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 مةلخـــص:

انطلقت هذه الدراسة من األمهية اليت يكتسيها اإلعالم البديل كشكل جديد من اإلعالم، وفضاء حر         
للفكر اجلمعي، الذي أاتح لإلعالميني تبادل املعلومات وإنتاج املعرفة بطرق سهلة وسريعة، كما غري من قواعد 

ه وتنوعها بني صحافة املدوانت ومواقع التواصل وأساليب العمل اإلعالمي واالتصايل، بفضل تعدد وسائل
االجتماعي واملنتدايت اإلخبارية واجملموعات الربيدية، خاصة بعدما أحدثه من أتثريات كبرية على الرأي العام جتاه 

إىل وجود اعتماد لإلعالميني  قضااي متعددة مل يكن إبمكان اإلعالم التقليدي حتقيقها. وقد توصلت هذه الدراسة
ية سطي  على اإلعالم البديل  ي أدائه  لعمله  اإلعالمي، حي  ير  أكرره  بوجود عالقة تكاملية بني بوال

اإلعالم التقليدي واإلعالم البديل، هذا األخري الذي استطاع أن يدع  حرية اإلعالم  ي اجلزائر، إال أنه يوجد شك 
التحقق من املصادر املعتمدة ودقة املعلومات  ي  ضرورةلديه  فيما يتعلق مصداقية ما ينشر فيه، وهذا ما يفرض 

اإلعالم البديل، وكذا ضرورة وجود قوانني خاصة ابلعمل االلكرتوين لضبط املمارسة اإلعالمية االلكرتونية  ي 
 اجلزائر.

 . اإلعالمي،  اإلعالميالبديل ، العمل  اإلعالم: التأثري ، الكةلمات املفتاحي 
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Abstract 

 

        This study started from the importance of alternative media as a new form 

of media, and a free space for collective thought, which allowed the media to 

exchange information and produce knowledge in easy and fast ways. It also 

changed the rules and methods of media and communication work, thanks to the 

multiplicity of its means and its diversity among the blogging press, social 

networking sites and forums especially since it has had a major impact on public 

opinion on many issues that traditional media could not achieve. The study found 

support for the media in the state of Setif for alternative media in the 

performance of their media work. Most of them see an integrative relationship 

between traditional media and alternative media, which has been able to support 

freedom of information in Algeria. And this necessitates the need to verify the 

sources adopted and the accuracy of information in the alternative media, as well 

as the need for special laws for the electronic work to control the electronic 

media practice in Algeria. 

Keywords: Influence of alternative media. Media work, Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 07 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

 مقدم :  
أحدثت التطورات التكنولوجية منذ منتص  عقد التسعينات من القرن املاضي نقلة نوعية وثورة حقيقية  ي         

خاصة مع  عامل االتصال، حي  عرفت شبكة االنرتنت، انتشارا هاما  ي كل مناطق العامل، و ي كافة اجملاالت،
املتعددة، اليت أاتحت فرصة التقارب والتعارف والتبادل بفضل تقنياهتا وخدماهتا ، "web.2ظهور اجليل الراين "

احلر لألفكار واآلراء لكافة اجملتمعات والفئات، حي  أصبح إبمكان أي مستخدم االستفادة من الوسائط املتعددة 
 واحملتو  املتنوع والتفاعلية  ي حياته اليومية والعملية.

 ي عملية  2تفادت من اإلمكانيات اليت أاتحتها تقنيات الويب .أه  الفئات اليت اسويعترب اإلعالميون من         
حي  أصبحت من أه   مصادر املعلومات واألخبار اليت يعتمد عليها اإلعالميون  ي  التواصل ونقل املعلومات،

تغطيته  اإلعالمية ملختل  األحداث والقضااي احلاصلة  ي اجملتمع، خصوصا مع اندماج اإلعالم اجلديد مع 
فما  الم التقليدي، ما ساه   ي تفعيل العمل اإلعالمي، وجعله قوة ال يستهان هبا  ي خمتل  جماالت احلياة،اإلع

وفرته االنرتنيت من خصائص ومميزات مل توفره أية وسيلة إعالمية من قبل، حي  أاتحت تنوع مصادر املعلومات 
ر، وتنوع خدمات املنتدايت واملدوانت والربيد اإللكرتونية، وتعدد املواقع اإلخبارية وبنوك املعلومات والصو 

اإللكرتوين، كما كان لإلعالم البديل عرب شبكات التواصل االجتماعي أيضا أدوار هامة  ي تزويد اإلعالميني 
 ابملعلومات أثناء أداء مهامه  اإلعالمية وتغطيته  لألحداث املختلفة وتفعيلها.

جديد من اإلعالم، فضاء حرا للفكر اجلمعي لتبادل املعلومات وإنتاج أاتح ظهور اإلعالم البديل كشكل و         
املعرفة، غري من قواعد وأساليب العمل اإلعالمي واالتصايل، بفضل تعدد وسائله وتنوعها بني صحافة املدوانت 

ت كبرية على ومواقع التواصل االجتماعي واملنتدايت اإلخبارية واجملموعات الربيدية، خاصة بعدما أحدثه من أتثريا
 الرأي العام جتاه قضااي متعددة مل يكن إبمكان اإلعالم التقليدي حتقيقها.

 
 اإلشكالي  وتساؤالهتا املبحث األول:

تعترب االنرتنيت من أه  الوسائل اإلعالمية اليت أاتحت التفاعلية واملشاركة  ي صناعة األحداث عرب ظهور         
الصحفي ينشط من خالهلا ابملوازاة مع رجال اإلعالم ويسه   ي تفعيل أدواره   صحافة املواطن، اليت أصبح املواطن

عرب التغطية اإلعالمية لألحداث وسرعة إرساهلا وبرها لإلعالميني، وابلتايل املسامهة  ي تقدمي تغطية إعالمية شاملة 
حداث الربيع العريب ابستخدام وآنية لألحداث املختلفة، خاصة بعد الدور الذي مارسته صحافة املواطن  ي تغطية أ

 شبكات التواصل االجتماعي.
ساه  تطور وسائل االستقبال والتفاعل  ي تفعيل املصادر اإلعالمية من جهة، و ي تسهيل األداء و         

اإلعالمي للصحفيني من جهة أخر ، لذا كانت خمتل  هذه التحوالت اليت شكلتها خدمات االنرتنيت 
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-2-20، بتاريخ:  tiiqnya.blog spot.com/2013/01/05htmlمن الصحفيني يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي،  ي: 55% (2)

2027. 
 .52، ص. 2005، 2، بريوت،، دار صادر للنشر اجمللد 4ابن منظور، لسان العرب، ط (2)

ايب، دفع مبعظ  املؤسسات اإلعالمية إىل مسايرهتا وتوظيفها لتقدمي خدمات إعالمية  ي اإللكرتونية عامل إجي
املستو  تتماشى وحاجات واهتمامات مجاهريها، فبعد أن كان اجلمهور حيصل على األخبار من وسائل اإلعالم 

ي، اليت أضحت من التقليدية، أصبح يتلقاها على بريده اإللكرتوين أو على صفحات مواقع التواصل االجتماع
الوسائل االتصالية الضرورية لد  اإلعالميني  ي حتقيق التواصل والتفاعل مع مجهوره ، مما يضي  قيمة حقيقية 
للمؤسسات اإلعالمية اليت يعملون هبا، ألهنا أصبحت من أدوات العمل اإلعالمي األساسية  ي ظل البيئة الرقمية، 

 علومات واألخبار اليت قد ال تتوفر  ي وسائل اإلعالم األخر .اليت يت  االعتماد عليها  ي استقاء امل
من  %55صحفي من خمتل  مناطق العامل، أن أكرر من  000وقد أفادت دراسة حديرة مشلت حوايل         

اإلعالميني يستخدمون وسائل اإلعالم االجتماعي من أجل العرور على قصص إخبارية من مصادر معروفة، كما 
لديه   %52منه  يستخدمون هذه األدوات من أجل التحقق من األخبار اليت يكتبوهنا، إضافة إىل أن  %44أن 

 (1)منه  صفحات مهنية على موقع التويرت. %47صفحات على الفايسبوك، بينما كان لد  

تقنيات الويب  ويعترب اإلعالميون اجلزائريون على غرار اإلعالميني  ي خمتل  مناطق العامل من مستخدمي        
 ي أداء عمله  اإلعالمي، خاصة مع ما يعرفه اإلعالم اجلزائري من مواكبة للموجة الرقمية، ابعتبارها أاتحت  2.

 منابر افرتاضية لنشر منتوجاته اإلعالمية سواء كان ذلك  ي الصحافة املكتوبة أو السمعية أو السمعية البصرية.
قة البحرية تسليط الضوء على أتثري استخدام اإلعالم البديل على العمل ومنه سنحاول من خالل هذه الور         

 اإلعالمي  ي اجلزائر. من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 ما واقع استخدام وسائل اإلعالم البديل لد  اإلعالميني  ي اجلزائر؟  -
 يني اجلزائريني؟ ما العالقة بني اإلعالم البديل واإلعالم التقليدي  ي رأي اإلعالم -
 كي  أثر اإلعالم البديل على حرية العمل اإلعالمي  ي اجلزائر؟  -
 ما هي عوائق وحتدايت استخدام اإلعالم البديل  ي العمل اإلعالمي  ي اجلزائر؟ -

 :حتديد املفاهيم األساسي املبحث الثاين : 
 التأثريمفهوم  املطةلب األول:

الشيء، واجلمع، أاثر وأثور. واألثر ابلتحريك: ما بقي من رس  الشيء،  ي األثر  ي اللغة العربية هو بقية 
 ( 2)اللغة العربية هو التأثري يعين إبقاء األثر  ي الشيء ترك فيه أثرا.
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 .272، ص. 2002ظيب، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،  ، أبو2جان فرانسوا دوليه، معج  العلوم اإلنسانية، ترمجة جورج كتورة، ط(3) 

 .44، ص:2022، الرال دور وسائل اإلعالم اجلديدة  ي حتول املتلقي إىل مرسل وظهور صحافة املواطن"، جملة اإلذاعات العربية، العدد  ،إبراهي  بعزيز(4)
 .240ص، 2004، 2، ط2املوسوعة اإلعالمية، القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ، اجمللد  ، حممد منري حجاب(5)
 .42صمدخل إىل اإلعالم واالتصال، عامل الكتاب احلدي ،  ،رحيمة الطيب عيساين(6)

وقد استخدمت الكلمة لإلشارة إىل القدرة أي كان  ي تغيري أفكار اآلخر وأفعاله، غالبا من دون عل          
 (3)منه .

