
1 
 

دالــي إبراهيـــم – 3جامـــعة الجـــزائر   

  علوم اإلعالم واالتصال كليــــة 

تصال قسم اال  

 

 ملخص مقياس 

 نظرايت اإلعالم واالتصال 
  26-25األعمال املوجهة اخلاصة ابلفوجني 

 

 

 

 مرمي ضرابناألستاذة :  إعداد
 

 

 

 

 

 وفق برانمج حماضرات الدكتورة : جنية مزاين 



2 
 

 حماور الربانمج : 

 تطور الظاهرة االتصالية :  -أ 

 : حتديد املفاهيم واملصطلحات  -1

 –االطار –االتصالية  ظاهرةال -قاربة امل -املدخل    -الرباديغم   -النموذج  - النظرية  " 
 االبستيمولوجيا "  –املدرسة  –التيار  –التنظري  –املنظور 

 نشأة نظرايت اإلعالم واالتصال  -2
 " العوامل و السياقات والفروع املعرفية " 

 التطور التارخيي لنظرايت االتصال  -3
من النظم إىل النماذج ومن الرباديغمات إىل النظرايت يف غري التخصص إىل مرحلية ما 

 قبل وبعد تساؤل "كاتز " 
  اإلعالم واالتصالبرايدغمات علوم  –ب 

 حملة عن الربادغمات من خالل توماس كون 
 الرباديغم التحكمي :  -1

 و التشبيك االجتماعي وفق التصور النظمي إليستون ، املنطلق االدراي واحلوكمي 
 النظرية الكالسيكية و العالقات االنسانية  ،  أوغست كونت

 السلوكي الرباديغم  -1
 ابفلوف والتجلي من خالل احلقنة حتت اجللد وأمنوذج التأثري واطسون وايفان منوذج 

 الوظيفي :  -2
التثقيفية واحلفاظ على  ، الرتفيهية ،  مريتون وشارل رايت من خالل الوظيفة االعالمية

 نظرية تونيس يف الروابط االجتماعية ، االرث االنساين 
 
 



3 
 

 التأويلي :  -2
السيميوطيقا والسيميولوجيا  الداليل نصا وصورةجلادامري وهيدغر واالسقاط على التأويل 

 والسيمياء : مدرسة رشيد بن مالك اإلعالمية 

 مدراس االتصال والنظرية االجتماعية :  -ج 
 البنائية الوظيفية  -1

 الرموز، ) األفراداتلكوت ابرسونز وتقسيم الفعل االجتماعي واالسقاط  
 نظرية سبنسر االجتماعية لتفسري العالقات االنسانية  املعلومات(، األفكار،

فرانكفورت من خالل معجم  التمثل اهليجلي و املاركسي مث مدرسة الصراعية : -2
 عزي عبد الرمحن 

 االسرتاتيجية السيكودينامية وبناء املعىن  التفاعلية الرمزية : -3
 هلوسرل  الظاهراتية -4
ا وبيار كونت سياسيا وكارل دوتش لدوسوسري نصيا ولدوركامي اجتماعي البنيوية -5

 اتصاليا 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

 املراجع املعتمدة : 
 الكتب : 

  : 2ط، منهجية البحث في العلوم اإلنسانية: تدريبات عملية : أنجرس ، موريس ، تر : سعيد سبعون وآخرون 
  2006، دار القصبة للنشر ، 

 ديوان  ،  علوم اإلعالم واالتصالمنهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه في  : أحمد عظيمي
 . 2009المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية ، بن عكنون الجزائر، 

  : أصول منهجية البحث في علم السياسة ، طرق أدوات مناهج ومق اربات  بومدين طاشمة ، عبد النور ناجي
 . 2014، دار جسور ، الجزائر ،  البحث السياسي

 اللبنانيالعالمية ، االبستمولوجيا االشكاليات االطروحات ، دار المنهل  حسين سعد ، برايغمات البحوث ا   ،
  2017بيروت  

   2008، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ،  ، درس القرن العشرينكارل بوبر . 
 ، كون ، توماس  ، تر : حيدر حاج اسماعيل : بنية الثورات العلمية ، مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان 

2007  
  ، 2005مصبح عامر : علم االجتماع العام ، الرواد والنظريات ، دار األمة ، الجزائر. 
  ، 2002، دار الفكر ، دمشق،  علوم االتصال والمجتمعات الرقميةمهنا فريال . 

 الدراسات والمق االت  

   : رسالة ماستر ، قسم العلوم    2014-2011السياسة الخارجية الروسية اتجاه األزمة السورية  مالكي مريم ،
  2015السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجياللي بونعامة ، خميس مليانة ، الجزائر ، 

 2014،  22المجلة الجزائرية لالتصال ، العدد  لى االبستمولوجية ، إتحية : علوم اإلعالم من الف لسفة  معتوق ف 
 ، دار هومة ، الجزائر .

  : التنظير في الدراسات االمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة في الخطاب األمني  خالد معمري
، رسالة ماجيستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية   سبتمبر 11االمريكي بعد  

  2008والعالق ات الدولية ، جامعة الحاج لخضر باتنة  ، 
  

1Sofiane Sekhri : The role approach as a theoretical framework for the 
analysis of foreign policy in third world countries , African Journal of 
Political Science and International Relations Vol. 3 (10), October, 2009 . 

 المواقع الرقمية  : 

  ، مهند حامد شاديhttps://fr.scribd.com/doc/55488080/عند-البارادايم-نظرية-
   المعاصر-االجتماع-علم-في-وأثرها-كون-توماس

https://fr.scribd.com/doc/55488080/نظرية-البارادايم-عند-توماس-كون-وأثرها-في-علم-الاجتماع-المعاصر
https://fr.scribd.com/doc/55488080/نظرية-البارادايم-عند-توماس-كون-وأثرها-في-علم-الاجتماع-المعاصر


5 
 

 The Frankfurt school paradigm at stake مد   فوريكنازي مح  Communicative 
perspective.   2014،  09،  مجلة البحوث والجراسات االنسانية ، العدد  

  ، حسين سعد ، البراديغمات المسيطرة في علوم االغالم واالتصال 
https://ia601208.us.archive.org/27/items/oussamasba_yahoo_4/__4.pdf  

 إضافة إلى : 
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 االفتراضية . 
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 متهيد : 

انية العلوم االنس ة لطالبلنظري" األرضية ا نظرايت اإلعالم واالتصال"  ـيشكل مضمون هذا املقياس واملوسوم ب
 مناص اللك أنه ذدميي ، وعلوم اإلعالم واالتصال خصوصا على اعتبارها ختصصكم األكاعموما، واالجتماعية 

زه ملذكرة اء اجنااء أثنسو  -الباحث يف حقل الظاهرة االتصالية وخمرجاهتا وعلى اختالف تدرجه العلمي من 
لعلمية يد املقاالت اعلى صع بحثيةحة الدكتوراه وحىت اسهاماته الالليسانس أو رسالة املاجيسرت أو املاسرت وأطرو 

هبدف   - لوجيةالبستيمو اثقل محولتها كم حب –من اإلملام ابألسس النظرية وتدرجها وتطورها    -احملكمة 
ا ، هي اهتا وأطارحيهواسهام حوثهاأتسيس قاعدة فكرية وحضارية للمعرفة العلمية االتصالية ، فاألمم اليت هتتم بب

 األمم الناجحة حضاراي . 
ت انت قد نظمريف كلمي ومععاكم ،  داللة تصورية حتيل إىل سريورة فكرية وتر  النظرايت اإلعالمية واالتصالية

اكز ت به مر خر ما أسهمإىل آ –وليست نظرايت  نظم إعالميةوهي  –املعيارية ظم الفعل االتصايل منذ الن
أن  ذلك  ، الذكية لغوغاءارية واالسمنة اإلخبمن نظرايت وهي يف جامعة إعالم املواطن ، البحث األمريكي 

