
 

 قسم التارخي  

 ماسرت    أ ول املس توى : 

تصال وعالقات عامة   ختصص:ا 

بس متولوجيا علوم ال عالم وال تصال    مقياس ا 

 ال س تاذة كرفاح ليل 

 

I.  ابس متولوجيا علوم ال عالم والتصال 

 ماهية علوم ال عالم والتصال .  1

ال عالم    علوم  يف  ال بس متولويج  ال شاكل  ل  ا  تطرقوا  اذلين  الباحثني  خيص  فامي 

تطرق   فوندان والتصال  القطيعة    Hubert Fondinأ يبار  ال عالم  علوم  حول  هل  مقال  يف 

يفهموا   مل  ال عالم  عمل  يف  الباحثني  أ ن  ل  ا  أ شار  حبيث  املوضوع  وخصوصية  ال بس متولوجية، 

بباحث مقارنة  البحيث،  ختصص  حقلهم  يف  الباحثني  مع  أ و  جماورة،  ختصصات  يف  عمل  ني 

ل   نفكر  كيف  وابلتايل  للالتصال  النظري  طار  لال  املعريف  والبعد  احلل  هذا  موضوع،  جياد 

ال   من  التحقق  أ جل  من  هذا  وهذا  دراسة  ملهنج  البحثية  ال دوات  واجياد  املطروح  شاكل 

وخصوصي هوية  حتديد  يف  والتضارب  الهتافت  فهذا  والتصال  املوضوع،  ال عالم  موضوع  ة 

التصال   جعل عالقة  وأ صبحت  التصال  ظاهرة  يف  ال عالم  مفهوم  دمج  الباحثني  من 

ابل عالم يف عالقة احتوائية ومن خالل هذا الطرح ارتأ ينا أ ن نقف عند التعريف للمفهومني  

 لغواي واصطالحا.  

 



 . مسأ ةل حبوث ال عالم والتصال: 2

امخلسة    العقود  ال عالم شهدت  حبوث  أ مهية  حول  النطاق  واسع  جدل  املاضية 

ية  والتصال، وامتد هذا اجلدل ليشمل لك ال عامل والوسائل وال ساليب ال عالمية والتصال 

تؤد أ ن  ميكن  وما  ودوليا،  الس ياسات حمليا  ترش يد  يف  ممتزي  دور  من  التصالية  ال حباث  يه 

والوس الوظائف  هذه  علهيا  تنطوي  اذلي  طرائق ال عالمية  وتطوير  وال ساليب،  ائل 

اذلي جرى متخض عن اكتشاف العديد وأ ساليب املامرسات ال عالمية اخملتلفة، هذا اجلدل  

أ مه  حيث  من  ال عالم  لبحوث  الناظمة  املتغريات  الوطين  هيمن  ودورها  وجمالهتا  وأ هدافها  ا 

ماكنية الاس تفادة قل م شالكت التطبيقية اليت تواهجها وتوال قلميي وادلويل، ومناجهها وامل  ن ا 

 مهنا.  

الفرنيس    للمفكر  ابلنس بة  دوبري  املالحظ  املعاانة    ReginsDebryرجيينس  بأ ن 

ن من ال مهية مباكن أ ن املؤسسة يف لك   ال نسانية القدمية قد فقدت صوان رضوراي وحمتيا، ا 

النص  معلياهتا   بني  وس يط  من  لبد  مكتوبة  اذلاكرة  تبقى  يك  ابل حرى  أ و  الراهن  ال رسالية، 

الانتفاء  يف  الالكس يكية  بتقنياهتا  التحريرية  املؤسسة  تبقى  املس هتدفني،  أ و  املعنيني  والقراء 

 تسلسل املعلومة.ومرباركبة أ و 

التصال    معلية   غفال  ا  دون  ال عالم  وسائل  تنرشه  ما  نفهم  أ ن  حاولنا  ذا  ا  أ نه  كام 

ل العام، أ ي أ ننا  بد وأ ن ندرك ال ثر الكبري  وكيف يؤثر مضمون وسائل ال عالم عل الرأ ي 

