
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 
 



 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISBN  
 

 
 

 
 

 
 

 
16983 

00971-3-7554845 
00971-3-7542102 

00961-3-31 21 24 
00961-1-38 26 68 

www.bookhous.com 
 bookhous@emirates.net.ae E-mail:  

ubh.leb@gmail.com 
 

&& 
2017 - ه1437 

©
 





 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

2017 



 

 
 
 
 
 
 

ijk 

 

 MÊ Î Í Ì ËÏ Ô Ó Ò Ñ Ð L   
 hg  

 113 

 
 



 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


 

 




 
 

 

 



 



 

7 
 

 
 11...........................................................................مقدمــة 

....................................15 
 17..................................................التعريف بمنهج البحث اإلعالمي

 20........................................................خصائص البحث اإلعالمي
 23............................................................أمهية البحوث اإلعالمية

 27.........................................................أهداف البحوث اإلعالمية
 28.......... ................................ ................................  الوصف  1-
 28.............. ................................ ................................   التنبؤ2-
 28............ ................................ ................................ التفسري  3-
 29............ ................................ ................................ التقويم  4-
 29................................ ................................ )التفنيد( الدحض   5-
 29............ ................................ ................................ التثبت  6-

 29.........................................................خطوات البحث اإلعالمي
 30................... ................................ اختيار مشكلة البحث وحتديدها  1-
 30............................ ................................ مراجعة الرتاث العلمي  2-
 31.................... ................................ وضع الفروض أو التساؤالت  3-
 32..................... ................................ حتديد التصميم املالئم للبحث  4-
 33...... ................................ ................................ مجع البيانات  5-
 34.......................... ................................ حتليل البيانات وتفسريها  6-
 35................................ ................................ كتابة تقرير البحث  7-



  8  
 

.............................................37 
 39..................................................... ومنهجيتهتصميم خطة البحث

 40..... ................................ ................................ عنوان البحث  1-
 40.... ................................ ................................ مشكلة البحث  2-
 41........................... ................................ الفروض أو التساؤالت  3-
 41...... ................................ ................................ أمهية البحث  4-
 41..... ................................ ................................ لبحثهدف ا  5-
 42...... ................................ ................................ منهج البحث  6-
 42................. ................................ أداة البحث أو أداة مجع املعلومات  7-
 43............................... ................................ جمتمع البحث وعينه  8-
 43..... ................................ ................................ حدود البحث  9-

 44............................... ................................ الدراسات السابقة  10-
 45........................... ................................   قائمة املصادر واملراجع11-

 45..........................................................املتغريات البحثية وأنواعها
 48.................................................التعريف باملشكلة البحثية وحتديدها

 50...............................................................ة البحثحتديد مشكل
 53........................................................أسس اختيار مشكلة البحث

 55.................................................مصادر التعرف عىل مشكلة البحث
 58..............................................................صياغة مشكلة البحث

 59... ................................ ................................ الصياغة اللفظية  1-
 60............................ ................................ صياغة عىل هيئة سؤال  2-
 60............................ ................................ صياغة عىل هيئة فرض  3-

 61...............................................................اختيار عنوان البحث
 



 9 
 

.......................................65 
 67............................................الفروض والتساؤالت البحثيةالتعريف ب

 69.............................. ................................ رشوط صياغة الفروض
 70... ................................ ................................ التساؤالت البحثية

 71..................... ................................ الفرق بني الفروض و التساؤالت
 72...................................................................صياغة الفروض

 75..... ................................ ................................ مكونات الفرضية
 75..................... ................................ سامت و رشوط صياغة الفروض

 77......................................................العينات يف البحوث اإلعالمية
 78....................... ................................ أنواع العينـات وطرق اختيارها

 83.......................................................م البحثمصطلحات ومفاهي
 87............................................توظيف النظريات يف البحوث اإلعالمية

 87......................... ................................ النظريات املتعلقة باجلمهور1-
 89................ ................................   النظريات املتعلقة بالقائم باالتصال2-
 89.... ملتعلقة بنوع التأثري اإلعالمي الذي حتدثه وسائل اإلعالم يف اجلمهورالنظريات ا 3-

.............................91 
 93........................................أدوات مجع املعلومات يف البحوث اإلعالمية

 93........................ ................................ اناالستقصاء أو االستبي: ًأوال
 99.................. ................................ خطوات تصميم استامرة االستقصاء
 104................ ................................ مثال تطبيقي لنموذج استامرة استبيان

 113......... ................................ ................................ املقابلة: ًثانيا
 118.............................. ................................ املالحظة امليدانية: ًثالثا
 121...................... ................................ أسلوب حتليل املضمون: ًرابعا

 132........ ................................ مثال تطبيقي لنموذج استامرة حتليل املضمون



  10  
 

 151........................................................اختبارات الصدق والثبات
 152.. ................................ ................................ الصدق يف البحث
 153... ................................ ................................ الثبات يف البحث

...........................157 
 159............................................................................مقدمة

 162................................................................املنهج الوصفي  1-
 163.................................................................املنهج املسحي  2-

 163............................... ................................ مسح الرأي العام)  أ(
 163.................. ................................ مسح مجهور وسائل اإلعالم)  ب(
 163......................... ................................ مسح وسائل اإلعالم)  ج(
 164............... ................................ مسح أساليب املامرسة اإلعالمية)  د(
 164. ................................ ................................ حتليل املضمون) ه(

 165.................................................منهج دراسة العالقات املتبادلة  3-
 165.... ................................ ................................ دراسة احلالة)  أ(
 166..................... ................................ الدراسات السببية املقارنة)  ب(
 167.......................... ................................ الدراسات االرتباطية) ج(

 168................................................................املنهج التجريبي 4-
 170................................................................املنهج التارخيي  5-

...........................................171 
 173........................................د واإلحاالت املرجعيةاالقتباس واالستشها

 175.......................... ................................ االستشهاد املرجعي توثيق
 177........................... ................................ طرق االستشهاد املرجعية
 179.......................................................توثيق النصوص االلكرتونية
 182.......................................................عكتابة قائمة املصادر واملراج

....................................................................213 



 

11 
 

 

يف   والبحث العلميالتعليم العايلبيشغل البحث العلمي بال مجيع اهليئات املعنية 
 عن ً، ما تزال بعيدة جداالعراق العربية، ومنها لدانالب أن ، والكل جيمع عىلعاملنا العريب

 بني واقع البحث العلمي يف ًا احلقيقية، حتى من دون املقارنة التي نعتمدها دائامحاجته
 بأننا ال نقيم ًنحكم عىل أنفسنا سلفا أن بإمكانناو.الدول املتقدمة، وواقعه يف الدول النامية

، التي ننشدها  للبحث العلمي من حيث هو حاجة رضورية لعملية اإلصالح الشاملًوزنا
 السم ً مكمالًعنوانا البحث العلمي  لقد اكتفينا بجعل.اقعنا املرتدياليوم إلصالح و

، ووضعنا معايري  يف العراق وبعض البلدان العربيةالعايلالوزارة التي تعنى بالتعليم 
للبحث املقبول لغايات احلصول عىل درجتي املاجستري والدكتوراه، وقبلنا نسبة ضئيلة من 

 أن البحث العلمي، ولكن دون معرفة االجتاه الذي جيبميزانيات اجلامعات لإلنفاق عىل 
 يف القطاعني العام واخلاص ، أو كيفية االستفادة منهاالبحوث والدراساتتصب فيه تلك 
 .وسوق العمل

حتظى املكتبة العلمية العربية بالعديد من الكتب اخلاصة بمناهج البحث يف و
عدد من  أن  بل، العرشاتتتجاوز أهنا  وليس من باب املبالغة القول،الدراسات اإلنسانية

ها أمه ومن ، عددها عرشةيتجاوز اإلعالميةكتب مناهج البحث املتخصصة يف الدراسات 
 الصادر اإلعالمية الدكتور حممد عبد احلميد البحث العلمي يف الدراسات األستاذكتاب 

، 2015ام خرها الطبعة اخلامسة عآيف القاهرة عن دار عامل الكتب بعدة طبعات كان 
 لألستاذ الدكتور سمري حممد اإلعالم بحوث - وكتاب دراسات يف مناهج البحث العلمي 

 وقد سبق يل. 2006خرها طبعة عام آحسني الصادر كذلك بعدة طبعات يف القاهرة وكان 
 أن  وهذا يعني،أطلعت عليها، وربام هناك عدد مماثل مل تتح يل فرصة االطالع عليهاأن 
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 اإلعالمتلبي بعض االحتياجات املعرفية والبحثية يف جمال بحوث تلك الكتب كانت 
 العلمية املكونة ملوضوع مناهج البحث األبعاد وقد اشتملت عىل جمموعة ،واالتصال
 وفق االجتاهات والتطورات احلديثة بمناهج البحوث يف العلوم اإلنسانية اإلعالمي

 .واالجتامعية
العلمية حديثة العهد التي بدأ استخدامها  هج من املنااإلعالميوتعد مناهج البحث 

 اإلعالميف بداية القرن املايض، حيث ارتبطت بحوث   املختلفةاإلعالمبعد تطور وسائل 
املجتمعات، حيث مرت بحوث  والتكنولوجية التي أثرت يف تنمية بالتطورات العلمية

ا أحداث احلرب األساسية، أمهه  بعدد من املراحل متأثرة بعدد من العواملاإلعالم
التغيري، وظهور اإلعالنات ودورها يف الدعاية  إىلالعاملية األوىل والثانية، واحلاجة 

 دائرة العالقة إىل، إضافة املايضوالستينات من القرن   اخلمسيناتعقديوالتسويق خالل 
واجلمهور، مما تركته هذه الوسائل من تأثري عىل اجلمهور والتنافس  اإلعالمبني وسائل 

 تالوسائل، مما استدعى ظهور مراكز البحوث والدراسات للتعرف عىل االجتاها ني هذهب
 .والصور الذهنية، واجلامهري املختلفة هلذه الوسائل

خطوة عىل طريق البحث العلمي يف جمال الدراسات والبحوث ويأيت هذا الكتاب 
 يف اإلعالمسام كحاجة ملحة ملتطلبات توحيد املنهج الدرايس لكليات وأق واإلعالمية

 كام أقرته جلنة عمداء كليات اآلداب ،اإلعالمياجلامعات العراقية يف مادة مناهج البحث 
 التي دفعتني لتأليف هذا الكتاب هي مدى األسباب من فإنكذلك  .2015 عام واإلعالم

 وجود إىل يف اجلامعات العراقية والعربية ملثل هذا الكتاب وحاجتنا اإلعالمحاجة طلبة 
 اإلعالمية واىل تنمية اجلهود البحثية ،اإلعالميةبحوث الدراسات والخصصني يف جمال مت

ً داخليا وخارجيااإلعالمية وترشيد السياسات اإلعالميوتطويرها بام خيدم عملية التخطيط  ً.  
البحث بتعريف ال بالفصل األول، هيتم يضم هذا الكتاب ستة فصول رئيسة

أمهية البحوث ل التعريف به وتقديم ملحة خمترصة عن ، وذلك من خال وأهدافهاإلعالمي
 وكذلك خطوات اإلعالمية الدراسات والبحوث أهداف حتديد أهم، ثم اإلعالمية

  .اإلعالميالبحث 
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اخلطوات  اخلطوات املنهجية العامة عن طريق توضيح فيتحدث عن الفصل الثاين أما
  متثل خطوات البحث العلمي،التي اإلعالميلبحث  املنتظمة واملحددة لواإلجراءات

 اختيارها ومصادر التعرف عليها، وأسسفيبدأ بالتعريف باملشكلة البحثية وحتديدها 
ثم بعد ذلك يتعرض واملتغريات البحثية وأنواعها، ومصادر التعرف عىل مشكلة البحث، 

 .  صياغة مشكلة البحث، واختيار عنوان البحثإىلالكتاب 
، ذا الكتاب صياغة الفروض ونظام العيناتمن ه الفصل الثالث وتناول  

ثم تعرض   للتعريف بالفروض والتساؤالت البحثية، وصياغة الفروضًتعرض أوالو
 العينات وطرق اختيارها وأنواع، اإلعالمية  موضوع العينات يف البحوثإىلالكتاب 

 . اإلعالميةومصطلحات ومفاهيم البحث وتوظيف النظريات يف البحوث 
من  اإلعالميةبأدوات مجع املعلومات يف البحوث  من الكتاب الرابعالفصل  ىيعنو

 املالحظة وطريقة العلميةقابالت امل طريقة االستقصاء أو االستبيان وطريقة إىلخالل التطرق 
 . اختبارات الصدق والثباتإىلكذلك يضم هذا الفصل التطرق . وطريقة حتليل املضمون

 فيبدأ باملنهج اإلعالميةاملستخدمة يف البحوث ألهم املناهج  الفصل اخلامسق ويتطر
 املنهج املسحي بأوجهه اخلمسة املستخدمة يف البحوث إىلالوصفي ثم يتطرق هذا الفصل 

 ومسح وسائل اإلعالمً العام مرورا بمسح مجهور وسائل الرأيً ابتداء من مسح اإلعالمية
 كذلك يضم هذا . املضمونً وانتهاء بتحليلاإلعالمية ومسح أساليب املامرسة اإلعالم

ً منهج دراسة العالقات املتبادلة ابتداء من دراسة احلالة ومرورا إىلالفصل التطرق  ً
ثم جرى يف هذا الفصل تسليط . ًبالدراسات السببية املقارنة وانتهاء بالدراسات االرتباطية

 عالميةاإل املستخدمة يف البحوث والدراسات األخرىالضوء عىل بعض املناهج العلمية 
 .كاملنهج التجريبي واملنهج التارخيي

كتابة البحث ومراجعته عن طريق االقتباس  واألخري فريكز عىل الفصل السادس أما
 املرجعية توثيق النصوص اإللكرتونية وكتابة قائمة املصادر واإلحاالتواالستشهاد 

ًوعرض املؤلف يف مالحق الكتاب نموذجا تطبيقيا لكتابة بحو. واملراجع ث التخرج ً
  .للدراسات األولية اجلامعية
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أشكر اهللا سبحانه وتعاىل عىل إنجاز هذا  أن إالوال يسعني يف هناية هذا التقديم 
للباحثني االستفادة منه، وأشكره تعاىل عىل نعمه الكثرية، و األعزاء لطلبتنا الكتاب ليتسنى

 M= ?> @ A :ًوأسأله املزيد من فضله، اقتداء بقوله تعاىل
BL ًراجيا من اهللا تعاىل القبول، وأن جيعل عميل خالصا لوجهه الكري  . مً
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ًأولت الدول املتقدمة البحث العلمي اهتامما كبريا ألهنا أدركت عظمة األمم  أن ً

والتي العلمي لبحث ا جماالت  يفتكمن يف قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية
. ا، واملحافظة عىل مكانتها الدوليةدعامتها وحتقيق تطورها ورفاهيته  يف متتنياألمممتكن 

ًويمثل االهتامم بالبحث العلمي ركنا أساسيا يف سياسات الدول املتقدمة،   تتميز هذه إذً
 .  عن الدعم املعنويً املادي حلقل البحث العلمي فضالاإلنفاقالدول بحجم 

 يف تدوين معلومات البحث، فهو يلزم الباحث ً أساسياًهج البحث دورايلعب منو
 رأي أيعىل عدم إبداء رأيه الشخيص دون تعزيزه بآراء هلا قيمتها، والتقيد بإخضاع 

 ال توجد حقيقة راهنة بذاهتا، ورضورة تقيد الباحث إذللنقاش مهام كانت درجة الثقة به، 
القتباسات أو التواريخ غري الواضحة أو غري الدقيقة، بالدقة يف االعتامد عىل الروايات وا

 .وكذلك رضورة الدقة يف رشح املدلوالت التي يسوقها الباحث
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هناك هوة كبرية  أن جرينا مقارنة بني دول العامل املتقدم والدول العربية، نجدأولو 
 تنفق عىل ةاألمريكيالواليات املتحدة  أن بينهام، ففي جمال االهتامم بالبحث العلمي نجد

 مما تنفقه الواليات املتحدة 120 إىل 1 الدول العربية بنسبة إنفاقالبحث العلمي مقارنة مع 
، 2008 تشري التقارير الصادرة عن منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة يف العام إذ ،األمريكية

 ام تنفق الواليات عىل الفرد يف جمال البحث العلمي، بينًدوالرا 14.7الدول العربية تنفق  أن إىل
 .(1) لكل مواطن دوالر531لكل مواطن، والدول األوروبية حوايل  دوالر 1205.9املتحدة 

 مستوى اإلنفاق عىل البحث أن 2010ويؤكد التقرير الصادر عن منظمة اليونسكو يف العام 
فق  ما ينوزايتج ال إذالعلمي يف العامل العريب ضعيف للغاية حتى يف دولة كربى مثل مرص؛ 

 كام بلغ اإلنفاق عىل البحث العلمي يف .من املوازنة العامة% 0,23فيها عىل البحث العلمي 
% 1.02وتونس % 0.3ولبنان % 0.12ويف سوريا % 0.64، ويف املغرب %0.34األردن 

 .(2)، من إمجايل الناتج القومي%0.09، والكويت %0.6، واإلمارات %0.05والسعودية 
ولة الكتشاف املعرفة والتنقيب ا حم:بأنهلبحث العلمي وقد عرف بعض الباحثني ا

ًعنها، وتطويرها وفحصها، وحتقيقها بتقيص دقيق ونقد عميق، ثم عرضها عرضا مكتمال  ً
ُويشبه أحد الباحثني البحث بالتمثال والباحث بالنحات الذي جيهد نفسه . وإدراكبذكاء  ّ

 إبراز وما لديه من خربة ومهارة من أجل ًمثابرة دون كلل أو ملل، مستعينا بمعلوماته العامة
 والبحث العلمي .واألمانة واإلخالصًمتثاله باهليئة التي يريدها، متوخيا الدقة واملهارة 

 بواسطته دراسة ظاهرة أو مشكلة ما، حياولهو وسيلة وليس غاية بحد ذاته، الن الباحث 
 حل أو إىلجة أو الوصول  وقوعها، ثم اخلروج بنتيإىلوالتعرف عىل العوامل التي أدت 

 .(3)وعرضها لغايات املقارنة والتحليل والنقد عالج للمشكلة واكتشاف معرفة جديدة،

                                                 
: اآليت منشور عىل املوقع 2008بية والعلوم والثقافة لعام قرير اليونسكو للرتت (1) 

http://www.unesco.org 
: اآليت منشور عىل املوقع 2010تقرير اليونسكو للرتبية والعلوم والثقافة لعام    (2)

http://www.unesco.org 
، 2، ط واإلنسانيةأساليب البحث العلمي يف العلوم االجتامعية ): وآخرون(فوزي غرابية . د   (3)

 .6، ص 1981 واالقتصاد، اإلدارة كلية -  األردنيةاجلامعة 
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 تعريف عام وشامل إعطاءولكي نستطيع حتديد مفهوم منهج البحث البد من 
 الكشف عن احلقيقة يف العلوم املختلفة، إىلالطريق املؤدي : ملصطلح البحث، فاملنهج هو

يق مجلة من القواعد العامة التي تسيطر عىل سري العقل وحتدد عملياته حتى وذلك عن طر
جمموعة من القواعد العامة :  مصطلح البحث فهوأما . نتيجة مقبولة ومعلومةإىليصل 

 احلقيقة يف العلم بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن إىلاملستخدمة من اجل الوصول 
 املنهج ويمكن القول بان. )1( نتيجة معلومةإىلتى يصل عىل سري العقل وحتدد عملياته ح

جمموعة القواعد العامة التي حتكم اإلجراءات العلمية والعمليات العقلية (:  هوالعلمي
 .)2( ) حقيقة فيام يتعلق بالظواهر املختلفةإىلالتي يتبعها الباحث للوصول 

اريف املبسطة  عن طريق التعاإلعالمينبسط مفهوم منهج البحث  أن ويمكننا
وهي مشتقة من الفعل هنج بمعنى . سلوكأو هي مصدر بمعنى طريق  كلمة منهج: اآلتية

التقيص، وهي  أو فهي مصدر بمعنى الطلب:  كلمة البحثأما .طرق، أو سلك، أو اتبع
بحث بمعنى طلب، أو تقىص، أو فتش، أو تتبع، أو مترس، أو سأل، أو : مشتقة من الفعل

 بمعنى املعرفة، اإلعالم إىلفهي كلمة منسوبة : اإلعالمي كلمة ماأ. ، أو اكتشفحاول
 اإلعالميتعريف البحث  ومن هذا التبسيط يمكننا .ونرشها والدراية، وإدراك احلقائق

ً اكتشاف حقائق وقواعد يمكن التحقق منها مستقبال عن إىلاستقصاء دقيق هيدف : بأنه
ريقة للدراسة يمكن التوصل بواسطتها طريق االختبار العلمي أو البحث، والذي هو ط

 التي يمكن التحقق منها، والتي هلا األدلةمن خالل التحري الشامل والدقيق يف مجيع 
 .عالقة بمشكلة معينة

 ظاهرة أو أو قضية أوالتحقق املنظم يف موضوع :  هبذا املعنى هواإلعالميوالبحث 

                                                 
 .5، ص1977، القاهرة، وكالة املطبوعات، 3مناهج البحث العلمي، ط : عبد الرمحن بدوي. د   )1(

حظات حول حدود وجماالت استخدام مناهج البحث وطرق وأدوات مال: هادي نعامن اهليتي   )2(
جملة شؤون بحث منشور يف البحث العلمي يف بحوث اإلذاعة والتلفزيون يف الوطن العريب، 

 .14، ص1983 جامعة الدول العربية، ،24العدد ) تونس(عربية 
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 االتصايل أو اإلعالميقة باجلانب  للكشف عن احلقائق أو النظريات املتعلإعالميةمشكلة 
 البحث العلمي أهداف بصفة خاصة عن اإلعالمي البحث أهدافوال ختتلف  .وتطويرها

 :)1( بام يأيتاألهداف يمكن تلخيص تلك إذبصفة عامة، 
 .الكشف عن احلقائق وخصائصها -1
 .الكشف عن العالقات االرتباطية هلذه احلقائق وعنارصها -2
 .ئق التي تم اكتشافها ومعرفة خصائصها وعالقاهتاالسيطرة عىل حركة احلقا -3
 . العالقات املتجددة واملتغريةإطار التوقع بحركة هذه احلقائق أو مثيالهتا يف إمكانية -4

 مخس جماالت إىل املعارصة اإلعالميةوقد صنف الباحث هارولد السويل البحوث 
 :هي

 ن قال؟بحوث القائم باالتصال وحارس البوابة، أو م: املجال األول •
 بحوث املضمون أو الرسالة، أو ماذا قيل؟: املجال الثاين •
 بحوث الوسيلة أو القناة، أو كيف قيل؟: املجال الثالث •
 بحوث اجلمهور أو املستقبلني، أو ملن قيل؟: املجال الرابع •
  تأثري عىل الفرد أو املجتمع؟بأيبحوث التأثري أو : املجال اخلامس •

 
 : فيمكن تلخيصها بام يأيتاإلعالميائص البحث خص أما

 بسؤال أ تبدة منظمةمليبع البحث العلمي  ينجز:ة وهادفة منظمةالبحث العلمي عملي -1
 ومتطلبات  حدودا هلتوضع بحثية ةمشكلعىل شكل يف عقل الباحث تتم صياغته 

  البحث التي يتم وضعها والتي حتدد اخلطواتة خطإتباع ييل ذلك بصورة دقيقة،
 ، وادواتهوإجراءاته البحث  منهج الباحثددحي و ، للبحث العلمية الالحقةالعلمي

                                                 
، 2013قاهرة، عامل الكتب، ، ال3البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم، ط : حممد عبد احلميد. د   )1(

 .10-9ص 
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 األسلوب أساس عىل ًمنهجيا ة العلمية من تفهم املادأساس عىل ًبحيث يكون مبنيا
 .العلمي املجرد والبعيد عن التحيز

 ةي علمأفكار إىل الوصول إىلفيه  بأن الباحث يسعى اإلعالمييتميز البحث  :األصالة -2
يكون  أن عىل، من خالل املوضوع الذي يقوم بدراسته ة علمية ذات أمهيةجديد
 عند اإلعالمي يف البحث واألصالة ةتربز اجلد و. للواقعًومعايشا،  يف تفكريهًمستقال

 . املوضوعة الذي يستخدمه الباحث ملعاجلواألسلوب ةاختيار املوضوع وحتديد املشكل
،  التي يستخدمها الباحثة املحلياألمثلةن خالل تظهر م أن  يمكناألصالة أن كام

 الباحث إليها التي يتوصل ة من البيئةابعنوكذلك النتائج والتوصيات واحللول ال
 .ةويقرتحها لعالج املشكل

 يف القدرات و املهارات التي اإلعالمي يف البحث اإلبداع ةتتمثل خاصي :اإلبداع -3
 ةابتكاري أفكار إىل وليتوصل ،ث موضوع البحةيمتلكها الباحث ويسخرها خلدم

 .ةمتميز
 فليس له احلق ة، التامة من الباحث احليادياإلعالمييتطلب البحث  :ة العلمياألمانة -4

 إىل ونسبته اآلخرينرسقة جهد  يسمح لنفسه بأوها ريغيت أو ة معلومأييف حتريف 
 اإلنسانىل هبا يتح أن التي جيبة  النبيلاإلنسانية من الفضائل ة العلميواألمانة .نفسه

 عىل حقوق ة املحافظة العلمياألمانةمن متطلبات  و.الباحث والسيامبشكل عام 
 وذكر كل البيانات ، املصادر التي استقى منها الباحث معلوماتهإىل باإلشارة ،الغري

 .ةعن املراجع املستخدم
 ، القراراتإصدار أوعند استخالص النتائج ة  املوضوعيةتتجىل خاصي :ةاملوضوعي -5

 يتحيز إال وجيب عىل الباحث ة،فمن خصائص البحث العلمي انه يتميز باملوضوعي
 ة املدعمة جيب عليه االعتامد عىل الفكروإنام ة، اخلاصأفكاره رأيه الشخيص أو إىل

