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Abstract  

The establishment of any knowledge requires three conditions: subject, methodology 

and theories, which is witnessed by the information and communication field during 

the fifties of the last century, after determining the theme of media phenomena it was 

the turn of theories and more precisely paradigm ; they contain theories and methods 

of their own curriculum ,and during this period the cybernetic paradigm was the most 

prominent paradigm through which guide and control information and communication 

research. 

 This study concerned with the relationship between the cybernetic paradigm the one 

hand and science of information and communication on the other hand, by applying 

the method open systemic and content analysis tool related to cybernetic publication 

and this in order to know how this paradigm contribute in the media field. 

 In fact this study come to highlight the importance of this paradigm in media field , by 

referring to the most important points studied by this paradigm in a content analysis 

form study. 

 After three chain saws from the publisher cairn info institutions, content analysis, as 

well as theoretical study it became clear that the study of this paradigm and despite 

being a paradigm founder of the science of information and communication, but it 

does not have the same importance of the study and scientific analysis, which would 

impact negatively the subjects studied by this paradigm in media field, not only this, 

but the marginalization of the founders of this paradigm from the first generation, 

passing through the second generation right down to the third generation , also the 

concepts and models provided under the paradigm effected by this negligence which is 

obvious specially  in  the  nature of office studies. 
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 :ملخص
 تطلب تأسيس أي علم استيفاء ثالث شروط؛ موضوع، منهج ونظر ات، وهو ما شهده حقل 

هر اإلعالمية، وتوظيفه اإلعالم واالتصال خالل مخسينيات القرن املاض ، فبعد حتد د موضوعه املتمثل يف الظوا
للمناهج املتداولة يف أدبيات العلوم اإلنسانية عموما، كان الدور على النظر ات وبتعبري أدق الرباد غمات كوهنا 
حتوي نظر ات ومناهج  خاصة هبا، وخالل هذه الفترة كان الرباد غم السيربنطيق  أبرز الرباد غمات توجيها 

 .وحتكما يف  ثاوث اإلعالم واالتصال
حيث سعت هذه الدراسة ى  ىبراز العالقة  بني  الرباد غم السيربنطيق  من جهة وعلوم اإلعالم  
واالتصال من جهة أخرى، عن طر ق تطبيق املنهج النسق  املفتوح اخلاص بالرباد غم السيربنطيق  وأداة حتليل 

 .هذا الرباد غم يف احلقل اإلعالم احملتوى املتعلقة باملنشورات السيربنطيقية، من أجل معرفة آلية مسامهة 
وتأيت هذه الدراسة أ ضا لتحاول ىبراز أمهية هذا الرباد غم يف احلقل اإلعالم ؛ من خالل اإلشارة ى  

 .أهم املرتكئات املعرفية اليت  درسها الرباد غم واملذكورة يف فئات استمارة حتليل احملتوى اخلاصة بالدراسة
، وكذا cairn.infoتوى ثالث مناشري من مؤسسات قاعدة البيانات وخلصت الدراسة بعد حتليل حم

الدراسة النظر ة، أن الرباد غم السيربنطيق  وعلى الرغم من كونه براد غم مؤسس لعلوم اإلعالم واالتصال، ىال 
درسها أنه ال حيظى بنفس األمهية من الدراسة والتحليل العلم ،  وهو ما أثَّر بشكل سل ي على املواضيع اليت  

الرباد غم يف احلقل اإلعالم ، ليس هذا فحسب بل اهميش ملؤسس  هذا الرباد غم، انطالقا من اازيل األول، 
مرورا باازيل الثاين، وصوال  ى  اازيل الثالث، كما أن املفاهيم والنماذج املقدمة يف ىطار هذا الرباد غم كانت 

 .للدراسة نسبتها ضعيفة جدا ىذا ما قورنت بالطبيعة املكتبية
 

 .التأسيس النظري، الرباد غم السيربنطيق ، دراسة حتليلية، كارن انفو :الكلمات املفتاحية
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 :املقدمة
ال  ئال الرباد غم السيربنطيق  ورغم التطورات اليت  شهدها جمال املعلومات مستمرا يف احتالل موقع 

ولو ة لدى املشتغلني يف تكنولوجيا مهم  داخل التأمالت الفكر ة حول االتصال، فهذا املوضوع  شكل أ
اإلعالم واالتصال، وانطالقا من هذه الفكرة هل ميكن اعتبار الرباد غم السيربنطيق ، كبوتقة شبه وحيدة للفكر 

 االتصايل؟
وقد أورد الباحث برينار مييج يف كتابه املعنون بالفكر االتصايل من الـتأسيس ى  منعطف األلفية الثالثة؛ على 

حال اإلجابة باإلجياب عن هذا السؤال، سيحمل معىن كبريا مفاده جتاهله لوجود جمموعة من التيارات أنه يف 
واألثااث املقدمة يف ىطارها واليت ظهرت وانتشرت بدا ة بالوال ات املتحدة األمر كية خالل أربعينيات القرض 

