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حقـا طبيعيـا مـن حقـوق     تعد  األخبار على أن القوانين والدساتيرع مختلف جمتُ
، ومن واجب الدولة إخبار الناس بما يجـري حـولهم، وال يمكـن بـأي حـال      اإلنسان

من األحوال أن نتصور اإلنسان معزوال عن المجتمـع أو العـالم الـذي يعـيش فيـه،      
أداء  فـي  أن تسـهم  وسائل اإلعالم بمختلـف أنواعهـا واتجاهاتهـا وانتماءاتهـا     وعلى

  .هذه المهمة
تتلقى الصحف كما هائال من األخبـار اليوميـة المتدفقـة مـن مختلـف أنحـاء       

والمعلومـات  األحـداث   إال أن العالم، وتقوم بنشر قدر كبير من األخبار التـي تتلقاهـا  
لعدة معايير، منها مـا هـو عـالمي، ومنهـا مـا       قابلة للنشر تخضعلكي تصير أخبارا 

يـرتبط النـوع األول باألحـداث ومـدلوالتها،      وسيلة إعالميـة، حيـث  هو خاص بكل 
  .هابينما يتعلق النوع الثاني بإيديولوجية الوسيلة اإلعالمية، واهتمامات جمهور

وتختلف معايير انتقاء األخبار من مجتمـع إلـى آخـر، حسـب طبيعـة النظـام       
 وجـود  ي وحسب االتجاهات السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة السـائدة، مـع     اإلعالم

 . قيم خبرية متشابهة تسود في المجتمعات المتجانسة

لقد حدد منظرو اإلعالم عدة معايير وتقنيـات تحكـم صـياغة المـادة الخبريـة،      
مع وفي المقابل نجد أن إمكانية التحكم الدقيق في هذه التقنيـات يـرتبط أساسـا بـالمجت    

للنظـام السياسـي فـي المجتمـع     ويخضـع  الذي توجه إليه المادة الخبرية من جهـة،  
أن السياسـة العامـة للدولـة، وتنـوع     ذلـك  ، من جهة أخـرى  وطبيعة ملكية الصحف

أساليب السـيطرة والتمويـل، واتجاهـات القـائمين باالتصـال وقنـاعتهم، ورغبـات        
إلى حد كبير فـي تحديـد قـيم األخبـار فـي       ةؤثرم عوامل تعد ،هالجمهور واحتياجات

 .والنشر المجتمعات المختلفة والتي على أساسها يتم االنتقاء واالختيار
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انتقـاء  السؤال الـذي يبقـى مطروحـا يكمـن فـي صـعوبة       وعلى هذا، فإن 
األحداث المتدفقة يوميا على مختلف وسائل اإلعالم، فكيـف يختـار الخبـر الصـحفي     

الصـحفي ويسترشـد بهـا     يأخـذ بهـا  ما هي القواعد الذي وث، بين العديد من األحدا
  .عملية االختيار هذه فيويستخدمها 

يعد االنتقاء واالختيار أو ما يسـمى بعمليـة إنتـاج األخبـار وصـياغة الخبـر       
محور اختالف وتضارب، فلقد تعـددت التعريفـات المقدمـة للخبـر حسـب خلفيـات       

لوجيـة، وحسـب طبيعـة المجتمـع الـذي      كل مفكر، وحسب انطالقاته اإليديو وقناعة
ـ   حكم فـي المـادة اإلعالميـة،    تتوجه إليه المادة الخبرية، فضال عن عوامل أخـرى ت

  . التي أصبحت تراهن عليها وسائل اإلعالم اليوم بدرجة كبيرة
ــين أو    ــاديميين اإلعالمي ــرف األك ــن ط ــة م ــدة المقدم ــاوالت العدي إن المح

تعريـف علمـي للخبـر، اقترنـت بـبعض      الممارسين للعمل الصحفي بشـأن تقـديم   
المعايير والقيم التي يجب أن تتوفر في الخبر الصـحفي، حتـى يأخـذ شـكله النهـائي      

من جهـة، ويجعلـه مقبـوال لـدى القـارئ أو المشـاهد أو        هأو نشر هالذي يسمح ببث
 .المستمع من جهة أخرى

تـه  تعد القيم الخبرية المقياس الذي يعطـي معنـى للخبـر ومـن ثـم يحـدد قيم      
إن تطبيق القواعد الخاصة بهذه القـيم يمكـن الصــحفي مـن رصـد      ف لذلك الخبرية،

الخبر، ومن تم صياغته وفق معايير ومقاييس معينـة، تعطـي بعـدا علميـا ومنطقيـا      
للمادة اإلعالمية، لكن ثمة عالقة وثيقة بين تعريف الخبر بمفهـوم معـين وتقيـيم هـذا     

  .نوعا من االلتزام بتعريف معين له الخبر، بل يمكن أن نعتبر تقييم الخبر
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فيهـا   الخبريـة عملية تحليل األخبار فـي الصـحافة والكشـف عـن القـيم       تعد
 اإلعالمـي األداء لمعرفـة  كل صحيفة بهـذه القـيم محاولـة     اهتمام وتحديد مستويات

للصحافة فضال عن تحديد طبيعة القيم السـائدة فيهـا حسـب درجـات االهتمـام بهـا       
عبر كل مراحل العمل الصحفي، مـن جمـع لألخبـار وتحريرهـا وتوزيعهـا علـى       

  .الصفحات وتوقيت نشرها وطرق إبرازها 
كما تمثل عملية انتقاء واختيار ومعالجـة األخبـار الداخليـة أهميـة كبيـرة فـي       

تمام الـذي توليـه الصـحافة لألحـداث والموضـوعات مـن جهـة،        تحديد درجة االه
مـن جهـة    سيمكن هذا النوع من الدراسة من تحديد اتجاه االهتمام بـالجمهور العـام  و

فضال عن كيفية التوجـه لهـذا الجمهـور فـي ضـوء مجموعـة مـن القـيم          أخرى،
وى الخبرية التي إذا توفرت في أحد األحداث زادت فرصته فـي االرتقـاء إلـى مسـت    

 .األخبار المرشحة للنشر والظهور

صـحيفة  الكشف عـن القـيم الخبريـة التـي تتضـمنها       إلىتسعى هذه الدراسة 
ـ  لتـين الالخبر ويوميـة الشـروق،    نتيجـة التحـول السياسـي واالقتصـادي      اظهرت

، والـذي نجـم عنـه انفتاحـا     مطلـع التسـعينيات  واالجتماعي في الساحة الجزائريـة  
تغيـر   إلـى ، ممـا أدى  الخاصـة وظهور العديـد مـن العنـاوين الصـحفية      إعالميا

اجتمـاعي تتـدخل فيـه عـدة أطـراف       المضامين الخبرية التي هي في األساس نتـاج 
بمتطلباتهـا   اإلعالميـة المؤسسـة   األخبـار،  مصادرالسياسي، قوانين اإلعالم، النظام (

ولكـل واحـد مـن هـذه     ) ...القائمون باالتصال، الجمهـور، الـخ  والتنظيمية،  المهنية
 .األطراف نصيب في تحديد محتوى األخبار وشكلها

  :من هذا المنطلق، تأتي إشكالية الدراسة على النحو اآلتي
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   :بالتساؤالت التالية االستعانةاإلشكالية ودراستها، تمت  لتحليل
 ؟صحف الدراسةنوعية األخبار الداخلية المنشورة في ما  -1

 ما هي طريقة عرض األخبار الداخلية في صحف الدراسة؟ -2

األخبـار  فـي تغطيـة    صحف الدراسـة  عليهاهي أبرز المصادر التي تعتمد ما  -3
 ؟على صفحاتها المنشورة الداخلية

 ما نوع التغطية اإلخبارية المعتمدة في صحف الدراسة؟ -4

المنشـورة  الداخليـة  فـي األخبـار   وانتشارا  تواجدااألكثر  الخبريةهي القيم ما  -5
 ؟صحف الدراسةب

 ؟ام للقيم الخبرية في صحف الدراسةهو االتجاه الع ما -6

وللعناصـر   الخبـر، لماهيـة  صـحف الدراسـة   فـي   باالتصالما تصور القائم  -7
 التي يقوم عليها ؟ الخبرية

 ؟ليةاألخبار الداخ استبعادهي المعايير الغالبة في انتقاء أو  ما -8

 الدراسـة  فـي صـحف   باالتصـال ما طبيعة الضغوط التي يتعرض لها القـائم   -9
 ؟لألحداث اإلخباريةوتؤثر على كفاءة تغطيته 

 

  :اختيار هذا الموضوع لألسباب التالية تم
اهتمت الكثير من األبحاث والدراسـات اإلعالميـة الغربيـة بموضـوع القـيم       .1

الخبرية لما له من أهمية بالغة في معرفة توجهات وسائل اإلعـالم، لكـن رغـم ذلـك     
، إذ فـي الجزائـر   موضوع باهتمام كبير في حقل الدراسـات اإلعالميـة  هذا الحظ يلم 



 

~ 5 ~ 

تحاول هذه الدراسة فهم الظروف والمتغيرات التـي توجـه عمليـة انتقـاء أو رفـض      
  .الدراسةنشر األخبار الداخلية في صحف 

في الوقت الذي ركزت فيـه العديـد مـن الدراسـات اإلعالميـة علـى تـأثير         .2
فإنـه لـم تجـر إال     المادة الصحفية على المتلقـي مـن خـالل تحليـل مضـمونها،      

سات قليلة جدا على القائمين بإنتاج الرسـالة اإلعالميـة فـي الجزائـر، وهـو مـا       درا
ار بعض القضـايا النظريـة المتعلقـة بمعـايير اختيـار ونشـر األخبـار،        بيسمح باخت

وأدوار القائمين باالتصال بالمؤسسات الصـحفية والخلفيـة االجتماعيـة واالقتصـادية     
لــخ، وعالقــة كــل ذلــك بنوعيــة ا.. واالنتمــاء السياســي والمصــادر والجمهــور

 .المضمون، وبتوجهات القائمين باالتصال في إنتاجهم للمادة اإلعالمية

 

:تكتسي الدراسة أهميتها مما يلي 

تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها من حيث أنهـا تتعـرض للقـيم الخبريـة       - 1
المتبناة في الصحافة الجزائرية الخاصة الناطقة باللغـة العربيـة مـن خـالل جريـدتي      
الخبر ويومية الشروق، إذ لم يسبق تنـاول هـذا الموضـوع مـن قبـل، فقـد اكتفـت        

عـن القـيم الخبريـة فـي      الدراسات الجزائرية في هـذا المجـال بمحاولـة الكشـف    
 .صحافة القطاع العام  بما فيها التلفزيون

الحاجة الماسة إلى إجراء دراسـات وبحـوث لتحليـل المضـمون اإلعالمـي،       - 2
فضال عن القيام بدراسات ميدانية على القائمين باالتصـال علـى مسـتوى المؤسسـات     

ات واقعيـة  اإلعالمية الجزائرية، بهدف  تقييم أداء وسـائل اإلعـالم ووضـع تصـور    
بعيدا عن التحليالت النظرية حول منظومة القـيم الخبريـة فـي الصـحافة الجزائريـة      

 .الخاصة
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تتعرض الدراسة لقضايا إعالمية مازالت محل نقـاش ولـم يفصـل فيهـا بعـد،       - 3
مثل مفهوم الخبر والقيمة الخبريـة والعوامـل المـؤثرة علـى القـائم باالتصـال فـي        

 .اختياره وانتقائه لألخبار

ناول هذه الدراسة بالتحليل المادة الخبريـة التـي تعـد مـن أهـم المضـامين       تت - 4
اإلعالمية إذ على أساسها تُبنى باقي األنـواع الصـحفية، والتـي تـؤثر بـدورها فـي       
تحديد مجاالت ومناطق اهتمـام وسـائل اإلعـالم، ومـن ثـم التـأثير فـي صـياغة         

 .أولويات الجمهور

ميـة داخـل المؤسسـات الصـحفية     الكشف عن طرق تشكيل المضـامين اإلعال  - 5
من خالل عـدة مسـتويات تحليليـة، فهـي تـربط بـين تحليـل مضـمون الرسـالة          

 . اإلعالمية ومنتجها والعوامل المؤثرة في صياغتها وتشكيلها

 

  :نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
يضـعها القـائمون باالتصـال فـي     التـي   الخبريـة القيم  مصفوفة الكشف عن -1

 .ألخبار الداخليةانشر و ءانتقاالحسبان في عملية 

فـي   باالتصـال التعرف على السمات والخصائص العامة التي تميـز القـائمين    -2
ــحف  ــة ص ــاتهم  الدراس ــة وتوجه ــة والمهني ــهم االجتماعي ــث خصائص ــن حي م

 .اإليديولوجية

المعـايير التـي يسـتخدمونها    لنوعيـة   باالتصـال التعرف على تصور القائمين  -3
 .الداخليةاألخبار  انتقاء ونشرفي 

لــدور الصــحافة، وتصــورهم  باالتصــالالتعــرف علــى تصــور القــائمين  -4
والصحفية ولألخالقيـات المهنيـة المتبعـة فـي المعالجـة       اإلخباريةلمهامهم وأدوارهم 

 .اإلخبارية
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 .الداخلية ألخبارا الخبرية فيتحديد العوامل المؤثرة في تشكيل القيم  -5

لعملهـم، ولنوعيـة    باالتصـال رصد العوامـل المـؤثرة علـى أداء القـائمين      -6
السـلطة، القـائم    باالتصـال ، القـائم  رالمصـد  باالتصـال العالقات القائمة بين القائم 

 .الرؤساء باالتصالالجمهور، القائم  باالتصال

 

ال تقـف عنـد حـد جمـع      التـي " تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصـفية  
البيانات وإنما تمتد إلى تصـنيف البيانـات والحقـائق التـي تـم تجميعهـا وتسـجيلها        

 ،)1(" وتحليلها تحلـيال شـامال واسـتخالص نتـائج ودالالت مفيـدة منهـا        هاوتفسير
بهدف تقديم منظومة القيم الخبرية المتبناة والمعتمدة في انتقـاء األخبـار فـي صـحف     

رصد مختلف الضغوط التي تـؤثر علـى القـائم باالتصـال فـي       الدراسة، فضال عن
  .اختياره ألحداث معينة ودفن أخرى

 

منهج المسح اإلعالمـي بشـقيه الوصـفي والتحليلـي،      على هذه الدراسة اعتمدت
  ).القائم باالتصال المضمون (خدام هذا المنهج على المستويين وقد تم است

 

استخدم في تحليل مضمون األخبـار الداخليـة فـي صـحف الدراسـة، بهـدف       
التعرف على القيم الخبرية المعتمدة في صـحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي والتـي      

أخبارا للنشـر وحجـب أخـرى، ومـن ثـم محاولـة وضـع        على أساسها يتم ترشيح 
 .مصفوفة بالقيم الخبرية

 
 
  

                                                             
  .127ص) م 1996 عامل الكتب،: القاهرة(األسس و املبادئ : حبوث اإلعالم: مسري حممد حسني -)1(
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استخدام مـنهج المسـح فـي جمـع البيانـات والمعلومـات عـن الظـاهرة          تم
المدروسة خاصة وأن المـنهج يتناسـب وأهـداف الدراسـة ويعطـي نتـائج ممثلـة        

  .البحث لمجتمع
 

الوسـيلة المسـتخدمة فـي جمـع البيانـات وتصـنيفها       "تعرف األداة على أنهـا  
تسـتخدم فـي الحصـول علـى      واألدوات التـي وجدولتها، وهناك كثير من الوسـائل  

ويمكن استخدام عدد من هـذه الوسـائل معـا فـي البحـث الواحـد لتجنـب        البيانات 
 .)1("عيوب إحداها ولدراسة الظاهرة من كافة الجوانب

أداتـين فـي إطـار     علـى  الدراسـة وللحصول على بيانات علميـة، اعتمـدت   
  :المنهج المستخدم

 :تحليل المضمون - 1

يعتبـر تحليــل المضــمون مــن أبـرز األدوات التــي تســتخدم فــي البحــوث   
اإلعالمية بهدف كشف مضمون وسائل االتصال وما تطرحه هـذه الوسـائل مـن قـيم     

تحليـل  و. وأفكار واتجاهـات  ومعلومـات تـؤثر فـي سـلوك األفـراد واتجاهـاتهم       
ي مـن  مجموعة القواعد المنهجية التـي تسـعى إلـى اكتشـاف المعـان     "  هوالمحتوى 

 .)2("خالل البحث الكمي الموضوعي والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى

 :االستبيان - 2
وسائل أو أدوات جمع البيانـات شـيوعا واسـتخداما فـي      من أكثر االستبيان يعد

منهج المسح، وذلك إلمكانية استخدامه في جمـع المعلومـات عـن موضـوع معـين،      
 . )3(" يجتمعون في مكان واحدمن عدد كبير من األفراد يجتمعون أو ال

                                                             
  .112ص) م 1996املكتب اجلامعي احلديث، : اإلسكندرية(هجية إلعداد البحوث االجتماعية البحث العلمي، اخلطوات املن: حممد شفيق)1(

   .55ص) م2009دار الشروق للنشر والتوزيع، : جدة(حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم : حممد عبد احلميد) 2(
  .353ص) م 2004عامل الكتب، : القاهرة(اسات اإلعالمية، الطبعة األوىل البحث العلمي يف الدر: حممد عبد احلميد.)3(
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يتناول هذا البحث القيم الخبرية في األخبـار الداخليـة المنشـورة فـي الصـحافة      
الجزائرية الخاصة الناطقـة باللغـة العربيـة مـن خـالل تحليـل األخبـار الداخليـة         

إلـى غايـة    2007المنشورة في يوميتي الخبر والشروق اليومي ابتـداء مـن جـانفي    
 .2007ديسمبر

، ويـأتي  2007إلـى شـهر ديسـمبر     2007تم اختيار الفترة الزمنية من جـانفي  
 نظـرا ألن الصـحافة الجزائريـة بمختلـف أنواعهـا وانتماءاتهـا       االختيار، تبرير هذا

بعد العهدة الثانية للـرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة، كمـا      الستقرار ا عرفت نوعا من 
نية بعد فوز الرئيس بوتفليقـة بالعهـدة الثانيـة نظـرا ألن     تم استبعاد السنة األولى والثا

الصحف الوطنية ستركز على التفسـير والتحليـل والتعليـق علـى برنـامج الـرئيس       
مـن التحليـل ألنهـا كانـت بدايـة       2008وعلى العهدة الثانية، وتـم اسـتبعاد سـنة    

 .2009لعام  تحضير االنتخابات الرئاسية

 تـم  لمجتمع البحث المكون مـن مئـات األخبـار   ولصعوبة الحصر الكلي الشامل 
أسلوب الدورة، حيـث تـم اختيـار المفـردة      امستخدبااختيار العينة العشوائية المنتظمة 

 2007سـنة   مـن  جـانفي  األولى عشوائيا يوم السبت من األسـبوع األول مـن شـهر   
 جريـدة  فـي  1883جريـدة الخبـر، والعـدد     فـي  4903 عـدد لل المصـادف  ،2007جانفي  6(

، جـانفي ، والمفردة الثانية يوم األحد من األسـبوع الثـاني مـن شـهر     )اليومي الشروق
 .وهكذا....،جانفيوالمفردة الثالثة يوم االثنين من األسبوع الثالث من شهر 

هذه الطريقة حتى ال يكـون هنـاك تحيـزا فـي الشـكل أو اتجـاه        تم اعتماد وقد
 .المحتوى حتى ال يؤثر على صدق النتائج

محمد عبد الحميد أن أسلوب الدورة يحقق العديد مـن المزايـا منهـا أنـه     ويرى 
يعطي فرصة متساوية لجميع أيام الصدور فـي تمثيـل العينـة، كمـا يـتمكن الباحـث       
باستخدام هذا األسلوب من بنـاء الفتـرات الصـناعية المنتظمـة ألغـراض التحليـل،       
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مـن اقترابهـا أو تباعـدها    مع ضمان نفس البعد الزمني بين كل األيام وبعضـها بـدال   
في االختيار العشوائي لبناء هذه الفترات، مع ضمان تمثيـل أيـام الفتـرات الصـناعية     

 .)1(في العينة بنفس المستوى

شمل البحث دراسة األخبار الداخليـة المنشـورة فـي الصـفحة األولـى أو      وقد 
الصـفحة   المشار إليها في الصفحة األولى والمتممة فـي الصـفحات الداخليـة أو فـي    

األخيرة في كل صحيفة، حيـث يمثـل نشـر الخبـر قـي الصـفحة األولـى أعلـى         
مستويات االهتمام بالقيم الخبرية، انطالقا مـن أن موضـوع الدراسـة يتعلـق بتحليـل      

 .األخبار الداخلية

  :ويمكن إيجاز الحجم النهائي لعينة تحليل المضمون باألرقام التالية
  ).جريدتا الخبر والشروق اليومي(  ) 2: (عدد صحف الدراسة -
  .)شهرا 12(سنة واحدة : طول الفترة الزمنية -
 292وخبـرا فـي جريـدة الخبـر،      338: عدد األخبار التي خضـعت للتحليـل   -

، وهـي األخبـار التـي تمـت اإلشـارة إليهـا فـي        جريدة الشروق اليومي خبرا في
  .الصفحة األولى

 

تم تقدير القيم الخبرية في المادة الخبرية المنشورة فـي صـحف الدراسـة، عـن     
طريق قراءة الخبر الذي اختير وحدة للتحليل، ثـم تحديـد العبـارات التـي تكشـف أو      
تتضمن قيما، ثم تحديد ماهية القـيم وفقـا للتعريفـات اإلجرائيـة المقدمـة لهـا، ثـم        

الوحـدات القيميـة فـي الخبـر ثـم      إعطاء وزن تقديري لكل قيمة، أي تحديـد عـدد   
  .اختيار أهم هذه القيم

  
 

                                                             
  .147-146ة، مرجع سابق، ص البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمي: حممد عبد احلميد) 1(
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 :وحدات وفئات التحليل
صنفت اسـتمارة تحليـل المحتـوى إلـى فئـات للشـكل وأخـرى للمضـمون،         
وتركزت فئات الشـكل فـي موقـع المـادة الخبريـة، القوالـب الفنيـة المسـتخدمة         
واألشـكال الفنيــة، واســتخدمت الدراســة فيمــا يتعلــق بفئــات المضــمون، وحــدة  

ر حـول  الخبر وحـدة واحـدة، تـدو    اعتبارالموضوع لتحليل المادة الخبرية، بحيث تم 
موضوع رئيسي واحـد، ومنـه صـنفت الموضـوعات إلـى سياسـي، اقتصـادي،        

الخ، و تضمنت فئات المضمون أيضـا فئـات القـيم الخبريـة، باإلضـافة      ...اجتماعي
إلى أنه تم تحديد مؤشرات داخل كل فئة، مثـل قيمـة الصـراع تـم تصـنيفها، إلـى       

ـ   / مظاهرات: المؤشرات التالية اب، وفئـة التوقيـت   إضراب، نـزاع أو منافسـة، إره
ينبـئ عـن    ،لحـدث لالتوقيـت كمحـدد   ، اإلنفـراد  :التي صنفت إلى المؤشرات التالية

  .الخ...ردا على ما نشر، اإلعالن عن جديد في حدث جار، حدث أو القرار
 

تم إعداد صحيفة التحليل، التـي عـدلت عـدة مـرات بحـذف بعـض الفئـات،        
أو تغيير بعـض الفئـات مـن فئـات للمضـمون إلـى فئـات         وإضافة البعض اآلخر،

للشكل مثل فئة القوالب الفنيـة فـي صـياغة األخبـار، أو بإعـادة صـياغة بعـض        
التعريفــات اإلجرائيــة لتحديــدها، بصــورة أكثــر دقــة، وتــم عــرض الصــحيفة 

 لتحديـد مـدى صـالحيتها ألهـداف     )1(والتعريفات على مجموعـة مـن المحكمـين   

ض من وراء هذه الخطوة كذلك فـي التأكـد مـن صـحة وصـدق      ويكمن الغر. البحث
  .أسلوب القياس المستخدم و مدى مالءمته للدراسة

                                                             
  : األساتذة احملكمني -)1( 
  .مسري لعرج، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، قسم علوم اإلعالم و االتصال. د.*

  .يوسف متار، جامعة اجلزائر،كلية العلوم السياسية و اإلعالم، قسم علوم اإلعالم و االتصال.د*.

  .أمحد، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، قسم علوم اإلعالم و االتصال عظيمي.د*.
  .حممود علم الدين، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم. د.أ*
  . جنوى كامل، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم. د.أ*
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  :اعتمدت الدراسة التي قمنا بها على عدة أدوات منها

  : االستبيان
أداة القياس الرئيسية في أي مسح اجتماعي، ويحتـوي علـى مجموعـة مـن      يعد

  . األسئلة موجهة إلى المبحوثين، حول موضوع أو موضوعات الدراسة
يكمن الهدف من هذه الخطوة المنهجيـة فـي التعـرف علـى السـمات العامـة       
للصحفيين وعلى تصورات القـائم باالتصـال فـي صـحف الدراسـة للخبـر وللقـيم        

ولمعايير االنتقاء واالختيار والنشـر المتبعـة فـي صـحفهم، باإلضـافة إلـى        الخبرية
وقـد عرضـت اسـتمارة االسـتبيان     . حصر العوامل التي تؤثر على أدائهـم لعملهـم  

  .)1(على مجموعة من األساتذة المحكمين
  : شملت استمارة االستبيان نوعين من األسئلة

 
وتعتمد هذه األسـئلة علـى مجموعـة مـن اإلجابـات      تعتبر أكثر األنواع شيوعا، 

المحددة مسبقا، التي تعتبر البدائل أو الخيارات التي يختار منهـا المبحـوث مـا يتفـق     
  .مع ما يرمي إليه أو يستهدفه باإلجابة

  
 
 
  
  

                                                             
  :األساتذة احملكمني -)1(

 .سية و اإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصالبومعيزة السعيد، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السيا.د. 

 متار يوسف، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال. د. 

 قسم علوم اإلعالم و االتصالكلية العلوم السياسية و اإلعالم مسري لعرج، جامعة اجلزائر،. د ،. 

 كلية اإلعالمحممود علم الدين، جامعة القاهرة، . د.أ. 

 جنوى كامل، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم. د.أ.  
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التي يترك للباحث حريـة اإلجابـة عليهـا بالطريقـة أو األسـلوب الـذي        وهي

يراه، دون إجباره على اختيار إجابة محـددة مسـبقا، أو بـديل مـن بـين اإلجابـات       
  .المحددة مسبقا
ألنـه يعـد مناسـبا للتعبيـر عـن اآلراء       من األسـئلة  إلى هذا النوع ناوقد لجأ

يفسح المجال للتعبير الصادق عمـا يعنيـه المبحـوث، باإلضـافة      هواالتجاهات، كما أن
إلى التعرف على مدى معرفة المبحوث للمعاني التـي قـد يكتنفهـا بعـض الغمـوض،      

  ؟ هل يمكن أن تصف أهم مالمح السياسة التحريرية لصحيفتكمثل 
 

لقياسـه مـن   يقصد بالصدق والثبات مدى صالحية األداة لقيـاس مـا وضـعت    
ظواهر مختلفة موضع التحليل، ومـدى قـدرتها علـى تـوفير المعلومـات الالزمـة       
لذلك، ويرتبط الصدق باإلجراءات المتبعة فـي التحليـل مثـل اختيـار العينـة وبنـاء       

 .الفئات وتحديدها باإلضافة إلى درجة الثبات في التحليل

ـ       تم عرض و ال استمارة التحليـل علـى مجموعـة مـن المتخصصـين فـي مج
 .اإلعالم، وذلك للحكم على صالحية االستمارة وتحقيقها ألهداف الدراسة

تـم   بعد إجراء التعديالت المطلوبة علـى ضـوء آراء ومقترحـات المحكمـين،    و
استمارة تحليل المضمون الختبار قبلـي علـى عينـة مـن الصـحف شـملت        إخضاع

، )أعـداد مـن جريـدة الشـروق اليـومي      5أعداد من جريدة الخبـر، و  5(أعداد  10
  .ولقد تبين أن االستمارة صالحة لقياس متغيرات الدراسة التحليلية ودقتها
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 1969التـي وضـعها عـام    ) هولسـتي (تطبيق معادلة الثبـات  تم  ختبار الثباتال

                     :وهي
1 2

2M
N N

 

 تعنـي إجمـالي عـدد المـرات التـي اتفـق المرمـزان فيهـا،         ) M( حيـث أن 

1و 2( )N N     وقـد قامـت   . تعني إجمالي عدد المرات التـي قـام المرمـزان بترميزهـا
الباحثة بتطبيق اختبار الثبات وفقا لهذه المعادلة وقد بلغ معامـل الثبـات فـي التحليـل     

 ).0.92(بين باحث وآخر

 

تعد مرحلة اإلطالع علـى الدراسـات السـابقة المرتبطـة بموضـوع الدراسـة       
الحالية من المراحل الهامة، ألنها تلقي الضوء على أهـم األفكـار التـي كتبـت وأهـم      
النتائج التي توصل إليها الباحثون مـن قبـل، وألن الدراسـات السـابقة تعـد منطلقـا       

  : فقد قسمت الباحثة هذه الدراسات إلى هاما لما يليها من أبحاث مستقبلية،
  .الدراسات السابقة باللغة العربية: المحور األول
  .الدراسات السابقة باللغة األجنبية: المحور الثاني

 

القـيم اإلخباريـة فـي الصـحافة      :بعنـوان ) م1995( دراسة سمير لعرج  - 1
  .)1(دراسة تحليلية لألخبار الداخلية : الجزائرية العمومية المكتوبة باللغة العربية

ـ      ن ـقام الباحث في إطار هذه الدراسة بتحليـل مضـمون الصـحف العموميـة م
، وطبقت الدراسـة علـى عينـة مـن جرائـد      1992إلى آخر فيفري  1991أكتوبر  1

 وجريـدة السـالم   التي مازلت تصـدر لحـد اآلن    وطنية تمثلت في يوميتي المساء 

                                                             
، رسالة ماجستري غري منشورة دراسة حتليلية لألخبار الداخلية: القيم اإلخبارية يف الصحافة الوطنية العمومية املكتوبة باللغة العربيةمسري لعرج،  )1(
  .م 1995اجلزائر، ) ية و اإلعالم كلية العلوم السياس جامعة اجلزائر (
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باإلضافة إلـى جريـدتين جهـويتين تمثلـت فـي النصـر        التي انقطعت عن الصدور
  . والجمهورية

استخدم الباحث عدة مناهج فـي شـكل متكامـل، المـنهج الوصـفي التحليلـي،       
  .المقارن، ومنهج المسح اإلعالمي المنهج

حاول الباحث من خالل هـذه الدراسـة معرفـة نـوع األخبـار الداخليـة فـي        
صحف الدراسة، وكـذلك رصـد القـيم الخبريـة التـي ركـزت عليهـا الصـحافة         
العمومية، وهل هناك تمايز في نوع القيم الخبرية من شهر إلـى شـهر، وهـل أتـرث     

  .األخباراألحداث العريضة على اتجاه قيم 
كما قام الباحث بتحليل عينـة مـن الصـحف العموميـة متمثلـة فـي األخبـار        

أمـا عينـة العمـل الميـداني، فتكونـت      . الداخلية المنشورة بالجرائد في فترة الدراسة
  .صحفيا من القسم الداخلي الذين يعملون بصحف الدراسة 16من 

ـ    د العموميـة علـى   وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منهـا تركيـز الجرائ
الصـراع،  (هناك عالقـة مشـتركة بـين قـيم     قيمة السلبية، كما اتضح من الدراسة أن 

، ويرجع بروز هذه القـيم الخبريـة إلـى الظـروف السياسـية      )المصلحة، واالستقرار
واالجتماعية التـي شـهدتها فتـرة الدراسـة، كـالحمالت االنتخابيـة، والصـراعات        

  .الحزبية، والظروف األمنية
صل الباحث إلي أن قيم األخبار كبنية إيديولوجية، وذهنيـة لهـا عالقـة بمـا     وتو

يجري في الواقع، كما لها عالقـة بـالقيم االجتماعيـة، فضـال عـن أن تغيـر القـيم،        
  .يخضع لمعطيات واقعية، وسياسة، وحتى زمنية

ومما توصلت إليه الدراسة وجود تقـارب كبيـر بـين نتـائج تحليـل مضـمون       
هوتين، ونتائج تحليـل مضـمون الجريـدتين الـوطنيتين، ويعكـس هـذا       الجريدتين الج

  .كون الجرائد العمومية ذات سياسة تحريرية واحدة
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عوامــل تشــكيل القــيم : بعنــوان.) م1999(دراســة وريــده علــي مليــاني  - 2
دراسـة حالـة النشـرة الرئيسـة للمـدة الزمنيـة       : اإلخبارية في التلفزيون الجزائري

15/01/1998  15/03 /1998 )1(.  

استهدفت الدراسة الوصول إلى وضع مصـفوفة بـالقيم الخبريـة التـي يضـعها      
صحفيو النشرة الرئيسة في الحسبان فـي عمليـة انتقـاء األخبـار، وتحديـد العوامـل       

انطالقا من أن المنتج اإلخبـاري فـي التلفزيـون الجزائـري ال      المحددة للقيم الخبرية،
رجية المتمثلـة أساسـا فـي عالقـة المؤسسـة      يمكن أن يخرج عن نطاق الضغوط الخا

اإلعالمية بالدولـة والقـوانين التـي تضـبط العمـل الصـحفي فيهـا، كمـا تـؤثر          
الممارسات المتصلة بتنظيم العمل وتقسيمه داخـل قاعـة التحريـر، والعالقـات بـين      

  .المسؤول تأثيرا كبيرا في انتقاء األخباروالصحفي 
النتائج، يتمثـل أبرزهـا فـي أن القـائمين علـى      وتوصلت الدراسة إلى جملة من 

أخبار الثامنة في التلفزيون الجزائري يمثلون مجتمعـا غيـر متجـانس نتيجـة تقسـيم      
مهمـات إلـى الخـارج،    (العمل داخل قاعة التحرير وطرق االستفادة من االمتيـازات  

فضـال   ما أدى إلى جعل العالقات فيما بيـنهم تتميـز أحيانـا بالصـراع،    ....) الترقية،
عن أن القائمين على األخبار يركزون في تحديد ما هـو صـالح للنشـر علـى ثالثـة      
عناصر أهمها توجيهات السلطة السياسية ثم المحـددات القانونيـة وتليهـا االلتزامـات     

  .تجاه مؤسسة التلفزيون في حين ال يؤخذ الجمهور في الحسبان في أكثر األحيان
ــد   - 3 ــدلي العب ــاطف ع ــى ع ــة نه ــوان) م 2006(دراس ــرات  :بعن دور النش

اإلخبارية في القنوات الفضائية العربيـة فـي ترتيـب أولويـات الجمهـور المصـري       
  .)2( والعربية والدولية نحو القضايا المصرية

                                                             
-15/1/1998دراسة حالة النشرة الرئيسية للمدة الزمنية : عوامل تشكيل القيم اإلخبارية يف التلفزيون اجلزائريوريدة علي ملياين،  )1(

  . م1999بغداد ) قسم اإلعالم -األدب كلية  -جامعة بغداد (رسالة ماجستري غري منشورة  ،15/3/1998
دور النشرات اإلخبارية يف القنوات الفضائية العربية يف ترتيب أولويات اجلمهور املصري حنو القضايا املصرية و العربية ى عاطف عديل العبد،  )2(

  .م 2006القاهرة، ) لية اإلعالم ك -جامعة القاهرة( ، رسالة دكتوراه غري منشورة والدولية
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الدراسة إلـى التعـرف علـى درجـة االهتمـام التـي تمنحهـا القنـوات          تهدف
الفضائية العربية من خالل نشراتها اإلخباريـة لـبعض القضـايا سـواء المصـرية أو      

ـ أو الدولية، فضال عن دراسة مدى تأثير ترتيـب أجنـدة هـذه الق    العربية وات لتلـك  ن
 .القضايا في ترتيب أجندة الجمهور لهذه القضايا

اعتمدت الدراسة على منهج المسح من خـالل اسـتمارة تحليليـة طبقـت علـى      
كمـا أجـرت دراسـة     ،والجزيـرة  MBC نشرة أخبـار مـن قنـاتي    122عينة قوامها 

مفـردة مـن    420ميدانية باستخدام صحيفة استقصاء طبقت على عينة عمديـة قوامهـا   
والجزيـرة   MBC أفراد الجمهور المصري الذين يتابعون نشرات األخبـار فـي قنـاتي   

 .بوجه خاص

أن أهـم المصـادر    :إلى نتـائج عديـدة نـذكر مـن أهمهـا      وتوصلت الدراسة
اإلخبارية التي تسـتقي عينـة الدراسـة منهـا معلومـات حـول القضـايا المصـرية         

القنـوات الفضـائية   : والعربية والدولية، مرتبة طبقـا لمـا أحرزتـه مـن تكـرارات     
العربية، التلفزيـون المصـري، اإلذاعـات العربيـة، الصـحف العربيـة، اإلذاعـات        

هم القيم الخبرية الـواردة فـي أخبـار النشـرات     األجنبية، الصحف األجنبية، وتمثلت أ
الجـدة، الصـراع ، القـرب،    : والجزيرة عينة الدراسـة بالترتيـب فـي    MBCبقناتي 

  .االيجابية، الشهرة، الحياد، والغرابة
معـايير تكـوين أجنـدة     :بعنـوان ) م 2005(دراسة سهام محمد عبـد الخـالق    - 4

لمصـري وتأثيرهـا علـى اتجاهـات     األخبار الخارجية في نشرة األخبار بـالتلفزيون ا 
  .)1(الجمهور نحو النشرة والدول مصدر األحداث

تناولت الدراسة المعايير التي تتحكم فـي بنـاء أجنـدة األخبـار الخارجيـة فـي       
التلفزيون المصري من خالل تطبيق نظريـة أجنـدة وسـائل اإلعـالم، وقـد شـملت       

                                                             
(1) سهام حممد عبد اخلالق، معايري تكوين أجندة األخبار اخلارجية يف نشرة األخبار بالتلفزيون املصري و تأثريها على اجتاهات اجلمهور حنو النشرة 

 والدول مصدر األحداث، رسالة دكتوراه غري منشورة ( جامعة القاهرة- كلية اإلعالم) القاهرة، 2005 م.
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ر الخارجيـة التـي يعتمـد    الدراسة تحليل مضمون كافة األخبار الواردة مـن المصـاد  
عليها القائم باالتصال بشكل أساسـي للحصـول علـى األخبـار الخارجيـة باإلضـافة       
إلى تتبع المواد المصورة وذلك بهدف التعرف علـى كافـة األخبـار المتاحـة للقـائم      
باالتصال، كذلك شملت الدراسة تحليـل مضـمون األخبـار الخارجيـة المذاعـة فـي       

ف على األخبار التي تم اختيارهـا وتلـك التـي تـم إهمالهـا      النشرات اإلخبارية للتعر
. ومنه الوصول إلى تحديد معايير اختيار األخبـار فـي نشـرات التلفزيـون المصـري     

القضـية  : وقد شمل تحليل األخبـار الـواردة والمذاعـة علـى ثـالث قضـايا وهـي       
. كسـتان الفلسطينية، قضية الحرب في أفغانستان والقضـية الكشـميرية بـين الهنـد وبا    

 كما هدفت الدراسة إلى قياس اتجاهـات المبحـوثين نحـو الـدول مصـدر األحـداث      

 .ونحو النشرات اإلخبارية المقدمة

وجــود تشــابه بــين  :راســة إلــى نتــائج عديــدة، مــن أهمهــاوتوصــلت الد
موضوعات األخبار التي تسيطر على أجندة المصـادر اإلخباريـة وأجنـدة النشـرات     
المذاعة بالنسبة للدول محل الدراسة، حيث يمكـن القـول بـأن الجـزء األكبـر مـن       
الموضوعات الني تمحـور اهتمـام األجنـدتين حولهـا، يتمركـز فـي ثـالث فئـات         

  . ياسية، العسكرية واألمنيةرئيسية تتمثل في موضوعات األخبار الس
كما اتضح من النتائج أنه ليست هنـاك أي فـروق دالـة إحصـائيا بـين نسـبة       
ودور األخبار ذات االتجاه االيجابي والسلبي والمحايد فـي األخبـار الخـام واألخبـار     
المذاعة، فضال عن اهتمام أفراد العينة بمتابعة األخبـار التـي تتسـم بالسـلبية بشـكل      

 .أخبار الصراعات بين الدول كبير، يليها

القـيم اإلخباريـة فـي     :بعنـوان ) م2005(دراسة وليد العشري إبراهيم علـي   -5
  .)1(دراسة تطبيقية مقارنة: الصحافة اإللكترونية المصرية

                                                             
جامعة (، رسالة ماجستري غري منشورة دراسة تطبيقية مقارنة: اإللكترونية املصريةالقيم اإلخبارية يف الصحافة وليد العشري إبراهيم علي،  )1(

  .م 2005مصر،) م اإلعالم التربويقس -كلية التربية النوعية -طنطا
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استهدفت الدراسـة وصـف وتحليـل وتقـويم القـيم الخبريـة فـي الصـحافة         
كة االنترنـت فـي   المصرية اإللكترونية فـي ضـوء اإلمكانـات التـي تتيحهـا شـب      

صحيفتي األهرام والوفد، إلى جانب التعرف على نوعية القـيم التـي تحملهـا المـواد     
وترتيبهـا، ودرجـة االتفـاق أو االخـتالف بـين       اإلخبارية بالصـحف اإللكترونيـة  

  .صحيفتي األهرام والوفد
استخدمت الدراسة منهج تحليل المضـمون، وذلـك بتحليـل مضـمون صـحيفتي      

والكشـف عـن القـيم الخبريـة التـي تعكسـها صـحف         2004األهرام والوفد لسنة 
الدراسة، كما استعان الباحث بأداة المقابلة حيث قام بإجراء عـدد مـن المقـابالت مـع     

  .مصممي المواقعرؤساء التحرير، رؤساء أقسام األخبار وعدد من المحررين و
وتوصلت الدراسة إلى أن الترتيب العام ألولويات القـيم الخبريـة التـي حملتهـا     
األخبار في موقع الصحيفتين ليس ثابتا، فضال عن أن تلـك القـيم هـي نفسـها التـي      

كنتيجة طبيعيـة لواقـع الصـحف المتاحـة علـى       لها األخبار الورقية، ويأتي ذلكتحم
األساس مرآة للصـحيفة الورقيـة، كمـا تتشـكل معـايير       شبكة االنترنت والتي تعد في

انتقاء المادة اإلخبارية المعروضة في مواقـع الصـحف المصـرية فـي ضـوء عـدة       
اعتبارات منها السياسـة التحريريـة، طبيعـة المضـمون، وأهميـة الخبـر بالنسـبة        

  .للجمهور
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجـود اسـتقاللية علـى مسـتوى النشـر بالنسـبة       

خبار الواردة على الصفحة الرئيسية انطالقا مـن اعتبـارات افتراضـية ومنهـا أن     لأل
النشر يتوقف على طبيعة األحداث التي تشغل بال الرأي العـام، باإلضـافة إلـى عـدم     
رضا القائمين باالتصال عن عملهم في الصـحف اإللكترونيـة وذلـك بسـبب  انتقـاء      

 .المحتوى المنقول أصال من النسخة الورقية
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القـيم اإلخباريـة فـي    : بعنـوان ) م 2005(دراسة عماد الدين علي أحمد جـابر  - 6
  .)1(والجمهور  الصحافة المصرية من منظور الصحفيين

استهدفت الدراسة الكشف عـن القـيم الخبريـة فـي الصـحافة المصـرية مـن        
  .منظور الصحفيين والجمهور، وأوجه الشبه واالختالف بينهما

مفـردة، منهـا    400استخدمت الدراسة المـنهج المسـحي علـى عينـة قوامهـا      
ــن ا 200 ــحفيين م ــردة للص ــة مف ــحافة القومي ــاء(لص ــرام، األنب ــدة األه ، وجري

، والصـحف  )األحـرار، الوفـد، وصـحيفة العربـي    (، والصحف الحزبية )الجمهورية
مفـردة للجمهـور، موزعـة بواقـع      200و، )األمـة  النبأ، األسبوع، وصوت(الخاصة 

  .مفردة لمحافظة القاهرة ومثلهم لمحافظة المنيا 100
وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتـائج التـي أشـارت إلـى تبنـي الصـحفيين       
المصريين للقيم الخبرية الغربية في مجملها، وإلى وجود درجـة كبيـرة مـن االتفـاق     
والتشابه بين الصحفيين في ترتيبهم ألهمية هذه القيم وأهمية هـذه القـيم مـن منظـور     

ة علـى أهميـة قيمـة السـبق     الصحف التي يعملون بها، حيـث اتفقـت نسـبة كبيـر    
الصحفي ثم األهميـة، الحاليـة، اإلثـارة، التشـويق، الطرافـة والغرابـة، التسـلية،        

  .والصفوة
أما فيما يتعلق بالقيم الخبرية وترتيبهـا مـن منظـور الصـحفيين أنفسـهم، فقـد       
تصدر الترتيب قيمة السبق الصحفي، األهمية، الحاليـة، اإلثـارة والتشـويق، الطرافـة     

وبالنسـبة  . بة، االهتمامات اإلنسانية، الصفوة والمشـاهير، االيجابيـة، والسـلبية   والغرا
للنتائج الخاصة بالجمهور، فقد أشارت إلـى وجـود معـدالت تعـرض مرتفعـة مـن       
الجمهور على قراءة الصحف المصرية بمختلـف أنواعهـا سـواء الصـحف القوميـة      

عليهـا كمصـدر    أو الحزبية أو الخاصـة، وظهـرت معـدالت ذلـك فـي االعتمـاد      
                                                             

امعة ج( ، رسالة دكتوراه غري منشورة القيم اإلخبارية يف الصحف املصرية من منظور الصحفيني و اجلمهورعماد الدين علي أمحد جابر،  )1(
  .م 2005مصر،) قسم اإلعالم -دابكلية اآل -املنيا
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للمعلومات عن الشؤون الداخلية والعربية والدوليـة، فضـال عـن أن نتـائج الدراسـة      
كشفت عن وجـود اختالفـات جوهريـة وذات دالالت بـين رؤيـة الجمهـور للقـيم        
الخبرية التي يريد أن تكون األساس الختيار هـذه األخبـار فـي الصـحف المصـرية،      

 .الخاصة سواء في الصحف القومية أو الحزبية أو

  .)1(قناة الجزيرة وصراع الفضائيات :بعنوان) م 2002(دراسة رحيم مزيد - 7
تناول الكاتب القيم الخبرية في قناة الجزيـرة، وتوصـل إلـى أن القـيم الخبريـة      
التي تسيطر على مضامين األخبار في قناة الجزيرة متنوعـة وغيـر مصـنفة ضـمن     

واجتماعيـة ومهنيـة واحـدة، فهـي     إطار محدد تحكمه عوامل سياسـية واقتصـادية   
متغيرة ومرتبطة بظروفها األمنية مما يجعلها تختلف عن القـيم الخبريـة السـائدة فـي     
إعالم الدولة النامية، فضال عن أنها ال تتطابق تماما مع مـا يسـود مـن قـيم خبريـة      

  .في إعالم الدول المتقدمة
تكـرارات القـيم    وتبين من خالل الجدول الذي أعده الباحث والذي يظهـر عـدد  

الخبرية في نشرات األخبار لقناة الجزيـرة أن قيمـة الشخصـيات البـارزة تصـدرت      
متبوعـة بقيمـة الصـراع، االهتمامـات اإلنسـانية،       %16‚7العناصر الخبرية بنسـبة 

الفوريـة، القـرب   ) %6‚9بـنفس النسـبة   (السلبية، الوحدة الوطنية، األهمية والكوارث 
الضـخامة، المسـؤولية   ) %2‚2بـنفس النسـبة   (ثارة والفائدة المكاني، االستمرارية، اإل

االجتماعية، والمفاجأة، واإلمكانيـة التقنيـة، الترفيـه، بينمـا لـم تشـكل بـاقي القـيم         
 .كاإللهام، التأثير الشخصي، التنمية، التثقيف أي أهمية تذكر

 
 

                                                             
  .م 2002مصر، ) الدار الدولية لالستثمارات الثقافية: القاهرة( الطبعة األوىل : قناة اجلزيرة و صراع الفضائيات : رحيم مزيد) 1(
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القـيم اإلخباريـة فـي     :بعنـوان ) م 1999(ة سامي أحمد محمد المهنـا  دراس - 8
دراسـة تحليليـة مقارنـة لصـحف الريـاض والشـرق األوسـط        : الصحافة العربية

 .)1(السعوديتين واألهرام المصرية 

الدراسة التعرف على القيم الخبريـة الخاصـة بمعـايير الحكـم علـى       استهدفت
صالحية الخبر للنشر في الصحافة العربية، واستخدمت الدراسـة مـنهج المسـح مـن     

  .خالل تحليل مضمون األخبار المنشورة في الصحف عينة الدراسة
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة مـن النتـائج تـأتي فـي مقـدمتها أن صـحف       

تمت بقيمتي الحداثة واألهمية بشكل أساسـي، كمـا تقتـرب نسـبة التقـارب      الدراسة اه
األسري داخل صحف الدراسة نظرا لطبيعـة المجتمـع العربـي الـذي يعـد التـرابط       
األسري من أهم خصوصياته، فضال عن تركز القيم الخبريـة مثـل األهميـة، الحجـم     

ــز  ــة، االلت ــؤولية االجتماعي ــة، المس ــلحة الوطني ــخامة، المص ــريعة والض ام بالش
اإلسالمية، واألمن النفسي والسياسي داخل الصـحف عينـة الدراسـة باإلضـافة إلـى      

 . قيم السلبية والطرافة والغرابة

قـيم األخبـار فـي    : بعنـوان ) م1996(بخيـث محمـد درويـش     السيد دراسة - 9
دراسـة تطبيقيـة فـي الصـحافة     : الصحافة المصرية في إطار السياسـات التنمويـة  

   .)2(1990 1987ية خالل القومية والحزب
تناولت الدراسة القـيم الخبريـة فـي الصـحافة المصـرية فـي إطـار عمليـة         
التنمية، اعتبارا من أن منظومة القيم الخبرية التي تتبناها وسـائل اإلعـالم قـد تكـون     
جسرا إلى التنمية، وقد تكون عقبة، كما تتبوأ الصـحافة مكانـة متميـزة فـي التـأثير      

                                                             
لصحف الرياض و الشرق األوسط السعوديتني و األهرام دراسة حتليلية مقارنة : ، القيم اإلخبارية يف الصحافة العربيةسامي أمحد حممد املهنا) 1(

  .م 1999مصر، ) قسم اإلعالم -كلية اآلداب  -جامعة املنيا ( ، رسالة دكتوراه غري منشورة املصرية
واحلزبية خالل  دراسة تطبيقية يف الصحافة القومية: قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنمويةالسيد خبيث حممد درويش، ) 2(

  .م 1996القاهرة، ) كلية اإلعالم -جامعة القاهرة( ، رسالة دكتوراه غري منشورة 1987-1990
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وقيمهم، وتشـكيل أولويـات اهتمامـاتهم، وبلـورة رأي عـام تجـاه       على عقول الناس 
  .القضايا التي تطرحها

وركزت الدراسة علـى تحليـل المـادة اإلخباريـة، باعتبارهـا تحـدد مجـاالت        
اهتمامات وسائل اإلعالم، وسعت إلى الكشف عن نوعية القـيم الخبريـة السـائدة فـي     

وتقيـيم الممارسـات الصـحفية    الصحافة المصرية فـي إطـار السياسـات التنمويـة،     
اإلخبارية، وتصورات الصحفيين لهذه المعايير، والعوامـل التـي تـؤثر فـي صـياغة      

  .وتشكيل القيم الخبرية في الصحافة المصرية
واستعانت الدراسة بعدة أدوات منهجية منهـا االسـتمارة مـع المنـدوبين، إذ تـم      

مفـردة مـن    60وقوميـة  مفردة مـن الصـحف ال   65مفردة، بواقع  125تطبيقها على 
الصحف الحزبية، باستخدام أسلوب العينة العمدية، حيـث تـم تطبيقهـا علـى منـدوبي      
األخبار في الصحافة المصـرية، باعتبـارهم أكثـر العناصـر التـي تنطبـق علـيهم        
المراحل المختلفة التي يمر بها الخبر مـن جمعـه أو الحصـول عليـه أو تحريـره أو      

اختبار تأثير منظومة العوامل التـي يتصـور أنهـا تـؤثر      كتابته ونشره، ومن ثم يمكن
كمـا تـم تطبيـق    . في عملهم وإنتاجهم، باعتبارهم أكثر الممارسـين لهـذه المراحـل   

أربع استمارات استبيان منفصلة، لكـل مـن منـدوبي أخبـار الزراعـة، واالقتصـاد،       
ن تطبيـق اسـتبيا   ، قضـال عـن   والصحة، والتعليم في الصحف القوميـة والحزبيـة  

تضمن بعض نماذج األخبار التـي نشـرت فعـال فـي الصـحف المصـرية، بهـدف        
قياس القيمة الخبرية لدى المندوبين فـي الصـحافة المصـرية بشـكل غيـر مباشـر،       

منـدوبا صـحفيا مـن الصـحف      96حيث تم طرح هـذه النمـاذج اإلخباريـة علـى     
دات التنفيذيـة  مـن القيـا   20القومية والحزبية كما تم تطبيق اسـتمارة االسـتبيان مـع    

  . في الصحافة المصرية، لتفسير بعض الظواهر المرتبطة بالقيم الخبرية
وبناءا على قراءة المضـمون اإلخبـاري، ونتـائج الدراسـة، عـرض الباحـث       
منظومة القيم الخبرية التي يرى أنها سائدة في الصحافة المصـرية، حيـث تـم تقسـيم     
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و الملهمـة، والقـيم الوقتيـة أو اآلنيـة     هذه القيم إلى نوعين وهي القـيم المسـتديمة أ  
  .المرتبطة بموضوعات معينة

وتتحدد القيم المستديمة في المركزية الوظيفيـة، وقيمـة النخبويـة والتشـخيص     
والتدين والتعادليـة أو الوسـطية والعروبـة والتحيـز الـوطني والبطولـة والضـبط        

  .االجتماعي والتقاليد  واألعراف والوحدة الوطنية
القــيم اإلخباريــة فــي : بعنــوان) م 1996(هاشــم حســن التميمـي  دراسـة   -10

  .)1( 1988- 1869الصحافة العراقية من 
انطلق الباحث مـن إشـكالية عـدم االهتمـام بـالقيم الخبريـة فـي الصـحافة         
العراقية، وسعت الدراسة إلى متابعة تاريخ االهتمـام بـالقيم الخبريـة فـي الصـحافة      

مـا التوزيـع ألرتبـي للقـيم     :العراقية، كما هدفت إلى اإلجابة عن التسـاؤالت التاليـة   
ـ   توى االهتمـام بـالقيم الخبريـة فـي     الخبرية في الصحافة العراقية؟ هل يتسـاوى مس

الصحافة العراقية عبر مراحلها التاريخية المختلفة؟ هـل تتشـابه أو تتبـاين الصـحف     
العراقية ذات الشخصية المعنويـة المختلفـة فـي مسـتوى االهتمـام بـالقيم الخبريـة        
األساسية، ما التصنيف المناسب للقيم الخبرية في الصـحافة العراقيـة، و هـل يمكـن     

  .اده في دراسة الحقة؟اعتم
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لغرض الوصـول إلـى هـدف البحـث     

  .واستخالص تعميمات ذات مغزى لها عالقة بطبيعة تساؤالت البحث
وتوصلت الدراسة إلى جملة مـن النتـائج نـذكر منهـا أن الصـحافة العراقيـة       

ـ     القيم الخبريـة وتجسـد   عبرت عبر كل مراحلها عن مستوى متبـاين مـن االهتمـام ب
ذلك من خالل حجم مساحات األخبار ومواقـع نشـرها، ولـم تعبـر تكـرارات عـدد       
األخبار عن المستوى الحقيقي لالهتمـام إال فـي حـاالت نـادرة ومـع بعـض القـيم        

                                                             
، بغداد، )عة بغداد، كلية اآلدابجام(، رسالة دكتوراه منشورة، 1988-1869القيم اإلخبارية يف الصحافة العراقية من هاشم حسن التميمي،  )1(

  . م 1996



 

~ 25 ~ 

وليست جميعها، باإلضافة إلى االنخفاض النسـبي لمسـتوى االهتمـام بـالقيم الخبريـة      
ـ : األساسية مثل ارة، والشـهرة فـي الصـحف العراقيـة الصـادرة فـي       الفورية، اإلث

ألـف خبـر    25كما استطاع الباحث بعد إخضـاع أكثـر مـن    . أغلب الحقب التاريخية
للتحليل الوصفي واإلحصائي أن يحدد القيم الخبريـة السـائدة فـي كـل مرحلـة مـن       
المراحل، و يحدد مقدار التباين والتشـابه فـي المحتـوى اإلخبـاري بـين الصـحف       

  .ة في مراحل مختلفة أو في ذات المرحلةالصادر
سوســيولوجيا : بعنــوان.) م1989(دراســة عبــد النبــي عبــد الفتــاح -11

  .)1(دراسة في انتقاء و نشر األخبار : الخبر الصحفي
تم تطبيق الدراسة علـى جرائـد األهـرام واألخبـار والجمهوريـة، باعتبارهـا       
الصحف األكثـر رواجـا وانتشـارا فـي المجتمـع المصـري ولصـفتها القوميـة،         
ووظيفتها اإلخبارية، كما استبعدت الصـحف الحزبيـة، بمبـرر أنهـا صـحافة رأي ال      

وعلـى عـدد    ،1988صحافة خبر، وطبقت الدراسة على مدى ثالثة شهور مـن عـام   
  .غير محدد من الصحفيين بالصحف القومية

اعتمد الباحث في دراسته علـى مسـتويين، تمثـل المسـتوى األول فـي تحليـل       
المضمون كإجراء منهجي سـعى مـن خاللـه إلـى الكشـف عـن نوعيـة األخبـار         
المنشورة بالصحف المصرية محل الدراسـة، وخصائصـها العامـة وأهـم مصـادرها      

وعناصر خبرية، وأبرز وظائفهـا وتوجهاتهـا العامـة، وقـدرتها     وما تتضمنه من قيم 
على تلبية احتياجات األفراد من المعرفة حول جـوهر مـا يجـري مـن أحـداث فـي       

وفي المسـتوى الثـاني مـن العمـل الميـداني، اعتمـد       . القطاعات المختلفة بالمجتمع
للتعـرف  الباحث بصفة أساسية على المقابلـة بأنواعهـا والمالحظـة معـا، إذ سـعى      

على تصور القائمين باالتصـال فـي الصـحف المصـرية لماهيـة الخبـر الصـحفي        
                                                             

القـاهرة،  ) للنشـر والتوزيـع  العـريب  : القـاهرة (دراسة يف انتقـاء و نشـر األخبـار    :سوسيولوجيا اخلرب الصحفي: النيبعبد الفتاح عبد  )1(
  .م 1989
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وللعناصر الخبرية التي يقـوم عليهـا، والمعـايير التـي يـتم علـى ضـوئها انتقـاء         
ورفض األخبار، وطبيعة الضـغوط التـي يتعرضـون لهـا، وعالقـاتهم بالمصـادر       

  .الذي يكتبون له الصحيفة والمؤسسات الصحفية التي يعملون بها والجمهور
خلصت الدراسة إلـى تـدني أداء صـحف الدراسـة لوظيفتهـا اإلخباريـة، وأن       
المصادر المسؤولة سـاهمت فـي إنتـاج وتشـكيل المـادة الخبريـة المنشـورة، وأن        
غالبية األخبار من النوع التقريـري، وكشـفت عـن وجـود ضـعف فـي المعـارف        

ـ .نوعية األخبار التي ركـزت عليهـا   المقدمة في ا يتعلـق بالصـحفيين، خلصـت    وفيم
إلى أنه ليس لديهم فهم واضح عـن ماهيـة الخبـر، ولـيس لـديهم معـايير محـددة        
النتقاء ونشر األخبار، وأن جانب من األخبـار يحـدده توجهـات وميـول المسـؤولين      
بكل جريدة، وأن الصحفيين يواجهون العديد مـن المعوقـات، لكنهـا لـم تتحـدد عنـد       

لدراسة، واكتفى الباحث بـرئيس القسـم ومـن تواجـد مـن      المندوبين الذين خضعوا ل
  . المندوبين يوم المقابلة

 

العوامـل المـؤثرة علـى رؤسـاء      :بعنـوان ) م 2000(دراسة العنـزي خالـد    - 1
  .)1(التحرير في اختيارهم لألخبار في تلفزيون وراديو الكويت 

اإلدراكيـة التـي يتبناهـا رؤسـاء التحريـر      استهدفت الدراسة تحليل المفـاهيم  
والتي تؤثر فـي عمليـة اختيـارهم وانتقـائهم لألخبـار التـي تبـث فـي النشـرات          

  .اإلخبارية في تلفزيون وراديو دولة الكويت
وركزت هذه الدراسة بصورة خاصة علـى التـأثير الواضـح للقـيم الشخصـية      

التـي يتبناهـا رؤسـاء    ) العربيـة القيم الخبريـة العامـة و  (والمعتقدات والقيم الخبرية 
التحرير، وعلى السياسة التنظيمية لراديو وتلفزيون الكويـت وكـذلك تـأثير الحكومـة     

                                                             
(1) Al- Anzi Khaled, Factors Influencing Chief Editors News Selection in Kuwait Television and Kuwait Radio, 
Southern- Illinois-University-at-Carbondale, 2000; Volume 61- 08A in Dissertation Abstracts 2001- 2004. 
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وبحثت الدراسـة عمليـة اإلعـداد اليـومي الـذي      . الكويتية فيما يتعلق باختيار األخبار
يقوم به رؤساء التحرير لنشرات األخبـار الرئيسـية والعالقـة المتبادلـة فيمـا بيـنهم       
وعملية التفاعل مع فريق العمل فيما يتعلق بانتقاء األخبـار، فضـال عـن البحـث فـي      

  .األسباب التي تقف وراء اختيارهم أو رفضهم لألخبار
أجريت الدراسة داخل غرف األخبار في كـل مـن راديـو وتلفزيـون الكويـت      

ـ   32ومع  ات الخاصـة بهـذه الدراسـة مـن     رئيس تحرير، وقد تم التعامل مـع البيان
  :لخال

استمارة االستبيان التـي اسـتخدمت لدراسـة المفـاهيم التـي يتبناهـا رؤسـاء         )1
 .التحرير فيما يتعلق بتأثيرها على اختيار األخبار التي يقدمونها

 استخدام أداة المالحظة من أجل متابعة عملية اإلعداد اليـومي التـي يقـوم بهـا     )2
  .رؤساء التحرير وذلك لفهم وإدراك طبيعة اختيارهم لألخبار

وقد كشفت الدراسـة أن رؤسـاء التحريـر يتجنبـون نتيجـة لتـأثير سياسـة        
  :الوسيلة اختيار موضوعات األخبار التي تندرج تحت أحد األنماط التالية

 .موضوعات األخبار التي تتعارض مع مصلحة دولة الكويت - 1

 .األخبار التي تتعارض مع مصلحة الدول العربية موضوعات - 2

 .موضوعات األخبار التي تتعارض مع مصلحة الدول الصديقة - 3

 .موضوعات األخبار غير المقبولة من الناحية الدينية واألخالقية - 4

 ).الخالية من القيم الخبرية(موضوعات األخبار التي ال تستحق النشر  - 5

 ).األفالم والنصوص( ادرموضوعات األخبار التي ال ستند إلى مص - 6

 .موضوعات األخبار التي كانت تمثل دعاية بالنسبة لدولة العراق - 7

  .موضوعات األخبار التي تمثل دعاية إلسرائيل - 8
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وقد خلص الباحث إل ضرورة توجيه االهتمام إلى العوامل التـي تقـع خـارج نطـاق     
لموجــودة  المؤسسة اإلعالمية وخاصة الحكومة بدال من التركــيز علـى العوامـل ا   

  .داخل المنظمة أو المؤسسة
القيم الخبرية فـي غـرف األخبـار فـي      :بعنوان.) م1998(دراسة فرانك إسار  - 2

 .)1(الصحف األلمانية واالنجليزية 

تطرقت الدراسة إلى القيم الخبرية في غـرف األخبـار فـي الصـحف األلمانيـة      
األخـذ بعـين االعتبـار    واإلنجليزية، مع إجراء دراسة مقارنة بـين النمـوذجين، مـع    

القيم الصحفية والهيكل التحريري والتنظيمـي لهـذه الصـحف والقـوانين اإلعالميـة      
  .التي تحكم الصحفيين، وشروط العمل واالتحادات الصحفية والتدريب

أجريت الدراسة على صـحيفتين إنجليـزيتين برمنجهـام ايفنـنج ميـل، و ولفـر       
ـ    ة واحـدة وهـي تـوبلنز تسـايتونج،     هامبتون إكسبرس أند سـتار، وصـحيفة ألماني

يومـا فـي الصـحيفتين     15واستخدم الباحث أداة المالحظة من خالل تواجـده لمـدة   
 .أيام في الصحيفة األلمانية 7اإلنجليزيتين، و

وتوصلت الدراسة إلى أن غرف األخبار في الصـحف االنجليزيـة أكبـر نسـبيا     
ضـحا فـي جمـع األخبـار     جهـدا وا من مثيالتها األلمانية في جمع األخبار، كما يبذل 

وإعادة نشرها في الصحف اإلنجليزية عنها فـي الصـحيفة األلمانيـة، فضـال      وتنقيتها
عن أن الصحف اإلنجليزية تتميـز بالعمـل والمجهـود الـذي يبـذل، أمـا الصـحيفة        

 .األلمانية فيميزها النظام الواضح جدا

لعمـل اإلعالمـي   ومن بين النتائج المتوصل إليها أيضـا أنـه يمكـن توصـيف ا    
ووضعه في شكل نموذج، ويؤثر في هذا النمـوذج درجـة الحريـة التـي يتمتـع بهـا       

                                                             
(1) Frank  Essar, Editorial Structures and Work Principals in British and German Newsroom, European Journal of 
Communication, vol.13, 1998, pp.375- 399. 
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الصحفيون، وروتين العمل اليومي في الصـحيفة، وطبيعـة العمـل المنشـور السـيما      
 .الوارد إلى الصحيفة من جهات خارجية

كـود القـيم الخبريـة المتفـق عليهـا       :بعنوان) .م1994(دراسة دنس كريغان  - 3
 .)1(بين الصحفيين 

استهدفت الدراسة التعـرف علـى كـود القـيم الخبريـة المتفـق عليهـا بـين         
قصـة خبريـة نشـرت فـي      900 مضـمون الصحفيين، حيث قـام الباحـث بتحليـل    

جريدتين، واحدة محلية واألخرى توزع على مسـتوى الواليـات المتحـدة األمريكيـة،     
 .وذلك بغرض رصد المعايير التي تتحكم في اختيار وانتقاء األخبار

وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تصنيف األخبـار باسـتخدام قـيم مثـل الصـراع      
دمها الصحفيون والتـي يـتم النشـر بنـاءا     والشهرة، ووجد الباحث أن القيم التي يستخ

التوقيت، الشهرة، وكثيـرا مـا يـتم التركيـز     : عليها غالبا ما تكون القيم الخبرية اآلتية
على الصراع واألخبار السلبية، وتوصلت الدراسـة إلـى وجـود نظـام كـودي مـن       
القيم الخبرية متفق عليه بين الصحفيين، كمـا أن اسـتخدام تلـك القـيم واضـحا مـن       

الل قرارات المحررين في اختيار أخبـار معينـة وتركيـز األضـواء عليهـا ألنهـا       خ
 .من وجهة نظر الصحفيين أكثر قيمة

التوازن كجـزء مـن القـيم الخبريـة      :بعنوان.) م1990(دراسة فيليب كوفري  - 4
  .)2(من خالل تحليل المواد واألخبار السياسية 

الخبريـة مـن خـالل تحليـل      تناولت هذه الدراسة مفهوم التوازن كجزء من القيم
المواد واألخبار السياسية، بهدف التوصل إلى طـرح مقيـاس لقيـاس درجـة التحيـز      
في نشر األخبار السياسية، وألجل ذلـك اعتمـد الباحـث فـي عمليـة القيـاس علـى        
الشكل الذي قدمت به األخبار، ثم المكان الذي نشـرت فيـه، والمكـان المحـيط بهـذه      

                                                             
(1) Dennis Corrigan, Value Coding Consensus in Front Pages News, Journalism Quarterly, vol.67,N°4, 1994, 
pp.622-653. 
(2) Philippe Coffery, A Qualitative Measure of Bias in Reporting Political  News, Journalism Quarterly, vol. 52, N° 
3, 1990,p. 551.      
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خباري، وعـرض العنـوان والبـنط المسـتخدم فـي المـواد       المادة، وطول الشكل اإل
  .اإلخبارية محل الدراسة

صـحف فـي واليـة كلـورا دو      8أجرى الباحـث دراسـته التطبيقيـة علـى     
  .1974األمريكية وذلك لمدة ثالثة أشهر من أكتوبر إلى ديسمبر 

توصلت الدراسة إلى أن عدم إعطاء القصـة اإلخباريـة أو التقـارير اإلخباريـة     
حة متساوية من شأنه أن يخل بالقيم الخبرية القائمـة علـى التـوازن، فضـال عـن      مسا

أن صحف الجمهوريين كانت متحيـزة لصـالح الحـزب الجمهـوري علـى حسـاب       
الحزب الديمقراطي، ألنها أعطت مسـاحة أكبـر للمـادة المتحيـزة لصـالح الحـزب       

للمـادة   الجمهوري على حساب الحزب الديمقراطي، من خـالل مـنح مسـاحة أكبـر    
ــزب    ــن الح ــحين م ــاب المرش ــى حس ــوريين عل ــحين الجمه ــة للمرش اإلخباري

  .الديمقراطي
ــوع : بعنــوان.) م1989(دراســة جــورج ســيلفي  - 5 ــة، ن ــيم الخبري ــر الق أث

  . )1(المصدر، والمنافسة على تغطية أحداث الشغب 
تبحث هذه الدراسة أثر القيم الخبرية، نوع المصـدر، والمنافسـة علـى تغطيـة     

بواليـة لوازيانـا     Shreveport أحداث الشغب التي حدثت فـي منطقـة شـريفبورت   
، حيث تم تحليل الطبعات النهائيـة مـن صـحيفة التـايمز التـي      1988األمريكية عام 

 Shreveportغطــت األحــداث، باإلضــافة إلــى صــحيفة شــريفبورت جورنــال 

Journal        التي ظهرت خالل فترة الشـغب، وتـم تصـنيف المحتـوى المتعلـق بكـل
  :موضوع، و قد أظهرت النتائج ما يلي

 .استخدمت كال الصحيفتين مصادر مجهولة أكثر من المصادر المعروفة - 1

                                                             
(1  ) Sylvie- George, Study of Riot: The Effect of News Values and Competition on Coverage by two Competing 

Daily Newspaper, Paper Presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and 
Mass Communication, 1989, in The Eric Database2004-2009. 
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استخدمت صحيفة التايمز األكثر توزيعـا وبدرجـة كبيـرة مجموعـة متنوعـة       - 2
 .حيفة شريفبورت جورنال األقل توزيعامن المصادر مقارنة مع ص

ركزت التغطية الصحفية على إظهار حالة عدم الرضـا والغضـب أكثـر مـن      - 3
 .تحليلها ألسباب االحتجاج

كانت التغطية تميل إلى أن يكون لهـا المزيـد مـن التوجـه المتعلـق بالسـلطة        - 4
 .المنظمة أكثر من التوجه نحو القضية ذاتها

خصصت الصحيفة األكثر توزيعـا تغطيـة أكبـر للقضـايا المتعلقـة بتحقيـق        - 5
 .النظام من الصحيفة األقل توزيعا

  .لم يكن هناك فارق كبير في قوة التغطية - 6
وتظهر نتائج الدراسة أن القيم الخبرية المتعلقـة بالصـراع والنظـام، باإلضـافة     

 عـن أن مثـل هـذه    إلى العوامل التنافسية تمارس تأثيرا فـي هـذا الصـدد، فضـال    
التأثيرات تنجح في تحقيق أهدافها بغض النظر عـن االسـتخدام السـائد لـنمط واحـد      

 .من مصدر الخبر

القـيم الخبريـة وتأثيرهـا     :بعنـوان ) م1987(دراسة ستروقان، دلسي مـردوك  - 6
  .)1(على اهتمامات القارئ في أخبار دول العالم الثالث

خاصـة تلـك التـي     تبحث هذه الدراسة فيما إذا كان توفر قـيم خبريـة معينـة    
تـؤثر علـى اهتمـام القـارئ       يحددها الصـحفيون الغربيـون علـى أنهـا هامـة     

التوقيـت، البـروز والشـهرة،    : وكانت القيم الخبريـة األربـع  . بالموضوع اإلخباري
لقـد تـم قيـاس    . دراسـة القرب الثقافي والصراع بمثابة متغيرات مستقلة فـي هـذه ال  

المتغير التابع، اهتمام القارئ عن طريق القيمة المسجلة لعناصـر األخبـار التـي يـتم     
  . صياغتها

                                                             
 )1( Straughan, -Dulcie –Murdock, A study of News and their Effect on Reader in Third World News, Paper 

Presented at the Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication , 
1987,In The Eric Database 1982-1991.  
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يتـألف كـل نمـط مـن عنصـر       نمطا من عناصـر األخبـار،   40لقد تم إنشاء 
تجريبي الذي تضمن قيمة خبرية أو أكثـر باإلضـافة إلـى عنصـر مصـاحب بـدون       

 .قيمة خبرية

طالبا في ثالثة فصـول دراسـية يحضـرون برنامجـا      240أجريت الدراسة مع 
دراسيا حول اإلعالم الجمـاهيري فـي إحـدى جامعـات جنـوب الواليـات المتحـدة        

نة التـي تقـرأ األخبـار المتضـم    (تم تقسيمهم إلى مجموعـة تجريبيـة   األمريكية حيث 
 ).منة للقيم الخبريةالتي تقرأ األخبار غير المتض(، ومجموعة ضابطة )لقيم خبرية

بعد ذلك، قـام الطـالب بمـلء اسـتمارات منفصـلة حـول اهتمـام القـارئ،         
وأظهرت النتائج أن موضـوعات األخبـار التـي تحتـوي علـى قضـايا الصـراع،        
القرب الثقافي، والقيم الخبرية قد سـجلت نقاطـا أعلـى بشـكل واضـح مـن حيـث        

تكـن تحتـوي علـى قـيم     اهتمام القارئ وبدرجة أكبر من الموضـوعات التـي لـم    
كـرار مشـاهدة   خبرية، كما أظهرت النتائج وجـود عالقـة واضـحة بـين معـدل ت     

وقراءة الصحف وبين االهتمـام باألخبـار األجنبيـة، وقـد أظهـر       األخبار التلفزيونية
كبار رجال الصحافة واألشخاص الذين قاموا بزيـارة الـدول األجنبيـة اهتمامـا أكبـر      

 .بأخبار الدول األجنبية

صورة عامة، أظهرت الدراسـة مزيـدا مـن االهتمـام باألخبـار التـي تهـم        وب
الواليات المتحدة األمريكيـة أو الـدول ذات الثقافـة المتقاربـة أكثـر مـن اهتمامهـا        

  .خبار المتعلقة بالدول األجنبيةباأل
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معـايير اختيـار األخبـار فـي      :بعنوان )1980(دراسة لويس ألسينو داكوستا  - 7
 .)1(الدول اإلفريقية 

 17أجرى الباحث الدراسة مع فريق من البـاحثين علـى وسـائل اإلعـالم فـي      
السنغال، كـوت ديفـوار، مـالي، الطوغـو، موريتانيـا، غينيـا،       : دولة إفريقية وهي

بنين، تونس، الجزائر، النيجـر، فولتـا العليـا، الكونغـو، غانـا، الغـابون، نيجيريـا،        
 .الكامرون، إفريقيا الوسطى

تـتحكم فـي اختيـار    وتوصلت الدراسة إلى اسـتنتاج أربعـة معـايير أساسـية     
السياسـي،   معيـار األمـن النفسـي   : التي تقدمها الدول اإلفريقية وهي األخبار الدولية

معيار مجتمع المصالح، معيار ضروريات السياسـة القوميـة، وأخيـرا معيـار انتقـاء      
األخبار التي تحارب العنصرية والتعصب لألجنـاس مـع اإلشـارة إلـى أن األخبـار      

إذا توافقـت مـع المواقـف     إال المتعلقة بهذا النوع ال يتم اختيارهـا والتركيـز عليهـا   
  .المعلنة للحكومة

  . )2(بناء وانتقاء األخبار :بعنوان) .م1965(ونج وروج دراسة جالت - 8
استهدفت الدراسة تحديد القيم الخبريـة التـي تحكـم انتقـاء الصـحفي لألخبـار       
وتؤثر في إدراكه لهـا، وانطلقـت مـن اعتبـار أن صـناعة األخبـار تقـوم علـى         
مجموعة من المعايير التي توجـه اختيـار الصـحفي لمـادة إعالميـة علـى حسـاب        

 .أخرى

وقد وجدت هذه الدراسـة أن تكنولوجيـا االتصـال والبـث اإلخبـاري جعلـت       
العاملين بالصحافة مضغوطين بسبب عنصر الوقـت، إذ يتلقـى هـؤالء عـددا هـائال      
من الموضـوعات، وأمـام هـذا الكـم الغزيـر مـن التـدفق اإلخبـاري، يضـطر          

وفقـا   الصحفيون إلى تحليل هذه المواد وترشـيح أحـداث لالختيـار وإخفـاء أخـرى     
                                                             

(1)- Da Costa, Alcino Louis , New Criteria for the Selection of News in African Countries, In UNESCO, News Values 
and Principals of Cross Cultural Communication N° 85, Paris, 1980.  
(2)- Paul Brighton and Dennis Foy: News Values (London: Sage publications, 2007) PP. 6 - 17. 
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التـردد، الحجـم أو الحـد، الوضـوح وقلـة      : لعناصر محددة لخصها الباحثـان فـي  
، عـدم التوقـع أو الغرابـة،    )التقـارب (الغموض، التوقيت، التوافق، االرتباط الثقـافي  

االستمرارية، التركيب، التجسيد أو التشخيص، القـيم االجتماعيـة والثقافيـة السـائدة،     
  .)الصفوة(األفراد البارزون 

  

تمثل الدراسات السابقة مصدرا هاما لما يلي من أبحاث كمـا أنهـا تعـد األسـس     
  :  العلمية للدراسة الحالية، و ذلك من خالل االستفادة من النتائج التي توصلت إليها

التعـرف علـى المـنهج واألدوات العلميـة لدراسـة       نا هذه الدراسات منمكنت  - 1
الخطـوات   االسـتفادة مـن   رية في مختلف األنظمـة اإلعالميـة، ومـن ثـم    القيم الخب

 . المنهجية للوصول إلى تقديم توصيف لمصفوفة القيم الخبرية في صحف الدراسة

حصر المراجع العربيـة منهـا واألجنبيـة المتعلقـة بدراسـة القـيم الخبريـة         - 2
 .والقائم باالتصال

، أنهـا تناولـت القـيم    ورةالمـذك لوحظ من خالل مراجعة الدراسـات السـابقة    - 3
الخبرية من خالل رصد مضامين األخبـار وتحليلهـا مـع رصـد بعـض الضـغوط       

 .التي تتحكم في أولويات هذه القيم، خصوصا ما يتعلق منها بالقائم باالتصال

أن األخبـار تصــنف وفقــا للقيمــة اإلخباريـة للمضــمون، فوفقــا للظــروف    - 4
مـل فـي إطارهـا المؤسسـة اإلعالميـة      السياسية واالجتماعية واالقتصادية التـي تع 

باإلضافة إلى أهداف المؤسسـة، فضـال عـن أن القـائم باالتصـال يجـد أن بعـض        
المضامين لها قيمة إخبارية أكثـر مـن غيرهـا، أي أن ثمـة موضـوعات إخباريـة       

 .معينة ذات جدارة أكثر من غيرها تستحق النشر

خبريـة وفقـا لألنظمـة    هناك اختالف بين الباحثين في تقديم مصـفوفة القـيم ال   - 5
اإلعالمية المختلفة ويمتد هـذا االخـتالف إلـى المؤسسـات المنتميـة لـنفس النظـام        
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اإلعالمي، بل إلى تباين القـيم الخبريـة بـين الصـحفيين التـابعين لـنفس المؤسسـة        
 .اإلعالمية

ال يمكن دراسة القيم الخبرية باالعتماد فقـط علـى تحليـل مضـمون األخبـار       - 6
هناك عوامل أخرى تسـاهم فـي تحديـد هـذه القـيم وتلعـب دورا       الصحفية، ذلك أن 

 .أساسيا في تقرير نشر بعض األخبار ودفن أخرى

إن دراسة المنتج اإلعالمي يجـب أن ينظـر إليـه كعمليـة متكاملـة، أي فـي        - 7
إطار عالقة المؤسسة اإلعالمية بمختلـف هياكـل ومؤسسـات المجتمـع، فمؤسسـات      

المضـمون اإلعالمـي يتـأثر بمـا يفـرزه الواقـع        اإلعالم ال تعمل في فراغ كما أن
 .االجتماعي

أن العديد من الدراسات التي تناولت القـيم الخبريـة تعرضـت لدراسـة القـائم       - 8
باالتصال والعوامل التي تؤثر في أدائه المهني والـوظيفي والضـغوط التـي يتعـرض     

التنظيميـة  لها من المؤسسة الصـحفية أو مـن رؤسـاء العمـل أو الـزمالء والقيـود       
 .والروتينية وبيروقراطية العمل وانعكاس كل ذلك على أدائه المهني

تعبر بعض هذه الدراسات على واقـع مغـاير للمجتمـع الجزائـري، وبعضـها       - 9
خلط بين دراسة القيم الخبرية والقيم األخالقية المهنية الواجـب توافرهـا أثنـاء العمـل     

 .األخبارالصحفي كالحيدة والموضوعية والتوازن في عرض 

 التـي علـى أساسـها    مقـاييس المعـايير و ألجل الوصول إلى معرفة وتحديـد ال و
تصاغ األخبار الصحفية في جريدتي الخبر والشـروق اليـومي لفهـم عمليـة صـياغة      

علـى  فـي ذلـك   في هاتين الصـحيفتين، اعتمـدنا    األخبار والعوامل المتحكمة في ذلك
 :الخطة التالية
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 أهميـة الدراسـة،    ،فيـه اإلشـكالية، تسـاؤالت الدراسـة     ناتناول
 مــنهج الدراســة ،أهــداف الدراســة، أســباب اختيــار الموضــوع، نــوع الدراســة

  .الدراسات السابقةو

 إلى ثالثة فصول تقسيمه تم: 

   
ـ    ر فـي مختلـف األنظمـة اإلعالميـة،     نتناول في هذا الفصـل تعريفـات الخب

المبحث األول لنظريـات اإلعـالم، انطالقـا مـن أن فهـم طبيعـة ودور        نتطرق فيو
الصحافة في المجتمع، يفرض علينـا فهـم وتحديـد طبيعـة النظـام اإلعالمـي لهـذا        
المجتمع، من خالل رسم العالقة بين السلطة ووسـائل اإلعـالم، هـذا المعطـى الـذي      

اسـية لوظيفـة اإلعـالم    يقف وراء اختالف النظم اإلعالمية في تحديد المنطلقـات األس 
. والهدف منها، بما فـي ذلـك الجـدل القـائم حـول تقـديم تعريـف موحـد للخبـر         

علـى أن   ،ريـف الخبـر فـي النظريـة الليبراليـة     تعرض في المبحث الثـاني تع سنو
في المبحث الثالث تعريف الخبر في العـالم الثـاني النـابع مـن اإليديولوجيـة      نشرح 

الرابع تعريف الخبـر فـي الـنظم المختلطـة فضـال      الماركسية، وسنعالج في المبحث 
عن طرح المساهمات العربيـة لتقـديم تعريـف للخبـر، بمـا يـتالءم وخصوصـية        

 .المجتمعات العربية

   
نسـلط الضـوء فـي    حيـث  تعرض في هذا الفصل تعريف القـيم الخبريـة،   سن

ائصــها، ، ومـداخل دراســتها، وخص المبحـث األول علــى تعريـف القــيم الخبريــة  
نتناول في المبحث الثاني القيم الخبرية فـي األنظمـة الليبراليـة والتـي يـتم علـى       و

أساسها تقييم األحداث والمفاضلة بينها في النشر، فضال عـن تعريـف القـيم الخبريـة     
في العالم الثاني والتي تتحدد انطالقا مـن اعتبـارات اإليديولوجيـة الماركسـية، التـي      
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المبحـث الثالـث لتعريـف القـيم      خصصـنا يولوجية، في حين ترى أن الخبر هو اإليد
ـ الخبرية و محـاوالت بعـض البـاحثين    ل التطـرق  عتصنيفاتها في األنظمة المختلطة م

في رصد القيم الخبرية في هذه األنظمة، انطالقا مـن أن حـراس البوابـة فـي هـذه      
هم عيتاألنظمة يستخدمون مقـاييس مختلفـة لقيـاس واختيـار األخبـار طبقـا لمـرج       

نتناول في المبحث الرابع عناصر القـيم الخبريـة بنـوع مـن     الثقافية واإليديولوجية، و
عددا من القـيم الخبريـة التـي تتفـق عليهـا جميـع وسـائل         حيث سنسرد التحليل،

اإلعالم بغض النظر عن االختالفات في درجة أهميـة كـل واحـدة منهـا وتسلسـلها      
 .ضمن سلم األولويات بالنسبة لكل وسيلة

   
وسـوف  الفصل الثالث بالقائم باالتصال وبالضـغوط التـي يتعـرض لهـا،      يهتم

المبحـث األول مختلـف تعريفـات البـاحثين      نطرح فيأربعة مباحث،  نتناول ذلك في
الذين اهتموا بالقـائم باالتصـال، باعتبـاره أحـد األطـراف األساسـية فـي العمليـة         

لنمـاذج التفسـيرية للقـائم باالتصـال، أي     ا عرض في المبحـث الثـاني  ناالتصالية، و
نتطـرق فـي المبحـث الثالـث إلـى      ر القائم باالتصـال فـي المجتمـع، و   دوتحديد 

فـي المبحـث الرابـع     نطـرق الضغوط الداخلية التي يتعرض لها القائم باالتصـال، و 
 . الضغوط الخارجية التي تؤثر على اختيارات القائم باالتصال وتوجهاته

 تم تقسيمه إلى قسمين: 

 

نتائج تحليل مضمون صـحف الدراسـة مـن خـالل تحليـل المـادة        فيه نتناول
الخبرية المنشورة، باعتبارها تحدد مجال اهتمام صـحيفتي الخبـر ويوميـة الشـروق،     

تشـخيص جريـدتي   ل مباحـث، خُصـص المبحـث األول    أربعـة ويشمل هذا الفصل 
تحليـل فئـات الشـكل التـي تضـم      ب في المبحث الثاني نقومو، الخبر والشروق اليومي

فئة موقع المادة الخبرية على صفحات صحف الدراسة، وفئـة الشـكل الفنـي للخبـر،     
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إلـى تحليـل فئـات     الثالـث نتطـرق  باإلضافة إلى قالب صياغة الخبر، في المبحـث  
الموضـوع، طريقـة عـرض الخبـر،     : المضمون التي تحتوي على الفئـات التاليـة  

  ادر الصحفي، مصادر الصحيفةمص
علـى تحليـل القـيم     رابـع نسلط الضوء في المبحـث ال و. مستوى التغطية اإلخباريةو 

الشـهرة،  : الخبرية من خالل الفئات التـي رصـدت لهـذا الغـرض والمتمثلـة فـي      
الضخامة أو الحجم، الصراع، االهتمامـات اإلنسـانية، األهميـة، القـرب، التوقيـت،      

والمصـالحة   ، الغرابة والطرافة، اإلثارة، التنميـة، السـيادة الوطنيـة   السلبية، االيجابية
 . الوطنية

  
 جـاء والمتعلق بنتائج الدراسة الميدانية إلـى أربعـة مباحـث،    الثاني قُسم الفصل 

في المبحث األول الخصائص األساسية للقـائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة،      
والمتمثلة أساسا فـي الخصـائص االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية انطالقـا مـن        
تأثيرها على االختيارات المهنيـة للقـائمين باالتصـال، وعلـى تصـوراتهم لمختلـف       

توجهـات المهنيـة للقـائمين    فـي المبحـث الثـاني ال    أوردنـا القضايا المجتمعيـة، و 
 ركزنـا باالتصال، وتصوراتهم لمفاهيم الخبـر والقـيم الخبريـة، ولمعـايير النشـر، و     

ختلف العوامل المؤثرة على القـائمين باالتصـال، ومـن ثـم     م على في المبحث الثالث
رصد العوامل التي تقـف وراء انتقـائهم لألخبـار وترشـيح الـبعض منهـا للنشـر        

الذي سينعكس على نوعية الحقـائق والوقـائع التـي يبقـى مـن      وحجب أخرى، األمر 
فـي المبحـث الرابـع مـدى تـأثر       نـا عالججمهور اإلطالع عليها ومعرفتها، وحق ال

  .بمناخ التعددية اإلعالمية في الجزائر صحف الدراسة
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 .نـظـريــات اإلعــالم: المبحث األول -
 .الليبراليةالخبر في النظرية : المبحث الثاني -
 .الخبر في النظرية الماركسية :المبحث الثالث -
 .الخبر في األنظمة المختلطة: المبحث الرابع -
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تحدد النظم السياسية واالجتماعية واإلعالمية التي يعمـل فـي إطارهـا اإلعـالم     
ارتباطًــا وثيقًــا بالفلســفة السياســية  هــذا الــدور  دور الصــحافة، كمــا يــرتبط 

إن فهم طبيعة ودور الصـحافة فـي أي مجتمـع، يفـرض علينـا      . واإلعالمية للمجتمع
  . تحديد النظام اإلعالمي لهذا المجتمع

، ومـن أبرزهـا التصـنيف الـذي قـام      (*)تعددت تصنيفات نظريات اإلعالملقد 
وولبـر شـرام عـام     S.Petersonوشيودور بيترسـون   F.Sibertبوضعه فرد سيبرت 

السـلطة، الليبراليـة، الشـيوعية والمسـؤولية     : ، الذي تضمن النظريات األربـع 1956
  .(1)االجتماعية

التصـنيف، إال أنـه ال يـزال أكثـر     وعلى الرغم من االنتقادات الموجهـة لهـذا   
التصنيفات صالحية لتحديد ماهية األنظمـة اإلعالميـة، باإلضـافة إلـى أن المبـادئ      
واألسس التي تقوم عليها النظريات األربع نجد صـداها فـي أغلـب النظريـات التـي      

  .تصنيف النظم اإلعالمية فيما بعدسعت ل
                                                             

تصنيفا جديـدا اعتمـد فيـه علـى ملكيـة الصـحافة، فلسـفاا، وتضـمن هـذا           R.Lowensteinوضع رالف الونشتني  1970يف  (*)
 -النظريـة الليرباليـة االجتماعيـة    -النظريـة الليرباليـة   -النظريـة السـلطوية االجتماعيـة    -النظرية السلطوية: التصنيف مخس نظريات وهي

  . النظرية املركزية االجتماعية
  السـوق  املاركسـية  (الـذي تضـمن ثـالث نظريـات     " Altshullألتشـول  "يف الثمانينيات ظهرت تصنيفات جديدة منـها تصـنيف   

  ).التقدمية
تصنيفا جديدا، أهم ما جاء فيه أنـه ركـز علـى األنظمـة اإلعالميـة السـائدة يف دول العـامل         A.M.Habte بتكما قدم أمري مايكل ها

  .نظام إعالمي مستقل -ه من الدولةنظام إعالمي موج -نظام إعالمي يقع حتت سيطرة الدولة: ثة نظمالثالث، وهي يف تصوره ثال
  .الية وأن اختلفت املسمياتلكن كل هذه التصنيفات مل خترج عن إطار ثنائية السلطوية والليرب

، ص )م1999دار الكتـب للنشـر والتوزيـع،    : ةالقـاهر (الصـحافة والتنميـة السياسـية    : للمزيد من التفصيل انظر حممد سـعد إبـراهيم  
ــاب170172 ــنري حج ــد م ــابع  : ، حمم ــد الس ــة، ال ــوعة اإلعالمي ــاهرة(املوس ــع،: الق ــر والتوزي ــر للنش ، )م 2003 دار الفج
  . 25202526ص

(1) F.Sibert, S .Peterson and w. Schramm: Four Theories of the Press (Urbana: University of Illinois 
Press, 1956). PP. 2-10. 
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انطالقـا مـن أن أي محاولـة    نظريات اإلعـالم  هذا المبحث  لذلك نستعرض في
لتقديم تعريف للخبر أو تحديده لن تخرج عـن الخلفيـة الفلسـفية ألي نظـام إعالمـي،      

  .فة طبقا لهذه المبادئ والمفاهيمومنه ينظر إلى الصحا
  :ويشمل هذا المبحث العناصر التالية

وذلك بإلقاء نظرة عن الخلفية الفلسـفية التـي اسـتمدت منهـا      ،نظرية السلطة  -1
النظرية أسسها وقواعدها، باإلضافة إلـى تحديـد عالقـة السـلطة بـاإلعالم، مـن       هذه 

خالل سرد بعض القيود التي فرضت علـى الصـحافة آنـذاك، فضـال عـن التعريـف       
 . بدور اإلعالم في ظل هذه النظرية

وذلك بطرح المبادئ واألفكـار الفلسـفية التـي قامـت علـى       ،نظرية الحرية  -2
أساسها هذه النظرية، فضال عن التطـرق إلـى خصـائص اإلعـالم فـي ظـل هـذه        

 . النظرية
التـي ظهــرت عــلى أنقـاض نظريـة       ،نظرية المسـؤولية االجتماعيـة    -3
ـُرح       الحرية والتي تغيرت معها النظرة إلى دور وسائل اإلعـالم مقارنـة مـع مـا طـ

 .مفاهيم في نظرية الحريةمن 
االشـتراكية، الشـمولية، باعتبارهـا تجسـد إيديولوجيـة       ،النظرية السـوفيتية   -4

 .العالم الثاني، من خالل التركيز على خصائص اإلعالم في ظل هذه النظرية
التي تنطلق مـن خلفيـة فلسـفية تختلـف      ،النظم المختلطة أو نظم العالم الثالث -5

، وذلــك بمــا يتماشــى االشــتراكي والثــاني ليبرالــيال عــن منطلقــات العــالم األول
ـ    ة اإلعـالم فـي دول   وخصوصية هذه المجتمعات، باإلضافة إلـى تحديـد دور ووظيف

 .العالم الثالث
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، وقـد سـاهم العديـد مـن     1617نشأت هذه النظرية في انكلترا فـي القـرنين   
النظرية من أمثـال ميكيـافليي الـذي دعـا     والكتاب في إرساء قواعد وركائز  الفالسفة

إلى إخضاع كل شيء ألمن الدولة، وانطالقا مـن فكـرة الغايـة تبـرر الوسـيلة، رأى      
ميكيافليي أن الرقابة على الحوار والمناقشة وعلـى نشـر المعلومـات فـي المجتمـع      

  .لها ما يبررها مادامت تخدم مصالح الدولة
شـه فـي إرسـاء أسـس هـذه      كما ساهم كل من تومـاس هـوبز، هيجـل ونيت   

النظرية، وعلى الرغم من مرور فترة زمنيـة ليسـت بالقصـيرة علـى طـرح هـذه       
النظرية لذاتها في الواقع العملي، وعلى الرغم مـن انحصـار تطبيـق هـذه النظريـة      
حاليا بسبب غياب الحكم الديكتاتوري التسـلطي، إال أن مفاهيمهـا وأطروحاتهـا تبقـى     

طر علـى العديـد مـن المجتمعـات التـي تسـود فيهـا        صالحة ومعبرة والزالت تسي
فلسفات اجتماعية سياسية سلطوية، وتزداد فيها سيطرة الدولـة للـدفاع عـن مصـالح     
الطبقة الحاكمة والهيمنة على مقدرات الشعب وحريته وإمكاناتـه انطالقـا مـن فكـرة     

  .(1)أن تنمية الفرد تتوقف على الدولة
ـ     ائم لتبريـر شـرعيتها وحقهـا فـي     تستند نظرية السـلطة علـى ركـائز ودع

السلطة، ولعل السند القوي الذي كـان وراء إحكـام سـيطرتها ونفوذهـا قـائم علـى       
، أو ما يسـمى بـالحق اإللهـي، الـذي     األلوهيةفكرة أن الملك أو السلطان يتسم بسمة 

اعتمد عليه الملـوك فـي الحكـم وتوارثـه النـبالء والـذي مكـنهم مـن االحتفـاظ          
يعتبر الشعب نفسه عبدا للحـاكم، وأن هـذا األخيـر يعتبـر نفسـه       بمراكزهم، ومن ثم

  .لومات التي تصل إلى أذهان الشعبصاحب الحق في نوع الحقائق أو المع

                                                             
دراسـة تطبيقيـة يف الصـحافة القوميـة     : قيم األخبار يف الصحافة املصـرية يف إطـار السياسـات التنمويـة    السيد خبيث حممد درويش،  (1)

اخلـرب الصـحفي يف منـهج اإلعـالم اإلسـالمي، الطبعـة األوىل       : ، عبد اهللا بـدران 103، مرجع سابق، ص1990 - 1987واحلزبية خالل 
  .49ص ) م 2002دار املكتيب، : سوريا(
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وتتمثل الركيزة الثانية التي احتُمي بها في الكنيسـة الرومانيـة التـي كـان لهـا      
نهـا  في القرون الوسطى سلطات واسـعة وهيمنـة كبيـرة شـملت الملـوك، حتـى أ      

عزلت بعضهم وحرمت آخرين من الجنة حسـب أوهـامهم التـي ابتـدعوها، وسـبب      
  .(1)هذه الهيمنة هو إدعاء رجال الكنيسة السلطة اإللهية انطالقا من فكرة الالهوت

ينظر إلى الفرد في ظل هذه النظريـة علـى أنـه مسـلوب الحريـة والتفكيـر،       
م مطلـق أو قـادة   مغيب الحقـوق واإلرادة، يتصـرف فـي أمـوره وشـؤونه حـاك      

مصـلحة لـه وحفاظـا عليـه وحمايـة لألمـة        هم فقـط   يتسلطون وفق ما يرونه 
. ، فالفرد بـال حكومـة وبـال مجتمـع ال حـول لـه وال قـوة       (2)وحرصا على بقائها

وبرغم ذلك يؤمن أنصار هذه النظرية بـالفروق بـين األفـراد مـن حيـث قـدراتهم       
الفـروق حكمـا يـتلخص فـي أن ذوي      الجسمية والعقلية، ولكنهم يبنـون علـى هـذه   

المعرفة من العلماء والحكمـاء وذوي التجربـة أو اإلطـالع هـم وحـدهم أصـحاب       
الحق في السيطرة الحقيقية على غيرهم من أفراد المجتمـع فـي ظـل الحـاكم ووفـق      

  .(3)مشيئته ورضاه
وطبقا للمبادئ والمفاهيم التي ظهرت على أساسـها هـذه النظريـة، فإنـه ينظـر      

اإلعالم على أنه أمر من األمور التي ال ينبغـي أن يتصـرف فيهـا إال الحـاكم أو     إلى 
  .الجهة التي تتولى هذه المهمة

ولتحقيق هذه السيطرة وإحكامها فرضت السـلطة علـى وسـائل اإلعـالم قيـودا      
  : تمثلت فيما يلي

  
  
 

                                                             
  .50عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص (1)
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
  .99-93ص) م 1965لعريب، دار الفكر ا: القاهرة(اإلعالم له تارخيه ومذاهبه، الطبعة األوىل : عبد اللطيف محزة (3)
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الحـاكم هـو صـاحب    هذه النظرية بين الملكية العامـة والخاصـة إال أن    تجمع
الحق المطلق في السماح بظهور وسائل اإلعالم انطالقا من أنـه صـاحب الحـق فـي     

وتُمنح هـذه الرخصـة إلـى المخلصـين للسـلطة      . منح الترخيص لها لممارسة عملها
ومـن ثـم فـإن العالقـة بـين الصـحافة       " المطلقة وإلى من تطمئن السلطة إلى والئه 

  .(1)"الوالء للحاكموالسلطة السياسية تدور في إطار 

 

يعد هذا النوع إطارا آخر لفرض ضـغوط علـى الصـحافة فـي هـذه الفتـرة،       
، ظهـر قيـد الرقابـة كنـوع جديـد      16فإلى جانب التراخيص التي ظهرت في القرن 

إلحكام سيطرة السلطة على اإلعالم، حيـث يـتم تعيـين رقيـب يقـوم بمراجعـة مـا        
السياسة والدين مراجعة دقيقـة ومـن ثـم خضـعت وسـائل      تكتبه الصحف في أمور 

  .مة سابقة على النشر والحقة عليهاإلعالم إلى قيود رقابية صار

 

ازدادت المطبوعات مما جعل الرقابة عليهـا شـبه مسـتحيلة، ثـم     ، 17في القرن 
جدت عوامل أخرى أدت إلـى فشـل نظـام الرقابـة حينـذاك ومـن أهمهـا ظهـور         

السياسية وممارسـتها العمـل اإلعالمـي المتمثـل فـي إصـدار الصـحف         األحزاب
، هذا ما أدى بالسلطة الحاكمـة إلـى إيجـاد نـوع آخـر يـدعم قيـد        (2)والمنشورات

الرقابة، تمثل في فرض العقوبات، إذ أن أي مخالفـة للقـوانين اإلعالميـة ولضـوابط     
 .رض صاحبها لعقوبات شديدة وصارمةالنشر تع

 
 

                                                             
  . 174حممد سعد إبراهيم، مرجع سابق، ص  (1)
  . 52صعبد اهللا بدران، مرجع سابق،  (2)



         

  

~ 45 ~ 

 

لجأت السلطة الحاكمة من أجل بسط وفـرض سـيطرتها الكاملـة علـى وسـائل      
اإلعالم إلى قيد المحاكمات المتمثل في تهمـة الخيانـة العظمـى التـي كانـت توجـه       

  .للصحفيين إذا لم يرض عنهم الحاكم
 

، لجـأت  نظراً لفشل هـذه اإلجـراءات فـي إحكـام السـيطرة علـى الصـحافة       
السلطة إلى طريقة جديدة لتستولي بها على اإلعـالم، ومـن ثـم الـتحكم فـي الـرأي       

صـحف ومـن ثـم    العام حتى يبقى خاضعا لها، إلى منح األموال السرية ألصـحاب ال 
  .شراء ذممهم وضمائرهم

 

لم تدخر األنظمة التسلطية أي جهـد فـي البحـث عـن اإلجـراءات والقـوانين       
فلقد قامـت باإلضـافة إلـى مـا سـبق ذكـره       ها تقويض حرية اإلعالم، ي من شأنالت

بسن تشريع يقضي بفرض ضرائب على الصحف والنشـرات بهـدف إرهاقهـا ماليـا     
  . أو تخفيف نقد اإلعالم لها

 

من خالل ما تقدم، يمكن أن نوجــز دور اإلعـالم فـي ظـل نظريـة السـلطة      
  : فيما يلي

إن الوظيفة األساسية لإلعالم هي تأييد سياسـة الحكومـة، وتجنـب أي إسـاءة      -1
إلى األغلبية أو الطبقـة المسـيطرة، أو القـيم السياسـية واألخالقيـة السـائدة، وكـل        
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 نشـر، ويجـوز فـرض الرقابـة لتحقيـق      هجوم عليها يعتبر فعال جنائيا، ويجـب أال ي
 .(1)مبادئ السلطة

تعمل في إطار دعـم السـلطة الحاكمـة، وتقـديم      ينبغي على وسائل اإلعالم أن -2
الرعاية الضـرورية والغطـاء الـالزم لتبريـر أفعالهـا وقراراتهـا، والـدفاع عـن         
أعمالها، وعدم التقليل مـن هيمنتهـا أو إضـعاف سـلطتها، وعـدم االنحـراف عـن        

 . السياسة الرسمية
صـي  يحظر توجيه أي نوع من النقد إلى الحـاكم أو سياسـته أو سـلوكه الشخ    -3

 .ياسي، بصفة عامة عدم نقد الدولةأو نقد الجهاز الس
في ظل نظرية السلطة، تعـد الصـحافة أداة مـن أدوات السـيطرة السياسـية،       -4

فالمعلومات تنتقل في اتجـاه واحـد مـن الحـاكم إلـى المحكـوم، بهـدف تكـريس         
 .(2)ات السلطة السياسيةـاألوضاع القائمة، ومحاولة إضفاء الشرعية على ممارس

ت هذه األنظمة من نفسها المصدر الوحيد للحقـائق والمعلومـات ومـن ثـم     جعل -5
ال يحق لوسائل اإلعالم أن تنشر شيًئا ال يكون مصـدره النظـام وأجهزتـه الرسـمية،     
أو دون موافقتها على النشر إن كانت هـذه الوسـائل قـد حصـلت علـى المعلومـات       

 .(3)من مصدر آخر
تكافأ السلطة الصحف التي أثبتت والءهـا والتزامهـا بـالخط الرسـمي، وذلـك       -6

 .تعينها على االستمرار في الصدورمن خالل تقديم مساعدات مالية لها، 
وكنتيجة لكل هذه المعطيات، ال يتمتع الصـحفيون فـي ظـل نظريـة السـلطة       -7

وال يحـق   باالستقالل، إذ ينحصر دورهم في نشر ما تريده السلطة ومـا ترغـب فيـه   
لهم المشاركة في تحديد مسؤولية السـلطة وأهـدافها والتـي تبقـى مـن صـالحيات       

                                                             
قيم األخبار يف الصحافة املصـرية  يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة تطبيقيـة يف الصـحافة القوميـة         السيد خبيث حممد درويش،  (1)

  . 104، مرجع سابق، ص 1990-1987واحلزبية خالل 
  .174حممد سعد إبراهيم، مرجع سابق، ص  (2)
  .174عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (3)
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السلطة التي تعي مصـالح األفـراد وتعمـل علـى الحفـاظ علـى السـالم واألمـن         
واالستقرار، ولكي تتمكن مـن ذلـك علـى وسـائل اإلعـالم االلتـزام التـام بـالخط         

لتـي ال تتماشـى وأهـداف السـلطة     الرسمي وعدم المجازفة في نشر اآلراء واألخبار ا
  . أو تهدد النظام

ورغم أن النظام السلطوي للصـحافة، لـم يعـد يتمتـع اليـوم بـأي قـدر مـن         
بصـور  (االحترام عند شعوب األرض كافـة، إال أننـا يمكـن أن نجـد نمـاذج لـه       

في الوقت الحاضر في العديـد مـن دول العـالم الثالـث فـي آسـيا وإفريقيـا        ) معدلة
  .تينيةوأمريكا الال

- 

استندت نظرية الحرية إلى مبادئ وأفكار فلسـفية قامـت علـى أساسـها حيـث      
كان ألراء عدد من الفالسفة الغربيين في السياسـة واالقتصـاد دور كبيـر فـي بنـاء      
هذه النظرية وإرساء أسسها منهم آدم سميث، جـون لـوك، جـون ملتـون، ديكـارت      

  .وغيرهم
الفلسفة على الجانـب االقتصـادي فـي حيـاة المجتمـع فلقـد       وركز منظرو هذه 

دعا آدم سميث إلى انتهاج قوانين االقتصاد الكالسيكية التـي تـدعو إلـى عـدم تـدخل      
الحكومة في السوق نظرا ألنه سينظم نفسه، وأوضـح هـذا االقتصـادي أن الحكومـة     

  .المثلى هي التي تحكم أقل
التاسع عشـر فـي الحريـة ترتكـز علـى      كما كانت فلسفة جون لوك في القرن 

أن الشعب مصـدر السـلطات، وأن السـلطة مـا هـي إال هيئـة اختارهـا الشـعب         
وفوضها في أمره، ومن حق الشعب أن يسـحب منهـا هـذا التفـويض متـى أحـس       

  .بأنها ال تعمل لصالحه
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كانـت فلسـفة جـون ملتـون فـي الحريـة تتمثـل فـي أن          ،وفي القرن نفسه
ي مسألة من المسائل يكـون باالسـتماع إلـى اآلراء المخالفـة     الوصول إلى الصواب ف

وأن الحقيقة ال يكتب لها البقاء إال إذا أتيحت لها الفرصـة بـأن تُقابـل وجهـا لوجـه      
فالطريقـة الوحيـدة لمعرفـة    . مع غيرها من الحقائق في صراحة كاملة وحريـة تامـة  

ن أو سـوق حـرة ممـا    الحقيقة تكون بترك اآلراء تتصارع وتتنافس بحرية فـي ميـدا  
يتيح لألفراد الفرصة لمقارنة اآلراء المختلفة واختيار الـرأي األصـوب الـذي يسـود     

  .في النهاية
كان جون رسـكين يـرى أنـه مـن حـق أي إنسـان        ،وفي القرن الثامن عشر

  .يسعى لتنوير اآلخرين نشر كل ما يدور بعقله
شكلت فلسفة جون ستيوارت ميل دعامة لنظرية الحريـة   ،وفي القرن التاسع عشر

الرأي الخطأ قـد يحـوي   "، أو قوله "إذا أسكت رأيا فقد أسكت حقيقة"فيكفينا أن ننقل عنه، 
اآلراء الصائبة مـا لـم   "أو قوله " بذورا للحقيقة، ومن الجائز أن يؤدي إلى الحقيقة برمتها

أو " ها وتأثيرها على المواطنين وسلوكهمتتعارض مع اآلخرين بين حين وآخر فقدت حيويت
إذا اعتنق البشر جميعا رأيا واحدا، وجاء فرد واحد برأي جديد يخالفه، ثـم حـاول   " قوله 

البشر جميعا إسكات هذا الرأي كان خطؤهم في ذلك ال يقل عن خطأ الفرد الواحـد حـين   
  .(1)"ميعاتصبح له سلطة تامة وحاول إسقاط الرأي الذي اجتمع عليه البشر ج

 

إن من أبرز ما يميز هذه النظرية التركيز على اإلنسان ومنحه أكبر قدر من الحرية،  -1
وإطالق العنان ألفكاره وإبداعاته وتصوراته وإمكانياته، ورفض القيـود المفروضـة مـن    

وز الجانب االقتصادي بشكل الحكومات على األنشطة االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وبر

                                                             
  .219 - 217ص ) .م 1983دار الرفاعي، : الرياض(املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم، الطبعة األوىل : حممد السيد حممد (1)
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الفت للنظر، مع الحرص على تحقيق األرباح المادية من خالل العمـل الحـر فـي هـذا     
 .(1)المجال

تتمتع الصحافة بقاعدة كبيرة من الحرية لمساعدة الناس في بحـثهم عـن الحقيقـة     -2
مـن  انطالقا من فكرة أن اإلنسان يجد الحقيقة بعقله وهو بغير حاجة إلى وصاية أو إلـى  

يقوده إليها، فالحقيقة عند الفالسفة الليبراليين ال تستمد من السلطة، وال يمكن تحقيـق ذلـك   
دون أن تتاح للفرد الحرية الكاملة، فالحقيقة تجد لها سبيال من خالل التفاعـل الحـر بـين    

 .المعلومات واألفكار
صدر مـا  في أن ي) أو أي جماعة(يؤكد النظام الليبرالي للصحافة على حق أي فرد  -3

يشاء من الصحف مادام قادرا على ذلك، ودونما حاجة إلى ربط هذا الحق بتصـريح مـن   
 .(2)السلطة الحاكمة

وضعت الفلسفة اإلعالمية الليبرالية لهذه النظريـة معـايير مهنيـة تحكـم عملهـا       -4
 .(3)وتضبطه، وتحدد األسس العريضة التي ينبغي على اإلعالميين إتباعها واالهتداء بها

 . ل حرية التعبير في طياتها عوامل تصحيحهاتحم  -5
تعد الرقابة قبل النشر انتهاكا للحق الطبيعي لإلنسان في حريـة التعبيـر والقـول،     -6

باإلضافة إلى أنها تمكن من هم في السلطة االستمرار في الحكم، وتجعل من الدولة عـدوا  
لم تكن المـواد اإلعالميـة   إذن . للحرية بدال من أن تكون حامية لها فالرقابة عائق للحرية

 .(4)تخضع لرقابة مسبقة من قبل الجهات الرسمية
 .(5)إن أي تجاوز تقع فيه الصحيفة أو الصحف هو شأن القضاء وحده -7

                                                             
  .58عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (1)
  .92ص ) م 1986عامل الكتب، : القاهرة(مدخل إىل علم الصحافة : فاروق أبو زيد (2)
  .60عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (3)
  .60 - 59املرجع نفسه، ص  (4)
  .92مدخل إىل علم الصحافة، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زيد (5)
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ال يحق للحكومة دخول ميدان اإلعالم، سواء عن طريق الملكية أو تقديم معونـات   -8
الحزب الحـاكم للبقـاء فـي    تدعيم " للصحف، انطالقا من أن ذلك يعتبر شكال من أشكال 

السلطة، بغض النظر عن تشجيع التبادل الحر لألفكار والمعلومات، أما فيما يتعلق بمسـألة  
مساعدة الصحف ماليا فإن ذلك من شأنه تهديد استقالليتها، كما من شأنه أن يضع وسـائل  

ـ  دف إلـى  اإلعالم المنافسة في كفة غير متكافئة، حيث أن وسائل اإلعالم الحكومية ال ته
، فـلم يكن للحكومات الحـق فـي إصدار الصحف، أو (1)"تحقيق األربـاح لضمان بقائها

 .(2)امتالكها، أو المساهمة في ملكيتها وتمويلها ومساعدتها على تخطي مشكالتها المادية
لم تعد وسائل اإلعالم ملزمة بنشر أي مادة إخبارية تصل إليهـا مـن الحكومـات،     -9

  .(3)مة أو السلطة مصدر الحقيقة أو الرأي بأي حال من األحوالوبذلك ال تكون الحكو
لكن في الوقت الذي أدت فيـه ملكيـة الحكومـة لوسـائل اإلعـالم إلـى سـلب        
حرية الصحف واستقاللها، بعد أن تـدخلت فـي وضـع سياسـتها التحريريـة، وفـي       
مضامينها اإلعالمية، وبواسطة جميـع أشـكال الرقابـة، فـإن الصـحف فـي ظـل        

ية الخاصة، لم تكن في منأى عن الضـغوط التـي تسـتهدف النيـل مـن حريـة       الملك
العمل الصحفي، فقد تعرضت الصحافة إلى هيمنـة الشـركات الممولـة، ونـتج عـن      

وفـي كـال   . ذلك تحول الصحافة إلى واجهة للتـرويج لسياسـات وأجنـدة الشـركات    
حقيقـة، وإنمـا مـرآة    الحالتين لم تعد الصحافة، مرآة نقية كما يريدها قراؤهـا تنقـل ال  

  .(4)مشوهة عكست لجمهورها شيًئا آخر غير الحقيقة
  
  

                                                             
  . 222املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص : حممد السيد حممد (1)
  .61عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (2)
  . نفسه، الصفحة نفسها جعرمال (3)
 رسـالة ، بيئة العمل الصحفي يف العراق، دراسة حتليليـة لتـأثري العامـل السياسـي يف القـائم باالتصـال      خليل إبراهيم فاخر الضمداوي،  (4)

  .29، ص .م 2008بغداد ) كلية اإلعالم -جامعة بغداد( ماجستري غري منشورة 



         

  

~ 51 ~ 

- 

تعرضت نظرية الحرية النتقادات شتى، ابتداء من النصـف الثـاني مـن القـرن     
العشرين بسبب مفهوم الحرية الواسع الذي تبنته، مع عدم وجـود ضـوابط تحـد مـن     

وسلبياتها، أو حدود تضعها فـي إطـار واضـح المعـالم واألبعـاد، بعـد أن       انفالتها 
شهدت بلدان العالم الرأسمالي الغنية المتقدمـة ظـاهرة اقتصـادية تمثلـت فـي تكتـل       
رؤوس األموال الخاصة في وحدات كبيرة تهدف إلـي التوسـع الضـخم فـي اإلنتـاج      

. رة علـى األسـواق  وخفض تكلفته، وتجنب الخسائر الناجمـة عـن التنـافس بالسـيط    
وبهذا المنطق وهو القضاء علـى التنـافس تناقضـت التكـتالت مـع منطـق الفكـر        

  .الليبرالي المستند إلي التنافس كوسيلة لتحقيق االنسجام المستمر في المجتمع
وظهرت التكتالت اإلعالمية في الواليات المتحـدة األمريكيـة وفـي بريطانيـا     

الغنية، وتمثلـت فـي تجمـع عـدد مـن الصـحف       وغيرها من بلدان العالم الرأسمالي 
والمجالت واإلذاعـة والتلفزيـون ودور نشـر الكتـب وشـركات التوزيـع فـي يـد         
شخص واحد أو عدة أشخاص أو شركة مساهمة تملـك عـدداً كبيـراً مـن الصـحف،      
وأصبحت منافسة هذه االحتكارات اإلعالمية مستحيلة سـواء فـي االسـتمرار أو فـي     

والنفـوذ   اإلشـهار ما تملكه من وسائل السـيطرة فـي مجـاالت    الصدور الجديد، ألن 
  .السياسي والسيطرة اإلعالمية يفوق قدرة أي مشروع إعالمي جديد

وعلى إثر ذلك نادى عدد من المفكرين إلـى ضـرورة وضـع مفهـوم جديـد      
للحرية يضمن توجيها نحـو خدمـة المجتمـع، وتـأمين مصـالح أفـراده األساسـية،        

الحرية جـزء ال يتجـزأ مـن التركيـب االجتمـاعي المعقـد الـذي        بحيث تصبح هذه 
  .يستلزم المسؤولية والحرية جنباً إلى جنب

واعتبرت هذه النظرية التي نشأت فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة وغـرب      
أوروبا أن الحرية البد وأن تقابلها مسؤولية، وبالتالي فإن مـن يتمتـع بالحريـة عليـه     

لمجتمع، وأن الحرية هي حـق وواجـب ونظـام ومسـؤولية فـي      التزامات معينة قبل ا
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وهي نظريـة تـرفض الفرديـة المطلقـة فـي ليبراليـة القـرن التاسـع         . وقت واحد
  .(1)عشر

بصفة عامة تدعو هذه النظريـة إلـي تـدخل الدولـة لتحقيـق مجموعـة مـن        
  .التشريعات تستهدف تقديم بعض التنازالت لصالح الطبقات العاملة والفقراء

 

ترتكز نظرية المسؤولية االجتماعية على ثالثـة أبعـاد أساسـية يتصـل البعـد       -1
األول بالوظائف التي ينبغـي أن يؤديهـا اإلعـالم، ويتصـل البعـد الثـاني بمعـايير        
 األداء اإلعالمي، ويتصل البعـد الثالـث بـالقيم المهنيـة والسـلوكيات التـي ينبغـي       
مراعاتها في العمل، أو بمعنى آخر منظومـة القـيم المهنيـة التـي تحكـم سـلوكيات       
القائمين باالتصال في أداء وظـائفهم مثـل القـيم الخاصـة بجمـع وتحديـد األخبـار        
كاحترام حق الفرد في الخصوصية، وعدم إصدار األحكـام قبـل أن يفصـل القضـاء     

 .(2) ترام القيم الدينية وغيرهافيها، وعدم نشر المواد والمضامين الجنسية،  واح
 . تستمد هذه النظرية مبادئها األساسية من نظرية الحرية -2
إن وسائل اإلعالم ليست ذاتيـة بقـدر مـا هـي موضـوعية، وليسـت ملكـا         -3

 .لألفراد بقدر ما هي ملك للصالح العام، وعليها التزامات معينة تجاه المجتمع
اء واألفكـار فـي المجتمـع    تعددية وسائل اإلعالم بحيـث تعكـس تنـوع اآلر    -4

 .عبر إتاحة الفرصة لآلراء المختلفة ألن تعرض فيها، مع إعطائها حق الرد

                                                             
اخلـرب الصـحفي وضـوابطه اإلسـالمية ،     : ، كـرمي شـليب  223املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم، مرجع سـابق، ص  : حممد السيد حممد (1)

  . 94-39خل إىل علم الصحافة، مرجع سابق، صمد: ، فاروق أبو زيد37ص ) م1984دار نشر، . د: القاهرة(الطبعة األوىل 
دراسـة مقارنـة للمضـمون والقـائم باالتصـال يف الصـحف القوميـة        : املسؤولية االجتماعية للصـحافة املصـرية  حممد حسام الدين،  (2)

  .81، ص م1996القاهرة ) كلية اإلعالم -جامعة القاهرة(، رسالة ماجستري غري منشورة 1994 -1991واحلزبية من 
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االلتزام بمجموعة من المواثيق األخالقية التي تسعى إلـي إيجـاد تـوازن بـين      -5
، وقد كان من ثمرات هذا المفهـوم إنشـاء مـا يسـمى     (1)حرية الفرد ومصالح المجتمع

 .(2)من المجتمعات األوروبيةبمجالس الصحافة في كثير 
تجنب كل ما من شأنه أن يساعد علـى حـدوث الجـرائم والعنـف والفوضـى،       -6

 . أو يسيء إلي األقليات العرقية
التنديد باألعمال الصحفية المنحرفة واسـتدعاء الصـحفيين الـذين تبـدر مـنهم       -7

 .هذه األعمال، وتوجيه اللوم لهم إذا اقتضى الحال
الحفاظ على النظام السياسـي القـائم مـن خـالل تزويـد النـاس بالمعلومـات         -8

الصحيحة التي تساعد على تكوين رأي عـام مسـتنير، بنـاء علـى مناقشـة لألمـور       
  .المجتمعالعامة التي تهم 

مسؤولية رجال اإلعالم أمـام المجتمـع إضـافة إلـى مسـؤولياتهم أمـام مـن         -9
 .(3)يعملون لديهم

اعية هي تقديم البيانات عـن األحـداث الجاريـة بصـرف     للصحافة وظيفة اجتم - 10
النظر عن نوعية التأثير الذي قد تحدثه هذه البيانـات علـى القـراء، فمـن ناحيـة ال      
يجب حجـب البيانـات والمعلومـات علـى القـراء بحجـة حمـايتهم مـن األفكـار          
المعارضة للسلطة القائمة في المجتمـع الـذي تصـدر فيـه الصـحيفة، ومـن ناحيـة        

ال يجب حجب المعلومة بحجة أنها ال تثير انتبـاه القـراء أو اهتمـامهم، وفـي      ،ىأخر
الواقع العملي فإن هذا المفهوم قد أضعف من سـيطرة السـلطة السياسـية فـي تحديـد      
نوعية المعلومات التي تقدم للقراء، كذلك فلقد لعـب هـذا المفهـوم دوراً كبيـراً فـي      

                                                             
  . 76عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (1)
  . 96مدخل إىل علم الصحافة، مرجع سابق، ص: فاروق أبو زيد (2)
  .76عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (3)
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رت فـي كثيـر مـن المجتمعـات األوروبيـة      القضاء على الصحافة الصفراء التي انتش
 .(1)وفي الواليات المتحدة األمريكية في فترة ما بين الحربين

خدمة النشاط االقتصادي وزيادة مساهمته في النـاتج الـوطني اإلجمـالي عـن      - 11
 .طريق اإلعالنات التي تهم التجار والزبائن

  .(2)تقديم برامج وألوان التسلية والترويح - 12

 

يعد ماركس فيلسوف هذه النظرية وأكبر منظريهـا، وتسـتند فلسـفته إلـى مـا      
يعرف بالفلسفة المادية، أو الجدلية المادية، التـي تطـورت فيهـا بعـد إلـي الجدليـة       
المادية التاريخية، باإلضافة إلـى اآلراء الفلسـفية لعـدد مـن المنظـرين والفالسـفة       

لوا المصدر األساسي لهذه النظرية أمثال لينين الـذي تـأثر بأفكـار مـاركس     الذين شك
  .وتبناها

  : تقوم هذه النظرية على ثالثة مبادئ أساسية
 .الجدلية المادية -1
 .الجدلية المادية التاريخية -2
  .سيادة الطبقة العاملة -3

 

أنصار هذه النظرية أن وسائل اإلعالم، وفقـا لنظـرتهم، تتمتـع بالحريـة      ىير -1
ـ     . (3)الكاملة لهـا،   اينتقد لينين حرية الصحافة فـي النظـام الرأسـمالي، ويقـدم تعريف

تُلغـى فيـه الرقابـة،    " فيرى أن الرأسماليات تعرف حريـة الصـحافة بأنهـا وضـع     
قيقـة، هـذه ليسـت حريـة     وفـي الح . وتنشر كل األحزاب بحرية كل أنواع الصـحف 

                                                             
  .96مدخل إىل علم الصحافة، مرجع سابق، ص: فاروق أبو زيد (1)
  .76عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (2)
  .87، ص نفسهرجع امل (3)
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الصحافة، ولكنها حريـة أن يخـدع األغنيـاء والبورجوازيـون الجمـاهير المقهـورة       
 .(1)"المستغلة

الحــزب (إن حريــة الصــحافة مفوضــة أوالً للحــزب الــذي فــي الســلطة  -2
وتعد حرية الصـحافة حقًـا جماعيـا بـدال مـن      . بافتراض أنه يمثل الشعب) الشيوعي

حرية الصحافة في البالد الشـيوعية ملـك للدولـة بمـا أن دور     ثانياً، . كونها حقا للفرد
 .وسائل اإلعالم هو دور توجيهي، والتوجيه هو مسؤولية الحكومة

ترتكز دعامة الملكية في هذه النظرية علـى أسـاس أن وسـائل اإلعـالم البـد       -3
وأن تكون في نطاق الملكيـة العامـة حتـى تكـون تعبيـرا عـن مصـلحة المجتمـع         

دا عن نزوات األفـراد وأنـانيتهم، وأن الملكيـة العامـة لهـذه الوسـائل       وأهدافه وبعي
تؤدي إلى إتاحة حرية التعبير علـى نطـاق شـعبي عـريض، وإلـى تـأمين وسـائل        
اإلعالم وبخاصة الصـحافة مـن أخطـار اإلشـهار، وإلـى رفـع مسـتوى المـادة         

واألخبـار  اإلعالمية بعدم الجري وراء القـراء والمسـتمعين والمشـاهدين بالفضـائح     
إن الحكومة تمتلك وسـائل اإلعـالم ملكيـة تامـة، وتسـيطر عليهـا،       . التافهة المثيرة

. وبهذا يعتبر النظام اإلعالمي في الدولة جزءا ال يتجزأ مـن النظـام الحكـومي ذاتـه    
 .(2)"بالنقاء األيديولوجي"إن امتالك الدولة لوسائل اإلعالم يضمن ما يسمى 

لنظريـة بـالوالء الكامـل والـدائم لنظـام الحكـم       يتميز اإلعالم في ظل هذه ا -4
وعلى وسائل اإلعالم تسجيل الواقع بالصورة التي ترضـي السـلطة وذلـك فـي ظـل      

 .(3)غياب المعارضة الحقيقية
تخضع وسائل اإلعالم في ظل هذه النظرية إلى رقابـة كليـة، فقـد تمتـد هـذه       -5

قيقـة الواقعـة، وعلـى سـبيل     الرقابة إلى ماركس ولينين عندما تتوافق كتابتهما مع الح
                                                             

الـدار الدوليـة للنشـر    : مصـر (نظم اإلعالم املقارنة، ترمجـة علـي درويـش، الطبعـة األوىل    : جون مارتن، أجنو جروفر شودري .ل (1)
  . 53 - 52ص ) م1991والتوزيع، 

  . 162ص  املرجع نفسه، (2)
  . 229املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص : حممد السيد حممد (3)
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الصـحافة  "المثال ال يرى المرء أبدا آراء كتلك التـي طرحهـا مـاركس عنـدما قـال      
الصـحافة  "أو " التي تخضع للرقابة تظـل سيئة حتى عندمـــا تنـتج أشـياء طيبـة    

 .(1)"الخاضعة للرقابة لها تأثير سلبي على األخالق
لحكومـة أو إلـى الحـزب،    يمنع ويحظر على الصحافة توجيه أي نقـد إلـى ا   -6

وال يسمح لها إال بانتقاد البرامج التنفيذية، وهـي تنطلـق فـي ذلـك مـن أن الحقيقـة       
السياسية الوحيدة هي الحقيقة التي تخدم الشـعب، وتصـون مصـالحه، ومـن هنـا ال      
يسمح بالنقد في األصول والجذور، وإنما يسمح فقط بالنقـد التكتيكـي فـي التفاصـيل،     

 . ستراتيجي للمبدأ أو العقيدةدون النقد اال
يتم التحكم في الصـحافة مـن خـالل اإلصـدار والمـوارد الماليـة ومصـدر         -7

المعلومات، فضالً عن القوانين والتشريعات التي تصاغ وتفسـر بالشـكل الـذي يخـدم     
 .(2)أهداف الدولة والحزب

تصمم وسائل اإلعالم في ظل هـذه النظريـة لضـمان عـرض األيديولوجيـة       -8
كمـا تعـد   . نينية باإلضافة إلى عرض فحوى إنجازات الـنظم الشـيوعية  ية اللالماركسي

 . وسائل اإلعالم أيضا أداة في الصراع األيديولوجي بين الشيوعية والماركسية
تدعم األنظمة وسائل اإلعالم بصـورة مكثفـة، وال تعتبـر إيـرادات التوزيـع       -9
ذات مغزى مالي هام، ألنه ال ينتظر من وسـائل اإلعـالم تحقيـق ربـح      اإلعالناتأو 

 .مادي معين، وإنما تكمن أهمية وسائل اإلعالم في مساندتها للحزب
تتمثل المبادئ األساسية للصحافة السوفيتية والتي تعـرف باسـم مبـادئ لينـين      - 10

تطبيـق  التي دعا من خاللها إلى نوع جديد مـن الصـحافة، وهـذه المبـادئ قابلـة لل     
على كل وسائل اإلعالم السوفيتية، كمـا أن الـدول الشـيوعية تتبناهـا بصـفة عامـة       

                                                             
  .172جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص  .ل (1)
قيم األخبار يف الصحافة املصـرية يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة تطبيقيـة يف الصـحافة القوميـة         السيد خبيث حممد درويش،  (2)

  .106، مرجع سابق، ص 1990 - 1987واحلزبية خالل 
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النزعة الحزبية، المحتوى الرفيع من الفكـر اإليـديولوجي، الصـدق، الشخصـية     : في
 .(1)الشعبية، الشخصية الجماهيرية، النقد والنقد الذاتي في الصحافة/القومية
التـي تتبـاهى بأنهـا تقـدم الطـرح      ينتقد لينين موضوعية الصـحف الغربيـة    - 11

الموضوعي المعتمد على الحقائق، كما أنـه يـرفض هـذا النـوع مـن الموضـوعية       
 .(2)ويصفها بأنها سخيفة، فاضحة، ضارة

أخذ على هذه النظرية أنها تحرم المواطن حقـه فـي معرفـة حقيقـة األحـداث،      
أسـس  حتى يتمكن من الحكم الصائب علـى األمـور، وتحديـد وجهـة نظـره علـى       

سليمة، واتخاذ القرار الصحيح، وليس مجرد قـرارات تتخـذها الحكومـة أو الحـزب،     
وتكمن قيمتها في نقـد األوضـاع الصـحفية فـي العـالم الغربـي، وتحليلهـا لهـذه         
األوضاع وفق منهج جدلي نقدي، سـاهم فـي كشـف مسـاوئها، لكـن البـديل الـذي        

تكـار الرأسـمالي، باحتكـار    قدمته كان مرا، فال يعـدو كونـه عمليـة اسـتبدال االح    
  .الدولة، وكال منهما يؤدي إلى غياب التعددية والتنوع وحرية الرأي

فـي فتـرة السـبعينيات    اإلعالم في ظل هذه النظرية عرف تحـوال كبيـرا   لكن 
 الـرئيس السـوفياتي ميخائيـل     بعد اإلصالحات التـي دعـا إليهـا   من القرن العشرين 

طلحات الجديدة التي نـادى بهـا ويـأتي علـى     جورباتشوف، وفي ظل المفاهيم والمص
وقـد أضـاف جورباتشـوف إلـى معادلتـه      " ) *(الجالسنوست"و" البروسترويكا"رأسها 

  .عنصرا جديدا وهو اإلعالم" الجالسنوست"و" البروسترويكا"التي تربط بين 
صورة النظام اإلعالمي القائم اآلن فـي هـذه البلـدان تختلـف عمـا      هكذا، فإن و

كانت عليه، فقـد اسـتعار اإلعـالم فـي هـذه المجتمعـات الكثيـر مـن مقومـات          
وخصائص النظام اإلعالمي الليبرالي، ولكـن ينبغـي أن نسـجل تحفظـا علـى قـدر       

                                                             
  . 167ص جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، .ل (1)
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)

 .181ص، .)م1991عامل الكتب، : القاهرة(ايار النظام اإلعالمي الدويل، : املصارحة، العلنية، واملكاشفة، أنظر فاروق أبو زيد: اجلالسنوست) *(
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ـ      ا أن كبير من األهمية، وهي أن ملكية وسائل اإلعـالم مازالـت ملكيـة جماعيـة، كم
الحريات الممنوحة لوسـائل اإلعـالم لـم تتـرجم حتـى اآلن فـي قـوانين اإلعـالم         
والمطبوعات تحدد واجبـات اإلعالميـين وحقـوقهم، وتحمـي هـذه الحريـات مـن        

  .(1)اإلطاحة بها

- 

تبنـي نظامـا إعالميـا يتفـق ويتماشـى       (*)لقد حاولت بلـدان العـالم الثالـث   
المجتمعات التي تتسـم فـي معظمهـا بأنهـا حديثـة االسـتقالل أو        وخصوصيات هذه

أنها مازالت تئن من االستعمار بأوجهه المختلفة، هذا باإلضـافة إلـى هشاشـة النظـام     
السياسي لهذه الدول، وبصفة عامة، إن عدم االستقرار والنـزاع والشـقاق هـو الـذي     

  .لدان هذا العالميميز ب
الث إلى إيجـاد نـوع مـن التـوازن بـين مصـلحة       وعليه، تسعى بلدان العالم الث

الفرد ومصلحة المجتمع، األمـر الـذي دفـع بهـا إلـى تبنـي النظـامين الرأسـمالي         
  .المجتمعاتواالشتراكي ومحاولة أقلمتهما مع واقع هذه 

يقع العالم الثالث بين العالم الغربي والعالم الشيوعي، وفـي أحـد أطرافـه ينقـل     
بعض بلدانه المفهوم الغربي الليبرالي للصحافة، وفي الطـرف اآلخـر بلـدان أخـرى     

                                                             
   .198 - 181ايار النظام اإلعالمي الدويل، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زيد (1)
اعية العامل الثالث اصطالح يشري إىل جمموعة الدول اليت تشتق طريقاً ثالثاً بني العامل الرأمسايل والعامل االشتراكي واليت هلا ظروف اجتم دول (*)

نمية الشاملة اإلعالم والت :واقتصادية ختتلف كثريا عن دول الكتلتني، تنتشر هذه الدول يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، أنظر حممد منري حجاب
  .17-16ص .) م1998دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة(

ة ويرى البعض أن مصطلح العامل الثالث ميثل إذعانا أمام مفهوم السيادة الشعبية الذي يضفي مرتلة على األمم املستقلة بغض النظر عن درج
على املستعمرات، وبعد ) مجل الرجل األبيض(بإطالق اسم  19منوها االقتصادي، ولقد طرحت مصطلحات خمتلفة على هذه األمم، بدأت يف القرن 

وبعد ) األمم األقل منوا(بعض الوقت، يف آن واحد مع اصطالح ) األمم الناقصة النمو(راج مصطلح  1945، وبعد عام )األمم املتخلفة(مسيت ذلك 
. ر لانظ. الذي توارى بدوره ليحل حمله املصطلح الشائع حالياً، دول العامل الثالث) الدول النامية(ذلك مت التخلي عنه ليستخدم بدالً منه مصطلح 

  .448جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص 
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وهنـاك دول تقـع بـين    . تصوغ نفسها وفق المفهـوم الماركسـي الينينـي للصـحافة    
  .(1)ة بلدانهم بأسرع ما يمكنالنقيضين المتطرفين يحاول معظمها مستميتا تنمي

تعطي عموما الدول التي اختارت النمـوذج الغربـي قـدرا كبيـرا مـن حريـة       
الصحافة في الظروف العادية، لكن هذا ال يستبعد تقييـدها أو فـرض الرقابـة عليهـا     

  .في حالة ما إذا كانت هذه البلدان مهددة داخليا أو خارجيا
شـتراكي، الشـيوعي، فإنهـا تحـرم قيـام      أما بالنسـبة للـدول ذات التوجـه اال   

صحافة حرة ومستقلة، ففي هذه الـدول تملـك الحكومـة أو الحـزب جميـع أجهـزة       
  .اإلعالم وتسيطر عليها

أما فيما يتعلـق بصـحافة التنميـة، فيـرى محمـد سـعد إبـراهيم فـي كتابـه          
أنـه مـن الصـعب تحديـد هـذه النظريـة فـي عبـارة          "الصحافة والتنمية السياسية"

ة، فهي ال تزال مجموعة مـن اآلراء والتوصـيفات المالئمـة لمكانـة وسـائل      واضح
ويرى أن تقرير ماكبرايـد هـو أفضـل المصـادر      ،اإلعالم ووظائفها في الدول النامية

التي يمكن االعتماد عليها في طرح مجموعـة مـن اآلراء حـول االسـتخدام التنمـوي      
  .(2)لوسائل اإلعالم

