورفض الفصح عن معمومات داخمية.

 عدم تجاوب بعض أفراد العينة، رفض بعض الصحفيات اإلجابة عن األسئمة.-

 الدراسات السابقة:

 الدراسة األولى:

 الصحفي  األداء إلشهاري االعالقة بين التمويل تحت عنوان '' شحات لمباحث دمحم

تخصص  ل،و االتصا اإلعالمرسالة ماجستير في العموم  في الصحف اليومية الجزائرية'' 

موضوع و تمثل  ، 2010/2011 ،03جامعة الجزائر ، اإلعالميةتسيير المؤسسات 

الدراسة تأثير استخدام اإلشيار من قبل المؤسسات الصحفية عمى األداء الصحفيين 

 العاممين فييا .

ما طبيعة العالقة القائمة ه الدراسة في السؤال المحوري التالي: ذى حيث تمحورت إشكالية

 اليومية الجزائرية؟ لمصحفيين بالجرائدو األداء المهني  إلشهاري ابين التمويل 

الفرضيات جاءت عمى النحو  غة مجموعة مناتمت صي اإلشكاليةه عن ىذ جابةإللو 

 :التالي
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الشروق  ر،الجزائرية الخبيؤثر بشكل مباشر في استمرارية الصحف  إلشياري االتمويل -

 .نموذجاالوطن 

 الوكالة الوطنيةميامو من قبل المعمنين و  تأدية أثناءلضغوط مينية  ينيفتعرض الصحي-

 لمنشر 

 شياري عمى القناعات الفكرية و السياسية و حرية التعبير لدى الصحفيينيؤثر التمويل اإل-

 ،الموضوعية ،المينة لدى الصحفيين ) الدقة أخالقياتشياري عمى اإل يؤثر التمويل-

 الحياد .............(

 :أىميا ه الدراسة عمى مجموعة من النتائج منصمت ىذحقد تو 

عممية ن المبحوثين في يلي الجريدة في اعتمادىم عمى الصحفيو ىناك اىتمام كبير من مسؤ -

 .و المؤسسات المعمنة شيار لصفحات جرائدىم من الييئاتجمب اإل

 .األداء الصحفيشيار من بين المؤثرات عمى يعتبر وجود اإل-

باالتصال  المؤولينطمبات من  توجو ليم أيدون استثناء  األقسامجميع صحفي مختمف -

 .  1بمسؤولي الييئات الرسمية بغرض الحصول عمى اإلشيار

 

 الدراسة الثانية :

                          
, رسالة ماجستير في الجزائريةاألداء الصحفي في الصحف اليومية  إلشهاري االعالقة بين التمويل .دمحم شحات, 1

2010/2011, 03المية , جامعة الجزائر اإلعالم و االتصال تخصص تسيير المؤسسات اإلع  
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الجزائر '' المرأة الصحفية في ىذه الدراسة لمباحث عبد العزيز بوصفط تحت عنوان 

 11/1واألداء, دراسة مسحية تحميمية لعينة من الصحف اليومية خالل الفترة  لحضورا

عالم و االتصال ، وىي مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في اإل'' 22/02/2002إلى 

 .  2005/2006سنة  ،رمن جامعة الجزائ

هو واقع حضور المرأة ما وقد تمحورت إشكالية ىذه الدراسة في السؤال المحوري التالي: 

 الصحفية في الصحافة اليومية الجزائرية؟

 حيث تفرع عن ىذه اإلشكالية من التساؤالت الفرعية تمثمت في:

حظى بسمطة ؟ وىل تما ىو واقع حضور المرأة الصحفية بمؤسسات الصحف الجزائرية  -

 القرار ضمن ىذه المؤسسات؟ 

ىل أن المرأة الصحفية قادرة عمى المناقشة والكتابة في كافة الموضوعات؛ السياسية  -

واالقتصادية و االجتماعية وغيرىا من مجاالت؟  بمعنى ىل انحصرت معالجتيا 

تيا بالشمول و لمموضوعات في مجاالت محددة معيودة بالنسبة لمصحفيات، أم تتسم كتاب

 اإلحاطة لجميع الميادين المذكورة في فئات التحميل؟ 

النشر لمصحف اليومية من حيث  أولوياتالصحفية ضمن  المرأةما ىو موقع كتابات -

 العناوين المبرزة ومكان النشر؟
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ىل استغمت  أي؟المرأة الصحفية ومعالجتيا لقضايا  المرأة ما مدى العالقة بين حضور-

طبيعة عمميا ضمن  أن أم ،يمحضورىا في المينة الصحفية لتعبير عن النساء واىتمامات

 قضايا المجتمع وىمومو؟ إلىالصحف جعميا تنحاز 

 الصحفية مادتيا لقراء الصحف؟ المرأة الفنون الصحفية تقدم بأي-

اليومية حف بمؤسسات الص المرأةتحديد موقع  إلىوقد سعى الباحث من خالل دراستيا 

الصحفية بالصحف عينة الدراسة من خالل  المرأة أداء إظيار إلى باإلضافة ،الجزائرية

 المرأةومعرفة كيفية توظيف  ،و الكمي والكيفي لكتابات الصحفيةتحميل المحتوى بمستويي

 .نون الصحفية المناسبة لموضوعاتياالصحفية لمف

 وتمثمت نتائج ىذه الدراسة في :

ة عن مواقع ئبكونيا غا إلى طاقاتيا وىذا بالنظر بأكثرالصحفية بالجزائر تعمل  المرأة-

لى بذل المزيد من الجيود ا  و  أدائيايا حافز ويدفعيا لرفع المسؤولية ما قد يشكم.....

 .إلييالموصول 

الصحفية تباشر  المرأة، فان األحوالالصحفية كافية كما بينت النتائج في كل  المرأةكفاءة -

 1.المكتبيأو العمل الميداني 

 

                          
دراسة مسحية تحميمية لعينة من الصحف  :حضور واألداءالجزائر الالمرأة الصحفية في ''  ،عبد العزيز بوصفط (1

 ،''، وىي مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في اإلعالم و االتصال 25/02/2005إلى  11/1اليومية خالل الفترة 
 . 2005/2006جامعة الجزائر ،سنة 
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 :الدراسة الثالثة

أستاذ محاضر بمعيد عموم اإلعالم واالتصال -وىي دراسة لمباحث "دمحم قيراط"

الضغوطات  1988بجامعة الجزائر، بعنوان:"حرية الصحافة في الجزائر قبل أكتوبر 

تناول صاحب ىذه الدراسة . وعمى العموم، 1986والصعوبات "، والتي قام بيا سنة

وممارسات  اإلشكالية النابعة من عالقة وسائل اإلعالم بالسمطة السياسية في الجزائر،

السمطة اتجاىيا ومحاولتيا السيطرة عمييا، وقد ركز الباحث في معالجة إشكالية ىذه 

الدراسة عمى محاولة شرح وتوضيح مختمف الضغوطات والصعوبات التي عرفيا قطاع 

 .1988إلى غاية 1962م في الجزائر مناإلعال

صحفيا خالل السداسي 75سؤاال وجو إلى 89استخدم الباحث استمارة ضمت  ولتحقيق ىدفو

 .1986األول من سنة 

باإلضافة إلى االستمارة اعتمد الباحث عمى مالحظاتو الشخصية واتصاالتو مع مسؤولي 

بتحميل  -حسب رأيو–سمح لو مما  -آنذاك  –أجيزة إعالمية ووزير اإلعالم السابق 

ظيور حرية الصحافة –خالل ثالث عشريات تقريبا -الضغوطات والصعوبات التي عرقمت

 في الجزائر، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:

فيما يخص التدخل في العمل وذلك أثناء البحث في مشكل ناقد، وجد الباحث أن أغمب 

في عمميم من طرف من ىم أعمى منيم منصبا،  الصحفيين المستجوبين يتعرضون لمتدخل

 وكذلك لمتدخل جيازىم اإلعالمي أو وزير اإلعالم أو الحزب.
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فأما عن ظروف العمل، أظيرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف المبحوثين من 

الصحافيين لدييم مشاكل، وأن أكثر من الربع منيم يرون أن ظروف العمل جد سيئة 

لك أن الصحافي الجزائري كان يعمل حينيا في جو مميء بالعوائق واستنتج "قيراط" من ذ

 والصعوبات والمشاكل والضغوطات.

وفيما يخص السياسة اإلعالمية، رأى أغمب الصحافيين المستجوبين أن ىذه األخيرة آنذاك 

طموحة، ولكنيا تعاني من شرخ كبير بين النظرية والتطبيق. كما أظيرت الدراسة أن 

 ون جدا عن القبول بسياسة إعالمية ليست حتى واضحة وواقعية.الصحفيات بعيد

ييم في قانون اإلعالم، فقد عبر أكثر من ثمثي الصحافيين المستجوبين أما عن رأ 

 1عن خيبة أمميم،وأكدوا أن القانون يحدد حقوقيم ويبين واجباتيم ولكنو ال يحمييم.

ح عن مختمف العوائق والصعوبات ويوضح "قيراط" أن النتائج ىذه الدراسة قد كشفت بوضو 

التي عرفيا الصحافي الجزائري أثناء الممارسة اليومية لمينتو.وأن ىذه العوائق والضغوطات 

 .2ليست سوى طرق لمرقابة رأت السمطة فائدة استخداميا وتطبيقيا لتحقيق أىدافيا

 

 

 

                          
، دراسة أستاذ محاضر بمعيد اإلعالم الضغوطات والصعوبات 1891أكتوبرحرية الصحافة في الجزائر قبل (دمحم قيراط،1

 .1988واالتصال ،جامعة الجزائر ،سنة 
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 :بين "المفهوم و النشأة" الصحافة المكتوبةالمبحث األول: 

 الصحافة: تعريف-1

"وىي شيء مرتبط بالطبع والطباعة  press:يعرف قاموس"اكسفورد" كممة صحافة بمعنى "لغة

ويقصد بيا الصحفية والصحافة  « journal »ونشر األخبار والمعمومات وىي تسمى أيضا 

« journalisme ».1 

منيا الباحث في  دت التعاريف حول مفيوم الصحافة، بتعدد الزوايا التي ينطمقلقد تعد  اصطالحا:

التي وضعت فييا التعريفات ومن بين أىم ىذه وباختالف األزمنة والظروف  تحديده لمفيوميا

 .2و مجموعة من الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد منتظمة" ةالتعريفات، أن"الصحيف

وجاء في قاموس المحيط لمفيروز بادي في قاموس محيط لممعمم بطرس البستاني إذ يعرفيا 

 3الكتاب وجمعيا صحائف".بأنيا "قطعة القرطاس أو الورق التي يكتب فييا، يقصد بصحيفة 

 : تعريف الصحافة المكتوبة-2

عرب، فغربيا عرفيا بيين و الصحافة المكتوبة من مفكرين غر  فات حوليالتعر  دتتعد   كما

صل بواسطتيا األنباء التعميقات '' أن لفظة الصحافة تشمل جميع الطرق التي ت رينود''فريز 

                                                           

.46ص،  7;>4،بيروت ،يروت:دار التسوير للطباعة والنشرإشكالية العلوم االجتماعية،ب(الطويل يوسف،  1  
 .12، ص1999، دار كتاب المصري، القاىرة،1ط (شرف عبد العزيز، المدخل إلى وسائل اإلعالم،2
، الدار المصرية المبنانبة لمنشر والتوزيع، القاىرة، 4عماد،أخالقيات العمل اإلعالمي ،"دراسة مقارنة"، ط(مكاوي حسن 3

 .42، ص2006
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لى الجميور،و  رأي يثير تمك الجميور، وكل فكر وعمل و وكل ما يجري في العالم وييم  ا 

 ويكون المادة األساسية لمصحفي.المجريات 

والمقال، فالخبر ىو الذي  بأنيا الخبر" الحميد عبد " دىا األستاذفقد حد  ، أما عربيا

 ىول يعكس بصدق وشرف صورة األحداث اليومية في مجتمعنا الداخمي، وفي العالم، والمقا

 ويعرض وجية نظر. الناس، ويكشفنا االفتراء في الخارج،الذي يدفع عنا حمالت 

قاالت األخبار ونشر والمالصحف وذلك باستقاء األنباء و  وىي أيضا صناعة إصدار

التسمية فضال عمى أنيا من أىم وسائل توجيو الرأي العام.كما أنيا بيدف اإلعالم ونشر الرأي و 

والتي تيدف إلى تنمية إلى تنمية وتوعية  وسيمة من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار والتأثير

اآلداب والمعارف العامة، وتوضيح سير الحوادث المحمية و  جميور القراءة بالعموم والثقافة

 االنتقادات المجردة اليادفة لمصمحة األمة.لية مع إبداء الرأي بالمالحظات والتعميقات و والدو 
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 :نشأة الصحافة المكتوبة-3

من أقدم وسائل اإلعالم، ارتبط مفيوميا بتطور الحضارة  المكتوبة تعتبر الصحافة

لنصف الثاني ، لكن االنطالقة الحقيقية لمصحافة كانت في اغربية في أوائل القرن السابع عشرال

 إلى،والنصف األول من القرن العشرين، حيث يرجع الفضل في ذلك من القرن التاسع عشر

كانت تعمق منشورات إخبارية عمى الجدران تتضمن  آنذاكسمطة الحضارة اليونانية لقد قيل أن ال

 .ى لممواطنين معرفة ما يجري حوليمالقرارات المتخذة من طرف الدولة وذلك ليتسن

شكل رسائل  عمى آنذاكأما الصحف فقد ظيرت في عصر النيضة بأوروبا وكانت 

الحروب واألوضاع  أحداثوكانت تناوليا محصورا بين التجار وتتضمن  ،إخبارية مكتوبة باليد

م ولدت تقنية الطباعة عمى يد "يوىانس 1450واألعراف والعادات وفي عام  االقتصادية

وفتح ىذا  ،طفرة في مجال المعمومة المكتوبة ،لتحدثبرغ" من مدينة "ىاينز" األلمانيةجوتن

صدور جريدة دورية  أصبح،فقد شكل غير مسبوق مام انتشار الصحف بالطريق أ االختراع

ومتجددة أمرا في متناول اليد،وبدأت المحاوالت لطباعة المنشورات غير الدورية تمتيا المجالت 

 1الشيرية .

صحيفة بالمعنى المفيوم فكانت  أولأما 

تأسست في المدينة األسبوعية، و تعني "عالقة"، و « Relastion » روالسيون""صحيفة

                                                           
(بن دنية آمال، الصحافة الورقية وااللكترونية في الجزائر،مذكرة لنيل شيادة الماجستير،تخصص اتصال وصحافة  1

 .24مكتوبة،ص
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م 1610الصحف في "بازل"  انتشار ، ومن بعدىا عمى تواليم1605األلمانية عام "ستراتسبورغ"

إال م، و تبعتيا مدن أوروبية عديدة، إال أن مالمح الصحافة الحديثة لم تظير 1631و"باريس" 

 مع نياية الحرب العالمية الثانية .