، إذ  ةلحديثاعقيد والتشابك الذي تتسم به الظواهر االستمرارية والتطور هي السمة الثابتة للعلوم في ظل الت
 age  sub disciplinary المعرفي االرتباطيبخاصية الحقل الدراسات االتصالية واالعالمية  تتميز

را والتي عرفت تطو  -بحكم تطورها المتسارع  –األكثر زخما باعتبارها الفكرية بغيرها من التخصصات 
 .اتية نهل من العلوم االجتماعية والسياسية والنفسية والفلسفية واالقتصادية وحتى الرياضي منظوراتيا

في أسباب التعدد المنهجي أنه ال يوجد منهج   Bernard Vallèو   Alain Laraméeيقول    
، تعبر عنها "  1 استراتيجيات للبحثيدرس كل شيء وأي شيء وال توجد وصفات للبحث بل 

 ، واألسلوب ، المنهج والمنظور ، النظرية لنظري النموذج ا يغم أودالبرا ومشتقاتها النقدية االبتسمولوجيا
 وعليه تنطلق اشكالية هذا المقياس  من :  ". والمدخل المقترب

  اساتالتأصيل النظري للدر  علوم االعالم واالتصالظواهر في كيف خدمت الحوارات المنظورية  -
 ؟ االتصالية 

 ولهذه اإلشكاليات تساؤالت فرعية : 

 ؟ "المنهجي"  انفجارها المفاهيمي تصاليةمتى عرفت األدبيات األ .1
 ؟  تصالي مع الموضوع اال  -في غير التخصص  –النظريات كيف يمكن تكييف  .2

                                                           
 ،  2009، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، المذكرات وأطروحات الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصالمنهجية كتابة احمد عظيمي :   1

 .16ص 
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 ما هي السيرورة النظرية للظاهرة االتصالية ؟  .3
 

 الفرضيات : 
يسهل التناول   -حسب السياق  –اتصاليا التي يتعين حمايتها  بستيمولوجيةإن تحديد القيم اال -1

 . تصالية البحثي للظاهرة اال
النظم من والتي تنتقل  لالتصالبالمقاربات التوسيعية و التقليصية  تصاليةترتبط الدراسات اال -2

اإلعالمية من نموذج التأثير المعيارية إلى النماذج المشخصنة  ثم الراديغمات النظرية األربعة فالنظريات 
 إلى نموذج التلقي إلى نموذج ما بعد الحداثة .  
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  : ضرابن مرمي اجتهاد شخصي

 االستراتيجية البحثية ل

،  Alain Laramée" آالن الرامي " 
 Bernard Valléeو"برانر فايل " 

 التيار الفكري

 –ميتافيزيقا  –ابستيمولوجيا 

اسكاتولوجيا  –انطولوجيا   

 المدرسة
المدخل داللة تناولية بحثية 

وفكرية متعلقة بالبناء 

 الفكري والمقارباتي

 /االطار مفهوم سياسي

 زمكاني

 مجتمع البحث  

لتكوين السياق العام للبراديغم باعتاره الوحدة البنائية األولى النموذج  وهو 

 النواة الفكرية للدخول الى فكرة السيقنة واالطار 

Contextualisation / muccheli alex 

البراديغم  : جملة النماذج في إطار نسقي 

واحد ويتولد بالثورة وليس التراكم حسب 

   / عكس المنظور توماس كون

أو التناول وتأتي بعد  لمقاربةا

 النظرية في تفسير الظاهرة

ولكل تخصص مقارباته 

ومقاربات اإلعالم مشخصنة مثل 

 المقاربة الهابرماسية

على خالف السياسة الكالنية 

بوليتانيةالكوسمو  

مثل الدور / صانع القرار/ النظم 

 "النسقية " 

الشكل األخير وهي جملة  النظرية

افتراضات تم تأكيدها قابلة لالثبات 

التكذيب /والدحض حسب كارل بوبر  

وتقترح رؤية منظمة للظاهرة ويقابلها 

م الدقيقة القانون  وفي العل  

المتغيرات والتعاريف والمدونة المفاهيمية وإشكالية  الظاهرة  

----------العلم   

المعرفة----------  
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رتون لود ابسكجون  ربودون و أجنرس لغاستون ابشالر و شوموريس أوال .... سنعتمد على منهجية م
 وتوماس كون يف حتديد املفاهيم

 : مقياس تحديد مفاهيم ومصطلحات ال
هي أساس فتشير كلمة اإلبستيمولوجية إلى نظرية العلم   Epistemology: االبستيمولوجيا -1

ظهار قيمتها  الدراسة النقدية لمبادئ مختلف العلوم ، ولعروضها ونتائجها بقصد تحديد أصلها المنطقي وا 
نما تؤكد على ضرورة  وحصيلتها الموضوعية واالبستمولوجية ال تهتم تحديدا بقراءة األحداث علميا وا 

 .2العلمية  االهتمام بالبناء التدريجي للعلوم االجتماعية وبنشأة وتطور روحها
من  كبةمر  كلمة وهو .اليونانية اللغة إلى جذوره تعود :Paradigm"النموذج النظري " البراديغم  -2

para  و وتعني القريبdigm   دالعدي في المفهوم، هذا لتعريب إجتهادات عدة اعتمدت، تعني النموذج 
 موذجن " و سقبالَمن عربه ديب ابو فكمال .والسيميائي واللساني والفلسفي الفكري  الطابع ذات الكتب من
 ادلالتب ب الغانمي سعيد وعربه ،( 1984 ) باالستشراق المعنون  السعيد إدوارد لكتاب ترجمته في" كلي
 " رالجذ " ب كريد بن سعيد وعربه ،( 1994 )والتأويل السيمياء المعنون  شولز روبرت لكتاب ترجمته في
 كتابه في " الجدولالصديق ب " يوسف وعربه،  1991 )السردية السيميائيات إلى مدخل كتابه في

 مجموعة من القناعات أو طرق العمل المشتركة بين فهو . .( 1976 ) الفلسفية واأللفاظ المفاهيم
سب حمن العلماء في مدة زمنية معينة " فهي التصورات والممارسات التي يهتدي بها الباحثون  مجموعة

عمل وال " االطار الزمكاني " . التخصصات والمدارس الفكرية السائدة في مرحلتهم أي في نفس االطار
 احد تختلف(  يبين أن الجماعات العلمية المختلفة داخل المجال الو T. Kuhnالذي قدمه توماس كون )

جراءات،  وكل مجموعة بما تملكه من هذه المعتقدات الفكرية الو  احدة  فيما تملكه من مسلمات وطرائق وا 
 أو منظومة علمية خاصة. Paradigmتشكل بنفسها براديغم 

وتختلف كلمة نموذج وهي المثال عن  ذات تأصيل فارسي " نموذه ":   modelالنموذج :  -3
وهو الشكل األسمى للمثال وفق قاموس الوسيط  - Exemplar  -prototypic-  alsideاألنموذج 
لفهم او  المجسم للواقع من أجل تقريب الشرحهو المقابل التصوري والمجرد و ف أما النموذج،  للمعاني

مثال نموذج  3 ويصاغ النموذج في غياب النظرية أو عدم توفرها فهو الوحدة الفكرية لتأسيس النظرية

                                                           
 28ص  ،، دار هومة ، الجزائر  2014،  22المجلة الجزائرية لالتصال ، العدد معتوق فتحية : علوم اإلعالم من الفلسفة على االبستمولوجية ،   2
ouargla.dz/2013-https://elearn.univ-لقاسم دودو في طرق وتقنيات البحث ، محاضرات األستاذ ب 3

?Cours04MTR.pdf/.../2014  
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فالنموذج يستخدم ليمثل أو  "  لسلوكيوبالفوف كشخصين منفصلين يشكالن البرايغم العام " اواطسون 
 يشرح عمليات وآليات شيء آخر، وهو مفهوم تصوري يوجد في عقل الباحث

