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دعوة انتساب

حضرة الزميل الكريم،
تأسست في بيروت/لبنان "الرابطة العربية لعلوم االتصال"  ،AACSوهي مؤسسة بحثية علمية ثقافية غير
ربحية تعنى بالبحث في علوم االتصال وتطمح ألن تكون فضاء علميا لتالقي الباحثين في شؤون وقضايا
البحث العلمي.
مع تطور التكنلوجيا والتبدالت السريعة في المشهد العالمي االجتماعي ،ظهرت تحديات واشكاليات
وتساؤالت عميقة في مجاالت العلم والبحث .من هنا ألحت علينا فكرة انشاء هذه الرابطة التي نسعى ونطمح
المتفرقة ،وتقريبهم من بعضهم البعض ليتوصلوا الى االتفاق
من خاللها الى توحيد جهود الباحثين العرب
ّ
على قواعد البحث في علوم االتصال ،والخروج بدراسات تسعى لتطوير االتصال في العالم العربي ومعالجة
مشاكله وتصويب أدائه.
لذلك يتفرع عن الرابطة "المركز العربي لبحوث االتصال والتنمية"  ACCDRوهو قاعدة بحثية يصدر
عنها منشورات وكتب مشتركة ومجالت علمية محكمة ،مثل المجلة الفصلية "االتصال والتنمية" الصادرة
لتاريخه ب 12عدد ،وتحتاج الى االستمرارية والتطوير.
سوف يضم المركز في المدى المنظور مختبرات بحثية ،ويتف ّعل عمله في تنظيم مؤتمرات وورش عمل
دورية في مختلف الدول العربية تجتهد لدعم دور البحث العلمي المنظم في مجاالت االتصال .وتتوثق
نشاطات الرابطة في منشوراتها ومطبوعاتها وموقعها االلكتروني.
تتكون الرابطة من مجلس اداري من ستة أعضاء منتخب لمدة ثالث سنوات ،وهيئة عامة تتشكل من
األعضاء المنسبين للرابطة .وتتولى الهيئة االدارية دراسة طلبات االنتساب.

في شروط العضوية:
يقبل عضوا كل من تقدم بطلب انتساب مسجل في محاضر الهيئة االدارية وكل من توفرت فيه الشروط
التالية:

 -1أن يكون باحثا في مجال علوم االتصال
 -2حائزا بالحد األدنى على شهادة ماستير أو ما يعادلها
 -3متمتعا باألهلية القانونية
 -4راغبا في العمل العام
 -5موافقا على بنود النظام الداخلي
االشتراك السنوي :حدد بمبلغ  100مئة دوالر أميركي.
تقبل الرابطة الهبات العلمية والنقدية للمساهمة في تأمين مالية المؤسسة.
تدعو الهيئة االدارية التاسيسية الزمالء الباحثين لتقديم طلب االنتساب لالشتراك في عضوية الهيئة العامة
مرفقا بسيرتهم الذاتية .وسوف توجه دعوة للمشاركة في المؤتمر األول للهيئة العامة قريبا في لبنان للبحث
في البرنامج السنوي وأولويات الرابطة.
األعضاء المؤسسون :أ.د.مي العبدهللا ،أ.د.هدى عدره ،ـأ.د.اسماء شملي ،أ.د.هيثم قطب ،أ,د.عدنان خوجه،
أ.م.ياسمين سنو.
رئيسة المجلس االداري
أ.د.مي العبدهللا

عنوان مقر الرابطة :فردان-شارع كامل البابا-بيروت لبنان -ه– 009611807245 :

ج:

009613932116
ترسل الطلبات الى الموقع االلكتروني لرئيسة المجلس االداريmayabdallah@hotmail.com :
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كلمة رئيسة الرابطة د.مي العبدهللا

السيد وزير االعالم األستاذ رمزي جريج المحترم
حضرة العميد الدكتور طالل عترسي المحترم،
السادة الحضور الكرام
أهال بكم في الملتقى األول للرابطة العربية لعلوم االتصال،
بغياب دور المثقف في مجتمعاتنا العربية ،وبتراجع دور االعالم في ظل الفلتان المهني الذي يطال كل
المؤسسات ،مع اصطفاف كل وسيلة اعالميّة عربيّة وراء خطها وميلها السياسي بعيدا عن رؤية وطنية جامعة،
و مع التطور التكنلوجي السريع وما يحدثه من تغيرات عميقة تطال كافة المجاالت العلمية والبحثية ،وما ينتج
عنها من اختالفات عميقة بين األساتذة الباحثين حول المفاهيم والطرق المنهجية والنظرية نلمسها في كل
مناقشة او موقف علمي ،ال بد لنا من مؤسسة عربية جامعة تعيد للمثقف والباحث العربي دوره في المشاركة
بأبحاثه ومنهجيته العلميّة في معالجة قضايا المجتمعات العربية المتفاقمة ،وتردم الهوة بين المثقفين والنخب
والباحثين في العالم العربي من جهة ،وبينهم وأهل القرار في السياسة واالعالم واالتصال من جهة أخرى.
لذلك تأسست في بيروت/لبنان في  7نيسان " 2014الرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال"
( AACSمحور) ،وهي بناء على تعريفها في نظامها األساسي ،جمعية ثقافية تهدف الى تطوير علوم االعالم
واالتصال وعالقتها بسائر العلوم ،وتشكل فضاء محوريّا لتالقي الباحثين العرب في علوم االعالم واالتصال
لطرح تساؤالتهم ومناقشة أفكارهم والتعرف الى تجارب بعضهم البعض ،واجراء دراسات مشتركة.
بدأ المشروع كحلم فردي ثم فرض نفسه كحاجة وضرورة ملحة في الفضاء األكاديمي العربي الواسع .والى
اآلن وفي بضعة أشهر فقط أصبحت الرابطة العربية لالتصال تضم حوالي  300عضوا من مختلف الدول
العربية ،وهذا ما يشير الى الوعي القديم لدى األساتذة بالحاجة لهذه القاعدة البحثية العربية المشتركة .وقد
ساهم الى اآلن عدد كبير من الباحثين في تحرير مجلة "االتصال والتنمية" الفصلية البحثية المحكمة الصادرة

لتاريخه ب 12عدد ،وقد بد أت المجلة تصدر هذه السنة باسم الرابطة باالشتراك مع دار النهضة العربية ،ألنها
تحتاج الى أرضية ثابتة لضمان االستمرارية والتطور.
ولقد تم انشاء  17فرع للجمعية في الخارج وتكليف أكثر من  17زميل لم يترددوا بالقبول بادارة المكاتب،
وقد بدأ بعضهم بالعمل بنشاط في ب عض الدول وننشكرهم كثيرا لمساهتهم في انجاح أعمال هذا الملتقى.
في اليوم الثاني(غدا) نخصص جلسة طويلة لتنظيم عمل مدراء الفروع وتفعيل دورهم وانشاء مكاتب فعلية
ناشطة للرابطة في كل الدول العربية.
ومن ضمن سياسة انشاء الرابطة منح جوائز علمية تشجيعية للبحث في علوم االتصال ودرع تقدير سنوي،
وبداعي الوفاء لعضو الشرف في اللجنة التأسيسية للرابطة ،وتقديرا لجهودها وعطاءاتها وتميّزها في االنتاج
البحثي قررت الهيئة التأسيسية أن نمنح درع التميّز في البحث العلمي لهذه السنة ألديبة من لبنان ،أستاذة
متقاعدة من الجامعة اللبنانية ،رئيسة قسم األدب الفرنسي لسنوات ،وهي أول من حصل على رتبة استاذ في
األدب ومن أوائل من نشروا أبحاثا حول االتصال والتفاعل الثقافي بين المشرق والمغرب وعن األدباء الغربيين
الذين زاروا لبنان ونقلوا جمال طبيعته وثقافاته الى بالدهم والعالم مثل المارتين وفلوبير وجيرار دو نرفال
 ...هي األستاذة الدكتورة هدى عدره ،والدتي الغالية ،وسوف يخصص الحقا احتفال نعلن عنه في حينه لمنحها
الدرع.
أيها الحضور الكريم ،كثيرة هي الحقول التي تنتمي الى علوم االعالم واالتصال التي ما زالت في طور
النضوج (أربعون سنة) وكثيرة هي االشكاليّات التي تثيرها ،ما يجعلنا نقتنع بضرورة العمل اوال على تأسيس
القاعدة البحثية المشتركة ،بمعالجة القضايا العلميّة األساسيّة المرتبطة بالمفاهيم واألطر المنهجية والنظرية...
وال بد من البحث اوال في ماهية ومفهوم هذا العلم وخصوصيّته وحدود انفتاحه على سائر العلوم اإلنسانية و
االجتماعية ،والعمل بجدية على تطوير مناهجه وطرقه وأدواته البحثية من أجل تفعيلها في الواقع العربي،
وربطها بخصوصياته الثقافية ،وتصويب أداء وسائل االعالم واالتصال ،ودرء مخاطرها للمستقبل...
 ما هي المواضيع األساية التي تناولتها بحوث االعالم واالتصال الى اليوم؟ أي مناهج استخدمت ،أية نظريات واية أدوات معرفية؟ ما هي المشاكل التي واجهت وتواجه األساتذة في التدريس والبحث واالشراف على البحوث؟ ما هي آفاق البحث العلمي وحاجاته في ظل التطورات األخيرة في المنطقة العربية و العالم؟هي األسئلة األولى التي سيتمحور حولها لقاؤنا وصوال الى وضع خارطة الطريق.

كلنا واعون للتحديات ،ولكن أيضا لخطورة هذه المرحلة الضبابيّة...
عمل كثير ينتظرنا لكن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة...
وهذه الخطوة تنطلق بالفعل اآلن من هذا المنبر العريق ،من صرح الجامعة اللبنانية ،من المعهد العالي للدكتوراه
لآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية ،من جلسات الجمعية العامة األولى التي تنعقد في هذين اليومين ،ونامل
أن يتم التعرف خاللها الى التجارب المختلفة ،للوصول في النهاية الى الخروج برؤية متكاملة لألهداف
والمحاور األساسية.
يشارك في هذه الجمعية األولى عدد من األ عضاء من لبنان ومختلف الدول العربية ،أساتذة باحثون وطالب
دكتوراه ،وقد جمعنا بعض األوراق والمقترحات من غير المشاركين الذين لم يتمكنوا من القدوم الى لبنان
ألسباب مختلفة ،وسننظر بأوراقهم ويتم نشرها ان شاء هللا في أول كتاب صادر عن الرابطة.
أيها الحفل الكريم ا سمحوا لي أن أتوجه بالشكر لمعالي وزير االعالم األستاذ رمزي جريج لرعايته هذا الملتقى
ما يد ّل على تقديره ألهمية البحث العلمي وردم الهوة بين االعالميين واألكاديميين وبالتالي أهميّة الرابطة
وأبعادها ،كما أشكر معالي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين لرعايته وهو من يدعم كل جهد
علمي جاد ،كما أشكر عميد المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية الدكتور طالل
عتريسي لمباركة هذا الملتقى ودعمه واستضافة أعماله في المعهد وال نستغرب منه بالذات هذا األمر لما
نعرفه له من ثقافة واسعة وأخالق سامية وموضوعية علمية ،ولما يشهد له مشواره العلمي الطويل من عطاءات
وانجازات ،فكم نتمنى أن نكسبه على الدوام في فريق عمل الرابطة ونبقى على تعاون مستمر معه.
أشكر أيضا الزميل العزيز العضو المؤسس الملتزم منسّق الملتقى الدكتور هيثم قطب لجهوده ،وكل أعضاء
اللجنة التحضيرية من أساتذة وطالب ،وكل من شارك وساهم في التحضير والتنظيم لهذا الملتقى .شكري لدار
النهضة العربية التي سهلت أمورنا في شؤون الطباعة وهي ترعى مجلة االتصال والتنمية،
شكري للمشاركين ،وشكري لكم أيها الحضور الكريم ،أتمنى أن ننجح في أن نرسم خريطة الطريق ونؤسس
لعمل بحثي فريقي مثمر ،كما أتمنى أن نستفيد جميعا من هذه الفرصة الذهبية األولى على صعيد كل العالم
العربي ،للتبادل والنقاش العلمي الجاد .في النهاية نرحب بشكل خاص بالزمالء األعضاء الضيوف الكرام
من الخارج ونتمنى لهم اقامة هادئة وممتعة في لبنان مع طقس مشرق وجميل.
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تأسست في بيروت/لبنان في 7نيسان " 2014الرابطة العربية لعلوم االتصال"  ،AACSوهي مؤسسة
بحثية علمية ثقافية تعنى بالبحث في علوم االتصال وتطمح ألن تكون فضاء علميا لتالقي الباحثين في
شؤون وقضايا البحث العلمي.
يتفرع عن الرابطة "المركز العربي لبحوث االتصال والتنمية"  ACCDRوهو قاعدة بحثية يصدر
عنها منشورات وكتب مشتركة ومجالت علمية محكمة ،مثل المجلة الفصلية "االتصال والتنمية" الصادرة
لتاريخه بثالث لغات وباثني عشرة عدد ( ،)12وهي تطمح الى االستمرارية والتطور.
سوف يضم المركز في المدى المنظور مختبرات بحثية ،ويتفعّل عمله في تنظيم مؤتمرات وورش عمل
دورية في مختلف الدول العربية تجتهد لدعم دور البحث العلمي المنظم في مجاالت االتصال .ولذلك تحظى
الرابطة بربط أوصار الباحثين العرب من خالل مكاتب منتشرة في البلدان العربية والخارج ( ١4مكتب).
وقد انتسب اليها الى حينه حوالي  ٢٥٠باحث وباحثة من مختلف الدول العربية.
تقيم الرابطة الملتقى األول لها في  ٥و 6كانون األول  ،٢٠١٤تحت عنوان " نحو قراءة نقدية للتجربة
البحثية في علوم اإلعالم واالتصال في العالم العربي " ،ويشارك فيه أعضاء الرابطة اللبنانيين وحوالي
خمسين استاذ من الدول العربية(حسب الدعم المتوفر).
ينعقد المؤتمر في يومين ،األول في معهد الدكتوراه للعلوم االنسانية واالجتماعية في الجامعة اللبنانية
حيث تقدم أوراق عمل تأسيسية للتبادل األكاديمي والتنسيق لنشاطات الرابطة القادمة .وفي اليوم الثاني تعقد
جلسات الجمعية العمومية حيث تقدم تقارير المنسقين ويتم االتفاق على برنامج العمل والمشاريع البحثية
القادمة.
ويلقى الحدث تغطية واسعة من قبل وسائل اإلعالم اللبناني والعربي والفضائي وهو اللقاء اإلعالمي
األكاديمي البحثي األول من نوعه في العالم العربي ،يجمع الباحثين العرب لدراسة نقدية عن واقع اإلعالم
العربي ،وستصدر عنه توصيات ترفع مباشرة إلى وسائل اإلعالم واالتصال والوزارات من اجل تفعيل دور
اإلعالم التنموي الريادي في المجتمع.
ان االشتراك في دعم الرابطة العربية للبحث العلمي واالتصال يفيد مؤسستكم الوقور من خالل النفاذ إلى
خيرة اإلعالميين على مستوى العالم العربي ويساعد في تنمية القطاع اإلعالمي من القمة التي تؤثر مباشرة

في مستقبل اإلعالم واالتصال وهو القطاع المهم والفعال في عملية تشكيل البنية الهيكلية للمجتمع والكلمة
المؤثرة وآلصورة الراسخة في التأريخ والثقافة الشعبية.
لذا نتوجه الى حضرتكم آملين الحصول على رعايتكم لهذا الحدث الهام ومساهمتكم في انجاحه بأية وسيلة
ترونها مناسبة.
ولكم كل الشكر والتقدير
األعضاء المؤسسون :أ.د.مي العبدهللا ،أ.د.هدى عدره ،ـأ.د.اسماء شملي ،أ.د.هيثم قطب ،أ,د.عدنان خوجه،
أ.م.ياسمين سنو.

البيان الختامي للملتقى األول
للرابطة العربية لعلوم االتصال

استجابة لدعوة الرابطة العربية لعلوم االتصال ومجلسها االداري ورئيسته الدكتورة مي العبدهللا  ،اجتمع عدد
من الباحثين من مختلف الجامعات العربية لحضور الملتقى األول للرابطة تحت عنوان "نحو رؤية نقدية
للتجربة البحثية في علوم االتصال في العالم العربي" في الفترة ما بين  6 – 5ديسمبر كانون االول .2014
وقد ناقش الحاضرون في ست جلسات موضوعات تناولت التجارب البحثية في عدد من البلدان العربية،
ومشكالت بحوث االعالم واالتصال في المنطقة العربية ،وتمت مناقشة تقارير المنسقين في الوطن العربي
ومشكالت العضوية .وقد استضاف الملتقى رئيس كرسي اليونسكو لعلوم االعالم واالتصال البروفسور
برتران كابدوش والذي استعرض االتجاهات الكبرى في علوم االعالم واالتصال ونماذجه.
وقدر الباحثون دور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ،والمعهد العالي للدكتوراه في اآلداب
والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية في الجامعة اللبنانية ،في دعم واستضافة للملتقى االول للرابطة ،وأشادوا
بالكلمة الترح يبية لالستاذ الدكتور طالل عتريسي عميد المعهد الذي ألقاها نيابة عن معالي رئيس الجامعة
اللبنانية عدنان السيد حسين .وكذلك توجهوا بالشكر الى معالي وزير االعالم اللبناني رمزي جريج لدعمه
أعمال الملتقى وممثل وزير االعالم لحضوره وإلقائه كلمة توجيهية نيابة عن معالي الوزير.
ومن خالل المناقشات توصل المشاركون الى التوصيات التالية :
• المحور التنظيمي
 - 1تنظيم عمل المنسقين وتفعيله في األقطار العربية وتكليف منسقين آخرين في البلدان التي لم يلتحق منها
أعضاء.
 – 2تكليف المنسقين بالتواصل مع المؤسسات األكاديمية والبحثية واالعالمية ومع المنسقين اآلخرين
للتعريف بالرابطة وأنشطتها والحصول على دعمها سواء باالتصال المباشر او عبر االتصال االلكتروني.

 – 3توثيق العالقات مع المنظمات الدولية ذات العالقة بأهداف الرابطة وخصوصا ً منظمتي اليونسكو
واأللكسو.
• البحث العلمي
 –1تحديد محاور للبحث العلمي في مجاالت مختلفة.
 –2تشكيل فرق بحثية من مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية.
 –3تطوير مجلة االتصال والتنمية وتوسيع اهتماماتها.
 –4نشر كتب مشتركة حول قضايا تهم المجتمع العربي.
 –5تأصيل المفاهيم والمقاربات النظرية وتبيئتها بما يتوافق مع المجتمعات العربية.
 – 6استحداث جائزة سنوية تشجيعية للباحثين واألكاديميين في علوم االعالم واالتصال.
• العضوية واالنتساب
عضوية الرابطة تشمل الباحثين واألكاديميين في حقل علوم االتصال واالعالم والباحثين من حقول أخرى
الذين تندرج بحوثهم ضمن حقل علوم االتصال واالعالم ،والحاصلين على شهادة الماجستير وما فوق ،على
ان يتقدموا بطلب االنتساب للعضوية وتسديد االشتراك السنوي.
• األنشطة التأسيسية
 – 1انشاء قاعدة بيانات حول األساتذة وأبحاثهم وأعمالهم.
 – 2قاعدة بيانات بالمؤسسات البحثية وذات العالقة بنشاط الرابطة.
 – 3تحديد الملتقى القادم تحت شعار ( المجتمع االلكتروني ورهانات التنمية في الوطن العربي)
 – 4تدوير عقد الملتقيات الخاصة بالرابطة في مختلف البلدان العربية.
وتقدم الباحثون بالشكر الجزيل لرئيسة الرابطة الدكتورة مي العبدهللا واللجنة التنظيمية ،على كرم الضيافة
وحسن التنظيم والحفاوة البالغة التي وجدوها في بلدهم الثاني لبنان

اإلشكاليات النظرية و المنهجية لبحوث االعالم و االتصال()1
أ.د.مي العبدهللا

مقدمة:
يميز العلماء شكلين اساسيين لالتصال االنساني ،وهما االتصال المباشر الذي يقتضي وجود شخصين او
اكثر في مكان واحد وزمان واحد ،واالتصال عبر الوسائط الذي يقصد به كل اشكال االتصال التي ترتكز
على وسيط تقني .وتشكل وسائل االتصال الجماهيرية الكبرى كالصحافة والراديو والتلفزيون واالنترنت أهم
الركائز لهذا النوع من االتصال االنساني.
واالتصال الحديث عبر هذه الوسائل يرتبط باألساس بهدف سياسي  :وهو تنظيم "مساحة عامة" لمناقشة
المصالح العامة والخاصة .لكن هذه الرسالة المثالية تصطدم بمنطق اقتصادي يعيد طرحها .من هنا ينشأ
تناقض يفسّر المواقف والخطابات المتضاربة بعنف ،التي يخلقها منذ نشأته هذا الشكل لالتصال
االنساني)2(.
االتصال عبر الوسائل االعالمية هو في اساسه ثمرة وظاهرة لحرية اساسية  :حرية التفكير وحرية
التعبير ،وقد فرضت نفسها بصعوبة ضد قوى تحاول منعها او السيطرة عليها او افسادها.
_________________________
 -1أنظر :كتاب علوم االعالم و االتصال للباحثة ،دار النهضة العربية ،بيروت .2009
 -2أنظر :مي العبدهللا ،االتصال و الديمقراطية ،دار النهضة العربية ،بيروت .2006

 -1مراحل تطور الفكر االتصالي:
أ – البدايات األولى:

في قلب الحياة العامة للمجتمعات الديموقراطية التي مازالت في بعض االحيان مقموعة ومقيدة من قبل
الممارسات السياسية ،ظهرت وسائل االعالم واالتصال حديثا ً في التاريخ البشري .اول الصحف كانت
صحف المناسبات منذ ظهرت الصحافة المنتظمة في القرن السابع عشر ،ثم في البلدان االوروبية الرئيسية
حين ظهرت اول صحيفة يومية في انكلترا في القرن الثامن عشر.
وشهد قرن االنوار نضاالً صعبا ً من اجل "حرية الصحافة" ،وتقدمت بريطانيا العظمى في هذا المجال
(محو االذن المسبق في  1695ثم اعالن الـ Libel Actفي .)1792
في فرنسا اصطدمت حرية الصحافة خالل القرن التاسع عشر بنظام رقابة ثم انذار خالل االمبراطورية
الثانية .ولم تكرس اال في نهاية القرن التاسع عشرمع قانون  29تموز.1881
ورغم تطورها في ظروف صعبة ،كانت وسائل االعالم واالتصال منذ القرن الثامن عشر ،موضوع
مجموعة من الخطابات "المتفائلة" التي تمتدح ايجابياتها وميزاتها .والصحافة المكتوبة التي يطلق عليها
اليكسيس دوتوكفيل لقب "االداة الديموقراطية للحرية" ،تستمر في الظهور كأداة اساسية لتقديم األفكار
ومناقشتها بحرية)1( .
_____________________

– 1أنظرGaetant Tremblay,"La Science des communications et le :
phénomène technique", in Sciences sociales et transformations
technologiques, Gouvernement du Québec 2002.

بدأت المواقف الناقدة لوسائل االعالم واالتصال منذ القرن السابع عشر بقلم بعض الكتاب مثل الفونتان
 La Fontaineالذي يعتبر ان كل "صانع للصحف هو محتال "  ،" doit tribut au malinوازداد
النقد في القرن التاسع عشر عندما افتضح اكثر فأكثر احتيال أصحاب الصحف وأدينت عدم مسؤولية
الصحافيين الذين كما يقول بلزاك " Honoré de Balzacبالنسبة اليهم كل ما هو ممكن هو واقعي".
وعندما ظهر البث االذاعي في القرن العشرين ( )1920وبعده التلفزيون ( )1945كان حامال لآلمال،
وبحكم تأثيرها الجماهيري اعطيت لهذه الوسائل سلطات اخرى ايجابية للمصلحة العامة ،بحسب المراحل
التاريخية والظروف " :دمقرطة" الثقافة ،توسيع النقاش العام ،وحديثا تصليح اشكال مختلفة للخلل
االجتماعي.
وتنتقل االنتقادات الى القرن العشرين حول مسألة تأثيرات نشاط وسائل االعالم واالتصال .منذ الثالثينات
تجد هذه الوسائل نفسها متهمة بكونها ادوات خطيرة للتالعب بالجماهير .وفي هذا الصدد يدافع جاك الول
 Ellulعن اطروحة ان "الراديو والتلفزيون" ممكن ان يوضعا في خدمة شكل من اشكال "االغتصاب
النفسي"  viol psychiqueلألفراد .ويؤكد باحثون آخرون من جهتهم على التحوالت الثقافية التي احدثتها
وسائل االعالم واالتصال التي ،وهي تلغي المعايير و القيم  ،تأتي "بثقافة متوسطة" ،او
"مر ّكبة"  .mosaiqueوحديثا ً  ،فإن تسريع الوقت االتصالي وتعميم االتصال بالشبكات ،يدفع بباحثين
آخرين مثل  Jean Baudrillardبأن ينبّهوا الى حالة "النقل خارج الواقع"  déréalisationالتي
يبعث اليها االفراد والجماعات تدريجيا ً في مجتمعاتنا التي تصير اكثر فاكثر مجتمعات "اتصالية"(.)1
________________________
 -1أنظر:

Yves Jeanneret, Les Sciences de l’information et de la

communication : une discipline méconnue en charge d’enjeux
cruciaux, SFSIC, La Lettre d’Inforcom N° 60, Paris hiver 2001- 2002.

ب  -رهانات اقتصادية :
ومصدر هذه االحكام المتضارية المتعلقة بهذا الشكل االتصالي االجتماعي الجديد ،هو التوتر القائم
المستمر بين الرهانات االقتصادية والرمزية التي هي في قلب النظام االتصالي .فالثورة الصناعية التي
حدثت في القرن التاسع عشر أعطت في الواقع لالتصال عبر الوسائل الجديدة بعدا ً استراتيجيا ً للتطور
االقتصادي للمجتمعات الغربية ،اذ ظهرت في حينها كوسيلة مقررة لتحول طرق التفكير ،يجب ان تتكيف
مع بيئة جديدة ،وممارسات استهالكية يجب ان تتزايد لتطوير االسواق .
وهي تظهر من جهة ثانية كشرط اساسي لسير النظام النقدي الذي يوجب ايجاد نظام معلوماتي معقد يمكن
من اخذ القرارات بسرعة وجرأة .ويرتاد االتصال االجتماعي "قيمة تجارية" valeur marchande ،
بعد ان اصبح ضروريا ً لمجمل الفئات االجتماعية ،اذ تديره آليات تجارية موجودة حتى في مؤسسات تابعة
للقطاع العام .والمؤسسات االجتماعية التي ترتكز عليها هذه الوسائل هي مؤسسات تطلق منتوجات خاضعة
لشروط السوق والمنافسة .و للصناعة الثقافية هذه يوجد رهانات اقتصادية هامة تبيّنها الحركات الثابتة
والمستمرة العادة التنظيم التي نالحظها في هذا القطاع (اعادة شراء المناصب ،تحالف بين تجمعات.)..
وأهمية الفوائد المتوفرة في االتصال عبر الوسائل تفسر بحقيقة ان االتصال مشارك في الثقافة
الجماهيرية .فالصحافة المكتوبة والوسائل السمعية البصرية تتميز بنشر الصناعة الثقافية .و هي ال تتكون
من أعمال فردية ،بل هي منتجات تسلسلية منشورة بطريقة منتظمة (في الصحافة) ومتواصلة ( راديو ،
تلفزيون) .ووسائل االتصال الجماهيرية يمكنها هكذا ان تجمع بصورة دائمة جماهير غير مستقرة ،تشتريها
مؤسسات تقوم بمساهمات اعالنية .وهنا يجب التمييز بين ثالث عناصر في االنتاج االتصالي(: )1
__________________
 -1أنظرmythe :

Philippe Breton, L'Utopie de la communication, Le
du village planétaire, La Découverte, Paris 1995.

 المعلومات االخبارية بمعنى الكلمة  :الصفحات التحريرية في الصحف والبرامج االخبارية ،واالعالن(صحفات االعالنات في الصحافة المكتوبة والدعايات في الراديو والتلفزيون) .الى هذه يجب اضافة "مواد
التسلية" بالنسبة للوسائل السمعية البصرية.
هذه العناصر الثالث تنتمي في الواقع الى سوقين مختلفين  :سوق المستهلكين او المستخدمين ،وسوق
المعلنين .لكن هاتين السوقين هما في الوقائع مرتبطتان كثيراً ،فكالهما يحركهما البحث عن اكبر جمهور
ممكن .وتطو ر وسائل االتصال بالتالي هو مرتبط الى حد بعيد بتطور االعالن الذي بدأ منذ القرن التاسع
عشر.
وتأتي مع هذين الوجهين الرئيسين للنشاط االتصالي ايضا ً مجموعة من الرهانات الرمزية .فإعالم
واعالن هما ساحات النتاج خطابات .وهما يرتكزان على انواع مختلفة من االدوات الخطابية (لغة كالمية،
صورة ،رموز ،حركات  .)..فالخطاب االعالمي والخطاب االعالني يتبعان اخراج ظواهر آنية من االحداث
اآلنية كما من الخيال المركب .والمضامين االعالمية كالمضامين االعالنية تبنى على مجموعة من الخيارات
القابلة للنقاش التي تستخدم شكالً كالميا ً او مرئياً .هذه المواقف تساهم في ترويج صور ذهنية لدى االفراد،
مبنية على شكل تصورات جماعية .هذه التصورات وهي تؤثر في االفراد مثل "فلترات" ،تشكل ادوات لفهم
الواقع ،وهو يفهم عبر هذه الوسائط بشكل عنيف او عقالني.
ووسائل االتصال تساهم ،وهي تحرك انتقال هذه التصورات عبر العالم االجتماعي ،في تحديد أنظمة القيم
والعقائد التي تسود كقواعد ثابتة لجماعات (وطنية ،محلية ،مناطقية  .)..ان تطور بعض الوسائل الخارقة
للقارات والحدود ،وهو يعتبر مهددا ً لهوية بعض التجمعات الثقافية ،يمكن ان يتسبب في نشوء صراعات
وتبني اجراءات تنظيمية (مثل التلفزيون الفضائي او االنترنت سنة .)1()1992
______________________
 -1أنظرdes :

Frédéric Barbier et Catherine Bertho Lavenir, Histoire

médias de Diderot à Internet, Armand Colin, Paris 1996.

ويفسر تأثير وسائل االتصال في مجاالت المرئي و المسموع التحفظات القديمة لعالم التربية تجاهها،
وحديثا ً يتم تنظيم برامج للتربية وللتعليم على حسن استخدام وسائل االعالم و االتصال.
من جهة أخرى ،يبقى التعبير عن اآلراء امام الجمهور العام احدى وظائف الصحف الكبرى االساسية.
لكن هذا الهدف الوطني هو ايضا ً معلن عنه من قبل الوسائل السمعية البصرية التي تتابهى بليونتها
وسهولة استخدامها منطلقة من فشل او تقصير المؤسسات  ،فإن االذاعة وخصوصا ً التلفزيون يتوليّان اكثر
فأكثر تنظيم النقاش العام ،وهما يدعمان خطابات االقليات .فوسائل االتصال نتيجة هذه الرهانات كلها ،هي
موضوع الشكال متعددة للتنظيم من قبل السلطة العامة ،وايضا ً لمحاوالت السيطرة عليها من قبل القوى
االقتصادية.
وتفرض السلطة العامة قيودا ً على حرية اتصال  ،باسم اعتبارات تتعلق بالسالمة العامة (استقاللية ،امن
عام  )...والخاصة (حق االفراد)  .في مجال المرأي والمسموع هي غالبا ً في اساس انشاء قوى مسيطرة
ومنظمة (المجلس االعلى للمرأي والمسموع) تسهر على احترام بعض القواعد المتعلقة بالمضامين (عنف،
افالم جنس ،وايضا ً اتزان الوقت المخصص للسياسة واالعالنات) ،وعلى اعطاء الترددات وايضا ً على الحل
من ظواهر التكتل)1(.

_________________________
-1أنظرJacques Gonnet, L’Education aux médias, l’Harmattan, Paris1997. :
Daniel Junqua, La liberté de la presse, Les essentiels de Milan, Milan
2004.

واخذا ً بعين االعتبار ازدياد تكاليف انتاج االعالم ،يخضع عدد كبير من المؤسسات االعالمية الحساسة
ل سيطرة التجمعات الكبرى العالمية والمتعددة الوسائط (صحافة مكتوبة ،اذاعة ،سينما).
و ينعكس االتجاه المتزايد لهذا القطاع االقتصادي الى التصنيع بصورة أعم في ظاهرة تسويق االتصال
عبر الوسائل ،وتطبيق اساليب التسويق في فكرة وانتشار منتوجات معممة في كتابتها وفي شكلها.
ويميل المنطق التجاري الذي يسود في اساس تطور هذا النشاط االجتماعي ،اكثر فأكثر الى فرض قانونه
على المثال السياسي الذي هو في اساسه.
ت  -وسائل االتصال والفكر السياسي:
اذا أرادت الدولة أن تضع اطارا لوسائل االعالم واالتصال ،عليها ان تفعل ذلك بطريقة ديموقراطية في
اطار منظمات غير خاضعة للضغوطات السياسية (مثل المجلس االعلى لالعالم) يؤمن تعددية االعالم
ومسالة االستخدام وموضوعية الصحافة الخ ...وهذا االمر مبرر خصوصا ً فيما يتعلق باالنترنت الذي يمكن
من زيادة مساحات ومجاالت الحوار العالمية ،ويفتح آفاقا ً جديدة لحرية التعبير كما يحمل امكانات كثيرة
لنشر االشاعات وتشويه الحقائق ونشر الفساد والمضامين الخطيرة الضارة)1(.
على وسائل االتصال ان تحترم خيارات وتوقعات المواطنين .هي ال تستطيع ان تمتنع عن ذلك بصورة
نهائية ،فيوجد هكذا لعبة ثالثية بين رجال السياسة والرأي العام ووسائل االتصال  :وسائل االتصال تعكس
الظواهر االجتماعية بقدر ما تشكلها .كما ان الجمهور هو مقياس للنجاح وبيده ان يحدد البرامج المقترحة.
_____________________
 -1أنظر:

Dominique Wolton, “Les journalistes entre l’opinion publique
et les hommes politiques”, Hermès No.4, Paris 1991.

لذلك ال يجب ان نبالغ في تقدير دور وسائل االعالم واالتصال ،فاالنتخاب مثالً ال يرتبط فقط بهذا الدور
وانما بشروط اخرى اجتماعية اقتصادية .اليجب ان نستسلم للوسيلة ونصدق الحقائق التي تعكسها ،فطريقة
االستخدام ودور الجمهور اساسيان لمقاومة تأثير وسائل االتصال ومن هنا اهمية ان نتعلم كيفية فهم الرسائل
ومشاهدة التلفزيون وقراءة الصحيفة)1(.
لقد ظهرت شبكة االنترنت لرغبة في االتصال بشكل اسهل واسرع ولذلك فهي تشكل مساحة واسعة
للحوار ،وهي تسمح بفضل البريد االلكتروني وامكانيات المحادثة ان تتواجه وجهات النظر وتتبادل
المعلومات.
انها تساهم في االستعالم االفضل عن المواطنين وفي شفافية العمل العام ،عبر نشر معلومات ادارية مثالً
وعبر البرامج السياسية لالحزاب ،الخ ...
تمهد شبكة االنترنت لتفاعل اكبر بين الحاكمين والمحكومين ،فاالحصاءات االلكترونية تسمح بأن بعرف
المنتخبون ما يتوقعه منهم المنتخبون وردات فعلهم ،و يمكن ان نتصور ان االنترنت هي األداة الحديثة
للمشاركة في العملية القضائية والنقاشات المفتوحة في البرلمان او ارسال االقتراحات للبرلمانيين.

وتسهل االنترنت في بعض الجوانب االعمال المشتركة الجماعية فيسمح ألفراد متباعدين يتشاركون بنفس
االفكار ان يتواصلوا ويوحدوا جهودهم .ومازال استخدامها مخصصا ً لنخبة تملك امكانيات مالية وعلمية
متفوقة ،وتتواصل بشكل دائم بفضل امكانيات تقدمها الحكومات او صانعو الحاسوب او موزعو الخطوط
لجمهور المستخدمي االنترنت...
_______________________
-1أنظرJean Gerstle, La communication politique, PUF, "Que sais :

je » ?,

No.2652, Paris
1992.

و يمكن لشبكة االنترنت ان تكون وسيلة للتعرض الى الحياة الخاصة لألفراد ،فرغم السرية والقيود
واالجراءات االحتياطية اليزال بامكان بعض االفراد المتمكنين من تقنيات االنترنت من الدخول الى الملفات
الخاصة ،والحصول على المعلومات الشخصية ،وحتى ارسال االمراض التي تصيب الملفات والمعلومات،
وحتى نشر معلومات ودعايات خاطئة او التعرض لألفراد او الشركات...

يمكن ان تكون االنترنت وسيلة لنشر افكار واعمال تتناقض تماما ً مع األهداف الديموقراطية ،كمواقع
تشجع العنصرية او التعصب او تحمل اهدافا سياسية مناقضة للديموقراطية ،او تروج للحق والحروب او
تساعد بعض االطراف على تحكيم سيطرتها على الناس .وحتى انه في بعض الدول تعمد الحكومات الى
منع الدخول الى مواقع تعتبرها مؤذية ،مثل في الصين وسنغافورة حيث تعتبر المواقع المناصرة للغرب
مؤذية .الخ...
ان وسائل االتصال الحديثة السيما التلفزيون المباشر واالنترنت بامكانها أن تسهل المشاركة بين الناس
واشراك المواطنين بالقرارات العامة والجدل السياسي القائم.
اال ان ديمقراطية االنترنت يمكن ان تكون مجرد وهم ،وتكاثر المواقع وحركة النشر والتعبير ال تعني
بالضرورة ديموقراطية االهداف والممارسات وال تعني تغييرا في هيكلية السلطة.
بالنهاية ال يجب ان تكون شبكة االنترنت دون رقابة ديموقراطية فهي حين تتجاوز الحدود تطرح مشكلة
الرقابة ،فتحاول لذلك اليوم بعض المواقع ومراكز التوزيع واالوساط السياسية الوطنية فرض قانونها
بواسطة منظمين يتابعون التطورات التكنولوجية ويحاولون مراقبتها وسن القوانين العالمية لها)1(.
______________________
 -1أنظر:

André Vitalis, Médias et nouvelles
technologies, Apogée, Paris 1994.

ث -ربط وسائل االعالم بالديمقراطية:
بناء على مالحظة ان الديمقراطية قد تطورت بموازاة تطور وسائل االتصال ،ال يتردد بعض الباحثين
يعرفون الديمقراطية "باحترام عدد من الحريات االساسيةمثل
من تأكيد وجود عالقة بين الظاهرتين ،وهم ّ
حرية التعبير وحرية االعالم" .ومن جهة ثانية بوجود عدد من الميول الفكرية للصحف وهذا ما يطلقون
عليه "التعددية"( الخط  -اللون).
يقول فويان" :من الواضح جدا ً ان الحرية في مجال الصحافة تواكبها الديموقراطية السياسية ألنه ال يمكن
فرضها الواحدة بدون االخرى ،والواحدة ال تعمل بدون االخرى .االثنتان ركيزتا هيكل واحد ،مبني من قبل
المهندسين نفسهم ،ومرتبطتان واحدة باالخرى ،من يهاجم الواحدة او يشكك بها يهاجم االخرى ايضاً .الحرية
هي وحدة الخيار فيها  :نقبل بها او نرفضها "(.)1
ويقول فولتون " :في تاريخ الديموقراطية لم يكن من الممكن تفريق "صحافي – سياسي" طالما ان وجود
رجال السياسة البطيء والصعب قد تحقق من خالل نضالهم لالنتخابات والديموقراطية بالمساندة المباشرة
للصحافة"(.)2
بعض المراقبين يعتبر احيانا ً ان وسائل االتصال قد اصبحت مشاركة كليا ً في اللعبة السياسية وهي تحتل
فيها مكانة هامة جداً .اعتدنا مثالً على التأسف ألن مركز الحياة السياسية قد انتقل من البرلمان والحكومة الى
ساحات التلفزيون او استوديوهات االذاعة لمصلحة "السياسة –المسرح" ،مما يمنع طرح المشاكل الحقيقية
وحلها باالستعانة بالعقل (ولكن اال يملك كل واحد منا تصوره الخاص لما هو عقالني ؟) )3(.
____________________
-1

Bernard Voyenne, La presse dans la société contemporaine,
-2A.Colin 1971, p.246.

Dominique Wolton, « Les journalistes entre l’opinion publique et les
hommes politiques », op.cit, p.207.
Roger Remond, entretien J.M.Colombani, Le Monde, 15 juin 1993 -3

الفرضية التقليدية لهذه العالقة المتينة التي تسمح بوصف هاتين الوحدتين بمتشابهتين
تقضي من البداية بتبني اربعة عمليات قد قلبت المجتمعات الصناعية  :اوالً حضارة التقاليد التي خففت
اللجوء الى العنف الجسدي والكالمي في معالجة الخالفات العامة والخاصة (ضبط التهيجات تحت تأثير
احتكار العنف من قبل الدولة) ،ثانيا ً التدني التدريجي لنسبة االمية بفضل التعليم االجباري ،ثالثا ً التطور
االقتصادي الذي سمح بارتفاع القوة الشرائية للعائالت والوقت المخصص للترفيه ،ورابعا ً انقسام متزايد
للعمل االجتماعي (تخصص المهام التي كان يقوم بها انسان واحد و ظهور مهن جديدة مكلفة بالقيام بأعمال
معينة و محددة سلفاً.)...
واصبح من الممكن التساؤل ان كان الظهور المتوازي للديموقراطية والصحافة يترجم كعالقة بديهية أو
كناتج اجتماعي لهذه الظواهر األساسية األربعة .لقد باتت كلمة "تشابه" تحيلنا الى حالة سابقة لتقسيم العمل
االجتماعي حيث المهام كانت مختلطة ولم تكن مميزة بعد.
هذه المقاربة تحاول الخروج من االزمة باعطاء المرونة لنماذج متناغمة في االهتمامات العملية والفكرية
واالخالقية ،كالنضال ضد الدول الدكتاتورية ،وتسهيل االنتقال الديموقراطي ،والحكم على نسبة
الديموقراطية في كل نظام  ،ومعالجة الدكتاتوريات المتمردة بوصفات عالجية ،والفصل بين النزعة
الديموقراطية والــدكتاتورية .و هي تخرج عن التعريف التقليدي للديموقراطية على أنها مواجهة لالنواع
االخرى من االنظمة ،من دكتاتورية و استبداية و سلطوية)1(...
________________________
-1

G.Ballandieri, échange avec M.Rocard et A.du Roy, “Politique
et télévision: les liaisons dangereuses”, Vendredi, Idées, No1,
Paris nov 1992,
p.6.

و للمساعدة على البناء العلمي للمشكلة قرر العلماء ابراز التعريفات الخمس للديمقراطية االكثر انتشاراً .و
قد وضعوا رسما ً تحليليا ً للعالقات بين االعالم والسياسة ،يسمح لنا ان نفهم معنى كلمة "ديمقراطية" ،
والهدف هو توضيح االستخدامات المختلفة للكلمة دون تحديد تعريف واحد)1(.
و جرت محاوالت لتتميز المقاربات االساسية للدور الديمقراطي لالعالم ،بحيث وضعت مقابلة بين ثالثة
ابعاد للعالقة صحافة  -سياسة ،عرضت على مراحل ثالث :

 )1تعريفات الديموقراطية التي تسمح بتبرير توزيع ادوار االعالمي ورجل السياسة.
 )2المطالبة بدور ديموقراطي للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
 ) 3انواع العالقات بين الصحافة و السياسة بحسب التركيبات االجتماعية والفكرية المميزة لقواعد اللعبة.

ان جولة سريعة في الفكر االتصالي تسمح لنا بحصر النماذج الخمسة للدور الديمقراطي لوسيلة االتصال:
منبر حر ،عضو حزبي ،قطاع عام ،تعبير حر ،مواجهة للسلطة .
نتكلم هنا عن بناء فكري اليتفق عليه بالضرورة كل الباحثين  .بركوف وهوثان يطالبان مثال بالدور
الديموقراطي للقطاع العام دون ان يعطونه نفس المعنى ،ومانان يعلمنا بأنه من المألوف تسمية "تحررية"
اتجاهين مختلفين لهما نتائجهما على دور االعالم في الديموقراطيات "الحرة" :حرية التعبير (نظرة فردية)
ومواجهة السلطة (نظرة عامة)(.)2

____________________
Jean Le Bohec, Les rapports presse-politiques, L’Harmattan, Paris -1
1997, pp.109-110
-2نفسه.

وتختصر النماذج الخمس تعريف الديمقراطية -1 :مشاركة  -2 ،منافسة  -3 ،تمثيل ،

 -4تنظيم -5 ،

تحديد (.)1
ان نسب دور ديموقراطي لوسيلة االتصال يبرر الخطوة التي تقتضي بمعرفة الى أي تعريف او تعريفات
للديمقراطية نرجع ،فلكل نموذج للديمقراطية نموذج للدور الديموقراطي لالتصال يقابله .ويجدر بنا ان نحدد
هنا ان المنظور اليراه المدافعون عنه نموذجيا ،يعني لغاية معرفية ،ولكن كمثال لالدراك ونموذج لالتباع
ومثال للتقليد ،ومن يدعمون بالمقابل هذا النموذج او ذلك يميلون الى رفض شرعيته واعتباره كعدو يجب
يصوب عليه)2(:
القضاء عليه ،أو حظر يجب استدراكه ،أ ببساطة كهدف
ّ

تعريفات

مشاركة

أدوار ديمقراطية

منبر عام -أغورا

منافسة

عضو حزبي

تمثيل

مصلحة عامة

تنظيم

حرية التعبير

تحديد

سلطة مضادة

مقابلة نموذجية بين تعريفات وادوار

_____________________
Idem, pp112-113 -1
Idem p.119 -2

بينما غروسي كان قد حصر هذه االدوار بثالثة :حارس ،مراقب وصانع للرأي العام.
نالحظ ان غروسي يجمع لبن دورين هما  :عقد حزبي وسلطة مضادة بينما يلغي دور المنبر العام (.)1
هذه النظرية اكثر تعقيدا ً من طرح بلونديل الذي يبني ثالثة أدوار مستقلة :مراقبة ،أحزاب ،منظمات
وطنية ،بينما مياج يقدم رسما ً ألربعة نماذج لها خصائص مشابهة للتي ذكرها ويبر :اعالم رأي صحافة
تجارية ،وسائل اعالم سمعية بصرية جماهيرية وعالقات عامة .
اال ان هذه النماذج االتصالية هي بعيدة عن التساؤل حول معنى"الديمقراطية" ،ويمكن في الواقع حصرها
بإثنتين :من جهة صحافة الرأي والعالقات عامة التي تجمع النظرة الدعائية (عضو حزبي) ،ومن جهة ثانية
الصحافة التجارية ووسائل االعالم السمعية البصرية الجماهيرية التي تجمع مؤسسات الصحافة المكتوبة
والسمعية البصرية الموجهة نحو الجمهور (حرية التعبير)(.)2

___________________________

-1

J.Blondel,”Generalités: Le Comparatisme”, Traité de science
politique, dirigé par M.Grawitz et J.Leca, T.2, Paris 1985, pp1-26.

-2

Bernard Miège, “L’espace public perpétué, élargi, fragmenté”, in

L’espace public et l’emprise de la communication, dirigé par I.Paillart, Ellug,
Grenoble 1995, pp.165-169.

هذا المخطط الفكري يقدم شبكة للتحليل ابسط من التي يقدمها دافدسون الذي يميز انظمة ثالثة كبرى
لالتصال  :دول ديمقراطية ،دول شيوعية ودول نامية ،او سيبرت وبترسون وشرام الذين يصنفون االنظمة
االتصالية في اربع نظريات  :سوفياتية  -شيوعية ،تحررية ،و نظرية المسؤولية االجتماعية .من جهته يميّز
بيار البير نموذجين لالنظمة االعالمية  :النموذج االستبدادي للقطاع العام  ،حيث االعالميون هم
مستوطنون ،والنموذج الليبرالي للسلطة الرابعة  ،حيث االعالميون هم مستقلون عن السلطة العامة" :ان
كانت االنظمة المتعددة تحتوي على متغيرات عديدة ،فال يمكن أن نرى اال نموذجين اثنين مرجعين" (.)1

وقد بنى كوران ايضا ً نموذجه الخاص على قاعدة ثالثة وظائف ديمقراطية للنظام االتصالي  :حوار عام،
وكالة للتمثيل ،وتحقيق االهداف العامة للمجتمع ( .)2ولكنه يقترح اخيرا ً مخططا ً يميز اربعة مقاربات:
تحررية ،ماركسية نا قدة ،شيوعية وراديكالية ديمقراطية ،ويحددها في زوايا مختلفة  :قطاع عام ،دور
سياسي لوسائل االتصال ،نظام اعالمي ،قاعدة اعالمية ،ترفيه وتجديد(.)3
__________________________
-1

Pierre Albert, Le pouvoir des médias, PUF, Paris 1986,
p.28.

1991, -2

J.Curran, Mass Media ans Society, Edward Arnold, New York
pp.102-105.

-3

Idem, p.28

ج" -االعالمي المتخصص":
بالنسبة ألجيريس يمكن تمييز ثالثة فئات مهنية  :االعالمي التقليدي المنشغل فقط بالوقائع وقاعدة
الخمس ،واالعالمي الباحث الذي يحاول الذهاب ابعد من الواقع السطحي لكشف اسباب االحداث ،والمحقق
الناشط الذي يعتبر االعالم وسيلة لبلوغ الغاية وتغيير العالم بسرعة .وحسب جانوفيتر يوجد ثقافتان ثانويتان
داخل عالم االعالم الحالي :االعالميون النقاد والملتزمون والذين يدافعون عن األخالقيات ،اعداء فكرة
استحالة بلوغ الموضوعية ،والصحافيون الذين يدعمون ضرورة تفريق الوقائع واألراء ،وهم مقتنعون بأنه
يمكنهم تصنيف ونشر ما هو مهم .
شودسون من جهته ابرز سبعة اهداف لالعالم في النظام الديمقراطي ،و يقول أن هذه أألهداف يمكنها أن
ال تكون متكاملة فيما بينها  :ايصال األخبار للناس بشكل صحيح وكامل ،يسمح لهم باتخاذ قرارات عاقلة
كمواطنين  ،أو تأمين محيط متجانس لمساعدة الناس على فهم عالم السياسة المعقد ...لعب دور الوكيل
لتطلعات المجموعات االجتماعية المختلفة ،أو تأمين االخبار التي ينتظرها الشعب تبعا لقوانين السوق...
تمثيل الجمهور والتكلم من اجله وباسم المصلحة العامة للسيطرة على الحكم ،اثارة التعاطف وتأمين فهم
معمق لوضع الناس اآلخرين في العالم ،أم تأمين ساحة للحوار بين المواطنين ،ليس فقط العالمهم بآلية
القرار ولكن ايضا ً لجعلهم يشاركون فيها...
أخيرا ً يعتبر "ماكيل" انه يوجد ستة "نظريات منظمة" لوسائل االتصال :الحق بالوصول الى وسائل
االتصال لالفراد والجماعات ،غياب الرقابة البيرقراطية او الحكومية ،توجيه وسائل االتصال قبل كل شيء
نحو الجمهور ،وجود وسائل اتصال خاصة بكل مؤسسة او مجموعة من الناس ،وأخيرا االشكال االتصالية
التفاعلية والمشاركة(.)1()1987
_______________________
-1

C.Argyris, Beyond the front page, Jossy Bass, London 1974,
pp.618-626.

من هنا ،فالعالقات بين الجهات السياسية والجهات االعالمية هي في الواقع اكثر تعقيداً ،وهذا ما يجعل
الفرصة كبيرة ألن يكون تعريف "االعالمي المتخصص" موضع صراعات ،ويمكنها ان تبقى سجينة
مثاليات خاصة بالمنظرين ،وبأن تميل نحو البحث عن “الصفات النفسية” التي من المقترح ان تميز
االعالميين ،او نحو “المحاولة النفسية االجتماعية” .
وبما ان االعالم يعتبر منبرا ً سالكا ً في متناول الكل ،اليملك المحررون أي سبب للوجود ،وال نستطيع ان
نتكلم عن عالقات اجتماعية منتظمة بين النخبة والمحررين  )3(.ولكن الشيء يبرر في هذه الحال وجود فئة
تملك االحتكار والسيطرة على التعبير في االعالم.
يحدث ان نذهب أ بعد من ذلك بتنظيم منابر عامة حيث يستطيع المواطنون ،بوجود متدخلين متخصصين
ومنتخبين ،اقتراح حلولهم وهي احيانا ً منقولة على التلفزيون او على الراديو بحيث يلعب االعالميون دورا ً
سطحيا ً مكتفين باعطاء معلومات واقعية او باشارة تساؤالت معينة ،وهذا يعني الحفاظ على مستوى من
الحوار يسهل التبادالت بدل استخدام التأثيرات الشفهية( .)2
_________________________

M.Finley,Démocratie antique et démocratie moderne, Payot, Paris 1976, -1
–p.66.
Bernier, Le monde diplomatique, Paris aout - 2
1996

في النموذج الحزبي يقيم محررو صحف الرأي مع المنتخبين عالقات تبادلية ترتبط كثيرا ً بمواقفهم
وتحددها مباشرة مستوجبات الصراع السياسي ،فعندما يعالج المحرر موضوعا يتعلّق بجهة ينسجم معها،
يميل الى عدم الشك ويقيّم نشاطاته من وجهة ايجابية ،وبالعكس عندما يتكلم محرر عن منتخب من اتجاه
معاكس يميل الى وصفه من نواحي سلبية ومن جوانبه الفكرية او الشخصية التي توحي بالشك ،ويدين
اختياراته في مجال السياسة العامة و يذ ّكر بأخطائه السابقة.

هكذا نقول “ :عندما يتشارك السياسيون ووسائل االعالم و االتصال نفس المشاعر السياسية ،هناك
فرص كبيرة ألن تكون العالقات اشتراكية ومتجانسة ،وعندما تختلف العواطف تصير العالقات قابلة ألن
تكون نادرة وصراعية (.)1

لكن شبكة االنترنت هي في نفس الوقت وسيلة لالتصال بدون وسيط ،ولتحقيق حوار وتبادلية .وانتهى
الوقت الذي كانت رسالة رجل السياسة تخضع بالضرورة لحقائق االعالميين المشوهة (.)2

______________________

B.Franklin, Packaging politics, Edward Arnold, New York 1994, p.21. -1
-2

F.H.de Virieu, Le Monde, Paris 8 nov 1996.

 -2مفهوم علم االعالم واالتصال:

بناء على هذه النظريات العلمية األولى التي تفسّر عالقة وسائل االتصال بالسياسة

وأليات

المجتمعات ،ومع ظهور وسائل االعالم الجماهيرية المكتوبة والسمعية والسمعية -البصرية ،وتطور
تكنولوجيا االتصال ليصبح المجتمع العالمي الحديث "مجتمعا ً اتصالياً" بامتياز ،تأسس علم مشترك
االختصاصات استمد نظرياته من مفاهيم العلوم االنسانية االخرى كعلم النفس وعلم االجتماع والفلسفة
وادارة االعمال ،هو"علم االعالم واالتصال".
منذ تأسيسه منذ أكثر من عشرين سنة ومجموعة من االسئلة تطرح حوله  :هل لهذا العلم نظرياته ومفاهيمه
الخاصة؟ هل التفريق بين "اعالم" و"اتصال" اليزال ممكناً؟ ما هو "هدف االتصال"؟ ما هي االشكاليات
التي تعترض الباحثين في هذا المجال؟ ما هي الحقول البحثية التي يمكن سبرها مع التطورات العالمية
المعاصرة؟…()1
في سنة  1974اجتمع باحثون ومدرسو ن جامعيون من اجل استحداث اختصاص علمي جديد هو "علوم
االعالم واالتصال" انطالقا ً من "نموذج شانون" التناسبي ،الحديث في حينه ،و"علم التوجيه اآللي
 " cybernétiqueالمعروف .ولكن ،بنتيجة غياب القاعدة الفكرية المشتركة ،وتعدد النظريات اصبح هذا
االختصاص الجديد علما ً مش ترك االختصاصات ،يستدعي التفاعل والتبادل بين الباحثين في حقول عديدة
(.)2
________________________
Bernard Miège, Université et SIC, « La recherche en information et -1
communication », INA, Les dossiers de l’audiovisuel N° 85, Paris juin 1999.
-2أنظر:

Stephane Olivesi, « Sciences de l’information et de la

communication : objets, savoirs,discipline », Coll. La Communication en
plus, PUG, Grenoble 2006.

كانت المقاربة االولى لهذا العلم على اساس "االتصال  -ارسال" ،ثم حوربت هذه من قبل مجموعة من
الباحثين االميركيين الذين اقترحوا نموذج " االتصال  -مشاركة" المرتكز على نموذج "الجوقة" .لم يكن هذا
النموذج بنظر الباحثين شامالً واعتبروه بمثابة علم نفس اجتماعي جديد ،فاستبدلته مدرسة "فرنكفورت
الجديدة" بنموذج "االتصال  -سياقا".
وحددت شروط نجاح ا لخطاب وفعاليته على هذا النحو  :الوضوح ،الصدق ،الصحة ،الحقيقة ،باالرتكاز
على نظرية هابرماس الكونية (.)1

الى جانب هذه التيارات الثالثة هناك عدة محاوالت لباحثين من مجاالت علمية مجاورة ،احدهم تبنى
العلوم بناء على النموذج االقتصادي التقليدي  :انتاج  -توزيع  -استهالك  .اعتبر هذا التيار ان العولمة هي
السبيل للتخلص من المفهوم التناسبي لالتصال الذي يحصر التواصل في عالقة ثنائية  :مرسل  -متلقي (.)2

يقول برنار مياج ان علوم االعالم واالتصال قد ظهرت "ألن مجتمع االتصال يحتاج الى علم يدرس
عمليات االعالم و االتصال الناجمة عن اعمال منظمة ،هادفة ،مرتكزة على التقنيات  ،ومشاركة في اشكال
التواصل االجتماعية والثقافية" (.)3
__________________
Jean Charron, "Une introduction a la communication", Presses de-1
l'Université du Québec, coll.Communication et société, Télé Université,
Québec 1991.
Lucien Sfez, La communication, Puf, "Que sais-je?", Paris 1991, p.9.-2
Bernard Miège, La pensée communicationnelle, Pug, Grenoble 1995, -3
p.84.

ان "علم االعالم واالتصال " الذي تعود تسميته في فرنسا الى سنة  ،1975هو بعيد عن ان يشكل نهجا ً
متماسكا ً وموحداً .فإن استخدام الجمع (علوم) وعبارتي "اعالم" و"اتصال" يدل على عدم دقة هذا القطاع
حيث يعمل متخصصون في مجاالت مختلفة ومتباعدة ،يأتون من المعلوماتية أو الحقوق او االقتصاد او
التاريخ او علم األلسنية او علم النفس او علم االجتماع...

ان االختالفات في النهج واالسلوب واللغة تزيد االمر تعقيدا ً وتحبط منذ البداية أية محاولة توليفية .فعلوم
االعالم واالتصال تقف على مفترق عدة تأثيرات وال يمكنها ان تشكل علما ً مستقالً مثل الرياضيات او العلوم
الطبيعية  :هي في طريق التشكل وتقف ما بين البحث النظري والتطبيق العملي ،بدون ان تكون معترف بها
الى اآلن بالفعل)1(.

ان حداثة وهشاشة هذا العلم المشترك ال تسهالن بالطبع ظهور مفاهيم ونماذج نظرية مقبولة من الجميع
تسمح للباحثين ان يتبنوا مجموعة من النظريات التي تساعد على اغناء المعارف وفهم اآلليات التي تتحكم
باالعالم واالتصال في مجتمعاتنا .ومما يزيد المشكلة تعقيدا ً هو اننا غارقون في مجتمع عالمي يزداد فيه
دور الصحافة والراديو والتلفزيون والسينما واالتصاالت أهمية في حياتنا اليومية ،ويصبح من الصعب علينا
اكثر فأكثر اخذ البعد الضروري لدراسة آلياتها وتأثيراتها بموضوعية.
نحن شركاء شئنا ام أبينا وشاهدون على هذا التقدم السريع لالتصال خالل السنين األخيرة ،لكننا ندرك
كباحثين في هذا الحقل انه بات من الضروري قبل كل شيء تحديد
________________

Lucien Sfez, Critique de la communication, Seuil, Paris 1990, p.59. -1

المصطلحات واالتفاق على معنى المفردات التي نستخدمها ،او على االقل اقتراح تعريفات للحؤول قدر
االمكان دون الوقوع في االلتباس وسوء التفاهم .فوراء المصطلحات والنماذج المستخدمة من قبل
االختصاصيين في الحقول المختلفة التي تدخل في علوم االعالم واالتصال ،تاريخ طويل اذ هي حصيلة
لحركات اجتماعية معقدة وتتنوع حسب العصور.

كما سبق وقلنا ال يوجد تعريف واحد لعلوم االعالم واالتصال بل محاوالت كثيرة لشرح الواقع بالنماذج
والمخططات (.)1
ويمكن تصنيف بحوث االعالم واالتصال في ثالثة اتجاهات اساسية :

 -1االتجاه االول يقف بين العلوم العصبية والعلوم المعرفية ،ويعالج االتصال في عالقته مع الدماغ :
ادراك ،والحرة ،تفكيك الصورة واللغة.
 - 2االتجاه الثاني بين العلوم المعرفية والعلوم الطبيعية ،ويرتكز على مشاكل االتصال بين االنسان
واآلالت.
 -3االتجاه الثالث الذي يرتكز على علوم االنسان والمجتمع ،يدرس االتصال بين االفراد والجماعات وكذلك
تأثير تقنيات االتصال على مسار المجتمع (.)2

_____________________
-1مي العبدهللا ،االتصال في عصر العولمة ،دار النهضة العربية ،بيروت  ،2001ص.27.
-2

André Vitalis, Médias et nouvelles technologies, Apogée, Paris
1994, pp.36-37.

عشرة اختصاصات هي هنا مستخدمة :الفلسفة ،االقتصاد ،الحقوق ،علم السياسية ،تاريخ اآلليات،
الجغرافيا ،علم النفس ،علم النفس األلسني ،علم االنسان…
بهذا فان علوم االتصال هي بطبيعتها مشتركة االختصاصات ،فبعدها يمنع أي تخصص محدود االتصال،
و قد تكون احد النشاطات االنسانية التي يشكل عبرها االنسان مباشرة عالقته بالعالم (.)1
نج حت التقسيمات الداخلية الخاصة بعلوم االعالم واالتصال الى حد اآلن في مقاومة كل المحاوالت التي
قصدت الى تفتيتها .فالمختصّّ ون في االعالم والعاملون بالصحافة المهنية المختصة ،يؤكدون انهم يختلفون
عن المختصين في االتصال ،وال يولي المختصون في االتصال اال اهتماما ً ثانويا ً لوسائل االعالم،
ويعتبرونها "اختصارية".
اذا ذهبنا ابعد من معارك االختصاصات والكفاءات هذه التي تعكس االنقسامات المهنية الكالسيكية ،فإننا
نجد انفسنا امام سؤال هام ورئيسي مرتبط بالعالقات بين االعالم واالتصال ،وهو امتداد لبعض التساؤالت
حول التقارب بل التوافق الممكن بين المفهومين.
يعود هذا النقاش الى سنوات الستينات ،وهو اساسا ً رد فعل على النظرية الرياضية لالعالم لألمريكي
 ، C.Shannonوالذي يأخذ عليها تقنيتها الزائدة واقصاءها للسياقات والمعاني االجتماعية .ألح
 R.Escarpitعلى العالقة العضوية بين االعالم واالتصال " :ان كل عملية اتصالية تحتوي على انتاج
ونقل ومعالجة المعلومة ،بمعنى االنتاج االصلي للفكر البشري الفرداني ،مهما كانت طبيعة هذا االنتاج
(علمي ،تقني ،فني ،حدثي ،الخ.)2(")..
____________________
-1

Bernard Miège, « France : pluralité des approches et relations

étroites avec l’ensemble de la communication », publié dans la revue
Barcelona Analisi- Quaderns de comunicacion i cultura, UAB, num.21
1997, pp. 133-148.
 -2الصادق رابح ،بعض التساؤالت حول علوم االعالم واالتصال ،المؤتمر العلمي التاسع لكلية اآلداب
والفنون  ،جامعة فيالدلفيا  ،األردن  28-26ابريل .2004

الحقيقة ان االعالم واالتصال مرتبطان ارتباطا ً وثيقا ً منذ األزل ،واذا كانت التغييرات المستحدثة في
وسائل وتقنيات االتصال قد ادت الى تحوالت محسوسة او رئيسية في محتوى وشكل المعلومات المنتجة ثم
الموزعة ،فإن التغيرات الحديثة اليمكن ان تختص في ان ها انتقال من عصر تقني الى آخر ،كما يقول بذلك
مجموعة من الكتاب ،وعلى رأسهم بيير ليفي .P.Levy
تأخذ التغيرات السياسية والثقافية او التي تتدخل في عمل االعالم اهمية كبرى ،اضافة الى الراهانات
االستراتيجية مثل الطابع الصناعي المتزايد لالعالم والثقافة ،والتوجه التمركزي لدى جماعات االتصال ،او
التواجد المتسع لشبكات االتصال في عملها التسييجي المتواصل للعالم.
في هذا السياق واكثر من أي وقت مضى ،نالحظ ان االتصال ال يتعارض مع االعالم ،بل على العكس
من ذلك ،يعتبر امتدادا ً له .كما ان المفهومين متشابكين عادة ،وكل نقد ألحدهما يمكن ان يطبق على اآلخر.
 -3االشكاليات النظرية والمنهجية للبحث العلمي االعالمي:
لقد أشار الباحثون الى عدد من االشكاليات التي تعترض المعنيين في مجال البحث العلمي االعالمي :
أ -االشكالية المنهجية:
االشكالية المنهجية الرئيسية هي في تحديد المفاهيم  .ان الباحثين في مجال علوم االعالم واالتصال
يشيرون دائما ً الى صعوبة التفريق بين اعالم واتصال :اعالم صحفي واعالم مهني متخصص ،اتصال
شخصي واتصال اعالمي (عبر وسيط) ،قنوات لالتصال واالتصال كتبادل اجتماعي ،االعالم كمضمون
ووسائل االتصال المكلفة بنشره …
ان هذه التناقضات لها ركائز او مصادر على مستوى اجتماعي منهجي ولكن التفريق بينها امر غالبا ً صعب
جداً .انها تكرس تقابل محتوى  /شكل ،مضمون /وسيلة ،الذي اشارت كل الدراسات الى كونه غير مجدي
مع تطور التكنولوجيا وخارج اطار االتصال الذي يسمى جماهيريا)1(.
_________________
Bernard Miège(interview), Université et SIC, « La recherche en -1
information et communication », op.cit.

ب -االعداد األكاديمي:
لقد جاءت النشأة الرسمية لعلوم االعالم واالتصال سنة  1975لتلبي حاجات جامعيين منفردين في
مؤسساتهم الجامعية كانوا أوائل من كلفوا باالعداد المهني .ثم صارت االولوية المعطاة للتكوين والمكونين
أقوى بموجب استقبال جماعات عديدة من الطالب ولالهمية المعطاة للتخصص و االحتراف في الدراسة.
وبداعي الضرورة ،او باالختيار ،أو بحكم االنعزال ،اهمل او ترك عدد كبير من جامعيي الجيل االنتقالي
(الذين بدأوا نشاطهم المهني بين وسط الثمانين ووسط التسعين) مهماتهم في البحث .هذا الوضع أضر طبعا ً
مدرسون اليملكون خبرة طويلة جامعية ان لم يكن على
بعلوم االعالم واالتصال وبتعليمها :فعلى ماذا يستند ّ
مكتسبات البحث ،وكيف يتطور البحث العلمي و هو ال يستفيد اال من مساهمات قسم من اعضائه؟
هذا النقص له فرص االنخفاض في المستقبل بفضل التشجيعات والنصائح الموجهة ل"لداخلين" الجدد بأن
يكرسوا انفسهم للتدريس والبحث معا ً…

ت -انعزال المتخصصين و تعدد المجاالت:
تقليدا ً لألدباء وغيرهم ،يفضل العديد من المتخصصين في مجال االعالم واالتصال ترسيخ انعزالهم وال
يلحظون ايجابيات العمل الجماعي الذين يخشون ببيروقراطيته ورغم بعض التقدم الملحوظ تبقى المختبرات
والمجموعات البحثية ناقصة في االنتاج االكاديمي (.)1
_________________________

-1

Yves Jeanneret, « Les Sciences de l’information et de la

communication : une discipline méconnue en charge d’enjeux cruciaux »,
SFSIC, La Lettre d’Inforcom N° 60, hiver 2001- 2002, pp.3-40.

اال ان بحوث في هذا المجال مهما كانت نتائجها ،ال تستطيع وحدها أن تشكل محورا ً كافيا ً وذلك لسببين على
االقل (:)1

 -1من جهة انها ألجل قريب او على االقل متوسط ،وبالتالي اشكالياتها المرتبطة باآللية او بالتفكير
االستراتيجي ،تلزم علوم االتصال ب "علم اآلنية" فاألسئلة المطروحة ال تسمح دائما ً بأخذ بعد تاريخي
كاف (.)2
 -2من جهة ثانية هذه األبحاث تهمل عناصر المجتمع االخرى وخصوصا ً طلبات االفراد ،لهذا يحكم
على اعمال الباحثين بأنها آتية من الفكر الفلسفي او السياسي وليس من مقاربات علمية ،خصوصا ً فيما
يتعلق بالبحوث الخاصة بتأثيرات وسائل االعالم واالتصال(3).
_________________
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 -4محاور البحوث :

بعد ان عرضنا االشكاليات يجب اآلن ان ننظر الى محاور البحث في هذا المجال  :ما هي االكثر شيوعا ً
؟ ما هي المهملة فيها ؟ ما هي التي تحتاج الى جهود اضافية بسبب الرهانات التي تعبر عنها ؟

في الواليات المتحدة ،في فرنسا ،في كندا ،وفي العالم العربي ،خمسة محاور يركز عليها العديد من
االعمال الهامة في المرحلة االخيرة)1( :

أ -تحليل الوسائل السمعية البصرية  :تاريخها ،انواعها ،دراسة الخطابات (ارتكازا ً على السيميائية
البرغماتية او السوسيوسيمائية) والتلقي ،العالقة مع السياسة  ،الخ ...
في البداية كان الباحثون مشغولين باالنتاج السينمائي وتأخروا لالهتمام بالتلفزيون  .اما االذاعة فتلقى
اهتماما ً ثانويا ً  ،بينما االعمال المتعلقة بالصحافة المكتوبة ال تشمل النواحي االهم لتطور هذه الوسيلة.
ب -دراسة اتصال المؤسسات و االتصال في العمل :رغم مواجهات دائمة بين الباحثين ،و تراكم اعمال
كثيرة مشتركة  ،لم ينتج عن ذلك معرفة كاملة ومدعومة بالحجج لظاهرة لها خصائصها المرتبطة
بخصائص المجتمعات.

________________________
 -1عبد الوهاب الرامي ،نحو تكوين اعالمي هادف ،مجلة االذاعات العربية ،اتحاد اذاعات الدول
العربية ،عدد ،4تونس  ،2003ص57.

ت -معرفة االستخدامات المختلفة لتكنولوجيا االعالم واالتصال وبصورة عامة لسياقات االبتكار التقني:
هذا المحور قد وجه خالل اكثر من خمسة عشرة سنة العديد من االعمال المبتكرة ،المرتبطة غالبا ً بطلبات
الصناعات المعنية.
ث -مقاربة االتصال السياسي ،واالتصال العام ،واالتصال الثقافي  ،االتصال العلمي ،والتفاعالت بين
اتصال واعداد او بين اتصال وصحة :االمر يتعلق هنا بتصور العالقات التي تقام في هذه الحقول غير
التجارية وتقنيات ادارة الشؤون االجتماعية التي هي تقنيات االعالم واالتصال الحديثة.بعبارة اخرى يهتم
هذا المحور بانتشار وسائل االتصال في حقول التواصل العامة.
ج -دراسة خصائص الصناعات الثقافية :وخضوعها المتزايد لمتطلبات الجماعات االتصالية والشروط
الجديدة لتقديمها عن طريق الشبكات التقنية.

 -5حقول بحثية جديدة :

أ -محاور جديدة:
انطالقا ً من هذا التذكير السريع لمحاور البحث في حقل االعالم واالتصال ،يقترح العلماء محاور جديدة
تسد الفراغ الذي رأيناه في عرضنا للمشاكل الناتجة عن الرهانات االجتماعية ،مثل:
 تحليل االستراتيجيات والمناهج وخطابات االعالم المهني المتخصص  :فهذا االعالم وهو في تطورسريع يبقى مهمالً من قبل الباحثين ،مع انه مجال مثالي للبحث االلكتروني.
 االعمال التاريخية :بالطبع يجب ان يقال ان دراسات نوعية هي متوفرة  ،لكن البعد التاريخي هو لفهماالتصال الحديث الذي تطور كثيرا ً ابتداء من منتصف القرن العشرين.
م ن الضروري ان ال تختصر االعمال على مقاربة لقطاع واحد ،او وسيلة واحدة لها عالقة فقط بالتاريخ
السياسي.
 االتصال التفاعلي المتعدد الوسائط :ان تشارك علوم االعالم واالتصال بدراسة استخدامات االجهزةالمتعددة الوسائط ،وبدراسة االشكال الجديدة للخطاب.
 "مجتمع االعالم" :تسمية تمنح في اغلب االحيان بدون ركائز نظرية صلبة أو مدروسة.فعلينا ان نعترف ان البحث في مجال االتصال ال يمكنه ان يترك لباقي العلوم االنسانية واالجتماعية أن
تطور مقاربة آلية او استعارية لالتصال .بعبارة اخرى ان استخدامات الوسائل في النشاطات االقتصادية
واالتصاالت االجتماعية ،يجب ان تعطي مجاالً لدراسات تحليلية معمقة (.)1
_____________________
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 السياسات العامة لالتصال :وخصوصا ً انماط العمل الناظم الذي يجب ان تخضع له وسائل االتصالوتكنولوجيا االتصال الحديثة ،في اطار مهمات خدمة عامة مناسبة للشروط القائمة .هذا التنوع في الطرح
ملح ال سيما بعد أن تركه المقررون السياسيون بينما يكتفي القضائيون بمقاربة عملية .وهذه السياسات تشكل
حقال هاما للدرس بسبب تعقيد التطورات المتوقعة .
 اخيرا ً تحليل قطاع االتصال :والمكانة التي يحتلها في التدفق االقتصادي المعلوماتي العالميين ،فعلوماالعالم واالتصال تحلل نتائج العولمة في ظل اساليب االنتاج المسيطرة :كيف يخضع االنتاج الثقافي
والمعلوماتي ألساليب ادارية تتسبب بانقالبات من مستوى رمزي ،وكيف نفسر تعددية الدول في التبادالت
االجتماعية والمهنية التي تسهلها الشبكات ،وهل يمكن أن نقبل بوجود هوة اجتماعية وثقافية ،بين الممارسات
االتصالية المتقدمة في الدول المتطورة و الممارسات المتواضعة في الدول الخاضعة الخ ..
ب -مستويات التحليل:
من الصعب دراسة كل االشكاليات المنهجية والنظرية لعلوم االعالم واالتصال بسبب تعقيد وتعددية
البعد في هذا الحقل .فالتطورات متعددة والمشاكل كثيرة وحقيقية ويجب ان تجعلنا منطلقين نظريا ً ومنهجيا ً
نحو الدراسات النقدية )1( .وال بأس من التذكير هنا بأن مفهوم "اإلعالم" يحمل في بنيته المعرفية مستويات
عدة من التحليل:
أ -اإلعالم كفلسفة ،وهنا نجد أن كل الحضارات القديمة و الحديثة قد تضمنت فلسفة إعالمية.
ب -اإلعالم كحرفة وممارسة ،وهنا نشير إلى تغطية نشاطات المجتمع باستخدام وسيلة الصحيفة أو
اإلذاعة أو التلفزيون أو اإلعالم اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة األخرى.
__________________________
 -1عبد الوهاب الرامي ،نحو تكوين اعالمي هادف ،مصدر سابق ،ص.58.

ج -اإلعالم كعلم وتخصص ،وهذا يفترض السعي إلى سن ضوابط و قواعد تحمل بعض الثبات النسبي
في تفسير و تحليل األداء اإلعالمي في هذا المجتمع أو ذاك ،انطالقا من اإلعالم كفلسفة ،في اتجاه اإلعالم
كممارسة ،في صيرورة دينامية متجددة.

ت -المكتبة االعالمية:
تاريخيا ،تطور اإلعالم من سيادة الرسالة كما حال الحضارات السابقة إلي طغيان الوسيلة في المجتمع
التكنولوجي ،وهو ما أثر بدوره على طبيعة التخصص .و الحاصل أن اإلعالم كعلم حديث النشأة إذ دخل
المحيط الجامعي في حدود  1873عندما بدأت جامعة كانساس بأمريكا تعطي دروسا في الطباعة .وبدأ
اإلعالم كتخصص أكاديمي بارز بعد الحرب العالمية األولى بأمريكا .وقد ظهر في فترة ما بين الحربين
نخبة من الرواد اإلعالميين الذين أرسوا بأبحاثهم المتميزة أسس التخصص ،ونذكر من هؤالء السويل،
الزرسفيلد  ،لوين ،و هوفلند .وبدأ التكوين اإلعالمي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية متأثرا بنموذج
السويل ،ثم ظهر هذا التخصص في بعض البلدان النامية ابتداء من الستينيات و السبعينيات من هذا القرن
متأثرا بهذا النموذج أو ذاك .و نجد أن معظم المصادر اإلعالمية باللغة العربية مصرية ،وتتميز بأنها عامة
ذات طبيعة مدرسية وصفية .ويعني ذلك أن هذه المراجع توفر المادة المعرفية األكاديمية األولية الخاصة
بالتكوين اإلعالمي على النحو الذي نجده في النظام النصي ( (textbookاألنجلوساكسوني ،وعلى هذا
األساس ،فهي أساسية للطالب المتخصص وخاصة ذلك الذي ال يمتلك لغة أجنبية ثانية .و تحتوي بعض
المكتبات العامة و الخاصة على العديد من هذه المصادر ،كما يوجد البعض اآلخر منها عند األساتذة الذين
تخرجوا من كليات اإلعالم)1( .
___________________
 -1لمزيد من التفصيل عن تاريخ التخصص ،انظر عبد الرحمن عزي " ،التكوين اإلعالمي :التالقي و
التالغي بين الرسالة والوسيلة "،المجلة الجزائرية لالتصال ،العدد  ، 4الجزائر .1990

و تشكو المكتبة اإلعالمية العربية من ندرة األبحاث التي تسعى إلي تأسيس تصورات فكرية ومفاهيمية
(متميزة ومستقلة نوعا ما) عن طبيعة الظاهرة اإلعالمية االتصالية في المجتمع العربي المعاصر .كما تشكو
المكتبة االعالمية العربية من قلة الدراسات الميدانية المنشورة رغم العدد الكبير للرسائل الجامعية.

و تندر في المكتبة اإلعالمية العربية تلك المؤلفات التي تعالج إشكاليات إعالمية متجددة ،والممولة من
شركات أو مراكز بحث كما هو معمول به في البلدان الغربية ،وهذا ما يجعل الكتاب اإلعالمي العربي
يرتبط أساسا بالجهد الفردي الذي يبذله األستاذ ،الذي يبقى محدودا في وقته و إمكانياته المادية باإلضافة إلى
ثقل ظروفه االجتماعية.
وتتميز المصادر الحديثة في األبحاث اإلعالمية بكثافتها وتنوعها ،بحيث أنه يصعب علينا إيجاد مجال
إعالمي جزئي لم يكن محل دراسة معمقة ومدققة .و الحاصل أن العديد من الكتابات اإلعالمية باللغات
األخرى هي ارتدادا لما تحمله الدراسات اإلعالمية األمريكية و الفرنسية خاصة ،فأسماء الباحثين
اإلعالميين األمريكيين و الفرنسيين متداولة بكثرة في مختلف مدارس التكوين اإلعالمي في العالم .و تتميز
المصادر اإلعالمية باللغة اإلنجليزية ب أنها ذات طبيعة امبريقية وإن كان العديد من المدارس الفكرية
االتصالية (كالمدرسة النقدية) األوروية قد نمت و تطروت بدورها في أمريكا .وقد كان المشرق العربي
أسبق الى االحتكاك بالمدرسة األنجلوساكسونية ،وهو ما أثر إيجابا على طبيعة الكتابات العربية في المجال.
وما يؤسف له أن الترجمة من المصادر باللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية محدودة جدا .و تندر المراجع
اإلعالمية باللغة اإلنجليزية في المكتبات الجامعية .ويوجدعدد ال بأس به من هذه المصادر لدى األساتذة
الذين تخرجوا من المدارس األنجلوساكسونية وحبذا لو بذل هناك جهد الستنساخها ولو بتحفز صاحب
الوثيقة ماديا.
والمصادر باللغة الفرنسة هي مصادر متعددة ومتنوعة بدورها .وتتميز في كونها تميل إلى الجوانب
النظرية النقدية .ومؤخرا ،تسعى إلى تقليد النموذج األنجلوساكسوني.
وقد اشتهرت ماضيا عند بعض طلبتنا بعض األسماء من الكتاب اإلعالميين ذوي النزعة اليسارية إال أن
الوقت قد تغير لصالح ما هو أنفع .و تمتلك المكتبات الجامعية عددا ال بأس به من هذه المصادر كما يبدو أن
الطالب يجد سبيله إلى هذه المراجع رغم ندرتها)1(.

خالصة :لم يعد من الممكن تجاهل اإلشكاليات والتحديات التي تفرزها تكنولوجيا االتصال واإلعالم في
الوطن العربي على صعيد النظرية والممارسة ،وما يترتب على ذلك من ضرورة أن تتجه الدراسات و
البحوث العلمية نحو بلورة منظور جديد لإلتصال ،و أن تأخذ بعين االعتبار حقيقة ّ
أن اندماج عمليات
االتصال وتدفق المعلومات في فضاء كوني واحد ،يعود إليهما الدور الحاسم في نشوء مجموع ٍة معقدة من
التحوالت النوعية ،وفي مقدمتها التحول من اإلعالم إلى االتصال ،ومن العُزلة إلى االندماج ،ومن سيطرة
المرسل إلى خيارات المتلقي.
ولم يعد الباحثون في مجال االعالم واالتصال هم الوحيدين المهتمين بالظواهر االعالمية االتصالية
خصوصا ً مع تعدد الرهانات المختلفة وظهور الخطاب السياسي عن "مجتمع
االتصال" ،فكيف تشكل علوم االتصال اختالفا ً ان لم يضع الباحثون اساليب للتحليل خاصة بها
يمكنها ان تسه ل المقاربة النظرية على مستوى االسئلة المطروحة ؟

___________________
 -1المرجع نفسه.

إشكاليات بحوث اإلعالم في األردن
دراسة تحليلية
(من  1تموز إلى  30آب )2014
مقدمة من األستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي
إلى الملتقى األول للرابطة العربية لعلوم االتصال
بيروت /لبنان

تقديم

تعتبر بحوث اإلعالم من المقاربات التي تضمنتها عمليات التأثير الكبير لوسائل اإلعالم حيث تركز هذه
البحوث على دراسة وسائل اإلعالم واالتصال والتعرض إليها من مختلف الفئات االجتماعية في محاولة
للربط بين هذه الوسائل وما يتحقق من استهالكها من قبل الجمهور المتلقي( .الدليمي ) 2011
تواجه بحوث االتصال واإلعالم العديد من المعوقات التي تحد من وجودها وتحول دون االستفادة من
نتائجها وتحويلها إلى قرارات حيث إننا نجد أن ما تنتجه البحوث من معلومات أو تصدره من توصيات ال
يصل إلى متخذي القرار والمخططين وواضعي السياسة اإلعالمية ،ولذلك فإن البحوث كثيرا ُ ما تنتهي
حياتها في دواليب المحفوظات أو رفوف المكتبات دون أن يقرأها أو يسمع عنها من هو في أشد الحاجة
إليها من العاملين في الميدان ،ولذلك قد تكون هناك بحوث جيدة وفيرة العدد تجري كل عام لكن ما قيمتها
وما جدواها إذا لم تطبق نتائجها ويتم استخدامها في حل المشكالت على صعيدي المؤسسات اإلعالمية
والتعليمية ( .الدليمي )2012
في مفهوم البحوث اإلعالمية:
هو بحث علمي في مجال علوم اإلعالم واالتصال يسعي إلى تقديم إجابات أو حلول لمسائل أو مشكالت
إ عالمية واتصالية معينة .و البحوث اإلعالمية بحوث أساسية ألنها تقدم إجابات نظرية عن مشكلة البحث
أو بحث تطبيقي إذا قدم إجابات عملية( .الدليمي )2014
مجاالت ومنهجية البحوث اإلعالمية
من بين المجاالت التي تشكل مجاالً للبحث والدراسة ...بحوث االتصال وبحوث الصحافة المكتوبة
وصحافة االنترنيت واإلذاعة والتلفزيون والتواصل االجتماعي وغيرهاRosengren, K. E., (.
)) & Windahl, S. (1972
وهناك الكثير من األسئلة التي يمكن أن تطرح حول المشكالت اإلعالمية ذات الصلة المباشرة بعمل
اإلعالم والتي تحتاج إلى البحث والدراسة من بينها:-
 1اتجاهات الجمهور نحو وسائل اإلعالم 2كيف يتم التغلب على التشويش على سير العملية االتصالية 3استخدامات الجمهور لوسائل اإلعالم واالشباعات المتحققة منها()2007Dr. Katja Valaskivi 4استثمار وسائل اإلعالم ورسائلها في تحقيق األهداف السياسية او االجتماعية او الثقافية او غيرها() Liina Puustinen ,Peter Thomas,Mervi Pantti2008

5بحوث تتعلق بالعالقات العامة6أساليب الدعاية واإلعالنمتطلبات البحوث اإلعالمية :هناك العديد من المتطلبات التي يحتاج إليها الباحث اإلعالمي لغايات إجراء
البحث أهمها:
1توفر ا إلمكانات المادية والتسهيالت إلي يتطلبها إجراء البحث 2امتالك الباحث للمهارات البحثية والقدرات العقلية التي تمكنه من النقد والتحليل وصياغة األفكاروربطها
 3أن يتمتع الباحث بالصبر والمثابرة والقدرة على بناء العالقات االيجابية مع األفراد المشاركين فيالبحث
 4التواصل مع المكتبات واالستفادة من مصادر المعلومات المتوفرة 5القدرة على تطوير أدوات القياس وإتقان المهارات التي تتطلبها إجراءات البحث 6القدرة على تحليل البيانات وتفسير نتائجها 7عرض المعلومات والنتائج التي يتم التوصل إليها بصورة سهلة ومبسطة يسهل فهمها 8االعتماد على النفس في التحليالت اإلحصائية واستخدام الحاسوب والتقنيات الالزمة التي تتطلبهاإجراءات البحث
نظرة في بعض مشكالت البحوث اإلعالمية ومعيقاتها
من بين المشكالت التي تواجه الباحث في البحوث اإلعالمية ما يلي:-
 1تنوع التصاميم وتعدد المهارات البحثية وتنوع المشكالت البحثية وتداخلها . 2تعدد مصادر المعلومات وتنوعها والتعامل مع عدد كبير من المتغيراتGeorge W. (.)Musambira ,2009
 3طبيعة المتغيرات وأدوات قياسها حيث تكون معظم المتغيرات مجردة أكثر منها محسوسة فهي تفتقرألدوات قياس متفق عليها بخالف أدوات القياس في علوم اخرى مثل الرياضيات والفيزيائي مثل قياس
الوزن أو الطول مثالً)) Merrigan,Gerianne & Huston2004
 4صعوبة تحقيق التوازن بين الصدق الداخلي والخارجي إي فيما إذا كانت فقرات االختبار على عالقةايجابية مع محتوى االختبار (صدق داخلي) أو على عالقة ايجابية مع اختبار آخر مصمم لقياس نفس
السمة أو السلوك (صدق خارجي).
5-صعوبة التحكم بمتغيرات البحوث اإلعالمية الناتج عن صعوبة عزل المتغيرات األخرى التي تؤثر على

السمة المقاسة (Wimmer, Roger, D & Dominick, Joseph, R. 1991).
6مشكالت جمع المعلومات وتطبيق أدوات القياس نظرا ً لشروط وتعليمات هذه األدوات وميل بعضالمفحوصين لتزييف اإلجابات خاصة في المقاييس النفسية والمتعلقة باالتجاهات والقيم .
_ 7مشكالت في تحليل النتائج وتفسيرها وقدرة الباحث على استخدام اإلحصائيات واالختبارات المناسبة
8مشكالت دقة األدوات. 9المشكلة األساسية أن اغلب مواد البحوث اإلعالمية هي اإلنسان.مشكلة البحث  :تتلخص مشكلة البحث باإلجابة على سؤال أساسي ( ما هي المشاكل التي تعترض الباحثين
في مجاالت االتصال واإلعالم في األردن؟)
أهداف البحث :وتتلخص بما يلي:
أوال :رصد وتوثيق إشكاليات إجراء البحوث اإلعالمية في األردن.
ثانيا :تقديم دراسة علمية ذات موثوقية عالية عن إشكاليات البحوث اإلعالمية في األردن.
ثالثا :تسليط الضوء على التجربة األردنية في مجال بحوث اإلعالم.
رابعا :تقديم مقترحات يمكن أن تسههههم في تجاوز اإلشهههكاليات التي تعترض سهههير عمليات إجراء البحوث
اإلعالمية في األردن.
خامسها :إفادة الباحثين في مجال اإلعالم بدراسهة قد تسهاعدهم على تكوين أفق علمي أوسهع إضهافة إلى رفد
المكتبة العربية ببحث تخصهههههصهههههي جديد يعالج مشهههههكالت طالما كانت عائق أمام زيادة نوع وكم البحوث
اإلعالمية سيما ألساتذة اإلعالم في الجامعات.
أهمية البحث :يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة في ضوء االعتبارات التالية:
األهمية النظرية:
 -1يستمد هذا الموضوع أهميته من أهمية موضوعه كونه يتصدى لجزء حيوي من مهام أساتذة
الجامعات داخل المجتمع فهذه الفئة تعد طاقة بشرية مهمة ومؤثرة في كيان المجتمع ،وتحتاج
للعناية والمحافظة عليها لتأمين مستقبلها ومستقبل المجتمع.
 -2الوقوف على بعض الجوانب والنقاط المهمة والمؤثرة في عمليات إجراء البحوث اإلعالمية .
 -3تمهيد الطريق أمام إجراء عدد من البحوث التي تتناول جوانب أخرى بصورة علمية وشاملة ،بما
يسهم في تحقيق التراكم المعرفي والبحثي ،وإثراء المكتبة العربية بدراسات حديثة من هذا النوع.

األهمية العملية:
 -1التعرف على إشكاليات إجراء البحوث اإلعالمية في األردن .
 -2يتوقع أن يستفيد من نتائج هذا البحث الباحثين بشكل عام والباحثين االعالمين على وجه الخصوص
سيما وان اغلب إالشكاليات متشابهه بين كل الباحثين في الوطن العربي.
حدود البحث
اقتصرت هذه الدراسة على أساتذة اإلعالم العاملين في كليات اإلعالم في ثالث جامعات أردنية(اليرموك
وهي جامعة حكومية وفيها أقدم قسم لإلعالم وجامعة البترا األهلية وفيها قسم قديم جدا بعد اليرموك
وجامعة الشرق األوسط األهلية).
الحدود الزمانية  :تم تنفيذ هذه الدراسة في النصف الثاني من العام  2014في األردن.
محددات البحث:
يتحدد هذا البحث بمجموعة من المحددات على النحو اآلتي:
 تقتصر نتائج البحث على إجابات أفراد العينة على االستبانة التي تم تصميمها وتوزيعها على أساتذةاإلعالم المتواجدين في كلياتهم فترة إجراء البحث.
 قلة الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة وخاصة في البيئة األردنية. رغم أن البحث أجري على عينة من أساتذة اإلعالم في ثالث كليات لإلعالم في األردن إال أن بعض نتائجالبحث تنطبق على البيئات المشابهة في بعض كليات وأقسام اإلعالم في الوطن العربي.

الدراسات السابقة العربية واألجنبية
 -1دراسة د محمد عبدالرؤوف كامل  2007بعنوان اتجاهات بحوث الصحافة واإلعالم في أمريكا
ومصر /المؤتمر العلمي الرابع ألكاديمية أخبار اليوم وتوصلت الى ان دوريات البحوث في أمريكا
أكثر انتظاما من الدوريات المصرية وتتضمن بحوث أكثر وأفضل.

 -2دراسة الدكتور يعرب خيون 2007بعنوان مشاكل البحث العلمي في مجال التربية الرياضية
تناول فيه خطوات تحليل المعلومات الن البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية ألنه يقوم على تفسير
وتحليل دقيق للمعلومات المجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى الطرق التالية:
أ .تحليل نقدي يتمثل في إن برود الباحث رأيا مستنبطا من المصادر المجمعة لديه مدعوما باألدلة
والشواهد.
ب .تحليل إحصائي رقمي عن طريق النسب المؤوية وتستخدم هذه الطريقة مع المعلومات المجمعة من
األشخ اص المعنيين باالستبيان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك.
ه كتابة تقرير البحث كمرحلة أخيرة من خطوات البحث العلمي حيث يحتاج الباحث في النهاية إلى كتابة
وتنظيم بحثه في شكل يعكس كل جوانبه وألقسامه .أن يدرك الباحث ما يمكن اقتباسه من نصوص ومواد
مأخوذة من مصادر أخرى وما يجب أن يصغه بأسلوبه.
 -3دراسة د .موزه بنت محمد الربان حاولت الباحثة تسليط الضوء على اإلنتاج العلمي العربي خالل
النصف األول من العام  2013 .لمعرفة االتجاهات البحثية و تنافس الدول و الجامعات العربية
في هذا
اإلنتاج .ومقارنتها باإلنتاج العلمي خالل نفس الفترة من العام  ، 2102في محاولة لرصد مسار البحث
العلمي العربي.وتوصلت الدراسة إلى:
 نمو في إنتاج مجلس التعاون الخليجي تباطؤ في إنتاج دول المغرب العربي قطر في المركز األول بالنسبة لعدد البحوث لكل مليون نسمة -4دراسة
Kamhawi.Rasha,Weaver.David
عام  2003بعنوان( Mass Communication Research Trends from 1980 to
)1999

حيث أظهرت نتائج الدراسة التحليلية اهتمام البحوث خالل فترة البحث وتركيزها على موضوعات الصحف
أكثر من غيرها من وسائل اإلعالم.
 -5دراسة George W .Musambira
عام  2009بعنوان( Refereed Convention Paper Produtivity in the Magazine
) Division of AEJMC 1999-2008
للتعليم في الصحاف ِة واالتصال الجماهيري (أي إي جْ ي إم سي)
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االستفادة ن الدراسات السابقة.
الحظ الباحث ندرة في الدراسات التي تصدت لموضوع قريب من موضوع بحثه والدراسات التي اطلع
عليها كانت بعيدة عن جوهر البحث الذي شرع به ولذلك كانت استفادت الباحث من هذه الدراسات محدودة
الختالف في مشكلة البحث واألهداف والعينة والمنهجية.
النظرية المستخدمة في البحث (النظرية النقدية لبحوث االتصال)
يمكن لبحوث االتصال واإلعالم أن تتوصل إلى المعرفة التي نحتاجها لفهم وتغيير الواقع المجتمعي الذي
نعيشه ؟ () Katz, et al1974إن المتابعة النقدية لبحوث االتصال .كشف عن عدم قدرتها على
مواجهة التحدي الخاص ببناء وتصميم صور ذهنية محددة للمواقف واألوضاع التي يطرحها الواقع
المعقد .فالمعروف أن علم االتصال قد نشأ فى بدايته كإطار تجميعي لعدة تخصصات تنتمي إلى العلوم
االجتماعية واإلنسانية وظل يفتقد حتى اليوم البنية النظرية المستقلة المحددة وال أقول المنغلقة  .وعلينا
أن تعترف أن عبقرية علماء االتصال فى الغرب تكمن فى اكتشافهم لألسئلة الجوهرية التي يطرحها
واقعهم االتصالي المركب والعمل على ابتداع اإلجابات المالئمة من خالل العديد من البحوث ذات التوجه
النقدي(عبد الرحمن  ،) 2002وهذا هو جوهر االختالف بينا وبينهم نفهم لم يستورد نظريات اجتماعية
جاهزة أو معدة سلفا كما يحدث لنا األن( .خميس) 2002ومن هنا تبرز أهمية االعتماد على هذه النظرية
ألنها تحدد لكثير من المسلمات في البحوث اإلعالميين اإلمبيريقية ذات الطابع ألتجزيئي و والتفتي
للظواهر اإل عالمية و التي اعتاد معظم الباحثين اإلعالمي على تناولها بمعزل عن السياق المجتمعي

والثقافي الذي أنتجها وأثر فيها كما تأثر بها (.مدرسة فرانكفورت ) 2008فضال عن افتقار هذه البحوث

إلى األطر النظرية التي تفسر المعطيات األمبيريقية وتكشف عن توجهات الباحثين( توم
بوتومور .). 2004ونطرح في هذا البحث خالصة منفصلة عن التيارات المستخدمة في بحوث االتصال في
المدارس األوربية واألمريكية وكذلك بحوث االتصال في دول الجنوب التي تتعرض ألزمة مركبة تتمثل فى
النقل واالقتباس و التبعية للتيارات الوظيفية واإلمبيريقية في دول الشمال المتقدم تكنولوجيا والمختلف
ثقافيا( المطيري ،) 2006وهنا تثار قضية المسئولية العلمية واألخالقية للباحثين اإلعالمي في العالم
العربي وضرورة تصديهم لتناول العالم في بحوث االتصال بمنظور نقدي والحرص على إجراء البحوث
األساسية التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم (الدليمي ) 2014

منهج البحث  :اسههتخدم الباحث المنهج الوصههفي عبر تصههميم اسههتبانه وضههعت لتلبية أهداف البحث ضههمن
الشروط العلمية المعتمدة في البحوث العلمية.
وهدفت الدراسهة إلى التعرف على إشهكاليات إجراء البحوث اإلعالمية لدى الباحثين من أسهاتذة اإلعالم في
عدد من الجامعات األردنية(كليات اإلعالم في جامعات اليرموك والبترا والشهههرق األوسهههط) حيث تم توزيع
( )45استبانه على أفراد عينة الدراسة وتم استرداد ( )40استبانه صالحة ألغراض التحليل.
وبعد تطبيق أداة الدراسة ،جمعت استجابات أفراد عينة الدراسة ،وحولت استجاباتهم إلى درجات خام ،ثم
وجدت التكرارات والنسب المئوية ،كما استخدم اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا والمتوسطات الحسابية
واختبار االنحدار وذلك عند مستوى الداللة(. )α = 0.05
ثبات أداة البحث:
للتحقق من ثبهات أداة البحهث تم حسهههههاب معهامهل االتسهههههاق الهداخلي لكهل مجهال من مجهاالت البحهث
المسههتقلة والتابع من خالل اسههتخدام معامل كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوالجدول التالي يبين
ذلك:
جدول يوضح معامالت كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة البحث
المجال
المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث

معامل كرونباخ ألفا
0.97

المشكالت المتعلقة بمجال تحكيم البحوث

0.88

اإلعالمية
المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر

0.92

البحوث اإلعالمية
المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم

0.87

المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل

0.80
0.96

المشكالت ككل

من خالل قيم معامالت كرونباخ ألفا في الجدول(السابق) نالحظ أن جميعها صالحة لغايات البحث.
خصائص عينة البحث:
تم إيجاد التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث  ،وذلك على النحو
التالي:
جدول رقم( .)2توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ً للمتغيرات الديمغرافية
الفئة

المتغير

التكرار

النسبة
المئوية

ذكر

33

82.5

أنثى

7

17.5

من  40-31سنة

4

10

من  50-41سنة

11

27.5

أكثر من  51سنة

25

62.5

12

30

الخدمة

من  15-11سنة

9

22.5

الجامعية

أكثر من  16سنة

19

47.5

ال يوجد

11

27.5

23

57.5

6

15

40

100

الجنس

العمر

عدد سنوات أقل من عشرة سنوات

عدد البحوث أقل أو يساوي 20
أكثر من 20
Total

يبين الجدول( )2توزيع أفراد عينة البحث تبعا ً للعوامل الديمغرافية ،حيث يتبين ما يلي:
 .1الجنس :بلغت نسبة أفراد عينة البحث من الذكور( ،)%82.5ونسبتهم من اإلناث (.)%17.5
 .2العمر :بلغت نسبة أفراد عينة البحث ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 40-31سنة) ( ،)%10ومن
تتراوح أعمارهم ما بين ( 50-41سنة) ( ،)%27.5ومن تزيد أعمارهم عن  50سنة (.)%62.5
 .3عدد سنوات الخدمة الجامعية :بلغت نسبة أفراد عينة البحث ممن تقل عدد سنوات خدمتهم الجامعية
عن  10سنوات ( ،)%30ومن تتراوح ما بين ( 15-11سنة) ( ،)%22.5ومن تزيد عن  16سنة
(.)%47.5
 .4عدد البحوث :بلغت نسبة أفراد عينة البحث ممن ال يوجد لديهم بحوث ( ،)%27.5ومن لديهم بحوث
تقل أو تساوي  20بحث ( ،)%57.5ومن تزيد بحوثهم عن العشرين (.)%15
عرض وتحليل نتائج البحث:
تم حسهاب المتوسهطات الحسهابية واالنحرافات المعيارية والنسهب المئوية والترتيب .وقد تم توزيع
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث على أسئلة االستبيان باعتماد المعايير التالية:
 درجة الموافقة المرتفعة :وتشمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أكبر من ( )3.66وبنسبةمئوية أكبر من (.)%73.2
 درجة الموافقة المتوسطة :وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (-2.34 )3.66وبنسبة مئوية (.)%73.2-%46.8
 درجة الموافقة المتدنية :وتشمل مجمو عة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أقل من ()2.34وبنسبة مئوية أقل من (.)%46.8
الجدول( .) 3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمقاييس البحث

المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث

المتوسط االنحراف

النسبة

الحسابي المعياري

المئوية

3.69

.959

73.9

الترتيب

درجة

4

مرتفعة

المشكالت

المتعلقة

بمجال

تحكيم

3.58

.571

71.7

5

متوسطة

4.02

.625

80.4

3

مرتفعة

4.22

.347

84.5

1

المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل

4.21

.353

84.1

2

المشكالت ككل

3.86

.496

77.1

البحوث اإلعالمية
المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر
البحوث اإلعالمية
المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين
أنفسهم

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( )3أن مقياس المجاالت للمشكالت تراوح ما بين ( )4.21-3.58حيث أن جميع
المقاييس ذات درجة مرتفعة عدا "المشكالت المتعلقة بمجال تحكيم البحوث اإلعالمية" حيث حصل على
درجة متوسطة .وحصل المقياس الكلي على درجة مرتفعة بلغت ( )3.86بنسبة مئوية (.)%77.1
اإلجابة على أسئلة البحث:
لإلجابة على أسئلة البحث فقد قام الباحث بإيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والنسب المئوية والدرجة للفقرات المعبرة عن مجاالت الدراسة.
سؤال البحث األول :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث؟
يشهههير الجدول ( ) 4إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال كتابة البحوث"
الجدول ( .)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت
المتعلقة بمجال كتابة البحوث"
المتوسط االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

تحديد عناصر المشكلة وخصائصها وأسباب حصولها

3.9

1.15

78

مرتفعة

تشخيص المشكلة البحثية

3.87

1.181

77.4

مرتفعة

معرفة التحاليل اإلحصائية المناسبة ألسئلة الدراسة

3.85

1.406

77

مرتفعة

معرفة بطريقة إعداد أدوات جمع البيانات المناسبة

3.85

1.122

77

مرتفعة

صياغة أسئلة البحث بشكل دقيق

3.85

1.292

77

مرتفعة

تحديد العوامل المؤثرة في الصدق الداخلي والخارجي

3.82

1.01

76.4

مرتفعة

معرفة بإجراء التحليل اإلحصائي المناسب

3.8

1.265

76

مرتفعة

معرفة التصاميم البحثية المالئمة للدراسة

3.8

1.067

76

مرتفعة

معرفة تحديد حجم العينة والعوامل المؤثرة فيها

3.7

0.992

74

مرتفعة

صياغة الفرضيات البحثية

3.7

1.043

74

مرتفعة

معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث

3.7

1.244

74

مرتفعة

الفقرة

الدرجة

صياغة مشكلة البحث بصورة واضحة

3.7

1.159

74

3.7

1.203

74

تحديد مجتمع الدراسة وعينتها

3.68

1.248

73.6

مرتفعة

معرفة طرق ضبط المتغيرات التي تؤثر في التجربة

3.68

1.163

73.6

مرتفعة

تصنيف المتغيرات :التابعة ،والمستقلة ،والدخيلة

3.65

1.051

73

متوسطة

القدرة على تفسير النتائج

3.65

1.167

73

متوسطة

معرفة نوع العينة المناسبة للدراسة

3.63

1.234

72.6

متوسطة

معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث

3.57

1.238

71.4

متوسطة

القدرة على عرض النتائج

3.53

1.133

70.6

متوسطة

القدرة على تبويب البيانات

3.42

1.174

68.4

متوسطة

معرفة بالتوثيق داخل المتن

3.32

1.21

66.4

متوسطة

3.69

1.170

73.97

مرتفعة

االنتقال من العمومية في تحديد المشكلة إلى جعلها أكثر
دقة وتحديدا

المعدل

مرتفعة
مرتفعة

يتضح من الجدول ( )4أن درجات الموافقة جاءت متوسطة للفقرات " تصنيف المتغيرات :التابعة،
والمسههههتقلة ،والدخيلة ،القدرة على تفسههههير النتائج ،معرفة نوع العينة المناسههههبة للبحث ،معرفة بتوثيق
المراجع في نههايهة البحهث ،القهدرة على عرض النتهائج ،القهدرة على تبويهب البيهانهات ،معرفهة بهالتوثيق داخهل
المتن" حيهث تراوحهت مها بين ( ،)3.65-3.32وجهاءت مرتفعهة للفقرات " تحهديهد عنهاصهههههر المشهههههكلهة
وخصهائصهها وأسهباب حصهولها  ،تشهخيص المشهكلة البحثية  ،معرفة التحاليل اإلحصهائية المناسهبة ألسهئلة
البحث  ،معرفة بطريقة إعداد أدوات جمع البيانات المناسهبة  ،صهياغة أسهئلة البحث بشهكل دقيق  ،تحديد
ال عوامل المؤثرة في الصههههدق الداخلي والخارجي  ،معرفة بإجراء التحليل اإلحصههههائي المناسههههب  ،معرفة
التصههاميم البحثية المالئمة للبحث  ،معرفة تحديد حجم العينة والعوامل المؤثرة فيها  ،صههياغة الفرضههيات
البحثية  ،معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث  ،صهياغة مشهكلة البحث بصهورة واضهحة  ،االنتقال من
العموميهة في تحهديهد المشهههههكلهة إلى جعلهها أكثر دقهة وتحهديهدا  ،تحهديهد مجتمع البحهث وعينتهه  ،معرفهة طرق
ضهههههبط المتغيرات التي تؤثر في التجربهة" وتراوحهت مها بين ( ،)3.9-3.68وبلغ المعهدل الكلي للمجهال
( )3.69بنسبة مئوية ( )%73.97وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.