الحديثة، أما بالنسبة م اكتممت تقريبا جل المالمح الرئيسية لمصحف 1910وفي سنة 

، حيث أن الكتاب الذين دونوا تاريخ  الصحافة العربية مصحافة العربية تأخرت عن التحديثل

، و كانت عثمانية  و الفرنسية  البريطانيةذكروا أن بدءىا كان عمى يد سمطات االحتالل ال

بعد االحتالل لبدء أىدافيا أن تكون وسيمة لمدفاع عن وجودىا في الدول العربية و تغيرت الغاية 

ظيور الصحف الوطنية ، و يذكر أن أول صحيفة كتبتيا األصوات العربية "التنبيو " المصرية 

ربية والتي ظيرت قبل قرنين من الزمن رغم وجود المصادر تشير إلى انطالقة الصحيفة الع

 في"حمب" ، أين وجدت أول مطبعة في المشرق العربي.

 :صدرت في العالم العربي ومن بين الصحف و المجالت التي

 م صدرت "الوقائع" المصرية في مصر.1828عام -

 م صدرت "المبشر" في الجزائر.1847عام -

 م صدرت "الرائد" في تونس.1960عام -

1م صدرت " حديقة األخبار " في لبنان.1898عام -

                                                           

.25بن دنبة آمال،المرجع نفسو ،ص ( 1  
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 المبحث الثاني: الصحافة المكتوبة في الجزائر قراءة في تطورهًا تاريخيًا:

I. - الجزائرية قبل االستقاللالصحافة : 

تؤكد الدراسات التاريخية أن الصحافة المكتوبة لم تكن موجودة في الجزائر قبل سنة 

 عمييا ، فعندىا تجيز الجيش الفرنسي لغزو االستيالءم ، سنة غزو الفرنسيين لمجزائر و 1830

ة ىي صمة الجزائر حمل معو من بين ما حمل مطبعة و ىيئة تحرير تشرف عمى إصدار جريد

نزول  مع صحيفة  تصدرأول "”l’Estafette de sidi feruch“ربط داخل الجيش، و كانت 

الجيش الفرنسي عمى التراب الجزائري بالمغة الفرنسية و يشرف عمييا ضابط من الجيش 

، وتتضمن معمومات عن الحممة الفرنسية مع بعض األخبار السياسية الخاصة 1الفرنسي 

عمى الجنود وعمى المصالح المكمفة بالحرب ضد الجزائر، وسرعان ما  بفرنسا، وكانت توزع

 كان محدودا ال يتعدى محيط الجيش الفرنسي ، عوضت بصحف أخرى ألن ىدفيا منذ البداية

ىذه الصحف الجديدة ذات طابع حكومي واستعماري منيا مثال جريدة "األخبار "التي بدأت 

 م.1898رواجا كبيرا حتى  م وعرفت1839تصدر في مدينة الجزائر سنة 

استعمارية تكتب بالمغة  وىكذا بدأت تتكون شيئا فشيئا فوق التراب الجزائري صحافة

رسالتيا في  ىذه الجالية، إلىيشرف عمييا فرنسيون في الجالية االستعمارية وموجية  ،الفرنسية

 .2الوجودمقاومة  ليذا وقواميا الوجود الفرنسي ومحاربة كل  االستعمارالخدمة 

                                                           

.27ص، 1991معية، الجزائر،ا(زىير احدادن، الصحافة المكتوبة في الجزائر، ديوان المطبوعات الج 1  
85ص ،1993الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،2ط احدادن زىير، مدخل العموم اإلعالم واالتصال، (

2
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عدة أصناف انطالقا من األىداف  إلىويمكننا أن نصنف الصحف التي ظيرت قبل االستقالل 

 ويبدو أنو يمكن استخراج أربعة أصناف رئيسية: ،إلييا كل صحيفةالسياسية التي ترمي 

 .1847الصحافة الحكومية:-

 .1882: صحافة أحباب األىالي-

 .1893الصحافة األىمية:-

 19301االستقاللية:الصحافة -

 :الصحافة الحكومية-أ

وىو الوالي العام ومعو تشرف عمييا الحكومة الفرنسية بواسطة ممثمييا في الجزائر ،

جريدة  "المبشر" ،واستمر ىذا  بإصدار 1847جميع اإلدارة االستعمارية، بدأت بالظيور سنة 

 م تاريخ توقف جريدة "النجاح".1956الظيور دون انقطاع حتى سنة 

وليست الصحافة الحكومية إال ركيزة لتثبيت الوجود الفرنسي وبسط نفوذىا عمى السكان 

 2الجزائريين.

 األهاليصحافة أحباب -ب

                                                           
 .29،صالمرجع نفسو(إحدادن زىير، 1

.53واالتصال،مرجع سبق ذكره، ص (زىير احد ادن، مدخل إلى عموم اإلعالم 2
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ين الذين استاءوا من السياسة االستعمارية يجماعة من الفرنس إلىتشير ىذه التسمية 

ين حتى ال ييأسوا من ية معينة من المسممين  الجزائر وأرادوا أن يقدموا  يد المعونة إلى نخب

الوجود  الفرنسي في الجزائر ومن ىذه الناحية فيم يقدمون لوطنيم أجمل  وأجمل وأحسن 

م جمعية في باريس 1881سنة سستتأوعميو  ."ياألىال أحبابالخدمات ،ولذا سموا بيذا االسم "

مم واألدب ،كانت باسم "الجمعية الفرنسية لحماية األىالي " تتكون من وزراء ورجال السياسة والع

يا إنشاء جريدة بمدينة قسنطينة باسم تحقيق سياسة المشاركة وقررت في بداية نشاط إلىتيدف 

 م.1882"المنتخب" التي كان ظيورىا سنة

 الصحافة األهمية:-ج

والتوزيع  يقوم بيا جزائريون من ناحية التسيير اإلداري والمالي ومن ناحية التحرير

 ،وبشؤونيم العامة في عالقتيم بالوجود الفرنسي بالجزائربالقضايا الجزائريةضمونيا يتعمق ،وم

،وقد عرف ىذا النوع ازدىارا كبيرا وتطورا واسعا وكانت بدايتو مع االعتراف المطمق بيذا الوجود

 وىي تعبر أي الصحف األىمية  ،دما تأسست جريدة "الحق" في عنابةعن 1م1893منذ سنة 

عن ارتياحيا لمحماية الفرنسية عمى الجزائر وعن اطمئنانيا بالوجود أوال وقبل كل شيء -

الفرنسي ألنو يخدم مصالح األىالي،إال انو يمكن القول أن ىذه الصحافة اتجيت اتجاىين 

 كبيرين:

                                                           
 .2ص،1930الجزائرية من بدايتيا إلى  اإلسالميةالصحافة  ( زىير احدادن،1
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،ويمتنع عن الميدان االقتصادي والثقافي فقط اتجاه يدعو إلى المشاركة ويحدد نشاطو في-

 .الخوض في الميدان السياسي

ويعني ىذا التمتع بجميع الحقوق السياسية  ،اني فيدعو إلى االندماج والفرنسةأما االتجاه الث-

 .والثقافية التي تسمح بيا القوانين الفرنسية لممواطنين الفرنسيين

 الصحافة االستقاللية:-د

بل  ،رود االستعماري الفرنسي في الجزائىي الصحافة الجزائرية التي لم تعترف بالوج

تحاربو بشدة وتنشر ما يقوي الوعي  السياسي بوجود أمة جزائرية وبضرورة استرجاع  تخذأ

االستقالل لموطن الجزائري سواء كانت ىذه الصحافة تنطق بالعربية أو بالفرنسية ،فوق التراب 

 .1خارجو الجزائري  أو

الوطنية في والحقيقة أن تاريخ الصحافة الوطنية يرتبط ارتباطا كبيرا بتاريخ الحركة 

 ثالث مراحل:ب الجزائر ولذا فإنو مر

 م1393إلى1331المرحمة األولى:من-1

وكانت الجمعيات والييئات المختمفة ترى  ،في ىذه المرحمة قوية األىميةكانت الصحافة 

والتي  إفريقيافي الوجود الفرنسي ضرورة حتمية ،فكانت الخمية األولى التابعة لنجم شمال  

                                                           

 .3،ص1930الجزائرية من بدايتيا إلى  اإلسالميةالصحافة  زىير احدادن، (4
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ولم تتوقف  :الجزائر وعنابة وقسنطينة وتممسان،المدن الكبرى مثل م في1933من  ابتداءتكونت 

 .1مع بداية الحرب العالمية الثانية بعد أن منعتيا الحكومة الفرنسية  1939ة األمة إال سنةجريد

،نظرا لموقف السمطات  ألصحابيااألمة في الجزائر يمثل خطورة  كبيرة  لقد كان توزيع جريدة

عمى من تجرأ قراءتيا،فكانت توزع سرا وتقرأ في  ية التي شددت الحراسة عمييا،والعقوبةاالستعمار 

الخفاء ،والصحافة االستعمارية تقوم بحمالت عنيفة ضدىا ،وكانت الصحافة األىمية تتبرأ من 

أفكارىا وتدعو ليا بالويل ألنيا تزعجيا وتعكر عمييا الجو السياسي المالئم ،ومع اندالع الحرب 

المية  الثانية وانيزام الجيش الفرنسي وتواجد جيوش الحمفاء فوق التراب الجزائري بدأ الوضع الع

 .لجزائر وندخل في المرحمة الثانيةالسياسي يتغير في ا

 1399إلى1393حمة الثانية:منالمر -2

قويا عمى كل من كان يؤمن  اية الحرب العالمية الثانية تأثير لقد كان النيزام فرنسا في بدا

في  االندماجوفرصة كبيرة لتعميم فكرة االستقالل التي تبناىا أصحاب الندماج في الجزائر با

تجمع كبير أعطى لو اسم "أحباب البيان " والذي قرر إصدار جريدة المساواة التي انتشرت في 

جميع أنحاء الوطن ،وجعمت فكرة االستقالل مقبولة عند جميع فئات الشعب .ولكنيا توقفت بعد 

 .1945اث ماي أحد

باب البيان" وتكوين أحزاب النشاط السياسي بانقسام حركة" أح استأنف 1956وفي سنة 

فقويت بيذا  ،باسمو وتشرح موقفيا من االستقاللفكان لكل حزب جريدة تنطق  ،سياسية
                                                           

.31مرجع سبق ذكره، ص الصحافة المكتوبة في الجزائر، (زىير احدادن، 1  



الصحافة المكتوبة في الجزائر                                            الفصل األول:       
 

 
37 

 الصحافة الوطنية وأصبحت متنوعة وازداد عدد سحبيا بصفة ممحوظة يقرب من

 نسخة.100.000

لكنو استمر  ،تراقب من بعيد ىذا النشاط الصحفيحينما كانت السمطات االستعمارية 

التي تنمي فيو الروح ي القراء بجميع أنواع المعمومات الوعي السياسي ويغذوي طيمة ىذه الفترة يق

 الوطنية وضرورة الكفاح في سبيل االستقالل.

 1391إلى 1399:منالمرحمة الثالثة-ج

وىي فترة سياسية موحدة  ،رة التي عرفتيا الثورة الجزائريةرية ىذه الفتتغطي الصحافة الثو 

 ،ولكن إذا نظرنا إلييا من الناحية الصحفية نجد أنيا تنقسم إلى قسمين :

 :1399إلى 1399من :القسم األول

بدأت نشاطيا  والمعموم أن جبية التحرير ،تكن لمثورة فييا صحافة خاصة بيا مل 

نشاطيا وتنظر إلى ،وكانت الصحافة الوطنية التي أشرنا إلييا مستمرة في اإلعالمي بالمناشير

 االستعماريةالسمطات ،والحقيقة أن عواقبيا ألنيا كانت تعتقد بفشميامتخوفة من  ،الثورة من بعيد

ىذه الحركة ن ر الحريات الديمقراطية ظنا منيا أأوقفت عند بداية الثورة صحافة حركة انتصا

دما بع1956خرى لم تتوقف إال في سنة ،ولكن الصحافة الوطنية األلثورةىي التي أمرت با

 .1بالتوقف واإلنظمام إلييا األمراشتدت الثورة وأعطت ليا 

                                                           

.31(نفس المرجع،ص 1  
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 :1391إلى 1399منالقسم الثاني: 

بدأت جبية التحرير الوطني تفكر بجد في تأسيس صحافة  1956في ماي و جوان 

،فأنشأت الثورة عمى الحصول عمى االستقاللتابعة ليا تنطق باسميا وتشرح موقفيا وتقوي عزم 

،وسميت ىذه الصحف باسم لثانية في المغرب والثالثة بتونسعدة صحف واحدة في فرنسا وا

العربية  *اسم"المجاىد" ة "،ثم صحيفة رابعة في مدينة الجزائر تحملواحد وىو"المقاومة الجزائري

 فأوقفتا عطائيا نفسا قويا ،قامت الثورة بتوحيد الصحافة الثورية و  1957،وفي سنة 1والفرنسية

جريدة  إطار"المقاومة الجزائرية "،وجمعت المناضمين والعاممين بيا في ىيئة تحريرية واحدة في 

"المجاىد" في شكميا الجديد  أظيرتف عضوين من قيادة الثورة وىكذا "المجاىد" وتحت إشرا

 كصحيفة عصرية تنطق باسم جبية التحرير الوطني وىي لسان حاليا.

II. :الصحافة الجزائرية بعد االستقالل 

 :هيمنة الحزب والحكومة عمى الصحافة:1399-1391األولى: المرحمة

أن الوضع  باعتبارمتد ىذه الفترة ألقل من ثالث سنوات،وىي امتداد لمفترة السابقة ت

القانوني واإلعالمي في الجزائر لم يتغير بعد االستقالل،ويبقى العمل جاريا حسب التشريع 

الوطنية حسب قانون الفرنسي في جميع الميادين التي ليست فييا تعارض مع السيادة 

،ويبقى النشاط في ميدان اإلعالم يسير وفق جميع التدابير التي اتخذت قبل 1962ديسمبر 31
                                                           

 .11مرجع سبق ذكره،ص، 1930من بدايتيا إلى  اإلسالمية(إحدادن زىير، الصحافة 1
الصحف الناطقة بالفرنسية وكانت تعبر  كأبرزوعرفت « LE PEUPLE »*صحيفة المجاىد:جاءت كبديل لصحيفة الشعب 

 العام الوطني الرأيتقريبا عن اكبر جزء من 
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ينص عمى الممكية الخاصة  والذي 1881لتطبيق قانون حرية الصحافة الصادرة سنة1962

،وبالفعل قد صدر غداة االستقالل عدد كبير من الصحف يممكيا جزائريون ال عالقة لمصحافة

أنواع مارس نشاطيا بكل حرية بحيث أصبحت توجد ثالث ليم بالحكومة وال بالحزب وبدأت ت

 :1من الصحف

 .*صحف تابعة لمحكومة

 *صحف تابعة لمحزب .