وميكن تعري  التأثري إجرائيا أبنه انعكاسات استخدام اإلعالميني اجلزائريني لوسائل اإلعالم البديل          
 كاملدوانت اإللكرتونية والشبكات االجتماعية وغريها على أدائه  ملهنته  وعمله  اإلعالمي.

 :مفهوم اإلعالم البديل املطةلب الثاين :
هي مصطلحات تشري إىل ذلك النشاط الذي يقوم من  ن أو صحافة املواطناإلعالم البديل أو إعالم حن     

خالله املستعمل )أو املواطن العادي( كفرد من أفراد مجهور وسائل اإلعالم، إبنتاج مضمون إعالمي ومعاجلته ونشره 
يكون متعدد بصراي، أو -عرب تقنيات اتصالية متعددة، وميكن هلذا املضمون أن يكون نصيا أو مسموعا أو مسعيا

الوسائط، و ي الغالب ينشر عرب تطبيقات االنرتنت االتصالية، كاملدوانت، مواقع ب  الفيديو، املواقع االجتماعية، 
منتدايت احملادثة االلكرتونية، كاملوسوعات التشاركية...، وميكن كذلك أن ينشر عرب وسائل اإلعالم التقليدية،  

رب املواقع االلكرتونية التابعة لوسائل اإلعالم بصفة عامة. وعموما جند أن رواد كالقنوات التلفزيونية أو اإلذاعية، وع
صحافة املواطن من األفراد اهلواة واملستعملني العاديني أي غري املمتهنني للصحافة، وه  يقابلون الصحفيون احملرتفون 

 ( 4)الذين ميتهنون الصحافة،  ي مؤسسات إعالمية كالتلفزيون والراديو والصح .
 مفهوم العمل اإلعالمي املطةلب الثالث:

هو القيام بواجبات اإلعالم، اليت من أمهها نقل احلقائق وتفسريها والتعليق عليها، والقيام بوظائ  اإلعالم         
عامة، ويقال األداء اإلعالمي، يعين قيام اإلعالمي أو القائ  ابالتصال  ي خمتل  مؤسسات اإلعالم بكل ما تتطلبه 

 ( 5)ة الصحافة، كاحلصول على األخبار وتفسريها والتعليق عليها والتوجيه واإلرشاد.مهن

 مفهوم اإلعالمي املطةلب الرابع:
هو كل من يعمل  ي بناء أو تشكيل الرسالة اإلعالمية  ي املؤسسة اإلعالمية مهما اختلفت األدوار         
 (6) واملواقع.
وميكن تعري  اإلعالميني إجرائيا أبهن  املمتهنون للعمل اإلعالمي  ي الوسائل املكتوبة أو املسموعة أو        

السمعية البصرية أو اإللكرتونية، من أجل نشر األخبار واملعلومات واحلقائق، وتغطية األحداث املختلفة. وقد 
 واإلذاعة بوالية سطي .  اقتصرت دراستنا هذه على اإلعالميني ابلصحافة املكتوبة
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 24ص، 2004، عمان، 25الرتبية، العدد  استخدام مواقع التواصل االجتماعي  ي العامل العريب، جامعة عمان األهلية، جملة ،زاهر راضي (7)
 .20-25ص، ص 2002ماي  5مصدر جديد للمعلومات ، جملة دراسات املعلومات، عدد ، املدوانت اإللكرتونية  ، عصام منصور (8)
  .27ص، pdfاإلعالم اجلديد تطور األداء والوظيفة،  ،موسى جواد املوسوي وآخرون (9)

 اإلطار النظري لةلدراس  املبحث الثالث:
 وسائل اإلعالم البديل املطةلب األول:

تتيح شبكة االنرتنت خدمات جديدة تتمرل  ي خمتل  وسائل اإلعالم البديل، وتتخذ أشكاال متنوعة،         
 نذكر منها ما يلي:

 مواقع التواصل االجتماعي: -8
 ل االجتماعي أبهنا: "منظومة من الشبكات اإللكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها إبنشاءتعرف مواقع التواص

االهتمامات واهلواايت  موقع خاص به، ومن مثة ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديه 
 (7)نفسها".
 املدوانت االلكرتوني : -2
هي تطبيق من تطبيقات االنرتنيت، يعمل من خالل نظام إلدارة احملتو ، وهو  ي أبسط صوره صفحة         

ويب على االنرتنيت تظهر عليها تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعداي، كما أهنا موقع  على االنرتنيت سهل 
حلظة بلحظة، وتتميز هذه املواقع ابملشاركة  اإلنشاء والتحدي ، يسمح ملؤلفه ابلقيام ابلنشر  ي أي موضوع

والتفاعلية بني مؤلفها وقارئها، ربط االتصال مبؤلفني ومدونني آخرين، وبذلك فهي وسيلة ليست تستخدم فقط 
  (8)إلضافة  املعلومات.

 مواقع بث الفيديو:  -3
ا، ومن بني هذه املواقع هي مواقع تسمح بب  مقاطع الفيديو سواء مسموعة أو مرئية وميكن للفرد حتميله

"، و ي يومنا هذا أصبحت هذه املواقع تبيع مضامينها You tube" وموقع يوتيوب "myvideo موقع "
 لوسائل اإلعالم اليت تبرها وتستعني هبا  ي مصادرها اإلخبارية.

 فضاءات احلوار: -3
ما بني اجلمهور، ويتمرل املبدأ العام الذي تقوم هذه الفضاءات على منطق الدميقراطية  ي املشاركة ابلتواصل        

مييزها  ي كون األفراد الذين جتمعه  اهتمامات مشرتكة حول موضوع ما، يشكلون هبذا املعىن مجاعة يتواصل 
 (9)األعضاء فيها أفقيا، إذ أن كل عضو هو  ي الوقت ذاته مرسل ومستقبل.

 املنتدايت "ساحات احلوار":  -5
الويب يتجمع فيها عدد كبري من األشخاص لتبادل اخلربات، وإعطاء وجهات  هي عبارة عن مواقع على
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  .271صفؤاد شعبان وعبيدة صبطي: املرجع السابق،  (10)
ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي السابع عشر بعنوان " ثقافة التغيري"، كلية علي بن  شويل القرين : اإلعالميون السعوديون دراسة  ي استخدامات الوسائل، (11)

 .  7ص، 2022، األردن ، تشرين الراين  اآلداب، جامعة فيالدلفيا

النظر  ي املوضوعات املطروحة ابملنتدايت، ويت  تقسي  املنتد  الواحد إىل عدة أقسام وحيتوي كل قس  بدوره على 
ن يقوم ابلرد عدد من املوضوعات، اليت قام أعضاء املنتد  أو مشرفيه بوضعها، وميكن ألي عضو  ي املنتد  أ

 (10)والتعليق على هذا املوضوع وهكذا.
 استخدام وسائل اإلعالم البديل يف العمل اإلعالمي:أمهي   املطةلب الثاين:

تزايدت أمهية استخدام االنرتنيت كمصدر من مصادر املعلومات ابلنسبة للصحفيني حاليا، خاصة مع         
، حي  أصبحت تستخدم بشكل عام  ي العمل اإلعالمي، حسب ما توضحه العديد من 2ظهور الويب.

ايدة  ي نسبة اليت أشارت إىل ز ، (Ross & Middleberg,1998)دراسة "لروس ومدلريج" الدراسات، منها 
املستخدمني لإلنرتنت وزايدة اعتماده  على قواعد املعلومات العامة، اليت تغذيه  مبعلومات وأخبار ونشاطات 

من الصحافيني الذين  %22وصلت هذه النسبة إىل  2227املؤسسات واألجهزة احلكومية األمريكية، ففي عام 
توصلت دراسة أخر  قام هبا "بروس جاريسون" يعتمدون على اإلنرتنت  ي مرل هذه االستخدامات، وقد 

(Garrison,1999)  إىل  215على عينات من الصحافيني األمريكيني خالل فرتة مخس سنوات تراوحت من
على الصح  اليت يزيد توزيعها على عشرين أل  نسخة إىل زايدة مستخدمي اإلنرتنت من الصحافيني من  217
من  %20بصفة يومية، كما أشارت الدراسة إىل أن حوايل  2221عام  %04إىل أكرر من  2224عام  27%

يستخدمون اإلنرتنت لنقل  %52يستخدمون الربيد اإللكرتوين  ي حني حوايل  2221أفراد العينة  ي العام 
 (11)امللفات من وإىل صحفه .

