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  تمهید

أن هذه المراحل التي اخترناها لتطور  إلىالتحلیل التاریخي في بدایة هذا  اإلشارةتجدر       

الذي یبدو ا التصنیف فهذ، بارزاً  اإلعالمفي الجزائر عبر مرحلتین أساسیین كان فیهما  اإلعالم

لألحداث التاریخیة بقدر ما هو  اً نولوجیو كر  للتسلسل الزمني الذي اخترناه لیس تصنیفاً  یراً مسا

  .الجزائر بهار و االنتقال الذي شهده اإلعالم خالل فترات من الزمن مرت للتطوّ  محاولة قراءة 

 فیهما أخدو بالتالي حددنا فترة قبل التعددیة الحزبیة و بعدها باعتبارهما مرحلتین بارزین  

  .  اإلعالم في الجزائر منحى ال بد من دراسته و الوقوف علیه

 ىفي الواقع الراهن یرجى دراستها و التعرف عل استمرارهاأجل معرفة تقدم أي ظاهرة و و من 

  .تاریخها إلىالرجوع ب مراحل تطورها

ن الزمن تطور فیها اإلعالم و وسائل تحقیقه، هذا الفصل األول سنقف على محطات م فيو  

 .من جهة و مراحل تطور الدراسات اإلعالمیة في الجزائر من جهة أخرى

  :من خالل المبحثین

 تطور اإلعالم في الجزائر: المبحث األول

  السیاسیةمرحلة ما قبل التعددیة / 1                      

  السیاسیةمرحلة ما بعد التعددیة / 2                      

 اإلعالمیة في الجزائرالدراسات : المبحث الثاني

  تطور التعلیم اإلعالمي في الجزائر/ 1                       

  االتصال في الجزائر اإلعالم و حقیقة بحوث/ 2                       
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  الجزائر في اإلعالم تطور مراحل: األول المبحث

 

 التعددیة وبعد قبل لما مرحلتین أهم استعراض نحاول سوف التاریخیة اللمحة هذه خالل من   

 قفوِ  أخرى تارة لتنزِ  و تارة دتصعَ  عدیدة منحنیات الجزائري اإلعالم فیها رسم والتي السیاسیة،

  .السیاسیة بالسلطة و بالحریة وعالقته مرحلة كل في السائد اإلعالمي النظام طبیعة

 

  :السیاسة التعددیة قبل ما مرحلة /1

، 1954ثورة الفاتح نوفمبر األحداث التي شهدتها الجزائر قبل اندالعمواكبا لمجمل  اإلعالمكان 

  .1962الفرنسي المستعمرو بعد االستقالل و التحرر من 

 ، فكانت وظیفته مرسومة وفقاً بویاً و تْع  توجیهیاً  و خالل الفترة االستعماریة كان اإلعالم دعائیاً  

ألهداف سیاسیة أكثر منها مهنیة أكادیمیة، فبرزت الجرائد، العرائض و الالئحات، التجمعات و 

  . اإلضرابات كوسیلة للتبلیغ عن الحركة الوطنیة و تعبئة الوعي لدى الشعب

أمام التعددیة الحزبیة بهیمنة  المجال فتح موعد غایة إلى االستقالل الفترة منذ متازتبینما اِ    

 برنامج من انطالقاً  االشتراكي النموذج اقتصادیاً  الجزائر تبنتقد ، فاإلعالمى السلطة عل

 ،سیاسیاً  الحیاة مجاالت باقي على تأثیره انعكس الذي األمر، 1963 دستور و1962 طرابلس

 المؤسسات لتسییر الصالحیات كل التحریر جبهة حزب لموتّس ...وثقافیاً  فكریاً  ،اجتماعیاً 

 من بتوجیه مدراء بتعیین تقوم التي اإلعالم وزارة طریق عن أو مباشرة بطریقة سواء اإلعالمیة

 التشریعات حیث من هحقّ  اإلعالم  عطِ تُ  لم أنذالك الموجودة ةیالسیاس فاإلرادة، 1 ذاته الحزب

  .اإللزامیة صفة یفقدها مما شفهیة غالباً  هي و سیاسیة قرارات خالل من إال والقوانین،

 قفزات شكلت الجزائري، اإلعالم لمسیرة ثانویة تقسیمات بوجود كذلك المرحلة هذه وتتمیز   

 السیاسي النظام طبیعة وتنوع بتغیر وتتنوع، تتغیر ومهمته تنظیمه عملیة من جعلت مهمة

  .السائد
                                                             

1
  .33، ص2003الجزائر، جامعة ،ماجستیر رسالة واإلرهاب، السلطة بین المستقلة الصحافة قادم، جمیلة   
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 جانفي بمرسوم لمعدّ  القطاع بتنظیم متعلق مرسوم إصدار تمّ  ، 1963 أوت من الفاتح وفي

 APS" Algérie presse األنباء وكالةل أعطى والذي، 1963 سبتمبر 30 في درَص 

service  األخبار تستقي وألنها .الوطني التراب كافة عبر المعلومة وتوزیع احتكار في الحق 

 اً سیاسی اً سیاق تتخذ و موضوعیة غیر المعلومة فكانت) الحزب رجال(  الساسة رجال من

  .لها الوحید المصدر هي الوكالة ألن ،اً موجه

وین من الصحف الوطنیة منها المجاهد األسبوعي، اكما اشتهرت هذه الفترة بعدة عن        

 أجنبیة صحف وجودجانب ذلك نلمس  إلىمساء الجزائر الناطقة بالفرنسیة،  النصر، الجیش،

 كان و ، األجنبي اإلعالم أمام مفتوحة  الحدودفقد كانت  الفترة تلك في اإلعالمیة الساحة في

،واضح حضوره  لقراءة متعطش فالقارئ واحد إعالم وًا موجه اإلعالم فیه یكون ظرف أمام و ًا

 الصحف في قراءته ألف عما االختالف من شيء فیه حیاته، من جانب یعكس خبر أي

 ما كان لو و حتى له، یقال ما كل یصدق ألن القابلیة لدیه یخلق ما بالذات هذا و الوطنیة،

  .دسائس أو إشاعات مجرد األجنبیة الصحف تنشره

ر عتبِ المجال أمام القطاع االقتصادي الذي اُ  فسح، 1965و في فترة التصحیح الثوري        

الوسائل على  ملحوظاً  تركیزاً  اإلعالمحجر األساس السترجاع مصداقیة الدولة، و عرف قطاع 

نامى   1.التعریب لمجموعة من العناوین الصحفیة السمعیة البصریة، و تَ

 المحترف بالصحفي متعلق مرسوم وهو 1968 سبتمبر9 مرسوم إصداره الحقبة عرفت هذ كما

 تم منه الخامسة المادة خالل ومن .الصحافة مهنة لممارسة العامة الشروط تناول فیه وتم

 الدفاع و معینة فكرة حمایة هو الصحفي دور أن على، النضالیة الصحفي لوظیفة قالتطرّ 

 مناضل أو ثوري یكون أن البدّ  و الثورة، ضدّ  أو مع كان إن بنفسه یعرف أن علیه و عنها،

 .الثورة هذه صوت عن والمدافع الرسمي الناطق ألنه

 هذا یعطینا قد مما الصحفیین، دور وتحدید اإلعالمیة المؤسسة تعریف السنة، هذه في وتم   

  .الفترة لهذه الجزائر في اإلعالمیة السیاسة طبیعة لفهم دالئل فالتصرّ 
                                                             

1
  .46ص ،2007الجزائر، ،2الطبعة دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،اإلعالم،حقائق و أبعاد معراف، إسماعیل  
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ـــو ما می       ّ  1976 دستور صدورو  الوطني المیثاقالتصویت على  ،أیضاً ز هذه الفترة ــــ

          1 .اإلعالمو التكریس لحق المواطن في  التعبیر لحریة تتعرض والتي ،56 المادة حمل الذي

ُ الذي  1982 لسنة اإلعالم قانون صدورو   قانونیة دعامة وعیوب مزایا من لهحمِ  بما عتبری

 التاریخ هذا غایة إلى سائداً  ظل قانوني فراغ على طویل وقٌت  مرّ  فلقد الوطنیة، للصحافة

 اإلعالمیین من الكثیر قبل من للعقوبات قانوناً  الوقت ذات في رـــِ اعتب أنه إال أعاله، المذكور

 .حقوق، فهو وثیقة تعاقب أكثر من أنها تمنح السلطوي للنظام أكثر یمیلألنه 

اإلعالم في هذه الفترة ال یخرج عن نطاق الرقابة و القیود و  أن تقدم، نستنتج ما كل ومن

  .التوجه األیدیولوجي السیاسي
  

  السیاسیة التعددیة بعد ما مرحلة /2

  

 األحادیة النظرة من رالتحرّ  مجال في كبرى، بآمال و بمشاریع 1988 أكتوبر أحداث جاءت

 فاعتبرت اإلعالمیة، الساحة على طرأ الذي ذلك هو األول، الجذري التغییر كان و المتسلطة

 الشعب تضحیات بفضل  اإلعالم علیه حصل ،هاماً  مكسباً  الجزائر في اإلعالمیة التعددیة

 بالتعددیة اإلقرار خالل من السیاسي تاریخها في جدیدة مرحلة الجزائر دخلتي، إذ الجزائر 

 عهد بدایة تشكل الّسیاسیة التعددیة هذه أصبحت حیث، 1989 فیفري23 دستور في الحزبیة

  .المكتوبة اإلعالم وسائل ملكیة حریة على المكتوب اإلعالمي القطاع بانفتاح جدید، إعالمي

  

 و االقتصادیة األزمات اشتداد بعد السیاسي المتنفس لهذا بحاجة كانت الجزائر ألن و       

 حریة منه 40 المادة أقرت حین الموازین، معه وقلب الدستور هذا جاء فلقد بها، الجتماعیةا

                                                             

1
  .113ص،2006 ماجستیر رسالة ،المستقبل نحو والتطلع الواقع تحدي ین، بالجزائر في االلكترونیة الصحافة ،بلعالیا یمینة  

  

  



الجزائر في اإلعالمية الدراسات و اإلعالم ول الفصل  االٔ  

 

 26 

 الحریات عن للدفاع قانوناً  به معترف كحق اشترطته و السیاسي، الطابع ذات الجمعیات إنشاء

 االختالف حریة سیكفل السیاسیة الجمعیات بحریة االعتراف ألنو . المجتمع داخل األساسیة

 إیصال على والعمل الرأي، و الفكر حریة بالضرورة یعني ما الواحد، الحزب أفكار و آراء عن

  .اإلعالم وسائل في المتمثلة و لها، الناقلة القنوات خالل من شفافیة بكل األفكار هذه

 فیها الصحافة كانت مرحلة من االنتقال الجزائر في الخاصة المكتوبة الصحافة بدایات شهدت

 بظهور اإلعالمي االنفتاح مرحلة إلى سیاستها، عن والدفاع لها الرسمي والناطق للدولة، تابعة

و جرائد ذات مصداقیة و  واالستقاللیة التعبیر، حریة من قدر أكبر عن تبحث خاصة صحف

ألف  80حرفیة مثل الخبر بالنسبة للصحافة بالعربیة و التي وصل مستوى سحبها إلى أكثر من 

  1.ألف نسخة 100بها و التي تجاوز سحنسخة، و كذلك الوطن الناطقة بالفرنسیة 

 لمرحلة والممیز 1990  الجدید اإلعالم قانونالرابع من أكتوبر أحداث كما تمخض عن 

 إال نوعها، كان مهما الضغوطات من الصحف بحمایة یتعلق فیما خاصةً  اإلعالمیة، التعددیة

 بقانون البعض سماه لحد الصحفیین حریة من تحدّ  التي والقیود الثغرات من بالكثیر جاء أنه

  .العقوبات

  :اإلعالمي االنفتاح بعد اإلعالمیة الساحة ممیزاتو من 

 اً كمی اً تطور  بالدنا في الخاصة الصحافة شهدت قدفل ،الوطنیة الخاصة الصحف عدد رتفاعا

 119لتصل إلى   1989 عنوانا سنة 14من : العناوین في زیادة تسجیل خالل من ،اً معتبر 

 لصحافةا وتطور نمو عن رتعبّ  التي  السحب أرقام في زیادة ، و 2006عنوانا في عام 

 صادق ،رح إلعالم متحمسین كانوا الجزائریین أن 1990 سبتمبر منذ لوحظ بحیث  ، المكتوبة

  . حیاتهم في اً كبیر  أً حیز  تشغل و همتهمُّ  التي یاهماقض تناول في كفء وكذلك ،2محترف و

 أثره له كان 1989 دستور ثرإ على السیاسیة التعددیة مع تزامناً  حزبیة صحف إنشاء أن كما

 السیاسیة الحریة من كبیرة مساحة المرحلة هذه عرفت حیث الوطنیة، الصحافة مسیرة على

                                                             

1
  .56ص ،سبق ذكره ، مرجعحقائق و أبعاد اإلعالم، إسماعیل معراف،  

2
  .125مرجع نفسه، ص،  المستقبل نحو والتطلع الواقع تحدي ین، بالجزائر في االلكترونیة الصحافة ،بلعالیا یمینة  
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 مواضیع منح إلى أدت والتي الفترة تلك في تنشط كانت والتي األحزاب، طرف من الممارسة

 ساهمت فقد لألحداث، مسرحاً  باتت السیاسیة الساحة ألن و 1.بالواقع صلة لها هامة و ساخنة

 مواهبهم و أنفسهم إلثبات للصحفیین الفرصة وأعطت الراهنة، المواضیع قوائم إنعاش في

  .يالصحف السبق عن البحث فكرة وتحقیق

شهدت تدبدب في األوضاع السیاسیة، االجتماعیة،  ية التاریخیة التو كخالصة لهذه الفتر       

 ب الواحد إلى التعددیة و لو شكلیاً كیف یخرج من قبضة الحز  ، فإن قطاع اإلعالم عرفاألمنیة

 .تطویر القطاع رغم ما احتواه من ثغراتساهمت في 

  

  في الجزائر اإلعالمیةالدراسات : المبحث الثاني

  في الجزائر اإلعالميتطور التعلیم / 1

نصف  حواليأي منذ  1962 ورثت الجزائر غداة استقاللها عن القوى االستعماریة الفرنسیة سنة

م أساسًا لخدمة مّ إعالمیًا، مثل جمیع األنظمة في القطاعات األخرى، ُص  قرن من الزمن، نظاماً 

   .السیاسیة االستعماریة في بدایة النصف الثاني من القرن الماضي

یجابیاته، تم تدعیمه هذا  النظام اإلعالمي الذي ورثته الجزائر عن النظام االستعماري بسلبیاته وإ

بمؤسسات إعالمیة مماثلة، ولكن بمحتویات مناقضة كانت الثورة التحریریة قد أنشأتها إلغراض 

لمواجهة  1956أنشأت الثورة الجزائریة مؤسسات إعالمیة منذ بحیث  ،الحرب النفسیة المضادة

وكالة األنباء  و مثل اإلذاعة  الدعایة االستعماریة، فكانت أجهزة دعایة أكثر وسائل إعالم،

وتنظیمها وأهدافها مستمدة من الفلسفة العامة  ولكن تصمیم هذا المؤسسات .وجریدة المجاهد

  .ري تحت االحتالللتنظیم المجتمع الجزائ

                                                             

1
 ،الطبعة األولىالكتاب العلمیة للنشر و التوزیع، دار ، )2الجزء( ، اإلعالم التنموي و التعددیة الحزبیة،إبراهیممحمد سعد   

  27ص ،2003القاهرة، 
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لیا عتماد سیاسیة تكوینیة في مجال الصحافة واإلعالم بإنشاء أول مدرسة وطنیة ُع ا تمّ و قد 

للمرسوم الصادر بالجریدة الرسمیة  جاء تنفیذاً  الذي 1964سنة للصحافة وعلوم اإلعالم 

  .1وفرع معرب متفرنس،، بفرعین على أساس لغوي، فرع 1964دیسمبر  21الجزائریة یوم 

بدأت المدرسة الوطنیة العلیا للصحافة وعلوم اإلعالم التي كانت في البدایة تابعة للوزارة المكلفة 

، حتى 1974 وما أن حلت سنة. 1967 باإلعالم، في تخریج الدفعات األولى ابتداء من سنة

نت تسع دفعات من ح1970 قت بوزارة التعلیم العالي سنةلحِ كانت المدرسة التي أُ  املي ، قد كوَّ

ق عدد منهم لواحدة، التَح طالبًا للدفعة ا 20 شهادة اللیسانس في علوم الصحافة واإلعالم بمعدل

لت األغلبیة الذهاب في بعثات طالبیة للجامعات األجنبیة، العربیة، ، في حین فّض بالتدریس

  .، بهدف العودة إلى التدریس أیضاً واألوروبیة، واألمریكیة

مدرسة  تألحق 1974/1975 العالي ابتداء من العام الجامعي غیر أن إصالحات التعلیم   

الصحافة بمعهد العلوم السیاسیة األمر الذي لم یمنع طلبة تخصص العلوم السیاسیة من تولي 

صحفیة بدون خلفیة الممارسة الو  الجماهیریةمهام التدریس في تخصص وسائل اإلعالم 

  .كوین والممارسة اإلعالمیة في الجزائرومهارات تقنیة مهنیة، مما انعكس على نوعیة الت

لیندمج التسییر البیداغوجي للتكوین  2002 ئت كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم منذنشِ فقط أُ   

و  اإلعالمج قسم دمِ ثم في السنوات األخیرة اُ اإلعالمي من جدید ضمن العلوم السیاسیة، 

والزال الوضع قائما بهذا الشكل إلى و االجتماعیة في الجامعات،  اإلنسانیةاالتصال بالعلوم 

اآلن مع وجود مشروع إلنشاء كلیة علوم االتصال ووسائل اإلعالم، إلى جانب العودة إلى 

تابعة مباشرة لوزارة التعلیم العالي أي مستقلة عن الجامعة  ةالمدرسة العلیا للصحاف  نظام

  .التدرجتختص بالتكوین في مستوى ما بعد 

                                                             

 اإلعالم و االتصال في الجزائر،، تطور تعلیم علوم 3عمید كلیة علوم اإلعالم واالتصال جامعة الجزائر ، ،أحمد حمدي  1

   http://diae.net/ahmedhamdi.net.10.30على الساعة  02/01/2016 أطلع علیه .2015أوت  7نشر 
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 الواقع أن الدراسات العلیا في التعلیم اإلعالمي في الجزائر لم تنطلق سوى في الثمانینیات من  

القرن الماضي بعد العودة المحتشمة لبعض البعثات الطالبیة من الخارج، وتوقفت نهائیًا في 

ضغوطات  التسعینیات بعد تدهور الظروف األمنیة وهجرة العدید من األساتذة المحاضرین تحت

ومع بدایة القرن الحالي عادت الدراسات العلیا في اإلعالم واالتصال . وتهدیدات عدیدة ومتنوعة

من بهم   شرف علیه تشكیلة من األساتذة الذین تمت االستعانةحیث أنشئ فرع الماجستیر تُ 

  .تخصصات شتى لمواجهة العجز في هیئة التأطیر المناسبة

تخصصات تكوین في مجموعة األولى من هذا القرن، فقد تأسست منذ منتصف العشریة 

  :، و هيالماجستیر

ü  مجتمع المعلومات، الذي یعنى بدراسة التأثیرات وانعكاسات تكنولوجیات اإلعالم

 .واالتصال الجدیدة على المجتمع والثقافة واالقتصاد وعلى وسائل اإلعالم

ü  دراسات جمهور وسائل اإلعالم ودراسات التلقي والدراسات النقدیة الثقافیة التي تنسجم

كمعوض  اآلراءتمامًا مع الدراسات اإلعالمیة الحدیثة لیتم بعد ذلك اقتراح تخصص سبر 

 .لدراسات الجمهور

ü اتصال األزمات  

ü السینما والتلفزیون، وهو تخصص مهني أكثر منه أكادیمي.  

ü تصالسیمیولوجیة اال.  

ü  التشریعات اإلعالمیة، وهو التخصص الذي یعني بالسیاق القانوني الذي تجري فیه

 1.العملیة االتصالیة في المجتمع

                                                             

1
http://alik.over-. 2010جوان  22، نشر تطبیقات وتحدیات: تحوالت التعلم اإلعالمي في الجزائرعلي قسایسیة،  

blog.org/10.51الساعة.02/01/2016، تاریخ االطالع. 
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ت الجامعات د في إطار إصالحات التعلیم العالي ، تبنّ .م.ثم تأتي مرحلة النظام الجدید ل    

، الماستر )ثالث سنوات(الجزائریة هذا النظام و هو اختصار لألطوار الدراسیة اللیسانس 

و قد . ، و هو نظام مستوحى من النظام التعلیمي األوروبي)ثالث سنوات(توراه ، الدك)سنتین(

  . 2006/2007ل منذ السنة الدراسیة شرع في تطبیق هذا النظام في علوم اإلعالم و االتصا

  في الجزائراإلعالم و االتصال  حقیقة بحوث/ 2

 والثقافي واالجتماعي االقتصادي التطور مستوى بین لتفِص  التي السحیقة لهوةا إن        

 المعرفة درجات بینباستمرار  تتسع واالنتقالي، المتقدم العالمین الكِ  في والعلمي والتكنولوجي

 العلمیة اإلعالمیة األبحاث فیها بما الحیاة، مناحي مختلف في اتهاستعماال مناهج في والتحكم

 األوضاع في واالختالل االضطرابب عموماً  تتمیز التقلیدیة االنتقالیة تمعاتلمجابحیث أن 

و بالتالي . التكنولوجیة والمستجدات المبتكرات تجاه والتحفظ وبالتردد المستقرة، غیر االجتماعیة

ینعكس ذلك على المنتوج العلمي لبحوث اإلعالم و االتصال عامة وأبحاث اإلعالم الجدید 

  .بصفة خاصة

 طبیعیة نتیجة تكن لم، الجزائر مثل االنتقالیة تمعاتلمجا في وتطورها الدراسات هذه نشأة نإ   

 هذه صاحبت فقد .ةاالنتقالی تمعاتلمجا في نفسها اإلعالم وسائل وتطور تمعلمجا لتطور

لة أیدیولوجیة كأسلحة واستعمالها البلدان تلك إلى اإلعالم وسائل دخول ،عموماً  الدراسات  مكمّ

رة الشعوب في والتحكم والسیطرة االحتالل لعملیات  ورثت التي الجزائر غرار على، المستعمَ

 بعد تواصل دفق ة،االستعماری الحقبة عن مكتوبة، وصحافة بصریة-سمعیة إعالم وسائل

 نشر على تعمل األولى بالدرجة دعائیة كأدوات الوسائل تلك استعمال 1962 سنة االستقالل

 السلطات تخلت حیث التسعینیات، بدایة غایة إلى وحدها، الحاكمة السلطة خطاب وترسیخ
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 تبعاً  وحزبیة، فردیة خاصة مبادرات لصالح المكتوبة الصحافة احتكار عن ،جزئیاً  العمومیة

  1989.1 دستور به جاء الذي السیاسي التفتح لشكل

 وبالذات الجزائر، جامعة في األكادیمیة اإلعالمیة الدراسات انطلقت الثمانینیات بدایة وفي

 المدرسة وقبله واالتصال اإلعالم معهد وریث واالتصال، اإلعالم علوم قسم مستوى على

  .للصحافة العلیا الوطنیة

في الجزائر خاصة و دول المغرب العربي عامة ارتباطها  اإلعالمیةو ما یالحظ على الدراسات 

 مستوى على اإلعالمیة الدراسات في انطالقة الثمانینیات عقد شهدبحیث  ،بالمدرسة الالتینیة

 والفرنسیة العربیة باللغتین والمغرب لجزائر،اتونس من كل في المتخصصة الجامعیة المؤسسات

 یخص فیما وفرنسیة أجنبیة جامعات في التدرج بعد ما مستوى على وكذلك التدرج، مستوى على

  .الجزائر حالة

 

                                                             

1
المبحرین االفتراضیین، دراسة نقدیة ألبحاث تلقي  إلىعلي قسایسیة، جمهور وسائط  االتصال و مستخدموها من المتفرجین   

  .122، ص2012الجزائر، ، 1ط ،الورسم للنشر و التوزیع، ، الرسائل في المجتمعات االنتقالیة و في الجزائر
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 عینة الدراسة نتائج أبحاث

ü  الجدیدواقع الصحف االلكترونیة في ظل اإلعالم  

د مستمر سواء من تواصل االجتماعي في الجزائر في تزایشبكات الاستعمال  -

من طرف المؤسسات و المنظمات بمختلف نشاطها و أنواعها، و  أوطرف األفراد 

تبقى شبكة الفیسبوك الرائدة بدون منازع من حیث االستعمال، تلیها كل من تویتر و 

  .یوتیوب

یتم استغالل خصائص اإلعالم الجدید و تقنیاته الحدیثة في تطویر الصحف   -

و تقنیة النشر در المتفرقة بالمصاو إثراء محتویاتها االلكترونیة من خالل تدعیم 

  . األخبارامن لتسهیل عملیة مشاركة ونشر المتز 

مقارنة بالصحف  كبیراً  تعاني الصحف االلكترونیة الخالصة في الجزائر نقصاً  -

ألسباب أهمها ضعف العائدات المالیة و نقص  ورقیةالطبعة الااللكترونیة ذات 

األمر الذي من –عملیة تحدیث إصداراتهااهتمام القائمین علیها و أّن المعلنین، كما 

، لعدم  -المفروض أن تتوفر علیه مواقع الصحف االلكترونیة عل العموم یبقى ضعیفًا

االهتمام بالجانب الشكلي من خالل استعمال األلوان و التقنیات الحدیثة في عرض و 

  .تقدیم المعلومة

ü لعائليمكانة تكنولوجیا األعالم و االتصال الحدیثة في السیاق ا  

ف ر تكنولوجیا االتصال الحدیثة في البیت تفتح أكبر مجال للحریة في التصرّ توفّ  -

 اللعب داخل المنزل إلىاألطفال في الجزائر  معظمو االستخدام، بحیث یمیل 

كما تختلف عادات االستخدام و  تلف أنواعها و أشكالها،باأللعاب االلكترونیة بمخ

  .جانب الحریة في اللعب حسب الفئة العمریة

من حیث ) الراقیة، المتوسطة، الشعبیة(في المستویات المعیشیة نجد اختالف  -

 ُ كونه  في مقدمة هذه األجهزة فيالكمبیوتر  عدّ نوعیة األلعاب االلكترونیة المقتناة، و ی

 الیومیة تنظیم األعمال في یستعمل فهو واالستعماالت االستخدامات متعدد جهاز
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المتعددة، و شبكة االنترنت  الوسائط و واللعب والتسلیة والترفیه واالتصال موالتعلّ 

  .بالمرتبة الثانیة، ثم أجهزة القاعات االلكترونیة، ثم الهاتف النقال في المرتبة الرابعة

ü تداول المعلومة في مجتمع المعلومات 

تسمج بممارسة  ألنها و شعبیةً  من أكثر المواقع ولوجاً المجتمعات االفتراضیة عّد تُ  -

من  المحتوى اإلعالمي إنتاجقاش و المشاركة في نو فتح باب ال اإلعالم االجتماعي

  .أجل دعم الوعي االلكتروني

لنشر مواد منشورة  إعادةون المعلومة في مواقع اإلعالم االجتماعي عبارة عن كُ تَ  -

 أو م المستخدمون بتولیدها كتابیاً اق إعالمیةفي مصادر أخرى، أو هي عبارة عن مواد 

  .و الهاتف النقال التسجیل الصوتيالفیدیو و عن طریق أجهزة كامیرات 

ح من خالل تفاعل أفراد هذا المجتمع ِض علومات یتّ دور المعلومة في مجتمع الم -

الجماعي في كل ك الضمیر ین لتعبئة الجماهیر و تحر في خلق رأي عام و جعله مكا

االستهالكیة، الثقافیة ، االقتصادیة ةالتضامنیة االجتماعیة، السیاسیة التعبوی األصعدة

 .اإلبداعیة

ü اإلعالم االجتماعي مظاهر اإلعالم االلكتروني و 

یقضي معظم األفراد أوقاتهم في منتدیات الدردشة و المحادثات من أجل التعارف  -

، كما أنهم اإلشهارالخارج و للتجارة و  إلىالهجرة  بناء العالقات، التعلم و التثقیف،و 

المتمثلة في إشباع الفضول و الحصول  من خالل الدردشة االلكترونیة یلبون حاجاتهم

الهروب من الواقع، باإلضافة  الملل و القلق و أحیاناً على المعلومات، التخلص من 

  .عرف على أراء الغیر و التعاون في مجال العمل و الدراسةإلى التّ 

منتدیات الدردشة من أشكال اإلعالم الجدید البارزة على شبكة االنترنت و التي  -

اإلعالم تقوم أساسا على التفاعل و التواصل ألغراض عدیدة باالعتماد على وسائل 

 .الحدیثة في تطویر المعلومة و سهولة الحصول علیها
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الخدمات  جودة لتحسین إلكترونیة، بوابات إنشاء إلى العربیة الدول معظم لجأت -

 الذي العمل البیروقراطي من التقلیل ومحاولة بالمواطن، اإلدارة ولربط اإللكترونیة 

 مبدأ على تحقیق المواطن یساعد مما األحیان، من الكثیر في العربیة الدول تعرفه

 الخدمة لألفراد و تسهیل الحصول على المساهمة المجتمعیة قدرة زیادة و التشاركیة

 .ياإلعالم االلكترون اتتطبیق میزات همأ من ومال، و هذا  و وقت جهد بأقل

 ینوب األخرى، العالم ودول العرب بین وتكنولوجیة ومعرفیة رقمیة فجوة هناك -

ضح للمعلومات، یتّ  األساسیة البنیة بتطبیق یتعلق فیما خاصة بینها، فیما العربیةالدول 

 هذه محتوى و مضمون في ذلك من خالل المواقع الخاصة بكل حكومة عربیة و

 .المواقع
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  )1(:رقم االستمارة                                       واقع الصحافة االلكترونیة في ظل هیمنة شبكات التواصل االجتماعي: استمارة تحلیل المضمون في أطروحة

  فئة العناصر المنهجیة  فئة موضوع اإلعالم الجدید  األطروحةفئة موضوع   العناصر البیبیوغرافیة

محمد 

  حوالي

صحافة   2013  ماجستیر

  الكترونیة

التكنولوجیا 

  الحدیثة

مجتمع 

  المعلومات

شبكات 

  التواصل

إعالم جدید   االنترنت

بتكنولوجیا 

 قدیمة

إعالم جدید 

بتكنولوجیا 

 حدیثة

إعالم 

جدید 

بتكنولوجیا 

 مختلطة

األداة  المنهج النظریة

 البحثیة

     ii/1/1      ii/1/4  ii/1/5    iii/1/2  iii/1/3  فئة المساحة
انتشار 

  المبتكرات

الوصفي 

  التحلیلي

تحلیل 

المضمون، 

المتابعة 

المستمرة 

لمواقع 

الصحف، 

المالحظة 

  االلكترونیة

الحجم   الحجم الكلي

المخصص 

  لإلعالم الجدید

  إعالم الكتروني  السیاق  الجمهور  الوسیلة  الرسالة   المصدر

  

  فئة المفاهیم الجدیدة  إعالم اجتماعي

190  84    ii/2 /2  ii/2/ 3  

  

    iii/2/1  iii/2/2  
شبكات التواصل  - )2.0(الویب

 - اإلشهار االلكتروني -االجتماعي

  صحافة المواطن -الوسائط المتعددة
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  )2:(رقم االستمارة                                                     األطفال لدى السلوكیات على اإللكترونیة األلعاب أثر: استمارة تحلیل المضمون في أطروحة 

  

  فئة العناصر المنهجیة  موضوع اإلعالم الجدیدفئة   فئة موضوع األطروحة  العناصر البیبیوغرافیة

مریم 

  قویدري

صحافة   2012  ماجستیر

  الكترونیة

التكنولوجیا 

  الحدیثة

مجتمع 

  المعلومات

شبكات 

  التواصل

إعالم جدید   االنترنت

بتكنولوجیا 

 قدیمة

إعالم جدید 

بتكنولوجیا 

 حدیثة

إعالم 

جدید 

بتكنولوجیا 

 مختلطة

األداة  المنهج النظریة

 البحثیة

         ii/1/2      ii/1/5  iii/1/1    فئة المساحة
  االشباعات

  الوصفي 

  المسحي

االستبیان و 

 -االستمارة

 -المالحظة

  المقابلة

الحجم   الحجم الكلي

المخصص 

  لإلعالم الجدید

  إعالم الكتروني  السیاق  الجمهور  الوسیلة  الرسالة   المصدر

  

  فئة المفاهیم الجدیدة  إعالم اجتماعي

312  50    ii/2 /2  ii/2/ 3  

  

ii/2/4    iii/2/1    
األلعاب  -ألعاب الفیدیو -التفاعل

  التكنولوجیا الحدیثة - االلكترونیة
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  فئة العناصر المنهجیة  موضوع اإلعالم الجدیدفئة   فئة موضوع األطروحة  العناصر البیبیوغرافیة

 محمد

أمین 

  عبوب

صحافة   2012  ماجستیر

  الكترونیة

التكنولوجیا 

  الحدیثة

مجتمع 

  المعلومات

شبكات 

  التواصل

إعالم جدید   االنترنت

بتكنولوجیا 

 قدیمة

إعالم جدید 

بتكنولوجیا 

 حدیثة

إعالم 

جدید 

بتكنولوجیا 

 مختلطة

األداة  المنهج النظریة

 البحثیة

    ii/1/2  ii/1/3  ii/1/4  ii/1/5    iii/1/2    فئة المساحة
 وضع  

  األجندة

   -الوصفي

  -التحلیلي

اثنوغرافیا 

  السیبیر

المالحظة 

بالمشاركة 

 -الرقمیة

االستبیان 

 -الرقمي

المقابلة على 

  الخط

الحجم   الحجم الكلي

المخصص 

  لإلعالم الجدید

  إعالم الكتروني  السیاق  الجمهور  الوسیلة  الرسالة   المصدر

  

  فئة المفاهیم الجدیدة  إعالم اجتماعي

246  190    ii/2 /2  ii/2/ 3  

  

    iii/2/1  iii/2/2  
 -المجتمعات االفتراضیة -)2.0(الویب 

 -مجتمع المعلومة - الفضاء السیبیراني

  شبكات التواصل االجتماعي
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  فئة العناصر المنهجیة  اإلعالم الجدید فئة موضوع  فئة موضوع األطروحة  العناصر البیبیوغرافیة

إبراهیم 

  بعزیز

صحافة   2008  ماجستیر

  الكترونیة

التكنولوجیا 

  الحدیثة

مجتمع 

  المعلومات

شبكات 

  التواصل

إعالم جدید   االنترنت

بتكنولوجیا 

 قدیمة

إعالم جدید 

بتكنولوجیا 

 حدیثة

إعالم 

جدید 

بتكنولوجیا 

 مختلطة

األداة  المنهج النظریة

 البحثیة

    ii/1/2  ii/1/3  ii/1/4  ii/1/5    iii/1/2    فئة المساحة
لدوافع ا  

و 

  االشباعات

 الوصفي

  المسحي

  

 -المالحظة

  االستمارة

الحجم   الحجم الكلي

المخصص 

  لإلعالم الجدید

  إعالم الكتروني  السیاق  الجمهور  الوسیلة  الرسالة   المصدر

  

  فئة المفاهیم الجدیدة  إعالم اجتماعي

199  170      ii/2/ 3  

  

      iii/2/2  
 -العالقات االفتراضیة -مستخدمین

المجتمع  -الدردشة االلكترونیة

  الجماهیري المتفرد
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  فئة العناصر المنهجیة  فئة موضوع اإلعالم الجدید  فئة موضوع األطروحة  العناصر البیبیوغرافیة

أحمد 

شریف 

  بسام

صحافة   2011  ماجستیر

  الكترونیة

التكنولوجیا 

  الحدیثة

مجتمع 

  المعلومات

شبكات 

  التواصل

إعالم جدید   االنترنت

بتكنولوجیا 

 قدیمة

إعالم جدید 

بتكنولوجیا 

 حدیثة

إعالم 

جدید 

بتكنولوجیا 

 مختلطة

 األداة المنهج النظریة

 البحثیة

  ii/1/2      ii/1/5      iii/1/3    فئة المساحة
وضع  

  األجندة

 -الوصفي

  المقارن

  

تحلیل 

الوثائق 

  االلكترونیة

الحجم   الحجم الكلي

المخصص 

  لإلعالم الجدید

  إعالم الكتروني  السیاق  الجمهور  الوسیلة  الرسالة   المصدر

  

  فئة المفاهیم الجدیدة  إعالم اجتماعي

299  74  ii/2/ 1    ii/2/ 3  

  

  ii/2/ 5  iii/2/1    
 -المعرفة االلكترونیة -االتصال الرقمي

اإلدارة  -تكنولوجیا المعلومات

 -االقتصاد االلكتروني - االلكترونیة

  الفجوة الرقمیة
 

 



Abstract  

 

 v 

Abstract 

 

Media Studies in recent years seen a lot of developments both in the subjects 

or research tools because of the growing use of information and 

communication technologies and the emergence of new media. 

The invention of the Internet was the biggest change in human communication 

since the advent of television. So the study introduces an analytical review of an 

available researches about the new media; developments of applications, 

theories, methods and the new concepts of  new media such as social media to 

describe  the virtual community, cyberspace, interactivity, hypertext and 

multimedia. 