 
 التراكمية لمسألة مسهلة علمية افتراضات لصياغة منتجة ونظرية  منهجية أداة يمثل المنظور : -4

 تعارضية من تتخذ التي التجزيئية المنهجية عن مقنعا وبديال جهة، مناالتصالية  الدراسات في المعرفية
 تصبغ التي القطيعة لحالة كتشخيص  أخرى، جهة من النظري  البناء عملية في أساسا محورا نظرياتال

 كان والذي العلوم في التطور التواصلية على القائم الفلسفي للمبدأ استنادا المتضاربة النظرية األداءات
 4المعرفي( الصراع من بدال وجودي صراع محطات أمام يجعلنا )ما عنه عبر من أكثر باشالر غاستون 

 accumulatedوالذي يقابله منطق الثورة العلمية عند توماس كون . عكس جون بياجيه بير تراند راسل 
knowledge  .  يقول توماس أن كل نظرية تحمل في أحشائها سر فنائها فالعلم مقبرة النظريات

 .وبالثورة تولد النظرية من جديد 
 
 وتجاوزها حركيتها، وراء الكامنة البواعث في وبحث األشياء في العميق للتفكير جدلية هو :التنظير -5

 المعرفية المنظومة سياق عن مفصول غير نسق والتنظير، تفسيرها  في النظرية تؤسسها التي للمسلمات
 المراد الظاهرة حول مسبقة معرفية تراكمات من ينطلق النظري  بنائه في في ظاهرة ما أن الباحث أي

 واستحضار للنظرية الفكري  للتأصيل ضبط باألساس هي  معينة ، استخالصات إلى ليصل دراستها،
 .5العلميةتها إلسهاما تطبيقي واختبار األساسية تهاالفتراضا وصياغة التاريخية تهالمرجعيا

: عبارة عن مجموعة من القواعد المصاغة التي يعتمدها الباحث بغية الوصول إلى الحقيقة المنهج  -6
 6العلمية بشأن الظاهرة أو المشكلة العلمية موضوع الدراسة والتحليل 

مجموعة مدمجة من القوانين واألحكام العامة التي تستطيع تأمين نظام التفسير النظامي   النظرية : -7
المعياري ( أو التنبؤي ، ووضع  عالمي) التحليل اإل تصاليةلميدان معرفي يهدف إلى تفسير األحداث اال

 .7افتراضات حول ظاهرة معينة 

                                                           
، رسالة ماجيستير ، كلية الحقوق  سبتمبر 11التنظير في الدراسات االمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة في الخطاب األمني االمريكي بعد خالد معمري :  4

 .7، ص  2008،  باتنة  والعلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ، جامعة الحاج لخضر
 . 13 – 12نفس المرجع ، ص ص   5
  12أحمد عظيمي : ، ص  6
   14،  ص  2005زائر ، ، دار األمة ، الج 1، ط علم االجتماع العام الرواد والنظرياتعامر مصباح ،   7
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يرى أنَّ العقَل البشريَّ ال ينتج القوانين بطريقة استقرائية. االستقراء عنده ليس منهجا بل وسيلة للكشف  بوبر
 ”) the logic of scientificمنطق الكشف العلوم“نظرية ما. يذكر بوبر في كتابه  كذبعن 

)discovery 

المقترب هو إطار تحليلي يؤخذ كأساس عند دراسة الظاهرة السياسية أو االجتماعية كما  االقتراب :  -8
انه طريقة تفيد في معالجة الموضوع سواء تعلق اآلمر بوحدات التحليل المستخدمة أم األسئلة التي تثار. 

لمتغيرات أو فالمقتربات هي وسائط بين الباحث و الظواهر المختلفة تعين على تفسيرها استنادا إلى ا
 .8المتغير الذي نرى انه يملك قدرة تفسيرية أكثر من غيره

ويسميها موريس انجرس باالستلهام أو التناول غير الحرفي لطروحات فكرية معينة تنال طابع 
وبالتالي يمكن اعتباره بمثابة اتجاه أو ميل الباحث إلى اختيار إطار مفاهيم معينة ، كما أنه ،  الشخصنة 
 .9ية المفاهيم والطرق التي يستخدمها الباحث في دراسته نظريا وامبريقيايحدد نوع

 ه وبينة وتفصل دراسات أخرى بينتصنفه الدراسات األكاديمية على أنه المقترب أو المقارب المدخل : -9
قول ، أي كيفية تناول باحث ما لظاهرة ما فن وليس االقتراب على أساس أنه طريقة االقترابالمقاربة 

 علم في ما نظرية تطبيقات لتنوع وقد نخصص المدخل نظراـ خل النظري المدخل المنهجي العام المد
 : مداخل خمسة في بيدل" شملها" تحليلية مداخل عدة على اشتملت فقد االجتماع

  فسر وت تصف التي المشتركة المعيارية التوقعات أنه على ضوئه على األدوار وتفهم: الوظيفي المدخل
 يكونها الفرد من خالل المجموعة االجتماعية  التي الذهنية للحاالت وفقا السلوكيات

 التي  لمعرفيةا المفاهيم ومختلف األدوار وتطور الفردية الفواعل أداء على يرتكز: الرمزي  التفاعلي المدخل
 ويفسرون بها سلوكياتهم أدوارهم الفاعلون  خاللها من يدرك

 ما  ذاوه ، السلوك نفس نماذج يتقاسمون  أشخاصا تضم التي المجتمعيةيركز على البنى البنيوي:  المدخل
 األفراد ال االجتماعية المجموعة بأدوار االهتمام إلى يؤدي

 عيةاالجتما للوضعية وفقا تتحدد والتي االجتماعية النظم ضمن األدوار على يركز: التنظيمي المدخل 
 .النظام داخل للفرد

                                                           
، يوم اإلطالع  http://www.tomohna.net/vb/showthread.php?t=12120االقتراب بأنواعه في دراسة الظاهرة السياسية ،   8

 .18:46، ساعة اإلطالع  22/03/2015
، دار جسور ،  أصول منهجية البحث في علم السياسة ، طرق أدوات مناهج ومقاربات البحث السياسيبومدين طاشمة ، عبد النور ناجي :  9

 192-191، ص ص :  2014الجزائر ، 

http://www.tomohna.net/vb/showthread.php?t=12120
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 التي  بالظروف االهتمام خالل من والسلوك الدور توقعات بين العالقة بدراسة و تهتم : المعرفي المدخل
 .10االجتماعي  السلوك وأداء التوقعات تحديد في تؤثر

الطار داللة زمكانية ومجالية ومنهجية حيث يتجلى في تفصيل ا، يأخذ  framworkاالطار :  -10
نب ن كل جاالطريقة التي  تمثل العالقة بي الباحث لألطر الزمانية لبحثه والمكانية والبشرية إضافة  إلى 

و بحثي  من زوايا هدف البحث، ومنهجه، وطريقة جمع البيانات، والتحليل، حينما تكون هناك نظرية أ
ية يصف االتجاه العام وحدود النظرية في البحث وهو مفهوم تستخدمه الدراسات السياس بحث علمي، فهو

داثة عد الحفيقول الباحث اإلطار البحثي " ما قبل الحرب الباردة ، ما بعد الحرب الباردة ، والفلسفي ما ب
 والحداثة . 

ية نسب للدراسات البالغوهو الشكل الذي يتبناه الباحث في تحليل ظاهرة ما ي  styleاألسلوب  -11
والتي تتخصص في األسلوبية وفقا للتناص ، ولكن في العلوم العلمية نجد األسلوب مجسدا في طرق 

ماء وجد علحتمالي ليأخذ طبيعة النوع وقد أاالنتقاء المتعلق بالعينة فنقول االسلوب االحتمالي و غير اال
دمها ب باعتباره الكيفية أو الطريقة التي يستخاالعالم واالتصال في المنهجي مخرجا اصطالحيا لألسلو 

ال الباحث في المنهج فنقول أسلوب المقارنة والوصف وهناك تضارب بين العلوم في اعتبار المقارن مث
 منهجا وليست أسلوب . 