سؤال البحث الثاني :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال البحوث اإلعالمية؟
يشهههير الجدول ( ) 5إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بالبحوث اإلعالمية"
الجدول (.) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس البحث "المشكالت
المتعلقة بالبحوث اإلعالمية"
المتوسط االنحراف

النسبة

الحسابي المعياري

المئوية

انصياع الباحث ألراء المحكمين

3.88

0.648

77.6

مرتفعة

عدم وجود معايير معلنة لعملية تحكيم البحوث

3.85

0.736

77

مرتفعة

اهتمام المحكمين بأمور شكلية على حساب جوهر البحث

3.77

0.832

75.4

مرتفعة

ضعف مساهمة المحكمين في إثراء البحث وتطويره

3.72

1.062

74.4

مرتفعة

عملية تحكيم البحوث من قبل فئة محددة من المحكمين

3.72

0.716

74.4

مرتفعة

تتمسك المجلة بالتعديالت التي يطلبها المحكمون بدقة

3.7

0.823

74

مرتفعة

ال تتجاوز درجة التوافق بين محكمي البحث الواحد بنسبة %40

3.68

0.73

73.6

مرتفعة

3.63

0.979

72.6

متوسطة

3.58

0.675

71.6

متوسطة

3.55

0.986

71

متوسطة

عدم توفر النزاهة في عملية تحكيم البحوث

3.5

1.198

70

متوسطة

اقتناع الباحث برأي المحكم

3.42

1.01

68.4

متوسطة

3.4

1.15

68

متوسطة

ضعف استفادة الباحث من مالحظات المحكمين

3.35

1.099

67

متوسطة

يتخذ المحكم قرارات قاطعة يجب االلتزام بها

3.32

1.047

66.4

متوسطة

المجال

قرارات التحكيم غالبا ً ما تبنى على نتائج البحث ( أي عنصر
النتائج في البحث هو المهم).
يكتفي المحكم بإسداء النصح واإلرشاد
ت ُبنى قرارات المحكمين في ضوء اإلطار النظري الذي يتبناه
المحكم

ترسل الجهة المسئولة عن نشر البحث إلى المحكم الذي تعرف
توجهاته الفكرية

الدرجة

ت ُبنى قرارات المحكمين بناء على معايير الفاعلية والجودة
البحوث اإلعالمية
المعدل

متوسطة

3.28

0.987

65.6

3.58

0.917

 71.69متوسطة

يتضهههح من الجدول ( )5أن درجات الموافقة جاءت متوسهههطة للفقرات " قرارات التحكيم غالبا ً ما
تبنى على نتائج البحث ( أي عنصر النتائج في البحث هو المهم) ،.يكتفي المحكم بإسداء النصح واإلرشاد،
ت ُبنى قرارات المحكمين في ضههههوء اإلطار النظري الذي يتبناه المحكم ،عدم توفر النزاهة في عملية تحكيم
البحوث ،اقتناع الباحث برأي المحكم ،ترسهههل الجهة المسهههئولة عن نشهههر البحث إلى المحكم الذي تعرف
توجههاتهه الفكريهة ،ضهههههعف اسهههههتفهادة البهاحهث من مالحظهات المحكمين ،يتخهذ المحكم قرارات قهاطعهة يجهب
االلتزام بها ،ت ُبنى قرارات المحكمين بناء على معايير الفاعلية والجودة البحوث اإلعالمية " حيث تراوحت
مها بين ( ،) 3.63-3.28وجهاءت مرتفعهة للفقرات " ال تتجهاوز درجهة التوافق بين محكمي البحهث الواحهد
بنسهههبة  ،% 40تتمسهههك المجلة بالتعديالت التي يطلبها المحكمون بدقة ،عملية تحكيم البحوث من قبل فئة
محددة من المحكمين ،ضعف مساهمة المحكمين في إثراء البحث وتطويره ،اهتمام المحكمين بأمور شكلية
على حسهههههاب جوهر البحهث ،عهدم وجود معهايير معلنهة لعمليهة تحكيم البحوث ،انصهههههيهاع البهاحهث ألراء
المحكمين" وتراوحههت مهها بين ( ،)3.88-3.68وبلغ المعههدل الكلي للمجههال ( )3.58بنسهههههبههة مئويههة
( )%71.69وهو معدل يمثل درجة موافقة متوسطة.

سؤال البحث الثالث :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمية؟
يشهههير الجدول ( ) 6إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمية"
الجدول ( ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت المتعلقة
بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمية"
المجال
تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين إلعالمهم بوصول
البحث اإلعالمي

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

4.23

0.66

84.6

الدرجة
مرتفعة

4.2

0.791

84

مرتفعة

تأخر المجالت اإلعالمية في نشر البحث المقبول للنشر

4.2

0.648

84

مرتفعة

4.18

0.636

83.6

مرتفعة

4.07

0.73

81.4

مرتفعة

عدم متابعة البحوث المرسلة للتحكيم بشكل دوري

3.9

0.744

78

مرتفعة

ارتفاع نسبة البحوث التي يتم االعتذار عن قبولها

3.8

0.758

76

مرتفعة

ترفض البحوث للنشر ألسباب غير موضوعية

3.58

1.107

71.6

متوسطة

4.02

0.75925

80.4

مرتفعة

تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين بمالحظات
المحكمين
تأخر المجالت اإلعالمية بإعالم الباحثين إلعالمهم بشأن قبول
البحث أو عدم قبوله
تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين إلعالمهم بإرسال
البحث للتحكيم

المعدل

يتضهههههح من الجهدول ( ) 6أن درجهات الموافقهة جهاءت مرتفعهة للفقرات " تهأخر المجالت اإلعالميهة
بالرد على الباحثين إلعالمهم بوصههول البحث اإلعالمي  ،تأخر المجالت اإلعالمية في نشههر البحث المقبول
للنشهههههر  ،تهأخر المجالت اإلعالميهة بهالرد على البهاحثين بمالحظهات المحكمين  ،تهأخر المجالت اإلعالميهة
بإعالم الباحثين إلعالمهم بشهههأن قبول البحث أو عدم قبوله  ،تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين
إلعال مهم بإرسهههال البحث للتحكيم  ،عدم متابعة البحوث المرسهههلة للتحكيم بشهههكل دوري  ،ارتفاع نسهههبة
البحوث التي يتم االعتهذار عن قبولهها" حيهث تراوحهت مها بين ( ،)4.23-3.8وجهاءت متوسههه هطهة للفقرة "
ترفض البحوث للنشههههر ألسههههباب غير موضههههوعية " ،وبلغ المعدل الكلي للمجال ( )4.02بنسههههبة مئوية
( )%80.4وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.
سؤال البحث الرابع :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم؟
يشهههير الجدول ( ) 7إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال الباحثين أنفسهم"
الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنح رافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت المتعلقة
بمجال الباحثين أنفسهم"

المتوسط االنحراف

النسبة

الحسابي المعياري

المئوية

4.52

0.599

90.4

مرتفعة

4.4

0.591

88

مرتفعة

عدم االهتمام بتشكيل فرق بحث تعاونية

4.4

0.496

88

مرتفعة

قلة مساهمة الشركات والمؤسسات في اإلنفاق على البحث

4.35

0.622

87

مرتفعة

قصور التعليم الجامعي عن تنمية روح البحث

4.35

0.662

87

مرتفعة

4.35

0.622

87

مرتفعة

4.12

0.723

82.4

مرتفعة

ضعف المهارات البحثية عند الباحثين أنفسهم

4.1

0.709

82

مرتفعة

أعتقد أن معظم البحوث هي تكرار لبعضها

3.83

1.13

76.6

مرتفعة

ينظر بعض الباحثين إلى أن البحث هو شأن فردي

3.8

0.791

76

مرتفعة

المجال
ضعف التعاون البحثي بين الباحثين من جامعات مختلفة
ضعف التنسيق بين مؤسسات البحوث اإلعالمية داخل
األردن

عدم لجوء المؤسسات إلى إجراء البحوث إليجاد حلول
للمشكالت التي تواجهها
انتهاء عمليات إنتاج البحوث بعد حصول عضو هيئة
التدريس على رتبة األستاذية

المعدل

84.44 0.6945 4.222

الدرجة

مرتفعة

يتضح من الجدول ( )7أن درجات الموافقة جاءت مرتفعة لجميع الفقرات وتراوحت ما بين (-3.8
 )4.52حيهث حصههه هلهت الفقرة "ضهههههعف التعهاون البحثي بين البهاحثين من جهامعهات مختلفهة" على أعالهها
والفقرة " ينظر بعض البهاحثين إلى أن البحهث هو شهههههأن فردي" على أدنهاهها ،وبلغ المعهدل الكلي للمجهال
( )4.22بنسبة مئوية ( )%84.44وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.
سؤال البحث الخامس :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل؟
يشهههير الجدول ( ) 8إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال ظروف العمل"
الجدول ( ) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت المتعلقة
بمجال ظروف العمل"

المجال
اهتمام اإلدارات بتكليف عضو هيئة التدريس بأعباء التدريس
أو اإلدارة على حساب البحوث العلمية
تعليمات الجامعة فيما يتعلق بالمجالت اإلعالمية المعتمدة
للترقية
قلة اهتمام المجتمع المحلي ألهمية البحوث العلمية ودورها في
التطوير
كبر حجم العبء التدريسي لعضو التدريس
عدم قيام مساعد البحث والتدريس بمهامهم بصورة فاعلة في
جمع البيانات والمعلومات
تفضيل أعضاء هيئة التدريس مهام التدريس على العمل البحثي
تعليمات الترقية تعطي أفضلية للباحث األول عن الباحثين
المشاركين في أغراض الترقية
عدم توافر الوسائل المساعدة مثل :أجهزة الحواسيب،
والطابعات ،والمراجع الحديثة ،والدوريات …
المعدل

المتوسط االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

4.5

0.506

90

4.48

0.506

89.6

4.38

0.628

87.6

4.32

0.73

86.4

4.3

0.564

86

4.1

0.632

82

3.98

0.577

79.6

3.6

1.081

72

متوسطة

84.15

مرتفعة

0.653 4.2075

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضهههههح من الجهدول ( ) 8أن درجهات الموافقهة جهاءت مرتفعهة لجميع الفقرات وتراوحهت مها بين
( ) 4.5-3.98حيث حصههههلت الفقرة " اهتمام اإلدارات بتكليف عضههههو هيئة التدريس بأعباء التدريس أو
اإلدارة على حسههاب البحوث العلمية" على أعالها والفقرة " تعليمات الترقية تعطي أفضههلية للباحث األول
عن الباحثين المشهههاركين في أغراض الترقية" على أدناها ،عدا الفقرة " عدم توافر الوسهههائل المسهههاعدة
مثل :أجهزة الحواسهههيب ،والطابعات ،والمراجع الحديثة ،والدوريات" فقد حصهههلت على درجة متوسهههطة،
وبلغ المعدل الكلي للمجال ( )4.21بنسبة مئوية ( )%84.15وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.

النتائج :ظهر من خالل التطبيق العملي ما يلي:

أوال :درجة المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل مرتفعة.
ثانيا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم متوسطة.
ثالثا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمي مرتفعة.
رابعا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال البحوث اإلعالمية مرتفعة.
خامسا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث مرتفعة.
ونستنتج في ضوء ذلك إن أهم المشكالت في الواقع العملي كما أظهرته الدراسة العملية التي أجريناها
التي تواجه الباحثين األكاديميين هي:
 1كثرة األعباء التدريسية2البيروقراطية اإلدارية وصعوبة اإلجراءات3عدم إيمان التدريسيين بأهمية البحوث اإلعالمية 4االنفصال بين البحوث اإلعالمية وصناع القرار 5عدم التنسيق بين الجامعات والمؤسسات التي يمكن ان تستفيد من البحوث اإلعالمية6تقيد الحرية األكاديمية للباحث اإلعالمي 7االنفصال بين اغلب البحوث اإلعالمية والواقع التعليمي 8الضعف في تطوير برامج األبحاث اإلعالمية 9غياب رؤية فلسفية إعالمية واضحة فأقس ام اإلعالم وكلياته على األغلب في واد والمؤسساتاإلعالمية في واد آخر
10عدم وجود حوافز مادية أو معينة11عدم وجود أولويات للبحوث اإلعالمية 12قلة المخصصات المالية للبحوث اإلعالمية على مستوى الوطن العربي
 13نقص التدريب على البحوث اإلعالمية  ،فكثير من العاملين في مجاالت اإلعالم تنقصهم الخبرة
والمعرفة بمهارات البحث اإلعالمي .
14عدم وضع نتائج البحوث القائمة على أصول علمية موضع التطبيق  ،إما جهالًبطرق التطبيق  ،أو خوفا ً من التجديد الذي تحمله نتائج البحوث.

15وجود بحوث على أساس مشكوك فيه أو ال يمكن االطمئنان إليه  ،مما يعنيزعزعة ورفض لنتائج البحوث األخرى.
 16عدم وجود البيئة المناسبة إلجراء البحوث سواء من حيث اإلمكانات أو
التقبل أو الوعي بأهميته.
والمالحظ على هذه المشكالت أنها تعكس بصدق وأمانة مشكالت حقيقية ،وليست متوهمة تحيط بواقع
البحوث اإلعالمية ،وتحد من انطالقه وفعاليته وقدرته على تغيير الواقع وتطويره .
وجلها مشكالت ترتبط بأحادية الرؤية ،وتتعامل مع الواقع البحثي باعتباره جزرا منعزلة بعيدا عن
المؤثرات الداخلية والخارجية ،ونحن نعيش في عالم نرى كل شئ فيه من خالل شاشة الهاتف الذكي
وتالشت فيه الحدود والجغرافيا.
التوصيات والمقترحات
 -1تخفيف األعباء التدريسية عن أعضاء الهيئات التدريسية وإعطاء وقت أطول للبحوث.
 -2توفير الدعم المالي المناسب إلجراء البحوث النوعية ووضع برنامج تحفيزي للباحثين المتميزين.
 -3العمل على توسيع قاعدة النشر البحثي من خالل إصدار مجالت محكمة في كل كليات اإلعالم في
الوطن العربي او التنسيق بين عدد منها إلصدار هذه المجالت مما يوسع أفاق نشر البحوث األمر
الذي يشجع الباحثين على النشر وبدون ان يدفع الباحث اية مبالغ للمجلة.
 -4إعطاء نفس درجة األهمية للباحثين المشتركين بالبحث الواحد عند التقديم للترقية العلمية.
 -5تنظيم دورات التدريب على البحوث اإلعالمية ،فكثير من العاملين في مجاالت اإلعالم تنقصهم
الخبرة والمعرفة بمهارات البحث اإلعالمي.
 -6إيجاد رؤية فلسفية إعالمية واضحة بين أقسام اإلعالم وكلياته و والمؤسسات اإلعالمية
 -7الربط بين البحوث اإلعالمية والمجتمع وكذلك صناع القرار.
 -8التخفيف من البيروقراطية اإلدارية وصعوبة اإلجراءات.
 -9وضع أسس ضابطة وموضوعية لتقويم البحوث المنوي نشرها في المجالت العلمية اإلعالمية
وعدم ترك عملية التقويم لمزاج المقوم.

المصادر

د .موزه بنت محمد الربان  /منظمة المجتمع العلمي العربيhttp://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx#Population
د محمد عبدالرؤف كامل  2007اتجاهات بحوث الصهههحافة واإلعالم في أمريكا ومصهههر /المؤتمر العلميالرابع ألكاديمية أخبار اليوم.
عبد الرزاق الدليمي ( ،) 2014دراسههههات متقدمة في نظريات االتصههههال  ،محاضههههرات ألقيت على طلبةالدراسات العليا في جامعة البترا ،عمان ،األردن
عبد الرزاق الدليمي ( ،)2012مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد ،دار المسيرة ،عمان ،األردنعبد الرزاق الدليمي ( ،)2011قضايا إعالمية معاصرة  ،دار المسيرة ،عمان ،األردنهاني خميس ،النظرية النقدية و أزمة علم االجتماع :دراسة تحليلية لكتابات مدرسة فرانكفورت  ،رسالةماجستير غير منشورة  ،قسم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية 2002 ،
 توم بوتومور  ،مدرسة فرانكفورت  ،ترجمة حافظ دياب ،دار اويا للطبع والنشر  ،ليبيا 2004 ،عواطف عبد الرحمن  ،النظرية النقدية فى بح وث االتصال  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة 2002 ، مدرسة فرانكفورت  :شعلة اليسار الجديد  ،ترجمة أحمد جميل حمودى  ،مركز دمشق للدراساتالنظرية والحقوق المدنية2008 ،
 عبد هللا المطيرى ،يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت :النظرية النقدية التواصلية  ،جريدة الرياض،السعودية 2006-12-14
George W. Musambira, 2009. Refereed Convention Paper Productivity
in the Magazine Division of AEJMC (1999-2008): Analysis of
Benchmarks and Impact of Gender. University of Central Florida
Katz, et al.,” Utilization of Mass Media by Individuals”. In Blumler and
Katz (ed.),(1974) The uses of Mass Communication. London, Faber2
Faber.
Rosengren, K. E., & Windahl, S. (1972). Mass media consumption as a
functional alternative.. Middlesex, England, Penguin.

Wimmer, Roger, D & Dominick, Joseph, R. (1991). Mass Media
Research: An Introduction. 3rd ed. Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California.
Merrigan,Gerianne & Huston, Carole Logan, Communication Research
methods, USA ,
Wadsworth/Thomson Learning, 2004
Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol.75, No.4, Winter -1
.1998
Liina Puustinen ,Peter Thomas,Mervi Pantti: Communication
Research Centre, University of Helsinki:Department of
Communication, Research Reports 6/2008
Dr. Katja Valaskivi :Communication Research Center, University of
Helsinki ,Department of Communication, Research Reports 4/2007

علوم اإلعالم و االتصال بين المعوقات المنهجية و اإلبستيمولوجية
 علوم اإلعالم و االتصال واالضطراب المنهجي:عنوان المداخلة
 كريم بلقاسي/ د:إعداد

"دافع اختيار هذا الموضوع يعود إلى النقاشات التي كانت حول االبستملوجيا والمنهجية وأدواتها ،وطرق
التفكير ،من ربح الوقت ،وتجاوز الكثير من األخطاء البحثية المتوارثة في الجامعة ،والتي تحولت إلى
طقوس ومعبودات يصعب تحريكها وزعزعتها".

مقدمة:
يستوجب اليوم ضرورة االنفتاح على المكاسب المنهجية في العلوم اإلنسانية و االجتماعية المعاصرة و
بخاصة علوم اإلعالم و االتصال ،و استخدام أدواتها من أجل تفعيل هذه العلوم في واقعنا ،فمناهج العلوم
اإلنسانية و االجتماعية الغربية تثمر في واقعنا بقدر ما نمتلك من مقدرة على استيعابها و تقريب أدواتها إلى
مجا التنا التداولية .من هنا و على مستوى المناهج و اإلجراءات نحتفظ بأصلها العلمي و وظيفتها اإلجرائية،
لكنّنا نعيد تشغيلها بما ال يتصادم مع أصول مجالنا التداولي ،و بما يحقق المقدرة التّوصيفية و التحليلية
للمشكالت االجتماعية و النّفسية و االتصالية ،و بهذا نكون قد وصلنا من الوصل خصوصيتنا الثقافية بمنتجات
صعيد المنهجي و اإلجرائي .
العلوم المستحدثة على ال ّ
و فضال عن هذه الحقيقة المنهجية ،فإن ثمة مكاسب تطالعنا بها هذه العلوم في أفق الثقافة ،و بخاصة
الغربية المعاصرة ،يتقدم هذه المكاسب ،استخدام ُمعطيات التّقنية التكنولوجية و أدوات االتصال و دقائق
المناهج اإلحصائية ،ضمن العلوم اإلنسانية و االتصالية المعاصرة كيْما تُحقّق قيمة الدّقة ،و إدخال لغة الكم
الرياضي إلى دوائر هذه العلوم مادة و صورة أو موضوعا و منهجا .و هذه المنجزات الجديدة حري بنا إدخالها
إلى مجاالت البحث في علوم االجتماع وعلوم النّفس وعلوم اإلعالم واالتصال و التاريخ..
و ما يتش ّعب عنها من فرو ع و تخصصات ،و تدريب الطلبة على إتقان استخدامها ،بأن تصبح جزءا
مقررات البرامج التّعليمية ،و وسيلة جديدة يستخدمها الباحثون في أطروحاتهم و أبحاثهم ،و ذلك بإقامة
من ّ
ورشات علمية تطبيقية؛ يشرف على تنشيطها مختصون ضمن هذا الفضاء المستجد :فضاء استخدام التقنيات
الح ديثة في مجال علوم اإلعالم و االتصال على سبيل المثال.
و لكن البحث كنشاط فكري يشتمل في علميته على التجريب و تحليل الوثائق و الدراسات التاريخية و
الوثائقية و المسوح العلمية...إلخ .و إجماال يحصر البحث العلمي في تقسيمين أساسيين هما أبحاث نظرية بحتة
و الغر ض منه إشباع حاجة للمعرفة أو من أجل توضيح غموض يحيط بظاهرة ما دون النظر إلى تطبيق

نتائجه في المجال العلمي ،و النوع الثاني و هي األبحاث العلمية التطبيقية ،و يهدف أساسا لحل مشكلة قائمة
أو التوصل إلى عالج لموقف معين ،فهو بالعادة يبدأ بمشكلة علمية في نطاق األوضاع القائمة التي تجابه
الباحث .و يعتمد هذا النوع من البحث على التجارب المخبرية و الدراسات الميدانية للتأكد من إمكانية تطبيق
النتائج على أرض الواقع.
إال أن التقسيم الذي يعنينا في هذا المجال ،هو التقسيم القائم على أساس الوسائل و األدوات البحثية المنهجية.
حيث يقسم إلى نوعين هما :البحوث الكمية و البحوث الكيفية (النوعية) ،أما البحوث الكمية فهي التي تعتمد
أساسا على استخدام األساليب الكمية و اإلحصائية في معالجة موضوع البحث و وصف النتائج و الخالصات
التي انتهى إليها ،و أما البحوث النوعية و نجدها مهمة في اكتمال أهداف البحث و تغطية كامل جوانبه بالتحليل
و الدقة في الطرح و التفسير ،بل و حتى إنتاج إشكاليات جديدة في العلوم االجتماعية و االنسانية و علوم
اإلعالم و االتصال .فهي تسعى في اعتمادها على األساليب الكيفية و النوعية في معالجة موضوع البحث و
وصف نائجه i.لكن ما يالح ظ اليوم االعتماد الكلي في البحوث االتصالية و اإلعالمية على المنهج الكمي
بأدواته و إغفال المناهج الكيفية و ما تستوجبه من تقنيات ،فلماذا هذا التوجه إلى المناهج الكمية؟ و ما
تمضهراتها في الجانب التحليلي و القياسي لبحوث الطلبة؟ و ما هي أوجه القصور التي تتخلل اعتماد الكم
دون الكيف في البحث العلمي لمجال االتصال و اإلعالم؟
 .1منهجية بحوث علوم اإلعالم و االتصال و خطواتها:
المنهجية هي مجموعة من الخطوات أو من المناهج و التقنيات التي توجه إعداد البحث و ترشد
الطريقة العلمية .يبدأ وضع أي بحث متخصص باختيار موضوع البحث و صياغة عنوانه و فيما يلي
الخطوات المطلوبة و مراحل كل خطوة:

ii

 .1إعداد خطة البحث.
 .2كتابة المقدمة :و يجب أن تشمل اإلحساس بالمشكلة ،العوامل التي دفعت الباحث الختيارها،
األهداف األساسية التي يسعى لتحقيقها من وراء البحث ،ثم يتم تحديد المشكلة و صياغتها ،متبوعة
بالتساؤالت التي يسعى إليجاد إجابات لها ،و الفروض األساسية.
 .3اإلشارة إلى أهمية الدراسة العلمية و العملية.
.4

تحديد أهداف البحث.

 .5تحديد المفاهيم العلمية المستخدمة في البحث و الواردة خاصة في عنوان البحث و إشكاليته.

 .6اإلشارة إلى نوع الدراسة (استكشافي ،وصفي ،اختبار العالقات السببية) و العوامل التي أدت
إلى اختيار هذا النوع دون غيره.
 .7تحديد المنهج المستخدم.
 .8اإلشارة إلى أدوات البحث :أي أساليب جمع المعلومات (استبيان ،مقابلة ،مالحظة ،تجربة).
 .9تحديد مجتمع البحث أو العينات المختارة :و فيه يتم تحديد مجتمع البحث الذي أجريت عليه
الدراسة و أساليب تقدير حجمه و نوعيته.
.10

اإلشارة إلى البحوث و الدراسات السابقة :حيث يتم عرض التراث العلمي حول موضوع

البحث و المناهج المستعملة في معالجة المشكالت السابقة و أوجه الشبه و االختالف بينها و بين
الدراسة الحالية للباحث و البعد الذي تأخذه هذه األخيرة.
.11

تحديد مجاالت البحث و أبعاده هي (بشري – جغرافي – زمني).

.12

مرحلة جمع البيانات.

.13

مرحلة تفريغ و جدولة البيانات.

.14

مرحلة تحليل و تفسير البيانات و النتائج و مناقشتها :يجب عرض الوقائع و النتائج بمناقشتها

و ال تعقيب عليها ،و ال تصاغ التعميمات للنتائج إال بعد التأكد من توفر كل الشروط المالئمة
للتعميم ،أي يمكن تطبيق هذه النتائج في ظروف مالئمة نسبيا ،و المناقشة تعني إبراز ما تنطوي
عليه من دالالت نظرية و قيمة علمية مستقبلية إلى جانب التوصيات و االقتراحات.
.15
.16

كتابة المراجع العلمية
إرفاق المالحق

 .2المنهج الكمي في بحوث اإلعالم:
إن المناهج الكمية تهدف في األساس إلى قياس الظاهرة موضوع الدراسة .و قد تكون هذه القياسات
من الطراز الترتيبي ( ، )ordinalesمثل :أكثر من ،أقل من ،أكبر ،أصغر ...أو عددية باستعمال الحساب،
استعمال المؤشرات و النسب و األدوات التي يوفرها اإلحصاءiii.و لكن أغلب البحوث العلمية عامة و بحوث
اإلعالم و االتصال تستعمل القياس .كما تعرف المناهج الكمية أنها تلك البحوث العلمية التي تفترض في
منهجها وجود حقائق إجتماعية موضوعية ،منفردة و معزولة عن مشاعر و معتقدات األفراد ،و تعتمد على
األساليب اإلحصائية في الغالب ،في جمعها للبيانات و تحليلها.

iv

تنطلق المناهج الكمية من استخدام الفروض العلمية ،باعتبارها إجابات مؤقتة أو حلوال ،تتعلق بوصف
واقع معين ،من خالل بناء عالقات و قياس بعض المتغيرات ،و استخدام البيانات المتوافرة إليجاد عالقة
إرتباطية أو سببية ،كذلك تحاول المناهج الكمية التوصل إلى عموميات غير مرتبطة بالسياق الذي تنفذ فيه
الدراسة ،كما تهدف إلى تعميم نتائج البحث على حاالت أخرى أو باألحرى على مجتمع البحث.

v

كما يستخدم الباحث في المنهج الكمي أدوات جمع البيانات ،ليقيس متغيرات بحثه ،مع العلم أن أداة جمع
البيانات تعمل على تجميع بيانات بغرض إيجاد إجابة للسؤال السابق التحديد ،و من أمثلة هذه األدوات
االختبارات ،االستمارات...الخ.
و يصل الباحث من البيانات لنت ائج يستطيع تعميمها على أكبر كم و عدد من أفراد العينة ،و كلما زاد عدد
أفراد العينة ،زادت احتمالية تعميم النتائج وزادت قوة النتائج-.مثال :دراسة عالقة العنف و التلفزيون عند
األطفال vi.و نجد في المنهج الكمي استعمال العينات تكون عشوائية أو احتمالية في الغالب ،لتمثل مجتمع
الدراسة ،بعدد مناسب و كبير نوعا ما .على صعيد آخر ،نجد المنهج الكمي ،يعتمد على تشكيل أو بناء عالقة
نسبية بين المتغيرات من خالل جداول إرتباطية من خالل القيم ،النسب ،جداول إحصائية ،و مقاييس إحصائية،
مثال :معامل االرتباط ،مقاييس التشتت ،النزعة المركزية ،التباين...،الخ.

 .3المنهج الكيفي في بحوث اإلعالم:
هو األسلوب العلمي الذي يفترض وجود حقائق و ظواهر اجتماعية يتم بنائها من خالل وجهات نظر
األفراد ،و الجماعات المشاركة في البحث ،فيكون هدفها فهم الظاهرة موضوع الدراسة .و عليه ينصب
االهتمام هنا أكثر على حصر معنى األقوال التي تم جمعها أو السلوكات التي تمت مالحظتها.

vii

كما نجد أيضا بأن المنهج الكيفي هو ذلك األسلوب العلمي الذي يهتم بدراسة الظواهر التي يتحدث و يشارك
فيها المبحوثين مع الباحثين في البحث عن الحقيقة ،و هذا ما جعل أداة المالحظة بالمشاركة ،و المقابلة الكيفية،
و بحوث سيرة الحياة ،و طريقة المحادثة الجماعية ،و المنهج الوثائقي ،تشهد عملية إحياء ،و عليه فالمنهج
الكيفي هو الذي يرى في المجتمع و إنسانه و تاريخه كتابا مفتوحا ،يتعلم منه ،ال يعلمه ،و يستخلص المعرفة
مباشرة من اإلنسان و عالم حياته ،و يف سر التغيرات النوعية في المجتمع المعقد ،فهو مفهوم مركب لمداخل
نظرية و منهجية مختلفة جدا إلى الواقع االجتماعي.

viii

يستخدم المنهج الكيفي عينات غير االحتمالية (غير

عشوائية) تتسم بالقصد أو العمدية أو الثلجية ،ألن الباحث يختار األفراد و المواقع التي يرى أنها ستعينه في
فهم الظاهرة التي يدور حولها البحث ،مع الحصول على تصريح من الجهة أو األفراد الذين سيجري عليهم
الدراسة .فعملية جمع البيانات الكيفية تتم من خالل المقابالت و المالحظات ،و الوثائق و تجمع البيانات عبر
أسئلة مفتوحة النهاية.
إن المنهج الكيفي يبدأ غا لبا بتحليل الحاالت ،ثم القيام بالمقارنة و تعميم هذه الحاالت ،إضافة إلى ذلك،
فإن المنهج الكيفي ينطلق من بنية الواقع ،و من البنى الذاتية للمبحوثين ،و طريقة البحث كعملية بناءة .و منه
نجد أهمية مصادر البيانات المرئية (المالحظات ،المقابالت ،الوثائق ،الصور ،الفيلم) فهو ما زال منهجا نصيا،
ينطلق من مفهومي الفهم و المغزى ،و هذا ما نسميه بتحليل المضمون أو تحليل محتوى.

و يسعى أسلوب تحليل المحتوى إلى المقارنة الكمية المنهجية للمضمون الظاهر للمواد االتصالية إلى
الحصول على االستدالالت الكيفية ix.فهناك فرضيات و خصائص مشتركة المنهج الكيفي ،التي حددها
" " Herbet.Blumerو هي:

أ) يفهم الواقع االجتماعي بوصفه نتاجا مشتركا من المعاني و االرتباطات المتولدة عن التفاعل االجتماعي،
فالبشر يتصرفون ،كما يقول (بلومر) بناء على المعاني المشتركة ،التي يرجعونها إلى المواضيع ،و األحداث
و المواقف و األشخاص .نستخلص بالنسبة إلى المنهج الكيفي ،كنقطة أولية ،أن التركيز ينصب على أشكال و
مضامين عمليات اإلنتاج اليومية ،و على بناء أنماط الرؤى الذاتية و نموذجات التفسير للفاعلين االجتماعيين.
ب) تحليل عملية التفاعل و االتصال بواسطة أدوات المالحظة و تحليل المضمون.
ج) إن البشر يعيشون في ظروف حياتية مختلفة ،تحدد موضوعيا من خالل بعض المقاييس مثال :الدخل و
مستوى التعليم ،المهنة ،السن ،ظروف السكن إن ظروف حياتهم عن طريق المغزى بشكل شامل و تركيبي
يمنح هذه المقاييس معنى تفسيريا.

 .4التكامل بين المنهج الكمي و الكيفي (النوعي):
من خالل المعطيات السابقة ،يتضح أنه من الضروري أن تراجع العلوم أسسها المعرفية و المنهجية ،و
تطورها وفقا لتطور الواقع ،و ال بد من إزالة التناقض حول الثنائية بين المنهج الكمي و الكيفي .و عليه نؤكد

على منهجية الوحدة ال منهجية االختالف من خالل تفاعل و تداخل و دمج بينهما ،و االستعانة بمعطياتهما و
االستفادة من إيجابيتهما.
يقوم الباحث في اإلجراءات التتابعية بالسعي إلى تفصيل نتائج إحدى الطرق باستخدام طريقة ثانية .و قد
يتضمن ذلك البدء بالطريقة النوعية ألسباب استكشافية ،ثم يتابع البحث بطريقة كمية باستخدام عينة كبيرة
يستطيع الباحث التعميم منها على المجتمع .و قد يبدأ الباحث دراسته بالطريقة الكمية باستخدام عينة كبيرة
يستطيع الباحث التعميم منها على المجتمع .و قد يبدأ الباحث دراسته بالطريقة الكمية ليختبر بعض النظريات
أو المفاهيم ،و يتبع ذلك باستخدام الطريقة النوعية التي تتضمن استكشافا تفصيليا بعدد قليل من الحاالت أو
األفراد.
و في اإلجراءات المتزامنة يقوم الباحث بدمج الطريقتين الكمية و النوعية للحصول على تحليل شامل
لمشكلة البحث ،و في هذا التصميم يجمع الباحث البيانات بالطريقتين في نفس الوقت ثم يدمج المعلومات التي
حصل علي ها أثناء مناقشة النتائج و تفسيرها .و في هذه الطريقة يقوم الباحث أيضا بدمج بيانات إحدى الطريقتين
في بيانات الطريقة األخرى ،ثم يجمع بيانات كبيرة ليقوم بتحليل مستويات مختلفة من األسئلة أو وحدات مختلفة
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من البيانات و بخاصة إذا كان يجمع البيانات من مؤسسة كبيرة جدا.

يقوم الباحث في اإلجراءات التحويلية بعرض تصور نظري شامل يجمع بين الطرقتين الكمية و النوعية.
و يقدم في هذا التصور إطار للموضوعات التي تشملها الطريقتين و طرق جمع البيانات ،و النتائج أو التغيرات
التي يتوقعها الباحث .و في داخل هذا التصور يمكن عرض موضوعات الدراسة و طريقة جمع البيانات التي
تستخدم الطريقتين الكمية و النوعية في نفس الوقت ،و النتائج المتوقعة.
فليس غريبا أن تكون الدراسات الكيفية قد سجلت حضورها في بعض مجاالت االتصال و اإلشهار و
التسويق ،خاصة تلك المرتبطة بوسائل االتصال الجديدة :االنترنت ،و الهاتف الخلوي ...في الدولة العربية و
الجزائر ،لكنه حضور محتشم .و ذلك ألن هذه المناهج ،ظل يتجاهلها عديد الطلبة و الباحثين في الجزائر و
قد يكون السبب في تجردها من كل صفة علمية ،أو يضعها في االتجاه المعارض أو المناهض للمناهج الكمية،
أو األجدر عدم سهولة استخدامها و توارث تقليد االعتماد الكلي على التكميم.

حقيقة ،إن هذه النظرة لم تختف نهائيا في العديد من الدول الغربية ،بما فيها تلك التي تعيش عنفوان
العودة الستخدام البحث الكيفي في العلوم االجتماعية ،مثل كندا ،حيث مازال النقاش محتدا حول العديد من
المحاور المرتبطة به ،مثل :موضوعيته :ومفاضلته على البحث الكمي.
و هشاشة أدوات قياسه ،إال أن محتوى النقاش وأهدافه قد تغيرت ،خاصة بعد أن انتهت الدراسات
النظرية إلى التأكيد على أن البحوث الكمية لم تعد تكتفي بما تملكه من معطيات إحصائية ،و ذلك ألن
المع الجة المعمقة للمعطيات الكمية ال تتيحها العمليات الرياضية وحدها .وأن هناك وعيا بأن طبيعة البحث
و إشكالياته تحدد نوع المقاربة المنهجية وأدوات البحث.
ففي هذا المقام يمكن اإلشارة إلى أن بعض الباحثين أصبحوا يستعينون ،بالمقابلة المباشرة ،والمجموعة
البؤرية  ، Focus Groupالتي تقدم معلومات نوعية عن األشخاص و دوافع سلوكهم و آرائهم و مواقفهم
من أجل صياغة االستبيان حتى تغطي جميع جوانب البحث ،أو يستخدمونها بعد أن يقوموا بتفريغ استمارات
االستبيان لتعميق دراسة ما توصل إليه البحث الكمي و تحليله .هذا ما تؤكده البحوث المعاصرة المتعلقة
باإلشهار و التسويق ،على سبيل المثال.
 .5البحوث الكمية و البحوث النوعية و الجمع بينهما:
فالبحوث الكمية  : Quantitative Researchهي نوع من البحوث العلمية التي تفترض وجود
حقائق اجتماعية موضوعية  ،منفردة و معزولة عن مشاعر و معتقدات االفراد و تعتمد غالبا األساليب
اإلحصائية في جمعها للبيانات و تحليلها .أما البحوث النوعية : Qualitative Researchالبحث
النوعي هو نوع من البحوث العلمية  ،التي تفترض وجود حقائق و ظواهر اجتماعية يتم بناءها من خالل
وجهات نظر األفراد والجماعات المشاركة في البحث .و يكون دور الباحث فيها دورا اجتماعيا متفاعال
 ،لكنه يعتمد على الذاتية المنضبطة لالبتعاد عن التحيز في جمع البيانات و تفسيرها و ال يهدف البحث
النوعي إلى تعميم النتائج بل إلى توسيع نتائج الحالة لالستفادة منها في حاالت أخرى.
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و يختلف عن البحث الكمي في كونه ال يركز على التجريب و على الكشف عن السبب أو النتيجة
باالعتماد على المعطيات العددية .فالسؤال المطروح في البحث النوعي هو سؤال مفتوح النهاية و يهتم
ب العملية و المعنى أكثر من اهتمامه بالسبب و النتيجة .بينما البحث الكمي يركز على التجريب و على
الكشف عن السبب و النتيجة باالعتماد على المعطيات الرقمية و العددية.

و البحث النوعي هو أيضا البحث التفسيري ألنه ال يكتفي بالوصف فقط بل يتعدى ذلك إلى التحليل
و ال تفسير أو العمل الميداني ،و هناك فرق بينه و بين البحث الوصفي الذي يأتي ضمن أنواع البحث الكمي
الذي يعتمد أساسا على االستبيانات و األرقام الناتجة عنها.

 .6السمات العامة و األساسية للبحث النوعي:
لقد انتشر اللجوء إلى البحث النوعي في أواخر الستينات و بداية السبعينات من القرن الماضي ،عندما
ازداد اهتمام الباحثين بتعددية منهجية البحث العلمي ،و اعتقاد البعض أن البحوث العلمية و االجتماعية لم
تعد تتناول الحقائق اليومية ألفراد المجتمع و ضرورة االقتراب من الظواهر في البيئة الطبيعية التي يتواجد
بها األفراد و هذا يتطل ب التحول من البحوث الكمية إلى نوع جديد يتطلب منظورا جديدا هو البحث
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النوعي .و أما خصائصه األساسية فيمكن إبرازها فيما يلي:
يركز بشكل أساس على العمل الميداني.

يؤكد البحث النوعي على اإلجراءات  Processأكثر من تأكيده و تركيزه على المخرجات و النتائج.
يهتم ا لباحث النوعي بالدرجة األساس بالمعاني المتعلقة بكيفية جعل معنى لحياة الناس و تجاربهم و
بنيتهم الحياتية.
الباحث في البحث النوعي هو األداة الرئيسية لجمع البيانات و تحليلها.
البحث النوعي االستقرائي حيث ستقرئ الباحث و يبني مستخلصاته و مفاهيمه و افتراضاته و نظرياته
من خالل التفاصيل التي يحصل عليها  ،فالبحث النوعي يعد بمثابة أداة استخدام الستكشاف موضوع
ما او مشكلة لم يسبق بحثها.

 .7مقارنة بين البحوث الكمية و البحوث النوعية:
إن أهم الفروق بين البحوث الكمية و البحوث النوعية تكمن في االختالف في المنطلقات و الدوافع
االجتماعية :حيث يتبنى البحث الكمي نظرة تفترض وجود حقائق اجتماعية موضوعية معزولة عن مشاعر
و معتقدات األفراد و يتم قياسها بأدوات تتوفر فيها الخصائص األساسية من صدق و ثبات .إال أن البحث
النوعي يفترض وجود مؤثرات يتم بناؤها اجتماعيا من خالل وجهات نظر األفراد للموقف لذا يحاول
الباحث في البحث النوعي فهم الظاهرة و هي في ظروفها التي تمت و حدثت فيها .كما أن البحث النوعي
يسلم بأن السلوك اإلنساني يكون مرتبط بالبيئة التي يعيش فيها المبحوثين ،بينما تدعو البحوث الكمية إلى
عزل السلوك اإلنساني عن المحيط الذي يتواجد فيه األفراد المعنيين بالبحث.
هدف البحث الكمي يختلف عن هدف البحث النوعي  :تهدف البحوث الكمية إلى اختبار بعض
الفرضيات التي تتعلق بوصف واقع معين من خالل بناء عالقات و قياس بعض المتغيرات و استخدام
البيانات إليجاد عالقة ارتباطيه أو سببية كما أنها تحاول التوصل إلى عموميات غير مرتبطة بالسياق الذي
تنفذ فيه الدراسة كما يهدف إلى تعميم نتائج البحث على حاالت أخرى .أما البحث النوعي فهو أكثر اهتماما
بفهم الظاهرة االجتماعية من منظور المشاركين أنفسهم و من خالل معايشة الباحث لحياة المشاركين
العادية  ،حيث يعتقد الباحثون النوعيون أن األفعال اإلنسانية و آراء األفراد و معتقداتهم تتأثر بالبيئة التي
تحدث فيها .و من خالل اإلطار الذي يفسر فيه األفراد أفكارهم و مشاعرهم و أفعالهم .و يتم التوصل إلى
هذا اإلطار من قبل الباحث خالل جمع البيانات و تحليلها ،و ال يهدف الباحث النوعي إلى تعميم النتائج
بل توسيع نتائج الحالة التي كثيرا ما تقود إلى مواقف و حاالت قد تكون مشابهة.
كما أن المعاينة و العينات العشوائية في البحث الكمي لتمثل مجتمع الدراسة بعدد مناسب و كبير نوعا
ما ،أما عينات البحث النوعي تكون مقصودة عددها محدود و تتوفر فيها خصائص المدروسة و يتم اختيار
األفر اد بصورة هادفة .و االستبيان في الغالب يستخدم في جمع البيانات في البحث الكمي و كذلك المقابالت
أو المالحظات المبنية بناء محكما مسبقا.
أما في البحث النوعي فتستخدم المقابلة المعمقة غير النمطية و المالحظة المشاركة غير المبنية مسبقا،
و بالنسبة لتحليل البيانات في البحث الكمي يتم بعد االنتهاء من جمع كل البيانات ،بينما يتم تحليل البيانات
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في البحث النوعي أثناء جمعها و هنالك تحليل شامل في نهاية جمع البيانات.

إلى جانب ما سبق فتجدر اإلشارة ،أن البحوث النوعية ال تركز على الطرق الرقمية و اإلحصائية في
تفسير البيانات المجمعة و النتائج كما في البحوث الكمية.
 .8الجمع بين النوعين الكمي و النوعي في البحث العلمي:
لزيادة اإليضاح في المقارنة بين النوعين الكمي و الكيفي في البحث العلمي فإن العديد من الباحثين
يعتقدون بان كال البحثين الكمي و النوعي يكمل بعضه اآلخر سواء استخدما معا في بحث واحد أو استخدما
متفرقين عن طريق أكثر من باحث واحد ،لذا فإنه يشبه البعض البحث الكمي بأنه عملية إنتاج خريطة
لمكان ما  ،و هذا ضروري لتلمس الطريق إلى ذلك المكان.
و يشبهون البحث النوعي على أنه إنتاج شريط تلفزيوني لهذا المكان .فالخريطة مهمة للغاية  ،ألنها
ترسم الطريق إلى الموقع و توضح عالقته باألماكن األخرى المجاورة و البعيدة  .إال أن الخريطة ال
تستطيع أن توضح ما يشبهه ذلك المكان و تعطي التفصيل المنظور و الحي  ،و الذي هو دائم التغيير.
 .9الدمج بين البحث الكمي و البحث النوعي:
بإمكان توجه الباحث نحو اآلتي :
أ .االستعانة بأداة االستبيان التي هي من أدوات البحث الكمي إلى جانب المقابالت المعمقة الطويلة و
المالحظات النوعية المستخدمة في البحث النوعي.
ب .باإلمكان أن تكون البيانات المجمعة رقمية إحصائية و كذلك االستنتاجات هي األخرى تكون رقمية
إحصائية مث ل تلك المستخدمة في البحوث الكمية و إلى جانب ذلك باإلمكان أن تكون نتائج وصفية
إنشائية معمقة أيضا  ،كما هو الحال في البحوث النوعية.
ج .المرونة في دور الباحث و اندماجه في الموقف كما هو الحال في البحوث النوعية  ،إلى جانب األخذ
باالعتبار الحذر و االبتعاد عن التحيز  ،كما هو الحال في البحوث الكمية.
.10التكامل بين المنهج الكمي و الكيفي (النوعي):
من خالل المعطيات السابقة ،يتضح أنه من الضروري أن تراجع العلوم أسسها المعرفية و المنهجية،
و تطورها وفقا لتطور الواقع ،و ال بد من إزالة التناقض حول الثنائية بين المنهج الكمي و الكيفي .و عليه
نؤكد على منهجية الوحدة ال منهجية االختالف من خالل تفاعل و تداخل و دمج بينهما ،و االستعانة
بمعطياتهما و االستفادة من إيجابيتهما .فليس غريبا أن تكون الدراسات الكيفية قد سجلت حضورها في

بعض مجاالت االتصال و اإلشهار و التسويق ،خاصة تلك المرتبطة بوسائل االتصال الجديدة :االنترنت،
و الهاتف الخلوي ...في الدولة العربية و الجزائر ،لكنه حضور محتشم .و ذلك ألن هذه المناهج ،ظل
يتجاهلها عديد الطلبة و الباحثين في الجزائر.
و قد يكون السبب في تجردها من كل صفة علمية ،أو يضعها في االتجاه المعارض أو المناهض
للمناهج الكمية ،أو األجدر عدم سهولة استخدامها و توارث تقليد االعتماد الكلي على التكميم.
حقيقة ،إن هذه النظرة لم تختف نهائيا في العديد من الدول الغربية ،بما فيها تلك التي تعيش عنفوان
العودة الستخدام البحث الكيفي في العلوم االجتماعية ،مثل كندا ،حيث مازال النقاش محتدا حول العديد
من المحاور المرتبطة به ،مثل :موضوعيته  :ومفاضلته على البحث الكمي .و هشاشة أدوات قياسه ،إال
أن محتوى النقاش وأهدافه قد تغيرت ،خاصة بعد أن انتهت الدراسات النظرية إلى التأكيد على أن البحوث
الكمية لم تعد تكتفي بما تملكه من معطيات إحصائية ،و ذلك ألن المعالجة المعمقة للمعطيات الكمية ال
تتيحها العمليات الرياضية وحدها .وأن هناك وعيا بأن طبيعة البحث و إشكالياته تحدد نوع المقاربة
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المنهجية وأدوات البحث.

ففي هذا المقام يمكن اإلشارة إلى أن بعض الباحثين أصبحوا يستعينون ،بالمقابلة المباشرة ،والمجموعة
البؤرية  ، Focus Groupالتي تقدم معلومات نوعية عن األشخاص و دوافع سلوكهم و آرائهم و
مواقفهم من أجل صياغة االستبيان حتى تغطي جميع جوانب البحث ،أو يستخدمونها بعد أن يقوموا بتفريغ
استمارات االستبيان لتعميق دراسة ما توصل إليه البحث الكمي و تحليله .هذا ما تؤكده البحوث المعاصرة
المتعلقة باإلشهار و التسويق ،على سبيل المثال.

.10

ما يقدمه الطلبة في بحوث اإلعالم و االتصال ( التحليل الكمي و الكيفي و نقائص البحث

العلمي في الجزائر)

ما يؤاخذ على بحوث اإلعالم و االتصال التي يقدمها طلبة كلية اإلعالم و االتصال ال على سبيل الحصر،
هي أنها تركز كثيرا على القياس ،أما التحليل والتفكير فيأتي بعده أو يتم إغفاله تماما .و من خالل متابعتنا لما
يناقش من بحوث علمية في كل ية اإلعالم و االتصال يؤكد شبه غياب البحث الكيفي .فالتطور الرهيب في
وسائل االتصال الجديدة شرع استخدام مصطلح وسائل االتصال الجماهيرية الفردية Self Mass
 ،Mediaوأفرز انشغاالت بحثية جديدة ،وطرح مواضيع بحثية مستجدة تتمحور حول تمثّل هذه الوسائل،
و استخدامها ،مما عزز مكانة المنهج الكيفي في حقل علوم اإلعالم و االتصال  .و ما يدعم ضرورة و وجوب
اعتماد المناهج و األدوات النوعية ما يلي:
• عدم كفاية أداة االستبيان في البحث العلمي :فأمام ضيق هامش حرية التعبير والتفكير يصعب على
االستبيان أن تنتزع معلومات صادقة وكاملة ودقيقة من المبحوثين .فإجابتهم على بعض األسئلة التي
تتضمنها االستبيان تكون محددة مسبقا بحالة الريبة أو الخوف من سيف الحجاج أو طمعا في ذهب
المعز ،كما يُقال.
و المبحوثين الذين يجيبون على بعض أسئلة االستبيان دون خوف من أن تصل آراؤهم ومواقفهم
إلى السلطات العمومية أو الجماعات الضاغطة ،يمارسون الرقابة الذاتية على ما يدلون به من إجابة
نتيجة اإلكراه الذي تمارسه الثقافة السائدة.
فيتهربون من اإلجابة الدقيقة بتقديم عبارات عامة تتماشى مع اآلراء السائدة والمهيمنة .فالسلطات
العمومية تمارس رقابتها العلنية والضمنية على المعلومات وتداولها في المجتمع.
• اعتمدت غالبية بحوث اإلعالم واالتصال على تحليل المضمون ،ورسخته كأداة كمية لدراسة الخطاب
اإلعالمي .وحاولت أن تثبت أهميته انطالقا من تكميم العناصر التي تشكله .ولئن حاولت هذه البحوث
أن تبيّن نقائصه ،فإنها ال تنسبها إلى بنيته أو المنطق الذي يخضع له ،بل للوسيلة اإلعالمية التي تبثه.
حقيقة لقد حاولت بعض البحوث العلمية أن تدرس الخطاب اإلعالمي في المنطقة العربية مثال ،خاصة
في دول المغرب العربي ،من خالل االستعانة بالمستوى النوعي لتحليل المضمون ،لكنها اصطدمت،
مع األسف ،بحدود التحليل السيميائي ،الذي يتعاطى مع الخطاب اإلعالمي كنص منغلق على ذاته
و مكتفيا بما يتضمنه من دالالت ،بمنأى عن المتلقي ،الذي أصبح شريكا نشيطا في عملية إنتاج
المعنى مما يقرأ أو يس مع أو يشاهد( .يجب دراسة الرسالة و المتلقي الجمهور أي تحليل المضمون
و دراسة المحتوى الثاني الذي أنتجه المتلقي ،بمعنى الفعل الذي يمارسه المتفرج ،أو القارئ ،أو
المستقبل للرسالة االتصالية اإلعالمية .أي الفرد كإنسان له مكوناته النفسية و االجتماعية لتفسير ما

يتل قاه .و قد أولت الدراسات الحديثة اهتماما خاصا لموضوع التلقي ،و ركزت على العالقة التي تقام
بين الفرد المتلقي و الموضوع أي الرسالة ،و من أمثلة ذلك التلقي المسرحي ،الوعي البيئي
للمواطن ،اإلعالم البديل و تمثالته لدى المستخدم اإللكتروني.)...
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• بالنسبة لمواضيع ا لبحوث الخاصة بجمهور التكنولوجيات الحديثة الصحافة اإللكترونية ،المدونات،
شبكات التواصل االجتماعي ال تكفي معرفة الجمهور من خالل إبراز بعض المؤشرات الكمية:
التكرار ،المدة ،المنطقة الجغرافية ،وغيرها .أي عدد زوارها مع فرزهم :األوفياء ،ومن يزرونها
ألول مرة ،والم دة الزمنية التي استغرقها كل فرد في زيارتها ،و المنطقة الجغرافية التي يتصل منها.
و إن المعرفة العمودية لجمهور وسائل االتصال الحديثة يتطلب جهدا نوعيا لفهمه أكثر .وال يمكن
لهذا الجهد أن يحقق وعوده دون استخدام أدوات منهجية أكثر قربا من مكونات هذا الجمهور.
.11

االستعانة باألساليب الحديثة تقنيات تكنولوجيا االتصال (تقنية  ،LRMقياس الفعالية

باستخدام تقنية البحث اإلثنوغرافي ،المالحظة بالمشاركة )....
يشير األستاذ الدكتور "نصر الدين العياضي" في دراسة له إلى ابتعاد الدراسات والبحوث
اإلعالمية في المجتمعات الغربية ،تدريجيا ،عن مفهوم التأثير ،و اهتمت بمفهوم االستخدام الذي يحيلنا
إلى نوع من تمثّل الجمهور -المستخدم -لوسائل اإلعالم الجديد .فيتضمن مفهوم االستخدام ،على
الصعيد االصطالحي ،معنيين أساسيين ،و هما :المعنى األول يحيل إلى الممارسة االجتماعية التي
و التعود شيئا مألوفا و عاديا في ثقافة ما .و بهذا ،فإنها تقترب من العادات و

يجعلها التكرار

الطقوس .أما المعنى الثاني فإنه يحيلنا إلى استعمال شيء ما سواء كان ماديا أو رمزيا لغايات خاصة.
وهذا ما يدفع إلى التفكير في االستخدام االجتماعي للعّدة التكنولوجية و مساءلة دالالته الثقافية المعقدة
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في الحياة اليومية.

كما تساعد المناهج الكيفية (النوعية) على استمرار إنتاج إشكاليات جديدة في البحث العلمي:
هل أن االستخدام المتكرر لالنترنت بغية الترفيه أفضى إلى تجديد الممارسة االجتماعية؟ و هل أن
تمثُّل االنترنت هو الذي أدى إلى استغالل هذه الشبكة للترفيه أم أن الترفيه هو الذي أدى إلى تمثل شبكة
االنترنت والتحكم في استخدامها الحالي والمستقبلي؟
يصعب الوصول إلى إجابة كاملة و مقنعة على هذه األسئلة في غياب البحوث النوعية .فهذه
األخيرة ال تفرض على الباحث صياغة إشكاليته وفرضياته والنزول إلى الميدان للتحري حول

ملفوظاتها فحسب ،بل تملك بعض المرونة حيث تسمح للباحث بتعديلها وإعادة صياغتها وفق تطور
مالحظاته ومعاينته لمجتمع البحث في أثناء تفاعله مع الظاهرة المدروسة.

خاتمة:
و في الختام يمكن القول أن العلم لم يكن أبدا أسير منهج واحد محدد ،فالعلم لم يأت عن طريق واحد
بل بتعددية منهجية ،فكل منهج مقبول مادام يالءم طبيعة المشكلة المطروحة للبحث.

الهوامش و المراجع:

ب تجربة البحث العلمي في علوم االتصال واالعالم ما بين جدلية االشكالية
ومعوقات التطبيق في العالم العربي
أ.م.دخلودمحمدخميس
العراق/جامعة بغداد/مركز الدراسات االستراتيجيةوالدولية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعد البحث العلمي من اهم االسس والمرتكزات التي تستند عليها الدراسات االنسانية ،التاريخية واالعالم
والعلوم السياسي ة وغيرها من العلوم االنسانية االخرى،فالتجربة البحثية لكل باحث لها العديد من المميزات
التي تميز كل باحث عن االخر في مجال بحثه واستقصاؤه للمجال الذي يقوم بالبحث فيه والحصول على
النتائج المتوخاة من البحث العلمي .
وعلى هذا االساس يمكن القول ان البحث العلمي يعد احد العوامل الرئيسة واالساسية للتنمية الشاملة وما يتم
مشاهدته اليوم من تفاوت في التقدم العلمي والتكنولوجي فانما يرجع اساسا الى تفاوت اهتمام هذه الدول
ورعايتها للبحث العلمي.
كما يعني مج موعة الجهود المنظمة التي يقوم بها االنسان مستخدما االسلوب العلمي وقواعد الطرق العلمية
بهدف الوصول الى حلول لمختلف المشكالت التي تواجه الفرد او المجتمع.
بينما يرى اخرون ان البحث العلمي هو عبارة عن محاولة ذهنية لحل مشكلة معينة ويكون الهدف الذي يسعى
اليه هو الوصول الى الحقيقة او تحري الحقيقة.
ونضيف ايضا بان البحث العلمي هو نشاط علمي انساني يمد العالم بمعلومات منظمة والكشف عن حقائق
جديدة يضيفها الى الكم الموجود من المعارف وهذا بالتالي يعني ان البحث العلمي يهدف الى حل المشكالت
التي تواجه المجتع بابعادها المختلفة.
ان الفكرة التي تنطلق منها الورقة باشكالية رئيسة وهي هل هنالك عالقة بين االشكالية التي توضع للبحث
وامكانية تطبيقه ؟ وهل توجد معوقات تقف امام تطبيق نتائج البحث العلمي؟
كيف يتم التعامل مع نتائج البحث العلمي النظري الخاص بعلوم االتصال واالعالم،سيما وان هذه العلوم تلعب
دورا متميزا في الراي العام الشعبي احزاب ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني؟
فاالشكالية التي يضعها الباحث في مجال العلوم االنسانية يجب ان تستند على اسس ومرتكزات وبراهين الجل
ان توضع االشكالية والتي تتضمن التساؤالت والتي توضع لها االفتراضات والرؤى االنية والمستقبلية الجل
التوصل من خالل النتائج الى اثبات خمسون بالمائة على االقل منها.فالباحث العلمي في مجال االعالم
واالتصال يجب ان يكون دقيقا في وضع اشكاليةبحثه والدراسة التي يريد البحث والتحليل فيها،بمعنى يجب
ان تعتمد دراسته على ظاهرة في بداياتها االولى او مراحلها االولية ثم تصبح عملية اثباتها من خالل الواقع
الذي سوف تتطور فيه الظاهرة قيد الدراسة.

وهنا فان التساؤل الذي يطرح نفسه ،ما حجم نسبية العالقة بين االشكاليةالتي توضع للبحث العلمي ونسبة
تطبيق النتائج التي يتم التوصل اليها من خالل معالجة محاور البحث العلمي وحجم المعوقات التي تواجه
صاحب القرار في تنفيذ النتائج التي تم التوصل اليها؟ فالدراسات االنسانية وخاصة في مجال االعالم واالتصال
تكون مادة التعامل فيها مادية بشرية بحتة حيث ان التعامل وتوجيه الخطاب السياسي واالجتماعي تجاه البشر
وليس باتجاه مواد كيمياوية في معامل مغلقة وادوات مختبرية صماء.
وهنا تكون النتائج بحجم االستيعاب للمؤثر االعالمي واالتصالي لماليين الناس ذوي االذواق واالتجاهات
المختلفة ايدلوجيا واثنيا ولغويا وجغرافيا بل وحتى مناخيا نفالشخص الذي يعيش في الشمال وبدرجة
برودةمعينة يختلف فهمه عن الشخص الذ ي يعيش في المناطق الحارة والجافة ،كما تختلف درجة التاثير
االتصالي واالعالمي بحسب التكنولوجيا التي يمتلكها الشخص فنسبة التاثير قد تصل الى  %70لمن يمتلك
الوسائل التكنولوجية المتطورة ،بينما تصاللنسبة الى  %30للشخص الذي يمتلك الوسائل العادية.
اذن فان معوقات تطبيق نتائج البحث العلمي االنساني تكون مرتبطة بعدد من الجوانب ومنها:
 1ـ االنسان باعتباره المستقبل للمؤثر االعالمي اي الخطاب االعالمي واالتصالي.
2ـ مستوى التطور التكنولوجي الذي يحيط بالشخص.
 3ـ البيئة المحيطة بالشخص ومدى تاثيرها على الشخص الموجد فيها(العائلة،المدرسة،الشارع،العالقات
االجتماعية)
 4ـ النظام السياسي للدولة التي يعيش فيها الشخص هل هو نظام تسلطي ام ديمقراطي.
وبالتالي فان الباحث العلمي في مجال االعالم واالتصال يجب ان ياخذ بنظر االعتبار كافة تلك الجوانب حين
يقوم بوضع اشكالية بحثه الجل ان تتناسب االشكالية مع النتائج وبالتالي امكانتية تطبيق تلك النتائج على ارض
الواقع.
وهنا يتوجب ان ناخذ امثلة على الواقع العربي،والسيما ما شهدناه بعد عام  2011من موجة التغيير
العربي،فالعديد من التحليالت االعالمية والسياسية وضعت الجانب االعالمي في الصدارة الحداث التغييرفي
المن طقة العربية،خصوصا الخطوات االولى للتغيير بدات بوسائل اعالمية كاالنترنيت والصحف والقنوات
الفضائية االعالمية والسياسية،السيما وان العديد من المقاالت التي كتبت والندوات التي بثت والكتب التي

نشرت عالجت اسباب التغيير وتداعيات التغيير بل وحتى ناقشت وطرحت الرؤى المستقبلية ما بعد مرحلة
التغيير في المنطقة العربية وهنا نجد ان مثل هذه الكتابات والمعالجات استطاع الباحث في هذا المجال الربط
بين االشكالية والجدلية ،فوجه خطابا اعالميا سياسيا في الوقت نفسه الجل ايصال افكاره الى القاعدة الشعبية
التي يرغب بايصال افكاره اليهم ،وكذلك الجل الكسب المادي بالنسبة للصحيفة التي يعمل بعا او القناة الفضائية
التي ينتسب اليها.
وهنا نستطيع القول بوجودعالقة نسبية وسببية في الوقتنفسه بين االشكالية ومجال التطبيق للبحث العلمي
االنساني في مجال االتصال واالعالم وكذلك العلوم السياسية،وهنا البد من وجود الدقة في وضع االشكالية
لهذه االبحاث العلمية النها تكون موجهة وبشكل مباشر لعموم الناس مثقفين وغير مثقفين وبالتالي فان تداعياتها
على ارض الواقع لها العديد من النتائج السبية وااليجابية في الوقت نفسه.
اذن البد ان يتصف الباحث العلمي بروح النقد والنقد الذاتي ال تلقي النقد سوف ال يضعف من عمله البحثي
بل سيتفادى العديد من االخطاء التي ربما يقع فيها الباحث في العلوم االنسانية والسيما مجال المعالجة والدراسة
كاالعالم واالتصال والعلوم السياسية .
وبالتالي فان الباحث يجب ان يعتبر بحثه كالثوب الذي يفصل من قبل الخياط صاحب المهنة فاي خلل في
جوانب القماش وتفصيله سوف يؤدي الى تشويه منظر الثوب بالكامل.
ومن هنا يتوجب علينا كباحثين عرب ان تكون لنا رؤيانا المستقبلية لكافة المواضيع التي تطرح في كافة
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفنية والسياسية والعسكرية دون االعتماد على جانب واحد في التحليل
والبحث واالستقصاء.
االسم  :عبد الرزاق
اللقب  :حموش
الوظيفة  :أستاذ جامعي
الدرجة العلمية  :أستاذ محاضر –ب-
مؤسسة العمل  :جامعة  08ماي  - 1945قالمة
الهاتف 00213661322804:

البريد اإللكترونيhammouche_abr@yahoo.fr :
عنوان المداخلة :
قراءة في الصعوبات والتحديات التي تواجه التجربة البحثية في علوم اإلعالم واالتصال في العالم العربي
– الجزائر أنموذجا
مالحظة :سنقدم فيما يأتي ملخصا مقتضبا ألهم النقاط التي يمكن عرضها ومناقشتها خالل أشغال الملتقى
على أن يرسل النص الكامل لها  ،بعد تنقيحه وإرفاقه بإضافات ومعطيات

هامة(لم نتحصل عليها بعد)

ليكون صالحا للنشر.
تمهيد :
واجهت بحوث اإلعالم واالتصال في المنطقة ال عربية صعوبات عديدة أثرت على مردودها ونتائجها ،
وجعلت أكثرها ال يستجيب للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المــجال
وعلى الرغم من التراكم المعرفي الهائل والحيز الذي شغلته هذه البحوث في رفوف المكتبات الجامعية  ،إال
أنها لم تقدم الشيء الكثير لتطوير ا إلعالم والتكوين اإلعالمي بما يخدم المجتمعات العربية .
وقد عرفت التجربة البحثية الجزائرية في هذا الميدان -على غرار بقية البلدان العربية -عقبات عديدة ،
وخضعت لتأثير العوامل التاريخية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية التي عرفتها البالد خالل مراحل
متعاقبة من تاريخها المعاصر .
لكنها تميزت بعدة خصوصيات جعلت منها نموذجا منفردا  ،ينبغي تسليط الضوء عليه ومعرفة ابرز معالمه
 ،ومن هذا المنطلق جاءت مداخلتي لتوضح كل تلك الحيثيات والجوانب الهامة  ،من خالل المحاور الرئيسية
اآلتية :
المحور األول  :خصوصية التجربة البحثية الجزائرية في مجال اإلعالم واالتصال
المحور الثاني  :تطور التكوين الجامعي في علوم اإلعالم واالتصال بالجزائر
المحور الثالث  :الصعوبات والتحديات التي تواجه الباحثين في ميدان اإلعالم واالتصال

المحور األول  :خصوصية التجربة البحثية الجزائرية في مجال اإلعالم واالتصال
لقــد تميزت التجربــة البحثيــة الجزائريــة بحــالــة من االســـــتقطــاب الفكري  ،بين التيــارين العروبي
والفرانكوفوني  .فالتيار األول كان متأثرا بما يصــدر في المشــرق العربي  ،وخاصــة في مصــر التي حاولت
تطوير تجربتها البحثية منذ إنشـاء أول أقسـام التكوين اإلعالمي  ،لكنها لم تخرج من عباءة النقل عن النموذج
الغربي األنجلوســاكســوني ،وقد شــهدت فيها البحوث اإلعالمية تطورا كميا كبيرا دون أن يكون ذلك متبوعا
بوضـع قاعدة بحثية تنبع من الخصـوصـية العربية وتتالئم مع السـياق السـيوسـيوثقافي للمجتمعات التي تنتمي
إليهـا  ،فهـذه البحوث كمـا ترى الهدكتورة عواطف عبهد الرحمهان – على ســـــبيـل المثـال -لم تعر أهميـة كـافيـة
لدراسـات جمهور اإلعالم العربي  ،ولم تقدم اسـتراتيجية إعالمية شـاملة وواضـحة المعالم  ،تسـاعد على وضـع
اإلعالم في خدمة هذه المجتمعات كما حدث في الغرب.
أما التيار الثاني فقد ركز على اســــتنباط م خرجات التجربة الفرنســــية  ،باعتبارها نموذجا غربيا متقدما ،
يمكن االسـتفادة منه بسـهولة بحكم المكانة الهامة التي تحتفظ بها اللغة الفرنسـية بين النخب الجامعية الجزائرية
 ،وبوجود روابط وراسب تاريخية يصعب تجاهلها .
وقد حاول هذا التيار اســــتبعاد فكرة النقل والترجمة لتفادي ما وقعت فيه التجارب البحثية في باقي الدول
العربية  ،وبالنظر إلى ضـــعف ما تنتجه النخب المفرنســـة في هذا الســـياق من حيث الكم والكيف  ،فقد كان
الرصــــيد الفكري والعلمي الذي تنتجه الجامعات ومراكز البحوث الفرنســــية والفرانكوفونية  ،يعد مصــــدرا
مرجعيا للبحث في مج ال اإلعالم واالتصال بالجزائر وفي النتيجة لم ذلك يقدم حلوال لتطوير التجربة البحثية
بل حاول تغيير مسار تبعيتها ال أكثر .

المحور الثاني  :تطور التكوين الجامعي في علوم اإلعالم واالتصال بالجزائر
بدأ التكوين اإلعالمي في الجزائر مع إنشـاء المدرسـة الوطنية للصـحافة في بناية بشـارع جاك كارتي الذي
ضــم اإلذاعة والتلفزيون وجريدتي الشــعب والمجاهد  ،وقســم الطلبة الذين لم يتجاوز عددهم العشــرين إلى
مجموعتين درسـت أوالهما باللغة الفرنسـية وأشـرف عليها كبار أسـاتذة اإلعالم الفرنسـيين أمثال بيار بورديو
و فرانسـيس بال بينما أشـرف على المجموعة الثانية التي درسـت باللغة العربية عدد من األسـاتذة الجزائريين
في األدب والقانون واالقتصـاد والقانون ومجموعة من المشـارقة مثل الدكتور طعيمة الجرف وإحسـان النص
 ،ومجموعـة مكن المتمرســـــين في المهنـة خالل فترة حرب التحرير الوطني  ،وقـد اقترن التكوين بـالتـدريـب
اإلعالمي في المؤسـسـات المجاورة للمدرسـة وهو ما جعل من مسـتوى اإلطارات المتخرجة عاليا وهي التي
شغلت مناصب سامية في قطاعات حساسة من بينها قطاع اإلعالم .
وشـهدت المدرسـة تحوالت هيكلية بداية الثمانينات لتتحول إلى معهد وطني مسـتقل بعد إن أدمجت مع العلوم
السـياسـ ية في منتصـف السـبعينات  ،ثم إلى قسـم بكلية اآلداب  ،فكلية مسـتقلة لإلعالم واالتصـال نهاية . 2012
وبعد أن كان التكوين اإلعالمي مقتصـرا على هذه المؤسـسـة الوحيدة في الجزائر  ،فقد فيما بعد على مختلف
جامعات الوطن .
منطقة الشرق :
كانت بداية التكوين في علوم اإلعالم واالتصــال بالشــرق الجزائري في إطار فتح جذوع مشــتركة خالل
السـنة الجامعية  ، 1999 / 1998تجمع فروع اإلعالم واالتصـال والعلوم السـياسـية والعالقات الدولية وعلم
المكتبات  ،وقد سـبق ذلك فتح تخصـص االتصـال في التنظيمات بجامعة عنابة مع مطلع التسـعينات بالتعاون
مع جامعة الفال الكندية  ،بالموازاة مع مع محاولة أســاتذة جامعة األمير عبد القادر بقســنطينة تطوير قســم
الدعوة واإلعالم ليكون إطارات تربط بين تقنيات اإلعالم وأساليب الدعوة اإلسالمية .
وقد أنشأت أقسام اإلعالم األولى بمنطقة الشرق في جامعة عنابة وقسنطينة (منتوري) ليتوسع فتحها خالل
السـنة الموالية بجامعات باتنة وسـطيف  ،ثم المسـيلة وبسـكرة وأم البواقي في إطار النظام الكالسـيكي  ،حيث
تدرج الطلبة في التخصصات المعروفة  :اتصال وعالقات عامة سمعي بصري  ،الصحافة المكتوبة .
ومع دخول النظام ال جديد في التكوين تم فتح اإلعالم واالتصـال على مسـتوى جامعات قالمة سـكيكدة  ،سـوق
أهراس جيجل  ،تبسة وخنشلة

لتتحول هذه األقسام في ضل الهيكلة الجديدة إلى شعب ضمن ميدان العلوم اإلنسانية .
وقد شهد هذا التخصص –تبعا لذلك – تدهورا كبيرا وبرزت األسباب في :
كثرة عدد الطلبة الذين وجهوا لدراسـة علوم اإلعالم واالتصـال دون معايير وشـروط موضـوعية ودون رغبة
–في عديد األحيان .
عدم وجود فضـاءات للتكوين والتربص الميداني خاصـة في الواليات الداخلية التي ال تتوفر إال على محطة
إذاعية محلية وبعض المكاتب لمراسلي الصحف الوطنية .
الضـ عف الكبير في التأطير من حيث الكم والنوع والتخصـص ،وقد نجم عن ذلك الفتح العشـوائي للتخصـصـات
على مستوى الليسانس والماستر  ،من طرف أساتذة غير متخصصين
وقد ســاهم كل ذلك في تخريج دفعات من الطلبة تختلف مســارات ومضــامين تكوينهم من جامعة ألخرى في
نفس التخصـــص  ،ويعانون من ضـــعف كبير في التأطير والكفاءة الميدانية  ،فيتوجه معظمهم إلى مجاالت
مهنية بعيدة تماما عن مجال دراســتهم  ،أو يلتحقون بجيوش البطالين بعد أن ينتهي مســارهم التكويني على
مستوى الماستر على أقصى تقدير.
منطقة الوسط :
بعد أصبحت أقسام اإلعالم واالتصال منتشرة في باقي جهات الوطن  ،تطور التكوين اإلعالمي في إطار
النظام الجديد (آل أم دي )  ،وتم فتح تخصصات اإلعالم في جامعات الوسط  ،وقد ساعد على ذلك قرب هذه
المؤسسات من العاصمة والمؤسسات اإلعالمية الكبرى وسهولة انتقال األساتذة المؤطرين إلى المؤسسات
الجامعية القريبة مثل المدية  ،تيزي وزو  ،البويرة العفرون
وقد عانت هي األخرى نفس المشاكل والصعوبات التي شهدتها جامعات الشرق .
منطقة الغرب :
يؤكد الدكتور محمد برقان على إنشــــاء أول قســــم لإلعالم في الغرب الجزائري كان بجامعة وهران  ،حيث
كان تابعا لكلية التاريخ والحضـارة اإلسـالمية  ،وكان يعاني من ندرة التأطير المتخصـص  ،وأعتمد على عدد
من األســاتذة في العلوم االجتماعية واإلنســانية  ،فضــال عن عدد من الصــحفيين  ،والمشــاركين من مختلف
المؤسسات اإلعالمية القريبة .

وقد بدأ التدريس في المعهد متزامنا مع جامعتي عنابة وقســنطينة بالشــرق الجزائري خالل الموســم الجامعي
 ، 1999 /1998لكن انتشـــر فيما بعد بعد دخول النظام الجديدة في جامعات مســـتغان  ،وســـيدي بلعباس ،
وسعيدة  ،ليمتد جنوبا غلى أدرار وباقي جامعات الغرب.
وبذلك فإننا ندرك حجم التشــابه الكبير في ظروف تطور التكوين اإلعالمي عبر مختلف جهات الجزائر وقد
وصـل عدد األقسـام والشـعب والفروع التي تدرس تخصـصـات اإلعالم إلى ثالثين ()30مؤسـسـة  ،ولم يكن
ذلك يتوافق أبدا مع رغبات الطلبة وال مع سوق الشغل  ،وال مع نوعية التكوين .

المحور الثالث  :الصعوبات والتحديات التي تواجه الباحثين في ميدان اإلعالم واالتصال
 الصعوبات اإلدارية والتنظيمية :لقد سـعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توفير كافة الظروف واإلمكانيات التي تسـمح بتطور
المجال البحثي في مختلف التخصـصـات التي تدرس في الجامعات والمعاهد والمدارس العليا بالجزائر  ،لكن
ميدان اإلعالم واالتصــــال كان أقل حظا في هذا اإلطار بعد أن عانت أغلب تلك المؤســــســــات التي تضــــم
تخصـصـات اإلعالم من ندرة األسـاتذة الباحثين ذوي الدرجات العليا  ،الذين يملكون الخبرة والكفاءة في إنشـاء
المخابر  ،أو فرق البحث المتخصصة أو المجالت والدوريات العلمية التي اقتصرت على المجلة الجزائرية
لالتصال وبعض المجالت العامة التي تظم تخصصات أخرى .
 مشكلة ضعف التأطير:حيث عرفت مرحلة ما بعد االستقالل ضعفا كبيرا في التأطير والهياكل  ،وتلتها مرحلة التوجيه السياسي
واإليديولوجي  ،ثم فترة األزمة االقتصادية  ،وصوال المرحلة الحالية التي تبدأ من االنتقال نحو التعددية
وا النفتاح واالرتفاع الكبير في عدد الهياكل والمؤسسات الجامعية .
وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي ألساتذة اإلعالم واالتصال على مختلف المؤسسات الجامعية في شتى جهات
الجزائر  ،فإن هذا التشتت فتح الباب واسعا لللجوء إلى مؤطرين من تخصصات أخرى  ،وأساتذة مؤقتين من
حملة الليسانس والماستر  ،وهو ما ساهم في االنحدار بمستوى التكوين اإلعالمي  ،والبحث في حقول اإلعالم
واالتصال إلى مستويات متدنية  ،وحول مذكرات التخرج البحوث العلمية إلى مجرد استنساخ لما سبق التطرق
إليه .
 تضخم أعداد الطلبة :تتميز الجامعات الجزائرية عن غيرها من دول الجوار بكونها تعتد سـياسـة ديمقراطية التعليم المجاني لجميع
ف ئات الشعب  ،وال تضم شروط لاللتحاق بالمؤسسات الجامعية وهو ما ساعد على تضخم أعداد الطلبة الذين
فـاق عـددهم المليون مع مطلع 2010

وقـد ذلـك في إرهـاق األســـــاتـذة البـاحثين  ،بعـد ان طغى الجـانـب

البيداغوجي واإلداري على البحث العلمي .
 -غياب اإلطار الميداني والتطبيقي :

مع فتح العديد من الجامعات الجزائرية لتخصـــصـــات اإلعالم واالتصـــال  ،برز مشـــكل غياب اإلطار
الميداني والتطبيقي للبحوث اإلعالمية واالتصـالية  ،حيث أن معظم تلك المؤسـسـات تفتقر إلى أدنى شـروط
التدريب وإمكانية الوصـول إلى المؤسـسـات اإلعالمية الكبرى  ،كما أنها ال تملك اإلمكانيات والوسـائل الكافية
لمحاكاة العمل اإلعالمي الواقعي .وقد ذلك أيضـا في تحول البحوث في هذا المجال لالعتماد أكثر على األطر
النظرية التي ال تعطي ثمارا ميدانية.

خالصة :
تعـد التجربـة البحثيـة في علوم اإلعالم واالتصـــــال نموذجـا  ،مهمـا يمكن مكن خاللـة الوقوف على شـــــتى
الصـــعوبات والتحديات التي تعترض هذا القطاع الحســـاس  ،كما أن تشـــابه الظروف والمؤثرات والعوامل
الضــــاغطة على الباحثين اإلعالمين في العالم العربي  ،تجعل من الضــــروري التفكير في توحيد الجهود ،
لالرتقاء بهذا التخصص الحساس الذي يمكنه ان يساهم بشكل فعال في التنمية وترقية مجتمعات المنطقة .

أوجه القصور في بحوث اإلعالم العربية
Deficiencies in the Arab Media Research

مؤتمر الرابطة العربية لعلوم االتصال

د .إبراهيم فؤاد خصاونه

2014

ملخص
تناول البحث أوجه القصور في بحوث اإلعالم العربية ،فالنصوص اإلعالمية لم تحظ فعليا
باالهتمام األول في بحوث اإلعالم خالل العشرين سنة األخيرة ،فقد ظهرت بحوث تركز على عمليات
إنتاج واستقبال األفراد أو المجموعات للرسائل اإلعالمية ،ويفسر الجمهور المتلقي النصوص اإلعالمية
وفقا ً لخبراتهم الشخصية وتجاربهم الذاتية ويبقى للنص تأثيره الحاسم على تفسيراتهم.
وأظهر البحث أن هيمنة مناهج وأدوات التحليل الكمي لم تمنع من ظهور انتقادات انصبت على
شكلية وعدم موضوعية فئات تحليل المضمون الكمي التي تدّعي بدون أساس علمي الدقة والموضوعية،
وتنزع إلى تفتيت النص ،وتحويله إلى مجرد أرقام وبيانات إحصائية ال تكشف عن معنى النص أو المعاني
التي يحملها.
وخلص البحث إلى أن بحوث اإلعالم العربية لم تواكب االهتمام الدولي المتزايد على الرغم من
وجود بعض النماذج الطيبة لدى عدد محدود من الدول العربية ،وعدم استخدامها في اتخاذ القرارات
اإلعالمية ،وغياب األساليب العلمية في االفادة من نتائجها .
الكلمات المفتاحية :بحوث اإلعالم ،القصور .
The research shortcomings in the Arab media research, texts media has
not actually received the first attention in the media research during the last
twenty years, where research focuses on the production and reception of

individuals or groups of media messages appeared, audience receiver
interprets media texts according to their personal experiences and self
experiences, however, the text decisive impact on their interpretations .
Research has shown that the rule and the dominance of the curricula
and tools for quantitative analysis did not prevent the emergence of
criticism focused on the formal and non-objective categories of quantitative
content which claims without scientific accuracy and objectivity based
analysis, and tend to break up the text, and turn it into a mere statistical
data numbers do not reveal the meaning of the text or the meanings that
carrying .
The research found that the Arab media research did not keep pace with
the growing international interest in spite of the presence of some good
models have a limited number of Arab countries, and not used in the
decision-making media, and in the absence of scientific methods to benefit
from the results .
Key words: Media Research, Palaces .

: المقدمة

ركزت بحوث اإلعالم  -وما تزال  -على تأثير وسائل اإلعالم في الجمهور اعتمادا ً على ما يعرف
بدراسات الجمهور ،وأهملت إلى حد كبير دراسة مضمون الرسالة اإلعالمية وشكلها التي يفترض أنها
تحدث التأثير المطلوب من وجهة نظر القائم باالتصال سواء كان شخصا ً أو مؤسسة إعالمية.
وعندما التفت الباحثون ألهمية دراسة شكل الرسالة اإلعالمية ومضمونها ،لم تعرف الدراسات
اإلعالمية سوى التحليل الكمي لمضمون أو محتوى الرسالة اإلعالمية ،والذي ذاع صيته بفضل مقال
بريلسون الذي نشره عام  1952بعنوان التحليل الكمي للمحتوى في بحوث االتصال .
واستنادا ً إلى مساهمات بريلسون وآخرين سادت تقاليد التحليل الكمي الدراسات اإلعالمية،
وأصبحت جز ًءا من التقاليد البحثية في حقل الدراسات اإلعالمية ،بينما اختفت أو غيبت الدراسات الكيفية
واتهمت بالتحيز والبعد عن الموضوعية ،ويرصد تومبكنس استمرار هذه الظاهرة في أقسام وكليات اإلعالم
األمريكية والمجالت العلمية حيث قام بتحليل ملخصات البحوث المنشورة في المجالت اإلعالمية األمريكية
في الفترة من  1994-1988ووجد ستة بحوث فقط استخدمت مناهج بحوث كيفية ،وفسر تومبكنس ذلك في
ضوء عاملين هما االعتقاد السائد بين الباحثين بأن المجالت العلمية ال تنشر البحوث الكيفية ،باإلضافة إلى
نقص التدريب على تحليل المضمون الكيفي.

() Fleur,1966,p 25

لكن يمكن إضافة عامل ثالث لتحليل تومبكنس يتمثل في قلة االهتمام بدراسة مضامين الرسائل
اإلعالمية والذي ارتبط بنشأة تخصص اإلعالم في إطار الوضعية والسلوكية ،من هنا يذكر لنجر عام
 1998أن الرسائل في النصوص اإلعالمية لم تحظ فعليا باالهتمام األول في مجال بحوث اإلعالم خالل
العشرين سنة األخيرة  ،وظهرت بحوث تركز على عمليات إنتاج واستقبال األفراد أو المجموعات للرسائل
اإلعالمية ،وذلك رغم أن المتلقين يفسرون النصوص اإلعالمية وفقا ً لحياتهم الشخصية وخبراتهم وتجاربهم
الذاتية إال أن للنص تأثيرا ً حاسما ً على تفسيراتهم.
إن هيمنة مناهج وأدوات التحليل الكمي لم تمنع من ظهور انتقادات ركزت على عدم موضوعية
فئات تحليل المضمون الكمي التي تدّعي بدون أساس علمي الدقة والموضوعية ،وتنزع إلى تفتيت النص،
وتحويله إلى مجرد أرقام وبيانات إحصائية ال تكشف عن معنى النص أو المعاني التي يحملها.
إن التحليل الكمي عكس التحليل الكيفي يهمل سياق النص وعالقات القوى داخله ،ومنظور الفاعل،
فضالً عن عدم االكتراث بالمعاني الضمنية أو غير الظاهرة في النص ،من هنا بدأت تظهر -وعلى استحياء-
محاوالت الستخدام مناهج وأدوات للتحليل الكيفي في دراسة النصوص اإلعالمية ،وقد اتسمت في البداية
بالتردد والخلط وعدم الوضوح أو التكامل المنهجي واإلجرائي ،لكنها شكلت نوعًا من المواجهة والتحدي
للتقاليد السائدة في مجال الدراسات اإلعالمية.

()Halloran,1974, p34

في مطلع سبعينيات القرن الماضي اتجه عدد من الباحثين االسكندنافيين في مجال اإلعالم إلى تأييد
واستخدام التحليل الكيفي للمحتوى من منظور أيديولوجي ،وعرف هذا التوجه باالتجاه اإلنساني
humanistic trendكونه ركز على عالقات القوة التي تحاول النصوص اإلعالمية التعبير عنها ،كما
سعى لتطوير أدوات التحليل الكيفي مستفيدًا من التطور الذي تحقق في مجال الدراسات اللغوية ،وتحليل
النص ،وكان من أبرز ممثلي هذا االتجاه الباحث الدانماركى بيتر الرسن الذي أكد أن التحليل الكيفي ليس
غاية في حد ذاته ،ووفقا لمايرينج فإن التحليل الكيفي للمحتوى يقوم على الفحص الدقيق لمصادر المادة
المزمع تحليلها ،وعلى المالحظة الصريحة والفهم الذاتي للذين يقومون بالتحليل ،مع االهتمام بوجهات نظر
اآلخرين ،باإلضافة إلى تقبل نتائج إعادة التفسير.

( ) Carey,1976 ,p75

يجدر التدقيق في مضامين البحوث اإلعالمية العربية ،للنهوض بمستوى عا ٍل في هذا المجال الذي
ال يزال يفتقر ألبسط مقومات النهوض بمستوى إعالمي يحقق الهدف والرسالة ،وتأتي هذه الدراسة للحديث
عن أوجه القصور في بحوث اإلعالم العربية .
مشكلة البحث :
تعاني بحوث اإلعالم من مشكالت تؤثر في إمكانية استخدامها في خدمة المجتمع ،ودراسة الباحثين
اإلعالميين مجموعة من الموضوعات اإلعالمية أوجد إشكاليات بحثية ومنهجية ناتجة عن التغيرات
المتسارعة والمستجدات الطارئة التي يشهدها اإلعالم الجديد على وجه الخصوص في السنوات األخيرة مما
أثار عالمات االستفهام وطرح تساؤالت عما وصلت إليه دراسات اإلعالم الجديد ومدى لحاقها
بالتطور.
أهمية البحث :
تكتسب الدراسة أهمية خاصة كونها توضح نقاط القوة والضعف في البحوث اإلعالمية العربية وتحديد
أكثر المشكالت التي تعاني منها ،باإلضافة إلى الوقوف على المجاالت التي أسهب الباحثون في دراستها
والتي ما زالت بعيدة نوعا ً ما عن أفكار الباحثين ،للوصول إلى قاعدة شاملة تغطي أبرز المشكالت
اإلعالمية .
أهداف البحث :

تسعى الدراسة للتعرف إلى تحديد المشكالت التي تواجها بحوث اإلعالم في الدول العربية وتسليط
الضوء على المشكالت المنهجية التي لها عالقة بمستقبل البحوث اإلعالمية ومدى تشابه مشكالتها وأوجه
القصور فيها .
منهجية البحث :
اســتخدم الباحث المنهج الوصــفي كونه األكثر اســتخداما ً في المجاالت اإلنســانية ويقوم على متابعة
دقيقـة لظـاهرة أو حـدث في فترة زمنيـة معينـة أو عـدة فترات من أجـل التعرف إلى الظـاهرة أو الحـدث من
حيث المحتوى أو المضــمون والوصــول إلى نتائج وتعميمات تســاعد على فهم الواقع وتطويره.

( الغرايبة وآخرون

 ،2010،ص)211

الدراسات السابقة :
ما يلفت في الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة المطروح إغفال الباحثين لموضوع تقيم ونقد
البحوث اإلعالمية على الرغم من أنها لو وجدت ألثرت موضوع الدراسة ،وهذا االمر يأتي في قمة ما
تعاني منه البحوث اإلعالمية ،إال أنه تم العثور على عدد منها :
أوالً  :دراسة عبد الصادق التميمي ( )2013وعنوانها " جوانب الضعف في البحوث اإلعالمية العربية لدى
طالب الصحافة واإلعالم بالجامعات :دراسة ميدانية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع استخدام الشباب الجامعي في الجامعات األردنية واآلراء
حول الضعف في كتابة البحوث اإلعالمية ،والتعرف على اإلشباعات المتحققة من هذا االستخدام.
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل توظيف نظرية اإلستخدامات واإلشباعات ،واستخدم الباحث
أداة االستبانة على عينة عمدية قوامها ( )312مفردة من الشباب الجامعي في الجامعات الخاصة (الزيتونة
والبترا وعمان األهلية(.
وبينت نتائج الدراسة أن اآلراء السياسية لدى طلبة الجامعات عن طريق إذاعة راديو سوا جاءت في
مقدمة إذاعات اإلنترنت التي يحرص الشباب الجامعي على اإلستماع لها بنسبة .%18.9
كما بينت وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً في معدل استخدام الشباب الجامعي األردني بالجامعات
األردنية إلذاعات اإلنترنت والدوافع المتعلقة بهذا االستخدام .ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً في معدل
استخدام الشباب الجامعي األردني بالجامعات األردنية إلذاعات اإلنترنت واإلشباعات المترتبة من هذا
االستخدام.

ثانياً :عزة عبد العزيز عبد هللا عثمان ( )2012دراسة بعنوان اإلشكاليات المنهجية لبحوث اإلعالم
اإللكتروني دراسة من منظور تحليلي نقدي " ورقة مقدمة للمنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية
لإلعالم واالتصال " اإلعالم الجديد  ..التحديات النظرية والتطبيقية" ،تمحورت الدراسة حول عدة إشكاليات
منها مدى استخدام المناهج المختلفة في دراسة ظواهر اإلعالم الجديد أو االقتصار على منهج واحد وما
ينتج عنه من التوصل أو عدم التوصل إلى معلومات صحيحة ،ومدى قصور دراسات اإلعالم الجديد عن
بلورة نظريات خاصة وإشكاليات العينات الخاصة باالنترنت وما يصاحبها من أخطاء منهجية تصل إلى
عدم قدرة الباحث تحديد مجتمع دراسته ومن ثم إشكاليات الصدق والثبات الناتجة من صعوبة قياس تأثير
اإلعالم الجديد .
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تعد بمثابة خريطة طريق للباحثين في مجال اإلعالم الجديد حيث يخرج
بتصنيف يوضح نقاط القوة والضعف في هذه البحوث.
وهدفت الدراسة إلى رصد وتحليل وتفسير تيارات بحوث اإلعالم اإللكتروني في مجال االنترنت في
العالم العربي ،باإلضافة إلى رصد وتحليل وتفسير نوعية الموضوعات التي ركزت عليها ،وتصنيفها من
حيث كونها بحوث اإلنتاج اإلعالمي اإللكتروني ورصد وتحليل وتفسير للنظريات والنماذج التي اعتمدت
عليها ومدى مالءمتها وتوظيفها لموضوع الدراسة ،ورصد وتحليل وتفسير اإلشكاليات المنهجية .
واتبعت الباحثة المنهج الوصفي في انجاز الدراسة مستعينة بعينه قوامها مجموعه من رسائل الماجستير
والدكتوراة والبحوث المنشورة في مجالت علمية عربية متخصصة في اإلعالم.
وخلصت إلى ضرورة إجراء دراسات ن قدية مقارنة لبحوث اإلعالم الجديد في المجاالت األخرى
كاإلعالم الجديد بتكنولوجيا قديمه ،أو اإلعالم الجديد بتكنولوجيا مختلطة وإجراء دراسات نقدية على
استخدامات الباحثين للنظريات وكيفيه توظيفها ،ومستقبل دراسات اإلعالم الجديد في العالم العربي ،ودراسات
مقارنة بين بحوث ودراسات اإلعالم الجديد في العالم العربي والدول الغربية ودراسات مقارنة لبدايات دراسات
اإلعالم الجديد وما وصلت إليه اآلن .
ثالثا ً  :محمد شومان ( )2010دراسة بعنوان " إشكاليات تحليل الخطاب في الدراسات اإلعالمية العربية "
وتتبلور اإلشكالية الرئيسية في أن الفجوة الزمنية والعلمية بين مدارس تحليل الخطاب في العالم
والمحاوالت العربية في هذا المجال قد وفرت للباحثين العرب فرصة اإلطالع على ما قدمته مدارس التحليل
الكيفي ومدارس تحليل الخطاب في العالم من مساهمات نظرية وتطبيقات عملية.

وهدفت الدراسة إلى التعرف على المالمح الرئيسية لمدارس تحليل الخطاب التي جاءت من تخصصات
وعلوم مختلفة ،وأثرت على البحوث العربية في مجال تحليل الخطاب اإلعالمي ،والكشف عن أهم
االختالفات المعرفية والمنهجية بينها.
ورصد وتحليل نشأة وتطور البحوث والدراسات اإلعالمية العربية التي ظهرت في مصر واستخدمت
مفاهيم وأدوات ومناهج تحليل الخطاب والوقوف على مدى الدقة والوضوح في مفاهيم وإجراءات استخدام
وتطبيقات تحليل الخطاب في الدراسات العربية ،في ضوء تأخر ظهورها واعتمادها على مدارس تحليل
الخطاب األوروبية التي تعاني من إشكاليات عدم االتفاق على مفاهيم الخطاب وحدود استخدامات تحليله
ونتائجه.
واقتصرت الدراسة على وصف وتحليل نماذج من رسائل الماجستير والدكتوراه التي نوقشت وأجيزت
في كلية اإلعالم بجامعة القاهرة ،وتندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية .
وكشفت الد راسة ارتباط استخدام تحليل الخطاب في الدراسات اإلعالمية بجيل جديد من الباحثين الشبان
الذين حاولوا تقديم إضافة جديدة تتجاوز ما هو سائد في حقل تحليل النصوص والرسائل اإلعالمية ،وأن
معظم الدراسات اإلعالمية التي استخدمت تحليل الخطاب تناولت نصوصا ً أو مضامين صحفية ،أي ما
يعرف بخطاب الصحافة المطبوعة وأهملت تحليل الخطاب اإلعالمي المسموع والمرئي في اإلذاعة
والتلفزيون ،والخطاب اإلعالني الذي يجمع بين النص والصورة .
رابعا ً  :محمود عبد الرؤوف كامل ( )2007دراسة تحليلية مقارنة استبصارية لدوريتي الصحافة واإلعالم
االمريكية والمجلة المصرية لبحوث اإلعالم بعنوان " اتجاهات بحوث الصحافة واإلعالم في أمريكا ومصر
" .
وتمثلت مشكلة الدراسة باتجاهات بحوث الصحافة واإلعالم في أمريكا ومصر ،وهي دراسة في التأصيل
العلمي ومناهج البحث لدراسات اإلعالم في البلدين ،لكنها ليست دراسة تقويمية نقدية للبحوث في الدوريتين.
وتكمن أهمية الدراسة في سد ثغرة في دراسات بحوث اإلعالم  ،ولفت االنتباه إلى ضرورة إجراء مثل
هذه الدراسات استبصارا ً لماضي وحاضر الدراسات اإلعالمية ومستقبلها في مصر وأمريكا.
وهدفت إلى تقديم دراسة علمية موثوق في نتائجها ،وتقييم التجربتين االمريكية والمصرية في بحوث
اإلعالم ،باإلضافة إلى تقديم مؤشرات لالسترشاد بها ،وإفادة الباحثين في مجاالت اإلعالم بصفة عامة بواقع
الدراسات اإلعالمية في البلدين.

وجاءت الدراسة على نوعين األولى استكشافية والثانية وصفية تحليلية مقارنة استبصارية ،اعتمد الباحث
في جمع بياناته إلى استمارة تحليل المضمون الكمي والكيفي وتطبيق المقاييس اإلحصائية المناسبة .
وأوصت الدراسة بضرورة حرص المجلة المصرية لبحوث اإلعالم على انتظام الصدور والتحسن شكالً
ومضموناً ،وأن تقتدي بالدورية االمريكية شكالً ومضمونا ً وإدارة  ،وتتبع هيئة تحرير وتمويل مستقلتين
عن كلية اإلعالم في جامعة القاهرة.
كما أوصت بتشجيع البحوث المشتركة بين الباحثين المصريين والعرب ومع باحثيين من جامعات أجنبية
وتوجيههم إلى إجراء بحوث في موضوعات نادرة مثل مناهج البحث والقانون واألخالقيات والتاريخ
والنظريات ،ودراسات تحليلية مقارنة على الدوريات العلمية المصرية في بحوث االتصال باستمرار لتبين
اتجاهات البحوث وأوجه القصور واقتراح الحلول .
خامسا ً  :الدكتور السيد بخيت محمد درويش ( )2006تجربة صحافة المجتمع المدني في الدراسات
اإلعالمية األمريكية" مجلة كلية االعالم جامعة القاهرة ،دراسة تعرض تجربة صحافة المجتمع المدني
األمريكية من خالل إعادة قراءة الدراسات التي اهتمت بها ،رغبة في تقييم مدى نجاحها ،والنظر في إمكانية
طرحها كونها نموذجا ً يمكن االستفادة منها عربيًا ،من خالل تقصى نشأتها وفلسفتها وأبعادها ومقارنتها
بالصحافة التقليدية والصحافة التنموية ،وتحليل األدوار الجديدة للصحفيين ،فضالً عن تحليل الدراسات
التقويمية لصحافة المجتمع المدني.
وخلصت الدراسة إلى أن ظاهرة صحافة المجتمع المدني أثارت الجدل حول هوية القائمين على تحديد
أجندة اهتماماتها ،ورؤيتها الجديدة لمفهوم الخبر ،وألدوار الصحفيين .
كما خلصت إلى إلى تركيزها على إظهار جهود مجموعة محددة من المنظمات دون غيرها وإلى قلة
الدراسات النقدية والتتبعية لهذه التجربة ،وأن بحوثا ً قليلة هي التي درستها وفقًا لمفاهيم نظرية وإجرائية
محددة ،وعدم وجود اختالف كبير بينها وبين الصحافة التقليدية .وأنه بالرغم من أن صحافة المجتمع المدني
قد جاءت لمعالجة أوضاع الصحافة األمريكية ،لكن تجاربها وممارساتها التطبيقية لم تؤكد قيامها بذلك بشكل
حاسم.
ومن اإلنتقادات التي وجهت لها :تقليلها لقدرة الصحافة من الرقابة على أعمال المسئولين ولفرضها قيم
النخب مع وجود أجندة سياسية واجتماعية خفية لها ،ولتلقيها دعم وتمويل من منظمات معنية بتنشيط الحياة
المدنية والديمقراطية.
وانتقدت كذلك األدوات ا لتي تعتمد عليها في التحاور مع الجمهور ،وقائمة الموضوعات التي تطرحها
للنقاش ،ورصدت الدراسة نجاح تجربة صحافة المجتمع المدني في تقديم مفاهيم أكاديمية وعملية جديدة،

وأثارتها النقاش حول دور الصحافة وأهدافها ،في وقت كانت تتعرض فيه للكثير من االنتقادات الناجمة عن
خضوعها للضغوط التجارية.
الدراسات األجنبية:
Carolin Mehrtens (2013) The Most Important Thinkgs in the
Media Rsearch
تناولت الدراسة أهم أسباب مشاكل الضعف في البحوث اإلعالمية ،وإذا كانت هذه هي إشكاليات البحث
اإلعالمي بشكل عام فهناك بعض اإلشكاليات المرتبطة ببحوث اإلعالم الجديد في مجال االنترنت على وجه
الخصوص من أهمها  :إشكالية الصدق والثبات في االستبانة اإللكترونية حيث يتعرض في أحيان كثيرة إلى
عدم معرفة شخصية المبحوث ومدى انطباق مواصفات العينة عليه ،وإشكالية ثبات المرمزين في حالة
تحليل مضمون اإلنترنت :حيث الحظ بعض الباحثين وجود مشكالت نتيجة تغيير مضمون المواقع.
وتأتي الدراسة لتوضح بقية اإلشكاليات النظرية والمنهجية في البحوث ودراسات االنترنت كأحد أشكال
دراسات اإلعالم الجديد حتى يمكن للباحثين تداركها والوقوف على تفسيرات علمية حيالها .
وأوضحت الدراسة هيمنة المنظور الوظيفي الذي يعتمد على اإلحصاء والرصد والتوصيف في معظم
بحوث اإلعالم الجديد مما أسفر عن تجزؤ الظواهر اإلعالمية وعدم تمكنها من رصد وتفسير العديد من
الظواهر اإلعالمية المدروسة ،في المقابل جاء القليل من دراسات وبحوث اإلعالم الجديد لتتبنى المنظور
النقدي الذي يربط موضوعات اإلعالم الجديد بالسياق المجتمعي .
وأكدت النتيجة استنزاف جهود الباحثين في بحوث ال تسهم في تصحيح مسار الواقع البحثي في مجال
اإلعالم الجديد في العالم العربي.
Helsinki (2012) Difrences in Media Reseachs
تناولت الدراسة اإلختالفات في البحوث اإلعالمية وجاءت العينات في الدراسات الميدانية غير
محددة بمعايير اختيار أو حتى أسباب اختيار الباحث لهذا العدد نتيجة لما سبق ذكره من عدم قدرة الباحثين
على تحديد مجتمع الدراسة.
وأوضحت الدراسة عدم وجود تنويع في عينة تلك الدراسات لتمثيل كافة االتجاهات وأيضا في األعداد
حيث وجدت الباحثة أن العدد الغالب لعينات الدراسات والبحوث المنشورة هو  200مفردة بل الحظت
تكرار هذا العدد في كثير من الدراسات  ،أما رسائل الماجستير و الدكتوراه فكان العدد السائد بين -300
 400مفردة  ،دون ذكر كيفية سحب تلك العينات .

وفي حالة عينات القائمين باالتصال فقد تراوحت األعداد ما بين  150-100مفردة وفي حاالت قليلة
التي يمثل فيها القائم باالتصال الجانب اإلداري ال تتعدي األعداد  30مفردة .
إن صغر حجم العينة أو اتساعه يتوقف على الهدف من الدراسة ولكن في الوقت ذاته فإن زيادة حجم
العينة يسهم بشكل كبير في الحصول على نتائج أكثر دقة ،والتقليل من الخطأ العيني في النتيجة إلى حد ما،
كما أن تحديد مفردات أي عينة البد أن يكون وفقا لمعايير علمية ال وفقا ً ألهواء الباحث.
وأظهرت الدراسة عدم قدرة الغالبية العظمى من باحثي اإلعالم الجديد على توضيح طريقه سحب
عينتهم  ،مما يجعلنا ال نستطيع تقييم مدى مالءمة هذه العينة للدراسة  .فالباحث ال بد له من ذكر تفاصيل
الخطوات التي يتبعها في تحديد عينته والتبريرات المنطقية لذلك ،والتحدث عن آثار هذه العينة على نتائج
دراسته .
Madeline Storck (2011) Media Literature
تناولت الدراسة األدبيات اإلعالمية وكشفت تركيز بحوث اإلعالم اإللكتروني على بعض األدوات البحثية
بشكل متكرر وإهمال أدوات بحثية أخرى فهي تفتقد للتنوع في استخدام أدوات البحث اإلعالمي.
وخلصت الدراسة إلى أن تركيز غالبية البحوث كان على االستبانة سواء بالمقابلة أو بالتليفون أو بالبريد
اإللكتروني ،والقليل منها على تحليل المضمون (سواء تحليل نصوص أو تحليل الويب ) والمالحظة
المباشرة ،والقليل جدا ً بل نادرا ً المقابالت المتعمقة ،المالحظة بالمشاركة ،بينما لم تستخدم المناقشات
الجماعية الحرة والمركزة رغم أهمية هذه األداة في الحصول على بيانات دقيقه وتفصيلية .
كما ركزت دراسات اإلعالم الجديد على البحوث الوظيفية وأساليب التحليل الكمية التي تدعم األوضاع
الراهنة ،مع ابتعاد تام عن البحوث النقدية وأسإلىب التحليل الكيفية التي تحتاج إليها المجتمعات العربية ،لما
لها من قدرات في سبر أغوار المشكالت االجتماعية واإلعالمية ،والوصول إلى جذورها .
وأوضحت الدراسة أن معظم دراسات اإلعالم الجديد كانت دراسات ميدانية تمثل مجتمع تلك الدراسات
في جمهور من نوعيات مختلفة كان أبرزها طالب الجامعات  ،الصفوة السياسية والفكرية  ،إلى جانب طلبة
اإلعدادي و الثانوي أو ربات األسر والموظفين ورجال األعمال.
وانعكس القصور في البحوث اإلعالمية في حصر مجتمع الدراسة على العينات البحثية وعدم تمثيلها
علميا ً لتلك المجتمعات .
Maria Johansson (2010) Weakness in Media Research

تناولت الدراسة الضعف في البحوث اإلعالمية واعتمدت على المنهج الوصفي وخلصت إلى أن
البحوث اإلعالمية في العالم العربي ما تزال بحوثا ً كمية في أغلبها حتى وإن ظهرت محاوالت لتطبيق
المناهج الكيفية(كتحليل الخطاب)على سبيل المثال .
وأشارت إلى أن الظاهرة المدروسة تتداخل عادة مع عوامل ومتغيرات تؤثر على فاعلية اإلعالم,كما
أن القياس الفوري والعاجل قد يعطي نتائج مضللة وخاطئة.
مدخل إلى الدراسة
شهدت العقود الماضية جدالً واسع النطاق حول بحوث اإلعالم واالتصال الجماهيري ،وامتد ليشمل
الوظائف والوسائل واألساليب اإلعالمية واالتصالية محليًا ودوليًا وما يمكن أن تؤديه من دور بارز في ترشيد
السياسات اإلعالمية وتطوير طرائق وأساليب الممارسة اإلعالمية في المؤسسات اإلعالمية المختلفة .
وقد تمخض هذا الجدل عن اكتشاف متغيرات تحكم بحوث اإلعالم من حيث ماهيتها وأهدافها ومجاالتها
ودورها الوطني واإلقليمي والدولي ومناهجها والمشكالت التطبيقية التي تواجهها وتقلل من إمكانية االستفادة
منها.

(حسين،٢٠٠٦ ،ص )34

وبعرض هذه المجموعة من المتغيرات وتقسيمها إلى مجموعات متجانسة ،يمكن أن يستدل على
مؤشرات أساسية تؤثر في بحوث اإلعالم من أهمها :
 .1الغموض المنهجي والنظري لبحوث اإلعالم :
البحوث في مجال اإلعالم واالتصال اتسمت بالغموض المنهجي والنظري ومن اسباب هذا الغموض
الخلط بين وظيفة اإلعالم واالتصال والدور الموكل لبحوث اإلعالم واالتصال.
 .2النمو غير المتوازن بين وسائل اإلعالم وبحوث اإلعالم :
وجد خلل في نمو وسائل اإلعالم من جهة والبحوث اإلعالمية من جهة أخرى وقد تم تنفيذ مشروعات
متعددة في قطاع اإلعالم واالتصال دون انجاز دراسات ذات جدوى التي يفترض القيام بها قبل انطالق هذه
المشروعات وبدت السياسات اإلعالمية خاصة في الدول النامية دون سند علمي سليم.
 .3الحاجة لبحوث اإلعالم واالتصال :

البحوث اإلعالمية تؤدي دورا ً رئيسيا ً في تأطير الممارسة اإلعالمية وترشيدها وتوظيفها وتوجد حاجة
ماسة إلجراء هذه البحوث في مجاالت متعددة مثل دراسة الرأي العام وجماهير القراء والمستمعين
والمشاهدين.

( مزاهرة أ ،2014 ،ص.)46

تعريف البحوث اإلعالمية
بحوث اإلعالم هي االطار الموضوعي الذي يضم كافة االنشطة المنظمة والدقيقة التي تستهدف توفير
المعلومات عن الجمهور الموجة إليه الرسالة اإلعالمية وقنوات االتصال ووسائله والتي تستخدم كأساس في
اتخاذ القرارات وتخطيط الجهود اإلعالمية واالتصالية كما أن مهمتها تبدأ قبل بدء الجهود اإلعالمية وتستمر
باستمرارها وتقيس فعالياتها قياسأ مرحليا وشامأل ،كما تشمل خدماتها العناصر الداخلة في العملية االتصالية
 كالجمهور والوسائل ،الرسائل ،المصادر والتاثيرات المستهدفة – بطريقة متوازنة ومتكافئة تعين مخططياالستراتيجيات اإلعالمية في تحديد المدخالت اإلعالمية الصحيحة وفي التعرف على المخرجات المتحققة
ومدى مطابقتها لألهداف المحددة سلفا ،مما يسهم في تقيم الجهود اإلعالمية وتطويرها باستمرار.

(حسين،2006 ،ص

)78

وهناك عدة مفاهيم للبحث اإلعالمي من واقع المنهج والطريقة التي يجري بموجبها البحث وذلك على
النحو التالي :
 .1البحث اإلعالمي التاريخي
 .2البحث اإلعالمي الوصفي
 .3البحث اإلعالمي شبة التجريبي
 .4البحث اإلعالمي التجريبي

(عمر ،2002 ،ص )57

وقد جاء تطور مفهوم اإلعالم نتيجة عدد من العوامل أهمها ما يلي :
 .1التطور الكمي والنوعي في وسائل االتصال
 .2بروز ظاهرة الرأي العام وتعاظم تأثيرة في األحداث
 .3ظهور دور االيديولوجيا
 .4تطور العلوم االجتماعية والنفسية
أهداف البحث اإلعالمي
من أهم أهداف البحوث اإلعالمية :

(مزاهرة ب ،2010 ،،ص ) 95

 .1التفسير :
ويهدف البحث اإلعالمي في هذا الجانب للتعرف إلى وضعية الظاهرة محل البحث ،وبيان عناصرها
ومكوناتها وعالقاتها بالظواهر األخرى .
 .2الضبط :
يهدف البحث اإلعالمي في هذا الجانب إلى محاولة التحكم في العوامل المؤدية إلى الظاهرة ،بغرض
السيطرة عليها أو الحد من تأثيرها أو توجيهها وجهة معينة.
 .3التنبؤ :
التنبؤ في بحوث اإلعالم يأتي بمعنى االحتمال القوي الذي يتوقع الباحث عن طريقه بما يحدث للظاهرة
إذا سارت الظروف سيرا ً معينا وهنا يكون التنبؤ خاضعا لالحتمال بدرجات مختلفة .