 

The study is based on qualitative and quantitative analysis of the memoires 

reporting by researchers and students at the University in Algiers order to 

discover the aspects of the phenomena  “New Media” both types of electronic 

media, and social media, and it’s relation with professional filed and academic 
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  :توطئة

الّطفل في أعوامھ األولى یكتسب لغتھ عن طریق الّسماع من الّشخص الحاضن والذي 

حیث یعرض علیھ المحیط العائلي مفردات وعبارات سلیمة یكون غالًبا أّمھ أو من یحیطون بھ، 

  .ومقبولة شكلًیا ومعنوًیا

تجدر اإلشارة ھنا إلى الّدور البالغ الذي تمّثلھ لغة األم مع ولیدھا، فالّطفل من لغة  وال

ّغویة إزاء المواقف  ّم القواعد وكل ما یدخل في إطار العادات والسلوكیات الل المحیطین بھ یتعل

  . المتعّددة حسب توظیفھا في سیاقاتھا المناسبة
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لیة الّتنشئة االجتماعیة أحیاًنا عملیة یطلق على عم :مفھوم الّتنشئة االجتماعیة - )1

  .ًنا عملیة الّتنشئة والّتطبیع واالندماج االجتماعأحیاالّتطبیع االجتماعي والّتنشئة و

ویّتضح من مناقشة العلماء لموضوع الّتنشئة االجتماعیة ارتباط كل أبعاد الّتنظیم  

تشیلد الّتنشئة االجتماعیة بأّنھا العملیة یعّرف د بعملیة الّتنشئة االجتماعیة، والّسیكولوجي للفر

لمدى ھو اكھ الفعلي في مدى أكثر تحدیًدا والكلّیة التي یوجھ بواسطتھا الفرد إلى تنمیة سلو

ّ المعتاد و   .تي ینشأ فیھاالمقبول طبًقا لمعاییر الجماعة ال

ا الّطفل في ھاالكتساب التي یتعّرض لھي عملیة الّتشكیل والّتغّیر و الّتنشئة االجتماعیةو 

ً تفاعلھ مع األفراد و المجتمع، بقیمھم  بھ إلى مكانھ بین الّناضجین في الجماعات، وصوال

ّتي یكتسب فیھا و. ھم وعاداتھم وتقالیدھممعاییراّتجاھاتھم وو ھي عملیة الّتفاعل االجتماعي ال

  .الفرد شخصیتھ االجتماعیة التي تعكس ثقافة مجتمعھ

ر والّتنبؤ باستجابات سلوك الغییة، عملیة اكتساب الفرد لثقافة وعوتتضّمن الّتنشئة االجتما 

  .إیجابیة الّتفاعل معھماآلخرین و

ّم وتعلیم ویرى آخرون أّن الو  تقوم على الّتفاعل تربیة، ّتنشئة االجتماعیة عملیة تعل

 اّتجاھات مناسبة ألدوار اجتماعیةمعاییر واكتساب الفرد سلوًكا و تھدف إلىو االجتماعي،

تیسر و الّتوافق االجتماعي معھا، وُتكسبھ الّطابع االجتماعيّینة، تمّكنھ من مسایرة جماعتھ ومع

  .في الحیاة االجتماعیة االندماج

ّم فیھا الفرد عن طریق الّتفاعل االجتماو  ّم اجتماعي، یتعل عي الّتنشئة االجتماعیة عملیة تعل

ّم كیف یسلك بطریقةّنفسیة، ویكتسب االّتجاھات الأدواره االجتماعي، ویتمّثل و اجتماعیة  یتعل

مصطلح بین  )(Newcombلھذا ُیرادف ینوكومب توافق علیھا الجماعة ویرتضیھا المجتمع، و

ّم االجتماعيالّتنشئة االجتماعیة و   1.مصطلح الّتعل

                                                             
1
، 1998، 1االجتماعیة، دار المسیرة للّنشر والّتوزیع، طصالح محّمد أبو جادو، سیكولوجیة الّتنشئة  - 

  .15ص
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ھي عملیة نمو یتحّول خاللھا الفرد من طفل یعتمد على غیره، متمركز حول ذاتھ، ال و

ّ إلى إشباع حاجاتھ   ، إلى فرد ناضج یدرك معنى المسؤولیة االجتماعیةالفسیولوجیةیھدف إال

أن  ، یستطیعالفسیولوجیةلى حاجاتھ ال یخضع في سلوكھ فقط إ ،على ذاتھكیف یتحّملھا، یعتمد و

االجتماعیة، یدرك قیم المجتمع  یتحّكم في إشباع حاجاتھ بما یّتفق والمعاییرالتھ وضبط انفعای

  .یستطیع أن ینشىء عالقات اجتماعیة سویة مع اآلخرینویلتزم بھا، و

لكّنھا تستمّر في تقتصر فقط على مرحلة الّطفولة، والّتنشئة االجتماعیة عملیة مستمّرة ال و

م ینتمي الفرد باستمرار إلى جماعات جدیدة، البخة، وقة والّرشد وحّتى الّشیخوالمراھ ّ ّد أن یتعل

جدیدة من الّسلوك وھي عملیة دینامیة تتضّمن یكتسب أنماًطا دوره الجدید فیھا ویعّدل سلوكھ و

ّق بي تفاعلھ مع أفراد جماعتھ یأخذ والّتغیر، فالفرد فاعل والّتف المعاییر یعطي، فیما یتعل

الّشخصیة الّناتجة في المحّصلة ھي نتیجة لھذا تجاھات الّنفسیة، وواألدوار االجتماعیة واال

  .الّتفاعل

تتوّسل بأسالیب دة متشّعبة تستھدف مھام كثیرة ووأخیًرا فإّن الّتنشئة االجتماعیة عملیة معقّ  

  1.ما تھدف إلیھووسائل متعّددة لتحّقق 

   

                                                             

.16، صالسابقالمرجع  -  1
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  :مراحل الّتنشئة االجتماعیة - )2

الّسنوات  داخل األسرة فیما قبل ) paimary socialization(تنشئة اجتماعیة أولیة   - أ

  .ھي أعمق أثًرا في تكوین شخصیة الفردلعمر، وولى من االّست األ

الّطفل خارج  یتعّرض لھاو، ) secondary socialization( تنشئة اجتماعیة ثانویة   -  ب

قد ، و...اق واألقرانادي ووسط الّرفالنّ المدرسة ودور العبادة وو أسرتھ في الحضانة والّروضة

تكون مغایرة لتلك التي قّدمتھا من خالل الّنماذج التي یصادفھا ویتعّرض خاللھا إلعادة تنشئة 

  .األسرة

للّتنشئة االجتماعیة  ھي ُموازیةو ) prallel socialization(تنشئة اجتماعیة موازیة   -  ت

تلیفون، إذاعة، صحافة، ( المعلومات المختلفة األّولیة والّثانویة، وتقّدمھا وسائل اإلعالم و

  ...).، برامج كمبیوتر"أنترنت " مسرح، سینما، كتب، شبكة معلومات دولیة 

أو وسائط الّتنشئة االجتماعیة سنتناول دور األسرة في ھذه العملیة من بین وكاالت   -  ث

  1 .الھاّمة للّنمو االجتماعي الّسلیم للّطفل

   

                                                             

.17السابق، صالمرجع  -  1
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  :الّتنشئة االجتماعیةة األسرة في أھمی - )3

ّتي یحتّك بھا  ا في سنواتھ الّطفل احتكاًكا مباشًرا و األسرة ھي الخلّیة األولى ال ً مستمّر

تنشئة اجتماعیة منذ المیالد، أو االجتماعي والثقافي وانھ دمن ثّم ھي التي تشّكل وجو األولى،

سلوًكا اجتماعًیا، یجعل وتقالید و رسخ فیھ قیًما وعاداتتعلى أكثر تقدیر، و من بدایة العام الّثاني

غّیر مّما تكون في شخصیة الفرد من وكاالت الّتنشئة االجتماعیة األخرى وسائط ثانویة ال ت

ّ القلیلو   .أنماط سلوكھ إال

  :ى ما یليترجع أھمیة األسرة في تنشئة األبناء إلو 

االتصال الذي  ّم فیھ باكورةإّن ما تشتمل علیھ من أفراد ھي المكان األّول الذي یت −

  .الّطفل مع بدایة سنوات حیاتھ مّما ینعكس على نمّوه االجتماعي فیما بعد ھیمارس

أو ھكذا  (العادات تمّر بعملیة تقنیة من خالل اآلباء إّن القیم والّتقالید واالّتجاھات و −

أكثر خصوصیة، فالّتنشئة قتھا إلى األبناء بصورة مصّفاة ولتأخذ طری) ینبغي أن یحدث 

االجتماعي المستوى الّثقافي و: كثیرة داخل المجتمع الواحد، مثل االجتماعیة تتأّثر بعوامل

غیرھا من العوامل التي تؤّثر وشخصیة الوالدین و) وع النّ ( جنس الّطفل االقتصادي لألسرة وو

  ،في مسار عملیة الّتنشئة من أسرة غلى أخرى بل داخل األسرة الواحدة

ّم فولة المبّكرة للّتربیة المقصودة المصحوبة ید في مرحلة الطّ ة ھي المكان الوحاألسر − بتعل

ّغة و نیابة عن أسرة  وال تستطیع أي وكالة أخرى أن تقوم بھذا الّدور الھامّ  مھارات الّتعبیر،الل

   .الّطفل الّطبیعیة

ي یزّود األطفال األسرة ھي أّول موصل لثقافة المجتمع إلى الّطفل، وھي المكان الذ −

ّزمة للحیاة في المجتمعاالّتجعواطف وال ببذور .اھات الال
 1  

منًیا من الجھات األخرى المتفاعلة أطول زوإّن الّتفاعل بین األسرة والّطفل یكون مكّثًفا  −

 مع الّطفل، لذا فإّن تأثیر األسرة على الّطفل في مرحلة الّطفولة المبكرة في مجال الّتنشئة

                                                             

.  17ص ،السابقالمرجع  -  1
  



اني ّ ّفل :                                                                    الفصل الث  التّنشئة االجتماعیة للط

27 

 

األخرى مثل األقران ) الوسائط  (دوًما بالمقارنة مع الوكاالت األكثر االجتماعیة ھو األقوى و

ّمین واإلعالمو   .المعل

سیة، فالنّ اتھ المادیة وي احتیاجفھي التي تلبّ فل، من بالنسبة للطّ األسرة ھي مصدر األ −

، فالعالقة و خدمة یؤدیھابذاتھ ال لعمل أبل الّطفل لذاتھ وولى التي تتقوھي الجماعة اإلنسانیة األ

خاّصة مع األطفال، مّما و األسریة تتمّیز بالّتلقائیة في تعامل أفراد األسرة بعضھم البعض،

  .الّتعدیلالذي تتناولھ األسرة بالّتشكیل ویعطي للّطفل فرصة إصدار ألوان متعّددة من الّسلوك 

إرساء القیم األخالقیة بشكلھا المبدئي البسیط ألسرة على تثقیف الّطفل دینًیا وتحرص ا −

احتكاكھ بوسائط الّتثقیف ائرة األسرة إلى األوسع وفي الّسنوات األولى قبل خروج الّطفل من د

  .اإلسالمیةعات العربیة والّتنشئة االجتماعیة األخرى، خاّصة في المجتمو

في مرحلة  األسرة ھي الجماعة المرجعیة التي یعتمد علیھا الّطفل عند تقییمھ لسلوكھ −

  1 .الّرقابة الّذاتیةاالعتماد على الّنفس و

إّن وجود الّتعاون بین كل من أسرة الّطفل ومدرستھ والمحیط االجتماعي الذي ینمو 

ویترعرع فیھ الّطفل یھیئ للّطفل نموا اجتماعًیا سلیًما األمر الذي یخلق شخصیة سلیمة في 

باألخذ والعطاء تفكیرھا وانفعاالتھا وعالقاتھا االجتماعیة ویھیئھا لتكون متعاملة مع الحیاة 

   2.المنطقي ولتكون لبنة قویة في البناء االجتماعي الحًقا

   

                                                             

.  17ص ،السابقالمرجع  -  1
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ّغة و - )4   :عملیة الّتنشئة االجتماعیةالل

، فالكلمات رموز أو ال تستطیع عملیة الّتنشئة االجتماعیة أّن تحّقق ھدفھا دون لغة 

عن طریق المواقف، ومعاني األشیاء في تلك تحمل شیر إلى أشیاء في مواقف معّینة وعالمات ت

في مجالھ الحّسي ھذه الّرموز یستطیع الفرد أن یستجیب لألشیاء حّتى في حالة عدم وجودھا 

ّغة یتمّكن الفرد من تحدید سلوكھ سلًفا بالّنسبة للمواقف المستقبلیو المباشر، ھذا ة، وعن طریق الل

ّغة سلوك لفظي یرتبط بمواقف واقعیة  ھو أساس عملیة الّتفكیر، یواجھھا الّطفل في حیاتھ فالل

ّغة نقل ما تحملھ األلفاظ من معاني من  یمكنمیة ویسلك نحوھا سلوًكا معّیًنا، والیو باستخدام الل

  .تعمیم سلوك الّطفل نحو المواقف المتشابھةموقف إلى آخر، أي یمكن تعمیمھا و

إّنھ  لوكھ، أياستدعاؤھا قد یقوم مقام األّم في توجیھ أو ضبط سفاكتساب الّطفل لكلمة و 

ھذا یساعد على نمّو ما یسّمى و. مع اّتجاه األّم أو الّنموذج باكتسابھ للكلمة یسلك سلوًكا یتمّشى

  .Self control ) (بالقدرة على الّضبط الّذاتي 

اھاتھم بأسلوبھ بالتعبیر عن اّتجار اآلخرین، كما سبق أن ذكرنا، ووعندما یقوم الّطفل بادو 
ّغة، و   . من ثّم تكون ذات الّطفلیستخدم الل

ّغة أن ینقلوا إلى الّطفل معاني المواقف المختلفة   والكبار یكون في استطاعتھم باستخدام الل

كذا عند توجیھھ، ذلك ألّن الكبار یستطیعون باستخدام ألفاظ لھا دالالت و التي یواجھھا في حیاتھ

اھات سلوكیة معّینة بالّنسبة للمواقف أو معان خاّصة من خبرات سابقة أن یكونوا عند الّطفل اّتج

  .التي لم یخبرھا الّطفل

ّغة نھیئ الفرد للقیام بدوره االجتماعي خیر قیام بفھمھ بدایة للمعاییر و  باختصار فإّن الل

یفھمھ لألدوار مشترك الذي یبني علیھ الّتفاعل والّتأثیر والّتأّثر والمشتركة التي تمّثل القدر ال

 ً ھذا ما یدفعنا إلى القول أداة الفرد للّتعبیر عن مشاعره وحاجاتھ، وعن أّنھا االجتماعیة، فضال

ّغة أداة تصبغ الفرد بالّصبغة االجتم إقامة اعیة القائمة على تبادل الحوار وفھمھ، وبأّن الل

  1.عالقات اجتماعیة تّتسم بالعمق

                                                             

زكریا الشربیني، یسرّیة صادق، تنشئة الطفل وسبل الوالدین في معاملتھ ومواجھة مشكالتھ، ملتزم  - 1   
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  :)األثر العقلي والمعرفي(شء لنّ أثر المربیة على تربیة ا - )5

ّھ من   علم الّنفس في الّسنوات األخیرة مدى فاعلیة ثر ما یشغل بال علماء الّتربیة وأكلعل

المعرفي للّطفل، برز االھتمام بمقدرة األسرة على توفیر المناخ أثر البیئة في الّنمو العقلي وو

 competence(الكفاءة العقلیة في مقّدمتھا القدرات والّطفل و الّتربوي المناسب لنمو قدرات

mental (المناخ التربوي المالئم للّنمو العقلي یجب أن یتوّفر فیھ بعض الّشروط الّرئیسیة و

تشجیعھم على الّتساؤل و ال، بلأھّمھا وجود بالغین على استعداد لإلجابة على أسئلة األطف

 علّي الّتعلیل أي معرفة األسبابو). cognitive growth(على اإلدراك المعرفي و

)reasoning ( ة أخرى بعبارالمرتبطة بالّظواھر الحیاتیة، و تنمیة المفاھیموإدراك العالقات و

لتي في الغالب یستعین اآلباء ببعض األلعاب الّتربویة االّتفكیر بطریقة منطقیة وعملیة سلیمة، و

التي یجب الّطفل و ببعض الكتب التربویة المصّورة المناسبة لسنّ تدعو الّطفل إلى الّتفكیر، و

الّنمو العقلي الكتب وحدھا ال تكفي، فلكّن األلعاب وو. العنایة الكبیرة في اختیارھا اذھااّتخ

  .شأن الّنمو في الجوانب األخرى بحاجة للّتوجیھ

ّم إذا كان من حسن حّظ ؟ وفماذا یمكن أن تقّدم المربیة في ھذا الحال  الّطفل أّن مربیتھ تتكل

ّھجة المحلغتھ و ّغة بما الل درایتھا الّتربویة في الغالب ، فإّن ثقافتھا و) (dialectلیة أعني ھنا الل

یوّجھھ تؤھلھا ألن تدرك حاجات األطفال ومستوى نمّوھم وما من شأنھ أن یدفع ھذا الّنمو و ال

  .الوجھة الّسلیمة

ضف إلى ذلك أّن المسؤولیات الملقاة على عاتقھا ال تترك لھا من الوقت الكثیر للّتفرع أ 

غالًبا ما یكون العكس ھو و. معھ في محاولة إلثارة تفكیره الّطفل أو حّتى الّتحدثألسئلة 

ً بعیًدا عنھا، ال یھم ماذا یشغلھ طالما أّنھالصحیح فجّل ھّم المربیة أن  ال  تبقي الّطفل مشغوال

ن األّمھات عندنا یفعلن نفس كیف نستنكر ھذا على المربیة في حین أّن نسبة كبیرة میضایقھا، و

  1.الّشيء

                                                             
1
للّنشر والّتوزیع والّطباعة، عّمان، األردن، ھدى محمود الّناشف، األسرة وتربیة الّطفل، دار المسیرة  - 
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على نمّوه العقلي قام بھا كوھن في دراسة عن أثر الّتفاعل االجتماعي المبّكر مع الّطفل و 

ثبت من المالحظات التي أجریت على الّطبیعة Cohon and Beckwith 1979) (بكوث و

عالقة  أّن ھناك ،)أشھ4أشھر ومن 3من شھر ومن ( في منازل األطفال الّرّضع على فترات

إذ كلما زاد الّتفاعل مع الّطفل . نمو كفاءتھ مع العقلیة عند سّن سنتینالّتفاعل مع الّطفل وبین 

ّما ارتفع اختبارات مختلفة منھا معّدل أداءه عن سّن الّسنتین، وذلك باستخدام مقاییس و كل

)Gesell Developmentall Schdules ( في سن  اختبار جیزل للّنمو)شھور،  9شھور،  4

مقیاس شھًرا، و 24و 9في سّن Senson Motor Scole ) (مقیاس حّس حركي و ،)شھر 24

مقیاس بیلي للّنمو و) شھًرا Mensure of Réceptive language ( )24(استقبال لغوي 

  .)شھًرا  25في سّن ) ( Bayley Mental Scale( العقلي 

فإذا كان عمر الّطفل . الّطفل أّما بالّنسبة للّتفاعل فجرى قیاسھ بطریق مختلفة تبًعا لسنّ  

ً قد یقاس الّتفاعل باستجابة البتسامة الّطفل أو أصوات یصدره أو الّتحدث إلى  شھًرا واحًدا مثال

ّعب ر أو إثارة عقلیة لتصاحبھا لغة وأصوات وأشھ 3طفل سّن  وتحریكھا بھا إعطائھ الحّریة لل

  .إعطائھ حّریة الحركةو

ّما تقّدم الّطفل في الّسن كان للّتفاعل و   أھمیة أكثر في نموهمعھ أثر أبعد وطبیعي أّنھ كل

ً  للّطفل في سّن صغیراالستجابة قلي، بالّرغم، من أّن للّتفاعل والع ا مثل الّشھر كان لھا جّد

مّرت استشھر وأ 9معّدل أداء الّطفل عند سّن بتمكن الباحثون على أساسھا من الّتنّبؤ أثرھا، و

  1 .األداء حّتى سّن الّسنتیناعالت في إعطاء مؤّشرات للّنمو وھذه الّتف

، فقد قاموا بدراسة طولیة تجریبیة على ) Ramey et al 1979(زمالؤه أّما رامي و 

الّطبقة االجتماعیة األّمھات متقاربات من حیث ، أطفالھنّ ثالث مجموعات من األّمھات و

ّمھات نحو أطفالھّن أو في ال فروق تذكر في اّتجاھات األا واالقتصادیة التي ینتمون إلیھو

الخصائص الّنفسیة أو متوّسط نسبة الّذكاء أو المستوى العائلیة أو في متوّسط الّدخل و روفھنّ ظ
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استخدام اختبارات ستانفورد بینیھ أشھر و 3مالحظة األطفال في سّن  منو .الّتعلیمي لألّمھات

ّ كبیرة من الّصدق بنسبة ذكاء أطفال المجموعتین الضأمكن الّتنّبؤ، بدرجة   3 عند بطتینا

شھور  3سنوات، أّما المجموعة الّتجریبیة التي التحقت بدور رعایة نھاریة من الّساعات منذ 

فإّن تنبؤات نسبة ذكائھم لم تكن دقیقة، ألّن ھذه المجموعة من األطفال جاءت نسبة أعلى من 

ّع دائًما م ھكذا یّتضح أثر البیئة المواتیة للّنمو العقلي و. لمجموعتین الّضابطتینن أداء االمتوق

ارسھ المشرفون الذي یم التوجیھ العقلي المقصودة بالخبرات الّتربویة المناسبة والبیئة الملیئ

تثبت ھذه الّدراسة األخیرة أھمیة الّتدخل المبّكر في توجیھ خبرات الّطفل على ھذا الّدور، و

یت أو خارجھ في نمّوه العقلي، مثل ھذه الخبرات لیست قصًرا على طبقة دون سواء داخل الب

ھناك كثیرون تناولوا موضوع أثر الخبرات المثیرة خرى أو على مستوى ثقافي معّین، وأ

ھ وفي مقّدمتھم على نمو نسبة ذكائي وعلى الّنمو العقل) intellectual stimulation(للّتفكیر 

ّغة وبیاجیھ وبلوم وھنت وبرو الّنمو العقلي للّطفل كما فعل العالم نز، ورّبما ھؤالء بین نمو الل

من قبل، بحث أصبح من المأمون اعتبار نمو المفاھیم ) Vygotsky (الّسوفیتي فایكوتسكي 

ّغوی ّم لغة األّم، وھذا ینقلنا إلى مشكلة المرة وكأّنھ مرادف للنمو العقلي، والل ال بیة التي ال تتكل

ّغة و مھاتأو تجیدھا، فلیس كل األ ول تتقنھانق لكّنھّن یتحّدثنھا، فلو تصورنا أّن مربیة یتقّن الل

ھو ال یعرف لغتھا، الشيء الّطبیعي الذي یحدث في أن تصدر بعض الّتعلیمات للّطفل وترید 

ّغةھذه الحالة أن تتفاھم معھ  من المفروض أن ینتقل منھا  التيو. باإلثارة ـ أدنى درجات الل

الّطفل إلى درجات أعلى من الّتجرید حالما یصل إلى مستوى من الّنضج یمكنھ من إطالق 

 ّ ّغوي للّطفل و. غویة تمھیًدا للّنطق بالكالماألصوات الل من أخطر نتائج تعتبر مشكلة الّنمو الل

ّغة أساس المعرفة وبدونھااختالف لغة المربیة من لغ سائل المعرفة مغلقة تبقى و ة الّطفل فالل

ّغة العربیة   1 .أمام األطفال الذین یعھد بتربیتھم إلى مربیات غیر ناطقات بالل

ّم العربیة أّما إذا كانت   ّھجة المحلّیة حّتى و( المربیة تتكل ، )لو كانت بلھجة تختلف عن الل

على وعیھا ومستوى دره المعرفیة تتوّقف مصاو فإّن قدرتھا على تنمیة قدرات الّطفل العقلیة
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خصائصھا الّنفسیة التي تحّددھا إذا كانت على استعداد لتوجیھ نمّو الطفل العقلي ثقافتھا و

إكسابھ اّتجاھات فكریة إن لم تتطّوع بإعطاء الّطفل معلومات و فأحیاًنا تجد المربیة .المعرفي

بتزوید الّطفل بمثل  رّبما من األسھل أن یبدأالغالب تكون من األفضل وتكن خاطئة فإّنھا في 

ً من أن  ً، بدال ھذه المعلومات في سّن متأّخرة عندما یلتحق بالّروضة أو المدرسة االبتدائیة مثال

م خاطئة لتكسب األطفال مفاھینحاول استئصال معلومات واّتجاھات معرفیة ومدركات و

ً منھاالمعارف و    1.اّتجاھات الّسلیمة بدال
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  :ومحتوى الّتنشئة االجتماعیة أھداف - )6

للّتنشئة االجتماعیة وقد تمّثلت  Parsonsو Selznick and Broumھناك أھداف حّددھا 

  :في

إعالء رابطة الحب بین الّطفل واألم، وإقامة التزامات حول إمكانیات االنجذاب   - أ

 .نحو الغیر

تاج أن یعرفھ الّتنشئة االجتماعیة ترتبط بما تقوم بھ من عملیات تعلیم، وبما یح  -  ب

 .الّشخص حّتى یتوافق مع مجتمعھ، وحّتى یتمّكن من تنمیة لقدراتھ وإشباع لحاجاتھ

تلقین األطفال نظم المجتمع الذي یعیشون فیھ، منتقلین من الّتدریب على العادات   -  ت

 .إلى االمتثال لثقافة المجتمعالخاّصة بھذا المجتمع 

ّزم للعیش   -  ث  .وسط ھذه الّثقافةتلقین األطفال مستوى الّطموح الال

 .تعلیم األطفال األدوار االجتماعیة  - ج

إكساب األطفال المھارات المطلوبة للّتوافق مع أفراد المجتمع، وحصولھم على   - ح

ّغة  .األدوات التي تساعدھم على االندماج مع الجماعات مثل الل

القیم وأھداف الجماعة التي ینتمي إلیھا الّطفل والتي تشّكل ثقافة المجتمع  غرس  - خ

الذي یعیش فیھ، لتحقیق توّقعات األدوار التي سوف یواجھھا یوًما ما مثل إلعداد الّطفل ألداء 

 .دور األخ واالبن والّزمیل واألب

لفرد وأعضاء إكساب المرء نسقا من المعاییر األخالقیة التي تنّظم العالقات بین ا  -  د

 .الجماعة، وتمّثل ھذه المعاییر الّسلطة الخارجیة على الفرد

ّب عدًدا من االحتیاطات  وعموًما ال توجد أھداف دون توافر أدنى محتوى یتطل

  1 .الجوھریة

                                                             
1
زكریا الّشربیني، یسریة صادق، تنشئة الّطفل وسبل الوالدین في معاملتھ ومواجھة مشكالتھ، المرجع  - 

  .57الّسابق، ص
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على جعلھ یتمّكن من  ّهللا اإلنسان القدرة على إدراك الّزمان والمكان، وھو القادرلقد وھب 

ثروة  استحضار الماضي ومعایشة الحاضر وتصور المستقبل، مّما جعل اإلنسانیة تتوارث

من  أنماطر عنھا في ضوء حضاریة تتمّثل في القیم والعادات والّتقالید واالّتجاھات التي یعبّ 

طور، وتستثمر اإلنسانیة الّسلوك، وتضیف اإلنسانیة لھذه الّثروة یوًما بعد یوم نتیجة للّتغّیر والتّ 

بنقلھ لألجیال، بحیث یصبح الفرد في ھذه األجیال وعي إمكانیة لالستجابة إلى الّتراث 

المؤّثرات االجتماعیة، وما تشتمل علیھ ھذه المؤّثرات من ضغوط وما تفرضھ من واجبات كي 

م األنماط الّسلوك ّ یة التي تمّیز ثقافة یعیش مع غیره ویسلك مع اآلخرین مسلكھم في الحیاة، ویتعل

مجتمعھ عن الّثقافات األخرى، ومن ھنا یحتوي ذھن الفرد على أفكار وممارسات ومعاییر 

ّد، وھذا ما یعلنھ و وقیم المجتمع الذي یعیش في إطاره،  Watsonال یصبح مجّرد راویة أو مقل

  .Lingtrenو

ّب عدًدا من االحتیاطات تجعلنا نقترب ب أطفالنا من الّسویة ولكن محتوى الّتنشئة یتطل

  :والّتوافق االجتماعي، وھذه االحتیاطات ھي

الّشیخ لحاف وأّمنا ( البعد عن القیم واالّتجاھات التي تجعل األطفال یستسلمون للخرافات  - 

 ...).الغولة 

البعد عن العادات التي تزرع في نفوس الّنشء االستسالم أو الالمباالة أو الّتواكل أو  - 

 . األنانیة

البعد بالّنشء عن الّنماذج التي تنجح دون رادع عند استخدامھا ألسالیب المغافلة  - 

 .والّتضلیل والخداع والغش والكذب

تعریض األطفال ألنماط متناقضة من الّتنشئة مثل االنقیاد ألوامر الوالدین بالمنزل  عدم - 

دون مناقشة في الوقت الذي نطلب منھم فیھ إیجابیة الّتفاعل وحّریة الّرأي أمام الّزمالء 

1 .والمدّرسین بالمدرسة
 

                                                             
1
زكریا الّشربیني، یسریة صادق، تنشئة الّطفل وسبل الوالدین في معاملتھ ومواجھة مشكالتھ، المرجع  - 

  .57الّسابق، ص



اني ّ ّفل :                                                                    الفصل الث  التّنشئة االجتماعیة للط
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ً ( عدم الّتناقض أثناء الّتنشئة لألطفال بین القول  -  إنكار وجود ( عل والف) عدم الكذب مثال

 ).األم عند اّتصال صدیقة لھا بالّتلفون 

ثقافة بعض البعد بمضمون الّتنشئة عن االنفتاح الّثقافي المنحرف بعدم االنغمار في نقل  - 

 –قصص العنف  –األفالم اإلباحیة ( المجتمعات األخرى غیر المناسبة لمجتمعاتنا إلى أطفالنا 

  1 ).نماذج العدوانیة 

                                                             
1
ریة صادق، تنشئة الّطفل وسبل الوالدین في معاملتھ ومواجھة مشكالتھ، المرجع زكریا الّشربیني، یس - 

  .58الّسابق، ص
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  مفردات العینة المتعلقة بالسیاقات االتصالیة) 9(الجدول رقم 

 

  السنة  الدرجة  الصنف  عنوان األطروحة  الرقم

سبل تجسیر الفجوة الرقمیة العالمیة من خالل المواقع   1

  االلكترونیة

  2007  ماجستیر  س

  2007  ماجستیر  س  مجتمع المعلومات في الجزائر واقع الفجوة الرقمیة  2

الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة   3

  االنترنت

  2010  دكتوراه  س

  2010  ماجستیر  س  السیاق االتصالي لجمهور االنترنت في الجزائر  4

  2011  ماجستیر  س  صحافة المواطن و الهویة المهنیة للصحفي  5

الرسالة االتصالیة للمساجد من خالل رؤیة المواقع   6

  االلكترونیة

  2012  ماجستیر  س

  2012  ماجستیر  س  العالم االفتراضي ضمن العاب الفیدیو االلكترونیة  7

  2013  دكتوراه  س  محددات استخدام تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت  8

  2013  ماجستیر  س  القواعد القانونیة و األخالقیة المنظمة للمواقع االلكترونیة  9

االقتصادیة شركة توزیع االتصال االلكتروني في المؤسسة   10

  الغاز

  2013  ماجستیر  س

  2014  دكتوراه  س  أثر استخدام التسویق عبر االنترنت على المؤسسات  11

  2014  دكتوراه  س  االتصال األسري و متغیرات المجتمع المعلوماتي  12

  2014  دكتوراه  س  القیم االجتماعیة و الثقافیة في ظل تكنولوجیا االتصال  13

  2015  ماجستیر  س  الفضاء العمومي االفتراضي في الجزائررمزیة   14

  2015  دكتوراه  س  واقع استخدام اللغة العربیة على شبكة االنترنت  15

  2015  دكتوراه  س  حمایة البیانات الطبیة الخاصة في العصر الرقمي  16
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  مفردات مجتمع البحث المتعلقة بالجمهور) 8(الجدول رقم 

 

  السنة  الدرجة  الصنف  عنوان األطروحة  الرقم

  2009  دكتوراه  ج  دراسة في القیم و التأثیر: الطفل الجزائري و ألعاب الفیدیو  1

  2010  ماجستیر  ج  الصحافة اإللكترونیة الجمهور المتفاعل في  2

  2011  ماجستیر  ج  الصحافة االلكترونیة الجزائریة و اتجاهات القراء  3

استخدام البرلمانیین الجزائریین لتكنولوجیات المعلومات و   4

  االتصاالت

  2013  دكتوراه  ج

دراسة میدانیة تحلیلیة الستخدامات : الشباب و االنترنت  5

  الشباب

  2013  دكتوراه  ج

في انتاج محتوى وسائل  -األفراد–مشاركة الجمهور   6

  االعالم

  2014  دكتوراه  ج

استخدام الطفل لشبكة االنترنت و أثره على العملیة   7

  التربویة

  2014  دكتوراه  ج
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  مفردات مجتمع البحث المتعلقة بالوسیلة): 7(الجدول رقم 

  السنة  الدرجة  الصنف  عنوان األطروحة  الرقم

 2006 ماجستیر  و النشر االلكتروني و مستقبل الصحافة المطبوعة  1

لإلعالم و االتصال في تطویر إسهام التكنولوجیا الجدیدة   2

  الرسالة التلفزیونیة الجزائریة

  2006  ماجستیر  و

  2007  ماجستیر  و  تأثیر التقنیات الجدیدة لإلعالم و االتصال على المكتبة  3

بین تحدي الواقع  و : الصحافة االلكترونیة في الجزائر  4

  التطلع نحو المستقبل

  2007  ماجستیر  و

 الجدیدة لإلعالم و االتصال في تطویراسهام التكنولوجیا   5

  طرائق التدریس في الجزائر

  2007  ماجستیر  و

 األنباءتأثیرات تكنولوجیا المعلومات على وكاالت   6

  الجزائریة

  2007  ماجستیر  و

  2008  ماجستیر  و  التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في التعلیم  7

االنترنت في تطویر الصحافة المكتوبة في  إسهامات  8

  الجزائر

  2008  ماجستیر  و

أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعیین   9

  وسلوكیاتهم

  2008  ماجستیر  و

استخدام التكنولوجیا الرقمیة في النشرة اإلخباریة   10

  التلفزیونیة

  2008  ماجستیر  و

البطاقة : المعلوماتالتطبیقات االتصالیة لتكنولوجیة   11

  االلكترونیة

  2008  ماجستیر  و

  2009  ماجستیر  و  منتدیات المحادثة و الدردشة االلكترونیة  12

و  في التعبیر الحر المدونات العربیة االلكترونیة المكتوبة  13

  الصحافة البدیلة

  2009  ماجستیر  و

  2009  دكتوراه  و  التكنولوجیا الرقمیة و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  14

  2010  دكتوراه  وتأثیر تكنولوجیا المعلومات على االتصال في الجماعات   15
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  المحلیة

 دور التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم و االتصال في تفعیل  16

  العمل التشریعي

  2010  ماجستیر  و

 الجدیدة على تكوین الوعي السیاسي أثر وسائل اإلعالم  17

  للطالب الجامعي

  2011  ماجستیر  و

استخدامات تكنولوجیا الحدیثة في اإلذاعة و أثرها على   18

  الموارد البشریة

  2011  ماجستیر  و

  2011  ماجستیر  و  أثر تكنولوجیات االتصال في اإلذاعة و جمهورها  19

  2011  ماجستیر  و  االنترنت و بناء الحقائق االجتماعیة لدى الشباب المراهق  20

  2011  ماجستیر  و  تداول المعلومة الریاضیةإسهام شبكة االنترنت في   21

أثر التطور التكنولوجي  على الممارسة  اإلعالمیة    22

  الصحفیة

  2011  ماجستیر  و

استعمال تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في التعلیم   23

  المفتوح

  2011  دكتوراه  و

  2012  ماجستیر  و  أثر األلعاب االلكترونیة على السلوكیات لدى األطفال  24

  2012  دكتوراه  و  البرمجة التلفزیونیة و تحدیات التكنولوجیات الحدیثة  25

الصحافة االلكترونیة الجزائریة بین التخطیط   26

  و الواقع القانوني و المؤسساتي  االستراتیجي

  2012  ماجستیر  و

فعالیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر نظام   27

  المعلومات

  2012  ماجستیر  و

الصحافة االلكترونیة و أثرها االقتصادي على الصحافة   28

  المكتوبة

  2012  ماجستیر  و

  2013  ماجستیر  و  تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على الحق في االتصال  29

تأثیر الشبكات االجتماعیة على الممارسات اللغویة   30

  للشباب

  2013  ماجستیر  و

  2013  ماجستیر  وواقع الصحافة االلكترونیة الجزائریة في ظل هیمنة   31
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  شبكاتال

أثر استخدام مصادر المعلومات االلكترونیة في تكریس   32

  القیم

  2013  دكتوراه  و

  2014  ماجستیر  و  تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على الفضائیات العربیة  33

  2014  ماجستیر  و  في الجزائرتكنولوجیا المعلومات و إدارة األزمات   34

  2014  ماجستیر  و  إسهامات تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في إدارة األزمات  35

  2014  ماجستیر  و  مواقع التواصل االجتماعي و الفضاء العمومي  36

الصندوق العالمي للتضامن الرقمي و دوره في مواجهة   37

  الفساد

  2014  ماجستیر  و

  2015  ماجستیر  و  youtube facebookمواقع التواصل االجتماعي   38

  2015  دكتوراه  و  تأثیر تكنولوجیا االتصال على النشر االلكتروني للصحف  39

أثر شبكات التواصل االجتماعي على تطویر حریة   40

  التعبیر

  2015  دكتوراه  و

  2015  دكتوراه  و  المكتبة االفتراضیة و الباحثون الجزائریون  41

  2015  دكتوراه  و  الشبكات االجتماعیة على االنترنت  42

استعمال تكنولوجیا المعلومات من طرف المجموعات   43

  اإلرهابیة

  2015  دكتوراه  و

  2015  دكتوراه  و  استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في الوسط األسري  44
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  مفردات مجتمع البحث المتعلقة بالرسالة و المضامین اإلعالمیة) 6(الجدول رقم 

 