رمبا تكمن أمهية اللجوء العتماد هذه الوسيلة جلملة من اإلجيابيات، فقد أهنت ثورة االتصال اجلديدة عددا  
من املفاهي  كهرمية االتصال، وحارس البوابة، وأحادية مصدر الرسالة، كما استحدثت عددا من املفاهي  االتصالية 

والتشبيك االجتماعي، وغريها من املفاهي  واملصطلحات  اجلديدة مرل: الوسائط الرقمية، واجملتمعات االفرتاضية،
 األخر ، اليت تدل  ي جمملها على مد  الوفرة والتنوع  ي وسائل االتصال اجلديدة.

وتكمن إجيابيات اإلعالم البديل كأبرز مرال  ي سرعة االتصال، والقيمة املعلوماتية، وضمان وصوهلا،         
وقد نه إعالما مرسال من جانب واحد، مما خلق مساواة داخل اجملتمع  ي االتصال، وحتقيق التفاعل معها، وليس كو 

ساه  اإلعالم البديل  ي اآلونة األخرية  ي جذب األنظار بعد تفجريه العديد من القضااي، اليت أاثرت الرأي العام، 
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ورقة دراسة ميدانية على عينة من النقابني، ،حامت سلي  العالونة: دور مواقع التواصل االجتماعي  ي حتفيز املواطنني على املشاركة  ي احلراك اجلماهريي (12)

 .0-5ص، ص 2022مقدمة للمؤمتر العلمي السابع عشر بعنوان " ثقافة التغيري"، كلية اآلداب، جامعة فيالدلفيا، األردن، نوفمرب 

ض احلكومات على اختاذ فتداول األخبار والصور ذات التوجه السياسي عرب وسائل اإلعالم اجلديدة، أرغ  بع
 (12)قرارات، أو الرتاجع عن قرارات، بسبب االحتجاج اجلماهريي الواسع.

 معوقـات استخدام وسائل اإلعالم البديل يف العمل اإلعالمي املطةلب الثالث:
مجلة من اإلجيابيات لإلعالميني أثناء التغطية اإلعالمية ملختل  األحداث كالسرعة  2توفر تقنيات الويب.        

والتفاعلية وسرعة انتشار التغطية اإلعالمية، وتعدد وتنوع املصادر اإللكرتونية حول احلادثة، لكن  ي نفس الوقت 
 ي العمل اإلعالمي، من أمهها نذكر ما  2خدام تقنيات الويب.هناك مجلة من التحدايت واملعوقات اليت تواجه است

 أييت:
عدم شفافية املضمون  ي كرري من األحيان، وهي إشكالية تطرح  ي ظل اإلعالم اجلديد نظرا لتعدد  -

مصادر احلدث، حي  أصبح إبمكان أي شخص أن يصبح مرسال وصحفيا مواطنا، ينشر األحداث واألخبار 
 حرتافية، ويرسلها ملختل  وسائل اإلعالم. بطريقة غري مهنية وا

غموض مصدر املعلومات  ي كرري من األحيان بسبب عدم استخدام اس  املصدر، وصعوبة التحقق من  -
 ذلك، مما جيعل نسبة من الشكوك حول مصدر املعلومات ومصداقيته. 

ياب البعد اإلنساين من غياب التحقق امليداين والواقعي من مصدر املعلومة نظرا للتباعد املكاين، وغ -
التغطية، الذي ألغى  ي كرري من األحداث التنقل إىل مكان احلدث، فالتقنية مجدت احلدث بنمط معني  ي كرري من 
األحيان حي  أصبحت التغطيات اليت تعتمد على االنرتنيت كمصدر من مصادر املعلومات متيل  إىل التغطية 

على املصادر الشخصية اليت تعترب أكرر مصداقية، بل تعتمد على  السطحية  ي بعض األحيان، اليت ال تعتمد
 املصادر املتاحة عرب شبكة االنرتنيت.  

ندرة الدراسات العربية  ي جمال مصداقية املضمون اخلربي عرب املواقع اإلخبارية، وكذلك مصداقية املواقع  -
 .االجتماعية، ومصداقية املعلومات اليت تنشر من قبل صحافة املواطن

صعوابت التعامل مع تقنيات وخدمات االنرتنيت ابلنسبة لإلعالميني التقليديني الذين يرفضون استخدام  -
تقنيات وخدمات شبكة االنرتنيت وصعوبة اندماجه  مع هذه املصادر، مقارنة ابإلعالميني اجلدد أو اجليل احلايل 

تزال نسبته  ضعيفة مقارنة ابلكوادر اإلعالمية  من اإلعالميني، الذين يفضلون استخدام هذه التقنيات، والذين ال
 القدامى  ي املؤسسات اإلعالمية املختلفة.
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  .201ص، 2221خطوات املنهجية إعداد البحوث االجتماعية، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلدي ، ،حممد شفيق: البح  العلمي  (13)
 .222ص، 2224، 2عامل الكتب ، ط،القاهرة  دراسة اجلمهور  ي حبوث اإلعالم، حممد عبد احلميد:(14)
 .40ص، 2215عمار بوحوش: دليل الباح   ي املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية، اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، (15)
 .240ص، 2004، 2عامل الكتب، ط حممد عبد احلميد: البح  العلمي  ي الدراسات اإلعالمية، القاهرة،(16)

 اإلجراءات املنهجي  لةلدراس  املبحث الرابع :
 نوع الدراس  ومنهجها املطةلب األول :

يندرج هذا البح  ضمن البحوث الوصفية ذات املنحى الكشفي التحليلي، اليت تستهدف كش  احلقائق         
الراهنة اليت تتعلق بظاهرة أو موق  أو جمموعة من األفراد مع تسجيل دالالهتا وخصائصها وتصنيفها وكش  

كافة جوانبها. وقد استخدمت الدراسة ارتباطاهتا مبتغريات أخر ، هبدف وص  هذه الظاهرة وصفا دقيقا شامال ب
 منهج املسح الوصفي للكش  عن أتثري استخدام اإلعالم البديل على العمل اإلعالمي  ي اجلزائر.

والدراسات الوصفية ال تق  عند جمرد مجع البياانت واحلقائق، بل تتجه إىل تصني  هذه احلقائق وتلك          
ص دالالهتا وحتديدها ابلصورة اليت هي عليها كميا وكيفيا هبدف الوصول إىل البياانت وحتليلها وتفسريها الستخال

 (13)نتائج هنائية ميكن تعميمها.

وقد استخدمت الدراسة منهج املسح ابلعينة، الذي "يعترب من أنسب املناهج العلمية للدراسات اليت         
صفة خاصة، وذلك من خالل تسجيل تستهدف وص  وبناء وتركيب مجهور وسائل اإلعالم وأمناط سلوكه ب

وحتليل وتفسري الظاهرة  ي وضعها الراهن بعد مجع البياانت الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها، من خالل 
، كما يعترب جهدا علميا (14)جمموعة اإلجراءات املنظمة اليت حتدد نوع البياانت ومصدرها وطرق احلصول عليها"

مات وأوصاف عن الظاهرة موضوع البح ، إذ بفضله ميكن الوقوف على منظما للحصول على بياانت ومعلو 
الظروف احمليطة ابملوضوع الذي نرغب  ي دراسته والتعرف على اجلوانب اليت هي  ي حاجة إىل تغيري وتقيي  

 (15)شامل.

 جمتمع الدراس   وعينته املطةلب الثاين:
جمتمع البح  هو اجملتمع األكرب أو جمموع املفردات اليت يستهدف الباح  دراستها لتحقيق نتائج         

الدراسة. وميرل هذا اجملتمع الكل أو األكرب اجملتمع املستهدف الذي يهدف الباح  إىل دراسته ويت  تعمي  نتائج 
تمع املستهدف بضخامته، فيت  الرتكيز على اجملتمع الدراسة على كل مفرداته. إال أنه يصعب الوصول إىل هذا اجمل

املتاح أو املمكن الوصول إليه واالقرتاب منه جلمع البياانت والذي يعترب عادة جزءا ممرال للمجتمع املستهدف ويليب 
 (16)حاجات الدراسة وأهدافها، وختتار منه عينة البح .

ميني ابلصحافة املكتوبة واإلذاعة بوالية سطي ، الذين ويتمرل جمتمع البح   ي هذه الدراسة  ي اإلعال        
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 يستخدمون وسائل اإلعالم البديل  ي أدائه  ملهنته  اإلعالمية.
ونظرا لكرب حج  جمتمع البح  وتعذر حصر مفرداته عدداي مت اختيار العينة كأسلوب للمعاينة، من خالل         

مفردة، ومت جتميع االستمارات املكتملة خالل الفرتة املمتدة من   25بـ أفراد العينة وقد قدر اختيار العينة القصدية، 
 .2027 مارس لعام 25مارس إىل  20

 وتتضح البياانت الشخصية لعينة الدراسة من خالل اجلداول اآلتية:        
 : يــوضح توزيع أفراد العين  حسب متغري اجلنس.18اجلدول رقم 

 املئويةالنسبة  التكرار التوزيع النوع
 % 72 18 ذكور 
 % 28 7 إانث

 %200 25 اجملموع
( عدد اإلعالميني بوالية سطي  حسب متغري اجلنس 2يتبني لنا من خالل النتائج الواردة  ي اجلدول رق  )        

صحفيات وهو  7صحفي مقابل  21فتوصلنا إىل أن عدد اإلعالميني يفوق عدد اإلعالميات، حي  بلغ عدده  
الصحافة  هي مهنة املتاعب فهي حتتاج ، وهذا ما يدل على أن مهنة % 28مقابل  % 72ما ميرل على التوايل 