نظـم اإلعـالم   "شـودري فـي كتابهمـا    ويرى جون مـارتن وأنجـو جروفـر    
أنه البد من التفرقـة بـين صـحافة التنميـة ووسـائل االتصـال المسـاندة        " المقارنة

وفـي الـدول التـي يكـون     . للتنمية والتي تصمم لدعم ودفع قضية التنمية االقتصـادية 
اإلعالم فيها تحت السيطرة الحكومية، يحدث تـداخل بـين المفهـومين، ويخـتلط كـل      

  .(3)خر في كثير من األحيانمنهما باآل

                                                             
  . 448جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل (1)
  . 178حممد سعد إبراهيم، مرجع سابق، ص  (2)
  .83-82جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص  (3)



         

  

~ 60 ~ 

  إن صـحافة التنميــة تتطلــب مــن الصـحفي كمــا يقــول نارينــدر أجــارواال   
 Aggarwala N.       أن يتفحص بعين ناقدة، ويقيم، ويكتـب عـن مـدى ارتبـاط المشـروع

التنموي بالحاجات المحلية والقومية، ويـتفحص االختالفـات بـين الخطـة وتطبيقهـا،      
واالختالف بـين أثرهـا علـى النـاس فـي تصـريحات المسـؤولين وبـين أثرهـا          

  .(1)الفعلي
م الثالـث  ففي الوقت الـذي ترتفـع فيـه أصـوات المسـؤولين فـي دول العـال       

بضرورة مساهمة وسائل اإلعالم في عملية التنمية وأنه يعول عليهـا إلـى حـد كبيـر     
في إنجاح خطط التنمية، يرى بعض الباحثين أن ذلـك سـيؤدي إلـى تضـييق حريـة      

لقد جاء في خاتمة دراسة عن حرية الصحافة فـي العـالم أعـدها الباحثـان     . الصحافة
تُؤلـه التنميـة فإنـه ال يمكـن أن يكـون هنـاك        أنه عندما 1973في سنة " أوه"و" نام"

سوى مجال ضئيل لحرية الصحافة التـي هـي نقـيض الطبيعـة المخططـة لجهـود       
، إن الجهود الكبيرة للتنمية التي تبذلها الصفوة الحاكمـة فـي هـذه الـدول ال     (2)التنمية

ـ      ط تترك مجاال واسعا لصحافة حرة ومستقلة كالمفهوم الغربـي، كمـا أنـه إذا لـم تع
بما يسمح لهـا بقـدر عظـيم مـن حريـة العمـل فـإن        " المفتش العام"الصحافة دور 

برامج التنمية التي تقوم بها الطبقة الحاكمة يمكن أن تنتهي بـإثراء عـدد قليـل نسـبيا     
من األفراد بسبب االستعداد الغريزي لدى اإلنسـان ألن يفسـد عنـدما يكـون فـي أي      

  . (3)مركز من مراكز السلطة
عدم وضوح الرؤية بالنسبة لدول العالم الثالث إلـى إفـراز خلـيط مـن     لقد أدى 
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أنه مـن الصـعوبة بمكـان تعمـيم     . النظم اإلعالمية

وتجميع جميع الخصائص والمميزات وسحبها علـى كـل مجتمعـات العـالم الثالـث،      
                                                             

(1) Narinder  Aggarwala,  What is Development News? In Journal of Communication 29 (Spring 1979) p. 180.  
 . 179نقالً عن حممد سعد إبراهيم، مرجع سابق، ص 

  .432جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل (2)
  . 433-431املرجع نفسه، ص  (3)
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العـالم الثالـث مـن     يرى البعض اآلخر أنه ينبغي أال يتبادر إلـى الـذهن أن تجـارب   
  . التنافر والتضاد والتشتت بحيث ال يمكن أن يجمعها إطار أو فلسفة أو نسق

إن العالم الثالث يشترك في فلسفة الحكم وسند الحكم بغـض النظـر عـن الميـل     
  : شرقاً أو الميل غربا إذ يرتكز سند الحكم على ثالث ركائز أساسية

عليهـا فـي قمـع مـن يتصـدى       قوة عسكرية من الجيش والشرطة واالعتمـاد  - 1
 .للنيل من نظام الحكم أو يحاول تغييره

 .وجود أيديولوجية مقبولة جماهيريا ولو على األقل من حيث الشكل - 2
. (1)االعتماد الكبير على اإلعالم ومحاولة تقويته فـي إطـار مسـاندته للسـلطة     - 3

لكن على الرغم من ذلك، ال يمكـن أن نقـول بوجـود نظريـة إعالميـة تجمـع كـل        
إن . بلدان العالم الثالث، نظرا لطبيعـة هـذه البلـدان واالختالفـات الموجـودة بينهـا      

المتتبع لمسار اإلعالم في مختلف بلـدان العـالم الثالـث يكتشـف ولـو مـن الناحيـة        
الشكلية االختالف الموجود بينها، فحتى وإن تشابهت األنظمـة اإلعالميـة مـن حيـث     

إن أغلـب مضـامين المـادة اإلعالميـة فـي العـالم       انتماءاتها واهتماماتها وأهدافها، ف
  .الثالث تختلف في الرؤية والتركيز والمعالجة

وبصفة عامة، تتنوع ملكيـة وسـائل اإلعـالم فـي دول العـالم الثالـث تنوعـا        
كبيرا، هذا التنوع يفسـر ظـروف العـالم الثالـث االقتصـادية والثقافيـة والسياسـية        

حافة كنظام فرعي يمثـل جـزءا مـن نظـام شـامل      فمن البديهي أن الص. واالجتماعية
للبالد كلها فإما تعاني المتاعب أو يزدهر وضعها وذلـك وفقـا ألحـوال الـبالد، وبمـا      
أن دول العالم الثالث غير مستقرة سياسيا واقتصاديا فـإن الصـحافة البـد وأن تعـاني     

  . الرقابة المشددة
أخـرى فـي السـيطرة علـى      إن أغلب حكومات العالم الثالث تستخدم طريقة أو

مضمون اإلعالم، فبعض الحكومات تمارس سيطرتها علـى المضـمون عـن طريـق     
                                                             

  .231املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص : حممد السيد حممد (1)
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التحكم السابق في النشر وذلك عن طريـق إبـالغ رؤسـاء التحريـر بالموضـوعات      
التي يجب أن تترك جانبا، وهناك حكومات أخـرى تقـوم بإصـدار قـوانين     " الحساسة"

أو لإلذاعـة وكـذلك هنـاك بعـض الحكومـات      تحدد المعلومات غير الصالحة للنشر 
مـن أن  " ضـارة بالدولـة  "التي تلجأ إلى الرقابة الرسمية المباشرة لتوقـف أي أخبـار   

تُنشر، ولكن هناك أشكال أخرى أكثر أهمية ودقة للـتحكم فـي األخبـار، ففـي أغلـب      
عيـة  األحيان تقرر الحقائق األيديولوجيـة والسياسـية والثقافيـة واالقتصـادية واالجتما    

  .(1)في بلدان العالم الثالث نوع األخبار التي تقرؤها األمة وتسمعها وتشاهدها
بإصـدار مؤلـف يحتـوي علـى      1989لقد قامت المنظمة الدولية للصحفيين عام 

عدد من البحوث التي أجريت على حقـوق والتزامـات القـائم باالتصـال فـي أنحـاء       
أن نسـتخلص بعـض النتـائج التـي     العالم المختلفة تحت إشراف اليونسكو، ونستطيع 

للعمـل الصـحفي فـي الـبالد     أعدتها الدراسة الخاصة بالقوانين والتشريعات المنظمـة  
  :العربية

أن التشريعات الصحفية غير مستقرة في الـبالد العربيـة ويرجـع ذلـك إلـى       -
كثرة التغييرات التي تحـدث فـي الدسـتور أو فـي القـرارات واألحكـام القانونيـة        

 . والقضائية
نصت الدساتير العربية على مبدأ حريـة التعبيـر وحريـة النشـر والصـحافة       -

مـن اإلعـالن العـالمي لحقـوق      19مستخدمين الكلمات نفسها المستعارة من الفقـرة  
 ". في حدود القانون"اإلنسان إال أن هذه الفقرات كلها مقيدة بعبارات مثل 

 . تتفق معظم البالد العربية في تقييد حرية إصدار الصحف -

                                                             
  .83جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل (1)
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أوضـحت الدراسـة وجـود اختالفـات فـي الحقـوق والمسـؤوليات الخاصــة        
بالصحفيين في البالد العربية طبقًـا الختالفـات نظمهـا السياسـية واإلعالميـة التـي       

 .(1)تحكم المؤسسات الصحفية أو في قانون النشر وفي قانون العمل
اعتمـد فيـه علـى قيـاس مـدى انفتـاح النظـام         (2)تصـنيفا ) Wiio(قدم ويـو  

اإلعالمي، فكلما زاد التبادل زاد انفتـاح الـنظم وصـعبت عمليـة التنبـؤ بأوضـاعه،       
  .وكلما زاد انغالق النظام زادت القدرة على التنبؤ بحاالته

إن نظــام اســتقبال مفتــوح يعنــي أن أي شــخص يســتطيع أن يصــبح مــن  
انفتاح نظام الرسائل قلـت القيـود المفروضـة عليهـا، وانطالقـا      الجمهور، وكلما زاد 

، يضـم أربعـة نظـم    )المتلقـي والرسـالة  (من هذا قدم ويو تصنيفا اعتمد على بعدي 
  : إعالمية متغيرة ألي نظام اجتماعي

ويعني نظاما إعالميا يوجد فيه جمهور منفـتح بقـدر اإلمكـان، ولكـن     : اإلعالم المقيد
سـواء كانـت القيـود     -نسبيا بسبب وجود قيـود علـى الرسـالة   نظام الرسالة منغلق 

سياسية كالرقابة أو تنتمي إلى نوع آخر من القيود التـي تحـد مـن اختيـار الرسـائل      
ويبرز هذا النموذج في الـدول الشـيوعية وأيضـا فـي      -كالدين أو الضغوط التجارية

  . أي نظام سياسي مركزي
جمهـور والقيـود علـى الرسـائل يكونـان      هو ذلك النظام حيـث ال : اإلعالم المنفتح

  .منفتحين بقدر اإلمكان، ويقترب هذا النظام من الشكل الغربي التقليدي
وهو على النقـيض مـن النظـام المنفـتح، حيـث يكـون كـل مـن         : اإلعالم الخاص

الجمهور ونظام الرسائل منغلقا نسبيا، ويبرز هذا النمـوذج فـي المجتمعـات البدائيـة     

                                                             
جامعـة  ( ، سلسـلة دراسـات صـحفية    القـائم باالتصـال يف الصـحافة املصـرية    عواطف عبد الرمحن، ليلى عبد ايد، جنوى كامل،  (1)

  .75-74القاهرة، ص ) دون سنة نشر -مطابع كلية اإلعالم  -كلية اإلعالم -القاهرة 
  .135-132، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص جون مارتن.ل (2)
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األمثلة النموذجيـة علـى هـذا النظـام تتجسـد      (ام إعالمي جماهيري التي ال تتمتع بنظ
  ).في الخطابات واالتصاالت الهاتفية

هو نظام إعالمي يكون فيه الجمهور منغلقـا، ولكـن نظـام الرسـائل     : اإلعالم الموجه
يكون منفتحا، وفيه تكون القيود على اختيار الرسائل محدودة، ولكـن لـيس مـن حـق     

نظـام الرسـائل، ومـن أمثلـة الجمهـور، القيـود االقتصـادية         أي فرد أن ينضم إلى
والعرقية، فمثال أقلية ذات لغة خاصة بهـا، ربمـا ال تعـرف اللغـة المسـتخدمة فـي       
الوسيلة السائدة، أو أن استخدام وسائل اإلعـالم يعـد شـيئا بـاهظ التكـاليف لقطـاع       

  .يةكبير من النظام االجتماعي مثلما يحدث في كثير من الدول النام
كما قدم ويو تصنيفا آخر يقـوم علـي بعـدي ملكيـة الوسـيلة والـتحكم فيهـا        

، ويكون بعـد الملكيـة عامـا أو خاصـا والـتحكم يكـون مركزيـا أو ال        )السيطرة(
  .مركزيا

ويقوم على نظـام الـتحكم الالمركـزي، فـال     ): الجماهيري(النموذج الالمركزي العام 
ة مصـلحة أن تســيطر علــى  تسـتطيع أي مجموعــة سياسـية أو مجموعــة صــاحب  

الرسائل اإلعالمية، وفي حالة ترشـيح النظـام هيئـة حكوميـة كالبرلمـان أو مجلـس       
الوزراء للرقابة على وسائل االتصال، فإنها ال تنفرد بهـذه المهمـة، ولكـن تشـاركها     

  .نظم تحكم أخرى في ذات الوقت
لمثـالي حيـث   هو النموذج االشـتراكي أو الشـيوعي ا  : النموذج الجماهيري المركزي

  .يمتلك المجتمع اإلعالم ويتحكم فيه مركزيا الحزب السياسي
وتكون وسـائل اإلعـالم فـي هـذا النمـوذج مملوكـة        :لنموذج الخاص الالمركزيا

  .ملكية خاصة، وال يوجد تحكم مركزي
بالرغم من ملكية وسائل اإلعالم ملكيـة خاصـة فـي هـذا     : النموذج الخاص المركزي

  .اكم يتحكم فيها مركزياالنموذج، إال أن الح
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ويخلص ويو من خالل التحليل الذي قدمه لمختلف الـنظم اإلعالميـة، إلـى أنـه     
ولكن كـل شـيء يتوقـف علـى     . ال يوجد شيء اسمه النموذج الغربي لوسائل اإلعالم

وأن الفـرق بـين النمـوذج األحـادي وبـين النمـوذج        ،أي األبعاد قد اختيرت للتحليل
األحـادي المركـزي لوسـائل اإلعـالم يخـدم أغراضـا       ألتعددي هـو أن النمـوذج   

فلـه أهـداف مختلفـة وتفسـيرات     ) الالمركـزي (إيديولوجية أما النمـوذج ألتعـددي   
مختلفة، وفي الوقت الذي يتركز النموذج األحادي علـى المرسـل، نجـد أن النمـوذج     

  .(1)ألتعددي يتركز حول المستقبل
ـ أما ماكويـل فقـد أضـاف لنظريـات اإلعـالم       والمعتمـدة فـي كـل     ةاألربع

الخاصـة بـدول العـالم الثالـث، ونظريـة المشـاركة       ( التصنيفات، نظرية التنميـة  
  .(2)الديمقراطية، وهكذا يطرح ماكويل ست نظريات في ميدان اإلعالم

ونظرا لالنتقادات التي وجهت لمختلف التصنيفات القديمـة مـن حيـث أنهـا لـم      
مـي المعاصـر ومـا صـاحبه مـن تطـورات       تعد قادرة على تفسـير الواقـع اإلعال  

وتحوالت سياسية وتكنولوجيا وإعالمية منذ عقـد التسـعينيات مـن القـرن الماضـي،      
نموذجا يشرح أنماط ملكيـة وسـائل اإلعـالم اعتمـادا علـى       (3)قدم أوستيني وأنتوني

تحليل الممارسـات الواقعيـة للمؤسسـات اإلعالميـة فـي إطـار عالقتهـا بالسـلطة         
ال عن أن الباحثين اختبرا النموذج عمليـا وخلصـا لوجـود مجمـوعتين     السياسية، فض

من العوامل عند تحليل أنماط ملكية وسائل اإلعالم داخـل مجتمـع معـين تمـثال فـي      
  .مجموعة العوامل البنيوية ومجموعة من العوامل المهنية

                                                             
  .137-136جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل (1)

(2) Mcquail D. : Mass Communication Theory (London: Sage Publications, 1987) pp. 113- 12. 
صور الدول الفاعلة يف النظام الدويل، دراسة حتليلية لعينـة مـن الصـحف العربيـة يف الفتـرة مـن سـبتمرب        نقال عن شريين سالمة السعيد، 

  118م، ص  2008القاهرة ) كلية اإلعالم -جامعة القاهرة (، رسالة دكتوراه غري منشورة 2003وحىت عام  2001
  .120 -119، ص نفسهرجع امل (3)
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وتتمثل العوامل البنيوية في القيود المفروضة علـى وسـائل اإلعـالم والعـاملين     
يها، وتقع هذه القيود علـى مقيـاس تمثـل النقطـة األولـى فيـه أقصـى درجـات         ف

الديمقراطية وتتدرج نقاط التباين عليه بعد ذلك إلى أن تنتهي إلـى أقصـى نقطـة مـن     
نقاط السلطوية، وتعرف الديمقراطية في هذا اإلطار على أنهـا درجـة الحريـة التـي     

الدولـة دون قيـود تحـد مـن     تمارس بها وسائل اإلعالم الحـق فـي نقـد سياسـات     
  .ممارسة هذا الحق وإتاحة الفرصة لتدفق األفكار في السوق اإلعالمي بحرية

أما العوامل المهنية فـيمكن فهمهـا مـن خـالل منظـورين أساسـيين، أحـدهما        
فردي يتمثل في القيم المهنية التي يتبناها العاملون في حقـل اإلعـالم، ويـتم اكتسـابها     

ريب، واآلخر اجتماعي يتمثـل فـي مجموعـة القـيم والثوابـت      من خالل التعلم والتد
التي تسود المجتمع والتي يمكنها أن تعكس لـوائح المؤسسـات التـي تضـم العـاملين      
في مهنة اإلعالم ومواثيق أخالقيات المهنة، وغير ذلـك ممـا يعكـس رؤيـة السـلطة      

  . للقيم التي يجب أن تمارس أو تحكم المهنة
إلى طرح نماذج وسائل اإلعـالم ممثلـة فـي النمـوذج      وخلص أوستيني وأنتوني

الديمقراطي المحافظ حيث يتميز النظام السياسـي فـي إطـاره بديمقراطيـة، وتكـون      
القيم المهنية ألغلب اإلعالميين محافظة إذ يعملـون علـى مسـاندة مجموعـة الثوابـت      

ي التي يقوم عليهـا المجتمـع وتتمثـل فـي الرأسـمالية علـى المسـتوى االقتصـاد        
والديمقراطية على المستوى السياسي، النمـوذج الـديمقراطي الليبرالـي وفـي إطـاره      
يتبنى كل من النظام السياسي والعاملون في مهنة اإلعـالم قـيم النقـد والتعبيـر الحـر      
دون أي قيود ظاهرة أو خفية، النموذج السـلطوي المحـافظ وفيـه تسـيطر السـلطة      

سـائل اإلعـالم، وفـي الوقـت نفسـه يسـاند       السياسية على المضامين التي تقدمها و
العاملون في المهنة هذه السيطرة، النمـوذج السـلطوي الليبرالـي، وفـي إطـار هـذا       
النموذج توجد سلطة سياسية ترفض حق النقد والتعبيـر الحـر، ولكـن العـاملين فـي      

  .وسائل اإلعالم يساندون عمليات اإلصالح االجتماعي فيما يقدمون من مضامين
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علــى الــرغم مــن االنتقــادات الموجهــة للتصــنيف الــذي وضــعه ســيبرت 
وبيترسون وشـرام، إال أنـه ال يـزال أكثـر التصـنيفات صـالحية لتحديـد ماهيـة         

ضال عن أن المبـادئ واألسـس التـي تقـوم عليهـا النظريـات       األنظمة اإلعالمية، ف
األربع تجد صداها في أغلب النظريات التي سـعت لتصـنيف الـنظم اإلعالميـة فيمـا      
بعد، ولم يخرج في تحديد هذه النماذج عـن طبيعـة العالقـة بـين السـلطة ووسـائل       

علـى  عتمـد  ناالتصال كمحدد رئيسي في رسم معالم نظريات اإلعالم، ولهـذا سـوف   
هذا التصنيف في تحديد مفهوم الخبـر والـذي ال يخـرج هـو اآلخـر عـن نطـاق        

لألنظمـة القائمـة وإلـى نـوع      اإليديولوجيـة الفلسفة الذي وجد فيهـا أي المنطلقـات   
النظرية اإلعالمية المتبعة فيها، إن االختالف فـي تعريـف الخبـر ذو طبيعـة فلسـفية      

ــوع األداء أ     ــى تن ــوم عل ــا يق ــا مهني ــيس خالف ــلوبية ول ــة األس . و الرؤي
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تعريـف الخبـر فـي النظريـة الليبراليـة، انطالقـا        إلىهذا المبحث نتطرق في 

من أن الخبر عرف تطورا كبيرا فـي ظـل الفلسـفة الليبراليـة حيـث وضـعت لـه        
  .معايير واضحة، وضوابط محددة
  :التاليةويشمل المبحث الثاني العناصر 

الخـوض فـي تعريفـات     ارتأينـا حيـث  حصر أسباب تعدد تعريفات الخبـر،   - 1
سرد العوامـل التـي تقـف وراء صـعوبة      قبل الخبر في األنظمة اإلعالمية المختلفة،

 .إيجاد تعريف واحد للخبر
طرح تعريفات بعـض اإلعالميـين واألكـاديميين الغـربيين للخبـر والتـي ال        - 2

 .اليةتخرج عن نطاق الفلسفة الليبر
تعريف الخبر في ظل نظرية المسؤولية االجتماعية التـي جـاءت لوضـع حـد      - 3

لتجاوزات الليبرالية، ومنه تغيرت النظرة للخبـر الـذي بنـي أساسـا علـى الخلفيـة       
 .الفلسفية لهذه النظرية

تعريف الخبر الصـحفي فـي إطـار المدرسـة المهنيـة التـي تـولي أهميـة          - 4
ثارة التي تـرى أن عنصـر اإلثـارة يعـد بمثابـة      للمعايير المهنية للخبر، ومدرسة اإل

 .العمود الفقري في الخبر الصحفي
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إن تعريف الخبر أو األخبار وصـيغها يـدور حولـه جـدل كبيـر، مـا جعـل        
إعطاء تحديد دقيق وجامع للخبر مسألة تختلف من باحث إلـى آخـر، أو مـن وسـيلة     

إعالمـي إلـى آخـر، وقـد نجـد      إلى أخرى أو من مجتمع إلى آخر، أو مـن نظـام   
تفسير ذلك في مختلف التعريفات التي قدمت لهذه المـادة التـي ال بـد منهـا فـي أي      
عمل إعالمي أو التـي تعـد العمـود الفقـري لبـاقي األنـواع الصـحفية األخـرى         

  .الخ...الحديث، العمود كالتعليق،
 

تقف أسباب كثيرة وراء االختالف في تقـديم تعريـف موحـد للخبـر، إذ يكـاد      
يجمع الباحثون على أنه ال وجود لتعريـف واحـد لهـذه المـادة اإلعالميـة أو سـيد       

أنـه مـن السـهل مالحقـة     "فنون اإلعالم القديمة والحديثة، ويذهب روشكو إلى اعتبار 
القـيم المجـردة مثـل الحـب      الخبر بدال من تعريفه، وهي خاصية يشترك فيهـا مـع  

  .(1)"والحقيقة
إن المتتبع لتطور مفهوم الخبر عبر مختلف الدراسـات التـي أنجـزت فـي هـذا      
الصدد، يالحظ وجود تعريفات متعددة ومختلفة، حـاول مـن خاللهـا البـاحثون تقـديم      
تعريف للخبر انطالقا من زاوية يعتقدون أنهـا المنطلـق األساسـي الـذي يؤخـذ بـه       

كثير مـن الصـحفيين ينظـرون إلـى تعريـف       ف الخبر، ويالحظ ماكويل أنعند تعري
  .(2)الخبر على أنه ميتافيزيقي ومحاولة للمبالغة في التنظير لشيء يفهم بالبداهة

تنطوي محاولة حصر تعريفات الخبـر علـى مهمـة شـائكة، ال تقـل صـعوبة       
يفـات  عن محاولة تعريف الخبـر ذاتـه، فمـن ناحيـة يوجـد كـم هائـل مـن التعر        

المطروحة، حيث يصعب سردها، وتزداد الصـعوبة ألن عـددا كبيـرا منهـا مكـرر،      

                                                             
(1) Graham   Meikle: Interpreting News (London: Palgrave Macmillan, 2009), p. 9. 
(2) Ibid. p.10.  
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أو مقدم بصيغ، أو عبارات متشـابهة، باإلضـافة إلـى عـدم وجـود معيـار محـدد،        
ويرجـع االخـتالف فـي النظـرة     "، (1)يمكن االعتماد عليه في تصنيف هذه التعريفـات 

المجتمعـات المختلفـة إلـى تعـدد     إلى مفهوم الخبر ووظيفته في وسائل اإلعالم وفـي  
. لألنظمة القائمة وإلى نـوع النظريـة اإلعالميـة المتبعـة فيهـا      االيدولوجياالمنطلقات 

فهو في طبيعته خالف فلسفي وليس خالفا مهنيا يقـوم علـى تنـوع األداء أو الرؤيـة     
  .(2) "األسلوبية لنوع الزاوية التي يختار فيها الصحفي البدء بروايته اإلخبارية

أساس مـا ينشـر مـن أنـواع صـحفية      " وقد حظيت األخبار بهذا االهتمام ألنها 
أخرى، فهي األساس الذي ينطلق منه في كتابة المقـال الصـحفي بأنواعـه المختلفـة،     

قضـية أو مسـألة يطرحهـا هـذا      حيث ينطلق من الخبر إلبداء رأي في حدث مـا أو 
مـن الفنـون التحريريـة    الحدث، أو بمعنى آخر، الخبر هـو األب الشـرعي لغيـره    

  (3)."وبدونه ال تقوم لها قائمة
إن مفهوم الخبر يختلف من عصر إلـى آخـر، ذلـك أن هنـاك عوامـل كثيـرة       
تساهم في إعطاء تحديد لهذه المـادة اإلعالميـة، فالتعريفـات المقدمـة لألخبـار فـي       
القرن التاسع عشر تختلف عن التعريفات المطروحة فـي القـرن العشـرين، كمـا أن     

  .عنى الخبر قد اتخذ منحى آخر في القرن الواحد والعشرينم
وسنحاول في هذا الجزء تقديم بعض األسباب التـي تقـف وراء صـعوبة إيجـاد     

  .تعريف واحد للخبر الصحفي
إننا نتعامل في هذه الحالة مع مادة تطـرح قضـايا إنسـانية، والتـي ال يمكـن       -1

مـا يتعلـق بـالعلوم اإلنسـانية ال      أن تتوافق في مختلف األزمنة واألمكنة، إذ أن كـل 
يمكن تحديده تحديدا دقيقا، فالصحفي فـي هـذه الحالـة إنسـان يقـوم بشـحن الخبـر        

                                                             
  .16سوسيولوجيا اخلرب الصحفي، دراسة يف اتقاء ونشر األخبار، مرجع سابق، ص: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
الـدار العلميـة الدوليـة    : األردن(الثالثـة  فن حترير األخبار يف اإلذاعات الدولية بني التوظيـف واملوضـوعية، الطبعـة    : عبد النيب خزعل (2)

  .122ص .) م 2003للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 
  .9ص.) م 2003دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة(فن التحرير الصحفي بني النظرية والتطبيق، الطبعة الثالثة : إمساعيل إبراهيم (3)
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بخلفيات سياسية وثقافية ونفسية، فالمعايير المسـتخدمة لـدى الصـحفيين عنـد انتقـاء      
فـي أي دولـة، ومـدى نظـرة     " الثقافـة اإلخباريـة  "األخبار تعتمد إلى حد كبير على  

ن للمفاهيم المختلفة مثـل حريـة الصـحافة، ومصـداقية المصـادر، ومـدى       الصحفيي
  .(1)السيطرة الحكومية على وسائل اإلعالم

من هذا المنطلق، تدخل اعتبارات أخرى في تحديـد تعريـف الخبـر الصـحفي،     
تتعلق بالدرجة األولى بظـروف صـناعة المـادة اإلعالميـة فـي حـد ذاتهـا، هـذه         

ــد نتيجــة اإل ــي تع ــرة الت ــة راداألخي ــاريخ والظــروف االجتماعي ة اإلنســانية والت
  .والمؤسسات واألعراف السائدة في المهنة

يتم التمييز بين مختلف التعريفـات التـي تناولـت الخبـر علـى أسـاس نـوع         -2
النظام السياسي واالقتصادي الذي تتبنـاه المجتمعـات، ولهـذا فـإن معظـم األبحـاث       

 محـورا خاصـا للخبـر فـي الـدول     التي تناولت الخبر، تخصص في أحد أجزائهـا  
الليبرالية، ومحورا لمفهوم الخبر في المجتمعـات االشـتراكية، وتحديـدا آخـر للخبـر      

الختالف االتجاه السياسي والرأي العـام مـن بلـد إلـى     "في الدول النامية، ويرجع هذا 
آخر، وكذا طبيعة المجتمع الذي تصدر فيه وسيلة االتصـال ونظرتـه إلـى الصـحافة     

مادة اإلخبارية وكذا طبيعة فهمه لدور الخبـر ووظيفتـه فـي المجتمـع األثـر      وإلى ال
  .(2)"البالغ في تحديد نوع المفهوم الذي تتبعه ونوع التعريف

وفي هذا اإلطار، تذكر اللجنة الدوليـة لدراسـة مشـكالت اإلعـالم والمعروفـة      
يـة الخبـر،   هام الموكلة لها وضـع تعريـف لماه  ـبلجنة ماكبرايد وقد كان من بين الم

  م المجتمع التي تنشر فيه، بمعنى أن ـرها تعكس واقع وقيـأن األنباء التي يتم نش
  

                                                             
.) م1999مركـز جامعـة القـاهرة للتعلـيم املفتـوح،      : القـاهرة (األخبار اإلذاعية والتلفزيونية : سعيد حممد السيد، حسن عماد مكاوي (1)
  .150ص

  .42ص.) م 1987دار نشر، .د: القاهرة( فن اخلرب، الطبعة الثانية : حممود أدهم (2)
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السياسي واالجتماعي والثقـافي يلعـب دورا كبيـرا فـي تقريـر األنبـاء        النظام
  . (1)" تحريرها وعرضهاالتي تُنشر أو ال تُنشر وطريقة 

عـدم االتفـاق علـى    ساهم التطور التاريخي لوسائل االتصال الجمـاهيري فـي    -3
تحديد تعريف موحد للخبر، حيث اختلفت التعريفات المقدمـة لهـذه المـادة اإلعالميـة     
من زمن إلى آخر، بل لقد عرفت تطورا زمنيا، أدى إلى وجـود اخـتالف بـارز فـي     

يختلـف عـن   ) مرحلـة النسـخ  (فمفهوم الخبر قبل اختراع الطباعـة  "تعريف األخبار، 
ومفهوم الخبر فـي الصـحف األولـى التـي ظهـرت فـي       مفهومه بعد هذا االختراع، 

أوروبا في القرن السابع عشر يختلف عن مفهومـه بعـد ظهـور الصـحف الشـعبية      
  .(2)"رخيصة الثمن

كما كان لظهـور وسـائل إعـالم جديـدة أثـرا علـى تعريـف الخبـر نظـرا          
لخصوصية كل وسيلة إعالمية مما قد يؤثر على طبيعـة صـياغة المـادة اإلعالميـة،     

أن التعريف الذي قُدم للخبر قبل ظهـور وسـائل اإلعـالم الجديـدة يختلـف بعـد        إذ
ظهورها، بل إن التعريف المقدم ألب األنـواع اإلعالميـة يختلـف مـن وسـيلة إلـى       
أخرى، فالخبر المطبوع يختلف عن الخبر اإلذاعـي، كمـا يختلـف الخبـر اإلذاعـي      

عـن المعنـى المقـدم للخبـر      عن الخبر التلفزيوني، ويختلف عن كل هذه التعريفـات، 
أضـاف البـث المباشـر عبـر     " في الصحافة اإللكترونية، فعلى سـبيل المثـال لقـد    

األقمار الصناعية بعدا جديـدا للخدمـة اإلخباريـة أدى إلـى إعـادة كتابـة تعريـف        
نفسه من شيء حدث إلى شيء يحدث فـي نفـس اللحظـة أو حـدث تشـاهده      " الخبر"

االتصال والمعلومات واحـدة مـن أكبـر أسـباب تغيـر       إذ تعتبر تكنولوجيا ،وهو يقع
مفهوم الخبر في فترة التسعينيات، فلكي تحافظ صـحف عديـدة علـى بقائهـا، قامـت      

                                                             
  .15سعيد حممد السيد، حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، ص  (1)
  .42ص.) م 2003دار الكتاب اجلامعي، : القاهرة( اخلرب الصحفي، الطبعة األوىل : حسىن نصر، سناء عبد الرمحن (2)
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بإنتاج نسخ إلكترونية، يستطيع الناس الوصول إليهـا عـن طريـق الكومبيـوتر وعـن      
  .(1)طريق االنترنت

قـف عنـد هـذا    ذهب بعض الباحثين إلى أن االختالف في تعريـف الخبـر ال ي   -4
الحد، بل يتعداه إلى التنوع داخل كل وسـيلة إعالميـة، بحيـث يجـد الـدارس نفسـه       
أمام تعريفات متعددة ومختلفة ومن تم سـيواجه صـعوبة فـي إيجـاد تعريـف يجمـع       

 .بين كل ما كُتب في هذا اإلطار
إن تباين سياسات الصحف في المجتمع الواحـد، تـؤدي إلـى تبـاين واخـتالف       -5

ية الخبر، فالصحف ال تنشر كـل األحـداث واألخبـار، بـل تنشـر مـا       في تحديد ماه
تنشره، وفقا العتبارات مذهبية أو سياسـية أو عقائديـة أو فكريـة، وعلـى هـذا فمـا       
يعتبر خبرا مهما في صحيفة من الصـحف، قـد ال يحظـى فـي صـحيفة أخـرى إال       

تعتنقـه مـثال    بأسطر قليلة، وقد ال تعتبره خبرا جديرا بالنشـر علـى اإلطـالق، فمـا    
صحف حكومية من تعريف للخبر قد يـدور حـول تأييـد النظـام، ودعـم شـرعيته،       
والدعاية النجازاته، ونقد معارضيه، فيمـا قـد تعتنـق صـحف المعارضـة مفهومـا       

 .(2)"آخر، يدور حول إضعاف شرعية النظام القائم، وإبراز سلبياته ونقد رموزه
عريـف متفـق عليـه للخبـر، تنـوع      ومن األسباب التي وقفت عائقا في إيجاد ت -6

الجماهير التي تتوجه إليها وسائل اإلعالم، ممـا أدى إلـى ضـرورة تنويـع األخبـار      
إلرضاء أكبر عدد مـن القـراء والمسـتمعين والمشـاهدين، مـع ضـرورة احتـرام        
الخصائص الديموغرافية لكـل فئـة، إذ ينتظـر مـن القـائم علـى صـياغة المـادة         

ة بعين االعتبار، ألن كـل واحـدة منهـا تفـرز تعريفـا      اإلعالمية أخذ خصائص كل فئ
وقد أدى ذلك كله، إلى ازدياد صـعوبة مهمـة رئـيس التحريـر عمـا      "خاصا للخبر، 

                                                             
أثر تكنولوجيا االتصال واملعلومات على تطور فنون الكتابـة الصـحفية، دراسـة تطبيقيـة علـى الصـحافة       مسرية حممد الدين الشيخاين،  (1)

  .157ص . م 1999، القاهرة )جامعة القاهرة، كلية اإلعالم(رسالة دكتوراه غري منشورة  املصرية والسورية،
، قيم األخبار يف الصحافة املصـرية يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة تطبيقيـة يف الصـحافة القوميـة         السيد حبيث حممد درويش (2)

  .146،  مرجع سابق، ص 1990-1989واحلزبية 
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كان عليه في الماضي، ألن واجبه يتطلب تقـديم أخبـار متوازنـة ومفهومـة ترضـي      
 مختلفة من الجمهور، ويعتمد نجاح واسـتمرار أي وسـيلة إعالميـة فـي المقـام      فئات

األول علــى كســب ثقــة وإرضــاء الجمهــور، وإال انصــرف عنهــا إلــى وســيلة 
 .(1)"أخرى
يرجع بعض الباحثين بعض التعريفـات المقدمـة للخبـر، وصـعوبة اإلجمـاع       -7

حول تعريف واحد لهذه المادة إلى عدم التمييز بين لفـظ الخبـر مـن ناحيـة، والقيمـة      
النبـي هـذه النقطـة، مـن خـالل      الخبرية من ناحية أخرى، ويوضح عبد الفتاح عبد 

كل قول أخبرت به مستمعه، مـا لـم يكـن عنـده،     " التمييز بين مفهوم الخبر على أنه 
أو هو استجالء لبواطن األمور، ممـا يوصـل إليهـا بـالخبر، أمـا القيمـة الخبريـة،        
فالمقصود بها مـدى التنـوع فـي عناصـر الخبـر، بمعنـى آخـر الـوزن النسـبي          

ا القيمة الخبرية التي يتم نقلها، والخلـط يرجـع إلـى تعريـف     للمعلومات التي تتضمنه
الخبر من زاوية القيمة الخبريـة، حيـث يحـاول كـل صـاحب تعريـف أن يقرنـه        
بعنصر أو أكثر من عناصر الخبر الصـحفي، ولمـا كانـت عناصـر الخبـر كثيـرة       
ومتعددة ومرنة، وتختلف من مجتمع إلـى آخـر، بـل ومـن صـحيفة إلـى أخـرى،        

تمع الواحد، علـى ضـوء السياسـة التحريريـة لكـل صـحيفة، فـإن أي        داخل المج
تعريف يصبح ناقصا عند النظر إليه، من زاوية أخـرى، غيـر زاويـة كاتبـه، كمـا      
أنه ليس من المنطقي أن يضم تعريف الخبر الذي يفتـرض منـه أن يكـون مختصـرا     
ومحــددا جميــع العناصــر، لكــي يكــون جامعــا مانعــا، ويحظــى بــالقبول مــن 

 .(2)"خريناآل
يتفاوت تعريف الخبر أيضا، حسـب نظـرة كـل صـحفي لوظيفتـه أو فهمـه        -8

لها، وحسب تحديده لدوره داخل المجتمـع، ألن معـارف الصـحفي واهتماماتـه هـي      
                                                             

  .15، حسن عماد مكاوي، مرجع سابق، صسعيد حممد السيد (1)
  .13-12دراسة يف انتقاء ونشر األخبار، مرجع سابق، ص : سوسيولوجيا اخلرب الصحفي: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (2)
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التي تحدد تصوره ومن ثم تنعكس على تعريفه للخبـر أو انتقائـه واختيـاره لألخبـار     
فاألخبـار ال  "نشـر أخـرى،    من خالل نشر بعض األحداث والوقائع واإلحجـام علـى  

تعكس بالضرورة الواقع، لكن قد تعكس بعض الجوانـب التـي تهـم الصـحفي، كمـا      
أن الصحفي يتأثر فـي تحديـده لماهيـة األخبـار بمجتمعـه، وبخلفيتـه االجتماعيـة        
وتدريبــه وتعليمــه، ومؤهالتــه، وانتمائــه الفكــري والسياســي، وتصــوره لــدوره 

ن بال شـك أسـرى لنظـام قـيمهم، ومصـالحهم فـي       وعالقاته بالجمهور، فاإلعالميو
اختيارهم للحقائق، وفي حكمهم عليهـا، وبفكـرتهم السـابقة عـن المجتمعـات التـي       
يغطون أخبارها، كما تتحكم فـيهم رغبـاتهم فـي تحقيـق توقعـات رؤسـائهم،  ومـا        

  .(1)"ينتظره منهم جمهورهم 
يـف للخبـر   إن االعتبارات السابقة الـذكر جعلـت مـن الصـعوبة إيجـاد تعر     

يناسب جميع وسائل اإلعالم وجميع فئات المجتمـع، ومـن ثـم فإنـه ال يمكـن تقـديم       
تعريف واحد يتفق حوله الجميع، ألنه غالبا ما يؤخـذ أحـد هـذه االعتبـارات كمحـدد      
رئيس في أي محاولة لتعريف هذه المادة اإلعالميـة ويـرى محمـود منصـور هيبـة      

لخبر ال يجب أن يـدفعنا إلـى تجاهـل أهميـة     صعوبة تقديم تعريف جامع، مانع ل" أن 
فمثل هذا التجاهل قد يوقعنا في الخلط بـين مفهـوم الخبـر وبـين     . تحديد هذا التعريف

العديد من المصطلحات المرتبطة به أو القريبة منه مثـل الخلـط بـين مفهـوم الخبـر      
  .(2)"وعناصره من ناحية وبين أسس تقييم الخبر أو شروط نشره من ناحية ثانية

لكن الحقيقة التي ال يمكن تجاهلها أننا عندما نكتـب الخبـر، فإننـا نتعامـل مـع      
ن يوقائع وأحداث ونقوم بنقلها إلى القارئ، وفي هذه المرحلـة ال يفكـر أغلبيـة القـائم    

                                                             
قيم األخبار يف الصحافة املصـرية يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة تطبيقيـة يف الصـحافة القوميـة         السيد خبيث حممد درويش،  (1)

  .148 -147، مرجع سابق، ص 1990 -1987واحلزبية 
  .5ص .) م 2004مركز اإلسكندرية للكتاب، : اإلسكندرية( اخلرب الصحفي وتطبيقاته : حممود منصور هيبة (2)
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على هذه العملية إن لم نقل جلهم في إعطاء تعريف للخبـر وال فـي االختالفـات بـين     
  .لتي قدمت لألخبارالتعريفات المختلفة والمتعددة ا

تدفعنا هذه الفكرة إلى طرح اخـتالف آخـر فـي تعريـف الخبـر، والمتعلـق        -9
بالتناقض الموجود بين الواقع األكاديمي لتعريفـات الخبـر، وبـين الممارسـات     "أساسا 

العملية لمهنة الصحافة، فما تدرسـه معاهـد وكليـات الصـحافة، ال ينطبـق حرفيـا       
توجـد نظرتـان فـي تعريـف الخبـر، أحـداها       داخل المؤسسات الصحفية، ومن ثـم  

  .(1)"يطرحها الدارسون األكاديميون واألخرى يطرحها الممارسون
إن التعريفات المقدمة لتحديد الخبر لم تساعد علـى فهمـه، ألنهـا قدمتـه وكأنـه      

  .شيء جامع، بدال من أن تقدمه على أنه عملية متفاعلة ومعقدة
  

لقد تطور مفهوم الخبر في المجتمعات الغربيـة عمـا كـان عليـه فـي نظريـة       
بشكل كبير، وتحـرر اإلعالميـون مـن القيـود التـي كانـت مفروضـة         ()السلطة 

عليهم، ومن المساحات الضيقة التـي كـانوا محاصـرين فيهـا، وُأعطيـت لألخبـار       
ـ      ية نحـو قيـام   عناية فائقة، ووضعت لها معـايير مهنيـة، شـكلت االنطالقـة األساس

  .(2)صحافة مهنية متخصصة تلتزم بمعايير واضحة، وضوابط محددة
، ويعـرف والتـر   (3)يعرف قاموس االتصال الخبر بأنه المادة األوليـة للصـحافة  

ويكـاد   ،(4)وليام مؤسس أول مدرسة للصحافة الخبر على أنـه كـل مـا يهـم القـراء     
ـ   ف لهـذه المـادة اإلعالميـة    يجمع كل الباحثين في فن الخبر الصحفي أن أقـدم تعري

الخبـر هـو اإلثـارة    "، علـى أن  1865هو ما قدمه اللورد نور ثكليف والذي نشر سنة 
                                                             

  .182ص .) م 1991مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت( واإلعالم يف الوطن العريب  االتصال: راسم اجلمال (1)
()          كان ينظر للخرب على أنه معلومات عن أحداث تقرر احلكومة نشـرها، انطالقـا مـن أن ذلـك سيسـاعد علـى اسـتمرارها وتـدعيم

  .سلطتها ونفوذها، وتأييد قراراا، والدعاية هلا
  .68مرجع سابق، ص عبد اهللا بدران،  (2)

(3) Jean Paul Truxillo, Philip  Corso: Dictionnaire de la communication (Paris :Ed. Armand Colin,  1991) p.320. 

(4) M.S. Bisht  :Journalism Techniques and Practices (London: Cyber Tech Publications,2007), p.16 
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والخروج عن المألوف، فعندما يعض الكلب رجال فلـيس هـذا بخبـر، ولكـن عنـدما      
يعـد عنصـرا اإلثـارة والغرابـة مـن      "، إذ (1)"يعض الرجل كلبا، فهـذا هـو الخبـر   

  .(2)"تحكم العمل اإلعالمي في وسال اإلعالم الغربيالمعايير الهامة التي 
من المراجع العربيـة تنسـب هـذا التعريـف إلـى       اويرى حمدي حسن أن كثير

اللورد البريطاني نور تكليف، إال أن الكثير من المراجع األجنبيـة تنسـبه إلـى جـون     
بوجارت محرر صحيفة نيويـورك صـن وهـي إحـدى صـحف اإلثـارة الشـعبية        

فـي حـين ذكـرت مراجـع أخـرى أن      ،  (3)تاريخ الصـحافة األمريكيـة  الرائدة في 
  .(4) دانا رئيس تحرير نيويورك صن. صاحب هذا التعريف هو شارلس أ

ويرى فاروق أبو زيد أن هذا المفهـوم يتمتـع بنفـوذ قـوي علـى كثيـر مـن        
المؤلفات التي وضعت في تعريف الخبر طـوال الربـع األخيـر مـن القـرن التاسـع       

األول من القرن العشرين، وكـذلك فقـد كـان لهـذا المفهـوم سـطوة        عشر والنصف
كبرى على الصحافة الغربية بشكل عـام، وظـل لفتـرة طويلـة دسـتورا للصـحافة       

ومـن جهتـه، يعـرف    . (5)الشعبية في الواليات المتحدة األمريكيـة وأوروبـا الغربيـة   
كـل حـدث   الخبـر علـى أنـه     New York Worldجوزيف بولتزر ناشر نيويورك ورلد 

  . (6) درامي، رومانسي، مثير، فريد، غريب، ظريف، شاذ، ومثير للحديث عنه
يحدد هذا التعريف المالمح الرئيسية المتبناة في تحديد مفهـوم الخبـر فـي ظـل     
نظرية الحرية، ومن هذا المنطلق ال يمكن اعتبار كل حـدث خبـرا، بـل ال بـد مـن      

  .ا لالهتمام أو الفتا للنظرأن يكون هذا الحدث مهما، أو غريبا، أو مثير
                                                             

(1) Newman- Alec: Teaching Pratical Journalism (London: National Council for the Training of Journalists 1977) 

pp 4-5.       14ص .) م1998عامل الكتب، : القاهرة( فن اخلرب الصحفي، الطبعة الثالثة : نقال عن فاروق أبو زيد                               .  
، جملـة   اإلخبارية واالعتبارات املهنية يف تغطيـة شـؤون اإلسـالم والعـرب يف وسـائل اإلعـالم الغربيـة       تأثري القيم عبد القادر طاش،  (2)

  .63ص .) م 1998 -91العدد  -القاهرة(الدراسات اإلعالمية 
  .49ص .) م 1991دار الفكر العريب، : القاهرة(الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم : محدي حسن (3)

  .31صمرجع سابق، كرم شليب،  (4)
  .14فن اخلرب الصحفي، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زيد (5)

(6) M.S. Bisht, op.cit, pp.15-16 
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وانطالقا من هذا، فإن تحديـد أو تعريـف الخبـر فـي المجتمعـات الغربيـة ال       
يخرج عن نطاق الفلسـفة الليبراليـة، حيـث تـنعكس خصـائص هـذه المجتمعـات        
وفلسفتها على طبيعة ما ينشر من أخبار وأسلوب عرضـها حيـث يـتم الحكـم عليهـا      

األول في أنه مادامـت وسـائل اإلعـالم أداة اإلنسـان      وفقا العتبارين، يتمثل االعتبار
، فإن التعامل مع األخبـار ال ينبغـي أن يقيـد بـأي     (1)إلى المعرفة، واكتشاف الحقيقة 

شروط، وهذا االعتبار مهني بحث ينبغـي أن تضـعه وسـائل اإلعـالم فـي مقدمـة       
غيـر أن الحكـم علـى الخبـر مـن منطلـق مهنـي يتغيـر أيضـا ألن           (2)المسلمات

هم ومشـاهدوهم أن  ءقـرا  المحررين ومديري األخبار يسعون الكتشـاف مـاذا يريـد   
، أما االعتبار الثاني فينطلق مـن أن الصـحف محكومـة بعامـل اقتصـادي،      (3)يعرفوه

هو تحقيق الربح، الذي يكفـل لهـا االسـتمرار واالسـتقرار، ولـن يتـأتى ذلـك إال        
وهـذا مـا يجعـل بعـض      بتوزيع ضخم إلنتاجهـا، يغـري المعلنـين بالنشـر بهـا،     

الصحف، تحدد وتسـتنبط ماهيـة الخبـر الصـحفي انطالقـا مـن تعريـف اللـورد         
  .نورثكليف

واستنادا إلى هذه االعتبارات فقد جاء تعريـف الخبـر فـي ظـل هـذه النظريـة       
  :محددا في إطار مدرستين هما

1 -  

ـ       ن الوظـائف  تولي هذه المدرسة أهميـة للمعـايير المهنيـة للخبـر انطالقـا م
  .المحددة له، ولطبيعة وظيفة الصحيفة وما تقدمه من مواد

                                                             
جامعـة  ( ، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة     املادة اإلخبارية يف كل من إذاعة مونت كـارلو وإذاعـة الشـرق األوسـط     نائلة عمارة، (1)

  .52-51ص . م 1989، )كلية اإلعالم ،القاهرة
  .27-26كرم شليب، مرجع سابق، ص  (2)

(3) M.L. Stein, Susan, F. Paterno and R. Christopher Burnett :News Writer’s Handbook: An introduction to 

Journalism, Second Edition (U.S.A :.Black Well Publishing, 2006) p.3. 
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تنطلق هذه المدرسة من اعتبار أساسـي يتمثـل فـي أن الخبـر الصـحفي هـو       
المادة الرئيسية للصحيفة التي تتمثـل وظيفتهـا فـي عمليـة اإلخبـار، أي اإلعـالم،       

  .ويقصد من وراء ذلك تقديم المعلومات عن كل ما يجري حول الناس
ويشترط في الخبر، في ظل هذه المدرسة، الحاليـة أو الجـدة ولـيس نوعـه، أو     
طبيعته، أو تأثيره، فالخبر في تصور أصحاب هذه المدرسة هـو كـل األحـداث التـي     

  .تقع، وتجري حول اإلنسان، وكل ما توحي به أو ينجم عنها
فالخبر هو تقرير عن أحداث، يرى الصحفي أنهـا صـالحة للنشـر، وأنـه كـل      

  .يء لم يكن معروفا، تم جمعه بدقة أو من مصادر موثوق بصحتهاش
2   

يعتبر كل من نورثكليف، تشارلز دانا، وبـوليتزر، وجيرالـد جونسـون، ورانـد     
     أو " اإلثـارة "ولف هيرست، وبيار ألبيـر، وغيـرهم مـن الـذين ارتبطـت صـحافة       

هـذا  ل مـن المنظـري األوائـل    بأسـمائهم " الصحف الصفراء" أو " الصحف الشعبية" 
  . (1)االتجاه

يشكل عنصـر اإلثـارة حسـب هـذه المدرسـة العمـود الفقـري فـي الخبـر          
تلـك المعلومـة الجديـدة التـي     " الصحفي، ويعرف منظرو هذه المدرسة الخبر بأنـه  

، وتجـب اإلشـارة إلـى أن أهـم الصـفات التـي       (2)" تثير اهتمام أكبر عدد من القراء
  .خبار في المجتمعات الغربية هي الغرابة، الجنس، والشهرةتثير القراء في األ

لقد طغت عناصر الخبر مثل القـرب واألهميـة والفوريـة واإلثـارة علـى كـل       
التعريفات التي قدمت لهذه المـادة اإلخباريـة، وإن اختلفـت تعريفـات البـاحثين مـن       
خالل تركيز البعض منهم على عناصر معينة قد تظهـر كلهـا أو قـد يظهـر الـبعض      

ـ     ر واحـد، باإلضـافة   منها في تعريف الخبر وقد يكتفي الـبعض اآلخـر بـذكر عنص

                                                             
  .37صكرم شايب، مرجع سابق،  (1)
  .30ص.) م 1984دار الشروق، : جدة( فن اخلرب الصحفي، الطبعة الثانية : فاروق أبو زيد (2)
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إلى عدم االهتمام بالعوامل التـي تسـبب األحـداث، إذ نـادرا مـا يـربط اإلعالمـي        
األحداث بخلفيتها التاريخية أو األحداث المرتبطة بها، وتعـد هـذه النقطـة مـن بـين      
االنتقادات الموجهة لتعريف الخبـر فـي المجتمعـات الغربيـة، حيـث يهـتم الخبـر        

التـي تحـاول التعريفـات المقدمـة      تم بـالظواهر الكليـة   باألحداث المنفصلة وال يه
وتؤكد هـذه التعريفـات علـى حالـة التغييـر       للخبر في دول العالم الثالث استدراكها 

  .كعنصر جوهري من عناصر الخبر مما يعكس منطلقات النظرية الليبرالية
وتركز وسائل اإلعالم الغربية علـى األخبـار السـلبية، ويبـررون ذلـك بـأن       

لغرب يتوقع االزدهار والتقدم والنمو، ولهذا فإن الفشـل يعتبـر قيمـة خبريـة، ألنـه      ا
يعتبر انحرافا وخروجا عن المألوف، بعكس دول العـالم الثالـث التـي تتوقـع الفشـل      

  .وبالتالي يصبح للشيء االيجابي قيمة خبرية
لكن يعد عنصر اإلثـارة أكثـر المعـايير اسـتخداما فـي الصـحافة الغربيـة،        

عزى ذلك إلى السعي الحثيث إلى جذب أكبر عدد مـن القـراء، وإبقـائهم متلهفـين،     وي
مترقبين صدور الصـحيفة، وبهـذا تـتمكن الصـحيفة مـن تـأمين الـربح المـادي         
المطلوب، واإلبقاء على مكان مناسب لهـا فـي ظـل الصـراع المحمـوم والتنـافس       

  .(1)الشديد من أجل البقاء، والهروب من شبح اإلفالس
ننا استعرضنا معظم التعريفات الغربيـة للخبـر لوجـدنا أن اإلثـارة تحتـل      ولو أ

مكانة محورية، أي أنها العنصر األهم فـي المفهـوم الغربـي للخبـر، وطبقـا لـذلك       
، والـدليل علـى ذلـك أن     (2)فلكي يمكن اعتبار الخبر خبرا ال بد من أن يكون مثيـرا 

ائح والجـنس لكسـب حفنـة مـن     بعض المحررين يذهبون مباشرة لبيع اإلثارة والفض
  ، أما أفضل توضيح لذلك فهو الرسـم الكاريكـاتوري القـديم فـي صـحيفة      (3)األموال

الذي يصور رجلين في قطار، أحدهما يحمـل صـحيفة يقـول عنوانهـا     " نيو يوركر " 
                                                             

   .68صمرجع سابق،  ،عبد اهللا بدران (1)
  .21-20ص .) م 1998دار النشر للجامعات، : القاهرة( صناعة األخبار يف العامل املعاصر، الطبعة الثانية : سليمان صاحل (2)

(3) M.L .Stein, Susan F. Paterno and R. Christopher Burnett, op. cit. pp.3-4. 



            

 

~ 81 ~ 

  ، فـي حـين حملـت صـحيفة اآلخـر     "عليك معرفة العديد من األمور الهامة" الرئيس 
أمـا الدعابـة فهـي أن األول ال يسـتطيع أن     " مـور ال تصـدق   إشاعات، فضائح، أ" 

  .(1)يبعد بصره عن صحيفة الثاني
إن المفهوم الغربي يقيس ما يمكن اعتباره خبـرا ومـا ال يمكـن اعتبـاره خبـرا      
بمقـاييس تجاريـة تهـدف إلـى تحقيــق الـربح، دون إعطـاء أي أهميـة لمصــالح        

سـتند إليـه  فـي التـراث العلمـي      المجتمع، والمبرر اإليديولوجي الغربـي الـذي ي  
الغربي هو إعطاء الجمهور ما يريـده بـالرغم مـن أنـه مـن الصـعوبة بمكـان أن        

جمهـور  "، إذ أن فـي ذهـن كـل صـحفي      (2)نعرف بالتحديد ماذا يريـد الجمهـور  
إن ما يجب أن يعرفـه الجمهـور، مـن وجهـة نظـر      (....) مختلف ومصلحة مختلفة 

ويحتـاج إلـى معرفتـه ومـن     (...) عتقد أنـه يريـده   المؤسسة اإلخبارية، هو كل ما ت
  . (3)" الواضح أن هذه األحكام ذاتية تعتمد على رؤية من يشغلون مواقع السلطة

ومع بداية النصف الثاني من القرن العشـرين بـدأت نظريـة الحريـة تتعـرض      
 يأتي في مقدمتها اتساع مساحة الحريـة التـي منحتهـا لمجتمعاتهـا،    "النتقادات شديدة، 

وعدم وجود ضوابط تحد من سلبياتها، أو حدود تضـعها فـي إطـار واضـح المعـالم      
واألبعاد مما انعكس بشكل كبير علـى تحـرر وسـائل اإلعـالم، إذ أصـبح بإمكانهـا       

، فكانـت  (4)"بث ونشر األخبار والتقارير التـي تريـدها مـن دون قيـود وال شـروط     
الـذي لـم يعـد باإلمكـان السـيطرة       النتيجة أنه البد من إعادة النظر في مفهوم الحرية

عليه في هذه المجتمعـات وإلـى ضـرورة وضـع مفهـوم جديـد للحريـة يضـمن         
توجيهها نحو خدمة المجتمـع، بحيـث تصـبح هـذه الحريـة جـزءا ال يتجـزأ مـن         

  .التركيب االجتماعي المعقد الذي يستلزم المسؤولية والحرية جنبا إلى جنب
                                                             

   .50ص.) م 2007مكتبة العبيكان، : اململكة العربية السعودية( الصحفي العاملي، ترمجة معني اإلمام ، الطبعة األوىل : ديفيد راندال (1)
  .21سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (2)
  .  34ص .) م1993املكتبة األكادميية، : القاهرة(التغطية اإلخبارية للتلفزيون، ترمجة حممود شكري العدوي : كارو لني ديانا لويس (3)
  .60-59عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (4)
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ـ    ة مطلقـة، ال حـدود، وال قيـود، وال    ومن هنا تغير مفهوم الحريـة، مـن حري
ضوابط لها، إلى حرية تقابلها مسؤولية، وبالتـالي فـإن مـن يتمتـع بالحريـة عليـه       
التزامات معينة تجاه المجتمع، وأن الحرية هي حق وواجـب ونظـام ومسـؤولية فـي     

  .وقت واحد
وانبثق عن نظرية المسؤولية االجتماعية ظهـور مفهـوم جديـد للخبـر، مبنـي      

لى الخلفية الفلسـفية لهـذه النظريـة التـي جـاءت لوضـع حـد لتجـاوزات         أساسا ع
فقـد ُأضـيف للمفهـوم     الليبرالية، فلم يعد ينظر للخبر مـن نفـس زاويـة الليبراليـة،    

الليبرالي بعدا آخرا يتناسب ومنطلقات هذه النظريـة، وهـو أن يكـون للخبـر وظيفـة      
يـر الغرابـة واالهتمـام    فلم يعد الخبـر الصـحفي ذلـك الخبـر الـذي يث     "اجتماعية، 

، بـل أصـبح   (1)" ويخرج عن المألوف، ويخبر عن الحوادث في كـل زمـان ومكـان   
الجديد الذي يهم الناس، أي يكــون مهما وضروريا لهـم ومـن ثـــــم ينبغـي     "

  .(2)"إعالمهم به
ويرى فاروق أبو زيد أن أفضل تعريـف لمفهـوم الخبـر علـى ضـوء نظريـة       

التعريـف الـذي قدمـه ادجـار، المستشـار فـي منظمـة        المسؤولية االجتماعية، هو 
فهـي أحيانـا تلبـي رغبتنـا فـي      " األخبار بمدى تأثيرها علينا"اليونسكو، الذي يعرف 

وتـذكرنا بالماضـي أو تفـرض علينـا مشـكلة أو سـرا أو حالـة        ... العلم بالشـيء 
مضطربة وهي تمكننا من معرفة حقيقة مشـاعرنا الداخليـة نحـو أهـداف اآلخـرين      

ترح علينا ما نقوم به وأهم من ذلك كلـه فـإن األخبـار تعطـي الفرصـة إلعـادة       وتق
حكمنا على المسائل العامة والشخصية وتمـدنا بمعلومـات عـن ماضـينا وتتـيح لنـا       

  .(3)"فهم العالم الذي نعيش فيه اآلن 
                                                             

  .76ص، عبد اهللا بدران، مرجع سابق (1)
   .39صكرم شليب، مرجع سابق،  (2)

(3) Dade Edgar: How to Read a News Paper (New York: The Mac Millan Compant, 1980) pp. 102-117.   
  .23صفن اخلرب الصحفي، مرجع سابق، : نقال عن فاروق أبو زيد
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هو كل ما يهم القـراء، أو يتـرك أثـرا فـي عالقـاتهم،      "لقد أصبح مفهوم الخبر 
وآرائهم، وأخالقهم، وسلوكهم، كما أنه كل شـيء يرغـب عـدد كـاف فـي      ونشاطهم 

  .(1)"قراءته، يشترط أال يكون خارجا عن الذوق العام، وقوانين السب والشتم
وقد الحظ فـاروق أبـو زيـد أن أنصـار نظريـة المسـؤولية االجتماعيـة لـم         

تفـاوت   يستبعدوا عنصر اإلثارة الذي يمثل محور الخبر فـي نظريـة الحريـة، وإنمـا    
النظر إليه، فبعضهم تجاهـل هـذا العنصـر تمامـا فـي حـين أن الـبعض اعتبـره         

  .عنصرا مهما مضيفا إليه عناصر أخرى كالجدة  والفائدة
وكان إلعطاء الخبر وظيفة اجتماعية، وهـي الصـفة أو الخاصـية التـي انفـرد      

ـ         ن بها أتباع نظريـة المسـؤولية االجتماعيـة، عبـر تقـديم المعلومـات الجديـدة ع
األحداث الجارية بغض النظر عن مدى اإلثارة فـي هـذه األحـداث دورا كبيـرا فـي      
القضاء على الصحافة الصفراء ومن ثـم إضـعاف سـيطرة األخبـار المثيـرة علـى       
الصحافة، مثـل أخبـار الجـنس، الجريمـة، المـال، الحـروب والصـراعات التـي         

اصـة عقـب نهايـة    انتشرت في الواليات المتحـدة األمريكيـة وأوروبـا الغربيـة خ    
الحرب العالمية الثانية، حيث فُسح المجال لألخبار التي تحتـوي علـى حقـائق مفيـدة     

  .(2)للقارئ
  

                                                             
  .58ص ) دار الفكر العريب، دون سنة نشر: القاهرة( املدخل يف فن التحرير الصحفي، الطبعة األوىل : عبد اللطيف محزة (1)
  .23فن اخلرب الصحفي، مرجع سابق، ص: فاروق أبو زيد (2)
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من خالل ما تم استعراضه، يمكـن أن نسـتنتج أن تحديـد تعريـف الخبـر فـي       
المجتمعات الغربية ال يخرج عن نطاق الفلسفة الليبراليـة، حيـث تـنعكس خصـائص     

عات الغربية وفلسـفتها فـي التعريـف الـذي تتبناهـا المؤسسـات اإلعالميـة        المجتم
  .الغربية لطبيعة ما ينشر من أخبار وأسلوب عرضها

لكن ومع بداية النصف الثاني من القـرن العشـرين تعرضـت نظريـة الحريـة      
النتقادات شديدة أسفرت عن إعادة النظر في مفهـوم الحريـة وإلـى ضـرورة وضـع      

يضمن توجيههـا نحـو خدمـة المجتمـع، ومـن هنـا تغيـر مفهـوم          مفهوم جديد لها
  .الحرية، من حرية مطلقة إلى حرية تقابلها مسؤولية

وإذا شكلت الفلسفة الليبرالية المنطلقات الفكرية التي يسـتند عليهـا فـي تعريـف     
 الخبر في المجتمعات الغربية فما هـي الخلفيـة الفلسـفية واإليديولوجيـة التـي بنـي      

  . عليها الخبر في النظرية الماركسية؟
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حـول تعريـف الخبـر فـي النظريـة       األوليدور المبحث الثالث مـن الفصـل   

الماركسية، أي في البلدان االشتراكية أو على األصح فـي المفهـوم الماركسـي حيـث     
ورغم انحصار تطبيق هذا النموذج في العـالم، إال أنـه مـازال موجـودا ولـو فـي       

  .إطار نماذج معدلة
  :ويشمل هذا المبحث العناصر التالية

التـي بنـي عليهـا الخبـر فـي هـذه        طرح الخلفية الفلسـفية واإليديولوجيـة   - 1
النظرية، فضال عن رصد إسـهامات بعـض المفكـرين فـي تعريـف هـذه المـادة        

 .اإلعالمية
  .بر الصحفي في النظرية الماركسيةمقومات الخ - 2
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إن محاولة إعطاء تعريـف للخبـر فـي العـالم الثـاني أو تحديـد الخبـر فـي         
االشتراكي أو على األصح في المفهوم الماركسـي يجـب أن يـربط بـالمفهوم      المفهوم

قـوة الصـحافة وتأثيرهـا نجـح لينـين فـي       " الماركسي للصحافة، ألنه انطالقا مـن  
صـحف   وبعد ثالثـة أيـام فقـط مـن توليـه السـلطة حظـر لينـين        (.....) ثورته 

، إن أي .)(...المعارضة، وكان منطقه فـي ذلـك واضـحا وتعبيـره عنـه صـريحا       
ــلحة     ــتعمال األس ــة باس ــمح للمعارض ــب أال تس ــات يج ــن الحكوم ــة م حكوم

، باإلضـافة إلـى أنـه حـدد     (1)"واألفكار أشد فتكا وخطورة مـن المـدافع  .....الفتاكة
دعايـة جماعيـة، محـرك جمـاعي ومـنظم      : في ثالثة مهام رئيسـية " دور الصحافة 

  . (2)"جماعي
اإلعـالم ملكيـة تامـة، وتسـيطر      وانطالقا من هذا، تمتلـك الحكومـة وسـائل   

عليها، وبهذا يعتبر النظام اإلعالمي في الدولة جزء ال يتجـزأ مـن النظـام الحكـومي     
أما بالنسـبة لـدول أوروبـا الشـرقية التـي انتهجـت وسـارت علـى نفـس          . ذاته

اإليديولوجية، والتي شهدت تعدد األحـزاب السياسـية، فـإن وسـائل اإلعـالم كانـت       
ب الحـاكم الـذي يسـيطر عليهـا، وال يسـمح إال للحـزب       موجهة من طرف الحـز 

الشيوعي والحكومة التي يسـيطر عليهـا هـذا الحـزب بـامتالك وسـائل اإلعـالم،        
  .باإلضافة إلى المنظمات العامة الموجهة من طرف الحزب

إن وسـائل اإلعـالم تصـبح بـذلك     " ويدافع أنصار هذه النظرية عن ذلك بالقول 
حاول أنصار هـذه النظريـة إيهـام المجتمـع بـأن وسـائل       ، ومن هنا ي"ملكية للشعب 

                                                             
الـدارة الدوليـة للنشـر    : القـاهرة (دليل الصحفي يف العامل الثالث، ترمجـة كمـال عبـد الـرؤوف     : تو. هستر، واى الن ج. ألربت ل (1)

  . 49ص.) م1982والتوزيع، 
(2).Roland Cayrol  :  Les médias : Presse écrite, radio, télévision, 1ère édition (Paris: Presses Universitaires de 

France, 1991) p. 414. 
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اإلعالم أصبحت ملكية عامة بدال من أن تتركز في يد قلة مـن األفـراد، وهـو النقـد     
  .الموجه لملكية وسائل اإلعالم في النظام الليبرالي

ـ  اسياسـي  اإلعالمي في ظل هذه النظريـة مسـؤوال  يعتبر  ، لـه واجـب   اموجه
يوعي على تحقيق الثـورة، ويحـق لألعضـاء الحـزبيين     واحد هو مساعدة الحزب الش

وال ريـب فـي أن سـيطرة الحـزب     " ، (1)فقط حق التعبير عن آرائهم وحـق النشـر  
على وسائل اإلعالم تفـرض علـى األخبـار أن تنطـق وفـق       أو الحكومة  الحاكم 

تعاليمها وأهدافها، وأن تحذف منهـا كـل مـا يخـالف توجهاتهـا ومبادئهـا، كمـا أن        
تها الصارمة على وسائل اإلعالم الخارجيـة تمنـع دخـول األخبـار التـي تـرى       رقاب

أنها تضـر بمصـلحتها الوطنيـة، وتحـدث الفوضـى، وتسـبب االضـطرابات فـي         
 .(2)"المجتمع 

2 -  

  :(3)بصفة عامة، يقوم الخبر في ظل هذه النظرية على ثالثة أسس رئيسة
  .أي ذا أهمية اجتماعية. واقعياأن يكون : األول
أي يرتبط بقضـايا ومشـاكل المجتمـع وبالنظـام السياسـي      . أن يكون ملتزما: الثاني

السـائدة فيـه وأن يلعـب دورا فـي التوعيـة بهـذا        وباإليديولوجيةواالجتماعي القائم 
  .اإليديولوجيةالنظام وبتلك 

والنشـاطات الخاصـة وأن   بمعنى أال يرتكز علـى األخبـار   . أن يكون جماعيا: الثالث
  .يحرص دائما على كشف العالقة القائمة بين الحدث والمجتمع

ومن هنا يجري تعريف األخبار في العـالم الثـاني، علـى أنهـا تلـك األخبـار       
النابعة من اإليديولوجية الماركسية، حيث يكمن هدفها فـي تـدعيم الحـزب الشـيوعي     

                                                             
  .42كرم شايب، مرجع سابق، ص  (1)
  .89عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص (2)
  .25فن اخلرب الصحفي، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زيد (3)
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رسـائل تنتجهـا الحكومـة،    على وجه خاص، ومن ثـم فـإن األخبـار عبـارة عـن      
وتوجهها وتسيطر عليها، خدمة لمصالحها، ومن هنا يبتعد مفهـوم الخبـر فـي العـالم     
الثاني ويصبح ال شأن له تقريبا بمفاهيم الخبر، حيث يصـبح الحـزب الشـيوعي هـو     
الخبر، بمعنى أن ما يقوله الحزب وما يفعله، وما يفكـر فيـه الحـزب، ومـا ال يفكـر      

  .(1) يالخبر في العالم الثانفيه، هو ما يشكل 
ويمكن القول، انطالقا مما سبق، أن الخبـر يسـتخدم فـي الدعايـة اإليديولوجيـة      
مما يجعل األخبار في ظـل هـذه النظريـة ذاتيـة وغيـر موضـوعية، وبخصـوص        

نظـم اإلعـالم   "الموضوعية، يشير جـون مـارتن وأنجـو جروفـر، فـي كتابهمـا       
جتمعـات الغربيـة التـي تـدعي الموضـوعية فـي       ، أنه تم االعتراف في الم"المقارنة

نقلها لألخبار، بأن هذه الصـفة مثـل أعلـى ال يمكـن تحقيقـه، وذلـك ألن األخبـار        
ولـذلك فـإن هـذا المفهـوم قـد حـل محلـه         ،تكتب من وجهة نظر المخبر الصحفي

  .(2) مفهوم اإلنصاف والدقة والحياد
ولمبـوى روج تجنبـا   كما أن العالمين النرويجيين جوهـان جـالتونج ومـاري ه   

ومـن هنـا يمكننـا أن نالحـظ المفـاهيم الغائبـة عـن األنمـاط          ،تعبير الموضوعية
اإلخبارية في العـالم الثـاني ومـن بينهـا علـى سـبيل المثـال أن األخبـار ليسـت          
موضوعية أو مثيرة، وهي ال تتناول أحـداثا سـلبية كثيـرة وال تغـوص فـي الحيـاة       

هيم أساسية تقوم عليهـا األنمـاط اإلخباريـة فـي     الخاصة للشخصيات العامة، وهي مفا
العالم األول، وألنها ال تخـدم أغـراض وأهـداف الحـزب الشـيوعي وإيديولوجيتـه،       
فإنها ليست من األخبار فيه، إذ ترفض هذه النظريـة نشـر أخبـار الجريمـة، ونشـر      

 للخبر في هذه النظرية وظيفة ال" الفضائح السياسية والجنسية في الصحف، و
 

                                                             
  .50 -47صتو، مرجع سابق، .هستر، واى الن ج.ألربت ل (1)
  .28شودري، مرجع سابق، صجون مارتن،أجنو جروفر . ل (2)
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  .(1)"نفصل بأي حال عن وظيفة وسائل اإلعالم نفسها ت 
ومن هنا يمكن تعريف الخبـر علـى أنـه كـل قـرار تشـتمل عليـه العمليـة         
اإلخبارية ابتداء من اختيـار القصـة الخبريـة وحتـى تقـديمها علـى الصـفحات أو        

، ويمكـن اعتبـار مفهـوم    (2)الشاشة يتم اتخاذه علـى أسـاس اعتبـارات إيديولوجيـة    
هذه النظرية مفهوما خاصا ينطلـق مـن رؤيـة معينـة ألهدافـه ومراميـه،       الخبر في 

ويتجه إلى خدمة مبادئ الدولة والحزب بغض النظر عن المعـايير المهنيـة لـه، كمـا     
أنه يكون أقرب إلى الرأي منه إلـى الخبـر بـالمعنى العـام الـذي شـاع فـي بقيـة         

  .(3)النظريات اإلعالمية
لوكالـة تـاس السـوفيتية ورئـيس كليـة       مهذا ما يؤكده تعريـف المـدير العـا   

أن األخبـار ليسـت مجـرد االهتمـام بتغطيـة      " الصحافة بجامعة موسكو بلجـانوف  
الحقائق واألحداث، يجب على األخبار أو اإلعـالم أن يسـعى وراء هـدف، عليـه أن     
يخدم ويدعم القرارات التـي تتصـل بالواجبـات األساسـية التـي تواجـه المجتمـع        

نا السـوفييتي الـذي يسـير فـي طريـق التحـول التـدريجي مـن         السوفييتي، وشعب
عند اختيار هـدف اإلعـالم يجـب علـى مـؤلفي التقريـر       . االشتراكية إلى الشيوعية

اإلعالمي أن يتخلوا أوال وقبل كل شـيء عـن فكـرة أن أي حقيقـة أو أي حـدث ال      
ع إن هـدف اإلعـالم هـو أن يقـدم أحـداثا ووقـائ      . بد أن يغطى في صفحات الجريدة

  .(4)"منتقاة 

                                                             
  .43كرم شليب، مرجع سابق، ص (1)
  53تو، مرجع سابق، ص .هستر، واى الن ج.ألربت ل (2)
  .90عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص (3)
  .108صجون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، . ل (4)
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يجـب علـى   "وتذهب جريدة البرافدا إلى أكثر من هذا، إذ جاء في أحـد فقراتهـا   
الصحافة أال تقدم صورة فوتوغرافية للحقـائق والوقـائع، مجـرد سـرد لمـا حـدث،       

  .(1)"ولكن عليها أن تقدم وصفا لألحداث وللظواهر موجها وذا هدف
وعلى هذا فإن كان المفهوم الليبرالي قد أدى إلـى المبالغـة فـي نشـر األخبـار      
المثيرة بحجة إعطاء الجمهور ما يريده وزيادة توزيـع الصـحف، والتركيـز بالتـالي     
على الفضائح والجنس والرياضة، فإن المعنى الماركسي أو الشـيوعي قـد بـالغ فـي     

الشـيوعية، ولتحقيـق مصـالح المجتمـع     تحويل الخبر إلى أداة للدعاية اإليديولوجيـة  
  .(2)الملتزم بهذه اإليديولوجية 

والبروســترويكا، التــي أطلقهــا جورباتشــيف  نوســتالسكوكانــت لــدعوتي ال
أثرها في حدوث تغيير في تعريـف الخبـر، ومعـايير نشـره، حيـث بـدت وسـائل        

وبهـذا  ، أكثـر انفتاحـا، وحريـة وانتقـادا،     )سـابقا (اإلعالم في االتحـاد السـوفييتي   
، ودخولـه  1990عرفت الصحافة السوفيتية تحوالت خاصة مـع تبنـي قـانون جـوان     

أوت من نفس السنة، والذي يقضـي بإلغـاء الرقابـة علـى أجهـزة       1حيز التنفيذ في 
، 27/12/1991الصـادر فـي   "، هذا مـا يؤكـده قـانون اإلعـالم     (3)اإلعالم السوفيتية

  .(4) "وسائل اإلعالم والنشر للرقابة حيث تنص المادة الثالثة على عدم إخضاع 
  

                                                             
   .108صجون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، . ل (1)
  .22سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (2)

(3) Roland Cayrol, op. cit, p.417. 

كلية  -جامعة القاهرة (قانون وسائل اإلعالم اجلديد يف روسيا االحتادية، ترمجة اهليئة العامة لالستعالمات، الة املصرية لبحوث اإلعالم  (4)
  .216- 209ص) 1997-العدد الثاين -اإلعالم
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تضح من خالل ما تم استعراضـه أن مفهـوم الخبـر ينبـع مـن اإليديولوجيـة       ي
الماركسية، ويتجه إلى خدمة مبادئ الدولـة والحـزب بغـض النظـر عـن المعـايير       

  . المهنية له، ومن ثم تحويل الخبر إلى أداة للدعاية اإليديولوجية الشيوعية
العـالمين األول والثـاني،    وبعد طرح المنطلقات الفلسفية التي يقوم عليها الخبـر فـي  

ما هي الخلفية التي يقوم عليها الخبر الصحفي فـي دول العـالم الثالـث خاصـة مـع      
.ينالسـابق  ينحاجة هذه البلـدان إلـى مفهـوم جديـد للخبـر يختلـف عـن الطـرح        
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العـالم الثالـث،   يدور موضوع المبحث الرابع حـول ماهيـة الخبـر فـي دول     
وحاجة هذه البلدان إلى مفهـوم جديـد للخبـر يختلـف عـن طـرح المفكـرين فـي         

  .العالمين األول والثاني
  :ويشمل هذا المبحث على العناصر التالية

 .األنظمة المختلطةالخلفية التي يقوم عليها الخبر الصحفي في  - 1
بعـض  محـاوالت  رصـد   وذلك من خـالل تعريف الخبر في األدبيات العربية  - 2

البــاحثين العــرب لتقــديم تعريــف للخبــر الصــحفي، بمــا يــتالءم وخصوصــيات 
 .المجتمعات العربية

تعريف الخبر حسب االتجـاهين المهنـي والـوظيفي، بمعنـى تعريـف الخبـر        - 3
فـي االتجـاه المهنـي، مـن      حسب االتجاهات والضوابط التي تحكم الخبـر الصـحفي  

للخبـر أي تعريـف الخبـر مـن منظـور      تقديم رؤية أنصار االتجاه الوظيفي و جهة،
 .من جهة ثانية الوظيفة االجتماعية
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يرى جون مارتن وأنجو جروفر شـودري أن دول العـالم الثالـث تركـز علـى      
وظيفة اإلخبار وليس على ماهية األخبار، إن الغرض من األخبـار بالنسـبة لهـم هـو     

نهـم ال يحـاولون   التوجيه والتأثير في الناس، وليس الغرض هـو إمتـاعهم، وذلـك أل   
م الثالـث  لبيع األخبار، ولكـنهم يسـتخدمونها لغـرض معـين، فاألخبـار فـي العـا       

، كمـا أن تقـديم األخبـار فـي العـالم      الجماهير وتساعد على بناء األمة تستهدف تعليم
لقـد  "  الـذي يصـاغ بطريقـة   " البيـان  " الثاني وفي العالم الثالث يأخذ غالبـا شـكل   

  .(1) "  ......صدر البيان التالي
يرى سليمان صالح أن هناك حاجة ملحة لمفهوم جديـد للخبـر الصـحفي يسـهم     
في تحديد صناعة األخبار والحد من اختالل وانعـدام العدالـة وعـدم التـوازن، وهـذا      
المفهوم ال يمكن تبنيه في صحافة تسير علـى النسـق الغربـي وتسـعى وراء الـربح،      

  .الجمهور ما يريده وتقيس نجاحها برقم التوزيع وتدعي إعطاء
كما يرى أن إنتاج هذا المفهوم الجديـد يجـب أن تضـبطه شـروط موضـوعية،      
تنبثق أساسـا مـن إيديولوجيـة وتوجهـات وطموحـات الشـعوب الناميـة، بمعنـى         
مشروع حضاري تتحدد في ظله مكانـة اإلنسـان ودوره فـي المجتمـع، ومسـؤولية      

  .(2) المجتمع عنه، ووظائف األمة، ووظائف اإلعالم
مفهـوم الخبـر   " لقد قدم فاروق أبو زيد تعريفا وضعه في إطار ما أطلـق عليـه   

هـو تقريـر يصـف فـي دقـة وموضـوعية       "، معتبرا أن الخبـر  "في الدول النامية 
حادثة أو واقعة أو فكرة صحيحة تمس مصالح أكبـر عـدد مـن القـراء وهـي تثيـر       

رغـم أن األوروبيـين    ،(3)"اهتمامهم بقدر مـا تسـهم فـي تنميـة المجتمـع وترقيتـه      

                                                             
  .29-28جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص . ل (1)
  .27سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (2)
  .37فن اخلرب الصحفي، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زيد (3)
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مازالوا متشككين من هذا المفهوم الذي يعتبرونه جزء مـن عمليـة التـرويج لألنظمـة     
  .(1) ثالسياسية السلطوية وشخوصها في دول العالم الثال

لقد استنتج فاروق أبو زيد بعد أن اسـتعرض مختلـف التعريفـات المقدمـة فـي      
ربية التي تعكـس واقـع الصـحافة فـي     هذا اإلطار، أن هؤالء اكتفوا بنقل المفاهيم الغ

أوروبا وأمريكا، بحيث لم يأخذ هؤالء في اعتبارهم الطبيعـة الخاصـة للصـحافة فـي     
المجتمعــات الناميــة، بالتزاماتهــا وواجباتهــا وانعكاســاتها علــى مفهــوم الصــحافة 
والخبر، ذلك أن مفهـوم الخبـر فـي المجتمعـات المتقدمـة ال يمكـن أن يؤخـذ بـه         

  .بلدان النامية نظرا لطبيعة وخصوصية هذه المجتمعاتكنموذج في ال
 

هنـاك اختالفـات واضـحة فـي التعريفـات      أن من المفاهيم السابقة الذكر، نجد 
لتحديد ماهيـة الخبـر، تعريفـات وضـعها إعالميـون مارسـوا المهنـة         هالموضوع

طـر  أحـاولوا تحديـد   والمجـال  لسنوات وأكاديميون وبـاحثون اجتهـدوا فـي هـذا     
الحقيقة تؤكد على عدم وجـود تعريـف جـامع وشـامل     أن إال  واضحة المعالم للخبر،

  .(2)للخبر
الجزء رصـد بعـض المحـاوالت العربيـة لتقـديم       ورغم ذلك سنحاول في هذا

  .م وخصوصية المجتمعات العربيةئتعريف للخبر، بما يتال
ستعرض عبد اللطيف حمزة العديـد مـن التعريفـات الغربيـة للخبـر واسـتند       ا

و أيتقـدم بتبنـي مفهـوم معـين     أن بصفة كبيرة على المفاهيم الليبرالية للخبـر، دون  
ـ        ىإعطاء تعريف جديد يختلف عن التعريفـات التـي قـام باستعراضـها، حيـث اكتف

مـادة  "قـا مـن أنـه اعتبـره     بالتأكيد على أهمية الخبر في الصحافة المعاصرة، انطال

                                                             
، العدد 17الد  -جامعة الكويت (، جملة العلوم االجتماعية التدفق اإلخباري الدويل، مشكلة توازن أم اختالف مفاهيمحممد جنيب الصرايرة،  (1)

  . 251ص.) م1989، 1
  .8ص .)م 2004ة للطباعة والنشر والتوزيع، مدار هو :اجلزائر (واالنترنت، التلفزيون اإلذاعةالصحافة،  يفاخلرب  :رزاقي العايلعبد  (2)



            

 

~ 95 ~ 

وأنها تهم القـراء مـن جانـب وتهـم الصـحيفة نفسـها مـن         ،من أهم مواد الصحيفة
  .(1)" خر وأنها تعتبر موردا من موارد الثروة للصحيفةآجانب 

عنصـر األهميـة الـذي ركـز عليـه عبـد اللطيـف        أن ويرى فاروق أبو زيد 
ـ الحمزة  أن ا تعريفـا للخبـر، ذلـك    خالف حوله ولكن الخالف حول محاولته اعتباره

  .(2)بل وال يغني عن تعريفه له، اكن اعتبارها تعريفًميالالشيء تأكيد أهمية 
تعريـف لـه،    100دهم الخبر، بعد أن قـدم حـوالي   أيعرف محمود  ومن جهته،

دقيق تطلع به الصـحيفة أو المجلـة قراءهـا فـي لغـة سـهلة        وصف موضوعيأنه 
وعبارات قصيرة، على الوقـائع والتفاصـيل واألسـباب والنتـائج المتاحـة       وواضحة

 وأ والمتابعة لحدث حالي أو رأي أو موقف جديد أو متجـدد، الفـت للنظـر أو فكـرة    
أو مسـتمرة الوقـوع أو تأكـــــد أنهـا سـتقع،      بـا  قضية أو نشاط هام وقعت غال

، كمـا  األخـرى عـات  فـراده ومـا فيـه أو بالمجتم   أبمجـتمعهم و  -جميعها  -تتصل 
  .(3)تساهم في توعيتهم وتثقيفهم وتسليتهم وتحقيق الربح المادي لها

تعريـف ينسـحب علـى الصـحافة المكتوبـة       "أنـه  ويرى عبد العالي رزاقي  
بالتنويـه، ولكنـه    رالبصري أو إعالم االنترنـت، وهـو مجهـود جـدي     -دون السمعي

  .(4)" يصعب تعميمه إعالميا
أن الخبـر   "المنـدوب الصـحفي  "ما جالل الدين الحمامصي، فيرى فـي كتابـه   أ

رئيس التحرير أو رئيس قسـم األخبـار أنـه جـدير بـأن       ىخبر ير"الصحفي هو كل 
يجمع ويطبع وينشر على الناس، لحكمة أساسـية هـي أن الخبـر فـي مفهومـه يهـم       

ـ  ذاتيـة، أو ) فائـدة  (من الناس ويرون في مادتـه إمـا   ) أكبر جمع( ـ  اتوجيه ا ألداء م

                                                             
  .46-44، ص سابق مرجع، الصحفيفن التحرير  يف املدخل :عبد اللطيف محزة (1)
  .29، ص مرجع سابق، الطبعة الثالثة، الصحفيفن اخلرب : زيد أبوفاروق  (2)
  .26 -14ص  )ن.ت.د :القاهرة(فن اخلرب، سلسلة فنون التحرير بني النظرية والتطبيق :حممود أدهم (3)
  .24ص  رزاقي، مرجع سابق، العايلعبد  (4)
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عمل أساسي أو تكليفا بواجب معين إلى أخر مـا يـراه النـاس واجبـا ويتحـتم علـى       
  .(1)"نحوهم الصحافة كأداة من أدوات اإلعالم أن تؤديه

مـا فـاروق   ، أ(2)وليـار باليـر   وترى أمال سعد المتولي أن هذا التعريف قدمـه  
يتطـابق تمامـا مـع تعريـف كـارل وارن       داكمصي ياأن تعريف الحم ىيرفأبو زيد 

بد أن يثير انتباه أو اهتمام أكبر عدد مـن النـاس، كمـا أن تعريـف      على أن الخبر ال
الحمامصي يجمع بين جوانـب مـن المفهـوم الليبرالـي للخبـر فـي تركيـزه علـى         
ضرورة أن يثير الخبر اهتمام أكبر عدد مـن النـاس، وبـين جوانـب مـن المفهـوم       

 علـى ضـرورة أن يكـون الخبـر     هفي تركيز يةة المسؤولية االجتماعيالقائم على نظر
  .(3)مفيدا

أن يحـوي شـيئا خارجـا عـن المعتـاد      "يجب  ربأن الخ ىرصابات في ما خليلأ 
  .(4)" ة والصدقجدوالمألوف ليؤثر في الناس وأن يتميز بالفائدة واألهمية وال

نالحظ من خالل هذا التعريـف أنـه انصـب علـى ذكـر العناصـر الواجـب        
توافرها في الخبر، وهو الخالف الموجـود حاليـا بـين مختلـف التعريفـات المقدمـة       

  .متمثل في عدم التفرقة بين تعريف الخبر وعناصرهلاولهذه المادة اإلعالمية 
العالقـات  بأنـه سـرد لحـادث يـؤثر فـي      " ضـايا بويعرفه صـالح الـدين ق  

 ،(5)"االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية ويغيـر وضـعا قائمـا أو يوقـع اضـطرابا     

يركز هذا التعريف على أن الخبر يحدث تغييرا مـا أو يوقـع اضـطرابا، وهـذا مـا      
  .يتوقع من الخبر في األنظمة الليبرالية

ة الحيـاة بأبعادهـا المختلفـة فهـو يسـجل األنشـط      "وتعرفه إجالل خليفة أنـه  
                                                             

  .23ص  .)م1963دار املعارف،  :القاهرة(الصحفياملندوب : ياحلمامصجالل الدين  (1)
 -8العـدد   -جامعـة األزهـر   -القـاهرة  (، جملة البحـوث اإلعالميـة   دراسة نقدية لتعريف اخلرب يف األدبيات العربيةأمال سعد املتويل،  (2)

  .79ص .) م1998
  .31-30، ص مرجع سابقالثالثة،  ةالطبع، الصحفيفن اخلرب : فاروق أبو زيد (3)
  .23ص .)م1959 ،دار املعارف :القاهرة( الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، الطبعة الثانية :صاباتخليل  (4)
   .37ص  .)م1985،احلديث املصرياملكتب  :القاهرة( حترير وإخراج الصحف :اقبضايصالح الدين  (5)
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تـدخل مـن    أيأو مـن رأي المحـرر،   ) مجـردة (اإلنسانية على أن تُعطى للقـارئ  
عـدد مـن النـاس    ) يهـم أكبـر  (ها، كما أنه ل الصحيفة في شكل استحسان أو استنكار

ألسباب يتفقون عليها على الرغم مـن اخـتالفهم فـي التكـوين الشخصـي والثقـافي       
ـ     (1)"والفكري والمستوى العقلـي  ن خـالل هـذا التعريـف    حاولـت إجـالل خليفـة م

  .من جهة ثانيةالفصل بين الخبر والرأي ومن جهة،  ثارةإلااالبتعاد بالخبر عن 
عـرض دقيـق   "أنـه  ما تعريـف مرعـي مـدكور للخبـر فقـد جـاء علـى        أ

وموضوعي تقدمه الصـحفية عـن مجريـات األمـور مـن أحـداث وأراء، وأفكـار        
ومشروعات وظـواهر ومشـكالت وقـوانين وابتكـارات وبحـوث وجـرائم وقعـت        

) تـوجيههم (و) تثقـيفهم (هم القراء وتؤثر فـيهم وتسـاهم فـي    تتأكد وقوعها،  وأبالفعل 
المجتمـع  ) عقيـدة ( مجتمعـاتهم بحيـث ال يتعـارض ذلـك مـع     ) تنميـة (وبما يتفق 

  .(2)"وقيمته
 الدقـة، (ركز هذا التعريف على المواصفات التي يجـب أن تتـوفر فـي الخبـر     

مـع ضـرورة   ) األهميـة، التنميـة  ( مثل بعض العناصر اإلخبارية ىوعل) الموضوعية
  .الحفاظ على قيم المجتمع

العمليـة التـي يـتم    "الخبر بأنـه   عبد الفتاح عبد النبيإبراهيم عرف  ،ومن جهته
من خاللها تزويد األفراد بالمعرفة الحقيقية حول جوهر مـا يجـري مـن أحـداث فـي      

  .(3)" المختلفة بالمجتمع في فترة زمنية معينة يناحملا
حـدث أو عمليـة ذات صـفات وخصـائص      أنـه " أما السيد بخيث فيعرفه على 

ألفراد بمعرفة حـول مـا يجـري مـن     تزويد ا معينة، تميزه عن غيره، ويتم من خالله
تـرى أمـال سـعد المتـولي أن تعريـف      ، و(4) "النواحي المختلفة من الحياة فيوقائع 

                                                             
  .45ص) 1980، األجنلو املصرية مكتبة: القاهرة( 1، ط1، جباجلماهريالصحفي وتطبيقاته العملية يف وسائل االتصال التحرير  علم: فةخلي إجالل (1)
  .34ص  .)م2002 ،الشروق ردا: القاهرة(، الطبعة األوىل اإلخبارية الصحافة :رمدكومرعى  (2)
  .24ص ، مرجع سابق، ونشر األخبار انتقاء يف دراسة: الصحفيوسيولوجيا اخلرب س :عبد الفتاح النيبعبد  إبراهيم (3)
  .26ص .) م1998العريب للنشر والتوزيع، : القاهرة( 1الصحافة املصرية، قيم األخبار وتزييف الوعي، ط: السيد خبيث حممد درويش (4)
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نـص التعريـف الـذي     يكـاد يكـون   ن، بـل اعبد الفتاح عبد النبي والسيد بخيث يتفق
  .(1)قدماه واحد

 انتقد فاروق أبو زيد كل التعريفات التي قدمت للخبـر منـذ أقـدم تعريـف لـه،     
أهـم   "ةثـار اإل"حيـث شـكلت    المختلفـة، اإلعالمية ناقش مفاهيم الخبر في النظريات و

ـ يبللا ةلمدرساعنصر في  ـ افـي حـين نجـد أن الخبـر موجـه فـي        ،ةرالي  ةلمدرس
ـ ا على الوظيفة والجـدوى فـي المسـؤولية    ويركز ،ةالشتراكيا ويـرى أن   ،ةالجتماعي

ـ امن تصدوا لتعريف الخبر في   العربيـة، سـواء مـن تبنـى مـنهم المفهـوم       ةلمكتب
ــي  ــر،الليبرال ــى المســؤولية  أو للخب ــائم عل ــاالمفهــوم الق أو المفهــوم  ةالجتماعي
ولقـد   جزء مـن العـالم النـامي،   كالعربية  ةلصحافاقد تجاهلوا تماما واقع  االشتراكي،

بنقل المفاهيم الغربيـة للخبـر والتـي هـي انعكـاس لواقـع        -رأيه-اكتفى هؤالء في 
وتوصل فـاروق أبـو زيـد إلـى وضـع تعريـف        (2)الصحافة في دول العالم المتقدم

فكـرة   تقرير يصـف فـي دقـة وموضـوعية حادثـة أو واقعـة أو      " بر على أنه خلل
هم بقـدر مـا تسـاهم فـي     تيـر اهتمامـا  ثصحيحة تمس مصالح عدد أكبر من القراء ت

  .(3)" تنمية المجتمع وترقيته
ويرى عبد العالي رزاقي أن هذا التعريف ال يضيف جديـدا إلـى مـا جـاء بـه       

يـر هـذا   ثكمـا ي ، (4)المكتوبـة  دهم في تعريفه السـابق المتعلـق بالصـحافة   أمحمود 
التعريف حسب حمدي حسـن العديـد مـن التسـاؤالت حـول مفهـوم الموضـوعية        

ن تعريـف فـاروق   والدقة واالهتمام في السياق الصحفي فـي دول العـالم الثالـث، وأ   

                                                             
  .82صاملتويل، مرجع سابق، أمال سعد  (1)
  .83-82، ص املرجع نفسه (2)
  .37ص  )2000كتب، العامل  :القاهرة( 4، الطبعة الصحفيفن اخلرب  :فاروق أبو زيد (3)
  .26رزاقي، مرجع سابق، ص  العايلعبد  (4)
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تنمويـة كمـا ظهـر فـي بدايـة      الأبو زيد يقترب من المفهـوم اآلسـيوي لألخبـار    
  .(1)السبعينيات 

أن فاروق أبـو زيـد حـاول ربـط تعريـف الخبـر بعلميـة         ىومن جهتنا، نر
التنمية، وهو ما يتوقع أن يؤديه الخبـر كوظيفـة فـي المجتمعـات الناميـة أو الـدول       

بين صحافة التنمية ووسـائل االتصـال المسـاندة للتنميـة     مع ضرورة التفرقة  العربية
  .والتي تصمم لدعم ودفع قضية التنمية االقتصادية

يبقـى  يمـوت،  الخبر هـو كـل مـا يولـد ل    "ويخلص عبد العالي رزاقي إلى أن 
ـ إلاوالتي يجـب   مسبقا، ةلمحددا ةسئلمرهونا باأل ـ   يعنهـا فـي أ   ةجاب  ،(2)"ناخبـر ك

الباحث وراء أهم عنصر فـي الخبـر فـي األنظمـة الليبراليـة      ساق نهذا التعريف يبو
  .وهو الحالية

ولم يقدم كل من حمدي حسن مفهومـا للخبـر بقـدر مـا قـدم مناقشـة حـول        
ي تعريف هو انعكـاس للخبـرات المتاحـة وكـذلك     أأن " ىتعريفاته، ومفاهيمه، إذ ير

تعريـف خـارج    ل وجهة نظر المجتمع والثقافة السائدة، ومن ثم فـال وجـود ألي  حمي
الثقافات البشرية المتباينة، أو بعيدا عن المـؤثرات الثقافيـة، ورصـد اتجـاهين لتقـديم      

  .(3)"خر واقعيآاتجاه تجريدي و ،مفهوم الخبر
أن الخبـر فـي    هـي لمس حقيقـة و  لكنهن صالح فلم يقدم تعريفا للخبر ليماما سأ

سـمالي للخبـر بـالرغم    الصحافة العربية لم يستطع التحرر من المفهـوم الغربـي الرأ  
خضـعت لفلسـفات سـلطوية     غيـر رأسـمالي إذ  ى من أن تنظيم أوضـاعها األخـر  

  .(4)وشيوعية

                                                             
  .52، ص ، مرجع سابقحسن محدي (1)
  .28ص  رزاقي، مرجع سابق، العايلعبد  (2)
  .50 - 44ص  ، مرجع سابق، حسن محدي (3)
  .83، ص مرجع سابق، املتويلأمال سعد  (4)
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ويعقب عبد الستار جواد على الجهـود التـي انصـبت علـى محاولـة تعريـف       
تكونـت فيهـا    التـي الخبر، دون أن يقدم تعريفا له، فيجد أنها اتجهت إلـى األحـداث   

محـاوالت عديـدة للوصـول إلـى تعريـف       جـرت وقد ذاتها،  األخبار وليس األخبار
تتحدث عـن العمليـة اإلخباريـة ووصـف       رأيه حسب إال أنها  جامع شامل للخبر،

أكثر من تحديد تعريـف للخبـر، أو وصـفه بلغـة محكمـة مـوجزة تحـدد         تغطيتها،
  .(1)بعاده وتوضح مفهومه أ

للعديـد مـن التعريفـات    أما أمال سعد المتولي فبعد أن تعرضت بالنقد والتحليـل  
التي تقدم بها إعالميون وأكاديميون وبـاحثون، خلصـت إلـى أن تعـدد التعريفـات ال      
يعكس تعقد الخبر، كما رفضت الرأي القائـل بـأن المسـألة ليسـت تقـديم تعريـف،       
ولكن تعدد التعريفات يعني تعدد الزوايـا التـي يمكـن منهـا النظـر إلـى الخبـر أي        

هناك زاوية لم يتطرق إليهـا أحـد وهـي مـا هـو الـدافع        المكونات والعناصر، وأن
إلى تقديم تعريف للخبـر علـى أنـه استقصـاء      تلدى اإلنسان لمعرفة الخبر، وتوصل

فـي اللحظـة   ) اإلنسـانية  -الطبيعيـة  (موضوعي لكشف غموض إحـدى الظـواهر   
  .(2)اآلنية بما يشبع رغبة حب االستطالع لدى اإلنسان

راً عن التعريفات السـابقة الـذكر، إذا ضـمنت تعريفهـا     لكن الباحثة لم تبتعد كثي
وأقـرت بوجودهـا فـي العمـل الصـحفي، كمـا       ) الموضوعية(أحد مواصفات الخبر 

، فضال عـن أنهـا شـرحت آخـر     )أو الحالية ةاآلني(شمل التعريف أحد عناصر الخبر 
بعـدم االكتفـاء    -بما يشـبع حـب االسـتطالع لـدى اإلنسـان       –جزء في التعريف 

فة الظاهرة أو الحدث ولكن مالبساتها وكل ما يتعلـق بهـا، وفـى رأينـا أن هـذا      بمعر
  .الجزء من التعريف قد ينطبق على أنواع صحفية أخرى

                                                             
  .44ص.) م2001، ألوىدار جمد  :األردن( تابه األخبار، الطبعة الثالثةكفن  :عبد الستار جواد (1)
  .86-85ص مرجع سابق، ، املتويلأمال سعد  (2)
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ـ     مـا  " أهـم "ويعرف محمد العقاب الخبر على أنه إخبـار النـاس وإعالمهـم بـ
انطالقـا مـن أنـه  لـيس     " أهـم "يدور حولهم من أحداث ووقائع، ويركز الباحث على 

مكان نقل كل ما يحدث من أخبار ووقائع فـي العـالم لجمهـور وسـائل اإلعـالم،      باإل
ومن ثم فإن عنصر األهمية يعد أساسيا في تحديد مفهوم الخبر، فمـا هـو غيـر مهـم     

يبقـى نسـبيا،   " األهميـة "للرأي العام ليس خبراً، ويشير محمد العقاب إلى أن عنصـر  
و مهـم ومـا هـو غيـر مهـم تبعـاً       والصحفي أو الصحيفة ككل هي التي تحدد ما ه

" مـا يـدور حـولهم   "للخط السياسي والتحريري للجريـدة أو لوسـيلة اإلعـالم، أمـا     
أنـه كـل   "فتتضمن دائرة االهتمام اإلعالمي، ويقدم المؤلف تعريفا أخـر للخبـر علـى    

معلومة لم تنشر ولم تبث ولم تذع بعد، أي لم يعرفهـا الجمهـور بعـد، حـول قضـية       
عة تهم الرأي العام، والخبـر أيضـا هـو كـل معلومـة جديـدة عـن        أو حدث أو واق

  .(1)"قضية قديمة
ويرى عبد العالي رزاقي، أنه  بالرغم من أن التشـريع الجزائـري، فـي مجـال     

، وضـع ضـوابط   1968الصـادر فـي سـبتمبر     68/525اإلعالم، منذ األمـر رقـم   
لمدرسـة الفرنسـية فـي    للمهنة اإلعالمية، فإن اإلعالم في الجزائـر مـازال امتـدادا ل   

، ويالحـظ أن التشـريع الجزائـري طالـب الصـحفيين بضـرورة       (2)معالجته لألخبار
التفريق بين الخبر والتعليق، والتفريق بين اإلعالم والـرأي، وحـث ميثـاق أخالقيـات     

، علـى ضـرورة   2000أبريـل   13وقواعد المهنة الصحفيين الجزائريين الصادر فـي  
  .(3)الفصل بين الخبر والتعليق

وفى األخير فإننا تتفق مع ما توصل إليه الصـرايرة مـن أن المفـاهيم المتباينـة     
لمعنى األخبار، مصدرها االختالف في النظريـة الفكريـة التـي تسـود كـل مجتمـع       

                                                             
  .54-53ص  .)م 2004دار هومة،  :اجلزائر(والصحفيني للطلبة  عمليدليل  :الناجح الصحفي: عقابلحممد  (1)
  .9-8ص  رزاقي، مرجع سابق، العايلعبد  (2)
  .9، صاملرجع نفسه (3)
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من المجتمعات المختلفة، والتي تؤثر بشكل فاعل على المعـايير التـي تحكـم وسـائل     
  .(1) اإلعالم ووظائفها في المجتمع

 

 

يستدل من العنوان على االتجاهات والضوابط التي تحكـم الخبـر الصـحفي فـي     
االتجاه المهني، فأغلبية أنصـاره مـن الممارسـين الفعليـين للعمـل الصـحفي، هـذا        
األخير الذي تحكمه معـايير تختلـف مـن فتـرة ألخـرى، وذلـك حسـب معطيـات         
وظروف كل زمن، بل إن االختالف والتباين يكـون مـن صـحيفة إلـى أخـرى فـي       
ظل نفس النظام، فلكل صحيفة اتجاهاتهـا وانتماءاتهـا اإليديولوجيـة والسياسـية، وإن     
كانت ال تخرج عن نفس النظام العام للبالد، حيث تلعـب سياسـة الصـحيفة دورا فـي     

هـي مـا تقـرره المؤسسـة اإلخباريـة،      هذا االختالف والتباين انطالقا من أن األخبار 
مما يصعب على الذين يحاولون إيجاد تعريف جـامع للخبـر، الوصـول إلـى ذلـك،      
ألن العملية تبقى نسبية نظرا للعوامل المتحكمة في ذلك والتـي تختلـف بـدورها مـن     

  .الخ......زمن آلخر، ومن مجتمع آلخر، ومن نظام آلخر،
عريـف الخبـر بمعـادالت حسـابية، إذ     فعادة ما يربط أصحاب هـذا االتجـاه ت  

ليس هناك تعريفات قاطعة لألخبـار وإنمـا هنـاك التقاليـد والحاجـات      "يتفق على أنه 
  .(2)"المتغيرة للسوق االستهالكية

ومن هنا تأتي مختلف التعريفات المعتمدة في هـذا االتجـاه تعبيـرا عمـا ينتظـر      
" شـيء ببيـع سـلعة تسـمى    من وسائل اإلعالم أن تحققه، فالصحف تُعنى قبـل كـل   

إيراد لحادث تنشره الجريدة اعتقـادا منهـا بـأن ذلـك     " ، ومن ثم يصبح الخبر(3)"الخبر

                                                             
  .255ص   سابق،، مرجع الصرايرة حممد جنيب (1)
  .34كارولني ديانا لويس، مرجع سابق، ص (2)
  .34ص.) م 1960دار املعارف، : مصر(استقاء األنباء يف صحافة اخلرب، ترمجة وديع فلسطني  :جوليان هاريس، ستانلى جونسون (3)
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، وبالتالي يمكننا القول بـأن الصـحف فـي ظـل هـذا االتجـاه       (1)"يعود عليها بالربح
  ."الخبر"تتاجر في سلعة تسمى 

حريـة الصـحافة   يسود هذا االتجاه في المجتمعات الليبرالية التـي تؤكـد علـى    
وتفسح المجال للممارسة اإلعالمية الحرة، إذ ينظر إلى هـذه المؤسسـات علـى أنهـا     
مشاريع تجارية تسعى إلى تحقيق الـربح مثلهـا مثـل بـاقي المؤسسـات والمشـاريع       

  .االقتصادية األخرى
وانطالقا من االعتبارات التي بني عليها هذا االتجـاه، يـتم التعامـل مـع الخبـر      

منظور مهني بحث حيث يقـاس العمـل الصـحفي بمـدى نجاحـه فـي       الصحفي من 
زيادة التوزيع وإبراز المهارة المهنية التـي تتمثـل أساسـا فـي تحقيـق االعتبـارات       
الفاعلة في سوق االستهالك كالسبق الصحفي والتركيز على بعـض القـيم التـي تـدفع     

هـا مـن القـيم التـي     القراء لقراءة محتوى الجرائد، كاإلثارة، الغرابة، الجـنس، وغير 
يتوقع الصـحفيون أنهـا سـتزيد مـن توزيـع الصـحف أو مـا تحققـه مـن رواج          

  .للصحيفة
يختفي أصحاب هذا االتجاه وراء اعتبارات عديـدة لتبريـر هـذا التوجـه نحـو      
هذا النوع من األخبار، منها أن الصحف تسـعى لتقـديم مـا يرغـب الجمهـور فـي       

أو أن وسـائل اإلعـالم تنشـر مـا يهـم      معرفته، رغم أنه من الصعب معرفة ذلـك،  
الجمهور، رغم أنه ليس هناك أهمية عامـة مطلقـة لكـل األخبـار الصـحفية، ولكـن       

  . أهميتها في الواقع نسبية
وقد انتقد هذا االتجاه، بداية بوصفه يمثـل الصـحافة الصـفراء أو مـا اصـطلح      

لطـابع النفعـي   على تسميته بصحافة اإلثارة والفضائح، كما يكشف هذا االتجـاه عـن ا  
  .أو االنتهازي الذي يحكم أنصاره في ممارسة العمل الصحفي

 
                                                             

  .34 ص، مرجع سابق، جوليان هاريس، ستانلى جونسون (1)
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ينظر أنصار هذا االتجاه إلى الخبر مـن منظـور الوظيفـة االجتماعيـة للخبـر      
  .ومصالح الجمهور والمسؤولية في العمل اإلعالمي بصفة عامة

تـي تنظـر إلـى    يظهر هذا االتجـاه واضـحا فـي المجتمعـات االشـتراكية ال     
الصـحافة هـي   " الصحافة باعتبارها أحد أجهزة الدولة على حـد تعبيـر خروشـوف    

وهذا ما يفـرض عليهـا الـدفاع علـى المبـادئ التـي        ،"سالحنا اإليديولوجي الرئيس
  .رسمها الحزب أو الحكومة

كما يمكن أن يستدل على وجود هـذه الخاصـية فـي التوجـه االشـتراكي مـن       
قيمـة المسـؤولية   " التـي ينتقـى علـى أساسـها الخبـر       خالل تضـمين المعـايير  

كما يتحمس لهذا االتجاه العديـد مـن البـاحثين فـي دول العـالم الثالـث        ،"االجتماعية
حيث عادة ما يتم التأكيد على الوظيفـة التنمويـة لإلعـالم وااللتـزام بـدعم عمليـات       

اجهـة القضـايا   الـخ فـي مو  ...التغيير والعمران ومساندة إجراءات النخـب الحاكمـة  
تمثـل قيمـة إخباريـة    "، فالتنميـة  (1)"والمشكالت التي تعوق مسيرة التنمية في المجتمع

رئيسية في العالم الثالث والخبر هـو النمـو والتنميـة، والخبـر هـو أيضـا السـدود        
وعلى هـذا األسـاس يـتم تعريـف الخبـر فـي هـذه        . (2)"والمباني الجديدة والطرق 

على الرغم من أن هذه القيمـة اإلخباريـة لهـا ثقلهـا فـي       مسؤولية" المجتمعات بأنه 
جميع أنحاء العوالم الثالثة، إن الخبـر المسـؤول داخـل التركيبـات الهشـة فـي دول       

  .(3)"العالم الثالث يعد أمرا ضروريا ال غنى عنه
جاء هذا االتجاه كرد فعل للمفهوم الليبرالي للخبـر الـذي يخـول للصـحفي فـي      

إن حريـة النشـر وفقـا لهـذه     " ظل نظرية الحرية إمكانية النشر بال رقابة وال قيـود،  
الرؤية تقابلها مسؤولية، ومن يتمتع بالحرية عليـه التزامـات معينـة قبـل المجتمـع،      

                                                             
  . 20صدراسة يف انتقاء ونشر األخبار، مرجع سابق، : سوسيولوجيا اخلرب: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
  .57تو، مرجع سابق، ص. هستر، واى الن ج.ألربت ل (2)
   .نفسه، الصفحة نفسها رجعامل (3)
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ساس سياسـتها فـي العمـل فإنهـا تسـتحق      وإذا تحملت الصحف مسؤولياتها وجعلتها أ
الحرية الممنوحة لها، وإال فإن األمر يتطلـب التـدخل لتصـحيح مسـارها وتوجهاتهـا      

  .(1)"والمجتمع الذي تعمل فيه للقيام بواجباتها األساسية قبل األفراد
إن الحرية ال بد وأن تقابلها مسـؤولية، وبالتـالي فمـن يتمتـع بالحريـة عليـه       

قبل المجتمع، لقد تغير مفهوم الحرية بحيـث أصـبح يضـمن توجيهـا     التزامات معينة 
  . نحو خدمة المجتمع

لم يسلم االتجاه الوظيفي من االنتقادات العديدة التـي وجهـت لـه، بـالرغم مـن      
أنه حاول تدارك الهفوات ونقاط الخلـل الموجـودة فـي االتجـاه المهنـي، والمتمثلـة       

اختالفـات طفيفـة بـين االتجـاهين، فبـدل      أساسا في السعي لترويج الخبر، مع وجود 
التركيز على الجانب المهني التـي وضـعت لـه الفلسـفة اإلعالميـة معـايير مهنيـة        
تحكم العمل الصـحفي وتضـبطه، وتحـدد األسـس العريضـة التـي ينبغـي علـى         
اإلعالميين إتباعهـا واالهتـداء بهـا، باإلضـافة إلـى التركيـز علـى بعـض القـيم          

ا اإلثارة في االتجـاه األول، فإنـه يمكـن عوضـا علـى ذلـك       اإلخبارية التي تتصدره
الضرب على وتيرة االهتمامات واالحتياجات والمصـالح العامـة فـي تـرويج الخبـر      
لدى األفـراد دون االهتمـام بنـوع ومسـتوى المضـامين الخبريـة ذاتهـا، ومـدى         

فـإذا كانـت   مطابقتها لما ينتظر منها في عملية البناء والتنمية باإلضـافة إلـى ذلـك،   
القـيم الخـبرية التي تُنتقـى وتُفضـل على أسـاســها األخبـار فـي المجتمعـات     
الليبرالية تتسم بالنسبية، فإن األمر ال يختلـف بالنسـبة للمعـايير التـي يرتكـز عليهـا       

  .أصحاب االتجاه الثاني، كاألهمية، الفائدة والمصلحة العامة
، أنـه فـي الوقـت    "سوسـيولوجيا الخبـر  "ويرى عبد النبي عبد الفتاح في كتابه 

الذي نجد فيه وضوح منطق وأهداف أنصـار االتجـاه األول، رغـم الـتحفظ الشـديد      
عليه، فإننا نجد تعريفات أنصار االتجاه الثاني، وما تقوم عليـه مـن مبـادئ ومفـاهيم     

                                                             
  .21-20ص، مرجع سابق، دراسة يف انتقاء ونشر األخبار: سوسيولوجيا اخلرب: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
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تتسم بالعمومية والغموض الشديد، إلى الحد الذي يترتب عليـه صـعوبة تطبيـق هـذه     
  .(1)  فات في الممارسة العمليةالتعري

  

                                                             
  .22دراسة يف انتقاء ونشر األخبار، مرجع سابق، ص: سوسيولوجيا اخلرب: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
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هنـاك اختالفـات واضـحة فـي     أن  يتضـح المفاهيم السابقة الـذكر،   خالل من
 ، ويرجـع ذلـك  األنظمـة المختلطـة  لتحديد ماهية الخبـر فـي    ةالتعريفات الموضوع

لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لهذه الـدول مـا أفـرز خليطـا مـن الـنظم اإلعالميـة،        
مفهوم الخبـر فـي المجتمعـات المتقدمـة أو بمفهومـه فـي       بحيث ال يمكن أن يؤخذ ب

وخصوصـية هـذه    المجتمعات االشتراكية كنموذج في البلدان الناميـة نظـرا لطبيعـة   
  .المجتمعات

األخبار، مصدرها االخـتالف فـي النظريـة الفكريـة     إن المفاهيم المتباينة لمعنى 
التي تسود كل مجتمع من المجتمعـات المختلفـة، والتـي تـؤثر بشـكل فاعـل علـى        
المعايير التـي تحكـم وسـائل اإلعـالم ووظائفهـا فـي المجتمـع بمـا فيهـا القـيم           
الخبــــرية التي يتم تبنيها فـي مختلـف األنظمـة اإلعالميـة لترشـيح األخبـار       

 .ا سيتم تناوله في الفصل المواليو حجبها ودفنها، هذا مللنشر أ
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 .مـفهـوم الـقـيـم الـخـبـريـة: المبحث األول -

 .القيم الخبرية في األنظمة الليبرالية واالشتراكية: المبحث الثاني -
 .المختلطةاألنظمة الخبرية في  القيم: المبحث الثالث -
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مفهومهـا فـي الدراسـات     مـن حيـث   المبحث القيم الخبريـة نستعرض في هذا 
  .األجنبية والعربية

  :هي ثالثة عناصر ويشمل هذا المبحث
استعراض بعض مفاهيم القيمة انطالقا من وجهات نظـر مختلفـة، مـع طـرح      - 1

بعض اإلسهامات التي صبت في الموضوع، باإلضافة إلـى عـرض تصـنيفات القـيم     
 .وذلك تمهيدا لدراسة القيم الخبرية

الخبرية كما وردت في العديـد مـن الدراسـات األجنبيـة     عرض مفهوم القيمة  - 2
والعربية رغم أن هذا الموضوع ما زال مطروحا للنقاش، فضـال عـن التطـرق إلـى     

ريـة ومـن ثـم اخـتالف     االختالفات الموجودة بين الباحثين فـي تعريـف القـيم الخب   
 .تم على أساسه عملية المفاضلة بين األخبارتالمقياس الذي 

خل دراسة القـيم الخبريـة نظـرا ألهميتهـا فـي تحقيـق مـا        التطرق إلى مدا - 3
  .، فضال عن عرض خصائص القيم الخبرية"الجدارة اإلخبارية"ـيسمى ب
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- 

، وتعنـي القيمـة فـي    (1)"ثمـن الشـيء بـالتقويم   " تعني القيمة في اللغة العربية 
  .(2)فيه الطريق الثابت المستقيم الذي ال عوج: معجم القرآن الكريم

ويشير قاموس علم االجتماع أن مفهوم القيم لم ينتشـر فـي العلـوم االجتماعيـة     
إال حديثًا إذ يعد كل من تومـاس وزنـانيكي أول مـن اسـتخدما هـذا المفهـوم فـي        

ـ  "الفالح البولندي في أوروبا وأمريكا"كتابهما  القيمـة االجتماعيـة بأنهـا     ا، حيـث عرف
تعني أي معنى ينطوي على مضمون واقعي وتقبلـه جماعـة اجتماعيـة معينـة، كمـا      

  . (3)أن لها معنى محددا حيث تصبح في ضوئه موضوعا معينًا، أو نشاطًا خاصا
ــون    ــال كه ــف ك ــاً تعري ــطلح أيض ــة للمص ــات الهام ــين التعريف ــن ب وم

)C.Klukholn( "   أو مضـمر، يميـز الفـرد أو الجماعـة     فالقيمة هي تصـور، واضـح
ويحدد ما هو مرغوب فيه بحيـث يسـمح لنـا باالختيـار مـن األسـاليب المتغيـرة        

  .(4)"للسلوك، والوسائل، واألهداف الخاصة بالفعل
على أنها المرغـوب فيـه، بمعنـى أي شـيء     "ويعرف محمد أحمد بيومي القيمة 

لرغبـة قـد يكـون موضـوعا     وموضوع ا. مرغوب من الفرد أو الجماعية االجتماعية
ماديا أو عالقـة اجتماعيـة أو أفكـار أو بصـفة عامـة أي شـيء يتطلبـه ويرغبـه         

  .(5)المجتمع
أن القيم تختلـف مـن مجتمـع آلخـر، وأنهـا تتعـدد       "ويرى عبد العالي رزاقي، 

تعريفاتها داخل المجتمع الواحد، ولكل شعب قيمـه، ولكـن هنـاك فرقًـا بـين القـيم       
ة فـي المجتمـع، فـالقيم المتغيـرة هـو إجمـاع فئـة أو شـريحة أو         المتغيرة والثابت

                                                             
  .3783ص ) دار املعارف ، د، ت، ن: القاهرة( 5لسان العرب، ج: ابن منظور (1)

  .452ص .) م1990اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة( 1، ط1جممع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ج (2)

  .505ص .) م1979للكتاب، اهليئة املصرية العامة : القاهرة(قاموس علم االجتماع : حممد عاطف غيث (3)
  .506 -  505املرجع نفسه، ص  (4)

  .146ص .) ن.ت.دار املعرفة اجلامعية، د: مصر( علم اجتماع القيم: يوميحممد أمحد ب (5)
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مجموعة على اتخاذ موقف إيجابي أو سلبي إزاء فكرة أو قضـية فـي ظـرف معـين،     
أما القيم الثابتة فهي القيم التي يتم دسترتها داخل أي مجتمـع، والقـيم المتغيـرة التـي     

عرفـاً أو قانونًـا،    يتم اإلجماع حولها قد تصبح مـن ثوابـت المجتمـع، إذا صـارت    
  .(1)"وهي تنتشر في جميع مجاالت الحياة، ويتفاوت التعامل معها

ويعد مفهوم القيمة على شيوع استخدامه واحـد مـن أكثـر المفـاهيم المسـتخدمة      
في العلوم االجتماعية غموضا وإثارة للخالف على اإلطـالق إذ يخـتلط هـذا المفهـوم     

هة، كاالتجـاه، والمعتقـد، والمعيـار، والـدافع،     بعدد كبير من المفاهيم األخرى المشـاب 
  .(2)والرغبة

ويرجع عدم التحكم في ضبط وتحديد مفهـوم القيمـة إلـى التعريفـات المختلفـة      
التي تطرقت وتناولت الموضوع والتي حاولت تقـديم تعريـف لهـذا المفهـوم، وذلـك      

بـبعض  دفعـت  "انطالقا من وجهات نظر مختلفة، فإن كل هذه األسـباب والمعطيـات   
ذاتهـا نتيجـة اسـتخداماتها المتباينـة     ) القيمـة (الباحثين إلـى التشـكيك فـي كلمـة     

) Value(والمتناقضة والدعوى إلى استخدام مصطلح جديـد بـديالً للكلمـة اإلنجليزيـة     
  . (3)"مثل مصطلح االتجاهات المشتركة

 وقد ذهب فريق آخر في تحديد مفهوم القيمة بالعودة إلـى اإلطـار الـديني الـذي    
نسـق مـن   " يحكمه، ومن ثم جاء تحديد القيمة فـي المفهـوم اإلسـالمي علـى أنهـا      

المعايير الثابتة للسلوك اإلنساني التفضيلي تتجسد فـي ممارسـات سـلوكية  لفظيـة أو     

                                                             
  .107عبد العايل رزاقي، مرجع سابق، ص  (1)
جامعـة القـاهرة، كليـة    (، رسالة دكتـوراه غـري منشـورة    دور الصحافة يف تغيري القيم االجتماعيةعبد الفتاح إبراهيم حممود عبد النيب،  (2)
  19ص .م1987، )عالماإل

  .19املرجع نفسه، ص  (3)
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حركية، مباشرة أو غير مباشـرة، صـريحة أو ضـمنية، تهـدف إلـى تحقيـق أمـر        
  .(1)"نشئة االجتماعيةمرغوب فيه، وتنقل عبر األجيال عن طريق أجهزة الت

يشمل هذا التعريف بعـض المصـطلحات الدالـة التـي مـن خاللهـا يمكـن أن        
نكون فكرة عن مفهوم القيم، حيث يقصد بالمعـايير مـا يقبلـه أفـراد المجتمـع مـن       
قواعد وعادات واتجاهات، وتعتبر هـذه المعـايير بمثابـة أطـر أو محـددات للفـرد،       

اعتبار القيم نسـق مـن المعـايير الثابتـة، كمـا      وقد أشار صابر سليمان عسران إلى 
أنها نوع من السلوك التفضيلي الذي نعني به االنتقاء مـن بـدائل كثيـرة لـدى الفـرد      
في مختلف المواقف االجتماعية التي تواجهه والتـي تتجسـد فـي ممارسـات سـلوكية      
أي أنها تطبق على أرض الواقـع لتحقيـق أمـر مرغـوب فيـه ال مرغـوب عنـه،        

ن كل الفلسفات تتفق في كون القيم عبارة عـن معـايير توجـه سـلوك الفـرد      ورغم أ
والمجتمع، فإن هذه المعايير قد يكـون للفـرد فيهـا حريـة االختيـار وقـد ال يكـون        

يرى أنه ليس هنـاك اتفاقـاً علـى مـدلول محـدد لتعريـف        ، إال أن السيد بخيث(2)له
القيم، فهي متعددة ومتباينة، وإن كان هذا التباين يفيـد فـي بيـان الوضـعية الحقيقيـة      

  .(3)للقيم ويكشف عن تعدد أبعادها
يتفاوت نسق القيم من مجتمع آلخر، وما يضـعه مجتمـع فـي قائمـة أولوياتـه،      

ـ  ان ذلـك ال ينفـي وجـود بعـض القـيم العامـة       قد ال يراه كذلك مجتمع آخر، وإن ك
  .المشتركة بين المجتمعات المختلفة، وفي داخل المجتمع الواحد

كما أن القيم تنتظم فـي بنـاء هرمـي، بمعنـى أن القـيم ليسـت ذات درجـة        
واحدة من األهمية، ولكن هناك قيماً تحتل مركز الصـدارة ولهـا األولويـة، ثـم تليهـا      

                                                             
، القيم اإلسالمية اليت يتضمنها املسلسل العريب يف التلفزيون، دراسة حتليلية لعينة من املسلسالت املذاعة على القناة األوىلصابر سليمان عسران،  (1)

  .23ص  م،1987، )جامعة القاهرة، كلية اإلعالم(رسالة ماجستري غري منشورة 
  .61ص.) م2003دار فرحة للنشر واإلعالم، : مصر( يف اإلعالم  القيم الغائبة: مىن كشيك (2)

دراسة تطبيقية يف الصحافة القومية و احلزبية خـالل  : ، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنمويةالسيد خبيث حممد درويش (3)
  .69، مرجع سابق، ص 1987-1990
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ضافة إلى أن الحكم علـى سـلبية القـيم وإيجابياتهـا يجـب أن      قيماً أخرى، وهكذا، باإل
يتم من خالل الحكم على أهدافها، أي أنـه يجـب التركيـز فـي دراسـة القـيم علـى        

  .(1)أهدافها وغاياتها، بدالً من التركيز على لفظ القيمة ذاتها
ومهما كانت طبيعة التناقض والغمـوض الـذي يحـيط بمفهـوم القيمـة، وتعـدد       

لمسببات وراء هذا التناقض والخالف بين البـاحثين فـي تحديـد مـدلولها،     األسباب وا
فقد حدد عبد النبي عبد الفتاح انطالقا من واقع التعريفـات المقدمـة فـي هـذا الشـأن،      

  : (2) بعض المؤشرات العامة حول مدلول لفظ القيمة
 .أن القيم تعمل على توجيه السلوك اإلنساني -1
ماعة هـو حجـر الزاويـة فـي تحديـد مـدلول       أن ما يرغب فيه الفرد أو الج -2
 .القيمة
القيم تنطوي على سمة االنتقائية واالختيار، بمعنـى أنهـا حكـم يوجـه األفـراد       -3

 .في اختيار البدائل في مجاالت الحياة المختلفة
القيم يتم التعبير عنها صراحة بالكالم أو الكتابـة، كمـا قـد تكـون ضـمنية ال       -4

 .لكن قد تستشف من السلوك أحيانا تفصح عن نفسها بطريق مباشر، و
القيم ديناميكية بمعنى إمكانيـة تغيرهـا إذا مـا تولـدت صـورة مـن صـور         -5

التفاعل بين المرء بمحدداته الشخصية وبعض المثيرات الخارجيـة، كـان مـن شـأنها     
 .أن تضع الفرد في مركز جديد من حيز القيم

الرئيسـية مـن موجهـات     أن القيم تتسم بالثبات النسبي أي المحافظة، إن القـيم  -6
فلو لم تكن تتصف بالثبات، ولـو كانـت تتغيـر مـن حـين لحـين،        ،السلوك الكبرى

                                                             
دراسة تطبيقية يف الصحافة القومية و احلزبية خـالل  : ، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنمويةالسيد خبيث حممد درويش (1)

  .69، مرجع سابق، ص 1987-1990
  .27-26، مرجع سابق، ص دور الصحافة يف تغيري القيم االجتماعيةإبراهيم حممود عبد النيب،  عبد الفتاح (2)
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الختلطت على الناس معـاني الخيـر والشـر، والحـالل والحـرام، والواجـب ومـا        
  .(1)ينافيه

 

تنطوي عملية تصنيف القيم على صعوبات كثيرة ترجـع إلـى تعـدد التعريفـات     
صاغها الباحثون حـول مفهـوم القـيم، ومـن ثـم تعـددت طـرق التصـنيف         التي 

ونماذجه، واختلفت المبادئ التي تنهض عليهـا التصـنيفات والزوايـا التـي تـتم مـن       
ــا ــا، ومنه ــة واال : (2)خالله ــالقيم الجمالي ــوى ك ــد المحت ــية بع ــادية والسياس قتص

أو غائيـة، وبعـد الشـدة     الخ، وبعد المقصـد كقـيم وسـائلية وهدفيـة    . واالجتماعية 
كالقيم الملزمة والتفضيلية والمثالية، وبعد العموميـة كـالقيم المنتشـرة فـي المجتمـع      
والقيم الخاصة بفئات اجتماعية أو مهنية معينة أو عامـة أو خاصـة، وبعـد الوضـوح     
حيث تصنف القيم في هذه الحالة إلى قيم ظـاهرة أو صـريحة يعبـر عنهـا بـالكالم،      

ية يمكن استخالصها، ويسـتدل علـى وجودهـا بالسـلوك واالختبـارات      وأخرى ضمن
وقـيم دائمـة   ) ماديـة (وتحليل المضمون، وبعد الدوام حيث تصنف إلـى قـيم عـابرة    

نسبيا، كما أن هناك من يقسمها طبقًـا للـنظم االجتماعيـة إلـى قـيم بيئيـة       ) روحية(
  . وإيديولوجية وسياسية وعائلية وتعليمية وتربوية ودينية

يستدل من خالل ما تقدم تعدد المفـاهيم والتعريفـات المسـتخدمة لبيـان معنـى      
القيم، حيث تم تناول هذا المفهوم من طرف العديد من البـاحثين فـي مختلـف العلـوم     
االجتماعية، ولعله من الطبيعـي أن يـرتبط علـم االتصـال بنتـائج تلـك الدراسـات        

لخبريـة المختلفـة خاصـة، إذ أنـه     وغيرها عند دراسة محتوى االتصال عامة والقيم ا
                                                             

  .26ص ) م1973مطبعة االستقالل الكربى، : مصر(ات األنثروبولوجية واالجتماعية القيم االجتماعية، مدخال للدراس: الزلباينحممد حممد  (1)
، عبد الفتاح إبراهيم حممود عبد 100 - 73ص .) ن.ت.دار الكتاب للطباعة والنشر، د: مصر(القيم والعادات االجتماعية : أنظر فوزية دياب (2)

القيم اإلسالمية اليت يتضمنها املسلسل ، صابر سليمان عسران، 46-44، مرجع سابق، ص صحافة املصرية يف تغيري القيم االجتماعيةدور الالنيب ، 
: القاهرة(أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية، الطبعة األوىل: ، حممد عبد البديع السعيد42-37، مرجع سابق ، ص العريب بالتلفزيون املصري
فلسفة اخلرب الصحفي، دراسة ملفهوم القيم اخلربية يف الصحافة العراقية، : ، هاشم حسن متيمي101-89ص .) م 2009العريب للنشر والتوزيع، 

  .163سابق، ص  جعمر: ، حممد أمحد بيومي54ص .) م 2008نشر والتوزيع، دار ورد األردنية لل: األردن(الطبعة األوىل
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ال يمكن دراسة القيم الخبرية بعيدا عن قيم المجتمـع، وال يمكـن فهـم القـيم الخبريـة      
لصحيفة مـا إال فـي إطـار األوضـاع السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة لهـا         

  .وللمجتمع الذي تصدر فيه
 

ـ     اهيم والمعـاني لمفهـوم القيمـة اهتمـام     تبين لنا بعـد اسـتعراض بعـض المف
، والسياسـة  مختلف العلوم االجتماعية بمفهوم القيمـة، ابتـداء مـن علـم االقتصـاد،     

واالجتماع، بل إن مفهوم القيمة يجد مكانًـا وأهميـة لـه خاصـة فـي الـدين، الفـن        
وقد تأثرت الدراسات في علم االتصال بالنتـائج المحققـة فـي بـاقي العلـوم      . والفلسفة

ـ   ع ة لوسـائل االتصـال المختلفـة    ند دراسة محتوى االتصال عامـة والقيمـة الخبري
  .خاصة

أن نسـتعرض مفهـوم القـيم الخبريــة كمـا وردت فـي العديـد مــن        نحـاول 
الدراسات األجنبية والعربية، مـع اإلشـارة إلـى أنـه يتعـذر فهـم أو تحديـد القـيم         

  . الخبرية لوسيلة إعالمية، أو لصحيفة ما بعيدا عن قيم المجتمع الذي تصدر فيه
ـ      ن صـحيفة  باإلضافة إلى أن القيم الخبرية تتباين مـن صـحفي إلـى آخـر، وم

ألخرى، ومن مجتمع آلخـر، ومـن فتـرة زمنيـة ألخـرى، فـالقيم الخبريـة التـي         
تحكمت في صياغة المادة الخبرية في عهـد الحـزب الواحـد تختلـف وتتبـاين عـن       
القيم الخبرية في عهد التعددية اإلعالمية وإن كان ذلـك علـى مسـتوى ترتيـب هـذه      

قـيم مشـتركة وعامـة، يتفـق      القيم من حيث األهمية فقط، هذا بـالرغم مـن وجـود   
  .عليها المجتمع الصحفي والتي تمثل إطارا مرجعيا في االختيار واالنتقاء والنشر

إن موضوع القيم الخبرية مازال مطروحـا للمناقشـة ولـم يحسـم فيـه األمـر       
بعد، ألنه موضع خالف بين الباحثين، بسـبب االخـتالف والتبـاين بـين المجتمعـات      

قطاعات فـي عالقاتهـا مـع وسـائل اإلعـالم، إذ أن القـائم       والمؤسسات ومختلف ال
باالتصال يتعامل ويترجم المادة اإلعالمية في إطـار ثقافتـه الخاصـة، فعلـى سـبيل      
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أكبـر قصـة جريمـة فـي     . م1997المثال، شكلت حادثة وفـاة األميـرة ديانـا فـي     
الصحافة البريطانية في تلك الفتـرة، بينمـا لـم ينشـر الخبـر فـي أحـد الصـحف         

امـرأة  " الرئيسية في الفيتنام إال بعد مرور أسـبوعين عـن الحـادث، تحـت عنـوان     
، ومن ثم فإن وسائل اإلعالم بمختلـف اتجاهاتهـا وانتماءاتهـا تسـاهم     (1)"جميلة تموت

في إبراز قيم على أخرى، من خالل وضع بعضـها فـي الصـدارة ومـن ثـم خلـق       
حولهـا، فـي حـين أن قـيم      االهتمام بها والتركيز عليها من خـالل تكثيـف النشـر   

أخرى تغيب وتتقهقر بسبب عدم االهتمام بها، أو أنهـا ال تشـكل أهميـة مقارنـة مـع      
القيم التي يتم التركيز عليها، ومن هذا المنطلق فـإن وسـائل اإلعـالم تسـاهم بشـكل      
كبير في تحديد اتجاه الجمهـور، وفـي ترتيبـه لألحـداث أو مـا يطلـق عليـه دور        

ناء أجندة األحـداث، إذ أن المـواد الخبريـة، تقـوم علـى إشـباع       وسائل اإلعالم في ب
الفضول لدى الجمهور المتلقي في معرفة مـا يحـيط بهـم مـن أحـداث وتطوراتهـا       
وهذا يساعدهم علـى تكـوين وجهـات نظـر إزاء هـذه األحـداث واتخـاذ مواقـف         

  .(2)تجاهها
صـغير لحـل   مفتـاح  "لقد تعددت التعريفات الخاصة بالقيم الخبريـة منهـا أنهـا    

أنهـا المقيـاس الـذي يـتم     "أو  (3)"سؤال لماذا تعتبر قصة ما جديرة باإلخبـار عنهـا  
على أساسه عملية المفاضلة بين خبر وآخر عند النشر، أو أنهـا المقيـاس الـذي يـتم     
على أساسه تحديد أهمية األنباء وطريقة بناء المـادة اإلخباريـة وذلـك علـى ضـوء      

ساحة وغزارة األخبـار المتدفقـة يوميـا إلـى الوسـيلة      محدودية الموارد والوقت والم

                                                             
(1) Graham Meikle, op.cit, p. 25. 