بعض   أ دل  كام  ورغباته،  وميولته  العام،  الرأ ي  اجتاهات  عل  الوسائل  هذه  حتدثه  اذلي 

حتدد   واحضة  حدود  وضع  جدا  الصعب  من  أ نه  والتصالية  ال عالمية  الشؤون  يف  الباحثني 

ن الباحث ل يدرس وسائل    ال حباث ال عالمية وتفصلها عن غريها من ال حباث ال نسانية، ا 

عالقة   عن  للحديث  جيران  ما  وهذا  برمهتا،  التصالية  العملية  يدرس  بل  فقط،  التصال 

ال قتصاد،   ال جامتعي،  النفس  عمل  العام،  النفس  عمل  رأ سها  وعل  ال نسانية  ابلعلوم  التصال 

 ال نرثوبولوجيا، القانون، ال جامتع، الس ياسة.   



والتصال    ال عالم  يف  واملفكر  الباحث  به  خلص  ما  أ نه  ''من   ولربرشامكام  أ نه: 

الصعوبة أ ن ميكن التفريق ما بني أ حباث ال عالم وأ حباث التصال، فاملصطلحان يلتقيان يف  

 ي حماوةل للتفريق بيهنام سزتيد ال مور تعقيًدا''.ضمون وخيتلفان يف الشلك واللفظ وأ  امل

يف كتابه ال عالم والتصال مكوضوع معرفة    Bernard Miegeاج برانرد مي كام فرس   

بأ ن مسأ ةل وسائل ال عالم تتطلب من مجيع الباحثني واملتخصصني يف التصال بأ ن يعتربوا 

ال عالم والتصال يه يف قلب أ س ئةل التحليل والاقرتاحات  عالم وتكنولوجيات  وسائل ال  

بناهئ يف  املعارصة  اجملمتعات  دلراسة  ال جامتعالنظرية  يف  ا  وخاصة  ال قتصادي،  ومس تقبلها  ي 

عامل   به  رصح  كام  الثقايف  ابلتطور  ال عالمية  الظاهرة  ربط  وابلتايل  السوس يوثقافية،  التمنية 

 .  Mc’Luhanمارشال مألكوهان  التصال الكندي 

الفرنس يان    املفكران  يطرح  مانالر  كام  وميشال   Armand et Michèleأ رمان، 

manelart    بأ ن موضوع ال عالم والتصال غامض    سائل ال عالم''''التفكري يف و يف كتاب

وخاصة   واللسانية  والاقتصادية  التارخيية  نتاجه  ا  بيئة  يمني  املوضوع  هذا  حبيث  ابس متولوجيا 

نتاجه الفكري.   ا 

II.  :ادلعامةالفلسفيةلنظراياتل عالموالتصال 

 الليربالية: . النظرية  1

ادلعامة    أ ن  جند  ننا  فا  التفصيل،  من  قليل  بيشء  الليربالية  النظرية  دعامئ  تناولنا  ذا  ا 

قضية   شغلهم  اذلين  واملفكرين  الفالسفة  كتاابت  من  هائل  رصيد  عل  تقوم  لها  الفلسفية 

الثورة  واذلاحلرية   فكر  عل  أ ثر  عرش  والثامن  عرش  السابع  القرنني  يف  لكتاابهتم  اكن  ين 

يف  الفر  عقامي  يقف  ل  الفلسفي  الفكر  ول ن  احلرية نس ية،  أ فاكر  تطورت  فقد  جارية،  حياة 

فلسفة  عل  القامئة  اجملمتعات  تطور  يواكب  مبا  والعرشين  عرش  التاسع  القرنني  فالسفة  عند 

 احلرية الرأ ساملية وبروز ال حتاكرات العاملية. 

