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لؽبياث الاحخماُِت و الترهحز ِلى ئن دساظت الخفاةق الخلىُت إلاىاكْ ا

المُت، ًمىىىا مً اللٌى بأن اِخماد وظاةل  اةف اإلاعخدذزت لخىبُلاتها ؤلِا بدث الٌى

الم ِلى ـفداث خاـت بها في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ًمثل واخذا مً أبشص  ؤلِا

ب  المُت الجذًذة ، فلذ غحر الٍى ش،2.0مٍاهش الخدٌى في البِئت ؤلِا اإلاهام  ، خذ الخثٍى

اإلاىىوت باللاةم باالجفاٌ مً حهت و أجاح للمعخخذم ، مً حهت زاهُت، مماسظت أدواس 

 فاِلت في ـىاِت اإلادخىي و اهخاحه.

المُت إلاىاكْ الؽبياث الاحخماُِت نهخم في هزه الىسكت بذساظت  اةف ؤلِا الٌى

ت ِلى  م الجضاةٍش ف  لففدت ئراِت اللشآن الىٍش و  ،facebookمً خالٌ جلذًم ـو

رلً ببدث دسحت اظدثماس اللىاة ؤلاراُِت مدل الذساظت للخفاةق الخلىُت اإلاخاخت و 

اةف التي ٌععى اللاةم باالجفاٌ لخدلُلها مً خالٌ اِخماد الففدت  معاءلت الٌى

 همىفز لبث اإلادخىي.

ب الكلمات املفحاحية:  اةف اإلاعخدذزت ؛مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ؛2.0الٍى  ؛الٌى

   المُت الجذًذةالبِئت ؤلِا
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Abstract: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 :ملذمة

ب فها ألاًلىهت ألابشص للٍى أخذ أهثر  2.0ؼيلذ مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت بـى

ألاهترهِذ ججلُا،  رلً أنها أِىذ لخاـُت الخفاِلُت أبّاد  مّالم الخدٌى الزي ِشفخه

اث ؤلالىتروهُت ِلى ؼبىت  حذًذة مً خالٌ  حٍُّم  أدواس اإلاعخخذمحن في ئزشاء اإلادخٍى

ألاهترهِذ و دِم آلُاث  الاجفاٌ بُجهم و هى ما أظهم في  حعهُل ِملُت الخىاـل 

ذ وبُّت والخّاون والدؽاسن في اإلاّلىماث بحن معخخذمي ألاه ترهذ، و ِلُه ًمىىىا ـس

ب  مً خالٌ مىاكْ الؽبياث الاحخماُِتِلى معخىي  2.0الخغحر الزي سافم جىىساث الٍى

ب     0.2خاـِخحن أظاظِخحن ، جخمثل الخاـُت ألاولى في دِم الاجفاٌ  خُث ًدلم الٍى

Web تي هفاءة الشبي بحن ألافشاد مخجاوصا هفاءة الشبي بحن أحهضة الحاظب آلالي ال

. في خحن جٍهش الخاـُت الثاهُت في حٍُّم أدواس  أجاختها الؽبىت في حُلها ألاٌو

ب  ل الٍى ّّ ف ًُ م جمىُجهم مً ئلافت Web 0.2اإلاعخخذمحن ئر  أدواس اإلاعخخذمحن ًِ وٍش

ً فلي ِلى الخفاِل  لهم، بالخالي، مً مجشد مخففدحن للمىاكْ  كادٍس اث و جدٍى اإلادخٍى

اث بيل أهىاِها ) هفىؿ و ـىس و مْ ممامُجها بؽيل مدذود ئل ى مىخجحن للمدخٍى

ئلى ما  بّذ  Interactivityملاوْ فُذًى (  و  هى  ما  ٌّني  ججاوص  خاـُت  الخفاِلُت   

Social network sites (SNSs) are increasingly attracting the 

attention ofnews organizationsand journalists interested by their 

uses in  Publishing and broadcasting media content . The purpose of 

this study was to assess the new functions that news organizations 

seek to achieve on their own pages in social networking sites via a 

case study  ( the page of the Algerian Radio of the Holy Quran on 

facebook ) 

key words :Web 0.2, Social network sites, new functions,New 

media environment 
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و هى اإلافىلح الزي ًختٌز مجمل اإلاشاخل الجذًذة التي Post Interactivityالخفاِلُت   

ب ولجذ ئلحها ؼبىت ألاهترهذ، اِخمادا ِلى ما ألافخ  .Web 2.0ه ئلحها جلىُاث الٍى

الم الىالظُيي هدى اظدثماس  الخَ جىحه مإظعاث ؤلِا ًُ في هزا ؤلاواس، 

ادة الخمىكْ لمً  الخفاةق الخىىىلىحُت إلاىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ظُّا إِل

ُف  المُت الجذًذة و الخىُف مْ الخىىساث الحاـلت مً خالٌ جٌى ميىهاث البِئت ؤلِا

المُت و وؽشها مً حهت الخلىُاث اإلاخاخت  في هزا الىُى مً اإلاىاكْ في ئهخاج اإلامامحن ؤلِا

ض ِالكاتها مْ حماهحرها مً معخخذمي مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت باسظاء همارج  و حٍّض

 حؽاسهُت مىفخدت ِلى الجمهىس مً حهت زاهُت .

الم الىالظُىُت ِلى مىاكْ الؽبياث الاحخماِ ُت ًثحر جضاًذ اِخماد وظاةل ؤلِا

اتها الدعاٌؤ خٌى الخأزحراث اإلادخملت التي ًمىً أن  همىفز معخدذر لبث و وؽش مدخٍى

الم و  جماسظها هزه ألاهىاُ مً اإلاىاكْ، بفّل جماًضها الخلني، ِلى ظماث وظاةل ؤلِا

اةف. فخاـُت الدؽاسهُت و ئمياهُت جممحن  خفاةفها و بالخالي ِلى ما جإدًه مً ٌو

ى اكتراف فّل اإلاؽاسهت في اهخاج اإلاممىن، و جدشسه مً أوش اإلادخىي جىلل اإلاعخخذم ئل

اةف الخللُذًت لىظاةل  الاهخفاء بالخللي. و هى ما ًلىد ئلى لشوسة ئِادة الخفىحر في الٌى

الم واإلخباس و الخفعحر و اإلاشاكبت و الترفُه، و الدعاٌؤ ًِ دوس مىاكْ الؽبياث  ؤلِا

اةف ئِالمُت حذ ُتها الخلىُت.الاحخماُِت في اظخدذار ٌو الةم خفـى
ُ
 ًذة ج

 إشكالية الذساسة و جساؤالتها:

ُفي الظخخذام مىاكْ الؽبياث   نهخم في هزا البدث بذساظت البّذ الٌى

المي باِخباسها واخذة مً الٍىاهش  الاحخماُِت همىفز معخدذر لبث ووؽش اإلادخىي ؤلِا

المُت الجذًذة ،ظُّا لإلحابت ِلى العإ  اٌ اإلادىسي: هل ًمىً أن الباسصة في البِئت ؤلِا

اةف اإلاىىوت  ُت الخلىُت التي جمحز مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت  الٌى حّذٌ  الخفـى

الم ؟ و ججذس ؤلاؼاسة في هزا ؤلاواس أن الخمىكْ اإلاجهجي لـ "الخلىُت" لمً  بىظاةل ؤلِا

ذساتها الّالكت اإلاىضحت أِاله باِخباسها مخغحرا معخلال لِغ اخخفاًء بها  وال تهلُال بل

الفاةلت، و ئهما اهخمام ِلمي باظخىؽاف أدواسها في الخدىالث الحاـلت في البِئت 

ت  التي جىٍش ئلى  الاجفالُت دون ئغفاٌ العُاكاث الاحخماُِت و الثلافُت فالشؤٍت " الخلىٍى



 د/ سعاد ولذ حاب هللا
 

252 

 

ت الخلىُت  المُت الجذًذة مً الضاٍو الم الخللُذًت و ألاؼياٌ ؤلِا جدىالث وظاةي ؤلِا

خخما ئلى ملاسبت جىٍش للخىىىلىحُاث هلىة مخّالُت ال ميؽأ لها، ًخّامل  اإلادمت جإدي

، 0222الفادق الحمامي و أخشون : مّها ألافشاد و الجماِاث و اإلاإظعاث بؽيل آلي " )

( رلً أن اإلاالخٍت الذكُلت لىاكْ الخىىس الخىىىلىجي جإهذ أن" الخىىىلىحُا ال 41ؿ:

اإلابخىشة و ئهما جٍم أًما اإلاماسظاث و اإلاّاسف جلخفش فلي ِلى اإلاىٍىماث الخلىُت 

اإلاشجبىت بها و التي جدؽيل لمً العُاكاث الاحخماُِت اإلادُىت بها 

(LIEVROUW, ,2005 ,p :264.)  