  .97ص .) م 1993مكتبة الشباب، : القاهرة  (1إنتاج الربامج للراديو والتلفزيون، ط : سوزان القليين، هبه ألسمري (2)
(3) John Hartley: Understanding News (London and New York: Methuen, 1982) p. 82. 
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اإلعالمية، أو هي تلك العناصر التي إذا تـوافرت فـي أحـد األخبـار زادت فرصـته      
  .(1)"في النشر

ويشير هاشم حسن التميمـي قبـل تقـديم مفهومـه الخـاص للقـيم الخبريـة أن        
أوالً وعالقـة   الدراسات التي اهتمت بهذا المجال، ركزت إما علـى الحـدث أو الخبـر   

، لينتهـي  )المتلقـي (المبلغ ثانيا، وإما علـى الجمهـور   ) القائم باالتصال(ذلك بالمرسل 
الصـريح   إلى اعتبار القيم الخبرية من الناحية الذاتيـة اإلطـار اإلدراكـي والـداللي     

" فـردا أو مجموعـة أفـراد أو مؤسسـة    "الذي يجعل القـائم باالتصـال    أو الضمني 
راك وانتقاء القيم الخبرية األكثر أهمية بين عـدد كبيـر مـن الوقـائع أو     قادرا على إد

المعلومات وله القـدرة علـى صـياغتها وتشـكيل وإنشـاء عناصـرها فـي ترتيـب         
إخباري خاص، ومنحها فرص الظهور عبر إحـدى وسـائل اإلعـالم بـدرجات مـن      

  .البروز تستمد من طبيعة الوسائل وظرفها الخاص والعام
من الناحيـة الموضـوعية مجموعـة المكونـات الجوهريـة التـي        وتعني القيمة

تتشكل منها األخبار وتتميز بتميزها وتغيـب بغيـاب أبرزهـا، ويجـد فيهـا حـراس       
البوابات والجمهور أنها مثيرة لالهتمـام، وتسـتحق التفضـيل واإلبـراز فـي وسـائل       

أن القيمـة فـي هـذا     هاشم حسـن التميمـي   ويرى. (2)اإلعالم في زمان ومكان معينين
التعريف ثالثة مستويات فهي بالنسـبة للقـائم باالتصـال تعنـي المقيـاس أو المعيـار       
الذهني الذي يستدل به على األخبار، وللخبـر هـي الخصـائص أو المكونـات التـي      
تتوفر فيه وتؤهله لالنتقاء والظهور في وسائل اإلعالم، والجمهـور يجـد فـي القيمـة     

  .(3)يساعده على تفسير وفهم األخبار اإلطار اإلدراكي الذي

                                                             
الصحافة القومية و احلزبية خالل  دراسة تطبيقية يف: قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنمويةالسيد خبيث حممد درويش،  (1)

  .34، مرجع سابق، ص 1990- 1987

  .66فلسفة اخلرب الصحفي، دراسة ملفهوم القيمة اخلربية يف الصحافة العراقية، مرجع سابق، ص : هاشم حسن التميمي (2)
  67املرجع نفسه، ص  (3)
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كما يعرف نصر الدين العياضي القيم الخبريـة علـى أنهـا مجموعـة المعـايير      
المادية والذهنية التي سيتم على أساسها تحويـل الحـدث إلـى خبـر صـحفي، فهـي       
الصفات التركيبية المرتبطة بالتفاعل بـين الحـدث والجمهـور، وهـي تكشـف علـى       

دامه االجتمـاعي أي تحويلـه إلـى موضـوع لإلطـالع      جوهر الحدث وعـن اسـتخ  
تلـك العناصـر التـي    "، ويعني سعيد محمد السيد بالقيمـة الخبريـة   (1)والمعرفة والفهم

  .(2)"تحدد أسبقية النشر لخبر ما
هـي خصـائص، أو   "والقيم في أبسط تعريفاتها حسـب عبـد العـالي رزاقـي،     

أو مواصـفات، أو معـايير،   صفات، أو عناصر، أو مقـاييس، أو أسـس، أو مبـادئ،    
أو مفاهيم، أو سمات، تحدد موقـع الخبـر فـي المؤسسـة اإلعالميـة ومكانتـه فـي        

، أو على أنها مجموعـة المعـايير الماديـة والذهنيـة التـي علـى       (3)"نشرات األخبار
التـي تسـتخدم فـي    ) القـيم (تلـك  "أساسها يتم تحويل الحدث إلى خبر صحفي، أو هي 

بار للنشر بواسطة حـراس البوابـات، كمـا يـتم اسـتخدامها      الحكم على صالحية األخ
  .(4)"في الحكم على صالحية تفاصيل معينة في الخبر

أي ذلـك  " ويطلق البعض على القـيم الخبريـة مصـطلح الجـدارة اإلخباريـة      
القياس الذي يتقرر بموجبه ما يختار وما يهمل من سـجل األحـداث اليوميـة الحافـل     

، وال يوجد اتفاق عـام حـول عـدد عناصـر الخبـر وال      (5)"الذي يصل إلى المحررين
، باإلضـافة إلـى أن القـيم الخبريـة، سـواء زاد عـددها أو       (6)ماهية هذه العناصـر 

                                                             
  .27ص .) م 1994املؤسسة اجلزائرية للطباعة،  : اجلزائر( مبادئ أساسية يف ثقافة اخلرب الصحفي: نصر الدين العياضي (1)
املركـز   -القاهرة ( التشابه اإلخباري وأثره يف بناء اإلمجاع االجتماعي، جملة الدراسات اإلعالمية للسكان والتنمية والتعمريحممد السيد،  سعيد (2)

  .9ص .) م1988 -25العدد  -العريب للدراسات اإلعالمية
  108عبد العايل رزاقي، مرجع سابق، ص (3)

  .69سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (4)
  .126ص ) ن.ت.مؤسسة بدران وشركاءه، د: لبنان(مدخل إىل الصحافة ، ترمجة راجي صهيون: فريزر بوند. ف (5)
  .61فن اخلرب الصحفي، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زيد (6)
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نقص، ما هي إال افتراضات حدسية يعتمدها الصـحفيون فـي اختيـار مـا يعتقدونـه      
  .(1)يجذب اهتمام الجمهور

أيديولوجيـة ألن نظـرة    إن الخالف في تحديد القـيم الخبريـة يرجـع لعوامـل    
، كـذلك يختلـف األمـر    (2)الكتاب الليبراليين تختلف عن نظـرة الكتـاب االشـتراكيين   

فقـد  . بين الكتاب الذين ينتمون إلى الدول المتقدمة بـين أقـرانهم فـي الـدول الناميـة     
أشارت اللجنة الدولية لبحث مشكالت االتصال، أن األنباء التـي تنشـر تعكـس واقـع     

  .(3)الذي تنشر فيه وليس واقع المجتمع الذي صدرت عنه وقيم المجتمع
إن عملية نشر أو إذاعة أو بث أحداث أو أخبـار دون أخـرى، وكـذلك اختيـار     
أو انتقاء جوانب لحقائق وإغفال أخرى عن كل حدث أو خبر يـتم وفـق نظـام القـيم     

لكـل  الذي يعتنقه الصحفيون والذي يتوافق مع نظـام القـيم السـائد فـي مجـتمعهم، ف     
ولهـذا فـإن نظـام القـيم      ،مجتمع قيمه التي تختلف وتتباين مع قيم المجتمعات األخرى

السائد في مجتمع ما سيؤثر بالضرورة على تصـورات القـائمين بـاإلعالم فـي هـذه      
باإلضافة إلـى المـؤثرات المجتمعيـة التـي يقرهـا البنـاء االجتمـاعي        "المجتمعات، 

فعل عوامل عدة منهـا عالقـات النظـام السياسـي     والسياسي، فالقيم اإلخبارية تتكون ب
بالدول األخرى، توجهـات الوسـيلة اإلعالميـة وأهـدافها، تطـور تقنيـات وآليـات        
االتصال والتبادل اإلعالمي وبعضها يتشكل بفعـل طبيعـة األحـداث واألخبـار التـي      
تفرض نفسها لتوافر عناصـر كاألهميـة أو النخبـة أو الضـخامة فضـالً عـن دور       

                                                             
  .55عبد الستار جواد، مرجع سابق، ص  (1)

دار السـحاب  : القـاهرة (فن التحرير الصـحفي للوسـائل املطبوعـة واإللكترونيـة، الطبعـة األوىل      : عبد ايد، حممود علم الدينليلي  (2)
  .119ص .) م 2008للنشر والتوزيع، 

القومية و احلزبية خالل تطبيقية يف الصحافة  دراسة ،، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنموية السيد خبيث حممد درويش (3)
  .33، ص1990- 1987
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مهنة أو المؤسسة والقوى الفاعلـة داخلهـا، وعالقـات العمـل التـي يكـون       ضغوط ال
  .(1)"القائم باالتصال طرفًا فيها

يعد موضوع القيم اإلخبارية خالصـة لنتـائج عمـل أطـراف عـدة، فهـو       "إذن 
إفراز لسياسة نظام، وقيم مجتمع، ونشـاط مؤسسـات، ومـؤهالت أفـراد، كمـا أنـه       

يعد محاولة لتقريب الفجـوة بـين العلـم األكـاديمي     موضوع مطروح عالميا ومحليا، و
  .(2)"والممارسة العالمية، واهتمامات المجتمع

تشير بعض التعريفات إلى ضرورة التفرقة بين القـيم الخبريـة أو كمـا يسـميها     
بعض الباحثين عناصر الخبر وبين صـفات الخبـر كالصـدق والدقـة والموضـوعية      

لتي يجـب أن يتحلـى بهـا المحـرر أو الصـحفي      والحالية التي تعد من المسؤوليات ا
عند كتابة مادته الخبرية، ألن عدم تضمينها في الخبـر يعـد إهـدارا لهـذه المسـؤولية      

كما أن صفات الخبـر ال تعـد معيـارا مـن     "تجاه القارئ أو متلقي الرسالة اإلعالمية، 
ئل اإلعـالم  معايير النشر وإنما هي شروط أخالقية ومهنية ينبغي أن تلتـزم بهـا وسـا   

هـي خصـائص أمكـن    "، أما القيم الخبريـة أو عناصـر الخبـر    (3)"في نشر األخبار
حصرها تاريخياً من خالل مالحظة األخبار التـي تنشـرها الصـحف والتـي تـذيعها      
محطات الراديو والتلفزيون، وال يوجد اتفـاق عـام حـول عـدد عناصـر الخبـر وال       

  .(4)"ماهية هذه العناصر
ات الكتاب والبـاحثين لمنظومـة القـيم الخبريـة، حيـث قـام       لهذا تعددت تصنيف

، بينمـا صـنفها الـبعض    (5)بعضهم بتصنيفها وفقاً لدول الشمال مقابـل دول الجنـوب  

                                                             
تطبيقية يف الصحافة القومية و احلزبية خالل  دراسة ،، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنموية السيد خبيث حممد درويش (1)

  .38ص  ،1990- 1987
  .8، ص املرجع نفسه (2)
  .69حسن نصر، سناء عبد الرمحن، مرجع سابق، ص  (3)
  .61فن اخلرب الصحفي، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص : فاروق أبو زيد (4)

يف الصحافة القومية و احلزبية خـالل   ، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنموية، دراسة تطبيقيةالسيد خبيث حممد درويش (5)
  .43، مرجع سابق، ص  1987-1990
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األخر وفقـاً للعـوالم، كـذلك صـنفها بعـض البـاحثين وفقًـا لألنظمـة السياسـية          
، وصـنفها الـبعض األخـر بمـا     )ليبرالي، اشتراكي، أنظمة مختلطـة (واأليديولوجية 

يزيل الحواجز بين األنظمة بحيث يجعـل القـيم الخبريـة قسـما مشـتركًا بـين كـل        
فـي هـذه    قـوم نسـوف  األنظمة مع وجود تباينات طبيعيـة داخـل كـل مجتمـع، و    

بتصنيف القيم الخبرية وفقاً لألنظمـة السياسـية السـائدة فـي العـالم وهـي        الدراسة
تعكس العالقة التالزمية بين الممارسة اإلعالميـة بكافـة أشـكالها والنظـام السياسـي      

 .السائد

 

التـي يجـب   تعرف القيم الخبرية على أنهـا مجموعـة العناصـر أو المعـايير     
  .توافرها كلها أو بعضها في الحدث لكي يرقى إلى مستوى الخبر

فالمحرر الذي يجلب الخبر أو يتلقاه من مصادره المختلفـة يقـوم بـأول عمليـة     
تقييم يتعرض لها الخبر حيث يزداد اهتمامـه بهـذا الخبـر أو يقـل، وبالتـالي يبحـث       

يقـوم بصـياغة وقـائع الخبـر      وعنـدما  .عن مزيد من التفاصيل والحقائق أو يهملهـا 
فإنه قد يهمل أحدها في حين يهتم بأخرى، وقد يبـرز عناصـر معينـة ويضـعها فـي      

ليـأتي  . صدر الخبر ويهمل عناصر أخرى فال يذكرها أو يضـعها فـي نهايـة الخبـر    
دور رئيس القسم، فتبدأ عملية التقييم من جديد وقد تنتهي إلـى اسـتبعاد أخبـار كثيـرة     

عاد تقييم كـل خبـر علـى حـده، وتتكـرر      يثم . اتها على أخبار أخرىوتقديم أخبار بذ
، و فـي مرحلـة ثالثـة،    (1)عملية التقييم من جديد عندما يعاد صـياغة تلـك األخبـار   

يأتي دور رئيس التحرير أو نائبـه لتقريـر مـا يجـب أن ينشـر أو يسـتبعد، و مـا        
لصـفحات الداخليـة،   يستحق النشر في الصفحة األولى أو األخيرة، وما يوضـع فـي ا  

دون أن ننسى دور سكرتير التحرير في اختيار المحددات الفنيـة المتمثلـة فـي مكـان     
  .نشر الخبر والصورة المرافقة له إلى نوع البنط وعناصر اإلبراز

                                                             
  .246ص) م2009دار العامل العريب، : القاهرة(العامل املعاصر، الطبعة األوىل دارة املؤسسات الصحفية واقتصادياا يف إ: حمرز حسني غايل (1)
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وال تتوقف أهمية القيم الخبريـة فـي توجيـه عمليـة جلـب وتلقـي الصـحفيين        
لألخبار ولكن في قياس أهمية هذه األخبـار والمفاضـلة بينهـا فـي النشـر، أو فـي       

  .(1)تحديد طبيعة هذه األخبار وتوجهاتها العامة
ونظرا ألهمية العناصر أو القيم الخبريـة فـي ترشـيح األحـداث لكـي تصـبح       

ثـم تحقيـق الجـدارة اإلخباريـة بالنسـبة لألخبـار الصـحفية، سـعى         أخبارا، ومن 
الباحثون إلـى دراسـتها والكشـف عنهـا، وبيـان وتوضـيح عناصـرها، ورصـد         
تأثيراتها في بناء المادة اإلعالمية، حيـث تشـعبت المـداخل التـي اهتمـت بدراسـة       

  .القيم الخبرية
1   

لخبرية مـن خـالل البحـث عـن كـل      يهدف هذا المدخل إلى الكشف عن القيم ا
ما من شأنه استهواء النفس البشـرية وتلبيـة الغرائـز اإلنسـانية وتشـويق القـارئ،       
ويمكن أن يدرج ضمن هذا المدخل، كل المحاوالت التـي قُـدمت لتصـنيف أو وضـع     

محاولة من خـالل ذلـك التركيـز علـى عناصـر كالشـهرة،        الخبرية مصفوفة بالقيم
  .صراع، الضخامة، الفائدة، القرب الجغرافي أو النفسيالغرابة، الغرائز، ال

بصفة عامة، يركز هذا المدخل على كل األخبار التـي تـؤثر تـأثيرا مباشـرا أو     
. غير مباشر في مشاعر القارئ ونفسيته، فتحملـه علـى االرتيـاح أو علـى األسـف     

كـريس  فصناعة األخبار هنا يمكن أن تؤدي المهمة المتمثلة فـي خلـق الجـو العـام لت    
  .(2)اتجاهات نفسية معينة نحو قضية ما، تأييدا أو رفضا 

2   

يستدل من عنوان هذا المدخل أنه يحـاول الكشـف علـى نوعيـة خاصـة مـن       
القـائم   القيم الخبرية والتي تنطوي تحتها جميع األخبـار المتعلقـة بالتنميـة، إذ ينطلـق    

                                                             
  .40دراسة يف انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : سوسيولوجيا اخلرب الصحفي: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
  .15عبد النيب خزعل، مرجع سابق،  (2)
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في بحثه من منظور الوظيفة االجتماعيـة والتنمويـة للخبـر، وهنـا تتحـدد       باالتصال
قيم مثل األهمية المجتمعية، والنفـع العـام، والتثقيـف، والتكامـل، والشـمول، كقـيم       

  .(1)خبرية
يركز على هذا المدخل في عمليـة انتقـاء واختيـار األخبـار خاصـة فـي دول       

ـ      خير اإلعـالم لخدمـة األهـداف    العالم الثالث، التي تسـعى إلـى ترسـيخ مبـدأ تس
التنموية، ومن هنا يمكن اعتبار التنميـة قيمـة أساسـية، إذ أن كـل مـا مـن شـأنه        
توصيل معلومات إلى الجماهير، رغبة في أن تكون لديهم وجهـة نظـر فـي الحيـاة،     

  .كما يراد لها أن تعاش، تعد أخبارا
3   

خبرية من منظـور مـدى االلتـزام بسياسـة     يسعى هذا المدخل إلى تحديد القيم ال
الصحيفة ومبادئ الدولـة أو الحـزب أو الجماعـة التـي تملـك الصـحيفة وتـديرها        
بصرف النظر عن الجوانب النفسية أو التنموية للواقعـة، وفـي ظـل هـذا المنحنـى،      
يعد كل ما من شأنه خدمة مصالح هذه األطراف ومبادئها قيمـة خبريـة تـدعم قابليـة     

، أي أن كـل مـا يـدعم القـيم     (2)شـر والمنافسـة مـع األخبـار األخـرى     الخبر للن
 .اإليديولوجية السائدة يعد خبرا

4   

يفرض عليها تبنـي مجموعـة مـن القـيم دون     ، لصحيفة ما إن االنتماء السياسي
سواها، وذلك بما يخدم سياسة الصحيفة، ومن ثم فإن األحداث التـي تصـب فـي هـذا     

للصحيفة تعد أخبارا صالحة للنشر، ومـا يعكـس غيـر ذلـك يجـب       الطرح السياسي
  .استبعاده أو تجاهله

  

                                                             
  .41سوسيولوجيا احلرب الصحفي ، دراسة يف انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
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5   

ينطلق هذا المـدخل مـن أن ضـغوط اإلنتـاج، والهيكـل التنظيمـي للمؤسسـة        
اإلعالمية، يفرض معايير معينة للقيم الخبرية، ممـا يـنعكس علـى تفضـيل وترشـيح      

ها، فالتسلسل التنظيمـي يفـرض أخبـارا معينـة،     نوعيات معينة من األخبار دون غير
وأن مكانة قسم معين في الصحيفة، تؤثر فـي فـرض أخبـاره عـن قسـم أخـر وأن       

الـخ تضـيف أو تسـتبعد أخبـارا     ...االجتماعات ومراجعة الطبعات ومواعيد الطبـع  
  .(1)معينة عن سواها

6 -  

فـي إطـار نظـام اجتمـاعي وسياسـي وثقـافي        تعمل المؤسسـات الصـحفية  
وتعد هذه المؤسسات مكونا فرعيا من مكونات هـذا النظـام العـام، تتـأثر     . واقتصادي

به وتؤثر فيه بما يعني أن دور الصحف تشكل نظمـا مفتوحـة علـى المجتمـع، تأخـذ      
في اعتبارها عنـد تحديـد سياسـاتها االتصـالية أهـداف هـذا المجتمـع وتوجهاتـه         

، فعالقـة المؤسسـة اإلعالميـة ببـاقي     (2)قوى السياسية والفكرية السائدة بهوضغوط ال
مؤسسات وتنظيمات المجتمع يملي عليها اختيار مصـفوفة معينـة مـن القـيم وإهمـال      
أخرى، فلهذه المؤسسات تأثيرا في تشـكيل منظومـة القـيم لصـحيفة مـا أو لوسـائل       

  .اإلعالم بصفة عامة
  

                                                             
زبية خالل دراسة تطبيقية يف الصحافة القومية واحل: ، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنمويةالسيد حممد خبيث درويش (1)

  .179ص، مرجع سابق، 1990- 1987

  .250حمرز حسني غايل، مرجع سابق، ص  (2)
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الباحثين في تحديد ماهية الخبر الصحفي، نـتج عنـه اخـتالف فـي     إن اختالف  -

 .تحديد العناصر أو القيم الخبرية، التي تُستقى أو تُنشر على أساسها األخبار
وقد نتج عن ذلك عدم وجود اتفاق حول عدد عناصـر القـيم، وال ماهيـة هـذه      -

تحديـده  العناصر، ويرجع ذلك الختالف الباحثين فـي تعريـف الخبـر الـذي يتـأثر      
 .الخ..بعدة عوامل إيديولوجية، وسياسية، ومهنية

تتفاوت النظرة إلى معايير تقييم األخبـار بـاختالف الـنظم اإلعالميـة السـائدة       -
في المجتمعات، بل إن االختالف يمتـد إلـى تبنـي كـل وسـيلة إعالميـة لمصـفوفة        

صـحفي  معينة من العناصر الخبرية داخل نفس النظـام، فضـال عـن اختالفهـا مـن      
إلى آخر، على الرغم من أن الصحفيين كثيرا ما يتفقـون علـى عـدد مـن العناصـر      

 .التي تساهم في صياغة الخبر
هذا ما يدعو إلى القول باستحالة تعميم القـيم الخبريـة وجعلهـا قواعـد ثابتـة       -

تحكم عملية االختيار واالنتقاء على مسـتوى عـالمي، وذلـك لنسـبية هـذه القواعـد       
ها، وقد أكدت الدراسات السـابقة هـذا الطـرح، مـن خـالل النتـائج       ومرونتها وتغير

المتوصل إليها، حيث أظهـرت تبنـي كـل وسـيلة إعالميـة لمصـفوفة معينـة مـن         
المعايير، وإن كان ذلـك علـى مسـتوى ترتيـب هـذه القـيم مـن حيـث األولويـة          

 .واألهمية
واختيـار  تساهم عدة عوامل في تشكيل المنظومة القيمية المعتمـدة فـي انتقـاء     -

األخبار، منها عوامل خارجية وداخلية، انطالقا مـن أن وسـائل اإلعـالم تتـأثر بمـا      
 .يفرزه الواقع الخارجي المحلي، أو الدولي

برية في الخبـر، بـل قـد يرشـح خبـر للنشـر       خيشترط توافر جميع القيم الال  -
بمجرد تضمنه لبعض العناصر، فتقويم أي خبر يـتم علـى أسـاس قيمـة ووزن كـل      

 . ر من العناصر المكونة لهعنص
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لكن هذا ال ينفي سـيطرة العناصـر الخبريـة الغربيـة علـى عمليـة انتقـاء         -
واختيار األخبار على المستوى العالمي، ويرجع ذلك إلى عوامـل عديـدة منهـا تحكـم     
هذه الدول في المجـال التكنولـوجي وتزايـد النفـوذ اإلعالمـي الغربـي و طرحـه        

 .لنموذجه
يمكن فصل دراسة القيم الخبرية عن القيم العامة في المجتمع، فالقيم الخبرية ال  -

تتكون بمقتضاها قيم المجتمع، أي أن هناك عالقة ديناميكية تتكون بنفس العملية التي 
.جدلية بين القيم الخبرية وقيم المجتمع
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اجتهادات العديـد مـن البـاحثين فـي األنظمـة      عند المبحث نقف من خالل هذا 
العناصـر التـي يـتم علـى أساسـها تقيـيم أهميـة        الليبرالية واالشتراكية في تحديـد  
  :، وذلك من خالل ما يلياألحداث والمفاضلة بينها في النشر

عرض أولى تصنيفات القيم الخبرية فـي الـدول الليبراليـة والتـي تمتـد إلـى        - 1
القرن السابع عشر من خالل رصـد إسـهامات بعـض البـاحثين فـي هـذا المجـال        

 . اك وتوبيا بويسر وكاسبير ستيلركالتصنيف الذي قدمه ايراختن هرتن
بمـا يسـمح   عرض تصنيف القيم الخبرية فـي البحـوث اإلعالميـة الحديثـة      - 2

كالتصـنيف الـذي قـام بوضـعه ولبـر شـرام،        بتوضيح أطر تقييم األخبار الغربيـة 
فريـزر بونـد،    تصنيف بـادو ووارد، تصـنيف جـالتونج ومـاري روج، تصـنيف     

  . هربرت جانز طرحههاركب وأونيل، والتصنيف الذي تصنيف 
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اجتهد العديد من الباحثين في الدول الليبراليـة فـي تحديـد العناصـر التـي       لقد
يتم على أساسها تقييم أهمية األحداث والمفاضلة بينها في النشـر، بـالرغم مـن عـدم     
اتفاق هؤالء الباحثين على مجموعة محددة مـن القـيم الخبريـة التـي يـتم االعتمـاد       

وسائل إعالم الدول المتقدمـة، فـإن التصـنيفات التـي قـدمها العلمـاء قـد        عليها في 
  .تساعد على إعطاء رؤية علمية لطبيعة القيم الخبرية السائدة في هذه المجتمعات

1    

إذا كان النقاش حول القـيم الخبريـة ضـمن بحـوث االتصـال قـد بـدأ فـي         
 1676ففـي عـام   " الستينيات، فإن له في الواقع تراثا يمتد إلى القرن السـابع عشـر،   

إلى ضـرورة الفصـل بـين مـا هـو حقيقـي        (Christian Wise)دعـا كريستيان وايز
يضـا ايراختــن   كمـا تصـدى لهـذه المسـألة أ    . وما هو زائف في عملية األخبـار 

مؤكدا علـى واقعيـة الحـدث فـي حيـاة       1788عام  (Erachten Hartnack) هارتناك
  .(1)"الناس

بحثـا أكاديميـا عـن الصـحف      1690في  (Tobia Peucer)كما قدم توبيا بويسر 
في ألمانيا ودعا إلى وجود اختيار من بين مـا ال يحصـى مـن أحـداث، وأن األشـياء      

وذكـر مـن بـين األشـياء     . التي تستحق الذكر والمعرفة يجب أن يتم اختيارها للنشـر 
ــوارث    ــانات والك ــة والفيض ــة والغريب ــال الرائع ــة األعم ــدارة اإلخباري ذات الج

ختراعـات واالكتشـافات الجديـدة إضـافة إلـى التحـوالت       والعواصف المدمرة واال
الكبرى في المجتمعـات وعمليـات السـالم والحـروب وتغيـر الحكومـات وأخبـار        

  .(2)األسماء الكبيرة واألعمال الجديرة بالتغطية اإلخبارية

                                                             
  .54صمرجع سابق، عبد الستار جواد،  (1)

(2) Jeremy Tunstall :The Media in Britain  (London : Constable, 1983) p. 142 
  .54نقال عن عبد الستار جواد، مرجع سابق، ص 
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بالبحـث فـي    Kaspar Stielerخطـا األلمـاني كاسـبير سـتيلر      1695وفي عام 
دمة حيث دعا كتاب األخبار إلى ضـرورة التمييـز بـين مـا     القيم الخبرية خطوات متق

  :(1)وما هو تافه، وذكر على وجه التحديد القيم الخبرية التالية  هو مهم
 .الجدة والطرافة - 1
 .قرب المكان - 2
 التأثير  - 3
 األهمية - 4
 .السلبية - 5

 طـرح ولتـر ليبمـان    1922الذي صدر عـام  " الرأي العام"وفي كتابه المشهور 
مجموعة من القيم الخبرية، تمثلت في وضـوح الحـدث، الغرابـة والدهشـة، القـرب      

  . (2)الجغرافي، التأثير الشخصي، والصراع
2   

 Wilburولبــر شــرام ،فــي البحــوث اإلعالميــة والصــحفية الحديثــة ،تمكــن

Schramm         مدير االتصاالت سابقا في جامعـة الينـوى مـن وضـع تقيـيم لألخبـار
بمعنـى أن المتلقـي لوسـيلة    " جزاء االسـتجابة للخبـر  " الغربية يعتمد على ما أسماه 

  .اإلعالم يستجيب لألخبار التي تحقق له الجزاء
ويقسم شرام الجزاء إلـى نـوعين هـو الجـزاء العاجـل أو الفـوري ويشـمل        

بصـورة عامـة، علـى أخبـار الجريمـة والفسـاد، والحـوادث         األخبار التي تركـز 
. والنكبات، والرياضة واللهو، واألحداث االجتماعيـة ومـا يتسـم بالطـابع اإلنسـاني     

                                                             
(1) Michael Kunczikd :Concepts of Journalism, North and South (Bonn:  Courir-Durk, 1988) p.148. 

54نقال عن عبد الستار جواد، مرجع سابق، ص  .  

  .54صعبد الستار جواد، مرجع سابق،  (2)



                

 

~ 130 ~ 

أما الجزاء المؤجـل، فـيمكن أن يتوقـع مـن أخبـار الشـؤون العامـة، والشـؤون         
  .(1)االقتصادية، والمشكالت االجتماعية والعلوم والثقافة والصحة

ويختلف الجزاء الذي يحققه الخبر من فرد آلخر، فـالخبر الـذي يحقـق جـزاء      
عاجال لفرد قد يحقق جزاء آجال لفـرد آخـر، و ربمـا يتحقـق مـزيج مـن الجـزاء        

أي أن شـرام اعتمـد علـى تقيـيم األخبـار وفقـا       . العاجل والجزاء اآلجل لفرد ثالث
 .(2)للمضمون بصرف النظر عن المتلقي

إطارا آخـر لتقيـيم األخبـار الغربيـة يقـوم      "ثان بادو ووارد كذلك استخدم الباح
الجزاء بمعنى استجابة المتلقي لألخبـار، األهميـة ويقصـد بهـا     : على أربعة أبعاد هي

مدى تأثير الخبر بشكل مباشر على المتلقي، والبعـد الثالـث هـو التفـرد أو الغرابـة      
ه أن الخبـر يكتسـب أهميتـه    ويقصد بها األخبار غير المألوفة، وأخيرا البروز ومعنـا 

 .(3)"لدى المتلقي إذا كان متصال بشخص أو مكان أو حدث  بارز
ومن أبرز الدراسات التي أجريت لتحديد القيم الخبرية التـي يسـتند إليهـا القـائم     
باالتصال في وضع الحدث في دائـرة االنتبـاه، الدراسـة التـي قـام بهـا جـالتونج        

، بتقـديمهما مصـفوفة مـن القـيم التـي      1965سـنة   Galtung et Rugeوماري روج 
تجعل من الحدث خبرا، ومن ثم فإن األحداث التي تتـوافر فيهـا كـل هـذه العناصـر      

  .(4)أو بعضها تكون جديرة بالنشر أو البث
تحقـق مـا يسـمى بالجـدارة      (5)وقد أشار الباحثان إلى اثنـي عشـر عنصـرا   

توقيـت حـدوث الخبـر     ويعنـي أن يكـون    Frequencyالتوقيـت  : اإلخبارية وهـي 
متزامنا مـع زمـن صـدور أو بــث الوسـيــلة اإلعـالمــية، الحـجــم أو     

                                                             
  .128فريزر بوند، مرجع سابق، ص . ف (1)
  .117ص.) م 2009الدار العربية للنشر و التوزيع، : القاهرة( اإلذاعية و التلفزيونية  راألخبا: حسن عماد مكاوي (2)

(3) Naum Badu and Walter J .Ward ,  The Nature of News in Four Dimensions, Journalism Quarterly, 1980,  
pp.243-244. 
(4) Paul Brighton and Dennis Foy,  op.cit, pp.6-7. 
(5) John Hartley, op.cit, pp. 76-79. 
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والمقصود به حجـم الحـدث، إذ يوجـد حـد معـين لـن ينقـل         Thresholdالضخامة 
أي أن يكــون الحــدث واضــحا ال  Unambiguityالحــدث قبــل بلوغــه، الوضــوح 

ـ    أي اقتـراب   Meaningfulnessة يحتمل الغموض، القرب الثقـافي أو المطابقـة الثقافي
الحدث أو توافقه مع النسيج االجتماعي أو أن يتناسـب الحـدث مـع السـياق الثقـافي      
للمجتمع حتى يكتسـب معنـى ومغـزى بالنسـبة للجمهـور، التوافـق أو التنـاغم أو        

بمعنى أن يتوافق الحـدث مـع توقعـات الوسـيلة اإلعالميـة،       Consonanceاالنسجام 
ه الظاهرة هالوران حيث وجـد أن وسـائل اإلعـالم فـي تغطيتهـا      وقد قام بدراسة هذ

قد ركـزت وبشـكل كبيـر علـى مـا       الفيتنامالمناهضة لحرب  1968لمظاهرات لندن 
تم توقعه وهو حدوث أعمال عنـف، لكـن مـا حـدث لـم يعكـس توقعـات وسـائل         
اإلعالم التي لجأت إلى تضـخيم األحـداث مـع تجاهـل القضـايا المتنـازع عليهـا،        

ــة أو عــدم التوقــع  ــة أو الغراب  Continuity، االســتمرارية Unexpectednessالفجائي
التـي تـم تقـديمها وارتباطهـا باألحـداث، التركيـب        أي متابعة تداعيات األحـداث  

Composition     أي تحقيـق التبــاين فـي عــرض نوعيـات األخبــار، دول النخبــة أو
مثل أمريكا وروسيا، وتعد هـذه القيمـة معيـارا أساسـيا      Elite Nationsالدول الكبرى 

ظـى  في انتقاء ونشر أخبار بعض الدول مقارنة بدول أخرى، فعلـى سـبيل المثـال تُح   
االنتخابات في فرنسا، ألمانيا وإيطاليـا بتغطيـة أوسـع مقارنـة بـنفس العمليـة فـي        
أمريكا الالتينيـة وإفريقيا، شخصيــــات النخبــة أو الشخصـيات البـارزة فـي      

ـــع ــداث  Elite Peopleالمجتم ــنة األح ــل   Personalization، شخص ــى جع بمعن
مـن السـهل تحديـد هويـة     األحداث نتاج أفراد أكثر منها نتـاج مؤسسـات، إذ أنـه    

فاألخبـار السـيئة هـي     Negativismاألفراد أكثر من الهيئات والمؤسسـات، السـلبية   
أخبار سارة، ألنها غير متوقعة، واضحة، تحدث بسـرعة، متناغمـة، مـؤثرة مقارنـة     

  .باألخبار االيجابية
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ويرى جالتونج و روج أن القـيم األربـع األخيـرة وهـي النخبـة، شخصـيات       
 .تشخيص والسلبية تنفرد بها دول الشمالالنخبة، ال

تعرضت دراسة جالتونج وروج لعدة انتقادات انطالقا مـن التشـكيك فـي فائـدة     
فقـد كتـب صـحفي فـي جارديـان      . وأهمية مصفوفة القيم الخبرية التـي وضـعاها  

Guardian      7عمودا مهاجما فيه القيم التي كانت وراء إعطـاء تغطيـة واسـعة لوفـاة 
رواد فضاء في حادثة تحطم مكوك فضائي، أو مـا سـمي بحادثـة كولومبيـا، حيـث      
خصصت الصحف اإلنجليزية بما فيها صـنداي تلغـراف، وصـنداي تـايمز مسـاحة      

أطفـال فـي    7كبيرة للحادث على حساب مواضـيع داخليـة أخـرى، كحادثـة وفـاة      
وعلـى إثرهـا، ثـم    . انهيار جليدي في نفس الفترة التي تحطم فيها المكـوك الفضـائي  

إجراء مقابالت مع محررين عـن هـذا الموضـوع، والـذين انتقـدوا التغطيـة التـي        
  .(1)جاءت حسب نموذج جالتونج وروج

ورغم االنتقادات التي وجهـت للبـاحتين النـرويجيين، يؤكـد ونفرايـد شـولتز       
Winfried Schultz     أسـباب محافظـة الثقافـة     "باحث االتصـال الجمـاهيري األلمـاني

ربية على الخطوط األساسية لتقييم األخبار التـي افترضـها جـالتونج و روج عنـد     الغ
وسـائل إعالميـة بألمانيـا الغربيـة، قـاس       10تطبيقه أسلوب تحليل المضمون علـى  

أالف خبر، وقد أكدت هذه الدراسـة أن األخبـار الغربيـة تركـز علـى       6خاللها نحو 
ــار الســلبية  ــة ودول النخبــة واألخب واالهتمامــات اإلنســانية وأن شخصــيات النخب

ولم يناقش شولتز فـي دراسـته مـدى ارتبـاط     . التوافق بين هذه المتغيرات كان شديدا
  .(2)"األخبار بالحقيقة ولكن مدى فائدة هذه األخبار للمجتمع

وروج فيمـا يتعلـق بوضـع     لكن رغم اإلسهامات التي حققتها دراسـة جـالتونج  
مصفوفة من القيم التي يـتم علـى أساسـها انتقـاء واختيـار ونشـر األخبـار إال أن        

                                                             
(1) Graham Meikle, op.cit. p.25. 

  .119األخبار اإلذاعية و التلفزيونية، مرجع سابق، ص: حسن عماد مكاوي (2)
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بعض الباحثين رأوا أنه من الضـرورة إعـادة النظـر فيمـا توصـل إليـه الباحثـان        
انطالقا من عدة اعتبارات، يـأتي علـى رأسـها التغيـرات الحاصـلة فـي المجـال        

فيه الباحثان يختلف تماما عن العـالم الـذي نعـيش فيـه     اإلعالمي، فالعالم الذي عاش 
اآلن، حيث أصبح النقل التلفزيوني يتم مباشرة من موقـع الحـدث، فضـال عـن كـم      
األخبار الهائل الـذي أصـبح يتـدفق يوميـا علـى وسـائل اإلعـالم مـن مختلـف          

روج فيمـا يتعلـق   بة تطبيق ما توصل إليـه جـالتونج و  الوكاالت، باإلضافة إلى صعو
لنقاط التي طرحاها كتحقيق اإلجماع حـول خبـر مـا فـاألمر ممكـن فقـط عنـدما        با

يتعلق الحدث بظاهرة طبيعية تثير نفس القدر من االهتمام عنـد كـل أفـراد المجتمـع     
بصـفة  . 2004كإعصار تسو نامي الذي ضرب ساحل المحيط الهنـدي فـي ديسـمبر    

سـائل اإلعـالم قـد    عامة إن األشياء قد تغيرت بمرور الوقـت، فشـكل ومضـمون و   
  .(1)تغيرا في القرن الواحد والعشرين

وقد أضاف الباحث آالن بيـل لمجموعـة القـيم التـي حـددها جـالتونج وروج       
حيث يـرى أنـه كلمـا زادت أهميـة المصـدر        Elite sourcesمعيار نخبوية المصدر 
و فالقائم باالتصال يهـتم باألخبـار التـي تصـدرها جهـات أ     . كلما زادت جدارة الخبر

إن معيـار  . أشخاص تتمتع بالسلطة وكلما زادت هـذه السـلطة زادت أهميـة الخبـر    
النخبة الذي أشار إليه كل من جـالتونج و روج ال يقتصـر فقـط علـى دول الصـفوة      
أو أشخاص الصفوة محور الخبر بل يجـب أن يمتـد ليشـمل أيضـا المصـدر الـذي       

  .(2)يدلي بالخبر
الجـدة  : القيمـة اإلخباريـة وهـي    كما حدد فريزر بونـد أربعـة عوامـل ذات   

الظرفية، القرب، الحجم، واألهمية، وقدم من جهته اثنـي عشـر عنصـرا مـن شـأنها      
االهتمـام بالـذات، المـال، الجـنس، الصـراع،      : استثارة القارئ والمستمع، وتشـمل 

                                                             
(1) Paul Brighton and Dennis Foy,  op.cit, pp.15-29. 
(2) James Watson :  Media Communication, Fourth Edition (Hong Kong: Macmillan Press, 1996) p.123. 
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الطرافــة، والغرابــة والتنــاقض، البطــل والشــهرة، الترقــب، النزعــة اإلنســانية، 
المجموعات الكبيرة المنظمـة، التبـاري، االكتشـاف واالختـراع،     األحداث التي تمس 

 12الجريمة، واعتبر فريزر بوند أن كـل مـن العوامـل األربعـة والعناصـر الــ       
  .(1)تلعب دورا في تقرير الجدارة اإلخبارية

تعتمـد عليهـا وسـائل اإلعـالم فـي       فيليب غايار القيم الخبرية التـي  يحصرو
، فالجمهور عادة ما ينتظر الجواب عـن سـؤال مـا الجديـد؟ باإلضـافة إلـى       الحالية

قيمة المعنى أو المغزى، أي هل يشـكل الحـدث معنـى للجمهـور ومتلقـي الخبـر،       
االهتمام والذي يشـمل البعـد الـدرامي لألحـداث، والقـرب النفسـي والجغرافـي،        

  .(2)وأخيرا االهتمامات اإلنسانية
ــب  ــة حس ــيم الخبري ــين وتنحصــر الق ــيس ماكش ــي  Denis Macshaneدن ف

  .(3)الفضائح والتفردالصراع، الغرابة وغير المألوف والحداثة و
’Harcup and Oدراســة هاركــب و أونيــل  ونــتج عــن  Neill  عــن الصــحافة
روج، و توصـال إلـى تقـديم    وتحديث ما قدمه كل مـن جـالتونج و   المطبوعة مراجعة

أساسها اختيـار األخبـار وتتمثـل فـي الصـفوة،      مصفوفة بالقيم الخبرية التي يتم على 
الشـهرة، الترفيــه، المفاجــأة، الســلبية، االيجابيــة، الضــخامة، المتابعــة، التوافــق،  

  .(4)واألجندة اإلعالمية
 "الرسـمية  " بطريقـة حاسـمة بـين القـيم      Stuart Hallكما ميز ستيوارت هـال  

القـيم  "والتـي أطلـق عليهـا هـال      لألخبار التي طرحها جاتونج وروج و أوسـتجارد 
فـي أربـع نظريـات التـرابط أو     " الرسـمية  " ، كما حدد قيم األخبـار  "اإليديولوجية

                                                             
  .125-120فريزر بوند، مرجع سابق، ص . 3ف  (1)

(2) Philipe Gaillard: Technique du journalisme, 7ème  édition (France: Edition Que Sais-Je ? Presses Universitaires 
de France, 1996) pp.31-35.     
(3) Paul Brighton, and Dennis Foy, op.cit., p.8. 
(4) Ibid.  P.8.   



                

 

~ 135 ~ 

االتصال، زمن وقوع الحدث، جدارة الحـدث أو الشـخص باإلخبـار عنـه، و يـرى      
  .(1)هال بأن المعيار األخير يثير أسئلة أكثر من كونه يقدم إجابة

أربـع نظريـات عـن الطريقـة التـي       Gansمن جهته، يطرح هربرت جـانز   
 :تصنع بها اختيارات و قرارات الصحفي و تنحصر أساسا في 

 حكم الصحفي  - 1
المتطلبات التنظيمية وتشمل الضـغوط التجاريـة ممثلـة فـي حجـم التوزيـع،        - 2

الهيكل التنظيمـي، والهـرم اإلداري للمنظمـة، وتـأثير ذلـك علـى عمليـة انتقـاء         
 .القصص الخبرية

 بتعبيـر شكسـبير   بمعنـى أن الصـحافة والصـحفي    : نظرية المرآة /الحدث  - 3
 .لديهم مرآة مسلطة على الطبيعة

ويشــمل عــدة عوامــل مثــل التكنولوجيــا، االقتصــاد، : التحديــد الخــارجي - 4
 .اإليديولوجية، الثقافة، الجمهور، والمصادر

 طويحدد جانز األهمية، االهتمامات اإلنسـانية، عوامـل المنـتج و تشـمل الوسـي     
واإلخراج الفني، الحداثة، نوعية القصة، تـوازن القصـة، التنـافس كمعـايير النتقـاء      
القصص اإلخبارية، كما أضاف جـانز قيمـا أخـرى تنحصـر فـي التمركـز حـول        
العرق، الديمقراطية اإليثارية، البيئـة الريفيـة والمـدن الصـغيرة، النزعـة الفرديـة،       

  (2) الوسطية
القـيم الخبريـة فـي التوقيـت، القـرب، أي أن النـاس        Bishtويحصر بيشـت  

ينشغلون أكثر باألحـداث القريبـة مـنهم، الصـراع، البـروز واألهميـة، أي أن مـا        
يحدث لألشخاص المهمـين يصـنع األخبـار، اإلجـراءات الحكوميـة ويقصـد بهـا        
تمرير قانون مـا أو ترتيبـات تهـم المجتمـع، كاجتمـاع مجلـس الـوزراء، دورات        

                                                             
(1) Paul Brighton and Dennis Foy,  op.cit. P. 9-12. 
(2) Ibid.  PP. 9-12 
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برلمان والمجالس النيابيـة، قيمـة مواضـيع ومشـروعات التنميـة، الطقـس       انعقاد ال
  .(1)والرياضة، قيمة متابعة األحداث اإلخبارية

3   
لم يعد باإلمكان التحدث عن نظرية إعالميـة اشـتراكية بعـد انهيـار المنظومـة      
ــى   ــوفيتية إل ــات الس ــك الجمهوري ــابقًا، وتفك ــوفيتي س ــاد الس ــتراكية واالتح االش
جمهوريات مستقلة وتحـول أغلبيـة الـدول التـي تتبنـى النظريـة االشـتراكية فـي         

لمبنيـة علـى مفـاهيم جديـدة     اإلعالم، إلى أنظمة ديمقراطية لها عالقاتهـا الدوليـة ا  
حيث تغيرت صورة النظام اإلعالمي القائم في هذه البلدان ولعل هـذا مـا عبـر عنـه     
مراسل صحيفة ايزفستيا الكسندر سايتشيف في الكلمـة التـي ألقاهـا خـالل االجتمـاع      

، إذ 1987السنوي للمراسلين األجانب الذي عقد في عاصـمة السـويد نهايـة خريـف     
ا أن تتخيلوا أن كل شيء في وسـائل اإلعـالم لـديكم، نـاهيكم عـن      حاولو:" جاء فيها

بالدكم قد لحق به تغيير، فالموضـوعات التـي اعتـدتم تغطيتهـا لـم تعـد تطـرح،        
وأصبح يتعين عليكم كتابة تقارير عن األحداث التي كانت تعتبـر فـي الماضـي غيـر     

يتماشـى والمتطلبـات   مثيرة لالهتمام، وأسلوبكم في الكتابة والعـرض شـيًئا عتيقًـا ال    
   (2)"الحديثة
أصـبحت وسـائل اإلعـالم أكثـر تسـاهالً فيمـا يجـوز أن         ،بعد هذا التحولو

عـالم المجتمعـات االشـتراكية السـابقة     إتكشف عنه أو تنتقده، وظهرت في وسـائل  
قيم خبرية مثل الكوارث، والحوادث، واالضطرابات، وغيرهـا مـن األخبـار السـيئة     

  .إخفاؤها عن الجمهورالتي كان من المعتاد 
لكن وبالرغم من التطور الذي طرأ على مفهوم الـدول االشـتراكية، فـإن هـذه     
القيم لها مكانة متأخرة في مصفوفة القيم الخبريـة السـائدة فـي هـذه الـدول، سـواء       

                                                             
(1) M .S. Bisht, op.Cit , pp. 16-17. 

  .78ص .) م 1993دار الفكر العريب، : القاهرة(  فن صناعة اخلرب يف اإلذاعة والتلفزيون: نوال حممد عمر (2)
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ــارات    ــدخل االعتب ــا تت ــراً م ــوب إذ كثي ــمال أو دول الجن ــن دول الش ــت م كان
ر، حيث تنبـع القـيم الخبريـة مـن مبـادئ العمـل       اإليديولوجية في تقرير نشر األخبا

الجماعي، المصلحة الجماعية، وملكية الدولـة لقطاعـات اإلنتـاج وسـيطرة الحـزب      
  .(1)الحاكم

ورغم تفاوت هذه البلدان في ظروف وأوضاع كـل منهـا بعـد التحـوالت التـي      
، ممـا  طرأت على هذه الكتلة، باإلضافة إلى التغيرات التي تشـهدها السـاحة العالميـة   

انعكس بالضرورة على أنظمة االتصال واإلعـالم التـي تتبناهـا هـذه الـدول والتـي       
توجه حسب ما تفرضه المرحلة الجديدة، فإن ثمة إجماعا علـى مجموعـة مـن القـيم     
التي توجـه المعالجـة اإلخباريـة لألحـداث فـي األنظمـة التـي تتمسـك بـالفكر          

اإلخباريـة ابتـداء مـن اختيـار      االشتراكي، إذ أن كل قرار تشـتمل عليـه العمليـة   
القصة الخبرية وحتى تقديمها على الصـفحات أو الشاشـة يـتم اتخـاذه علـى أسـاس       
اعتبارات أيديولوجية، إذ تهيمن هذه القيمة على طبيعـة المعالجـة اإلخباريـة انطالقًـا     

  .من أن الخبر هو األيديولوجية
يمكـن اعتبارهـا عنـاوين    والواقع أن العناصر التالية الخاصة باستحقاقية الخبـر  

فرعية تنـدرج تحـت التصـنيف الرئيسـي للمغـزى اإليـديولوجي، وتتمثـل هـذه         
العناصر في اهتمامات الحزب حيث تعـد هـذه القيمـة الخبريـة ذات أهميـة كبـرى       
وذات عون حقيقي لجمهور وسائل اإلعالم، وقيمـة المسـؤولية االجتماعيـة، فـالخبر     

اني، قيمة التثقيـف، انطالقـاً مـن تعريـف الخبـر      مسؤول تجاه المجتمع في العالم الث
على أنه يعلم ويعظ، االهتمام اإلنساني، وهي قيمـة شـبيهة جـدا بقيمـة مماثلـة فـي       
العالم األول والمتمثلة في أن الخبر ينبغي أن يكون عـن النـاس ومـن أجلهـم، لكـن      

أن نفتـرض   مـن الخطـأ  و .هذه القيمة في العالم الثاني تُضفى عليها لمسة إيـديولوجيا 

                                                             
  .120اخلالق، مرجع سابق، ص  عبدسهام حممد  (1)
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الفوريـة، وقـرب المكـان، وبـروز     : أن القيم الخبرية التقليدية في العالم األول مثـل 
  .(1)الشخصية تغيب عن أخبار العالم الثاني

محـاوالت العديـد مـن البـاحثين     من خالل مـا سـبق شـرحه إلـى أن      نصل
 ونشـر  الغربيين لتقديم مصفوفة بالقيم الخبرية التي يتم على أساسـها انتقـاء واختيـار   

حقيقة مفادهـا عـدم االتفـاق حـول      تؤكد ،األخبار ومن ثم تحويل األحداث إلى أخبار
عناصر القيم الخبرية وطبيعتها حيث تعددت تصـنيفات الكتـاب والبـاحثين لمنظومـة     

  .القيم الخبرية
رصـد القـيم الخبريـة فـي البلـدان      لذلك عملنا في هذا المبحث أيضـا علـى   

التـي أصـبحت    انعكـس علـى أداء وسـائل اإلعـالم     الاالشتراكية التي عرفت تحو
  .أو تنتقده ر تساهالً فيما يجوز أن تكشف عنهأكث

في المبحث الموالي محاوالت بعض البـاحثين فـي رصـد القـيم     سوف نشرح و
وذلك رغم التفـاوت الملحـوظ بـين هـذه الـدول فيمـا        األنظمة المختلطةالخبرية في 

  .ق بالمعالجات اإلخبارية لألحداثيتعل

                                                             
، إبراهيم 53-49ص .) م 1992للنشر والتوزيع،  الدار الدولية: مصر(دليل الصحفي يف العامل الثالث، ترمجة كمال عبد الرؤوف : جاك لول (1)

  . 55-51دراسة يف انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : سوسيولوجيا اخلرب الصحفي: عبد النيب عبد الفتاح
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يدور موضوع المبحـث الثالـث حـول مصـفوفة القـيم الخبريـة التـي تتفـق         
  :العناصر التاليةويشمل ، والوضع الحضاري لدول العالم الثالث

طرح محاوالت بعض الباحثين فـي رصـد القـيم الخبريـة فـي دول العـالم        - 1
جـات  الثالث وذلك رغم التفـاوت الملحـوظ بـين هـذه الـدول فيمـا يتعلـق بالمعال       

تقديم القـيم الخبريـة التـي تخـص األخبـار الداخليـة،       اإلخبارية لألحداث، محاولين 
 .فضال عن معايير تقييم األخبار الخارجية

مـن حيـث درجـة االلتـزام      األنظمـة المختلطـة   قراءة في القيم الخبرية في  - 2
بهــا، ومــدى تأثرهــا بمصــفوفة القــيم الخبريــة الســائدة فــي الــدول الليبراليــة 
واالشتراكية، فضال عن تحليل األطـر التـي يجـب أن تؤخـذ بعـين االعتبـار عنـد        

  . تلطةاألنظمة المخمحاولة وضع تصنيف بمصفوفة القيم الخبرية في 
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تتقاسم مجتمعات العـالم الثالـث، مشـاكل مشـتركة، تتمثـل أساسـاً فـي أنهـا         
مازالت بشكل أو بآخر تعـاني مـن التبعيـة االسـتعمارية، ممـا يفـرض أولويـات        
ومتطلبات وحاجات تختلف عما هو موجود أو يرغـب فـي تحقيقـه فـي المجتمعـات      

ة االستقالل بتبنـي نمـط يختلـف عمـا هـو      األولى والثانية، إذ تقوم المجتمعات الحديث
موجود عند غيرها من البلدان، ولعل الحاجة إلـى نـوع آخـر مـن التطـور يفـرض       

ومن ثم ينظر إلـى وسـائل اإلعـالم فـي هـذه البلـدان بشـكل         .نفسه في هذه الحالة
يختلف عن نظرة الغربيين لها، إذ ينتظر منها أن تقوم بـدور أساسـي ومحـوري فـي     

ية، مما يفرض ضرورة إيجاد نوع جديد مـن المعالجـة اإلخباريـة، التـي     عملية التنم
ال تقوم على التجزئة والتفرد كمـا هـو الحـال فـي النظـام الرأسـمالي، أو التوحـد        

يعمـل  "وااللتزام اإليديولوجي الصارم كما هو األمر فـي النظـام االشـتراكي بحيـث     
ـ  راد باالنتمـاء والمشـاركة فـي    اإلعالم في العالم الثالث على دعم وتعزيز شعور األف

. برامج التنمية والتغيير والمحافظة على القـيم والتقاليـد والمعـايير الثقافيـة األصـلية     
وعلى ضوء هذه المهام الملقـاة علـى أجهـزة اإلعـالم تتزايـد الـدعوة بقـوة فـي         
المجتمعات النامية لكي تتبنى المعالجة اإلخباريـة مجموعـة مـن القـيم التـي تتفـق       

  .(1)"الحضاري لهذه المجتمعات وتطلعاتها لبناء نفسهاوالوضع 
1   

بالرغم من عدم وجود نظرية إعالمية خاصة بالـدول الناميـة وأن هنـاك تباينًـا     
ملحوظًا في مفهوم الدول النامية للقيم الخبرية وذلك نتيجة النتشـار هـذه الـدول فـي     
آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية ممـا لـم يسـاعد علـى خلـق شخصـية إيديولوجيـة        

مـا تقـوم علـى الـنمط األوروبـي ودول      مشتركة بين هذه الدول، فهناك دول تتبع نظ
أخرى تتبع النظم الشيوعية والتي كانـت مدعومـة مـن االتحـاد السـوفيتي السـابق       

                                                             
  .56سوسيولوجيا اخلرب الصحفي، دراسة يف انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
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، ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن عـدم االسـتقرار السياسـي        (1)ونظم أخرى مختلطـة 
واإليديولوجي الذي تعاني منه الدول النامية جعـل القـيم الخبريـة فـي هـذه الـدول       

أو االستقرار مثل القيم السـائدة فـي المجتمعـات الغربيـة، بـل إن      تتسم بعدم الثبات 
  .(2)هناك قيما شبه ثابتة تتحكم في انتقاء وعرض األنباء

لكن رغم التفـاوت الملحـوظ بـين الـدول الناميـة فيمـا يتعلـق بالمعالجـات         
اإلخبارية لألحداث، حاول بعـض البـاحثين رصـد القـيم الخبريـة فـي دول العـالم        

د حددتها إجالل خليفة في التوقع، الوقـت، القـرب، األهميـة، الضـخامة أو     الثالث، فق
، وحصـرها  (3)الحجم، الشهرة، الصراع، الفائدة الذاتيـة، الغرابـة، األخـالق العامـة    

فاروق أبو زيد في الجـدة والحاليـة والفائـدة أو المصـلحة الشخصـية أو المصـلحة       
التشـويق، الصـراع، المنافسـة،    العامة، التوقيـت، الضـخامة أو العـدد أو الحجـم،     

ــة   ــام اإلنســاني، األهمي ــة، الشــهرة، االهتم ــة والطراف ــائج، الغراب ــع أو النت التوق
  .(4)واإلثارة

وصنفها صالح الدين قبضـايا فـي القـرب الزمـاني بمعنـى الحداثـة والجـدة        
والقرب المكاني بمعنى مدى تأثير الخبـر علـى القـراء، وقـيم أخـرى مثـل المـال        

بينما صنفها عبد النبي عبـد الفتـاح فـي القـيم الخاصـة بـدول العـالم         ،(5)والغرائز
الثالث والقيم الخاصة بالمجتمعات العربية، وتتمثل الفئـة األولـى فـي قيمـة التنميـة      
باعتبارها ضرورة ملحة للمجتمعات النامية ويعول علـى أجهـزة اإلعـالم فـي هـذا      

ـ  دف مـن ورائهـا فـي المحافظـة     المجال، وقيمة المسؤولية االجتماعية حيث يكمن اله
على سالمة المجتمع وتماسـكه، وقيمـة التثقيـف التـي تعـد هـدفًا ضـروريا فـي         

                                                             
  .40جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص  .ل (1)
باخلدمة اإلخبارية املوجهة من هيئة اإلذاعة دراسة اخلدمة اإلخبارية اليت يقدمها راديو القاهرة ومقارنتها حسن عماد عبد املنعم مكاوي،  (2)

  .114 – 113ص  1984، )كلية اإلعالم: جامعة القاهرة(  ، رسالة دكتوراه غري منشورةالربيطانية للمستمع املصري
  .70-46خليفة، مرجع سابق ص  إجالل (3)

  .72-65فاروق أبو زيد، فن اخلرب الصحفي، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص  (4)
  .49- 36صالح الدين قبضايا، مرجع سابق ، ص  (5)
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المجتمعات النامية بالنظر إلـى اتسـاع حجـم القطاعـات المحرومـة مـن التعلـيم،        
  .والوحدة الوطنية، ويقصد بها تعزيز النعرة القومية واالنتماء ووحدة األمة

خاصة بالمجتمعات العربية فتمثـل فـي المركـز الـوظيفي     أما فيما يتعلق بالقيم ال
ويقصد بها األخبار التي تتناول شـخوص جهـاز الحكـم، التضـخيم بمعنـى تضـخيم       
تصريحات وأفعال القادة وأولي األمر، المسـؤولية االجتماعيـة ويـرى الكاتـب أنهـا      

مجتمعـات  ال تعني في الدول النامية الفائدة االجتماعية للخبر كمـا هـو الحـال فـي ال    
الرأسمالية، وإنمـا تعنـي االلتـزام بموقـف الحكومـات والسياسـات العليـا للـبالد         
وااللتزام الديني والمحافظة على التقاليد، الوحدة الوطنية بمعنـى تقـديم كـل مـا مـن      
شأنه توحيـد ودمـج العديـد مـن األقليـات والجماعـات العرقيـة المتواجـدة فـي          

بار التـي يمكـن أن تثيـر المنازعـات الطائفيـة،      المجتمعات العربية واستبعاد كل األخ
كذلك أضاف الكاتب قـيم النعـرة الوطنيـة ويقصـد بهـا تـدعيم الشـعور بـالتفوق         
واالعتزاز، التوازن بين الفرد والجماعة أي محاولة تحقيـق التـوازن بـين المصـالح     
الفردية والقومية معا، الحيـاء والخجـل بمعنـى عـدم نشـر المضـامين اإلباحيـة أو        

لخارجة عن التقاليد اإلسالمية، المجاملة الشخصـية بمعنـى تقـديم أخبـار أصـحاب      ا
السلطة والنفوذ إليجاد العالقات القوية وكسب الصـداقات وأخيـرا االسـتقرار بمعنـى     
نشر األخبار التي تدعم الوضع القائم وإخفاء األحـداث التـي مـن شـأنها اإلضـرار      

  .(1)بهذا الوضع
محمد درويش فقد وجد فـي دراسـته عـن القـيم الخبريـة فـي        أما السيد بخيث

الصحافة المصرية من صحف قومية ومعارضة أنها تتمثـل فـي اإلثـارة، والتوقيـت،     
أضـاف الباحـث قـيم    و ،والنخبوية أو الشهرة، واألهمية والقـيم المرتبطـة بالتنميـة   

أو المغـزى  الضخامة أو الحجم، والتشويق، والجدة أو الحاليـة، والصـراع، والصـلة    
وتشمل األخبار التي تمـس دول صـديقة أو هيئـات ذات صـلة بالدولـة، واالهتمـام       

                                                             
  .60-55دراسة يف انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : سوسيولوجيا اخلرب الصحفي: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
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اإلنساني، قيمة القرب، قيمة الصالح العام، فضـالً عـن أن الباحـث أشـار إلـى قـيم       
النتــائج أو اآلثــار المتوقعــة، والغرابــة، االهتمامــات الحزبيــة، والنعــرة الوطنيــة 

  .(1)نافسةوالحزبية، باإلضافة إلى قيم الم
وجد أحمد صالح الدين نفـادي، أن القـيم اإلخباريـة فـي صـحف اإلمـارات       و

العربية تتمثل في الجدة، األهميـة، القـرب المكـاني والنفسـي، الشـهرة الشخصـية،       
ــويق،     ــخامة، التش ــائج، الض ــارة، النت ــانية، اإلث ــات اإلنس ــراع، االهتمام الص

  .(2)ةالطرافووالفائـــدة أو المصلحة العامة، المنافسة، الغرابة 
صنفت سهام محمد عبد الخالق القيم الخبرية مـن حيـث التوجـه أو المنظـور     و

الذي تحمله إلى ثالث فئات أساسية، تشمل الفئة األولـى، والتـي تنتشـر فـي الـدول      
الرأسمالية، القيم الخبرية التي تسعى إلى البحث عـن كـل مـا مـن شـأنه اسـتهواء       

تشويق القـارئ وهـي األخبـار التـي تتعلـق      النفس البشرية وتلبية الغرائز اإلنسانية و
بالغرائز والكوارث والحوادث وبالـذات ومـا يصـاحبها مـن خسـائر فـي األرواح       
والممتلكــات واألخبــار التــي تخاطــب المشــاعر اإلنســانية أو تشــبع االحتياجــات 
اإلنسانية، كذلك األخبار الخاصة بكل ما هـو غريـب أو غيـر مـألوف، فـي حـين       

، والمنتشرة في الدول النامية، القـيم الخبريـة التـي تحمـل منظـور      تشمل الفئة الثانية
الوظيفة االجتماعية والتنموية للخبر، وهنا تتحـدد قـيم مثـل المسـؤولية المجتمعيـة،      
النفع العام، التثقيف، وتشمل الفئة الثالثة والمعتمدة من طـرف وسـائل اإلعـالم التـي     

ة التـي تحمـل منظـور االلتـزام بسياسـة      مازالت تتبع النظام االشتراكي، القيم الخبري
الوسيلة ومبادئ الدولة أو الحزب أو الجماعة التي تملـك الوسـيلة وتـديرها بصـرف     

                                                             
قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطار السياسات التنموية، دراسة تطبيقية يف الصحافة القومية و احلزبية خالل السيد خبيث حممد درويش،  (1)

  .324 – 321، مرجع سابق، ص 1990- 1987

ليج والبيان بدولة دراسة مقارنة يف املضمون والقائمني باالتصال يف صحف االحتاد واخل: أخبار الصفحة األوىل أمحد صالح الدين أمحد نفادي، (2)
  .112ص  1995، القاهرة، )كلية اإلعالم -جامعة القاهرة(، رسالة ماجستري غري منشورة اإلمارات العربية املتحدة
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النظر عن الجوانب النفسية أو التنموية لواقعة مـا، فـالقيم الخبريـة للوسـيلة يحـددها      
  .(1)كل ما من شأنه خدمة مصالح هذه األطراف ومبادئها

ي في دراسـته عـن القـيم الخبريـة فـي الصـحافة       توصل هشام حسن التميمو
مقسـمة إلـى ثالثـة مسـتويات مـن       خبريـة العراقية من رصد أثنى عشـر قيمـة   

الفورية، األهميـة، اإلثـارة، الشـهرة، وتكـون     ): األساسية(االهتمام، ضم األول القيم 
الغرابـة، الطرافـة، الصـراع، االهتمـام     ): المتوسـطة (المستوى الثاني مـن القـيم   

التنميـة، االهتمـام   ): الثانويـة (ساني والزعيم، واحتوى المستوى الثالث على القـيم  اإلن
  .(2)اإلداري، الحزب والتعبئة

كما نبه هاشم حسن التميمي إلى ما يسمى بالقيمة الزائـدة، التـي أثـارت اهتمـام     
العديد من المختصين في دراسات تحليـل المحتـوى الرتبـاط قيمـة الخبـر بعوامـل       

تؤثر في القارئ ومنها، تشكيالت الطباعة المسـتخدمة فـي إظهـار الخبـر     فنية كثيرة 
ضمن األخبار واإلعالنات والمؤثرات الطبيعية المتنوعـة مثـل الصـور أو الخـرائط     

وأول مـن  ) زيـادة قيمـة األنبـاء   (أو الرسوم البيانية والكاريكاتير أو ما يطلق عليهـا  
الكاتب الفرنسـي جـاك كزيـر الـذي      اهتم بدراسة هذا النوع أو الصنف من هذه القيم

  .(3)نبه إلى وجود عوامل تزيد من قيمة األخبار وتوجه القارئ لحظة قراءته
فـي التلفزيـون، ويمكـن    ) القيمـة المرئيـة  (ويقابل القيمة الزائدة في الصـحافة  

األخبار المبثوثـة عبـر المـذياع ومـا يصـاحبها مـن       بالحديث عن قيم سمعية ترتبط 
قـراءة النشـرة اإلخباريـة، والمقصـود مـن ذلـك تنـوع أداء         مؤثرات صوتية عند

  .(4)المذيع وطريقة نطقه للكلمات

                                                             
  .128 – 127سهام حممد عبد اخلالق، مرجع سابق، ص  (1)
  .285صهشام حسن التميمي، مرجع سابق،  (2)
  .77املرجع نفسه، ص  (3)

  .78، ص املرجع نفسه (4)
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وتطرح ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين بعـد أن أشـارا إلـى تـأثر معظـم      
الكتاب العرب الذين تناولوا هذا الموضـوع بـالفكر الليبرالـي فـي تصـنيفهم للقـيم       

ح مسلما بها إذا مـا أردنـا أن ننقـل للجمهـور     التي أصب" الخبرية، مصفوفة من القيم 
في كل أنحاء العالم صورة أصدق وأشـمل لألحـداث فـي الـبالد المتقدمـة والناميـة       

األهميـة والضـخامة، المنفعـة والفائـدة     : على السواء ويمكن إجمال أهم هذه القيم في
ـ       ت، الشخصية، الشهرة، االهتمامـات اإلنسـانية، القـرب المكـاني والنفسـي، التوقي

  .(1)"الغرابة والطرافة، الصراع وما يرتبط به من توقع ونتائج
وبعد اإلطالع على أهم التصنيفات التي قـدمها بعـض البـاحثين فيمـا يتعلـق      

  : في دول العالم الثالث، يمكن حصرها وتحديد أبرزها فيما يلي الخبريةبالقيم 
1   

تمثل التنمية قيمة خبرية أساسية ومحورية في العـالم الثالـث، فعـادة مـا يـربط      
تعريف الخبر في هذه البلدان بعملية النمـو والتنميـة، إذ يعـول كثيـراً علـى وسـائل       
اإلعالم في هذا المجال، ويحـرص المسـؤولون فـي هـذه الـدول علـى التعريـف        

فيـذها أو تلـك التـي ينـوون     بمختلف الخطط والمشروعات التنموية التـي يجـري تن  
القيام بها والحاجة إلى مساندة أجهزة اإلعالم لهـذه المشـروعات، وهـو مـا يعكـس      
دور اإلعالم في تحقيق التنمية، ومن ثـم فـإن مفهـوم التنميـة يمثـل قيمـة خبريـة        

  . رئيسية في التغطية اإلخبارية في مجمعات العالم الثالث
2   

وعلى الرغم من أن هذه القيمة الخبريـة لهـا ثقلهـا فـي جميـع       الخبر مسؤولية
أنحاء العوالم الثالثة، فإن الخبر المسؤول داخـل التركيبـات الهشـة فـي دول العـالم      

  .(2)الثالث يعد أمراً ضروريا ال غنى عنه

                                                             
  . 120 -119ليلى عبد ايد، حممود علم الدين، مرجع سابق، ص  (1)
  .57تو، مرجع سابق،  ص . هستر، واى الن ج. ألربت ل (2)
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وإذا كان االلتزام بهذه القيمة فـي التغطيـة الخبريـة يمثـل قيـدا علـى حريـة        
إلخبارية حيث ينبغي في إطارهـا تجاهـل أو التقليـل مـن األخبـار      ممارسة العملية ا

الخ، فـإن الظـروف واألوضـاع التـي تعـيش      ... السيئة أو السلبية أو جوانب الفشل
فيها أعداد كبيرة من شعوب المجتمعات النامية تعد مبـررا كافيـا لفـرض مثـل هـذه      

  .(1)القيود
3   

إن الخبـر يمكـن أن يسـتخدم لتوصـيل     . الخبر يعلـم ويثقـف   الثفي العالم الث
معلومة عن الرعاية الصـحية أو معلومـة تسـاعد فـي العمـل الزراعـي أو لنشـر        

  .(2)األعمال الثقافية
تبدأ باألمية والفقر، وعدم التحـاق نسـبة كبيـرة مـن      إن مشكالت العالم الثالث

سـائل اإلعـالم بـدائل لتلبيـة     أفراد هذه المجتمعات بقطاعات التعليم، وهنـا تكـون و  
  . الحاجات المعرفية والثقافية

  : التكامل الوطني أو الوحدة الوطنية - 4
اجتماعيـاً، إذ أن   تعد هذه القيمة امتدادا منطقيا للصـحافة اإلنمائيـة والمسـؤولة   

الخبر قد يكون دافعاً للشعور بالعزة القوميـة والوحـدة وذلـك عـن طريـق التركيـز       
على اإلنجازات االيجابية لألمة، ومثل هذه العزة القوميـة والوحـدة ال يقـدران بـثمن     

وبالنسبة أيضا للحكومـات الحديثـة التـي تريـد     ( بالنسبة للدول التي في طور التكوين
  .(3) )طةالتمسك بالسل

                                                             
  .57دراسة يف انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص : سوسيولوجيا اخلرب الصحفي: عبد النيب عبد الفتاح إبراهيم (1)
  .59جع سابق، ص تو، مر. هستر، واى الن ج.ألربت ل (2)

  .58رجع نفسه، امل (3)
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تعلو قيمة التكامل الوطني كل القيم، لذلك تسـعى الصـحف فـي العـالم الثالـث      
دائما لتوضيح هذه القيمة، حتى أن الحكومات تكـرس جهودهـا إلعـالء هـذه القيمـة      

  .(1)الخبرية
نجد أن معايير األخبار الداخلية تركز على اختيـار المعلومـات المطمئنـة التـي     

كومات والسـلطة التنفيذيـة والتـي تقـدم صـورة طيبـة       تدعم الثقة في تصرفات الح
ومتميزة للدولة وقيادتها السياسـية والتـي تغطـي أنشـطة رئـيس الدولـة ورئـيس        
الحزب الحاكم تغطية كاملـة، ونشـر خطـب وبيانـات وتصـريحات رئـيس الدولـة        
واألجهزة المعاونة، وتغطيتها تغطية كاملة، باإلضـافة إلـى معيـار الخلفيـة الثقافيـة      

  .(2)لسياسية واالجتماعية للجمهور المستهدفوا
وفي القليل النادر من الدول النامية، حيث توجـد أحـزاب المعارضـة، نجـد أن     
صحف المعارضة غالبا ما تركز علـى الجوانـب السـلبية للحكومـة، والمعيـار فـي       
هذه الحالة هو الدفاع عن موقف الحزب ونشر األخبـار التـي تشـكك فـي الحكومـة      

  .(3))1980ألسينو لويس داكوستا (لسلطة التي في ا
هذا باإلضافة إلى وجـود اعتبـارات أخـرى تلعـب دورا هامـا فـي اتخـاذ        
القرارات الخاصة بنشر األخبار الداخلية ويأتي على رأسـها حـارس البوابـة وتعتمـد     
قراراته في ترشيح بعض األخبار للنشر واستبعاد أخرى إلى حـد كبيـر علـى درجـة     

حتراف، كمـا أنـه كثيـرا مـا     الوالء للنظام وااللتزام بالحزب، وليس على مستوى اال
يتم تقرير قيم األخبار في بعض مناطق العـالم الثالـث طبقًـا العتبـارات إقليميـة أو      

  . سياسية أو ثقافية

                                                             
  .40ص .) م2008الدار العاملية للنشر والتوزيع، : مصر(1املوضوعية والقيم اإلخبارية يف اإلعالم، ط: عبد احلليم موسى يعقوب (1)
  .225حمرز حسني غايل، مرجع سابق، ص  (2)
  .85 -84جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل  (3)
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، كالدراسـة التـي   (1)لقد طرحت محاوالت أخـرى تخـص األخبـار الخارجيـة    
) أفريـك نوفـل  (تعرف من خاللها ألسينو لويس داكوستا، مدير الصـحيفة األسـبوعية   

على عـدة معـايير يسـتخدمها رؤسـاء التحريـر األفارقـة لتقيـيم        ) ريقيا الجديدةإف(
  . األخبار الدولية لقرائهم

1   - 

. يبرز األخبار المطمئنة القادمة من البلدان التـي توجـد معهـا عالقـات وثيقـة     
 تنشـر فـي الصـحف    أما األخبار التي تعد مدمرة أو ضارة من الناحية السياسية فـال 

وهذا ينطبق بصفة عامة على اإلعـالم الـذي تسـيطر عليـه الدولـة      . أو في اإلذاعة
حيث ال يسمح النظام بنشر األخبار التي قد تشـكك فـي السياسـات الوطنيـة أو تقلـق      

  .الرأي العام
2   

لمصـالح  يعطي األولوية لنشر األخبار السارة عـن البلـدان التـي لهـا نفـس ا     
السياسية واالقتصادية والثقافية واإليديولوجية، ويأخذ اإلعـالم فـي االعتبـار مصـالح     

وفـي هـذا الصـدد، فـإن     . الدول األخرى التي تنتمي إلى نفس الهيئات مثل حكوماتها
العالقات الوثيقة مع بلد ما تعد عامالً حاسما في اختيـار األخبـار أكثـر مـن عامـل      

  . القرب الجغرافي
3    

فـي دعـم شـرعية مركـز الحكومـة وتقويتهـا، وبالتـالي         هذا المعيار يساهم
فطبقًا لهذا المعيار يجب على إعالم بلد ما أال يقـوم بنشـر أخبـار عـن دول أخـرى      

  . إال إذا كانت متوافقة مع السياسات التي وضعتها حكومة هذا البلد

                                                             
  .84-83جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص .ل  (1)
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حركات التحرر الوطنية، والكفـاح ضـد سياسـة التمييـز      أما األخبار التي تعالج
قـت  العنصري، وضد العنصرية فإنه ال يـتم اختيارهـا والتركيـز عليهـا إال إذا تواف    

  ).1980كوستا (مع المواقف المعلنة للحكومة 
1   

على هـذه المعـايير فـي انتقـاء      األنظمة المختلطةإن اعتماد وسائل اإلعالم في 
فـي   (*)أخبارها الداخلية والخارجية، ال ينفي دور وكـاالت األنبـاء الغربيـة الكبـرى    

تشكيل تقديم األخبار في دول العالم الثالث كما قامت بتعريـف قـيم األخبـار لوسـائل     
إعالمها وذلك بسبب اعتمادها المباشر على هذه الوكـاالت كمصـدر أساسـي والقلـة     

ائل اإلعالم في العالم تلك التـي تسـتطيع أن تـدعي االسـتقالل فـي جمعهـا       من وس
  .لألخبار

كما شكلت وكاالت األنباء قيم األخبار في العالم الثالـث عـن طريـق اشـتراكها     
في برامج تدريب مع وكاالت األنبـاء الوطنيـة، ففـي إفريقيـا علـى سـبيل المثـال        

بكثيـر مـن الـدول حديثـة االسـتقالل      ساعدت وكالة رويتر في إنشاء وكاالت أنبـاء  
وقامت بتدريب الكثير من العاملين فيها، ونفـس الشـيء مـن الممكـن أن يقـال عـن       
وكالة األنباء الفرنسية، وبهذا فإن وكاالت األنباء الغربية الكبـرى تميـل إلـى وضـع     

  .(1)جدول لألعمال وتحديد قيم األخبار، واألسلوب والشكل في العالم الثالث
حثون فـي مجـال اإلعـالم أن مصـفوفة القـيم التـي وضـعت لـتالئم         يقر البا

خصائص ومميزات بلدان العـالم الثالـث، أن درجـة االلتـزام بهـا فـي المعالجـة        
اإلخبارية في العديـد مـن مجتمعـات العـالم الثالـث، ال تتجـاوز حـد الشـعارات         

ن والمناشدات، والخطب الرنانـة فـي المـؤتمرات والنـدوات العلميـة، فـي حـين أ       
الواقع يكشف عن سيادة معالجات إخبارية تأخذ أحيانًـا مـن قـيم النظـام الرأسـمالي،      
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وأحيانًا أخرى من قيم النظام االشتراكي، من األول تأخـذ الحداثـة والقـرب المكـاني     
واالهتمام الشخصي، ومن الثاني تأخـذ القوميـة، االلتـزام والتركيـز علـى األخبـار       

، ويرجـع ذلـك إلـى المعـايير     (1)الـخ ... بار السـيئة  االيجابية أو الطيبة وتجنب األخ
األجنبية التي مازالت تتحكم فـي انتقـاء واختيـار األخبـار، والتـي تعكـس صـور        

  . التبعية اإلعالمية
إن تحديد القيم الخبرية التي تُنتقى على أساسـها األخبـار لكـي تكـون صـالحة      

غربيـون أن دورهـم   للنشر مرتبطة بمفهوم الصحافة، ففي حـين يـرى الصـحفيون ال   
هو أشبه بدور األعضاء في حزب معارض، وعلـيهم أن يكشـفوا التصـرفات السـيئة     
للحكومة، فإن الصحفيين في العـالم الثالـث قـد أعطـوا األولويـة ألخبـار التنميـة،        
ولتفسير األحداث في إطارها المناسـب، انطالقًـا مـن أن قيمـة األخبـار فـي كـل        

تمعاتهـا، فـدول العـالم الثالـث تواجـه مشـكالت       مجتمع تختلف طبقًا الحتياجات مج
تختلف عما يواجهه العالم األول، وهي مشكالت تبدأ باألميـة والفقـر إلـى عـدم فهـم      
لوظيفة الدولة الحديثة، ومن ثم فإن وسائل اإلعالم فـي هـذه المجتمعـات ال تسـتطيع     

فـي   أن تعمل بنظريات اإلعالم الغربية التي تركـز علـى التنـافس علـى الجمـاهير     
سوق حر لألفكار وتركز أيضا على األفكار التي تنشأ من غيـر العـادي ولـيس مـن     

  . العادي ومن االستثناء وليس من القاعدة
إن حراس البوابة في العالم الثالث يستخدمون مقـاييس مختلفـة لقيـاس واختيـار     
األخبار لوسائل إعالمهم، ويتوقف هـذا االخـتالف علـى مفهـومهم لألحـداث التـي       

  . نسبية قيم األخبار دها ميولهم الثقافية والسياسية، وأيضا تحددهاتحد
إن المعايير التي يسـتخدمها الصـحفيون الختيـار األخبـار وتغطيـة األحـداث       

فـي بلـد مـا، وعلـى الكيفيـة التـي       " ثقافة الخبر" تعتمد إلى حد كبير على ما يسمى 
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حراس البوابة إلى مفاهيم مثل قيم األخبـار وحريـة الصـحافة، ومصـداقية      ينظر بها
  . المصدر وسيطرة الدولة على اإلعالم

إن حراس البوابة في العالم الثالث يختـارون بعـض الحقـائق كأخبـار وينحـون      
غيرها جانبا وذلك ألنهم يشكلون إدراكهم للعـالم طبقًـا ألطـرهم المرجعيـة الثقافيـة      

  .ةواإليديولوجي
الواقع أنه ال يمكن النظر في مسألة القـيم الخبريـة ومضـمونها بـدون النظـر      
في مسألة المصداقية في إعالم العالم الثالث، هـذا األخيـر الـذي لـم يحقـق درجـة       
االحترافية العالمية والدرجة الفنيـة المرتفعـة التـي حققهـا اإلعـالم الغربـي، لهـذا        

الـدول التـي تسـيطر الحكومـة علـى      ينظر إلى الكثير من الصحفيين وخاصة فـي  
اإلعالم فيها على أنهم لسان حال الحكومة أو الحـزب، وينظـر الجمهـور فـي هـذه      

إن فقـدان  . البلدان إلى اإلعالم بدرجة كبيرة من التشكك وال يقبـل مضـمون األخبـار   
الموضوعية وغياب الثقة كثيرا ما يـدفعان القـراء إلـى قـراءة مـا بـين السـطور        

لمعاني التي ألغيت أو المعـاني الضـمنية، وفـي الكثيـر مـن األحيـان       للتعرف على ا
فـرق بـين   نجد أن الخلط بين األخبار واآلراء يجعل من الصـعب علـى القـارئ أن ي   

  .ما هو خبر وما هو تعليق
كما يجب أن ينظر إلى قيم األخبار في العالم الثالـث فـي إطـار حريـة التعبيـر      

هـا فـي هـذه البلـدان فـي غمـرة الحماسـة        وخاصة حرية الصحافة التي ضَـحى ب 
لتحقيق الوحدة الوطنية، إن زعماء العالم الثالـث يـدعون أن حريـة الصـحافة تهـدد      
األمن القومي والسالم االجتماعي، ويجادلون أنه حيث يكـون أغلبيـة الشـعب أميـين،     

لألسرة أو للقبيلة وليس لألمة، فتلك ظـروف ال تحبـذ وجـود صـحافة      ءوالالويكون 
  . ، ولكنه أمر ال معنى له أن نتوقع حرية الصحافة عندما تغيب باقي الحرياتحرة
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إن حرية الصحافة ال يمكن أن تعيش في غيـاب المؤسسـات الديمقراطيـة وفـي     
  .(1)غياب الحريات السياسية واالجتماعية

الدول النامية متـأثرة بشـكل أو بـأخر بقـيم األخبـار الغربيـة       هكذا ما زالت و
منها أن استخدام وسائل اإلعـالم وإدراك أهميتهـا فـي الـدول الناميـة      ألسباب عديدة 

مازلت حديثة إذا ما قورنت باسـتخدام وسـائل اإلعـالم فـي المجتمعـات الغربيـة،       
كذلك فإن هناك تأثيرا كبيرا لقيم األخبار ناتج عن تدفقها مـن خـالل أخبـار وكـاالت     

ـ      ذلك ال يجـب إغفـال تـأثر    األنباء الدولية ومختلـف وسـائل اإلعـالم األخـرى، ك
  .المشتغلون بوسائل اإلعالم في الدول النامية بقيم األخبار الغربية
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 حيـث سنشـرح   يدور موضوع المبحث الرابع حـول عناصـر القـيم الخبريـة    
القيم الخبرية المتفق عليها في جميع وسائل اإلعالم بنـوع مـن التفصـيل حتـى     بعض 

يتسنى اإللمام بها وذلك من خالل طرح مختلـف تعريفـات اإلعالميـين واألكـاديميين     
، فضال عن عـرض تفـاوت رؤيـة البـاحثين فـي مختلـف       الخاصة بكل قيمة خبرية

األنظمة اإلعالمية ألهمية كل قيمـة، إذ قـد تحظـى بعـض القـيم الخبريـة بأهميـة        
كبيرة في بعض األنظمة اإلعالمية فـي حـين ال تـولي لهـا أنظمـة أخـرى نفـس        
األهمية، باإلضافة إلى تقديم االنتقادات التـي تعرضـت لهـا بعـض القـيم الخبريـة       

ا من أن تركيز وسائل اإلعالم وبشكل كبير علـى بعـض القـيم الخبريـة مـن      انطالق
شأنه التأثير على فهم الجمـاهير لألحـداث أو إلـى إفـراغ األحـداث مـن محتواهـا        

  .الحقيقي
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نظرا لتراجـع األيدلوجيـة الماركسـية وانحسـارها وسـيادة المفهـوم الغربـي        
الليبرالي لإلعالم في العالم وزيـادة وانتشـار اإلعـالم التجـاري وتحطـم الحـواجز       

ينـا  رتأإوالحدود أمام البث الفضائي وتراجع سيطرة الدولة على اإلعـالم الوافـد فقـد    
جميع وسائل اإلعـالم بغـض النظـر عـن     ورد عددا من القيم الخبرية تتفق عليها نأن 

االختالف في درجة أهمية كل واحدة منها وتسلسلها ضـمن سـلم األولويـات بالنسـبة     
   .لكل وسيلة

1   

يعد االهتمام بقيمـة الحاليـة مـن المعـايير األساسـية فـي اختيـار نوعيـات         
ـ         ول القصص اإلخباريـة المختلفـة، وخاصـة القصـص اإلخباريـة التـي تـدور ح

، ويعني ذلك أنه من الضروري أن يكـون الخبـر جديـدا وهـو     (1)موضوعات سياسية
ما يتصل بعنصر الـزمن والحاليـة واآلنيـة، أو بمعنـى أن يكـون الخبـر طازجـاً        
متمشيا مع األحداث الجارية، فـالخبر هـو أسـرع مـادة معرضـة للتلـف والفسـاد        

يفقـد جدتـه وبالتـالي    "  ، فـالخبر الجديـد  (2)بمجرد مرور ساعات قليلة على وقوعـه 
: ولـذلك يقـول كـارين واريـن    (3)"يفقد قيمته إذا سبقتك إليه صحيفة أخرى ونشـرته  

كمـا اعتـرف اندريـه جيـد      (4)"أحداث األسبوع الماضي ال تصلح إال وقودا لألفـران "
الروائي الفرنسي، بأهمية التوقيت المناسب والمالئـم بالنسـبة للصـحفي، وذلـك فـي      

 ، (5)"هي كل شيء سوف يصبح غدا أقل أهميـة وإثـارة مـن اليـوم    " تعريفه للصحافة 

لكن هذا ال ينفي أن بعض األحداث التي وقعت منـذ فتـرات بعيـدة ولـم تُنشـر مـن       
ن بعـض هـذه األخبـار قـد     إادة صحفية جيدة لخبر جديد، بـل  قبل يمكن أن تكون م
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، مثـل وثـائق جديـدة تفيـدنا فـي      (1)يفرض نفسه على الصفحات األولى في الصحف
الكشــف عــن ظــروف ومالبســات اغتيــال الــرئيس الجزائــري الراحــل محمــد 

  . بوضياف
الزمن عامل مهم جداً في الخبر، حتـى أن سـاعة أو سـاعتين قـد تـؤثران      "إن 

يمة الخبر الصحفي من حيث هـو، ولـذا نـرى أن آخـر األنبـاء أكثرهـا لفتـا        في ق
  . (2)"ألنظار القراء

عـالم فـي   يحظى هذا العنصر بأهمية كبيرة فـي الـدول الغربيـة، فوسـائل اإل    
هذه الدول تتهافت وتتسارع من أجل الحصول على الخبـر لحظـة وقوعـه ومـن ثـم      

ا قد يحققـه للوسـيلة مـن أربـاح ماديـة أو      بثه أو نشره أو إذاعته مباشرة، بالنظر لم
مكاسب معنوية، ومن ثم فهي قيمة تضغط بقـوة علـى الصـحفي الـذي يسـعى إلـى       
البحث عن الجديد لـدى المصـدر، أو فـي الموضـوع، أو فـي متابعـة تطـورات        
الحدث، وهو جهد شاق يتطلـب متابعـة دقيقـة لألحـداث، وإقامـة صـالت وثيقـة        

سؤال رئيسـي يـومي، مـا الجديـد لـديك ؟       ناإلجابة ع علىبالمصادر، تجعله قادراً 
وتساعد سرعة نقل األخبار على جـذب عـدد كبيـر مـن الجمهـور، ولـذلك يعمـد        
الصحفيون إلى استخدام الفعل المضارع كلما أمكـنهم ذلـك، إليهـام الجمـاهير بـأنهم      

  .(3)يعايشون األحداث لحظة وقوعها
ا تعرضـت لـبعض االنتقـادات كعـدم     لكن رغم أهمية هذه القيمة الخبرية إال أنه

توخي الدقة عند نقل األحداث وعـدم التأكـد مـن المصـادر بفعـل ضـيق الوقـت        
  .والسرعة في نقل األخبار وأحيانا أخرى عدم استكمال المعلومات حول الحدث
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2   

أو اآلنيـة إذ تـرى كـارول     التوقيـت يطلق البعض على هـذه القيمـة مسـمى    
لمـاذا تخبرنـي بهـذا    : أن التوقيت أو الفوريـة يجيـب عـن سـؤال القـارئ     " ريتش
عنصـر األثـر الزمنـي المسـتمر حيـث أن      "، كما يطلق على هـذه القيمـة   (1)"اآلن؟

توقيت وقوع الحدث قد يضيف إليه أهمية مضـاعفة، وقـد يحـدث العكـس أي يقلـل      
لـى أي صـفحة مـن    من هذه األهمية أو يلغيها تماماً، فال يجـد الخبـر لـه مكانـا ع    

  .(2)"صفحات الجريدة
نقل الحدث أو الواقعـة فـور حـدوثها وفـي أسـرع وقـت       "ويقصد بهذه القيمة 

ممكن بغية المنافسة وتحقيق السبق الصـحفي واالنفـراد فـي نشـر الحـدث، وكلمـا       
، ويـذهب  (3)"توافر في الخبر هذه الميزة، كان صـالحاً للنشـر باعثـا علـى االهتمـام     

  .(4)إلى أنه كلما كان نقل الحدث سريعا كلما كان األداء احترافيا غراهم ميكل
 ولوجيايااليـد تعطي الدول الغربية أهميـة كبيـرة لهـذه القيمـة انطالقـا مـن       

والتوجه اإلعالمي لهذه الدول، حيث يعد هذا العنصـر مـن العناصـر األساسـية فـي      
النظـرة   الحكم على صـالحية األحـداث لكـي تكـون أخبـاراً وذلـك مـن منطلـق        
والـذي  "الرأسمالية للخبر على أنه سلعة تجارية، ومـن ثـم يخضـع لمبـدأ المنافسـة      

يمثل بدوره محورا لبناء االقتصاد الرأسمالي، كمـا ترجـع إلـى أهميـة معرفـة ردود      
فعل الجمهور على القرارات التـي تخصـه، وإلـى قيـام وسـائل اإلعـالم بـدورها        

الحرص علـى إطـالع الجمهـور علـى مـا       الرقابي على الحكومات القائمة، ومن ثم
  . في التوقيت المناسب الذي يضفي على الخبر قيمة وأهمية خاصة (5)"يهمه

                                                             
  .56ص.) م 2002دار الكتاب اجلامعي،: اإلمارات العربية املتحدة(  كتابة األخبار والتقارير الصحفية، ترمجة عبد الستار جواد: كارول ريتش (1)
  . 337صي، مرجع سابق ، مإبراهيم عبد اهللا املسل (2)
  .47صدراسة يف انتقاء ونشر األخبار، مرجع سابق، : سوسيولوجيا اخلرب الصحفي: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (3)

(4) Graham Meikle, op. cit., p.9.   
القوميـة و احلزبيـة    دراسـة يف الصـحافة  ، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطـار السياسـات التنمويـة،    خبيث حممد درويش يدالس (5)

  . 206، مرجع سابق، ص1990-1987خالل 
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ن ال تُحظى هذه القيمة بنفس األهمية فـي المجتمعـات الشـيوعية انطالقـا     يفي ح
من فلسفة هذه األخيرة ومن نظرتها إلى الخبر، فقد يـتم تأجيـل نشـر األخبـار إلـى      

علـى موافقـة السـلطة، أو االنتظـار للتأكـد مـن أن األخبـار ال        أن يتم الحصـول  
إذ أن تغطيـة كثيـر مـن األحـداث السياسـية      " تتعارض واأليديولوجية الشـيوعية،  

، أزمـة تشكوسـلوفاتيا   1962األزمـة الكوبيـة   (الهامة، وخاصة في فترات األزمـات  
، 1979 -1978، سقوط حكم عيدي أمـين فـي أوغنـدا، الثـورة فـي إيـران       1968

أمـا الغـرض مـن ذلـك فهـو      . غالباً ما تتأثر بوسائل التعطيل) التدخل في أفغانستان
كسب الوقت الحرج لتجهيز أوالً، جهاز الدعاية ثم الرأي العـام إلذاعـة أخبـار البـد     

وهـو  "، (1)"وتسمى هذه المساحة في كسـب الوقـت بالمسـاحة الرماديـة    . من إذاعتها
، كمحدد أساسي لنشـر األخبـار، فضـالً عـن عـدم      تراجع قيمة التوقيت ىما أدى إل

عالم فيها على نشر األخبـار الجديـدة، وعـدم تبينهـا لمبـدأ تحقيـق       تنافس وسائل اإل
  .(2)"الربح

وفي العالم الثالث، يظهر تأثير العوامل السياسية في نشـر بعـض األخبـار فـي     
أو تخوفـا   توقيتات معينة، وكذا حجب نشر بعضـها، تحـرزا لمضـاعفاتها السياسـية،    

من كشف أنشطة معينة، يخشى أن يـؤدي النشـر عنهـا، إلـى حـدوث ردود أفعـال       
لدى الرأي العام، يرى النظام السياسي أن توقيت نشرها غير مالئـم، كمـا قـد تتـأنى     
الصحف في نشر أخبار معينة، قبل أن تتلمس التوجيهـات السياسـية للنظـام إزاءهـا،     

  .(3)دولة الخارجية، وذات الصفة األمنيةوخاصة األخبار المتعلقة بسياسة ال
تجدر اإلشارة إلى أن هـذه القيمـة تعرضـت للنقـد، انطالقـاً مـن أن وسـائل        
اإلعالم وبسبب اعتمادها على هذه القيمـة أثـرت علـى فهـم الجمـاهير لألحـداث،       

                                                             
  .106جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص . ل (1)

، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة  يف الصـحافة القوميـة و احلزبيـة        السيد خبيث حممد درويش (2)
  . 206، مرجع سابق ، ص  1990-1987خالل 

  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
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القضـية الفلسـطينية،   (خاصة عندما يتعلق األمر باألحداث التي تستمر فتـرة طويلـة   
، فمثـل هـذه القضـايا تفقـد اهتمـام      ...)إفريقيا، الحرب علـى العـراق   المجاعة في

وسائل اإلعالم بها، ولن تلتفت إليها إال عنـد حـدوث تطـور مفـاجئ يتضـمن قيمـة       
إخبارية أخرى ممـا قـد يـنعكس علـى معرفـة وإدراك الجمهـور لهـذه األحـداث         

م كثــراً عــالم ال تهـت إذ أن وكـاالت األنبــاء والصـحف ووسـائل اإل   " وتطوراتهـا، 
بالمعلومات الخلفية، بالرغم من أنها ضرورية لفهـم األحـداث الجديـدة، ممـا يـؤدي      
إلى عدم قدرة الصحافة على الوفاء بحق الجماهير فـي المعرفـة، كمـا يـؤدي عـدم      
االهتمام بنشر المعلومات الخلفية إلى تشويه الكثيـر مـن قضـايا الشـعوب ومواقفهـا      

ارتبـاط الحـدث بأحـداث أخـرى تزيـد مـن       "ى أن ، باإلضافة إل(1)"من أحداث معينة
احتماالت بثه عبر وكاالت األنباء أو نشره في الصـحف، وهـذا التـرابط أو التـزامن     
مع أحداث يعطي لهذا الحدث أهميـة حتـى وإن قلـت أهميتـه فـي ذاتـه، وتلعـب        
تطورات العالقـات بـين الـدول دورا أساسـياً فـي زيـادة التركيـز علـى أخبـار          

  .(2)"معينة
3   

ينظر إلي هذه القيمة من زاويتين، األولى وتتمثـل فـي القـرب الجغرافـي، أمـا      
  . الثانية، فتتعلق بالقرب النفسي أو العاطفي أو السيكولوجي

نعني باألولى القرب المكـاني للخبـر مـن الصـحيفة والقـارئ، سـواء تعلـق        
الحدث  بأفراد، أو تناول أحداث أو مؤسسـات وهيئـات، أمـا الزاويـة الثانيـة لهـذه       
القيمة المتعلقة بالقرب بالمعنى النفسي أو العاطفي، فيقصـد بهـا التشـابه أو التقـارب     

بفعـل عوامـل نفسـية أو دينيـة أو      السيكولوجي للخبر وللصحيفة مع القارئ، وذلـك 
عبـرت األخبـار عـن أحـداث وقعـت      " الخ، فكلما..عقائدية أو إيديولوجية أو تاريخية

                                                             
  . 73صسليمان صاحل، مرجع سابق،  (1)
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
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، إذ أن (1)"في مكان قريب مـن القـارئ أو المسـتمع أو المشـاهد زاد اهتمامـه بهـا      
المشاهد أو المستمع أو القارئ يهـتم بالموضـوعات التـي يشـعر أنهـا قريبـة منـه        

يأتي االفتـراض، أنـه كلمـا كـان الخبـر قريبـا       "رتباطا مباشراً ومن هنا وترتبط به ا
إذا " ، وأنـه (2)"المنطقة التي يعيش فيهـا الفـرد، كلمـا اكتسـب أهميتـه خاصـة      من 

تساوت األخبار في عناصرها اإلخبارية، كان لمكـان وقـوع الحـدث أهميـة خاصـة،      
  .(3)"وأنه كلما بعد موقع الخبر، قل االهتمام به

تلفت آراء الباحثين حول أهمية هذه القيمـة فـي البلـدان الغربيـة وبلـدان      لقد اخ
أن القـرب الثقـافي لعـب    " ففي الوقت الذي ترى  فيه إحدى الدراسـات . العالم الثالث

، وأشـارت  1988دوراً في تغطية الصـحف اليونانيـة للحملـة االنتخابيـة األمريكيـة      
لالنتخابـات   المرشـحين  أحـد  إلى تركيز هذه الصـحف علـى أخبـار دوكـاكيس     

باعتباره أمريكي من أصل يوناني، وإعطائهـا مسـاحة أكبـر، ممـا أفردتـه لبـوش،       
غير أن الصحف اليمينية اليونانية والتي هي أقرب إلـى بـوش أتاحـت تغطيـة أقـل      

  .(4)"عن دوكاكيس مقارنة بالصحف اليسارية اليونانية
امـل القـرب   أن القـارئ المصـري يخضـع لع   " كما أظهرت بعـض البحـوث  

فقـد سـئلت عينـه مـن     . المكاني والنفسي في تفضيله ألخبار مناطق معينة في العـالم 
األفراد أن يرتبوا المناطق التاليـة مـن حيـث اهتمـامهم بأخبارهـا وهـي أوروبـا،        
الشرق األوسط، العالم العربي، شمال إفريقيـا، أمريكـا الجنوبيـة، أمريكـا الشـمالية،      

  : ب على النحو اآلتي الشرق األقصى، وجاء الترتي

                                                             
  .87ص.) م 2004دار الفكر العريب، : القاهرة(اخلرب، األسس النظرية والتطبيقات العلمية، الطبعة الثانية  فن: عبد اهللا زلطة (1)
  .47مرجع سابق، ص  سوسيولوجيا اخلرب، دراسة يف انتقاء و نشر األخبار،: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح  (2)

ة يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة يف الصـحافة القوميـة و احلزبيـة        قيم األخبار يف الصحافة املصريالسيد خبيث حممد درويش،  (3)
  .208ص، مرجع سابق، 1990-1987خالل 

(4) Zaharo Poulos, Thimios, Cultural Proximity in International News, Coverage 1988 U.S. Presidential Campaign 
in the Greek Press, Journalism Quarterly, vol.67, 1990, pp.190-191.  
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ــي،   . 1 ــالم العرب ــا، . 2الع ــمال إفريقي ــط،.3  ش ــرق األوس ــرق . 4   الش الش
  . (1)"أمريكا الجنوبية. 7   أمريكا الشمالية،.6أوروبا،   . 5األقصى، 

في حين ترى هبه ألسمري فـي دراسـتها المتعلقـة بالنشـرة اإلخباريـة باللغـة       
بـنفس درجـة األهميـة فـي     "هذه القيمة ال تعـد  اإلنجليزية في التلفزيون المصري أن 

المجتمعات الغربية عنها في المجتمعـات الناميـة، حيـث أن اإلعـالم الغربـي يهـتم       
بالخبر األكثر تأثيرا واألشد وقعا على المشـاهد مـن الخبـر الـذي وقـع فـي دولـة        

ـ     ة أقرب، فمثالً من السهل أن نجد مقدمة نشرة أخبار في قنـاة أمريكيـة قصـة إخباري
وقعت في باريس، بينما في القنوات العربيـة عـادة مـا تكـون أخبـار المقدمـة ذات       

 .(2)"طابع محلي

ورغم ذلك، تبقى قيمـة القـرب ذات داللـة إخباريـة، حيـث تُحظـى األخبـار        
المحلية باهتمام كبير من أفراد المجتمـع ألنهـا تمـس حيـاتهم مباشـرة أكثـر مـن        

ياتهم، ويمكـن تطبيـق الصـيغة التاليـة علـى      األخبار الخارجية التي ال تؤثر على ح
األخبار األكثر قربا، األخبـار القريبـة، األخبـار األقـل قربـا، األخبـار       : هذه القيمة

  .(3)"حياتك هي قصتك" Paul Manningالبعيدة، أو كما عبر عنها بول مانينج 
4   

بشـرية، وللصـراع أشـكال وأنـواع      يمثل الصراع نزعة إنسانية أو غريـزة 
ومجاالت مختلفة، فهناك صراع اإلنسان مـع الطبيعـة أو المجتمـع المـنظم أو قـوى      

  . المجتمع مع بعضها اآلخر
يعد الصراع قيمة إنسـانية قديمـة قـدم التـاريخ، فاإلنسـان، منـذ بـدأ الحيـاة         
ه يصارع ذاته، ويصارع اآلخرين، والدول تصـارع بعضـها الـبعض، ويقصـد بهـذ     

                                                             
  .77حسىن نصر، سناء عبد الرمحان، مرجع سابق، ص  (1)
كليـة   -جامعـة القـاهرة  (، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة     النشرة اإلخبارية باللغة اإلجنليزية يف التليفزيـون املصـري  هبة ألسمري،  (2)

  . 108-107ص  ،.م1987، )اإلعالم
(3) Paul Manning  : News and News Sources : A Critical Introduction( London: Sage Publications,2001) p.61 
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األحداث التي تعكس صداما بين األشـخاص أو المؤسسـات أو الـدول بحيـث     "القيمة 
  . (1)"تكتسب قيمة إخبارية

ومن األخبار المتضـمنة قيمـة الصـراع، مـا يتعلـق بصـراع اإلنسـان مـع         
الـخ،  ...الطبيعة، الكوارث الطبيعيـة، الـزالزل، البـراكين، الفيضـانات األعاصـير     

  . لطبقات والمصالح وصراع الدولوصراع الجماعات واألحزاب وا
وتعد مثل هذه األحـداث مـن المواضـيع التـي تـدفع القـارئ لالهتمـام بهـا         
ومتابعة مجريات هذه القصص اإلخبارية التي يتـوافر فيهـا عنصـر الصـراع، كمـا      
تجدر اإلشارة إلى أن عنصر الصراع ال يقتصر على الجانـب المـادي المتمثـل فـي     

طرابات والمظـاهرات، لكـن هنـاك جانبـا آخـر لهـذا       الحروب واالنقالبات واالض
  . العنصر وهو االختالف بين اآلراء وعرض وجهات النظر المتباينة لألفراد

وقد أبدت وسائل اإلعالم اهتماما كبيرا  باألخبار التـي تحمـل أو تتضـمن هـذه     
أن الخبر الصحفي البد أن يشـبع لـدى القـارئ رغبتـه فـي تتبـع هـذا        "القيمة، إذ 

ب الدرامي من الحياة، فالصراع يشـكل أحـد مراكـز االهتمـام الرئيسـية عنـد       الجان
أخبار الحروب والثورات واالنقالبات مثال تكشـف عـن جانـب مـن     "، إن (2)"اإلنسان

جوانب الصراع فـي حيـاة اإلنسـان، كـذلك فـإن أخبـار االنتخابـات السياسـية أو         
  . (3)"حياة اإلنسانيةالنقابية تشكل هي األخرى لونا من ألوان الصراع في ال

الصـحافة المتوازنـة   "أن " ثقافـة األخبـار  "ويشير سـتيوارت أالن فـي كتابـه    
تقتضي أن يكون في القضية طرفين وعندما يكون هذان الطرفـان فـي حالـة صـراع     
يكون هناك إحساس بفورية األحـداث وسـرعتها، كمـا يـتم أيضـا التركيـز علـى        

  .(4)"في صورة دراميةمصالح معينة من خالل تقديم األحداث 
                                                             

  .114سهام عبد اخلالق، مرجع سابق، ص (1)

  . 337إبراهيم عبد اهللا أملسلمي، مرجع سابق، ص  (2)
  .68صفن اخلرب الصحفي، الطبعة الثالثة، : فاروق أبو زيد (3)

   .123ص.) م2008جمموعة النيل العربية، : القاهرة(خبار، ترمجة هدى فؤاد، الطبعة األوىلثقافة األ: ستيوارت أالن (4)
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وتتفاوت رؤية النظام السياسـي فـي كـل مجتمـع لقيمـة الصـراع، فوسـائل        
اإلعالم الغربية تولي قيمة الصـراع أهميـة كبيـرة، حيـث تهـتم بتغطيـة أحـداث        
الصراع، الحروب، الخالفـات، المظـاهرات واالضـطرابات مبـررة بـأن اسـتخدام       

قيـق أهـداف   يأتي اسـتجابة لرغبـات اإلنسـان وغرائـزه، ولتح    "هذه القيمة الخبرية 
تجارية وتسويقية، قد يكون جزءا من الحقيقة، لكنـه لـيس الحقيقـة، وذلـك أن هنـاك      
أهدافا إيديولوجية رأسمالية غربية مـن وراء التركيـز علـى األخبـار ذات الطبيعـة      

  .(1)"الصراعية
وباختصار الخبر في العالم األول هـو المعـارك والصـراعات، ولـيس هنـاك      

قاله أوتيس بايك وهـو صـحفي فـي عمـود فـي صـحيفة       أفضل دليل على ذلك مما 
إذا لم يكن الشيء مرعبا أو موقعا فـي الـنفس رهبـة، فإنـه ال يصـلح أن      " نيوزداي

  .(2)"يكون خبرا
كما أن التركيز على أخبار الحروب والصـراعات فـي المجتمعـات األخـرى     

ضـافة إلـى   يلعب دورا في زيادة الشعور باالستقرار فـي المجتمعـات الغربيـة، باإل   
أنه يسهم في تشويه صورة دول وشعوب العالم الثالث، التـي تظهـر فـي األخبـار إال     
مرتبطة بصراعات محلية أو دولية، ومن ثم يسـهم فـي إيجـاد المبـررات األخالقيـة      

  .(3)ألي اعتداءات تقوم بها الدول الغربية على هذه الدول
ـ      ة إخباريـة تسـتهوي   كما أن المعالجة اإلخباريـة التـي تهـتم بالصـراع كقيم

النفس البشرية، قد تفقد فاعليتها على أرض الواقع، إذا مـا أصـبح الصـراع روتينـي     
ومألوف لدى األفراد، فأخبار االنتفاضـة الفلسـطينية وحـرب العـراق وأحـداث دار      

                                                             
  .87سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (1)

  .46تو، مرجع سابق، ص. هستر، واى الن ج. ألربت ل (2)
  .86صسليمان صاحل، مرجع سابق،  (3)
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فور وغيرها من الحروب والمعارك والصراعات التي ألفهـا القـراء لـم تعـد تجـذب      
  .حال في بداية هذه األحداثاهتمامهم كما كان عليه ال

بينما تحاول وسائل اإلعالم في دول العـالم الثالـث عـدم إظهـار هـذه القيمـة       
بحدة كبيرة بحيث تسعى بصفة عامة إلى تهدئـة األوضـاع وعـدم إظهـار االخـتالف      
وبؤر النزاع والتوتر، وإن كـان ذلـك يختلـف بـين الصـحف المواليـة والصـحف        

  .ستقلةالمعارضة الحزبية، والصحف الم
إلى أن وسائل اإلعـالم فـي تغطيتهـا ألخبـار الصـراع      "وقد أشارت الدراسات 

والكوارث، تميل إلى التركيز على العناصر الظـاهرة واألشـكال المباشـرة لهـا، فـي      
غياب أي تحليل للظروف البنائية السابقة عليها، ويعنـي ذلـك تقـديم األحـداث، كمـا      

ـ   راع االجتمـاعي، مـع تجاهـل النتـائج     لو كانت نتيجة أفعال، وليست محصـلة للص
المترتبة عليها، وأوضحت هذه الدراسـات أن التأكيـد المسـتمر علـى الصـراع لـه       
تأثيرات ضارة للغايـة، مـن ناحيـة خلـق التـوتر المسـتمر فـي نفـوس القـراء،          
واإلحساس بعدم األمان، وإبراز االختالف دون التوافـق، وأن التعامـل مـع األخبـار     

العنف، قد ال يتيح دائمـا وضـع الحـدث فـي مضـمون مفيـد،       من خالل الصراع و
حيث يتجه التركيز في المعالجة على المكان والوقـت، وأطـراف الصـراع ونتائجـه،     
مع تجاهل مسببات هذا الصراع ودوافعه، أو الذين يعملون مـن أجـل إيجـاد الحلـول     

  . (1)"لمنع الصراع والعنف
5   

وسائل اإلعالم في الدول الغربية ودول العـالم الثالـث بهـذه القيمـة التـي       تهتم
فكلمـا ازدادت شـهرة الشـخص الـذي يتناولـه       "تعتبرها من القيم الخبرية الهامـة،  

                                                             
  . 50اخلرب الصحفي، دراسة يف انتقاء و نشر األخبار، مرجع سابق، ص  سيوسيولوجيا: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
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الخبر، زادت أهمية الخبر وازدادت فرصته فـي النشـر، بـل وفـي احـتالل مكـان       
  .(1)" بارز على صفحات الجريدة 
تباط الخبر الصحفي بالشخصـيات البـارزة أو التـي تحتـل     تعني قيمة الشهرة ار

مكانة اجتماعية معينة، لكن أهمية الشـهرة ال تنطبـق علـى األشـخاص فقـط وإنمـا       
  .  الخ...تتعلق كذلك باألماكن التي لها قيمة تاريخية، الكتب، األشياء، اآلثار

نجـذبون  ويرجع اهتمام وسائل اإلعالم بهـذه القيمـة الخبريـة إلـى أن القـراء ي     
إلى قراءة األخبار التي تتعلق أو تـرتبط بأسـماء معينـة، كمـا أن الصـحفيين، مـن       

  . جهتهم، يفضلون تتبع ونشر أخبار الصفوة
حيـث يعطـي الصـحفيون    " دول الصـفوة "وتنقسم هـذه القيمـة إلـى نـوعين     

والمحررون األولوية في تغطية أخبار دول العـالم األول، ألنهـا تمثـل دول الصـفوة     
ترتيب هرمـي ملحـوظ يمكـن أن نميـزه     "الجمهور يريد معرفة أخبارها، فهناك وألن 

بوضوح هنا وهو يعطي األولوية لألحداث التي تقـع فـي الـدول التـي ينظـر إليهـا       
باعتبار أنها تؤثر تأثيرا مباشرا علـى رفاهيـة الجمهـور، مثـل الواليـات المتحـدة       

  .(2)"ودول العالم األول األخرى
ثاني في شخصيات الصـفوة، فالصـحف واإلعالميـون يعطـون     ويتمثل النوع ال

األولوية لتغطية أخبار الصفوة من السياسـيين والفنـانين والمشـاهير عمومـا لتطلـع      
إذ يفضـل فـي األخبـار التركيـز علـى الشـخوص       " الجمهور للتعرف على أخبارهم

البشرية وهم يتفاعلون مـع مختلـف الظـروف المحيطـة بهـم عـن تقـديم وصـف         
  . (3)"ي مبهم لنظم أو قوى أو مؤسسات غير واضحة المعالمتجريد

                                                             
  .339إبراهيم عبد اهللا أملسلمي، مرجع سابق، ص  (1)

  . 124ستيوارت أالن، مرجع سابق، ص  (2)
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
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وكما هو معروف في وسـائل اإلعـالم بمختلـف أنواعهـا إن األسـماء تصـنع       
األخبار بل إن األسـماء الكبيـرة ال تصـنع األخبـار فحسـب، ولكنهـا هـي نفسـها         

، ذلك لما ألشـخاص الصـفوة مـن أهميـة كبيـرة فـي المجتمـع، فكلمـا         (1)األخبار
أساسـيا مـن الخبـر،     اأسماء الصفوة باألحداث كلما رشحت أن تصبح جـزء  ارتبطت

نظرا لما للصفوة من نفوذ وقيمة ومكانة عاليـة سـواء تعلـق األمـر بأشـخاص لهـم       
أسماءهم ومكانتهم في المجتمع أو مؤسسات ذات نفـوذ وشـهرة أو دول متقدمـة ممـا     

  . يرشحها ألن تكون محور اهتمام وسائل اإلعالم
، الخبيـر التلفزيـوني علـى هـذه القيمـة      Smith Howardهوارد سميث ويؤكد 

إن التلفزيـون هـو صـورة وكلمـة وشخصـية، وأن اآلالف مـن األشـجار        : "بقوله
ضحت بحياتها ليصنع منها ورق الصحف الذي استخدم فـي تغطيـة أخبـار زيجـات     

ويصور هـذا المثـال مـدى تـأثير هـذه القيمـة        ،(2)"الممثلة العالمية إليزابيث تايلور
  . الخبرية

أن الصـحافة قـادرة   "بخصـوص هـذه القيمـة     Pierre Albertيقول بيار ألبيـر  
  .(3)"دائما على خلق وتنمية األساطير، حول بعض النجوم

إن قيمة عنصر الشهرة هو الذي جعـل الصـحافة المصـرية بمختلـف أنواعهـا      
لتغطية محاكمة هشام مصطفى طلعت، أحـد الوجـوه البـارزة فـي      واتجاهاتها، تتجند

المجتمع المصري، نائب في البرلمان، والمتهم في قضـية اغتيـال المطربـة اللبنانيـة     
  .2008سوزان تميم صيف 

أما في دول أوروبـا الشـرقية، وإن حـدث وتـم إبـراز أخبـار النخبـة مـن         
، وإنمـا علـى المكانـة    فليس بسبب هؤالء  األشـخاص فـي حـد ذاتهـم    "األشخاص 

                                                             
  .124فريزر بوند، مرجع سابق، ص . ف (1)

  . 83فزيونية يف عصر البث الفضائي، مرجع سابق، ص صناعة األخبار التل: ى عاطف العبد (2)
  . 228ص.) م1987اهليئة العامة للكتاب، : القاهرة(الصحافة، ترمجة فاطمة عبد اهللا حممود : بيار ألبري (3)
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الوظيفية التي يشغلونها، ولم تهتم وسائل اإلعالم فـي هـذه الـدول بنشـر أي أخبـار      
عن الحياة الخاصة لألفراد أو القيادات، وكانت تقـدم بحـذر شـديد للمحافظـة علـى      
صورهم كقـادة، وقـد أمكـن للبـاحثين، تتبـع صـعود وتراجـع ظهـور الزعمـاء          

ر المنشورة عنهم، وبينمـا كانـت الصـحافة السـوفيتية     الشيوعيين، بقياس كمية األخبا
تركز على أخبار الدول الصناعية الكبرى وأوروبـا الشـرقية، إال أن تركيزهـا كـان     
ينصب على األحداث اإليجابيـة بـدال مـن السـلبية وعلـى المؤسسـات بـدال مـن         

  . (1)"األفراد
األولـى   وفي الدول النامية، فـإن أخبـار النخبـة الحاكمـة تتصـدر الصـفحات      

للصحف، وأحيانا تلجـأ الحكومـات إلـى تحديـد المكـان المناسـب ألخبـار النخبـة         
السياسية في وسائل االتصـال المختلفـة، وذلـك إلضـفاء نـوع مـن الهيبـة التـي         

  .(2)يفترضها المنصب السياسي الذي تحتله الشخصية
مـام  تعرض التركيز على هذه القيمة الخبرية النتقـادات عديـدة، منهـا، أن االهت   

على حساب األحداث التـي تقـع فـي منـاطق أخـرى      "بتغطية أخبار دول الصفوة يتم 
من العالم، خاصة الدول النامية أو دول العالم الثالث الذي نـادرا مـا تُحظـى باهتمـام     

  .(3)"مناسب في األخبار
لقد كشف العالمان النرويجيان جـالتونج وروج فـي دراسـة لهمـا، أن وسـائل      

ية أخبار دول النخبة، إذ أنـه كلمـا كانـت األحـداث تتعلـق بهـذه       اإلعالم تهتم بتغط
الدول زاد احتمال نشرها أو بثها أو إذاعتها، وهذا يعنـي أن تغطيـة األخبـار ترتكـز     
على دول النخبة أو تتركز فيها، مما أدى إلى اختالل فـي تـدفق األخبـار فـي العـالم      

ـ   ي تشـكل مركـز ودائـرة    كله، حيث تدور أخبار معظم الصحف حول هذه الـدول الت
                                                             

قيم األخبار يف الصحافة املصـرية يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة يف الصـحافة القوميـة واحلزبيـة         السيد خبيث حممد درويش،  (1)
  . 22جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق، ص . ، ل214-213ص  ،، مرجع سابق1990-1987خالل 

  .252حممد جنيب الصرايرة، مرجع سابق، ص (2)
  .125-124ستيوارت أالن، مرجع سابق، ص  (3)



                    

  

~ 167 ~ 

اهتمام اإلعالم بصفة عامة، مما يعزز موقع هذه الـدول ويزيـد مـن سـيطرتها علـى      
الكثير من المجاالت بما فيها النشاط االقتصادي واإلعالمي، وفـي هـذا اإلطـار دعـا     

جـون سمبسـون إلـى ضـرورة اإلنعتـاق       ل الشؤون الخارجية في ألبي بي سيمراس
  .(1)دولة هم كل ما يثير االهتمام 20مواضيع و 5من فكرة أن فقط 

أما بالنسبة للتركيز على أخبار النخبة الحاكمة، فهذا يزيـد مـن سـيطرتها علـى     
المجتمع والتقليل من فـرص التغييـر داخـل المجتمـع، ممـا يـؤدي إلـى تكـريس         
األوضاع القائمة من خالل العرض المستمر لوجهـات نظـر هـذه الطبقـة النخبويـة      

األخبار التـي تحقـق مصـالحها، باإلضـافة إلـى أن تركيـز وسـائل        الحاكمة ونشر 
اإلعالم على أخبـار األشـخاص األقويـاء والمشـهورين سـيؤدي إلـى أن يصـبح        

  .(2)المواطن العادي متلقيا سلبيا
باإلضافة إلى أن التركيز على هذا النـوع مـن األخبـار أدى بوسـائل اإلعـالم      

ي، وذلك بـالتركيز علـى الطـابع الفـردي، ال     إلى إفراغ األحداث من محتواها الحقيق
 . الجماعي، وعلى األشخاص ال القضايا

6   

رغم تعدد مسميات األخبار السـلبية إال أن أصـل المسـمى ذو طبيعـة واحـدة،      
فالباحثون تباروا في منح األلقاب لهـذا النـوع المسـيطر علـى األخبـار، وتراوحـت       
هذه األلقاب بين األخبـار السـيئة، األخبـار المروعـة، األخبـار العنيفـة، األخبـار        

األخبـار المحبطـة، األخبـار المظلمـة،      القاسية، األخبار الساخنة، األخبار العدوانيـة، 
األخبار الدامية، األخبار البائسة أو أخبار البـؤس، األخبـار المفرملـة، بكسـر المـيم،      

                                                             
(1) Paul Manning, op, cit., p.62. 