ماذهب   عرش   ومجمل  السابع  القرنني  يف  احلرية  فالسفة  ليه  يرتكز    ا  عرش،  والثامن 

لقوانني   وفقا  تسري  الآةل  وهذه  مس مترة،  حركة  ذات  خضمة  كآةل  العامل  ل  ا  النظر  عل 



للنظرية   ،الطبيعة الفلسفية  ادلعامة  بوضوح  تتبني  والفلسفي  الفكري  ال ساس  هذا  ومن 

من   كبرية  قاعدة  للصحافة  تكون  أ ن  ينبغي  الليربالية  للنظرية  فوفقا  عالم،  لال  احلرية  الليربالية 

الناس تساعد  ا  يك  ل  ا  ال نسان  يصل  وليك  احلقيقة،  عن  حبهثم  العقل يف  طريق  عن  حلقيقة 

ل املعلومات وال فاكر وهو يس تطيع أ ن يعرب فامي تقدمه هل  ينبغي أ ن ت  تاج هل حرية الوصول ا 

 الصحافة بني احلقيقي والزائف ابس تخدام عقهل.

يتضمن  الليربايل  اجملمتع  يف  للحرية  الفلسفي  املفهوم  أ صبح  العرشين  القرن  ويف 

أ كدت  اليت  ال جامتعية  املسؤولية  نظرية  وظهرت  اجملمتع،  اجتاه  ال عالم  وسائل  مسؤولية 

ال عالم   بأ ن  ا  فرضية  دور  ابدلرجة  هل  يوهجال ولجامتعي  املفكرون  وأ صبح  النقد ،  ون 

 واجلنس واجلرمية. رة اليت تسعى يف نرش الفضاحئ املبارش والعنيف لصحف ال اث

 . النظرية الشمولية: 2

أ ن    وضع ال ساس الفلسفي لنظم   أ فالطونيرى كثري من الباحثني  يف مجهوريته قد 

ف جل  دوهنا، وأ نه رص   ومصلحة الفرديه املصلحة العليا  جعل ادلوةل  احلمك الشمولية، وأ نه  

القوى   لك  وجعل  ادلوةل  ل  ا  سبيلها،  رة  مسخاهامتمه  جيد  يف  مل  ذكل  سبيل  يف  مضريا  وهو 

 يف التضحية مبصلحة الفرد من أ جل مصلحة ادلوةل. 

الفيلسوف املادي، ولكن النظرية    اكرل ماركسيعقبه  املثايل مث  هيجل  مث جييء بعده   

طارها الفلسفي املعارص تعمتد عل الفلسفة املادية يف البدلان الش يوعية   بصفة  الشمولية يف ا 

أ يديلوجيةعا  أ حصاهبا  عند  تعين  املادية  الفلسفة  أ ن  ولشك  كام    مة،  وليست  يتبعها  شامةل 

 خمالفوها بأ هنا تعين مفهوم الاس امتعاحليس. 

 . النظرية اخملتلطة: 3

عصوره    منذ  نسان  لال  الشاغل  الشغل  ومازالت  اكنت  واجملمتع  الفرد  بني  العالقة 

الثالث للوجود الس يايس وادلويل يف القرن    القدمية حىت اليوم، وعندما ظهرت بدلان العامل

مه ما طرأ  عل فلسفة وتطبيق العالقة بني الفرد  ، اكن أ  العرشين مكجمتعات مس تقةل وانمية

يف   حىت  وتدخلها  ادلوةل  بدور  ال عرتاف  هو  التارخي،  من  طويةل  أ حقاب  خالل  واجملمتع 



نتي الشعوب  بني  والرتابط  التقارب  مث  الليبريالية،  عامليا،  اجملمتعات  التصال  وسائل  لمنو  جة 

ادلعامة   تعقبنا  ن  أ ساس يتني:  وا  حقيقتني  أ مام  نقف  ننا  فا  اخملتلطة  ال عالم  لنظرية  الفلسفية 

أ وهلام أ ن الفكر املاركيس يرى يف جتارب العامل الثالث ال شرتاكية حتريفا، وأ ن الفكر الليربايل 

يرى يف جتارب العامل الثالث الليبريالية املقيدةزيفا، أ ما احلقيقة الثانية فا ن بعض جتارب العامل  