  السنة  الدرجة  الصنف  عنوان األطروحة  الرقم

  2006  ماجستیر  ر  الهویة الثقافیة العربیة من خالل الصحافة االلكترونیة  1

  2007  ماجستیر  ر  المفهوم و التطبیق:المعلومات حرب  2

  2007  ماجستیر  ر  الفجوة الرقمیة العالمیة من خالل المواقع االلكترونیة  3

االقتصاد الرقمي نموذج التجارة اإللكترونیة عبر شبكة   4

  االنترنت

  2007  ماجستیر  ر

  2009  ماجستیر  ر  األمن المعلوماتي عبر االنترنت  5

  2010  ماجستیر  ر  ظل التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم و االتصالالمعلومة في   6

  2010  ماجستیر  ر  واقع اللغة العربیة على شبكة االنترنت  7

تداول المعلومات داخل المجتمعات االفتراضیة على   8

  شبكة االنترنت

  2012  ماجستیر  ر

الجریمة االلكترونیة بین التحصین التقني و التحصین   9

  الجنائي

  2015  ماجستیر  ر

  2015  ماجستیر  ر  داللة الخطاب الدیني عبر شبكات التواصل االجتماعي  10

  2015  ماجستیر  ر  األبعاد االتصالیة و الداللیة للكتابة األیقونیة االلكترونیة  11

  2015  دكتوراه  ر  ثقافة اإلشهار االلكتروني و إشكالیة التلقي في المجتمع  12
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 جدول إحصائي لقائمة الدراسات اإلعالمیة المشكلة لمجتمع البحث): 2(الجدول رقم  •

  دكتوراه  ماجستیر  عدد األطروحات   السنة

2006  27  23  4  

2007  36  36  -  

2008  29  28  1  

2009  79  69  10  

2010  64  54  10  

2011  48  42  6  

2012  81  70  11  

2013  56  37  19  

2014  47  22  25  

2015  65  29  36  

  122  410  532  المجموع

  ).2015-2006(الدراسة المسحیة لمجموع أطروحات قسم علوم اإلعالم و االتصال : مصدر

 قائمة جداول الدراسات اإلعالمیة حسب عناصر العملیة االتصالیة •

  البحث المتعلقة بالمصدر أو القائم باالتصالمفردات مجتمع ):5(الجدول رقم 

  

  السنة  الدرجة  الصنف  عنوان األطروحة  الرقم

دراسة حالة : واقع الحكومة اإللكترونیة في الدول العربیة  1

  الجزائر

  2010  ماجستیر  م

  2011  ماجستیر  م  اتجاهات المدونین الجزائریین   2

  2013  ماجستیر  م  اإلدارة البنكیة االلكترونیة في الجزائر  3

  2013  دكتوراه  م  اتجاهات مستخدمي االتصال الرقمي  4



للدراسة المنهجية المقـاربة التمهيدي الفصل   

 

 4 

  المقاربة المنهجیة للدراسة: الفصل التمهیدي

  :و تساؤالت الدراسة شكالیةإ

  

 وسائل أبرز من كواحدة االنترنت لشبكة ملحوظاً  انتشاراً  الماضیة القلیلة السنوات شهدتلقد    

 بنیتها عیدص  على سوء أخرى، اتصالیة وسیلة أي تشهده لم نمواً  نمت التي والحدیثة  االتصال

 وتنامیاً  مستمراً  ازدیاداً  شهد الذي مستخدمیها نطاق على أو...بحثیة محركاتو  شبكات یةالتحت

  .األیام بمرور مطرداً 

 رقي و اإلنسانیة الحضارة تطویر في المساهمة من نتتمكّ   االتصال تكنولوجیا أن نجدو    

، ةجدید اتصالیة تكنولوجیة مرحلةم نذ ظهور بحوث االتصال و دخول العالفم البشري، الجنس

 أن بعد بذاته قائم كعلم یستقر جعله الذي األمر الجدید، البحثيبهذا المجال  بالغاً  االهتمام كان

 التغییر عوامل من عامالً  باعتباره الباحثون له یتطرق حیث االجتماعیة، بالعلوم ملحقاً  كان

 اهتم الدائمة، حركته ضمان في ودوره معي المجتف االتصال ألهمیة ونظراً  االجتماعي،

  .اآلن علیه هي ما إلى تمعاتالمج آلت لما لواله الذي المیدان ذابه الباحثون

المجال األكادیمي العلمي منها، م لم یسلَ  و االتصال لإلعالمو مع ظهور التكنولوجیا الحدیثة    

باالغتنام من أسسها و مظاهرها و أدواتها، كما أن الباحثین و المهتمین أخد نصیبه و 

بالبحث في هذا المجال عن طریق  باألوضاع القائمة على الساحة اإلعالمیة و التعلیمیة اهتمواْ 

تحلیل مجموعة من  إلىالدراسة تسعى  فإن الطرح هذا على بناءً و ، الدراسات و األبحاث

یكشف الجدوى و الواقع منها و مدى خدمتها للمجال المهني و  كیفیاً  الً الدراسات اإلعالمیة تحلی

  .األداء اإلعالمي

  :و علیه تتمحور اإلشكالیة كالتالي

و االتصال و الممارسة المیدانیة على أرض  اإلعالمبحوث ل األكادیمي اإلطارما مدى توافق 

  ؟هد مظاهر الجدید و تعدّ  اإلعالمت الواقع في ظل تطورا
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ر الدراسات نتائج و تفسیرات بین متغیإلى لوصول اإلشكالیة و او من أجل فهم       

األسئلة و معالجتها في شكل مجموعة من  اقمنا بتحلیله و اإلعالم الجدیداألكادیمیة الجامعیة 

  :، و نسرد التساؤالت كالتاليمحاور الدراسة الفرعیة التي سنبني علیها

Ø  اتهاهتماما و طبیعتها هي وما الجزائر في اإلعالمیة الدراسات هذه وتطورت نشأتكیف 

  ؟ الرئیسة

Ø التي فرضتها حركیة الفضاء االتصالي  المنهجیة سساألو  النظریةت منطلقاال هي كیف

  ؟الجدید

Ø  هذه ادت ستفاما هي توجهات أبحاث اإلعالم الجدید في البحوث األكادیمیة و كیف

  الجدید؟ اإلعالمو تطورات  األخیرة من مظاهر
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  :الدراسة فرضیات

  

 أن شأنه من أساسیة، محاور فقوِ  مظاهرها وتحدید الفرضیات هذه جوانب مختلف تحدید إن   

  .سةالدرا هذه سیاق في المطروحة اإلشكالیة مظاهر مستوى على الوضوح درجة یزید

  :التالي النحو على الدراسة فرضیات تحدید یمكن هنا، ومن 

Ø  و االتصال على تطور مجال تكنولوجیا اإلعالمیستند تطور البحوث المیدانیة لعلوم 

د ، فالتطور الحاصل في مجال المعلومات و االتصاالت یزوّ مجتمع المعرفةالمعلومات و 

 .البحث العلمي و یثریه من حیث المناهج و تقنیات و أدوات البحث المتطورة

Ø االستقالل یكون متعثرا في عهد المعات حدیثة البحث العلمي في مجت من المفترض أن

في المیدان ال تزال  اإلعالمیةكما هو الحال في الجزائر بحیث أن الممارسة  األولىفي بدایته 

 .تتخبط بفعل اتساع الهوة بین الممارسة التطبیقیة و التنظیر

Ø  الختبارعرفیة و االتصال االستناد على نظریات و أطر م اإلعالمیفترض في دراسات 

أدوات و الجدید على  أبحاث اإلعالمفي  ركزواْ  اعتمد الباحثین ولي لتاو با ،صحة فرضیاتها

 إلىالوصول من خاللها  تحاولتتماشى و السیاق العام لتطورات اإلعالم بحثیة جدیدة  مناهج

 .نتائج جدیة و فعالة

Ø  على خصائص و ممیزات و مظاهر هذا المولود  األخیرة اآلونةفي  األبحاثركزت

هذه البحوث من  استفادتكما  ،الجدید و مدى تأثیره على قیم و سلوكیات المجتمع الجزائري

 .دراساتها المیدانیة سهیل عملیات البحث فيت وو تكنولوجیا االتصال في تدعیم  اإلعالمتطور 
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  :اختیار الموضوع بابأس

  

 في المیدانیة العلمیة للبحوث المتضمنة المنهجیة كتب تذكر الموضوع اختیار بخصوص  

 باقي عن لهویفّض  بحثه موضوع یختار الباحث تجعل التي العوامل من طائفة االجتماعیة العلوم

  1.موضوعیة أو ذاتیة إما العوامل وهذه البحوث

  :سباب الذاتیة الختیارنا هذا الموضوعاألو تتمثل 

o  بالدكاترة و الباحثین في مجال اإلعالم الجدید و شغفنا لخوض معركة البحث في التأثر

النقدي لألدبیات و التراث البحثي في الجزائر، على أساس مواصلة هذا المشوار في مرحلة 

 .الدكتوراه

o باحثین اإلعالمیین كان موضوعها ت و جلسات علمیة و منتدیات للحضور عدة ملتقیا

 .في الحقلین األكادیمي و المهني لیةالعمَ یة و دید و أبعاده العلمِ الجوهري هو اإلعالم الج

 

    :أما األسباب الموضوعیة تمثلت في

o  في  اإلعالمیةة على الدراسات دأثیر التطورات التكنولوجیة الجدیتالسعي لمعرفة مدى

 .توجهات هذه الدراسات تغییرالبحثیة في  إسهاماتعرفة ، و ماألخیرة اآلونة

o الكمي و الكیفي للتراث البحثي، من دراسات تهتم بتحلیل بالمكتبة البحثیة بالجامعة  إثراء

 .أجل تحدید جوانب القصور و مواطن اإلصابة للكم الهائل من البحوث

o و عدم االهتمام بالجانب  ،بمجملها اإلعالمیةت تقییم الدراسات لاو ندرة الدراسات التي تن

  .لمیةالنقدي للتقالید األكادیمیة المعمول بها في البحوث العِ 

  

  

                                                             

1
 ،1982  بیروت، ،1الطبعة ،والنشر للطباعة الطلیعة دار االجتماعیة، البحث لمناهج العلمیة األسس الحسن، محمد إحسان  

  .34 ص
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  :الدراسة همیةأ

  

الظاهرة التي یتم تناولها و على قیمتها العلمیة و النتائج  أهمیةالدراسة على  أهمیةف تتوقّ     

حقیقة  إثباتفي  إلیهاتفیدنا في اكتشاف حقائق نستطیع االستناد  أنالتي ستحققها و التي یمكن 

 . نطلق لبحوث و دراسات الحقةجعلها مُ  أومشكلة ما  أوظاهرة 

علوم  نأداخل الوسط األكادیمي في كون  اإلعالمبحیث تكمن أهمیة دراسة واقع بحوث     

من  بهكظاهرة أساسیة في موضوعاتها و الظواهر المرتبطة  باإلنسانو االتصال تهتم  اإلعالم

 أن إلى باإلضافة .على السیاقات االجتماعیة تأثیراتهاو  اإلعالمیةجهة، و تهتم بالوسائل 

لنظریات المعتمدة و المناهج و ا اإلعالمتساعد على معرفة  توجهات  اإلعالمیةدراسة البحوث 

المعرفي  الرصید إثراءكما تساهم في المهني،   ى تطبیقها في المیدانفي البحوث و مد

 أوفي تحدید نقاط القوة و الضعف في دراساتهم، و معرفة مدى ندرة  للطلبة و تفیدهم اإلعالمي

  .وفرة البحوث في مجاالت معینة بما یساعد على سد هذه الفجوات

عمق النشأة من أجل التّ  الجدید حدیث اإلعالمستنا في مكانة و من جهة أخرى تتمثل أهمیة درا

ّـ نوع من المنافسة في المجال، و غی خلفیاته و أشكاله السیما أنه خلق في ر بشكل بارز ــــ

  ...اجتماعیاً  ،ثقافیاً  ،، سیاسیاً صادیاً اقتنظومات المجتمع الجزائري برمتها م
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  :الدراسة أهداف

  

 يأدراسة تحلیلیة نقدیة لضمان التقدم العلمي في  إلىكل تراكم معرفي یخضع بالضرورة  إن   

ة األخیر  اآلونةمجال الذي یشهد في و االتصال، هذا ال اإلعالممجال، و خاصة مجال علوم 

قفزة نوعیة و تحول هائل في أشكاله و توغله في كل القطاعات، فمن خالل دراستها المسحیة 

ا في جامعة الجزائر في الفترة المعاصرة و االتصال الخاصة بالدراسات العلی اإلعالملبحوث 

  :إلىنهدف 

جدید و ال اإلعالمو االتصال في ظل  اإلعالموصف واقع الدراسات المیدانیة في بحوث  -

 .اإلعالمیةالتعرف على المناهج و األطر النظریة في البحوث 

و الجدوى منها، و  في الجزائر  اإلعالمیةالتعمق أكثر في مجال البحوث و الدراسات  -

باب عدم مواكبتنا للعالم و االتصال و أس اإلعالماالطالع على معوقات البحث في مجال 

 .البشریة و المادیة التقنیة اإلمكاناتبالرغم من توفر   المتقدم

االهتمام بالدراسات النقدیة لمعرفة  إلىو التطلع ، د المكتبات بهكذا مذكرات تحلیلیةتزوی -

 .  الواقع ومحاولة تغییر و تعدیل النقائص

  

  

  

  

  

  

  

  

  



للدراسة المنهجية المقـاربة التمهيدي الفصل   

 

 10 

  :هاو أدوات الدراسةهج من

  

 ویهدف ما، ظاهرة لدراسة معینة خطة و أسلوباً  تتبع منظمة، طریقة العلمي المنهج یعتبر    

  .اصحته من التأكد بعد عنها واإلعالم واختبارها، المعارف وترسیخ الحقائق إلى التوصل إلى

، )عناصر منهجیة البحث في االتصال،(في كتابهما  ''برنار فالي''و  ''الن الراميأ''یقول بحیث 

لمیة فعالة و لكنها ال بل یوجد منهجیات ع ،شيء و أي شيءأنه ال یوجد منهج یبحث كل 

المناهج تختلف باختالف  نأ بمعنى 1مجموعة و صفات كاملة و غیر قابلة للخطأ، ل آلیاتمثّ 

فكل موضوع یحتاج منهج معین و أحیانا  ،لقضایا المطروحة للدراسة و البحثالمواضیع و ا

  .یحتاج ألكثر من منهج واحد

الذي یدخل ضمن منهج  المنهج المسحي الوصفيالتي تعتمد في دراستنا كذا هو الحال  

الذي یحصر األدبیات الموجودة حول التراث البحثي في مجال اإلعالم و  2المسح الوثائقي

االتصال بصفة عامة و بحوث اإلعالم الجدید بصفة خاصة، فهو على درجة عالیة من الثبات 

  .عن المواقف و االنطباعات الذاتیة و الموضوعیة بعیداً 

ُ مع هذا النوع من الدراسات، بحی األكثر توالماً  المنهج المسحي  ف على أنه الطریقة عرّ ث ی

ف على الظاهرة المدروسة من حیث العوامل و العالقات عرّ العلمیة التي تمكن الباحث من التَ 

السائدة بینها كما هي في الواقع و ضمن ظروفها الطبیعیة المحیطة بها، و ذلك من خالل جمع 

  .3المعلومات و البیانات المحققة لها

بمختلف العناصر  اإللماممجتمع البحث و  خصائص التعرف على یمكننا من لوصفاو 

نة له و العالقة بین هذه العناصر، و معرفة واقع هذه الدراسات اإلعالمیة األكادیمیة المكوّ 

                                                             

1
 أحمد عظیمي، منهجیة كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في علوم اإلعالم و االتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة،  

  .16، ص2009الجزائر، 

2
في الجزائر،أطروحة لیلیة ألبحاث الجمهور حعلى قسایسیة، المنطلقات النظریة و المنهجیة لدراسات التلقي دراسة نقدیة ت   

  .28ص ،2006دكتوراه ،

3
  .5، ص2003، ، الجزائرأحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة  



للدراسة المنهجية المقـاربة التمهيدي الفصل   

 

 11 

الكمیة المنجزة في فترة زمنیة محددة، كما یسمح لنا بمعرفة طبیعة المواضیع المتناولة و درجات 

  .م و التكنولوجیا الحدیثة تركیز البحوث في ظل ظهور و تطور اإلعال

 إعادةمساعد في دراستنا و ذلك من خالل كمنهج  بالمنهج التاریخيو یمكننا االستعانة     

إذ ال یمكن  .الماضي بدراسة األحداث الماضیة معتمدین في ذلك على الوثائق و األرشیف بناء

و الظروف التاریخیة  معرفة واقع الدراسات اإلعالمیة دون الرجوع إلى مراحل تطور اإلعالم

  .التي مر بها التعلیم اإلعالمي في الجزائر

و علیه فالمنهج التاریخي یساعدنا في الكشف عن العوامل التاریخیة التي جعلت هذه     

  1.األبحاث تبدو على ما هي علیه في الوضع الراهن

 قالتحقی نضمبرت اعتُ التي تحلیل المضمون  تقنیةعن و بالنسبة ألداة البحث، فقد استغنینا    

و  الكتابیةو المضامین  لسائردراسة الستعمل في تُ و  (Scientific Inquiry)العلمي 

 اإلعالم أبحاثعلى  أجریتراسات بد قیتعلهنا  األمرف .المتحركةالثابتة و صورلوا الصوتیة 

 علیه و .ةالنتائج المرجوّ  إلىجل الوصول أمن  مختارة البد من تحدید فئات التحلیل ذإ الجدید،

كتقنیة تساعدنا على  وحات من تحلیل المضمونالمستَ  استمارة تحلیل المضمونبأداة سنكتفي 

    .المتعلقة بموضوعنا محل الدراسة للبیانات الكیفي الحصر الكمي و التحلیل

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1
، و  سبعون موریس أنجلس، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة، ترجمة و تقدیم بوزید صحراوي، كمال بوشوف، سعید 

  .105، ص2006 الجزائر، ،2طدار القصبة للنشر، مراجعة مصطفى ماضي، 
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  :تهعینمجتمع البحث و 

  

نجزت في أُ و االتصال التي  اإلعالمبحوث  ل فيسة مجتمع البحث المتمثّ نخص بالدرا    

في كلیة علوم اإلعالم و  األكادیمیة، و كان التركیز على الدراسات )2015-2006(الفترة 

للدكاترة و  وجهةو  للبحث العلمي سيقطب أسا اأنه أساسعلى  3الجزائر جامعة االتصال ب

  .الباحثین في هذا المجال

 دراساتأو   ومهنیین، ةألساتذ والجماعیة الفردیة المؤلفات على إذن، الدراسة مجتمع یشتمل فال

 نشاطها، طبیعة تخص ألهداف وعمومیة خاصة مؤسسات أنتجتها وتجاري سیاسي طابع ذات

 علم مثل أخرى كلیات مستوى على أنجزت والتي الموضوع، بنفس المتعلقة الدراساتو ال حتى 

 و اإلعالمیة المواضیع تتناول انهأ أي التخصص، أحادیة دراسات انهأل ، االجتماع وعلم النفس

  .المعني التخصص نظر وجهة من ،الجدید اإلعالم االسیم

 410( الدكتوراهمقدمة لنیل شهادة الماجستیر و  ةطروحأ 532حوالي  ي قمنا بحصرلو بالتا

مصداقیة و نجاعة في البحث  األكثرغنیة بالمادة العلمیة و  باعتبارها) دكتوراه 122ماجستیر، 

  .العلمي

الجدید بشكلیه االلكتروني و االجتماعي في فترة  اإلعالمهذه الرسائل تهتم بمظاهر و معظم 

 لإلعالم متطوراً  ألخیرة التي شهدت نمواً فترة العشریة ا أي،  2015-2006 منزمنیة محددة 

  .في الجزائر) 2.0(الجدید و نشأة الجیل الثاني من الویب 

 بطریقة اختیارها یتم الدراسة مجتمع من جزئیة مجموعة عن عبارةأنها  على العینة فعرّ تُ  و 

 الدراسة مجتمع كامل على وتعمیمها النتائج تلك استخدام ثم ومن علیها الدراسة جراءإو  معینة

  1.األصلي

  

                                                             

1
 1998 عمان، والتوزیع، والنشر للطباعة الفكر دار أسالیبه، و أدواته مفهومه، العلمي البحث وآخرون، عبیدات محمد  

  .74ص،
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نا من استخراج التي تمكن القصدیة غیر االحتمالیة اعتمدنا العینة أكثرع البحث لضبط مجتم و

ُ الحاالت   العینةف ،مجتمع البحث قصد الدراسةخصائص تتطابق مع  أنهافیها  قدعتَ التي ی

یها ف مجال ال تحكمیة بطریقة هامفردات باختیار الباحث هافی یقوم التي هي العمدیة، القصدیة

 من هعن یبحث لماها غیر  من أكثر مثلةالمُ  المفردات باقتناء شخصیاً  وه یقوم بل للصدفة،

  . بیانات و معلومات

من الجزء إلى الكل أو للتوصل إلى الحكم على المجتمع  لالنتقالعینة من مجموع ما الفتؤخذ  

ذات الدراسة عینة و بالتالي فمفردات  1،االستقراءفي ضوء بعض أفراده ، فهي ضرب من 

أنها قدمت لنیل أعلى درجة اإلعالم الجدید في الجزائر، و عالقة مباشرة بموضوع بحثنا أبحاث 

في التحلیل، فهي  أنها أكثر صرامة و أكثر عمقاً  إذنعلمیة في نظام التعلیم العالي، یفترض 

 جدید بتكنولوجیات كإعالممن بدایاته األولى  الجدید انطالقاً  اإلعالممختلفة من  تتناول أنواعاً 

  .جدید بتكنولوجیات مختلطة إعالم إلىجدید بتكنولوجیات حدیثة وصوال  إعالم قدیمة ثم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

1
  .1865، ص 2003 ،اإلسكندریة، الخامسالمجلد دار الفجر للنشر و التوزیع، ، ، الموسوعة اإلعالمیةمحمد منیر حجاب  
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  :الدراسة فاهیمم

  

   :اإلعالم

ه إیاه یعني صار یعرف لمَ ه الخبر فأْع لمَ كلمة اإلعالم مشتقة من العلم، تقول العرب استعْ  لغة، 

  .1هالخبر بعد أن طلب معرفتَ 

 ُ بواسطة ألفاظ أو نه نشر الوقائع و اآلراء في صیغة مناسبة اإلعالم على أ'' فیرنان تیرو''ف عرّ ی

  .2أصوات أو صور، و بصفة عامة بواسطة جمیع العالمات التي یفهمها الجمهور

على شیئین أساسیین في وجود عملیة اإلعالم و هما الصیغة و شیوع  هذا التعریف ینصُّ    

الخبر، أما الصیغة فهي تنطبع بنوع الوسیلة المستعملة، وحسب الحاسة الموجهة إلیها من سمع 

لسان، أما شیوع الخبر و نشر الوقع، فیقصد بها جعلها معروفة عند عدد كبیر من  بصر و

  .الناس

المقصود باإلعالم هو عملیة جمع المعلومات و األخبار الصحیحة و  :التعریف اإلجرائي    

بما  -الوسائل التكنولوجیة–الحقائق الثابتة، و تبادلها و نشرها و بثها باستخدام العلم الحدیث 

ذلك االنترنت، و إیصالها للجمهور من خالل عرض فني یساعد الناس على تكوین رأي في 

  .صائب في الواقع و المشكالت بسرعة مذهلة

   :االتصال

 في الرسالة ومرسل متلقي بمقتضاها یتفاعل التي العملیة أنهب االتصال عرفتُ  رشتي جیهان

 واقع أو معنى أو قضیة عن األفراد بین ارواألفك المعلومة نقل فیه یتم معینة اجتماعیة مضامین

  .3هنيالذ والتصور المعلومات مشاركة على یقوم فاالتصال معین،

  

                                                             

1
  .13ص دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، و االتصال، اإلعالمزهیر احدادن، مدخل لعلوم   

2
  .14المرجع نفسه، ص زهیر احدادن،  

3
  .24ص، 1998ة، القاهر  اللبنانیة، المصریة الدار المعاصرة، نظریاته و االتصال مكاوي، عماد حسن السید، حسینلیلى   
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فإننا في هذه الحالة ال نقصد سوى   البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصالتنا عن إذا تحدّ 

ُ ه هدف علمي و الذي یتم وفق متطلبات المنهج العلمي و ذلك النشاط الذي یحركُ  ف عرَّ لذلك ی

بوصفه استقصاء منظم یهدف إلى إضافة معارف علمیة یمكن توصیلها و التحقق من صحتها 

  1.عن طریق االختبار العلمي

على أساس تصنیف بحوث  مفهوم علوم اإلعالم و االتصال مي العبد اهللالدكتورة م تقد 

  :ثالث اتجاهات إلىاإلعالم 

و یعالج االتصال في عالقته  العلوم المعرفیة،االتجاه األول یقف بین العلوم العصبیة و  -

 ).إدراك و تفكیك الصورة و اللغة(  مع الدماغ

االتجاه الثاني بین العلوم المعرفیة و العلوم الطبیعیة و یرتكز على مشاكل االتصال بین  -

  .اإلنسان و اآلالت

علوم اإلنسان و المجتمع، یدرس االتصال بین األفراد و االتجاه الثالث الذي یرتكز على  -

  .الجماعات، و كذلك تأثیر تقنیات االتصال على مسار المجتمع

و بهذا فان علوم االتصال هي بطبیعتها احد النشاطات اإلنسانیة التي یشكل عبرها اإلنسان 

  .مباشرة عالقاته بالعالم

في دراستنا كل البحوث الخاصة بعلوم اإلعالم و االتصال التي  بالدراسات اإلعالمیةو نقصد  

ط ضبَ یر و تُ تخضع ألطر معرفیة و منهجیة تسِ األكادیمیة و التي أنجزها الطلبة في الجامعة 

في . أساسا بنوعیة األدوات التي استخدمها قبل دراسة نتائجه وفقها، بحیث یقیم البحث العلمي

قبولة أو صحیحة إال إذا كانت األداة المهیأة مالئمة، و حتى تكون الواقع ال تكون هذه النتائج م

یكون  البحث، األداة جیدة یجب تطبیقها على مجموعة نموذجیة من أفراد المجتمع الذي یستهدفه

في استطاعتنا بعد ذلك القیام بالتصحیحات المطلوبة و ذلك من أجل تجنب التحلیل الالحق 

                                                             

1
 دار النهضة العربیة، الفلسفیة، اإلشكالیة إلىو االتصال، من األطر المعرفیة  اإلعالمالعبد اهللا، البحث في علوم  مي  

  .44ص بیروت،
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النقائص التي قد تنتج عن األداة نفسها، و التي ینبغي أن  اهللمعطیات التي سبق جمعها، معن

   1.تتمیز باألمانة و الدقة الكبیرتین

  :التكنولوجیا

تكنیك و تعني التقنیة أو الوسیلة، و لوجي تعني : كلمة إغریقیة األصل مؤلفة من مقطعین

اإلنسان لبلوغ شيء  العلم، و بذلك یكون معناها علم الطریقة أو علم التقنیة التي یتوصل إلیها

  2.ما

أن التكنولوجیا تعني مجموعة من  لوجیا كمصطلح نجد عدة تعارف منها،و عن معنى التكنو 

تستقر لتطبیق المعطیات المستحدثة لبحوث أو  التطبیقیة و أسالیب العمل، التي النظم و القواعد

لمعرفة و الخبرات و الخدمات، كونها التطبیق المنظم ل دراسات مبتكرة في مجاالت اإلنتاج

المكتسبة، و التي تمثل نواحي حیاته الیومیة، و بالتالي فهو مركب قوامه المعدات و المعرفة 

هذا التعریف یركز على الشق التطبیقي لمصطلح تكنولوجیا، أي أن التطبیق یضفي . 3اإلنسانیة

  .عل و بذل الجهدي، میدان الفو یجعلها تنتمي إلى المیدان العمل ،خاصاً  على الكلمة طابعاً 

العناصر و القدرات التي تستخدم في جمع إلى مجموعة  تكنولوجیا المعلوماتو یشیر مصطلح 

البیانات و المعلومات و تخزینها و نشرها باستخدام تكنولوجیا الحاسبات و االتصاالت بسرعة 

استطاع التي  و األدوات و النظم هي أیضا كل التقنیات المتطورة .عالیة لتطویر المجتمعات

  4.ر عملیة االتصال من قیود الزمان و المكاناإلنسان تطویرها لیحرِّ 

  

هو كل مجتمع یستطیع فیه كل فرد استخدام المعلومات و المعارف، ف مجتمع المعلوماتأما    

و النفاذ إلیها و تقاسمها، فهو یتمیز بالتركیز على العملیات التي تعالج المعلومة، باعتبارها هي 

ادة الخام، فالمعلومة تولد معلومة مما یجعل مصادر المجتمع المعلوماتي متجددة و ال الم
                                                             

1
  .287 ص مرجع سبق ذكره، ،اإلنسانیة العلوم في العلمي البحث ، منهجیةأنجرس موریس  

  .133، ص2007، ، القاهرة1ط العولمة، دار الفجر للنشر و التوزیع،رضا عبد الواحد أمین، اإلعالم و   2

3
  .15ص ،2006، األردن، 1عبد األمیر الفیصل، الصحافة االلكترونیة في الوطن العربي، دار الشروق للنشر و التوزیع، ط  

4
  .805، ص 2003 ،، المجلد الثاني، دار الفجر للنشر و التوزیعالموسوعة اإلعالمیة ،محمد منیر حجاب  
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 الممارسات المرتبطة بالمعلومات، إنتاجاً  جمیع األنشطة، التدابیر و یقصد به أیضاً و . تنضب

  1.و استثماراً  و تنظیماً  و نشراً 

ظهر كنتیجة للتحول   مجتمع ما بعد الحداثةبینما یشیر عزي عبد الرحمن أن مدلول     

بنیة االقتصادیة من صناعة السلع إلى صناعة إنتاج الخدمات، و القطاع في ال التاریخي

م حول المعلومات و الخدمات، االقتصادي السائد لهذا المجتمع هو االقتصاد الثالث المنظّ 

و السلع  ...بمعنى المؤسسات المالیة و المواصالت و التعلیم و الصحة و وسائل االتصال

ة و إنما على المعلومات، و بالتالي فإن مادة األولیّ الالرئیسة في هذا المجتمع ال تشتمل على 

  2.على حد سواء و خارجیاً  ج االجتماعي داخلیاً للتدرّ  نالمكوِّ المعرفة أصبحت 

  : الوسائط المتعددة

مجال وسائل اإلعالم و هي تعتمد على المزج طبیقات التكنولوجیة الحدیثة في أحد الت       

 األشرطة، الصوت، األفالم، ، الشرائح(بشكل متزامن و متتابع  الوسائط المستخدمةبین 

 و اللون و الثابتة والصور ،یةالبیان الرسوم و الجداول و النصوصو توظیف )  الفیدیوهات

ــمتكی و مندمجة بكیفیة ،والفیدی و الصوت الحركة ّ بهدف إیصال  اإلدراكیة قدراتال مع فةـــ

 اتصال عني من الناحیة اللفظیة وسائلُ تَ  ملتیمیدیاكلمة ف. فالرسائل إلى جمهورها المستهدَ 

 المسموعةني به في البدایة مزج التكنولوجیا الحدیث ُع  االصطالحيمتعددة و لكن مفهومها 

ِ  المرئیة مع تكنولوجیا ه و بیاناته التوضیحیة مو حروفه و أرقا یتهالحاسب اإللكتروني و معلومات

  3.و ذلك بغرض تقدیم المعلومات بأفضل طریقة

  

  
                                                             

1
 تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت بقطاع التعلیم بالشرق الجزائري، إلىهند علوي، مجتمع المعلومات بالجزائر، قیاس النفاذ   

  .28- 27، ص2009، الجزائر ،1ط للنشر و التوزیع، األكادیمیةدار 

2
، 2006الجزائر، جامعة السعید بومعیزة، أثر وسائل اإلعالم على القیم و السلوكیات  لدى الشباب، أطروحة دكتوراه،   

  .128ص

3
 ،اإلسكندریة ، 1الطبعة  ،جامعیةالمعرفة الدار  ،)عربي_إنجلیزي( طلحات اإلعالمیة مصالطارق أحمد الخلیفي، معجم   

  .218ص  ،2008
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   :New Media اإلعالم الجدید

  :عبر مدخلین هما Computing Dictionaryقاموس الكومبیوتر فه یعرّ 

الجدید یشیر إلى جملة من تطبیقات االتصال الرقمي وتطبیقات النشر  اإلعالمن أ -1

عن التطبیقات  فضالً  ،اإللكتروني على األقراص بأنواعها المختلفة والتلفزیون الرقمي واإلنترنت

  .المحمولةو الكمبیوترات الشخصیة  الالسلكیة لالتصاالت واألجهزة

إلى الطرق الجدیدة في االتصال في البیئة الرقمیة بما یسمح  أیضاً المفهوم یشیر  -2

المنافع ع على اإلنترنت وتبادل والتجمُّ  االلتقاءللمجموعات األصغر من الناس بإمكانیة 

وتهم وصوت مجتمعاتهم إلى فراد والمجموعات بإسماع صتسمح لألوهي بیئة ، والمعلومات

  1.جمعأالعالم 

ة تعبِّر بوضوح عن الظاهرة، ءجرائٍي لإلعالم الجدید كون أن األجر و قد نعمد إلى تعریٍف إ    

  .2و یتم استعمالها في البحوث االجتماعیة نظرًا لصعوبة االتفاق على مفاهیم محددة

نه اإلعالم القائم على شبكة أ لإلعالم الجدیدأما التعریف اإلجرائي الذي تقترحه الدراسة   

االنترنت و تطبیقاتها المختلفة و متعددة األوعیة كوسیلة رئیسیة لتناول المعلومات، و نشرها 

، )1.0(و یشمل اإلعالم االلكتروني بظهور الجیل األول . بطرق جدیدة و بأشكال متنوعة

ددة، و كذا اإلعالم المعتمد على النشر و الكتابة على االنترنت باستعمال الوسائط المتع

االجتماعي القائم على تبادل المعلومات و إنتاج المحتوى من طرف المستخدم عبر شبكات 

بحیث تقوم دراسته بربط العالقة بین ). 2.0(التواصل الذي ظهر بتطور الجیل الثاني لالنترنت 

من عملیة  رتالدراسات اإلعالمیة و كل ما حمله هذا اإلعالم من مظاهر و أشكال جدیدة طوّ 

  .البحث و الدراسة األكادیمیة

  

                                                             

1
 http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/new+media> Accessed: 18/11/2015 à 
20:58.  