  . 80-76سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (2)
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األخبار العابسة، األخبار الساخرة، األخبار المتشـائمة، أخبـار الحساسـية أو األخبـار     
  .(1)الحساسة، األخبار الزئبقية

تعتبر نظـرة حديثـة، فمنـذ الثالثينيـات كـان      إن النظرة إلى األخبار السلبية ال 
ينظر إلى هذه األخبار على أنها األخبار التي تستحق لقب األخبـار فعـال، ففـي عـام     

تعريفـه لألخبـار بأنهـا كـل مـا يتعلـق        Stanly Walterl، قدم ستانلي ولتـرل  1930
 بالنساء والنقود واألفعال السـيئة، وبـالطبع يعكـس هـذا التعريـف معـايير اختيـار       

، إذ تهتم هذه القيمة باألخبـار السـيئة أو مـا اصـطلح علـى      (2)األخبار في تلك الفترة
  . تسميته باألخبار السلبية أكثر من اهتمامها باألخبار الجيدة أو اإليجابية

ويرجع اهتمام وسائل اإلعالم بهذه القيمـة الخبريـة لمـا قـد تطرحـه األخبـار       
قـه مـن مناقشـات واختالفـات فـي      التي تتضمن هذا العنصر مـن إثـارة ومـا تخل   

  .وجهات النظر لدى قراء هذا النوع من األخبار
كما يرى القائمون باالتصال أن هذا النوع مـن األخبـار يلقـى اسـتجابة كبيـرة      
لدى المتلقين سواء تعلقت بحياتهم أم ال، فاألخبـار السـيئة أو السـلبية تحتـوي علـى      

االضـطرابات وصـور الصـراع    أحداث ووقـائع تتعلـق بـالكوارث واالنقالبـات و    
وهناك مقولة شهيرة في هذا اإلطار، وهـي أن األخبـار السـلبية غالبـا مـا      . والعنف

  .  Negative news is often good newsتكون أخبارا جيدة 
يعتقد فـي الغـرب، أن األخبـار السـلبية ذات أهميـة تفـوق أهميـة األخبـار         

االهتمـام الكبيـر فـي الغـرب      Klaus schoenbachاإليجابية، ويعزو كالوس شوانباخ 
باألخبار السلبية إلى حقيقة أن الغرب يتوقـع التقـدم، إذن فاإلخفـاق يسـتحق التغطيـة      

، وأن التغطيـة اإلخباريـة لمثـل هـذه     (3)اإلخبارية ألنه انحراف ووضع غير عـادي 
                                                             

، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة     األخبار السلبية يف التلفزيون وعالقتها مبستوى القلق السياسي للشـباب اللبنـاين  عريب حممد املصري،  (1)
  .66ص . م2007القاهرة، ) كلية اإلعالم -جامعة القاهرة(

  . 22ص .)م1989مكتبة األجنلو املصرية،  -القاهرة ( األخبار يف الراديو والتلفزيون : حسن عماد مكاوي (2)
  . 24مرجع سابق، ص ،جون مارتن، أجنو جروفر شودري. ل (3)
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األحداث يأتي استجابة لرغبـات وتطلعـات الجمهـور ومـا ينتظرونـه مـن وسـائل        
  .(1)وأن األخبار اإليجابية ال تعد أخبارا"م، اإلعال

وقد تعرضت وسائل اإلعالم الغربية إلى انتقـادات بسـبب تركيزهـا وإبرازهـا     
لهذه القيمة، نظرا لما قد يسببه هذا النوع من األخبار مـن تـأثير سـلبي علـى القـراء      

  . حيث قد يؤدي تزايد نشر أخبار العنف والجرائم إلى زيادتها في الواقع
ويرى سليمان صالح أن التركيز على األخبـار السـلبية يلعـب دورا إيـديولوجيا     
مهما في الحفاظ على تماسـك المجتمعـات الغربيـة، وفـي إضـفاء الشـرعية علـى        

دفع المجتمع إلى اعتبار الحركـات التـي تهـدف إلـى التغييـر       ماالنظام القائم، وهو 
هـالوران وإيليـوث وميـردوك    حركات غير مشروعة، وقد قام ثالثـة بـاحثين هـم    

 1968للمظـاهرات التـي جـرت فـي لنـدن      بدراسة تغطية وسائل اإلعالم البريطانية 
ضد حرب لفيتنام واكتشـف هـؤالء البـاحثين أن تغطيـة هـذه المظـاهرات كانـت        
متشابهة إلى حد كبير، وأنها قد ركزت على نفس النقطة مـن الحـدث، فـتم تصـوير     

ف، وظلت تضـع صـور المشـاهد العنيفـة النـادرة      المظاهرات على أنها أحداث عن
في صدر تقاريرها، وأن وسائل اإلعالم قد صـورت هـذه المظـاهرات بأنهـا غيـر      

  .(2)مشروعة
كما أن التركيز على األخبار السلبية هو أحـد أهـم العوامـل التـي تـؤدي إلـى       
 تشويه صور دول العالم الثالث، حيث ال ينقل عن هـذه الـدول فـي وسـائل اإلعـالم     
الغربية سوى األخبـار السـلبية مثـل الكـوارث والمجاعـات واالنقالبـات وأحـداث        

  .(3)العنف، واألخبار التي توحي بتخلف هذه الشعوب

                                                             
(1) Claude - Jean Bertrand : La déontologie des mélias, 1ère édition (France : Presses Universitaires de France, 
1997) p.70 

  .81-80ص مرجع سابق، سليمان صاحل،  (2)

   .82املرجع نفسه، ص (3)
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أما في العالم الثاني، فإن أيديولوجية الدولـة وكبـار مـوظفي الحـزب ال ينبغـي      
ـ      دث عادة تعريضهما للتجريح ويجب أال يمتد إليهمـا البحـث والتحقيـق، لكـن إذا ح

أن ظهرت مشكلة بيروقراطية أو ضبط أحـد صـغار المسـؤولين متلبسـا بـاختالس      
بعض األموال فإن رد فعل وسائل اإلعـالم عندئـذ يميـل إلـى السـخرية واالنتقـاد       

، فهناك غياب لـبعض القـيم الخبريـة فـي العـالم      (1)بدرجة تثير الدهشة واالستغراب
ر ليسـت مثيـرة وهـي ال تتنـاول     أن األخبـا "الثاني، ومن بينها على سـبيل المثـال   

، ويرجـع ذلـك   (2)"أحداث سلبية وال تغوص في الحياة الخاصـة للشخصـيات العامـة   
إلى أن هذا النوع من األخبـار ال يخـدم التوجهـات واألهـداف األيديولوجيـة التـي       

  . بنيت عليها هذه النظرية
أما في صحافة دول العـالم الثالـث، فـإن أحـد أوجـه الجوانـب السـيئة فـي         

علـى األخبـار الطيبـة أو    "الصحافة اإلنمائية أن يطلب من الصحفيين التركيـز فقـط   
اإليجابية والبناءة وإنما هم مطالبون أيضا بتجاهـل أو تقليـل أهميـة األخبـار السـيئة      

  . (3)"أو السلبية أو جوانب الفشل
البنـاء السياسـي الهـش    "إذا يتم تجنب األخبار السلبية في العالم الثالـث بسـبب   

ألغلب حكومات العالم الثالث، إذا تتبعنا النمـوذج الغربـي يقـول الصـحفي الهنـدي      
فـي   ، ولـو اسـتمرينا  )1976في صحيفة أسـبوعية فـي الهنـد    ( Mukerjeeمكيرجي 

العزف على هذه النقاط السوداء بذلك نسـاعد بغبـاء علـى تضـاءل اإليمـان والثقـة       
  . (4)"اللتين بدونهما من المستحيل تحقيق النمو والتنمية

تتباين وجهات النظر، حول نشر أخبار الفسـاد والسـلبيات، فـالبعض يـرى أن     
إشـاعة   التوسع في النشر، وخاصـة إذا تناولـت المسـؤولين والنخبـة، يـؤدي إلـى      

                                                             
  . 51تو، مرجع سابق، ص . هستر، واى الن ج. الربت ل (1)
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
  .58املرجع نفسه، ص  (3)

   .26جروفر شودري، مرجع سابق، ص جون مارتن، أجنو . ل (4)
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اتجاهات سلبية تـؤثر علـى عمليـة األداء االقتصـادي، وعلـى معـدالت اإلنتـاج،        
ومناخ االستثمار، نظرا للمكانة العالية التـي يحتلونهـا فـي نفـوس المـواطنين، بـل       
ويمكن أن يضعف من فاعلية النظـام السياسـي ذاتـه، إذا طلـب هـذا النظـام مـن        

داد الديون، ألنه سـيظل فـي الـذهن العـام     الجماهير سلوكا تقشفيا، أو المساهمة في س
مسألة هؤالء المنحرفين والمفسدين الكبار، الذين نهبـوا أمـواال ضـخمة، أو تالعبـوا     
بأقوات الشعب، ولم يعاقبوا أو يالحقوا أو هربوا إلـى الخـارج، فضـال عـن اآلثـار      

ان الثقـة  االجتماعية والقيمية المترتبة على هذا النشر، وبالذات مـا يتعلـق منهـا بفقـد    
واألمان، وتدهور األخالقيات واالغتـراب، والخـوف، وفـي المقابـل يـرى أنصـار       
عدم النشر أنـه يحـد مـن دور الصـحافة لفـرض حـدود أو قيـود علـى الفسـاد          
واالنحراف في المجتمع، ومن ثم يحـد مـن أحـد وظائفهـا األساسـية، فـي كشـف         

تنميـة، ومـن مصـلحة    الفساد واالنحراف والذي يعـد عائقـا كبيـرا أمـام جهـود ال     
  . (1)المجتمع والنظام الحاكم ذاته أن تستخدم هذه األدوات لوقف الفساد

وقد وجدت دراسات عديدة عالقة ضعيفة بـين كثـرة الحـوادث السـلبية التـي      
تنشرها وسائل اإلعالم وبين ما يماثلها من واقـع، وإشـارات إلـى أن زيـادة تركيـز      

قـد يشـوه إدراك الجمهـور للواقـع والحقيقـة،      وسائل اإلعالم على األخبار السلبية، 
وأن لها تأثيرا مدمرا على األفراد والمجتمع، وقد تـؤدي إلـى زيـادة إحبـاط الفـرد،      

. الـخ ...وإفقاده اإلحساس بقيمة المساعدة والتعاون، والثقـة فـي المؤسسـات القائمـة    
يهـا، وال  وأنها إذا تناولت أخبار فساد وانحـراف، ال تتابعهمـا لمعرفـة مصـير مرتكب    

تعمل على خلق رأي عام على بصيرة بموقع هذه النوعية مـن السـلبيات فـي الـبالد     
المشابهة، كمـا تنشـرها بـدون تفسـير أو توضـيح وبعشـوائية، وبـدون التعريـف         

                                                             
  .42، ص )1992دار الثقافة للشر والتوزيع : القاهرة(جرائم النخبة، : إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)
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باألسباب والمسببات أو اإلجراءات التي اتخذت لمنـع تكـرار مـا حـدث، وهـو مـا       
  . (1)يؤدي إلى تفاقم اإلحساس بالتسيب

7   

يعرف االهتمام اإلنساني بأنـه مجموعـة مـن العناصـر التـي تضـفي علـى        
الموضوع أو الخبر بعدا عاطفيا وإنسانياً وأن يكـون لهـا تأثيرهـا، كمـا يعبـر فـي       
بعض الكتب عن هذا العنصر بالتأثير وذلك بسبب تأثيره فـي حيـاة النـاس بشـكل أو     

  .(2)بآخر
يخاطب هذا العنصر عواطف اإلنسان، ويدغـدغ مشـاعره، ويثيـر فـي نفسـه      
الشفقة والحنان، ويجعله متعاطفا مع الحالة اإلنسـانية التـي يعرضـها، متـأثرا بهـا،      

  .(3)ومتفاعال معها، ومنحازا إليها
) مـع أو ضـد  (والمقصود هنـا مخاطبـة عواطـف الفـرد إلحـداث رد فعـل       

لصحيفة، الحـال نفسـه مـع صـورة الشـهيد محمـد       الحادث أو الخبر الذي نشرته ا
الدرة التي نالت تعاطف العالم كله لبعدها اإلنساني حيـث قتلـت الرصاصـات الطفـل     

  .(4)وهو في حضن والده
وال ريب في أن هذه الوقائع تسـتحق النشـر والعـرض بالصـورة المناسـبة،      

عنويـا وإثـارة   بغية تحقيق نتائج عدة منها مسـاعدة أصـحابها ونصـرتهم ماديـا أو م    
  .(5)الرأي العام وتوجيهه واالتعاظ واالعتبار

تهتم مختلف وسائل اإلعالم مهما كانـت انتماءاتهـا األيديولوجيـة بهـذه القيمـة      
الخبرية، التي يطلق عليها األخبار ذات الزاوية اإلنسـانية أو األخبـار المسـتمدة مـن     

                                                             
  .198ص  مرجع سابق، جرائم النخبة،: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (1)

   .50عبد الستار جواد، مرجع سابق، ص (2)
  . 219ص، مرجع سابق، عبد اهللا بدران (3)
  . 51مرعي مدكور، مرجع سابق ، ص  (4)
  .226عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص  (5)
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ـ     د أن يضـيف إليهـا   مجال الحياة، ويهدف الصحفي من نشر مثـل هـذه األحـداث بع
مالبسات من أضواء الزوايا اإلنسانية لجـذب اهتمـام القـارئ وحملـه علـى قـراءة       
هذه األحداث، لكن في كثير من األحيان تكون لوسائل اإلعـالم القـدرة علـى تحويـل     
أحداث معينة لتثير هذه العواطف اإلنسـانية، بينمـا هنـاك أحـداث أخـرى يمكـن أن       

  .(1)لكنها ال تُحظى بالتغطية اإلعالمية الكافيةتكون بذاتها مثيرة للعواطف 
إن الجمهـور  "ويقدم والتر ليبمان تفسيراته لمثل هـذه القيمـة الخبريـة، فيقـول     

البد أن يشارك في األخبار بنفس القدر الذي يشارك به فـي المسـرحية عـن طريـق     
  . (2)"االندماج الشخصي

لعـالم الثـاني وتتمثـل فـي     كما تُحظى هذه القيمة باهتمام وسائل اإلعـالم فـي ا  
أن الخبر ينبغي أن يكون عن الناس ومن أجلهم ولكـن هـذه القيمـة اإلخباريـة فـي      "

العالم الثاني تُضفى عليها لمسة إيديولوجية بمعنـى أن الخبـر ال يكـون عـن النـاس      
  . (3)"بالضبط ولكن يكون عن الشعب

حققـه للوحـدة   وفي العالم الثالث، ينظر إلى هذه القيمـة مـن خـالل مـا قـد ت     
الوطنية، ألن الحديث عن القيم اإلنسانية فـي ظـل تفشـي الحـروب والنـزاع وبـؤر       
التوتر يصبح أمرا صعب التحقيق، ففي معرض حديثـه عـن الشـقاق والقبليـة التـي      

رئـيس تحريـر إحـدى     -ال تزال قائمة فـي دول إفريقيـا يقـول هـيالري نجوينـو     
الواجب األول للصـحافة كمـا هـو الحـال     في مثل هذه البالد، يكون " الصحف الكينية

بالنسبة ألي مؤسسة أخرى أو أي فرد آخر، هو التشـجيع علـى وجـود قـدر أكبـر      
من الوحدة الوطنية، ألنه في غياب حد أدنى من الوحـدة الوطنيـة تصـبح كـل القـيم      

وتصـبح الحريـة والعـدل، عندئـذ ال     . اإلنسانية األخرى في المجتمع أمرا مسـتحيال 

                                                             
  . 90سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (1)
  .44تو، مرجع سابق، ص.هستر، واى الن ج.ألربت ل (2)
  . 52ص  املرجع نفسه، (3)
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وإنني أعتقـد أنـه حيـث ال يوجـد قـدر كـاف       . وتصبح الحياة غير آمنةمعنى لهما، 
من الوحدة الوطنية فإن على الصـحافة أن تعكـف علـى المهمـة الصـعبة المتعلقـة       

  . (1)"بالمعاونة على توحيد األمة وإزالة عدم الثقة بين المجتمعات والقبائل
8   

ـ    ة الخبريـة إلـى تغطيـة    تهدف وسائل اإلعالم من خالل االهتمـام بهـذه القيم
إن صـالحية الخبـر   . األحداث المتعلقة بالجوانب المثيرة مـن حيـاة بعـض النـاس    

للنشر تؤهله تلك الخاصية التي توجد في بعض الوقـائع واألحـداث وتكسـبها جاذبيـة     
شديدة إلى لفت انتباه القارئ، ومخاطبة غرائزه الدفينة، وهـو مـا يظهـر فـي بعـض      

فضائح والجرائم والجنس، إذ يـدرك اإلعالميـون أهميـة هـذه     الحوادث التي تتعلق بال
القيمة حيث يسعون إلى جلب األخبار المتعلقة بهـذه المواضـيع، فقـد جنـدت وسـائل      

  . اإلعالم لتغطية فضيحة كلينتون ومونيكا
تولى وسائل اإلعالم الغربية اهتمامـا كبيـرا لهـذه القيمـة التـي تأخـذ حصـة        

ـ   د أو مـا يمسـى بالصـحافة الصـفراء ومنطلـق      األسد في بعض الصـحف والجرائ
  . وسائل اإلعالم في ذلك، أن الجمهور يميل ويحب ويفضل هذا النوع من األخبار

بشـأن قـراء الصـحف     1984لقد كشفت إحدى الدراسات التـي أجريـت عـام    
أن عينـات  "األمريكية وأشرفت عليها الجمعية األمريكيـة لرؤسـاء تحريـر الصـحف     

القراء الذين شـملهم البحـث ال تـزال تشـكو مـن افتقـار األخبـار إلـى العدالـة          
واإلنصاف، وميلها إلى اإلثارة والتالعـب، والتركيـز علـى األخبـار السـيئة، كمـا       

ء الـذين شـملهم البحـث اتهمـوا الصـحف      مـن القـرا   %25أوضحت الدراسـة أن  
بإضفاء عنصر اإلثارة على األخبار، ومع ذلـك فـإن هـذا الـرقم يبـدو معقـوالً إذا       

  .(2)"منهم اتهموا التليفزيون بتعمد اإلثارة %80قورن بالرقم الثاني، وهو أن 

                                                             
  .59صتو، مرجع سابق، .هستر، واى الن ج.ألربت ل (1)
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إن مغاالة وسائل اإلعـالم الغربيـة فـي التركيـز علـى هـذه القيمـة، جعلهـا         
ات شديدة بحيث تسعى وسائل اإلعالم فـي العـالم األول إلـى تحقيـق     تتعرض النتقاد

أهداف تجارية بحته في ترويج أخبار حسب ما يرغب فيه القـراء ولـيس حسـب مـا     
. يحتاجونه أو أهداف أيديولوجية تتمثل في إلهـاء الجمـاهير عـن مشـاكلها الحقيقيـة     

التركيـز علـى   تبـالغ فـي    الصـحافة الصـفراء    باإلضافة إلى أن بعض الصحف 
هذه القيمة الخبرية، خاصة منذ أن بدأ روبرت ميردوك تجريـب تلـك الصـيغة التـي     

، ثـم فـي جريـدة الصـن، وهـي      1969وضعها في صحيفة نيوز أف ذا ورد عـام  
  . (1)الفضائح والجنس والرياضة 3Sالصيغة التي عرفت بـ 

يـث تنشـر   وتأخذ هذه القيمة حقها في وسائل اإلعـالم فـي العـالم الثالـث، بح    
األحداث المتعلقة بالجنس، الفضائح، الجرائم أو مـا يسـمي باألخبـار المثيـرة لكنهـا      

  . تراعي ضوابط وقيم وتقاليد هذه المجتمعات
9   

يمس عنصر األهمية ميادين عديدة، كما له عدة مظـاهر، تتعلـق بـالخبر الـذي     
وقـد تؤهلـه هـذه    تفوق أهميته خبر آخر، ويرشح للنشر دون غيـره مـن األخبـار،    

القيمة ألن يوضع في الصـفحة األولـى ويحتـل المكـان المناسـب وتخصـص لـه        
  . مساحة كافية

ويمثل القراء أول مظاهر هذه األهمية، إذ أنه كلمـا كانـت األخبـار تهـم أكبـر      
عدد منهم، اختير هذا الخبر من طرف حـارس البوابـة للنشـر، فاألخبـار الصـحفية      

ما كان الخبر يخص شرائح واسـعة مـن أبنـاء المجتمـع،     بحسب أهميتها، فكل"تتفاوت 
ويتعلق بأمر مصـيري لهـم، أو يغطـي حـدثا بـارزا علـى الصـعيد الـداخلي أو         

  . (2)"الخارجي، ازدادت أهميته، واحتل مكانة متميزة في الصحيفة

                                                             
  .88-87سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (1)

  .219عبد اهللا بدران، مرجع سابق، ص (2)
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وقد ال يكون الخبر في حد ذاته هاما لكن النتـائج المترتبـة عليـه هـي األكثـر      
خبرا عن ظهور نوع جديـد مـن فيروسـات الكمبيـوتر قـد يكـون        أهمية، حيث أن

خبرا عاديا، لكن تأثير ذلك الخبر قد يكـون ضـخما علـى قطـاع األعمـال والبنـوك       
وخطوط الهاتف وذلك هو الخبر األكثر أهمية، وهذا مـا يطلـق عليـه محمـود أدهـم      

نتـائج  فكلما ترتب عن الحدث أحداث أخـرى أو أسـفرت عنـه    " مغزى الحدث"تعبير 
أخرى كلما كان ذلك من األسباب والعوامل التي تؤهل مثل هـذا النـوع مـن األخبـار     

  .(1)للنشر
بأنه يعني مـدى تـأثير الحـدث فـي الزمـان       العنصرولذلك فإنه يعبر عن هذا 

والمكان، كما يعبر عنه بعنصر اإليحاء حيث تقـاس أهميـة الخبـر تبعـا لمـا يـوحي       
ور في أذهان قرائه وكذا لما يتفـرع عنـه مـن أنبـاء     به، أو لشتى االهتمامات التي تد

  . (2)أخرى متوقعة أو غير متوقعة
كما أنه تجدر اإلشارة، إلى أن مثل هـذه األخبـار تكتسـب هـذه األهميـة لمـا       
تثيره من نقاشات وجدل بين القراء لما لها من أهمية، ولمـا لهـا مـن تـأثير علـيهم،      

بهـم بالدرجـة األولـى، وألن هـذا النـوع       بحيث تطرح مباشرة أخبارا تمسهم وتتعلق
  . من األخبار يحمل في مضمونه معنى جادا

إن األهمية في الـدول الشـيوعية توجـه إلـى منصـب الـزعيم ولـيس إلـى         
أمـا فـي العـالم الغربـي وفـي أغلـب       . الشخصية فاألفراد ما هم إال رموز اجتماعية

هم، علـى الـرغم مـن حقيقـة     دول العالم الثالث، فهناك اهتمام واضح بالناس وبأنشطت
وفـي العـالم الثـاني، نجـد أن االهتمـام ال يركـز       . أن االهتمام يزيد من تألق الفرد

فالعمـال  . على األفراد ولكـن عامـة يتركـز علـى المجموعـة أو المجتمـع ككـل       

                                                             
فن اخلرب، الطبعة الثانية، مرجع : ، حممود أدهم92صناعة األخبار التليفزيونية يف عصر البث الفضائي، مرجع سابق ص : ى عاطف عديل العبد (1)

   .547سابق، ص 
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البارزون، المدرس المثالي، واألبطـال القوميـون، والفنـانون يبـرزهم اإلعـالم ألن      
هـو الـذي يسـتأثر باألهميـة،      -بقـا للفلسـفة الشـيوعية    ط –المجهود الجمـاعي  

  . (1)والتركيز بالذات على أشخاص ناجحين، ومن ثم فإن الجماعة ككل قد تنهض
إال أن المالحظة التي نريد أن نتوقـف عنـدها تتمثـل فـي أنـه مـن الصـعب        
تحديد عنصر األهمية، رغم وجود بعض الدراسات التي سـعت لتحديـد هـذه القيمـة     

  : ل ثالثة مؤشرات هيمن خال
 .معرفة ما يعتقده الصحفيون عن ماذا يريده الجمهور -1
 .ماذا يقدم الصحفيون من أخبار، ويحتل أولويات اهتماماتهم -2
  .سؤال الجمهور عما يفضله من أخبار -3

وقد وجدت الدراسات اختالفا فـي تحديـد األهميـة بـين المصـالح المشـتركة       
  . (2)للجمهور، وبين ما هو مطروح فعال في المضمون اإلعالمي

لمعرفة هذه االهتمامـات تتمثـل فـي القيـام      -لحد اآلن–وتبقى الطريقة الوحيدة 
يـام  بدراسة وتحليل مضمون المنـتج اإلعالمـي لوسـائل اإلعـالم مـن ناحيـة، والق      

بمسوح عن اهتمامات القراء ورأيهم فيما يعرض عنهم مـن أخبـار، رغـم أن إجـراء     
مثل هذه الدراسات لن تأتي نتائجها بإجابات كاملة وشاملة يمكـن تطبيقهـا علـى كـل     

  . القراء وفي كل األزمنة
10   

التـي قـد تكـون كميـة وقـد      " وسائل اإلعالم أهمية كبيرة لقيمة الضخامة تولي
تكون نوعية وتتوافر الضخامة الكمية في الخبـر إذا كانـت تمـس أكبـر عـدد مـن       

وتتوافر الضخامة النوعيـة إذا كـان الخبـر يمـس مرفقـا حيويـا       . األفراد أو األشياء

                                                             
  .23-22جون مارتن،  اجنو جروفر شودري، مرجع سابق، . ل (1)
، قيم األخبار يف الصحافة املصرية يف إطـار السياسـات التنمويـة، دراسـة يف الصـحافة القوميـة و احلزبيـة        السيد خبيث حممد درويش (2)

  .223-222ص  ،، مرجع سابق1990-1987خالل 
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، ومـن هنـا فـإن    (1)"ماعيـة يهم المجتمع أو يمس مشكلة سياسية أو اقتصـادية أو اجت 
الخبر الضخم هو الذي يمس أو يثير اهتمام أكبر عـدد مـن القـراء الحتوائـه علـي      
معلومات مهمة أو ما يغطيه من أحداث ذات شـأن، تـنعكس أو تـؤثر بشـكل كبيـر      

  .على حياة القراء ألنها تتعلق بشؤونهم أو مجمعتهم 
هـو  ) بالضـخامة (منـا  ويشير عبد اللطيف حمزة أن األساس الذي نـزن بـه حك  

اهتمام الرأي العام بالخبر، أو اهتمام أكبر عدد مـن النـاس بمثـل هـذا الخبـر، ومـا       
  . (2)أيسر ما يعرف القائمون على الصحيفة هذه األوزان

ورغم اهتمام وسائل اإلعالم في العوالم الثالثة بهـذه القيمـة الخبريـة والتركيـز     
فـاإلعالم يهـتم دائمـا باألحـداث الضـخمة،      عليها إال أنها تعرضت النتقادات عديدة، 

فكلما ازداد عدد مـن يتصـور حـراس البوابـات أنهـم سـيهتمون بالحـدث، زادت        
احتماالت تغطيته، ومن هنا يتوقف نشر األخبـار علـى معيـار كمـي فقـط وتصـبح       

عالقة طرديـة، إذ كلمـا زاد اهتمـام القـراء بالحـدث ارتفـع        "قارئ/ حدث "ثنائية 
، وهذا يعني أن الكثير من األحداث التي تهـم فئـات محـدودة مـن     مؤشر نشر الحدث

الجماهير لن تحظى بتغطية إعالمية مما يحرم قطاعات كبيـرة مـن الجمـاهير حقهـا     
  . في معرفة أحداث معينة من خالل الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى

أما الجانب الثاني لقيمة الضـخامة، فيتمثـل فـي ضـخامة عـدد مـن يشـملهم        
ث، لكن يالحظ من خالل ما تنشره أو تتعـرض لـه وكـاالت األنبـاء والصـحف      الحد

ووسائل اإلعالم، أنها غالبا ما تتجاهـل الكثيـر مـن األحـداث التـي تشـمل أعـدادا        
ليست كثيرة من البشر، لكنهم في النهاية من حقهـم الحصـول علـى تغطيـة إعالميـة      

ـ       وارث ولمشـاكل  لمشاكلهم وقضـاياهم، وبعـض الشـعوب الصـغيرة تتعـرض للك
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متعددة دون أن تهتم وسائل اإلعالم بها، إال إذا اتسـعت الكارثـة لتشـمل الكثيـر مـن      
  . (1)البشر

ومن هنا تصـبح ضـخامة األرقـام أو األعـداد النقطـة الفاصـلة فـي تحديـد         
صدارة الخبر للنشر، وهو معيار ألهمية الحدث في معظـم وسـائل اإلعـالم خاصـة     

ثالـث، فبـالرغم مـن أهميـة هـذا العنصـر إال أن القـرار        الغربية، أما في العالم ال
بالنشر يتوقف في هذه المجتمعات، أساسـا علـى المعـايير األيديولوجيـة والسياسـية      
وليس على ضخامة الحدث فيتم التقليل مـن أهميـة الحجـم أو تضـخيمه ليتفـق مـع       

  .التوجهات األيديولوجية والسياسية
11   

ة إلى الجانب غيـر المـألوف فـي الخبـر أي ذلـك الخبـر       يشير عنصر الغراب
 30الذي يقدم مضمونا لم يعتده الناس، فمن غير المـألوف أن يقـوم أب بحجـز ابنتـه     

، تقاس هذه القيمة التي يتم على أساسـها تفضـيل خبـر علـى آخـر      (2)سنة في إسطبل
و الطريفـة  واألخبـار الغريبـة أ  . بمدى خروج الخبر عن المألوف الذي اعتاده النـاس 

  .(3)هي التي تركز على األخبار الغريبة أو الطريفة في الحياة
نخلص من خالل الشرح والتحليل، أن هنـاك تباينـا فـي تحديـد ماهيـة الخبـر       
الصحفي، األمر الذي انعكس علـى تحديـد القـيم الخبريـة، ذلـك أن هـذه األخيـرة        

التـي يتنمـي إليهـا     تتباين بتعدد الصحفيين والصحف والعـاملين بهـا، والمجتمعـات   
القائمون على األخبار، فضال عن أنها تختلـف مـن فتـرة زمنيـة إلـى أخـرى، وأن       

ومـن   إلى آخر، ومن صـحيفة إلـى أخـرى،   أولويات القيم الخبرية متباينة من مجتمع 
نظام إعالمي إلى آخر، ما يدعو إلى القول باستحالة تعمـيم القـيم الخبريـة  وجعلهـا     
قواعد ثابتة تحدد عملية االختيار واالنتقاء على مستوى عـالمي، وذلـك لنسـبية هـذه     

                                                             
  . 89سليمان صاحل، مرجع سابق، ص  (1)
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القيم ومرونتها وتغيرها، لكن هذا ال ينفـي وجـود بعـض القـيم الخبريـة مشـتركة       
في، وتمثـل إطـارا مرجعيـا لـه فـي االختيـار       وعامة، يتفق عليها المجتمع الصـح 

  . واالنتقاء والنشر، وإن اختلفت من حيث مستويات ترتيبها
اإلعالمـي جـزء مهمـا فـي عمليـة      كما يعتبر القائم باالتصال الذي يقدم اإلنتاج 

وانتقاء األخبار، ومن ثـم ترشـيحها للنشـر أو اسـتبعادها، هـذا مـا سـنحاول        جمع 
  .في الفصل الموالييء من التفصيل تحليله بش
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 .تعريف القائم باالتصال: المبحث األول -
 .النـماذج التفسيرية للقائم باالتصـال: المبحث الثاني -
 .الضغوط الداخلية التي يتعرض لها القائم باالتصال:الثالثالمبحث  -
.الضـغوط الخارجيـة التـي يتعـرض لهـا القـائم باالتصـال       : المبحث الرابـع  -
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للقـائم باالتصـال، انطالقـا    تقديم تعريفـات بعـض البـاحثين    بالمبحث  يقوم هذا

، وسـوف نشـرح   مهما في عملية جمـع، انتقـاء ونشـر األخبـار     امن أنه يعتبر جزء
  :العناصر التاليةذلك من خالل 

  .في المدرستين الفرنسية واألمريكيةالقائم باالتصال   - 1
  .القائم باالتصال في الدراسات اإلعالمية - 2
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مـن؟  : تشير المقولة الكالسيكية لعـالم االجتمـاع األمريكـي هارولـد السـويل     
يقول ماذا؟ بأي وسيلة؟ لمـن؟ بـأي تـأثير؟ لألهميـة المتسـاوية للمجـالت البحثيـة        
الخمس في العملية االتصالية أي أن القائم باالتصال وهو عنصـر مـن؟ فـي نمـوذج     

ـ      يلالسو ة االتصـالية؛ إال أن البـاحثين   يعتبر جزءاً مهما وال غنـى عنـه فـي العملي
  .أهملوا حتى وقت قريب دراسة القائم باالتصال خاصة في الدول النامية

1   

لقائم باالتصال الذي يقـدم اإلنتـاج اإلعالمـي أهميـة كبيـرة ودورا فعـاالً       لإن 
رسـالة أو  ومباشرا في إنتاج الرسالة اإلعالمية ال تقل بأي حال مـن األحـوال عـن ال   

فتصـور المتلقـي للقـائم باالتصـال أو     . الوسيلة في فهـم التنبـؤ بتـأثير االتصـال    
  .(1)المصدر يلعب دورا أساسيا في تحديد نتائج عملية اإلقناع

يعرف محمد عبد الحميد القائم باالتصال على أنـه الشـخص الـذي يبـدأ عمليـة      
الرسـالة التـي يقـوم    االتصال بإرسال الفكرة أو الـرأي أو المعلومـات مـن خـالل     

بإعدادها، وقد يكون هذا الشخص هو مصـدر الفكـرة أو الـرأي أو المعلومـات وقـد      
ال يكون مصدرها، وقد يكون المصدر فردا آخـر كمـا يظهـر واضـحا فـي حركـة       
عملية االتصال من خـالل المؤسسـات اإلعالميـة التـي يقـوم أفرادهـا باالتصـال        

بـار حتـى يقـوم بصـياغتها أو إعـدادها      بالمصدر للحصول على المعلومات أو األخ
، وهـو يـرى أن هـذا    (2)للنشر أو اإلذاعة وإرسالها مرة أخرى إلى جمهور المتلقـين 

المفهوم ممتد كثيراً إلى كل من يعمل في بنـاء أو تشـكيل الرسـالة اإلعالميـة مهمـا      
  .(3)اختلفت األدوار والمواقع

طـراف األساسـية فـي    أحـد األ "ويعرف القائم باالتصال فـي الصـحافة بأنـه    
العملية االتصالية، ويتسع مفهومه ليشمل أعضـاء الجهـاز التحريـري الصـحفي مـن      

                                                             
  .293ص .) م 1985دار الفكر العريب، : القاهرة(األسس العلمية لنظريات اإلعالم  :جيهان رشيت (1)
  .25ص .) م1997عامل الكتاب، : القاهرة(نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، الطبعة األوىل : حممد عبد احلميد (2)
  .91ص  املرجع نفسه، (3)
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ــا    ــامين، وأيض ــورين، ورس ــلين، ومص ــاب، ومراس ــدوبين، وكت ــررين، ومن مح
مختصين باإلخراج، وحيث يتخذون الصـحافة مهنـة لهـم يمارسـونها علـى سـبيل       

  .(1)"االحتراف
هـو أي  شـخص أو فريـق مـنظم     "باالتصـال  ومن هنا يمكن القول بأن القائم 

يرتبط  مباشرة بنقل المعلومات من فرد إلـى أخـر عبـر الوسـيلة اإلعالميـة، أو أي      
فرد آخر له عالقة بتسيير أو مراقبة نشـر الرسـائل إلـى الجمهـور عبـر الوسـيلة       

  .(2)"اإلعالمية
ورغم أن القائم باالتصال يعد من وجهة نظـر كثيـر مـن البـاحثين مـن أهـم       
العناصر التي تتحكم في عملية االتصال الجمـاهيري، خاصـة فـي مجـال الصـحافة،      
مما يستلزم االهتمام بهذا العنصـر فـي شـتى جوانـب الممارسـة الصـحفية بصـفة        
عامة، واإلخبارية بصفة خاصـة، إال أن بدايـة اهتمـام الدراسـات اإلعالميـة بهـذا       

األمريكيـة بدراسـة القـائم     العنصر جاءت متأخرة، إذ يعود بدايـة اهتمـام المدرسـة   
باالتصال إلى النصف الثاني من القرن العشرين حيث الحـظ الدارسـون فـي مجـال     
اإلعالم أن االكتفاء بدراسة المضـمون الصـحفي لـن يتـيح إال دراسـات محـدودة       
األثر ألنها تهمل منتج هذا المضمون وال تـوفر معرفـة األسـباب والظـروف التـي      

مـن الخيـارات المتاحـة أمـام      (3)المضـمون دون غيـره  ضوئها تم اختيار هذا  على
  .الصحفيين

ونستطيع أن نرصد البدايات  التاريخية لدراسـة القـائم باالتصـال بدراسـة ليـو      
والتـي تشـير إلـى أن     ،) 1937(عن مراسلي واشنطن عـام   Leo C.Rostenروستن 

                                                             
العدد  -كلية اإلعالم  -  جامعة القاهرة(، الة املصرية لبحوث اإلعالمدراسة ميدانية: ، القائم باالتصال يف الصحافة اإلقليميةأمساء حسني حافظ (1)

  .113ص.) م 2001 -العاشر

رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة     ، الربامج الدينية يف التليفزيون املصري ودورهـا يف التثقيـف الـديين للشـباب    عادل فهمي البيومي،  (2)
  .7ص. م 1991، )كلية اإلعالم - جامعة القاهرة(

 املركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة واجلنائيـة      -القـاهرة ( ، الة االجتماعية القوميةاملهين لدى القائم باالتصال أمال كمال، التوجه (3)
  .81ص.) م 1993 -3و 2العدد -30الد  -
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ـ   واتهم عـن بقيـة   ذالصحفيين ذوي التوجه المهني يختلفون في سلوكهم وفي رؤيـتهم ل
وتعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسـات التـي أجريـت علـى الصـحفيين      . زمالئهم

التـي اهتمـت بالقـائم     (*)، ثـم تبعتهـا العديـد مـن الدراسـات     (1)كقائمين باالتصال
  .باالتصال، كأحد األطراف األساسية في تشكيل وبناء الرسالة اإلعالمية

في المدرسـة الفرنسـية التـي تتبنـي بصـفة       باالتصال أما بالنسبة لدراسة القائم
، فقـد جـاءت متـأخرة بالمقارنـة مـع المدرسـة األمريكيـة،        (**)عامة لفظ الوسيط

  .ومختلفة من حيث الطرح
وترجع قلة الدراسات الفرنسية للقائم باالتصـال إلـى عـدة أسـباب لعـل مـن       

ألمريكيـة  أهمها، اختالف النظام اإلعالمي في فرنسـا عنـه فـي الواليـات المتحـدة ا     
من ناحية النشـأة والتطـور، فبينمـا نشـأ النظـام األمريكـي فـي ظـل اإلعـالن          
والمؤسسات التجارية، ارتبط النظام الفرنسـي منـذ بداياتـه ولفتـرة طويلـة بالدولـة       
ومؤسساتها وهو ما كان له أثره في اخـتالف طبيعـة المشـكالت المطروحـة للبحـث      

السائد فـي المدرسـة الفرنسـية ظـل لفتـرة      والمناهج واألدوات المستخدمة، فاالتجاه 
  .(2)طويلة يتناول االتصال كشكل من أشكال ممارسة  السلطة في المجتمع

ـ         ي باإلضافة إلى اخـتالف نشـأة دراسـات االتصـال ذاتهـا، فقـد ارتبطـت ف
ــاه اإل ــة باالتج ــة األمريكي ــد المدرس ــذ هوفالن ــي من ــفيلد  Hovlandمبريق والزرس

Lazarsfeld          بينما نشأ االهتمـام باالتصـال وعلومـه فـي أوروبـا فـي إطـار علـم
االجتماع واتخذ طابعا نظريا واتسمت العالقة بين المدرسـتين االمبريقيـة مـن ناحيـة     
واألوروبية من ناحية أخرى بالقطيعة االبستمولوجية، وتبادلـت كـل مـن المدرسـتين     

                                                             
،رسالة دكتوراه غري منشورة القائمون باالتصال وقضايا التنمية،  دراسة ميدانية لعينة من القائمني باالتصال يف اتمع املصريألفت حسن أغا،  (1)

  .10ص. م1991، )كلية اآلداب -جامعة القاهرة (
وجاد، ، Gieberوجيرب  ،Starkرك ،  وستاCarterكارتر، روي Warren Breedقام ا جمموعة من الباحثني األمريكيني أمثال وران بريد  (*)

Judd ووايت ،Whiteي، ومكرور Mcrorie.  
  .الوسيط بدال من القائم باالتصال، ألا ترى أن القائم باالتصال له داللة حمايدةتتبىن املدرسة الفرنسية لفظ  (**)
  .84صعواطف عبد الرمحان، ليلى عبد ايد، جنوى كامل، مرجع سابق،  (2)
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ا األخـرى، ولعـل عبـارة عـالم     التهوين من شأن القيمة العلمية للدراسات التي تجريه
نحـن ال نؤكـد أن مـا نقولـه     "فقد قال  ،تعكس ذلك  Robert Mertonالفرنسياالجتماع 

نحـن ال نؤكـد أن مـا    " وكـان رد االمبـريقييين  "هو الحقيقة لكنه على األقل ذو معنى 
  .(1)" نقوله ذو معنى، ولكن على األقل موجود في الواقع

ـ  ـتهتم الم فــي ذلـك شــأن المدرسـة األمريكيـة      نها أدرسة الفرنسـية ش
  برصد خصائـص القـائم باالتصـال ولكنهـا تضـيف نشـأة الحقــل الصحفــي       

 journalistique champs  le      وتطوره في عالقته مـع المجتمـع وفـي بنيتـه الداخليـة
اعتمادا على أن االكتفاء بدراسة خصائص القائم باالتصـال هـو أقـرب إلـى رصـد      

ها يعمـل بشـكل منفصـل ويتمتـع بالحريـة التامـة فـي        ن كل منأحاالت فردية، وك
التعبير عن رؤيته وإدراكه، بينما الصحفي، وهو أيضا جـزء مـن كـل يتنـازل فـي      

عن بعض اتجاهاتـه الخاصـة، كمـا أن سـمات الحقـل      " الكل"مقابل انتمائه إلى هذا 
العامة تحدث تغييرات في تكوين الصـحفي علـى مـدى عملـه بحيـث يحـدث فـي        

  .(2)تقاء بين الخصائص الفردية للقائم باالتصال وخصائص الحقلالنهاية ال
2   

  :يمكن تقسيم الدراسات التي أجريت حول القائم باالتصال إلى قسمين
الدراسات التـي اهتمـت بالقـائم باالتصـال مـن خـالل التطـرق لمختلـف          -أوال 

ممارسته لعملـه، حيـث تتفـق هـذه الدراسـات فـي       الضغوط التي يتعرض لها أثناء 
التأهيـل والتـدريب، اإلشـراف    : تعرضها للمحاور اآلتية في دراسة القائم باالتصـال 

والرقابة، الحرية في اتخاذ القرار، المشاركة فـي التخطـيط، العمـل فـي أكثـر مـن       
وظيفة، وطرق االلتحاق بالعمـل، والضـغوط والصـعوبات التـي تعتـرض العمـل،       

  .الخ...قة بالزمالء والرؤساءالعال

                                                             
  .84عبد الرمحان، ليلي عبد ايد، جنوى كامل، ص عواطف (1)

  90املرجع نفسه، ص (2)
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المهني لدى القـائم باالتصـال، فإنـه يمكـن      أولت عناية للتوجهالدراسات التي  :ثانيا
  :تقسيمها إلى قسمين

يضم الدراسات التي وقفت عند حـدود الرصـد والتوصـيف للتوجهـات     : القسم األول
   .المهنية للقائمين باالتصال

تمت بقياس التوجهات المهنيـة ، وقـد بـدأ هـذه     يضم الدراسات التي اه: القسم الثاني
   .األبحاث ماكلويد، فـي مركـز أبحـاث االتصـال الجمـاهيري بجامعـة ويسـكونس       

فقد درس ماكلويد وهولي التوجهات المهنية لعينـة مـن صـحفيي صـحيفة ميلـووكي      
  .(1)" 1964عام 

مثلت هذه الدراسة األساس الذي استندت إليه دراسـات أخـرى، حيـث اسـتعان     
، ممـا مكـن مـن التوصـل إلـى بيانـات       بمقياس التوجهات المهنيةعدد من الباحثين 

  .تفيد في المقارنة بين العينات المختلفة
، بعـد تخفـيض   (*)لهـذه الدراسـة هـذا المقيـاس     التاليـة  واستخدمت الدراسات

بنـدا متعلقـا بالمهنـة، وعشـرة بنـود غيـر        11بندا، منها  21بندا إلى  24بنوده من 
متعلقة بالمهنة، وتشير هذه البنـود إلـى المميـزات المرغوبـة فـي المهنـة، وعلـى        

                                                             
uarterly, vol. QJournalism  ,Professionalization  among Newsmen Mc Leod , Jack M. and  Searle Hawly .Jr., (1)

41, N °4, 1964.  
.88صنقال عن آمال كمال، مرجع سابق،   

  .90 - 89صاملرجع نفسه،  (*)
  :مقياس التوجهات املهنية

 :البنود املهنية
  .الفرصة لتعلم مهارات ومعارف جديدة 
 .التأثري يف اختاذ القرار  
 .احترام قدرة وكفاءة العاملني 
 .التحرر من اإلشراف املباشر على العمل 
 .التأثري يف الرأي العام 
 .االستفادة من القدرات والتدريب 
 .للمجتمعقيمة الوظيفة وأمهيتها بالنسبة  
 .تنمية الكفاءة املهنية 
 .الفرصة لالبتكار واإلبداع 
 .الوظيفة يف املؤسسة هلا احترامها 
 .مدى تقدير الوقت واجلهد املبذول 

  

  :البنود غري املهنية       
  .متيز الوظيفة بالتنوع 
  .الدخل يوفر مستوى معيشيا مرحيا 
 .العمل مع زمالء يساندون الفرد 
 .املؤسسةالوظيفة هلا وضعها يف  
 .الفرصة لالتصال بالشخصيات اهلامة 
 .مكانة الوظيفة يف اتمع 
 .الفرصة لالستقرار الوظيفي 
 .الوظيفة حتقق الشهرة 
 .الوظيفة تتيح إمكانية العمل مع أفراد متجانسني، ويسهل العمل معهم 
  .عائقا أمام احلياة العائلية لالوظيفة ال تشك 
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المبحوث أن يحدد على المقياس درجـة أهميـة كـل بنـد مـن هـذه البنـود ومـدى         
  .توافرها في الوظيفة التي يشغلها

وجـه المهنـي،   نود أن نشير إلى أن هناك عدة مؤشـرات تـؤثر فـي درجـة الت    
مثل التأهيل والتدريب وسـنوات الخبـرة المهنيـة، والعالقـة بالرؤسـاء والـزمالء،       
ومدى الحرية المتاحة في اتخاذ القرارات، ودرجة الرضـا عـن العمـل، والمميـزات     
التي تمنحها الوظيفة للفـرد، وال نسـتطيع أن نغفـل السـياق االجتمـاعي والسياسـي       

فـي إطـاره الفـرد، وسياسـة المؤسسـة اإلعالميـة        واالقتصادي والثقافي الذي يعمل
  .(1)التي يعمل من خاللها، والسياسة اإلعالمية في المجتمع بشكل عام

يعد القائم باالتصال أحـد األطـراف األساسـية فـي العمليـة االتصـالية       ، وهكذا
كما يلعب دورا فعاال في إنتاج الرسالة اإلعالمية مما يستلزم االهتمـام بـه فـي شـتى     

ب الممارسة الصحفية بصفة عامة، واإلخباريـة بصـفة خاصـة، غيـر أن بدايـة      جوان
االهتمام به جاءت متأخرة  مقارنة ببقية عناصر العمليـة االتصـالية حيـث عـادة مـا      

  .تكتفي الدراسات بتحليل المضمون الصحفي متجاهلة منتج هذا المضمون
م باالتصـال حيـث   نمـاذج التفسـيرية للقـائ   لا لهذا سنتناول في المبحث المـوالي 

تعددت وجهات النظر حول دور القائم باالتصال في المجتمع ومـن ثـم حـول الـدور     
  . الصحيح للصحفي في جمع األخبار

                                                             
  .97ص  مرجع سابق، أمال كمال، (1)
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انعكـس  وتعددت وجهات النظر حـول دور القـائم باالتصـال فـي المجتمـع،      
الجدل حول الخالف فـي التعريفـات المتناقضـة لوظـائف اإلعـالم فـي المجتمـع،        
وتقديرات الباحثين حول حاجة الجمهور وحقـه فـي المعلومـات، والـرؤى المختلفـة      

  .لطبيعة األخبار نفسها حول الدور الصحيح للصحفي في جمع األخبار
  : ويشمل هذا المبحث العناصر التالية

 .المحايد والمشارك للقائم باالتصال دورال - 1
 ."حارس البوابة"مفهوم القائم باالتصال في إطار نموذج  - 2
 .مفهوم القائم باالتصال في إطار نموذج المحامي أو الشفيع - 3
 .مفهوم القائم باالتصال كمصدر للرسالة االتصالية - 4
  .مفهوم القائم باالتصال في نظرية اإلبداع - 5
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ضوء الوظائف التي حددها علمـاء االجتمـاع لالتصـال الجمـاهيري، دار      على
مـا إذا  جدل واسع حول دور االتصال في المجتمع، وتعددت وجهـات النظـر، حـول    

فبينمـا تـرى    "يجب علـى القـائم باالتصـال أن يكـون محايـدا أو مشـاركا؟،       ن اك
لجمهـور  مجموعة من الصحفيين أن دورهـم ينحصـر فـي القيـام بالوسـاطة بـين ا      

والمؤسسات الحاكمة، تنظـر مجموعـة أخـرى إلـى دور الصـحفي بشـكل أكثـر        
  .(1)" ايجابية بحيث يمتد إلى حماية مكاسب الجمهور والدفاع عنها

1   

وعلى ضوء اآلراء المختلفة بين دور محايـد لالتصـال ودور مشـارك تعـددت     
وتكمـن أهميـة تحديـد    . االتصال وفقا لنمـاذج بحثيـة مختلفـة   الرؤى لمفهوم القائم ب

مفهوم الدور لدى الصحفيين، أنه يحدد نوعية األهداف التـي يسـعى الصـحفيون إلـى     
تحقيقها، ويحدد المعايير التـي يلتزمـون بهـا فـي عملهـم، واختيـاراتهم، ونشـرهم        

 .للمواد الصحفية
لصـحفية المسـؤولة،   ولقد طال الجـدل حـول التعريـف األمثـل للممارسـة ا     "

ورغم أن بؤرة االهتمام فـي هـذا المجـال تحولـت مـن حقبـة إلـى أخـرى تبعـا          
للتغيرات السياسية واالجتماعية، إال أنه يمكن تحديد جـوهر الخـالف فـي التعريفـات     
المتنافسة لوظائف اإلعـالم فـي المجتمـع، والتقـديرات المتصـارعة حـول حاجـة        

ولقـد  . المختلفـة لطبيعـة األخبـار نفسـها     الجمهور وحقه في المعلومـات، والـرؤى  
انعكس الجدل حول  هذه األمور والنقاش حول الدور الصـحيح للصـحفي فـي جمـع     
األخبار ويدور الجـدل اآلن بـين مؤيـدي الصـحافة الموضـوعية المحايـدة وبـين        

  .(2)"مؤيدي الصحافة المشاركة
                                                             

 -كليـة اإلعـالم   -جامعـة القـاهرة   (، الة العلميـة لكليـة اإلعـالم    الضغوط املهنية واإلدارية على القائم باالتصالسعيد حممد السيد،  (1)
  .5، ص)م1989-1العدد

ودراسة اإلعالم علم االجتماع : حممد اجلوهري، حسني اخلويل، فاطمة القليين، مىن الفرنوايب، ألفت حسن آغا، السيد عفيفي وآخرون (2)
  .142ص .) م 1992دار املعارف اجلامعية،: اإلسكندرية(واالتصال 
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مــن األوائـل الــذين فرقـوا بــين الـدورين، المحايــد     Cohenوكـان كـوهن   
، وتعتبر النظرة المؤكدة علـى الـدور المحايـد لإلعـالم فـي المجتمـع       (1)والمشارك

تصـدر األخبـار   "وتبعـا للمنظـور المحايـد،    . أولى وجهات النظر في هـذا الصـدد  
ويكفـي أن يكـون   . بصورة طبيعية عن األحداث والوقائع التـي تحـدث فـي العـالم    

ائم باالتصال شاهدا على العملية االجتماعيـة وينقـل بـإخالص وصـدق الصـورة      الق
الصحيحة عنها للجمهور ويمكن تحقيق الصحافة المحايـدة مـن خـالل الموضـوعية،     
والدقة في نقل الوقائع والتحقق من المعلومات، وهنا تصـبح عالقـة القـائم باالتصـال     

بمصـادر األخبـار تكـون صـريحة      كما أن عالقته. بالمعلومات عالقة محايدة مجردة
  .(2)"وأمينة

ويتخذ اإلعـالم من خالل المنظور المشـارك دورا أكثـر تحـديا فـي مراقبـة     
البيئة والربط بين أجزائها، وعلـى القـائم باالتصـال أن يلعـب دورا نشـطا وخالقـا       

لـن يكـون مـن    "وتبعـا لهـذا المنظـور    . إلى حد ما في انتقاء ما هو جدير بالنشـر 
أن تظهر المعلومات الجـديرة بالنشـر بصـورة طبيعيـة وتفـرض نفسـها،       المتوقع 

وذلك ألنه من المفترض أن القائم باالتصـال سـيفرض وجهـة نظـره فـي اختيـار       
فهـو مسـؤول   . أكثر األخبار أهمية، وهي األخبار التي تستحق إلقـاء الضـوء عليهـا   

ـ     ار محـددة  مسؤولية شخصية عن األخبار التي سينشـرها، وعالقتـه بمصـادر األخب
بصورة واضحة، فهم يقدمون له األخبار، ولكن عليه أن ينتقـي بدقـة مـن بينهـا مـا      

كمـا عليـه أن يقـدم الخلفيـة الالزمـة والتفسـير       . يساعده في الوصول إلى الحقيقـة 
  .(3)"المالئم الذي يعطي لألحداث معنى

                                                             
(1) Cohen, B.: The Press and Foreign Policy, Princeton, N., Princeton Univer. Press , 1963. 

: القـاهرة (للصـحفيني املصـريني، الطبعـة األوىل     العمل الصـحفي يف مصـر، دراسـة سوسـيولوجية     :نقال عن السيد خبيث حممد درويش
  .53، ص )م1998العريب للنشر والتوزيع، 

  .142حممد اجلوهري وآخرون، مرجع سابق، ص  (2)
  .143، ص هسنفرجع امل (3)
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أســتاذ علــم  Morris Janowitzوتجــدر اإلشــارة إلــى أن مــوريس جــانوفيتس 
ماع في جامعة شيكاغو، قد أطلق على المنظـور المحايـد والمنظـور المشـارك     االجت

، كمـا حـدد   (1)للصحافة مسمى نموذج حارس البوابة ونمـوذج المحـامي أو المـدافع   
سيجال هـذه األدوار فـي دور المراقـب المحايـد، المشـارك، المـواطن الطيـب أو        

ثالثـة أدوار   التـي حـددت   Reganالخير، والمعارض، فضال عـن دراسـة ريغـان    
  .(2)التقليدي، المنخرط والنقدي: للصحفيين

2   
إن حراسة البوابة هي العملية التي يتم فيها تعـرض عـدد هائـل مـن الرسـائل      
اإلخبارية للغربلة والتشكيل حتى تصل في النهاية إل عدد محـدود مـن الرسـائل يـتم     

وسـائل اإلعـالم، ويقصـد بحراسـة البوابـة فـي غـرف األخبـار،          توصيلها عبر
االختيار بين عدد هائل من الموضوعات والصـور للوصـول إلـى المحتـوى الـذي      
يمثل الحجم المطلوب لألخبار في الجريدة، ويمكـن اعتبـار عمليـة حراسـة البوابـة      

  .بأنها إعادة بناء الهيكل الجوهري للحدث وتحويله إلى رسالة
ية حارس البوابة أحد المداخل النظريـة التـي يمكـن االسـتفادة منهـا      وتعد نظر

باعتبار أن القائم باالتصال داخل أي مؤسسة إعالمية يـدين بـالوالء للسياسـات التـي     
يرسمها أصحاب المؤسسة أو القائمون عليها ومـن ثـم يجـد نفسـه أمـام عـدد مـن        

وتقيـيم الرسـالة    التعليمات والتوجيهـات التـي تـؤثر علـى اختياراتـه فـي بنـاء       
  .(3)اإلعالمية

                                                             
(1) Morris Janowitz ,  Professional Models in Journalism:  The Gatekeeper and the Advocate, Journalism 
Quarterly, vol.52, N° 1, 1975, pp. 618-626. 

  .56-51العمل الصحفي يف مصر، دراسة سوسيولوجية للصحفيني املصريني، مرجع سابق، ص : السيد خبيث حممد درويش (2)

الة املصرية لبحوث اإلعالم ، معوقات األداء املهين للمراسل الصحفي، دراسة ميدانية على املراسلني احملليني بالصعيد املصريأميمة عمران،  (3)
  .200 - 119، ص .)م 2003 -3العدد-كلية اإلعالم-جامعة القاهرة(
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هذا وقد أكد ولبر شرام علـى أهميـة حراسـة البوابـة لـيس فقـط ألنـه مـن         
المستحيل لكل المعلومات والرسائل أن تُنقل، بل ألنه أيضا مـن المسـتحيل نقـل هـذه     

  .(1)المتداولة والمعتمدة ،الرسائل دون تشكيلها وفق الطراز أو األساليب المعتادة
رس البوابة، على الصحفي أن يسـتخدم قواعـد المـنهج العلمـي،     ففي نموذج حا

لزيادة موضوعيته، ورفع فعالية أدائه، فهـو فـي موقفـه مـن األحـداث والتفـاعالت       
المحيطة، يشبه موقـف الباحـث العلمـي مـن الظـواهر أو الوقـائع، التـي يتـولى         

بـين   دراستها بموضوعية، أي يدرسها باعتبارها أشـياء، ويقـوم بالفصـل الواضـح    
  .(2)"فالحقيقة شيء والتعليق عليها بالرأي شيء آخر" الخبر والرأي،

3   

يقوم القائم باالتصال في إطـار هـذا النمـوذج علـى أسـاس اسـتبدال المـنهج        
 العلمي بمفهـوم القـائم باالتصـال الناقـد والمفسـر، كمـا يقـوم علـى نقـد شـديد          
للموضوعية أو التشكيك فـي القـدرة علـى الموضـوعية، وعلـى أن واجـب القـائم        
باالتصال يتمثل في أن يكون معبرا عن وجهـات نظـر ومصـالح جماعـات متنافسـة      

  .(3) خاصة تلك الجماعات المعزولة أو المهضومة الحقوق
ــان  ــى  Gaye Tuchmanواســتنتجت توكم ــة عل ــع دراســتها الميداني ــن واق م

القــائمين باالتصــال، أن الموضــوعية هــي إحــدى الطقــوس اإلســتراتجية التــي  
يستخدمها العاملون في مجال االتصال للدفاع عـن أنفسـهم ولصـد الهجـوم العنيـف      
الذي يتعرضون إليه، وأن القائمين باالتصال يـرون أن هنـاك سلسـلة مـن المصـالح      

منها إسهام فـي تعريـف معنـى الحقيقـة، لـذا فعلـى القـائم        المتضاربة والتي لكل 
باالتصال الناجح التأكد من أن هذه الرؤى المختلفة قد أخـذت فرصـتها فـي الوسـائل     

                                                             
(1) Schramm Wilbur: The Nature of Communication between Humans, the Process and the Effects of Mass 
Communication (Urbana: Chicago University of Illinois Press, 1977) pp.9-44.  
(2) Morris Janowitz, op.cit. p.618. 

  .246-245ألفت حسن آغا، مرجع سابق، ص  (3)
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االتصالية، إذ أن تسوية الصراع يتوقف على التمثيـل الفعـال لمختلـف البـدائل فـي      
ليـة الـدفاع هـذه،    تعريف الحقيقة، ولذلك فإن على القائم باالتصال أن يشارك فـي عم 

لهم، ويحب عليـه أن يشـير إلـى عواقـب عـدم       وأن يكون لسان حال من ال صوت
للقـائم باالتصـال دور فـي العمليـة السياسـية       توازن القوى، وهو ما يعني أن يكون

  .(1) االجتماعية من خالل توفير المعرفة والمعلومة الالزمة
ر الموضـوعي لـديهم   إن أنصار نموذج حراسـة البوابـة أو مـا يسـمى بالتيـا     

مفاهيم مختلفة عن أنصار نمـوذج المحـامي أو الشـفيع، فبينمـا يـتم التركيـز فـي        
االتجاه األول على قدرة المتلقي علـى الحكـم علـى مصـلحته الذاتيـة، إذ أن مهمـة       
القائم باالتصال تكمن في تفعيل المعلومات والتعليق عليهـا ليتسـنى لـه وضـعها فـي      

مسـاعدته علـى فهـم عالقتـه بالعمليـة االجتماعيـة       إطار ثقافي مناسـب وأيضـا   
السياسية، وعلى النقيض من ذلك، فإن االتجاه الثـاني يلقـي الضـوء علـى العقبـات      
التي تواجه التغير االجتمـاعي السياسـي فـي المجتمـع والصـعوبات التـي تواجـه        

  . (2) بعض قطاعات المجتمع في تحقيق المصالح المشروعة
وكمان دائما، فإن القائم باالتصـال يـرى نفسـه فـي     حسب ت ،ومن هذا المنظور

دور المحامي ولكن من خالل وسائل االتصال، المحـامي الـذي يـدافع عـن مصـالح      
  .الغالبية من الجماهير، وهو ما يعني انهيار جزئي لفكرة الحرفية المهنية

4   

يرجـع بعـض البــاحثين دوافـع اعتبــار القـائم باالتصــال مصـدر الرســالة      
االتصالية ليس بسبب مسؤوليته عن استقبالها وجمعها، ولكـن بسـبب مسـؤوليته عـن     

أنـه علـى طـول     1947اختيارها، وهو األمر الذي أكدتـه دراسـات كـرت لـوين     
ك نقـاط أو  االتصـالية حتـى تصـل للجمهـور هنـا     "  الرسالة"  المراحل التي تقطعها

                                                             
كلية  -جامعة القاهرة( ، رسالة ماجستري غري منشورة العوامل املؤثرة على أداء القائم باالتصال يف الفيلم التسجيليلة عساف عيسى،  (1)

  .11م، ص 1996، )اإلعالم
(2) Morris Janowitz, op., cit., p.620. 
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بوابات يتم فيها اتخاذ قرارات عما يدخل ويخرج، وأنـه كلمـا طالـت المراحـل التـي      
تقطعها هذه الرسالة حتى تظهر في وسـيلة االتصـال تـزداد المواقـع التـي يصـبح       
فيها من سلطة الفرد أو أفراد تقدير ما إذا كانـت الرسـالة سـتنقل بـنفس الشـكل أو      

فإن نفوذ من يديرون هـذه البوابـات والقواعـد التـي     بعد إدخال تغييرات عليها، لهذا 
تطبق عليها والشخصيات التي تملك بحكم عملها سـلطة التقريـر يصـبح لهـا أهميـة      

، علما بأن العديد مـن المؤسسـات البحثيـة فـي مجـال      (1)كبيرة في انتقال المعلومات
 ألن مفهـوم المصـدر أوسـع   " مصـدر " االتصال، رفضت اعتبار القـائم باالتصـال   

كثيرا من مفهوم القائم باالتصال، وألن هناك عوامـل وجهـات أخـرى إضـافة إلـى      
قناعة القائم باالتصال تلعب دورا في عملية اختيـار رسـالة االتصـال، منهـا أهميـة      

  .(2) الرسالة، وقيمتها والتي لها تأثير كبير على حركة مرور الرسالة خالل البوابا
5  : 

الفنـي   (3)ذكرت بعض الدراسات العلمية للقائمين باالتصال فـي مجـال اإلبـداع   
أن المهمة األساسية للقائم باالتصال المبدع هي التفسير، والتفسـير هـو رؤيـة فكريـة     

  :تستند إلى ركائز ثالث
 .النص أو الفكرة - 1
 .األحداث التي يموج بها المجتمع والقضايا التي يطرحها - 2
 .القائم باالتصال من النص ومن األحداث التي يموج بها الواقع موقف - 3

يتعامل القائم باالتصال المبدع مع الـنص واألحـداث بفكـر خـاص نـابع مـن       
ذاته وثقافته، وكذلك من القـيم المهنيـة التـي يتعلمهـا ويكتسـبها بممارسـته للعمـل        
وتزامله مع بقية أفراد المهنة ومن إحساسـه بقضـايا مجتمعـه، وتنـتج هـذه العمليـة       

والمكونـة، مـن خصائصـه الشخصـية،     المعروفة بالتنشئة االجتماعية للقائم باالتصال 
                                                             

(1) Lewin, K.: Field Theory in Science (N.Y. Harper, 1951) pp.52-53. 
  17لة عساف عيسى، مرجع سابق، ص  (2)

  .102-57ص .) م 1993اهليئة العامة املصرية للكتاب، : القاهرة( مجاليات فن اإلخراج، ترمجة هناء عبد الفتاح : زجيمونت هنرب (3)
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وقيمه المهنية، ومعرفته بـالجمهور وبـالمجتمع، ومعرفتـه بالمؤسسـة التـي ينتمـي       
  .إليها، وكذلك الخصائص التي تجعله ينفرد عن غيره

ن كـل قـائم باالتصـال متشـرب بمصـالح      أ، ومن خالل ما سبق عرضه يتضح
ـ  رارات والتجـارب مختلفـة عـن    وقيم ومخزون من العادات االجتماعية والتقاليد، والق

اآلخر، ولهذا ال بد لردود أفعالهم تجاه الحـدث الواحـد أن تكـون مختلفـة ومتباينـة،      
إال أن القائم باالتصال سواء كان حارسـا للبوابـة أو مبـدعا أو محاميـا أو مصـدرا      

هـذا مـا    مـا هـي هـذه الضـغوط؟    ف، يتعرض لضغوط تؤثر كثيرا على عمله وأدائه
  .هذا الفصلبحث الثالث من سنتناوله في الم
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يدور موضوع المبحث الثالث حـول الضـغوط الداخليـة التـي يتعـرض لهـا       
القائم باالتصال والتي تؤثر عليه في صـياغة  وتشـكيل المضـمون الصـحفي، بـدءا      
بعملية انتقاء واختيار األخبار، وصوال إلـى معالجتهـا وطرحهـا، ومـن ثـم تحديـد       

  .يةالقوى الفاعلة في فهم الظاهرة اإلعالم
  :ويشمل هذا المبحث العناصر التالية

 .تأثير القيم الشخصية على القائم باالتصال .1
 .الرضا الوظيفي للقائمين باالتصال .2
 .الضغوط المهنية واإلدارية التي يتعرض لها القائم باالتصال .3
 .تأثير القيم الخبرية على القائم باالتصال .4
  .تأثير المساحة والوقت على القائم باالتصال .5
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اعتمدت البحوث التي تناولت الضغوط التي يتعـرض لهـا القـائمون باالتصـال     
على الدراسات العلمية التي أجريت على العـاملين فـي وسـائل االتصـال وتنـاولتهم      

  . كنظام يتأثر بأنظمة أخرى عديدة في إطار ظاهرة كلية
لفـة،  مخت اتوقد أظهرت نتائج هذه البحوث تعرض القـائم باالتصـال لضـغوط   

تؤثر بطريقة مباشرة أو غيـر مباشـرة علـى الصـحفيين وعلـى صـياغة وتشـكيل        
ومن هنا، حـاول البـاحثون فـي مجـال االتصـال رصـد       . مضمون وسائل اإلعالم

بعض هذه الضغوط، لمعرفة تأثيرها على القائم باالتصال الـذي يعـد عـامالً حاسـماً     
ي يطرحـه، حيـث يعـد    في انتقاء ومعالجة األخبار، وعلـى طبيعـة المضـمون الـذ    

اإلسهام فـي تحديـد هـذه القـوى الفاعلـة ضـروري لفهـم الظـاهرة اإلعالميـة،          
  .ومكوناتها، وعناصرها وتفسيرها

- 

تعد القيم الشخصية للصحفيين مـن بـين المعـايير المهمـة فـي انتقـاء ونشـر        
األخبار ونشـر جـزء منهـا دون غيـره، اهتمامـات       األخبار، كما تعكس عملية انتقاء

الصحفيين وقناعتهم الذاتية، وفهمهم للواقـع واالحتياجـات األساسـية للمجتمـع الـذي      
  . ينتمون إليه

ويرجع هذا االتجاه الذي يؤكد على أهمية القـيم الشخصـية للصـحفيين كمعيـار     
 أو Gate keeper أساسي في اختيار ونشـر األخبـار إلـى دراسـات حـارس البوابـة      

البوابـة،  ، التي تـرى أن مـن حـق حـارس     (*) Gardien de la cultureحارس الثقافة 
ـ تقرير ما إذا كانت مادة معينة سوف تُقبـل أو ال؟ وهـل تُقبـل بـنفس الشك     ل ــــ

 .(1)أو بأشكال مختلفة

                                                             
(*) Gardien de la culture (traduction de l’expression Gate keeper). 

  .34العمل الصحفي يف مصر، دراسة سوسيولوجية للصحفيني املصريني، مرجع سابق، ص: السيد خبيث حممد درويش (1)
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أظهرت الدراسات األولى التي انطلقت فـي الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي      
القيم الشخصية للقائم باالتصـال مـن دور هـام فـي انتقائـه لألخبـار       تأييدا لما تلعبه 
حـارس البوابـة وانتقـاء    "ج وايت بعنـوان  ينالباحث األمريكي ديفيد مان خاصة دراسة

  .التي أعطت دفعة قوية للبحث في مجال القائم باالتصال (1)"األخبار
كـرت  ويرجع الفضل إلى عالم النفس النمسـاوي األصـل األمريكـي الجنسـية     

حيـث  " حـارس البوابـة  "في تطوير ما أصـبح يعـرف بنظريـة     Kurt Lewinلـوين 
" بوابـات " توصل لوين إلى أن المادة اإلخبارية تمر عبر عـدة محطـات أو نقـاط أو    

وكلمـا طالـت المراحـل التـي      ،يتخذ فيها القرار بشأن نقـل الرسـالة أو اسـتبعادها   
تزداد المواقع التـي يصـبح فيهـا مـن      تقطعها األخبار حتى تظهر في وسيلة اإلعالم،

سلطة الفرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسـالة سـتنقل بـنفس الشـكل أو بعـد      
هـي دراسـة لسـلوك    " حـارس البوابـة  "إدخال بعض التغييرات عليها أي أن دراسة 

حيـث   ،(2)أولئك الذين يسيطرون، في نقاط مختلفة على مصـير القصـص اإلخباريـة    
يعنـي فهـم المـؤثرات أو العوامـل التـي تـتحكم       " البوابة  " فهم وظيفة يرى لوين أن

  .(3)"حارس البوابة "في القرارات التي يصدرها 
يشير هذا المدخل إلى أن انتقال المادة اإلخباريـة يعتمـد علـى حقيقـة مغزاهـا      
أن هناك مناطق خاصة تعمل فيها قنوات االتصال كبوابات، ويـتم الـتحكم فـي نقـاط     

البوابات من خالل حراس بوابة يتمتعـون بـالقوة والسـلطة فـي صـنع القـرار       هذه 
  .(4)الذي يحدد ما يمر وما ال يمر

                                                             
(1) White D., The Gate keeper ; Case Study in the Selection of News ; Journalism Quarterly, vol. 27,1950, 
 pp. 383-390. 

  295جيهان رشيت، مرجع سابق، ص  (2)

، رسالة دكتوراه غري العوملة تأثري املواد التلفزيونية األجنبية على إنتاج املواد الثقافية يف التلفزيون املصري والسوري يف ظلبديع احلاج،  كمال (3)
  .45ص. م 2002رة، ، القاه)كلية اإلعالم: جامعة القاهرة(منشورة 

كلية اللغة  -جامعة األزهر(البحوث اإلعالمية  لة، جمأثر املمارسات اإلعالمية للعاملني يف أخبار التلفزيون على اجتاهام حنو العملأماين فهمي،  (4)
  .94-93، ص .)م1996 -  5العدد –واآلداب 
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هـي سلسـلة االتصـال ألمـواجهي بـين      " السالسل"أو " البوابات" وأبسط أنواع 
فردين، ولكن هذه السالسل في حالة االتصال الجمـاهيري تكـون طويلـة جـدا حيـث      

ـ  ن الحلقـات أو األنظمـة المتصـلة كمـا هـو الحـال فـي        تمر المعلومات بالعديد م
وقـدر المعلومـات الـذي يخـرج مـن بعـض تلـك        . الصحف والراديو والتليفزيون

أجهـزة  " شـانون "الحلقات قد يكون أكبر مما يـدخل فيهـا، وهـذا مـا يطلـق عليـه       
، أي يسـتطيع القـائم باالتصـال أن يصـنع عـددا كبيـرا مـن الرسـائل         (1)التقوية

، لكـن هنـاك مـن يـرى أن     (2)ي نفس الوقت، ويوصـلها إلـى الجمهـور   المتطابقة ف
ينظمـون تـدفق   " حـراس بوابـة  "الصحفيين أو القـائمين باالتصـال ليسـوا مجـرد     

األخبار، فهم غالبا ما يخلقون األخبار، ويـدعون السياسـيين للقـاءات صـحفية، كمـا      
  . (3)أنهم يحاولون أن يكشفوا العيب في االقتصاد ويفضحوا الفساد

لقد اختلفت النتائج المتوصل إليها حـول مـدى تـأثير القـيم الشخصـية للقـائم       
باالتصال في انتقائه لألخبار التي تمر أو التـي تحجـب، أو مـا يـدفن منهـا أو مـا       
يخرج، حيث جاءت دراسة ديفيد مـانينج وايـت مؤكـدة علـى مـدى تـأثر عمليـة        

أقـر حـارس البوابـة، بـأن     حيـث   (4)االنتقاء، بالقيم الشخصية والذاتيـة للصـحفيين  
اختياراته تتأثر بإطاراتـه المعرفيـة، المهنيـة والشخصـية، وبدوافعـه، ممـا جعلـه        
يخلص إلـى أن خيـارات حـارس البوابـة، ذاتيـة غالبـا، ومعتمـدة علـى تقييمـه          

  .الشخصي لألخبار وخبراته واتجاهاته وتوقعاته

                                                             
  .77ص .) م 2009 الدار العربية للنشر والتوزيع،: مصر(اإلعالم، الطبعة األوىل  نظريات: حسن عماد مكاوي (1)

قراءة مقارنة بني البيئة اإلعالمية التقليدية : ، مفهوم حراسة البوابة يف الدراسات اإلعالمية يعد أكثر من نصف قرنالسيد خبيث حممد درويش (2)
  .434ص .) م 2002 -43العدد -كلية اآلداب - معة املنياجا(، جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية واإللكترونية

  .63جون مارتن، أجنو جروفر شودري، مرجع سابق،،ص (3)
  .6سعيد حممد السيد، الضغوط املهنية واإلدارية على القائم باالتصال، مرجع سابق، ص  (4)
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ت التـي قـام بهـا    لقد أثرت النتائج التي توصل إليها ديفيد وايـت فـي الدراسـا   
الباحثون فيما بعد، حيث تمحورت حول أن القـائم باالتصـال هـو الفاعـل األول فـي      

   .تحديد ما يمر وما ال يمر
مـن أن االتجاهـات    تصـورات وايـت   Chafee et Flegelوقد أكد شيفي وفليجال 

والقيم الشخصية، لها تأثير قوي على طبيعة اختيار المـادة الخبريـة، ومـن الواضـح     
أن ذلك يتم بوعي من قبلهم، بـل إن الصـحفي المحتـرف يسـتطيع أن يـدمج آراءه      

نظـر   هـة وتحيزاته، في إطار المادة الصحفية، وبشكل ال يظهر معه أنـه متحيـز لوج  
فـا جوهريـا، فـي االسـتعدادات المسـبقة والشخصـية       اختال Juddمعينة، وقد وجـد  

للصحفيين وفي تطابقهم مع توقعات الجمهـور عـنهم، وفـي أدائهـم لعملهـم، وفقـا       
فمـن المؤكـد أن شخصـية المحـررين وخلفيـتهم الثقافيـة       . (1)لمفاهيم الموضوعية 

واالجتماعية، تؤثر بصورة أو بأخرى فـي عمليـة التحريـر الصـحفي، والتـي قـد       
ورة واضحة في انتقـاء المضـمون وفـي تفسـير احتياجـات واهتمامـات       تظهر بص

  .(2)الجمهور الذي يتوجهون إليه
تعرضت الدراسات التي أكـدت علـى تـأثير القـيم الشخصـية علـى القـائمين        
باالتصال في انتقائهم لمصفوفة معينة من األخبـار النتقـادات عديـدة حيـث أن جـل      

ئم باالتصـال مسـلوب اإلرادة فـي مسـألة     هذه الدراسات انطلقت من فكـرة أن القـا  
تحكم المعتقدات والقيم في قراراته واختياراته، فضال عـن أن القـيم الشخصـية للقـائم     
باالتصال ال تأتي من فراغ وإنما هـي وليـدة سـياق اجتمـاعي وثقـافي ومؤسسـي       
معين، يؤثر على العاملين بكل صحيفة ويوجه عمليـة انتقـاء ونشـر األخبـار، هـذه      

، ومـن ثـم فـإن دور    (3)ة تأتي في النهاية تعبيرا عن هذا السـياق وإفـرازا لـه   العملي

                                                             
  .35-34للصحفيني املصريني، مرجع سابق، ص  العمل الصحفي يف مصر، دراسة سوسيولوجية: السيد خبيث حممد درويش (1)
  .363، مرجع سابق، صدور الصحافة يف تغيري القيم االجتماعيةإبراهيم حممود عبد النيب ،  عبد الفتاح (2)
  . 35العمل الصحفي يف مصر، دراسة سوسيولوجية للصحفيني املصريني، مرجع سابق، ص : السيد خبيث حممد درويش (3)
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القيم الشخصية نسبي، ويتباين من مجتمع إلى آخر، ومن وسـيلة إلـى أخـرى، ومـن     
  .صحفي إلى آخر

وهناك اعتبارات أخرى ربما تكون أكثـر تـأثيرا علـى القـائم باالتصـال فـي       
ر القـيم الشخصـية، ويـأتي فـي مقـدمتها      عملية اختياره وانتقائه لألخبار مـن تـأثي  

العوامل التنظيميـة والروتينيـة للمؤسسـات اإلعالميـة، والسـياق االجتمـاعي التـي        
توجد فيه هذه المؤسسات، باإلضافة إلـى أن اختيـارات القـائم باالتصـال قـد تتـأثر       
بصورة أكبر بما ترشحه وكاالت األنباء مـن مـادة إخباريـة، فضـال عـن أن هـذه       

التي تركز على القيم الشخصية للقـائم باالتصـال فـي تحقيـق مـا يسـمى       الدراسات 
انجليزيـة  (بالجدارة اإلخبارية، قد أجريت على مؤسسات إعالميـة أمريكيـة وغربيـة    

، مما يصعب عملية تعميم نتائج هذه الدراسـات وتطبيقهـا علـى القـائم     )بصفة خاصة
الـذي تعمـل فـي إطـاره      باالتصال في دول العالم الثالث الخـتالف السـياق العـام   

أن اختيـار القصـة الخبريـة ينـتج عـن        Berkowitzبركويتزوسائل اإلعالم، كما يرى 
ولكن هذا ال يغنـي عـن ضـرورة القيـام      (1)نشاط جماعي أكثر من كونه قرارا فرديا

  .بدراسات حول تأثير القيم الشخصية في قرارات القائم باالتصال
- 

ن اتفاق حول تعريف محـدد لمعنـى الرضـا الـوظيفي، حيـث      ال يوجد لحد اآل
مازال هذا الموضوع موضع جدل ونقاش كبير، ويرجع ذلك فـي الحقيقـة إلـى تعـدد     

كمـا يعتبـر الرضـا الـوظيفي أو الرضـا      . الكتابات عنه وتناوله من وجهات متعددة
تنطـوي علـى عـدة جوانـب متداخلـة      المهني أو الرضا عن العمل من المفاهيم التي 

  .ومترابطة، يؤثر كل منها في اآلخر
تعددت التعريفـات والمفـاهيم والنظريـات المتعلقـة بتعريـف       ،وفي ضوء ذلك

الرضا الوظيفي وطرق قياسه، فيرى البعض أن إشباع الحاجـات للعـاملين هـو أهـم     
                                                             

(1) Graham Meikle, op. cit., p.32. 
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ماعيـة فـي   محددات تحقيق الرضا، ويعطي البعض اآلخـر األهميـة للعالقـات االجت   
تحقيق الرضا الوظيفي، بينمـا يعطـي فريـق ثالـث األهميـة إلـى  طبيعـة ونمـط         

فضال عن أن الرضا غالبا ما ينظـر إليـه علـى أنـه موضـوع نسـبي        ،(1) اإلشراف
بحت، فما يمكن أن يكون رضا لشـخص قـد يكـون عـدم رضـا لشـخص آخـر،        

ومختلفـة مـن وقـت    واإلنسان يتصف بأنه مخلوق معقد لديه حاجات ودوافع متعـددة  
  .آلخر ومن شخص آلخر

  (2)أنه بويمكن تعريف الرضا الوظيفي:  
 .حالة من القناعة والقبول من إشباع الحاجات والرغبات -1
 .أن يكون هذا اإلشباع ناتجا من الوظيفة -2
 .تفاعل الفرد مع العمل نفسه وبيئة العمل والشعور بالثقة والوالء واالنتماء -3
العمل لغاياته مما يؤدي إلـى زيـادة اإلنتـاج بكفايـة      ردود فعل الفرد لمدى تحقيق -4

 .وفاعلية
ومن ثم يمكن القول بأن الرضا الوظيفي هو مفهـوم متعـدد األبعـاد يتمثـل فـي      
هذا الرضا الكلي الذي يستمده الموظف مـن وظيفتـه وجماعـة العمـل التـي يعمـل       

ـ       ين يعمـل  معها ورؤسائه الذين يخضع إلشـرافهم وكـذلك مـن المنشـأة والبيئـة اللت
فيهما، وطبيعي أن يتأثر هـذا الرضـا الـوظيفي بـالنمط التكـويني لشخصـية هـذا        

  .(3)"الموظف

                                                             
، رسالة دكتوراه غري مشكالت القائم باالتصال يف األنشطة اإلعالمية وعالقاا بالرضا الوظيفي واالستفادة الطالبيةأمحد حسني حممد حسن،  (1)

  . 199 ص. م 2005، )جامعة عني مشس - كلية اآلداب( منشورة 
، )كلية اإلعالم: جامعة القاهرة(رسالة دكتوراه غري منشورة  ،حتقيق الرضا الوظيفي،  دور العالقات العامة يف روق ياسني التريكياف (2)

  160ص.م1998

  .162ص، نفسهرجع امل (3)
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موضوع الرضـا الـوظيفي، وقامـت معظـم الدراسـات       (*)تناولت عدة نظريات
التجريبية التي أجريت حول مفهـوم الرضـا الـوظيفي بتطبيـق نظريـة هيرتزبـرج       

Hertzberg   1959االيجابيـة التـي وضـعها عـام     اآلثـار   -المعروفة باسـم الحـافز 
والذي يؤكد من خاللها على أن هناك نـوعين مـن العوامـل يـؤثران فـي مسـتوى       

  : الرضا الوظيفي في مفهومه الثنائي
 مثل االهتمـام الشخصـي بالمهنـة، والقـدرة علـى تحمـل       : العوامل الداخلية

وكلهـا عوامـل تسـهم    المسؤولية، والقدرة على اإلنجاز، التوجه الذاتي، االسـتقاللية،  
 .في رفع الرضا الوظيفي لحارس البوابة 

 مثل مستوى الدخل الذي يعد عامـل ضـغط مباشـر علـى     : العوامل الخارجية
سياسـة المؤسسـة واإلشـراف، األمـن الـوظيفي، الحيـاة       "، و(1)القائمين باالتصـال 

الشخصية وظروف العمل، وكلهـا عوامـل تسـاهم فـي انخفـاض مسـتوى الرضـا        
 .(2)"الوظيفي

ويحدد محمد منير حجاب العوامل التي تسهم في تحقيـق الرضـا الـوظيفي فـي     
سياسة المؤسسة وأسلوب اإلدارة، اإلشراف الفني، اإلمكانيـات المتاحـة فـي العمـل،     
الدخل، العالقات الشخصية مع الرؤساء، القدرة علـى التفاعـل مـع الـزمالء أو مـع      

  .(3) ي، والحياة الشخصيةالمساعدين، األمن الوظيفي، الوضع االجتماع
يعد الرضا الوظيفي أحد المداخل المهمة فـي دراسـة القـائم باالتصـال حيـث      
يعنى بالكشف عن أحاسيس الصـحفيين أو مشـاعرهم تجـاه مهنـتهم، والناتجـة عـن       

ويحدد الـبعض الرضـا الـوظيفي فـي كـل      . عوامل ومتغيرات عديدة مادية ومعنوية
                                                             

آلدمز، نظرية التوقع، نظرية مكجر ) املساواة(، نظرية العمالة )ذات البعدين(  Hertzbergنظرية تدرج احلاجات ملاسلو، نظرية هريتزبريج  (*)
  .إخل...جيور

  .34خليل إبراهيم فاخر الضمداوي، مرجع سابق، ص  (1)
(2) Sharon Bramlett and Soloman, "Redactors of Job Satisfaction among Black Journalists", Journalism 
Quarterly vol. 69, n°3, 1992, pp. 708-770. 

  .1300ص .) م2003ار الفجر للنشر والتوزيع، د: القاهرة( املوسوعة اإلعالمية، الد الثالث  :حممد منري حجاب (3)
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لية، النفـوذ والـدخل ويشـير رأي آخـر إلـى قائمـة       من المكانة، اإلبداعية، االستقال
الفـرص المتاحـة،    ،العوامل المؤثرة في رضا األفراد عن العمل، وتتمثل فـي األجـر  

االنسجام مـع الـزمالء فـي العمـل، المزايـا المحققـة خـالف األجـر، والمركـز          
وتمثل دراسة أبعاد الرضا الوظيفي للصـحفيين أهميـة خاصـة، ويرجـع     . االجتماعي

إلى أهمية دورهم، إذ يمثلون أحد العناصـر األساسـية فـي العمليـة االتصـالية،       ذلك
حيث تتوقف عليهم فعاليتها، ثم إلى انعكاسـات تـأثير تـوفر الرضـا الـوظيفي لـدى       
القائم باالتصال على كفاءة األداء والحفز علـى اإلجـادة وتحقيـق االنتمـاء واالقتنـاع      

  . (1) بالعمل
ة أبعاد للرضا الـوظيفي هـي المكانـة، اإلبداعيـة،     خمس Defleurويحدد دفلور 

وقد أشارت الدراسات فـي مجـال االتصـال إلـى وجـود      . االستقاللية، النفوذ والدخل
عالقة بين السن والرضا الوظيفي، وأن الصـحفيين األكبـر فـي السـن أكثـر رضـا       
وظيفيا، وأن اإلنـاث أكثـر رضـا مـن الـذكور، وأن ثمـة عالقـة بـين الشـعور          

    اللية والتحــرر مــن ضــغوط قســم األخبــار، ومــدى الشــعور بالرضــاباالســتق
  . (2) الوظيفي

أن المسـتوى الـوظيفي للعـاملين فـي      George pollardويرى جورج بــوالر  
 : طرفين هما مجال األخبار ما هو إال نتيجة تشمل على

 .المنفعة واألرباح التي تؤكد عليها األنشطة الروتينية للمؤسسات اإلخبارية .1
العمل اإلخباري كمهنة واحترافيتهم في إرسـاء المسـؤولية االجتماعيـة، فـإذا      .2

غلبت سلطة المؤسسة علـى الموقـف، يقـل شـعور رجـال األخبـار باالسـتقاللية        
 . (3)والسيطرة والرضا عن وظيفتهم

                                                             
  .119سابق،  ص  مرجعأمساء حسني حافظ،  (1)

(2) Pollard G., Social Attributes and Job Satisfaction, Gazette Vol. 52, 1994, pp, 193 – 208.  
  .42للصحفيني املصريني، مرجع سابق، ص  العمل الصحفي يف مصر، دراسة سوسيولوجية: نقال عن السيد خبيث حممد درويش

(3) Kathleen A.Hansen, Mark Neuzil and Jean Ward, News Room Topic Journalists Assessment of Effects on 
News Routines Newspaper Quality, Journalism Quarterly , vol.75, n° 4, 1998, pp . 803 - 821. 
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الرضـا الـوظيفي مـن جـانبيين، إذ يميـز بـرات         كما ينظر البـاحثون إلـى  
Barrett  ي بمعنـى اإلنجـاز، التقـدير، النمـو، عـن الرضـا       الرضا الوظيفي الـداخل

الوظيفي الخارجي بمعنى الراتب، الوضـع الـوظيفي، ظـروف العمـل، كمـا يميـز       
بين الرضا الوظيفي حيث االسـتجابة مـن العمـل تكـون فـي الـدخل،        Lockeلوك 

عمل مبهجة، وبين الرضا الوظيفي المبنـي علـى عالقـات تنبثـق عـن       التقدير، بيئة
أما بالنسبة للصحفيين ربمـا يكـون مـن المفيـد     . زمالء العمل والمشرفينالعمل  مثل 

أكثر التمييز بين الرضا الوظيفي الذي يأتي من داخـل غرفـة األخبـار والـذي يـأتي      
خـر مـؤثر فـي    آ، فضـال عـن وجـود عامـل     (1)من التقدير والعرفان الخارجيين 

ويسـمي   مستوى الرضا الـوظيفي، وهـو مفهـوم مسـتمد مـن مرجعيـة الجماعـة       
بالحرمان النسبي، ويقوم على أساس أن الفرد يقـيم موقفـه فـي العمـل بنـاء علـى       
مقارنة ذلك باآلخرين في الجماعة التي ينتمي إليهـا أكثـر ممـا يقيمـه علـى أسـس       

  .(2)موضوعية
- 

يهتم هـذا المـدخل بالضـغوط المهنيـة المختلفـة المـؤثرة علـى أداء القـائم         
باالتصال، وقد تعرضت دراسات عديـدة لرصـد وتحليـل العالقـة بـين الصـحفيين       
وبيئة العمل، والكشف عـن الصـعوبات والمخـاطر التـي يواجهونهـا وتـؤثر فـي        

بالضـغوط المهنيـة    إذ يتأثر القائم باالتصـال فـي عملـه   . الممارسة والدافعية لإلنجاز
  : التي تجعله يقبل سياسة الجريدة أو سياسة الناشر، ومن هذه الضغوط

 .ظروف حجرة األخبار -1
  .سياسة النشر -2

                                                             
(1) Keith Stamm and Doug Underwood, "The Relationship of Job Satisfaction to News Room Policy Changes, 
Journalism Quarterly, vol. 90 N° 3 ,1993 ,p . 529. 
(2) Ibid. pp .528 -541 
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باعتبارهـا المكـان الـذي تصـب فيـه      " المطـبخ "يطلق على غرفـة األخبـار   
اإلخباريـة قبـل بثهـا علـى     األخبار من جميع المصادر، وتعد فيه النشرات والمـواد  

  .الجمهور
نهـا المكـان الـذي    أ  Merriam Webster فغرفة األخبار كمـا يعرفهـا قـاموس   " 

ــاموس   ــا قـ ــا يعرفهـ ــث، بينمـ ــر أو البـ ــار للنشـ ــه األخبـ ــد فيـ   تعـ
The American Heritage   بأنهــا غرفــة بالصــحيفة أو اإلذاعــة أو التلفزيــون حيــث

  .(1)"تكتب القصص اإلخبارية وتحرر وتعد للبث أو النشر
والمقصود بحجرة األخبـار أن مصـير أي قصـة إخباريـة لـن يحـددها فقـط        
احتياجات الجمهور أو حتى القيم التـي تعكسـها تلـك القصـة، ولكـن الـذي سـوف        
يتحكم في اختيار القصة، هو اإلطار الداللي الذي يخلقـه البنـاء البيروقراطـي الـذي     

  .(2)يعتبر القائم باالتصال عضواً فيه
من التحقـق مـن التـأثيرات المحتملـة علـى سـلوك حـراس         لقد تزايد التأكيد

البوابة في انتقاء األخبـار، فخـرج ورايـن بريـد بدراسـته الرائـدة حـول الـتحكم         
االجتماعي في حجرة األخبار بافتراض أن السياسـة التحريريـة يـتم فيهـا التجـانس      

رجـل  بين رجال األخبار، كما افترض أنه بسب أن المصدر الذي تـأتي منـه مكافـأة    
األخبار هو موقعه بين زمالئه ورؤسائه، فإنـه يعيـد ترتيـب قيمـه بحيـث تناسـب       

  .(3)مستوى اإليقاع العملي لحجرة األخبار
ويرى بريد أن هناك فرصتين فقط للتغيير، تـتخلص أولهـا فـي تطـوير نظـام      
قوي للقيم واألخالق المهنية، وثانيهما في تطـوير توجـه جديـد إلرضـاء احتياجـات      

ولكنه يشعر بأن غرفـة األخبـار تمـارس ضـغوطًا كبيـرة للغايـة كمـا         .الجمهور
                                                             

  .205ص .) م 2007دار نشر، .د: القاهرة( صناعة األخبار يف عصر املعلوماتية، الطبعة األوىل: خالد جمد الدين حممد (1)

  .333جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص  (2)

كليـة   –جامعـة القـاهرة   (رسالة ماجستري غري منشورة  تقييم نشرات األخبار يف قناة النيل اإلخبارية املتخصصة،نشوة سليمان حممد عقل،  (3)
  .60، ص .م2002، )اإلعالم



              

 
 

~ 208 ~ 

تفرض قيودا مباشرة على الصحفي بحيث أن فرص إحداث مثـل هـذا التغييـر تكـاد     
  .(1)تكون منعدمة

ومن جهة أخرى، تلعب سياسة المؤسسـة التـي يعمـل فيهـا القـائم باالتصـال       
معلنـة أو مقننـة، إال أنهـا نـوع     تأثيرا كبيرا عليه رغم أن هذه السياسة قد ال تكـون  

من العرف المفروض على العاملين أو نوع مـن التطبيـع الـذي يفـرض علـى كـل       
 .عضو بالمؤسسة، سواء بالثواب أو العقاب أو بالتعاون واالتفاق

تعرف السياسة التحريرية على أنها مجموعـة المبـادئ والقواعـد التـي يلتـزم      
والوقـائع المختلفـة، وفـي التعبيـر عـن      بها الجهاز التحريري في نقلـه لألحـداث   

وجهات النظر حول القضايا والمشكالت المطروحة فـي المجتمـع، وطريقـة عـرض     
األحداث على صـفحات الجريـدة، وباختصـار تـرتبط سياسـة تحريـر الصـحيفة        

أو أنهـا انعكـاس لـرؤى    . (2)مـاذا ينشـر؟ وكيـف ينشـر؟     : باإلجابة على التساؤل
توجهات الـنظم السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة السـائدة،       /المحررين  / المالك

على المضمون الصحفي وتوجهاته وطرق تقديمـه بمـا يـؤدي إلـى تحقيـق أهـداف       
أهداف المجتمع، فـي إطـار عمليـات التـأثير والتـأثر       /المؤسسة الصحفية  /المالك 

ينهـا الصـحف،   المتبادلة بين المجتمع بنظمه ومكوناته، وبين وسـائل اإلعـالم ومـن ب   
  .(3)باعتبارها أحد أهم هذه المكونات

وعادة ما تكون هذه السياسة ضـمنية ألنهـا غالبـاً مـا تكـون ضـد األنمـاط        
األخالقية للعمل اإلخباري، ألن المستويات القيادية فـي المؤسسـة اإلخباريـة ال تريـد     

  . أن تُتهم بإصدار تعليمات صريحة بالتحريف

                                                             
  .15، مرجع سابق، ص القائم باالتصالالضغوط املهنية واإلدارية على سعيد حممد السيد،  (1)

دار الثقافة للنشر : القاهرة( األداء املهين للقائم باالتصال يف الصحافة املصرية، دراسة تقوميية للممارسة اإلخبارية: إبراهيم عبد النيب عبد الفتاح (2)
  .16ص ) .م1991والتوزيع، 

  .218حمرز حسني غايل، مرجع سابق، ص  (3)
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قـائم باالتصـال بالسياسـات والتوجهـات     ومن جانـب آخـر، يتـأثر عمـل ال    
الخارجية التي تصدر عن مشـرعين أو مسـؤولين عـن العمـل أو المهنـة، وتحـدد       
أيضا ما يجب وما ال يجـب فـي إطـار رؤيـة هـؤالء المشـرعين أو المسـؤولين        
ألهداف المؤسسات اإلعالمية في المجتمـع، باعتبارهـا هـي التـي تبلـور القـوانين       

  .(1)ضمان ضبط العملية اإلعالمية من وجه نظر السلطةوالتشريعات والنظم، ل
وفي إطار التزام القائم باالتصال بهذين النـوعين مـن السياسـات، نجـد أنـه      
يتحكم في حركة سير المعلومات بدءا من مصادرها وحتـى وصـولها إلـى الجمهـور     

  .المستهدف منها، حيث يقوم القائم باالتصال بدور حارس البوابة
صحفية في اختيار أخبار معينة عن سـواها، ومـن مصـادر معينـة     إن لسياسة ال

دون غيرها، ومن زوايا محددة، قد تجعـل الصـحفيين يكتبـون الحقـائق واألحـداث      
  .(2)بما يتفق مع هذه السياسة، دون التعامل الموضوعي مع األحداث ذاتها

الضـغوط المهنيـة والبيروقراطيـة التـي تقـع       Berkowitzوقد لخص بركويتز 
  :اتجاهات وفقاً لكتابات أصحابها ى حارس البوابة في ثالثةعل

الصحفيون وسطاء لألخبار يتخذون قراراتهم بناء علـى القـيم المهنيـة للعمـل      -1
 . من مؤيدي هذا االتجاه Gansاإلخباري ويعتبر 

ــ  -2 ــائدة ويعت ــة الس ــة لإليديولوجي ــل تابع ــحفيون عوام ــرفيتش ـالص بر جي
 . من مؤيدي هذا االتجاه Gurvitch and Woolacottووالكوت 

الصحفيون مقيدون بدرجة ال تمكنهم من اتخاذ قـرارات مهينـة، وهـذه القيـود      -3
نابعة من احتياجات المؤسسة اإلخبارية أكثر مـن كونهـا مـن اإليديولوجيـة السـائدة،      

مـن مؤيـدي هـذا االتجـاه، حيـث       News from nowhereفي كتابـه   Epsteinويعتبر

                                                             
  .178 – 177نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، الطبعة الثالثة،  مرجع سابق، ص : حممد عبد احلميد (1)
  .64ص ) .م 2005دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة(فن اخلرب الصحفي، الطبعة األوىل : عبد اجلواد سعيد ربيع (2)
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اعتبارات اجتماعيـة وتشـريعية واقتصـادية فـي عمليـة إنتـاج       تنتج هذه القيود من 
  .(1)األخبار

دراسـة عـن الضـغوط المهنيـة علـى القـائمين        Mann Kanoوقد قدم الباحث 
باالتصال في الدول النامية تم تطبيقها على عينة من القـائمين باالتصـال فـي كوريـا     

ظيفي علـى األداء  الجنوبية وقد أبرزت هذه الدراسـة تـأثير الوضـع المهنـي والـو     
  .(2)الصحفي

لكن رغم ثـراء الدراسـات التـي اهتمـت بالضـغوط المـؤثرة علـى القـائم         
فإن النتائج التي تقدمها تثير الجـدل، إذ بينمـا يميـل اتجـاه إلـى التـأثير        ،باالتصال

المسيطر للمعايير المهنية ويبرز في الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فـإن الدراسـات      
إلى اعتبار القيود التي تفرضـها المنظمـة أو المؤسسـة تـأتي فـي       في بريطانيا تتجه

  .(3)المقام األول من حيث األهمية
- 

ـ متُعرف باميال شوميكر حراسة البوابة بأنهـا عمليـة تخفـيض     الرسـائل   راليي
المتاحة في العالم وتحويلها إلى مئات تصل إلى فـرد معـين فـي يـوم معـين، ومـن       
هذا التعريف يتضح أن هذا المفهوم يقف على أرضـية مشـتركة مـع القـيم الخبريـة      
في اهتمامها بمبادئ االنتقاء والمعايير المتنوعـة التـي تـؤثر فـي عمليـة اختيـار أو       

  .(4)حذف األخبار
ن أن القـيم الخبريـة التـي يتبناهـا القـائم باالتصـال تعـد        يرى بعض البـاحثي 

المحرك األساسي في اتخاذ القرار بانتقاء ونشر األخبـار أو اسـتبعادها، انطالقـا مـن     
أن القيم الخبرية هي التي يبني عليها اختياراته، ويرجع إليهـا عنـد انتقائـه لألخبـار،     

                                                             
(1) Dan Berkowitz, T.V , News Sources and News Channels: A Case Study in Agenda Setting, Journalism 
Quarterly, vol. 64 , n° 2 ,1987, p. 509. 

  .70عواطف عبد الرمحن، ليلي عبد ايد، جنوى كامل، مرجع سابق، ص  (2)

  .4سعيد حممد السيد، الضغوط املهنية واإلدارية على القائم باالتصال، مرجع سابق، ص  (3)
(4) Graham Meikle, op.cit. pp. 26-28. 
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امل المـؤثرة فـي مسـألة صـنع     أن قيم األخبار من أكثر العو"إذ يرى مارك هارمون 
، ومن ثم فـإن تبنـي بعـض القـيم الخبريـة فـي       (1) "القرار من جانب حارس البوابة

اختيار أخبار ودفن أخبار أخرى، يعـد تحيـزا مـن جانـب القـائم باالتصـال تجـاه        
  .األخبار التي تمر أو التي تحذف

سـت  أن قـيم األخبـار ليسـت واقعيـة، ولي    "ومن هذا المنطلق يـرى هـارتلي   
  .(2)"فهي تتكون من رموز إيديولوجية Neither Natural nor Neutralمحايـدة  

إن القائمين علـى العمـل اإلخبـاري يـؤدون أعمـالهم وفقًـا لمجموعـة مـن         
الممارسات المؤسسية التي استخدمت أمس وتسـتخدم غـدا، فـالمحرر قبـل أن يضـع      

مـن القـيم واألفكـار    أصابعه على جهاز الكومبيوتر ليحرر خبر مـا محكـوم بعـدد    
واألحكام األيديولوجية المسبقة التي تنتهـك بشـدة صـفة الموضـوعية التـي نتحـدث       

  .(3) عنها وعليه فال مجال لتحقيق الموضوعية في األخبار
كما أن تبني مصفوفة معينة من القيم الخبريـة قـد يخلـق مـا يسـمى بالتشـابه       

ة هـي التـي تـؤدي إلـى التشـابه      اإلخباري، غير أن القول بأن معايير القيمة الخبري
اإلخباري، قول مردود، فليس هنـاك قواعـد راسـخة للقيمـة الخبريـة، واالخـتالف       
على ماهية الخبر دليل على ذلك، صـحيح أن هنـاك اتفـاق علـى بعـض المعـايير       
القليلة، لكن الثابت أيضا أن هذه المعـايير تختلـف مـن ثقافـة ألخـرى ومـن زمـن        

  .ألخر
 

في خضم العمل الصحفي، والمتابعة المتواصـلة للجديـد مـن األحـداث، يبقـى      
هاجس محدودية المساحة والوقت، تقلق الصحفيين دائمـا، إذ أن الكثيـر مـن الجهـود     

                                                             
  .72نشوة سليمان حممد عقل، مرجع سابق، ص  (1)

  .61املرجع نفسه، ص (2)
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
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تضيع بعد أن تهمل األخبار لتأخر وصـولها فـي الوقـت المحـدد أو ألن المسـاحة ال      
مـن   %32تكفي لنشر المزيـد مـن األخبـار، وتشـير إحـدى الدراسـات إلـى أن        

  .(1)المبحوثين عزوا عدم نشر أخبارهم إلى محدودية المساحة
وقد ال تجد أخبارا تحتوي قيمـا خبريـة جيـدة فرصـة للنشـر تحـت ضـغط        

أكثـر ممـا يمكـن     اباسـتمرار أخبـار  " ة المساحة وهذا يعود إلى أن هنـاك  محدودي
  .(2)"نشرها

ويؤدي ضغط عامل الوقت وما يتطلبه من إسراع فـي إنجـاز األخبـار ودفعهـا     
للنشر في توقيتات دقيقة، إلى غياب الدقة فـي بعـض ترجمـات القصـص اإلخباريـة      

  .(3)وتشويهها
الصـحيفة غالبـا، ومـع وجـود مسـاحة       يؤدي توافر عدد كبير من األخبار لدى

محددة، إلى اتخاذ قرارات بتقليـل عـدد األحـداث المختـارة لتـتالءم مـع المسـافة        
المتوافرة، وتجري عمليات من التعـديل والـدمج واالختصـار لتتوافـق معهـا، وهـو       

  .أمر له انعكاساته على قدرة وسائل اإلعالم على تمثيل الواقع

                                                             
 -كليـة اآلداب  -جامعـة بغـداد  (، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة     املخرب الصحفي يف الصحافة العراقيـة عبد األمري مويت الفيصل،  (1)

  122صم،  2000) بغداد

  .301جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص  (2)
  .256ات، مرجع سابق، ص بخليل صا (3)
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إلى جانب الضغوط الداخلية التـي شـرحناها فـي المبحـث الثالـث، يتعـرض       
سنشـرحه فـي المبحـث الرابـع،     القائم باالتصال إلى ضغوط خارجية أيضا، وهو ما 

ن ذلك سيساعدنا في فهـم وتحديـد القـوى الخارجيـة التـي تـؤثر علـى المنـتج         أل
الصحفي، انطالقا من أن قدرة القائم باالتصـال علـى أداء دوره ال تنشـأ مـن فـراغ      

  .وإنما هي محصلة لعوامل خارجية عديدة
  : ويشمل هذا المبحث العناصر التالية

ائمين باالتصال، حيث تختلـف آليـات السـيطرة والـتحكم     الق ىتأثير السلطة عل -1
في وسائل اإلعالم من نظام إلى أخر، ورغـم هـذا االخـتالف والتبـاين إال أن هنـاك      

الميكـانيزم  : ميكانيزمات متفق عليهـا بـين مختلـف األنظمـة ويـأتي علـى رأسـها       
 .التشريعي، ميكانيزم الرقابة، وميكانيزم احتكار المعلومات

يطـرح البـاحثون عـددا مـن النمـاذج      حيـث   باالتصـال والمصـدر،  القائم  -2
التفسيرية محاولين إعطاء توصيف لعالقـة القـائم باالتصـال بالمصـدر، إن وصـف      
هذه العالقة يظهر أكثر في تأثيرهـا علـى المحتـوى اإلعالمـي ومراكـز االهتمـام،       

نمـوذج  : وتتحدد عالقة القائم باالتصال مع المصدر من خـالل نمـاذج عديـدة منهـا    
 .العلمي، نموذج االعتماد والتكيـف الجتماعي، النموذجاالعداء، نموذج التبادل 

القائم باالتصال وجمهـور المتلقـين التـي تتحـدد فـي إطـار ثالثـة نمـاذج          -3
نموذج الهيمنـة،  نمـوذج التوحـد، نمـوذج تـدعيم القـائم باالتصـال        : تفسيرية هي

 .لعالقته بالجمهور
 .على قيم المجتمع وتقاليده القائم باالتصال والحفاظ -4
  .تأثير اإلشهار على القائم باالتصال -5
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ن قدرة القائم باالتصال على أداء دوره ال تنشأ من فـراغ وإنمـا هـي محصـلة     إ
  .لعوامل خارجية عديدة

- 

إن اختالف األنظمة الفكريـة واالجتماعيـة واالقتصـادية لهـا دور كبيـر فـي       
ين السلطة السياسية ووسائل اإلعالم، فـيمكن لهـذه األخيـرة أن تكـون     تحديد العالقة ب

  .(1)السلطة الرابعة، فيما يمكنها أن تكون جهازا من أجهزة الدولة
فضالً عن أن الصحافة تتحكم في المشهد السياسي، وتسهم إلـى حـد كبيـر فـي     
 تشكيل وعي الجمهور تجاه أي حـدث معـين، وال يسـتطيع أي سياسـي أو أي جهـة     

كمـا أنهـا تضـطلع بمهمـة ترتيـب      . سياسية أن تمارس عملها دون غطاء إعالمـي 
االهتمامات السياسـية، بواسـطة التركيـز علـى طـرح بعـض األفكـار والمفـاهيم         
واستبعاد أفكار ومفاهيم أخرى مـن النقـاش والحـوار السياسـي، وهـو مـا يـؤدي        

سـبها الشـرعية   بالنتيجة إلـى تبنـي الجمهـور لهـذه األفكـار والمفـاهيم، ممـا يك       
  .(2)والقبول

لكن رغم الدور الكبيـر الـذي تلعبـه الصـحافة فـي توجيـه الجمهـور إال أن        
إدارات الصحف ترسم سياستها التحريرية وفق الكم المتـاح مـن الحريـة، ومسـتوى     

  .الضغوط التي تتعرض لها
وتختلف أشكال الضغوط والتـأثيرات السياسـية التـي يتعـرض لهـا القـائمون       
باالتصال، إذ أنها ليست ضغوطًا ناجمـة مـن السـلطة دائمـا، وإن كانـت ضـغوط       
السلطة تمثل الثقل األكبر مقارنـة بالضـغوط األخـرى، التـي يـأتي بعضـها مـن        

ى الصـحفي  الميول السياسية للصحفيين، والتـي تـنعكس بالضـرورة علـى المحتـو     

                                                             
(1) www.google.com/itfc.mireblog.com// le 27/02/2007/à13h.10 mn  

  .72ص ) .م2004دار الفجر للنشر والتوزيع،  :القاهرة(  األولوياتاإلعالم السياسي والرأي العام، دراسة يف ترتيب : عزيز عبده (2)



           

 

 

~ 215 ~ 

الذي تتضمنه مقاالتهم وقصصهم اإلخبارية، ويـأتي الـبعض اآلخـر مـن جماعـات      
  .(1)الضغط

وتختلف آليات السيطرة والتحكم في وسـائل اإلعـالم مـن نظـام إلـى آخـر،       
ورغم هذا االختالف والتباين إال أن هنـاك ميكانيزمـات متفـق عليهـا بـين مختلـف       

  : األنظمة ويأتي على رأسها
1   

تقوم السلطة بسن مجموعة من القوانين يجـب علـى الرسـالة اإلعالميـة التقيـد      
بها، إذ تُعرف قوانين وتشريعات اإلعالم بأنها مجموعة مـن القواعـد القانونيـة التـي     

ويـرى بعـض البـاحثين أن     ،) 2(تحكم أنظمة اإلعالم ووسائله في الـداخل والخـارج  
س لألوضـاع السياسـية واالجتماعيـة واالقتصـادية     التشريعات اإلعالمية هي انعكـا 

  .) 3(في مجتمع ما

وتهدف السلطات من سعيها الدائم لتقييـد حريـة الصـحافة بعـدد مـن القيـود       
والتشريعات القانونية إلى التحكم بـالمحتوى اإلعالمـي، وتوجيهـه حسـب مـا تـراه       

عمـل إلـى   فعلى سبيل المثال، أصدر والي واليـة معسـكر مـذكرة     يخدم مصالحها،
مـن  " المسؤولين على مستوى جميع الدوائر والبلديات التابعة للواليـة أكـد فيهـا أنـه    

أجل التحكم األمثل في العالقة مع اإلعالم، ال بد مـن الرجـوع إليـه عنـد االتصـال      
وأن التصـريح لإلعـالم البـد أن     ،بأي وسيلة إعالمية وضرورة أخذ المشـورة منـه  

، وهو ما يعد شـكال مـن أشـكال النظـام السـلطوي فـي       (4)"يخضع لموافقته المسبقة
وما النصوص القانونية التـي تبـيح حريـة الصـحافة إال كلمـات      عالقته مع اإلعالم، 

                                                             
  .62خليل إبراهيم فاخر الضمداوي، مرجع سابق، ص  (1)

  6ص) ن.ت.مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية، د: بغداد(قانون اإلعالم : إبراهيم الداقوقي )2(

  .93فاروق أبو زيد، مدخل إىل علم الصحافة، مرجع سابق، ص  )3(
  .6202: العدد/ 2010ديسمرب  11/ جريدة اخلرب  (4)
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ال تجد طريقها إلى الواقع، وتفرغ مـن معانيهـا بفضـل العبـارات المقيـدة والمانعـة       
 .لها التي تتضمنها قوانين اإلعالم

إلـى احتـواء الصـحافة، نـتج عنهـا تحـول       إن الضغوط القانونية التي تهدف 
الصحافة من موقع الجماهير، إلى موقع السـلطة، وبهـذا فإنهـا تخلـت عـن دورهـا       
ومسـؤولياتها االجتماعيـة التـي تقتضـي انحيازهـا إلـى الجمهـور والـدفاع عـن          
مصالحه، والتعرض إلساءات السـلطة وممارسـاتها الخاطئـة، وتبنـت دور المـدافع      

  .(1)عن النظام السياسي
وخلصت دراسة اعتنت برؤيـة الصـحفيين العـاملين فـي الصـحف المصـرية       

مـن المبحـوثين قـالوا أن     %62الخاصة ألخالقيـات الممارسـة المهنيـة، إلـى أن     
الصحف التي يعملون فيها تهـادن السـلطة الحاكمـة، وتتجنـب نشـر أخبـار تشـنج        

  .(2)العالقة معها
االلتـزام أكثـر بالمسـؤولية يمـر      تعتقد السلطة الجزائرية أن دفع الصحافة نحو

عبر تضييق أكثر لهامش الحرية من خالل سـن قـوانين ردعيـة، كمـا حـدث فـي       
تعديل قانون العقوبات وإجراءات تعسـفية ومسـاومات سياسـية وتجاريـة، وبالتـالي       
فإن هذه القوانين تحدد القيم الخبرية للوسيلة اإلعالمية كمـا أن حريـة التعبيـر تنتهـي     

الل السلطة لسلطتها وتوظيف العدالـة لضـرب كـل مـن يتجـرأ علـى       بمجرد استغ
  .(3)انتقادها

وهذا ال يعني بأي حال من األحوال أن الصـحافة تتعـرض إلـى ضـغوط فـي      
بعض األنظمة السياسية وال تعاني من ذلك في ظل أخـرى، بـل إن الضـغوط قائمـة     

                                                             
العـدد   -كليـة اإلعـالم    -جامعـة بغـداد   (، جملـة الباعـث اإلعالمـي،   ، املخاطر املرتبطة بأخالقيات العمل اإلعالميناظم املقدادي (1)

  59ص ) م 2007 -الثالث 

، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي السنوي التاسع لكلية اإلعالم، ألخالقيات املهنةرؤية الصحفيني يف الصحف اخلاصة املصرية أمرية العباسي،  (2)
  .30م، ص 2003جامعة القاهرة، 

(3) www.google.com/itfc.mireblog.com// le 27/02/2007/à13h.10 mn .  
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افة فـي  في كل األحوال، لكن شدتها تختلـف مـن نظـام إلـى آخـر، إذ أن الصـح      
المجتمعات التي يسودها نظام ديمقراطي تعددي، تعـاني مـن هيمنـة وضـغوط رأس     

  .المال وملكية الشركات في حين أنها تتأثر في المجتمعات النامية بموقف السلطة
2   

، وعلـى الـرغم مـن    (1)نعني بالرقابة التحكم في نقـل األخبـار والمعلومـات    
إال أن هنـاك أشـكاال أخـرى للرقابـة، بعضـها تمارسـه       اقتران الرقابة بالسـلطة،  

  .(2)األحزاب ومنظمات المجتمع المدني، واآلخر تمارسه جهات معينة
ويرى الباحثون أن الرقابـة ليسـت شـراً خالصـا، ألنهـا قـد تكـون مطلبـاً         

، إال أن هـذه الذريعـة التـي    (3)جماهيرياً، يهدف إلى حماية األخـالق واآلداب العامـة  
وراءها السلطة، دفعـت بـالكثير مـن األنظمـة والحكومـات، لفـرض قيـود        تختفي 

واسعة على حرية الصحافة، وذلك لمنع الصـحف مـن التعـرض لسياسـتها وانتقـاد      
وهذا ما يترك تأثيرا خطيرا علـى طبيعـة المضـمون الصـحفي، إذ أن     . رموز الدولة

همالهـا  خشية الصحف مـن إزعـاج السـلطات، يعنـي تخليهـا عـن مسـؤوليتها وإ       
  .(4)لمصالح الجمهور

إال أن الرقابة الشديدة المفروضة مـن طـرف النظـام علـى وسـائل اإلعـالم       
يشـير   ،غالبا ما ينتج عنها رقابة ذاتية لدى القـائمين باالتصـال، وفـي هـذا اإلطـار     

أن أخطر ما يمكن أن تواجهه حريـة التعبيـر، ليسـت هـي     " محمد حسنين هيكل إلى 
ينـا، ولكـن مـا نفرضـه علـى أنفسـنا مـن قيـود بتـأثير          القيود التي تُفـرض عل 

ويتشكل هذا النوع من الرقابـة فـي عقـل القـائمين باالتصـال نتيجـة       . (5)"تصوراتنا

                                                             
  .3ص.) م1969مطبعة اجلمهورية،  : بغداد( العالقة التارخيية بني الصحافة والسلطة يف العراق: سلوى زكو (1)
  .72خليل إبراهيم فاخر الضمداوي، مرجع سابق، ص  (2)
  .64ص .) م1981اهليئة املصرية للكتاب، : القاهرة(حرية الفرد وحرية الصحافة : جيهان مكاوي (3)
  .115ص .) م1979دار املعارف، : القاهرة(تنمية اإلعالم وال: حممد سيد حممد (4)

  .9ص.) م 1969مطبعة اجلمهورية، : بغداد( الصحافة والرقابة : عبد اجلبار داود البصري (5)
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لتراكم التوجيهات والتعليمـات الروتينيـة التـي تبعـث بهـا الحكومـة إلـى إدارات        
  .(1)الصحف، ويطلع عليها الصحفيون بغرض التقيد بها أثناء العمل

ابة على وسائل اإلعالم بما فيهـا الصـحف مـن شـأنها عرقلـة العمـل       إن الرق
اإلعالمي المتمثل في خدمة المجتمع، والتحول إلى خدمة السـلطة مـن خـالل التكـتم     

  . على انحرافاتها، والدفاع عن أيديولوجيتها ومصالحها
3   

بأسـاليب مختلفـة فـي    يؤكد خليل صابات أن الحكومات تتعامل مـع الصـحافة   
ـ  دون أن ) إيحائيـة (المعلومـات بطريقـة    يمسألة المعلومات، ففي بعض األحيان تُعط

تصرح رسميا بذلك، ومرة تعطـي المعلومـة وتشـترط أن تنشـر بأسـلوب معـين،       
  .(2)تحجب المعلومة، وكل ذلك يحدث ألغراض ودوافع سياسية ،وفي حالة أخرى

الصـحافة مـن اإلطـالع علـى الوثـائق      إن احتكار السلطة للمعلومـات ومنـع   
الحكومية، يحد من قدرة القائمين باالتصال فـي كتابـة قصـص إخباريـة تعبـر عـن       
الواقع، وهو ما يعوق قـدرة الجمهـور علـى تكـوين آراء والمشـاركة فـي اتخـاذ        

  .(3)القرارات التي تهم حياتهم ومستقبلهم

- 

تغطـي األخبـار بشـكل نقـدي وأن تقيمهـا      يتوقع الجمهور مـن الصـحافة أن   
ويتطلب هـذا أن تبقـى الصـحافة حـرة مـن أي تـأثيرات تفرضـها         ،بشكل مستقل

المؤسسات االجتماعية األخرى، وأن يبقـى الصـحفي مسـتقال عـن الضـغوط التـي       
تأتي من مصادر األخبار ومتحررا بقدر اإلمكان من جميع القيـود التـي تتـدخل فـي     

تقـوم بـه    أدائه لعمله وعلى نقله لألخبار انطالقا من الدور الـذي مـن المفـروض أن   

                                                             
  .70جيهان مكاوي، مرجع سابق، ص  (1)

  .256خليل صابات، مرجع سابق، ص  (2)
  .86خليل إبراهيم فاخر الضمداوي، مرجع سابق، ص  (3)
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الصحافة أو الذي وجدت من أجلـه، والمتمثـل فـي خدمـة الجمهـور، ومـن هـذا        
المنطلق يعد جهـاز جمـع األخبـار وبيروقراطيـة جمـع األخبـار وسـائل لخدمـة         

فاحتياجـات الجمهـور هـي األهـداف التـي يجـب أن تبـدل المسـاعي         . الجمهور
  .(1)لتوفيرها

عالقـة بـين القـائم    محـددات خاصـة لل   ضـوابط أو لكن من الصعوبة وضـع  
باالتصال ومصادر األنباء والمعلومـات داخـل المجتمـع، ألن هـذه العالقـة تتـأثر       
بعوامل عديدة يمكن أن نالحظ وجودهـا أو غيابهـا فـي كـل المجتمعـات بصـرف       

وال يمكـن تصـنيف هـذه العالقـة فـي       .القـائم النظر عن وصف النظام اإلعالمـي  
األحوال، أو التقرير بسـيادة تـأثير أيهمـا علـى     إطار االعتماد المتبادل بينهما في كل 

اآلخر ولكن كل ما يمكن مالحظته أن هذه العالقة ال يعبـر مظهرهـا عـن جوهرهـا     
المصـدر  "، ويذهب نصر الدين العياضي إلـى حـد القـول بـأن     (2)في أغلب األحوال 

ال يضيف مصداقية للخبر ويؤكد واقعيته فقط، بـل يمكـن أن يلـون الخبـر الصـحفي      
مله وجهة نظر معينة إزاء الحدث أو الواقعة، هذا بصـرف النظـر عـن الصـيغ     ويح

التعبيرية الملتوية التي تتفنن فـي تمويـه الموقـف أو الـرأي أو دفنـه وسـط جمـل        
  .(3)"وكلمات محايدة

يطرح الباحثون عددا من النماذج التفسيرية محـاولين إعطـاء توصـيف لعالقـة     
هذه العالقـة يظهـر أكثـر فـي تأثيرهـا علـى       إن وصف . القائم باالتصال بالمصدر

  .المحتوى اإلعالمي ومراكز االهتمام
(4):      يتضح من خالل العنوان المقدم لهـذا النمـوذج نوعيـة العالقـة

إذ يفترض وجود نوع من الخصـومة والعـداء بـين القـائم باالتصـال      . بين الطرفين
                                                             

  .319-320ص  أمحد رشيت، مرجع سابق،جيهان  (1)
  .166ص .)م2004عامل الكتب، : القاهرة(نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، الطبعة الثالثة : حممد عبد احلميد (2)
  .98ص .) م2004دار الكتاب اجلامعي، : العني(وسائل اإلعالم واتمع ظالل وأضواء، الطبعة األوىل : نصر الدين العياضي (3)
  .169نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص : حممد عبد احلميد (4)
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ـ   ي تميـز هـذه العالقـة،  ويؤخـذ     والمصدر، فالصراع في االهتمامات هو السـمة الت
  :على هذا النموذج 

عدم تحديد حـدود واضـحة لحجـم العـداء ومؤشـرات السـلوك المعيـاري         -1
 .لإلعالميين نحو مصادرهم

إن عملية إنتاج الرسائل اإلعالميـة السياسـية هـي موضـوع مشـترك بـين        -2
 .الطرفين

الطـرفين  إن الواقع العملي يمكن أن يؤكد درجات من التعـاون والتفـاهم بـين     -3
 .نظرا لحاجة كل من الطرفين إلى اآلخر

(1) : وهــو عكــس النمــوذج األول، ويــرى أن العالقــة
بين مصادر األخبار والصحفيين هي عالقـة تبـادل اجتماعيـة، تهـدف إلـى تحقيـق       
أغراض مشتركة وليس هناك ضغط مـن جانـب علـى آخـر وإنمـا هنـاك تبـادل        

  .للمنفعة
(2) :   جيبـر، شـانون  (يؤكد النموذج العلمي الذي طرحـه الباحثـان (

أن الجدار القائم بين الصحفيين والمسؤولين هو جدار وهمـي لـيس لـه أسـاس فـي      
الواقع فكالهما بحاجة إلى اآلخر وغالبا مـا يكـون الصـحفيون مـرتبطين بمصـادر      

صـحف لألخبـار بطريقـة    األخبار بعالقة طيبة تتخللها بعض التشنجات نتيجة نشـر ال 
غير مناسبة أو إهمالهـا ممـا يـنعكس سـلبا علـى تعـاون مصـادر األخبـار مـع          

 . الصحفيين
 (3) :   ــين ــادل ب ــاون المتب ــى التع ــة عل ــد العالق تعتم

الطرفين على الرغم من تشعب وتباين أهـدافهما، فيسـعى كـل طـرف جاهـدا إلـى        
ور المستهدف من خالل هـذا التعـاون وأحيانـا مـا     تحقيق أغراض محددة لدى الجمه

                                                             
  .48مرجع سابق، ص  خليل إبراهيم فاخر الضمداوي، (1)
  .48- 49املرجع نفسه، ص  (2)
  .170نظريات األعالم واجتاهات التأثري، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص: حممد عبد احلميد (3)
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يقتسمون بعض األهداف معـا مثـل تحقيـق أعلـى درجـة مـن المصـداقية لـدى         
  .الجمهور

ن النمـوذج الرابـع يمكـن أن يفـرز فئـة أخـرى       إوحسب محمد عبد الحميد، ف
ممـا يـنعكس علـى رؤيـة     " اإلعالميون السياسـيون "أو " السياسيون اإلعالميون"هي 

ـ  جمهور الم ذلـك أن  . م مهمـا كانـت خصائصـهم أو مهـاراتهم    تلقين، وتقـديرهم له
كجمهـور   هم فطبيعة النظام وموقف المواطنين مـن السـلطة سـينعكس علـى مـوق     

من القائمين باالتصال الـذين يتوحـدون مـع مصـادرهم السياسـية،       لوسائل اإلعالم 
تصـال أيضـا فـي    يوجـه إلـى القـائم باال    ،فإن كل ما يوجه للنظام من نقد ،وبالتالي

خصوصا في العالم الثالـث الـذي يعتمـد قادتـه دائمـا علـى محـررين         ،هذه الحالة
 . وكتاب يقومون بدور كبير في الترويج لصورة القادة وأفكارهم

من المصـادر األساسـية لألخبـار والمعلومـات     (*) تعتبر وكاالت األنباء العالمية
يتأثر فـي تقـديره لألخبـار والمعلومـات     بالنسبة للقائم باالتصال الذي من المحتمل أن 

بتقدير الوكاالت لقيمة األخبار، وذلـك مـن خـالل المسـاحة أو المتابعـة أو تكـرار       
علـى األهميـة النسـبية    االتصـال  إذ تؤثر وكاالت األنباء على حكـم وسـائل    ،البث

 %80ألنواع األخبار المختلفة خاصة حين نعلم بـأن هـذه الوكـاالت  تسـيطر علـى      
، لتتضـح صـورة الهيمنـة فـي بعـدها الكمـي،       (1)لومات المتداولة دوليـا  من المع

قانونيـا   وضمن مفهوم التدفق الحر، فإن هـذه الوكـاالت أصـبحت غيـر مسـؤولة      
عن نشاطاتها أمام الدول األخرى، حيـث تمتـد هـذه النشـاطات، وبهـذا       واجتماعيا 

تحديـد مـا يصـلح ومـا     أعطى النظام الحر لتدفق المعلومات هذه الوكاالت الحق في 
  .(2)ال يصلح ليكون خبرا

                                                             
  والفرنسية Reuter، واإلجنليزية United Presse Internationalنترناشيونال أ، يونايتد برس Associated Presse االسوشيتد برس(*) 

                                                                                                                            Agence France Presse    
(1) Marlène Coulomb – Gully: Les informations télévisées,  1ère édition  (France: Presses Universitaires de 
France,  Edition Que –jais je ?, 1995) p. 46. 

  . 246حممد جنيب الصرايرة، مرجع سابق، ص  (2)
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يصـفه بتشـابه ضـخم بـين المحتـوى       مـا  W. Schrammلقد وجد ولبر شـرام  
صـحيفة آسـيوية فيمـا يتعلـق      14جمالي لنشرات الوكاالت الغربية العالمية وبـين  اإل

وهو يفسر ذلك بأن الصحف تتبـع الوكـاالت فيمـا تنشـره ألنـه       ،بأخبار العالم الثالث
كما تؤثر وكـاالت األنبـاء علـى طريقـة تقيـيم رؤسـاء        ،(1) ليس لديها بدائل أخرى

أقسام األخبار لعمل مراسليهم أو صحفييهم فضـال عـن أن المسـؤولين يميلـون فـي      
ء، خصوصـا  وسائل اإلعالم إلى االعتماد بشكل عام علـى روايـات وكـاالت األنبـا    

  .في حالة األنباء الرسمية وترجيحها عن رواية صحفييهم
تؤثر وكاالت األنباء كذلك علـى طريقـة توزيـع وسـائل االتصـال لمراسـيلها       
لتغطية األحداث الهامة، إذ تتبع مختلف وسائل االتصـال فـي نشـر منـدوبيها نفـس      

علميـة نـادرا مـا    الطريقة التي تتبعها الوكاالت، باإلضافة إلـى أنـه مـن الناحيـة ال    
يتدخل القائم باالتصال فـي صـياغة الكثيـر مـن المـواد اإلخباريـة التـي ترسـلها         
الوكاالت الكبرى وكثيرا ما تقـف حـدود التـدخل عنـد تعـديل وصـف الزمـان أو        
وضع العناوين وتحديد مقاسات حروف النشر سواء كان ذلـك بتـأثير عامـل الوقـت     

  . (2) أو اقتناعا بمصداقية الوكاالت ودقتها
تـأثيرات الصـحف الكبـرى    ) Warren Breed 1955(كما درس واريـن بريـد   

أو تمـاثال فـي مضـمون الصـحف      ا، ووجد أن هناك تشابه(3)على الصحف الصغرى
الكبرى والصحف الصغرى، والتماثـل يعنـي أن مختلـف الصـحف تتضـمن نفـس       
المواد أو مواد متماثلة، وهذه المواد مصـاغة أو مرتبـة بـنفس األسـاليب أو بطـرق      
متماثلة، وأن التماثل أو التشابه يحدث من خالل تـأثر محـرري الصـحف الصـغرى     

  .بما تفرضه الصحف الكبرى

                                                             
  .14ص، مرجع سابق، ء اإلمجاع االجتماعياإلخباري وأثره يف بناسعيد حممد السيد، التشابه  (1)
  .171 مرجع سابق، ص ،الطبعة الثالثة نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري،: حممد عبد احلميد (2)
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (3)
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الواقع، فإن محرري الصحف الكبـرى، ومحـرري األخبـار بشـكل عـام،       وفي
ووكاالت األنباء، يقومون بأدوار مسؤولياتها ضخمة، تفـوق مـا قـد يتصـورونه هـم      
أنفسهم، ألنهم يعملون كمرشدين غائبين لألساليب التـي تـتحكم فـي عـرض األخبـار      

  . (1)في مئات من الصحف
ـ  ع الصـحفي بتحديـد حـدث علـى أنـه ذو      باإلضافة إلى أنه عندما يقوم المجتم

فـإن جميـع   ، Wolf Packأهمية خاصة، أو ما يسـمى بسـيكولوجية عصـبة الـذئاب     
وقـد يكـون الحـدث هامـا فـي       .وسائل اإلعالم تميل إلى تخصيص جل اهتمامها له

وبـذلك   .حد ذاته، ولكن قد يكون في أحيان أخرى جريمة شـاذة أو فضـيحة أخالقيـة   
  .(2)معلومات تتعلق بأخبار أكثر أهمية يتم حرمان الجمهور من

- 

وأن تصـوره لهـذا    ،إن القائم باالتصال في حاجة شديدة إلـى معرفـة جمهـوره   
فالرسـائل التـي    ،الجمهور يؤثر على قراراته تـأثيرا ال يمكـن أن نقلـل مـن شـأنه     

توقعاتـه عـن رد فعـل الجمهـور،      -إلى حـد مـا    -يقدمها القائم باالتصال تحددها 
ويمكن تفسير ذلك بالدور الـذي يلعبـه الجمهـور والـذي ال يمكـن أن نعتبـره دورا       
سلبيا، ذلك أنه يساهم بطريقة أو بأخرى في التأثير علـى القـائم باالتصـال ومـن ثـم      

إن القـراء يـؤثرون فـي الحكـم علـى      . ة الموجهـة إليـه  في صياغة المادة اإلعالمي
األخبار كما أن الصحفيين يشـكلون قصصـهم اإلخباريـة حـول مـا يعتقـدون أنـه        

  . (3)سيمتع القراء
إن القائم باالتصال يحتاج أوال إلـى معرفـة جمهـوره وأن يكـون لديـه فكـرة       

الـذي يريـد    وعادة يكون لدى الفرد تصور ذهنـي للجمهـور  . عمن يوجه إليه رسالته

                                                             
  . 332جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق،  ص  (1)

  . 8، مرجع سابق، ص علي القائم باالتصال واإلداريةالضغوط املهنية سعيد حممد السيد ، (2)
(3) Robert Lioyol, Ghenn Guzzo:  Writing and Reporting the News Story (U.S.A:  Library of Congress Cataloging- 
In Publications Data, 2009) p. 34.   
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فهنـاك بعـض االتفـاق فـي أن القـائمين باالتصـال       . أن يصل إليـه أو أن يتجنبـه  
يقومون بحل مشكلة عدم معرفتهم لجمهورهم عن طريـق بنـاء صـور ذهنيـة تمثـل      

  .في معظمها نظرة محدودة إلى حد اإلفراط المشوه للجمهور الذي يكتبون له
ـ    ة جماهيريـة مـن صـعوبة    وقد يعاني القائم باالتصال الذي يعمـل فـي مؤسس

وألن مؤسسات االتصـال تتسـم بالتعقيـد وتسـتخدم عـددا      . تصور أو إدراك جمهوره
كبيرا من البشر ليس في تعلـيمهم وخلفيـتهم جوانـب كثيـرة مشـتركة مـع السـواد        
األعظم من الجمهور، لذلك نجـد أن قـيم أولئـك العـاملين سـتلعب دورا هامـا فـي        

  .(1)الطريقة التي سيؤدى بها عملهم
وتعد قيمة مصلحة الجمهور مقياسا أساسـيا لقـيم األخبـار فـي الغـرب، حيـث       
يسترشد بها حارس البوابة فيما يعتقـد أن جمهـوره يريـد أن يعرفـه، باعتبـار أنـه       
الحكم النهائي، مما يجب أن ينشر في هذا النظام، أما فـي دول العـالم الثالـث، فنجـد     

نهائي على مالئمـة الخبـر للنشـر، ومـن     رؤى أخرى، فالصحفيون ليسوا هم الحكم ال
خالل التحكم المباشر أي عن طريـق مـن يملـك وسـائل اإلعـالم، والـتحكم غيـر        
المباشر أي من خالل ميكانيزمات الرقابة المفروضة علـى وسـائل اإلعـالم أو بهمـا     

  .(2)، يتم اتخاذ قرارات النشر فيما يجب أن يمر أو يحجب)الرقابة -الملكية(معا 
ى عـدد مـن الدراسـات التـي اهتمـت بتحليـل عالقـة الصـحفيين         وبناء عل

  :هذه العالقة في إطار ثالثة نماذج تفسيرية (3)بالجمهور يصنف ما كويل
  

  

                                                             
، اإلخبـاري وأثـره يف بنـاء اإلمجـاع االجتمـاعي     التشـابه  ، سعيد حممـد السـيد،   349-350جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص  (1)

  .11مرجع سابق، ص

  .139-138العمل الصحفي يف مصر ، دراسة سوسيولوجية للصحفيني املصريني ، مرجع سابق، : السيد خبيث حممد درويش (2)
(3) Mc Quail D.: Mass Communication Theory, An Introduction, 3 rd ed. (London: Sage Publications, 1994) 
 pp.185-211. 
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1   

يصور هذا النموذج دور القائم باالتصال علـى أسـاس أنـه هـو الـذي يحـدد       
سـيطرة القـائمين   جمهوره حسب أهدافه، وبالتالي  فإنه عادة ما تكون العمليـة تحـت   

  .باالتصال حيث يتميزون بوضوح اتجاهاتهم وإحساسهم بقوة الذات
وتتمثل األهـداف فـي الدعايـة واإلعـالن أو التأييـد للفكـرة أو الموضـوع،        
والتأثير بأي شكل في الجمهور بنـاء علـى تحديـده السـابق مـن خـالل دراسـات        

والدعايـة السياسـية    السوق أو بحوث الجمهور، ومن قبل ذلـك الحمـالت اإلعالنيـة   
أو موضوعات الخدمة العامـة، مثـل الحمـالت الصـحية أو الخيريـة حيـث ينظـر        

وهـو مـا   . القائم باالتصال إلى الجمهور كمستهلكين أو مفـردات االتصـال أإلقنـاعي   
يستلزم معرفة رجع الصدى بشكل فوري وسـريع، وكـذلك رصـد بعـض مؤشـرات      

  .نجاح أو فشل القائم باالتصال
2   

يتبنى القائم باالتصال في هذا النموذج معايير معينـة، تكـون لهـا األولويـة فـي      
. الممارسة وبناء العالقة مع الجمهـور علـى معيـار رضـا الجمهـور أو اسـتجابته      

وفي هذا النموذج ال يعد التأثير السريع لالتصال مطلبا ملحـا، مثـل نمـوذج الهيمنـة،     
المشـتركة التـي تمثـل متطلبـات معينـة       وذلك نظرا لوجود مجموعة من العناصـر 

يتبناها القائم باالتصال ويتوحد معها، ويسترشـد بهـا فـي تبريـر نشـاطه وتواصـله       
  . المحدود مع الجمهور

3   

ينظر في هذا النموذج إلـى القـائم باالتصـال كفـرد مبـدع ونشـط اجتماعيـا،        
من األفراد المستفيدين والمشـاركين ايجابيـا، ومـن ثـم فليسـت      يتواصل مع جمهوره 

هناك أهدافا مصاغة، أو أهداف مؤسسية، وإنمـا األمـر يرجـع إلـى رغبـة القـائم       
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وبناء عليـه، فـإن هـذا النمـوذج يهـتم بالدرجـة       . باالتصال في أن يتصل باآلخرين
المتلقـين  األولى باالسـتجابة إلـى الحاجـات واالهتمامـات، وردود أفعـال جمهـور       

والقراء المختارين حيث ينتمي كـل مـن المرسـل والمسـتقبل إلـى ثقافـة واحـدة،        
نجـد أن كثيـرا مـن القـائمين      ،وفي هذا المجال. ويشتركون في المشكالت والطموح

باالتصال يـرون أن وسـائل اإلعـالم هـي أداة للمشـاركة فـي اآلراء والخبـرات        
  .(1)اإلنسانية مع جمهور المتلقين

- 

يعد النظام االجتماعي الذي تعمـل فـي إطـاره وسـائل اإلعـالم مـن القـوى        
األساسية التي تؤثر على حارس البوابة في انتقائه واختيـاره للمـادة الصـحفية، فـأي     
نظام اجتماعي ينطوي على قيم ومبادئ يسـعى القـائم باالتصـال إلقرارهـا، ويعمـل      

لها، ويـرتبط ذلـك بوظيفـة التنشـئة االجتماعيـة أو التطبيـع،        على تقبل المواطنين
وتعكس وسائل اإلعـالم هـذا االهتمـام بمحاوالتهـا الحفـاظ علـى القـيم الثقافيـة         

  .(2)واالجتماعية السائدة
يرى وارين بريد أن القائم باالتصال قـد ال يقـدم فـي بعـض األحيـان تغطيـة       

اإلغفـال نتيجـة لتقصـير أو عجـز أو     كاملة لألحداث التي تقع من حوله، وليس هـذا  
أنه عمل سلبي، ولكن يغفل القائم باالتصال أحيانـا تقـديم بعـض األحـداث إحساسـا      

والحفاظ على المجتمـع واحتـرام فلسـفته وعاداتـه وقيمـه واألدوار       ،منه بالمسؤولية
ــذه   ــون ه ــذين يمارس ــخاص ال ــة، ولألش ــة المعاش ــية واألخالقي ــة والسياس الديني

  . (3)األدوار

                                                             
  .- 123124ص  أمساء حسني حافظ، مرجع سابق، (1)

، رسالة دكتوراه غري التغطية اإلعالمية للمراسل األمريكي لقضايا الشرق األوسط، دراسة تطبيقية على القائم باالتصالمطلق سعود املطريي،  (2)
  81ص  ،.م2007، )كلية اآلداب، قسم اإلعالم: جامعة عني مشس(منشورة 

  .305املرجع نفسه، الصفحة نفسها، جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص (3)
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يحــرص حــارس البوابــة اإلعالميــة فــي الــدول العربيــة علــى مراعــاة و
االعتبارات الثقافية للجمهور العربي، وكذلك الخلفيـات االجتماعيـة والسياسـية، فعنـد     
تحديد االعتبارات اإليديولوجيـة واالجتماعيـة والدينيـة، يكـون مـن السـهل انتقـاء        

ـ    ذه القـيم محـددات قويـة فـي     األخبار التي تقابل هذه االحتياجات، وبالتـالي تعـد ه
  .(1)اختيار األخبار وتقييمها

ويرى وارين بريد أن وسائل اإلعـالم التـي تحتـرم التقاليـد والنظـام تضـحي       
أحيانًا بالسبق الصحفي أو تتسامح وتفرط بعض الشـيء فـي واجبهـا الـذي يفـرض      

ن عليها تقديم كل األخبار التي تهـم الجمـاهير، ففـي بعـض األحيـان يقـيم القـائمو       
باالتصال األخبار آخذين فـي االعتبـار النتـائج االجتماعيـة التـي سـتترتب علـى        
نشرها، وقد تهمل األخبار في بعـض األحيـان، أو تـدفن فـي الصـفحات الداخليـة       

  .(2)وذلك محافظة على قيم المجتمع األساسية وتجنبا لكل ما يشوه تلك القيم
فيهـا الصـحف يكمـن فـي      إن الهدف الذي من أجله أنشئت وسائل اإلعالم بمـا 

خدمة المجتمع انطالقا مـن فكـرة أن الصـحفي قـد يضـحي بالمصـدر، ولكنـه ال        
يضحي بالجمهور، ومن ثم يعمـل القـائم باالتصـال علـى تحقيـق اإلجمـاع حـول        
بعض األهداف االجتماعية والثقافية، وكذلك التقريـب بـين النـاس وتوثيـق عالقـاتهم      

  . بتعويدهم على أنماط السلوك المقبولةوالمساعدة على تنشئتهم اجتماعياً 
إن دراسة وراين بريد حول تحليل المـواد التـي لـم تنشـر أو التـي تعرضـت       
للدفن أو الحذف، انطلقت من االفتراض الذي كـان يقيسـه وهـو أن وسـائل اإلعـالم      
تساعد على تحقيـق االتفـاق الثقـافي واالجتمـاعي، وألجـل ذلـك تسـتبعد وسـائل         

  . التي تهدد البناء االجتماعي والثقافي وما يؤمن به الفرد اإلعالم كل المواد

                                                             
  . 283سابق، ص مرجعاألخبار يف الراديو والتلفزيون، : حسن عماد مكاوي (1)
  .308جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص  (2)
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اعتبـار االتفـاق   "وحول هذا الموضوع تتساءل جيهـان رشـتي حـول إمكانيـة     
الذي يتحقق بتجنب وسـائل اإلعـالم لموضـوعات معينـة، إجمـاع أو اتفـاق مفيـد        

باختصـار، فـإن مـا ال تقدمـه     . وكامل، أم أنه نتائج غير مرغوبـة وغيـر متوقعـة   
وسائل اإلعالم من مواد ومعلومات له نفس أهمية مـا يقـدم، بمعنـى آخـر، الطريقـة      
التي ننظم بمقتضاها تصورنا للوقائع قد تشوه بسـهولة، ذلـك ألننـا نتلقـى معلومـات      
غير كاملة عن أجزاء فقط من الظـروف المحيطـة، وألننـا نتلقـى صـورة ثابتـة أو       

  .(1)"ل الحقائق عما يحيط بنامعلومات نمطية ومتحيزة، فنحن ال نحصل على ك
أما فيما يتعلق بالدول النامية، أو الدول التي تتغيـر بسـرعة شـديدة، ويتهـددها     
التمزق االجتماعي، فعادة ما يلجأ القادة إلى السيطرة علـى وسـائل اإلعـالم لضـمان     

، أي أن (2)استخدامها في الوصول إلى االتفـاق واإلجمـاع حـول األمـور األساسـية     
األول الذي يؤثر على القائمين باالتصال هـو الحاجـة إلـى المحافظـة علـى      العنصر 

قيم المجتمع وتقاليـده، والعنصـر الثـاني، هـو تحقيـق اإلجمـاع أو االتفـاق علـى         
  .األهداف األساسية

- 

تؤثر المساحة المخصصة لإلشهار في الصحف على كـم األخبـار التـي تنشـر،     
للمادة اإلشـهارية علـى حسـاب المـادة اإلخباريـة، حيـث تقـوم         إذ تُعطى األولوية

المؤسسات الصحفية بضبط وانتقاء أخبارها حسـب حجـم اإلشـهار المتـوفر لـديها،      
وفي أحيان كثيرة يعـد اإلشـهار المبـدأ األساسـي الـذي ترتكـز عليـه المؤسسـة         
الصحفية في عملية التسيير، فضالً عن أن بعض الصـحف قـد تضـطر إلـى زيـادة      
عدد صفحاتها بسبب كم اإلشهار المتـوفر لـديها ولـيس بسـبب أهميـة األحـداث أو       

                                                             
  .316 -309جيهان أمحد رشيت، مرجع سابق، ص  (1)
  .305املرجع نفسه، ص  (2)
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، انطـالق مـن أن اإلشـهار يمثـل القاعـدة االقتصـادية       (1)األخبار التـي بحوزتهـا  
  .للمؤسسة الصحفية والذي بدونه لن يكتب لها البقاء واالستمرار

اإلشـهارية   وتتسم العالقة بين اإلشهار والصحف بتبـادل المنفعـة، فالمؤسسـات   
تستخدم الصحف لنشر إعالناتها فيمـا تسـتفيد الصـحف مـن اإلشـهار فـي تـوفير        
موارد مالية لتغطية نفقاتها، وفي الوقـت الـذي تشـهد فيـه بعـض الصـحف التـي        
تحصل على عوائد جيدة من موارد اإلشهار، حالـة مـن االسـتقرار المـادي والتقـدم      

الصـحف التـي يقـل فيهـا اإلشـهار      إلى جانب تقديم خدمة أفضل للجمهور، نجد أن 
  . تعاني من أزمات مالية تعرضها للتوقف عن الصدور

في هذا اإلطار، يتطرق محرز حسين غالي إلـى وجـود نظـرتين متعارضـتين     
لعالقة اإلشهار بالسياسـة التحريريـة للصـحف، إذ يـرى أنصـار االتجـاه األول أن       

محـدود مـن المعلنـين    زيادة اإلشهار، يحمي الصحف من الوقوع فـي قبضـة عـدد    
يوجهون السياسة التحريرية، كما يحميها من الوقـوع فـي قبضـة السـلطة السياسـية      
من خالل قبول الدعم، كمـا أن إيـرادات اإلشـهار تسـاعد الصـحف فـي عمليـات        

أنـه بإمكـان اإلشـهار المسـاهمة      فضـال عـن  التطوير والصمود في سوق المنافسة، 
وجيـا إنتـاج حديثـة متطـورة وتقـديم منـتج       في طرح إصدارات جديدة، وتبني تكنول

صحفي متميز، باإلضافة إلـى توسـيع شـبكات المراسـلين حـول العـالم، وإتاحـة        
فرصة كافية لتأهيل المحررين وتـدريبهم، وتـأمينهم وظيفيـاً واجتماعيـا مـن خـالل       

  .زيادة األجور واألرباح
رات السـلبية  وفي الجانب اآلخر، فإن أنصار االتجـاه المعـارض والناقـد للتـأثي    

لإلشهار على السياسة التحريريـة للصـحف، يـرون أن اإلشـهار قـد يـؤدي إلـى        
تأثيرات سلبية كبيرة يأتي في مقدمتها زيادة مساحة المـادة االشـهارية علـى حسـاب     

                                                             
(1) Michel Mathien: Les médias: Presse écrite, radio, télévision, 1ère édition (Paris: Presse Universitaires de 

France, 1991), p.14 
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المساحة المخصصة للمواد التحريرية، باإلضافة إلـى الوقـوع فـي قبضـة المعلنـين،      
 حكوميـة  (قاهـا الصـحف مـن بعـض الجهـات      أما بالنسبة للمساعدات التي قد تتل

فهنـاك اتجاهـاً قويـا مـن قبـل بعـض البـاحثين والقـوى         ...) شـركات  حزبية 
الديمقراطية يرفض دعم الصحف باعتبار أن الحكومة ليسـت ملزمـة بـذلك، ويـرون     
في مساعدة الحكومة للصـحف إفسـادا لهـا، ويعتقـدون أن الصـحافة التـي تتلقـى        

  .(1)يمكن أن تتمتع بحرية حقيقية أو أن يكون لها نفوذ اإلعانات المالية ال
حيـث تحـول الحـديث    (2)بصفة عامة، يؤثر اإلشهار علـى مضـمون الصـحف   

في الصحف من الموضوعات المختلفـة التـي تنـور الجمهـور إلـى الحـديث عـن        
عـن  ) الـدايلي (أحـد مؤسسـي جريـدة    ) كندي جونسـون (المنتجات والسلع، ويعبر 

إذ يقـول فـي    ،لذي آلت إليه الصحافة بسـبب الهيمنـة التجاريـة   تشاؤمه عن الحال ا
تركـت أنـت الصـحافة    " سلفه فـي إدارة الجريـدة   ) اللورد مورلي( رسالة كتبها إلى 

  .(3)" مهنة وحولناها نحن إلى تجارة
لكن من جهة أخـرى، يسـمح اإلشـهار بتطـوير الصـحافة كوسـائل اتصـال        

، إن (4)لكنـه يعرضـها لضـغوطات أخـرى    جماهيرية مستقلة عن السلطة السياسـية و 
ألنـه   تحول الصحافة من رسالة إلى صناعة هـو الـذي يعـرض اسـتقاللها للخطـر     

  . يوجهها وجهة تجارية
ويبقى هاجس سحب الوكاالت اإلشهارية إلشـهارها مـن الصـحف، مـن أهـم      

والتجاريـة والصـناعية للضـغط علـى      األسلحة التي تستخدمها الشركات اإلشـهارية 
  .الصحف والتأثير في المنتج الصحفي

                                                             
  .241- 239حمرز حسني غايل، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Pierre Albert: La Presse française, la documentation française (Paris: 1990) pp.84-85. 
  .10ص.) م1960دار املؤسسة األهلية للطباعة،  : بريوت(  الصحفي احملترف، ترمجة فؤاد موسياين: جون هونربك (3)

(4) Daniel Jun qua: La presse, le citoyen et l'argent (France: Edition Gallimard, 1999) p. 197      
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وقد أجريت في الواليات المتحدة األمريكية دراسـة علـى عينـة سـت مجـالت      
نسائية لمعرفة وجه العالقة بين المحتـوى الصـحفي ومسـاحة اإلشـهار، وأظهـرت      

ـ       حة الدراسة انخفاض مساحة الموضوعات التـي تتنـاول خطـر التـدخين علـى ص
  .(1)الناس وذلك ألن شركات السجائر كانت تعلن في هذه المجالت عن بضائعها

وفي دراسة عن تأثير اإلشهار على العمليـة التحريريـة فـي الصـحف اليوميـة      
السعودية، أدى طغيان اإلشهار على مسـاحات كبيـرة مـن الصـفحات تصـل إلـى       

ـ      %65أكثر من  ا أدى إلـى اختفـاء   أحيانا إلى إحاللـه محـل المـادة التحريريـة، مم
المراد الصحفية وفنونها في كثير من صـفحات هـذه الصـحف، فمزاحمـة اإلشـهار      
للمواد التحريرية على تلك الصفحات يعطي انطباعا بسـيطرة اإلشـهار علـى المـادة     

 .(2)التحريرية
فإن موارد اإلشهار التي تشكل الجزء األعظـم مـن الموازنـة السـنوية     ا ومع هذ

وذلـك ألنهـا تعطـي     ،من كمية األخبار الواردة لغرفـة األخبـار  لمعظم الصحف تزيد 
مرونة لالشتراك في أكثر من وكالة أنبـاء إضـافة إلـى اسـتقطاب كفـاءات مهنيـة       

  . جيدة مما يؤدي إلى تقديم محتوى أفضل
  
  
  
  
  
  

                                                             
.) م1999عمـان، دار البشـري،   (لعبة وسائط اإلعالم، السياسة األمريكية يف عصر التلفزيون، ترمجة شحده فارع، : البري ستيفن ايرت وآخرون (1)
  .206ص
 -6العدد  - جامعة القاهرة(، الة املصرية لبحوث اإلعالم تأثري اإلعالن على العملية التحريرية يف الصحف اليومية السعوديةمرعي مدكور،  (2)

  .99ص ) م1990
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وجـود مصـدرين للصـحيفة، الرسـائل اإلعالميـة       (1)يوضح هـذا المخطـط  
، حيث تقوم الصحيفة بجمع هـذه المـادة وانتقـاء جـزء منهـا      واإلعالنات اإلشهارية

الذي يحول إلى أخبار مطبوعة، وتعالج األخبار وفقًا للتوجيهـات والقـيم التـي تشـكل     
  . تعريف منتج الصحيفة

                                                             
(1) Michel Mathien , op. cit. p. 61.  
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نخلص من خالل الشـرح والتحليـل إلـى أن القـائم باالتصـال يتعـرض إلـى          
بـل إن  . تجعل من مقولة اسـتقالليته وحريتـه مقولـة موضـع الشـك      ضغوط متعددة

هذه الضغوط يمكن أن تشل قدرته على أن يصبح مهنيـا بكـل طاقتـه، لديـه القـدرة      
على التحاور مع المجتمع من موقع القـوة، ذلـك ألن هنـاك الكثيـر مـن الضـغوط       

  .التي تهدد إمكانية تكيفه مع المهنة
لـى عمليـة انتقـاء واختيـار األخبـار ومـن ثـم        تؤثر ع ،إن ثمة عوامل عديدة

ترشيحها للنشر أو استبعداها، إذ تؤثر خلفية الصـحفي أو المحـرر وثقافتـه وانتمائـه     
على تحديده للعناصر ذات الجـدارة اإلخباريـة، كمـا تـؤثر تصـورات الصـحفيين       

  .على الدور المتوقع من صحفهم على المحتوى
طبيعـة تفكيـره، فضـالً عـن المنافسـة      كما تلعب العوامل النفسية للصـحفي، و 

وضغط الوقت، وطريقة الكتابة ومدى دقة األسلوب ونـوع الخبـر ذاتـه تـأثيراً علـى      
 .محتوى المادة الخبرية

باإلضافة إلى أن الطـابع العـام للصـحيفة، والسـياق التنظيمـي واالجتمـاعي       
ـ       وى وروتين العمل الصحفي، يفرض تأثيراتـه علـى عمليـة اختيـار وتشـكيل المحت

كما يؤثر نوع الجمهور الذي يعتقـد الصـحفي أنـه يوجـه إليـه رسـالته،       . اإلخباري
على الطريقة التي يـتم بمقتضـاها اختيـار المـادة وتنظيمهـا ويعـد أحـد المعـايير         
األساسية للقيمة الخبرية، وباتفاق معظـم الصـحفيين، مـن حيـث تأكيـدهم علـى أن       

  .الخبر هو ما يهم أكبر عدد من أفراد المجتمع
إن قدرة القائم باالتصـال علـى أداء دوره، ال تنشـأ مـن فـراغ، وإنمـا هـي        
محصلة لعوامل عديدة منها ما هو متعلق بقيمـه الشخصـية، ومنهـا مـا هـو متعلـق       
بوضع الصحيفة التي يعمل بها، ومنها ما يسود مـن نظـم اجتماعيـة وسياسـية، ومـا      
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ف اجتماعيـة أو مـا يمـده    يفرضه عليه هذا المجتمع من توجهات إيديولوجية ووظـائ 
له من معلومات، ومنها ما يتعلق بالصحف ذاتها كمؤسسـات، ومـا تقـوم عليـه مـن      
قواعد وتنظيمات، وما يدور داخلها من تفاعالت ويتـوفر لـديها مـن إمكانيـات تقنيـة      
أو بشرية، ومدى فهم القائم باالتصال فـي هـذه الصـحف لـدوره وللجمهـور الـذي       

تبط بالمنتج الصحفي ذاته ومـدى مالئمـة سـماته  للجمهـور     يتوجه إليه، ومنها ما ير
  .المستهدف

استعرضنا في القسم النظري المنطلقات الفلسفية التـي يقـوم عليهـا الخبـر فـي      
مختلف األنظمة اإلعالمية، وتوصلنا إلى أن هناك اختالفـات واضـحة فـي تعريفـات     

ـ   اهيم المتباينـة لمعنـى   الخبر حسب المرجعية االيديولوجيا لكل نظرية، ما يفسـر المف
الخبر من جهة، ويؤثر بشكل فاعل على القيم الخبرية التـي تتبناهـا وسـائل اإلعـالم     

  . في مختلف األنظمة اإلعالمية لترشيح األخبار للنشر، من جهة ثانية
كما تطرقنا إلى محاوالت العديد من الباحثين لتقـديم مصـفوفة بـالقيم الخبريـة،     

ل األحداث إلى أخبار، وتوصلنا إلـى أنـه ال يوجـد اتفـاق     التي يتم على أساسها تحوي
حول عدد العناصر الخبرية وطبيعتها، حيـث تعـددت تصـنيفات البـاحثين لمصـفوفة      

  .القيم الخبرية
وتوصلنا إلى طرح مصفوفة بالقيم الخبرية المتفـق عليهـا فـي جميـع وسـائل      

فـي مختلـف    اإلعالم بنوع من التفصيل، فضال عن عرض تفـاوت رؤيـة البـاحثين   
األنظمة اإلعالمية ألهمية كل قيمة، مع تقديم االنتقـادات التـي تعرضـت لهـا بعـض      
القيم الخبرية، والتي تجعل من مسألة تبنيهـا فـي أي نظـام إعالمـي، إقـرارا بتبنـي       

  .فلسفة معينة
وتناولنا القـائم باالتصـال باعتبـاره أحـد األطـراف األساسـية فـي العمليـة         

ن أنه يؤدي دورا فعـاال فـي إنتـاج الرسـالة اإلعالميـة، مـن       االتصالية، انطالقا م
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خالل التطرق لمختلف النمـاذج التفسـيرية للقـائم باالتصـال، التـي تحـاول تفسـير        
الدور الصحيح للصحفي في جمع األخبار، فضـال عـن عـرض مختلـف الضـغوط      
التي يتعرض لها القائم باالتصال، والتي تؤثر عليه فـي صـياغة وتشـكيل مضـمون     

  .سائل اإلعالمو
وبناء على ما سبق عرضه وشرحه حول القـيم والقـائم باالتصـال فـي القسـم      
النظري، سنحاول دراسة القيم الخبرية والقـائم باالتصـال فـي الصـحافة الجزائريـة      

  .الخاصة في القسم التطبيقي
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: القيم الخبرية في جريدتي الخبر والشروق اليومي.  
 : ــائم باالتصــال فــي جريــدتي الخبــر والشــروق الق

  . اليومي
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  :تشخيص صحف الدراسة.  
  :        التحليل الكمـي والكيفـي لفئـات الشـكل فـي جريـدتي الخبـر

  .والشروق اليومي
  الكمي والكيفي لفئـات المضـمون فـي جريـدتي الخبـر       التحليل

  .والشروق اليومي
  التحليل الكمي والكيفي لفئات القيم الخبرية في جريدتي الخبر 

.اليوميوالشروق 
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سـبتمبر   01بعقـد تـوثيقي بتـاريخ    " الخبـــر " تأسست الشركة ذات أسـهم  
، من طرف مجموعة مـن الصـحفيين العـاملين بيـوميتي الشـعب والمسـاء،       1990

  . صحفيا من الصحافة العمومية 26وكان عدد األعضاء المؤسسين 
ظهرت صحيفة الخبر على شكل شركة مساهمة برأسـمال ابتـدائي يقـدر بــ     

، بسـحب  1990دج، صدر العدد التجريبي للصـحيفة فـي شـهر جـوان      30.26.000
ألف نسخة وزعت على األحياء الكبـرى مـن العاصـمة، وبعـد القيـام بـاإلجراءات       

مـن  التي جاءت في تعليمة رئيس الحكومة آنذاك مولـود حمـروش صـدر أول عـدد     
  .)1(1990نوفمبر  01يومية الخبر في 

) العـدد صـفر  (وكانت المدة الزمنية طويلـة بـين صـدور العـدد التجريبـي      
والعدد األول من صحيفة الخبر نظرا للصعوبات التـي واجهتهـا الجريـدة فـي بدايـة      
تأسيسها، حيث تعـد أول صـحيفة تنتمـي إلـى القطـاع الخـاص صـدرت باللغـة         

  .العربية
ــولى إدارة ال ــهم يت ــركة ذات األس ــر"ش ــل  " الخب ــم ك ــس إدارة يض مجل

، ويقوم رئيس هـذا المجلـس، الـذي يـتم     18المساهمين، الذي يصل عددهم اليوم إلى 
انتخابه من طرف الجمعية العامة التـي تتـألف مـن مجمـوع المسـاهمين، بـاإلدارة       
العامة وبتمثيل الشركة مع الغير، وهـو مسـؤول عـن النشـر، فضـال عـن مهمـة        

مراقبـة جميـع العمليـات     ،والتوجيه لجميع المصالح التابعة لـإلدارة العامـة   اإلشراف
تقـديم كـل   ، السهر على تطبيق القـانون الـداخلي للشـركة    ،اإلدارية ومتابعتها ميدانيا
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متابعـة كـل   و المعلومات الضرورية للمديريـة العامـة التخـاذ القـرارات المناسـبة     
  .)1(والسهر على تنفيذهاالقرارات الصادرة عن المديرية العامة 

مسـؤول النشـر، نجـد    / وإلى جانب رئيس اإلدارة العامة والرئيس المدير العـام 
مدير النشر ورئـيس التحريـر المكلـف بالسـهر علـى انتقـاء واختيـار وتحريـر         
المضامين اإلعالمية، والذي يكون على اتصال مباشر مـع نائبيـه والمنسـق الـوطني     

  .لعامللمراسلين وسكرتير التحرير ا
حيـث كانـت فـي     2008إلى مقرها الجديد بحيـدرة عـام    صحيفة الخبر انتقلت

تصـدر الجريـدة   و ،السابق تتخذ من دار الصحافة في سـاحة أول مـاي مقـرا لهـا    
 24صفحة، ماعدا فترة الصـيف حيـث يـتقلص عـدد الصـفحات إلـى        32غالبا في 

صفحة، فضال عن أنها تصدر طيلة أيام األسـبوع وتحجـب فقـط فـي أيـام األعيـاد       
  .والمناسبات

مصـورين   03و صـحفيا دائمـا،   48شخصـا مـنهم    215الخبر توظف مؤسسة 
مراسـل   15وعبـر واليـات الـوطن     85مراسـل مـنهم    100ووكاريكاتوري واحد، 
بواليـة   ق الـبالد فـي شـر   تملك الخبر مكتبين جهـويين أحـدهما  خارج الوطن، كما 

فـي غـرب    والثـاني صـحفيين،   10موظفـا مـنهم    20، ويعمل به حـوالي  قسنطينة
  .صحفيين 10موظفا منهم  20ويعمل به حوالي  ،بوالية وهرانالبالد 

وتسند إلى المكاتب الجهوية مهمة المتابعة اإلداريـة والماليـة للمكتـب الجهـوي     
التابعة له، اإلعـالم والتنسـيق مـع اإلدارة العامـة علـى حـل أي        والمكاتب الوالئية

، لموافـاة الجريـدة   مكاتـب فـي بلـدان عربيـة وأجنبيـة      مشكل أو طارئ فضال عن
باألحداث التي تقع خارج الجزائـر بهـدف إحاطـة القـارئ بكـل التطـورات التـي        

  .) 2(يشهدها العالم، انطالقا من رؤية خاصة لألحداث
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ثمانية عشـر ألـف نسـخة يوميـا،      1990فة الخبر في سنة بلغ عدد سحب صحي
إلى ثالثـين ألـف نسـخة يوميـا، وارتفـع       1993ووصل عدد سحب الجريدة في سنة 

ألـف   500إلـى   2008ليصـل فـي السداسـي األول مـن سـنة      " الخبر"عدد سحب 
 2008نسخة، في حين بلغ عدد سـحب الصـحيفة فـي السداسـي الثـاني مـن سـنة        

، ليصـل عـدد سـحب الجريـدة اليـوم إلـى       )540(ألـف نسـخة   خمسمائة وأربعين 
  .سخةن 500.000

النجاح رغـم كـل العراقيـل والصـعوبات      وقد استطاعت الصحيفة أن تحقق هذا
التي واجهتها منذ نشأتها خاصة فيمـا يتعلـق بـالتوزيع والسـحب واإلشـهار، حيـث       

  .أصبحت الصحيفة األكثر توزيعا في الجزائر
تعرضت الصحيفة إلـى العديـد مـن المضـايقات، وإلـى محاولـة اسـتهداف        

أكتـوبر   03اغتيال صحفيين بالجريدة، واغتيال رئيس تحريرها عمـر أورتـيالن فـي    
  .، باإلضافة إلى تعرض صحفييها إلى العديد من المتابعات القضائية1995

 

   بـر األسـبوعي وتصـدر أسـبوعية     الشركة ذات المسـؤولية المحـدودة الخ" 
وهـي  " الخبـر تسـلية   " وهي نصـف شـهرية، و  " الخبر حوادث " ، "األسبوعي اخلرب 

 . شهرية

  الخبر لإلشهار " الشركة ذات المسؤولية المحدودة ." 