الفكر   الثالث كقرين  قدميه  عل  يقف  جديد  س يايس  لفكر  متاكمال  طارا  ا  نظراي  قدمت 

 للفكر الليبريايلو املاركيس 

I.  :وضعية علوم ال عالم يف اجلزائر 

ظهور    بفضل  عرش  التاسع  القرن  منتصف  يف  اجلزائر  يف  ابل عالم  الاهامتم  ظهر 

ال هايل املسلمني يف مرحةل الصحافة اليت أ رشف علهيا املعمرين الفرنس يني يف مرحةل أ ول مث 

ثورة   اندلع  غاية  ل  ا  اس متر  اذلي  وتسلطه  الاس تعامر  بضغوط  ال عالم  وارتبط  اثنية، 

ل ظهور ال عالم الوطين، ويف هذا الشأ ن لحظ   حدادنزهري التحرير اليت أ دت ا    ال س تاذ ا 

الا التارخي  يف  لهام  وا  الطويل  امتدادها  ورمغ  اجلزائرية  ال عالمية  التجربة  يف أ ن  مبا  س تعامري 

عالمية   ل يومنا هذا بظهور تقاليد ا  ل أ هنا مل تتوج بعد ال س تقالل وا  ذكل التارخي الثوري، ا 

لهام،   ا  مصدر  ل  ا  التحول  عل  وقادر  سلمي  عاليم  ا  نظري  منوذج  أ و  حمدد  حصفي  منط  أ و 

 يعمتد عليه يف معلية التكوين وهممة اجناز البحث العلمي ال عاليم. 

ظهر  البداية  املدرسة    يف  يف  والتصال  ال عالم  جمال  يف  العلمي  والبحث  التكوين 

يف   للصحافة  من  1964العليا  ابتداء  والتصال  ال عالم  علوم  معهد  مث  مت  1982،  أ ن  ل  ا   ،

مت   أ ن  ل  ا  اللكيات،  نظام  تطبيق  طار  ا  يف  الس ياس ية  العلوم  قسم  مع  مس تقل  كقسم  دجمه 

س نة   يف  والتصال  ال عالم  علوم  لكية  اليت 2012انشاء  ال ساس ية  للتغريات  اكن  وقد   ،

أ مهية  ازدايد  يف  كبري  دور  احلديثة  التكنولوجيات  تطور  بعد  خاصة  ال عالم  قطاع  شهدها 

الس نوات  يف  التخصص  عل  الكبري  ال قبال  يبني  مثلام  اجلزائرية،  اجلامعة  يف  العلوم  هذه 

ل احلديث عن بعض املتغريات اليت تفاعلت فامي   ال خرية ذلا يؤدي بنا الاهامتم هبذه العلوم ا 

بيهنا، وشلكت ما ميكن تسميته ابل طار العام للتكوين والبحث يف جمال ال عالم والتصال،  

التأ ثريات  ثقل  الربامج،  مضمون  التدريس،  لهيئة  ابلنس بة  ابلالجتانس  ال طار  هذا  متزي  وقد 



ل غري ذكل من   العوامل اليت أ ثرت الس ياس ية، الواقع اللغوي للمدرسني، موطن خترهجم، ا 

يف   والتصالية  ال عالمية  للتخصصات  واملهنجي  املعريف  الطابع  استيعاب  معلية  عل  سلبا 

 اجلامعة اجلزائرية.