2
 االقتصادیة، و االجتماعیة،إبراهیم أبراش، البحث االجتماعي، قضایاه، مناهجه، إجراءاته، منشورات كلیة العلوم القانونیة،   

  .174، ص1994مراكش، ، سلسلة الكتب ،10العدد 
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  :لدراسات السابقةا

  

تنطلق من فراغ، إذ البد من االعتماد على الدراسات السابقة  أندراسة علمیة ال یمكنها  يإن أ

 إلیه، لتؤكد أو تفند ما وصلت إلیهكما جرت العادة، سواء باالنطالق من نتائجها أو ما وصلت 

متغیرات أو معطیات جدیدة غابت عن الباحثین السابقین، أو االنطالق منها  إدخالمن خالل 

زوایا لم یتم االهتمام بدراستها من قبل أو االعتماد علیها في تدعیم البحث الذي یتم  بأخذ

  .إجراءه

علي الدكتور و اخترنا دراسة  اإلعالمیةالجدید في الدراسات  اإلعالمو دراستنا تناولت أبحاث 

دراسة نقدیة تحلیلیة ألبحاث تناولت هذه الدراسة  إذ. المنهجیةكدراسة مساعدة في  قسایسیة

أبحاث مكانة "یة مشابهة لموضوع بحثنا و هي دراسة مسحیة وصف الجمهور في الجزائر

  .اإلعالم الجدید في البحوث األكادیمیة

لدراسة جمهور  و یهدف الباحث من خالل دراسته إلى تحلیل المنطلقات المنهجیة و النظریة

  .وسائل اإلعالم في المجتمع الجزائري

، و استخدم 2006 -1995دراسات المنجزة خالل الفترة لمجمل ال حیث أجرى الباحث جرداً 

  .بأبحاث الجمهور كموضوع للدراسة عینة من الرسائل دكتوراه و ماجستیر تهتم أساساً 

التاریخ إلیجاد  إلىبالعودة ، التاریخي المنهج :هج الثالثااعتمد في ذلك على المزج بین المن

لتقییم الظاهرة  المقارنالمنهج . على ما هي علیه في الحاضر األحداثتفسیرات للظواهر و 

 العربیة البلدان تجارب أو مثالیة نماذج انهأ یعتقد التي التجارب بعضب) دراسات الجمهور(

 دراسات في ابهتجار أن إال ومصیر، وتاریخ حضارة من فیه تشترك مما بالرغم التي اتهذا

، من خالل مسح قوائم و ملخصات األطروحات المسحي والمنهج. ةومتفاوت متباینة الجمهور

  .التي تهتم بموضوع الجمهور

ــــمجتمع البحث في هذه الدراس ن وَّ ـــــــــــتك      أطروحة منجزة لنیل شهادة الدكتوراه و  144 منة ـ

إذ قام بتحلیل ست أطروحات تناولت مختلف أصناف جمهور . الماجستیر في الفترة المذكورة
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 على االفتراضیین المبحرین إلى ،المسرحیة العروض على المتفرجین من ابتداءوسائل اإلعالم 

 المستمعین و المكتوبة الصحافة بقراء امرور ، العنكبوتیة العالمیة الشبكة على كترونیةاإلل المواقع

  :رئیسة فئات ثالثمعتمدا في تحلیل العینة على  .والمشاهدین

 العینة، أبحاث في المطروحة اإلشكالیات طبیعة -

 المتبعة، المنهجیة واألدوات واألسس النظریة المنطلقات -

 إجابتها ومدى التساؤالت أو/و الفرضیات مع انسجامها ومدى إلیها التوصل تم التي النتائج -

  .عنها

  :الدكتور قسایسیة ما یلي دراسة من نتائج

المنجزة في جامعة  اإلعالمیةفي الدراسات  %20.83 نسبةل دراسات الجمهور ــتحت -

   .2006 إلى 1995الجزائر قسم علوم اإلعالم و االتصال في الفترة ما بین 

 استمارة تقنیة خالل من لجمهورت اوسلوكیات وقناعات اعتقادا شافتكا یمكن -

 المالحظة تقنیة أن حین في العریقة، تمعاتلمجا في ممكنة فعالیةذات  التقنیة هذه االستبیان،

و  التقلیدیة األمیة علیه تغلب جمهور سلوك لمقاربة مالئمة األدوات أكثر تبدو بالمشاركة

  .االلكترونیة

 النظریات مللمج شامل جرد عن عبارة هي الدراسات لبعض النظریة المنطلقات إن -

 .عموما تمعلمجا في اإلعالم ودور تمعلمجوا وباإلعالم االتصالیة بالعملیة المتعلقة

 الخالصات مع منسجمة دائما تكن لم المستخدم والمنهج واإلشكالیة الدراسة موضوع نإ -

 موضوع الجمهور، ظاهرة واقع على تركز لم األبحاث هذه معظم، و لكن إلیها المتوصل

  .اإلعالم لوسائل إسنادها یمكن تأثیرات عن تبحث راحت لكنهاو  دراستها
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 :تمهید

 وتحلیل معالجة التطبیقي، للجانب المخصص الدراسة من الثاني القسم هذا في سنحاول  

 عامة، و أبحاث اإلعالم الجدید بصفة خاصة، بصفة Media Studies اإلعالمیة الدراسات

 األخیرة العشریة خالل بجامعة الجزائر، واالتصال علوم قسم مستوى على أنجزت والتي

)2006 -2015.( 

الجزائر  في اإلعالم الجدید وأبحاث اإلعالمیة الدراسات طبیعة على التعرف یسمح وقد    

األكادیمیة و واقعها و مدى تطبیقها في المیدان  الدراسات هذه وضع على جزئیاً  ولو باالطالع،

  .االستفادة منها في ظل تطور اإلعالم الحاصل في اآلونة األخیرةالمهني و كیفیة 

 مبحثین بثالث عناصر لكل منها، الدراسة من التطبیقي الفصل لهذا نخصص أن ارتأینا وقد

 تطور بین الربط ثانیا، و التوازن من نوع خلق دف أوال،به النظري اإلطار لفصول مقابلین

 .مكانتها في عالم الشغلالدراسات العلیا في الجامعات و 
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  -التحلیل–واقع البحوث األكادیمیة في الجزائر : المبحث األول

على ز البحثي الذي أنج التراث على التعرف محاولة من المبحث األول، هذا في سننطلقو   

 في 2015-2006ة معة الجزائر خالل األلفیة الجدیدمستوى قسم اإلعالم و االتصال بجا

  .فیه أبحاث اإلعالم الجدید مكانة وتحدید وتصنیفه الجماهیري واالتصال اإلعالممجال 

اإلعالمیة على ضوء معرفة  للدراسات والكیفي التحلیل الكمي من االستفادة و بالتالي سنحاول

  .مدى تطور بحوث اإلعالم و االتصال و طبیعتها و محاور اهتمامها الرئیسیة

  االتصال في الجزائرقراءة لبحوث اإلعالم و / 1

 532 من أكثر للصحافة العلیا الوطنیة المدرسة وریث االتصال، اإلعالم علوم قسم أنتج فقد

 ماجستیر رسالة 410 منها التدرج، بعد ما درجة من -األخیرة العشریة خالل- جامعیة رسالة

 العملیة جوانب بمختلف المتعلقة المواضیع تغطي مختلف دولة، دكتوراه أطروحة 122و

  .واإلعالمیة االتصالیة

ا تاریخیا،  مرتبة  )أطروحة 532(البحث  تمعلمج المشكلة بالدراسات شامل جرد یلي وفیما ترتیبً

  .و حسب درجة العلمیة 2015حتى  2006من 

 قائمة الدراسات اإلعالمیة المشكلة لمجتمع الدراسة) 1(الجدول  •

  الرقم عنوان البحث الدرجة السنة

 1 دراسة استطالعیة ألراء قراء:الصحافة الداخلیة للمؤسسة  ماجستیر 2006

 2 االتصال في أوساط الشباب في ظل التكنولوجیا الحدیثة ماجستیر  2006

 3 بنیة األخبار في القنوات الفضائیة العربیة ماجستیر 2006

 4 المفهوم األمریكي لإلصالح في الشرق األوسط ماجستیر 2006

 5 )صلى اهللا علیه و سلم (االتصالیة عند الرسول األسالیب اإلعالمیة و ماجستیر 2006
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 6 الفیدرالیة الدولیة للصحافیین و قراءتها لوضعیة الصحافة ماجستیر 2006

 7 الصحافة المكتوبة و الدیمقراطیة في الجزائر ماجستیر 2006

  8 االتصال السیاحي في الجزائر ماجستیر 2006

  9 الشائعة من منظور اإلعالم اإلسالمي ماجستیر 2006

  10 النشر االلكتروني و مستقبل الصحافة المطبوعة ماجستیر 2006

إسهام التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في تطویر طرائق  ماجستیر 2006

 التدریس بالجزائر 

11  

  12 الحضور و األداء: المرأة الصحفیة في لجزائر ماجستیر 2006

  13 المشروع األمریكي إلصالح و تغییر المناهج التعلیمیة  ماجستیر 2006

  14 معالجة العنف من خالل التلفزیون و ألعاب الفیدیو و تأثیره  ماجستیر 2006

  15 المسلسالت المد بلجة و تأثیرها على قیم و سلوك الجمهور ماجستیر 2006

  16 الثالثة من خالل قناة الجزیرة التغطیة اإلعالمیة لحرب الخلیج ماجستیر 2006

  17 الهویة الثقافیة العربیة من خالل الصحافة االلكترونیة ماجستیر 2006

  18 ،دراسة استطالعیة لعینة من الثانویین و الجامعیینالبیئةو اإلعالم  ماجستیر 2006

  19 المعالجة اإلعالمیة لوضع الصحافة المستقلة في الجزائر  ماجستیر 2006

  20 و الطفل الجزائري" البوكیمون"الرسوم المتحركة  ماجستیر 2006

  21 األقراص المضغوطة و حمایة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ماجستیر 2006
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  22 إشكالیة حریة اإلعالم في العالقات الدولیة دكتوراه 2006

  23 الجمهوراآلثار االجتماعیة و الثقافیة للعولمة اإلعالمیة على  دكتوراه 2006

  24 دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة: اإلعالن عبر االنترنت ماجستیر 2006

  25 2001-1987االنتفاضة الفلسطینیة في المجاهد األسبوعي  ماجستیر 2006

  26 اإلعالم الفلسطیني و األداء المهني لإلعالمیین الفلسطینیین دكتوراه 2006

  27 قیم و السلوكیات لدى الشبابأثر وسائل اإلعالم على  دكتوراه 2006

  28 تأثیر التقنیات الجدیدة لإلعالم و االتصال على المكتبة ماجستیر 2007

  29 المتابعة القضائیة لجنح القذف في الصحافة المكتوبة  ماجستیر 2007

  30 دور جریدة البصائر في التعلیم العربي الحر  ماجستیر 2007

  31 الجزائري في اإلعالم من خالل برامج التلفزیونحق الطفل  ماجستیر 2007

  32 داللة العناصر السردیة في اإلشهار التلفزیوني ماجستیر 2007

بین تحدي الواقع  و التطلع نحو : الصحافة االلكترونیة في الجزائر ماجستیر 2007

 المستقبل

33  

  34 المفهوم و التطبیق : حرب المعلومات ماجستیر 2007

  35 إسهام وسائل اإلعالم في ترقیة المجتمع المدني ماجستیر 2007

  36 حقوق المؤلف الصحفي في الجزائر  ماجستیر  2007

  37 اإلشهار و التوازن المالي للصحف الوطنیة في الجزائر  ماجستیر 2007
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65 

  38 االتصال الداخلي في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة  ماجستیر 2007

  39 إشكالیة التوزیع الصحفي في الجزائر الصحافة الخاصة نموذجا ماجستیر 2007

  40 جنح الصحافة من خالل قانون العقوبات و قانون اإلعالم  ماجستیر 2007

  41 الوضعیة االجتماعیة و المهنیة للصحفیین الجزائریین  ماجستیر 2007

  42 العالقة الجزائریة المغربیة من خالل جریدة الخبر ماجستیر 2007

  43 سبل تجسیر الفجوة الرقمیة العالمیة من خالل المواقع االلكترونیة ماجستیر 2007

  44 القناة األولى نموذجا: دور اإلذاعة الوطنیة في التنمیة الثقافیة ماجستیر 2007

  45 الفجوة الرقمیة العالمیة من خالل المواقع االلكترونیة ماجستیر 2007

  46 2005اإلعالمي لتعدیل قانون األسرة التناول  ماجستیر 2007

  47 من خالل الصحافة الوطنیة  2005سبتمبر  29استفتاء  ماجستیر 2007

  48 مجتمع المعلومات في الجزائر واقع الفجوة الرقمیة  ماجستیر 2007

  49  اإلذاعة الوطنیة الجزائریة و تحقیق مبدأ الحق في اإلعالم ماجستیر 2007

  50  المثقفون و الصحافة الخاصة في الجزائر إشكالیة التعبیر ماجستیر 2007

  51  جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ماجستیر 2007

  52  تأثیرات تكنولوجیا المعلومات على وكاالت األنباء الجزائریة ماجستیر 2007

  53  االنترنتاالقتصاد الرقمي نموذج التجارة اإللكترونیة عبر شبكة  ماجستیر 2007

  54  اإلذاعة الثقافیة نموذجا: اإلعالم الثقافي في الجزائر ماجستیر 2007
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  55  إعالم العولمة و انعكاساته على الثقافة العربیة اإلسالمیة ماجستیر 2007

 Essai d’analyse économique de la presse écrite quotidienne en ماجستیر 2007

Algérie 

56  

  57  الریبورتاج في جریدتي الوطن و لوموند  ماجستیر 2007

  58  االنتخابات المحلیة الجزائریة من خالل جریدتي الوطن والمجاهد ماجستیر 2007

  59  تحریر األخبار في التلفزیون الجزائري ماجستیر 2007

  60  جمهور القنوات الفضائیة العربیة  ماجستیر 2007

  61  الداخلیة لدى صحافي الصحافة الجزائریةاالهتمامات السیاسیة  ماجستیر 2007

  62  دراسة لمشاریع قانون اإلعالم في الجزائر من خالل الصحف ماجستیر 2007

طرائق إسهام التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في تطویر  ماجستیر 2007

  التدریس في الجزائر

63  

  64  دور إذاعة بشار الجهویة في التنمیة المحلیة  ماجستیر 2008

  65  صورة المرأة الیمنیة في الدراما التلفزیونیة المحلیة ماجستیر 2008

  66  صورة اإلرهاب في السینما الجزائریة تحلیل سیمیولوجي  ماجستیر 2008

  67  مقاربة تحلیلیة وصفیة لدور االتصال في إدارة و تسییر األزمة  ماجستیر 2008

  68  الحدیث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائریة  ماجستیر 2008

  69  التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في التعلیم  ماجستیر 2008

  70  2004االتصال االجتماعي و دوره في تطبیق قانون المرور  ماجستیر 2008
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  71  األحزاب السیاسیة و عملیة االتصال السیاسي في الجزائر  ماجستیر 2008

  72  دور الدیوان الوطني للثقافة و اإلعالم في تحقیق التواصل  ماجستیر 2008

  73  الجزائریة للطبع: تكنولوجیات طباعة الصحف في الجزائر ماجستیر 2008

  74  إسهامات االنترنت في تطویر الصحافة المكتوبة في الجزائر  ماجستیر 2008

  75  تجربة الصحافة الدینیة: الصحافة المتخصصة في الجزائر ماجستیر 2008

  76  صورة اإلسالم في  الخطاب الدیني المسیحي عبر القنوات  ماجستیر 2008

  77  األخبار الدولیة بیومیتي الشعب و المجاهد  ماجستیر 2008

  78  جمهور القنوات الفضائیة الجزائریة من المهاجرین في بریطانیا ماجستیر 2008

  79  أثر استخدام االنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعیین  ماجستیر 2008

  80  استخدام التكنولوجیا الرقمیة في النشرة اإلخباریة التلفزیونیة  ماجستیر 2008

  81  التفاعلیة و وسائلها في التلفزیون الجزائري  ماجستیر 2008

  82  أنماط لتقي البرامج التلفزیونیة لدى األسرة الجزائریة  ماجستیر 2008

  83  االتصال التربوي بین المعلم و التلمیذ في الجزائر  ماجستیر 2008

  84  العالقات العامة و إدارة األزمات حالة شركة الخطوط الجویة ماجستیر 2008

  85  التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم و االتصال االستخدامات و االشباعات ماجستیر 2008

  86   1954-1952اتجاهات دوریة الشباب المسلم  ماجستیر 2008

  87  دراسة في كیفیة تنظیم الفرد:الفضاء الشخصي لالتصال ماجستیر 2008
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  88  سیمیولوجیةدراسة : فن اإللقاء اإلخباري الجماهیري ماجستیر 2008

  89  البطاقة االلكترونیة: التطبیقات االتصالیة التكنولوجیة المعلومات ماجستیر 2008

  90  اإلعالمي التضلیل و''توتیزم''سیان سفیترظاهرة انفراد المشاهد عند لو  ماجستیر 2008

  91  الحصص الخاصة في التلفزیون الجزائري ماجستیر 2008

  92  2006-1985التنظیمي و مسار التغیر داخل الجزائر االتصال  دكتوراه 2008

  93  التعلیق الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائریة ماجستیر 2009

  94  حق الصحفي الجزائري في الوصول إلى مصدر الخبر  ماجستیر 2009

  95  منتدیات المحادثة و الدردشة االلكترونیة ماجستیر 2009

  96  الفرنسیة الجزائریة من خالل مضمون خطابات الرئیسالعالقات  ماجستیر 2009

  97  المعالجة الوطنیة للمصالحة الوطنیة في صحیفتي الخبر ماجستیر 2009

  98  اإلذاعة الجزائریة بین الخدمة العمومیة و التوجه التجاري ماجستیر 2009

  99  دالالت المكان في الخطاب الموضات اإلشهاریة التلفزیونیة ماجستیر 2009

  100  االتصال الشخصي في فعالیة جنوح األحداث ماجستیر 2009

  101  المدونات العربیة االلكترونیة المكتوبة في التعبیر الحر   ماجستیر 2009

  102  خالفات اإلصالحات التربویة من خالل الصحافة المكتوبة الجزائریة ماجستیر 2009

  103  التلفزیونیة على عملیة التلقيأثر الفواصل االشهاریة  ماجستیر 2009

  104  االتصال الشخصي وجها لوجه و دوره في تحقیق التواصل ماجستیر 2009
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  105  المسرح الموجه للطفل الجزائري في منظور نظریة التلقي دكتوراه 2009

  106  الخطاب اإلسالمي المعاصر  دكتوراه 2009

  107  و إشكالیة التلقي لدى جمهور اإلذاعة الجزائریة العامیة و الفصحى ماجستیر 2009

  108  تلفزیون الواقع و إشكالیة االختراق الثقافي ماجستیر 2009

  109  إشكالیة المقروئیة في جریدة الخبر ماجستیر 2009

  110  استخدام الشباب للتلفزیون الرقمي و آللیات االشباعات ماجستیر 2009

  111  دور اإلذاعة المحلیة في ترسیخ الهویة الثقافیة لجمهور  ماجستیر 2009

  112  اإلعالم التربوي في الجزائر دكتوراه 2009

  113  اإلنقرائیة اإلعالمیة للجراء الیومیة الجزائریة دكتوراه 2009

  114  تحریر األخبار في التلفزیون الجزائري ماجستیر 2009

  115  حقوق المؤلف و الحقوق المجاورةالتكنولوجیا الرقمیة و  دكتوراه 2009

  116  إعالنات قناة سبیس تون و تفاعل الطفل الجزائري ماجستیر 2009

  117  االنتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة في الصحافة العربیة ماجستیر 2009

  118  اإلعالم اإلسالمي في مواجهة العولمة ماجستیر 2009

  119  الخبر الوزاریة للصحفیین في الجزائرإشكالیة مصادر  ماجستیر 2009

  120  دور اإلعالم العربي بالمهجر في تفعیل حوار الحضارات ماجستیر 2009

  121  معالجة الصحفیین الجزائریین لقضایا الفساد المالي في الجزائر ماجستیر 2009
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  122  دراسة في القیم و التأثیر: الطفل الجزائري و ألعاب الفیدیو دكتوراه 2009

  123  الصورة الذهنیة للمؤسسة التجاریة  و وسائل تكنولوجیاتها ماجستیر 2009

  124  أثر برامج البرابول في قیم الشباب الجامعي الجزائري ماجستیر 2009

  125  التلفزیون الجزائري ،اقتصادیات التلفزیون و عائداته من اإلشهار ماجستیر 2009

  126  األرضیة بین المشروع و الواقعالتلفزة الرقمیة  ماجستیر 2009

  127  تكنولوجیة االتصال الحدیثة و أثرها على األداء اإلعالمي ماجستیر 2009

  128  اإلعالم الحربي و سوسیولوجیة األحزاب أثناء األزمة ماجستیر 2009

  129  األمن المعلوماتي عبر االنترنت ماجستیر 2009

  130  صحیفة الجهاد : مفهوم الدیمقراطیة في الصحافة اللیبیة دكتوراه 2009

  131  دراسة المحددات الالمشاركة السیاسیة و المدنیة  ماجستیر 2009

  132  االتصال االجتماعي الخاص بالوقایة من حوادث المرور ماجستیر 2009

  133  اإلعالنات الصحفیة و جمهور القراء ماجستیر 2009

  134  ظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل الرسومات الكاریكاتوریة ماجستیر 2009

  135  دور القنوات الفضائیة العربیة في تقریب ثقافة المشاهد الجزائري ماجستیر 2009

  136  دراسات العادات و أنماط استعمال الطفل الجزائري لالنترنت ماجستیر 2009

  mp3 137ز االتالمیذ المراهقین و جه ماجستیر 2009

  138  مجتمع المعلومات في توجهات األبحاث الجامعیة في الجزائر ماجستیر 2009



بحاث توجهات كاديمية الدراسات في الجديد اإلعالم أ االٔ  الفصل التطبيقي 
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  139  دراسة في االستخدامات و االشباعات: تلفزیون الواقع و الشباب ماجستیر 2009

  140  األنباء  الترجمة الكتابیة للبرقیات من الفرنسیة إلى العربیة في وكاالت ماجستیر 2009

  141  االنترنت على الهویة لدى الشباب  استخدام شبكة أثر ماجستیر 2009

  142  العالقات الجزائریة الفرنسیة من خالل جریتي الخبر و لوموند ماجستیر 2009

  143  األنواع الصحفیة و تطبیقاتها في الصحافة الجزائریة دكتوراه 2009

  144  األبعاد و التأثیر: الخطاب الصوفي التیجاني ماجستیر 2009

  145  السمات العامة و عادات القراء ة لدى جمهور صحافة اإلثارة ماجستیر 2009

  146  واقع حق التألیف الصحفي في قطاع الصحافة المكتوبة ماجستیر 2009

  147  أسباب توقف جرائد الرأي األسبوعیة الوطنیة الصادرة ماجستیر 2009

  148  العسكریةمجلة الجیش وسیلة اتصال للمؤسسة  ماجستیر 2009

  149  األثر السوسیوثقافي لالنترنت على الطفل الجزائري ماجستیر 2009

  150  الخطاب الحجاجي في النص الصحفي دكتوراه 2009

  151  الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من خالل الصحافة ماجستیر 2009

  152  االتصال الشخصي األسري في عصر تكنولوجیا االتصال ماجستیر 2009

  153  االتصال الخارجي للمؤسسة دراسة حالة المؤسسة العسكریة ماجستیر 2009

  154  دور االتصال في إدارة األزمات كارثة فیضانات غردایة ماجستیر 2009

  155  دور الوسائط االلكترونیة في حفظ أرشیف المؤسسات اإلعالمیة ماجستیر 2009
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  156  االشهاریة التلفزیونیةاألسالیب االقناعیة للومضات  ماجستیر 2009

  157  التأثیرات الصحیة للتلوث الكهرومیغناطیسي للهاتف النقال ماجستیر 2009

  158  االتصال السیاسي في الجزائر ما قبل التعددیة الحزبیة ماجستیر 2009

  159  1962-1956إذاعة الجزائر الحرة المكافحة من  ماجستیر 2009

  160  االشباعاتدراسة في االستخدامات و  mp3المراهقون و جهازالتالمیذ  ماجستیر 2009

  161  أخالق مجتمع المعلومات ماجستیر 2009

  162  أهمیة تكنولوجیا االتصال في نشر الثقافة المواجه للعولمة ماجستیر 2009

  163  جمهور البرامج الدینیة في التلفزیون الجزائري و نظریة ماجستیر 2009

  164  تكوین أساتذة التعلیم المتوسط عن بعد أثناء الخدمة ماجستیر 2009

  165  استخدام االنترنت في البحث العلمي ماجستیر 2009

  166  قیم العولمة في  برامج األطفال في التلفزیون العربي ماجستیر  2009

  167  سیرورة المنظومة االتصالیة و الفضاء العمومي دكتوراه 2009

  168  خریجي قسم اإلعالم و االتصال نحو عالم الشغلتوجهات  ماجستیر 2009

  169  اإلعالم خالل األزمات و الحروب ماجستیر 2009

  170  االتصال الدیبلوماسي في ظل ثورة االتصال ماجستیر 2009

  171  التناول اإلعالمي للقضایا السیاسیة في الجزائر  ماجستیر 2009

  172  القنوات الفضائیة الفرنسیةالجمهوریة الجزائریة و  دكتوراه 2010
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  173  المعلومة في ظل التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم و االتصال ماجستیر 2010

  174  تأثیر تكنولوجیا المعلومات على االتصال في الجماعات  دكتوراه 2010

  175  انتشار الفضائیات العربیة و تأثیرها على ثقافة المشاهد ماجستیر 2010

  176  المثقف الجزائري و جدال حوار الحضارات في ظل اإلعالم ماجستیر 2010

من خالل  2006التناول اإلعالمي للحرب اإلسرائیلیة اللبنانیة  ماجستیر 2010

  ..الجزائد

177  

  178  صورة مخاطر المخدرات في لقطات الومضات اإلعالمیة ماجستیر 2010

  179  اإلشهار في الصحافة الجزائریة ماجستیر  2010

  180  ..على سلوكیات) فیدیو كلیب(أثر األغاني المصورة  ماجستیر 2010

  181  التفجیرات اإلرهابیة في الجزائر من خالل صحیفة الشروق ماجستیر 2010

  182  تكالیف صناعة الصحافة و أثرها على أداء المؤسسات الصحفیة ماجستیر 2010

االتصال في تفعیل العمل دور التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم و  ماجستیر 2010

  التشریعي

183  

  184  االمتناع عن االنتخاب في الجزائر ماجستیر 2010

  185  التنظیم القانوني لالنترنت في الجزائر ماجستیر 2010

  186  الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة االنترنت دكتوراه 2010

  187  الوظیفي للصحفیین الجزائریین الحوافر و عالقاتها بالرضا ماجستیر 2010
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  188  صورة المسلم في السینما األمریكیة ماجستیر 2010

  189  الجمهور المتفاعل في الصحافة اإللكترونیة ماجستیر 2010

  190  الخطاب اإلعالمي الملكي األردني تجاه قضیة فلسطین  دكتوراه 2010

  191  موقع سكرتیر التحریر في الصحافة  الیومیة الوطنیة  ماجستیر 2010

  192  أزمة االتصال الشخصي في ظل التكنولوجیا الحدیثة   ماجستیر 2010

  193  واقعه و أفاقه: اإلعالم المحلي في والیتي بجایة و تیزي وزو ماجستیر 2010

  194  اإلعالم األمریكي و إدارة األزمات ماجستیر 2010

  195  االتصال الرسمي و أثره في ظهور االتصال غیر الرسمي ماجستیر 2010

  196  واقع اللغة العربیة على شبكة االنترنت ماجستیر 2010

  197  عالقة االنترنت بهجرة الشباب الجزائري إلى الخارج ماجستیر 2010

  198  برامج تلفزیون الواقع في الفضائیات العربیة و تأثیرها ماجستیر 2010

  199  دور مكانة الیقظة اإلستراتیجیة في تسییر المؤسسات اإلعالمیة ماجستیر 2010

قناة طیور الجنة و الطفل الجزائري دراسة في االستخدامات و  ماجستیر 2010

  االشباعات 

200  

  201  استراتجیات  االتصال اإلقناعي و تشكیل الرأي العام  ماجستیر 2010

  202   2005-1995واقع اإلعالم الفلسطیني ما بین  ماجستیر 2010

  203  الكتاب بین رهانات السوق و اإلبداع في الجزائر ماجستیر 2010
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  204  مفهوم العولمة و إدراكه في خطب الرئیس الجزائري بوتفلیقة دكتوراه 2010

  205  اآلثار النفسیة االتصالیة لتعرض الشباب الجزائري  دكتوراه 2010

  206  استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في اإلنتاج اإلعالني ماجستیر 2010

  207  واقع الحرب على العراق في السینما األمریكیة  ماجستیر 2010

  208  وسائل اإلعالم و السلطة في الجزائر دكتوراه 2010

  le monde info 209مؤسسة : اقتصادیات مؤسسة صحفیة ماجستیر 2010

  210  الدراما التلفزیونیة العربیة و جمهور النساء الماكثات في البیت ماجستیر 2010

  211  دوافع استخدام الشباب للهاتف الخلوي ماجستیر 2010

  212  أزمة حوادث المرور و اإلستراتیجیة االتصالیة للمدیریة العامة ماجستیر 2010

  213  2008تطبیقات حرب المعلومات في حرب غزة ماجستیر 2010

  214  دور االتصال في بناء و تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة  ماجستیر 2010

  215  الواقع الجدید للسینما الجزائریة قراءة في المضامین ماجستیر 2010

  216  إستراتیجیة الدعایة اإلسرائیلیة خالل الحرب على غزة ماجستیر 2010

  217  الثقافة قیم فیلم الخیال العلمي األمریكي و تأثیره على ماجستیر 2010

  218  دور المساجد في التحسیس باألزمات األمنیة  ماجستیر  2010

  219  صورة المرأة الجزائریة و المرأة  األجنبیة في أفالم الثورة ماجستیر 2010

  220  الخطاب السیاسي و أزمة العالقات الجزائریة المغربیة ماجستیر 2010
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  221  االنترنت في الجزائرالسیاق االتصالي لجمهور  ماجستیر 2010

  222  بحوث اإلعالم و دورها في تنمیة المؤسسات اإلعالمیة ماجستیر 2010

  223  األستودیو االفتراضي و إشكالیة إدارة المؤسسة اإلعالمیة ماجستیر 2010

  224  دور اإلذاعات الیمنیة المحلیة في ترسیخ الوحدة الوطنیة دكتوراه 2010

  225  دراسة حالة الجزائر: الحكومة اإللكترونیة في الدول العربیةواقع  ماجستیر 2010

  226  رهانات الصورة الفیلمیة الوثائقیة في صراع الذاكرة ماجستیر 2010

  227  تأثیر مضامین العنف للرسوم المتحركة على سلوكیات األطفال ماجستیر 2010

  228  قناة المنار نموذجاالتغطیة اإلعالمیة لحرب الخلیج الثالثة  ماجستیر 2010

  229  بالدار البیضاء 2003ماي  16اتصال األزمة إثر تفجیرات  ماجستیر 2010

  230  الهویة الوطنیة من خالل أفالم مرزاق علواش السینمائیة ماجستیر 2010

  231  الصور الكاریكاتوریة في صحیفتي الخبر و لیبارتي ماجستیر 2010

  232  السینما األمازیغیة تحلیل سیمیولوجيمسألة الشرف في  ماجستیر 2010

  233  المراهق و الهاتف النقال التمثل و االستخدام ماجستیر 2010

  234  اإلشهار في زمن العولمة تحلیل محتوى األفالم اإلشهاریة دكتوراه 2010

  235  تسییر المعلومات في المؤسسات الصغیرة دكتوراه 2010

  236  الجدیدة على تكوین الوعي السیاسي أثر وسائل اإلعالم ماجستیر 2011

  237  استخدامات تكنولوجیا الحدیثة في اإلذاعة و أثرها على الموارد البشریة ماجستیر 2011
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  238  أثر تكنولوجیات االتصال في اإلذاعة و جمهورها ماجستیر 2011

  239  دور الصحافة المستقلة في ترسیخ مفهوم الحكم الراشد دكتوراه 2011

  240  إستراتیجیة االتصال في تنمیة السیاحة بالجزائر ماجستیر 2011

  241  تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمیة ماجستیر 2011

  242  التسییر اإلعالمي و اإلداري لصحیفتي عكاظ السعودیة ماجستیر 2011

  243  الجزائرسیناریو اتصالي إلدارة أزمة ما بعد البترول في  ماجستیر 2011

  244  االنترنت و بناء الحقائق االجتماعیة لدى الشباب المراهق ماجستیر 2011

  245  إسهام شبكة االنترنت في تداول المعلومة الریاضیة ماجستیر 2011

  246  حمایة المصنف الصحفي في الجزائر ماجستیر 2011

  247  االتصال بین اإلدارة المحلیة و المواطن  ماجستیر 2011

  248  إشكالیة فتح مجال السمعي البصري في دول المغرب العربي ماجستیر 2011

  249  دور التلفزیون ي تشكیل  بعض القیم لدى المرأة الریفیة ماجستیر 2011

  250  صورة المرأة في البرامج التلفزیونیة العربیة ماجستیر 2011

  251  الجزائریةاألخالقیات المهنیة في الصحافة  الریاضیة  ماجستیر 2011

  252  االستخدامات و االشباعات :المحلیة و جمهور الشباباإلذاعة  ماجستیر 2011

  253  التفاعلیة في القناة اإلذاعیة الثانیة الناطقة باألمازیغیة ماجستیر 2011

  254  المقاومة العراقیة من خالل جریدة الخبر ماجستیر 2011
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  255  الكاریكاتور في الجزائرصدى الكاریكاتور واقع  ماجستیر 2011

  256  صحافة المواطن و الهویة المهنیة للصحفي ماجستیر 2011

  257  جمهور الصحافة الریاضیة  في الجزائر ماجستیر 2011

  258  االتصال و التربیة البیئیة الشاملة  ماجستیر 2011

  259  2010إلى  1994السیاسیة التلفزیونیة الخارجیة للجزائر من  ماجستیر 2011

 La place des ISP dans le développement de l’internet en ماجستیر 2011

Algérie 

260  

  261  تطور الموارد المالیة بالقناة الثالثة لإلذاعة الجزائریة ماجستیر 2011

  262  التخطیط للعالقات العامة في المؤسسة إستراتیجیة ماجستیر 2011

  263  االتصال الحدیثة في معالجة األزمة الغذائیةدور وسائل  ماجستیر 2011

  264  قصص األنبیاء: سیمیولوجیا االتصال في الخطاب الدیني دكتوراه 2011

  265  اإلعالم الدیني من خالل اإلذاعة الجزائریة ماجستیر 2011

  266  التسییر المالي للمؤسسات السمعیة البصریة العمومیة  ماجستیر 2011

  267  سریة المعلومات بین الحق في اإلعالم و السر المهني دكتوراه 2011

  268  صورة المرأة في اإلشهار التلفزیوني في الوطن العربي  دكتوراه 2011

  269  الوضعیة األمنیة في الجزائر من خالل الصحافة في الفترة دكتوراه 2011

  270  التخطیط االستراتیجي لالتصال و مواجهة األزمات في المؤسسة  ماجستیر 2011
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  271  مقومات البناء الدرامي في المسرح اإلذاعي الوطني  ماجستیر 2011

  272  صورة جبهة و جیش التحریر الوطني في السینما ماجستیر 2011

  273  واقع التفكیر االستراتیجي في مؤسسات االتصاالت  الجزائر ماجستیر 2011

  274  الصحافة االلكترونیة الجزائریة و اتجاهات القراء  ماجستیر 2011

  275  أثر التطور التكنولوجي  على الممارسة  اإلعالمیة  الصحفیة  ماجستیر 2011

  276  اتجاهات المدونین الجزائریین دراسة تحلیلیة لعینة  ماجستیر 2011

  277  االتصال في التعلیم المفتوحاستعمال تكنولوجیا اإلعالم و  دكتوراه 2011

  278  الصحافة الصادرة باللغة العربیة  في الجزائر بین التحدي و الواقع ماجستیر 2011

  279  التحریریة الثورةموقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من  ماجستیر 2011

  280  شهاري و األداء الصحفي العالقة  بین التمویل اال ماجستیر 2011

  281  اإلستراتیجیةاإلعالمیة الجزائریة ) النخبة(تقییم الصفوة  ماجستیر 2011

  282  إستراتیجیة االتصال في المؤسسات السیاحیة الجزائریة ماجستیر 2011

  283  أثر السلوك االستهالكي للجمهور على إدارة إستراتیجیة  ماجستیر 2011

  284  اإلعالم الریاضي بالتلفزیونواقع استخدام اللغة العربیة في  ماجستیر 2012

  285  الطرح الفیلمي لقضیة العنف ضد المرأة في السینما الجزائریة ماجستیر 2012

  286  دور اإلعالم في التوعیة و الوقایة من حوادث المرور في الجزائر دكتوراه 2012

  287  تمثالت الثقافة الشعبیة االمازیغیة في اإلنتاج السینمائي ماجستیر 2012
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  288  االلكترونیة على السلوكیات لدى األطفال األلعابأثر  ماجستیر 2012

  289  صورة اإلسالمیین في السینما المصریة ماجستیر 2012

  290  صورة المرأة في األغنیة القبائلیة النسویة ماجستیر 2012

  291  دور االتصال التربوي  في تنمیة الوعي لدى تلمیذ االبتدائي ماجستیر 2012

  292  البناء اإلعالمي للمشاكل العمومیة في الجزائر  دكتوراه 2012

  293  إستراتیجیة االتصال لإلدارة االستشفائیة الجزائریة ماجستیر 2012

  294  التدریب و عالقته بأداء الصحفیین في المؤسسة الوطنیة ماجستیر 2012

  295  المواقع االلكترونیةالرسالة االتصالیة للمساجد من خالل رؤیة  ماجستیر 2012

  296  البعد البیئي في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة ماجستیر 2012

  297  تأثیر برامج التنمیة االجتماعیة و الثقافیة إلذاعة البهجة ماجستیر 2012

  298  الرضا الوظیفي عند القائم باالتصال في الصحافة المكتوبة ماجستیر 2012

  299  مقروئیة الصحافة المكتوبة لدى الشباب الجزائري  ماجستیر 2012

  300  القیم الخبریة في الصحافة الجزائریة الخاصة دكتوراه 2012

  301  الحق في اإلعالم من خالل القوانین و النصوص التنظیمیة ماجستیر 2012

  302  تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمیة الجزائریة ماجستیر 2012

  303  األبعاد الفكریة و االختالالت االتصالیة دكتوراه 2012

  304   2008المعالجة الصحفیة لألزمة المالیة العالمیة سنة  ماجستیر 2012
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  305  بالغة الخطاب السینمائي في تمثیل الواقع  إشكالیة ماجستیر 2012

  306  الفكر اإلصالحي لعمر بن قدور الجزائري  دكتوراه 2012

  307  البعد االتصالي داخل المؤسسة ماجستیر 2012

  308  أسس و قواعد إستراتیجیة االتصال االجتماعي العمومي  دكتوراه 2012

  309  اإلعالم المحلي في الحفاظ على الثقافة المحلیة إستراتیجیة ماجستیر 2012

  310  العالقات العامة في المؤسسات الخدماتیة ماجستیر 2012

  311  البرمجة التلفزیونیة و تحدیات التكنولوجیات الحدیثة دكتوراه 2012

  312  من خالل القنوات 2011المعالجة اإلعالمیة ألحداث سوریا  ماجستیر 2012

  313  إدارة مؤسسات الصحافة المكتوبة في الجزائر ماجستیر 2012

  314  القنوات الفضائیة المتخصصة و نشر الثقافة الدینیة لدى الشباب  ماجستیر 2012

  315  الصحافة االلكترونیة الجزائریة بین التخطیط االستراتیجي ماجستیر 2012

  316  خصوصیات التواصل االجتماعي في المجتمع األمازیغي ماجستیر 2012

  317  التصحرآلیات االتصال لدى محافظة الغابات لمكافحة  ماجستیر 2012

  318  استراتیجیات العالقات العامة في إدارة األزمات التنمویة ماجستیر 2012

  319  إستراتیجیة االتصال الثقافي في المسلسالت التلفزیونیة ماجستیر 2012

  320  الهویة الوطنیة من خالل التجربة السینمائیة الجزائریة ماجستیر 2012

  321  على جرائم الصحافة في ظل التحولالعقوبات الجماعیة  ماجستیر 2012
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  322  تطبیقات إستراتیجیة تسییر النفایات المنزلیة ماجستیر 2012

  323  تقییم األثر البیئي للمشاریع الصناعیة في الجزائر ماجستیر 2012

  324  الحرب األمریكیة على العراق ماجستیر 2012

  325  الجزائرالمجتمع المدني و اإلعالم البیئي في  ماجستیر 2012

  326  حریة الصحافة المكتوبة  الجزائریة في ظل قوانین السوق  ماجستیر 2012

  327  صورة المرأة الجزائریة  في الفن االستشراقي  ماجستیر 2012

  328  إشكالیة الحق في االتصال في الجزائر ماجستیر 2012

  329  قضایا البیئة في الصحافة المكتوبة  ماجستیر 2012

  330  الدور االستراتیجي  للعالقات العامة  في إدارة األزمات ماجستیر 2012

  331  البعد البیئي في برامج اإلذاعات الجزائریة اإلذاعة األولى ماجستیر 2012

  332  سیمیائیة األحالم في التراث العربي كتاب تفسیر األحالم  ماجستیر 2012

  333  في التلفزیون الجزائريالبعد القیمي و الثقافي البیئي  ماجستیر 2012

  334  إستراتیجیة وسائل اإلعالم المسموعة في تحقیق نظریة االستخدامات ماجستیر 2012

  335  االتصال و عالقته بالمسؤولیة االجتماعیة والبیئة في المؤسسة ماجستیر 2012

  336  التنظیم القانوني للبث التلفزیوني عبر األقمار الصناعیة  ماجستیر 2012

  337  القطاع السمعي البصري إشكالیة االنفتاح ماجستیر 2012

  338  فعالیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر نظام المعلومات ماجستیر 2012