        الشركة ذات المسـؤولية المحـدودة وذات الشـخص الواحـد الخبـر لتوزيـع
  ).KDP(بواليات الشرق الجزائري  الصحافة

    ــالغرب ــحافة ب ــع الص ــر لتوزي ــدودة الخب ــؤولية المح ــركة ذات المس الش
)KDPO (   نشـاطها   وتقوم بتوزيع الصحافة المكتوبة بواليات الغـرب الجزائـري، بـدأ

 .2008ماي  16يوم 
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   ــع الصــحافة، أسســت ــر لتوزي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة الجزائ
واليـات الوسـط، وكـذلك    وتهتم بتوزيع الصـحافة فـي   " الوطن"بالشراكة مع جريدة 

، وتطبع كل مـن يوميـة الخبـر ونشـرياتها     1995قامت باقتناء ثالث مطابع منذ سنة 
 .ويومية الوطن وملحقاتها

      الشركة ذات المسـؤولية المحـدودة للطباعـة بقسـنطينةSIMPREC  وأنشـئت ،
 . وتهتم بطباعة الصحافة المكتوبة" الوطن " كذلك بالشراكة مع جريدة 

 لمســؤولية المحــدودة للطباعــة بــوهران الشــركة ذات اENIMPOR وتهــتم ،
 ".الوطن" ست كذلك بالشراكة مع جريدةكذلك بطباعة الصحافة المكتوبة، وتأس

       مركز الخبر للدراسات الدولية، هو فضاء لطـرح أفكـار جديـدة للنقـاش عـن
 .طريق تنظيم ملتقيات دولية حول مختلف المواضيع

  تخليـدا لـذكرى شـهيد المهنـة      1998ماي  28جائزة الخبر الدولية، أشئت في
عمر أورتيالن، رئـيس تحريـر الجريـدة، تكـرم الجريـدة مـن خاللهـا الصـحافة         

  .الجزائرية
 

1-   يهــتم صــحفيو هــذا القســم باألخبــار الوطنيــة ذات الطــابع
السياسي واالقتصادي واألمني، ويعتمد فـي نقـل األخبـار علـى التغطيـة اإلعالميـة       
لصحفييه أو على مصـادرهم الشخصـية فـي الحصـول علـى المعلومـات، ويـتم        

 .االعتماد كذلك على وكاالت األنباء
2-     ـ ار المحليـة مـن مختلـف منـاطق     يهتم هذا القسـم بنقـل األخب

 .الجزائر، ويعتمد في ذلك على شبكة المراسلين الموزعين عبر كامل القطر
3-        يهتم هذا القسم بمختلف األحـداث التـي تجـري علـى السـاحة

الدولية، وتحاول الجريدة نقل القضايا التـي تشـغل الـرأي العـام المحلـي والـدولي،       
وتعتمد في ذلك وبصفة كبيرة على وكـاالت األنبـاء وفـي مقـدمتها وكالـة األنبـاء       
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رنـت مـع   الفرنسية، واألسوسيتد بـرس، إلـى جانـب األخبـار المسـتقاة مـن االنت      
 .االعتماد على مراسلي الجريدة في الخارج

4-    المتصـلة بثقافـة المجتمـع أو    تغطيـة النشـاطات   ويقصد بهـا
وتتضمن أيضـا مـا يتصـل بالنشـاط      .بترجمتها في شكل أفكار وأعمال أدبية أو فنية

األدبي أو الفنـي والمشـكالت الثقافيـة والفنيـة فـي المجتمـع والخـدمات الثقافيـة         
، مـع اسـتعراض   والعالقات بين الهيئات والمؤسسات والصـالونات الثقافيـة والفنيـة   

أهم المؤلفات التي تثري ساحة الكتاب، إلى جانـب إجـراء مقـابالت مـع شخصـيات      
فكرية خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا التي تطـرح مفـاهيم وأفكـار تختلـف النخبـة      

بالخلفيـات واألفكـار التـي يطرحهـا      حولها، وذلك بهدف إثراء النقاش وتزويد القراء
الكتاب، وتعتمد الجريدة في نقل مثل هـذه النشـاطات علـى نشـاط عناصـر القسـم،       

 .فضال عن التزود من المعلومات التي يقدمها االنترنت
5-        يهتم القسم الرياضـي بتغطيـة مختلـف النشـاطات الرياضـية

اتخـذت المظـاهرات الرياضـية     سـواء سواء على المستوى الـوطني أو الـدولي،    
شكل قرارات أو أحداث أو أفكار أو ظواهر أو عالقـات بـين المؤسسـات والهيئـات     

الخ، يدخل في إطارها كـل مـا يتعلـق بالنشـاط     ....أو االتحادات أو األندية أو األفراد
 .الخ...الرياضي والخدمات الرياضية ومشكالت الرياضة المختلفة

6-     ـ المتصـلة   يقوم عناصر هذا القسـم بتغطيـة النشـاطات المجتمع ب
. سواء أخذت شكل قـوانين أو أحـداث أو أفكـار أو ظـواهر أو عالقـات اجتماعيـة      

 ،القضـايا والمشـكالت االجتماعيـة   ، وتتضمن موضوعات مثـل الفسـاد االجتمـاعي   
ة أو ، ويعتمد في ذلك بصفة أساسـية علـى الروبوتاجـات الصـحفي    النشاط االجتماعي

 .على تغطية المراسلين
7-         يهتم هذا القسم بترجمـة األخبـار التـي تنقلهـا وكـاالت األنبـاء

المختلفة خاصة الترجمة مـن اللغتـين الفرنسـية واالنجليزيـة إلـى اللغـة العربيـة،        
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فضال عن ترجمة الموضوعات التي  تصل إلـى الجريـدة باللغـة الفرنسـية، سـواء      
 .أو من القراءمن الهيئات الرسمية 

اهتمـت منـذ السـنوات األولـى     " الخبـر "ي األخير، تجدر اإلشارة إلـى أن  وف
بتطوير إمكانياتها ومقراتهـا باقتنـاء الوسـائل المتطـورة وتنشـيط االسـتثمار فـي        
مجاالت نشاطاتها مع االهتمام بالجانب التكـويني لموظفيهـا وصـحفييها وكـذا خلـق      

ن من مسـايرة التطـور الحاصـل فـي مجـال      جو مالئم داخل وخارج المؤسسة لتتمك
  . اإلعالم المكتوب

كان حرص القائمين عليهـا يتوجـه دائمـا إلـى اسـتقاللية المؤسسـة وكـذا        
مصداقيتها اتجاه القـراء وذلـك بـالتركيز علـى المهنيـة والتسـيير الجيـد باعتمـاد         

  . )1(الكفاءات والتكوين المستمر لموظفيها
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التفتیش مصلحة السكرتاریة التسویق رئیس مجلس اإلدارة  التدقیق الداخلي 

مسؤول النشر/ المدیر العام   

 مصلحة المالیة و المحاسبة المصلحة التجاریة

 المحاسبة العامة الصندوق المیزانیة

 مدیریة اإلدارة العامة قسم القضایا

 مصلحة األمن مقسم ھاتفي اإلستقبال  السكرتاریة

النقلمصلحة   مصلحة الموظفین الضمان اإلجتماعي مصلحة الوسائل العامة 

 المكتب الجھوي وھران المكتب الجھوي قسنطینة مدیر النشر

 المدیریة التقنیة

 سكرتیر التحریر العام

 سكرتیر التحریر سكرتیر التحریر مصلحة التصویر التوثیق و المكتبة

 الوطني

 المنسق الوطني للمراسلین نائب رئیس التحریر  نائب رئیس التحریر رئیس التحریر

 منسق التحریر الشرق المجتمع الریاضي الثقافي الدولي التصویر الكاریكاتیر سوق الكالم الترجمة المحلي

 منسق التحریر الغرب

 التصحیح التصفیف التركیب
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تصدر جريدة الشروق اليومي عن مؤسسـة الشـروق لإلعـالم والنشـر، التـي      
وقـد سـاعد التطـور الـذي      ،أسبوعية الشروق العربي. م1995تصدر منذ شهر ماي 

شهدته الشروق العربي، وانفتـاح السـاحة اإلعالميـة فـي الجزائـر علـى تأسـيس        
  .م 2000نوفمبر  02جريدة الشروق اليومي الذي صدر عددها األول في 

وكانت فكرة إنشاء يومية الشروق اليـومي قـد تمخضـت عـن مجموعـة مـن       
ـ    حافة مثـل عبـد اهللا قطـاف،    الصحفيين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة فـي قطـاع الص

بشــير حمــادي، ســعد بوعقبــة وســالم زواوي وغيــرهم الــذين رأوا أن الســاحة 
اإلعالمية في الجزائر، وخاصة بعد إقرار التعددية اإلعالميـة، بحاجـة إلـى عنـاوين     
جديدة تلبي حاجة شريحة كبيرة من القراء، التي لـم تجـد لهـا مكانـا بـين العنـاوين       

  .إلعالمية الجزائريةالمطروحة في الساحة ا
وبعد االتفاق على األهداف التي سوف تضبط فكـرة إنشـاء يوميـة جديـدة، تـم      
التفكير في العنوان، الذي يحتاج إلى إجراءات إدارية طويلة قـد تـؤخر تجسـيد هـذه     

 مسـؤول  بالمـدير العـام للشـروق اليـومي     الفكرة، ولهذا استنجدت هذه المجموعة 
النشر لصحيفة الشروق األسبوعية التي تصدر عـن دار الشـروق لإلعـالم والنشـر،     

، حيـث كـان ذلـك اختصـارا للطريـق،      "الشـروق اليـومي  "ألجل إصدار صحيفة 
فإصدار يومية من جديـد والحصـول علـى رخصـة جديـدة يتطلـب وقتـا طـويال         

إلـى  وإجراءات إدارية معقدة، قد تعرقل ومـن ثـم تؤجـل إخـراج هـذا المشـروع       
  .النور
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لصـاحبها علـي   " الشـروق اليـومي  "ومن ثم اتفق الجميع على قـرار إصـدار   
فضيل الذي كانت مساهمته بهذا العنوان وساهم البقية بمبـالغ ماليـة، علـى أن تكـون     

  .)1(األسهم متساوية للجميع
نـوفمبر   02وبعد االنتهاء مـن الترتيبـات الالزمـة، صـدر العـدد األول فـي       

جريدة في كسب العديد من القراء رغـم منافسـة جريـدة الخبـر     ، وقد نجحت ال2000
ألـف   70 إلـى  بعد ثالثـة أشـهر مـن تأسيسـها    لها، حيث وصل عدد سحب الجريدة 

   .نسخة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث السحب بعد يومية الخبر
وقد ساهمت العديد من العوامل فـي اسـتقطاب الجريـدة آلالف القـراء، منهـا      
تركيزها على المواضيع التي تثير مختلف شـرائح المجتمـع، فضـال عـن التحلـيالت      

نسـخة   100000التي يقوم بها طاقم الجريدة، حيـث حققـت يوميـة الشـروق رقـم      
منهـا، إذ تمكنـت وفـي     يوميا، وهي يحتفل بالذكرى الثانية فقط بصدور العـدد األول 

ظرف سنتين فقط مـن أن تحتـل مكانـة إعالميـة مرموقـة فـي ترتيـب الصـحف         
  .الجزائرية الناطقة باللغة العربية

الشروق اليومي صحيفة يومية إخبارية مستقلة ناطقـة باللغـة العربيـة، تصـدر     
يصـل سـحب الشـروق    عن مؤسسة الشروق لإلعالم والنشـر، كمـا سـبق ذكـره،     

مراسـل   103ومكاتـب جهويـة،    6نسـخة يوميـا، وللجريـدة     619.820 إلى اليومي
: مراسـلين خـارج الـوطن فـي كـل مـن       فضال عـن  عبر كامل التراب الجزائري،

اإلمارات العربية المتحدة، جمهوريـة مصـر العربيـة، الكويـت، قطـر، فلسـطين،       
  .وفرنسا  بريطانيا

وقد عرفت يومية الشروق ازدهارا فـي تصـديها للحملـة اإلعالميـة المصـرية      
أثناء اللقاء الذي جمع المنتخب الجزائري بنظيـره المصـري، خاصـة فيمـا أصـبح      

                                                             
  .2006بطاقة تقنية ليومية الشروق، خمطوط يومية الشروق، دار الشروق لإلعالم والنشر، أكتوبر  -)1(
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يعرف بموقعة أم درمان، وهي المقابلـة الفاصـلة التـي جمعـت الفـريقين، وتأهـل       
  .2010خاللها المنتخب الوطني لكأس العالم 

صفحة، ماعدا فتـرة الصـيف حيـث يـتقلص عـدد       32غالبا في تصدر الجريدة 
كمـا تطبـع بـاأللوان فـي      فضال عن النسخة اإللكترونيـة،  صفحة، 24الصفحات إلى 
يصـل توزيـع الجريـدة إلـى     و ،الجزائر، قسنطينة، وهران وورقلـة : المطابع األربعة

  .كل مناطق الجزائر، باإلضافة إلى فرنسا وبلجيكا
 اليـومي بمرحلـة خالفـات بـين المؤسسـين والشـركاء،      مرت جريدة الشروق 

منها محاولة نزع ملكيـة الصـحيفة لصـاحبها علـي فضـيل، وتحويلـه إلـى كـل         
  .الشركاء، مما انعكس على تطوير الجريدة وزيادة عدد سحبها

بعـدها اسـترجع مـدير     وقد استمر الخالف بين الطـرفين ألكثـر مـن سـنتين    
صدر القاضي حكمـه بضـرورة إرجـاع عنـوان     بعد أن أ النشر علي فضيل الجريدة،

 -، فـتم اسـتعادة كـل الطـاقم الصـحفي     "علي فضـيل "إلى صاحبه" الشروق اليومي"
ومـن ثـم    ونقل المقر إلى دار الصحافة بالقبة، بعد أن كان وسـط العاصـمة،   -تقريبا

  .م 2005وصدرت الصحيفة في بداية شهر جانفي ، دخلت الشروق مرحلة جديدة
 

فضـال   جزء من الصـفحة األولـى لنشـر مـواد رأي،     يومية الشروق تخصص
عن وجود شريط إشهاري في أسفل الصفحة، باإلضـافة إلـى أذيـن إشـهاري علـى      

كمـا تلجـأ جريـدة     ،جـهة اليمين وآخر على جهة اليسـار مـن الصـفحة األولـى    
ـ    فحة األولـى،  الشروق اليومي إلى توظيف أهم خبر على شكل مانشـيت يتوسـط الص

مرفقا بعناوين فرعية أخـذت حقهـا مـن اإلبـراز عـن طريـق بـنط أخـف مـن          
، فضـال عـن   المانشيت، ويرفق الموضوع الرئيس بصورة تتوسـط الصـفحة األولـى   

فـي الصـفحة    للمواضـيع التـي تطرحهـا    اإلشارات السريعة تقديمإلى لجوء الجريدة 
   .األولى
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1-   يـومي، يتنـاول األخبـار أو    يعد أهم قسم في الشـروق ال
الموضوعات السياسية في الساحة الوطنية، وهو أكبر قسم مـن حيـث عـدد القـائمين     

 .باالتصال، إذ يضم ثالثة عشرة صحفيا باإلضافة إلى رئيس القسم
2-         يأتي في المرتبـة الثانيـة، بعـد القسـم الـوطني، مـن

الصـحيفة، إذ يصـل عـددهم إلـى ثمانيـة      حيث عدد القائمين باالتصال فـي أقسـام   
المسؤولين بتغطية مختلف األنشـطة الرياضـية مـن منطلـق      أعضاء، ما يفسر اهتمام

اهتمام القارئ الجزائري باألخبار والتغطية الرياضية الوطنيـة والدوليـة، خاصـة مـا     
 .تعلق منها بكرة القدم

3-      سـم،  يضم القسم الثقـافي خمسـة صـحفيين ورئـيس الق
 .أعمال أدبية وفنية منالمتصلة بثقافة المجتمع ويهتم بتغطية النشاطات 

4-         يضم أربعـة صـحفيين ورئـيس القسـم، يهـتم بالقضـايا
المحلية لمختلف مناطق الوطن، فنجـد القسـم المحلـي للوسـط الـذي يهـتم بتغطيـة        

يهـتم بـدوره   القضايا المحلية على مستوى الوسط، والقسـم المحلـي للغـرب الـذي     
بتغطية القضايا المحلية على مستوى الغـرب، فضـال عـن القسـم المحلـي للشـرق       

 .لنقل األخبار والموضوعات على مستوى الشرق
5-   يضــم القســم ثالثــة قــائمين باالتصــال، يهــتم برصــد

مختلف الظواهر االجتماعية والحوادث والقضـايا المطروحـة علـى العدالـة، حيـث      
 .صحيفتين أسندت لهما مهمة نقل وقائع المحاكمات القضائية خصصت الصحيفة

6-   خصصــت جريــدة الشــروق اليــومي صــحفية واحــدة
لالهتمام بالشؤون الدولية، وتهتم الجريدة بنقـل القضـايا التـي تشـغل الـرأي العـام       
المحلي والدولي، وتعتمد في ذلك بصفة كبيرة علـى وكـاالت األنبـاء وفـي مقـدمتها      

لة األنباء الفرنسـية، واألسوسـيتد بـرس، إلـى جانـب األخبـار المسـتقاة مـن         وكا
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االنترنت مع االعتمـاد علـى مراسـلي الجريـدة فـي الخـارج، وترجـع الصـحفية         
المسؤولة عن القسم الدولي عدم تخصـيص الجريـدة للعـدد الكـافي مـن الصـحفيين       

مـا للمواضـيع الداخليـة،    لتغطية األخبار الدولية  إلى سياسة الجريدة التي تـولي اهتما 
 .من منطلق أن القارئ يهتم بالدرجة األولى باألخبار التي تمسه مباشرة

 

ــام ــدير الع / الم
  مسؤول النشر

ــدير  مــ
  التحرير

رئــــيس 
  التحرير

نائب رئـيس  
  التحرير

سكرتير عـام  
  التحرير

نائب سـكرتير  
  التحرير

ــق  منســـ
  المراسلين

01  01  01  01  01  01  01  
 

 
 

  العدد  القسم
  14  الوطني
  05  المحلي
  01  الدولي

  08  الرياضي
  03  المجتمع
  06  الثقافي

  

، تملك يومية الشروق موقعـا إلكترونيـا يضـم رئـيس تحريـر الموقـع وتقنيـا       
وتطمح الجريدة إلى أن ال يبقى الموقـع اإللكترونـي مجـرد صـورة طبـق األصـل       
للنسخة الورقية للصحيفة، بل سيعمل طاقم الجريدة علـى تحـديث األخبـار المنشـورة     

  .على الموقع تماشيا مع ما يجب أن تكون عليه هذه األخيرة
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التحليل الكمي والكيفـي لفئـات الشـكل باعتبارهـا تحـدد      بالمبحث نقوم في هذا 
مجالت اهتمام الصحف، وتستند هذه األخيـرة فـي اختيارهـا ألشـكال معينـة وفـق       

وذلك بهدف إبراز توجهاتهـا وتقويمهـا لألحـداث والموضـوعات وموقفهـا      ، سياستها
ـ  كل والمضـمون، وربمـا يمكـن القـول     منها، انطالقا من وجود عالقة جدلية بين الش

  .المضمون قد يفرض تبدال في الشكلأن كل تبدل في 
  :ويشمل هذا المبحث العناصر التالية

توصيف عينـة الدراسـة بتوزيـع المـادة الخبريـة المنشـورة فـي صـحف          - 1
 .الدراسة على شهور السنة

 .المنشورة في صحف الدراسةالخبرية موقع المادة  - 2
 .في صحف الدراسةشكل المادة الخبرية  - 3
  .قالب صياغة المادة الخبرية في صحف الدراسة - 4

   



 

 

~ 251 ~ 

  :)1(جدول رقم 
.  

  

 الخبر الشروق اليومي
 

 الصحف                        الشهور
 جانفي 30 %8.87 17 %5.82
 فيفري 32 %9.46 28 %9.58
 مارس 35 %10.35 25 %8.56
 أفريل 22 %6.50 14 %4.79
 ماي 26 %7.69 24 %8.21
 جوان 21 %6.21 22 %7.53
 جويلية 22 %6.50 25 %8.56
 أوت 30 %8.87 25 %8.56
 سبتمبر 26 %7.69 25 %8.56
 أكتوبر 38 %11.24 21 %7.19
 نوفمبر 26 %7.69 34 %11.64
 ديسمبر 30 %8.87 32 %10.95
 اإلجمالي 338 %100 292 %100

  

         يبين الجدول أعـاله توزيـع األخبـار المنشـورة والمشـار إليهـا فـي
علـى شـهور السـنة، طبقـا لمـا أحرزتـه مـن         2007الصفحة األولى خالل سـنة  

  : تكرارات على النحو اآلتي
خبـرا،   630بلغ إجمالي األخبار التي خضعت للتحليـل فـي صـحف الدراسـة     

خبـرا فـي صـحيفة الشـروق اليـومي،       292وخبرا في صحيفة الخبـر،   338منها 
وتُعزى القلة النسبية في عـدد األخبـار المنشـورة فـي صـحيفة الشـروق اليـومي        
مقارنة بجريدة الخبر إلى تخصيص جزء مـن الصـفحة األولـى لنشـر مـواد رأي،      

تنشره جريدة الشـروق اليـومي بصـفة منتظمـة، فضـال عـن        مقال وهي عبارة عن
وجود شريط إشهاري في أسفل الصفحة، باإلضافة إلى أذيـن إشـهاري علـى جــهة     

كمـا تلجـأ جريـدة الشـروق     . اليمين وآخر على جهة اليسار مـن الصـفحة األولـى   
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اليومي إلى توظيف أهم خبر على شكل مانشـيت يتوسـط الصـفحة األولـى، مرفقـا      
فرعية أخذت حقها من اإلبـراز عـن طريـق بـنط أخـف مـن المانشـيت،         بعناوين

  .ويرفق الموضوع الرئيس بصورة تتوسط الصفحة األولى
       أما صحيفة الخبر فتلجأ إلى أسـلوب تكثيـف اإلشـارات السـريعة فـي

الصفحة األولى، فضال عن أنها تنشر موضـوعات الصـفحات الداخليـة علـى شـكل      
إلضـافة إلـى الموضـوع الـرئيس الـذي يتوسـط       عمودين في الصفحة األولـى، با 
  .الصفحة األولى مصحوبا بصورة

  
  :)1(الشكل رقم 

   المـادة الخبريـة المنشـورة والمشـار      يكشف الجدول المتعلـق بتوزيـع
  :إليها في الصفحة األولى على شهور السنة عن ما يلي

 تقارب نسبي بين صحف الدراسة فيمـا يتعلـق بتوزيـع األخبـار علـى       وجود
 . شهور السنة

       ،انخفاض نسبة األخبار المنشورة خالل شـهر أفريـل فـي صـحف الدراسـة
 .ويعود ذلك إلى انخفاض األعداد التي خضعت للتحليل خالل هذا الشهر
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          ارتفاع طفيف فـي نسـبة األخبـار المنشـورة خـالل شـهر أوت فـي كـال
 .فتين بسبب اهتمام صحف الدراسة بتغطية التحضير للدخول االجتماعيالصحي
  فـي نسـب األخبـار التـي خضـعت للتحليـل        انخفاضـا أعاله  الشكليكشف

 فـي شهري جوان وجويلية، ويرجع ذلـك إلـى التغييـرات التـي تحـدثها الصـحف       
مضمونها خالل هذه الفترة، حيث عادة مـا تقلـص الجرائـد مـن عـدد صـفحاتها،       

ن التوجه للموضوعات التي تتطلـب أنواعـا صـحفية معينـة كالريبورتـاج،      فضال ع
نظرا لحاجة المواطن لمثل هذا النوع من الكتابات فـي هـذه الفتـرة، باإلضـافة إلـى      

 .تراجع النشاط السياسي مقارنة بباقي شهور السنة
            ارتفاع طفيـف فـي نسـب األخبـار فـي بعـض شـهور السـنة فـي كـال

  :ألسباب التاليةالصحيفتين، ويرجع ذلك ل
 

        يرجع ارتفاع نسبة األخبار المنشـورة خـالل شـهر نـوفمبر مقارنـة ببـاقي
شهور السنة إلى تغطية الصـحيفة للفيضـانات التـي اجتاحـت الجزائـر فـي هـذه        
الفترة، حيث لجأ مسؤولو التحرير إلى صياغة عناوين شـاملة للحـدث فـي الصـفحة     

 نحلـل  جعلنـا خبار المتفرعة عنها في الصـفحات الداخليـة، ممـا    األولى، ثم تأتي األ
كل األخبار المشار إليها في العنوان الرئيسي الشـامل، فضـال عـن تغطيـة الشـروق      

 .2007اليومي لالنتخابات المحلية التي أجريت في شهر نوفمبر 
       يأتي شهر ديسمبر في المرتبة الثانية، ويعـود ذلـك لرصـد الشـروق اليـومي

  .للزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي للجزائر
 

      ارتفاع طفيف في نسبة األخبار المنشورة خالل شـهر أكتـوبر، ويرجـع ذلـك
فضـال عـن االهتمـام بنقـل األخبـار      إلى تغطية الصحيفة لحملة االنتخابات المحلية، 

 .ذات الطابع األمني
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       يأتي شهر مارس في المرتبة الثانية من حيـث عـدد األخبـار التـي خضـعت
للتحليل، ويعود ذلـك الرتفـاع األعـداد التـــي خضـعت للتحليـل خـالل هـذا         

  ).أعداد 5(الشهر
  :)2(جدول رقم 

 
  

  الجريدة                                       الخبر الشروق اليومي
 ك % ك % الصفحة

  الصفحة األولى 02 0.59% 0 0%
 الصفحات الداخلية+ الصفحة األولى  327 96.74% 273 93.49%
 الصفحة األخيرة+ الصفحة األولى  9 2.66% 19 6.50%
 اإلجمالي 338 100% 292 100%

  

 الجدول أعاله عن ارتفـاع نسـبة األخبـار المشـار إليهـا فـي        يكشف
الخبـر،  (الصفحة األولى والمتممة فـي الصـفحات الداخليـة فـي كـال الصـحيفتين       

، ممـا يفسـر   علـى التـوالي   %93.49، و%96.74وذلـك بنسـبة   ) والشروق اليومي
 .أسلوب تكثيف اإلشارات السريعة في الصفحة األولى لجوء الصحيفتين إلى
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  ):3(جدول رقم 

 
  

  الجريدة                        الخبر الشروق
 شكل المادة

 ك % ك %
 (*)خبر قصير 28 8.28% 27 09.24%
 (**)قصة إخبارية 203 60.05% 187 64.04%
 (***)قصة إخبارية شاملة 34 10.05% 30 10.27%
 (****)تقرير 73 21.59% 47 16.09%
 (*****)قصة جانبية 0 0% 1 0.34%

 (******)صورة إخبارية 0 0% 0 0%
 اإلجمالي 338 100% 292 100%

  

        ،يوضح الجدول أعاله شـكل المـادة الخبريـة فـي صـحف الدراسـة
حيث تصدرت القصة الخبرية قائمة ترتيـب األشـكال التـي صـيغت وفقهـا المـادة       

، %60.05وذلـك بنسـبة   ) الخبـر، والشـروق اليـومي   (الخبرية في كال الصـحيفتين  
فـي الخبـر،    %21.59على التـوالي، يليهـا التقريـر الصـحفي بنسـبة       %64.04و
فـي   %10.05في الشروق اليومي، ثم القصـة اإلخباريـة الشـاملة بنسـبة      %16.09و

 %08.28في الشروق اليـومي، متبوعـة بـالخبر القصـير بنسـبة       %10.27الخبر، و
في الشروق اليـومي، وتـأتي القصـة الجانبيـة فـي الترتيـب        %09.24في الخبر، و

                                                             
على  هي تقارير سريعة حالية عن األحداث جتيب عن العناصر الرئيسة للحدث بشكل مركز وخمتصر دون تقدمي تفاصيل احلدث وذلك يف فقرة أو فقرتني :خرب قصري -(*)

  .األكثر
  .يف أكثر من فقرتني وهي تقارير آنية عن األحداث املهمة حتتوي على تفاصيل اخلرب وجوانبه وجتيب عن التساؤالت الرئيسية، وذلك :قصة إخبارية -(**)

أو حدث تدور وقائعه يف أماكن خمتلفة  واحدة،القيام بتغطية إخبارية شاملة ألحداث متعددة متشاة، يتم عرضها داخل قصة إخبارية  يقصد ا :شاملةقصة إخبارية  -(***)
  .وتشترك فيه أطراف خمتلفة

  .اته، ويناسب هذا الشكل التغطية التفسرييةيقوم على عرض وقائع احلدث وتفاصيله مع خلفي :تقرير -(****)
لعدد وهي عبارة عن تقارير إخبارية خمتصرة ومكثفة وتتصل اتصاال مباشرا بقصة إخبارية مهمة أو تقرير إخباري منشور يف الصفحة نفسها أو يف ا :قصة جانبية - (*****)

  .  عل اجتاه حدث مانفسه من الصحيفة، وتربز هذه القصص عادة اجلوانب األساسية أو ردود ف
  .صورة فوتوغرافية عن شخص أو موضوع مرتبط مبعلومات خربية :إخباريةصورة  - (******)
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لـم تعتمـد صـحيفة الخبـر      ، بينما%0.34األخير بالنسبة للشروق اليومي وذلك بنسبة 
على هذا الشكل في صـياغة مادتهـا اإلخباريـة، كمـا لـم تلجـأ الصـحيفتان إلـى         

  .الصورة اإلخبارية في معالجة األخبار

  
  :)3(الشكل رقم 

 يتضح مما سبق:  
        تفضيل الصحفيين للقصة الخبريـة فـي صـياغة األخبـار، حيـث أوضـحت

 .الدراسة ارتفاع  نسبة األخبار التي صيغت وفق هذا الشكلنتائج 
 اعتماد الصحفيين في المرتبة الثانية على التقارير اإلخبارية. 
 استعمال القصص اإلخبارية الشاملة والخبر القصير بدرجة أقل. 
   ــي ــة ف ــة، والصــورة اإلخباري ــدتين للقصــة الجانبي عــدم اســتخدام الجري

 .صياغتهما لمادتهما اإلخبارية
       وقد يرجع التركيز على القصة الخبرية لمـا تتمتـع بـه هـذه األخيـرة

من بساطة فكرية كونها تقوم على وصف واقعـة واحـدة ومحـددة، وارتكـاز القصـة      
اإلخبارية على واقعة واحدة يحد من كثافـة التفاصـيل بـداخلها، وبالتـالي ال يرتبـك      
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علقـة بالواقعـة التـي يـدور     القارئ أثناء قراءته وال تضيع منه بعض المعلومـات المت 
حولها الخبر، أما القصة اإلخبارية الشاملة فيـزداد عـدد الوقـائع بـداخلها، وبالتـالي      
تزداد التفاصيل الخاصة بها بما يـؤدي فـي النهايـة إلـى ضـياع المعلومـات التـي        
يحملها الخبر أو الموضوع الـرئيس الـذي يـدور حولـه بسـبب كثافـة التفاصـيل        

  .المتعلقة به
 نتائج التحليل الكمي االعتمـاد علـى التقريـر الصـحفي الـذي       أظهرت

احتل المرتبة الثانية في كال الصـحيفتين، ويمكـن أن يفسـر ذلـك علـى أن صـحف       
الدراسة تؤمن بدورها في إحاطة القارئ علمـا بتفاصـيل وخلفيـات األحـداث إلمـداد      

حـداث  الرأي العام بالمعلومات التـي تسـاعده علـى تكـوين رأي صـائب اتجـاه األ      
 .والقضايا المختلفة وهو ما يحققه التقرير اإلخباري

         تعلقت التقارير بصـفة عامـة بنقـل وقـائع محاكمـة المتـورطين فـي
قضية الخليفة بنك، حيث نقلت صـحف الدراسـة الوقـائع كمـا دارت فعاليتهـا فـي       
المحكمة من خالل نقل أسئلة رئيسة المحكمة، الـدفاع وجـواب المتهمـين أو الشـهود     

  .لقضيةافي 
       كشفت نتائج تحليل مضمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف

الدراسة، أن االعتماد على القصص اإلخباريـة الشـاملة يـأتي فـي المرتبـة الثالثـة،       
حيث يقوم الصحفي بوصف عدد من الوقائع والربط بينهـا، وفـي هـذه الحالـة يقـف      

تتسـاوى فـي أهميتهـا مـع     المحرر أمام مجموعة من الحوادث والوقائع الهامة والتي 
وجود عالقة بينها وهنا ال بد أن يقـوم بالتـأليف والـربط بينهـا كـي يخرجهـا فـي        

إن صياغة الخبر على شـكل قصـة إخباريـة شـاملة يجنـب      . صورة إخبارية شاملة
  .القائم باالتصال التكرار الذي ال مبرر له

     ة تعتمد صحف الدراسة بدرجة أقل على األخبـار القصـيرة، التـي عـاد
ما تتكون من فقرة واحدة وتكون المقدمة والجسم فيهـا شـيئا واحـدا، إال أن األخبـار     
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القصيرة ال تسمح باإلسهاب والتطويل لطـرح وجهـة النظـر األخـرى، فـال تخـرج       
تفاصيل الخبر عما يؤكده عنوانه، الـذي ينتقـى مـن خـالل التركيـز علـى زاويـة        

  .عها باقي متن الخبرمعينة أو داللة ما من الخبر ويبرزها ويسير م
  :)4(جدول رقم 

 
  

  الجريدة                     قالب  
  الصياغة

  الشروق اليومي الخبر
  % ك  %  ك

  %88.35  258  %91.12  308  قالب الهرم المقلوب
  %8.21  24  %3.55  12  قالب الهرم المعتدل

  %3.42  10  %5.32  18  المتدرجقالب الهرم المقلوب 
  %100  292  %100  338  اإلجمالي

  أظهــرت نتــائج تحليــل مضــمون المــواد الخبريــة المنشــورة فــي
صحيفتي الخبر والشروق اليومي، اعتمـاد القـائمين باالتصـال فـي صـياغة المـادة       

بصفة أساسية، حيث بلغـت نسـبة اسـتعماله فـي      (*)الخبرية على قالب الهرم المقلوب
، %88.35، وبلغت نسـبة اسـتخدامه فـي الشـروق اليومــي      %91.12جريدة الخبر 

فـي المرتبـة الثانيـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة        (**)وجاء الهرم المقلوب المتدرج
، %03.42، واحتل هذا القالب المركز الثالث فـي الشـروق اليـومي بنسـبة     05.32%

في المرتبـة الثالثـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة        (***)اء قالب الهرم المعتدلوبينما ج
                                                             

يقوم هذا القالب على أساس تشبيه بناء اخلرب الصحفي بالبناء املعماري للهرم مقلبا حبيث ينقسم اخلرب إىل جزأين اثنني  :قالب اهلرم املقلوب (*)
اخلرب فتأيت بعد فقط مها قمة اهلرم، وجسم اهلرم، وتأيت أهم حقيقة أو معلومة أو أبرز واقعة به يف املقدمة وهي هنا قاعدة اهلرم املقلوب، أما تفاصيل 

ملعلومات لتشكل جسم اخلرب وتبدأ مبعلومة مهمة يف اخلرب وإن كانت أقل أمهية من املعلومة أو الواقعة اليت تضمنتها املقدمة، وتتلوها بعد ذلك ا ذلك
  .أو الوقائع األقل أمهية حىت نصل إىل اية اخلرب أو قمة اهلرم املقلوب حيث أقل املعلومات أو أقل الوقائع أمهية

يأخذ اهلرم املقلوب املتدرج شكل املستطيالت املتدرجة على شكل هرم مقلوب حبيث يكون للخرب مقدمة : رم املقلوب املتدرجقالب اهل (**)
تتضمن أهم تصريح يف اخلرب مث يأيت بعد ذلك جسم اخلرب يف شكل فقرات متعددة يشرح ويلخص كل منها جانبا من جوانب اخلرب وبني كل فقرة 

صدر اخلرب أو الشخصية اليت يدور حوهلا اخلرب لتؤكد ما سبق و صرح يف الفقرة السابقة وهكذا على أن ترتب كل وأخرى يذكر نص تصريح مب
هو أصلح فقرة و ما بينها من فقرات مقتبسة من أقوال املصدر حسب أمهية كل منها حبيث يبدأ بالتصريح األكثر أمهية وهكذا، وقالب اهلرم املتدرج 

  . اخل...بة األخبار القائمة على سرد تصرحيات كما هو األمر يف اخلطب والبيانات و املؤمترات الصحفيةالقوالب الفنية يف كتا
يقوم هذا القالب على أساس تشبيه بناء اخلرب الصحفي بالبناء املعماري للهرم املعتدل، حبيث ينقسم اخلرب إىل ثالثة : قالب اهلرم املعتدل (***)
، وهي مدخل ميهد ملوضوع اخلرب وإن كان ال حيتوي على أهم ما فيه مث يلي املقدمة جسم اخلرب الذي حيتل جسم مقدمة حتتل قمة اهلرم: أجزاء

ا القالب يبدأ اهلرم، وبه تفاصيل أكثر أمهية يف اخلرب أو احلدث، وتتدرج بنا هذه التفاصيل حىت نصل إىل خامتة اخلرب اليت حتتل قاعدة اهلرم، ويف هذ
ألقل أمهية مث يتدرج بعد ذلك ليذكر التفاصيل األكثر أمهية حىت يفاجأ القارئ يف النهاية بأهم ما يف اخلرب أو نتيجته وذلك يف خامتة اخلرب بالتفاصيل ا

  .وال يستخدم هذا القالب إال يف األخبار املتعلقة بالقصص اإلنسانية أو األحداث العاطفية أو احلوادث واجلرائم املثرية. اخلرب
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ـ ، احتل هذا القالب المرتبـة الثان 03.55% ة فـي جريـدة الشـروق اليـومي بنسـبة      ي
08.21%.  

  
  ):4(الشكل رقم 

  :ومما سبق يمكن استخالص ما يلي
         اعتماد صحف الدراسة بدرجـة أساسـية علـى قالـب الهـرم المقلـوب فـي

 . صياغة الخبر الصحفي
        ،انخفاض نسبة األخبار التي صـيغت وفـق قـالبي الهـرم المقلـوب المتـدرج

 . والهرم المعتدل في صحف الدراسة، وإن اختلف ترتيبهما
       استخدم قالب الهرم المعتدل بصفة خاصـة فـي تغطيـة محاكمـة األشـخاص

متورطين في فضيحة الخليفة بنك، حيـث نقـل القـائمون باالتصـال فـي صـحف       ال
 .الدراسة وقائع المحاكمة حسب التسلسل الزمني أو حسب مجريات األحداث

        تم االعتماد على قالب الهرم المقلـوب المتـدرج فـي معالجـة األخبـار التـي
ـ        دعوة وردت على شكل بيانات، مثـل البيـان الـذي أصـدرته الجماعـة السـلفية لل

والقتال كرد على رئيس الجمهورية عن دعـوة التخلـي عـن السـالح التـي وجههـا       
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ديسـمبر   26السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الـذي ألقـاه أمـام اإلطـارات فـي      
2006 (1). 
        يكشف اعتماد القائمين باالتصال فـي صـحف الدراسـة علـى قالـب الهـرم

قييمـاتهم عـن مـا هـو مهـم بالنسـبة       المقلوب في صياغة المادة الخبرية على نقل ت
للقارئ، كما أن ترتيبهم للوقـائع حسـب أهميتهـا، يـتم بشـكل روتينـي، باسـتخدام        
قواعد ومعايير شبه معروفة، كما يـؤدي مـن ناحيـة أخـرى تـدخلهم فـي الحقـائق        
المطروحة، وفقا لرؤيتهم ألهميتها، وإن كان ال يمكـن دائمـا تغليـف الحقـائق بدقـة      

هـذا الـروتين يحمـل معـه تشـويها       وإتباعكل بداية ووسط وخاتمة، أو تعبئتها في ش
للوقائع، كما أن البناء الفني للخبر يقيد الصحفي في طريقـة تنظيمـه للحقـائق لـتالئم     

  .الشكل الفني للكتابة والتخطيط المسبق لها
  

                                                             
  .4903: العدد/ 2007جانفي  6/ اخلرب (1)



 

 

~ - 261 - ~ 

 

موضوع المبحث الثاني حول التحليل الكمـي والكيفـي لفئـات المضـمون      يدور
  .بهدف الكشف عن محتوى المادة الخبرية المنشورة في صحف الدراسة

  :ويشمل هذا المبحث العناصر التالية
 .المادة اإلخبارية في صحف الدراسةطبيعة  - 1
 .طريقة عرض المادة اإلخبارية في صحف الدراسة - 2
 .مصادر صحف الدراسة - 3
 .طبيعة مصادر القائم باالتصال في صحف الدراسة - 4
 .نوع المصادر في صحف الدراسة - 5
 .مستوى التغطية اإلخبارية في صحف الدراسة - 6
 .على األشكال الفنية للخبر طبيعة المادة اإلخباريةتوزيع  - 7
 .على القوالب الفنيةطبيعة المادة اإلخبارية  توزيع - 8
  .ياغة الخبرطريقة ص ىعلطبيعة المادة اإلخبارية توزيع  - 9
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  :)5(جدول رقم 
 

  الجريدة                      
  الموضوع

  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك

  25%  73  %29.58  100  سياسي
  %19.17  56  %17.75  60  أمني

  %10.27  30  %21.30  72  اقتصادي
  %28.76  84  %21.30  72  اجتماعي

  %3.08  9  %0.59  02  ديني
  %5.13  15  %0.59  02  ثقافي

  %4.79  14  %07.69  26  رياضي
  %0  0  %0  0  علمي
  %3.76  11 %01.18  04  آخر

 %100  292  %100  338  المجموع
  

         يبين الجدول أعـاله توزيـع المـادة الخبريـة المنشـورة فـي صـحف
الخبـر، والتـي جـاءت علـى      لطبيعـة الدراسة، وفق ما أحرزته من تكرارات طبقـا  

  :تيالنحو اآل
 :بالنسبة لجريدة الخبر

     وتقاسـمت  %29.58احتلت األخبار السياسية صـدارة الترتيـب بنسـبة ،
لكـل نـوع منهـا،     %21.30األخبار االقتصادية واالجتماعية المرتبـة الثانيـة بنسـبة    

، ونجـد  %17.75وأتى في الترتيب الثالث األخبار المتعلقـة بالجانـب األمنـي بنسـبة     
، واحتلـت األخبـار المتنوعـة    %07.69األخبار الرياضية في المرتبة الرابعـة بنسـبة   

، وجـاء فـي آخـر الترتيـب     %1.18المرتبـة الخامسـة بنسـبة    ) أو ما يسمى بآخر(
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نـوع منهـا، بينمـا لـم      لكـل  %0.59األخبار المتعلقة بالجانب الديني والثقافي بنسـبة  
  .تنشر جريدة الخبر خالل فترة الدراسة وال خبر علمي واحد

 
        تصدرت األخبار االجتماعيـة قائمـة الترتيـب فـي جريـدة الشـروق

، وجـاء فـي الترتيـب    %25، تليها األخبار السياسـية بنسـبة   %28.76اليومي بنسبة 
، واحتلـت األخبـار   %19.17األمنيـة بنسـبة    الثالث األخبار التي تمـس بالمواضـيع  

، وجـاءت األخبـار الثقافيـة فـي المرتبـة      %10.27االقتصادية المرتبة الرابعة بنسبة 
، ونجـد األخبـار الرياضـية فـي المرتبـة السادسـة بنسـبة        %5.13الخامسة بنسبة 

 %3.08، وتقاســمت األخبــار الدينيــة والمتنوعــة المرتبــة الســابعة بنســبة 4.79%
على التوالي، في حـين لـم تعـر صـحيفة الشـروق اليـومي أي اهتمـام         %3.76و

  .لألخبار ذات الطابع العلمي

  
  ):5(الشكل رقم
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 يتضح من خالل قراءة النسب المتحصل عليها ما يلي:  
 األخبار السياسية في المرتبة األولى فـي جريـدة الخبـر، واحتـل هـذا       جاءت

 .النوع من األخبار المركز الثاني في يومية الشروق
       تصـدرت األخبـار االجتماعيــة قائمـة ترتيـب الموضــوعات فـي صــحيفة

الشروق اليومي، في حين جاء هـذا النـوع مـن األخبـار باإلضـافة إلـى األخبـار        
 .الثانية في جريدة الخبراالقتصادية في المرتبة 

 أتت األخبار ذات الطابع األمني في المرتبة الثالثة في كال الصحيفتين. 
      بينما جاءت األخبار الرياضية في الترتيب الرابع فـي جريـدة الخبـر، احتلـت

 .األخبار االقتصادية هذا المركز في جريدة الشروق اليومي
    امسـة فـي جريـدة الشـروق     وبينما جاءت األخبار الثقافيـة فـي المرتبـة الخ

اليومي، احتل هذا النوع من األخبار فضـال عـن األخبـار التـي تناولـت المواضـيع       
 .الدينية الترتيب السادس في صحيفة الخبر

         وجاء في آخر الترتيـب بالنسـبة لصـحيفة الشـروق اليـومي األخبـار التـي
 .تناولت الموضوعات الدينية والمتنوعة

   صـحف الدراسـة أي اهتمـام لألخبـار ذات      لم يعر القائمون باالتصـال فـي
  .الطابع العلمي
 ويمكن تقسيم مواضيع صحف الدراسة إلى مستويين:  

       يضم األخبـار السياسـية، االجتماعيـة، االقتصـادية، واألمنيـة، وإن
تقدمت األخبار االجتماعية األخبـار السياسـية فـي يوميـة الشـروق، فضـال عـن        

صادية المرتبة الثانية في جريدة الخبـر، بينمـا جـاء هـذا النـوع      احتالل األخبار االقت
  .من األخبار في المرتبة الرابعة في صحيفة الشروق اليومي
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 ويضم األخبار الدينية، الثقافية، الرياضية، وبنسب متفاوتة.  
       تكشف نتائج تحليل مضمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف

) الصـحفيين ( تقارب أو اتفـاق عرفـي بـين القـائمين باالتصـال     الدراسة عن وجود 
على تبادل معلوماتهم وتوقعاتهم وآرائهم، حـول األحـداث واألخبـار، وربمـا يسـاهم      
في ذلك تواجدهم في جهات عمـل مشـتركة، إذ قـد تتشـابه وسـائل اإلعـالم فـي        

وقعاتهـا  توزيعها لصحفييها ومراسيلها إلى حد كبير، وقد يكـون ذلـك وفقـا لدرجـة ت    
والرزنامة الخاصة بتغطية أحداث مبرمجة مسبقا، مـا قـد يسـفر عـن تقـارب بـين       
نوعية المواضيع التي يتم تغطيتها من طرف الصحفيين فـي مختلـف الجرائـد، وقـد     
يؤدي ذلك إلى وجود تشـابه في المحــتوى، وهـو مـا يسـمى بشــبكة األخبـار،       

اد إخباريـة يوميـة للجريـدة،    أي توزيع الصحفيين على أماكن محـددة، إلنتـاج مـو   
مكتوبة من قبل صحفيين موجودين فـي مواقـع معينـة، وقـد تفـرض هـذه الشـبكة        
طابعها أو نظامها الخاص على المجتمع الـذي تخدمـه، حيـث يفتـرض أن األخبـار      
سوف تقع في أماكن محـددة، ولـيس فـي غيرهـا، وأن القـراء مهتمـون بأحـداث        

عـن وجـود تقـارب أو تشـابه فـي نـوع        معينة، وموضوعات معينة، ما قد يسـفر 
المواضيع التي قامت بتغطيتها كل مـن جريـدتي الخبـر والشـروق اليـومي خـالل       
فترة الدراسة، حيث طغت أحداث على غيرها، مـا جعلهـا مرشـحة بدرجـة كبيـرة      
للنشر، كما أثرت األحداث العريضة على عملية انتقاء بعـض األخبـار، مثـل تغطيـة     

ؤمن خليفة، أو ما اصـطلح علـى تسـميته بفضـيحة القـرن،      جلسات محاكمة عبد الم
فضال عن االهتمام بنشر سلسـلة الفضـائح الماليـة وسـوء التسـيير وتبديـد أمـوال        
الدولــة، باإلضــافة إلــى إيــالء الصــحيفتين اهتمامــا خاصــا لتغطيــة االنتخابــات 

  .التشريعية والمحلية
        ـ ين تؤدي عمليـة التشـابه فـي الموضـوعات أو حتـى المحتويـات ب

الصحف إلى تحويل األخبار إلى روتـين، ومـن ثـم االسـتخدام المكثـف لنوعيـات       
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معينة من األخبار، التي تتوافق مـع متطلبـات العمـل، حيـث تحـدد هـذه المعـايير        
إجراءات اختيار وتفضيل القصـص اإلخباريـة التـي تتضـمن األخبـار المباشـرة،       

حضـور الصـحفي بنفسـه    يتم إسنادها إلى مصدر رسمي، أو تقوم علـى   أخباروهي 
  .وقائع الحدث
       سمح تحليل مضمون المواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة

  :باستنتاج ما يلي
        التركيز على األخبار السياسـية فـي صـحف الدراسـة وإن تقـدمت األخبـار

األخبـار السياسـية فـي    ) التي يظهر عليها تأثرها بالتوجيهـات السياسـية  (االجتماعية 
اليومي، وربما يعود اهتمام صحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي بهـذا     جريدة الشروق 

النوع من األخبار إلى سهولة الحصول عليها، وكـذلك لمـا لهـا مـن قيمـة إخباريـة       
كبيرة، أو ربما العتبار أن الجزائر دولـة ناميـة، ومـن ثـم يرتفـع معـدل األخبـار        

 .السياسية لرفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين
 فعلى الرغم من اتساع مفهـوم الخبـر ليشـمل مـا يـدور حولنـا مـن        وعليه ،

أحداث ووقائع تدخل في دائرة اهتمـام المتلقـين، يحصـر المسـؤولون فـي صـحف       
 .الدراسة هذا المفهوم في كل ما هو سياسي واجتماعي وأمني واقتصادي

       إن احتالل األخبار السياسـية، االجتماعيـة، االقتصـادية، واألمنيـة للمراتـب
لـم يـتح الفرصـة أمـام     ) الخبـر، والشـروق اليـومي   (ألولى في كال الصـحيفتين ا

النوعيات األخرى من األخبار للظهور بشكل يمكـن أن يحـدث قـدرا مـن التـوازن      
 .في طبيعة التناول النوعي لهذه األخبار

      ،لم تول الجريدتان اهتماما كافيا بالموضـوعات الثقافيـة والدينيـة والرياضـية
هـذا النـوع مـن األخبـار     (اهتمام صحيفة الخبر باألخبار الرياضـية  وإن كان قد ظهر

 .مقارنة بجريدة الشروق اليومي) يعبر عن اهتمامات الجمهور
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  ــة ــة، (طغيــان األحــداث العريضــة علــى التغطيــة اإلخباري قضــية الخليف
  ).االنتخابات التشريعية والمحلية، الوضع األمني في الجزائر

  ):6(جدول رقم 
 

  الجريدة                      
  طريقة العرض

  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك
  %47.94  140  %61.83  209  مجرد

  %17.46  51  %12.42  42  تفسيري
  34.58%  101  %25.73  87  ملون

 %100  292  %100  338  المجموع
  

 ارتفاع نسـبة األخبـار المجـردة فـي      تكشف نتائج تحليل المضمون عن
فـي يوميـة    %47.94و، فـي جريـدة الخبـر    %61.83صحف الدراسة، حيث بلغـت  

الشروق، محتلة بذلك المرتبة األولى، تليها األخبـار الملونـة، أي التـي تخلـط الخبـر      
) الخبــر، والشــروق اليــومي(بــالرأي، إذ بلغــت نســبتها فــي كــال الجريـــدتين 

فـي   %12.42التـوالي، ثـم األخبـار التفسـيرية بنسـبة      على  %34.58و، 25.73%
  .في الشروق اليومي %17.46صحيفة الخبر، و

      تبين النتائج المتحصل عليها سعي صحف الدراسـة إلـى االلتـزام بنقـل
الحقائق واألحداث كما وقعت، دون التـدخل فيهـا سـواء بطريقـة مباشـرة أو غيـر       

د الخبريـة، محاولـة القـائمين    مباشرة، ويالحظ من خـالل تحليـل مضـمون المـوا    
باالتصال في كال الصحيفتين االلتـزام بنقـل األخبـار مجـردة، مـن خـالل طـرح        
الحقائق علـى ألسـنة قائليهـا، فضـال عـن محاولـة ابتعـادهم عـن إدراج رأيهـم          
الشخصي، واالعتماد علـى طـرح آراء أشـخاص آخـرين، مـن منطلـق أن ذلـك        

ع، ممـا يجعلهـم يتيحـون الفرصـة أمـام      يعفيهم من مسؤولية المشاركة في الموضو
  .الحقائق لكي تتحدث عن نفسها
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       يقرن المختصون في اإلعالم محاولـة القـائمين باالتصـال نقـل الخبـر
كما وقع أو حـدث، بمفهـوم الموضـوعية، أو عـدم التحيـز فـي سـرد وقـائع أو         

يـة،  مجريات األحداث، من باب االلتزام بمبـدأ الحيـاد والتجـرد واالبتعـاد عـن الذات     
لكـن مبـدأ   . بمعنى فصل الذاتـية عن الحدث الـذي يقـوم القـائم باالتصـال بنقلـه     

منها مـا ذهـب إليـه كـل مـن مـاتالر       قد تعرض للعديد من االنتقادات،  الموضوعية
مـن أن الموضـوعية تفتـرض وجـود واقـع        Mattelard et Siegelaubسـيجلوب  و

خارجي يمكن وصفه بتجرد، مـن قبـل شـخص يملـك مهـارات كافيـة، غيـر أن        
الحقيقة تقول أنه ال وجود لواقع يعرفه الناس سوى ذلـك الواقـع المعـدل مـن خـالل      

لذلك فوصف األشياء واألحداث مهما كان عمليـا وخالصـا مـن النظـرة     . حالة الوعي
ضـع للتلـوين بطريقـة أو بـأخرى، وأن مفهـوم الموضـوعية       الشخصية، البد أن يخ

يفترض في الصحفي امتالك مقدرة على تحديد ما هو جـوهري لكـي يكـون صـالحا     
للنشر، وهذا االفتراض يدعم االتجاه اآلخر القائـل بـأن الموضـوعية ليسـت سـوى      

  .(1)اختيار متحيز للمعلومات
  عالميـة التـي تقتصـر    يمكن القول أن الخبر المجرد، هو تلك المـادة اإل

على تسجيل الوقائع أو تصوير األحـداث أو سـرد المعلومـات، دون أن يـدعم ذلـك      
بخلفية من المعلومات والبيانات والتفاصيل، وبما أنـه مـن الصـعوبة بمكـان تحقيـق      
مبدأ الموضوعية، لذلك فقد اسـتبدل مفهـوم الموضـوعية بمفـاهيم أخـرى موازيـة       

  .المختلفة، وعدم التحيز، والتجردتمثل الدقة، عرض وجهات النظر 
         تأتي األخبار الملونـة، أو التـي تخلـط الخبـر بـالرأي، فـي المرتبـة

الثانية، حيث يالحـظ مـن خـالل تحليـل مضـمون المـادة الخبريـة فـي صـحف          
الدراسة، أن األمر ال يقتصر عند حـد انتقـاء المعلومـات والحقـائق والمصـادر ذات      

ذي تسعى لتأكيده الصحيفة فـي ذهـن القـارئ، فـإن     التوجه المطلوب لخدمة الرأي ال
                                                             

  255-254حممد جنيت الصرايرة، مرجع سابق، ص (1)
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الخلط المقصود والمتعمد للخبر بـالرأي فـي ذات الخبـر أصـبح ظـاهرة حيـث ال       
تكتفي هذه الصحف باستخدام عالمات الوقـف بـال مبـرر موضـوعي، أو اسـتعمال      

، أو إطـالق األوصـاف لتنبـئ عـن رأي الصـحيفة،      (*)عالمات التعجب إلبداء الرأي
مـن شـأن وأهميـة موضـوع      (**)تخدام العنوان للتهـليل أو للتهــوين فضال عن اس

الخبر أو التأكيد على جوانب معينـة فـي الحـدث وإهمـال جوانـب أخـرى رغـم        
أهميتها، بل تتعداه للتعبير المباشر والصـريح عـن رأي المحـرر أو الصـحيفة فـي      

صـحيفة  وقائع الخبر، دون الفصل بين حق القارئ فـي المعرفـة المجـردة وحـق ال    
في التعليق عليها، كما ال تطرح وجهتـي النظـر واآلراء المتعارضـة داخـل سـياق      
الخبر، حيث يتم اختيار زوايا معينة من وقائع وتفاصيل الحـدث، وتركـز عليهـا فـي     

  .سياق الخبر
       ،توضح نتائج تحليل مضمون المـواد الخبريـة فـي صـحف الدراسـة

والتفسـير، ويقلـل افتقـار المـادة     أن نسبة كبيرة من هذه المـواد افتقـرت للشـرح    
الخبرية لهذا النوع من المعلومـات مـن قـدرة الصـحيفة علـى أن تقـدم معـارف        
متكاملة للقارئ، تسمح له بتكوين رؤى صحيحة عن األحـداث والوقـائع التـي تـدور     

  .حوله
                                                             

  :انظر العناوين اآلتية(*)
 . تسعى لفرض منوذج غريب على اتمع اجلزائري •

 ! األمم املتحدة حتث اجلزائر على منع تعدد الزوجات
  .2139العدد/ 2007نوفمرب  04/جريدة الشروق اليومي

 بدء ندوة صحفية نشطها عبد املؤمن بباريس وزعت عليهم قبل •
  !أالف فرنك فرنسي  5اخلليفة اشترى ذمم بعض الصحفيني بـ 

  .1918العدد /  2007فيفري  15/ جريدة الشروق اليومي 
  :انظر العناوين اآلتية(**)

 .ألغت اتفاقا معها الجناز مشروع القرن يف جمال الغاز •
  .شركتني اسبانيتني من مشروع مباليري الدوالرات تطردسوناطراك 

  . يف العنوان ، إال أنه ومن خالل قراءة اخلرب يتضح بأن شركة سوناطراك ألغت أو فسخت االتفاق املربم" تطرد" استعمل احملرر فعل 
  . 2090العدد/  2007سبتمرب 05/ جريدة الشروق اليومي 

  .استعجاليا ملواجهة األزمةوزارة املوارد املائية تضع خمططا  •
  .سنة اجلفاف 2007... أيها اجلزائريون احتفظوا بصهاريج املياه 

  .1911العدد /  2007فيفري  07/ جريدة الشروق اليومي 
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    ــوفير ــور بت ــة الجمه ــي خدم ــحفيين ه ــؤولية الص ــت مس وإذا كان
ين اآلراء واتخـاذ القـرارات فـي مختلـف     المعلومات التي تمكن القـراء مـن تكـو   

فلـيس كافيـا أن تقـدم قصـة إخباريـة       ،القضايا، فإن الصحفي ال بد أن يفسر األخبار
إن القضـية ليسـت هـي تـوفير     . كمجموعة من الحقـائق واالقتباسـات دون معنـى   

  .المعلومات، ولكن القضية هي االلتزام بتوفير معلومات لها معنى
  :)7(جدول رقم 

 
  

  

  الصحيفة                            
  المصادر

  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك
  %97.26  284  79.88%  270  الصحفي
  %0.34  1  %12.42  42  مراسل

  %0.34  1  %0  0  وكاالت األنباء
  %1.02  3  %02.66  09  المراسل+الصحفي

  %0.34  1  0.59%  02  وكاالت األنباء+الصحفي 
  %0  0  %0  0  إذاعات
  %0  0  %0  0  تلفزيون

  %0  0  %0  0  صحف أخرى
  %0  0  %0  0  انترنت
  %0.68  02  %4.43  15  )ةغير موقع( أخرى

 %100  292  %100  338  المجموع
  

       يوضح الجدول أعاله مصادر الحصـول علـى األخبـار فـي صـحف
  : الدراسة

 

 الصحفيين كمصـادر أساسـية فـي عـرض      اعتمدت جريدة الخبر على
، %12.42، يـأتي المراسـلون فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة       79.88%األخبار بنسبة 



 

 

~ - 271 - ~ 

وبلغـت نسـبة   ، %2.66وجاء الصحفيون والمراسـلون فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة      
محتلـة بـذلك    0.59%المصـادر التي يشترك فيهـا الصـحفيون ووكـاالت األنبـاء     

المرتبة الرابعة، في حين لم تعتمد جريدة الخبـر علـى بـاقي المصـادر فـي جمـع       
  ).، التلفزيون، الصحف األخرى، واالنترنتةاإلذاعوكالة األنباء،  (األخبار 

 

      بلغت نسبة اعتماد جريدة الشروق اليـومي علـى الصـحفيين كمصـادر
ذلك احتل هذا النـوع مـن المصـادر المرتبـة األولـى،      وب %97.26لجمع المعلومات 

مع اإلشارة أن الصحيفة تنشـر اسـم صـاحب الخبـر دون تمييـز بـين المراسـلين        
وصحفيي الجريدة، ولهذا جاءت النسبة مرتفعة جدا فـي هـذا النـوع مـن المصـادر،      

، واحتلـت بـاقي   %1.02وجاء في المرتبة الثانيـة الصـحفيون والمراسـلون بنسـبة     
المرتبـة الثالثـة   ) وكـاالت األنبـاء  + المراسل، وكاالت األنباء، الصحفيون (در المصا
لكل نوع منها، في حـين لـم تعتمـد جريـدة الشـروق اليـومي علـى         %0.34بنسبة 

 .اإلذاعات والتلفزيون والصحف األخرى واالنترنت في جمع مادتها اإلخبارية
       المعلومـات، إن اعتماد صحف الدراسـة علـى الصـحفيين فـي جمـع   

وإن عد ذلك مؤشرا ايجابيا، إال أنه قـد يحـد مـن تنويـع المصـادر فـي صـياغة        
  .القصص الخبرية

  ):8(جدول رقم 
 

  

  الصحيفة                          
  طبيعة المصادر

  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك %  ك

  70.89%  207  79.88%  270  معلومة
  27.39%  80  15.38%  52  مجهلة

  1.71%  5  4.73%  16  استنتاجات
  100%  292  100%  338  المجموع
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         بلغت نسبة األخبـار المعلومـة المصـدر، مـن خـالل تحليـل المـادة
 %70.89فـي صـحيفة الخبـر، و    %79.88الخبرية المنشورة في صـحف الدراسـة   
فـي جريـدة    %15.38المصـدر بنسـبة    )1(في الشروق اليومي، تليها األخبار المجهلة

في الشـروق اليـومي، ثـم األخبـار التـي جـاءت عبـارة عـن          %27.39الخبر، و
 .في الشروق اليومي %1.71في الخبر، و %4.73استنتاجات بنسبة 

 

  
  

  ):6(الشكل رقم 
  :ومنه يمكن استنتاج ما يلي

 نسـبة األخبـار التـي تعتمـد علـى المصـادر المعلومـة فـي كـال           ارتفاع
الجريدتين، مما يفسر محاولة القائمين باالتصال في صـحف الدراسـة االلتـزام بمبـدأ     

 .توثيق المعلومات

                                                             
، على أنه إسناد ، كما وظفنا مفهوم  املصدر اهل"األخبار اهلة"وليس"املصادر اهلة" اعتمدنا يف رصد ظاهرة جتهيل األخبار على مصطلح  )1(

....) ن، نقل،أعلم، ذُكر (إىل الفعل املبين للمجهول مثل ) اخلرب، والشروق اليومي(املعلومات اليت حتصل عليها القائم باالتصال يف صحف الدراسة 
من مصدر رفض  علمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أو حسنة اإلطالع، أو من مصادر مسؤولة، مصادر مقربة(أو إىل مصدر غري حمدد مثل 

  .....).اإلفصاح عن نفسه، أو حجم عن ذكر امسه، أو كشف مصدر حكومي، أو ما إليها
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       ارتفاع نسبة األخبار المجهلة المصدر فـي جريـدة الشـروق اليـومي مقارنـة
 .بصحيفة الخبر

   االسـتنتاجات فـي جريـدة الخبـر، مقارنـة      ارتفاع نسبة األخبار المبنية علـى
بجريدة الشروق اليومي، ويرجع ذلك الرتفاع نسـبة األخبـار الرياضـية فـي جريـدة      

، حيث يستند الصـحفي فـي تحريـره لهـذا النـوع      (*)الخبر، عنها في الشروق اليومي
  .(**)من األخبار على نتائج الفرق الرياضية

 لة في صـحف الدراسـة غيـر كبيـرة    ورغم أن النسبة المتعلقة بالمصادر المجه
ـ  نسـبتها معتبـرة، وهـذا    ، إال أنمقارنة بالمصادر المعلومـة  ؤثر علـى مصـداقية   ي

فمسألة اإلسناد إلـى المصـدر أو توثيـق المــعلومات علـى غايـة مـن        "الصحيفة، 
األهمية بالنسبة للقـائمين باالتصـال، بـل تعـد القاعـدة الذهنيـة لحمايـة الصـحيفة         

  .(1)"القانونيةوتجنب المساءلة 
تركزت األخبار المجهلة المصـادر فـي صـحف الدراسـة فـي الموضـوعات       
السياسية، وقد يرجع ذلك إلى تأثير بعـض األحـداث العريضـة التـي تزامنـت مـع       

مـاي   17التـي صـادفت   (فترة التحليـل، ونعنـي بـذلك االسـتحقاقات التشـريعية      
ـ  )2007نوفمبر  29(، والمحلية )2007 ل التشـكيالت السياسـية   ، فضال عـن ردود فع

                                                             
  262ص، )5(انظر اجلدول رقم (*)

  .انظر األخبار الواردة يف جريدة اخلرب(**)
  .من بطولة القسم الثاين 32اجلولة الـ  •

  .تأشرية الصعود الثالثة يف املزاد
  .5010العدد /  2007/ماي/ 12اخلرب 

  . من بطولة القسم األول 27اجلولة الـ  •
  .وفاق سطيف حنو التتويج ونادي بارادو أكرب املهددين

  .5010العدد / 2007/ماي/12اخلرب 
  . بطولة القسم الثاين •

  . فريقا يتحدد يف جولة اخلميس 14مصري 
  .5031العدد / 2007/ جوان/05اخلرب 

  .اجلولة الثامنة من بطولة القسم األول •
  .شبيبة القبائل تتصدر الترتيب يف انتظار اللقاءات املتأخرة

  .5152العدد / 2007/أكتوبر/ 27اخلرب
  .31عبد ستار اجلواد، مرجع سابق، ص (1)
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من فكرة تعديل الدستور، باإلضـافة للمواضـيع التـي تناولـت القضـايا األمنيـة، إذ       
جاء أغلبها مجهال، وذلك إما لـدواعي سـرية التحقيـق، أو لضـرورة عـدم الكشـف       

  .عن النتائج الستكمال إجراءات التحقيق
لـى  يعود السبب الرئيس فـي لجـوء الصـحفي إلـى تجهيـل المصـادر، إ      قد و

صعوبة الحصول على المعلومـات مـن مصـادرها الرسـمية، أو بطلـب مـن هـذه        
األخيرة على ضرورة عدم اإلفصاح عـن اسـمها، مقابـل تزويـد القـائم باالتصـال       

كما تشكل عملية تجهيل المصادر منفذا لإلفـالت مـن القـانون، فيمـا إذا     . بالمعلومات
و تفويـت حـق الـرد     تضمن الخبر قـذفا أو سـبا أو انتهاكـا لحـق الخصوصـية،     

والتصويب، فما دام من يتناولـه الخبـر غيـر معـروف بشـكل مؤكـد فـإن إلـزام         
الجريدة باحترام حق الرد ال يكون بدوره ملزمـا، فضـال عـن أن بعـض الصـحف      
تعمد إلى نشر بعض األخبار رغم عدم التمكن من تحديـد مصـادرها بهـدف تحقيـق     

  .اإلثارة ومن ثم زيادة التوزيع
  ):9( جدول رقم

 

                                                             
يديل ا املتمثلة أساسا يف التصرحيات الصادرة عن جهات رمسية، مبا يف ذلك التصرحيات املوجهة للصحافة، أو اليت : املصادر احلية الرمسية   (1)  

 .اخل....يف الندوات الصحفية، أو املؤمترات، أو اللقاءاتاملسؤولون 

.أو غري حكوميةمسية وهي املصادر الصادرة عن جهات غري ر: املصادر احلية غري الرمسية)  2 ) 
 ( 3  .   واملتمثلة يف التقارير والبيانات وخمتلف الوثائق والنشرات والدوريات الصادرة عن جهات رمسية: املصادر غري احلية الرمسية) 

  .رمسيةاملتمثلة أساسا يف املصادر املطبوعة الصادرة عن جهات غري  :املصادر غري احلية غري الرمسية) 4( 

                                        
  الصحيفة

  وع المصادر المعلومةن

  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك %  ك

  %43.47  90  %51.85  140  )1( حية رسمية
  %47.82  99  %44.44  120  )2( حية غير رسمية
  %15.45  32  %18.14  49  )3( غير حية رسمية

  %16.42  34  %12.59  34  )4( غير حية غير رسمية
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يبين الجدول أعاله نوع المصـادر المعتمـدة فـي صـحف الدراسـة وفـق مـا        
  :أحرزته من تكرارات، وأظهرت نتائج تحليل مضمون المواد الخبرية ما يلي

تصدرت المصادر الحية الرسمية قائمة المصـادر فـي صـحيفة الخبـر بنسـبة      
سـبة للشـروق اليـومي المصـادر الحيـة غيـر       ، وجاء في هذا المركز بالن51.85%

، واحتلت المصادر الحية غير الرسـمية المركـز الثـاني فـي     %47.82الرسمية بنسبة 
وجاءت المصادر الحية الرسـمية فـي المرتبـة الثانيـة     ، %35.50جريدة الخبر بنسبة 

المصـادر غيـر الحيـة الرسـمية      ، وأتـت %43.47في جريدة الشروق اليومي بنسبة 
، وجـاء فـي هـذا المركـز     %18.14في المرتبة الثالثة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة     

، وفـي  %16.42بالنسبة للشروق اليومي المصادر غير الحيـة غيـر الرسـمية بنسـبة     
آخر الترتيب أتت المصادر غير الحيـة غيـر الرسـمية فـي جريـدة الخبـر بنسـبة        

  .%15.45ة الرسمية في الشروق اليومي بنسبة ، والمصادر غير الحي12.59%
  :يتضح مما سبق

          اعتمـاد صـحفيي الخبـر بدرجـة كبيـرة علـى المصـادر الحيـة الرســمية
، للحصول علـى األخبـار، وبهـذا يـأتي هـذا النـوع مـن        )كتصريحات المسؤولين(

المصـادر في مقدمة مصادر أخبار جريـدة الخبـر، وهـو مـا يعنـي غلبـة طـرح        
لألحداث، وهي نوعية المصادر التي يـؤدي تزايـد االعتمـاد عليهـا،     الرؤى الرسمية 

إلى تقليل فرص التعددية في المصادر وفـي اآلراء التـي تطرحهـا المـادة الخبريـة،      
وقد يفسر اعتماد القائمين باالتصـال فـي صـحيفة الخبـر علـى هـذا النـوع مـن         

ترتيــب  المصــادر بالدرجــة األولــى إلــى احــتالل األخبــار السياســية لصــدارة
الموضوعات في هذه الصحيفة، وهي نوعيـة مـن األخبـار غالبـا مـا تُسـتقى مـن        

 .المصادر الرسمية
       اعتماد القائمين باالتصال في صحيفة الشـروق اليـومي بدرجـة كبيـرة علـى

المصادر الحية غير الرسمية للحصول على األخبـار، وقـد يرجـع ذلـك إلـى غلبـة       
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عات المنشـورة خـالل فتـرة الدراسـة حيـث      األخبار االجتماعية على باقي الموضو
يحتاج هذا النوع من األخبار إلى أن يستقي الصحفي معلوماتـه مـن الجمهـور الـذي     

 .يعكس انشغاالته ومعاناته
       الخبـر  (وقد يرجع االعتماد على المصـادر الرسـمية فـي صـحف الدراسـة

إلـى سـعي الصـحفي، لكـي     ) %43.47، والشروق اليـومي بنسـبة   %51.85 بنسبة
بدو موضوعيا، للبحث عن المعلومات عند المصادر التـي يـرى أنهـا موثـوق بهـا،      ي

أي أن مفهوم الموضوعية نفسه قد يؤدي إلى اعتماد الصـحفيين بشـكل مكثـف علـى     
المصادر الرسمية، ولذلك فإنه عادة مـا يفضـل االعتمـاد علـى المصـادر الرسـمية       

، واالقتبـاس مـن هـذه    )سـمية كالبيانـات والتقـارير الر  (بشقيها الحية وغير الحيـة  
 .المصادر، ومن ثم إعطاء النظرة الرسمية لألحداث

وغالبا ما تقوم المصادر الرسمية بإنتاج األخبار بطريقـة صـحفية جيـدة بحيـث     
ال يبذل الصحفي جهدا في إعادة صـياغتها، وكثيـرا مـا يعتقـد الصـحفي أن الدقـة       

المصـادر الرسـمية، بينمـا    تعني النقل الصحيح لما جاء في تصـريحات أو تقـارير   
  .تكون المعلومات الواردة في تقاريرها غير حقيقية وغير واقعية

إن تقييم الصحفيين للمصادر ومـدى صـالحيتها لالعتمـاد عليهـا يـؤدي إلـى       
استبعاد الكثير من األصوات التي تملك ما تقوله في القصـة أو الحـدث، فعلـى سـبيل     

مع مختلـف الهيئـات والمؤسسـات الجزائريـة      المثال فإن دراسة تعامالت سوناطراك
واألجنبية، نجد أن الصحفيين يعتمدون في ذلـك علـى المحللـين االقتصـاديين الـذين      
يعملون لحساب هذه المؤسسة، ومع أن هذه المصادر لـديها المعلومـات فإنهـا ليسـت     

  . مصادر محايدة وغير مهتمة
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  :)10(جدول رقم 
 

  

نتائج تحليل مضمون المواد الخبريـة فـي صـحف الدراسـة، أن أعلـى      توضح 
نسبة تمثلت قي نشر أخبار وأحـداث تتسـم بـأن مـداها الزمنـي قصـير، أي أنهـا        

، %76.33سريعة ومباشرة، حيث بلغت نسبة األخبار التقريريـة فـي جريـدة الخبـر     
تناولـت   ، تليهـا األخبـار التـي   %81.84وبلغت نسبتها في صحيفة الشروق اليـومي  

قضايا طويلة األمد، أي تنقل عمليات ال أحداث، حيـث بلغـت نسـبتها قـي صـحف      
ــومي(الدراســة  ــر، والشــروق الي ــم  %14.72، و%20.71) الخب ــوالي، ث ــى الت عل

فـي جريـدة الخبـر،     %2.95األخبار التي تهتم بالتقديم ألحداث لم تقـع بعـد بنسـبة    
  .في الشروق اليومي %3.42و

  
):7(الشكل رقم  
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تكشف بيانات الجدول أن النسبة الغالبة هـي التغطيـة التقريريـة، وتؤكـد هـذه      
النتائج أن صحف الدراسة ال تسعى للخبر بل الخبر هـو الـذي يسـعى لهـا، فضـال      
عن أن األخبار المنشورة في صحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي هـي عبـارة عـن       

عـن عمليـات، والتـي هـي أكثـر مالئمـة لتغطيـة        أحداث منفصلة، وليس عبـارة  
  .األخبار التنموية
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  الشكل الفني   
  

  الموضوع
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يوضح الجدول أعـاله توزيـع الموضـوعات الخبريـة علـى األشـكال الفنيـة        
 :للخبر، حيث جاءت النتائج على النحو اآلتي

 

تصدرت األخبار السياسـية التـي صـيغت علـى شـكل قصـة خبريـة قائمـة         
 %58.90، و%60 بنسـبة ) والشـروق اليـومي  الخبـر،  (الترتيب في كال الصـحيفتين  

على التوالي، يلي ذلك األخبار السياسية التـي جـاءت علـى شـكل تقـارير إخباريـة       
  .في الشروق اليومي %26.02في جريدة الخبر، و %26بنسبة 

وبينما احتلت األخبار السياسية التي عولجت على شـكل قصـة إخباريـة شـاملة     
، جـاء هـذا النـوع مـن األخبـار فـي       %12نسبة المركز الثالث في صحيفة الخبر ب

  .%6.84المركز الرابع في صحيفة الشروق اليومي بنسبة 
وبينما أتت األخبار السياسية التـي صـيغت علـى شـكل أخبـار قصـيرة فـي        

، احتـل هـذا النـوع مـن األخبـار      %8.21المركز الثالث في الشروق اليومي بنسـبة  
  .%2المركز الرابع في صحيفة الخبر بنسبة 

كما كشف تحليل مضـمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحيفتي الخبـر        
والشروق اليومي عدم اعتماد الجريدتين على القصـة الجانبيـة والصـورة اإلخباريـة     

 .في صياغة األخبار السياسية
 

احتلت األخبار األمنية التي صيغت على شـكل قصـة إخباريـة قائمـة الترتيـب      
فــي جريــدة الشــروق اليــومي،  %69.64فــي كــال الصــحيفتين، وذلــك بنســبة 

  .في صحيفة الخبر %61.66و
وبينما جاءت األخبار ذات الطابع األمنـي التـي عولجـت علـى شـكل أخبـار       

، احتلـت  %14.28ليـومي بنسـبة   قصيرة في المرتبة الثانية فـي صـحيفة الشـروق ا   
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األخبار األمنية التي أتت على شكل تقـارير إخباريـة الترتيـب نفسـه فـي صـحيفة       
  .%18.33الخبر بنسبة 

واحتلت األخبار األمنيـة التـي صـيغت علـى شـكل قصـة إخباريـة شـاملة         
، كمـا أتـت األخبـار األمنيـة التـي      %13.33المرتبة الثالثة في جريدة الخبر بنسـبة  

بنسـبة    ق الشكل نفسه في الترتيـب نفسـه فـي جريـدة الشـروق اليـومي      صيغت وف
8.92%.  

واحتلت األخبار األمنية التـي جـاءت علـى شـكل أخبـار قصـيرة الترتيـب        
األخبـار األمنيـة التـي عولجـت      كما احتلـت  ،%6.66األخير في جريدة الخبر بنسبة 

بنسـبة  مي فـي جريـدة الشـروق اليـو     الترتيـب نفسـه   على شكل تقارير إخباريـة 
كمـا كشـف تحليـل مضـمون المـواد اإلخباريـة المنشـورة فـي الخبـر           ،7.14%

والشروق اليومي عدم اعتمـاد الصـحفيين فـي صـياغتهم لألخبـار األمنيـة علـى        
  .القصة الجانبية والصورة اإلخبارية

 

حتلت األخبار االقتصادية التـي صـيغت علـى شـكل قصـة إخباريـة قائمـة        ا
، %73.61، وذلـك بنسـبة   )الخبـر، والشـروق اليـومي   (الترتيب في كال الصحيفتين 

على التوالي، يلي ذلـك األخبـار االقتصـادية التـي جـاءت علـى شـكل         %76.66و
فـي صـحيفة    %13.33فـي جريـدة الخبـر، و    %19.44تقارير إخبارية وذلك بنسبة 

الشروق اليومي، ثم األخبار االقتصادية التـي عولجـت علـى شـكل قصـة إخباريـة       
فـي صـحيفة الخبـر، وأخيـرا      %4.16فـي يوميـة الشـروق، و    %10شاملة بنسبة 

جاءت األخبار االقتصادية التي صـيغت علـى شـكل أخبـار قصـيرة فـي صـحيفة        
القصـة  (ألشـكال الفنيـة   ، بينما لم توظف صحف الدراسة بقيـة ا %2.77الخبر بنسبة 

في صـياغة األخبـار االقتصـادية، فضـال عـن عـدم       ) الجانبية، والصورة اإلخبارية
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اعتماد جريدة الشروق اليومي على األخبار القصيرة فـي صـياغة المـواد اإلخباريـة     
 .ذات الطابع االقتصادي

 

قصـة إخباريـة صـدارة     احتلت األخبار االجتماعية التي صـيغت علـى شـكل   
ــي كــال الصــحيفتين  ــومي، و(الترتيــب ف ــرالشــروق الي ، %60.71بنســبة ) الخب

على التوالي، يلي ذلك األخبار االجتماعية التي أتـت علـى شـكل تقـارير      %55.55و
فـي صـحيفة الشـروق     %15.47فـي جريـدة الخبـر، و    %26.38إخباريـة بنسـبة   

علـى شـكل قصـة إخباريـة شـاملة       اليومي، ثم األخبار االجتماعية التـي عولجـت  
فـي الخبـر، فاألخبـار االجتماعيـة      %13.88في الشروق اليـومي، و  %14.28بنسبة 

فـي الشـروق اليـومي،     %9.52التي جاءت علـى شـكل أخبـار قصـيرة بنسـبة      
  .في جريدة الخبر %4.16و

 

تول جريدة الخبر أهمية لألخبار الدينية، حيـث لـم تنشـر إال خبـرين خـالل       لم
  .فترة التحليل وقد صيغا على شكل قصة إخبارية

وجاءت األخبار الدينية التي صيغت علـى شـكل قصـة إخباريـة فـي المرتبـة       
، وتقاسـمت بـاقي األخبـار الدينيـة التـي      %66.66األولى في الشروق اليومي بنسبة 

ل خبر قصير، وقصـة إخباريـة شـاملة، وتقريـر إخبـاري المرتبـة       جاءت على شك
  .لكل نوع منها %11.11الثانية بنسبة 

 

تصدرت األخبار الرياضية التي صـيغت علـى شـكل قصـة إخباريـة قائمـة       
، واحتلـت األخبـار الرياضـية    %42.85الترتيب في جريدة الشروق اليـومي بنسـبة   

شكل أخبـار قصـيرة قائمـة الترتيـب فـي جريـدة الخبـر بنسـبة          التي جاءت علي
، وبينما جاءت األخبار الرياضية التي أتـت علـى شـكل قصـص إخباريـة      61.53%
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، احتلـت األخبـار الرياضـية    %34.61في المرتبة الثانية في صـحيفة الخبـر بنسـبة    
التي صيغت على شـكل قصـص إخباريـة شـاملة الترتيـب نفسـه فـي جــريدة         

، وجاءت األخبار الرياضـية التـي عولجـت علـى     %28.57اليومي بنسبة الشـروق 
شكل تقارير إخبارية فـي المركـز الثالـث فـي صـحيفة الشـروق اليـومي بنسـبة         

شـكل أخبـار قصـيرة آخـر      ، واحتلت األخبار الرياضية التي صيغت علـى 21.42%
 .%7.14جريدة الشروق اليومي بنسبة  الترتيب في

 

تصدرت األخبار الثقافية التـي صـيغت علـى شـكل قصـص إخباريـة قائمـة        
، كمـا احتـل هـذا النـوع مـن      %73.33الترتيب في صحيفة الشروق اليومي بنسـبة  

األخبار المرتبة األولى في صحيفة الخبر، فضـال عـن األخبـار الثقافيـة التـي أتـت       
  .نوع منهالكل  %50على شكل تقارير إخبارية بنسبة 

واحتلت األخبار الثقافية التي عولجـت علـى شـكل تقـارير إخباريـة المرتبـة       
، يلـي ذلـك األخبـار الثقافيـة التـي      %20الثانية في صحيفة الشروق اليومي بنسـبة  

  .%6.66جاءت على شكل قصص إخبارية شاملة بنسبة 
 يفةوكشف تحليل مضمون المـواد اإلخباريـة المنشـورة عـدم توظيـف صـح      

للقصص اإلخبارية الشاملة في صـياغة األخبـار الثقافيـة، فضـال عـن عـدم        رالخب
  .لجوء صحيفة الخبر لألخبار القصيرة في تغطيتها لألخبار الثقافية
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  القالب الفني        
  الموضوع

  المجموع  الهرم المقلوب المتدرج  الهرم المعتدل  الهرم المقلوب
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  %100  73  %100  100  %5.47  4  %12  12  %13.69  10  %8  8  %80.82  59  %80  80  سياسي
  %100  56  %100  60  %3.57  2  %5  3  %3.57  2  %1.66  1  %92.85  52  %93.33  56  أمني

  %100  30  %100  72  %3.33  1  %4.16  3  %6.66  2  %0  0  %90  27  %95.83  69  اقتصادي
  %100  84  %100  72  %1.19  1  %0  0  %10.71  9  %2.77  2  %88.09  74  %97.22  70  اجتماعي

  %100  9  %100  2  %11.11  1  %0  0  %0  0  %0  0  %88.88  8  %100  2  ديني
  %100  15  %100  2  0%  0  %0  0  %6.66  1  %50  1  %93.33  14  %50  1  ثقافي

  %100  14  %100  26  %7.14  1  %0  0  %0  0  %0  0  %92.85  13  %100  26  رياضي
  %100  11  %100  4  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  %100  11  %100  4  آخر
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القوالـب معتمـد أكثـر فـي صـياغة الموضـوعات        ييوضح الجدول أعـاله أ 
الخبرية في صحيفتي الخبر والشروق اليومي، وتكشف بيانـات الجـدول عـن النتـائج     

  :التالية
بلغت نسبة صياغة األخبار السياسية باستخدام قالـب الهـرم المقلـوب فـي كـال      

 علـى التـوالي، محتلـة بـذلك     %80.82و %80) الخبر، والشروق اليومي(الصحيفتين 
المرتبة األولى، وبينما أتت األخبار السياسـية التـي صـيغت وفـق الهـرم المقلـوب       

، جـاء هـذا النـوع مـن     %12المتدرج في المرتبة الثانية في جريـدة الخبـر بنسـبة    
  .%5.47األخبار في المرتبة الثالثة في صحيفة الشروق اليومي بنسبة 

الـب الهـرم المعتـدل    وبينما احتلت األخبار السياسية التي حـررت باسـتخدام ق  
، أتـى هـذا النـوع مـن     %13.69المرتبة الثانية في صحيفة الشروق اليـومي بنسـبة   

  .%8األخبار في المرتبة الثالثة في صحيفة الخبر بنسبة 
صيغت أغلب األخبار األمنيـة فـي كـال الصـحيفتين باسـتخدام قالـب الهـرم        

صـحيفة الشـروق    فـي  %92.85وفـي صـحيفة الخبـر،     %93.33المقلوب بنسـبة  
اليومي، محتلة بذلك المرتبة األولى، وجـاءت األخبـار األمنيـة التـي حـررت وفـق       

الخبـر، والشـروق   (الهرم المقلوب المتدرج في المرتبة الثانية فـي كـال الصـحيفتين    
على التوالي، كما أتـت األخبـار األمنيـة التـي حـررت       %3.75و %5بنسبة ) اليومي

ل في المرتبة الثانية في جريـدة الشـروق اليـومي بنسـبة     باستخدام قالب الهرم المعتد
، بينما أتى هذا النوع من األخبار فـي المرتبـة الثالثـة فـي صـحيفة الخبـر       3.75%
  .%1.66بنسبة 

جرى صياغة الجانب األكبر من األخبـار االقتصـادية باسـتخدام قالـب الهـرم      
 %90، و%95.83بنسـبة  ) الخبـر، والشـروق اليـومي   (المقلوب في كال الصـحيفتين  

على التوالي، وبينما جاءت األخبار التـي حـررت باسـتخدام قالـب الهـرم المقلـوب       
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جـاء هـذا النـوع مـن     ، %4.16المتدرج في المرتبة الثانية في صحيفة الخبر بنسـبة  
  .%3.33األخبار في المرتبة الثالثة في جريدة الشروق اليومي بنسبة 

وفـق الهـرم المعتـدل المرتبـة الثانيـة      واحتلت األخبار االقتصادية التي صيغت 
، في حين لم تسـتخدم الخبـر قالـب الهـرم     %6.66في صحيفة الشروق اليومي بنسبة 

  .المعتدل في صياغة األخبار االقتصادية
احتلت األخبار االجتماعية التي حررت بإتبـاع قالـب الهـرم المقلـوب المرتبـة      

 %88.09و %97.22بنسـبة  ) الخبـر، والشـروق اليـومي   (األولى في كال الصحيفتين 
على التوالي، تليها األخبار االجتماعية التي صيغت باسـتخدام الهـرم المعتـدل بنسـبة     

في جريدة الخبـر، ثـم األخبـار االجتماعيـة      %2.77في الشروق اليومي، و 10.71%
فـي صـحيفة الشـروق     %1.19التي حررت وفق الهرم المقلـوب المتـدرج بنسـبة    

جريدة الخبر قالـب الهـرم المقلـوب المتـدرج فـي صـياغة       اليومي، بينما لم توظف 
  .األخبار االجتماعية

حررت كل األخبار الدينية المنشورة فـي جريـدة الخبـر خـالل فتـرة التحليـل       
 %88.88باستخدام قالب الهرم المقلوب، وحاز هذا النـوع مـن األخبـار علـى نسـبة      

فـق الهـرم المقلـوب    في جريدة الشروق اليومي، متبوعا باألخبـار التـي صـيغت و   
، في حين لم تستخدم الشروق اليـومي قالـب الهـرم المعتـدل     %11.11المتدرج بنسبة 

  .في صياغة األخبار الدينية
تحصلت األخبار الثقافية التي حررت بإتباع قالب الهـرم المقلـوب فـي جريـدة     

الثقافيـة التـي اسـتخدمت     ، تليهـا األخبـار  %93.33الشروق اليومي على أعلى نسبة 
، في حين جـاءت النسـب متسـاوية فـي صـياغة      %6.66قالب الهرم المعتدل بنسبة 

األخبار الثقافية في جريدة الخبر حيث حـازت األخبـار التـي صـيغت وفـق قالـب       
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لكل واحدة منهـا، ولـم تسـتخدم الجريـدتان      %50الهرم المقلوب والمتدرج على نسبة 
  .غة األخبار الثقافيةقالب الهرم المتدرج في صيا

صيغت كل األخبار الرياضية المنشورة في جريدة الخبـر خـالل فتـرة التحليـل     
باستخدام قالب الهرم المقلوب، واسـتعملت جريـدة الشـروق اليـومي قالـب الهـرم       

في صياغة األخبـار الرياضـية، تليهـا األخبـار الرياضـية       %92.85المقلوب بنسبة 
ـ  ، ولـم توظـف جريـدة    %7.14وب المتـدرج بنسـبة   التي حررت بإتباع الهرم المقل

  .الشروق اليومي قالب الهرم المعتدل في صياغة األخبار الرياضية
تكشف بيانات الجدول عـن حقـائق بالغـة الداللـة فـي فهـم طبيعـة األخبـار         
المنشورة في صحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي، حيـث جـرى صـياغة الجانـب        

جريدتين بإتباع قالـب الهـرم المقلـوب، فـي حـين      األكبر من األخبار المنشورة في ال
لم توظف الصحيفتان قالبي الهرم المعتدل والهرم المقلـوب المتـدرج إال بنسـبة قليلـة     

  .في صياغة مختلف األخبار
يعد قالب الهرم المقلوب من بين البناءات الفنيـة األكثـر اسـتخداما فـي كتابـة      

ية والقصـص العاطفيـة التـي عـادة     األخبار الصحفية حتى في حالة األخبار القضـائ 
" ما تصاغ وفق قالب الهرم المعتدل، هذا الميل يؤكد مـا ذهـب إليـه بعـض البـاحثين     

من أن الشكل النموذجي واألساسي لكتابة الخبر الصحفي هـو قالـب الهـرم المقلـوب     
الذي يهتم بكتابة أهم الوقائع وأكثرها تشويقا في البدايـة داخـل المقدمـة، ثـم ترتـب      

  . (1)"ئع داخل متن الخبر بعد ذلك حسب أهميتهاالوقا
ورغم أن قالب الهرم المقلوب لم يتم اختراعه في البدايـة مـن أجـل شـد انتبـاه      
القارئ، أو مساعدته في معرفة أهم المعلومات مـن خـالل االكتفـاء بقـراءة المقدمـة      

منـديتش  فقط، نجده األكثـر اسـتعماال واسـتخداما مـن طـرف الصـحفيين، ويؤكـد        

                                                             
  .64ص  ).م1985دار الفكر العريب، القاهرة،  :القاهرة(الصحافة بني التاريخ و األدب : سيد حممد حممد (1)
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Mindich  هـو الـذي   ) سـكرتير الـرئيس لنكـولن لشـؤون الحـرب     (من أن سانتون
إن مـن اختـرع هـذا    "اخترع شكل الهرم المقلوب في كتابـة األخبـار حيـث يقـول     

األسلوب ليس الصحفيين، لكن وزارة الدفاع األمريكيـة خـالل الحـرب األهليـة، وأن     
فـي إطـار دوره   ، ويـأتي ذلـك   م1865من استخدم هذا الشكل هو سانتون فـي سـنة   

في عملية التحكم في المعلومات ليجعل الصـحف تعطـي األهميـة للبيانـات الرسـمية      
 فـي باعتبارها أهم الحقائق وأنه أجبر الصحفيين على أن يضـعوا البيانـات الرسـمية    

مقدمة الخبر باعتبارهـا أهـم المعلومـات ويـرد منـديتش علـى الـذين يقولـون أن         
شـكل الهـرم المقلـوب بـأن الـذين حـاولوا       األسوشتيد برس هي التـي اسـتخدمت   

االعتماد على هذه النظرية يريدون أن يبرروا اسـتخدام الهـرم المقلـوب أكثـر ممـا      
 .(1)يريدون أن يتوصلوا إلى الحقيقة

 
 
 

                                                             
(1) Mindich D.: Just the Facts (N.Y.: New York Press University, 1998) p.1. 
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 طريقة صياغة
  الخبر

  

  الموضوع

  المجموع  ملون  تفسيري  مجرد
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %  ط  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  %100  73  %100  100  %47.94  35  %42  42  %17.80  13  %10  10  %34.24  25  %48  48  سياسي
  %100  56  %100  60  %17.85  10  %8.33  5  %28.57  16  %13.33  08  %53.57  30  %78.33  47  أمني

  %100  30  %100  72  %26.66  8  %16.66  12  %30  9  %15.27  11  %43.33  13  %68.05  49  اقتصادي
  %100  84  %100  72  %34.52  29  %23.61  17  %11.90  10  %18.05  13  %53.57  45  %58.33  42  اجتماعي

  %100  9  %100  2  %33.33  3  %50  1  %22.22  2  %0  0  %44.44  04  %50  1  ديني
  %100  15  %100  2  %53.33  8  %50  1  %6.66  1  %0  0  %40  06  %50  1  ثقافي

  %100  14  %100  26  %28.57  4  %11.53  3  %28.57  4  %3.84  1  %42.85  06  %84.61  22  رياضي
  %100  11  %100  4  %27.27  3  %50  2  %9.09  1  %0  0  %63.63  07  %50  2  آخر
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يوضح الجدول أعاله توزيـع الموضـوعات الخبريـة علـى طريقـة صـياغة       
  :النحو التاليالخبر، حيث جاءت النتائج على 

 

جاءت األخبار السياسية المجردة في المرتبة األولى فـي صـحيفة الخبـر بنسـبة     
، واحتلت األخبار السياسية المجـردة المرتبـة الثانيـة فـي صـحيفة الشـروق       48%

، وأتت األخبار السياسـية الملونـة فـي المرتبـة األولـى فـي       %34.24اليومي بنسبة 
في حين جاء هـذا النـوع مـن األخبـار فـي      ، %47.94الشروق اليومي بنسبة جريدة 

، ونجـد األخبـار السياسـية التفسـيرية     %42المرتبة الثانية في صحيفة الخبر بنسـبة  
 %10، بنسـبة  )الخبـر، والشـروق اليـومي   (في الترتيب الثالث في كال الصـحيفتين  

 .على التوالي %17.80و
 

الخبـر،  (احتلت األخبار األمنية المجردة قائمة الترتيـب فـي كـال الصـحفيتين     
علـى التـوالي، يلـي ذلـك األخبـار       %53.57و %78.33، بنسـبة  )والشروق اليومي

فـي صـحيفة    %28.57فـي صـحيفة الخبـر، و    %13.33األمنية التفسـيرية بنسـبة   
جريـدة الخبـر،    فـي  %8.33الشروق اليومي، ثم األخبـار األمنيـة الملونـة بنسـبة     

  .في صحيفة الشروق اليومي %17.85و
 

تصدرت األخبار االقتصادية المجـردة قائمـة الترتيـب فـي كـال الصـحيفتين       
  .على التوالي %43.33و %68.05، بنسبة )الخبر، والشروق اليومي(

األخبار االقتصادية التفسيرية في المرتبة الثانيـة فـي صـحيفة الشـروق      جاءت
، ونجد هذا النوع من األخبـار فـي المرتبـة الثالثـة فـي جريـدة       %30اليومي بنسبة 
، واحتلت األخبـار االقتصـادية الملونـة المرتبـة الثانيـة فـي       %15.27الخبر بنسبة 
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مـن األخبـار فـي المرتبـة      ، في حين جاء هذا النـوع %16.66صحيفة الخبر بنسبة 
 .%26.66الثالثة في جريدة الشروق اليومي بنسبة 

 

تصدرت األخبار االجتماعية المجـردة قائمـة الترتيـب فـي كـال الصـحيفتين       
علـى التـوالي، يلـي ذلـك      %53.57و %58.33، بنسـبة  )الخبر، والشروق اليـومي (

فـي   %34.52فـي جريـدة الخبـر، و    %23.61سـبة  األخبار االجتماعيـة الملونـة بن  
فـي صـحيفة    %18.05الشروق اليومي، ثم األخبـار االجتماعيـة التفسـيرية بنسـبة     

  .في للشروق اليومي %11.90الخبر، وبنسبة 
 

لم تنشر جريدة الخبر خالل فتـرة التحليـل سـوى خبـرين متعلقـين بالشـؤون       
خبار المنشورة، حيـث جـاء الخبـر األول مجـردا، فـي حـين       الدينية من إجمالي األ

  .ضم الخبر الثاني آراء وحقائق مجتمعة معا
تصدرت األخبار الدينية المجردة قائمة الترتيب فـي صـحيفة الشـروق اليـومي     

ثـم األخبـار التفسـيرية    % 33.33، تليها األخبار الدينية الملونة بنسـبة  %44.44بنسبة 
  .%22.22بنسبة 

 

لم تنشر جريدة الخبر خالل فتـرة التحليـل سـوى خبـرين متعلقـين بالمجـال       
الثقافي من إجمالي األخبار المنشورة، حيـث جـاء الخبـر األول مجـردا، فـي حـين       

  .حمل الخبر الثاني آراء وحقائق مجتمعة معا
ليـومي  تصدرت األخبار الثقافية الملونة قائمة الترتيب فـي صـحيفة الشـروق ا   

ثـم األخبـار   ، %40، يلـي ذلـك األخبـار الثقافيـة المجـردة بنسـبة       %53.33بنسبة 
  .%6.66الثقافية التفسيرية بنسبة 
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الخبـر،  (رتيـب فـي كـال الجريـدتين     احتلت األخبار الرياضية المجردة قائمة الت
  .على التوالي %42.85و %84.61، بنسبة )والشروق اليومي

وجاءت األخبار الرياضية الملونـة فـي المرتبـة الثانيـة فـي صـحيفة الخبـر        
، وتقاسمت األخبـار الرياضـية الملونـة والتفسـيرية المرتبـة الثانيـة       %11.53بنسبة 

نـوع منهـا، فـي حـين جـاءت       لكـل  %28.57في جريدة الشروق اليـومي بنسـبة   
.%3.84األخبار الرياضية التفسيرية في المرتبـة الثالثـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة       
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يدور موضوع المبحث الثالث حول التحليل الكمي والكيفـي للقـيم الخبريـة فـي     
يير التـي يقـوم عليهـا    صحف الدراسة، باعتبارها مجموعة مـن العناصـر أو المعـا   

الخبر والتي بتوافرها كلها أو بعضها يرتقي الحدث إلـى مسـتوى الخبـر الـذي يهـم      
  .الجمهور

  :ويشمل هذا المبحث على العناصر التالية
 . في صحف الدراسة الخبريةتوزيع القيم  - 1
 .توزيع قيمة الضخامة والحجم على المؤشرات الفرعية لها - 2
 .المؤشرات الفرعية لهاتوزيع قيمة الصراع على  - 3
 .توزيع قيمة القرب على المؤشرات الفرعية لها - 4
 .توزيع قيمة الشهرة على المؤشرات الفرعية لها - 5
 .توزيع قيمة االهتمامات اإلنسانية على المؤشرات الفرعية لها - 6
 .توزيع قيمة األهمية على المؤشرات الفرعية لها - 7
 .على المؤشرات الفرعية لها اآلنيةتوزيع قيمة  - 8
تحليل قيمة السلبية، االيجابية، الغرابـة والطرافـة، اإلثـارة، التنميـة، السـيادة       - 9

 .المصالحة الوطنيةو الخبرية
المنشـورة فـي جريـدة الخبـر علـى القـيم        طبيعة المـادة اإلخباريـة  توزيع  -10

 .الخبرية
المنشورة فـي جريـدة الشـروق اليـومي علـى       طبيعة المادة اإلخبارية توزيع -11

  . القيم الخبرية
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  الجريدة
  القيم الخبرية

  الشروق اليومي  الخبر
  الترتيب  %  ك  الترتيب  %  ك

  7  %27.39  80  6  %27.51  93  الشهرة
  1  %63.01  184  1  %59.76  202  الضخامة أو الحجم

  2  %48.97  143  2  %49.70  168  الصراع
  8  %25.68  75  7  %19.82  67  االهتمامات اإلنسانية

  10  %18.49  54  8  %15.68  53  األهمية
  3  %41.78  122  3  %37.57  127  القرب
  9  %21.23  62  5  %29.58  100  اآلنية
  5  %30.82  90  4  %31.65  107  السلبية
  6  %29.79  87  9  %13.60  46  اإليجابية
  4  %35.95  105  5  %29.88  101  اإلثارة

  12  %2.39  07  12  %0.59  02  الغرابة والطرافة
  13  %1.36  04  11  %2.07  07  السيادة الوطنية

  11  %4.45  13  10  %3.55  12  المصالحة الوطنية
  13  %1.02  03  11  %2.66  09  التنمية

 

كشف تحليل مضمون المواد الخبرية المنشورة فـي صـحف الدراسـة أن قيمـة     ي
فـي   %63.01الحــجم تصـدرت مصـفوفة القـيم الخبريـة بنسـبة        وأالضـخامة 

في صحيفة الخبر، وجـاءت قيمـة الصـراع فـي      %59.76وجريدة الشروق اليومي، 
فـي صـحيفة    %49.70في جريدة الشـروق اليـومي، و   %48.97المرتبة الثانية بنسبة 

الشـروق اليـومي،   (الخبر، واحتلت قيمة القرب المرتبة الثالثة فـي كـال الصـحيفتين    
  .على التوالي %37.57و %41.78بنسبة ) والخبر
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فـي صـحيفة الشـروق     %35.95وأتت قيمة اإلثارة في المرتبة الرابعـة بنسـبة   
اليومي، في حين احتلت هذه القيمـة المرتبـة الخامسـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة        

29.88%.  
فـي جريـدة    %30.82وجاءت قيمـة السـلبية فـي المرتبـة الخامسـة بنسـبة       
ـ    ) الخامسـة (ذه المرتبـة  الشروق اليومي، في حين تقاسمت قيمتا اإلثـارة والتوقيـت ه

  .على التوالي %29.58و %29.88في جريدة الخبر بنسبة 
 فـي صـحيفة   %29.79ونجد فـي المرتبـة السادسـة قيمـة االيجابيـة بنسـبة       

القيمة المرتبة التاسـعة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة       الشروق اليومي، بينما احتلت هذه
13.60%.  

السابعة ضمن ترتيب القـيم الخبريـة فـي صـحيفة      واحتلت قيمة الشهرة المرتبة
، في حين جاءت هـذه القيمـة فـي المرتبـة السادسـة      %27.39الشروق اليومي بنسبة 

  . %27.51في الخبر بنسبة 
فـي   %25.68وجاءت قيمة االهتمامات اإلنسـانية فـي المرتبـة الثامنـة بنسـبة      

المرتبـة  ) نسـانية االهتمامـات اإل (جريدة الشـروق اليـومي، واحتلـت هـذه القيمـة      
  .%19.82السابعة في جريدة الخبر بنسبة 

في المرتبـة التاسـعة فـي جريـدة الشـروق اليـومي بنسـبة         اآلنية وأتت قيمة
بـة الخامسـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة       ، في حين احتلت هذه القيمة المرت21.23%
29.58%.  

األهمية في المرتبة العاشـرة فـي جريـدة الشـروق اليـومي بنسـبة        ونجد قيمة
، في الوقت الذي احتلت فيه هذه القيمة المرتبـة الثامنـة فـي جريـدة الخبـر      18.49%
  . %15.68بنسبة 
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وجاءت قيمة المصالحة الوطنيـة فـي المرتبـة الحاديـة عشـرة فـي جريـدة        
ـ    %4.45الشروق اليومي بنسبة  ي المرتبـة العاشـرة فـي    ، بينما أتـت هـذه القيمـة ف
  .%3.55صحيفة الخبر بنسبة 

وتقاسمت قيمتا السيادة الوطنية والتنميـة المرتبـة الحاديـة عشـرة فـي جريـدة       
  .على التوالي %2.66، و%2.07الخبر بنسبة 

واحتلت قيمة الغرابة والطرافة المرتبـة الثانيـة عشـرة فـي كـال الصـحيفتين       
  .على التوالي %2.39، و %0.59بنسبة ) الخبر، والشروق اليومي(

وجاءت قيمة السيادة الوطنية فضـال عـن قيمـة التنميـة فـي المرتبـة الثالثـة        
  .على التوالي %1.02، و%1.36عشرة في صحيفة الشروق اليومي بنسبة 

  : جاء ترتيب القيم الخبرية في صحف الدراسة على النحو اآلتي ،وعليه
 

ــم   ــخامة والحج ــراع )%59.76(الض ــرب )%49.70(، الص ، )%37.57(، الق
ــلبية  ــة، )%31.65(الس ــارة  اآلني ــهرة )%29.88، %29.58(و اإلث ، )%27.51(، الش

ــانية   ــات اإلنس ــة )%19.82(االهتمام ــة )%15.68(، األهمي ، )%13.60(، االيجابي
ــة   ــالحة الوطني ــة  )%3.55(المص ــة والتنمي ــيادة الوطني ، )% 2.66، %2.07(، الس

  .)%0.59(والطرافة  والغرابة
 

ــم   ــخامة والحج ــراع )%63.01(الض ــرب )%48.97(، الص ، )%41.78(، الق
ــارة  ــلبية )%35.95(اإلثـ ــة )%30.82(، السـ ــهرة )%29.79(، االيجابيـ ، الشـ

، األهميـــة )%21.23(اآلنيـــة ، )%25.68( ، االهتمامـــات اإلنســـانية )27.39%(
ــة  ، المصــالحة)18.49%( ــة)%4.45(الوطني ــة والطراف ــيادة )%2.39( ، الغراب ، الس

  ).%1.02، %1.36(الوطنية والتنمية 
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  :ومما سبق يمكن استنتاج ما يلي
      ،زيادة اهتمام صحف الدراسة بالقيم الخبرية التـي تُعنـى بالضـخامة والحجـم

الصراع، اإلثـارة، السـلبية، والتـي تتحيـز لمواقـف الصـحيفة وسياسـتها، وذات        
 .ائج، وذات الصلة بالقراء، فضال عن قيمة القربالنت
        ،قلة اهتمام صـحف الدراسـة بـالقيم الخبريـة المتعلقـة بالشـهرة، اإليجابيـة 

مقارنة بالقيم التي تصدرت مصفوفة القيم الخبرية في صـحف الدراسـة، فضـال عـن     
 والطرافة، السـيادة الوطنيـة والتنميـة، وهـي عـادة مـن       الغرابةعدم اهتمامها بقيمة 

 . القيم التي تنتشر في صحافة القطاع العام
       قلة اهتمام صحف الدراسة بقيمة المصـالحة الوطنيـة، حيـث احتلـت المرتبـة

 .العاشرة في جريدة الخبر، والمرتبة الحادية عشر في جريدة الشروق اليومي
        قلة اهتمام صحف الدراسـة بقيمتـي األهميـة واالهتمامـات اإلنسـانية رغـم
في عملية انتقاء ونشر األخبار، ألنهمـا تخاطبـان وتعبـران عـن انشـغاالت       تهماأهمي

واهتمامات القراء، حيث تتصف قيمة األهمية بطابعهـا االجتمـاعي، فـي حـين تـأتي      
 .رية المهنيةبقيمة االهتمامات اإلنسانية ضمن مصفوفة القيم الخ

       صـحف   يتضح من النتائج السابقة أن منظومـة القـيم الخبريـة السـائدة فـي
الدراسة ال تختلف كثيرا عـن مصـفوفة القـيم الخبريـة الغربيـة، وهـي منظومـة        
إخبارية ال تتفق مـع متطلبـات المجتمـع الجزائـري الراهنـة، فهـي تؤكـد علـى         

 .الضخامة، الصراع، السلبية، واإلثارة
  هذه الدراسة مع طبيعـة صـناعة األخبـار حيـث اهتمـت صـحف       نتائج تتفق

تتناول الضخامة والحجم، تليهـا قيمـة الصـراع التـي تجـذب      الدراسة باألخبار التي 
انتباه القارئ لمتابعة الحدث، مـع ضـرورة أن تتـوافر قيمـة القـرب حتـى يـدخل        
ضمن اهتمام القراء، وهو ما عبـر عنـه سـامي الشـريف مـن أن قيمـة الصـراع        
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تعتبر من أهـم العوامـل التـي تضـفي علـى األنبـاء حيويـة وفعاليـة وجاذبيـة          "
  .(1)"ية أوسعوجماهير

  ):15(جدول رقم 
 

  

  المادة الخبرية  مؤشرات القيمة الخبرية
  و الحجمأالضخامة 

  الخبر
202  
59.76%  
  

  الشروق اليومي
184  
63.01%  

  
  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك
  %35.32  65  %32.17  65  أرقام كبيرة

  %14.13  26  %18.31  37  مشاركة أطراف
  %52.71  97  %57.92  117  أطراف موجه لها

  %0.54  1  %0  0  مكان هام

  %34.78  64  %22.27  45  حدث ضخم

  

كشف تحليـل المـادة الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن قيمـة         ي
الخبـر،  (تصدرت مصفوفة القيم الخبريـة فـي كـال الصـحيفتين      الحجمأو الضخامة 

  .على التوالي %63.01، و%59.76وذلك بنسبة ) والشروق اليومي
الفرعية لهذه الفئـة فـي نشـر األخبـار التـي تشـير إلـى         المؤشراتوتمثلت 

فـي جريـدة الخبـر،     %57.92ضخامة عدد األطراف الموجه لها الخبر وذلك بنسـبة  
فة الشـروق اليـومي، محتلـة بـذلك المرتبـة األولـى ضـمن        في صـحي  %52.71و

المؤشرات الفرعية لقيمة الضخامة، وجاء في المرتبـة الثانيـة المؤشـر الـذي يمثـل      
فـي جريـدة الشـروق     %35.32ضخامة الرقم فيها مقومـا أساسـيا لنشـرها بنسـبة     

في صحيفة الخبر، وفـي المرتبـة الثالثـة جـاء المؤشـر الـذي        %32.17اليومي، و

                                                             
   .51ص) .م1989دار الوزان،: القاهرة( النشرات اإلخبارية يف اإلذاعات العربية، احملتوى والشكل، الطبعة األوىل : سامي الشريف (1)
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يتمثل في نشر أخبـار عـن أحـداث ذات أهميـة وضـخامة فـي جريـدتي الخبـر         
  .على التوالي %34.78، و%22.27والشروق اليومي، وذلك بنسبة 

وجاءت األخبار التي تشير إلـى ضـخامة عـدد المشـاركين فـي الحـدث فـي        
فـي صـحيفة الشـروق     %14.13في جريدة الخبـر، و  %18.31المرتبة الرابعة بنسبة 

اء في آخر الترتيـب بالنسـبة ليوميـة الشـروق األخبـار التـي تتعلـق        اليومي، وج
  .%0.54ببعض األماكن المهمة بنسبة 

صـحف الدراسـة، محاولـة هـذه     ويكشف تحليل استخدام هـذا العنصـر فـي    
التركيز على األحداث التي تشـمل نـداء، أو طلبـا للمسـاعدة، أو ضـرورة       األخيرة
التي عجز المـواطنين عـن إيجـاد مخـرج      المعنية لحل بعض المشاكل الجهاتتدخل 

كمـا تشـدد صـحف الدراسـة      ،لها، من خالل االهتمام بنشر هذا النوع من األخبـار 
على األرقام التي تكشف عن العجز فـي األداء االقتصـادي للحكومـة، سـواء تعلـق      
األمر بنهب واستغالل المال العـام مـن طـرف شخصـيات تحتـل مراكـز قياديـة،        

ها السياسية، أو إبراز حاالت اإلخفـاق فـي المجـاالت المختلفـة،     مستغلة بذلك مناصب
وتبرز في هذا السياق األرقام التي تعكس تفاقم ظـاهرة الفسـاد فـي الجزائـر وتلـك      

  .الخ...المتعلقة بارتفاع األسعار، وتزايد عدد المصابين ببعض األمراض 
د وأوضح تحليل مضمون المواد الخبريـة فـي صـحف الدراسـة عـدم التشـدي      

التشـريعية  (يـة االنتخــابية فـي االسـتحقاقات     على أعـداد المشـاركين فـي العمل   
ــة ــدم  )والمحلي ــداد ع ــإبراز أع ــى ب ــام بالدرجــة األول ــث يأتــــي االهتم ، حي

المشـاركين في العملية، بينما تشـدد صـحف الدراسـة علـى نشـر األخبـار التـي      
االحتجاجـات علـى   تتضمن أعداد المشـاركين فـي المظـاهرات أو اإلضـرابات أو     

  .سبيل المثال
قيمة الضـخامة عـن أن األخبـار التـي تركـز       مؤشراتكشف تحليل مضمون 

على ضخامة األطراف الموجه لها األخبار تأتي في صدارة القـيم الخبريـة وهـو مـا     
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مـن القـائمين    %57.5 و %70يتفق مـع نتـائج الدراسـة الميدانيـة، حيـث أجـاب       
وق اليومي على التـوالي، أنهـم يعـدون األخبـار     باالتصال في صحيفتي الخبر والشر

التي تهم أكبر عدد من الجمهـور مـن المعـايير المهمـة جـدا فـي نشـر األخبـار،         
بالرغم من وجود عوامل أخرى قد تقلل من االهتمـام بهـذا المؤشـر الفرعـي منهـا      
تزايد مركزية التغطيـة اإلخباريـة سـواء جغرافيـا مـن خـالل االهتمـام بمنـاطق         

دون سواها، وفئات معينة دون غيرها، ومـن مصـادر معينـة غالبـا، يقلـل      جغرافية 
من قدرة المادة الخبرية المنشورة فـي هـذه الصـحف علـى أن تمـس االحتياجـات       

  .الحقيقية لهذه األعداد
وبصفة عامة، فإن توظيف صحف الدراسة لقيمة الضـخامة، يقلـل مـن درجـة     

بـين التلـوين والتضـخيم والتهـوين     االعتماد عليها كوثيقة لألحـداث العامـة، فمـا    
والمبالغة والتقليل واجتراء األرقام وتجميعها، تضيع الحقـائق وتضـعف قـدرة المـادة     
الصحفية على إكساب الجمهور معرفة صـحيحة ومتكاملـة حـول حقيقـة مـا يـدور       

  . حوله من أحداث
  ):16(جدول رقم 

 

  المادة الخبرية  القيمة الخبريةمؤشرات 

  الصراع
  الخبر
168  

49.70%  
  

  الشروق اليومي
143  

48.97%  

  
  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك
  %7.69  11  %7.73  13  إضراب/مظاهرات

  %39.16  56  %48.21  81  منافسة/ نزاع

  %4.89  7  %3.57  6  اغتياالت/ معارك

  %4.19  6  %9.52  16  خالفات في الرأي

  %11.18  16  %2.38  4  كوارث طبيعية
  %37.06  53  %30.95  52  إرهاب
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تضح من تحليل مضمون المواد الخبرية المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن     ي
قيمة الصراع تأتي في مقدمة مصفوفة القيم الخبريـة، حيـث احتلـت المرتبـة الثانيـة      

علـى   % 48.97و %49.70، بنسـبة  )الخبر، والشـروق اليـومي  (في كال الصحيفتين 
  .التوالي

منافسـة  / تمثلت المؤشرات الفرعية لهذه القيمة في نشر أخبـار عـن نزاعـات    
فـي صـحيفة    %39.16وفي جريـدة الخبـر،    %48.21بين شخصين أو جهتين بنسبة 

الشروق اليومي، كما شمل مؤشر المنافسـة األخبـار الرياضـية، والتـي يقـل نشـر       
لصـحف، بينمـا تتزايـد نسـبة تواجـدها فـي       أخبارها في الصفحة األولى من هـذه ا 

، فضـال عـن تراجـع تواجـد مؤشـر المنافسـة       ةالداخلية لصحف الدراسالصفحات 
السياسية، وجاءت األخبار التي تناولت قضايا اإلرهاب في المرتبـة الثانيـة فـي كـال     

  .على التوالي %30.95و، %37.06بنسبة ) الخبرو الشروق اليومي،(الصحيفتين 
واحتل المؤشر الفرعي الذي تنـاول أخبـار عـن الكـوارث الطبيعيـة المرتبـة       

، في حـين جـاء فـي هـذا الترتيـب      %11.18الثالثة في جريدة الشروق اليومي بنسبة 
  .%9.52بالنسبة لجريدة الخبر، األخبار التي تعرضت لخالفات في الرأي بنسبة 
هرات وإضـرابات  وفي المرتبة الرابعة، جـاءت األخبـار التـي تناولـت مظـا     

  .في جريدة الشروق اليومي %7.69في صحيفة الخبر، و %7.73بنسبة 
واحتلت أخبار المعارك واالغتيـاالت المرتبـة الخامسـة فـي كـال الجريـدتين       

علـى التـوالي، فضـال عـن      %4.89و %3.75بنسـبة  ) الخبر، والشـروق اليـومي  (
ليـومي وذلـك بنسـبة    صـحيفة الشـروق ا   فياألخبار التي تناولت خالفات في الرأي 

، وجاء في الترتيب األخير فـي جريـدة الخبـر، أخبـار الكـوارث الطبيعيـة       4.19%
  .%2.38بنسبة 

تشير النتائج السابقة إلى اهتمام صـحف الدراسـة بقيمـة الصـراع فـي إطـار       
معاييرها في اختيار ونشر األخبار، والتـي تـدور حـول تـأجيج الصـراع والسـعي       
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السياسات القائمة، فضح تـردي األوضـاع، حيـث يشـكل      للتغيير وإبراز الخالف مع
كل ما يمثل انتقاصا للسـلطة مادة صحفية جيـدة فهـي تبـرز أخبـار االنشــقاقات      
والصـراع والخـالف داخل مؤسسات الجزائـر، أو بـين األشـخاص، فضـال عـن      
السعي إلبراز حاالت التذمر والقلق وعدم تسـكين األوضـاع السـائدة باإلضـافة إلـى      

مواطن التوتر وبؤر االخـتالف، سـواء عـن طريـق التركيـز علـى طرفـي        كشف 
الصراع، أو عن موضوع الخالف، أو عـن طريـق إبـراز العناصـر الفاعلـة فـي       

  .الصراع، مع تحديد مسؤولياتها ومناصبها داخل المؤسسات الحكومية
تشكل مواضيع الصراع مادة صحفية جيـدة بالنسـبة لصـحف الدراسـة، وذلـك      

هتمام بهذا النوع من األخبـار، ويالحـظ مـن خـالل تحليـل مضـمون       من خالل اال
المواد الخبرية المنشورة في صـحف الدراسـة تأثرهـا باألحـداث العريضـة، التـي       
تأتي على رأسها محاكمة عبد المؤمن خليفة، أو ما اصـطلح علـى تسـميته بفضـيحة     

مناسـبة  القرن، أو الصراع بين األحزاب من أجل حشد أكبـر عـدد مـن األصـوات ب    
االنتخابات التشريعية والمحلية، فضـال عـن الخـالف الـذي انفجـر بـين مختلـف        

كما أثـر الوضـع األمنـي التـي تمـر بـه       . التشكيالت السياسية حول تعديل الدستور
ــر ــرات ( الجزائ ــل  11تفجي ــض 2007أفري ــة بع ــة، محاكم ــات اإلرهابي ، والعملي

وعيـة األخبـار التـي نشـرت     علـى ن ) الـخ ...اإلرهابيين الذين ألقي عليهم القـبض، 
خالل فترة الدراسة حيث أملت الظـروف األمنيـة نوعـا معينـا مـن األخبـار فـي        

  .صحف الدراسة
ويالحظ على المعالجـات اإلخباريـة لقيمـة الصـراع فـي صـحف الدراسـة        
تلوينها للقيمة بما يتفق وتوجهاتها واألهـداف المرجـو تحقيقهـا مـن خـالل التركيـز       

لخبـر، أو عـن طريـق تغييـر عنـوان الخبـر نفسـه، بـين         على أجزاء معينة في ا
الصفحة األولى والصفحة الداخليـة، أو بـين الصـفحة األولـى والصـفحة األخيـرة،       
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فضال عن االختالف بين صحف الدراسـة حـول المعلومـات المقدمـة فـي األخبـار       
  .التي تناولت األحداث نفسها

يالحظ على طـرق معالجـة صـحف الدراسـة لألخبـار المتضـمنة قيمـة         كما
الصراع، االكتفاء بنقل األحداث، أي التأكيد على فعـل الكارثـة بـدل المسـاهمة فـي      

  .مواجهتها
  ):17(جدول رقم 

 

  المادة الخبرية  الخبريةمؤشرات القيمة 

  القرب
  الخبر
127  

37.57%  
  

  الشروق اليومي
122  

41.78%  

  
  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك
  %13.11  16  %14.96  19  السيكولوجي

  %86.88  106  %85.03  108  الجغرافي
  %46.22  49  %42.59  46  الوسط
  %18.86  20  %25.92  28  الغرب
  %37.73  40  %40.74  44  الشرق

  %7.54  8  %10.18  11  الجنوب
  

من تحليل مضمون المواد الخبرية المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن      يتضح
الخبـر، والشـروق   (قيمة القرب جاءت في المرتبـة الثالثـة فـي كـال الصـحيفتين      

  .على التوالي %41.78و، %37.57وذلك بنسبة ) اليومي
وتمثلت المؤشرات الفرعية لهذه القيمـة فـي القـرب الجغرافـي، حيـث بلغـت       

فـي يوميـة الشـروق، فضـال عـن       %86.88صحيفة الخبـر، و في  %85.03نسبتها 
) الخبـر، والشـروق اليـومي   (االهتمام بقيمة القرب البسيكولوجي في كال الصـحيفتين 

  .التوالي على  %13.11و ،%14.96وذلك بنسبة 
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يكشف الجدول أعاله عن توزيـع المـادة الخبريـة فـي صـحف الدراسـة        كما
  :طبقا لما أحرزته من تكرارات للمجال الجغرافي على النحو اآلتي

فـي المركـز   ) الواليـات الوسـطى  (جاءت األخبار المتعلقة بالمناطق الوسـطى  
فـي صـحيفة    %42.59األول في كال الصحيفتين، حيث بلغـت نسـبة االهتمـام بهـا     

في يومية الشروق، ثم األخبـار التـي تطرقـت للمنـاطق الشـرقية       %46.22الخبر، و
  .في جريدة الشروق اليومي %37.73وفي صحيفة الخبر،  %40.74وذلك بنسبة 

وتأتي األخبار التي تناولـت أحـداث ووقـائع المنـاطق الغربيـة فـي المركـز        
، %25.92وذلـك بنسـبة   ) يالخبـر، والشـروق اليـوم   (الثالث في كـال الصـحيفتين   

على التوالي، وتحتـل األخبـار التـي تعرضـت لمنـاطق الجنـوب آخـر         %18.86و
  .في يومية الشروق %7.54في جريدة الخبر، و %10.18الترتيب بنسبة 

وتكشف نتائج تحـليل المضـمون عن اهتمام صـحف الدراسـة بقيمـة القـرب     
المتعلقـة بـالجزائريين المقيمـين    النفسي أو البسيكولوجي، من خالل رصـد األخبـار   

، فضـال عـن االهتمـام بمختلـف المنطـق      (*)أو المتواجدين في مختلف بقاع العـالم 
ويعـد االهتمـام بقيمـة    . الجغرافية وإن تفاوتت درجة االهتمام مـن منطقـة ألخـرى   

القرب أمرا صـحيا بالنسـبة للصـحافة، حيـث يسـاعد ذلـك علـى ربـط القـارئ          
تزايد نسـبة األخبـار التـي تخـص الصـحيفة، والعـاملين       بالصحيفة، بيد أنه لوحظ 

  فيها، مما يوجد فئة أخرى من النخب التي تحرص الصحيفة 
                                                             

  :بعض النماذج (*)
 17/جريدة الشروق اليومي .(السجناء اجلزائريون يف ليبيا يطالبون بترحيلهم لسجون اجلزائر.راسلوا رئيس الس الشعيب حملادثة اخلارجية يف األمر •

 ).2124العدد / 2007أكتوبر 
/ 2007أكتوبر  27/ جريدة الشروق اليومي.(جزائريا 70حرائق كاليفورنيا تشرد أكثر من .فقدت ممتلكاا وأصبحت يف العراء عائلة 14إجالء  •

  ).2132العدد 
/ 2007ماي  10/ جريدة الشروق اليومي. (القضاء العراقي حيكم باإلعدام على جزائري قتل أمريكيني.قبض عليه يف الرمادي بتهمة اإلرهاب •

  ).1989العدد 
العدد / 2007ماي  20/ جريدة الشروق اليومي " (اجلزيرة"خدجية بن قنة مرشحة إلدارة قناة .بعد إقالة خنفر، الكفاءات اجلزائرية يف الواجهة •

1997.(  
  ).5081د العد/ 2007أوت  2/جريدة اخلرب .(شخص بفرنسا أغلبهم جزائريون 120اعتقال .اضربوا عن الطعام للمطالبة بتسوية وضعيتهم •
  ).5045العدد/ 2007جوان / 21جريدة اخلرب .(عائالت املعتقلني بسوريا تطالب بتدخل رئيس اجلمهورية.جزائريا 45ارتفع عددهم إىل  •



 

 

~ 305 ~ 

  .(*)على نشر أخبارهم، بغض النظر عن مدى أهميتها بالنسبة للقار
بالمنـاطق الوسـطى    ،وكشفت نتائج تحليل المضمون، اهتمام صـحف الدراسـة  

نـاطق الغربيـة، ثـم الجنـوب الجزائـري، وقـد       والشرقية بالدرجة األولى، تليها الم
يرجـع ذلك إلى توزيـع القـائمين باالتصـال علـى منـاطق وجهـات معينـة دون        
غيرها، مما يؤدي إلى نشر أخبار بعـض الجهـات التـي غالبـا مـا يتركـز توزيـع        
الصحفيين عليها، وهو ما يعني سيادة أخبار منطقة علـى غيرهـا مـن األخبـار، كمـا      

  .ليل المضمونأوضحته نتائج تح
رجع تصدر أخبار المناطق الوسطى مقارنة ببـاقي المنـاطق، إلـى تواجـد     يوقد 

كل مؤسسات الدولة بالجزائر العاصمة، أين تتم صـناعة واتخـاذ القـرارات، فضـال     
، ممـا  )العاصـمة (عن تواجد الصحف، التـي تتميـز بطابعهـا الـوطني، بـالجزائر      

، وقـد يعـود   لتي تقع فـي هـذه المنـاطق   يسهل عليها عملية تغطية مختلف األحداث ا
االختالف في تغطية أحداث المناطق الوطنية، بالدرجة األولـى إلـى وجـود أو عـدم     

  .وجود مراسلين يقومون بنقل أخبار مختلف مناطق الوطن
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
" الزيتونة الفضية"األمري احلسن بن طالل يسلم علي جري جائزة : مينحها مركز الكواكيب للتحوالت الدميقراطية ألول مرة :بعض النماذج (*)

  ).5046العدد / 2007جوان  23/جريدة  اخلرب (
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  ):18(جدول رقم 
 

  

  الخبرية المادة  مؤشرات القيمة الخبرية

  الشهرة
  الخبر
93  

27.51% 
 
 
 

ــروق  الشـ
  اليومي

80  
27.39% 

    
  الشروق اليومي  الخبر

  % ك  %  ك

  الشهرة
  الموقع

  %50  40  %56.98  53  رسمي
  %33.75  27  %35.48  33  غير رسمي

  %2.5  2  %8.60  8  حزبي
  %21.25  17  %6.45  6  تخصص ما

  %1.25  1  %0  0  شهرة الشيء

  التركيز محور
  

  %93.75  75  %94.62  88  القضية

  %2.5  2  %1.07  1  الشخص

  %3.75  3  %4.30  4  االثنان معا
  

تبين من تحليل مضمون المواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن      
فـي  ، %27.51قيمة الشهرة جاءت في المرتبة السادسـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة      

حين احتلت هذه القيمـة المرتبـة السـابعة فـي صـحيفة الشـروق اليـومي بنسـبة         
27.39%.  