إىل جهد عضلي كبري جبانب اجلهد الفكري فاحلركة والنشاط عامالن ضروراين  ألي صحفي  وهذه من صفات 
الشباب، إضافة إىل ميول الذكور إىل هذا النوع من العمل لتالؤمه مع شخصية الذكر عكس اإلانث اللوايت ميلن 

 علي ، الصحة(.إىل ختصصات أخر  )كالقضاء، الت
 : يوضح توزيع أفراد العين  حسب متغري السن.02اجلدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار التوزيع السن 
 36% 2 سنة 22سنة إىل  22من  
 48% 12 سنة 47سنة إىل  40من 
 %  8 2 سنة 45سنة إىل  41من 
 % 1 2 سنة فما فوق 40من 

 100% 25 اجملموع
يبني اجلدول أعاله توزيع الفئات العمرية  ي املؤسسات اإلعالمية حمل الدراسة، فتعد الفئة العمرية من ]          

 22، تليها الفئة العمرية الشابة] من  48%سنة [ هي الفئة الغالبة على هذه املؤسسات ب 47سنة إىل  40
سنة فما فوق[ كانت متساوية  40سنة و من  45سنة إىل  41، بينما الفئة ] من 36%سنة[ بـ  22سنة إىل 
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 .222املرجع السابق، ص ،حممد شفيق 17 
، 21وسائل مجع البياانت ألغراض البح  العلمي وأساليبها، جملة حبوث، املركز العريب لبحوث املستمعني واملشاهدين، بغداد، عدد  ،عبد السالم الدويل 18 

 .42، ص:2212ديسمرب 

. األمر الذي يدل على أن الشباب ه  الفئة العمرية األقدر على التعامل مع معطيات التكنولوجيا % 1بنسبة 
 االتصالية احلديرة.

 : يوضح توزيع أفراد العين  حسب متغري الوظيف .13اجلدول رقم 
 النسبة املئوية التكرار التوزيع الوظيفة 

 % 40 2 حمرر صحفي
  %22 4 رئيس حترير

 % 20 4 مراسل
 % 40 2 مذيع

 100% 25 اجملموع
رؤساء  4حمررين صحفيني، و 2( توزيع أفراد العينة حسب متغري الوظيفة فنجد 04يبني اجلدول رق  )        
سطي ، الذين يستخدمون وسائل إعالميون ابلصحافة املكتوبة واإلذاعة بوالية مذيعني، فه  2مراسلني و4حترير، و

 اإلعالم البديل  ي أدائه  ملهنته  اإلعالمية.
 االستبيان كأداة جلمع البياانت املطةلب الثالث:

استخدمت الدراسة صحيفة االستبيان، ألهنا "تعد من أنسب األدوات اليت تطبق على املبحوثني خاصة         
املتعلمني، ابإلضافة إىل أهنا حتقق إعطاء املبحوثني وقتا أطول وفرصة أفضل لإلجابة حبرية واطمئنان ودقة ودون 

 18فراد وعن معتقداهت .وتفيد أيضا  ي مجع البياانت عن مواق  واجتاهات األ 17حتيز".

مت إعداد استمارة البح  امليداين، وصياغة األسئلة املتضمنة فيها  ي أشكاهلا املغلقة واملفتوحة، وترتيبها  وقد        
حسب معطيات الدراسة وأهدافها. مت توزيع االستمارة على العينة املبحوثة، ومت االعتماد على أسلوب االتصال 

 الشخصي.
 ضمنت االستمارة احملاور اآلتية: وقد ت        

 واقع استخدام وسائل اإلعالم البديل لد  اإلعالميني  ي اجلزائر.: احملور األول
 : العالقة بني اإلعالم البديل واإلعالم التقليدي  ي رأي اإلعالميني اجلزائريني.احملور الثاين

  ي اجلزائر. : أتثري اإلعالم البديل على حرية العمل اإلعالمياحملور الثالث
 : عوائق وحتدايت استخدام اإلعالم البديل  ي العمل اإلعالمي  ي اجلزائر.احملور الرابع
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 الدراس  امليداني :حتةليل وتفسري نتائج  املبحث اخلامس :
 واقع استخدام وسائل اإلعالم البديل لدى اإلعالميني يف اجلزائر.احملور األول: 

 م البديل اليت يستخدمها اإلعالمي ألداء مهامه اإلعالمي .: يوضح وسائل اإلعال13اجلدول رقم 
 النسبة التكرار التوزيع الوسيلة

  %0 0  املدوانت االلكرتونية
  % 0 0  املنتدايت االلكرتونية
 %24.54  22  الربيد االلكرتوين

  %45.20 24  الشبكات االجتماعية
  %42.47 20  املواقع اإلخبارية

  %200 52 اجملموع
يبني اجلدول أعاله أن الشبكات االجتماعية حتتل املرتبة األوىل ضمن استخدامات اإلعالميني اجلزائريني         

، ابلرغ  من أهنا  ي بدايتها واإلعالميني الزالوا متخوفني منها %45.20 لوسائل اإلعالم البديل وذلك بنسبة
دمه هذه الوسائل من معلومات،لكن مع مرور الزمن وبعد ومرتددين خاصة بعد مسألة التشكيك  ي مصداقية ما تق

التعرف أكرر على خدماهتا املتاحة أكدت على أهنا لعبت دورا فعاال  ي تغذية القطاع اإلعالمي على اختالف 
أشكاله)مسعي أو مكتوب( ابملادة اإلعالمية الالزمة،فقد استطاعت فئة اإلعالميني استيعاب هذه الوسيلة اليت 

إلعالم البديل واعتبارها مصدرا معلوماتيا ال يستهان به، مث جند  ي املرتبة الرانية املواقع اإلخبارية بنسبة يتيحها ا
فهي توفر لإلعالمي جماال رحبا لالختيار بني نوع املواقع حسب نوع املواضيع املبحوث عنها،ويتجه    % 42.47

ك  هائل من املعلومات قد تكون ملؤسسات دولية أو   اإلعالميني إىل مواقع اإلخبارية نظرا لكوهنا تنطوي على
وزارات أو لشخصيات فاعلة  ي اجملتمع املدين، فهو يكتفي بكتابة مجلة بسيطة ليصل إليه عدد ال حمدود من روابط 

 يستخدمه اإلعالميون للتواصل %24.54املواقع اليت حيتاجها، مث أييت الربيد االلكرتوين  ي املرتبة الرالرة بنسبة 
فيما بينه  وللتواصل مع مجهوره ، وتلقي ردوده  وأرائه   ي نوعية املواد اإلعالمية املقدمة إليه ، كما يستخدمه 

 اإلعالمي لكونه يسمح بتبادل املواد السمعية.
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 : يوضح كيفي  استخدام أفراد العين  لوسائل اإلعالم البديل ألداء عمةلهم اإلعالمي.15اجلدول رقم 
 النسب  التكرار التوزيع                                أداء العمل
 % 47.24 24 بشكل دائ 

 % 24.22 5  ي األحداث اهلامة فقط
 % 20 7 إرسال واستقبال الرسائل واملواد اإلخبارية العاجلة

 % 21.57 20 عند التكلي  أبداء مهمة سريعة وطارئة 
 % 200  45 اجملموع

من املبحوثني يعتمدون على وسائل اإلعالم البديل ألداء  % 47.24 يتضح من اجلدول أعاله أن نسبة        
عمله  اإلعالمي بشكل دائ  للحصول على املعلومات، وهي نسبة معتربة تربز حماولة بعض اإلعالميني اجلزائريني 

ئل اإلعالم البديل ثرية بك  هائل من املعلومات، وهي االرتقاء بنوعية املواد اإلعالمية اليت يقدموهنا يوميا، فوسا
غالبا ما تنفرد بب  الكرري من األحداث اليت تعجز املؤسسات اإلعالمية العاملية عن تغطيتها أو وصول أخبارها  ي 

لعاملية الوقت املناسب، لذا يلجأ اإلعالميون إىل استقاء املعلومات من هذه األخرية ليتمكنوا من اإلملام ابألحداث ا
من  % 21.57والوطنية، ويتحصلوا على التحاليل املتعلقة بنفس األحداث لكن من زوااي خمتلفة، كما جند نسبة 

يستخدموهنا عند إرسال  % 20اإلعالميني يستخدموهنا عند التكلي  أبداء مهمة سريعة وطارئة، تليها نسبة 
رب عن االندماج اجلزئي لإلعالميني اجلزائريني  ي وسائل واستقبال الرسائل واملواد اإلخبارية العاجلة وهي نسب تع

اإلعالم البديل، أي أن هذه الوسائل مل ترتق بعد إىل مستو  الضرورايت املهنية  ي العمل اإلعالمي اجلزائري، بل ال 
ل، أما يزال اإلعالمي اجلزائري يتعامل مع هذه الوسائل ككمالية أو كوسائل يضطر الستخدامها حني ال جيد البدي

فيستخدموهنا إال  ي األحداث اهلامة فقط، وه  إعالميون  %24.22بعض اإلعالميني الذين تقدر نسبته  بـ 
حمافظون يفضلون املصادر التقليدية ومرتددون، ألن هذه الوسائل تتطلب التحك   ي التقنيات التكنولوجية و ي 

 اللغات األجنبية و ي اإلعالم اآليل على وجه اخلصوص.
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 : يوضح أسباب استخدام وسائل اإلعالم البديل.10اجلدول رقم 
 التكرارات                                                

  أسباب االستخدام  
 التكرار

 
 النسب 

 % 22.44 24 للحصول على املستجدات وأحدث األخبار
 % 1.44 0 حتسني األداء اإلعالمي
 % 22.50 2 بني تقنيات الصورة والصوت والفيديوألهنا تتيح إمكانية املزج 

