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 المقياس: ملتقى المنهجية                                                          
 د/ فضيلة. سبع                                                                

 
  (: خصائص البحث العلمي في ميدان اإلعالم واالتصال02المحاضرة رقم )

 
 المحاضرةعناصر 

 تمهيد 
 واالتصالية.  اإلعالميةتعريف البحوث  -1
 خصائص البحوث اإلعالمية واالتصالية.  -2
 ية االتصالو   خصائص الظاهرة اإلعالمية -3

 
في ) تلقين الطالب تحقيقا للهف العلمي التأسيسي لمقياس ملتقى المنهجية، المتمثل في  :تمهيد
الدراسات  التي ترتكز عليها  المبادئ المنهجية (مذكرة التخرج بإعداد ، وقبل المرحلة الخاصة طور الماستر

لتمكين  ، وإعالميبطابع اتصالي المحاضرة لرسم أرضية منهجية علمية ، جاءت هذه واإلعالميةاالتصالية 
لبحثه العلمي المقدم )في المرحلة النهائية(   االجراءات المنهجيةبناء من ،أساسهاالباحث على -الطالب 

 لنيل شهادة الماستر. 
نادرة، خاصة تلك   المراجع الخاصة بهذا الموضوع قليلة، ان لم نقل أن إلىهنا،  اإلشارةتجدر 

واالتصال، او على األقل تلك الخاصة بالعلوم )الشاملة(، أي علوم االتصال.  اإلعالمالتي تجمع بين 
واالتصال، تركز، معظمها، على  اإلعالمحيث أن المراجع التي تناولت موضوع البحث العلمي في علوم 

 األرصدة المعامل المقياس المستوى 
 04 02 ملتقى المنهجية 1ماستر 
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. لهذا فان هذه المحاضرة ستحمل للطالب  االتصال الجماهيري دون علوم االتصالعلوم االعالم، أي 
أسس لها من   معلومات نظرية ، مما هيكثر أ ،األستاذة المحاضرة، من اجتهادات استنتاجية معلومات 

 . خالل مراجع معينة 
يصعب على الباحث، وكما سبق وان    :واالتصال اإلعالم ميدانفي  مفهوم البحث العلمي -1

أشرنا في تمهيد المحاضرة، في إيجاد تعريف خاص بالبحث العلمي في ميدان علوم اإلعالم واالتصال،  
، إلى الحديث عن المتوفرة منها ، توجه المتوفرة المراجعأخراال ان هذا ال يعني انعدامها، او لنقل، بمعنى 

الذي و  حسب المراجع المتوفرة،ية، فعلى سبيل الحصر) الوحيد(، البحوث اإلعالمية، دون البحوث االتصال
عن   للكشف النشاط العلمي المنظم، نجد التعريف التالي: " هو الدكتور محمد عبد الحميد جاء في كتاب 

  من أجل  والسياقات االجتماعية التي تتفاعل معها وأهدافها والعالقات بينها أطرافهاو  الظاهرات اإلعالمية
 . 1" تحقيق هذه األهداف ووصف هذه الحقائق وتفسيرها والتوقع باتجاه الحركة فيها

في  هذا التعريف على علوم االتصال واإلعالم معا، خاصة ، وان المتعارف إسقاط، يمكن، لهذا
كاديمة ) عند واالتصال، سواء في الساحة العلمية األ اإلعالمالساحة العلمية، دوما، هو منهجية علوم 

من  )(، او واالتصالية حول المنهجية اإلعالميةس المبرمجة في التخصصات يالمقاي حديث مثال عن ال
  اإلعالم علوم  إلىالتي تشير في سياق معالجتها للموضوع، عبر صفحاتها  المراجع المنهجيةخالل 

 الــــــــــــــاالعالم واالتصلخصائص المنهجية المتعلقة بالفروع المتنوعة لعلوم ا باستثناء(، هذا أكيد االتصالو 
، االتصال التنظيمي،  ، بحوث الرأي العام، دراسات الجمهوركبحوث الصحافة، بحوث العالقات العامة) 

 .(الخ.....اتصال االزمة
، يمكن تقديم، السابقة ، وذاك الذي تم ذكره في المحاضرة أعالهكمحاولة للربط بين التعريف 

، التي يجريها الباحث حول  الدراسة الموضوعية والذي يحدد هذه البحوث بأنها، ، جرائياألتعريف ال
المكونة للظاهرة المدروسة،  العناصرعن  معلومات محددةللحصول على  ظاهرات اتصالية و، أو اعالمية