ومعليا اس تفادت علوم ال عالم من تبين التعددية الس ياس ية والتعددية ال عالمية بعد   

حول اماكنية أ داء  ، حبيث اتسعت الآفاق أ مام املتخصصني وتصوراهتم  88أ حداث أ كتوبر  

عل   أ كرث  عالمية  ا  الانفتاح  من  ومتكهنم  امجلهور  من  تقرهبم  متعددة  عالمية  ا  وأ دوار  وظائف 

  ال س تاذ نرص ادلين العياض الظواهر الاجامتعية اليت يعيشها اجملمتع اجلزائري. هذا ما حاول  

اجلامعي للرسائل  تقيميية  حوصةل  تقدمي  خالل  من  التسعينات  بداية  يف  املتوفرة  توضيحه  ة 

آنذاك بقسم ال عالم والتصال عل مس توى الليسانس، مفن خالل تكل العملية اس تنتج أ ن   أ

تدرس  اليت  البحوث  تلهيا  مث  ال عالم،  سوس يولوجية  ختصص  يف  تدخل  املذكرات  أ غلب 

القضااي الس ياس ية يف ال عالم، بيامن لحظ مدى قةل املواضيع ال عالمية اليت تدرس ال نواع  

خل.  الصحفية   ا  والثقافة...  والاعالم  ابجملمتع  ال عالم  تكنولوجيات  وعالقة  ال عالم  وسائل  يف 

يتلقاه  اذلي  التكوين  طبيعة  ل  ا  حس به  التوهجات  هذه  وراء  الاكمنة  ال س باب  وتعود 

ل حد بعيد ابملواد الس ياس ية نتيجة ال دماج بني العلوم الس ياس ية وعلوم   الطالب، واملتأ ثر ا 

 يف مرحةل سابقة. ال عالم والتصال 

أ ما من حيث املهنجية، فقد لحظ س يادة املهنج التارخيي اذلي يتطلب اتباع الرسد   

ل جانب انتشار املهنج   الزمين لل حداث الاجامتعية والس ياس ية والاقتصادية وال عالمية، ا 

مس بقة  معرفة  ظل  يف  واس تخداما  واقعية  وأ كرثها  املناجه  أ نسب  من  يعد  اذلي  الوصفي 

ل جانب الاعامتد الكبري عل تقنية حتليل املضمون  ومعلوم ات اكفية حول ظاهرة ما، هذا ا 

خالل  من  ابل فراد  مبارش  غري  اتصال  مبثابة  يه  اليت  ال عالمية  الوس يةل  مجهور  مسح  أ و 

ادلراسة،   مبوضوع  املرتبطة  والصحفية  التلفزيونية  واملقابالت  الواثئق  ل  ا  ابلرجوع  الاكتفاء 

ال طار   نفس  من  ويف  جزء  ل  ا  يه  ما  عام  بشلك  ال عالم  علوم  يف  البحث  نقائص  أ ن  أ كد 

ذ يعاين البحث يف   النقائص اليت تتخبط فهيا العلوم الاجامتعية كلك يف اجلامعة اجلزائرية، ا 



ال عالم بسبب انفصاهل أ حياان عن حميطه، وكذا عدم وضوح الطلب الاجامتعي عليه، وهو  

 عن وجود هوة بني اجلامعة واجملمتع كلك. ما يفرس حمتية النتاجئ املرتتبة 

وعليه ما يزال البحث يف جمال ال عالم يف اجلزائر عاجزا عن الارتقاء ابلعالقة الوثيقة  

دخال  حتسينات عل   القامئة بينه وبني احلاجات اجملمتعية، رمغ لك املساعي اليت اس هتدفت ا 

أ ن أ طروحة ادلكتوراه تبدو جمال مس توى التدرج وما بعده، خاصة يف نظام ل. م. د، علام ب

أ كرث أ مهية ل جنازات معرفية ممتزية ومرتبطة بشلك أ كرب مبا حيتاجه اجملمتع يف لك التخصصات  

السائد  العام  ال نطباع  عن  اجملال  هذا  يف  لهيا  ا  املتوصل  املالحظات  مجمل  وتعرب  ال عالمية، 

يم بسببغياب الس ياق اذلي يف الوسط اجلامعي، واذلي يرى اس تحاةل تطوير البحث ال عال

البحث   انتعاش  عدم  عل  يؤكدون  الرأ ي  هذا  أ حصاب  ن  ا  التطور.  هذا  رشوط  يتضمن 

آت املعنية  ال عاليم، وعدم وجود برانمج شامل يدفع املؤسسات ال عالمية وغريها من الهيأ