 أفكاره عىل ة يسمح الباحث لعاطفته بالسيطرإال ةومن املوضوعي . و الرباهنيباألدلة
يكون  أن  جيبوإنام ، جانب من جوانب املوضوعأي  عىل تفسرياته وتربيراته يفأو

 وحترر ة الذاتياألحكام فكلام ابتعد الباحث عن ، والبحث عنهاةمهه هو حتري احلقيق
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 عن رغبات ة مستقلة وذلك لكون احلقائق العلمي،تهي موضوعةحيز زادت درجتمن ال
 البحث ةعي عىل موضواملؤثراتيعرف  أن  وهلذا جيب عىل الباحثة،الباحث الذاتي

 .جنبهاتالعلمي لي
 ، يتطلب احلرص التام من الباحثفإنه ، عمل دقيقاإلعالميالبحث  أن بام :ةالدق -6

 وان يسعى يف ة،املعلومات التي يعتمد عليها يف دراسته معلومات دقيق أن والتأكد من
 البحث أهدافمن  أن إىل باإلضافةهذا .  تلك املعلوماتة التحقق من دقإىلالبحث 

 الباحث فإنوهلذا . ة تأكيد بعض البيانات واالستنتاجات القديمة درجةمي زيادالعل
 أن ة خاص، للتأكد من الدقةة الدراسوإعادة التكرار إىل األحيانيعمد يف بعض 

 مما ة لظهور مشكالت جديدة بعض احللول لبعض املشاكل قد يكون بدايإىلالتوصل 
 تلك النتائج أو صحةلتأكيد  األخرى األبحاث بعض إجراء ة رضورإىليدعو 
 . ما ينافيهاإىل والتوصل أخرى ة مشكالت بحثيةلصياغ

 ة املعرفإىل ة جديدة معرفإضافة أن : من مصدر الثقةًاالعتامد عىل الدليل بدال -7
يعتمد عىل الدليل يف مقابل  أن  السهل والبحث العلمي جيبباألمر ليس اإلنسانية

 وذلك الن النتائج ال تكون ،ًكان موثوقا مهام ةرفض االعتامد عىل مصدر الثق
  . دعمت بالدليل القاطعإذا إال ةصحيح

ويعرب التصميم املنهجي عن مهارة الباحث يف تعديل أو تغيري اخلطوات املنهجية   
 الفرعية للبحوث العلمية، أو األهدافاملميزة لتتفق مع النامذج املتعددة ملجتمع البحث أو 

 وثباهتا وصدق النتائج والتفسري واالستدالل اإلجراءاتق  صدتأكيدرغبة الباحث يف 
ًوبالتايل يعترب التصميم املنهجي أسلوبا فرعيا للبحث يمكن  يف آلخرخيتلف من بحث  أن ً

 . املنهج العامإطار
 الدراسات العلمية، أنواعوهناك العديد من املناهج العلمية التي يتم استخدامها مع 

 إطارًمها، ولكن هناك اتفاقا عىل تصنيف املناهج العلمية يف وقد خيتلف اخلرباء يف تصمي
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 :)1(كاأليتالدراسات العلمية 
وتعتمد عىل مسح الرتاث العلمي، وسؤال : الدراسات االستطالعية أو الكشفية -1

 التي يمكن االستدالل من خالهلا عن نتائج واألمثلةذوي اخلربة، وحتليل احلاالت 
 .تثري الدراسة

وتعتمد عىل املنهج املسحي بتصميامته املتعددة، ودراسة احلالة، : فيةالدراسات الوص -2
 .وحتليل النظم، وحتليل املحتوى، والسببية املقارنة، والدراسات االرتباطية والتطورية

 .وتعتمد عىل املنهج التجريبي: الدراسات التجريبية -3

 .وتعتمد عىل املنهج التارخيي: الدراسات التارخيية -4

ية أدوات قياس أو مجع البيانات يمكن استخدامها مع كل املناهج، وللمناهج العلم
وهي الوسائل التي يعتمد عليها الباحث يف قياس املتغريات أو مجع البيانات عنها بشكل 
منهجي يتوفر فيه االتساق والثبات وصدق القياس والصالحية لالستخدام من اجل 

  .ًم بتصميمها طبقا ألهداف البحثوخيتار منها الباحث أو يقو.  لهأعدتاهلدف الذي 

 
 منهج علمي مدروس يف البحث، فادخلوا طريقة إىلدرك الباحثون احلاجة ألقد 

وقد قسموا . التجربة وأسلوب املالحظة يف بحوثهم، واعتربوها األساس املعتمد عليه
 إىل، واملعرفة النظرية، ثم عمدوا املعرفة املبنية عىل االختبار والتجربة:  نوعنيإىلاملعرفة 

ًمسح األشياء ووصفها متهيدا الختبارها، وأكدوا عىل جمال مهم يف بحثهم العلمي، هو 
أصبح منهج البحث العلمي ولذلك فقد .  املالحظةأسلوب أياملعاينة واملشاهدة، 

ًوالتمرس عىل تقنياته علام قائام بذاته ً)2( . 

                                                 
 .21البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم، مصدر سابق، ص : حممد عبد احلميد. د   )1(

البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، بغداد، دار الشؤون : عامر إبراهيم قنديلجي   )2(
 .25، ص1992الثقافية العامة، 
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  اجلامعيةالدراسةلطالب  اإلعالميمناهج البحث قد أصبح اهلدف من تدريس مادة ل
ً، والدراسات العليا هو إعداد الطالب إعدادا تربويا علميا يؤهلهم ليصبحوا األولية ً ً

غوا للبحوث والدراسات ر وتوجيههم التوجيه الصحيح ليتف،أساتذة وباحثني منهجيني
 هو ختريج املدرسني أو ألن اهلدف األسايس للتعليم اجلامعي ليس ؛العلمية األكاديمية

 هو ختريج باحثني أكاديميني يمتلكون الوسائل العلمية إلثراء وإناماملهنيني وحسب، 
املعرفة اإلنسانية، بام يقدمونه من مشاركات جادة يف جماالت ختصصهم، ويتحلون 

، واألمانةالصرب، واملثابرة، : لباألخالق السامية التي هي عدة الباحث يف هذا امليدان مث
  .والصدق، واإلخالص لطلب العلم وحده

ًشهدت العقود اخلمسة املاضية اهتامما كبريا من قبل الدول املتقدمة يف جمال البحوث  ً
ً؛ وذلك انطالقا من الدور الذي تؤديه تلك البحوث يف ترشيد السياسات اإلعالمية
رائق  وتطوير طواألساليب التي تنطوي عليها كافة الوظائف والوسائل اإلعالمية
 .  املختلفةاإلعالمية يف املؤسسات اإلعالمية املامرسات وأساليب
ُهو الذي يقدم لإلنسانية شيئا جديدا، ويسبشكل عام البحث العلمي  إن ً هم يف اً

 فإن من هنا .تطوير املجتمعات ونرش الثقافة والوعي واألخالق القويمة فيها باستمرار
دراسة الظواهر واملشكالت التي تتعلق  يف يساهم هو البحث الذي اإلعالميالبحث 

 فأكثر، أكثركلام ارتبط بالواقع  اإلعالميالبحث أمهية وتزداد .  احللول هلاوإجيادباإلعالم 
ً دورا رئيسا يف كافة اإلعالموتؤدي بحوث . فيدرس مشكالته، ويقدم احللول املناسبة هلا ً

ه البحوث من البداية واالعتامد ، وبدون استخدام هذاإلعالميةاجلوانب اخلاصة باملامرسة 
ففي . )1( قائمةاإلعالميةتقوم لعدد كبري من الوظائف  أن عليها بصفة مستمرة ال يمكن

 تستخدم الدراسات الوصفية ألغراض الوصف املجرد واملقارن اإلعالميةالدراسات 
لألفراد واجلامعات ووصف االجتاهات، والدوافع واحلاجات واستخدامات وسائل 

                                                 
،  بحوث اإلعالم، القاهرة، عامل الكتب-مناهج البحث العلمي دراسات يف : سمري حممد حسني. د   )1(

 .17، ص2006
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 والوقائع اإلعالمية والتفضيل واالهتامم، وكذلك وصف النظم واملؤسسات ماإلعال
 عالقات فرضية يمكن إطار، ثم وصف النظم بني هذه العنارص وبعضها يف واألحداث
 .(1)اختبارها

 عىل حتديد املدخالت اإلعالمية خمططي االسرتاتيجيات اإلعالمُوتعني بحوث 
ومدى مطابقتها لألهداف  خرجات املستحقة، الصحيحة يف التعرف عىل املاإلعالمية

.  وتطويرها وتنميتها باستمراراإلعالميةًاملحددة سلفا، مما يسهم يف تقديم كفاءة اجلهود 
 اإلعالميومما يزيد من أمهية هذا الدور وجود جمموعة من العوامل املرتبطة بالنشاط 

ام البحوث، ومن أهم هذه  استخدإىلواملؤثرة فيه، والتي تؤكد مدى االحتياج املتزايد 
العوامل رضورة مجع بيانات ومعلومات دقيقة عن املشكالت البيئية واالجتامعية والثقافية 

 يف مواجهتها، واحلاجة اإلعالميسهم به  أن واالقتصادية السائدة، ومدى ما يمكن
عتقدات  العام واالجتاهات واملالرأي توفري البيانات واملعلومات املستمرة عن إىلاملستمرة 

 ومراكز االهتامم، واإلدراكواآلراء ووجهات النظر املختلفة، ودرجات املعرفة والوعي 
ًواالنطباعات لدى اجلامهري املختلفة داخليا وخارجيا، نظرا ألمهية دراسة  ً  العام الرأيً

، كذلك رضورة دراسة مجهور القراء واملستمعني اإلعالميوقوة تأثريه يف النشاط 
 اإلعالمية يوفر املعلومات املتكاملة عنهم، والتي تفيد يف توجيه املواد واملشاهدين بام

 املختلفة بخصائصها وجوانبها الفنية، اإلعالمية جانب دراسة الوسائل إىل، إليهماملالئمة 
 كافة إىل وتقييم فعالية اجلهود االتصالية، باإلضافة اإلعالميةوقياس اثر النشاطات 
 وغريها اإلعالميةة االتصال وأنامطه ونامذجه، وأساليب املامرسات البيانات املتعلقة بأنشط

  .(2)إليها وتصاعد االحتياج اإلعالممن العوامل التي تؤكد عىل حتمية بحوث 

                                                 
، 2015، القاهرة، عامل الكتب، 5البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، ط : حممد عبد احلميد. د   (1)

 .16-15ص
 بحوث اإلعالم، مصدر سابق، -دراسات يف مناهج البحث العلمي : سمري حممد حسني. د   (2)

 .18 - 17ص
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جمال التي يكتبها املتخصصون يف  اإلعالميةأمهية البحوث  أن ومما ال شك فيه
 :اآلتيةنهجية تربز من خالل التعريف باألهداف والتصميامت امل، اإلعالم

 . وعنارصهااإلعالميةوصف الظاهرة  -1
 .وصف العالقات السببية واختبارها -2
 .اإلعالمحتليل حمتوى  -3
 .اإلعالميةحتليل حمتوى املواقع  -4
 .اإلعالمتقديم دراسات تارخيية ومستقبلية يف جمال  -5
 .تقديم الدراسات الكيفية والبحث النقدي -6

 فهناك بحوث تتعلق ،اإلعالمال  اليوم للتخصص يف جماإلعالميويميل البحث 
 اإلعالم وهناك بحوث تتعلق بجمهور وسائل ،)بحوث الوسيلة( تسمى اإلعالمبوسائل 

 حول ظاهرة معينة الرأي وهناك بحوث تتعلق باستطالعات ،)بحوث اجلمهور(تسمى 
ومجيع هذه البحوث هتتم بمعاجلة أدق اجلزئيات بالتفصيل، )  العام الرأيبحوث (تسمى 
 ونتائجها، وتوازن هذه اإلعالمية املشكالت أوط الضوء عىل أسباب الظواهر وتسل

: ً إبراز حقيقة ما، أو تضع حال ملشكلة ماإىلبني صحيحها، وهتدف تالبحوث بني األمور ل
 اكتشاف جديد، أو تطوير استخدام إىلثقافية، أو علمية، أو اجتامعية، أو أدبية، أو تتوصل 

 . املتعددةاإلعالميةً، أو تصحيح خطأ شائعا يف املجاالت ميةإعال يف وسيلة إشباع أو
 التقيد اإلعالمية الذي يعرف أمهية البحوث اإلعالميمن هنا جيب عىل الباحث  

 :اآلتيةتراعي العوامل  أن وااللتزام الصارم بطرق البحث العلمي ومواصفاته التي جيب
 .أن تكون هناك مشكلة تستدعي احلل -1

 ، حيتوي عادة عىل احلقائق التي تم إثباهتا بخصوص هذه املشكلةوجود الدليل الذي -2
 .وقد حيتوي عىل رأي أصحاب االختصاص

 أو يف ، منطقيإطاريرتب الدليل يف  أن التحليل الدقيق للدليل وتصنيفه، حيث يمكن -3
 . وذلك الختياره وتطبيقه عىل املشكلة؛ رشعي علميإطار
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 دون ،يف حجج وإثباتات حقيقية علميةاستخدام العقل واملنطق لرتتيب الدليل  -4
 .  االنفعال والعواطف واألغراض الشخصيةإىلاللجوء 

 
 :(1) رئيسة هيأهداف البحث العلمي بأربعة أهدافحيدد علامء املنهجية 

 . معرفة جديدة عن هذه الظاهرةإىلاكتساب املعرفة بظاهرة ما أو التوصل  -1

ء ما أو التكرارات املرتبطة بيشء ما يصحب ذلك االستعانة حتديد تكرار حدوث يش -2
 .بفرض مبدئي حمدد

 .اختيار فرض ما عن عالقة سببية بني متغريات معينة -3

 . التصوير الدقيق خلصائص أو سامت فرد ما أو موقف أو مجاعة معينة -4

 من خالل التشخيص اإلعالمية الدراسات والبحوث أهدافيمكن حتديد و   
باحث االمريكي ولرب رشام حول مسؤولية علامء االتصال يف إدراك وفهم الذي قدمه ال

 :(2) واالتصال تكمن فيام يأيتاإلعالممسؤولية علامء  أن :ًاالتصال الشخيص قائال
 .دراسة االتصال اجلامهريي -1
 يف معرفة تنظيم مؤسسات االتصال وأساليب السيطرة االجتامعية عليها ومراكز املؤسسة -2

 .امعي العام وظيفتها ومجهورها ومسؤولياهتا وطرق قياس تلك املسؤولياتالتنظيم االجت

 . حتقيق فاعلية االتصالإىلدراسة طبيعة التأثري والسبيل  -3

اختيار الوسائل املالئمة وطبيعة كل وسيلة ونوع اجلمهور املستقبل هلا ومشكلة نقل  -4
 .املعاين

                                                 
، القاهرة، دار الفجر للنرش 2اساسيات البحوث اإلعالمية واالجتامعية، ط: حممد منري حجاب. د   (1)

 . 42-40، ص 2003والتوزيع، 

بحوث اإلعالم ( مدخل عام، دراسة منشورة يف كتاب - بحوث اإلعالم : سمري حممد حسني. د   (2)
 .14، ص1980والثقافة والعلوم، القاهرة، الذي أصدرته املنظمة العربية للرتبية ) يف الوطن العريب



  28  
 

 : )1(اآلتية بالنقاط الميةاإلع الدراسات والبحوث أهدافيمكن حتديد أهم ومن هنا 
-1 

 وعالقاهتا واجتاهاهتا اإلعالمية وصف حركة الظواهر إىل اإلعالميةهتدف الدراسات 
والعوامل املحركة والدافعة لعنارصها، وعالقات هذه العنارص ببعضها، وتأثرياهتا املتبادلة 

 حتقيق إىل اإلعالميةت  والدراساالبحوثتسعى بعض و.  السياق االجتامعي العامإطاريف 
 يقوم الباحث إذ ، أو وصف واقع معني، وصفية تتمثل يف اكتشاف حقائق معينةأهداف

 .بجمع املعلومات التي يستطيع من خالهلا تفسري بعض الظواهر وصياغة بعض الفرضيات
 تستخدم الدراسات الوصفية ألغراض الوصف املجرد واملقارن اإلعالميةويف الدراسات 

واجلامعات، ووصف االجتاهات والدوافع واحلاجات واستخدامات وسائل لألفراد 
، والوقائع اإلعالمية، والتفضيل واالهتامم، وكذلك وصف للنظم واملؤسسات اإلعالم

 إطار، ثم وصف وتفسري العالقات املتبادلة بني هذه العنارص وبعضها يف واألحداث
  .عالقات فرضية يمكن اختبارها

-2 

 وضع تصورات واحتامالت يفلتنبؤ ل اإلعالميةالبحث العلمي يف املجاالت يركز 
والتوقع حيدث يف املستقبل لبعض الظواهر من حيث التطورات املمكنة،  أن عن ما يمكن

 واحلقائق املتصلة هبا، وصياغة التفسريات األولية الجتاهات اإلعالميةبحركة الظاهرة 
جود العالقات والتأثريات والعوامل الدافعة أو ، وعالقاهتا يف واإلعالميةالظاهرة 
 . ما ظهرت يف ظروف خمتلفةإذاوكذلك يركز عىل أوضاع بعض الظواهر . املحركة هلا

-3 

 معينة عىل إعالمية تقديم رشح لظاهرة إىل الذي هيدف اإلعالمييعمل الباحث 
 عىل سؤال كيف جابةاإلحيث ال يتوقف عند  ؟توضيح كيف وملاذا حتدث هذه الظاهرة

                                                 
 .16 - 10البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص: حممد عبد احلميد. د   )1(
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من الصعب عزل و. ؟ معرفة ملاذا حتدث هذه الظاهرةإىل يسعى وإنام حتدث الظاهرة،
 عن مقدمات هذا التفسري، وبصفة خاصة تأثري ذاتية الباحث يف اإلعالميةتفسري الظاهرة 

دد  الواحدة بتعاإلعالمية تعدد التفسريات اخلاصة بالظاهرة إىلمما يشري . التفسري واجتاهاته
  .الباحثني واجتاهاهتم، حيث يصعب الضبط الكمي الدقيق يف دراسة هذه الظاهرة

-4 

 تم حتقيق إذا تقويم الظاهرة، والتعرف عىل ما إىل العلمية األبحاثهتدف بعض 
، كام يتم من خالل هذا اهلدف ً براجمها مثالأهداف مدى تم حتقيق أي املنظمة، واىل أهداف

 . غري مرغوبةأوكانت مرغوبة أالتعرف عىل نتائج غري مقصودة سواء للبحث العلمي 
-5 

 العلمية ال تستطيع اجلزم بقبول فرضية معينة، ولكن ذلك قد البحوثًكثريا من 
 .أخرى رفض فرضية أو دحض إىلًيكون ممكنا لو سعت 

-6 

 بإجراءالباحث يقوم  أن بت عىل التثإىل العلمية التي هتدف البحوثترتكز بعض 
، ولكنه يأخذ عينة آخردراسة للتثبت من حقيقة موضوع سبق دراسته من قبل باحث 

 ولكن ، التثبت يقوم بدراسة املوضوع نفسهإىلوالبحث العلمي الذي هيدف  .وبيئة خمتلفة
تم ًوكثريا ما ت. األخرىيف مؤسسة خمتلفة بحيث يمكن املقارنة بينها وبني املؤسسات 

 ؛ تأكيد نتائج بحوث سبقتها وذلك يف ظل اختالف العينة والبيئةإىلالبحوث التي هتدف 
ضافية عىل ما إدلة أمما يقوي الفرضية السابقة ويزيدها صالبة، كنتيجة طبيعية لتوفر 

 .إليهتوصلت 

 
حتديد مستواه، ، وجيعل املختصني قادرين عىل اإلعالميإن من أهم ما يميز البحث  

 ، فكثري من الباحثني الذين يمتلكون اهليمنة.البحثهذا  تنفيذهو اخلطوات املتبعة يف 
 اخلطوات إتباعوالتمكن الكامل يف مواضيعهم املختارة لدراستها، ولكن قد خيطئون يف 
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 ال جلهل ضعيفة فينتج عن ذلك أبحاث .اإلعالميبحث الالصحيحة املتبعة يف عمل 
ويتم .  الصحيحة املتبعة إلنجازه املنهجيةعه، ولكن جلهله يف الطريقةالباحث بموضو

 :فيام يأيتتمثل ت منتظمة وحمددة وإجراءات خطوات إطار يف اإلعالميالبحث 
-1 

ً مها شاغال للباحثني املبتدئني، واملهم معرفة من اإلعالمييعد اختيار مشكلة البحث  ً
، وحلسن احلظ هناك عدد من املصادر املتاحة الستقاء املوضوعات البحثية، مثل أين نبدأ

 وامللخصات البحثية اإلعالميةالدوريات العلمية التي هتتم بالدراسات والبحوث 
 املوجودة عىل اإلعالمية والبحوث والدراسات اإلعالميللمؤمترات العلمية يف املجال 

عبارة عن تساؤل أو بعض :  بأهنالة البحثمشكويمكن تعريف . (1)شبكة االنرتنت
الدراسة التي البحث أو التساؤالت الغامضة التي تدور يف ذهن الباحث حول موضوع 

 إجياد إجابات شافية ووافية إىل تفسري يسعى الباحث إىل وهي تساؤالت حتتاج ،اختارها
 .(2)حوإيضا تفسري إىلوقد تكون املشكلة البحثية عبارة عن موقف غامض حيتاج  .هلا

 التي تواجه الباحث، اإلعالمي أصعب خطوات البحث ىاحدوتعد مشكلة البحث 
والتفسريات التي تسبب املشكلة، ، واملتغريات، ض استكشافه، وحتديده للحقائقاالفرت

 .(3)وتتبع عالقات متداخلة يقوم بعرضها يف صياغة تعطي صورة كاملة عن مشكلة البحث

-2 

 دراسات سابقة أو دراسات إىلال يمكن البدء يف تنفيذ فكرة بحثية دون الرجوع 
 الرتاث العلمي الذي يثري البحث وفكر الباحث واجتاهاته إىلمرتبطة، ودون الرجوع 

 النتائج املستهدفة، واجتاهات تفسري هذه إىلنحو املشكلة وخطوات حلها، والوصول 
                                                 

مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية يف الدراسات اإلعالمية، : شيامء ذو الفقار زغيب. د  (1)
 .30، ص2009القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، 

 .18 - 17البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم، مصدر سابق، ص : حممد عبد احلميد. د   (2)
 .70، ص 1976بحوث اإلعالم األسس واملبادئ، القاهرة، عامل الكتب، : سمري حممد حسني. د   (3)
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 الدراسات التي درست يف نفس املجال اخلاص إىل فالدراسات السابقة تشري. النتائج
للمشكلة التي يقوم بدراستها الباحث؛ بحيث متثل بالنسبة للمشكلة املطروحة قاعدة 

 نتائج الدراسات إىلمعرفية أولية هلا، ومتثل نتائج املشكلة املطروحة إضافة مبارشة 
ة، أو الفروض البحثية،  يف تطوير املشكلة العلميأكثرالسابقة، ولذلك تظهر أمهيتها 

 . النظري، وتفسري النتائج اخلاصة بالبحثاإلطاروصياغة 

-3 

ّتعد صياغة الفروض العلمية والعالقة بني املتغريات خطوة منهجية من خطوات 
ًالبحث العلمي، وإجراء منظام للوصول   النتائج اخلاصة بالبحث، ولكنها ليست ملزمة إىلً

 عىل عدد من التساؤالت اإلجابةلباحث يف مجيع األحوال؛ ألن اإلجراءات قد تستهدف ل
. (1)البحثية التي تتفرع عن املشكلة الرئيسة دون احلاجة الختبار العالقات أو جتريبها

تعميم مبدئي تظل صالحياته حمل اختبار، أو أنه حدس مؤقت مل  : هو العلميالفرضو
 عند ثبوت صحة هذا فإنه. لية بني متغريين مل تثبت صحتها بعديثبت بعد، أو أنه عالقة أو

 تنقضه أو أخرىالفرض من خالل املالحظة العلمية والتجريب، وعدم وجود فروض 
 تعميم هنائي بني هذه املتغريات، ويأخذ إىل الفرض يتحول بعد ذلك فإنتتعارض معه، 

مما ال حيتاج . تغريات وحركتهاهذا التعميم شكل القانون الذي حيكم العالقة بني هذه امل
، ويمكن تطبيقه مبارشة بعد ذلك عىل احلاالت املامثلة، وبذلك تصبح أخرى جتريبه مرة إىل

ومن كل ما تقدم نستطيع .  عامة وجمردة ال ترتبط بحالة بذاهتااألخريالعالقة يف شكلها 
 متغريين أو الفرض هو مجلة تعرب عن توقع مدروس الحتامل وجود عالقة بني أن القول
وضع الفروض يرتبط بنوع  أن ويالحظ. ، وهذا التوقع قد يثبت صحته أو خطأهأكثر

الدراسات الوصفية  أن الفروض، عىل حني  ختلو مناالستطالعيةفالدراسات . الدراسة
 الدراسات أمااملتوفرة لدى الباحث متكنه من ذلك،   كانت املعلوماتإذاًقد تتضمن فروضا 

 بحيث تدور الدراسة بعد ؛ًتتضمن فروضا دقيقة حمددة أن من الرضوري فإنالتجريبية 

                                                 
 .181البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص:: حممد عبد احلميد. د   (1)
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 إعطاء مؤرشات إىل التساؤل فيهدف أما .من صحتها أو خطئها  التحققحماولةذلك حول 
ويلجأ الباحث . عالقة بني متغريات من عدمه عن يشء ما، وليس بالرضورة ملعرفة وجود

ة معلوماتية كافية تؤهله لوضع فروض،  وضع التساؤالت عندما ال تكون لديه خلفيإىل
.  الباحث يف هذه املرحلة يف صياغة الفروض فيام بعدإليهاوتفيد املعلومات التي يتوصل 