 (9 ، ص2100مييج، . )املاض ، لتتوسع جغرافية هذه األفكار الحقا  حنو أوروبا
وتوضح هذه الفكرة األمهية الكبرية اليت حيتلها الرباد غم السيربنطيق  يف جمال  ابستمولوجية علوم اإلعالم 
واالتصال، خاصة أهنما ظهرا يف نفس احلقبة التارخيية، مما جعل االرتباط بينها وثيق جدا، بل أكثر من ذلك 

اقني  إلدراج أفكارهم يف هذا الرباد غم، مثلما ُ بّينه النموذج جعل املنتمني ى  الرباد غم السيربنطيق  من السبَّ
سنة من  69قبلالر اض  لشانون، والذي ال  ئال ُمطبَّق يف البحوث اإلعالمية حلد الساعة، رغم تقدميه  

ل ، بل هناك من العلماء التقنيني من ال  عترف بأي دراسة يف علوم العلوم اإلعالم واالتصا(0942منذ سنة )اآلن
 .سوى بنموذج شانون، وهو ما  وضح وبشكل كبري كيفية توجيه هذا النموذج يف احلقل اإلعالم 

مثال واضح على توجيه الدراسات  Cairn.infoفالدراسات السيربنطيقية اليت قدمتها منشورات 
نايية قابلة اإلعالمية للتحري والتقص  املعريف اجتاه قضية معينة مثل تقدميها لثنايية مدخالت وخمرجات كث

للدراسة يف اإلعالم، يف حني  رتبط ضبط نتايج هذه الدراسة مبدى  التحكم يف األدوات املنهجية وطر قة 
 .املعاازة النظر ة للموضوع باعتباره ثاث نظري توثيق 
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 :اإلشكالية
ة سعت البشر ة يف رحلتها العلمية للوصول ى  احلقيقة سواء يف العلوم الطبيعية، أو االجتماعي

اإلنسانية، أ ن مير حتقيق هذا اهلدف على ثالث مرتكئات أساسية وه  النظر ات اليت تسعى ى  تفسري، فهم 
وجمال ختصصه،  وضبط خمتلف الظواهر ىضافة لكوهنا تعبري لنظرة الباحث حنو الظاهرة املدروسة يف حقله املعريف

ِّه لسريورته فضال عن احتوايها جملموعة من  وقبلها املنهجية اليت ُتعد مبثابة خارطة طر ق حنو التنظري، وامُلوج
األدوات البحثية املساعدة على سرب أغوار شىت العلوم، وأخريا املوضوع الذي  سمح بتطبيق منهج دون آخر، 

 .كما ميلك نظر ة مفسرة له دون سواه من املواضيع ما  ؤدي ى  التحكم أكثر يف البحث العلم 
علم  عرفت ظهور ما  عرف بتخصص التخصص نتيجة التوسع البحث  ومبا أن أدبيات البحث ال

والتشعب املعريف، فإن علوم اإلعالم واالتصال بدورها مل خترج عن القاعدة، حيث بدأت ُتوجه نفسها مستعينة 
بنظر ات يف العلوم التقنية طورا، والعلوم االجتماعية النفسية أطوارا أخرى، وتئامن ذلك مع مطلع القرن الـ 

، خاصة أنه يف هذه الفترة مل جتد هذه الدراسات صعوبات كبرية يف ضبط اازانب املنهج ، مقارنة باازانب 21
، أو ما  عرف بالرباد غم أو Macro Levelالتنظريي، فكان االهتمام منصبا على ىجياد نظر ات املستوى الكل  

ات كربى يف علوم اإلعالم واالتصال، ه  الربادامي، حيث ُكلِّلت جمهودات الباحثني بتقدمي أربع براد غم
 .الرباد غم السلوك ، الوظيف ، التأو ل  والسيربنطيق 

وه  اليت أشار ىليها الدكتور حسني سعد يف كتابه الرباد غمات املسيطرة يف علوم اإلعالم واالتصال،  
ف الظواهر االتصالية كما أرست هذه الرباد غمات باختالف أفكارها ومباديها، قواعد جد دة لدراسة خمتل

واإلعالمية، وفسحت أبوابا كبرية للمشتغلني يف حقل النظر ات لإلثراء، النقد، التعد ل والتنقيح من أجل 
 ( 22، ص  2100سعد،. )الوصول أو االقتراب على األقل لكشف وفهم للظواهر اإلعالمية واالتصالية

 
التصال،  قود ى  احلد ث عن األسس اليت ىن احلد ث عن أهم الرباد غمات يف حقل اإلعالم وا    

ردة  -استجابة أو فعل -قدمها كل براد غم بعينه، فف  الوقت الذي اشتغل الرباد غم السلوك  على ثنايية مثري
 مرتكئةفعل بتعبري ىعالم ، كان الرباد غم الوظيف   عمل على ىبراز وسايل اإلعالم يف اجملتمع كوهنا بنيات 

اليت تقوم هبا هذه الوسايل اإلعالمية من أجل احلفاظ على استقرار اجملتمع، منوها على أن على ىظهار الوظيفة 
عدم أداء وسايل اإلعالم للوظيفة املطلوبة منها سيؤدي ى  اخللل الوظيف ، بدوره الرباد غم التأو ل  كانت له 