بحاث توجهات كاديمية الدراسات في الجديد اإلعالم أ االٔ  الفصل التطبيقي 
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  339  استراتیجیات العالقات العامة  للتحالف الرئاسي في االتصال ماجستیر 2012

  340  الجزائرالهاتف النقال و األداء اإلعالمي في  ماجستیر 2012

  341  حریة الرأي و التعبیر في الدساتیر العربیة ماجستیر 2012

  342  اتجاهات أساتذة علوم اإلعالم و االتصال في الجزائر نحو  ماجستیر 2012

  343  كتابة سیناریو الفیلم المقتبس عن الروایة في السینما العربیة دكتوراه 2012

  344  اإلعالم الریاضي اإلذاعي في الجزائر  ماجستیر 2012

  345  المناحي الحجاجیة للخطاب الكاریكاتوري في تمثیل الواقع ماجستیر 2012

  346  السینما الجزائریة و مسألة الهویة ماجستیر 2012

  347  األبعاد األسطوریة للطقوس االحتفالیة في منطقة القبائل ماجستیر 2012

  348  الرعایة االشهاریة و عالقتها بالبرمجة في التلفزیونتنظیم  ماجستیر 2012

  349  المعالجة اإلعالمیة لظاهرة اإلرهاب من خالل البرامج الحواریة دكتوراه 2012

  350  مشروع التلفزیون الرقمي األرضي في الجزائر واقع و أفاق ماجستیر 2012

  351  الجزائرأفاق و حدود نشأة اإلعالم البیئي في  ماجستیر 2012

  352  المعالجة اإلعالمیة لقضایا البیئة في الصحیفة الجزائریة ماجستیر 2012

  353  العلم االفتراضي ضمن العاب الفیدیو االلكترونیة ماجستیر 2012

  354  الصحافة المكتوبة في الجزائر بین الحریة و المسؤولیة ماجستیر 2012

  355  تشكیل المخیلة الذهنیة للفرد دور الصورة التلفزیونیة في دكتوراه 2012
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  356  اإلستراتیجیة االتصالیة لإلذاعة الجهویة في تنمیة المجتمع ماجستیر 2012

  357  إستراتیجیة االتصال التسویقي لدى متعامل الهاتف النقال ماجستیر 2012

  358  داللة التمثیالت الموظفة ألیقونة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ماجستیر 2012

  359  إستراتیجیة اتصال التنافس بین مؤسستي نجمة و جازي ماجستیر 2012

  360  مقاربة نسقیة: االتصال و تسییر األزمات دكتوراه 2012

  361  إستراتیجیة االتصال و أهمیتها في العالقات العامة بالمؤسسة  2012

  362  أنموذجاالجزیرة : القنوات الفضائیة العربیة و البث المباشر ماجستیر 2012

  363  الصحافة االلكترونیة و أثرها االقتصادي على الصحافة المكتوبة ماجستیر 2012

ــــــة في الجزائر ماجستیر 2012 ــــ   364  البعد االتصالي لحمایة البیئــــــ

  365  مستویات مصداقیة وسائل اإلعالم الجزائریة التلفزیون الجزائري ماجستیر 2013

  366  سیمیولوجیا الفضاء و داللة التمثالت المعماریة ماجستیر 2013

  367  إستراتیجیة االتصال الخارجي في الشركات متعددة الجنسیات ماجستیر 2013

  368  المعلومات و االتصاالت  لتكنولوجیاتاستخدام البرلمانیین الجزائریین  دكتوراه 2013

  369  القبائليصورة الرجل في المخیال االجتماعي  ماجستیر 2013

  370  االتصال الجماهیري و النخبة في الجزائر دكتوراه 2013

  371  بعد االتصال البیئي في اإلدارة المستدامة للنفایات الحضریة ماجستیر 2013

  372  التنظیم القانوني للمهنة الصحفیة في الجزائر ماجستیر 2013
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  373  الصحافة الیومیةالفساد االقتصادي في الجزائر من خالل  ماجستیر 2013

  374  دور االتصال االستراتیجي في دور الشباب ماجستیر 2013

  375  الصحافة الجزائریة و تنمیة الوعي الدیني لدى القراء دكتوراه 2013

  376  تقییم إستراتیجیة االتصال من منظور أداء الموارد البشریة ماجستیر 2013

  377  القبائلیة في نشرات األخبار التلفزیونیةواقع استعمال اللهجة   ماجستیر 2013

  378  البعد  االتصالي للجمعیات البیئیة و مكانة المواطن االیكولوجیة ماجستیر 2013

  379  اإلشكالیة االتصالیة للطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة ماجستیر 2013

  380  القانونیة في التشریعحریة اإلعالم و الحیاة الخاصة الحمایة  ماجستیر 2013

  381  اإلعالم البیئي و التوعیة البیئیة  ماجستیر 2013

  382  حرب الجزائر في السینما الفرنسیة ماجستیر 2013

  383  تأثیر االنترنت على الحریات الفردیة و العامة  ماجستیر 2013

  384  القانونیةالخدمة العمومیة في التلفزیون الجزائري بین النصوص  ماجستیر 2013

  385  دراسة میدانیة تحلیلیة الستخدامات الشباب: الشباب و االنترنت دكتوراه 2013

  386  أهمیة األرشیف السمعي البصري في بناء الذاكرة الوطنیة ماجستیر 2013

  387  تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على الحق في االتصال ماجستیر 2013

  388  الكاریكاتوري في الصحافة الجزائریةاتجاهات الخطاب  ماجستیر 2013

  389  الممارسة اإلعالمیة للصحفیین الجزائریین في ظل األزمة دكتوراه 2013
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  390  الفضائیات اإلخباریة العربیة و الجمهور الجزائري دكتوراه 2013

  391  البعد االتصالي في إدارة األزمات البیئیة وحدة إنتاج الغاز ماجستیر 2013

  392  الخطاب الحجاجي في اإلشهار اإلذاعي ماجستیر 2013

أثر استخدام االنترنت لدى الشباب الجامعي على وسائل اإلعالم  ماجستیر 2013

  التقلیدیة  

393  

  394  البعد التربوي و التعلیمي في برامج اإلذاعة الموجه للطفل دكتوراه 2013

  395  العربي، الجزائر، االنفتاح التلفزیوني في بلدان المغرب دكتوراه 2013

  396  االتصال في الحمالت اإلعالمیة  إستراتیجیة ماجستیر 2013

  397  اإلدارة البنكیة االلكترونیة في الجزائر ماجستیر 2013

  398  التحدیات البیئیة و االتصال البیئي في الجزائر ماجستیر 2013

  399  اللغویة للشبابتأثیر الشبكات االجتماعیة على الممارسات  ماجستیر 2013

ـــــیر النفایات الصحیة ماجستیر 2013   400  البعد االتصالي في تسیــــ

  401  قضایا البیئیة و التنمیة المستدامة في الصحافة الجزائریة دكتوراه 2013

  402  اإلستراتیجیة االتصالیة في إدارة  أزمة تعاطي المخدرات ماجستیر 2013

  403  الحریة و القیم األخالقیة في اإلعالم الفضائي الدیني اإلسالمي  دكتوراه 2013

  404  اتجاهات مستخدمي االتصال الرقمي دكتوراه 2013

  405  االتصال بین الشرطة و المواطن و دوره في مكافحة الجریمة ماجستیر 2013
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  406  صورة المرأة العربیة في اإلعالم العربي  دكتوراه  2013

  407  عالقة الخشیة من االتصال بثقة الفرد باألخر  دكتوراه 2013

  408  ممارسة التضلیل اإلعالمي في معالجة الخبر األمني دكتوراه 2013

محددات استخدام تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت في مجال  دكتوراه 2013

  االتصال التنظیمي 

409  

  410  واقع الصحافة االلكترونیة الجزائریة في ظل هیمنة الشبكات  ماجستیر 2013

  411  بین الواقع و الخیال  1945ماي 8الوقعة التاریخیة لــ ماجستیر 2013

  412  أثر االنترنت على القیم الدینیة و الثقافیة لدى الشباب الجامعي ماجستیر 2013

  413  القواعد القانونیة و األخالقیة المنظمة للمواقع االلكترونیة  ماجستیر 2013

  414  االتصال االلكتروني في المؤسسة االقتصادیة شركة توزیع الغاز ماجستیر 2013

  415  خصوصیة توظیف اإلشهار في األفالم السینمائیة  ماجستیر 2013

في تكریس القیم اإلخباریة أثر استخدام مصادر المعلومات االلكترونیة  دكتوراه 2013

  عند الصحفیین

416  

  417  المعالجة اإلعالمیة لألزمة المالیة العالمیة من خالل الصحافة  دكتوراه 2013

  418  1990-1982السیاسة التشریعیة لقوانین اإلعالم  في الجزائر  ماجستیر 2013

  419  دور الفضائیات العربیة اإلخباریة في تنمیة الوعي السیاسي  دكتوراه 2013

  420  دور االتصال لدى الجماعات المحلیة لدى غدارة أزمة منطقة القبائل دكتوراه 2013
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في إنتاج محتوى وسائل اإلعالم و ظهور  -األفراد–مشاركة الجمهور دكتوراه 2014

  صحافة المواطن

421  

  422  الداخلي و دوره في تحسین إنتاجیة الموارد البشریةاالتصال  دكتوراه 2014

  423  العالقات الجزائریة الفرنسیة في الصحف الجزائریة الیومیة  دكتوراه  2014

  424  خصوصیة البناء الدرامي في المسرح التلفزیوني الجزائري ماجستیر 2014

  425  العربیةتأثیر مواقع التواصل االجتماعي على الفضائیات  ماجستیر 2014

  426  المعالجة اإلعالمیة لقضایا البیئة من خالل البرامج البیئیة ماجستیر 2014

  427  المعالجة اإلعالمیة لألزمة المالیة العالمیة  من خالل الصحافة دكتوراه 2014

  428  أثر استخدام التسویق عبر االنترنت على المؤسسات  دكتوراه 2014

  429  األسري و متغیرات المجتمع المعلوماتياالتصال  دكتوراه 2014

  430  التربیة البیئیة في ضوء نشاطات االتصال البیئي  ماجستیر 2014

  431  االتصال االجتماعي و دوره في نشر الوعي البیئي  ماجستیر 2014

  432  كتابة سیناریو األفالم التاریخیة من خالل عینة من األفالم ماجستیر 2014

  433  اتجاهات الصحافة الفرنسیة نحو اإلسالم و المسلمین  دكتوراه 2014

أثر الكتاب اإلعالمیون الجزائریون من خالل صحیفتي الشروق في  دكتوراه 2014

  النخب السیاسیة

434  

  435  تأثیر اإلشهار التلفزیوني على سلوك المستهلك الجزائري دكتوراه 2014
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  436  لدى الشباب الجزائريالصورة الذهنیة لرجل األمن  دكتوراه 2014

  437  العادات و التقالید الجزائریة في سینما المهجر ماجستیر 2014

  438  التلفزیوني من الفكرة إلى الشاشة أشكال الكتابة و اإلنتاج  دكتوراه 2014

  439  االتصال العسكري دراسة وصفیة لعملیة االتصال في المؤسسة  ماجستیر 2014

  440  اللسانیات و القیم  تداولیة لبعض االستعماالت اللغویة ماجستیر 2014

  441  البعد التحسیسي لالتصال البیئي و عالقته بالتسییر الراشد ماجستیر 2014

  442  اإلعالن في القنوات الفضائیة العربیة و انعكاسه على القیم دكتوراه 2014

  443  الخاصة بالجزائرأخالقیات المهنة في القنوات التلفزیونیة  ماجستیر 2014

  444  األمن البیئي مقاربة األمن اإلنساني ماجستیر 2014

  445  استراتیجیات القائم باالتصال في اختیار األخبار الخارجیة ماجستیر 2014

  446  تكنولوجیا المعلومات و إدارة األزمات في الجزائر  ماجستیر 2014

  447  أثره على العملیة التربویة استخدام الطفل لشبكة االنترنت و دكتوراه 2014

  448  الصورة التلفزیونیة و انعكاساتها الثقافیة على المشاهدة دكتوراه 2014

  449  إسهامات تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في إدارة األزمات ماجستیر 2014

  450  مواقع التواصل االجتماعي و الفضاء العمومي ماجستیر 2014

  451  القضایا البیئیة المحلیة في الصحافةمكانة  ماجستیر 2014

  452  اقتصاد قطاع مؤسسات الصحافة المكتوبة    دكتوراه 2014
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  453  صورة الطفل الجزائري في السینما الجزائریة الثوریة ماجستیر 2014

  454  االنترنت و الحق في االتصال في الجزائر ماجستیر 2014

  455  الرقمي و دوره في مواجهة الفساد الصندوق العالمي للتضامن ماجستیر 2014

  456  اإلعالم السیاسي و المثقف العضوي في الجزائر دكتوراه 2014

  457  الهاتف النقال في الجزائر بین التطور و التحدیات  دكتوراه 2014

  458  أخبار المؤسسة  العسكریة الجزائریة في وسائل اإلعالم  دكتوراه 2014

  459  القیم االجتماعیة و الثقافیة في ظل تكنولوجیا االتصال  دكتوراه 2014

  460  الترفیه في التلفزیون و عالقته بالقیم االجتماعیة دكتوراه 2014

  461  البرمجة في التلفزیون الجزائري دراسة كیفیة للمبرمج دكتوراه 2014

  462  الجزائريعادات مشاهدة البرامج التلفزیونیة  لدى الطفل  دكتوراه 2014

  463  االتصال المالي في الجزائر نموذج قطاع البنوك الجزائري دكتوراه 2014

  464  صورة الوالیات المتحدة األمریكیة  في الصحافة الجزائریة ماجستیر 2014

  465  السیاسة اإلعالمیة الجزائریة في مرحلة التعددیة السیاسیة  دكتوراه 2014

  466  األبعاد الجیوسیاسیة للفضاء في الثورات العربیة  ماجستیر 2014

  467  شهاري التلفزیوني و الثقافة االستهالكیةالخطاب اال دكتوراه 2014

  468  الركن الدولي في الصحافة الخاصة المستقلة ماجستیر 2015

  469  دور العالقات العامة لمجلس األمة في إدارة صورته الذهنیة دكتوراه 2015
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  470  مساهمة طرح قضایا في وسائل اإلعالم الجزائریة  ماجستیر 2015

  471  الجریمة االلكترونیة بین التحصین التقني و التحصین الجنائي  ماجستیر 2015

  472  إستراتیجیة االتصال لدى حزب التجمع الوطني الدیمقراطي  دكتوراه 2015

  473  1990حقوق و واجبات الصحفیین الجزائریین منذ  ماجستیر 2015

  474  البرامج الدینیة في التلفزیون الجزائري  ماجستیر 2015

  475  استخدامات الجمهور الجزائري للقنوات و البرامج الریاضیة ماجستیر 2015

  476  االتصال البیئي و إدارة النفایات الحضریة الصلبة  ماجستیر 2015

  477  دور االتصال البیئي في تسییر النفایات الطبیة  ماجستیر 2015

  478  حریة إصدار الصحف في التشریعین اإلعالمیین الجزائري ماجستیر 2015

  479  أولویات القضایا البیئیة لدى إذاعة الوادي المسموعة  ماجستیر 2015

  480  اإلدارة البیئیة في المجمع الصناعي السمنت الجزائر   ماجستیر 2015

  481  الثقافة البیئیة في المستشفیات الجزائریة  ماجستیر 2015

و الحركة   youtube facebookمواقع التواصل االجتماعي ماجستیر 2015

 الجمعویة البیئیة في الجزائر

482  

  483  حریة تداول المعلومات الصحفیة في التشریع اإلعالمي ماجستیر 2015

  484  خالل أزمة بریاناالتصال االستراتیجي  ماجستیر 2015

  485  جمالیات و دالالت التشكیل الفني في دیكور حصتي أماش  ماجستیر 2015
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  486  دور المرأة في التوعیة البیئیة في إطار الجمعیات الناشطة  ماجستیر 2015

  487  رمزیة الفضاء العمومي االفتراضي في الجزائر  ماجستیر 2015

  488  فعالیة النقابات المهنیة الصحفیة في الدفاع عن حقوق الصحفي  ماجستیر 2015

  489  داللة الخطاب الدیني عبر شبكات التواصل االجتماعي  ماجستیر 2015

  Contextuelle des événements de bentalha de 1997  490 دكتوراه 2015

  491  حوار الحضارات و صراعها في الصحافة العربیة و الغربیة   دكتوراه 2015

  492  استخدامات االنترنت في البحث العلمي الجامعي  دكتوراه 2015

  493  التمثالت االجتماعیة للطلبة الجامعیین و السلوكیات االتصالیة دكتوراه 2015

  494  استخدامات االنترنت في الصحافة الجزائریة  دكتوراه 2015

  495  التلفزیون الجزائري إشهاراألسالیب االقناعیة  و القیم في  دكتوراه 2015

  496  تأثیر تكنولوجیا االتصال على النشر االلكتروني للصحف  دكتوراه 2015

  497  الصراع السیاسي في الجزائر من خالل الصحافة الفرنسیة  دكتوراه 2015

  498  أثر شبكات التواصل االجتماعي على تطویر حریة التعبیر  دكتوراه 2015

دور األسرة و المدرسة في تربیة الطفل على التعامل مع شبكة  دكتوراه 2015

  االنترنت

499  

  500  واقع استخدام اللغة العربیة على شبكة االنترنت  دكتوراه 2015

  501  المكتبة االفتراضیة و الباحثون الجزائریون  دكتوراه 2015
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  502  إستراتیجیة اإلذاعة المحلیة في تلبیة االحتیاجات المحلیة دكتوراه 2015

  503  استخدامات االنترنت و تأثیراتها السوسیولوجیة على الشباب دكتوراه 2015

  504  العربیةقناة الجزیرة الفضائیة و القضایا المركزیة لألمة  دكتوراه 2015

  505  برامج األطفال التلفزیونیة الجزائریة و التنشئة االجتماعیة  دكتوراه 2015

  506  الخطاب السیاسي للسینما الجزائریة ماجستیر 2015

  507  أخالقیات المهنة اإلعالمیة  ماجستیر 2015

  508  عالقة الذكاء االنفعالي بالكفاءة االتصالیة لدى اإلطارات دكتوراه 2015

  509  حمایة البیانات الطبیة الخاصة في العصر الرقمي دكتوراه 2015

  510  دراسة حول مدینة دبي: المدن اإلعالمیة في الوطن العربي ماجستیر 2015

  511  الفرنسیة  le mondeاألنواع الصحفیة اإلخباریة في جریدة  دكتوراه 2015

  512  الطفل و اإلشهار في التلفزة الجزائریة  دكتوراه 2015

  513  دراسة حالة قناة فوكس موفي: صناعة الخبر في المیدیا األمریكیة  دكتوراه 2015

  514  أنماط تلقي جمهور مستمعي اإلذاعة المحلیة لبرامج الهویة دكتوراه 2015

  515  الشبكات االجتماعیة على االنترنت  دكتوراه 2015

  516  2009-2008مطالعة الكتاب الثقافي عند الطلبة الجامعیین  ماجستیر 2015

  517  دراسة سیمیائیة : األنساق الداللیة في القران الكریم ماجستیر 2015

  518  المعالجة اإلعالمیة لظاهرة تغیر المناخ في الصحافة االلكترونیة ماجستیر 2015
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  519  التشریع الجزائريواقع الصحافة االلكترونیة في  ماجستیر 2015

  520  إشكالیة العنف اللفظي بین المواطن و اإلدارة الجزائریة  دكتوراه 2015

  521  استعمال تكنولوجیا المعلومات من طرف المجموعات اإلرهابیة دكتوراه 2015

  522  داللة الخطاب النسوي في السینما الروائیة العربیة دكتوراه 2015

  523  اإلعالم الجزائریة العمومیة في خدمة قضایا الشبابوسائل  دكتوراه 2015

  524  استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في الوسط األسري دكتوراه 2015

  525  الثقافة في زمن العولمة بین التنوع و النمذجة دكتوراه 2015

  526  التأثیرات المالیة لإلشهار على المؤسسات اإلعالمیة في الجزائر  دكتوراه 2015

  527  السیاسة  األمنیة األمریكیة من خالل الفیلم الروائي دكتوراه 2015

  528  األبعاد االتصالیة و الداللیة للكتابة األیقونة االلكترونیة ماجستیر 2015

  529  المعالجة اإلعالمیة لقضایا األمراض البیئیة الناجمة عن  التفجیرات  ماجستیر 2015

  530  اإلشهار االلكتروني و إشكالیة التلقي في المجتمعثقافة  دكتوراه 2015

  531  صورة المرأة الجزائریة المثقفة في البرامج التلفزیونیة دكتوراه 2015

  532  قضایا اإلعاقة في الصحافة األردنیة الیومیة دكتوراه 2015

بعد التدرج لقسم علوم اإلعالم  سجل الرسائل و األطروحات لدى مصلحة دراسات ما: المصدر

    - مكتبة الكلیة-و االتصال 
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یالحظ من قراءة هذا الجدول، الكم الهائل لالنجاز الباحثین لمذكرات التخرج و اإلنتاج     

البحثي، تزاید االهتمام ببحوث اإلعالم و االتصال و بالتالي لالهتمام و التنویع في البحث حول 

  .لیة الظاهرة اإلعالمیة و االتصا

األبحاث األكادیمیة التوجهات العامة للدراسات اإلعالمیة في بدایتها  تفي هذه الفترة، واكب

األولى في المجتمعات الغربیة في الثالثینیات و األربعینات من القرن العشرین، حیث انطلقت 

ور رد االعتبار للجمهور و ظه إلىمنتقلة  ر،تأثیر وسائل اإلعالم على الجمهو بدایتها مع 

  .االهتمام بدراسات التلقي و انتقاء الجمهور لما تقدمه وسائل اإلعالم الجماهیریة

لتكون القفزة الكبرى نحو االهتمام بأبحاث من نوع خاص تأسس لفعالیة الجمهور و اندماجه مع 

  .وسائل اإلعالم الحدیثة و تفاعله معها

وسائل تبادل المعلومات و تكنولوجیا ففي ظل انتشار العولمة و التدفق المستمر لإلعالم و تنوع 

االتصاالت انتقلت إستراتیجیة األبحاث من التحلیل الكلي للظاهرة اإلعالمیة و االتصالیة من 

مجرد دراسة تأثیر الوسیلة على الجمهور و وصف أشكالها و التعرف على خصائصها إلى 

  .التحلیل الجزئي و معرفة أبعادها و اتجاهات الجمهور نوح الوسیلة

كان التركیز على الصحافة المكتوبة و  2007و  2006و قد نالحظ ذلك في بدایة السنوات 

  .التناول اإلعالمي  للظواهر الحاصلة و كذا تأثیر التقنیات الحدیثة و إسهامات االنترنت 

، برزت محاوالت البحث حول التطور 2010و 2009و  2008و في كل من السنوات 

سة ظاهرة انفتاح المجال السمعي البصري، و بدأ االهتمام بواقع النشر التكنولوجي الرقمي و درا

  .و الصحافة االلكترونیة

و كانت المحاوالت لتناول النمط الجدید من اإلعالم في الجامعة الجزائریة جد محتشمة في 

، من خالل دراسات حول مجتمع المعلومات و تفاعلیة 2015-2011السنوات األخیرة من 

شاركته في إنتاج المحتوى، و ظهور ما یعرف بصحافة المواطن عبر مختلف الجمهور و م

بحیث أن التفاوت فبین المجتمعات الغربیة و المجتمعات االنتقالیة .  مواقع التواصل االجتماعي

یزید من تبعیة هذه األخیرة لیس فقط في المجاالت االقتصادیة و السیاسیة بل حتى في میادین 
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و بالنسبة للجزائر لم یكن هذا  التحول قائم لوال  بالتالي تأخرها عن مواكبتها،العلم و المعرفة و 

استقرار األوضاع االجتماعیة و قابلیة تبني المستحدثات التكنولوجیة و توفر مناخ مناسب 

 . للبحث العلمي

  

  المحاور الرئیسة  في الدراسات اإلعالمیة في الجزائر/ 2

 تصنیفها و حجمها على التعرف یتطلب اإلعالمیة، الدراسات من الهائل الكم هذا تقییم إن

" مي العبد اهللا"حسب النموذج الذي قسمت به الدكتورة ب حولها تدور التي االهتمام محاور حسب

على أساس التخصص و االهتمام بوسیلة العصر، بحیث أن بحوث اإلعالم و االتصال و 

اإلعالمیة و مظاهر االتصال في ذاك العصر الدراسات اإلعالمیة تماشت و ظهور الوسیلة 

ابتداء من ظهور الصحافة المكتوبة و صوال إلى عصر االنترنت و تداعیاتها على كل المیادین 

بانتشار اإلذاعة و التلفزیون  و اقتحام عصر اإلعالم الجدید بجیلیه األول و الثاني، مروراً 

  .كوسیلتین لدیهما تأثیرهما القوي في عصریهما

  :كما یلي س الوسیلة وطبیعة االتصال القائماعلى أس الدراسات تقسیم )3(ح الجدول یوّض 

بحوث الصحافة المكتوبة، اهتمت بواقع الصحف و الیومیات الجزائریة و مختلف  -

 .و موقف القراء و اتجاههم نحو مضامینها...) األخبار،اإلشهار، الكاریكاتور( األنواع الصحفیة

التناول اإلعالمي (و التلفزیون ) المحلیة و حتى العربیة الوطنیة،(بحوث اإلذاعة  -

و تمثل مدى اهتمام الباحثین ..) للمختلف الظواهر السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة

 .بقطاع السمعي البصري في الجزائر

بحوث ظهرت بتطور االنترنت و تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثة في الجزائر و  -

التطبیقات الرقمیة و تكنولوجیا اإلعالم و االتصال و ظهور ( اتها في مجاالت الحیاة إسهام

 ).الصحافة اإللكترونیة

أبحاث اإلعالم الجدید و تطور مجتمع المعلومات و ظهور صحافة المواطن و تفاعل  -

 .الجمهور مع وسائل اإلعالم الجدید
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حسب الوسیلة و طبیعة ) أطروحة 532 (مجتمع الدراسةیقّسم توضیحي  )3( جدولال •

 االتصال

  الرتبة %النسبة   عدد الدراسات  موضوع الدراسة

الصحافة المكتوبة و جمهور 

  القراء

92  17  3  

  7  4  23  اإلذاعة و جمهورها

  2  18  97  التلفزیون و الفضائیات العربیة

  7  4  20  السینما الجزائریة

  4  10  51  تكنولوجیا اإلعالم الحدیثة

  5  7  39  االنترنت و الصحافة اإللكترونیة

  6  6.9  37  اإلعالم الجدید و مظاهره

  1  33  173  االتصال و العالقات العامة

    100  532  المجموع

  -مجتمع الدراسة–الدراسة المسحیة لمجموع البحوث : المصدر

اإلعالم رت بتطور وسائل یبدو، كما هو واضح أن البحوث األكادیمیة في جامعة الجزائر تطوّ 

  .عبر مراحل زمنیة، و مراحل تطور اإلعالم في الجزائر

ین نالحظ مواصلة اهتمام الباحث 2006منذ االستقالل حتى  ةسن 44فبالرغم من مرور 

 %17الناقلة و العاكسة ألوضاع الوطن، حیث مثلث نسبة ةلقناابالصحافة المكتوبة باعتبارها 
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وقد تجسدت الصحافة المكتوبة في فترة . 2015-2006من البحوث األكادیمیة في الفترة 

االستعمار بمختلف العرائض و اللوائح ألغراض دعائیة من أجل التحریض على االستعمار و 

الدعوة إلى االلتحاق بالثورة، لتتطور الصحافة بمفهومها اإلعالمي بعد التعددیة الحزبیة و ما 

  .فتحته من تنوع و تعدد للصحف بالجزائر

بحیث شهدت فترة . %4الخاصة باإلذاعة و السینما في المرتبة السابعة بنسبة  و تأتي البحوث

ما بعد االستعمار حالة من السبات في اإلنتاج الفكري بسبب األوضاع السائدة آنذاك و محاولة 

  ...ة، و الثقافیةالجزائر النهوض بقطاعاتها السیاسیة، االقتصادی

بصري كانت محاوالت لدراسة التلفزیون و تأثیراته و في عصر االنفتاح على الفضاء السمعي ال

 %18على حیاة الفرد الجزائري، فمثلث دراسات التلفزیون الجزائري و الفضائیات العربیة نسبة 

  .من مجمل األبحاث اإلعالمیة في الفترة المحددة

على  و بعد ذلك بظهور االنترنت و الصحافة االلكترونیة، كان االهتمام بهذا المجال قائماً 

البحوث في هذه لث أساس ظهور النشر االلكتروني و خصائص الشبكة العنكبوتیة، بحیث مثّ 

، و بتوالي التطورات التكنولوجیة في المجال اإلعالمي ودخول الجزائر %7جامعة الجزائر نسبة 

عصر مجتمع المعلومات، احتلت الدراسات المهتمة بتكنولوجیا المعلومات و االتصاالت المرتبة 

  .%7و أبحاث اإلعالم الجدید و الصحافة البدیلة بنسبة . %10لرابعة بنسبة ا

بینما شكلت األبحاث الخاصة بالسیاقات العامة و طبیعة االتصال و العالقات العامة سواء في 

  . %33النسبة األكبر بحوالي  االجتماعیةالمؤسسات  أوالمؤسسات اإلعالمیة 
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- 2006لتطور بحوث اإلعالم و االتصال في الجزائر سنة  منحنى بیاني) 1(الرسم •

2015 

  
  .استنتاج من جداول التقسیم في الدراسة التحلیلیة: المصدر

و یالحظ من هذا الرسم البیاني حالة التدبدب في انجاز البحوث األكادیمیة في جامعة الجزائر 

إثراء المكتبة البحثیة، و یرجع خالل العشریة األخیرة، و بالتالي التنویع في مواضیع البحث و 

هذا التنوع  بالضرورة إلى مواكبة مظاهر اإلعالم و االهتمام بالظاهرة اإلعالمیة في مختلف 

  .جوانبها و سیاقاتها

 

  مكانة أبحاث اإلعالم الجدید في الدراسات اإلعالمیة / 3

  

ي الجزائر، و سمح تحریر قطاع تكنولوجیا اإلعالم و االتصال قد سمح بتطور االنترنت ف نإ 

و الجدیر بالذكر أنه بالرغم من أن  التأهیل في مجال . باالنفتاح على العالم عبر هذه الشبكة

تكنولوجیا المعلومات ال یزال في بدایاته األولى، إال أنه یحضى باهتمام جید في الجزائر، و 

جامعات الحكومیة أو سع في إنشاء كلیات لتكنولوجیا المعلومات سواء بالل ذلك في التوّ یتمثّ 

الكلیات و المعاهد و على الطلبة یر من ثالخاصة، كما یتمثل في إقبال الك الجامعات األكادیمیة

  .و اإلعالم الجدید بصفة خاصة ت تكنولوجیا المعلومات بصفة عامةة بمقررااألقسام المعنیّ 
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المعلومات في أعمدة بیانیة تمثل نسبة أبحاث اإلعالم الجدید و تكنولوجیا ) 2(الرسم  •

 .الدراسات اإلعالمیة في الجزائر

  
من الجدول التوضیحي لتقسیم األبحاث حسب اهتمامها بالوسیلة و السیاقات : المصدر

  .االتصالیة

من مجموع  %24اإلعالم الجدید مجتمعة نسبة  المهتمة بتكنولوجیا المعلومات و ل األبحاثتمثّ 

: بالتي تهتم بوسائل اإلعالم التقلیدیة  %43األبحاث األكادیمیة في الجامعة، في مقابل

الصحف، اإلذاعة و التلفزیون و السینما، و هذا ما یبین المحاوالت المحتشمة ألبحاث اإلعالم 

  .حدیثة و االنترنتالتكنولوجیا ال لظهوره و تطورهالجدید و كفضاء مهدت 

 82(مجموعة األطروحات المتناولة لإلعالم الجدید و تكنولوجیا المعلومات و سیتم عرض ل

  .)4(الجدول ي المحددة للدراسة فالمنجزة في جامعة الجزائر في الفترة الزمنیة ) أطروحة

  

  السنة  الدرجة  الصنف  عنوان األطروحة  الرقم

 2006 ماجستیر  و النشر االلكتروني و مستقبل الصحافة المطبوعة  1

إسهام التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في تطویر   2

  الرسالة التلفزیونیة الجزائریة

  2006  ماجستیر  و

  2006  ماجستیر  ر  الهویة الثقافیة العربیة من خالل الصحافة االلكترونیة  3
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مكانة األبحاث الخاصة بوسائل اإلعالم الحدیثة
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  2007  ماجستیر  و  تأثیر التقنیات الجدیدة لإلعالم و االتصال على المكتبة  4

بین تحدي الواقع  و التطلع : االلكترونیة في الجزائرالصحافة   5

  نحو المستقبل

  2007  ماجستیر  و

  2007  ماجستیر  ر  المفهوم و التطبیق:حرب المعلومات  6

سبل تجسیر الفجوة الرقمیة العالمیة من خالل المواقع   7

  االلكترونیة

  2007  ماجستیر  س

  2007  ماجستیر  ر  االلكترونیةالفجوة الرقمیة العالمیة من خالل المواقع   8

  2007  ماجستیر  س  مجتمع المعلومات في الجزائر واقع الفجوة الرقمیة  9

  2007  ماجستیر  و  تأثیرات تكنولوجیا المعلومات على وكاالت األنباء الجزائریة  10

االقتصاد الرقمي نموذج التجارة اإللكترونیة عبر شبكة   11

  االنترنت

  2007  ماجستیر  ر

 التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في تطویر إسهام  12

  طرائق التدریس في الجزائر

  2007  ماجستیر  و

  2008  ماجستیر  و  التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في التعلیم  13

  2008  ماجستیر  و  إسهامات االنترنت في تطویر الصحافة المكتوبة في الجزائر  14

على اتجاهات الطلبة الجامعیین أثر استخدام االنترنت   15

  وسلوكیاتهم

  2008  ماجستیر  و

  2008  ماجستیر  و  استخدام التكنولوجیا الرقمیة في النشرة اإلخباریة التلفزیونیة  16

البطاقة : التطبیقات االتصالیة لتكنولوجیة المعلومات  17

  االلكترونیة الذكیة

  2008  ماجستیر  و

  2009  ماجستیر  و  االلكترونیةمنتدیات المحادثة و الدردشة   18

و  في التعبیر الحر المدونات العربیة االلكترونیة المكتوبة  19

  الصحافة البدیلة

  2009  ماجستیر  و
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  2009  دكتوراه  و  التكنولوجیا الرقمیة و حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  20

  2009  دكتوراه  ج  دراسة في القیم و التأثیر: الطفل الجزائري و ألعاب الفیدیو  21

  2009  ماجستیر  ر  األمن المعلوماتي عبر االنترنت  22

  2010  ماجستیر  ر  المعلومة في ظل التكنولوجیا الحدیثة لإلعالم و االتصال  23

تأثیر تكنولوجیا المعلومات على االتصال في الجماعات   24

  المحلیة

  2010  دكتوراه  و

العمل  االتصال في تفعیلدور التكنولوجیات الحدیثة لإلعالم و   25

  التشریعي

  2010  ماجستیر  و

  2010  دكتوراه  س  الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة على شبكة االنترنت  26

  2010  ماجستیر  ج  الجمهور المتفاعل في الصحافة اإللكترونیة  27

  2010  ماجستیر  ر  واقع اللغة العربیة على شبكة االنترنت  28

  2010  ماجستیر  س  االتصالي لجمهور االنترنت في الجزائرالسیاق   29

دراسة حالة : واقع الحكومة اإللكترونیة في الدول العربیة  30

  الجزائر

  2010  ماجستیر  م

 الجدیدة على تكوین الوعي السیاسي أثر وسائل اإلعالم  31

  للطالب الجامعي

  2011  ماجستیر  و

اإلذاعة و أثرها على الموارد استخدامات تكنولوجیا الحدیثة في   32

  البشریة

  2011  ماجستیر  و

  2011  ماجستیر  و  االنترنت و بناء الحقائق االجتماعیة لدى الشباب المراهق  33

  2011  ماجستیر  و  إسهام شبكة االنترنت في تداول المعلومة الریاضیة  34

  2011  ماجستیر  س  صحافة المواطن و الهویة المهنیة للصحفي  35

  2011  ماجستیر  ج  الصحافة االلكترونیة الجزائریة و اتجاهات القراء  36

  2011  ماجستیر  و  أثر التطور التكنولوجي  على الممارسة  اإلعالمیة  الصحفیة  37



بحاث توجهات كاديمية الدراسات في الجديد اإلعالم أ االٔ  الفصل التطبيقي 
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  2011  ماجستیر  م  اتجاهات المدونین الجزائریین   38

  2011  دكتوراه  و  استعمال تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في التعلیم المفتوح  39

  2012  ماجستیر  و  أثر األلعاب االلكترونیة على السلوكیات لدى األطفال  40

  2012  ماجستیر  س  الرسالة االتصالیة للمساجد من خالل رؤیة المواقع االلكترونیة  41

  2012  دكتوراه  و  البرمجة التلفزیونیة و تحدیات التكنولوجیات الحدیثة  42

و   بین التخطیط االستراتیجيالصحافة االلكترونیة الجزائریة   43

  الواقع القانوني و المؤسساتي

  2012  ماجستیر  و

فعالیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في تطویر نظام   44

  المعلومات

  2012  ماجستیر  و

  2012  ماجستیر  س  العالم االفتراضي ضمن العاب الفیدیو االلكترونیة  54

على الصحافة الصحافة االلكترونیة و أثرها االقتصادي   46

  المكتوبة

  2012  ماجستیر  و

تداول المعلومات داخل المجتمعات االفتراضیة على شبكة   47

  ، شبكة التواصل االجتماعي نموذجااالنترنت

  2012  ماجستیر  ر

استخدام البرلمانیین الجزائریین لتكنولوجیات المعلومات و   48

  االتصاالت

  2013  دكتوراه  ج

دراسة میدانیة تحلیلیة الستخدامات : الشباب و االنترنت  49

  الشباب

  2013  دكتوراه  ج

  2013  ماجستیر  و  تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على الحق في االتصال  50