المُت مً حىاهب  و ِلُه ًمىً ملاسبت الخىىساث الحاـلت في البِئت ؤلِا

واس جدلُلي أؼمل  مخخلفت و مخلاوّت، ال جلص ي البّذ الخلني و لىً جذمجه لمً ئ

الم باِخباسها بىاءاث احخماُِت لم حّشف جىىساتها بفّل معخدذزاث  فىظاةل ؤلِا

الخىىىلىحُا فلي، و ئهما واهذ و ما جضاٌ ِشلت " للخجذًذ و الخىىس الزي جيخجه حملت 

جُا ئلى الخمىكْ في  مً ألافّاٌ اإلاخذاخلت، مجها الفّل الاحخماعي الزي ًذفّها جذٍس

ًمىكشاوي، و الفّل الاكخفادي الزي حعدىذ ئلُه باِخباسها مإظعت الفماء الذ

الث الىاكْ الزي جلىم به ول وظُت 
ّ
اكخفادًت، و الفّل الثلافي اإلاىخج للمّشفت و جمث

ئلافت ئلى أن "الخلىُت جخمْ هي  (.431، 431هفش الذًً الُّاض ي: ؿ ؿ:)ئِالمُت 

الفشدًت و الاظخّماالث الجماُِت  ألاخشي لحخمُت ظىظُىلىحُت جٍهش في الاظخخذاماث

 Badillo Patrick Y-ves et)التي مً ؼأنها ئهخاج و ـُاغت جمثالث كذ جفل خذود الخملً 

Pélissier Nicolas , ,n 6 ,2015) الم الجذًذ ًلىم . و ألن  "الخفىحر الّلمي في ٌىاهش ؤلِا

م الزي ًخدشن داخله ِلى زالزُت أظاظُت جخفاِل ِىاـشها باظخمشاس لدؽيل ؤلاواس الّا

ت و العُاق  و الحالت" ، 0222الفادق الحمامي و أخشون : ) الباخث و هي اإلاؽيلت الىٍٍش

 .(41ؿ:

الم الىالظُىُت  ُفي  الظدثماس وظاةل ؤلِا فان دساظدىا جشوم بدث الُبّذ الٌى

ت ( مً خالٌ بدث  للخفاةق الخلىُت في مىاكْ الخىاـل الاحخماعي) اإلاؽيلت الىٍٍش

م  ِلى مىكْ الؽبىت الاحخماُِت  خالت  )الحالت( facebookـفدت ئراِت اللشآن الىٍش

المُت الجذًذة و لّل  في ئواس ظُاق ئِالمي ًخمّحز بّمم الخدىالث التي جفشلها البِئت ؤلِا
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أهمها ما لحم باألهترهِذ مً جىىساث ظاهمذ في الخأظِغ ألؼياٌ معخدذزت مً 

المُت )العُاق(،  لُه جخمدىس ئؼيالُت هزه الذساظت خٌى معاءلت و ِاإلاماسظت ؤلِا

م  ئلى جدلُلها مً خالٌ  اةف التي ٌععى اللاةم باالجفاٌ في ئراِت اللشآن الىٍش الٌى

 facebookاِخماد ـفدت خاـت باإلاإظعت ؤلاراُِت ِلى مىكْ الؽبىت الاحخماُِت 

ث الخىىىلىحُت همىفز لبث و وؽش اإلادخىي، مْ الترهحز ِلى بدث دسحت اظدثماسه للخُاسا

ت في هزا الىُى مً اإلاىاكْ. اةف اإلاعخدذزت في  اإلاخفـى و هدً ئر نهخم بدث الٌى

المُت إلاىاكْ  الؽبياث الاحخماُِت فاهىا ال هدفش اهخمامىا بالخفاةق  الخىبُلاث ؤلِا

الخلىُت لهزا الىُى مً اإلاىاكْ باِخباسها مىافز حذًذة للبث و اليؽش و ئهما نهخم أًما 

ُت الجذًذة مً حهت و  باإلادخىي  و وبُّخه التي ًمىً أن جخغحر بفّل جأزحر الحىامل و ألاِو

العُاكاث اإلاعخدذزت لفىاِخه مً حهت زاهُت ؛ئلافت ئلى ألاوعاق الاجفالُت الجذًذة 

عىق لها ظىظُىلىحُا داخل اإلاجخمْ . ٌُ  التي ًمىً أن 

 ًلي مً حعاؤالث : و إلاّالجت هزه ؤلاؼيالُت ، وجأوحرا للبدث ، جم اِخماد ما 

م ـفدت مإظعخه في  - هُف ًخمثل اللاةم باالجفاٌ في ئراِت اللشآن الىٍش

 facebookمىكْ الخىاـل الاحخماعي 

م  باظدثماس الخفاةق الخىىىلىحُت  - هل يهخم اللاةم باالجفاٌ في ئراِت اللشآن الىٍش

 facebookإلاىكْ الخىاـل الاحخماعي 

اةف التي ٌععى  - االجفاٌ ئلى جدلُلها مً خالٌ ـفدت اللاةم بما هي الٌى

م  في مىكْ الخىاـل الاحخماعي   facebookئراِت اللشآن الىٍش

اةف  و ًخم ؤلاحابت ِلى هزه الدعاؤالث اهىالكا مً افتراك مدىسي ًشي أن الٌى

م  ِلى مىكْ الؽبـىت الاحخماُِت    اإلاىىوت  ب ففدت ئراِت اللشآن الىٍش

facebookالمُت لهزا الىُى مً مشجبىت بخمثل اللاةم ب االجفاٌ للخىبُلاث ؤلِا

 اإلاىاكْ  و دسحت اظدثماسه لخفاةفها في مماسظاجه اإلاهىُت .

 أهمية الذساسة وأهذافها :

فها مىفزا لبث و وؽش  نهذف مً خالٌ دساظت مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت بـى

ىاكْ لها ِلى اإلادخىي ئلى جدبْ العبل التي مىىذ هزه ألادواث الاجفالُت مً اهدعاب م
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المُت مً حهت ، و في حغُحر ِالكاث ألافشاد  كاةمت مهام الصحفي في اإلاإظعت ؤلِا

الم مً حهت زاهُت ؛ لىخمىً مً جدلُل ما ًمىً أن  )اإلاعخخذمحن( بىظاةل ا إِل

اةف ئِالمُت .  ٌعخدذر مً ٌو

الم الىالظُىُت ِلى مىاكْ الؽبياث  ًدىامى،بؽيل الفذ، اِخماد وظاةل ؤلِا

خماُِت همىافز حذًذة لبث و وؽش اإلادخىي. فالافت ئلى الففداث الشظمُت الاح

المُت ِلى مخخلف الؽبياث الاحخماُِت ، أـبذ ليل بشهامج ـفدخه  للمإظعاث ؤلِا

الخاـت. و جىاٌو هزه الٍاهشة بالبدث الّلمي ًملً أهمُت بالغت ألهه ًدُذ لىا، في 

مٍاهش الخدىالث الحاـلت في البِئت  اإلاعخىي ألاٌو هباخثحن، اللذسة ِلى اظدُّاب

المُت و اللاةمحن  مىً ،في معخىي زان، اإلاإظعاث ؤلِا ًُ المُت الجذًذة. هما  ؤلِا

ُت الخلىُت لهزا الىُى مً اإلاىاكْ و بالخالي  باالجفاٌ فحها مً الخّشف ِلى الخفـى

مذ اهدؽاف ما ًمحزها مً ظماث ًِ كىىاث البث و اليؽش الخللُذًت، ألامش الزي ٌع

 ببىاء اظتراجُجُاث هادفت لخممحن اإلادخىي في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت    

ُفي لبث  بىاء ِلى ما جلذم، تهذف دساظدىا في اإلالام ألاٌو ئلى بدث البّذ الٌى

المي ِلى مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت، و مً هزا اإلاىىلم فان  و وؽش اإلادخىي ؤلِا

ُفي ف ي بدث الٍاهشة مً خالٌ الترهحز ِلى الخفاةق دساظدىا حّخمذ ِلى الخدلُل الٌى

الخىىىلىحُت التي جىفشد بها مىاكْ الخىاـل الاحخماعي دون غحرها مً الىظاةي  و دساظت 

الم ِبر  اةف ئِالمُت غحر جلً التي جإديها وظاةل ؤلِا ئمياهُاث ئظهامها في اظخدذار ٌو

في ئواسه ِملُت الاجفاٌ،  اللىىاث الخللُذًت لمً العُاق الاحخماعي الّام الزي جخم

ُه تهذف دساظدىا ئلى جدلُم حملت مً ألاهذاف الّامت التي ًمىً جدذًذها ِلى  ِو

 الىدى الخالي:

الم بالخىىساث الخىىىلىحُت. - خ ِالكت وظاةل ؤلِا  الاظهام في هخابت جاٍس

ب  - ِلى اإلاماسظت  2.0اإلاؽاسهت في بدث جأزحر الخفاةق الخىىىلىحُت لٍى

المُت  ؤلِا

ذ  - المُت في الاهخلاٌ ئلى بث و وؽش اإلادخىي ـس اظتراجُجُاث اإلاإظعاث ؤلِا

المي ِلى ـفداث خاـت بها في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت.  ؤلِا
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المُت في ٌل الخىىساث  - اةف ؤلِا جلذًم سؤٍت اظدؽشافُت لىبُّت الٌى

ب  ِامت و الخىبُلاث  2.0الخلىُت و الخدىالث اإلاهىُت التي فشلها الٍى

المُت  إلاىاكْ الؽبياث الاحخماُِت خاـت.  ؤلِا

اةف  و في ئواس هزه ألاهذاف الّامت، حععى دساظدىا في اإلالام الثاوي ئلى اظخىؽاف الٌى

ت ِلى  م الجضاةٍش المُت في ـفدت ئراِت اللشآن الىٍش مً خالٌ بدث  facebookؤلِا

ُفُت بحن اللاةم باالجفاٌ و مخابُّه ِلى الففدت  و جدلُل دس  حت الخىافم الّالكت الٌى

اةف التي ًخبىاها اللاةم باالجفاٌ مً حهت و الخفاةق الخىىىلىحُت لـمىكْ  بحن الٌى

 مً حهت زاهُت  facebookالؽبىت الاحخماُِت 

 املذخل الىظشي للذساسة:ثطىس البحث في وظائف وسائل إلاعالم:

ت في الذساظاث الاجفالُت باِخباسها اليعم اإلاّشفي ا ّخمذ الخلفُت الىٍٍش
ُ
لزي ح

لُه  وّخمذ اإلاذخل  في دساظدىا ًإوش ِملُاث ؼشح و جفعحر الٍاهشة مجل البدث، ِو

ُفي  همشحُّت في الاكتراب مً مؽيلت البدث و دلُال الظخىؽاف ما ًمىً أن الٌى

اةف وفلا لىبُّت الخفاةق الخىىىلىحُت إلاىاكْ الؽبياث  ٌعخدذر مً ٌو

لُله مً أهذاف مً خالٌ ـفدت الاحخماُِت، و ما ٌععى اللاةم باالجفاٌ ئلى جد

 .  facebookمإظعخه ِلى مىكْ 

ُفُت ئواسا ِلمُا ِاما لبدث و دساظت الفّل  ت البىاةُت الٌى جلذم الىٍٍش

الاجفالي لمً الاواس اإلاجخمعي الزي ًدذر فُه، و تهخم ببدث و جدلُل ما جإدًه وظاةل 

اةف مً خالٌ فهم هلي لىبُّت الّالكت بحن ال الم مً  ٌو بىاء الاحخماعي مً حهت و ؤلِا

وظاةل الاجفاٌ و اللاةمحن ِلحها و اإلاعخخذمحن لها و اإلامامحن اإلاخذاولت فحها ،بما 

ت جخممىه مً كُم، مً حهت زاهُت، خُث ًخأظغ  ُفي ِلى معلماث الىٍٍش اإلاذخل الٌى

ُفُت التي جىٍش ئلى اإلاجخمْ باِخباسه جىٍُما ولُا ميىها مً ِذد مً  .البىاةُت الٌى

ّىاـش اإلاترابىت فُما بُجها ،مً خالٌ ما جيىهه مً ِالكاث فُما بُجها،  و التي ججُز هدى ال

ت الظخلشاس  ّخبر لشوٍس
ُ
الخىاصن مً خالٌ ما جلىم به مً أوؽىت، هزه ألاخحرة التي ح

اةف ِلى ِىاـش هزا الخىٍُم بؽيل مخىاصن ألامش  اإلاجخمْ و جىاصهه، خُث ًخم جىصَْ الٌى

ُفت بىاء الزي ًدلم دسحت  خماد اإلاخبادٌ بحن هزه الّىاـش. خُث جخدذد الٌى مً الِا

ِلى ألادواس اإلاىىوت بيل ِىفش في ِالكخه بالخىٍُم الىلي و دسحت معاهمخه )الّىفش( في 
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اليؽاه الاحخماعي الىلي، لُخدلم بزلً الاجضان مً خالٌ جىصَْ ألادواس ِلى الّىاـش في 

 ؼيل مخيامل و زابذ . 

ُفُت التي حّخبر اإلاجخمْ مىٍىمت ولُت ميىهت وفلا إلابادب  ت البىاةُت الٌى " الىٍٍش

مثل ئخذي اإلاىٍىماث الجضةُت 
ُ
الم ج مً ِذة أحضاء فاِلت و مترابىت ، فان وظاةل ؤلِا

و ِلُت فان  (.McQuail,2010,p 68)التي جخىلب الحُاة الاحخماُِت مؽاسهتها اإلاعخمشة

الم و الاجفاٌ ،باِخباسها  اةف وظاةل ؤلِا ُا في اإلاجخمْ، جلىم بّذد مً الٌى هٍاما فِش

 التي حعاهم مً خاللها في الحفاً ِلى وحىد اإلاجخمْ اظخلشاسه.

بىاء ِلى هزه ألافياس و ئحابت ِلى ألاظئلت اإلاخّللت باألدواس التي جمىلْ  

المُت بخلفُت  الم بأدائها في اإلاجخمْ، اهخم الباخثىن بذساظت الٍاهشة ؤلِا وظاةل ؤلِا

 ُفُت.ٌو

الم   اةف وظاةل ؤلِا ووفلا لهزا اإلاىىلم بذأث الذساظاث الخاـت بٌى

َظغ في  الجماهحري في اإلاجخمْ،
ْ
ُفُت لإلِالم الجماهحري الـُمَمأ و جمثلذ " اللاِذة الٌى

جها الصوٍل (Socialization) المبي في ُبّذه الاحخماعي َُّ  ومحرجىن  (lasswell) هما ب

(Merton) والصسظفُلذ (Lazarsfeld) (الم الجماهحري اةف ؤلِا  هللا ِبذفي جدذًذهم لٌى

ُفُت جإهذ خلُلت  LasswellHaroldكذم  رئ (.06، ؿ : 0242الحُذسي،  الٍضً سؤٍت ٌو

أن الّملُت الاجفالُت ،ِبر وظاةل الاجفاٌ الجماهحري ، جمثل في حىهشها وؽاوا 

اةف سةِعُت هي أوال مشاكبت  اإلادُي ، مً خالٌ احخماُِا مدىسٍا و خذد "زالر ٌو

ت ما أو الّىاـش التي  الىؽف ًِ ول ما ًمىً أن يهذد أو ًخل بىٍام اللُم إلاجمِى

حؽيلها و زاهُا سبي مجُى ألاحضاء اإلاؽيلت إلاجخمْ ما إلهخاج اظخجابت ججاه اإلادُي، بىما 

ُفت الثالثت فُىلل الترار الاحخماعي )  (.Mattelart,2004/2005,p 35جخمثل الٌى

   Paul F. Lazarsfeld  Robert K. Merton ول مً العىظُىلىحُان و كذ اجفم

ُفت الدعلُت و   Charls Wrightو مً بّذهما    ُفت سابّت هي ٌو ِلى ئلافت ٌو

المُت بخلفُت  ىِذ ببدث الٍاهشة ؤلِا ُِ الترفُه. لخخىالى بّذ رلً الجهىد الّلمُت التي 

ُفُت و ًىؽف الترار الّلمي في هزا ؤلاواس أن  اةف ألاسبّت العالف رهشها ٌو الٌى

اةفها باخخالف  الم، هزه ألاخحرة التي اخخلفذ ٌو ت لىظاةل ؤلِا اةف الحفٍش لِعذ الٌى
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وبُّتها والعُاق الاحخماعي الّام الزي ِملذ في ئواسه و هزا الخىىساث التي لحلذ بها، 

سة خُث أفشصث الخىىساث الحاـلت في البِئت الاجفالُت الجذًذة خاحت ملحت لمشو 

ُفُت لىظاةل الاجفاٌ وفم مخىلباث اإلاخغحراث اإلاعخدذزت للىاكْ  جدُحن الشؤٍت الٌى

ُفُت حذًذة  ش سؤٍت ٌو الاجفالي الجذًذ، و هى ما دفْ الباخثحن ئلى الاهخمام بخىٍى

ٌُّذون مً خاللها جلُُم الخىحهاث البدثُت في هزا اإلاجاٌ اِخمادا ِلى فهم ) بىاتي 

ُفي (هلي لىبُّت الّال كت بحن البنى الاحخماُِت و وظاةل الاجفاٌ مْ ألاخز بّحن ٌو

خباس الخدىالث الحاـلت في البِئت الاجفالُت بفّل الخىىساث الخىىىلىحُت؛ و ًجمْ  الِا

ُفُت أن ظماث و خفاةق البِئت  اإلاهخمىن مً داسس ي الٍاهشة الاجفالُت بخلفُت ٌو

لها و ِلى مياهت ول مً الاجفالُت الجذًذة كذ اوّىعذ ِلى وبُّت ممامحن وظاة

اللاةم باالجفاٌ و اإلاعخخذم و ألادواس اإلاىىوت بيل مجهما و بالخالي ِلى ما جإدًه مً 

اةف .  ٌو

 مىهج و أدوات البحث

ُفي لبث  في هزه الذساظت ،و جدلُلا ألهذافها الّامت اإلاخّللت ببدث البّذ الٌى

المي ِلى مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ج م اِخماد مىهج جدلُلي و وؽش اإلادخىي ؤلِا

اظخلفاتي للىؽف ِما ًمىً أن حعخدذزه الخفاةق الخىىىلىحُت لهزا الىُى مً 

الم الّاإلاُت  اةف، و رلً مً خالٌ الخّشف ِلى ججاسب بّن وظاةل ؤلِا اإلاىاكْ مً ٌو

الشاةذة و الاواُل ِلى مخخلف البدىر و الذساظاث التي ِىِذ ببدث و جدلُل البّذ 

ُفي لخىىىلى  المُت في ـفدت ئراِت اللشآن الٌى اةف ؤلِا حُا الاجفاٌ. و الظخىؽاف الٌى

ت ِلى  م الجضاةٍش ُفُت التي   facebookالىٍش ٌعدثمش هزا البدث اإلالاسبت البىاةُت الٌى

ظُّىا مً خاللها ئلى فهم و جدلُل  مماسظاث اللاةم باالجفاٌ في  ـفدت اللىاة 

المُت في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت . ؤلاراُِت اإلاذسوظت في لىء جمثله للخىبُلاث  ؤلِا

 وكذ جم اظخخذام أداجحن سةِعِخحن في هزه الذساظت هما :

ت ممثال في مذًش  م الجضاةٍش اإلالابلت مْ اللاةم باالجفاٌ في ئراِت اللشآن الىٍش

ش ، الصحفي اإلاؽشف ِلى ـفدت اللىاة في الؽبىت الاحخماُِت  و ِذد   facebookالخدٍش

و مّذي البرامج ؤلاراُِت الزًً ًذًشون ـفداث خاـت ببرامجهم ِلى  مً الصحفُحن

، خُث أحٍشذ facebookمىاكْ الؽبياث الاحخماُِت أو ِلى ـفدت مإظعتهم ِلى 
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و اإلالابلت اإلاباؼشة خالٌ  facebookالتي ًىفشها  Mesengerهزه اإلالابالث ِبر خذمت 