ما التأثريات املعرفية الناجتة عن التعرض لنرشات : ومن أمثلة التساؤالت البحثية
 لألطفال؟ ما ؟ هل توجد عالقة بني مشاهدة أفالم الكارتون والسلوك العدوايناألخبار

 خالل احلرب اإلرسائيلية اإلذاعة العراق عرب إىلهي مضامني الدعاية الصهيونية املوجهة 
توجد عالقة ارتباطية طردية بني حجم : ؟ ومن أمثلة الفروض البحثيةاإليرانيةالعراقية 

كلام زاد حجم التعرض .  ومستوى املشاركة السياسية للشباباإلخباريةالتعرض للربامج 
وكلام زاد حجم التعرض للربامج األجنبية، زاد . عالنات، زاد معدل االستهالكلإل

 . )1(مستوى االغرتاب الثقايف
-4 

يقصد بتصميم البحث هو خطة منظمة ومنطقية لتوجيه البحث وحتديد أهدافه 
حتديد التصميم املالئم  أما. )2(األهدافومنهجه واألساليب التي جيب تبنيها لتحقيق 

للبحث فيقصد به حتديد نوعية البحث واملنهج املستخدم وحتديد األدوات التي ستستخدم 
ًيف مجع البيانات بناء عىل طبيعة البيانات املطلوبة وبناء عىل نوعية اجلمهور الذي تطبق عليه  ً

ج األطفال عىل  كان هدف الباحث قياس تأثري نوعية برامإذافعىل سبيل املثال . الدراسة
يكون من  البحث يف هذه احلالة فإناملهارات اللغوية لدى أطفال ما قبل املدرسة، 

 هلذا البحث هو املنهج التجريبي األنسبالبحوث السببية التي تقيس التأثري، واملنهج 
 كان إذا أما.  التجربة يف مجع البيانات التي تستهدف اختبار الفروضأداةالذي يعتمد عىل 

معرفة دور الصحف املستقلة يف إدارة املواقف الرصاعية عىل سبيل املثال لبحث هدف ا

                                                 
 .39مصدر سابق، ص:  ذو الفقار زغيبشيامء. د   )1(

 .224، ص2007 البحث العلمي، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع، أساسيات: منذر الضامن. د   )2(
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فيعتمد هذا البحث عىل  داخل املجتمع وتشكيل اجتاهات القراء نحو األداء احلكومي
 حتليل املضمون لوصف أسلوب يف مستوييه الوصفي والتحلييل باستخدام ينهج املسحامل

 الصحف خالل مدة زمنية حمددة، إحدىشيتات وحتليل التصورات املطروحة داخل مان
 حول األداء )املأخوذة يف عينة البحث(وكذلك وصف وحتليل اجتاهات قراء الصحيفة 

الصحيفة عن طريق استامرة استبيان يعدها الباحث هلذا تلك احلكومي يف عالقته بقراءة 
يف جمال البحوث ّويعد املنهج املسحي من ابرز املناهج العلمية املستخدمة . (1)الغرض

،  واحد يف عملية مجع البياناتأسلوبوال يقترص عىل استخدام ، اإلعالميةوالدراسات 
واملالحظة املقننة، ، واملقابالت،  كاالستقصاءاتاألساليب استخدام خمتلف إىلويلجأ 

الوصفي باستخدام  املنهج فإنكذلك . (2)وغريها من طرق مجع البيانات واملعلومات
، اإلعالم يف بحوث يعد من أنسب املناهج العلمية التي تستخدم)  املضمونحتليل (أسلوب

والتي تقوم عىل الرصد واملتابعة الدقيقة لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية أو نوعية يف 
ً وصوال ،مدة معينة من أجل التعرف عىل الظاهرة أو احلدث من حيث املحتوى واملضمون

 .(3) عىل فهم الواقع وتطويره بناء نتائج و تعميامت تساعدإىل

-5 

البيانات األولية : جيمع بيانات البحث التي تشتمل عىل نوعني مها أن عىل الباحث
وهي التي جيمعها الباحث بنفسه ألغراض البحث الذي يقوم به، مثل املقابلة أو املالحظة 

 املستخدمة حسب املنهج األداةدد أو االستبيان أو التجربة أو استامرة حتليل املضمون، وحت
                                                 

 احلكومي األداءدور الصحف املستقلة يف تشكيل اجتاهات القراء نحو : سعد سلامن املشهداين. د   (1)
دة الوطنية ـ الواقع والطموح، بغداد، بيت يف العراق، بحث منشور يف كتاب التعددية والوح

 .280 - 249، ص2009احلكمة، 
 حماولة نحو رؤية نقدية ملنهجه وأبعاده، -البحث االجتامعي : حممد عبد املعطيعبد الباسط . د   (2)

 .386-369، ص 1993، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 3ط
 النظرية والتطبيق، عامن، دار -يب البحث العلمي مناهج وأسال: ربحي مصطفى وعثامن حممد. د   (3)

 .43، ص2000الصفاء للنرش والتوزيع، 
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 النوع أما.  البحثإجراءاملستخدم واجلمهور املستهدف من البحث، وحسب اهلدف من 
الثاين التي جيمعها الباحث فهي البيانات الثانوية التي يعتمد عليها الباحث، ويكون قد 

ملهمة ومن اخلطوات ا. )1(أخرىمجعها باحثون غريه يف دراسات سابقة ألغراض بحثية 
 أن  عند مجع بياناته حتديد جمتمع البحث، حيث جيب عىل الباحثاإلعالمييف البحث 

ة بشكل جيد لً كان صغريا، واخذ عينة حمددة وممثإذايقوم بمسح شامل ملجتمع البحث 
  .ً كان جمتمع البحث كبرياإذا األصيلللمجتمع 

-6 

زمان لتحليل البيانات وتفسريها عىل اهلدف من البحث يتوقف الوقت واملجهود الال
 عدة شهور، وعندما تكتمل إىلوعىل املنهج املستخدم؛ فقد يرتاوح الوقت من عدة أيام 

يتساءل عن مدى دقة النتائج، وهل تتمتع  أن عملية حتليل البيانات ينبغي عىل الباحث
  البيانات ينبغي عىل الباحثبعد مراجعةو. ؟)ال (أمبالصدق الداخيل والصدق اخلارجي 

تبدو واضحة جلية، وينبغي  أن للخصائص الرئيسة يصنف البيانات يف نسق معني يتيحأن 
 ويتوقف ذلك عىل ، أو بالطريقة اآللية، بالطريقة اليدويةأما يفرغ البيانات أن عىل الباحث

ًاحصائيا إلعطاء حتليلها و البيانات وتتم عملية مجع. التي مجعها الباحث االستامراتعدد 
 أن للبيانات التي أمكن احلصول عليها، ولتحديد الدرجة التي يمكن صورة وصفية دقيقة

  الذي أخذت منه العينة وعىل غريه من املجتمعات،،نتائج البحث عىل املجتمع تعمم هبا

وتشمل عملية  .ويستعان يف ذلك باألساليب اإلحصائية املختلفة التي تفيد يف هذا املجال
 : اآلتيةليل البيانات وتفسريها اخلطوات حت

 ترتيب البيانات التي تم مجعها بطريقة كيفية للمعلومات التي أي: تصنيف البيانات  - أ  
وهي البيانات التي   كميةأخرىحتتوي عىل صفات ال يمكن عدها وقياسها وطريقة 

ار  إظهإىلحتتوي عىل صفات كمية يمكن عدها وقياسها، والتصنيف هنا هيدف 
 .عالقة البيانات بعضها ببعض وتبسيطها واخلروج بنتائج معقولة

                                                 
 .40مصدر سابق، ص: شيامء ذو الفقار زغيب. د   )1(
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وهي تشمل طريقة يدوية عندما تكون البيانات قليلة وطريقة : تفريغ البيانات   -ب
 . آلية باستخدام الكومبيوتر عندما تكون كبريةأخرى

 إلحصائيةيعتمد الباحث يف حتليل بياناته عىل العمليات واألساليب ا: حتليل البيانات  -ج
العلمية والتحليل قد يكون كيفي يعتمد عىل املعلومات التي تم مجعها وحماولة إجياد 
العالقات والظواهر والربط فيام بينها من دالالت وأفكار وقد يكون كمي يستخدم 
فيه الباحث العمليات اإلحصائية كالنسب املئوية واالنحراف املعياري ومقاييس 

 .االرتباط
ويعتربه الباحثون أرقى طريقة يف البحث العلمي والتي تبني قدرات : ناتتفسري البيا  -د

ًالباحث الذهنية، معتمدا عىل اخلربات واملعرفة، وعند طريق التفسري يمكن للباحث 
 ظهور مثل هذه إىلالكشف عن العوامل املؤثرة يف الظاهرة، األسباب التي أدت 

 .نتائج تبني الدالالت وراء تلك املشكلةالظاهرة والربط فيام بينها وتفسري العالقات ب
 الباحث من نتائج ومدى اتفاق إليهوتعني حصيلة ما توصل : استخالص النتائج  - ه

 .النتائج مع الفروض التي افرتضها، ومدى إجابة نتائج البحث عىل تساؤالته
 فإن تضمني البحث توصيات إىليف حالة الرغبة : الوصول إىل حلول وتوصيات  - و

 يف حالة عدم الرغبة بالتوصيات فيكتفي الباحث بوضع أما. ا يف هناية البحثمكاهن
 . من نتائجإليهملخص يف هناية البحث ملا تم عرضه وما توصل 

-7 

 كتابة تقرير البحث عىل اهلدف من البحث؛ فالبحث الذي ينرش يف أسلوبيتوقف 
لذي حتدده كل دورية للنرش هبا من حيث  ااألسلوبإحدى الدوريات العلمية يتبع 

ويقوم الباحث عند كتابته البحث بتحليل وتفسري . )1( الكتابة وإثبات املراجعأسلوب
طريق هذه  وعن. ، تبدأ خطوة كتابة تقرير البحثهذه اخلطوة من االنتهاءبعد البيانات 

                                                 
 .48مصدر سابق، ص: شيامء ذو الفقار زغيب. د   )1(



  36  
 

يقدم  أن ام يستطيعك  من نتائج،إليه القراء ما توصل إىلينقل  أن اخلطوة يستطيع الباحث
تكون هذه  أن بعض املقرتحات والتوصيات التي خرج هبا من البحث، ويشرتط

ًتكون حمددة حتديدا  ، وأنإليهااملقرتحات ذات صلة وثيقة بالنتائج التي أمكن الوصول 
 من نتائج وبني ما يقرتحه من إليه وتتجىل مهارة الباحث يف الربط بني ما يتوصل. ًدقيقا

 نتائج البحث بدون إليهاوالتي تشري ، الت التي أسفرت عنها الدراسةحلول للمشك
  .إسهابمبالغة أو حشو أو 

 وتتعلق بالبحوث الكمية اإلعالميةوهناك مالحظة تربز لنا عند كتابة البحوث 
ًوالكيفية، فبينام تتم كتابة البحوث الكمية بأسلوب خمترص فعال وحمدد مسبقا، وان كان 

.  األديباألسلوب إىل حرية ويميل أكثربة البحوث الكيفية بأسلوب غري جذاب تتم كتا
 األول هو األسلوب:  الكيفيةاإلعالميةوهناك ثالثة أساليب خمتلفة لكتابة البحوث 

 الواقعي ويقوم عىل تقديم وجهة نظر موضوعية غري عاطفية باستخدام ضمري األسلوب
ويقوم عىل تقديم وجهة نظر الباحث  االعرتايف األسلوبالغائب، واألسلوب الثاين هو 

 االنطباعي ويقوم عىل األسلوبباستخدام ضمري املتكلم، واألسلوب الثالث هو 
ًوتنتج البحوث الكيفية كام كبريا . استخدام االستعارات والصور احلية للتأثري عىل القارئ ً

ب وهناك  حجم مناسإىلمن البيانات، ويعد التحدي األكرب هو اختصار هذا اجلزء ليصل 
تقول كل يشء يف تقرير  أن تذكر أنه من املستحيل: ًمبدآن يساعدان يف هذا الصدد مها أوال

ًتقدم صورا قلمية موجزة وأمثلة توضيحية ومقتبسات تساعد يف  أن البحث، وحاول
اخرت البيانات التي توضح مدى تنوع املعلومات التي تم مجعها بام : ًتوضيح النتائج، وثانيا

 .ملواقف غري التقليديةيف ذلك ا
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ّإن معرفة تقنيات البحث العلمي رضورية لكل من يرغب يف إنجاز بحث علمي 

ططات البحث وتكشف خم. أصيل سواء عىل مستوى املراحل اجلامعية األولية أو العليا
العلمي يف الكثري من اجلامعات العربية عن غياب االهتامم بالتقنيات البحثية واألساليب 

ُويعرب خمطط البحث العلمي عن التصور املقرتح ملرشوع . الفنية إلعداد البحوث الرصينة
ُ وغالبا ما ينقح املخطط، ،البحث العلمي، وهو بمثابة تصميم أويل للموضوع املراد بحثه ً

ًيستدرك عليه إضافة وحذفا أثناء عملية اإلعداد واملراجعةو وحيتاج إعداد املخطط أو . ُ
 الصورة إىل دراسة مستفيضة؛ وحتقيق عميق؛ قبل الوصول إىلخطة البحث من الباحث 

النهائية التي تتطلب موافقة جلنة من األساتذة املختصني كام هو معمول به يف كثري 
 . اجلامعات املرموقة

ًصميم خطة البحث يعكس دائام جدية الباحث وعزمه، وأهليته كباحث علمي ّإن ت
 فالتصميم اجليد عالمة التفكري اجليد؛ وهو خطوة أساسية. قادر عىل إنجاز مرشوعه البحثي
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ًوقد شبه إنجاز البحث وفقا لتصميم سابق بالسفر املربمج عرب . ّللعمل العلمي القيم ُ
 .لمسارات حمددة قصد اكتشاف املجهو

 البحث بتقديم خطة إعدادومن الرضوري قيام الباحث يف هذه املرحلة من مراحل 
 :(1)نرتب أهم عنارص خطة البحث فيام يأيت أن  ويمكننا،واضحة ومركزة ومكتوبة لبحثه

-1 

 تقديم بحوثهم ملناقشها أو أثناءمن املشاكل التي يتعرض هلا العديد من الباحثني 
 وتوجه انتقادات كثرية .دم اختيار العنوان الدقيق والشامل والواضح للبحثتقييمها، ع

 يستوجب عىل الباحث التأكد من اختيار العبارات املناسبة لعنوان فإنههلذا اجلانب لذا 
 العنوان املوضوع الدقيق يتناول إذً فضال عن شموليته وارتباطه بموضوع البحث، ،بحثه

عادات تعرض : اآليتمثال ذلك العنوان . ة التي يغطيها الزمنيدةللبحث واملكان وامل
 املتحققة منها ــ واإلشباعات واستخداماته هلا اإلعالمالشباب اجلامعي العراقي لوسائل 

 .(2) 2009دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة جامعة تكريت عام 

-2 

ًوتصاغ املشكلة بشكل يعطي انطباعا واضحا عىل  موقف غامض أو تساؤل  أهناً
ومشكلة البحث يف املثال .  حل أو جواب مناسب لهإجياد حياولو ، ذهن الباحثيراود
 اإلعالم وسائل إىلالتعرف عىل كيفية تعرض شباب جامعة تكريت : نف الذكر هياآل

العراقية، ورصد عادات التعرض وأهم دوافع التعرض، واستخدامات شباب جامعة 
 . املتحققة من ذلك االستخدامواإلشباعات اإلعالمتكريت لوسائل 

                                                 
 .67- 63البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، مصدر سابق، ص: عامر إبراهيم قنديلجي   (1)
عادات تعرض الشباب اجلامعي العراقي لوسائل اإلعالم واستخداماته : سعد سلامن املشهداين. د   (2)

، 2009 دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة جامعة تكريت عام - املتحققة منها واإلشباعاتهلا 
لسنة ا) 1(جملة آداب الفراهيدي الصادرة عن كلية اآلداب بجامعة تكريت، العدد بحث منشور يف 

 . 527 - 505، ص2009 األولاألوىل كانون 
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 من أكثرقد تكون هنالك فرضية واحدة شاملة لكل جوانب موضوع البحث أو 
 حيث ، وقد تقدم مشكلة البحث عىل شكل تساؤالت كام يف املثال السابق.فرضية واحدة

 :ةاآلتيقدم الباحث يف بداية البحث املشكلة بالتساؤالت 
  لدى شباب جامعة تكريت؟اإلعالمما مدى االنتظام يف التعرض لوسائل   - أ  

  لدى الشباب اجلامعي يف جامعة تكريت؟اإلعالمما أنامط التعرض لوسائل    -ب
  لدى شباب جامعة تكريت؟اإلعالمما أهم أسباب التعرض لوسائل   -ج
 لدى الشباب اجلامعي اإلعالملوسائل ) لغري املتعرضني(ما أسباب عدم التعرض   -د

 يف جامعة تكريت؟
 ؟اإلعالمما عادات تعرض شباب جامعة تكريت لوسائل   - ه
 املتحققة واإلشباعات اإلعالمما هي استخدامات شباب جامعة تكريت لوسائل   - و

 من ذلك االستخدام؟
-4 

 البحث ز أمهيةجيب عىل الباحث أن حيدد أمهية بحثه يف عبارات واضحة مقدمة، وترب
، واملعرفة اهلامة اإلعالميف مثالنا السابق من خالل أمهية معرفة رجع الصدى يف جمال 

لردود األفعال جتاه ما يقدم للجمهور هامة للمخططني وصانعي القرار لتعديل الرسائل، 
أو جعلها تتوافق مع اجلمهور املتلقي، وتزداد هذه األمهية عند ربطها بجمهور الشباب 

ًمعي، والذي يعد ركيزة املجتمع وأمله يف مستقبل أفضل، كذلك انطالقا من كون اجلا ّ
ً الشباب اجلامعي مشارك وفعال ويستخدم وسائل اإلعالم لتحقيق أهداف مقصودة، فضال

  .هذا اجلمهور هو الذي خيتار الوسائل واملضمون الذي يناسبه ويشبع حاجاته أن عن

-5 

 البحث وأمهيته، فاألهداف أهدافني الباحثني يتمثل يف اخللط بني هناك خطأ شائع ب
 توضح ما يسعى الباحث أيملاذا جيرى هذا البحث؟ : جتيب عن سؤال الباحث لنفسه
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 أمهية البحث فتعرب عام يضيفه البحث، بعد أما.  بحثهإجراء من خالل إليهللوصول 
 وهنا يمكننا حتديد . العلميلتخصص امليدان العميل وجمال اإىلاالنتهاء منه من فوائد 

 حتديد عادات تعرض إىلالباحث هيدف  أن هدف البحث بالنسبة ملثالنا السابق فنقول
 لالستدالل عىل معايري استخدام هذه الرشحية اإلعالمالشباب اجلامعي العراقي لوسائل 

الية يف العراق  واالتصاإلعالمية الن العملية ؛اإلعالماملهمة من املجتمع العراقي لوسائل 
ً انطالقا من ، بحوث اجلمهور يف عملية التخطيط والتنفيذ واملتابعةإىلبحاجة ماسة 

 .األسس والعنارص العلمية الالزمة لتلك العملية
-6 

ويعني األساليب واإلجراءات أو املداخل التي تستخدم يف مجع البيانات والوصول 
وينبغي . ت أو رشوح أو تنبؤات تتعلق بموضوع البحث نتائج أو تفسرياإىلمن خالهلا 

يذكر  أن وجيب. حيدد املنهج الذي اختاره لبحثه أن عىل الباحث عند تقديمه خطة البحث
وقد حيتاج الستخدام (نوع منهج البحث الذي سيستخدمه يف دراسة موضوعه، : يف خطته

وقد اقتضت طبيعة البحث . هج، واملربرات التي أدت لالعتامد عىل هذا املن) من منهجأكثر
 واإلشباعاتيف عادات تعرض الشباب اجلامعي العراقي لوسائل اإلعالم واستخداماته هلا 

 بوصفه انسب املناهج العلمية املستخدمة لتحقيق ،املتحققة منها استخدام املنهج املسحي
  .هدف البحث

-7 

هنا الوسيلة أو الطريقة التي يستطيع هبا الباحث حل مشكلته  البحث بأأدواتتعرف 
 التي األدواتاملشكلة املطروحة هي التي حتدد  أن  حيثاألدواتمهام كانت تلك 

 األدواتوجيمع الباحثون عىل أن  .(1) املشكلةأداةيستعملها الباحث يف بحثه مما يتناسب مع 

                                                 
، 1993طرائق البحث العلمي ومناهجه، بغداد، دار احلكمة للطباعة والنرش، : وجيه حمجوب. د   (1)
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الطريقة التي يعتمد املالحظة التي هي : هيالتي يمكن استعامهلا كطرق جلمع البيانات 
وهناك . )1( يف تقيص احلقائق ومجع املعلوماتوإدراكه وإحساسهفيها الباحث عىل برصه 

أو بني الباحث  تفاعل لفظي منظم بني الباحث واملبحوث  املقابلة الشخصية التي هيأداة
انات ومعلومات لتحقيق هدف معني وتظهر أمهية املقابلة يف احلصول عىل بيوشخص آخر 

 استامرة األخرى األدواتومن . )2( عن طريقهاإالجديدة ال يمكن احلصول عليها 
 من أدوات البحث العلمي تستعمل عىل نطاق واسع للحصول أداةاالستبيان التي هي 

عىل بيانات ومعلومات غري مدونة يف السجالت أو اإلحصائيات الرسمية وتتعلق بأحوال 
 من أكثرويستطيع الباحث استخدام  .)3(أو معتقداهتم  ودوافعهماملبحوثني واجتاهاهتم

 . ذلكاألمر تطلب إذا جلمع املعلومات، أداة

-8 

ويقصد  . والعينة املختارةاألصيلتتضمن اخلطة بيانات عن جمتمع البحث  أن ينبغي
ً هذه املفردات برشا،  مجيع مفردات الظاهرة املراد دراستها، سواء أكانتالبحثمجتمع ب
تلك املجموعة من أفراد :  فتعنيالبحث عينة أما . أنشطة تربوية، وغري ذلكأمً مؤسسة، أم

وتتم  .لبحثهاملجتمع الذين خيتارهم الباحث ليكونوا هم مصدر مجع بياناته يف أثناء تنفيذه 
موضوع عملية اختيار العينة أو حتديدها وفق أسس علمية وأساليب خاصة تتناسب مع 

 .وهدف البحث

-9 

 ينبغي عىل الباحث عند تقديمه خلطة بحثه أن يذكر احلدود الزمانية واملكانية واملوضوعية
يغطي يف دراسته منطقة كاملة أو دولة، لذا يكون من  أن قد يتعذر عىل الباحثف. لبحثه

                                                 
 .144البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، مصدر سابق، ص: عامر إبراهيم قنديلجي   )1(

 .392، ص1990فة، جدة، دار الرشوق، بحوث الصحا: حممد عبد احلميد. د   )2(

طرق البحث يف العلوم السلوكية، بغداد، وزارة : وهيب جميد الكبييس ويونس صالح اجلنايب. د   )3(
 .107، ص1997التعليم العايل والبحث العلمي، 
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ًاملستحيل أيضا  وقد يكون من .بحثيوضح املحددات اجلغرافية لل أن الرضوري عليه
دراسة املشكلة أو الظاهرة يف كل الفرتات الزمنية، لذا يكون من الرضوري توضيح 

 وقد يصعب دراسة كل اجلوانب واملوضوعات املرتبطة بالظاهرة .بحثاحلدود الزمنية لل
 سيتناولهأو املشكلة، وهنا يكون من الرضوري توضيح اجلوانب أو املوضوعات التي 

يوضح املربرات املقنعة التي جعلته  أن حث عند ذكر هذه املحددات وعىل البا.بحثال
 .يقف عىل هذه املحددات دون غريها

-10 

 من  ما كتب عن موضوع بحثهإىل البحث العلمي رجوع الباحث أصولحتتم 
ركان أًساسيا من أً تعد عملية عرض الرتاث العلمي وتقويمه ركنا إذ، دراسات سابقة

ًلبحث العلمي انطالقا من انه عملية تعتمد عىل الرتاكم املعريف يف تطورها، كام تعد ا
 من ؛ الباحث يف بحثهإليهايستند  أن حدى الركائز العلمية التي يمكنإالدراسات السابقة 

وتساعد . اجل توثيق املعلومات واملعرفة يف املناهج املتبعة يف البحوث املشاهبة لدراسته
ابقة الباحث عىل االختيار السليم لبحثه وجتنبه تكرار بحث مشكالت الدراسات الس

هناك  و.(1)أخطاء من اآلخرونسابقة، ويستطيع الباحث جتنب ما وقع فيه الباحثون 
يتم  أن ترى املدرسة األوىل مدرستان يف مناهج البحث إزاء التعامل مع الدراسات السابقة

ً وعرض ملخصا ، معينةحماورتصنيفها وفق  حتليل نقدي للدراسات السابقة بعد إجراء
فرتى توظيف هذه   املدرسة الثانيةأما، لذلك يربز الباحث من خالله موقع بحثه منها

الدراسات يف مراحل الدراسة، فهناك دراسات يكون موقعها املقدمة ليستدل هبا الباحث 
، وأخرى  النظري للبحثاإلطارعىل رضورة القيام ببحثه، وهناك دراسات توضع يف 

ُويفضل االستفادة من املدرستني عند عرض  .ُيستشهد هبا عند مناقشة النتائج وتفسريها
وأيا كانت الطريقة التي سيتبعها الباحث فالبد من توظيف . الباحث للدراسات السابقة

 ، وحتليل نقدي هلا يف نفس الوقت،ِ وعرض ملخص واف،الدراسات السابقة يف البحث
                                                 

 .72، ص1992طرق البحث االجتامعي، اجلامهريية الليبية، جامعة قاريونس، : خليفة شحاتة   (1)
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إىل أن الباحث قد استعان باملصادر األولية يف مجعها، ويطمئن  أن نحتى يتيقن القارئ م
 .الدراسة التي يقوم هبا الباحث جديدة

-11 

 األمانةتقتيض و .ونعني هبا قائمة املصادر التي ينوي الباحث االعتامد عليها يف بحثه
ًيضمن الباحث خطته قائمة حتتوي عىل مج أن العلمية يع املصادر التي استفاد منها يف إعداد ُ

ذكر ي أن ، جيببحثخطته، وكذلك بعد االنتهاء من تنفيذ اخلطة وكتابة التقرير النهائي لل
 .بحثه ويف تنفيذ إجراءات ، التي تم االستفادة منها يف إعداد خطته واملراجعقائمة باملصادر

 لعرضها عىل املرشف الذي ًاوهبذا يكون الباحث قد انتهى من إعداد خطة بحثه وجاهز
 للموافقة عليها وعرضها عىل جملس قسمه ليبدأ يف اإلجراءات ً متهيدا،سيقع عليه االختيار

 اإلدارية املتبعة يف كليته وجامعته ليسجل املوضوع باسمه، ثم بعد ذلك يبدأ يف وضع خطته
 . أمام جلنة املناقشة ملناقشتهاً ويصبح جاهزا، حتى ينتهي من تنفيذها كاملة،موضع التنفيذ

 

 البحثي الذي هو املتغريمن العنارص املنهجية التي جيب عىل الباحث فهمها يأيت 
هو الظاهرة أو احلالة التي تأخذ وخاصية مقاسة أو عشوائية ختتلف باختالف العنارص، 

 وصفاهتا أو أية حالة يف جمموعة خصائص األشياء: ّ ويعرف يف مكان أخر.عدة قيم خمتلفة
ًالبحث العلمي قد تتغري كميا، أو نوعيا ً.  