  2013  ماجستیر  م  اإلدارة البنكیة االلكترونیة في الجزائر  51

  2013  ماجستیر  و  تأثیر الشبكات االجتماعیة على الممارسات اللغویة للشباب  52

  2013  دكتوراه  م  اتجاهات مستخدمي االتصال الرقمي  53

  2013  دكتوراه  س  محددات استخدام تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت  54
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  2013  ماجستیر  و  واقع الصحافة االلكترونیة الجزائریة في ظل هیمنة شبكات  55

  2013  ماجستیر  س  القواعد القانونیة و األخالقیة المنظمة للمواقع االلكترونیة  56

االتصال االلكتروني في المؤسسة االقتصادیة شركة توزیع   57

  الغاز

  2013  ماجستیر  س

  2013  دكتوراه  و  أثر استخدام مصادر المعلومات االلكترونیة في تكریس القیم  58

  2014  دكتوراه  ج  في إنتاج محتوى وسائل اإلعالم -األفراد–مشاركة الجمهور   59

  2014  ماجستیر  و  االجتماعي على الفضائیات العربیةتأثیر مواقع التواصل   60

  2014  دكتوراه  س  أثر استخدام التسویق عبر االنترنت على المؤسسات  61

  2014  دكتوراه  س  االتصال األسري و متغیرات المجتمع ألمعلوماتي  62

  2014  ماجستیر  و  تكنولوجیا المعلومات و إدارة األزمات في الجزائر  63

  2014  دكتوراه  ج  الطفل لشبكة االنترنت و أثره على العملیة التربویةاستخدام   64

  2014  ماجستیر  و  إسهامات تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في إدارة األزمات  65

  2014  ماجستیر  و  مواقع التواصل االجتماعي و الفضاء العمومي  66

  2014  ماجستیر  و  الفسادالصندوق العالمي للتضامن الرقمي و دوره في مواجهة   67

  2014  دكتوراه  س  القیم االجتماعیة و الثقافیة في ظل تكنولوجیا االتصال  68

  2015  ماجستیر  ر  الجریمة االلكترونیة بین التحصین التقني و التحصین الجنائي  69

و الحركة  youtube facebookمواقع التواصل االجتماعي   70

  الجمعویة البیئیة في الجزائر

  2015  ماجستیر  و

  2015  ماجستیر  س  رمزیة الفضاء العمومي االفتراضي في الجزائر  71

  2015  ماجستیر  ر  داللة الخطاب الدیني عبر شبكات التواصل االجتماعي  72

  2015  دكتوراه  و  تأثیر تكنولوجیا االتصال على النشر االلكتروني للصحف  73

  2015  دكتوراه  و  التعبیرأثر شبكات التواصل االجتماعي على تطویر حریة   74

  2015  دكتوراه  س  واقع استخدام اللغة العربیة على شبكة االنترنت  75
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105 

  2015  دكتوراه  و  المكتبة االفتراضیة و الباحثون الجزائریون  76

  2015  دكتوراه  س  حمایة البیانات الطبیة الخاصة في العصر الرقمي  77

  2015  دكتوراه  و  الشبكات االجتماعیة على االنترنت  78

  2015  دكتوراه  و  استعمال تكنولوجیا المعلومات من طرف المجموعات اإلرهابیة  79

  2015  دكتوراه  و  استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة في الوسط األسري  80

  2015  ماجستیر  ر  األبعاد االتصالیة و الداللیة للكتابة األیقونیة االلكترونیة  81

  2015  دكتوراه  ر  و إشكالیة التلقي في المجتمعثقافة اإلشهار االلكتروني   82

  الدراسة المسحیة: المصدر

أطروحة ماجستیر، تهتم باألبحاث الخاصة  57أطروحة بدرجة دكتوراه دولة و  25أي حوالي 

باإلعالم الجدید منذ بدایاته األولى مع الصحافة االلكترونیة و اتجاهات الباحثین نحو آفاقها ثم 

تطور االنترنت و المواقع االلكترونیة و التطبیقات القائمة على تكنولوجیا المعلومات و 

ر شبكات التواصل االجتماعي و تفاعلیة إلى اإلعالم االجتماعي و ظهو  االتصاالت و صوالً 

  . الجمهور مع الوسیلة اإلعالمیة

 بحیث نستنتج من الجدول أن االنترنت و تكنولوجیا اإلعالم و االتصال فتحت المجال واسعاً 

تطور أبحاث اإلعالم الجدید و ظهور الصحافة البدیلة، و كان ذلك بعد انتقال الشبكة  مأما

و ما حققه من ظهور لإلعالم االلكتروني و تحوالت في ) 1.0(ول العنكبوتیة من جیلها األ

الذي سمح بانتشار المواقع ) 2.0(وسائل اإلعالم التقلیدیة، إلى الجیل الثاني من الویب 

  .االجتماعیة و إنتاجیة المحتوى من طرف الجمهور
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  الجزائرفي توجهات البحوث األكادیمیة في '' اإلعالم الجدید'': المبحث الثاني

الدراسات اإلعالمیة في  بعدما تعرضنا في المبحث األول من الدراسة التطبیقیة إلى واقع   

التفاصیل على ب فرّ ل في هذا المبحث التعحاو نمختلف جوانبها، سل قرّ طمحاولة الت و، الجزائر

ى فئات توجهات أبحاث اإلعالم الجدید في الجزائر من خالل تحلیل عینة الدراسة، باالعتماد عل

  :التحلیل التالیة

 . طبیعة أبحاث اإلعالم الجدید و مجاالت اهتمامها -

 .المنطلقات النظریة و األسس المنهجیة ألبحاث اإلعالم الجدید -

  . األدوات البحثیة و أهمیتها في المجال اإلعالمي -

  طبیعة أبحاث اإلعالم الجدید و مجاالت اهتمامها/ 1

األبحاث التي اهتمت باإلعالم الجدید و مظاهره منذ ظهور مجموع  عینة  ) 4(یمثل الجدول  

إلى  بالتكنولوجیات الحدیثة لإلعالم و االتصال وصوالً  االنترنت و النشر االلكتروني مروراً 

عصر الجیل الثاني من الویب و ما حمله من ظهور مجتمع ما بعد الحداثة و مشاركة 

و لتسهل عملیة . كات التواصل االجتماعيالجمهور في إنتاج المحتوى عن طریق مواقع و شب

  .اً ترنا فئات التحلیل المذكورة سابقالتحلیل في استمارة تحلیل المضمون، اخ

 هو منا مفردات العینة كمانبدأ بفئة طبیعة أبحاث اإلعالم الجدید و مجاالت االهتمام  بحیث قّس 

 العملیة أطراف یتضمناتصال،  نموذج ألبسط وفقاً  العامة، األدبیات في علیها متعارف

 الوسیط الوسیلة أو جانب إلى والمستِقبل، والرسالة المرسل االتصالیة الخمسة الرئیسیة،

  .واإلداریة والقانونیة والتنظیمیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة االجتماعیة والسیاقات اإلعالمي،

اتجاهات مستخدمي أشكال  المصدر وأو بحوث موجهة لدراسة المرسل أو القائم باالتصال / 1

نرمز لذلك . اإلعالم الجدید و بشكل عام المساهمین في إنتاج المعلومة و نشرها الكترونیا

  ).5(أنظر الجدول ).م(بالحرف 
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بحوث خاصة بالمضامین و الرسائل االلكترونیة في حد ذاتها كالبرامج، الصور، النصوص / 2

أنظر ).ر(و تحمل الحرف . طریف الوسائط المتعددةالرقمیة و المعلومة التسویقیة المنشورة عن 

  ).6(الجدول 

ة بدراسة وسائل االتصال الحدیثة لإلعالم الرقمي، خصائصها و مدى البحوث المهتمّ / 3

  ).7(أنظر الجدول  ).و(و ترمیزها یكون بالحرف . تأثیرها على الجمهور

ه و أرائه و رغباته و تفاعله بحوث دراسات الجمهور أو المتلقي و مدى تغیر سلوكه و قیم/ 4

  ).8(أنظر الجدول  ).ج(و اخترنا له الحرف . تجاه المضمون أو الوسیلة الحدیثة

السیاقات السیاسیة االجتماعیة االقتصادیة و السیاسات اإلعالمیة التي تحیط  بالعملیة / 5

و الفضاء العام االتصالیة، و نقصد بسیاقات الخاصة باإلعالم الجدید كل السیاسیة االتصالیة 

و المحیط الجدید الذي خلقه اإلعالم الجدید، كالمجتمع المعلوماتي و اإلطار القانوني التشریعي 

و نأخذ الحرف . لتطبیقات االنترنت، و مختلف التغیرات في العصر الرقمي االلكتروني الجدید

  ).9(أنظر الجدول  .للتعبیر عن ذلك) س(

حسب عناصر العملیة  اإلعالم الجدید في جامعة الجزائرث اهتمام  أبحا و ذلك لمعرفة محاور

  .)3(الرسم البیاني ، و یمثله )10(الجدول االتصالیة، 

  

  

  

  

  

  

  

  %النسبة  العدد  التصنیف

  3.7  4  )م(المصدر 

  13.5  11  )ر(الرسالة 

  54.3  44  )و(الوسیلة 

  8.6  7  )ج(الجمهور 

  19.7  16  )س(سیاق االتصال 

  100  82  المجموع
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  .2015- 2006تحلیل جدول أبحاث اإلعالم الجدید في جامعة الجزائر : المصدر

، %54یبین التمثیل ارتفاع حاد الهتمام أبحاث اإلعالم الجدید بدراسة الوسیلة اإلعالمیة بنسبة 

و ذلك أنه بظهور أي وسیلة جدیدة في العصر یتم االهتمام بها و مدى تأثیراتها على الجمهور 

نات، مواقع فبظهور وسائل اإلعالم االجتماعي كالمواقع االجتماعیة، المدو . مواكبته لهاو كیفیة 

أنظار الباحثین إلى دراسة مظاهر و أشكال اإلعالم الجدید و  تاتجه... النشر االلكتروني

  .  كیفیة تفاعل الجمهور معها

و التي تشمل المظاهر و لمجاالت العامة و محاور اهتمام  أبحاث اإلعالم الجدید لأما بالنسبة 

د بعد جّس األشكال التي مهدت لظهور اإلعالم الجدید كونه حدیث النشأة و باعتباره قضیة لم تُ 

إدراج البحوث الخاصة  من البد ألكادیمیة إلیها، و بالتالي كانمن خالل توجهات األبحاث ا

ساهمت في اقتحام بالصحافة االلكترونیة و االنترنت و تطور التكنولوجیات الحدیثة التي 

اإلعالم الجدید بنوعیه اإللكتروني و االجتماعي على الصعید األكادیمي من جهة و الصعید 

  . المهني الخاص بالممارسة و األداء اإلعالمي من جهة أخرى
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 یمثل مجاالت االهتمام في أبحاث اإلعالم الجدید )11(جدول •

  المؤشرات  النسبة  التكرار  مجاالت االهتمام

  الصحافة االلكترونیة، النشر االلكتروني  13.3  12  الصحافة اإللكترونیة

األیقونة  كتابة، االلكتروني اإلشهار

  االلكترونیة

  ..االنترنت إسهامات االنترنت و الشباب،  12.2  11  االنترنت

تكنولوجیا المعلومات و 

  االتصاالت و تطبیقاتها

 االلكترونیة،األلعاب  االلكترونیة، البطاقة  31.1  28

  mp3جهاز 

األمن المعلوماتي،   المعلومات، نظام  13.3  12  مجتمع المعلومات

  تكنولوجیا المعلومات

المجتمعات  المنتدیات، المدونات،  18.8  17  شبكات التواصل االجتماعي

 facebook  االفتراضیة،

االلكتروني، اإلدارة االلكترونیة، التسویق   11.1  10  المواقع االلكترونیة

  الحكومة االلكترونیة

    100 90  التكرارات   مجموع

 بمخطط دائري لمجاالت اهتمام أبحاث اإلعالم الجدید) 4(تمثیل بیاني  •

 
  ).11(من جدول : المصدر

الصحافة االلكترونیة

األنترنت

تكنولوجیا المعلومات

مجتمع المعلومات

شبكات التواصل

المواقع اإللكترونیة

مجاالت االھتمام
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110 

و قد اخترنا خمس أطروحات من مجتمع أبحاث اإلعالم الجدید كعینة للدراسة، متنوعة حسب 

مظاهر و أشكال اإلعالم الجدید انطالقا من دراستها للصحافة االلكترونیة، تكنولوجیا اإلعالم و 

  . االتصال الحدیثة، مجتمع المعلومات و صوال إلى ظهور الشبكات التواصل االجتماعي

  أطروحات المتعلقة مباشرة باإلعالم الجدید في مجتمع و عینة البحث ) 12(جدول  •

  السنة  الدرجة  صاحبها  األطروحة  الرقم

واقع الصحافة االلكترونیة في ظل هیمنة   1

  شبكات التواصل االجتماعي

بوحوالي 

  محمد

  2013  ماجستیر

 على اإللكترونیة األلعاب أثر  2

  األطفال لدى السلوكیات

  2012  ماجستیر   مریم قویدي

تداول المعلومات داخل المجتمعات   3

االفتراضیة على شبكة االنترنت، شبكات 

  التواصل االجتماعي أنموذجا

أمین  محمد

  عبوب

  2012  ماجستیر

  2008  ماجستیر  إبراهیم بعزیز  منتدیات المحادثة و الدردشة االلكترونیة  4

واقع الحكومة االلكترونیة في الدول العربیة   5

  حالة الجزائر 

أحمد شریف 

  بسام

  2011  ماجستیر

هذه األطروحات تناول كلها أشكال اإلعالم الجدید بأصنافه الثالث، حسب تقسیم وضعه 

اإلعالم ( في كتابهما المشترك  Diana Owenودیانا اوین  Richard Davisریتشارد دیفیس 

   ):ة األمریكیة الجدید والسیاس

و یشمل كل من وسائل اإلعالم التقلیدیة كالرادیو، التلفزیون : اإلعالم الجدید بتكنولوجیا قدیمة -

بحیث یظهر اإلعالم الجدید فیها من خالل تزودها ببرامج الحوار الحیة، و برامج األخبار 

  .الحیة، بالرغم من أن هذا النمط ظهر في خمسینیات القرن الماضي
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صفحة من مجمل  50لك في دراسة مریم قویدري بعنوان األلعاب االلكترونیة بنسبة نلمس ذ

  ).صفحة 312( الحجم الكلي للدراسة

وهي الوسائل التي مكنت من إنفاذ حالة التبادل الحي : اإلعالم الجدید بتكنولوجیا جدیدة -

ج التكنولوجیات ومكنت من دم. للمواطنین إسماع أصواتهم للعالم والسریع للمعلومات وحققت

والوسائل المختلفة مع بعضها البعض وتجاوزت العوائق المكانیة والزمانیة والحدود بین الدول 

التي كانت تعیق حركة اإلعالم القدیم، متمثلة في العالم االفتراضي و الفضاء السیبیراني و 

یر في  أبحاث بشكل كب كان ذلك بارزاً . مجموع المواقع االلكترونیة و الشبكات االجتماعیة

تداول المعلومات داخل المجتمعات (اإلعالم الجدید في كل من دراسة محمد أمین عبوب 

  .صفحة 246صفحة مقابل الحجم الكلي لألطروحة  190بنسبة ) االفتراضیة

بعزیز التي تناولت منتدیات المحادثة و الدردشة االلكترونیة، فقد مثلت حجم  هیمإبراو دراسة 

. صفحة199صفحة من الحجم الكلي لألطروحة المقدر بـــ79اهتمامها باإلعالم الجدید بحوالي 

بینما دراسة واقع الصحافة االلكترونیة في ظل هیمنة شبكات التواصل االجتماعي لصاحبها 

صفحة خاصة باإلعالم الجدید و أشكاله و أدواته المساهمة في  59بحوالي محمد خصصت 

  .تغیر واقع الصحف االلكترونیة على الشبكة العنكبوتیة

هنا تزول الفوارق بین القدیم والجدید ، بحیث تبادل : اإلعالم الجدید بتكنولوجیا مختلطة -

ى وسائل و أدوات اإلعالم المنافع  بین اإلعالم القدیم والجدید، فالوسائل التقلیدیة تعتمد عل

و قد تجسد هذا . الجدید لتكمل مشروعها اإلعالمي وتدیر استطالعاتها عبر الوسائل المستحدثة

النوع  في دراسة أحمد بسام لواقع الحكومة االلكترونیة، حین عرج على التكنولوجیا المختلطة 

الحكومة العربیة عامة و التي تجمع بین وسائل اإلعالم التقلیدیة و الحدیثة من أجل تطویر 

صفحة مخصصة لذلك من  74الجزائري خاصة نفسها و وظائفها على شبكة االنترنت و كان 

  . صفحة 299أصل

أن اإلعالم الجدید بتكنولوجیا حدیثة هو النوع  و الواضح من تحلیل  الدراسات المذكورة سابقاً 

من طرف الباحثین الجدد  كبیراً  ماماً في أبحاث اإلعالم الجدیدة و الذي یلقى اهت األكثر تداوالً 
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و بخاصة  في هذا المجال و ذلك لطبیعة التكنولوجیات الحدیثة و تطبیقات اإلعالم الجدید

  .اإلعالم االجتماعي الذي انتشر بشكل بارز داخل المجتمع الجزائري في اآلونة األخیرة

  

  المنطلقات النظریة و األسس المنهجیة ألبحاث اإلعالم الجدید/ 2

فئة المنطلقات النظریة و األسس المنهجیة المشكلة لمفردات العینة المختارة، و هنا یجب 

اإلشارة إلى أن أغلبیة إن لم تكن جل البحوث اإلعالمیة في الجزائر عامة و أبحاث اإلعالم 

الجدید بصفة خاصة اقتصرت على المقتربات النظریة األسس المنهجیة و األدوات المعرفیة 

بحیث أن األبحاث واكبت تطور نظریات . علیها لدى الدول السباقة في هذا المجالالمتعارف 

اإلعالم و االتصال من نظریات التأثیر بأنواعه إلى نظریات التلقي و فعالیة الجمهور في 

إلى نظریات اإلعالم الجدید التي ال تزال قید التنظیر بفعل توالي  الوسائل اإلعالمیة وصوالً 

 2008و باالنطالق من تحلیل أول دراسة إلبراهیم بعزیز  .لتطورات التكنولوجیةاالختراعات و ا

 باستنتاج النظریات األكثر اعتماداً  محسب الترتیب الزمني إلى دراسة بحوالي محمد، نقو  نزوالً 

  :في أبحاث اإلعالم الجدید و التي ال تخرج عن نطاق النظریات التالیة

  :وضع األجندة في اإلعالم الجدید §

 وضع حدوث احتماالت حول تساؤالً  الباحثون طرح اإلعالم الجدیدة، وسائل وتطور ظهور مع

 المواقع جمهور أن في التساؤل عن هذا األولى اإلجابات تمحورت و .الوسائل هذه عبر األجندة

 عملیة وضع یعیق الذي األمر وهو واسع، نحو على مفتت العالمیة الویب شبكة على اإلخباریة

ا اً اهتمام المواقع بعض تولي أن المحتمل من فإنه المقابل في و. األجندة  محددة، بقضایا كافیً

 األجندة وضع أثر أن خاصة للجمهور، أجندة وضع في بدور ملموس قیامها إلى یؤدي مما

  .مستخدمیها من واحد أولویات شخص تغییر في الجدیدة الوسیلة نجحت إذا یتحقق أن یمكن

بحوالي محمد باستنتاج ذلك من خالل أن الصحفیین یتجهون إلى تقنیة و قد قام الباحث 

من طرف الجمهور و  مشاركة األخبار عبر شبكات التواصل االجتماعي تكتسب إقباال كبیراً 
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113 

بالتالي تصبح مواضیع ذات أهمیة، یداولونها عبر مواقع التواصل االجتماعي و یساهمون في 

  .  تطویرها و بناء محتویات جدیدة

  االستخدامات و االشباعات §

كمدخل استعمل على نطاق واسع مع ظهور وسائل اإلعالم التقلیدیة، لیتم تناوله في أبحاث 

اإلعالم الجدید منذ ظهور االنترنت و كیفیة استخدامات الجمهور للتقنیات الحدیثة، كما أن 

توجیه  ىإلأدى  Online Social Networksظهور و انتشار شبكات التواصل االجتماعي 

حیث . مدى استخدامها من طرف الناس دون غیرها من وسائل اإلعالم األخرى إلىاالهتمام 

أن هناك دوافع نفسیة، اجتماعیة، سیاسیة و أخرى  إلىشریف بسام توصلت  إبراهیمأن دراسة 

 التي العوامل بین من. مواقع الدردشة و المحادثات إلىساهمت في توجه الناس ... اقتصادیة 

 غیر حریة التعبیر  :استعماال االنترنت خدمات من بین أكثر  الدردشة منتدیات تجعل

 بتعدد یسمى ما توفر ،...الهویة،  إخفاء إمكانیة المشاركین، األشخاص طبیعة المحدودة، تنوع

 الرقابة و الحواجز انعدام كذلك و االستماع، و الرؤیة و الكالم و الكتابة یمكن حیثالوسائط، 

كذا هو الحال في دراسات الخاصة بالمدونات و اتجاهات المدویین، دراسة  .االجتماعیة

  ...استخدام الطفل لشبكات االنترنت

  انتشار المبتكرات §

 وسیلة أي من أسرع بمعدل ونمت تطورت الویب وشبكة اإلنترنت أن على الباحثین معظم یتفق

اإلعالم الجدید من إعالم الكتروني أخرى، فقد حدد محمد أمین عبوب مجاالت تطور  إعالم

لممیزاتها و  إلى إعالم اجتماعي جلب معه أشكال و مظاهر جدیدة التف الناس حولها نظراً 

على االستقطاب، بحیث أن المبتكرات التفاعلیة و التي تسمح بتحقیق  ةخصائصها المساعد

 المستخدمین من بیرةك كتلة تصل إلى االتصال التفاعلي هي األسرع في عملیة التبني ألنها

  .أكبر بسرعة

و یمكن إدراك الفارق الكبیر في معدالت تبني االنترنت كوسیلة لإلعالم من خالل مراجعة 

  :الجدول التالي
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 2006االنترنت و نسبهم من سكان العالم من  خدميمستتطور عدد ) 13(جدول  •

  .2014إلى 

  العالمالنسبة من سكان   بالملیون  عدد المستخدمین  التاریخ

  %16.7  1,093  2006دیسمبر 

  %20  1,319  2007دیسمبر 

  %23.5  1,574  2008دیسمبر 

 %26.6  1,802  2009دیسمبر 

  %28.8  1,971  2010سبتمبر 

  %32.7  2,267  2011دیسمبر 

  %35.7  2,497  2012دیسمبر 

  %40.7  2,937  2014مارس 

  2010.1مؤتمر وسائل التواصل االجتماعي : المصدر

 اإلعالم أبحاث ظهور تفسیر في المبتكرات ساعدت انتشار مبادئ أن إلى الباحثون أشار و    

 وما اإلنترنت على تركز الجدیدة التي اإلعالم وسائل بحوث و أن .االتصال حقل في الجدید

 مستمراً  بحثیاً  مجاال تشكل رقمیة و مظاهر اإلعالم االجتماعي تكنولوجیات من بها یرتبط

و على صعید موازي نالحظ اهتمام الصحفیین و القائمون . االتصال حقل داخل ودائما

باالتصال یتبنون المستحدثات التكنولوجیة الجدیدة في العمل اإلعالمي، فقد خلصت عدة 

دراسات إلى ذلك من خالل تحول حراس البوابة التقلیدیة إلى حراس البوابة الكترونیة الذین 

  .الخاصة والتطبیقات للفكرة تبنیا األكثر كانوا ةالجدید اإلعالم وسائل في یعملون

غیر أن المرتكزات النظریة التي انطلقت منها أبحاث العینة موضوع هذه الدراسة واألسس 

المنهجیة التي تستند إلیها، تختلف من دراسة إلى أخرى، رغم محورها المشترك ودرجتها 

                                                             

1
، الریاض، 2010مارس  11ل االجتماعي، االلكتروني، مؤتمر وسائل التواص حسني محمد نصر، أستاذ الصحافة و النشر  

   .26ص
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واالجتماعي والثقافي والتقني الواحد، وفترة األكادیمیة العالیة، وفضائها السیاسي واالقتصادي 

  .إنجازها المتقاربة

أما بالنسبة لمناهج البحث في أبحاث اإلعالم الجدید نالحظ بروز المنهج االثنوغرافي كمنهج 

بارز  تطور مع دراسات الجمهور، و قد استعمل في أبحاث اإلعالم الجدید بغرض  التقرب من 

عالمه االفتراضي و التعرف عن كثب على سلوكیاته و تغیر  الجمهور المستخدم و المبحر في

  .قیمه داخل  الفضاء السیبیراني

وتعتبر هذه األداة جد فعالة و نتائجها غنیة و  االثنوغرافیا السیبرالمنهج و قد أطلق علیه   

متعمقة، بحیث تتالءم مع وصف المجتمعات االفتراضیة في الفضاء الرقمي، و وصف أفراد و 

  :و من ایجابیات هذا المنهج. ت هذا الفضاءجماعا

 .من فرص الباحث على تحلیل الظاهرة المدروسة و فضائها الواسعالزیادة  -

التواصل المستمر مع مفردات البحث من خالل تعایش الباحث مع المبحوث و یتقرب  -

 . منه

توثیق و القدرة على تأریخ وقت الظاهرة و خلفیاتها و مراحلها، ألن هذا الفضاء یسمح ب -

 .تأریخ سیر األحداث
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  األدوات المعرفیة الجدیدة المعتمدة في أبحاث اإلعالم الجدید/ 3

أما األدوات البحثیة المستعملة في أبحاث اإلعالم الجدید، اخترناها كوحدة للتحلیل من اجل 

معرفة التطورات التي لحقت أدوات البحث العلمي و كیفیة تكیفها في ظل اإلعالم الجدید من 

خالل اعتماد تطبیقات تكنولوجیات المعلومات و االتصاالت لتطویر عملیة البحث األكادیمي و 

  . العمل المهني داخل المیدانحتى 

نستنتج من التحلیل الكیفي لعینة أبحاث اإلعالم الجدید في جامعة الجزائر، اعتمادها على 

، المقابلة و )البسیطة العادیة و العلمیة المنظمة(المالحظة بنوعیها : أدوات البحث المعروفة

سبر اآلراء الفوري، (و سبر اآلراء  ، االستمارة)المفتوحة، المغلقة و المفتوحة المغلقة( أنواعها 

و ما یهمنا في هذه األدوات هو كیفیة تطویرها في ظل اإلعالم الجدید ). المكرر، سبر االتجاه

  :بحیث ظهرت

Ø المالحظة بالمشاركة االلكترونیة:participant observation virtuel  حیث یكون ،

التفاعل االلكتروني، و تركز الباحث عضوا فاعال داخل المجتمع االفتراضي و جزءا من 

غرف (هذه األداة البحثیة على الوصف الدقیق و لكل مالمح الظاهرة من مكان وقوعها 

و مختلف اآلراء و المشاعر و تحلیل األیقونات ...) دردشة، مواقع التواصل االجتماعي

اهیم كانت بارزة في اعتماد الباحث بعزیز إبر . و الرموز االلكترونیة داخل هذا الفضاء

على هذه األداة من أجل الوصول إلى المبحوثین و مراقبة سلوكیاتهم داخل غرف 

  .الدردشة

Ø االستبیان االلكتروني على الخط: online questionnaire أحد الطرق الجدیدة لنشر ،

االستمارات على شبكة االنترنت من أجل التحصل على معلومات و إجابات عن 

في مواقع الخاصة بسبر اآلراء مثال ما تقوم به  ون غالباً استفسارات حول الظاهرة ، و یك

و یحمل  .الشركات التجاریة لمعرفة مدى رضا زبائنها حول المنتوجات و السلع المقدمة

یبعث عبر البرید  pdfأو  wordاستبیان الكتروني عن طریق : االستبیان الرقمي شكلین

ن على الخط المتواجد في المواقع االلكتروني أو في المواقع االلكترونیة، أو استبیا
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و قد اعتمد الطالب محمد أمین . الخاصة به و یتم اإلجابة علیه بالنقر على الخیارات

عبوب على هذه األداتین االلكترونیتین في انجاز دراسته حول تداول المعلومات داخل 

 .المجتمعات االفتراضیة

Ø المقابلة على الخط :online interviewing  باستعمال مواقع متخصصةvidéos 

conférence  أو تطبیقات خاصة مثلMSN  أوSkype  من خالل توجیه أسئلة

و قد اعتمدت دراسة عبد الحكیم الحامدي . للمستخدمین االفتراضین على شبكة االنترنت

على المقابلة على الخط لبعض القائمین باالتصال في الحركات الجمعویة في كیفیة 

  .لمواقع التواصل االجتماعياستخدامهم 

  :و قد تواجه هذه األدوات البحثیة الرقمیة بعض الصعوبات تمثل نقائص البحث أو الدراسة

حدوث عطل فني و تشویش في وصول اإلجابات على مستوى الحواسیب أو مواقع  -

 .الویب

 .غموض و شكوك في صدق هویة المبحوثین االفتراضیین قید البحث -

 .المستجیبین االفتراضیین للبحث الرقمي على الخطقلة أو نفور  -

صعوبة تأویل و تحلیل البیانات و المعلومات من المبحوثین االفتراضیین، نظرا  -

  ...الختالف ثقافاتهم، لغاتهم، عاداتهم
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ü المستقبل نحو والتطلع الواقع تحدي ین، بالجزائر في االلكترونیة الصحافة ،بلعالیا یمینة، 

 .2006ماجستیر،  رسالة

  و مداخالت في المجلةعلى االنترنت مقاالت / 4

ü تطور تعلیم علوم 3اإلعالم واالتصال جامعة الجزائرعمید كلیة علوم  ،أحمد حمدي ،

 الدراسات و للمؤتمرات ضیاء شبكة ،اإلعالم و االتصال في الجزائر

http://diae.net/ahmedhamdi.net   )16/01/02.( 

ü مادة والتقلیدي، الجدید اإلعالم بین والتكامل الصراع حقیقةعلي،  مصطفى أحمد 

  ،26الثانیة،ص األلوكة كاتب بمسابقة للفوز مرشحة

http://www.alukah.net/Culture/0/40820/،)15/11/21( 

ü  ،2009تیم أورایلي، ما هو الجیل الثاني للویب ،

 web2/page1.htm-http://www.mazen.com.sa/what=is=)16/01/27( 

ü اإلعالم الجدید في السعودیة، لبنان، سعد بن محارب،  

     http://www.mohameddrabeea.com.html     

ü  ،2008عباس مصطفى صادق، اإلعالم الجدید، المفاهیم، الوسائل و التطبیقات ،

 625.html-http://www.rood.net/news)16/03/08.( 
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ü  ،2011علي قسایسیة، محاضرات في دراسات و قیاس جمهور الوسائل ،

http://alikspace.weebly.com/uploads/5/4/6/8/5468648/resume_des_co

 urs_a_publier.pdf )16/01/31.( 

ü  ،2010ماجد بن سعد الهزاع، الحكومة االلكترونیة البوابة العربیة لألخبار التقنیة ،

http://www.aitnews.com/news/12511.html  )16/02/05.( 

ü دار القدس العربي، 2015جانفي/2014جویلیة 7-6مجلة العلوم اإلنسانیة ،العدد ،

 .جامعة وهران

  القوامیس و المعاجم/ 5

ü لمعرفة ا، دار ) عربي_ إنجلیزي ( عالمیة السید أحمد الخلیفي ،معجم المصطلحات اإل

 . 356، عدد الصفحات 2008الجامعیة ، الطبعة األولى ،مصر 

ü 3، 2المجلد  التوزیع،دار الفجر للنشر و  اإلعالمیة،، الموسوعة محمد منیر حجاب ،

   .2004مصر ، 6
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  :دلیل االستمارة

  العناصر البیبیوغرافیة..…………  iمالرق

 فئة موضوع األطروحة...………… iiالرقم

 ii/1................. مجال الدراسة -

  ii/2................محاور االهتمام -

  الجدیدفئة موضوع اإلعالم ..………… iiiالرقم

 iii/1..........أشكال اإلعالم الجدید -

  iii/2...........أنواع اإلعالم الجدید -

  فئة العناصر المنهجیة.………… ivالرقم

  فئة المساحة.………… vالرقم

 فئة المفاهیم الجدیدة………… viالرقم
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  خاتمة

ئر في ظل اإلعالم راهن الدراسات اإلعالمیة في الجزا إلىالتطرق حاولنا ضمن هذه الدراسة    

عرف على الجدوى الجدید و التطور الهائل لتكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثة و بالتالي التّ 

  .ر موازین القوى في كل مجاالت الحیاةــبحاث الخاصة باإلعالم الجدید الذي غیّ األمن مراجعة 

ق مبادئ البحث العلمي التي تطبّ  ةلتقدم الدول، فالدول و ذلك العتبار البحوث العلمیة مقیاساً 

 باإلنسانتدرس الظواهر الخاصة  و اإلنسانیة االجتماعیةها في الصدارة، و باعتبار العلوم نجدُ 

الجمهور و اتجاهات الرأي واالتصال لتولي اهتمامها ب اإلعالمتأتي علوم   يكمتغیر أساس

توجهات البحوث األكادیمیة في جامعات الجزائر و التعرف  إلىجب االلتفات العام، و بالتالي و 

  .عمول بهاالمو األدوات البحثیة المنهجیة  األسسالنظریة و  المنطقاتعلى 

 تغییرإلى أن الجزائر بعد إقرارها بالتعددیة الحزبیة و و قد توصلت دراستنا في هذا الصدد 

 والمبادرة المنافسة على المكتوب اإلعالمي الفضاء فتح و االقتصادي -السیاسي النظام

 الجامعیین الباحثین هتماماتو ا اإلعالمیة الدراسات هاتتوّج  علىذلك  انعكس ،الخاصة

 على، و هذا یدل 2000بشكل مثیر منذ  تفتكاث والدراسات اإلعالمیة فتنوعت مواضیع 

لألبحاث التطبیقیة المنافسة لمجال  و انطالقة والنظري المعرفي التأسیس فية جدیّ  انطالقة

  .الخدمات و تكنولوجیا االتصال

 أن البعض یشككون في جدواها و أهمیتها و إالاسات اإلعالمیة ر في الدر رغم من التطوّ و بال

في الجوانب األكادیمیة و النظریة و ابتعادها عن الواقع العملي، في حین  إغراقها إلىیشیرون 

في تقییم األداء اإلعالمي و  اً و یراه مفید اإلعالميأهمیة التأصیل في البحث  آخرونیعزز 

  .المهنیة ید من معرفة الطلبة للعمل المیداني و الممارسةیز 
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في تطور و إثراء العمل  بارزاً  فقد لعبت تكنولوجیا اإلعالم الحدیثة و اإلعالم الجدید دوراً        

فرة المعلومات و سهولة الحصول علیها و مشاركتها، و تیسیر االتصاالت اإلعالمي من حیث وِ 

  .وسائلبین القائمین باالتصال بتنوع حلقات النقاش و تبادل اآلراء عبر هذه ال

ن على ال تهیمِ ال تز كما توصلت دراستنا إلى أن األدوات التحلیلیة و المناهج التقلیدیة    

مع استخدام محدود لألدوات البحثیة الجدیدة كالمقابلة االلكترونیة، الدراسات اإلعالمیة، 

ثنوغرافي السیبیر من خالل مالحظة و متابعة هج اإلوظهور مناالستبیان على الخط، 

المستخدمین و المبحرین االفتراضیین و التفاعل معهم على المواقع االلكترونیة و داخل الفضاء 

  .السیبیراني

تواجه البحوث األكادیمیة تحدي الخروج من المنظومة التقلیدیة في اختیار و صیاغة كما   

 الغربي، باستثناء بعض المحاوالت اإلطارنظریات و مناهج و مفاهیم خارجة عن سیاق 

لدكتور عزي عبد صر الدین لعیاضي، و تجربة الباحثین و أعالم جزائریة أمثال فضیل دلیو، ن

  .الرحمن في التأصیل لنظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم

تسمح هذه الدراسة المتواضعة بترتیب الجزائر في مكانة متمیزة ضمن الدول االنتقالیة في و قد 

من  قدمت جانباً أنها  مع  راسات اإلعالم الجدید خاصة، یة و داهتمامها بالدراسات اإلعالم

في اإلعالم و االتصال  و التراكم المعرفي لبحوث حول ما یحیط بالبحث العلمي اإلجابات

  أكادیمیة قیمة ذات تبقىالجزائر إال أنها ال تخلو من نقائص كأي عمل بشري، على أن 

نطالقة لتشكّ ل ةتوثیقی على أمل مواصلة مشوار البحوث  اإلعالمي العلمي البحث طریق في اِ

   .النقدیة في الدراسات العلیا
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  وجل عّز  لله الكثیر والشكر الحمد

  ...الفضل و النعمة صاحب                          

  : ثم نتوجه بالشكر و العرفان

  .الذي تحمل عناء اإلشراف و التوجیه ةــــــالعربي بوعمام الدكتورإلى       

  

  

  

  

  

  

  

