


 ملخص 

-دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس-تعتبر هذه الدراسة "أخالقيات التدوين االلكتروني في الدول المغاربية

لدى الصحافيين االلكتروني  الحديثة التي تُركز على المعايير المهنية واألخالقية في التدوين من الدراسات

وهي تندرج ضمن البحوث الوصفية التي اعتمدت فيها الباحثة على ، في الجزائر وتونس المحترفين

الذي وزع الكترونيا على عينة من االستبيان كأداة لجمع البيانات وعلى منهجي المسح والمقارنة 

والمرئي  والمسموع المطبوع اإلعالمقطاع بشكل رسمي في العاملين والتونسيين  الصحفيين الجزائريين

 200وقدر عددهم بـــــ المواقع االلكترونية اإلخبارية؛ وحتى الصحافة االلكترونية أووفي وكاالت األنباء 

 موزعة بين البلدين بالتساوي. مفردة

في خالقيات المهنية لأل أكثر يمتثلون في تونسفيين االصحأن ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

تأخرا كبيرا في مجال التنظيم التي تسجل بالجزائر رنة مقا حساباتهم الخاصة في الفيسبوكتدويناتهم على 

، في يةجتماعاستخدام الصحفيين الجزائريين لمواقع الشبكات االتنظم  ةال أثر لمواثيق أخالقيإذ ، الذاتي

حين أصدرت ست مؤسسات تونسية مدونات سلوك لصحفييها أدرجت فيها بنود خاصة بالشبكات 

المسؤولية التدوين االلكتروني هو  ذي يلزم الصحفي الحترام أخالقياتالالعامل الرئيس وأن االجتماعية؛ 

عدم فعالية  ي من خالل ممارسة رقابة ذاتية على منشوراته في ظلاالجتماعية والضمير المهني للصحف

للصحافة  115المرسوم التونسي  وأالجزائري،  12-05 عالمالقانون العضوي لإل) التشريعات اإلعالمية

، وفي ظل عدم وجود يةجتماعواستخدام الشبكات االلضبط نشاط التدوين االلكتروني  (والنشروالطباعة 

  ميثاق أخالقي خاص بنشاط التدوين في كال البلدين. 

 التنظيم الذاتي. ،األخالقيات المهنيةالفيسبوك،  التدوين االلكتروني، :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This study focuses on professional and ethical standards in the e-blogging of professional journalists in 

Algeria and Tunisia . It is a descriptive one, in which the researcher relied on the survey and 

comparison methodologies, and on questionnaire as a tool for data collection, which was distributed 

electronically to a sample of Algerian and Tunisian journalists officially working in the print, audio 

and visual media sector, in news agencies, and even electronic press or news websites, and their 

number was estimated at 200, distributed equally between the two countries. 



Among the most important findings of the study is that journalists in Tunisia comply more with 

professional ethics in their posts on their own Facebook accounts compared to Algeria, which records 
a significant delay in the field of self-regulation, as there is no effect of ethical charters regulating the 

use of Algerian journalists on social networking sites, while six Tunisian institutions have codes of 

conduct for their journalists that include provisions on social networks; And that the main factor that 
obliges the journalist to respect the ethics of electronic blogger Social networks, and in the absence of 
an ethical code for blogging activity in both countries 
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