،  األخرى بالظواهر التي تربطها  الخارجية)أو( و من جهة، القائمة بينها، والعالقات الداخلية
  البحث الترتيب لعمليات  خطة تضمناعية،االقتصادية، القانونية، التربوية......( من خالل اعتماد )االجتم

        . ألهداف الدراسة  تكاملي إطار( متسلسلة في خطوات )منهجية، نظرية، وتطبيقيةالسليم عبر 

 

  .07ص: أنظر قائمة المراجع المدعمة للمحاضرة       
   23. ص: 2000محمد عبد الحمديد: البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، علم الكتاب، القاهرة،  1
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  اآلخر، الخصائص التي تميز كل علم عن تعكس  :البحوث اإلعالمية واالتصالية خصائص -2
، وهذا ما سنوضحه في هذا العنصر. وذلك في العناصر خصائصها البحثية المنهجيةفي الساحة العلمية، 

 اآلتية:
  علوم متنوعة في  يد مختصين، على علوم اإلعالم واالتصالفي  الدراسات األولىظهور  -

، االجتماعية، وحتى علم الرياضيات والهندسة(كــــالسياسية، النفسية، ، غير علوم اإلعالم واالتصال أخرى 
، وهذا علوم متنوعة أخرى  إلىومؤسسيها ينتمون لهاته العلوم،  1األوائل الرواد أن  إلىاألمر الذي يشير 

حيث نالحظ   العلوم وباقي العلوم األخرى، خاصة منها االجتماعية،بين هاته  العالقة الوطيدةما يفسر 
إعالمية،  أوتربط بين ظاهرة اتصالية االتصالية ، عادة، ما  أو اإلعالميةية دائما في الدراسات العلم

 وجانب اجتماعي أو إنساني معين.    
  العلوم اإلعالمية والعلوم االتصالية، ، بين التوجه نحو الفصل العلمي )األكاديمي و الميداني( -
فرغم التداخل المتزايد بين   لسنوات طويلة. العلمي لهاته العلوم )علوم اإلعالم واالتصال(، الترافقوهذا بعد 

المهني )داخل  و و العلمي )النظري والتطبيقي(، األكاديميالفصل  أن إال ، واإلعالماالتصال 
ــــــــــوح على مستوى هذه العلوم في جامع ، على سبيل المثال، نسجل حيث  ،المؤسسات( اتنا  ـــــــــــــبوضـ

، وتقريبا فاصلة، في العلوم االتصالية وفي  3تخصصات محددة الجزائرية ) طوري الليسانس والماستر (، 
 العلوم اإلعالمية، كما يلي: 

 ( : يوضح التخصصات المتوفر عبر الجامعات الجزائرية01جدول رقم )
 طور الليسانس  -1

 علوم االتصال  -2-1 علوم اإلعالم  -1  -1
 تر ــــــــالماسطور  -2

 اتصال وعالقات عامة -1-2 إعالم سمعي بصري  -2-1
 االتصال التنظيمي  -2-2 الصحافة المطبوعة وااللكترونية  -2-2
 االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة -2-3 ///////////////////////////////////////////

 

  
       لخ. الزار سفيلد، السويل، هوفلند......ا مثل  1

  .انطالقا من التخصصات المتوفرة عبر الجامعات الجزائرية       
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لالنعكاسات الثقافية واالجتماعية، للوسائل االتصالية  التركيز على المواضيع المتناولة  -
، بصفة خاصة،  واإلعالمية ، )وكذا محتوياتها( في البحوث االتصالية واالعالمية في الجامعات الجزائرية

 وفي الجامعات العربية، بصفة عامة.   
، بالدرجة األولى، فالدراسات االتصالية  ميدانية اإلعالمية واالتصال، بأنها  الدراسات تتميز  -

اإلعالمية واالتصالية األولى التي ظهرت على يد السويل و الزار سفيلد وهوفلند كانت ميدانية، لهذا 
تأخذ نفس  فمعظم الدراسات اإلعالمية واالتصالية، خاصة تلك الموجهة لنيل شهادات جامعية، نجدها 

 .الطابع العلمي ) اي الميداني(
عناصر العملية  من خالل  ،3 واإلعالمية، االتصاليةمجاالت البحث في العلوم السويل  حدد  -

  دراسات الجمهور فمثال  ، الرسالة واألثر( -الوسيلة-المستقبل-)المرسلالمتمثلة في  االتصالية واإلعالمية
، المستقبل، تشير أيضا بدورها الى  الرأي العامفي العملية االتصالية، دراسات  عنصر المستقبلتشير إلى 