 *صحف تابعة لمممكية الخاصة.

غير أن مضمون ىذه الصحافة تغير بصفة جذرية بعد االستقالل وأصبح يؤدي دورا 

ة كانت تنظر الصحافة بشيء ولكن الحكومة الجزائري ،ا من اجل تشييد الجزائر المستقمةتجنيدي

من التخوف "وبدأت تفكر في الطريق األنجع لتصفية الممكية الخاصة ،فرأت أنو ينبغي قبل 

 .2إلغاء ماىو موجود من الصحف ،إنشاء صحف جديدة وتقويتيا

وقبل اإلشارة إلى ىذه األحداث يجب اإلشارة إلى أن الحكومة قد استطاعت أن تييمن 

والتمفزيون كانتا قبل االستقالل تحت نظام  فاإلذاعةاإلعالمية األخرى"بسيولة عمى الوسائل 

الحكومة الجزائرية  إلى االحتكار،فنقل ىذا  االستعماريةالذي فرضتو الحكومة  االحتكار

وأصبحت اإلذاعة والتمفزيون تحت تصرفيا وتحت مراقبتيا اإلعالمية والثقافية ،أما الصحافة 

                                                           
1

 .9>،صمرجع سبق ذكره واالتصال، اإلعالم(احدادن زهير، مدخل العلوم 
2

 .:>(المرجع السابق، ص
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رنا، وكان البد عمى الحكومة أن تجعميا تحت ىيمنة وسيطرة الحزب المكتوبة فبقيت حرة كما ذك

 والحكومة .

 :إنشاء يوميات جزائرية-1

فالمشكمة  عرفت الجزائر فترة امتدت أكثر من شيرين دون وجود صحيفة يومية جزائرية محضة،

وكانت  ،االستقاللكانت قائمة في حقل اليوميات ،فمم  تعرف الجزائر تجربة في ىذا الحقل قبل 

الجريدة الوحيدة التي تصدرىا  جبية التحرير الوطني بتونس ىي جريدة "المجاىد" األسبوعية  

أسبوعيا في الجزائر ،ولم تصدر اليومية الجزائرية األولى بالعربية والفرنسية ،واستمرت تصدر 

قرار  اتخذتوقد  ،1*ة الفرنسية وىي تحمل اسم "الشعب"وبالمغ 1962سبتمبر19إال في

دارىا من طرف المكتب السياسي لجبية التحرير الوطني عندما كان موجودا بمدينة تممسان إص

واستمرت ىذه الجريدة بيذا االسم "الشعب"  ،1962إثر األزمة السياسية التي اندلعت في صيف

فتقرر حينئذ تغيير ىذا االسم بترجمة  1963مكتوب بالمغة العربية والفرنسية حتى شير مارس 

 فغير حينئذ باسم" المجاىد".  1965غاية  إلى" LE POUPLEفرنسية "

وفي ىذه األثناء كانت السمطة الجزائرية تبحث عن إصدار يومية أخرى بالمغة العربية ،غير أن 

فاليوميات االستعمارية كانت الصعوبات كانت أكثر تعقيدا نظرا لقمة الوسائل المادية والبشرية،

والتجييزات بالمغة  اآلالتتصدر كميا بالمغة الفرنسية مما استدعى استثمار عدد قميل من 

                                                           
صحيفة الشعب:ىي يومية إخبارية تابعة لمقطاع العام مقرىا في شارع باستور بالجزائر العاصمة.*  
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صحافة المكتوبة فإن عدد الصحافيين الذين كانت ليم خبرة بالومن جية أخرى . 1العربية

ميدان الصحافة  وفضموا وبالمغة العربية كان قميال جدا ،واألغمبية منيم تركوا وخاصة باليوميات 

إيفاد طمب إعانة من مصر ولبنان في  إلى المسؤوليناإلداري ،مما اضطر العمل السياسي  و 

في ألولى قاموا بإصدار الذين قاموا بإصدار اليومية العربية ابعض الصحافيين الذين 

بالمغة وميتان  جيويتان ،وبعد ذلك صدرت ي1962،وىي جريدة "الشعب" في ديسمبر الجزائر

،والثانية جريدة "النصر"  1963مارس 29بتاريخ  "الجمهورية جريدة"،األولى في وىران الفرنسية

تأسست أول يومية مسائية بالمغة  1966وفي شير أفريل 1963في قسنطينة في سبتمبر

 أصدرتيااليوميات التي "،وبظيور ىذه المسائية أصبح عدد  الجزائر هذا المساءالفرنسية "

 الثورةسبوعية "األ اع األخرى يمكن اإلشارة إلى ظيور،وبالنسبة لألنو الجزائرية خمسةالحكومة 

صدار1963أفريل 2بالمغة الفرنسية في " اإلفريقية وبالمغة  ،شيرية " وىي"الجيشمجمة وا 

باإلضافة إلى ىذا ال بد من التطرق إلى  ،1964وبالعربية في مارس 1963الفرنسية في جويمية

قرارات  اتخذتحيث " ،ل تطوير وكالة األنباء الجزائريةبذلتو الحكومة في سبيالجيد الذي 

في توزيع المعمومات  االحتكارتنظم ىذه الوكالة وتخول ليا حق  1963رئاسية في سبتمبر 

 .2اإلخبارية في جميع تراب الجميورية الجزائرية

                                                           
االتصال،ديوان  نقال عن عبد الرحمان عزي وآخرون، عالم االتصال،عالم زىير،تطور الصحافة الجزائرية، (إحدادن1

 .125ص،1990الجامعية،الجزائر،المطبوعات 
.126المرجع، ص سنفزىير احدادن، (

2
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في توزيع األخبار التي  اكتفت  اليوميات الجزائرية  بنقميا ،إلى  االحتكاروقد أدى ىذا 

سالة إعالمية ينتظرىا القراء ،وذلك مع ر  ال تحمل أخرى ضعفيا وتشابييا من جية،ومن جية 

التي تعتبر منافسا قويا ليا ،مما جعل السمطة  الجزائرية تفكر جديا  االستعماريةوجود الصحافة 

 .االستعماريةفة في القضاء عمى ىذه الصحا

 القضاء عمى الصحافة االستعمارية:-1

،حيث بدأت السمطة تم ذلك بعد سنة واحدة من إنشاء اليومية الجزائرية األولى وقد

الجزائرية تفكر في  القضاء عمى  الصحافة االستعمارية فالبديل كان موجودا، وليذا اجتمع 

وقرر  تأميم اليوميات  1963سبتمبر 17المكتب السياسي لجبية  التحرير الوطني يوم 

بأن ىذه ويقول القرار  "،"ليكودورانطين" وقستن ود داليجيري" و"الديباش الثالثة،"الديباش

طنية رغم موقفيا مع السيادة الو  يتالءموأن وجودىا  ال  ،صحافة  تذكرنا بالعيد االستعماري ال

 المنافسة. ومع وجود صحافة وطنية ناشئة ال تقوى عمىالحالي المعتدل 

اتخذه المكتب السياسي والحكومة يرمي إلى إلغاء الممكية  الذيوىذا القرار السياسي 

 ،المكتوبةىيمنة الحكومة والحزب عمى جميع أنواع الصحافة الخاصة لمصحافة المكتوبة وفرض 

حت منافسا قويا لميوميات في ىذه الصحافة االستعمارية التي أصب كانت العقبة األولىو 

 .1الوطنية

 
                                                           

.129-127ص-صلمرجع نفسو،ازهير احدادن ، ( 1  
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 ALGERIEPUBLICAINقضية-3

م، وكان ضمن مؤسسييا بعض الجزائريين لذا كان  ليا 1937تأسست ىذه الجريدة سنة 

الوالء  لمحزب االشتراكي نوع من االىتمام بالجزائريين ،وكان ليا اتجاه سياسي معين وىو 

وبعد الحرب العالمية الثانية غيرت نوعا ما اتجاىين السياسي وأصبحت تميل أكثر  ،الفرنسي

وفي الثورة  ،من االستيالء  عمى إدارة الجريدةإلى الحزب الشيوعي الفرنسي الذي تمكن 

را بوقفيا التحريرية كان موقفيا محايدا مما جعل السمطات االستعمارية تغضب عمييا وتتخذ قرا

 .وليياوبسحب عدد من مسؤ 

جويمية 5وبمجرد الحصول عمى االستقالل  استأنفت صدورىا  في اليوم األول من 

متمسكة بوضعيا القانوني كجريدة خاصة يممكيا جزائريون ال عالقة ليم  وبقيت ،1962

 وأصبح ليا رواجا كبيرا وباتت تنافس بقوة اليومياتبالحكومة إال موقفيم السياسي المؤيد، 

فطرحت المشكمة أمام مؤتمر جبية التحرير الوطني الذي انعقد في  ،األخرى التابعة لمدولة

، وأوحى بإجراء مفاوضات مع مسؤولي ىذه اليومية حتى يتم إدماجيا في الصحف 1964أفريل

إرادة مسيرييا وتمت بذلك ،فتوقفت ب1965جوان 19الحكومية ولكن لم يحصل ذلك إال بعد

مكية الخاصة في الميدان وزالت نيائيا الم ،حزب عمى الصحافة المكتوبةومة والىيمنة الحك

 .1وتبدأ بذلك مرحمة أخرى ممثمة في إقامة نظام  اشتراكي  لإلعالم في الجزائر ،اإلعالمي

 

                                                           

.130زىير احدادن ،تطور الصحافة المكتوبة، المرجع السابق، ص( 1
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 لإلعالم اشتراكي:إقامة نظام 1393-1399المرحمة الثانية:

ومما ال شك فيو أن  ،واإلعالميير في الميدان السياسي بدأت ىذه المرحمة بتغيير كب

الجيود الحكومية المبذولة في المرحمة األولى كانت ترمي إلى القضاء عمى الممكية الخاصة في 

وقد تم ذلك مع بداية المرحمة الثانية  وتواصمت الجيود من طرف الحكومة  ،اإلعالميالميدان 

قامة نظام اشتراكي ل ويتمثل ىذا النظام في إلغاء  عالم،إلالجديدة لتمتين الوضع الجديد وا 

الصحافة الخاصة وكذلك توجيو الصحافة الحكومية والحزبية حتى تصبح أداة من األدوات التي 

تستعمميا الدولة لتعزيز سياستيا فيي تقف دائما بجانب الحكومة ، تضخم أعماليا اإليجابية 

الخاصة وتوجيو الصحافة  وتخفي أعماليا السمبية وتسترىا ،وىاتين النقطتين )إلغاء الممكية

المكتوبة( تعتبران من القواعد األساسية  التي بني عمييا النظام االشتراكي لإلعالم في الجزائر، 

أما فيما يخص التوجيو فإنو أصبح سيال بعد أن أصبحت جميع الصحف اليومية تتبع الحكومة 

تجاري ابع ،صدرت قوانين  تجعل من اليوميات مؤسسات ذات ط 1967نوفمبر16،ففي 

وصناعي ،وتجعل من مدير ىذه المؤسسات صاحب الحق المطمق في التسيير اإلداري والمالي 

 1.التوجيو اإلعالمي والسياسيبعد أن جعمتو تحت وصاية وزارة اإلعالم في 

االصطدام ببعض المشاكل لمصحافة في الجزائر لم يتم دون  إن إقامة نظام اشتراكي

الموضوعية ،منيا مشكمة التوزيع ومشكمة األمية والتعريب ،فقد قامت الحكومة باتخاذ قرارا 

بإنشاء الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع وا عطائيا صالحية االحتكار في  1966أوت 19بتاريخ 
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عمى توزيع طاعت السمطات  أن تفرض ىيمنتيا ميدان توزيع الصحف ،فبيذا االحتكار است

الصحف دون طبعيا ،بمعنى توزيع  الصحف عن طريق ىذه الشركة  ممنوع وأن ىذه الشركة  

ن  كان ارتفاع  ال توزع إال الصحف التي حصمت عمى تأشيرة أو إجازة من طرف الحكومة ،وا 

السحب في ازدياد إال  أنيا قد جمدت وأصبحت رسالتيا اإلعالمية ضعيفة  وقميمة  المصداقية 

 التطورات الكبيرة  التي حدثت في المجتمع من الناحية االقتصادية والثقافية.رغم 

 1311- 1393المرحمة الثالثة: 

التحرير الوطني في  ةو ىو انعقاد المؤتمر الرابع لجبيىذه المرحمة بحدث سياسي ىام   تبتدئ

سنة من انعقاد المؤتمر الثالث ،وأىميتو تكمن في كونو يوافق ألول 15بعد  1979جانفي أواخر

من اىتمامات عالمي أصبح إلمرة  عمى الئحة خاصة باإلعالم مما يؤكد عمى أن المشكل  ا

ومن  اختصاصات السمطة السياسة  بعد أن أصبحت الحكومة والحزب يييمنان بصفة كمية 

وسوف نتطرق إلى   وبعد أن أصبح اإلعالم محتكرا من طرف الدولة، عمى الميدان اإلعالمي،

لى محاولة  السمطة تحريك ىذا  ىذا الموضوع في ىذه المرحمة من موقف السمطة السياسية  وا 

القطاع بعد أن عرف جمودا استغرق أكثر من خمس عشرة  سنة ،ولعل أحسن طريقة لدراسة 

توزيع  ،سية  وىي:الوضع القانوني لإلعالميأن ننطمق من  ثالث نقط رئىذا الجانب ىو 

 .1الرسالة اإلعالميةنوعية  ،الصحافة  المكتوبة

 : الوضع القانوني-(1
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أصدرت السمطة السياسية في ىذه المرحمة ثالث نصوص يمكن اعتبارىا كقاعدة  