 من قيمة واحدة أكثر مفهوم تطبيقي له أي: بأنه تعريف املتغري البحثي كذلك ويمكن
ًوتبعا هلذا التعريف تتعدد أنواع املتغريات التي تستخدم يف بناء العالقات . أو قيمتني فأكثر

 . (1)لنظريات العلميةالفرضية وصياغة التعميامت وا
ً أنواع متعددة تبعا خلصائصها أو استخداماهتا أو موقعها من إىلوتنقسم املتغريات 

فهناك املتغري الكمي واملتغري الوصفي أو . العالقات الفرضية أو النهائية يف املعرفة العلمية
                                                 

 .30البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم، مصدر سابق، ص:  حممد عبد احلميد.د   (1)



  46  
 

 

 من خالل القيم هو املتغري الذي يتم التعبري عن التغري يف حالته: واملتغري الكمي. الفئوي
الكمية مثل التعبري عن كثافة املشاهدة بعدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام التلفزيون، 
ًأو التعبري عن توزيع الصحف بعدد النسخ التي توزعها يوميا أو منطقة معينة، أو التعبري 

 وقت معني  هذه الربامج يفإىل برامج إذاعية بعدد األفراد الذين يستمعون إىلعن االستامع 
كام يمكن التعبري عن املتغري الكمي بالقيم الكمية التي تعكسها األرقام . أو منطقة معينة

 يمكن التعبري عنه بالقيم الكمية اللفظية مثل التعبري عن قراءة فإنهبالعد أو التكرارات، 
 /وسطمت /كبري /ًكبري جدا(أو قدر األفراد املؤيدين ) قليل/ كبري(الصحف بالقيم الكمية 

 .وهكذا.. .)قليل جدا /قليل
 متغري السن ومتغري الدخل، اإلعالميةومن املتغريات الكمية الشائعة يف البحوث 

ًوعدد أفراد األرسة وغريها من املتغريات التي يمكن قياسها كميا أو التعبري عنها بقيم 
 يف فئات  يمكن توزيعهاأخرىوعىل اجلانب اآلخر هناك متغريات . عددية أو لفظية كمية

متجانسة، واستخدام التغري يف هذه الفئات يف هذه الفئات يف بناء العالقات واختبارها 
وهذه املتغريات يطلق عليها املتغريات الوصفية أو الفئوية أو النوعية، والتي يتم التعبري 
عن التغري فيها من خالل وصف الفئات بالصفات املتباينة، مثل احلالة االجتامعية تضم 

ويمكن وصف فئاهتا املتغرية من . أو احلالة التعليمية) متزوج، غري متزوج(ت وصفية فئا
أو وصف التعرض ) أمي، يقرأ ويكتب، تعليم متوسط، تعليم جامعي(خالل الصفات 

أو مستوى االنتظام يف القراءة ) منتظم، غري منتظم( من خالل فئات اإلعالم وسائل إىل
وقد تستخدم متغريات كمية يف ). ال، متوسط، منخفضع(فيمكن التعبري عنه بقيم كمية 

 أهناهاالعالقة بني عدد الساعات الدراسية التي  عالقتها بأخرى فئوية أو وصفية مثل
ومستوى االنتظام يف قراءة الصحف من قبل قراء )  ساعة فأكثر30/60/90(الطالب 

تها بأخرى فئوية مثل وقد تستخدم فئوية يف عالق). منتظمون، غري منتظمني، غري القراء(
ومتغري ) يقرأ ويكتب، تعليم متوسط، تعليم عال(العالقة بني متغري املستوى التعليمي 

 .(1))جادة ، خفيفة(تفضيل املوضوعات الصحفية 
                                                 

 .31 - 30البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص: حممد عبد احلميد. د   (1)
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ًهو املتغري الفاعل يف حركة الظاهرة، ويسمى أيضا باملتغري املؤثر، أو  :املتغري املستقل ً
 هذا املتغري إليهيؤدي  أن ، وهذه مجيعها نعوت ملا يمكنالسبب، أو السابق، أو التجريبي

 نتيجة إىلهذا النوع يؤثر يف غريه من املتغريات؛ وبالتايل يسبقها فيقود إذ أن مقارنة بغريه، 
 كان البحث عن العالقة بني السبب فإذا. ًتشكل بذاهتا متغريا آخر يعرف باملتغري التابع

عالقة التأثري يكون هو   كان البحث عنوإذا، والنتيجة يكون هو السبب يف حدوثها
ويرتتب عىل حركة هذا املتغري النتائج التي حتدث يف الظاهرة أو التأثر . العنرص املؤثر

ويف الدراسات الوصفية عندما ندرس العالقة بني مشاهدة التلفزيون والتحصيل . بحركته
دراسة هو املتغري املستقل الذي  تكرار املشاهدة أو كثافتها يعترب يف هذه الفإنالدرايس، 

يرتتب عىل حدوثه انخفاض التحصيل الدرايس عىل سبيل املثال، أو يؤثر يف التحصيل 
 .الدرايس للطالب الذين يستخدمون التلفزيون بكثافة أعىل

 هو العامل أو السبب الذي يطبق ملعرفة :بأنهمما تقدم نستطيع تعريف املتغري املستقل 
 .)1(أثره عىل النتيجة

ً ويعرف أحيانا باملتغري املتأثر، أو النتيجة، وهي صفات توحي بتبعيته :املتغري التابع
ًوتأثره بغريه من املتغريات؛ وخصوصا املتغري املستقل، ووفقا هلذه املصطلحات يمكننا  ً

بني املتغريين، وأهيام يسبق اآلخر ) يؤثر يف(التعرف عىل املستقل والتابع حني نضيف كلمة 
  .و املستقل، واملتأخر هو التابعيكون ه

 املتغري الذي حيدث نتيجة لوجود املتغري :بأنهمما تقدم نستطيع تعريف املتغري التابع 
  .)2(املستقل، أو هو النتيجة التي يقاس اثر املتغري املستقل عليها

ويف كثري من الدراسات ال يصبح املتغري املستقل وحده هو السبب أو املقدمة حلدوث 

                                                 
 .100صهـ، 1403دار الرشوق، ، ، جدة4ط، مناهجه وتقنياتهالبحث العلمي : حممد زيان عمر   )1(

. د(، جدة، 2 أسسها، أساليبها، جماالهتا، ط-البحوث اإلعالمية : العزيز احليزانحممد بن عبد . د   )2(
 .55ص، 2004، )ن
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 تسهم بشكل أو آخر يف تفعيل أخرىولكن توجد متغريات . اهرة أو مالحظة النتائجالظ
ومن هذه املتغريات ما يتم حتديده . املتغري املستقل وقيامه بدوره يف العالقة مع املتغري التابع

 التنبؤ بالعالقة بني املتغريات وهو إطاررصاحة يف مشكلة وصياغة الفروض العلمية، يف 
ًيط الذي يرى الباحث يف وجوده تأكيدا للعالقة بني كل من املتغري املستقل املتغري الوس

ًباعتباره متغريا حمركا أو دافعا للمتغري املستقل والتابع، ً  فعىل سبيل املثال قد يرى الباحث. ً
النساء يملن  أن  تفضيل املوضوعات الصحفية اجلادة، بينام يرىإىل أكثرالرجال يميلون أن 
ويف نفس الوقت يقيم الباحث صياغته . يل املوضوعات الصحفية اخلفيفة تفضإىل أكثر

 زيادة الوقت املتاح للرجل يف املنزل لقراءة املوضوعات أساسللعالقة املذكورة عىل 
. اجلادة واملتعمقة، بينام يقل هذا الوقت لدى املرأة بتأثري االهتاممات واألعامل املنزلية هلا

ً املتاح متغريا وسيطا يعمل عىل تأكيد العالقة املتباينة بني ويف هذه احلالة يكون الوقت ً
الرجل واملرأة يف االهتامم باملوضوعات الصحفية اجلادة واخلفيفة، فيكون لدينا يف هذه 

ومتغري ) متغري وسيط(ومتغري الوقت املتاح يف املنزل ) متغري مستقل(متغري النوع : احلالة
 بناء العالقة مع فإنوبذلك ). متغري تابع(حفية االهتامم والتفضيل للموضوعات الص

وجود املتغري الوسيط يساعد عىل التفسري اخلاص بالعالقة بني كل من املتغري املستقل 
 . )1(واملتغري التابع

 
ُّيعد   ااإلحساس باملشكلة وحتديدها وصياغتها من رضورات البحث العلمي لكوهنٌ

 إىل للعمل العلمي الذي يؤدي فيام بعد ً البحث، وهي متثل أساساإىلأو فكرة حتتاج قضية 
 بمشكلة البحث نقطة البداية يف البحث العلمي، اإلحساس ويمثل .)2(إجياد احللول

وانتقاء الباحث ملشكلة معينة ينتقيها من بني عدة مشكالت هي اخلطوة األوىل للبحث 

                                                 
 .34 - 33البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص: حممد عبد احلميد. د   )1(

 .29، ص1999فلسفة مناهج البحث العلمي، القاهرة، مكتبة مدبويل، : عقيل حسني عيل   )2(
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ًوالتي تؤثر تأثريا أساسيا يف  الالحقة به، من فرضيات، وإجراءات،  مجيع اخلطوات العلميةً
  . البحثإجراء أثناء سيقوم هبا الباحث أخرىأدوات، وأنشطة ميدانية ونظرية و

عبارة عن موقف أو قضية أو فكرة : (البحث العلمي بأهنا ف املشكلة يفيتعرويمكن 
قدماهتا وبناء العالقات بني  البحث والدراسة العلمية للوقوف عىل مإىلأو مفهوم حيتاج 

 اإلطارعنارصها ونتائجها احلالية وإعادة صياغتها من خالل نتائج الدراسة ووضعها يف 
وتعد مهمة حتديد مشكلة البحث بشكل دقيق أصعب بكثري من إجياد . العلمي السليم

 يف رؤية الباحث والغرض من ًاحللول هلا؛ وذلك الن التحديد الدقيق يعنى وضوحا
 . )1( )يقوم والنتائج املتوقعة من البحث أن ع البحث الذي ينبغي عليهمرشو

 باملشكلة ويقتنع بأمهية البحث عنها يقوم بتحديدها وحرصها الباحثحيس  أن وبعد
 تنبع مشكلة البحث من شعور، ويف هيكل بحثي بناء عىل ما قراه أو سمعه أو شاهده حوهلا

ِّومن الرضوري التمييز بني مشكلة . )2(َّالباحث بحرية وغموض جتاه موضوع معني
ُّالبحث ومشكالت احلياة العادية، فمشكلة البحث هي موضوع الدراسة، وهي كل ما  ُ َّ

ٍ حل وإظهار نتائج، أو هي تساؤل يدور يف ذهن الباحث حول موضوع غامض إىلحيتاج  ٍّ
ٍّ تفسري، وتزول مشكلة البحث بتفسريها أو بإجياد حل هلا؛ فإإىلحيتاج  َّذا ما توصل الباحث ُ

َيضع  أن ًيكون مطلوبا منه أن َّ يكون قد حل املشكلة دونفإنه تفسري منطقي للمشكلة إىل
ٌالعالج لألبعاد السلبية فهذه مشكلة بحثية  ٌَّ ً، وعموما فمشكلة الدراسة قد تكون أخرىَّ

، أو  جديدءاحلاجة ألداء يش، أو ٍ اإلحساس بوجود خطأ ما، أولشعور بعدم الرضالًنتيجة 
ِّ جديدة يف حل مشكلة موجودة ومعروفة أفكار توفري ، أوٍحتسني الوضع احلايل يف جمال ما

 .ًمسبقا

                                                 
 .110البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص: حممد عبد احلميد. د   )1(

  العبيكانرشكةاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الرياض، : صالح بن محد العساف. د   )2(
 .18، ص1989، للطباعة والنرش
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ًبعد الشعور واإلحساس بمشكلة البحث ينتقل الباحث خطوة بتحديدها؛ وحتديد  ُ
ث  مراحل البحإىلَّيتم قبل االنتقال  أن مشكلة البحث بشكل واضح ودقيق جيب

َّ وهذا أمر مهم ألن حتديد مشكلة البحث هو البداية البحثية احلقيقية، وعليه .األخرى َّ َ َّ ٌّ ٌ
َّترتتب جودة وأمهية واستيفاء البيانات التي سيجمعها الباحث ومنها سيتوصل  َُّ  نتائج إىلَّ

ُدراسته التي تتأثر أمهيتها بذلك َّ ً وهذا يتطلب منه دراسة واعية وافية جلميع.َّ ً ً  جوانبها ومن َّ
َّحتديد مشكلة البحث بشكل واضح ودقيق عىل الرغم من أمهية  أن ًمصادر خمتلفة، علام ٍ

ًذلك قد ال يكون ممكنا يف بعض األحيان، فقد يبدأ الباحث دراسته وليس يف ذهنه سوى 
ٍفكرة عامة أو شعور غامض بوجود مشكلة ما تستحق البحث واالستقصاء وبالتايل  ٍ  فإنهٍ

ًن إعادة صياغة املشكلة بتقدم سري البحث ومرور الزمن، ولكن هذا غالبا ما ال حرج م ُّ
ًيكلف وقتا وجهدا، وإذا كانت مشكلة البحث مركب ً ُ  ،يقوم بتحليلها أن  فعىل الباحثة،ِّ

ُّ حلها يف حل جزء من يساهمِّ عدة مشكالت بسيطة متثل كل منها مشكلة فرعية إىلوردها 
 .املشكلة الرئيسة

اعتبارات جتب عىل الباحث مراعاهتا عند اختيار مشكلة بحثه وعند حتديدها، وهناك 
 :وعند صياغتها الصياغة النهائية، منها ما يأتـي

ٌتنبثق عنها فرضيات  أن ًتكون مشكلة البحث قابلة للدراسة والبحث، بمعنىأن  -1 َّ َ
ًقابلة لالختبار علميا ملعرفة مدى صحتها ّ. 

ٍ أهنا ال تدور حول موضوع تافه ال أيوذات قيمة؛ تكون مشكلة البحث أصيلة أن  -2
 .يستحق الدراسة

تكون مشكلة البحث يف حدود إمكانات الباحث من حيث الكفاءة والوقت أن  -3
 والتكاليف، فبعض املشكالت أكرب من قدرات باحثيها فيضيعون يف متاهاهتا ويصابون

 .بردة فعل سلبية، ويعيقون باحثني آخرين عن دراستها
 ة عىل وجود عالقة بني متغريين وإاليُوي مشكلة الدراسة بالطريقة التجريبتنطأن  -4

 .أصبح من غري املمكن صياغة فرضية هلا
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ِّ دراستها، وذلك باالطالع عىل إىلَّيتأكد الباحث بأن مشكلة دراسته مل يسبقه أحد أن  -5
ت، تقارير البحوث اجلارية وعىل الدوريات، وباالتصال بمراكز البحوث وباجلامعا

َّوربام باإلعالن عن موضوع الدراسة يف إحدى الدوريات املتخصصة يف جمال بحثه  َّ
َّ كان بحثـه عىل مستوى الدكتوراه أو كان مرشوعا بنفس األمهيةإذا ً ُ. 

 ما سيتيح عملية اإلحساس هبا فإنوملا كانت بداية البحث هي اإلحساس باملشكلة، 
ديدها وصياغتها وتقويمها، وتكوين يتطلب القيام بخطوات ومهارات علمية، لتح

ُاملشكلة يف صياغتها النهائية يعد حجر  ّ  يف املسار املستقبيل جلهد الباحث، الن الزاويةُ
خطوات البحث الالحقة تقوم عليها يف حتديد املنهج العلمي والطرق واألدوات البحثية 

املطلوبة منها، وطبيعة املعلومات ) اإلجراءات العلمية( الالحقة الالزم استخدامها
وانتقاء مشكلة البحث أو موضوع  .ًواختيار البحث يعني حتديدا ملوضوع البحث وجماالته

 ،) (objectiveموضوعية وأخرى)  (Personalityذاتية :ًالبحث عموما يرتبط بعوامل منها
 من خربات وقدرات وطموح واجتاه فكري هفالعوامل الذاتية ترتبط بالباحث وما لدي

 العوامل املوضوعية فإهنا متثل الظروف االجتامعية والفكرية التي أمايديولوجي، وانتامء أ
 . ومدى ما توفرت له رشوط ومستلزمات مقرتنة بخوض املشكلة ذاهتا حتيط بالباحث،

استخدام : ً فمثالاألمثلةويمكن عرض مفهوم املشكلة العلمية من خالل بعض 
وات الفضائية، ويرتبط بذلك الكشف عن مستحدثات جديدة ألول مرة مثل انتشار القن

.  االستخدام ومستوياته وعالقاته، وتأثري استخدام هذه املستحدثات عىل املشاهدينأنامط
 وكذلك حاالت انتشار الصحف احلزبية واملستقلة وتعددها، وما يرتبط هبا تطوير اجتاهات

، أخرىثة يف جمتمعات وقد يرى الباحث انتشار نظريات أو تعميامت حدي. القراء والقراءة
 إطار تطبيقها عىل املجتمعات املحلية، فريى الباحث دراستها يف إمكانيةومل يثبت بعد 

املجتمع املحيل وسياقه الثقايف مثل تطبيق نظريات التأثري التي قامت عىل فرض الغرس 
نا أو  تطبيق هذه النظريات يف جمتمعاتإمكانية وذلك ملعرفة مدى األجندةالثقايف، أو وضع 

 وسلوك املتلقني، وتأثريها يف اإلعالماختبار فروضها؛ من خالل العالقة بني وسائل 



  52  
 

 

 .(1)الثقافة املحلية
 بكثري من أجياد احللول هلا، أصعبحتديد املشكالت كان  أن مما تقدم يمكننا القول

  :وان هذه الصعوبة مردها أسباب متعددة منها
ة يف الدراسات األولية، وضعف تراكم اخلربة يف ظل ضعف االهتامم بالبحوث امليداني -1

 إذًالبحثية تصبح عمليات اإلحساس باملشكالت وحتديدها أمرا غاية يف الصعوبة، 
 هبا يف أو اإلملام جتاوزهاًإهنا تتطلب مرانا وجتربة ليس من السهل عىل الباحث املبتدئ 

 .فرتات معينة
 ًمجيعا باالجتاهني العموديتراكم املعرفة العلمية عىل مستوى االختصاصات ن إ -2

ًوالعريض، قد جعل من اختيار وحتديد املشكالت يتطلب جهدا متواصال ) الرتاكمي( ً
ًواتصاال تفاعليا مع القنوات    كالدوريات وملخصات البحوث،، العلميةاإلعالميةً

 مل يفطن له العديد من الطلبة األمر وهذا ،والربامج العلمية واالنرتنت والكتب،
 . بعدهاأو وقت حتديد املشكلة إالني والباحث

ٍمل يوضح مفهوم املشكلة البحثية بشكل واف ودقيق يف مراجع البحث العلمي  -3
بالشكل الذي يعني الباحث عىل املران والتجربة، وال يوجد اتفاق تام وجيل عىل 

 تداخلت املدارس إذأولويات املشكالت ورشوطها وطريقة حتديدها وعرضها، 
 . داللية ظرفيةأو ،غدت هذه راجعة لتقييامت شخصيةوالشخصية، وتنوعت اآلراء 

 قلة مراجعه، وضعفبسبب دم الفهم الواضح والدقيق ألساسيات البحث العلمي ع -4
 إذجعل الباحث يتخبط يف مفاهيم مصطلحاته وإجراءاته وتقنياته األساسية، تدريبه 

 ).سدر املأواملرشف (ًغالبا ما ختضع هذه األمور للسلطة العلمية 

 معها تدين يف املستوين العلمي والثقايف يتجاورًالبا ما تظهر هذه الصعوبة حينام غ -5
 اعتامده عىل اآلخرين يف االختيار أوللباحث وضعف نشاطه التفاعيل مع االختصاص، 

 .عن الرشوط العلمية حلسن االختيار والتحديد، بغض النظر

                                                 
 .111بق، صالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سا: حممد عبد احلميد. د   (1)
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 أحيان كثرية نتيجة اختياره وعدم الفهم الدقيق الذي يصيب الباحث يف التحيز -6
 بسبب اعتامده عىل مسبب واحد يف ذلك ؛ غري صاحلةأو واسعة أومشكالت براقة، 

ًنموذجا علميا لالختيارأ الدواعي األخرى التي تشكل إىلاالختيار، دون النظر  ً. 