حيات هناك الظاهرة وهناك الوعي بالظاهرة فالوعي بالظاهرة من صال Phenomenon الظاهرة : - 12
 ادموند علم الفينومينولوجيا لدى هوسرل 

لقائية الجماعية والتبعلم االجتماع هي سلوك يتسم  دبالمقابل المنهجي المشكلة العلمية وعنوالظاهرة هي 
ل االتصالية بدأت اجتماعية من خالوالترابط وتظهر في اطار زماني ومكاني ولها مسبباتها والظاهرة 

ان دراسات جورج هاربرت ميد حيث درست كفعل اجتماعي في اطار السياق الديناميكي للتفاعل ، الى 
القائم من حيث المضمون والوسيلة و البحثية في العناصر التعدد البعد هذا ت الظاهرة االتصالية بعد اخذ

 -Actor –factor -sectorثالثية  باالتصال واالثر والمتلقي فاخذت التشكل وفق

 

 

 

                                                           
 17-16مالكي : مرجع سبق ذكره ، ص : مريم  10
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 نشأة وتطور الظاهرة االتصالية :

لقائمة لى النظريات اإيتأصل من النظم المعيارية " المثالية " حى تنظري لقد أخذت الظاهرة االتصالية من
 في حقل اإلعالم مرورا النظريات االجتماعية . بذاتها 

 تصل واقع : تصف وضعا مثاليا لنظام إعالمي تحدد فيه الهيكلة والعمليات وهي ال أوال النظم المعيارية   
كان ينين و االعالم بل مثاليته باعتبارها مسندة إلى إيديولوجيات فلسفية و قيم فكرية وليس إلى منظرين مع

 سالنظريات األربع في الصحافة لكل من سيبرت ، بيتيرسون ، وشرام وأضاف دينيكذلك في كتاب 
  مكويل " التنموية والمشاركة الديمقراطية

 

 السلطوية : -1
ج القائمة على تصور الحق االلهي والكنيسة ، في تقصي الفرد العادي من ممارسة اإلعالم وتمنحه بمو  

 تراخيصامتيازات للفالسفة كفكرة مستوحاة من العصور اليونانية وتمارس تسلطها بالرقابة والتحكم في ال
 والغرامات .. الخ 

وقـــد تـــأثرت هـــذه النظريـــة بـــبع  المبـــادئ  16و 15حيـــث ســـادت فـــي أوروبـــا فـــي القـــرنين م تعتبـــر أقـــدم الـــنظ
الفلسفية التي أوردها أفالطون وميكيافليي, والتي مفادها أن الفرد العادي ال يمتلك المؤهالت التي تسمح له 
بهم تعقيدات وشؤون الحكم و عليه فإن دوره فـي المشـاركة فـي الحركـات السياسـية غيـر مطلـوب بـل وغيـر 

 فكار نتطرق إلى مفهوم, نشأة, وما تمارسه السلطة على الفرد من قيود., ولتوضيح هذه األ11مرغوب فيه

 السلطوي  امالمبحث األول :مفهوم النظ 

 فــي العلــم الحــديث هــو ذلــك المنطـور الــذي كــان ســائدا فــي أوروبــا الغربيــة بــين الســلطوي  امإن المقصـود بالنظــ 
" م وهـي الفتـرة التـي تعـرف فـي التـاريخ األوروبـي بــ"القرون الوسـطى 1700إلـى  1500الفترة الممتدرة بين 

 وتقو هذه النظرية على ثالثة ركائز أساسية هي :

 لحكم وتوارثه خلفاؤهم من بعدهم.مذهب الحق اإللهي : والذي اعتمد عليه الملوك في ا -
الكنيسة : والتي تزايدت قوتها في العصور الوسطى واعتبرت نفسها مصدرا للتفوي  اإللهي وتمكنت بذلك  -

 من السيطرة على الرأي العام وحق التعبير.

                                                           
 عزي عبد الرحمن, دعوة إلى فهم المصطلحات الحديثة في اإلعالم واالتصال, الدار المتوسطية للنشر, تونس, 2011, ص11.22 
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 .12التاريخ الطويل للفلسفة السياسية لفكرة التسلطية والتي اعتبرت الركيزة األساسية لهذا المنظور  -
فهــذه النظريــة إذن تعتبــر األشــخاص تــابعين للدولــة وكــأدوات حــق الدولــة الطبيعــي فــي المحافظــة علــى األمــن 
وتدعيم وجود الدولة, فالصحافة تعتبر أداة لنشر مواقـف الدولـة للجمهـور وا عالمهـم الخطـأ والصـواب حسـب 

مة فبعد أن تقرر الدولـة أهـدافها تفسير الدولة للمواضيع وا عطاء البيانات الرسمية الصادرة عن النخبة الحاك
 .13تستعمل الصحافة كوسيلة لتحقيقها

قيود النظرية السلطوية على اإلعالم المبحث الرابع :  

 وهي القيود التي فرضتها السلطة على الصحافة واإلعالم عامة وتتمثل في:

 : كانت السلطة تضع تراخيص لمن يريد من الناس أن يباشر عمال إعالميا واتصاليا قيود التراخيص -
 بشرط أن يؤمن ويؤيد سياسة السلطة, وتضمن السلطة والءه لها.

 سابقة: ظهرت هذه القيود بجانب قيود التراخيص لسد الثغرات التي تعرضت لها القيود ال قيود الرقابة -
 الذين يراجعون كل ما تكتبه وتنشره وسائل االتصال. وتقوم السلطة بتعيين بع  األشخاص

م ظهرت نتيجة فشل القيود السابقة وكانت المحاكمات تقوم على توجيه ته قيود المحاكمات العامة: -
 الخيانة, ومن لم تر  عنه السلطة غالبا ما يحكم عليه بالسجن أو المصادرة.

ضمان سات اإلعالمية واالتصالية ببع  المال لتقوم السلطة بإمداد بع  المؤسقيود األموال السرية:  -
 والئها, بالمقابل فإن السلطة تفر  ضرائب على الذين لم تر  عنهم مما يضطر أصحابها لترك العمل

 نتيجة عجزهم عن دفها.
بل عدم : كفلسفة مقابل نظام اقتصادي هي خدمة االعالم للحزب الحاكم مقا الشيوعية مقابل االشتراكية 

 ل االعالم في اطار دعائي ملكية وسائ
ية لية المادستقال: تأثرت بالفكر التنويري القائم على الحقوق المطلقة واال الليبرالية مقابل الرأسمالية -2

 للوسيلة والمضمون 

هــي فلســفة سياســية اقتصــادية واجتماعيــة تعتمــد قــيم الحريــة فــي شــتى المجــاالت واســتبعاد كــل أنــواع  ســيطرة 
وسائل اإلعـالم, وهـذا المبـدأ يقـوم علـى اعتمـادهم قـيم الحريـة ومفاهيمهـا فـي اإلعـالم الحكومة وتحكمها في 

تاحة الفرصة للتقويم الذاتي للمجتمع من خالل الحوار وتبادل األفكار  . 14كما هي في السياسة واالقتصاد وا 

                                                           
2 كريم بلقاسي, النظرية السلطوية للصحافة, سلسلة محاضرات مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال. كلية علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر 3, 

2,ص  2014-2015  

  نعيمة واكد, مقدمة في علم اإلعالم, طاكسيج.كوم, الجزائر, 2011, ص13.192 

  نفس المرجع ,ص 14.193 
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 المبحث الثالث :عوامل ظهور حرية اإلعالم