 0242حاهفي 41ئلى  0242هىفمبر  41فترة الذساظت  مً 

ت ِلى  م الجضاةٍش ،   facebookالخدلُل العُمُاتي لففدت ئراِت اللشآن الىٍش

خُث جم جدلُل الشمىص ـفدت اللىاة ؤلاراُِت و بدث ِالكتها بالخفاةق الخلىُت 

للمىكْ ، و رلً في لىء اإلاّلىماث التي جم جدفُلها مً خالٌ مجمُى  اإلالبالث التي 

ذ م الصحفُحن  أحٍش

 ة ملىاكع الشبكات الاححماعية :الخصائص الحكىىلىحي

ًمىً الىٍش إلاىاكْ الؽبياث الاحخماُِت باِخباسها مىافز معخدذزت راث 

ت الخدذًث و جىفش مشوهت هبحرة  هجاِت مخفشدة في وؽش و بث اإلادخىي، فهي مالةمت لعِش

اث و ئداستها، و جىؽف ًِ مضاًا غحر معبىكت في الخدلُل اإلاّمم بفّل  في مّالجت اإلادخٍى

ىىلىحُا الدؽبًُ و الىق الفاةم، هما أنها كادسة ِلى اظدُّاب ول أؼياٌ اإلادخىي، جى

ا و ملاوْ ـىجُت أو مفىسة، مالةمت بؽيل مثالي لألفشاد هما اإلاإظعاث  ـىسا و هفـى

..،   و لّل هزه الخفاةق الخلىُت هي التي حّلذ مجها أخذ مفاجُذ مىاهبت الصحافت 

المي ، خُث ًالخَ و بؽيل الفذ جىامي ِذد للخىىساث الخىىىلىحُت  في اإلا جاٌ ؤلِا

المُت و البرامج و الصحفُحن الزًً ٌّخمذون هزا الىُى مً اإلاىاكْ في  اإلاإظعاث ؤلِا

الخىاـل مْ حماهحرهم ؛ في هزا العُاق "وؽشث مإظعت سوٍترص لذساظت الصحافت 

ذس ألاٌو لألخباس هخاةج بدث مُذاوي مفادها أن مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت باجذ اإلاف

 باليعبت للؽباب لخإهذ حملت مً الحلاةم و الىخاةج اإلاثحرة لالهخمام أهمها :

. جخّشك اإلاإظعاث الصحفُت في حمُْ أهداء الّالم اللىشاباث غحر معبىكت في همارج 

 الّمل و رلً مْ الخفاِذ اإلاخىاـل لخأزحراث مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت.

الهاث ِلى ؼبىت . الهجشة و الاهخلاٌ في ك شاءة ألاخباس ئلى الهىاجف الزهُت و جضاًذ ؤلِا

 الاهترهِذ باجذ خلُلت جلىُت و اكخفادًت و مجخمُّت.

ت للمإظعاث الصحفُت جدٍى بمخابّت أهثر دكت ِىذ وؽشها  . أمعذ اللفق الخبًر

 (.22،ؿ:0242حماٌ الضسن : ِلى مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت )
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ججذس ؤلاؼاسة إلاىاكْ الؽبياث الاحخماُِت خفاةق الخىىىلىحُت و في ئواس جدذًذ أبشص ال

ئلى لشوسة ججاوص بدث وابّها الخلني اإلادن  ئلى دساظت امخذادها الخىبُلي  الزي 

مىاكْ ًىعبها مدخىي احخماُِا و زلافُا. فيىن اإلاخغحر في فّل البث أو اليؽش ِبر 

اةق جلىُت معخدذزت جبلى  هى ألاداة بيل ما ًمحزها مً خف الؽبياث الاحخماُِت

ت ألن ألاداة ِىذما جخغحر ، ججش ئلى داةشتها مىٍىمت الخفىحر واملت "فهي ال  خلُلت  ٌاهٍش

ت بشمتها ال  جذوس  ت اإلاشهبت بل ئن الّملُاث الفىٍش حؽخغل بمٌّض ًِ الّملُاث الفىٍش

ً الحُذسي: ، م،ط،ر،بُّذا ًِ ألاداة الىاكلت ... لألفياس )  (32ؿ ِبذ هللا الٍض

الم الخللُذًت هي ؤلاخباس و الترفُه و  اةف ألاظاظُت لىظاةل ؤلِا فارا  واهذ الٌى

اةف كذ جدمل ظمت "الخللُذًت " لخفبذ هي ألاخشي  الذِاًت، فاهىا  وّخلذ أن هزه الٌى

اةف جللُذًت ملابل أخشي حذًذة و معخدذزت جإديها   مىاكْ الؽبياث الاحخماُِتٌو

معخدذزت لليؽش وفم خفاةق جلىُت غحر معبىكت هىحضها  باِخباسها مىافز حذًذة و 

 فُما ًلي :

 The networked structure ofىاكع الشبكات الاححماعيةالبيية الشبكية مل -

the Social networking sites : مىاكْ ًمىً أن جىّىغ أهم الاخخالفاث بحن

الم الخللُذًت  وهزا مىا الؽبياث الاحخماُِت كّها مً حهت و وظاةل ؤلِا

ٌاهشة جىفشد مىاكْ الؽبياث الاحخماُِتؤلالىتروهُت ِلى ألاهترهِذ في وىن 

بالترابي الؽبيي  الزي ٌغزًه ِذد مً الخُاساث اإلاخاخت ِلى هزا الىُى مً 

 اإلاىاكْ و أهمها:

: و هى ًمثل هُىىهت الفشد و وحىده في هزا الفماء و كاِذة جىاـله مْ امللمح .

خمحز اإلالمذ ً ، ٍو في مىكْ الؽبىت الاحخماُِت بيىهه "مصخفىا" رلً أهه  آلاخٍش

ًخاح  ليل معخخذم خُاس  بىاء ملمذ مؽبْ باإلاّلىماث الصخفُت الزي ًمىىه 

 حغُحرها بمشوهت فاةلت.

ذكاء الزًً ًخمخّىن،الخشبيك.  ِلى  : الزي جمثله بؽيل أظاس ي كاةمت ألـا

لهم اهخماماث و  خلفُت اهخمائهم لللاةمت، بامياهُت الخّشف ِلى أشخاؿ

ِالكاث مؽترهت، و هزا الحفٌى ِلى ئؼّاس بتردد و وؽش اإلاىالُْ راث 
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الاهخمام اإلاؽترن...الخ و رلً اِخمادا ِلى حملت مً الخفاةق )التي 

 ظىزهشها الخلا( والخىظُم و الشوابي الدؽّبُت و الشوابي الخّلبُت . 

ت اإلاهىُت  مً حهت و جلالُذ جللي زّىسث خاـُت اإلاؽاسهت أظالُب اإلاماسظ :الخشاسكية.  

المُت و مخلم لها،  المُت مً حهت زاهُت " فالحذًث ًِ مىخج للممامحن ؤلِا اإلامامحن ؤلِا

و ِّما ًمىلْ به ول مجهما مً مهام باث مً اإلااض ي، فاِخماد مىاكْ الؽبياث 

المي ًدُذ ئمياهُت أن  ٌؽاسن الجمُْ ) مىخ جىن و الاحخماُِت لبث و وؽش اإلادخىي ؤلِا

مخللىن (، مً خالٌ ِملُاث جفاِلُت جللاةُت أو مىٍمت في ـىاِت اإلادخىي وفم كىاِذ 

 (.JENKINS, Henry: 2006,p:03حذًذة )

،في مجاالث ِلمُت مخخلفت ، مبادب الّمل  *: ًثّمً الىثحر مً الباخثحنالزكاء الجماعي. 

ِالم و الاجفاٌ بفّل الجماعي.  و كذ للُذ هزه ألافياس ججاوبا هبحرا في مجاٌ ؤلا 

جدلُلها إلابذأ الخدلم مً الىكاتْ في رلً الىُى مً اإلاىاكْ اإلاعخدذزت ِل هامؾ اإلاضاًا 

ب  ًّ اإلاىٍش ‘ و مً بُجها مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت   0.2التي ًىفشها الٍى و كذ " ـ

  Collective Intelligenceمفىلح الزواء الجماعي   Pierre Lévyالعُبروي الفشوس ي  

الم   (.JENKINS, Henry: 2006,p:04)الزي ًمىً الىٍش ئلُه همشهض كىة بذًل لىظاةل ؤلِا

ئر ال ًمىً ألي شخق أن ٌّلم ول ش يء ًِ واكّت مُّىت، غحر أن ول شخق 

ٌّشف جففُلت مدذدة، و ِملُت الجمْ بُجها مً ؼأنها أن حغىي اإلاىلُى مً ول حىاهبه 

أهذ مً اإلاّلىماث و غشبلتها مً هاخُت زاهُت  ِلى خلفُت مً حهت و جىفش آلُت جللاةُت للخ

 جىابم الخفاـُل و مىىلُت الّالكت بُجها . 

ىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ِالكاث و سوابي البيُت الؽبىُت إلاجإظغ خاـُت 

ا مً الحمُمُت اإلاشجبىت بما ًفصحىن  احخماُِت بحن  اإلاعخخذمحن الزًً ًدؽاسوىن هِى

و   ُت ًِ أهفعهم و ما ٌّبرون ِىه مً مىاكف و وحهاث هٍش به مً مّلىماث  شخف

 ما ًخلاظمىهه مً أوؽىت و اهخماماث مؽترهت.