 
ًمشكلة البحث تعد رشطا مسبقا للق أن يتفق علامء املنهجية عىل  يام بالبحث العلمي، ً

 خطوات أصعبوتعد مشكلة البحث إحدى . (1)وهو األساس الذي يتم االنطالق منه
البحث التي تواجه الباحث والتي تنبع من شعور الباحث بحرية أو غموض جتاه موضوع 

 تفسري، إىلواملشكلة هي تساؤل يدور يف ذهن الباحث حول موضوع غامض حيتاج . معني
 التمكن من صياغة املشكلة وتوافر إىلشكلة من مجيع جوانبها يقود  الباحث باملوإحاطة
حتديد املشكلة مرتبط بمدى فهم الباحث هلا، وقدرته عىل صياغتها أي أن  بحثها، إمكان
مشكلة  أن والشك.  املنهجي لبحثها ودراستهااإلطار حد ما، ومتكنه من بناء إىلبدقة 

 هيكلية البحث، ومراحل انجاز البحث يف كل أساسهاالبحث هي الركيزة التي تبنى عىل 
 وتتجسد مشكلة البحث عندما يدرك الباحث من خالل مالحظاته أو جتاربه أو ،متطلباته
ًشيئا معينا ليس صحيحا، وحيتاج  أن اطالعاته ً  والتفسري اإليضاح مزيد من إىلً
 أو ،ضيح وإجابة توإىلً مشكلة البحث تعني سؤاال حيتاج فإنوهبذا املعنى . (2)والتحليل

ًموقفا غامضا حيتاج   . إثبات أو نفيإىلتاج حي أو فروض ، حاجة مل تشبعأو ، تفسريإىلً
هناك عدد من األسس التي متثل املقاييس التي تساعد الباحث يف حتديد أحقية و   

نحدد أسس اختيار املشكلة عن طريق طرح  أن ونستطيع. وأمهية املشكلة املراد بحثها

                                                 
، عامن، دار وائل للنرش والتوزيع، 2منهجية البحث العلمي، ط): وآخرون(حممد عبيدات . د   (1)

 . 38، ص1999

، 1996، القاهرة، عامل الكتب، 2حتليل املضمون ومناهجه وحمدداته، ط: سمري حممد حسني. د   (2)
 .111ص
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 :)1(اآليتعىل النحو  عليها واإلجابةستفسارات التي جيب عىل الباحث جمموعة من اال

 هل تستحوذ املشكلة عىل اهتامم الباحث وتنسجم مع رغبته يف هذا النوع من املوضوعات؟ - 1

 هل يستطيع الباحث القيام بالدراسة املقرتحة بضوء مشكالهتا املطروحة؟ -2

 هل تتوفر املعلومات الالزمة عن املشكلة؟ -3

  ووظيفية لبحث املشكلة؟إدارية مساعدات هل توجد -4

 هي أمهية مشكلة البحث وفائدهتا العلمية واالجتامعية؟ ما -5

؟ وهل قام باحث أخرىهي عالقتها بمشاكل بحثية   وما؟هل هي مشكلة جديدة -6
 آخر بمعاجلة هذه املشكلة أو مشكلة تقرب منها؟

حث يف معاجلته للمشكلة  يف تعميم النتائج التي سيحصل عليها الباإمكانيةهل هناك  -7
  متشاهبة يف مؤسسات ودوائر مشاهبة؟أخرىعىل مشاكل 

 أو اقتصادية أو سياسية حمددة عىل إعالميةهل للمشكلة عالقة بدائرة أو وحدة  -8
 ؟اإلقليميالصعيد املحيل أو 

 وهناك بعض النقاط واملالحظات التي جيب أن تؤخذ بنظر االعتبار عند اختبار مشكلة
 :)2(نوضحها بااليت أن لومات التي هلا عالقة بجوانبها املختلفة التي يمكنوحتليل املع

 إىل حدوث مشكلة وعدم اقتصارها) أو تؤدي( والعوامل املتعددة التي أدت األسباب -1
 كلام زادت فإنه األساسعىل جمموعة حمددة من التفسريات واملكونات، وعىل هذا 

ات واملكونات التي هلا عالقة باملشكلة قابلية الباحث يف اكتشاف املزيد من التفسري
 .وجتلت له النظرة الصحيحة والشمولية الواسعة يف استجالء أسباب املشكلة

 وضع التفسريات املختلفة هلا سواء كانت إىلمجع املعلومات عن املشكلة تؤدي  -2
ًتفسريات حقيقية أو حمتملة، ومجع املعلومات يفيد جدا يف زيادة التعرف عىل طبيعة 

                                                 
 .53 - 52، ص املعلوماتالبحث العلمي واستخدام مصادر : عامر إبراهيم قنديلجي   )1(

 .53-52ص سابق،الصدر امل: عامر إبراهيم قنديلجي   )2(
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 األسباب يف اختيار وحتديد أفضلشكلة ومكوناهتا كام وتوجد لدى الباحث فرصة امل
ً يف الدقة واملوضوعية، بعيدا عن الترسع أساسالفعلية للمشكلة وذلك عىل 

 .والتخمني العشوائي

يؤدي اجلهد الواسع والتعمق يف مجع املعلومات ووضع التفسريات املحتملة عن  -3
دى الرتكيب والتعقيد يف الظواهر واحلاالت التي يقوم  الباحث ملإدراك إىلاملشكالت 

 .بدراستها، وذلك بعكس التصورات األولية عنها

 الباحث إدراك إىليؤدي التحري والتنقيب اجليد والشامل عن املكونات وتصنيفها  -4
 بوجود األمور العديد من الباحثني، ومتثل تلك أذهانألمور جوهرية قد تغيب عن 

لفة للمشكلة الواحدة يصعب عىل الباحثني املتخصصني يف جمال  وزوايا خمتأبعاد
  .ًمعني تناوهلا مجيعا

 
هناك مصادر كثر وطرق عدة تساعد الباحث يف احلصول عىل  أن عىل الرغم من

هناك اجتاهان رئيسيان للتعرف عىل املشكالت التي تستحق البحث إال أن مشكلة البحث، 
 : دراسة ومهاوال

 وهو القراءة املتعمقة والناقدة ألدبيات املجال العلمي العام واخلاص :االجتاه األول
 . ومستوياهتااألدبياتذات العالقة بتخصص الباحث أو انتامئه العلمي، وتعدد مصادر هذه 

 :(1)ًتتمثل إمجاال فيام يأيت  أن ولكنها يمكن
لتعرف عىل باقي املصادر اخلاصة باملشكلة التي يبدأ هبا الباحث ل: املراجع العامة -1

البحثية مثل الكتب، واملقاالت، وامللخصات، واملوسوعات، والوثائق التي ترتبط 
 .بمشكلة البحث

التي تبحث مبارشة يف موضوع البحث، مثل املجالت العلمية : املصادر األولية -2
                                                 

 .144 - 143البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص: حممد عبد احلميد. د   (1)
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  يف اجلامعاتهتاإجازاملتخصصة، ورسائل املاجستري والدكتوراه يف التخصص التي تم 
 .املحلية واخلارجية

  التي تعتمد عىل تقارير أو موضوعاتواإلصداراتوتشمل املطبوعات : املصادر الثانوية -3
مل يتم كتابتها بمالحظة وقائعها بشكل شخيص ومبارش، مثل الكتب الدراسية، 

 .والكتب السنوية

تعكس  أن رسات التي يمكنفهو املالحظة امليدانية للتطبيقات واملام :أما االجتاه الثاين
 يستطيع إذ، )حميط العمل واخلربة العملية(أنامط املامرسة املهنية واجتاهاهتا وتقويمها 

 من خالل جتاربه العملية وخربته الفردية يف املحيط الذي يعمل فيه، أو املؤسسة اإلنسان
بلة  شخص عدد من املواقف واحلاالت التي تعكس مشكالت قاأي إليهاالتي ينتسب 

 اللغوية أو الفنية األخطاءيبحث يف مشكلة  أن للبحث والدراسة، كاملوظف الذي يستطيع
يتعرف عىل املشكالت  أن ويمكن للباحث. )1(وأثرها عىل مجهور املستمعني واملشاهدين

، اإلعالميةالتي تستحق البحث عن طريق دراسة صور العالقات بني عنارص العملية 
 التي اإلعالمية وخمرجات العملية واألهداف وتنفيذ السياسات والقوى املؤثرة يف ختطيط

تتمثل يف شكل وحمتوى الربامج أو الصفحات واجتاهاهتا، وتسجيل نتائج هذه املالحظة 
تثريه من دراسات أو بحوث تدعم نتائج املالحظة أو حتاول حتليلها  أن بام يمكن
حظة املامرسة املهنية والتطبيقية ويعرض التعرض املستمر للفكر العلمي، ومال. وتقويمها

 إىل اآلخرونصالحية إعادة بحث مشكالت علمية سبق دراستها وانتهى : ًسؤاال حول
املشكالت التي سبق دراستها  أن نعي أن  جيباإلطارويف هذا . نتائج وتعميامت خاصة هبا

 نتائج حمدودة بحدود الزمان واملكان، وكذلك خصائص مفردات البحث، إىلانتهت 
 سياق اجتامعي أو إطارإعادة بحث املشكلة يف  أن ومناهج الدراسة وأدواهتا؛ بحيث

 نتائج إىلآخر، أو من خالل استخدام أدوات ومناهج خمتلفة قد تنتهي  مهني، أو يف وقت
  .خمتلفة عن نتائج الدراسة األوىل

                                                 
 .50البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، مصدر سابق، ص: عامر إبراهيم قنديلجي   )1(
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 مشكالت إىلل صيعاين طالب الدراسات العليا كباحثني مبتدئني من التوو
 االستعانة بأساتذهتم أو مرشدهيم وقد يطرح عليهم بعض إىلويلجأ بعضهم هم، بحوث

ً ولكن ذلك جيعلهم أقل محاسة وبالتايل أقل جهدا ،أولئك مشكالت تستحق الدراسة
ِ حتديد مشكالت إىل مما جيعلهم حيققون نجاحات أدنى من أولئك الذين توصلوا ،ومثابرة

ُاملبتدئون ويوجهون ُوينصح الباحثون . دراساهتم بأنفسهم َّ َ  أهم مصادر ومنابع إىلُ
 :اآلتيةاملشكالت البحثية وهي املصادر أو املنابع 

ًفالباحث متر يف حياته جتارب عديدة ويكتسب كثريا من اخلربات، : اخلربة الشخصية -1
 أن ٍوهذه وتلك تثري عنده تساؤالت حول بعض األمور أو األحداث التي ال يستطيع

 إىل الوصول ملحاولةٍ قد يقوم بإجراء دراسة أو بحث فإنه وبالتايل ًجيد هلا تفسريا؛
ٍرشح أو تفسري لتلك الظواهر الغامضة، واخلربة يف امليدان الرتبوي مصدر مهم  ٍ
الختيار مشكلة بحثية، فالنظرة الناقدة للوسط الرتبوي بعنارصه املتعددة وأشكال 

َّ إجابات مبنية إىل التي حتتاج سئلةاألالتفاعل بني هذه العنارص مصدر غني لكثري من 
 . قوي وموثوق من املعرفةأساسعىل 

القراءة الناقدة ملا حتتويه الكتب والدوريات وغريها من  أن :القراءة الناقدة التحليلية -2
 ونظريات قد تثري يف ذهن الباحث عدة تساؤالت حول صدق هذه أفكاراملراجع من 

 لرغبة يف التحقق من تلك األفكار أو النظريات؛األفكار، وتلك التساؤالت تدفعه إىل ا
 .ُّ أو نظرية يشك يف صحتهاة قد يقوم بإجراء دراسة أو بحث حول فكرفإنهوبالتايل 

ِالبحوث والدراسات العلمية متشابك أن حيث: الدراسات والبحوث السابقة -3  ةَ
ويكمل بعضها البعض اآلخر؛ ومن هنا قد يبدأ أحد الباحثني دراسته من حيث 

 ميادين تستحق إىل الدراسات إشارات واتيمًانتهت دراسة لغريه، وكثريا ما نجد يف خ
الدراسة والبحث ومل يتمكن صاحب الدراسة من القيام هبا لضيق الوقت أو لعدم 
َتوفر اإلمكانات أو أهنا خترج به عن موضوع دراسته الذي حدده يف فصوهلا  َّ ّ

 دراسات متممة، ومن هنا قد يكون ذلك إجراء رضورة إىلت النظر فاإلجرائية، فل
 .لباحثني آخرين أخرىًمنبعا ملشكالت بحثية 
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ً من هو أعلم منه يف جماله مستشريا إىلفالباحث يرجع : ِّآراء اخلرباء واملختصني -4 ُ
ً مرشدا، وأساتذة األمرًومستعينا بخربته، فاملرشف عىل دراسته الذي يكون يف بادئ 

َّء يف ميادينهم وجماالهتم وبخاصة أولئك الذين جربوا اجلامعات، وغريهم من اخلربا َّ
 .البحث ومارسوه يف إطار املنهج العلمي وبرصوا بخطواته ومراحله ومناهجه وأدواته

 
 التمكن من صياغة املشكلة إىل الباحث باملشكلة من مجيع جوانبها يقود إحاطةإن 

املشكلة مرتبط بمدى فهم الباحث هلا، وقدرته عىل حتديد أي أن  بحثها، إمكانيةوتوافر 
يقوم و. )1( املنهجي لبحثها ودراستهااإلطار حد ما، ومتكنه من بناء إىلصياغتها بدقة 

الباحث بصياغة املشكلة صياغة دقيقة حمددة، يتمكن من خالهلا وضع املشكلة يف قالب 
تحديد يساعد الباحث نفسه يف هذا ال أن حمدد، يسهل معه التعامل مع املشكلة ودراستها،

 بعض أيتفيام ي. املقام األول عىل القيام باخلطوات الالزمة إلنجاز البحث بيرس وسهولة
 :)2(الطرق لصياغة املشكلة

 . صياغة لفظية تقديرية -1
 . صياغة عىل هيئة سؤال -2
 . صياغة عىل هيئة فرض -3

 :أمثلة
 .1958- 1935سياسية العراقية الصحافة الرسية لألحزاب ال :صياغة لفظية تقديرية، مثل •
اعتامد النخبة االكاديمية العراقية عىل القنوات ما مدى  :صياغة عىل هيئة سؤال، مثل •

 .؟األزماتالفضائية العراقية يف وقت 

                                                 
 .72، صمصدر سابق: خليفة شحاته   )1(

أساسيات البحث العلمي، جدة، مطابع جامعة امللك عبد : د عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ.أ   )2(
 .17 - 7، ص2012العزيز، 
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دور الصحف املستقلة يف تشكيل اجتاهات القراء نحو  :صياغة عىل هيئة فرض، مثل •
 .األداء احلكومي يف العراق

 االستطراد واالستكشاف، بينام هتدف إىلصياغة األوىل هتدف ال أن يمكن مالحظة
 إثبات أو نفي إىل احلصول عىل إجابة حمددة، وهتدف الصياغة الثالثة إىلالصياغة الثانية 

 .وجود عالقة بني متغريين
 اإلعالميً التي تذكر عىل مواصفات املشكلة البحثية مثال يف املجال األمثلةومن  

 اإلمكانتكون مقتبسة من الواقع العميل والدراسات الفعلية قدر   أنوالتي روعي فيها
 : ما يأيتيستخدم أحد الصياغات الثالث فيها أن التي يمكن للباحثو
-1 

 كان موضوعه من املوضوعات العامة التي إذاهي الصياغة التي يستخدمها الباحث 
 معينة أسئلةى ال توجد يف ذهن الباحث  استكشاف، ومجع معلومات عامة، بمعنإىلحتتاج 

 .  أكرب قدر ممكن من املعلومات عن املشكلةإىليبحث عن إجابات هلا، فهو يريد التوصل 
 (1) .1958-1935الصحافة الرسية لألحزاب السياسية العراقية  :مثال

 ًيالحظ يف هذه الصياغة أهنا صياغة عامة تالئم موضوعا :صياغة مشكلة البحث 
صحافة ب اكتشاف حقائق تتعلق إىلباحث من خالل املعلومات التي يقوم بجمعها يسعى ال
للتعرف عىل واقع الصحافة الرسية لألحزاب  السياسية يف العراق املعارص، األحزاب

، وهي مدة معارصة وحافلة باألحداث وتتفرد السياسية العراقية خالل العهد امللكي
 .واألمة العربيةبخصائص وسامت متميزة يف تاريخ العراق 

 

                                                 
، بحث 1958 - 1935الصحافة الرسية لألحزاب السياسية العراقية : سعد سلامن املشهداين. د   (1)

 . 359 -  323، ص2001لسنة ) 55(عدد منشور يف جملة كلية اآلداب بجامعة بغداد ال
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-2 

 يقوم الباحث بصياغة املشكلة عىل هيئة سؤال عندما تكون املشكلة واضحة، وهناك 
 .  عليهااإلجابة يرغب الباحث يف معرفة أكثرسؤال أو 
 العراقية عىل القنوات الفضائية العراقية يف األكاديميةاعتامد النخبة مدى   ما:مثال

   )1(؟األزماتوقت 
 من الصياغة اللفظية ً حتديداأكثرهذه الصياغة  أن يالحظ :صياغة مشكلة البحث
حيصل الباحث  أن  يبحث الباحث عن إجابة له، يتوقعً مبارشاًالتقديرية، وتتضمن سؤاال

 التعرف عىل مدى اعتامد النخبة االكاديمية عىل إىلوهيدف هذا البحث  .ة حمددةعىل إجاب
من خالل طرح هذا اهلدف عىل شكل لعراقية خاصة وقت األزمات القنوات الفضائية ا

ما مدى اعتامد النخبة األكاديمية العراقية عىل القنوات الفضائية العراقية : اآليت السؤال
  من خالل التغطية اإلعالمية حلادثت تلك القنوات مدى استطاعأيإىل ؟ األزماتوقت 

 29/3/2011يوم الثالثاء ) العراق( الدين  ملبنى جملس حمافظة صالحاإلرهايباالقتحام 
 ودولية وإقليميةقنوات وشبكات حملية وجود  يف ظل ،إليه األكاديميةجذب أفراد النخبة 

 .تلك احلوادثل إخباريةتتسابق عىل حتقيق تغطية 

-3 

ئم تالفرض أو جمموعة من الفروض التي يقوم الباحث بصياغة املشكلة عىل هيئة 
 يريد الباحث التعرف عىل العالقة التي تربطهام، أكثر التي يكون فيها متغريان أو لةاملشك

 .وحتديد شكل تلك العالقة، وهل هي عالقة طردية أو عكسية
 

                                                 
 العراقية عىل القنوات الفضائية العراقية يف األكاديميةمدى اعتامد النخبة : سعد سلامن املشهداين. د   )1(

كتاب وسائل اإلعالم أدوات تعبري وتغيري، عامن، دار أسامة ، بحث منشور يف األزماتوقت 
 .268 -  251، ص2013للطباعة والنرش والتوزيع، 
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دور الصحف املستقلة يف تشكيل اجتاهات القراء نحو األداء احلكومي يف  :مثال
 . (1)العراق

هنالك عالقة بني اعتامد  أن يف هذا البحث يفرتض الباحث :صياغة مشكلة البحث
 يف القارئ عىل الصحيفة املستقلة كإحدى مصادر املعلومات اخلاصة باألداء احلكومي

املعاجلة أساس أن ، وتكوين اجتاهات سلبية لديه عند تقييم هذا األداء، عىل العراق
دولة تأخذ اجتاه الصحفية داخل الصحف املستقلة املتعلقة بأداء األجهزة التنفيذية بال

 إطارويف . مانشيت الصحيفة  ال سيام من خالل عنوان اخلرب الرئييس أو،االنحياز املضاد
 تتعلق بتأثري ثالثة متغريات أخرىهذا الفرض يتحقق البحث من ثالثة فروض فرعية 

 : وسيطة تتدخل يف حتديد هذه العالقة وتتمثل هذه الفروض فيام يأيتأخرى
ّقراء الصحف املستقلة وتكوين اجتاهات سلبية لدى القارئ حول تتأثر العالقة بني  -1

 .األداء احلكومي بدرجة اعتقاده يف صحة املعلومات املنشورة داخل هذه الصحف
ال تتأثر العالقة بني قراء الصحف املستقلة وتكوين االجتاهات السلبية لدى القارئ  -2

 .ملنشورة داخل هذه الصحفحول األداء احلكومي بدرجة اعتقاده يف صحة املعلومات ا
ال تتأثر العالقة بني قراء الصحف املستقلة وتكوين اجتاهات لدى القارئ حول األداء  -3

احلكومي بدرجة اعتقاده يف توازن املعاجلة الصحفية ملسألة األداء احلكومي داخل 
 .هذه الصحف

 
ويشري . ملرشوع البحثيتصدر عنوان البحث أو املشكلة العرض املنهجي العام 

 املشكلة العلمية وعنارصها ومتغرياهتا، والعالقات بني هذه العنارص أو إىلالعنوان 
املتغريات وجماالت التطبيق يف صياغة موجزة، قد تتفق مع تكوينها مع صياغة حتديد 

                                                 
دور الصحف املستقلة يف تشكيل اجتاهات القراء نحو األداء احلكومي : سعد سلامن املشهداين. د   (1)

بيت ، بغداد،  الواقع والطموح-التعددية والوحدة الوطنية كتاب يف العراق، بحث منشور يف 
  .280- 249، ص2009، احلكمة
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ًاملشكلة، أو تعترب اختصارا هلا أيضا، خصوصا يف احلاالت التي يتم فيها صياغة املشكل ً ة يف ً
 .)1( فرعية متعددةأسئلةعبارات تقريرية مطولة، أو 

يبدأ الباحث بحثه بصياغة عنوان بال  أن من األخطاء الشائعة بني كثري من الباحثني،
جيرب نفسه عىل اإلحساس بمشكلته البحثية وتأكيدها،  أن فكرة مسبقة، ويرتتب عىل ذلك

يبدأ الباحث بفكرة معينة، ثم   أن صياغة العنوان صياغة صحيحة تستلزمفإنومن هنا 
حيدد كل املتغريات يف ضوء هذه الفكرة، ثم يصيغها يف صورة معربة وواضحة، وبذلك 

يقوم الباحث عادة  و. عن مضمون الفكرة واملتغريات املرتبطة هباًايأيت العنوان معرب
ة، باختيار موضوع بحثه بعد اطالعه عىل الدراسات السابقة، ومن خالل خربته الشخصي

 . ملوضوع البحثًاه وموجًاد عىل ذلك، كان العنوان مرشًءفإذا اختار موضوع بحثه بنا
 من أكثر عنوان بعينه إىلقد يشعر الباحث بعد قراءة بعض الدراسات السابقة، أنه يميل و

 من عنوان، ويف أكثر مزيد من البحث والدراسة، وقد جيذب انتباهه إىلغريه، أو أنه حيتاج 
 . مناسبة ملجال بحثهالعناوين هذه أكثريقوم الباحث بعملية اختيار هذه احلالة 

 :)2(ويتميز عنوان املشكلة العلمية بااليت
حيث يتم صياغة العنوان يف مجلة أو عبارة واحدة ، تقدم رؤية شاملة جلوانب : اإلجياز -1

 .البحث وأبعاده

ملشكلة أو  عىل رضورة ذكر عنارص ااإلجيازويف نفس الوقت ال يؤثر : الشمول -2
 .متغرياهتا، والعالقات بينها وجمال التطبيق

 :وهاتان السمتان تفرضان أن يتضمن العنوان ما يأيت  
 .عنارص املشكلة التي يقوم بدراستها أو املتغريات احلاكمة فيها •

                                                 
 .136مية، مصدر سابق، صالبحث العلمي يف الدراسات اإلعال: حممد عبد احلميد. د   )1(

البحث العلمي يف تكنولوجيا : حممد عبد احلميد. د:  وكذلك ينظر.139- 137املصدر نفسه، ص    )2(
 .206-204التعليم، مصدر سابق، ص



 63  
 

 

 . دراستهاإىلالعالقة بني هذه العنارص واملتغريات التي هيدف الباحث  •

 . جمتمع البحث أو مفرداته البرشية البرشي للبحث والذي يوضحاإلطار •

 . اجلغرايف للبحث والذي يوضح ميدان أو مكان التطبيق أو التجريباإلطار •

 .ً الزمني خصوصا يف الدراسات التارخييةاإلطار •

 الوثائقي الذي يوضح جمتمع البحث أو مفرداته من الوثائق ففي بحوث اإلطار •
للدراسة، ويف الراديو  الوثائقي اإلطارالصحافة تعد الصحف وصفحاهتا 

 .والتلفزيون تعد تسجيالت الربامج كذلك

ًترتيب بناء العنوان طبقا للقواعد اللغوية واملنهجية معا -3 فال جيوز تأخري العنارص أو : ً
 .املتغريات الفاعلة عن غريها، أو تقديم جمال التطبيق عن بناء العالقة بني العنارص

 هذا الغموض مثل إىل التي تؤدي بواألسبا: جتنب الغموض يف بناء العنوان -4
 املرتبطة باللغة كالتقديم والتأخري أو استخدام املبني للمجهول، أو األسباب

، أو التعقيدات اللفظية أو الكلامت املهجورة اإلنشائية واأللفاظاستخدام الكلامت 
 .عىل سبيل املثال

العنوان  أن حيث: هاجتنب التحيز يف بناء العالقات أو تقرير النتائج بشكل هنائي في -5
 . النتائج أو التعميامتإىل إشارة منه أكثر منهج العمل واألهداف إىليشري 

 . والضوابط االجتامعية يف اختيار الكلامت أو بناء العباراتاألخالقيةمراعاة اجلوانب  -6

 . أو املجاالتاألداء إىل العالقات أو يشري إىلالفصل يف بناء العنوان بني ما يشري  -7

 أو استخدام األسلوب الزائدة التي توضح املعنى أو اإلشاراتلعنوان من ختليص ا -8
مثل أوصاف دراسة ميدانية أو حتليلية أو مقارنة الن مهارة بناء :  أو العيناتاألدوات

 . رصاحةإليها اإلشارة إىل دون احلاجة األمورالعنوان تظهر يف توضيح هذه 
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هي توقعات أو ختمينات ذكية يقدمها الباحث ويعتقد أهنا  Hypothesesالفروض 

 يف ضوء خرباته وقراءاته إناموال يصوغها الباحث من حمض خياله،  ًمتثل حلوال للمشكلة،
 يمكن استنباط فروض الدراسة من كام. واطالعه عىل الدراسات والتجارب السابقة

ًنظريات علمية معينة للتأكد من مدى صحتها وفقا ملحددات دراسة معينة لتدعيم صحة 
  .هذه النظرية أو تفنيدها

 البحثية التي تطرحها مشكلة األسئلة إجابة مؤقتة عن :بأهناً أيضا تعرف الفروضو
ستقل واملتغري التابع، أو هي توقعات الدراسة، وتتم صياغتها يف شكل عالقة بني املتغري امل

اخلصائص  ومن. خاصة للباحث يتصورها من خالل املتغريات اخلاصة بمشكلة البحث
ًالتي يتميز هبا الفرض العلمي أنه حيدد أوال املتغريات التي ستتمحور حوهلا الدراسة، 

 لتفسري ظاهرة معينة لةحماو هو بمثابة ًاوأخري ،إليها النتائج املتوقع الوصول إىل ًايويشري ثان
توضع الفروض بعد حتديد مشكلة البحث أو و.  للتثبت من صدقهاًاتستدعي اختبار

الظاهرة املراد دراستها، وبعد الدراسات السابقة والتعليق عليها؛ ألهنا يف األساس معتمدة 
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تم صياغة الفروض بغرض اختبارها، وهي وت عليها، وعىل نتائجها، ومستمدة منها
تكون مجيع  أن  ليس من الرضوريفإنهَومن ثم  ٍّلقبول أو الرفض عىل حد سواء،مرشحة ل

 من أكثر هلا أخرىهناك دراسات تتكون من فرض رئيس ودراسات و الفروض صحيحة
ختتلف اإلجراءات والتصميم و. يستخدم الباحث عدة فروض أن فرض، ومن األفضل

ً فرض، وأحيانا يف الفرض إىلاملستخدم واألدوات واملعاجلة اإلحصائية من فرض 
ً أنامطا سلوكية حمددة، ترتبط - بصورة تقريبية -الفروض تفرس  أن ويمكن. الواحد

بظاهرة ما، أو حدث ما، أو واقعة أو مشكلة تامة حدثت يتم التفسري عنها، ويتوقع 
 .الباحث أهنا سوف حتدث يف املستقبل

 عن العالقة بني املتغريات  تعميم أو حكم أويل:بأنهالفرض العلمي ويمكن تعريف 
 والفروض العلمية هي جوهر العملية البحثية كلها، وقد يؤدي اختبار .الواردة يف البحث

 إثبات صحتها أو العكس أو إثبات صحة جزء منها وإثبات عدم صحة إىلالفروض 
وتكمن أمهية  ).1( فرض أو فروض البحث هي نتيجة البحث ذاتهاختباربقيتها، ونتيجة 

ضيات يف عملية البحث العلمي يف الفوائد التي حتققها للباحث والبحث العلمي عىل الفر
  ):2(حد سواء وأهم هذه الفوائد

 .حتديد مسار عملية البحث العلمي -1
 . يف حتديد املناهج واألساليب البحثية املالئمة ملوضوع الدراسةتساهم -2
 ة من خالل تفسري العالقاتتزيد من قدرة الباحث عىل فهم املشكلة أو الظاهرة املدروس -3

 .بني املتغريات والعنارص املختلفة
 فرضيات جديدة وقوانني جديدة تعمل مجيعها عىل تراكم إىلتساعد يف الوصول  -4