ميم والتكميم، كونه  نظر ى  وجهة نظر أخرى، أ ن حاول فهم وتفسري وتأو ل خمتلف الظواهر بعيدا عن التع
 .الظاهرة على أساس أهنا ليست واحدة، وغري قابلة للتكرار
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ورغم االهتمام احملدود بالرباد غم السيربنطيق  من ِقَبل الباحثني يف حقل اإلعالم واالتصال حسب     
 واأُلسس األو  له يف ما تشهد بذلك رفوف املكاتب البحثية، ىال أن الرباد غم السيربنطيق  بعد ظهور املعامل

، لقَ  اعترافا كبريا بني املشتغلني يف احلقول املعرفية الطبيعية عموما  والباحثني 0946أربعينيات القرن املاض  
الر اضيات وعلم القذايف والصوار خ اازو ة )التقنيني على وجه اخلصوص، وقد ُسِحب من العلوم التقنية 

 روبريت وينر، وهو طالب األستاذ 0949شانون  يف اإلعالم لصاحبه ، مث تقدمي النموذج الر اض(بالضبط
مؤسس السيربنطيقا وُمطوِّر منوذج طالبه فيما بعد، مث توالت الدراسات على قلتها من قبل املراكئ البحثية 

، كما كان هلذا الرباد غم أمهية بالغة حيث CAIRN INFOوقواعد البيانات وعلى رأسها قاعدة البيانات 
ج يف  كتاب الفكر االتصايل لصاحبه برينار مييج وكتاب الرباد غمات املسيطرة يف علوم اإلعالم واالتصال ُأدر

واشكاليااها املعرفية  لصاحبه الباحث حسن سعيد، وهكذا كان التأسيس النظري اازد د لعلوم اإلعالم 
 . من زاو ة الرباد غم السيربنطيق  واالتصال

 :ىشكالية الدراسة يف التساؤل الرييس اآليت وعليه ُ مكن أن ُتدرج   
ماه  األسس النظر ة اليت قدمها الرباد غم السيربنطيق  يف علوم اإلعالم واالتصال، انطالقا من منشورات   

CAIRN INFO؟ 
 : التساؤالت -0

 :وعلى ضوء التساؤل الرييس باإلمكان تقسيم وجتئية ىشكالية الدراسة ى  تساؤالت فرعية بالشكل اآليت
هل الرباد غم السيربنطيق  جاء على أساس قطيعة ابستمولوجية، أم على أساس تواصل معريف، ىنطالقا من 

 ؟CAIRN INFO منشورات
 ؟CAIRN INFOماهو املوضوع الذي  درسه بدقة الرباد غم السيربنطيق ، انطالقا من منشورات 

تعكس طبيعة وواقع البحث  CAIRN INFOهل الدراسات املتعلقة بالرباد غم السيربنطيق  ضمن منشورات 
 اإلعالم ؟

 فيما تتمثل الفايدة اليت قدمها الرباد غم السيربنطيق  لعلوم اإلعالم واالتصال، انطالقا من منشورات
CAIRN INFO؟ 

 :فرضيات الدراسة على النحو اآليت جاءتوكإجابات مؤقتة عن هذه التساؤالت  :الفرضيات -2
، فقد جاء الرباد غم السيربنطيق  كنتاج لقطيعة ابستمولوجية مع ثاوث CAIRN INFOمنشوراتانطالقا من 

 .اإلعالم واالتصال
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، اآللية اليت  تم على أساسها التحكم CAIRN INFO ت درس الرباد غم السيربنطيق  انطالقا من منشورا
 .وضبط عملية االتصال

 .طبيعة البحث اإلعالم  وواقعهيف الرباد غم السيربنطيق ، غري عاكسة ل CAIRN INFOعد منشورات ت
فتح الرباد غم السيربنطيق  زاو ة جد دة للبحث والتقص  يف علوم اإلعالم واالتصال انطالقا من منشورات 

CAIRN INFO. ( احدامها يف منحى سل ي واالخرى يف منحى اجيايب–تناقض فيما بني الفرضتني) 
 :أهداف الدراسة، أمهيتها -3

من األهداف البحثية وعلى رأسها كشف الُلبس والغموض عن ماهية الرباد غم تسعى الدراسة لبلوغ مجلة 
السيربنطيق ، حتد د النقاط النظر ة اليت ُأغفلت يف الدراسات واملندرجة حتت الرباد غم السيربنطيق ، وبعدها 

تلف املواضيع ى  خم cairn.infoسحب النماذج النظر ة املقدَّمة يف ىطار الرباد غم السيربنطيق  مبنشورات 
اإلعالمية، متبوعة بأمثلة تطبيقية، قصد جعلها مرجعية وتطبيقها بالنسبة للدراسات الالحقة، وختاما تقدمي 
مناذج شخصية خاصة بالباحث يف ىطار هذا الرباد غم مع مراعاة خصوصية ثاوث اإلعالم واالتصال، ىضافة 