 % 25.21 22 إمكانية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهور
 %24.12 20 ألهنا تتيح لإلعالمي فرصة التفاعل والتواصل بسهولة

 % 22.22 1 ألهنا حتقق السبق اإلعالمي
 % 1.44 0 األحداثألهنا تتيح لإلعالمي حرية الرأي والتعبري والتعليق على 

 % 2.71 2 تقدمي تغطية إعالمية شاملة لألحداث 
 % 1.44 0 زايدة الرقافة املعرفية

 % 200  72 اجملموع
 

من اإلعالميني اجلزائريني يستخدموهنا كوسيلة للحصول  % 22.44يتضح من خالل اجلدول أن نسبة         
على املعلومات وأحدث األخبار، وهي نسبة تعرب عن االندماج اجلزئي لإلعالميني  ي عامل االنرتنت،  ي حني يرجع 
اإلعالميني سبب استخدامه  لوسائل اإلعالم البديل إىل إمكانية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من اجلمهور وقدرت 

يرون أهنا تتيح لإلعالمي فرصة التفاعل والتواصل بسهولة، وذلك لكوهنا  %24.12، كما أن نسبة %25.21ـ ب
من املبحوثني يستخدموهنا ألهنا تتيح إمكانية املزج بني تقنيات الصورة  %22.50متتاز ابلتفاعلية،  ي املقابل جند 

سني األداء اإلعالمي وألهنا تتيح لإلعالمي حرية الرأي والصوت والفيديو)امللتيميداي(، كما أهن  يستخدموهنا ل حت
، وهذه األسباب تعود الصحفي %1.44والتعبري والتعليق على األحداث ولكوهنا زايدة الرقافة املعرفية واملقدرة بـ 

على الكسل اإلعالمي، فاإلعالمي هنا هو مطور حمتو  فحسب، فهي تغين الصحفي عن النزول للميدان 
ملباشر ابلشخصيات الفاعلة  ي األحداث، فال يبقى للصحفي سو  تغيري وحذف أو إضافة بعض واالحتكاك ا

اجلمل  ي التعليق، بل  ي الكرري من األحيان يتجاهل مصدر املعلومة وينسب اخلرب لنفسه.  ي األخري بقي نسبة 
ية إعالمية شاملة اليت تشكل األقلية من عينة الدراسة يرجعون سبب استخدامها إىل تقدمي تغط 2.71%

 لألحداث.  
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ومنه نستخلص أن مهما تعددت األسباب فإن اإلعالميني ال يستطيعون االستغناء عن وسائل اإلعالم         
البديل فهي حتتل املراتب املتقدمة بني مصادر املعلومات ابلرغ  من ضع  مصداقيتها، على اعتبار أهنا تقدم 

نية، وتفتح اجملال أمام اإلعالميني للتواصل والتفاعل وإجراء املقابالت االفرتاضية العديد من اخلدمات اإلخبارية اجملا
واملمرلة  ي تصرحيات مع كبار املسؤولني واالحتكاك املباشر ابلشخصيات الفاعلة  ي األحداث دون احلاجة إىل 

 التنقل. 
 : يوضح كيفي  استخدام وسائل اإلعالم البديل.12اجلدول رقم 
 التوزيع                        

  كيفي  االستخدام
 النسب  التكرار

 % 22.72 24 البح  عن املعلومات اجلديدة وخفااي األحداث
 %2.10 7 إرسال واستقبال األخبار والتقارير

 % 1.45 0 إجراء املقابالت اإلعالمية
 % 25.42 22 النشر االلكرتوين

 % 7.04 5 وكاالت األنباء واملراسلنياستقبال األخبار والصور والفيديوهات من 
 % 25.42 22 متابعة التطورات احلاصلة  ي قضااي معينة

 % 24.01 20 وسيلة للتواصل مع زمالء املهنة
 % 7.04 5 تقدمي مواضيع وحتقيقات إعالمية متميزة

  %2.12 2 تقدم أشكال من السبق الصحفي
 % 200 72 اجملموع
يوضح اجلدول أن خدمة "البح  عن املعلومات اجلديدة وخفااي األحداث" أتيت  ي مقدمة سل          

، وأتيت "خدمة متابعة التطورات احلاصلة  ي قضااي معينة" وخدمة "النشر % 22.72االستخدامات بنسبة 
 24.01ء املهنة" بنسبة ، تليها خدمة "وسيلة للتواصل مع زمال% 25.42االلكرتوين"  ي نفس املرتبة بنسبة 

، مث خدمات أخر  تفاوتت آراء اإلعالميني حوهلا تتمرل  ي: " إرسال واستقبال األخبار والتقارير"، وخدمة %
إجراء املقابالت اإلعالمية"، و"خدمة تقدمي مواضيع وحتقيقات إعالمية متميزة"، و"خدمة تقدم أشكال من السبق 

" على التوايل. وميكن تفسري اختيار % 2.12، % 7.04، % 1.45، % 2.10الصحفي" بنسب "
اإلعالميني خلدمة البح  عن املعلومات اجلديدة وخفااي األحداث كون أن وسائل اإلعالم البديل هي وسائل 
حديرة لإلعالم واالتصال، حي  أاتحت ملستعمليها من اإلعالميني البح  واملراوغة بني الروابط االلكرتونية 
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 األحداث املرتبطة مبوضوع اخلرب، وذلك إلشباع رغبته  ي احلصول على املعلومات واألحداث.والكش  عن خفااي 
ونستنتج من هذا أن اإلعالميني اجلزائريني بوالية سطي  يستخدمون وسائل اإلعالم البديل  ي جماالت         

هل  تلك اخلدمة خدمات جليلة  أعماهل ، وبصورة كبرية  ي البح  عن املعلومات اجلديدة وخفااي األحداث، وتقدم
 تفيده   ي عمله  اإلعالمي.

 احملور الثاين: العالق  بني اإلعالم البديل واإلعالم التقةليدي يف رأي اإلعالميني اجلزائريني.
 :يوضح رأي اإلعالميني فيما تنشره وسائل اإلعالم البديل.11اجلدول رقم 

 التوزيع 
 رأي اإلعالميني          

 النسب  التكرار

 % 22.20 5 تعرب عن الواقع مبصداقية
 % 22.05 1 عدم دقة حمتوايهتا وسطحيتها  ي أحيان كررية

 % 40.41 27 ليس كل ما تنشره صحيح وحيتاج لتحقيق
 % 2.52 4 تنشر أكاذيب وأخبار مزيفة

 % 22.05 1 تنقل ما ال تنقله وسائل اإلعالم التقليدية
 % 200 42 اجملموع
من اإلعالميني املبحوثني يرون أن وسائل اإلعالم البديل ليس كل ما  % 40.41يوضح اجلدول أعاله أن         

تنشره صحيح وحيتاج لتحقيق،  ي املقابل يرون أن عدم دقة حمتوايهتا وسطحيتها  ي أحيان كررية و تنقل ما ال تنقله 
يرون أهنا تعرب عن الواقع  %22.20أن نسبة  ،  ي حني% 22.05وسائل اإلعالم التقليدية قدرت بنسبة 

 مبصداقية، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع النسب األوىل.
وهبذا ميكن استخالص أن اإلعالمي ال يفضل ما تنشره وسائل اإلعالم البديل، فهو بطبعه يفضل املؤسسة         

 داركه عرب وسيلة أخر .اإلعالمية اليت ينتمي إليها حىت وإن كانت حتمل من املساوئ ما ميكن ت
 : يوضح العالق  بني اإلعالم البديل واإلعالم التقةليدي حسب رأي اإلعالميني.10اجلدول رقم 

 التوزيع 
 العالق  حسب رأي اإلعالميني 

 النسب             التكرار

 % 52 24 عالقة تنافس
  %41 22 عالقة تكامل

 % 200 25 اجملموع
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من العينة البحرية توافق على الرأي القائل أن اإلعالم البديل يعترب منافسا  % 52يبني اجلدول أن نسبة         
من اإلعالميني تعترب اإلعالم البديل يكمل اإلعالم التقليدي. وهي نسب  %41لإلعالم التقليدي، بينما نسبة 

 متقاربة جدا.
ومنه نستنتج أن نسبة املعارضني على منافسة اإلعالم البديل للتقليدي رمبا يرجع ذلك إىل أهن  ينتمون         

مجيعا إىل الصح  الورقية ويعتربوهنا مبرابة الدافع األول على بقاء اإلعالم التقليدي  ي الصدارة، حي  تعرف 
ر  تصاعدا  ي مواكبتها لإلعالم اجلديد من خالل إصدارها الصحافة الورقية اجلزائرية وخمتل  وسائل اإلعالم األخ

لنسخ إلكرتونية للمحافظة على بقاء املؤسسة اإلعالمية  ي ظل املنافسة اليت تفرضها التغريات اإلعالمية 
 والتكنولوجية احلالية.

بني اإلعالم  : يوضح األسباب اليت تربر رأي اإلعالميني الذين يعتقدون بوجود عالق  تنافس81اجلدول رقم 
 البديل واإلعالم التقةليدي.