، أما تلك المتناولة  عنصر الرسالةالى  تشير  حتوى مواقع التواصل االجتماعي ملالبحوث المتناولة 
واقع االتصال  مثال تلك الخاصة ب أما......الخ، عنصر المستقبل فهي تشير الى  مستخدمي هذه المواقعل

بالمؤسسة المتناولة   واقع بعض وكل العناصر االتصاليةداخل المؤسسات فتشير بدورها الى،  التنظيمي
على   أو اإلعالمية تأثير الوسائل االتصاليةتلك الدراسات التي تتناول عنصر  أيضابالدراسة، كما تشير 

 ،....وقس على ذلك باقي أنواع الدراسات األخرى. التأثير عنصر إلىالشباب 
بمعنى أبسط العدد  أوالجمهور،  أوالجمهرة يغلب على العلوم االتصالية واإلعالمية خاصية  -

، في الحجم الكبير المتناول في العينات المدروسةيفسر  األمر الذي. وهو الكبير، أو الحجم الضخم
) كمستخدمـــــــــــين لمختلف  العينات التمثيلية للجمهورواالتصالية، خاصة منها تلك  اإلعالميةالبحوث 

 .  باستثناء العينات القصديةالوسائل، أو المحتويات، االتصالية أو اإلعالمية(، وذلك، 
المرافق ، بالتجدد المستمر والسريع هذه العلوم، عن باقي، معظم العلوم االخرى،تتميز   -

التي   رة للوسائل االتصالية واالعالمية،التطورات اليومية المستم تلكو  لألحداث اليومية المتجددة من جهة،
  بدورها تطرح مجاالت جديدة للبحث العلمي.

التي تعالج مختلف  الدراسات المسحية،تندرج معظم الدراسات اإلعالمية واالتصالية، ضمن  -
   تصالية أو اإلعالمية.وسائل االالانواع جمهور المحتويات او 

 

 3  االتصالية او اإلعالمية ال تشير الى رجع الصدى أو التفاعل، أما السلسلة الدائرية لعناصر هذه بمعنى: السلسلة الخطية للعملية
       العملية،االتصالية واالعالمية، تصف رجع الصدى والتفاعل بين المرسل والمستقبل . 
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، في معظم الدراسات اإلعالمية و االتصالية، خاصة منها الدراسات  الطابع الوصفييغلب،  -
،  المنهج التجريبيالتي تعتمد على  أمام قلة ان لم نقل ندرة،  تلك الدراسات السببيةاألكاديمية  الجزائرية، 

 والمعتمدة في بعض مراكز البحث االعالمية و )أو( االتصالية الدولية.  
تتوقف عاله، إلى واقع هذه الدراسات في جامعاتنا الجزائرية، والتي تشير الخاصية األخيرة ، أ  -

نتائجها في اتخاذ القرارات، وتحسين السياسات  ،  وعدم استغالل محطة نيل الشهادات األكاديميةعند 
 في الجزائر.االعالمية، أو ......أو......

صة بالدرجة األولى  ، أخرى، خايتعرف على حقيقةالباحث، كذلك أن -كما يجب على الطالب  -
ضرورة اإللمام  ، األمر الذي يجعلنا نؤكد على بمنهجية هذه العلوم، والتي تختلف من مرجع إلى آخر

استمرار، في إعداد ، وبواستحضار المنطق، فهم خصائصها، ثم بمرجعية نظرية صلبة حول هذه العلوم
       البحوث اإلعالمية واالتصالية.

ستاذ أ هاحدد التي  انطالقا من بعض الخصائص  :اإلعالمية واالتصاليةالظاهرة  خصائص -3
، حسب رأينا كخصائص  التي ال تختلفو ، اإلعالميةلظاهرة ل، بجامعة حلوان، 2محمد عبد الحميد  اإلعالم
 التالية: تمكنا من بناء الخصائص االتصالية، الظاهرة  عن رفيقتها الدائمة، ايعامة،  

اي المتحركة غير الجامدة  ،ديناميكيةالاالتصالية واإلعالمية بخاصية  ظاهرةكال من التتميز  -
 حيث تطرأ عليها تغيرات مستمرة . 

للمحتويات اإلعالمية واالتصالية   التدفق المستمرتتميز كال من الظاهرة اإلعالمية واالتصالية ب -
 ) خاصة منها اإلعالم الجديد من خالل الوسائل االتصالية(.

، المرافق للتطورات التقنية، من جهة ، وباألحداث التجدد المستمربصفة الظاهرتين تتميز  -
 اليومية من جهة اخرى. 