 .املعرفة وترسع وترية البحث
                                                 

مقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية، القاهرة، مركز جامعة : راسم حممد اجلامل. د  ) 1(
 .46، ص1999القاهرة للتعليم املفتوح، 

 .71ساليب البحث العلمي، مصدر سابق، صأمناهج و: ربحي مصطفى وعثامن حممد غنيم. د  ) 2(
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:  

هناك جمموعة من الرشوط والضوابط التي جيب مراعاهتا؛ حتى تكون الفروض 
 :حيحة، وهيقائمة عىل أسس ص

ّتعطي فروضه حال فعلي أن يتوقع الباحثأن  -1  . للمشكلة التي يدرسهاًا 
تكون العبارات التي تصاغ فيها الفروض واضحة  أن بمعنى: الوضوح واإلجياز -2

  .وخمترصة، وموجزة توحي بوجود عالقة بني املتغريات
 .ق منها تكون ذات عمومية بطريقة يستحيل التحقإاللقابلية لالختبار بمعنى ا -3
 . تعرف املصطلحات التي تتضمنها الفروض إجرائيا بألفاظ جتعلها قابلة للقياسأن  -4
ُتكون صياغة الفروض خالية من التناقض، وأال تكون منافية لوقائع علمية متفق أن  -5

 .عليها، وأن تكون متسقة مع نتائج البحوث األخرى التي سبقتها يف جماهلا
 العقائد، فالعقائد ال تتناولالصلة بالقيم، وأال  ذات األحكامتكون خالية من أن  -6

 .ختضع للتحقق

 اخلربة املتخصصة للباحث ملصادر التي تساعد الباحث عىل وضع الفروضومن ا
 فإنكذلك . يف النظريات والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع دراستهواطالعه وقراءاته 

ني خياله والواقع، وهذا ما يسمى اخليال العلمي للباحث، وقدرته عىل الربط املنطقي ب
املصادر البيئية مثل ً، فضال عن ؛ ألنه ينطلق من مالحظة وجتربة سابقةاإلبداعيةبالقدرة 

 .املجتمع واملحيط الذي يعيش فيه الباحث
ُتصاغ الفروض و.  فروض بحثية وفروض إحصائيةإىلقسم الباحثون الفروض وي

 مجل قصرية وبسيطة، يعرب من خالهلا الباحث عن البحثية بطريقة إثباتية تقريرية يف صورة
 فروض موجهة إىلتفسريه لظاهرة، أو استنتاجه عالقة سببية أو ارتباطية معينة، وتنقسم 

 أساس أو غري مبارشة، ويقوم تبني الفروض البحثية عىل ةأو مبارشة، وفروض غري موجه
ي والدراسات السابقة  النظراإلطاردليل أو برهان أو حقائق علمية، يظهر من خالل 

 أما الفروض اإلحصائية، فتصاغ يف صورة رياضية لذلك التفسري أو االستنتاج، .للموضوع
الفروض اإلحصائية عبارة عن و يتم اختبارها من خالل االختبارات اإلحصائية املختلفة
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مجلة أو عدد من اجلمل تعد باستخدام بعض النامذج اإلحصائية ذات العالقة ببعض 
جمتمع البحث، والتي تستخدم من أجل تأكيد العالقات أو السببية أو االرتباط خصائص 

ُ بني املتغريات، والتي يسهل اختبارها إحصائيا عىل شكل فرض صفري أو فرض بديل، 
  .وبالتايل قبول أو رفض الفرض اإلحصائي

د حيد أن  عليهفإن، ً اختبار الفروض حمور البحث، ولكي خيترب الباحث فرضاديعو
العينة، ثم حيدد ما هي أدوات القياس املستخدمة، واإلجراءات التي سوف يستخدمها؛ 
حتى يتمكن من مجع البيانات الرضورية، وبعد االنتهاء من مجع البيانات جيب عليه حتليل 

حيدد صدق ذلك الفرض، باستخدام  أن ُتلك البيانات التي مجعها عىل نحو يتيح له
 .ُيربهن عىل صحة الفرض، أو عدم صحتهمعاجلات إحصائية معينة؛ ل

 

 التساؤالت يف البحث العلمي هي ترمجة مفصلة ألهداف الدراسة، وأية دراسة هلا 
 فال بد من ترمجتها األهداف فرعية، ولكى تتحقق هذه أهدافهدف رئيس ينبثق منه عدة 

تساؤالت البحث هي أهدافه،   أنويرى بعض الباحثني أنه طاملا.  تساؤالت أو فروضإىل
، لكن البعض اآلخر يرى األهداف ال داعي لذكر فإنه، ً معيناًحيث يغطى كل تساؤل هدفا

 .ًأنه ال مشكلة هناك يف ذكر التساؤالت واألهداف، حتى ولو كان هناك تكرارا
 استفهامية تيل السؤال الرئيس مبارشة، ويضعها الباحث أسئلةالتساؤالت هي و

 الدراسة حماور النتائج املتوقعة يف البحث عىل مستوى كل حمور من إىلالهلا ليشري من خ
تستخدم التساؤالت  و.عن طريق ربط كل تساؤل بمحور معني، و يكون عددها غري حمدد

 يف مرحلة الدكتوراه، فال يكتفي بعمل تساؤالت فحسب، بل أماعادة يف مرحلة املاجستري 
 اإلجابةتستهدف التساؤالت  و.صياغة الفروض البحثية إىليتم يف الغالب األعم اللجوء 

 أن بغرض وصف الواقع دون )من، ماذا، كيف، وملاذا: ( فقط مثلاألسئلةعىل عدد من 
تكون  أن جيبو  بناء عالقات بينها أو اختبار هذه العالقاتإىل هذا الوصف تتجاوز

تتسم أيضا  أن وال بد . معلومة عنها مسبقااإلجابةالتساؤالت حمددة وعميقة، وال تكون 
 .بدقة الصياغة ووضوح املعنى، وترتجم ما تتضمنه املشكلة البحثية
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: 

 للدراسة، وعدم خروج هذه املحاور األساسيةتفيد التساؤالت يف حتديد املحاور 
. عن هذه التساؤالت، كام تفيد أيضا يف ربط عملية التحليل باألهداف املبتغاة من البحث

 الدراسة كانت إذا دراسته أو لبحثه التساؤالت من مناسب عدد بوضع الباحث تفيويك
 البحوث من الكايف القدر توفر وعدم اجلديدة البحثية املجاالت ألحد انطالق نقطة متثل

 .اجلديدة اإلعالمية الظواهر إحدى بدراسة تتعلق كانت إذا أو السابقة، والدراسات

: 

ؤالت يف شكل استفهامي يطرح فيه الباحث ما يتوقعه من نتائج عىل تصاغ التسا 
هي اجتاهات املقال االفتتاحي يف جملتي نرجس  ما: مثال ذلك .مستوى املحور املقصود

هي القضايا واملوضوعات التي ركز عليها املقال  ؟ وما9/4/2003ونون النسوية بعد 
 فتتاحي يف املجلتني املذكورتني؟اال

 

 إىل يف الدراسات الوصفية االستطالعية التي تسعى ًغالبا تستخدم التساؤالت 
 بناء إىل هذا الوصف وزاجتالتعرف عىل خصائص اجلمهور من خالل الواقع دون 

عالقات واختبارها، ويكون هذا غالبا يف التخصصات التي ال حتتوي عىل تراكم معريف 
صاغ يف الدراسات التجريبية التي تستهدف وصف أو اختبار  الفروض فتأما. كبري

الفروض هي أجوبة افرتاضية مبدئية  أن ويمكن القول بمعنى آخر .العالقات السببية
 الباحث اختبار مدى حياولو إثبات، وهي عالقة بني متغريات، إىلمقرتحة ومؤقتة حتتاج 

 إجابة لوصف الواقع، إىل  حتتاجأسئلة التساؤالت فهي أما.صحة وجود هذه العالقة
يتوقف اخليار بني صياغة الفروض  و.تصاغ يف شكل استفهامي، وتضم متغريا واحدا فقط
 :يالعلمية وطرح التساؤالت عىل عدد من االعتبارات ه

 .طبيعة املشكلة أو الظاهرة البحثية وأهدافها -1
 .تعدد املتغريات احلاكمة يف املشكلة أو الظاهرة البحثية -2
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 . النظرياإلطارنات واحلقائق وكفاية وفرة البيا -3

: 

استخدامات املرأة العربية للمسلسالت الرتكية واإلشباعات : (يف دراسة بعنوان
  :اآليتكانت التساؤالت عىل النحو  )املتحققة

  ؟ما أسباب مشاهدة عينة الدراسة للمسلسالت الرتكية •
 ؟فيها القنوات التليفزيونية التي تشاهد أكثرما  •
 ؟ أنواع املسلسالت الرتكية التي تفضل عينة الدراسة مشاهداهتاأكثرما  •
 ؟ما مدى موافقة عينة الدراسة عىل مشاهدة أبنائها للمسلسالت الرتكية •
 ؟مع من تفضل عينة الدراسة مشاهدة املسلسالت الرتكية •
 ؟ما مدى استفادة عينة الدراسة من مشاهدة املسلسالت الرتكية •
 ؟هدة املسلسالت الرتكية عىل املراهقني واملراهقاتما مثالب مشا •

 
يشكل الفرض اجلوهر األساس الذي يعطي البحث قيمته العلمية ، وقد يعد  

تعاميم مبدئية تظل صحتها أو صدقها موضع : ( البحث ، والفروض هيأساسالفرض 
ي تظهر يف ضوء قضايا ، ويف ضوء النتائج وحتليل املضمون يعتمد عىل الفروض التاختبار

 .(1))هامة يف واقع مشكلة البحث
كخطوة  وتأيت خطوة صياغة الفروض بعد وضع العنوان، وحتديد مشكلة البحث، 

 عىل مشكلة البحث ً يتم وضع الفروض بناءإذ،  البحث العلميإعدادثالثة من خطوات 
 عدة أمالبحث  واحدة رئيسة وشاملة ملوضوع ةهل هي فرضي . احللول هلاإجياداملراد 

  . املشكلةإىل أدت التي واألبعادوتعرب الفروض عادة عن املسببات ، فرضيات

                                                 
املركز العريب لبحوث : املدخل يف حتليل املضمون، جملة بحوث، بغداد: هاشم السامرائي. د   (1)

 .8، ص 1989،  )28( املستمعني واملشاهدين، العدد 
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 بناء فروض قابلة للقياس تتناسب مع منطق البحث والغرض إىليعمد الباحث و
رسم سلوك املتغريات بصورة مفردة وكلية يف ضوء منطق املشكلة ونتائج  (أيمنه، 

ًبارة أو قضية حتمل تفسريا مبدئيا أو حال مقرتحا ع: الدراسات السابقة الن الفرض هو ً ًً
 .)1()ملشكلة أو موضوع أو حدث أو ظاهرة

الفروض هي النتائج املسبقة التي يأخذ هبا الباحث  أن ًوبناء عىل تقدم يمكن القول
ًأو يتوقعها هبدف الوصول بإجراءات البحث إلثبات منطقها لتصبح نظرية ثم قانونا أو يف 

ومثال . ها، وهي توضح العالقة السببية بني املتغري املستقل واملتغري التابعسبيل ادحاض
 يف فلسطني األقىص انتفاضة أبان املرصية األهرام يف صحيفة إرسائيلذلك بحث صورة 

 لغاية 2000نيسان  1( للمدتني من األهرامعن طريق حتليل مضمون املقال االفتتاحي يف 
ة من حتقيق أهداف البحث عن طريق اختبار الفروض متكنت الباحثو .)2000 أيلول 28

 : )2(اآلتية
 وفهم تطورات اإلرسائيلية بني صورة السياسة ارتباطيةهناك عالقة : الفرض األول •

 التسوية السلمية عىل املسارات العربية بعامة، وعىل املسار الفلسطيني بخاصة كام تعكسها
 . األهرامصحيفة 

 بقضية املامرسات التعسفية ضد العرب بعامة إرسائيلارتباط صورة : الفرض الثاين •
 .األهرام بخاصة كام تعكسها صحيفة والفلسطينيني

 والدولية اإلقليمية وعالقاهتا إرسائيل بني صورة ارتباطيةتوجد عالقة : الفرض الثالث •
 .األهراموقراراهتا عىل صعيد املنطقة، وعىل الصعيد الدويل كام تظهر يف صحيفة 

                                                 
، ص 2004 املنهجي، بغداد، رشكة احلضارة للطباعة والنرش،  البحثأساسيات: محيد جاعد. د   )1(

45-46. 

بان انتفاضة االقىص يف إصورة ارسائيل يف صحيفة االهرام املرصية : زينة عبد الستار جميد الصفار   )2(
، 2004قدمت إىل كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام ) غري منشورة(فلسطني، رسالة ماجستري 

 .255 -  254ص
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 األقىص يف املدة الثانية بعد انتفاضة اإلرسائيليةارتباط صورة السياسة : ابعالفرض الر •
 امللفات عىل املسار إغالقبتجميد عملية السالم عىل املسارات غري الفلسطينية أو 

 . األهرامالسوري واللبناين كام تعكسها صحيفة 
 الصورة  بني عامل االنتفاضة وبني حتويلارتباطيةتوجد عالقة : الفرض اخلامس •

 .األهرام قتامة وسلبية وعدوانية كام تظهرها صحيفة أكثر صورة إىل اإلرسائيلية
 ودور القوى والتكتالت إرسائيل بني صورة ارتباطية هناك عالقة :الفرض السادس •

 عىل إسرتاتيجيتها التي ترسم اإلرسائيلية وحقيقة األوضاع الداخلية إرسائيلداخل 
 . األهرامالعرب وكام تعكسها صحيفة مسار الرصاع أو السـالم مع 

تقدم الصورة اإلعالمي أن  عرب خطاهبا األهراماستطاعت صحيفة : الفرض السابع •
 .احلقيقية العدوانية إلرسائيل ضد العرب واحللول السلمية

يذكر البحث املتعلق اإلعالنات عرب شبكة  آخرومثال صياغة الفروض يف بحث 
 نجد أن الباحثنمية السلوك الرشائي لدى الشباب العراقي االنرتنت أساليبها ودورها يف ت

 :(1) قد ركز عىل اختبار الفروض اآلتية يف حتقيق أهداف البحث وهياألطروحةيف هذه 

خيتلف دور األساليب املستخدمة يف اإلعالنات املبثوثة عرب شبكة  :الفرض األول •
  .ين املستخدم اإلعالاألسلوباالنرتنت يف جذب انتباه املستخدم باختالف 

ً اإلعالين أألكثر جذبا لالنتباه باختالف طبيعة السلعة األسلوبخيتلف  :الفرض الثاين •
  .املعلن عنها

إن تعرض الشباب العراقي ألساليب اإلعالنات املبثوثة عن طريق  :الفرض الثالث •
  .هم يف اختصار مراحل سلوكهم الرشائياًاالنرتنت له دورا يس

                                                 
َّاإلعالنات عرب شبكة االنرتنت أساليبها ودورها يف تنمية السلوك الرشائي : ل عباس خليلفاض   (1)

قدمت إىل كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام ) غري منشورة( دكتوراه أطروحةلدى الشباب العراقي، 
 .27، ص2006
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 :ض الفروض الفرعية اآلتيةوتنبثق عن هذا الفر
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التعرض ألساليب اإلعالنات املبثوثة عن طريق  -1

 .شبكة االنرتنت واكتشاف احلاجة للمنتج
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التعرض ألساليب اإلعالنات املبثوثة عن طريق  -2

 .شبكة االنرتنت ومجع املعلومات
موجبة بني التعرض ألساليب اإلعالنات املبثوثة عن طريق وجود عالقة ارتباطية  -3

 .شبكة االنرتنت وتقييم البدائل
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التعرض ألساليب اإلعالنات املبثوثة عن طريق  -4

 .شبكة االنرتنت واختاذ قرار الرشاء
ريق وجود عالقة ارتباطية موجبة بني التعرض ألساليب اإلعالنات املبثوثة عن ط -5

  .شبكة االنرتنت وشعور ما بعد الرشاء

:  

 املتغري املستقل واملتغري التابع، فاملتغري : مهاأساسينيتشتمل الفروض عىل متغريين 
  التحصيل الدرايس يف املدرسة الثانويةفعىل سبيل املثال يتأثر.التابع هو املتأثر باملتغري املستقل

 املتغري املستقل ففي هذا املثال يمكن اعتبار . خارج املدرسةبشكل كبري بالتدريس اخلصويص
  .املتأثر بالتدريس اخلصويص) التحصيل الدرايس(املتغري التابع  و.)التدريس اخلصويص(
  

 متناقضة أو ة وأن ال تكون خياليالعلميةمعقولية الفرضية وانسجامها مع احلقائق  -1
 .معها

 . وللتحقق من صحتهالالختبار بشكل دقيق وحمدود قابل رضيةالفصياغة  -2
 .املشكلة عىل تفسري الظاهرة وتقديم حل الفرضيةقدرة  -3
 أو العمومية باإلجياز والوضوح يف الصياغة والبساطة واالبتعاد عن الفرضيةتتسم أن  -4

 . يسهل فهمهاى سهلة حتألفاظالتعقيدات واستخدام 
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 .تمييز الشخيص للباحثتكون بعيده عن احتامالت الأن  -5
 للبحث أو قد متد الباحث عىل مبدأ الفروض ة رئيسة واحدةقد تكون هناك فرضي -6

 . لبعضها البعضةتكون غري متناقضة أو مكمل أن عىل) عدد حمدود(املتعددة 
 حمتملة إجابةتكون للفرضيات املوضوعة عالقة بمشكلة البحث بحيث حيمل أن  -7

  .الفرض حول مشكلة البحث وليس غريهاملعاجلة مشكلة البحث حيث يدور 

: 

 منا، فالفروضة طبيعية حتدث أو حدثت مع كل رظاه احلدس أن :احلدس والتخمني -1
 إليها التي يتوصل فالفكرة ، عىل احلدس يصعب ربطهام بإطار عام يشملهاالقائمة

 أو تساعد ، البحثللمشكلةيح الباحث عن طريق احلدس قد تكون هي احلل الصح
 . وفهمهااألشياء العالقات بني إدراك إىليف التوصل 

 الشخصيةبحيث يعتمد الباحث عىل مالحظاته  :الشخصيةاملالحظة والتجارب  -2
 .وجتاربه وخرباته يف وضع فرضيات حمددة

 يف هذا املجال العلميةيطلع الباحث عىل النظريات  :ةاالستنباط من نظريات علمي -3
 .ً وبناء عىل ذلك يضع فرضياتهأجزاءهارس ويد

 وتتم صياغة ، املنطق وحكم العقل الذي يربرهاأساس عىل الفرضيةقد تبنى :املنطق -4
 . بام يتفق مع املنطقالفرضية

  أو عدة فرضيات،يمكن أن يكون للبحث فرضية واحدة رئيسةوعند صياغة الفروض 
تصاغ النظرية  أن يمكن و.بحثتغطي كل اجلوانب التي يعنيها ال أن ويشرتط فيها

تكون  أن ال يستحسن و.واإلثبات النفي وال تكون لنفس املوضوع بالنفي أو باإلثبات
املستقل املتغري ( معقدة بحيث يصعب التعرف عىل متغريي الفرضية أوالفرضية طويلة 

 ).التابعاملتغري و
وتعد .ل عىل التابع املتغري املستقتأثري من التأكد وعىل الباحث عند صياغة الفروض
ال  إذ، لصياغة الفرضية األساسية من املتطلباتاملعرفة واخلربة اجليدة يف صياغة الفرضية 
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 من صحة الفرضية قد تتحول فيام بعد التأكدبعد و. جمال للتفسري العشوائي أو االعتباطي
  . حقيقة ونظريةإىل

 

Samples: 

هي عبارة عن عدد حمدود من املفردات التي سوف يتعامل الباحث معها العينة 
 ويشرتط يف هذا العدد. ًمنهجيا، ويسجل من خالل هذا التعامل البيانات األولية املطلوبة

 .ًأن يكون ممثال ملجتمع البحث يف اخلصائص والسامت التي يوصف من خالهلا هذا املجتمع

Item: 

العينة والتي قد تكون الطالب أو الطالبة من بني الطالب، أو هي الوحدة يف هذه 
 الدرايس، أو الفرد من مجهور املشاهدين للربامج التعليمية، أو األسبوعاليوم يف 

 العينة ويشكل جمموع هذه إطاروخيتار الباحث املفردة من .  الكومبيوترأجهزةمستخدمي 
بة من جمتمع البحث، وكلام زاد عدد املفردات حجم العينة الذي يتم حتديده عادة بنس

ً متثيال ملجتمع أكثركلام كانت ) حجم العينة(مفردات العينة وارتفعت نسبة هذا العدد 
 .(1)البحث

ويتوقف حتديد حجم العينة عىل عدد من االعتبارات التي تؤثر يف هذا القرار، من 
 :(2)هذه االعتبارات ما يأيت 

يف اخلصائص أو السامت، فكلام زادت درجة قدر التجانس بني مفردات املجتمع  -1
 .التجانس بني مفردات املجتمع أمكن اختيار عدد أقل من املفردات لبناء العينة

                                                 
 .278البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم، مصدر سابق، ص: حممد عبد احلميد. د   (1)
 .279 - 278ص: املصدر نفسه   (2)
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التوزيع اجلغرايف للمفردات وهو ما يعكس تشتتها وانتشارها، وذلك انه كلام زاد  -2
 زيادة األمرانتشار املفردات أو كانت موزعة عىل مناطق جغرافية متباعدة كلام تطلب 

 .حجم العينة

 العينة إطار العينة الختيار املفردات، فكلام كان إطاركفاية املعلومات التي يوفرها  -3
ًشامال كامال يلبي حاجة البحث، يمكن اختيار عينة أقل حجام بينام جيب زيادة احلجم  ً ً
يف حالة غياب بعض املعلومات أو البيانات أو عدم استخدام أطر للعينة تلبي حاجات 

 . ورشوطهألخيارا

. عدد الفئات التي سوف يتم دراستها والتغريات التي يتم وصف املجتمع من خالهلا -4
 يتم أخرىواختيار العينة من فئة واحدة هي فئة الطالب تقل يف حجمها عن عينة 

 .، أو الفرق الدراسيةاألكاديميةتوزيع الطلبة والطالبات عىل أساسها مثل التخصصات 
: 

 ً رئيسة تبعا لتدخل الباحث يف اختيار الطريقةأنواعيتفق اخلرباء عىل تقسيم العينات إىل 
واملفردات وخضوعها بالتايل لقوانني االحتامالت، أو عدم خضوعها هلذه القوانني، حيث 

ًولذلك نجد هناك تصنيفا . تتأثر يف احلالة األخرية بتدخل العامل الشخيص يف االختيار
 أهنا احتاملية أو عشوائية حيث ال يتدخل الباحث يف اختيارها، ولكنها أساسللعينات عىل 

 غري احتاملية أو عمدية حيث يسمح بتدخل العامل أهناأو . ختتار بطريقة عشوائية
الباحث يقدم  أن ًوباستعادة طرق اختيار العينات تطبيقيا نجد. الشخيص يف االختيار
فالباحث عادة خيتار العينة الطبقية عىل . ًن خالل العنرصين معاًوصفا للعينة املختارة م

. سبيل املثال، ثم خيتار املفردات بعد ذلك من بني الفئات بالطريقة العشوائية أو املنتظمة
 ثم يفرض اختيار األنواعًالن متثيل العينة خلصائص املجتمع تفرض عليه اختيارا من بني 

ًاحلجم اختيارا مكمال لألول لذلك نعرض أنواع العينات التي توفر الشكل املناسب و. ً
 :الذي حيقق متثيل العينة خلصائص املجتمع وكام يأيت
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Stratified Sample: 

 يف الدراسات الرتبوية وبصفة خاصة الطالب يف املؤسسات ًوتعد من أكثر الطرق شيوعا
ًصائص املجتمع التي تعترب مطلبا يف التعليمية حيث توفر هذه الطريقة التمثيل النسبي خل

ومتثيل العينة للمجتمع يفرض عىل الباحث الوقوف عىل نسبة متثيل هذه الفئات . الدراسة
 كانت فإذا. يف جمتمع البحث، لتحديد عدد املفردات من كل فئة يف العينة بنفس النسبة

 مفردة 1000قوامها وكانت العينة % 45 :%55 يف املجتمع تعادل اإلناث إىلنسبة الذكور 
 . مفردة450 واإلناث مفردة 550حيدد عدد الذكور يف العينة  أن  الباحث جيبفإن

Quota samples: 

ًنظرا ألنه قد تكون هناك صعوبة يف احلصول عىل التمثيل النسبي للطبقات أو الفئات 
 هلا األصليةب املصادر يف جمتمع البحث، لعدم كفاية أطر البيانات أو تقادمها، أو غيا

يف هذه احلالة . ًأساسا أو زيادة الوقت واجلهد يف احلصول عىل البيانات اخلاصة بالفئات
 حتديد عدد املفردات لكل فئة يف العينة بناء عىل تقديراته وأحكامه الذاتية إىليلجأ الباحث 

لفئات التي يدرسها ويف هذه احلالة حيدد الباحث املتغريات وا. ًأو بناء عىل خربات سابقة
ًثم خيتار عددا من املفردات يمثل كل فئة يف العينة دون احلاجة لنسبة متثيلها يف املجتمع 

 إحصاءات مل يكن لديه فإذا .بحيث تكون حصة كل فئة هي الرقم الذي حدده الباحث
 إلناثوا بني الذكور بالتساوييوزع العينة  أن  قد خيتارفإنهلنسب متثيل الفئات يف املجتمع 

 :لفئات ختصص املعلمني مثال) حصة (أخرى إناث وقد يرى نسبة 500/  ذكور 500
ويقسم نسبة منها بني % 25املعلم النوعي % 25ومعلمي اآلداب % 50معلمي العلوم 

غياب إال أن  وعىل الرغم من وجود الفئات داخل بناء العينة .%50 والذكور بنسبة اإلناث
.  غري ممثلة وبالتايل يصعب التعميم من خالل نتائج دراستهامستوى متثيلها، جيعل العينة