 .ملعادلة السيربنطيقية للئمن، ِوفق ا42ى  تناسب الئمن البحث ، مع الئمن االمرب ق 
ميكن استشفاف أمهية الدراسة انطالقا من أمهية الرباد غم السيربنطيق  بالنسبة لعلوم اإلعالم واالتصال 
الذي كان ظهوره مصاحبا ملرحلة التأسيس لعلوم اإلعالم واالتصال يف مخسينيات وستينيات القرن املاض ، 

قدمة يف هذا الرباد غم واليت ترمجت وسحبت حنو خمتلف مواضيع علوم كما تكمن أمهيتها أ ضا يف النماذج امل
 .اإلعالم واالتصال قصد جعلها كقالب معريف جاهئ ملختلف الدراسات اليت ستأيت الحقا يف ىطار الرباد غم

 :املنهج املستخدم -0
أو ملنهجه، ىن جمموع املساع  اليت  عتمدها الباحث أو الباحثة تكشف ومبعىن واسع عن تصوره للبحث "

ىن هذا املنهج ال  تحدد بكيفية غامضة، ولكن  كون قايما على اقتراحات مت التفكري فيها ومراجعتها 
جيدا، واليت تسمح له بتنفيذ خطوات عمله بصفة صارمة مبساعدة األدوات والوسايل اليت  تضمن له 

  (اع  هلذا التقدميال د) (32، ص 2114أجنرس، ".)النجاح،  ويف  نفس الوقت مدى صحة املسعى

                                                           
خاص واملنظومة اإلعالمية بشكل  أ ن  عين الئمن اإلمرب ق  املرحلة اليت وصل ىليها تطور وسايل اإلعالم بشكل: بالباحثاملصطلحني خاصني  - 42

من اإلمرب ق ، تنتم  ى  الئ أبعاد2اإلعالمية، مثل سينما الـ أما الئمن البحث  فهو التطور الذي وصلت ىليه البحوث  عام على  أرض الواقع ،
سواء كوسيلة اتصالية، أو كمحتوى ىعالم  وهذه األخرية تنتم  ى  الئمن البحث ، حيث أن  أبعاد2 ُأجر ت على سينما الـ والدراسات اليت

 .ر وتقد م علوم اإلعالم واالتصالوالتحكم يف تطوة بني الئمنني ُ سهِّل من توجيه ضبط العالقة التناسبي
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نظرا لكون الدراسة متعلقة بالرباد غم السيربنطيق ، الذي  تميئ بتطبيقه  ملنهج التحليل النسق  
املفتوح، فقد مت اعتماد هذا املنهج يف هذه الدراسة والقايم على اعتماد ثنايية املدخالت املخرجات الذي 

 : ميلك بدوره جمموعة  من  القواعد
 حركة وتأثري طبيعة جانب ى  العامة، بيئته و النظام بني احلدود تبيان و العالقة دراسة -

 (02، ص 2112بوعمامة، . )(Outputs) املخرجات و  البيئة؛ هذه على (Inputs)املدخالت
 :حيث ُدرست جمموعة من العناصر باالستعانة بأداة حتليل احملتوى كما  ل 

 الفواعلات، فئة الفاعل، و تقسيمها الحقا ى   جمموعة  من املدخالت  متكونة من  اللغة اخلاصة بالدراس
، أما بالنسبة للنظام املعاجل أو وفئة املصدر املنهج املستخدمحسب اازيل اخلاص بكل فاعل، ىضافة ى  

للدراسة، لتكون املخرجات  يف فئة املوضوع  وما  الفئة التيبوغرافيةاحملتوي هلذه املدخالت فنجده يف 
ا من وحدة املفاهيم  والنظر ات  والنماذج  وكذا األجيال وفئة جماالت استخدام هذا  ندرج حتته

 .الرباد غم
حتليل "باركوساليت ُطبِّقت يف هذه الدراسة وُ قصد هبا حسب  أداة حتليل احملتوىو قوم  هذا املنهج على 

 (232، ص 2119صنكور، ".)احملتوى  عين هنا التحليل العلم   للرسايل االتصالية
فيها معتمدة  على املصادر   البياناتالبحوث اليت تكون أدوات مجع  يف  وتندرج دراسات حتليل احملتوى
 ( 12ص، 2112قند لج ، . )والوثايق املطبوعة وغري املطبوعة

و تضمن هذا التحليل العلم  تقنيات مصاحبة للتأكد من ثبات االستمارة اخلاصة بتحليل احملتوى، بعد 
، وهذا ما ُطبق على استمارة حتليل احملتوى اخلاص هبذه الدراسة وفق املعادلة 43احملكمِّنيتوز عها على 

 :التالية
(م×ن)

(3ن+8ن+0ن)
 (020ص، 2112متار،) معامل الثبات 

تشري ى  فئات اليت قام بتحليلها احملكِّم : 0حيث متثل ن عدد احملكمني، م متوسط االتفاق بني احملكمني، ن
فتشري ى  الفئات اليت قام بتحليلها احملكِّم : 3نالفئات اليت قام بتحليلها احملكِّم الثاين،  عدد:2األول، ن

 . الثالث

                                                           
شعبة اإلعالم جامعة باتنة، األستاذة بوز دة : األستاذة بوز دي سهام :اآلتية  أمساؤهم األساتذة ى  تقدميهامت  رة لتحكيم االستما - 43