ف( اإلادخىي  خُث ًمىً جذُِم اإلادخىي في : Content Taggingجىظُم )ـو

ـفداث مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت بىظىم، وحعمى أًما باليلماث اإلافخاخُت أو 

يلماث ألاهثر اظخخذاما في اإلادخىي أو أهثرها حّبحرا ًِ اليلماث الذاللُت باِخباسها ال
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الث حؽّبُت ئلى  مممىهه .و هي  جٍهش غالبا بلىن و ظمً مخخلفحن و جيىن ِباسة ًِ ـو

عهل جىظُم اإلادخىي ِلى  ٌُ اث مً الّىاـش التي جيسحب ئلحها هزه الىظىم، و  مجمِى

جممُىه في هخاةج البدث،  مدشواث البدث  جدذًذ وبُّت اإلادخىي و مممىهه و بالخالي

ٌى ئلى اإلادخىي اإلاّني. وجلىم فىشة جىبُلاث   هما حعهل ِلى معخخذمي الؽبىت الـى

ف اإلادخىي ِلى مؽاسهت اإلاعخخذم في ئلافت اليلماث اإلافخاخُت الخاـت  جىظُم أو ـو

به ئلى اإلافادس، خُث ًمىً أن ًفف ـىسة أو ملف ـىحي أو مشتي، وهزا الخىبُم 

ب ًدلم واخذا  وهى مبذأ مؽاسهت اإلاعخخذم في بىاء اإلادخىي"  0.2مً أهم مبادب الٍى

وحّشك الىظىم اإلاعخخذمت في)سحابت الىظىم( أو )سحابت اليلماث الذاللُت( التي جإدي 

ُفخحن أظاظِخحن هما : أوال أنها جىفش ِشلا بُاهُا فىسٍا لىبُّت اإلاىالُْ التي يهخم   ٌو

ٌ ـفدت بشهامجه أو مإظعخه، و جئي  الففدت مً اللاةم باالجفاٌ بخغىُتها مً خال

هاخُت زاهُت  الظخلباٌ اللشاء اإلاهخمحن بىظم مّحن ، و بخّبحر آخش فان سحابت الىظىم 

المُت  اث ـفدت البرهامج أو اإلاإظعت ؤلِا جىفش آلُت اخشي الظخىؽاف مدخٍى

(BRADSHAW, Paul et ROHUMAA,.,p:7.) 

ب بالخىاـل و :  Trackbackالشوابط الحعلبية - هى بشوجىوٌى ٌعمذ إلاىاكْ الٍى

بحن بّمها البّن بؽيل آلي و ٌعخّمل في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت إلؼّاس 

اإلاعخخذمحن مً مخابعي الففداث اإلاخخلفت بأن هىان ئدساحا حذًذا في 

 الففدت التي يهخمىن بمخابّتها.

ةم خاـُت : "حّخبر جىىىلىحُا الىق الفا Hyperlink الشوابط الخشعبية -

عدثمش 
ُ
المُت في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت  خُث ح أظاظُت  في اإلاماسظت ؤلِا

هزه الخاـُت غالبا في ؤلاؼاسة ، مً خالٌ سابي في ـفدت البرهامج أو اإلاإظعت 

اث اإلاىحىدة في اإلاىاكْ الشظمُت  ِلى مىكْ الخىاـل الاحخماعي، ئلى اإلادخٍى

المُت ِلى الؽبىت، فت ئلى الخىبُلاث اإلاعخدذزت لهزه ئلا للمإظعاث ؤلِا

ت  الخاـُت خُث ٌعمذ الىق الدؽّبي بخأوحر و حغىُت اللفق ؤلاخباٍس

اإلاشهبت مً ول حىاهبها مً خالٌ سبىها بالّذًذ مً اإلافادس ألاولُت، و اإلاالخَ 

ُت الؽفافُت  ئر حعمذ جىىىلىحُا الىق الفاةم هىا أن الشوابي جىفش خاـ



 د/ سعاد ولذ حاب هللا
 

262 

 

للمدشس باإلؼاسة اإلاباؼشة ئلى أي مفذس ِلى الخي ما ًذفْ اللشاء ئلى الىزىق في 

 (.BLOOD  ,2003;  p:6دكت و صحت اإلاّلىماث )

 facebookالخصائص الحكىىلىحية في صفحة إراعة اللشآن الكشيم الجزائشية على 

المُت  ِلى ـفداتها في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت حّخمذ اإلاإظعاث ؤلِا

الم و اللاةمحن ِلحها  في  المي، غحر أن هجاح وظاةل ؤلِا فها خىامل بازه للمدخىي ؤلِا بـى

اِخماد الؽبياث الاحخماُِت همىافز حذًذة لليؽش مشهىن بمذي اظدُّابهم لمشوسة 

اةف حذًذة غحر جلً التي جإديها الىظاةي الخلل ُذًت مً خالٌ الخخىُي لخدلُم ٌو

اظدثماس الخفاةق الخىىىلىحُت اإلاخاخت في هزا الىُى مً اإلاىاكْ، لزلً فاهىا وّمل 

ذ أبشص هزه الخفاةق و  ،مً خالٌ الجاهب الخىبُلي في هزه الذساظت، ِلى ـس

ت ِلى العماث في  م الجضاةٍش و دساظت هُفُت  facebookـفدت ئراِت اللشآن الىٍش

مً كبل اللاةم باالجفاٌ في مخخلف ؤلادساحاث ِلى   اظدثماس و اظخغالٌ ممحزاتها

 الففدت مدل البدث.

 :خفاةق ؤلادساج

ًىدس ي ؤلادساج ،باِخباسه أهم اإلاماسظاث التي ًلىم بها  اللاةم باالجفاٌ ِلى 

المُت التي ٌّمل بها ( ، لزلً وعتهل دساظدىا  ـفدت بشهامجه ) أو ـفدت اإلاإظعت ؤلِا

ت ِلى  للخفاةق الخىىىلىحُت في ـ م الجضاةٍش   facebookفدت ئراِت اللشآن  الىٍش

 ببدث   خفاةق ؤلادساج فحها .

 34حاهفي ئلى  24دوسٍت  ؤلادساج :ًالخَ خالٌ فترة الذساظت اإلامخذة مً  -

أهه وئن جم حسجُل خاالث ِذم ئدساج خالٌ ًىم وامل )زالر  0242دٌعمبر

ـفدت ئراِت اللشآن ئداسة  مشاث خالٌ ظىت الذساظت واملت( ئال أن اللاةم ِلى 

ت ِلى  م الجضاةٍش ت   facebookالىٍش اث مخىِى ًلتزم باإلدساج الُىمي إلادخٍى

ادساحاث ًىمُا بدُث ًىخفن ِذد ؤلادساحاث في أدوى خذ له  21بمّذٌ 

ئدساحاث ًىمُا  42ئدساحاث ًىمُا في خحن جم حسجُل أِلى وعبت ئدساج بـ 23ب

جُت الجذًذة و بّن ألاًام اإلاشجبىت ؼملذ فترة التروٍج للؽبىت البرام

 بمىاظباث دًيُت .
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ذ ؤلادساحاجفُ  أسلىب إلادساج:   - ت جىِى م الجضاةٍش ففدت ئراِت اللشآن الىٍش

اث أـُلت مّذة خفُفا لليؽش  facebookِلى بحن ئدساحاث في ؼيل مدخٍى

و أخشًفي ؼيل سوابي إلامامحن و بشامج  % 10.34ِبر ـفدت اللىاة بيعبت

مشفلا بؽشح أو %12.82ث ِلى مىكْ اللىاة  ِلى الؽبىت بيعبت ئراُِت جب

جفعحر أو حّلُم ًىضح وبُّت الشابي أو اإلاىلُى اإلاثاس أو البرهامج أو وكذ بثه 

مً سوابي البرامج ِلى  % 81.24،و وسجل في هزا ؤلاواسبأن ما وعبخه 

اكتراح  الففدت مشفلت بذِىة ئما للمؽاسهت في مىاكؽت اإلاىالُْ اإلاىشوخت أو 

 مىالُْ لألِذاد اإلالبلت . 

جدىُى مىالُْ ؤلادساحاث مً خُث وبُّتها في  طبيعة مىاضيع إلادساحات: -

ت ِلى  م الجضاةٍش ، و لّل اإلالاسهت بِىه facebookـفدت ئراِت اللشآن الىٍش

اث مخخلفت، أولها معخىي مفذس اإلادخىي و أـله  ًمىً ئزاسجه ِلى معخٍى

ِلى اللىاة في أؼياٌ مخخلفت سوابي، ئِالهاث خُث ٌّاد وؽش مىالُْ جبث 

مىخىبت إلاىاُِذ البث، أو ملاوْ فُذًى مباؼشة للبرامج التي جبث ِلى الهىاء أو 

و أخشي ال ًخم بثها ِلى اللىاة و جأحي في أؼياٌ مخخلفت هملخىفاث  مسجلت،

مً كفق ألاهبُاء أو كفق الّبر و ملفلاث الخدُت الفباخُت و ملفلاث 

اث ؤلادساحاث  :ألادُِت   خفاةق جىظُم مدخٍى

ُف  ًخمثل جىظُم مدخىي ؤلادساحاث في  ِملُت ولْ ولماث مفخاخُت لخـى

ٌى  اث هزه ؤلادساحاث، مما ٌعهل ِلى اإلاعخخذمحن مً مخابعي الففدت  الـى مدخٍى

ئلى هزه ؤلادساحاث بِعش و مشوهتمً حهت  وجمىحن اللاةم ِلى ئداسة الففدت مً كُاط 

 الىظىم مً حهت زاهُتدسحت جذاٌو 

إهذ هخاةج الذساظت اهخمام اللاةم باالجفاٌ في        
ُ
م و ج ـفدت ئراِت اللشآن الىٍش