  معينة، لها عالقة بزمن الظاهرة  مكانية بحدود زمنية ترتبط الظاهرة االتصالية وكذا اإلعالمية  -
، ومن مكان  التفسيرات من زمن ألخر، األمر الذي يجعل من الظاهرة المدروسة مختلفة ومكان الظاهرة

  الخر.
محتويات،  أ و التي تتدخل في صناعتها ) كوسائل،  بالطبيعة اإلنسانيةتتميز، الظاهرتين،  -

هذا اإلنسان في صناعة او ايجاد  جوانب عديدة في  تتدخل اذن حتى كأثر محدث(،و كمرسل، او مستقبل، 

 
  23محمد عبد الحمديد: البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، م، س، ذ.  ص:  2
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ومتغيرات عديدة أخرى تؤثر وتتأثر في صناعتها   الشخصية، ....هذه الظاهرة )كالعواطف، العقل، الفكر، 
    .4لهذه الظاهرة اإلعالمية أو االتصالية 

، بالدرجة األولى، حيث ال اجتماعيةتتميز، أيضا، هذه الظاهرات اإلعالمية واالتصالية، بأنها  -
، كظاهرات متنوعة، بمعزل عن السياق  اإلعالميةيمكن تصور سير مختلف عناصر العملية االتصالية أو 

 االجتماعي. 
، هذه السمة التي تظهر كنتيجة حتمية  سلوكية تتصف، كذلك هذه الظاهرات العلمية، بأنها  -

بين   تصف في معظمها العالقة ، ولتي عالميةاالتصالية واإل ت ظاهرا، لمختلف الللعالقة الثالثية
، هذا األخير الذي يتداول إما دور المرسل )مؤثر أو متأثر(، المستقبل الوسيلة، الرسالة والمستخدم()

)مؤثر أو متأثر(، يمارس سلوكات في استخدامه للوسيلة االتصالية أو اإلعالمية، بصفة فردية، او  
 جماعية. 

، حيث نالحظ تداخل عناصر  التعقيد اإلعالمية واالتصالية، بسمة  الدراسات تتسم، مختلف -
، من جهة اخرى،  باقي الظاهرات االجتماعيةو أو بين الظاهرة نفسها من جهة،  الظاهرة، فيما بينها،

 . وبالتالي صعوبة حصر أجزاء الظاهرة
هذه  عدة أجزاء في تداخل  نالحظ ،) سريةمواقع التواصل وتأثيرها على العالقات األ دراسة  : مثال

)التقنية منها، اإلعالمية،  هذه المواقع مختلف محتويات  تأثيرلظاهرة، على سبيل المثال تطرح هنا ا
الواحدة،  األسرة أبناءالعالقات بين  فيواالتصالية، التعليقات والرسومات.....كأجزاء، وتاثيرها المتبادل 

..... من جهة، ومن جهة أخرى، يطرح عالقة هذه الظاهرة  واألبناء األولياءبين العالقات الزوجية ، بين 
 سرة.... ية، مكانة الدين داخل األمثال ظاهرة القيم األسر  أخرى بظاهرة 

 ويمكن إيجاز هذه الخصائص في الشكل التالي:
 
 
 

 

 4  فالظاهرة االتصالية أو االعالمية، مهما تعددت مجاالتها، كوسيلة ، أو رسالة، كمرسل، أو كمستقبل، وحتى كأثر ) أي حسب تلك العناصر
عالم واالتصال(، فانه تتدخل مجموعة من الجوانب في اإلنسان، صانع هذه المحددة من طرف السويل، والتي تحدد مجاالت البحث في علوم اال

فتتدخل الظاهرة، كيف ال،  والوسيلة، قبل ان تكون وسيلة تقنية،هي وسيلة ثقافية، تعكس ثقافة منتجها، والرسالة كذلك، أما المرسل والمستقبل، 
الرسالة أو استقبالها، واألمر كذلك، بالنسبة لألثر الذي يحدث بدرجات مختلفة،  متغيرات نفسية، وفكرية، ثقافية، و....وحتى بيولوجية في صناعة

       متفاوتة، من شخص ألخر،  والتي تعكس، بدورها االختالفات المتنوعة ) النفسية، الفكرية، العاطفية، الثقافية.....( في      
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 (: يوضح خصائص الظاهرة االعالميية واالتصالية 01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 :المراجع المدعمة للمحاضرة
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التجدد  الزمكانية
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 السلوكية االجتماعية االنسانية

 واالتصالية  اإلعالمية الظاهرة خصائص 

 التعقيد