الرابع عمى الئحة  وافق  المؤتمر 1979 جانفيففي  ،لمنشاط اإلعالمي في الجزائرأساسية 

ثم في جوان من نفس السنة  وافقت   ،ظير قانون اإلعالم 1982وفي سنة  ،خاصة باإلعالم

الوطني  في دورة  خاصة عمى  تقرير شامل  يحدد عمى المجنة المركزية  لجبية  التحرير 

 السياسة 

 يعتبر اإلعالم قطاعا استراتيجيا لو  مساس بالسيادة  الوطنية .-

 ممكية الخاصة لموسائل اإلعالمية.إلغاء ال-

 توحيد التوجيو السياسي في الميدان اإلعالمي  موكل لحزب جبية التحرير الوطني.-

 .عوضا عن الطابع الصناعي والتجاري إعطاء الصبغة الثقافية لممؤسسات اإلعالمية -

تحديد حقوق وواجبات الصحفيين بصفة  أحق من ذي قبل مع التأكيد عمى أن لمصحافي -

الحق في االتصال بمصادر المعمومات واالطالع عمييا  تحت رعاية السمطات وحمايتيم أثناء 

 .القيام بمياميم الصحافية 

د سواء كان لممواطن الحق في اإلعالم ،فوسائل اإلعالم تقوم بإشعاره بكل ما يجري في البال-

 1سمبيا أو ايجابيا.
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 الصحافة المكتوبة:  تنويع -(1

 وضعت الالئحة اإلعالمية التي وافق عمييا المؤتمر الرابع لحزب جبية التحرير الوطني 

برنامج عمل يؤكد عمى ضرورة تنويع الصحافة المكتوبة، بإصدار صحف جيوية و صحف 

الوضع اإلعالمي لمصحافة متخصصة حتى تخمق حركية جديدة تدخل نفسا جديدا عمى 

 بالمغة العربية المساء"يوميتين مسائيتين:" يء بإصدارفمقد تحقق منو بعض الشالمكتوبة، 

، ولكن يبقى ىذا التحقيق لخطوة أولى البد أن   م1988 "بالمغة الفرنسية سنة« HORIZONو

 .راغ الموجود في الميدان اإلعالميتمأل الف أخرى تتبعيا خطوات 

 :نوعية الرسالة اإلعالمية  -(3 

لقد رأينا في المرحمة السابقة أن الصحافة المكتوبة فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتيا، وقد 

تقرير المجنة المركزية حول اإلعالم إلى ىذه الظاىرة السمبية، أشارت الئحة المؤتمر الرابع و 

لذلك أشارت إلى ضرورة إقامة إعالم موضوعي من شأنو أن يولد الثقة بين الصحافة المكتوبة 

فة المكتوبة ىي تزويد القارئ و قرائيا، ألن الرسالة الحقيقية لإلعالم و خاصة الصحا

، حتى يتمكنوا من الحكم عمى في الوطن و العالم ا يجري المواطنين بالمعمومات الكافية حول مو 

ون المشاركة في جميع الميادين فعالة األحداث وحتى يكون ليم موقف خاص منيا ، و بذلك تك

 1و ايجابية.
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 يومنا هذا:الى 1331المرحمة الرابعة:من

فالمالحظ أن التغيير الذي شيدتو  ،كتوبر دفعا قويا لمصحافة الوطنيةلقد أعطت أحداث أ

الصحافة المكتوبة،بعد أن نادت العديد من  نسبة كبيرة بالساحة اإلعالمية في الجزائر قد مس 

ر الظروف المالئمة لحرية وتوفي ،مى ضرورة تسريح القنوات المسدودةاألصوات وأكدت ع

المجال لمحريات الديمقراطية  وأقر التعددية الحزبية وفتح  1989فجاءت دستور فيفري  ،التعبير

 1990أفريل  03الصادر في  07-90وظيرت التعددية  اإلعالمية بصدور قانون اإلعالم 

 .واألفكار اآلراءبمور الصحافة المستقمة وظيرت قنوات جديدة لمتعبير عن مختمف  ،فتت

تفسر  لتيمع صدور القوانين و النصوص التنظيمية ا لإلعالم التعدديةلقد تجسدت الممارسة 

 عمييا اإلعالم.األحكام العامة وتحدد الضوابط التي يسير 

 : 1فيما يمي ويمكن أن نمخص ىذه  اإلجراءات التنظيمية والقانونية

الذي سمح بتشكيل رؤوس أموال جماعية واستثمارىا في 1990مارس  19*إصدار منشور 

 مجال اإلعالم.

 األحكامالمتضمن  ،1990أفريل  03المؤرخ في  90/07م اإلعال*المصادقة عمى قانون 

 المتعمقة بحرية التعبير والتعددية  اإلعالمية .

                                                           
( مرازقة إسماعيل، االتصال السياسي في ظل التعددية السياسية واإلعالم، رسالة ماجستير في عموم اإلعالم واالتصال، 1

 .77،ص1999الجزائر:جامعة الجزائر،
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وضمان استقاللية المينة  ،لمتكفل بصالحيات السمطة العمومية*وضع وسائل تنظيمية جديدة 

م المجمس األعمى لإلعال ،واالتصال وتمثيميا عمى مستوى مصادر القرار، أي وزارة الثقافة

 .السمعي البصري والمجمس الوطني 

*إقرار مرسوم تنفيذي يقضي بإعادة  تنظيم  المؤسسات الوطنية  لمتمفزيون و اإلذاعة والبث 

ت عمومية ذات ووكالة  األنباء الوطنية والوكالة الوطنية لألحداث المصورة عمى شكل مؤسسا

قانون من ال 47و44والمادتين  من قانون اإلعالم، 12لممادة طبقا  ،طابع صناعي و تجاري 

 .نون  التوجييي لممؤسسات العموميةالمتضمن القا 1988جانفي 12المؤرخ في  88/01

*تنظيم عناوين صحافة القطاع  العام في  شكل  شركات  ذات  أسيم مثل "المساء"      

القانون الخاص بصناديق  و  ،1988جانفي 12المؤرخ في  88/01إطار  قانون  وغيرىا في

شكل كما تم في ظل ىذه القوانين إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لمنشر واإلشيار في  ،المساىمة

 م.1989مؤسسة عمومية اقتصادية  منذ سنة 

مثل" الشعب "و"النصر"والجميورية"  ،*تنظيم األقسام الفنية التابعة لممؤسسات الصحافة المكتوبة

القيام بفصل المطابع عن  بمعنى ،اقتصادية تتولى ميمة طباعة الصحفعمى شكل مؤسسات 

 1.لصحفا

لكن الحالة المضطربة  التي  عاشتيا الجزائر منذ بداية التسعينات مع عدم االستقرار في 

 الشارع السياسي  أدت إلى بروز مشكالت وعقبات كبيرة في طريق الصحافة الجزائرية أىميا :
                                                           

.78السياسي في ظل التعددية السياسية واإلعالم،ا لمرجع السابق،ص( مرازقة إسماعيل، االتصال   1  
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تضطر إلى مغادرة البالد حرمان الصحافة المكتوبة من الكفاءات الصحفية الشابة التي -

المشكالت الفنية التي تتعرض ليا الصحافة بسبب ارتفاع -والتوقف عن العمل الصحفي 

عدم قدرتيا عمى تحمل ىذه النفقات في ظل الموارد اإلعالمية تكاليف اإلنتاج والطباعة و 

 .المحدودة

 لسياسي الصارمة  بسبب  حالة عدم االستقرار اخضوع الصحافة لمرقابة الحكومية -

عن صراع المواقف واالتجاىات  الناشئخضوع ىذه الصحافة  لحالة من االضطرابات الفكري -

المعتبرة عن مصالح الفئات واألحزاب والتيارات التي أفرزتيا مرحمة التعددية السياسية والحزبية 

 . 1في الجزائر ،والتي تتجمى في المعارك  الصحافية التي تشيدىا ىذه الصحافة

السيل أبدا الحديث عن الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد األحداث الكبيرة التي  ليس من

 والتي شممت كل قطاعات الحياة. 1988شيدتيا الجزائر منذ أكتوبر 
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 اإلعالمية:الصحافة المكتوبة وخصائصها المبحث الثالث: 

 ي:يم ما المية لمصحافة المكتوبةالخصائص اإلع ومن أىم

وفي فرص ىذه القراءة كما تمكنو من إعادة  ،يتحكم القارئ في وقت قراءتيابأن تسمح -

 وتسمح بالتأني إلى حد بعيد في ىذا اإلطالع. ،أو نصوصيااإلطالع عمى مضامينيا 

 فية بالتطويل والتحميل بعكس األخبار  اإلذاعية .تتميز أخبارىا الصح-

 دراسات  المسيبة .تعرض بطبيعتيا التفاصيل الحقيقية التي تتفق مع ال-

 تحتاج إلى تحميل عممي.تنطوي عمى موضوعات متشابية -

طالع - تعد مصدر ا لألمان في عالم مزعج ،فتمجأ إلييا المنظمات المحصورة لنشر مبادئيا وا 

استخدام الراديو والتمفزيون قد يعرض أعضاء ىذه  أنأعضائيا عمى كل جديد ،في حيث 

 المساءلة .الجماعات إلى  المنظمات أو

 واألحداث. لموقائعتعد مصدرا حيا يمكن الرجوع إليو كوثيقة تاريخية -

ت الفردية والجماعية نظرا واألعمار والحاجا واالتجاىاتمختمف األذواق  فنونياتخدم بتنوع -

 1.التساع مساحة عرضيا وشيوعيا

                                                           

المصرية،  (زيدان عبد الباقي، وسائل وأساليب االتصال في المجاالت االجتماعية والتربوية واإلدارية واإلعالمية، دار النيضة4
.375-374ص-، ص1979القاىرة،

1
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، وتصور  تتيح لمقارئ الحرية  الكاممة في التخيل المرتبط بالموضوعات المقروءة-

، والرموز الخفية والتفسيرات المتعددة ،بعكس الحال عندما يواجو ات المبقة،وفيم التمميحعانيالم

 المستمع متحدث أو ممثال في اإلذاعة والتمفزيون والسينما. أوالمشاىد أو المستمع متحدث  

ومن خالل ىذه الخصائص اإلعالمية لمصحافية المكتوبة نالحظ أنيا تنفرد عن باقي  

دون أن يقوم ىذا  االتصاليةالوسائل اإلعالمية األخرى التي توصل لممستمع أو المشاىد المادة 

األخير بأي جيدا إيجابي إلكمال عناصر اإلعالم الطباعي غير الشخصي ،إذ ال يشعر القارئ 

 . 1فكرية التي يشعر بيا مشاىد الفيمم التمفزيوني أو السينمائيبالمشاركة ال

 

                                                           

.375زيدان عبد الباقي، المرجع السابق، ص( 1  
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 البدايات األولى للمرأة الصحفية في الجزائر:المبحث األول: 

لقد سمي القرن العشرين بقرن المرأة الستطاعتيا تحقق العديد من المكاسب عمى 

باإلضافة إلى شؤون المنزلية، مختمف األصعدة بعد ما كانت تمارس قديما العديد النشاطات 

إال أن التطورات االقتصادية واالجتماعية التي تشيدىا العصر الحديث ،ال أن الحرب 

العالمية األولى و الثانية جعل منيا عنصرا فعاال  في المجتمع، فقد أعطت مكانة لنفسيا 

في ىذا ورفعت رايتيا في عالم الشغل كطبيبة ومعممة ومحامية ...، وأيضا إعالمية و 

الميدان الذي خاضت فيو تجربتيا وأبدعت فيو مثل الجنس األخر، رغم كل المعارضات 

التي تمقتيا باختالف المجتمعات و العادات و التقاليد فأوجدت لذاتيا منبرا تعبر فيو عن 

قضاياىا و قضايا المجتمع من خالل مشاركتيا بآرائيا وموضوعاتيا سواء من خالل نشر 

مى صفحات الجرائد والمجالت أو من خالل إنشاء صحافة نسوية خاصة تمك المواضيع ع

 بيا.

من خالل ما سبق سنتطرق إلى البدايات األولى لعمل المرأة في الميدان الصحافة و 

 في الجزائر.

تعتبر الجزائر ثاني بمد عرفت الصحافة، والمرأة الجزائرية كغيرىا من النساء الغربيات 

، حيث كان أول مجمة نسائية 1كذلك من خالل الصحافة النسائيةوالعربيات والتي برزت ىي 

 تحت اسم" األجيال" وىي مجمة إسالمية أدبية أسستيا السيدة)البريو(. 1907سنة 

                                                           

، جامعة البحرين،  المرأة و اإلعالم: واقع المرأة البحرينية في مجال اإلعالمعدنان جاسم بومطيع ، سماء عموي الياشمي ،  (1
.  12ص،11، ص2013ديسمبر   
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وأول إصدار نسوي جزائري بحة ىي مجمة "الجزائرية" وكان تاريخ تأسيسيا سنة 

المرأة الجزائرية ، وقد ، وىي مجمة ناطقة بالمغتين و الفرنسية وىي مجمة خاصة ب 1970

ناشطات في مختمف الصحف الوطنية كتب في ىذه المجمة مجموعة من اإلعالميات ال

كذلك ضمت مجموعة من الشخصيات النسائية، أدبية أو عممية ،وأصبحت  ىذه المجمة و 

بدورىا مدرسة لتكوين اإلعالمي ، و ىذا من خالل فتح المجال والفرص أمام الخريجات من 

إلتاحة الفرصة لتعبير عن ىموم  اىد اإلعالم و االتصال و الكميات األخرى وىذامختمف مع

 .1قضايا المرأة الجزائريةو 

ىي موزعة لمنساء وىياكميا و  وتعد مجمة "الجزائرية "المسان المركزي إلتحاد الوطني

المعبرة ة عبر كامل التراب الوطني ، وقد ظمت مجمة "الجزائرية" ىي الصورة النسائية الوحيد

 م .1990قضاياىا في حقل اإلعالم  المطبوع إلى غاية سنة عن المرأة الجزائرية و 

وىذا عند صدور قانون إعالمي جديد والذي بدوره أتاح حرية إصدار الصحف و األحزاب و 

 الييئات المختمفة.

عشرين عاما ،حيث ديدية أصبح رصيد مجمة "الجزائرية"ومع بداية ىذه التع

المتزايدة كما  رية، وىذا كمو من خالل مشاركتياالصورة الحقيقية لممرأة الجزائاستطاعت نقل 

و كيفا في التنمية الوطنية ، وبناء المجتمع و مالحظة التطورات الجديدة عمى الساحة 

الجزائرية ، وقد ساىم ىذا القانون من جيتو  كذلك في ظيور مجالت و صحف نسائية 

وىي  1991مارس  08كمجمة "أنوثة" والتي تأسست في جديدة عمى الساحة اإلعالمية ، 
                                                           

.162، القاىرة ،ص 1، الدار الدولية لنشر و التوزيع ، ط، الصحافة النسائية في الوطن العربي.اسماعيل إبراىيم 1  
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مجمة  شيرية نسائية مستقمة وقد عرفت بعض فترات من التقطع في الصدور حيث كانت 

مضامينيا تتمحور حول مساعدة المرأة عمى نيل حقوقيا والعمل أن تكون المرأة مساىمة في 

ي أسبوعية مستقمة شاممة ظيرت بناء مجتمعيا  ثم تمتيا جرائد أخرى منيا جريدة "السمرة"وى

وىي ذات اتجاه ديني و إصالحي ، وتعتبر الصحف النسائية التي ظيرت  1992عام 

بمثابة النوافذ التي أطمت منيا المرأة عمى المجتمع و طرحت من خالل أرائيا و أفكارىا . 