 يف حاالت صعوبة اختيار بديل آخر مثل العينة الطبقية إالولذلك ال ينصح باستخدامها 
 يظل احلذر من التعميم من أهم عيوب األحوالولكن يف مجيع . أو مربر قوي الختيارها

 .هذا النوع
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Clusters Sample: 

ترب التمثيل اجلغرايف رضورة يف كثري من البحوث ألغراض املقارنة مثل دراسة يع
 بني أقاليم خمتلفة أو ثقافات متباينة، ومن خالل لوسائل اإلعالماستخدام الطالب 

ويشكل اختيار العينة يف هذه .  أو املدن أو املحافظاتاألقاليمًالتقسيم الطبقي أيضا داخل 
عىل . من بني كل املدن أو القرى التي تنتمي لإلقليم أو املحافظةاحلالة صعوبة يف حتديدها 

ولذلك يكتفي الباحث باختيار .  عدد من املفردات يف كل مدينة أو كل قرية فيهاأساس
 أو املحافظة يمثلها وخيتار من هذا التجمع مفردات العينة التي اإلقليمجتمع واحد داخل 

ًيضا العينة املساحية حيث يتم تقسيم املجتمع أسوف يتعامل معها الباحث؛ ولذلك تسمى 
ً أو مناطق أو قطاعات جغرافية، ثم خيتار من كل منها جتمعا خيتار أقاليم مساحات أو إىل

/ ناحية/ قضاء/ حمافظة(ًونظرا هلذا التدريج يف االختيار . (1)من بينه مفردات العينة
 . يطلق عليها العينة العنقوديةفإنه) مفردات/ قرية
 purposive sample   

ًخيتار الباحث املفردات يف هذه العينة بطريقة عمدية طبقا ملا يراه من سامت أو 
مثل دراسة آراء واجتاهات أعضاء .  البحثأهدافخصائص تتوفر يف املفردات بام خيدم 

القنوات هيئة التدريس املتخصصني أو معدي الربامج التعليمية أو الربامج التعليمية يف 
  .(2)الفضائية أو نظام التعليم عن بعد يف جامعة القاهرة

 Simple random sample   

 وبذلك تعطى جلميع . أو أطر العينةإطارًيتم اختيار املفردات عشوائيا من بني قوائم 
فؤ الفرص جلميع هذا النوع من العينات يعني تكا . يف االختيارمتساويةًاملفردات فرصا 

 باستخدام القرعة، أو أماعنارص املجتمع لتكون أحد مفردات العينة، ويتم اختيارها 
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 األرقام العشوائية، ويتطلب استخدام هذه الطريقة رضورة حرص ومعرفة كامل جداول
العنارص التي يتكون منها جمتمع الدراسة، وبذلك تكون فرصة الظهور لكل عنرص 

ويصعب تطبيق هذه الطريقة يف املجتمعات الدراسية املتناثرة أو . ًمعروفة وحمددة مسبقا
 .)1(أمكن تطبيقها أن  أنواع العيناتأفضلوهي ، املتباعدة أو الكبرية من حيث العدد

Systematic Sample  

جتنب خطأ الصدفة، أو خطأ العشوائية  هذا النوع من العينات  الباحث يفحياول
ب عليه زيادة احتامالت التحيز، أو امليل نحو اختيار كم أكرب من خصائص، أو الذي يرتت

 فقد يميل االختيار يف معظمه إىل ربع القائمة األول أو األخري وهو ما يعكس. سامت معينة
ولذلك يتم استخدام العينة املنتظمة لضامن ثبات . سامت معينة للمجتمع عىل سبيل املثال

 كان جمموع مفردات جمتمع فإذا.  النهايةإىل العينة كله من البداية ارإطتوزيع االختيار عىل 
 مفردة فيحسب جمال العينة 500 مفردة وجمموع مفردات عينة البحث 100.000البحث 

 . بقسمة مفردات املجتمع عىل جمموع مفردات العينة
 =جمال العينة  100.000

  مفردة200=  500

 
 مفردة عىل التوايل، فاملفردة األوىل يتم 200بني كل وهذا يعني اختيار مفردة من  

 اختار الباحث املفردة رقم فإذا. 500 رقم 200 الثانية وهكذا حتى الـ 200اختيارها من الـ 
........ .602 والرابعة 402 والثالثة 202من املجال األول، فاملفردة الثانية ستكون رقم  2

 .)2( 99.802 واألخرية
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Systematic Random Sample 

يتجنب الباحث يف هذا النوع التحيز الناتج عن االختيار العمدي للمفردة األوىل، 
ولذلك خيتار املفردة األوىل بشكل عشوائي من بني جمال االختيار األول، ثم ترتك مسافة 

 كان جمال االختيار يف املثال فإذا. دة والتي يليهااالختيار بام يعادل املجال بني كل مفر
وخيتار .  مفردة األوىل بشكل عشوائي200 مفردة فنختار مفردة من بني الـ 200السابق هو 

 مسافة االختيار التي تعادل جمال اختيار إليهًالرقم التايل بام يعادل رقم املفردة األوىل مضافا 
 فاملفردة الثانية ستكون 115 بشكل عشوائي وكانت رقم  اختريت املفردة األوىلفإذا. العينة
 .(2)99.915 رقم األخريةوهكذا وتكون املفردة ... .515 والثالثة 315رقم 

 يف مستوى تدريس اإلعالمقسم يعرف رأي طلبة  أن عميد كلية اآلدابيريد  :مثال
ملطلوبة  طالب، وحجم العينة ا1000 القسمإذا كان عدد طلبة ف.  القسمأساتذةأحد 
 200ً مقسوما عىل 1000للحصول عىل العينة برسعة، خيتار من كل  و. طالب200 ويايس
  . طالب50وي اويس

 =جمال العينة  1000
  مفردة50=  200

 
وعليه . 39، وليكن رقم ً عشوائياً، خيتار طالبا يف قوائم الطلبةًفمن أول مخسني طالبا

 .9989 ، … ، 139 ، 89 ، 39 :ن يف قوائم الطلبة املوجودي األشخاصأرقام  العينة هيفإن
 ):1( ما يأيتاإلعالميةومن أهم أنواع العينات التي تستخدم يف البحوث والدراسات  

 .Stratified Sampleالعينة الطبقية  -1
 .Quota Sampleالعينة احلصصية  -2

                                                 
 .293املصدر نفسه، ص  (2)
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  Sample Clustersعينة التجمعات  -3
 .Purposive Sampleالعينة العمدية  -4
 .Sample Snowballاملتكاثرة أو املتضاعفة العينة  -5
 . Simple Random Sampleالعينة العشوائية البسيطة  -6
 .Systematic Random Sampleالعينة العشوائية املنتظمة  -7
 .Systematic Sampleالعينة املنتظمة  -8
 .Dimensional Sampleالعينة متعددة األبعاد  -9

 .Multi Stage Sampleالعينة املتعددة املراحل  -10

 
ًيعد حتديد املفاهيم واملصطلحات أمرا رضوريا  من إذ أن  بحث أو دراسة، أليً

واجب الباحث عند صياغته للمشكلة حتديد املفاهيم التي سيستخدمها، وكلام كان حتديد 
يريد املفاهيم دقيقا، سهل عىل القراء الذين يتابعون البحث إدراك املعاين واألفكار التي 

  .(1)خيتلفوا يف فهم ما يقول أن الباحث التعبري عنها، من دون
 بحثه أهدافحيدد الباحث املعاين واملفاهيم التي تتناسب أو تتفق مع  أن ال بدو

 مرجعي يستخدمه يف إطاروإجراءاته، وتعريف املصطلحات يساعد الباحث يف وضع 
 إذاادر تعريفات مصطلحات بحثه  مصإىل التعامل مع مشكلة بحثه، وتنبغي منه اإلشارة

 ما إىلهذا إضافة ،  خاصة بهتحيدد تعريفا أن استعارها من باحثني آخرين، أو
يوضح مفهومه هلا يف املبحث  أن  عىل الباحثأخرىسيستخدمه البحث من مصطلحات 

ًتكون مؤقتا يف مواضع استخدامها لتساعده عىل تقدم بحثه  أن  ويمكن.ِالنظري من بحثـه َ
لعل من الواجب عىل و . مكاهنا الذي يعتاده الباحثون يف صدر البحثإىلًل الحقا لتنق
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 جانب قيامه بتعريف إىليستخدمه يف بحثه  الباحث االلتزام به هو حتديد معنى كل مفهوم
 إذَّالتي يستعني هبا يف حتليالته، ألن مثل هذا وذاك خدمة له ولقرائه،  املصطلحات العلمية
لتعبري عام يريد قوله بطريقة واضحة وسليمة بحيث ال ينشأ بعدها جدل َيتمكن بذلك من ا

ًكثريا ما  وَّحول ما يعنيه هبذه املفاهيم أو يقصده من تلك املصطلحات الفنية والعلمية
 من إليه نتيجة لعدم وضوح الباحث فيام يرمي الرأي اجلدل واالختالف يف أساسيكون 

  واملفهوم هو الوسيلة الرمزية،ٌفهم خاطئ هلذا الباحث مما قد يرتتب عليه ،مفاهيم وتعابري

 للتعبري عن األفكار واملعاين املختلفة بغية توصيلها للناس، اإلنسانالتي يستعني هبا 
 .ِّواملصطلحات هي أدوات حترص املفاهيم وتقلصها وحتددها

 
ًمعينة أو شيئا معينا يمثل املفهوم باعتباره جمموع املفردات اللغوية األساسية، ظاهرة  ً

 الظاهرة إىل إشارته املفهوم يتحدد بقدر أيأو إحدى اخلصائص لليشء املذكور ومعناه، 
 .كل موضوع علمي له مفهومه الذي يتميز به أن  وعليه يمكن القول.التي يمثلها

ويكتسب بعده احلقيقي حني يتعامل معه بصفته موضوعة لفكرة معينة توجه الفهم، 
ً وغالبا ما متكننا هذه العالقة من .األخرى باألشياءعة يشء معني أو عالقاته وتتعلق بطبي

 .)1(تصنيف الظواهر بواسطة املالحظة والوقائع امليدانية، وهي رضورية لعملية التعميم

 إليه اصطالح يعرب عن فكرة جمردة وتركيب منطقي يتم التوصل بأنهفهوم ويعرف امل
 مقبول بأنهربات املرتاكمة، ويتسم يف أغلب األحوال من خالل املالحظة املنظمة واخل

 وتربز أمهية املفهوم وحتديده بدقة يف .ومتفق عليه من قبل عدد كبري من العلامء والباحثني
ويقوم بإرشاد  املوضوعية همتطلبات املنهج العلمي وأحد رشوطالبحوث كونه يمثل أحد 

 .)2(حتليلها أنواع احلقائق التي يقوم بتجميعها وإىلالباحث 
                                                 

، بريوت، دار التنوير للطباعة والنرش، 2املوضوعية يف العلوم االجتامعية، ط : صالح قنصوه   )1(
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 قيمتها من املعاين والصور املشرتكة التي يرسمها األفراد واألشياءوتكتسب احلقائق 
وهذه املعاين والصور تصاغ يف شكل رموز ذات . هلا، ويتفقون عليها يف البيئة الواحدة

داللة، بحيث تستدعي هذه الرموز بمجرد ذكرها املعاين والصور، وكذلك يتم استدعاء 
ًونظرا الختالف هذه الرموز . بمجرد ذكر املعاين والصور التي تعرب عنهاهذه الرموز 

 يتم فإنهودالالهتا باختالف العلوم، حيث أصبح لكل علم أو جمال علمي رموزه املتميزة، 
؛ وهلذا  Conceptالتعبري عن الرمز ودالالته أو معناه يف املجال العلمي الواحد باملفهوم 

لذلك يعامل املفهوم وسيلة رمزية يستخدمها . )1(فاهيمه اخلاصةلكل علم م أن ًيقال دائام
وال يكتسب املفهوم .  الناسإىل والوقائع هبدف توصيلها األفكارالباحث للتعبري عن 

 .  بالقدر الذي يقدم فيه الظاهرة التي يمثلهاإالمعناه 
 التي األشياءيعرف  أن لكي يتمكن الباحث من بناء خطوات بحثه يقتيض منهو

وال . ًيدرسها ويتعامل معها تلك التي تشكل معيارا ملنهجية الباحث واجتاهات بحثه
 األفكار عرب عن مضمون الظواهر الفعلية، وليس إذا إاليكتسب التعريف موضوعيته، 

 . والتصورات الذهنية والعشوائية التي يتم استالهلا من مصادر متباينة ومتناقضة
ت تعرب عن فكرة عامة تتعلق بطبيعة يشء معني أو ن املفهوم كلمة أو جمموعة كلامإ

ً، وغالبا ما متدنا هذه الفكرة بمقولة لتصنيف الظواهر، وهي األخرىعالقاته باألشياء 
 استخدام عدد من املفاهيم واملصطلحات فإنوهلذا . تعترب رضورية لعملية التعميم

 البحث هو لغرض بيان اهلدف السائدة يف العلوم املعنية بالبحث، أو املفاهيم املستخدمة يف
ً الذي أصبح علام قائام بذاته، له مبادئه اإلعالماملقصود من االستخدام املذكور وخاصة يف  ً
يمر  أن والتحكم يف هذه املصطلحات جيب. وجماالته ومنهجه التي حتدد تصوراته العلمية

زون بكثافة مشاهدة  يف املرحلة املبكرة يتمياألطفال أن  فعندما نقول.عرب مفاهيم دقيقة
 إىل التلفزيون يشري إىل استخدام مفهوم كثافة املشاهدة يف بحوث التعرض فإنالتلفزيون، 

ُّويعد . اجللوس أمام التلفزيون لفرتات طويلة مقارنة بالكثافة املتوسطة أو املحدودة
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ثر غموض املفاهيم أو عدم االتفاق عىل تعريفات حمددة هلا، من أبرز املشكالت التي تؤ
ًأيضا يف أساليب دراسة الظواهر العلمية ومعاجلتها وتطوير البحث العلمي يف املجاالت 

ًولذلك يعترب التعريف أمرا رضوريا ومالزما للمفهوم حيث يتم من . العلمية املختلفة ً ً
خالله االتفاق عىل املحددات اخلاصة بكل مفهوم لتأكيد االتفاق حول التعميامت 

 .(1)لتي تقوم عىل بناء املفاهيم والتفسريات العلمية ا
تثبيت :  تثبيت املفاهيم يف البحث، لضامن غرضني أساسيني األولإىلويعمد الباحث 

املفاهيم النظرية اخلاصة بالبحث، تلك التي يأخذ هبا الباحث دون غريها كي يتجنب 
حث االعرتاضات التي تأيت من الباحثني الذين حيملون وجهات نظر ختتلف مع منطق الب

تثار حول البحث واملفاهيم التي  أن  جتنب الباحث التساؤالت التي يمكنأيواجتاهاته، 
ًيعتمدها وكي يتجنب الباحث، فضال عن ذلك تكرار املفهوم املعني أينام اقتضت 

 واملقاييس اإلجراءات تلك التي تبني اإلجرائيةوالغرض الثاين تثبيت املفاهيم . الرضورة
  .(2)التي يعتمدها الباحث

 : ويقسم اخلرباء التعريف إىل نوعني رئيسيني
 املعنى إىل تعريف املفهوم من خالل بناءات لفظية تشري أي: التعريف االصطالحي -1

ً نقد شديد يف االستخدام نظرا لندرة االتفاق إىل ويتعرض هذا النوع .كام يراه الباحث
 .لحاتعىل الرؤى اخلاصة باملفكرين أو الباحثني للمفاهيم أو املصط

ويقصد به التعريف الذي حيدد املفهوم من خالل سلسلة من : اإلجرائيالتعريف  -2
 أو التعليامت أو العمليات التي ترشح وجود املفهوم من خالل سلسلة اإلجراءات

 وبصفة خاصة عندما يتعامل الباحث مع هذا املفهوم خالل البحوث. القياس أو املعايرة
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 .)1(ل مالحظته حلركة هذا املفهوم وعالقاته واجتاهاتهالتجريبية أو التطبيقية، أو خال
 عملية تعريف مفهوم:بأهنا اإلجرائية  يمكن تعريف،ةواإلنساني العلوم االجتامعيةويف 

ًالنظري قابال للتمييز أو القياس بوضوح وفهمه من منطلق  املفهومغامض بحيث يصبح 
لتصف  -وماملفه عملية حتديد امتداد إىلوبمعنى أشمل، فإهنا تشري . املالحظات التجريبية

 ما تعني اإلجرائية وضع تعريفات إجرائية ًاوكثري . منه وما ليس كذلكًما يمثل جزء
 .وتعريفات نظرية

 
، بالعديد من املؤلفات اإلعالميةتزخر أدبيات البحث العلمي يف جمال النظريات  

ويقسم الباحثون النظريات .  وأنواعهاواملراجع العلمية عن النظريات ونشأهتا وتطورها
  :اآلتية األنواع إىل اإلعالمية

 -1 

ويقوم هذا . اإلعالميةيرتبط هذا النوع من النظريات باجلمهور املستخدم للمواد 
 بسبب دوافع نفسية اإلعالماجلمهور يستخدم وسائل أساس أن النوع من النظريات عىل 

 :يأيتومن هذه النظريات ما . يةأو اجتامع

اجلمهور يستخدم املواد  أن تفرتض هذه النظرية: ات واإلشباعاتنظرية االستخدام  - أ  
 هو تلبية احلاجات اإلعالم إلشباع رغبات كامنة لديه، وأن دور وسائل اإلعالمية

 يف العراق اإلعالمدوافع التعرض لوسائل ( ومثال ذلك البحث الذي يدرس .فقط
 ،)2 ()اهات اجلمهور العراقي نحو تفضيل الوسيلة اإلعالمية األقرب الهتامماتهواجت

                                                 
 .28 - 27البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم، مصدر سابق، ص : حممد عبد احلميد. د   )1(

التعرض لوسائل اإلعالم يف العراق واجتاهات اجلمهور العراقي نحو : سعد سلامن املشهداين. د   )2(
تفضيل الوسيلة اإلعالمية األقرب الهتامماته، بحث منشور يف جملة جامعة تكريت للعلوم 

 .380- 348 ص، 2007 أيار هـ 1428 األوىلمجادى ) 5(العدد ) 14( املجلد اإلنسانية
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  هيتم بتفسرييالذ تنطلق هذه الدراسة من مدخل االستخدامات واإلشباعاتحيث 
 ي ودوافع ذلك التعرض، واإلشباعات التاإلعالماجلمهور لوسائل كيفية استخدام 

 .حتققها من وجهة نظرهم وأنامط هذا التعرض
استخدامنا  أن تعتمد فكرة هذه النظرية عىل: نظرية االعتامد عىل وسائل اإلعالم   -ب

قدرة  أن  ال يتم بمعزل عن تأثري املجتمع الذي نعيش داخله، عىلاإلعالملوسائل 
 عىل التأثري تزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظيفة نقل املعلومات اإلعالموسائل 

 مدى اعتامد النخبة األكاديمية(لبحث الذي يدرس ومثال ذلك ا. بشكل مميز ومكثف
 دراسة حالة عىل االقتحام - عىل القنوات الفضائية العراقية يف وقت األزمات 

، حيث يعتمد هذا البحث )1( )2011اإلرهايب ملبنى جملس حمافظة صالح الدين عام 
املتبادل  وهو جزء من نظرية االعتامد اإلعالمعىل نموذج اعتامد الفرد عىل وسائل 

 والنظم االجتامعية والذي يشكل بدوره عالقات اجلمهور مع اإلعالمبني وسائل 
 .اإلعالموسائل 

 اهتمت العديد من الدراسات والنظريات بتأثريات وسائل :نظرية االستقبال  -ج
 اإلعالم عىل الفرد ومستويات هذا التأثري ، وانتهت إىل وصف مجهور وسائل اإلعالم

وتعد نظرية االستقبال أحد . اإلعالم مواجهة حمتوى وسائل ط يف ونش إجيايببأنه
 تفسري عملية استقبال املتلقي للمعلومات عرب وسائل تناولت النظريات التي

 أي  للمعلومات يفيالفرد املتلق أن ، ويقوم الفرض الرئيس للنظرية عىلاإلعالم
 لومات، ويتأثر يف استقبال املع يفاإلعالم عىل وسائل موقـف يعتمد بشكل أسايس

ذلك بالعديد من العوامل مثل نمط استخدام الوسيلة، نوع املضمون، واهتاممات 

                                                 
 عىل القنوات الفضائية العراقية يف وقت األكاديميةد النخبة مدى اعتام: سعد سلامن املشهداين. د   )1(

، بحث 2011 ملبنى جملس حمافظة صالح الدين عام اإلرهايب دراسة حالة عىل االقتحام - األزمات
 ، 2013 أدوات تعبري وتغيري، عامن، منشورات جامعة البرتا، -منشور يف كتاب وسائل اإلعالم 

 .268- 251ص
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 مثال ذلك البحث الذي يدرس .(1) واتفاق املضمون مع اجتاهاته الراهنة ياملتلق
 .) دراسة حتليلية وميدانية - استقبال الصحف اجلامعية العوامل املؤثرة يف(

-2 

تصنف بعض النظريات عىل أهنا مرتبطة باملرسل أو القائم باالتصال، ومن هذه 
  :يأيتالنظريات ما 

 اإلعالموسائل  أن تعتمد هذه النظرية عىل: نظرية الرصاصة أو احلقنة حتت اجللد  - أ  
ًتؤثر تأثريا مبارشا، ورسيعا يف اجلمهور، وأن االستجابة هلذه الرسائل مث ً ل رصاصة ً

 .البندقية تؤثر بعد انطالقها مبارشة
 يف اإلعالماجلمهور يتأثر بوسائل  أن تفرتض هذه النظرية: نظرية الغرس الثقايف   -ب

إدراك العامل املحيط به، وتزيد معارفهم، خاصة األفراد الذين يتعرضون بكثافة 
 .اإلعالملوسائل 

  أهنا من نظريات القائم باالتصال،تصنف هذه النظرية عىل: نظرية ترتيب األولويات  -ج
 هي من يقوم برتتيب اهتاممات اجلمهور اإلعالموسائل  أن ذلك الفرتاض النظرية

فيبدي اجلمهور اهتاممه ؛ أخرى قضايا وإمهالمن خالل إبراز القضايا التي تستحق، 
 .ههبذه القضايا دون غري

-3 
 

 :وهو عىل ثالثة أنواع
يرى هذا النوع من النظريات، التأثري املبارش لوسائل  ):قصري املدى(التأثري املبارش  - أ  

 مثال ذلك .اإلعالميةومن هذه النظريات نظرية الرصاصة .  يف اجلمهوراإلعالم

                                                 
 -199، ص1997عامل الكتب، : نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، القاهرة: احلميدحممد عبد . د   (1)

200. 
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  القيم واالجتاهات األخالقيةتأثري استخدام اإلنرتنت عىل: (البحث الذي حيمل عنوان
 .)1( )للشباب اجلامعي

تأثري  أن  يرى هذا النوع من النظريات):طويل املدى(نظريات التأثري الرتاكمي    -ب
 بعد فرتة زمنية طويلة من خالل تراكم املتابعة وإنام ال يظهر مبارشة، اإلعالموسائل 

قيام  أن :القائمة عىل فرضيةومن أمثلة هذا النوع نظرية دوامة الصمت . اإلعالمية
 . املعارضالرأييقلل من أفراد   بعرض رأي األغلبية،اإلعالموسائل 

وسائل  أن يرى املنظرون هلذا التصنيف: ل لوسائل اإلعالمدنظريات التأثري املعت  -ج
 تعمل داخل نظام اجتامعي، وتراعي اخلصائص النفسية واالجتامعية اإلعالم

ومن هذه . عاة مجيع الظروف والعنارص املتصلة باالتصالللجمهور، وأنه ينبغي مرا
 .النظريات، نظرية ترتيب األولويات

 
 

 
 
 

                                                 
تأثري استخدام اإلنرتنت عىل القيم و االجتاهات األخالقية للشباب : أمني سعيد عبد الغني   )1(

كلية اإلعالم، املؤمتر العلمي السنوي التاسع أخالقيات : اجلامعي، بحث منشور، جامعة القاهرة
 .1267-1219، ص 2003عالم بني النظرية والتطبيق، اجلزء الرابع، مايو اإل
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: ًمن أكثرها شيوعا، هيو،  الكثري من الوسائلاإلعالميةث وتستخدم يف البح

ويتم . واختبارات الثبات والصدق، ة واملالحظة امليدانية، واملقابلصاء أو االستبيانستقاال
 البيانات املطلوبة، إىلاختيار هذه األدوات وبناءها عىل ضوء أسس علمية؛ للوصول 

منفردة أو  األدواتتستخدم هذه  أن  ويمكن.اإلعالميةث و البحأهدافوبالتايل حتقيق 
. ة البحث، وأهدافه، وتوجهات الباحث، واإلمكانات املتاحةًجمتمعة، وذلك تبعا لطبيع

 : هيهذه األدواتو
 

 ً شيوعا مقارنة باألدواتاإلعالميةث ون أكثر أدوات البحقصاء أو االستبيان ماالست
 ً جهداإالاالستبيان ال تتطلب منهم  أن األخرى؛ وذلك بسبب اعتقاد كثري من الباحثني
؛ وإلمكانية استخدامه يف مجع املعلومات ًيسريا يف تصميمها وحتكميها وتوزيعها ومجعها
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 .عن موضوع معني من عدد كبري من األفراد جيتمعون أو ال جيتمعون يف مكان واحد
 مجع البيانات الذي يستهدف استثارة األفراد املبحوثني بطريقة أسلوب :واالستقصاء هو 

 البيانات املرتبطة بموضوع إطار معينة، يف أفكارحقائق أو آراء، أو منهجية ومقننة لتقديم 
البحث أو الدراسة وأهدافها، دون تدخل من الباحث يف التقرير الذايت للمبحوثني يف هذه 