ت ِلى  ً بشامج اللىاة facebookالجضاةٍش اث ؤلادساحاث، خُث حاءث ِىاٍو بخىظُم مدخٍى

و هى ما ًترحم ئدساهه  و مىالُّها و هزا أظماء مّذيها و ملذمحها في ؼيل وظىم،

المُت ِلى الاهترهِذ ِامت و في مىاكْ ألاهم ُت البالغت للىظىم في جذاٌو اإلامامحن ؤلِا

الؽبياث الاحخماُِت بؽيل خاؿ، إلاا لها مً جأزحر في جشجِب هخاةج البدث باظخخذام 
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مدشواث البدث مً حهت و الخٍّشف باليلماث اإلافخاخُت في ؤلادساحاث و بالخالي جىلُذ  

 ّها مً حهت زاهُت . جىحه الففدت و وبُّت مىالُ

ـفدت ئراِت اللشآن هالخَ أن اللاةم باداسة خفاةق الشوابي الدؽّبُت :

ت ِلى  م الجضاةٍش ٌّمل ِلى  جذُِم  ؤلادساحاجفحها بالشوابي  التي جدُل  facebookالىٍش

في أغلب ألاخُان الى اإلاىكْ الشظمي لإلراِت ِلى ؼبىت الاهترهِذ ، هما جٍهش الذساظت أن 

ابي ؤلادساحاث هي سوابي خاسحُت جدُل في مجملها ئلى مىاكْ ئلىتروهُت لها باقي سو 

ِالكت بمىالُْ ؤلادساحاث ئما باِخباسها مفادسا للمّلىماث  أو ليىنها جدمل ممامحن 

م أما مً خُث  وبُّت الشوابي الدؽّبُت في ؛ ممازلت ـفدت ئراِت اللشآن الىٍش

ت ِلى  ت  فخخىصُ بالدعاوي  facebookالجضاةٍش خحن، جخمثل اإلاجمِى با ِلى  مجمِى جلٍش

ألاولى في ؤلادساحاث اإلاذِمت بالشوابي راث الفلت داخل العُاق و هي مجمُى الشوابي 

ذ مً اإلاّلىماث  ئما ؼشخا إلاا حاء فُه مً وكاتْ أو جأهُذا ِلحها  ذِم ؤلادساج بمٍض
ُ
التي ج

اث أخشي للفىشة أو الحذر أو اللمُت اإلاّال جت في ؤلادساج. و جخّلم أو ئخالت إلاعخٍى

ت الثاهُت  باإلدساحاث اإلاذِمت بشوابي اإلاىاكْ راث الفلت و هي الشوابي التي  اإلاجمِى

 جدُل اللاسب ئلى مىاكْ أخشي ِلى الؽبىت  باِخباسها مفذسا للمّلىمت.

ـفدت ئراِت اللشآن جدىُى وظاةي بث و وؽش ؤلادساحاث في  طبيعة الىسائط: -

ت ِلى  م الجضاةٍش خُث لىخَ جىصِها ِلى زالر أهىاُ سةِعُت  facebookالىٍش

 هي ؤلادساحاث اإلاىخىبت و اإلاىخىبت اإلاذِمت بالفىس، و ؤلادساحاث اإلافىسة،

ئلافت ئلى ؤلادساحاث مخّذدة الىظاةي و التي جدىي ملاوْ فُذًى مذِمت 

بىفىؿ مىخىبت .و وسجل في هزا ؤلاواس اسجفاُ وعب اإلادخىي اإلاىخىب و 

بل غُاب جام للمدخىي العمعي ، و هى ما ًإهذ خلُلت جأزحر الحامل اإلافىس ملا

اث  ِلى وبُّت اإلادخىي و ًبرص ظعي  اللىاة ؤلاراُِت  لخدلُم أولى  معخٍى

اتها  الخىُف مْ الىظُي الجذًذ مً خالٌ جلذًم هفعها و جلذًم مدخٍى

لت مغاًشة لخلً اإلاّخمذة في الىظُي الخللُذي .  بىٍش
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صفحة إراعة اللشآن الكشيم الجزائشية على مية املسححذرة في الىظائف إلاعال 

facebook : 

صفحة إراعة اللشآن الكشيم  العالكة الىظيفية بين الصحفي و املسحخذمين في 

ـفدت ئراِت مً خالٌ مخابّت : الحفاعلية الجزابة :  facebookالجزائشية على 

ت ِلى  م الجضاةٍش التي حّىغ  اإلاىاظباث الذًيُت، و خاـت خالٌ facebookاللشآن الىٍش

احي، هؽهش سممان و ُِذي الفىش و ألالخى و اإلاىلذ الىبىي  وابّها اإلاىلِى

"حععى ئلى ججاوص جلالُذ البث  facebookـفدت اللىاة ِلى  الؽٍشف...الخ، ًالخَ أن 

فلذ غحرث الففدت ِالكت اإلاعخخذمحن مً معخمعي اللىاة  اإلاخّاسف ِلحها في ؤلاراِت؛

حفُحن اللاةمحن ِلى ئِذاد و جلذًم البرامج مً خالٌ ِملها ِلى حغُحر جمثل مخابْ بالص

الففدت لإلراِت، فاللاةم باالجفاٌ اإلاعإوٌ ًِ ئداسة الففدت  يهذف ئلى الخأظِغ 

معخخذم ( حذًذة خالّت لخفاِلُت آهُت و فىسٍت جماؼُا و الخُاساث  –لّالكت )صحفي 

 .اإلاخاخت ِلى مىكْ الؽبىت

 و أن الخفاِلُت في هزا الىُى مً اإلاىاكْ جدعم بجاربُت خاـت، خاـت

فالخّلُم لم ٌّذ العبُل ألاوخذ للذخٌى في الّملُاث الخىاـلُت مْ اللاةمحن باالجفاٌ 

فىا معخخذمحن و أـبذ ؤلاعجاب باإلاىالُْ و مؽاسهتها جمثل أؼياال معخدذزت و  بـى

ـفدت دخىي؛ و ِلى الشغم مً أن حزابت للخفاِلُت  ئلافت ئلى ئمياهُت جممحن اإلا

ت ِلى  م الجضاةٍش ال جدُذ ئمياهُت اليؽش لشواد الففدت و facebookئراِت اللشآن الىٍش

مخابّحها ) و هي مذِىة ئلى فّل رلً جدلُلا لألهذاف اإلاعىشة و اإلاّبر ِجها مً كبل 

 .اللاةم باالجفاٌ اإلاعإوٌ ًِ ئداسة الففدت ( ئال أنها تهخم

اث، بففدت مدبي ئراِت اللشآن مً خالٌ ئِا  دة وؽش أو ؤلاؼاسة ئلى مدخٍى

ت، و هي الففدت التي أوؽأها حمهىس اللىاة ؤلاراُِت ِلى هفغ الؽبىت،  م الجضاةٍش الىٍش

ُفُت اإلاعخدذزت بحن الصحفي و  و هى ما ًمىً اِخباسه أخذ أبشص ججلُاث الّالكت الٌى

أدواسا مدىسٍت في جدذًذ مّاإلاها؛ حمهىسه و التي جلّب مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت 

فالىظُلت واخذة  و اإلادخىي واخذ غحر أن حغحر فماءاث الللاء بحن الىشفحن ًإظغ 

مىً خاـُت جممحن اإلادخىي، اإلاخاخت في مىاكْ الؽبياث 
ُ
لّالكت حذًذة خُث ج
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ت جماما إلاياهت اللاةم باالجفاٌ هزا ألاخحر   الاحخماُِت ،اإلاعخخذم مً جبىء مياهت مىاٍص

ت ، ٌععى للخىُف مْ جدىالث  ٍش الزي ًماسط مهىخه ملتزما باإلادارًش اإلاهىُت و الخدٍش

فها كىىاث  المُت الجذًذة، فِعدثمش مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت بـى البِئت ؤلِا

معخدذزت للبث و اليؽش، مْ جىكف هجاح ِملُت الخىُف ِلى دسحت اهفخاح مإظعخه 

بْ اإلاعخخذم ما ًيؽش و ًبث ِلى الففدت ِلى الخغحراث الحاـلت، باإلالابل ًخا

ّت ال مخىاهُت مً الخُاساث اإلاخاخت  التي  المُت  لمً  جىَى "الشظمُت" للىظُلت ؤلِا

ت  ت لخلً التي ًماسظها اللاةم باالجفاٌ و لىً بهامؾ خٍش جإهله إلاماسظت أدواس مىاٍص

المُ ت التي جيص   أوظْ، لزلً فان أخذ أبشص الخدذًاث التي جىاحهها اإلاإظعاث ؤلِا

لىفعها ـفداث ِلى مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت هى جدذًذ اظتراجُجُاث واضحت 

 الخخىاء اإلاخابّحن. 