وعن نوعية النخب التي ركزت عليها المـادة الخبريـة المنشـورة فـي صـحف      
الدراسة، اتضح أنها تمثلت فـي نشـر أخبـار الشخصـيات والمسـؤولين الرسـميين       

اليـومي، يليهـا    فـي صـحيفة الشـروق    %50في جريـدة الخبـر، و   %56.98بنسبة 
 %33.75فـي صـحيفة الخبـر، و    %35.48أخبار الشخصيات غير الرسـمية بنسـبة   

  .في يومية الشروق
وبينما تقدمت أخبـار القيـادات الحزبيـة أخبـار الشخصـيات المشـهورة فـي        
مجاالت الفن والرياضة وغيرها من التخصصات فـي صـحيفة الخبـر، حيـث بلغـت      
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، وقـد عكسـت   %6.45، ونسـبة الفئـة الثانيـة    %8.60نسبة الفئة األولى من األخبار 
نتائج تحليل المادة الخبرية في الشروق اليومي، تقـدم أخبـار الشخصـيات المشـهورة     
في مجاالت الفن والرياضة وغيرها مـن التخصصـات األخبـار المتعلقـة بالقيـادات      

فـي   علـى التـوالي، واحتـل آخـر الترتيـب      %2.5، و%21.25الحزبية وذلك بنسبة 
  .(*) %1.25األخبار المتعلقة بشهرة الشيء بنسبة  الشروق يومية

وعن طبيعة توجه المادة الخبرية المتضـمنة قيمـة الشـهرة، اتضـح أن معظـم      
، حيـث بلغـت نسـبتها    القضـية األخبار المنشورة في صحف الدراسة ركـزت علـى   

فـي جريـدة الخبـر، محتلـة بـذلك       %94.62في صحيفة الشروق اليومي، و 93.75%
المرتبة األولى، بينما جاء في المرتبـة الثانيـة األخبـار التـي تركـز علـى الجانـب        

وذلـك  ) الخبـر، والشـروق اليـومي   (الموضوعي والشخصي معا في كال الصحيفتين 
على التوالي، وجاءت األخبـار التـي تركـز علـى الجانـب       %3.75، و%4.30بنسبة 

بنسـبة  ) الخبـر الشـروق اليـومي، و  (لثالثة في كال الصحيفتين الشخصي في المرتبة ا
  .على التوالي %1.07، و2.5%

أن قيمة الشهرة توسطت بـاقي القـيم الخبريـة، ويمكـن     ل وأظهرت نتائج التحلي
تفسير ذلك بأن صـحف الدراسـة تبـدي تمسـكها بهـذه القيمـة، وإن لـم تتصـدر         

رنـة معهـا وذلـك مـن قبيـل      مصفوفة القيم الخبرية، إذا وضعت فـي موقـف المقا  
، إذ ال بـد  "من غير الشـهرة تبقـى األخبـار ميتـة    " ، أو من باب "الشهرة لها بريقها"

  .من التمييز بين الشخصيات المشهورة والناس العاديين
كما اتضح من خالل تحليل المواد الخبرية المنشـورة فـي صـحف الدراسـة أن     

لدرجـة األولــى، األمـر الـذي     هذه األخيرة قد ركزت على الشخصيات الرسـمية با 

                                                             
  :أنظر (*)

  .مليون سنتيم 400كانت ستباع يف سوق اخلضر بتلمسان بـ  •
  .وجمسم قائد حرب إجنليزي بتلمسان" نيفرتييت"الدرك يسترجع رأس 

  .2090العدد / 2007سبتمرب  05/جريدة الشروق اليومي
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يحـجم فرص المشاركة الشعبية، خاصة وأن الشخصيات الرسـمية تلجـأ فـي سـبيل     
المحافظة على مراكزهـا الوظيفيـة إلـى اإلدالء باألخبـار التـي تحمـي سياسـتها،        
والتعتيم على غيرها من األخبار، كمـا كشـف تحليـل المضـمون سـيطرة الصـفات       

صفات اإليجابية، في  الوقت الـذي يجـب أن نسـعى إلـى     السلبية في هذه الفئة على ال
إبراز نوعيات معينة من النخب تتسـم باألمانـة والجديـة وإجـادة العمـل، ويفضـل       
التركيز على النخب في المجاالت اإلنتاجية حتى ال نـوحي للقـارئ بأنـه يعـيش فـي      

ـ     لبيا مجتمع ال أمل فيه، مما قد ينعكس على نفسية القارئ الذي قـد يصـبح شخصـا س
  .بالدرجة األولى

إن االعتماد الزائد على األخبار المتضمنة قيمة الشـهرة، قـد يـؤدي بالصـحافة     
إلى التتبع الروتيني الملل ألخبار هذه النخب لمجرد شـهرتها، وإفـراغ األحـداث مـن     

أن التركيز في تغطيـة بعـض األحـداث علـى الشـخص ولـيس        نسياقها، فضال ع
الوقائع، يقلل من قيمة الفعل الجماعي ويهدد حقوق بعـض المنتجـين، بينمـا يفتـرض     
التركيز على الحقائق والوقائع والنتائج وربطها سلبا أو إيجابـا بمـا يفعلـه الشـخص،     

  .وانجازات وهو ما يسمح للقارئ بتكوين حكمه الشخصي على ما يراه من أعمال
  ):19(جدول رقم 

 

  المادة الخبرية  الخبريةمؤشرات القيمة 
  االهتمامات اإلنسانية

  الخبر
67  
19.82%  

  الشروق اليومي
75  
25.68%  

  
  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك
  %13.33  10  %19.40  13  حاجات وغرائز إنسانية
  %40  30  %17.91  12  عواطف وشغف القراء

  %0  0  %0  0  عمل جماعي
  %0  0  %0  0  تجربة فردية

  %61.33  46  %70.14  47  هموم ومعاناة الناس

تضح من تحليل مضمون المـواد الخبريـة فـي صـحف الدراسـة، أن قيمـة       ي
، فـي  %19.82االهتمامات اإلنسانية احتلت المرتبة السابعة في جريـدة الخبـر بنسـبة    
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حين أتت هذه القيمة فـي المرتبـة الثامنـة فـي صـحيفة الشـروق اليـومي بنسـبة         
  .ريةبمن إجمالي القيم الخ 25.68%

وتمثلت المؤشرات الفرعية لهذه القيمة فـي نشـر األخبـار التـي تتحـدث عـن       
فـي   %61.33فـي جريـدة الخبـر، و    %70.14وذلـك بنسـبة    (*)هموم ومعاناة الناس

  .متصدرة بذلك المؤشرات الفرعية لهذه القيمة صحيفة الشروق اليومي،
فـي المرتبـة    ) *(*وبينما جاءت األخبار التي تخاطب حاجـات وغرائـز القـراء   

، أتى هذا النـوع مـن األخبـار فـي المركـز      %19.40الثانية في جريدة الخبر بنسبة 
  .%13.33الثالث في جريدة الشروق اليومي بنسبة 

الترتيـب الثـاني فـي    **) * (القـراء األخبار التي تمس عواطف وشـغف   واحتلت
وجاء هـذا النـوع مـن األخبـار فـي المرتبـة       ، %40صحيفة الشروق اليومي بنسبة 

تـول صـحف الدراسـة أي اهتمـام      ولـم ، %17.91الثالثة في جريدة الخبـر بنسـبة   
باألخبار التي تنقل أحداثا عن أعمال جماعية، أو األخبـار التـي تنقـل للقـراء بعـض      

  .التجارب الفردية
) االهتمامـات اإلنسـانية  (وتشير نتائج تحليل المضمون إلى احتالل هـذه القيمـة   

شـروق،  لمراكز متأخرة نوعا ما في مصفوفة القـيم التـي تتبناهـا الخبـر ويوميـة ال     
                                                             

  :بعض النماذج (*)
  .)5173العدد / 2007نوفمرب  20/جريدة اخلرب (أربعون ألف مواطن يواجهون خطر ايار بنايام . البناية القدمية لعنابة •
  ).5151العدد / 2007نوفمرب  25/ جريدة اخلرب(مصابون بأمراض احلساسية  من اجلزائريني %20: من نتائج التلوث البيئي •
  ).1940العدد / 2007مارس  13/ جريدة الشروق اليومي ( أسعار السكر مهددة باالرتفاع و النقابة تدق ناقوس اخلطر •
أكياس وزارة التجارة تدعوهم لالنتظار واملنتجون يرفضون الوعود ويطالبون بامللموس، طوابري أمام حمالت املواد الغذائية من أجل احلصول على  •

  ).1990العدد / 2007ماي  12/جريد الشروق اليومي (احلليب 
  :بعض النماذج) *(*
العدد / 2007ماي 10/ جريدة اخلرب.(أكثر املناطق تضررا تيارت وبلعباس وعني متوشنت خمططات استعجاليه لتفادي العطش يف الواليات الغربية، •

5009.(  
/ جريدة اخلرب (ألف طن من البطاطا  20وألف طن من اللحوم  23حتسبا لشهر رمضان احلكومة تغمر السوق ملواجهة ارتفاع األسعار، استرياد  •

  ).5096العدد / 2007أوت 20
/ 2007جوان  23/ جريدة الشروق اليومي)دواء جديد  400القائمة ختص مرضى السكري، الضغط والقلب، الضمان االجتماعي يقرر تعويض  •

  ).2026العدد
  :النماذج بعض )***(
/ دة الشروق اليوميجري(يسخرون من املساجد ويتهجمون على الشعائر اإلسالمية، قساوسة يشنون محلة شعواء  ضد أضحية العيد يف اجلزائر، •

  ).2146العدد / 2007نوفمرب  12
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ومن ثم يمكن القول أن صحف الدراسة ومن خالل عينـة التحليـل ال تُعنـى باإلثـارة     
  .العاطفية، فضال عن عدم اهتمامها بالقدر الكافي بالبعد اإلنساني للخبر

وكشفت نتائج تحليل المضمون أن معظم األخبـار التـي تضـمنت هـذه القيمـة      
ـ     كن، انتشـار األمـراض،   دارت حول ما يمس هموم ومعانـاة النـاس، كمشـكل الس

  الخ....ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سوء الخدمات
وأظـهرت نتائج تحليل المضمون تقدم األخبـار التـي تمـس حاجـات وغرائـز      

األخبار التي تخاطب عواطف وشـغف القـراء فـي جريـدة الخبـر، بينمـا        القـراء
قـة بتلبيـة حاجـات    تقدمت األخبار التي تهتم بعواطف وشغف القـراء األخبـار المتعل  

وغرائز القراء في صحيفة الشروق اليومي، مما يكشـف عـن سـعي هـذه الجريـدة      
لتحريك عاطفة القارئ، للحصول على استجابات عاطفيـة معينـة، أو التركيـز علـى     
األخبار ذات الخلفية العاطفية، في حين تهتم جريدة الخبـر بنقـل األخبـار التـي مـن      

  . شأنها تلبية حاجات القارئ
  ):20(ول رقم جد

 

  المادة الخبرية  مؤشرات القيمة الخبرية
  األهمية
  الخبر
53  

15.68  
  الشروق اليومي

54  
18.49  

  
  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك
  %25.92  14  %32.07  17  يخاطب مصالح عدد كبير من القراء

  %66.66  36  %52.83  28  القراءيخاطب اهتمامات عدد كبير من 

  %11.11  6  %18.86  10  االرتباط بقضية جماهيرية

  

، %15.68جاءت قيمة األهمية في المرتبة الثامنـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة      
في حين احتلت هذه القيمة المرتبـة العاشـرة فـي جريـدة الشـروق اليـومي بنسـبة        

  .من إجمالي القيم الخبرية 18.49%
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 (*)هذه القيمة في نشر أخبار تخاطب اهتمامات أكبـر عـدد مـن القـراء     وتمثلت
فـي صـحيفة الخبـر، تليــها نشـر       %52.83في يومية الشروق، و %66.66بنسبة 

 %32.07بنسـبة   (**)أخبار بعض القضايا التي تمس مصالح عـدد كبيـر مـن القـراء    
ـ     %25.92في صحيفة الخبر، و ار التـي  في يومية الشـروق اليـومي، وأخيـرا األخب

فـي جريـدة    %18 .86التـي تهـم الجمهـور بنسـبة      أو )***(جماهيريةترتبط بقضايا 
  .في يومية الشروق %11.11الخبر، و

ورغم أن االهتمام بهذه القيمة يعد أمـرا أساسـيا فـي تشـجيع المـوطنين علـى       
المشاركة، وتعظيم مساهمة الصحافة فـي االهتمـام باألخبـار التـي تهـم الجمهـور       

اهتماماته ومصالحه، ومن ثم المساهمة فـي عمليـة تنميـة المجتمـع، إال أن     وتخاطب 
نتائج تحليل المضمون كشفت عدم اهتمام صـحف الدراسـة بقيمـة األهميـة مقارنـة      
بباقي القيم التي تصدرت مصفوفة القيم الخبرية في صـحف الدراسـة، حيـث احتلـت     

مي، ممـا يكشـف عـدم    قيمة األهمية مرتبة متأخرة خاصة في جريدة الشـروق اليـو  
  .اهتمام هذه األخيرة بهذه القيمة

وكشف تحليل مضمون المواد الخبرية المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، عـن      
ارتفاع نسبة األخبار التي تعد من بين اهتمامـات القـراء كأخبـار الرياضـة والفـن،      
والتي هي في األساس نوعية من األخبـار ال تمـس االحتياجـات الفعليـة للمـواطنين،      
وذلك في ظل غياب معرفة حقيقية باهتمامات واحتياجـات الجمــهور مـن األخبـار،     
إذ ال توجد دراسـات تهتم برصد ما يحتاجه وما يريـده الجمهـور الجزائـري، ممـا     

                                                             
   :بعض النماذج (*)

جريدة .(سنة من النفقة، الشاب خالد مطلوب أمام القضاء الفرنسي لالعتراف بابنه 12الضحية حددت دعوى إثبات النسب و طالبت بـ  •
  ).2180العدد / 2007ديسمرب  24/ الشروق اليومي

  ).4959العدد / 2007مارس / 12جريدة اخلرب .(ترتقب منحة خبمسني ألف دوالر ملواجهة الربازيل الفاف •
  ).2069العدد / 2007أوت  12/جريدة الشروق اليومي(.التدهور املفاجئ لألحوال اجلوية سيستمر اليوم •

  :بعض النماذج(**)
/ 2007مارس  21/ جريدة اخلرب(ثانويات بعد أوقات العمل لألقسام النهائية تدابري بيداغوجية وتربوية لفائدة تالميذ البكالوريا، فتح ال •

  ).4967العدد
/ 2007جوان  23جريدة الشروق (آالف دينار جزائري قبل اخلريف القادم  6وزير التضامن الوطين من تيارت، رفع منحة تشغيل الشباب إىل  (***)

  ).2026لعددا
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يجعل القائمون باالتصال يبنـون تصـوراتهم عـن اهتمامـات واحتياجـات الجمهـور       
  .ميةمن منطلق ذاتي أو خاص دون االستناد إلى دراسات عل

ويجب أن نفهم قيمة األهمية على أساس أنهـا ال تقتصـر علـى الفائـدة الذاتيـة      
أو المصلحة العامة فقط، وإنما تشمل الجوانـب السـلبية أيضـا، فعنـدما ينشـر خبـر       

أو عن ارتفاع أسـعار السـلع الغذائيـة فـي الجزائـر،       (*)عن ارتفاع قسيمة السيارات
فإن مثل هذه األخبار تمثل أهمية خاصة بالنسـبة للمسـتهلك، كمـا أن نسـبة األهميـة      
تتفاوت بمقدار التأثير الذي تحدثه مثـل هـذه القـرارات علـى النـاس، سـواء كـان        

  .التأثير نفسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا
  ):21(جدول رقم 

 
  المادة الخبرية  مؤشرات القيمة الفرعية

  اآلنية
  الخبر
100  
29.58%  

  الشروق اليومي
62  
  
21.23%  

  
  الشروق اليومي  الخبر

  %  ك  %  ك

  %1.61  1  %2  2  االنفراد

  %3.22  2  %3  3  التوقيت كمحدد للحدث

  %9.67  6  %9  9  ينبئ عن حدث أو قرار

  %41.93  26  %63  63  عن جديد في حدث جاراإلعالن 

  43.54%  27  %25  25  شرردا على ما نُ

 

ضح من نتائج تحليل المـادة الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن       يت
، فـي حـين   %29.58تأتي في المرتبة الخامسة في جريـدة الخبـر بنسـبة     اآلنيةقيمة 

  .%21.23احتلت هذه القيمة المرتبة التاسعة في يومية الشروق بنسبة 

                                                             
  .)5117العدد / 2007سبتمرب  13/ جريدة اخلرب (رفع قيمة قسيمة السيارات وقروض ميسرة لإلطارات  :أنظر (*)
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الفرعية لهذه القيمة في التركيـز علـى نشـر األخبـار التـي       المؤشراتوتمثلت 
، حيـث  (*)يعلن فيها عن عنصر أو عناصر جديدة فـي قضـية أو فـي حـدث جـار     

، فـي حـين   %63بنسـبة   احتل هذا المؤشر الفرعي المرتبة األولى في جريدة الخبـر 
الفرعي فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة      المؤشر اجاء اهتمام صحيفة الشروق اليومي بهذ

41.93%.  
وبينما اهتمت الشروق اليومي بالدرجة األولى باألخبـار التـي تمثـل ردا علـى     

الفرعـي فـي    ا المؤشـر جـاء هـذ  ، %43.54بنسبة  (**)ما نشر أو ما وقع من أحداث
  .%25من حيث اهتمام جريدة الخبر به وذلك بنسبة المرتبة الثانية 

وتأتي األخبار التي تنبئ عن حـدث أو قـرار فـي المرتبـة الثالثـة فـي كـال        
  .على التوالي %9، و%9.67، بنسبة )الخبرو الشروق اليومي،(الصحيفتين 

كمحـدد ومقـوم أساسـي     (***)وتحتل األخبار التي يتدخل فيها عنصـر التوقيـت  
 ،%3بنسـبة  ) الخبـر، والشـروق اليـومي   (لنشرها المرتبة الرابعة في كال الصـحيفتين 

فـي نشـر األخبـار فـي آخـر       (****)دعلى التوالي، وتأتي قيمـة اإلنفـرا   %3.22و
  .في يومية الشروق %1.61في جريدة الخبر، و %2الترتيب بنسبة 

                                                             
  :بعض النماذج (*)

  ).4953العدد / 2007مارس  05/ جريدة اخلرب. (احلكومة تقرر وقف خوصصة وحدات إنتاج احلليب. ملواجهة احتكار اخلواص •
/ 2007أفريل  24/جريدة اخلرب .(السيارة اليت فجرت قصر احلكومة انطلقت من براقي. أفربل 11عناصر جديدة يف التحقيق حول اعتداءات  •

  ).4996العدد 
  ).5002العدد / 2007ماي  02/ جريدة اخلرب. (اجلزائر ترفض استقبال معتقلي غوانتانامو. بعد احلديث عن مفاوضات مع واشنطن •
 28/جريدة الشروق اليومي ". (احلفاظ على اليد العاملة" طهري املؤسسات ماليا وإلغاء شرط ت. متار يقترح تنازالت  إضافية لتسريع اخلوصصة •

  ).2083العدد / 2007أوت 
الزيادة يف األجور لن تطبق قبل فيفري، املراجعات ستطبق مرحليا حسب القطاعات وبأثر ": الشروق" مدير الوظيف  العمومي يكشف لـ •

  ).2180العدد / 2007ديسمرب  24/جريدة الشروق اليومي(رجعي 
  :بعض النماذج (**)

  ).5187العدد / 2007ديسمرب  06/جريدة اخلرب (ااهدون يطالبون بوتفليقة بالرد على كوشنري، ".أعوان االستعمار"عبادو يشن  هجوما على  •
ديسمرب  06/ جريدة الشروق اليومي.(الوطنكوشنري قام بتصرف ال أخالقي على أرض . األسرة الثورية تطالب بسحب ما قاله وباالعتذار •

  ).2167العدد / 2007
العدد / 2007أفريل 16/ جريدة الشروق اليومي .(أزمة دبلوماسية بني اجلزائر وواشنطن. اخلارجية تستدعي القائم باالتصال يف السفارة األمريكية •

1969.(  
  :بعض النماذج (***)

جريدة .(ماي اجلاري 10عشرون ألف عامل يتلقون أجورهم املتأخرة قبل . املركزية  النقابية اتفقت مع احلكومة على زيادة أخرى يف األجور •
  ).1982العدد / 2007ماي  02/الشروق 

العدد / 2007مارس  31/ة اخلرب جريد. (أصحاب السيارات يطالبون بتوفري ومتديد آجال اقتناء القسيمة. قبل يوم واحد من انقضاء املهلة •
4975.(  

/ 2007نوفمرب  17/جريدة اخلرب . (الوزارة تطالب لقاء للتفاوض والس يصر على االحتجاج. قبل أربعة أيام من احتجاج أساتذة التعليم العايل •
  ).5144العدد 

  :بعض النماذج (****)
  .)4946العدد / 2007فيفري 25/ جريدة اخلرب . (صدير النفايات احلديديةإجراءات صارمة لت. اخلرب تنفرد بنشر حمتوى دفتر الشروط •
/ 2007أكتوبر  09/جريدة اخلرب . (تالعب بالفواتري وصفقات مشبوهة يف الس الشعيب الوطين. اخلرب تنفرد بنشر تفاصيل تقرير جملس احملاسبة •

  ).5139العدد 
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القيمـة، حيـث تحجـب بعـض األخبـار      تتحكم المصادر الرسمية في فعالية هذه 
، فتـأتي  علـى سـبيل المثـال    عن الصحف، وتنفرد وكالة األنباء الجزائريـة بنشـرها  

بعض األخبار على النحو اآلتي، اسـتنادا لوكالـة األنبـاء الجزائريـة، كمـا تتـدخل       
بعض قرارات حظر النشر في إمكانية نشر بعـض األخبـار فـي حينهـا فـي حالـة       

المصدر، أو بطلب مـن هـذا األخيـر، وكـذا يأتــي حجـب بعـض        عدم التأكد من 
األخبار تحرزا لمضاعفاتها السـياسية أو تخوفا من كشــف أنشــطة مازالـت فـي     
دور االكتمال ويخشى من أن يؤدي النشـر عنهـا إلـى حـدوث مضـاعفات أو ردود      

قـات  أفعال غير مستحبة خاصة فيما يتعلق بالقضايا األمنيـة التـي لـم تسـتكمل التحقي    
  .فيها أو القضايا المطروحة على المحاكم وذلك لدواعي خاصة بإجراءات التحقيق

 ويمكن القول أن ثمة عوامل عديدة تـتحكم فـي تقريـر هـذه القيمـة الخبريـة،      
وهي عوامل سياسية وصحفية وأخرى مرتبطة بطبيعـة الخبـر ذاتـه، ويظهـر تـأثير      

عـن طريـق تسـريب بعـض     البعد السياسي على توقيت نشر بعض األخبار، سـواء  
المصادر ألخبار معينة في توقيتات معينـة، لخدمـة مصـالحها أو التصـريح بـبعض      
األخبـار الســـتطالع تصــورات الــرأي العـام عنهــا، فيمـا يعــرف ببالونــات     
االختبار، وثمة اعتبارات زمنية تحكم هـذه القيمـة الخبريـة فـي صـحف الدراسـة،       

الـخ لهـا   ...انية السـنوية، الحـج، رمضـان،    فأخبار الدخول االجتماعي، إعداد الميز
توقيتات معينة، وهو ما يجعل بعض األخبار التـي تنشـرها الصـحافة بصـفة عامـة      
تتسم بالروتينية والموسمية، فضال عن تأثير األحـداث العريضـة علـى هـذه القيمـة      
الخبرية، ففي الفترة التي اختيرت كعينة للدراسة، صـادفت الباحثـة بعـض األحـداث     

يضة التي فرضـت نفسـها علـى الصـحيفة، كمحاكمـة عبـد المـؤمن خليفـة،         العر
واالنتخابات التشريعية والمحلية، باإلضافة إل بعض المواقـف السياسـية التـي بـدأت     
تلوح في تلك الفترة  بخصـوص إمكانيـة تعـديل الدسـتور، فضـال عـن األحـداث        

  .األمنية متمثلة خاصة في األخبار المتعلقة باإلرهاب
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إلمكانيات المادية وطباعة الصحيفة في تقريـر تواجـد هـذه القيمـة فـي      وتؤثر ا
صحف الدراسة، إذ أن الصحافة تفتقـد لإلمكانيـات التـي تمكنهـا مـن نقـل بعـض        
األحداث بسرعة، فعلى سبيل المثال، ال تملك صـحف الدراسـة مراسـلين فـي كـل      

ـ     د تتـأخر فـي   واليات الجزائر لتغطية مختلف األحداث والقضايا التـي تقـع، فهـي ق
  .نشر بعض األخبار بحكم هذه االعتبارات

وبصفة عامة، كلما زاد تواجـد هـذه القيمـة فـي العمـل الصـحفي، زادت حيويتـه        
وقدرته غلى ربط الجمهور باألحـداث والوقـائع، وإعالمهـم بمـا يمـس حيـاتهم، إال       
أنها ترتبط غالبا بعوامل سياسية، وتتعلـق أحيانـا أخـرى بمصـادر الصـحفي حيـث       

صعب في الكثير من األحيان نشر بعض األخبار فـي توقيتاتهـا نظـرا لعـدم تمكـن      ي
القائم باالتصال من التأكد من الخبـر فـي ظـل غيـاب تصـريحات رسـمية حـول        
األحداث، وقد تلجأ بعض الصـحف إلـى اسـتخدام مـا يسـمى بالتغطيـة اإلخباريـة        

أن األخبـار التـي    التكهنية ألحداث قد ال تقع، وهو ما يـؤثر فـي مصـداقيتها، كمـا    
تنشر ردا على ما نشر، كالقول أن مصدر مسؤول ينفي ما نشـر فـي صـحيفة كـذا،     

  .من شأنه التقليل من مصداقية الصحيفة و قيمتها اإلعالمية
ويتضح من تحليل المواد الخبريـة فـي صـحف الدراسـة، أن االهتمـام بقيمـة       

رسـمية المتعلقـة بصـفة    االنفراد الصحفي تقوم أساسا علـى الوثـائق والمسـتندات ال   
خاصة بالفساد والسلبيات، ومن ثـم يمكـن القـول أن صـحف الدراسـة أكثـر مـيال        
لنشر األخبار االنفرادية ذات الطابع السياسي أكثر من االهتمـام بنشـر األخبـار التـي     

  .تتضمن سبقا صحفيا عن قضية ذات طابع شعبي جماهيري
9    

مادة الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة،      توضح نتائج تحليل مضمون ال
فـي جريـدة الخبـر، وبلغـت نسـبتها فـي        %31.65أن نسبة األخبار السلبية بلغـت  

  .من إجمالي القيم الخبرية %30.82الشروق اليومي 
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وأظهرت نتائج التحليل اهتمـام صـحيفة الخبـر والشـروق اليـومي باألخبـار       
مصفوفة القـيم الخبريـة فـي يوميـة الخبـر،      السلبية، حيث احتلت المرتبة الرابعة في 

في يومية الشروق، فضال عـن تـأثر صـحف الدراسـة      خامسةوجاءت في المرتبة ال
بمصفوفة القيم الخبرية المتبناة فـي اإلعـالم الغربـي والـذي يـولي أهميـة كبيـرة        

  .لألخبار السلبية على حساب األخبار اإليجابية
والمعـارك والفياضـات والمجاعـات    وتتضمن األخبار السلبية أحداث الحـروب  

والتمرد واالغتياالت، وربما يعود اهتمام صـحف الدراسـة باألخبـار السـلبية أكثـر      
  :من األخبار االيجابية لالعتبارات التالية

         تساعد األخبار السلبية علـى تسـويق الصـحافة اليوميـة أكثـر مـن األخبـار
 .االيجابية

  لألخبارتشبع األخبار السلبية احتياجات الجمهور. 
   والتقـديم إخباريـا ألنـه خـروج عـن       يعد الفشل واإلخفاق جـدير باالهتمـام

 . المألوف و يعكس وضعا غير عادي
       يكشف الحدث السلبي عن نفسه بصورة أكثـر سـهولة، ويسـتغرق وقتـا أقـل

من الحدث اإليجابي، فعلى سبيل المثـال قـارن بـين الوقـت المطلـوب لبنـاء سـد        
 .والوقت المطلوب لتهديمه

         إن األخبار السلبية تكون أكثـر سـهولة مـن حيـث اإلجمـاع عليهـا وعـدم
 .غموضها

 يكون التنبؤ باألخبار السلبية بصفة أقل من االيجابية. 
ومن التفسيرات البسـيطة والهامـة لسـيطرة األخبـار السـلبية مـا تقـدم بـه         

ـ      د، هاسنكس وميلر حيث اعتبرا اليوم الحافل باألخبار السـلبية هـو يـوم إخبـاري جي
ويوضح الباحثان أن كمية األخبار السلبية فـي اإلعـالم تفـوق فعليـا كميـة األخبـار       
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االيجابية والحيادية معا وأن األخبار السلبية تحصل على معالجـة أفضـل فـي جميـع     
  .(1)وسائل اإلعالم اإلخبارية

ورغم تعارض النتيجة التي تم التوصـل إليهـا والمتمثلـة فـي اهتمـام صـحف       
ار السلبية مع مفهـوم الخبـر ووظيفتـه فـي الـدول الناميـة والـذي        الدراسة باألخب

يختلف عن مفهومه ووظيفته في الـدول الغربيـة، إذ تنظـر الـدول الناميـة لألخبـار       
باعتبارها خدمة عامة، إال أنها تتفق مع االتجاه القائـل بـأن األخبـار السـلبية تعتبـر      

، حيـث ركـزت صـحيفتا الخبـر     من المعايير المهمة التي تنتقى على أساسها األخبار
والشروق اليومي على أرقام الضحايا والفسـاد، اللـذان أثـرا فـي مسـتوى التغطيـة       
اإلخبارية وليس مجرد ذكر الخبر فقط، فقد اهـتم القـائمون باالتصـال فـي صـحف      
الدراسة على إبـراز األرقـام واألعـداد فـي المانشـيت، أو فـي عنـاوين األخبـار         

  .اسةالمنشورة خالل فترة الدر
10-    

توضح نتائج تحليل مضمون المواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة،      
 ،%29.79فـي يوميـة الشـروق بنسـبة      سادسـة أن قيمة االيجابية تأتي في المرتبة ال

مـن   %13.60فـي جريـدة الخبـر بنسـبة      التاسـعة في حين تحتل هذه القيمة المرتبة 
  .إجمالي القيم الخبرية

مصـفوفة القـيم   لقيمـة االيجابيـة    توسـط  وتكشف نتائج الدراسة التحليلية عـن 
، والتـي تُعنـى بنشـر األخبـار الجيـدة      )سادسةالمرتبة ال(الخبرية في يومية الشروق 

ذات اإليقاع المتفائل، كأخبار عن انجازات وتقدم في مجـال مـا، بينمـا احتلـت هـذه      
  .ية في جريدة الخبرالقيمة مرتبة متأخرة في ترتيب القيم الخبر

                                                             
(1) Haskins B. Jack and Miller, Reliability of the News for Analysis of the Good and Bad News Dimension, 
Journalism Quarterly , vol. 16, n° 3, 1984, pp. 3-13-65. 
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وتشير النتائج السابقة إلى أن قيمة االيجابيـة، أتـت مـن حيـث الترتيـب بعـد       
قيمة السلبية التي احتلت المرتبة الرابعة فـي جريـدة الخبـر، وجـاءت فـي المركـز       

في صحيفة الشروق اليومي، وقد يعـود ذلـك إلـى طبيعـة ملكيـة صـحف        خامسال
الدراسة، فضال عن وجود هامش من الحرية بالنسـبة للقـائمين باالتصـال فـي نشـر      
بعض األخبار التي تمس بنواحي القصور واإلخفـاق فـي سياسـة الحكومـة، وربمـا      

 . من األخبار كان دافع الحاجة إلى التغيير وراء التركيز على مثل هذه النوعية
كما تبين نتائج تحليل مضمون المواد الخبريـة المنشـورة فـي جريـدة الشـروق      
اليومي، أن قيمة االيجابية أتت مباشرة بعد قيمة السلبية، مـا يفسـر محاولـة القـائمين     

  . باالتصال تحقيق التوازن بين ما هو ايجابي وسلبي
ـ  ة التـي جـاءت فـي مركـز     وربما يعود عدم اهتمام جريدة الخبر بقيمة االيجابي

متأخر في مصفوفة القيم الخبرية، من منطلق أن األخبار االيجابيـة تعـد شـيئا عاديـا     
بالنسبة للقائمين باالتصال على مستوى الصحيفة، ويمكـن أن يمـر هـذا النـوع مـن      
األخبار دون التفات إليها ألنها ال تمثل شيئا جديدا، وقد يعود ذلـك إلـى تبنـي جريـدة     

فوفة القـيم الخبريـة السـائدة فـي اإلعـالم الغربـي، والـذي يـرى أن         الخبر، لمص
ن أن هذا النـوع مـن األخبـار قـد يكـون      عاألخبار االيجابية ال تستحق الذكر، فضال 

  .(*)ايجابيا لدى بعض الناس، وليس كذلك بالنسبة لآلخرين
أظهرت نتائج تحليل مضمون المـواد الخبرية المنشـورة فـي جريـدة الشـروق     

ي، أن أغلب األخبار االيجابية تمحـورت حـول تغطيـة األحـداث التـي تمـس       اليوم
باالنجازات التي حققها جهاز األمن الجزائري في إطـار مكافحـة اإلرهــاب، تليهـا     
األخبار االيجابية في الميـدان االجتمـاعي، حيـث تناولـت الصـحيفة اإلجــراءات       

لشــرعية، وتجــارة   والتدابيـر المتخـذة في مكافـحة ظـاهرتي الهجـرة غيـر ا   

                                                             
  :بعض النماذج (*)

  .)2083العدد /.2007أوت  28/ الشروق اليومي.(ماليني سنتيم شهريا إلسكان القضاة، 4. يف إطار التكفل م اجتماعيا •
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المخدرات، فضـال عـن االهتـمام بتحسيــن بعــض الجــوانب االجــتماعية     
المتضـمنة قيمـة    (**)، ثـم أتـت األخبـار االقتصـادية    (*)فـي حيــاة المواطــنين   

االيجابية، وتمحورت حـول الزيـادة فـي األجـور، أو االنجـازات المحققـة علـى        
، وأخيـرا جـاءت األخبـار    مستوى بعض المؤسسـات الحكوميـة مثـل سـوناطراك    

 18 خبر المتعلـق بـاعتراف قسـنطيني بحـق    السياسية المتضمنة قيمة االيجابية، كـال 
ـ ألف مـن معتقلـي محتش   ، كمـا نشـرت   (***)دات الصـحراء فـي التعـويض   ـــ

الكفـاءات الجزائريـة فـي     الجريدة بعض األخبار عن النجـاح الـذي حققتـه بعـض    
  .(****) الخارج

الخبر، فقـد كشـف تحليـل مضـمون المـواد الخبريـة، أن       أما بالنسبة لجريدة 
الصحيفة اهتمت بالدرجة األولى باألخبار المتضـمنة لالنجـازات المحققـة أمنيـا فـي      

ـ       ىإطار مكافحة اإلرهاب أو الكشف عن بعض اإلجـراءات األمنيـة التـي تسـعى إل
ـ     (*****)حمـاية المواطن الجزائـري قت ، تليهـا األخبـار االقتصــادية التـي تعلـ

أتي علــى رأســها شــركة يــأساســا بنشـــاط بعــض المؤسســات االقتصــادية، و

                                                             
  :النماذجبعض  (*)

العدد  /2007جوان  23/ الشروق اليومي.(دواء جديدا 400الضمان االجتماعي يقرر تعويض .القائمة ختص مرضى السكري، الضغط والقلب •
2026.(  

  ).1940العدد / 2007مارس  13/ الشروق اليومي.(بعض املساجني استفادوا من قروض إلعادة اإلدماج االجتماعي •
  ).1947العدد / 2007مارس  21/ الشروق اليومي(.استفادة املفرج عنهم من صندوق الزكاة إعانات للزواجوزارة العدل تقترح  •

  :بعض النماذج (**)
الشروق .(ماي اجلاري 10عشرون ألف عامل يتلقون أجورهم املتأخرة قبل .املركزية النقابية اتفقت مع احلكومة على زيادة أخرى يف األجور •

  ). 1982العدد  ،2007ماي  02اليومي 
العدد / 2007جوان  23/ الشروق اليومي. (أالف دج قبل اخلريف القادم 6رفع منحة تشغيل الشباب إل .وزير التضامن الوطين من تيارت •

2026.(  
  :بعض النماذج (***)

ألفا من معتقلي حمتشدات الصحراء يف  18قسنطيين يعترف حبق . خيشون اإلصابة باإلشعاع النووي ويطالبون باحلقوق املادية واملعنوية •
  ).2139العدد / 2007نوفمرب  04/ الشروق اليومي.(التعويض
  :بعض النماذج (****)

  ).1997العدد / 2007ماي  20/ الشروق اليومي.(خدجية بن قنة مرشحة إلدارة قناة اجلزيرة.بعد إقالة وضاح خنفر، الكفاءات اجلزائرية يف الواجهة •
  :نماذجبعض ال (*****)

  ).5117العدد / 2007سبتمرب 13/جريدة اخلرب(فتح ملفات استخدام القصر يف العمليات االنتحارية . قيادة الدرك، موازاة مع اختاذها إجراءات أمنية جديدة •
  ).5159العدد / 2007نوفمرب  4 /جريدة اخلرب . سكانري يكشف املتفجرات مبطار اجلزائر الداخلي. وزير النقل دشنه أمس بعد إعادة ترميمه •
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، فضـال عـن نشـر أخبـار ذات     (*)سوناطراك في عالقاتها مع المؤسسـات األجنبيـة  
البعد االيجابي، كسحب حق استغالل بعض المسـتثمرات الفالحـة بعـد أن تبـين أنهـا      

الشـروط المتعلـق    انحرفت عن مهمتها األساسية، واالنفراد في نشـر محتـوى دفتـر   
  .بتبني الدولة الجزائرية إلجراءات صارمة لتصدير النفايات الحديدية

كما اهتمت جريدة الخبـر بنشـر بعـض األخبـار المتعلقـة بتسـوية األجـور        
المتأخرة، فضال عن بعض االنجازات فـي الميـدان االقتصـادي كإنشـاء سـد علـى       

يجـار، واسـتيراد بعـض المـواد     مستوى والية جيجل، ودعم الدولة لسكنات البيع باإل
  .الخ......األساسية لمواجهة ارتفاع األسعار، التوظيف

المتضـمنة لقيمـة االيجابيـة فـي الترتيـب       ،(**)وجاءت األخبـار االجتماعيـة  
الثالث في جريدة الخبر، تليها األخبار السياسية ويتضح مـن خـالل تحليـل مضـمون     

  :والمتضمنة لقيمة االيجابية ما يليالمواد الخبرية المنشورة في الصحف الدراسة 
       ارتبط ارتفاع نسبة االهتمام بقيمة االيجابيـة بصـفة أساسـية بـبعض األحـداث

العريضة التي عرفتها الجزائر خالل فترة التحليل، و يـأتي علـى رأسـها االنجـازات     
المحققة على الصعيد األمني في إطـار مكافحـة اإلرهـاب، حيـث أنـه إذا اسـتثنينا       

اليجابية المتعلقة بالجانب األمنـي، فـإن ترتيـب قيمـة اإليجابيـة سـيتراجع       األخبار ا
 .إلى المراتب األخيرة

         ومنه يمكن القـول أن قيمـة االيجابيـة ال تشـكل عنصـرا أساسـيا بالنسـبة
 .لمصفوفة القيم الخبرية التي تتبناها صحف الدراسة

  
  

                                                             
  :بعض النماذج (*)

  ).5139العدد / 2007أكتوبر  9/ جريدة اخلرب. (مدريد ترفع التقييد على تسويق الغاز اجلزائري يف السوق االسبانية .اعتربت كبادرة حلسن النية •
  ).5002العدد / 2007ماي 2/جريدة اخلرب .(سيدي السعيد يعلن عن تسوية األجور املتأخرة. يف ذكرى عيد العمال •

  :بعض النماذج (**)
  ).4967العدد / 2007مارس  21/ جريدة اخلرب(فتح الثانويات بعد أوقات العمل لألقسام النهائية . تدابري بيداغوجية وتربوية لفائدة تالميذ البكالوريا •
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11-   
تحليل مضمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن        يكشف

قيمة اإلثارة، جاءت في مقدمة القيم الخبريـة، حيـث احتلـت المرتبـة الرابعـة فـي       
وجاءت فـي المرتبـة الخامسـة فـي جريـدة الخبـر        ،%35.95يومية الشروق بنسبة 

  .%29.88بنسبة 
معـايير اختيـار    ويرجـع تزايد نسبة هذه القيمـة فـي صـحف الدراسـة إلـى     

ونشر األخبار في تلك الصحف، والتي تقوم أساسـا علـى السـعي إلـى إبـراز هـذه       
القيمة لجذب انتباه أكبر عدد من القراء، فضال عن أن مختلـف البـاحثين فـي مجـال     
القيم الخبرية يرون أن اإلثارة تعـد مـن بـين أهـم العناصـر فـي مصـفوفة القـيم         

  .الخبرية
زايد بهذه القيمـة فـي صـحف الدراسـة إلـى أن عمـر       وقد يعود االهتمام المت

التعددية السياسية في الجزائر ال يـزال فـي بدايـة عهـده، وأنـه مـن الطبيعـي أن        
تتزايد حدة النبرة بفعل جـدة التجربـة، باإلضـافة إلـى أن حجـم المشـكالت التـي        
تتواجد في المجتمع تتطلب هـذه الصـيغة استصـراخا واستنهاضـا للقـراء وفضـحا       

  .د المتفشي في المجتمعللفسا
وعلى الرغم من تفاوت تبني هذا العنصر كقيمـة خبريـة بـين المحـررين فـي      
صحف الدراسة، فإن ثمة تصور سائد بينهم بأن قيمـة الخبـر تتزايـد بتزايـد عنصـر      

رتب القائمون باالتصال في صحف الدراسـة، قيمـة اإلثـارة ضـمن     د اإلثارة فيه، وق
مـن صـحفيي الخبـر،     %57.5جـدا، حيـث يـولي     العناصر التي يرون أنها مهمـة 

من نظرائهم في يومية الشروق أهميـة كبيـرة لقيمـة اإلثـارة فـي عمليـة        %62.5و
  .(1)النشر

ويالحظ من خالل تحليل األخبـار المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، اهتمـام       
القائمين باالتصال على مستوى هذه المؤسسـات بقيمـة اإلثـارة، وذلـك مـن خـالل       

                                                             
  .391، ص) 25(دول رقم جانظر نتائج الدراسة امليدانية،  (1)
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التركيز على أخبار الفضائح، تليها أخبار الجرائم، وتـأتي األخبـار المتعلقـة بـالجنس     
في الترتيب األخير بالنسبة لهذه القيمة، نظـرا لطبيعـة المجتمـع الجزائـري الـذي ال      
يفضل هذا النوع مـن األخبـار، العتبـارات دينيـة، وأخـرى تتعلـق بقـيم وتقاليـد         

  . المجتمع الجزائري
 عـن مام المتزايد بهذه القيمة آلثار سـلبية قـد تحيـد الصـحافة     وقد يفضي االهت

أداء دورها المنوط بها، كما تؤدي إلى إفراغ الحدث مـن مضـمونه الحقيقـي، فضـال     
عن عدم تحري الدقة، والتعجيل بنشر بعض األحـداث قبـل أوانهـا، وتبنـي وجهـات      

ـ       ور واهيـة،  نظر أحادية، وتغييب الحقـائق، وإلهـاء الجمـاهير وتعبئـتهم حـول أم
ورسم صور إعالمية غير صحيحة عن بعـض القضـايا ممـا يـؤثر علـى مسـتقبلي       

إلـى   الجوهريـات الرسائل اإلعالميـة عـن طريـق التضـخيم والتهويـل، وإحالـة       
  .تعال األحداث والمواقف والتعميمفرعيات، واف

12-   
تحليل المواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن قيمـة        يتضح من

يوميـة  وعشـرة فـي صـحيفة الخبـر،     ثانيـة  الغرابة والطرافة جاءت في المرتبـة ال 
  .على التوالي %2.39، و%0.59الشروق بنسبة 

وتفسر هذه النتائج احـتالل قيمـة الغرابـة والطرافـة للمراتـب األخيـرة فـي        
ل األخيرة فـي الشـروق اليـومي، والمرتبـة األخيـرة      المرتبة ما قب(صحف الدراسة 

، كما كشف تحليل مضمون المواد الخبريـة، أن الجريـدتين توظـف قيمـة     )في الخبر
  .(*)الغرابة والطرافة في القضايا االجتماعية واإلنسانية

وأظهرت الدراسة الميدانيـة عـدم اهتمـام القـائمين باالتصـال فـي صـحف        
الدراسة بهذه القيمة الخبرية، ومن ثـم يمكـن القـول أن صـحفيي الخبـر والشـروق       
اليومي ال ينظرون إلى قيمة الخبر على أنها تتزايد بقدرة الخبـر علـى الخـروج عـن     

ف الدراسـة لقيمـة   المألوف، وهذا ما يفسر ترتيـب القـائمين باالتصـال فـي صـح     

                                                             
  :بعض النماذج (*)

  ).1940العدد / 2007جوان  13/ جريدة الشروق اليومي. (ماليري 8بطال تطالبه مصلحة الضرائب بـ . مقاوال بامسه 80حررت فواتري  •
  ).1897العدد / 2007جانفي  22/ جريدة الشروق اليومي. (سنة ضابطا يف اجلمارك وية شقيقه 11شتغل إ. أشهر حبسا نافدة للمتهم 6 •
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، وقـد يعـود   (1)الغرابة والطرافة ضمن مصفوفة القيم الخبرية المهمة إلـى حـد مـا    
ذلك إلى أن اإلسراف في هذه القيمة قـد يفضـي إلـى آثـار سـلبية، تتمثـل بصـفة        
أساسية في إلهاء القراء عن القضايا الحيوية، وتوجيـه اهتمـامهم إلـى كـل مـا هـو       

م تزييـف الـوعي، واهتـزاز النظـام ألقيمـي فـي       شاذ وغير مألوف وغريب، ومن ث
  .المجتمع

13-   
تبين من تحليل المـواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن قيمـة        ي

، %2.07السيادة الوطنية جاءت في المرتبة الحادية عشـرة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة     
  . %1.36في يومية الشروق بنسبة بينما احتلت هذه القيمة المرتبة الثالثة عشرة 

  وتبين نتائج تحليل المضمون اهتمام صـحف الدراسـة بقيمـة السـيادة الوطنيـة      
، أي مـن خـالل بعـض األحـداث التـي يسـتدعي       (*)كلما دعت الضرورة إلى ذلك

األمر الرد عليها دفاعا عن السيادة الوطنية، كما لـم تكتـف صـحف الدراسـة بنشـر      
القيمة من خالل التصريحات الرسـمية فقـط، بـل قامـت بنشـر      األخبار المتعلقة بهذه 

حـول بعـض القضـايا التـي تمـس بالسـيادة        (**)ردود بعض المنظمات واالتحادات
  .الوطنية، مما يعزز المعالجات المتعددة للقضايا المتعلقة بهذه القيمة

                                                             
  .391ص . )25(دول رقم جانظر نتائج الدراسة امليدانية  (1)
  :بعض النماذج (*)

  . اخلارجية تستدعي القائم باألعمال يف السفارة األمريكية. وصفت حتذيراا بغري املقبولة •
يف : "إرهابية، وجاء يف اخلرب ما يلي جاء هذا اخلرب ردا على التحذيرات اليت وجهتها السفارة األمريكية لرعاياها باجلزائر، من احتمال وقوع ضربات

." يةهذا الصدد، أبلغت اخلارجية اجلزائرية الطرف األمريكي بواجب االحترام الصارم لسيادة الدولة، وكذا مبدأ عدم التدخل يف شؤوا الداخل
  ).4989العدد / 2007أفريل  16/ جريدة اخلرب(
  .لن نقبل الشروط األمريكية. املستشار رزاق بارة يف تصريح للخرب •

، وجود "اخلرب"أكد املستشار لدى رئاسة اجلمهورية، السيد كمال رزاق بارة، املكلف مبلف معتقلي غوانتانامو، يف اتصال هاتفي مع: "جاء يف اخلرب
جريدة . (اجلزائر هلا، على اعتبار أا تتعارض مع مفهومنا للسيادة الوطنيةتصاحب عملية اإلفراج عن املعتقلني لكنه أكد رفض " شروط أمريكية"

  ).5002العدد / 2007ماي  2/اخلرب 
  : بعض النماذج (**)

  .من النشيد الوطين" يا فرنسا " حذف مقطع . كتاب التربية املدنية للسنة اخلامسة ابتدائي طبع مبتورا •
أمرا مفضوحا وال ميكن " نقابة الوطنية ألساتذة التعليم الثانوي والتقين، اعترب املساس بالنشيد الوطين جاء يف اخلرب أن  مزيان مريان، رئيس ال

، كونه شيئًا مقدسا وميس بالسيادة الوطنية، اليت ضحى من أجلها مليون و نصف مليون شهيد ألجل أن تعيش اجلزائر حرة "السكوت عنه 
  ).5144العدد  /2007أكتوبر  17/جريدة اخلرب.(ومستقلة

جاء يف اخلرب أن االحتاد الوطين ألبناء . كوشنري قام بتصرف ال أخالقي على أرض الوطن. األسرة الثورية تطالب بسحب ما قاله وباالعتذار •
الشروق .(أرضه ااهدين، وصف ما قام به كوشنري بالألخالقي على أرض الوطن الطاهرة، كما اعتربه إهانة وحتد للشعب اجلزائري وسيادته فوق

  ).2167العدد / 2007ديسمرب  6/اليومي 
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14-   
لخبـر  كشف تحليـل مضـمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحيفتي ا       ي

والشروق اليومي، عن احتالل قيمـة التنميـة للمرتبـة الحاديـة عشـرة فـي جريـدة        
من إجمالي القيم الخبرية، فـي حـين جـاءت هـذه القيمـة فـي        %2.66الخبر بنسبة 

 .%1.02المرتبة الثالثة عشرة في يومية الشروق بنسبة 

ورغم أن التنمية تشكل ضرورة ملحة وأهمية كبيـرة، إذ ال بـد مـن ذلـك مـن      
أجل البناء ودفع عجلة التقدم، ورغم أن الخبر يعـد واحـدا مـن المصـادر الوطنيـة      
في عمليات التنمية، من منطلق أن واقـع البلـدان الناميـة وحاجاتهـا إلـى اسـتخدام       

ـ    ة والقضـاء علـى مسـافات    وسائل اإلعالم سالحا يساعد على تحقيـق خطـط التنمي
التخلف، إال أن نتائج تحليـل مضـمون األخبـار المنشـورة فـي صـحيفتي الخبـر        
والشروق اليومي، كشفت عن عدم اهتمام الصـحيفتين بقيمـة التنميـة، حيـث جـاءت      

  .مرتبة متأخرة في كال الصحيفتينفي 
15 –     

تحليل مضمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، أن        كشفي
الخبريـة،   مراتـب متـأخرة فـي مصـفوفة القـيم     ، جاءت في المصالحة الوطنيةقيمة 

، وأتـت فـي المرتبـة    %3.55جريدة الخبـر بنسـبة    فيعاشرة حيث احتلت المرتبة ال
  .%4.45الحادية عشرة في يومية الشروق بنسبة 

المضـمون أن الموضـوعات السياسـية واألمنيـة جـاءت      وأظهرت نتائج تحليل 
ويوميـة   الخبـر (األكثر تضمنا لقيمـة المصـالحة الوطنيـة فـي صـحف الدراسـة       

علــى  (1) ) %53.84، %41.66(و )%30.76، %50(، وذلــك بنســبة  )الشــروق
  .التوالي

                                                             
  .329ص  ،)22(دول رقم جأنظر  (1)
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وفي الوقـت الـذي احتلـت فيـه الموضـوعات السياسـية المتضـمنة لقيمـة         
المرتبة األولى فـي جريـدة الخبـر، تلتهـا الموضـوعات األمنيـة       المصالحة الوطنية 

المتضمنة للقيمة نفسها، جـاءت الموضـوعات األمنيـة المتضـمنة لقيمـة المصـالحة       
الوطنية في المرتبة األولى فـي جريـدة الشـروق اليـومي، ثـم أتـت الموضـوعات        

   (1)السياسية المتضمنة لقيمة المصالحة الوطنية في المرتبة الثانية
تعد سياسة المصالحة الوطنيـة مـن أهـم السياسـات التـي اعتمـدتها الدولـة        
الجزائريـة لمعالجـة األزمتــين األمنيـة والسياســية، وذلـك عقــب وقـف المســار      
االنتخابي، وكانت قد سبقت هـذه الخطـوة سياسـة الوئـام المـدني وقبلهـا سياسـة        

السـلمية لحـل   الرحمة، حيث دعت سياسة المصالحة الوطنيـة إلـى تبنـي األسـاليب     
  .النزاعات الداخلية وإيقاف العنف واالبتعاد عن الحلول العسكرية المحضة

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قـد أعلـن عـن اعتزامـه اسـتفتاء      
الشعب حول مشروع العفو الشامل، وذلك في خطابـه الـذي ألقـاه بمناسـبة الـذكرى      

ـ  ، وأكـد علـى ذلـك فـي     2004نـوفمبر   1الندالع الثورة التحريرية، أي في  50 الـ
خطابه الذي ألقاه أثناء الندوة الدولية حـول الديمقراطيـة واإلرهـاب بمدريـد بتـاريخ      

، إال أن الرئيس سرعان ما تراجـع عـن هـذا المشـروع واسـتبدله      2005مارس  09
، ففـي خطـاب ألقـاه أمـام     (2)الميثاق من أجل السلم والمصـالحة الوطنيـة  " بمشروع 

، أعلـن عـن هـذا الميثـاق وعـن      2005أوت  14مة بقصر األمم بتاريخ إطارات األ
، وذلـك بعـد   (3)سـبتمبر مـن نفـس السـنة     29اعتزامه عرضه على االستفتاء يـوم  

الدعم والتزكية الجماعية لسياسة الوئام المدني التـي أثمـرت النجـاح  بعـودة األمـن      
  .(4)واألمان

                                                             
  .335ص  ،)23(ول رقم جدانظر  (1)

قسم العلوم  -كلية العلوم السياسية واإلعالم–جامعة اجلزائر (  منشورة ، رسالة ماجستري غريسياسة الوئام املدين بني املبدأ والواقععزوق نعيمة،  (2)
  . 213، ص. م2006اجلزائر، ) السياسية والعالقات الدولية

(3) www.ikhwan.net/forum /9 juin 2009/ à 10h.30mn. 
(4) Ibid. 
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ختلـف التنظيمـات مـن    نقلت صحف الدراسة موقـف السـلطات الجزائريـة وم   
المصالحة الوطنية، والتي تندرج فـي إطـار توجيهـات رئـيس الجمهوريـة، بإبقـاء       

  أبواب المصالحة
، فضـال عـن   )1(مفتوحة واستمرار العمل بميثـاق السـلم والمصـالحة الوطنيـة    

، كمـا دافـع رئـيس    )2(حرص رئيس الجمهورية علـى مواصـلة نهـج المصـالحة     
، و نقلـت  )3(الجمهورية على خيار المصـالحة الـذي اعتبرهـا اختيـارا اسـتراتجيا      

صحيفة الخبر، تأكيد رئيس أركـان الجـيش الـوطني الشـعبي، علـى أن المصـالحة       
موقف الشـيخ عبـد الرحمـان شـيبان، الـذي       ، فضال عن)4(الوطنية أعطت نتائجها 

حة الوطنيـة عنـد مـيالده، داعيـا المجتمـع      أعلن مساندته لميثـاق السـلم والمصـال   
الجزائري إلى التمسـك أكثـر بميثـاق السـلم والمصـالحة الوطنيـة، وذلـك عقـب         

، كمـا  )5(التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة ومحافظـة الشـرطة لبـاب الـزوار    
رصدت جريدة الخبر موقف األحزاب السياسـية الداعمـة للمصـالحة الوطنيـة، مـن      

                                                             
  : انظر اخلرب )1(

  . دد وإرهابيون يعلقون نشاطهمالسلطات تتخذ إجراءات لسالمة التائبني اجل
  .القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي يف مواجهة أزمة هيكلية

  .1982: العدد/ 2007ماي  02/ وميالشروق الي
  : انظر اخلرب )2(

  . اجتماع جملس األمن
  .الفريق قايد صاحل يعلن احلرب على احلراقة واالنتحاريني

  .5132: العدد/ 2007أكتوبر 1/ اخلرب 
  :انظر اخلرب )3(

  يف ذكرى عيد العمال 
  .سيدي السعيد يعلن عن تسوية األجور املتأخرة 

  .5002: العدد/  2007ماي  02/ اخلرب
  :انظر اخلرب) 4(

  .اجتماع جملس األمن
  .الفريق قايد صاحل يعلن احلرب على احلراقة واالنتحاريني

  . 5132: العدد/ 2007أكتوبر  1/ اخلرب
  :انظر اخلرب )5(

  :الشيخ شيبان
  اإلرهابيون مآهلم جهنم

  .4989: العدد /2007أفريل  16/ اخلرب
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، كمـا  )1(للتفجيرات اإلرهابية، مجـددة تمسـكها بالمصـالحة الوطنيـة    خالل استنكارها 
، )2(دعا أمين عام التجمع الـوطني الـديمقراطي إلـى ضـرورة اسـتكمال المصـالحة      

ومن جهته، دعا رابـح كبيـر إلـى المشـاركة فـي االنتخابـات التشـريعية، تفويتـا         
  .)3(للفرصة على أعداء المصالحة الوطنية

حـامي الجماعـات اإلسـالمية فـي مصـر منتصـر       وعلى صعيد آخر، يرى م
الزيات أن خيار المصالحة الوطنيـة فـي الجزائـر مكسـبا كبيـرا لـدفع الجماعـات        

، كمـا نقلـت يوميـة    )4(المسلحة إلى عدم تبني المزيد من الخيارات الصدامية المفلسـة 
 الخبر موقف خبراء اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان التابعـة لألمـم المتحـدة مـن عـدم     
وجود انسجام بين مقررات السلم والمصالحة الوطنية وبين الواقـع، فـي إشـارة منهـا     

  .)5(إلى منع أشخاص من الممارسة السياسية مدى الحياة
 

                                                             
  :انظر اخلرب )1(

  العاصمة ستكتفي بتجمع شعيب داخل القاعة البيضوية
  .مسريات للتنديد باإلرهاب عرب كل الواليات

  .4989: العدد/ 2007أفريل  16/ اخلرب 
  :انظر اخلرب )2(

  .بلخادم واألفالن أوحيي يفتح النار على بن أشنهو،
  .البنوك األجنبية ال متول االستثمار

  .5153: العدد/ 2007أكتوبر  27/ اخلرب
  :  انظر اخلرب )3(

  .الفيس و التشريعيات
  ".اإلنقاذ"االستحقاق التشريعي يصعد االنقسام داخل تيار 

  .5010: العدد/ 2007ماي  12/ اخلرب
  :انظر اخلرب )4(

  :يف مصر منتصر الزيات يف تصريح للشروقحمامي  اجلماعات اإلسالمية 
  .على بن الدن أن يتربأ من تفجريات القاعدة يف اجلزائر

  .1989: العدد/ 2007ماي 10/ الشروق اليومي
  :انظر اخلرب )5(

  .وزارة الشؤون الدينية تؤكد أنه ال يضر بغري املسلمني
  .مناضلي الفيس" اإلنقاذ" األمم املتحدة منشغلة بقانون الشعائر وإقصاء 

  .5151: العدد/ 2007أكتوبر  25/ اخلرب
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  :)22(جدول رقم 
  .المنشورة في جريدة الخبر على القيم الخبرية طبيعة المادة الخبرية توزيع

  القيمة
  الموضوع

  

  اإلثارة  االيجابية  السلبية  اآلنية  القرب  األهمية  االهتمامات اإلنسانية  الصراع  والحجمأ الضخامة   الشهرة
الغرابة و 

  الطرافة
السيادة 
  الوطنية

  التنمية  المصالحة الوطنية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  55  سياسي
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20.89  
%  

14  
26.41  

%  
19  

14.96  
%  

28  
28  
%  

34  
31.77  

%  
12  

26.08  
%  

24  
23.76  

%  
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يوضح الجدول أعاله توزيع الموضوعات المنشـورة فـي جريـدة الخبـر علـى      
  :القيم الخبرية

 

رة قائمـة ترتيـب الموضـوعات    تصدرت األخبار السياسية المتضمنة قيمة الشـه 
، واحتلـت األخبـار االقتصـادية التـي     %59.13األكثر استخداما لهذه القيمـة بنسـبة   

، وأتــت األخبــار األمنيــة %12.90تحمــل قيمــة الشــهرة المرتبــة الثانيــة بنســبة 
، وجـاءت األخبـار   %11.82المتضمنة القيمـة نفسـها فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة       

ونجـد فـي المرتبـة الخامسـة األخبـار      ، %9.67االجتماعية في المرتبة الرابعة بنسبة 
، %1.07، واحتلت األخبار الثقافيـة المرتبـة السادسـة بنسـبة     %5.37الرياضية بنسبة

  .بينما جاءت األخبار الدينية خالية من قيمة الشهرة
  

الحجـم المرتبـة األولـى     وأاحتلت األخبار السياسية المتضمنة قيمـة الضـخامة   
ــار   %36.13بنســبة  ــت األخب ــار المنشــورة بالصــحيفة، وأت ــالي األخب ــن إجم م

وجـاءت  ، %26.23االجتماعية التي تحمل قيمة الضخامة في المرتبـة الثانيـة بنسـبة    
، %22.27الثالثـة بنسـبة    األخبار االقتصادية المتضمنة القيمـة نفسـها فـي المرتبـة    

وأتـت األخبـار الرياضـية    ، %9.40واحتلت األخبار األمنية المرتبة الرابعـة بنسـبة   
، وتقاسـمت األخبـار   لكـل نـوع منهـا    % 1.98والمتنوعة في المرتبة الخامسة بنسبة 
  .منها نوعلكل  %0.99الدينية والثقافية المرتبة السادسة بنسبة 

  :قيـمة الصـراع
نسبة في قيمـة الصـراع مـن الموضـوعات الخبريـة السياسـية        جاءت أعلى
ــك بنســبة  ــة بنســبة  %37.5وذل ــة الثاني ــة المرتب ــت الموضــوعات األمني ، واحتل

، وتقاســمت األخبــار االقتصــادية والرياضــية المتضــمنة قيمــة الصــراع 25.59%
لكل واحـدة منهـا، وأتـت األخبـار االجتماعيـة فـي        %13.09المرتبة الثالثة بنسبة 
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، ونجد فـي المرتبـة الخامسـة الموضـوعات المتنوعـة      %9.52مرتبة الرابعة بنسبة ال
، في حين جـاءت الموضـوعات الدينيـة والثقافيـة خاليـة مـن قيمـة        %1.19بنسبة 

  .الصراع
 

ـًا لقيمـة االهتمامـات اإلنسـانية فـي األخبـار          جاءت أعلـى نسـبة استخدمـ
محتلة بذلك المرتبـة األولـى، وأتـت الموضـوعات      %53.73سبة االجتماعية وذلك بن

واحتلـت   ،%20.89االقتصادية المتضمنة لهـذه القيمـة فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة       
ونجـد الموضـوعات األمنيـة     ،%11.94الموضوعات السياسية المرتبة الثالثة بنسـبة  

، وجـاءت األخبـار المتنوعـة فـي المرتبـة      %10.44في المرتبـة الرابعـة بنسـبة    
بينما لم تتضمن الموضـوعات الدينيـة والثقافيـة والرياضـية      ،%2.98الخامسة بنسبة 

  .قيمة االهتمامات اإلنسانية
 

ــب    ــة ترتي ــة قائم ــة األهمي ــمنة قيم ــية المتض ــار الرياض ــدرت األخب تص
، يلـي ذلـك الموضـوعات    %39.62الموضوعات األكثر استخدما لهذه القيمـة بنسـبة   

لكـل نـوع منهـا، ثـم األخبـار السياسـية        %26.41االقتصادية واالجتماعية بنسـبة  
، في حين أتت الموضـوعات األمنيـة، والدينيـة والثقافيـة خاليـة مـن       %7.54بنسبة 

  .قيمة األهمية
 

بنسـبة  جاءت الموضوعات األمنية المتضمنة قيمة القرب فـي المرتبـة األولـى    
ــبة  33.85% ــة بنس ــة الثاني ــي المرتب ــة ف ــار االجتماعي ــت األخب ، %30.70، وأت

 %14.96وتقاسـمت الموضـوعات االقتصـادية والسياسـية المرتبـة الثالثـة بنســبة       
على التوالي، واحتلت الموضـوعات الرياضـية المرتبـة الرابعـة بنسـبة       %14.17و
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ينيـة والمتنوعـة بنسـبة    ، ونجد في المرتبة الخامسـة كـل مـن األخبـار الد    2.36%
لكل نوع منها، وجاء في آخر الترتيـب الموضـوعات الثقافيـة التـي تحمـل       1.57%

  .من إجمالي األخبار المنشورة في صحيفة الخبر %0.78قيمة القرب بنسبة 
 

احتلت الموضوعات السياسية المتضمنة قيمـة التوقيـت المرتبـة األولـى بنسـبة      
ــبة   38% ــادية بنس ــوعات االقتص ــا الموض ــة  %28، تليه ــار األمني ــم األخب ، ث

لكـل نـوع منهـا، متبوعـة باألخبـار الرياضـية بنسـبة         %14واالجتماعية بنسبـة 
  .، بينما لم تحتو باقي الموضوعات على قيمة التوقيت5%

 

تصــدرت الموضــوعات السياســية المتضــمنة قيمــة الســلبية قائمــة ترتيــب 
، وجـاءت الموضـوعات   %36.44لموضوعات األكثر استخداما لهـذه القيمـة بنسـبة    ا

، واحتلـت الموضـوعات االجتماعيـة    %31.77االقتصادية في المرتبة الثانيـة بنسـبة   
، وأتت األخبـار األمنيـة فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة       %23.36المرتبة الثالثة بنسبة 

مـن الموضـوعات الدينيـة، الثقافيـة والرياضـية المرتبـة        ، وتقاسمت كـل 5.60%
  .لكل نوع منها %0.93الخامسة بنسبة 

 

إن أعلى نسبة استخداما لقيمة االيجابيـة جـاءت فـي األخبـار األمنيـة بنسـبة       
 االقتصــاديةاألخبـار   ، ثــم% 28.26تليهـا األخبـار االجتماعيــة بنسـبة     ،36.95%
، وأخيـرا نجـد األخبـار المتنوعـة     %6.52السياسية بنسبة  فاألخبار، %26.08بنسبة 
، بينمـا لـم تتضـمن األخبـار الدينيـة، الرياضـية، والثقافيـة قيمـة         %2.17بنسبة 

  .االيجابية
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جاءت الموضوعات السياسية المتضـمنة قيمـة اإلثـارة فـي المرتبـة األولـى       
من إجمالي األخبـار المنشـورة فـي صـحيفة الخبـر خـالل فتـرة         %35.64بنسبة 

، وأتـت  %23.76التحليل، واحتلت الموضوعات االقتصـادية المرتبـة الثانيـة بنسـبة     
، ونجـد فـي المرتبـة    %22.77األخـبار االجتماعيـة فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة      

ـ    ،%12.87الرابعة الموضوعات األمنية بنسبة  ية فـي  وجـاءت الموضـوعات الرياض
، %0.99، متبوعـة بالموضـوعات الثقافيـة بنسـبة     %3.96الترتيب الخـامس بنسـبة   

  .في حين جاءت األخبار الدينية والمتنوعة خالية من قيمة اإلثارة
 

ـ قلم تنشر جريدة الخبر خالل فتـرة التحليـل إال خبـرين تضـمنا      الغرابـة  ة يم
لكـل نـوع    %50ت السياسـية واالجتماعيـة بنسـبة    والطرافة، توزعا بين الموضوعا

  .منها
 

تصدرت األخبار السياسـية المتضـمنة قيمـة السـيادة الوطنيـة قائمـة ترتيـب        
، يلـي ذلـك األخبـار    %85.71الموضوعات األكثر اسـتخداما لهـذه القيمـة بنسـبة     

الموضـوعات قيمـة السـيادة     ، في حـين لـم تتضـمن بـاقي    %14.28األمنية بنسبة 
  .الوطنية

 

إن أعلى نسـبة اسـتخداما لقيمـة المصـالحة الوطنيـة جـاءت فـي األخبـار         
ــبة  ــية بنس ــبة %50السياس ــة بنس ــار األمني ــا األخب ــار %41.66، تليه ــم األخب ، ث

، فـي حـين لـم تحتـو بـاقي الموضـوعات علـى قيمـة         %8.33االجتماعية بنسبة 
  .حة الوطنيةالمصال
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ــب    ــة ترتي ــة قائم ــة التنمي ــمنة قيم ــادية المتض ــار االقتص ــدرت األخب تص
وتقاسـمت الموضـوعات   ، %55.55الموضوعات األكثر استخداما لهذه القيمـة بنسـبة   

لكـل واحـدة منهـا، بينمـا لـم       %22.22السياسية واالجتماعية المرتبة الثانية بنسـبة  
  .الموضوعات قيمة التنمية تتضمن باقي
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  :)23(جدول رقم 
 

  
القيمــــة 

  الموضوع
  الصراع  والحجمأ الضخامة   الشهرة

ــات  االهتمامـــ
  اإلنسانية

  اإلثارة  االيجابية  السلبية  اآلنية  القرب  األهمية
ــة  الغرابــــ

  والطرافة
ــيادة  الســـ

  الوطنية
ــالحة  المصــــ

  الوطنية
  التنمية

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  
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توزيع الموضوعات المنشـورة فـي يوميـة الشـروق علـى       يبين الجدول أعاله
  :القيم الخبرية

 

تصــدرت الموضــوعات السياســية المتضــمنة قيمــة الشــهرة قائمــة ترتيــب 
، واحتلـت الموضـوعات   %48.75الموضوعات األكثر استخداما لهذه القيمـة بنسـبة   

فيـة فـي المرتبـة الثالثـة     ثقاال، وجاءت األخبار %16.25األمنية المرتبة الثانية بنسبة 
، %7.5، ونجد فـي المرتبـة الرابعـة الموضـوعات االقتصـادية بنسـبة       %10بنسبة 

، واحتلـت  %6.25وأتت الموضـوعات االجتماعيـة فـي المرتبـة الخامسـة بنسـبة       
، وجـاءت الموضـوعات الرياضـية فـي     %5األخبار الدينية المرتبة السادسة بنسـبة  

، ونجـد فـي آخـر الترتيـب الموضـوعات المتنوعـة       %3.75المرتبة السابعة بنسبة 
  .%2.5بنسبة 

 

الحجـم مـن الموضـوعات الخبريـة      وأجاءت أعلى نسبة في قيمـة الضـخامة   
من إجمـالي األخبـار المنشـورة فـي يوميـة الشـروق،        %33.15االجتماعية بنسبة 

ــية  ــوعات السياس ــت الموض ــبة   واحتل ــة بنس ــة الثاني ــت %27.71المرتب ، وأت
، وجـاءت الموضـوعات   %16.30الموضوعات األمنية فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة     

، ونجـد فـي المرتبـة الخامسـة     %14.13االقتصادية فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة     
، فـي حـين تقاسـمت الموضـوعات الثقافيـة      %3.26الموضوعات الدينيـة بنسـبة   

  .لكل نوع منها %1.63ابعة بنسبة والرياضية المرتبة الس
  :قيـمة الصـراع

جاءت أعلى نسـبة اسـتخداما لقيمـة الصـراع فـي األخبـار األمنيـة بنسـبة         
محتلة بـذلك المرتبـة األولــى، واحتلـت الموضــوعات السـياســية        33.56%
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، وأتـت األخبـار االجتماعيـة    %26.57المتضمنة قيمة الصراع المرتبة الثانية بنسـبة  
ـ  ونجـد فـي المرتبـة الرابعـة الموضـوعات      ، %18.88ة الثالثـة بنسـبة   في المرتب

، وجاءت األخبار الرياضـية فـي المرتبـة الخامسـة بنسـبة      %8.39االقتصادية بنسبة 
، وأتـت األخبـار   %3.49، واحتلت األخبار الدينية المرتبـة السادسـة بنسـبة    6.99%

، وأخيـرا نجـد األخبـار الثقافيـة فـي      %1.39المتنوعة في المرتبة السـابعة بنسـبة   
  .%0.69المرتبة الثامنة بنسبة 

 

تصدرت األخبـار االجتماعيـة المتضـمنة قيمـة االهتمامـات اإلنسـانية قائمـة        
ــبة   ــة بنس ــذه القيم ــتخداما له ــر اس ــب الموضــوعات األكث ــا %65.33ترتي ، تليه

، ثم الموضـوعات الثقافيـة واألمنيـة بنسـبة     %13.33الموضوعات االقتصادية بنسبة 
 %4لكل نوع منها، وأخيـرا نجـد الموضـوعات السياسـية والدينيـة بنسـبة        6.66%

لكل نوع منها، في حين لم تتضمن األخبـار الرياضـية والمتنوعـة قيمـة االهتمامـات      
  .اإلنسانية

 

لقيمة األهمية جاءت فـي األخبـار الرياضـية والثقافيـة      إن أعلى نسبة استخداما
لكل نوع منها، واحتلـت الموضـوعات االجتماعيـة المرتبـة الثانيـة       %25.92بنسبة 

، وجــاءت الموضــوعات السياســية فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %16.66بنســبة 
ونجـد  ، %11.11، وأتت األخبار االقتصادية فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة     12.96%

، وجـاءت الموضـوعات   %5.55ي المرتبة الخامسة الموضوعات المتنوعـة بنسـبة   ف
، بينما لـم تتضـمن األخبـار الدينيـة قيمـة      %1.85األمنية في المرتبة السادسة بنسبة 

  .األهمية
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ــب   ــة الترتي ــرب قائم ــة الق ــة المتضــمنة قيم ــار االجتماعي تصــدرت األخب
، واحتلـت الموضـوعات   %48.36لهذه القيمـة بنسـبة    اماالموضوعات األكثر استخد

، وجــاءت الموضــوعات السياســية فــي %30.32األمنيــة المرتبــة الثانيــة بنســبة 
، وتقاسـمت األخبـار االقتصـادية والمتنوعـة المرتبـة      %7.37المرتبة الثالثة بنسـبة  

لكل نـوع منهـا، وأتـت الموضـوعات الثقافيـة فـي المرتبـة         %4.09الرابعة بنسبة 
، واحتلـت الموضـوعات الدينيـة المرتبـة السادسـة بنسـبة       %3.27امسة بنسـبة  الخ

وجاءت الموضـوعات الرياضـية المتضـمنة لقيمـة القـرب فـي المرتبـة        ، 1.63%
  .من إجمالي األخبار المنشورة في يومية الشروق %0.81السابعة بنسبة 

 

المتضــمنة قيمـة التوقيـت قائمـة ترتيــب     تصـدرت الموضـوعات السياسـية   
ـًا لهـذه القيمـة بنسـبة    االموضوعات األكثر استخد ، تليهـا الموضـوعات   %37.09م

 %14.51، ثم الموضـوعات االقتصـادية واالجتماعيـة بنسـبة     %16.12األمنية بنسبة 
لكـل نـوع منهـا،     %6.45لكل نوع منها، متبوعة باألخبار الدينية والمتنوعـة بنسـبة   

  .%1.61، وأخيرا األخبار الرياضية بنسبة %3.22خبار الثقافية بنسبة ثم األ
 

 %40بلغت نسـبة الموضـوعات االجتماعيـة المتضـمنة قيمـة السـلبية نسـبة        
محتلة بذلك المرتبة األولـى ضـمن الموضـوعات األكثـر اسـتخداما لهـذه القيمـة،        

واحتلــت  ، %27.77وجاءت الموضـوعات السياسـية فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة      
و أتـت األخبـار األمنيـة     ،%18.88الموضوعات االقتصادية المرتبة الثالثـة بنسـبة   

ونجـد فـي المرتبـة     ،%6.66المتضمنة القيمة نفسها فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة     
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وتقاســمت الموضــوعات الثقافيــة  ،%3.33الخامســة الموضــوعات الدينيــة بنســبة 
  .لكل نوع منها %1.11والرياضية والمتنوعة المرتبة السادسة بنسبة 

 

تصــدرت الموضــوعات األمنيــة المتضــمنة قيمــة االيجابيــة قائمــة ترتيــب 
ـًا لهـذه القيمـة بنسـبة    االموضوعات األكثر استخد تليهـا الموضـوعات    ،%54.02م

وأتــت  ،%5.74، ثــم الموضــوعات السياســية بنســبة %33.33االجتماعيــة بنســبة 
لكـل نـوع    %3.44فـي آ خـر الترتيـب بنسـبة      الثقافيـة الموضوعات االقتصادية و

  .منها، بينما لم تتضمن الموضوعات الدينية والرياضية والمتنوعة قيمة االيجابية
 

احتلت األخبار االجتماعية المتضمنة قيمة اإلثـارة قائمـة ترتيـب الموضـوعات     
ـًا لهذه القيمـة بنسـبة   ااألكثر استخد و جـاءت األخبـار السياسـية فـي      ،%33.33م

وأتت الموضـوعات االقتصـادية فـي المرتبـة الثالثـة       ،%30.47المرتبة الثانية بنسبة 
، %11.42ونجـد فـي المرتبـة الرابعـة األخبـار األمنيـة بنسـبة         ،%14.28بنسبة 

محتلـة بـذلك المرتبـة     %5.71وبلغت نسبة األخبار الثقافية المتضمنة قيمـة اإلثـارة   
  .%4.76الخامسة، وجاء في آخر الترتيب األخبار الرياضية بنسبة 

 

غرابـة والطرافـة قائمـة ترتيـب     تصدرت األخبار االجتماعية المتضمنة قيمـة ال 
ــبة     ــة بنس ــذه القيم ــتخداما له ــر اس ــوعات األكث ــمت  ،%42.85الموض وتقاس

 %14.28الموضوعات األمنية، الدينية، الرياضية والمتنوعـة المرتبـة الثانيـة بنسـبة     
) السياسـية، االقتصـادية والثقافيـة   (لكل نوع منها، بينما جاءت بـاقي الموضـوعات   

  .ة والطرافةخالية من قيمة الغراب
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حازت األخبار السياسية المتضمنة قيمـة السـيادة الوطنيـة علـى أكبـر نسـبة       
مـن إجمـالي المـواد الخبريـة المنشـورة       %75استخداما لهذه القيمة حيـث بلغـت   

، بينمـا لـم   %25بجريدة الشروق اليومي، تليهـا الموضـوعات االقتصـادية بنسـبة     
قيمـة  ) األمنية، االجتماعية، الدينيـة، الثقافيـة والرياضـية   (الموضوعات تتضمن باقي 

  .السيادة الوطنية
 

تقدمت األخبـار األمنيـة بـاقي الموضـوعات مـن حيـث اسـتخدامها لقيمـة         
تليهـا األخبـار السياسـية     ،%53.84المصالحة الوطنية محتلة المرتبة األولـى بنسـبة   

لكـل نـوع    %07.69، ثم الموضوعات االقتصـادية والدينيـة بنسـبة    %30.76بنسبة 
  .منها، بينما لم تتضمن باقي الموضوعات قيمة المصالحة الوطنية
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        أظهرت نتائج تحليل المضمون، ارتفـاع نسـبة األخبـار التـي صـيغت وفـق
القـائمين باالتصـال فـي     ، وهو مـا يعنـي اعتمـاد   )الخبر البسيط(القصة اإلخبارية 

صحف الدراسة علـى األخبـار البسـيطة، والسـريعة، والسـهلة الحصـول عليهـا،        
 .والتي تتناول واقعة واحدة

         كشف تحليل المضـمون اعتمـاد القـائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة
بدرجة أساسية على قالب الهرم المقلوب في صـياغة المـادة الخبريـة، وهـو القالـب      

في مقدمـة الخبـر، وتعكـس عمليـة كتابـة       أهم معلومةحفي من تقديم الذي يمكن الص
القصص الخبريـة وفـق قوالـب محـددة مسـبقا، تـدخل الصـحفي فـي الحقـائق          

 .المطروحة، وفقا لرؤيته ألهميتها
       أوضحت نتائج تحليل المضمون غلبة األخبار السياسـية علـى مـا عـداها مـن

إخباريـة كبيـرة، وهـي نوعيـة مـن       أخبار في صحيفة الخبر، ربما لما لها من قيمة
األخبار تُستقى غالبا مـن المصـادر الرسـمية، ومـن جهـات معينـة، كمـا غلبـت         
األخبار االجتماعية، على ما عداها من أخبار في صـحيفة الشـروق اليـومي، وتتفـق     
هذه النتيجة مع ما ذكـره معظـم الصـحفيين مـن عينـة الدراسـة مـن أن طبيعـة         

 .فيما تنشره صحفهم من أخبارالموضوع تتحكم بشكل كبير 
      ،أظهرت نتائج تحليل المضمون أن احـتالل األخبـار السياسـية، واالجتماعيـة

واألمنية، واالقتصادية للمراتب األولى في كال الصـحيفتين، لـم يـتح الفرصـة أمـام      
للظهـور بشـكل يمكـن    ) الدينيـة، الثقافيـة، الرياضـية   (النوعيات األخرى من األخبار

التوازن في تناول مختلف األحـداث والمواضـيع، باإلضـافة إلـى      أن يحدث قدرا من
 .أن صحف الدراسة لم تهتم إطالقا باألخبار ذات الطابع العلمي
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        تبين ارتفاع نسبة األخبار المجردة فـي صـحف الدراسـة، مـا يفسـر سـعي
الصحفيين إلى االلتزام بنقل الحقائق واألحـداث كمـا وقعـت، كمـا كشــف تحليـل       

الخبرية أن نسبة كبيرة من المـواد افتقـرت للشـرح والتفسـير، ممـا       مضمون المواد
يقلل من قدرتها على أن تقـدم معـارف متكاملـة للقـارئ تسـمح لـه بتكـوين رؤى        
صحيحة عن األحداث والوقائع التي تـدور حولـه، األمـر الـذي يسـتدعي ضـرورة       

األحـداث   تجاوز الصحفي للدور التقليدي له، وهو تقـديم تقريـر حـالي للقـراء عـن     
الراهنة، إلى القيام بدور حيـوي ونشـط، أي نشـر مـا وراء التقريـر البسـيط عـن        
الحدث، ومحاولة وضع هـذا الحـدث فـي إطـار يعطيـه معنـى، والوصـول إلـى         

 .خالصات واستنتاجات لدالالت الحدث ومغزاه
  أوضــحت الدراســة التحليليــة اعتمــاد صــحف الدراســة علــى الصــحفيين

األخبار، األمر الذي يعد مؤشرا ايجابيـا، لكـن ذلـك قـد     كمصادر أساسية في عرض 
يؤدي إلى محدودية مصادر الصحيفة، كما قـد ال يسـمح بخلـق منـاخ حـي للحـوار       

 .بين مختلف المصادر التي يمكن االعتماد عليها للحصول على المعلومات
         أظهرت نتائج تحليـل المضـمون اعتمـاد القـائمين باالتصـال فـي صـحف

يرة على المصادر المعلومـة للحصـول علـى األخبـار، ومـن ثـم       الدراسة بدرجة كب
يأتي هذا النوع في مقدمة مصادر صحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي، لكـن هـذا ال      
ينفي اعتماد الصحفيين على المصادر المجـهلة، التـي يـتم اللجـوء إليهـا فـي ظـل       

يين حرمان الصحافة من معرفة الحقـائق، األمـر الـذي يـنعكس علـى أداء الصـحف      
لعملهم بدرجة كبيرة، وعلى قدرتهم على نقـل الحقـائق كاملـة للجمهـور، ومـن ثـم       

 .تقديمهم صورة سلبية عن الواقع
        اتضح أن نسبة كبيرة من المواد المنشـورة فـي صـحف الدراسـة هـي مـن

كما عبـر عـن ذلـك القـائمون باالتصـال فـي الدراسـة         األخبار المعروفة مسبقا 
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المتوقـع حـدوثها، وهـو مـا يتضـح مـن غلبـة التغطيـة         ومن األخبار  الميدانية 
التمهيديـة  (علـى مـا عـداها مـن أنـواع التغطيـة الصـحفية        ) التسجيلية(التقريرية 
، ومن ثم يتم تغطية األخبار بشـكل روتينـي وبزوايـا محـددة مـن قبـل،       )والمتابعة

ـ     واء تتفق غالبا مع السياسة التحريرية لصحفهم، وهو ما يوجـه المـادة التحريريـة س
من حيث نوعية الحقائق المطروحة والقيم التي تتبناهـا، كمـا تجعـل المنـتج النهـائي      
يتسم غالبا بالتكرارية والروتينية، التي تفقده الحيوية والقـدرة علـى التنويـع والتـأثير     

 .والفعالية
 جاءت القيم الخبرية في صحف الدراسة مرتبة على النحو اآلتي:  

:     ،اإلثـارة،  اآلنيـة الضخامة والحجم، الصـراع، القـرب، السـلبية ،
االهتمامات اإلنسـانية، األهميـة، االيجابيـة، المصـالحة الوطنيـة، السـيادة        الشهرة،

  .الوطنية، التنمية، والغرابة والطرافة
   ،ــلبية ــارة، الس ــرب، اإلث ــراع، الق ــم، الص ــخامة والحج الض

األهميـة، المصـالحة الوطنيـة،     ،هتمامات اإلنسـانية، التوقيـت  االيجابية، الشهرة، اال
  .الغرابة والطرافة، السيادة الوطنية والتنمية

  األهميــة، االهتمامــات (اتضــح أن القــيم الخبريــة ذات التوجــه االجتمــاعي
، أتت في مراتب متأخرة في مصـفوفة القـيم الخبريـة مقارنـة بـالقيم ذات      )اإلنسانية

ثناء قيمة القرب التي جاءت في مرتبة متقدمـة، وقـد يعـود ذلـك     التوجه المهني، باست
ألن الدراسة تناولت األخبار الداخلية المنشـورة فـي صـحف يوميـة، فضـال عـن       
تراجع القيم المرتبطة بعمليـة التنميـة، بينمـا جـاءت القـيم الخبريـة ذات التوجـه        

 ).شهرةلحجم، الصراع، اإلثارة، الالضخامة وا(المهني في المراتب األولى
      توضح نتائج تحليل المضمون اهتمام الصـحفيين بـالقيم الخبريـة ذات التوجـه

المهني، وغلبة طابع النقـل والتوصــيل علـى اختيـاراتهم، مـع تراجــع العنايـة        
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بالقيم ذات التوجـه االجتماعي، كما تبين النتائج وجـود تشـابه كبيـر بـين منظومـة      
وبـين منظومـة وسـائل اإلعـالم الغربيـة       القيم الخبرية التي تتبناها صحف الدراسة،

للقيم الخبرية، كما تكشف الدراسة عـن بعـض التنـاقض بـين مـا يـراه القـائمون        
باالتصال مهما و ما هو مطبق فعليا، فبينما رتبت قيمـة الصـراع علـى أنهـا مهمـة      
إلى حد ما في تصور صحفيي الشروق اليومي، فإن تحليـل المضـمون كشـف علـى     

ة الثانية بعد قيمة الضـخامة والحجـم مـن اهتمـام الجريـدة، وفـي       أنها تحتل المرتب
الوقت الذي صنف فيه القائمون باالتصال قي الخبـر قيمـة القـرب ضـمن العناصـر      

 .المهمة إلى حد ما كشفت الدراسة التحليلية عن احتالل هذه القيمة للمرتبة الثالثة
   يـة التـي تسـعى    أظهرت الدراسة التحليلية تبني صحف الدراسـة للقـيم الخبر

لتقويض السياسة القائمة وتندد بسلبياتها، كما تُعنى باألخبـار التـي قـد يترتـب علـى      
 .نشرها تأثيرات، كما تهتم بأخبار الفساد، اإلهمال واإلرهاب

      كشف تحليل المضمون توسط قيمة الشهرة لمصـفوفة القـيم الخبريـة المتبنـاة
، )السـابعة فـي الشـروق اليـومي    المرتبة السادسة في الخبـر، و (في صحف الدراسة 

كما تركـزت األخبـار التـي تضـمنت قيمـة الشـهرة علـى أخبـار الشخصـيات          
والمسؤولين الرسميين بالدرجة األولى، فضال عن اعتمـاد معظـم األخبـار المنشـورة     
على الجانب الموضوعي باإلضافة إلى سيطرة الصفات السـلبية فـي تنـاول صـحف     

 .ة الشهرةالدراسة لألخبار المتضمنة لقيم
       تصدرت قيمة الضخامة والحجم منظومـة العناصـر الخبريـة فـي صـحيفتي

الخبر والشروق اليومي، واحتلـت األخبـار التـي تركـز علـى ضـخامة األطـراف        
الموجه لها الخبر قائمة ترتيب المؤشرات الفرعيـة لقيمـة الضـخامة والحجـم، تليهـا      

 ا لنشـرها، ثـم األخبـار   األخبار التي يمثل ضخامة الـرقم فيهـا مقومـا أسـاســي    
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المتعلقة بأحداث ذات أهـمية وضخامة، متبوعة باألخبار التـي تشـير إلـى ضـخامة     
  .عدد المشاركين في الحدث

   قيمـة الضـخامة والحجـم   كشف تحليل المضمون تركيز األخبـار المتضـمنة ل 
على األحداث التي تشمل نداء، أو طلـب مسـاعدة، أو التشـديد علـى األرقـام التـي       

زا وإخفاقا في األداء االقتصادي، كما احتـوت هـذه الفئـة علـى األخبـار      تكشف عج
 .المتضمنة لعدد المشاركين في المظاهرات واالحتجاجات واالضطرابات

       ،أتت قيمة الصراع في مقدمة مصفوفة القـيم الخبريـة فـي صـحف الدراسـة
ات محتلة المرتبة الثانية بعد قيمـة الضــخامة والحجـم، واحتلـت أخبـار النــزاع      

والمنافسة صدارة المؤشرات الفرعية لقيمة الصـراع، تليهـا األخبـار التـي تناولـت      
قضايا اإلرهاب، وجاءت األخبار التي تناولـت خالفـات فـي الـرأي فـي الترتيـب       
الثالث في صحيفة الخبر، بينما جاءت األخبار التي تطرقـت للكـوارث الطبيعيـة فـي     

ــة نفســها  ــة  المرتب ــة الشــر الثالث ــي يومي ــاهرات ف ــار المظ ــت أخب وق، وأت
 أخبـار واإلضرابات واالحتجاجات في الترتيب الرابع في كـال الصـحيفتين، واحتلـت    

المعارك واالغتياالت المركز الخامس فـي صـحف الدراسـة فضـال عـن األخبـار       
التي تناولت خالفات في الرأي فـي صـحيفة الشـروق اليـومي، فـي حـين احتلـت        

 .أخبار الكوارث الطبيعية آخر الترتيب في جريدة الخبر
      قيمـة  كشف تحليل المضمون اهتمـام صـحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي ب

مواضـيع الصــراع مـادة صــحفية جيـدة، ســعت مـن         حيث شكلت الصراع
خاللها صحف الدراسـة إلى إبراز الخالفـات الموجـودة علـى السـاحة الجزائريـة،      
من خالل التركيز على األحـداث العريضـة منهـا محاكمـة عبـد المـؤمن خليفـة،        
واالستحقاقات التشريعية والمحلية وما انجر عنهـا مـن خالفـات حزبيـة، باإلضـافة      
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هـا الظـروف   عكاسات الوضع األمني، ما أفرز نوعية معينـة مـن األخبـار أملت   إلى ان
 .التي مرت بها الجزائر

        أظهرت نتائج تحليل المضـمون أن قيمـة االهتمامـات اإلنسـانية جـاءت فـي
مركز متأخر نوعا ما في مصفوفة القيم الخبرية في صـحف الدراسـة، كمـا تناولـت     

همـوم ومعانـاة النـاس، كمشـكل السـكن،       األخبار المتضمنة لهذه القيمة مـا يمـس  
 .الخ...انتشار األمراض، ارتفاع األسعار، سوء الخدمات

      كشفت الدراسة التحليلية عدم االهتمام بقيمة األهمية التـي جـاءت فـي مراتـب
متأخرة في صحف الدراسة، رغم أنها تُعـد مـن القـيم ذات التوجـه االجتمـاعي، أي      

ت الجمهـور ومصـالحه، وأوضـح تحليـل     من بين القـيم التـي تخاطـب اهتمامـا    
المضمون ارتفاع نسبة األخبار التي تعكس اهتمامات عـدد كبيـر مـن القـراء، تليهـا      
األخبار التي تخاطب مصالح عدد كبير من القراء، ثم األخبـار التـي تـرتبط بقضـية     

 .جماهيرية
         احتلت قيمة القرب المرتبة الثالثـة فـي مصـفوفة القـيم الخبريـة، مـا يفسـر

مام صحف الدراسة بهذه القيمة، ويعتبر احتالل قيمة القـرب لهـذه المرتبـة أمـرا     اهت
صحيا في الصحافة، حيث تسعى صحف الدراسـة مـن خـالل إيـالء أهميـة لقيمـة       
القرب إلى ربط القارئ بالصحافة، وجاء االهتمام بهذه القيمـة فـي شـقيها الجغرافـي     

الخبـر والشـروق اليـومي    والنفسي، وإن أظهر تحليل المضـمون تركيـز صـحيفتي    
 .على التوالي %86.88، %85.03على الجانب الجغرافي بنسبة 

         كشف تحليل المضـمون اهتمـام صـحف الدراسـة بتغطيـة األحـداث التـي
وقعت في المناطق الوسطى والشرقية بالدرجة األولى، تليهـا المنـاطق الغربيـة، ثـم     

لقـرب فـي شـقها    المناطق الجنوبيـة، ويظهـر اهتمـام صـحف الدراسـة بقيمـة ا      
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البسيكولوجي من خـالل رصـد أخبـار الجزائـريين المقيمـين أو المتواجـدين فـي        
 .مختلف بلدان العالم

 المرتبة الخامسة في جريدة الخبر، بينمـا أتـت فـي المركـز      اآلنية احتلت قيمة
التاسع  في صحيفة الشـروق اليـومي، وتعكـس النتـائج المتحصـل عليهـا اهتمـام        

ي  الخبر بهذه القيمة التي تنـدرج ضـمن العناصـر الخبريـة ذات     القائمين باالتصال ف
التوجه المهني، بينما احتلـت قيمـة التوقيـت مركـزا متـأخرا فـي مصـفوفة القـيم         
الخبرية المتبناة في الشروق اليومي والتي ركزت مـن خاللهـا علـى األخبـار التـي      

ـ        ز األول تمثل ردا على ما نُشر أو ما حـدث، فـي حـين اهتمـت الخبـر فـي المرك
باألخبار التي يعلن فيها عن عنصر أو عناصـر جديـدة فـي واقعـة جاريـة، تليهـا       
األخبار التي تنبئ عن حدث أو قرار، ثم األخبار التي يتـدخل فيهـا عنصـر التوقيـت     
كمحدد ومقوم أساسي لنشرها، وجـاء فـي آخـر الترتيـب األخبـار التـي انفـردت        

سياسـية، صـحفية، وأخـرى    (وتـتحكم عوامـل عديـدة    . صحف الدراسة بنشـرها 
في تقرير هذه القيمـة التـي تعـد عنصـرا رئيسـيا فـي       ) مرتبطة بطبيعة الخبر ذاته

 .ترشيح األخبار للنشر
        احتلت قيمة السلبية المرتبة الرابعة فـي جريـدة الخبـر، وأتـت فـي المركـز

السادس في الشروق اليومي، أي أنها جاءت في مقدمـة القـيم الخبريـة فـي صـحيفة      
بينما توسطت العناصر الخبرية في الشروق اليومي، مـا يفسـر تـأثر صـحف      الخبر،

 .الدراسة بمصفوفة القيم الخبرية الغربية التي تولي أهمية لألخبار السلبية
          أوضحت نتـائج تحليـل مضـمون المـادة الخبريـة المتضـمنة لهـذه القيمـة

القائمـة،  تركيزها على العيوب وأوجه القصـور التـي تنتقـد األوضـاع والسياسـات      
 .وربما تطلبت الحاجة إلى التغيير التركيز على مثل هذه النوعية من األخبار
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      المرتبـة  (توسطت قيمة اإليجابية مصفوفة القيم الخبريـة فـي يوميـة الشـروق
، في حين جاءت في مرتبة متأخرة نوعا ما في ترتيـب القـيم الخبريـة فـي     )الخامسة

 ).المرتبة الثامنة(صحيفة الخبر 
 نتائج تحليـل مضـمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي الشـروق         وأظهرت

اليومي، أن أغلب األخبار االيجابية تمحـورت حـول تغطيـة األحـداث التـي تمـس       
باالنجازات التي حققها جهاز األمن فـي إطـار مكافحـة اإلرهـاب، تليهـا األخبـار       

ـ        رق االيجابية في الميدان االجتمـاعي حيـث تناولـت الصـحيفة بدرجـة أساسـية ط
التصدي لمكافحة ظاهرتي الهجرة غيـر الشـرعية وتجـارة المخـدرات فضـال عـن       
االهتمــام بــاإلجراءات التــي مــن شــأنها تحســين بعــض الجوانــب االجتماعيــة، 
االقتصادية والسياسية في حيـاة المـواطنين، كمـا اهتمـت جريـدة الخبـر بالدرجـة        

خبـار االقتصـادية، ثـم    األولى باألخبـار االيجابيـة ذات الطـابع األمنـي، تليهـا األ     
 .األخبار االجتماعية وأخيرا األخبار السياسية

         جاءت قيمة اإلثارة فـي مراتـب متقدمـة فـي صـحيفتي الشـروق اليـومي
 .والخبر حيث احتلت المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي

       وتعد قيمة اإلثارة من أهم العناصر في مصـفوفة القـيم الخبريـة فضـال عـن
تتزايد بتزايد عنصر اإلثـارة، وتسـعى صـحف الدراسـة مـن خـالل       أن قيمة الخبر 

 .توظيفها لهذه القيمة إلى جذب أكبر عدد من القراء
         وأظهرت الدراسة الميدانيـة اهتمـام القـائمين باالتصـال بهـذه القيمـة التـي

رتبت من العناصر المهمة جدا في تقرير نشـر األخبـار، وكشـف تحليـل المضـمون      
في األخبار المتضـمنة لهـذه القيمـة علـى أخبـار الفضـائح،       تركيز صحف الدراسة 

تليها أخبار الجرائم، وبدرجة أقل أخبار الجـنس وذلـك العتبـارات دينيـة، وأخـرى      
 .تتعلق بعادات وتقاليد المجتمع الجزائري



 

 

~ 348 ~ 

      كشف تحليل المضمون عن احتالل قيمة الطرافـة والغرابـة لمراكـز متـأخرة
رتبة ما قبل األخيـرة فـي الشـروق اليـومي،     في صحف الدراسة حيث جاءت في الم

وأتت في المرتبة األخيرة في الخبر، وهـو مـا عكسـته نتـائج الدراسـة الميدانيـة إذ       
صنف القائمون باالتصال في صحف الدراسـة قيمـة الغرابـة والطرافـة مـن القـيم       
المهمة إلى حد ما في تقرير نشر األخبار، ومـن ثـم يمكـن القـول أن الصـحفيين ال      

ون إلى قيمة الخبر على أنها تتزايد بقدرة الخبر علـى الخـروج عـن المـألوف،     ينظر
كما أظهرت الدراسة التحليليـة توظيـف الجريـدتين لقيمـة الغرابـة والطرافـة فـي        

 .القضايا االجتماعية واإلنسانية
         احتلت قيمة السيادة الوطنيـة مراكـز متـأخرة فـي مصـفوفة القـيم الخبريـة

ة، إذ جاءت في المرتبة الحادية عشـرة فـي الخبـر، وأتـت     المتبناة في صحف الدراس
 .في المرتبة الثالثة عشرة في الشروق اليومي

      لقيمـة السـيادة   وأظهرت نتائج تحليل المضـمون توظيـف صـحف الدراسـة
كلما استدعى األمر الرد على األحداث التـي تمـس بالسـيادة الوطنيـة، مثـل      الوطنية 

، 4989، فـي عـددها رقـم    2007أفريـل   16اريخ الخبر الذي نشرته صحيفة الخبر بت
الخــارجية تســتدعي القـائم باألعمـال     : وصفت تحذيراتها بغير المقبولـة "بعنوان 

، وذلك علـى خلفيـة اإلعـالن الـذي نشـرته السـفارة عبـر        "في السفارة األمريكية
موقعها اإللكتروني تحذر مـن خاللـه الرعايـا األمـريكيين مـن وقـوع تفجيـرات        

ـ   ة الطـرف األمريكـي بواجـب    إرهابية، وفي هذا الصدد أبلغت الخارجيـة الجزائري
االحترام الصارم لسيادة الدولة الجزائرية فضـال عـن عـدم التـدخل فـي شـؤونها       

، فـي  2007مـاي   2الخارجية، وكذا الخبر الذي نُشر فـي الجريـدة نفسـها بتـاريخ     
الجزائـر  : بعد الحـديث عـن مفاوضـات مـع واشـنطن     "، بعنوان 5002عددها رقم 

حيث أشـارت الجريـدة علـى لسـان رزاق بـارة      " وترفض استقبال معتقلي غوانتانام
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المستشار لدى الرئاسة، المكلـف بملـف معتقلـي غوانتانـامو، فـي تأكيـد منـه أن        
الجزائر لن تقبل بأي شروط تمس بسيادة الجزائر، وأن ما تقبـل بـه الـدول األخـرى     
ليس بالضرورة مقبوال لدى الجزائر، رافضا الشروط األمريكيـة علـى اعتبـار أنهـا     

 .عارض مع مفهوم الجزائر للسيادة الوطنيةتت
      جاءت قيمة التنمية في المرتبة الحادية عشرة في صـحيفة الخبـر، وأتـت فـي

المرتبة الثالثة عشرة في الشـروق اليـومي، وكشـف تحليـل المضـمون عـن عـدم        
اهتمام الصحفيين بهذه القيمة الخبرية حيـث احتلـت مراتـب متـأخرة فـي صـحف       

 . من أهمية الدراسة رغم ما تمثله
        تساعد القيم الخبرية على أداء العمـل الصـحفي، بشـكل مـنظم، فهـي تحـدد

المواد التي ستنتقى وستنشـر، وكيفيـة معالجتهـا، وهـو مـا يسـهل بالتـالي علـى         
ــا،   ــا، واختياره ــع األحــداث، وفرزه ــل م ــات التعام الصــحفي والصــحيفة عملي

 .ومعالجتها
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 الخصائص األساسية للقائمين باالتصال في صحف الدراسة. 
 التصـال، وتصـوراتهم لمفـاهيم الخبـر    التوجهات المهنية للقائمين با 

 .والقيم الخبرية ولمعايير النشر
 العوامل المؤثرة على القائم باالتصال في صحف الدراسة. 

 مدى تأثر صحف الدراسة بمناخ التعددية اإلعالمية في الجزائر.  
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موضوع هـذا المبحـث حـول تحديـد الخصـائص األساسـية للقـائمين         يدور
باالتصال في صحف الدراسة، وهي الخصـائص االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية     
باعتبار أن لها تأثيرها غير المباشـر علـى اختيـارهم المهنـي مـن ناحيـة، وعلـى        

  . رؤيتهم لمختلف القضايا المجتمعية
  : لتاليةويشمل المبحث األول العناصر ا

الخصائص الديموغرافية، والتي تضم خصائص مثـل النـوع، السـن والحالـة      - 1
وبرغم أن أفراد العينة يتصفون بهـذه الخصـائص، إال أنهـم لـم يبـذلوا      . االجتماعية

جهدا في اكتسابها، غير أنها وإن كانت ذات طبيعة فطرية، إال أنهـا تـؤثر بـال شـك     
 . ا أو موضوعات معينةعلى مواقفهم، وعلى اتجاهاتهم نحو قضاي

الخصائص التأهيليـة، وتضـم تلـك الخصـائص التـي تشـير إلـى تأهيـل          - 2
وتضــم خصــائص مثــل المســتوى التعليمــي، التخصــص . الشخصــية اإلعالميــة

العلمي، الـدرجات التعليميـة والـدورات التدريبيـة التـي حصـل عليهـا القـائمون         
تسـاب الشخصـية اإلعالميـة    باالتصال، وكذلك اللغات التي يجيدونها، باعتبـار أن اك 

 . لهذه الخصائص يرفع من قدرتها على أداء العمل اإلعالمي
الخصائص االجتماعية ويدخل فـي هـذا اإلطـار بالنسـبة لدراسـتنا مسـتوى        - 3

الدخل الشهري ومصادره، فيما ال شـك فيـه أن انتمـاء الشـخص لسـياق اجتمـاعي       
 . مية التي يتصدى لهامعين سوف يؤثر إلى حد كبير على طبيعة القضايا اإلعال
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  ):1(جدول رقم 
 

  

 الجنس                    
  العدد والنسبة

  اإلجمالي  أنثى  ذكر
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  16  09  24  31  العدد 
  %100  %100  %40  %22.5  %60  %77.5  النسبة 

  

، وبلغـت نسـبتهم فـي    %77.5نسبة الصحفيين الذكور في جريـدة الخبـر   تبلغ 
، وفـي الشـروق   %22.5، بينما بلغت نسبة اإلناث فـي الخبـر   %60الشروق اليومي 

  .%40اليومي 
2 

 
  

 السن  
  

ــدد  الع
  والنسبة

إلى أقل  20من 
 سنة 30من 

إلى أقل  30من 
  سنة 40من 

إلى أقل  40من 
  سنة 50من 

إلى أقل  50من 
  سنة 60من 

  اإلجمالي  سنة فأكثر 60

  الخبر  الشروق  الخبر
الشرو

  ق
  الخبر

الشرو
  ق

  الخبر
الشرو

  ق
  الخبر

الشــرو
  ق

ــخ ال
  بر

  الشروق

  40  40  0  0  1  4  3  10  21  20  15  6  العدد

  النسبة
15
%  

37.5
%  

50%  
52.5

%  
25%  

7.5
%  

10%  
2.5
%  

0%  0%  
10
0%  

100%  

  

 

 30من صحفيي الشـروق اليـومي يتـراوح سـنهم مـن      % 52.5تبين النتائج أن 
إلـى أقـل مـن     20سنة، تليها الفئة العمرية التي يتراوح سـنها مـن    40إلى أقل من 

سـنة   50إلـى أقـل مـن     40الفئة التي يتراوح سنها مـن   ، ثم%37.5سنة بنسبة  30
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 60إلـى أقـل مـن     50، وأخيرا الفئة العمرية التي يتـراوح سـنها مـن    %7.5بنسبة 
  . سنة 60في حين ال يوجد وال صحفي يفوق عمره  ،%2.5سنة  بنسبة 

 

إلـى أقـل مـن     30من صحفيي الخبر يتراوح سـنهم مـن    %50تبين النتائج أن 
، %25سـنة بنسـبة    50إلـى أقـل مـن     40سنة، تليها الفئة التي يتراوح سنها من  40

، وأخيـرا الفئـة   %15سـنة بنسـبة    30إلى أقل من  20ثم الفئة التي يتراوح سنها من 
، فـي حـين ال يوجـد     %10سـنة بنسـبة    60إلى أقل من  50التي يتراوح سنها من 

  . سنة 60وال صحفي يفوق عمره 
 40إلـى أقـل مـن     30وتكشف النتائج عن سيطرة الفئة التي يتراوح سنها مـن  

سنة على النشاط الصحفي في كال الصـحيفتين، وهـو مؤشـر إيجـابي علـى اهتمـام       
هذه المؤسسات بوجود العناصر الشابة القادرة على العمل وبـذل الجهـد، إلـى جانـب     

  . االستعانة بالخبرة من أصحاب األعمار السنية األكبر
  ):3(جدول رقم 

 
  

 السن       
 

  العدد والنسبة

  اإلجمالي  أرمل  مطلق  متزوج أعزب

  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  0  0  1  0  20  27  19  13  العدد
  %100  %100  %0  %0  %2.5  % 0  %50  %67.5  %47.5  %32.5  النسبة

  

وبلغـت نسـبة   ، %67.5المتـزوجين فـي جريـدة الخبـر      ينبلغت نسبة الصحفي
، بينمـا بلغـت نسـبة الصـحفيين مـن غيـر       %50هذه الفئة في الشـروق اليـومي   

، وبلغـت  %47.5، وكانت نسبتهم فـي يوميـة الشـروق    %32.5المتزوجين في الخبر 
وهـو مـا يعنـي أن نسـبة كبيـرة مـن       ، %2.5نسبة المطلقين في الشروق اليـومي  
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المبحوثين من المتزوجين، وفي ذات الوقت فـإن نسـبة الصـحفيين غيـر المتـزوجين      
هي نسبة كبيرة أيضا، نظرا لتأخر سن الزواج في الجزائـر، بسـبب ضـعف الـدخل     
ونقص اإلمكانيات، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، فـإن الحالـة االجتماعيـة         

اقفهم وتوجهـاتهم العامـة، ومـن ثـم علـى اختيـاراتهم       للصحفيين قد تؤثر على مـو 
  .ومعاييرهم الصحفية

تعد المرحلة العمرية، الجنس، الحالة االجتماعية، مـن بـين العوامـل التـي قـد      
تؤثر بطريقة مباشرة على أداء الصـحفيين، وعلـى توجهـاتهم المهنيـة، وقـد يكـون       

وعـي مـن قبـل الصـحفيين،      لهذه العوامل تأثيرا غير مباشر، بمعنى أنه قد يتم بـال 
أو أن هذه العوامل تعمل بشكل آلي وتلقائي، فعلى سبيل المثـال، فـإن غلبـة الـذكور     

، قـد يكـون لـه تـأثيرا     (*)في صحيفة الخبر، والشيء نفسه بالنسبة للشروق اليـومي 
على اختيارات المضـمون، وعلـى طبيعـة المواضـيع المطروحـة، وعلـى طـرق        

علـى األقسـام   ) الـذكور (ا ما يـتم توزيـع الصـحفيين    معالجتها، فضال عن أنه غالب
الدولية والوطنية والرياضية، في حين أن النسـبة الكبيـرة مـن اإلنـاث تـوزع علـى       

  .) * (*قسمي المجتمع والثقافة
مـن   %50كما أن انتماء الصحفيين لفئـات عمريـة متقاربـة، حيـث نجـد أن      

يتـراوح   %25سـنة، و  40إلـى أقـل مـن     30بـين   اصحفيي الخبر تقع أعمارهم م
مـن  % 52.5سنة، أما بالنسبة للشـروق اليـومي، فنجـد     50إلى أقل من  40سنهم من 

سـنة، وأن   40إلـى أقـل مـن     30صحفييها من الفئة العمرية التي يتراوح سنها مـن  
سـنة، قـد سـمح بزيـادة تقاسـم       30إلى أقـل مـن    20تقع أعمارهم ما بين % 37.5

  .الخبرة، والقيم، واالنتماء ألجيال متقاربة في الفكر

                                                             
  . 353، ص)1(انظر اجلدول رقم  (*)
وذلك عند قيامها ) اخلرب والشروق اليومي(أشهر بكل جريدة  3مت التوصل إىل ذلك من خالل املالحظة، حيث قضت الباحثة ما يقارب  )*(*

  .بتوزيع استمارة استبيان
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وقد تؤثر الحالة االجتماعية للصـحفيين علـى المواقـف التـي يتبناهـا هـؤالء،       
مـن   %50مـن صـحفيي الخبـر، و   % 67.5حيث كشفت نتـائج التحليـل الكمـي أن    

عكس علـى المواضـيع   نظرائهم في الشروق اليومي، من المتـزوجين، ممـا قـد يـن    
المنتقاة، وعلى رؤية الصحفي، والتي قد تختلف عـن نظـرة غيـر المتـزوجين بحكـم      

  . االهتمامات والمسؤوليات
لكن وفي ظل غياب دراسة للقائم باالتصال فـي الجزائـر، والتـي مـن شـأنها      
تقديم توصيف لوضعية الصحفيين، يصعب تحديـد االنتمـاء االجتمـاعي لهـذه الفئـة،      

ثل هذه الدراسات سيمكن من رسم مالمـح عامـة للصـحفيين الجزائـريين،     حيث أن م
  . ومن ثم إمكانية دراسة تأثير ذلك على المنتج الصحفي في الجزائر

- 

  ):4(جدول رقم 
 

  

 المستوى
  العدد والنسبة

  اإلجمالي  دكتوراه  ماجستير  ليسانس  أقل من ليسانس
  الشروق  الخير  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  0  0  8  3  32  37  0  0  العدد
  %100  %100  % 0  %0  %20  %7.5  %80  %92.5  %0  %0  النسبة

  

بلغت نسبة الصحفيين الحاصـلين علـى شـهادة ليسـانس فـي جريـدة الخبـر        
، وبلغــت نســبة الحاصــلين علــى درجــة %80وفــي الشــروق اليــومي ، 92.5%

  .في صحيفة الخبر %7.5في الشروق اليومي، و %20الماجستير 
وتشير النتائج إلى أن أغلبية الصحفيين مـن الحاصـلين علـى شـهادة ليسـانس،      
وهو المستوى المطلوب لممارسة مهنـة الصـحافة فـي الجزائـر، مـع وجـود فئـة        

مـن حـاملي شـهادة الماجسـتير     ) شروق اليومي مقارنة مع الخبروبنسبة أكبر في ال(
  . الذين فضلوا العمل في المجال الصحفي
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  ):5(جدول رقم 
 

  

 التخصص              
  العدد والنسبة

  اإلجمالي  تخصصات أخرى  إعالم
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  17  18  23  22  العدد
  %100  %100  %42.5  %45  %57.5  %55  النسبة

  

بلغت نسبة صحفيي الخبر الحاصلين على شـهادة ليسـانس فـي علـوم اإلعـالم      
، بينمـا بلغـت نسـبة    %57.5، وبلغت نسبتهم فـي يوميـة الشـروق    %55واالتصال 

 %42.5فـي صـحيفة الخبـر، و    %45الصحفيين من خريجي التخصصـات األخـرى   
  . قي يومية الشروق

توضح النتائج أن معظم الصحفيين من الحاصـلين علـى شـهادة ليسـانس فـي      
علوم اإلعالم واالتصال وربما يكون هـذا العامـل بمثابـة مؤشـر إيجـابي لممارسـة       
مهنة الصحافة في الجزائر، حيث أن التخصص في مجال اإلعـالم يزيـد مـن درجـة     

ن لعملهم، وقـدراتهم اإلخباريـة، والتـي عـادة     الثقة بالنفس، حول كيفية أداء الصحفيي
وفـي نفـس الوقـت،    . ما تُبنى وفق ما اكتسبوه خـالل مراحـل التحصـيل الجـامعي    

نسجل ارتفاع نسبة الحاصلين على شهادة ليسانس في تخصصـات أخـرى، ممـا قـد     
ينعكس على قدرة هـؤالء علـى تفهـم متطلبـات العمـل الصـحفي وعلـى ثقـتهم         

الصـحفية، مقارنـة بالصـحفيين الحاصـلين علـى شـهادات        باختياراتهم وقـدراتهم 
  . تخصص في علوم اإلعالم واالتصال
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 الخبرة
  
  
  

العدد 
  والنسبة

 سنوات 5أقل من 
إلى أقل من  5من 

  سنوات 10
إلى أقل  10من 

  سنه 15من 
إلى أقل  15من 

  سنه 20من 
  اإلجمالي  سنة 20أكثر من 

  الشروق  الخبر  الشروق  الخير  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  1  5  0  8 11  12  17  10  11  5  العدد
  %100  %100  %2.5  %12.5  %0  %20  %27.5  %30  %42.5  %25  %27.5  %12.5  النسبة

  

 

 10 مـن أقـل   إلـى  5سنوات الخبرة في العمـل الصـحفي مـا بـين      تراوحت
 10تراوحـت خبـرتهم مـا بـين      %27.5من المبحـوثين، يلـيهم   % 42.5سنوات عند 
سـنوات،   5بالنسـبة للـذين تقـل خبـرتهم عـن       هانفسوالنسبة سنة،  15إلى أقل من 

 . سنة 20تفوق خبرتهم % 2.5وهناك 

 

سـنوات إلـى أقـل     10سنوات الخبرة في العمل الصـحفي مـا بـين     تراوحت
 5تراوحـت خبـرتهم مـا بـين      %25من المبحـوثين، يلـيهم    %30سنة عند  15من 

سـنة   15تراوحـت خبـرتهم مـا بـين      %20سنوات، وهناك  10سنوات إلى أقل من 
تقـل   %12.5سـنة، و  20تفوق خبرتهم فـي الميـدان    %12.5سنة، و 20إلى أقل من 

  . سنوات 5هم عن خبرت
تشير النتائج السابقة إلى ارتفاع نسبة الذين تتـراوح خبـرتهم فـي الميـدان مـن      

سنوات في يوميـة الشـروق، فـي حـين نجـد أن النسـبة        10سنوات إلى أقل من  5
سـنوات   10ي الخبر هم الذين تتراوح خبرتهم فـي الميـدان مـن    يالمرتفعة عند صحف

  . سنة 15إلى أقل من 
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سـنوات إلـى    10تبة الثانية الفئة التي تتـراوح خبرتهـا مـا بـين     ونجد في المر
سنة في يومية الشروق، فـي حـين تحتـل المرتبـة الثانيـة فـي جريـدة         15أقل من 

  . سنوات 10إلى أقل من  5الخبر الفئة التي تتراوح خبرتها من 
في المرتبة الثالثة في جريـدة الخبـر الفئـة التـي تتـراوح خبرتهـا فـي         وتأتي
فـي حـين ال يوجـد وال صـحفي واحـد       سـنة،  20سنة إلى أقل من  15الميدان من 

  . يتمتع بهذه الخبرة في جريدة الشروق اليومي
سـنوات مرتفعـة فـي     5ونجد أن نسبة الذين تقل خبـرتهم فـي الميـدان عـن     

 . في جريدة الخبر %12.5 تتعدى نسبة هذه الفئة الشروق اليومي، بينما ال

  ):7(جدول رقم 
 

  

 اإلجابة             
  العدد والنسبة

  اإلجمالي  ال  نعم
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  17  22  23  18  العدد
  %100  %100  %42.5  %55  %57.5  %45  النسبة

  

بلغت نسبة الصحفيين المسـتفيدين مـن دورات تدريبيـة فـي يوميـة الشـروق       
مـن   %55، بينمـا لـم يحصـل    %45وبلغت نسـبتهم فـي جريـدة الخبـر      ،57.5%

لشــروق اليــومي علــى دورات مــن نظــرائهم فــي ا% 42.5ي الخبــر، ويصــحف
  .تدريبية
من إجابات الصحفيين أن أكثر مـن نصـف صـحفيي الشـروق اليـومي       تضحي

حصلوا على دورات تدريبية كما استفاد ما يقـارب نصـف القـائمين باالتصـال فـي      
جريدة الخبر من دورات تدريبية، وهو ما يفسـر بصـفة عامـة نقـص فـي فـرص       

  .التدريب المتوفرة أمام الصحفيين
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ـ )7(وعن الشق الثاني مـن السـؤال رقـم     ين مـن إجابـات الصـحفيين أن    ، تب
معظم التدريبات التي تلقوها كانت بإشـراف أوروبـي أو أمريكـي، وإن نظمـت مـن      
طرف الجزائر، إال أن الجهة التي تولت وأشرفت علـى التـدريب غالبـا مـا تنتمـي      

أو إلـى  ....) فرنسـا، بريطانيـا، ألمانيـا، بلجيكـا، السـويد     (إلى دول أوروبا الغربية 
ة األمريكية، ممـا قـد يـنعكس علـى طريقـة المعالجـة اإلعالميـة،        الواليات المتحد

والتي تتأثر بمميزات وخصائص اإلعالم الغربي ونظـرة اإلعالميـين الغـربيين إلـى     
األنواع الصحفية وعلى رأسها الخبر، باإلضـافة إلـى مسـاهمة الـدول العربيـة فـي       

امتـدت   تدريب الصحفيين في صحف الدراسـة، كـالمغرب، األردن، ومصـر، كمـا    
  . فترة التربص من يوم واحد إلى سنة

أما عن المواضيع التي شـكلت أرضـية التـدريب، فتعلقـت بفنيـات التحريـر       
الصحفي بصفة عامـة، ابتـداء مـن الخبـر والتقريـر، وصـوال إلـى الريبورتـاج،         

  . الخ....الحديث، التعليق، التحقيق، والعمود
لصـحفي بتوجهـات معينـة،    وما يمكن مالحظته هو ارتباط مواضيع التـدريب ا 

كموضوع تأثير وسائل اإلعـالم فـي العالقـات الدوليـة، أو العالقـة بـين الجزائـر        
واالتحاد األوروبي، ودور اإلعالم المغربي في متابعة ملفـات الهجـرة إلـى أوروبـا،     
وملف الالجئين في أعين الصحف في البلدان العربيـة، فضـال عـن ارتبـاط بعـض      

، 2005ت معينـة، مثـل تغطيـة االنتخابـات الرئاســية     مواضـيع التـدريب بمناسـبا   
واألنواع الصحفية المستعملة في تغطية االنتخابـات الرئاسـية وهـذا بمناسـبة العهـدة      
الثالثة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هـذا باإلضـافة إلـى حصـول بعـض      
ــالتعريف بالمصــطلحات   ــة ك ــي تخصصــات معين ــدريبات ف ــى ت الصــحفيين عل

ة، الجوانب القانونيـة وتغطيـة الجلسـات القضـائية، والمعالجـة اإلعالميـة       العسكري
  . لألخبار االقتصادية
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 التكرار                                        
  اللغة

  النسبة  التكرار
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %100  %100  40  40  الفرنسية 
  %52.5  % 60  21  24  اإلنجليزية 

  %7.5  %7.5  3  03  سبانية اإل
  %5  %  2  0  األلمانية 

  

من القائمين باالتصال في صـحف الدراسـة أنهـم يتقنـون اللغـة       %100 أجاب
مـن صـحفيي    %60الفرنسية، وبهذا تحتل اللغة الفرنسـية المرتبـة األولـى، ويـتقن     

من نظرائهم في يوميـة الشـروق اللغـة اإلنجليزيـة، محتلـة بـذلك        %52.5والخبر 
فـي كـال   % 7.5سـبانية فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة      المرتبة الثانية، وتأتي اللغة اإل
  . من صحفيي يومية الشروق للغة األلمانية %5الصحيفتين، فضال عن إتقان 

ن اتضح من اإلجابـات أن كـل أفـراد مجتمـع البحـث فـي كـال الصـحيفتي        
اللغة الفرنسـية، وهـو أمـر منطقـي باعتبـار أن اللغـة الفرنسـية تحتـل          (*)يتقنون

المرتبة الثانية بعد العربيـة، باعتبارهـا مـوروث اسـتعماري وتـأتي فـي المرتبـة        
الثانية، اللغة اإلنجليزية، وهو ما يعكس توجهـات السياسـة التعليميـة فـي الجزائـر،      

  . ة، وتأتي األلمانية في المرتبة الرابعةسبانية المرتبة الثالثوتحتل اللغة اإل
وتشير النتائج السابقة، إلى أن معرفة القـائمين باالتصـال للغـات األجنبيـة يعـد      
مقوما أساسيا فـي إطالعهـم علـى خبـرات مختلفـة، لتطـوير أدائهـم الصـحفي،         
وقدراتهم على تقييم المـواد الخبريـة األجنبيـة النتقـاء مـا يـتالءم مـع احتياجـات         

  .ع الجزائريالمجتم

                                                             

  .مصطلح اإلتقان للداللة على معرفة اللغة، ألن عملية إتقان لغة ما رمبا حتتاج إىل إجراء اختبارات للتأكد منها استعمل) *(
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 التكرار                                               
  مصادر الدخل 

  النسبة  التكرار
الشــرو  الخبر

  ق
  الشروق  الخبر

  %100  %100  40  40  المرتب 
  %10  %12.5  04  05  الصحافة عمل إضافي في

  %2.5  %05  01  02  مشروع خاص خارج إطار العمل الصحفي
  %0  %  0  0  أخرى

  

وبنسـبة  ) فـي صـحف الدراسـة   (يكشف الجـدول أعـاله اعتمـاد المبحـوثين     
مـن صـحفيي الخبـر،    % 12.5على الراتب كمصدر دخل رئيسـي، ويعتمـد   % 100

من نظرائهم في الشروق اليومي على الراتب كمصـدر دخـل رئيسـي فضـال     % 10و
مـن القـائمين باالتصـال فـي      %5عن ممارسة عمل إضافي في الصحافة، ونجـد أن  

من نظرائهم في الشروق اليـومي، يعتمـدون علـى الراتـب كمصـدر      % 2.5الخبر، و
  . دخل رئيسي باإلضافة إلى امتالك مشروع خاص خارج إطار العمل الصحفي

  ):10(جدول رقم 
 

  

 اإلجابة           
  العدد والنسبة

  اإلجمالي   إلى حد ما  ال  نعم 
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  14  11  20  28  6  1  العدد 
27.5  %50  %70  %15  %2.5  النسبة 

%  
35%  100%  100%  
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يتعلق الجدول أعاله بالشعور عن الرضا عن العائـد المـادي للعمـل الصـحفي،     
مـن القـائمين باالتصـال فـي جريـدة الخبـر،        %70وتكشف إجابات الصحفيين أن 

من نظرائهم في يومية الشروق غير راضين عن العائـد المـادي، فيمـا أبـدى      %50و
نظرائهم فـي الخبـر رضـاهم عـن العائـد       من %27.5ومن صحفيي الشروق  35%

مـن نظـرائهم فـي     %2.5من محـرري الشـروق، و   %15المادي إلى حد ما، وقال 
  .الخبر أنهم راضون عن العائد المادي للعمل الصحفي

  ):11(جدول رقم 
 

  

 التكرار                                             
  عدم الرضاأسباب 

  النسبة  التكرار
الشرو  الخبر

  ق
  الشروق  الخبر

  %32.5  %55  13  22   .ألنه ال يساوي الجهد المبذول
  %27.5  %50  11  20  . ألنه ال يكفي متطلبات الحياة اليومية

  %20  %25  08  10  .لعدم وجود قواعد ثابتة في تحديد األجور
  %7.5  %20  3  08  .ألنه ال يتساوى مع مرتبات الوظائف األخرى

  %0  %15  0  06  .ألن هناك فروق مادية كبيرة بين مرتبات المؤسسات
  

من نظـرائهم فـي يوميـة الشـروق،     % 32.5من صحفيي الخبر، و %55يرجع 
أسباب عدم الرضا عن العائد المادي إلى أنه ال يساوي الجهـد المبـذول، فيمـا يـرى     

من نظـرائهم فـي يوميـة الشـروق     % 27.5من القائمين باالتصال في الخبر، و 50%
أن السبب يعود إلى أن العائد المادي ال يكفي متطلبات الحيـاة اليوميـة، ويكمـن عـدم     

مـن نظـرائهم فـي    % 20من صحفيي الخبـر، و % 25الرضا عن العائد المادي حسب 
مـن  % 20الشروق اليومي في عدم وجود قواعد ثابتة فـي تحديـد األجـور، ويرجـع     

من نظرائهم في الشروق اليـومي سـبب عـدم الرضـا عـن       %7.5محرري الخبر، و
العائد المادي للعمل الصحفي، إلى أنه ال يتسـاوى مـع مرتبـات الوظـائف األخـرى،      
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من صحفيي الخبر أن عـدم الرضـا عـن العائـد المـادي مـرده       % 15في حين يرى 
  . وجود فروق مادية كبيرة بين مرتبات المؤسسات

مبحـوثين فـي صـحف الدراسـة وبشـكل      أوضحت نتـائج التحليـل اعتمـاد ال   
أساسي على الراتب كمصدر دخل، وأعربت نسبة مرتفعـة عـن عـدم رضـاها عـن      

ـ      كل العائد المادي للعمل الصحفي، أو عن رضاها إلى حد مـا، ممـا قـد يـنعكس وبش
  .مباشر على أداء الصحفي لعمله

ورتب الصحفيون أسباب عدم رضـاهم عـن العائـد المـادي حسـب األهميـة،       
نه ال يساوي الجهد المبذول، فضال عن أنه ال يكفـي متطلبـات الحيـاة اليوميـة،     إلى أ

ثم لعدم وجود قواعد ثابتة في تحديد األجـور، باإلضـافة إلـى أنـه ال يتسـاوى مـع       
مـن صـحفيي الخبـر سـبب عـدم رضـاهم       % 15مرتبات الوظائف األخرى، وعزا 

  . ت المؤسساتعن العائد المادي إلى وجود فروق مادية كبيرة بين مرتبا
ويربط بعض الباحثين بـين الرضـا عـن الراتـب وبـين نوعيـة أداء العمـل،        
فالصحفي الذي يعاني من ضعف راتبه، قد يدفعه ذلك إلـى القيـام بـأكثر مـن عمـل،      
مما قد يشتت جهده، وينعكس على دقة وكفاءة عملـه، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة       

فعهم ذلـك إلـى بـذل مجهـود     أخرى، فإن حصول الصحفيين على راتب كبير، قد يـد 
أكبر، ويساعدهم على تقديم مادة إعالمية جيدة، لكن في المقابـل، قـد يكـون ارتفـاع     

  . الراتب سببا في تبني الصحفيين للسياسية التحريرية لصحفهم
ورغم تفاوت رؤية األفراد للرضا الـوظيفي، إذ قـد يـراه الـبعض فـي تقـدير       

عض اآلخر فـي الحصـول علـى المكافـآت،     واحترام المؤسسة للصحفي، وقد يراه الب
أو في كالهما معا، أو قد تلجأ المؤسسة إلى البحـث عـن الطـرق الممكنـة لتعـويض      
ضعف الراتب لتحقيق الرضا الوظيفي للصـحفي، يبقـى أن الشـعور بالرضـا عـن      

هو الذي يمكن الصـحفيين مـن تقيـيم مـدى مالئمـة العمـل       ) الراتب(العائد المادي 
حول الوضـعية االجتماعيـة والمهنيـة للصـحفيين      اتدراسإحدى اللهم، وقد توصلت 
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الجزائريين من أن ضعف الراتب يقف وراء تنقل الصـحفيين بـين مختلـف الوسـائل     
اإلعالمية فضال عن أن تدني مستوى األجـور يـنعكس سـلبا علـى االسـتقرار فـي       
 المهنة، وقد يتحول األجر إلـى وسـيلة ضـغط ومسـاومة ممـا يـؤثر علـى األداء       

  . (1)المهني للصحفي

                                                             
، دراسة مسحية على عينة من صحفيي الصحافة 2005إىل  1990الوضعية االجتماعية واملهنية للصحفيني اجلزائريني من بشري الدين مرغاد،  (1)

ص  2007اجلزائر،) قسم علوم اإلعالم واالتصال –كلية العلوم السياسية واإلعالم  -جامعة اجلزائر( ماجستري غري منشورة  ، رسالةاملكتوبة اليومية
337.  
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: ويشمل المبحث الثاني العناصر اآلتية 

الخصائص التي تربط الشخصية اإلعالميـة بالعمـل اإلعالمـي ذاتـه، ويـدخل       -1
في هذا اإلطار اختيار العمل اإلعالمي، واألسباب التـي كانـت وراء هـذا االختيـار،     
وأساليب االلتحاق بالعمل اإلعالمي، ورؤيـة القـائم باالتصـال لنجاحـه حاليـا وكمـا       

 . غيينب
ـ     -2 بالعمـل اإلعالمـي،    ةتصورات القائمين باالتصـال لـبعض المفـاهيم المتعلق

ويدخل في هذا اإلطار، فهـم المبحـوث لماهيـة الخبـر، باعتبـاره العمـود الفقـري        
للدراسة، ولبقية األنواع الصحفية، وفهمه لماهيـة القـيم الخبريـة، ولنوعيـة األخبـار      

 . التي تنشر في صحف المبحوثين
المتعلقة بدور الصحفي في معالجة األخبـار، وموقفـه مـن المـادة      الخصائص -3

اإلخبارية التي ال يستطيع نشرها، ومصـير المـادة الخبريـة بعـد تسـليمها، وموقـع       
 . الصحفي بين العناصر األكثر فاعلية في تحديد األخبار المنشورة

 معايير النشر، ويدخل في هذا اإلطـار تصـور القـائمين باالتصـال للمعـايير      -4
التي ينبغي أن تحكم عملية انتقاء ونشر األخبـار والجوانـب التـي يجـب أن تراعـى      

  . عند نشر األخبار
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1   

  ):12(جدول رقم 
 

  

 اإلجابة                 
  العدد والنسبة

  اإلجمالي   ال  نعم 
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  3  06  37  34  العدد 
  %100  %100  %7.5  %15  %92.5  %85  النسبة 

  

مـن نظـرائهم فـي جريـدة      %85من صحفيي الشروق اليومي، و %92.5أجاب 
مـن القـائمين    %15الخبر، أنهم اختاروا العمل بالصحافة عن قناعة، في حـين ذكـر   

من نظرائهم فـي يوميـة الشـروق، أنهـم لـم يختـاروا       % 7.5باالتصال في الخبر، و
  .العمل بالصحافة عن قناعة

وتعد إجابات الصـحفيين مؤشـرا إيجابيـا حيـث أن معظمهـم اختـار العمـل        
عن قناعة، إذ ينعكس ذلك علـى مـردود الصـحفيين فـي العمـل، وربمـا        بالصحافة

يكون اختيار العمل بالصحافة عن قناعة دافعا لبـذل مجهـود أكبـر مقارنـة بمـا قـد       
يقدمه الصحفيون الذين لم يختاروا العمل بالصحافة عن قناعـة، فبـدافع حـب العمـل     

تظـر مـنهم مـن خـالل     يحاولون تفهم طبيعة المهنـة التـي يزاولهـا، والـدور المن    
  . ممارستهم للصحافة، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم
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  ):13(جدول رقم 
 

  

 التكرار                                                 
  السبب

  النسبة  التكرار
الشرو  الخبر

  ق
  الشروق  الخبر

  %77.5  %75  31  30  .يالئم ميولك
  %32.5  %25  13  10  .يالئم تخصصك

  %5  %2.5  2  01   .تأثرت بشخصية إعالمية ناجحة
  %0  %0  0  0  .مصدر دخل جيد

  %2.5  %2.5  1  1   .يتيح الشهرة والنفوذ
  

رتب الصحفيون األسباب التي كانـت وراء اختيـارهم العمـل بالصـحافة علـى      
  : النحو اآلتي

الشـروق  (فـي المرتبـة األولـى فـي كـال الصـحيفتين       جاءت ميول الصحفيين
علـى التـوالي، واحتـل التخصـص فـي      % 75، و%77.5 بنسـبة ) الخبـر اليـومي،  

 للقـائمين باالتصـال فـي   بالنسـبة   %32.5المجال اإلعالمي المرتبـة الثانيـة بنسـبة    
  .بالنسبة لنظرائهم في جريدة الخبر% 25الشروق اليومي، و

تأثر الصحفيين بشخصـية إعالميـة ناجحـة كسـبب فـي اختيـار مهنـة         وأتى
فـي الشـروق اليـومي،    % 5الصحافة في المرتبة الثالثة في كال الصـحيفتين بنسـبة   

مـن صـحفيي الخبـر أن الصـحافة تتـيح      % 2.5في جريدة الخبر، كما رأى % 2.5و
ات المطروحـة  الشهرة والنفوذ، إذ احتل هذا السبب المرتبة الثالثـة مـن بـين الخيـار    

بالنسبة للقائمين باالتصال فـي الخبـر، والمرتبـة الرابعـة بالنسـبة لنظـرائهم فـي        
وامتنع المبحـوثين عـن اختيـار السـبب  الـذي      ، %2.5الشروق اليومي وذلك بنسبة 

يعتبر مهنة الصحافة مصدر دخل جيـد، والـذي قـد يكـون دافعـا وراء ممارسـتهم       
  . لمهنة الصحافة
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ين إلـى أن الميـول والتخصـص فـي المجـال اإلعالمـي       إجابات الصحفي رتشي
تقدما عن بقية أسباب االلتحاق بالعمـل بصـحف الدراسـة، إذ أن معظـم المبحـوثين      
كان لديهم ميال لممارسة العمـل الصـحفي، فضـال عـن التخصـص فـي المجـال        

  . اإلعالمي
وتعتبر النتائج المتحصل عليها بمثابة مؤشرات صـحية عـن ممارسـة العمـل     

  . في في صحف الدراسةالصح
2   

  ):14(جدول رقم 
 

  

 التكرار                                                   
  األسلوب

  النسبة  التكرار
الشرو  الخبر

  ق
  الشروق  الخبر

  %32.5  %20  13  08   .التخصصفضل المؤهل الجامعي في ب
  %12.5  %27.5  5  11   .قبول طلبك للعمل

  %27.5  %27.5  11  11   .بواسطة عالقتك الخاصة
  %35  %35  14  14   .بفضل تجربتك في الميدان

  %15  %20  06  08   .بالصدفة
  

توضح النتائج المشار إليهـا فـي الجـدول أعـاله، أن التجربـة فـي المجـال        
اإلعالمي تـأتي علـى رأس األسـاليب التـي حصـل بواسـطتها الصـحفيون علـى         

في كـال الصـحيفتين، ويـأتي فـي المرتبـة       %35عملهم، إذ بلغت نسبة القائلين بذلك 
، بينمـا  %32.5الثانية المؤهل الجامعي بالنسـبة لصـحفيي يوميـة الشـروق بنسـبة      

احتلت العالقات الخاصة وقبـول الطلـب للعمـل المرتبـة الثانيـة بالنسـبة للقـائمين        
، فـي حـين تـأتي    سـبب منهمـا   لكل %27.2باالتصال في جريدة الخبر، وذلك بنسبة 
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في المرتبـة الثالثـة بالنسـبة لصـحفيي الشـروق اليـومي بنسـبة         خاصةالعالقات ال
27.5% .  