 النسب  التكرار التوزيعاملربرة                                                األسباب
 % 22.74 5 لتميز اإلعالم البديل عن التقليدي مبتابعة املستجدات والسبق

 % 27.42 4 الجتذاب اإلعالم البديل لقطاع كبري من مجهور اإلعالم التقليدي
 % 44.71 1 لتميز اإلعالم البديل ابلسرعة والفعالية

 % 20.01 0 اإلعالم البديل أد  إىل عزوف اجلمهور عن متابعة اإلعالم التقليدي
 % 200  24 اجملموع
من العينة البحرية تربر رأيها حول عالقة اإلعالم البديل ابإلعالم  % 44.71يبني اجلدول أن نسبة         

يرون أن اإلعالم  % 20.01التقليدي عالقة تنافس ألهنا متيز اإلعالم البديل ابلسرعة والفعالية،  ي حني أن نسبة 
عن التقليدي  البديل أد  إىل عزوف اجلمهور عن متابعة اإلعالم التقليدي، كما يرون أن متيز اإلعالم البديل

مبتابعة املستجدات والسبق وأن اجتذاب اإلعالم البديل لقطاع كبري من مجهور اإلعالم التقليدي، وقدرت نسبته  
 على التوايل. % 27.42و %22.74ب 

ومنه نستنتج من خالل نتائج اجلدول وحسب رأي املبحوثني أهنا تؤمن بوجود اخلطر الذي سيجلبه اإلعالم         
نظريه التقليدي، حبي  قد يهدد وجوده، فقد ابتت ضرورة حتمية ال ميكن اهلروب منها نظرا ملا تتميز به من البديل ل

 ميزات التفاعلية واآلنية والتجديد املستمر، واليت هي ليست موجودة  ي اإلعالم التقليدي.
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إلعالم التقةليدي عالق  : يوضح مربرات اعتقاد اإلعالميني أبن عالق  اإلعالم البديل اب88اجلدول رقم 
 تكامل.

 التوزيع                        
 املربرات ابعتقاد عالق  التكامل

التكرا
 ر

 النسب 

  21.42 7 يقدم اإلعالم البديل معلومات وحقائق تساعد  ي استكمال التغطيات اإلعالمية
% 

 % 25.72 0 وقتميرل اإلعالم البديل أرشيفا لإلعالميني ميكن االعتماد عليه  ي أي 
  25.72 0 اإلعالم البديل وسيلة اتصال فعالة مع املصادر    

% 
  21.42 7 اإلعالم البديل وسيلة فعالة للتعبري عن الرأي تفوق اإلعالم التقليدي

% 
 % 25.72 0 ال ميكن لإلعالم البديل أن حيل حمل اإلعالم التقليدي من حي  التنظي  واتساع التغطية   

 % 7.12 4 مصداقية اإلعالم البديل مقارنة ابملصداقية املرتفعة لإلعالم التقليديتنخفض 
 % 7.12 4 توظي  تقنيات اإلعالم البديل  ي املواقع االلكرتونية لوسائل اإلعالم التقليدي  

 % 200 41 اجملموع
يوضح اجلدول أن نص  أفراد العينة وافقوا على العالقة التكاملية بني اإلعالم البديل والتقليدي وذلك         

 ألسباب منها: أن "اإلعالم البديل يقدم معلومات وحقائق تساعد  ي استكمال التغطيات اإلعالمية"، كما أن"
،  ي حني أن %21.42م التقليدي"، وقدرت النسبة بـ اإلعالم البديل وسيلة فعالة للتعبري عن الرأي تفوق اإلعال

 اإلعالم البديل ميرل أرشيفا لإلعالميني ميكن االعتماد عليه  ي أي وقتيرجعون السبب إىل أن"  %25.72نسبة 
اإلعالم البديل وسيلة اتصال فعالة مع املصادر، أيضا ال ميكن لإلعالم البديل أن حيل حمل "، كما يعتربون أن "

م التقليدي من حي  التنظي  واتساع التغطية، وجاءت نسبة ضئيلة من اإلعالميني ترجع السبب إىل أن" اإلعال
توظي  تقنيات اإلعالم البديل  "، وتنخفض مصداقية اإلعالم البديل مقارنة ابملصداقية املرتفعة لإلعالم التقليدي"

 .% 7.12 ي املواقع االلكرتونية لوسائل اإلعالم التقليدي  " قدرت نسبته  بـ 
وتبني نتائج اجلدول أن أغلب اإلعالميني املبحوثني يرون أن اإلعالم البديل وسيلة للرتويج والوصول إىل         

استكمال التغطيات اإلعالمية، و ي هذه احلالة فإن  أسواق جديدة من خالل تقدمي معلومات وحقائق تساعد  ي
أرشيفا ميكن اإلعالم البديل يعد امتدادا للنشاط اإلعالمي التقليدي، ابإلضافة إىل أهنا حتقق لبعض اإلعالميني 
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 االعتماد عليه  ي أي وقت لتغطية خربه  وغريها من اخلدمات اجملانية. 
ية اليت تنبأ هبا أغلب اإلعالميني تشري إىل سري اإلعالم التقليدي والبديل ومنه نستخلص أن العالقة التكامل        

بشكل متوازي مع تزايد  ي االستفادة منه سواء  ي عملية التحرير أو االتصاالت ونشرها  ي الوسائل اإلعالمية 
 التقليدية.

 أتثري اإلعالم البديل عةلى حري  العمل اإلعالمي يف اجلزائر.: احملور الثالث
 وضح مدى مسامه  اإلعالم البديل يف دعم حري  التعبري حسب رأي اإلعالمينيي: 82جلدول رقم ا

 النسب  التكرار         التوزيع                         مدى املسامه 
   %40 2 كبرية جدا

 %21 7 كبرية
 %42 1 متوسطة
 %4 2 ضعيفة

 %0 0 ضعيفة جدا
  %200 25 اجملموع
من اإلعالميني يعتربون أن اإلعالم البديل ساه   ي دع  حرية التعبري  %40يبني اجلدول أعاله أن نسبة         

منه  الذين يعتربون أن مستو  مسامهة  %42بدرجة كبرية، كما يتضح نسبة  %21بدرجة كبرية جدا و ي املقابل 
اليت تعرب عن أن مستو   %4حتسني، ونسبة هذا النوع  ي دع  حرية التعبري هو مستو  متوسط حيتاج إىل 

 مسامهته  ي دع  حرية التعبري ضعي  ال يليب احتياجات اإلعالميني.
ومنه نستنتج وجود اختالف بني اإلعالميني فيما يتعلق درجة مسامهة اإلعالم البديل  ي دع  حرية التعبري،         

رت على ممارسته  املهنية  ي وسائل اإلعالم التقليدية اليت يعملون إال أهن  يتفقون  ي اعتقاده  هبذه املسامهة، اليت أث
هبا، فبعد ما أحدثته تطبيقات اإلعالم البديل خاصة مواقع التواصل االجتماعي  ي أحداث الربيع العريب  ي البلدان 

لذي كانت نتيجته فتح العربية، أصبح لزاما إصدار قانون لإلعالم  ي اجلزائر مواكبا هلذه التغريات أو بعض منها، وا
جمال أكرر حلرية التعبري، وفتح التعددية  ي جمال السمعي البصري، وهي نتيجة متوقعة ألهنا تؤكد أن اإلعالميني  ي 
اجلزائر عموما  ي عمله  أتثروا ابالنفتاح على تطبيقات اإلعالم البديل، فه  ال يكتفون ابملستو  املتواضع الذي 

 مية عرب اإلعالم التقليدي فيما سبق.يقدمونه  ي مواده  اإلعال
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 : يوضح تفعيل اإلعالم البديل لةلعمل اإلعالمي  يف رأي أفراد العين .83اجلدول رقم 
 التوزيع                          

 رأي العين  يف تفعيل االعالم               
 النسب  التكرار

 % 11 22 نع 
 % 22 4 ال

 200 25 اجملموع
وهي نسبة تدل على أمهية  % 11يبني اجلدول أن اإلعالم البديل يفعل العمل اإلعالمي لإلعالميني بنسبة         

هذا النوع من الوسائل  ي العمل اإلعالمي، فقد سامهت بشكل كبري  ي إثراء املواد اإلعالمية وجعلها أكرر أتثريا و 
اجة ضرورية فهذا النوع من الوسائل حيمل العديد من امليزات أكرر فاعلية. وحاجة أي إعالمي هلذه الوسائل هي ح

واخلدمات اليت تسهل العمل اإلعالمي وجتعله أكرر حيوية، سواء حتدثنا عن الشبكات االجتماعية أو وسائل 
 اإلعالم البديل بصفة عامة، فكالمها ركيزة من ركائز العصر الرقمي.