جلّب مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت أدواسا باسصة في ثحيين مكاهة إلاراعة لذي مسحمعيها :

ت اللاةمت ِ ٍش الم بجماهحرها، و حّمل الهُئت الخدٍش لى ئِادة حؽىُلّالكت وظاةل ؤلِا

ت ِلى ئداسة  م الجضاةٍش ِلى مذ حعىس حذًذة بحن  facebookـفدت ئراِت اللشآن الىٍش

اللىاة في هُئتها الخللُذًت و اللىاة و هي جإظغ لحمىسها ِلى مىاكْ الؽبياث 

الاحخماُِت ، خُث ًشي اللاةم باالجفاٌ اإلاعإوٌ ًِ ئداسة الففدت  أن الععي إلوؽاء 

كذ حاء اظخجابت لمشوسة   facebookالاحخماُِت   ـفدت خاـت باللىاة في الؽبىت

 .الحفاً ِلى حمهىس اإلاعخمّحن

رلً أن الخخىُي الاظتراجُجي لمشوسة الشبي بحن اللىاة ؤلاراُِت و مىاكْ 

فها مىافز للبث أـبذ غحر كابل للخجاهل؛ في هزا ؤلاواس و  الؽبياث الاحخماُِت بـى

ت آلاهُت مً أدواس في الحفاً ِلى حمهىس جثمُىا إلاا ًمىً أن جلّبه خاـُت الخفاِلُ

اإلاعخمّحن  مً معخخذمي هزا الىُى مً اإلاىاكْ  حّمل اللىاة ؤلاراُِت ِلى جدُحن 

مياهتها لذي حماهحرها مً خالٌ جدُحن كاةمت مهام الصحفي وفم مخىلباث بث اإلادخىي 

ة، و خاـت ِبر مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت خُث ًىحه مّذي و ملذمي البرامج في اللىا

للخفاِل   facebookجلً التي جبث مباؼشة ِلى الهىاء، ئلى دِىة سواد ـفدت اللىاة ِلى 

و الخّلُم و وشح ألاظئلت و هى ما ججاوب مّه صحفُى اللىاة الزًً ًخفلىن خٌى أهمُت 

فه مإؼشا للُاط  الخفاِل مْ الجمهىس ِبر ـفداث اللىاة في مىاكْ الخىاـل  بـى
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اجه و جىلّاث اإلاعخمّحن .و ِلى هفغ الىدى دسحت هجاح البرها مج  و آلُت لخىُُف مىلِى

ت ِلى حّخمذ الصحفُت اإلاعإولت ًِ ئداسة  م الجضاةٍش ـفدت ئراِت اللشآن الىٍش

facebook  البرامج للُاط دسحت جذاولها بحن اإلاخابّحن.هما حعدثمش ً جلىُت جىظُم ِىاٍو

اث ِذد مً ا لبرامج، ِلى غشاس البرهامج الفباحي جفاِل اإلاخابّحن في اخخُاس مىلِى

وعماث الفباح، و رلً بازاستها في ؼيل ميؽىساث مخخلفت جيىن أخُاها في ؼيل 

كفق و ِبر مىخىبت و مصحىبت بفىس ،  أو ملفلاث مفىسة  جدمل ولماث داللُت في 

اث  خخاس اإلاىلِى
ُ
فت أو خىم و أمثاٌ ؼّبُت ِلى أن ج ؼيل آًاث كشآهُت أو أخادًث ؼٍش

هثر جفاِال ظىاء بالخّلُم أو ؤلاعجاب أو اإلاؽاسهت. و مً حاهب آخش جذِمذ الؽبىت ألا

ببرهامج خاؿ حّمل ِلى جلذًمه الصحفُت اإلاعإولت ِلى ئداسة  0242البرامجُت لعىت 

ت ِلى الففدت و اإلاخّلم  م الجضاةٍش  facebookبففدت ئراِت اللشآن الىٍش

ًخمْ اظخخذام مىاكْ حللي:مىفز مسححذذ للبث اسحجابة لفعل مسححذذ لل

ا ًِ جلً  الؽبياث الاحخماُِت همىافز للبث و اليؽش لخلالُذ جللي مخخلفت حزٍس

ـفدت ئراِت العاةذة في الىظاةي الخللُذًت، و حّخبر الصحفُت اإلاعإولت ًِ ئداسة 

ت ِلى  م الجضاةٍش أن واخذا مً بحن أهم ألاظباب التي دفّذ   facebookاللشآن الىٍش

لى ئوؽاء ـفدت لها ِلى مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت ِامت و ِلى الؽبىت باللىاة ئ

 .الاحخماُِت

خاـت هى مىاهبت الخدٌى الحاـل في ِملُت الخللي مّبرة ًِ رلً بلىلها "أن 

الم و خاـت في ٌل ما باث ٌّشف  الخىىساث الخىىىلىحُت في مجاٌ الاجفاٌ و ؤلِا

الم الاحخماعي ، لم ٌّذ الجمهىس هى  الم بل أـبذ ِلُىا  باإِل الزي ًزهب ئلى وظاةل ؤلِا

المُت البدث ًِ  هدً هصحفُحن و كاةمحن ِلى ئداسة و ئهخاج اإلادخىي في اإلاإظعاث ؤلِا

ظبل الخأكلم و الاظخّماالث الجذًذة للمخللي ،هزا ألاخحر الزي لم ٌّذ رلً الصخق 

ذ بامياهه مماسظت الزي ٌؽغل حهاص الشادًى و ًجلغ ظاهىا لالظخمخاُ بالفىث بل أـب

المي .  خبراث معخدذزت حزابت و مخّذدة دون اإلابادسة في الععي الظخلباٌ اإلادخىي ؤلِا

المُت اظدثماس ـفداتها في مىاكْ  ئن الىاكْ الجذًذ للخللي ًفشك ِلى اإلاإظعاث ؤلِا

الؽبياث الاحخماُِت  للخىُف و الخبراث اإلاعخدذزت في ِملُت الخللي، ئر ِلى اللىاة 
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ُِت أن جشافم معخمّحها مً معخخذمي مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت و أن جىل ؤلارا

ُت الخلىُت لهزا الىُى مً  ِلحهم مً خاللها لخمىجهم مً جللي ممامُجها وفم الخفـى

 اإلاىاكْ خفاٌا ِلى وفائهم .

هحائج و ثىصيات: كيف ًمكً اسخثماس مىاكع الشبكات الاححماعية كمىفز مسححذذ 

 للبث و اليشش: 

الم في اظخدذار  حعاهم الخىىساث الخىىىلىحُت التي ٌؽهذها كىاُ ؤلِا

المُت باللُام بها ئلافت ئلى جلً التي ًدذدها  اةف حذًذة جمىلْ اإلاإظعت ؤلِا ٌو

ت و ؤلاراِت  الترار الّلمي الىبحر في هزا اإلاجاٌ ، فاألدواس التي ماسظتها الصحُفت اإلاىبِى

ىن مً خالٌ خىاملها الخلل ُذًت غحر جلً التي جإديها ِبر مىاكّها ؤلالىتروهُت و الخلفٍض

الم لخفاةق الجُل الثاوي للؽبىت و ٌهىس  ِلى ألاهترهِذ، هما أن اظدثماس وظاةل ؤلِا

اتها ِلى مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت باِخباسها مىافز حذًذة و معخدذزت لليؽش ،  مدخٍى

مُت ِلى ؼبىت ألاهترهِذ، و جلبلها و هزا جىوُجها للمذوهاث ؤلالىتروهُت في مىاكّها الشظ

الم الدؽاسوي . ول هزا ظمذ  ت للمعخخذمحن في ئواس ما باث ٌّشف باإِل لألوؽىت اإلاىاٍص

ا ًِ جلً التي واهذ جماسظها وظاةل  اةف حذًذة ولُا و مخخلفت حزٍس باظخدذار  ٌو

المُت التي جمىً ا اةف ؤلِا الم في أؼيالها الخللُذًت.  و لّل أبشص الٌى لباخثىن مً ؤلِا

المُت في مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت هزهش: ذها ِلى ـفداث اإلاإظعاث ؤلِا  ـس

:  للذ سسخذ مىاكْ الخجمُْ ؤلاخباسي والبدث ًِ اإلاّلىماث واإلافادس -

الؽبياث الاحخماُِت مياهتها في ِملُت حمْ ألاخباس مىفشة بزلً فماء خفبا 

ي هزه الّملُت ، و رلً مً لخذاولها بفّل جمىحن اإلاعخخذمحن مً اإلاؽاسهت ف

ُفهم في حمْ ألاخباس و اإلاّلىماث و حصجُّهم ِلى مؽاسهتها في  خالٌ جٌى

ت والخزهحر باظم  ـفدت اإلاإظعت أو البرهامج مً خالٌ ِملُاث جدفحًز

اإلاعخخذم في ؤلاؼاسة إلافذس اإلادخىي مثال. ئلافت ئلى حصجُْ الصحفي ِلى 

بشهامجه مما ًدُذ الخفاِل مْ ئوؽاء خعاب خاؿ باظمه اإلانهي أو باظم 

 اإلاعخخذمحن باِخباسهم مفادس مدخملت لألخباس و اإلاّلىماث.
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و ٌّمل اللاةم باالجفاٌ ِلى ـفدت مإظعخه أو  اظخلىاب اإلاعخخذمحن و اإلاخابّحن :

أهبر ِذد مً اإلاعخخذمحن للؽبىت الّىىبىجُت واإلاخابّحن بشهامجه ِلى اظخلىاب "

ت وغحر  ت لألفشاد إلامامُجها ؤلاخباٍس ت؛ ألن حمُْ الخدشواث الزهىُت والفىٍش ؤلاخباٍس

م في ظُاق الؽّىس بالجماِت ِلى هدى ًجمْ ول  الاحخماُِحن في هىاق الؽبىت جخدلَّ

ت. ئهه  ت واإلاّشفُت والاهدباهُت والؽٍّش اةفه الخّبحًر همارج الاجفاٌ اللعاوي بجمُْ ٌو

المي والثلافي والّلمي، بالفّل هىذظت حذًذة في ؤلاهخاج واليؽش والخبادٌ  والخفاِل ؤلِا