 وقد حممت الكثير من األطروحات الحياة المختمفة .

دورا كبيرا في الدعوة إلى تحرير المرأة و توعيتيا و تعميميا و ولقد لعبت األقالم النسائية 

 .1تنبييا إلى أىمية دورىا و أىمية مشاركتيا في مجاالت الحية المختمفة

وبعد االنفتاح اإلعالمي الذي مثل نقطة تحول في إقبال الجزائريين عامة و المرأة خاصة 

فيات في الصحافة المكتوبة في المساىمة في مجال الصحفي ، حيث بدأت أعداد الصح

تبرز وتزداد مساىمتيا بشكل مكثف بظيور ىذه التعددية في مختمف المجالت والتي 

انعكست بدورىا عمى حرية الرأي و التعبير في الميدان اإلعالمي، خاصة في قطاع 

 الصحافة المكتوبة .

ء في جرائد حزبية وقد تواجدت المرأة في المنابر اإلعالمية كصحفية و محررة و مراسمة سوا

أو مستقمة أو حكومية، ومنو قد تم تأسيس أربعة صحف نسائية وىي صحف مستقمة 

، وىناك نوع أخر من الصحافة النسائية والتي متنوعة المحتوى مختصة في قضايا المرأة

، و كذلك ظيرت جرائد خفيفة الت النسائية المعروفة في العالممثمما ىي عميو جميع المج
                                                           

،130. اسماعيل إبراىيم، مرجع نفسو ، ص 6  
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، الجرائد اليومية و األسبوعية التي تخصص بدورىا ٪ من الشابات 6حوالي توجو إلى 

. وىذا مالمسة الجميور العريض من النساءصفحة خاصة باألسرة فقد حاولت كل الجرائد 

نظرا لعدم قدرة مختمف الجرائد النسائية التي ظيرت وخاصة المجالت ،فيي لم تستطع 

ء عممية الطبع وسوء عممية التوزيع وكذلك قمة مواصمة الصدور في السوق وىذا راجع لغال

اإلشيار وأحيانا انعدامو ،ومنو مختمف ىذه العوامل ساىمت في اختفاء بعضيا وقد ظيرت 

في السنوات األخيرة صحف نسائية جديدة وعناوين الجرائد جريدتان وأربعة مجالت :اثنتان 

وثالث مجالت  كرنا في البداية،كما ذ "الجزائرية" وجريدة بالفرنسية وىي جريدة "أنوثة"

ومنو فان ظيور الصحف  .نظيم النسوي التابع لمحزب الحاكمخاصة وواحدة تابعة لمت

حيث تممك وترأس إحداىا امرأة وىي  ،جريدة يومية38والتي شكمت حوالي  المستقمة

باإلضافة إلى عدد ىائل من األسبوعيات  وحوالي خمس جرائر حزبية، جريد"الفجر"،

 دة المضامين والتوجيات.المتعد  

وتقول نعيمة عباس أول امرأة مسؤولة  ،ىناك وكالة تممكيا وتديرىا سيدة كما أن

عوض االلتحاق بجريدة خاصة ألني كنت  ،فضمت البقاء في نفس الجريد حزبيةنشر"لقد 

الفرق بينيما ىو من يؤدي رسالتو بمينية  أومن بأن الخاص والعام بإمكانيا التعايش معا،

 1أكثر" 

 :"المرأة والصحافة"التأثر والتأثيرالمبحث الثاني: 

                                                           
. www.startimes.com/faspxt30/05/2018   تم الولوج إليه يوم (

 1
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عالم بدأ يحمل بعض رياح عمى الرغم من أن ما يقدم عن المرأة في بعض وسائل اإل

بفضل جيود بعض اإلعالميين واإلعالميات الواعين بقضية المرأة في محاولة جادة  ،التغيير

إال أن المشوار بعيد عمى الكمال والطريق شاق وليس  الصورة السمبية التي تقدم بيا، لتغيير

 دائما سيل.

وسواء تعمق األمر بالتمفزيون أو الراديو أو الصحافة المكتوبة الورقية منيا أو االلكترونية  

وذلك من فإن لممرأة دورا بارزا تمعبو في عممية التوعية والتحسيس حول مختمف قضايا المجتمع 

اط وذلك راجع لعدة اعتبارات تتحمى في االرتب خالل مكوناتو الثالثة :المرأة واألسرة والطفل،

عب دور أساسي في بث مما يجعميا مؤىمة أكثر من غيرىا لم ،الحميم  لممرأة بيذه المكونات

تي وبطبيعة الحال البد لممرأة الصحفية أن تكون عمى وعي عام بالمشكمة ال ،الوعي  عندىا

والمعرفة  تسعى لمتحسيس حوليا وأن تكون لدييا المؤىالت والخبرات في مجال اإلقناع

وأساليب التعامل معو وخاصة سكان الريف والمناطق الشعبية  ،بخصائص الجميور المعني

 1العشوائية.

، خاصة وأننا نشيد تطورا فتعد من األىمية بمكان لمادة المقروءة من ألوان التعبير،إن ا

ا في عدد الصحف وتنامي الصحافة المتخصصة في الشأن النسوي أو ذات الطابع ممحوظ

وبحكم درجة الوعي المفترض عند جميور ىذه الوسيمة االتصالية فإن  ،االجتماعي بشكل عام

                                                           
(د. ىناء السيد ود.عواطف محمود ،اإلعالم واألسرة الريفية "دراسة ألثر اإلعالم في اتخاذ قرار اإلنجاب ،العربي لمنشر 1

 .62،ص2005والتوزيع ،القاىرة ،الطبعة األولى ،
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المرأة الصحفية يجب أن تركز من خالليا عمى وسائل اإلقناع والحجج العممية التي تساعدىا 

 1والتحسيس بموضوع المادة اإلعالمية.عمى تحقيق ىدف التوعية 

إن دخول المرأة ميدان الصحافة لم يكن باألمر السيل إذ كانت تياب التعبير عن 

مشاعرىا وأفكارىا ،خوفا من العادات والتقاليد التي كانت تقيدىا،إضافة إلى أن المجتمع لم يكن 

بية بصفة عامة مع الصحافة مييأ أصال لتقبل المرأة الصحفية ،وعموما فإن رحمة المرأة العر 

 :2تجمت من خالل العديد من المحطات والمظاىر يمكن أن نذكر منيا عمى سبيل المثال

  وجود يقظة نسائية بأىمية التطرق لقضايا المرأة وبروز الحاجة لمتعبير عن العديد من

 القضايا األساسية من بينيا حقوق المرأة بالدرجة األولى.

 ىم في ترقية المرأة والنيوض بيا.الجرأة في النقد بما سا 

  مرحمة اإلبداع وذلك من خالل تخطي حاجز االىتمام بقضايا المرأة إلى االىتمام بالشأن

 العام والمجتمع ككل. 

  احتراف العمل الصحفي:حيث ارتفع عدد النساء العامالت في الصحافة، مع ارتفاع نسبة

ذه الفترة فصل مفيوم المرأة العاممة من قوة العمل النسائي، عمما أنو من غير الممكن في ى

 أمور أخرى بينيا عوامل تعميمية وديمقراطية وسياسية ودينية وثقافية.

                                                           
 .176،ص 2001،لطبعة األولىا ،القاىرة ،المبنانيةالدار المصرية  ،يرمتغالمرأة واإلعالم في عالم (د. ناىد رمزي:1
 
 62، ص2008لبنان، الطبعة األولى، –، بيروتالصحافة النسائية في الوطن العربي، دار النهضة العربية(د.سمر كرامي، 2
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 ومع دخول التطور التقني 1مرحمة القوة اإلعالمية :مع بداية التسعينات من القرن العشرين ،

 مي.ولكنو ك ،إعالمية عكست حضورا أنثويا صحفياو"العولمة " برزت النساء كقوة 

ومن أجل أن تمعب المرأة الصحفية الدور المنوط بيا في مجال التوعية والتحسيس فإن ىناك 

 توصيات يجب أخذىا بنظر االعتبار:

 توصيات موجو ألصحاب القرار السياسي:

  تبني استراتجيات إعالمية واضحة المعالم ومحددة بأطر زمنية واضحة تقود في النياية إلى

نسانية لممرأة وتمكين المرأة من المشاركة تحقيق أىداف واضحة  تتمثل في تقديم صورة متوازنة وا 

 الفعالة  في العممية اإلعالمية.

  ضرورة إدراج قضية المرأة ضمن قضايا الوطنية الكبرى من أجل رفع مستوى الوعي االجتماعي

 والثقافي بيا.

 حو المرأة واألكاديميين في ضرورة خمق آليات ربط ما بين العاممين في حقل اإلعالم الموجو ن

 مجال العموم االجتماعية وعمى الخصوص عموم اإلعالم واالتصال 

  دعم التشارك مع المرأة الصحفية من خالل المؤسسات التي تتواجد بيا في أي عمل يسعى

 .سيس حول مختمف القضايا المجتمعيةلمتوعية و التح

 عالمية وكذا في أساليب توظيفيا.اعتماد مقاربات جديدة في أساليب عمل المؤسسات اإل 

 .فتح آفاق جديدة لمتدريب والتكوين أمام المرأة الصحفية لتعزيز قدراتيا 

                                                           
حصاءات ومؤشرات، األمم المتحدة، نيويورك ، 1995(المرأة العربية 1  21،ص1998اتجاىات وا 
 66(سمر كرامي، مصدر سابق، ص2
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 .ضرورة إعمال النظرة المنصفة ألدوار المرأة ومسؤوليتيا خاصة في الحقل اإلعالمي 

 دعم المبادرات التي تقوم بيا الجمعيات النسائية خاصة في مجال ترقية الوعي بأىمية دور 

 .1المرأة الصحفية

 واقع أداء المرأة الجزائرية في المؤسسات الصحفية:المبحث الثالث: 

قد تميز دخول المرأة في عالم الصحافة بتطور كبير منذ االستقالل حيث كان العدد ال 

يتجاوز عدد أصابع اليد، وفي الثمانينات بدأت المرأة تغزو ىذا المجال، وىذا ما جاء وفق 

جرتيا "نفيسة لحرش" وكان من خالل مداخمتيا في الندوة لصحفيات العربيات الدراسة التي أ

وكان قد نظم ىذه الندوة مركز الدراسات اإلعالمية الكائن مقره بدمشق  بالجزائر سنة الثمانينات،

، وىذا باالشتراك مع االتحاد الوطني لمنساء الجزائريات و واصمت في تقريرىا أن نسبة النساء 

بالنسبة لعدد الرجال، في حين كان عدد الصحفيات المسؤوالت ال %5لم يتجاوز في الصحافة 

 .2بالنسبة لعدد النساء اإلجمالي%1يتجاوز 

كما توصل دمحم قيراط في الجزائر بعد دراستو حول القائم باالتصال إلى"ىناك تقريبا ربع 

الجزائر"توزعت عمى أغمبيم من جامعة %24الصحفيين الجزائريين من العصر النسوي بنسبة 

                                                           
،وتقرير منتدى المرأة واإلعالم 2006(ىذه التوصيات مأخوذة بتصرف من تقرير تنمية المرأة العربية"المرأة العربية واإلعالم "1

مرأة واإلعالم في الدورة الثانية لمنظمة المرأة العربية والمنتدى الفكري األول "ال 2002فبراير 3-2بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ،القاىرة.2000ماي

126، الدار الدولية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1، ط، الصحافة النسائية في الوطن العربيإسماعيل إبراىيم( 2 
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من صحفي محطة التمفزيون الجزائري نساء، في %62مختمف المؤسسات اإلعالمية حيث نسبة 

 .1%75حين أن اإلذاعة والصحافة المكتوبة شيدت سيطرت الرجال الصحفيين بأكثر من

كما حققت الجزائر إنجازات محسوسة في مجال دمج المرأة في العمل اإلعالمي، 

عالمية وعيا بالدور الذي تمعبو وسائل اإلعالم واالتصال باعتبارىا وسائل وتطوير صورتيا اإل

ميمة تؤدي دورا استراتيجيا في التنمية والتطور، وقد ساىم االنفتاح والتعددية اإلعالمية في 

الجزائر ابتداءا من التسعينات في نشر معمومات ودراسات حول وضعية المرأة، كما تم تشجيع 

صحيفة 52ىذا الميدان سواء عمى مستوى الصحافة المكتوبة التي وصل عددىاالمرأة عمى ولوج 

قد وصمت نسبة  و صحيفة دورية.43صحيفة أسبوعية و98مميون نسخة يوميا(و1.7يومية)

 .(%55النساء في الصحافة المكتوبة عمومية أو خاصة، أكثر من )

بحيث حققت الفتاة الجزائرية وقد لعب التعميم الجامعي دورا معتبرا في تكوين الصحفيات  

 .2005سنة (%66.55تسجيال كبيرا في قسم عموم اإلعالم واالتصال)

ويظير اإلعالم الوطني من خالل التغطية اإلعالمية، اىتماما بقضايا المرأة واألسرة لكن ليس 

شكاليتيا جزئ ال يتجزأ من إشكال ية بالقدر الكافي باعتبار المساواة قضية اجتماعية أساسية وا 

المجتمع ككل، وبادرت الوزارة المكمفة باألسرة وقضايا المرأة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة 

الصحفيين في المجاالت المرتبطة بعمميا، ويمعب المجتمع المدني دورا ىاما في ىذا المجال، 

                                                           
، مذكرة ماجستير في عموم اإلعالم واالتصال، جامعة المرأة الصحفية في الجزائر األداء والحضور(عبد العزيز بوصفط، 1

 .76، ص2005/2006الجزائر،
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حيث قامت مثال جمعية )نساء في االتصال( بتنظيم دورات تدريبية في المجال اإلعالم 

لممرأة وىدفيا ىو تطوير االتصال الجمعوي واالتصال االجتماعي،وترقية التكوين في  المخصص

 .1مجاالت اإلعالم واالتصال وخاصة فيما يتعمق بتكوين المرأة في الميدان

 :معوقات معالجة اإلعالم لقضايا المرأة العربيةالمبحث الرابع: 