يلة عتبر وسفعاال في ظهور نظرية حرية اإلعالم, فاإلعالم ييعتبر هذا العامل أساسيا و العامل السياسي :  -
ق  التنا للتعبير عن رأي ما قد يكون بينه وبين السياسة الرسمية تناقضا وتعتبر المواجهة الحكامية لهذا

ول من صورة حية لحرية الناس في بلدهم, فحرية اإلعالم مشكل سياسي بالدرجة األولى وقد تكون أوروبا أ
ويتضح هذا من خال وضعية اإلعالم في  19هاته المشكلة بصفة حادة حتى أواخر القرن  عانت ويالت

 أوروبا, فمطلب اإلعالم وحريته كان في جميع الحاالت مطلبا من المطالب السياسية.
ة الفلسف تعتبر الفلسفة التربة الخصبة التي مكنت هذه النظرية من الظهور, وفي طياتالعامل الفلسفي :  -

ي شر, وفرية بيتا لها ومربيا لنشاطها وتوجهت جهود الفالسفة آنذاك للمطالبة بحرية الطبع والنوجدت الح
كتب الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو ملخصا قانونيا ضمنه آراءه التي شرحها فيك تابه 1750سنة 

م ية عاة الفرنس"العقد االجتماعي" والمتضمنة لمعاني الحرية والتي كانت بعدها الوثيقة األساسية للثور 
1789. 

لعب العامل االقتصادي دورا في تحقيق نظرية حرية الصحافة حيث تعتبر النهضة العامل االقتصادي :  -
مثاال رائعا لفائدة الحرية في المجتمع, حيث كان الفالسفة  19و 18االقتصادية في انجلترا خالل القرنين 

شرط   le laisser faireلذي يوصى أن حرية العمل يطالبون بالحرية ورجال االقتصاد أمثال "ريكاردو" ا
أساسي الزدهار النشاط االقتصادي في المجتمع وال بد من إلغاء الحواجز من أجل ممارسة نشاط 
اقتصدي في ظل الحرية من أجل التنفس وزيادة األفضلية, وقد شعر الحكام فعال بهذا واعتبروه في 

 . 15مصلحتهم واقترنت بذلك حرية العمل بحرية التعبير واإلعالم

 اعد األساسية للنظرية اللبرالية المبحث الرابع :القو  

 لخصها "فرنسيس بال" في اآلتي :

 ن والإن حرية اإلعالم حرية شرعية يحدده القانون وال يمكن ألي مؤسسة إعالمية أن تتجاوز القانو  -1
ما نشاط منظم يراعي الح دود نشاطاتها إال داخل اإلطار القانوني, فحرية اإلعالم ال تعني الفوضى وا 

 القانونية.
نشاء مؤسسة إعالمية وهذه  -2 حرية اإلعالم تنص أن يكون لكل مواطن الحق في إنشاء صحيفة وا 

 المؤسسة تخضع للقانون العام والنظام الشرعي الذي يتحكم فيها هو النظام القمعي.
                                                           

 .195نعيمة واكد, مرجع سبق ذكره,ص   15
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إن الدولة ال تتدخل مباشرة في شؤون الصحافة وأن اإلعانة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع يجب  -3
يفية تضمن للضعاف من المؤسسات البقاء واالستمرار نظرا لكون المؤسسة اإلعالمية عنصر أن توزع بك

 نشيط يعمل للمصلحة العامة وبهذا يصبح الحكم القائم عونا للمؤسسة اإلعالمية وال عدّوا لها.

 : المسؤولية االجتماعية

 the hutchins  commission on freedom of the press ارتبطت باعمال لجنة هتشن       
 ، أن على االعالم أن يكون حرا بمسؤولية قيمية . 

اإلعالم فقد بدأت الدراسات اإلعالمية بعيدا عن حقل اإلعالم في البدايات األولى من بحوث وعن نشأة   
ة في علم السياسية وكتاب ظهر كتابي جراهام والس بعنوان الطيعة البشري 1909القرن العشرين ففي سنة 

تشالز كولي بعنوان التنظيم االجتماعي الذين اهتما الرأي العام و االتصال أما فعليا فقد كانت الدراسات 
هي فترة االبحاث التمهدية في  1927-1920التجريبية من فترة انتشار الدعاية ووسيلتها "االذاعة من 

لحر العالمية األولى لالزويل حيث بدأت تشييء الجمهور الدعاية خالل احقل العالم مع كتاب " تقنيات 
ظهرت أول مجلة  1937ثم االهتمامات السلوكية من خالل نظريات بافلوف ولوبون حول الجماهير وعام 

إلى أن شكل الثالثي بول  the public opinion quarterlyعلمية متخصصة في االتصال بعنوان 
مكتب البحوث االجتماعية التطبيقية لجامعة كولومبيا  1941الزارسفالد و كير تلوين وكارل هوفالند عام 

، و ذخلت الظاهرة االتصالية مفترق الثنائية االشكالية مع كاتز ليعود الصراع االجتماعي إلى الواجهة بين 
 أو مدرسة الصراع المدرستين الوظيفية االمبريقية والنقدية 

 أما عوامل تطور البحوث والنظريات اإلعالمية فهي أربعة : 

 العامل السياسي " الدعاية "  -1
 العامل القيمي " اشكالية الثقافة و المضامين والتأويل واألطر الحضارية  -2
 العامل التجاري " االشهار  -3
 ية العامل األكاديمي " تطور طرق وتقنيات البحوث االجتماعية االتصال -4
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 النظريات غير المعيارية 
 

 النظرية الوظيفية / النظرية النقدية
 

 النظرية الوظيفية كمدخل نظري في علوم اإلعالم االتصال

 المبحث األول : االفتراضات الوظيفية وعالقتها بالدراسات اإلعالمية  

 تتمثل العالقة بين هذه االفتراضات الوظيفية و الدراسات اإلعالمية بأن :

وســائل اإلعــالم و عمليــة االتصــال الجمــاهيري تعــد أنشــطة متكــررة و متماثلــة فــي النظــام االجتمــاعي الــذي  -
 تعمل فيه. 

صفة البنائية الموجودة بين وسائل اإلعالم و األنظمة االجتماعية األخرى تؤثر في العمل اليـومي للمجتمـع  -
وسائل اإلعالم في حياتهم اليومية التـي تسـاهم فـي  و كما تؤثر أيضا في الطريقة التي يستخدم فيها األفراد

 تحقيق التوازن لهذا المجتمع وتترتب عليها نتائج بالنسبة للمجتمع.

يمكننــا القــول بــان اإلعــالم يعــد مــن المكونــات األساســية التــي ال يســتغني عنهــا المجتمــع و بدونــه ال تــتمكن  -
 المجتمعات المعاصرة أن تقوم و تستمر. 

 ( charles wright  استخدام التحليل الوظيفي في دراسات االتصال الجماهيري )نموذج 

التحليل الوظيفي كما أشار تشـارلس رايـت يهـتم بدراسـة المهـام التـي يؤديهـا أي ظـاهرة مـن الظـواهر فـي النظـام 

ــ ى النظــام االجتمــاعي وفــي هــذه الحالــة وســائل االتصــال الجماهيريــة مــن الظــواهر التــي تــؤثر بــال شــك عل

 االجتماعي أو على أداء مهامه.

وقد أضاف رايت إلى نموذج هارولد السويل الذي يقول أن دراسة االتصال الجماهيري تهتم بدراسة "من يقـول 

ماذا لمن كيف وبأي تأثير"، أضاف معاني ومفاهيم جديـدة حيـث يشـير بـأن هنـاك مهـام ظـاهرة )مقصـودة( 

إعالميــة يــتم نقليهــا بواســطة وســائل االتصــال الجماهيريــة وأن أي  ومهــام خفيــة )غيـــر مقصــودة( لكــل مــادة

اتصــال لــه فوائــد ايجابيــة ونتــائج ســلبية علــى النظــام االجتمــاعي الــذي يحــدث فــي إطــاره وعلــى  الجماعــات 

 وعلى األفراد وعلى النظم الثقافية والقيمية.
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 المبحث الثالث :  وظائف اإلعالم وخصائصه في إطار النظرية الوظيفية

وفي إطار التحليل الوظيفي أيضا طور "دانييل كاتر" مدخال يقوم على دوافع واقترح أنه ما لم نعرف الحاجات 
 النفسية التي تدفع الفرد إلى التمسك باتجاه معين .