هىذظت "جدىمها" سغباث اإلاعخخذمحن لإلهترهذ وخاحاتهم للخىاـل واإلاّشفت والخغُحر 

ش وجدلُم الزاث ً هللا ِبذ)والخىٍى  (.28ؿ:  ،دون ظىتالحُذسي، الٍض

خُث ًخمىً الصحفي الزي جمذًذ الححز الضمني للبرهامج أو اإلاىلُى الصحفي: -

الاحخماُِت مً مىاـلت مىاكؽت مىلُى البرهامج ؤلاراعي أو ٌعخخذم الؽبىت 

ىوي بّذ بثه أو اإلاىلُى الصحفي بّذ وؽشه، و هى ما ًمىىه مً  الخلفٍض

ذ سدود  الخخلق مً ئهشاهاث الضمً و اإلاعاخت و ججاوصها، فِعخىُْ  ـس

الفّل بؽأن اإلاىلُى الشةِس ي و اظخىؽاف ما ًمىً أن ًىفشه اإلاعخخذمىن 

 ئلافُت . مً مّلىماث

المي: مىاكْ الؽبياث الاحخماُِت باِخباسها مىفزا  جىظُْ سكّت اهدؽاس اإلادخىي ؤلِا

دت حذًذة مً  المي جمثل أداة فّالت في اظتهذاف ؼٍش حذًذا لبث و وؽش اإلادخىي ؤلِا

الجمهىس ميىهت بؽيل أظاس ي مً اإلاعخخذمحن الذاةمحن للؽبياث الاحخماُِت ، خاـت 

ش و   .الذساظاثو أن ول  الخلاٍس

 جإهذ رلً -

الميحؽاسهُت اهخاج ألاخباس و  - : في ـفدت بشهامجه ئؼشان الجمهىس في الّمل ؤلِا

ِلى الؽبياث الاحخماُِت، ًمىً أن ًخفق الصحفي فماءاث حؽاسهُت 

لخمىحن اإلاعخخذمحن ،مً مخابُّه ِلى الففدت، مً اإلاؽاسهت في اهخاج ألاخباس، 

  هما ًمىً جيلُفهم بأداء مهام مُّىت

ِبر هزه الففداث ، ئر ال واةل  جفُّل الخىاـل بحن الصحفي و اإلاعخخذمحن : -

ىصح في هزا ؤلاواس بمشوسة  ًُ مً ـفدت بشهامج ًيىن فحها الصحفي غاةبا، و 
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التزام الصحفي بالشد ِلى حّلُلاث اإلاخابّحن و ئٌهاس الاهخمام باظهاماتهم بما 

ُفُت بحن الصحفي و حمهىسه و  فلا لخفاةق الؽبىت ًفّل الّالكت الٌى

لُه فأن الصحفي الزي ًيص   ـفدت لبرهامجه ِلى الؽبياث  الاحخماُِت ، ِو

ْ و اظدثماس الخفاةق  الاحخماُِت مذِى لفهم و اظدُّاب و مً زم جىَى

الخىىىلىحُت لهزا الىُى مً اإلاىاكْ.و هى ما ًجب الّمل ِلُه لمً ئواس أؼمل 

ِالمُت الجذًذة و آلُاث ًمىً الصحفي مً ئدسان ميىهاث البِئت ؤلا 

ُفُا.  اظخخذامها ٌو

ىهُت و ؤلاراُِت و اإلالاالث  - اةف الخىمُلُت لففداث البرامج الخلفٍض الٌى

ىوي  أو ؤلاراعي و هزا  الصحفُت : خماد ِلى ـفدت البرهامج الخلفٍض ًمىً الِا

اث اإلاخخلفت في الصحُفت  )ًمىً ئوؽاء ـفدت لّمىد أو  ـفداث اإلاىلِى

خُت أو لشهً مً ألاسوان اإلاخخلفت في الصحُفت(  في أداء ِذد مً حّلُم أو افخخا

ىوي أو  اةف الخىمُلُت و التي ال ًمىً جدلُلها أزىاء بث البرهامج الخلفٍض الٌى

ؤلاراعي أو في متن الىق الصحفي، هخدفُل اهخماماث مخابعي البرهامج و 

بالؽيل اإلاالةم اإلاهخمحن به كبل البث أو اليؽش مً أحل ئدساج هزه الاهخماماث 

ّضص ِالكت  ٌُ )خعب وبّت البرهامج( و هى ما ٌعهم في ئزشاء اإلادخىي مً حهت و 

ض ِالكت البرهامج  البرهامج بمخابُّه مً حهت زاهُت. و في ئواس الحذًث ًِ حٍّض

بمخابُّه ًمىً ئوؽاء ما ًمىً حعمُخه بففدت الؽفافُت و التي ًمىً أن 

ض مفذاكُت  ش جمىلْ بأداء ولُفت حٍّض م جفٍى البرهامج )أو اإلاإظعت( ًِ وٍش

ذاد أو في غشف ألاخباس. هما ًمىً فخذ الىلاػ  وهلل ما ًدذر في وىالِغ ؤلِا

خٌى اللماًا اإلاثاسة في الحفت أو البرهامج بّذ بثها بهذف الخّشف ِلى ـىسة 

 البرهامج لذي مخابُّه.

حــــر ِلــــى حملــــت مــــً هــــى أخــــذ اإلافــــىلحاث اإلابخىــــشة للخّب: Crowdsourcingخؽــــذ اإلافــــادس

المُت و مخابّحها   و ًمثل أبشص مٍاهش اظدثماس  .الخىبُلاث اإلافُذة ليل مً اإلاإظعاث ؤلِا

اإلاــزوىسة ظــلفا فدؽــذ اإلافــادس ٌّىــغ اللــذسة ِلــى الاظــخفادة ” الــزواء الجمعــي ” خاـــُت 

ٌى في الجهاًت ئلى هدُجت أفمل همدفلت لألفياس اإلاجمّت.  مً أفياس الىاط وخبراتهم للـى

ـــــف هـــــزا اإلافـــــىلح مـــــً كبـــــل مشهـــــض جـــــى للصـــــحافت الشكمُـــــت الخـــــابْ لجامّـــــت  و كـــــذ جـــــّم حٍّش
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ــــىفمبر  ــــي هـ ـــال فـ ىُـــــت  الـــــزي وؽـــــش دلـــــُال مففــ ـــا ألامٍش خـــــٌى جىبُلـــــاث خؽـــــذ  0241وىلىمبُــ

ت مً الىاط للمؽاسهت في مهمت صحفُت  الم باِخباسه"دِىة مجمِى اإلافادس في وظاةل ؤلِا

ـــــل الب ـــْ أو جدلُــ ــ ـــاس، حمــ ــ ـــْ ألاخبــ ــ ـــــل حمــ ــــت مثــ ــ ــــت أو مفخىخـ ــ ــــىة مىحهـ ــ ِـ ـــم د ــ ــ ـــً وٍش ــ ـــــاث، ِــ ُاهــ

ـــــا للمؽــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسهت بالخجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسب الصخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أو اإلالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غحرهـ

(https://doi.org/10.7916/D81G0ZG1..) 

و هى ما ٌّني أن جىحُه دِىة معبلت للمؽاسهت ًمثل  ظمت أظاظُت وممحزة  -

المُت هصحافت اإلاىاوً و البدث لحؽذ اإلافادس ًِ غحره مً ا إلاماسظاث ؤلِا

ًِ اإلادخىي الزي ًيخجه اإلاعخخذمىن في الؽبياث الاحخماُِت و ول أؼياٌ 

الخجمُْ ؤلاخباسي والبدث ًِ اإلاّلىماث واإلافادس ، فاألفشاد في خؽذ اإلافادس 

 في هزا.بداحت ئلى الؽّىس بأنهم مّىُىن باإلاؽاسهت في اإلادخىي وأنهم حضء مىه

اس ًمىً اظدثماس هزه ألافياس في ئؼشان مخابعي البرامج و اإلاهخمحن ؤلاو

ش، في اججاهحن ازىحن هما :أوال جىحُه دِىة مفخىخت  اتها، خعب الخلٍش بمدخٍى

ذ أو ئسظاٌ مّلىماث والخىاـل مْ  للجمُْ بهذف دفّهم للمؽاسهت في جفٍى

ت مُّىت مً الىاط  ا الصحفُحن، إلاىخمحن ئلى أو أن جيىن الذِىة خاـت إلاجمِى

مجاالث مدذدة، خعب وبُّت البرهامج أو اللمُت التي ٌّالجها للمؽاسهت 

ش جفيُفا مففال ألؼياٌ دِىاث اإلاؽاسهت  لذم الخلٍش خٌى مىلُى بُّىه. ٍو

 :الخاـت بدؽذ اإلافادس ِلى الىدى الخالي

ذ - اث اإلاىالُْ التي ًيبغي ِلى الصحفُحن حغىُتها :الخفٍى  .مثل جدذًذ أولٍى

 .مؽاسهت ألافشاد إلاا ِاٌؽىه في خذر مّحن :ء بؽهاداثؤلادال -

ً بخبراث وججاسب خُاجُت مُّىت :مؽاسهت الخبراث الصخفُت -  .ئواُل آلاخٍش

 . اإلاعاهمت ببُاهاث أو مّشفت مخخففت :الخبراث اإلاخخففت -

الخىُى بالىكذ واإلاهاساث للمعاِذة في الخدمحر لبرهامج أو  :اظخىماٌ مهمت -

 .خفت 

ت :الجمهىس الاسجباه مْ  -  .الاهممام لذِىاث مؽاسهت مخىِى

https://doi.org/10.7916/D81G0ZG1
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و ججذس ؤلاؼاسة في هزا ؤلاواس أن الذلُل ًشفم الّىاـش العابلت بخجاسب هاجحت 

لبرامج و مإظعاث ئِالمُت اجبّذ هزه الّىاـش في اظدثماس الخفاةق الخىىىلىحُت 

 للؽبياث الاحخماُِت. 
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