(الزرن ، 2007 ،ص).66

االسهام المعرفي للبحوث اإلعالمية
تحقق البحوث اإلعالمية مجموعة أهداف منها اثراء الرصيد المعرفي في مجال اإلعالم واالتصال
وترشيد السياسات اإلعالمية وتيسر عملية اتخاذ القرارات ورسم االستراتيجيات اإلعالمية.
وأهم أنواع البحوث التي تحقق هذه األهداف هي :
 .1بحوث التنمية  :بحوث تستهدف توفير معلومات عن العوامل والمتغيرات المؤثرة في اإلعالم
واالتصال وابراز الدور االجتماعي والثقافي والتربوي ،فهذه البحوث تكتسب أهمية في البلدان النامية
حيث تستوجب الجهود الوطنية ربط السياسات اإلعالمية ربطأ كامالً بالجوانب المختلفة لعمليات التنمية
الوطنية في مجاالتها المختلفة.
 .2بحوث الجمهور  :بحوث تستهدف التعرف على اتجاهات جمهور المستفيدين من الخدمات
اإلعالمية وخصائصهم وانماط استفادتهم تشمل هذه البحوث عناصر مرتبطة بالجمهور وهي تغطي ما
يسمى ببحوث الرأي العام ،وبحوث تتصل بخصائص الجمهور وبحوث تتعلق بأنماط قراءة الصحف
واالستماع والمشاهدة.
 .3بحوث خصائص الوسائل  :بحوث تستهدف التعرف على خصائص الوسائل اإلعالمية والقائمين
على االتصال وأساليب الممارسات اإلعالمية وهي دراسات تهدف إلى معرفة مالمح شخصية كل
وسيلة إعالمية ومدى أهميتها بالنظر إلى برنامج إعالمي محدد .
 .4بحوث المواد اإلعالمية  :بحوث تستهدف دراسة المواد اإلعالمية وتحليلها وتشمل مجالين :

أ -مجال الدراسات القبلية التي تهدف إلى التعرف على الجمهور.
ب -مجال الدراسات البعدية وهي تهدف إلى تحليل المواد اإلعالمية المنشورة او المذاعة ويطلق عليها
عموما ً بحوث تحليل المضمون.

(عبد الحميد ،2000 ،ص )102

 .5بحوث قياس نتائج الجهود اإلعالمية وتقييم تأثير اإلعالم وهي البحوث التي تقيس التأثيرات التي
تحققت نتيجة الجهود اإلعالمية والمتغيرات التي تعتمد في قياس التأثير وهي :
درجة الوعي او االدراك او المعرفة  ( .وصول المعلومة ).
درجة الفهم واالستيعاب.
درجة االهتمام.
درجة االتجاهيات ونوعيتها سواء ايجابية او سلبية.
اآلراء ووجهات النظر .
درجة االقناع.
وال تقتصر هذه البحوث على القياس الكمي والكيفي وانما تنظر في التأثيرات المختلفة التي قد تحدثها بعض
نوعيات المواد اإلعالمية في سلوك االفراد مثل مشاهد العنف .

(بدر ،1998،ص)82

 .6بحوث تستهدف تقييم تأثير الجهود اإلعالمية غير المحلية (إقليمية  +دولية) على االوضاع اإلعالمية
الوطنية:
يتحول التدفق المعلوماتي احيانا ً إلى إعالم في اتجاه واحد يخل بعملية االتصال التي ينبغي أن تكون قائمة
على عنصر التوازن .
أنواع بحوث اإلعالم
 )1البحوث االستكشافية أو االستطالعية :
يهدف هذا النوع من البحوث إلى اكتشاف ظاهرة معنية أو مجموعة من الظواهر وتمثل الدراسات
االستكشافية الخطوة األولى في عملية البحث العلمي بهدف تحديد المشكلة العلمية وتكوين الفرضيات
المتصلة بها .
وتعود أهمية الدراسات االستكشافية في مجال اإلعالم إلى عوامل من أبرزها :

 .1تعد علوم اإلعالم حديثة العهد مقارنة بعلوم أخرى وحتى تتقدم يجب أن تتلمس خطاها إلى أن تصل إلى
بلورة نظرياتها وصقل وسائلها وأدواتها في البحث وهو ما توفره الدراسات االستكشافية.
 .2تتيح امكانية استخراج معايير تفيد في التعرف على أهم المشكالت التي ينبغي دراستها .
 .3النقص الملحوظ في البحوث التطبيقية والنظريات التي يمكن االعتماد عليها في تفسير الظواهر وتحديد
المشكالت التي تواجه مجاالت اإلعالم خالفا ً بعلوم أخرى كالعلوم الطبيعية ,لهذا تعد الدراسات
االستطالعية خطوة ضرورية للمساعدة في وضع فرضيات يمكن استخدامها كأساس في بحوث اختبار
األسباب المفضية إلى الظواهر .
 .4قلة البحوث في مجال اإلعالم تتسم بعضها بالصبغة األكاديمية النظرية البحته وبعضها اآلخر بالصبغة
التطبيقية التجريبية الصرفة بما يؤدي إلى االفتقار الواضح في البحوث العلمية التي تخرج بين المبادئ
واألسس النظرية وبين مجاالت التطبيق الفعلي في بحث واحد .
 .5إذا كانت بحوث اإلعالم تتسم بالوفرة في البلدان المتقدمة ،فإنه من الصعب سحب القواعد العلمية
والقوانين والنتائج التي توصلت إليها هذه البحوث على الدراسات اإلعالمية في مجتمعاتنا وذلك
الختالف المتغيرات كالمشكالت االجتم اعية ومستويات التعليم والمعيشة واالستهالك وانماط التفكير .
 .6تداخل علوم اإلعالم مع علوم أخرى وتأثرها بكثير من النظريات السائدة في هذه العلوم بما يعطي أهمية
للدراسات االستكشافية وذلك إلبراز درجة التداخل بين الدراسات اإلعالمية والدراسات األخرى مثل
الدراسات االجتماعية واإلدارية والسلوكية واالقتصادية  ...الخ .
.7

تتسم الدراسات اإلعالمية بأنها اما متسعة بما ال يسمح بدقة التفسير ومنطقيته أو ضيقة بما ال

يسمح بتعميم نتائجها ,والدراسات االستطالعية تصبح في هذه الحالة ذات أهمية كونها تكشف عن مزيد
من المشكالت وا لفرضيات التي تمكن من تعميق النظر في نتائج البحوث سواء كانت الواسعة أو الضيقة
بما يجعلها أكثر دقة وقابلة للتطبيق .

(طايع ،2001 ،ص )21

مناهج البحوث اإلعالمية:
المنهج :هو طائفة من القواعد العامة للوصول إلى الحقيقة في العلوم ،كذلك هو الطريق المؤدي إلى الكشف
عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد المهيمنة على سير العقل وتحديد عملياته للوصول إلى
نتيجة معلومة ،وأداة اختبار الفروض ويقع عليه عبء تطويرها وتحقيقها.
 )1منهج المسح أو الدراسات المسحية :

(عمر ،1994ص)49

يعد منهج المسح جهدا ً منظما ً للحصول على معل ومات وبيانات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة من
الظواهر موضوع البحث .
ويستخدم منهج البحث أساليب متعددة في جمع البيانات كاالستقصاء واالستبيانات والمالحظة وغيرها من
طرق جمع البيانات والمعلومات .

(الطائي وأبو بكر ،1994،ص)49

أهمية منهج المسح :
يعد منهج البحث من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات اإلعالمية خاصة البحوث
االستكشافية والوصفية ألسباب متعددة منها :
• النقص الواضح في البيانات عن العوامل والمتغيرات الخاصة باإلعالم كالجمهور ووسائل االتصال
والرأي العام  ...الخ .
• أهمية إجراء مثل هذه الدراسات بصفة مستمرة نظرا ً للتغيرات التي تحدث في المجال اإلعالمي .
• الحداثة النسبية للدراسات اإلعالمية بما يقتضي ضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على
الدراسات الوصفية المسحية .
• تعد الجماهير التي يراد الوصول إليها هدفا ً أساسيا ً بما يقتضي دراستها دراسةً وصفية كاملة .
• اتسا ع الفضاء الجغرافي الذي تتنزل فيه الظاهرة اإلعالمية وعدم اقتصاره على الحدود الوطنية .
• تأثير اإلعالم بالظروف السياسية المتغيرة والمواقف الدولية بما يقتضي التعرف المستمر على هذه
السياسات ودراسة مدى تأثيرها على اإلعالم .
• ازدياد حدة المنافسة اإلعالمية التي يواجهها اإلعالم العربي بما يتطلب دراستها شكالً ومضمونا ً
دراسة متكاملة .
أصناف الدراسات المسحية :
الدراسات المسحية الفرعية هي خمس دراسات تغطي المجاالت اإلعالمية المتعددة مثل الصحافة,
الراديو ,التلفزيون ,اإلعالن ,العالقات العامة والرأي العام .
 .1دراسة الرأي العام :
يستهدف مسح الرأي العام التعرف إلى اآلراء واألفكار واالتجاهات والمفاهيم والقيم والدوافع
والمعتقدات واالنطباعات والتأثيرات المختلفة لدى مجموعات معينة من الجماهير تبعا ً للهدف من إجراء
المسح ,ويضبط حجم الجمهور ونوعيته وفق المعايير التالية :

▪

معيار النطاق الجغرافي للجمهور فإما أن يكون المسح عاما ً أو يشمل منطقة شاسعة أو محددة كمدينة أو
قرية فيكون عندئذ مسحا ً محليا ً .

▪

معيار نوعية الجمهور الذي تجري عليه الدراسة ويكون المسح عاما ً إذا شمل مختلف فئات الجمهور أو
مسحا ً خاصا ً إذا شمل فئة معينة .

▪

معيار االسلوب االحصائي المستخدم في تحديد مجتمع الدراسة ويكون المسح شامالً إذا شمل كافة
مفردات المجتمع ويكون مسحا ً بالعينة إذا تم اختيار عينة ممثلة من مفردات المجتمع إلجراء دراسة
عليها .
هذه المعايير تتداخل فيما بينها ويالحظ ايضا ً ان المسح يمكن أن يكون وصفياً ،وفي المسح الوصفي

يقتصر الباحث على توصيف الظاهرة أو الظواهر موضوع البحث دون الدخول في أسبابها .ويمكن أن
يكون مسحا ً تفسيريا ً يشمل إلى جانب الوصف عرضا ً لألسباب التي أدت إلى ما هو حادث فعالً وما يمكن
عمله لتغيره .
 .2تحليل المضمون ( المحتوى ) :
هو دراسة المادة اإلعال مية التي تقدمها وسائل االعالن بهدف الكشف عن ما ترغب الوسائل تبليغه
للجمهور ودراسة تأثير القراءة أو االستماع أو المشاهدة عليه.
وتتناول دراسات تحليل المضمون العناصر التالية :
أ-

دراسة شخصية الوسيلة اإلعالمية .

ب -دراسة الموضوعات اإلعالمية التي تقدمها الوسيلة االعالنية للتعرف على مكانة كل مادة إعالمية
من اجمال المواد المقدمة وتقدير أهميتها النسبية  (.التحليل الكمي )
ت -تحليل المادة اإلعالمية لمعرفة اتجاهاتها ( التحليل النوعي ) .
ث-

دراسة الجوانب الشكلية أو المادية للمادة اإلعالمية .

(الكحكي  ،2009ص)272 - 269

دراسة تحليل المضمون تمكن من التعرف على االتجاهات التالية :
• مدى اهتمام وسائل اإلعالم بالموضوعات اإلعالمية المختلفة بصفة عامة ومدى اهتمام كل وسيلة
بموضوعات محددة .
• األهمية النسبية التي توليها كل وسيلة إعالمية لكل موضوع من الموضوعات اإلعالمية التي تقدمها
مع اإلشارة إلى العناصر المادية التي تخص المادة اإلعالمية موضوع الدراسة .

•

تحليل كل موضوع بطريقة تفصيلية دقيقة بهدف التعرف على مضامينه .

(عبد الرحمن وآخرون ،1983،ص

) 105

 .3جمهور وسائل اإلعالم :
يقصد بجمهور وسائل اإلعالم :القراء والمستمعون والمشاهدون ويستهدف هذا النوع من المسوح
دراسة المجالين التاليين :
أ-

جمهور الوسيلة اإلعالمية غير متجانس ويتعين دراسته من حيث التنوع الديمغرافي مثل فئات العمر أو
السن والنوع ودرجة التعليم والمهنة والتوزيع السكاني والطبقة االجتماعية ..الخ .
تفيد المعرفة الدقيقة للجمهور في تحديد المادة اإلعالمية وسياسة التحرير ويستفيد المعلنون من

ب-

هذا النوع من الدراسات فائدة كبيرة .

(حسين ،1995 ،ص )137

وتعنى الدراسات المسحية للجمهور بدراسة أنماط القراءة واالستماع والمشاهدة وميول الجمهور ومثال
ذلك :
❖

الصحف  :معدل شراء الصحف ,العنوان المفضل ,الموضوعات التي يقبل عليها الجمهور ,الوقت الذي
تستغرقه قراءة الجريدة .

❖

الراديو والتلفزيون  :كم من جهاز راديو وجهاز تلفزيون في المنزل الواحد ,ما هو متوسط االستماع
والمشاهدة ,أنسب أوقات االستماع والمشاهدة ,ما هي البرامج المفضلة ,آراء الجمهور في تطوير
البرامج .
 .4مسح وسائل اإلعالم :

هذا النوع من الدراسات يستهدف التعرف على شخصية وسيلة اإلعالم من الجوانب التالية :
❖ التوزيع الخاص بكل صحيفة وخارطة التوزيع .
❖ عدد أجهزة الراديو والتلفزيون وتوزيعها الجغرافي .
❖ متوسط قراء كل صحيفة وعدد مشاهدي قناة تلفزيون ما أو إذاعة .
❖ دراسة مدى تأثير برنامج إذاعي أو تلفزيوني على الجمهور .
 .5مسح أساليب الممارسة اإلعالمية (نمط العمل داخل الوسيلة اإلعالمية ) :

يقصد بمسح أساليب الممارسة في مجال اإلعالم دراسة الجوانب واألساليب اإلدارية والتنظيمية التي
تتبعها أجهزة اإلعالم وإداراته في مختلف المجاالت اإلعالمية ,وذلك بهدف تصوير الواقع الميداني ويشمل
هذا النوع من المسوح الجوانب التالية :
• دراسة الوضع العام لوسائل اإلعالم المختلفة .
• دراسة الهياكل التنظيمية ( الجوانب اإلدارية والفنية ) لوسائل اإلعالم .
• دراسة الموارد البشرية العاملة في أجهزة اإلعالم .
• دراسة وظائف وسائل اإلعالم واألهداف الموضوعة ألجهزة اإلعالم .
• دراسة مدى االعتماد على البحوث والتخطيط في ممارسة الوظائف المختلفة .
• دراسة مدى استخدام وسائل اإلعالم في االتصال بفئات الجمهور المختلفة .
• دراسة مدى اعتماد مبدأ تقويم النشاط اإلعالمي .

(القادري ،2008 ،ص )145

أهداف بحوث اإلعالم :
تهدف بحوث اإلعالم إلى تحقيق ما يلي:
 .1معاونة األجهزة المسؤولة على وضع السياسات اإلعالمية على اختالف مستوياتها.
 . 2معاونة اإلعالميين الممارسين في وسائل اإلعالم على زيادة كفاءتهم في العمل .
 . 3معاونة المؤسسات اإلعالمية المختلفة في اختبار البدائل المناسبة لكل منها في مجال اإلدارة .
 .4معاونة الجمهور المتلقي للرسائل اإلعالمية على تكوين نظرة نقدية وموقف انتقائي .

(صادق2011 ،ص )44

مجاالت بحوث اإلعالم :
وتشمل ما يلي:
 .1بحوث تستهدف التعرف إلى اتجاهات جمهور المستفيدين من الخدمات اإلعالمية وخصائصهم وأنماط
استفادتهم من هذه الوسائل .
 .2بحوث تستهدف توفير معلومات وبيانات عن العوامل والمتغيرات المؤثرة في اإلعالم وكذلك دوره
االجتماعي والتعليمي .
 .3بحوث تستهدف التعرف إلى خصائص الوسائل اإلعالمية والقائمين باالتصال وأساليب الممارسات
اإلعالمية .

 .4بحوث تستهدف التخطيط لوسائل اإلعالم كالتخطيط لبدء قناة جديدة أو فترة إرسال جديدة .
 .5بحوث تستهدف دراسة المواد اإلعالمية وتحليلها .
 .6بحوث تستهدف قياس عائد الجهود اإلعالمية وتقييم تأثير اإلعالم .
 . 7بحوث تستهدف تقييم تأثير الجهود اإلعالمية غير المحلية على األوضاع اإلعالمية الوطنية

(.لعياضي،

 ،2009ص)18

معايير اختيار المشكلة اإلعالمية
تعتمد عملية اختيار المشكلة العلمية مجموعة من المعايير بحسب طبيعة الموضوع ونوعيته وتوفير
امكانيات البحث واهتمامات الباحث وأهم هذه المعايير :
مدى اسهام البحث في المعرفة اإلنسانية :
جدة البحث وتجنب التكرار غير المقصود أي أن تكون المشكلة جديدة ويكون قد سبق بحثها من

أ-

جوانب متعددة.
مدى ارتباط مشكلة البحث بالمشكالت الفعلية في المجتمع أو في مجال التخصص وصالحياتها

ب-

للتطبيق ويرتبط هذا المعيار بالنظرة الحديثة لوظيفة البحث العلمي وبشعار " العلم للمجمتع" .
ت -تكون المشكلة واضحة ال فضفاضة غامضة وال ضيقة محدودة.
ث -تكون المشكلة هادفة بما يجعل النتائج التي يتم التوصل إليها تسهم في التقدم العلمي والمعرفة اإلنسانية.

(عبد

الرحمن وآخرون ،1983 ،ص) 122

الصعوبات التي تواجهه البحث العلمي عامةً وبحوث اإلعالم خاصةً
يشكو البحث العلمي من نظرة سلبية سائدة في بعض األوساط وظهرت في هذا السياق اتجاهات
أهمها :
❖

الفهم القاصر لوظيفة البحث العلمي :

يتصور بعض المسؤولين أن الباحث بعيد عن الواقع ويعد أعماله في اطار نظري بحت ال صله له
بالتطبيق.
❖

تقييد البحث العلمي :

يسود شعور بالريبة إزاء الباحثين إذ يعتقد أن نتائج بحوثهم سوف تسفر عن انماط تفكير جديدة ،وهذه
األفكار يخافها الناس حتما ً لتشبثهم بسلوكيات اعتادوا عليها .
االستخفاف بأهمية البحث العلمي :

❖

يسود شعور باالستخفاف بالبحث العلمي ناتج عن جهل بمدى أهميته.
المبالغه في تقدير العلماء :

❖

يعتقد بعض الناس أن العلماء فئة من ذوي الموهبة والعبقرية وهذه الصورة ال تخدم بالضرورة البحث
العلمي .
❖

ال تكافؤ في أنواع البحوث :

يالحظ تفضيل نوع من البحوث عن نوع آخر مثل تفضيل البحوث التطبيقية على النظرية وتفضيل العلوم
الطبيعية على البحوث االجتماعية .

(حسين  ،2006ص)72

الصعوبات التي تواجه البحوث اإلعالمية
الصعوبات الناتجة عن عدم توفر المعلومات البحثية وقصور البحث :
أ-

صعوبة توفر مقومات الرأي العام بمفهومه العلمي بما يؤدي إلى صعوبة قياس الرأي العام والوصول
إلى نتائج ذات داللة.

ب -االهتمام غير المتوازن بأنواع محددة من البحوث اإلعالمية :
يالحظ اهتمام أوفر بالدراسات في المجاالت الفنية والتقنية والتطبيقية على حساب الدراسات النظرية مما
أدى إلى تباطؤ عملية استنباط النظريات في مجاالت اإلعالم المختلفة.
ت -نقص البحوث المتصلة بالتأثير :
لوسائل اإلعالم تأثير في الجمهور وهذا التأثير يعنى بعملية االتصال كونها عملية اجتماعية لها دورها
في تطور المجتمع وهذه العملية لم تدرس دراسة جادة.
ث -البطء في الوصول إلى نتائج علمية :
المنفذون في مجال اإلعالم يحتاجون إلى نتائج سريعه تفيدهم في أخذ قرارهم.

(ماكويل ،.1993،ص )88

ج -استخدام األسلوب النمطي في معالجة بعض المشكالت البحثية بما يجعل بعض البحوث تبقى دون
جدوى ومعظم بحوث اإلعالم كانت وصفية أكثر منها تحليلية.
ح -استخدام بعض نتائج البحوث التي أجريت في الدول األجنبية بما جعل نتائج بعض البحوث غير صالحة
للتطبيق ألختالف الظروف االجتماعية واالقتصادية وغيرها.

خ -االهتمام بدراسة التأثير السريع للمواد اإلعالمية دون دراسة التأثيرات البعيدة المدى
الصعوبات المتأتية من عدم التعاون بين الباحثين والمهنين
تتمثل أبرز الصعوبات بما يلي:
أ-

عدم اقتناع الممارسين في مجال اإلعالم بأهمية البحوث ودورها في ترشيد السياسات
اإلعالمية.

ب -التباعد الفكري بين الباحث والمخطط.
ت -قلة االهتمام بالمشكالت العملية.
ث -ضعف التمويل.
الصعوبات التي تتعلق بالجوانب المنهجية المستخدمة في وسائل اإلعالم وهي:
أ-

تقصير اإلعالم واالتصال الجماهيري في بلورة نظريات خاصة به.

ب -صعوبة قياس تأثير اإلعالم وحده في ظاهرة من الظواهر االجتماعية التي يقوم الباحث
بدراستها.
ت -صعوبة قياس التأثير التراكمي لإلعالم ( رجع الصدى ) .
ث -صعوبة إجراء بعض التجارب الميدانية.
ج -االقتصار على استخدام منهج واحد وعدم اعتماد مبادئ التنوع في استخدام المناهج
المختلفة.
ح -عدم توفر مقاييس دقيقة يمكن استخدامها في بحوث اإلعالم.
خ -االخطاء التي يحتمل وقوعها بسبب تحيز الباحثين أو االستنتاج الخاطئ.
د -أهمية دراسة المتلقي باعتباره المستهلك النهائي للمواد اإلعالمية.
ذ -النقص الواضح في البيانات واالحصاءات.
ر -الحاجة إلى إجراء بحوث بصفة دورية ومنتظمة.

(صادق ،2008 ،ص )96

الصعوبات التي تتعلق بعدم توفر مراكز بحوث متخصصة وانعدام التعاون
أ-

عدم وجود مراكز بحوث متخصصة في بعض البلدان .

ب -االفتقار إلى التكامل بين البحوث اإلعالمية التي أجريت.

المشكالت التي تواجه البحوث اإلعالمية في الدول النامية
تتمثل أبرز المشكالت بما يلي:
 .1عدم توفر بعض المقومات البحثية وقصور االتجاهات واألساليب البحثية المستخدمة  :وتشمل صعوبة
توفر مقومات الرأي العام بمفهوم البحث العلمي ،مما يؤدي إلى صعوبة قياس الرأي العام للوصول إلى
نتائج ذات داللة األمر الذي ينعكس على فعالية جزء مهم من البحوث اإلعالمية .
 .2االهت مام غير المتوازن بنوعية البحوث اإلعالمية  :والذي انعكس أحيانا في الميل إلى إجراء دراسات
في المجاالت الفنية والتطبيقية البحثية مع إغفال الدراسات النظرية والفلسفية مما أدى إلى تباطؤ عملية
استنباط النظريات في مجاالت اإلعالم المختلفة .
 .3نقص البحوث في مجال التأث يرات التي تحدثها وسائل اإلعالم في الجماهير وذلك رغم أهمية هذا الجانب
من المعالجة البحثية في رسم وصياغة سياسية إعالمية مستنيرة .
 .4البطء في التوصل إلى نتائج ذات داللة تفيد المخططين والمنفذين في مجال اإلعالم والذين يحتاجون إلى
نتائج سريعة تفيدهم في اتخاذ القرا رات ورسم السياسات اإلعالمية وممارسة العمل اإلعالمي اليومي .
 .5استخدام االسلوب النمطي في معالجة بعض المشكالت البحثية دون التعمق بالظواهر السطحية
والشكلية للمشكلة .
 .6االستعانة بنتائج البحوث التي أجريت في الدول المتقدمة أو النامية وهو ما يترتب عليه عدم صالحية
النتائج للتطبيق نظرا ً الختالف الظروف البيئية والمجتمعية والثقافية والحضارية .
 .7التركيز على دراسة التأثير السريع والمباشر للمواد اإلعالمية دون التنبة إلى دراسة التأثيرات المتراكمة
طويلة األجل مما يقيد االستبصار األعمق بالمشكالت اإلعالمية وعدم التعاون الف ّعال ما بين الباحثين
والممارسين في مجال اإلعالم .
 .8إغفال الحديث عن أخالقيات ومبادىء العمل اإلعالمي وضرورة االلتزام بها ،بالرغم من أنها من أكثر
المشكالت اإلعالمية تعقيداً ،والتركيز على الصحافة االلكترونية ومقارنتها بالورقية .
مدى تشابه مشكالت بحوث اإلعالم في الدول المتقدمة بالدول النامية :
ركزت الدراسات المتعلقة ببحوث اإلعالم على أهم المشاكل التي تعاني منها البحوث في الدول النامية،
كما أكدت دراسات قام بها أساتذه وخبراء اإلعالم على الجوانب السلبية ونواحي القصور في بحوث اإلعالم
في هذه الدول ،وال شك أن هذه االتجاهات في التقويم مردها إلى اسباب من أهمها :
 .1التنمية التي تخوضها هذه الدول وقيام الباحثين بدراسة مشكالت التخلف ومن بينها التخلف في استخدام
أساليب البحث العلمي في مجاالت التنمية .

 .2الدراسات الخاصة بدور اإلعالم في مجاالت التنمية الوطنية في الدول المختلفة ،مما يتيح الفرصة
لدراسة جوانب القصور في استخدام اإلعالم بجوانبة المختلفة .
.3

افتقار بحوث اإلعالم في الدول النامية إلى الجوانب التي تزيد من فعاليتها كتوفر الخبرات الفنية
والبحثية واستخدام المناهج العلمية السليمة ومعالجة المشكالت اإلعالمية باستخدام أساليب علمية
موضوعية.

(عايش ،2010،ص)115

مشكالت منهجية لها عالقة بمستقبل البحوث اإلعالمية وتشمل ما يلي :
 .1صعوبة قياس تأثير اإلعالم وحده في الظاهرة نظرا ً لتداخل عدة عوامل ومتغيرات في إحداثها وفي
التأثير في فعالية اإلعالم ،ولما كان اإلعالم يستهدف اآلثار التراكمية طويلة المدى فإن القياس الفوري أو
العاجل لتأثيره يواجه صعوبات ويعطي بيانات خاطئة.
 .2صعوبة إجراء بعض التجارب المعملية والبيئية في مجال اإلعالم نظرا ً لتعدد المتغيرات المؤثرة في
الظاهرة اإلعالمية موضع الدراسة.
 .3عدم استخدام المناهج المختلفة في دراسة الظواهر والمشاكل اإلعالمية ،واالقتصار على منهج واحد
حيث يؤدي ذلك إلى احتمال عدم التوصل إلى معلومات صحيحة وصعوبة التثبت من صحتها وصدقها
ودالالتها .
 .4األخطاء التي تنتج من قبل الباحثين بسبب التحيز أو التفسير الخاطىء للمعلومات والبيانات والنتائج .
 .5دراسة الفرد بصفته المستهلك للمنتج اإلعالمي ،وهو ما يزيد من صعوبة الدراسة اإلعالمية نظرا ً لدرجة
التباين الشديد في احتياجاتهم وآرائهم واتجاهاتهم ودرجة التأثير اإلعالمي التي تحققت لديهم .
 .6التناقض الواضح في العديد من البيانات واالحصاءات وعدم كفايتها .
 .7الحاجة إلى إجراء بحوث اإلعالم بطريقة مستمرة وإعادة تطبيقها في كل فتره زمنية نظرا ً لعدم ثبات
نتائج هذه البحوث لفترة طويلة ،وتأثرها بالمتغيرات التي تحدث بالمجتمع أو في وسائل اإلعالم .

( العرب،

 ،2010ص)127

الخاتمة والتوصيات :
لم تواكب بحوث اإلعالم العربية االهتمام الدولي المتزايد على الرغم من وجود بعض النماذج الطيبة
لدى عدد محدود من الدول العربية ،فضال عن التفاوت الحاد بين الدول العربية فيما يتعلق بمفاهيم بحوث
اإلعالم وأهميتها وتطبيقاتها ،وإمكان التعاون العربي في مجاالتها المتنوعة .
وأصبحت المشكلة التي تعاني منها الدول العربية اليوم قلة بحوث اإلعالم ،وعدم توافرها بالكمية
والنوعية المطلوبة وهي مشكلة تتولد عنها مشكالت فرعية يتمثل أهمها في :

 .1عدم االعتراف بأهمية بحوث اإلعالم وجدواها لدى الجهات المعنية بها .
 .2التقدير الناقص للدور الذي يمكن أن تؤدية بحوث اإلعالم في المجتمع .
 .3عدم تشجيع الجهود البحثية في مضمار اإلعالم والجوانب المرتبطة به .
 .4عدم استخدام بحوث اإلعالم – إذا توافرت رغم ندرتها – في اتخاذ القرارات اإلعالمية ،وغياب
األساليب العلمية في االفادة من نتائجهذه البحوث .
 .5االفتقار إلى التن سيق بين جهود المؤسسات الوطنية في مجال " بحوث اإلعالم " وكذلك بين جهود هذه
المؤسسات والمراكز االقليمية فيما يتعلق بالتكامل المعرفي ،والتبادل  ،واالفادة  ،والتوثيق .
التوصيات
تتمثل أهم التوصيات التي تتعلق بامكانية تطوير البحوث اإلعالمية العربية بما يلي :
 .1يقدم فحص النتائج االجتماعية لالتصال الجماهيري في نطاق اقليمي اسهاما ً مهماً ،ويجب أن تخضع
كثيرا ً من المشاكل الثقافية الشائعة للتحليل الفعّال بما يحقق الفهم المشترك .
 .2ضرورة التعاون العربي في مجال بحوث اإلعالم ،وتبادل الخبرات والمعلومات بشأنها ،األمر الذي
يساعد على توحيد المفاهيم في الوطن العربي ،ونشر الخبرات بين العاملين في المجال الواحد ،وإثارة
االهتمام فيما بينهم إلجراء البحوث المماثلة .
 .3تشجيع المؤسسات والمراكز والمعاهد المعنية ببحوث االتصال الجماهيري على عقد اجتماعات دورية
بين الخبراء والمخططين والممارسين لمناقشة تأثيرات االتصال الجماهيري.
 .4انشاء مراكز إقليمية – أو توسعتها حيث وجدت – لتعزيز وتنسيق البحوث ،وضمان نشر نتائجها ،وان
تعمل على تبادل هذه االبحاث والقيام باالنشطة التدريبية في مجالها .
 .5إعداد الدراسات الخاصة بمدى تأثير استخدام تكنولوجيا االقمار الصناعية على النشاط اإلعالمي في
الدول العربية.
 .6توسيع نطاق خدمات المراكز البحثية في العالم العربي حتى تشمل الدول العربية كافة بدال من اقتصارها
على دولة او دول محددة وتدريب الباحثين على خدمات التوثيق والمعلومات والنشر العلمي .
 .7ضرورة وجود برنامج مستمر لالبحاث اإلعالمية على المستوى العربي والتوعية بأهمية البحث
اإلعالمي في خدمة المجتمع .
 .8مخاطبة البحوث اإلعالمية للمشكالت الفعلية ومساهمتها في التوصل إلى حلول علمية وواقعية .

 .9توفير البيانات والمعلومات األساسية للباحثين كقاعدة معرفية للقيام بالبحوث اإلعالمية ،وضرورة تعاون
اال كاديميين والممارسين في وضع االستراتيجية اإلعالمية لمواجهة المشكالت التي تؤثر في حاضر
المجتمع ومستقبلة .
.10

ضرورة توافر مراكز بحوث إعالمية متفرغة للنظر إلى الظاهرات اإلعالمية من منطق الشمول،

وأهمية التفسير المتكامل لها .
.11

البحث عن الطرق الفعّالة إليصال نتائج البحوث اإلعالمية إلى المسؤولين اإلعالميين الذين يمكنهم

اإلفادة منها في ترشيد العمل اإلعالمي .
.12

ضرورة االهتمام باإلعداد العلمي للباحث اإلعالمي في كافة الجوانب التي تؤهله – علميا ً وثقافيا ً

ومنهجيا ً – لممارسة البحوث اإلعالمية على أساس من التكامل المعرفي ،والتركيز على أهمية التدريب
العملي والمستمر للباحثين اإلعالميين  ،ووضع بعض المؤشرات والمعايير التي يمكن االسترشاد بها في
اختيار الباحثين اإلعالميين .
.13

ترجمة أهم البحوث األجنبية لإلفادة منها في إثراء العمل البحثي اإلعالمي العربي ،وضرورة التنبية

إلى المشكالت والعوائق التي تصادفها من نقص "التوثيق" سواء في مجال البيانات والمعلومات أو
الدراسات اإلعالمية بعد إجرائها .
.14

تخصيص موارد مادية كافية تسمح بإجراء البحوث خشية عدم القيام ببحوث إعالمية بالمستوى

المطلوب .
.15

التنسيق للتعرف على البحوث التي أجريت والتي يتم اجراؤها والمجاالت األساسية لكل منها منعا ً

للتكرار رغم أن التكرار مهم جدا ً للتأكد من صدق البيانات والمعلومات وثباتها وطنيا ً واقليمياً.
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التجربة الجزائرية في علوم اإلعالم و االتصال
منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا-
من إعداد:
أ -حفصة كوبيبي
باحثة في الدكتوراه ،تخصص ميديا و مجتمع
جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،الجزائر.
• مقدمة:

دخلت علوم االعالم و االتصال –حسب التعبير الفرنكوفوني -إلى البلدان العربية في الستينات من
القرن الماضي في بعض البلدان كمصر و الجزائر ،كما تأسست معاهد خاصة باالعالم في السبعينات في
الكثير من الدول العربية كالمملكة المغربية  ،تونس ،و دول الخليج العربي ،و التي تطورت في الثمانينات
و التسعينات .حاليا ال يوجد بلد عربي ال يدرس فيه االعالم و االتصال في التعليم العالي.
و تظهر الكثير من التقارير أن برامج التعليم العالي لالعالم و االتصال في الوطن العربي إما متأثرة
بالنموذج األنجلوسكسوني أو بالنموذج الفرنسي كبلدان المغرب العربي ،و في مقدمتها الجزائر.
و تعتبر الجزائر من الدول العربية الرائدة في مجال تدريس االعالم في المرحلة الجامعية ،ما يناهز
الربع قرن ( ، )2014 -1964و تشير االحصائيات إلى " وجود أكثر من  30قسم لعلوم االعالم

و

االتصال بمختلف الجامعات الجزائرية باإلضافة إلى مدرسة وطنية عليا للصحافة و علوم االعالم التي
فتحت مع بداية العام الجامعي  ، 2010/2009و بعض المدارس التي بدأت التدريس في هذا القطاع ،و
لكن ما هي أهم محطات هذا القطاع منذ االستقالل إلى يومنا هذا؟ و ما هي وضعية البحوث اإلعالمية ؟ و
ما هي أهم الصعوبات التي يتعرض لها الباحث ؟
-1

تاريخ التعليم العالي لعلوم اإلعالم و االتصال في الجزائر:

يمكن أن نقسم مراحل التعليم العالي لعلوم اإلعالم و االتصال بالجزائر إلى الفترات التالية :
 -1-1فترة الستينات:
بعد استرجاع السيادة الوطنية و مقوماتها اهتمت الدولة الجزائرية المستقلة بقطاع اإلعالم ،

و

الذي يظهر من خالل التشريعات و النصوص المختلفة  ،و إعادة هيكلة مختلف المؤسسات اإلعالمية -
باعتبارها احد القطاعات االستراتيجية -بالطريقة التي توافق و اتجاهات السياسة العامة للبالد آنذاك .حيث
اقترنت فلسفة التدريس اإلعالمي بمخطط بناء الدولة االشتراكية  ،و برزت ضرورة إيجاد مؤسسة تتكفل
بالتكوين و التدريب االعالمي و تحقق ذلك سنة  ، 1964فبعد عامين من استقاللها شهدت الجزائر ميالد
المدرسة الوطنية للصحافة  ،التي تم إنشاؤها بعد االستقالل بمساعدة منظمة "اليونسكو" تحت إشراف وزارة
.حصرا -بتكوين إعالميين مهنيين دون االهتمام بالتنظير أو البحث العلمي–اإلعالم و اهتمت هذه المدرسة
و قد ظلت هذه المدرسة لمدة ثالثة عقود المكان األوحد لتدريس علوم الصحافة و اإلعالم ،حيث
إنطلق التدريس بأعداد محدودة من الطلبة و ذلك لعدة أسباب في مقدمتها نقص التـأطير

و قلة

اإلمكانيات ،و بدأ التكوين با للغة الفرنسية ( أساتذة فرنسيين ،بلجيكيين و أفارقة) و ذلك بحكم الظروف
التاريخية ،كما ظهر قسما آخر معرب التكوين ،يؤطره عرب من المشرق و خاصة كوادر مصرية.
الهدف األساسي من هذه المدرسة هو تخريج إطارت إعالمية تمال الفراغ اإلعالمي الموجود آنذاك
من جهة و من جهة أخرى تكوين مناضلين مدافعين عن اإلشتراكية في مدة ثالث سنوات دراسية للحصول
على الليسانس  .و بدأت أولى الدفعات تتوالى منذ سنة  (1967بعد ثالث سنوات من التدشين).
أما عن البرنامج الدراسي  ،فقد كانت أغلب مواده ذات طابع مهني تتوافق و أهداف المعهد ،كفنيات
التحرير ،اإلخراج الصحفي ،القصاصات الصحفية ،باإلضافة إلى بعض المواد األخرى ذات الطابع الثقافي
العام،كعلم اإلجتماع العام ،علم النفس اإلجتماعي،القانون ،و األنظمة الدستورية.
و قد أضيفت مادة النحو العربي و القواعد اإلمالئية لطلبة القسم العربي ،و ذلك نظرا للضعف اللغوي
الذي ميزهم في تللك الحقبة.
 -2-1فترة السبعينات:
بدأ اإلهتمام بالتكوين األكاديمي العالي في منتصف السبعينات  ،و شهدت تلك الفترة بداية البعثات
الطالبية إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا في اإلعالم و االتصال .و من بين أهم مميزات التعليم
العالي فترة السبعينات :التكوين النوعي و النخبوي ،إذ تميزت الجامعة الجزائرية أنذاك باألعداد القليلة للطلبة،
و تميزت الدفعات األولى بتكوين عال و جيد في اإلعالم و التي تقلدت الحقا مسؤوليات و قيادات في مختلف
المؤسسات اإلعالمية  ،و هي الحالة التي ال نجدها اآلن نظرا لحالة التشبع التي تميز هذه الفترة .
و في عام  1974تم دمج المدرسة الوطنية للصحافة مع معهد الدراسات السياسية لينشأ معهد العلوم
السياسية و اإلعالمية و تصبح تابعة لوزارة التعليم العالي و تميزت هذه المرحلة بزيادة سنة واحدة في
مدة التكوين ،حيث أصبحت مدة الدراسة الجامعية لنيل الليسانس(البكالوريوس) أربع سنوات سنتين جذع
مشترك و سنتين تخصص .
حيث تم إدماج مواد الثقافة العامة في الجدع المشترك ،وأدمجت بقية المواد األخرى كتقنيات التحرير
و التنشيط في السنتين المتبقيتين.
و ما يميز البرنامج الدراسي في هذه الفترة هو:x
حضور مادة التاريخ بشكل بارز من خالل الكتب الستة عن تاريخ الصحافة في الجزائر لألستاذ
زبير سيف اإلسالم يرحمه هللا وكتابات الدكتور زهير إحدادن - ،شيخ تاريخ الصحافة الجزائرية -عن تاريخ
الصحافة األهلية في الجزائر.

ويتميز تاريخ الصحافة في الجزائر بالزخم والتنوع الثقافي والسياسي واإلرتقاء في الكتابة والطرح
بشكل ال ينافسه في ذلك إال ربما تاريخ الصحافة المصرية .ولألسف فإن هذا التراث المهني والمعرفي
اإلعالمي لم يجد له مكانة في التدريس اإلعالمي في الجامعة الجزائرية إال باستثناءات محدودة

xi

وتضمن التكوين أيضا شيئا من اإلجتماع من خالل كتاب "التفكير العلمي عند ابن خلدون" ألحد
أساتذة المدرسة األستاذ ابن عمار الصغير.
وكانت تصل بعض الوثائق القليلة من المشرق مثل كتاب "المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم" لألستاذ
محمد سيد محمد يرحمه هللا والذي كان أحد أساتذة المدرسة وبعض المواد باللغة الفرنسية عن الباحث الفرنسي
Francis Balle .فرانسيس بال
و على العموم كان التدريس اإلعالمي في الجزائر بداية السبعينيات يتسم بالنزعة الحرفية (أي
التركيز على مواد التحرير اإلخباري وفن اإللقاء والتقديم ،الخ، ).كما طغت األيديولوجية على التكوين
اإلعالمي آنذ اك إذ كانت مفاهيم "اإلشتراكية" والرأسمالية" قاسما مشتركا في الجو السائد في المدرسة،
ويمكن القول بالتالي أن التكوين كان يتسم بحضور األيديولوجية والقليل من العلم والفكر.

فعزي

عبد الرحمن لما تحدث عن التكوين اإلعالمي xiiأشار إلى تشبع طلبة الجذع المشترك بالفكر الغربي وطرح
اآلباء األوائل لعلوم اإلعالم واالتصال لم يكن يشخص وضعية اجتماعية يعيشها فاعال اجتماعيا معزوال عن
تأثيرات السياق وممارسات الفاعلين االجتماعيين اآلخرين ،بل قدم تشخيصا واضحا لبنية التكوين في الجامعة
الجزائر ية آنذاك ،وتأثير ذلك على نمط التفكير ونتائجها على الفكر ضمن عنصر الزمن.
و كانت تحضر بعض الشخصيات اإلعالمية والثقافية والسياسية إللقاء محاضرات بالمدرسة من
أمثال األستاذة زهير ونيسي ،وزيرة الثقافة ،ورضا مالك ،الكاتب الصحفي بجريدة المجاهد أثناء الثورة
بالجزائر آنذاك Le Monde xiii .مراسل صحيفة "لوموند" Paul Baltaو"بول بالتا"،
كما تميزت هذه الفترة بالمحاوالت الجاهدة للتعريب الكلي للدراسة  ،وكذا إرسال البعثات الطالبية
إلى الخارج.
 -3-1فترة الثمانينات:
تم فك اإلرتباط بين التخصصين " اإلعالم و السياسيةّ" بداية من الدخول الجامعي ،1983/1982
و أصبح التكوين في الجزائر يتم بمعهد علوم اإلعالم و االتصال  ،و من خالل التسمية الجديدة نالحظ تطور

منظور القائمين على التكوين اإلعالمي...

xiv

و تعتبر هذه الفترة من أبرز مراحل التكوين اإلعالمي في

الجزائر منذ إستقاللها  ،حيث تميزت بالتعريب الكامل للتدريس ،و اإلعتماد على الكوادر الجزائرية ،و
خاصة بعد عودة البعثات الطالبية من الخارج  ،كما تميزت بديمقراطية التعليم و مجانيته ،و لكن ظلت صفة
المناضلة و اإللتزام باالشتراكية ترافق التكوين االعالمي.
 -4-1فترة التسعينات
انتقلت علوم اإلعالم و االتصال من تخصص نخبوي إلى تخصص جماهيري مع مجيء فترة
التسعينات التي جلبت معها جملة من التغييرات التي مست العديد من المجاالت  ،منها التعليم العالي.
و بالتحديد سنة  ،1999أين الغي نظام المعاهد و حل مكانه نظام الكليات و األقسام .و كانت البداية
مع جامعة عنابة في الشرق الجزائري التي حاولت في البداية أن يتميز التكوين في االتصال باإلهتمام
بالعالقات العامة و االتصال في التنظيمات ،ثم فتح قسم اإلعالم و االتصال في جامعة وهران بالغرب
الجزائري ،فجامعة مستغانم ،ثم جا معة قسنطينة بالشرق الجزائري ،و في فترة وجيزة تعددت أقسام التدريس
لإلعالم و االتصال في الجامعات الجزائرية...
 -5-1الفترة الحالية:
أما الفترة الحالية فما يميزها عن سابقتها هو إدخال النظام الجديد ل.م.د ،.و إستحداث مدرسة
جديدة للصحافة  ،تحت مسمى المدرسة العليا للصحافة ،و هي متخصصة في تكوين شهادة الماستر إبتداءا
من السنة الدراسة  ، 2010 -2009تضم طلبة من جميع التخصصات حتى العلمية منها (كالطب و الصيدلة
و العلوم التطبيقية) بهدف تكوين متخصصين في المجال.
غير أن المشرفين عن هذه المدرسة التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي من بقايا
الفرنكوفونية ،الذين يحاولون استرجاع مكانتهم التي فقدوها بتعريب العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،منذ
الثمانينات ،و بذلك يطبقون برامج تكوني أكاديمي أكثر منه مهني.

xv

و عن النظام الجديدـ فقد تبنته الجامعات الجزائرية في ظل إصالحات التعليم العالي  ،نظاما جديدا
يسمى (ل.م.د ) و هي اختصارات لألطوار الدراسية الليسانس( ،فترة ثالث سنوات) الماستر(سنتين) و
الدكتوراه (ثالث سنوات دراسية) ،نظام مستوحى من النظام التعليمي األوروبي ،

و قد مس هذا النظام

جميع األقسام التعليمية -بما فيها اإلعالم و االتصال  -ما عدا العلوم الطبية و الصيدلة و الشبه طبي  ،و
بعض المدارس العليا.
شرع في تطبيق هذا النظام في علوم اإلعالم و االتصال منذ السنة الدراسية  2007/2006في
مختلف الجامعات الجزائرية،و ما يميز هذا النظام هو عدم توحيد المقاييس لنفس التخصص بين مختلف

الجامعات (فالتخصص الدراسي عبارة عن مشروع يقدمه أستاذ محاضر بالجامعة إلى الوزارة ،إن تمت
الموافقة عليه يتم فتح مقاعد دراسية ،و يكون هو المسؤول عن المسار)
فترة الليسانس  :و هي عبارة عن ثالث سنوات،السنة األولى جذع مشترك علوم انسانية ( و من بين
المقاييس المدرسة في هذه السنة :مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال ،علم اإلعالم االجتماعي ،بيبليوغرافيا،
تاريخ،و غيرها من مواد العلوم اإلنسانية األخرى ) أما السنة الثانية  :شعبة اإلعالم

و االتصال (و من

بين مواد التكوين :فنيات التحرير الصحفي ،قانون االعالم ،تقنيات القراءة و الكتابة كأهم مواد التخصص،
و مواد عامة أخرى كتاريخ الفكر السياسي،لغة أجنبية و غيرهامن المواد العامة )
و في السنة األخيرة يتم اختيار التخصص من قبل الطلبة ،و من بين التخصصات الموجودة بجامعة
مستغانم :إتصال اقتصادي و مالي ،صحافة مكتوبة،سمعي-بصري)،
أما التنظيم البيداغوجي الجديد للدراسة يكون حسب نظام السداسيات ،ووفقا لمنطق المقاييس و
المكتسبات،القبلية و البعدية،و ليس على أساس المعدل السنوي...كما تم تخصيص حيز أهم لألعمال الموجهة
في البرنامج.

xvi

و يمكن تحديد تموقع التكوين االعالمي في هذا النظام في النقاط التالية :

xvii

•

عدم إعتبار علوم اإلعالم و االتصال حقال معرفيا مستقال بذاته.

•

تغييب السنة أولى من خالل دمجها ضمن العلوم االجتماعية و /أو االنسانية و هذا على

حساب مواد و مساقات مهمة في االعالم و االتصال.
•

تقليص فترة الدراسة إلى ثالث سنوات و هو ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية أن يلم الطالب

بإختصاصه في هذه المجال ،و في هذه المدة القصيرة مع االخذ باعتبار السنة أولى جذع مشترك.
•

نظام ل.م.د يتماشى مع األعداد المحدودة من الطلبة  ،و ليس مع أعداد الطلبة التي تتزايد

كل دخول جامعي.

و هكذا إنتقل التكوين اإلعالمي في الجزائر من النوعي إلى الكمي و من النخبوي إلي الجماهيري .
هذا التوسع أدى إلى بداية نهاية بريق التكوين في مجال الصحافة و االعالم و االتصال،
األسباب كثيرة في مقدمتها:xviii

و

•

تشتيت القدرات في مجال التأطير :ففتح أقسام جديدة أدى إلى التحاق بعض أساتذة هيئة

التدريس لهذه األقسام األمر الذي أدى إلى تشتيت الطاقات و هدر اإلمكانيات التي كانت بحوزة القسم
االصل بجامعة الجزائر ،ففتح اقسام جديدة لإلعالم و االتصال بشكل متسرع و غير مدروس االمر الذي
أوقعها في مشكالت متعددة على رأسها اإلفتقار للكفاءات المؤطرة و الوسائل المساعدة للتدريس و التكوين.
•

إفتقار العديد من األقسام إلى وسائل اعالم محلية للتدريب و لتوظيف الخرجين .

•

تواجد األقسام في كليات غير متجانسة  ،فبعض األقسام في كليات اآلداب و أخرى في كليات

العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ،أو العلوم اإلقتصادية و الحقوق و هذا ما جعل أقسام اإلعالم تعاني التهميش
مقارنة باألقسام األخرى المتواجدة منذ عشرات السنين.
و من بين أهم مكتسبات النظام الجديد :xix
• ديمقرطة التعليم :تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.
• الجزأرة :من خالل اإلعتماد على الكفاءات الجزائرية في مجال التعليم العالي.
• التعريب :بنسبة  %100في مجال العلوم اإلنسانية و االجتماعية.

 -2الدراسات العليا في االعالم واالتصال:
لم تظهر الدراسات العليا في علوم اإلعالم و االتصال بالجزائر إال في فترة الثمانينات ،بعد عودة
الطلبة المهاجرين للدراسة في الخارج ،إال أنها لم تستمر بسبب األزمة السياسية الخانقة التي عرفتها الجزائر
فترة التسعينات ،و حاليا يوجد الكثير من المشاريع الخاصة بالدراسات العليا (ماجستير ،دكتوراه) في الكثير
من الجامعات ،غير أنه ال يوجد إحصاءات دقيقة عن الموضوع ،فمازالت علوم اإلعالم و االتصال تدمج
ضمن العلوم اإلنسانية على عكس العلوم األخرى كعلم االجتماع و علم النفس التي تذكر –في تقارير وزارة
التعليم العالي و البحث العلمي كعلوم قائمة بذاتها-
كما أنه يوجد الكثير من السياقات التاريخية،النفسية و االجتماعية-الثقافية التي تميز المجتمع الجزائري
و تعترض الباحث اإلعالمي في مقدمتها:

xx

 عدم توفر بيانات شاملة عن المجتمع الجزائري :بمختلف خصائصه ،األمر الذي ال يسمح باختيارالعينة العلمية ،فتظهر إشكالية المعاينة ،و يمكن القول أن األبحاث االعالمية في الجزائر

(و الجزء

األكبر منها من إنتاج طلبة الدراسات العاليا) تعتمد على العينة القصدية ،و عليه تظهر استحالة تعميم النتائج

منهجيا ،و يضاف غلى ذلك أن معطم أفراد العينات المدروسة من فئة الطلبة  ،فالطالب يدرس الطالب و
الباحث ال يكاد يغادر محيطه األكاديمي إال باستثناءات محدود.
 الحالة النفسية و االجتماعية للمجتمع :يصعب على الباحث الجزائري تحويل المدن و القرى إلىمختبرات بحثية حقيقة ،و ذلك نظرا إلى مجموعة من العوامل هي:
 اإلرتباط بالمعتقد :و الذي يتجازو العبادات و المناسبات الدينية إلى جوانب غير شعورية تمثل جزءهاهاما من كيان الفرد و المجتمع ،فالمتلقى –الجزائري -يرجع أسباب الظواهر دائما إلى أشياء غيبية يطبق
عليها مصطلح "مكتوب" و تكثر "هللا غالب  ،هكذا قدر لي ربي" في المجتمع ،و على هذا األساس كيف
يمكن للباحث استجواب المتلقي عن أسباب قيامه بسلوكيات معينة و ربطها بوسائل االعالم المختلفة.
 -تغليب العاطفة على العقل :يحتكم الفرد الجزائري إلى العاطفة بدل العقل،في أغلب مواقف

و

سلوكياته بما في ذلك تعامله مع وسائل االعالم.
 حرمة المؤسسة العائلية :فالظروف التي مر بها المجتمع الجزائري و عدم اإلستقرار ،ولدت عصبيةنحو العائلة،لها أسرارها الخاصة ،و بحثيا قد تشكل األسرة أهم متغير للدراسة في ارتباطها بوسائل االعالم،و
التي لم تعتد على شيئ اسمه "باحث" ،لذلك توجد صعوبات كبيرة في كسب ثقة هذه المؤسسة  ،و العالقة
بينها تبدو جد صعبة إن لم تكن مستحيلة .
و يوجد العديد من األسباب األخرى التي قد تعترض الباحث اإلعالمي كغياب المجال العام
غياب الحياة االجتماعية في المحيط العام) ،ا لشخصية اإلنفعالية ،التناقض بين األقوال

(
و

السلوكيات ،النزعة الجماعية و غيرها ...
و على هذا األساس يجب على الباحث أن يدخل هذه اإلعتبارات ليس في إجراءات بحثه فحسب ،و
إنما في تحليل نتائجه ،فالنتائج محكومة بالسياقات المحيطة.
 -3ضرورة إعادة النظر:
إن نجاح التدريس اإلعالمي في الجزائر مستقبال يتوقف على مدى الوعي بخصوصية التكوين في هذا الحقل
و بتقسيم شامل لمخرجات التكوين في العشرية االخيرة و تصحيح األخطاء التي ميزت التجربة

xxi

وتحديد

التحديات التي تواجه التعليم العالي و بخاصة في قطاع اإلعالم و العمل على تجاوزها  ،و في مقدمتها :xxii
 التحدي العددي :يرتبط باالعداد الهائلة للطلبة الذين يلتحقون بشعبة علوم اإلعالم و االتصال كل سنة ،األمرالذي يؤثر على نوعية التعليم.

 التحدي النوعي :غياب نوعية التعليم الناجم عن األعداد الكبيرة للطلبة ،في ظل قلة هياكل االستقبال والتأطير  ،و لسد احتياجات التكوين تم اإلستعانة بأساتذة خارج التخصص كعلم النفس و االجتماع و علوم
المكتبات  ،بحجة أن علوم االعالم و االتصال عابرة للتخصصات-خاصة بعد هجرة العديد من األساتذة فترة
العشرية السوداء ، -كما تم االستعانة بمراسلي الصحف و المجالت في تدريس بعض المقاييس االعالمية
كتاريخ وسائل االعالم  ،األمر الذي إنعكس على نوعية التكوين.
و بالرغم من أن المجتمع الجزائري -كما وصفه عزي عبد الرحمن -ال يزال يوصف بالمحلي ،
و ليس له ذلك الحضور البارز على المستويين اإلقليمي و الدولي ،كغيره من الدول النامية  ،و تسوده الثقافة
الشعبية ،التي تعتمد على البقاء لألقوى لذلك يكثر العنف اللغوي و الجسدي،و بالرغم من إهمال علوم االعالم
و االتصال من قبل السلطات الوصية -على حساب بقية التخصصات األخرى

و خاصة التطبيقية منها-

إال أنه يتوجب على الباحث اإلعال مي التكيف و خصوصية مجتمعه ،و العمل على إيجاد الطرق الجيدة
النجاح بحثه.

الهوامش و اإلحاالت:

التكوين والبحث اإلعالمي في الجامعات اإلسالمية

 نصير بوعلي.د
كلية االتصال
 اإلمارات العربية المتحدة/ جامعة الشارقة

Abstract
The field of Islamic Media (IM) is one of the sources of knowledge that
Colleges in Islamic universities rely to develop meaningful content
based

on

the

Arab-Islamic

social

and

cultural

context.

The

establishment of communication departments and colleges in such
universities emerged in the early 1980s as a result of the awareness of
media role in society and the importance of setting moral and ethical
foundation for this emerging science.
This setting process encountered a number of difficulties, rising
from practical as well as theoretical considerations. There is little
connection between communication courses of those of the Islamic
nature in the same discipline (communication). The absence of crossdisciplinary interaction resulted in lack of communication skills and the
art of writing and editing even though the ethical foundation is present
and alive. A number of these departments have evolved as a special

field of knowledge that focuses on religious studies as "Tafsir" (Quran
interpretation), "Hadith"( saying of the prophet) and "Sayra" ( life of
the prophet)

with communication as a means to convey the basic

tenets for such religious enterprise. There are of course exceptions to
this rule where communication is taught effectively as a science of its
own.
This study based on my experience of teaching communication in
on of these universities: University of Emir Abdelkader, Algeria, where
the department of communication exists now for two decades.
This study notes that while the value aspect of teaching is almost
absent in communication courses, communication literature and skills,
on the other hand, are absent in Islamic studies courses. The present
study proposes an integrative approach, using what is now known as
"the media value determinism theory" which provides an ethical
foundation pertinent to the field of communication as such.
المدخل
( يعتبر تخصص اإلعالم اإلسالميIslamic Media ) في العديد من جامعات العلوم الشرعية (أو
اإلسالمية) في العالم العربي أحد الروافد األساسية للنهوض بالرسالة اإلعالمية انطالقا من أطر حضارة
 وقد جاءت فكرة إنشاء أقسام أو كليات لتدريس اإلعالم في بعض جامعات العلوم.المجتمع الذي ننتمي إليه
الش رعية بداية من أوائل الثمانينيات من القرن الماضي على أهميته كتعبير عن نمط من أنماط الفن والفهم
اإلعالمي في محاولة البحث و التأسيس القيمي والتأصيل األخالقي لمقومات وأسس وأركان العملية
 المتلقي( لمن ؟) و رد،) األداة ( بأية وسيلة ؟،) المحتوى (قال ماذا؟،)اإلعالمية المتمثلة في المرسل ( من ؟
 وتأتي هذه الدراسة كمحاولة بسيطة لتشخيص الداء ووضع الدواء انطالقا من مالحظة تم. ) الفعل(بأي أثر؟
 يالحظ، وألول وهلة، حيث.رصدها من خالل تجربة متواضعة في التدريس والبحث في هذا التخصص
الدارس غياب ذلك التجاور المتفاعل بين مساقات العلوم الشرعية ومساقات علوم اإلعالم في التخصص

الواحد "اإلعالم اإلسالمي" .هذا الغياب أو التباعد أدى إلى ظهور نتائج سلبية على مستوى التكوين أو
التأطير وحتى التنظير ( قسم كبير من دراسات اإلعالم اإلسالمي انتهت وكأنها شعارات وعناوين خالبة
مستلة من مجموعة تخصصات في الدراسات اإلسالمية والعلوم الشرعية كالتفسير ،الحديث والسيرة حتى
غدت وكأنها علم بالتفسير أو الحديث أو التاريخ التي يصلح أن يكون اإلعالم وسيلة لتوصيلها )  .وقد علّق
أحد األساتذة عن هذا التخصص ( أي اإلعالم اإلسالمي) بأنه شجرة باسقة بدون ثمار .وتنطلق هذه الدراسة
من هذا التساؤل الرئيس :كيف تتقارب الدعوة واإلعالم من حيث الموضوع والمنهج وكيف يكون التجاور
بينهما بشكل متفاعل يؤدي إلى ميالد إعالم إسالمي حقيقي ؟ ومتى نحصل أو نجني ثمار الشجرة التي تأتي
أكلها كل حين؟
طرح هذا الموضوع على بساط البحث في عدد من جامعات العلوم اإلسالمية من وجهات نظر مختلفة ،كما
يشكل -حاليا -هاجسا مركزيا في إعداد البرامج والوحدات الدراسية ،وليس ببعيد فقد عالج المؤتمر الوطني
األول الذي انعقد بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بالجزائر حول طرق تدريس العلوم اإلسالمية
( )1ومنها اإلعالمية هذا الموضوع وحاول المساهمة فيه
إن اإلشكالية المعرفية ودالالتها المطروحة دوما على بساط البحث تتمثل في :هل الدعوة هي اإلعالم ( أي
أن الدعوة تشمل بداخلها اإلعالم وهي األصل واإلعالم هو الفرع ) ،وهل اإلعالم هو الدعوة ( أي أن
اإلعالم يحتوي بداخله الدعوة وهو األصل والدعوة هي الفرع ) ؟ هل الدعوة ترتبط بالمضمون فقط دون
الوسيلة وأن اإلعالم يتمثل في الوسيلة فقط من دون المضمون؟ ومن هذه الزاوية يرى البعض بأن اإلعالم
هو وسيلة لنقل الرسالة الدعوية .ويتساءل آخرون عما إذا كان هذان المفهومان مترادفين أو متغايرين الخ.
هذه األسئلة وغيرها تشكل قلقا مستمرا لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعات العلوم اإلسالمية .ومن المؤكد
أن هذا القلق قد يخيم عند كل أستاذ يرغب في ربط هذا التخصص ببعده الحضاري.
تحتاج اإلجابة على هذه األسئلة إلى نقاش طويل وبحث مستفيض ،وليس هدف هذه الدراسة سوى طرح
هذه القضية للنقاش بين المتخصصين في علوم اإلعالم من جهة وعلماء الشريعة من جهة أخرى لكي
يفكروا في سبل تم ّكِّن من إي جاد الوضع الذي يلتقي فيه هذا التخصص "اإلعالم اإلسالمي" بكل تكامل بين
الدعوة واإلعالم ومن دون أي تنافر .فكثيرا ما نالحظ تجاور مقاييس الدعوة مع مقاييس اإلعالم (وهي
قليلة) في جامعات العلوم اإلسالمية تجاورا ال نرى فيه التفاعل المطلوب .بل المفردات المجسدة للمساقات

توحي للمتمعن أن هناك تباعدا بين الدعوة واإلعالم نتيجة تباعد األساتذة معرفيا وثقافيا وربما حتى
حضاريا ،مما قد ينعكس هذا سل با على الطلبة المتخرجين حيث يسود االضطراب الفكري لديهم.
يحتاج موضوع تالقي الدعوة باإلعالم إلى مزيد من الدراسة والتخطيط والفهم .ألن معظم المناهج المطبقة
التي نعرف على األقل يغلب عليها الطابع التقني وتنعدم فيها خصوصيات البعد الحضاري ،ومن ذلك نقول
مثال أن اإلعالم الذي يدرس في جامعات العلوم اإلسالمية (والمفردات بين أيدينا) ينطلق من مفاهيم
ونظريات غربية ينعدم فيها الترابط البنيوي ( إنساننا  ،ترابنا وزمننا) كما أنها ال تنسجم مع مفاهيم وأخالق
المجتمع الذي نتواجد فيه .في المقابل أن الدعوة ليست هي صفات اإلمام وفنون الخطابة على المنبر فحسب
بل الدعوة رسالة حضارية وأداء تكنولوجي أيضا.
إن التناول المتبع في هذه الدراسة تناول غير أحادي الجانب (االتجاه أو الموقف مع الدعوة أو مع اإلعالم)،
كما أنه اتجاه ال يتبنى الموقف الثنائي (الحق بدال من الباطل والصواب بدال من الخطأ مثال) في هذه القضية
العلمية والفكرية ،بل إن هذه الدراسة محاولة للنظر الثاقب إلى الدعوة و مدى تكاملها مع اإلعالم من حيث
الموضوع والمنهج لوضع تخصص اإلعالم اإلسالمي في الطريق الصحيح .وقبل ذلك ينبغي تحديد
مفهومي الدعوة واإلعالم وفق ترتيبهما المنطقي في هذه الدراسة.
 -1الدعوة:
تشتق الدعوة لغويا من الفعل دعا ،يدعو ،دعاء ودعاوة ودعاية ،بمعنى حث وطلب ونادى ور َّ
غب .فدعاه
إلى األمر يعني ساقه إليه وحثه عليه ( )2وللدعوة اإلسالمية معنيان :المعنى األول رسالة اإلسالم وما
تتضمنه من عقيدة وشريعة وقيم وأخالق وسلوك .والمعنى الثاني هو التبليغ أو إيصال هذه الرسالة إلى
الناس وحثهم على فهمها واإليمان بها واتخاذها معيارا لسلوكهم في الحياة( .)3
والدعوة كما يقول إبراهيم إمام هي وظيفة الرسل وذلك منذ األزمنة الغابرة ،منذ أن دب الخالف بين بني
البشر بداعي البغي والهوى وقد كانوا أصال على ملة واحدة وشريعة واحدة وهي ملة اإلسالم لقوله تعالى:
اس ِإالَّ أ ُ َّمةً َواحِ َدةً فَ ْ
اختَلَفُوا﴾( .)4
َ
﴿و َما كَانَ النَّ ُ
الدينَ ِع ْن َد
ويقصد بالدعوة اإلسالمية الدعوة إلى هللا والمقصود بها الدعوة إلى ديننا الحنيف وهو اإلسالم ﴿إِنَّ ِ
سالَ ُم﴾ (  ،) 5الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى ،فاإلسالم (في
اإل ْ
اللَََّ ِه ِ
األصل) هو موضوع الدعوة ومضمونها .وقد بلغ الرسول الكريم هذا اإلسالم (كما ورد في كتب السيرة)

أحسن تبليغ وأكمله وظل يدعو إليه منذ أن أكرمه هللا بالرسالة حتى وفاته .والداعي هو المكلف شرعا
بالدعوة إلى هللا ،والدعوة تكليف وفريضة على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى ،شريطة أن تكون
ّللا َو َما
ّللا َ
ير ٍة أَنَا ْ َو َم ِن اتَّبَعَنِي َوسُ ْب َحانَ ِ
سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى ِ
الدعوة قائمة على علم وبصيرة﴿ :قُ ْل َه ِذ ِه َ
َص َ
علَى ب ِ
أَنَا ْ مِ نَ ا ْل ُمش ِْر ِكينَ ﴾ (.)6
نفهم إذن من هذا أن الدعوة اإلسالمية هي الجانب "التبشيري" بالعقيدة وهي كما يقول إبراهيم إمام تكاد
توازي مفهوم اإلعالم ،ألن الدعوة هي اإلعالم باإلسالم والتعريف به بواسطة تكنولوجيا االتصال .يقول
محمد سيد محمد في هذا اإلطار أن الدعوة هي جزء من اإلعالم اإلسالمي ...أو هي الجزء اإليديولوجي
(العقائدي) فيه ،علما بأن الدعوة ال تشمل وسائ ل اإلعالم فحسب بل تشمل القدوة الحسنة واإلجراءات
االقتصادية المشابهة لدعم المؤلفة قلوبهم وما شابه ذلك .ويضيف ليس في قولنا بأن الدعوة إلى اإلسالم جزء
من اإلعالم اإلسالمي تضخيم لإلعالم اإلسالمي أو تصغير للدعوة اإلسالمية .ولكن شبيه بهذا الموقف قولنا
) تستخدم كافة وسائل اإلعالم لتحقيق أهدافها إلى جانب Public Relationsبأن العالقات العامة (
االتصال الشخصي والجمعي والحلول اإلدارية وما شابه ذلك .برغم أن العالقات العامة جزء من علم
اإلعالم وأن التخصص في العالقات العامة فرع من علم اإلعالم وهو األصل ( .)7
وقد جعل عبد ا للطيف حمزة ،رحمه هللا ،اصطالح الدعوة في عصر النبوة مساويا تماما الصطالح اإلعالم
في عصرنا هذا .وهو يقول« :كان القدماء منذ ظهور الرسول ال يعرفون هذا المصطلح الحديث ،مصطلح
اإلعالم واالتصال بأنواعه الثالثة :الشخصي والجماعي (جماعة صغيرة منسجمة) والجماهيري (جماعة
كبيرة غير منسجمة ينطبق عليها مفهوم الحشد) .واستخدموا مكانه المفهوم المعروف عندهم وهو مفهوم
الدعوة .والدعوة إلى شيء هي الترغيب في هذا الشيء أو بمعنى آخر الدعاية له (.) 8
ويعرف الطيب برغوث الدعوة بأنها ذلك الجهد المنهجي المنظم الهادف إلى تعريف الناس بحقيقة اإلسالم
وإحداث تغيير جذري متوازن في حياتهم على طريق الوفاء بواجبات االستخالف ،ابتغاء مرضاة هللا تعالى
والفوز بالجنة .وقد أوضح أمرين أساسيين في الدعوة وهما :الدعوة بوصفها مضمونا رساليا ،أي دينا يبلغ
ويلتزم .والدعوة بوصفها عملية تبليغ (إعالم) لهذا المضمون ومحاولة لتعريف الناس به وحركة جهاد من
أجل البناء ومواجهة الهدم ( .) 9
وتتفق جل هذه التعاريف على أن الدعوة تتضمن شقين رئيسيين .شق يرتبط بالمضمون (الرسالة) وشق
يتمثل في األداة (الوسيلة) .و يرى محمد الجيوشي بأن نفس عناصر العملية اإلعالمية هي نفسها العناصر

الدع وية :الداعية ،مضمون الدعوة ،وسيلة الدعوة ،المتلقي للدعوة واألثر الذي تحدثه هذه العناصر على
العملية الدعوية ككل (  .)10وسوف نحلل هذه العناصر بأكثر تفصيل عند تناول مفهوم اإلعالم.

 -2اإلعالم:
) عامة صيرورة انتقال المعلومات من مرسل إلى متلقي (جمهور) ،ويرمز Mediaويقصد باإلعالم (
اإلعالم في الصحافة إلى ما تبثه وسائل االتصال من صحافة مكتوبة ،إذاعة وتلفزيون وانترنت وشبكات
تواصل اجتماعي من محتويات إخبارية ،ثقافية ،اجتماعية ،دينية وترفيهية إلى قطاع واسع من المجتمع.
ويتضمن هذا التعريف عدة عناصر متداخلة تشكل هي ا ألخرى ما يسمى بالعملية اإلعالمية وهي :المرسل:
وهو القائم بعملية النقل أو اإلبالغ أو الدعوة  ،وقد يكون المرسل رجل سياسة أو رجل إعالم أو داعية أو أية
هيئة أخرى .الرسالة :وتمثل المضمون أو محتوى المعلومات .الوسيلة :وهي األداة أو القناة التي يتم
بواسطتها نقل الرسالة .المتلقي :وهو الجمهور أفرادا أو جماعات .وأخيرا رد الفعل :وهو األثر الذي تحدثه
) ( Feedbackهذه العملية سلبا أو إيجابا  ،وهو ما يسمى في علم االجتماع اإلعالمي بالتغذية المرتدة (
.)11
Haroldوإذا فاإلعالم يتضمن هذه العناصر الخمسة والتي تنحصر في مقولة هارولد السويل (
) أحد مؤسسي علوم اإلعالم واالتصال :من؟ (أي المرسل) قال ماذا؟ (أي المحتوى) بأية وسيلة Lasweel
(أي القناة) لمن؟ (أي الجمهور المتلقي) وبأي أثر (أي المتفاعل مع كل هذه المكونات) .يقول عزي عبد
اس ُحسْنا ً﴾ .فالفعل قولوا
الرحمن أن هذا المعنى ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالىَ ﴿ :وقُولُواْ لِلنَّ ِ
يتضمن المرسل والوسيلة و"للناس" تمثل الجمهور و"حسنا" هو محتوى الرسالة وأثرها اإليجابي ( .)12
وقد أثار عزي عبد الرحمن هذا الجدل القائم بين الدعوة واإلعالم منذ أواخر الثمانينيات وحاول أن يعالجه
بطريقته الخاصة متسائال عما إذا كان هذان المفهومان مترادفين أو متغايرين مستشهدا بقول محمد سيد
محمد بأن اإلعالم وسيلة لنشر الرسالة اإلسالمية ،أي أن التركيز في اإلعالم على المعلومات وهي تنتقل
بينما ترتكز الدعوة على الرسالة فالوسيلة .وينطلق أيضا مما يذهب إليه آخرون إلى أن اإلعالم والدعوة
كلمتين متماثلتين ،فاإلعالم هو الدعوة والدعوة هي اإلعالم .ويمكننا في هذا المستوى أن ندخل كلمة اإلبالغ
(من التبليغ) وهي أقدم وأبلغ كما تشير الكلمة من اإلعالم واالتصال ،أي في اإلبالغ بالغة .وقد ارتبط
اإلبالغ بالقيم وليس بالخبر ضرورة ،فيقال أعلمته بالخبر وأبلغته الرسالة .ويشتق من اإلبالغ محتوى القيم

أي البالغ المبين .وفي نظر عزي عبد الرحمن فإن األصح أن نقول الدعوة واإلبالغ وليس الدعوة
واإلعالم ،ألن اإلبالغ يخص محتوى غير محدد بالزمان والمكان بينما يخص اإلعالم الخبر الذي يتحول
إلى التاريخ فور فقدانه عنصر اآلنية .ويقول عزي عبد الرحمن دائما في هذا اإلطار يمكن أن تستخدم
الدعوة الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت في إبالغ الجمهور بالرسالة شأنها في ذلك شأن
التربويين الذين يستخدمون التلفزيون والحاسب في التعليم ويسمون ذلك بتكنولوجيا التعليم
) وال بأس في هذه الحالة من استخدام تكنولوجيا الدعوة اقتداء بمصطلح (technology Education
التربويين .
وإن كانت هذه التصورات هي على مستوى المجرد .فالواقع المجسد يقول عزي عبد الرحمن أن اإلعالم هو
وسيلة لنشر الدعوة في وضعية العالم اإلسالمي الحالي ولكنها هي اإلعالم (اإلبالغ) في حد ذاته في مجتمع
إسالمي مستقبلي.
 -3التكوين والبحث اإلعالمي :هل الرسالة هي القيمة ؟
لم تعد العودة إلى الذات والبحث عن األصالة والمعرفة الدالة مطلبا فحسب في علوم اإلعالم واالتصال بل
هي قضية جوهرية أضحت مطلبا في س ائر العلوم ،خاصة العلوم االجتماعية ،وقد انتبه علماء االقتصاد إلى
هذه الحقيقة حيث ظهرت دراسات وأبحاث في االقتصاد اإلسالمي ،كما يهتم أساتذة التربية -حاليا بموضوع
ا لتوجيه اإلسالمي في تربية األطفال .وقد عادت منذ مدة كتب أبي حامد الغزالي وغيره من العلماء إلى بؤرة
االهتمام الشديد.
إن ارتباط اإلعالم بالدعوة أو الدعوة باإلعالم ليس سوى حلقة من حلقات استعادة التراث وبناء العلوم على
أسس أصيلة وراسخة .ومما ال شك فيه أن إنشاء أقسام لعلوم اإلعالم في جامعات العلوم اإلسالمية ظاهرة
صحية وإيجابية ،ولكن هذه المبادرة لحد اآلن هي -في اعتقادي -خطوة يغلب عليها الحماس أكثر مما يغلب
عليها التخطيط العلمي والفكري الدقيق ،ألن إنشاء أقسام لتدريس اإلعالم في هذه الجامعات ليس باألمر
الهين ،فهي إل ى جانب اإلمكانيات المادية والفنية تحتاج إلى إمكانات بشرية قادرة على إعداد إطارات
the Message is theإعالمية مثقفة قيميا (شرعيا) وإعالميا (تقنيا) من منطلق الرسالة هي القيمة (
) وهذه العناصر البشرية غير متوفرة حاليا ومن هنا يأتي االنفصام بين الثقافة اإلسالمية أو value
الشرعية والثقافة اإلعالمية .ويتضح هذا االنفصام جليا إذا أخذنا بعين االعتبار جامعة األمير عبد القادر
في الجزائر أنموذجا .حيث يتخرج منها ،سنويا ،دفعات من الطلبة بشهادة البكالوريوس من للعلوم اإلسالمية

قسم اإلعالم اإلسالمي وهم يفتقرون في تكوينهم إلى عديد من العناصر التي تشكل ذلك التفاعل المتكامل بين
الدعوة ( المضمون) واإلعالم ( المهارات واأل داء) ،فهم إما شبه دعاة ال عالقة لهم أصال بفنون اإلعالم أو
شبه إعالميين يفتقرون للمرجعية الدينية ،ومجردون من فنون الخطابة وأساليب الدعوة .وهذا االنفصام
(التباعد) ي رجع في اعتقادنا إلى تجاور مساقات العلوم اإلسالمية مع مساقات علوم اإلعالم تجاورا ال نرى
فيه التفاعل المطلوب .ويتضح أن مساق "اإلعالم من منظور إسالمي" المساق الوحيد المبرمج لطلبة السنة
الرابعة وحده غير كافي إلحداث هذا التفاعل بين العلوم اإلسالمية والعلوم اإلعالمية .وحتى أن هذا المساق
"أي اإلعالم من منظور إسالمي" هناك من األساتذة من شكك فيه من منطلق أن اإلعالم واحد وليس هناك
إعالما إسالميا وإعالم غير إسالمي .وحول هذه النقطة أثار البعض أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة
العديد من األسئلة واالستفسارات متسائلين :أليس اإلعالم هو اإلعالم وفنونه ووسائله في الغرب هي نفس
فنونه ووسائله عندنا أو في أي مكان آخر؟ وهل يختلف تنفيذ التحقيق الصحفي أو المقابلة التلفزيونية من بلد
إلى آخر؟ أليست هي نفس الخطوات ونفس األسلوب في التنفيذ؟ وهل التصوير التلفزيوني أو الصحفي
يختلف في مصر عنه في كوبا؟ إن أصحاب هذه التساؤالت ال ينظرون إلى األشياء نظرة ثاقبة .ومن ذلك
فهم ينطلقون من أساس أن اإلعالم شأنه شأن أي "فن" أو "حرفة" يمكن استخدامه في أغراض إنسانية نبيلة
لخدمة اإلنسان وسعادته ،ويمكن استخدامه في أغراض عكس ذلك تماما .ومعنى ذلك أن يصبح تعليم
ا إلعالم كفن أو كحرفة منفصال عن تعليم الهدف الذي يستخدم من أجله والغاية التي يخدمها.
يطرح أصحاب هذه التساؤالت – في الحقيقة -نقاشا قديما طرح في الغرب (أواخر القرن  )19عندما كانت
الن ظرة إلى اإلعالم نظرة تقنية بحتة ،ولكن هذه النظرة تطورت في الغرب فيما بعد ،حيث أصبح اإلعالم
ابتداء من العشريني ات من القرن الماضي يتضمن وحدات نظرية ،وتعددت حديثا األطر التي يتم فيها التكوين
المتخصص بتعدد اهتمامات المؤسسات الصناعية الكبرى وتكنولوجيا االتصال ومحتوياتها بحيث أصبح
هناك كما يقول عزي عبد الرحمن تداخل بين الوسيلة والرسالة ،و تم تقليص تلك الفجوة المتمثلة في
«التالغي» ( أي من اإللغاء) التي كانت بينهما ( .)13
أ -التكوين اإلعالمي :علم وسيلة أم علم رسالة ؟
إننا نتفق مع أصحاب هذه التساؤالت على أن حرفية الفنون اإلعالمية وتقنياتها قد ال تختلف بين كوبا مثال
(بلد شيوعي) وأمريكا (بلد ليبرالي) ومصر مثال (بلد انتقالي) وأن الخطوات التي يتبعها صحفي كوبي عند
تنفيذ تحقيق صحفي هي نفس الخطوات واإلجراءات التي يتبعها صحفي أمريكي أو جزائري .ونفس

الطريقة التي نصور بها فيلما وثائقيا عن جماعة ما .ولكننا نقول إن الخالف الرئيسي واألساس والهام هو
مضمون الرسالة التي نقدم -بصرف النظر عن حرفية التنفيذ -والهدف الذي تخدمه الرسالة وتسعى إلى
تحقيقه ،ثم ما هو المسموح به وما هو غير المسموح به في كل هذا سواء بالنسبة للشكل أو المضمون أو
الطريقة التي يتم بها التنفيذ .من هنا يكمن الفارق بين ما هو إسالمي وما هو غير إسالمي في الهدف والغاية
من التنفيذ.

ب -اإلعالم  :علم له مرتكز ويستند إلى مرجعية:
إن رجل اإلعالم ليس مخبرا يحسن الكتابة والكالم عن الوقائع الحاصلة خاصة في الفضاء السياسي أو أنه
فحسب بل هو رجل ثقافة بالدرجة األولى يفترض فيه أن يمتلك )( Press Technicianتقني صحفي
مرجعية ويستند إلى تصور حضاري معين وهو على حد تعبير ابن خلدون يتموقع مع المقاصد (الغايات).
ومن هذا المنطق فهو يكيف رسالته اإلعالمية من بعد قيمي كمرجعية ومرتكز ومركز رؤية  ،ونالحظ من
هذه الزاوية مسألة أ خرى تتمثل في " تغييب القيمة " في برامج التدريس اإلعالمي في أقسام علوم اإلعالم
واالتصال وحضور هذه القيمة بشكل غير إعالمي في كليات العلوم اإلسالمية .ولكي يكون األمر أكثر جالء
وأشد وضوحا نستشهد هنا بقول كرم شلبي الذي تساءل بخصوص هذه القضية قائال« :هل تبيح لنا شريعة
) scoopهللا أن نسترق السمع أو نتجسس أو نتلصص للحصول على خبر نسعى به للسبق الصحفي (
والتفرد قبل اآلخرين؟ وهل يبيح لنا اإلسالم أن ننشر أخبار الجنس واألسرار الخاصة والفضائح؟ ثم يتساءل
من ناحية أخرى هل تقديم األخبار والمعلومات وتوجيه وسائل اإلعالم لخدمة أهداف الروس (سابقا) في
الشيشان يتساوى مع تقديم األخبار والمعلومات وتوجيه وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف المسلمين هناك؟ أليس
هناك فوارق واضحة شاسعة بين الهدفين والغرضين واإلعالمين» ( .)14
نقول نحن من هذا التساؤل المحوري أن مادة اإلعالم من منظور إسالمي أساسية وتصبح دراستها أمرا
واجبا ،ويصبح إعداد رجل اإلعالم من منطلق أطر حضارتنا واجبا ال مفر منه .ومن هذا المنطلق يمكن
اقتراح إدراج نظريات اإلعالم اإلسالمي (وهي كثيرة نواتها األولى في العالم العربي جامعة األزهر
الشريف عندما تولى إبراهيم إمام رحمه هللا تأسيس قسم اإلعالم بهذه الجامعة ) في التدريس والتكوين
والبحث اإلعالمي ألنها تتميز بامتالكها البعد الفكري المناسب الذي يربط بشكل جيد بين القيمة الشرعية
والعلوم اإلعالمية  .فاإلعالم -صحيح -لم يعد كلمة مجردة ولم يعد مجرد تقديم األخبار والمعلومات لمجرد

أنها أي أخبار وأي معلو مات وإنما تقدم األخبار والمعلومات على أساس نظريات هي خالصة لفلسفة أنظمة
سياسية واقتصادية تمثل مصالح معينة وتخدم فكرا بعينه (مثال إعالم الفكرة الصهيونية) .ومن ثم فإن انتقاء
هذه األخبار واألفكار وتقديمها وأسلوب عرضها ال يأتي من فراغ وال يتم لغير هدف أو غرض .هذا وينبغي
باإلضافة إلى ذلك القضاء على بعض المفاهيم غير الصحيحة عن اإلعالم ووسائله لدى البعض اآلخر بحيث
استقر في أذهان هؤالء أن اإلعالم مرادف للرقص والغناء والتسلية والعبث أو كمال يقول آخرون «فن
الكذب!» .وهذه األطروحات بقدر ما يغلب عليها الطابع االنفعالي (ردود فعل سريعة) بقدر ما هي عبارة
عن نقد اختزالي ،حيث يختزل اإلعالم كله تحت مفهوم «سلبي» فتحصل الغفلة عن التعدد والتنوع والتطور
المذهل في مجال اإلعالم وفنونه ونظرياته .وطبعا هذه األطروحات أو األحكام المسبقة لم يعان منها اإلعالم
فقط ،فقد عانى علم النفس هو أي ضا من تلك األطروحة التي تختزله في "فرويد والجنس" ،وعلم االجتماع
عندما كان يختزل في "دوركايم واالنتحار" .بينما هناك مدارس فرعية عدة حتى في إطار الفرويدية نفسها،
كما أن تخصصات علم االجتماع في الغرب وحده قد وصلت إلى  50تخصصا .يقول مصطفى عشوي أن
عمر الجمعية األ مريكية لعلم النفس اآلن أكثر من قرن ،وأن تخصصات الفروع االجتماعية مجندة لخدمة
اإلنسان والمجتمع ،وأن بعضها مجند أيضا للتأثير في المجتمعات اإلسالمية ومحاربتها وغزوها ثقافيا
ونفسيا ،بل ولتعميق خالفاتها وتشرذمها وتركيز اهتمامها في القضايا السطحية ( .)15
وتأسيسا على ما سبق ،ينبغي النظر إلى اإلعالم على أساس أنه وسيلة ورسالة في نفس الوقت .وهذه
األخيرة تستطيع أن تبني أو تهدم حسب الهدف المسطر لها والغاية من بثها .كما ال يفوت هنا القول أن
الدعوة إلى تأصيل اإلعالم ال يقصد منها أن نجعل الصحفيين سجناء التراث أو تكبيلهم به ،فيتحولون إلى
فقهاء أو رجال فتوى ويتحول تدريس اإلعالم إلى علم أصول الفقه أو أصول الدين أو تاريخ إسالمي...
فالعلوم الشرعية لها طبيعتها الخاصة والعلوم اإلعالمية لها طبيعتها الخاصة أيضا ولها متطلباتها وأهدافها
وفنونها المختلفة.

 -4نحو منهج بحث للتكامل الم تفاعل :واالنتقال في اإلعالم من سؤال من ماذا نقول ؟ إلى كيف نقول:
يتعين اآلن لتفادي هذه المآزق تقديم تصور واضح لهذا التخصص «اإلعالم في العلوم اإلسالمية» يخرجه
من جحر الضب ويحميه من متاهات الخرافة والدجل التي ألصقت به لفترة من الوقت .وإذ نحن نستخدم هذا
المصط لح "التكامل" أو "التجاور المتفاعل" ،فذلك ألننا نريد في نهاية المطاف وضع الدعوة واإلعالم في

سكة واحدة يكون اإلعالم في خدمة الدعوة وتكون هذه األخيرة هدفا ساميا لإلعالم ويحدث التفاعل بينهما
من حيث المضمون ( ماذا نقول ؟ ) و الشكل ( كيف نقول ؟ ) والغاية والهدف.و هو ما يسمى نظريا
باإلعالم اإلسالمي العلمي .
إن تالقي الدعوة باإلعالم من حيث التدريس والتأطير والتوجيه ال ينحصر في محتوى الرسالة وشكلها
فحسب بل يتعداها إلى المرسل ،فالوسيلة ،فالمتلقي فاألثر وضمن نظام اجتماعي وبعد حضاري.
وقد اتضح بأن اإلسالم يقدم أنموذجا إعالميا يقوم على فلسفة مغايرة لتلك التي تميز اإلعالم الحالي ويوفر
نظرة عن كل مكون من مكونات اإلعالم التي أشرت إليها .فالرسالة اإلعالمية في اإلسالم تهدف إلى تكوين
اإلنسان معرفيا ،كما تتصف بالصدق واإلنصاف .فالصدق في القول هو قوام االتصال والتعامل والتعارف
ِب الَّ ِذينَ الَ
والتناصح ،وقد نهى اإلسالم عن الكذب بكل صوره وأشكاله .قال تعالىِ ﴿ :إنَّ َما يَ ْفتَ ِري ا ْل َكذ َ
ّللا َوأ ُ ْولهئِكَ هُ ُم ا ْلكَا ِذبُونَ ﴾ (  .)16وقال تعالىَ ﴿ :واجْ تَنِبُوا َق ْو َل ُّ
ور﴾ (  .)17وفي قوله
ت ِ
يُؤْ مِ نُونَ ِبآيَا ِ
الز ِ
ّللا َوكُونُواْ َم َع الصَّا ِدقِينَ ﴾( .)18ولما كان اإلعالم في كل صوره
تعالى أيضا﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُواْ اتَّقُواْ َ
يقوم على الرسالة ،فال بد أن تكون هذه الرسالة في المجتمع المسلم خاصة هي الصدق كل الصدق ،أي ال بد
أن تكون صادقة المنبت نابعة عن رؤية صادقة صحيحة ،بحيث تهدف إلى تحقيق الخير والنفع .وحين نأتي
إلى مجال التطبيق اإلعالمي ،فإن صفة الصدق في اإلعالم تستلزم ما يلي:
صدق الخبر :وهو ما يعني االلتزام بالحقيقة بغير زيادة وال نقصان واالبتعاد عن اإلشاعات والدعايات
المغرضة حتى ال يصبح المجتمع في ريبة وشكوك وهما أساس الفتنة .قال تعالى﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِن
علَى َما فَعَ ْلت ُ ْم نَادِمِ ينَ ﴾(.)19
صبِحُوا َ
ق بِنَبَ ٍأ فَتَبَيَّنُوا أَن ت ُِصيبُوا قَ ْو ًما بِ َجهَالَ ٍة فَت ُ ْ
س ٌ
جَاءكُ ْم فَا ِ
صدق الصياغة :فاإلعالم في صياغته للخبر ملتزم بأمانة الكلمة ،فال يعمد إلى ما يعمد إليه غيره من التهويل
ّللا َوقُولُوا
أو استخدام أسلوب اإلثارة أو اإليحاء بغير الحقيقة المجردة .قال تعالى﴿ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ َ
ّللا َو َرسُولَهُ فَقَ ْد فَ َ
صلِحْ لَكُ ْم أَ ْ
از فَ ْوزً ا عَظِ ي ًما﴾( .)20والقول
سدِيدًا يُ ْ
قَ ْو ًال َ
ع َمالَكُ ْم َويَ ْغف ِْر لَكُ ْم ذُنُوبَكُ ْم َو َمن يُطِعْ َّ َ
السديد حسب ،حامد عبد الواحد ،هو ذلك القول الذي يتوفر له جانبا الصدق والخير معا ،وسداد القول يحتم-
كما يقول -التفكير والتعقل والروية قبل إصدار القول ،إلى جانب أن يكون القول صادرا عن صدق وإيمان
( .)21أما في باب الوسيلة في اإلسالم ،فإن الدين اإلسالمي يدعو إلى اكتساب كل الوسائل الحديثة التي
تمكن من إيصال الرسالة دون عوائق زمكانية .وينبغي في هذا اإلطار دمج الوسيلة (التقنية) في المنظور
الثقافي القيمي للمجتمع ،أي إدخال الثقافة في التقنية وليس تحويل الثقافة إلى تقنيات .فهذه العملية تعطي

األولوية الفائقة للتحول الثقافي وتضمن اإلشراف أو التوجيه الثقافي القيمي للتقنية والتكنولوجيا .ومن هذه
الزاوية نستطيع القول أن الدعوة تصبح موجهة لإلعالم عند إدخالها في التقنية ،بشرط ،أيضا دمج اإلعالم
(كتقنية) في المنظور القيمي للمجتمع .أما على مستوى المرسل ،فينبغي عليه مراعاة ميول الجمهور
وحوافزه النفسية ومستوى ثقافته والظروف االجتماعية التي يحياها والرسالة تكون فعالة عندما تكون مبنية
على معرفة الجمهور المتلقي .والمعادلة الصحيحة في هذا اإلطار ترتكز على السؤال اآلتي :ليس فحسب
ماذا يحب الناس أن يقرؤوا ويسمعوا ويشاهدوا ،وإنما أيضا ،ماذا يجب أن يقرأ الناس ويسمعوا ويشاهدوا؟
وال شك أن تحقيق هذه المعادلة أو هذا المطلب يستلزم بالضرورة معرفة الجمهور حق المعرفة من خالل
سبر آرائه وما أحوجنا إلى هذا النوع من الدراسات التي تنتقل إلى الميدان ،أما على مستوى األثر فيكون
إيجابيا كلما اقترن المحتوى اإلعالمي بقيم المجتمع وثقافته ومساحته الحضارية.
إن التكامل بين الدعوة واإلعال م أو بين مساقات العلوم اإلسالمية والعلوم اإلعالمية ال ينحصر في المواضيع
الدينية فحسب ،بل التكامل الناجح بينهما ينبغي أن يكون في شتى المجاالت ،السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية والرياضية الخ .وحتى على مستوى المنهج (من الناحية األكاديمية) فتستفيد العلوم اإلسالمية
) و امبريقية Induction ،الدعوية من مناهج علوم اإلعالم واالتصال وهي مناهج في أغلبها استقرائية (
)  .فمن  deductionويستفيد اإلعالم من مناهج الدعوة أو العلوم الشرعية وهي في أغلبها استنباطية (
أمثلة التكامل الناجح بين العلوم االجتماعية والعلوم الشرعية هو موضوع االقتصاد .فعلم االقتصاد مثال مهما
استعمل من مناهج علمية وتقنيات إحصائية ال ينبغي أن ينفصل عن إطار نظري عقيدي .ولذا فإن علم
االقتصاد ضمن اإلطار القيمي اإلسالمي ال يمكن أن ينفصل عن التصور اإلسالمي للملكية ودور اإلنسان
في التصرف في الملكية ،بل ال يمكنه أن ينفصل عن المبادئ اإلسالمية العامة في تداول األموال ،بحيث ال
يسمح اإلسالم مثال بالبيع والشراء دون قيود وشروط ترتبط في معظمها بمفهومي الحالل والحرام.
وفي الختام ،ال نريد من خالل هذه الدراسة المتواضعة الوصول إلى الكمال فذلك مستحيل ،وإنما نطمح إلى
تكوين رجال إعالم يجاورون على األقل بشكل متفاعل بين العلوم اإلسالمية واإلعالم .يقول عبد الرحمن بن
مهدي نحن ال نرغب في رجل إمام في الحديث وليس بإمام في السنة ،كما ال نرغب في رجل إمام في السنة
وليس بإمام في الحديث .ولكن مهما يكن فلن نصل إلى رجل ك :مالك بن أنس الذي هو إمام فيهما جميعا.
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أ.د .ياس خضير البياتي
أستاذ علم األجتماع اإلعالم
وكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
األمارات العربية المتحدة

مقدمة ..
اإلنسـانية في ميادينها كافة كما يُعد أيضـا ً السـمة البارزة يُعد البحث العلمي ركنا ً أسـاسـيا ً من أركان المعرفة
قدرات األمم أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان إلى للعصـر الحديث ،فأهمية البحث العلمي ترجع إلى أن
أكثر من مجال البحوث تحتاج إلى وســائل كثيرة معقدة وتغطي ومع أن.أبنائها العلمية والفكرية والســلوكية
ألنها علمي وتتطلب األموال الطائلة ،إال أن الدول المدركة لقيمة البحث العلمي ترفض أي تقصـــــير نحوه،
.لنموها وتطورها تعتبر البحوث العلمية دعائم أساسية
وتعتبر الجامعة الركن األسـاسـي والجوهري في عقل األمة وضـميرها  ،فهي البوتقة التي تخرج منها الرؤى
واأل فكار واألبحاث في فروع المعرفة كافة  ،وقد أثبت التاريخ الحديث إن تقدم األمم مرتبط بالمستوى العلمي
لجامعاتها ،وإن إصــالح الجامعات بشــكل شــامل يعد من أهم مفاتيح التغيير واإلصــالح العام في المجتمع ،
لذلك فإن الخطوة األولى لإلصـالح هو تشـخيص المشـاكل المؤدية إلى أزمة الجامعات والبحث العلمي  ،وأهم
هذه المشاكل هي المشاكل اإلدارية والفنية والبحثية  ،أضافة الى األفتقاد الى الرؤية الشاملة ببعدها التكاملي .
إن خروج كل الجامعات والمراكز البحثية العربية من الترتيب العالمي ألفضـــل  500جامعة على مســـتوى
العالم كل عام  ،أمر طبيعي ومنطقي في ظل تدني مخصـــصـــات التعليم والبحث العلمي ،واســـتمرار نزيف
هجرة العقول العر بية للخارج ،وســيطرة األجواء الطاردة للكفاءات والقدرات ،مع انخفاض دخول األســاتذة،
وعدم تقدير صــــناع القرار للعلم والعلماء،وغياب حريات البحث العلمي كجزء أســــاســــي من تقييد منظومة
الحريات العـامة في البلـدان العربيـة؛كمـا إن القطـاع الخـاص بالعـالم العربي اليحتـاج للبحـث العلمي وال يهتم به،
ألنـه يعتمـد على التكنولوجيـا المســـــتوردة ،بينمـا القطـاع الخـاص في أوروبـا والـدول المتقـدمـة هو الـذي يمول
البحـث العلمي ويعتمـد عليـه ،إضـــــافـة الى عـدم االهتمـام بـالتعليم مـا قبـل الجـامعي ،ألنـه في تـدهور مســـــتمر،
وتـدهوره يعني تـدهور التعليم الجـامعي ،وتـدني البحـث العلمي .أضـــــف لـذلـك ارتفـاع نســــبـة األميـة في العـالم
العربي.وهو بمثابة خروج من دائرة التاريخ في المســـتقبل القريب،رغم أن الجامعات العربية غنية بالكوادر
العلمية الراقية ،في الداخل والخارج ،لكن المشكلة أن لدينا منظومة إدارية فاشلة.

وبدون شـــك فأن البحث العلمي اصـــبح واحدا ً من المجاالت الهامة التي تجعل الدول تتطور بســـرعة هائلة
أن تأثير البحث العلمي في حياة اإلنسان المشكالت التي تواجهها بطرق علمية ومرجع ذلك وتتغلب على كل
ينبع من مصدرين هما:
المســــئولة بتطبيق هذه الفوائد التي نجمت عن األول :يتمثل في االنتفاع بفوائد تطبيقية ..حيث تقوم الجهات
األبحاث التي تم حفظها باستخدام المدونات وتسهيل نشرها بالطبع والتوزيع وطرق المخاطبات السريعة التي
.الجغرافية والحدود السياسية قضت على الحدود
الثاني :تمثَّل في األسـلوب العلمي في البحث الذي يبنى عليه جميع المكتشـفات والمخترعات ..هذا األسـلوب
التأمل في النفس أو باسـتنباطها التجربة والمشـاهدة وال يكتفي باسـتنباطها من الذي يتوخى الحقيقة في ميدان
من أقوال الفالســــفـة .إذ أصـــــبح محرك النظـام العـالمي الجـديـد هو البحـث العلمي والتطوير ولم يعـد البحـث
مجموعة من الباحثين القابعين في أبراج عاجية .فالبحث العلمي هو  :العلمي رفاهية أكاديمية تمارسه
 سلوك إجرائي وأسلوب منهجي علمي. يعتمد على منهجية علمية في جمع البيانات وتحليلها. يهدف لزيادة الحقائق التي يعرفها اإلنسان ليكون أكثر قدرة على التكيف مع البيئة. يختبر المعارف التي يتوصل إليها قبل إعالنها بهدف التأكد منها. يشمل كل ميادين المعرفة ويعالج شتى أنواع المشاكل.أوالً :العرب وبحوث األتصال
إن فك شـفرة العقل العربي ومسـتقبل بحوث االتصـال وتطوره في القرن الحادي والعشـرين ،ترتبط بمحددات
تتعلق بقضــــيـة الديموقراطيـة في المجتمع العربي  ,وأزمة الحرية في الفكر والتفكير,وامتالك الوعي بالواقع
وحركتـه .مثلمـا ترتبط أيضـــــا بواقع المجتمع العربي وثقـافتـه  ،وهي ثقـافة تقليـدية تشــــمـل كل القيم والمعـايير
والعادات والدين والمعلومات واألفكار واألخالق ،داخل مجتمع تقليدي يتميز بخصـــائص اجتماعية ذات بنى
متناقضــة ونمطية  :بنى أســرية واســعة تحشــد بشــكل متحرك ومطاط عددا ً كبير من العناصــر،متشــابكة
المصـالح والتأثيرات ويسـتتبع ذلك مجموعة كبيرة من القيم االجتماعية العشـائرية والقبلية التي تحكم مسـارات
العالقات العامة في هذا اإلطار المؤســـســـي األول ،وبنى اقتصـــادية ضـــعيفة قريبة من الزراعة وبعيدة عن
معطيات التكنولوجيا  .وكل هذه البنى االجتماعية تشــــكل اإلطار المؤســــســــي العام الذي يتحرك من خالله
البحث العلمي .

ان التصـور الذي يحمله السـاسـة وأصـحاب القرار في الوطن العربي عن البحث العلمي بشـكل عام وبحوث
األتصـال بشـكل خاص ،تصـور يمكن وضـعه في خانة الخطاب الموجه لالسـتهالك الخارجي ،وال يخرج عن
إطار التســـويق الســـياســـي.ومن هنا المنطلق عمدت مختلف الحكومات العربية الى إنشـــاء وزارات للبحث
العلمي  ،وأنشـاء مراكز للبحوث .وغير خفي على احد ،ان هذا الخطاب السـياسـي يضـمر عداء لفكرة البحث
العلمي ويتجلى ذلك في التردد والتخوف من االنعكاسـات المحتملة للبحث العلمي على المجتمعات العربية بما
فيها مسالة دمقرطة الحياة السياسية والمشاركة والمساءلة وحرية اإلعالم  .كما ان الواقع السياسي في الوطن
العربي مـازال بعيـدا عن توفير اجواء االنخراط التـام في مجتمع المعلومـات ،وهو في أمس الحـاجـة الى
،2014ص )508التحديث(.البياتي،ياس،
وعلى الرغم من أن الوطن العربي يضــم أكثر من 375مركز بحث %20 ،منها مركزا ً متخصــص%12،
تـابع للجـامعـات %51،منهـا تـابع للوزارات %18،تـابعـة لجهتين أو أكثر ويوجـد عـدد كبير من العلمـاء
يتوزعون على اختصـــاصـــات متعددة ،منهم  %26في العلوم الطبيعية %24 ،في العلوم الزراعية%20 ،
في العلوم الهندسية %8 ،في االقتصاد اإلدارة %22 ،في العلوم اإلنسانية .ولكن حقيقة األمر ال تسر ،وذلك
ألن عدد العاملين في مؤسـسـات البحث العلمي قليل ,إذ تبلغ نسـبتهم  204علماء لكل عشـرة آالف من السـكان
وهي نســــبة متدنية خاصــــة عند مقارنتها مع ما يوجد من العلماء في البلدان المتقدمة ،مثل إلىابان التي تبلغ
النســـبة فيها  %35.5لكل  10آالف نســـمة ،والواليات المتحدة  ، %26.8وأوروبا  %16.3كما أنها أقل
من المعدل العالمي الذي يبلغ  %12.2لكل عشرة آالف نسمة ( رشيد ،أمينة .)2008 ،
المســتويات فى يأتي العربي العالم فى العلمي البحث على اإلنفاق أن  2010 ،لعام التقرير فى جاء كما
 2002،2007بين ما السـنوات خالل  0.3 % ،إلى وصـل اإلفريقية العربية الدول ففى العالم ،فى األخيرة
بينما  ،نفســها الفترة فى  0.1 %اآلســيوية العربية الدول فى اإلنفاق وصــل بينما القومي الناتج جملة من
اإلنفاق ووصــل القومي ،الناتج جملة من  1.7 %العالم مســتوى على العلمي البحث على اإلنفاق وصــل
(اليونسكو ،2010،ص 2006 )33عام خالل % 4.8و  4.6 %بين ما سرائيل إ فى العالمي
يضـــــاف إلى ذلـك أن األموال التي تنفق على البحـث والتطوير كنســــبـة من النـاتج القومي قليلـة جـدا رغم أن
البحث العلمي عماد كل تخطيط وعصــب كل تنمية  ،إذ بواســطته تم وضــع خطط التنمية على أســس ســليمة
ومتينة.فالمؤشـــرات اإلحصـــائية التي تشـــكل مادة مهمة في رصـــد واقع البحث العلمي في البلدان العربية
ومقارنته بدول العالم األخرى تبين لنا القصـور الذي تعاني منه مؤسـسـات البحث العلمي في الوطن العربي،
وال سيما مؤشر اإلنفاق المإلى على البحث العلمي.