وحدد كـاتز الوظـائف األربعـة الرئيسـية التـي يمكـن أن تخـدم فيهـا االتجاهـات شخصـية كـل فـرد، وبالتـالي تـؤثر 
 في سلوكه :

أي أن اتجاه الفرد نحو شيء ما يتحدد في إطار منفعتـه مـن هـذا الشـيء وهـذا  وظيفة المنفعة أو التكيف :-1
 ما أشار إليه ويلبر شرام في نظريته حول اإلشباعات .

وهــذه الوظيفــة  تعكــس اتجــاه الفــرد للــدفاع عــن صــورة تــم تشــكيلها عــن نفســه  وظيفــة الــدفاع عــن الــذات : 2 -
التــالي فــالفرد يســتخدم الفــرد وســائل اإلعــالم ومحتواهــا عنــدما يــنجح فــي تقــديم صــورة ورفــ  مــا عــداها، وب

 مرضية عنه ألنه سيعزف عنها متى قدمت عكس ذلك .

وظيفة التعبير عن القـيم :ذلـك أن الفـرد غالبـا مـا يشـعر بالرضـا عنـدما تعكـس اتجاهـات القـيم السـائدة التـي -3
لـى دعـم القـيم السـائدة فـي مواجهـة ضـعف قـدرتها علـى تغييـر تمسك بك وهذا يفسـر قـدرة وسـائل اإلعـالم ع

 االتجاهات السائدة.

فــالفرد دائمــا فــي حاجــة إلــى المعرفــة التــي تســاعدها علــى بنــاء إدراكــه ليــتمكن مــن فهــم  الوظيفــة المعرفيــة :-3
 المثيرات التي يتعر  لها و وسائل اإلعالم من أهم وسائل تلك المعرفة.

 لوظائف الرئيسية لوسائل اإلعالم هي كاآلتي :ويرى دينيس ماكويل أن ا

وظيفــــــة اإلعــــــالم : تتمثــــــل فــــــي رغبــــــة الفــــــرد معرفــــــة مــــــا يــــــدور مــــــن وقــــــائع وأحــــــداث تحــــــيط بــــــه حب  - 1
 االستطالع التعليم والتعلم الذاتي .

وظيفة تحديد الهوية الشخصية : تتمثل في الحاجة إلـى دعـم القـيم الشخصـية  دعـم أنمـاط السـلوك التوحد  -2
 قيم الغير . مع

وظيفة التماسك والتفاعل االجتماعي : وتتمثل في حاجة الفرد إلى التعـرف علـى ظـروف اآلخـرين و دعـم  -3
 القدرة على التواصل معهم.

طــالق العواطــف  -4 وظيفــة الترفيــه : وتتمثــل فــي حاجــة الفــرد إلــى الهــروب مــن المشــكالت و مــلء الفــراغ وا 
 وتحريرها.



19 
 

 خصائص النظرية الوظيفية :

مها تتغذى النظرية الوظيفية من المفاهيم التي اقترحها روبـرت ميرتـون وعرفـت الـرواج عبـر التفسـيرات التـي قـد
 تشارلز رايت و هارولد السويل :

: فقــد تطــورت بحـــوث االتصــال مــع تطـــور أســاليب البحــث التـــي تحولــت علــى كميـــة  اإلمبريقيةةة الكميةةةة -1
 هلت عملية تعميم النتائج.إحصائية ومع تطور تقنيات المعاينة التي س

ل : فهي تعود إلى تأثر دراسات االتصـال بالنظريـة االجتماعيـة التـي كانـت سـائدة أي دراسـة وسـائالوظيفية-2
االتصــال بخلفيــة وظيفيــة، ويظهـــر هــذا البعــد الـــوظيفي فــي أفكــار الســويل ورايـــت، الســويل الــذي يـــرى أن 

 وظائف وهي : 3لإلعالم 

 يف بالظروف العامة المحيطة باألخبار.مراقبة البيئة أي التعر  -

 التعليق على األخبار والظروف المحيطة أي تفسير المعلومات المرتبطة بالمحيط. -

 نقل التراث االجتماعي من جيل إلى جيل )نقل القيم(. -

 باإلضافة إلى الترفيه أو التسلية يتوفر لنا تصنيف ألوجه نشاط االتصال األساسية.

 الظواهر اإلعالمية معالجة إيجابية.تعالج  إيجابية:-3

 16الوضعية: تدرس الظواهر كما هي في الطبيعة دون البحث في جذورها التاريخية.-4

 نشأتها وأهم روادها :النقدية :  .

مــن المعلــوم أن النظريــة النقديــة فــي مجــال األدب وعلــم االجتمــاع قــد ارتبطــت بمعهــد البحــوث االجتماعيــة أو 
، ومـــــاكس (Theodor.Adorno)األلمانيـــــة التـــــي يمثلهـــــا كـــــل مـــــن: تيـــــودور أدورنـــــوبمدرســـــة فرانكفـــــورت 

، (J.Habermas)، ويـــورغن هابرمـــاس(H.Marcuse)، وهربـــرت مـــاركوز(M.Horkheimer)هوركـــايمر
يريـــــــــك فـــــــــروم (F.Pollock)، وفردريـــــــــك لوبـــــــــوك (W.Benjamin)ووالتـــــــــر بنيـــــــــامين ، (E.Fromm)، وا 

، وأولبرخـت (C.Offe)، وكـالوس أوفـي (Alfred shmidt)ميت ، ووألفريـد شـ(L.Lowenthal)ولوفينتـال
وقـد ظهـرت هـذه المدرسـة فـي ألمانيـا فـي بدايـة   (F.Neuwmann)، وفرانـز نيومـان(A.Wellmer)فيلمـر

،وقـد انتقـل المعهـد إلـى نيويـورك إبـان المرحلـة النازيـة، 192317الثالثينيات من القرن العشرين تحديـدا سـنة 

                                                           
  16. 116بلقاسم بن روان، مرجع سبق ذكره، ص  

، الجزائر مخبر علم اجتماع االتصال للبحث, جامعة منشوري , قسنطينة ,، علم االجتماع الثنائيات النظرية : التقليدية والمحدثة, علي غربي 17

 .2)دون سنة(، ص
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م. وقــد تــأثر تحليــل مفكــري هــذه المدرســة ونقــدهم للثقافــة 1950رة أخــرى فــي عــام ثــم اســتقر بفرانكفــورت مــ
 .الحديثة والمجتمع بما تعرضوا له من مضايقات وتعسفات وضغوطات في عهد الفاشية

التي كانت تعنى مع أوجست كونت   (Positivism)هذا، وقد جاءت النظرية النقدية كرد فعل على الوضعية 
تماعية دراسة علمية موضوعية تجريبية، باستخدام المالحظة والتكرار والتجربـة، وربـط بدراسة الظواهر االج

األســباب بمســبباتها، بغيــة فهــم الظــواهر العلميــة فهمــا علميــا دقيقــا. وكانــت الوضــعية تهــتم أيضــا بوصــف 
قيـــة. كمـــا الظـــواهر دون تفســـيرها، ألن التفســـير يـــرتبط فـــي منظـــور الوضـــعية بالــــتأمالت الفلســـفية والميتافيزي