الذين ال يرون أن اإلعالم البديل يفعل العمل اإلعالمي وهذا  من اإلعالميني %22 ي حني جند نسبة         
راجع إما لتفضيله  اإلعالم التقليدي ابعتبارها مصادر بسيطة تعودوا على استخدامها، أو ألهن  حيملون  ي 

 نفوسه  شكا حول مصداقية هذه املصادر، فهي ابألساس ترفض اجملازفة املهنية.
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 يوضح مربرات اإلعالميني الذين يعتقدون أبن اإلعالم البديل يفعل العمل اإلعالمي.: 83اجلدول رقم 
                                                  مربرات االعتقاد

 التكرارات
 النسبة التكرار

 % 22.20 1 يوفر التنوع املعلومايت  
 % 20.27 24 السرعة وتوفري الوقت واجلهد والتكلفة املادية املنخفضة  

 % 20.27 24 الوصول إىل عدد كبري وال حمدود من اجلمهور  
 % 0.45 4 حرية الوصول إىل املعلومات

 %  2.01 0 نشر األخبار مدعومة ابلصوت والصورة والفيديو  
 % 24.52 2 مصدر هام  ي التغطية اإلعالمية لألحداث خاصة  ي وقت األزمات   

 % 0.45 4 تدعي  النقاش واحلوار حول القضااي املهمة    
 % 1.00 5 ضمان حلق حرية التعبري   

 % 0 0 حتقيق جودة األداء اإلعالمي
 % 200 02 اجملموع
السرعة يبني اجلدول أعاله الرضا الرئيسي الذي حيققه اإلعالم البديل لإلعالميني  ي العمل اإلعالمي هو         

، %20.27وتوفري الوقت واجلهد والتكلفة املادية املنخفضة، والوصول إىل عدد كبري وال حمدود من اجلمهور بنسبة 
ل اإلعالمي، يليه مصدر هام  ي التغطية اإلعالمية ويكون ذلك عند تزويده  ابألخبار وهو األه   ي العم

، فهنا اإلعالمي يقوم ابلتحاليل اإلخبارية اليت تزيد %24.52لألحداث خاصة  ي وقت األزمات وقدرت نسبته بـ 
من قدرة الصحفي على حتليل األزمة والربط بني األمور واألحداث الستخالص النتائج الالزمة، ألنه هناك أخبار 

لتمعن والبح  والتحليل، ألن هلا خلفيات متعددة وأبعاد على اإلعالمي الكش  عنها، كما جند نسبة تستدعي ا
من املبحوثني يرون أهنا توفر التنوع املعلومايت، وذلك عن طريق تزويد اإلعالمي مبهارات جديدة ألن  22.20%

لعصر الذي نعيش فيه،  ي املقابل االطالع على مصادر عديدة تكسب خربات لإلعالميني وجتعلها متماشية مع ا
، فكل هذه االحتياجات املهنية من نقل %2.01يرون نشر األخبار مدعمة ابلصوت والصورة والفيديو بنسبة 

للصور وللمواد السمعية البصرية وغريها تساعد اإلعالمي  ي عمله من أجل التأثري  ي الرأي العام، يليه ضمان حلق 
ي أهنا تتيح لإلعالمي التعبري عن رأيه بكل حرية عكس ما كان عليه  ي اإلعالم أ %1.00حرية التعبري بنسبة 

التقليدي، الذي يتقيد فيه اإلعالمي بسلطة اخلط االفتتاحي، وكذا حرية الوصول إىل املعلومات و تدعي  النقاش 
حىت لو كانوا  ميني، وهذا خيلق نوع من التواصل بني اإلعال% 0.45واحلوار حول القضااي املهمة قدرت بنسبة 
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من أقطار متباعدة  ي العامل لتبادل املعلومات ومناقشة كل املواضيع، مبا فيها املواضيع احملظور التصريح عنها 
 واحلدي  فيها  ي وسائل اإلعالم التقليدي.

 احملور الرابع: عوائق وحتدايت استخدام اإلعالم البديل يف العمل اإلعالمي يف اجلزائر.
 : يوضح التحدايت اليت تواجه اإلعالم البديل.85اجلدول رقم 

 النسب  التكرار  التكرار                         العوائق والتحدايت
 % 22.45 22 االستهداف من احلكومات للتقليل من دوره وأتثريه  

 % 0.22 4 تعرض اإلعالميني للطرد واحلبس
 % 20.54 24 عدم وجود قوانني حتمي حقوق العاملني به وحتدد واجباهت   

 %  22.45 22 عدم مراعاته ألخالقيات العمل اإلعالمي  
 % 22.45 22 فقدان وسائله للمصداقية  

 % 200 42 اجملموع
يوضح اجلدول أعاله أن املبحوثني يرون أن اإلعالم البديل يواجه العديد من التحدايت والعوائق، أييت  ي         

، وهذا يعين أنه غري %20.54مقدمتها عدم وجود قوانني حتمي حقوق العاملني به وحتدد واجباهت   وقدرت بـ 
قانون يضبط اإلعالم البديل، تليه االستهداف من اتبع ملؤسسة تتحك   ي األوضاع و ي العاملني أي عدم وجود 

احلكومات للتقليل من دوره وأتثريه، وعدم مراعاته ألخالقيات العمل اإلعالمي، وفقدان وسائله للمصداقية بنسبة 
، هذه التحدايت راجعة إىل كون هذا األخري ال يضبطه قانون وال سلطة ضبط تتحك   ي ممارسته % 22.45

اإلشكال الذي يتخوف منه اإلعالميون وهو فقدان وسائله للمصداقية، ألنه فضاء افرتاضي  إعالميا، فهذا هو
 يسمح بنشر كل األخبار ومن كل املصادر اليت تكون  ي حاالت معينة مزيفة، ال ميكن الرقة فيما تتضمنه.

ل اإلعالمي البد من ومنه نستخلص من خالل نتائج اجلدول أنه لالعتماد على اإلعالم البديل  ي العم        
تدخل الدولة وإظهار إرادة حقيقية لتنظيمه، ألنه ابلرغ  من متيزه حبرية إعالمية، إضافة إىل إجيابيات أخر  كررية، 
إال أن له سلبيات أيضا، مما خيلق نوع من القيود على اإلعالميني، وذلك راجع لعدم تفعيل سلطة ضبط تتحك  

ن وسائل االتصال اليومي وحاليا أصبح شيء جديد هو إعالم املواطن، أي فيه، فاإلعالم البديل هو وسيلة م
 مساحة افرتاضية متاحة للجميع على حد سواء من اإلعالميني وغري اإلعالميني.
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 : يوضح االقرتاحات لالستفادة من اإلعالم البديل يف العمل اإلعالمي .80اجلدول رقم 
                                                                    االقرتاحات
 التكرارات

 النسب  التكرار

 44.75 24 ضرورة وجود قوانني خاصة ابلعمل االلكرتوين لضبط املمارسة اإلعالمية االلكرتونية
% 

 50.25 21  ي اإلعالم البديل التحقق من املصادر املعتمدة ودقة املعلومات ضرورة
% 

  %200 42 اجملموع
يبني اجلدول أعاله اقرتاحات اإلعالميني لالستفادة من اإلعالم البديل  ي العمل اإلعالمي، مما ميكنه  من         

التحقق  ضرورةاستخدام وسائله االستخدام األمرل، واملتمرلة  ي قيام املسؤولني على املؤسسات اإلعالمية اجلزائرية ب
، كما أكد %50.25عالم البديل قبل االعتماد عليها،  واملقدرة بنسبة  ي اإل من املصادر املعتمدة ودقة املعلومات

ضرورة وجود قوانني خاصة ابلعمل االلكرتوين لضبط املمارسة اإلعالمية االلكرتونية  ي اجلزائر، اإلعالميون على 
ض . وعلى العموم فإن املؤسسات اإلعالمية حتتاج إىل إجراءات رقابية صارمة بع%44.75 وقدرت بنسبة

 املمارسات سواء  ي اإلعالم البديل أو التقليدي.
 النتائج العام  لةلدراس : 
 لقد أسفرت هذه الدراسة عن مجلة من النتائج، وهي كاأليت:        
يتبني من خالل دراستنا أن أغلب اإلعالميني الذين يستخدمون اإلعالم البديل ه  من فئة الذكور  -2

مهنة الصحافة  هي مهنة املتاعب فهي حتتاج إىل جهد عضلي كبري جبانب  ، وهذا ما يدل على أن% 72 بنسبة
 اجلهد الفكري، فاحلركة والنشاط عامالن ضروراين  ألي صحفي  وهذه من صفات الشباب.

وتعرف وسائل اإلعالم اجلزائرية حتوالت عميقة  ي بنيتها البشرية حي  أن معظ  اإلعالميني ينتمون إىل  -2
، األمر الذي يدل على 48%سنة[، هي الفئة الغالبة على هذه املؤسسات بـ  47سنة إىل  40الفئة العمرية من ]

 لوجيا االتصالية احلديرة.أن الشباب ه  الفئة العمرية األقدر على التعامل مع معطيات التكنو 
يستخدم اإلعالميون اجلزائريون وسائل اإلعالم البديل ألداء مهامه  اإلعالمية، فاحتلت الشبكات  -4

ابلرغ  من أهنا  ي بدايتها واإلعالميني الزالوا متخوفني منها ومرتددين خاصة  %45.20االجتماعية املرتبة األوىل 
قدمه هذه الوسائل من معلومات، مث جند  ي املرتبة الرانية املواقع اإلخبارية بعد مسألة التشكيك  ي مصداقية ما ت

، فاإلعالميون يقبلون على هذه املواقع نظرا لكوهنا تنطوي على ك  هائل من املعلومات قد  % 42.47بنسبة 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 77 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

بسيطة ليحصل  تكون ملؤسسات دولية أو وزارات أو لشخصيات فاعلة  ي اجملتمع املدين، فهو يكتفي بكتابة مجلة
يستخدمه  %24.54على العديد من روابط املواقع اليت حيتاجها، مث جند الربيد االلكرتوين  ي املرتبة الرالرة بنسبة 

 اإلعالميون للتواصل فيما بينه ، وتلقي ردوده  وأرائه   ي نوعية املواد اإلعالمية املقدمة إليه .

ل ألداء عمله  اإلعالمي بشكل دائ  للحصول على يعتمد اإلعالميون على وسائل اإلعالم البدي -4
فهي تربز حماولة بعض اإلعالميني اجلزائريني االرتقاء بنوعية املواد اإلعالمية اليت  % 47.24 املعلومات بنسبة

يقدموهنا يوميا، فوسائل اإلعالم البديل ثرية بك  هائل من املعلومات، وهي غالبا ما تنفرد بب  الكرري من 
الوقت املناسب، أي أن هذه األحداث اليت تعجز املؤسسات اإلعالمية العاملية عن تغطيتها أو وصول أخبارها  ي 

الوسائل مل ترتق بعد إىل مستو  الضرورايت املهنية  ي العمل اإلعالمي اجلزائري، بل ال يزال اإلعالمي اجلزائري 
 يتعامل مع هذه الوسائل ككمالية أو كوسائل يضطر الستخدامها حني ال جيد البديل. 