 .قسنطينة-جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية: ليلى فياليل.الدكتورة شعبة اإلعالم جامعة باتنة،: فريوز
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 :ليتم حساب املعادلة بالشكل اآليت

     
   

   
 

(3×29)
(21+21+20)
 معامل الثبات 

 .الثباتوهو ما  عين درجة عالية جدا من  1,92: وبعد حساب املعادلة مت احلصول على نتيجة
 :كما مت استخدام طر قة ثانية للتأكد من معامل الثبات بالشكل اآليت

(متوسط  االتفاق بني احملكِّمني)ن
(متوسط االتفاق بني احملكِّمني()0-ن+)0
 معامل الثبات 

     
    

    
 

4(1,93)
0(+4-0()1,93)
 معامل الثبات 

 :االتفاق بني احملكمني بالشكل التايل  مت احلصول عليها بعد حساب  متوسط 1,93علما أن 
 :مث تقسيم جمموع الثناييات على عددها بالشكل التايل

                              

 
 =1,93 

 :دراسات سابقة  -0
ىن استعراض األدبيات بصفة جيدة، ُ حتِّم على الباحث أن  ثري موضوع ثاثه وذلك بتحضري قايمة      

لمفردات األساسية، باستعمال الكتب املرجعية أو باإلطالع على فهرس الدور ات والفهرس العام  ل
 (ال داع  هلذه اازملة( )032ص، 2114أجنرس،) . ومصادر أخرى

وانطالقا مما سبق فإن املفردات األساسية املتعلقة ملوضوع البحث ه  السيربنطيقا  وكذا املنهج النسق ، 
 ضا  مت تقسيم  الدراسات املقاربة  واملشاهبة ى   قسمني، دراسات اهتمت بالرباد غم وعلى هذا األساس أ

 .السيربنطيق ، وأخرى  اهتمت باملنهج النسق 
 دراسات اهتمت بالسيربنطيقا: 0-0
 الكتب:0-0-0

حماولة التحكم بالسلوك : كتاب للمؤلف خري اهلل عصار بعنوان مدخل ى  السيربنطيقا االجتماعية
، خلص الكتاب ى   2112سنةجتماع ، الذي نشره د وان املطبوعات اازامعية بنب عكنون، اازئاير، اال

فكرة التحكم بالسلوك اإلنساين قصد توجيه وضبط هذا السلوك منذ القدم ، وأشار ى  اازوانب املفاهيمية 
لسيربنطيقا بالنماذج لكلمة سيربنطيقا اليت  حافظت على جذورها اليونانية ، ومل  غفل الكاتب ربط ا

 .عندما طرح السؤال، ممَّ  تكون النموذج؟ وأجاب بوجود مناذج ر اضية وأخرى غري ر اضية
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 la «société de l’information » et son impact sur les:  كتاب للمؤلف مجال بوعجيم  بعنوان
pays en développement":" يف طر ق النمو،  مؤسسات املعلومات وتأثريها على الدول السايرة

، حيث تعرض بالدراسة ى  الغموض  وتعدد املعاين 2119املطبوع مبنشورات حسناوي، باازئاير، سنة 
يف بدا ة األمر  قبل  أن  تم شرح  " اإلعالم، املعلومة  واملعلوماتية"الذي كان   كتنف مصطلحات 

ت فينر ، ودراسة باالتصال وتفسري هذا الغموض من  طرف الدراسات السيربنطيقية لصاحبها روبر
 .السيربنيط  واإلعالم الشانوين نسبة ى  النموذج الر اض  لشانون

 الذي نشرته دار النشر"مدخل ى  علم التحكم اآليل:"كتاب للمؤلف روس أش ي حتت عنوان 
Chapman & Hall ،رغبة الكثري  من  علماء النفس   ، و تحدث الكاتب فيه عن0916سنة، بلندن

 .اع،  والفيئ ولوجيا يف نقل علم التحكم اآليل  ى   جمال ثاثهماالجتم
 :املقاالت:0-0-8

جمموعة من املقاالت للباحثتني أجنيال اسبينوزا وألينا ليونار واملنشورة باجمللة العاملية لحبنظمة والسيربنطيقا، 
، وخلص 2116نةس، Emerald Group Publishing Limitedبدار النشر  31العددمن   0/2يف اازئء 

، ثايث  ُ ئود بكافة   ADNأندي  .املقاالت ى   التوصية بضرورة  جعل املوظف  مثل شفرة األ
املعلومات عن آلية عمله  والصعوبات اليت ميكن  أن  تواجهه قصد تفاد ها، أما املقال الثاين واملعنون 

وهنا  مت شرح اهلو ة التنظيمية من  خالل ("اهلو ة التنظيمية)الطبيعة املتناقضة لإلغالق التنظيم : اهلو ة"ب
مستو ات تربط بينها قنوات  اتصال تؤدي هذه القنوات  جمموعة من اآلليات  للتحكم 1تقسيمها  ى   