المرتبـة الثالثـة، فضـال عـن الصـدفة مـن بـين         ويأتي المؤهل الجامعي في
ـ  %20األساليب التي حصل بواسطتها صحفيو الخبر على عملهـم بنسـبة    ل سـبب  لك

، في حين احتلت الصدفة المرتبة الرابعـة بالنسـبة لصـحفيي يوميـة الشـروق      منهما
  . %12.5، وقبول الطلب للعمل في المرتبة الخامسة بنسبة %15بنسبة 

ج إلى االعتمـاد علـى التجربـة لاللتحـاق بمهنـة الصـحافة،       وتشير هذه النتائ
حيث تعد التجربة شرطًا أساسيا في عـروض العمـل بالنسـبة للمؤسسـات الخاصـة،      
فضال عن المؤهـل الجـامعي، لكـن هـذا ال ينفـي أن بعـض الصـحفيين أعربـوا         
صراحة عن تدخل المعارف والعالقات الخاصـة لحصـولهم علـى وظـائفهم، وهـو      

دراسـة بشـير الـدين مرغـاد حـول الوضـعية        وهذا ما توصـلت إليـه   أمر واقع،
االجتماعية  والمهنيـة للصـحفيين الجزائـريين مـن أن هنـاك تراجـع فـي إجـراء         
المسابقات في عملية التوظيف فـي الصـحافة المكتوبـة مـع تزايـد التوظيـف عـن        

ممـا هـو    لـيس بـنفس الحـدة    ، لكن تجدر اإلشارة إلى أن األمـر (1)طريق الوساطة
البصـري، وهـو    -عليه واقع التوظيف في القطاع العام خاصة فـي مجـال السـمعي   

  .ة من طرف أشخاص غير مؤهلين لذلكما يؤدي إلى ممارسة مهنة الصحاف
3   

والمتعلـق بمعرفـة وجهـة     ،)9(لسؤال رقـم  ا عن اتضح من إجابات الصحفيين
الطريقــة المثلــى التــي ينبغــي إتباعهــا لاللتحــاق بمهنــة نظــر الصــحفيين فــي 

الصحافة،أن هناك شبه إجمـاع علـى ضـرورة حصـول الصـحفي علـى المؤهـل        
الجامعي في علوم اإلعـالم واالتصـال لممارسـة المهنـة، وقـد يرجـع ذلـك إلـى         
األرضية النظرية التـي يتلقاهـا خريجـو الصـحافة فيمـا يتعلـق بتقنيـات الكتابـة         

                                                             
  .   332بشري الدين مرغاد، مرجع سابق، ص  (1)



 

 

 

~ - 370 - ~ 

عن اإلطار العام الذي يحدد ممارسـة مهنـة الصـحافة، وتـأتي فـي       الصحفية فضال
المرتبة الثانية التجربة كشرط أساسي لاللتحـاق بالمهنـة، إذ أن العامـل األول وحـده     

  . غير كاف إذا لم يدعم بالتجربة والخبرة الميدانية لممارسة مهنة الصحافة
ن تعـد الطريقـة   وترى فئة أخرى من الصحفيين، أن إجراء مسـابقة فـي الميـدا   

المثلى لاللتحاق بمهنة الصحافة، إذ من خاللها يتم انتقـاء أحسـن الصـحفيين بطريقـة     
موضوعية، وإعطـاء الفـرص للجميـع إلبـراز الكفـاءات والقـدرات والمـؤهالت        

  . عوض االكتفاء بالشهادة والتخصص في اإلعالم
ـ      ة فـي  وترى فئة ثالثة من الصحفيين، أنه وفـي ظـل اسـتفحال ظـاهرة البطال

ـ   لاللتحـاق بمهنـة الصـحافة هـو نسـج عالقـات        ةالجزائر، يبقى أن أفضـل طريق
شخصية مع المسؤولين علـى المؤسسـات اإلعالميـة، هـذا مـا قـد يضـر بمهنـة         
الصحافة وينعكس علـى قـدرات الصـحفيين فـي انتقـاء ونشـر األخبـار، وتحتـل         

سـة العمـل   الموهبة وحب المهنة آخـر العوامـل التـي يمكـن أن يعتـد بهـا لممار      
  . الصحفي في الجزائر

4   

  ):15(جدول رقم 
 

  

 التكرار                                               
  عامل النجاح

  النسبة  رالتكرا
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %52.5  %40  21  16   .مدى ارتباطه بالسلطة
  %42.5  %60  17  24   .مدى إتقانه للعمل

  %35  %40  14  16  .مدى ارتباطه بالقراء
  %70  %70  28  28   .عالقته الشخصية خارج المؤسسة

  %47.5  %47.5  19  19   .الخبرة والموهبة
  %52.5  %40  21  16   .نوعية اإلنتاج
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يوضح الجدول أعاله رؤية الصحفيين لعوامـل نجـاح القـائم باالتصـال حاليـا،      
 %70وتتصدر العالقة الشخصية للصـحفي خـارج المؤسسـة هـذه العوامـل بنسـبة       

ـ والنسبة بالنسبة لصحفيي الخبر،  بالنسـبة لنظـرائهم فـي الشـروق اليـومي،       هانفس
ـ   ويأتي عامل إتقان الصحفي لعمله في المرتبة الثانية  بنسـبة   ربالنسـبة لصـحفيي الخب

، ويحتل عامال االرتبـاط بالسـلطة ونوعيـة اإلنتـاج المرتبـة الثانيـة بالنسـبة        60%
لكل عنصر، وتـأتي الخبـرة والموهبـة فـي     % 52.5لصحفيي الشروق اليومي بنسبة 

% 47.5المرتبة الثالثة بالنسـبة للقـائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة بنسـبة        

لترتيـب األخيـر بالنسـبة ليوميـة الخبـر االرتبـاط بالسـلطة،        لكليهما، ويأتي فـي ا 
لكـل عنصـر، ويحتـل عامـل إتقـان       %40واالرتباط بالقراء، ونوعية اإلنتاج بنسبة 

ويـأتي فـي    %42.5العمل المرتبة الرابعة بالنسبة لصحفيي يوميـة الشـروق بنسـبة    
  . %35الترتيب األخير االرتباط بالقراء بنسبة 

5   

 ):16(جدول رقم 
 

  

 التكرار                                                 
   عامل النجاح 

  النسبة  التكرار
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %62.5  %80  25  32  الموهبة 
  %87.5  %77.5  35  31  الخبرة 

  %42.5  %40  17  16  الدراسة 
  %5  %10  2  4  المنصب 

  %52.5  % 55  21  22  نوعية اإلنتاج 
  %17.5  %12.5  7  5  االرتباط بالسلطة
  %32.5  %25  13  10  االرتباط بالقراء 
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كمـا   الجدول أعاله رؤية الصحفيين لعوامـل نجـاح القـائم باالتصـال      يوضح
، إذ احتلت الموهبة المرتبـة األولـى بالنسـبة لصـحفيي الخبـر      ينبغي أو كما يجب 

، وجاءت الموهبة في المرتبة الثانيـة بالنسـبة لصـحفيي يوميـة الشـروق      %80بنسبة 
صـحفيو الشـروق    ، وأتت الخبـرة علـى رأس العوامـل التـي يـرى     %62.5بنسبة 

واحتـل عامـل   ، %87.5بنسـبة   كما ينبغـي   اليومي أنها تقف وراء نجاح الصحفي 
وجـاءت نوعيـة   ، %77.5الخبرة المرتبة الثانيـة بالنسـبة لصـحفيي الخبـر بنسـبة      

الخبـر، الشـروق   (اإلنتاج في المرتبة الثالثة بالنسبة للمبحوثين في صـحف الدراسـة   
لى التوالي، وأتـت الدراسـة فـي المرتبـة الرابعـة      ع% 52.5، و%55بنسبة ) اليومي

بالنســبة  %42.5بالنســبة للقــائمين باالتصــال فــي جريــدة الخبــر، و %40بنســبة 
لنظرائهم في الشروق اليومي، ونجد االرتباط بـالقراء فـي المرتبـة الخامسـة بنسـبة      

بالنسـبة لنظـرائهم فـي الشـروق اليـومي،      % 32.5بالنسبة لصحفيي الخبر، و% 25
بالنسـبة للقـائمين   % 17.5ء االرتباط بالسـلطة فـي الترتيـب السـادس بنسـبة      وجا

لنظـرائهم فـي الخبـر، واحتـل المنصـب       %12.5باالتصال في الشروق اليـومي، و 
 %10وذلـك بنسـبة    كمـا ينبغـي    آخر الترتيب في عوامل نجاح القائم باالتصـال  

  . الشروقبالنسبة لنظرائهم في يومية   %5بالنسبة لصحفيي الخبر، و
تشير نتائج التحليل إلـى أن الخبـرة والموهبـة، ونوعيـة اإلنتـاج والدراسـة،       

قـدم صـحفيو الخبـر     نواالرتباط بالقراء، وبالسلطة، والمنصب، تعـد بالترتيـب، وإ  
كمـا يجـب أو    -الموهبة عن الخبرة، عوامل مهمة في تصـورهم لنجـاح الصـحفي   

القـة الشخصـية للصـحفي خـارج     لكن في ذات الوقت أوضحوا بـأن الع  -كما ينبغي
مؤسسته تأتي على رأس عوامل نجاحه حاليا، ويحتـل عامـل إتقـان العمـل المرتبـة      
الثانية بالنسبة لصحفي الخبر، والمرتبة الرابعة في ترتيـب عوامـل نجـاح الصـحفي     
بالنسبة للقائمين باالتصال فـي يوميـة الشـروق، ويـأتي عـامال االرتبـاط بالسـلطة        
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ي المرتبـة الثانيـة بالنسـبة لصـحفيي الشـروق اليـومي، وجـاءت        ونوعية اإلنتاج ف
الموهبة والخبرة في المرتبة الثالثة فـي كـال الصـحيفتين، وتحتـل نوعيـة اإلنتـاج،       
االرتباط بالسلطة، وبالقراء المرتبة الرابعـة فـي صـحفية الخبـر، ويـأتي االرتبـاط       

  . بالقراء في آخر الترتيب في يومية الشروق
السالفة الذكر تراجـع عناصـر مهمـة فـي تقريـر مـدى نجـاح         وتفسر النتائج

الصحفي حاليا، مثل مدى ارتباطه بالقراء والخبـرة، والموهبـة حيـث حلـت مكـانهم      
عوامل أخرى كالعالقة الشخصية للصحفي خـارج المؤسسـة، ممـا قـد يـؤثر علـى       

  . العمل الصحفي، ومنه على العملية اإلخبارية
 

1   

  ):17(جدول رقم 
 

  

  النسبة/ التكرار                                         
  

  التعريف                                            

  النسبة  التكرار
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

الخبر هو أخبار الناس وإعالمهم بأهم مـا يـدور حـولهم مـن     
  . أحداث ووقائع

17  10  42.5%  25%  

تقرير يصف في دقة وموضوعية حادثـة أو واقعـة أو فكـرة    
صحيحة تمس مصالح أكبر عدد مـن القـراء تثيـر اهتمـامهم     

  . وترقيته  بقدر ما تساهم في تنمية المجتمع
20  26  50%  65%  

  %2.5  %0  1  0  .والخروج عن المألوفالخبر هو اإلثارة 
  %7.5  %7.5  3  3  . كل ما سبق

  

مـن   %65يوضح الجدول أعاله مفهوم الخبر بالنسـبة للمبحـوثين، حيـث تبنـى     
من نظرائهم في الخبـر، التعريـف الـذي يـرى أن      %50صحفيي الشروق اليومي، و

الخبر هو تقرير يصف في دقـة وموضـوعية حادثـة أو واقعـة أو فكـرة صـحيحة       
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 ما تسـاهم فـي تنميـة المجتمـع     رعدد من القراء تثير اهتمامهم بقدتمس مصالح أكبر 
مـن نظـرائهم    %25ومن القائمين باالتصـال فـي الخبـر،    % 42.5، ويعرف وترقيته

الشروق، الخبر على أنه إخبار الناس وإعالمهـم بـأهم مـا يـدور حـولهم       في يومية
من المبحوثين في كـال الصـحيفتين أن الخبـر هـو     % 7.5من أحداث ووقائع، ويرى 

صـحفيي   مـن % 2.5كل التعريفات المقترحة من طرف الباحثـة، فـي حـين تبنـي     
الشروق اليومي، التعريـف الـذي يـرى أن الخبـر هـو اإلثـارة والخـروج عـن         
المألوف، بينما لم يتبن وال صحفي واحد مـن القـائمين باالتصـال فـي الخبـر هـذا       

  . التعريف
إن تعريفات الصحفيين فـي صـحف الدراسـة لماهيـة الخبـر، تختلـف عـن        

ـ    ف فـي دقـة وموضـوعية    التعريفات الغربية للخبر، فهو في تصـورهم تقريـر يص
حادثة أو واقعة أو فكرة صـحيحة تمـس مصـالح أكبـر عـدد مـن القـراء تثيـر         
اهتمامهم بقدر ما تساهم في تنمية المجتمع وترقيتـه، وهـو مـا يتفـق عـن إعـراب       
أغلبية المبحوثين عن عدم رضاهم عـن القـيم المتبنـاة مـن طـرف صـحفهم بـل        

ين يتبنـون تعريفـا للخبـر حسـب مـا      ورغبتهم في تغييرها، وهو ما يؤكد أن الصحفي
يتفق وقناعتهم، فـإنهم فـي ذات الوقـت غيـر راضـيين عـن حصـاد الممارسـات         
اإلخبارية التي يقومون بها، أي أن هناك فجوة بـين المفهـوم وبـين عمليـة التطبيـق      
الخاضعة لسياسـة الصـحيفة والمبنيـة أساسـاً علـى تحقيـق الـربح دون مراعـاة         

ألخالقية، أو مـا يسـمى باالنفصـال الواضـح بـين المفهـوم       لالعتبارات المهنية أو ا
النظري الذي يتصوره الصحفي، وبين الواقع والممارسة العمليـة، ممـا يكشـف عـن     
تناقض وازدواجية واضحة بين ما يريده الصـحفيون علـى المسـتوى اللفظـي عـن      
 مدلول الخبر لديهم، وبين حقيقة ممارسـتهم العمليـة التـي تتـأثر بضـغوط شـديدة،      
حيث تمتد رؤية الصحفيين في تعريفهم للخبر إلى أبعـاد تنمويـة مـن منظـور أنهـم      
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ينتمون إلى دولة من دول العالم الثالث، حيـث يعـول علـى الصـحفي فـي تحقيـق       
  . عملية التنمية، وأن مجاله يمكن أن يمتد لالهتمام بالقضايا والمشروعات التنموية

2   

بقليل من الصحفيين اإلجابة عـن السـؤال المفتـوح رقـم     صعب على عدد ليس 
والمتعلق بتحديد معنى القيم الخبرية، حيث بـرز الخلـط واضـحا بـين صـفات      ) 19(

الخبر والقـيم الخبريـة، كـالقول بـأن القـيم الخبريـة هـي الدقـة، والموضـوعية          
قـيم  والمصداقية، واألمانة والحياد في نقـل المعلومـات واألحـداث، والخلـط بـين ال     

الخبرية وطريقة بناء الخبر أو ما يسـمى إعالميـا بالقوالـب الفنيـة لكتابـة األخبـار،       
كما ربط بعض الصحفيين تعريفهم للقيم الخبريـة بالشـقيقات السـت، وهـي األسـئلة      
التي يفترض أن يجيب عنها الخبر الصحفي، في حين تمكنـت فئـة قليلـة جـدا مـن      

ر المادية والذهنية التي يـتم علـى أساسـها تحويـل     القول بأن القيم الخبرية هي المعايي
  . الحدث إلى خبر صحفي، أو أنها تتمثل في السلبية واالنفراد واألهمية

لكن هذا ال يعنـي أن الصـحفيين يجهلـون القـيم الخبريـة، إنهـم يوظفونهـا        
ويضمنونها في مادتهم الخبرية، وربما تتم العملية بشكل آلـي، حيـث تعـود القـائمون     

ال على اختيار نوعية ما من القيم الخبريـة التـي تعكـس توجهـات المؤسسـة      باالتص
  . اإلعالمية وسياستها

3   

. أ 

اتفقت إجابات الصحفيين وإلى حد كبير في اإلجابة عـن السـؤال المفتـوح رقـم     
والمتعلق باألخبار التي ال تُنشر فـي صـحف المبحـوثين، علـى أنهـا تتعلـق       ) 20(

أساسا باألخبار التي تمس بالحيـاة الشخصـية لألفـراد، أو القـيم الدينيـة واألخالقيـة        
للمجتمع الجزائري أو تلك التي تهـدد وحـدة التـراب الـوطني، أو تمـس باسـتقرار       

ـ    الح المسـاهمين، أو التـي تثيـر رد    المجتمع، فضال عن األخبار التي قـد تُهـدد مص
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فعل األشخاص النافذين فـي السـلطة، أو األخبـار المنافيـة لمـا ورد فـي الدسـتور        
الجزائري، باإلضافة إلـى أخبـار الفضـائح والـدعارة والجـرائم الشـاذة والجنسـية        

  . وجرائم العرض، واألخبار غير الموضوعية وغير الموثقة المصدر
لصحفيين عدم نشـر صـحيفتهم لـبعض األخبـار     وفي نفس الوقت، نفى بعض ا

مبررين ذلك بأنه ليس هناك أخبار ممنوعـة مـن النشـر، وأنـه ال توجـد مجـاالت       
محظور نشر أخبار عنها، فضال عن عـدم وجـود معيـار ثابـت ومقـنن لمـا هـو        

  . محظور النشر عنه
   . ب

) 21(ءت إجابات الصحفيين واضـحة فيمـا يتعلـق بالسـؤال المفتـوح رقـم       جا
والذي ينص على تحديد األخبار التي تُنشر، ويـرى القـائمون باالتصـال أنهـا غيـر      
صالحة للنشر، مركزين بالدرجة األولى على األخبار التـي تمـس بالحيـاة الشخصـية     

ن نشـر مثـل هـذه المواضـيع     أل...) مثل أخبار الفضائح، اإلثارة، الجريمـة (لألفراد 
يعد انتهاكًا لحق الجمهور في الخصوصية، مبررين بأن هـذا النـوع مـن األخبـار ال     
يفيد القارئ الجزائري، وال يـدخل ضـمن انشـغاالته واهتماماتـه وطموحاتـه، فـي       

  .حين تلجأ الجريدة إلى هذا النوع من األخبار ألمور تجارية بحتة
ضة، فبينمـا نفـوا فـي السـؤال السـابق نشـر       وقد تبدو إجابات الصحفيين متناق

، أكـدوا نشـرها فـي هـذا     ....)الفضائح، اإلثـارة، الجريمـة،  (هذا النوع من األخبار 
السؤال، لكن األمر ليس كذلك، إذ يحمل القـائمون باالتصـال فـي صـحف الدراسـة      

  . مسؤولية نشر هذه النوعية من األخبار إلى المسؤولين على األجهزة اإلعالمية
ر بعض الصـحفيين أن صـحيفتهم تلجـأ إلـى نشـر األخبـار الدعائيـة        وذك

واإلشهارية، والتركيز علـى النقـائص والعيـوب، أو مـا يسـمى باألخبـار السـلبية        
وتتجاهل الجوانب اإليجابية في األحداث، ويمكن تفسـير هـذه النقطـة بـأن صـحف      

مـن   الدراسة تسير على خطى اإلعـالم الغربـي الـذي يركـز علـى السـلبي بـدال       
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اإليجابي، فاإلنجـازات حسـب التصـور الغربـي لإلعـالم ال تسـتحق الـذكر، ألن        
المنتظر من الصحافة يتمثل علـى وجـه الخصـوص فـي فضـح العيـوب وكشـف        

  . النقائص
وتُعد قوائم األخبار التي سردها الصـحفيون علـى أنهـا تُنشـر، لكـنهم يـرون       
عدم نشرها في صحيفتهم، بمثابة انتقادات للممارسة اإلخباريـة فـي صـحفهم، والتـي     
تتنافى أحيانا مع قواعد المهنة وأخالقياتها، وتكشف عن عـدم رضـا الصـحفيين عـن     

ن ثـم درجـة اقتنـاعهم بهـا، وهـو مـا       الرسالة اإلعالمية التي يقدمونها للمتلقين، وم
  . يقلل من قدرتهم على التأثير والفعالية

   . ج
) 22(لم يجب أكثر مـن ثلثـي مجتمـع البحـث عـن السـؤال المفتـوح رقـم         

صـالحة للنشـر،   والمتعلق بنوعية األخبار التي ال تُنشر في صـحفهم، ويـرون أنهـا    
في حين ذكر الصحفيون اآلخرون عدم اهتمام الجريـدة بأخبـار المنـاطق النائيـة، إذ     
يتم التركيز فقط على المـدن الكبيـرة وبعـض القـرى ، كمـا ال تتطـرق الصـحف        
لألخبار الدينية، أو تلك التي تتعـارض مـع السياسـة التحريريـة للصـحيفة، ويـرى       

نـاة المـواطن البسـيط، وبعـض فئـات المجتمـع       الصحفيون أن جرائدهم ال تهتم بمعا
  . كالطفل والمرأة

الدراسـة علـى نوعيـة معينـة      صـحف  ويتضح مما سبق، أنه في إطار تركيز
فإنهـا ال تهـتم بالمقابـل بـأنواع أخـرى مـن       .....) الفضائح، اإلثـارة، (من األخبار 

يـة  األخبار، ويرى صحفيوها ضرورة اإلكثار من نشـرها لتحقيـق التـوازن فـي عمل    
  . النشر حتى تتطرق الجريدة لكل المجاالت، وتمس كل فئات المجتمع
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 التكرار                                              
  دور الصحفي

  النسبة  التكرار
الشرو  الخبر

  ق
  الشروق  الخبر

  %55  %77.5  22  31  .يكتفي بتقديم الوقائع والحقائق والمعلومات
  %30  %20  12  8  .تحليل الوقائع

  %40  %30  16  12  .االنتقاء من بين الحقائق والوقائع
  %12.5  %7.5  5  3   .تفسير الوقائع
  %30  %25  12  10   .شرح الوقائع

  %5  %5  2  2   .إبداء الرأي فيها
  %12.5  %7.5  5  3   .أكثر من مهمة

  

الجدول أعاله على تبنـي معظـم الصـحفيين لـدور الناقـل للمعلومـات        يكشف
والحقائق واألحداث، حيث بلغت نسـبة القـائلين بـأن دورهـم هـو االكتفـاء بتقـديم        

  . في يومية الشروق %55في جريدة الخبر، و% 77.5الوقائع والمعلومات 
المرتبة الثانية، جاءت الفئة التي ترى أن دورها يكمـن فـي القيـام بعمليـة      وفي

فـي صـحيفة    %30فـي يوميـة الشـروق، و    %40االنتقاء بين الوقائع والحقائق بنسبة 
للمعلومـات واألحـداث   " الشـارح "و" المحلـل "واحتلت الفئة التـي تبنـت دور   . الخبر

ـ  لكـل دور، كمـا احتلـت فئـة      %30بة والوقائع المرتبة الثالثة في يومية الشروق بنس
، وأتـت فئـة المحلـل فـي     %25المرتبة نفسها فـي يوميـة الخبـر بنسـبة     " الشارح"

  . %20المرتبة الرابعة بنسبة 
، فضـال عـن الفئـة    "المفسـر "وفي المرتبة الخامسة، جاءت الفئة التي تبنت دور

ـ       ن مهمـة  التي ترى أن دورها ال يقتصر على جانـب واحـد وإنمـا القيـام بـأكثر م
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لكل دور في جريدة الخبـر، واحتلـت هاتـان الفئتـان المرتبـة الرابعـة       % 7.5بنسبة 
لكـل دور،  % 12.5الشـروق بنسـبة   يوميـة  بين خيارات األدوار التي تبناها صـحفيو  

في حين احتلت الفئة التي تبنت دور صـاحب الـرأي المرتبـة الخامسـة فـي يوميـة       
رهـم هـو إبـداء الـرأي فـي الوقـائع       الشروق، حيث بلغت نسبة القـائلين بـأن دو  

جريـدة الخبـر بنسـبة     فـي  ، وجاءت هذه الفئة في المرتبـة السادسـة  %5المطروحة 
5% .  

 

        ارتفاع نسبة القائلين بـأن دور الصـحفي، هـو دور الناقـل، خاصـة بالنسـبة
، وتبعـا لهـذا   "بالمحايـد "لصحفيي الخبر، وهو الدور الذي اصـطلح علـى تسـميته    

لمنظور تصدر األخبار بصورة طبيعية عـن األحـداث والوقـائع، ويكفـي أن يكـون      ا
القائم باالتصال شاهدا على العملية، وينقـل بـإخالص وصـدق الصـورة الصـحيحة      
عنها للجمهور، وهنا تصبح عالقة الصحفي أو القـائم باالتصـال بالمعلومـات عالقـة     

ـ  . محايدة ومجردة ون عالقـة صـريحة وأمينـة،    كما أن عالقته بمصادر األخبـار تك
ويمكن القول بأن تبني هذا الدور قد يسمح للمصادر بالتدخل وبتقـدير مـا ينشـر ومـا     

 . ال ينشر
       كما لم ينف صحفيو الخبر والشروق اليـومي تبنـي بعضـهم لـدور المشـارك

وهو المنظور الثاني، إذ عبر عنـه الصـحفيون فـي عمليـة االنتقـاء بـين الحقـائق        
ا لهذا المنظور لن يكون مـن المتوقـع أن تظهـر المعلومـات الجـديرة      والوقائع، وتبع

بالنشر بصورة طبيعيـة وتفـرض نفسـها، وذلـك ألنـه مـن المفتـرض أن القـائم         
باالتصال سيفرض وجهة نظره في اختيار أكثر األخبـار أهميـة، وفـي هـذه الحالـة      

ألخبـار،  تكون عالقته بمصادر األخبار محددة بصورة واضـحة، فهـم يقـدمون لـه ا    
ولكن عليه أن ينتقي بدقة من بينها ما يسـتحق النشـر، كمـا عليـه أن يقـدم الخلفيـة       
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الالزمة والتفسير المالئم الذي يعطي لألحداث معنـى، وهـذا مـا عبـر عنـه بـدور       
  . المفسر، والمحلل للوقائع واألحداث

ويدل هذا على أن القـائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة ومـع إدراكهـم        
لدور الحيادي والموضوعي لإلعـالم فـي المجتمـع، فهـم أيضـا يـدركون       ألهمية ا

أهمية أن يكون لإلعالم دور نقدي، وربما تقودنـا نتـائج التحليـل إلـى القـول بـأن       
هناك تداخل في إدراك مفهوم الدور لدى القائمين باالتصال حيـث توجـد تعدديـة فـي     

  . األدوار
2   

: )19(جدول رقم 

  
  

 النسبة/ التكرار                                           
  موقف الصحفي

  النسبة  التكرار
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %17.5  % 35  7  14  .تلتزم بأرائك ووجهة نظرك وتصر عليها
  % 70  % 55  28  22   .توفق بين االثنين

  % 12.5  % 5  5  2   .تعتذر عن أداء العمل
  % 0  % 5  0  2  .المتطلبات المؤسسة أو

  %100  %100  40  40  اإلجمالي 
  

الجدول أعاله موقف الصحفي في حالـة وجـود تنـاقض بـين متطلبـات       يوضح
العمل اإلعالمي في المؤسسة التي يعمل بها ووجهة نظـره الذاتيـة أو آرائـه، حيـث     

  : جاءت اإلجابات على النحو اآلتي
مـن نظـرائهم فـي جريـدة      %55من صحفيي يوميـة الشـروق، و   %70أجاب 

الخبر، أنهم يحاولون التوفيق بين متطلبـات العمـل اإلعالمـي فـي المؤسسـة التـي       
يعملون بها ووجهة نظرهم وآرائهم في حالة وجود تنـاقض بينهمـا، فـي حـين عبـر      
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مـن نظـرائهم فـي الشـروق      %17.5من القائمين باالتصال في جريدة الخبر، و 35%
ئهم ووجهات نظرهم ويصـرون عليهـا فـي حالـة وجـود      اليومي، بأنهم يلتزمون بآرا

مـن   %5مـن محـرري الشـروق اليـومي، و    % 12.5تناقض بين الطرفين، واعتذر 
نظرائهم في جريدة الخبر، عن أداء العمل الصـحفي فـي حالـة وجـود اخـتالف أو      
تناقض بين متطلبات العمل اإلعالمـي فـي المؤسسـة التـي يعملـون بهـا ووجهـة        

مـن صـحفيي الخبـر، أنـه فـي حالـة وجـود         %5آرائهم، ورأى  نظرهم الذاتية أو
فـإن األولويـة تُعطـى    ) المؤسسـة اإلعالميـة، والصـحفي   (تناقض بـين الطـرفين   

  . لمتطلبات المؤسسة
وتشير النتائج إلى أن معظم الصحفيين يحاولون التوفيـق بـين متطلبـات العمـل     

اتيـة وآرائهـم فـي حالـة     اإلعالمي في المؤسسة التي يعملون بها ووجهات نظرهم الذ
وجود تناقض بينهما، مما يفسر اسـتعداد الصـحفيين للتنـازل عـن بعـض قنـاعتهم       
لصالح المؤسسة التي يعملون بها، ربمـا مـن بـاب عـدم االصـطدام مـع سياسـة        
الصحيفة ومسؤوليها، أو ألنهم يرون أن الجريدة التـي يعملـون بهـا تمـنح الصـحفي      

ـ  اقي الجرائـد الموجـودة فـي السـاحة اإلعالميـة      حرية أكبر في النشر مقارنة مع ب
الجزائرية، والتي نجدها إما تابعة للقطـاع العـام، أو أنـه حديثـة النشـأة، أو بـدافع       
الحفاظ على مناصبهم في ظل أزمة الشغل التي تعـاني منهـا الجزائـر، وقـد يـنعكس      

مـن   هذا الطرح سلبا على مصداقية المـادة الخبريـة التـي تقـدم للجمهـور، والتـي      
  . المفروض أن تتصف بالموضوعية والدقة واألمانة

في حين يصر بعض الصحفيين على االلتـزام بـآرائهم ووجهـة نظـرهم، وقـد      
يرجح ذلك إلى مكانة هؤالء في الصحيفة التي يعملـون بهـا، وربمـا نظـرا لخبـرتهم      
وتجربتهم في المجال اإلعالمي يصعب التـأثير علـيهم، فضـال عـن أنـه ال يمكـن       

  . سة اإلعالمية االستغناء عنهم بسهولةللمؤس
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ورأى الــبعض اآلخــر أن أحســن طريقــة لتفــادي التصــادم بــين الصــحفي 
والمؤسسة اإلعالمية التي يعمل بها في حالـة وجـود تنـاقض بينهمـا هـو االعتـذار       
عن أداء العمل، وبهذه الطريقة يحتفظ الصـحفي بآرائـه ووجهـة نظـره، وال يتنـازل      

  . لبات المؤسسةذلك استجابة لمتط عن
ورأت فئة أخرى من القائمين باالتصـال أن متطلبـات المؤسسـة تُؤخـذ بعـين      
االعتبار ولها األولوية مقارنة بآراء الصحفيين ووجهات نظرهم، ومـن ثـم يعـد هـذا     

  .تعبيرا صريحا عن إذعان الصحفي للسياسة التحريرية للمؤسسة التي يعمل بها
3   

  ):20(جدول رقم 
. 

  

 النسبة/ التكرار                                          
  ما الذي يطرأ على المادة الخبرية

  النسبة  التكرار
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %0  % 0  0  0  . يتم تغييرها بالكامل
  % 0  % 5  0  2  . تدمج مع مواد أخرى

  % 20  % 15  8  6  . تحذف العناوين أو الفقرات
  % 45  % 50  18  20  . تطرأ عليها بعض التغييرات

  %5  %0  2  0  .يضاف لها أبعاد جديدة
  %50  %55  20  22  .تنشر كما هي

  % 0  % 0  0  0  .تحور لخدمة غرض معين
  

الجدول أعاله مصير المـادة الخبريـة بعـد تسـليمها، وجـاءت النتـائج        يوضح
  :التفصيلية كما يلي

  أن المـادة الخبريـة    من القائمين باالتصـال فـي جريـدة الخبـر     %55أجاب
   .من صحفيي الشروق اليومي %50تنشر كما هي بعد تسليمها، وقال بذلك 
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  يهـا بعـض   من صـحفيي الخبـر أن المـادة الخبريـة تطـرأ عل      %50أجاب
 . من القائمين باالتصال في يومية الشروق %45التغيرات، وصرح بذلك 

  من محرري الشروق اليومي، علـى أنـه يـتم حـذف العنـاوين أو       %20ذكر
مـن نظـرائهم فـي جريـدة      %15الفقرات من موادهم الخبرية بعد تسليمها، ووافـق  

 .الخبر على ذلك
  بـأن مـوادهم الخبريـة بعـد      في جريدة الخبر من القائمين باالتصال %5أجاب

الشـروق  تسليمها تدمج مع مواد أخرى، في حين عبرت نفـس النسـبة مـن صـحفيي     
  .على أنه يتم إضافة أبعاد أخرى للمادة الخبرية بعد تسليمها اليومي

وتشير النتائج إلى أن حوالي نصف مجتمع البحث أجـابوا بـأن المـادة الخبريـة     
ما هي، لكن هذا ال ينفي أن النصف اآلخـر مـن مجتمـع البحـث     بعد تسليمها تنشر ك

ذكروا أنه تطرأ تعديالت على مـوادهم الخبريـة، وعلـى عـدة مسـتويات، منهـا أن       
المادة الخبرية بعد تسليمها تحذف منهـا العنـاوين أو الفقـرات، أو تـدمج مـع مـواد       

ريـة التـي يجمعهـا    أخرى، أو تضاف إليها أبعاد جديدة، لتغيير أو تعديل المـواد الخب 
  . ويحررها الصحفيون

وتكشف إجابات الصحفيين عن تراجع دور الصـحفي فـي تقريـر نشـر مـواده      
الخبرية كما هي، فضـال عـن تعـرض المـادة الخبريـة إلـى مراجعـات كثيـرة،         
ومرروها عبر عدة بوابات، لكـل واحـدة منهـا رؤيتهـا وتصـورها للحـدث، وقـد        

قـائع واألحـداث، ممـا يـنعكس علـى دقـة       يؤدي  ذلك إلى تحريـف أو تغييـر الو  
المعلومات وقدرة الخبر على تصوير الواقع وتمثيله مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى،      
فإن تكرار عملية المراجعة يحد مـن حريـة الصـحفي ويدفعـه إلـى إنتـاج أنمـاط        

  . إخبارية متشابهة مع ما يراه المسؤولون، أو يتفق مع توجهاتهم
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4  . 

  ):21(جدول رقم 
 

  

 المسؤول
العدد 

 والنسبة

  اإلجمالي  األحداث نفسها  المحرر  سياسية الصحيفة  رئيس القسم  رئيس التحرير

  لشروقا  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  3  5  0  1  9  9  11  6  17  19  العدد

  النسبة
47.

5%  
42.5
%  

15
%  

27.5
%  

22.5
%  

22.5
%  

2.5
%  

0%  
12.

5%  
7.5
%  

100
%  

100
%  

  

من نظـرائهم فـي يوميـة الشـروق      %42.5من صحفيي الخبر و% 47.5أجاب 
األول عـن ترتيـب قائمـة األخبـار الداخليـة       أن رئـيس التحريـر يعـد المسـؤول    

المرشحة للنشر، ويأتي في المرتبة الثانية في يوميـة الشـروق رئـيس القسـم بنسـبة      
، بينما تحتل سياسة التحريـر المرتبـة الثانيـة فـي صـحيفة الخبـر بنسـبة        27.5%
، وتـأتي  %15ويحتل رئيس القسم المرتبة الثالثة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة     ، 22.5%

وتحتـل  ، %22.5ياسة التحريرية في المرتبة الثالثـة فـي يوميـة الشـروق بنسـبة      الس
فـي صـحيفة الخبـر،     %12.5األحداث المرتبة الرابعة في كـال الصـحيفتين بنسـبة    

فـي   %2.5في يومية الشروق، ويأتي المحرر فـي آخـر الترتيـب بنســبة      %7.5و
ق اليـومي فـي   في حين ال يشـارك وال صـحفي واحـد مـن الشـرو      ،جريدة  الخبر

  . ترتيب قائمة األخبار الداخلية المرشحة للنشر
        أظهرت إجابات الصحفيين وجود اتفـاق كبيـر بـين القـائمين باالتصـال فـي

 . ترتيب الجهات المسؤولة عن إعداد األخبار الداخلية المرشحة للنشر
 نتائج التحليل في صحف الدراسة، بـأن دور الصـحفي محـدود فـي      أوضحت

إطار عوامل أخرى ذات أولوية، حيث يأتي دور المحـرر فـي آخـر الترتيـب، بعـد      
  . رئيس التحرير، رئيس القسم، سياسة الصحيفة، وطبيعة األحداث نفسها
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وتشير هذه النتائج إلـى تـدخل عوامـل عديـدة فـي تقريـر نشـر أو حجـب         
تراجع دور المحـرر الـذي مـن المفـروض أن يكـون عصـب العمليـة        األخبار، و

اإلخبارية باعتباره المسؤول األول عـن جمـع المـادة وانتقائهـا، إال أن تحجـيم دوره      
يؤدي إلى تولي جهات أخرى مسألة االنتقاء واالختيـار، ومـن ثـم قـد يصـبح دوره      

ح اإلبـداع  إداريا مع اختالف في عـدد سـاعات العمـل، ممـا قـد يقتـل لديـه رو       
واالبتكار التي يتطلبها العمل الصحفي، بهدف كسـر الرتابـة والـروتين مـن جـراء      

  . تكرار العملية نفسها يوميا
   : رابعا

1   

  ):22(جدول رقم 
 

  

                                          
 التكرار

 الجوانب 

  الترتيب / النسبة   التكرار
ــخ ال

  بر
الشرو

  ق
الــخ/ت  الخبر/ن

  بر
الشرو/ن
  ق

الشرو/ت
  ق

82.5  34  33   .أن تكون من مصدر موثوق
%  

1  85%  1  

  2  %5  4  %2.5  2  1   .أن تتناسب مع السياسة التحريرية للصحيفة
  3  %2.5  5  %0  1  0   .ما تجد طريقها للنشر في الصحيفة

  4  %0  5  %0  0  0  . أن يكون موضوعها مثيرا أو غريبا
  2  %5  2  %10  2  4  .أن تحقق السبق الصحفي
  4  %0  3  %5  0  2  . تتفق مع اهتمامات القراء

  3  %2.5  5  % 0  1  0  .أال تتعارض مع قوانين الصحافة
  

يبين الجدول أعاله ترتيـب الصـحفيين للجوانـب التـي يجـب مراعاتهـا عنـد        
  .انتقاء وجمع األخبار الداخلية
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، %85احتلت األخبار التي يكـون مصـدرها موثوقًـا المرتبـة األولـى بنسـبة       
 وجاء في المرتبة الثانية األخبار التـي تتناسـب مـع السياسـة التحريريـة للصـحيفة،      

لكـل عنصـر منهمـا، وأتـى     % 5فضال عن األخبار التي تحقق السبق الصحفي بنسبة 
في الترتيب الثالث األخبار التي تجد طريقها للنشـر فـي صـحيفة الشـروق اليـومي      

لكـل   %2.5فضال عن األخبـار التـي ال تتعـارض مـع قـوانين الصـحافة بنسـبة        
اصـر المتمثلـة فـي أن    عنصر، بينما لم يعر صحفيو يومية الشـروق أي أهميـة للعن  

يكون موضوع الخبر مثيرا أو غريبا، و أن تتفـق األخبـار مـع اهتمامـات القـراء،      
  .كعوامل يجب مراعاتها عند انتقاء وجمع األخبار الداخلية

 

، %82.5جاء على رأس الترتيب األخبار المنتقاة مـن مصـدر موثـوق بنسـبة     

، وأتـت  %10األخبار التي تحقق السـبق الصـحفي المرتبـة الثانيـة بنسـبة       واحتلت
، واحتلـت  %5فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة      القـراء األخبار التي تتفق مع اهتمامات 

األخبار التي تتناسب مع السياسة التحريرية لصحيفة الخبـر المرتبـة الرابعـة بنسـبة     
ـ    2.5% دة الخبـر أي أهميـة للعناصـر    ، بينما لم يعر القـائمون باالتصـال فـي جري

المتمثلة في أن يكون موضوع الخبر مثيرا أو غريبـا، و أال  تتعـارض األخبـار مـع     
قوانين الصحافة، واالهتمـام باألخبـار التـي تجـد طريقهـا للنشـر فـي الصـحيفة،         

  .كعوامل يجب مراعاتها عند انتقاء وجمع األخبار الداخلية
المبحـوثين علـى أن تكـون األخبـار      تشير نتائج الدراسة إلى حـرص وتأكيـد  

المنتقاة والمرشحة للنشر مـن مصـادر موثـوق بهـا، وجـاء فـي المرتبـة الثانيـة         
االهتمام بتحقيق السبق الصـحفي، بينمـا تراجـع حرصـهم عنـد انتقـائهم وجمعهـم        
للمادة الخبرية أن تعكس هذه األخيرة اهتمامات القـراء، وهـي المهمـة التـي أنشـئت      

ة، فضال عن تراجع االهتمام بالسياسـة التحريريـة للصـحيفة، لكـن     من أجلها الصحاف
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هذه األخيرة قد تفرض نفسها عنـد نشـر األخبـار، بينمـا لـم يعـر الصـحفيون أي        
اهتمام لألخبار التي تجد طريقها للنشر فـي الصـحيفة، واألخبـار المثيـرة والغريبـة،      

صـحفهم، فضـال عـن    رغم تأكيدهم على أن هذا النوع من األخبار ينشر بكثـرة فـي   
عدم اهتمامهم بأن ال تتعارض األخبار المنتقاة مـع قـوانين الصـحافة، إال أنـه يمكـن      

  . القول أن هذا النوع من األخبار يسقطه الصحفي من إنتاجه بطريقة آلية
2   

 ):23(جدول رقم 

 
  

 التكرار                                         
 الجوانب 

  الترتيب / النسبة   التكرار
ــخ ال

  بر
الشرو

  ق
الــخ/ت  الخبر/ن

  بر
الشرو/ن
  ق

الشرو/ت
  ق

  1  %65  1  %70  26  28  الموضوعية 
17.5  4  7  األمانة 

%  
2  10%  3  

  2  %15  3  %10  6  4  الدقة 
  5  %0  5  % 0  0  0  ما يدعم سياسة الدولة 

  4  %2.5  5  % 0  1  0  عدم التجريح 
  4  %2.5  5  % 0  1  0  ما يدعم سياسة الصحيفة 

  5  %0  5  % 0  0  0  ما ال يمس عالقة الصحفيين بالمصادر
  4  %2.5  5  % 0  1  0  ما يحمي قيم المجتمع
  4  %2.5  4  %2.5  1  1  . ما يلفت انتباه القراء

يبين الجدول أعاله الجوانب التي يجـب أن يراعيهـا الصـحفيون عنـد تحريـر      
  : ونشر األخبار الداخلية
 

رتب صحفيو الخبر الجوانب التي يجب مراعاتها عنـد تحريـر ونشـر األخبـار     
  : الداخلية على النحو اآلتي
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، تليهــا األمانــة فــي %70جـاءت الموضــوعية علــى رأس الترتيــب بنســبة  
، واحتلـت  %10، ونجد في المرتبة الثالثـة الدقـة بنسـبة    %17.5المرتبة الثانية بنسبة 

، فـي حـين لـم يـول     %2.5األخبار التي تلفت انتباه القراء المرتبة الرابعـة بنسـبة   
صحفيو الخبر أي أهمية للجوانب المتمثلة فـي تـدعيم سياسـة الدولـة، وفـي تـدعيم       

ومـا ال يمـس عالقـة الصـحفيين بالمصـادر، ومـا يحمـي قـيم          سياسة الصحيفة،
المجتمع، فضال عن عدم التجريح، كجوانـب يجـب مراعاتهـا عنـد تحريـر ونشـر       

  . األخبار الداخلية
 

تصدرت الموضوعية الجوانـب التـي يجـب مراعاتهـا عنـد تحريـر ونشـر        
ـ  يومية األخبار الداخلية بالنسبة لصحفيي ، تليهـا الدقـة   %65روق وذلـك بنسـبة   الش

، وجـاء فـي المرتبـة الرابعـة     %10، ثم األمانة في الترتيب الثالث بنسبة %15بنسبة 
ما يدعم سياسة الصحيفة، وما يحمي قيم المجتمع، ومـا يلفـت انتبـاه القـراء، فضـال      

عنصر، بينما لـم يعـر صـحفيو يوميـة الشـروق       لكل %2.5عن عدم التجريح بنسبة 
أي أهمية للعناصـر المتمثلـة فـي تـدعيم سياسـة الدولـة، ومـا ال يمـس عالقـة          
الصحفيين بالمصـادر، كجوانـب يجـب مراعاتهـا عنـد تحريـر ونشـر األخبـار         

  . الداخلية
تشير النتائج إلى تأكيد القـائمين باالتصـال علـى ضـرورة مراعـاة المبـادئ       

الصحفية عند تحريـر ونشـر األخبـار وأهمهـا الموضـوعية، األمانـة،       واألخالقيات 
والدقة بالنسبة للمبحوثين في كال الصـحيفتين، تالهـا التأكيـد علـى عـدم التجـريح،       
وما يدعم سياسة الصحفية، وما يحمي قيم المجتمع، وما يلفـت انتبـاه القـراء بالنسـبة     

الخبـر األخبـار التـي تلفـت     للشروق اليومي، ورتب القائمون باالتصال في صـحيفة  
انتباه القراء في المرتبة الرابعة، بينما لـم يعـر صـحفيو الخبـر أهميـة لمبـدأ عـدم        
التجريح، وما يدعم سياسـة الصـحيفة، باإلضـافة إلـى مـا يحمـي قـيم المجتمـع         
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وتقاليده، كما لم تشكل سياسة الدولـة، ومـا يمـس عالقـة المبحـوثين بالمصـادر أي       
  يرى القائمون باالتصال فـي يوميـة الشـروق أهميـة لعنصـري     أهمية تذكر، بينما ال

تدعيم سياسة الدولة ومـا ال يمـس عالقـة الصـحفيين بالمصـادر كجوانـب يجـب        
  . مراعاتها عند تحرير ونشر األخبار الداخلية

ونستنتج مما سبق أن الصحفيين يعطـون أهميـة كبيـرة للمبـادئ واألخالقيـات      
لتحلـي بالموضـوعية كشـرط أساسـي لممارسـة      المهنية، التي تنص على ضرورة ا

العمل الصحفي، والدقة فـي نقـل المعلومـات، واألمانـة فـي التعامـل مـع المـادة         
الخبرية، رغم ما تحمله هذه المصطلحات مـن غمـوض، ومـا تحتـوي عليـه مـن       
تشويش داللي، فالموضوعية على سبيل المثـال، قـد تضـمن للنخبـة الوصـول إلـى       

بـار، وعـرض وجهـات نظرهـا، حيـث أنهـا تعنـي أن        الجماهير من خـالل األخ 
الصحفيين البد أن يعتمدوا على المصـادر النخبويـة الموثـوق بهـا فـي أي قضـية       

، فضال عن أنه كثيـرا مـا يعتقـد الصـحفي أن الدقـة واألمانـة       (1)محل جدل ونقاش
تعني النقل الصحيح لمـا جـاء فـي تقـارير المؤسسـات الحكوميـة، بينمـا تكـون         

لواردة في تقارير هذه المؤسسات غير حقيقيـة، وغيـر واقعيـة وبالتـالي     المعلومات ا
  . غير دقيقة

كما سجلنا من خالل ترتيب الصـحفيين للجوانـب التـي يجـب مراعاتهـا عنـد       
تحرير ونشر األخبار الداخلية تراجع قيم المجتمع، وهـي ظـاهرة قـد تـنعكس سـلبا      

  . على الصحافة الجزائرية
  

                                                             
(1) MC. Nair. B.: The Sociology of Journalism (U.S.A: Oxford University Press, 1998) p.137.  

الد  –كلية اإلعالم  –جامعة القاهرة (عن سليمان صاحل، إشكالية املوضوعية يف وسائل اإلعالم، دراسة نقدية، الة املصرية الرأي العام،  نقال
.911ص، .)م2001 –العدد الثالث  –الثاين   
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3   

  ):24(جدول رقم 
 

  

 التكرار                   
 نوعية األخبار

  الترتيب/ النسبة   التكرار
  الشروق/ت  الشروق/ن  الخبر/ت  الخبر/ن  الشروق  الخبر

  2  %30  3  %12.5  12  5  .ما يتفق مع سياسة الصحيفة ذاتها
  6  %0  6  %2.5  0  1  .الناسما يرفه عن 

  1  %32.5  1  %35  13  14  .ما يمس اهتمامات الجمهور واحتياجاته
  6  %0  7  %0  0  0  .ما ال يترك تأثيرا اجتماعيا أو سياسيا

  6  %0  4  %10  0  4  .ما يعارض الحكومة
  4  %10  2  %25  4  10  .ما يرتبط بسياسة الدولة
  4  %10  4  %10  4  4  .ما ينقل للناس الحقائق

  3  %15  5  %5  6  2  .يحدث فرقعة إعالميةما 
  5  %2.5  7  %0  1  0  .ما يرتبط بنوعية المصدر أو شخصيته

  6  %0  7  %0  0  0  .ما لم تنشره صحافة القطاع العام
  

  : يوضح الجدول ترتيب الصحفيين لألخبار التي تجد طريقها للنشر
 

صحفيو الخبر األخبار التي تمـس اهتمامـات الجمهـور واحتياجاتـه فـي       رتب
، %25، تليها األخبار التي تـرتبط بسياسـة الدولـة بنسـبة     %35المرتبة األولى بنسبة 

، %12.5وجاءت األخبار التي تتفق مع سياسة الصـحيفة فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة      
وأتت األخبار التي تعارض الحكومة، وما ينقل للناس الحقـائق فـي الترتيـب الرابـع     

لكل عنصـر، ورتـب صـحفيو الخبـر األخبـار التـي تحـدث فرقعـة          %10بنسبة 
، بينمـا لـم يعـر القـائمون باالتصـال فـي       %5إعالمية في المرتبة الخامسة بنسـبة  

اعيـا أو سياسـيا، وتلـك التـي     جريدة الخبر أهمية لألخبار التـي تتـرك تـأثيرا اجتم   
  . ترتبط بنوعية المصدر وشخصيته، فضال عن ما لم تنشره صحافة القطاع العام
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رتب صحفيو الشروق اليـومي اهتمامـات الجمهـور واحتياجاتـه فـي المرتبـة       
، وجاءت األخبار التي تتفـق مـع سياسـة الصـحيفة فـي      %32.5األولى وذلك بنسبة 

، واحتلت األخبار التـي تحـدث فرقعـة إعالميـة الترتيـب      %30رتبة الثانية بنسبة الم
، يليها في الترتيب الرابع األخبـار التـي تـرتبط بسياسـة الدولـة،      %15الثالث بنسبة 

لكل نوع، ورتبت األخبـار التـي تـرتبط بنوعيـة      %10وما ينقل للناس الحقائق بنسبة 
، في حـين لـم يعـر صـحفيو     %2.5ة بنسبة المصدر أو شخصيته في المرتبة الخامس

يومية الشروق أهمية لألخبـار التـي ترفـه عـن النـاس، والتـي ال تتـرك تـأثيرا         
اجتماعيا أو سياسيا، والتي تعارض الحكومة، فضال عـن األخبـار التـي لـم تنشـرها      

  . صحافة القطاع العام
التـي تنشـر    وتدل النتائج السابقة على تأكيد الصحفيين على أن معظـم األخبـار  

في صحف الدراسة تحاول التعبير عن اهتمامـات الجمهـور واحتياجاتـه، ومـن ثـم      
ارتفاع نسبة االهتمام باألخبار التي تعكس انشـغاالت القـراء، وهـو مؤشـر إيجـابي،      

  . ويعبر عن حالة صحية في الصحافة الجزائرية
، أو تلـك  وتراجع االهتمام باألخبار التـي تتـرك تـأثيرا اجتماعيـا أو سياسـيا     

التي لم تنشرها صحافة القطاع العام، حيـث عبـر الصـحفيون بـذلك علـى أن دور      
  . الصحافة الجزائرية الخاصة ال يكمن في سد فراغ صحافة القطاع العام

وفي الوقت الذي يبرز فيه االهتمام باألخبار التـي تـرتبط بسياسـة الدولـة بـين      
خبـار التـي تـرتبط بسياسـة     مصفوفة اهتمامات صـحفيي الخبـر، تميـل الكفـة لأل    

الصحيفة بالنسبة لصحفيي يومية الشـروق، وإن سـلما أنـه فـي أغلـب األحيـان ال       
  . تخرج سياسة الصحيفة عن سياسة الدولة
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1   

  ):25(جدول رقم 
 

  

  درجةال        
 

  العناصر

  غير مهمة إطالقا  غير مهمة  إلى حد ما  مهمة مهمة جدا
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع
  %2.5  1  % 2.5  1  %2.5  1  %2.5  1  %5  2  %10  4  %27.5  11  %27.5  11  %62.5  25  %57.5  23  اإلثارة والتشويق

  %0  0  % 0  0  %0  0  %0  0  %0  0  % 0  0  %10  4  %12.5  5  %90  36  %87.5  35  اإلنفراد
  %5  2  %12.5  5  %5  2  %10  4  %27.5  11  %47.5  19  %27.5  11  %17.5  7  %35  14  %12.5  5  الشهرة

  %15  6  %17.5  7  %20  8  %22.5  9  %42.5  17  %25  10  %15  6  %15  6  % 7.5  3  %20  8  الصلة والقرب
ما يناسب سياسة 

  %0  0  %7.5  3  % 0  0  %5  2  %20  8  %22.5  9  %40  16  %30  12  %40  16  %35  14  الصحيفة
ما يهم عددا كبيرا من 

  %0  0  %0  0  % 2.5  1  %2.5  1  %10  4  %2.5  1  %30  12  %25  10  %57.5  23  %70  28  الناس
  %0  0  %2.5  1  % 7.5  3  %10  4  %42.5  17  %37.5  15  %30  12  %32.5  13  %20  8  %17.5  7  الغرابة والطرافة

ما يكشف 
  انحرافا ما

18  45%  10  25%  13  32.5%  18  45%  7  17.5%  8  20%  2  5%  2  5%  0  0%  2  5%  

  %2.5  1  %5  2  %10  4  %0  0  %15  6  %27.5  11  %42.5  17  %27.5  11  %30  12  %40  16  قيم المجتمع
  %10  4  % 10  4  %12.5  5  %10  4  %30  12  %25  10  %35  14  %22.5  9  %12.5  5  %32.5  13  الصراع
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يكشف الجدول أعاله عـن الدرجـة التـي منحهـا صـحفيو الخبـر والشـروق        
  :اليومي للعناصر الخبرية

 

  : يمكن تقسيم العناصر الخبرية حسب درجة األهمية إلى مستويين
     مهمـة  (يعكس ترتيب الصحفيين للعناصر الخبرية التـي يـرون أنهـا

، %)35(مـا يناسـب سياسـة الصـحيفة      %)57.5(اإلثارة والتشويق : وتتمثل في) جدا
، فضـال عـن قـيم    %)45(، ما يكشف انحرافا مـا  )%70(ما يهم عددا كبيرا من الناس

  . %)87.5(، واالنفراد %)32.5(، الصراع %)40(المجتمع 
        ويعكس ترتيب الصـحفيين للعناصـر الخبريـة التـي يـرون أنهـا

، %)25(الصـلة والقـرب    %)47.5(الشـهرة  : وتتمثـل فـي  ) إلـى حـد مـا   (مهمة 
  . %)37.5(والغرابة والطرافة 

 

  : يمكن تقسيم العناصر الخبرية حسب درجة األهمية إلى ثالثة مستويات
         ويعكس ترتيـب الصـحفيين للعناصـر الخبريـة التـي يـرون أنهـا

، الشـهرة  %)90(االنفـراد   %)62.5(اإلثـارة والتشـويق   : وتتمثـل فـي  ) مهمة جدا(
، ومـا يهـم عـددا كبيـرا مـن النـاس       %)40(، ما يناسب سياسة الصـحيفة  %)35(
)57.5(%.  

       مهمـة (يعكس تصور الصـحفيين للعناصـر الخبريـة التـي تعـد (
، فضـال  %)42.5(، قـيم المجتمـع   %)45(ما يكشـف انحـراف مـا    : لنشر الخبر في

  .%)35(عن قيمة الصراع 
ـ  : المستوى الثالث إلـى  (ا مهمـة  ويضم القيم الخبرية التي يرى الصـحفيون أنه

  . %)42.5(والغرابة والطرافة  %)42.5(الصلة والقرب : وتتمثل في) حد ما
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يشير تصنيف الصحفيين للعناصر الخبريـة، إلـى وجـود تقـارب كبيـر بـين       
تصور صحفيي الخبر والشروق اليومي للقيم الخبرية، مع اخـتالف فـي ترتيـب قـيم     

ت علـى أنهـا مهمـة جـدا     المجتمع، الصراع، وما يكشف انحراف ما، والتـي صـنف  
بالنسبة للقائمين باالتصال في صـحيفة الخبـر، فـي حـين اكتفـى صـحفيو يوميـة        
الشروق بالقول بأنها مهمة، فضال عـن قيمـة الشـهرة التـي اعتبـرت مهمـة جـدا        
بالنسبة لصحفيي الشروق اليومي، بينما صنفت على أنها مهمة إلـى حـد مـا بالنسـبة     

  . لخبرللقائمين باالتصال في يومية ا
ويكشف ترتيب الصحفيين للقيم الخبرية التـي تعكسـها صـحف الدراسـة عـن      

  . وجود تشابه كبير بينها وبين المنظومة الغربية للقيم الخبرية
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2   

  ):26(جدول رقم 
 

  
  الدرجة
 

 المعايير

  ال تتحكم  تتحكم إلى حد ما  تتحكم تتحكم بشكل كبير
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع
  %0  0  % 0  0  % 7.5  3  % 2.5  1  %17.5  7  % 17.5  7  %75  30  % 80  32  .موضوع الخبر

  %0  0  % 0  0  %22.5  9  % 17.5  7  % 47.5  19  % 50  20  %30  12  % 32.5  13  .المساحة المخصصة لألخبار
  %0  0  % 7.5  3  %22.5  9  %15  6  % 42.5  17  % 40  16  %35  14  % 37.5  15  .صيتهمصدر الخبر وشخ
  %0  0  % 5  2  % 7.5  3  %22.5  9  %47.5  19  % 32.5  13  % 45  18  %40  16  .سياسة التحرير

  % 12.5  5  %22.5  9  %27.5  11  %42.5  17  %40  16  % 22.5  9  %20  8  %12.5  5  .طبيعة النظام اإلعالمي
  % 22.5  9  % 27.5  11  %50  20  %37.5  15  %17.5  7  % 25  10  %10  4  % 10  4  .رغبات الصحفي

  % 2.5  1  % 2.5  1  %30  12  %32.5  13  %25  10  % 30  12  %42.5  17  % 35  14  .رغبة القراء واحتياجاتهم
  %0  0  % 5  2  %12.5  5  %15  6  % 37.5  15  %25  10  %50  20  % 55  22  .المساحة المخصصة لإلشهار
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يوضح الجدول أعاله تصنيف الصـحفيين للمعـايير التـي تـتحكم فـي النشـر،       
  : سب إجابات المبحوثين إلى ثالث فئاتوالتي يمكن تقسيمها ح

- 

مـن نظـرائهم فـي الشـروق اليـومي       %75من صحفيي الخبر، و %80صنف 
موضوع الخبر من المعايير التي تتحكم بشكل كبير في النشـر، كمـا رتـب القـائمون     
باالتصال في يومية الشـروق وجريـدة الخبـر رغبـات القـراء واحتياجـاتهم مـن        

علـى   %35، و% 42.5المعايير التي تتحكم بشكل كبيـر فـي النشـر وذلـك  بنسـبة      
ـ احة المخصصة لإلشهار التـي تـتحكم   التوالي، فضال عن المس دورها بشـكل كبيـر   ب

  . في يومية الشروق% 50في جريدة الخبر، و %55في النشر بنسبة 
من محرري الخبـر، أن سياسـة التحريـر تـتحكم بـدورها بشـكل        %40ورأى 

مـن صـحفيي يوميـة الشـروق أن سياسـة       %47.5كبير في النشر، في حين يـرى  
  . رالتحرير تتحكم في عملية النش

- 

مـن نظـرائهم فـي     %47.5من القائمين باالتصـال فـي الخبـر، و    %50رأى 
الشروق اليومي، أن المسـاحة المخصصـة لألخبـار تـتحكم فـي النشـر، وأجـاب        

مـن محـرري الخبـر، أن مصـدر      %40من صـحفيي يوميـة الشـروق، و   % 42.5
مـن صـحفيي    %40وذكـر   ،الخبر وشخصيته تتحكم بـدورها فـي عمليـة النشـر    

حكم فـي عمليـة النشـر،    تـت الشروق اليومي أن طبيعة النظام اإلعالمي في الجزائـر  
من القائمين باالتصـال فـي الخبـر أن هـذا العنصـر يـتحكم        %42.5في حين أجاب 

  . في النشر إلى حد ما
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- 

مـن نظـرائهم فـي جريـدة      %37.5من صحفيي يومية الشروق، و% 50أجاب 
مـن  % 27.5الخبر، أن رغبات الصحفي تتحكم إلى حد ما في عمليـة النشـر، وذكـر    

نظـرائهم فـي الشـروق اليـومي      مـن  %22.5القائمين باالتصال في صحيفة الخبر، و
  . أن رغبات الصحفي ال تتحكم في عملية النشر

تعد قيمة مصلحة الجمهور واحتياجاتـه مقياسـا أساسـيا لقـيم األخبـار، حيـث       
تظل مهمة وسائل اإلعالم هي التعرف على احتياجات الجمهور، ومـن ثـم يعـد هـذا     

توجيـه المـادة اإلخباريـة     المعيار من العوامل المؤثرة والتي تتحكم بشكل كبيـر فـي  
التي تنشرها وسائل اإلعالم، لكن علـى القـائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة       
التفريق بين رغبات القراء واحتياجاتهم، فهناك تحـول فـي اتجاهـات الصـحافة مـن      
األخبار أو  المعلومات عن األحداث والقضايا التي تهـم القـراء كمـواطنين وأعضـاء     

إن هـذا ال يعنـي   . لومات التي تهم القـراء كمسـتهلكين وأفـراد   في المجتمع إلى المع
إعطاء الجمهور ما يريده، بل إعطاء القـراء مـا يسـتهلكونه، وخـالل هـذه العمليـة       
تختفي روح الصحافة، فكلما كانـت وسـائل اإلعـالم تخاطـب الجمهـور كزبـائن أو       

ـ        ي مستهلكين لهم مصالح خاصـة، ولـيس كمـواطنين يتقاسـمون مصـالح حيويـة ف
  . الحياة العامة، فإن ذلك سيؤدي إلى التقليل من دور الصحافة

اعتبر الصحفيون أن المساحة المخصصة لإلشـهار، تعـد مـن المعـايير التـي      
عائـدات  تتحكم بشكل كبير في النشـر، فالصـحف تعتمـد بالدرجـة األولـى علـى       

  . اإلشهار لضمان استقرارها المادي وبقائها في السوق
الماديـة إلـى االسـتغناء     عائـدات سبيل تحقيق المزيد من  وقد تلجأ الصحف في

بعض المواد اإلعالمية لحساب اإلشـهار، وذلـك خوفـا مـن وقـوع الصـحيفة       ن ع
  . تحت رحمة الضغوط االقتصادية
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لقد أكدت التجربة اإلعالمية في الجزائر، اختفاء بعـض العنـاوين مـن السـاحة     
ـ   ديد ديونهـا، وقـد عانـت صـحيفة     اإلعالمية في الجزائر بسبب عدم اسـتطاعتها تس

الخبر في بداية تأسيسها من ضغوط ماديـة حـادة، كـادت أن تختفـي علـى إثرهـا،       
المحلـة، علـى شـكل    ) الفـيس (الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  (*)وما اضطرارها لنشر بيان

إشهار، إال دليال على األزمة الماليـة التـي مـرت بهـا الجريـدة، فالصـحيفة تبـاع        
الـورق، الطباعـة، أجـور    (ربما أقل، إضافة إلى التكاليف األخـرى  بنصف تكلفتها و

ـ ) الموظفين، تكاليف التغطية الصحفية ى سـد هـذا العجـز عـن     مما يدفع بالصحف إل
  .طريق اإلشهار

هذا ما يجعلها عرضة للعديد من الضغوط وقد تضـطر الصـحف وفـي الكثيـر     
ة اإلعالميـة، خاصـة فـي    من األحيان إلى تمرير المادة اإلشهارية على حساب المـاد 

ظل عدم وجود أي جهة تقوم بعمل رقابي على حجم اإلشـهار فـي الصـحف والـذي     
يفوق بكثير حجـم المـواد التحريريـة، فضـال عـن أنـه عنـدما تتخـذ القـرارات          
التحريرية الخاصة بنشر المضمون بناء على معدالت التوزيـع أو الحاجـة إلـى بيـع     

لمزيـد مـن اإلشـهار فـإن المنـتج النهـائي ال       المزيد من النسخ، أو الحصول على ا
  . يعتبر صحافة

لكن الصحف قـد تشـعر بـبعض االسـتقرار المـادي، إذ كلمـا زاد توازنهـا        
المادي استطاعت مقاومـة المعلـن، وقـد يفسـر هـذا الطـرح اخـتالف تصـنيف         
الصحفيين لضغط المعلنين وإعالناتهم، إذا اعتبره القـائمون باالتصـال فـي الشـروق     

على أنه يمثل ضغطا قويـا جـدا علـى عمـل الصـحفي، فـي حـين يـرى          اليومي
صحفيو الخبر أنه يمثل ضـغطًا قويـا علـى الصـحفي ألن جريـدة الخبـر حققـت        

  . استقرارا ماديا مقارنة بيومية الشروق

                                                             
  .ذ زايدي سقيةنشر البيان على شكل إشهار يف عهد رئيس التحرير السابق جلريدة اخلرب، الصحفي واألستا (*)
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وبغض النظر عن اآلثار السلبية لإلشهار والتـي تـنعكس بصـفة أساسـية علـى      
لموجهـة للنشـر مـن خاللهـا تقليصـها، أو      حجم أو نـوع المواضـيع اإلعالميـة ا   

اختصارها، أو إلغائها لصالح المادة اإلشهارية، ومن ثم حرمـان الجمهـور مـن حـق     
اإلطالع عليها، فإن لإلشهار آثار سلبية أخـرى تمـس مباشـرة قـيم المجتمـع حيـث       

  . يساهم في نشر القيم االستهالكية على حساب القيم اإلنتاجية
المادة المخصصة لألخبار تـتحكم فـي عمليـة النشـر،     وافق الصحفيون على أن 

إذ تــدفع بالصــحفي إلــى تطويــع مادتــه الخبريــة حســب المســاحة المخصصــة 
خالل تدخل رؤسـاء التحريـر فـي تقريـر المسـاحة المخصصـة        أو منللموضوع، 

لألخبار، وفي تذكير الصحفيين بضرورة إعادة كتابـة الموضـوع لمـرات عديـدة، أو     
  . بعض الفقرات، بما يتناسب مع المساحة المخصصة للنشر تلخيصه، أو إلغاء

وقد تتجاهل الصحيفة نشر أخبار قد تكون مهمة، بـدافع عامـل المسـاحة، كمـا     
قد تكون مسألة توفير مسـاحات للنشـر مجـاال للصـراع والخالفـات بـين األقسـام        

تكـون المسـاحة المخصصـة لإلشـهار وراء تقلـص المسـاحة        والصحفيين، وقـد 
فضال عن أن نظـرة المسـؤولين لألخبـار الدولــية قـد      لألخبار الدولية،  المخصصة

تغيرت وذلك من منطـلق أن القارئ يهـتم كثيـرا باألخبـار التـي تمسـه مباشـرة،       
وهو ما يسفر في النهاية عـن منـتج إخبـاري تمـت غربلتـه ودمجـه واختصـاره        

  . وحذف أجزاء منه بما يتناسب مع المساحة المخصصة لألخبار
م نوع المصدر وشخصيته في تقرير نشر خبر مـن عدمـه، ولـم يعـارض     يتحك

مـن القـائمين   % 7.5ذلك وال صحفي واحد من الشـروق اليـومي، وعـارض فقـط     
باالتصال في الخبر ذلك، حيـث تطبـق معـايير معينـة علـى نوعيـة المصـدر، إذ        
يفضل الصحفيون بصفة عامة المصادر الرسـمية، مـن منطلـق أنهـا الجهـة التـي       

المعلومات واألخبار، أو ألنها السبيل الصـحيح لمصـداقية الخبـر، فضـال عـن       تملك
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أن الصحفي بهذه الطريقة يحمي نفسه من جلب أخبار من مصـادر غيـر رسـمية قـد     
تعرضه للمساءلة، إذ أنه كلما ارتقـى المصـدر المسـؤول الـذي يصـرح بـالخبر،       

العتبـار ممـا قـد يـدلي     زادت إمكانية نشر أخباره، فتصريح وزير معين يؤخذ بعين ا
به األمين العام للوزارة، وهكذا يعتمد على تقـديم المصـادر حسـب المناصـب التـي      

  . تحتلها
وفي المجاالت األخرى كالفن والرياضة وغيرهـا تتـدخل عوامـل عديـدة منهـا      

الـخ، فـي تقريـر نشـر الخبـر مـن       .....شهرة الفنان أو الالعب، وعالقته بالصحف
جماعات وفئـات والعديـد مـن األفـراد مـن إمكانيـة نشـر        عدمه، هذا ما قد يحرم 

أخبارهم وآرائهم، فاالعتماد علـى النخبـة والمصـادر الحكوميـة، يحـد مـن تنـوع        
وتعدد المعلومات التي يمكن أن تتوافر للقراء، وهـو مـا يفسـر محدوديـة مشـاركتهم      
في العملية، فضال عن أنـه قـد تتعـارض رغبـات وأهـداف المصـادر مـع حـق         

نين في الحصول على المعلومات هذا من جهة، لكـن مـن جهـة أخـرى، قـد      المواط
تتدخل عوامل عديدة في أداء المصدر لدوره، مثـل صـدور قـرارات بعـدم التعامـل      

ـ    ات معينـة قبـل اإلدالء بـأي    مع الصحفيين، أو ضرورة لجوء المصـادر إلـى جه
  .تصريح

الدولـة،   تحدد طبيعة النظـام اإلعالمـي القـائم عالقـة الصـحفي بمؤسسـات      
وعالقته بالجمهور، كما يضع النظام اإلعالمـي ألي دولـة وذلـك حسـب توجهاتهـا      
ونظرتها لدور اإلعالم في المجتمـع، الخطـوط الحمـراء والخضـراء التـي يمكـن       
للصحفي مناقشتها أو التوقف عندها في حالة شـعور القـائم باالتصـال بأنـه تجـاوز      

  . ما يسمح به
رية فـي الجزائـر عـرف تذبـذبا وذلـك حسـب       ويمكن أن نفسر أن هامش الح

فقـد شـهدت مـثال فتـرة رئـيس الحكومـة       . المراحل المختلفة التي مرت بها الـبالد 
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 3السابق، مولود حمروش وهي الفترة التي صدر فيهـا قـانون اإلعـالم الجديـد فـي      
، نوعا من الحرية والتنـوع فـي طـرح اآلراء واألفكـار، ممـا انعكـس       1990أفريل 

ة المادة الخبرية مقارنة بمراحل أخرى، كفتـرة وزيـر الداخليـة السـابق     على مصداقي
مرسوما يقيد عمـل الصـحفيين ومنـع نشـر      1994أمزيان شريف، الذي أصدر سنة 

  . األخبار األمنية غير المرخصة
وتراجعت حرية الصحافة في عهده مقارنـة مـع مـا كانـت عليـه فـي بدايـة        
التسعينيات، حيث شـرعت السـلطة آنـذاك فـي تطبيـق الرقابـة المباشـرة وغيـر         
المباشرة بسن تشريعات وقوانين بهـدف تضـييق حريـة الصـحافة، بـدافع الحفـاظ       

  . ر آنذاكعلى األمن والنظام، نظرا للظروف االستثنائية التي مرت بها الجزائ
وأهم ما ميز هذه المرحلة تدهور العالقـة بـين السـلطة والصـحافة وبالتـالي      

  . تدهور الحريات العامة وحرية التعبير والركود التام لنشاطات األحزاب
وفي عهد رئيس الحكومة السابق رضـا مالـك يمكـن الحـديث عـن انسـجام       

يمـا يعكـس   إلى حد ما بين خطاب الحكومة والصـحف التـي واصـلت صـدورها ف    
نجاح السلطة في كسب معركة إدخال الصحافة إلى بيت الطاعـة ويـؤرخ إلـى بدايـة     
جديدة يتم فيها التراجع، مثلما يتم فيهـا الحـد مـن انسـياب المـادة اإلعالميـة علـى        

  . (1)النحو الذي يسمح ببروز صحافة حرة في أجواء طبيعية
سـعينيات مـن العقـد    فرغم تبني الجزائـر للتعدديـة اإلعالميـة فـي بدايـة الت     

الماضي، إال أن الصحافة الجزائرية مازالت تعاني من قيـود السـلطة، سـواء كانـت     
  . قيودا مباشرة أو غير مباشرة

ورغم هـامش الحريـة المتـاح أمـام الصـحفيين فـي الصـحافة الجزائريـة         
الخاصة، إال أن التطبيـق العملـي يكشـف عـن مفهـوم التبعيـة للسـلطة، فوسـائل         

                                                             
معهد  علوم اإلعالم  -جامعة اجلزائر (، رسالة ماجستري غري منشورة، االتصال السياسي يف ظل التعددية السياسية واإلعالميةإمساعيل مرازقة،  (1)

  . 259، ص .م 1995، )واالتصال
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الخاصة تدور في فلك السلطة، وفـي إطـار الخطـوط العامـة، والمحـددات      اإلعالم 
وإن كانت هذه الصحف تستطيع أن تخرج قليال عـن هـذه المحـددات فـي      ،الرئيسية

المسائل اإلجرائية والتنفيذية، وهـي تتفـاوت مـن صـحيفة ألخـرى ومـن صـحفي        
  . آلخر

مخصصـة  وتشير النتائج السـابقة إلـى تحكـم موضـوع الخبـر، المسـاحة ال      
لألخبار، مصدر الخبر وشخصيته، وسياسـة التحريـر ورغبـة القـراء واحتياجـاتهم،      
فضال عن المساحة المخصصة لإلشهار، فـي حـين تراجـع دور الصـحفي مقارنـة      
بالعوامل األخرى، وهو ما من شأنه أن يفسـر أن القـائم باالتصـال هـو آخـر مـن       

ـ    ية واقتصـادية بالدرجـة   يقرر مصير المادة الخبرية، التي تتعـرض لضـغوط سياس
األولى، ومن ثم فالصحفي ليس هو الحكم النهـائي عـن مالئمـة الخبـر للنشـر مـن       

  عدمه
. 
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  : ويشمل هذا المبحث العناصر اآلتية
مناخ العمل الصحفي وتأثيره على القائم باالتصال، ويـدخل فـي هـذا اإلطـار      - 1

مدى استعداد القـائمين باالتصـال لتـرك الوظيفـة الحاليـة واالنتقـال للعمـل فـي         
خرى، والـدوافع التـي تقـف وراء ذلـك، والتعـرض للفصـل أو       مؤسسات إعالمية أ

 . اإلنذار وأسبابهما
ترتيب الصحفيين لمختلف المصادر التي يعتمدون عليهـا فـي الحصـول علـى      - 2

إلـى تجهيـل المصـادر وتـأثير      يلجؤوناألخبار، ودورهم إزاء هذه المصادر، ومتى 
 . ذلك على عملية انتقاء ونشر األخبار

الث من المبحـث الثالـث موقـف الصـحفيين مـن السياسـة       يتناول الجزء الث - 3
التحريرية لصحفهم، ومدى وصول تعليمات وسياسـة التحريـر للقـائمين باالتصـال،     

 . ومدى مشاركتهم في إرساء قواعد ومبادئ السياسة التحريرية لصحفهم
قيم المجتمع وتقاليده على القائمين باالتصـال، ويـدخل فـي هـذا اإلطـار       تأثير - 4

موقف الصحفيين من األخبار التي لهـا تـأثير سـلبي علـى قـيم المجتمـع وتقاليـده،        
 . ومدى االعتماد على الجمهور كمصدر لألخبار

ترتيب القائمين باالتصال لطبيعة الضغوط المـؤثرة علـى عملهـم، وعالقـاتهم      - 5
  . رؤيتهم لتأثير الضغوط التنظيمية والروتينية على أدائهم لعملهمبرؤسائهم، و
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 اإلجابة              
  والنسبة العدد

  اإلجمالي  ال  نعم
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  0  1  40  39  العدد
  %100  %100  %0  %2.5  %100  %97.5  النسبة

  

عبر صحفيو الشروق اليومي عن اسـتعدادهم لتـرك الوظيفـة التـي يشـغلونها      
من صحفيي الخبـر بـنعم عـن اسـتعدادهم      %97.5، وأجاب %100حاليا وذلك بنسبة 

  . لترك الوظيفة الحالية
  ):28(جدول رقم 

 
  

 النسبة/ التكرار                                            
  الدوافع

  النسبة  التكرار
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %60  %67.5  24  27  .زيادة في المرتب
  % 60  % 50  24  20  .توافر ظروف عمل أفضل

  % 7.5  % 2.5  3  1  .حتى بدون زيادة في المرتب أو توافر ظروف عمل أفضل
  % 25  % 2.5  10  1  .توفر حرية أكبر في النشر

  

الصحفيون أن الزيادة في المرتب تـأتي علـى رأس الـدوافع التـي تقـف       اعتبر
وراء استعدادهم لترك وظـائفهم واالنتقـال للعمـل فـي مؤسسـات إعالميـة أخـرى        

لنظـرائهم فـي يوميـة الشـروق، يلـي      % 60في جريدة الخبر، و% 67.5وذلك بنسبة 
مـن صـحفيي يوميـة    % 60ذلك توافر ظروف عمل أفضل حيـث عبـر عـن ذلـك     

مـن القـائمين   % 25مـن نظـرائهم فـي جريـدة الخبـر، وعبـر       % 50شروق، وال
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من نظرائهم في الخبـر عـن اسـتعدادهم لتـرك      %2.5باالتصال في يومية الشروق و
مـن صـحفيي   % 7.5الوظيفة الحالية في حالة توفر حرية أكبر فـي النشـر، وأبـدى    

حاليـة حتـى   من نظرائهم في الخبـر اسـتعدادهم لتـرك الوظيفـة ال    % 2.5الشروق، و
  . بدون زيادة في المرتب أو توافر ظروف عمل أفضل

تشير إجابات القائمين باالتصال إلى عدم رضاهم عـن منـاخ العمـل الصـحفي،     
وإلى استعداد األغلبية لترك وظائفهم واالنتقال إلى مؤسسـات إعالميـة أخـرى، فـي     

ليهـا تـوافر   حالة توفر بعض الظروف التي يأتي على رأسها الزيـادة فـي الراتـب، ي   
ظروف عمل أفضل، ولم تعبر سوى نسـبة قليلـة مـن المبحـوثين عـن اسـتعدادهم       
لترك الوظيفة التي يشغلونها حاليا حتى بدون زيادة فـي المرتـب أو تـوافر ظـروف     
عمل أفضل، أما مسألة توفر حرية أكبر في النشر، فقد احتـل هـذا العامـل الترتيـب     

جريـدة الخبـر، ممـا يفسـر أن السـبب      الثالث في يومية الشـروق، والرابـع فـي    
الرئيسي الذي يقف وراء استعداد الصـحفيين لتـرك وظـائفهم الحاليـة والعمـل فـي       

  . مؤسسات إعالمية أخرى يكمن في الزيادة في الراتب
2   

 ):29(جدول رقم 
  

 اإلجابة
  العدد والنسبة

  اإلجمالي  ال  نعم

  الشروق  الخبر الشروق الخبر  الشروق  الخبر
  40  40  31  31  9  9  العدد

%22.5  النسبة  22.5%  %77.5 77.5%  100%  100%  
  

 القـائمين باالتصـال فـي صـحف     أغلـب  عدم تعـرض يوضح الجدول أعاله، 
في كال الصـحيفتين، فـي حـين عبـر     % 77.5للفصل أو اإلنذار وذلك بنسبة الدراسة 

، وتعـد نسـبة هامـة فـي     كال الصحيفتين عن تعرضهم للفصل أو اإلنذار في 22.5%
  .كل الحاالت
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 النسبة/ التكرار                                              
  أسباب الفصل أو التقصير

  النسبة  التكرار
ــخ ال

  بر
الشرو

  ق
  الشروق  الخبر

  % 11.11  % 22.22  1  2  .التقصير في أداء العملالخطأ أو 
  %  0  %33.33  0  3   .الخالف السياسي مع المؤسسة

  % 11.11  % 0  1  0   .منافسة الزمالء
  %22.22  % 33.33  2  3   .الخالف حول السياسة التحريرية

  %66.66  %66.66  6  6  .تعنت الرؤساء
  

 

الجدول أعاله، أن تعنت الرؤساء يأتي علـى رأس األسـباب التـي تقـف      يوضح
، يلـي ذلـك الخـالف    %66.66وراء تعرض الصحفيين للفصـل أو اإلنـذار بنسـبة    

السياسي مـع المؤسسـة فضـال عـن الخـالف حـول السياسـة التحريريـة بنسـبة          
حـين   فـي ، %22.22لكل سبب، ثم الخطأ والتقصير في أداء العمـل بنسـبة   % 33.33

  . لم تشكل منافسة الزمالء سببا في تعرض أي صحفي للفصل أو اإلنذار
 

يكشف الجدول أعاله، على أن تعنت الرؤساء يـأتي علـى رأس األسـباب التـي     
، %66.66تقف وراء تعرض صـحفيي يوميـة الشـروق للفصـل أو اإلنـذار بنسـبة       

، ثـم الخطـأ أو التقصـير    %22.22بنسـبة   يلي ذلك الخالف حول السياسة التحريريـة 
  .لكل سبب %11.11في أداء العمل، فضال عن منافسة الزمالء بنسبة 

وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة قالت بأنهـا لـم تتعـرض للفصـل أو اإلنـذار،      
إال أن نسبة معتبرة، حوالي ربع مجتمـع البحـث، صـرحت بأنهـا تعرضـت لـذلك،       

سـباب التـي كانـت وراء فصـل الصـحفيين أو      ويأتي تعنت الرؤساء علـى رأس األ 
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توجيه اإلنذار لهم، ويأتي الخالف حـول السياسـة التحريريـة فـي المرتبـة الثانيـة،       
والخطأ والتقصير في أداء العمل في المرتبـة الثالثـة، واختلـف صـحفيو الجريـدتين      

ـ     ي في ترتيب الخالف السياسي مع المؤسسة، إذ احتل هذا العنصـر المرتبـة الثانيـة ف
صحيفة الخبر، في حين أتى هذا العنصر في المرتبة األخيـرة فـي يوميـة الشـروق،     
وبينما احتل عامل منافسة الزمالء المرتبة األخيـرة فـي صـحيفة الخبـر، جـاء فـي       

  . المرتبة الثالثة في الشروق اليومي
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلنا إليـه سـابقا حـول عـدم تـوافر منـاخ جيـد        

  . بتهيئة ظروف أفضل إلجادة المنتج الصحفيللعمل، يسمح 
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 التكرار                       
 المصادر

  الترتيب/ النسبة   التكرار
  الشروق/ت  الشروق/ن  الخبر/ت  الخبر/ن  الشروق  الخبر

  1  %32.5  2  %27.5  13  11  .وكاالت األنباء
  3  %22.5  4  %12.5  9  5  .آراء الجمهور

  4  % 15  3  %20  6  8  .االنترنت
  5  %2.5  5  %2.5  1  1  .اإلذاعة والتلفزيون
  2  %27.5  1  %37.5  11  15  .الهيئات والوزارات

  6  %0  6  %0  0  0  .صحف القطاع الخاص
  6  %0  6  %0  0  0  .صحف القطاع العام

  

يوضح الجدول أعاله ترتيب الصـحفيين للمصـادر اإلعالميـة التـي يعتمـدون      
  : عليها في الحصول على األخبار الداخلية والتي جاءت على النحو اآلتي

       بينما احتلت الوزارات والهيئات الترتيـب األول بـين خيـارات المصـادر فـي
، أتى هـذا المصـدر فـي المرتبـة الثانيـة فـي يوميـة         %37.5صحيفة الخبر بنسبة 

 %. 27.5الشروق بنسبة 
       27.5بينما احتلت وكالة األنباء المرتبة الثانيـة فـي جريـدة الخبـر بنسـبة%، 

 %. 32.5جاءت على رأس الترتيب في صحيفة الشروق اليومي بنسبة 
        رتب صحفيو الشـروق اليـومي آراء الجمهـور فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة 

في حين احتل هذا المصدر المرتبـة الرابعـة فـي صـحيفة الخبـر بنسـبة       ، 22.5%
12.5 .% 
     وجـاء هـذا   ، %20صنف صحفيو الخبر االنترنت في المرتبـة الثالثـة بنسـبة

 . في يومية الشروق% 15المصدر في المرتبة الرابعة بنسبة 



 

 

~ 409 ~ 

     رتب القائمون باالتصال في صحف الدراسـة اإلذاعـة والتلفزيـون كمصـادر 
فـي كـال الصـحيفتين، فـي حـين      % 2.5لجمع األخبار في المرتبة الخامسة بنسـبة  

أظهرت إجابات القائمين باالتصال عـدم اعتمـادهم علـى صـحف القطـاع الخـاص       
  . والعام في حصولهم على األخبار الداخلية

من الناحية النظرية يتوافر لوسائل اإلعالم عـدد غيـر محـدود مـن المصـادر      
تزودها بالمادة الصحفية، لكن عمليا فإن الصحفيين يعتمـدون بالدرجـة األولـى علـى     
الوزارات والهيئات ووكاالت األنبـاء، وإن تقـدمت هـذه األخيـرة عـن الـوزارات       

األنبـاء وسـائل اإلعـالم    والهيئات في صحفية الشروق اليومي، حيـث تمـد وكالـة    
بفيض مستمر ومتدفق من األخبار، ويستقبل الصـحفيون المعلومـات واألخبـار وهـم     
جالسين في مكاتبهم، وهو ما يساعد على التقليل من حجـم الجهـد الـذي يبذلونـه فـي      
تغطية الكثير من األحداث، هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى، فـإن أسـلوب تحريـر      

حيانـا سـوى تغييـر العنـوان، وحـذف بعـض الرمـوز        البرقية ال يكلف الصحفي أ
الـخ، وفـي أسـوء الحـاالت     ....التي تحملها أي برقية كالتـاريخ والتوقيـت  ) الكود(

يقوم الصحفيون بترجمة البرقية، ثم ترسل مباشـرة إلـى مصـلحة التصـفيف، فضـال      
عن أن وكالة األنباء تساعد الصحف في تخصـيص مسـاحات معينـة يمكـن ملؤهـا      

ألخبار التي ثبتها، خاصة وأنه في بعـض األحيـان تكـون وكالـة األنبـاء      من خالل ا
السباقة في معرفة األخبار وعلى وجه الخصوص تصـريحات المسـؤولين، لكـن قـد     
يؤدي هذا االعتماد إلى أقلمة خيارات الصحفيين العـاملين بهـذه الوسـائل وفقـا لمـا      

م دور الصـحفي بحيـث   تبثه إليها هذه الوكاالت من أخبـار، باإلضـافة إلـى تحجـي    
يتحول إلى موظف إداري، يكتفي فـي أغلـب األحيـان بترجمـة البرقيـة أو تغييـر       

  . عنوان الخبر
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وتعد الهيئات والوزارات بالنسبة للصـحفي مـن المصـادر الحيـة والرسـمية،      
وقد يرجع اعتماد القائمين باالتصال على هذا النـوع مـن  المصـادر، إلـى الجهـود      

الرسـمية الحتـواء عمليـة نشـر األخبـار، أو إلـى محدوديـة         التي تبذلها المصادر
المصادر التنظيمية ومحدودية المادة المتـوافرة، وظـروف إنتـاج الصـحيفة، فضـال      
عن أن الصحفي يرى أن األسلوب الوحيد الذي يمكـن أن يجنبـه الوقـوع فـي جلـب      
أخبار خاطئة أو غير صـحيحة أو غيـر دقيقـة يكمـن فـي التوجـه مباشـرة إلـى         

  . مصادر الرسمية والروتينيةال
وهكذا فإنه حتى ولو أراد الصـحفيون أن يكونـوا موضـوعيين، وكـافحوا مـن      
أجل ذلك، فإن المصادر التي يعتمدون عليهـا، ال يمكـن أن تكـون موضـوعية، بـل      
إنها تسعى دائما إلى استغالل الصحفيين لتحقيق أهـداف ومصـالح معينـة، وتوصـيل     

، كما أنه من الصعب جدا علـى الصـحفيين التأكـد مـن     معلومات معينة إلى الجمهور
يضـاف إلـى ذلـك    . صدق المصادر، وقدرات هذه المصادر على اإلخبـار بالحقيقـة  

أن مفهوم الموضوعية نفسه قد دفع بالصـحفيين إلـى االعتمـاد بشـكل مكثـف علـى       
المصادر الرسمية، وهذا يؤدي إلى التركيز على وجهـة النظـر الرسـمية، والتبريـر     

  . مستمر لألعمال التي تقوم بها الحكومة وأجهزتهاال
رتب صحفيو يومية الشروق آراء الجمهور فـي المرتبـة الثالثـة بـين خيـارات      
المصادر، وقد يرجع ذلك إلى اسـتقبال صـحفيي الشـروق للعديـد مـن المـواطنين       
بمقر الجريدة لنقل انشغاالتهم واهتماماتهم، في حين رتـب صـحفيو الخبـر االنترنـت     

المرتبة الثالثة، وقد تعود أسباب االعتماد على هذه الوسـيلة الحديثـة إلـى سـرعة      في
  . نقلها للمعلومة، دون بذل الكثير من الجهد في سبيل الحصول عليها

فـإن هنـاك العديـد مـن المحـاذير،       ،وبالرغم من المزايا المعلوماتية لإلنترنت
وال يمكـن التأكـد مـن دقتهـا،     فالمعلومات على االنترنت يمكن أن تضلل، كما تفيـد،  
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وال معرفة مصدرها، كما أن مصادرها يمكـن أن تزيـف المعلومـات، فضـال عـن      
أن االنترنت ال تقوم بدور المقيم ألهميـة المعلومـة، كمـا أن التعامـل معهـا يقضـي       

  . إجراء فحص مزدوج للمعلومات ولمصادرها ولمصداقيتها، ولمرجعيتها
اعة والتلفزيـون، فقـد يرجـع القـائمون باالتصـال      أما بالنسبة لالعتماد على اإلذ

  . إليها كمصدر لجمع المعلومات، في استقاء األخبار الرياضية فقط
ويرجع عدم اهتمـام الصـحفيين بالمصـادر األخـرى، ويـأتي علـى رأسـها        
صحف القطاع الخاص  ربما من باب  تجنب التقليـد، أو ألن صـحف الدراسـة هـي     

  . حف الخاصة األخرى التي تعتبر حديثة النشأةاألكثر انتشارا مقارنة بالص
أما بالنسبة لعدم االستناد إلى صحف القطاع العام في جلـب األخبـار إلـى أنهـا     
موالية للسلطة، ومن ثم فإن أخبارها تستخدم بالدرجـة األولـى لخدمـة مـن هـم فـي       

  . سدة الحكم
3   

  ):32(جدول رقم 
 

  

 التكرار                            
 دور الصحفي

  الترتيب/ النسبة   التكرار
  الشروق/ت  الشروق/ن  الخبر/ت  الخبر/ن  الشروق  الخبر

  1  %55  1  %62.5  22  25  .نقل ما يصرح به المصدر
  4  %7.5  4  %7.5  3  3  .متابعة األخبار التي يصرح بها المصدر

  3  % 10  3  %10  4  4  .بحثا عن األفضلالتنقيب في عمل المصدر 
  5  %5  5  %2.5  2  1  .مناقشة المصدر في عمله

  6  % 0  6  % 0  0  0  .تلبية مطالب المصدر وكسب ثقته
  2  %22.5  2  %17.5  9  7  .صناعة الخبر مع المصدر

  

عـن تبنـي المبحـوثين    ) 32(تكشف قراءة المعطيات المتعلقـة بالجـدول رقـم    
المصـدر، حيـث يـأتي علـى رأس ترتيـب الصـحفيين        لدور الناقل لما يصرح بـه 
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فــي يوميــة % 55فــي صــحيفة الخبــر، و% 62.5لــدورهم إزاء المصــدر بنســبة 
  .الشروق

وتحتل المرتبة الثانية الفئة التي ترى أن دورها يكمن فـي صـناعة الخبـر مـع     
  . في صحيفة الخبر %17.5في جريدة الشروق اليومي، و %22.5المصدر، بنسبة 
ئة التي ترى أن دورها يتمثل في التنقيـب فـي عمـل المصـدر بحثًـا      وتأتي الف

في كال الصـحيفتين، بينمـا احتلـت الفئـة     % 10عن األفضل في المرتبة الثالثة بنسبة 
التي ترى أن دورها هو متابعة األخبار التي يصرح بهـا المصـدر المرتبـة الرابعـة     

أن دورهـا يكمـن فـي     في كال الجريدتين، واحتلت الفئـة التـي تـرى    %7.5بنسبة 
فـي  % 2.5فـي يوميـة الشـروق، و   % 5مناقشة المصدر المرتبـة الخامسـة بنسـبة    

جريدة الخبر، بينما ال يرى القـائمون باالتصـال فـي صـحف الدراسـة أن دورهـم       
  . يكمن في تلبية مطالب المصدر وكسب ثقته

وتشير النتائج المتحصل عليها إلـى تبنـي الصـحفيين لـدور النقـل والتوصـيل       
الذي يـنعكس علـى اتصـاف الخبـر بالرتابـة والروتينيـة والميـل إلـى الطـابع          
البروتوكولي والخلو مـن التحلـيالت، فضـال عـن أنـه يحـدد دور الصـحفي فـي         
االتصال بالمصادر المختلفة، وتدوين ما يقدمونـه إليـه مـن أخبـار، إلـى درجـة أن       

ـ     ن ثـم تعمـد   المصادر أصبحت تعرف نوعية األخبار التـي يريـدها الصـحفي، وم
المصادر إلى توفيرها له، في حين تراجع دور الصـحفي فـي المشـاركة فـي صـنع      
األخبار والبحث عنها، حيث يتسم هـذا النـوع مـن المـادة الصـحفية بـالتعمق فـي        
التحليل نظرا ألن الصحفي يحـاول االجتهـاد والشـرح وتفسـير أسـباب وخلفيـات       

ـ   ال عـن تراجـع دور الصـحفي    الخبر، ومن ثم فهو يشارك في صناعة الخبـر، فض
في التنقيب في عمل المصدر بحثًا عن األفضل، باإلضـافة إلـى تراجـع دور متابعـة     
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األخبار التي يصرح بها المصدر، مما قد ينعكس على نوعيـة األخبـار التـي ينتجهـا     
  . الصحفي

4   

  ):33(جدول رقم 
 

  

 التكرار                       
 السبب

  الترتيب/ النسبة   التكرار
  الشروق/ت  الشروق/ن  الخبر/ت  الخبر/ن  الشروق  الخبر

  1  %57.5  1  %62.5  23  25  .لحماية المصدر
  3  %7.5  4  %2.5  3  1  .لغياب مصدر معروف

  4  % 5  3  % 7.5  2  3  .ثقة بينك وبين المصدراللبناء 
  4  %5  4  %2.5  2  1  .لتحقيق السبق الصحفي
  4  %5  4  %2.5  2  1  .لخدمة المصلحة العامة

  2  %20  2  %22.5  8  9  .لحماية نفسك
  

والتـي توضـح ترتيـب    ) 33(تكشف قراءة المعطيات المتعلقـة بالجـدول رقـم    
الصحفيين لألسباب التي تقف وراء تجهيل المصـادر، أن حمايـة الصـحفي للمصـدر     

فـي  % 57.5فـي صـحيفة الخبـر، و    %62.5تأتي على رأس هذه األسـباب بنسـبة   
فـي صـحيفة الخبـر،    % 22.5يومية الشروق، يلي ذلك حماية الصحفي لنفسه بنسـبة  

  . في يومية الشروق %20و
في يوميـة الشـروق غيـاب مصـدر معـروف يمكـن        لثةوأتى في المرتبة الثا
في حين جاء هـذا السـبب فـي آخـر الترتيـب فـي       % 7.5إسناد األخبار إليه بنسبة 

  %. 2.5فية الخبر بنسبة صح
ورتب صحفيو الخبر عنصر بناء الثقة بـين القـائم باالتصـال والمصـدر فـي      

، %7.5المرتبة الثالثة من أسباب لجـوء الصـحفيين إلـى تجهيـل المصـادر بنسـبة       

وجاء هذا السبب في آخر الترتيب في يومية الشـروق، فضـال عـن تحقيـق السـبق      
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لكـل عنصـر، كمـا جـاء فـي      % 5ك بنسـبة  الصحفي، وخدمة المصلحة العامة، وذل
آخر ترتيب بالنسبة لصحيفة الخبـر األسـباب التـي تقـف وراء تجهيـل المصـادر،       

  .لكل عنصر% 2.5تحقيق المصلحة العامة، والسبق الصحفي، وذلك بنسبة 
تؤدي ظاهرة تجهيل المصادر إلى عـدم تصـديق المعلومـات واألخبـار التـي      

لما كـان مصـدر الخبـر معروفًـا، كلمـا ازدادت      تنشرها الصحف، انطالقا من أنه ك
ثقة القارئ به ومن ثم تصـديقه، وأنـه كلمـا كـان مصـدر الخبـر معروفـا قلـت         
اإلشاعات واألقاويل، فضال عن أن الخبر المجهـول المصـدر ال يفـي بحـق القـارئ      

  . في معرفة متكاملة وصحيحة
ـ    ادر، بـأن  وقد دافع صحفيو الخبر والشروق اليومي عن ظـاهرة تجهيـل المص

مرجعها األساسي يكمن فـي رغبـتهم فـي حمايـة مصـادرهم، يلـي ذلـك حمايـة         
خاصة وأن هذا الحق غيـر مكفـول فـي  قـانون اإلعـالم السـاري        الصحفي لنفسه،

المفعول، وأنه مـن المفـروض أن تعكـف اللجنـة المسـتقلة، التـي يزمـع وزيـر         
قـرار حـق عـدم الكشـف     االتصال إنشاءها قصد إعداد قانون اإلعالم الجديد، علـى إ 

وعبـر الـبعض مـنهم بـأن     ، )1(عن المصدر ألول مـرة ألجـل حمايـة الصـحفيين    
مرجعها يتمثل في القيود التي يعاني منها الصحفي فـي الحصـول علـى المعلومـات،     
أو لبناء الثقة بين الصحفي وبين المصـدر، وأي كانـت المبـررات المقدمـة لتفسـير      
ظاهرة تجهيل الصحفي لمصادر األخبار، فهي ال تتفـق مـع قـيم المهنـة وأخالقيـات      

ذكر مصدر الخبر مـن المقومـات األساسـية التـي ترشـح      العمل الصحفي، حيث يعد 
المادة الصحفية للنشر أو الدفن، وقد تؤدي عمليـة تجهيـل الصـحفي للمصـدر إلـى      
فقدان الصحافة لمصداقيتها، فضـال عـن أن االعتمـاد علـى مصـادر تطلـب عـدم        

                                                             
.6364العدد / 2011ماي  24/ جريدة اخلري  ) 1) 
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الكشف عن أسمائها البد أن يكون االسـتثناء ولـيس القاعـدة، فمـن حـق الجمهـور       
  . المصدر حتى يستطيع تقييم المعلوماتمعرفة 

 

1   

  ):34(جدول رقم 
.  

  

 اإلجابة                
  العدد والنسبة 

  اإلجمالي  ال  نعم
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  20  19  20  21  العدد 
  %100  %100  %50  %47.5  %50  %52.5  النسبة 

  

الجدول أعاله موقف الصحفيين مـن األخبـار التـي لهـا تـأثير سـلبي        يوضح
مـن صـحفيي   % 52.5على قيم المجتمع وتقاليده وامتنعوا عن نشـرها، حيـث أجـاب    

من نظرائهم في الشروق اليـومي، أنهـم امتنعـوا عـن نشـر أخبـار        %50الخبر، و
قـد تحـدث تـأثيرا    رأوا أنها ال تتفق مع قيم المجتمع وتقاليده، وأنه في حالـة نشـرها   

مـن القـائمين باالتصـال فـي الشـروق       %50سلبيا على المجتمع، في حـين ذكـر   
من محرري الخبر، أنهم لم يمتنعوا عـن نشـر أخبـار قـد يكـون       %47.5اليومي، و

  .لها تأثيرا سلبيا على المجتمع
وعندما سئل الصحفيون عن نوعية األخبار التـي تحصـلوا عليهـا ولكنهـا لـم      

وا بأنـه تتعلـق بقضـايا تمــس األخـالق والـذمم واآلداب العامـة        تنشر، أوضـح 
بالدرجة األولى، فضال عن بعـض المواضـيع التـي تســيء للـدين اإلســالمي،       

ورأى الصـحفيون  ...). مخـدرات، دعـارة،  (باإلضافة إلى بعض اآلفات االجتماعيـة  
التـرويج  أن تناول مثل هذه المواضيع يضر بالمجتمع أكثر مما ينفعـه، ويسـاهم فـي    
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لها وانتشارها، وهو ما يشير إلـى أن قـيم المجتمـع وتقاليـده تمثـل أحـد العوامـل        
  .المؤثرة في توجيه العملية اإلخبارية في صحف الدراسة

وتفسر النتائج السابقة اقتناع الصـحفيين بأهميـة التركيـز علـى األخبـار التـي       
وامـل المـؤثرة   تهم القراء وتمس احتياجـاتهم، حيـث اعتبرهـا الصـحفيون مـن الع     

وبشكل كبير في نشر األخبار، فضال عن أن الصـحفيين رتبـوا األخبـار التـي تمـس      
اهتمامات الجمهور واحتياجاته في المرتبة األولى مـن حيـث اعتبارهـا مـن األكثـر      
األخبار التي تجد طريقها للنشر، ممـا قـد يفسـر اهتمـام صـحف الدراسـة بتلبيـة        

  . احتياجات المواطنين
2   

  ):35(جدول رقم 
 

  

  الدرجة         
  العدد والنسبة

  اإلجمالي  ال أعتمد إطالقا  إلى حد ما  نادرا  إلى حد كبير
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  3  1  16  18  12  13  9  8  العدد
  %100  %100  %7.5  %2.5  %40  %45  %30  %32.5  %22.5  %20  النسبة

  

يوضح الجدول أعاله مدى اعتماد الصـحفيين علـى الجمهـور كمصـدر لجمـع      
مـن نظـرائهم فـي الشـروق      %40من صحفيي الخبـر، و  %45األخبار، حيث أجاب 

  . اليومي، أنهم يعتمدون إلى حد ما على الجمهور كمصدر للمعلومات
الشــروق  مــن نظــرائهم فــي %30و مــن صــحفيي الخبــر %32.5وأجــاب 

    .اليومي، أنه نادرا ما يعد الجمهور مصدرا لألخبار
من نظـرائهم فـي الشـروق اليـومي،      %22.5ومن صحفيي الخبر،  %20وعبر 

  . دون إلى حد كبير على الجمهور كمصدر للحصول على المعلوماتأنهم يعتم
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القـائمين   مـن  %2.5يوميـة الشـروق، و   صـحفيي مـن  % 7.5في حين أجاب 
القـا علـى الجمهـور كمصـدر     في يوميـة الخبـر، أنهـم ال يعتمـدون إط     باالتصال
  .لألخبار

وتفسر هذه النتـائج أن أغلبيـة القـائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة، ال        
يستندون إلى الجمهور كمصدر إخباري، حيـث يحتـل المرتبـة الثالثـة فـي ترتيـب       
صحفيي الشروق اليومي للمصادر التي يعتمدون عليها فـي الحصـول علـى األخبـار     

  . بع في جريدة الخبرالداخلية، وجاء االعتماد على هذا المصدر في الترتيب الرا
وتوضح النتائج المتحصل عليها التوجـه الرأسـي فـي تـدفق المعلومـات، مـن       

لـى عـدم وجـود اتصـال متبـادل فـي       إالمصادر عبر الصحفي إلـى الجمهـور، و  
االتجاهين، رغم أن األمر يتعلق باألخبار الداخليـة التـي مـن المفـروض، أن يكـون      

هـا، لكـن النتـائج أوضـحت أن دور     الجمهور طرفـا فيهـا، أو مصـدرا أساسـيا ل    
ه، ومن ثـم يتحـول إلـى متلقـي     الجمهور محدودا، أو أنه نادرا ما يظهر أو يأخذ دور

  .سلبي
كما يؤكد هذا الطرح النتائج المتعلقة بمدى ارتبـاط الصـحفيين بـالقراء كعامـل     
لنجاحهم، حيث احتل عامل االرتباط بـالقراء المرتبـة الخامسـة بـين عوامـل نجـاح       

في صحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي، بينمـا جـاء       كما ينبغي ائمين باالتصالالق
في الترتيب األخير من بين العوامل التي يـرون أنهـا سـائدة حاليـة كمقـوم لنجـاح       
الصحفيين حيث جاء في المرتبة األولى عامل االرتبـاط بالسـلطة، وهـو مـا يشـير      

األساسـية فـي تقريـر معـايير     إلى تراجع نظرة الصحفيين للجمهور كأحد العوامـل  
أن  أو هكـذا يفتـرض    نشر واختيار المادة الصحفية، رغـم أنـه مـن المفـروض     

تهتم الصحف بالجمهور، باعتبـاره مسـتهلك المنـتج اإلعالمـي، والمعنـي بالتـأثير       
وحتى تضمن عدم انصرافه عن شراء الجريدة أو مقاطعتهـا، كمـا حـدث فـي بدايـة      
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   بهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ المحلـة    عنـدما شـنت عليهـا الج   التسعينيات لصحيفة الخبر 
  . حملة لمقاطعة شراء الجريدة، مما تسبب لها في خسائر مادية معتبرة الفيس  

 

1   

والمتعلـق بتقـديم   ) 30(المبحوثين عـن السـؤال المفتـوح رقـم     لم يجب أغلبية 
 %50توصيف ألهم مالمح السياسة التحريريـة لصـحف الدراسـة، إذ امتنـع حـوالي      

مـن نظـرائهم فـي جريـدة      %70من القائمين باالتصال في الشروق اليومي، وحوالي 
خلـط  الخبر عن اإلجابة عن هذا السؤال، مما يفسر صـعوبة فـي اإلجابـة، ووجـود     

في الداللة والمقصود من السياسة التحريرية، وإلى غموضـها عنـد الـبعض كـالقول     
صراحة بأنها غير واضحة، أو غامضة تتـأرجح بـين المحافظـة والتحـرر، واكتفـى      
البعض اآلخر من المبحوثين بتقديم إطار عام مـن المفـاهيم والمعلومـات لتحديـد مـا      

يـث يـرى الـبعض أن السياسـة     يعتقدون أنه يمثـل سياسـة تحريـر صـحيفتهم، ح    
التحريرية لصحفهم مبنية على كسـب أكبـر قـدر مـن القـراء، والـدفاع عـن قـيم         
المجتمع وتقاليده، كما ربط البعض اآلخر السياسـة التحريريـة بـالقيم المهنيـة التـي      
تؤطر العمل الصحفي كالموضـوعية، الدقـة، وعـدم التحيـز فـي نقـل المعلومـات        

رى أن اإلثارة والتشـويق وكشـف الفضـائح تعـد بمثابـة      واألخبار، واعتبرت فئة أخ
  . السمات الرئيسية للسياسة التحريرية لصحفهم

وترى فئة أخرى أنه رغم انتماء صـحف الدراسـة إلـى الصـحافة الجزائريـة      
الخاصة، إال أن سياستها التحريرية تؤيد النظـام الحـالي، وال تحـاول معارضـته، أو     

  . ليا وسياسيااالصطدام مع القوى النافذة ما
إن وضوح سياسـة تحريـر أي صـحيفة مـن شـأنه أن يسـهل العمـل علـى         
الصحفي، ألن إدراكها يشكل في حد ذاته قيمة خبريـة لـدى القـائم باالتصـال يلتـزم      

  .بها، في انتقاء وعرض األخبار، وتوجيهها وجهة معينة
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  اإلجابة      

  
  العدد والنسبة

  إلى حد ما تصلني بشكل جيد
ال تصلني بشكل 

  جيد
  اإلجمالي  ال تصلني إطالقا

  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  2  2  7  6  22  18  9  14  العدد
  %100  %100  %5  %5  %17.5  %15  %55  %45  %22.5  %35  النسبة

  

  : تكشف قراءة المعطيات السابقة عن ما يلي
  مـن نظـرائهم فـي جريـدة      %45من صحفيي الشروق اليـومي، و  %55رأى

 . الخبر، أن تعليمات وسياسة التحرير تصل إلى حد ما إليهم
  نظـرائهم فـي    مـن % 22.5ومن القائمين باالتصال فـي الخبـر،    %35وأجاب

الشروق اليومي، أن السياسة التحريريـة تصـل وبشـكل جيـد إلـيهم، بينمـا ذكـر        
من نظـرائهم فـي صـحيفة الخبـر، أن     % 15من صحفيي الشروق اليومي، و% 17.5

 . تعليمات وسياسة التحرير ال تصل بشكل جيد إليهم
  أن تعليمـات وسياسـية    الصـحيفتين،  كـال  من القائمين باالتصال في %5وقال

  . التحرير ال تصل إطالقًا إليهم
ويمكن أن نستشف من خالل النسب المعروضـة أن أكثـر مـن نصـف مجتمـع      

محـدودة، ال  (البحث ال تصلهم تعليمات السياسة التحريريـة ولـو بـدرجات متفاوتـة     
وهو ما يتفـق مـع النتـائج السـابقة المتمثلـة فـي       ) تصل بشكل جيد، ال تصل إطالقا

م تمكن المبحوثين من اإلجابة عن السؤال المفتوح المتعلـق بتقـديم توصـيف عـن     عد
أهم مالمح السياسـة التحريريـة لصـحفهم وهـذا مـا يـؤثر سـلبا علـى القـائمين          
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باالتصال، ألنه كلما كانـت سياسـة التحريـر واضـحة وتصـل بشـكل جيـد إلـى         
  . المحررين، كلما سهل عليهم عملية استيعابهم لمهامهم
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 :)37(جدول رقم 
   

  

 الدرجة

  
 العدد

 والنسبة

  ال أشارك  نادرا  إلى حد ما بدرجة كبيرة
ال يسمح لنا 
  بالمشاركة

  اإلجمالي

  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  7  7  5  7  4  3  20  17  4  6  العدد
  %100  %100  %17.5  %17.5  %12.5  %17.5  %10  %7.5  %50  %42.5  %10  %15  النسبة

  

مــن صــحفيي الشــروق اليــومي،  %50توضــح نتــائج الجــدول أعــاله أن 
من نظرائهم في الخبر يشاركون إلى حد ما فـي رسـم السياسـة التحريريـة      %42.5و

من المبحوثين في كـال الصـحيفتين أنـه ال يسـمح لهـم       %17.5لصحيفتهم، وأعرب 
مـن القائــمين    %17.5بالمشاركة في تحديد المبادئ األساسية لصـفحهم، وأجــاب   

من نظرائهم في الشـروق اليـومي علـى عـدم      %12.5باالتصال في جريدة  الخبر، و
ي مـن صـحفي  % 15مشاركتهم في رسم السياسة التحريريـة للصـحيفة، بينمـا عبـر     

من نظرائهم في الشروق اليومي عن مشـاركتهم وبدرجـة كبيـرة فـي     % 10الخبر، و
مـن محـرري يوميـة    % 10رسم السياسة التحريرية لصـحفهم، فـي حـين أجـاب     

من نظرائهم في الخبر على أنـه نـادرا مـا يشـاركون فـي هـذه       % 7.5الشروق، و
  . العملية

ـ    اركون بدرجـة كبيـرة   أظهرت نتائج التحليل أن نسبة قليلة مـن الصـحفيين يش
في رسم السياسة التحريرية لصحفهم، أما أغلبية أفـراد مجتمـع البحـث فقـد أعربـوا      
عن مشاركتهم المحدودة، أو عـدم مشـاركتهم، أو أنـه نـادرا مـا يشـاركون، أو ال       
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يسمح لهم بالمشاركة، وهو ما يفسـر أن دور الصـحفي فـي عمليـة انتقـاء ونشـر       
  . قيام بدور موزع البريد فقطاألخبار محدود، وينحصر في ال

وتشير النتائج السابقة إلى خضـوع القـائم باالتصـال لسياسـة التحريـر التـي       
تقرر الحقائق والمعلومات التي تنشر، وتعمـل علـى تطويـع المـادة التحريريـة بمـا       
يتفق وتوجهاتها، ومواقف مالكيها ومموليها، والـدفاع عنهـا، والسـعي للحفـاظ علـى      

  . يؤثر على طبيعة المضمون المطروح في وسائل اإلعالممصالحهم، وهو ما 
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 الدرجة            
 

  الضغط 

  لها تأثير س لي  محدود   متوسط   قوي  قوي جدا 
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع
  %5  2  % 15  6  %22.5  9  %25  10  %17.5  7  %12.5  5  %22.5  9  %17.5  7  %32.5  13  %30  12  الضغط من السلطة 

  %12.5  5  %12.5  5  %22.5  9  %12.5  5  %30  12  % 20  8  %25  10  %17.5  7  %10  4  %37.5  15  نقص الموارد واإلمكانيات
  %37.5  15  %40  16  %25  10  %10  4  %17.5  7  %15  6  %15  6  %22.5  9  %5  2  %12.5  5  الصراع على الترقية
  %12.5  5  %20  8  %15  6  %10  4  %17.5  7  %12.5  5  %20  8  %30  12  % 35  14  %27.5  11  المعلنون وإعالناتهم 

  %17.5  7  %17.5  7  %42.5  17  %37.5  15  %27.5  11  %22.5  9  %5  2  %12.5  5  %7.5  3  %10  4  الزمالء في العمل
  %7.5  3  %15  6  % 15  6  %12.5  5  %17.5  7  %17.5  7  %25  10  %15  6  %35  14  %40  16  األخالقيات المهنية

  %2.5  1  %17.5  7  %17.5  7  %10  4  %32.5  13  %35  14  %30  12  %20  8  %17.5  7  %17.5  7  الضغط من الرؤساء
  %12.5  5  %2.5  1  %17.5  7  %17.5  7  %22.5  9  %20  8  %15  6  %25  10  %32.5  13  %35  14  قيم المجتمع وتقاليده
  %2.5  1  %12.5  5  %12.5  5  %17.5  7  %12.5  5  %20  8  %37.5  15  %27.5  11  %35  14  %22.5  9  السياسة التحريرية 

  %7.5  3  % 7.5  3  %27.5  11  %27.5  11  %17.5  7  %25  10  %37.5  15  %17.5  7  %10  4  %22.5  9  المصادر
  %5  2  %15  6  %10  4  %15  6  %20  8  %15  6  %45  18  %15  6  %20  8  %40  16  عامل الزمن
  %27.5  11  %20  8  %25  10  %12.5  5  %25  10  %30  12  %22.5  9  %17.5  7  %0  0  %20  8  التكنولوجيا
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يبين الجدول أعاله درجة تأثير بعض الضـغوط علـى عمـل الصـحفي والتـي      
  : جاءت على النحو اآلتي

 صحفيو الخبر والشروق اليومي الضغط مـن السـلطة علـى أنـه قـوي       صنف
 . على التوالي %32.5و %30جدا، وذلك بنسبة 

        اـا جـداعتبر صحفيو الخبر أن ضغط نقـص المـوارد واإلمكانيـات يعـد قوي
، فـي حـين اعتبـره صـحفيو الشـروق      %37.5على القائم باالتصال وذلـك بنسـبة   

 %. 30 ك بنسبةاليومي بأنه متوسط التأثير وذل

       رأى القائمون باالتصال أن الصراع على الترقية لـيس لـه تـأثير علـى عمـل
 . في يومية الشروق% 37.5في جريدة الخبر، و% 40الصحفي، وذلك بنسبة 

      اـا جـداعتبر صحفيو الشروق اليومي أن ضغط المعلنين وإعالنـاتهم يعـد قوي
القـائمون باالتصـال فـي    فـي حـين اعتبـره    ، %35على عمل الصحفي وذلك بنسبة 

 . %30الخبر على أنه ذو تأثير قوي وذلك بنسبة 
        اعتبر ضغط الزمالء في العمـل محـدود التـأثير بالنسـبة للمبحـوثين، وذلـك

 . في جريدة الخبر% 37.5في يومية الشروق، و% 42.5بنسبة 
        صنف صحفيو الخبر والشـروق اليـومي األخالقيـات المهنيـة مـن العوامـل

علـى  % 35و، %40علـى الصـحفي وذلـك بنسـبة      جـدا  غطا قويـا التي تمارس ض
 . التوالي
  بـأن  ) الخبـر، ويوميـة الشـروق   (رأى القائمون باالتصال في صحف الدراسة

 . على التوالي% 32.5و ،%35ضغط الرؤساء متوسط التأثير، وذلك بنسبة 
  مـن نظـرائهم فـي    % 35من المبحوثين في يوميـة الشـروق، و  % 32.5أجاب

صحيفة الخبر، أن قـيم المجتمـع وتقاليـده تمـارس ضـغطًا قويـا علـى القـائمين         
 . باالتصال
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  مـن نظـرائهم فـي جريـدة     % 27.5من صحفيي يومية الشروق، و% 37.5قال
 .الخبر، أن السياسة التحريرية تمارس ضغطًا قويا على القائم باالتصال

 لمصـادر تمـارس ضـغطًا    من صـحفيي الشـروق اليـومي أن ا   % 37.5اعتبر
مـن صـحفيي الخبـر أن المصـادر     % 27.5قويا على القائم باالتصال، في حـين رأى 

 . ذات تأثير محدود
  من صحفيي الخبر أن عامـل الـزمن يعـد مـن الضـغوط القويـة       % 40رأى

من القائمين باالتصال في يوميـة الشـروق أن هـذا العنصـر مـن       %45جدا، واعتبر 
 . ا قوياالعوامل التي تمارس ضغطً

  من صـحفيي الخبـر أن عامـل التكنولوجيـا يعـد مـن الضـغوط        % 30قال
مـن صـحفيي يوميـة الشـروق بـأن هـذا       % 27.5المتوسطة التأثير، في حين يرى 

  . العامل ليس له تأثير
يمكن تصنيف إجابات القـائمين باالتصـال فـي كـال الصـحيفتين فيمـا يتعلـق        

  :النحو اآلتيبنوعية الضغوط التي تؤثر على عملهم على 
1 -  

اتفقت إجابات الصـحفيين علـى اعتبـار الضـغط مـن السـلطة واألخالقيـات        
  . المهنية في فئة الضغوط ذات التأثير القوي جدا

التشـريعية التـي تسـنها الجهـة      يظهر ضغط السلطة في القوانين والميكانيزمات
الحاكمة إلحكام سيطرتها على المجال اإلعالمي، باعتبـاره يمثـل سـلطة قويـة فـي      
المجتمع، ومن خالل عملية التنبيه واللوم والعتاب على بعـض مـا تنشـره الصـحف،     
وقد يتخذ أشكاال مختلفة ومتنوعة، وإن كان تأثير السـلطة فـي أغلـب األحيـان غيـر      

  .شر، لعدم احتكاك الصحفيين مباشرة بالسلطة السياسيةظاهر وغير مبا
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فرغم أن جريدتي الخبر والشروق اليـومي تنتميـان إلـى القطـاع الخـاص، إال      
أنهما تعانيان من ضغط السلطة، مما قد يفسـر علـى أنـه رغـم التعدديـة اإلعالميـة       
في الجزائر، إال أن قطاع اإلعـالم لـم يتحـرر مـن ضـغط أو قيـد السـلطة، وأن        

  .هامش الحرية الذي يتمتع به الصحفيون مازال ضعيفا، وإن بدا غير ذلك
لكن غالبا مـا يتفـق البـاحثون، أن السـلطة تمـارس ضـغطًا علـى وسـائل         
اإلعالم، وإن اختلفت درجته من مجتمـع آلخـر، حسـب طبيعـة النظـام اإلعالمـي       

القـا مـن أنـه    القائم، واإليديولوجية السائدة، والنظرة إلـى دور اإلعـالم، وذلـك انط   
ليس هناك أيديولوجية للسلطة، وأخـرى لوسـائل اإلعـالم، باعتبـار أن المؤسسـات      
الصحفية والقائمين باالتصال جزء من النظام القـائم، فضـال عـن أنـه مصـدر مـن       

للحصـول علـى المعلومـات     مصادر المعلومات التي ترجع إليهـا وسـائل اإلعـالم   
  .واألخبار

وقد تلجأ السلطة لإلشـهار لممارسـة ضـغطها علـى وسـائل اإلعـالم، ففـي        
حكومة بلعيد عبد السالم، على سـبيل المثـال، تـم االسـتناد إلـى الجانـب القـانوني        
لوضع إطار يسمح بموجبه للسلطة أن تتدخل فـي توزيـع اإلشـهار علـى الصـحف      

والـذي   19/8/1992بحسب مواقفها، وهـو مـا يعكسـه المنشـور الصـادر بتـاريخ       
الذي ألزم المعلنين بعدم التعامل المباشر مـع وسـائل اإلعـالم، ثـم      626يحمل الرقم 

ألحق بمنشور آخر مكمـل يكـرس هيمنـة السـلطة، واحتكـار اإلشـهار ومواصـلة        
عملية الضغط على الصحافة سـعيا منهـا لتليـين مواقفهـا أو تعـديلها علـى األقـل        

ن المنشـور المكمـل كفـيالً بترسـيخ مبـدأ      باتجاه ما يخدم السلطة السياسية، حيث كا
حق الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار في االستئثار بتوزيع اإلشـهار وهـو مـا يطـرح     
أكثر من تساؤل عن المعايير التي استفادت بموجبها صـحيفة وحرمـت منـه أخـرى،     
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ولعل هذه المعايير هي بالدرجـة األولـى ذات طـابع سياسـي، تخضـع إلـى مـدى        
  .(1)الفتتاحي للصحف مع مواقف الحكومة وسياستهاتوافق الخط ا

إن ميل السلطة إلى ممارسة قدر من الضـغوط علـى القـائمين باالتصـال نـابع      
من أن هؤالء لهم القدرة على تشكيل وعي الجماهير، وإذا مـا تركـت لهـم الفرصـة     
والحريات المناسبة في أعمالهم فإنهم بالضـرورة يثيـرون المتاعـب للـنظم الحاكمـة      

ن خالل قدرتهم على النقد وعلى فضح وكشـف الفسـاد المتفشـي علـى مسـتويات      م
  . مختلفة، وهو ما سيؤثر على عالقة الجمهور بالسلطة

كما تمارس األخالقيات المهنية ضغطا قويا جدا علـى العمـل الصـحفي، والتـي     
  . تعتبر بالنسبة للقائم باالتصال، بمثابة قيم ال يجب تخطيها

ـ  ر عامـل الـزمن ونقـص المـوارد واإلمكانيـات بمثابـة       ورتب صحفيو الخب
ضغوط قوية جدا على عمل الصحفي، فـي حـين صـنف القـائمون باالتصـال فـي       
يومية الشروق نقص المـوارد واإلمكانيـات مـن العوامـل ذات التـأثير المتوسـط،       
وعامل الزمن من الضغوط القوية، إذ يعد عنصـر الوقـت مـن القواعـد الروتينيـة،      

بشكل مباشر على كيفية انتقاء المادة الخبريـة ويعـاني مـن هـذا الضـغط       التي تؤثر
 على وجه الخصـوص الصـحف التـي تصـدر يوميـا، مقارنـة مـع األسـبوعيات        

  .المجالتو
وصنف صحفيو الشروق اليومي ضغط المعلنـين وإعالنـاتهم فضـال عـن قـيم      

ـ      ر القـائمون  المجتمع وتقاليده من الضغوط ذات التأثير القـوي جـداً، فـي حـين اعتب
باالتصال في الخبر ضغط االشـهار علـى أنـه قـوي وقـيم المجتمـع وتقاليـده ذات        

  .تأثير متوسط

                                                             
   . 283، مرجع سابق، ص إمساعيل مرازقة (1)
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ويعد ضغط المعلنين وإعالناتهم، مـن أشـد العوامـل تـأثيرا علـى الصـحيفة،       
باعتباره المصدر الرئيسي الـذي تعتمـد عليـه لضـمان اسـتمرارها، وربمـا يعـود        

نحت لهـذا العامـل مـن طـرف صـحفيي مجتمـع       االختالف في درجة التأثير التي م
البحث، إلى أن صحيفة الخبر استقرت ماديا مقارنـة مـع الشـروق اليـومي، وربمـا      

سنة على صحفيي الخبـر، لكانـت اإلجابـة متطابقـة      15لو طرح السؤال منذ حوالي 
  .بين المبحوثين

أيـا  وإذا سلمنا بأن تأثير اإلشهار يختلف من وسـيلة إعالميـة إلـى أخـرى، إال     
كانت الوسيلة اإلعالمية، فيجب إرساء األسـس والقواعـد التـي تحكـم العالقـة بـين       
المعلن ووسائل اإلعالم، فمـن األهميـة بمكـان أن تتحـرر المعلومـة والـرأي مـن        
ضغط المعلن، وأن تمـارس الوسـيلة اإلعالميـة سـيطرتها علـى المضـمون الـذي        

اإلشـهار الـذي يـؤثر علـى     كما يجب أن تتحرر وسائل اإلعالم من ضـغوط  . تقدمه
  .نوعية الرسالة اإلعالمية وتوازنها بصفة عامة

ونلمس زيادة درجة توجه الصحفيين للمحافظـة علـى قـيم المجتمـع وتقاليـده،      
ومما ال شك فيه أن ذلك يشكل ضغطا علـى القـائم باالتصـال ألن وسـائل اإلعـالم      

تـي تتجنبهـا وسـائل    قد تحمي القيم الجيدة والقيم الرديئـة، فـبعض الموضـوعات ال   
اإلعالم بدافع حماية قيـم المجتمع، يمكـن أن تصــبح محـوراً للجـدل الـذي قـد       
يساعد على تحقيق االتفاق، في حين أن تجنـب وسـائل اإلعـالم لـبعض المعلومـات      
هو في حقيقة األمر مجرد حمايـة أو تبريـر أو تسـتر علـى إهمـال وانحـراف أو       

ة إلـى أن تجنـب بعـض الموضـوعات قـد      هـذا باإلضـاف  . فساد بعض أفراد النخبة
يضيق أو يحد من مجال الحرية واالختيار الفردي، أو قد يقلـل مـن إمكانيـة التكيـف     

  .وتحقيق أهداف المجتمع
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اتفقت إجابات الصحفيين على اعتبار السياسـة التحريريـة مـن الضـغوط التـي      
لكل جريدة سياسـة، سـواء دونتهـا أو لـم     . قويا على القائمين باالتصال تمارس تأثيرا

تدونها، وهي غيـر مطروحـة للنقـاش، وإن تعارضـت مـع اتجاهـات الصـحفيين،        
وتؤثر السياسة التحريرية للصحفية على الطريقة التـي يطـرح ويعـالج مـن خاللهـا      

ض هـذه  الصحفي مختلف األحداث، وبالرغم من عدم وجود توجهـات صـريحة لفـر   
مـالكي الصـحيفة ينفـذون سياسـتهم، وعليـة فـإن الصـحفيين        /السياسية، فإن مالك

يؤسسون قـراراتهم لـيس بنـاء علـى معـاييرهم الشخصـية أو حسـب الضـغوط         
  . الروتينية فحسب، بل أيضا بناء على قرارات المؤسسة

كما صنف صحفيو يوميـة الشـروق المصـادر مـن الضـغوط التـي تمـارس        
عمل الصحفي، فـي حـين اعتبـرت المصـادر ذات تـأثير محـدود       تأثيرا قويا على 

  . بالنسبة للقائمين باالتصال في جريدة الخبر
تمثل المصادر مادة خصبة لمعظم المـواد الصـحفية، ويعـاني الصـحفيون فـي      
الجزائر من صعوبة الوصول إلى المصـادر، وهـو مـا يـؤثر علـى قـدرتهم فـي        

سـتحالة اختـراق سـياج معـين مـن      معرفة نوعية معينـة مـن األخبـار، بسـبب ا    
المعلومات، وليس بسبب ضعف الكفـاءة المهنيـة، وهـو مـا يـنعكس علـى تقيـيم        

  .األخبار وتفسيرها
3 -  

صنف أفراد مجتمع البحث الضغط مـن الرؤسـاء علـى أنـه متوسـط التـأثير،       
متوسـط التـأثير، فـي حـين رتـب       كما اعتبر صحفيو الخبر أن عامل التكنولوجيـا 

على أن ال تأثير له بالنسبة القائمين باالتصال في يوميـة الشـروق، وقـد يرجـع هـذا      
إلى سعي الصـحفيين للـتحكم فـي هـذا المجـال، خاصـة وأن المسـؤولين علـى         
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المؤسسات اإلعالمية يحرصون على برمجـة دورات تدريبيـة لصـحفييهم فـي هـذا      
  .المجال

4 -  

صنف القائمون باالتصال في كال الصحيفتين ضغط الـزمالء فـي العمـل علـى     
أنه محدود التأثير، والصراع على الترقية علـى أنـه لـيس لـه تـأثير يـذكر، وقـد        

إلـى وجـود اعتبـارات مهنيـة فـي الترقيـات،        توصلت دراسة بشير الدين مرغـاد 
  .(1)ويعتبر عامل الخبرة أهم عامل يؤخذ بعين االعتبار في الترقية

  

                                                             
  .342بشري الدين مرغاد، مرجع سابق، ص  (1)
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 الدرجة                                
  

  العوامل

  ال أوافق  إلى حد ما أوافق
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع
اجتماع الصباح غالبا ما ينتهي إلى تحديد ما سينشر في العدد 

  القادم
28  70%  28  70%  12  30%  10  25%  0  0%  2  5%  

نشر األخبار الداخلية على توزيع الصحفيين على  في يعتمد
  المصادر

14  35%  8  20%  18  45%  23  57.5%  8  20 %  9  22.5%  

نسبة كبيرة من األخبار التي يكلف بها الصحفيون متوقع 
  حدوثها

8  20%  9  22.5%  22  55 %  26  65%  10  25%  5  12.5%  

يفضل معظم الصحفيين األخبار السريعة والسهلة الحصول 
  عليها

15  37.5%  19  47.5 %  18  45%  13  32.5%  7  17.5%  8  20%  
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يوضح الجدول أعاله مدى تـأثير القواعـد التنظيميـة علـى القـائم باالتصـال،       
ـ     % 70وتكشف قراءة المعطيات عن موافقـة   حيفتين مـن الصـحفيين فـي كـال الص

  . على أن اجتماع الصباح غالبا ما ينتهي إلى تحديد ما سينشر في العدد القادم
مـن نظـرائهم فـي جريـدة     % 45من صحفيي يومية الشروق، و% 57.5ووافق 

على أنه يعتمد إلى حد ما في نشر األخبار الداخليـة علـى توزيـع الصـحفيين      ،الخبر
% 55باالتصـال فـي يوميـة الشـروق، و    من القـائمين  % 65 عبرعلى المصادر، كما 

أن نسـبة كبيـرة مـن    عن موافقتهم إلى حـد مـا علـى    من نظرائهم في جريدة الخبر 
  . األخبار التي يكلف بها الصحفيون متوقع حدوثها

بينما وافق صـحفيو الشـروق اليـومي علـى أن معظـم القـائمين باالتصـال        
% 45 ، ووافـق %47.5ة يفضلون األخبار السريعة والسـهلة الحصـول عليهـا بنسـب    

  . من صحفيي الخبر على ذلك إلى حد ما
تعتبر عملية ضبط المحتوى اإلعالمي، أبعد مـا تكـون عبـارة عـن ردود فعـل      
عشوائية، ألحداث عشوائية، فالمؤسسة الصـحفية مثلهـا مثـل أي مؤسسـة أخـرى،      
مطالبة بتنظيم وجدولة العمل وتحديـد المواضـيع واألخبـار التـي يجـب أن تُنجـز       

وأن مجـرد اإلخـالل بنقطـة واحـدة مـن نقـاط التخطـيط        . لتُنشر في اليوم الموالي
المسبق من طرف طاقم الجريدة، قـد يعـرض الصـحيفة لخسـائر ماديـة ومعنويـة       

  .كتأخير موعد الصدور
واتضح من إجابات الصحفيين حـول دور الممارسـات الروتينيـة فـي توجيـه      

باالتصـال علـى أن اجتمـاع الصـباح غالبـا       األخبار والقيم الخبرية، موافقة القائمين
ما ينتهي إلى تحديد ما سينشر في العدد القادم، ويمكن تفسير ذلـك بـأن عمليـة جمـع     
األخبار ونشرها تتم طبقا لما هو متوقع من أحـداث، حيـث تقـوم الصـحف بتوزيـع      
صحفييها على األماكن المتوقعة لألحداث، ومن ثم يمكن القـول بـأن معظـم األخبـار     

  .تي يتم جمعها، تتكون من أحداث معروفة مسبقاال
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وبصفة عامة، فإن توزيع الصحفيين يمـس بشـكل أساسـي المواقـع والهيئـات      
الحكومية، مما قد ينعكس على تشابه وسائل اإلعالم فـي توزيـع صـحفييها، لتغطيـة     
نشاطات حكومية، أو رسمية، من هيئات أو مؤسسـات الدولـة، سـواء عـن طريـق      

أو برقيات، أو فاكسات، أو بيانات، وتسفر هـذه العمليـة عـن إنتـاج     إرسال دعوات، 
وبهـذه الطريقـة تتحـول    . محتوى متشابه وكأنه صور كربونية من بعضـها الـبعض  

عملية جمع األخبار إلى روتـين، وإلـى االسـتخدام المكثـف لنوعيـات معينـة مـن        
ر األخبار، فضال عن تفضيل قصـص إخباريـة جـاهزة، يـتم إسـنادها إلـى مصـد       