اســتبعدت الوضــعية البعــد اإلنســاني والتــأملي واألخالقــي فــي عمليــة البحــث. وقــد وجهــت مدرســة فرانكفــورت 
مدرســـة "إلـــى هـــذه النظريـــة الوضـــعية انتقـــادات قاســـية. وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول تـــوم بوتومـــور فـــي كتابـــه 

ورنــو لعجزهــا عــن اكتشــاف اتخــذ أصــحاب مدرســة فرانكفــورت موقفــا مناهضــا لهــا، فانتقــدها أد":"فرانكفــورت
المصلحة الذاتيـة التـي قـد تسـهم فـي تحقيـق تقـدم موضـوعي، بسـبب القصـور الكـامن فـي أسسـها المنهجيـة، 
وفشلها في إقامة صلة قوية بين المعرفة من ناحية والعمليـات االجتماعيـة الحقيقيـة مـن ناحيـة أخرى.لـذلك، 

فهـم العالقــة الخاصـة بعلــم االجتمـاع والتــاريخ،  انتقـدها هابرمـاس بســبب طبيعتهـا المحافظــة، وقصـورها عــن
 .انطالقا من أن علم االجتماع الوضعي ال يأخذ في اعتباره دور التحوالت التاريخية في تشكيل المجتمعات

 مبادئها األساسية :

لها طابع الحياد الذي تتسم به النزعة الوضعية ويرى "هوركهايمر" أنها تقوم ببلورة وعي متكامل لكل نظرية -

 بعد اجتماعي ونقد النظرية التقليدية التي تتصف بالعقالنية والعلم األداتي وكذا الميتافيزيقية.

التحرر والخالص من الفكر التقليدي عن طريق البحث عن العناصر العقلية في الواقع من أجل نظام -

 واقعي عقالني يهدف إلى الرقي المؤدي إلى العدالة.

دت بالعقل في الوقوع والسقوط في الالعقالنية ومن ثم وجوب تفكيك العقل لبلوغ البحث عن األسباب التي أ-

 الهدف المسطر.

تتفق الدراسات النقدية مهما تعددت أجندة و إسهامات مدرسة فرانكفورت في مجال اإلعالم و االتصال: 

على أجندة واحدة تحدد من خاللها العالقة و االرتباط بين وسائل اإلعالم و القوى السياسية و  تاتجاها

 االجتماعية في اآلتي:
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دراسة محتوى وسائل اإلعالم على المستوى األوسع بدال من نماذج التأثير المباشر التي تعتمد على  -

 عوامل )مثير استجابة(.

 هالفكرية والثقافية مع توضيح موقف الهيمنة من خالل الطريقة التي تقدمالتأكيد على قوة وسائل اإلعالم ا -

 العالقات االجتماعية والمشكالت السياسية التي يتم تحديدها.

تحدي النظريات الخاصة بالنص اإلعالمي بوصفه تقديما واضحا للمعنى مع إعطاء اهتمام اكبر للبناء  -

 وى التقليدي.اللغوي و الفكري أكثر من مجرد تحليل المحت

التأكيد على العالقة بين ترميز الرسائل اإلعالمية و تباين تفسيرات الجمهور بدال من مفهوم الجمهور  -

الموحد الذي اتفقت عليه الدراسات التقليدية بتأثير المسوح الخاصة بالمؤسسات اإلذاعية ووكاالت 

 اإلعالن.

 و االتصال يمكن مالحظة اآلتي:  إن رصد إسهامات "مدرسة فرانكفورت" في مجال اإلعالم

تمثل إسهاما هاما في  "إن مدرسة فرانكفورت في نقدها للمجتمع و تبنيها لمصطلح "التغيير االجتماعي -
تاريخ البحث العلمي في العلوم االجتماعية بصفة عامة و على األخص في مجال الثقافة و البحوث 

همية رؤية االتصال الجماهيري من خالل منظور اجتماعي اإلعالمية و االتصالية، فالمدخل النقدي يبين أ 
 .و من خالل تقييم شامل لظروف المجتمع الرأسمالي

يوضح مدخل "مدرسة فرانكفورت" الطبيعة العامة للدور المسيطر و الضاغط الذي تلعبه وسائل االتصال  -
 .الجماهيرية في انتهاك حرية األفراد و حرية التعبير

تمعات الرأسمالية و الكشف عن دورها في طمس الفروق االجتماعية و لمجالسلطة في اأسهمت في تعرية  -
 .تزييف وعي الجماهير بآليات القهر االجتماعي و الثقافي

أثبتت في مجال البحث االتصالي و الواقع أن النظرية النقدية تكشف العالقة الجدلية بين النظرية و الواقع  -
عميق لطبيعة الحقيقة االجتماعية و العالقة الجدلية بين اإلنسان و الحقيقة االجتماعي و تعكس اإلدراك ال

 .ا تعد المدخل المالئم لبحوث االتصالنهاالجتماعية، لهذا فإ
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شف و الك أسهمت النظرية النقدية في نفاذها إلى جوهر الممارسات االيجابية و السلبية للمجتمع الرأسمالي -
 .فظة على هذا النظامعن دور وسائل االتصال في المحا

أسهمت في مجال وسائل االتصال بصفة خاصة عن حقيقة البحث التقليدي الذي يعمد إلى عزل وسائل  -
 االتصال عن السياق الشامل الذي تعمل في إطاره.

ل أكدت على انه ال توجد نظريات أو مناهج عامة يمكن تطبيقها على كل الظواهر االجتماعية و تحت ك -
 قت.ا الخاص المؤ نهالباحثين أن يضعوا في االعتبار الطبيعة النسبية التي تنبع من مضمو  الظروف وعلى

تسعى النظرية النقدية إلى كشف الجوانب األيديولوجية التي تكمن خلف النظام المؤسسي كما تسعى إلى -
 .18تمعات الرأسماليةلمجالكشف عن الوعي المزيف الذي تقدمه و تروج له وسائل اإلعالم في ا

 المحور الثاني : البرايدغمات
 دراسة آليات التواصل البرايغم التحكمي السيبرنطيقي :  -1

نظرية مستوحى من االعتبارات الالعلمية القائمة على مكننة التواصل ، وهو  حبراديغم يشمل جميع األطاري
 " ىبالتحكم  يقوم عليستم آلي في شكل  ي علم االدارة التي تمنهج التواصلفاالجتماعية الكالسيكية 

 مركزية السلطة   -1
 وتقسيم العمل  -2
 وسلسلة القيادة  -3

 ضع لكلوعلى هذا االعتبار ندرس نماذج هنري فايول وتايلور التي اوجدت تنظيما أو شكال اتصاليا وهرميا ي
 ة .عامل أو فرد تنظيمي وظيفته بحث ال يخرج عن الشكل الممنوح له في اطار النسق السيبرنيتيقي عام

 أوال : 
أدت إلى ظهور اآلالت ثورة علمية خاصة في ميدان التكنولوجية ، وقد  السيبرنطيقايعتبر ظهور      

تعوي  اإلنسان في عمله ووظائفه ، ويعود اكتشاف هدا العلم الدي يعد  اكية التي بامكانهذواألجهزة ال
نوربرت فيينر   حديث النشأة إلى األربعينيات من القرن الماضي من طرف عالم الرياضيات األمريكي

مـ( ،وكان ظهور السيبرنطيقا كنتيجة لحل مشكلة عسكرية خالل الحرب العالمية الثانية  1894-1964)
قوات العسكرية األمريكية تواجه صعوبة كبيرة في إسقاط الطائرات األلمانية التي كانت تراوغ ،حيث كانت ال

بسرعة كبيرة ، وأسندت مهمة حل المشكلة إلى العالم نوربرت فيينر مع فريق من العلماء من مختلف 
مكون من التخصصات كالطب ، الرياضيات ،علم النفس ،وغيرها ,,,وتمكن توربت فيينر من إنشاء جهاز 

مدفعية أرضية وآلة حاسبة ،حيث يتم تزويد اآللة الحاسبة بمعلومات مستمرة حول موقع الطائرة ومن تم 
                                                           