  



 ii 

  إهـــــــــــــــــداء

ثرها،   إلى من تعجز الكلمات عن ذكر مآ

نارت دربي بوجودها،   إلى الشمس التي أ

يها حقها مهما قلت فيها وفّ   .إلى التي لن أ

ميحبيبتي    أ

ولى، ن يراني دائماً في المراتباA إلي الذي تمنى    االٔ

و درجات العلم و النجاح، خطُ   و سعى معي كل ُجهده الٔ

على إلى مَ  بيثلي االٔ   .محفوظ حفظه هللا أ

غصان الثالثة   ...ساجدة و مخلص، محسنإخوتي ...إلى االٔ

مي البتة خوة لم تلدهم أ مال، فاطمة، سميرة، .... إلى أ سارة، أ

  .خديجة و ساكنة

فراد العائلة، إلى من تركوا    ...بصماتهم في حياتناإلى كل أ

  ...إلى من مروا و مررنا بدربهم و حلوا و حللنا بديارهم

  .إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

 فاطمة الزهراء



 iii 
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هدي ه  ذا العمل بدوري إلى منبع اإلخالصأ

ن ترى ثمرة جهدي اشتاقتإلى من شاءت و    أ

مي    حفظها هللا  أ

سمى إنسان في هذا الوجودإلى  عطاني المولى ،أ غلى ما أ  أ

بي  دامه هللا لي  أ   أ

ملك في الوجود إخوتي  عز ما أ إلى كافة ... ياسين و سارةإلى أ

  لتيعائ

   صديقتي فاطمة الزهراءإلى من تقاسمت معها إنجاز هذا العمل 

يامإلى من جمعتني ب حلى االٔ جمل الذكريات و أ   هم أ

مينة سامية ،خيرة، مليكة ،     أ

   االتصالإلى طلبة قسم علوم اإلعالم و 

  ةــــــخديج
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  تمهید 

األخبار و النشر  تطور هائل في میدان تبادل  إلىأدى  عصر ثورة  االنترنتال شك أن    

ت بین مركز االلكتروني التي كانت في بدایتها مخصصة للبحث العلمي، و تبادل الخبرا

مع تطور تقنیات الویب أصبحت االنترنت تهتم بالقضایا األكادیمیة و . المعلومات و الجامعات

   .و اإلعالمیة، و أصبحت بذلك تنافس وسائل اإلعالم التقلیدیة

 إنه قبل، من علیه كان عما اً كثیر  یختلف متغیر عالم في الحاضر وقتنا في نعیشو أصبحنا 

 صناعي مجتمع من المجتمع رتـــغیّ  التي والرقمیة، والفائقة المتقدمة المعلومات تكنولوجیا عالم

 التخصصات، وجمیع المجاالت جمیع في متطوراً  مجتمعاً  فجعلته رقمي، معلوماتي مجتمع إلى

 حتى التكنولوجیة الرقمیة الثقافات من الكثیر ونشرت لألفراد الیومیة التعامالت من عتوسرّ 

  .الحقیقي الواقعي العالم من یتجزأ ال جزء أصبحت

في  تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثةو في هذا الفصل الثاني من دراستنا سنتطرق إلى 

  :مبحثین رئیسیین

  تطور مجال تكنولوجیا اإلعالم و االتصال: المبحث األول

  تكنولوجیا االتصال و خصائصها/ 1    

  ثورة االنترنت و تطبیقاتها/ 2     

 اإلعالم و االتصالأهمیة تكنولوجیا : المبحث الثاني

  تكنولوجیا االتصال في التعلیم العالي/ 1      

  مجتمع المعلومات/ 2       
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  تكنولوجیا االتصال و خصائصها: بحث األولالم

ات     أو الوسائل أو األدوات أو التقنیات مجموع صالاالت و لإلعالم الحدیثة تضم التكنولوجیّ

 خالل من توصیله یراد الذي المحتوى أو المضمون لمعالجةتوظیفها  یتم التي المختلفة النظم

 أو المسموعة والبیانات المعلومات جمع خاللها من یتم الجماهیري والتي االتصال عملیة

 وتخزینها الرقمیة، المطبوعة أو المرئیة المسموعةأو  سومةالمر  المصورة أو أو المكتوبة

  1.وتبادلها آخر مكان إلى مكان ونقلها من ونشرها واسترجاعها

 برامج وخاصة كبیرة، أهمیة الجماهیریة االتصال وسائل اكتسبت العشرین القرن وخالل      

 تعكس التلفزیون برامج وأصبحت المعلومات، و األخبار لنقل أساسیة قنوات باعتبارها التلفزیون

 مع الحالیة، وقضایاهم الناس، اهتمامات الرادیو برامج وعكست معیشته، وأنماط ،المجتمع قیم

  .العشرین القرن من األول النصف في نموها اكتمل التي الجماهیریة الصحافة ونجاح ظهور

 شكلت كبرى ثورات ثالث بامتزاج فتمیزت العشرین القرن من الثاني النصف مرحلة أما     

 بواسطة المختلفة، االتصال وسائل مع المعلومات ثورة فیه امتزجت ،كبیراً  اتصالیاً  نسیجاً 

 :في الثورات هذه وتمثلت اإللكترونیة، الحواسیب

 المعارف أضحت حیثالمعلوماتي،  أو المعرفي االنفجار في المتمثلة المعلومات ثورة -

 .االتصال أشكال لجمیع الفقري العمود اللغاتو  التخصصات و األشكال متعددة

 باالتصاالتبدءً  الحدیثة االتصال تكنولوجیا تطور في وتتجسد، االتصال وسائل ثورة -

 .الضوئیة األلیاف و الصناعیة باألقماروانتهاءً  بالتلفزیون، مروراً  السلكیة،

 مراحل أعلى الحیاة، وتعني جوانب كافة إلى امتدت التي اإللكترونیة الحاسبات ثورة -

 من تلفزیون، المعلومات واالتصاالت  صعید على المتوفرة التقنیات جمیع اندماج

                                                             

1
 ، 1997 القاهرة، الشروق، دار االتصال، وتكنولوجیا االلكترونیة الحاسبات الحسیب، عبد تیمور ومحمد الدین علم محمود  

  .20 ص
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 منظومة وموجات في وكابالت، القطة أطباق صناعیة، أقمار شخصي، كمبیوتر هاتف،

العلمیة  تهمحیا في منها لالستفادة المجتمع أفراد تصرف تحت وضعها و واحدة،

 .واالجتماعیة

  numérique و الرقمیة analogiqueتكنولوجیا االتصال التماثلیة / 1

ة اعتمدت     اإلشارة  تحویل على ،قرن من أكثر منذ بعیدة مسافات إلى الّصوت نقل عملیّ

ما ت،الّصو  لشّدة مناظرة كهربائیة إشارة إلى الصوتیة  انخفض اتّسعت أو الّصوت ارتفع فكّل

 المعلومات المنقولة تصبح بالتالي و التشویش عیوبها من و ، انكمشت أو الكهربائیة اإلشارة

ة، غیر رها مع زاد و الرقمیة التكنولوجیات ظهرت الثمانینات عقد خالل و تامّ  استخدام تطوّ

موز و الحروف كل تتّخذ التي الحواسیب سوم و الصور و األرقام و الرّ و األصوات  الرّ

  1).0.1(واحد ال و صفرال الرقمین شكل الرقمیة التكنولوجیا

التي شهدها العالم و  الرقمیة الثورة بسبب دراماتیكیة التماثلي یقل بصورة بدأ العمل  بالنظام 

  :أبرزهابسبب عیوبه التي 

  .شدة التأثر بالشوشرة و التشویش الذي یقلل من جودة الصورة و الصوت -

، و ذلك عند تحویل التیار من كهربائي إلى تاليتفقدان الجودة من خالل النسخ الم -

  .التسجیلبمغناطیسي تنقل معه الشوشرة و یتأثر بالعوامل الخارجیة عند القیام 

ل فیه المادة على شریط طویل ي تُسّج باإلضافة إلى اعتماده على المونتاج الخطي الذ -

 .  للوصول إلى المادة و معالجتها أطوالً  ملفوف على بكرات، و هذا ما یأخذ وقتاً 

 

                                                             

1
الجزائر، جامعة  جستیر،ما رسالةصیلة و أفاق، ، ح2003 سنة المعلومات مجتمع في الجزائر، عمراني وریدة  

  .20،ص2006
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 التماثلي االتصال بنظام مقارنته عند المزایا من العدیدَ  الرقمّي  االتصال نظام استخدام یتیح
  : یلي فیما المزایا هذه وتكمن

یؤّدي  و االستقبال، نظام عن مستقل بشكل اإلرسال نظام یعمل التماثلي االتصال حالة في
 الرقمي االتصال نظام یتّخذ ذلك من النقیض على ،التشویش من عالٍ  قدرٍ  وجود إلى ذلك
 القناة و اإلرسال مراحل تكون و االستقبال، منفذ اإلرسال إلى بدایة من الرقمیة الشبكة شكل

 في علیها السیطرة و النظام عناصر في مالتحكّ  و یمكن ،متكاملة واحدة عملیةً  االستقبال و
 من مرحلةكل  في التّداخل أو التّشویش من بأّي قدر تسمح ال و ّحدةموَ  رقمیة دائرة

  .مراحلها

ق لذلك    استخدامخالل  من بعیدة مسافات إلى المعلومات نقل في الرقمّي  االتصالُ  یتفوّ
ة األلیاف وصالت ة على تحافظ التي البصریّ هایة، على إلى البدایة من االتّصال قوّ  النّ

  .یقطعها التي المسافة زادت كلما یضعف الذي التماثلي االتّصال عكس

قمیة عادةً للتحّكم من جانب  تّسم الشبكة الرقمیة كذلك بالمرونة ، حیث تخضع النّظم الرّ تَ
ا یسمُح بتحقیق قدٍر عاٍل من جودة ) Software(البرامج  بالحاسوب اإللكتروني، ممّ

 1.االستخدام

 رقامإلى أ االلكترونیةتمثیل الصور  أوو یمكن تعریف الرقمیة بأنها تقنیة تسمح بتحویل    
الحصول على أثار  أجل الریاضیة الضروریة من العملیات عدد كبیر من بأداءتسمح  مشفرة

  2. خاصة بالتطبیقات التفاعلیة

  

                                                             

1
 ،1993، القاهرة ،1ط الدار المصریة اللبنانیة، في عصر المعلومات، حسن عماد مكاوي، تكنولوجیا االتصال الحدیثة   

  .133ص
جامعة  ماجستیر،رسالة تطویر الرسالة التلفزیونیة، إسهام التكنولوجیا الجدیدة لإلعالم و االتصال في  ،رقشطة عبد القاد  2

  .47ص الجزائر،
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  ثورة االنترنت و تطبیقاتها /2

 في  منه مفرّ  ال واقعاً  أصبحت والتي – األنترنت وهي – واحدة لوسیلة التعاریف وتختلف    

 ما إلى بالنظر ،االنترنت لشبكة وموحدٍ  شاملٍ  تعریفٍ  عن البحث مهماً  یعد ولم الیومیة، حیاتنا

 والمهم ،یوم بعد یوماً  تتطور وبرامج، وبروتوكوالت خدمات من الشبكة هذه تقدمه ومازالت قّدمته

  .أبعادها كل مع التأقلم إلى ونسعى األداة، هذه مع نتعامل أن

 :وصفها في العبارات تعددت ظاهرة أنها، (Arnaud Dufour) دیفو أرنود ویصفها       

 یسوالسیبرسب اإللكترونیة، العنكبوت بیت العالمیة، العنكبوت بیت الشبكات، شبكة

)Cyberspace(،  الشبكة بعد ما عن شبكة عبارة وهي (Meta – Réseau)  مجموع تمثل 

 بتمریر تسمح األرضیة، الكرة كامل عبر والمتناثرة بینها فیما المرتبطة اإللكترونیة األجهزة
  1.أخرى إلى نقطة مناقتصادیة  وبطریقة بسهولة المعطیات

 ویمكن األخرى، الوسائل من كغیرها لیست اتصالیة وسیلة فاالنترنت تتمیز بخصائص جعلتها  
 :یلي فیما الخصائص هذه إیجاز

 مختلف بذلك لتغطي األرضیة، الكرة في نقطة أبعد إلى الوصول على االنترنیت شبكة قدرة -
 .Globalisation de l’information المعلومة لعولمة المجال وتفسح الجغرافیة، المناطق

 .Temps réel الحقیقي حدوثها زمن أي الحین، في المعلومة وصول ضمان -

 ، بنقل Téléphonie بالمهاتفة الخاصة البرمجیات بعض بفضل االنترنیت شبكة نتمكّ  -
   .المتحركة الصور و الصوتیة المعطیات

                                                             

 لجزائر،جامعة ا ، دكتوراه أطروحة الجزائریین، لألنترناتیین استكشافیة دراسة – والمعلومات اإلعالم مجتمع لعڤاب، محمد1

  .105ص ، 2001
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 باالتصال القائمین على ویطلق األدوار،  والمتلقي باالتصال القائم یتبادل حیث ،التفاعلیة -

 و االتجاه ثنائیة المتلقي مع االتصال ممارسة تكون و ،المعلومة مصادر من بدال مشاركین لفظ

  .تبادلیة

 الزمان حواجز تتخطى عالمیة االتصال بیئة أصبحت حیث Globalisation:الكونیة -

 .والمكان

 في حدیثة وبرمجیات تقنیات ظهور ازداد كلما وتزداد عدیدة االنترنیت ممیزات فإن وعموما  

 خصائص ناحیة من هذا ،جداً  وسریعاً  مذهالً  تطوراً  یعرف الذي اآللي، اإلعالم میدان

 مستعملیها، لجمیع الشبكة على تتوفر ومتنوعة كثیرة فهي خدماتها ناحیة من أما ت،االنترن

 البرید خدمة" الخدمات هذه بین ذلك، ومن غیر إلى ...تثقیفي اتصالي، ترفیهي، هو ما فمنها

 و النقاش، مجموعات ، خدمةremote loginبعد  عن الولوج ، خدمةE-mailاإللكتروني 

  .Browsersاالستعراض  ، وأنظمةFTP بــ اختصاراً  المعروفة الملفات نسخ خدمة

 وهو WWW واب واید الوورد ، وخدمةاالنترنیت عبر المهاتفة ، خدمةChat التخاطب خدمة-

 بینها، فیما مرتبطة العالم حول منتشرة مستندات من المؤلفة النصوص من عمالق نظام

 أشكال من آخر شكل عن عبارة وهي  Mailing listsالبریدیة المسارد خدمة إلى باإلضافة

   Vidéo Conférence.االجتماعات وعقد التحاور خدمة و كذا األخبار، مجموعات

 خالل من وأیضاً  االنترنت على اإللكترونیة األلعاب خالل من اإللكترونیة، الترفیه خدمة -

  .االفتراضیة المتاحفالتخیلیة و  السیاحة

 لإلنسان ریتیّس  ال التي بالعلوم الخاصة والمعلومات والكتب العلمیة الرسائل من االستفادة -

 والریاضیة السیاسیة المصورة واألحداث األفالم مشاهدة بسهولة، العامة المكتبات في وجودها
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 یقدمها التي تلك من أوفى وتفاصیل حدوثها فور العالمیة األحداث متابعة والثقافیة، والعلمیة
  1.الصحف أو الرادیو التلیفزیون،

ُ  Geristإن استعمال االنترنیت في الجزائر كان بدایة على ید      د الرئیسي المزوّ  عدّ الذي ی
للمستفیدین من خدمات االنترنیت لقدرته على استیعاب أهم ما یدور حول الشبكة، وكانت 

 ربط تم 1994 سنة حلول ومع عن طریق الخط الهاتفي، 1993انطالقة استعمال الخدمة في
 للباحثین السماح تم بسنة ذلك وبعد إیطالیا، طریق عن متخصصٍ  بخطٍ  االنترنت بشبكة الجزائر
 منها یستفید لالشتراك مصلحة أول فتح تم وبعدها للشبكة، المجاني باالستعمال العلمیین

 جعل مما المتخصص، االرتباط لهذا المخولة الطاقة حدود في وذلك ، 1995 سنة المستعملون
 اجتماعي عرض محل أي أو تجاریاً  سجالً  یمتلكون الذین األشخاص أمام فقط مفتوحاً  االشتراك

 .آخر

 هاتفیین بخطین 1997 سنة االنترنت شبكة تدعیم تم والمواصالت، البرید مصالح مع وبالتعاون
 256 ــب سرعته فتقدر الثاني أما ثا،/كیلوبایت 64 إلى األول سرعة تصل متخصصین،

 .ثا/كیلوبایت

 1 بقدرة األمریكي (M.A.A) الساتل طریق عن بواشنطن الجزائر ربط تم 1998 أكتوبر وفي
 بالشبكة ارتباطاً  أقام المركز 2000-1999و خالل سنة . ثا/كیلوبایت 256 ثا و/میڤابایت

 في االنترنت قدرة وأصبحت األمریكیة، المتحدة بالوالیات الرابط الصناعي القمر طریق عن
 وصل 2000 جویلیة وفي لإلرسال، ثا/كیلوبایت 256 و لالستقبال، ثا/میڤابایت 2 بقوة الجزائر

 خالل من جدید هاتفي خط 30 إنشاء تم كما ثا،/بایتمیڤ 3 و لالستقبال ثا/میڤابایت 8 إلى
  .الوطن والیات مختلف عبر والمتواجدة للمركز التابعة الوصول نقاط

                                                             

1
 األطفال من عینة على تحلیلیة وصفیة دراسة األطفال، لدى على السلوكیات اإللكترونیة األلعاب قویدر، أثر مریم  

  .80ص ،2012، الجزائرجامعة ، اجستیررسالة  مبالجزائر العاصمة،  المتمدرسین
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وهي أماكن یرتادها المستعملون لشبكة االنترنیت من مختلف  Cyber caféو تم بعد ذلك فتح 

األعمار والمستویات، ویمكنهم االرتباط بالشبكة والتجول في أنحاء العالم بكل سهولة وارتیاح 

أول مقهى كان  في جو خاص، ویتم فتح هذه األماكن باعتماد حاسوب ومودم وخط هاتفي، و

إمكانیة أصبحت  ان رمضان بالجزائر العاصمة، وبشارع عب 1998لالنترنیت بالجزائر سنة 

الشروط بتوفر عملیة الربط على  باعتماد الحواسب البیتیة  ت أیضاً الدخول إلى شبكة االنترن

  1.أسرة لكل  اقتصادي ذاتها، إال أن هذا األمر ال یمكن تعمیمه ألنه مرتبط بالمستوى السوسیو

  20062مارس استخدام االنترنت في دول المغرب العربي  •

  معدل الولوج  مستخدمي االنترنت  عدد السكان  البلد 

 المغرب •

 تونس •

 الجزائر •

 لیبیا •

  موریتانیا •

30.182.038  

10.228.604  

33.033.546  

6.135.578  

2.897.787  

4.500.000  

1.294.910  

3.000.000  

205.000  

14.000  

14.90  

12.65  

9.08  

3.34  

0.48  

  بوخنوفةرسالة دكتوراه عبد الوهاب : المصدر

  االتصال أهمیة تكنولوجیا اإلعالم و :المبحث الثاني

 یسبق لم بكثافة الحدیث العلم استخدمت والتي التكنولوجیة، الثورة عصر الیوم العالم یعیش   

 عقل قدرة إلى اآللي العقل قدرات وأضافت اإلنتاج، عملیات وبین بینه مثیل، ومزجت لها

 الجدیدة، القوة مصدر ألنها ومضاعفتها البشریة المعرفة باستطاعتها تنمیة وسیكون اإلنسان

                                                             

1
 ،الجزائر  ،رسالة ماجستیروجیات الحدیثة لإلعالم واالتصال، هارون ملیكة، االتصال في أوساط الشباب في ظل التكنول  

  .10ص ،2005
2

دكتوراه،  أطروحةالتمثل و االستخدامات،  ،، و تكنولوجیا اإلعالم و االتصالو المعلم التلمیذ عبد الوهاب بوخنوفة، المدرسة، 
  .168، ص2006جامعة الجزائر 
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 وهي العالم، في تغیرات من حدث ما لكل هي المقدمة للمعلومات التكنولوجیة الثورة وتعتبر

 الدقیقة واإللكترونیات البشري على العقل وتعتمد قدمةالمُ  العلمیة المعرفة على تعتمد التي الثورة

 التكنولوجیة والثورة الحادي والعشرین، القرن خواص من كله وهذا المعلومات وتولید والكمبیوتر

 لها أصبح و إلى صناعة فیها المعلومات إنتاج لحوّ تَ  التي المعلوماتیة الثورة عن منفصلة لیست

  .ثمین ونفیس هو عرف بماتُ  التي و األخرى االقتصادیة سواقاأل عن كثیراً  یختلف ال كبیر سوق

  ي التعلیم العاليف تكنولوجیا المعلومات/ 1

 یقود  تطویرها و المعلومات، تكنولوجیا في تطور من مزید إلى المعلوماتیة الثورة تدفع وبهذا 

 قیود النمطیة  من   وخروجهم وتمایزهم البشر تنوع من تزید  زیادتها و زیادة المعلومات، إلى

 و وحیویاً  مهماً  جانباً  المعلوماتیة لتشكّ  كما الصناعي، أقطاب المجتمع علیهم هاتفرض التي

 السیاسیة األبعاد كافة على تؤثرو   االتصالي الوطني النظام مكونات من مؤثراً  ناً مكوّ 

  فیها،  مهماً  ن جانباتكوّ  و الوطنیة الثقافیة السیاسة على تؤثر كما  األخرى، االتصالیة

 اإلعالمیة التعلیمیة و و الصناعیة و ةاالقتصادی الحیاة  مجاالت كل دخلت قد  فالمعلوماتیة

في  یحدث بما صلة على یكونواْ  أن التخصصات مختلف في الباحثین نمكّ تُ  فهي والعسكریة،

 الذي المستودع وذلك النشر أنماط تغیر ظل في العالم في المختلفة العلمیة البحوث مجاالت

  .تاالنترن شبكة هو المعرفي على االنفجار یساعد

 بین التحاور ألن وذلك التعلیمیة للمؤسسات عدیدة خدمات أداء على قادرة المعلوماتیة أن كما  

 وسریعاً  ناجحاً  ماً یتعل یخلق أن یمكن المدرسة داخل المعلوماتیة وسائط من وأي وسیط التالمیذ

كل من الطالب  و  مامأفتح المجال  في  التعلیمیة الوسائط بحیث ساهمت هذه أیضاً  ومثمراً 

َ  أعطتألنها  األستاذ للتعلیم و التكوین و التحصیل  العلمي عن طریق توفیر   اً جدید اً سنف
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وسائط نشر المعلومات و الدروس و كذا البحوث و الكتب التعلیمیة في المواقع البرمجیات و 

  1.الخاص بها

ند إلى أشیاء متنوعة مثل تشیر المعلومات إلى أن أنظمة التعلیم الجدیدة في المستقبل سوف تست

ن توفر معلومات جادة مع كل ما ، وعلى هذا األساس یتطلب األمر من هذه األنظمة أتاالنترن

مسارات وفرص للقیام باتصاالت جدیدة والدخول إلى قواعد  ذلك من أدوات وبرامج و یلزم

  .البیانات الرئیسیة

، بتدائیةاویؤكد خبراء االنترنت أن التعلیم لم یبلغ بعد ال في أمریكا وال في أوربا سوى مرحلة 

ت أكثر شمولیة نازل ولكي یكون التعلیم باالنترنحیث تنقل بعض الدروس من الجامعات إلى الم

تطویر الوسائل السمعیة  یجب إیجاد بیئات الكترونیة غنیة وباعثة على االهتمام، وتشمل

دخول الجامعات المفتوحة محاولة  جاد، و لتخطیط علمي على أن یكون ذلك منطقیاً  والبصریة

  .ت أي التعلیم عن بعدخدمة االنترنفي ى منازل المشتركین لإ

ت إلى اصة والمعاهد والجامعات باالنترنوفي الوطن العربي بدأ اهتمام بعض المدارس الخ   

رافق  یظهر فیها العدید من مواقع الجامعات والمدارس، و مستوى أخر من مستویات التعلیم و

ساتذة في بعض األقطار العربیة إلى نصف المبلغ ذلك تخفیض تكالیف اشتراك الطالب واأل

دبي في اإلمارات كلیة  أنشأت غرفة تجارة  في األردن، و جلوبال وانالمعتاد وفعلت ذلك شركة 

  .للدراسات التطبیقیة، وتسعى الكلیة إلى تطبیق تقنیات متقدمة في مجال التعلیم عن بعد

  

  

  
                                                             

1
 David Fayon, L'impact des NTIC dans l’enseignement supérieur, la Revue de L'EPI, les 
éditions des Cassines, p81. 
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  مجتمع المعلومات/ 2

اقاAutoroute de l’Information للمعلومات الّسریعة الطرق كان مصطلح  في للّظهور سبّ

 بدایة في بالتّداول " للمعلومات العالمي المجتمع " مصطلح بدأ بینما ات،الّسبعین سنوات

ا، األكثرِ  البلدان في التّسعینات  المتزاید و فكثّ مال االستعمال على یعتمد المفهوم هذا تصنیعً

ة للبنیة ة التّحتیّ  البلدان في " المعلومات مجتمع " ظهور بحیث أّن ، المعلومات و لإلعالم العالمیّ

ز المتقّدمة  تطویر و العلمّي  البحث تكثیف المعلومات و شبكات و تقنیات استعمال بتعمیم یتمیّ

ات  وسائطو ال الحدیثة الّشبكات و استخدام المعلومات، تدفّق بعولمة و االبتكارات و التّكنولوجیّ

  .المتعّددة

 Nouvelle économie fondée surاقتصاد المعرفة  و كنتاج لهذا المجتمع الجدید ظهر 

le Savoir، الحدیثة و متعلق بتطور وسائل  كبیرة من االبتكارات بدرجة هذا االقتصاد مرهون

االتصال و الخدمات، لخلق مجتمع معلوماتي ذو نظام اقتصادي و تنظیمي لصالح تحدیث 

 ، و هذا ناتج عن تطور متواكب لكل نظم اإلعالم و االتصال المتمثلة في نظام1المؤسسات

 اإلطار و االقتصادیة المبادالت ،االبتكار ،المالي النظام التربوي، النظام التّطویر، و البحث

  .و متفاعل مع العناصر األخرى حیويٌّ  دورٌ  له العناصر هذه من واحد و كل ،التنظیمي

 ید على الستینات مطلع ظهر " المعلومات مجتمع " مصطلح أّن  الباحثین من عددٌ  یرى      

ة تابهك في " لوهان ماك مارشال"  عندما 1994 عام سلبروك في للظهور عاد  و غوتنبرغ مجرّ

  2.المعلومات لإلعالم الّسریعة الطرق حول تقریره " بنجامان مارتن " المحافظ عرض

                                                             

1
 Hamid Bessolah, « Apport de la recherché scientifique national dans l’avancement de la 

société de l’information et de la création de l’économie du savoir », Symposium 
International des TIC, MPTIC,Alger: Décembre 2002 

 

2
  .6، ص2003ر،الجزائ ،1 ط هومه، دار خصائصه، و ماهیته المعلومات و اإلعالم مجتمع لعقاب، محمد  
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ل المعلومات و اإلعالم مجتمع أّن  الباحثین بعض یعتقد و ر مراحل من المرحلة الرابعة یمّث  تطوّ

ة ت بثالث البشریة أّن  " لوزورن جاك " الباحث یوّضح إذ ، البشریّ ا تمرّ  هي و مراحل مرّ  حالیً

ابعة   : بالرّ

ل األولى المرحلة مار، جني و الّصید في تتمّث انیة و الّث الثة ، الّزراعة الّث ابعة الّصناعة الّث  و الرّ

  .و المعلومات اإلعالم تكنولوجیات انتشار مع التشكل في بدأت و ، المعلوماتي المجتمع هي

 األعظم السواد ترك الغربیة، البلدان في غالبیته في تطور الذي الصناعي و بالتالي فالمجتمع 

ق و الرّ  مثل موضوعیة أخرى و تاریخیة أسباب لتقاطع نظراً  التخلف قبضة العالم في من

، و علیه فالمجتمع المدیونیة و الفالحیة المنجمیة، للموارد العبودیة، االستعمار و االستغالل

  1.األسد حصةالمعلوماتیة  الصناعیة و الثورة الغربي أخذ من الثورة

ز  فالمعلومات المعرفة، انفجار الخصائص منها من بجملة المعلومات و اإلعالم مجتمع یتمیّ

 المعلومات فتصبح المعلومات أهمیة تزید ماك .الحدیثة التطورات نتیجة بیرةك بمعدالت تتزاید

ل  صناعة علیه نطلق أن یمكن ما ،المعاصر المجتمع من بیرةك لقطاعات الخامّ  الماّدة تمّث

 .المعلومات

للقیمة حین یتم تطبیقها و  تكون للمعلومة قیمة حین تكون قابلة للبیع و تكون مصدراً و      

قوى العمل داخل كما أن ات التجاریة و الخدمات و زیادتها، استخدامها في تعزیز قیمة المنتج

الرجال أو السیدات المرتبطین بإنتاج و  أومن عمال المعلومات  مجتمعات المعلومات مكونة

 المبتكرات تبزغ ذلك مع بالموازاة، المعلومات تكنولوجیامعالجة و نشر المعلومات أو 

ل التي و المعلومات لمعالجة التكنولوجیة                                                                                          .المضغوطة األقراص و الكمبیوتر في تتمّث

                                                             

1
 Djamel Bouadjimi, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et le 
développement, l’arrimage de l’Algérie à la société de l’information, doctorat en SIC, Alger 
2004. 
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 عن المعلومات مثل مؤسسات تعتمد  أو باألحرى ال تستغني أساساً المجتمعات و ال هذه

  .التأمین شركات و البنوك و و االستعالمات األخبار و الجرائد مؤسسات

  :''نك مور''یمكن القول أن لمجتمعات المعلومات ثالث خصائص رئیسیة حددها 

أن المعلومات تستخدم كمورد اقتصادي فالتنظیمات تستخدم المعلومات باستمرار لكي : األولى 

قدرتها التنافسیة من خالل التحسین في جودة منتجاتها و تزید من فعالیتها و من كفاءتها و 

  .خدماتها

تداول استخدام المعلومات بین الجمهور العام، فالناس تستخدم المعلومات بكثافة في : ثانیا

و استخدامهم للمعلومات كذلك كمواطنین لیمارسوا ، طتهم كمستهلكین كاختیارهم للسلعأنش

ا أن نظم المعلومات تتطور لتسمح بزیادة نفاد الجمهور إلى كم. حقوقهم المدنیة و مسؤولیاتهم

 . المواد التعلیمیة و الثقافیة

نمو قطاع المعلومات داخل االقتصاد ووظیفته أن یفي بالطلب العام على تسهیالت : ثالثا

الخدمات من خالل االهتمام بالبنیة األساسیة التكنولوجیة مثل شبكات االتصاالت الدولیة و 

  .1ت و تتزاید الحاجة إلى إعادة تنظیم الصناعة المولدة أو المنتجة للمعلوماتالحاسبا

                                                             

1
     .160ص  2008 ،1ط  ،دار المعرفة الجامعیة ،)عربي _إنجلیزي ( اإلعالمیةسید أحمد خلیفي ، معجم المصطلحات   
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  تمهید

 سمعیة عالمیة اتصال شبكة خالل من االتصال، عالم في ثورة الجدید اإلعالم أحدث        

ا، ونصیة وبصریة ا فضاءً  یوفر الخصوص على الجدید واإلعالم تاإلنترن فعالم إلكترونیً  عامً

ا،  علیه یطلق ما ضمن والنقاش، والحوار التفاعل المواطنون بموجبه یستطیع دیمقراطیً

 السیاسیة الضغوط من وتخلصت الجغرافیة المسافات اختصرت التي و افتراضیة مجتمعات

 .واالجتماعیة االقتصادیة و

 التعرف على خصائص و مظاهر اإلعالم الجدید و تطبیقاته،و سنحاول خالل هذا الفصل     

ذلك و  ،هذا اإلعالم و فهم أسسهأبحاث  النظریةض إلى مسیرة التنظیر و المقاربات التعرّ و 

  :من خالل مبحثین

 )الخصائص و األشكال(اإلعالم الجدید : المبحث األول

 خصائص اإلعالم الجدید/ 1

 أشكال اإلعالم الجدید/ 2

 الخلفیات النظریة ألبحاث اإلعالم الجدید : المبحث الثاني

 أبحاث اإلعالم الجدید عوامل ظهور/1

 نظریات تكوین أبحاث اإلعالم الجدید /2
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  )الخصائص و األشكال(اإلعالم الجدید : المبحث األول

ــدي     یستخدم مفهوم اإلعالم الجدید لوصف البیئة اإلعالمیة التي تدمج بین اإلعالم التقلیـــــ

و هو مجموعة ، اإلعالم الرقمي من جهة أخرىهة و كالكتب و التلفزیون و الرادیو من ج

التطبیقات و األرضیات و وسائل اإلعالم على الشبكة و التي تهدف لتسهیل التفاعلیة و 

 .ن على بناء المحتویات و مشاركتهاالتعاو 

و هناك من التعریفات من تعتبر اإلعالم الجدید بمثابة مجموع النشاطات التي تدمج بین     

لحدیثة و التفاعل االجتماعي، و صناعة المحتوى مستعملة الذكاء الجماعي في التكنولوجیات ا

أو جماعات، بصناعة  جو من التعاون على الشبكة، حیث یقوم المستخدمون سواء كانوا أفراداً 

و فهرستها و تعدیلها، و التعلیق علیها و دمجها مع إبداعاتهم  محتویات الواب و تنظیمها

  . الخاصة 

  عالم الجدیدخصائص اإل /1

عد فیه نخبة متحكمة أو قادة إعالمیین، بل أصبح تلم  اإلعالم الجدید هو مصطلح حدیث   

 متاحًا لجمیع شرائح المجتمع وأفراده الدخول فیه واستخدامه واالستفادة منه طالما تمكنوا و

 .أجادوا أدواته

أن لإلعالم  الجدید بدقة إالإذ ال یوجد تعریف علمي محدد حتى اآلن، یحدد مفهوم اإلعالم 

لوصف بعض تطبیقاته التي تقوم  Digital Mediaمنها، اإلعالم الرقمي الجدید مرادفات عدة 

 اإلعالموغیرهما، ویطلق علیه  على التكنولوجیا الرقمیة مثل التلفزیون الرقمي والرادیو الرقمي

جابة بین المستخدمین داخل  طالما توفرت حالة العطاء واالست  Interactive Mediaالتفاعلي 

  .اإلعالمیة التفاعلیة الجدیدةالنظم 
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بالتركیز على  Online Mediaالشبكي الحي على خطوط االتصال  اإلعالموهو أیضًا 

 Cyberكما یطلق علیه تعبیر الوسائط السیبرونیة . ه في االنترنت وغیرها من الشبكاتتطبیقات

Media  من تعبیر الفضاء السیبرونيCyber Space ضاء و یستخدم هنا لوصف ف

   .المعلومات في شبكة االنترنت

للداللة على التزاوج  Info Mediaالمعلومات  إعالمصفة  أیضاً الجدید  اإلعالمیطلق على و 

 تكنولوجیاجدید یستفید من تطور  إعالميداخله بین الكومبیوتر واالتصال وعلى ظهور نظام 

 ..فیهاالمعلوماتیة ویندمج 

ُ  و كما ف على مدخلین، مدخل تمثله التطبیقات الرقمیة على عرّ أسلفنا الذكر أن اإلعالم الجدید ی

االنترنت، بحیث یقوم المستخدم بمعالجة و نشر النصوص، األصوات و الصور و یتعامل مع 

بحیث Electronic   mediaاإلعالم االلكتروني التقنیة مباشرة مع الجهاز، أو ما یعرف بــ

ظهر اإلعالم المقروء، اإلعالم المرئي و المسموع، و تطورت معه ظاهرة المواطن الصحفي 

بحیث أصبح الجمهور هو صانع الرسالة اإلعالمیة، و كان هذا منذ ظهور الجیل األول 

  ).1.0( لالنترنت

ي ، و الذ)2.0(لجیل الثاني من الویب ا إلى األولمن الجیل  باالنتقالو مدخل ثاني ظهر 

لتشارك في المعلومات و االلتقاء لتبادل األفكار داخل لمستخدمین بالتواصل، التعاون و ایسمح ل

 أو إعالم المجتمع  اإلعالم االجتماعيــبهو اإلعالم الذي یعرف ، و 1ةاالفتراضیالمجتمعات 

Society Media.  