ومن عوامل التي ينظر إلييا كمساىمة في تدني مستوى  صورة المرأة العربية ما يتعمق  

بعدم مشاركتيا في العمل اإلعالمي مما يتيح فرصة أكبر لإلعالميين من الذكور لتغميب ثقافة 

( إلى معالجة اإلعالم 2003غير متوافقة مع مصالح المرأة في وسائل اإلعالم وتشير )شكيب،

 رأة تصطدم بالعديد من المعوقات التي تشمل:لقضايا الم

 المعوقات االجتماعية: -1

إن المجتمعات العربية ما زالت مجتمعات ذكورية تمنع عمى المرأة ممارسة أعمال بعينيا 

حماية ورعاية من الرجل الزوج أو األب الذي يحدد وتراىا الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى 

العامة،المجتمعات الذكورية تنظر لمسألة أمن المرأة باعتباره  في الحياة المرأةمساحة مشاركة 

 .2مسؤولية الرجل رغم أن الواقع يؤكد أن أمن المجتمع كمو مسؤولية الطرفين

 المعوقات السياسية:-2

                                                           
 .21(الوزارة المنتدبة المكمفة باألسرة وقضايا المرأة، المرأة ووسائط اإلعالم، التقرير الوطني، الجزائر، ص1

 .221، ص2011عمان، سنة-دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن ،1ط ،اإلعالم وقضايا المرأة(د.زينب منصور حبيب، 2
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إن تدني مشاركة المرأة في بعض الوظائف ومنيا العمل اإلعالمي مثال يعود إلى أن 

المؤسسات اإلعالمية تعمل وفق السياسات اإلعالمية لمدول فيي ال تقدم عمى توظيف غير 

النساء المتمدينات من سكان المدن عمى وجو الخصوص معتبرة أن ذلك يرجع إلى أن الصور 

 ىي صورة المرأة. المرأةأن تعكسيا عن التي تريد ىذه المؤسسات 

 :االقتصادية لمعوقاتا-3

مميار 1.03عددىم  البالغمن فقراء العالم %75المرأة ىي األفقر في العالم حيث تمثل

 .من وقتاىا%75غير مأجورة تستنزف ما يزيد عمى  أعماال،لندرة الفرص المتاحة أماميا وبذليا 

في ( الرأي في المعوقات التي تحول دون اندماج المرأة العربية 2003)موزةغباشوتشارك 

العمل اإلعالمي بشكل كبير حيث رأت إن وضع المرأة العربية عموما في العمل اإلعالمي لم 

يحظ بالفعل بمشاركة حقيقية في صنع القرار السياسي ،وربما يرجع ذلك إلى عدة أسباب تتمثل 

، عمى سبيل المثال ،يمكن فالعوائق االجتماعية ،والسياسيةقتصادية في العوائق االجتماعية واال

ذكوري مستحدث  أبوي في نوعية الثقافة السائدة في المجتمع العربي الذي  ىو مجتمع  إجماليا

تتميز العالقات االجتماعية فيو بكونيا تعمل عمى تيميش الشرائح االجتماعية كالنساء 

  1حيث أن مصدر األوامر والسمطات وتحديد من سيعمل ماذا مرتبط بشريحة ،واألطفال

 

                                                           

.122،صزينب منصور حبيب، المرجع السابق (  1
  



ثاني:                                                              المرأة والصحافةالفصل ال  
 

 
65 

 

 ي يحدد مساحة خاصة لممرأة ويربط بين اكتمال حياتيا األبو  ذلك فضال عن أن النظام الرجال،

وبالتالي  ،أو زوجا من جية أخرى  أباوارتباطيا باسم رجل أكان  ،وىويتيا االجتماعية من جية

كإنسان استثناء إلى مدى نجاحيا  أو فشميا ضمن المساحة المخصصة  األساسيةتحدد قيمتيا 

أي أن  ،مجتمع األبوي مبرر وطبيعي ومتوقعليا أما فشميا خارج ىذه المساحة فيو في نظر ال

المرأة أقرب إلى احتماالت الفشل في كل شيء عدا دورىا كامرأة وأم ومربية وعاممة داخل أسوار 

 .1المنزل

                                                           
 223المرجع السابق، ص(زينب منصور حبيب، 1



 
 

 التطبيقي للدراسة. اإلطار

 عرض وحتليل بياانت االستمارة
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حيث  ،صحفيات الصحف اليومية الجزائرية الدراسة الميدانية  عمى عينة من أجريتلقد        

تم توزيع االستمارات بمكاتب الصحف حيث نتناول في ىذا الجانب التطبيقي عرض وتحميل 

وذلك بتحميل مختمف  عمى مستويين، يل تمك المعطيات اعتمدناتحم فيالميدانية و بيانات الدراسة 

 ميل العادي والبسيط لمختمف المعموماتيدف منيا التحالاإلجابات من خالل الجداول البسيطة و 

لتقاطعات بين .والمستوى الثاني باعتمادنا عمى الجداول المركبة بغرض تحميل االمتحصل عمييا

 وفي األخير نخرج بنتائج واستنتاجات عامة. ،والمتغيراتاألسئمة 

 .اإلحصائية البسيطة  والمركبة ي لمجداولوالبيان لجدولياالعرض 

 البسيطة : اإلحصائيةالجداول 

 (:يمثل الفئات العمرية )السن( الخاصة بالمبحوثين .10)الجدول رقم

الفئات            التكرار النسبة

 العمرية

%03 30 (52-59) 

%03 30 (01-03) 

%03 30 (02-09) 

%02 32 (31-33) 

% 10 30 (32-39) 
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%32 30 (21-23) 

 المجموع 03 %033

توزيع المبحوثين حسب السن ،حيث يتضح لنا من خالل أن الفئة  يمثل الجدول أعاله

العمرية يا الفئة يتال ،%03بنسبة قدرت ب (احتمت المرتبة األولى 02-02العمرية من)

( 00-03وفي المرتبة الثالثة الفئة العمرية ) ،في المرتبة الثاني %02( بنسبة 00-03من)

( عمى الترتيب احتمت 20-23(،)02-02(،)02-02أما الفئات العمرية المتبقية ) ،03بنسبة 

 عمى التوالي.03%،%03،32%ب يرة بنسبة قدرتالمراتب األخ

 .المبحوثين:يمثل المؤهل العممي لدى 15جدول رقم 

 المؤىل العممي  التكرار  النسبة

 ليسانس  30 %02

 ماستر 30 %03

 ماجستير 30 %03

 دكتوراه 30 %2

 المجموع 03 %033

يبين الجدول أعاله توزيع المبحوثين حسب مؤىميم الدراسي ،حيث أن معظم المبحوثين 

وتالييا في المرتبة الثانية المؤىل الدراسي "ماستر"  ،02%لدييم مؤىل دراسي"ليسانس"وقدرت 
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أما بخصوص المؤىل الدراسي "دكتوراه"فقد كانت نسبة قميمة وقدرت  ،%03و"ماجستر" بنسبة 

 .%2ب

 

 :مثل المؤهل العممي لدى المبحوثينت (: الدائرة النسبية0الشكل رقم )

 :يمثل الحالة االجتماعية لممبحوثين.0جدول رقم 

 الحالة االجتماعية التكرار النسبة

 متزوجة 00 %03

 عزباء 30 %03

 المجموع 03 %033

37% 

31% 

31% 

1% 

 دكتوراه ماجستر ماستر لٌسانس
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خالل نتائج إجابات يمثل الجدول أعاله توزيع المبحوثين حسب حالتيم االجتماعية ،فمن 

والنسبة المتبقية من  ،03%حيث قدرت نسبة الصحفيات "المتزوجات" ب ،المتحصل عمييا

 متزوجات" )عازبات(. "غير03%الصحفيات والتي قدرت ب

 :يمثل الخبرة المهنية لممبحوثين في الصحافة.3جدول رقم 

 الخبرة المينية  التكرار النسبة

 سنوات2أقل من  30 %03

 سنوات01-2من 30 %03

 سنة فما فوق 00من 30 %03

 المجموع 03 %033

،حيث تبعا لمخبرة المينية في الصحافة يبين لنا من خالل الجدول أعاله توزيع المبحوثين

سنوات بنسبة قدرت ب 2عادت أعمى نسبة فيو لمصحفيات ذوي العمل الصحفي أقل من 

     ويأتي في المرتبة الثانية الصحفيات المواتي كانت مدة عمميم في الصحافة من  %.03

 .03% سنة فما فوق بنسبة قدرت00ونفس المرتبة من03%سنوات بنسبة قدرت ب( 2-03)
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 (: األعمدة البيانية تمثل الخبرة المهنية لممبحوثين في الصحافة.15الشكل رقم)

 :يمثل نوع الجريدة التي ينتمي إليها المبحوثين.2جدول رقم

 نوع الجريدة التكرار النسبة

 عمومية 00 %03

 خاصة 30 %03

 المجموع 03 %033

فمن خالل  ،الجريدة التي ينتمون إليياب نوع يبين الجدول أعاله توزيع المبحوثين حس

البيانات الواردة في الجدول يتضح أن نسبة المبحوثين العاممين في الصحف "العمومية"ومقدرة 

 .%03نسبة المبحوثين العاممين في الصحف "الخاصة" الذين قدرت نسبتيمأكبر من  ،%03ب
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 :يمثل أسباب التحاق المبحوثين بمهنة الصحافة.6جدول رقم 

أسباب التحاق بمينة  التكرار النسبة

 الصحافة

 أسباب اقتصادية 30 %03

 أسباب اجتماعية  32 %02

 أسباب سياسية 30 %2

 أسباب أخرى  30 %03

 المجموع 03 %033

نالحظ أن الصحفيات  ،ة الصحافةنبمي يبين الجدول أعاله أسباب التحاق المبحوثين

أخرى"وكانت من بين األسباب األكثر دافعية في التحاق بمينة المواتي أقروا أن ىناك "أسباب 

"األسباب االقتصادية" قدرت المواتي أجبن بأن الصحفياتأما ، %03الصحافة قدرت بنسبة 

والمواتي أجبن بأن "األسباب 02%االجتماعية "قدرت بنسبة األسبابو"03%النسبة 

 .2%السياسية"قدرت بنسبة
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 : المركبة اإلحصائيةالجداول 

 :رأي الصحفيات عن مهنة الصحافة حسب متغير نوع الجريدة.7الجدول رقم

  كيف ترى ترين مينة الصحافة

ميدان لمتعبير عن  المجموع

 الرأي

  مينة مينة شاقة

   التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

نوع 

 الجريدة

 عمومية 30 %23 32 %23 30 %00.00 32 %02

 خاصة 30 %23 32 %23 30 %00.00 00 %22

 المجموع 30 %033 03 %033 30 %033 03 %033

يمثل الجدول أعاله رأي الصحفيات عن كيف يرون مينة الصحافة حسب متغير نوع 

 ياالجريدة ،فالحظ من خالل أن الصحفيات المواتي يعممن في الصحف العمومية ويرون

ونفس النسبة بالنسبة لمصحف  ،يعممنا في الصحف العمومية %23نسبتيم بمينة "قدرت يا"أن

الخاصة،وتالييا بعدىا أن المينة في الصحافة ىي "ميدان لمتعبير عن الرأي"بنسبة قدرت 

وىذا  ،%23أما عن الصحفيات الدين يرونيا مينة شاقة فقدرت نسبتيم ب ،%00.00ب

في الصحف العمومية أو الخاصة،عمى حسب ما سبق لنسبة لمصحفيات المواتي يعممن سواء با

فإن المبحوثين من الصحف العمومية والخاصة يعتبرون مينة الصحافة ميدان لمتعبير عن 

 .الرأي
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(: أسطوانة بيانية تمثل رأي الصحفيات عن مهنة الصحافة حسب متغير نوع 10الشكل رقم )

 الجريدة.

الصحفيات بمهنة الصحافة حسب متغير  :يمثل دور التخصص في تواجد18لجدول رقم ا

 المؤهل العممي.

 اإلعالمىل تخصصك الدراسي ضمن عموم  المجموع

 واالتصال

 

  نعم ال

   التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 

 المؤىل

 ليسانس 32 %02.02 30 %00.00 30 %03

 ماستر 30 %2.32 32 %22.22 30 %03
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 الدراسي ماجستير 30 %00.00 30 %00.00 32 %02

 دكتوراه 30 %2.32 33 %33 30 32 % 

  المجموع 03 %033 03 %033 03 %033

 متغيرأعاله دور التخصص في تواجد الصحفيات بمينة الصحافة وفق  يمثل الجدول

الصحفيات المواتي يحممن شيادة"ليسانس"  أنحيث نالحظ من خالل الجدول  المؤىل الدراسي،

في حين تتمثل %02.02بأن لتخصصيم دور في تواجدىم بمينة الصحافة قدرت نسبتيمأجابوا 

 من نفس المؤىل أن لتخصصيم ليس ليم دور في تواجدىم بمينة الصحافة، 00.0%3نسبة 

اجدىم بمينة أما نسبة الصحفيات من لدييم مؤىل دراسي "ماستر"ولي تخصصيم دور في تو 

أما حامالت شيادة "ماجستير"ولي تخصصيم دور في تواجدىم  ،%2.32الصحافة قدرت ب

،في المقابل قدرت نسبة الصحفيات من نفس الشيادة %00.00بمينة الصحافة قدرت ب

نأما شيادة 00.00%ب وأجابوا بأن تخصصين ليس لو دور في تواجدىن بالمينة قدرت

 .%2.23الدكتوراه قدرت ب

أكدن أن تواجدىم بمينة الصحافة نتيجة حصوليم عمى شيادة في عموم  المبحوثين أغمب

 اإلعالم واالتصال تخوليم لمدخول إلى المينة.
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(: مخروط بياني يمثل دور التخصص في تواجد الصحفيات بمهنة الصحافة 13الشكل رقم )

 حسب متغير المؤهل العممي.
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العمل التي تساعد الصحفيات عمى العمل حسب متغير الحالة  األوقات:يمثل 9الجدول رقم

 االجتماعية.