كنزاي محمد فوزي، براديغم مدرسة فرانكفورت على المحك: منظور اتصالي، مجلة البحوث والدراسات االنسانية، العدد 9-2014 ، جامعة 20 

 أوت 1955- سكيكدة، ص ص 18.119-117 
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يتم الكشف عن موقعها الالحق ، وكانت هده بداية السيبرنطيقا التي تقوم على التغدية المرتدة أو رجع 
  .الصدى ، أو رد الفعل

 ،إستنادا إلى المعنى اللغوي الالتيني للمصطلح والدي يعود إلى إن مفهوم السيبرنطيقا يعني التحكم والضبط
 kubernetike كر ذوالسيبرنطيقا كما سبق ال، أطلقه أفالطون على موجه السفينة وهو المصطلح الدي

تقوم على التغدية المرتدة من خالل متابعة وضع ما خالل فترات زمنية معينة لتحديد الوضع الالحق ، 
من حيث   وسائل اإلعالمأي أنها تقوم أساسا على المعلومة ،وعليه نجد أن هناك السيبرنطيقا تتداخل مع 

ن السيبرنطيقا ووسائل ي هو التحكم والضبط ،وكل مذي هو المعلومة ومن حيث الهدف الذالمبدأ ال
  .في تحديد وتوجيه السلوكات اإلجتماعية ارئيسي ااإلعالم يشكالن ظاهرتين مهمتين تلعبان دور 

 في األخير من تصميم جهاز إلكتروميكانيكي مكون من آلة حاسبة Norbert Weiner وتمكن نوربرت فيينر
  machine a calcul 19اآللة الحاسبة متصلة بمدفعتستطيع حل المعادالت الرياضية ،وهده.  

 م نموذج كل من شانون وويفر و ارسطو االتصالي :يشمل هذا البرايغ

  النظرية الرياضيةحيث يركز نموذ شانون وويفر على أهمية القناة المحول في االتصال ويسمى 

 المستقبل –الرسالة  –االشارة  –المحول  –االشارة  –الرسالة  –المرسل 

 ئم علىوترتكز على حجم تدفق المعلومات بين المرسل والمتلقي عبر القناة وجل تطور تكنولوجيا االتصال قا
 ما قام به هذيه المهندسيين الرياضيين . 

 البراديغم السلوكي :

نطق يقوم هذا البراديغم على قوة لسلوك واعتباره بنية الفعل الحداث رد الفعل ، وهم رواد الرف  للم 
ر ظهر نيكي للعالقات االنسانية ، تعتبر في علوم االجتماع كنظرية وتعتر في علم السياسة ك اطاالميكا

ها نعتبر  في الخمسينات تسمى الثورة السلوكية وما بعد السلوكية ولكن في علوم االعالم االعالم واالتصال
 كنظرية مستوحاة من اعمال واطسون وبافلوف 

 

في الواليات المتحدة, و من أشهر مؤسسيها واطسون ، و من  1912ظهرت المدرسة السلوكية سنة     
،و اإلعتماد على القياس بعلم النفس مرتكزات النظرية التمركز حول مفهوم السلوك من خالل عالقته

 .عدم االهتمام بما هو تجريدي غير قابل للمالحظة و القياس التجريبي، و

                                                           
  نو-سولة-بن-اإلعالم-ووسائل-السيبرنطيقا/http://jilrc.comبن سلولة نور الدين : السيرنطيقا ووسائل االعالم،   19

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://jilrc.com/السيبرنطيقا-ووسائل-الإعلام-بن-سولة-نو
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يعرفه سكينر بأنه مجموعة استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي، و هو إما أن يتم دعمه          
 .و تعزيزه فيتقوى حدوثه في المستقبل أو ال يتلقى دعمًا فيقل احتمال حدوثه في المستقبل

 .تغير السلوك هو نتيجة و استجابة لمثير خارجي            و االستجابةالمثير      --ثنائية  

أن بافلوف يفسر " فكرة الخوف والمشاعر والعقاب " وواطسون "فكرة الكلب والطعام " والفرق بين بافلوف 
 السلوك خارجيا فقط و واطسون داخليا وخارجيا 

من يقول ماذا ماذا لمن بأي تأثير وبأي وسيلة المكون لنظرية القذيفة  ويل اتصاليا : وهنا نجد نموذج الس
 السحرية والحقنة تحت الجلد في إطار نموذج التأثير القوي والمباشر لوسائل اإلعالم 

 البراديغم الوظيفي :

 يمكن رصد مجموعة من القضايا التي أضافها ميرتون 
 ين الوظائف العلنية والوظائفإلى التحليل الوظيفي، منها بشكل أساسي تمييزه ب

 الكامنة للظاهرة االجتماعية، وتحليله البدائل الوظيفية، ومعالجته الظواهر الالوظيفية.

وعلى مستوى االعالم شكل الفكر الوظيفي حلقة مفصلية في علوم االعالم واالتصال وذلك من خالل وظيفية 
 : ثالث وظائف هيقدم الزويل حيث  وال وظيفية وسائل االتصال الجماهيري 

 المحافظة على المحيط االتصالي "االهتمام بالعالقاتّ "  -1
 " االهتمام باالستجابة "   ربط أجزاء المجتمع في استجابته للمحيط االتصالي  -2
 نقل االرث االجتماعي بين االجيال " الهتمام بالتنئشة  -3
األفكار الجماهيرية للمضمون واضاف رايت شارل وظيفة التسلية " االهتمام بالراحة " ومنها تولدت  -4

 لالعالم  الكمي ريقيبوالتوجه االم
: الذي يعتر كل انسان يمتلك حاجة نفسية قوية للتوازن وعندما ينعدم التوازن يسعون اليجاده  نموذج هايدر

 بتحسين الوظائف . 
 

وهو أهم البرايدغمات الكيفية على عكس الكمية السابقة مستوحى من الفلسفة علم التأويل  البراديغم التأويلي :
الطريقة التي بها يستدرج العالم إلى الكتابة، ثمَّ يحّرر الكتابة من جمودها ويخّلص  وهي الهيرمينوطيقا 

الذي هو شرط في إقامة  المعنى من رتابتها بفعل القراءة، وحينها ينتشر عالم النص ويتم اإلمساك بالوجود
االنتقال و  الهرمينوطيقا: مقاربة المعنى .الحقيقة، ونطلق على مجموعة أفعال التأويل هذه، بالهرمينوطيقا

من تفسير الظاهرة إلى فهم المعنى، وفي مقاربة أولية التأويل يستمّد فاعليته من تحليله للوجود الذي يسبق 
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لحاق الفهم به، ومنه يتمكن  من فهم العالم من خالل استعادة عالقة الفكر بالوجود إلى سكٍن المعنى وا 
تستطيع الّذات أن تثبته لتراقبه وترصد حركة الداللة فيه، وهذا السكن هو اللغة، ولكي تحمل اللغة الوجود 
ذا الداللة يجب أن تكون خطابًا، والخطاب يتضمن الحاملّية، تلك الفاعلية النصّية في إصدار العالمات 

يقوم على عالقة التأويل والتفسير بين المرسل والمستقبل فاالتصال  نموذج شرام "وهنا نجد  .20رموزوال
يمارسه المرسل في نقل الرسالة ثم الرسالة المرتبطة بالسياق الذي عادة ما  encodingيتضمن ترميزا 

الذي يمارسه المتلقي قبل  decoding والمتلقي ثم فك الرموز والتفسير  codeيحكم المرسل أي الوضع 
 أن يتحول هذا األخير إلى مرسل يعيد الدورة من جديد 

فكل رسالة هي فعل وكل ترميز هو رد فعل اي استجابة تشكل فعل آخرا يؤدي في حلقة دائرية إلى رد الفعل 
 بسبب التأويل 
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