التشخيص : "، يف حني كانت العناو ن املتبقية كما  ل "بالتنظيم الذايت"ومراقبة النظام العام أو  ما مس  
وضع علم التحكم اآليل : اهلو ة"، "2113-2112 بسريالنكام السيربنطيق  ملفاوضات السال

علم التحكم "و" من  مدخل  نظر ة  حتليل  النظم ى   حتليل نئاعات احلالة الثانو ة"، "والسوسيولوجيا
حيث تصب  كاملة  يف  معىن  واحد  وهو  وصف االتصال "wwwاآليل واألنظمة على شبكة الشبكات 

 .اآليل و حماولة تطو ره
 :باملنهج النسقي  دراسات اهتمت:0-8
 املذكرات:0-8-0

 احلرب بعد ما أوربا يف األمن بناء نظام ىعادة يف كلينتون بيل الرييس ىدارة سياسة"رسالة دكتوراه  بعنوان 
، سنة 3، للطالب زهري بوعمامة، بكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة اازئاير"الباردة

  الدراسة اليت سهلت الطر قة اليت ميكن من خالهلا سحب منوذج التحليل النسق  ، وه2112/2112
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لدراسة  خمتلف املواضيع، و التعرف عن  قرب عن ميكانيئمات اازمع بني الرباد غم السيربنطيق  ومنهجه 
 .اخلاص املتمثل يف التحليل النسق  املفتوح

 مقاالت:0-8-8
األمة  يف  :حماولة  يف تطبيق املنهج على دراسة: نهج النسق  وتطبيقاتهدراسة للباحث حممد غئايل، بعنوان امل

كل حاالاها  جدلية  الوحدة واالختالف للدكتور هبجت قوراين، حيث تعرضت الدراسة يف البدا ة ى  
نشأة املنهج النسق ، وبعض رواده، مث انتقل ى   مفهومه رابطا ا اه بتوجهني األول بالبنايية الوظيفية 

لثاين بالرباد غم السيربنطيق ، حيث  أثر التوجهني السابقني يف تقدمي  منهجني نسقيني  األول  مفتوح وا
 (التجل ، االتصال، املراقبة،التكيف واهلرمية)والثاين مغلق، كما  أشارا ى  العناصر اخلمسة املكونة للنسق

 :وبعد أن طبق املنهج النسق ، وصل ى  النتايج التالية 
 .النسق  كان سببا يف بناء نظر ة اهتم بالنظام السياس  وليس بالدولة واملؤسساتاملنهج 

 .اجته التحليل النسق  ى  البحث يف  النظر ة الكلية،  وليس  ى  الدراسات املتوسطة املدى
 .طرأ على املنهج النسق  عدة حتوالت يف  ظل  التغريات اليت  شهدها اجملتمع

عدة جمالت ثاثية  علم االجتماع األنثربولوجيا والر اضيات وليس علما واحدا استند املنهج النسق  على 
 (ال حتتاج هذه الدراسة ا  مراجعات ادبية حول املنهج النسق ) .فقط

 :املفاهيم حتديد  -0
حتوي  الدراسة  جمموعة  من املفاهيم و املصطلحات املَشكِّلة ملوضوع البحث، حيث حتتاج ى  حتد د 

ما  تالءم وسريورة هذا البحث، وتذليل الصعوبات املرتبطة بعملية التقص  الدقيق للوصول ى   معناها ِوفَق
ما  ر ده الباحث، ما  تطلب التحد د اإلجراي ، كون التعر فات اللغو ة  أو االصطالحية ال ختدم الدقة 

االصطالحية يف هذا املقام ال العلمية اليت جيب أن  تميئ هبا املوضوع، ىضافة ى  أن ذكر التعار ف اللغو ة و
 عدو أن  كون  حشوا وابتعادا  مفهوميا عن الطبيعة النظر ة واملكتبية للدراسة، ولذلك مت حتد د هذا 

 :املصطلحات  ىجراييا فقط، بعد حتد د مؤشرات وأبعاد  كل  مفهوم، كما   أيت
سلسلة كبرية من التجارب، من   قصد به وضع جمموعة من القواعد و األسس اخلاصة، بعد: التأسيس     

طرف أهل االختصاص يف جمال معني، حيث ُتعد املرحلة األو  قصد التحكم يف الوقت، توجيه اازهد 
 .وتفادي الوقوع يف التكرار

هو وضع الباحثني والناشطني يف حقل نظري معريف ُمعني، جملموعة من القواعد : التأسيس النظري    
هذه القواعد صفة العلمية ىال بعد العد د من الدراسات والوصول ى  نفس  واألسس العلمية، وال حتمل



 229 

النتايج، لتكون  مرشدا علميا ُتوجه الدارسني حنو دراسة معينة وتسمح هلم بالتحكم يف مسار ثاثهم من 
 خالل هذه القواعد، ىضافة ى  توفري الوقت عنهم، كوهنم ال  قومون ىال بإسقاط هذه األسس النظر ة عن 

 .موضوع ثاث  للتأكد  من صوابه أو خطئه
ُ عد الرباد غم مبثابة املنظور اإلرشادي اخلاص بنوعية معينة من البحوث دون غريها، واليت ُتسهل : الرباديغم