ويرى( الحهارتي ،2011 ،ص )56أن البحـث العلمي في الوطن العربي مقـارنـة بـالـدول الغربيـة المتقـدمـة
يعانى من ضــعف شــديد ســواء في عملية اإلنفاق ،أو في برامج الجودة ،فإذا نظرنا إلى اإلنفاق على البحث
العلمي في الوطن العربي التتعدى القيمة  535مليون دوالر ،أي ما يسـاوي  11في األلف من الدخل القومي
لتلك البقية من العالم ،ومعظم الدول العربية ال تظهر أرقاما ً وإحصــــاءات عن الباحثين والبحث العلمي ،فإذا
ظهر شـيء من ذلك فيكون غيرمطمئن ،وال يتعدى ما بين ( ) 0.2 % 0.6 %تقريبا ،كما أن جملة الباحثين
في الوطن العربي هم أقـل من  16ألف بـاحـث ،وفى إح صـــــائيـات صـــــادرة عن الجـامعـة العربيـة في العـام
 2006) 4500م أنه يقابل كل مليون عربي  318باحث ،في الوقت الذي تصـل فيه النسـبة في الغرب إلى
باحثا ً لكل مليون شخص)
وتشير بعض الدراسات إلى أن المؤسسات البحثية العربية تعاني من مشكالت عديدة من بينها :انفصام الصلة
بين الجامعات وحقل اإلنتاج ،وابتعاد الجامعات عن إجراء البحوث المســــاهمة في حل المشــــكالت الوطنية،
إضــافة إلى عدم مشــاركة المؤســســات الكبرى والشــركات واألثرياء من األفراد في نفقات البحث العلمي .
فمراكز البحوث والجـامعـات العربيـة تعـاني من انفصـــــال شــــبـه كـامـل بينهـا وبين المجـاالت التطبيقيـة خـارج
أســوارها أو معاملها ،والبحوث التي تجرى بين جدرانها من جانب أســاتذتها إنما هي بحوث فردية ألســاتذة
يحاولون اإلنتاج العلمي بغية الترقي ،أو النشـــر ،أو الســـمعة ،وهي بحوث أضـــعف من أن تحل مشـــكالت
المجتمع أو تعمل على تقدمه (ياقوت ،محمد ، 2007،ص)132
األ فهي العالي ،التعليم مؤســســات فى خاصــة العلمي ،والبحث التعليمية المنظومة بين وطيدة عالقة هناك
فالمتتبع العلمي ،البحث على سـلبا ينعكس المؤسـسـات هذه فى خلل أي و البحثية ،الكفاءات تخريج فى سـاس
بدون وهذا والحفظ ،التلقين أسـلوب تنتهج أنها يجد العربي الوطن فى الجامعي التعليم فى التعليمية للسـياسـة
.العلمي البحث تطوير فى يسهم ال شك
من المعرفة ونقل التلقين سـلوب أ تعتمد مازالت العربي الوطن جامعات )أن فرجانى،2005،ص 89ويرى(
العوامل أحد هو العربي الوطن فى الجامعات حداثة أن كما ســـتنتاج ،واال البحث من التدريس،بدالً خالل
عام بشـكل العالي التعليم مؤسـسـات ألن وذلك الغربية؛ بالجامعات مقارنة البحث العلمي فى ضـعف المسـهمة
العلمي البحث مجال فى خاصة دورها المعرفي تجويد فى وقتا تستغرق
ويعد الباحث من أهم عناصـــــر البحث العلمي؛ لذلك فإن الزيادة فى عدد الباحثين فى مختلف المجاالت من أ
ســس التنمية التى تســعى إليها كافة الدول ،وتعد نســبة الباحثين إلى عدد الســكان مؤشــرا مهماً ،حيث قدرت
النسبة العالمية ب (  )1.5باأللف  ( .الفيل ، 2007 ،ص) 54

وهذه الحقا ئق بشكل عام تعكس الوضع غير السار لحالة البحث العلمي في الوطن العربي ،رغم اتفاق الجميع
على أنه ال تقدم بدون بحث علمي يشمل جميع نواحي الحياة .
وسـيبقى التعليم العربي تقليديا بوسـائله ومضـامينه ،وال يمكن للدول العربية التي تفتقر إلى القدرات اإلبداعية
أن تواجـه تحـديـات العلم وثوراتـه بمنطق هـذا التعليم دون أن يكون لهـا نظـام مركـب من التعليم والمعلومـات
واالســـتثمار،ألن معظم الجامعات العربية تفتقد إلى الكثير من مواصـــفات الجامعة العصـــرية وديناميكياتها
وأسـاليبها الحديثة في التعليم والتعلم واإلبداع ،وتفتقر إلى رؤية قابلة للتطبيق في مجال التعليم والبحث العلمي
واالختراع ،مع فقـدانهـا روح البحـث العلمي ،وإختفـاء المركز البحثي في حيـاتهـا،وبأختصـــــار شـــــديد اليمكن
التفاعل مع العصــــر الرقمي وتحدياته،وإقامة مجتمع معلومات عربي بدون إيجاد بيئة عربيّة ّ
تنشــ ـط البحث
العلمي.
وبشــكل عام فان المعوقات التي تواجه المنطقة العربية كثيرة ومتعددة ،االمر الذي يجعلها من اقل دول العالم
اس ـ تفادة من البحث العلمي ،ويتعلق بعض هذه الصــعوبات بقلة االمكانيات وضــعفها قياســا بمتطلبات التطور
التكنولوجي الذي يحتاج الى كلفة كبيرة ،إضـافة الى اعتبارات اخرى مثل انتشـار االمية االبجدية في المنطقة
العربية التي تصــل الى حدود  %44من مجمل الســكان ،وارتفاع نســب الفقر حيث تصــل في بعض االقطار
العربية الى حد .%60
وهناك العديد من التحديات التي تواجه البحث العلمي بشــكل عام والبحث اإلعالمي بشــكل خاص في الوطن
العربي من أهمها :
 -1عـدم وجود ترابط بين مراكز البحوث و المجـاالت التطبيقيـة  ،والجـامعـات وحقول اإلنتـاج ،مع عـدم إجراء
البحوث التي تسـاعد على حل المشـكالت الوطنية ,وعدم مشـاركة المؤسـسـات الكبرى والشـركات في النفقات .
(الطائى  ،محمد)2009،
 -2انعدام الحريات األكاديمية و الفكرية العامة في المجتمعات العربية  ،وعدم توفير المناخ السـياسـي المالئم
لإلبداع  ،بإطالق حريات األفراد و توفير إمكانيات المشـاركة الفعلية أمامهم ،سـواء من النخب العلمية أو من
مختلف قطاعات الشعب األخرى.
 -3قلة الحوافز المادية  ،والتبعية العلمية والتقنية للخارج  ،وضـعف البنيات األسـاسـية للحراك االجتماعي و
االقتصــــادي العربي الذي يفترض أن يشــــكل القاعدة الصــــلبة لقيام البحوث العلمية(.المقالح  ،عبد العزيز
)2009،
 -4قلة المخصـص للجامعات من وظائف "باحث" و "مسـاعد باحث" ،وعدم القدرة على التواصـل المثإلى مع
قنوات اإلعالم المختلفة(.العامر،عثمان )2010،

 -5تعثر اســـــتراتيجيــات التحــديــث العربيــة  ،وعــدم توازنهــا و عــدم فــاعليتهــا و اتســــــاقهــا ( .البههاز،
فاروق،2004،ص)19
 -6عدم توافر المناخ المالئم للعمل البحثي  ،وانتشار البيروقراطية .
 -7غياب ترتيب األولويات الوطنية للبحوث والدراســــات العلمية  ،والتأثر بما يتداول عالميا من إشــــكاليات
دون القراءة الواعيـة لالتجـاهـات واإلمكـانيـات والقـدرات والمهـارات التي قـد تكون متعـذرة في هـذا الصـــــرح
العلمي أو ذاك.
ثانيا :أشكاليات بحوث األتصال
إن من أهم ما يميز األطر النظرية لعلم االتصـــال أنها فتحت أفقها لمراجعات وانتقادات شـــاملة ســـاهمت في
ابراز جوانب الضـعف التي تعتريها لتنعكس بدورها على النظم االتصـالية المتأسـسـة عليها ويمكن لبيان ذلك
الوقوف على بعض المراحل الرئيســـية في مســـيرة هذا النقد بدأ ً بأطروحة نظريات االتصـــال األربع وما
تعرضـــت له من انتقادات وما عبر عنه تقرير اللجنة الدولية لمشـــكالت االتصـــال المعروف بتقرير (شـــون
مـاكبرايـد) والمواقف المنهجيـة والعمليـة المترتبـة عليـه .ونتـائج عمـل الملتقيـات الـدوليـة لمجتمع (المعلومـات –
االتصـــــال – المعرفـة) والمنتهيـة بقمـة تونس .2005هـذا إلى جـانـب الجهود المشـــــهودة للمـدرســـــة النقـديـة
التواصـلية ومنهجيات التحليل الثقافي.ومنها أيضـا ً األعمال األخيرة لــــــ (جيمس كوران) و (روبرت كريج)
والتي تتجه بذلك النقد وجهة عملية .وقد تبلور النقد المشــــار إليه آنفا ً في االعتراف بوجود اختالالت منهجية
تعيق حركة وتطور دراســـات االتصـــال ،تتلخص في عدم وجود جوهر نظري واحد تتمحور حوله الجهود
التـأصـــــيليـة لهـذه العلوم ،واالعتراف بحقيقـة التمركز حول الرؤيـة والمنظور االنجلو –أمريكي لـدراســـــات
االعالم واالتصال.
ويكاد يتكون ما يشـبه اإلجماع – بين رواد العلم االتصـالي على اختالف أصـولهم المعرفية  -حول عدم توفر
مجموعة من النظريات المترابطة ترابطا ً دقيقا ً حول االتصـــال الجماهيري" ،إذ ال يكاد يوجد -كما يقول عالم
االتصــال االمريكي ملفن دفلور  -حتى الوقت الحاضــر أمر نظري ثابت نســبيا ً يمكن أن نطلق عليه نظرية
االتصـــــال الجمـاهيري أو نظريـة اإلعالم  ،ولكن هنـاك الكثير من التوقعـات حول الطريقـة التي يحـدث بهـا
االتصال الجماهيري (.فلير وروكيش ،2001،ص)77
وهناك عدة محاوالت للتأريخ للفكر االتصــالي المعاصــر منها تصــنيف (حامد موالنا) والذي قســم مراحل
تطور النظرية االتصــالية منذ أربعة عقود زمنية ماضــية إلى عصــرنا الحالى ،واعتبر أن المعيار المنهجى

 ،أما العقد الثانى فقد اشـتمل  information flowالحاكم على العقد األول تمثل فى بحوث تدفق المعلومات
على مناهج علم النفس االجتماعي وانعكس ذلك على دراســات وســائل اإلعالم ،أما العقد الثالث فاعتمد على
المنهجيـة اللغويـة وتبين ذلـك فى البحوث القـائمـة على التحليـل الرمزي ،أمـا العقـد الرابع فـاشـــــتمـل على منـاهج
متعددة األبعاد وهى اقتصادية وسياسية وثقافية وتحليلية (.عبد الباري )2018،
و يواجه البحث العلمي في الدول العربية العديد من المشـــكالت  ،كما تعاني بحوث اإلعالم أيضـــا إلى جانب
المشــكالت العامة للبحث العلمي من مشــك الت خاصــة تؤثر في إمكانية اســتخدامها في خدمة المجتمع  ،وقد
أدى التطور التكنولوجي المتســارع إلى حدوث تغيرات هائلة في كم ونوع البحث اإلعالمي  ،كما أســهم في
إقبال عدد كبير من الباحثين اإلعالميين إلى دراسـة مجموعة من الموضـوعات ذات العالقة بهذه التقنية  ،مما
أوجـد ال عـديـد من اإلشــــكـاليـات البحثيـة والمنهجيـة النـاتجـة من هـذا التســـــارع المحتـدم وتثير تلـك التغيرات
المتســارعة والمســتجدات الطارئة التي يشــهدها اإلعالم الجديد على وجه الخصــوص في الســنوات األخيرة
كثيرا من عالمات االســـتفهام والتســـاؤالت عما وصـــلت إليه دراســـات اإلعالم الجديد وهل ســـتلحق بهذا
التطور.
وإذا كانت تلك اإلشـكاليات تمثل إشـكاليات عامة تواجه البحث العلمي بشـكل عام فهناك العديد من اإلشـكاليات
التي تواجه الباحثيين في مجال اإلعالم بكافة تخصـصـاته من أبرزها اإلشـكاليات المتعلقة بالجوانب المنهجية
وإشكاليات التطبيق العملي المتعلقة بالجمهور ويمكن بلورتها في التقاط التإلىة(:عبد العزيز،عزة )2012
 -1اإلشكاليات المنهجية :
 قصور مجال اإلعالم واالتصال عن بلورة نظريات خاصة به حتى نهاية القرن العشرين  ,مع تشابك علوممتعددة في نطاقه  ،مما يجعله يعتمد على التطورات النظرية في هذه العلوم .
 التزال البحوث اإلعالميـة في العـالم العربي بحوثـا ً كميـة في أغلبهـا حتى وإن ظهرت محـاوالت لتطبيقالمناهج الكيفية(كتحليل الخطاب)على ســبيل المثال إال أنها التزال متأثرة تطبيقيا ً بالمدرســة االمبريقية ،حيث
حاولت بعض الدراسات الجمع بينه وبين تحليل المضمون الكمي بطريقة تعسفية .
 صــعوبة قياس تأثير اإلعالم في الظاهرة المدروســة  ,نظرا ً لتداخل عدة عوامل ومتغيرات في إحداث هذهالظـاهرة وبـالتـإلى في التـأثير على فـاعليـة اإلعالم،كمـا أن القيـاس الفوري والعـاجـل قـد يعطي نتـائج مضـــــللـة
وخاطئة.

 عدم اسـتخدام المناهج المختلفة في دراسـة المشـكالت اإلعالمية ,واالقتصـار على اسـتخدام منهج واحد ،ممايؤدي إلى احتمال عدم إمكانية التوصـــل إلى المعلومات الصـــحيحة ،وصـــعوبة التثبيت من صـــحنها ودقته
وداللتها .
 -2اإلشكاليات الخاصة بالجمهور وتتمثل في :
 االختيار  :حيث تعتمد البحوث الميدانية اعتمادا ً كبيرا ً على أســـلوب العينات نظرا ً التســـاع رقعة المســـاحةا لتي يشــــغلها الجمهور مع تقدم تكنولوجيا االتصــــال ويحتاج اختيار العينة إلى إطار يتضــــمن كل مفردات
م جتمع الدراسة ,تسمح بتوفير إطار يزود الباحثين ببيانات دقيقة عن خصائص أفراد المجتمع .
 نقص الوعي لدى الجمهور  ،حيث يواجه الباحث صــعوبات جمة في الحصــول على البيانات المطلوبة منالمبحوثين في القطاعات الريفية والشعبية والبدوية .
 البحوث البعدية  :إذ إن بحوث األثر االجتماعي هي أصـعب أنواع بحوث اإلعالم  ..ذلك أن المتلقي يعيشفي بيئة اجتماعية يخضــــع فيها لمؤثرات من داخلها وخارجها  ,ومن ثم تتعدد العناصــــر أو المتغيرات التي
تؤخذ في االعتبار عند دراســة األثر ويصــعب عزلها  ,وحتى لو أمكن عزلها ودراســتها تتبقى مهمة جمعها
معا ً لتتفاعل .
 التحديد والقياس  :أكثر المفاهيم التي تتعامل معها بحوث اإلعالم لم تدخل بعد عصــر القياس وال تزال فيطور الوصف الكيفي  .كما التستخدم دائما نفس المصطلحات للتعبير عن نفس المدركات واألفكار بما يعرف
بتوحيد المفاهيم  ,وقد كان ذلك – كما يؤكد الخبراء – من أهم أسباب صعوبة المقارنة بين نتائج البحوث .
 الصــدق والثبات في قضــايا الرأي العام  :حيث يجد الباحثون المهتمون بقضــايا الرأي العام صــعوبات فيالحصــول على إجابات صــادقة وثابتة في قياســات الرأي العام  ,التي تفترض اإللمام بهذه القضــايا واالهتمام
بهـا اهتمـامـا ً تفرضـــــه المواطنـة  ,كمـا يتطلـب قـدرا ً من التفكير والقـدرة على تحليـل الـذات  .وترتبط هـذه
المتطلبات ارتباطا ً طرديا ً بالتعليم الجاد والواعي وهو ما تفتقر إليه نسب ملحوظة من المبحوثين .
وهناك اشكاليات في األطر األجرائية لبحوث األتصال في الوطن العربي تتمثل بأختصار :
أ -مجتمع الدراسة :
 ركزت تلك الدراســات على مجتمعات المدن و العواصــم العربية وأهملت أو ابتعدت عن مجتمعات الريفوالمناطق النائية  ،رغم أهمية دراســــتها في عالقتها باالتصــــال وإن كان هناك دراســــات قليلة جدا مقارنة
بمجتمع المدينة.
 عـدم قـدرة البـاحثين على حصـــــر مجتمع دراســـــتهم وأكتفوا بـذكر هـذا المجتمع دون تحـديـد أعـداده أو عمـلحصـــر لذلك العدد وقد يرجع ذلك إلى النقص الواضـــح في العديد من البيانات واإلحصـــاءات وعدم كفايتها

باإلضــافة إلى عدم توفر مراكز المعلومات وفي حالة وجودها ال يســتطيع الباحث التعامل معها و الحصــول
على ما يريده من مع لومات في معظم األحيان  ،و بالتإلى فقد انعكس هذا القصـور في حصـر مجتمع الدراسـة
على العينـات البحثيـة و عـدم تمثيلهـا علميـا ً لتلـك المجتمعـات ممـا ال يمكننـا معـه تحـديـد مـدى إمكـانيـة تعميم نتـائج
تلك الدراسات من عدمه.
 عدم قدرة الباحث ين في مجال اإلعالم الجديد على حصـــر المادة اإللكترونية التي ســـيقومون بتحليلها حيثتغير مضــمون مواقع اإلنترنت بشــكل مســتمر خاصــة في مواقع الشــبكات اإلجتماعيه التي تتطلب أن يكون
التحليل آنا ً و البعض قد تغلب على هذه اإلشـــكإلىة بتنزيل المادة أو حفظها وإن كان هناك بعض المواقع التي
ال تسمح بذلك .
ب -العينات
 عدم وجود تنويع في عينة تلك الدراسـات لتمثيل كافه االتجاهات و أيضـا في األعداد حيث وجدنا في معظمالدراسـات أن العدد الغالب لعينات الدراسـات والبحوث المنشـورة هو  200مفردة بل الحظنا تكرار هذا العدد
في الكثير من الدراسـات  ،أما رسـائل الماجسـتير و الدكتوراه فكان العدد السـائد من  400-300مفردة  ،دون
ذكر كيفية ســحب تلك العينات .وفي حاله عينات القائمين باالتصــال فقد تراوحت األعداد ما بين 150-100
مفردة و في حاالت قليله التي يمثل فيها القائم باالتصال الجانب اإلداري ال تتعدي األعداد  30مفردة .
 إن صـــغر حجم العينة أو اتســـاعه يتوقف على الهدف من الدراســـة ولكن في ذات الوقت فإن زيادة حجمالعينة ي سـهم بشـكل كبير في الحصـول على نتائج أكثر دقة  ،و بالتإلى التقليل من الخطأ العيني في النتيجة إلى
حد ما  ،كما أن تحديد مفردات أي عينه البد أن يكون وفقا لمعايير علمية ال وفقا ً ألهواء الباحث .
ج -نوع العينة
 تركيز معظم الباحثين في مجال االتصــال بشــكل عام  ،واإلعالم الجديد بشــكل خاص ،على العينة العمديةسـواء في دراسـات الجمهور أو دراسـات المضـمون رغم أن هذه النوعية من العينات ال تمثل سـوى المفردات
التي أجريت عليها  ،فهي تعد مصـدرا ً من مصـادر التحيز في النتائج ومع ذلك مثلت النسـبة الغالبة كنوع عينة
من بين باقي األنواع التي تمثلت في العينة العشـــوائية البســـيطة أو المنتظمة أو الطبقية و هذه األخيرة نادرا ً
جـدا اســـــتخـدامهـا من قبـل البـاحثين .كمـا لوحظ عـدم اكتراث بعض البـاحثين بـأهميـة اختيـار نوع العينـة  .الـذي
يعطي بعدا أكثر أهميه للدراسة في حاله اختيار نوعية عينات تجعل من الممكن تعميم نتائجها .
 عدم قدره الغالبية العظمي من باحثي اإلعالم الجديد على توضــــيح طريقه ســــحب عينتهم  ،مما يجعلنا النســتطيع تقييم مدى مالءمة هذه العينة للدراســة  .فالباحث ال بدله من ذكر تفاصــيل الخطوات التي يتبعها في

تحديد عينته  ،و التبريرات المنطقية لذلك ،والبد له أيضـا من التحدث عن آثار هذه العينة على نتائج دراسـته
.
ثالثا  :أشكاليات بحوث اإلعالم الجديد
توســعت بحوث اإلنتاج اإلعالمي اإللكتروني بشــكل أكبر في الفترة األخيرة ،وشــهدت إقباالً متزايدا من قبل
الباحثين  ،فجاء اهتمام الباحثين بدراســـة عملية إخراج وتصـــميم الصـــحف والمواقع اإللكترونية من خالل
رصــد وتحليل وتقويم العناصــر البنائية اإللكترونية ســواء كانت وســائل إعالمية متنوعة  ،رســوم متحركة ،
نصـــوص الروابط التفاعلية ( النصـــوص الفائقة ) إلى غير ذلك ،والمالحظ أن معظم الدراســـات اســـتعانت
بمداخل و مناهج و أدوات تقليدية في معظمها  ،حيث لم تنجح في تقديم تفســيرات لبعض الممارســات و إنما
اكتفت بتوصيفها .
وإذا كانت هناك إشـــكاليات البحث اإلعالمي بشـــكل عام فهناك بعض اإلشـــكاليات المرتبطة ببحوث اإلعالم
الجديد في مجال االنترنت على وجه الخصوص من أهمها :
أ -إشهههكالية الصهههدق والثبات في االسهههتبيان اإللكتروني :حيث يتعرض في أحيان كثيرة إلى عدم معرفة
شــــخصــــية المبحوث ومدى انطباق مواصــــفات العينة عليه  ،كما يمكن للفرد الواحد اإلجابة على أكثر من
استبيان .
ب -إشهكإليه ثبات المرمزين في حالة تحليل مضهمون اإلنترنت :حيث الحظ بعض الباحثين وجود مشـكالت
نتيجة تغيير مضــــمون المواقع  ,وقد تم التغلب على ذلك بواســــطة قيام جميع المرمزين بالتحليل في الوقت
نفســه أو القيام بتنزيل المواقع من على االنترنت في حالة إمكانية تحقيق ذلك,حيث إن هناك بعض المواقع ال
يمكن تنزيلهــا وتخزينهــا  ,حيــث توجــد بعض المحــاذير القــانونيــة أحيــانــا والفنيــة في أحيــان أخرى
.
ج -إشهكاليات صهدق التجارب اإللكترونية(التجارب عبر االنترنت)(ذو الفقار ،شهيماء،2009 ،ص )166من
أهم تلك اإلشـكاليات هي مشـكلة التسـرب ،حيث يسـهل على المشـاركين في التجارب اإللكترونية التسـرب من
التجربة وعدم اسـتكمالها بدرجة أكبر من المشـاركين في التجارب التقليدية ،وهذا يؤثر في النتائج ومن ثم في
الصـدق الداخلي للتجربة  .هذا جانب من اإلشـكاليات وتأتي الدراسـة الحالية لتوضـح بقية اإلشـكاليات النظرية
والمنهجية في البحوث ودراسـات االنترنت كأحد أشـكال دراسـات اإلعالم الجديد حتى يمكن للباحثين تداركها
والوقوف على تفسيرات علمية حيالها .
وبدون شــك فهناك اشــكاليات عديدة تواجه الباحث اإلعالمي  ،وهو يحاول أجراء البحوث في مجال اإلعالم
الجديد أبرزها :

اإلشـكاليات المرتبطة بمدى اسـتخدام المناهج المختلفة في دراسـة ظواهر ومشـاكل اإلعالم الجديد أو االقتصـار
على منهج واحد وما ينتج عنه من التوصل أو عدم التوصل إلى معلومات صحيحة .
اإلشـكاليات الخاصـة باألطر النظرية ومدى قصـور دراسـات اإلعالم الجديد عن بلورة نظريات خاصـة حتى
اآلن مع تشــابك علوم متعددة في نطاقه مما يجعله يعتمد على التطورات النظرية في هذه العلوم  ،باإلضــافة
إ لى اســتســهال بعض الباحثين في األخذ من النظريات الغربية دون فحص أو تمحيص لمعرفة مدى مالءمتها
للتطبيق على الواقع العربي .
إشــكاليات العينات الخاصــة باالنترنت وما يصــاحبها من أخطاء منهجية تصــل إلى عدم قدرة الباحث تحديد
مجتمع دراسته .
إشـــــكاليات الصـــــدق والثبات الناتجة من صـــــعوبة قياس تأثير اإلعالم الجديد وحده في الظاهرة التي يقوم
بدراســتها الباحث اإلعالمي نظرا لتداخل عدة عوامل ومتغيرات في إحداث هذه الظاهرة  ،باإلضــافة إلى أن
القياس الفوري آلثار اإلعالم الجديد يواجه صعوبات شديدة ويعطي بيانات خاطئة ومضللة
وقد خرجت دراســة اعالمية (عبد العزيز ،عزة )2012،بأســتناجات مهمة بخصــوص بحوث اإلعالم الجديد
أبرزها
أ -إستنتاجات خاصه باألطر النظرية :
اتسمت بحوث اإلعالم الجديد في مجال االنترنت بشكل عام بقصور في تطبيق النظرية ،فقد يكون السبب في
هذا القصور ناتج من :
اعتماد الباحثين في مجال اإلعالم على نظريات غربيه و اســـتســـهالهم األخذ منها دون فحص و تمحيص -
لمعرفه مدي مالءمتها مما يحتاج إلى إعادة نظر عند تطبيقها على المجتمعات العربية .
انتمـاء تلـك النظريات إلى علوم أخرى غير اإلعالم كعلم االجتمـاع و علم النفس و بالتـإلى فنحن بحـاجه إلى -
بلوره نظريات خاصة باإلعالم تعالج البحوث اإلعالمية بشكل أعمق .
ب -استنتاجات حول موضوعات دراسات اإلعالم اإللكتروني :
 اتسـمت تلك البحوث بتركيزها على دراسـة األثر السـريع و المباشـر دون التنبه إلى دراسـة اآلثار المتراكمةطويلـة األجـل التي تفيـد في التغلغـل بـالمشـــــكالت اإلعالميـة و بـالتـإلى تـأتي نتـائج تلـك الـدراســـــات في معظم
األحوال مضلله و خاطئة
 اتسـمت تلك البحوث و الدراسـات بتركيزها على اسـتخدام األسـلوب النمطي في معالجتها لبعض المشـكالتالبحثية دونما محاوله للتعمق في تحليلها و سبر أغوارها مما يفرز نتائج سطحيه و صفيه و يعطى انطباع أن
هذه البحوث محدودة في اختيارها بين المتغيرات و غير مصقولة في تصنيفاتها و تحليالتها .

 اتســمت تلك البحوث بتركيزها على دراســة فئات معينه من الجمهور و خاصــة فئة الشــباب و إهمال كبيرلدراسـات القائم باالتصـال مما يعكس اسـتسـهال الباحثين في اختيار عينات متاحة و البعد عن الدراسـات التي
يبذل فيها جهد مضـاعف مثل دراسـات القائم باالتصـال حيث أنها محاطة بصـعوبات شـديدة في الوصـول إلى
عينه القائم باالتصال في مواقع اإلنترنت المختلفة.
وبشـكل عام فأن بحوث االتصـال المتعلقة بدراسـة بحوث الجمهور اتسـمت بأاسـتخدم الباحثون منهج المسـح و
أداه االسـتبيان ،وهي الغالبة  ،باإلضـافة إلى المالحظة و القليل اسـتخدم المقابالت غير المقننة و المجموعات
المركزة  ،و القليـل جـدا اعتمـد على المجموعـات التجريبيـة  ،و بـالتـإلى فـاالتجـاه العـام لبحوث الجمهور هو
االتجاه الوظيفي القائم على الرصــد و التوصــيف  ،و ابتعد الباحثون عن دراســة الجمهور بشــكل متعمق و
برؤية نقدية  .كما أن التركيز على المناهج و األســـإلىب الوظيفية أدى إلى تكرار ملحوظ في النتائج و تكرار
غير مبرر في نوعيات تلك البحوث .
رابعا :خالصة األفكار ...
نتائج ومقترح لبلورة تأسيس اعالم تطبيقي عربي
إن هذا التخصـص الفرعي الجديد الذي نقترحه قد يواجه مشـكلة االعتراف به من قبل علماء اإلعالم وباحثيه
في الوقت الحاضــر  ،خاصــة وأن البحوث اإلعالمية النظرية العربية مازالت تعاني من مشــكالت عديدة في
النظريـة والمنهج واســـــاليـب األجراءات  ،وتـأثرهـا بـالمنـاهج الغربيـة  ،وهـذا مـا نالحظـه من خالل الكتـابـات
والمؤتمرات  ،خاصـة وإن الدعوة قائمة على مبدأ إن هناك قاسـم مشـترك بين اإلعالم العام واإلعالم التطبيقي
،حيث أنهما يتناوالن المشـــكالت اإلعالمية بهدف الوصـــول إلى حلول لها ،غير أن الفرق الجوهري بينهما
يتمثل في أن األخير(التطبيقي) يذهب إلى أصــحاب القرار ليقدم لهم توصــياته ،وأن أصــحاب القرار يتكلفون
بالدعم المالي لدراســة المشــكلة ،واالســتفادة من توصــياتها في رســم الســياســات اإلعالمية .بينما ال يوصــل
األول(اإلعالم) توصـــياته إلى أصـــحاب النفوز ومتخذي القرارات ،بل إلى الثقافة اإلعالمية أو إلى المعرفة
العلمية.
ومن جوانب التشــابه واتفاق أيضــا ً بينهما ،التطبيق الميداني ،حيث ينزل الباحثون في كال التخصــصــين إلى
ميدان الظاهرة أو المشـــكلة المدروســـة ،وذلك لمعرفة مكوناتها ،ومن ثم تغذية النظريات اإلعالمية بالمعرفة
العلميـة عن تلـك الظواهر والمشـــــكالت اإلعالميـة .حيـث يُزود التطبيقي علم اإلعالم بنتـائج جـديـدة حول
المشـكالت التي يدرسـها ،ويسـتفيد من علم اإلعالم بالنظريات األسـاسـية التي يسـتخدمها في عمليات التحليل

والتفســـير.كذلك هناك إعتماد من قبل علم اإلعالم على نتائج البحوث التطبيقية ،من حيث كشـــفها النقاب عن
العديد من المشاكل المهملة والمتروكة من قبل علم اإلعالم ،والتي ال يعطيها األخير(اإلعالم) أهمية مهمة.
ولكن هذا ال يعني اســــتقالل اإلعالم التطبيقي عن علم اإلعالم بشــــكل مطلق ،وذلك ألن الفرع ال يســــتطيع
االنفصال عن األصل ،كما أن األصل ال يستطيع إنكار الفرع ،وهكذا ،فهو ترابط عضوي.
كما إن هناك اســباب موضــوعية تتطلب دراســة هذا المقترح  ،فهناك تعدد وتنوع المشــكالت اإلعالمية التي
تطلبت بالحاح معالجات فورية من قبل أصـــحاب القرار في المؤســـســـات الرســـمية وغير الرســـمية.وتفاقم
ايقاعات نبض الحياة االجتماعية في الشـــارع ،وبروز الظواهر اإلعالمية الخطيرة بســـبب انتشـــار وســـائل
اإلعالم  ،وحجم الجمهور الذي يتعرض لها ،ومضــامين وســائل اإلعالم.....الخ ،وازدياد أقســام اإلعالم في
الكليـات والجـامعـات العلميـة بشــــكـل مطرد ،والتي قـامـت بتخريج العـديـد من طلبـة اإلعالم ،واشـــــتغـالهم في
المؤسـسـات اإلعالمية المختلفة وتبوؤا مواقع متميزة وأصـبحوا من أصـحاب الرأي والقرار فيها ،األمر الذي
تطلب منهم مراجعة مادرســــوه واكتســــاب ماهو مســــتجد فيه لمواجهة ومعالجة المشــــكالت التي تدور في
مؤسـسـاتهم ،وتدريب العاملين فيها لكي يطوروا أدائهم المهني ليسـايروا تطورات العلم والحياة على السـواء،
وعدم بقائهم على ما اكتســـبوه قبل ســـنين ،أي تجديد وتنشـــيط معارفهم وربطها بما يدور في محيط عملهم.
وظهور حركات اجتماعية تعكس انتباه الناس إلى مصــــالحهم الجديدة وطموحاتهم المســــتقبلية.إضــــافة الى
التطورات السـريعة للتقنيات االلكترونية (حاسـوب وانترنت) وما نتج عنها من تغيرات على المسـتخدمين لها،
وما أثرت سلبيا ً على بعض المعايير اال جتماعية التقليدية التي ال تنسجم معها.وتنامي مستويات تحضر وتمدن
المجتمعات الصـــناعية الحديثة التي تكتنز العديد من التناقضـــات وعدم االنســـجام بين الوحدات االجتماعية
الصغيرة مثل :األسرة وجماعة األصدقاء والتجمعات الصغيرة.
وبدون شــــك فأن الحقل التطبيقي يواجه معوقات وعقبات ومصــــاعب عديدة ومتنوعة عند تطبيقه منهجا أو
برنامجا اعالىميا في ميدان الواقع ،وذلك بســــبب تعامله مع شــــبكة اجتماعية منســــوجة من خيوط متنوعة
األعراق ومحبوكـة بضـــــوابط اجتمـاعيـة ترجع إلى :أجيـال وعقول مختلفـة في مـداركهـا ،وثقـافـة متبـاينـة في
مســـتوياتها ،وخبرات اجتماعية غير متســـاوية في نضـــجها ،وذو انتماءات معتقداتية غير متوازنة في قوتها
،ومصـالح متأرجحة بين الذاتية والعامة.وجميع هذه األطياف االجتماعية تلتقي بهدف واحد ومصـلحة واحدة،
ويتطلب من الباحث اإلعالمي أن ينجح في عمله .لكن على الرغم من هذا النسـيج االجتماعي المتشـابك ،فإن
الباحث يسـتطيع تحقيق مراده البحثي وذلك عن طريق االلتزام بالموضـوعية العلمية والحياد األخالقي أو عدم
تحيزه ألي جهة معينة أو نفوذ محدد أو صاحب قرار متنفذ.
وبدون شك فأن هناك مشكالت عديدة سيعاني منها علم اإلعالم التطبيقي مستقبالً أهمها:

 التمويل المالي بأنواعه الحكومي او الخاص1 -2عالقة عالم اإلعالم مع الجهة التي تمول بحوثه ،أو تكليفه بتنفيذ مشروع معين
 -3طبيعة األهداف التي يسعى البحث اإلعالمي التطبيقي لتحقيقها
 -4صياغة المشكالت وكيفية تنفيذها
 -5وجود فجوة بين لغة ومفاهيم وتصورات الجهة الممولة ولغة ومفاهيم وتصورات الباحث العلمي.
 -6تــــرجــــمــــة الــــمشــــــــكــــلــــة الــــعــــلــــمــــيــــة إلــــى قضــــــــيــــة عــــلــــمــــيــــة .
لبعض الدقيق وفى إطار هذه المشـــكالت المنهجية ،يحرص خبراء وأســـاتذة مناهج البحث على الحصـــر
.العملى ،ويتمثـل أهمهـا فيمـا يلى الصـــــعوبـات التى تواجـه البحوث االجتمـاعيـة واإلعالميـة فى التطبيق
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كبيرا ً على أسـلوب العينات نظرا التسـاع رقعة المسـاحة حيث تعتمد البحوث الميدانية اعتمادا  - :االختيار 1
تكنولوجيا االتصـــال ويحتاج اختيار العينة إلى إطار يتضـــمن كل مفردات التى يشـــغلها الجمهور مع تقدم
دورية ،تســمح الدراســة ،وهو ما ال يتوافر فى بعض المجتمعات التى ال تجرى إحصــائيات ســكانية مجتمع
 -نقص الوعى لدى 2

.بتوفير إطار يزود الباحثين ببيانات دقيقة عن خصــــائص أفراد المجتمع

المطلوبـة من المبحوثين فى المتلقى ،حيـث يواجـه البـاحـث صـــــعوبـات جمـة فى الحصـــــول على البيـانـات
.الــــــقــــــطــــــاعــــــات
4-

الــــــريــــــفــــــيــــــة

والشـــــــــــعــــــبــــــيــــــة

والــــــيــــــدويــــــة

.اتجاه المتلقى ومدى تعاونه مع الباحث على ســالمة النتائج التى يتم الوصــول إليها  -3يؤثر

إذ أن بحوث األثر اإلعالمي هى أصــعب أنواع بحوث اإلعالم ...ذلك أن المتلقى :صههعوبات البحوث البعدية
لمؤثرات من داخلها وخارجها ،ومن ثم تتعدد العناصــر أو المتغيرات يعيش فى بيئة اجتماعية يخضــع فيها
االعتبار عند دراســــة األثر ويصــــعب عزلها ،وحتى لو أمكن عزلها ودراســــتها تتبقى مهمة التى تؤخذ فى
.تجريبيا معمليا مصــطنعا جمعها معا لتتفاعل ،ودراســة آثار االتصــال بينها فى موقف حقيقى وطبيعى وليس
فأكثرللمفاهيم التى تتعامل معها بحوث اإلعالم لم تدخل بعد عصــر القياس  - 5:مشههكالت التحديد والقياس
المدركات فى طور الوصـــف الكيفى .كما ال تســـتخدم دائما ً نفس المصـــطلحات للتعبير عن نفس وال تزال
من أهم أســباب صــعوبة المقارنة – واالفكار بما يعرف بتوحيد المفاهيم ،وقد كان ذلك – كما يؤكد الخبراء
.بين نتائج البحوث
فى تبـادل كنتيجـة للنقص :فى المجتمعـات األخرى العربى عن الحركـة البحثيـة المتطورة  -6عزلهة البهاحهث
الترجمة إلى العربية والنقص البحوث على المستوى العالمى بل حتى على المستوى العربى ،وضعف حركة

وعدم االهتمام بتدريبه التدريب الكافى ،وهو ما ينعكس فى إعداد الباحث فى المجاالت االجتماعية واإلعالم
.البحثية والمؤسسة التعليمية والمجتمع بصفة عامة بالسلب على الحركة
في الباحثين أعين نصـــب تقع أن يســـتوجب أبعاد ،مجموعة هنالك فأن الجماهيري ،اإلعالم مجال وفي
جميع من للبحث شــــاملة هيكلية الذكر الســــالفة ،المحاور مع تشــــكل إذ .والتطبيقية النظرية الجوانب
األبعاد :هذه وأهم.جوانبه
.والمحكوم الحاكم بين العالقة وطبيعة والتشريع الحكم أمور تنظيم من به ،يتعلق وما السياسي المحور -1
وحدات مع بالعالقة وانتهاء األسـرة من بدءا ً الفرد ،بمعيشـة المتعلقة األطر ويشـمل :االجتماعي المحور -2
.األخرى المجتمع
لوســـائل واإلتاحة الثقة ودرجة المعلومات ،على الحصـــول طرق فيه ويدخل :المعلوماتي المحور -3
 .لذلك المكونة والمضامين األشكال بين فنونها وأشكالها،والعالقة بمختلف االتصال
إذ .التحليل إجراءات عليه تقع التي والبشـرية ،والمكانية الزمانية المجاالت أي :البحثي المجتمع محور -4
.به الخاصة والتطبيقات للبحث الصحيح التنظيم تخدم دقيقة نتائج إلعطاء مهما ً أمرا ً هذه المحاور تحديد إن
والخالصهههة األخيرة ،فأن هذه الورقة البحثية خرجت بالعديد من النتائج العلمية التي قد تنبه الباحث العربي ،
وأصـحاب القرار ،وكذلك هذا الملتقى المهم ،الى بعض التصـورات التي من شـأنها تطوير علوم األتصـال في
الوطن العربي  ،وخاصة البحث اإلعالمي النظري والتطبيقي .
 -1إن المؤشــــرات اإلحصــــائية التي تشــــكل مادة مهمة في رصــــد واقع البحث العلمي في البلدان العربية
ومقارنته بدول العالم األخرى تبين لنا القصـور الذي تعاني منه مؤسـسـات البحث العلمي في الوطن العربي،
وال سـيما مؤشـر اإلنفاق المإلى على البحث العلمي،وقلة عدد الباحثيين مقارنة بالمعدل العالمي ،أو في برامج
الجودة
 -2أن المؤسـسـات البحثية العربية تعاني من مشـكالت عديدة من بينها :انفصـام الصـلة بين الجامعات وحقل
اإلنتاج ،وابتعاد الجامعات عن إجراء البحوث المسـاهمة في حل المشـكالت الوطنية ،إضـافة إلى عدم مشـاركة
المؤســســات الكبرى والشــركات واألثرياء من األفراد في نفقات البحث العلمي  ,فمراكز البحوث والجامعات
العربية تعاني من انفصــال شــبه كامل بينها وبين المجاالت التطبيقية خارج أســوارها أو معاملها ،والبحوث
التي تجرى بين جدرانها من جانب أســــاتذتها إنما هي بحوث فردية ألســــاتذة يحاولون اإلنتاج العلمي بغية
الترقي  ،أو النشر ،أو السمعة ،وهي بحوث أضعف من أن تحل مشكالت المجتمع أو تعمل على تقدمه.

 -3انعدام الحريات األكاديمية و الفكرية العامة في المجتمعات العربية  ،وعدم توفير المناخ السـياسـي المالئم
لإلبداع  ،بإطالق حريات األفراد و توفير إمكانيات المشـاركة الفعلية أمامهم ،سـواء من النخب العلمية أو من
مختلف قطاعات الشعب األخرى .
 -4عـدم وجود ترابط بين مراكز البحوث و المجـاالت التطبيقيـة  ،والجـامعـات وحقول اإلنتـاج ،مع عـدم إجراء
البحوث التي تساعد على حل المشكالت الوطنية ،وعدم مشاركة المؤسسات الكبرى والشركات في النفقات .
 -5التزال البحوث اإلعالميـة في العـالم العربي بحوثـا ً كميـة في أغلبهـا حتى وإن ظهرت محـاوالت لتطبيق
المناهج الكيفية(كتحليل الخطاب)على سـبيل المثال إال أنها التزال متأثرة تطبيقيا ً بالمدرسـة االمبريقية  ،حيث
حاولت بعض الدراسات الجمع بينه وبين تحليل المضمون الكمي بطريقة تعسفية
 -6عدم اسـتخدام المناهج المختلفة في دراسـة المشـكالت اإلعالمية  ،واالقتصـار على اسـتخدام منهج واحد،
مما يؤدي إلى احتمال عدم إمكانية التوصــل إلى المعلومات الصــحيحة ،وصــعوبة التثبيت من صــحنها ودقته
وداللتها .
 -7نقص الوعي لدى الجمهور ،حيث يواجه الباحث صـعوبات جمة في الحصـول على البيانات المطلوبة من
المبحوثين في القطاعات الريفية والشعبية والبدوية .
 -8أكثر المفاهيم التي تتعامل معها بحوث اإلعالم لم تدخل بعد عصـــر القياس وال تزال في طور الوصـــف
الكيفي  .كمـا التســـــتخـدم دائمـا نفس المصـــــطلحـات للتعبير عن نفس المـدركـات واألفكـار بمـا يعرف بتوحيـد
المفاهيم  ,وقد كان ذلك – كما يؤكد الخبراء – من أهم أسباب صعوبة المقارنة بين نتائج البحوث .
 -9اتسـمت بحوث اإلعالم بشـكل عام بقصـور في تطبيق النظرية فقد يكون السـبب في هذا القصـور ناتج من
اعتمـاد البـاحثين في مجـال اإلعالم على نظريـات غربيـه و اســـــتســــهـالهم األخـذ منهـا دون فحص و تمحيص
لمعرفـه مـدي مالءمتهـا ممـا يحتـاج إلى إعـادة نظر عنـد تطبيقهـا على المجتمعـات العربيـة .ولـذلـك فنحن بحـاجـه
إلى بلوره نظريات خاصة باإلعالم تعالج البحوث اإلعالمية بشكل أعمق
-10اقتصــار معظم تلك الدراســات على بعض األدوات البحثية كاالســتبانة وتحليل المضــمون مع إهمال أو
إغفال ألدوات أخرى أكثر فاعلية في دراســة الظاهرة اإلعالمية وقد تضــيف معلومات ال تســتطيع االســتبانة
رصـدها مثل المقابالت غير المقننة والمجموعات المركزة  ،ولعل هذا يرجع إلى أمرين  :األول  :مرتبط بما
يثار من إشــــكاليات حول اســــتخدام مثل هذه األدوات  ،والثاني :مرتبط بضــــعف التمويل البحثي في العالم
العربي فهذه النوعية من األدوات تحتاج إلى إنفاق.
 -11اتســمت بحوث اإلعالم الجديد بتركيزها على دراســة األثر الســريع و المباشــر دون التنبه إلى دراســة
اآلثار المتراكمة طويلة األجل التي تفيد في التغلغل بالمشـكالت اإلعالمية و بالتإلى تأتي نتائج تلك الدراسـات

في معظم األحوال مضـــلله و خاطئة  .إضـــافة الى تركيزها على اســـتخدام األســـلوب النمطي في معالجتها
لبعض المشـكالت البحثية دونما محاوله للتعمق في تحليلها وسـبر أغوارها مما يفرز نتائج سـطحيه و صـفيه،
ويعطى انطبـاع أن هـذه البحوث محـدودة في اختيـارهـا بين المتغيرات و غير مصـــــقولـة في تصـــــنيفـاتهـا و
تحليالتها
 -12اتســـمت معظم المفاهيم التي تتعامل معها بحوث اإلعالم الجديد بعدم الوضـــوح  ،فهي لم تدخل بعد
عصـر القياس وال تزال في طور الوصـف الكيفي  ،كما أنها ال تسـتخدم دائما نفس المصـطلحات للتعبير عن
نفس المدر كات واألفكار .كما اتســـمت تلك البحوث والدراســـات بعدم اســـتخدامها للعديد من المناهج البحثية
المختلفة  ،واقتصـارها على اسـتخدام منهج واحد هو منهج المسـح  ،وبالتإلى احتمإلىة عدم التمكن من التوصـل
إلى معلومات صــحيحة وصــعوبة التثبت من دالالتها  .إضــافة الى إحجام من قبل الباحثين في مجال اإلعالم
الــجــديــد عــن الــمــنــاهــج واألدوات الــكــيــفــيــة وبــالــتــإلــى إحــجــام عــن إنــتــاج بــحــوث كــيــفــيـــة
.
 -13اتســـمت بحوث اإلعالم الجديد في حقل االنترنت في معظمها بأنه يصـــعب تعميم نتائجها وذلك العتماد
أغلب الباحثين على نوعية العينات الغير احتمإلىة  ،مثل العينة العمدية وعينة الصـدفة والعينة المتاحة  ،وهذه
النوعية من العينات تعتبر مصدرا من مصادر التحيز الن نتائجها ال تمثل سوى المفردات التي أجريت عليها
 ،وقد يرجع ذلك إلى عدم الرغبة من قبل بعض الباحثين ببذل
وتمثيل لمجتمع الدراسة .

جهود مضــاعفة الختيار عينات أكثر دقة

اة :يجب أن نشير في نهاية الحديث عن المقارنة ن الع
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 http://jamahir.alwehda.gon.sy/-print-veuw.asp www.asba /ar/contents.aspxcr.comعرفة عامة عن الحياة خار ج حدود األحرم الجامعية ،وهذا يتطلب من التطبيقي أن يكون متدربا ً على أخذ
المعلومات ،وجمعها عن طريق المقابالت والمالحظات بأنواعها المنهجية التي تشير إلى المنهجية
(الكمية) أكثر من (الكيفية) ،وأن يكون ملما ً بالعلوم االجتماعية وأن يتعاون مع أصحاب هذه
االختصاصات من خالل معرفته العامة والمتنوعة بألوانها المترابطة معها بحكم لذي يقوم به :.يجب أن
نشير في نهاية الحديث عن المقارنة بين العمل التطبيقي والعمل األكاديمي أن األول (العمل التطبيقي )
يتطلب معرفة عامة عن الحياة خارج حدود األحرم الجامعية ،وهذا يتطلب من التطبيقي أن يكون متدربا ً
على أخذ المعلومات ،وجمعها عن طريق المقابالت والمالحظات بأنواعها المنهجية التي تشير إلى
المنهجية "إشكالية الترجمة في علوم اإلعالم و االتصال بين المشارقة و المغاربة"

بن عمههههههههههههههههههههار سعيدة خيرة.
Benammar saida kheira
ملخص الدراسة:تتناول هذه الدراسة موضوع الترجمة التي تعتبر أداة للتواصل الثقافي يتم من خاللها نقل و تبادل العلوم و
المعرفة من حضارة إلى أخرى ،و يعتبر ميدان علوم اإلعالم و االتصال األكثر حاجة إلى ترجمة ما ينتج
من رصيد معرفي غربي نتيجة التطورات الهائلة لتكنولوجيات المعلومات و االتصال و تطور اشكاالت
البحوث العلمية حولها ،حيث سارعت الدول الغربية إلى البحث في تأثيرات التكنولوجيات على المستوى
النفسي و االجتماعي لألفراد و بدّت الدول العربية بحاجة أكثر إلى الترجمة لمسايرة الركب الحضاري و
العلمي م ّما خلق تباين و اختالف في ترجمة بعض المصطلحات الهامة في حقل اإلعالم و االتصال و هذا
يعود إلى الترجمة و مش اكلها و كذا إلى اختالف المصادر في الترجمة و هذا ما سنتحدث عنه في هذه
الدراسة مع توضيح بعض النماذج و األمثلة عن أكثر المصطلحات تباينا في حقل علوم اإلعالم و االتصال.
الكلمات المفتاحية :الترجمة ،اإلعالم ،االتصال ،المشارقة ،المغاربة ،البحث العلمي.Abstract :

This study treat the subject of translation which is a tool of cultural
communication between deferent civilazatios and nations. Communication
and media filed is a field which need translation more than any other filed
becasue of the new studies and the topics which appear in it especially
after the innovation of new tools of communication and information and it’s
impact in social and psychological level for the individual. Translation in the
arabic world know so many problems because of the deferent source that
they use to translat.e we try to is this study present some exapmles and
modeles about the most deference translated concepts in communication
and media sciences between the orientale and the maghreb schools.
Key words : translation, media, communication, orientale, Maghreb,
scientefic research.

:اإلشكالية-

نتيجة التغيرات السياسية و االقتصادية و االجتماعية الحاصلة في العالم اليوم ،و هيمنة دول الشمال على
دول الجنوب و عولمتها في جميع المجاالت خاصة المعرفية منها ،جعل الدول العربية بحاجة ماسة إلى
ترجمة كل ما يصدر عن الدول الغربية من تراث و إنتاج معرفي حتى تتمكن من مواكبة العصر و مسايرة
الركب الحضاري و المعرفي و العلمي.
فغالبا ما تتجه هذه الدول غير المنتجة للمعرفة و العلوم إلى ترجمة الرصيد المعرفي الغربي ،فالترجمة
تعتبر نشاط ال بّد منه الستمرار عملية التواصل و التعارف البشري ،و باعتبارها كذلك وسيلة للمثاقفة و
النقل الحضاري العام بين األمم ،و كذا ل ّما لها من أهمية في تطوير البحث العلمي و مساهمتها في تقارب
وجهات النظر و تحديد و تصحيح مسار و مستقبل الدراسات على المستوى المحلي و العالمي.
و من بين المجاالت الهامة اليوم في العلوم اإلنسانية و التي هي بحاجة أكثر إلى الترجمة هو مجال علوم
اإلعالم و أالتصال الذي يعتبر حقال جديدا و خصبا في ميدان العلوم اإلنسانية ال زالت األبحاث قائمة فيه
لحد الساعة و ذلك نتيجة تطور تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و ظهور ما يسمى باإلعالم الجديد من
مواقع للتواصل االجتماعي ،و كذا تسابق الدول الغربية إلى االهتمام بكل أنواع و أشكال االتصال التي
ظهرت مع هذه التكنولوجيات و كذا جميع التغيرات النفسية و االجتماعية التي تحدثها هذه التكنولوجيات
على الفرد و المجتمع.
مع اتجاه دول العالم ا لعربي إلى استخدام هذه التكنولوجيات و التأثر بها فالباحث العربي بحاجة إلى ترجمة
ما تنتجه الدول الغربية من أبحاث و دراسات في هذا الميدان لكن انقسام دول العالم العربي إلى المشرق
العربي و المغرب العربي اثر هذا بحدوث انقسام أيضا على مستوى الترجمة بفعل اتجاه كل دولة إلى
ترجمة ما تنتجه الدولة الغربية التي تتبعها هذه الدولة العربية فنجد اتجاه دول المشرق العربي ترجمة ما
ينتج عن الدول االنجلوسكسونية في حين تتجه دول المغرب العربي إلى ترجمة و االهتمام باإلنتاج
الفرانكفوني ،و طبعا هذا راجع لعوامل تاريخية سياسية استعمارية.
هذا االنقسام في التوجه أحدث تباين و اختالف في الرصيد المعرفي و الثقافي المترجم إلى العربية بين
االتجاهين المشرقي و ألمغاربي ،و أثر هذا جليا على البحث العلمي العربي في علوم اإلعالم و االتصال ل ّما
أصبح يواجه الباحث العربي من صعوبات في توحيد استخدامه للمصطلحات و خاصة الباحث ألمغاربي
الذي يعاني دائما من نقص المراجع في هذا الحقل و بالتالي يتوجه إلى اإلنتاج المعرفي المشرقي و الذي ال
يجد فيه ما يتوافق مع معارفه البحثية اإلعالمية و االتصالية.

و يمكن تحديد هذه اإلشكالية في سياق التساؤالت التالية:
_فيما تكمن أهمية الترجمة في البحث العلمي؟.
_ما هي الصعوبات و المشاكل التي تواجه الترجمة إلى العربية؟.
__ما هي المصطلحات اإلعالمية المترجمة التي تعرف اختالفا بين دول المشرق العربي و المغرب
العربي؟.
تشكل هذه األسئلة الناظم اإلشكالي لمقالتنا هذه ،ك ّما تشكل المحور األساسي لهذه المداخلة حيث سنقوم
بمحاولة تقديم إجابات واضحة عن أبعاد هذه اإلشكالية.
-1في مفهوم الترجمهة :تعتبر الترجمة نشاط إنساني و فعل ثقافي وجد بوجود اإلنسان و لهــــا أهمية بالغة
في الحياة اإلنسانية باعتبارها تساعد على تعارف األمم و الحضارات و تقارب وجهات النظر بينها ،ك ّما
تساهم في خلق طريق لالتصال بين الشعوب و كذا المساعدة على استمرارية هذا التواصل بينهم.
أ.التعريف اللغوي للترجمة:
مادة الترجمة ترجع إلى الفعل الرباعي "ترجم" و هو بمعنى بيان الكالم و توضيح معانيه و جعله بسيطا و
يسيرا مفهوما ،فتكون الترجم ة بمعنى التوضيح و التفسير و التبيين ،تقول ترجم كالم غيره أو عن غيره
بمعنى نقله من لغة إلى أخرى ،و الترجمان هو المفسر للّسان ،نقول ترجم يترجم ترجمة ،ك ّما أن للترجمة
معنى يفيد السيرة و الحياة ،نقول ترجمة فالن بمعنى سيرتّه الذاتية و جمعها

تراجم)1(.

أما بالنسبة للتعريف االصطالحي للترجمة :هي":نقل معاني نص من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الدقة و
األسلوب ،و يتطلب ذلك فهم النص األصلي و التعبير عن المحتوى و األسلوب بلغة أخرى ،فالمترجم يجب
أن يتقن اللّغتين المترجم منها و المترجم

إليها")2(.

باإلضافة إلى هذا التعريف يجب المحافظة في الترجمة على روح النص المنقول" ،فإذا كانت الكلمات هي
التي تشكل اللّبنات التي يتكون منها البناء اللّغوي فان القواعد اللّغوية هي القوالب التي تصاغ فيها األفكار و
الجمل و روح المترجم و أسلوبه في التعبير و مواهبه الكامنة فيه و خلفيته الثقافية هي التي تميز الترجمات
المختلفة لنفس

النص")3(.

ج.الترجمة في مدلولها الثقافي و الحضاري :الترجمة عمل ثقافي ينتج عنه تثاقف طويل األمد على صعيد
األفراد و الجماعات و هي تعبر عن أبعاد حضارية قابلة للتعميم و االنتشار عبر تفاعل للثقافات في إطار
من العالقات المبنية على التبادل الثقافي الحر و اإلبداعي بين مختلف الشعوب و القوميات ،فالترجمة عامل
مساعد في عملية التثاقف بين الشعوب كما تسهل عملية التفاعل بين األفراد و الجماعات.
-2تاريخ الترجمة:
يعود تاريخ الترجمة إلى تاريخ الوجود البشري ،فاإلنسان لطالّما كان بحاجة إلى الترجمة نتيجة المبادالت و
النشاطات التجارية التي كانت قائمة قديما ،فأي حضارة ال يبدأ تكوينها من و ال شيء بل تعتمد على مخلفات
الحضارات السابقة و بالتالي فهي دائما بحاجة إلى الترجمة و ذلك نتيجة اختالف األلسن البشرية تنّوعها.
قام هذا النشاط الكثيف (الترجمة) خالل القرنين الثامن و التاسع الميالديين بدور رائد في المحافظة على
نتاج الثقافة القديمة اإلغريقية تحديدا و نقل هذه الثقافة من الشرق إلي الغرب و قد أسهمت بصورة أساسية
في تكوين عصر النهضة في أوروبا و بتعبير أكثر دقة في تطور الحضارة الكوكبية الحديثة.
أجمع الباحثون على أن موضوع الترجمة لم يعرف انطالقة فعلية حقيقية إال إبان العصر العباسي في بغداد
من خالل الفرس ،تحت رعاية الخليفة المأمون الذي أنشأ بيت الحكمـــــة و كان يكافئ المترجمين وزن ما
يترجمون ذهبا ،وقتها ازدهرت الترجمة خاصة في القرنين الثاني و الثالث للهجرة ،فكان انتشار هذه
المنظمة في العصر العباسي و قبل ذلك كانت المرحلة األولى من بداية خالفة الخليفة منصور عام (753م)
إلى نهاية خالفة هارون الرشيد (909م) و تميزت بترجمة كتب الطب و الفلك ،ثم المرحلة الثانية
(893م_913م) و تميزت بترجمة كتب الرياضيات و الفلسفة و المنطق ثم المرحلة الثالثة و كانت بدايتها
عام (913م) و تميزت بترجمة الكتب في مختلف العلوم و الفنون و

اآلداب)4(.

كان المنطق اإلغريقي يعرب في بادئ األمر من الفارسية ثم السريانية قبل أن يترجم مباشرة من اليونانية و
قد كان عهد المأمون يعد العصر الذهبي للترجمة في اإلسالم فتمت ترجمة بعض مؤلفات أفالطون و
أرسطو و بطليموس و غيرهم من الفالسفة و األدباء و ترجع أسباب ازدهار الترجمة في هذا العصر إلى
اختالط العرب باألعاجم و سكان العراق و الشام و مصر ،حيث ظهرت حاجة الدولة و المجتمع و األفراد
إلى علوم الطب و الفلك و الحساب و غيرهم فمالوا إلى نقلها م ّمن سبقهم من أألمم و وجدوا في ترجمتها إلى
العربية إعجابا بها و حرصا على

معرفتها()5

فنتيجة اهتمام العرب بالعلوم حينها تم اللجوء إلى الترجمة و ما

ساعد على ذلك هو ما قام به الخليفة المأمون من تشجيع و تحفيز للمترجمين و مكافئتهم ماديا حيث أصبحت
الترجمة تمارس فرديا أو ضمن فريق عمل.
و من أبرز هؤالء المترجمين "حنين ابن اسحق" الملّقب بمعلم المترجمين في اإلسالم و الذي هيمنت
مدرسته على الساحة طوال القرن  9ميالدي و ترجم غالبية النصوص عن اليونانية( )6كان حنين يترجم
بنفسه و يشرف على جماعة تعمل بإرشاده حيث يذكر المستشرق مايرهوف ان حنينا ترجم الى السريانية
من كتب جالينوس خمسة و تسعين كتابا و ترجم إلى العربية منها تسعة و ثالثين و أصلح ما ترجم تالميذه و
أصلح معظم الخمسين كتابا التي كان قدم ترجمها إلي السريانية جرجيس الرأسعيني و أيوب الرهلوي و
سواهما من األطباء المتقدمين و يعدد صاحب الفهرست مئة و اثنتي عشر كتابا لجالينوس نقلها حنين و غيره
من المترجمين إلى

العربية)7(.

و يمكننا القول أن مرحلة الترجمة مرت بمرحلتين كبيرتين:
مرحلة الترجمة غير المباشرة إذ كانت الفارسية و اليونانية هما الوسيط ثم مرحلة الترجمة المباشرة تمت
ترجمة الكتب المكتوبة بالسنسكريتيىة و اليونانية إلى العربية مباشرة و من دون لغة وسيطة.
خالل النصف الثاني من القرن العشرين عرفت لبنان نشاط ترجمة مكثف في خدمة الصحافة و التعليم في
المجال األخير ،و ظهرت نخبة من المترجمين المكونين بصورة مثلى في الغرب و إلى جانب اللغتين
الفرنسية و االنجليزية استخدمت اللغة االيطالية آنذاك من اجل التبادالت التجارية مع ايطاليا غير أن اللغة
العربية التي ركدت و تراجعت تحت السيطرة العثمانية عرفت تطورا جديدا بفضل الترجمة عن اللغات
األوروبية ظهرت آنذاك حركات تطالب بضرورة تشجيع الكالم بها كلغة رسمية.
ثالثا :أهمية الترجمة:
للترجمة أهمية كبيرة في حياة اإلنسان و األمم و الحضارات فهي تعتبر نشاط معرفي علمي ،وجد بوجود
اإلنسان و اللغة و الزال قائما إلى اليوم فهي تعتبر عملية نقل لنصوص و معاني و أفكار من لغة إلى لغة
أخرى ،عدا هذا فهي تعتبر أداة للحوار و التواصل و التثاقف بين األمم و الشعوب.
و يمكننا حصر هذه األهمية في العناصر التالية:

_الترجمة هي وسيلة لتبادل الثقافات و المعارف و العلوم و إتاحة الفرصة لشعوب األرض كافة للتواصل
الثقافي و

الحضاري()8

من خالل اطالع كل واحدة منها على أفكار و أراء و وجهات نظر األخرى و

بالتالي تفتحها على ثقافة اآلخر ،و هذا ما يساعد على التقارب و توطيد التوصل اإلنساني و التحاور
الحضاري ،ك ّما تساعد األمم على تأكيد ذاتها أمام األخر و العكس ،فالترجمة وسيط مهم و فاعل في عملية
المثاقفة بين الحضارات و ما من لغة خلت من تأثير أو تأثر بأخرى على امتدادها التاريخي بصرف النظر
عن مراحل االزدهار و الركود في مؤشر

الترجمة)9(.

_الترجمة هي عمل ثقافي ينتج عنه تثاقف طويل األمد على صعيد األفراد و الجماعات و هي تعبر عن
أبعاد حضارية ق ابلة للتعميم و االنتشار عبر تفاعل الثقافات في إطار من العالقات المبنية على التبادل الحر
بين مختلف الشعوب و

القوميات)10(.

الترجمة تمثل حركة أخذ و عطاء و تبادل في جميع المجاالت بإتاحة اللّقاء بين الثقافات و التفاعل بينها ،وللترجمة أهمية كبيرة في تحقيق الت قدم الحضاري و االقتصادي و االجتماعي و قد باتت نشاطا مؤسسيا يوميا
في حياة األمم و الشعوب الراقية يؤثر في كل أعمالها و

خططها)11(.

ك ّما تمثل الترجمة وسيلة حاسمة في تعميق عالقات التواصل مع العالم المتقدم و في توسيع دوائر الحوار
التي تؤدي إلى امتالك مفردات الع صر و لغاته و تجسيد الهوة الفاصلة بين المتقدم و المتخلف و السبل إلى
فتح أفاق جديدة من وعود المستقبل الذي ال ح ّد إلمكانياته و عالمة االنتساب إلى الحضارة العالمية في
تنوعها الخالق ،و لذلك أصبحت درجة التقدم تقاس بدرجة ازدهار حركة الترجمة في هذه األمة أو تلك ،ك ّما
تقاس بشمول هذه الحركة في تعدد مجاالتها التي تصل الحاضر بالماضي في التطلع إلى المستقبل.
_هي فعل معرفي و ثقافي و حضاري وجهته المصالحة مع الذات و التقريب بين الشعوب و التعايش فيما
مر التاريخ تعزز التالقي و التالقح الحضاريين،
بينها ،هي جسر للتواصل بين الشعوب و الحضارات على ّ
و ترعى التقارب الثقافي بين الشعوب و تدحض الصدام و تدعم الحوار و التبادل الثقافيين بين أمم األرض
و تسهل التواصل بين األمم و تفتح النوافذ على الثقافات األخرى للشعوب

األخرى)12(.

_اغناء الثقافة العربية بمعطيات الثقافات األخرى بما ابتدعه رجال الفكر في العالم من أراء و نظريات و
أفكار غيرت مسارات الحضارة البشرية أو أثرت بها و ما أوجده رجال العلم و األدب و الفن من أثار و
مؤلفات و أبحاث قيمة و السيما في مضمار العلوم الجديدة و التقنيات المعقدة التي صارت سمة هذا العصر
و وسيلة مجاراة التطور المادي و االجتماعي فيه.

()13

رابعههههههههههههها :مشاكل الترجمة:
يتميز العصر الذي نعيشه باالنفجار المعرفي و التدفق السريع للمعلومات م ّما يظهر هنا دور الترجمة و
أهميتها في نقل هذا التراث المعرفي من حضارة إلى أخرى أو من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة،
فالترجمة نشاط علمي معرفي يساعد على عملية المثاقفة فهي( :ليست عملية نقل ألفاظ لغة إلى ألفاظ لغة
أخرى إنما هي عملية نقل معنى مفهوم إلى نفس المعنى المفهوم في لغة أخرى ،و من هنا تبدو الترجمة
عملية تحتاج إلى جهد و بصيرة

نافذة))14(.

وحتى تكون الترجمة سليمة واضح ة و دقيقة وجب توفر بعض الشروط في المترجم كضرورة إتقانه للغة
المترجم منها و المترجم إليها و كذا معرفته الكافية بالمجال الذي يترجم منه ،و الترجمة هنا ليست مسألة نقل
نص من لغة إلى أخرى و إنما نقل ثقافة النص أيضا حتى ال يصبح هناك خلل في المعنى ،و كذا مراعاة
لل سياق الذي وجد فيه النص و بالتالي يمكننا القول (:أن الترجمة ليست مجرد نقل نص من لغة أولى إلى لغة
ثانية بل هي نقل حضاري من حضارة أولى إلى حضارة ثانية.).....

()15

و مع ذلك هناك دائما بعض المشاكل تواجه الترجمة كترجمة المصطلح الواحد بألفاظ متعددة الختالف
الخلفيات المعرفية للمترجمين مع غياب التنسيق بينهم و عدم الضبط في التعريف ،و خاصة بالنسبة للّغة
العربية ،و االختالف في الترجمات يعود إلى أن هناك أكثر من ترجمة لنص واحد ،و تختلف فيما بينها في
طرق ترجمتها حرفية كانت أو معنوية ،و االختالف في األخطاء النحوية بل في أساليب التعبير و طرق
التصحيح التي تشمل تصحيح النحو و ترجمة لفظ بلفظ أو عبارة بعبارة أو فقرة

بفقرة)16(.

أ_اختيار المعنى المالئمSelecting proper meaning :
يجب أن نضع في االعتبار دائما أن ما نسعى إليه في الترجمة هو التوصل إلى حرفية المعنى و ليس
الحرفية من حيث الشكل و على ذلك يجب علينا في الترجمة التوصل إلى المضمون.
هناك بعض الكلمات التي ال تقبل الترجمة من منظور ترجمة الكلمة بمعنى انه توجد بعض الكلمات في اللّغة
االنجليزية التي ال تقبل اللّغة العربية ترجمتها بكلمة واحدة مقابلة ،و على سبيل المثال كلمة
" "privatizationقد وضعت لها عدة ترجمات في اللّغة العربية "الخصخصة" أو التخصيص" أو
"التخصيصية" و هذه ترجمات غير دقيقة للكلمة.
ب_ترجمة النصوص:

()17

_تعدد الترجمات للنص الواحد :و يعود وجود أكثر من ترجمة لنص واحد هو رب ّما عدم وجود تنسيق بين
المترجمين في المجال الواحد للنص الواحد و أحيانا قد يعجز المترجم في إيصال المعنى الدقيق ألي مفردة
في النص و يرجع هذا لألسباب التالية:
_أن كل لغة تحمل في طياتها العديد من المرادفات التي تختلف في معانيها اختالفا طفيفا عن بعضها
البعض ،و ك ّما انه كل لغة تنتمي إلى ثقافة معينة و بالتالي قد ينقل المترجم الكلمة إلى لغة أخرى و لكن ال
يستطيع أن ينقل ثقافة هذه الكلمة بشكل فعال بحيث ينقل تصور صاحب الكلمة األصلية إلى اللغة المستهدفة
في الترجمة،ك ّما تتميز كل لغة بتراكيب و قواعد خاصة بها و مع عدم وجود مقاييس واضحة لنقل التراكيب
يمثل عائق أخر في

الترجمة)18(.

_تنوع النصوص المترجمة :م ّما يزيد في صعوبات الترجمة هو تنوع النصوص المترجمة بين األدبية و
العلمية ،و تشمل النصوص األدبية كل ما هو نثر أو شعر أو قصيدة أو مسرحية...الخ و كل ما يكتب أسلوب
أدبي أو يحمل طابع األدب ،أما النصوص العلمية تشمل ترجمة كل كتب العلوم األساسية التي لها طابع
علمي بحت ،مثل كتب الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء....الخ.
و تنوع النصوص يتطلب أيضا تنوع في طبيعة عمل المترجم الذي يجب أن يكون متخصص أما في
المجال األدبي أو العلمي ،فالمترجم األدبي غايته جمالية في حين نجد أن المترجم العلمي يسعى إلى نقل
المعلومات و إلى الموضوعية و التزام الدقة المتناهية و األمانة في التعبير عن الفكرة التي يريد توصيلها.
و هنا تظهر الحاجة إلى التخصص في الترجمة و في طبيعة عمل المترجم و التخصص في مجال معين
أمرا ضروريا و هذا لما تتوفر عليه العلوم المختلفة من كم هائل من المصطلحات و بالتالي تظهر هنا
الحاجة دائما إلى إيجاد ما يقابل كل مصطلح في لغة معينة إلى ما يقابله تماما في اللغة المترجم إليها.
_ "فالمترجم مهما بلغت درجة ثقافته ال يمكن أن يكون متخصصا بجميع المواضيع لذا يجب عليه أن يبحث
عن المعلومات التي تنقصه ب التوثيق في المجال الذي يعالجه النص ،و في لغتي األصل و الهدف ليكتشف
كيفية الحديث عنه ،و ليفهم بمعنى أخر النص األصل من جهة و المصطلحات و التراكيب ّ
الالزمة إلنتاج
الترجمة من جهة".

()19

_ترى سيلفيا غاميرو بيريز" :أن النصوص المتخصصة تتميز أساسا باستعمال ما يسمى لغات التخصص،
وتحدد خمسة مستويات من المهارات يجب أن يتمكن منها المترجم المحترف و هي معلومات حول المجال

الموضوعاتي ،و امتالك المصطلحات الخاصة و القدرة على االستنتاج المنطقي ،و التعرف على أنواع
النص و أجناسه و القدرة على اكتساب

الوثائق")20(.

_و في محاضرة ل لدكتور أنتوني كالدربانك في نادي المنطقة الشرقية األدبي ،تحدث فيها عن صعوبة
ترجمة األعمال األدبية شعرا و نثرا ،استشهد بالبيت القائل" :و أمطرت لؤلؤا من نرجس و سقت وردا و
عضّت على العنّاب بالبرد" ،فبالرغم من جمال هذا البيت إال أنه يفقد كل تلك الهالة الجمالية لو ترجم إلى
لغة

أخرى()21

و بالتالي الترجمة األدبية هنا حسب رأيه تحتاج إلى أهل التخصص فان كان النص المراد

ترجمته شعرا وجب أن يكون المترجم شاعرا و إن كان النص المراد ترجمته رواية وجب أن يكون المترجم
روائيا.........الخ ،إال أنه هناك من يتعارض مع هذه الفكرة و يرى العكس ،أي أن المترجم األدبي له حرية
أكثر في التعامل مع النص الذي بين يديه كأن يحذف شيئا هنا و يضيف شيئا هناك ،على العكس من ذلك
نجد أن المترجم العلمي ملزم بالتقيد بالنصوص التي يترجمها ،فالتزام الدقة المتناهية شرط من شروط
الترجمة العلمية.
ج_التساويEquivalence :
إن مسالة التساوي هي مسألة معقدة في الترجمة حيث يرى الكثير من علماء اللغة و الترجمة أنه من الصعب
تساوي النصوص في ترجمتها من لغة المصدر إلى لغة الهدف ،مع مراعاة المعنى و الشكل و السياق و
القيمة االتصالية.
حيث يرى كاتفورد  J .C CATFORDأنه يشترط لحدوث التساوي في الترجمة  ......أن تكون
للنصوص في اللغتين _لغة المصدر و لغة الهدف_ صلة وثيقة بمالمح ذلك الموقف" و يميز بين مالمح
الموقف التي لها صلة بالناحية اللّغوية و بين تلك التي لها صلة بالناحية الوظيفية للموقف أي المتعلقة
بالوظيفة االتصالية للنص في موقف

معين)22(.

في حين أننا نجد يوجين نايدا ينادي بالتساوي الديناميكي  Dynamic equivalenceو حتى يصل
المترجم إلى هذا المستوى يجب أن يعطي أولوية للمعنى بدال من الشكل و األسلوب ،و يبحث نايدا التساوي
في الترجمة وفقا ألولويات أربع و هي:
أ_ أولوية التساوي السياقي على التماسك اللفظي.
ب_أولوية التساوي الديناميكي على التوافق الشكلي.

ج_أولوية الصيغة المسموعة على الصيغة المكتوبة.
د_ أولوية الصيغ التي هي قيد االستعمال على تلك الصيغ التي تمتاز بصفتها التقليدية.
و يناقش بوبوفيك  Popovikمسألة التساوي على أهمية مفهوم التبديل و التحويل الذي يعتبر الترجمة نوعا
من التحويل الرمزي  Semiotic Transformationو يعتبر هذا التحويل بمثابة تفسير عملي لعبارة
نايدا (التساوي الديناميكي) إال أن عبارة بوبوفيك تؤكد على حقيقة أن هدف المترجم هو تحقيق "الهوية
المعبّرة"  Expressive identityالموجودة في نصوص كل من لغتي المصدر و

الهدف)23(.

أما ليفيفر  Lefevreيؤكد على أهمية القيمة االتصالية  Communicative valueفهو يرى أن
ترجمة األدب تتعلق بصورة رئيسية بإيجاد توافق بين قيمة اتصالية و قيمة اتصالية أخرى و يعرف القيمة
االتصالية بأنها" :مقدرة المترجم على قياس عناصر الزمان و المكان و التقاليد الموجودة في كل من لغتي
المصدر و الهدف" و هنا يركز لفيفر االهتمام على العناصر التاريخية و الجغرافية و السياقية الموجودة في
النص".
و ترى سوزان بسنيت مكغواير  Susan Bassnett-McGuireأن مسألة التساوي في الترجمة يجب
أن ال ينظر إليها على أنها البحث عن التشابه التام ألنه ال يمكن أن يوجد تشابه تام حتى بين مترجمين لنص
واحد في لغة الهدف فاألحرى إذن أن ال يوجد تشابه تام بين نصوص المصدر و لغة

الهدف)24(.

د_االختالف الثقافي أو البيئي( :الفروق الثقافية) Cultural or environemental
differences
تشكل الفروق الثقافية التي تتباين بين النصوص المترجمة من لغة المصدر إلى لغة الهدف هي األخرى
عائق أخر في عملية الترجمة فكيفية إيجاد معاني بعض الكلمات التي ال تتواجد في ثقافة أو بيئة معينة ،و
يرتبط هذا الموضوع بمشكلة عدم قابلية الترجمة  Untranslatabilityتلك الكلمات من اللّغة المصدر إلى
اللّغة المنقول إليها ،و أحد الحلول المقترحة لعالج مثل هذه المشكلة أن نلجأ إلى أسلوب
 Transliterationأي كتابة الكلمة في اللّغة المنقول إليها حسب طريقة نطقها في اللّغة
ه_استخدام الكلمة :Word usage

المصدر)25(.

يعتبر السياق في اللّغة العربية هو المحدد األساسي لطبيعة األسلوب الذي نتحدث به بمعنى ما إذا كان عاميا
أو فصحى ،أما في اللغة االنجليزية فتتمثل إحدى الصعوبات التي تواجهنا في الترجمة االنجليزية في كيفية
تحديد نوع الكلمة من حيث طبيعة االستخدام (رسمي /غير

رسمي))26(.

و_استحالة الترجمةuntraslatability:
يرى العالم اللّغوي أ.داف  A .Duffأن النص في لغة المصدر قد يتضمن كلمات و عبارات تمثل "مالمح
ثقافية في لغة المصدر ليس لها ما يقابلها في لغة الهدف ،أو أنها قد تكون موجودة إنما بشكل مختلف و لهذا
فان "بعض المعاني الداللية قد تضيع أثناء الترجمة.
و يميز العالم اللّغوي كاتفورد بوضوح أكثر بين ما أسماه استحالة الترجمة "اللّغوية" و استحالة الترجمة
"الثقافية" ،فاألولى ترجع إلى الفروق اللغوية بين لغة المصدر و لغة الهدف ،بينما تحدث الثانية حين تكون
إحدى المالمح الدالة على الموقف أو الحال  Feature situationalو التي هي الزمة من الناحية
الوظيفية للنص في لغة المصدر ،غير موجودة مطلقا في الثقافة التي تكون لغة الهدف جزءا منها ،و هذه
الناحية الثقافية أكدتها أيضا سوزان بسنت_ماكغواير فهي شيء يصعب

ترجمته)27(.

و من ناحية أخرى ،يميز العالم اللغوي نيومارك بين الكلمات و التعابير الواردة في لغة المصدر و التي تعبر
عن ظواهر مادية " "Physicalو بين تلك التي تمثل مفاهيم عقلية"  ،"Mentalو يرى انه من الناحية
النظرية فان جميع الظواهر المادية قابلة للترجمة بصورة دقيقة ،نظرا إلى أنها مادية و تنتمي إلى عالم
المحسوس بينما نجد أن المفاهيم العقلية غير قابلة للترجمة ألنها مثالية و تخص فردا

معينا)28(.

ن_ترجمة المصطلح:
فت ّملك الدول الغربية المتقدمة للتكنولوجيات يجعلها أيضا متملكة للعلوم في شتى المجاالت و االختصاصات
و بالتالي هي المنتج األول و األخير للمصطلحات الحديثة في جميع العلوم خاصة حقل علوم اإلعالم و
االتصال الذي يعتبر حقال خصبا و الدراسات و األبحاث الزالت قائمة فيه ،م ّما جعل الدول العربية تابعة
للدول األجنبية و حتى ميالد أي مصطلح عربي أصبح يرتبط بميالد المصطلح األجنبي.
_ "فمعظم المصطلحات التي تظهر في العربية تكون ترجمة لمصطلحات أجنبية و المصطلحات التي تتّم
ترجمتها أو تعريبها ال تكاد تخلو من شوائب الغرابة و أحيانا عجمة التركيب ،فباتت عبئا على اللّغة و أداة

تشويه لسماتها ،فالمصطلح العربي ال يزال ظالّ للمصطلح األجنبي بل ال تزال صنعة المصطلح العربي لم
تتخط مرحلة البحث عن المكافئات اللّفظية للمصطلحات التي تقذف إلى ثقافتنا العربية كل

لحظة")29(.

و أصبحت هذه المشكلة الرئيسية بالنسبة للمترجم المتخصص و هي :عدم إيجاد ما يكافئ المصطلح في اللّغة
العربية و إن وجد المصطلح المكافئ للمصطلح األجنبي تظهر هنا مشكلة أخرى تتمثل في عدم توحيد
استخدامه و "تبقى مسألة التوحيد مسألة صعبة و نجد أن لدينا ترجمات متعددة للمصطلح األجنبي الواحد
وفقا للغة المنقول عنها و اختيار المترجم لصيغة التعبير عن المصطلح و ذلك مرجعه انعدام التواصل بين
المترجمين و االصطالحيين و أهل

االختصاص")30(.

و بالتالي أصبحت والدة المصطلح العلمي العربي رهينة بوجود المصطلح الغربي و أمسى تداول
المصطلحات العربية و الخطاب العلمي بين المختصين مرتبطا بدرجة تمكن المتلقي من المصطلحات
الغربية و مفاهيمها و هذا ينم عن أمرين اثنين ( :أولهما أن الجهاز المصطلحي العربي يكاد يكون غريبا في
مفاهيمه و شبه عربي في صياغته ،و ثانيهما أن مهمة الفكر العربي ظلت منحصرة في محاولة استيعاب
المفاهيم العلمية الغربية و نقلها إلى العربية في صورة قوائم مفردات جلّها معرب تعريبا صوتيا ال أقل و ال
أكثر).

()31

خامسا :تباين المصطلحات في علوم اإلعالم و االتصال و العلوم المجاورة بين المشارقة و المغاربة.
و يرى الدكتور عبد السالم المسدي أن قضية اختالف المصطلحات بين أقطار الوطن العربي عامة وبين
مشرقه ومغربه تخصيصا ً ما انفكت تطرح من وجهات نظر عديدة ،إننا لنذهب إلى أن هذا االختالف
منسوب إلى التنوع وأنه يتأسس على خصائص المنظومة الثقافية هنا أو هناك في الوطن العربي و في كيفية
اشتقاق المصطلحات وصياغتها ،فترى أهل المشرق أكثر ميالً إلى الحفاظ على جماليات اللغة حتى في
وضع األلفاظ الدالة على الحقائق العلمية أما أبناء الجناح المغربي فتراهم أظهر جرأة على اللّغة،كأنهم من
أنصار االستعمال أكثر مما هم متعلقون بالمعيار وفيهم جمع غفير يتخطون عتبة الجمال في صياغة
المصطلحات.
ومن مظاهر االختالف والتباين في اشتقاق المصطلح بين جناحي الوطن العربي استسهال المغاربة التوسل
بآلية النحت .ولئن عد النحت من الوسائل التي تنمو بها لغة العرب فإننا نعتبر أنه الصق بروح اللغات
االنضمامية كلغات األسرة الالتينية والجرمانية و األنجلوسكسونية ،ففيها يتم توليد الكلمات بضم األلفاظ

بعضها إلى بعض أو بانتزاع اللفظ الجديد من بعض أجزاء األلفاظ المتعاملة .أما العربية فذات طبيعة
اشتقاقية لذلك كان النحت حدثا ً طارئا ً يعرض لها استثناء ،وقد لجأت العرب إليه في حاالت نادرة وقد كان
قبول اللفظ الدخيل بعد صوغه بما يالءم األوزان العربية أهون على القدماء من اللجوء إلى النحت وخاصة
إذا شذ عن األوزان

المطردة)32(.

ب_نماذج عن مصطلحات مختلفة بين المشارقة و المغاربة في علوم اإلعالم و االتصال.
سنحاول في هذا العنصر أن نحصر بعض المصطلحات الخاصة بحقل اإلعالم و االتصال و العلوم
المجاورة و تبيان االختالف فيها و في ترجمتها و في مفهومها بين المشارقة و المغاربة إذ يشهد حقل
اإلعالم و االتصال العديد من االختالفات و عدم الضبط الدقيق للكثير من المصطلحات و المفاهيم بين
المشارقة و المغاربة و بين الدولة الواحدة في حد ذاتها ،و هذا ما سبب الكثير و العديد من العوائق و
الصعوبات للباحث سوءا كان المغاربي أو المشرقي في انجاز بحوثه نتيجة تعدد الترجمات للمصطلح الواحد
في اللغة العربية و اختالف ترجمته من بيئة إلى أخرى و هذا راجع الختالف مصدره.
_بين اإلشهار و اإلعالن :لعّل من أكثر المصطلحات تباينا و اختالفا في حقل اإلعالم و االتصال هو
مصطلحي اإلشهار و اإلعالن إذ نجد توجه المشارقة إلى استخدام اإلعالن في اغلب المراجع و البحوث و
تعريفه على أنه ":جهود غير شخصية و مدفوعة لعرض األفكار و اآلراء و تفسيرها بجانب استخدامه
بشكل واضح قي جهود ترويجية للسلع و الخدمات من خالل وسائل االتصال المختلفة معتمدة في ذلك على
استمالة العواطف و الغرائز بالدرجة

األولى)33(".....

بينما يعرف اإلشهار على انه ":مختلف نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية
المرئية أو ال مسموعة أو المكتوبة على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات من أجل استمالته
إلى التقبل الطيب لألفكار أو أشخاص أو منشات".

()34

فهنا نجد مفهوم التعريفين واحد أال إن االختالف في تناول المصطلح متداول بين البحوث المشرقية و
المغاربية و نتيجة لفقر المكتبة المغاربية من المراجع في هذا المجال يجد الباحث المغاربي نفسه مضطرا
إلى االعتماد على الكتب المشرقية و مع عدم ضبط المصطلح نجد اتجاه الكثير من الباحثين أما اعتماد
مصطلح "اإلعالن" كما هو متواجد في المراجع ،أو استبدال كلمة اإلعالن باإلشهار.

_بين التأثير و األثر :تتج ه البحوث في اإلعالم االتصال إلى استخدام أكثر لمصطلح تأثير على مصطلح
اثر و خاصة المشارقة إال أنه ظهرت بعض اآلراء تنادي بضرورة استخدام مصطلح "األثر" مكان "التأثير"
و هذا راجع لصعوبة قياس طبيعته و درجته و تحديد مصدره بالضبط ،حيث يعرف الدكتور السعيد
بومعيزة األثر على أنه "تلك العالقة التفاعلية بين أفراد الجمهور و وسائل اإلعالم ،و تتميز هذه العالقة من
جانب وسائل اإلعالم بمحاولة تكييف رسائلها مع خصائص الجمهور الذي تتوجه إليه  .....و ليس
بالضرورة التأثير عليهم لكي يغيروا شيئا ما على المستوى المعرفي أو الوجداني أو

السلوكي)35("..

و رغم هذه اإلشارة إلى الفرق بين التعريفين فانه هناك بعض البحوث تتجه إلى استخدام التأثير و تقديم نفس
التعريف الخاص باألثر ،أما التأثير ":فيعني التغيير الذي يمكن أن يحدثه التعرض للرسائل اإلعالمية على
الحالة النفسية أو الذهنية أو المعرفية أو الثقافية أو أالجتماعية ،أو على بعضها أو عليها

كلّها")36(.

_بين التقرير و الربورتاج :يتجه المشارقة إلى استخدام مصطلح التقرير كنوع من األنواع الصحفية الهامة
و األكثر استعماال في مختلف وسائل اإلعالم و يعرف التقرير على أنه ":مجموعة من المعارف و
المعلومات حول الوقائع في سيرها و حركتها الديناميكية فهو إذن يتميز بالحركة و الحيوية و التقرير ال
يقتصر على الوصف المنطقي و الموضوعي لألحداث و إنما يسمح في نفس الوقت بإبراز اآلراء الشخصية
و التجارب الذاتية للمحرر الذي يكتب

التقرير")37(.

أما تعريف التقرير عند المغاربة فهو" :سرد حدث (اجتماع ،مؤتمر ،مجلس) بواسطة صحافي ينتقل إلى
عين المكان و يحكي ،بدون تعليق ما كان شاهدا على

وقوعه")38(.

و هو يتضح لنا الفرق بين التعريفين كيف أن التعريف األول يحكي عن دخول تجارب المحرر في تحرير
هذا النوع الصحفي و كيف أن التعريف الثاني يلغي ذاتية المحرر ،و نجد أن التعريف األول للتقرير اقرب
إلى تعريف الربورتاج عند المغاربة حيث يعرف على انه ":هو النوع الصحفي الذي يعتبر أكثر نبال ،ال
يكتفي فيه الصحافي بتقديم تقرير عن الواقعة لكنه يترك شخصيته و حساسيته تتدخالن في اختيار األحداث،
و السرد و المعالجة".

()39

_بين االستعمال و االستخدام:
يعنى باالستعمال  ":ذلك الفعل المتمثل في اختيار أفراد الجمهور لوسيلة إعالمية دون أخرى و أن اختيارهم
محدد بخلفياتهم الديمغرافية و السوسيو_نفسية و االقتصادية و الثقافية ،و هذه الخلفيات هي التي تحدد نوع

الوسيلة التي يستعملونها أكثر من الوسائل األخرى ،و تتكون لديهم عادات استعمال متمايزة بتميز خلفياتهم،
مثل الوقت المفضل الستعمال تلك الوسيلة أو الوسائل اإلعالمية ،و المدة الزمنية التي سيخصصونها لتلك
الوسيلة و سياق االستعمال و نمط المحتوى الذي يتعرضون

له")40(.

أم االستخدام فيعرف على أنه":عبارة عن الممارسات االجتماعية التي تصبح عادية في إطار ثقافة معينة،
من خالل الممارسة في النشاط نفسه إلى جانب عوامل االقدمية المتعلقة بالفعل الممارس ،إذ يكون التعامل
مع األشياء الرمزية أو الطبيعية مرتبطا بتحقيق أهدافه محددة و تتعلق هذه الممارسة بالطابع الخاص الذي
يضيفه الفرد أو الجماعة على الوسائل أو

األدوات)41("...

عندما نتحدث عن مفهومي االستعمال أو االستخدام في دراسات علوم اإلعالم و االتصال يحيلنا األم مباشرة
إلى مقترب "االستخدامات و االشباعات" و من خالل اطالعنا على مجموعة من الدراسات ،نجد اتجاه
بعضها إلى تسمية المقاربة ب"االستعماالت و االشباعات" بدال من "االستخدامات و االشباعات" و هذا
لمطابقتهم مفهوم االستعمال بمفهوم االستخدام ،لكن االستخدام يشير إلى "نشاط اجتماعي يتم مالحظته بسبب
تواتره و يتمثل استخدام شيء ما و االستفادة منه لغاية محددة أو تطبيقية لتلبية حاجة ما ،و في دراسات
االستخدام يحيل إلى ممارسة كما يحيل إلى تصرفات أو عادات أو

اتجاهات")42(.

_بين التصورات و التمثالت:
إذ نجد أن هناك اختالفا في استخدام المصطلح الواحد بين المشارقة و المغاربة و لكن التعريف و المفهوم
واحد فتعرف التمثالت على أنها ":يشير التمثل في علم النفس إلى اإلدراك أي تلك الصورة الذهنية حيث
محتواها يتعلق بموضوع أو مشهد من العالم الذي يعيش فيه الفرد ،أن التمثل يعني إذن فعل جعل شيئا ما
محسوسا بواسطة شكل أو رمز أو عالمة أو إشارة".

()43

أما التصورات فتعرف على أنها ":الرموز التي لها قيمة فكرية مشتركة و معنى عاطفي لدى جميع أعضاء
الجماعة و تعكس التصورات الجماعية تاريخ الجماعة أي تجاربها من خالل

الزمن")44(.

خاتمة:
في ظل هذه االختالفات و التباينات بين مجموعة المصطلحات التي طرحت في مجال اإلعالم و االتصال و
الحقول المجاورة نجد الباحث العربي في حيرة من أمره بين ما يوظف و ما يختار ،و مع ظهور حقل جديد
للدراسات الخصبة أال و هو حقل اإلعالم الجديد ،بدأت تظهر مجموعة مصطلحات أخرى جديدة تختلف و

تتعقد أكثر عند ترجمتها أو تعريبها مع الحفاظ في بعض األحيان على عجمة تركيبها كالتفريق بين ما هو
رقمي و الكتروني(إعالم رقمي ،إعالم الكتروني) ،و ما هو افتراضي و رقمي (الجامعة االفتراضية،
الجامعة الرقمية) ،و بين الشات و الدردشة و المحادثة ،و بين الكثير من المصطلحات التي أنتجت حسب
إنتاج التكنولوجيات الحديثة في علوم اإلعالم و االتصال وجب إذن االلتفات إلى هذا و تحديدها تحديدا دقيقا
و واضحا حتى يتاح استعمالها استعماال واحدا في جميع األبحاث العلمية على مستوى الوطن العربي.
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(الكمية) أكثر من (الكيفية) ،وأن يكون ملما ً بالعلوم االجتماعية وأن يتعاون مع أصحاب هذه
االختصاصات من خالل معرفته العامة والمتنوعة بألوانها المترابطة معها بحكم العمل الذي يقوم به.

رزت مؤخرا ظواهر اتصالية أدت الى تأسيس اشكاليات ومفاهيم جديدة وبات اليوم االعالم سلطة ال حدود
لتأثيرها كونها قادرة على تشكيل وعي االفراد والجماعات وأص بحت وسائل االتصال قوى اساسية فاعلة في
مجتمعنا.
ان تكوينا اعالميا ،ذا طابع مهني ،ضروري لضمان تكوين كفاءات قادرة على المساهمة في تطوير األداء
االعالمي ولكن ذلك يستوجب ضمان شروط انتاج المعارف النظرية والعملية لتكوين ذاته .كما ان تكوين
الكفاءات االعالمية ال يكتفي باستهالك المعارف التي ينتجها اآلخر واالتجاه الى التقليد االنكلوسكسوني أو
الفرنكوفوني من مسميات ومحتويات البرامج الدراسية االعالمية واالتصالية ،او التوفيق الجامع بينهما وانما
استخدامها وتطويرها وتقديم انتاجات جديدة وذلك لضمان استقاللية الثقافة والبحوث العربية وابعادها عن
الدراسات المقتبسة من الغرب النمطية التكرارية.
لذلك يحتل موضوع التكوين في مجال االعالم واالتصال والمهن االتصالية أهمية خاصة في هذه الورقة
البحثية وال بد من القاء الضوء على المشكالت والمعوقات األساسية التي تعترض طالب كليات االعالم
اللبنانية .يقترن هذا الموضوع بقصور القوانين االعالمية في العالم العربي وقدمها وعدم مواكبتها للتطورات
التقنية والتكنولجية ووسائل االتصال الرقمية الحديثة والتواصل االجتماعي وما تطرحه من تحديات في
مجال االخالقيات االعالمية والحريات االعالمية وحرية التعبير عن الرأي.
سنتناول اشكالية تكوين اعالمي الغد والحاجة الملحة والمتطلبات العملية التي تدفعنا الى اعادة النظر في
واقع االعالم واالتصال ومفهوم علوم االعالم واالتصال خاصة ان التكوين المهني ينبغي ان يتطور بما
يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة واحتياجاتها المستقبلية ويستفيد من التقنيات والمتغيرات الجديدة
وتحديثها.

ما هي ابرز االشكاليات والصعوبات التي يواجهها طالب االعالم وما تأثيرها على تكوينهم المهني؟
 عدم فعالية وتحديث مضمون المواد بما يتوافق والتطورات في التقنيات واالتجاهات االعالمية عدم التنسيق بين مضمون المواد وتضاربها وتشابهها بين مادة واخرى عناوين مواد مغرية لمضمون ضعيف وال يمت لها بصلة أحيانا ً-

دمج مضمون عدة مواد ضمن مادة واحدة اذ ال يغطي هذا المضمون كافة األساسيات المطلوبة للمادة
وال تتعمق في األفكار األخرى المشتتة.

 تفاوت مضمون المادة نفسها بين استاذ وآخر وطرق التدريس وتقييم االساتذة للطالب وفقا ً لمعاييرغير معروفة أو منطقية أحيانا ً
 عدم توفر بعض المواد الضرورية لالختصاص مثل االتصال الداخلي للمؤسسات والموارد البشرية نقص في مواد النظريات االعالمية التقليدية والمعاصرة وعدم التركيز على مواد النظريات االعالمية( theories of communication, theories of mass media, (communication
… studiesوادراجها ضمن السنوات االولى للدراسة كونها تأسيسية وأساسية للعديد من باق مواد
االختصاص.
 عدم توجيه الطالب لربط مضمون المواد واالستفادة منها خاصة وان هذا األمر ضروري من تداخلالمجاالت واالختصاصات بين علوم االعالم واالتصال والعلوم األخرى & Interdisciplinary
multidisciplinary
 عدم توفر المعدات من كاميرات واجهزة تصوير واضاءة وانترنت... غياب التنسي ق بين االطار األدبي والمهني التقني خاصة في ظل الحراك المتسارع والظواهراالعالمية الجديدة وغيابها في المقررات وعدم تسخير التكنولوجيا لخدمة االفكار وتأهيل الطالب
للممارسة المهنية.
 معظم المواد نظرية أكثر منها عملية االعتماد على الحفظ وتخزين كم هائل من المعلومات في االختبارات واالمتحانات الكتابية في حين انهمن االجدى القيام بمشاريع وأبحاث تطبيقية
 -عدم تشجيع المبادرات الفردية للقيام بنشاطات خاصة بطالب العالقات العامة

 التعامل مع الطالب كحاالت رقمية دون تفاعل واستخدام اساليب المشاركة والتفاعل مع الطالب عدم االطالع على مشاريع الطالب األخرى المكانية االستفاد من مضمونها او االنتقادات الموجهة لهاواجراء مناقشات حولها.
 عدم ايجاد فرص عمل خاصة لطالب العالقات العامة حتىى ان معظم خريجي هذا االختصاصعاملين في مجاالت أخرى
 عدم انخراط الطالب مع الخارج من خالل تطبيق المكتسبات النظرية والتدريبات العملية. عدم تأمين تدريبات والتعاقد مع مؤسسات الستقبال الطالب وتدريبهم عمليا ً على المكتسبات النظريةالحلول:
 ال بد من اللجوء الى العمل االستراتيجي المبني على دراسة الواقع الراهن وتحليله بناءا على مؤشراتعلمية دقيقة لصياغة برامج واختبارت وامتحانات بهدف تطوير مهارات الطالب بناءا على معايير
علمية وبما يتالءم مع الحاجات الواقعية لسوق االعالم واالتصال للعمل على تحسين أداء المؤسسات
االعالمية.
 هناك فرص كبيرة امام مؤسسات التدريب لتوفير خريجين من مستوى عال ،وهذا يتطلب تعاونا ً وثيقا ًبين الهيئات األكاديمية واالعالمية لتحفيز التقدم مما يساعد على تحديد احتياجات ومتطلبات القطاع
 وضع خطة تكوينية للتنسيق فيما بين المواد امتالك كوادر اعالمية تؤهل الطالب لسوق العمل وتمتلك كفاءات مهنية تقنية الستخدام التكنولوجيافي العمل االعالمي وأدبية للتحكم بقواعد الكتابة االعالمية.
 اشراك الطالب باألبحاث وانتاج المعرفة اذ انهم الفئة االجتماعية األكثر استخداما ً لوسائل االتصالالحديثة خاصة وان مشاركتهم تؤدي الى انتاج قاعدة معلومات اساسية وانهم قادرين على التعبير
عن حاجاتهم بهدف ايجاد حلول ووسائل النتاج ثقافي ميداني .ان تطوير البحث العلمي اال باستفلدة
ومساهمة اعضائه.
 تلزيم طالب العالقات العامة بالقيام وتنظيم النشاطات في مختلف كليات الجامعة اللبنانية وتغطيتهاوتصويرها ونقلها من خالل طالب الصحافة واالعالن الالزم عنها.
 االستفادة من وسائل االتصال الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي عبر تحديث الموقع وتشجيعالتفاعل والتبادل الثقافي بين مختلف كوادر الطالب واألساتذة ضمن الكليات نفسها.
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املصدر :وزراة التعليم العالي و البحث العلمي

امللحق رقم( :)02زيادة عدد الطلبة املسجلين في مرحلة التدرج
حسب االختصاصات الكبرى

املصدر :وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

*املالحظ هنا هيمنة العلوم االنسانية و االجتماعية ،و بالرغم من ذلك ال تحظى باألهمية الالزمةـ و خاصة من ناحية اإلحصائيات التي تقدمها وزارة
التعليم العالي .

الرابطة العربية لعلوم االعالم و اإلتصال
املؤتمراألول :
نحو قراءة نقدية للتجربة البحثية في علوم االعالم واالتصال في العالم العربي
تقديم ورقة بحثية بعنوان:

في تدريس علوم االعالم و االتصال
التجربة الجزائرية
() 2014-1962
من إعداد:
أ -حفصة كوبيبي
في الدكتوراه ،تخصص ميديا و مجتمع
باحثة
جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،الجزائر.

• مقدمة:
دخلت علوم االعالم و االتصال –حسب التعبير الفرنكوفوني -إلى البلدان العربية في الستينات من
القرن املاض ي في بعض البلدان كمصر و الجزائر ،كما تأسست معاهد خاصة باالعالم في السبعينات في الكثير
من الدول العربية كاململكة املغربية  ،تونس ،و دول الخليج العربي ،و التي تطورت في الثمانينات و التسعينات.
حاليا ال يوجد بلد عربي ال يدرس فيه االعالم و االتصال في التعليم العالي.
و تظهر الكثير من التقارير أن برامج التعليم العالي لالعالم و االتصال في الوطن العربي إما متأثرة
بالنموذج األنجلوسكسوني أو بالنموذج الفرنس ي كبلدان املغرب العربي ،و في مقدمتها الجزائر.
و تعتبر الجزائر من الدول العربية الرائدة في مجال تدريس االعالم في املرحلة الجامعية ،ما يناهز الربع
قرن ( ، )2014-1964و تشير االحصائيات إلى " وجود أكثر من  15قسم لعلوم االعالم و االتصال بمختلف
الجامعات الجزائرية إلى جانب مدرسة وطنية عليا للصحافة و علوم االعالم التي فتحت أبوابها في السنة
الدراسية  ،2010/2009هذا باإلضافة إلى بعض املدارس التي بدأت التدريس في هذا القطاع" xxiiو لكن ما هي
أهم محطات هذا القطاع منذ االستقالل إلى يومنا هذا؟ و ما هي وضعية البحوث االعالمية ؟ و ما هي أهم
الصعوبات التي يتعرض لها الباحث في هذه املنطقة؟
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في الجزائر :
تاريخ التعليم العالي لعلوم االعالم و االتصال

يمكن أن نقسم مراحل التعليم العالي لعلوم االعالم و االتصال بالجزائر إلى الفترات التالية :
 -1-1فترة الستينات:
بعد استرجاع السيادة الوطنية و مقوماتها اهتمت الدولة الجزائرية املستقلة بقطاع االعالم  ،و
الذي يظهر من خالل التشريعات و النصوص املختلفة  ،و إعادة هيكلة مختلف املؤسسات االعالمية -
باعتبارها احد القطاعات االستراتيجية -بالطريقة التي توافق و اتجاهات السياسة العامة للبالد آنذاك .حيث
اقترنت فلسفة التدريس االعالمي بمخطط بناء الدولة االشتراكية  ،و برزت ضرورة إيجاد مؤسسة تتكفل
بالتكوين و التدريب االعالمي و تحقق ذلك سنة  ،1964فبعد عامين من استقاللها شهدت الجزائر ميالد

املدرسة الوطنية للصحافة  ،التي تم إنشاؤها بعد االستقالل بمساعدة منظمة "اليونسكو" تحت إشراف وزارة
.حصرا -بتكوين اعالميين مهنيين دون االهتمام بالتنظير أو البحث العلمي–اإلعالم و اهتمت هذه املدرسة
و قد ظلت هذه املدرسة ملدة ثالثة عقود املكان األوحد لتدريس علوم الصحافة و اإلعالم ،حيث
انطلق التدريس في بأعداد محدودة من الطلبة و ذلك لعدة أسباب في مقدمتها نقص التـأطير و قلة
االمكانيات ،و بدأ التكوين باللغة الفرنسية ( أساتذة فرنسيين ،بلجيكيين و أفارقة) و ذلك بحكم الظروف
التاريخية ،كما ظهر قسما آخر معرب التكوين ،يؤطره عرب من املشرق و خاصة كوادر مصرية.
الهدف األساس ي من هذه املدرسة هو تخريج كوادر اعالمية تمال الفراغ االعالمي املوجود آنذاك من
جهة و من جهة أخرى تكوين مناضلين مدافعين عن االشتراكية في مدة ثالث سنوات دراسية للحصول على
الليسانس  .و بدأت أولى الدفعات تتوالى منذ سنة  (1967بعد ثالث سنوات من التدشين).
أما عن البرنامج الدراس ي  ،فقد كانت أغلب مواده ذات طابع منهي تتوافق و أهداف املعهد ،كفنيات
التحرير ،اإلخراج الصحفي ،القصاصات الصحفية ،باالضافة إلى بعض املواد األخرى ذات الطابع الثقافي
العام،كعلم االجتماع العام ،علم النفس االجتماعي،القانون ،و االنظمة الدستورية.
و قد أضيفت مادة النحو العربي و القواعد اإلمالئية لطلبة القسم العربي ،و ذلك نظرا للضعف
اللغوي الذي ميزهم في تللك الحقبة.
 -2-1فترة السبعينات:
بدأ االهتمام ب التكوين األكاديمي العالي في منتصف السبعينات  ،و شهدت تلك الفترة بداية البعثات
الطالبية إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا في االعالم و االتصال .و من بين أهم مميزات التعليم العالي
فترة السبعينات :التكوين النوعي و النخبوي ،إذ تميزت الجامعة الجزائرية أنذاك باألعداد القليلة للطلبة ،و
تميزت الدفعات األولى بتكوين عال و جيد في االعالم و التي تقلدت الحقا مسؤوليات و قيادات في مختلف
املؤسسات االعالمية  ،و هي الحالة التي ال نجدها الن نظرا لحالة التشبع التي تميز هذه الفترة .
و في عام  1974تم دمج املدرسة الوطنية للصحافة مع معهد الدراسات السياسية لينشأ معهد العلوم
السياسية و االعالمية و تصبح تابعة لوزارة التعليم العالي و تميزت هذه املرحلة بزيادة سنة واحدة في مدة
التكوين ،حيث أصبحت مدة الدراسة الجامعية لنيل الليسانس(البكالوريوس) أربع سنوات سنتين جذع
مشترك و سنتين تخصص .
حيث تم إدماج مواد الثقافة العامة في الجدع املشترك ،وأدمجت بقية املواد األخرى كتقنيات التحرير
و التنشيط في السنتين املتبقيتين.
في هذه الفترة هو: xxii
و ما يميزالبرنامج الدراس ي

حضور مادة التاريخ xxiiبشكل بارز من خالل الكتب الستة عن تاريخ الصحافة في الجزائر لألستاذ
زبير سيف اإلسالم يرحمه هللا وكتابات الدكتور زهير إحدادن - ،شيخ تاريخ الصحافة الجزائرية -عن تاريخ
الصحافة األهلية في الجزائر.
ويتميز تاريخ الصحافة في الجزائر بالزخم والتنوع الثقافي والسياس ي واالرتقاء في الكتابة والطرح بشكل
ال ينافسه في ذلك إال ربما تاريخ الصحافة املصرية .ولألسف فإن هذا التراث املنهي واملعرفي اإلعالمي لم يجد له
مكانة في التدريس اإلعالمي في الجامعة الجزائرية إال باستثناءات محدودةxxii
وتضمن التكوين أيضا شيئا من االجتماع من خالل كتاب "التفكير العلمي عند ابن خلدون" ألحد
أساتذة املدرسة األستاذ ابن عمار الصغير.
وكانت تصل بعض الوثائق القليلة من املشرق مثل كتاب "املسؤولية اإلعالمية في اإلسالم" لألستاذ
محمد سيد محمد يرحمه هللا والذي كان أحد أساتذة املدرسة وبعض املواد باللغة الفرنسية عن الباحث
Francis Balle .الفرنس ي فرانسيس بال
و على العموم كان التدريس اإلعالمي في الجزائر بداية السبعينيات يتسم بالنزعة الحرفية (أي التركيز
على مواد التحرير اإلخباري وفن اإللقاء والتقديم ،الخ، ).كما طغت األيديولوجية على التكوين اإلعالمي آنذاك
إذ كانت مفاهيم "االشتراكية" والرأسمالية" قاسما مشتركا في الجو السائد في املدرسة ،ويمكن القول بالتالي
فعزي عبد الرحمن ملا تحدث
أن التكوين كان يتسم بحضور األيديولوجية والقليل من العلم والفكر.
عن التكوين اإلعالمي xxiiأشار إلى تشبع طلبة الجذع املشترك بالفكر الغربي وطرح الباء األوائل لعلوم اإلعالم
واالتصال لم يكن يشخص وضعية اجتماعية يعيشها فاعال اجتماعيا معزوال عن تأثيرات السياق وممارسات
الفاعلين االجتماعيين الخرين ،بل قدم تشخيصا واضحا لبنية التكوين في الجامعة الجزائرية آنذاك ،وتأثير
ذلك على نمط التفكير ونتائجها على الفكر ضمن عنصر الزمن.
و كانت تحضر بعض الشخصيات اإلعالمية والثقافية والسياسية إللقاء محاضرات باملدرسة من
أمثال األستاذة زهير ونيس ي ،وزيرة الثقافة ،ورضا مالك ،الكاتب الصحفي بجريدة املجاهد أثناء الثورة
بالجزائر آنذاك Le Monde xxii .مراسل صحيفة "لوموند" Paul Baltaو"بول بالتا"،
كما تميزت هذه الفترة باملحاوالت الجاهدة للتعريب الكلي للدراسة  ،وكذا ارسال البعثات الطالبية إلى
الخارج.
 -3-1فترة الثمانينات:

تم فك االرتباط بين التخصصين االعالم و السياسية بداية من الدخول الجامعي ،1983/1982
أصبح التكوين في الجزائر يتم بمعهد علوم االعالم و االتصال  ،و من خالل التسمية الجديدة نالحظ تطور
منظور القائمين على التكوين االعالمي xxii...و تعتبر هذه الفترة من أبرز مراحل التكوين االعالمي في الجزائر
منذ استقاللها  ،حيث تميزت بالتعريب الكامل للتدريس ،و االعتماد على الكوادر الجزائرية ،و خاصة بعد
عودة البعثات الطالبية من الخارج  ،كما تميزت بديمقراطية التعليم و مجانيته ،و لكن ظلت صفة املناضلة
و االلتزام باالشتراكية ترافق التكوين االعالمي.
 -4-1فترة التسعينات
انتقلت علوم االعالم و االتصال من تخصص نخبوي إلى تخصص جماهيري مع مجيء فترة التسعينات
التي جلبت معها جملة من التغييرات التي مست العديد من املجاالت  ،منها التعليم العالي.
و بالتحديد سنة  ،1999أين الغي نظام املعاهد و حل مكانه نظام الكليات و األقسام .و كانت البداية
مع جامعة عنابة في الشرق الجزائري التي حاولت في البداية أن يتميز التكوين في االتصال باالهتمام بالعالقات
العامة و االتصال في التنظيمات ،ثم فتح قسم االعالم و االتصال في جامعة وهران بالغرب الجزائري ،فجامعة
مستغانم ،ثم جامعة قسنطينة بالشرق الجزائري ،و في فترة وجيزة تعددت أقسام التدريس لإلعالم و االتصال
في الجامعات الجزائرية...
 -5-1الفترة الحالية:
أما الفترة الحالية فما يميزها عن سابقتها هو إدخال النظام الجديد ل.م.د ،.و استحداث مدرسة
جديدة للصحافة  ،تحت مسمى املدرسة العلي ا للصحافة ،و هي متخصصة في تكوين شهادة املاستر ابتداءا
من السنة الدراسة  ،2010-2009تضم طلبة من جميع التخصصات حتى العلمية منها (كالطب و الصيدلة و
العلوم التطبيقية) بهدف تكوين متخصصين في املجال.
غير أن املشرفين عن هذه املدرسة التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي من بقايا
الفرنكوفونية ،الذين يحاولون استرجاع مكانتهم التي فقدوها بتعريب العلوم االجتماعية و االنسانية ،منذ
الثمانينات ،و بذلك يطبقون برامج تكوني أكاديمي أكثر منه منهيxxii.
و عن النظام الجديدـ فقد تبنته الجامعات الجزائرية في ظل اصالحات التعليم العالي  ،نظاما جديدا
يسمى (ل.م.د ) و هي اختصارات لألطوار الدراسية الليسانس( ،فترة ثالث سنوات) املاستر(سنتين) و
الدكتوراه (ثالث سنوات دراسية) ،نظام مستوحى من النظام التعليمي األوروبي  ،و قد مس هذا النظام
جميع األقسام التعليمية -بما فيها االعالم و االتصال  -ما عدا العلوم الطبية و الصيدلة و الشبه طبي  ،و
بعض املدارس العليا.
شرع في تطبيق هذا النظام في علوم االعالم و االتصال منذ السنة الدراسية  2007/2006في مختلف
الجامعات الجزائرية،و ما يميز هذا النظام هو عدم توحيد املقاييس لنفس التخصص بين مختلف

الجامعات(فالتخصص الدراس ي عبارة عن مشروع يقدمه استاذ محاضر بالجامعة إلى الوزارة ،إن تمت
املوافقة عليه يتم فتح مقاعد دراسية ،و يكون هو املسؤول عن املسار)
فترة الليسانس  :و هي عبارة عن ثالث سنوات،السنة األولى جذع مشترك علوم انسانية( و من بين
املقاييس املدرسة في هذه السنة :مدخل إلى علوم االعالم و االتصال ،علم االعالم االجتماعي ،بيبليوغرافيا،
تاريخ،و غيرها من مواد العلوم االنسانية األخرى ) أما السنة الثانية  :شعبة االعالم و االتصال (و من بين
مواد التكوين :فنيات التحرير الصحفي ،قانون االعالم ،تقنيات القراءة و الكتابة كأهم مواد التخصص ،و
مواد عامة أخرى كتاريخ الفكر السياس ي،لغة أجنبية و غيرهامن املواد العامة )
و في السنة األخيرة يتم اختيار التخصص من قبل الطلبة ،و من بين التخصصات املوجودة بجامعة
مستغانم :اتصال اقتصادي و مالي ،صحافة مكتوبة،سمعي-بصري)،
أما التنظيم البيداغوجي الجديد للدراسة يكون حسب نظام السداسيات ،ووفق.ا ملنطق املقاييس و
املكتسبات،القبلية و البعدية،و ليس على أساس املعدل السنوي...كما تم تخصيص حيز أهم لألعمال املوجهة
في البرنامجxxii.
و يمكن تحديد تموقع التكوين االعالمي في هذا النظام في النقاط التالية xxii:
•

عدم اعتبار علوم االعالم و االتصال حقال معرفيا مستقال بذاته.