للمسامهة   اجلامعات  يف  تنجز  اليت  ادلراسات  نتاجئ  استامثر  ل  ا  والتصال  ال عالم  بقطاع 

نه   ال س تاذ متار يوسفبطريقة فعاةل يف حل املشألك ال عالمية اليت تعاين مهنا البالد. أ ما   فا 

يعرتف بوجود توجه جديد خيتلف عام اكن سائدا يف السابق يف جمال التدريس والبحث يف 

من  الاس تفادة  ميكهنا  اليت  املؤسسات  عل  ال دارة  ابنفتاح  ال مر  ويتعلق  ال عالم،  فروع 

تخرج، وخاصة مهنا تكل اليت تمتزي ابجلدية وابلعملية بفضل ما حتتويه من مفاهمي  مذكرات ال 

خل.  حصائية متطورة، ومناجه متعددة التخصصات... ا   أ اكدميية واحضة وأ ساليب ا 

كتب    هجته  بومجعةمن  رضوان  والتصالية    ال س تاذ  ال عالمية  ال حباث  شاكلية  ا  عن 

حس ب تعاين  واليت  اجلزائرية،  اجلامعة  لقد  يف  الالزم.  واملعريف  العلمي  الرتامك  غياب  من  ه 

حتدث عن التوجه الرصاعي اذلي ارتبط ابلختيارات الس ياس ية اليت فرضت عل اجلامعة،  

ل جانب ظروف البحث ومتطلباته وطبيعة املناجه املس تخدمة ومشألك الباحثني، الكثري   ا 

ال بس متولوجية   الصعوابت  ال    –من  العلوم  لك  تواهجها  اكن  اليت  وهمام  بالدان،  يف  جامتعية 

يف   متجسدة  ال ساس ية  املشلكة  تبقى  ال عالم  علوم  يف  البحث  وضعية  من  املتخذ  املوقف 

وغياب ال دوات املعرفية الرضورية لتحليلها   الاجامتعي  عن س ياقها  عزل الظاهرة ال عالمية 

آليات موضعية قادرة عل تفعيل احلاجة اجملمتعي ل جانب غياب أ ل هذه البحوث  وفهمها، ا  ة ا 



يف الوقت اذلي صار فيه ال عالم يتحمك يف يوميات الناس والتفاعل الاجامتعي والعالقات  

 الاجامتعية ومؤسسات اجملمتع. 

 

 خامتة: 

يتطلب    أ مر  وهو  والتصال  ال عالم  لعلوم  ال بس متولوجية  املسأ ةل  عن  احلديث  ن  ا 

ال عالم   لوسائل  التكنولوجية  ابلثورة  التصالية  الظاهرة  تطور  وربط  اترخييا  العميق  التفكري 

قدمه   اذلي  الصور   دويري   رجييس فالتصنيف  مبرحةل  بداية  التصال  عل 

ل عرص صور   Logosphèreاذلهنية  Graphosphèreبرصي  وحتول ا 

متحركة   صورة  أ صبحت  أ ن  ل  احلديثة    Vidéosphèreا  التكنولوجيا  بفضل  ومعارصا 

والتصال عالم  الثاين    ،لال  اجليل  من  املواقع  بفضل  التصال  يف  التفاعلية  مفهوم  ظهور 

WEB02 ل نسق فلسفي واحد وهو الرجوع ، لك هذا التحول عل هذا املس توى حييلنا ا 

ل ا  شاكل ال عالم والتصال ال خرى. لتصال اذلهين اذلي يبقى مؤسسا ل  ا 

خن  ال خري  تطور ويف  رهينة  تبقى  والتصال  ال عالم  علوم  ابس متولوجيا  أ ن  ل  ا  لص 

هذا   يف  ال بس متولوجيا  فال جهتادات  مألكوهان،  مارشال  تدبري  عل  الوس يط  أ و  الوس يةل 

 تكنولويج.امليدان راجعة لفلسفة اترخي ال عالم يف نسق  

 

 ابلتوفيق 