هذا الرباد غم، كوهنا  تقدم هلم اآلليات اليت مبوجبها  تم توجيه  على الباحثني عملية البحث العلم  يف ىطار
العلم  له للوصول وضبط النتايج، كما ختضع هذه الرباد غمات على أساس الفكر البحث والتحكم 

 . االبستمولوج  ى   مدرستني كبريتني أحدمها  كمية  واألخرى كيفية
هو براد غم كم  بالدرجة األو ، وأحد أكرب الرباد غمات األربع الكربى يف  : الرباديغم السيربنطيقي

 درس عمليات الضبط والتوجيه  يف العملية االتصالية،  بعد دراسة هذه علوم اإلعالم واالتصال، حيث 
، من أجل الوصل ى  التحكم فيها، كما (األحيان أربع مستو ات  يف اغلب)العمليات على عدة مستو ات

ىنسان، -آلة،آلة-خمرجات، االتصال آلة-مدخالت) تضمن هذا الرباد غم دراسة العد د من الثناييات
 .واليت ُتعرب عن اازذور التقنية هلذا الرباد غم (ىنسان-ىنسان

، ومنوذج 0949عامحيوي الرباد غم جمموعة من النماذج دون النظر ات، وأمهها النموذج الر اض  لشانون  
VSM(Viable System Model)  ومنوذج 0921لبيري عام ،(JPR )خلوس  بري ث ر وس عام 

2008 . 
  بشراكة بني أربع دور نشر 2111، مت ىطالقها يف قاعدة بيانات الكترونية: كارن انفو

 Belin, De Boeck,   Découverte و Érès  قع مقر هذه املؤسسة مبد نة لييج  البلجيكية، اهتم  ،
 .2116م املوقع ى  املكتبة الوطنية بفرنسا سنة باملنشورات العلوم اإلنسانية واالجتاعية وباق  العلوم، انض

 :نتائج الدراسة  -0
مت تقسيم هذا العنصر ى  جئء  تعلق  بنتايج  حتليل احملتوى، وفيه  نتايج متعلق بفئات  ووحدات أداة حتليل 

احملتوى،  ونتايج  ثانية  مصنفة  حسب  فرضيات الدراسة، وجئء  ثان  تعلق بنتايج الدراسة النظر ة، 
بالعودة ى   النتايج اخلاصة بدراسات الرباد غم السيربنطيق  وقد  كشف  على  أهنما استعمال  يف ىطار غري 

 (001، ص 2112عصار، ).املنظومات العامة اليت  تعترب اازانب اازوهري  يف السيربنطيقا
 :نتائج حتليل احملتوى.0.2

د غم السيربنطيق  باللغة اإلجنليئ ة، حول الربا CAIRN.INFOمن نسبة منشورات  %  66,62جاءت -
 .منها بالفرنسية% 33,33و 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Belin
http://fr.wikipedia.org/wiki/De_Boeck
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9couverte
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_%C3%89r%C3%A8s
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، %34,60التحكم  هو أكثر املصطلحات استخداما يف الدراسات السيربنطيقية اخلاصة باملؤسسة بنسبة  -
 %.00,14فيما كان التوجيه أقلها استخداما  بنسبة  

 %.21,33ة ركئت املواضيع السيربنطيقية على النماذج والنظر ات بنسب -
يف الرباد غم  السيربنطيق   ضعيف  جدا  وقد  " منوذج شانون، العلبة السوداء"استخدام النماذج اإلعالمية -

 .من نسبة النماذج املدروسة %2,92احتلوا مع بعض نسبة 
 .vsmمل تتحدث أي دراسة  عن منوذج النظام الفعَّال  -
مقارنة  %6,16حليل النسق  املغلق ضعيف جدا وبنسبة كان اهتمام الدراسات السيربنطيقية مبنهج الت -

 .  باملناهج األخرى
العالقات  العامة هو التخصص األكثر استخداما يف الدراسات السيربنطيقية مقارنة بالتخصصات األخرى   -

 %.29,23وهذا  بنسبة مقدرة بـ

 :النتائج  حسب الفروض 8.2
ظهر  cairn.infoفالرباد غم السيربنطيق  وانطالقا من منشورات ُفندت الفرضية األو ،   :الفرضية األو 

من جهة،  وكذا  الربط  ( العسكر ة،  الر اضية  الفيئ ايية)نتيجة  التواصل  املعريف بني اجملالت األخرى 
 .املعريف بني  أجيال  الرباد غم الثالثة

لبحث الذي حيث  تدرس  هذه الثنايية  ثبت  صحة  الفرضية الثانية املتعلقة مبوضوع ا :الفرضية الثانية
الضبط   ،%34,60كالتحكم بنسبة : اخلاصة باالتصال بني اإلنسان  واآللة  وكذا  املصطلحات اخلاصة هبا

 %. 00,14، والتوجيه بنسبة%09,24بنسبة
عاكسة  هل السيربنطيقا مرآة: تعذر ىجياد أداة  مناسبة لإلجابة على السؤال األنطولوج  :الفرضية الثالثة