تغييب السنة أولى من خالل دمجها ضمن العلوم االجتماعية و /أو االنسانية و هذا على
•
حساب مواد و مساقات مهمة في االعالم و االتصال.
تقليص فترة الدراسة إلى ثالث سنوات و هو ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية أن يلم الطالب
•
باختصاصه في هذه املجال ،و في هذه املدة القصيرة مع االخذ باعتبار السنة اولى جذع مشترك.
•
دخول جامعي.

نظام ل.م.د يتماش ى مع األعداد املحدودة من الطلبة  ،و ليس مع أعداد الطلبة التي تتزايد كل

و هكذا انتقل التكوين االعالمي في الجزائر من النوعي إلى الكمي و من النخبوي إلي الجماهيري  ،فقد "
تجاوز عدد األقسام الخمسة عشرة قسما ،و ناهز عدد الطالب الـ  20000طالب منهم  8000بقسم االعالم و
االتصال بكلية العلوم السياسية و االعالم بجامعة الجزائرxxii
هذا التوسع أدى إلى بداية نهاية بريق التكوين في مجال الصحافة و االعالم و االتصال،
كثيرة في مقدمتها:xxii

و األسباب

تشتيت القدرات في مجال التأطير :ففتح اقسام جديدة أدى إلى التحاق بعض أساتذة هيئة
•
التدريس لهذه االقسام و هو ما ادى إلى تشتيت الطاقات و هدر االمكانيات التي كانت بحوزة القسم االصل
بجامعة الجزائر ،ففتح اقسام جديدة لإلعالم و االتصال بشكل متسرع و غير مدروس االمر الذي أوقعها في
مشكالت متعددة على راسها االفتقار للكفاءات املؤطرة و الوسائل املساعدة للتدريس و التكوين.
افتقار العديد من األقسام إلى وسائل اعالم محلية للتدريب و لتوظيف الخرجين .
•
تواجد األقسام في كليات غير متجانسة  ،فبعض االقسام في كليات الداب و أخرى في كليات
•
العلوم االنسانية و االجتماعية  ،أو العلوم االقتصادية و الحقوق و هذا ما جعل أقسام االعالم تعاني التهميش
مقارنة باألقسام االخرى املتواجدة منذ عشرات السنين
و من بين أهم مكتسبات النظام الجديد :xxii
• ديمقرطة التعليم :تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.
• الجزأرة :من خالل االعتماد على الكفاءات الجزائرية في مجال التعليم العالي
• التعريب :بنسبة  %100في مجال العلوم االنسانية و االجتماعية.

في االعالم واالتصال :
 -2الدراسات العليا
لم تظهر الدراسات العليا في علوم االعالم و االتصال بالجزائر إال في فترة الثمانينات ،بعد عودة الطلبة
املهاجرين للدراسة في الخارج ،إال أنها لم تستمر بسبب األزمة السياسية الخانقة التي عرفتها الجزائر فترة
التسعينات ،و حاليا يوجد الكثير من املشاريع الخاصة بالدراسات العليا (ماجستير ،دكتوراه) في الكثير من
الجامعات ،غير أنه ال يوجد احصاءات دقيقة عن املوضوع ،فمازالت علوم االعالم و االتصال تدمج ضمن
العلوم االنسانية على عكس العلوم األخرى كعلم االجتماع و علم النفس التي تذكر –في تقارير وزارة التعليم
العالي و البحث العلمي كعلوم قائمة بذاتها-
كما أنه يوجد الكثير من السياقات التاريخية،النفسية و االجتماعية-الثقافية التي تميز املجتمع الجزائري
و تعترض الباحث االعالمي في مقدمتهاxxii:
 عدم توفر بيانات شاملة عن املجتمع الجزائري  :بمختلف خصائصه ،األمر الذي ال يسمح باختيارالعينة العلمية ،فتظهر اشكالية املعاينة ،و يمكن القول أن األبحاث االعالمية في الجزائر(و الجزء األكبر منها
من انتاج طلبة الدراسات العاليا) تعتمد على العينة القصدية ،و عليه تظهر استحالة تعميم النتائج منهجيا،
و يضاف غلى ذلك ان معطم افراد العينات املدروسة من فئة الطلبة  ،فالطالب يدرس الطالب و الباحث ال
يكاد يغادر محيطه األكاديمي إال باستثناءات محدود.

 الحالة النفسية و االجتماعية للمجتمع  :يصعب على الباحث الجزائري تحويل املدن و القرى إلىمختبرات بحثية حقيقة ،و ذلك نظرا إلى مجموعة من العوامل هي:
 االرتباط باملعتقد :و الذي يتجازو العبادات و املناسبات الدينية إلى جوانب غير شعورية تمثل جزءهاهاما من كيان الفرد و املجتمع ،فاملتلقى –الجزائري -يرجع أسباب الظواهر دائما إلى أشياء غيبية يطبق عليها
مصطلح "مكتوب" و تكثر "هللا غالب  ،هكذا قدر لي ربي" في املجتمع ،و على هذا األساس كيف يمكن للباحث
استجواب املتلقي عن أسباب قيامه بسلوكيات معينة و ربطها بوسائل االعالم املختلفة.
 تغليب العاطفة على العقل :يحتكم الفرد الجزائري إلى العاطفة بدل العقل،في أغلب مواقف وسلوكياته بما في ذلك تعامله مع وسائل االعالم.
 حرمة املؤسسة العائلية :فالظروف التي مر بها املجتمع الجزائري و عدم االستقرار،ولدت عصبية نحوالعائلة،لها اسرارها الخاصة ،و بحثيا قد تشكل األسرة أهم متغير للدراسة في ارتباطها بوسائل االعالم،و التي
لم تعتد على شيئ اسمه "باحث" ،لذلك توجد صعوبات كبيرة في كسب ثقة هذه املؤسسة  ،و العالقة بينها
تبدو جد صعبة ان لم تكن مستحيلة .
و يوجد العديد من األسباب االخرى التي قد تعترض الباحث االعالمي كغياب املجال العام ( غياب
الحياة االجتماعية في املحيط العام) ،الشخثية االنفعالية ،التناقض بين األقوال و السلوكيات،النزعة
الجماعية و غيرها ...
و على هذا االساس يجب على الباحث ان يدخل هذه االعتبارات ليس في اجراءات بحثه فحسب ،و إنما
في تحليل نتائجه،فالنتائج محكومة بالسياقات املحيطة.

 -3ضرورة إعادة النظر:
إن نجاح التدريس االعالمي في الجزائر مستقبال يتوقف على مدى الوعي بخصوصية التكوين في هذا الحقل و
بتقسيم شامل ملخرجات التكوين في العشرية االخيرة و تصحيح االخطاء التي ميزت التجربة xxiiوتحديد
التحديات التي تواجه التعليم العالي و بخاصة في قطاع االعالم و العمل على تجاوزها  ،و في مقدمتها :xxii
 التحدي ال عددي :يرتبط باالعداد الهائلة للطلبة الذين يلتحقون بشعبة علوم االعالم و االتصال كل سنة،األمر الذي يؤثر على نوعية التعليم.
 التحدي النوعي  :غياب نوعية التعليم الناجم عن األعداد الكبيرة للطلبة ،في ظل قلة هياكل االستقبال والتأطير  ،و لسد احتياجات التكوين تم األستعانة بأساتذة خارج التخصص كعلم النفس و االجتماع و علوم
املكتبات  ،بحجة أن علوم االعالم و االتصال عابرة للتخصصات-خاصة بعد هجرة العديد من األساتذة فترة

العشرية السوداء ، -كما تم االستعانة بمراسلي الصحف و املجالت في تدريس بعض املقاييس االعالمية كتاريخ
وسائل االعالم  ،األمر الذي انعكس على نوعية التكوين.
و بالرغم من أن املجتمع الجزائري ال يزال يوصف باملحلي  ،و ليس له ذلك الحضور البارز على
املستويين االقليمي و الدولي ،كغيره من الدول النامية  ،و تسوده الثقافة الشعبية ،التي تعتمد على البقاء
لألقوى لذلك يكثر العنف اللغوي و الجسدي،و بالرغم من اهمال علوم االعالم و االتصال من قبل السلطات
الوصية -على حساب بقية التخصصات االخرى و خاصة التطبيقية منها -إال انه يتوجب على الباحث االعالمي
التكيف و خصوصية مجتمعه ،و العمل على إيجاد الطرق الجيدة النجاح بحثه.
الهوامش و اإلحاالت:

تحليل المحتوى في بحوث االتصال واالعالم
أ.د أنتصار رسمي موسى
جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة
تعد دراسات تحليل المحتوى  content analysisمدخل مهم لبحوث االتصال ويسمح تحليل المحتوى
بتحليل البيانات الستنتاج نوايا المصدر واحيانا اخرى الستنتاج التاثير الذي قد يؤدي اليه  .ويعرف تحليل

المحتوى  -:بانة مجموعة االجراءات والخطوات المنهجية التي تسعى الى اكتشاف المعاني الكامنة في
المحتوى والعالقات االرتباطية بينها وبين المعاني باستخدام أساليب البحث الكمي الموضوعي والمنظم
والممنهج للسمات الظاهرة للمحتوى.
يعود استخدام االجراءات المنهجية لتحليل المحتوى الى بدايات القرن العشرين واستخدمه علماء السياسة
واالجتماع في ثالثينيات القرن العشرين واقترن التطبيق بفكرة تقسيم الرموز اللفظية لمحتوى الصحف
ووصف المحتوى من خالل العدد والتكرار او على اساس المساحات التي تحتلها فكرة معينة على الصفحات
على اساس تكرار الرموز اللفظية وقد تطورت تطبيقات تحليل المحتوى واصبحت خطوات منهجية تميزه
عن المناهج االخرى وقد عده البعض انه منهج من مناهج البحث العلمي.
ان الخطوات المنهجية هي التي اعطت لتحليل المضمون الصفة الكمية في مقابل التحليل النوعي ويمكن
ان نميز اتجاهين في تحليل المحتوى هما -:
 - 1االتجاه الوصفي في تحليل المحتوى -:
ويركز اصحاب هذا االتجاه على هدف وصف المحتوى فقط ويتم التعامل مع وحدات المحتوى الظاهر
فقط دون الوصول الى المعاني الكامنة للوحدات وعالقاتها ومن الرواد الذين استخدموا هذا االتجاه هارولد
السويل الذي اسخدم تحليل المحتوى في الكشف عن الرموز الدعائية خالل فترة مابين الحربين العالميتين
وكذلك كابالن وجانيس وغيرهم من اللذيم عاصروا فترة النشأة وما بعدها.
ومن الثقاة الذين عرفوا تحليل المحتوى بيرلسون فقد عرفه بانه  :اسلوب البحث الذي يهدف الى الوصف
الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال
 - 2االتجاه االستداللي في تحليل المحتوى -:
وينحى هذا االتجاه الى الكشف عن المعاني الكامنة وقراءة مابين السطور واالستدالل عن االبعاد المختلفة
لعملية االتصال وقد تبنى هذا االتجاه منذ نهاية الستينات هولستي وكارني وستون وغيرهم جيث يرون ان
تحليل المحتوى يساعد في االجابة عن االسئلة ولكنه تفاعل متدفق حيث انه في العملية االتصالية ال يمكن
عزل الرسالة عن شخصية المتلقي وحالتة كما انه ال يمكن عزلها عن خصائص المحرر او المصادر
واتجاهاته وافكاره وارتباط ذلك كلة باالهداف والسياسات وتأثيرات القوى او النظم في المجتمع لذلك يركز

باحثون وخبراء على توظيف االجراءات المنهجية في الكشف عن ردود االفعال واالنتقال الى دراسة االثر
وهو ماكان يرفضه الخبراء في المراحل المبكرة من خالل التحليل الشرطي الذي يركز على العالقات البنائية
بين اجزاء المحتوى حيث يعتبر ترتيب االقوال واالحداث اساس اهتمام الباحث للخروج بدالالت او تنبؤات
خاصة بالنتائج وفي هذا يختلف عن التحليل الجدولي في ان الوحدات في التحليل الشرطي يجب ترتيبها
اوال في اطار عالقة بنائية مثل الترتيب الزمني او اتجاهات التفاعل ويتم بعد ذلك التحليل للخروج بنتائج
صادقة عن حركة االحداث واالشخاص واتجاهاتها.
تتبنى المدرسة النقدية في االعالم واالتصال في اوربا والواليات المتحدة االهتمام باالفكار باعتبارها صياغة
عقلية في صياغتها للمحتوى وخصائصه الفكرية والثقافية وعالقاتها بالمجتمع وتتفاعل مع االفكار كبناء
وطريقة لترميز الحقائق والموضوعات لهذا فانها تتعامل مع الرموز اللغوية من هذا المنطلق وليس كونها
مجرد كلمات بالتالي فان هذه الكلمات في وسائل االعالم هي عبارة عن رموز وصياغة لالفكار ويفسرها
المتلقي وفقا لالطار المرجعي وبالتالي يظل المتلقي في دائرة الرموز المنهجية واحيانا يسمى ما وراء الترميز
ومن خالل المدرسة النقدية ونظرياتها فقد نشطت عملية االستدالل من خالل تحليل المحتوى والنصوص
والكشف عن االفكار والقيم السائدة في المجتمعات والنظم السياسية المختلفة وهذا االسلوب يدعم التحليل
النوعي ال الكمي ولكنها تستخدم اليات صياغة الرموز التي يمكن الكشف عنها من خالل تحليل المحتوى
والنصوص االدبية وتعتم د على التحليل لتأكيد االفكار التي تربط بين عناصر الرسالة في اطار المرجعيات
الثقافية واالجتماعية للمجتمع .
لقد تعددت الوظائف واالستخدامات في تحليل المحتوى واصبح التعامل مع محتوى االعالم ليس تعامال
ظاهريا بل ناتجا عن عالقات مترابطة ومعقدة بين عناصر عديدة ويمكن الكشف عنها من خالل االستدالل
والكشف عن المعاني الكامنة حيث يمكن االستنباط واالستدالل لمعرفة طبيعة النظم والسياسات في الدول
والمجتمعات المختلفة من خالل الكشف عن المعاني الخفية للرسائل االتصالية وترميزها ويحتاج هذا المنهج
العديد من الشروط والمتطلبات والموضوعية والصفة الكمية واالسلوب االستداللي في تحليل المضمون
يسعى للكشف عن المعاني الكامنة مابين السطور للخروج باستدالالت حول العالقات المتعددة للمحتوى
االعالمي وبالتالي يساعد في معرفة اتجاهات االخر ويدعم رسم السياسات للمجتمعات المختلفة على قاعدة
(رجع الصدى)

لذلك ومن خالل السياقات السابقة نرى ان تحليل المحتوى يتوفر على جانبين او مستويين مترابطين للوصول
الى النتائج السليمة هما  :الجانب الوصفي اوال في تحليل المحتوى والبحث في المحتوى الظاهر (الرسالة
االتصالية ) تحقيقا وطلبا للموضوعية ثم تاتي مرحلة البحث االستداللي واكتشاف المعاني الكامنة في
المحتوى من خالل التفسيرات المرتبطة ببناء العالقات والنظم السلوكية واالتصالية ونظرياتها كما تقرر ذلك
النماذج االتصالية وتقر بوجود عالقة ارتباطية وتاثيرات متبادلة وفق السياقات االجتماعية والمرجعية
للمجتمعات المختلفة كما تعد الصفة الكمية احدى المحددات المهمة لتحليل المحتوى للتمييز بينها وبين
التحليل الكيفي الذي يقوم على قراءة وتسجيل االنطباعات الشخصية للباحث ولكن هناك رواد المدرسة
النقدية اللذين يرفضون التعامل مع االرقام والتحديد الكمي عند قراءة النصوص والمحتوى االعالمي
واالتصالي للرسائل بحجة انها دراسات تفتقر لالطار النظري الواعي للمشكالت االجتماعية وعالقاتها واثارها
ومرجعياتها وان الدراسات الكمية هي تخدم السوق اكثر مما تساعد على كشف المشكالت والتنبؤ باسبابها
وتقديم الحلول لها .
مما تقدم نرى ضرورة ان تعتمد دراسات تحليل المحتوى على الجانبين لتحديد المشكالت وتقديم الحلول كما
ذهبنا الى ذلك سابقا وهو الجانب الوصفي للظاهرة والوقوف على اتجاهاتها واسبابها باعتبارها خطوة مهمة
وتمهيدية للتحليل الكمي كما ان التحليل الوصفي يساهم في اثراء عملية التفسير واالستدالل للوصول الى
نتائج البحث السليمة وتفسيراتها .
لذلك نرى اهمية التحليل الكيفي (المصاحب) للتسجيل والتحليل الكمي لتكرار المالحظة او االحداث في
المحتوى االتصالي حيث يعتمد التحليل الكيفي على االستقراء والرصد لتفسير وتحليل هياكل معينة واعادة
بناء وهيكلة جديدة من العالقات على ضوء الدراسة والتحليل للوصول الى مفاهيم جديدة اكثر تطو ار ومالئمة
لروح العصر والعالقات االجتماعية والثقافية والدولية وتوج يه حركة االعالم واالتصال وفقا لذلك كما ويعتمد
التحليل االستداللي على قراءة تك اررات النشر في وسائل االعالم واالتصال وهذا يكشف توجه النظرية
الثقافية واالجتماعية والفكرية وتوجه الوسيلة االعالمية في المجتمع وهناك استخدامات في تحليل المحتوى
في مجاالت عديدة نستطيع من خاللها تحديد الخصائص والسمات للمجتمعات والشعوب او مراحل معينة
من حياه الشعوب وتكشف المحددات الثقافية واالجتماعية لها كمعرفة مثال خصائص مجتمع ما وغيرها
اي بمعنى اخر معرفة خصائص المتلقين واالنماط الثقافية فيها.

ويمكن تحديد اهم االستخدامات في تحليل المحتوى وهي -:
 .1دراسة محتوى االتصال واالعالم يعد احد مداخل تحليل النظم في المجتمعات سواء كانت النظم سياسية
او اجتماعية او اقتصادية.
.2

تعرف السياسات المستترة والتي ال تتضح بالممارسات االعالمية مثل ضبط المعلومات والممارسات
الدعائية  ...وغيرها.

 .3تحليل االدوار التي تقوم بها القوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والكشف عن اتجاهات الهيمنة.
 .4الكشف عن خصائص القائم باالتصال او المصدر في وسائل االتصال واالعالم حيث ان المحتوى
يعكس اتجاهات وافكار المصدر والعوامل المؤثرة في بناء هذه االتجاهات والمعتقدات .
 .5ان تحليل المحتوى يعكس خصائص المتلقين وخصائص المجتمع واالنماط الثقافية واالجتماعية السائدة
فيه .
 .6ان تحليل محتوى االعالم واالتصال يساهم في تشكيل القيم والميول واالتجاهات لجمهور المتلقي من
خالل التحليل .

الخطوات المنهجية لتحليل المحتوى
يعتمد تحليل المحتوى على عدد من الخطوات المنهجية بعضها ينتمي الى خطوات المنهج العلمي االساسية
والبعض االخر تميزه عن غيره من المناهج  ,وتبدأ الخطوة المنهجية االولى بتحديد المشكلة شانه شأن
المناهج العلمية االخرى ثم صياغة الفروض العلمية او طرح التساؤالت وتحديد نظام العينات ثم القيام
بعملية التحليل وهناك خطوات مهمة تتلخص باالتي -:
• تحديد وحدات التصنيف ووحدات التحليل ووحدات العد والقياس اي يتم صياغة مشروع الترميز
.
• استخدام االساليب االحصائية او الرياضية للعد والقياس وتحديد القيم واالوزان الخاصة
بالوحدات.
• تصميم استمارة التحليل وجدولة الفئات والوحدات وعقد المقارنات التحليلية .

فاما بالنسبة ل ترميز بيانات التحليل فهي مجموعة الخطوات التي يتم من خاللها تحويل الرموز اللغوية في
المحتوى المنشور الى رموز كمية قابلة للعد والقياس وهذه الخطوة المنهجية هي التي تميز منهج تحليل
المحتوى عن غيره من مناهج البحث العلمي .
وتشمل عملية ترميز البيانات مراحل هي -:
أوال  -تصنيف المحتوى الى فئات ( حسب اهداف الدراسة ) بحيث يمكن عدها وقياسها .
وفي هذه المرحلة يتم تقسيم المحتوى في عينة الدراسة الى اجزاء ذات خصائص وسمات بناءا على معايير
التصنيف يتم صياغتها وهذه االجزاء يطلق عليها فئات  categoriesوتعتمد معايير التصنيف
 classificationالتي يتم تقسيم المحتوى الى فئات تعتمد على طبيعة المشكلة البحثية وفرضيات الدراسة
او اتجاه التساؤالت .
ويمكن تقسيم الفئات من حيث اتجاهاتها الى -:
 .1مجموعة الفئات التي تصنف المعاني واالفكار التي تظهر في المحتوى وهي الفئات التي تهتم باالجابة
عن السؤال ( ماذا قيل ) ومن فئات هذه المجموعة هي -:
.1.1

فئة ( الموضوع )  -:وتستهدف االجابة عن ما يدور في محتوى العرض او وسائل االعالم

وتقسم الموضوعات حسب انواعها  .وهنا تعتبر الفئات هي نفسها وحدات التحليل التي يتم عليها العد
والقياس اما من خالل التكرار او تقدير القيمة.
.1.2

فئة ( االتجاه )  -:وهي من اكثر الفئات شيوعا وتعكس صفة االتجاه الي المحددات المختلفة

مثل مؤيد  ,معارض  ,ايجابي  ,سلبي.
.1.3

فئة ( المعايير )  :ويتم على اساسها التصنيف وفقا لدرجات الوالء او سمات المجتمع او تكرار

االلفاظ والعبارات.
.1.4

فئة ( القيم السائدة ) -:من الفئات الشائع استخدامها هي فئة القيم السائدة لدى المجتمعات

واالفراد.
.1.5

فئة (السمات)أو الخصائص لوصف المجتمعات واالفراد.

.2الفئات التي تصف كيفية او اسلوب تقديم او عرض المحتوى وتهتم باجابة السؤال (كيف قيل).

من التقسيمات للفئات الشائع استخدامها هي الفئات التي يتم من خاللها وصف اسلوب العرض او النشر.
ومنها فئة شكل النشر وعلى اساسها يتم التقسيم الى فنون الكتابة االعالمية او فنون العرض ومن فئات
الشكل او االسلوب فئة االنفعالية التي تشير الى العبارات الدالة على التوكيد او التفضيل او الرفض.
ثانيا" -تحديد وحدات التحليل
وهي الوحدات التي يتم عليها العد او القياس وهذه الوحدات تتبلور في نموذج بناء رموز المحتوى ويبدأ
بالفكرة ثم يتم اختيار الوحدات اللغوية للتعبير عن الفكرة وصياغتها  ,وهناك وحدات تسمى وحدات السياق
وهي وحدات لغوية داخل المحتوى فاذا كانت الكلمة وحدة تسجيل فان الجملة تصبح وحدة السياق وكذلك
تعتبر الفقرة وحدات السياق للجملة في تحليل المحتوى.

ثالثا" -تصميم استمارة التحليل
يقوم الباحث بتصميم الهيكل العام الستمارة التحليل وفقا لالتي -:
• البيانات االولية.
• فئات التحليل.
• وحدات التحليل -:وهي نفسها وحدات العد في حالة استخدام التكرار كوسيلة للرصد والتسجيل.
• وحدات القياس  -:في حالة عدم االعتماد على التكرار كوسيلة للعد والقياس مثل قياس المساحة
او الزمن.
• مالحظات يسجلها الباحث حول البيانات الكيفية التي ال تسمح تقسيم االستمارة بتسجيلها تسجيال
كميا.
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إعداد /
د .ماجد تربان
أستاذ صحافة وتكنولوجيا اتصال مشارك
منسق فرع فلسطين

رئيسة الرابطة

حضرة الزميلة العزيزة األستاذة الدكتورة /مي العبد هللا
الزمالء األعزاء منسقو المكاتب العربية الشقيقة
الحضور الكريم...

تحية طيبة وبعد....

ابددأ تقريري هدذا بعرض موجز عن حدالدة تددريس افعالم في فلسد د د د د د ددطينن والمشد د د د د د ددكالت التي تعدانيهدا
الجامعات الفلسد د د د ددطينية التي تدرس افعالمن وكذلك أعرض لبيئة البحث العلمي افعالمي في فلسد د د د ددطينن ثم
أعرج إلى األبحاث العلمية المنجزة وافشكاليات التي تواجه البحث افعالمين وأخي ار أعرض لألمور التي قمت
بها كمنسق من أجل الترويج لفكرة الرابطة وتنسيب بعض الزمالء األكاديميين الفلسطينين لهان وكذلك التشبيك
مع المؤسسات الخاصة المهتمة في مجال الرابطة وذلك كما يلي:
أوال :حالة تدريس اإلعالم في فلسطين:
بدددايددة يوجددد في فلسد د د د د د ددطين وتحددديدددا في محددافظددات غزة كليتين لتدددريس افعالم احدددهمددا في جددامعددة
األقص د د د د ددىن واألخرى في جامعة فلس د د د د ددطينن كما ويوجد س د د د د ددبعة أقس د د د د ددام تمنح درجة البكالوريوس في افعالم
بتخصدصداته المختلفةن إضدافة إلى وجود أربعة أقسدام في جامعات الضدفة الغربية إلى جانب ثالثة أقسدام تمنح
تخصدص اللغة العربية م ع افعالمن وكذلك العديد من المعاهد والكليات المتوسدطة التي تمنح درجة الدبلوم في
حقول إعالمية قريبة من افعالم منها على سبيل المثال الكلية العصرية في رام هللان كلية دار الحكمة في بيت
لحمن وكلية مجتمع األقصدى بغزةن وتتنوع هذه الجامعات والكليات التي تدرس افعالم في صدفتها بين حكومية
وأهلية وخاصة.
كما ال توجد برامج أكاديمية للد ارسد ددات العليا لتخصد ددص الصد ددحافة وافعالم في الجامعات الفلسد ددطينية
باسدتثناء برنامج واحد يمنح درجة الماجسدتير في تخصدص الصدحافة في الجامعة افسدالمية بغزةن وفي الضدفة
الغربية ال توجد أي برامج مماثلة األمر الذي يترتب عليه صددعوبة اسددتفادة الطلبة المقيمين بالضددفة الغربية من
هذا البرنامج بسد ددبب الحصد ددار المفروض على قطاع غزة واجراءات االحتالل افسد درائيلي التي تمنع التنقل بين
الضفة والقطاع.
وبخصدوص العاملين في هذه الكليات من أعضداء هيئة التدريس نجد أنه يعمل بها قرابة ( )50عضدوا
من األسد د دداتذة المختصد د ددون في افعالم من حملة الدرجات العلمية المختلفة( أسد د ددتاذ -أسد د ددتاذ مشد د ددارك -أسد د ددتاذ

مسد د دداعد -مدرس مسد د دداعد -معيد) حيث يعمل بها  3أسد د ددتاذ دكتورن في مجال الصد د ددحافة وافذاعة والتلفزيونن
وحوالي  8أستاذ مشاركن و 15أستاذ مساعدن و 20مدرس مساعدن و 8معيدين.
إض د د ددافة إلى وجود العديد من المؤسد د د دس د د ددات األهلية التي تقدم خدمة التدريب افعالمي للطلبة (مجانا
وبمقدابدل مدادي) في مجداالت حقوق افنس د د د د د د ددان والدديمقراطيدةن والتنميدة وافعالم الجدديددن وتطوير القددرات في
الكتابة الصحفية والصحافة االستقصائية.
ووفقا للدراسةة التي أجرتها منممة اليونسةكو حول تقييم تطور اإلعالم في فلسةطين ف نه يؤخذ على
هذه المؤسسات التي تدرس اإلعالم ما يلي-:
 .1تهتم تلك المؤسسات بالجانب النظري والفلسفي بدرجة مناسبة وتقصر في الجانب العملي والتطبيقي
بوجه عام.

 .2تفتقر إلى جودة التدريس في تخصددص افعالم والصددحافة بشددكل عام ألنها ال تراعي حاجات سددوق
العمل وال تجاري التطور الذي تشهده وسائل افعالم.

 .3هناك نقص كبير في األجهزة والمعدات التقنية واالس د د ددتوديوهات والمواد والبرامج التعليمية لممارس د د ددة
التمرينات العملية في مجال افعالم.

 .4هناك نقص في إعداد الكوادر البش د د د درية وتدريبها في المؤس د د د دسد د د ددات افعالمية حيث ال يوجد تعاون
حقيقي بين المؤسسات وكليات وأقسام افعالم.
ثانيا :بيئة البحث العلمي اإلعالمي:
أ .على صعيد الكتب والمجالت العلمية:
توفر مكتبات الجامعات الفلسد د د ددطينية مجموعة من الكتب في حقل افعالم ولكنها كتب قديمة وبحاجة
إلى غربلة ومراجعة دائمة لتتماش د د ددي مع التطور الخاص في الحقل افعالمين ويتفق أكاديميون في الجامعات
الفلس د د ددطينية على عدم مالئمة الكتب والمقررات الد ارس د د ددية لمس د د ددتويات التطور الحاص د د ددل في العمل افعالمين
خاصدة أن معظم الجامعات الفلسدطينية تسدتخدم الكتب ذاتها في تدريس افعالمن إلى جانب عدم إتاحة الجديد
منها في ظل ضد د د د ددعف عملية التأليف فلسد د د د ددطينيا للكتب ذات المحتوى افعالمين وفقا لتقرير اليونسد د د د ددكو لعام
2014م.

يض د د د د دداف إلى ذلك القيود والمعيقات التي ترافق عملية اس د د د د ددتقدام الكتب واس د د د د ددتيرادها من الخارج بفعل
الض درائب الكبيرة المفروضددة عليها من الحكومة افس درائيليةن ومن السددلطة الوطنية الفلسددطينيةن وهو ما يجعلها
غالية الثمن وليست في متناول الطالب (فمثال الكتاب المباع في األردن ب د د دد( 5دوالر) يباع في الضفة ب د د دد(10
دوالر)ن وفي غزة يصل إلى ( 20دوالر).
كمدا تتوفر الكتدب افعالميدة بداللغدة العربيدة بدالددرجدة األولى وهي اللغدة المعتمددة في تددريس افعالم في
الجامعات الفلسددطينيةن في حين يقل االعتماد على المصددادر المكتوبة باللغة االنجليزية وفقا لتقرير اليونسةةكو
حيث يفتقر عد كبير من الطالبن وأسد د د د د د دداتذة افعالم إلى مهارات اللغة االنجليزيةن ويندر االعتماد على كتب
لغات أجنبية أخرى في الجامعات الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالمجالت العلمية يوجد بكل جامعة فلسطينية مجلة علمية محكمة ومتخصصة في العلوم
افنس ددانية بش ددكل عامن والعلوم الطبيعية أيض ددا وتش ددترط معظم الجامعات الفلس ددطينية دفع رس ددوم اش ددتراك لنش ددر
األبحاث المحكمة فيها تتراوح بين ( )$100-$50باسد ددتثناء جامعة النجاح الوطنيةن وتفتقر فلسد ددطين كليا إلى
وجود مجلة علمية بحثية محكمة ومتخصصة في مجال افعالم واالتصال.
ب .على صعيد األبحاث العلمية المنجزة.
حاول المنسدق حصدر األعداد المتوافرة لألبحاث العلميةن والكتب الخاصدة بافعالم في فلسدطينن ولكن
األمر صد د د ددعب جدا لعدم وجود مجلس أعلى لفعالم في فلسد د د ددطينن وكذلك لعدم وجود مكتبة مركزيةن أو جهة
مختص د د ددة تعمل على حص د د ددر هذه األبحاث وأرش د د ددفتهان كما يعود األمر لعدم وجود مجلس أعلى للجامعات في
فلسددطينن أو مركز أبحاث متخص دصددة في مجال افعالم يعمل على تجميع هذه األعمال في نطاق واحد لتعم
الفائدة على الباحثين والمهتمين.
واسد د د ددتطيع الجزم بأن هناك العديد من األبحاث العلمية المنفذة في حقل د ارسد د د ددات افعالم واالتصد د د ددال
وتزيدد عن ( ) 100بحدث علمي في مجداالت الص د د د د د د دحدافدة المطبوعدة وااللكترونيدةن والعالقدات العدامدةن وافعالن
والتسددويقن والدعاية والحرب النفسدديةن إضددافة إلى العديد من د ارسددات الماجسددتير المتعلقة بموضددوعات مرتبطة
بافعالم والصحافة من حقول تربوية أخرى.

ت .اإلشكاليات التي توجه البحث العلمي
يعاني الباحثين الفلسطينيين من العديد من اإلشكاليات منها:
 الحص د د ددار افسد د د درائيلي على أ ارض د د ددي الس د د ددلطة الوطنية الفلس د د ددطينية وعدم الس د د ددماح بالتنقل بين المدنوخصوصا بين الضفة وغزة األمر الذي ينعكس على الدراسات المسحية والميدانية حيث يصعب توزيع
االستمارات واستردادها في كال االتجاهين.

-

عدم توفر كتب حديثة في مجال افعالم للحص د د د د ددار المفروض على دخول الكتب س د د د د دواء في مناطق

الض ددفة الغربية أو قطاع غزة وعليه يلجأ الباحثون إلى ش ددبكة االنترنت وش دراء كتب واالش ددتراك بمجالت
علمية الكترونية بأسعار مرتفعة.

 انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصدل ( )16سداعة يوميا وخصدوصدا في قطاع غزة حيث يعاني من أزمةانقطاع التيار الكهربائي منذ سبع سنوات األمر الذي يحد من افنتاج العلمي ويؤثر فيه.

 عدم وجود مؤسد د دس د ددات تعليمية كافية تمنح درجة الماجس د ددتير في افعالم وكذلك ال توجد أي مؤسد د دس د ددةتمنح درجة الدكتوراه في افعالم في فلسطين كلها.

 غياب التنس د د د د دديق والتعاون بين معظم الباحثين وأس د د د د دداتذة افعالم في الجامعات الفلس د د د د ددطينية من حيثاالستفادة العلمية المتبادلة وعمل أبحاث مشتركة وان وجد فهو تعاون شخصي.

في فجوة التنمير االعالمي العربي
الواقع ،الرهانات و ضرورة التجديد
من إعداد :حفصة كوبيبي*
جامعة عبد الحميد بن باديس
نمستغانم
 التعريف بالدراسة:تتناول هذه الورقة ظاهرة "االنسداد المعرفي" و " فجوة العقل العلمي"  -و خاصة في الوطن العربي-

التي ميزت االعالم و االتصال كعلم نظري ن و ذلك من خالل تجسيد مالمح هذه األزمة نو البحث في أسبابها

و كذا تقديم بعض الحلول و االقتراحات للخروج من هذه االشكالية بغية تأسيس مرحلة جديدة و متميزة في
التنظير العلمي " االعالمي و االتصالي" العربي.
و تشتمل الدراسة على أربعة محاور رئيسةن هي على النحو اآلتي:
-1

أزمة االعالم و االتصال أزمة عالمية /غربية  :و يتناول هذا العنصر مظاهر االزمة

العالمية لفعالم و االتصال كحقل معرفي قائم بذاته و أسباب هذه األزمة .

-2

افعالم و االتصال في الوطن العربي  :و يبحث هذا العنوان في تجليات هذه األزمة

العالمية على الدراسات االعالمية و االتصالية في المنطقة العربية ن و األسباب المساعدة في زيادة
هذه االشكالية و تفاقمها .
-3

وضعية افعالم و افتصال في الجزائر كأنموذج من الوطن العربي  :و تتناول لمحة

عامة و شاملة عن تاريخ هذه العلوم في الجزائرن و عن نظرية الحتمية القيمية في االعالم كإحدى

أهم نماذج التنظير العربي –الجزائري في هذا الحقل .
-4

تقديم اقتراحات و توصيات من أجل التجديد و الوصول إلى مدرسة عربية متميزة في

االعالم و االتصال.

فأهمية اشكاليات التنظير في االعالم و االتصال و بروزها في الساحة العلمية و األبستمولوجيا
و وضعية هذا العلم المتدهورة في العالم العربي تفرض علينا البحث فيه ن و التمحيص و التدقيق ن فارتأى
الباحث أن يعالج هذا الموضوع ن و نحن نتفق مع ا لدكتور عبد الفتاح خضر عندما قال" :أن الدفاع عن

البحث العلمي ليس حك ار على باحث أو عالم دون آخر و أنما هو واجب كل شخص ينتمي إلى المجال العلمي

مهما كان تخصصهن صحيح أن أ ساتذة المناهج و المؤلفين في البحث العلمي و أصوله و مناهجه هم أولى
االشخاص باالطالع بمهمة ال دفاع عن المجال العلمي و حمايته ببحث مشكالته و تقصي أسبابها و آثارها

الضارة ن بيد ان ذلك ال يعفي رجال البحث العلمي في التخصصات االخرى من واجب المساهمة في هذه

السبيل بجهد محدود و لو في صورة االسهام في ندوة متخصصة حول هذا الموضوع".xxii
و تهدف هذه الدراسة إلى:
ن

 -التعرف على أهم االشكاليات التي تعترض طريق علوم االعالم و االتصال لدى اآلخر

و البحث في أسبابها.

 الكشف عن وضعية هذه العلوم في المنطقة العربية عموما و الجزائر بشكل خاص.-

معرفة المعوقات التي تواجه عمليات التنظير االعالمي في الوطن العربي.

 -تبيان كيفية الخروج من هذه االشكاليات.

و تكمن أهمية هذه الدراسة في تجسيد الواقع الفعلي لعلوم افعالم و االتصال و معرفة أهم المرتكزات
النظرية و المعرفية و المنهجية التي تستند إليهان و كذا التعرف على افشكاليات التي تواجه الباحثين أثناء
إجراء دراساتهم و محاولة إعطاء ح لول لهذه الوضعية ن كما تأخذ هذه الدراسة أهميتها من أهمية النظرية في
اي حقل علمي ن فهي األساس الذي تقوم عليه العلوم ن فموضوع نظريات االتصال من المواضيع الواسعة و

الكثيرة التعقيد في مجال الدراسات االعالميةن و أن تناولها بالدراسة ال بد أن يؤسس لتطبيقات إعالمية عملية

و حتى منهجية تساعد الباحثين في جعل هذه النظريات تخدم المنظومة العلمية بشكل عامن و كذا فهم مختلف

السي اقات االجتماعية و السياسية و النفسية و التربوية و غيرها من الخلفيات المشعبة للظاهرة االتصالية و
االعالميةن و هذا كله بغية تحقيق عمل إعالمي سامي و فعال.
مقدمة :
ما يميز علوم االعالم و االتصال منذ نشأتها إلى يومنا هذا هو تعدد الرؤى النظرية و تباين أسبابها
و تداعياتها لدى الدارسين و الباحثين و الممارسين االعالميين و الجمهور المتلقين نفي هذا الميدان المتشعب
وتتجلى هذه الفجوة في ثالثة مجاالت

و هذا ما يمكن االصطالح عليه بد "فجوة العقل االعالمي "ن ن
:xxiiرئيسية

.أوالا -تعددية الرؤى الفلسفية والنظرية في هذا الحقل المعرفي المهم
ثانيا -تنوع الممارسات المهنية في وسائل افعالم المقروء والمرئي و المسموع
 .ا
ثالثاا -طبيعة الجمهور المتلقي ,والتي تزخر بكثير من التباينات االقتصادية والثقافية

والديموغرافيةن عالوة على تعدد مستويات الوعي السياسي واالجتماعي.

و ما يهمنا في هذه الورقة هو العنصر األول ن فما يميز الساحة االعالمية الغربية هو تعدد الرؤى
النظرية و التيارات المنهجية التي تناولت الظاهرة االعالمية و االتصالية بالدراسة و التحليل و التفسير في
طري ق البحث عن نظرية شاملة تفسر هذا النوع من الظواهر الشديدة التعقيد و التداخل بين مختلف الظواهر

االخرى التقنية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية و غيرها من األسباب الكثيرة شكلت نتيجة
واحدة هي " ازمة االعالم و االتصال" كحقل معرفي مستقل بذاته .
و إ ن كانت هذه وضعية الساحة الغربية المنقسمة بين األوروبية و األمريكية فإن الساحة العربية

ليست بأفضل حال منها ن فهي األخرى تشكوا فق ار موضوعيا و عج از منهجيان في الوقت الذي تتأكد فيه
حتمية األدوار التي أصبحت تلعبها وسائل االعالم و االتصال في المجتمعات المعاصرةن و تتأكد فيه حتمية
التجديد

و التأصيل المعرفي ن غير أنه "ال يمكن الحديث هذا التأصيل " دون التعرض لبعض

القضايا ذات الصلة بجوهر هذا العلم و وقائعهن و هذه القضايا تمثل في حقيقتها المالمح المميزة لعلم
االتصال نفسهن كما أنها تشكل العوامل الكابحة لعجلة االجتهاد و في حركة التأصيل لهذا العلم "

xxii

و تتركز إشكالية الدراسة في األسئلة التالية :
✓

ما هي األسباب التي شكلت األزمة الغربية في االعالم و االتصال؟

✓

ما هي وضعية هذا الحقل المعرفي في الوطن العربي و في الجزائر ؟

كيف يمكن التميز في الدراسات افعالمية و االتصالية في المنطقة العربية؟

✓
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أزمة اإلعالم و االتصال  :أزمة عالمية /غربية

 -1-1في مماهر األزمة:

و تتجلى مظاهر أزمات علوم االعالم و االتصال في :

-1

اشكالية

التسمية /المصطلح :علوم االعالم و االتصال

sciences de

l’information et de la communicationهي عبارة فرنسية للتدليل على مجموعة البحوث و الدراسات
في االعالم

يسمى بعلوم االعالم

و االتصال ن التي تدرج مواد تدريسها و البحث فيها اختصاصات شتى في حقل ما
و االتصال ( كسيسيولوجيان و أنثروبولوجيان قانون و اقتصادن الخ)...ن اما

حسب التعبير األنجلوسكسوني فنجد تعبير " الدراسات االعالمية أو . media studies
كما تميل الكثير من المؤسسات األكاديمية خاصة االنجلوساكسونية إلى التمييز بين الدراسات

االتصالية

و الدراسات االعالمية ن اما في الفضاء الفرنكفوني فعلى الرغم من تأثر الفرنسيين بالعقالنية

الديكارتية

و الوضعية الكونتية نو الذي كان من المفترض أن يدفع بهم إلى انتاج تنظيم اكاديمي

يفصل بين الدراسات االتصا لية و الدراسات االعالمية كما حصل ذلك في تمييزهم بين العلوم الدقيقة و العلوم
االجتماعية و االنسانية ن فقد تم مزج الحقلين تحت مسمى علوم االعالم و االتصال ن مع ما صاحب ذلك
"عندما تم انشاء لجنة علوم JEAN Meyriatمن جدل أكاديمي مازال قائما إلى اليوم فقد أشار "جون ميريا ""

االعالم و االتصال في شهر فبراير 1975إلى انه " تم تبني كلمة "اعالم" االكثر تحديدا تضفي نوعا من الدقة
على فكرة االتصال التي تظل مبهمة

و يسمح هذا التزاوج بخدمة مجموعات كبيرة من المتخصصين ن ذوي

االهتمامات المختلفة ندون اتخاذ موقف نهائي حول ابستمولوجيا هذا الحقل.xxii

–2

إشكالية البناء النمري في البحوث و الدراسات االعالمية و االتصالية :

فإذا كان مفهوم االتصال يطرح إشكاليات كثيرة على الباحث فإن نظرية االتصال ليست أقل

اشكالية منه ن فقد انتجت الكثير من التعارضات بين الباحثين في الحقل االتصالي

xxii

و النظرية من حيث التعريف ن هي محاولة ذهنية لتفسير الظواهر الطبيعية و االجتماعية و

تقديم الشروحات و التفسيرات لها ن و تنظيم المالحظات و عرضها بطريقة مناسبة ...و النظرية تحتاج
في حكمها على األشياء إلى برهان و لها قضية مرتبطة بسلسلة من النتائج التي نتحقق من صحتها من
خالل التطبيقن و التطبيق يفرز استجابات اجتماعية منسجمة أو متضاربة.

xxii

و قد شكل الحضور الكبير لمختلف التخصصات في حقلي االعالم و االتصال اشكالية شرعية

هذه العلوم "القائمة بذاتها" و هو ما ادى إلى " البحث عن نماذج تضفي عليه الطابع العلمي ن حيث

تبنى رؤى علوم الطبيعة ن و قام بتكييفها مع خصوصيته األكاديمية "

xxii

و بالرغم من التحول التدريجي الذي تشهده اليوم و المتمثل في اعتماد مجال الوساطة كمعلم

بحثي دينامي مكيف لتأسيس المعرفة بدرجة أولى فان الدراسات االعالمية غالبا ما تعود إلى االنسجام
مع المنظور الال سوالي المغال للدور الفعال الذي تلعبه الوسائل الوسيطة الناقلة للمضامين لتجعل منه
منطلقا للكشف عن طبيعة العالقة بين الباث و المستقبلن و يتجلى ذلك من خالل المرتبة التي تحتلها

التقنيات الحديثة باعتبار كونها مصد ار يلهم االساليب الجديدة في انتاج المضامين الثقافية

xxii

و يرجع هذا الغياب إلى استناد البحث العلمي على األبعاد المعيارية فقطن و اتجاهه إلى

القياس وفقا لمعطيات الواقع اآلني الذي يجري فيه القياسن األمر الذي سبب هشاشة في البناء

النظري لعلم االتصال (.كما سنرى الحقا)

ولما كان االتصال ينتمي إلى مجموعة العلوم افنسانيةن فان نظرياته كما هو معرف ليست بالحدة "
أو الصرامة الموجودة في نظريات العلوم البحتة أو الطبيعية شأنه شأن العلوم افنسانية عمومان وعلى الرغم
من كثرة األبحاث الخاصة بعملية االتصالن فان هذه األبحاث -فشلت بصورة أو بأخرى –في بناء النظريات

إلي تنظم الجهود البحثية وتحدد الطريق إلى الجهود البحثية المستقبليةن بل هناك اتفاقا بين الباحثين على أن
xxii

المشكلة الرئيسة في مجال االتصال الجماهيري تتمثل في نقص النظريات الجيدة"

يؤكد "جريك" أن االتجاهات الجديدة في مجال نظرية االعالم و االتصال توحي بتناقض ظاهر ن
و يشرح ذلك بقوله  ":انه على الرغم من ان علم االعالم و االتصال تطور و بلغ مرحلة تقرب من
النضجن و ان الباحثين فيه أسهموا في بناء مالمح نظريات جديدة في السنوات المتأخرةن فان ثمة تزايدا

ملحوظا في الغموض الذي يكتنف دراسات هؤالء الباحثين يتمثل في التناقض في اآلراء و الجدل الظاهر
فيما يتعلق بالبناء المعرفي المناسب للنظرية االعالمية و االتصالية.

xxii

ان هذا الحقل االكاديمي ال يزال "قلقا" -بتعبير المتخصصين فيه" و يحتاج األن اكثر من أي وقت

مض إلى" إعادة التفكير" .و هذا ما حدا بالباحث جريك إلى طرح تساؤالت ال تزال معلقة و تبحث عن إجابة
لها من قبل المتخصصين مثل :xxii
-

ما الدي ينبغي ان تكون عليه النظرية االعالمية و االتصالية؟

-

لماذا كانت الحاجة إلى بناء نظرية في االعالم و االتصال؟

-

ما الحدود النظرية لمثل هذه النظرية؟

-

كيف نربط مثل هذه البحوث بتطور النظرية في االعالم و االتصال؟"

 ما الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها بحوث االعالم و االتصال؟أن كل هذه التساؤالت على حد تعبير جريك ن ال بد أن يأخذها المتخصصون في حقل االعالم و االتصال
بعين االعتبار.

و ذكر الباحثون خمسة من االسئلة التي تشكل اليوم محور النقاش بينهم ن و يحاولون االجابة عنها ن

و هي:xxii

 -1هل يمكن التحدث عن "نظرية عامة لفعالم و االتصال"؟
 -2هل التفريق ما بين االعالم و االتصال ما زال قائما؟

 -3هل اصبح "مجتمع االعالم" أو " مجتمع االتصال" أفق حياتنا اليومية ؟
 -4هل تنتمي الظواهر االعالمية و االتصالية إلى مجموعة من الحقول أو يجب معالجتها في مجال
وسيط؟
 -5هل يولد تقدم المعلوماتية و العلوم المعرفية تغيرات افقية في مجال االعالم و االتصال؟
لقد وصلت الدراسات و البحوث الغربية في مجال العلوم االجتماعية و االنسانية و منها علوم
االعالم و االتصال إلى أزمات " ظهرت من خالل تشعب نظريات الغرب و تفسيراته المتعددة للظواهر

االجتماعية

و النفسية و تذبذب هذه الرؤية و قصورها في تقديم تفسيرات دائمة و كلية "

xxii

كما ان " انفتاح أبحاث علوم االعالم و االتصال على نفسها ن دون تحديد زاوية لرؤية واضحة

المرجعية و األهداف و الوسائل ن جعلها تعيش أزمة فعلية نتيجة التطور المذهل في الوسيلة

و استخداماتها د في غياب التنظير المسبق من جهة ن و لتصادم التصورات الغربية و الحقيقة الكبرى

من جهة أخرى نإذ حولت الفرد و المجتمع إلى مشروع منظم و موجهن و تحول واقع و ممارسة

االعالميين إلى مؤطر و موجه و منظرن و تحول واقع و أثر الممارسة االعالمية و االتصالية إلى

مجال الدراسة و بحث الظاهرة االعالمية ن و غاب فيها التحديد الصحيح لمجال العلم و المعرفة "

xxii

 -2-1في أسباب األزمة:
يتميز الحقل االعالمي و االتصال بمجموعة من المميزات التي هي ذاتها سببا في
افشكاليات و األزمات التي اعترضت و ما زالت تعرض هذ الحقل العلمي و في مقدمتها:
 -1حداثة نشأة علم االتصال مقارنة بالعلوم االجتماعية:

فلم يرى هذا العلم النور إال في

مطلع القرن الماضي و بالتحديد في الربع االول من القرن العشرين ن في أعقاب الحرب العالمية األولىن
دو تاريخيا نجد أن الممارسة االعالمية سبقت تأسيس علم االعالم و االتصال و بدأ ميدان االعالم يجد

سبيله إلى المحيط االكاديمي في أواخر القرن التاسع عشر بأمريكان و يعتبر "روبرت لي" أول من اقترح

تكوينا جامعيا يخص االعالميين و كان ذلك سنة  1869ن عندما كان هذا االخير رئيس جامعة واشنطنن
و أخذ العلم مكانته في إطار العلوم االجتماعية إثر الحرب العالمية االولى ن ثم تأسس بشكل أساسي بعد

الحرب العالمية الثانيةن فاآلن فإ ن عدد الجامعات التي تقدم تخصص االعالم ; JOURNALISME
 Mass Mediaبأمريكا بالمئات

xxii

 -2التبدل المستمر في أساليب و أشكال الفعل االتصالي :و ذلك الستناده على وسائل سريعة
التغير و التطور ن بحيث ال تكاد أن تستكمل الوسيلة دورة الزمان حتى تستبدلها و تحل محلها وسيلة أكثر
قدرة ن نتيجة للتطورات السريعة و المتالحقة لتكنولوجيات االعالم و االتصال ن فهذه التطورات تمثل اشكاال
لدى الباحثين و الدارسين و المتمثل في رهان المواكبة و اللحاق بها ن و " من أجل تفعيل حركة للتنظير

قادرة على تفسير الفعل في ظل هذا التغير الدائم ن و م ن ثم فإن الفكر االتصالي يظل يلهث وراء حركة
االختراع التي أصبحت في حالتها االخيرة تولد من الوسيلة وسيلة جديدة"" و قد شكل هذا الواقع للفكر
االتصالي معضلة حقيقة ن صعبت فيها و استحالت مواكبة الفكر للفعل ن و هذه المعضلة عينها هي التي

تجعل أمر التأصيل أكثر صعوبة "

xxii

و قد جمع د"بيرجر  Bergerأسباب أزمة علوم االعالم و االتصال في ثالث محاور xxiiهي:
-

المحور التاريخي :إن جذور هذا العلم ترجع غلى االدبيات النظرية للعلوم االخرى ذات

العالقة بعلم االعالم و االتصالن الذي كان بمثابة " جسر اكاديمي " إلى العلوم االخرى بدليل أن كل
الباحثين الذين اسهموا في إعداد الكتاب المشهور" علم االتصال االنساني" الذي حرره "ولبر شرام" و

عددهم أحد عشر باحثا -لم يكن منهم من هو متخصص في االعالم و االتصال أو في بحوث االتصالن

و إنما باحثين في علوم اخرى كالعلوم السياسية نوعلم النفسن و علم االجتماع.

و قد شهدت بحوث االعالم و االتصال في النصف الثاني من القرن العشرين تطورات ملحوظة
نظ ار لعدة عوامل في مقدمتها :
-

التطورات الحاصلة في وسائل االعالم و انتشارها السريع في جميع ارجاء العالم .

-

التطورات الحاصلة في مهنة الصحافة و حاجة المجتمع لوسائل االعالم نظ ار للوظائف

-

هذا بافضافة إلى التطورات الحاصلة في العلوم االنسانية و االجتماعية بصفة عامة نظ ار

التي أصبحت تقوم بها :االخبارن التعليمن الترفيهن التنشئة االجتماعية.

الرتباط حقل االعالم و االتصال بمختلف العلوم المجاورة و في مقدمتها االجتماع و السياسة و النفس.
-

زيادة الجامعات و المدارس و المعاهد التي تدرس االعالم و االتصال.

فكل هذه العوامل المتداخلة فيما بينها أدت إلى تطوير بحوث و دراسات االعالم

و االتصالن و المالحظ أن هذا الحقل تطور وفق شروط و ظروف اقتضتها الحياة االجتماعية
و السياسية و االقتصادية و المعرفية التي كانت تحيط بالباحث ن و لهذا نالحظ تركز هذه البحوث

و الدراسات على مواضيع دون غيرها ن كما هو مبين في كرونولوجيا التطور كاالتي :
-

البدايات االولى :تميزت ابحاث االتصال في بداياتها بالتركيز على الدراسات الوصفية

التاريخية للطباعة و النشر و الصحف و الدوريات مع التركيز على بعض تراجم المحررين و الناشرين

و خاصة في الفترة .1800 -1930
-

أما الفترة الثانية  :فقد سادت تقريبا في الفترة ما بين  1950-1930ن فقد تميزت بتنوع

المواضيع و التأثير الواضح لعلم النفس و علم االجتماع و العلوم السياسية في أبحاث االعالم و االتصال

الجماهيري ( الدراسات التاريخية التحليلية للمؤسسات االعالمية ن البحوث حول تأثير وسائل االتصال

الجماهيرين الدراسات التاريخية التحليلية للمؤسسات االعالميةن و تأثيرات القوى االجتماعية فيهان بحوث
التأثير و الدعاية و محتوى الرسالة االعالمية ن بحوث تأثير وسائل االتصال الجماهيري في االختيارات
السياسية و السلوك االنتخابي ن البحوث االعالمية و تفاعل المستقبل معها .

و ارتبطت مشكالت البحث العلمي في االعالم و االتصال خالل النصف االول من القرن

العشرين بدراسة مستويات التأثيرات التي أحدثتها مؤسسات البث الكبرى في حركة التغير االجتماعي
ذلك ان وسائل االعالم تملك من النفوذ ما يسمح بصناعة اآلراء و تحديد التوجهات ,و قد تراجع هذا
التوجه في البحوث نسبيا _ مع بداية الستينات_ لينحصر التفكير في دراسة الجمهور من حيث انه

تركيبة مركبة و معقدة يستوجب فحصها االلمام بمضامين وسائل االعالمن و بالعوامل الوسيطة األخرى
التي تسهم في تغيير السلوك ن نتيجة التأثير الواضح بعلم النفس و علم االجتماع ن و لئن أثرى هذا

المنحى رصيد العلوم االعالمية

و االتصالية فإنه ساعد كثي ار على تطوير أساليب العمل

و

االنتاج في الميادين الصحافية بالخصوص و مكن من تقليص الحوافز بين المجال المهني و المجال

األكاديمين إذ ظلت الدراسات االمبري قية ترشد مؤسسات البث و تنير السبيل امام السياسات االعالمية
و االتصالية و تزيل صورة الجدل العقيم بين " النظري" و " التطبيقي" و بين " الصحافة الموهبة " و

المعرفة الدقيقة .
-

المرحلة الثالثة  :بافضافة إلى ذلك ن أسهمت دراسات الجمهور و دراسات مضامين وسائل االعالم
في تغذية حركة التنمية الشاملة لكونها مادة اساسية لمراكز التوثيق و البحث بقطاعات االنتاج و البثن
و قد بدأت هذه الفترة مع موجات الحركات التحررية في نهاية الخمسينات و بداية الستينات و شهدنا

اهتماما جديدا في الدراسات االعالمية ن ركز على دور وسائل االعالم في التنمية الوطنية .

 المرحلة الرابعة و اهتمت الدراسات بتأثير االعالم في االطفال و دراسات القائم باالتصال و كذلكدراسات و ابحاث عن المقروئية و استهالك وسائل االعالم المختلفة من قبل الجمهور .

 و حاليا تتجه البحوث نحو دراسات الجمهور و تمثالتها و عالقتها بافعالم الجديد. هذا بالنسبة للبحوث و الدراسات اما التكوين فإن "نظرة سريعة لطبيعة البرامج الدراسية التي كانتتدرس في مجال االعالم و االتصال خالل الثالثين سنة الماضية ن تبين بوضوح أسباب القصور

في عدم تطور نظريات االعالم و االتصالن لتكون مثل غيرها من النظريات في العلوم االخرىن
لقد كانت األ قسام العلمية المتخصصة لطالب المرحلة الجامعية ن بل تجاوز األمر ذلك إلى تدريس
غير المتخصصين في االتصال مثل هذه المهاراتن و ال شك أن التركيز على مثل هذا النوع فقط
جملة المجاالت االكاديمية المتعلقة باالتصال ساعد في تكوين صورة نمطية سلبية لدى األقسام

العلمية األخرى عن األقسام االتصاليةن مؤداها أن المتخصصين في هذا الفن هم مدرسو مهارات
اتصالية و ليسوا باحثين

xxii

 -المحور المنهجي  : :يقول بيرجر إن المالحظ لبحوث االتصال يدرك أن من كتب هذه البحوث

هم مهرة في استخدام الطرق الحديثة لجمع البيانات و المعلومات و تحليلها ن و ان الباحثين في مجال االعالم

و االتصال تلقوا تعليمهم في جامعات مشهورة و معروفة بقوة أقسامها العلمية في هذه المجالن و في الفترة

نفسها شهد حقل االعالم و االتصال تطبيقات متعددة لهذه الطرق االحصائية الجديدة التي تتعامل مع

المعلومات المتعلقة ببحوث الدارسين فيه ....على الرغم من استخدام الباحثين في مجال االعالم و االتصال

للطرق االحصائية في تحليل البيانات و معالجتها فإن هذه الطرق لم تسهم في تأسيس إطار نظري يرقى إلى
مستوى تمكن هؤالء الباحثين و اهتمامهم بتلك األساليب االحصائية الحديثة

-

الخوف من المسؤولية  :و يعني بيرجر بالخوف من المسؤولية ....ان بناء النظرية و تأسيسها

يعد مغامرة علمية ن فالباحث عند اقتراحه لنظريته يضعها على محك و النقد و التقويمن و اختبار فروضها

و تطبيقاتهان و تدقيق نتائجهان و هناك احتمال كبير بأن نتائج اختبارات الغير لفروض النظرية التي توصلت

إليها قد تكون سلبية ن إي عدم قابلية تصديق ما توصلت اليهن هذه االحتمالية – و بخاصة إذا نشرت النظرية
و انتقاصا من ذاته العلمية ن و هذا

في الكتب أو الدوريات العلميةن تمثل تهديدا لشخصية من اقترحها

ما يجعل معظم الباحثين يتخوفون من تبعات اقت ارح نظريات جديدة في دراسات االعالم و االتصال .و هو
السبب نفسه في ان كثي ار من هؤالء يسلكون الطريق السهلة ن و هي اختبار فرضيات اآلخرين دون محاولة

اقتراح نظريات جديدة ليبتعدوا عن النقد األكاديمي لذواتهم العلميةن و لذلك يقول بيرجر إن اختبار الفروض
البحثية لنظري ات قائمة أقل مخاطرة نمن المنظور االكاديمين من تحمل تبعات اقتراح نظريات جديدة و هو
سبب رئيسي في إحجام كثير من الباحثين في مجال االعالم و االتصال عن محاولة توجيه جهودهم العلمية

و دراستهم االكاديمية نحو البناء

و التأسيس لنظريات جديدة في االعالم و االتصال.
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 -2علوم االعالم و االتصال  /الدراسات االعالمية في الوطن العربي:

إن االتصال كواحد من العلوم الوضعية ليس له إرث فكري اسالمي ن كما هو الحال في العديد من

العلوم األخرى كالرياضيات و الفلك و الطبن فمعظم تللك العلوم لها قواعدها العلمية االسالمية نإذ أسهم

المسلمون االوائل في بناء فكرها او لعبوا دو ار في تطوير مناهجها و أدواتها .فاالتصال هو أحدث العلوم
االجتماعية السلوكية نشأة و اكثرها غربة عن الفكر االسالمي ن مقارنة مثال بعلم االجتماع الذي أسهم فيه

ابن خلدون بشكل كبير و ملفت أو علم النفس الذي أرسى قواعده ابن تيمية .

العالم العربي لم يقم إال بإعادة االنتاج ن انتاج نماذج األخر –الغرب -و قراءة أوضاعه و خصائصها

بعيون هذا اآلخر ابتداء من المسميات وصوال إلى الشبكات المفهومية و الرؤى التي يصدر عنها ن سواء في

الحقل االتصالي االعالمي أو غيره من الحقول ن و قد أثرت هذه الوضعية كثي ار سواء من ناحية التنظير
و البحث العلمي في هذا الحقل نو ذلك لمجموعة من االسباب .
 -1-2بين التأمل و التجريب
لقد تناول العديد من الباحثين و االكاديميين العرب مسائل و مشكالت حقل اختصاصهم بالتفكير
و الممارسة ن و ذلك ضمن إطار مرجعي يقوم أساسا على مقاربتين :

xxii

ا -المقاربة االولى :التي يمكن وصفها بالمقاربة التأملية أو المجردة دون ان تكون نظرية تماما

و ذلك نتيجة لعدم اعتمادها مرجعية نظرية مالئمة تساعد على قراءة واقعنا الخصوص في المجتمع و

وثيقة الصلة بموضوع البحث ن و نظ ار كذلك لعدم تجذرها في المكان و الزمان ن إذن هذه المقاربة تشتغل
وفق رؤية تقوم على منطق مجدد متجاهلة عن قصد او دونه أهمية السياقات االجتماعية _الثقافية ن و

كأنه بإمكان هذه المقاربة أن تدرس وقائع االعالم و االتصال و ظواهر خارج سياقاتها الخصوصية .
أ -المقاربة الثانية  :تحمل صفة " التجريبية " او االمبريقية و التي تقيم مسائل االعالم

و االتصال انطالقا من معطيات كمية ن يتم تجميعها دون اتباع خط منهجي صارمن و هي تفتقد إلى

اية كثافة داللية ن مغيبة بذلك األبعاد االخرى غير المادية للوقائع الميدياتيكية ن األبعاد المرتبطة بإنتاج
المعنى متمظهرة في أشكال ( عالقات و رموز و قيم و صور و تمثالت و كليشيهات مقبولة  ...الخ)
و هاتين المقاربتين أصبحتا بمثابة الطابع المرئي للبحوث و الدراسات العربية في حقل
االعالم و االتصال.

 -2-2مميزات الدراسات و البحوث االعالمية و االتصالية في الوطن

العربي:

أذا تتميز الدراسات و البحوث العربية في االعالم و االتصال المبنية على هاتين المقاربتين
بما يلي:
 -1غياب األصالة و االبداع  :و يقصد باألصالة في البحث العلمي تميز األفكار الواردة في البحث
بالجدة

و االهمية العلمية ن و تميز الباحث باالستقالل الفكري و معايشته الواقعن و تظهر األصالة

في اختيار فكرة البحث أو مشكلتهن و في اسلوب معالجتهان و في االمثلة و التطبيقات التي يوردها
الباحث ن و في النتائج التي توصل أليها و المقترحات التي يقدمها للمساهمة في عالج مشكلة مان و

يقصد بافبداع تلك القدرات الذهنية العالية التي يتمكن الشخص بواسطتها من مد المجتمع الذي يعيش
فيه بأفكار أصيلة متميزة ن و هو بهذا مرادف لالبتكار
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و يفتقر إلى االصالة ذلك البحث " الذي

يعج باألفكار ن حيث يكون الباحث معجبا بالفكر االجنبي ن لمجرد انه اجنبي مهما كان مضمونه

او محتواهن و مهما تضمن من ت صورات أو تطبيقات ال تمت إلى الواقع العربي بصلة و هنا نجد

بعض هؤالء الباحثين يسلم بما ورد في المراجع االجنبية من افكار دون محاولة لمناقشتها ن في الوقت

الذي تكون فيه تلك االفكار محل نظر ن و تحتاج إلى تفنيد و نقاش ن بل قد يضرب األمثلة و يورد
التطبيقات من هذا الفكر االجنبي دون اية محاولة من جانبه لمواءمة هذا الفكر لبيئته أو فعادة
صياغته بما يتالءم مع الواقع الذي يعيشه و يمارس بحثه العلمي فيه"
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فانتشر النقل أو التقليد اآللي

او شبه اآللي لنماذج و نظريات و مناهج في مجاالت " البحث النظري" و التي أنتجتها مجتمعات
غربية في عدة مراحل متتالية من تاريخها ن بهدف االجابة عن اشكاليات محددة و ذات خصوصية

طرحتها تلك المجتمعات الغريبة عنا و في مراحل متعددة من تطورها  .و هنا ينطبق على الباحث
القول المأثور  ":العود في أرضه نوع من الحطب" حيث ينبهر بالغير و يهمل ما يمتلك و لو كان
و تطور و

هذا االخير اكثر غنى و قيمة .و نحن ال ننكر ما في الفكر االجنبي من فائدة

لكننا نعيب ذلك النقل غير الواعي سواء نقال حرفيا او غير حرفي.
 -2اعتماد نمريات أو مناهج في مجاالت " البحوث االمبريقية " ن و االكتفاء بوصف مضامينها  :و
ذلك " بانتهاج منحى يجنب ادراجها ضمن اطار معقد يأخذ بعين االعتبار المنطق الداخلي الشتغال
و هذا يعني طرح السؤال الجوهري المتمثل في معرفة ظروف و نشأة

كل منها ن

هذه النظريات أو المناهج "

و تتابع

xxii

 -3اضفاء القيم الغربية عليها و اعطائها تصورات يتفق و طبيعة النمرة الغربية لإلنسان
وظيفته

و

و عالقته بخالقه :فقد توصل الغرب الكتشافات كبيرة جعل الناس يفتنون و يظنون أن

كل انتاجه علمي

و متكامل و بناء ن و هو ما جعلهم يضفون صبغة العلمية على آراء و

تصورات الفالسفة و المفكرين الغربيين بدون تمحيص كبير و عميق لهذه اآلراء
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إذن فهذه البحوث تفتقد إلى تقاليد المسائلة النظرية القائمة على التجذير و النقد ن فهي بحوث

أكاديمية _ عربية_ "تفكر في مشكالت االتصال ووقائعه دون انشغال واضح و دائم في وضعها
ضمن أطر المكان

و الزمان و النظرية ن و هذا يعني عدم ادراج هذه المشكالت و الوقائع في

سياقات جغرافية و بشرية و ثقافية

و زمنية مختلفة تراعي خصوصيات المجتمعات المحلية و

الجماعات االجتماعية و الجهات الثقافية و المجتمعات الكلية و االمم"
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 -4تشتت اتجاهات الباحثين العرب :في مقال كتبه محمد حمدان في المجلة التونسية لعلوم االعالم
و االتصال

xxii

أوضح أن اهتمامات العرب الباحثين في ميدان االعالم و االتصال كانت متباينة و

مشتتة فهي موزعة بين األبحاث النظرية و االبحاث التطبيقية ن و بين المناهج التوثيقية

و المناهج

الميدانية ن و بين مختلف وسائل االعالم ن بدون بروز أولويات استراتيجية واضحة في البحث ن و
أقر أنه ال يمكن الحديث عن مدرسة عربية متميزة في االعالم و االتصال في هذه الوضعية .
 -3-2أسباب هذه الوضعية:
لماذا يغيب الفعل المعرفي التراكمي في هذا الحقل رغم مرور وقت ليس بالقصير على وجود مؤسسات

أكاديمية و بحثية ؟ و لماذا تغ يب إدارة المعرفة عن هذا الحقل و تسود عقلية "القراءات" االنشائية التي تتوسل

باللغة العربية لممارسة كل انواع التسطيح؟ هل نقول ان اهتمامات الباحث العربي عموما مازالت تتمركز حول
" تحصيل االقوات من الحنطة و غيرها .
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 -1غياب العقل االعالمي العربي :أن هذه العوائق كثيرة ال شك ن و هي تتوزع بين الثقافي و االجتماعي
و المؤسساتي و لكن العائق األكبر في نظرنا يتمثل في الباحث نفسه .و يظهر ذلك في :
 -2حجة أن العلم ال وطن له  ":فالعلم في مستواه العقلي ال يحمل جنسية أو عقيدة معينةن فالمعرفة واحدة
بدءا بظهور
و العلم واحد مهما كان مصدره ن وفي هذه العملية هناك تراكم في المعارف افعالمية ا
الصحافة في القرن  16بأوروبا مرو ار بتطور علم افعالم في العشرينيات من القرن العشرين بأمريكا إلى
سيادة تكنولوجيا االتصال حديثا .ومن جهة أخرىن فإن البحث عما يميز افعالم في المنطقة العربية أمر

مشروع ومطلوب .والحاصل أن الثنائية التي تحدث عنها بعض الكتاب والباحثين من أن النخبة في المنطقة

العربية إما أن تكون تقليدية دون المعاصرة أو حداثية دون االنتماء ماثلة إلى حد ما في الدارسين افعالميين
عندنا.
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 -3غياب روح المبادرة و االبتكار لدى الباحث العربي ":الذي ال يتجاوز أفقه ساعات " تدريسية" يقتضيها
في ترديد مقوالت تجاوزها الزمن و تقترب من الدوغمائية أكثر من اقترابها من العلمن أو "القيام" "بدراسات

تحتل فيها الجداول االحصائية المنزوعة من سياقاتها الحيز االكبرن و تغيب عنها الصرامة العلمية ن صرامة
العقل البرهاني و تحضر فيها انشائية العقل السردي ن و إذا سألت احدهم أو احداهن عن سبب هذا الحضور
الطاغي للتسطيح و استبعاد العقل ن أجابك أو اجابتك بانها مقتضيات الترقية
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xxii

عدم كفاية التقدير المالي أو األدبي للباحث  :قد يكون هذا من اهم اسباب هبوط مستوى

البحث العلمي في ب عض البالد العربية ن حيث يتعرض رجل العلم لضغوط مالية كبيرة نتيجة عدم كفاية
التقدير المالين او العائد المالي فنتاجه العلمي ن و العمل العلمي يحتاج فضال عن المعرفة و العلم إلى
راحة البال و صفاء الذهن من المشكالت .
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xxii

الفجوة بين التكوين والبحث العلمي األكاديمي في حقل اإلعالم :من المعروف أن التكوين

األكاديمي و البحث العلمي مجالين من الصعب التوفيق بينهما فال بد ان يطغى احدها على اآلخر ن و

من المالحظ أن معاهد االعالم و االتصال في الوطن العربي عموما كان همها منذ نشأتها االولى هو تلبية

حاجات السوق الصحفية ن و "إن نظرة سريعة على المقررات الدراسية و مضامينها في كليات و معاهد و
أقسام االتصال و االعالم في العالم العربي توحي بترهل أغلبها و عدم مساوقتها للواقع"

xxii

و قد اتجه قسم من بلدان العالم العربي إلى االخذ بالتقليد األنجلو سكسوني في مسميات

و مقررات و محتويات برامجه الدراسية االعالمية و االتصالية ألسباب كثيرة ربما يرتبط أهمها بافرث

االستعماري و الوظيفة االيديولوجية للفضاء االكاديمي عموما و قسم ثاني تبنى " النموذج" الفرانكفوني في

التسمية و المحتوى المعرفي ألسباب ال تختلف كثي ار من االسباب السابقة ن و قسم ثالث زاوج بين المنظومتين

ن بل ربما انحصر األمر غالبا في مسميات البرامج األكاديمية التي تعكس هذا الجمع و ال تتجاوزه إلى غيره.

و قد يرجع سبب التقليد الغربي إلى طبيعة المنهج المدرس و ما تلقاه الباحثين أثناء فترة الدراسة من مساقات
و مواد تهيمن عليها السمات الفكرية الغربية.
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ضعف المستوى العلمي التعليمي :إما لعدم االستناد على أسس علمية في التخطيط

لسياسات التعليم ن

و إما لوجود معوقات تحول دون وضع السياسات التعليمية السليمة موضع التطبيق

الصحيح ( مشكلة االعداد الكبيرة للدارسين في بعض الجامعات العربية تحول دون تنفيذ برامج هذه السياسات
ن و ان وضعت على اسس دقيقة ).

xxii

أن ازدهار الصناعات االعالمية في هذا العالم العربي و الحاجة إلى كوادر إعالمية تمتلك كفايات

مهنية بعد حصول الدول العربية على استقاللها ن دفع بالقائمين على أموره إلى التساوق مع هذا الوضع و

انشاء الكثير من الكليات و المعاهد و االقسام المتخصصة في الدراسات االتصالية و االعالمية ن و قد وفرت
هذه المظالت األكاديمية ع لى اختالف مسمياتها و مرجعياتها ن مقررات دراسية تتوزع مضامينها بين الصحافة
و التلفزيون و العالقات العامة ن و كل ما يتصل بافعالم الجديد و قد كان رهانها منذ البداية

و االذاعة

تزويد الملتحقين بها بكفايتين متكاملتين أدبية – مهنية من خالل التحكم في قواعد الكتابة االعالمية و تقنية –
مهنية من خالل اتقان استخدام التكنولوجيا في العمل االعالمي ن و قد تفاوت نجاح هذه المؤسسات فمنها من

بنى نفسه رأسمال رمزي

و صورة ذهنية جعلتاه مقصدا للكثير من الطامحين إلى ممارسة العمل االعالمي

بكل تفرعاته ومنها من تكاسلت رؤيته و انقطع عن حركية الواقع فأصبح دوره ال يتعدى الدفع باآلالف سنويا

إلى سوق البطالة .
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ضعف التكوين الثقافي و العلمي للطالب :و من المالحظ بعض المجتمعات أن بعض خرجي

الجامعات يفتقدون إلى الثقافة ن و يمكننا القول ألن بعض خرجي الجامعات في العالم العربي اليوم تقتصر
ثقافته على بعض المعرفة النظرية او العملية في مجال التخصص فقط ن و قد يكتفي باألصول العامة

للتخصصن دون التعمق في جزئياته
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xxii

قلة المراجع باللغة العربية و نقص حركة الترجمة :و من المعلوم أن المراجع العربية في

المواد االعالمية قليلة جدان نظ ار لمتطلبات البرام ج الدراسية ن "و قد قامت في العشرية االخيرة جماعة من

العرب مثل ابراهيم أمام و عبد اللطيف حمزة و جيهان أحمد رشتي و غيرهم بوضع كتب عن ظاهرة

االتصال و وسائلها و هي كتب ثمينة تزود الطالب بمعلومات جمة حول الموضوع و تعرفنا بنشاط هذا
العلم في الغرب و في الواليات المتحدة ن و كثي ار ما تعتمد هذه الكتب في عروضها و شروحها على
االستنتاجات و االكتشافات التي توصل اليها أخي ار علم النفس االجتماعي و الدراسات التي وضعت عن
الرأي العام و هذا المنهج جعل هذه الكتب تركز اهتماما أكثر على الدعاية و أساليبها و أهدافها و تنظر

إلى وسائل االتصال كركائز للدعاية و تهتم من جهة أخرى على الراي العام و على ماهيته و على طرق

التأثير خاصة بوسائل االتصالن فأصبحت هذه الوسائل في نظر هؤالء العلماء مادة ثانوية في دراستهم في
حين أن الدراسات االعالمية في الغرب بدأت منذ قبيل الحرب العالمية الثانية تستقل عن علم النفس

االجتماعية و تكون علما قائما بنفسه له اهتماماته الخاصة

االتصال الشخصي و مكثفة جهودها حول االتصال الجماهيري

و ميدانية الخاص متجاوزة في ذلك مرحلة
و وسائله.
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زيادة على ذلك غياب

المؤسسات التي تتبنى المبادرات.
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رهانات جديدة تعترض البحوث االعالمية و االتصالية في الوطن العربي :و هناك أيضا

قضايا مرتبطة بالرهانات النظرية و المنهجية المتصلة بدراسة الظواهر الجديدة كتجديد المفاهيم و إعادة
النظر في المقاربات النظرية السائدة و ابتكار منهجيات جديدة .و من بين التحديات المطروحة أمام
االتصاليين الراغبين في ارتياد درب التأصيل  :تحديات العولمة و اف ارزاتها التي أنذر بها المفكر الكندي "

مارشال ماكلوهان" حين نظر إلى قرب توحيد العالم في قرية تغيب فيها معالم الخصوصية الثقافية ن و
تتالشى خطوط التباين السياسي و تتداخل المجتمعات رغم تباعدها الجغرافي المكاني نفسه .
و إن كان هذا هو واقع االعالم و االتصال في العالم العربي  ،كيف هو حاله في الجزائر؟

 -3وضعية علوم االعالم و االتصال في الجزائر :

 -1-3التطور التاريخي لهذه العلوم في التعليم العالي الجزائري:
تعتبر الجزائر من الدول العربية الرائدة في مجال تدريس االعالم في المرحلة الجامعية ن

و تشير االحصائيات إلى " وجود أكثر من  15قسم لعلوم االعالم و االتصال بمختلف الجامعات
الجزائرية إلى جانب مدرسة وطنية عليا للصحافة و علوم االعالم التي تم فتحها 2010/2009ن

هذا بافضافة إلى بعض المدارس التي بدأت التدريس في هذا القطاع" xxiiو لكن ما هي اهم محطات
هذا القطاع منذ االستقالل إلى يومنا هذا؟

بعد استرجاع السيادة الوطنية و مقوماتها اهتمت الدولة الجزائرية المستقلة بقطاع االعالم ن

و الذي يظهر من خالل التشريعات و النصوص المختلفة ن و إعادة هيكلة مختلف المؤسسات
االعالمية -باعتبارها احد القطاعات االستراتيجية -بالطريقة التي توافق و اتجاهات السياسة العامة
للبالد آنذاك .حيث اقترنت فلسفة التدريس االعالمي بمخطط بناء الدولة االشتراكية ن و برزت

ضرورة إيجاد مؤسسة تتكفل بالتكوين و التدريب االعالمي و تحقق ذلك سنة 1964ن فبعد عامين
من استقاللها شهدت الجزائر ميالد المدرسة الوطنية للصحافة ن و اهتمت هذه المدرسة بتكوين

اعالميين مهنيين دون االهتمام بالتنظير ن و قد ظلت هذه المدرسة لمدة ثالثة عقود المكان االوحد
لتدريس علوم الصحافة و افعالمن حيث انطلق التدريس في بأعداد محدودة من الطلبة و ذلك لعدة

أسباب في مقدمتها نقص التدأطير و قلة االمكانياتن و بدأ التكوين باللغة الفرنسية ( أساتذة فرنسيين
نبلجيكيين و أفارقة) و ذلك بحكم الظروف التاريخيةن فالهدف االساسي من هذه المدرسة هو تخريج

كوادر اعالمية تمال الفراغ االعالمي الموجود آنذاك من جهة و من جهة اخرى تكوين مناضلين
مدافعين عن االشتراكية في مدة ثالث سنوات دراسية للحصول على الليسانس .

و قد بدأ االهتمام بالبحث و التكوين األكاديمي العالي في منتصف السبعينات ن و شهدت
تلك الفترة بداية البعثات الطالبية إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا في االعالم و االتصال.
و تميز التكوين بالنوعي و النخبوي :إ ذ تميزت المدرية باألعداد القليلة و تميزت الدفعات

االولى بتكوين عال و جيد في االعالم و التي تقلدت الحقا مسؤوليات و قيادات في مختلف
المؤسسات االعالمية ن و هي الحالة التي ال نجدها االن نظ ار لحالة التشبع التي تميز هذه الفترة .
و في عام  1974تم دمج المدرسة الوطنية للصحافة مع معهد الدراسات السياسية لينشأ معهد العلوم
السياسية و االعالمية تحت و ازرة التعليم العالي و تميزت هذه المرحلة بأن اصبحت مدة الدراسة

الجامعية لنيل الليسانس أربع سنوات سنتين جذع مشترك و سنتين تخصص  .و ذلك بهدف السيطرة
عليها بشكل افضلن كما تميزت هذه الفترة بالتعريب و ارسال البعثات الطالبية إلى الخارج.
و قد تم فك االرتباط بين التخصصين االعالم و السياسية حيث "بداية من الدخول الجامعي

 1983/1982ن اصبح التكوين في الجزائر يتم بمعهد علوم االعالم و االتصال ن و من خالل التسمية
الجديدة نالحظ تطور منظور القائمين على التكوين االعالمي" ...

xxii

و تعتبر هذه الفترة من أبرز

مراحل التكوين االعالمي في الجزائر منذ استقاللها ن حيث تميزت بالتعريب الكامل للتدريس نو
االعتماد على الكوادر الجزائرية نو خاصة بعد عودة البعثات الطالبية من الخارج ن كما تميزت

بديمقراطية التعليم

االعالمي.

و مجانيتهن و لكن ظلت صفة المناضلة و االلتزام باالشتراكية ترافق التكوين

ثم انتقلت علوم االعالم و االتصال من تخصص نخبوي إلى تخصص جماهيري مع مجيء

فترة التسعينات التي جلبت معها جملة من التغييرات التي مست العديد من المجاالت و منها التعليم

العالي.

و بالتحديد سنة 1999ن أين الغي نظام المعاهد و حل مكانه نظام الكليات و األقسامن " و

كانت البداية مع جامعة عنابة في الشرق الجزائري التي حاولت في البداية أن يتميز التكوين في
االتصال باالهتمام بالعالقات العامة و االتصال في التنظيماتن ثم فتح قسم االعالم و االتصال في

جامعة وهران بالغرب الجزائرين فجامعة مستغانمن ثم جامعة قسنطينة بالشرق الجزائرين و في فترة
وجيزة تعددت أقسام التدريس لفعالم و االتصال في الجامعات الجزائرية ...هذا التوسع أدى إلى

بداية نهاية بريق التكوين في مجال الصحافة و االعالم و االتصالن و األسباب كثيرة في مقدمتها:xxii

• تشتيت القدرات في مجال ا لتأطير :ففتح اقسام جديدة أدى إلى التحاق بعض أساتذة هيئة التدريس لهذه

االقسام و هو ما ادى إلى تشتيت الطاقات و هدر االمكانيات التي كانت بحوزة القسم االصل بجامعة
الجزائرن ففتح اقسام جديدة لفعالم و االتصال بشكل متسرع و غير مدروس االمر الذي أوقعها في

مشكالت م تعددة على راسها االفتقار للكفاءات المؤطرة و الوسائل المساعدة للتدريس و التكوين.
• افتقار العديد من االقسام إلى وسائل اعالم محلية للتدريب و لتوظيف الخرجين .

• تواجد األقسام فب كليات غير متجانسة ن فبعض االقسام في كليات اآلداب و اخرى في كليات العلوم
االنسانية و االجتماعية ن او العلوم االقتصادية و الحقوق و هذا ما جعل اقسام االعالم الفتية تعاني

التهميش مقارنة باألقسام االخرى المتواجدة منذ عشرات السنين

• أما الجوانب االيجابية التي ميزت التكوين في هذه المرحلة فتكمن في توحيد البرامج على مستوى جميع
االقسام في القطر الجزائري.

و من ثم تأتي مرحلة جديدة مع النظام الجديد ل.م.د :.في اطار اصالحات التعليم العالي

تبنت الجامعات الجزائرية نظاما جديدا (ل.م.د ) و هي اختصارات لألطوار الدراسية الليسانسن
(فترة ثالث سنوات) الماستر(سنتين) و الدكتوراه (ثالث سنوات دراسية)ن و هو نظام مستوحى من

النظام التعليمي األوروبي ن و قد مس هذا النظام جميع االقسام العلمية ما عدا العلوم الطبية و
الصيدلة و الشبه طبي ن و بعض المدارس العليا.

و قد شرع في تطبيق هذا النظام في علوم االعالم و االتصال منذ السنة الدراسية  2007/2006في

مختلف الجامعات الجزائرية نو في مختلف التخصصات في مقدمتها االعالم و االتصال نو يمكن
تحديد تموقع التكوين االعالمي في هذا النظام في النقاط التالية :

xxii

• عدم اعتبار علوم االعالم و االتصال حقال معرفيا مستقال بذاته.

• تغييب السنة أولى من خالل دمجها ضمن العلوم االجتماعية و /أو االنسانية و هذا على حساب مواد
و مساقات مهمة في االعالم و االتصال.
• تقليص فترة الدراسة إلى ثالث سنوات و هو ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية ان يلم الطالب باختصاصه
في هذه المجالن و في هذه المدة القصيرة مع االخذ باعتبار السنة اولى جذع مشترك.

• نظام ل.م.د يتماشى مع االعداد المحدودة من الطلبة ن و ليس مع أعداد الطلبة التي تتزايد

كل دخول جامعي .فانتقل التكوين من النوعي إلى الكمي و من النخبوي إلي الجماهيري ن فقد " تجاوز

عدد األقسام الخمسة عشرة قسمان و ناهز عدد الطالب الد  20000طالب منهم  8000بقسم االعالم

و االتصال بكلية العلوم السياسية و االعالم بجامعة الجزائر "

xxii

و هذا في ظل نقص التأطير

و

المختصين أمام االعداد المتزايدة من المنتسبين لهذا الميدان المعرفي.
" ان نجاح التدريس االعالمي في الجزائر مستقبال يتوقف على مدى الوعي بخصوصية

التكوين في هذا الحقل و بتقسيم شامل لمخرجات التكوين في العشرية االخيرة و تصحيح االخطاء
التي ميزت التجربة و إعادة بعث هذه الميدان"

xxii

 -2-3نمرية عزي عبد الرحمن ك حدى اهم نماذج التأصيل الفكري العربي:
قد ظهرت حديثا نظرية جديدة في االعالم و االتصال تحت مسمي  :نظرية الحتمية القيمية في

افعالم – لصاحبها الجزائري عزي عبد الرحمن ن و يجدر التذكير بأصالتها كنظرية عربية جزائرية في
االعالم ن فبالرغم من كل هذا االنسداد المعرفي بزغت هذه النظرية التأصيلية ن و كانت هذه التجربة

المعرفة األولى من نوعها في الوطن العربي التي "تجعلنا نتجاوز الموقفين الطرفينن األول الذي يتعلق
بافسقاط غير الواعي للنظريات الغربية و الثاني الرفض غير المبرر ن فكانت هذه النظرية مخرجا

موضوعيا تمأل الفجوة المعرفية التي تعاني منها الدراسات العربية

و افسالمية ن خاصة في مجال

علوم افعالم ن ومن بين المشتركات افنسانية االتفاق على القيم كأرضية لفنتاج العلمي و المعرفي

xxii

 - 4ضرورة التجديد للوصول إلى مدرسة عربية متميزة في االعالم
و االتصال
إن حاجة هذا القطاع إلى الدرس المعمق و التفكير الحصيف و النظر البعيد تتأكد يوما بعد يوم

xxii

وكذا " تقديم رؤية تأصيلية مميزة في الوطن العربي و لتجاوز مرحلة اجترار و تقليد االبحاث الغربية و نكون
فاعلين في تقديم االضافات العلمية التي تتماشى و واقعنا و تستجيب لحاجياتنا

االعالم

xxii

و من أجل ارساء علوم

و االتصال على قواعد فكرية شديدة الصالبة و متكيفة مع خصوصية مجتمعاتنا ن تمكنها
من الصمود و البقاء و حتى التطور نو ذلك من خالل :

 -1ضرورة األصالة  :يجب على البحث العلمي أن يتضمن افكا ار جديدة تعد إضافة جديدة إلى الفرع
العلمي الذي ينتمي إليه موضوع البحثن و ليس الجديد ان تكون االفكار مبتكرة تظهر ألول مرة ن
أو في صورة اختراع معين ن إذ االبداع و االبتكار على هذا النحو ن مطلبا صعبا لتحقق في مختلف

البحوث ن و بخاصة فيما يجري منها في مجال العلوم االنسانية و النظرية ن و لذلك فأن ما يحققه
البحث العلمي من إضافات ن و ان لم تصل إلى حد االبتكار او االختراع ن قد تكون كافية للقول
بأصالة البحث سواء تمثل ذلك في تكميل ناقص أو في ايضاح مبهمن او ترتيب مختلط ...

xxii

 -2ضرورة إعادة القراءة و التأمل و المسائلة :فيجب على معاهد االعالم و المجتمعات العربية و
مراكز البحوث للتعاون فيما بينها فعداد ملخصات مسحية شاملة للبحوث المنجزة في مجالي
االعالم

و االتصال و تقييمها و إبراز مواطن الضعف فيها لتجاوز هذه الوضعية ن فمثل

"هذه الظواهر الضارة كما تحتاج إلى مثل هذه الدراسات التحليلية االنتقادية تحتاج بشدة إلى المزيد
من الدراسات العلمي ة المتأنية المعتمدة على الدراسات المسحية و االحصائية ن حتى يمكن اقتراح
اوجه العالج المالئمة على اسس علمية دقيقة"

xxii

ن و هذه هي مهمة مراكز البحوث المتخصصة

.

 -3في ضرورة التأريخ لإلعالم و االتصال في الوطن العربي :و إن تاريخ االعالم و االتصال في
العالم العربي لم يكتب بعد رغم نصف قرن تقريبا من وجود هذه العلوم إراديا و مؤسساتيا ن و يتجلى

ذلك خاصة عبر تجربة مصر الممهدة ن و بدون كتابة تاريخ هذه العلوم في مرحلة قادمة  ...تاريخ

مؤسس يستند أوال أساسا إلى ثقافات مجتمعاتنا ن ثقافات مفتوحة على مرجعيات أخرى غير عربية ن
و على سياقات و تيارات فكرية ن فقد تندثر هذه العلوم نإن عاجال أو آجال في هذه المنطقة الشاسعة

من العالم ال كواقع علمي ن و إنما كمجرد ظاهرة إدارية مؤسساتية

xxii

في ضرورة التجديد النمري و المنهجي:يجب أن نتعامل مع بحوث افعالم و االتصال
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الغربية كتراكمات معرفية ظهرت للمبررات موضوعية واقعيةن فيجب التعامل معها كما هي و في
إطارها المنهجين و ال يجوز إخراجها من ذلك افطار ن مع التأكيد على انه ال يمكن إبدال نظرية
بنظريةن بل من الواجب تغيير نظرية بحقيقة علميةن أما النظريات فهي عبارة عن تراكمات معرفية
إنسانية يجب االستفادة منها والتفاعل معها و تقيمها ونقدها و كل ذلك من خالل الحراك والجدل

العلمي المفيد دون عقد وفوبيا وهمين كما يجب.البحث عن المنطلقات و المبادئ التي تقوم عليها
النظرية نو البحث عن العوامل المشتركة التي تليق باألمة العربية  .xxiiو خاصة مع التطورات
المتالحقة لتكنولوجيات االعالم و االتصال و في مقدمتها ثورة االنترنت و الوسائط االعالمية الجديدة

و المنهجي الذي وظفه الباحثون لدراسة الظواهر

نو عليه يجب "تجديد الجهاز النظري
االعالمية

و االتصالية ن فاالنشغال بالممارسات ذات الصلة بالوسائط الجديدة تفتح ألفاقا جديدة

إلى الباحثين خاصة في مستوى إعادة التفكير في المفهوم  ...و من هذا المنظور فان التفكير في

االنترنت يتيح بلورة أطر نظرية جديدة ن إذ ال يتعلق االمر بمجرد بلورة مناهج جديدة بل تتجاوز ذلك

إلى بلورة مفاهيم و أطر نظرية جديدة و إعادة التفكير في المقاربات السابقة و السائدة.

xxii

 -5ضرورة التفكير المتزامن و التحديث اآلني  :حيث يجب على الباحثين و الدارسين في هذا المجال
المتعدد التخصصات أن يكونوا أكثر اهتماما بالتحوالت االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و
الفكرية

و السياسية التي تشهده ا مجتمعاتنا العربية و ربط هذه التغيرات بكيفية التعامل مع

تكنولوجيات االعالم و االتصال الكثيرة التحديث و السريعة االنتشار و التأثير.

-6ضرورة حشد الطاقات و التعاون و التثمين و النقد البناء :يجب ايضا حشد طاقات فكرية و
مادية

هائلة

على

امتداد

سنوات

طويلة

ضمن

خطة

محكمة

ن

فالبحث العلمي بشكل عام يحتاج إلى فضاء جماعي يعمل على تثمين البحوث من خالل التواصل
و التبادل و النقاش و النقد وحتى النشر الجماعي كالكتب الجماعية حول مختلف االشكاليات ن

و ا لمجالت العلمية المتخصصة ن و الجمعيات و المؤتمرات العلمية و كذا المشاريع العلمية الكبرى
التي تتيح فرصة الحصول على معطيات تجريبية توظف في مختلف البحوث .و بداية يجب " تثمين

الجهد الذي قام به الدكتور عبد الرحمان عزي و تبني هذه النظرية من قبل المؤسسات الرسمية
واألكاديمية من خالل توجيه الطلبة لدراستها وتحليلها في بحوثهم.

 -7ضرورة اتباع خطة ممنهجة لدراسة الماهرة االعالمية و االتصالية في المجتمعات العربية :

يجب أن تؤسس طريق منهجية علمية متفق عليها في علوم افعالم و االتصالنويجب تطوير

البحوث و الدراسات من اجل تحقيق مدرسة متميزة في هذا الحقلن و من أجل بناء المعرفة العلمية

في مجال االعالم و االتصال ننقترح هذا المخطط المستوحى من دور المعرفة لد " كالون " Callon
في كتابه "دورة انتاج المعرف العلمية "

مخطط( :)01دورة انتاج المعرفة العلمية في مجال االعالم و االتصال

خاتمة:
تلعب البحوث العلمية و تطبيقاتها التكنولوجية دو ار مهما في تطور رفاهية المجتمع في اي دولةن فالعلم
هو مجموعة من المفاهيم و المبادئ النظرية ذات العالقة النفعية لفنسان نو يمكن اعتبار إجراء البحوث العلمية

مقياسا لتقدم هذه الدول ونموها االجتماعي و االقتصادي ن فالدول التي تعرف و تحسن كيف تطبق مخرجات
البحث العلمي نجدها دائما تحتل مكانة الصدارة في مختلف المجاالتن و تعتبر العلوم االنسانية و االجتماعية
من بين العلوم التي عرفت الكثير من النقاشات الحادة و األصوات المختلفة التي حاولت تفسير الظواهر

االنسانية

تفاعالتها و مخرجاتهان و االعالم

و االجتماعية و تقديم نظرية شاملة تفسر مختلف مراحل هذه الظواهر و
و االتصال كحقل معرفي هو األكثر تمي از باختالف زوايا الرؤى و

بالتالي اختالف النظريات العلمية المفسرة للظاهرة االتصالية و االعالميةن نظ ار لحداثة هذا الحقل المعرفي

من جهة و الرتباط ظواهره بمختلف الظواهر االخرى

من جهة اخرى و كذا ارتباط التنظير في هذا الحقل

بالتطورات التي عرفتها وسائل االعالم و االتصال المتسارعة و المتالحقة ن فعجز التنظير عن اللحاق بها و

مواكبة تطوراتها ن و بالرغم من كل هذا فقد ظهرت العديد من النظريات منذ ظهور الصحافة المكتوبة

و

انتشارها في القرن  16ن و قد تنوعت هذه النظريات و اختلفت حسب اتجاهات الباحثين من االتجاه األمبريقي
األمريكي أو النقدي األوربين و االتجاهات المعاصرة التي تأخذ الجمهور منطلقا أساسيا لها .و لكن ما يميز

الساحة العربية لعلوم االعالم و االتصال -حسب التعبير الفرنكفوني  -هو ثنائية النقل أو الرفضن فإما

الرفض القاطع و غير المبرر لكل ما هو غربي ن واما مجرد تطبيق فروض النظريات الغربية بدون أدنى اهتمام
بالسياقات المختلفة التي ولدت هذه ال فروض و السياقات العربيةن نتيجة لعدة أسباب ن كاالنبهار من جهة و

الركود على أساس ان العلم ال يعترف بالحدود الجغرافية !! و لم تكن هناك قراءات متواصلة و متجددة لفرث
العلمي الخاص ن كما هو الشأن بالنسبة للفلسفة اليونانية و الفلسفة األوربية الحديثة ن األمر الذي خلف بحوثا
و دراسات بعيدة عن الواقع الحقيقي للمجتمعات العربيةن من جهة و من جهة اخرى انتشرت مؤخ ار السرقات

العلمية ن حيث غاب الوازع االخالقي "للباحث العلمي" ن كما غابت أصول التفكير المنهجي في هذه البحوث

و الدراسات.
و لكن في اآلونة األخيرة تفطن العديد من الباحثين و الدارسين العرب أنه يجب إعادة النظر في هذا

المنحى الذي سلكته هذه العلوم و أنه من حق المنطقة العربية أن تزخر هي االخرى بنظرياتها الخاصة في
االعالم و االتصال و ال سيما مع تطور وسائل االعالم و زيادة أهميتها و إشكاالتها المختلفة و المتعددة

في هذه ا لبيئات العربية ن و أنه يجب تأسيس مرحلة تاريخية جديدة بمنهجية صارمة و رؤية تأصيلية تجذيرية
ن و وضع بصمة متميزة في هذا الحقل العلمي .و بالتالي فإن تجاوز هذه الوضعية يتطلب بداية التخلص من

عقلية "الحنطة " -كما وصفها ابن خلدون  -واستغالل المرجعيات الفلسفية العربية -االسالمية ن على غرار

الفلسفات األخرى ن أو ربما كان من االفضل اقصاء كل هذه التعارضات و التعثر الذي يميز حقل االتصال
و البدء من الصفر كما اقترحا ماتيالر في كتابهما " تاريخ نظريات االتصال" و على اية حال " يجب أن نؤمن

بأن " باحثينا لهم من الكفاءة

و الشجاعة حتى يعيدوا النظر في االبحاث االعالمية و االتصالية الغربية

المسلم بها ن لنثبت نسبية ما جاءت به من نتائج و قدرتنا على تقديم االضافة "

xxii

و مما ال شك فيه ان ارتباط

االعالم و االتصال بالتكنولوجيات دائمة التطور يؤثر على العلوم التي تتناولها بالتنظير و الدرس ن مما يجعل
تتجدد في كل مرحلة و يظل باب االجتهاد مفتوحا باستمرار.

في علوم اإلعالم و االتصال
التجربة الجزائرية
منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا-
من إعداد:
ب -حفصة كوبيبي
في الدكتوراه ،تخصص ميديا و مجتمع
باحثة
جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم،الجزائر.

• مقدمة:
دخلت علوم االعالم و االتصال –حسب التعبير الفرنكوفوني -إلى البلدان العربية في الستينات من
القرن املاض ي في بعض البلدان كمصر و الجزائر ،كما تأسست معاهد خاصة باالعالم في السبعينات في الكثير
من الدول العربية كاململكة املغربية  ،تونس ،و دول الخليج العربي ،و التي تطورت في الثمانينات و التسعينات.
حاليا ال يوجد بلد عربي ال يدرس فيه االعالم و االتصال في التعليم العالي.
و تظهر الكثير من التقارير أن برامج التعليم العالي لالعالم و االتصال في الوطن العربي إما متأثرة
بالنموذج األنجلوسكسوني أو بالنموذج الفرنس ي كبلدان املغرب العربي ،و في مقدمتها الجزائر.
و تعتبر الجزائر من الدول العربية الرائدة في مجال تدريس االعالم في املرحلة الجامعية ،ما يناهز الربع
قرن ( ، )2014-1964و تشير االحصائيات إلى " وجود أكثر من  30قسم لعلوم االعالم و االتصال بمختلف
الجامعات الجزائرية باإلضافة إلى مدرسة وطنية عليا للصحافة و علوم االعالم التي فتحت مع بداية العام
الجامعي  ،2010/2009و بعض املدارس التي بدأت التدريس في هذا القطاع ،و لكن ما هي أهم محطات هذا
القطاع منذ االستقالل إلى يومنا هذا؟ و ما هي وضعية البحوث اإلعالمية ؟ و ما هي أهم الصعوبات التي
يتعرض لها الباحث ؟
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في الجزائر :
تاريخ التعليم العالي لعلوم اإلعالم و االتصال

يمكن أن نقسم مراحل التعليم العالي لعلوم اإلعالم و االتصال بالجزائر إلى الفترات التالية :
 -1-3فترة الستينات:
بعد استرجاع السيادة الوطنية و مقوماتها اهتمت الدولة الجزائرية املستقلة بقطاع اإلعالم  ،و
الذي يظهر من خالل التشريعات و النصوص املختلفة  ،و إعادة هيكلة مختلف املؤسسات اإلعالمية -
باعتبارها احد القطاعات االستراتيجية -بالطريقة التي توافق و اتجاهات السياسة العامة للبالد آنذاك .حيث
اقترنت فلسفة التدريس اإلعالمي بمخطط بناء الدولة االشتراكية  ،و برزت ضرورة إيجاد مؤسسة تتكفل
بالتكوين و التدريب االعالمي و تحقق ذلك سنة  ،1964فبعد عامين من استقاللها شهدت الجزائر ميالد
املدرسة الوطنية للصحافة  ،التي تم إنشاؤها بعد االستقالل بمساعدة منظمة "اليونسكو" تحت إشراف وزارة
.حصرا -بتكوين إعالميين مهنيين دون االهتمام بالتنظير أو البحث العلمي–اإلعالم و اهتمت هذه املدرسة
و قد ظلت هذه املدرسة ملدة ثالثة عقود املكان األوحد لتدريس علوم الصحافة و اإلعالم ،حيث
و قلة
إنطلق التدريس بأعداد محدودة من الطلبة و ذلك لعدة أسباب في مقدمتها نقص التـأطير
اإلمكانيات ،و بدأ التكوين باللغة الفرنسية ( أساتذة فرنسيين ،بلجيكيين و أفارقة) و ذلك بحكم الظروف
التاريخية ،كما ظهر قسما آخر معرب التكوين ،يؤطره عرب من املشرق و خاصة كوادر مصرية.
الهدف األساس ي من هذه املدرسة هو تخريج إطارت إعالمية تمال الفراغ اإلعالمي املوجود آنذاك من
جهة و من جهة أخرى تكوين مناضلين مدافعين عن اإلشتراكية في مدة ثالث سنوات دراسية للحصول على
الليسانس  .و بدأت أولى الدفعات تتوالى منذ سنة  (1967بعد ثالث سنوات من التدشين).
أما عن البرنامج الدراس ي  ،فقد كانت أغلب مواده ذات طابع منهي تتوافق و أهداف املعهد ،كفنيات
التحرير ،اإلخراج الصحفي ،القصاصات الصحفية ،باإلضافة إلى بعض املواد األخرى ذات الطابع الثقافي
العام،كعلم اإلجتماع العام ،علم النفس اإلجتماعي،القانون ،و األنظمة الدستورية.
و قد أضيفت مادة النحو العربي و القواعد اإلمالئية لطلبة القسم العربي ،و ذلك نظرا للضعف
اللغوي الذي ميزهم في تللك الحقبة.
 -2-3فترة السبعينات:
بدأ اإلهتمام ب التكوين األكاديمي العالي في منتصف السبعينات  ،و شهدت تلك الفترة بداية البعثات
الطالبية إلى الخارج للحصول على الشهادات العليا في اإلعالم و االتصال .و من بين أهم مميزات التعليم العالي
فترة السبعينات :التكوين النوعي و النخبوي ،إذ تميزت الجامعة الجزائرية أنذاك باألعداد القليلة للطلبة ،و

تميزت الدفعات األولى بتكوين عال و جيد في اإلعالم و التي تقلدت الحقا مسؤوليات و قيادات في مختلف
املؤسسات اإلعالمية  ،و هي الحالة التي ال نجدها الن نظرا لحالة التشبع التي تميز هذه الفترة .
و في عام  1974تم دمج املدرسة الوطنية للصحافة مع معهد الدراسات السياسية لينشأ معهد العلوم
السياسية و اإلعالمية و تصبح تابعة لوزارة التعليم العالي و تميزت هذه املرحلة بزيادة سنة واحدة في مدة
التكوين ،حيث أصبحت مدة الدراسة الجامعية لنيل الليسانس(البكالوريوس) أربع سنوات سنتين جذع
مشترك و سنتين تخصص .
حيث تم إدماج مواد الثقافة العامة في الجدع املشترك ،وأدمجت بقية املواد األخرى كتقنيات التحرير
و التنشيط في السنتين املتبقيتين.
في هذه الفترة هو: xxii
و ما يميزالبرنامج الدراس ي
حضور مادة التاريخ بشكل بارز من خالل الكتب الستة عن تاريخ الصحافة في الجزائر لألستاذ زبير
سيف اإلسالم يرحمه هللا وكتابات الدكتور زهير إحدادن - ،شيخ تاريخ الصحافة الجزائرية -عن تاريخ
الصحافة األهلية في الجزائر.
ويتميز تاريخ الصحافة في الجزائر بالزخم والتنوع الثقافي والسياس ي واإلرتقاء في الكتابة والطرح بشكل
ال ينافسه في ذلك إال ربما تاريخ الصحافة املصرية .ولألسف فإن هذا التراث املنهي واملعرفي اإلعالمي لم يجد له
مكانة في التدريس اإلعالمي في الجامعة الجزائرية إال باستثناءات محدودةxxii
وتضمن التكوين أيضا شيئا من اإلجتماع من خالل كتاب "التفكير العلمي عند ابن خلدون" ألحد
أساتذة املدرسة األستاذ ابن عمار الصغير.
وكانت تصل بعض الوثائق القليلة من املشرق مثل كتاب "املسؤولية اإلعالمية في اإلسالم" لألستاذ
محمد سيد محمد يرحمه هللا والذي كان أحد أساتذة املدرسة وبعض املواد باللغة الفرنسية عن الباحث
Francis Balle .الفرنس ي فرانسيس بال
و على العموم كان التدريس اإلعالمي في الجزائر بداية السبعينيات يتسم بالنزعة الحرفية (أي التركيز
على مواد التحرير اإلخباري وفن اإللقاء والتقديم ،الخ، ).كما طغت األيديولوجية على التكوين اإلعالمي آنذاك
إذ كانت مفاهيم "اإلشتراكية" والرأسمالية" قاسما مشتركا في الجو السائد في املدرسة ،ويمكن القول بالتالي
فعزي عبد الرحمن ملا تحدث
أن التكوين كان يتسم بحضور األيديولوجية والقليل من العلم والفكر.
عن التكوين اإلعالمي xxiiأشار إلى تشبع طلبة الجذع املشترك بالفكر الغربي وطرح الباء األوائل لعلوم اإلعالم
واالتصال لم يكن يشخص وضعية اجتماعية يعيشها فاعال اجتماعيا معزوال عن تأثيرات السياق وممارسات

الفاعلين االجتماعيين الخرين ،بل قدم تشخيصا واضحا لبنية التكوين في الجامعة الجزائرية آنذاك ،وتأثير
ذلك على نمط التفكير ونتائجها على الفكر ضمن عنصر الزمن.
و كانت تحضر بعض الشخصيات اإلعالمية والثقافية والسياسية إللقاء محاضرات باملدرسة من
أمثال األستاذة زهير ونيس ي ،وزيرة الثقافة ،ورضا مالك ،الكاتب الصحفي بجريدة املجاهد أثناء الثورة
بالجزائر آنذاك Le Monde xxii .مراسل صحيفة "لوموند" Paul Baltaو"بول بالتا"،
كما تميزت هذه الفترة باملحاوالت الجاهدة للتعريب الكلي للدراسة  ،وكذا إرسال البعثات الطالبية إلى
الخارج.
 -3-3فترة الثمانينات:
تم فك اإلرتباط بين التخصصين " اإلعالم و السياسية" بداية من الدخول الجامعي ،1983/1982
و أصبح التكوين في الجزائر يتم بمعهد علوم اإلعالم و االتصال  ،و من خالل التسمية الجديدة نالحظ تطور
منظور القائمين على التكوين اإلعالمي xxii...و تعتبر هذه الفترة من أبرز مراحل التكوين اإلعالمي في الجزائر
منذ إستقاللها  ،حيث تميزت بالتعريب الكامل للتدريس ،و اإلعتماد على الكوادر الجزائرية ،و خاصة بعد
عودة البعثات الطالبية من الخارج  ،كما تميزت بديمقراطية التعليم و مجانيته ،و لكن ظلت صفة املناضلة
و اإللتزام باالشتراكية ترافق التكوين االعالمي.
 -4-3فترة التسعينات
انتقلت علوم اإلعالم و االتصال من تخصص نخبوي إلى تخصص جماهيري مع مجيء فترة التسعينات
التي جلبت معها جملة من التغييرات التي مست العديد من املجاالت  ،منها التعليم العالي.
و بالتحديد سنة  ،1999أين الغي نظام املعاهد و حل مكانه نظام الكليات و األقسام .و كانت البداية
مع جامعة عنابة في الشرق الجزائري التي حاولت في البداية أن يتميز التكوين في االتصال باإلهتمام بالعالقات
العامة و االتصال في التنظيمات ،ثم فتح قسم اإلعالم و االتصال في جامعة وهران بالغرب الجزائري ،فجامعة
مستغانم ،ثم جامعة قسنطينة بالشرق الجزائري ،و في فترة وجيزة تعددت أقسام التدريس لإلعالم و االتصال
في الجامعات الجزائرية...
 -5-3الفترة الحالية:
أما الفترة الحالية فما يميزها عن سابقتها هو إدخال النظام الجديد ل.م.د ،.و إستحداث مدرسة
جديدة للصحافة  ،تحت مسمى املدرسة العليا للصحافة ،و هي متخصصة في تكوين شهادة املاستر إبتداءا
من السنة الدراسة  ،2010-2009تضم طلبة من جميع التخصصات حتى العلمية منها (كالطب و الصيدلة و
العلوم التطبيقية) بهدف تكوين متخصصين في املجال.