  الحالة االجتماعية      المجموع

  متزوجة عزباء

  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

  صباحا 30 00.00 30 00.00 30 02

أوقات 

 العمل

 مساءا 30 00.02 33 33 30 03

 صباحا+مساءا 32 02.00 30 00.00 30 02

 المجموع 00 033 30 033 03 033

افة يمثل الجدول أعاله أوقات العمل التي تساعد الصحفيات عمى العمل بمينة الصح

حيث نالحظ من خاللو أن نسبة الصحفيات المتزوجات المواتي  ،وفق متغير الحالة االجتماعية

في المقابل كانت نسبة الصحفيات  %00.00تساعدىم الفترة الصباحية في العمل قدرت ب

والفترة الصباحية والمسائية  00.02ئية بالمتزوجات المواتي يفضمن الفترة المسا

 00.00المواتي يفضمن الفترة الصباحية قدرت ب  العازبات،أما الصحفيات %02.00ب

وبالنسبة لمصحفيات العازبات  ،لمصحفيات العازبات33.33%وكانت في المقابل نسبة %

 .00.00%المواتي يفضمن الفترة الصباحية المسائية فكانت نسبتيم
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 .:يمثل األقسام التي يعممن فيها الصحفيات حسب متغير نوع الجريدة01الجدول رقم

  نوع الجريدة المجموع

 عمومية مستقمة

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

القسم  30 %02 30 %02 05 25%

 النسائي

 

 

 إدارة 32 00.00% 33 33% 05 %25 األقسام

 تحرير

 محميات 30 %00.00 30 %23 06 30%

 أخرى  30 %00.00 30 %02 04 20%

 المجموع 00 %033 30 %033 03 %033

يبين لنا الجدول أعاله األقسام التي تشغميا الصحفيات بالصحف ،عينة الدراسة وفق 

خاللو أن الصحفيات المواتي يعممن في الصحف  متغير نوع الجريدة ،حيث يتضح لنا من

،في المقابل قدرت نسبة الصحفيات %02العمومية ويعممن في القسم النسائي قدرت نسبتيم ب

أما عن الصحفيات المواتي يشغمن  %00.00من الصحف العمومية و يعممنا في إدارة التحرير 

الصحفيات من الصحف  أما ،%00.00قسم محميات من الصحف العمومية قدرت نسبتيم ب

في المقابل ال يوجد نسبة لمصحفيات  %02المستقمة ويشغمنا القسم النسائي فقدرت نسبتيم ب
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أما  ،صحفيات المواتي يشغمن قسم محمياتلم% 23في إدارة التحرير في المقابل كانت النسبة 

ن م %02عن األقسام األخرى فقد قدرت نسبة الصحفيات المواتي يشغمن ىذا القسم ب 

 المستقمة والعمومية. الصحف

 

(: منحنى بياني يمثل األقسام التي يعممن فيها الصحفيات حسب متغير نوع 12الشكل )

 .الجريدة

 :يمثل الوظيفة التي تشغمها الصحفيات.00الجدول رقم 

 الوظيفة التي تشغميا التكرار النسبة

 مسؤولة 30 %32

 محررة 32 %02
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 رئيسة قسم 30 %03

 مديرة تحرير 33 %33

 مراسمة 03 %23

 المجموع 03 %033

المذكورة سابقا في  األقساميمثل الجدول أعاله الوظيفة التي تشغميا الصحفيات ضمن 

صحف عينة الدراسة ،حيث نالحظ من خاللو أن نسبة الصحفيات المواتي يشغمنا وظيفة مراسمة 

،أما عن الوظيفة رئيسة 02%قدرت ب،وتالييا الصحفيات المواتي يشغمنا وظيفة مراسمة %23ب

 ،أما عن مديرة التحرير فكانت اإلجابة منعدمة.% 2،أما عن وظيفة ب%03قسم بنسبة قدرت 

 :يمثل الجدول رضا الصحفيات عن وظيفة الصحافة.05الجدول رقم

راضية عن ىذه  أنتىل  التكرار  النسبة

 الوظيفة .

 نعم 00 %23

 ال 30 %03

 المجموع 03 %033

يمثل الجدول أعاله رضا الصحفيات عن الوظيفة "الصحافة" فنالحظ الصحفيات المواتي 

أما نسبة الصحفيات المواتي كن غير راضين عن  ،%23راضين عن الوظيفة قدرت نسبتيم ب
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وحسب النتائج نالحظ إن األغمبية أجابوا بأنيم راضين عن الوظيفة  ،%03الوظيفة قدرت ب

 التي وفرتيا المؤسسات الصحفية في الفترة األخيرة. وىذا نتيجة لظروف الجيدة

 

 أسطوانة بيانية تمثل رضا الصحفيات عن وظيفة الصحافة.(: 16الشكل رقم )

 :يمثل مدى حصول الصحفيات عمى دورات تدريبية حسب المؤهل العممي.00الجدول رقم

  دورات تدريبية المجموع

 نعم ال

  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

  ليسانس 32 %00.02 30 %23 30 %02

  ماستر 32 %00.02 30 %02 30 %03
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  ماجيستر 32 %00.02 30 %02 30 %03

  دكتوراه 30 %0.02 33 %33 30 %2

  المجموع 00 %033 30 %033 03 %033

مدى حصول الصحفيات عمى دورات تدريبية ضمن المؤسسات  أعالهيمثل الجدول 

الصحفيات المواتي  أنحيث نالحظ من خالل الجدول  ،وفق متغير المؤىل العممي الصحفية

في المقابل  ،00.02%يحممن شيادة"ليسانس" وحصمن عمى دورات تدريبية قدرت نسبتيم ب

كانت نسبة الصحفيات المؤىل العممي )ليسانس( وأجبن ب"ال" أي لم يحصمن عمى دورات 

 ،%02وأجبنب"ال" ب  لمواتي لدييم شيادة "الماستر"أما الصحفيات ا% 23تدريبية قدرت ب 

" وحصمن عمى دورات تدريبية كانت نسبتيم حفيات الحامالت لشيادة "الماجستروعن الص

" وحصمن الدكتوراه  "وفي المقابل كانت نسبة الصحفيات المواتي حصمن عمى شيادة% 00.02

 .%0.02عمى دورات تدريبية كانت نسبتيم 

 :يمثل الجدول عمى أي أساس يتم اختيار الصحفيات الجدد.03رقمالجدول 

 اختيار الصحفيات  التكرار النسبة

 عمى أساس المؤىل  30 %32

 عمى أساس الكفاءة  30 %02

 عمى أساس الكفاءة والمؤىل 00 %03
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 المجموع 03 %033

يمثل الجدول أعاله عمى أي أساس يتم اختيار الصحفيات الجدد ،حيث كانت نسبة 

المؤىل و الكفاءة بنسبة  أساسالصحفيات المواتي أجبن بأنو يتم اختيار الصحفيات الجدد عمى 

وأجبن البعض اآلخر من الصحفيات بأنو يتم اختيار عمى أساس الكفاءة ، %03قدرت ب 

قدرت نسبة الصحفيات المواتي أجبن بأنو يتم اختيار  ،في حين%02وقدرت نسبتيم ب 

 .%32عمى أساس المؤىل قدرت نسبتيم بالصحفيات 

 

 تمثل عمى أي أساس يتم اختيار الصحفيات الجدد. (: أعمدة بيانية17الشكل رقم )
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 يمثل الموضوعات التي تفضل الصحفيات الكتابة فيها. :02الجدول رقم

 التي تكتبياالموضوعات  التكرار النسبة

 موضوعات خاصة بالمرأة 32 %02

 موضوعات سياسية 32 %02

 موضوعات اجتماعية 03 %23

 المجموع 03 %033

يمثل الجدول أعاله الموضوعات التي تفضمن الصحفيات الكتابة فييا،حيث بمغت نسبة 

نسبة في حين قدرت %23في الموضوعات االجتماعية ب  الكتابةالصحفيات المواتي يفضمن 

والصحفيات المواتي  %02الصحفيات المواتي يفضمن الكتابة في الموضوعات خاصة بالمرأة ب

 . %02ب يفضمن الكتابة في الموضوعات السياسية قدرت نسبتيم

 

25% 

25% 

50% 

0% 

Colonne2 

 موضوعات اجتماعٌة موضوعات سٌاسٌة موضوعات خاصة بالمرأة
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 (: دائرة نسبية تمثل الموضوعات التي تفضل الصحفيات الكتابة فيها.18الشكل رقم )

 بالمؤسسة الصحفية حسب نوع الجريدة. :يمثل كيف يتم تغطية الحدث06الجدول رقم 

تغطية  نوع الجريدة المجموع

 عمومية  مستقمة  الحدث

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 إلى بذىابك 30 %20.20 30 %00.03 00 %03

موقع 

 الحدث

بمتابعة  30 %2.32 30 %00.00 30 %03

 التمفزيون 

عبر  30 %00.00 30 %00.00 30 %02

 االنترنت

 أخرى مصادر  30 %00.00 30 %00.00 30 %02

 المجموع 00 %033 32 %033 03 %033

يمثل الجدول أعاله كيف يتم تغطية الحدث بالمؤسسات الصحفية عينة الدراسة وفق 

فنالحظ من خالل الجدول أن الصحفيات في الصحف العمومية  ،حيث  متغير نوع الجريدة،

،في حين قدرت %20.20الموقع ب إلىقدرت نسبة من أجبن بأن يتم تغطية الحدث بالذىاب 
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الصحفيات المواتي أجبن بأنيم يتم تغطية الحدث بمؤسستيم  بمتابع التمفزيون  %2.32نسبتو ب

أما  ،00.00%ر االنترنت والمصادر األخرى ب،والمواتي يتم تغطية الحدث بمؤسستيم عب

فقد قدرت نسبة الصحفيات المواتي أجبن بأن يتم الصحفيات العامالت بالصحف المستقمة 

من  %00.00في المقابل أجابت حوالي  ،%00.03الموقع ب إلىتغطية الحدث بذىابيم 

الصحفيات بأنو يتم تغطية الحدث بمتابعة التمفزيون ونفس النسبة لمصحفيات المواتي يتم تغطية 

الحدث بمؤسستيم عبر االنترنت وكذلك عبر مصادر أخرى،فمن خالل ىذه النتائج أن 

المبحوثين في الصحف العمومية والخاصة أنيم يتم تغطية الحدث في مؤسستيم بذىابيم إلى 

ىذا نظرا لسياسة الجريدة القائمة التي تكمفيم بالجدية في العمل وبالسبق الصحفي موقع الحدث،و 

 لمجريدة التي يعممنا بيا.

:يمثل مصادر المعمومات في المؤسسات الصحفية عينة الدراسة حسب متغير 07الجدول رقم

 نوع الجريدة.

  مصادر المعمومات المجموع

 مصادر شخصية مؤتمرات وندوات االنترنت

  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

  عمومية  30 %20.00 30 %03 30 %100 00 %03

نوع 

 الجريدة

 خاصة 32 %00.00 30 %03 33 %33 30 %03

 المجموع 00 %033 32 %033 30 %033 03 %033
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وفق متغير نوع يمثل الجدول أعاله مصادر المعمومات في المؤسسات عينة الدراسة 

دة حيث نالحظ من خالل الجدول إجابات الصحفيات العامالت في الصحف العمومية يالجر 

،حيث قدرت نسبة الصحفيات المواتي أجبن بأن المصادر الشخصية ىي مصادر المعمومات 

في المقابل أجابت بعض الصحفيات بأن المؤتمرات والندوات ىي مصادر  ،%20.00لدييم ب

بنسبة قدرت الصحف المستقمة فأجابت الصحفيات أما عن  ،%03يم ب المعمومات لدي

 %03بأن المصادر الشخصية ىي مصادر المعمومات لدييم وقدرت نسبتيم ب %00.00ب

في المقابل أثبتت بعض الصحفيات بان المؤتمرات والندوات ىي مصادر المعمومات لدييم،بينت 

النتائج أن مصادر شخصية ىذا دليل عمى أن الصحفيات في المؤسسات الصحفية  اليومية 

تيان بمعمومات صحيحة وفي تغطية يم في الصحافة ويبذلنا جيد في اإليحبذن عممالجزائرية 

 ن كل الطرق لتغطية الحدث.الحدث لذا يأخذ

 . عل عمل المرأة الصحفية فعالج:يمثل العوامل التي ت08لجدول رقما

  العوامل التي تجعل عمل المرأة الصحفية فعال المجموع

الخبرة)سنوات  الجريدة سياسة

 العمل(

المستوى 

 التعميمي

التكرا النسبة

 ر

التكرا النسبة

 ر

التكرا النسبة

 ر 

التكرا النسبة 

 ر

 

55% 00 20.00 30 %   عمومية  30 %23 32
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نوع  22.22 %

الجريد

 ة

45% 32 00.02

% 

30 %

00.00 

 خاصة 30 %02 30

033

% 

03 %033 30 %033 32 %

033 

المجمو  30

 ع

يمثل الجدول أعاله العوامل التي تجعل عمل المرأة فعال وفق متغير نوع الجريدة ،حيث 

في الصحف العمومية اجبن بان المستوى التعميمي نالحظ من خاللو بان الصحفيات العامالت 

أما عن  ،23%يعد عامال من العوامل التي تجعل عمل المرأة فعال وقدرت نسبتيم ب

الصحفيات العامالت بالصحف الخاصة وأجبن بان المستوى التعميمي عامل من العوامل فقدرت 

مواتي أجبن بأنو يعد نسبة الصحفيات الأما بخصوص عامل الخبرة فقدرت  ،% 02نسبتيم ب

أما في الصحف الخاصة % 22.22عامل من عوامل فعالية عمل المرأة بالصحف اليومية ب

أما عن عامل سياسية الجريدة فأجابت الصحفيات العامالت بالصحف  ،%00.00قدرت ب

 .%00.02وفي الصحف الخاصة قدرت ب%20.00ب   العمومية  قدرت نسبتيم
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 .تي تجعل عمل المرأة الصحفية فعالبيانية تمثل العوامل ال(: اسطوانة 19الشكل رقم )

 :يمثل تمقي الصحفيات لعروض العمل بجرائد أخرى حسب متغير مدة العمل.09الجدول رقم

  عروض العمل المجموع

  نعم ال

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

أقل من  32 %00.00 32 00.2 03 50%

خمس 

 سنوات

 

 

 

سنوات 2من 30 %02 30 %25 32 25% 

 سنوات03إلى

 المستوى التعلٌمً

 (سنوات العمل)الخبرة 

 سٌاسة الجرٌدة
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سنة 00من  30 %00.00 30 %00.2 32 25%

 فما فوق 

الخبرة 

 المهنية

 المجموع 00 %033 30 %033 03 %033

يمثل الجدول أعاله مدى تمقي الصحفيات لعروض العمل من جرائد أخرى وفق متغير 

الصحفيات المواتي لدييم مدة العمل أقل من  فنالحظ من خاللو أن الخبرة المينية )مدة العمل(،

في المقابل قدرت نسبة الصحفيات المواتي %00.00خمسة سنوات وأجبن بنعم قدرت نسبتيم ب

سنوات  03سنوات إلى 2أما عن الصحفيات التي كانت مدة عممين من  ،%00.2أجبن ب"ال" 

وقدرت نسبة % 02فقدرت نسبة الصحفيات المواتي أجبن ب"نعم"تمقوا عروض العمل ب 

سنة فما فوق وأجبن ب"نعم" 00الصحفيات المواتي كانت مدة عممين في الصحافة من 

 . %00.2والمواتي أجبن ب"ال" فقدرت نسبتيم ب 00.00%
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 الرابع:الصعوبات المهنية واالجتماعية لدى الصحفيات. المحور

 المشاكل االجتماعية عمى األداء الصحفي. تأثير:يمثل 51الجدول رقم

تأثير المشاكل االجتماعية  التكرار النسبة

 عمى األداء الصحفي

 نعم 00 %23

 ال 30 %03

 المجموع 03 %033

ء الصحفي حيث نالحظ من يبين الجدول أعاله تأثير المشاكل االجتماعية عمى األدا

حيث اعتبرن أن المشاكل %23نسبتيم بخالل الجدول إجابات الصحفيات ب"نعم" قدرت 

االجتماعية كتدني األجور وأزمة السكن وغياب التأمين الصحي وانعدام االستقرار الوظيفي ،من 

أما الصحفيات المواتي يرون أن المشاكل  ،األسباب المباشرة في تراجع األداء الصحفي

 فقط. %03االجتماعية ال تؤثر عمى األداء الصحفي فقدرت نسبتيم ب
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 (: مخروط بياني يمثل تأثير المشاكل االجتماعية عمى األداء الصحفي. 01الشكل رقم )

إرهاقا  ،لعمل الطويمة حالة التوتر المستمرساعات ا :يمثل هل تسبب لك50الجدول رقم

 جسديا وضغطا نفسيا.