للواقع أم  أهنا جمرد  بناءات لفظية  فقط؟ فتم  تقدمي املعادلة السيربنطيقية للئمن  البحث   واإلمرب ق  من 
  .أجل  قياس  ذلك
ثبت  صحة الفرضية الرابعة  املتعلقة بطر قة  ىفادة  اجملتمع  علميا، من  خالل ىبراز  :الفرضية الرابعة

يف  خدمة  اإلنسان،  وقد مت  ربط هذا اازئء  بالفرضية  السابقة  ليتم  الدراسات آللية  توظيف  اآلالت  
 .تقدمي  املقياس األكسيولوج  الذي  مت  شرحه  يف  اازئء التوثيق 
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 .توصيات ومقترحات الدراسة -2
ُسجلت أثناء ىجراء هذه الدراسة جمموعة النقاط اليت مت ىدراجها يف شكل جمموعة من التوصيات 

 :ا من أجل التحكم وتوجيه وضبط البحوث املعرفيةواملقترحات وهذ
ضرورة االهتمام  بالبحوث  النظر ة  والبحوث  املكتبية  أكثر؛  فعلوم اإلعالم  واالتصال ال تئال يف   -

مراحلها األو ، مقارنة  بباق  التخصصات املعرفية اليت  اجتازت األربع  عقود  من  مسرية  البحث  
 .ا مسرية  السبع  عقود يف هذا التخصص املعريف  ىال  دليل على  ذلكوالتقص  املعريف،  وم

االهتمام أكثر بالشق  التقين  لبحوث اإلعالم واالتصال، حيث أن  اازامعات اليت تدرس اإلعالم  حتتل  -
  املرتبة  األو  يف العامل ، ه  تلك اليت تئاوج  بني الشق النظري  والتقين،  مثل  جامعة ميسوري اليت

حتتل املرتبة األو   يف ترتيب اازامعات األمر كية لإلعالم،  نتيجة  مئاوجتها بني  الشق  التقين  والنظري،  
 .وه  اليت دّرست ماركوين خمترع املذ اع

ىضافة مصطلح االنترويب لنموذج شانون ، ألن التشو ش من العوامل اليت  تؤثر سلبا على  وصول  -
 . أن االنترويب  عين عدم اليقني يف الرسالة نفسهاالرسالة اإلعالمية، يف حني

للتفر ق  بينها  وبني  املصطلحات  communicyberneticsو، infocyberneticsتقدمي مصطلح   -
يف  العلوم  االجتماعية، حيث  تعلق  sociocyberneticsاملشاهبة هلا يف التخصصات األخرى؛ مثل 

بني اآللة واإلنسان،  أما املصطلح الثاين فيتعلق  باالتصال  بني  اآللة  املصطلح  األول بالعملية اليت  تكون 
 .واآللة

اقتراح النظام  اخلامس يف  منوذج  النظام  الفعال كفرض رييس  له،  كونه  حيوي املصطلحات األم   -
 .نظام  الفّعالللرباد غم السيربنطيق ، واعتباره  على  هذا  األساس نظر ة  النظام الفّعال بدل  منوذج ال

 خامتة 
قدمت  هذه الدراسة  جمموعة  من املفاهيم  اخلاصة باإلطار السيربنطيق ،  انطالقا  من املفاهيم اإلجرايية 

اخلاصة بالدراسة، واليت  تعكس  املؤشرات واألبعاد اليت  متيئ  املصطلحات املرتبطة بالرباد غم باإلضافة  ى   
 تم   فيه  تبادل ونقل املعلومات  عن  )الذي  عين  اإلعالم اآليل  infocyberneticsتقدميها  ملصطلح   

دون  اتصال شخص  ، و مصطلح ( طر ق وجود  آالت،  مع  عدم  وجود  التغذ ة املرتدة
communicybernetic  الذي  قصد به  االتصال اآليل ومنه  تبادل املعلومات  بني  آلة  وآلة  أو  آلة

التغذ ة املرتدة،  وهذا  هو الفرق  اازوهري بينها  وبني املصطلح  األول، كما  وىنسان مع  وجود  
وظفت الدراسة  مصطلح  االنترويب  وأعطته شكال  د ناميا  مقارنة  مبا  كان  عليه  من قبل،  ىضافة  ى   

 .اهميشه  وعدم اإلشارة ىليه  متاما من  طرف البحوث السيربنطيقية
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ل  الرباد غم السيربنطيق  حقال خصبا ملختلف الدراسات اإلعالمية  سواء  املتعلقة وبشكل  عام فقد  شكَّ
منها باازانب الفكري التأسيس  هلذا الرباد غم،  أو اازانب امليداين لتسهيل  تعامل اإلنسان  مع اآللة  اليت  

ورة البحوث أصبحت يف  السنوات املتأخرة  جئء  مهم   تحكم  يف  حياة  اإلنسان من  جهة  وسري
العلمية  من  جهة ثانية،  وتوجيهه البحوث لتبين أمناط  معيشية  جد دة قبل أن   توجِّه أمناط الدراسات 

 .املعرفية، وهذا بعد ضبط هذا الرباد غم ملوضوعاته بدقة
 املصادر واملراجع 
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