غير أن املشرفين عن هذه املدرسة التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي من بقايا
الفرنكوفونية ،الذين يحاولون استرجاع مكانتهم التي فقدوها بتعريب العلوم االجتماعية و اإلنسانية ،منذ
الثمانينات ،و بذلك يطبقون برامج تكوني أكاديمي أكثر منه منهيxxii.
و عن النظام الجديدـ فقد تبنته الجامعات الجزائرية في ظل إصالحات التعليم العالي  ،نظاما جديدا
يسمى (ل.م.د ) و هي اختصارات لألطوار الدراسية الليسانس( ،فترة ثالث سنوات) املاستر(سنتين) و
الدكتوراه (ثالث سنوات دراسية) ،نظام مستوحى من النظام التعليمي األوروبي  ،و قد مس هذا النظام
جميع األقسام التعليمية -بما فيها اإلعالم و االتصال  -ما عدا العلوم الطبية و الصيدلة و الشبه طبي  ،و
بعض املدارس العليا.
شرع في تطبيق هذا النظام في علوم اإلعالم و االتصال منذ السنة الدراسية  2007/2006في مختلف
الجامعات الجزائرية،و ما يميز هذا النظام هو عدم توحيد املقاييس لنفس التخصص بين مختلف الجامعات
(فالتخصص الدراس ي عبارة عن مشروع يقدمه أستاذ محاضر بالجامعة إلى الوزارة ،إن تمت املوافقة عليه
يتم فتح مقاعد دراسية ،و يكون هو املسؤول عن املسار)
فترة الليسانس  :و هي عبارة عن ثالث سنوات،السنة األولى جذع مشترك علوم انسانية ( و من بين
املقاييس املدرسة في هذه السنة :مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال ،علم اإلعالم االجتماعي ،بيبليوغرافيا،
تاريخ،و غيرها من مواد العلوم اإلنسانية األخرى ) أما السنة الثانية  :شعبة اإلعالم و االتصال (و من بين
مواد التكوين :فنيات التحرير الصحفي ،قانون االعالم ،تقنيات القراءة و الكتابة كأهم مواد التخصص ،و
مواد عامة أخرى كتاريخ الفكر السياس ي،لغة أجنبية و غيرهامن املواد العامة )
و في السنة األخيرة يتم اختيار التخصص من قبل الطلبة ،و من بين التخصصات املوجودة بجامعة
مستغانم :إتصال اقتصادي و مالي ،صحافة مكتوبة،سمعي-بصري)،
أما التنظيم البيداغوجي الجديد للدراسة يكون حسب نظام السداسيات ،ووفقا ملنطق املقاييس و
املكتسبات،القبلية و البعدية،و ليس على أساس املعدل السنوي...كما تم تخصيص حيز أهم لألعمال املوجهة
في البرنامجxxii.
و يمكن تحديد تموقع التكوين االعالمي في هذا النظام في النقاط التالية xxii:
•

عدم إعتبار علوم اإلعالم و االتصال حقال معرفيا مستقال بذاته.

تغييب السنة أولى من خالل دمجها ضمن العلوم االجتماعية و /أو االنسانية و هذا على
•
حساب مواد و مساقات مهمة في االعالم و االتصال.
تقليص فترة الدراسة إلى ثالث سنوات و هو ما يجعلنا نتساءل عن إمكانية أن يلم الطالب
•
بإختصاصه في هذه املجال ،و في هذه املدة القصيرة مع االخذ باعتبار السنة أولى جذع مشترك.

•
دخول جامعي.

نظام ل.م.د يتماش ى مع األعداد املحدودة من الطلبة  ،و ليس مع أعداد الطلبة التي تتزايد كل

و هكذا إنتقل التكوين اإلعالمي في الجزائر من النوعي إلى الكمي و من النخبوي إلي الجماهيري .
هذا التوسع أدى إلى بداية نهاية بريق التكوين في مجال الصحافة و االعالم و االتصال،
كثيرة في مقدمتها:xxii

و األسباب

تشتيت القدرات في مجال التأطير :ففتح أقسام جديدة أدى إلى التحاق بعض أساتذة هيئة
•
التدريس لهذه األقسام األمر الذي أدى إلى تشتيت الطاقات و هدر اإلمكانيات التي كانت بحوزة القسم االصل
بجامعة الجزائر ،ففتح اقسام جديدة لإلعالم و االتصال بشكل متسرع و غير مدروس االمر الذي أوقعها في
مشكالت متعددة على رأسها اإلفتقار للكفاءات املؤطرة و الوسائل املساعدة للتدريس و التكوين.
إفتقار العديد من األقسام إلى وسائل اعالم محلية للتدريب و لتوظيف الخرجين .
•
تواجد األقسام في كليات غير متجانسة  ،فبعض األقسام في كليات الداب و أخرى في كليات
•
العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ،أو العلوم اإلقتصادية و الحقوق و هذا ما جعل أقسام اإلعالم تعاني التهميش
مقارنة باألقسام األخرى املتواجدة منذ عشرات السنين.
و من بين أهم مكتسبات النظام الجديد :xxii
• ديمقرطة التعليم :تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.
• الجزأرة :من خالل اإلعتماد على الكفاءات الجزائرية في مجال التعليم العالي.
• التعريب :بنسبة  %100في مجال العلوم اإلنسانية و االجتماعية.

في االعالم واالتصال :
 -4الدراسات العليا
لم تظهر الدراسات العليا في علوم اإلعالم و االتصال بالجزائر إال في فترة الثمانينات ،بعد عودة الطلبة
املهاجرين للدراسة في الخارج ،إال أنها لم تستمر بسبب األزمة السياسية الخانقة التي عرفتها الجزائر فترة
التسعينات ،و حاليا يوجد الكثير من املشاريع الخاصة بالدراسات العليا (ماجستير ،دكتوراه) في الكثير من
الجامعات ،غير أنه ال يوجد إحصاءات دقيقة عن املوضوع ،فمازالت علوم اإلعالم و االتصال تدمج ضمن
العلوم اإلنسانية على عكس العلوم األخرى كعلم االجتماع و علم النفس التي تذكر –في تقارير وزارة التعليم
العالي و البحث العلمي كعلوم قائمة بذاتها-

كما أنه يوجد الكثير من السياقات التاريخية،النفسية و االجتماعية-الثقافية التي تميز املجتمع الجزائري
و تعترض الباحث اإلعالمي في مقدمتهاxxii:
 عدم توفر بيانات شاملة عن املجتمع الجزائري  :بمختلف خصائصه ،األمر الذي ال يسمح باختيارالعينة العلمية ،فتظهر إشكالية املعاينة ،و يمكن القول أن األبحاث االعالمية في الجزائر (و الجزء األكبر
منها من إنتاج طلبة الدراسات العاليا) تعتمد على العينة القصدية ،و عليه تظهر استحالة تعميم النتائج
منهجيا ،و يضاف غلى ذلك أن معطم أفراد العينات املدروسة من فئة الطلبة  ،فالطالب يدرس الطالب و
الباحث ال يكاد يغادر محيطه األكاديمي إال باستثناءات محدود.
 الحالة النفسية و االجتماعية للمجتمع  :يصعب على الباحث الجزائري تحويل املدن و القرى إلىمختبرات بحثية حقيقة ،و ذلك نظرا إلى مجموعة من العوامل هي:
 اإلرتباط باملعتقد :و الذي يتجازو العبادات و املناسبات الدينية إلى جوانب غير شعورية تمثل جزءهاهاما من كيان الفرد و املجتمع ،فاملتلقى –الجزائري -يرجع أسباب الظواهر دائما إلى أشياء غيبية يطبق عليها
مصطلح "مكتوب" و تكثر "هللا غالب  ،هكذا قدر لي ربي" في املجتمع ،و على هذا األساس كيف يمكن للباحث
استجواب املتلقي عن أسباب قيامه بسلوكيات معينة و ربطها بوسائل االعالم املختلفة.
 تغليب العاطفة على العقل :يحتكم الفرد الجزائري إلى العاطفة بدل العقل،في أغلب مواقف وسلوكياته بما في ذلك تعامله مع وسائل االعالم.
 حرمة املؤسسة العائلية :فالظروف التي مر بها املجتمع الجزائري و عدم اإلستقرار ،ولدت عصبيةنحو العائلة،لها أسرارها الخاصة ،و بحثيا قد تشكل األسرة أهم متغير للدراسة في ارتباطها بوسائل االعالم،و
التي لم تعتد على شيئ اسمه "باحث" ،لذلك توجد صعوبات كبيرة في كسب ثقة هذه املؤسسة  ،و العالقة بينها
تبدو جد صعبة إن لم تكن مستحيلة .
و يوجد العديد من األسباب األخرى التي قد تعترض الباحث اإلعالمي كغياب املجال العام ( غياب
و السلوكيات،
الحياة االجتماعية في املحيط العام) ،الشخصية اإلنفعالية ،التناقض بين األقوال
النزعة الجماعية و غيرها ...
و على هذا األساس يجب على الباحث أن يدخل هذه اإلعتبارات ليس في إجراءات بحثه فحسب ،و إنما
في تحليل نتائجه ،فالنتائج محكومة بالسياقات املحيطة.

 -5ضرورة إعادة النظر:

إن نجاح التدريس اإلعالمي في الجزائر مستقبال يتوقف على مدى الوعي بخصوصية التكوين في هذا الحقل و
بتقسيم شامل ملخرجات التكوين في العشرية االخيرة و تصحيح األخطاء التي ميزت التجربة xxiiوتحديد
التحديات التي تواجه التعليم العالي و بخاصة في قطاع اإلعالم و العمل على تجاوزها  ،و في مقدمتها :xxii
 التحدي ال عددي :يرتبط باالعداد الهائلة للطلبة الذين يلتحقون بشعبة علوم اإلعالم و االتصال كل سنة،األمر الذي يؤثر على نوعية التعليم.
 التحدي النوعي  :غياب نوعية التعليم الناجم عن األعداد الكبيرة للطلبة ،في ظل قلة هياكل االستقبال والتأطير  ،و لسد احتياجات التكوين تم اإلستعانة بأساتذة خارج التخصص كعلم النفس و االجتماع و علوم
املكتبات  ،بحجة أن علوم االعالم و االتصال عابرة للتخصصات-خاصة بعد هجرة العديد من األساتذة فترة
العشرية السوداء ، -كما تم االستعانة بمراسلي الصحف و املجالت في تدريس بعض املقاييس االعالمية كتاريخ
وسائل االعالم  ،األمر الذي إنعكس على نوعية التكوين.
و بالرغم من أن املجتمع الجزائري -كما وصفه عزي عبد الرحمن -ال يزال يوصف باملحلي  ،و ليس
له ذلك الحضور البارز على املستويين اإلقليمي و الدولي ،كغيره من الدول النامية  ،و تسوده الثقافة الشعبية،
التي تعتمد على البقاء لألقوى لذلك يكثر العنف اللغوي و الجسدي،و بالرغم من إهمال علوم االعالم و
االتصال من قبل السلطات الوصية -على حساب بقية التخصصات األخرى و خاصة التطبيقية منها -إال
أنه يتوجب على الباحث اإلعالمي التكيف و خصوصية مجتمعه ،و العمل على إيجاد الطرق الجيدة النجاح
بحثه.
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املصدر :وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

*املالحظ هنا هيمنة العلوم االنسانية و االجتماعية ،و بالرغم من ذلك ال تحظى باألهمية الالزمةـ و خاصة من ناحية اإلحصائيات التي تقدمها وزارة
التعليم العالي .

المقترحات

ثالثا :األعمال التي قام بها المنسق:
أ .على صعيد الزيارات الميدانية للجامعات:
 قام المنسد د د ددق بزيارة قسد د د ددم افعالم واالتصد د د ددال بجامعة األزهر بغزةن والتقى أعضد د د دداء هيئة التدريس فيهودعاهم من أجل االنضمام للرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية.

 قام المنسق بزيارة قسم كلية افعالم واالتصال بجامعة فلسطين بغزةن والتقى أعضاء هيئة التدريس فيهاودعاهم من أجل االنضمام للرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية.
 قام المنسددق بزيارة قسددم الصددحافة وافعالم بالجامعة افسددالمية بغزةن والتقى أعضدداء هيئة التدريس فيهودعاهم من أجل االنضمام للرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية.

 قام المنس ددق بزيارة قس ددم افعالم بجامعة غزة بغزةن والتقى أعض دداء هيئة التدريس فيه ودعاهم من أجلاالنضمام للرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية.

 قام المنسق بدعوة زمالئه من كلية افعالم بجامعة األقصى بغزة من أجل االنضمام للرابطة والمشاركةفي فعالياتها المستقبلية.
 قام المنسددق باالتصددال بأقسددام افعالم واالتصددال بجامعات الضددفة الغربية ودعاهم من أجل االنضددمامللرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية.
ب .على صعيد التشبيك مع المؤسسات األهلية:

 -االتصال بو ازرة افعالم للحصول على ترخيص لفرع الرابطة في فلسطين بعد استكمال األوراق.

 قام المنسق بزيارة مؤسسة فلسطينيات لتطوير افعالميات بغزةن والتقى مدير عام المؤسسة ودعاها منأجل االنضمام للرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية وعقد اتفاق مشاركة وتعاون مثمر الحقا.

 قام المنسدق بزيارة مؤسدسدة شدبكة أمين افخبارية بغزةن والتقى مدير المؤسدسدة ودعاه من أجل االنضدمامللرابطة والشراكة والتعاون مع الرابطة الحقا.

 قام المنس ددق بزيارة مؤس دس ددة مركز ش ددئون المرأة بغزة والتقى مدير المؤس دس ددة ودعاها من أجل االنض ددمامللرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية وعقد اتفاق مشاركة وتعاون مثمر الحقا.

 قام المنسدق بزيارة مؤسدسدة مركز تطوير افعالم بغزة وألتقى منسدقة المركز ودعاها من أجل االنضدمامللرابطة والمشاركة في فعالياتها المستقبلية وعقد اتفاق شراكة وتعاون مثمر الحقا.

ت .اللجان التي يرغب المنتسبون في االنضمام إليها:
أبدى الزمالء الذين قاموا بتعبئة طلبات االنتساب للرابطة رغبتهم في المشاركة في لجان:
 التخطيط االجتماعي والبحث العلمي. لجنة المؤتمرات والنشاطات. -لجنة افعالم والنشر

ث .المحاور البحثية التي يرغب المنتسبون في المشاركة او التنسيق لها:

أبدى الزمالء الذين قاموا بتعبئة طلبات االنتسةا ب للرابطة رغبتهم في المشةاركة أو التنسةيق للمحاور
التالية:
 محور المناهج البحثية في االتصال. محور األطر النظرية لبحوث االتصال. -محور طرائق التدريس.

 محور واقع المؤسسات :الصحافة محور واقع المؤسسات :المرئي والمسموعج .حصر أعداد الحاصلين على درجات علمية في اإلعالم:

قام المنسق بحصر الزمالء في الضفة الغربية وقطاع غزة والحاصلين على درجات علمية (ماجستيرن
ودكتوراه) في تخص د ددص افعالم واالتص د ددال وتواص د ددل مع معظمهم من أجل االنتس د دداب للرابطة والمش د دداركة في
فعالياتها المستقبلية (مرفق كشف باألسماء)
أخيرا :تبقي بعض األمور التي تحتاج إلى نقاش وإجابات وتتعلق بما يلي:
 الرسددوم الخاصددة بمكتب فلسددطين هل ترسددل إلى المكتب الرئيس أم تبقي في ميزانية المكتب لالسددتفادةمنها في المصروفات خاصة في ظل صعوبة التحويل للنقد األجنبي.
 المكتب الخاص بالرابطة في فرع فلسطين مثال كيف سيتم تغطية تجهيزه. -التشبيك مع المؤسسات الدوليةن والمكاتب الفرعية في الدول العربية.

وفي الختام أشكر لكم حسن استماعكم
آمال من هللا عز وجل لملتقانا ولكم التقدم والنجاح واالزدهار

د .ماجد تربان
منسق فرع فلسطين -غزة

أسماء األكاديميين من حملة درجة الماجستير والدكتوراه في الضفة وغزة الراغبين في االنتساب للرابطة
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جامعة الجزائر3
كلية علوم اإلعالم و االتصال

ورقة في أهم االقتراحات المقدمة في إطار الملتقى األول ألشغال الرابطة العربية لعلوم اإلعالم و االتصال
بيروت -لبنان
إعداد الدكتور كريم بلقاسي

 .1عدم حصر موضوعات الرابطة في االنشغاالت المنهجية افبستمولوجية :أي المستوى الفكري
واألبستمولوجيا انطالقا من تباين الرؤية للعناصر التالية :غائية البحثن موضوعية البحثن أدوات
قياس البحثن ودور القيم في التحليل العلمي .كعلمية افعالم واالتصالن و تحديد المفاهيم الخاصة
بافعالم و االتصال و غيرها من القضايا التي تضع قطيعة إبستمولوجيا بين المفاهيم الكالسيكية التي
بادت مع التطور الحاصل على مستوى الفكر و التقنية.

.2

التركيز على الجانب الميداني أي دراسات الجمهور المتلقي و دراسات التأثر بدرجة ثانية أي فاعلية
هذا الجمهور في العملية االتصالية من المواضيع التي أثارت جدال بين الباحثين في مجال االتصال
الجماهيرين فكيف تم االنتقال من مفهوم الجمهور السلبي إلى مفهوم الجمهور المتلقي كفاعل في
العملية االتصالية؟

 .3تنويع المواضع مع األخذ بعين االعتبار اآلنيةن و التطور الحاصل على جميع األصعدة كبحوث
العالقات العامة ن االتصال التنظيمي المؤسساتي (افدارة و التسييرن الفكر التنظيمين )....ن االتصال
السياسي و االجتماعين دراسات افقناعن افشهار و التسويق افلكترونين افعالم البديل و عالقة
بافعالم الكالسيكي التقليدي.
 .4إعداد الباحث العلمي :فالبلدان الغربية تركز في كل مجاالتها التنموية من صناعةن تجارةن تسويقن
تكنولوجيان حتى العالقات العامة و افشهار على نتائج البحث العلمين و لزام اليوم على الدول العربية
األخذ بفكرة ضرورة تمجيد البحث العلمي للتطور و الرقي و البحث العلمي يحتاج إلى الباحث الجيد
المتميز و من أهم صفات هذا األخير ما يلي:
تتمثل أهم صفات الباحث الناجح فيما يلي:
 1.توفر الرغبة الشخصية في موضوع البحث ألن الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع ما
هي دائما عامل مساعد ومحرك للنجاح.
 2.قدرة الباحث على الصبر والتحمل عند البحث عن مصادر المعلومات المطلوبة و المناسبة.
 3.تواضع الباحث العلمي وعدم ترفعه على الباحثين اآلخرين الذين سبقوه في مجال بحثه
وموضوعه الذي يتناوله.
 4.التركيز وقوة المالحظة عند جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها وتجنب االجتهادات الخاطئة في
شرح مدلوالت المعلومات التي يستخدمها و معانيها.

5.قدرة الباحث على انجاز البحث أي أن يكون قاد ار على البحث والتحليل والعرض بشكل ناجح
و مطلوب.
6.أن يكون البحث منظما في مختلف مراحل البحث.
7.تجرد الباحث علميا أي أن يكون موضوعيا في كتابته و بحثه.

بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد وزير الثقافة واالعالم اللبنانية المههههههحهترم
االستاذ الدكتور رئيس الجامعة اللبنانية المههههههحهترم
االستاذة الدكتورة مي العبد هللا رئيسة الرابطة العربية لعلوم االتصال واالعالم المههههههحترمة
السادة الحضور الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
منذ تكليفنا بمهمة التنسيق عن الرابطة العربية لعلوم االتصال واالعالم ممثال عن العراق ،بدأنا بوضع مؤشرات
واسس لقواعد االتصال بالباحثين من حملة الشهادات الماجستير والدكتوراه في تخصص االعالم واالتصال والتخصصات
المساندة في مختلف المجاالت .وتم االتصال باكثر الباحثين والمتخصصين في هذا المجال لغرض االنتساب الى الرابطة
والمشاركة في نشاطاتها العلمية ومؤتمراتها وقد لمسنا تفاعل ايجابي كبير من الغالبية واستطعنا جمع عدد من الباحثين من
ال ذين رحبوا بالرابطة البحثية لعلوم االتصال واالعالم ومن المفرح ان الدعوات من قبل الرابطة وصلت الى جميعهم مما عزز
ثقتهم بالرابطة.
وقد تم شرح اهداف الرابطة وعملها وآفاق تطلعاتها في مجال البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال وهنا البد من الوقوف
على بعض المالحما ت المهمة والمعوقات التي واجهت عملنا كمنسق وتتخلص بما ياتي-:
 .1المروف المحيطة بالبلد بحيث اليخفى عليكم الوضع االمني الصعب الذي يمر به بلدنا العراق وخاصة في هذه الفترة
مما كان سببا رئيسيا في عرقلة مجئ االساتذة.

 .2الحمنا ان هناك عدم فهم لطبيعة عمل الرابطة لذلك تطلب منا بذل جهود كبيرة لتوضيح اهداف الرابطة البحثية
والجهة المنممة لها.
 .3واجهتنا ظروف تتعلق بعدم السماح لالساتذه للمشاركة او السفر لحضور الملتقى العلمي الذي تنممه الرابطة وخاصة
عندما يكون هنالك عدد من االساتذه ينتمون الى نفس الكلية.
 .4هنالك تردد من قبل االسات ذة المشاركين بسبب الوضع المالي حيث ان نفقات السفر تشكل عبئا على االساتذة من
حيث تكاليف السفر واالقامة.
مما تقدم والجل تسهيل عمل المنسق من جانب واالشهار والتعريف بالرابطة من جانب اخر نقترح مايلي-:
 .1توجيه رسالة تعريفية موجزة ووافية يتم من خاللها التعريف بالرابطة واالهداف العلمية للجهة البحثية المنممة واقترح
توجيه هذه الرسالة الى و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية لتعميمها على الجامعات والكليات العراقية لغرض
تقديم التسهيالت المختلفة لالساتذه المشاركين في مؤتمرات الرابطة العلمية فيما يخص العراق تحديدا نم ار للمروف
التي نمر بها ولكي تكون بصفة رسمية.
 .2ان تتحمل الرابطة او الجهة المستضيفة لمؤتمر الرابطة جزء من التكاليف كأن تكون نفقات السفر او اجور االقامة
خالل مدة انعقاد المؤتمر.
 .3نقترح ان تكون مواعيد الملتقيات للرابطة مستقبال في فترة العطل الربيعية والصيفية لكي تكون بعيدة عن ايام الدوام
وااللتزامات الدراسية.
 .4نقترح تشكيل فرق بحثية تساوقا" مع أهداف الرابطة العلمية في خلق التعاون العلمي العربي المشترك بين أساتذة
االعالم واالتصال خاصة في ظل التطورات التكنلوجية الحديثة.عليه اقترح المواضيع االتية الهميتها في العصر
الحديث عصر تكنولوجيا االتصال والمعلومات:
أ -حق االتصال في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة
ب -المعلوماتية وتقنيات االتصال الجديثة
وفي الختام ال يسعنا اال ان نتمنى للرابطة النجاح والتقدم في عملها بما يخدم العملية البحثية والعلمية سائلين المولى عز
وجل التوفيق وللرابطة االزدهار والتقدم العلمي.

وهللا من وراء القصد
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أ.د .أنتصار رسمي موسى
المنسق عن العراق

و ينطلق البحث من السؤال الرئيسي لهذه االشكالية :

ما هو دور المواقع االجتماعية في تشكل
االتجاهات االنتخابيةلدى جمهورالشباب الناخبين
(نموذج طالب جامعة الكويت؟
أهمية البحث
يكتسب هذا البحث أهميته من عدة اعتبارات:
❖

❖

❖

❖

تعدمواقع التواصللل االجتماعي وسلليلة للتواصللل بين الحكام
وصلللنال الررار والجمهور،اذ يؤدي غياب الحوار ،إلى اختالل
العالقة بينهما.
ً
ً يتيح حيزا
اصلبحت مواقع التواصلل االجتماعي تمثل مجاالً عاما
لة
لدراسللل
لة ل
لة مالئم
ليل
لا وسللل
لا يجعله
لة ،مم
لاعلي
أعلى من التف
التعبيرات السياسية واإلجتماعية.
لت
لاول
لة التي تن
لات الكويتي
لدراسللل
لاو وال
لدرة اببح
تكمن في ن
لل
لاعي ،في تشلللك
لل اإلجتم
له مواقع التواصللل
لذي لعبت
لدور ال
ال
اتجاهات االنتخابيةلدى جمهورالشباب الناخبين.
كونها تعكس آراء شلللريحة إجتماعية ممثلة باهم شلللريحة في
المجتمع وهم الشللباب عماد االمة العربية  ،الذين يأتون في
مردمة الشلرائح واإلتجاهات والتيارات ،التي تتدلدى للريلايا

الوطنية ،ال سليما قيلية اإلصلالل السلياسلي واإلقتدلادي واإلجتماعي
.

أسئلة الدراسة:
تسعى الباحثة االجابة عن السؤال االساسي التالى:

ما هو دور المواقع االجتماعية في تشكل
االتجاهات االنتخابيةلدى جمهورالشباب الناخبين؟
ويتفرل من السؤال الرئيسي
ميدانية وهى:
عدة تساؤالت فرعية
❖
❖

❖
❖
❖
❖

ما المردود بمواقع التواصل االجتماعي؟
ما هو تأثير مردار التفاعل مع مواقع التواصلللل االجتماعي
على تشلكل االتجاهات االنتخابية لدى جمهورالشلباب الناخبين
في الجامعة؟
ما عالقة الناخب بمواقع التواصل االجتماعي؟
ملا أهم مواقع التواصللللل االجتملاعي االنتخلابيلة التي يعتملد
عليهاالناخب الجامعى في حمالتهم االنتخابية الجامعية؟
لبلاب النلاخبينفي الجلامعلة على مواقع
ملا ملدى اعتملاد الشللل
التواصل االجتماعي لتشكل اتجاهاتهم االنتخابية؟
ملا هي أكثر مواقع التواصللللل االجتملاعي التي يعتملد عليهلا
المرشح لتشكل اتجاهاتهم االنتخابيةفي الجامعة ؟

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ماهي دوافع تعرض جمهورالشلباب الناخبين في الجامعة بمواقع
التواصل االجتماعي ؟
ما مدى كفاية المدة الزمنية المسلللمول بها للناخبين لعرض
برامجهم االنتخابية في مواقع التواصل االجتماعية؟
له النلاخبين في تعلاملهم مع مواقع
لات التي تواج
لعوب
لا الدللل
م
التواصل االجتماعي؟
ما هي مزايا وعيوب مواقع التواصل االجتماعي لتشكل االتجاهات
االنتخابية ؟
ما هي متطلبات الناخبين من مواقع التواصلل االجتماعي لخدمة
أغراضهم االنتخابية؟
ما أنماط وعادات تعرض جمهور الشلباب الناخبين في الجامعة
لمواقع التواصل االجتماعي؟
ما اهم المعلومات التي يكتسلبها جمهورالشلباب الناخبين من
خالل استخداماتهم لمواقع التواصل االجتماعي؟
ما مدى مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في دفع جمهورالشباب
الناخبين في تشكل اتجاهاتهم االنتخابية؟
أهداف الدراسة :
تسعى الباحثة إلى تحريق مجموعة من االهداف االتية:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

لدى
لةل
لابي
لات االنتخ
لاه
لل االتج
لة في تشلللك
لاعي
دور المواقع االجتم
جمهورالشباب الناخبين في الجامعة.
أهم مواقع التواصللللل االجتملاعي االنتخلابيلة التي يعتملد
عليهاالناخب في حمالتهم االنتخابية الجامعية.
مدى اعتماد الشلباب الناخبين على مواقع التواصلل االجتماعي
لتشكل اتجاهاتهم االنتخابية.
هي أكثر مواقع التواصلل االجتماعي التي يعتمد عليها المرشلح
لتشكل اتجاهاتهم االنتخابية الجامعية .
مدى اعتماد الشباب الناخبين في الجامعة على مواقع التواصل
االجتماعي.
لبلاب النلاخبين في الجلامعلة بمواقع
دوافع تعرض جمهورالشللل
التواصل االجتماعي.

❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖

❖

مدى كفاية المدة الزمنية المسلمول بها للشلباب الناخبين في
الجلامعلة لعرض برامجهم االنتخلابيلة في مواقع التواصللللل
االجتماعية.
الدعوبات التي تواجه الشباب الناخبين في تعاملهم مع مواقع
التواصل االجتماعي.
متطلبات الشباب الناخبين من مواقع التواصل االجتماعي لخدمة
أغراضهم االنتخابية الجامعية.
لبلاب النلاخبين في الجلامعلة نحو مواقع
اتجلاه جمهور الشللل
التواصل االجتماعي.
أنماط وعادات تعرض جمهورالشلباب الناخبين لمواقع التواصلل
االجتماعي.
الروالب الفنية الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي.
عناصلر التشلويق المسلتخدمة في مواقع التواصلل االجتماعي في
تشكل اتجاهات .
البرنامج االنتخابي التي عالجتها مواقع التواصللل االجتماعي
لكلل االتجلاهلات االنتخلابيلة للدى
"عينلة اللدراسللللة "في تشللل
جمهورالشباب الناخبين في الجامعة .
أهم المعلومات السللياسللية المردمة في البرامج االنتخابية
لكلل االتجلاهلات االنتخلابيلة للدى
"عينلة اللدراسللللة "في تشللل
جمهورالشباب الناخبين في الجامعة .
اتجاه ميلمون البرامج االنتخابية "عينة الدراسلة" في تشلكل
لبلاب النلاخبين في
االتجلاهلات االنتخلابيلة للدى جمهور الشللل
الجامعة.
ابسلاليب اإلقناعية المسلتخدمة في البرامج االنتخابية "عينة
الدراسللة" في تشللكل االتجاهات االنتخابية لدى جمهورالشللباب
الناخبين في الجامعة .

حدود الدراسة:
إن الحدود المكانية والزمانية لهذه للدراسة تنحصر مكاني ا في إطار الحدود االفتراضية لموقعي التواصل
االجتماعي ,وزمانيا في الفترة المختارة :اثناء االنتخابات الجامعية نوفمبر  2015 / 2014جامعةالكويت.

أداة الدراسة :

 سوف يتم اعداد استمارتين واحدة لتحليل الشكل وأخرى لتحليل المضمون مواقع التواصل االجتماعي بعد موافقةالسادة الخبراء والمحكمين..من اعداد الباحثة .
-

استمارة استبيان لقياس اثر مواقع التواصل االجتماعي في تشكل االتجاهات االنتخابية لدى جمهور الشباب
الناخبين بجامعة الكويت .

عينة الدراسة :
 مواقع التواصل االجتماعي. -سيتم اختيار عينة عشوائية من جمهورالشباب الناخبين في جامعة الكويت قوامها ( )400مفردة

الصعوبات التى واجهت الباحثة :
تعرضلللت الباحثة لدلللعوبات و مشلللاكل كثيرة اثناء التطبيق
الميداني و االعداد النظرى للدراسلللة كانت في مجمل اهم تل
المشاكل و الدعوبات في :
❖ قلة توفر المراجع و المدلادر الالممه للدراسلة في الجامعات
و المكتبلات داخلل دولله الكويلت عن التواصللللل االجتملاعى و
االنتخابات الجامعية داخل الكويت محل الدراسة.

❖ صلعوبة التواصلل االجتماعى بين الباحثة و بين مجتمع الدراسلة
حيث واجهت الباحثة مشكالت كبيرة أثناء توميع ابستمارات في
جامعة الكويت و علي الرائم باالتدال هناك ،و هو ما استغرق
شهور قبل ان يتم انجام ذل .
❖ عدم دراسة الباحثه للمراييس االحدائية من قبل الجامعه ،مع
العلم أن التحليل االحدلللائي يدرط بطريره بدائية بسللليطه
،ويطبق فى الواقع بشللكل تكنولوجي باسللتخدام برنامج ، spss
وكان من اليللروري ان يتم تدريس المراييس االحدللائية حتى
لد التطبيق
لائي بع
لل االحدللل
له التحلي
لاحثين معرف
لا كب
يتث نى لن
الميدانى .
❖ مخالفة دراسلتي االسلاسلية بكالوريوط تربية( اقتدلاد منزلى –
تدلميم داخلى و امياء و دراسلة الماجسلتير و الدكتوراه في
االعالم .
❖ محاوله دمج دراسلتى لعلوم االعالم و االتدلال مع ميدان العمل
التربوى و اختيار ما يناسلب مجال دراسلتى لالسلتفادة منها
في حيلاتى العمليلة و المهنيلة بلأختيلار مواقع التواصللللل
ليللة للعالم البلديلل  ،و اختيلار ابنتخلابلات
االجتملاعي كوسللل
ً
الطالبية كعينة مدلغرة من المجتمع الكويتى متمثالً و مسلتندا
كمثال من ابنتخابات البرلمانية كجزء من السلياسلة و اختيار
نموذج طالب الجامعة كعينة من الحياة التربوية
❖ صعوبه تحديد لراءات مع مسئولى الجامعه واساتذه الجامعة.
❖ صلعوبة توميع وتجميع االسلتمارات مع فئات مختلفة ومتنوعه من
االسالمية  ،ائتالفية
الروائم الطالبية ) علمية  ,هندسية ,مسترله ،
 ،وسللد ديمرراطي اثناء االنتخابات الجامعية والتحدو معهم
قبل النتيجه وبعدها .
لهيالت للبلاحثين داخلل الحرم الجلامعى اثنلاء
❖ اليوجلد تسللل
االنتخابات الجامعية وعدم التواصل معهم .
❖ لم يتم تلدريس منلاهج البحلث العلمي بطريرلة تفيلد الطلاللب
لتر واقترل ان يتم
لاسللل
له العلمي في الم
لال بحث
لث في مج
لاح
الب
تشكيل لجنة
تطوير منهجيلة البحلث العلمي وتطوير في تلدريس نظريلات االعالم
لنى للطلبة
لال حتى يتسل
لة في علوم االعالم واالتدل
الحديثة الخاصل
اتمام بحثهم العلمي بشلللكل مطور وانجام مهمتهم البحثية على
اكمل وجه .

واخيرا تؤكد الباحثة على اهمية ودور وسللائل اإلعالم المرئية
والدلوتية داخل وخارج الجامعة لنرل الحدو االنتخابي بدلورته
لر الوعي بين الطلبلة والمجتمع الخلارجي حول
الحريريلة ونشللل
أهميلة االنتخلابلات الطالبيلة ودورهلا في الحركلة التطويريلة
للبالد .و أنله بفيللللل اإلعالم الجلامعي المتميز وجهود اللجنلة
االعالميئ ة التي تعمل وفق خبرات متميزة ممزوجة بأفكار شبابية
نيرة قد وصللللت إلى ميادة الوعي بين الطلبة والطالبات حول
أهميلة المشللللاركلة في االنتخلابلات في أجواء بعيلدة عن العن
والمشاحنات ونشر رول التنافس الطالبي الهادف.
استمارة مشاركة في أشغال الملتقى األول للرابطة العربية لعلوم االتصال
البحثية في علوم االتصال في العالم العربي"
"نحو رؤية نقدية للتجربة
ّ

االسم واللقب :طبيب شريفة.
الوظيفة :أستاذة متعاقدة.
الرتبة :باحثة دكتوراه.
التخصص :علوم افعالم واالتصال  /عالقات عامة.
الجامعة :قسنطينة.3
العنوان الشخصي :عنابة /الجزائر.
الهاتف.06.65.94.42.06 :
البريد االلكترونيcherifa2323@gmail.com :

عنوان المداخلة :استراتيجيات تطوير البحث العلمي في العالم العربي -الجزائر نموذجا-

مقدمة:
 إن الحكومات بدأت تتفطن منذ مدة طويلة إلى أن إشعاع دولة ما يأتي عن طريق نشر ثقافتها الناتجةعن طاقاتها العلمية المنتجة للمعارفن ضف إلى ذلك أن االعتراف الدولي بمستوى افنتاج العلمي ألي دولة
يعتبر من المعطيات التي ال يستهان بهان هذا ما جعل أغلبية الدول الصناعية تخصص نسبة تتراوح ما
بين%20 - %10من نفقات البحث العلمي والتطوير للبحث األساسي المنفذ على مستوى الجامعات وبعض
الهيئات المتخصصة أين يجرى تكوين الباحثين وانتاج المعارف األساسية.
 لذلك أدركت الجزائر منذ مدة طويلة أن بناء دولة حديثة يتطلب إعطاء أهمية كبيرة للبحث العلمين هذااألخير حتى يكون ناجحا ينبغي أن يبنى على عدة عناصر أهمها تبني أنظمة تعليمية تشجع على البحث
وافبداع واستثمار نسبة معتبرة من ميزانية الدولة في البحث العلمي وجلب أحسن الكفاءات لتأطير البحث
العلمي الوطني وتعيين عدد من الباحثين والخبراء لتقييم البرنامج وتشجيع أبناء الوطن ماديا ومعنويا للقيام
بأبحاث علمية تحقق أهداف البرنامج المسطر ونتائج البحث العلمي المحققة والتي يتم تسجيلها كاكتشافات
تستغلها الجامعات و الدول في تسويقها كمنتجات تعود عليها بأرباح طائلة غالبا ما تكون أضعاف القيمة
المالية المستثمرةن وعليه فإن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثالن بالنسبة ألي بلد استثمار بالغ
األهمية كونهما يغطيان كل ميادين النشاط األساسي بدءا بالبحث األساسي مرو ار بالبحث التطبيقي للوصول
إلى أفكار مبتكرة تثمن بدورها وتتحول إلى مؤسسات إنتاجية.
 ولتسليط الضوء على هذا الموضوع سيتم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالثة محاور أساسية هي:أ -نمرة تقييمية لواقع البحث العلمي في الجزائر.
ب -استراتيجيات تطوير البحث العلمي في الجزائر.

ج -رهانات البحث العلمي في الجزائر.
أ -نمرة تقييمية لواقع البحث العلمي في الجزائر:
 إذا كانت العديد من اآلراء واالتجاهات تربط التنمية أساسا باالعتبارات االقتصاديةن فإن افنسان يظل منالناحية االفتراضية هو محور كل تنمية حقيقيةن فهو وسيلتها الرئيسية كما هو هدفها في آخر المطافن بحيث
ينبغي أن تنصب على تأهيله وتمكينه من مختلف المقومات العلمية والعملية واالجتماعية واالقتصادية ويعتبر
البحث العلمي أحد المداخل الرئيسية التي تدعم بلورة تنمية إنسانية حقيقية.
 وتعتبر العديد من األقطار العربية من ضمن أكثر األقطار حاجة إلى تطوير البحث العلمي والمراهنة عليهفي تنميتهان وذلك بالنظر إلى مجموعة من االختالالت التي تعتري هذا القطاع الحيوين فاالعتمادات المالية
المرصودة له داخل عدد من هذه الدول لم تصل بعد  1بالمائة من الناتج الداخلي الخامن وهي نسبة ضعيفة
وتبتعد كثي ار عن المعدل العالمي المحددة في  2.3بالمائةن تؤثر بشكل سلبي على البنيات التحية المرتبطة
بهذا الشأنن حيث تظل في مجملها تقليدية وغير كافية.
 فلقد اتضح جليا أن الثدورة العلميدة و التكنولوجيدة التي يعيشها العالم اليوم هي أساس التقدم االقتصادي واالجتماعي لألمم المتطورة و أن المستقبل للدول التي تستعمل البحث العلمي المنهجي و المنظم و كذا
البحث التطبيقي لخدمة تقدم وازدهار شعوبهان على غرار هذه الدول تسعى الجزائر جاهدة لتطوير قدراتها في
ميدان البحث العلمي و التطوير التكنولوجي عن طريق هيكلة منظومة البحث العلمي وذلك الستدراك التأخر
المسجل و مواجهة مختلف التحديات الناجمة عن ظاهرة العولمة.
 وتجدر افشارة إلى أن أسباب هذا التأخر ترجع بالدرجة األولى إلى عدم االستقرار الذي يعتبر نتيجةمنطقية للتغيرات العديدة التي طرأت على األجهزة المسيرة و المنفذة للسياسة الوطنية من حيث الصالحيات
والتنظيمن األمر الذي جعل عملية التكفل بمنظومة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي تمر بمراحل متذبذبة
و أثر ذلك سلبا على الظروف المادية و المعنوية التي شهدتها هذه المنظومة منذ استقالل البالدن كما أن

هناك غياب تصور واضح و شامل عن أهمية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي من أحل بناء وارساء
القواعد األساسية الالزمة لمجتمع عصرين أضف إلى ذلك تبدد و تشتت شمل الكفاءات
البشرية مما تسبب في تفكيك عملية التراكم المعرفي الذي ال مكان بدونه ألي تطور أو تقدم زيادة إلى
تدهور الظروف المادية ألنشطة البحث.

xxii

 وتعترف السيدة بن جاب هللا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمين بوجود انقطاع في عالقة العرضوالطلب في ما يتعلق بموضوع البحث العلمي في الجزائرن ومرد ذلك حسبها إلى قصور العملية االتصالية
التي يفترض أن تربط المنتج بالمستهلكن لكنها ال تعتبر العائق االتصالي وحده المسؤول عن ذلك االنقطاعن
وانما تنظر إليه على أنه الشجرة التي تخفي الغابةن كما اعتبرت أن ميزانية  %1التي تخصصها الدولة من
الدخل الوطني الخام للبحث العلمي ما هي إال وسيلةن وأن الوصول إلى نتائج إيجابية على هذا المستوى
يحتاج إلى وضع سياسة واضحة ومنهجية مضبوطة واال انتهت العملية إلى الفشلن واعتبرت أيضا أن
المشكلة في الجزائر تكمن أساسا في وجود بحوث وغياب من يستهلكهان ذلك أن المؤسسات الوطنية العامة
أو الخاصة ما زالت تعتبر البحث العلمي ثانويا في نشاطهان إذ من المفروض أن يكون البحث العلمي في
قلب الرهان بالنسبة للمؤسساتن وأن تبذل الجهود من أجل أن يكون لكل مؤسسة فرعها الخاص لتطوير
البحوثن وأن تخصص ضمن ميزانياتها ميزانية مستقلة للبحث لجعل منتجاتها في مستوى المنافسة.
 وأضافت "اآلن من يقوم بهذه العملية هو الدولة ،فهي تمول مختلف مجاالت البحث ،ومع ذلك ال تجدمن يستهلكها" .من جهة أخرى أكدت بأن هذه العالقة "المرضية" بين منتج البحث ومستهلكه تعود إلى
ترسبات االقتصاد الموجه الذي لم يكن يعطي للمؤسسة روح المبادرةن إضافة إلى المرحلة الصعبة التي مرت
بها الجزائر والتي جعلتها تبحث عن استرجاع األمن كأولوية إستراتيجية قبل كل األولويات.xxii
 وان المتأمل لواقع البحث العلمي العربي ومؤسساته في الدول العربيةن يتب ين له مدى الفجوة الواسعة بينهوبين المستوى البحثي واألكاديمي العالميينن فالدول العربية تفتقر إلى سياسية علمية محددة المعالمن
واألهداف والوسائلن ويشير ياقوت في كتابه أزمة البحث العلمي إلى أن مشكلة البحث العلمي في البلدان
العربية يتمحور حول  5جوانب حسب رأيه وهي
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:

•

ليس لدينا سياسة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي! ..

•

يسمى بصناعة المعلومات! ..
ليس لدينا ما ّ

•

ليس لدينا مراكز للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية! ..

•

متخصصة بتمويل األبحاث والتطوير! ..
ليس لدينا صناديق
ّ

•

ليس لدينا حرية أكاديمية كافية ،كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب ! ..

 إضافة إلى البيروقراطية والمشكالت افدارية والتنظيميةن والفساد المالي وافداري في مؤسسات البحثالعلمي الحكوميةن إلى جانب هذا تأخر عملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربيةن و
بقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت قيادات قديمة مترهلةن غير مدركة ألبعاد التقدم العالمي في ميادين
البحث العلمين ال سيما في العلوم التكنولوجية والطبيعية واهمال التدريب المستمر للباحثينن بل قد وصل حال
كثير من مؤسسات البحث العلمي إلى تهميش الكوادر البحثية التي ال تتفق وسياسية السلطة أو إمكاناتهان
ومن ثم يتم تهجير  -أو هجرة  -هذه العقول إلى الدول الغربيةن لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة
لهان والمعززة لمواهبهان والداعمة ألفكارها االبتكارية .
 بافضافة إلى ما سبق واذا ما أردنا أن نطرق العوائق التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي عامةوفي الجزائر بصفة خاصة وفي المجاالت افنسانية واالجتماعية نراها تعاني من:
✓ قلة المؤهلين في أساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه :فإذا كان معدل الباحثين المؤهلين في
الدول المتقدمة  3000باحث لكل مليون نسمة من السكان فإن ذلك حلم بعيد المنال بسبب النمطية
والبيروقراطية وضعف التمويل وانعدام إستراتيجية واضحة للبحوثن ففي الجزائر مثال صرحت الوزيرة
المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي أن القانون يضع أمام الو ازرة مهمة تعبئة  100ألف باحثن إال أنها

لم تتوصل إلى تعبئة سوى  14ألف باحث من مجموع  16ألف المطلوب تعبئتها كمرحلة أولىن
وأوضحت أن بحوزة و ازرتها  700مشروع بحث نفذ منها  300مشروع سنة.xxii 2005
✓ قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي :وذلك نابع من عدم االهتمام بالبحث واالستهانة
بقيمه التنموية على حياة الفرد والمجتمعن فبالمقارنة فإن ما يرصد لألبحاث عندنا  % 1من الدخل
القومين مقابل ما تخصصه إسرائيل الذي يعادل 3.1في المائة (أو  540دوال ار للفرد)ن بينما ترصد
كل من اليابان وألمانيا وأمريكا حوالي  3في المائة (أو 1000دوالر للفرد الواحد).
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✓ عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين :مثل المختبرات الحديثة والموارد البشرية واألجهزة المتقدمة التي
تنشط الباحثين وتسند طموحاتهم كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن
قاموا به وما الذي جرى تطبيقه من البحوث المنجزة.
✓ عدم تسويق النشاط البحثي :وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال
التطبيقي في الصناعة والتجارة وتطوير المؤسسات والمنشآت االجتماعيةن مما يرقى بحياة المجتمع
ليلحق باآلخرين.
✓ غياب الوعي لدى أفراد المجتمع  :بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في مواقع
تؤثر في تنشيط البحث أو تثبيطه.
✓ التقليل من قيمة البحث العلمي :ال تزال بعض الدول العربية أو بعض افدارات فيها ال تعي قيمة
البحث العلمين وبالتالي ال تعمل جاهده على تمكين البحث العلمي وتيسير أمورهن فهي ترى أنه ترف
فكري أو علمي وليس هناك داعي فضاعة المال والوقت على البحوث العلميةن وهذه افشكالية
تنعكس على نقاط أخرى كثيرة في إجراءات البحث العلمي.

✓ تعذر الوصول إلى بعض أوعية المعلومات :خاصة في افدارات الحكومية التي تضع عراقيل أمام
الباحثين أو في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع افنترنت.
✓ وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات :وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه
وبأهدافهن وافتراض أن لديه أجندة خفيةن فبوابي المعلومات  Gate Keeperقد يعيقون دخول الباحث
إلى بعض األماكن التي يتطلبها البحث كالسجون وافصالحيات أو المستشفيات.......الخ.
✓ يعاني بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية :كالكتب والمراجع والمقاالت العلميةن وعدم قدرة
البعض على اففادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة األوعية افلكترونيةن إما لعدم إلمامهم
بطرق اففادة من التقنية افلكترونية أو لعدم توفرها أصال.
إيثار للسالمة :األمر الذي يتطلب سن قوانين وأنظمة
ا
✓ عدم مالمسة البحوث "للقضايا الجدية"
لحماية الباحثين من تعسف السلطات األمنية.
✓ معمم البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعات تتم بهدف الترقية العلمية :دون أن تكون بالضرورة
بحوث جادةن كما أنها ال تالمس الواقع المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية.
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ب -استراتيجيات تطوير البحث العلمي في الجزائر:
 -1المجهودات المبذولة لتطوير البحث العلمي في الجزائر:xxii
 نتيجة للتحديات المذكورة أعاله تسعى الجزائر جاهدة للتغلب عليها من خالل مجموعة من افجراءاتتتمثل في:
أ -إنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتالءم مع الحاجيات التعليمية الجديدة.
ب -تكوين األساتذة و المؤطرين.
ت -االستعانة بالخبرات األجنبية.

ث -إصالح التعليم العالي بانتهاج نظام أل :آل آم دين .LMD
 كل هذا بهدف إصالح و تطوير التعليم العالين غير أننا نالحظ أن هذه المجهودات بالرغم من أهميتها إالأنها ال تعكس الحاجة الملحة و الحقيقية لتطويره و التي تقوم على أساليب و وسائل و مناهج و أهداف
جديدةن و لذلك فإنا نعتقد أن األسلوب الكالسيكي للتعليم أصبح غير مجدي حيث تحولت قاعات الدراسة إلى
قاعات ستاتيكية و غير ديناميكية من الناحية العلمية (عدم اال نتباه ،كثرة الحديث ،النوم ،الفوضى ،الغيابات
الكثيرة و غير المعاقب عليها من الناحية العملية )...األمر الذي حد من فعالية التكوينن و على العموم
فإنه يمكننا إجمال هذه المجهودات في الجوانب التالية:

 -1الجانب اإلداري و التسييري:
 فيما يخص بعصرنة و تحديث التسييرن قامت الجامعات الجزائرية بتطوير و تحسين خدماتها من خاللإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة التكنولوجيات الرقمية في التسيير و افدارة منها افعالم اآللي و
برامج تسيير الملفات سواء للطلبة أو المستخدمينن إضافة إلى إقامة مواقع إلكترونية على شبكات االنترنت
للتعريف بإمكاناتها المادية و البشريةن إضافة إلى كل هذا تضع كل جامعة شبكة إلكترونية داخلية (انترانت)
للتعريف بها داخل المؤسسة الجامعية من خالل عملية البث المباشر على شاشات التلفزيونن كل هذا بهدف
تسهيل الخدمات و اختزال الجهد و الوقت.
 -2الجانب التعليمي  ،التكوين و البحث:
 سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معلوماتية داخلية و إلى الربط بشبكة االنترنت على مدار  24ساعة وذلك لتمكين األساتذة و الطلبة من تصفح المواقع التي تهمهم كما تمنحهم فرصة االتصال بالجامعات و
المراكز البحثية على المستوى العالمين من جهة أخرى تقوم الجامعة بتوفير افمكانات المادية الضرورية و
الالزمة للتكوين بهدف جعل التكوين تميز بالطابع التطبيقي أكثر من كونه تكوين نظريا فقطن و يبرز هذا
األسلوب في بعض التخصصات دون األخرى على رأسها افعالم اآللي و العلوم الدقيقة و التكنولوجية.
 -كما تسعى الجزائر إلى إقامة مشروع يعرف بالشبكة األكاديمية و البحثية و هي شبكة خاصة بالجامعات و

المراكز البحثية الموجودة على كافة التراب الوطني الهدف منها هو تطوير خدمات االتصال و تبادل
المعلومات بين هذه لمؤسسات و المراكز البحثيةن و تقوم هذه الشبكة بتوفير الوسائل التكنولوجية الضرورية
للعاملين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمين كما تسهل و تدعم عملية التكون عن بعدن كما يهدف هذا
المشروع إلى إقامة الجامعة االفتراضية بصفة دائمة بهدف تشجيع التكوين عن بعد و من دون مغادرة المكان
األمر الذي يساعد على تبادل الخبرات و زيادة الكفاءات المعرفية للطالب و المؤطر على السواء من خالل
تبادل األفكار و اآلراء العليم و مناقشة التطورات الحادثة.
 -3الجانب المادي و المالي:
 و ي تمثل في توفير الوسائل المادية لتحقيق درجة عالية من األداء و هذا عن طريق اقتناء أجهزة كمبيوترجد متطورة مع لوازمهان إضافة إلى البرمجيات الالزمة لتشغيلها كما وضعت تحت تصرف األسرة الجامعية
قاعات للطباعة جد متطورة إضافة إلى المبالغ المالية المخصصة القتناء اللوازم الضرورية للتكوين و تكوين
القائمين على شؤون هذه افمكانات تشغيال و صيانةن دون أن ننسى الهياكل القاعدية التي أصبحت تتميز
بطابع عمراني خاصن بمعنى أن الجزائر تسعى جاهدة من أجل توفير افمكانات الضرورية للتجهيز و
التسيير و التكوين و يبرز هذا في المبالغ الهامة التي تخصصها في ميزانيتها السنوية و التكميلية حيث
خصصت مثال ما قيمته  12.4مليار من ميزانية البحث العلمي المخصصة لدعم برنامج افنعاش
االقتصادي ما بين  2001و 2004للقيام بعملية التجهيز بالتكنولوجيات الحديثة خاصة المعدات االلكترونيةن
كما أن المشروع الخماسي المعد لسنة  2010اعتمد على ميزانية قدرها  100مليار دينار جزائري حظي
الجانب التجهيزي منها بجزء معتبر.
 نخلص من كل ما تقدم أن الجزائر واعية بضرورة تطوير و تحسين التعليم العالي و جعله يتماشى معالتطورات العالمية الحادثة و التي تمس مختلف جوانب الحياة افنسانية لذلك نجدها تسعى جاهدة لتحقيق
تقدم نوعي و كمي في سبيل تحقيق هذا الهدفن و هي في سعيها لتحقيق ذلك يجب أن ال تغفل مجموعة من
االعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي:

✓ استمرار مسؤولية الدولة على التعليم و تدخلها المباشر في تمويله و مراقبة أبحاثه و توجيهه بما
يخدم حاجياتها االجتماعية ،مع فسح المجال للديمقراطية في تسيير مؤسساته من جامعات و
مراكز بحث.
✓ محاولة تحسينه و جعله تكوينا نوعيا مع شموليته لكافة الفئات االجتماعية خاصة محدودي الدخل
و النساء.
✓ العمل على مرونته بحيث يكون تعليما مستمرا مدى الحياة كما تحاول العمل على توسيع
التخصصات و عجم اختزال المعارف العلمية و القدرات الفردية في التكوين الجد متخصص و إنما
فتح المجال للتعاون و التبادل المعرفي بين التخصصات المختلفة.
 -2البحث العلمي وإصالح منمومة التعليم العالي في الجزائر)نمام ( LMD
 مر التعليم العالي في الجزائر بمجموعة من التطورات تخللتها جملة من افصالحات تماشيا ومتطلباتالتنمية ومتغيرات العصر من أجل الوصول إلى جامعة نموذجية تتماشى وخصوصيات المجتمع الجزائرين
وقد تمثلت المرحلة األولى فيما بعد االستقالل إلى غاية  1970حيث عاشت الجامعة الجزائرية في هذه
المرحلة جوا من التململ والتبعية للنظام االستعماري سواء في أشكالها التربوية أو في مضامينهان وأصبحت
تعيش حالة اغتراب عن المجتمع الجزائريxxiiن أما المرحلة الثانية في السبعينيات شهدت الجامعة افصالح
عرف بإصالح  1971الذي جاء ليقطع الصلة بكل ما هو موروث من أساليب التكوين والبرامج وتعديلها لما
يستجيب لواقع البالد واحتياجات التنمية من القوى البشرية فقد جاء للربط بين الجامعة وسوق العمل ولتكوين
أكبر عدد ممكن من افطارات بأقل التكاليفxxiiن أما في مرحلة الثمانينات فقد شهدت الجامعة الجزائرية تطو ار
كميا هائال في عدد الطلبة 100.000طالب سنة  88-87وهي بداية األزمة وظهور مشكلة التحجيم الذي
يشكل اليوم تحديا للجامعة الجزائريةن إضافة إلى ظهور ظاهرة بطالة الخريجين وقد اتسمت العالقة بين

الجامعة والمحيط بالفتورن مما دعا الو ازرة إلى اعتماد مشروع الخارطة الجامعية من أجل التخطيط للتعليم
العالي آلفاق سنة  2000معتمدة على احتياجات االقتصاد الوطني.xxii
 كما شهدت مرحلة التسعينيات انفجا ار معرفيا هائال في مقابل اضطرابات سياسية في الجزائر انعكست علىمختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية مع تغيير في توجهات السوقن مما دفع بالمنظومة الجامعية فعادة
النظر في سياسات التكوين وادخال تعديالت على البرامج وبذل مجهودات في سبيل إعداد األساتذة الجامعيين
وظهور العديد من الدراسات لتقييم نظام التكوين الجامعي
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 في هذه المراحل وعلى الرغم مما عرفه التعليم العالي في الجزائر من تطورات واصالحات استهدفت تقويماالعوجاج وتحقيق التكامل بين البرامج والتوجهات التكوينية والتنموية إال أن هذه افصالحات شخصت في
كثير من األحيان بالفاشلة من طرف كثير من الدارسين المجتهدين في هذا المجالن ألنها لم تستجب
الحتياجات المجتمع الجزائري لبعدها عن واقع الجامعة الجزائرية ومشكالتهان إضافة لعدم تكيفها والتقصير
في تطبيقهان خاصة ما تعلق بنوعيه التكوين ألنها كرست طوال هذه السنين مبدأ الكم على حساب الكيفن زد
إلى ذلك ارتفاع عدد الخريجين والبطالين األمر الذي نجم عنه أيضا نقص في التأطير سواء من حيث
الكميةن النوعية وضعف في طاقات االستيعاب والتمويل وغيرها من المؤشرات لظواهر أعمق تشكل في
جوهرها عددا من المشكالت المهمة التي تواجهها الجامعة الجزائرية اليوم.
 وفي إطار افرادة الساعية لتحسين المردود الجامعي والنهوض بهذا ا لقطاع جاء افصالح الجديد LMDوالذي تضمن هيكلة جديدة للتعليم العالي ومحتويات البرامج وطرق التقويم والتوجيه واالنتقال وتسيير مختلف
المهيآت البيداغوجية ويمكن تحديد مالمحه في:
• ضمان تكوين نوعي وفعال مع االستجابة للطلب علي التعليم العالي.
• تحقيق تالؤم وتفاعل مع ا لمحيط االقتصادي واالجتماعي عن طريق التفكير في ميكانيزمات مرنة
لالتصال.
• تطوير التخصصات لتتكيف مع تطور وتنوع الحرف والمهن.

• تعزيز القيم الثقافية لرسالة الجامعة كونها أداة لمواكبة التطور.
• االنفتاح علي التطور العالمي علميا وتكنولوجيا.
• خلق تبادل في إطار التعاون الدولي بين الجامعات ومراكز البحوت.
• ترسيخ أسس تسيير ترتكز علي التشاور والمشاركة وتعتمد هيكلة هذا النظام على  3مراحل تكوينية
تتوج بشهادة جامعية كما يلي:
 مرحلة أولى :شهادة الباكالوريا  3+سنوات تتوج بشهادة ليسانس. مرحلة ثانية :شهادة الباكالوريا 5+سنوات تتوج بشهادة الماستير. مرحلة ثالثة :شهادة الباكالوريا 8+سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه ملف إصالح التعليم العالي.2004 وتأسيسا على ما سبقن فإن مسألة افصالح تعد اليوم من الموضوعات الهامة والحيوية في مختلفالقطاعات استجابة لما يعرفه العالم من تغيرات ومستجدات على مختلف األصعدةن والتعليم العالي كغيره من
القطا عات الحساسة للنمو االقتصادين فهو أكثر من مجرد فضاء للتعليم بل هو المفتاح الرسمي للرفاهية
والتنمية من خالل االستثمار األمثل في الموارد البشريةن ولهذا فالجامعة الجزائرية مطالبة وفي كل مرحلة
بمواجهة ضغوطات وتحديات العولمة واالنفجار المعرفي من خالل مراجعة أهدافهان برامجها و فلسفتها بما
يتوافق والتحوالت الدولية والمحلية والخصوصيات المجتمعيةن ألن افصالح عملية متكاملة ونتاج لتغيرات
وحراك اجتماعي دولي ومحلي نابع من واقع هذه التنظيماتن وما تعرفه من مشكالتن فهل يستجيب
افصالح الجديد لمشكالت الجامعة الجزائرية؟
 -3تسطير البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي
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 لتسطير هذا البرنامج شكلت لجنة مكونة من أحد عشر عالما جزائريان خمسة منهم مقيمون في الخارجوستة مقيمون في الجزائرن منحت هذه اللجنة مهلة سنة كاملة تصوغ خاللها برنامجا مفصال لتطوير البحث

العلمي في الجزائرن و تضع رؤية لهذا القطاع تمتد لخمس و عشرين سنة! وبعدما أكملت اللجنة وضع
البرنامج الوطني قامت بتكوين لجنة خبراء دولية مكونة من سبعة علماء و أمهلوا ثالثة أشهر لتقييم البرنامج
الوطني المقترح لتطوير البحث العلمي في الجزائرن بعد انتهاء المدة عقد اجتماع في الجزائر العاصمة تحت
رعاية و ازرة التعليم العالي و البحث العلمين ضم اللجنة التي صاغت البرنامج واألخرى التي قامت بتقييمهن
كان الهدف من هذا اللقاء هو أن تقوم لجنة التقييم بتقديم مالحظاتها و تساؤالتها حول البرنامج المقترح و
إعطاء الفرصة للجنة الصياغة لفجابة عن أي تساؤالتن و أخذ االقتراحات المقدمة من قبل لجنة التقييم
بعين االعتبارن بعد شهر من اجتماع الجزائر أصبحت هناك صيغة نهائية للبرنامج الوطني لتطوير البحث
العلمي في الجزائر بعدما تمت الموافقة على الصياغة و التقييم بافضافة إلى و ازرة التعليم العالين بعدها
بشهر تم نشر البرنامج في افعالم الجزائري و أقيمت محاضرات في كل جامعات الوطن للتعريف بالبرنامجن
و هكذا بعد سنة و نصف من العمل الجاد تم االنتهاء من مرحلة التخطيط و التعريف بالبرنامج و بدأت
مرحلة افنجازن وأهم ما جاء في البرنامج هو زيادة ميزانية البحث العلمي و بناء سبعة مراكز أبحاث وطنية
كل منها متخصص في مجال علمي معين و بهذا صار هناك قسمان من البحث العلمي في الجزائر :البحث
العلمي في الجامعات و اآلخر في مراكز البحث الوطنيةن وفعطاء هذه المراكز بعدا وطنيا فقد تقرر توزيعها
على سبع واليات من القطر الوطني بحيث تغطي الشرق والشمال والغرب والوسط والجنوب الجزائرين وجعل
تخصص كل مركز أبحاث يراعي طبيعة المنطقة الموجود
فيها وطبيعة األبحاث العلمية التي تزاولها الجامعات الموجودة بالمنطقة.
 وتجدر افشارة إلى أنه قبل البدء في بناء هذه المراكز تم تعيين مدراء المراكزن حيث تم مراعاة معيارينلالختيار هما :أن يكون المدير ذا مكانة عالمية في مجال بحثه وثانيا أن يقدم كل مرشح للمنصب رؤية
قصيرة المدى 5سنوات وأخرى بعيدة المدى  16سنة كمدير للمركزن مراكز البحث العلمي الوطنية أسست
ووزعت كالتالي:
المركز الوطني ألبحاث الهندسة واإلعالم اآللي) بوالية وهران(-المركز الوطني ألبحاث العلوم الفيزيائية والكيميائية) بوالية الجزائر(

المركز الوطني ألبحاث العلوم الحية و الطبية )بوالية قسنطينة(المركز الوطني ألبحاث العلوم البترولية )بوالية ورقلة(المركز الوطني ألبحاث العلوم األدبية و التاريخ) بوالية غرداية(المركز الوطني ألبحاث العلوم الزراعية )بوالية تندوف(المركز الوطني ألبحاث العلوم االجتماعية ) بوالية تمنراست( -4هيكلة أنشطة البحث العلمي في الجزائر
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 خالل الفترة التي سبقت  1998ن أهدرت منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر للضعفو عدم االستقرارن إذ لم تخصص لها سوى 0,28من الناتج الوطني الخامن واألمر الذي نتج عنه العديد من
السلبيات منها.xxii
قلة افنتاج العلمي من منشورات ومجالت ودراسات علمية.
قلة براءات االختراع المسجلة من طرف الباحثين لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية.
ضعف النماذج المبتكرة في مراكز البحث والتطوير.
 وعلى هذا األساسن اعتمدت الجهات الوصية تشريعا جديدان يتعلق بالقانون والبرنامج الخاص بالبحثالعلمي والتطوير التكنولوجي الممتد من الفترة  1998إلى  2002حيث يهدف أساسا إلى:xxii
➢ تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد.
➢ تحديد وتوفير الوسائل الضرورية للبحث والتطوير.
➢ العمل على تثمين نتائج البحث.
➢ دعم وتمويل الدولة لكل األنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير.

 ولقد جاءت المادة الثالثة من هذا القانون لتؤكد أن هدف البحث والتطوير يكمن في تحقيق التنميةاالقتصاديةن االجتماعيةن الثقافيةن العلميةن والتكنولوجية للبالدن وذلك عن طريق وضع خمسة وعشرون ()25
برنامجا للبحث والتطوير حيز التطبيق مصنفة كما يلي:

xxii

 برامج وطنية للبحث ما بين القطاعات  :وتخص الزراعةن التغذيةن الموارد المائيةن البيئةن التنقيبواستغالل وتثمين الموارد األوليةن وتقويم الصناعاتن العلوم األساسيةن البناء والتعميرن التهيئة العمرانيةن
الصحة والنقلن التربية والتكوينن اللغةن الثقافة واالتصالن االقتصادن التاريخ والقانون والعدالةن المجتمع
والسكان.
 برامج وطنية للبحث المتخصص  :وتتعلق بالميادين التالية :الطاقةن التقنيات النوويةن الطاقة المتجددة وتكنولوجيا افعالمن التكنولوجيات الصناعية والفضائية وتطبيقاتهان االتصاالت الالسلكيةن المحروقاتن
التكنولوجيات الحيوية.
 -5إعداد برامج لترقية وتطوير البحث العلمي في الجزائر:
 لوضع قاعدة متينة لبرنامج ترقية البحث العلمي في الجزائر تم برمجة العديد من العمليات نوجزها في:الجانب التنميمي من خالل:
✓ إعادة تنشيط المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني بصفته الهيئة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى
للبحث العلمي(تم إنشاؤه في سنة .)1992
✓ إنشاء مخابر البحث العلمي انطالقا من مؤسسات التعليم العالي.
✓ تشجيع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و الدخول في المرحلة العملية واالنطالق الفعلي في أداء
مهامها.
الجانب المالي من خالل:
✓ تجهيز مراكز ومخابر البحث بالمعدات العلمية والتقنية المتخصصة.

✓ وضع آليات لتشجيع العاملين في قطاع البحث العلمي.
✓ اتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات االقتصادية التي تستثمر في أنشطة
البحث.
✓ إصدار تشريعات حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي .
الجانب البشري من خالل:
✓ المساعدة المالية والمعنوية للباحثين واألساتذة من أجل نشر نتائج بحوثهم.
✓ تحسين الظروف المهنية واالجتماعية للباحثين.
✓ العمل على إصدار القانون األساسي الخاص بالباحث.
ج -رهانات البحث العلمي في الجزائر:
 يواجه التعليم العالي في الجزائر مجموعة من الرهانات يمكن إجمالها فيما يلي:أ -الطلب المتزايد على التعليم العالي و تزايد أعداد الطلبة حيث وصل إلى أكثر من  1500000طالب في
سنة  2010ن كما أن الهياكل المنجزة غير مواكبة للزيادات العددية للطلبة بحيث في كل سنة جامعية يتأخر
موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات الجامعية المتأخرة و ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل
احتضان األعداد الهائلة للطلبة.
ب -قلة التأطير حيث يقدر عدد األساتذة المؤطرين للطلبة ب 25229 :أستاذ دائم أغلبهم برتبة أستاذ
مساعد كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي (بروفسور) على أبواب التقاعد.
ت -نمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث ال تفتح المجال لفبداع و االبتكار الفردي و إن وجد هذا فإنه
يبقى محاوالت فردية و ليست سياسة تعليمية.
ث -التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي و ذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليمن األمر الذي أثقل
كاهل الدولة إضافة إلى تغير منظومة القيم المجتمعية بحيث لم يبقى للتعليم نفس المكانة المرموقة التي كان
يحظى بها في السابق.

ج -هجرة الكفاءات و عدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطير و تكوين و تنمية البالد.
ح -البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات و ليست بحوث تنجز بهدف التطبيق العملي لهان
مما أدى إلى الحد من فعالية البحث العلمي و عدم مساهمته في تفعيل العملية التنموية.
خ -تنامي معدالت البطالة بين خريجي الجامعات.

الخاتمة:
 مما ال شك فيه أن البحث العلمي يحتل أهمية كبيرة ألي أمة من األمم خاصة إذا تعلق األمر بتكوينافطارات لتوظيف المعرفة الضرورية التي يحتاجها المجتمع واحداث التقدم العلمي واالقتصادي واالجتماعي
لتشكيل خطط التنمية الشاملة كونها األداة األساسية لهان وضمن هذا المسعى يتحدد طموح الجامعة الجزائرية
والتي رغم أنها سجلت إنجازات ال يستهان بها من خالل مراحل تاريخية أين حققت حققت مواقف إصالحية
حينا وتنظيمية حينا آخرن إال أنها عرفت خالل توسعها وانتشارها نقائص عديدة ومشاكل متنوعةن إضافة إلى
أن الجامعة الجزائرية الحديثة في ظل العولمة تجد نفسها في تحدي واضح فثبات دورها العلمي والبيداغوجي
لتتجاوز مهامها التقليديةن باعتبارها ملزمة باالنفتاح أكثر على قضايا المجتمع وقضايا العالم للتمكن أكثر من
معرفة منجزاته وتمكين المجتمع من االستفادة من ابتكارات العالم في مختلف المجاالت العلميةن لذلك وجب
أن ال تكون الجامعة كمستهلك للمعرفة بل كمنتج لهان مع األخذ بعين االعتبار إصالح البرامج التعليمية
وتنظيم المشاريع البحثية لتصبح أكثر استجابة لحاجات الصناعة والتنمية الشاملةن فحسب رأي جمال فروجي
» :فإن مساهمة الجامعة في التنمية االقتصاديةن واالجتماعيةن والثقافيةن تتوقف على نوعية الموارد البشرية
المكونة لها «
قائمة المراجع:
الكتب:

-1بوفلجة غياثن التربية والتكوين بالجزائرن ديوان المطبوعات الجامعيةن دون طبعة سنة .1992
 -2رابح تركين أصول التربية والتعليمن ديوان المطبوعات الجامعيةن الطبعة الثانيةن الجزائر سنة .1990
الرسائل الجامعية:
 مدني محمد توفيقن اختيار الفرع في جامعة الجزائر وتمثالن الطلبة تجاه دراستهمن رسالة ماجستيرن معهدعلم االجتماعن جامعة الجزائرن سنة .1988
الملتقيات والندوات العلمية:
 -1بن نكاع عبد الحكيمن هيكلة البحث العلمي وواقع مراكز البحوث العلمية في الجزائرن ورقة مقدمة خالل
ورشة العمل القومية حول دور البحث والتطوير في التنمية الصناعيةن دمشق 7-5نوفمبر .2001
 -2محمد قويدرين واقع وآفاق أنشطة البحث و التطوير في بعض البلدان المغاربيةن ورقة مقدمة ألشغال
الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفةن جامعة ورقلةن .2004
 -3منال رشاد عبد الفتاحن أهم المعوقات التي تواجه البحث العلمي بجامعه قناة السويس :دراسة حالةن
المؤتمر السنوي الرابع عشرن كلية التربية جامعه المنصورة.
المجالت:
 إبراهيم توهامين أي جامعة تحتاج الجزائر في ظل عولمة القرن الحادي والعشرينن مجلة الباحثاالجتماعين العدد الرابعن جامعة قسنطينةن أفريلن سنة .2003
مواقع الكترونية:
 -1تصريح للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي للقناة الثالثة افذاعيةن منتدى الجلفة انفو متاح على
الموقعwww.djelfa.info/vb/showthread.php?t=674272 :

 -2روي غولدشتميتن مركز البحوث والمعلوماتن الكنيستن إسرائيل  2011/2/6متاح على الموقع:
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me02763.pd

 -3محدمدد مسددعد ياق ددوتن أزمة البحث العلمين دار النشر للجامعاتن القاهرةن  2007متاح على الموقع:
yakut.blogspot.com/2007/07/blog-post_4121.html

 -4مركز أسبار للدراسات والبحوث وافعالم  -البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العربي -الواقع
والمشكالتن ومتطلبات النجاحن ومقترحات التطوير متاح على الموقع:
www.asbar.com/ar/contents.aspx?c=19

 -5نعيم بن محمدن التعليم العالي في الجزائر :التحدياتن الرهانات و أساليب التطويرن متاح على الموقع:
www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=category&id=130

 -6لقاء مع الوزيرة المنتدبة الملكفة بالبحث العلمين جريدة الشروق ن متاح على
الموقعnew_topic=6&http://www.echoroukonline.com/modules.php?name=News :

 -7يوسف محلون البحث العلمي في الجزائر :رؤية في رؤيان متاح على الموقع:
www.assala-dz.net/ar/wp-content/uploads/2013/06/universite

استمارة مشاركة في أشغال الملتقى األول للرابطة العربية لعلوم االتصال
البحثية في علوم االتصال في العالم العربي"
"نحو رؤية نقدية للتجربة
ّ

االسم واللقب :طبيب شريفة.
الوظيفة :أستاذة متعاقدة.
الرتبة :باحثة دكتوراه.
التخصص :علوم افعالم واالتصال  /عالقات عامة.

الجامعة :قسنطينة.3
العنوان الشخصي :عنابة /الجزائر.
الهاتف.06.65.94.42.06 :
البريد االلكترونيcherifa2323@gmail.com :
عنوان المداخلة :استراتيجيات تطوير البحث العلمي في العالم العربي -الجزائر نموذجا-

مقدمة:
 إن الحكومات بدأت تتفطن منذ مدة طويلة إلى أن إشعاع دولة ما يأتي عن طريق نشر ثقافتها الناتجةعن طاقاتها العلمية المنتجة للمعارفن ضف إلى ذلك أن االعتراف الدولي بمستوى افنتاج العلمي ألي دولة
يعتبر من المعطيات التي ال يستهان بهان هذا ما جعل أغلبية الدول الصناعية تخصص نسبة تتراوح ما
بين%20 - %10من نفقات البحث العلمي والتطوير للبحث األساسي المنفذ على مستوى الجامعات وبعض
الهيئات المتخصصة أين يجرى تكوين الباحثين وانتاج المعارف األساسية.
 لذلك أدركت الجزائر منذ مدة طويلة أن بناء دولة حديثة يتطلب إعطاء أهمية كبيرة للبحث العلمين هذااألخير حتى يكون ناجحا ينبغي أن يبنى على عدة عناصر أهمها تبني أنظمة تعليمية تشجع على البحث
وافبداع واستثمار نسبة معتبرة من ميزانية الدولة في البحث العلمي وجلب أحسن الكفاءات لتأطير البحث
العلمي الوطني وتعيين عدد من الباحثين والخبراء لتقييم البرنامج وتشجيع أبناء الوطن ماديا ومعنويا للقيام
بأبحاث علمية تحقق أهداف البرنامج المسطر ونتائج البحث العلمي المحققة والتي يتم تسجيلها كاكتشافات
تستغلها الجامعات و الدول في تسويقها كمنتجات تعود عليها بأرباح طائلة غالبا ما تكون أضعاف القيمة
المالية المستثمرةن وعليه فإن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثالن بالنسبة ألي بلد استثمار بالغ

األهمية كونهما يغطيان كل ميادين النشاط األساسي بدءا بالبحث األساسي مرو ار بالبحث التطبيقي للوصول
إلى أفكار مبتكرة تثمن بدورها وتتحول إلى مؤسسات إنتاجية.
 ولتسليط الضوء على هذا الموضوع سيتم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالثة محاور أساسية هي:أ -نمرة تقييمية لواقع البحث العلمي في الجزائر.
ب -استراتيجيات تطوير البحث العلمي في الجزائر.
ج -رهانات البحث العلمي في الجزائر.
أ -نمرة تقييمية لواقع البحث العلمي في الجزائر:
 إذا كانت العديد من اآلراء واالتجاهات تربط التنمية أساسا باالعتبارات االقتصاديةن فإن افنسان يظل منالناحية االفتراضية هو محور كل تنمية حقيقيةن فهو وسيلتها الرئيسية كما هو هدفها في آخر المطافن بحيث
ينبغي أن تنصب على تأهيله وتمكينه من مختلف المقومات العلمية والعملية واالجتماعية واالقتصادية ويعتبر
البحث العلمي أحد المداخل الرئيسية التي تدعم بلورة تنمية إنسانية حقيقية.
 وتعتبر العديد م ن األقطار العربية من ضمن أكثر األقطار حاجة إلى تطوير البحث العلمي والمراهنة عليهفي تنميتهان وذلك بالنظر إلى مجموعة من االختالالت التي تعتري هذا القطاع الحيوين فاالعتمادات المالية
المرصودة له داخل عدد من هذه الدول لم تصل بعد  1بالمائة من الناتج الداخلي الخامن وهي نسبة ضعيفة
وتبتعد كثي ار عن المعدل العالمي المحددة في  2.3بالمائةن تؤثر بشكل سلبي على البنيات التحية المرتبطة
بهذا الشأنن حيث تظل في مجملها تقليدية وغير كافية.
 فلقد اتضح جليا أن الثدورة العلميدة و التكنولوجيدة التي يعيشها العالم اليوم هي أساس التقدم االقتصادي واالجتماعي لألمم المتطورة و أن المستقبل للدول التي تستعمل البحث العلمي المنهجي و المنظم و كذا
البحث التطبيقي لخدمة تقدم وازدهار شعوبهان على غرار هذه الدول تسعى الجزائر جاهدة لتطوير قدراتها في

ميدان البحث العلمي و التطوير التكنولوجي عن طريق هيكلة منظومة البحث العلمي وذلك الستدراك التأخر
المسجل و مواجهة مختلف التحديات الناجمة عن ظاهرة العولمة.
 وتجدر افشارة إلى أن أسباب هذا التأخر ترجع بالدرجة األولى إلى عدم االستقرار الذي يعتبر نتيجةمنطقية للتغيرات العديدة التي طرأت على األجهزة المسيرة و الم نفذة للسياسة الوطنية من حيث الصالحيات
والتنظيمن األمر الذي جعل عملية التكفل بمنظومة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي تمر بمراحل متذبذبة
و أثر ذلك سلبا على الظروف المادية و المعنوية التي شهدتها هذه المنظومة منذ استقالل البالدن كما أن
هناك غياب تصور واضح و شامل عن أهمية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي من أحل بناء وارساء
القواعد األساسية الالزمة لمجتمع عصرين أضف إلى ذلك تبدد و تشتت شمل الكفاءات
البشرية مما تسبب في تفكيك عملية التراكم المعرفي الذي ال مكان بدونه ألي تطور أو تقدم زيادة إلى
تدهور الظروف المادية ألنشطة البحث.
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 وتعترف السيدة بن جاب هللا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمين بوجود انقطاع في عالقة العرضوالطلب في ما يتعلق بموضوع البحث العلمي في الجزائرن ومرد ذلك حسبها إلى قصور العملية االتصالية
التي يفترض أن تربط المنتج بالمستهلكن لكنها ال تعتبر العائق االتصالي وحده المسؤول عن ذلك االنقطاعن
وانما تنظر إليه على أنه الشجرة التي تخفي الغابةن كما اعتبرت أن ميزانية  %1التي تخصصها الدولة من
الدخل الوطني الخام للبحث العلمي ما هي إال وسيلةن وأن الوصول إلى نتائج إيجابية على هذا المستوى
يحتاج إلى وضع سيا سة واضحة ومنهجية مضبوطة واال انتهت العملية إلى الفشلن واعتبرت أيضا أن
المشكلة في الجزائر تكمن أساسا في وجود بحوث وغياب من يستهلكهان ذلك أن المؤسسات الوطنية العامة
أو الخاصة ما زالت تعتبر البحث العلمي ثانويا في نشاطهان إذ من المفروض أن يكون البحث العلمي في
قلب الرهان بالنسبة للمؤسساتن وأن تبذل الجهود من أجل أن يكون لكل مؤسسة فرعها الخاص لتطوير
البحوثن وأن تخصص ضمن ميزانياتها ميزانية مستقلة للبحث لجعل منتجاتها في مستوى المنافسة.
 وأضافت "اآلن من يقوم بهذه العملية هو الدولة ،فهي تمول مختلف مجاالت البحث ،ومع ذلك ال تجدمن يستهلكها" .من جهة أخرى أكدت بأن هذه العالقة "المرضية" بين منتج البحث ومستهلكه تعود إلى

ترسبات االقتصاد الموجه الذي لم يكن يعطي للمؤسسة روح المبادرةن إضافة إلى المرحلة الصعبة التي مرت
بها الجزائر والتي جعلتها تبحث عن استرجاع األمن كأولوية إستراتيجية قبل كل األولويات.xxii
 وان المتأمل لواقع البحث العلمي العربي ومؤسساته في الدول العربيةن يتبين له مدى الفجوة الواسعة بينهوبين المستوى البحثي واألكاديمي العالميينن فالدول العربية تفتقر إلى سياسية علمية محددة المعالمن
واألهداف والوسائلن ويشير ياقوت في كتابه أزمة البحث العلمي إلى أن مشكلة البحث العلمي في البلدان
العربية يتمحور حول  5جوانب حسب رأيه وهي
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:

•

ليس لدينا سياسة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي! ..

•

يسمى بصناعة المعلومات! ..
ليس لدينا ما ّ

•

ليس لدينا مراكز للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية! ..

•

متخصصة بتمويل األبحاث والتطوير! ..
ليس لدينا صناديق
ّ

•

ليس لدينا حرية أكاديمية كافية ،كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب ! ..

 إضافة إلى البيروقراطية والمشكالت افدارية والتنظيميةن والفساد المالي وافداري في مؤسسات البحثالعلمي الحكوميةن إلى جانب هذا تأخر عملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربيةن و
بقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت قيادات قديمة مترهلةن غير مدركة ألبعاد التقدم العالمي في ميادين
البحث العلمين ال سيما في العلوم التكنولوجية والطبيعية واهمال التدريب المستمر للباحثينن بل قد وصل حال
كثير من مؤسسات البحث العلمي إلى تهميش الكوادر البحثية التي ال تتفق وسياسية السلطة أو إمكاناتهان
ومن ثم يتم تهجير  -أو هجرة  -هذه العقول إلى الدول الغربيةن لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة
لهان والمعززة لمواهبهان والداعمة ألفكارها االبتكارية .
 بافضافة إلى ما سبق واذا ما أردنا أن نطرق العوائق التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي عامةوفي الجزائر بصفة خاصة وفي المجاالت افنسانية واالجتماعية نراها تعاني من:

✓ قلة المؤهلين في أساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه :فإذا كان معدل الباحثين المؤهلين في
الدول المتقدمة  3000باحث لكل مليون نسمة من السكان فإن ذلك حلم بعيد المنال بسبب النمطية
والبيروقراطية وضعف التمويل وانعدام إستراتيجية واضحة للبحوثن ففي الجزائر مثال صرحت الوزيرة
المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي أن القانون يضع أمام الو ازرة مهمة تعبئة  100ألف باحثن إال أنها
لم تتوصل إلى تعبئة سوى  14ألف باحث من مجموع  16ألف المطلوب تعبئتها كمرحلة أولىن
وأوضحت أن بحوزة و ازرتها  700مشروع بحث نفذ منها  300مشروع سنة.xxii 2005
✓ قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي :وذلك نابع من عدم االهتمام بالبحث واالستهانة
بقيمه التنموية على حياة الفرد والمجتمعن فبالمقارنة فإن ما يرصد لألبحاث عندنا  % 1من الدخل
القومين مقابل ما تخصصه إسرائيل الذي يعادل 3.1في المائة (أو  540دوال ار للفرد)ن بينما ترصد
كل من اليابان وألمانيا وأمريكا حوالي  3في المائة (أو 1000دوالر للفرد الواحد).
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✓ عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين :مثل المختبرات الحديثة والموارد البشرية واألجهزة المتقدمة التي
تنشط الباحثين وتسند طموحاتهم كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن
قاموا به وما الذي جرى تطبيقه من البحوث المنجزة.
✓ عدم تسويق النشاط البحثي :وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال
التطبيقي في الصناعة والتجارة وتطوير المؤسسات والمنشآت االجتماعيةن مما يرقى بحياة المجتمع
ليلحق باآلخرين.
✓ غياب الوعي لدى أفراد المجتمع  :بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في مواقع
تؤثر في تنشيط البحث أو تثبيطه.

✓ التقليل من قيمة البحث العلمي :ال تزال بعض الدول العربية أو بعض افدارات فيها ال تعي قيمة
البحث العلمين وبالتالي ال تعمل جاهده على تمكين البحث العلمي وتيسير أمورهن فهي ترى أنه ترف
فكري أو علمي وليس هناك داعي فضاعة المال والوقت على البحوث العلميةن وهذه افشكالية
تنعكس على نقاط أخرى كثيرة في إجراءات البحث العلمي.
✓ تعذر الوصول إلى بعض أوعية المعلومات :خاصة في افدارات الحكومية التي تضع عراقيل أمام
الباحثين أو في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع افنترنت.
✓ وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات :وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه
وبأهدافهن وافتراض أن لديه أجندة خفيةن فبوابي المعلومات  Gate Keeperقد يعيقون دخول الباحث
إلى بعض األماكن التي يتطلبها البحث كالسجون وافصالحيات أو المستشفيات.......الخ.
✓ يعاني بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية :كالكتب والمراجع والمقاالت العلميةن وعدم قدرة
البعض على اففادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة األوعية افلكترونيةن إما لعدم إلمامهم
بطرق اففادة من التقنية افلكترونية أو لعدم توفرها أصال.
✓ عدم مالمسة البحوث "للقضايا الجدية" إيثا ار للسالمة :األمر الذي يتطلب سن قوانين وأنظمة
لحماية الباحثين من تعسف السلطات األمنية.
✓ معمم البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعات تتم بهدف الترقية العلمية :دون أن تكون بالضرورة
بحوث جادةن كما أنها ال تالمس الواقع المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية.
ب -استراتيجيات تطوير البحث العلمي في الجزائر:
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 -1المجهودات المبذولة لتطوير البحث العلمي في الجزائر:xxii
 نتيجة للتحديات المذكورة أعاله تسعى الجزائر جاهدة للتغلب عليها من خالل مجموعة من افجراءاتتتمثل في:
أ -إنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتالءم مع الحاجيات التعليمية الجديدة.
ب -تكوين األساتذة و المؤطرين.
ت -االستعانة بالخبرات األجنبية.
ث -إصالح التعليم العالي بانتهاج نظام أل :آل آم دين .LMD
 كل هذا بهدف إصالح و تطوير التعليم العالين غير أننا نالحظ أن هذه المجهودات بالرغم من أهميتها إالأنها ال تعكس الحاجة الملحة و الحقيقية لتطويره و التي تقوم على أساليب و وسائل و مناهج و أهداف
جديدةن و لذلك فإنا نعتقد أن األسلوب الكالسيكي للتعليم أصبح غير مجدي حيث تحولت قاعات الدراسة إلى
قاعات ستاتيكية و غير ديناميكية من الناحية العلمية (عدم اال نتباه ،كثرة الحديث ،النوم ،الفوضى ،الغيابات
الكثيرة و غير المعاقب عليها من الناحية العملية )...األمر الذي حد من فعالية التكوينن و على العموم
فإنه يمكننا إجمال هذه المجهودات في الجوانب التالية:

 -1الجانب اإلداري و التسييري:
 فيما يخص بعصرنة و تحديث التسييرن قامت الجامعات الجزائرية بتطوير و تحسين خدماتها من خاللإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة التكنولوجيات الرقمية في التسيير و افدارة منها افعالم اآللي و
برامج تسيير الملفات سواء للطلبة أو المستخدمينن إضافة إلى إقامة مواقع إلكترونية على شبكات االنترنت
للتعريف بإمكاناتها المادية و البشريةن إضافة إلى كل هذا تضع كل جامعة شبكة إلكترونية داخلية (انترانت)
للتعريف بها داخل المؤسسة الجامعية من خالل عملية البث المباشر على شاشات التلفزيونن كل هذا بهدف
تسهيل الخدمات و اختزال الجهد و الوقت.
 -2الجانب التعليمي  ،التكوين و البحث:

 سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معلوماتية داخلية و إلى الربط بشبكة االنترنت على مدار  24ساعة وذلك لتمكين األساتذة و الطلبة من تصفح المواقع التي تهمهم كما تمنحهم فرصة االتصال بالجامعات و
المراكز البحثية على المستوى العالمين من جهة أخرى تقوم الجامعة بتوفير افمكانات المادية الضرورية و
الالزمة للتكوين بهدف جعل التكوين تميز بالطابع التطبيقي أكثر من كونه تكوين نظريا فقطن و يبرز هذا
األسلوب في بعض التخصصات دون األخرى على رأسها افعالم اآللي و العلوم الدقيقة و التكنولوجية.
 كما تسعى الجزائر إلى إقامة مشروع يعرف بالشبكة األكاديمية و البحثية و هي شبكة خاصة بالجامعات والمراكز البحثية الموجودة على كافة التراب الوطني الهدف منها هو تطوير خدمات االتصال و تبادل
المعلومات بين هذه لمؤسسات و المراكز البحثيةن و تقوم هذه الشبكة بتوفير الوسائل التكنولوجية الضرورية
للعاملين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمين كما تسهل و تدعم عملية التكون عن بعدن كما يهدف هذا
المشروع إلى إقامة الجامعة االفتراضية بصفة دائمة بهدف تشجيع التكوين عن بعد و من دون مغادرة المكان
األمر الذي يساعد على تبادل الخبرات و زيادة الكفاءات المعرفية للطالب و المؤطر على السواء من خالل
تبادل األفكار و اآلراء العليم و مناقشة التطورات الحادثة.
 -3الجانب المادي و المالي:
 و يتمثل في توفير الوسائل الم ادية لتحقيق درجة عالية من األداء و هذا عن طريق اقتناء أجهزة كمبيوترجد متطورة مع لوازمهان إضافة إلى البرمجيات الالزمة لتشغيلها كما وضعت تحت تصرف األسرة الجامعية
قاعات للطباعة جد متطورة إضافة إلى المبالغ المالية المخصصة القتناء اللوازم الضرورية للتكوين و تكوين
القائمين على شؤون هذه افمكانات تشغيال و صيانةن دون أن ننسى الهياكل القاعدية التي أصبحت تتميز
بطابع عمراني خاصن بمعنى أن الجزائر تسعى جاهدة من أجل توفير افمكانات الضرورية للتجهيز و
التسيير و التكوين و يبرز هذا في المبالغ الهامة التي تخصصها في ميزانيتها السنوية و التكميلية حيث
خصصت مثال ما قيمته  12.4مليار من ميزانية البحث العلمي المخصصة لدعم برنامج افنعاش
االقتصادي ما بين  2001و 2004للقيام بعملية التجهيز بالتكنولوجيات الحديثة خاصة المعدات االلكترونيةن
كما أن المشروع الخماسي المعد لسنة  2010اعتمد على ميزانية قدرها  100مليار دينار جزائري حظي
الجانب التجهيزي منها بجزء معتبر.

 نخلص من كل ما تقدم أن الجزائر واعية بضرورة تطوير و تحسين التعليم العالي و جعله يتماشى معالتطورات العالمية الحادثة و التي تمس مختلف جوانب الحياة افنسانية لذلك نجدها تسعى جاهدة لتحقيق
تقدم نوعي و كمي في سبيل تحقيق هذا الهدفن و هي في سعيها لتحقيق ذلك يجب أن ال تغفل مجموعة من
االعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي:
✓ استمرار مسؤولية الدولة على التعليم و تدخلها المباشر في تمويله و مراقبة أبحاثه و توجيهه بما
يخدم حاجياتها االجتماعية ،مع فسح المج ال للديمقراطية في تسيير مؤسساته من جامعات و
مراكز بحث.
✓ محاولة تحسينه و جعله تكوينا نوعيا مع شموليته لكافة الفئات االجتماعية خاصة محدودي الدخل
و النساء.
✓ العمل على مرونته بحيث يكون تعليما مستمرا مدى الحياة كما تحاول العمل على توسيع
التخصصات و عجم اختزال المعارف العلمية و القدرات الفردية في التكوين الجد متخصص و إنما
فتح المجال للتعاون و التبادل المعرفي بين التخصصات المختلفة.
 -2البحث العلمي وإصالح منمومة التعليم العالي في الجزائر)نمام ( LMD
 مر التعليم العالي في الجزائر بمجموعة من التطورات تخللتها جملة من افصالحات تماشيا ومتطلباتالتنمية ومتغيرات العصر من أجل الوصول إلى جامعة نموذجية تتماشى وخصوصيات المجتمع الجزائرين
وقد تمثلت المرحلة األولى فيما بعد االستقالل إلى غاية  1970حيث عاشت الجامعة الجزائرية في هذه
المرحلة جوا من التململ والتبعية للنظام االستعماري سواء في أشكالها التربوية أو في مضامينهان وأصبحت
تعيش حالة اغتراب عن المجتمع الجزائري xxiiن أما المرحلة الثانية في السبعينيات شهدت الجامعة افصالح
عرف بإصالح  1971الذي جاء ليقطع الصلة بكل ما هو موروث من أساليب التكوين والبرامج وتعديلها لما
يستجيب لواقع البالد واحتياجات التنمية من القوى البشرية فقد جاء للربط بين الجامعة وسوق العمل ولتكوين

أكبر عدد ممكن من افطارات بأقل التكاليف xxiiن أما في مرحلة الثمانينات فقد شهدت الجامعة الجزائرية تطو ار
كميا هائال في عدد الطلبة 100.000طالب سنة  88-87وهي بداية األزمة وظهور مشكلة التحجيم الذي
يشكل اليوم تحديا للجامعة الجزائريةن إضافة إلى ظهور ظاهرة بطالة الخريجين وقد اتسمت العالقة بين
الجامعة والمحيط بالفتورن مما دعا الو ازرة إلى اعتماد مشروع الخارطة الجامعية من أجل التخطيط للتعليم
العالي آلفاق سنة  2000معتمدة على احتياجات االقتصاد الوطني.xxii
 كما شهدت مرحلة التسعينيات انفجا ار معرفيا هائال في مقابل اضطرابات سياسية في الجزائر انعكست علىمختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية مع تغيير في توجهات السوقن مما دفع بالمنظومة الجامعية فعادة
النظر في سياسات التكوين وادخال تعديالت على البرامج وبذل مجهودات في سبيل إعداد األساتذة الجامعيين
وظهور العديد من الدراسات لتقييم نظام التكوين الجامعي
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 في هذه المراحل وعلى الرغم مما عرفه التعليم العالي في الجزائر من تطورات واصالحات استهدفت تقويماالعوجاج وتحقيق التكامل بين البرامج والتوجهات التكوينية والتنموية إال أن هذه افصالحات شخصت في
كثير من األحيان بالفاشلة من طرف كثير من الدارسين المجتهدين في هذا المجالن ألنها لم تستجب
الحتياجات المجتمع الجزائري لبعدها عن واقع الجامعة الجزائرية ومشكالتهان إضافة لعدم تكيفها والتقصير
في تطبيقهان خاصة ما تعلق بنوعيه التكوين ألنها كرست طوال هذه السنين مبدأ الكم على حساب الكيفن زد
إلى ذلك ارتفاع عدد الخريجين والبطالين األمر الذي نجم عنه أيضا نقص في التأطير سواء من حيث
الكميةن النوعية وضعف في طاقات االستيعاب والتمويل وغيرها من المؤشرات لظواهر أعمق تشكل في
جوهرها عددا من المشكالت المهمة التي تواجهها الجامعة الجزائرية اليوم.
 وفي إطار افرادة الساعية لتحسين المردود الجامعي والنهوض بهذا القطاع جاء افصالح الجديد LMDوالذي تضمن هيكلة جديدة للتعليم العالي ومحتويات البرامج وطرق التقويم والتوجيه واالنتقال وتسيير مختلف
المهيآت البيداغوجية ويمكن تحديد مالمحه في:
• ضمان تكوين نوعي وفعال مع االستجابة للطلب علي التعليم العالي.

• تحقيق تالؤم وتفاعل مع المحيط االقتصادي واالجتماعي عن طريق التفكير في ميكانيزمات مرنة
لالتصال.
• تطوير التخصصات لتتكيف مع تطور وتنوع الحرف والمهن.
• تعزيز القيم الثقافية لرسالة الجامعة كونها أداة لمواكبة التطور.
• االنفتاح علي التطور العالمي علميا وتكنولوجيا.
• خلق تبادل في إطار التعاون الدولي بين الجامعات ومراكز البحوت.
• ترسيخ أسس تسيير ترتكز علي التشاور والمشاركة وتعتمد هيكلة هذا النظام على  3مراحل تكوينية
تتوج بشهادة جامعية كما يلي:
 مرحلة أولى :شهادة الباكالوريا  3+سنوات تتوج بشهادة ليسانس. مرحلة ثانية :شهادة الباكالوريا 5+سنوات تتوج بشهادة الماستير. مرحلة ثالثة :شهادة الباكالوريا 8+سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه ملف إصالح التعليم العالي.2004 وتأسيسا على ما سبقن فإن مسألة افصالح تعد اليوم من الموضوعات الهامة والحيوية في مختلفالقطاعات استجابة لما يعرفه العالم من تغيرات ومستجدات على مختلف األصعدةن والتعليم العالي كغيره من
القطاعات الحساسة للنمو االقتصادين فهو أكثر من مجرد فضاء للتعليم بل هو المفتاح الرسمي للرفاهية
والتنمية من خالل االستثمار األمثل في الموارد البشريةن ولهذا فالجامعة الجزائرية مطالبة وفي كل مرحلة
بمواجهة ضغوطات وتحديات العولمة واالنفجار المعرفي من خالل مراجعة أهدافهان برامجها و فلسفتها بما
يتوافق والتحوالت الدولية وا لمحلية والخصوصيات المجتمعيةن ألن افصالح عملية متكاملة ونتاج لتغيرات
وحراك اجتماعي دولي ومحلي نابع من واقع هذه التنظيماتن وما تعرفه من مشكالتن فهل يستجيب
افصالح الجديد لمشكالت الجامعة الجزائرية؟

 -3تسطير البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي
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 لتسطير هذا البرنامج شكلت لجنة مكونة من أحد عشر عالما جزائريان خمسة منهم مقيمون في الخارجوستة مقيمون في الجزائرن منحت هذه اللجنة مهلة سنة كاملة تصوغ خاللها برنامجا مفصال لتطوير البحث
العلمي في الجزائرن و تضع رؤية لهذا القطاع تمتد لخمس و عشرين سنة! وبعدما أكملت اللجنة وضع
البرنامج الوطني قامت بتكوين لجنة خبراء دولية مكونة من سبعة علماء و أمهلوا ثالثة أشهر لتقييم البرنامج
الوطني المقترح لتطوير البحث العلمي في الجزائرن بعد انتهاء المدة عقد اجتماع في الجزائر العاصمة تحت
رعاية و ازرة التعليم العالي و البحث العلمين ضم اللجنة التي صاغت البرنامج واألخرى التي قامت بتقييمهن
كان الهدف من هذا اللقاء هو أن تقوم لجنة التقييم بتقديم مالحظاتها و تساؤالتها حول البرنامج المقترح و
إعطاء الفرصة للجنة الصياغة لفجابة عن أي تساؤالتن و أخذ االقتراحات المقدمة من قبل لجنة التقييم
بعين االعتبارن بعد شهر من اجتماع الجزائر أصبحت هناك صيغة نهائية للبرنامج الوطني لتطوير البحث
العلمي في الجزائر بعدما تمت الموافقة على الصياغة و التقييم بافضافة إلى و ازرة التعليم العالين بعدها
بشهر تم نشر البرنامج في افعالم الجزائري و أقيمت محاضرات في كل جامعات الوطن للتعريف بالبرنامجن
و هكذا بعد سنة و نصف من العمل الجاد تم االنتهاء من مرحلة التخطيط و التعريف بالبرنامج و بدأت
مرحلة افنجازن وأهم ما جاء في البرنامج هو زيادة ميزانية البحث العلمي و بناء سبعة مراكز أبحاث وطنية
كل منها متخصص في مجال علمي معين و بهذا صار هناك قسمان من البحث العلمي في الجزائر :البحث
العلمي في الجامعات و اآلخر في مراكز البحث الوطنيةن وفعطاء هذه المراكز بعدا وطنيا فقد تقرر توزيعها
على سبع واليات من القطر الوطني بحيث تغطي الشرق والشمال والغرب والوسط والجنوب الجزائرين وجعل
تخصص كل مركز أبحاث يراعي طبيعة المنطقة الموجود
فيها وطبيعة األبحاث العلمية التي تزاولها الجامعات الموجودة بالمنطقة.
 -وتجدر افشارة إلى أنه قبل البدء في بناء هذه المراكز تم تعيين مدراء المراكزن حيث تم مراعاة معيارين

لالختيار هما :أن يكون المدير ذا مكانة عالمية في مجال بحثه وثانيا أن يقدم كل مرشح للمنصب رؤية
قصيرة المدى 5سنوات وأخرى بعيدة المدى  16سنة كمدير للمركزن مراكز البحث العلمي الوطنية أسست
ووزعت كالتالي:
المركز الوطني ألبحاث الهندسة واإلعالم اآللي) بوالية وهران(المركز الوطني ألبحاث العلوم الفيزيائية والكيميائية) بوالية الجزائر(المركز الوطني ألبحاث العلوم الحية و الطبية )بوالية قسنطينة(المركز الوطني ألبحاث العلوم البترولية )بوالية ورقلة(المركز الوطني ألبحاث العلوم األدبية و التاريخ) بوالية غرداية(المركز الوطني ألبحاث العلوم الزراعية )بوالية تندوف(المركز الوطني ألبحاث العلوم االجتماعية ) بوالية تمنراست( -4هيكلة أنشطة البحث العلمي في الجزائر
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 خالل الفترة التي سبقت  1998ن أهدرت منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر للضعفو عدم االستقرارن إذ لم تخصص لها سوى 0,28من الناتج الوطني الخامن واألمر الذي نتج عنه العديد من
السلبيات منها.xxii
قلة افنتاج العلمي من منشورات ومجالت ودراسات علمية.
قلة براءات االختراع المسجلة من طرف الباحثين لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية.
ضعف النماذج المبتكرة في مراكز البحث والتطوير.
 وعلى هذا األساسن اعتمدت الجهات الوصية تشريعا جديدان يتعلق بالقانون والبرنامج الخاص بالبحثالعلمي والتطوير التكنولوجي الممتد من الفترة  1998إلى  2002حيث يهدف أساسا إلى:xxii

➢ تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد.
➢ تحديد وتوفير الوسائل الضرورية للبحث والتطوير.
➢ العمل على تثمين نتائج البحث.
➢ دعم وتمويل الدولة لكل األنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير.
 ولقد جاءت المادة الثالثة من هذا القانون لتؤكد أن هدف البحث والتطوير يكمن في تحقيق التنميةاالقتصاديةن االجتماعيةن الثقافيةن العلميةن والتكنولوجية للبالدن وذلك عن طريق وضع خمسة وعشرون ()25
برنامجا للبحث والتطوير حيز التطبيق مصنفة كما يلي:
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 برامج وطنية للبحث ما بين القطاعات  :وتخص الزراعةن التغذيةن الموارد المائيةن البيئةن التنقيبواستغالل وتثمين الموارد األوليةن وتقويم الصناعاتن العلوم األساسيةن البناء والتعميرن التهيئة العمرانيةن
الصحة والنقلن التربية والتكوينن اللغةن الثقافة واالتصالن االقتصادن التاريخ والقانون والعدالةن المجتمع
والسكان.
 برامج وطنية للبحث المتخصص  :وتتعلق بالميادين التالية :الطاقةن التقنيات النوويةن الطاقة المتجددة وتكنولوجيا افعالمن التكنولوجيات الصناعية والفضائية وتطبيقاتهان االتصاالت الالسلكيةن المحروقاتن
التكنولوجيات الحيوية.
 -5إعداد برامج لترقية وتطوير البحث العلمي في الجزائر:
 لوضع قاعدة متينة لبرنامج ترقية البحث العلمي في الجزائر تم برمجة العديد من العمليات نوجزها في:الجانب التنميمي من خالل:
✓ إعادة تنشيط المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني بصفته الهيئة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى
للبحث العلمي(تم إنشاؤه في سنة .)1992
✓ إنشاء مخابر البحث العلمي انطالقا من مؤسسات التعليم العالي.