                                                             

1
 و االلكترونیة، الدردشة و النقاش منتدیات مستخدمي من مجموعة بین بأنه العالقة التي تنشأ Serge Broulxیعرفه  و  

  .األهداف المشتركة و االهتمامات القیم، األذواق، یتقاسمون هؤالء المستعملونھ
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  :و قد تمیز اإلعالم الجدید عن اإلعالم التقلیدي فما یلي من الخصائص

أضافت هذه الخاصیة بعدا جدیدا لوسائل اإلعالم  حیث (interactivity): التفاعلیة* 

التي تمثلت في  Feedback1الجماهیري، و ذلك بعد ظهور ما یسمى بالتغذیة الرجعیة 

وتبادلیة،  تكون ممارسة االتصال ثنائیة االتجاه مشاركة الجمهور في بناء الرسالة اإلعالمیة و

بل یكون هناك حوار بین الطرفین  وفق النموذج االتصال القدیم، ولیست في اتجاه أحادي

 .یتبادل القائم باالتصال والمتلقي األدوار

حیث أصبحت بیئة االتصال بیئة عالمیة، تتخطى حواجز  (Globalisation) :الكونیة* 

وصول إلى أبعد نقطة في العالم و تتبع ، و أصبح بإمكان المعلومة الالزمان والمكان والرقابة

  .المسارات المعقدة

 ألغیت الفواصل بین وسائل اإلعالم في اإلعالم الجدید (Multi Media):اندماج الوسائط* 

و تم المزج بین  وسائل الكترونیة، و أصبحت كلها ، الصحف، الرادیو، التلفزیون،الجماهیري

ة ثنائیة وثالثیة والصورة المتحركة، والرسوم البیانیالنصوص، والصوت، والصورة الثابتة، 

 .مما یجعل المعلومة أكثر تأثیرا...األبعاد

هي إمكانیة التفاعل مع العملیة االتصالیة في و   (Asynchronization) :الالتزامنیة* 

أي عدم الحاجة لوجود المرسل و  2،رد، سواءً كان مستقبًال أو مرسالالوقت المناسب للف

 .المستقبل في وقت زمني معین، فالمتلقي یمكنه تسلم الرسالة في أي وقت یرید

شخص یمتلك أدوات بسیطة أن  الجدید لكل اإلعالمیتیح  (Ubiquity):المشاركة واالنتشار* 

، و تحقیق حریة اإلعالم و ذلك أن كل شبكات التواصل یكون ناشرًا یرسل رسالته إلى اآلخرین

                                                             

1
 األلوكة كاتب بمسابقة للفوز مرشحة مادة والتقلیدي، الجدید اإلعالم بین والتكامل الصراع حقیقة علي، مصطفى أحمد  

  .07:18على الساعة  2015/11/21:الطالع، تاریخ ا /http://www.alukah.net/Culture/0/40820 ،26الثانیة،ص
2
    .215ص  ،1،2011دار وائل للنشر و التوزیع، ط، م الجدید و الصحافة اإللكترونیة، اإلعالعبد الرزاق محمد الدلیمي  
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و حتى انتشار أجهزة الهواتف الذكیة أدت إلى رفع سقف حریة ... االجتماعي، فیسبوك و تویتر

لكترونیة بشكل سریع و و القدرة على  إیصال المعلومة و مشاركتها في المواقع اال 1التعبیر

  .انتشار واسع

وتعني أن الرسالة االتصالیة من الممكن أن تتوجه إلى  ) (Demassification الالجماهیریة *

فرد أو إلى جماعة معینة، ولیس إلى جماهیر ضخمة كما كان في الماضي، وتعني أیضًا درجة 

، أو 2الرسالة إلى مستهلكهارة من منتج تحكم في نظام االتصال بحیث تصل الرسالة مباش

  .one to oneإلى  one to manyاالنتقال من 

مكان  منلمستخدمها االستفادة منها في االتصال  یمكنحیث  (Mobility) لحركة والمرونةا*

التلیفون  ،المتلقي والمرسل، مثل الحاسب المتنقل ، فهي تصاحبإلى آخر أثناء حركته

االستفادة من من خالل  تصویرالآلة  التلیفون المدمج في ساعة الید،المحمول، تلیفون السیارة، 

 .الشبكات الالسلكیة

  أشكال اإلعالم الجدید/ 2

مع تنامي حجم المستخدمین المهتمین بالنشر و مع اتساع دائرة المساحات المخصصة لذلك و 

یقوم المستخدمین ، من المالحظ تنامي مواد و محتویات )2.0(ظهور الجیل الثاني من الویب 

 User( UGC، أو ما یعرف بــ ...)اإلنتاج، إعادة اإلنتاج، النشر، التعدیل(بتولیدها 

Generated Contains(،   سواء كانت المنتجة من طرف الهواة ي المواد اإلعالمیة فتتمثل

و یكون ذلك عبر قنوات  ...بصریةمعیة سیة، أشرطة الفیدیو أو مواد فوتوغرافوص، صور نص
                                                             

1
: تاریخ االطالع   https://ar.wikipedia.org/wiki اإلعالم الجدید، الموسوعة الحرة ویكیبیدیا،خصائص   

  .10:18على الساعة  2016/02/02
    

2
 لبنان، جداول للنشر والتوزیع،، 1 الجدید في السعودیة، ط اإلعالم  ،سعد بن محارب   

www.mohamedrabeea.com/…/book1_14766.pdf  21:04على الساعة  2015/11/18تم االطالع علیه. 
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 وتعدیل إنشاء إمكانیةالنشر االلكتروني و التدوین التي سهلت  الجدید كمواقعاإلعالم ت أدوا و

  .المعلومات و لألخبار رئیس ومصدر مهمن، فهي تعد رافد اآلخری مع المحتوى ومشاركة

  :أشكال و مظاهر اإلعالم الجدید و في ما یلي سنعرض أهم هذه األشكال تتنوع

ü تالمدونا Blog  أوWeblog ،كلمة أصل Blog تيلكلم االختصار هوLog Web  

 جمیع نشرب لمستخدمیها تسمح التي اإللكتروني النشر أدوات أحد وهي الكتروني، سجل أي

 أو فنیة أعماالً  أو لكترونیةا إنصوص األعمال هذه كانت سواء كبیرة، وسرعة بسهولة أعمالهم

  .إلكترونیة لمواقع ارتباطات

 مهمة، رئیسیة بخاصیةو  األرشیفلخدمة  احتوائهاو بارتباطاتها التشعبیة   المدونات تتمیز

 المذكرات ٍما حد إلى تشبه یةدور  بصفة لها، المقاالت إدخال أو إضافة على القدرة وهي

 مالحظات أیة و اإلدخال تواریخ تتضمن التي و ،1الشخصیة المالحظات دفاتر أو الیومیة،

  .غیر المؤلف مثل الصور و الروابط أشخاص یضیفها

ü مجتمعات المحتوى :Content Communitiés  هي مواقع مخصصة لنشر و مشاركة

ملفات معرفیة علمیة، سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة و غیرها، و هي بمثابة خزان لمجموعة من 

أن تكون مخصصة لنوع  إماالتسجیالت التي ینجزها المستعملون و یبثونها، هذه المواقع 

المتخصص في نشر مقاطع الفیدیو أو موقع  You tube معین من الملفات كموقع یوتیوب 

 .المخصص لنشر الصور Instagram و االنستغرام Flicker فلیكر

ü الویكي Wiki ، المحتویات و تعدیلها و  بإضافةیعتبر موقع یسمح لزواره  األخرهو

قیود، استعملت كلمة ویكي للداللة على السرعة و  أيمواضیع قدیمة بدون  استحداث

، و 1995 عام و قد ظهر أول موقع ویكي. السهولة في التعدیل في أنظمة  إدارة المحتوى

 .http://ar.wikipedia.org من أشهر و أضخم مواقعه موقع ویكیبیدیا 

                                                             

1
  .264ص،2007 القاهرة، ،1ط ،الكتب، عالم، تاالنترن شبكة على واإلعالم االتصال الحمید، عبد محمد  
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التي تمثل اإلعالم االجتماعي الذي بدأ  اإلنترنت على یةاالجتماع الشبكات مواقعفضال عن 

باالنتشار على نطاق واسع، لیشیر إلى المحتوى اإلعالمي الذي یقوم أفراد المجتمع بخلقه و 

 :ه على الوسائل االتصالیة الشبكیة، نذكر أشهرهانشر 

ü  مثل  : االجتماعيشبكات التواصلMySpace  ،Facebook ،Twitter  و

Linkedin...المعلومات التي ل بین األفراد و تبادل األفكار و و غیرها من مواقع التواص

 .1مضي لتدخل للواقع الیومي للمالیین في كل أنحاء العالتعدت الفضاء االفترا

ü من أجل  اآلخرینالتي تحقق نوع من أنواع التواصل بین : مواقع المحادثة أو الدردشة

وجهات النظر حول قضایا  اآلراء والصداقات، كما تختلف فیها  إنشاءو  التعارفتحقیق 

ظاهرة عنف ، ةالدیمقراطیة و البیروقراطی، اختطاف األطفالللنقاش حول األمور الجادة مثل 

 Yahoo, MSN, Windows : و من أضخم هذه المواقع نذكر... التالمیذ على األساتذة

Live, Skype, PalTalk ... التي تسهل التواصل لیس فقط من  من النوافذو غیرها

في شكل  Conférenceشخص لشخص بل حتى إمكانیة فتح مشاركة مع بعض األصدقاء 

 .مجموعات

ü المنتدیات: Forumsمختلفة ترفیهیة،  التي تسمح لمرتادیها بطرح و تداول مواضیع

ل و كلمة السر، بحیث یتعلیمیة بعد القیام بعملیة التسجیل و االشتراك بواسطة االیم ثقافیة

 .و متابعة من طرف األدمن أو المشرفین على المنتدىتقتصر في الغالب على مراقبة 

  

  

                                                             

1
 Michael Haenlein (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

Social Media". Business Horizons, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6W45-4XFF2S0-

1/2/600db1bd6e0c9903c744aaf34b0b12e1;  Accessed:2/1/2016 (10 :37).  
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 النظریة ألبحاث اإلعالم الجدید خلفیاتال: المبحث الثاني

باإلعالم الجدید و حتى  المتعلقة المفاهیمیة و النظریة الجوانب بعض عرض خالل من تبین لقد

 ال المیدان ذابه المهتمین الباحثین أن أوجه و تطبیقات هذا اإلعالم، الدراسات القائمة على

اإلعالم الجدید بشكلیه اإللكتروني و  ألبحاث واحدة مقاربة مع أو واحد أنموذج مع یتعاملون

االجتماعي، باإلضافة إلى المنظرین و المتتبعین لمسیرة التنظیر لهذا اإلعالم من تخصصات 

أقاموا مقاربات ...، تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت، علم االجتماعمختلفة أبرزها االقتصاد

جدیدة ظهرت مؤشراتها مع نظریات التلقي و نظریات مجتمع المعلومات التي لم تتضح معالمها 

  .بعد و كذا دراسات الجمهور و مدى فاعلیة الجمهور في الوسائل اإلعالمیة

  عوامل ظهور أبحاث اإلعالم الجدید/ 1

ریق التنظیر، نظریات تكوین أبحاث اإلعالم الجدید التي ال تزال في ط إلىو قبل أن نتطرق 

  .وره و تطور أبحاث اإلعالم الجدیدنعرج على العوامل التي أسهمت في ظه

إن البحث عن عوامل التي دفعت معظم الباحثین إلى دراسة ظاهرة اإلعالم الجدید و االهتمام 

و أبحاثهم ، هو المعرفة و االطالع  على خلفیات ظهور هذا بها كموضوع في دراساتهم 

 ي األكادیمي، االقتصاديماإلعالم  و تطوره وفق التطور الهائل التقني و التكنولوجي، العل

  :فیما تلخیصها یمكن السیاسيو 

 وسائل إلى الحدیثة التكنولوجیا دخول أحدث، فقد الكبرى والتحوالت الجدید اإلعالم تكنولوجیا-

 هذه الجذري، االنقالب درجة یصل یكاد عملها أسلوب في كبرى تحوالت الجماهیریة اإلعالم

 البث تكنولوجیاك. والمرئیة والمسموعة منها المطبوعة اإلعالم وسائل جمیع طالت التحوالت

، و هو ما دعا إلى تنوع األبحاث حول الرقمي ونيزیالتلف البث تكنولوجیا و الرقمي اإلذاعي

مختلف التحوالت التي طرأت على وسائل اإلعالم التقلیدیة، مثل دراسات حول التلفزیون الرقمي 
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األقراص : و البث اإلذاعي على الخط وتطور التطبیقات التكنولوجیة و الوسائط الجدیدة

  ...، تلفزیون ثالثي األبعادmp3المضغوطة، الهاتف الذكي، جهاز 

 وبرمجیاته، هیزاته، تجالكمبیوتر تكنولوجیا في الهائل التقدم في المتمثل التقني العامل-

 األخرى االتصال وسائط جمیع ابداخله طويشبكة ت لتفرز اندمجت قدف. االتصاالت وتكنولوجیا

 طبیعةو تأثر المجال اإلعالمي بها، بحیث انعكس ذلك على  والمرئي، والمسموعة المطبوعة

فدعت الضرورة إلى معرفة  ،ومتلقیها وموزعها اإلعالمیة الرسالة منتج بین تربط التي العالقات

اتجاهات القائمین باالتصال حول هذا التطور من جهة و دراسة واقع قیم وسلوكیات الجمهور 

  .داخل هذا المجتمع المتحول من جهة أخرى

 أن إذأما في المجال األكادیمي العلمي فنالحظ أنه نهل من هذا الجانب نصیبه األكبر  -

أن الوسط العلمي ترعرع و ال یزال یعایش تطورات اإلعالم و خاصة من  البحث العلمي بحیث 

الطلبة ال یكادون یستغنون عن تكنولوجیا المعلومات في انجاز أبحاثهم و دراساتهم، فهي 

   .مل األكادیمي لربح الوقت و الجهد و المالتساعدهم في الع

 ورؤوس السلع حركة إسراع من یتطلبه وما االقتصاد عولمة في المتمثل االقتصادي العامل-

أهمیة المعلومات في  إلىو بالنظر  .المعلومات تدفق في اإلسراع بدوره یتطلب ما وهو األموال

مجتمع معلوماتي، یولي أهمیة للمعلومات و  إلىالعصر الحالي تحول المجتمع من صناعي 

ك المعلومة هو من یمتلك السلطة و بالتالي تهافتت أقالم ، إذ أنه من یمتلالبحث عن مصادرها

و تطور األبحاث و المراجع العلمیة لوصف هذه االهتمام بهذا الجانب  إلى باحثینالكتاب و ال

 القوى وسیلة هي واالتصال اإلعالم نظم مةعول الظاهرة و معرفة خلفیاتها و أفاتها، بحكم أن

  . الثقافة صناعةو   االستهالكیة النزعات وتنمیة األسواق لعولمة االقتصادیة

 بهدف السیاسیة القوى قبل من اإلعالم لوسائل المتزاید االستخدام في المتمثل السیاسي العامل-

 هذه تداخلت وقد. القوى موازین استقرار على والمحافظة األمور سیر على قبضتها إحكام
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 قضیة الجدید اإلعالم من جاعلة مسبوقة، غیر بصورة والسیاسیة واالقتصادیة التقنیة العوامل

، شائكة   .والمحلیة واإلقلیمیة العالمیة للصراعات ساخنة وساحة جدًا

و خصوصیة من حیث اغتنامه من كل العلوم السیاسة، أن علوم اإلعالم و االتصال ذ و بما

البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال  فإن...االجتماع، علم النفس، التسویق، القانون

في تطویر المعرفة العلمیة و یساهم  محوریاً  دوراً الجدید  ماإلعالبصفة عامة و تطور أبحاث 

و نشر ثقافة الوعي  ا المتاحةو وسائلهالقائمة بها فهم أنواع االتصال و في تطویر المجتمعات 

  .األخالق، و تزداد أهمیته كلما ارتبط بالواقع و درس مشاكله و قدم الحلول المناسبة لذلك و

  اإلعالم الجدیدتكوین أبحاث نظریات / 2

و فیما یلي سیتم إدراج بعض المقاربات المساعدة لفهم اإلعالم الجدید و اعتمادها كأسس و 

 .منطقات نظریة لبناء دراسات و أبحاث هذا اإلعالم

ج على مراحل تطور النماذج النظریة ألبحاث اإلعالم و االتصال لكن قبل ذلك یمكن أن نعرّ و 

ة المطلق السلبیة من األبحاث هذه انتقلتو التي كان البلدان المتقدمة السباق إلیها، بحیث 

لة الرسا إعداد في مشارك نشط جمهور إلى اإلعالم، لوسائل الخارقة القوى مأما للمتلقي

ا اإلعالمیة، بدراسات التلقي في عالم ما بعد الحداثة، و ما صاحب ذلك من تطور ضخم  مرورً

وصوال إلى  .لوسائل اإلعالم االلكتروني، و ظهور صحافة المواطن و المصادر المفتوحة

مجتمع معلوماتي یتحكم في قیادته مالكوا المعلومة االلكترونیة الرقمیة و تحول فیه االتصال 

 .شبكي سیبراني  تتشعب فیه مصادر المعلومة إلى اتصال

v النظریة التكنولوجیة 

'' یونجي ماسودا''التي ال تنضب، و یعد الیاباني  ةالتكنولوجی باإلمكانیاتتؤمن هذه النظریة  

(Younji Masuda)  من الدعاة و المدعمین لهذه النظریة من خالل عمله على إدارة مجتمع
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اإلعالم و ما صاحبه من ظهور و انتشار للتكنولوجیات في ظل تطور  1990المعلوماتي 

 .هو القائد األساسي للتغیر االجتماعي يالحدیثة، بحیث یرى ماسودا أن التطور التكنولوج

التكنولوجیة لمارشال ماك  تستمد هذه النظریة أسسها من النظریة األم و هي نظریة الحتمیة

لنشر المعلومات والترفیه وسائل على أنها : رینالذي یرى وسائل اإلعالم الحدیثة بمنظو  لوهان

أو أنها جزء من سلسلة التطور م و بالتالي البحث عن موضوعها و طرائق استخدامها، والتعلی

یؤمن ماكلوهان بأن االختراعات التكنولوجیة و علیه . ، بحیث نبحث عن تأثیراتهاالتكنولوجي

  1.معاتالمهمة هي التي تؤثر تأثیرًا أساسیًا على المجت

v النظریة السیبرانیة : 

م عن طریق العالم األمریكي  1948السیبرنتیك كلمة جدیدة ظهرت بمعناها الحالي في سنة 

أو التحكم واالتصاالت في " السیبرنتیك " بكتابه األول  Norbert Weiner نوربرت فینر 

 .الكائن الحي وفي اآللة

شاملة فلسفیة وعلمیة دخلت العصر منذ  السیبرنتیك في العصر الحالي هو فكر جدید ونظریة

 عند فینر ، و تعني في علوم اإلعالم موضة العصر الحالي  فترة وجیزة واستطاعت أن تكون

و  .نقل داللة أو معنى إلى كائن واع بتوسط رسالة اصطالحیة وبتوسط حامل مكاني و زماني

فاإلعالم إذن ) الداللة(المعنى ن الهدف من اإلعالم هو إدراك المعنى ووسیلته هي نقل حامل أ

  .مؤلف من حامل وداللة

إن الســیبرنیتیة تهــتم بعمــل اإلعــالم أكثــر مــن اهتمامهــا بداللتــه أو أثــره النفســي ألن اإلعــالم ال 

جســد هــذه النظریــة فــي مــا أنتجــه ، و تت2شــيء أساســي بحــد ذاتــه إال إذا أنــتج عمــالً  ىینطــوي علــ

، االقتصــــادیة، ةاالجتماعیــــ، اإلعالمیــــة األصــــعدةم الجدیــــد مــــن تحــــوالت علــــى مختلــــف عــــالاإل

                                                             

1
   .62، ص1997 ،القاهرة ،1ط عالم الكتاب،ات اإلعالم و اتجاهات التأثیر، محمد عبد الحمید، نظری  

2
  .أو القیادة الذاتیة الهادفة عن طریق مكننة الفكر Cyberneticsالسیبرنتیك   
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ــتحكم یكــون مــن خــالل امــتالك المعلومــة مــن طــرف المصــادر الرئیســیة لهــا .السیاســیة و فعــل ال

عیشـه فـي عصـرنا هـو اتصـال شـبكي تتنـوع نو بالتالي فاالتصال الـذي . داخل الشبكة االتصالیة

فیــه مصــادر المعلومــة غیــر أن هنــاك مصــادر أساســیة تــتحكم فــي بــث و تــداول هــذه المعلومــة 

 ,Google, Yahoo:ةي محركـات البحـث الكبـرى المعروفـتتمثـل فـداخـل الفضـاء االفتراضـي 

Ask, Amazon, Bing, Wikipedia… اللو یـتم الـتحكم داخـل الفضـاء السـیبیراني مـن خـ :

  .، نشر اإلعالماإلعالناتنقل، تحویل، حفظ المعلومات، تركیب 

  

v نظریة اإلعالم االلكتروني 

ــة التــي صــاغها  األســسإن  أللمــاني ا الفیلســوفالنظریــة لإلعــالم اإللكترونــي مبنیــة علــى النظری

حیـــــث كثـــــرت الحـــــوارات . والتـــــي تســـــمى بنظریــــة المجـــــال العـــــام" یـــــورغن هابرمـــــاس"المعاصــــر 

س بنشـر كتابـه التحـول البنـائي والمناقشـات العلمیـة حـول مفهـوم المجـال العـام منـذ أن قـام هابرمـا

وأصبح  .1989ام ،عStructual Trsnsformation of the Puplic Sphereللمجال العام 

أكـد ، ات اإلعالمیـة فـي السـنوات األخیـرةمصطلح المجال العام مفهومـًا مركزیـًا فـي مجـال الدراسـ

االلكترونــي تخلــق حالــة مــن الجــدل بــین الجمهــور فــي القضــایا العامــة  اإلعــالمفیهــا أن وســائل 

أصـــبح لهــــا االنترنــــت الجمهــــور ممـــا یعنــــي أن ثقافـــة  الحاكمـــة و الجهــــة وتـــؤثر علــــى النخبـــة و

و بالتــالي . مطــرد علــى العكــس مــن قــراء الصــحف والكتــب ازدیــادجماهیرهــا وشــعبیتها وهــي فــي 

ــــي و ا ــــد بنوعیــــه االلكترون ــــیح الجتمــــاعي فــــاإلعالم الجدی ــــات  للمســــتخدمین یت و  تفاعــــلالإمكانی

. و مشاركة األفكار و التوجهات التزامنیة الشدیدة، الدردشة والتعلیق بسرعة و الحركیة من خالل

ها حو فسـ دمقرطـةالمفهـوم ل هـادعمهذه النظریة تـثمن أدوات اإلعـالم الجدیـد بأنواعهـا مـن خـالل 

، و المجتمعات االفتراضـیة و المنتـدیات و المجموعـات البریدیـةالمجال أمام تداول النقاش داخل 

ار و المحتویـــات و بالتـــالي تنوعـــت مصـــادر جمهـــور بمختلـــف شـــرائه فـــي بنـــاء األخبـــتشـــارك ال

  .المعلومة و انتشرت على نطاق واسع
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 وسـائل وتنـوع تطـور مـن النابعـة المنهجیـة واألسـالیب والمقاربـات والنظریـات النمـاذج تعـدد نإ

 نظـري تـراث تـراكم مـن تكـون أخـرى، جهـة مـن العـام التـاریخي التطـور ومـن جهـة، مـن اإلعـالم

ا متطور ومنهجي ا تطورً  التـراث هـذا مراجعـة بمعنـي اإلیجـابي، التـاریخ منحى اتجاه في تصاعدیً

عـادة منتظمـة دوریة مراجعة  التطـور، هـذا یملیهـا التـي الضـروریة التعـدیالت بإدخـال صـیاغته وإ

  .المستجد الواقع عن للتعبیر جدیدة عناصر بإضافة أو صالحیتها منتهیة عناصر بإلغاء إما



 ملخص

 

 iv 

  ملخص
  

الكثیر من التطورات سواء في موضوعاتها أو  األخیرةشهدت الدراسات اإلعالمیة في السنوات 
أدواتها البحثیة أو اهتماماتها، و من بین العوامل التي تقف وراء هذه التطورات تعاظم استخدام 

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال و ظهور اإلعالم الجدید، و تزاید االهتمام باألبحاث المتعلقة به 
  ...ألكادیمیة جانب انعقاد المؤتمرات و الندوات ا إلى

  و مثلث أجیال االنترنت المتطورة التغیّر األكبر في تاریخ االتصال اإلنساني منذ ظهورها و 
القرن  في الشائعة المصطلحات من )2.0( والویب االجتماعیة اإلعالم وسائل مصطلح أصبح

 منصات و االجتماعیة، الشبكات مواقع و المدونات مثل الویب تطبیقات لوصف العشرین
 تطبیقات ذلكك و الویكي مثل الجماعي التحریر ومنصات والملفات والصور الفیدیو مشاركة

  .اإلعالمي و األكادیمي و مساهمتها في الجانب، یةالذك الهواتف
تكون دراستنا بمثابة مراجعة نقدیة تحلیلیة لمجمع الدراسات اإلعالمیة في الجزائر من الفترة 

، و التطرق لمكانة أبحاث اإلعالم الجدید من أجل معرفة جدوى هذه 2015إلى  2006
 اإلعالم وسائل حقل في المهمة النظریة المفاهیم و لتطوراتمعرفة االدراسات و منهجیتها و 

 الوسائل في المختلفة االتصالیة العناصر تتناول التي البحثیة و النظریة االتجاهات و الجدیدة،
   .الجدیدة

م من المقدّ  العلمي اإلنتاج من متاحة لعینة الكمي وتحلیل الكیفي التحلیل على الدراسة وتعتمد
و مظاهر اإلعالم   الجدیدة اإلعالم بوسائل ویتعلق طرف الباحثین و الطلبة في جامعة الجزائر

 البحث اتجاهات واقع توصیف في یساعد ما وهو االجتماعي، الجدید بنوعیه االلكتروني و
 االهتمامات ألجندة أولیة خریطة لوضع  الباحثین أمام الطریق ویمهد المجال، هذا في والتنظیر

  .المجال هذا في المستقبلیة البحثیة
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  ةـــــــمقدم

  

 و المتزایدة السرعة أن كما الحضارات، بین العزلة حواجز ألغى الكوني اإلعالم عصر إن    

 دفعت المعلومات و االتصاالت تكنولوجیا تطور عجلة الیوم بها تدور التي المستمرة و الفائقة

 و المعلومات ثورة لتعصف المعلومات مجتمع إلى الصناعي المجتمع من االنتقال إلى العالم

  .و یدخل العالم عصر اإلعالم الجدید بمصرعیه كافة الحیاة جوانب الوسائط متعددة التكنولوجیا

 التغییر، و التأثیر من األكبر القدر أحدثت و العصر هذا میزت التي االتصالیة الوسائل من و

 حیث من سواء ،سبقتها التي االتصال وسائل عن كثیراَ  تختلف التي العالمیة، االنترنت شبكة

 قدف المجاالت، مختلف علىتها تأثیرا و تهاانعكاسا أو یهامستعمل عدد ،هاخدمات ،هااستعماالت

لها خال من الیوم یمكنإذ  ،احتوتها و األخرى االتصالیة و اإلعالمیة الوسائل كل باختزال قامت

 االستماع والدولیة  التلفزیونیة القنوات كلهدة ومشا العالم، جرائد و صحف كل على االطالع

 أنحاء كل في نهممكا كان امهم اآلخرین مع االتصال كذلك یمكن و اإلذاعیة، القنوات لكل

 األخرى المجاالت من ذلك غیر إلى العنكبوتیة، بالشبكة الربط فیها یتوفر التي األرضیة الكرة

 ثورة یعیش الیوم عالم جعلت التي و المختلفة، االتصال وسائل و االنترنت تأثیرقها لح التي

 حضاري تقدم من اإلنسانه حقق ما كلها آثار  و تهاإمكانا في فاقت خاص، نوع من جدیدة

 كل یعادل قد العشرین القرن من الثاني النصف في الحاصل التقدمف ،األرض على وجوده خالل

  .یهإل لتوّص  ما كل ضتعوّ  و اإلنسان، فیها عاش التي السابقة الفترة

و قد تتطور المجتمعات البشریة و تمر بمراحل في تطورها الفكري و التكنولوجي و التنظیمي،  

و قد كان و ال یزال للباحث اإلعالمي و المعلوماتي الحظ الوافر من هذا التطور، حیث عرفت 

منذ ظهور الشبكة العنكبوتیة المعلوماتیة،  مما  متسارعاً  تطوراً تكنولوجیا المعلومات و االتصال 

أدى إلى التطور الهائل في میدان تبادل المعلومات و األخبار و النشر االلكتروني، و مع 

و ظهور المیزات التي جعلت منه أكثر دیمقراطیة و بإتاحة ) 2.0(ظهور الجیل الثاني للویب

اه، حیث سمح بفتح مجال واسع نحو التعبیر و التأثیر و الفرصة للمشاركة في مبناه و محتو 
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التأثر االلكتروني، ومع ظهور ما یسمى بإعالم الوسائط المتعددة و اإلعالم االجتماعي و كل 

التطبیقات التي تكرس للدیمقراطیة االلكترونیة، فالمتلقي أصبح من مجرد مستقل للرسالة 

  .وع جدیداإلعالمیة إلى ناشر و صانع للمعلومة من ن

من ( و برز ما یسمى باإلعالم الجدید بتطبیقاته و أدواته التي أصبحت من أسرع الوسائل    

على الصعید اإلعالمي العالمي، و ذلك ) من حیث قوة االستعمال(و أنجعها ) حیث االنتشار

، بفضل میزاتها التفاعلیة الذكیة و مصادرها المفتوحة كاالموسوعات االلكترونیة، المدونات

  .القوائم االجتماعیة، الشبكات االجتماعیة بمختلف أنواعها

لهذا حاولت هذه الدراسة تسلیط الضوء على مظاهر اإلعالم الجدید و خلفیاته النظریة، في   

مقابل ذلك نلحظ كیف واكبته البحوث األكادیمیة في مجال علوم اإلعالم و االتصال في 

  .في ظل تطور تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثةر توجهاتها الجامعات الجزائریة و تغیُّ 

  :من أجل ذلك قسمنا الدراسة إلى خمس فصول

  .یتناول الجوانب المنهجیة للدراسة و یرسم لها خارطة الطریق فصل تمهیدي

  .ینصب حول المسار التاریخي لتطور اإلعالم و التعلیم اإلعالمي في الجزائر: ولاأل الفصل 

یتناول أهمیة تكنولوجیا اإلعالم و االتصال و خصائص عصر ثورة االنترنت : الفصل الثاني

  .كونها تمثل البدایة األولى لظهور اإلعالم الجدید و مظاهر مجتمع المعلومات

خصصناه لإلعالم الجدید من أجل التعریف به، خصائصه و ممیزاته، أدواته و : الفصل الثالث

یة من أجل تطبیقها على أبحاث اإلعالم الجدید مفردات أشكاله، ثم التطرق إلى خلفیاته النظر 

  . العینة

أما الفصل التطبیقي، باعتباره فصًال تشخیصیًا تحلیلیًا قائمًا على دراسة بحوث اإلعالم و 

بشكل عام، و أبحاث اإلعالم  2015-2006االتصال في جامعة الجزائر في الفترة بین 

من أجل تبیان راهن الدراسات اإلعالمیة في ظل الجدید مفردات العینة بشكل خاص، و ذلك 

  .التطور التكنولوجي و معرفة مكانة أبحاث اإلعالم الجدید في توجهات البحوث األكادیمیة
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  الفهرس

  i__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  شكر و عرفان

  ii__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ إهداء

  iii__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ إهداء

  iv__ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ملخص الدراسة

  v__  __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __الملخص بالفرنسیة

 vi__  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __خطة الدراسة

 1__ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ مقدمة

  المقاربة المنهجیة للدراسة: التمهیديالفصل 

 4____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ إشكالیة الدراسة و التساؤالت

 6__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  فرضیات الدراسة

 7__  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ أسباب اختیار الموضوع

 8__ __ _  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __أهمیة الدراسة

 9__  __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ أهداف الدراسة

 10__ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ منهج الدراسة و أدواتها

 12__ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ مجتمع البحث و عینته

 14__ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ مفاهیم الدراسة

  19____ __ __ __ __  _ __ __ _ __ __ __ __ __ _  الدراسات السابقة
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  22__  __ __ __ __ __ _اإلعالم و الدراسات اإلعالمیة في الجزائر: الفصل األول

 تطور اإلعالم في الجزائر: المبحث األول

  23__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ سیةمرحلة ما قبل التعددیة السیا

  25_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __مرحلة ما بعد التعددیة السیاسیة 

  الدراسات اإلعالمیة في الجزائر: المبحث الثاني

 27__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ تطور التعلیم اإلعالمي في الجزائر

 30__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ حقیقة بحوث اإلعالم و االتصال في الجزائر  

 33 _ __ __ __ __ __ __ __ __تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثة: لفصل الثانيا

  تطور مجال تكنولوجیا اإلعالم و االتصال: المبحث األول

 35__ __ __ __ __ __  __ _ __ __ __ _التصال التماثلیة و الرقمیةتكنولوجیا ا

 37_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ثورة االنترنت و تطبیقاتها

  أهمیة تكنولوجیا اإلعالم و االتصال: المبحث الثاني

  41_ __ __  _ __ __ __ __ __  __ ___ _تكنولوجیا االتصال في التعلیم العالي

 43_ __ __ _  __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ مجتمع المعلومات

 47__ __ __ __ __ __ __ __ __  خلفیات دراسات اإلعالم الجدید: الفصل الثالث

  )الخصائص و األشكال(اإلعالم الجدید : المبحث األول

  48_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _خصائص اإلعالم الجدید

 51 _ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __أشكال اإلعالم الجدید
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  الخلفیات النظریة ألبحاث اإلعالم الجدید: المبحث الثاني

  54_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ عوامل ظهور أبحاث اإلعالم الجدید

   56___  __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ نظریات تكوین أبحاث اإلعالم الجدید 

 61__ __ __  اإلعالم الجدید في الدراسات األكادیمیةتوجهات أبحاث : الفصل التطبیقي

 -التحلیل–واقع البحوث األكادیمیة في الجزائر : المبحث األول

 62 __ _ __ __ __ __ __ __ __ __قراءة لبحوث اإلعالم و االتصال في الجزائر

 96 _ __ __ __ __ __ __ __محاور الرئیسة  في الدراسات اإلعالمیة في الجزائرال

 99_ _  __ __ __ __ __ __ مكانة أبحاث اإلعالم الجدید في الدراسات اإلعالمیة 

  اإلعالم الجدید في توجهات البحوث األكادیمیة في الجزائر: المبحث الثاني

 106_ __ __ __ __ __ __  __ _بیعة أبحاث اإلعالم الجدید و مجاالت اهتمامهاط

 112__ __ __ __ __ _ألبحاث اإلعالم الجدیدالمنطلقات النظریة و األسس المنهجیة 

 115 __ __ __ __ __ __ __ _ األدوات البحثیة الجدیدة  في أبحاث اإلعالم الجدید

 118 __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ عینة الدراسةأبحاث نتائج 

  121_  _ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __استنتاجات عامة

 124_ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _خاتمة

  127 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ _قائمة المراجع

  129__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ مالحق

  142__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ الفهرس
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  :عامة تاستنتاجا

 في إلیها وصلالتّ  تم التي العامة االستنتاجات أهم بتلخیص الختامیة المرحلة هذه لنا تسمح

  :التالیة النقاط

بارزًا االهتمام  كاناألولى، و قد  أبحاث اإلعالم الجدید في الجزائر ما تزال في بدایاتها -

ة العلمیة و مزایاها و مدى تطویرها لجوانب الحیا إسهاماتهااالنترنت و بشبكة 

و و الصحف االلكترونیة واقع النشر االلكتروني  االقتصادیة االجتماعیة، و كذا

 .و مدى تفاعله مع هذا النوع من الصحف ااتجاهات الجمهور نحوه

الحالي اتجهت اهتمامات الباحثین إلى مظاهر اإلعالم خالل العشریة األخیرة من القرن  -

الجدید و تطبیقاته التي كان لها الفضل في التطویر العمل في المؤسسات اإلعالمیة من 

 .سین التحصیل و التعلیم األكادیمي من جهة أخرىجهة و في تح

یر تعتمد أبحاث اإلعالم في الجزائر في أغلبیتها على تحلیل مضمون الوسیلة و تأث -

المضامین على السیاقات االجتماعیة، كما أنها تركز على الطابع اإلعالمي أكثر من 

  .التمثیل الصحفي لألوضاع السائدةتهتم بالتناول اإلعالمي و العلمي، فهي 

غیاب  و التحفظ تجاه المستجدات و ختالل في األوضاع االجتماعیة االضطراب و اال -

الدول في النشاطات العلمیة على  سلباً  نعكسا قالید البحث النظریة و المنهجیة ت

  .و بالتالي یقلل من جدیة و مصداقیة الخالصات و النتائج ةاالنتقالی

عما یجري في فضائها  وضعیة بحوث اإلعالم و االتصال في الجزائر ال تختلف كثیراً  -

و االقتصادیة  الحال بالنسبة لألوضاع السیاسیة، الحضاري و الثقافي، كما هو

  .االجتماعیة السائدة في البلدان العربیة و بلدان المغرب العربي بشكل خاص

من ممیزات الدراسات اإلعالمیة في الجزائر غیاب األصالة و اإلبداع و االكتفاء بتقلید  -

مما جعل  يبریقاألمالغرب و خاصة في المجال النظري و بالتالي اعتماد مناهج البحث 

لتباین و أحیانا التناقض في نتائجها، و یرجع ذلك إلى أبحاث اإلعالم الجدید تتسم با



 استنتاجات عامة

 

 122 

الدرجة العلمیة التي بلغتها العلوم االجتماعیة في اقترابها من الیقین و الثبات في العلوم 

 .الطبیعیة

من مظاهر األزمة في بحوث اإلعالم و االتصال في الدول العربیة بشكل عام و  -

م الوصول إلى التمییز بین المفهوم من خالل عد إشكالیةالجزائر على وجه الخصوص، 

من خالل تشعُّب  البناء النظريالدراسات اإلعالمیة و الدراسات االتصالیة، و إشكالیة 

النظریات الغربیة و تفسیراتها المتعددة للظواهر االجتماعیة و اإلنسانیة، و عدم تقدیمها 

و االتصال  و التطور المستمر  الماإلععلم  حداثة إلى باإلضافة. لتفسیرات وافیة لذلك

المستقر ألشكال و أدوات االتصال، مع كون علوم اإلعالم و االتصال تمتاز  و غیر

علم االجتماع، علم النفس، القانون، (بخصوصیة التشعب و التداخل مع العلوم األخرى 

  ...)السیاسیة، االقتصاد

داقیة هي المجتمعات ات المصیبقى المصدر الوحید للدراسات النظریة و األمبریقیة ذ -

في   الباحثین في المجتمعات االنتقالیة تحدیات ابستمولوجیة المتطورة ، فقد تواجه

باین و یف مناهج بحث غربیة على مجتمعاتهم لتیمحاولتهم لتأصیل و توظیف و تك

 .اختالف األوضاع و البیئات

تقف الدول العربیة مجتمعة في تقدیم رؤیة تأصیلیة ممیزة في الوطن العربي الجتیاز  -

تقلید األبحاث الغربیة، و بالتالي وضع خریطة بحثیة جدیدة تتماشى و خصوصیة 

، و تسد الفجوات اإلعالميالمجتمعات العربیة، و تلبي حاجات المجتمع األكادیمي و 

و الجهود عن طریق  اإلسهاماتف حثین في تكاثالبا تعاون بینالمن خالل  البحثیة

ورشات العمل و المؤتمرات و السعي لتطویر اتجاهات و مناهج بحثیة تتالءم مع 

   .التطورات الحدیثة