  . رسمي، أو تقوم على حضور الصحفي نفسه وقائع الحدث
إن ضغط الروتين على العمـل الصـحفي مـن شـأنه أن يحـدد الزاويـة التـي        
ينظر من خاللها الصحفي للخبـر، ويجعـل بعـض القـيم تظهـر بصـفة مسـتمرة،        
وربما بطريقة آلية، نظرا إلتباع المؤسسـة نمطًـا معينـا وشـبه ثابـت فـي طريقـة        

جـراء  " تحجـب "أو " تـدفن "، وقد ينعكس ذلك سلبا على بعض القيم التـي  تنظيم العمل
  .هذا التنظيم، الذي غالبا ما يتفق مع السياسة التحريرية للصحيفة

كما وافق الصحفيون إلى حد ما، على أنه يعتمـد فـي نشـر األخبـار الداخليـة      
 على توزيع الصحفيين على المصادر للحصـول علـى األخبـار، بـدال مـن البحـث      
عنها، خاصة االعتماد على المصادر المؤسسـية المتاحـة غالبـا للصـحفي، ويكشـف      

تغطيـة منـاطق جغرافيـة    (توزيع الصحفيين على المصادر وجود فجـوات جغرافيـة   
، هذا ما عبـر عنـه القـائمون باالتصـال فـي إجابـاتهم عـن السـؤال         )دون غيرها

نشـر فـي صـحيفتهم ويـرون     والمتعلق بالمواد الصحفية التـي ال تُ ) 22(المفتوح رقم 
أنها صالحة للنشر، حيث ذكر الصـحفيون إهمـال تغطيـة أحـداث بعـض المنـاطق       

  .الجغرافية خاصة النائية منها
كما يؤدي االعتماد على توزيـع الصـحفيين علـى المصـادر للحصـول علـى       

  .األخبار الداخلية إلى تقديم منتج إعالمي متشابه إلى حد ما
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ال إلى حد مـا علـى أن نسـبة كبيـرة مـن األخبـار       كما وافق القائمون باالتص
التي يكلفون بها متوقع حدوثها، فاألخبار ال تحتـاج فقـط ألن تجمـع، لكـن ال بـد أن      
يتم التخطيط لها، وما اجتماعات التحرير الصـباحية، التـي يـتم فيهـا وضـع خطـط       

قـع مـن   العمل اليومية، إال دليل على ذلك، حيث يتم فيها التخطيط طبقا لمـا هـو متو  
أحداث في هذا اليوم، لكن قد  يكون التخطيط لتوقع حـدوث بعـض األحـداث مخالفـا     

خر قد  تخرج وقائع الحدث بدرجـة كبيـرة عـن التصـورات     آلما سيكون، أو بتعبير 
المسبقة لها، كالحالة التي وصفها الباحث البريطـاني هـالوران حـول تغطيـة وسـائل      

خيـر مثـال علـى     1968تنـام فـي لنـدن    عالم للمظاهرات المعارضة لحرب الفياإل
  .ذلك

إن اعتماد الصحفيين على األخبار المتوقع حـدوثها، يفـرض نوعـاً معينـا مـن      
التغطية اإلخبارية على ما عداها، إذ تفـرض التغطيـة التسـجيلية نفسـها فـي هـذه       
الحالة، كما يفرض توقع حدوث أحداث معينـة وموضـوعات محـددة سـلفاً، نفسـها      

  .رعلى قرارات النش
ووافق حوالي نصف صحفيي الشروق اليـومي علـى أنهـم يفضـلون األخبـار      
السريعة والسهلة الحصول عليها، واعتبـر حـوالي نصـف القـائمين باالتصـال فـي       
صحيفة الخبر بأن ذلك صحيح إلى حد ما، مما يفسـر غلبـة األخبـار البسـيطة علـى      

  .عملياتالمضمون اإلخباري، وأن الصحفيين يفضلون تناول أحداث وليس 
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 النسبة/ التكرار                                    
 موقف الصحفي

  النسبة  التكرار
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  %20  %25  8  10  .امتنع من البداية
  % 67.5  % 60  27  24  .أقدمها للصحيفة وأحاول نشرها
  % 12.5  % 15  5  6  .ىأبلغ بها زميل في صحيفة أخر

  % 100  % 100  40  40  .اإلجمالي
  

إجابات الصحفيين عن موقفهم من المواد التي يعرفـون أنهـا لـن تُنشـر      تكشف
مـن   %60مـن صـحفيي الشـروق اليـومي، و    % 67.5في صحيفتهم، حيث أجـاب  

نظرائهم في الخبر، أنهم يحصـلون علـى المـادة الخبريـة ويحـاولون نشـرها فـي        
هم مـن نظـرائ  % 20من القائمين باالتصال فـي الخبـر، و  % 25صحيفتهم، بينما ذكر 

مـن  % 15في يومية الشروق، بـأنهم يمتنعـون منـذ البدايـة عـن جلبهـا، وعبـر        
من صحفيي الشروق اليـومي، بـأنهم يبلغـون بهـا زمـالء      % 12.5محرري الخبر، و
  .في صحف أخرى

وتشير إجابات الصحفيين إلى وجود قوالب معينـة وجـاهزة مسـبقا عـن أنـواع      
لتـي ال يمكـن أن تمـر عبـر حـراس      األخبار التي يمكن أن تنشرها الصحيفة، وتلك ا

البوابة، فما على الصحفي إال إتباع التقاليـد الموجـودة داخـل المؤسسـة، واالنخـراط      
في العقلية الجماعية المسيطرة على توجهـات الصـحيفة، وهـذا مـا يفسـر خضـوع       
معايير انتقاء واختيار األخبار إلى توجهـات تقليديـة، ممـا قـد يقلـص مـن حريـة        

قا أمامه في التجديد واالبتكـار، ومـن ثـم تقـديم أنمـاط إخباريـة       الصحفي ويقف عائ
  .مكررة وروتينية وسطحية، وذلك حسب التقاليد المتبعة في الصحيفة
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 الدرجة                                                         
 

  العبارة

  أعترض  ال رأي لي  إلى حد ما أوافق
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع
  %10  4  %12.5  5  %2.5  1  %7.5  3  %42.5  17  %30  12  %45  18  %50  20  .تمنع القناعة السياسية المحرر من أن يكون موضوعيا في عمله

  %7.5  3  %2.5  1  %7.5  3  % 5  2  %37.5  15  %42.5  17  %47.5  19  %50  20  .تؤثر االعتبارات المهنية على عمل الصحفي
لو كان يختلف مع  ما على الصحفي أال يستمر في العمل بصحيفة

  .سياستها
28  70%  25  62.5%  7  17.5%  6  15%  2  5%  2  5%  3  7.5%  7  17.5%  

  % 0  0  %2.5  1  %0  0  %7.5  3  %20  8  %22.5  9  % 80  32  %67.5  27  .مفيدة الدورات التدريبية التي تقام للصحفيين
  % 2.5  1  %5  2  %0  0  %0  0  %12.5  5  %2.5  1  %85  34  %92.5  37  .ال يجب أن يفشي المحرر هوية مصدر أخباره مهما كانت األسباب

  % 7.5  3  %2.5  1  %2.5  1  %7.5  3  %32.5  13  %30  12  %57.5  23  %60  24  .قيم التزام الصحفيين بمسؤولياتهم إزاء الجمهور تتراجع
  %5  2  %10  4  %0  0  %0  0  %30  12  %25  10  %65  26  %65  26  .إرضاء الصحفيين للمصدر يضر كثيرا بسمعة المهنة

  %75  30  %80  32  %10  4  %5  2  %12.5  5  %10  4  %2.5  1  %5  2  .من حق المصدر اإلطالع على الخبر قبل نشره
  %7.5  3  %0  0  %2.5  1  %0  0  %22.5  9  %15  6  %67.5  27  %85  34  .ضعف الدخل المادي للصحفيين ينعكس على أدائهم المهني
  %7.5  3  %7.5  3  %12.5  5  %7.5  3  %32.5  13  %35  14  %47.5  19  %50  20  .المراجعات الكثيرة للمواد الصحفية تحد من حرية الصحفي
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يوضح الجدول أعاله موقف الصحفيين من بعـض العبـارات المتصـلة بالمهنـة     
  :والتي جاءت على النحو اآلتي

  مـن نظـرائهم فـي الشـروق     % 45من صحفيي الخبـر، و  %50وافق
على أن القناعة السياسـية تمنـع المحـرر مـن أن يكـون موضـوعيا فـي         ،اليومي
 . عمله

  ــق ــر، و% 50وواف ــي الخب ــائمين باالتصــال ف ــن الق ــن % 47.5م م
 .ات المهنية تؤثر على عمل الصحفينظرائهم في الشروق اليومي بأن االعتبار

  نظـرائهم فـي الشـروق     مـن % 62.5من محرري الخبـر، و % 70وأيد
لـو كـان    مـا  اليومي، فكرة أنه على الصحفي عدم االستمرار فـي العمـل بصـحيفة   

 . يختلف مع سياستها
 مـن نظـرائهم فـي    % 67.5من صحفيي يومية الشـروق، و  %80 وقال

 . الخبر، أن الدورات التدريبية التي تقام للصحفيين مفيدة
  فـي يوميـة    مـن نظـرائهم  % 85من محرري الخبـر، و % 92.5ورأى

 . الشروق، أنه على الصحفي عدم إفشاء هوية مصادر أخباره مهما كانت األسباب
  ــر ــر، و % 60وذك ــي الخب ــال ف ــائمين باالتص ــن الق ــن % 57.5م م

نظرائهم في الشروق اليومي، أن قيم التـزام الصـحفيين بمسـؤولياتهم إزاء الجمهـور     
 . تتراجع

  ـ     % 65ووافق در يضـر  من صـحفيي الخبـر علـى أن إرضـاء المص
مـن القـائمين باالتصـال فـي يوميـة       %65كثيرا بسمعة المهنة، كما وافق على ذلك 

 . الشروق
  مـن  % 67.5مـن القـائمين باالتصـال فـي الخبـر، و     % 85واعتبر

نظرائهم في الشروق اليومي، أن ضـعف الـدخل المـادي للصـحفيين يـنعكس علـى       
 . أدائهم المهني
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   نظـرائهم فــي  مــن % 47.5مـن محــرري الخبـر، و  % 50وأجـاب
  .الشروق اليومي، أن المراجعات الكثيرة للمواد الصحفية تحد من حرية الصحفي

  مـن نظـرائهم   % 75مـن صـحفيي الخبـر، و   % 80في حين اعترض
  . أنه من حق المصدر اإلطالع على الخبر قبل نشره في الشروق اليومي على

تشير النتائج السابقة إلى أن القناعة السياسـية للصـحفي تمنعـه مـن أن يكـون      
موضوعيا وغير متحيز، مما كانت الجهة التي ينتمـي إليهـا، أو مقتنـع بهـا، حيـث      
تؤثر القناعة السياسية واالنتماء السياسي للقائم باالتصال علـى موضـوعيته فـي نقـل     

  .الحقائق والمعلومات
ك بمبـدأ الموضـوعية مـن خـالل الحيـاد فـي نقـل        يحاول الصحفيون التمس

الحقائق والمعلومات، وعدم التحيـز ألي جهـة أثنـاء تغطيـتهم لمختلـف األحـداث،       
وفي هذا اإلطار، قرر ليونارد دواني رئـيس التحريـر التنفيـذي للواشـنطن بوسـت      

  :أن يحمي الموضوعية بالوسائل التالية
 أنا ال أمارس حقي في االنتخابات. 
 فـي التغطيـة اإلخباريـة فـي الواشـنطن       صـانع القـرار األخيـر    باعتباري

بوست، أرفض أن أقرر حتى بشكل شخصـي أي مـن المرشـحين يمكـن أن يكـون      
في مجلس المدينة، أو أن اتخـذ موقفـا فـي أي قضـية      اأحسن رئيس إذا أصبح عضو

مثل اإلجهاض أو فرض الضرائب، أنا أريد أن يظل عقلـي مفتوحـاً لكـل األطـراف     
ويضيف داوني أن هذا هو اختياره وأنـه ال يفرضـه علـى أولئـك     . االحتماالت ولكل

، لكن رغم ذلك تبقـى إشـكالية الموضـوعية تثيـر الكثيـر مـن       (1)الذين يعملون معه
 .التساؤالت

وأيد الصحفيون فكرة أنه على الصـحفي أال يسـتمر فـي العمـل بصـحيفة لـو       
هنـة الصـحافة فـي مؤسسـات     كان يختلف مع سياستها، حيث تعد مسـألة مزاولـة م  

                                                             
  .94سليمان صاحل، إشكالية املوضوعية يف وسائل اإلعالم، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص (1)
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إعالمية ال يتفق الصحفي مع سياستها، بمثابة اإلعـالن عـن االمتثـال ألفكـار وآراء     
تختلف نسبيا أو كليـا مـع قناعتـه، ويضـطر الصـحفي إلـى االنصـياع للسياسـة         
التحريرية للصحيفة التي تتعارض مـع مبادئـه وتوجهاتـه، ومـن ثـم يجـد القـائم        

سـيكون األمـر   منتج إعالمي غير مقتنـع بـه، فكيـف     باالتصال نفسه مضطرا لتقديم
  .بالنسبة للقارئ

وتكشف إجابات الصحفيين عن مـوافقتهم عـن تراجـع قـيم االلتـزام المهنـي       
ـ       ور لديهم تجاه القارئ، وتخلى معظمهـم عـن مسـؤولياتهم االجتماعيـة تجـاه الجمه

  .بفعل الضغوط المتزايدة عليهم
الصـحفيون علـى أن ضـعف دخلهـم المـادي يـنعكس علـى أدائهـم          ووافق

المهني، بحيث يدفع بهم ذلك إلى العمل في أكثر مـن صـحيفة، هـذا مـا عبـر عنـه       
من نظرائهم فـي جريـدة الخبـر، ممـا     % 12.5من صحفيي الشروق اليومي، و% 10

قد ينعكس على إجادة العمل وإتقانه، فيتحـول الصـحفي إلـى موظـف إداري، عليـه      
نتاج كم من المواضيع في هذه الصحيفة، وكما آخـر فـي صـحيفة أخـرى، وهكـذا،      إ

ـ      ار فضال عن أن ضعف الدخل المادي للصحفيين دفع  بعضـهم إلـى العمـل فـي إط
  .مشروع خاص خارج العمل الصحفي

واعتبر الصحفيون أن المراجعات الكثيـرة للمـواد الصـحفية تحـد مـن حريـة       
ة تمر عبـر العديـد مـن البوابـات، وكـل حـارس       الصحفي، بمعنى أن المادة الخبري

بوابة يضع بصمته علـى المـادة الخبريـة، إمـا باإلضـافة أو الحـذف أو التعـديل،        
لتقرير المنتج الذي سيخرج للجمهـور، وبهـذه الطريقـة يحـد حـراس البوابـة مـن        

  .الصحفي من خالل التدخل في عمله حرية
اإلطـالع علـى الخبـر    في حين اعترض الصحفيون على أنه من حق المصـدر  

قبل نشره، وإن حدث واطلع المصدر على ما سـيكتبه الصـحفي قبـل النشـر، فـإن      
ذلك ينم عن عدم وجود ثقة بـين الطـرفين، حيـث أنـه مـن المفـروض أن تكـون        
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العالقة بينهما وطيـدة وقويـة، فيقـوم المصـدر بمـد الصـحفي بالمعلومـات التـي         
تصـال تعـريض المصـدر للخطـر بسـبب      يحتاجها، وفي المقابل، يتجنب القـائم باال 

تعاونه معه، إذ وافق الصحفيون وبنسبة عالية علـى أنـه يجـب علـى المحـرر أن ال      
يفشي هوية مصادر أخباره مهما كانت األسـباب، ويكـون ذلـك مـن خـالل  التكـتم       
وعدم اإلفصاح عن المصادر التي اسـتقى منهـا األخبـار، فمـن حـق الصـحفي أن       

ر أخبـاره، بـل أكثـر مـن ذلـك فهـو مطالـب بحمايـة         يمتنع عن ذكر أسماء مصد
مصادره، وعدم نشر أي خبر طُلب منـه عـدم نشـره، أو طُلـب منـه عـدم ذكـر        
األسماء في الخبر، وعليه في هذه الحالة تحمل المسؤولية، إما بـالتكتم عـن ذكـر مـا     

  .ه، أو أن يسقط الخبر من اعتبارهطلب منه عدم ذكر
الخبر قبـل نشـره تـدخال مباشـرا فـي عمـل       وتعد مطالبة المصادر بمراجعة 

الصحفي، وهو ما يحدث في بعـض أو فـي الكثيـر مـن األحيـان، حسـب طبيعـة        
الموضوع، ونوعية المصـدر، وشخصـية الصـحفي، والمؤسسـة اإلعالميـة التـي       

  .ألمر بالشؤون السياسية واألمنيةينتمي إليها، خاصة عندما يتعلق ا
ا على الصـحفي، سـواء فـي حالـة مـا      وتمارس المصادر بهذه الطريقة ضغطً

إذا طلبت منه مراجعة المادة الخبرية قبل نشرها، أو الرجـوع إليهـا للحصـول علـى     
موافقتها قبل النشر، مما يفسر تدخل المصادر فـي صـياغة األخبـار، والتـأثير علـى      

  .زوايا معينة في الطرح والمعالجةالصحفي لتبني 
ي يواجـه ضـغوطات عديـدة عنـد     وتشير النتائج السـابقة، إلـى أن الصـحف   

جمعه وانتقائه وتحريـره للمـادة الخبريـة، إذا أراد أن يقـدم منتجـا يقتنـع بـه أوالً،        
  .ويقنع به القارئ ثانيا
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 الدرجة                                            
 

  تصور الصحفيين

  ال يتصفون  نادرا  إلى حد ما بدرجة كبيرة
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع
  %10  4  %2.5  1  %10  4  %7.5  3  %52.5  21  %47.5  19  %27.5  11  %42.5  17  .الجدية وإجادة العمل

  %0  0  %2.5  1  %2.5  1  % 7.5  3  %27.5  11  %37.5  15  %70  28  %52.5  21  .التمسك بالمنصب
  %2.5  1  %5  2  %7.5  3  %12.5  5  %25  10  %32.5  13  %65  26  %50  20  .الخوف من نشر ما ال يتفق مع سياسة الصحيفة

  %7.5  3  %5  2  %25  10  %12.5  5  %55  22  %50  20  %12.5  5  %32.5  13  .مناقشة المضمون مع الصحفيين
  %22.5  9  %12.5  5  %37.5  15  %27.5  11  %32.5  13  %40  16  %7.5  3  %20  8  .توفير معايير موضوعية للمكافأة
  %7.5  3  %12.5  5  %20  8  %20  8  %32.5  13  %35  14  %40  16  %32.5  13  .سيطرة العالقات الشخصية عليهم

  %15  6  %27.5  11  %25  10  %25  10  %32.5  13  %37.5  15  %27.5  11  %10  4  .عدم فهمهم لطبيعة العمل
  %22.5  9  %12.5  5  %32.5  13  %7.5  3  %35  14  %60  24  %10  4  %20  8  .يفصلون بين العمل والعالقات الشخصية

  %20  8  %7.5  3  %27.5  11  %15  6  %42.5  17  %55  22  %10  4  %22.5  9  .تقادات إيجابيةتقديم ان
  %15  6  %7.5  3  %22.5  9  %22.5  9  %45  18  %45  18  %17.5  7  %25  10  .التفهم والتعاون

  %20  8  %5  2  %20  8  %35  14  %52.5  21  %45  18  %7.5  3  %15  6  .تقديم المساعدة والنصيحة
  %35  14  %10  4  %30  12  %35  14  27.5  11  %42.5  17  %7.5  3  %12.5  5  .المكافأة والتحفيز
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يوضح الجدول أعاله تصـور الصـحفيين لعالقـاتهم برؤسـائهم والتـي جـاءت       
  : على النحو اآلتي

  حث في الشـروق اليـومي، بـأن رؤسـاءهم     من أفراد مجتمع الب% 52.5أجاب
مـن القـائمين باالتصـال    % 47.5يتصفون بالجدية وإجادة العمل إلى حد مـا، ووافـق   

 . في جريدة الخبر على ذلك
  من صحفيي يومية الشـروق بـأن رؤسـاءهم يتمسـكون بمناصـبهم      % 70رأى

 . من محرري الخبر على ذلك% 52.5بدرجة كبيرة، ووافق 
  الشروق اليومي بأن رؤساءهم يخـافون مـن نشـر مـا     من صحفيي % 65ذكر

 . من نظرائهم في الخبر على ذلك% 50ال يتفق مع سياسة الصحيفة، ووافق 
  من القائمين باالتصال في يومية الشـروق بـأن رؤسـائهم يناقشـون     % 55رأى

مـن صـحفيي الخبـر    % 50إلى حد ما المضمون اإلخباري مـع الصـحفيين، وتبنـى    
 . ذلك
  ا مـا         % 37.5أجابمـن محـرري الشـروق اليـومي بـأن رؤسـاءهم نـادر

مــن صــحفيي الخبــر بــأن % 40يــوفرون معــايير موضــوعية للمكافــأة، وذكــر 
 . رؤساءهم يوفرون ذلك إلى حد ما

  من صحفيي يومية الشروق بـأن عالقـة رؤسـائهم مـع اآلخـرين      % 40رأى
الخبـر   تتحدد بناء على العالقات الشخصية بدرجة كبيـرة، فـي حـين رأى صـحفيو    

بأن عالقة رؤسائهم مع اآلخرين تتحدد بناء على العالقـات الشخصـية إلـى حـد مـا      
 %. 35وذلك بنسبة 

  بـأن رؤسـاءهم ال يفهمـون طبيعـة      الشروق اليوميمن صحفيي % 32.5رأى
علـى  جريـدة الخبـر   مـن نظـرائهم فـي    % 37.5العمل الصحفي إلى حد ما، ووافق 

 . ذلك
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  من القائمين باالتصال فـي الخبـر بـأن رؤسـائهم يفصـلون بـين       % 60أجاب
مـن نظـرائهم فـي يوميـة     % 35العمل والعالقات الشخصية إلى حـد مـا، واعتبـر    

 . الشروق أن ذلك صحيح
  من صحفيي الخبر أن رؤساءهم يقـدمون إلـى حـد مـا انتقـادات      % 55رأى

 . كالشروق على ذليومية من صحفيي % 42.5إيجابية لعملهم، ووافق 
  من صحفيي الخبر أن رؤساءهم يقـدمون إلـى حـد مـا المسـاعدة      % 45أجاب

 . من محرري يومية الشروق% 52.5والنصيحة للصحفيين، ووافق على ذلك 
  من صحفيي الخبر بأن رؤسـاءهم يتصـفون إلـى حـد مـا      % 42.5بينما رأى

ي مـن صـحفي  % 35بمكافأة وتحفيز الصحفيين الذين أثبتوا جـدارة فـي عملهـم، رأى    
 . يومية الشروق أن رؤساءهم ال يتصفون بذلك

  : وتكشف هذه اإلجابات عن ما يلي
          وجود اتفاق إلى حـد كبيـر بـين صـحفيي الخبـر والشـروق اليـومي عـن

 . تصورهم لرؤسائهم
 أوضحت اإلجابات وجود تصور سلبي لدى الصحفيين عن رؤسائهم . 
         ،تنعكس رؤية الصـحفيين لرؤسـائهم علـى جـودة العمـل اإلخبـاري ودقتـه

وعن عدم وجود مناخ يسـمح بتقـديم مـادة إخباريـة فعالـة ومـؤثرة، ترتقـي إلـى         
مستوى المسؤولية الملقاة علـى عـاتق الصـحفيين، خاصـة عنـدما يتعلـق األمـر        

المـي  بالصحافة الخاصة، التي من المفروض أن تتـدارك الـنقص فـي المجـال اإلع    
الذي يعاني منه هذا القطـاع، وأال تكـرر وتجتـر الخطـاب المتـداول فـي وسـائل        

  . اإلعالم التابعة للقطاع العام
على القـائمين باالتصـال ومـن ثـم علـى طبيعـة        رتتفاوت الضغوط التي تؤث

المنتج الصحفي باختالف المصـادر التـي تنبعـث منهـا، فهنـاك ضـغوط تفرضـها        
مع، من خـالل سـن القـوانين والتشـريعات التـي تحكـم       السلطة السياسية في المجت
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النظام اإلعالمي، كما أن هناك ضـغوطًا يفرضـها النظـام االجتمـاعي الـذي يعمـل       
في إطاره الصحفيون وذلك بمحاولة الحفـاظ علـى قـيم المجتمـع وتقاليـده، وعـدم       

  . المجازفة بما هو مقبول أو مرفوض من طرف المجتمع
مـن واقـع العمليـة االتصـالية نفسـها، أي مـن        وتأتي كثير من هذه الضغوط

المصادر التي يستقي منهـا الصـحفي معلوماتـه، وقـد تـأتي هـذه الضـغوط مـن         
المؤسسة اإلعالمية التي يعمل بها القـائم باالتصـال، أو مـن المؤسسـات اإلعالميـة      
األخرى والتي قد تكـون منافسـة لمؤسسـته، أو تـأتي هـذه الضـغوط أيضـا مـن         

يتوجه لـه القـائم باالتصـال برسـالته اإلعالميـة، أو مـن المعلنـين        الجمهور الذي 
  . وإعالناتهم

وهناك أيضا ضغوط ذاتية تتعلق بالصـحفي، إلـى جانـب القـيم التـي يعتنقهـا       
ومستوى معرفته، باإلضافة إلى الضغوط المهنية المتعلقـة بالمنـاخ الـذي يعمـل فيـه      

  . ضغوط االقتصاديةالصحفي وعالقته بالرؤساء والزمالء، فضال عن ال
ومهما تباين أصل هذه الضغوط، فهناك عامل مشـترك يجمـع بيـنهم، وهـو أن     
هذه الضغوط تعرقل مسيرة عملية االتصال، وتؤثر علـى نوعيـة الحقـائق والوقـائع     

  .تي من حق الجمهور أن يطلع عليهاال
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  : ويشمل هذا المبحث العناصر التالية 

ثقة الجمهور في الصـحافة الجزائريـة الخاصـة، انطالقـا مـن أن الصـحافة        .1
ـ إأنشئت أساسا للتعبيـر عـن إشـغاالت واهتمامـات القـراء، و      أي مـدى يـرى    ىل

 . وسائل اإلعالم الخاصةالصحفيون أن القارئ الجزائري يثق ب
نواحي القصور في الصحافة الجزائرية الخاصة، ويعنـى هـذا الجـزء برصـد      .2

انتقادات الصحفيين ألعمالهم، وموقفهم من المواد التـي ينشـرونها، ومـدى اقتنـاعهم     
 .بالرسالة التي يؤذونها

راء آل مدى التأثر بمناخ التعددية، ونحاول مـن خـالل هـذا الجـزء التعـرض      .3
ين حول التغييرات التي عرفها قطاع اإلعـالم فـي الجزائـر بعـد التعدديـة،      الصحفي

بهدف معرفة تصورات القائمين باالتصال للـدور الـذي تلعبـه الصـحافة الجزائريـة      
  .اإلعالميةفي إطار التعددية 
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  اإلجابة        
  العدد النسبة

  اإلجمالي  ال  إلى حد ما  نعم
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  40  40  0  0  13  7  27  33  العدد
  %100  %100  %0  %0  %32.5  17.5  %67.5  %82.5  النسبة

  

مـن نظـرائهم فـي الشـروق     % 67.5صـحفيي الخبـر، و   مـن %  82.5يعتقد 
اليومي، أن الجمهور يثـق فـي صـحفهم، وهـو مـا يعنـي أن نسـبة كبيـرة مـن          

مـن  % 32.5الصحفيين تـرى أن صـحف الدراسـة تُحظـى بثقـة القـراء، ويـرى        
مـن صـحفيي الخبـر، أن صـحفهم     % 17.5القائمين باالتصال في الشروق اليومي، و

حد ما، في حـين لـم يـر وال صـحفي واحـد وفـي كـال        تُحظى بثقة الجمهور إلى 
  .ريدتين، أن صحيفته ليست محل ثقةالج

وتشير النتائج إلى ارتفاع ثقة الصحفيين بقدرة مـا يقدمونـه للقـراء، ومـن ثـم      
إمكانية التأثـير عليهم وتوجيههم، وفيما يتعلق بالسبب الـذي يقـف حسـب اعتقـادهم     

حـوالي نصـف مجتمـع البحـث عـن       وراء ثقة الجمهور في الجريـدة، لـم يجـب   
السؤال، في حين عزا البعض مـنهم ذلـك إلـى أن صـحفهم تحـرص علـى تلبيـة        
رغبات القراء واالسـتجابة الدائمـة النشــغاالتهم واحتياجــاتهم، وأرجعـت فئـة       
أخرى ثقة القراء في الجريدة إلى عدد سحبها وتوزيعهـا، بينمـا رأت فئـة أخـرى أن     

يعـد مـن   ...) الصـدق، الموضـوعية، الدقـة،   (المهنيـة  مراعاة الصحفيين للمعايير 
العوامل األساسية التي تجعل الجريـدة محـل ثقـة، بينمـا يـرى الصـحفيون الـذين        
أجابوا بأن الصحيفة محل ثقة الجمهور إلى حـد مـا إلـى أن ذلـك يرجـع النحيـاز       
الصحف أحيانا للسـلطة، وجنوحهـا لإلثـارة، وعـدم اتصـافها بالموضـوعية فـي        
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لمادة الخبرية، وتشير النتائج المتحصـل عليهـا، إلـى أن الصـحفيين يميلـون      معالجة ا
بدرجة كبيرة في أحكامهم إلى حواسهم وغرائزهم المبنية علـى التخمـين، وعلـى مـا     
يتصورونه، وال تستند إلى دراسات علمية، عن تصـور الصـحفيين عـن جمهـورهم،     

ـ   ذا الجانـب، أمـا الدراسـات    فهناك دراسات قليلة حتى ال نقول نادرة التي اهتمـت به
التي عينت بمعرفة تصورات الجمهور لما يقدمـه لـه الصـحفيون مـن أخبـار فهـي       

  . أقل، وهو ما ينعكس على صعوبة تحديد درجة ثقة الجمهور بالصحيفة
وتعتبر رؤية الصحفي للجمهـور، أحـد المعـايير األساسـية للقيمـة الخبريـة،       

ـ  ة، وأنـه معيـار متفـق عليـه بإجمـاع      حيث أنه متضمن في معظم العناصر الخبري
الصحفيين، من حيث تأكيدهم على أن الخبر هـو مـا يهـم أكبـر عـدد مـن أفـراد        
المجتمع، ورغم هذه األهمية، فإن الصحف ال تعطيـه حقـه مـن الدراسـة والبحـث،      
إذ أن نسبة االعتماد على الجمهور كمصدر للمعلومـات محـدودة، فضـال عـن عـدم      

يدانيـة لمعرفـة رد فعـل الجمهـور تجـاه مـا  تنشـره        قيام الصحف بالمسـوح الم 
الصحف، وهل تقوم بتلبية احتياجات القراء، أم أنهـا بعيـدة عـن جمهورهـا، حيـث      
تتفاوت الرؤى في بلدان العالم الثالث حول المقصـود بتلبيـة مـا يحتاجـه الجمهـور،      
، وما يريده، فالبعض يرى أن دور وسائل اإلعـالم هـي قيـادة الجمهـور، وتوجيهـه     

فيما ييسر عليه شؤون حياته، ويسهم في تنـويره، فـإن الـبعض اآلخـر يميـل أكثـر       
  .إلى تلبية رغبات الجمهور، والفئة الثالثة ترى ضرورة المزاوجة بين الموقفين

وتكتفي الصحف حاليـا بدراسـة بريـد القـراء باعتبـاره رد الجمهـور علـى        
جـاالت وأنهـا الطريقـة    الرسائل اإلعالمية التي يوجهها الصـحفي فـي مختلـف الم   

  . الوحيدة، وإن كانت غير كافية لمعرفة رد الجمهور
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 الموقف                                      
  

  نواحي القصور

  اإلجمالي  ال  إلي حد ما  نعم
  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر  الشروق  الخبر

  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع  ن  ع
  %100  40  %100  40  %2.5  1  %12.5  5  %20  8  %40  16  %77.5  31  %47.5  19  .من الحقيقة "جزء"تقديمها 
  %100  40  %100  40  %2.5  1  %5  2  %35  14  %57.5  23  %62.5  25  %37.5  15  .التام للمتغير السياسيخضوعها 

  %100  40  %100  40  %0  0  %5  2  %15  6  %27.5  11  %85  34  %67.5  27  .جنوحها إلى اإلثارة
  %100  40  %100  40  %5  2  %15  6  %45  18  %47.5  19  %50  20  %37.5  15  .األخبار وسطحيتها روتينية

  %100  40  %100  40  %25  10  %37.5  15  %40  16  %42.5  17  %35  14  %20  8  .خبار إلى الدعاية الشخصيةميل األ
  %100  40  %100  40  %12.5  5  %10  4  %37.5  15  %37.5  15  %50  20  %52.5  21  .ة تصريحات المسؤولين للصحفعدم جدي

  %100  40  %100  40  %25  10  %17.5  7  %42.5  17  %52.5  21  %32.5  13  %30  12  .عدم وضوح سياستها
  %100  40  %100  40  %30  12  %20  8  %45  18  %45  18  %25  10  %35  14  .ها فرض الوصاية األبوية على القراءمحاوالت

  %100  40  %100  40  %22.5  9  %32.5  13  %47.5  19  %42.5  17  %30  12  %25  10  .خبارها حول المصادر الرسميةتمحور أ
  %100  40  %100  40  %50  20  %37.5  15  %35  14  %50  20  %15  6  %12.5  5  .أخبارها من الفائدةخلو 

  %100  40  %100  40  %27.5  11  %25  10  %50  20  %45  18  %22.5  9  %30  12  .تراخي الصحفيين عن القيام بأدوارهم
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  :يوضح الجدول أعاله نواحي القصور في الصحافة الجزائرية الخاصة
  :بالنسبة لجريدة الخبر

  ـ  % 47.5أجاب علـى أن الصـحافة الجزائريـة    " نعـم " من صحفيي الخبـر بـ
منهم بأن ذلـك صـحيح إلـى حـد مـا،      % 40الخاصة تقدم جزء من الحقيقة، وأجاب 

 . بأن ذلك غير صحيح% 12.5ورأى 
  مـن المبحـوثين بـأن الصـحافة الجزائريـة الخاصـة تخضـع        % 57.5عبر

% 5ذلـك صـحيح، ونفـى    مـنهم بـأن   % 37.5للمتغير السياسي إلى حد ما، وقـال  
 .ذلك

  من صحفيي الخبر، بـأن الصـحافة الجزائريـة الخاصـة تجـنح      % 67.5ذكر
بـأن ذلـك غيـر    % 5منهم بأن ذلك صحيح إلى حد مـا، ورأى  % 27.5لإلثارة، وقال 

 .صحيح
  من صحفيي الخبر على اتسام األخبـار التـي تقـدمها الصـحافة     % 47.5أجاب

مـنهم بـأن   % 37.5ية إلـى حـد مـا، وأجـاب     الجزائرية الخاصة بالسطحية والروتين
 .ذلك% 15ذلك صحيح، ونفى 

  من القائمين باالتصال علـى ميـل أخبـار الصـحافة الجزائريـة      % 42.5أجاب
ـ  % 37.5الخاصة للدعاية الشخصية إلى حد مـا، وأجـاب    علـى ذلـك،   " ال" مـنهم بـ

 .أن ذلك صحيح% 20وقال 
  ـ % 52.5أجاب علـى عـدم جديـة تصـريحات     " نعـم " من صحفيي الخبر بـ

% 10منهم أن ذلك صـحيح إلـى حـد مـا، ونفـى      % 37.5المسؤولين للصحف، وقال 

 .صحة ذلك
  من صحفيي الخبر بعدم وضـوح السياسـة التحريريـة للصـحافة     % 52.5قال

صـحة  % 17.5بنعم علـى ذلـك، ونفـى    % 30الجزائرية الخاصة إلى حد ما، وأجاب 
 .ذلك
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  باالتصـال فـي يوميـة الخبـر علـى أن الصـحافة       من القـائمين  % 45أجاب
الجزائرية الخاصة تحاول فرض الوصاية األبوية على القراء إلـى حـد مـا، وأجـاب     

 .ذلك % 20 بنعم على ذلك، في حين نفى% 35
  علـى تمحـور أخبـار الصـحافة الجزائريـة الخاصـة حـول        % 42.5أجاب

أن % 25ذلـك، ورأى  علـى  " ال"بــ  % 32.5المصادر الرسمية إلى حد ما، وأجـاب  
 .ذلك صحيح

  من المبحوثين عن خلو أخبـار الصـحافة الجزائريـة الخاصـة مـن      % 50عبر
 %.12.5ووافق على ذلك ، %37.5" ال " الفائدة إلى حد ما، وأجاب بـ

  مـن القـائمين باالتصـال عـن تراخـي الصـحفيين عـن القيـام         % 45أجاب
 .صحة ذلك% 25 بأن ذلك صحيح، ونفى% 30بأدوارهم إلى حد ما، وقال 

 

  ـ   % 77.5أجاب علـى أن الصـحافة   " نعـم " من صحفيي الشـروق اليـومي بـ
بأن ذلك صـحيح إلـى حـد مـا،     % 20الجزائرية الخاصة تقدم جزء من الحقيقة، وقال 

 .ذلك% 2.5ونفى 
  المبحـوثين علـى خضـوع الصـحافة الجزائريـة الخاصـة        من% 62.5وافق

" ال"بــ  % 2.5بأن ذلك صحيح إلـى حـد مـا، وأجـاب     % 35للمتغير السياسي، وقال 
 .على ذلك

  علـى  " نعـم "من القائمين باالتصـال فـي الشـروق اليـومي بــ      % 85أجاب
مـنهم أن ذلـك صـحيح    % 15جنوح الصحافة الجزائرية الخاصة إلى اإلثـارة، ورأى  

 .حد ما، ولم ينف وال صحفي واحد ذلكإلى 
  علـى اتسـام أخبـار الصـحافة الجزائريـة      " نعم"من الصحفيين بـ % 50أجاب

% 5بأن ذلك صحيح إلـى حـد مـا، ونفـى     % 45الخاصة بالروتينية والسطحية، وقال 

 .صحة ذلك
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  من المبحـوثين ميـل أخبـار الصـحافة الجزائريـة الخاصـة إلـى        % 40ذكر
 .ذلك% 25منهم أن ذلك صحيح، ونفى % 35حد ما، وقال الدعاية الشخصية إلى 

  مــن صــحفيي يوميــة الشــروق عــن عــدم جديــة تصــريحات % 50عبــر
% 12.5بأن ذلك صـحيح إلـى حـد مـا، وقـال      % 37.5المسؤولين للصحف، وأجاب 

 .بأن ذلك غير صحيح
  من القائمين باالتصال عـن عـدم وضـوح السياسـة التحريريـة      % 42.5أجاب

علـى ذلـك، وقـال    " نعـم " بـ% 32.5رية الخاصة إلى حد ما، وأجاب للصحافة الجزائ
 .بأن ذلك غير صحيح% 25

  من القائمين باالتصال بأن الصـحافة الجزائريـة الخاصـة تحـاول     % 45أجاب
  %25ذلـك، وأجـاب   % 30، ونفـى  إلـى حـد مـا    الوصاية األبوية على القراءفرض 

 .على ذلك" نعم"بـ 
  الصحفيين عن تمحـور أخبـار الصـحافة الجزائريـة حـول       من% 47.5عبر

بـأن  % 22.5علـى ذلـك، وقـال    " نعم" بـ% 30المصادر الرسمية إلى حد ما، وأجاب 
 .ذلك غير صحيح

  عـن خلـو أخبـار الصـحافة     " ال"مـن القـائمين باالتصـال بــ     % 50أجاب
ب بأن ذلـك صـحيح إلـى حـد مـا، وأجـا      % 35الجزائرية الخاصة من الفائدة، وقال 

 .على ذلك" نعم" بـ% 15
 تراخـي القـائمين باالتصـال فـي     بمن صـحفيي يوميـة الشـروق     %50 قال

ذلـك،  % 27.5، ونفـى  إلـى حـد مـا    الصحافة الجزائرية الخاصة عن القيام بأدوارهم
 .على ذلك" نعم"بـ % 22.5وأجاب 
  نظـرائهم بجريـدة    مـن % 47.5من صحفيي يوميـة الشـروق، و  % 77.5رأى

مـن  % 85الخبر، أن الصحافة الجزائرية الخاصة تقـدم جـزء مـن الحقيقـة، وقـال      
من نظـرائهم فـي جريـدة الخبـر، أن     % 67.5القائمين باالتصال في يومية الشروق، و
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الصحافة الجزائرية الخاصة تجـنح لإلثـارة، فضـال عـن عـدم جديـة تصـريحات        
مـن صـحفيي يوميـة الشـروق،     % 50المسؤولين للصحف، حيث عبـر عـن ذلـك    

 .من نظرائهم بجريدة الخبر% 52.5و
          كما وافـق صـحفيو يوميـة الشـروق علـى خضـوع الصـحافة الجزائريـة

مـن القـائمين باالتصـال فـي     % 57.5، وقـال  %62.5الخاصة للمتغير السياسي بنسبة 
 .الخبر أن ذلك صحيح إلى حد ما

  ن أخبـار  علـى أ " نعـم "مـن صـحفيي يوميـة الشـروق بــ      % 50وأجاب
مـن صـحفيي   % 47.5الصحافة الجزائريـة تتسـم بالروتينيـة والسـطحية، وأجـاب      

ورأى القـائمون باالتصـال فـي صـحف الدراسـة،      . الخبر أن ذلك صحيح إلى حد ما
أن األخبار التي تنشرها الصحافة الجزائرية الخاصة تميل إلى حـد مـا إلـى الدعايـة     

مـن  % 42.5ميـة الشـروق، و  مـن صـحفيي يو  % 40الشخصية، حيث عبر عن  ذلك 
نظرائهم في جريدة الخبر، فضال عن عدم وضوح سياستها إلـى حـد مـا حيـث قـال      

مـن نظـرائهم فـي الشـروق     % 42.5من صـحفيي جريـدة الخبـر، و   % 52.5بذلك  
اليومي، باإلضافة إلى محاولتها فرض الوصاية األبويـة علـى القـراء إلـى حـد مـا       

 .في كال الصحيفتين% 45وذلك بنسبة 
 مـن  % 45.5مـن القـائمين باالتصـال فـي جريـدة الخبـر، و      % 42.5عبر و

نظرائهم في الشروق اليـومي علـى تمحـور الصـحافة الجزائريـة الخاصـة حـول        
مـن   %50مـن صـحفيي الخبـر، و   % 45المصادر الرسمية إلـى حـد مـا، وعبـر     

نظرائهم في يومية الشروق عن تراخي القائمين باالتصال عـن القيـام بـأدوارهم إلـى     
د ما، ويكمن االختالف الوحيد فـي تصـور الصـحفيين ألداء الصـحافة الجزائريـة      ح

مـن  % 50الخاصة في عنصر خلو أخبارها من الفائدة، حيـث اعتـرض علـى ذلـك     
مـن صـحفي   % 50القائمين باالتصال في صحيفة الشـروق اليـومي، بينمـا اعتبـر     

  .الخبر أن ذلك صحيح إلى حد ما



 

 

~ 452 ~ 

السؤال ما تـم التوصـل إليـه فـي الدراسـة، حيـث       تؤكد النتائج الخاصة بهذا 
رتب صحفيو مجتمع البحث الضغط من السـلطة مـن الضـغوط القويـة جـداً علـى       
عمل الصحفي، فضال عن أن اإلثارة والتشويق تعد مـن القـيم الخبريـة المهمـة جـداً      

  .في انتقاء ونشر األخبار
يـة الخاصـة   وأوضحت النتائج أن القـائمين باالتصـال فـي الصـحافة الجزائر    

يرون أن السياسة التحريرية لصحفهم غير واضحة، حيث تعـذر علـى الكثيـر مـنهم     
اإلجابة عن هذا السؤال، كما أظهرت نتـائج ترتيـب الصـحفيين لمصـادر أخبـارهم      
تمحورها حول المصادر الرسمية، حيث تصدر ترتيب وكالـة األنبـاء قائمـة مصـادر     

ثانيـة الـوزارات والهيئـات، بينمـا     صحفيي يومية الشروق، وجـاء فـي المرتبـة ال   
  .تقدمت الوزارات والهيئات على وكالة األنباء في صحيفة الخبر

وتشير النتائج السابقة إلى انتقادات حـادة مـن قبـل الصـحفيين ألعمـالهم، مـا       
يبين تبنى وجهـات نظـر واحـدة، وعـدم وضـوح رسـالتهم، وجنـوح الصـحافة         

ية المـواد التـي ينشـرونها، فضـال عـن      الجزائرية الخاصة لإلثارة وروتينية وسطح
ظاهرة الوصاية التي يمارسها الصحفيون على أسـاس أنهـم أكثـر وعيـا مـن رجـل       
الشارع، مما يفسر تراجع مصـداقية الصـحافة الجزائريـة الخاصـة، خاصـة وأنهـا       
تبقى المنفذ الوحيد الذي يعتمد عليه في تطور الصحافة الجزائريـة بصـفة عامـة فـي     

البصـري، وحتـى ال تغلـف     –ددية اإلعالميـة فـي مجـال السـمعي     ظل انعدام التع
  .الصحافة الجزائرية الخاصة بغطاء النظام
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أوضـح أكثـر مـن نصـف مجتمـع البحـث أن       ) 42(فيما يتعلق بالسؤال رقـم  
الصحافة الجزائرية الخاصة نجحت وإلـى حـد كبيـر فـي طـرح وتغطيـة أحـداث        
ومواضيع كان يتم تجاهلها في مرحلة ما قبل التعددية، أي فـي ظـل سياسـة الحـزب     
الواحد، وأنه من بـين مظـاهر التعدديـة ظهـور النقـد والـرأي األخـر، وحصـول         

ستقالل عن السـلطة، حيـث تمكنـت الصـحافة الجزائريـة      الصحافة على قدر من اال
الخاصة من كسر العديد من الطابوهات التـي كانـت مصـنفة حسـب تعبيـر بعـض       
الصحفيين في خانة الممنوعـات خاصـة فيمـا يتعلـق بتجـاوزات المسـؤولين علـى        
مستويات شتى، كما اسـتطاعت الصـحافة فـي ظـل منـاخ التعدديـة مـن مناقشـة         

ريقة صريحة، ومتابعة سـير وتسـيير مؤسسـات الدولـة، فضـال      مشاريع الحكومة بط
عن التطرق إلى بعض المواضـيع كتلـك المتعلقـة بالشـؤون الخارجيـة والمواضـيع       
األمنية، والتي كانت في وقت مضـى تعـد مـن الخطـوط الحمـراء التـي ال يمكـن        
، تجاوزها، باإلضافة إلى تناولها لقضـايا االخـتالس والرشـوة والفسـاد، واإلرهـاب     

وصراع السلطة، وهي من المواضـيع التـي كـان يمنـع مجـرد ذكرهـا فـي عهـد         
  .األحادية

ويرى الصحفيون أن الصحافة الجزائرية الخاصـة قـد تـأثرت بمنـاخ التعدديـة      
اإلعالمية، وأن ذلك قد انعكس في تناولها لـبعض المواضـيع التـي كانـت محظـورة      

راء النظـام، ممـا يفسـر زيـادة     في وقت سابق، ومن ثم إمكانية ظهور آراء مغايرة آل
  .في هامش الحرية

بيد أن نسبة كبيرة لم توافق على أن التعدديـة اإلعالميـة فـي الجزائـر قـد أدت      
إلى زيادة حرص الصحافة على تدعيم مصداقيتها أو كشف الفسـاد، ولـم تـتمكن مـن     
تغطية العديد من المواضيع التي تهـم المـواطن وتشـغل بـال الـرأي العـام وذلـك        

سباب تتعلق بـالقيود التـي تضـعها الســلطة فـي وجـه الصــحفي كصـعوبة         أل
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الوصـول إلـى مصـادر المعــلومات، واسـتمرار وجـود الرقابـة علـى المنـتج         
اإلعالمي، فضال عن أنها بقيـت مواليـة للسـلطة بطريقـة غيـر مباشـرة، ويـرى        
ـ        ا أصحاب هذه النظرة أن التعددية اإلعالميـة فـي الجزائـر هـي مجـرد أرقـام، أم

المضمون فإنه ال يختلف عن مضامين صحافة القطـاع العـام خاصـة فـي التعـاطي      
  .مع الواقع السياسي، وأن حرية اإلعالم مقصورة على أقسام دون أخرى

منا بـأن الصـحافة الجزائريـة الخاصـة قـد قطعـت       لوترى فئة ثالثة أنه إذا س
يعـود بالدرجـة    أشواطا كبيرة في سبيل خدمة الجمهور والرسـالة اإلعالميـة، فـذلك   

البصـري، وخلـو السـاحة     –األولى إلى غياب التعددية اإلعالمية في مجال السـمعي  
اإلعالمية من صحف المعارضة، حيث بقى المجال مفتوحـا أمـام الصـحف الخاصـة     
لتغطية هذا النقص، وأنه إذا سلمنا بأنها نجحت فـي كسـر العديـد مـن الطابوهـات،      

صـية ولـو علـى حسـاب القـارئ، وخدمـة       فإنها انحازت لخدمـة مصـالحها الشخ  
المصادر وعدم المساس بالنافـذين ماليـا وسياسـيا، وهـذا مـا يتفـق مـع إجابـات         
الصحفيين عن السؤال المتعلق بالمواضيع التي ال تنشر فـي صـحيفتهم ويـرون أنهـا     

  .صالحة للنشر
الجزائرية قبل التعددية كانـت أهـم بكثيـر مـن     وترى الفئة الرابعة أن الصحافة 

لممارسات الحالية التي أضرت بالمهنة، حيـث انصـرفت عـن أداء دورهـا الحقيقـي      ا
وأضحت مؤسسة تجارية بالدرجة األولى، تبحـث عـن اإلثـارة وربـح المزيـد مـن       
األموال، سواء عن طريق كسب رضا المعلنين أو عـن طريـق إرضـاء المسـؤولين     

  .في السلطة، أو االثنين معاً
ر ايجابيـة عـن الـدور الـذي تلعبـه الصـحافة       وتعد هذه التصورات عموماً غي

  .الجزائرية في إطار مناخ التعددية اإلعالمية
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      أظهرت نتائج الدراسة الميدانية ارتفاع نسبة الصـحفيين الـذكور فـي صـحف
، عـن نسـبة الصـحفيين اإلنـاث فـي      )%60، والشروق اليومي %77.5الخبر(الدراسة 

على التـوالي، ممـا يـؤثر علـى نوعيـة       %40، و%22.5كال الجريدتين، حيث بلغت 
 .األخبار المنتقاة وعلى القيم الخبرية المتبناة من كال الجنسين

      الخبـر، والشـروق   (اتضح أن نصف مجتمع البحـث فـي صـحف الدراسـة
سـنة وذلـك بنسـبة     40إلـى   30مـن  من الفئة العمرية التي يتراوح سـنها  ) اليومي

على التوالي، وهو ما يشير إلـى أن معظـم القـائمين باالتصـال مـن       %52.5و 50%
الفئات القادرة على العمل، فضال عن أنهـا مـن الشـريحة التـي تتمتـع بخبـرة فـي        

 .مجال العمل اإلعالمي
      فـي جريـدة الخبـر،     %67.5تبين أن نسـبة الصـحفيين المتـزوجين بلغـت

لشروق اليومي، وفي ذات الوقت فإن نسـبة الصـحفيين غيـر المتـزوجين     في ا %50و
) الخبـر، والشـروق اليـومي   (كانت كبيرة أيضا، حيث بلغت فـي كـال الصـحيفتين    

على التوالي، وتؤثر الحالة االجتماعيـة للقـائمين باالتصـال علـى      %47.5، و32.5%
الصـحفية، وهـو مـا     مواقفهم وتوجهاتهم العامة ومن ثم على اختيـاراتهم ومعـاييرهم  

 .قد ينعكس على عملية انتقاء ونشر المواد الخبرية
      الخبـر، والشـروق   (تبين أن معظم القائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة

من الحاصلين على ليسانس فـي علـوم اإلعـالم واالتصـال، وذلـك بنسـبة       ) اليومي
ثـر قـدرة   على التوالي، وهو ما يعـد مؤشـرا إيجابيـا باعتبـارهم أك     %57.5، و55%

على تفهـم متطلبـات العمـل الصــحفي، وأكثـر ثقـة باختيـاراتهم وقراراتــهم         
الصـحفية، وفي ذات الوقت نجد نسـبة الصـحفيين الحاصـلين علـى شـهادات فـي      

فـي الشـروق اليـومي،     %42.5في صـحيفة الخبـر، و   %45تخصصات أخرى بلغت 
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الصـحافة، ممـا   وهو ما يفسر دخول بعض الصحفيين مـن غيـر المـؤهلين لميـدان     
 .يؤثر على طبيعة العمل اإلعالمي

       سـنوات   5أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسـبة الـذين تتـراوح خبـرتهم مـن
، فـي حـين نجـد أن النسـبة     )%42.5(سنوات في يوميـة الشـروق    10إلى أقل من 

سـنوات   10المرتفعة عند صحفيي الخبر هم الذين تتراوح خبرتهم فـي الميـدان مـن    
، وتـنعكس خبـرة الصـحفي علـى إدراكـه لمـا هـو        )%30(سـنة   15إلى أقل من 

مطلوب منه بطريقة جيدة، وسريعة، إذ ال يتطلب مـن الصـحفي ذي الخبـرة مجهـود     
 .كبير في فهم طبيعة العمل الصحفي

       كشفت الدراسة أن نسبة الصحفيين المسـتفيدين مـن دورات تدريبيـة فـي كـال
علــى التــوالي،  %57.5، و%45، بلغــت )الخبــر، والشــروق اليــومي(الصــحيفتين 

لـم يحصـلوا علـى تـدريبات فـي      ) %55(وتعكس هذه النتائج أن أغلب صحفيي الخبر
المجال اإلعالمي، ووصل عدد الذين لم يسـتفيدوا مـن دورات تدريبيـة فـي جريـدة      

، وهو ما يفسر بصـفة عامـة نقـص فـي فـرص التـدريب       %42.5الشروق اليومي 
يـنعكس علـى اسـتفادة القـائمين باالتصـال مـن       مما قـد   ،المتوفرة أمام الصحفيين

 .التطورات الحاصلة في مجال الصحافة
      تبين أن معظم التدريبات التي استفاد منها القـائمون باالتصـال أشـرفت عليهـا

الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكيـة، مـا قـد يسـفر عـن تـأثر اإلعـالم        
 .الجزائري بخصائص ومميزات اإلعالم الغربي

 شير نتائج الدراسة الميدانية إلى إتقـان صـحفيي الخبـر، والشـروق اليـومي      ت
للغة الفرنسية بالدرجة األولى، تليها اللغة االنجليزيـة، ثـم االسـبانية، وأخيـرا اللغـة      
األلمانية، ويعد معرفة القائمين باالتصال للغـات األجنبيـة مؤشـرا ايجابيـا إذ يمكـنهم      

رات، فضـال عـن انتقـاء مـا يـتالءم واحتياجـات       ذلك من االستفادة من مختلف الخب
 . المجتمع الجزائري
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         اتضح أن معظم الصـحفيين يعتمـدون فـي مصـادر دخلهـم علـى رواتـبهم
الشهرية، كما أعربت نسبة كبيرة منهم عـن عـدم رضـاهم عـن العائـد المـادي، أو       
عن رضاهم إلى حد ما، وهو ما يتفق مع ترتيـب الصـحفيين للمـوارد الماديـة حيـث      

نفها صحفيو الخبر على أنها من الضغوط القوية جـدا وعـدت ذات تـأثير متوسـط     ص
بالنسبة للقائمين باالتصال في الشروق اليومي، مما يـؤثر سـلبا علـى أداء الصـحفيين     

 .لعملهم
 اختيار أغلبية القائمين باالتصال فـي صـحف الدراسـة للعمـل الصـحفي       تبين

عن قناعة، مما قد ينعكس إيجابا على مردود الصـحفيين فـي العمـل، وعلـى المهنـة      
 .بصفة عامة

       تبين أن التجربة تصدرت أساليب حصـول القـائمين باالتصـال علـى عملهـم
بمهنـة الصـحافة، لكـن هـذا     في صحف الدراسة، ويعد ذلك مؤشرا ايجابيا لاللتحـاق  

ال ينفي أن البعض منهم أعربوا صراحة عـن تـدخل المعـارف والعالقـات الخاصـة      
 .في الحصول على وظائفهم، ما قد ينعكس سلبا على مهنة الصحافة

         اتضح وجود توجهـات ايجابيـة إزاء الطريقـة المثلـى التـي ينبغـي إتباعهـا
ه إجمـاع علـى ضـرورة حصـول     لاللتحاق بمهنة الصحافة، حيث تبين أن هناك شـب 

الصحفي على المؤهل الجامعي في علوم اإلعـالم واالتصـال، فضـال عـن التجربـة      
في الميدان، ورأت فئة ثانية من القائمين باالتصـال فـي صـحف الدراسـة ضـرورة      
إجراء مسابقة لاللتحاق بمهنة الصحافة، في حـين رأت فئـة ثالثـة أن أفضـل طريقـة      

ـ  ن فـي نسـج عالقـات شخصـية مـع المسـؤولين علـى        لاللتحاق بهذه المهنة يكم
المؤسسات اإلعالمية، وهو ما يؤدي إلى دخول عدد كبيـر مـن غيـر المـؤهلين إلـى      

 .العمل اإلخباري
  وإن تقدمت الخبـرة عـن الموهبـة بالنسـبة     (تبين أن موهبة الصحفي، وخبرته

ــالقراء، )لصــحفيي الشــروق اليــومي ــة إنتاجــه، ودراســته، وارتباطــه ب ، ونوعي
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وارتباطه بالسـلطة، تُعد بالترتيب عوامـل مهمـة فـي تصـور القـائمين باالتصـال       
 ولكن في ذات الوقت أوضـحوا بـأن نجـاح الصـحفي      كما ينبغي الصحفي  لنجاح
يتوقف بالدرجة األولى على عالقته الشخصية خـارج المؤسسـة، مـع تراجـع       حاليا

 .ارتباطه بالقراءعوامل مهمة في تقرير نجاح الصحفي حاليا مثل مدى 
        وعن تصور الصحفيين لماهيـة الخبـر الصـحفي، اتضـح تبنـيهم للتعريـف

الــذي يشــمل أبعــادا تنمويــة، أي أن مجالــه يمكــن أن يمتــد لالهتمــام بالقضــايا 
والمشروعات التنموية كعمليات وليس كأحداث، وهـو مـا يؤكـد االنفصـال الواضـح      

وعـن مفهـوم    .الممارسـة العمليـة   بين المفهوم النظري الذي يتصورونه، وبين واقـع 
القيم الخبرية لدى القائمين باالتصال في صـحف الدراسـة، تبـين أنـه صـعب علـى       
الكثير منهم تحديد معنى القيم الخبريـة، وظهـر الخلـط واضـحا بـين مفهـوم القـيم        

 .الخبرية، صفات الخبر وطريقة بنائه
         أساسـا  وعن نوعيـة األخبـار التـي ال تنشـرها صـحف الدراسـة، فتتعلـق

باألخبار التي تمس بالحياة الشخصـية لألفـراد، والقـيم الدينيـة واألخالقيـة للمجتمـع       
الجزائري، أو تلك التي تهدد وحدة التراب الوطني، والتـي تمـس باسـتقرار المجتمـع     

 .الجزائري، باإلضافة إلى أخبار الفضائح والجرائم
      لقـائمون  يـرى ا التـي  وعن نوعية األخبار التـي تنشـرها صـحف الدراسـة

باالتصال عدم نشرها، انتقد الصحفيون نشـر األخبـار الشخصـية، واألخبـار المثيـرة      
ــة   ــاداتهم للممارســات اإلخباري ــى آخــر انتق ــة، إل ــة، والفضــائح األخالقي والمبتذل
بصحفهم، والتي تتنافى أحيانـا مـع قواعـد المهنـة وتقاليـدها، وال تتفـق مـع قـيم         

الصـحفيين عمـا يقومـون بـه مـن       الصحافة المسؤولة، وتكشف عـن عـدم رضـا   
 . أعمال، ومن ثم درجة اقتناعهم بما يقدمونه من إنتاج صحفي

        ،زادت نسبة القائمين باالتصال المتبنـين لـدور الناقـل فـي صـحف الدراسـة
وهو دور سلبي يجعل الصحفي مجرد مـوزع بريـد، ناقـل للمعلومـة، دون محاولـة      
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يـات، ووضـع األخبـار فـي سـياقها      االجتهاد أو الشرح أو تفسـير األسـباب والخلف  
العام، وسيطرة نموذج االتصال الرأسي على العمل الصحفي، وهـو مـا كشـف عنـه     

التقريريـة مرتفعـة مقارنـة     تحليل المضمون حيث جاءت نسـبة األخبـار المجـردة    
مع نسبة األخبار التفسيرية والملونة، ولكـن هـذا ال ينفـي إدراك الصـحفيين ألهميـة      

 .عالمالدور النقدي لإل
       ،وعن تصور القائمين باالتصال للقيم الخبريـة السـائدة فـي صـحف الدراسـة

ولكيفية معالجتها، من خالل إجاباتهم على طريقة نشر بعـض األخبـار فـي صـحفهم،     
وتصورهم للطريقة التي ينبغي نشرها بها، اتضح أن ثمـة تباينـا إلـى حـد مـا فـي       

لصـحفهم حـول معـايير االختيـار     الرؤى بين الصحفيين وبين السياسات التحريريـة  
ونشر األخبار، ويظهر ذلك في محاولـة القـائمين باالتصـال تكييـف خيـاراتهم مـع       

اليـومي،   الشـروق (التوجهات األساسية لصحفهم حيـث أجـاب صـحفيو الجريـدتين     
علـى التـوالي، أنهـم يحـاولون التوفيـق بـين متطلبـات         %55، و%70بـ ) الخبرو

ممـا يفسـر   وآرائهم في حالة وجود تنـاقض بينهمـا،    العمل اإلعالمي ووجهة نظرهم
 .استعداد الصحفيين للتنازل عن بعض قناعتهم لصالح المؤسسة التي يعملون بها

      رتب القائمون باالتصال دور رئيس التحرير في مقدمـة العوامـل التـي تحـدد
أولويات النشر، وهو أمر يعكس مركزيـة السـلطة داخـل صـحف الدراسـة، حيـث       

 .التحرير في تقرير األخبار المرشحة للنشر يتحكم رئيس
        وعن موقع الصحفي بين العوامل التـي تـتحكم فـي نشـر األخبـار، أوضـح

الصحفيون بأن دورهم محدود في إطـار عوامـل أخـرى ذات أولويـة، حيـث جـاء       
دور الصحفي في الترتيب األخير، بعد عوامـل أخـرى كـرئيس التحريـر، وسياسـة      

ـ  ـبيعة األحـداث ذاتــها، التـي تتـدخل فـي تحديـد       الصحيفة، ورئيس القسم، وط
أولـويات األخبار، مما يـؤدي إلـى تحــجيم دور الصـحفي وإلـى الحيلولـة بينـه        
وبين الدعوة ألفكاره واتجاهاته في الصحيفة التـي يعمـل بهـا، وهـو أمـر ال يدفعـه       
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كمـا كشـفت إجابـات الصـحفيين عـن      . إلى االبتكار، ويجعله يؤدي عمـال روتينيـا  
دور الصحفي في تقرير نشر المواد الخبرية كمـا هـي، فضـال عـن تعـرض       تراجع

 .المادة الخبرية إلى مراجعات كثيرة، تتفق مع توجهات المسؤولين
         وعن رؤية الصحفيين للجوانـب التـي يحـب مراعاتهـا عنـد انتقـاء وجمـع

ـ     ة األخبار ونشرها، تبين تركيز القائمين باالتصال علـى المبـادئ واألخالقيـات المهني
التــي تحــرص علــى أن تكــون المعلومــات مــن مصــدر موثــوق بــه، وعلــى  
الموضوعية، والدقة، و األمانة فـي نقـل المعلومـات، فـي حـين كشـفت الدراسـة        
الميدانية عن تراجع االهتمام بمراعاة قيم المجتمع وتقاليده فـي عمليـة انتقـاء  ونشـر     

 .األخبار
  قهـا للنشـر فـي صـحف     وعن رؤية الصحفيين ألكثر األخبار التي تجـد طري

الدراسة، اتضح أن األخبار التي تمس اهتمامـات الجمهـور واحتياجاتـه جـاءت فـي      
المرتبة األولى، مع تراجع االهتمام باألخبار التي تتـرك تـأثيرا اجتماعيـا أو سياسـيا     
أو تلك التي لم تنشرها صحافة القطاع العام، كما أوضـحت النتـائج اهتمـام صـحفيي     

تي ترتبط  بسياسـة الدولـة، فـي حـين يـولي صـحفيو الشـروق        الخبر باألخبار ال
 .اليومي أهمية لألخبار التي ترتبط بسياسة صحيفتهم

       وعن نوعية القيم الخبرية في صحف الدراسـة، اتضـح وجـود تقـارب كبيـر
بين تصور صحفيي الخبر والشروق اليـومي للقـيم الخبريـة، حيـث عـدت اإلثـارة       

يفة، وما يهم عددا كبيـرا مـن النـاس، مـن القـيم      والتشويق وما يناسب سياسة الصح
المهمة جدا بالنسبة للقائمين باالتصال في كال الصحيفتين، كمـا صـنفت قيمـة الصـلة     

والطـرافة من القيم المهمة إلى حد ما، وفـي الوقـت الـذي اعتبـر      والقرب، والغرابة
فـا مـا   فيه صحفيو الخبر قيمة الصراع، وقيم المجتمع فضال عـن مـا يكشـف انحرا   

من القيم المهمة جدا، صنفها صحفيو الشروق اليومي علـى أنهـا مـن القـيم المهمـة،      
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بينما رتب القائمون باالتصال في جريدة الشروق اليـومي قيمـة الشـهرة علـى أنهـا      
 .من القيم المهمة، عدت بالنسبة لصحفيي الخبر مهمة إلى حد ما

   ـ  %50ا ينشـر، أجـاب   وعن تأثير عامل حصة األخبار والمساحة في تحديـد م
مـن نظـرائهم فـي يوميـة الشـروق، بـأن المسـاحة         %47.5من صحفيي الخبر، و

المخصصة بصحفهم لنشر المادة الخبرية، تتحكم في نشر األخبـار، وهـو مـا يـؤدي     
إلى نشر أخبار، وتجاهل نشر أخرى قد تكون مهمـة، كمـا قـد تمثـل قضـية تـوفير       

ن األقسـام والصـحفيين، وقـد تتعـرض     مساحات للنشر مجاال للصراع والخالفات بـي 
المساحة المخصصة لألخبار للضغط بفعل تزايـد مسـاحة اإلشـهار المتـوافرة، وهـو      
ما يسفر في النهاية عن منتج إخبـاري تمـت غربلتـه ودمجـه واختصـاره  وحـذف       

 .الخ لتتفق مع المساحة المخصصة له...أجزاء منه 
   للحصـول علـى األخبـار،    وعن قنوات القائمين باالتصال في صحف الدراسـة

اتضح أن الصحفيين يعتمدون بدرجـة كبيـرة علـى المصـادر الرسـمية والروتينيـة       
للحصول على األخبار، حيث تصدرت الهيئات والـوزارات ترتيـب صـحفيي الخبـر     
لمصادرهم، ورتب القائمون باالتصـال فـي الشـروق اليـومي وكالـة األنبـاء فـي        

المحـررين فـي صـحف الدراسـة علـى      المرتبة األولى، وهو ما يوضـح اعتمـاد   
المصادر الرسمية، وهو ما يعني كـذلك غلبـة طـرح الـرؤى الرسـمية لألحـداث،       
وتقليل فرص التعدديـة فـي المصـادر وفـي اآلراء المطــروحة، فضـال عـن أن        
االعتماد على المصـادر الرسمية يسفر عـن روتينيـة المــادة الخبريـة وتكرارهـا،      

يون ألدوارهـم إزاء المصـادر حيـث أوضـح     هذا مـا تؤكـده تصـورات الصـحف    
مـن نظـرائهم فـي الشـروق      %55ومن القائمين باالتصـال فـي الخبـر،     62.5%(

مـن   %37.5أن دورهم يتمثل في نقل ما يصرح بـه المصـدر، كمـا اعتبـر     ) اليومي
محرري صحيفة الشروق اليومي أن ضغط المصادر يعد قويـا، بينمـا يـرى صـحفيو     

ضـغطا محـدودا، فضـال عـن أن القـائمين باالتصـال        الخبر أن المصادر تمـارس 
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مـن نظـرائهم فـي     %42.5مـن صـحفيي الخبـر،     %40(أعطوا للمصادر أولويـة  
مـن   %65من بين العوامل التي تتحكم فعليا فـي النشـر، كمـا أقـر     ) الشروق اليومي

الصحفيين في كال الجريدتين مـن أن إرضـاء القـائمين باالتصـال للمصـدر يضـر       
 .كثيرا بسمعة الصحافة

        أوضحت نتائج الدراسة الميدانيـة محدوديـة مشـاركة الصـحفي فـي صـياغة
السياسة التحريرية ووجود فجوة بين الصحفيين ورؤسائهم، ممـا يفسـر عجـز أغلبيـة     

سة عـن تقـديم توصـيف ألهـم مالمـح السياسـة       القائمين باالتصال في صحف الدرا
التحريرية، ووجود خلط في المعلومات والمفاهيم والـرؤى فـي ذات الصـحيفة حـول     
داللة المقصود بالسياسة التحريرية، وإلى غموضها لـدى الـبعض، ممـا يـؤثر علـى      
مدى استيعاب الصحفيين لمهامهم ويؤكد خضوعهم لسياسـة صـحفهم بمـا فـي ذلـك      

ئدة في اختيار وانتقاء األخبار، وقد عدت سياسـة التحريـر مـن المعـايير     المعايير السا
 .التي تتحكم في نشر األخبار

       ـد مـن العوامـل التـي تمـارسالسلطة تع تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن
ضغطًا قويا على القائمين باالتصال، إذ يتم هـذا التـأثير بشـكل غيـر مباشـر علـى       

رؤساء التحرير والتوجيهات، ومنـه يمكـن القـول أن العامـل     الصحفيين، عن طريق 
السياسي يأتي في مقدمة العوامل التي تشـكل منظومـة القـيم الخبريـة فـي صـحف       
الدراسة، كما احتل عامل االرتباط بالسلطة المرتبة الثانيـة مـن بـين عوامـل نجـاح      

ـ      ي المرتبـة  القائم باالتصال حاليا في يومية الشروق، في حـين جـاء هـذا العامـل ف
ويظهـر تـأثير عامـل السـلطة مـن خـالل احتكارهـا         .األخيرة في جريدة الخبـر 

للمعلومات، حيث تتحكم المصادر الرسـمية فـي حصـول القـائمين باالتصـال علـى       
المعلومات، رغم ما يشاع عن مناخ االنفراج وهـامش الحريـة وعـدم ملكيـة الدولـة      

واإلمكانيـات يعـد مـن     كمـا اتضـح أن عامـل نقـص المـوارد     . لصحف الدراسة
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الضغوط القوية جدا على صحفيي الخبر، في حـين اعتبـر مـن الضـغوط المتوسـطة      
 .التأثير على القائمين باالتصال في الشروق اليومي

       تأثير الـزمالء فـي العمـل محـدود علـى أوضحت نتائج الدراسة الميدانية، أن
ـ   %37.5من صحفيي الخبـر، و  %40عملهم، كما أجاب  رائهم فـي الشـروق   مـن نظ

، وهو مـا يـؤدي إلـى زيـادة روح الفريـق      محدود قيةاليومي، بأن الصراع على التر
والشعور باالنتماء، ومن ثـم التـأثير فـي صـنع القـرار داخـل جرائـدهم، وعلـى         

 .المستوى العام
         وفيما يتعلق بدور رؤسـاء العمـل فـي توجيـه العمـل اإلخبـاري، أوضـحت

ء العمـل يمارسـون ضـغطا متوسـطا، لكـنهم يلعبـون       إجابات الصحفيين أن رؤسـا 
دورا مهما في تحديد ما ينشر من أخبـار، كمـا أوضـحت الدراسـة الميدانيـة وجـود       
تصور سلبي لدى القائمين باالتصال عن رؤسائهم في العمـل، يتجسـد فـي محدوديـة     
التفاهم والتعاون بينهم، ومحدوديـة مناقشـة المضـمون اإلخبـاري معهـم، أو تقـديم       
انتقادات ايجابية، مما يؤثر على جودة العمل الصـحفي ودقتـه، وعلـى تهيئـة منـاخ      

 .جيد إلنتاج مضمون مؤثر و فعال
      أظهرت النتائج وجود حالة من عدم الرضا التام عـن سياسـة تقـدير الكفـاءات

مـن صـحفيي الخبـر،     %20الصحفية في صحف الدراسـة، حيـث لـم يـر سـوى      
ــي الشــروق  %7.5و ــن نظــرائهم ف ــايير م ــوفرون مع ــاءهم ي ــومي، أن رؤس الي

موضوعية للمكافأة بدرجة كبيرة، وهو ما يؤدي إلى فقدان الحمـاس لبـذل الجهـد فـي     
 . العمل وتجويد األداء المهني

      أظهرت نتائج الدراسة الميدانية توزيع الصـحفيين علـى منـاطق وجهـات دون
ـ      حفيين عليهـا،  سواها وخاصة الجهات الرسمية التي غالبـا مـا يتركـز توزيـع الص

وهو ما يعني سيادة أخبارها على غيرها مـن الجهـات، وهـو مـا أوضـحته أيضـا       
نتائج تحليل المضمون، حيث تصدرت األخبار السياسـية بـاقي األنـواع فـي جريـدة      
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الخبر، وجاء هذا النوع من األخبار في المرتبة الثانية بعـد األخبـار االجتماعيـة فـي     
ـ  ة مـن األخبـار تسـتقى غالبـا مـن المصـادر       صحيفة الشروق اليومي، وهي نوعي

الرسمية، ومن جهات معينة، فضال عـن اهتمـام صـحف الدراسـة بتغطيـة أحـداث       
المناطق الوسطى بسبب قرب الجرائد من األحداث التـي تقـع بهـا، كمـا اتضـح أن      
نسبة كبيرة من األخبار التي تنشر هي مـن األخبـار المعروفـة مسـبقا، وهـي مـن       

دوثها، وهو ما كشف عنـه تحليـل المضـمون، إذ غلبـت التغطيـة      األخبار المتوقع ح
لألحداث على ما عداها مـن أنـواع التغطيـة الصـحفية، ومـن      ) التقريرية(التسجيلية 

ثم يتم تغطيتها بشكل روتيني وبزوايا محـددة مـن قبـل، تتفـق غالبـا مـع السياسـة        
وعيـة الحقـائق   التحريرية للصحيفة، وهو ما يوجه المادة الصحفية سواء مـن حيـث ن  

المطروحة أو القيم المتبناة، كمـا ذكـر معظـم الصـحفيين أنهـم يفضـلون األخبـار        
المباشرة والسريعة، وهو ما كشفه تحليـل مضـمون المـواد الخبريـة المنشـورة فـي       
صحف الدراسة حيث غلبت األخبـار البسـيطة علـى المضـمون اإلخبـاري، وهـي       

 .حداثا وليس عملياتأخبار سهلة الحصول عليها، وتتناول غالبا أ
         إن اإلجراءات الروتينية تـؤدي إلـى افتـراض وقـوع األخبـار فـي أمـاكن

محددة، وليس في غيرها، وأن القراء مهتمون بأحداث فـي أمـاكن محـددة، وبأنشـطة     
هيئات بذاتها، وموضوعات معينة، كمـا يكشـف توزيـع الصـحفيين علـى المصـادر       

، وفجــوات  )فيـة دون سـواها  تغطيـة منـاطق جغرا  (عن وجود فجوات جغرافيـة  
، وفجـوات زمنيـة   )تغطية جهات معـينة داخـل المدينـة مـثال دون غيرهـا    (مكانية 

، ممـا يـؤدي إلـى إعطـاء صـورة      )تغطية فترات معينة من الوقـت دون غيرهـا  (
متكررة من أحداث، يتم تغطيتها غالبا، ومن أمـاكن معروفـة، ومـن زوايـا مألوفـة،      

ة، وعن شـخوص بعيـنهم، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى       وبطرق معادة، ومن مصادر معين
الـخ،  ...إهمال أو تغافل أو تناسي الصـحفي لألبعـاد والـدالالت االجتماعيـة للحـدث     
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واألهم أنها تعطي صورة تتسـق مـع بنـاء القـوة السـائدة فـي المجتمـع، وتعـزز         
 .استمرار المؤسسات القائمة، وتعوق عملية التغير في المجتمع

 50مدى موضوعية األخبار المنشـورة فـي صـحف الدراسـة، وافـق       وعن% 
مـن نظـرائهم فـي الشـروق اليـومي علـى أن القناعـة         %45من صحفيي الخبر، و

مـن   %47.5السياسية للمحرر تمنعه من أن يكون موضـوعيا فـي عملـه، كمـا رأى     
، أن األخبـار التـي تنشـرها    يومية الشـروق من نظرائهم في  %77.5و الخبرصحفيي 

 .صحفهم تقتصر على تقديم جانب واحد من الحقيقة
        اتضح من نتائج الدراسة الميدانيـة، أنـه بينمـا يـرى القـائمون باالتصـال أن

الجمهور يعد من بـين المحـددات األساسـية للقيمـة الخبريـة، إال أنهـم ال يتمتعـون        
بمعرفة كافية عن نوعية الجمهور الذي يخاطبونـه، ويكتفـون بتكـوين صـورة ذهنيـة      

  .عنه تمثل في معظمها نظرة محدودة
       ،وعن اهتمامات واحتياجات الجمهور كمعـايير للنشـر فـي صـحف الدراسـة

اتضح أنـه بينمـا قـال الصـحفيون بـأنهم يسـعون لتلبيـة اهتمامـات واحتياجـات          
الجمهور، فإن إجاباتهم عن نوعية األخبار التي تنشـر بكثـرة فـي صـحفهم، تكشـف      

ضـوعات إخباريـة معينـة، كشـف تحليـل      عن تركيز صـحف الدراسـة علـى مو   
المضمون تراجع رغبات الجمهور واحتياجاتـه كأحـد المعـايير المهمـة فـي تقريـر       
نشر األخبار والمفاضلة بينها، وهو ما يعني وجـود تصـور سـلبي لـدى الصـحفيين      

 .عن حصاد أعمالهم فيما يتعلق باالهتمام بالجمهور وقضاياه ومشاكله
    ر، أوضـحت نتـائج الدراسـة الميدانيـة أن     وعن الجمهـور كمصـدر لألخبـا

الجمهور يأتي في المرتبـة الثالثـة والرابعـة بالنسـبة لصـحفيي الشـروق اليـومي        
والخبر على التوالي، كأحد المصـادر التـي يعتمـد عليهـا الصـحفيون فـي معرفـة        
األخبار، ويعكس ذلك التوجه الرأسي لتدفق المعلومات مـن المصـدر عبـر الصـحفي     
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وهو ما يؤدي في النهاية إلـى سـيادة رؤى أطـراف معينـة، وتحويـل       إلى الجمهور،
 .الجمهور إلى متلقي سلبي ال مشارك

      82.5وعن ثقة الجمهور في صحف الدراسـة فـي رؤيـة الصـحفيين، رأى% 
مـن نظـرائهم فـي الشـروق      %67.5من القائمين باالتصال فـي صـحيفة الخبـر، و   

 .اليومي بأن الجمهور يثق في صحف الدراسة
 ــاط  وعــ ــوم لنجــاح الصــحفي، اتضــح أن ارتب ــالجمهور كمق ــة ب ن العالق

الصحفيين بالقراء كعامل لنجاحهم جـاء فـي المرتبـة الخامسـة بـين عوامـل نجـاح        
، بينما جاء في الترتيـب األخيـر مـن حيـث العوامـل التـي       كما ينبغي  الصحفيين 

مـل أخـرى،   كمقوم لنجاح الصحفي، حيـث تصـدرتها عوا   حاليا  يرون أنها سائدة 
مثل العالقة الشخصية للصحفي خارج المؤسسة، وهو مـا يشـير إلـى تراجـع نظـرة      
الصحفيين للجمهور كأحد العوامل األساسية في تقرير معـايير نشـر واختيـار المـادة     

 .الصحفية
        وعن محاولة لمعرفة تقيـيم الصـحفيين ألداء صـحف الدراسـة فيمـا يتعلـق

ال انتقـادات حـادة ألعمـالهم، منهـا تقـديمها      بحقوق الجمهور، وجه القائمون باالتص
جزء من الحقيقة، وخضوعها التام للمتغيـر السياسـي، وجنوحهـا لإلثـارة، وروتينيـة      
األخبار وسطحيتها، وميل األخبار إلى الدعايـة الشخصـية إلـى حـد مـا، ومحاولـة       
القائمين باالتصال فرض الوصاية األبوية على القـراء إلـى حـد مـا، كمـا اعتـرف       

من صحفيي الخبر بخلو أخبار صـحيفتهم مـن الفائـدة، فضـال عـن تراخـي        50%
الصحفيين عن القيام بأدوارهم إلى حد ما، وهو مـا ال يسـاعد علـى نجـاح الصـحافة      

 .في تعبئة الجمهور وراء القضايا التي تطرحها
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كشفت الدراسـة التحليليـة عـن تبنـي صـحيفتي الخبـر والشـروق اليـومي         
لمصفوفة بالقيم الخبرية التي يضعها القـائمون باالتصـال فـي الحسـبان فـي عمليـة       

والتـي مـا هـي فـي النهايـة إال نتـاج للعديـد مـن          انتقاء ونشر األخبار الداخلية،
 األخبـار  سـاهمت فـي إبـراز بعـض     والتي العوامل، سواء كانت داخلية أو خارجية،

 .وحجب البعض اآلخر

الضـخامة  فـي  علـى التـوالي،   وتمثلت القيم الخبريـة فـي صـحيفة الخبـر،     
الشــهرة، االهتمامــات  ، واإلثــارة اآلنيــةوالحجــم، الصــراع، القــرب، الســلبية، 

 ،اإلنسـانية، األهميـة، االيجابيـة، المصـالحة الوطنيـة، السـيادة الوطنيـة والتنميــة       
  .والغرابة والطرافة

الضـخامة  : وجاءت القيم الخبرية مرتبة في يومية الشروق علـى النحـو اآلتـي   
والحجم، الصـراع، القـرب، اإلثـارة، السـلبية، االيجابيـة، الشـهرة، االهتمامـات        

، األهمية، المصالحة الوطنيـة، الغرابـة والطرافـة، السـيادة الوطنيـة      اآلنيةاإلنسانية، 
   .والتنمية

رغم من عدم االتفاق على مجموعة القـيم الخبريـة، أو عـدم وجودهـا     وعلى ال
مكتوبة ومصاغة فـي صـحف الدراسـة، إال أن طريقـة تنشـئة الصـحفي، وتقاليـد        
الصحيفة وسياستها، تساعد في صياغة هذه المنظومـة، التـي تعكـس تأثيراتهـا علـى      

ـ   ي تعـد بمثابـة   مراحل العمل الصحفي، وتنظيمه، ونمذجته، وتمكن القيم الخبريـة الت
إطارات االختيار، واالستبعاد، والتأكيـد، والتقـديم، الصـحفيين مـن معالجـة كميـة       

  . كبيرة من المعلومات بسرعة، وبشكل روتيني
وقد أصبحت القيم الخبرية من خالل الممارسة، قابلة للتنبؤ بهـا إلـى حـد مـا،     

المالحـظ   وهي مدونة مع قليل من االختالف، في كتـب الدراسـات الصـحفية، ومـن    
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أن هذه القيم الخبرية مؤسسة على اهتمـام محـدود بـالجمهور، وهـي تسـاعد علـى       
مضاهاة الحدث بها وقياسه وفقا لها، ومـن ثـم تسـهل علـى الصـحفي أداء مهامـه،       

  .بشكل روتيني غالبا
كما إن اإلقرار بمصفوفة القيم المتبناة فـي صـحف الدراسـة ال يلغـي تـأثير      

قيم من خالل االهتمـام بهـا وتقـديمها واسـتبعاد أخـرى       األحداث العريضة في إبراز
التوزيع ألرتبي للقـيم الخبريـة فـي صـحف الدراسـة      وحجبها، وهو ما يجعل مسألة 

ومستوى االهتمام بها، ومن ثم طرح مصـفوفة معينـة مـن القـيم الخبريـة، يخضـع       
الـذي  للعديد من المعطيات المتعلقة بالمؤسسة باإلضافة إلـى اإلطـار السوسـيولوجي    

يحدد الضغوطات والمؤثرات التي يتعرض لهـا القـائم باالتصـال والمضـمون الـذي      
  . ينتجه

كما أن عملية إنتاج األخبـار تـتم مـن خـالل عمـل مؤسسـي تتـوزع فيـه         
األدوار على كافة العـاملين فـي الصـحافة، حيـث الُ يعتمـد فـي جمـع األخبـار،         

انـب القـائمين باالتصـال    واستقائها، وترشيحها للنشر على قـرارات فرديـة مـن ج   
اللذين يقومون بالتغطية، فهم جزء من مؤسسة لهـا روتـين يـومي، وتوزيـع للسـلطة      

والتي تقوم بتحديد المعـايير والقواعـد التنظيميـة والروتينيـة وغيرهـا       والمسؤوليات،
من المعطيات التي تقف وراء دفن وحجب بعض األخبـار وترشـيح أخـرى للنشـر،     

لصحفيين غير مسـتقلة ومحكومـة بمجموعـة مـن الشـروط      وهو ما يجعل قرارات ا
  .والمعايير التي تُحدد بشكل مؤسسي

يضاف إلى ذلك، أن هذه الصحف ال تعمل في فـراغ، فهـي محكومـة بجملـة     
من الشروط والضغوطات التي يفرضـها المجتمـع الـذي تعمـل فـي إطـاره ومـن        

ي فـي بيئـة تحـددها    خالله، هذا األخير الذي يملي توجهاته ورؤيتـه للعمـل الصـحف   
القوانين والتشريعات التي تنظم المهنة والتـي ال تخـرج عـن السياسـة العامـة للبلـد       
الذي تنشط أو تعمل فيه هـذه الصـحف، فضـال عـن أن الصـحف ال تسـتطيع أن       
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تنشر كل ما يقع في العالم من أحداث، ومنه، فإن ما يصل إلـى الجمهـور هـو نسـبة     
ليل جدا من أحداث العـالم، وهـذه النسـبة القليلـة جـدا      قليلة جدا من المعلومات عن ق

تخضع لعمليات انتقائية عبر مستويات متعددة وفي هـذه العمليـات االنتقائيـة البـد أن     
يتم إهمال الكثير من األحـداث والمعلومـات، والتركيـز علـى أحـداث ومعلومـات       

مـن أوجـه التحيـز    معينة، وبالضرورة، فإن هذه العمليات االنتقائيـة تحمـل الكثيـر    
  .وانعدام العدالة

كما أنه من الصعب أن تصل إلـى الجمهـور أي قصـة خبريـة فـي شـكلها       
األصلي، حيث تمر هذه القصة من منتجها إلـى الجمهـور علـى عـدد مـن حـراس       
البوابات، الذين يقومون بعمليات الحذف واإلضـافة والتشـكيل النهـائي لهـا وخـالل      

رية، فإنها كثيرا مـا تتعـرض لالختصـار، والحـذف،     الرحلة التي تقطعها القصة الخب
والتشويه، والتركيز على معلومات معينة، ومصـادر معينـة، وإهمـال وجهـات نظـر      

  . معينة أو التقليل من أهميتها
وقد أصبحت هـذه اإلطـارات ضـرورية فـي عـالم الصـحافة، وال يمكـن        
تجنبها، كما تساعد في تقرير وتحديد نوعيـة الموضـوعات، التـي سـيتم نقلهـا إلـى       
الجمهور، والتي سـيتم االهتمـام بهـا، وتلـك التـي سـتفرض، وزوايـا وعناصـر         

فهـي   المعالجة، وأي األشخاص سـيهتم بهـم، وأي األخبـار سـيتم التركيـز عليهـا،      
  .ومهمابما سيجده الجمهور، جذابا ستساعد في التنبؤ 
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تقييم نشرات األخبـار فـي قنـاة النيـل اإلخباريـة      نشوة سليمان محمد عقل،   - 26
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الهيئـة المصـرية   : القـاهرة (قـاموس علـم االجتمـاع    : محمد عاطف غيـث  -4
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 4946العدد / 2007فيفري 25/ اخلرب  -
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  .4989العدد / 2007 أفريل 16/ اخلرب- 
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1 - 1 التعريفات اإلجرائية. 
2 - 2 استمارة تحليل المضمون. 
3 - 3 استمارة استبيان. 
4 - 4 مالحظات بعض األساتذة المحكمين.  

   



 

: )1ملحق رقم(  
بالتعريفات اإلجرائيـة، تحويـل المفهـوم أو الفكـرة النظريـة المجـردة        يقصد  

الواردة في االستمارة، إلى مفهوم إجرائـي أو واقعـي يمكـن عـده أو قياسـه بشـكل       
 .عملي أثناء عملية تحليل مضمون صحف الدراسة

  :األخبار الداخلية

األخبار التي تتنـاول قضـايا سياسـية، أو اقتصـادية، أو اجتماعيـة،       يقصد بها
أو ثقافية، أو صحية، أو تعليمية، أو فنية، أو دينيـة، تقـع داخـل أو خـارج الجزائـر      
لها صلة بالمواطن الجزائري، مثل اغتيال جزائـري ببـاريس، تعتبـر قضـية داخليـة      

  .رغم أنها وقعت خارج الجزائر
  :فئات الشكل أوال 

  :الشكل الفني للخبر

هي تقارير سـريعة حاليـة عـن األحـداث تجيـب عـن العناصـر         :خبر قصير
الرئيسة للحدث بشكل مركز ومختصر دون تقديم تفاصـيل الحـدث وذلـك فـي فقـرة      

 .أو فقرتين على األكثر
وهي تقارير آنية عـن األحـداث المهمـة تحتـوي علـى تفاصـيل        :قصة إخبارية

 .الخبر وجوانبه وتجيب عن التساؤالت الرئيسية، وذلك في أكثر من فقرتين
القيام بتغطيـة إخباريـة شـاملة ألحـداث متعـددة       يقصد بها :شاملةقصة إخبارية 

أو حـدث تـدور وقائعـه فـي      واحـدة، متشابهة، يتم عرضها داخل قصـة إخباريـة   
 .اكن مختلفة وتشترك فيه أطراف مختلفةأم

يقوم على عرض وقائع الحدث وتفاصـيله مـع خلفياتـه، ويناسـب هـذا       :تقرير
 .الشكل التغطية التفسيرية

وهي عبـارة عـن تقـارير إخباريـة مختصـرة ومكثفـة وتتصـل         :قصة جانبية
اتصاال مباشرا بقصة إخبارية مهمة أو تقرير إخبـاري منشـور فـي الصـفحة نفسـها      



 

اسـية أو  أو في العدد نفسه من الصحيفة، وتبرز هـذه القصـص عـادة الجوانـب األس    
 .ردود فعل اتجاه حدث ما

صورة فوتوغرافية عن شـخص أو موضـوع مـرتبط بمعلومـات      :صورة خبرية
 .خبرية

 : القوالب الفنية
 :ويقصد بالقوالب الفنية الطريقة التي صيغ وفقها الخبر، وهي كما يلي

عرض الخبر على أسـاس البـدء بـاألهم، فـالمهم، فاألقـل      :الهرم المقلوب قالب
 .أهمية

يعرض المحرر المـادة علـى أسـاس العـرض المنطقـي       :قالب الهرم المعتدل
 . لوقائع الحدث وفقاً للتسلسل الزمني لوقوعها

يصـلح هـذا القالـب عـادة للبيانـات والتصـريحات        :الهرم المقلوب المتـدرج 
ويحاول الصـحفي إبـراز األهـم وتدعيمـه بشـواهد واقتبـاس مـن        الخ، ...والخطب

التصريح، ثم المهم ، فاألقل أهمية، متبعا نفـس الطريقـة إلـى غايـة االنتهـاء مـن       
  .صياغة المادة الخبرية

- 
 :فئة موضوع المادة الخبرية

ويقصد بها المجال الـذي ينتمـي إليـه موضـوع المـادة الخبريـة مـن بـين         
، وتتضـمن  )الـخ ...السياسية، االقتصـادية، االجتماعيـة  (المجاالت المجتمعية المختلفة 

 :الرئيسية التاليةالفئات 
    ــي ــام السياس ــلة بالنظ ــوعات المتص ــمن الموض وتتض

وأفكاره والسلطات والتنظيمات والقوى السياسية المختلفـة التـي تمـارس عملهـا مـن      
خالل النظام وداخله والعالقات بـين هـذه األطـراف والقـوى السياسـية وعالقـات       

 .النظام السياسي نفسه بالنظم أو الهيئات والمنظمات السياسية األخرى



 

النشـاط  : مثـال (هذه الفئة كل مـا يتعلـق بسياسـة الدولـة الداخليـة      وتتضمن 
السياسي المتعلق بسـلطات الدولـة واألحـزاب واالنتخابـات والحمـالت والتعيينـات       

: ، وبالسياسـة الخارجيـة للدولـة وتشـمل    )الـخ ....والتغييرات واألزمـات الداخليـة  
الهيئـات والمنظمـات   العالقات السياسية الدبلوماسية بـين الجزائـر وبـاقي الـدول و    

 .الخ..الدولية وما يتضمنه من أوجه التعاون واتفاقات وزيارات
      تشمل هذه الفئـة الموضـوعات المتعلقـة بقضـايا اإلرهـاب 

 .فضال عن األخبار ذات الطابع األمني
    ــام ــق بالنظ ــي تتعل ــوعات الت ــا الموض ــد به ويقص

سات االقتصادية والنشاط االقتصـادي، ويشـمل ذلـك موضـوعات     االقتصادي والسيا
 .الخ...الزراعة والصناعة والتجارة

أوجـه  (النشـاط االقتصـادي   : تتضمن هذه الفئة عددا من الموضـوعات أهمهـا  
وهـي  ( ، والمشـكالت االقتصـادية الجماهيريـة   )هذا النشاط فـي قطاعـات اإلنتـاج   

ي مثـل الغـذاء، ارتفـاع األسـعار،     المشكالت التي تمثـل معانـاة الفـرد الجزائـر    
، )مظـاهر الفسـاد وأسـبابه ونتائجـه    (، الفسـاد االقتصـادي   )الخ...األجور، التضخم

، )الـخ ...ويتعلق بالخطط االقتصـادية والقـوانين والمشـروعات   (التخطيط االقتصادي 
ويشمل موضوعات مثل الـديون، التكامـل االقتصـادي، الغـرف     (التعاون االقتصادي 

 .، والخدمات االقتصادية)الخ...االستثمارات، والمعارض،و التجارية،
     ــب ــلة بالجوان ــوعات المتص ــا الموض ــد به ويقص

االجتماعية في حياة المجتمع سـواء أخـذت شـكل قـوانين أو أحـداث أو أفكـار أو       
وتتضـمن موضـوعات مثـل الفسـاد االجتمــاعي     . ظـواهر أو عالقـات اجتماعيـة   

الفسـاد  : مظـاهر ونتـائج الفسـاد أو االنحـراف االجتمـاعي مثـل      وتشمل أسباب و(
، القضـايا والمشـكالت   )الـخ ...األخالقي، الجـنس، الفضـائح، الجـرائم، الحـوادث    

الصـحة، العالقـات األسـرية، الكهربـاء، الصــرف     : مثـل مشـكالت  (االجتماعيـة  



 

وتشـمل مظـاهر نشـاط المؤسسـات     (، النشـاط االجتمـاعي   )الخ...الصحي، التعليم،
تنظـيم األسـرة، إتاحـة    : والهيئات واالتحادات واألفراد، الخـدمات االجتماعيـة مثـل   

 ).الخ...التعليم، االرتقاء بمستوى الخدمات األساسية، الرفاهية االجتماعية
 وتشمل كل ما يتعلق بالنشاط الديني. 

      رياضـي  ويقصـد بهـا الموضـوعات المتصـلة بالنشـاط ال
في المجتمع سواء اتخذت المظاهرات الرياضية شـكل قـرارات أو أحـداث أو أفكـار     
ــة أو   ــات أو االتحــادات أو األندي ــين المؤسســات والهيئ ــات ب أو ظــواهر أو عالق

الخ، يدخل في إطارهـا كـل مـا يتعلـق بالنشـاط الرياضـي والخـدمات        ....األفراد
 .الخ...الرياضية ومشكالت الرياضة المختلفة

  ويقصــد بهــا الموضــوعات المتصــلة بثقافــة المجتمــع أو
). بمـا فيهـا المسـرح والسـينما    (بترجمتها في شكل أفكار وأعمـال أدبيـة أو فنيـة    

وتتضمن أيضا ما يتصل بالنشاط األدبي أو الفنـي والمشـكالت الثقافيـة والفنيـة فـي      
والمؤسسـات والصـالونات   المجتمع والخـدمات الثقافيـة والعالقـات بـين الهيئـات      

 .الثقافية والفنية
        ويقصد بهـا الموضـوعات المتصـلة بالجانـب العلمـي فـي

 .الخ...المجتمع، من ابتكارات واختراعات علمية
صنفت الباحثة كـل الموضـوعات التـي ال تـدخل فـي الفئـات المحـددة         :آخر

  ".آخر"سابقا في خانة 
   



 

 

وتفاصـيل ومعلومـات للقـارئ    به األسلوب الذي يقدم به المحرر بيانـات  يقصد 
 : الخ، وتنقسم إلى...قة والموضوعيةالتفسير والدمن حيث 

وهو الخبر الذي يقوم علـى بيانـات وتفاصـيل ومعلومـات موضـوعة       :تقريري
كما هي، دون محاولة للتفسير، وال يتـدخل المحـرر بإبـداء الـرأي فـي موضـوعه       

 .ر أو غير مباشربطريق مباش
وهو الخبر الذي يخلط فيـه المحـرر بـين الوقـائع وبـين رأيـه أو        :خبر ملـون 

رأي الصحيفة، مستخدماً عدة أساليب من بينها التـدخل المباشـر بـالرأي أو اسـتخدام     
العنوان للتهليل أو للتهوين من شأن أهمية موضـوع الخبـر أو التأكيـد علـى جوانـب      

خدام عالمـات التعجـب   معينة في الحدث وإهمال جوانب أخرى رغم أهميتهـا أو اسـت  
الـخ مـن أسـاليب التـدخل بـالرأي فـي       ... واالسـتفهام بـال مبـرر موضـوعي     

 .الموضوع
حيث يتم تفسير موضوع الخبـر، سـواء بتوضـيح بعـض تفاصـيله أو       :تفسيري

أو تقـديم الخلفيـات الضـرورية التـي      بـبعض تحليل بياناته أو ربط بعـض حقائقـه   
 .اوية معينةتساعد في فهم أبعاد موضوع الخبر من ز

 :مصادر الصحيفة

يقصد بهـا الطـرق أو الوسـائل أو الجهـات التـي تتجمـع بواسـطتها لـدى         
الصحيفة البيانات والمعلومات عن الحدث أو الفكـرة أو المعلومـة أو الواقعـة محـور     

 .الخبر

 : مصادر الصحفي

جمعه لألخبـار سـواء كانـت حيـة      وهي الوسائل التي يعتمد عليها الصحفي في
 .أو غير حية

 



 

 :مستوى التغطية الصحفية

ويقصد بها ما إذا كان الخبر يصف أمرا قد تم بالفعل أو أنـه يصـف أمـرا لـم     
 :يحدث بعد، وتنقسم إلى

ويقصـد بهـا قيـام الصـحفي بتغطيـة تفاصـيل حـدث متوقـع          :تمهيديةتغطية 
 .فعالورصد وقائعه قبل أن تحدث 

وهي التغطية التي يقوم الصـحفي مـن خاللهـا بجمـع البيانـات       :يريـة تغطية تقر
 .والمعلومات بشأن حدث وقع فعال

وهي التغطية التي تعالج نتائج أو تطـورات جديـدة عـن أحـداث      :تغطية المتابعة
.أو وقائع سابقة 

 :القيم الخبرية

 :الشهرة

أو أن الجانب األكبر من دواعـي نشـر الخبـر يتعلـق بشخصـية مـا بـارزة        
مشهورة التـي صـرحت بـالخبر، أو أن الخبـر ذاتـه قـد دار حولهـا، وتتضـمن         

 :المؤشرات التالية
حيث يتعلق الخبر بأحد الشخصيات الرسـمية مثـل السـيد عبـد العزيـز       :رسمي

 .بوتفليقة يلقي خطابا لألمة بعد فوزه بالعهدة الثالثة
 .يتعلق الخبر بأحد الشخصيات غير الرسمية  :غير رسمي

يتعلق الخبر بأحد الشخصـيات الحزبيـة، مثـل لـويزة حنـون رئـيس         :حزبـي 
حزب العمال، تعقد ندوة صحفية بعد اإلعالن عن نتـائج االنتخابـات الرئاسـية لسـنة     

2009. 
يتعلق الخبر فـي هـذه الحالـة بأحـد الشخصـيات المشـهورة فـي         :تخصص ما

 الخ...بعض المجاالت األدبية، الفنية، الرياضية



 

يتعلق الخبر في هـذه الحالـة باآلثـار واألمـاكن       :المكان أو الهيئة شهرة الشيء أو
المعروفة والمنظمات المشهورة ، أو شهرة شـيء معـين فـي مجالـه، مثـل شـهرة       

 .جمعية مرضى السكري ، أو مكان كمنطقة الهوقار 
 :وينقسم إلى ما يلي :محور االهتمام

الـة حـول الـدور الـذي     يدور الخبر فـي هـذه الح   :يركز على القضية أو المركز
تلعبه الشخصية المشهورة في قضية ما ، مـع التركيـز علـى القضـية أو الموضـوع      

 .، مثل رئيس الحكومة يوضح إجراءات التحكم في أسعار المواد الغذائية
حيث يركـز الخبـر علـى الجوانـب الشخصـية فـي حيـاة         :يركز على الشخص

 .وعمل الشخصية
حيث يركـز الخبـر علـى الشخصـية المشـهورة      : يركز على القضية والشخص معا

 .وارتباطها بالحدث أو القضية
 : الضخامة أو الحجم

حيث تكون ضخامة الحدث أو حجـم األرقـام واألعـداد المتضـمنة فيـه، أهـم       
 :المؤشرات التالية دواعي نشر الخبر، وتنقسم هذه الفئة إلى

 5000قفـة رمضـان إلـى     مثل الحكومـة تقـرر رفـع    :يعتمد على األرقام الكبيرة
 .دينار

حيـث يمثـل عـدد األطـراف المشـاركة       :يعتمد على تعدد األطراف المشاركة فيـه 
 .محورا أساسيا لنشر الخبر

حيـث تمثـل عـدد األطـراف الموجـه       :يعتمد على تعدد األطراف الموجه لها الخبر
 .لها الخبر مقوما أساسيا لنشر الخبر
حيث تـرتبط أحـداث الخبـر باألمـاكن المهمـة أو       :يعتمد على االرتباط بمكان مهم 

 .المقدسة، مثل سرقة بعض القطع الثمينة من المنطقة األثرية بتيبازة
 .حيث يمثل الحدث ذاته ضخامة وأهمية :ضخامة الحدث ذاته



 

 :الصراع
يعد الصراع مـن الـدواعي األساسـية لنشـر الخبـر، ويتضـمن المؤشـرات        

اع أو منافسـة بـين جهتـين أو شخصـين، معـارك،      مظاهرات أو اعتصام، نز: التالية
 .الخ...اغتياالت، مؤامرات، خالفات في الرأي، كوارث

عملية عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة مـن التهديـد ضـد الدولـة      :اإلرهـاب 
أو الجمهور أو األشخاص والـذي ترتكبـه جماعـة منظمـة قصـد تحقيـق أهـداف        

 . معينة
 : االهتمامات اإلنسانية

المؤشـرات   على العواطف واألبعاد والحاجـات اإلنسـانية وتتضـمن    حيث يركز
  :التالية

وهـي األخبـار التـي تتعلـق بتلبيـة الحاجـات        :تخاطب حاجات وغرائز إنسـانية 
 .والمطالب اإلنسانية مثل المأكل، المشرب، والملبس

يركـز فـي هـذه الحالـة علـى مخاطبـة ودغدغـة          :تخاطب عواطـف النـاس   
 .المشاعر اإلنسانية

حيث تركز وقائع الخبـر علـى الفعـل الجمـاعي لتحقيـق       :تشير إلى عمل جماعي
ـ  لبنـاء   دينـار مليـون   500 ـوإنجاز عمل ما، مثل سكان جنوب الجزائر يتبرعون ب

 .سدود بالمنطقة
ينقـل الخبـر للقـراء تجربـة فرديـة، ويمكـن أن تكـون         :تشير إلى تجربة فردية

 .بمثابة قدوة بالنسبة لهم
يتنـاول الخبـر أحـد القضـايا التـي تمثـل مشـاكل         :ومعاناة القراء ترتبط بهموم

وهموم لعدد كبير من القراء، مثل مشـكل السـكن وراء عـزوف الشـباب الجزائـري      
  .عن الزواج

 



 

 :األهمية

حيث تخاطب وقائع الخبر اهتمامات عـدد كبيـر مـن القـراء أو تتحـدث عـن       
 : المؤشرات التالية أمور مهمة بالنسبة لهم، وتتضمن

حيـث تخاطـب وقـائع الحـدث مـا يتعلـق        :يخاطب مصالح عدد كبير من القـراء 
 .بمصالح عدد كبير من القراء، مثل صرف منحة الدراسة بالنسبة للتالميذ

حيث تتنـاول وقـائع الخبـر أحـداث بعـض       :يخاطب اهتمامات عدد كبير من القراء
 الخ...ة والفنالموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات القراء مثل أخبار الرياض

حيث تتناول وقـائع الخبـر أحـد القضـايا الجماهيريـة       :االرتباط بقضية جماهيرية
 ...المهمة، مثل التوظيف، األجور

  :ربــــــالق

األول بـالقرب المكـاني للخبـر     المؤشـر  تعلـق يتنقسم هذه القيمة إلى مؤشرين 
وسـط، غـرب، شـرق،    (من الصحيفة والقارئ، وتـم اعتمـاد التقسـيم الجغرافـي     

الثاني بـالقرب النفسـي أو العـاطفي أو السـيكولوجي للخبـر       المؤشر ويتعلق) جنوب
  .وللصحيفة مع القارئ

  : يةــــــاآلن

، وتتضـمن  في عمليـة نشـر األخبـار    أهمية أساسية اآلنية أو الفورية مثلتحيث 
:ما يلي القيمة هذه 

حيث يكـون تمهيـد الخبـر لحـدث أو قـرار مقومـا        :ينبئ أو يمهد لخبر أو قرار
.أساسا لنشره 

حيث تقوم وقـائع الخبـر بـالرد علـى مـا نشـر فـي إحـدى          :ردا على ما نشر
.الصحف أو تعليقا على حدث، مثل ردا على ما نشرته صحيفة كذا 



 

حيث يقوم الخبـر علـى إعـالن أحـد اإلطـراف       :عن موقف في حدث جاراإلعالن 
لموقفه من التطورات فـي حـدث جـار، مثـل الحكومـة تجمـد المفاوضـات مـع         

.المركزية النقابية 

حيث يعد الوقت عنصرا أساسـيا فـي الخبـر، أمـام      :التوقيت كمحدد لطبيعة الحدث
.ساعة لتقديم الطعون 72المرشحين للمجالس البلدية  

ويعني انفراد الصحيفة في نشر خبر مـا، لـم تنشـره بـاقي الصـحف،       :اإلنفراد
مثل صحيفة الخبر تنفرد بنقل تصريح وزيـر الداخليـة والجماعـات المحليـة حـول      

.الظروف والمالبسات التي جرت فيها االنتخابات الرئاسية األخيرة 

  : الطرافة والغرابة

تـاد عليهـا النـاس فتثيـر دهشـتهم      احتواء الخبر على جوانب غير مألوفة، لم يع
.واستغرابهم 

أي يركز فـي عـرض األحـداث علـى اختيـار زوايـا نقديـة، وعـن         :السلبية
.الجوانب السلبية فيها 

  .أي سرد أخبار ذات طابع ايجابي ، متضمنة انجازات  :االيجابية
األخبار التي تتعرض لقـدرة الدولـة علـى تـوفير الحاجيـات       ويقصد بها:التنمية

األساسية للمواطنين المتمثلة في التغطية الصـحية والتعلـيم وشـق الطرقـات وتـوفير      
.الماء والكهرباء، وكذا حماية البيئة واالستغالل األمثل للثروات الطبيعية 

تـدابير  يقصـد بهـا األخبـار التـي تتعـرض لإلجـراءات وال       :المصالحة الوطنية
.المتخذة في إطار المصالحة الوطنية 

يقصد بها األخبار التي تتعرض لسـيادة الدولـة انطالقـا مـن أن     :السيادة الوطنية
الدولة ذات السيادة هي التي ال تخضع لدولة أخرى وأن لهـا السـلطة المطلقـة علـى     

.إقليمها البري والبحري في حدود القوانين المطبقة 



 

ينشـر هـذا النـوع مـن     . وهي أخبار غير موثقة، لقيطة النسـب  :األخبار المجهلة
األخبار، إما إلثارة القراء، أو الستحالة اإلفصـاح عـن أسـماء بعـض الشخصـيات      
التي تدور حولها المادة الخبرية، أو لتفادي الوقوع تحـت طائلـة القـانون إذا نشـرت     

لضـيق  األسماء صراحة، أو لعـدم وثـوق الصـحفيين مـن مصـادر أخبـارهم، أو       
  . هامش الحرية الممنوح للصحفيين

نعني بالقـائمين باالتصـال جميـع الـذين يعملـون فـي مجـال         :القائم باالتصال
عليهـا للتأكـد مـن    ) الفلتـرة (األخبار، سواء في جمعها أو تحريرها أو إجراء عمليـة  

  . صالحيتها للنشر
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  :تاريخ العدد                                                                :          اسم الصحيفة
  فئات المضمون: ثانياً                                                       فئات الشكل: أوال
  فئات الموضوع -1 قالب صياغة الخبر           - 3  الشكل الفني للخبر     -2موقع الخبر        -1
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  :تاريخ العدد                                                                :               اسم الصحيفة
  مستوى التغطية اإلخبارية - 6  نوع المصادر    -5   طبيعة مصادر الصحفي     4      مصادر الصحيفة - 3  طريقة عرض الخبر   -  2
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  :تاريخ العدد                                                                     :       اسم الصحيفة 
  ):القيم الخبرية(فئات المضمون : ثانياً

  االهتمامات اإلنسانية - 10         الصراع         -9                الضخامة أو الحجم -8            الشهرة-7
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  :تاريخ العدد                                    :                            اسم الصحيفة
  فئات المضمون: ثانياً
  ية األخرىرالقيم الخب-14       التوقيت       -13          القرب         -12           األهمية-11
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  3جامعة الجزائر
  ة العلوم السياسية واإلعالمكلي

 واالتصال قسم علوم اإلعالم
 )3ملحق رقم(  

صـحيفتي  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف والتعـرف عـن القـيم الخبريـة فـي      
القـيم الخبريـة السـائدة والغالبـة فـي      ، أي محاولة تحديد أهم الخبر والشروق اليومي

  .هاتين الصحيفتين
هذا إلى جانب إلقـاء الضـوء علـى الضـغوط التـي يتعـرض لهـا القـائمون         
باالتصال وتوجهاتهم المهنية ومقترحاتهم لتطـوير المهنـة التـي يمارسـونها وتطـوير      

  .الرسالة اإلعالمية
ولقد صممت هذه االستمارة لمحاولـة التعـرف علـى وجهـة نظـركم، وذلـك       
بصفتكم أحد القائمين باالتصال في صـحف الدراسـة، ونـود أن نؤكـد لكـم أهميـة       
السرية الكاملة لكل ما تدلون به من إجابـات أو بيانـات مـن خـالل إجابـاتكم علـى       

ـ  ع رجـاء عـدم تـرك    هذه االستمارة، والتي لن تستخدم إال ألغراض البحث العملي م
حيث أن التعرف على وجهـة نظـركم فـي مختلـف القضـايا       ،أي أسئلة بدون إجابة

 . التي شملتها استمارة البحث سيساعد على إتمام الدراسة على أكمل وجه
  .لتحديد اإلجابة المناسبة) x(ضع عالمة :مالحظة

  
  لعقاب محمد. د.أ: إشراف      فوزية عكاك                     : إعداد الطالبة

  
  
  

    



 

  :الجنس
  ذكر             
  أنثى           

  .سنة                       :السن
  :الحالة االجتماعية

  أعزب                           
  متزوج                          

  مطلق                         
  أرمل                 

  :التعليميالمستوى 
  أقل من ليسانس            

  ليسانس                  
  ماجستير                

  دكتوراه                             
  :العلميالتخصص 

  إعالم                       
  تخصصات أخرى               

   



 

 كم تبلغ سنوات خدمتك بهذه الوظيفة ؟
  سنوات                                      5أقل من 

  سنوات                  10سنوات إلى أقل من  5من 
  سـنة                        15سنوات إلى أقل من  10من 
  سـنة                               20سنة إلى أقل من  15من 
             سنة فأكثر                                    20
  هل التحقت بدورات تدريبية في مجال عملك ؟  -1

  نعم                                                 
  ال                                                   

   ؟ما هي) بنعم(في حالة اإلجابة 
  موضوعها  مدتها  الدولة  الجهة المنظمة

  
  

      

  
  
  
  



 

  ما هي اللغات األجنبية التي تجيدها وتستطيع التفاهم بها ؟ -2
  الفرنسية                                                    
  االنجليزية                                                   
  األلمانية                                                     
  االسبانية                                                    

  .......................................................هاذكرُأأخرى 
  ما هي مصادر دخلكم الشهري؟  -3

  المرتب                                                                 
  عمل إضافي في الصحافة                                           

  مشروع خاص خارج إطار العمل الصحفي                             
  ............................................................هاذكرأأخرى 

  هل تشعر بالرضا عن العائد المادي من العمل الصحفي؟  -4
  نعم                                                               
  إلى حد ما                                                         

  ال                                                       
   )يمكن اختيار أكثر من بديل( لماذا؟) ال(في حالة اإلجابة بـ 

  ألنه ال يساوي الجهد المبذول                                               
  ألنه ال يكفي متطلبات الحياة اليومية                                             
  لعدم وجود قواعد ثابتة في تحديد األجور                                       

  تبات الوظائف األخرى                               ألنه ال يتساوى مع مر
  ألن هناك فروق مادية كبيرة بين مرتبات المؤسسات                

          .....................................................................أخرى أذكرها
  



 

 مستعد لترك وظيفتك الحالية والعمل فـي وظيفـة أخـرى فـي المجـال      هل أنت -5
   اإلعالمي؟

  نعم                                                 
  ال                                                 

الـدوافع التـي تقـف وراء تـرك الصـحفيين       ، مـا هـي  "نعم" في حالة اإلجابة بـ
يمكـن اختيـار أكثـر مـن     ( واالنتقال للعمل في مؤسسات إعالمية أخـرى؟ لوظائفهم 

   )بديل
  المرتب                                                                           في زيادة

  توافر ظروف عمل أفضل                                                            
  االنتقال حتى بدون زيادة في المرتب أو توافر ظروف عمل أفضل                         
  توفر حرية أكبر في النشر                                                                 

  ؟  العمل بالصحافة عن قناعةهل اخترت  -6
  نعم                                                     
  ال                                                      

  ) يمكن اختيار أكثر من بديل( لماذا اخترته ؟  -7
  يالئم ميولك                                             

                      يالئم تخصصك                       
  تأثرت بشخصية إعالمية ناجحة                              

  مصدر دخل جيد 
                                            يتيح الشهرة والنفوذ 

  :................................................................أخرى أذكرها
   



 

يمكـن اختيـار أكثـر    (  ما هو األسلوب الذي حصلت به على عملـك كصـحفي؟   -8
   ) من بديل

                             بفضل المؤهل الجامعي في التخصص
                                                      قبول طلبك للعمل

                                            بواسطة عالقتك الخاصة
                             بفضل تجربتك في الميدان 

                                                   بالصدفة
    ................................................................أخرى أذكرها

من وجهة نظرك ما هي الطريقة المثلى التي ينبغـي إتباعهـا لاللتحـاق بمهنـة      -9
  الصحافة؟ 

................................................................................

................................................................................  
  )يكتفي بثالثة بدائل(  :بـاح الصحفي يجب أن يرتبط في رأيك نج -10

                                                                 موهبته
                                                             خبرته

                                                                        دراسته
                                                 منصبه
                                                            نتاجهنوعية إ

                                                ارتباطه بالسلطة
                                               قراءارتباطه بال

 ..........:.....................................................هاذكرأأخرى 
 
  



 

  )يكتفي  بثالثة بدائل(  :نجاح الصحفي يرتبط حالياً بـ  -11
                                                            بالسلطةمدى ارتباطه 

                                                                لعملل إتقانهمدى 
                                                                 ارتباطه بالقراء

                                                ةعالقته الشخصية خارج المؤسس
                                                           الخبرة والموهبة

                                                             نوعية إنتاجه
  ..................................................:...............هاذكرُأ خرىأ

ما هي المصادر اإلعالميـة التـي تعتمـد عليهـا أكثـر فـي الحصـول علـى          -12
  ...................... -3 -2 -1رتب األخبار الداخلية؟ 
                                                                  وكـاالت األنبـاء  

                                                                   الجمهورآراء 
                                                                           االنترنت

                                                               اإلذاعة والتلفزيون
                                                              الوزارات والهيئات

                                                               الخاص  القطاع صحف
                               صحف القطاع العام                               

  .........:......................................................هاذكرأأخرى 
   



 

  ............... -3 -2 -1 المصادر ؟ رتب تجهيل متى تلجأ إلى   -13
                                                   المصدرلحماية 

                                                لغياب مصدر معروف
                                      لمصدرلبناء الثقة بينك وبين ا

                                        الصحفي لتحقيق السبق
                                               العامة لخدمة المصلحة

                                                نفسكلحماية 
     ..............................................................أخرى أذكرها

  .................. -3 -2 -1رتب : دور الصحفي إزاء المصدر هو   -14
  المصدر                                                             صرح بهينقل ما 

  متابعة األخبار التي يصرح بها المصدر                                               
                                                  التنقيب في عمل المصدر بحثا عن األفضل 

                                                                          عمله مناقشة المصدر في
  تلبية مطالب المصدر وكسب ثقته                                                     
  صناعة الخبر مع المصدر                                                            

  ..................................................................أخرى أذكرها
  أي مدى تعتمد على الجمهور كمصدر لألخبار؟  إلى -15

  إلى حد كبير                                            
  نادرا                                               

                                                      إلى حد ما
  ال أعتمد إطالقا                                             

   



 

الصـحفي، أعطـي درجـة      عملـك  فيما يلي بعض الضغوط التي تـؤثر علـى    -16
  .لمدى أهميتها

  ليس لها تأثير  محدود  متوسط  قوي  قوي جدا  الضغوط
            الضغط من السلطة 

            نقص الموارد واإلمكانيات
            ةالصراع على الترقي

            المعلنون وإعالناتهم 
            الزمالء في العمل

            األخالقيات المهنية 
            من الرؤساء الضغط

            قيم المجتمع وتقاليده
            السياسة التحريرية

            المصادر
            عامل الزمن
            التكنولوجيا

  

  :.................................................................أذكرهاأخرى 
كان هناك تناقض بين متطلبـات العمـل اإلعالمـي فـي المؤسسـة التـي        إذا -17

   .فقط رائك، أيهما تختار ؟ حدد إجابة واحدةآتعمل بها ووجهة نظرك الذاتية أو 
                                   .عليهاتلتزم بأرائك ووجهة نظرك وتصر 

                                                          .توفق بين االثنين
                                                      .تعتذر عن أداء العمل

                                                 .متطلبات المؤسسة أوال
  .......:.......................................................هاذكرأأخرى  

   



 

  في تصورك ما هو التعريف األنسب للخبر؟  -18
                 .الخبر هو إخبار الناس وإعالمهم بأهم ما يدور حولهم من أحداث ووقائع

يصف في دقة وموضوعية حادثة أو واقعة أو فكـرة صـحيحة تمـس مصـالح      تقرير
             .من القراء تثير اهتمامهم بقدر ما يساهم في تنمية المجتمع وترقيته أكبر عدد

                                           .الخبر هو اإلثارة والخروج عن المألوف
                                                                                     .كل ما سبق

  ما مفهوم القيم الخبرية حسبك نظرك ؟  -19
................................................................................

................................................................................  
  نوعية األخبار التي ال تنشر في صحيفتك ؟  ما -20

................................................................................
...............................................................................  

في صحيفتك، وترى أنهـا غيـر صـالحة للنشـر      نوعية األخبار التي تنشر ما -21
  ؟حسب نظرك

................................................................................
.............................................................................  

في صـحيفتك، وتـرى أنهـا صـالحة للنشـر      ما نوعية األخبار التي ال تُنشر   -22
  حسب نظرك؟

................................................................................
................................................................................  

  
  
  



 

هي أكثر الجوانب التي يجب أن يراعيهـا الصـحفيون عنـد انتقـاء وجمـع       ما -23
  . ................-3-2-1 األخبار الداخلية ؟ رتب

  أن تكون من مصدر موثوق                                           
                                      ع السياسة التحريرية للصحيفةمأن تتناسب 

                                                   تجد طريقها للنشر في الصحيفة ما
                                        أن يكون موضوعها مثيرا أو غريبا 

                                               أن تحقق السبق الصحفي
                             تتفق مع اهتمامات القراء                   

                               أال تتعارض مع قوانين الصحافة        
  ..................................................................أذكرهاأخرى 

  هي أكثر الجوانب التي يجب أن يراعيها الصحفيون عند تحرير ونشر  ما -24
  ...................-3-2-1األخبار الداخلية ؟ رتب

  الموضوعية                                                   
  األمانة                                                        

  الدقة                                                              
  ما يدعم سياسة الدولة                                                  

                  عدم التجريح                                       
  ما يدعم سياسة الصحيفة                                                  

  ما ال يمس عالقاتهم بالمصادر                                          
  ما يحمي قيم المجتمع                                               

                                              ما يلفت انتباه القراء 
  ..................................................................أخرى أذكرها

  



 

-2-1 في تصورك ما هي أكثر األخبـار التـي تجـد طريقهـا للنشـر؟ رتـب       -25
3- ...  

                                                      ذاتها ما يتفق مع سياسة الصحيفة
                                                الناسما يرفه عن  

                                     هما يمس اهتمامات الجمهور واحتياجات
                                     أو سياسياما ال يترك تأثيرا اجتماعيا 

  ما يعارض الحكومة                                                     
                                                        يرتبط بسياسة الدولة ما
                                                         ينقل للناس الحقائق ما
                                 يحدث فرقعة إعالمية  ما
                                  يرتبط بنوعية المصدر أو شخصيتهما 

                                          ما لم تنشره صحافة القطاع العام   
  ............................................................:.....هاذكرأأخرى 

   



 

ينشر خبر ما ال بد مـن تـوافر بعـض العناصـر، فـإلى أي مـدى تعـد         لكي -26
  لكي ينشر الخبر؟ ) مهمة(تية العناصر اآل

  إطالقاغير مهمة   غير مهمة  إلى حد ما  مهمة  مهمة جداً  العناصر الخبرية
            اإلثارة والتشويق

            االنفراد
            الشهرة

            الصلة والقرب
            الصحيفةما يناسب سياسة 

            من الناس اكبير اما يهم عدد
            الغرابة والطرافة
            ما يكشف انحرافاً

            قيم المجتمع
            الصراع

  

  .................................................................. أخرها أذكرها
  

كانت لديك مادة خبرية جيـدة، لكـن تـرى أنـه ال يمكـن أن تنشـر فـي         إذا -27
  صحيفتك، ماذا تفعل؟ 

  أمتنع من البداية                                                                  
  أقدمها للصحيفة وأحاول نشرها                                               

  صحيفة أخرى                                                    أبلغ بها زميل في
  ..................................................: ..............هاذكرُأأخرى 

  
  
  



 

معايير عديدة تتحكم في النشر فـي أي صـحيفة، إلـى أي مـدى تـتحكم       هناك -28
  العوامل التالية في نشر األخبار في صحيفتك؟ 

  ال تتحكم  تتحكم إلى حد ما   تتحكم   تتحكم بشكل كبير   المعايير
          موضوع الخبر

          المساحة المخصصة لألخبار
          مصدر الخبر وشخصيته

          التحرير سياسة
           طبيعة النظام اإلعالمي 

          .رغبات الصحفي
          رغبة القراء واحتياجاتهم 

          المساحة المخصصة لإلشهار

  ..................................................................أخرها أذكرها
  يمكن ( ؟ في معالجة الخبر الصحفيهو الدور الذي ينبغي أن يقوم به  ما -29

   ) اختيار أكثر من بديل
  يكتفي بتقديم الوقائع والحقائق والمعلومات                        

  الوقائع                                                     تحليل
  االنتقاء من بين الوقائع والحقائق                                     

  تفسير الوقائع                                                     
           شرح الوقائع                                            

  إبداء الرأي فيها                                                        
  مهمة                                                        نأكثر م

  يمكن أن تصف أهم مالمح السياسة التحريرية لصحيفتك ؟  هل -30
................................................................................

............................................................................  



 

أي مدى تشارك فـي رسـم السياسـات التحريريـة الخاصـة بالصـحيفة        إلى -31
  ؟  اي تنتمي إليهتال

                                                  بدرجة كبيرة    
  إلى حد ما                                                       
  نادرا                                                            
  ال أشارك                                                       

  ال يسمح لنا بالمشاركة                                        
  بشكل جيد؟  كإلى أي مدى تشعر بان تعليمات وسياسات التحرير تصل-32

  تصلني بشكل جيد                                             
  إلى حد ما                                                       

  ال تصلني بشكل جيد                                                 
                                                             ال تصلني إطالقا

  )يمكن اختيار أكثر من بديل(   :غالبا مامادتك الخبرية  تسليم بعد -33
  يتم تغييرها بالكامل                                                            

                                                             أخرى مع مواد تدمج
                                                               الفقرات العناوين أو فتحذ

  تطرأ عليها بعض التغييرات                                                          
                                                       يضاف لها أبعاد جديدة

                                                           تنشر كما هي
  تحور لخدمة غرض معين                                                                

  .....................:............................................أذكرها أخرى
  
  



 

  ....... -3 -2 -1من يرتب قائمة أولويات األخبار الداخلية أكثر؟ رتب -34
  التحرير                                                           رئيس

  رئيس القسم                                                             
  سياسة الصحيفة                                                          

                                المحرر                                    
  األحداث نفسها                                                            

  ..................................................................أخرى أذكرها
  :حدد موقفك من العبارات اآلتية   -35

  ال أوافق  إلى حد ما  أوافق  العبارات
        .الصباح غالباً ما ينتهي إلى تحديد ما سينشر في العدد القادم اجتماع
        .نشر األخبار الداخلية على توزيع الصحفيين على المصادر في يعتمد

        .نسبة كبيرة من األخبار التي يكلف بها الصحفيون متوقع حدوثها
        .سهلة الحصول عليهااليفضل معظم الصحفيين األخبار السريعة و

  

  تعرضت للفصل أو اإلنذار في أي من الصحف التي عملت بها ؟  هل -36
                                                                نعم

  ال                                                             
  )من بديليمكن اختيار أكثر (  في حالة اإلجابة بنعم، ما هي األسباب ؟

  الخطأ أو التقصير في أداء العمل                                         
  الخالف السياسي مع المؤسسة                                          
  منافسة الزمالء                                                         

                                            حول السياسة التحريرية  الخالف 
                                                                              تعنت الرؤساء

  



 

  :يليإلى أي مدى يتصف رؤسائك في العمل بما  -37
  ال يتصفون  نادرا  إلى حد ما  بدرجة كبيرة  الصفة

          الجدية وإجادة العمل
          بالمنصب التمسك

          الخوف من نشر ما ال يتفق مع سياسة الصحيفة
          مناقشة المضمون مع الصحفيين
          توفير معايير موضوعية للمكافأة
          .سيطرة العالقات الشخصية عليهم

          عدم فهمهم لطبيعة العمل
          يفصلون بين العمل والعالقات الشخصية

          تقديم انتقادات ايجابية
          التفهم والتعاون

          تقديم المساعدة والنصيحة
          المكافأة والتحفيز

 

بعض العبارات المتصلة بالمهنـة التـي تزاولهـا إلـى أي مـدى تتفـق مـع هـذه          أمامك -38
  العبارات؟

  أعترض  ال رأي لي  إلى حد ما  أوافق  العبارة
          .في عمله تمنع القناعة السياسية المحرر من أن يكون موضوعيا

          .تؤثر االعتبارات المهنية على عمل الصحفي

          .على الصحفي أن ال يستمر في العمل بصحيفة ما لو كان يختلف مع سياستها

          .الدورات الصحفية التدريبية التي تقام للصحفيين مفيدة
          .ال يجب أن يفشي المحرر هوية مصدر أخباره مهما كانت األسباب

          .التزام الصحفيين بمسؤوليتهم إزاء الجمهور تتراجعقيم 
          .إرضاء الصحفيين للمصدر يضر كثيرا بسمعة المهنة

          .من حق المصدر اإلطالع على الخبر قبل نشره
          .ضعف الدخل المادي للصحفيين ينعكس على أدائهم المهني

          .تحد من حرية الصحفي المراجعات الكثيرة للمواد الصحفية

  



 

هل حدث وعلمت بأخبـار لهـا تـأثير سـلبي علـى قـيم المجتمـع وتقاليـده          -39
  .   وامتنعت عن نشرها

  نعم                                                       
  ال                                                        

   عن ماذا ؟في حالة اإلجابة بنعم ، 
................................................................................
................................................................................  

  هل تعتقد أن صحيفتك محل ثقة القراء ؟ -40
                   نعم                                        

  ال                                                          
  إلى حد ما                                                     

  حدد لماذا ؟ في كل الحاالت، 
................................................................................  

 الخاصـة هل ترى أن نواحي القصور التاليـة ترتكبهـا الصـحافة الجزائريـة      - 41
  ؟في حق القراء

  ال  إلى حد ما   نعم  العبارة 
         .من الحقيقة" جزء"تقديمها 

         .للمتغير السياسيخضوعها التام 
         .جنوحها إلى اإلثارة

        .روتينية األخبار وسطحيتها
        .الشخصيةميل األخبار إلى الدعاية 

        .عدم جدية تصريحات المسؤولين للصحف
        .وضوح سياستها معد

        .على القراء األبوية محاولتها فرض الوصاية
         .تمحور أخبارها حول المصادر الرسمية

         .خلو أخبارها من الفائدة
        .تراخي الصحفيين عن القيام بأدوارهم

  



 

أي مدى استطاعت الصحافة الجزائرية الخاصة تغطيـة أحـداث كـان يـتم      إلى -42
  ؟ تجاهلها في مرحلة ما قبل التعددية اإلعالمية

................................................................................
................................................................................  
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  262 .توزيع موضوعات المادة الخبرية في صحف الدراسة) 5(جدول رقم  

  267 .طريقة عرض المادة الخبرية في صحف الدراسة) 6(جدول رقم  

  270 .مصادر صحف الدراسة) 7(جدول رقم  

  271 .طبيعة مصادر القائم باالتصال في صحف الدراسة) 8(جدول رقم  

  274 .نوع المصادر في صحف الدراسة) 9(جدول رقم  

  277 .مستوى التغطية الخبرية في صحف الدراسة) 10(جدول رقم  

  279 .الخبرية على األشكال الفنية للخبر توزيع طبيعة المادة )11(جدول رقم  

  284 .الخبرية على القوالب الفنية توزيع طبيعة المادة )12(جدول رقم  

  289 .الخبرية على طريقة صياغة الخبر توزيع طبيعة المادة )13(رقم جدول  

  294 .توزيع القيم الخبرية في صحف الدراسة) 14(جدول رقم  

  298  .توزيع قيمة الضخامة والحجم على المؤشرات الفرعية لها) 15(جدول رقم  

  300 .توزيع قيمة الصراع على المؤشرات الفرعية لها) 16(جدول رقم  

  303 .توزيع قيمة القرب على المؤشرات الفرعية لها) 17(جدول رقم  

  306 .توزيع قيمة الشهرة على المؤشرات الفرعية لها) 18(جدول رقم  

  308 .توزيع قيمة االهتمامات اإلنسانية على المؤشرات الفرعية لها) 19(جدول رقم  

  310 .األهمية على المؤشرات الفرعية لها توزيع قيمة) 20(جدول رقم  

  312 .على المؤشرات الفرعية لها توزيع قيمة اآلنية )21(جدول رقم  

  328 .المنشورة في جريدة الخبر على القيم الخبرية توزيع طبيعة المادة) 22(جدول رقم  

  334 .يومية الشروق على القيم الخبرية المنشورة في طبيعة والمادةتوزيع ) 23(جدول رقم  

    

    

    



 

 

II - جداول الدراسة الميدانية.    

  353 .توزيع المبحوثين حسب الجنس) 1(جدول رقم  

  353 .توزيع المبحوثين حسب السن) 2(جدول رقم  

  354 .توزيع المبحوثين حسب الحالة االجتماعية) 3(جدول رقم  

  356 .المبحوثين حسب المستوى التعليميتوزيع ) 4(جدول رقم  

  357 .توزيع المبحوثين حسب التخصص العلمي) 5(جدول رقم  

  358 .توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة) 6(جدول رقم  

  359 .توزيع المبحوثين وفقا اللتحاقهم بدورات تدريبية) 7(جدول رقم  

  361 .لنوع اللغات التي يتقنونها توزيع المبحوثين وفقا) 8(جدول رقم  

  362 .توزيع المبحوثين وفقا لمصادر الدخل الشهري) 9(جدول رقم  

  362 .توزيع الصحفيين لمدى رضاهم عن العائد المادي للعمل الصحفي) 10(جدول رقم  

  363 .أسباب عدم الرضا عن العائد المادي) 11(جدول رقم  

  366 .المبحوثين للعمل بالصحافة عن قناعة مدى اختيار) 12(جدول رقم  

  367 .سبب اختيار العمل بالصحافة) 13(جدول رقم  

  368 .األسلوب الذي حصل بواسطته الصحفي على عمله) 14(جدول رقم  

  370 .رؤية الصحفيين لعوامل نجاح القائم باالتصال حاليا) 15(جدول رقم  

  371 .رؤية الصحفيين لعوامل نجاح القائم باالتصال كنا ينبغي) 16(جدول رقم  

  373 .مفهوم الخبر بالنسبة للمبحوثين) 17(جدول رقم  

  378 .دور الصحفي في معالجة األخبار مفهوم الخبر) 18(جدول رقم  

موقف الصحفي في حالة وجود تناقض بين متطلبات العمل اإلعالمي ) 19(جدول رقم  
 .في المؤسسة التي يعمل بها ووجهة نظره الذاتية أو أرائه
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  382 .ما الذي يطرأ على المادة الخبرية بعد تسليمها) 20(جدول رقم  

  384 .رشحة للنشرالمسؤول عن ترتيب قائمة األخبار الداخلية الم) 21(جدول رقم  

  385 .الجوانب التي يجب مراعاتها عند انتقاء وجمع األخبار الداخلية) 22(جدول رقم  

الجوانب التي يجب أن يراعيها الصحفيون عند تحرير ونشر األخبار ) 23(جدول رقم  
 .الداخلية
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  390 .ترتيب المبحوثين لألخبار التي تجد طريقها للنشر) 24(جدول رقم  

  392 .رؤية الصحفيين لمدى تحكم العناصر الخبرية في النشر) 25(جدول رقم  



 

 

  395 .المعايير التي تتحكم في النشر) 26(جدول رقم  

  404 .مدى استعداد المبحوثين لترك الوظيفة التي يشغلونها حاليا) 27(جدول رقم  

تقف وراء ترك الصحفيين لوظائفهم واالنتقال للعمل في  الدوافع التي) 28(جدول رقم  
  404 .مؤسسات إعالمية أخرى

  405 .التعرض للفصل أو اإلنذار وأسبابها) 29(جدول رقم  

  406 .أسباب الفصل أو اإلنذار) 30(جدول رقم  

ترتيب الصحفيين للمصادر اإلعالمية التي يعتمدون عليها في الحصول ) 31(جدول رقم  
 .لى األخبار الداخليةع
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  411 .دور الصحفي إزاء المصدر) 32(جدول رقم  

  413 .لجوء الصحفيين إلى تجهيل المصادر) 33(جدول رقم 

موقف الصحفيين من األخبار التي لها تأثير سلبي على قيم المجتمع ) 34(جدول رقم  
  415 .وتقاليده وامتنعوا عن نشرها

  416 .مدى اعتماد الصحفيين على الجمهور كمصدر لألخبار) 35(جدول رقم  

  419 .مدى وصول تعليمات وسياسة التحرير للصحفي) 36(جدول رقم  

  420 .مدى مشاركة الصحفيين في رسم السياسة التحريرية) 37(جدول رقم  

  422 .الضغوط التي تؤثر على عمل الصحفي) 38(جدول رقم  

  430 .مدى تأثير القواعد التنظيمية على القائم باالتصال) 39(جدول رقم  

موقف الصحفيين من المادة الخبرية التي ال يستطيعون نشرها في ) 40(جدول رقم  
  434 .صحفهم

  435 .موقف الصحفي من بعض العبارات المتصلة بالمهنة) 41(جدول رقم  

  440 .لعالقاتهم برؤسائهمتصور الصحفيين ) 42(جدول رقم  

  445 .ثقة الجمهور في الصحافة الجزائرية الخاصة حسب الصحفيين) 43(جدول رقم  

  447 .نواحي القصور في الصحافة الجزائرية الخاصة) 44(جدول رقم  
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