✓ تشجيع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و الدخول في المرحلة العملية واالنطالق الفعلي في أداء
مهامها.
الجانب المالي من خالل:
✓ تجهيز مراكز ومخابر البحث بالمعدات العلمية والتقنية المتخصصة.
✓ وضع آليات لتشجيع العاملين في قطاع البحث العلمي.
✓ اتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات االقتصادية التي تستثمر في أنشطة
البحث.
✓ إصدار تشريعات حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي .
الجانب البشري من خالل:
✓ المساعدة المالية والمعنوية للباحثين واألساتذة من أجل نشر نتائج بحوثهم.
✓ تحسين الظروف المهنية واالجتماعية للباحثين.
✓ العمل على إصدار القانون األساسي الخاص بالباحث.
ج -رهانات البحث العلمي في الجزائر:
 يواجه التعليم العالي في الجزائر مجموعة من الرهانات يمكن إجمالها فيما يلي:أ -الطلب المتزايد على التعليم العالي و تزايد أعداد الطلبة حيث وصل إلى أكثر من  1500000طالب في
سنة  2010ن كما أن الهياكل المنجزة غير مواكبة للزيادات العددية للطلبة بحيث في كل سنة جامعية يتأخر
موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات الجامعية المتأخرة و ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل
احتضان األعداد الهائلة للطلبة.
ب -قلة التأطير حيث يقدر عدد األساتذة المؤطرين للطلبة ب 25229 :أستاذ دائم أغلبهم برتبة أستاذ
مساعد كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي (بروفسور) على أبواب التقاعد.

ت -نمطية التكوين المبنية ع لى التلقين بحيث ال تفتح المجال لفبداع و االبتكار الفردي و إن وجد هذا فإنه
يبقى محاوالت فردية و ليست سياسة تعليمية.
ث -التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي و ذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليمن األمر الذي أثقل
كاهل الدولة إضافة إلى تغير منظومة القيم ا لمجتمعية بحيث لم يبقى للتعليم نفس المكانة المرموقة التي كان
يحظى بها في السابق.
ج -هجرة الكفاءات و عدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطير و تكوين و تنمية البالد.
ح -البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات و ليست بحوث تنجز بهدف التطبيق العملي لهان
مما أدى إلى الحد من فعالية البحث العلمي و عدم مساهمته في تفعيل العملية التنموية.
خ -تنامي معدالت البطالة بين خريجي الجامعات.

الخاتمة:
 مما ال شك فيه أن البحث العلمي يحتل أهمية كبيرة ألي أمة من األمم خاصة إذا تعلق األمر بتكوينافطارات لتوظيف المعرفة الضرورية التي يحتاجها المجتمع واحداث التقدم العلمي واالقتصادي واالجتماعي
لتشكيل خطط التنمية الشاملة كونها األداة األساسية لهان وضمن هذا المسع ى يتحدد طموح الجامعة الجزائرية
والتي رغم أنها سجلت إنجازات ال يستهان بها من خالل مراحل تاريخية أين حققت حققت مواقف إصالحية
حينا وتنظيمية حينا آخرن إال أنها عرفت خالل توسعها وانتشارها نقائص عديدة ومشاكل متنوعةن إضافة إلى
أن الجامعة الجزائرية الحديثة في ظل ا لعولمة تجد نفسها في تحدي واضح فثبات دورها العلمي والبيداغوجي
لتتجاوز مهامها التقليديةن باعتبارها ملزمة باالنفتاح أكثر على قضايا المجتمع وقضايا العالم للتمكن أكثر من
معرفة منجزاته وتمكين المجتمع من االستفادة من ابتكارات العالم في مختلف المجاالت العلميةن لذلك وجب
أن ال تكون الجامعة كمستهلك للمعرفة بل كمنتج لهان مع األخذ بعين االعتبار إصالح البرامج التعليمية
وتنظيم المشاريع البحثية لتصبح أكثر استجابة لحاجات الصناعة والتنمية الشاملةن فحسب رأي جمال فروجي

 » :فإن مساهمة الجامعة في التنمية االقتصاديةن واالجتماعيةن والثقافيةن تتوقف على نوعية الموارد البشرية
المكونة لها «
قائمة المراجع:
الكتب:
-1بوفلجة غياثن التربية والتكوين بالجزائرن ديوان المطبوعات الجامعيةن دون طبعة سنة .1992
-2رابح تركين أصول التربية والتعليمن ديوان المطبوعات الجامعيةن الطبعة الثانيةن الجزائر سنة .1990
الرسائل الجامعية:
 مدني محمد توفيقن اختيار الفرع في جامعة الجزائر وتمثالن الطلبة تجاه دراستهمن رسالة ماجستيرن معهدعلم االجتماعن جامعة الجزائرن سنة .1988
الملتقيات والندوات العلمية:
 -1بن نكاع عبد الحكيمن هيكلة البحث العلمي وواقع مراكز ا لبحوث العلمية في الجزائرن ورقة مقدمة خالل
ورشة العمل القومية حول دور البحث والتطوير في التنمية الصناعيةن دمشق 7-5نوفمبر .2001
 -2محمد قويدرين واقع وآفاق أنشطة البحث و التطوير في بعض البلدان المغاربيةن ورقة مقدمة ألشغال
الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفةن جامعة ورقلةن .2004
 -3منال رشاد عبد الفتاحن أهم المعوقات التي تواجه البحث العلمي بجامعه قناة السويس :دراسة حالةن
المؤتمر السنوي الرابع عشرن كلية التربية جامعه المنصورة.
المجالت:
 إبراهيم توهامين أي جامعة تحتاج الجزائر في ظل عولمة القرن الحادي والعشرينن مجلة الباحثاالجتماعين العدد الرابعن جامعة قسنطينةن أفريلن سنة .2003

مواقع الكترونية:
 -1تصريح للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي للقناة الثالثة افذاعيةن منتدى الجلفة انفو متاح على
الموقعwww.djelfa.info/vb/showthread.php?t=674272 :

 -2روي غولدشتميتن مركز البحوث والمعلوماتن الكنيستن إسرائيل  2011/2/6متاح على الموقع:
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me02763.pd

 -3محدمدد مسددعد ياق ددوتن أزمة البحث العلمين دار النشر للجامعاتن القاهرةن  2007متاح على الموقع:
yakut.blogspot.com/2007/07/blog-post_4121.html

 -4مركز أسبار للدراسات والبحوث وافعالم  -البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العربي -الواقع
والمشكالتن ومتطلبات النجاحن ومقترحات التطوير متاح على الموقع:
www.asbar.com/ar/contents.aspx?c=19

 -5نعيم بن محمدن التعليم العالي في الجزائر :التحدياتن الرهانات و أساليب التطويرن متاح على الموقع:
www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=category&id=130

 -6لقاء مع الوزيرة المنتدبة الملكفة بالبحث العلمين جريدة الشروق ن متاح على
الموقعnew_topic=6&http://www.echoroukonline.com/modules.php?name=News :

 -7يوسف محلون البحث العلمي في الجزائر :رؤية في رؤيان متاح على الموقع:
www.assala-dz.net/ar/wp-content/uploads/2013/06/universite

صورة بانورامية عن مناهج كليات اإلعالم في العراق
أ.د هاشم حسن التميمي

أ.م.د بشرى جميل الراوي

لم يتح الوقت لنا في اعداد هذه الورقة على استقصاء ميداني للمقررات الدراسية في كليات

افعالم واقسام افعالم في الجامعات العراقية منذ التأسيسن الن تكتنف العملية صعوبات جمة في

الجامعات العراقية بسبب عدم وجود قواعد توثيقية تسمح بافحاطة بالمقررات الدراسية ومدى التحديث

الذي الزمها لسنوات سابقة.

لذا ان الهدف من هذه الدراسة تقديم صورة "بانورامية" تفترض االجابة على الفرق بين المناهج

االمس وما يجب ان تكون عليه اليوم في كليات االعالمن اذ ان التدفق نحو التعليم الجامعي اكبر من
طاقة الموارد المتاحة على استقبال الطالب الجدد من المقبلين على الكليات.

ويؤدي هذا التفاوت منطقي ا الى توفير تعليم جامعي بشروط متدنيةن وايض ا ان تدني نوعية التعليم
في المراحل ماقبل الجامعية "مخرجات و ازرة التربية" يؤثر على نوعية التعليم الجامعي بسبب تدني

مستوى اداء الطلبة الملتحقين به عموما في الكليات العامة واالهلية أو تلك التي تتدنى شروط االلتحاق
بهان بصورة خاصةن ثم إن طرق التعليم الشائعة في التعليم ما قبل الجامعي وكيفية إدارة مؤسساته

وصناعة مناهجه سوف تنعكس على التعليم العالين عن طريق الرأسمال الثقافي المتدني المحمول الى

الجامعة والذي يعيق استخدام الطرق التفاعلية في التعليم والتعليم الذاتي وجعل الطالب محور التعلمن
وهي أمور ذات عالقة وثيقة بافنتاج العلمي وافبداعي لطلبة التعليم العالي.

عد االسباب الكامنة وراء هذا القصور الميزانية المخصصة لتطوير التعليم الجامعي وعدد الطالب
وت ّ
المتزايدن وايض ا هناك عامل ثالث يتمثل في االضطرابات الداخلية والحروب التي حصلت في العراقن
ِ
يكتف الواقع العراقي المأساوي الذي يعيشه األستاذ والطالب في التدهور األمني المتصاعد بعمليات
ولم
االغتيال واالعتقالن ولكن فرصة التهديد أمامه أكبرن ألنه ثروة البلد.

وعلى الرغم من ان العراق انطلق من نقطة متقدمة زمنيا في انشاء قسم افعالم وبعد ذلك كلية
افعالم وكان مصد ار للخبراء التربويين في القرن الماضين واذا افترضنا استمرار األوضاع على حالها

بدون بذل جهود السيما من قبل الكلياتن فيؤشر هذا على وجود رؤى لدى االساتذة والجهات صاحبة
القرار في التعليم العالي والبحث العلمين تقوم على محاولة التخلص من الوضع القائم.

لكن العقليات النمطية تحاول الحفاظ على الحصون االخيرة المتبقية للحفاظ على المناهج التقليدية،
ولذلك يتم الرفض المطلق أحيانا ً والتحفظ الذي يقترب من الرفض أحيانا ً أخرى في تغييرها.

التطور التاريخي للتأسيس في الدراسات اإلعالمية

تأسس أول قسم للصحافة في العراق في كلية اآلداب في جامعة بغداد عام 1964م تلبية لحاجة ملحة
في التأهيل النظري للصحفيين المحترفين الذين التحقوا في الدفعة األولى وهم يمتلكون المهارات التقليدية التي
تحتاجها الصحف اليومية في مجاالت افخبار والتقارير والمقاالت والتحقيقات الصحفية وافخراج والتصوير
الصحفي ,واستطاع القسم ان يقدم لطلبته من خالل مجموعة من األساتذة المصريين والعراقيين دروسا مهمة
في نظريات االتصال وفلسفة افخبار واليات اجراء المقابالت والتحقيقاتن واستعراض لنشوء وتطور الصحافة
العربية والعالمية.
وامتد تاثير هذه البداية األحادية التي تركز على الدرس النظري لسنوات طويلة وحتى بعد ان تحول
النظام الدراسي منذ عام  1974م للنظام الطالبي الخاضع لسياسة القبول العامن وتحول قسم االعالم عام
2002م الى كلية متخصصة للدراسات افعالمية وبثالثة أقسام هي " الصحافةن افذاعة والتلفزيونن العالقات
العامة "ن فلم تشهد مناهج الدراسات افعالمية تطورات نوعية بالرغم من التحاق عدد من التدريسيين الذي تلقوا
العلوم افعالمية الحديثة من خالل بعثات خارج العراق في أهم الجامعات العالميةن ويبدو ان العامل األساس
الذي عرقل تطوير المناهج الدراسية افعالمية يعود للبعد السياسي وادلجة االعالم واخضاعه لسياسة الحزب
الواحد وهيمنة الحكومة على وسائل االعال من وهي ليست بحاجة لمهارات على الطريقة الغربيةن مما عمق
الشعور أكاديميا بعدم وجود ضرورة لتبني مهارات جديدة وتفاعلية ال يحتاجها ميدان العملن بل تعد من
المحرمات النها تحتاج لسقف واسع من حرية التعبير تتقاطع مع السياسة افعالمية المطلوبة في نظام شمولي.
وشهد العراق بعد عام 2003م تحوالت كبرى في طبيعة النظام السياسين وحدثت فورة إعالمية واسعة
فصدرت المئات من الصحف وظهرت العشرات من القنوات الفضائية وافذاعات وهي تمثل األحزاب او
أصحاب النفوذ والمال ولها أجندات سياسية وليس مهنيةن وأصبحت الصحافة مهنة من المهنة لهن فتضاعفت
أعداد المسجلين في سجل نقابة الصحفيين بصفة عضو عامل ومشارك قرابة "  " 25الف وهو خمسة أضعاف
عدد الصحفيين المسجلين في سجل النقابة قبل  2003واغلبهم ليسوا من خريجي كليات واقسام االعالمن وهذه
المؤسسات هي األخرى ليست بحاجة لمهارات نوعية.

وبالرغم من ذلك اج تهدت كلية االعالم في جامعة بغداد حص ار الستثمار اجواء الحرية واالنفتاح لتحديث
البعض من مناهجها الدراسية وامتلكت الول مرة استوديوهات متطورة للتدريب التلفزيوني ومختبرات للحاسوب
ووسائل ايضاح ذكيةن واذاعة طالبية تدريبية.

مناهج كليات اإلعالم الواقع والطموح
يعد تأسدديس كليات افعالم وأقسددام افعالم وسدديلة أسدداس لتأهيل وصددقل الكفاءات المتخصدصدة

في المجاالت افعالمية المتنوعة التي تشد ددمل الصد ددحافةن وافذاعة والتلفزيونن وكذلك العالقات العامةن

ففي السد د ددنوات القليلة الماضد د ددية بعد احتالل العراق إرتفع عدد وسد د ددائل االتصد د ددال المقروءة والمسد د ددموعة

والمرئيةن وايضد د د د د د دا نتيجة للتطور التقني السد د د د د د دريعن وازدياد االعتراف بالدور المتزايد لالعالم في تنمية

المتمرسين ملح ا.
الديمقراطيةن وبات الطلب على االعالميين
ّ
وبناء على هذا فإن كليات واقسد ددام افعالم العراقية مطالبة بمواكبة حاجة السد ددوق المتجددة وفقا
ا

لما تمليه التغيرات المتالحقة في مجال التقنية افعالمية أو االتص د د د د د ددالية عمومان فقد ش د د د د د ددهدت ميادين
افعالم المهنية نقلة نوعية في أدائها بدرجة أصبحت فيها الكليات واألقسام العلمية المتخصصة بحاجة

إلى أن تختبر قددرة منداهجهدا على الوفداء بداحتيداجدات سد د د د د د ددوق العمدل الحداليدةن بدل واألهم من ذلدك العمل
على تنقيح تلددك المندداهج بين فترة وأخرىن بحيددث تصد د د د د د ددبح ذات مرونددة عدداليددة في مواكبتهددا للتغيرات
المتسارعة في ظل التنافس لدى وسائل افعالم في تبني كل ما هو جديد.

وشهدت ساحة العمل في مجال الصناعة افعالمية في العراق في اآلونة األخيرة جدالا واسعا
بين المؤسسات افعالميةن ومؤسسات إعداد الكوادر افعالمية "كليات وأقسام افعالم في الجامعات"ن
للعمل في هذه المؤسسات .ولم يقتصر الجدل بين الممارسين المهنيين واألكاديميين افعالميينن على

إعداد الطلبة وتأهليهم للعمل في المؤسسات افعالمية بل تعدى ذلك إلى إثارة موضع دور األبحاث

العلمية التي تفرزها مؤسسات التعليم افعالمي في تطوير العمل افعالمي المهني.

إن خالصة رأي الممارسين للعمل افعالمي من األكاديميين افعالميين يمكن إيجازه في شقين:

األول :متعلق بقصور المناهج التعليمية في كليات وأقسام افعالم في إعداد الكوادر افعالمية المؤهلة
للعمل افعالمي في المؤسسات افعالمية.

والشق الثاني :متعلق بأن ما يقوم به األكاديميين من أبحاثن أو ما يشرفون عليه في رسائل الماجستير

والدكتوراهن في أقسامهم وكلياتهمن ال تثري أو تلبي حاجة المؤسسات افعالمية من األبحاث التطبيقية

لتطوير عمل هذه المؤسسات.

لذلك فان هناك مطالبة قوية من المؤسسات افعالمية والقائمين عليها بأن تعيد المؤسسات

األكاديمية النظر في مناهجها التعليمية واألبحاث العلمية بما يتوافق مع حاجة ومتطلبات سوق العمل

في المجال افعالمي .ولقد كانت هذه المطالبة واضحة في مقاالت صحفية عدة نشرت في السنوات

الماضية من بعض قيادات العمل الصحفي من الممارسين والمهنيين في وسائل افعالم.

ولعل مما يؤخذ على البعض من تلك الكليات أو األقسامن والسيما االهلية عدم وجود رؤية

واضحة ومهمة محددة لما ينبغي القيام بهن وبخاصة في ظل عدم وجود جهة تحكم وتضبط الجودة

وتعمل على تقييم مستويات أدائها ومضمون برامجها ومناهجها كتلك التي تقوم بها جهات معتبرة في

الدول المتقدمة كضمانات تقرر مدى مطابقة البرامج التعليمية المختلفة لالحتياجات المعتبرة في سوق

العملن ومن هنا فإن أي تعديل في المناهج يظل في الكثير من أحواله جهدا فردي ا وعشوائي ا ال يقوم
على رؤية ومهمة محددتينن وال يتحقق في إطار شمولي يخدم بعضها بعض ان وفي هذه الحالة يصبح
"التحدي الكبير الذي يواجه من يرغب في تصميم المناهج الدراسية في التخصص هو تحديد أي

التخصصات ينبغي تضمينها ضمن الخطط الدراسيةن وفي أي مستوى.

ويفاقم معضلة تدريس افعالم بالشكل القادر على افسهام في التنمية ومواكبة التغيرات التي

يشهدها سوق العمل أن الجامعات في العراق ظلت تفتقد إلى التنسيق فيما بينها من حيث األهدافن

والرؤىن وأساليب الدراسةن وامكانات التكامل بينها في مجال نوعية الدراسات افعالمية لكل منهان مما

يسهم في فقدان التكامل في الدراسات افعالمية.

ويؤكد صحة هذا الرأي أن نظرة عامة إلى المواد التي تقدم في كلية افعالم وأقسام افعالم

بالجامعات االخرى إلى وقت قريب تبرهن على أن قائمة المقررات فيها تتشابه إلى حد كبير في مضامين

بعدها اول كلية إعالم
الموضوعات التي تقدمها إلى طالبهان الن مصدرها واحد هو كلية افعالم "االم" ّ
في العراقن بل وانها في مجملها ظلت عاجزة ولسنوات عن تفعيل الجانب المهني في المرحلة الحاليةن
وذلك لغياب التقييم المستمر لحاجة سوق العمل ومتطلباتهن وهو ما تؤكد عليه عملية تدريب الطلبة هذا

العام في المؤسسات افعالمية التي هدفت إلى التعرف على هذا الجانب واتضح عدم كفاية ما يمتلكه
الطالب والمتخرجون من مهارات للمتطلبات الحالية لسوق العمل افعالمي والسيما في جوانب استخدام

اللغة افنجليزيةن ومهارات افنتاج افعالمين استخدام التقنيات افعالمية الحديثةن والتخطيط للعمل

افعالمي وادارته.

ونجحت الكلية خالل العامين األخيرين ومن خالل آليات تعاون مع جامعات ومنظمات دولية في

مقدمتها اليونسكو والمكتب افنمائي لألمم المتحدة من المشاركة مع خبراء دوليين باعتماد مناهج جديدة في
مقدمتها الصحافة االستقصائيةن ومفردات أخرى مستمدة من مفردات اهم الجامعات األمريكية والغربيةن وستكلل
جهود لجنة خاصة في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع خارطة طريق لمنهاج دراسي متطور للدراسات
افعالمية سيطبق بعد إق ارره في جميع كليات وأقسام االعالم بالجامعات العراقية الرسمية واألهلية ويمثل خطوة
نوعية باالتجاه الصحيحن لتطوير هذه الكليات واألقسام المستحدثة التي تشهد تزايد في أعداد الطلبة الراغبين
في دراسة االعالم وممارسة المهنة الصحفية او العمل في مجاالت البحث العلمي افعالمي.
في كلية االعالم /جامعة بغداد وهي الجامعة االم هناك امكانيات مادية في الكلية نستطيع العمل بهان
استديو اذاعين واستديو تلفزيونين غرفة اخبارن مختبرات عدةن مختبر للسبورة الذكيةن مسرحن لكن ينقصنا
الشيء االهم اعضاء الهيئة التدريسيةن كثير من اعضاء الهيئة التدريسية ال يجيدون استخدام التقنيةن وال يؤمنون
باستخدام التقنية داخل قاعة الصف .اما على مستوى الجامعات االخرىن فهي ادنى سواء بالتجهيزات او اعضاء
الهيئة التدريسية.
نحن وال شك في مهمة صعبة للغايةن سواء على المستوى األكاديمي أو افعالمين لدينا اعالم يسعى
الى إرهاب تكفيري وآخر عن إرهاب تخديرين أو الكتابات البعيدة كليا عن العصرن أو حتى التضليل افعالمي
السياسي المتوافر على نطاق واسع في صحف ومحطات التلفزيون.

التحديات االساس للمناهج اإلعالمية

اوال :اغلبية المناهج للدراسات االولية والعليا ذات بعد نظري وهي تتوزع على اربع وحدات اساسية تتكون من
المواد التالية:
 -1المعرفية " تعاريف ومفاهيم الفنون الصحفية كافة ".
 -2المهارات " التطبيقات العملية ".

 -3الثقافية " التاريخ الوطنين اللغةن التشريعات االعالمية ".
 -4التربوية " الديمقراطيةن حقوق االنسانن االخالقيات ".
ويبدو جليا ان  %40من المواد هي ذات ابعاد نظرية تتعلق بالفنون الصحفيةن والتزيد نسبة التطبيقات
العملية على  % 20في احسن األحوالن وتستحوذ المواد الثقافية والتربوية على النسبة المتبقية وهي .% 40
ان هذه النسب تكشف عدم توازن للمناهج الدراسية وقصور واضح في مجال التطبيقات العملية والتي يجب ان
التقل عن  % 50من حيز الوقت المخصص وعالمات التقييم التي يحصل عليها الطالب للنجاح.
شكل ( ) 1يبين الوحدات االساس المكونة لمناهج الدراسات االولية والعليا

المعرفية
%40
المهارات20
%

ثانيا :اغلبية اعضاء هيئة التدريس اليمتلكون خبرات عملية في مجاالت العمل االعالمي بمراحله المختلفةن مع
عدم توفر كوادر وسطية لالشراف على التدريب.
ثالثا :الحاجة لمقررات تدريبية ومناهج للتدريب العملي تتوفر فيها ارشادات عمليةن وتمارين تطبيقية صفية
وميدانية.

رابعا :مازالت سياسة القبول في الدراسات العليا ال تعطي افضلية ألصحاب الخبرات الميدانيةن ويتم القبول على
أساس المفاضلة على الدرجات االمتحانيةن وقنوات أخرى مفتوحة بدون شروط لذوي الشهداء وضحايا االرهاب
والمفصولين والسجناء السياسيينن ويؤدي ذلك الستمرار إشكالية منح شهادات عليا ألشخاص بدون خبرة غير
قادرين على تأهيل الطلبة.
خامسا :تواجه الكليات صعوبات تغيير المناهج الدراسية دوريا العتماد آلية معقدة ال تسمح بالتغير الكثر من
نسبة  %15وبعد سلسلة من الموافقات.
سادسا :نمطية الدراسة والبحثن فقد اعتاد الطلبة على مقررات ثابتة تؤمن لهم اجتياز االمتحانات وليس امتالك
خبرات.
سابعا :ضعف معايير قياس جودة األداء الجامعي.
ثامنا :تتسم اغلب البحوث من اطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير ومشاريع تخرج بكلوريوس للدراسات الوصفية
باالتي:
اوال :التوجه فجراء البحوث الوصفية واالبتعاد عن البحوث التجريبية التي تتطلب مهارات عالية وجهود كبيرةن
والنسبة ال تكاد تذكر فهي اقل من .%1
ثانيا :التهرب من البحوث التي تتناول الدور واألثر والتأثير لصعوبتها.
ثالثا  :تبين لنا من خالل دراسة مسحية لالطاريح والرسائل المنجزة في كلية االعالم منذ افتتاح الدراسات العليا
فيها عام 1986م وحتى نهاية عام 2014من انها قاربت وحسب ما مسجل في سجالت المكتبة ( )580موزعة
( ) 380رسالة ماجستيرن وشكلت نسبة دراسات الجمهور  %24وبتك اررات ( )91رسالةن وشكلت دراسة
المضمون نسبة  %74وبتك اررات ( )280رسالة ماجستيرن و  %2وبتك اررات (  ) 9تناولت علم االتصال .و
( ) 200اطروحة دكتوراه وشكلت نسبة دراسات الجمهور  %23وبتك اررات ( )46اطروحةن وشكلت دراسة
المضمون نسبة  %71وبتك اررات ( )142اطروحة دكتوراهن و  %6وبتك اررات ( )12اطروحة تناولت علم
االتصال.

ويالحظ ان اغلب هذه الدراسات وصفية تركز على " الرسالة " وتحليل المحتوى بالدرجة األساس
لسهولة هذه البحوث مع االبتعاد عن بحوث الجماهير " المتلقي "ن ونسبة أخرى تتناول القائم باالتصال
وخصائص الوسيلة .مع نسبة ضئيلة تعالج قضايا البيئة االتصالية وذلك أستوجب البحث في أركان العلمية
االتصالية مجتمعة (( المرسل – الرسالة –المتلقي – وبيئة االتصال –الوسيلة )) ويتطلب ذلك جهود
ومستلزمات وقدرات كبيرة النتاج البحث افعالمي.
ومن الحقائق الواضحة أن الجمهور هو أهم متغير في عملية االتصال فإذا لم يكن لدى القائم باالتصال
فكرة جيدة عن طبيعة الجمهور العقلية والعاطفية وخصائصه األولى فسوف يحد ذلك من مقدرته على التأثير

فيه واقناعه مهما كانت الرسالة معدة إعدادا جيدا ومهما أحسن اختيار القائم باالتصال والوسيلة .فهناك العديد
من المتغيرات التي تؤثر على المضمون الذي سوف يعرض المتلقي نفسه اليه خلفيته وتجاربه السابقة وعواطفه
وتعليمه وجنسه وسنه وشخصيته .ففي كثير من الحاالت ما استخلصت من المعلومات واآلراء التي قدمت
حقائق أو استنتاجات عكس ما يريده القائم باالتصال وفسرت األمور من قبل المتلقي بشكل يتفق مع مشاعر

السعادة أو الحزن او الخجل أو التحيزن كل هذه األمور تجعل دراسة الجمهور مهمة الن الجمهور هو الهدف
األساس الذي يسعى القائم باالتصال الى الوصول اليه والتأثير فيه.

النتاج البحثي في الدراسات اإلعالمية /انموذجا مجلة الباحث اإلعالمي
أن االلتحاق بمهنة أستاذ جامعي هو التحاق بوظيفة Carrier orientedن أكثر مما هو التحاق
بمهنة  Jop orientedن اذ يبقى األستاذ الجامعي في وظيفته طوال الخدمة طالما أنه لم يخالف القوانين
وبغض النظر عن نشاطه العلمي وما ينشره من أبحاثن بل وبغض النظر عن ترقيته "فقد يبقى في رتبة

أستاذ م ساعد طوال خدمته"ن وهذا عكس النموذج األميركي الذي تشيع فيه عبارة "أنشر أو تهلك " Publish
 . or perishويمكن القول أن النموذج االجتماعي هو السائد في الجامعات الحكومية العربيةن وبحسب هذا

النموذج فإن توفير الفرص الدراسية الجامعية وتوفير فرص التعيين في الجامعة لألساتذة تحكمه اعتبارات

اجتماعية وسياسيةن استنادا الى اجندات معلنة أو غير معلنة.1

ويتصل وضع البحث العلمي اتصاال وثيقا بمناهجها التعليميةن فالنتاج البحثي للمؤسسات التعليمية ال
يعتمد على التخطيط والنظرة االستشرافية في تحديد استراتيجيات البحثن اغلبية البحوث ذات طابع كمين يمثل

مطلب التفسير واالستدالل البعد الغائب فيهان إذ يالحظ افغراق في العرض الكمي للنتائج دون تفصيل الفكر

النظرين التي يشير لها العرض افحصائين الن النتائج افحصائية تحتاج إلى جهد نظري مكمل للوصف.

وتعد من أسهل طرق التفسيرن هي رد النتائج إلى القاعدة المعرفية لطرح التساؤالت .وتكمن هنا القيمة العلمية
ّ
لفطار النظري الذي يساعد الباحث على إثراء تفسيراته للنتائج

.

وتبين لنا من خالل دراسة مسحية للنتاج البحثي المنشور في مجلة الباحث افعالمين بعدها المجلة
العلمية المحكمة الوحيدة المختصة بنشر بحوث افعالم واالتصال منذ عام 2005م وما زالت مستمرة بشكل
منتظم في الصدور عن كلية االعالم /جامعة بغدادن تبين لنا من خالل دراسة مسحية للبحوث المنشورة في
مجلة الباحث افعالمي منذ صدور العدد االول عام 2005م وحتى العدد  23عام 2014من انها قاربت 211
بحثن توزعت حسب التصنيف اآلتي:
بحوث االتصال 14 :بحثن وبنسبة .%6.6
بحوث الصحافة 50 :بحثن وبنسبة .%23.6
بحوث الصحافة االذاعية والتلفزيونية  44بحثن وبنسبة .%20.8
بحوث العالقات العامة 31 :بحثن وبنسبة .%14.6
بحوث تأصيل نظري للمفاهيم 12 :بحثن وبنسبة .%5.6
بحوث اللغة 15 :بحثن وبنسبة .%7.1
بحوث في نظريات الدور 17 :بحثن وبنسبة .%8.4
بحوث في االعالم الجديد 23 :بحثن وبنسبة .%11
بحوث باللغة االنكليزية 5 :بحوثن وبنسبة .%2.3

التجربة البحثية االعالمية في لبنان
*

محمد محسن

إن تجربة البحث اإلعالمي في لبنان ما زالت في طور التأسيس حيث النشاط البحثي يقع
على عاتق الباحث وليس على برنامج عمل المؤسسات البحثية القليلة التي ال تضع البحث
اإلعالمي في سلم أولوياتها  ،إال إذا توافق مع مصالحها التجارية وحيثياتها السياسية واإلجتماعية
 .وحتى النشاط البحثي الفردي وإن أحيط بلجان علمية وفرق عمل بحثية تبقى حاالت عدم
االستقرار السياسي واألمني  ،واالعتبارات المالية والحقول الميدانية وبيئة مجتمع البحث غير
المتعاونة في كثير من األحيان  ،أبرز العوائق التي تساهم في عدم بلورة إطار بحثي متكامل بدءاً
من المدخالت وصوالً الى المخرجات.
األهم من كل ذلك هو عدم وجود رؤية بحثية وخطة استراتيجية تراعي القضايا الملحة للمعالجة
في عالم وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة وما هي األهداف المرتبطة في كل قضية من قضايا
اإلشكاليات البحثية في لبنان والعالم العربي .دون تلك الرؤية والخطة االستراتيجية والقضايا
واألهداف ال يمكن لنا ان ننفذ أبحاثا ً ذات وظيفة مجتمعية تمكننا من توظيف النتائج البحثية الجدية
لفهم العالقة المعقدة بين وسائ ل اإلعالم من جهة والمجتمع واألفراد من جهة أخرى  ،وباألخص
دور هذه الخالصات البحثية في المساهمة في تنمية وتطوير القطاعات الحيوية المرتبطة بحرية
وسالمة ورفاهية المواطنين المعبر عنهم في عالم الدراسات اإلعالمية بالجمهور .
والنتاج البحثي اإلعالمي في لبنان على مستوى المؤسسات البحثية واألكاديمية ال يراعي التوازن
بين األقسام الكالسيكية للبحث اإلعالمي والتي تتلخص باألبحاث المرتبطة بالوسيلة اإلعالمية
نفسها  ،وبكيفية استخدام الجمهور لهذه الوسيلة ،وتأثير هذه الوسيلة على الجمهور ،وكيفية تطوير
نفس الوسيلة اإلعالمية .
تجربتنا البحثية المتواضعة مع الفرق البحثية ومع طالب الماجسيتر والدكتوراه في علوم اإلعالم
في لبنان تقول أننا نركز أوالً على الوسيلة وما يؤثر فيها (مثالً الملكية والسيطرة اإلعالمية )وما
ينتجه اإلعالميون من نصوص ومفردات وإعالن وصور التي تعالج في عالم الصحافة المكتوبة
بشكل رئيسي لسهولة الوصول اليها  ،ونركز ثانيا ً على التأثيراإلجتماعي والنفسي للرسالة
اإلعالمية التي تصنعها الوسيلة اإلعالمية لنقيس الفترات الزمنية التي يصرفها الجمهور مع
الوسيلة ولنبحث كيف تغيّر (أو تثبّت )قناعاته السياسية والثقافية والفكرية واالستهالكية.
إننا نهتم بشكل أقل بكيفية استخدام الجمهور للوسيلة في الحياة الحقيقية ومن الذي يستخدم هذه
الوسيلة ؟ وما هي طبيعة المعلومات التي يكتسبونها؟ وفي أي إطار؟ وما هي عناصر الترفيه
التي تقدمها وسائل اإلعالم الحديثة ؟ وألي هدف ؟ واألهم ما هي اإلشباعات التي تتحقق من خالل
اإلستخدام والمتابعة ؟

ونهتم بشكل قليل جداً باألبحاث التي تتناول كيفية تطوير الوسيلة خاصة في مجاالت تحسين
المضمون وكيف يمكن له أن يوازن بين إعتبارين :القيمة اإلعالمية الجدية ،والترفيه غير
المبتذل .كما أن الضعف الشديد في هذا المجال البحثي هو إهمال جانب تكنولوجيا وسائل اإلعالم
واإلتصال التي غدت عنصراً أساسيا ً تتداخل فيه موضوعات كثيرة أصغرها دور التكنولوجيا
الحديثة في تحسين المنتج وبث الصورة والصوت بطريقة واضحة وغير متداخلة تقنيا ً  ،وأكبرها
المتعلقة بـ "األمبريالية التكنولوجية "التي تسيطر على هذا العالم وباألخص على دول وشعوب
العالم غير الصناعي والذي لم يقترب من مجتمع المعلومات تخطيطا ً وتنفيذاً .
التحديات كبيرة أمامنا إذا أردنا ان ننتج أبحاثا ً ودراسات إعالمية أصيلة ال تقلد الغرب ألن مشاكله
تختلف عن مشاكلنا واهتماماته تختلف عن اهتماماتنا وأطره النظرية اإلعالمية نابعة من صميم
تطور فكره الفلسفي واإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي ،وأدواته البحثية تختلف بين مدارسه وإن
كانت اقل خطراً ثقافيا ً نظراً ألنها وسيلة وليست هدفا ً .
في الختام أقترح أن يكون هناك مؤسسات بحثية إعالمية وطنية (ليس بالضرورة برعاية الدولة
)في كل دولة من الدول العربية لتحدي د الخطة االستراتيجية واألولويات البحثية التي يحتاجها
مجتمعها وأن تنسق فيما بينها (على مستوى العالم العربي )لالتفاق على القضايا والموضوعات
البحثية التي تهم الجمهور العربي  ،واالبتعاد عن القضايا الخالفية التي يمكن ان تؤثر في التعاون
االستراتيجي اإلعالمي بين الدول  ،وأن يكون هناك تعاون و تنسيق تام مع المراكز البحثية
الجامعية .

*رئيس الفرقة البحثية في علوم االع الم واالتصال في المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية في
الجامعة اللبنانية .
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Introduction

Depuis les années quatre vingt (du XX° siècle), le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale
et Culturelle d’Oran (Algérie) est devenu, pour nous, un lieu de prédilection pour la recherche
scientifique. Répondant aux conditions d’une recherche appliquée, il offre la possibilité
d’intervenir dans plusieurs champs pour un sujet ou un thème qui interroge les uns et interpelle les
autres. Devenu une institution de renommée internationale en matière de production intellectuelle
et de mémoire savante, le CRASC, par abréviation pour un des meilleurs sigles de connotation
communicationnelle, réunit, depuis sa création officielle jusqu’au départ du Docteur Nouria
Benghabrit Remaoun, appelée à d’autres fonctions ( xxii ), plusieurs disciplines et des spécialistes
de tout horizon.
Au sein même de l’espace public, plusieurs manifestations scientifiques et culturelles viennent
enrichir les connaissances des chercheurs permanents et sa bibliothèque, en plus de sa revue qui
traite des numéros thématiques et des varias, grâce aux différents débats inter enseignants et
chercheurs, animés par les nationaux et les étrangers qui viennent, fréquemment, présenter les
résultats de leur travaux de terrain.
Parmi les sujets qui intéressent un public averti nous évoquons la communication qui, depuis
plusieurs années, est devenue le cheval de bataille d’un nombre d’enseignants chercheurs dont
certains se spécialisent dans la publicité en Algérie. Plusieurs thèmes se sont développés grâce à
une stratégie habituellement enrichie par l’apport des Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication et leurs enjeux. La communication et l’interaction reflètent les marqueurs
d’un avenir et des perspectives qui entrent dans le cadre de l’échange avec les institutions et les
organisations internationales de la recherche scientifique. L’organisation des rencontres
scientifiques présente la nature communicationnelle de toutes les formes d’interaction, jugées
importantes pour un tel centre de recherche, situé dans la capitale de l’ouest algérien : Wahran
(Oran).
Convaincus, nous voulons, à travers cette contribution, présenter les enjeux de l’usage des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication pour pouvoir parler
d’interaction et d’interactivité dans le domaine de la recherche scientifique. Cette approche porte
sur l’usage d’une T.E.C( la Technique d’Echange et de Communication) que tout enseignant
chercheur , ou chercheur permanent, utilise dans le cadre de l’enquête de terrain et de la collecte
de l’information scientifique pour pouvoir constituer une base de données, étroitement liées au
sujet de recherche. Il s’agit de la présentation des objectifs de cette étude qui porte sur la technique
E.D.E.N. (Echange de Documents Electroniques et Numérisés).

Objectifs

Notre article se présente comme une contribution à la mise en avant de l’importance de ce centre
de recherche, parmi tant d’autres, de ses structures et de ses ambitions scientifiques qui
définissent, principalement, les objectifs des projets d’établissement, en plus des PNR
(Programmes Nationaux de Recherches) , lancés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique et pilotés par le CRASC-Oran.
Cette recherche se propose une lecture d’une expérience, de plus d’une trentaine d’année dans la
recherche scientifique dont la moitié serait une période effectuée au CRASC-Oran, dans le cadre
de la réalisation d’un dictionnaire, en plus des PNR. La réalisation de ces études est devenue une
pièce maitresse d’un parcours et d’une expérience acquise dans le cadre de la communication et
de l’échange, dont les principes valorisent notre attachement aux enjeux des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication. Cette étude a été réalisée dans le cadre de
nos recherches effectuées au niveau du Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle d’Oran.
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle d’Oran : histoire et compétence
Le CRASC d’Oran est une structure institutionnelle qui dépend du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique (Alger). Il tire son origine d’une ancienne unité de
recherche, créée et dirigée par un sociologue, en l’occurrence Nadir Marouf : U.R.A.S.C.( Unité
de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle). Après sept années d’activités scientifiques
et de production intellectuelle, cette unité de recherche fut, devant l’ampleur de ses manifestations
et sa renommée internationale, élevée en centre de recherche par décret exécutif 90- 2015 du 23
mai 1992.
De compétence territoriale importante, le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle a ouvert plus champs de recherche, au niveau national, pour pouvoir mettre en avant
l’importance des sciences sociales et humaines en Algérie et de permettre à tous les enseignantschercheurs des universités algériennes. Le nombre important de ses experts dans le domaine de
ses compétences scientifiques lui permit d’être un centre de recherche pilote pour les derniers PNR
( Programmes Nationaux de Recherches) , lancés par le M.E.S.R.S. (Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique pour la période : 2012-2013.
Par la revue, Insaniat, le CRASC- Oran se veut un centre de recherche qui reçoit des contributions,
en provenance de plusieurs universités nationales et étrangères. Des auteurs, nationaux et
étrangers, de renommée internationale continuent à enrichir la production de la connaissance pour
une reconstitution de la mémoire savante de la société algérienne. A cet effet, le niveau du
développement, auquel des divisions avaient favorablement contribué à la diversification des
thèmes de recherche et des sujets , en étroite relation avec les phénomènes de la société et de la
culture de la population algérienne. Le CRASC d’Oran avait, depuis plus de deux décennies, élargi
ses perspectives par des actions dans les domaines de la sociologie et de l’anthropologie de
l’Algérie.

Au début de ce millénaire, plusieurs transformations furent introduites pour une amélioration, un
développement et un enrichissement qui conduisent à faire du centre un EPST(Etablissement
Public à caractère Scientifique et Technologique) : décret exécutif 03-460 du 1er décembre 2003,
modifiant le précédent décret de création du CRASC d’Oran . Ce statut a été à l’origine d’une
nouvelle attribution, dans le cadre juridico – organisationnel. Il est doté d’un conseil scientifique
dont certains membres viennent des universitaires étrangères : les membres sont algériens et des
spécialistes.
Organisé en divisions, le CRASC d’Oran se définit par la diversité des attributions qui lui sont
attribuées dans un cadre juridique et administratif réglementaire. Toutes les actions, au présent et
dans la perspective, entrent dans les missions suivantes :
-

-

-

Le développement de la recherche fondamentale et appliquée : la priorité à l’anthropologie
sociale et culturelle en Algérie.
L’encouragement de la recherche scientifique dans les sciences sociales et humaines.
La contribution à la valorisation des résultats de l’enquête.
La formation et le perfectionnement, voire la qualification des enseignants-chercheurs et
des chercheurs du CRASC-Oran.
La mise en valeur du travail du personnel de soutien à la recherche au niveau du CRASCOran
L’organisation et la promotion des rencontres scientifiques au niveau du CRASC-Oran et
des activités en partenariat.
L’encouragement des échanges inter – enseignants –chercheurs et chercheurs permanents
et de la maitrise de l’information scientifique pour le développement de la recherche
scientifique en Algérie.
La publication des travaux et des résultats scientifiques, accompagnée d’une promotion des
œuvres collectives, prises en charge par la revue Insaniat ou des ouvrages collectifs.
L’édition de la revue Insaniat, une publication périodique et thématique du CRASC –Oran,
des « Cahiers » et « Africa Review of Books » ,( celui-ci en partenariat avec
CODESRIA).
Le maintien du lien inter –chercheurs dans le cadre de la diversité des disciplines et des
thèmes de recherche. ( le site , documents émis par le CRASC-Oran)

L’expérience dans le centre de recherche : De la démarche scientifique à l’expérience de
l’enseignant-chercheur
Par ses fonctions, l’expérience dans la recherche scientifique permet non seulement de faire valoir
les capacités de pouvoir approfondir les connaissances portant sur le sujet ou le thème abordé
mais de pouvoir porter un jugement sur les quelques résultats obtenus. Ces derniers se résument
dans une corrélation entre la démarche et l’expérience scientifique antérieure de l’enseignantchercheur.
L’expérience scientifique se présente comme l’expérience spirituelle dans toutes ses étapes, et
plus particulièrement, dans ses fondements et ses dimensions. Elle effectue, dans le cadre de la
recherche scientifique, une aventure qui se valorise par la démarche adoptée et respectée, pendant
la période consacrée à l’étude et à l’analyse des faits et des actions, enregistrés.
L’attention est attirée et la démarche se poursuit et respecte les étapes de l’évolution de la
recherche. Cette dernière doit être, attentivement, contrôlée pour pouvoir projeter les idées, les
principes du raisonnement et des perspectives des résultats à atteindre en fin de l’étude, assimilé à
la recherche scientifique. .(Pierre Miquel, l’expérience spirituelle dans la tradition chrétienne,
Paris, Beauchesne Editeur,1999, p.XIV)
A l’enseignant-chercheur sont recommandées une prise de position et une attitude, appliquée et
impliquée pour être plus attractive et attentive en matière de démarche scientifique. Cette attention
est portée dans le cadre d’une meilleure observation. De ce fait, la recherche impose et s’impose
dans le respect des conditions requise pour une mission scientifique d’un enseignant-chercheur en
particulier puisque tous les résultats peuvent servir les étudiants dans les différentes conférences
assurées par le chargé de cours. .(Pierre Miquel, idem)
Par ailleurs, le chercheur peut se trouver, en fin de sa démarche scientifique, devant une découverte
nouvelle et / ou d’un résultat inattendu. Pour cette raison, il fait preuve d’un résultat prêt à être
reçu, accepté et compris en relevant tous les indices, les indicateurs et les marqueurs d’une telle
démarche scientifique pour pouvoir acquérir une expérience , en matière de recherche
scientifique(idem.).
A partir du moment où les conditions sont favorables, la démarche scientifique conduit
l’enseignant-chercheur à s’adapter avec la science de sa spécialité. La science se relie à la
recherche scientifique et inversement pour une mise en forme, dans le respect de la chronologie,
des étapes, requises pour une démarche, purement scientifique.

« Les sciences se présentent sous la forme de la « recherche scientifique ». Ce qui fait d’elles une
« recherche scientifique » c’est le recours à l’expérience en tant que celle-ci est conduite
scientifiquement, c’est-à-dire en tant qu’elle permet d’obtenir des résultats expérimentaux. Dans
la mesure où une question peut relever d’une expérimentation et devenir une question
expérimentale, alors on considère qu’elle devient une question scientifique. Les sciences ont pris
le caractère d’une recherche où l’on ramène toute question à des données expérimentales. » (Alain
Chauve, l’expérience scientifique, www.philopsis.fr/IMG/PDF Expérience -Alain Chauve )
La démarche scientifique conduit tout enseignant-chercheur à se faire valoir par les résultats qu’il
pourrait obtenir, dans le sens de se permettre de placer des jalons à être utilisés pour une mise au
point, sans sortir du cadre de la recherche scientifique. Celle-ci se confond, par ses fondements, à
une expérimentation, purement scientifique.
« L’expérience scientifique – on l’appelle : l’expérimentation – confère à une science une certitude
et une autorité indiscutables. Dès que l’on peut obtenir des résultats expérimentaux, on considère
que l’on a atteint le sol sur lequel une vérité peut être solidement établie : on a alors des données
précises et l’on n’est plus dans le domaine incertain des conjectures et des tâtonnements. Aussi
longtemps qu’un résultat expérimental indiscutable n’a pas été établi, il n’y a que des idées jetées
en l’air ou, au mieux, des tâtonnements empiriques et des règles d’usage sans fondement. » (Alain
Chauve, Idem )
Dans le cadre de ce travail de recherche portant sur les techniques d’utilisation des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication, l’expérience scientifique impose,
directement, un modèle qui se présente sous la forme d’un dispositif, étroitement lié à la science
de la spécialité et aux acquis de la démarche scientifique. Sa mise en place devient pour
l’enseignant - chercheur un outil et/ou un instrument de la vérification de la démarche scientifique,
encore en expérimentation avant sa généralisation dans l’usage dans la recherche scientifique.
Dans ce cadre , nous parlons d’une technique : E.D.E.N

E.D.E.N. : une technique pour la recherche scientifique
Par l’E.D.E.N. , il faut entendre l’acronyme qui explique la technique de l’utilisation des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication que nous pouvons utiliser dans
le cadre de la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel immatériel et autres résultats,
provenant de la mémoire savante. Cet acronyme nous renvoie à la définition et à l’explication des
phases que l’usager des nouvelles technologies doit respecter dans le cadre de sa mission, basée
sur l’intention et la volonté de réussir dans de bonnes conditions matérielles, mentales et morales,
sans sortir du cadre d’une action.

EDEN est constitué de quatre lettres qui se définissent par les lettres initiales :
E : échange
D : document(s)
E : électronique(s)
N : numérisé (s)
A- L’échange
L’échange touche les domaines et les fonctions qui permettent l’envoi et la réception d’un ou de
plusieurs documents y afférant au patrimoine culturel immatériel ou autres documents de
recherche (production intellectuelle et production savante). Par ses principes, cette opération
rappelle les fonctions de la transmission et de la communication (xxii). Dans les phases rituelles de
l’échange, nous abordons le principe de la reconnaissance effective de l’acceptation et la réception
(Marcel Mauss, la sociologie et anthropologie : 145-279). Par l’usage des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication, l’échange se présente dans sa forme de circulation de
l’information relative au thème de travail, dans le cadre de la recherche scientifique. Définie, cette
circulation offre les marqueurs de l’interaction, appuyée de rites d’une interaction ( Erving
Goffman, les rites d’interaction :2008). La matérialisation du document envoyé et réceptionné est
une confirmation des rites échangés mutuellement par les partenaires ou les parties de la
transmission du document.
« L’échange permet la circulation d’un document, définie par les éléments fondamentaux de la
communication :
-

L’expéditeur ;
Le destinataire ;
L’objet ;
Le moyen ;
L’acceptation réciproque ou la réciprocité. » ( M.Guenaou, le musée et les NTIC)

L’échange se définit comme un mouvement d’une interaction échangée ou réciproque d’un
document, en circulation entre deux ou plusieurs parties, bénéficiant de la matérialisation de
l’envoi et de la réception. Il entre dans l’application des règles sociales : la règle fondamentale des
relations sociales (Raymond Bourdon et al :72-74). De ce fait, nous relevons ce qui suit :
« L’échange peut s’appliquer à tout moment et à partir de n’importe quel lieu d’émission
et de transmission. Le mouvement « de l’intention est réciproque » ou défini par sa

réciprocité entre deux ou plusieurs parties. Il est assimilé à une forme de transfert d’un
lieu et d’une destination à une ou plusieurs autres destinations. »
( M.Guenaou, le
musée et les NTIC)

Document (s)
Dans le patrimoine culturel immatériel ou la production savante et intellectuelle, le document se
présente sous ses formes connues dont les principales demeurent liées à des enregistrements
vocaux (sonos), multimédia (des vidéos), sans oublier les documents tapuscrits. Par la diversité
des supports, le document, dans sa forme ethnographique, présente le caractère d’un ensemble
d’informations. Celles-ci sont reproduites de telle manière à fournir des éléments de
« compréhension et d’interprétation », jugés utiles pour la sauvegarde et la protection d’un texte
ou d’un document.
Tout document ethnographique doit, impérativement, revêtir le caractère et la forme d’un objet
matérialisé :
-

Il s’agit de document observable et conservable : papier, fiche, film, vidéo, photos.
Il s’agit de document électronique : emails, courriels.
Il s’agit de document numérisé : transformation d’un document réel en un document
virtuel.

A sa réception, le document est exploité dans sa forme électronique pour la sauvegarde et la
protection. Dans sa forme électronique, ce même document est reproduit par la technique du tirage
et de l’impression pour pouvoir reprendre sa forme initiale : l’exemple du document papier écrit
par l’outil informatique. Dans cette opération, nous parlons de la reproduction du texte
électronique en tapuscrit.
Une autre forme de document nous interpelle : le document de l’archive devient le document
virtuel par l’usage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. A partir
de ces nouvelles technologies, le document électronique redeviendra archive par le tirage ou
l’impression ( M.Guenaou, le musée et les NTIC)

Electronique (s)
Dans le vocabulaire des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication le terme
électronique fait fonction de qualificatif à attribuer à un document ou un texte qui permet à être

transmis ou communiqué par le biais de l’outil informatique et le moyen de la téléphonie,
regroupés dans une nouvelle terminologie. Il se définit comme suit :
-

Un ensemble de documents, devenus numérisés par la technologie nouvelle (appareil de
numérisation).
Un ensemble de documents, produits ou créés par l’outil informatique.

Dans ce cadre, nous relevons le courriel (E.mails), des documents saisis (documents
bureautiques), des dossiers obtenus par la numérisation. Ces documents demeurent conservés sur
un ou plusieurs supports ( USB, C.D. & D.V. D.). C’est la raison pour laquelle nous pouvons leur
attribuer le qualificatif de documents électroniques.
Le contenu de chacun des documents pourrait être échangé par « une télé-procédure ». Le même
document conservera, pendant longtemps, les données et les bases de données. Pour une simple
illustration, nous rappelons quelques exemples de documents bureautiques ( avec l’usage du MS
Office, le Power Point, l’Excel, etc.)
A partir de ces documents et de la télé procédure, l’outil informatique pourra servir de support
pour la GED (Gestion Electronique de Documents), l’échange de courriel (Emails) , l’échange de
« documents multimédia » qui regroupent les sons, les images et les vidéos. A cette technologie,
nous ajoutons l’usage et l’utilisation des sites ( sitographie), la webographie, l’internet et l’intranet,
etc.
Numérisé (s)
Le document numérisé est un document transformé de sa forme initiale à une autre pour son
exploitation (lecture, étude, etc.) par le procédé appelé « numérisation ». Par sa définition, la
numérisation est une technique propre aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication. Elle permet de transformer le document ( texte , photo, film, vidéo) en document
numérisé .
Dans le cadre de la numérisation, les documents peuvent devenir des archives, que chacun pourra
les sauvegarder et les conserver. Aucune distinction ne pourra faire l’objet d’une remarque dans
la procédure et la forme du support. Toutes les archives regroupent les différents types de
documents ( cf supra). Ces documents, crées et/ou produits, peuvent être échangés dans un exercice
ou une activité d’ordre communicationnel.
Pour parler des archives électroniques, les documents demeurent traités dans les mêmes conditions
et la même procédure que les archives –papier. Les archives électroniques, comme les autres
archives, respectent et obéissent à toutes les règles recommandées dans l’opération et tous les
principes dans la procédure.
A cet effet, elles répondent aux conditions de lieux et de techniques, liées aux principes et règles
de tri , de classement avant leur versement pour une meilleure conservation. Simples documents
ou dossiers doivent impérativement répondre aux techniques et procédure (cf supra).

Pour l’histoire, une nouvelle innovation est mise à la disposition des usagers de documents
numérisés. Elle permet de transformer un document (textes et photos) en un document numérisé.
« Les documents électroniques ou en papier sont convertis en documents numériques ou
numérisés mais en format P.D.F. (Portable Document Format). Dans les deux cas,
documents électroniques et documents numérisés, le texte, les graphes et les photos
deviennent des objets de lecture, d’étude et d’analyse, (voire d’exploitation, de sauvegarde
et de protection) . Par leurs dimensions, ces documents se présentent comme un vecteur de
savoir et de connaissances (qui projettent les fonctions de la stratégie de l’exploitation de
tout document à sauvegarder et à protéger.) »( M.Guenaou, le musée et les NTIC)

Conclusion
Pour conclure, la démarche scientifique implique l’enseignant-chercheur pour acquérir une
expérience dans la recherche scientifique. Cette expérience s’exprime par l’acquisition d’un savoir
et des connaissances, en la matière de la science de la spécialité. Elle reste en rapport avec les
acquis par la pratique et les résultats obtenus. Par ses fonctions, l’expérience instruit et construit :
elle instruit l’individu, en la personne de l’enseignant –chercheur ; et elle construit une technique
à utiliser dans la recherche scientifique.
Les techniques de l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication regroupent l’I.D.A.U. et l’E.D.E.N. que nous jugeons utiles et nous utilisons
comme techniques qui entrent dans le cadre des perspectives de notre recherche. Elles participent
à la mise en place des dispositifs de la stratégie de l’exploitation du patrimoine culturel immatériel
et de la mémoire savante, un héritage des ancêtres et le savoir- faire traditionnel sans oublier la
production savante et intellectuelle.
Avec ces nouvelles technologies, la collecte, le classement, l’exploitation sont devenus des
pratiques de la sauvegarde et la protection de toute forme de patrimoine. Les perspectives sont plus
prometteuses qu’avant. L’usage et l’utilisation de l’I.D.A.U. et de l’E.D.E.N. répondent à la
demande et aux objectifs recherchés par les enseignants- chercheurs des différentes disciplines et
spécialités en relation avec le patrimoine culturel immatériel.
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication contribuent fortement à la
sauvegarde de la mémoire individuelle, la mémoire collective et de la production intellectuelle,
obtenue à partir de l’exploitation des documents ethnographiques que nous pouvons mettre à l’abri
de toute forme de disparition et d’oubli.
L’I.D.A.U. et de l’E.D.E.N. transforment tous les documents exploitables pour les sauver et les
protéger. Ils rendent le patrimoine culturel immatériel et les écrits, par leurs différents supports,
utilisables par les futures générations.

ANNEXE
Extrait d’un entretien accordé par Mustapha Guenaou au quotidien national El
Moudjahid(Algérie) , paru le 15 avril 2012 :
Mustapha Guenaou, chercheur associé au CRASC d’Oran, se confie à El Moudjahid : “La
mémoire, mon cheval de bataille”

Rencontré lors du dernier Congrès international sur les sciences sociales dans le monde arabe,
organisé à Oran, Mustapha Guenaou, chercheur associé au CRASC d’Oran et ancien journaliste,
auteur de nombreuses publications, a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions portant
sur la recherche scientifique.
Lorsqu'on parle de chercheur, est-ce obligatoirement quelqu'un qui doit trouver quelque
chose ou n'est-ce qu'un moyen de parvenir à une fin ? Autrement dit, est-ce une fin en soi ou
davantage une fin pour soi ?
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’intérêt accordé aux chercheurs ou plutôt les
enseignants-chercheurs et à la recherche scientifique. Mais il est important de vous signaler que
je suis devant deux questions importantes, et qui méritent tant de considération. Mais je vais
essayer de répondre à ces questions qui sont d’ailleurs complémentaires. Pour cela, je pense que
vous voulez parler de la définition d’un chercheur. A cet effet, permettez-moi de vous rappeler les
nouveaux statuts qui parlent d’enseignants-chercheurs. Il s’agit de ceux qui se trouvent devant
leurs étudiants et les chercheurs permanents, ceux qui font partie d’une équipe de recherche au
sein du centre de recherche. A titre d’exemple, je vous rappelle le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle, pour les uns, et le CRASC Oran, pour les autres. D’ailleurs,
j’appartiens à ce Centre de recherche en tant que chercheur associé. Dans ce cas, il faut le rappeler
qu’un enseignant -chercheur peut être un chercheur associé à un centre de recherche. Pour
être plus explicite : étant chercheur associé depuis plusieurs années, je continue à l’être puisque
cette institution me permet, en premier lieu, de faire partie d’une équipe de chercheurs et,
surtout, de fréquenter le milieu de la recherche scientifique et surtout le lieu où le contact humain
est très important pour l’échange et la consultation scientifique. D’ailleurs, j’étais porteur d’un
projet : la réalisation d’un dictionnaire des mots relatifs à la maison traditionnelle de Tlemcen,
ancienne capitale du Maghreb central. Je parle de dictionnaire et non de lexique. Ce projet a été
réalisé, validé et proposé à la publication par le conseil scientifique du CRASC Oran. Excusezmoi, j’étais un peu trop long dans cette première réponse afin d’éviter tout amalgame entre

chercheur occasionnel ou autodidacte et un chercheur au sens propre du terme. Celui-ci doit
répondre à quelques critères dont celui lié à l’intention. Pourquoi l’intention ? Dans la logique, un
chercheur qui n’a pas l’intention de faire de la recherche ne pourra jamais être un curieux
scientifique. La curiosité scientifique est la principale qualité d’un chercheur voué à la recherche,
convaincu et convaincant. Par l’intention de faire de la recherche, il faut entendre la volonté de
faire de la recherche pour satisfaire son besoin en matière de connaissance, de savoir et de curiosité
scientifique. D’ailleurs, le plaisir et l’allégresse d’un chercheur se remarquent, principalement, au
moment où il aboutit à des résultats ou à une découverte attendue ou inattendue. Dans ce cadre,
je parle de deux choses importantes dans la vie d’un chercheur : l’objectivité et la sérénité. Pour
l’objectivité, il faut penser à cet idéal qui touche directement la circulation du sens du message.
Alors que celui-ci vise principalement la remarque qui pourra être liée au changement au sein de
la communauté, de la société ou du groupe socioculturel. A cet effet, à ce concept s’associent le
caractère, la qualité et l’attitude objective du chercheur. Pour la qualité dont il est question, il s’agit
de celle qui donne une représentation fidèle à ce qui est attendu par le chercheur, et surtout après
avoir reçu, principalement, les acquis de la communication pour un certain élément que j’appelle
mémoire individuelle. D’ailleurs, l’enrichissement mémoriel se fait à partir d’un échange mutuel
et de la communication pour pouvoir aboutir à des résultats. Pour la sérénité, elle est assimilée,
comme nous le savons tous, à une nouvelle découverte qui, par coïncidence, lors d’un échange ou
d’une communication mutuelle avec d’autres chercheurs ou des individus interviewés dotés d’une
intelligence ou de connaissances, peut émerveiller le chercheur. Elle serait en faveur d’une
formation, autrement dite diligentée ou par une transmission d’une connaissance quelconque en
vue de bénéficier d’un acquis, obtenu à partir d’un résultat ou d’une lecture scientifique. D’ailleurs,
cette notion nous renvoie aux travaux de Robert King Merton. Bref ! Pour reprendre la notion de
chercheur convaincu et convaincant, permettez-moi de vous dire que j’ai plusieurs exemples à
vous citer. A titre indicatif, je connais des chercheurs dont certains sont des chercheurs permanents
au CRASC Oran. Travaillant dans un autre secteur, ils effectuaient des enquêtes de terrain après
les heures de travail ou parfois sacrifiaient leur congé annuel à la recherche. Pour ces gens, certains
disent qu’«ils ont la recherche dans leur sang».
Dans l'imagerie populaire, sinon cette fameuse image d'Epinal, le chercheur est souvent
comparé à une espèce de tournesol et sa fameuse boussole dont on ne sait trop, au juste, qui
guide vraiment l'autre. Cette image caricaturale colle-t-elle encore à nos chercheurs souvent
assimilés à des extraterrestres donc ou quelque chose est-il vraiment en train de changer
dans le royaume de la recherche ?
Dans le cadre des nouveaux statuts, le chercheur n’est plus le même que celui des premières
années de l’Indépendance nationale. Effectivement, nous sommes dans un monde nouveau
de la recherche scientifique. Pour cela, permettez-moi de vous dire, plutôt vous rappeler ce que
vous venez de dire, il y a du changement et pour reprendre votre expression, je dis : il y a
du nouveau, ce «quelque chose (qui est ) en train de changer dans le royaume de la recherche».
Pourquoi ce royaume ?

(…) je l’associe, principalement, au nombre important d’universités, de centres universitaires, de
centres de recherche dont le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Oran) et
Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (Alger) sans oublier
le Centre de recherche de l’information et de la documentation en sciences sociales (créé par le
défunt Abdelkader Djeghloul à Oran), l’Unité de recherche en anthropologie sociale et culturelle
(fondée par Nadir Marouf à Oran), l’ancien Centre national des études historiques (par
Mohammed
Touili
à
Alger).
D’ailleurs, ce Centre (CNEH) avait formé un nombre important de correspondants qui se
réunissaient, fréquemment, lors des rencontres scientifiques et réunions de coordination,
organisées par la cheville ouvrière du nom de Mohammed Touili. Celuici accordait beaucoup d’importance à la jeunesse et à sa formation en matière de recherche et
de collecte de documentation, sources d’information et de données scientifiques à exploiter.
Plusieurs colloques ont été organisés par le CNEH d’Alger (Centre national des études
historiques) à travers le territoire national. A titre indicatif, ce Centre avait impliqué des
institutions, telles que le musée national Ahmed-Zabana d’Oran, alors dirigé par le défunt
Nourdine Malki, les sociétés savantes (telles que la Société de géographie et d’archéologie
d’Oran, alors présidée par Dr Abdelkader Boualga et animée par des chercheurs dont certains
sont des éminents enseignants dans les universités algériennes surtout celle d’Oran, de Tlemcen,
etc.), les associations locales (telles que l’Association culturelle El Mouahidia de
Nedroma et sa région pour la sauvegarde du patrimoine historique et culturel). Il est à noter que
cette association locale vient de publier onze ouvrages et d’organiser un
colloque international dans le cadre de «Tlemcen, capitale de la culture islamique».
D’autres projets sont inscrits dans le cadre de la création des centres de recherche. A cet effet,
je parle du projet de Centre de recherche et des études sur la civilisation arabo-mauresque qui,
initié par le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et Hhstoriques (Alger),
alors dirigé par le Pr Slimane Hachi (Alger-Centre ), sera implanté à Tlemcen, ancienne capitale
du Maghreb central. Cette personnalité scientifique a été, en mars 2011, honorée, comme le Pr
Djilali Sari Tlemcen, Ouest algérien) et le Pr Bouba Madjani (Constantine, Est algérien), lors de
la tenue du sixième colloque intitulé «Nedroma, ville d’Abdelmoumène : Société, Anthropologie
et Mémoire». Nous y reviendrons ultérieurement. Bref ! Je m’arrête pour passer à la question
suivante.
On vous doit moult travaux notamment sur la région de Tlemcen, votre terreau de
prédilection dirions-nous ; en fonction du retour d'écoute, considérez-vous que lesdits
travaux servent, quoiqu'on dise, à défricher le passé pour mieux consolider le champ de la
connaissance intra muros ?
Effectivement, permettez-moi de vous dire que mon champ d’action et de recherche touche
directement une région de l’Ouest algérien. Il s’agit du Tlemcenois, une aire géoculturelle
très réputée pour son riche passé et surtout depuis l ’arrivée massive des familles andalouses.
Constitué de l’intra muros (la médina, la ville précoloniale) et de l’extra muros (le hawz, les
environs des remparts de la médina de Tlemcen), le Tlemcenois présente une particularité qui
devient pour moi un objet de recherche. Bien que nombreuses sont les études, effectuées

par les Européens (militaires, ethnographes, ethnologues, expéditionnaires et orientalistes),
le
terrain
reste
encore
vierge
puisque
le changement social est connu par les spécialistes dont les sociologues et les anthropolo
gues. Mais il est important de dire que le hawz est très mal connu socio-anthropologiquement
et historiquement. Pourquoi ? Je réponds à ma propre question. A titre d’exemple, je
m’intéresse, de près, à une localité dont la création remonte à l’arrivée à Tlemcen d’Idriss Ier,
fondateur de Fez. Il s’agit d’Aïn El Houts, une localité située à cinq kilomètres du chef-lieu de
la
wilaya
Tlemcen.
Cette
localité fait partie intégrante de cet espace, communément appelé hawz. Très peu étudiée,
cette localité mérite tout un colloque pour pouvoir déterrer le riche passé de ce lieu, ce
toponyme, cet hydronyme, qui font partie de la choronymie, une spécialité méconnue
par nos étudiants, voire nos chercheurs. Mon séjour scientifique en France me permit, grâce à
ma volonté et mes ambitions, d’approfondir mes connaissances afin de pouvoir participer à
des manifestations scientifiques et contribuer dans des publications, au niveau national
et international. Avec ma modestie scientifique, j’ai pu parler de Tlemcen, et surtout d’Aïn El
Houts dans plusieurs pays du monde, par des conférences ou des publications. Pour rappel, il
y a une tentative d’explication du vocable hawz ; ce toponyme lié à la choronymie
a été expliqué par notre aîné, le Pr Nadir Marouf. Après mon retour d’une formation
à l’étranger qui a été d’ailleurs un rêve d’enfant, je suis affronté à un problème qui me lie
directement à la collecte d’informations. Depuis très longtemps, il y a plusieurs décennies, je
m’intéresse beaucoup à l’intra muros et l’extra muros pour pouvoir parler et faire parler de
Tlemcen, ancienne capitale du Maghreb central et ses allonymes, très connus à travers
plusieurs publications, mises à notre disposition afin de les recommander à nos étudiants et
chercheurs. Il m’a été donné de constater que nombreux sont les individus (dont des
profanes de l’histoire et des chercheurs avertis) qui font des confusions entre le Turc et le
Kouloughli. Le premier est connu sous forme de gentilé et l’autre comme ethnonyme. Pour
être plus explicite : un Turc marié à une Algérienne donne un Turc, mais le Kouloughli est un
descendant d’un mariage mixte dont la mère est une femme du pays et le père, un Ottoman
qui aurait fait partie de l’armée ottomane (les janissaires). Je ne peux continuer
puisque ce vocable peut nous amener à rappeler toute une théorie d’explications et de principes
de lignée d’ascendance et de descendance que connaissent nos ethnologues. D’ailleurs, Claude
Levi
Strauss
a
fait
toute
une
thèse
et
plusieurs
travaux
sur
les structures élémentaires de la parenté. Pour revenir à Aïn El Houts, cette localité a été
fondée par le frère d’Idriss Ier. A titre de rappel, ce fondateur de cette localité,
connue sous plusieurs toponymes El yan-bou’ ( la source d’eau), El ‘alawine (certains Européens
la placent à Sebra, ex-Turenne) et Aïn El Houts (source de poisson et non l’œil de poisson).
Nombreux sont les gens qui connaissent l’autre allonyme d’Aïn El Houts : bled Echorfa wa El
M-rabtine. Cet allonyme a fait l’objet d’une communication, lors d’un colloque organisé
dans le cadre de «Tlemcen, capitale de la culture islamique», en 2011. Mon intérêt lié à
la recherche scientifique est fondé sur l’hommage que je rends à mes parents qui
n’ont pas accepté le jour où je leur ai dit «nos ancêtres les Gaulois» (d’ailleurs, j’ai reçu
beaucoup de mots blessants de la part de mes parents et de mon instituteur qui m’avait puni pour
avoir fait la même réflexion que mes parents), mes aînés –chercheurs (sont peu nombreux !),
mes enseignants et des grands maîtres que j’avais connus, depuis mes premières
fréquentations dans les débuts des années soixante-dix (du XX° siècle) (…)

J'ai cru comprendre, lors du dernier congrès abrité par le CRASC d'Oran, que les
chercheurs alors même que les nouvelles technologies de la communication ouvrent de
nouvelles perspectives, n'échangent pas suffisamment entre eux. Sont-ce des barrières réelles
qui les en empêchent ou une «simple» paresse mentale qui aiguise et alimente le fatal
naviguer en solo ?
Plusieurs vocables m’interpellent, maintenant, à savoir les NTIC, les chercheurs, le congrès, le
CRASC Oran et les barrières dont vous parlez. A ce sujet que je trouve très
important à aborder, permettez-moi de vous rappeler que les nouvelles technologies de
l’information et de la communication ouvrent bien de nouvelles perspectives. Je
suis responsable d’un parcours, intitulé « Technologies de l’information et de la communication
», et je peux vous dire que les avantages sont nombreux et surtout ils permettent
d’ouvrir beaucoup de fenêtres en faveur de l’échange et de la communication.
C’est le problème de nos chercheurs qui deviennent très cachotiers puisqu’ils
préfèrent
travailler
en
«autarcie».
Dans ce cadre, j’ai entamé une recherche portant sur les usages des
NTIC par les chercheurs ; mais les observations et les résultats dévoilent une calamité
intellectuelle dans le sens où les recherches restent liées à un groupe de chercheurs. Il m’ a
été donné de constater que nos chercheurs préfèrent garder les informations par égoïsme
ou par autre chose. Nos chercheurs n’ont pas la culture de se faire lire par d’autres
universitaires ou spécialistes. L’énigme est là. J’ai abandonné ma recherche pour rester lié aux
technologies qui améliorent les services de jour en jour : les programmes se multiplient et
le travail se facilite. D’ailleurs, nos chercheurs n’utilisent même pas les 10%
des services de l’internet. Ils se contentent uniquement du téléchargement de textes. Parfois,
certains rejettent la forte utilisation des sources bibliographiques provenant des sites (internet).
D’ailleurs, le vocable « webographie » est entré dans le jargon universitaire : celuici regroupe toutes les sources
bibliographiques via Internet. Bien que les
nouvelles technologies de l’information et de la communication sont à leur disposition, les
chercheurs continuent à travailler, chacun de son côté. C’est la raison pour laquelle
la recherche n’avance pas. Partout, les chercheurs sont en permanence connectés ;
ils sont à la recherche de l’information. D’ailleurs, ce n’est pas le cas d’un grand nombre
de chercheurs arabes. Peu nombreux sont les chercheurs qui ne travaillent pas en réseau.
A titre indicatif, j’étais invité à Dijon, au mois d’octobre dernier, pour
donner une conférence sur le vêtement traditionnel de Tlemcen et d’Aïn El Houts. A travers
les débats, j’avais compris que les chercheurs invités font partie d’un réseau.
C’est ce qui manque chez nous, voire les autres pays arabes. Je ne peux vous dire s’il
s’agit d’une paresse ou d’autres choses puisque la disponibilité, en temps et moyens,
pour la recherche scientifique est effective, et surtout avec la nouvelle politique du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui encourage beaucoup
la recherche scientifique.Le programme des PNR répond parfaitement aux conditions de l’échange
et de la complémentarité. Par ailleurs, les projets de recherche pour les centres de recherche
sont importants pour la relance des activités scientifiques, en plus des laboratoires installés un
peu partout en Algérie : chaque université héberge au moins un laboratoire de recherche.

L’initiative de créer les laboratoires existe et le lancement des projets de recherche ne manque
pas. Il s’agit uniquement de travailler et produire pour la recherche. Un enseignantchercheur est un enseignant qui fait de la recherche pour enseigner, informer,
transmettre, former, encadrer et produire. Je parle du savoir et des connaissances.
(…) Pour les barrières dont il est question, je ne peux trouver mot à dire à ce sujet puisque
l’intention et la volonté pour effectuer la recherche scientifique sont primordiales pour
effacer
toute
trace
de
«
paresse
mentale»
(
sic
!)
Je
pense
qu’il y a du pain sur la planche pour nos enseignants-chercheurs en sciences sociales.
Plusieurs thèmes restent à débattre au niveau de nos universités, nos centres
de
recherche
et
nos
laboratoires
de
recherche.
Dernière question : les politiques et les chercheurs vivent-ils en bonne intelligence, comme
l'édicte le bon sens, ou y a-t-il encore primauté du politique sur le scientifique ?
Pour la politique, je peux pour le moment vous fournir des informations satisfaisantes puisque
je la laisse pour les spécialistes qui peuvent, à leur tour, satisfaire votre curiosité journalistique.
A mon humble avis, il y a deux types de chercheurs : il y a ceux qui sont
versés dans la recherche scientifique pour leur curiosité scientifique et pour sauver la mémoire.
D’ailleurs, on dit « un vieux est une bibliothèque qui brûle à petit feu». Pour cela, à sa mort,
il emporte toute la mémoire avec lui. Il fallait la sauver pour pouvoir transcrire tout ce
qu’il avait en tête. L’autre catégorie est celle qui regroupe des chercheurs qui «flirtent» avec
la politique et côtoient le politique. Pour terminer : la vie de chercheur est un choix. Bref !
Merci pour ces questions pour un retour aux souvenirs et surtout à la mémoire, mon
cheval de bataille.
Amar Zentar
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تطور دراسات وبحوث اإلعالم واالتصال
في أقسام اإلعالم بالجامعات الجزائرية
ياميةةةةةن بودهةةةةان.د
 الجزائر، جامعة سطيف،قسم علوم اإلعالم واالتصال

مقدمههههههههههههة

شهدت الجامعات الجزائرية منذ ما يزيد عشرية كاملة تزايد أقسام تدريس اإلعالم واالتصال بشكل
كبير  ،فبعد أن كان اإلعالم يدرس بمعهد الصحافة وعلوم االتصال بجامعة الجزائر فقط أصبح اآلن يدرس
في أكثر من خمسة عشر قسما على مستوى الوطن ،األمر الذي ساهم في إعداد أالف المتحصلين على شهادة
ليسانس في تخصصات االتصال  ،كما ساهمت في تكوين مئات األساتذة والباحثين من حملة الماجستير
والدكتوراه  ،األمر الذي أثرى المكتبات الجامعية في الجزائر بمئات الدراسات في شتى ظواهر االتصال ،
لكن ما يؤسف له أن النسبة الغالبة من هذه الدراسات بقيت حبيسة أدراج المكتبات ولم تنشر في الكتب
والمجالت حتى يستفيد منها دارسو اإلعالم داخل وخارج الوطن.
المداخلة ا لحالية ستعرض واقع دراسات اإلعالم في الجزائر وما هي المقاربات البحثية المميزة
للباحثين واألساتذة الجزائريين بخصوص دراستهم لظواهر اإلعالم ،ليس فقط على مستوى بحوث التخرج
كالماجستير والدكتوراه  ،ولكن ستسعى المداخلة إلبراز واقع البحث اإلعالمي في الجزائر من خالل النشر
في المجالت المتخصصة والمحكمة أو األوراق البحثية التي يسهم بها الباحثون الجزائريون في مختلف
المؤتمرات والتظاهرات العلمية داخل وخارج الوطن ،وسنعرض أيضا االتجاهات والتخصصات األكثر دراسة
في مختلف أقسام اإلعالم في الجزائر.

مشكلههههههة الدراسة :
تتحدد مشكلة الدراسة في تقصي واقع تطوير بحوث اإلعالم واالتصال المنجزة في أقسام اإلعالم في
الجامعات الجزائرية  ،سواء كانت هذه البحوث على شكل رسائل وأطروحات دكتوراه وماجستير قدمت لنيل
الدرجات العلمية  ،أو كانت على هيئة بحوث محكمة تنشر في المجالت األكاديمية المتخصصة  ،أو تلك التي
تنشر الكترونيا عبر مواقع الجامعات ومراكز البحث  ،أو عبر بوابات علمية متخصصة على شاكلة البوابة
العربية لعلوم اإلعالم واالتصال .

تسهههههاؤالت الدراسههههة :

تجيب الدراسة عن التساؤالت التالية :
 ما التوجه العام للدراسات اإلعالمية المتخصصة التي تنجز في أقسام اإلعالم الجزائرية؟ وما أهمالمضامين التي تقدمها؟
 هل تتبنى بعض األقسام اإلعالمية مقاربات بحثية متميزة ومختلفة عن تلك التي تتبناها أقسام أخرى؟ ما تأثير االنتماءات المعرفية األصلية للباحثين الجزائريين على إعداد وانجاز بحوثهم العلمية في أقساماإلعالم؟
-

ما هي أهم اهتمامات المجالت الجزائرية لالتصال التي تصدر دوريا على مستوى أقسام اإلعالم ؟
وما دورها في تطوير البحث اإلعالمي في الجزائر؟

 اتجاهات الدراسات اإلعالمية في الجزائررغم حداثة علوم اإلعالم واالتصال في الجزائر كتخصص علمي في الجامعات الجزائرية  ،إذ بدأ
تدريس هذا العلم فقط مع تأسيس المدرسة الوطنية العليا للصحافة في عام  1994بعد استقالل البلد إال أن
الدراسات اإلعالمية في الجزائر منذ ذلك الحين حفلت بكثير من التناقضات واالنكسارات وبقليل من االنجازات
والتطور  ،فلم تكن نشأة هذه الدراسات وتطورها نتيجة طبيعية لتطور وسائل اإلعالم نفسها  ،أو انعكاسا فعليا
لتطور المجتمع الجزائري حديث العهد باالستقالل ،الذي كان يشهد مرحلة انتقالية تستوجب عليه بناء نظام
إعالمي وطني مستقل  ،بمؤسسات صحف ية جزائرية وبكوادر إعالمية وطنية بإمكانها إدارة وسائل اإلعالم
السمعية البصرية والمكتوبة الموروثة عن االستعمار الفرنسي .
فالدولة الجزائرية بعد رحيل الصحفيين و افطارات الفرنسية صادفت عراقيل جمة في تسيير و إدارة
المنشآت افعالمية نهذا ما حتم على المسئولين في الدولة المسارعة فعطاء األولوية القصوى لتدارك هذا
النقص و تكوين افعالميين ن وتعويض الصحفيين الفرنسيين المرحلين بصحفيين جزائريينن كما كانت األولوية
األخرى التي أخذ هؤالء المسئولين على عاتقهم مهمة السعي لتحقيقها هي توعية و تحسيس المواطنين بضرورة

تكثيف الجهود و السعي لبناء الدولة الفتية التي استرجعت استقاللها من فترة قصيرة xxiiن وقد ترتب عن توظيف
عشرات الصحفيين غير المؤهلين في المؤسسات افعالمية المؤممة  -الذين استعانت بهم الدولة على الرغم
من مستوياتهم التكوينية المتواضعة ن ألن الدولة لم تكن تملك خيارات لتوظيف ذوي الكفاءات الصحفية – عدم
احترافية كثير من الصحفيين وتدني مستوى معالجاتهم افعالمية لألحداث الجارية ن وسقوطهم في أفخاخ
التوظيف افيديولوجي لل نظام الحاكم آنذاك واستخدامهم كأبواق للسلطة ن مع عدم قدرتهم على المعارضة والنقد
الحر خوفا من قطع أرزاقهم تارة وتجنبا لبطش النظام الحاكم تارة أخرى.
ربما رهان تأميم وسائل اإلعالم وتوظيفها إيديولوجيا كوسائل إعالمية  ،تثقيفية وترفيهية ذات وظائف
اجتماعية هدفها نشر وترسيخ خطاب السلطة الحاكمة هو ما جعل افعالم الجزائري ينشأ بعد االستقالل نشأة
قيصرية وال ينمو نموا طبيعيا ن ألن أجهزة افعالم كلها نمت في كنف النظام السياسي الحاكم ن و السلطة
السياسية كانت الوحيدة التي تحدد السياسات افعالمية ن محكمة قبضتها الحديدية على كل وسائل افعالم
دون استثناء ن فكان من الطبيعي أن تكون هذه القبضة عقبة حقيقية أمام تطور ونمو كل أشكال التعبير
افعالمي بما فيها بحوث ودراسات افعالم ن فلم تكن هناك أية ضرورة فجراء دراسات حول دور وسائل افعالم
ووظائفها وعوامل النجاعة والفعالية في السياسات افعالمية والتخطيط افعالمي خارج األدوار واألهداف التي
تضبطها السلطات العمومية آنذاك ن وذلك على الرغم من وجود مؤسسات أكاديمية جامعية مهمتها النظرية

ن

تأطير المهنيين افعالميين وتطوير البحث العلمي في مجال افعالم واالتصالن مع تأسيس المدرسة الوطنية
العليا للصحافة ثم بعد ذلك تحولها لمعهد علوم افعالم واالتصالن وعلى الرغم أيضا من البعثات الطالبية
لجامعات أوروبية وأمريكية وعربية .xxii

لقد كانت أحداث أكتوبر  1988فرصة للنشاط افعالمي لتحقيق مكسب حرية التعبير ولعب أدوار
جديدة في عملية تطوير الممارسة الصحفية ن بعد أن كانت مؤسسات افعالم في السابق متهمة بارتباطها التام
بمصالح السلطة السياسية على حساب مصلحة المواطنين ن وعلى حساب كشف الحقائق وفتح قنوات التواصل
وتبادل الحوار ن لكن مع إقرار التعددية السياسية متبوعة بالتعددية افعالمية مع المصادقة على القانون الجديد

لفعالم رقم  07/ 90المؤرخ في  03أفريل 1990ن واقدام الحكومة على خطوة جريئة تمثلت في دعوة
الصحفيين إلى التكتل في هيئات تحريرية لخلق عناوين مستقلة تطورت بذلك اداءات الممارسات الصحفية

xxii

.
وقد انعكس هذا التغيير أيضا على طبيعة الدراسات افعالمية التي كانت قد انطلقت في السبعينيات في
تحديدا فرنسيين ن وفي بداية الثمانينيات انطلقت الدراسات افعالمية
جامعات أجنبية من قبل جزائريين وأجانبن
ا
األكاديمية في جامعة الجزائرن وبالذات على مستوى قسم علوم افعالم واالتصالن وريث معهد افعالم واالتصال
وقبله المدرسة الوطنية العليا للصحافة .

غير أن تلك الدراسات التي أجريت تحديدا في فرنسا سواء من قبل جزائريين أو فرنسيين وجهت لها
اتهامات عديدة من قبل التيار المعرب والمحافظ ) المحسوب فكريا على مدرسة المشرق العربي (بأنها تستورد
نماذج ومناهج البحوث الغربية التي تتسم بعدم تالؤمها مع السياق الثقافي والحضاري للجزائرن فضال عن
اختالف المشكالت افعالمية التي تواجه المجتمعات المتقدمة كالمجتمع الفرنسي عن تلك التي يواجهها المجتمع
الجزائري .
غير أنه تجدر افشارة إلى أن هذه األزمة المنهجية والمرجعية التي تالزم اتجاهات البحوث افعالمية
في الجزائر ال يعاني منها الباحثون الجزائريون فقط ن بل يعيش هذه الوضعية باحثون عرب آخرونن سواء في
المغرب أو المشرق العربيين ن فباحثو المغرب العربي تتجاذبهم ثقافتين مختلفتين )فرانكفونية وعربية ( تتصارعان
أحيانا وتتصالحان حينان األمر نفسه بالنسبة لباحثي المشرق العربي ن الذين يتأرجحون بين الثقافة
االنجلوسكسونية والثقافة العربية ن فتجد دراساتهم وبحوثهم افعالمية انعكاسا لثقافاتهم ولغاتهم ن فتصطبغ
بحوثهم إيديولوجيا بصبغة انتماءاتهم ووالء اتهم الثقافية واللغوية .
فالخلفية افيديولوجية لباحثي وأساتذة افعالم على حد تعبير الدكتورة عواطف عبد الرحمن تلعب دو ار
هاما ليس فقط فيما يتعلق بوظيفة التدريس ولكن أيضا فيما يتعلق بمفهوم هؤالء األساتذة عن موقع البحث
العلمي في حق افعالم

xxii

ن فتجد انتاجاتهم افعالمية تحمل خلفية واثر إيديولوجي ربما أكثر مما تحمل من

رؤى نقدية للواقع ن وفي الغالب تكون تلك االنتماءات افيديولوجية تدعم األوضاع االجتماعية والسياسية السائدة
ن وربما يعزى عزوف كثير من الباحثين عن إجراء الدراسات النقدية في مجال افعالم لضمان المستقبل
الوظيفي ن فالدرجات والترقيات تمنح غالبا لمن يثبت الوالء ن والمناصب الرئاسية أيضا في الجامعات ومراكز
البحث تمنح في الغالب لصالح الفئات المعتدلة علميا ن أي الموالية التجاهات ومصالح السلطة السياسية
واالقتصادية ن مما يجعل البعد عن البحوث النقدية ق ار ار حكيما في نظر العديد من الباحثين افعالميين في
الدول العربية

xxii

.

رغم تزايد عدد أقسام تدريس علوم افعالم واالتصال في الجزائر

xxii

ن وفتح تخصصات في ما بعد

التدرج )الماجستير والدكتوراه (على المستوى الوطني لتكوين باحثين وأساتذة في علوم االتصال إال أن هناك
ضآلة و محدودية في المردود العلمي نظريا وتطبيقيا ن وافنتاج المعرفي الجزائري في مجال البحوث والدراسات
افعالمية واالتصالية يكاد يكون ضعيفا فيما عدا رسائل الماجستير والدكتوراه التي تقدم للحصول على الدرجات
العلمية ن رغم الوعي المتزايد بأهمية وسائل افعالم واالتصال في تطوير وتحديث المجتمعات ن ورغم أيضا افيمان
بدور الدراسات والبحوث افعالمية في تحليل واستيعاب ووصف أهم التحديات االقتصادية واالجتماعية
والسياسية التي تواجه المجتمع .
فمن المؤكد أن معظم الدارسين والباحثين في مجال افعالم يؤمنون بأن المجتمع الجزائري أمام
رهانات جديدة في ظل العولمة الكاسحة ال يمكن كسبها إال بمراجعة استراتيجيات األنظمة الحاكم وفلسفته

اتجاه

إيجابيا إلى وسائل افعالم باعتبارها تخدم المجتمع ككل وليس السلطة لوحدهان ويتحقق
افعالمن انطال اقا من النظر
ا
هذا الشرط عبر تغيير النظر للمواطن العربي واعتباره مشاركا ومساهمان واعطاء األهمية للمشاركة افعالمية و
رجع الصدى ن واشراك هذا الجمهور في الحوار و إبداء الرأي و النقد.
ويتحقق هذا الشرط أيضا من خالل إيالء األهمية للدراسات والبحوث المرتبطة بالظواهر افعالمية ن
فتشجيع إجراء دراسات عميقة ودقيقة حول ظواهر افعالم والمجتمع ن بدعم الباحثين وتمويل دراساتهم وتمكينهم
من نشرها في المجالت المحكمة والكتب ن واالهتمام بإرساء بنية بحثية مستقلة تحظى باالعتراف واالستقاللية

العلمية يساهم بالتأكيد في تطوير المجتمع وجعله يساير الرهانات الجديدة المفروضة عليه ن سيما مع تطور
تكنولوجيات افعالم واالتصال وتعقد الحياة االجتماعية .
بروز أشكال جديدة للتكنولوجيات االتصالية كالوسائط المتعددة ووسائل االتصال التفاعلية أجبرت
بحوث االتصال على تغيير إيقاعها بل تغيير مسارها ن فاالتجاه إلى الالمركزية والى عولمة االتصال وبروز
الحقوق االتصالية لمختلف الشرائح االجتماعية ن وظهور أنماط اتصالية جديدة كالتزامنية ن االفتراضية ن
التفاعلية ...الخ ن أسفر كل ذلك عن ظهور اتجاهات متبادلة التأثير والتأثر بين افعالم وسائر الظواهر
المجتمعية والتفاعل بين علم االتصال ومنظومتي العلوم االجتماعية وافنسانية ن واذا كانت الدراسات الكمية قد
انتشرت منذ زمن طويل وما تزال حتى اليوم تسيطر على أغلب بحوث افعالم واالتصال فإن السنوات األخيرة
قد شهدت بروز الدراسات الكيفية التي اكتسبت زخما علميا ملحوظا في دراسة الظواهر افعالمية ذات الطابع
التفا علي

ن وأصبح في افمكان إجراؤها في أطر تحليلية أكثر عمقا وموضوعية .
لقد شهدت العشريتين السابقتين قفزة نوعية وكمية معتبرة في الدراسات افعالمية وفي تغيير إستراتيجية

األبحاث نحو التوجه العام من دراسات ترتكز على معالجة تأثيرات وسائل افعالم ن إلى سلوك اتجاه آخر هو
دراسات المتلقين ن والمتمثل في التركيز على الجمهور كطرف جوهري أصيل في مسببات وأهداف العملية االتصالية
وافعالمية ن فالجمهور هو من يحدد مدى فعالية أو عدم فعالية العملية االتصالية.

ربما يكون لتغي ر بنية النظام السياسي واالجتماعي في الجزائر بعد التحول نحو النظام الديمقراطي
وخصخصة االقتصاد ن وكذا فتح الفضاء افعالمي أثره العميق في تغيير اهتمامات الباحثين الجزائريين في
ظواهر افعالم واالتصال ن فبعد أن كانت مجمل البحوث والدراسات أثناء عهد النظام االشتراكي تنصب في
معالجة افعالم من منظور فوكوي ن وسادت آنذاك في الجامعات الجزائرية موجات فكر اشتراكي وتبنى
الباحثون الرؤى النقدية التي ترى أن سيطرة افعالم الغربي تعد نوعا من االستعمار الثقافي الذي يفرض القيم
الغربية على مجتمعات الجنوب ن وقد حفلت أقسام افعالم بالجزائر قبل  1989بكثير من رسائل التخرج
والبحوث التي أثارت إشكاليات أساسية حول كون افعالم يلعب دو ار مزدوجا ن فهو يمكن أن يكون أداة للضبط

االجتماعي وأداة للتحرر ن وأن الوظيفة األساسية لوسائل افعالم في الدول االشتراكية هي أن يساهم في العملية
التنموية ن وأن يكون أداة إيديولوجية فقناع الجماهير بضرورة تبني القناعات االشتراكية ودفعهم لتكثيف جهودهم
لبناء الدولة الفتية التي استرجعت استقاللها من فترة قصيرة.
لذا انصبت مجمل اهتمامات الباحثين الجزائريين على مواضيع بعينها  :كافعالم والتنمية ن افعالم
والثورة ن افعالم االجتماعي ...الخ  -كما يوضح ذلك الجدول المدرج أسفله – وقد تميزت تلك المرحلة أساسا
بايالء األهمية للوظيفة التنموية واالجتماعية والتحديثية لوسائل افعالم

ن وتمركز دراسات االتصال حول

نماذج التأثير الخطي كمداخل نظرية لدراسة العملية االتصالية .
ويبدو أيضا أن أغلب الدراسات التي أنجزت خالل تلك الفترة واكبت التوجهات العامة في الدراسات
اإلعالمية في بداياتها األولى في المجتمعات الغربية في الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضي ،حيث
اتجهت نحو فعالية وسائل اإلعالم في إحداث األثر المرغوب فيه من قبل القائم باالتصال في جماهير المتلقين
التي تظهر ككتل سلبية من البشر ،ال ردود فعل لها ،تقوم بالسلوك الذي يرغب فيه القادة األقوياء الذين يمتلكون
السلطة المادية والمالية واأليديولوجية على وسائل اإلعالم.
عنوان البحث

الدرجة

سنة المناقشة

التطور الفني لمجلة المجاهد األسبوعية

ماجستير

1982

الجهوية الوطنية  -المركزية – في جريد ة النصر

ماجستير

1983

"دراسة تحليلية الثور ة
1980/والعمل" 1971
صحافة األطفال في الجزائر  -دراسة في
1982/تحليل المضمون62
مبادئ اإلعالم والدعاية لدى جبهة التحرير الوطني
وتطبيقاتها في صحيفة المجاهد 1956/ 54
مظاهر من تنظيم جبهة التحرير الوطني في بداية
الثورة1956/ 54
االجتماعي في المسرح الوطني الجزائري

ماجستير

1986

ماجستير

1986

ماجستير

1986

ماجستير

1986

ماجستير

1990

المضمون االجتماعي في خطب الرئيس هواري
بومدين
دور االتصال في التنمية االقتصادية بالريف
الجزائري

دكتوراه دولة

1992

ماجستير

1978

المصدر :سجل األطروحات لدى مصلحة دراسات ما بعد التدرج لقسم علوم اإلعالم واالتصال.

شكل انتقال الجزائر للنظام الديموقراطي بعد دستور - 1989مع إقرار التعددية السياسية وافعالمية -
مرحلة مهمة نحو حركة المراجعة الشاملة التجاهات بحوث افعالم ن فقد غدت البحوث ذات التوجه التنموي
االشتراكي كالسيكية ال تتماشى مع التغييرات الجديدة ن سواء على المستوى الداخلي الذي شهد حرية غير
مسبوقة في مجال افبداع الفكري وافعالمي لم تكن متاحة مسبقا ن أو على المستوى الدولي ن مع بروز نظام
دولي جديد ميزته عولمة االتصال وتكنولوجيا المعلومات التي ثورت فضاءات االتصال وخلقت أنماط اتصال
جيدة وقلبت كثير من مفاهيم االتصال رأسا على عقب ن لذا وجد الباحثون الجزائريون أنفسهم أمام رهانات
جديدة كان يجب أن يكيفوا اتجاهاتهم البحثية وفقها ن األمر الذي عليهم أن يتبنوا مقاربات بحثية جديدة توائم
الظروف الجديدة التي تعيشها الجزائر داخليا وخارجيا.
لقد أنتج قسم افعالم واالتصال بجامعة الجزائر وبعده اقسم أخرى بمختلف جامعات الوطن على غرار
عنابة ن قسنطينة ن وهران ...مئات رسائل الماجستير وأطروحات الماجستير ناهيك عن مئات من مذكرات
الليسانس ن منذ بداية عهد التعددية السياسية وافعالمية إلى غاية الساعة

ن فخالل عشريتين من

الزمن نوقشت أكثر من  500رسالة في مرحلة ما بعد التدرج ن وقد أشارت افحصائيات التي أشار إليها الدكتور
قسايسية في دراسته إلى أن منذ إنشاء المدرسة العليا للصحافة في عام  1994إلى غاية  – 2006تاريخ إجراء
الدراسة -نوقشت أكثر من  144رسالة جامعية – في مرحلة ما بعد التدرج ،منها  122رسالة ماجستير و
22أطروحة دكتوراه دولة،تناولت مختلف المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب العملية االتصالية واإلعالمية .
ويعادل هذا الكم أكثر من 342في المائة من الدراسات اإلعالمية ذات الطابع الجزائري التي أنجزت خالل
العقود الثالث السابقة في الجامعة الجزائرية وجامعات عربية وأوروبية وأمريكية ،وقد أشار الدكتور قسايسية
إلى أن اإلحصائيات المتوفرة التي أمكن الحصول عليها تفيد بأن األكاديميين اإلعالميين الجزائريين

،

أنجزوا  17رسالة باللغة العربية و  25أطروحة باللغتين الفرنسية واالنجليزية في الفترة السابقة لسنة 1995
 ،أي  42دراسة إعالمية أكاديمية. xxii
يتضح من خالل جرد نسبة كبيرة لعناوين البحوث المنجزة في أقسام افعالم أن محاور اهتماماتها
انصبت في دراسة العملية االتصالية ضمن دراسة المستويات المختلفة لالتصال في اطار تفاعلي يشمل
التساؤالت األربعة التالية :
 من يتواصل مع من ؟ وتشمل المصدر والمتلقي . لماذا يتم االتصال ؟ ويتضمن الوظيفة والهدف من االتصال. كيف يتم االتصال ؟ وتشمل القناة واللغة والرمز. ما هي النتائج المترتبة على االتصال؟كما لم تتجاهل أغلبية تلك الدراسات األبعاد الوظيفية واالجتماعية في إطار السياقات االجتماعية
والثقافية والسياسية واالقتصادية التي تميز المجتمع الجزائري ن وقد تمكنت هذه الدراسات بالفعل من تجاوز
الرؤى ذات التوجهات المطلقة والطابع التعميمي المميزة لبحوث مرحلة النظام األحادي ن التي كانت تعتبر
افعالم أداة للسيطرة الطبقية ووسيلة إيديولوجية لتعبئة الجماهير .
وتوجهت على عكس دراسات العهد األحادي للتحليل النقدي االمبريقي والكيفي للظواهر االتصالية ،
منطلقة من مالحظة الواقع المعاش ومحاولة تفسير مختلف المتغيرات السياسية واالقتصادية والثقافية المؤثرة
في هذا الواقع  ،واستعارت المعارف النظرية واآلليات المنهجية للسيوسيولوجيا والسيكولوجيا االجتماعية
كأدوات مهمة للمساعدة في تحليل الظواهر االتصالية.
يظهر الجدول أسفله أهم االتجاهات أو المقاربات التي تميز دراسات اإلعالم مصنفة حسب محاور
خمسة  ،وهذه المحاور موزعة على أساس نموذج االتصال الشهير لالسويل  ،حيث تنصب أغلب الدراسات
ضمن أحد العناصر االتصالية الخمسة المذكورة.

رقم
المحور
1
2
3

4
5

موضوع محور الدراسة
المصادر أو نظام إعداد الرسائل ،أي القائم باالتصال.
بوسائل اإلعالم ،ويعني وسائل اإلعالم الجماهيرية من صحافة مكتوبة وإذاعة
وتلفزيون وانترنيت ومسرح وسينما.
السياق العام الذي تجري فيه العملية االتصالية ،والسياسات اإلعالمية ومختلف
الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتشريعية التي لها عالقة مباشرة أو
غير مباشرة باالتصال الجماهيري.
دراسات الرسائل اإلعالمية واإلعالنية ،ويقصد به مضامين ومحتويات وسائل
اإلعالم واالتصال الجماهيري.
الجمهور أو التلقي ،ويعني المواضيع التي تتناول الجمهور كطرف أصيل.
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المرجع  :على قسايسية  .(2007) ،المنطلقات النظرية والمنهجية لدراسات التلقي ،دراسة نقدية تحليلية ألبحاث
الجمهور في الجزائر) ، ( 1995- 2006رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الجزائر  ،ص .148

ما يالحظ أيضا عن الدراسات المنجزة في أقسام اإلعالم أن الدراسات التي تجرى على مستوى قسم
علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر تميل أكثر للجانب اإلعالمي الصحفي أكثر من اهتمامها بدراسة
االتصال المؤسساتي واالتصال الشخصي التفاعلي  ،على عكس قسم اإلعالم بجامعة عنابة الذي يتهم الباحثون
واألساتذة الذين يدرسون بهذا القسم بالبحث في مواضيع االتصال في المؤسسة والعالقات العامة ويتجاهلون
بدرجة كبيرة المقاربات الصحفية واإلعالمية وما يتعلق بجانب السمعي بصري وإعداد البرامج الصحفية ...الخ
 ،فيما يتجه باحثو قسم اإلعالم بجامعة قسنطينة إلى االهتمام أكثر بجانب اإلعالم االجتماعي والتغيير االجتماعي
 ،وما يتعلق بالقيم

و العادات والتقاليد  ...الخ

وقد ترجع هذه الوضعية إلى التنوع المعرفي الذي تميزت به الخلفيات العلمية للباحثين واألساتذة ،
فأغلب أساتذة قسم اإلعالم بجامعة قسنطينة ينتمون أصال لتخصص علم االجتماع  ،لذا تميل بحوثهم للجانب
االجتماعي أكثر  ،بينما أغلب أساتذة جام عة عنابة ينتمون للتسيير واالقتصاد وإدارة األعمال لذا تتبنى بحوثهم
االتصالية مقاربات مؤسساتية  ،فيما يميل أساتذة قسم اإلعالم بجامعة الجزائر للجانب الصحفي واإلعالمي
بسبب انتمائهم األصلي لقسم اإلعالم  ،وقربهم من مؤسسات اإلعالم الوطنية كالتلفزيون  ،اإلذاعة  ،وكالة

األنباء ،والصحف ،ذلك مكنهم من االتصال المباشر بهذه المؤسسات وإجراء الدراسات الميدانية على مستوى
أقسامها.

الدوريات العلمية اإلعالمية التي تصدر بأقسام اإلعالم

بعد استعراضنا لمراحل تطوير دراسات اإلعالم في الجزائر وتحليلنا لالتجاهات والمقاربات البحثية
التي تميزت بها البحوث المنجزة ننتقل فيما يأتي لعرض أهم المجالت العلمية المتخصصة في مجال اإلعالم
واالتصال التي تصدر على مستوى األقسام الجامعية.
فقد أفرزت البيئة اإلعالمية السائدة في الجزائر منذ ما يزيد عن عشريتين كاملتين عن عدد ضئيل جدا
من الدوريات والمجالت المحكمة  ،تعد فقط على أصابع اليد الواحدة ،رغم ما للدوريات المحكمة من أهمية في
تطوير البحث العلمي بما تتيحه من فضاءات لنشر أعمال الباحثين واجتهاداتهم إال أن الجامعات الجزائرية
وليس فقط أقسام اإلعالم لم تهتم بما يكفي بهذا النوع من النشر العلمي  ،ولعل قسم اإلعالم بجامعة الجزائر حين
كان معهدا و قبل أن يصبح قسما في التقسيم الجديد للكليات كان قد افرز عن تجربة رائدة هي المجلة الجزائرية
لالتصال .

 -1المجلة الجزائرية لالتصال:
تأسست المجلة عام  ، 1990وأصدر منها  20عددا إلى غاية  ، 2008وهي مجلة محكمة نصف سنوية
المختصة في علوم اإلعالم واالتصال  ،بعد اندماج قسمي العلوم السياسية واإلعالم في كلية واحدة اختفت مجلة
االتصال لتعوض بالمجلة الجزائرية للعلوم السياسية واإلعالم  ،تعنى المجلة بالبحث في مسائل حقل االتصال
مع الميل إلى االهتمام بحقل االتصال الشخصي ،و مواضيع أخرى كإشكالية اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم على
األفراد والمجتمعات ودورها في إحداث الجرائم  ،العنف واالنحرافات  ،كما تستعرض المجلة اإلشكاليات

المرتبطة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وإبراز الجوانب السوسيوثقافية في االتصال الشخصي واالتصال
البين شخصي .وكذا المواضيع المرتبطة بدراسات سبر اآلراء والرأي العام  ،إضافة إلى عرض مقاالت باللغتين
الفرنسية واالنجليزية ،إلى جانب ملخصات ألطروحات جامعية وأوراق بحثية متنوعة .
غير أن ما يعاب على المجلة الجزائرية لالتصال أنها غير منتظمة الصدور  ،وتشهد انقطاعات
متواصلة ،مما اثر سلبا على مقروئيتها ولم تستطع تحافظ على عالقة تواصل وثقة مع جماهيرها  ،سواء من
الباحثين أو القراء.

-2الوسيط في الدراسات اإلعالمية:
مجلة دورية يعدها نخبة من أساتذة اإلعالم واالتصال في الجزائر ،تحت إشراف الدكتور الطاهر بن خرف
هللا  ،تنشر وتطبع بدار هومة للنشر  ،تعنى المجلة بالبحث في مسائل اإلعالم المختلفة  ،كحريات اإلعالم ،
تقنيات قياس الجمهور والرأي العام  ،االتصال السياسي ،تكنولوجيات اإلعالم واالتصال...كما خصصت المجلة
بابا لترجمة المقاالت من اللغتي ن الفرنسية واالنجليزية  ،وبابا آخر لعرض قراءات في الكتب يقدمها األساتذة
عن باحثين كتب يؤلفها باحثون أجانب أو عرب .
لكن المجلة لم تتمكن من الصمود طويال واختفت عام  ، 2008لتأتي مجلة أخرى نعتقد أنها جاءت
مكملة لرسالة الوسيط  ،هي مجلة فكر ومجتمع  ،على اعتبار أ ن كلتي المجلتين يشرف على إصدارها نفس
األساتذة .

-3مجلة فكر ومجتمع:
صدر العدد األول من مجلة فكر ومجتمع عام  ،2008وهى مجلة فصلية محكمة تصدر عن مؤسسة
طاكسيج .كوم للدراسات والنشر والتوزيع  ،ويشرف على إعدادها نخبة من أساتذة قسم علوم اإلعالم واالتصال
بجامعة الجزائر  .وتهتم المجلة بنشر مقاالت ودراسات متنوعة باللغتين العربية والفرنسية لباحثين من الجزائر

ومن خارج الجزائر كفرنسا  ،حول قضايا إعالمية عديدة كالتكنولوجيات الجديدة لالتصال وعولمة الثقافة ،
الهوية  ،تحليل الخطابات التلفزيونية المصورة  ،كما تتضمن المجلة أيضا أركانا أخرى  :كركن آراء  ،ركن
مناقشات وترجمات لمقاالت من الفرنسية إلى العربية  ،ركن قراءات في كتب .

خاتمــــــــة
من خالل الطرح السابق ن ستنتج أن دراسات وبحوث اإلعالم في الجزائر تتطور بخطى متعثرة رغم
ما تشهده الجامعات من تكاثر ألقسام اإلعالم  ،وفتح متواصل ألقسام جديدة  ،ورغم أيضا تخريج عشرات
الدفعات من الطلبة حاملي الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه ناهيك عن المئات من حاملي شهادة الليسانس
إال أن البحوث الجادة التي تنجز خارج إطار البحث لنيل الدرجات العلمية يكتنفها الكثير من النقص والعجز ،
فنكاد ال نجد بحوثا تعد على أصابع اليد الواحدة ،رغم اإلمكانات التي تتاح للباحثين من خالل برامج الدعم
المقدمة من خالل وحدات ومخابر البحث العلمي التي تمولها وزارة التعليم العالي  ،إال أن حصيلة البحث ضعيفة
جدا و يندر أن نرى كتبا أو بحوثا رصينة تنشرها وحدات البحث بعد استكمالها لحصص التمويل التي نقدمها
الوزارة والتي تكون عادة لمدة ثالثة أعوام كاملة .
كما نجد أن أغلبية األبحاث التي تقدم أثناء التظاهرات العالمية كالملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية
ال تكون غالبا دقيقة ورصينة  ،بل كثيرا ما تكون فلكلورية واستعراضية ويعتريها لبس وعموميات في صياغة
اإلشكاليات ونقائص نظرية ومنهجية وهفوات تحليلية.
إال أن ذلك ال يمنعنا من االعتراف بوجود عدد من األعمال الجادة لبعض الباحثين الجادين  ،الذين
يقدمون دراسات ذات قيمة أكاديمية وتوثيقية في ميدان اإلعالم واالتصال الجماهيري في
الجزائر ،و نعتقد أن هذه البحوث تشكل بالفعل اِنطالقة جديرة بالترحيب والتشجيع في طريق البحث العلمي
اإلعالمي ومراجع ال يستغنى عنها في أي نشاط بحثي مهما كانت درجته  ،وقد تسمح بتحسين ترتيب الجزائر
ضمن البلدان األخرى في مجال االهتمام بالدراسات اإلعالمية.