يل متعددة، حي  ال يستطيع اإلعالميون االستغناء إن أسباب استخدام اإلعالميني لوسائل اإلعالم البد -5
عن وسائل اإلعالم البديل فهي حتتل املراتب املتقدمة بني مصادر املعلومات ابلرغ  من ضع  مصداقيتها، على 
اعتبار أهنا تقدم العديد من اخلدمات اإلخبارية اجملانية، وتفتح اجملال أمام اإلعالميني للتواصل والتفاعل وأجراء 

قابالت االفرتاضية واملمرلة  ي تصرحيات مع كبار املسؤولني واالحتكاك املباشر ابلشخصيات الفاعلة  ي األحداث امل
 دون احلاجة إىل التنقل.

أن اإلعالميني اجلزائريني بوالية سطي  يستخدمون وسائل اإلعالم البديل  ي جماالت أعماهل  بنسبة  -0
علومات اجلديدة وخفااي األحداث، وتقدم هل  تلك اخلدمة خدمات ، وبصورة كبرية  ي البح  عن امل% 22.72

 جليلة تفيده   ي عمله  اإلعالمي.
أن اإلعالمي ال يفضل ما تنشره وسائل اإلعالم البديل، فهو بطبعه يفضل املؤسسة اإلعالمية اليت  -7

 ينتمي إليها حىت وان كانت حتمل من املساوئ ما ميكن تداركه عرب وسيلة أخر .
من العينة البحرية توافق على الرأي القائل أن اإلعالم البديل يعترب منافسا لإلعالم  % 52أن نسبة  -1

 من اإلعالميني أن اإلعالم البديل يكمل اإلعالم التقليدي. %41التقليدي، بينما تر  نسبة 
فقد ابت ضرورة حتمية أن اإلعالميني يؤمنون ابلتهديد الذي سيجلبه اإلعالم البديل لنظريه التقليدي،  -2

ال ميكن اهلروب منها نظرا ملا تتميز به من ميزات التفاعلية واآلنية والتجديد املستمر واليت هي ليست  ي متناول 
 اإلعالم التقليدي.

أن اغلب اإلعالميني املبحوثني يرون  ي اإلعالم البديل وسيلة للرتويج والوصول إىل أسواق جديدة من  -20
مات وحقائق تساعد  ي استكمال التغطيات اإلعالمية، و ي هذه احلالة فان اإلعالم البديل يعد خالل تقدمي معلو 
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امتدادا للنشاط اإلعالمي التقليدي، ابإلضافة إىل حتقيق لبعض اإلعالميني أرشيفا ميكن االعتماد عليه  ي أي وقت 
قة التكاملية اليت تنبأ هبا أغلب اإلعالميون لتغطية خربه  وغريها من اخلدمات اجملانية. و ي اخلري نستخلص أن العال

تشري إىل سري اإلعالم التقليدي والبديل بشكل متوازي مع تزايد  ي االستفادة منه سواء  ي عملية التحرير أو 
 االتصاالت ونشرها  ي الوسائل اإلعالمية التقليدية.

حرية التعبري هي ردة فعل متوقعة ألهنا أن حالة عدم قبول اإلعالميني ملسامهة اإلعالم البديل  ي دع   -22
تؤكد أن اإلعالميني  ي عمله  يتجاهلون التفتح املتواجد  ي اإلعالم البديل، فه  يكتفون ابملستو  املتواضع الذي 

 يقدمونه  ي مواده  اإلعالمية عرب اإلعالم التقليدي.
اإلعالمي هو السرعة وتوفري الوقت  الرضا الرئيسي الذي حيققه اإلعالم البديل لإلعالميني  ي العمل -22

، ويكون ذلك %20.27واجلهد والتكلفة املادية املنخفضة، والوصول إىل عدد كبري وال حمدود من اجلمهور بنسبة 
، فهنا اإلعالمي يقوم ابلتحاليل %24.52عند تزويده  ابألخبار وهو األه   ي العمل اإلعالمي نسبته بـ 

الصحفي على حتليل األزمة والربط بني األمور واألحداث الستخالص النتائج الالزمة، اإلخبارية اليت تزيد من قدرة 
ألنه هناك أخبار تستدعي التمعن والبح  والتحليل، ألن هلا خلفيات متعددة وأبعاد على اإلعالمي الكش  

املعلومات ومناقشة  عنها، وهذا خيلق تواصال بني اإلعالميني حىت لو كانوا من أقطار متباعدة  ي العامل لتبادل
 املواضيع احلساسة  ي أي مكان وكذا احلفاظ على الروح العملية العالية.

أن املبحوثني يفضلون اإلعالم التقليدي على اإلعالم البديل، وذلك راجع للتحدايت اليت تواجهه،  -24
واجباهت   وقدرت بـ وهذا راجع حسب رأي اإلعالميني إىل عدم وجود قوانني حتمي حقوق العاملني به وحتدد 

، وهذا يعين انه غري اتبع ملؤسسة تتحك   ي األوضاع و ي العاملني أي عدم وجود قانون يضبط اإلعالم 20.54%
البديل، تليه االستهداف من احلكومات للتقليل من دوره وأتثريه، وعدم مراعاته ألخالقيات العمل اإلعالمي، 

هذه التحدايت راجعة إىل كون هذا األخري ال يضبطه قانون وال ، % 22.45وفقدان وسائله للمصداقية بنسبة 
 سلطة ضبط تتحك   ي ممارسته إعالميا، وهو إشكال يتخوف منه اإلعالميون، يرتبط بفقدان وسائله للمصداقية.

أن ملمارسة اإلعالم البديل  ي العمل اإلعالمي البد من تدخل الدولة وإظهار إرادة حقيقية لتنظيمه،  -24
ابلرغ  من وجود حرية فيه إال أن اإلعالميني ال تزال بعض القيود يعانون منها، وذلك راجع لعدم تفعيل سلطة  ألنه

ضبط تتحك  فيه، فاإلعالم البديل هو وسيلة من وسائل االتصال اليومي، ومتغري يؤثر بشكل حتمي على املمارسة 
 اإلعالمية  ي اجلزائر.

إلعالميون لالستفادة من اإلعالم البديل  ي العمل اإلعالمي، ومتكني تتمرل االقرتاحات اليت قدمها ا -25
اإلعالميني من استخدام وسائله االستخدام األمرل  ي أن يقوم املسؤولني على املؤسسات اإلعالمية اجلزائرية بضرورة 
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اصة ابلعمل االلكرتوين التحقق من املصادر املعتمدة ودقة املعلومات  ي اإلعالم البديل، وكذا ضرورة وجود قوانني خ
 لضبط املمارسة اإلعالمية االلكرتونية .

 خامت : 
ومنه نستنتج أن وسائل اإلعالم  ي الوقت احلايل متارس دورا مهما جدا  ي حياة الناس، حي  أصبح دورها         

يفوق دور األسرة ومؤسسات التنشئة األخر   ي التأثري على وجدان اجلمهور وسلوكياته، فهي تعد الغذاء الفكري 
اث وخمتل  املعارف  ي اجملال السياسي واالقتصادي اليومي  ي تنوير عقول الناس ابطالعه  على جمرايت األحد

وهو ما جيعل من انفتاحها على خمتل  التغريات التكنولوجية واالجتماعية واإلعالمية من األمور  واالجتماعي.
 الضرورية، لتقدمي خدمات إعالمية تتوافق واحلاجيات اجلديدة جلمهور وسائل اإلعالم.

ت اجلديدة اليت أاتحها اإلعالم البديل كاملدوانت ومواقع التواصل االجتماعي وتعترب اخلدمات والتقنيا        
وغريها، من أه  املتغريات اليت أثرت على العمل اإلعالمي منذ مطلع القرن احلايل، حي  استطاعت أن تتيح 

اثت الفورية، مما مسح لإلعالميني فرصا كبرية للتواصل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو ومشاركة امللفات وإجراء احملاد
هل  ابلتقرب أكرر من اهتمامات اجلمهور، وجعله أقرب ما يكون من األحداث احلاصلة  ي خمتل  مناطق العامل، 

 من خالل تغطية شاملة وآنية وسريعة.
 ووسائل اإلعالم اجلزائرية ليست مبنأ  عن هذه التغريات، حي  عرفت مؤخرا العديد من العناوين الصحفية        

اإللكرتونية واالعتماد على مقابل إلكرتوين  ي خمتل  املؤسسات اإلذاعية والتليفزيونية، وكذا مواكبة ألشكال 
اإلعالم البديل، إلمكانياته املتعددة كمصدر مه  للمعلومات. وقد توصلت الدراسة  ي هذا اإلطار إىل وجود 

إلعالمي، حي  ير  أكرره  بوجود عالقة تكاملية بني اعتماد لإلعالميني على اإلعالم البديل  ي أدائه  لعمله  ا
اإلعالم التقليدي واإلعالم البديل، هذا األخري الذي استطاع أن يدع  حرية اإلعالم  ي اجلزائر، إال أنه يوجد شك 

ضرورة التحقق من املصادر املعتمدة ودقة املعلومات  ي لديه  فيما يتعلق مصداقية ما ينشر فيه، وهذا ما يفرض 
اإلعالم البديل، وكذا ضرورة وجود قوانني خاصة ابلعمل االلكرتوين لضبط املمارسة اإلعالمية االلكرتونية  ي 

 اجلزائر.
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