هل تسبب لك ساعات العمل 

 الطويمة إرهاقا وضغطا نفسيا

 النسبة التكرار 

 %02 00 نعم

 %02 30 ال

 %033 03 المجموع

يمثل الجدول أعاله نسبة الضغط النفسي الذي تتعرض ليا الصحفيات يوميا جراء ساعات 

حيث نالحظ من خالل الجدول أن نسبة  ،الميدان وداخل المؤسسة اإلعالميةالعمل الطويمة في 
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الصحفيات المواتي تسبب لين ساعات العمل الطويمة حالة التوتر المستمر ،إرىاقا جسديا 

،في المقابل قدرت نسبة الصحفيات التي ال ترى أن ساعات %02بوضغطا نفسيا قدرت 

 فقط. %02العمل الطويمة تسبب إرىاقا جسديا وال ضغطا نفسيا ب

 

بيانية تمثل ساعات العمل الطويمة حالة التوتر المستمر، إرهاقا  ة(: أعمد00الشكل رقم )

 جسديا وضغطا نفسيا.
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 ::يمثل مدى تأثير الضغط النفسي عمى األداء الصحفي55جدول رقم 

تأثير الضغط النفسي عمى 

 األداء الميني.

 النسبة التكرار 

نعم)تسسب ساعات العمل 

الطويمة حالة التوتر، إرىاقا 

 جسديا

00 02% 

المتعمق باإلجابات السؤال المفتوح والمرتبط بالجدول  00نالحظ من خالل الجدول

حيث يتبين أن المبحوثين تؤثر عمييم ساعات العمل الطويمة حيث تسبب لين حالة  00السابق 

،ويفسر ذلك  %02وذلك خصوصا ما تمثمو نسبة إرىاقا جسديا وضغطا نفسيا، التوتر المستمر،

عمى أن الصحافة مينة شاقة تتطمب حضورا نفسيا ودعما معنويا وموارد مادية ألداء المصداقية 

التامة في التغطية الصحفية لتحقيق الرسالة النموذجية لمصحافة المكتوبة خصوصا أنيا تحتاج 

دة ج الما، جيد فكري وىو إنتال إلى إلجراء التغطيات الميدانيةإلى جيد جسدي و،وىو التنق

فسي ،ىذه الشعور باإلرىاق الجسدي وبالتالي الضغط الن ينالصحفية مما يولد لدى المبحوث

بغير الصحية إذ تؤدي بالصحفيات إلى الوصول إلى حالة يصعب   ينالحالة وصفتيا المبحوث

عمييا الكتابة مما يستدعي االستراحة واالسترخاء لفترة،حيث ترى المبحوثين أن ىذا الضغط 

 ل العائق الذي يقف أمام تطوير مينة الصحافة المكتوبة.يمث
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:يمثل الصعوبات والعوائق المهنية التي تعاني منها الصحفيات والتي تحال 50الجدول رقم

 دون إنجازها عممها.

 .لمهنية التي تعاني منها الصحفياتالصعوبات والعوائق ا

 النسبة التكرار  المتغيرات                    

 العمل داخلظروف 

 المؤسسة اإلعالمية

 %03 30 مالئمة 

 %02 30 غير مالئمة

بالخطوط  االلتزام

 الحمراء

 0%2 30 يوجد

 0%2 30 ال يوجد

التعرض الضغوطات 

 بسبب المقاالت 

 %03 30 نعم

 %03 30 ال

صعوبة التغطيات 

 المهنية

 %03 30 يوجد

 10% 30 ال يوجد

 %03 30 متوفرة توفير وسائل النقل 

 10% 30 غير متوفرة

                   

 المجموع

 03 033 
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من الصحفيات أن ظروف العمل مالئمة داخل المؤسسة اإلعالمية كما %03أكدت 

 ،ية والتأمين الصحي والنقل وغيرىاأجابوا بتوفير الجريدة لموسائل الضرورية كالحماية القانون

والخاصة ذات السحب الكبير والتي ال تعاني من مشاكل بالنسبة لمعامالت في الجريدة العمومية 

 مالية.

من الصحفيات أن المؤسسات التي تعممن فييا ال توفر ليم الظروف %02ت ر بينما اعتب

سوء التسيير ألصحاب ظروف عمل الموظفين  إلىحيث يرجع البعض  ،الضرورية واإلمكانيات

قميص مساحات اإلشيار في الجرائد ىي المالية التي تمخضت عن ت أزمة،فيما يرى البعض أن 

 السبب وراء عدم قدرة أصحاب اليوميات عمى توفير أىم الشروط الضرورية لمصحفيات.

الخطوط  باحترامالمبحوثين أن الصحفية ممتزمة  من%32بالخطوط الحمراء: يرى  االلتزام

التي ال بد من باعتبارىا القوانين التي تضبط قطاع اإلعالم وأخالقيات المينة  الحمراء،

 احتراميا.

تؤممن بوجود خطوط حمراء وحدود في كتابتين فيمثمون تي ال اأما الصحفيات المو 

 فالبعض بررت بأن جرائدىم تسعى تنوير الرأي العام.32%

من الصحفيات لم يسبق ليم أن تعرضن لضغوطات أو %03تبرز المعطيات أن       

ما في المقابل بمغت جية كانت بسبب تناوليم لبعض المواضيع الحساسة، أ أيةمضايقات من 

 %03ت المواتي تعرضن لمضايقات وواجين قضايا مشاكل نسبت الصحفيا
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د صعوبات في الممارسة الميدانية من الصحفيات أجابوا بوجو %03صعوبات التغطية الميدانية:

المسؤولين وعدم توفير تعذر مقابمة  المادية ووسائل النقل  التي اإلمكانياتانطالقا من 

ضافة إلى بعض المعمومات لتحرير الخبر ،وصعوبة التواصل مع مختمف الجيات المعنية ،باإل

 من الصحفيات أجابت بان ىناك سيولة في أداء مياميم ميدانيا.%32 ،التغطيات الميدانية

من  %03حيث أن  ،حول توفير الجريدة لوسائل النقل توفير وسائل النقل :تعادلت اإلجابات   

الصحفيات ال توفر لين المؤسسة وسائل النقل مما يضطرىن إلى التنقل عمى حساب 

إمكانياتين الخاصة، وىذا األمر اعتبرىن عائق يصعب عمى الصحفيات الوصول إلى األماكن 

من %03وترى  ،ة المقاالتاإلخبارية، مما يؤثر عمى جودة ونوعي تغطياتينالبعيدة ألداء 

تعممن فييا توفر لين وسائل النقل فكان أغمبين من الصحفيات أجابت بأن المؤسسة التي 

 وبعض الجرائد الخاصة. ،تع باإلمكانيات المادية والبشريةالجرائد العمومية التي تتم
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 نتائج الدراسة :

المؤسسات الصحفية الجزائرية أوضحت نتائج الدراسة أن أغمب الصحفيات العامالت في  -

 .%02لديين مؤىل دراسي "ليسانس" بنسبة 

و عزباء %03كما توصمت الدراسة أن اغمب المبحوثين حالتيم االجتماعية المتزوجات بنسبة -

 .%03بنسبة 

إلييا فيما يتعمق بنوع الجرائد التي ينتمي إلييا المبحوثين بنسبة  ومن النتائج المتوصل -

 العمومية.في الجرائد 03%

كما بينت نتائج الدراسة أن أغمب الصحفيات العامالت في المؤسسات الصحفية الجزائرية -

 .%02يشغمن القسم النسائي بنسبة  

كما بينت النتائج أن الصحفيات يعممن ضمن القسم النسائي أو األقسام األخرى محررات -

 .%00.00بنسبة 

ت أن المستوى التعميمي عامل من العوامل من الصحفيا%22.22ن أوضحت نتائج الدراسة أ -

 التي تجعل عمل المرأة فعال.

راضيات من التحاقيم بمينة الصحافة وعن المينة %23بينت نتائج الدراسة أن الصحفيات  -

 التي  يشغمنيا ضمنيا.
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 من المبحوثين يعتبرن مينة الصحافة مينة شاقة .%23كما أكدت نتائج الدراسة أن -

 .%22دور في تواجدىن بمينة الصحافة بنسبة  راسة أن لتخصص المبحوثينبينت نتائج الد-

من الصحفيات تؤكدن أنو يتم تغطية الحدث بمؤسستيم %03كما بينت  نتائج الدراسة أن-

 بذىابيم إلى موقع الحدث.

من المبحوثين تسبب لين ساعات العمل الطويمة حالة %02أوضحت النتائج الدراسة أن -

رىاقا جسديا وضغطا نفسيا، ونفس النسبة تعكس تأثير الضغط النفسي عمى  التوتر المستمر وا 

 األداء الميني لمصحفيات. 

من المبحوثين تشكل مينة الصحافة عوائق وصعوبات متمثمة %03توصمت الدراسة إلى أن -

 لمقاالت.في التعرض لمضغوطات بسبب ا
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 خاتمة:

إن ىذه األىمية جعمت من الصحافة تدخل ضمن نقاط المين الصعبة التي يرغب 

والحالة  الظروفالجزائرية التي لم تمنعيا  المرأةخصوصا  إلييا لالنضمام اإلنسان

الحديث  إنالمكافحة في ميدان الصحافة  وأصبحتالتي واجيتيا  العقباترغم  .االجتماعية

عن الصعوبات المينية واالجتماعية لدى الصحفيات في الصحافة المكتوبة الجزائرية 

ومختمف المواضيع  المرأةلقضايا  اإلعالميةاليومية، تسترعي الوقوف عمى المعالجة 

كون ىذه المرأة ىي اليوم  فة خاصة،العربية بصفة عامة والجزائرية بص المرأةواىتمامات 

رادة  بعزيمةالعنصر الفعال والميم في مينة الصحافة من خالل اقتحاميا ليذا المجال  وا 

وتيا وصورتيا بقوة في اإلعالم خصوصا إذا اقتصر في تحسين وتفعيل ص مساىمة بذلك

 الحديث عن اإلعالم المكتوب.

الرابعة لتكسير القيود والصعوبات التي طالما كبر برىان واليد أإن الصحفية الجزائرية ىي 

استطاعت تجاوزىا بصمود في ميدان اإلعالم المكتوب لتخمق  ،قا و عقبةكانت تشكل عائ

مكانة راقية ونموذج لممثال الحي المرأة الجزائرية، فأصبحت تكتب وتحرر وتغطي أحداث 

افة مينة تتطمب المقدرة العالم بكل عزيمة وثقة معبرة عن شجاعتيا بالقمم.كون إن الصح

فيي رسالة تبمغ إلى القارئ كل يوم والتي أصبحت  ،زنجاعمى الكتابة السميمة والجرأة في اال

، لكن حقيقة األداء النسائي الصحفي بناءا عمى ثمة لو في المناصب القرار الصحفيمم

صحفية حضورىا كما ىو في حيز الواقع بالصحافة المكتوبة من خالل تحرير الكتابات ال
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وتناوليا لمختمف القضايا، فالنتائج تبين أنيا استطاعت فعال تغيير األوضاع القديمة فكتبت 

 في مجاالت مختمفة واقتحمت الكتابة في الموضوعات الحادة مثل زميميا الرجل الصحفي.

إن دخول المرأة إلى الصحافة المكتوبة وتجاوزىا الضغوطات المينية واالجتماعية أصبحت 

عكيسة بذلك صورة المرأة الجزائرية التي أعطت اىتماما خاصا وموقعا مميزا اقعية حقيقة و 

لمصحافة ككل. حيث لم تكتب فقط في قضايا المرأة ونشاطاتيا كما كان متوقع بل تجرأت أن 

تدخل في مجاالت تميق عمى زميميا الرجل الصحفي كالسياسة واالجتماع وكذا خروجيا إلى 

لحدث لتغطية الحدث رغم الصعوبات كونيا امرأة في مينة المتاعب، الميدان أين ىو موقع ا

مما يجعل نجاح المرأة الصحفية الجزائرية في المجال اإلعالمي مؤكدا مستقبال وبمزيد من 

االقتحام وبأكثر من فعالية خاصة في ظل ما سيتاح ليا من فرص إلبراز ذاتيا حضورا 

 وأداءا.

ان إال لمقانون عدون الخضوع أو اإلذ إرادتيا التامة خصوصا أن انضماميا كان نابعا عن

اثبتن  أنينرغم عممين التام بشقاوة المينة الصحفية والصعوبات التي تواجيين في ذلك إال 

سيما وألقابين في وسط المجتمع الجزائري ال أسمائيمتعددت  وجودىن كصحفيات متميزات،

الجزائرية الصحافة المكتوبة إلى القنوات السمعية في ظل عمومية اإلعالم لتتعدى بذلك المرأة 

 البصرية المشكمة بذلك منعرجا أخر في تاريخ المرأة الصحفية.
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جسديا وضغطا  إرهاقا، هل تسبب لك ساعات العمل الطويمة حالة التوتر المستمر-21

 ا؟نفسي

 ال                        نعم                                        

 المهني؟ عمى األداء وما مدى تأثير هذا الضغط النفسي-22

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................... 

تحال دون إنجازها هل يوجد صعوبات وعوائق مهنية تعاني منها الصحفيات والتي -23

 عممها كما يجب؟

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................ 

 