استمارة مشاركة في أشغال الملتقى األول للرابطة العربية لعلوم االتصال
البحثية في علوم االتصال في العالم العربي"
"نحو رؤية نقدية للتجربة
ّ

االسم واللقب :طبيب شريفة.
الوظيفة :أستاذة متعاقدة.
الرتبة :باحثة دكتوراه.
التخصص :علوم افعالم واالتصال  /عالقات عامة.
الجامعة :قسنطينة.3
العنوان الشخصي :عنابة /الجزائر.
الهاتف.06.65.94.42.06 :
البريد االلكترونيcherifa2323@gmail.com :
عنوان المداخلة :استراتيجيات تطوير البحث العلمي في العالم العربي -الجزائر نموذجا-

مقدمة:
 إن الحكومات بدأت تتفطن منذ مدة طويلة إلى أن إشعاع دولة ما يأتي عن طريق نشر ثقافتها الناتجةعن طاقاتها العلمية المنتجة للمعارفن ضف إلى ذلك أن االعتراف الدولي بمستوى افنتاج العلمي ألي دولة
يعتبر من المعطيات التي ال يستهان بهان هذا ما جعل أغلبية الدول الصناعية تخصص نسبة تتراوح ما

بين%20 - %10من نفقات البحث العلمي والتطوير للبحث األساسي المنفذ على مستوى الجامعات وبعض
الهيئات المتخصصة أين يجرى تكوين الباحثين وانتاج المعارف األساسية.
 لذلك أدركت الجزائر منذ مدة طويلة أن بناء دولة حديثة يتطلب إعطاء أهمية كبيرة للبحث العلمين هذااألخير حتى يكون ناجحا ينبغي أن يبنى على عدة عناصر أهمها تبني أنظمة تعليمية تشجع على البحث
وافبداع واستثمار نسبة معتبرة من ميزانية الدولة في البحث العلمي وجلب أحسن الكفاءات لتأطير البحث
العلمي الوطني وتعيين عدد من الباحثين والخبراء لتقييم البرنامج وتشجيع أبناء الوطن ماديا ومعنويا للقيام
بأبحاث علمية تحقق أهداف البرنامج المسطر ونتائج البحث العلمي المحققة والتي يتم تسجيلها كاكتشافات
تستغلها الجامعات و الدول في تسويقها كمنتجات تعود عليها بأرباح طائلة غالبا ما تكون أضعاف القيمة
المالية المستثمرةن وعليه فإن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثالن بالنسبة ألي بلد استثمار بالغ
األهمية كونهما يغطيان كل ميادين النشاط األساسي بدءا بالبحث األساسي مرو ار بالبحث التطبيقي للوصول
إلى أفكار مبتكرة تثمن بدورها وتتحول إلى مؤسسات إنتاجية.
 ولتسليط الضوء على هذا الموضوع سيتم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالثة محاور أساسية هي:أ -نمرة تقييمية لواقع البحث العلمي في الجزائر.
ب -استراتيجيات تطوير البحث العلمي في الجزائر.
ج -رهانات البحث العلمي في الجزائر.
أ -نمرة تقييمية لواقع البحث العلمي في الجزائر:
 إذا كانت العديد من اآلراء واالتجاهات تربط التنمية أساسا باالعتبارات االقتصاديةن فإن افنسان يظل منالناحية االفتراضية هو محور كل تنمية حقيقيةن فهو وسيلتها الرئيسية كما هو هدفها في آخر المطافن بحيث
ينبغي أن تنصب على تأهيله وتمكينه من مختلف المقومات العلمية والعملية واالجتماعية واالقتصادية ويعتبر
البحث العلمي أحد المداخل الرئيسية التي تدعم بلورة تنمية إنسانية حقيقية.

 وتعتبر العدي د من األقطار العربية من ضمن أكثر األقطار حاجة إلى تطوير البحث العلمي والمراهنة عليهفي تنميتهان وذلك بالنظر إلى مجموعة من االختالالت التي تعتري هذا القطاع الحيوين فاالعتمادات المالية
المرصودة له داخل عدد من هذه الدول لم تصل بعد  1بالمائة من الناتج الداخلي الخامن وهي نسبة ضعيفة
وتبتعد كثي ار عن المعدل العالمي المحددة في  2.3بالمائةن تؤثر بشكل سلبي على البنيات التحية المرتبطة
بهذا الشأنن حيث تظل في مجملها تقليدية وغير كافية.
 فلقد اتضح جليا أن الثدورة العلميدة و التكنولوجيدة التي يعيشها العالم اليوم هي أساس التقدم االقتصادي واالجتماعي لألمم المتطورة و أن المستقبل للدول التي تستعمل البحث العلمي المنهجي و المنظم و كذا
البحث التطبيقي لخدمة تقدم وازدهار شعوبهان على غرار هذه الدول تسعى الجزائر جاهدة لتطوير قدراتها في
ميدان البحث العلمي و التطوير التكنولوجي عن طريق هيكلة منظومة البحث العلمي وذلك الستدراك التأخر
المسجل و مواجهة مختلف التحديات الناجمة عن ظاهرة العولمة.
 وتجدر افشارة إلى أن أسباب هذا التأخر ترجع بالدرجة األولى إلى عدم االستقرار الذي يعتبر نتيجةمنطقية للتغيرات العديدة التي طرأت على األجهزة المسيرة و المنفذة للسياسة الوطنية من حيث الصالحيات
والتنظيمن األمر الذي جعل عملية التكفل بمنظومة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي تمر بمراحل متذبذبة
و أثر ذلك سلبا على الظروف المادية و المعنوية التي شهدتها هذه المنظومة منذ استقالل البالدن كما أن
هناك غياب تصور واضح و شامل عن أهمية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي من أحل بناء وارساء
القواعد األساسية الالزمة لمجتمع عصرين أضف إلى ذلك تبدد و تشتت شمل الكفاءات
البشرية مما تسبب في تفكيك عملية التراكم المعرفي الذي ال مكان بدونه ألي تطور أو تقدم زيادة إلى
تدهور الظروف المادية ألنشطة البحث.
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 وتعترف السيدة بن جاب هللا الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمين بوجود انقطاع في عالقة العرضوالطلب في ما يتعلق بموضوع البحث العلمي في الجزائرن ومرد ذلك حسبها إلى قصور العملية االتصالية
التي يفترض أن تربط المنتج بالمستهلكن لكنها ال تعتبر العائق االتصالي وحده المسؤول عن ذلك االنقطاعن
وانما تنظر إليه على أنه الشجرة التي تخفي الغابةن كما اعتبرت أن ميزانية  %1التي تخصصها الدولة من

الدخل الوطني الخام للبحث العلمي ما هي إال وسيلةن وأن الوصول إلى نتائج إيجابية على هذا المستوى
يحتاج إلى وضع سياسة واضحة ومنهجية مضبوطة واال انتهت العملية إلى الفشلن واعتبرت أيضا أن
المشكلة في الجزائر تكمن أساسا في وجود بحوث وغياب من يستهلكهان ذلك أن المؤسسات الوطنية العامة
أو الخاصة ما زالت تعتبر البحث العلمي ثانويا في نشاطهان إذ من المفروض أن يكون البحث العلمي في
قلب الرهان بالنسبة للمؤسساتن وأن تبذل الجهود من أجل أن يكون لكل مؤسسة فرعها الخاص لتطوير
البحوثن وأن تخصص ضمن ميزانياتها ميزانية مستقلة للبحث لجعل منتجاتها في مستوى المنافسة.
 وأضافت "اآلن من يقوم بهذه العملية هو الدولة ،فهي تمول مختلف مجاالت البحث ،ومع ذلك ال تجدمن يستهلكها" .من جهة أخرى أكدت بأن هذه العالقة "المرضية" بين منتج البحث ومستهلكه تعود إلى
ترسبات االقتصاد الموجه الذي لم يكن يعطي للمؤسسة روح المبادرةن إضافة إلى المرحلة الصعبة التي مرت
بها الجزائر والتي جعلتها تبحث عن استرجاع األمن كأولوية إستراتيجية قبل كل األولويات.xxii
 وان المتأمل لواقع البحث العلمي العربي ومؤسساته في الدول العربيةن يتبين له مدى الفجوة الواسعة بينهوبين المستوى البحثي واألكاديمي العالميينن فالدول العربية تفتقر إلى سياسية علمية محددة المعالمن
واألهداف والوسائلن ويشير ياقوت في كتابه أزمة البحث العلمي إلى أن مشكلة البحث العلمي في البلدان
العربية يتمحور حول  5جوانب حسب رأيه وهي
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:

•

ليس لدينا سياسة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي! ..

•

يسمى بصناعة المعلومات! ..
ليس لدينا ما ّ

•

ليس لدينا مراكز للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية! ..

•

متخصصة بتمويل األبحاث والتطوير! ..
ليس لدينا صناديق
ّ

•

ليس لدينا حرية أكاديمية كافية ،كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب ! ..

 إضافة إلى البيروقراطية والمشكالت افدارية والتنظيميةن والفساد المالي وافداري في مؤسسات البحثالعلم ي الحكوميةن إلى جانب هذا تأخر عملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربيةن و
بقاء كثير من مراكز البحوث العربية تحت قيادات قديمة مترهلةن غير مدركة ألبعاد التقدم العالمي في ميادين
البحث العلمين ال سيما في العلوم التكنولوجية والطبيعية واهمال التدريب المستمر للباحثينن بل قد وصل حال
كثير من مؤسسات البحث العلمي إلى تهميش الكوادر البحثية التي ال تتفق وسياسية السلطة أو إمكاناتهان
ومن ثم يتم تهجير  -أو هجرة  -هذه العقول إلى الدول الغربيةن لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة
لهان والمعززة لمواهبهان والداعمة ألفكارها االبتكارية .
 بافضافة إلى ما سبق واذا ما أردنا أن نطرق العوائق التي تعترض البحث العلمي في العالم العربي عامةوفي الجزائر بصفة خاصة وفي المجاالت افنسانية واالجتماعية نراها تعاني من:
✓ قلة المؤهلين في أساسيات البحث العلمي ومتطلبات تطبيقه :فإذا كان معدل الباحثين المؤهلين في
الدول المتقدمة  3000باحث لكل مليون نسمة من السكان فإن ذلك حلم بعيد المنال بسبب النمطية
والبيروقراطية وضعف التمويل وانعدام إستراتيجية واضحة للبحوثن ففي الجزائر مثال صرحت الوزيرة
المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي أن القانون يضع أمام الو ازرة مهمة تعبئة  100ألف باحثن إال أنها
لم تتوصل إلى تعبئة سوى  14ألف باحث من مجموع  16ألف المطلوب تعبئتها كمرحلة أولىن
وأوضحت أن بحوزة و ازرتها  700مشروع بحث نفذ منها  300مشروع سنة.xxii 2005
✓ قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي :وذلك نابع من عدم االهتمام بالبحث واالستهانة
بقيمه التنموية على حياة الفرد والمجتمعن فبالمقارنة فإن ما يرصد لألبحاث عندنا  % 1من الدخل
القومين مقابل ما تخصصه إسرائيل الذي يعادل 3.1في المائة (أو  540دوال ار للفرد)ن بينما ترصد
كل من اليابان وألمانيا وأمريكا حوالي  3في المائة (أو 1000دوالر للفرد الواحد).
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✓ عدم وجود إمكانيات تساعد الباحثين :مثل المختبرات الحديثة والموارد البشرية واألجهزة المتقدمة التي
تنشط الباحثين وتسند طموحاتهم كما يشمل ذلك عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي ومن
قاموا به وما الذي جرى تطبيقه من البحوث المنجزة.
✓ عدم تسويق النشاط البحثي :وذلك بالترويج للبحوث الناجحة بين المستفيدين منها في المجال
التطبيقي في الصناعة والتجارة وتطوير المؤسسات والمنشآت االجتماعيةن مما يرقى بحياة المجتمع
ليلحق باآلخرين.
✓ غياب الوعي لدى أفراد المجتمع  :بما يقود إليه البحث العلمي من فوائد وبخاصة من هم في مواقع
تؤثر في تنشيط البحث أو تثبيطه.
✓ التقليل من قيمة البحث العلمي :ال تزال بعض الدول العربية أو بعض افدارات فيها ال تعي قيمة
البحث العلمين وبالتالي ال تعمل جاهده على تمكين البحث العلمي وتيسير أمورهن فهي ترى أنه ترف
فكري أو علمي وليس هناك داعي فضاعة المال والوقت على البحوث العلميةن وهذه افشكالية
تنعكس على نقاط أخرى كثيرة في إجراءات البحث العلمي.
✓ تعذر الوصول إلى بعض أوعية المعلومات :خاصة في افدارات الحكومية التي تضع عراقيل أمام
الباحثين أو في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع افنترنت.
✓ وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات :وعدم تسهيل مهمة الباحث والريبة فيه
وبأهدافهن وافتراض أن لديه أجندة خفيةن فبوابي المعلومات  Gate Keeperقد يعيقون دخول الباحث
إلى بعض األماكن التي يتطلبها البحث كالسجون وافصالحيات أو المستشفيات.......الخ.

✓ يعاني بعض الباحثين من نقص المصادر العلمية :كالكتب والمراجع والمقاالت العلميةن وعدم قدرة
البعض على اففادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة األوعية افلكترونيةن إما لعدم إلمامهم
بطرق اففادة من التقنية افلكترونية أو لعدم توفرها أصال.
إيثار للسالمة :األمر الذي يتطلب سن قوانين وأنظمة
ا
✓ عدم مالمسة البحوث "للقضايا الجدية"
لحماية الباحثين من تعسف السلطات األمنية.
✓ معمم البحوث التي يقوم بها أساتذة الجامعات تتم بهدف الترقية العلمية :دون أن تكون بالضرورة
بحوث جادةن كما أنها ال تالمس الواقع المعيشي والحاجة العلمية الحقيقية.

xxii

ب -استراتيجيات تطوير البحث العلمي في الجزائر:
 -1المجهودات المبذولة لتطوير البحث العلمي في الجزائر:xxii
 نتيجة للتحديات المذكورة أعاله تسعى الجزائر جاهدة للتغلب عليها من خالل مجموعة من افجراءاتتتمثل في:
أ -إنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتالءم مع الحاجيات التعليمية الجديدة.
ب -تكوين األساتذة و المؤطرين.
ت -االستعانة بالخبرات األجنبية.
ث -إصالح التعليم العالي بانتهاج نظام أل :آل آم دين .LMD
 كل هذا بهدف إصالح و تطوير التعليم العالين غير أننا نالحظ أن هذه المجهودات بالرغم من أهميتها إالأنها ال تعكس الحاجة الملحة و الحقيقية لتطويره و التي تقوم على أساليب و وسائل و مناهج و أهداف
جديدةن و لذلك فإنا نعتقد أن األسلوب الكالسيكي للتعليم أصبح غير مجدي حيث تحولت قاعات الدراسة إلى
قاعات ستاتيكية و غير ديناميكية من الناحية العلمية (عدم اال نتباه ،كثرة الحديث ،النوم ،الفوضى ،الغيابات
الكثيرة و غير المعاقب عليها من الناحية العملية )...األمر الذي حد من فعالية التكوينن و على العموم
فإنه يمكننا إجمال هذه المجهودات في الجوانب التالية:

 -1الجانب اإلداري و التسييري:
 فيما يخص بعصرنة و تحديث التسييرن قامت الجامعات الجزائرية بتطوير و تحسين خدماتها من خاللإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة التكنولوجيات الرقمية في التسيير و افدارة منها افعالم اآللي و
برامج تسيير الملفات سواء للطلبة أو المستخدمينن إضافة إلى إقامة مواقع إلكترونية على شبكات االنترنت
للتعريف بإمكاناتها المادية و البشريةن إضافة إلى كل هذا تضع كل جامعة شبكة إلكترونية داخلية (انترانت)
للتعريف بها داخل المؤسسة الجامعية من خالل عملية البث المباشر على شاشات التلفزيونن كل هذا بهدف
تسهيل الخدمات و اختزال الجهد و الوقت.
 -2الجانب التعليمي  ،التكوين و البحث:
 سعت كل جامعة إلى إقامة شبكة معلوماتية داخلية و إلى الربط بشبكة االنترنت على مدار  24ساعة وذلك لتمكين األساتذة و الطلبة من تصفح المواقع التي تهمهم كما تمنحهم فرصة االتصال بالجامعات و
المراكز البحثية على المستوى العالمين من جهة أخرى تقوم الجامعة بتوفير افمكانات المادية الضرورية و
الالزمة للتكوين بهدف جعل التكوين تميز بالطابع التطبيقي أكثر من كونه تكوين نظريا فقطن و يبرز هذا
األسلوب في بعض التخصصات دون األخرى على رأسها افعالم اآللي و العلوم الدقيقة و التكنولوجية.
 كما تسعى الجزائر إلى إقامة مشروع يعرف بالشبكة األكاديمية و البحثية و هي شبكة خاصة بالجامعات والمراكز البحثية الموجودة على كافة التراب الوطني الهدف منها هو تطوير خدمات االتصال و تبادل
المعلومات بين هذه لمؤسسات و المراكز البحثيةن و تقوم هذه الشبكة بتوفير الوسائل التكنولوجية الضرورية
للعاملين في قطاع التعليم العالي و البحث العلمين كما تسهل و تدعم عملية التكون عن بعدن كما يهدف هذا
المشروع إلى إقامة الجامعة االفتراضية بصفة دائمة بهدف تشجيع التكوين عن بعد و من دون مغادرة المكان
األمر الذي يساعد على تبادل الخبرات و زيادة الكفاءات المعرفية للطالب و المؤطر على السواء من خالل
تبادل األفكار و اآلراء العليم و مناقشة التطورات الحادثة.
 -3الجانب المادي و المالي:

 و ي تمثل في توفير الوسائل المادية لتحقيق درجة عالية من األداء و هذا عن طريق اقتناء أجهزة كمبيوترجد متطورة مع لوازمهان إضافة إلى البرمجيات الالزمة لتشغيلها كما وضعت تحت تصرف األسرة الجامعية
قاعات للطباعة جد متطورة إضافة إلى المبالغ المالية المخصصة القتناء اللوازم الضرورية للتكوين و تكوين
القائمين على شؤون هذه افمكانات تشغيال و صيانةن دون أن ننسى الهياكل القاعدية التي أصبحت تتميز
بطابع عمراني خاصن بمعنى أن الجزائر تسعى جاهدة من أجل توفير افمكانات الضرورية للتجهيز و
التسيير و التكوين و يبرز هذا في المبالغ الهامة التي تخصصها في ميزانيتها السنوية و التكميلية حيث
خصصت مثال ما قيمته  12.4مليار من ميزانية البحث العلمي المخصصة لدعم برنامج افنعاش
االقتصادي ما بين  2001و 2004للقيام بعملية التجهيز بالتكنولوجيات الحديثة خاصة المعدات االلكترونيةن
كما أن المشروع الخماسي المعد لسنة  2010اعتمد على ميزانية قدرها  100مليار دينار جزائري حظي
الجانب التجهيزي منها بجزء معتبر.
 نخلص من كل ما تقدم أن الجزائر واعية بضرورة تطوير و تحسين التعليم العالي و جعله يتماشى معالتطورات العالمية الحادثة و التي تمس مختلف جوانب الحياة افنسانية لذلك نجدها تسعى جاهدة لتحقيق
تقدم نوعي و كمي في سبيل تحقيق هذا الهدفن و هي في سعيها لتحقيق ذلك يجب أن ال تغفل مجموعة من
االعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي:
✓ استمرار مسؤولية الدولة على التعليم و تدخلها المباشر في تمويله و مراقبة أبحاثه و توجيهه بما
يخدم حاجياتها االجتماعية ،مع فسح المجال للديمقراطية في تسيير مؤسساته من جامعات و
مراكز بحث.
✓ محاولة تحسينه و جعله تكوينا نوعيا مع شموليته لكافة الفئات االجتماعية خاصة محدودي الدخل
و النساء.

✓ العمل على مرونته بحيث يكون تعليما مستمرا مدى الحياة كما تحاول العمل على توسيع
التخصصات و عجم اختزال المعارف العلمية و القدرات الفردية في التكوين الجد متخصص و إنما
فتح المجال للتعاون و التبادل المعرفي بين التخصصات المختلفة.
 -2البحث العلمي وإصالح منمومة التعليم العالي في الجزائر)نمام ( LMD
 مر التعليم العالي في الجزائر بمجموعة من التطورات تخللتها جملة من افصالحات تماشيا ومتطلباتالتنمية ومتغيرات العصر من أجل الوصول إلى جامعة نموذجية تتماشى وخصوصيات المجتمع الجزائرين
وقد تمثلت المرحلة األولى فيما بعد االستقالل إلى غاية  1970حيث عاشت الجامعة الجزائرية في هذه
المرحلة جوا من التململ والتبعية للنظام االستعماري سواء في أشكالها التربوية أو في مضامينهان وأصبحت
تعيش حالة اغتراب عن المجتمع الجزائريxxiiن أما المرحلة الثانية في السبعينيات شهدت الجامعة افصالح
عرف بإصالح  1971الذي جاء ليقطع الصلة بكل ما هو موروث من أساليب التكوين والبرامج وتعديلها لما
يستجيب لواقع البالد واحتياجات التنمية من القوى البشرية فقد جاء للربط بين الجامعة وسوق العمل ولتكوين
أكبر عدد ممكن من افطارات بأقل التكاليفxxiiن أما في مرحلة الثمانينات فقد شهدت الجامعة الجزائرية تطو ار
كميا هائال في عدد الطلبة 100.000طالب سنة  88-87وهي بداية األزمة وظهور مشكلة التحجيم الذي
يشكل اليوم تحديا للجامعة الجزائريةن إضافة إلى ظهور ظاهرة بطالة الخريجين وقد اتسمت العالقة بين
الجامعة والمحيط بالفتور ن مما دعا الو ازرة إلى اعتماد مشروع الخارطة الجامعية من أجل التخطيط للتعليم
العالي آلفاق سنة  2000معتمدة على احتياجات االقتصاد الوطني.xxii
 كما شهدت مرحلة التسعينيات انفجا ار معرفيا هائال في مقابل اضطرابات سياسية في الجزائر انعكست علىمختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية مع تغيير في توجهات السوقن مما دفع بالمنظومة الجامعية فعادة
النظر في سياسات التكوين وادخال تعديالت على البرامج وبذل مجهودات في سبيل إعداد األساتذة الجامعيين
وظهور العديد من الدراسات لتقييم نظام التكوين الجامعي
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 في هذه المراحل وعلى الرغم مما عرفه التعليم العالي في الجزائر من تطورات واصالحات استهدفت تقويماالعوجاج وتحقيق التكامل بين البرامج والتوجهات التكوينية والتنموية إال أن هذه افصالحات شخصت في
كثير من األحيان بالفاشلة من طرف كثير من الدارسين المجتهدين في هذا المجالن ألنها لم تستجب
الحتياجات المجتمع الجزائري لبعدها عن واقع الجامعة الجزائرية ومشكالتهان إضافة لعدم تكيفها والتقصير
في تطبيقهان خاصة ما تعلق بنوعيه التكوين ألنها كرست طوال هذه السنين مبدأ الكم على حساب الكيفن زد
إلى ذلك ارتفاع عدد الخريجين والبطالين األمر الذي نجم عنه أيضا نقص في التأطير سواء من حيث
الكميةن النوعية وضعف في طاقات االستيعاب والتمويل وغيرها من المؤشرات لظواهر أعمق تشكل في
جوهرها عددا من المشكالت المهمة التي تواجهها الجامعة الجزائرية اليوم.
 وفي إطار افرادة الساعية لتحسين المردود الجامعي والنهوض بهذا ا لقطاع جاء افصالح الجديد LMDوالذي تضمن هيكلة جديدة للتعليم العالي ومحتويات البرامج وطرق التقويم والتوجيه واالنتقال وتسيير مختلف
المهيآت البيداغوجية ويمكن تحديد مالمحه في:
• ضمان تكوين نوعي وفعال مع االستجابة للطلب علي التعليم العالي.
• تحقيق تالؤم وتفاعل مع ا لمحيط االقتصادي واالجتماعي عن طريق التفكير في ميكانيزمات مرنة
لالتصال.
• تطوير التخصصات لتتكيف مع تطور وتنوع الحرف والمهن.
• تعزيز القيم الثقافية لرسالة الجامعة كونها أداة لمواكبة التطور.
• االنفتاح علي التطور العالمي علميا وتكنولوجيا.
• خلق تبادل في إطار التعاون الدولي بين الجامعات ومراكز البحوت.
• ترسيخ أسس تسيير ترتكز علي التشاور والمشاركة وتعتمد هيكلة هذا النظام على  3مراحل تكوينية
تتوج بشهادة جامعية كما يلي:

 مرحلة أولى :شهادة الباكالوريا  3+سنوات تتوج بشهادة ليسانس. مرحلة ثانية :شهادة الباكالوريا 5+سنوات تتوج بشهادة الماستير. مرحلة ثالثة :شهادة الباكالوريا 8+سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه ملف إصالح التعليم العالي.2004 وتأسيسا على ما سبقن فإن مسألة افصالح تعد اليوم من الموضوعات الهامة والحيوية في مختلفالقطاعات استجابة لما يعرفه العالم من تغيرات ومستجدات على مختلف األصعدةن والتعليم العالي كغيره من
القطا عات الحساسة للنمو االقتصادين فهو أكثر من مجرد فضاء للتعليم بل هو المفتاح الرسمي للرفاهية
والتنمية من خالل االستثمار األمثل في الموارد البشريةن ولهذا فالجامعة الجزائرية مطالبة وفي كل مرحلة
بمواجهة ضغوطات وتحديات العولمة واالنفجار المعرفي من خالل مراجعة أهدافهان برامجها و فلسفتها بما
يتوافق والتحوالت الدولية والمحلية والخصوصيات المجتمعيةن ألن افصالح عملية متكاملة ونتاج لتغيرات
وحراك اجتماعي دولي ومحلي نابع من واقع هذه التنظيماتن وما تعرفه من مشكالتن فهل يستجيب
افصالح الجديد لمشكالت الجامعة الجزائرية؟
 -3تسطير البرنامج الوطني لتطوير البحث العلمي
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 لتسطير هذا البرنامج شكلت لجنة مكونة من أحد عشر عالما جزائريان خمسة منهم مقيمون في الخارجوستة مقيمون في الجزائرن منحت هذه اللجنة مهلة سنة كاملة تصوغ خاللها برنامجا مفصال لتطوير البحث
العلمي في الجزائرن و تضع رؤية لهذا القطاع تمتد لخمس و عشرين سنة! وبعدما أكملت اللجنة وضع
البرنامج الوطني قامت بتكوين لجنة خبراء دولية مكونة من سبعة علماء و أمهلوا ثالثة أشهر لتقييم البرنامج
الوطني المقترح لتطوير البحث العلمي في الجزائرن بعد انتهاء المدة عقد اجتماع في الجزائر العاصمة تحت
رعاية و ازرة التعليم العالي و البحث العلمين ضم اللجنة التي صاغت البرنامج واألخرى التي قامت بتقييمهن
كان الهدف من هذا اللقاء هو أن تقوم لجنة التقييم بتقديم مالحظاتها و تساؤالتها حول البرنامج المقترح و
إعطاء الفرصة للجنة الصياغة لفجابة عن أي تساؤالتن و أخذ االقتراحات المقدمة من قبل لجنة التقييم
بعين االعتبارن بعد شهر من اجتماع الجزائر أصبحت هناك صيغة نهائية للبرنامج الوطني لتطوير البحث

العلمي في الجزائر بعدما تمت الموافقة على الصياغة و التقييم بافضافة إلى و ازرة التعليم العالين بعدها
بشهر تم نشر البرنامج في افعالم الجزائري و أقيمت محاضرات في كل جامعات الوطن للتعريف بالبرنامجن
و هكذا بعد سنة و نصف من العمل الجاد تم االنتهاء من مرحلة التخطيط و التعريف بالبرنامج و بدأت
مرحلة افنجازن وأهم ما جاء في البرنامج هو زيادة ميزانية البحث العلمي و بناء سبعة مراكز أبحاث وطنية
كل منها متخصص في مجال علمي معين و بهذا صار هناك قسمان من البحث العلمي في الجزائر :البحث
العلمي في الجامعات و اآلخر في مراكز البحث الوطنيةن وفعطاء هذه المراكز بعدا وطنيا فقد تقرر توزيعها
على سبع واليات من القطر الوطني بحيث تغطي الشرق والشمال والغرب والوسط والجنوب الجزائرين وجعل
تخصص كل مركز أبحاث يراعي طبيعة المنطقة الموجود
فيها وطبيعة األبحاث العلمية التي تزاولها الجامعات الموجودة بالمنطقة.
 وتجدر افشارة إلى أنه قبل البدء في بناء هذه المراكز تم تعيين مدراء المراكزن حيث تم مراعاة معيارينلالختيار هما :أن يكون المدير ذا مكانة عالمية في مجال بحثه وثانيا أن يقدم كل مرشح للمنصب رؤية
قصيرة المدى 5سنوات وأخرى بعيدة المدى  16سنة كمدير للمركزن مراكز البحث العلمي الوطنية أسست
ووزعت كالتالي:
المركز الوطني ألبحاث الهندسة واإلعالم اآللي) بوالية وهران(المركز الوطني ألبحاث العلوم الفيزيائية والكيميائية) بوالية الجزائر(المركز الوطني ألبحاث العلوم الحية و الطبية )بوالية قسنطينة(المركز الوطني ألبحاث العلوم البترولية )بوالية ورقلة(المركز الوطني ألبحاث العلوم األدبية و التاريخ) بوالية غرداية(المركز الوطني ألبحاث العلوم الزراعية )بوالية تندوف(-المركز الوطني ألبحاث العلوم االجتماعية ) بوالية تمنراست(

 -4هيكلة أنشطة البحث العلمي في الجزائر
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 خالل الفترة التي سبقت  1998ن أهدرت منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجزائر للضعفو عدم االستقرارن إذ لم تخصص لها سوى 0,28من الناتج الوطني الخامن واألمر الذي نتج عنه العديد من
السلبيات منها.xxii
قلة افنتاج العلمي من منشورات ومجالت ودراسات علمية.
قلة براءات االختراع المسجلة من طرف الباحثين لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية.
ضعف النماذج المبتكرة في مراكز البحث والتطوير.
 وعلى هذا األساسن اعتمدت الجهات الوصية تشريعا جديدان يتعلق بالقانون والبرنامج الخاص بالبحثالعلمي والتطوير التكنولوجي الممتد من الفترة  1998إلى  2002حيث يهدف أساسا إلى:xxii
➢ تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبالد.
➢ تحديد وتوفير الوسائل الضرورية للبحث والتطوير.
➢ العمل على تثمين نتائج البحث.
➢ دعم وتمويل الدولة لكل األنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير.
 ولقد جاءت المادة الثالثة من هذا القانون لتؤكد أن هدف البحث والتطوير يكمن في تحقيق التنميةاالقتصاديةن االجتماعيةن الثقافيةن العلميةن والتكنولوجية للبالدن وذلك عن طريق وضع خمسة وعشرون ()25
برنامجا للبحث والتطوير حيز التطبيق مصنفة كما يلي:
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 برامج وطنية للبحث ما بين القطاعات  :وتخص الزراعةن التغذيةن الموارد المائيةن البيئةن التنقيبواستغالل وتثمين الموارد األوليةن وتقويم الصناعاتن العلوم األساسيةن البناء والتعميرن التهيئة العمرانيةن
الصحة والنقلن التربية والتكوينن اللغةن الثقافة واالتصالن االقتصادن التاريخ والقانون والعدالةن المجتمع
والسكان.

 برامج وطنية للبحث المتخصص  :وتتعلق بالميادين التالية :الطاقةن التقنيات النوويةن الطاقة المتجددة وتكنولوجيا افعالمن التكنولوجيات الصناعية والفضائية وتطبيقاتهان االتصاالت الالسلكيةن المحروقاتن
التكنولوجيات الحيوية.
 -5إعداد برامج لترقية وتطوير البحث العلمي في الجزائر:
 لوضع قاعدة متينة لبرنامج ترقية البحث العلمي في الجزائر تم برمجة العديد من العمليات نوجزها في:الجانب التنميمي من خالل:
✓ إعادة تنشيط المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني بصفته الهيئة المكلفة بتحديد التوجهات الكبرى
للبحث العلمي(تم إنشاؤه في سنة .)1992
✓ إنشاء مخابر البحث العلمي انطالقا من مؤسسات التعليم العالي.
✓ تشجيع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث و الدخول في المرحلة العملية واالنطالق الفعلي في أداء
مهامها.
الجانب المالي من خالل:
✓ تجهيز مراكز ومخابر البحث بالمعدات العلمية والتقنية المتخصصة.
✓ وضع آليات لتشجيع العاملين في قطاع البحث العلمي.
✓ اتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات االقتصادية التي تستثمر في أنشطة
البحث.
✓ إصدار تشريعات حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي .
الجانب البشري من خالل:
✓ المساعدة المالية والمعنوية للباحثين واألساتذة من أجل نشر نتائج بحوثهم.

✓ تحسين الظروف المهنية واالجتماعية للباحثين.
✓ العمل على إصدار القانون األساسي الخاص بالباحث.
ج -رهانات البحث العلمي في الجزائر:
 يواجه التعليم العالي في الجزائر مجموعة من الرهانات يمكن إجمالها فيما يلي:أ -الطلب المتزايد على التعليم العالي و تزايد أعداد الطلبة حيث وصل إلى أكثر من  1500000طالب في
سنة  2010ن كما أن الهياكل المنجزة غير مواكبة للزيادات العددية للطلبة بحيث في كل سنة جامعية يتأخر
موعد الدخول الفعلي بسبب الخدمات الجامعية المتأخرة و ذلك بالرغم من المجهودات المبذولة في سبيل
احتضان األعداد الهائلة للطلبة.
ب -قلة التأطير حيث يقدر عدد األساتذة المؤطرين للطلبة ب 25229 :أستاذ دائم أغلبهم برتبة أستاذ
مساعد كما أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي (بروفسور) على أبواب التقاعد.
ت -نمطية التكوين المبنية على التلقين بحيث ال تفتح المجال لفبداع و االبتكار الفردي و إن وجد هذا فإنه
يبقى محاوالت فردية و ليست سياسة تعليمية.
ث -التكوين الكمي على حساب التكوين النوعي و ذلك للتكلفة التي أصبح يتطلبها التعليمن األمر الذي أثقل
كاهل الدولة إضافة إلى تغير منظومة القيم المجتمعية بحيث لم يبقى للتعليم نفس المكانة المرموقة التي كان
يحظى بها في السابق.
ج -هجرة الكفاءات و عدم بقائها في الداخل للمساهمة في التأطير و تكوين و تنمية البالد.
ح -البحوث المنجزة هي بحوث من أجل نيل الشهادات و ليست بحوث تنجز بهدف التطبيق العملي لهان
مما أدى إلى الحد من فعالية البحث العلمي و عدم مساهمته في تفعيل العملية التنموية.
خ -تنامي معدالت البطالة بين خريجي الجامعات.

الخاتمة:

 مما ال شك فيه أن البحث العلمي يحتل أهمية كبيرة ألي أمة من األمم خاصة إذا تعلق األمر بتكوينافطارات لتوظيف المعرفة الضرورية التي يحتاجها المجتمع واحداث التقدم العلمي واالقتصادي واالجتماعي
لتشكيل خطط التنمية الشاملة كونها األداة األساسية لهان وضمن هذا المسعى يتحدد طموح الجامعة الجزائرية
والتي رغم أنها سجلت إنجازات ال يستهان بها من خالل مراحل تاريخية أين حققت حققت مواقف إصالحية
حينا وتنظيمية حينا آخرن إال أنها عرفت خالل توسعها وانتشارها نقائص عديدة ومشاكل متنوعةن إضافة إلى
أن الجامعة الجزائرية الحديثة في ظل العولمة تجد نفسها في تحدي واضح فثبات دورها العلمي والبيداغوجي
لتتجاوز مهامها التقليديةن باعتبارها ملزمة باالنفتاح أكثر على قضايا المجتمع وقضايا العالم للتمكن أكثر من
معرفة منجزاته وتمكين المجتمع من االستفادة من ابتكارات العالم في مختلف المجاالت العلميةن لذلك وجب
أن ال تكون الجامعة كمستهلك للمعرفة بل كمنتج لهان مع األخذ بعين االعتبار إصالح البرامج التعليمية
وتنظيم المشاريع البحثية لتصبح أكثر استجابة لحاجات الصناعة والتنمية الشاملةن فحسب رأي جمال فروجي
» :فإن مساهمة الجامعة في التنمية االقتصاديةن واالجتماعيةن والثقافيةن تتوقف على نوعية الموارد البشرية
المكونة لها «
قائمة المراجع:
الكتب:
-1بوفلجة غياثن التربية والتكوين بالجزائرن ديوان المطبوعات الجامعيةن دون طبعة سنة .1992
 -2رابح تركين أصول التربية والتعليمن ديوان المطبوعات الجامعيةن الطبعة الثانيةن الجزائر سنة .1990
الرسائل الجامعية:
 مدني محمد توفيقن اختيار الفرع في جامعة الجزائر وتمثالن الطلبة تجاه دراستهمن رسالة ماجستيرن معهدعلم االجتماعن جامعة الجزائرن سنة .1988
الملتقيات والندوات العلمية:

 -1بن نكاع عبد الحكيمن هيكلة البحث العلمي وواقع مراكز البحوث العلمية في الجزائرن ورقة مقدمة خالل
ورشة العمل القومية حول دور البحث والتطوير في التنمية الصناعيةن دمشق 7-5نوفمبر .2001
 -2محمد قويدرين واقع وآفاق أنشطة البحث و التطوير في بعض البلدان المغاربيةن ورقة مقدمة ألشغال
الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفةن جامعة ورقلةن .2004
 -3منال رشاد عبد الفتاحن أهم المعوقات التي تواجه البحث العلمي بجامعه قناة السويس :دراسة حالةن
المؤتمر السنوي الرابع عشرن كلية التربية جامعه المنصورة.
المجالت:
 إبراهيم توهامين أي جامعة تحتاج الجزائر في ظل عولمة القرن الحادي والعشرينن مجلة الباحثاالجتماعين العدد الرابعن جامعة قسنطينةن أفريلن سنة .2003
مواقع الكترونية:
 -1تصريح للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي للقناة الثالثة افذاعيةن منتدى الجلفة انفو متاح على
الموقعwww.djelfa.info/vb/showthread.php?t=674272 :

 -2روي غولدشتميتن مركز البحوث والمعلوماتن الكنيستن إسرائيل  2011/2/6متاح على الموقع:
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me02763.pd

 -3محدمدد مسددعد ياق ددوتن أزمة البحث العلمين دار النشر للجامعاتن القاهرةن  2007متاح على الموقع:
yakut.blogspot.com/2007/07/blog-post_4121.html

 -4مركز أسبار للدراسات والبحوث وافعالم  -البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العربي -الواقع
والمشكالتن ومتطلبات النجاحن ومقترحات التطوير متاح على الموقع:
www.asbar.com/ar/contents.aspx?c=19

 -5نعيم بن محمدن التعليم العالي في الجزائر :التحدياتن الرهانات و أساليب التطويرن متاح على الموقع:
www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=category&id=130

 -6لقاء مع الوزيرة المنتدبة الملكفة بالبحث العلمين جريدة الشروق ن متاح على
الموقعnew_topic=6&http://www.echoroukonline.com/modules.php?name=News :

 -7يوسف محلون البحث العلمي في الجزائر :رؤية في رؤيان متاح على الموقع:
www.assala-dz.net/ar/wp-content/uploads/2013/06/universite

برزت مؤخرا ظواهر اتصالية أدت الى تأسيس اشكاليات ومفاهيم جديدة وبات اليوم االعالم سلطة ال حدود لتأثيرها كونها قادرة على
تشكيل وعي االفراد والجماعات وأصبحت وسائل االتصال قوى اساسية فاعلة في مجتمعنا.
ان تكوينا اعالميا ،ذا طابع مهني ،ضروري لضمان تكوين كفاءات قادرة على المساهمة في تطوير األداء االعالمي ولكن ذلك يستوجب
ضمان شروط انتاج المعارف النظرية والعملية لتكوين ذاته .كما ان تكوين الكفاءات االعالمية ال يكتفي باستهالك المعارف التي ينتجها
اآلخر واالتجاه الى التقليد االنكلوسكسوني أو الفرنكوفوني من مسميات ومحتويات البرامج الدراسية االعالمية واالتصالية ،او التوفيق
الجامع بينهما وانما استخدامها وتطويرها وتقديم انتاجات جديدة وذلك لضمان استقاللية الثقافة والبحوث العربية وابعادها عن الدراسات
المقتبسة من الغرب النمطية التكرارية.
لذلك يحتل موضوع التكوين في مجال االعالم واالتصال والمهن االتصالية أهمية خاصة في هذه الورقة البحثية وال بد من القاء الضوء
على المشكالت والمعوقات األسا سية التي تعترض طالب كليات االعالم اللبنانية .يقترن هذا الموضوع بقصور القوانين االعالمية في
العالم العربي وقدمها وعدم مواكبتها للتطورات التقنية والتكنولجية ووسائل االتصال الرقمية الحديثة والتواصل االجتماعي وما تطرحه
من تحديات في مجال االخالقيات االعالمية والحريات االعالمية وحرية التعبير عن الرأي.
سنتناول اشكالية تكوين اعالمي الغد والحاجة الملحة والمتطلبات العملية التي تدفعنا الى اعادة النظر في واقع االعالم واالتصال ومفهوم
علوم االعالم واالتصال خاصة ان التكوين المهني ينبغي ان يتطور بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة واحتياجاتها المستقبلية ويستفيد
من التقنيات والمتغيرات الجديدة وتحديثها.
ما هي ابرز االشكاليات والصعوبات التي يواجهها طالب االعالم وما تأثيرها على تكوينهم المهني؟
-

عدم فعالية وتحديث مضمون المواد بما يتوافق والتطورات في التقنيات واالتجاهات االعالمية
عدم التنسيق بين مضمون المواد وتضاربها وتشابهها بين مادة واخرى
عناوين مواد مغرية لمضمون ضعيف وال يمت لها بصلة أحيانا ً
دمج مضمون عدة مواد ضمن مادة واحدة اذ ال يغطي هذا المضمون كافة األساسيات المطلوبة للمادة وال تتعمق في األفكار
األخرى المشتتة.
تفاوت مضمون المادة نفسها بين استاذ وآخر وطرق التدريس وتقييم االساتذة للطالب وفقا ً لمعايير غير معروفة أو منطقية أحيانا ً
عدم توفر بعض المواد الضرورية لالختصاص مثل االتصال الداخلي للمؤسسات والموارد البشرية

-

نقص في مواد النظريات االعالمية التقليدية والمعاصرة وعدم التركيز على مواد النظريات االعالمية ( theories of
… communication, theories of mass media, (communication studiesوادراجها ضمن السنوات االولى للدراسة
كونها تأسيسية وأساسية للعديد من باق مواد االختصاص.

-

-

عدم توجيه الطالب لربط مضمون المواد واالستفادة منها خاصة وان هذا األمر ضروري من تداخل المجاالت واالختصاصات
بين علوم االعالم واالتصال والعلوم األخرى Interdisciplinary & multidisciplinary
عدم توفر المعدات من كاميرات واجهزة تصوير واضاءة وانترنت...
غياب التنسيق بين االطار األدبي والمهني التقني خاصة في ظل الحراك المتسارع والظواهر االعالمية الجديدة وغيابها في
المقررات وعدم تسخير التكنولوجيا لخدمة االفكار وتأهيل الطالب للممارسة المهنية.

-

معظم المواد نظرية أكثر منها عملية
االعتماد على الحفظ وتخزين كم هائل من المعلومات في االختبارات واالمتحانات الكتابية في حين انه من االجدى القيام بمشاريع
وأبحاث تطبيقية
عدم تشجيع المبادرات الفردية للقيام بنشاطات خاصة بطالب العالقات العامة
التعامل مع الطالب كحاالت رقمية دون تفاعل واستخدام اساليب المشاركة والتفاعل مع الطالب
عدم االطالع على مشاريع الطالب األخرى المكانية االستفاد من مضمونها او االنتقادات الموجهة لها واجراء مناقشات حولها.
عدم ايجاد فرص عمل خاصة لطالب العالقات العامة حتىى ان معظم خريجي هذا االختصاص عاملين في مجاالت أخرى
عدم انخراط الطالب مع الخارج من خالل تطبيق المكتسبات النظرية والتدريبات العملية.
عدم تأمين تدريبات والتعاقد مع مؤسسات الستقبال الطالب وتدريبهم عمليا ً على المكتسبات النظرية

-

-

-

-

-

الحلول:
ال بد من اللجوء الى العمل االستراتيجي المبني على دراسة الواقع الراهن وتحليله بناءا على مؤشرات علمية دقيقة لصياغة برامج
واخت بارت وامتحانات بهدف تطوير مهارات الطالب بناءا على معايير علمية وبما يتالءم مع الحاجات الواقعية لسوق االعالم
واالتصال للعمل على تحسين أداء المؤسسات االعالمية.
هناك فرص كبيرة امام مؤسسات التدريب لتوفير خريجين من مستوى عال ،وهذا يتطلب تعاونا ً وثيقا ً بين الهيئات األكاديمية
واالعالمية لتحفيز التقدم مما يساعد على تحديد احتياجات ومتطلبات القطاع
وضع خطة تكوينية للتنسيق فيما بين المواد
امتالك كوادر اعالمية تؤهل الطالب لسوق العمل وتمتلك كفاءات مهنية تقنية الستخدام التكنولوجيا في العمل االعالمي وأدبية
للتحكم بقواعد الكتابة االعالمية.
اشراك الطالب باألبحاث وانتاج المعرفة اذ انهم الفئة االجتماعية األكثر استخداما ً لوسائل االتصال الحديثة خاصة وان
مشاركتهم تؤدي الى انتاج قاعدة معلومات اساسية وانهم قادرين على التعبير عن حاجاتهم بهدف ايجاد حلول ووسائل النتاج
ثقافي ميداني  .ان تطوير البحث العلمي اال باستفلدة ومساهمة اعضائه.
تلزيم طالب العالقات العامة بالقيام وتنظيم النشاطات في مختلف كليات الجامعة اللبنانية وتغطيتها وتصويرها ونقلها من خالل
طالب الصحافة واالعالن الالزم عنها.
االستفادة من وسائل االتصال الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي عبر تحديث الموقع وتشجيع التفاعل والتبادل الثقافي بين
مختلف كوادر الطالب واألساتذة ضمن الكليات نفسها.

Belkassikarim@yahoo.com
علوم اإلعالم و االتصال بني املعوقات املنهجية و اإلبستيمولوجية
عنوان املداخلة :علوم اإلعالم و االتصال واالضطراب املنهجي

إعداد :د /كرمي بلقاسي و د /نبيلة بوخبزة
"دافع اختيار هذا املوضوع يعود إىل النقاشات اليت كانت بيننا حول االبستملوجيا واملنهجية وأدواﻬﺗا ،وطرق

التفكري ،من ربح الوقت ،وجتاوز الكثري من األخطاء البحثية املتوارثة يف اجلامعة ،واليت حتولت إىل طقوس
ومعبودات يصعب حتريكها وزعزعتها".
مقدمة و طرح السؤال احملوري:
يستوجب اليوم ضرورة االنفتاح على املكاسب املنهجية يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية املعاصرة و خباصة علوم
و
اإلعالم و االتصال ،و استخدام أدواهتا من أجل تفعيل هذه العلوم يف واقعنا ،فمناهج العلوم اإلنسانية
االجتماعية الغربية تثمر يف واقعنا بقدر ما منتلك من مقدرة على استيعاهبا و تقريب أدواهتا إىل جماالتنا التداولية .من
هنا و على مستوى املناهج و اإلجراءات حنتفظ أبصلها العلمي و وظيفتها اإلجرائية ،لكنّنا نعيد تشغيلها مبا ال يتصادم
مع أصول جمالنا التداويل ،و مبا حيقق املقدرة التّوصيفية و التحليلية للمشكالت االجتماعية و النّفسية و االتصالية ،و
الصعيد املنهجي و اإلجرائي.
هبذا نكون قد وصلنا من الوصل خصوصيتنا الثقافية مبنتجات العلوم املستحدثة على ّ
و فضال عن هذه احلقيقة املنهجية ،فإن مثة مكاسب تطالعنا هبا هذه العلوم يف أفق الثقافة ،و خباصة الغربية
املعاصرة ،يتقدم هذه املكاسب ،استخدام ُمعطيات التّقنية التكنولوجية و أدوات االتصال و دقائق املناهج اإلحصائية،
كيما ُُت ّقق قيمة ال ّدقة ،و إدخال لغة الكم الرايضي إىل دوائر هذه
ضمن العلوم اإلنسانية و االتصالية املعاصرة ْ
العلوم مادة و صورة أو موضوعا و منهجا .و هذه املنجزات اجلديدة حري بنا إدخاهلا إىل جماالت البحث يف علوم
و ختصصات ،و
االجتماع وعلوم النّفس وعلوم اإلعالم واالتصال و التاريخ ..و ما يتشعّب عنها من فروع
مقررات الربامج التّعليمية ،و وسيلة جديدة يستخدمها
تدريب الطلبة على إتقان استخدامها ،أبن تصبح جزءا من ّ
الباحثون يف أطروحاهتم و أحباثهم ،و ذلك إبقامة ورشات علمية تطبيقية؛ يشرف على تنشيطها خمتصون ضمن هذا
الفضاء املستجد :فضاء استخدام التقنيات احلديثة يف جمال علوم اإلعالم و االتصال على سبيل املثال.
لكن ما يالحظ اليوم االعتماد الكلي يف البحوث االتصالية و اإلعالمية على املنهج الكمي أبدواته و إغفال

املناهج الكيفية و ما تستوجبه من تقنيات ،فلماذا هذا التوجه إىل املناهج الكمية؟ و ما متضهراﻬﺗا يف اجلانب

التحليلي و القياسي لبحوث الطلبة؟ و ما هي أوجه القصور اليت تتخلل اعتماد الكم دون الكيف يف البحث

العلمي جملال االتصال و اإلعالم؟

 .1منهجية حبوث علوم اإلعالم و االتصال و خطواﻬﺗا:
املنهجية هي جمموعة من اخلطوات أو من املناهج و التقنيات اليت توجه إعداد البحث و ترشد الطريقة
العلمية .يبدأ وضع أي حبث متخصص ابختيار موضوع البحث و صياغة عنوانه و فيما يلي اخلطوات املطلوبة
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و مراحل كل خطوة:

 .1إعداد خطة البحث.
 .2كتابة املقدمة :و جيب أن تشمل اإلحساس ابملشكلة ،العوامل اليت دفعت الباحث الختيارها ،األهداف
األساسية اليت يسعى لتحقيقها من وراء البحث ،مث يتم ُتديد املشكلة و صياغتها ،متبوعة ابلتساؤالت
اليت يسعى إلجياد إجاابت هلا ،و الفروض األساسية.
 .3اإلشارة إىل أمهية الدراسة العلمية و العملية.
ُ .4تديد أهداف البحث.
ُ .5تديد املفاهيم العلمية املستخدمة يف البحث و الواردة خاصة يف عنوان البحث و إشكاليته.
 .6اإلشارة إىل نوع الدراسة (استكشايف ،وصفي ،اختبار العالقات السببية) و العوامل اليت أدت إىل اختيار
هذا النوع دون غريه.
ُ .7تديد املنهج املستخدم.
 .8اإلشارة إىل أدوات البحث :أي أساليب مجع املعلومات (استبيان ،مقابلة ،مالحظة ،جتربة).
ُ .9تديد جمتمع البحث أو العينات املختارة :و فيه يتم ُتديد جمتمع البحث الذي أجريت عليه الدراسة و
أساليب تقدير حجمه و نوعيته.
.10

اإلشارة إىل البحوث و الدراسات السابقة :حيث يتم عرض الرتاث العلمي حول موضوع البحث

و املناهج املستعملة يف معاجلة املشكالت السابقة و أوجه الشبه و االختالف بينها و بني الدراسة احلالية
للباحث و البعد الذي أتخذه هذه األخرية.
.11

ُتديد جماالت البحث و أبعاده هي (بشري – جغرايف – زمين).

.12

مرحلة مجع البياانت.

.13

مرحلة تفريغ و جدولة البياانت.

 .14مرحلة ُتليل و تفسري البياانت و النتائج و مناقشتها :جيب عرض الوقائع و النتائج مبناقشتها و
التعقيب عليها ،و ال تصاغ التعميمات للنتائج إال بعد التأكد من توفر كل الشروط املالئمة للتعميم ،أي
ميكن تطبيق هذه النتائج يف ظروف مالئمة نسبيا ،و املناقشة تعين إبراز ما تنطوي عليه من دالالت نظرية
و قيمة علمية مستقبلية إىل جانب التوصيات و االقرتاحات.
 .15كتابة املراجع العلمية
.16

إرفاق املالحق

 .2املنهج الكمي يف حبوث اإلعالم:
إن املناهج الكمية هتدف يف األساس إىل قياس الظاهرة موضوع الدراسة .و قد تكون هذه القياسات من
الطراز الرتتييب ( ، )ordinalesمثل :أكثر من ،أقل من ،أكرب ،أصغر ...أو عددية ابستعمال احلساب ،استعمال
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املؤشرات و النسب و األدوات اليت يوفرها اإلحصاء.
لكن أغلب البحوث العلمية عامة و حبوث اإلعالم و االتصال تستعمل القياس .كما تعرف املناهج الكمية أهنا
تلك البحوث العلمية اليت تفرتض يف منهجها وجود حقائق إجتماعية موضوعية ،منفردة و معزولة عن مشاعر و
xxii
معتقدات األفراد ،و تعتمد على األساليب اإلحصائية يف الغالب ،يف مجعها للبياانت و ُتليلها.
تنطلق املناهج الكمية من استخدام الفروض العلمية ،ابعتبارها إجاابت مؤقتة أو حلوال ،تتعلق بوصف واقع معني،
أو سببية،
من خالل بناء عالقات و قياس بعض املتغريات ،و استخدام البياانت املتوافرة إلجياد عالقة إرتباطية
كذلك ُتاول املناهج الكمية التوصل إىل عموميات غري مرتبطة ابلسياق الذي تنفذ فيه الدراسة ،كما هتدف إىل تعميم

نتائج البحث على حاالت أخرى أو ابألحرى على جمتمع البحث.

xxii

كما يستخدم الباحث يف املنهج الكمي أدوات مجع البياانت ،ليقيس متغريات حبثه ،مع العلم أن أداة مجع البياانت
تعمل على جتميع بياانت بغرض إجياد إجابة للسؤال السابق التحديد ،و من أمثلة هذه األدوات االختبارات،
االستمارات...اخل.

و يصل الباحث من البياانت لنتائج يستطيع تعميمها على أكرب كم و عدد من أفراد العينة ،و كلما زاد عدد أفراد
العينة ،زادت احتمالية تعميم النتائج وزادت قوة النتائج-.مثال :دراسة عالقة العنف و التلفزيون عند األطفال xxii.و
جند يف املنهج الكمي استعمال العينات تكون عشوائية أو احتمالية يف الغالب ،لتمثل جمتمع الدراسة ،بعدد مناسب و
كبري نوعا ما .على صعيد آخر ،جند املنهج الكمي ،يعتمد على تشكيل أو بناء عالقة نسبية بني املتغريات من خالل
جداول إرتباطية من خالل القيم ،النسب ،جداول إحصائية ،و مقاييس إحصائية ،مثال :معامل االرتباط ،مقاييس
التشتت ،النزعة املركزية ،التباين...،اخل.
 .3املنهج الكيفي يف حبوث اإلعالم:
هو األسلوب العلمي الذي يفرتض وجود حقائق و ظواهر اجتماعية يتم بنائها من خالل وجهات نظر األفراد ،و
اجلماعات املشاركة يف البحث ،فيكون هدفها فهم الظاهرة موضوع الدراسة .و عليه ينصب االهتمام هنا أكثر على
xxii
حصر معىن األقوال اليت مت مجعها أو السلوكات اليت متت مالحظتها.
و
كما جند أيضا أبن املنهج الكيفي هو ذلك األسلوب العلمي الذي يهتم بدراسة الظواهر اليت يتحدث
يشارك فيها املبحوثني مع الباحثني يف البحث عن احلقيقة ،و هذا ما جعل أداة املالحظة ابملشاركة ،و املقابلة الكيفية،
و حبوث سرية احلياة ،و طريقة احملادثة اجلماعية ،و املنهج الواثئقي ،تشهد عملية إحياء ،و عليه فاملنهج الكيفي هو
الذي يرى يف اجملتمع و إنسانه و اترخيه كتااب مفتوحا ،يتعلم منه ،ال يعلمه ،و يستخلص املعرفة مباشرة من اإلنسان و
عامل حياته ،و يفسر التغريات النوعية يف اجملتمع املعقد ،فهو مفهوم مركب ملداخل نظرية و منهجية خمتلفة جدا إىل الواقع
االجتماعي xxii.يستخدم املنهج الكيفي عينات غري االحتمالية (غري عشوائية) تتسم ابلقصد أو العمدية أو الثلجية،
ألن الباحث خيتار األفراد و املواقع اليت يرى أهنا ستعينه يف فهم الظاهرة اليت يدور حوهلا البحث ،مع احلصول على
تصريح من اجلهة أو األفراد الذين سيجري عليهم الدراسة .فعملية مجع البياانت الكيفية تتم من خالل املقابالت و
املالحظات ،و الواثئق و جتمع البياانت عرب أسئلة مفتوحة النهاية.
إن املنهج الكيفي يبدأ غالبا بتحليل احلاالت ،مث القيام ابملقارنة و تعميم هذه احلاالت ،إضافة إىل ذلك ،فإن
املنهج الكيفي ينطلق من بنية الواقع ،و من البىن الذاتية للمبحوثني ،و طريقة البحث كعملية بناءة .و منه جند أمهية
مصادر البياانت املرئية (املالحظات ،املقابالت ،الواثئق ،الصور ،الفيلم) فهو ما زال منهجا نصيا ،ينطلق من مفهومي

الفهم و املغزى ،و هذا ما نسميه بتحليل املضمون أو ُتليل حمتوى ،الذي يسعى إىل املقارنة الكمية املنهجية للمضمون
xxii
الظاهر للمواد االتصالية إىل احلصول على االستدالالت الكيفية.

فهناك فرضيات و خصائص مشرتكة املنهج الكيفي ،اليت حددها " " Herbet.Blumerو هي:
أ) يفهم الواقع االجتماعي بوصفه نتاجا مشرتكا من املعاين و االرتباطات املتولدة عن التفاعل االجتماعي ،فالبشر
و
يتصرفون ،كما يقول (بلومر) بناء على املعاين املشرتكة ،اليت يرجعوهنا إىل املواضيع ،و األحداث و املواقف
األشخاص .نستخلص ابلنسبة إىل املنهج الكيفي ،كنقطة أولية ،أن الرتكيز ينصب على أشكال و مضامني عمليات
اإلنتاج اليومية ،و على بناء أمناط الرؤى الذاتية و منوذجات التفسري للفاعلني االجتماعيني.
ب) ُتليل عملية التفاعل و االتصال بواسطة أدوات املالحظة و ُتليل املضمون.
ج) إن البشر يعيشون يف ظروف حياتية خمتلفةُ ،تدد موضوعيا من خالل بعض املقاييس مثال :الدخل و مستوى
التعليم ،املهنة ،السن ،ظروف السكن إن ظروف حياهتم عن طريق املغزى بشكل شامل و تركييب مينح هذه املقاييس
معىن تفسرياي.
 .4التكامل بني املنهج الكمي و الكيفي (النوعي):
من خالل املعطيات السابقة ،يتضح أنه من الضروري أن تراجع العلوم أسسها املعرفية و املنهجية ،و تطورها وفقا
لتطور الواقع ،و ال بد من إزالة التناقض حول الثنائية بني املنهج الكمي و الكيفي .و عليه نؤكد على منهجية الوحدة
ال منهجية االختالف من خالل تفاعل و تداخل و دمج بينهما ،و االستعانة مبعطياهتما و االستفادة من إجيابيتهما.
فليس غريبا أن تكون الدراسات الكيفية قد سجلت حضورها يف بعض جماالت االتصال و اإلشهار

و

التسويق ،خاصة تلك املرتبطة بوسائل االتصال اجلديدة :االنرتنت ،و اهلاتف اخللوي ...يف الدولة العربية

و

اجلزائر ،لكنه حضور حمتشم .و ذلك ألن هذه املناهج ،ظل يتجاهلها عديد الطلبة و الباحثني يف اجلزائر و قد يكون
السبب يف جتردها من كل صفة علمية ،أو يضعها يف االجتاه املعارض أو املناهض للمناهج الكمية،
عدم سهولة استخدامها و توارث تقليد االعتماد الكلي على التكميم.

أو األجدر

حقيقة ،إن هذه النظرة مل ختتف هنائيا يف العديد من الدول الغربية ،مبا فيها تلك اليت تعيش عنفوان العودة
الستخدام البحث الكيفي يف العلوم االجتماعية ،مثل كندا ،حيث مازال النقاش حمتدا حول العديد من احملاور
املرتبطة به ،مثل :موضوعيته :ومفاضلته على البحث الكمي.
و هشاشة أدوات قياسه ،إال أن حمتوى النقاش وأهدافه قد تغريت ،خاصة بعد أن انتهت الدراسات
النظرية إىل التأكيد على أن البحوث الكمية مل تعد تكتفي مبا متلكه من معطيات إحصائية ،و ذلك ألن املعاجلة
املعمقة للمعطيات الكمية ال تتيحها العمليات الرايضية وحدها .وأن هناك وعيا أبن طبيعة البحث و إشكالياته
حتدد نوع املقاربة املنهجية وأدوات البحث .ففي هذا املقام ميكن اإلشارة إىل أن
يستعينون ،ابملقابلة املباشرة ،واجملموعة البؤرية ، Focus Group

بعض الباحثني أصبحوا

اليت تقدم معلومات نوعية عن

األشخاص و دوافع سلوكهم و آرائهم و مواقفهم من أجل صياغة االستبيان حىت تغطي مجيع جوانب البحث،
أو يستخدموهنا بعد أن يقوموا بتفريغ استمارات االستبيان لتعميق دراسة
حتليله .هذا ما تؤكده البحوث املعاصرة املتعلقة ابإلشهار

ما توصل إليه البحث الكمي و

و التسويق ،على سبيل املثال.

 .5ما يقدمه الطلبة يف حبوث اإلعالم و االتصال ( التحليل الكمي و الكيفي و نقائص البحث العلمي يف
اجلزائر)
ما يؤاخذ على حبوث اإلعالم و االتصال اليت يقدمها طلبة كلية اإلعالم و االتصال ال على سبيل احلصر ،هي أهنا
تركز كثريا على القياس ،أما التحليل والتفكري فيأيت بعده أو يتم إغفاله متاما .و من خالل متابعتنا ملا يناقش من حبوث
علمية يف كلية اإلعالم و االتصال يؤكد شبه غياب البحث الكيفي .فالتطور الرهيب يف وسائل االتصال اجلديدة شرع
استخدام مصطلح وسائل االتصال اجلماهريية الفردية  ، Self Mass Mediaوأفرز انشغاالت حبثية جديدة،
وطرح مواضيع حبثية مستجدة تتمحور حول متثّل هذه الوسائل ،و استخدامها ،مما عزز مكانة املنهج الكيفي يف حقل

علوم اإلعالم و االتصال  .و ما يدعم ضرورة و وجوب اعتماد املناهج و األدوات النوعية ما يلي:

• عدم كفاية أداة االستبيان يف البحث العلمي :فأمام ضيق هامش حرية التعبري والتفكري يصعب على
االستبيان أن تنتزع معلومات صادقة وكاملة ودقيقة من املبحوثني .فإجابتهم على بعض األسئلة اليت تتضمنها

االستبيان تكون حمددة مسبقا حبالة الريبة أو اخلوف من سيف احلجاج أو طمعا يف ذهب املعز ،كما يُقال .

و املبحوثني ،الذين جييبون على بعض أسئلة االستبيان دون خوف من أن تصل آراؤهم ومواقفهم إىل السلطات
العمومية أو اجلماعات الضاغطة ،ميارسون الرقابة الذاتية على ما يدلون به من إجابة نتيجة اإلكراه الذي

متارسه الثقافة السائدة.
فيتهربون من اإلجابة الدقيقة بتقدمي عبارات عامة تتماشى مع اآلراء السائدة واملهيمنة .فالسلطات
العمومية متارس رقابتها العلنية والضمنية على املعلومات وتداوهلا يف اجملتمع.
• اعتمدت غالبية حبوث اإلعالم واالتصال على ُتليل املضمون ،ورسخته كأداة كمية لدراسة اخلطاب اإلعالمي.
تبني نقائصه،
وحاولت أن تثبت أمهيته انطالقا من تكميم العناصر اليت تشكله .ولئن حاولت هذه البحوث أن ّ

فإهنا ال تنسبها إىل بنيته أو املنطق الذي خيضع له ،بل للوسيلة اإلعالمية اليت تبثه .حقيقة لقد حاولت بعض
البحوث العلمية أن تدرس اخلطاب اإلعالمي يف املنطقة العربية مثال ،خاصة يف دول املغرب العريب ،من
خالل االستعانة ابملستوى النوعي لتحليل املضمون ،لكنها اصطدمت ،مع األسف ،حبدود التحليل
السيميائي ،الذي يتعاطى مع اخلطاب اإلعالمي كنص منغلق على ذاته و مكتفيا مبا يتضمنه من دالالت،
مبنأى عن املتلقي ،الذي أصبح شريكا نشيطا يف عملية إنتاج املعىن مما يقرأ أو يسمع أو يشاهد.xxii
(جيب دراسة الرسالة و املتلقي اجلمهور أي حتليل املضمون و دراسة احملتوى الثاين الذي انتجه
املتلقي .....أمثلة التقلي يف املسرح املوجه للطفل ،الوعي البيئي احمللي)...
• ابلنسبة ملواضيع البحوث اخلاصة جبمهور التكنولوجيات احلديثة الصحافة اإللكرتونية ،املدوانت،
شبكات التواصل االجتماعي ال تكفي معرفة اجلمهور من خالل إبراز بعض املؤشرات الكمية :التكرار،
املدة ،املنطقة اجلغرافية ،وغريها .أي عدد زوارها مع فرزهم :األوفياء ،ومن يزروهنا ألول مرة ،واملدة
الزمنية اليت استغرقها كل فرد يف زايرﻬﺗا ،و املنطقة اجلغرافية اليت يتصل منها ....إن املعرفة العمودية
جلمهور وسائل االتصال احلديثة يتطلب جهدا نوعيا لفهمه أكثر .وال ميكن هلذا اجلهد أن حيقق وعوده
دون استخدام أدوات منهجية أكثر قراب من مكوانت هذا اجلمهور.

 .6االستعانة ابألساليب احلديثة تقنيات تكنولوجيا االتصال (تقنية  ،LRMقياس الفعالية ابستخدام تقنية
البحث اإلثنوغرايف ،املالحظة ابملشاركة )....
يشري األستاذ الدكتور "نصر الدين العياضي" يف دراسة له إىل ابتعاد الدراسات والبحوث اإلعالمية يف
اجملتمعات الغربية ،تدرجييا ،عن مفهوم التأثري ،و اهتمت مبفهوم االستخدام الذي حييلنا إىل نوع من متثّل
اجلمهور -املستخدم -لوسائل اإلعالم اجلديد .فيتضمن مفهوم االستخدام ،على الصعيد
االصطالحي ،معنيني أساسيني ،و مها :املعىن األول حييل إىل املمارسة االجتماعية اليت جيعلها التكرار

و

التعود شيئا مألوفا و عاداي يف ثقافة ما .و هبذا ،فإهنا تقرتب من العادات و الطقوس .أما املعىن الثاين فإنه
حييلنا إىل استعمال شيء ما سواء كان ماداي أو رمزاي لغاايت خاصة .وهذا ما يدفع إىل التفكري

يف

االستخدام االجتماعي للعّدة التكنولوجية و مساءلة دالالته الثقافية املعقدة يف احلياة اليومية.
كما تساعد املناهج الكيفية (النوعية) على استمرار إنتاج إشكاليات جديدة يف البحث العلمي :هل أن
االستخدام املتكرر لالنرتنت بغية الرتفيه أفضى إىل جتديد املمارسة االجتماعية؟ و هل أن متثُّل االنرتنت هو
الذي أدى إىل استغالل هذه الشبكة للرتفيه أم أن الرتفيه هو الذي أدى إىل متثل شبكة االنرتنت والتحكم
يف استخدامها احلايل واملستقبلي؟ يصعب الوصول إىل إجابة كاملة و مقنعة على هذه األسئلة يف غياب
البحوث النوعية .فهذه األخرية ال تفرض على الباحث صياغة إشكاليته وفرضياته والنزول إىل امليدان
للتحري حول ملفوظاﻬﺗا فحسب ،بل متلك بعض املرونة حيث تسمح للباحث بتعديلها وإعادة صياغتها
وفق تطور مالحظاته ومعاينته جملتمع البحث يف أثناء تفاعله مع الظاهرة املدروسة.

اهلوامش و املراجع:

إشكاليات بحوث اإلعالم في األردن
دراسة تحليلية
(من  1تموز إلى  30آب )2014
مقدمة من األستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي
إلى الملتقى األول للرابطة العربية لعلوم االتصال
بيروت /لبنان

تقديم
تعتبر بحوث اإلعالم من المقاربات التي تضمنتها عمليات التأثير الكبير لوسائل اإلعالم حيث تركز هذه
البحوث على دراسة وسائل اإلعالم واالتصال والتعرض إليها من مختلف الفئات االجتماعية في محاولة
للربط بين هذه الوسائل وما يتحقق من استهالكها من قبل الجمهور المتلقي( .الدليمي ) 2011
تواجه بحوث االتصال واإلعالم العديد من المعوقات التي تحد من وجودها وتحول دون االستفادة من
نتائجها وتحويلها إلى قرارات حيث إننا نجد أن ما تنتجه البحوث من معلومات أو تصدره من توصيات ال
يصل إلى متخذي القرار والمخططين وواضعي السياسة اإلعالمية ،ولذلك فإن البحوث كثيرا ُ ما تنتهي
حياتها في دواليب المحفوظات أو رفوف المكتبات دون أن يقرأها أو يسمع عنها من هو في أشد الحاجة
إليها من العاملين في الميدان ،ولذلك قد تكون هناك بحوث جيدة وفيرة العدد تجري كل عام لكن ما قيمتها
وما جدواها إذا لم تطبق نتائجها ويتم استخدامها في حل المشكالت على صعيدي المؤسسات اإلعالمية
والتعليمية ( .الدليمي )2012

في مفهوم البحوث اإلعالمية:
هو بحث علمي في مجال علوم اإلعالم واالتصال يسعي إلى تقديم إجابات أو حلول لمسائل أو مشكالت

إعالمية واتصالية معينة .و البحوث اإلعالمية بحوث أساسية ألنها تقدم إجابات نظرية عن مشكلة البحث
أو بحث تطبيقي إذا قدم إجابات عملية( .الدليمي )2014
مجاالت ومنهجية البحوث اإلعالمية
من بين المجاالت التي تشكل مجاالً للبحث والدراسة ...بحوث االتصال وبحوث الصحافة المكتوبة
وصحافة االنترنيت واإلذاعة والتلفزيون والتواصل االجتماعي وغيرهاRosengren, K. E., (.
)) & Windahl, S. (1972
وهناك الكثير من األسئلة التي يمكن أن تطرح حول المشكالت اإلعالمية ذات الصلة المباشرة بعمل
اإلعالم والتي تحتاج إلى البحث والدراسة من بينها:-
 1اتجاهات الجمهور نحو وسائل اإلعالم2كيف يتم التغلب على التشويش على سير العملية االتصالية 3استخدامات الجمهور لوسائل اإلعالم واالشباعات المتحققة منها()2007Dr. Katja Valaskivi 4استثمار وسائل اإلعالم ورسائلها في تحقيق األهداف السياسية او االجتماعية او الثقافية او غيرها() Liina Puustinen ,Peter Thomas,Mervi Pantti 2008
5بحوث تتعلق بالعالقات العامة6أساليب الدعاية واإلعالنمتطلبات البحوث اإلعالمية :هناك العديد من المتطلبات التي يحتاج إليها الباحث اإلعالمي لغايات إجراء
البحث أهمها:
 1توفر اإلمكانات المادية والتسهيالت إلي يتطلبها إجراء البحث 2امتالك الباحث للمهارات البحثية والقدرات العقلية التي تمكنه من النقد والتحليل وصياغة األفكاروربطها
 3أن يتمتع الباحث بالصبر والمثابرة والقدرة على بناء العالقات االيجابية مع األفراد المشاركين فيالبحث
 4التواصل مع المكتبات واالستفادة من مصادر المعلومات المتوفرة 5القدرة على تطوير أدوات القياس وإتقان المهارات التي تتطلبها إجراءات البحث 6-القدرة على تحليل البيانات وتفسير نتائجها

 7عرض المعلومات والنتائج التي يتم التوصل إليها بصورة سهلة ومبسطة يسهل فهمها 8االعتماد على النفس في التحليالت اإلحصائية واستخدام الحاسوب والتقنيات الالزمة التي تتطلبهاإجراءات البحث
نظرة في بعض مشكالت البحوث اإلعالمية ومعيقاتها
من بين المشكالت التي تواجه الباحث في البحوث اإلعالمية ما يلي:-
 1تنوع التصاميم وتعدد المهارات البحثية وتنوع المشكالت البحثية وتداخلها . 2تعدد مصادر المعلومات وتنوعها والتعامل مع عدد كبير من المتغيراتGeorge W. (.)Musambira ,2009
 3طبيعة المتغيرات وأدوات قياسها حيث تكون معظم المتغيرات مجردة أكثر منها محسوسة فهي تفتقرألدوات قياس متفق عليها بخالف أدوات القياس في علوم اخرى مثل الرياضيات والفيزيائي مثل قياس
الوزن أو الطول مثالً)) Merrigan,Gerianne & Huston2004
4ص عوبة تحقيق التوازن بين الصدق الداخلي والخارجي إي فيما إذا كانت فقرات االختبار على عالقةايجابية مع محتوى االختبار (صدق داخلي) أو على عالقة ايجابية مع اختبار آخر مصمم لقياس نفس
السمة أو السلوك (صدق خارجي).
5صعوبة التحكم بمتغيرات البحوث اإلعالمية الناتج عن صعوبة عزل المتغيرات األخرى التي تؤثر علىالسمة المقاسة (Wimmer, Roger, D & Dominick, Joseph, R. 1991).
6مشكالت جمع المعلومات وتطبيق أدوات القياس نظرا ً لشروط وتعليمات هذه األدوات وميل بعضالمفحوصين لتزييف اإلجابات خاصة في المقاييس النفسية والمتعلقة باالتجاهات والقيم .
_ 7مشكالت في تحليل النتائج وتفسيرها وقدرة الباحث على استخدام اإلحصائيات واالختبارات المناسبة
8مشكالت دقة األدوات.9-المشكلة األساسية أن اغلب مواد البحوث اإلعالمية هي اإلنسان.

مشكلة البحث :تتلخص مشكلة البحث باإلجابة على سؤال أساس ي ( ما هي المشاكل التي تعترض الباحثين
في مجاالت االتصال واإلعالم في األردن؟)
أهداف البحث :وتتلخص بما يلي:

أوال :رصد وتوثيق إشكاليات إجراء البحوث اإلعالمية في األردن.
ثانيا :تقديم دراسة علمية ذات موثوقية عالية عن إشكاليات البحوث اإلعالمية في األردن.
ثالثا :تسليط الضوء على التجربة األردنية في مجال بحوث اإلعالم.
رابعا :تقديم مقترحات يمكن أن تسههههم في تجاوز اإلشهههكاليات التي تعترض سهههير عمليات إجراء البحوث
اإلعالمية في األردن.
خامسها :إفادة الباحثين في مجال اإلعالم بدراسهة قد تسهاعدهم على تكوين أفق علمي أوسهع إضهافة إلى رفد
المكتبة العربية ببحث تخصهههههصهههههي جديد يعالج مشهههههكالت طالما كانت عائق أمام زيادة نوع وكم البحوث
اإلعالمية سيما ألساتذة اإلعالم في الجامعات.
أهمية البحث :يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة في ضوء االعتبارات التالية:
األهمية النظرية:
 -1يستمد هذا الموضوع أهميته من أهمية موضوعه كونه يتصدى لجزء حيوي من مهام أساتذة
الجامعات داخل المجتمع فهذه الفئة تعد طاقة بشرية مهمة ومؤثرة في كيان المجتمع ،وتحتاج للعناية
والمحافظة عليها لتأمين مستقبلها ومستقبل المجتمع.
 -2الوقوف على بعض الجوانب والنقاط المهمة والمؤثرة في عمليات إجراء البحوث اإلعالمية .
 -3تمهيد الطريق أمام إجراء عدد من البحوث التي تتناول جوانب أخرى بصورة علمية وشاملة ،بما
يسهم في تحقيق التراكم المعرفي والبحثي ،وإثراء المكتبة العربية بدراسات حديثة من هذا النوع.
األهمية العملية:
 -1التعرف على إشكاليات إجراء البحوث اإلعالمية في األردن .
 -2يتوقع أن يستفيد من نتائج هذا البحث الباحثين بشكل عام والباحثين االعالمين على وجه الخصوص
سيما وان اغلب إالشكاليات متشابهه بين كل الباحثين في الوطن العربي.
حدود البحث
اقتصرت هذه الدراسة على أساتذة اإلعالم العاملين في كليات اإلعالم في ثالث جامعات أردنية(اليرموك
وهي جامعة حكومية وفيها أقدم قسم لإلعالم وجامعة البترا األهلية وفيها قسم قديم جدا بعد اليرموك
وجامعة الشرق األوسط األهلية).

الحدود الزمانية  :تم تنفيذ هذه الدراسة في النصف الثاني من العام  2014في األردن.
محددات البحث:
يتحدد هذا البحث بمجموعة من المحددات على النحو اآلتي:
 تقتصر نتائج البحث على إجابات أفراد العينة على االستبانة التي تم تصميمها وتوزيعها على أساتذةاإلعالم المتواجدين في كلياتهم فترة إجراء البحث.
 قلة الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة وخاصة في البيئة األردنية. رغم أن البحث أجري على عينة من أساتذة اإلعالم في ثالث كليات لإلع الم في األردن إال أن بعض نتائجالبحث تنطبق على البيئات المشابهة في بعض كليات وأقسام اإلعالم في الوطن العربي.

الدراسات السابقة العربية واألجنبية
 -1دراسة د محمد عبدالرؤوف كامل  2007بعنوان اتجاهات بحوث الصحافة واإلعالم في أمريكا
ومصر /المؤتمر العلمي الرابع ألكاديمية أخبار اليوم وتوصلت الى ان دوريات البحوث في أمريكا
أكثر انتظاما من الدوريات المصرية وتتضمن بحوث أكثر وأفضل.
 -2دراسة الدكتور يعرب خيون 2007بعنوان مشاكل البحث العلمي في مجال التربية الرياضية
تناول فيه خطوات تحليل المعلومات الن البحث العلمي يختلف عن الكتابة العادية ألنه يقوم على تفسير
وتحليل دقيق للمعلومات المجمعة لدى الباحث ويكون التحليل عادة بإحدى الطرق التالية:
أ .تحليل نقدي يتمثل في إن برود الباحث رأيا مستنبطا من المصادر المجمعة لديه مدعوما باألدلة
والشواهد.
ب .تحليل إحصائي رقمي عن طريق النسب المؤوية وتستخدم هذه الطريقة مع المعلومات المجمعة من
األشخاص المعنيين باالستبيان ونسبة ردودهم وما شابه ذلك.
ه كتابة ت قرير البحث كمرحلة أخيرة من خطوات البحث العلمي حيث يحتاج الباحث في النهاية إلى كتابة
وتنظيم بحثه في شكل يعكس كل جوانبه وألقسامه .أن يدرك الباحث ما يمكن اقتباسه من نصوص ومواد
مأخوذة من مصادر أخرى وما يجب أن يصغه بأسلوبه.

 -3دراسة د .موزه بنت محمد الربان حاولت الباحثة تسليط الضوء على اإلنتاج العلمي العربي خالل
النصف األول من العام  2013 .لمعرفة االتجاهات البحثية و تنافس الدول و الجامعات العربية في
هذا
اإلنتاج .ومقارنتها باإلنتاج العلمي خالل نفس الفترة من العام  ، 2102في محاولة لرصد مسار البحث
العلمي العربي.وتوصلت الدراسة إلى:
 نمو في إنتاج مجلس التعاون الخليجي تباطؤ في إنتاج دول المغرب العربي قطر في المركز األول بالنسبة لعدد البحوث لكل مليون نسمة -4دراسة
Kamhawi.Rasha,Weaver.David
عام  2003بعنوان()Mass Communication Research Trends from 1980 to 1999
حيث أظهرت نتائج الدراسة التحليلية اهتمام البحوث خالل فترة البحث وتركيزها على موضوعات الصحف
أكثر من غيرها من وسائل اإلعالم.
 -5دراسة George W .Musambira
عام  2009بعنوان( Refereed Convention Paper Produtivity in the Magazine Division
) of AEJMC 1999-2008
للتعليم في الصحاف ِة واالتصال الجماهيري (أي إي جْ ي إم سي)
صحُف في مجلةَ الجمعي ِة
تناولت دراسة ال ُ
ِ
تصنيف
نظام
إطار
ث المؤسساتية والفرديِة ضمن
في الفتر ِة  2008-1999ومعدل إنتاج البحو ِ
ِ
ِ
ِ
.Carnegie
االستفادة ن الدراسات السابقة.
الحظ الباحث ندرة في الدراسات التي تصدت لموضوع قريب من موضوع بحثه والدراسات التي اطلع
عليها كانت بعيدة عن جوهر البحث الذي شرع به ولذلك كانت استفادت الباحث من هذه الدراسات محدودة
الختالف في مشكلة البحث واألهداف والعينة والمنهجية.
النظرية المستخدمة في البحث (النظرية النقدية لبحوث االتصال)
يمكن لبحوث االتصال واإلعالم أن تتوصل إلى المعرفة التي نحتاجها لفهم وتغيير الواقع المجتمعي الذي
نعيشه ؟ ( ) Katz, et al1974إن المتابعة النقدية لبحوث االتصال .كشف عن عدم قدرتها على مواجهة
التحدي الخاص ببناء وتصميم صور ذهنية محددة للمواقف واألوضاع التي يطرحها الواقع المعقد.
فالمعروف أن علم االتصال قد نشأ فى بدايته كإطار تجميعي لعدة تخصصات تنتمي إلى العلوم االجتماعية
واإلنسانية و ظل يفتقد حتى اليوم البنية النظرية المستقلة المحددة وال أقول المنغلقة  .وعلينا أن تعترف أن
عبقرية علماء االتصال فى الغرب تكمن فى اكتشافهم لألسئلة الجوهرية التي يطرحها واقعهم االتصالي

المركب والعمل على ابتداع اإلجابات المالئمة من خالل العديد من البحوث ذات التوجه النقدي(عبد الرحمن
 ، ) 2002وهذا هو جوهر االختالف بينا وبينهم نفهم لم يستورد نظريات اجتماعية جاهزة أو معدة سلفا
كما يحدث لنا األن( .خميس) 2002ومن هنا تبرز أهمية االعتماد على هذه النظرية ألنها تحدد لكثير من
المسلمات في البحوث اإلعالميين اإلمبيريقية ذات ا لطابع ألتجزيئي و والتفتي للظواهر اإلعالمية و التي
اعتاد معظم الباحثين اإلعالمي على تناولها بمعزل عن السياق المجتمعي والثقافي الذي أنتجها وأثر فيها
كما تأثر بها (.مدرسة فرانكفورت ) 2008فضال عن افتقار هذه البحوث إلى األطر النظرية التي تفسر
المعطيات األمبيريقية وتكشف عن توجهات الباحثين( توم بوتومور .).2004ونطرح في هذا البحث
خالصة منفصلة عن التيارات المستخدمة في بحوث االتصال في المدارس األوربية واألمريكية وكذلك
بحوث االتصال في دول الجنوب التي تتعرض ألزمة مركبة تتمثل فى النقل واالقتباس و التبعية للتيارات
الوظيفية واإلمبيريقية في دول الشمال المتقدم تكنولوجيا والمختلف ثقافيا( المطيري ، )2006وهنا تثار
قضية المسئولية العلمية واألخالقية للباحثين اإلعالمي في العالم العربي وضرورة تصديهم لتناول العالم
في بحوث االتصال بمنظور نقدي والحرص على إجراء البحوث األساسية التي تلبي احتياجات مجتمعاتهم
(الدليمي ) 2014
منهج البحث  :اسههتخدم الباحث المنهج الوصههفي عبر تصههميم اسههتبانه وضههعت لتلبية أهداف البحث ضههمن
الشروط العلمية المعتمدة في البحوث العلمية.
وهدفت الدراسهة إلى التعرف على إشهكاليات إجراء البحوث اإلعالمية لدى الباحثين من أسهاتذة اإلعالم في
عدد من الجامعات األردنية(كليات اإلعالم في جامعات اليرموك والبترا والشهههرق األوسهههط) حيث تم توزيع
( )45استبانه على أفراد عينة الدراسة وتم استرداد ( )40استبانه صالحة ألغراض التحليل.
وبعد تطبيق أداة الدراسة ،جمعت استجابات أفراد عينة الدراسة ،وحولت استجاباتهم إلى درجات خام ،ثم
وجدت التكرارات والنسب المئوية ،كما استخدم اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا والمتوسطات الحسابية
واختبار االنحدار وذلك عند مستوى الداللة(. )α = 0.05
ثبات أداة البحث:
للتحقق من ثبهات أداة البحهث تم حسهههههاب معهامهل االتسهههههاق الهداخلي لكهل مجهال من مجهاالت البحهث
المستقلة والتابع من خالل استخدام معامل كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوالجدول التالي يبين ذلك:
جدول يوضح معامالت كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة البحث
معامل كرونباخ ألفا
المجال
0.97
المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث

المشكالت المتعلقة بمجال تحكيم البحوث
اإلعالمية
المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر
0.92
البحوث اإلعالمية
0.87
المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم
0.80
المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل
0.96
المشكالت ككل
من خالل قيم معامالت كرونباخ ألفا في الجدول(السابق) نالحظ أن جميعها صالحة لغايات البحث.
0.88

خصائص عينة البحث:
تم إيجاد التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث  ،وذلك على النحو
التالي:
جدول رقم( .)2توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ً للمتغيرات الديمغرافية
النسبة
المتغير
التكرار
الفئة
المئوية
82.5
33
ذكر
الجنس
17.5
7
أنثى
10
4
من  40-31سنة
العمر

من  50-41سنة

11

27.5

أكثر من  51سنة

25

62.5

أقل من عشرة سنوات

12

30

9

22.5

19
11

47.5
27.5

23

57.5

6
40

15
100

عدد سنوات
من  15-11سنة
الخدمة
الجامعية
أكثر من  16سنة

ال يوجد
عدد البحوث أقل أو يساوي 20
أكثر من 20
Total

يبين الجدول( )2توزيع أفراد عينة البحث تبعا ً للعوامل الديمغرافية ،حيث يتبين ما يلي:
 .1الجنس :بلغت نسبة أفراد عينة البحث من الذكور( ،)%82.5ونسبتهم من اإلناث (.)%17.5

 .2العمر :بلغت نسبة أفراد عينة البحث ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 40-31سنة) ( ،)%10ومن
تتراوح أعمارهم ما بين ( 50-41سنة) ( ،)%27.5ومن تزيد أعمارهم عن  50سنة (.)%62.5
 .3عدد سنوات الخدمة الجامعية :بلغت نسبة أفراد عينة البحث ممن تقل عدد سنوات خدمتهم الجامعية
عن  10سنوات ( ،)%30ومن تتراوح ما بين ( 15-11سنة) ( ،)%22.5ومن تزيد عن  16سنة
(.)%47.5
 .4عدد البحوث :بلغت نسبة أفراد عينة البحث ممن ال يوجد لديهم بحوث ( ،)%27.5ومن لديهم بحوث
تقل أو تساوي  20بحث ( ،)%57.5ومن تزيد بحوثهم عن العشرين (.)%15
عرض وتحليل نتائج البحث:
تم حسهاب المتوسهطات الحسهابية واالنحرافات المعيارية والنسهب المئوية والترتيب .وقد تم توزيع
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث على أسئلة االستبيان باعتماد المعايير التالية:
 درجة الموافقة المرتفعة :وتشمل الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أكبر من ( )3.66وبنسبةمئوية أكبر من (.)%73.2
 درجة الموافقة المتوسطة :وتشمل مجموعة الفقرات التي تراوحت متوسطاتها الحسابية بين (-2.34 )3.66وبنسبة مئوية (.)%73.2-%46.8
 درجة الموافقة المتدنية :وتشمل مجموعة الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية أقل من ()2.34وبنسبة مئوية أقل من (.)%46.8
الجدول( .) 3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمقاييس البحث
المتوسط االنحراف النسبة
الترتيب درجة
الحسابي المعياري المئوية
4
73.9
.959
المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث 3.69
مرتفعة
المشكالت المتعلقة بمجال تحكيم
5
71.7
.571
3.58
متوسطة
البحوث اإلعالمية
المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر
مرتفعة
3
80.4
.625
4.02
البحوث اإلعالمية
المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين
مرتفعة
1
84.5
.347
4.22
أنفسهم

المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل

4.21

.353

84.1

المشكالت ككل

3.86

.496

77.1

2

مرتفعة
مرتفعة

يبين الجدول ( ) 3أن مقياس المجاالت للمشكالت تراوح ما بين ( )4.21-3.58حيث أن جميع
المقاييس ذات درجة مرتفعة عدا "المشكالت المتعلقة بمجال تحكيم البحوث اإلعالمية" حيث حصل على
درجة متوسطة .وحصل المقياس الكلي على درجة مرتفعة بلغت ( )3.86بنسبة مئوية (.)%77.1
اإلجابة على أسئلة البحث:
لإلجابة على أسئلة البحث فقد قام الباحث بإيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والنسب المئوية والدرجة للفقرات المعبرة عن مجاالت الدراسة.

سؤال البحث األول :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث؟
يشهههير الجدول ( )4إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال كتابة البحوث"
الجدول ( .) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت
المتعلقة بمجال كتابة البحوث"
المتوسط االنحراف النسبة
الدرجة
الفقرة
الحسابي المعياري المئوية
مرتفعة
78
1.15
3.9
تحديد عناصر المشكلة وخصائصها وأسباب حصولها
مرتفعة
77.4
1.181
3.87
تشخيص المشكلة البحثية
مرتفعة
77
1.406
3.85
معرفة التحاليل اإلحصائية المناسبة ألسئلة الدراسة
مرتفعة
77
1.122
3.85
معرفة بطريقة إعداد أدوات جمع البيانات المناسبة
مرتفعة
77
1.292
3.85
صياغة أسئلة البحث بشكل دقيق
مرتفعة
76.4
1.01
3.82
تحديد العوامل المؤثرة في الصدق الداخلي والخارجي
مرتفعة
76
1.265
3.8
معرفة بإجراء التحليل اإلحصائي المناسب
مرتفعة
76
1.067
3.8
معرفة التصاميم البحثية المالئمة للدراسة
مرتفعة
74
0.992
3.7
معرفة تحديد حجم العينة والعوامل المؤثرة فيها
مرتفعة
74
1.043
3.7
صياغة الفرضيات البحثية
مرتفعة
74
1.244
3.7
معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث
مرتفعة
74
1.159
3.7
صياغة مشكلة البحث بصورة واضحة
مرتفعة
االنتقال من العمومية في تحديد المشكلة إلى جعلها أكثر
74
1.203
3.7
دقة وتحديدا
مرتفعة
73.6
1.248
3.68
تحديد مجتمع الدراسة وعينتها
مرتفعة
73.6
1.163
3.68
معرفة طرق ضبط المتغيرات التي تؤثر في التجربة
متوسطة
73
1.051
3.65
تصنيف المتغيرات :التابعة ،والمستقلة ،والدخيلة
متوسطة
73
1.167
3.65
القدرة على تفسير النتائج
 72.6متوسطة
1.234
3.63
معرفة نوع العينة المناسبة للدراسة
 71.4متوسطة
1.238
3.57
معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث
 70.6متوسطة
1.133
3.53
القدرة على عرض النتائج
 68.4متوسطة
1.174
3.42
القدرة على تبويب البيانات
 66.4متوسطة
1.21
3.32
معرفة بالتوثيق داخل المتن
المعدل

3.69

1.170

73.97

مرتفعة

يتضح من الجدول ( )4أن درجات الموافقة جاءت متوسطة للفقرات " تصنيف المتغيرات :التابعة،
والمسههههتقلة ،والدخيلة ،القدرة على تفسههههير النتائج ،معرفة نوع العينة المناسههههبة للبحث ،معرفة بتوثيق
المراجع في نههايهة البحهث ،القهدرة على عرض النتهائج ،القهدرة على تبويهب البيهانهات ،معرفهة بهالتوثيق داخهل
المتن" حيهث تراوحهت مها بين ( ،)3.65-3.32وجهاءت مرتفعهة للفقرات " تحهديهد عنهاصهههههر المشهههههكلهة
وخصهائصهها وأسهباب حصهولها  ،تشهخيص المشهكلة البحثية  ،معرفة التحاليل اإلحصهائية المناسهبة ألسهئلة
البحث  ،معرفة بطريقة إعداد أدوات جمع البيانات المناسهبة  ،صهياغة أسهئلة البحث بشهكل دقيق  ،تحديد
العوامل المؤثرة في الصههههدق الداخلي والخارجي  ،معرفة بإجراء التحليل اإلحصههههائي المناسههههب  ،معرفة
التصههاميم البحثية المالئمة للبحث  ،معرفة تحديد حجم العينة والعوامل المؤثرة فيها  ،صههياغة الفرضههيات
البحثية  ،معرفة بتوثيق المراجع في نهاية البحث  ،صهياغة مشهكلة البحث بصهورة واضهحة  ،االنتقال من
العموميهة في تحهديهد المشهههههكلهة إلى جعلهها أكثر دقهة وتحهديهدا  ،تحهديهد مجتمع البحهث وعينتهه  ،معرفهة طرق
ضهههههبط المتغيرات التي تؤثر في التجربهة" وتراوحهت مها بين ( ،)3.9-3.68وبلغ المعهدل الكلي للمجهال
( )3.69بنسبة مئوية ( )%73.97وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.
سؤال البحث الثاني :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال البحوث اإلعالمية؟
يشهههير الجدول ( )5إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بالبحوث اإلعالمية"
الجدول (.) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس البحث "المشكالت
المتعلقة بالبحوث اإلعالمية"
المتوسط االنحراف النسبة
الدرجة
المجال
الحسابي المعياري المئوية
77.6
0.648
3.88
مرتفعة
انصياع الباحث ألراء المحكمين
77
0.736
3.85
مرتفعة
عدم وجود معايير معلنة لعملية تحكيم البحوث
75.4
0.832
3.77
مرتفعة
اهتمام المحكمين بأمور شكلية على حساب جوهر البحث
74.4
1.062
3.72
مرتفعة
ضعف مساهمة المحكمين في إثراء البحث وتطويره
74.4
0.716
3.72
مرتفعة
عملية تحكيم البحوث من قبل فئة محددة من المحكمين
74
0.823
3.7
مرتفعة
تتمسك المجلة بالتعديالت التي يطلبها المحكمون بدقة
73.6
0.73
ال تتجاوز درجة التوافق بين محكمي البحث الواحد بنسبة 3.68 %40
مرتفعة
قرارات التحكيم غالبا ً ما تبنى على نتائج البحث ( أي عنصر
0.979
3.63
 72.6متوسطة
النتائج في البحث هو المهم).
0.675
3.58
 71.6متوسطة
يكتفي المحكم بإسداء النصح واإلرشاد

ت ُبنى قرارات المحكمين في ضوء اإلطار النظري الذي يتبناه
المحكم
70
1.198
3.5
متوسطة
عدم توفر النزاهة في عملية تحكيم البحوث
1.01
3.42
 68.4متوسطة
اقتناع الباحث برأي المحكم
ترسل الجهة المسئولة عن نشر البحث إلى المحكم الذي تعرف
68
1.15
3.4
متوسطة
توجهاته الفكرية
67
1.099
3.35
متوسطة
ضعف استفادة الباحث من مالحظات المحكمين
1.047
3.32
 66.4متوسطة
يتخذ المحكم قرارات قاطعة يجب االلتزام بها
ت ُبنى قرارات المحكمين بناء على معايير الفاعلية والجودة
0.987
3.28
 65.6متوسطة
البحوث اإلعالمية
3.58
 71.69 0.917متوسطة
المعدل
يتضهههح من الجدول ( )5أن درجات الموافقة جاءت متوسهههطة للفقرات " قرارات التحكيم غالبا ً ما
3.55

0.986

71

متوسطة

تبنى على نتائج البحث ( أي عنصر النتائج في البحث هو المهم) ،.يكتفي المحكم بإسداء النصح واإلرشاد،
ت ُبنى قرارات المحكمين في ضههههوء اإلطار النظري الذي يتبناه المحكم ،عدم توفر النزاهة في عملية تحكيم
البحوث ،اقتناع الباحث برأي المحكم ،ترسه هل الجهة المسهههئولة عن نشهههر البحث إلى المحكم الذي تعرف
توجههاتهه الفكريهة ،ضهههههعف اسهههههتفهادة البهاحهث من مالحظهات المحكمين ،يتخهذ المحكم قرارات قهاطعهة يجهب
االلتزام بها ،ت ُبنى قرارات المحكمين بناء على معايير الفاعلية والجودة البحوث اإلعالمية " حيث تراوحت
مها بين ( ،)3.63-3.28وجهاءت مرتفعهة للفقرات " ال تتجهاوز درجهة التوافق بين محكمي البحهث الواحهد
بنسهههبة  ،%40تتمسهههك المجلة بالتعديالت التي يطلبها المحكمون بدقة ،عملية تحكيم البحوث من قبل فئة
محددة من المحكمين ،ضعف مساهمة المحكمين في إثراء البحث وتطويره ،اهتمام المحكمين بأمور شكلية
على حسهههههاب جوهر البحهث ،عهدم وجود معهايير معلنهة لعمليهة تحكيم البحوث ،انصهههههيهاع البهاحهث ألراء
المحكمين" وتراوحههت مهها بين ( ،)3.88-3.68وبلغ المعههدل الكلي للمجههال ( )3.58بنسهههههبههة مئويههة
( )%71.69وهو معدل يمثل درجة موافقة متوسطة.

سؤال البحث الثالث :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمية؟
يشهههير الجدول ( )6إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمية"
الجدول ( ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت المتعلقة
بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمية"

المجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الدرجة

تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين إلعالمهم بوصول
البحث اإلعالمي
84
0.791
4.2
مرتفعة
تأخر المجالت اإلعالمية في نشر البحث المقبول للنشر
84
0.648
4.2
مرتفعة
تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين بمالحظات المحكمين
تأخر المجالت اإلعالمية بإعالم الباحثين إلعالمهم بشأن قبول
0.636
4.18
 83.6مرتفعة
البحث أو عدم قبوله
تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين إلعالمهم بإرسال
0.73
4.07
 81.4مرتفعة
البحث للتحكيم
78
0.744
3.9
مرتفعة
عدم متابعة البحوث المرسلة للتحكيم بشكل دوري
76
0.758
3.8
مرتفعة
ارتفاع نسبة البحوث التي يتم االعتذار عن قبولها
1.107
3.58
 71.6متوسطة
ترفض البحوث للنشر ألسباب غير موضوعية
 80.4 0.75925 4.02مرتفعة
المعدل
يتضهههههح من الجهدول ( )6أن درجهات الموافقهة جهاءت مرتفعهة للفقرات " تهأخر المجالت اإلعالميهة
4.23

0.66

84.6

مرتفعة

بالرد على الباحثين إلعالمهم بوصههول البحث اإلعالمي  ،تأخر المجالت اإلعالمية في نشههر البحث المقبول
للنشهههههر  ،تهأخر المجالت اإلعالميهة بهالرد على البهاحثين بمالحظهات المحكمين  ،تهأخر المجالت اإلعالميهة
بإعالم الباحثين إلعالمهم بشهههأن قبول البحث أو عدم قبوله  ،تأخر المجالت اإلعالمية بالرد على الباحثين
إلعالمهم بإرسهههال البحث للتحكيم  ،عدم متابعة البحوث المرسهههلة للتحكيم بشهههكل دوري  ،ارتفاع نسهههبة
البحوث التي يتم االعتهذار عن قبولهها" حيهث تراوحهت مها بين ( ،)4.23-3.8وجهاءت متوسههه هطهة للفقرة "
ترفض البحوث للنشههههر ألسههههباب غير موضههههوعية " ،وبلغ المعدل الكلي للمجال ( )4.02بنسههههبة مئوية
( )%80.4وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.
سؤال البحث الرابع :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم؟
يشهههير الجدول ( )7إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال الباحثين أنفسهم"
الجدول ( ) 7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت المتعلقة
بمجال الباحثين أنفسهم"
المتوسط االنحراف النسبة
الدرجة
المجال
الحسابي المعياري المئوية
0.599
4.52
 90.4مرتفعة
ضعف التعاون البحثي بين الباحثين من جامعات مختلفة

ضعف التنسيق بين مؤسسات البحوث اإلعالمية داخل
األردن
88
0.496
4.4
مرتفعة
عدم االهتمام بتشكيل فرق بحث تعاونية
87
0.622
قلة مساهمة الشركات والمؤسسات في اإلنفاق على البحث 4.35
مرتفعة
87
0.662
4.35
مرتفعة
قصور التعليم الجامعي عن تنمية روح البحث
عدم لجوء المؤسسات إلى إجراء البحوث إليجاد حلول
87
0.622
4.35
مرتفعة
للمشكالت التي تواجهها
انتهاء عمليات إنتاج البحوث بعد حصول عضو هيئة
0.723
4.12
 82.4مرتفعة
التدريس على رتبة األستاذية
82
0.709
4.1
مرتفعة
ضعف المهارات البحثية عند الباحثين أنفسهم
1.13
3.83
 76.6مرتفعة
أعتقد أن معظم البحوث هي تكرار لبعضها
76
0.791
3.8
مرتفعة
ينظر بعض الباحثين إلى أن البحث هو شأن فردي
 84.44 0.6945 4.222مرتفعة
المعدل
يتضهح من الجدول ( )7أن درجات الموافقة جاءت مرتفعة لجميع الفقرات وتراوحت ما بين (-3.8
4.4

0.591

88

مرتفعة

 )4.52حيهث حصههه هلهت الفقرة "ضهههههعف التعهاون البحثي بين البهاحثين من جهامعهات مختلفهة" على أعالهها
والفقرة " ينظر بعض البهاحثين إلى أن البحهث هو شهههههأن فردي" على أدنهاهها ،وبلغ المعهدل الكلي للمجهال
( )4.22بنسبة مئوية ( )%84.44وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.
سؤال البحث الخامس :ما درجة المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل؟
يشهههير الجدول ( )8إلى درجة موافقة أفراد عينة البحث على فقرات مقياس "المشهههكالت المتعلقة
بمجال ظروف العمل"
الجدول ( ) 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مقياس "المشكالت المتعلقة
بمجال ظروف العمل"
المتوسط االنحراف النسبة
الدرجة
المجال
الحسابي المعياري المئوية
مرتفعة
اهتمام اإلدارات بتكليف عضو هيئة التدريس بأعباء التدريس أو
90
0.506
4.5
اإلدارة على حساب البحوث العلمية
مرتفعة
89.6
0.506
تعليمات الجامعة فيما يتعلق بالمجالت اإلعالمية المعتمدة للترقية 4.48
قلة اهتمام المجتمع المحلي ألهمية البحوث العلمية ودورها في
التطوير

4.38

0.628

87.6

كبر حجم العبء التدريسي لعضو التدريس

4.32

0.73

86.4

مرتفعة
مرتفعة

عدم قيام مساعد البحث والتدريس بمهامهم بصورة فاعلة في
جمع البيانات والمعلومات

4.3

0.564

86

تفضيل أعضاء هيئة التدريس مهام التدريس على العمل البحثي

4.1

0.632

82

مرتفعة
مرتفعة

تعليمات الترقية تعطي أفضلية للباحث األول عن الباحثين
المشاركين في أغراض الترقية
عدم توافر الوسائل المساعدة مثل :أجهزة الحواسيب،
متوسطة
72
1.081
3.6
والطابعات ،والمراجع الحديثة ،والدوريات …
 84.15 0.653 4.2075مرتفعة
المعدل
يتضهههههح من الجهدول ( )8أن درجهات الموافقهة جهاءت مرتفعهة لجميع الفقرات وتراوحهت مها بين
3.98

0.577

79.6

مرتفعة

( ) 4.5-3.98حيهث حصههه هلهت الفقرة " اهتمهام اإلدارات بتكليف عضهههههو هيئهة التهدريس بأعبهاء التهدريس أو
اإلدارة على حسههاب البحوث العلمية" على أعالها والفقرة " تعليمات الترقية تعطي أفضههلية للباحث األول
عن الباحثين المشهههاركين في أغراض الترقية" على أدناها ،عدا الفقرة " عدم توافر الوسهههائل المسهههاعدة
مثل :أجهزة الحواسهههيب ،والطابعات ،والمراجع الحديثة ،والدوريات" فقد حصهههلت على درجة متوسهههطة،
وبلغ المعدل الكلي للمجال ( )4.21بنسبة مئوية ( )%84.15وهو معدل يمثل درجة موافقة مرتفعة.

النتائج :ظهر من خالل التطبيق العملي ما يلي:
أوال :درجة المشكالت المتعلقة بمجال ظروف العمل مرتفعة.
ثانيا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال الباحثين أنفسهم متوسطة.
ثالثا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال إجراءات نشر البحوث اإلعالمي مرتفعة.
رابعا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال البحوث اإلعالمية مرتفعة.
خامسا :درجة المشكالت المتعلقة بمجال كتابة البحوث مرتفعة.
ونستنتج في ضوء ذلك إن أهم المشكالت في الواقع العملي كما أظهرته الدراسة العملية التي أجريناها
التي تواجه الباحثين األكاديميين هي:
 1كثرة األعباء التدريسية2البيروقراطية اإلدارية وصعوبة اإلجراءات3-عدم إيمان التدريسيين بأهمية البحوث اإلعالمية

4االنفصال بين البحوث اإلعالمية وصناع القرار5عدم التنسيق بين الجامعات والمؤسسات التي يمكن ان تستفيد من البحوث اإلعالمية6تقيد الحرية األكاديمية للباحث اإلعالمي7االنفصال بين اغلب البحوث اإلعالمية والواقع التعليمي8الضعف في تطوير برامج األبحاث اإلعالمية 9غياب رؤية فلسفية إعالمية واضحة فأقسام اإلعالم وكلياته على األغلب في واد والمؤسساتاإلعالمية في واد آخر
10عدم وجود حوافز مادية أو معينة11عدم وجود أولويات للبحوث اإلعالمية12قلة المخصصات المالية للبحوث اإلعالمية على مستوى الوطن العربي
13نقص التدريب على البحوث اإلعالمية  ،فكثير من العاملين في مجاالت اإلعالم تنقصهم الخبرة
والمعرفة بمهارات البحث اإلعالمي .
14عدم وضع نتائج البحوث القائمة على أصول علمية موضع التطبيق  ،إما جهالًبطرق التطبيق  ،أو خوفا ً من التجديد الذي تحمله نتائج البحوث.
15وجود بحوث على أساس مشكوك فيه أو ال يمكن االطمئنان إليه  ،مما يعنيزعزعة ورفض لنتائج البحوث األخرى.
 16عدم وجود البيئة المناسبة إلجراء البحوث سواء من حيث اإلمكانات أو
التقبل أو الوعي بأهميته.
والمالحظ على هذه المشكالت أنها تعكس بصدق وأمانة مشكالت حقيقية ،وليست متوهمة تحيط بواقع
البحوث اإلعالمية ،وتحد من انطالقه وفعاليته وقدرته على تغيير الواقع وتطويره.
وجلها مشكالت ترتبط بأحادية الرؤية ،وتتعامل مع الواقع البحثي باعتباره جزرا منعزلة بعيدا عن
المؤثرات الداخلية والخارجية ،ونحن نعيش في عالم نرى كل شئ فيه من خالل شاشة الهاتف الذكي
وتالشت فيه الحدود والجغرافيا.

التوصيات والمقترحات
 -1تخفيف األعباء التدريسية عن أعضاء الهيئات التدريسية وإعطاء وقت أطول للبحوث.

 -2توفير الدعم المالي المناسب إلجراء البحوث النوعية ووضع برنامج تحفيزي للباحثين المتميزين.
 -3العمل على توسيع قاعدة النشر البحثي من خالل إصدار مجالت محكمة في كل كليات اإلعالم في
الوطن العربي او التنسيق بين عدد منها إلصدار هذه المجالت مما يوسع أفاق نشر البحوث األمر
الذي يشجع الباحثين على النشر وبدون ان يدفع الباحث اية مبالغ للمجلة.
 -4إعطاء نفس درجة األهمية للباحثين المشتركين بالبحث الواحد عند التقديم للترقية العلمية.
 -5تنظيم دورات التدريب على البحوث اإلعالمية ،فكثير من العاملين في مجاالت اإلعالم تنقصهم
الخبرة والمعرفة بمهارات البحث اإلعالمي.
 -6إيجاد رؤية فلسفية إعالمية واضحة بين أقسام اإلعالم وكلياته و والمؤسسات اإلعالمية
 -7الربط بين البحوث اإلعالمية والمجتمع وكذلك صناع القرار.
 -8التخفيف من البيروقراطية اإلدارية وصعوبة اإلجراءات.
 -9وضع أسس ضابطة وموضوعية لتقويم البحوث المنوي نشرها في المجالت العلمية اإلعالمية
وعدم ترك عملية التقويم لمزاج المقوم.
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