 .)1(البيانات
عبارة عن جمموعة من اخلطوات املنتظمة التي تبدأ بتحديد البيانات : واالستقصاء هو
بال استامرات االستقصاء عن املبحوثني، بعد استيفاء هذه البيانات املطلوبة وتنتهي باستق

ًفيها، ويعترب مقننا ألن تنظيم إجراءاته وأدواته يتم بطريقة منظمة، توفر كثريا من الوقت  ً
 .)2(واجلهود والنفقات املبذولة فيه، وتوفر عىل الباحث التدخل ثانية يف مراحل التطبيق

ًر أدوات مجع املعلومات شيوعا واستخداما يف منهج املسحكام يعترب االستقصاء من أكث ً 
كام  . الكبرية من التالميذ والطالب واملدرسنياألعداد مالءمة لدراسة أكثرً يعترب أيضا فإنه
ً استخداما أكثر أداة املكتوبة يقوم املجيب باإلجابة عنها، وهي األسئلةجمموعة من : عنيي

 .وثني مبارشة ومعرفة آرائهم واجتاهاهتميف احلصول عىل البيانات من املبح
 استامرة يصممها الباحث عىل ضوء الكتابات ذات الصلة :ًأيضا اني االستباالستقصاء أوو

باملشكلة التي يراد بحثها، أو حيصل عليها جاهزة، ويعدهلا عىل ضوء أسس علمية، 
 أداة( عن وهي عبارة  البحث،أهدافتتضمن بيانات أولية عن املبحوثني وفقرات عن 

 عنها بطريقة حيددها اإلجابة أو اجلمل اخلربية والتي تتطلب األسئلةتتضمن جمموعة من 
تستخدم استامرة االستبيان عادة عندما يكون و. )3( )الباحث حسب أغراض البحث

 إمكانيةمجهور البحث مجهور كبري يتميز بضخامة العدد والتشتت بالشكل الذي حيد من 

                                                 
 .517، ص  مصدر سابقالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية،: حممد عبد احلميد. د   )1(

 .518املصدر نفسه، ص   )2(

 -ة أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنساني: فتحي حسن مكاوي. أمحد سليامن عودة   )3(
 .57، ص 1987عنارصه ومناهجه والتحليل اإلحصائي لبياناته، عامن، مكتب املنار، 
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  مثل املقابلة واملالحظة هلذا العدد الضخم بينام يمكن لالستقصاءىأخراستخدام أساليب 
  .يف أماكن جغرافية متباعدة) عن طريق اخذ عينة خمتارة(يغطي عدد كبري منهم أن 

 التي تستهدف معرفة اآلراء األسئلةوحيتاج االستبيان مهارة شديدة يف صياغة 
التواصل املبارش بني الباحث  دون إليها واالجتاهات التي يصعب الوصول واألفكار
ًيبني الباحث يف االستامرة التعريف بنفسه أوال وباجلهة  أن ومن الرضوري. واملبحوث

 رسية األسامء إىل واإلشارةالتي تكفل البحث أو تدعمه وحتديد اهلدف من االستقصاء 
 .التعاونوان تتضمن االستامرة حث املبحوث عىل . وكذلك رسية البيانات

  

 استامرةإذ تتألف . الستبانةل إعداد الشكل األويل أو املظهري ناييقصد بتصميم االستب
 أسئلةالبيانات األولية، وفقرات أو  تتضمن االستبيان يف صورهتا األولية من صفحات

ويتطلب تصميم االستبيان، مراعاة القواعد .  البحثأهدافاالستبيان، والتي تدور حول 
 :اآلتية

 البحث أو أهداف وهو يف العادة يدور حول :حتديد اهلدف من استخدام االستبيان  - أ  
 . البحثأسئلة

 وذلك بعد : البحثأسئلة فرعية ذات صلة بأهداف أو أسئلةاشتقاق فقرات أو    -ب
 .مراجعة شاملة للكتابات ذات العالقة بمشكلة البحث

سهولة   مثل: االستبيانئلةأسمراعاة اإلرشادات الالزمة عند صياغة فقرات أو   -ج
ويمكن فهمها بوضوح، والبدء ،  من معنىأكثر بحيث ال حتتمل األسئلةالفقرات أو 

  التي توحي باإلجابة، وجتنباألسئلةوجتنب   السهلة ثم الصعبة،األسئلةبالفقرات أو 
 االستبيان؛ لئال أسئلة املحرجة أو املستفزة، والتحديد الواعي لفقرات أو األسئلة

 .ر املجيب بالضجر منهايشع
األوىل، وتكون  عىل جمموعتني  وذلك بعرضه:جتريب االستبيان يف صورته األولية  -د

وكفايته،  أو أسئلته  للدراسة؛ للتأكد من وضوح فقراتهاألصيلمن أفراد املجتمع 
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والثانية، وتكون من املتخصصني يف جمال املشكلة سواء من األكاديميني أو 
حظاهتم التي يقرتحها يل عمل التعديالت الالزمة عىل ضوء مالاملامرسني، وبالتا
 .أفراد املجموعتني

 وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية املعروفة :التأكد من صدق االستبيان وثباته  - ه
 .يف هذا الشأن
:  

 املغلقة انةب املفتوحة، واالستانة املغلقة، واالستبانةاالستب: هي  أربعة أنواعاالستبانة
يكتفي بنوع واحد، أو جيتمع يف  أن وبمقدور الباحث.  املصورةبانةواملفتوحة، واالست

 يأيتوفيام . ويتوقف حتديد نوع االستبيان عىل طبيعة املبحوثني.  من نوعأكثراالستبيان 
 : هلذه األنواعًاعرض

 ):أو املقيدة( املغلقة انة االستب - أ
 املناسبة من بني اإلجابةلب من املبحوث اختيار وهذا النوع من االستبانات يط

 عن فقراته، ويساعد عىل اإلجابةويتسم االستبيان املغلق بسهولة .  املعطاةاإلجابات
ويعاب .  وحتليلهااإلجاباتًاالحتفاظ بذهن املبحوث مرتبطا باملوضوع، وسهولة تبويب 

ال جيد الباحث من بني  إذعليه، أنه ال يعط معلومات كافية، وغموض موقف املبحوث، 
 . ما يعرب عن تردد املبحوث أو وضوح اجتاهاتهاإلجابات

 ):أو احلرة( املفتوحة انة االستب- ب
وهذا النوع من االستبانات يرتك للمبحوث فرصة التعبري بحرية تامة عن دوافعه 

اب ويع.  يتيح للمبحوث حرية التعبري دون قيدبأنهويتسم االستبيان املفتوح . واجتاهاته
 إالوأنه ال يصلح . بعض املبحوثني قد حيذفون عن غري قصد معلومات هامة أن عليه

 االستبيان، أسئلةًلذوي التأهيل العلمي، وأنه يتطلب وقتا لإلجابة عن فقرات أو 
 .وصعوبة حتليل إجابات املبحوثني
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   : املصورةانة االستب.ج
ًوهذا النوع يقدم رسوما أو صورا بدال من الفقرات  ً  املكتوبة؛ ليختار األسئلةأو ً

 ويتسم االستبيان املصور بمناسبته لبعض املبحوثني،.  املناسبةاإلجاباتثون من بينها واملبح
األطفال، أو الراشدين حمدودي القدرة عىل القراءة والكتابة، ومقدرة الرسوم أو : من مثل

املكتوبة، ومجع بيانات أو  من الكلامت أكثرالصور يف جذب انتباه وإثارة اهتامم املبحوثني 
 . هبذه الطريقةإالالكشف عن اجتاهات ال يمكن احلصول عليها 

 يقترص استخدامه عىل املواقف التي تتضمن بأنهويعاب عىل االستبيان املصور، 
 نوع آخر، وخاصة أي من أكثر تقنني إىلخصائص برصية يمكن متييزها وفهمها، وحيتاج 

  .ئنات برشية كانت الرسوم أو الصور لكاإذا
  : املغلقة املفتوحةانة االستب.د

 اختيار فرصة للمبحوث يرتك حيث االستبيان نواعأ أفضل من النوع هذا ويعد
 للمبحوث النوع هذا يتيح الوقت نفس ويف. املعطاة اإلجابات بني من املناسبة اإلجابة
 املغلق االستبيان امزاي بتوافر النوع هذا ويتسم. مفتوح بشكل يهأور جاباتهإ عن التعبري

 .املفتوح واالستبيان
(1) 

 أو يتعمد اإلجابةالتي تؤثر عىل املبحوث وذلك حتى ال يرفض  الصياغةجتنب  -1
 .إجابة خاطئة

يبدأ الباحث بكتابة السؤال  أن  االستبانة البد قبلأسئلةعند صياغة كل سؤال من  -2
وذلك ) ملاذا سألت هذا السؤال؟( سؤال إجابةقدرة عىل تكون لديه ال أن الذي يليه ـ

 تعذر احلصول عىل تلك املعلومة إذا إالُال يسأل  أن الن كل سؤال يف االستبانة جيب
 ،أخرىالتي يكون بمقدورنا احلصول عليها بطريقة  األسئلةجتنب  .أخرىبطريقة 

                                                 
 .353 - 351مصدر سابق، ص :صالح بن محد العساف .د   (1)
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الن ذلك  طلق أو مأعزب كان إذاسبب احلالة االجتامعية فال يصح السؤال عن 
 . األخرى االستبيان أسئلة إجابةيزعج املبحوث فيمتنع عن  أن يمكن

التي قد ال يتفق عىل كلامت الوالدقة والتحديد يف صياغة السؤال بتجنب  الوضوح -3
فام هو غالب أو كثري بالنسبة ) الخ.....ً كثريا،ًغالبا(مثل مدلوهلا الباحث واملجيب 

 .ًأو قليالًللباحث قد يراه املجيب نادرا 

، كلام كان أدعى لإلجابة عليه، فاملجيب عندما ينظر لسؤال السؤال قصريكلام كان  -4
 اإلجابة ألن السؤال الطويل يوحي بأن إجابتهيتكون من عدة أسطر قد حيجم عن 

 كانت طبيعة إذا إاله دافعية املبحوث لإلجابة علي  ستكون طويلة مما يقل منهعلي
 .يكون كل االستبيان هبذا النمط ال أن هدف السؤال تتطلب ذلك رشط

ً بالنفي ألهنا غالبا تفهم عىل النقيض، وكذلك قد يبدو للمجيب األسئلةصياغة جتنب  -5
 .الباحث يميل إلجابة دون غريها أن عليها

الصحافة االلكرتونية  أن  فكرتني مثل هل ترىجتيب عىلالتي  األسئلةجتنب  -6
 ؟رفة املتصفح لألخبار اليوميةزيادة مععىل تعمالن  وصحافة االنرتنت

 ؟ة كل يوم رضوريقراءة الصحفالقابل للتأويل مثل هل  األسئلةجتنب  -7

 عليها مما اإلجابة عمق يف التفكري ألن املبحوث قد ال يستطيع إىل األسئلة  حتتاجإال -8
 . عىل االستبياناإلجابةدافعة الستكامل  يقل من

 البحث يريد الباحث عن أهداف من ويعد كل سؤال يف استامرة االستبيان هو هدف
 الوسائل أي فعىل سبيل املثال عندما يسأل املبحوث عن ،طريقه معرفة هدف معني

 أن  ذلك يعنيفإن مجيعها أم اإلذاعة أم التلفزيون أم اهتامماته الصحافة إىل أقرب اإلعالمية
 هي ميةإعال وسيلة وأي اإلعالميعرف اهتاممات اجلمهور بوسائل  أن الباحث يريد

 الصحف التي يفضل قراءهتا أسامءوعندما يسال الباحث عن .  اهتامماتهإىل األقرب
 الصحف التي يفضل قراءهتا وأسامءالباحث يريد معرفة مرتبة  أن  ذلك يعنيفإناملبحوث 
وعندما يسال الباحث عن دوافع اختيار وتفضيل صحف حملية بعينها دون . اجلمهور
عينة البحث أفراد  من اإلعالماملتعرضني لوسائل  أن يريد معرفة ذلك يعني انه فإن ،غريها
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 بدافع تغطيتها لألحداث أوبدافع حمتوياهتا شاملة،  يفضلون قراءة الصحف املحلية
وعندما .  بدافع تعامل الصحافة املحلية باهتامم مع مهوم املواطن العراقيأوبحيادية ودفة، 
اهلدف هو معرفة  أن  ذلك يعنيفإنصحيفة؟  املواضيع تستهويك يف الأييسال الباحث 

نوع املوضوعات التي يفضل قراءهتا اجلمهور يف الصحيفة األخبار املحلية املوضوعات 
الرياضية املقاالت والتحليالت السياسية الثقافة واألدب التسلية والطرائف املوضوعات 

 .الخ.. .الفنية
 

 طوات الرضورية التي يتطلب من الباحث تنفيذها يف تصميمه وكتابتههناك عدد من اخل
 :(1)الستامرة االستقصاء وهي

 عىل الباحث أن يلتفت إىل مشكلة البحث: حتديد األهداف املطلوبة من عمل االستبيان -1
حيدد أهدافه من تصميم االستبيان وكتابته،  أن وموضوعه بشكل دقيق ليستطيع

 .د مجعها من األفراد واجلهات املعنية باالستبيانوماهية املعلومات املرا

 األهدافوذلك من خالل ترمجة وحتويل :  املطلوبةاألسئلةحتديد نوع االستامرة ونوع  -2
 . واالستفساراتاألسئلة جمموعة من إىل

 االستقصاء عىل جمموعة حمددة من أسئلة واختبار  االستامرة يف صورهتا األوليةإعداد -3
 االستقصاء بالشكل أسئلةملالحظات يستطيع الباحث تعديل ففي ضوء ا: األفراد

 .الذي يعطي مردودات جيدة

وهنا يقوم الباحث بإعادة كتابة : تصميم وكتابة استامرة االستقصاء بشكلها النهائي -4
فقرات استامرة االستقصاء بشكلها النهائي لتكون جاهزة لالستنساخ باألعداد 

 .املطلوبة منه

 االستبيان كاملة أسئلة إجابةوالتأكيد عىل : قصاء عىل املبحوثنيتوزيع استامرة االست -5
 . الباحثإىل االستامرة وإعادة

                                                 
 .130البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، مصدر سابق، ص: عامر إبراهيم قنديلجي   (1)
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والتأكد من وصول نسبة : جتميع نسخ استامرة االستقصاء املوزعة وتفريغ بياناهتا -6
 املطلوبة بضوء حجم العينة اإلجاباتفأكثر من عدد % 75 البد من مجع إذجيدة منها، 

 . حليل معلوماهتا واخلروج باالستنتاجات املناسبة منهالتكون مناسبة لت

 :ًولعل من الرضوري تفصيل ورشح اخلطوات املذكورة آنفا وكام يأيت
 

ً التي تضمنها استامرة االستقصاء طبقا لنوعية البيانات األسئلة يتم تقسيم إذ
 :اآلتية األنواع إىلاملستهدفة 

 وهي األسئلة التي تستهدف التعرف عىل سامت: أسئلة تستهدف التعرف عىل احلقائق  - أ  
 الفرد وخرباته مثل السن والنوع والتعليم واملهنة واحلالة الزوجية والدخل والظروف

 .البيئية واالجتامعية وغريها من السامت التي متيز األفراد
 وتظهر الصعوبة: واالجتاهات واملعتقدات واملشاعرأسئلة تستهدف التعرف عىل اآلراء    -ب

 .الرأي حتديد أوزان أو معايري ثابتة لتحديد االجتاه أو إمكانية يف األسئلةيف هذه 
 التي يدور األسئلةوهي : أسئلة تستهدف التعرف عىل السلوك يف املايض واحلارض  -ج

قف وترتبط حمتواها حول التعرف عىل دور الفرد وسلوكه يف موقف من املوا
بالتساؤالت اخلاصة بالتفضيل واالهتامم واالستخدام واآلراء واالنجاز بحيث تعرب 

 .اإلعالميةعن النشاط االتصايل للفرد يف العملية 
 

 : ومهااألسئلةهناك نوعان من استامرات االستقصاء حسب نوع البيانات وحمتوى 
 التي تستهدف التعرف عىل احلقائق األسئلةوهو الذي يتضمن : االستقصاء املقنن  - أ  

ً املعدة مسبقا ذات البدائل املحددة األسئلةأو السلوك املحدد عن طريق جمموعة من 
 من خالل البيانات املتوفرة عن إليهايف استجابات املبحوثني التي يمكن الوصول 

 .موضوع البحث
 عىل اإلجابة للمبحوثني يف أكثروهي الذي يعطي حرية : ري املقنناالستقصاء غ   -ب
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ً التي يتضمنها االستقصاء بالطريقة واأللفاظ اللغوية التي تناسبهم بدال من األسئلة
وهذا النوع من االستقصاء يستهدف التعرف عىل اآلراء . إجبارهم عىل االختيار

 عنها من خالل االستقصاء واالجتاهات واملعتقدات واملشاعر التي يصعب الكشف
 .املقنن

 املقرتحة التي يمكن األسئلةكذلك يؤثر نوع البيانات ونوع االستقصاء يف نوع 
 : (1) اآلتيةمتييزها باألنواع الثالثة 

 . احلرةاإلجابات املفتوحة ذات األسئلة -1

التي يقوم الباحث برتميزها دون علم ( املحددة اإلجابات املفتوحة ذات األسئلة -2
 ).حوثاملب

 ).إليهالتي خيتار منها املبحوث ما يتفق مع ما يرمي ( املغلقة األسئلة -3

أسئلة 

 عدد من األفراد املحدودين من عينة إىل مسودة االستقصاء إعطاء الباحث حماولة أي
 املوجودة األسئلة، وان يطلب منهم قراءة يهمإلالبحث أو األفراد الذين يستطيع الوصول 

 رأهيم بشأن نوعيتها من حيث الفهم واالستبيان والداللة، وكميتها من حيث وإعطاءفيها 
وبضوء املالحظات التي . كفايتها جلمع املعلومات املطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته

كل الذي يعطي مردودات  استامرة االستقصاء بالشأسئلة يستطيع تعديل فإنهحيصل عليها 
 أسئلةوجه إنه ُّ أمل بكل جوانب موضوع البحث، وبأنهجيدة الن الباحث قد يعتقد 

مفهومة لديه، ثم يكتشف انه أمهل هذا اجلانب أو ذاك من موضوع البحث، أو أنه مل يفلح 
 .أسئلتهيف توضيح ما يريده يف 

 

                                                 
 .540-536 صمصدر سابق،راسات اإلعالمية، البحث العلمي يف الد: حممد عبد احلميد. د   (1)
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هنا يقوم الباحث بإعادة كتابة فقرات استامرة االستبيان وطباعتها وتدقيقها 
 أن وجيب.  بالصيغة النهائية لتكون جاهزة لالستنساخ باألعداد املطلوبة منهوإخراجها

 حتقيقها يف عملية االستقصاء حتقيق إىل الرئيسة التي يسعى الباحث األهداف إحدىتكون 
ملبحوث وتوفري الكثري من اجلهد والوقت يف اختبار صدق التواصل بني الباحث وا

 أسئلةيراعيها الباحث يف صياغة  أن وهناك العديد من القواعد التي جيب. االستامرة
 :(1) ومن هذه القواعد ما يأيتاألسئلةوز الغموض يف ااالستقصاء التي تساعد عىل جت

 . يف أوضح عبارات ممكنةاألسئلةضع   - أ  
 .لامت التي هلا معان دقيقة وجتنب وضع كلامت ال وظيفة هلا وليست رضوريةاخرت الك   -ب
ضع كل التحفظات الرضورية لتزويد املبحوث بأساس معقول يقوم بموجبه   -ج

 .باختيار بديل من بني البدائل
 جيب جتنب إذ أو األجوبة األسئلةجتنب التحديد أو التقييد غري الرضوري سواء يف   -د

ة واألسئلة اإلحيائية واأللفاظ املتحيزة التي توحي للمبحوث  املزدوجاألسئلة
 .باستجابة معينة

ً يعد غموض السؤال عامال إذضع األجوبة والبدائل املقرتحة بأبسط صياغة ممكنة   - ه ُّ
 .من عوامل عدم فهم السؤال

وان يتجنب .  تبدو للمبحوث بأهنا منسجمة مع مشكلة البحث أن األسئلةتأكد من  - و
 التي تستهدف معلومات تفصيلية قد ال يتمكن املبحوث من األسئلةًيضا أحث البا

 .تذكرها أو استعادهتا
  املبحوث قيد البحث وموضوعرأيمل يكن   الرأي ماإبداء تتطلب أسئلةجتنب وضع   - ز

 .الدراسة

                                                 
 ، عامن،2، ط واإلنسانيةأساليب البحث العلمي يف العلوم االجتامعية ): وآخرون(فوزي غرايبه . د   (1)

 .58، ص1981 كلية االقتصاد والتجارة، -  األردنيةاجلامعة 
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 من بديل صحيح حني تطلب من املبحوث اختيار أكثر حتتمل أسئلةجتنب وضع   -ح
 إىل طويلة الن طول السؤال قد يؤدي أسئلة كذلك جتنب وضع .بديل واحد فقط

 .عدم فهمه

 

حيث يقوم الباحث باختيار أفضل وسيلة لتوزيع استامرة االستقصاء وتتضمن 
 آليةكذلك عىل الباحث وضع . طريقة التوزيع وصول االستامرة بشكل سليم ورسيع

 . بعد استكامل ملؤها من قبل املبحوثنيإليه استامرة االستقصاء إعادة لضامن
 

يتفحصها فقد  أن يكمل مجع استامرات االستقصاء املعبأة، جيب عىل الباحث أن بعد
برتتيب املعلومات حسب ثم يبدأ الباحث .  عليها بطريقة خاطئةأجابيكون البعض قد 

. ً مسبقا الستخراج املعلومات وتفريغ البيانات من استامرات االستقصاءأعدهاول اجد
وعىل الباحث استبعاد االستامرات التي تركها بعض املبحوثني ناقصة ومل يكملوها وان 

وتبقى مرحلة . تظهر يف عدد من االستامرات أن يفرس التناقضات الواضحة التي يمكن
 استنتاجات بشأن مشكلة البحث من أهم املراحل إىل نتائج االستقصاء والوصول تفسري

 سليمة عند إحصائيةالتي جيب عىل الباحث فيها استخدام طرق موضوعية وأساليب 
 . حتليل وتفسري البيانات
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 العراقية واستخداماته هلا اإلعالم عادات تعرض الشباب اجلامعي العراقي لوسائل
 يف كلية اإلعالم دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة قسم -  املتحققة منها واإلشباعات

 .2015اآلداب بجامعة تكريت عام 
 :حتية طيبة

 رأيك معرفة خالهلا من نتمكن بيانات عىل احلصول إىل االستبيان هذا هيدف 
 ًأغراضا حيمل ال وهو هبا تربطك التي عالقةال هي وكيف العراقية اإلعالم بوسائل
 اإلعالم تطوير يف يؤدي بام منها واالستفادة تصوراتكم لبلورة حماولة هو  بل..سياسية
.. دقيقة معلومات عىل احلصول إىل يؤدي بام تعاونكم نأمل.. أدائه مستوى ورفع العراقي
 فقرات عىل لإلجابة منيالث ووقتكم جلهدكم واالمتنان بالشكر يتقدم أن الباحث ويود

  :يأيت ما لكم ونبني االستبيان
 . يرجى عدم ذكر االسم -1
 . والختيار واحدًأمام اجلواب الذي تراه مناسبا) ü( ضع عالمة -2
 . من اختيارأكثر إىلهناك بعض الفقرات حتتاج  -3
 .ً سؤال دون إجابة لطفاأيترتك  ال -4
 

  .مع جزيل الشكر ووافر االحرتام  
 الباحث 

 

 
  q  أنثى      q ذكر     :اجلنس -1
  اهتاممك؟إىل أقرب اإلعالمية الوسائل أي -2

     q مجيعها  q اإلذاعة    qالتلفزيون      qالصحافة      
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 العربية       املحلية  :هل تفضل قراءة الصحف -1
 : الصحف املحلية تفضلأي -2

 q، الكوثر qالغ ــ، البqالصباح  ، qالشباب  ، qالدستور   - أ  
 qان ـالبي،  q، الفرات  qراق ـ، العqان ــ، الزمqار ــاملزم   -ب
 q ، الزمان الريايض q، الصدى qدى ـــ، امل  qالفيحاء   -ج

 ملاذا تفضل هذه الصحف بعينها؟ -3
  qحمتوياهتا شاملة      q ةــتغطي األحداث بحيادية ودق
 q   اممتتعامل مع مهوم املواطن باهت

 كم مرة تقرأ صحيفتك املفضلة يف األسبوع؟ -4
 qًيوميا     qًربع مرات أسبوعيا أثالث أو   qًمرة أو مرتني أسبوعيا 

  املواضيع تستهويك يف الصحيفة؟أي -5
 qالتحقيقات املحلية   q املقاالت والتحليالت السياسية     qاألخبار املحلية

 qة ـــــــــــــالفني   qة واألدبـــــــالثقاف    qالتسلية والطرائف 
 qة ـــاألخبار العاملي  q ة ـــاملواضيع الرياضي    q  ة ــــــــالتارخيي

   qاتري ــــــالكاريك  q كل ما تتضمنه الصحيفة    q ة ــــــاالقتصادي
  من إجابة للسؤال أعالهأكثريمكنك اختيار : مالحظة

 وم املواطن باهتامم؟ًهل تعاملت الصحافة العراقية عموما مع مه..من وجهة نظرك -6
 qًأحيانا     q  كال       qنعم 

  األحداث السياسية بحيادية ودقة؟قراءهتاهل غطت الصحف العراقية التي تسنى لك  - 7
 qبعض الصحف     q  كال       qًأحيانا     qنعم 

 هل جاملت الصحافة احلكومة يف بعض سياساهتا؟ -8
 qكال        qبعض الصحف      qًأحيانا     qنعم 
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 )ًنعم، أحيانا، بعض الصحف(د السبب؟ لإلجابات ملاذا برأيك يعو -9
 qتتبع أحزاب تشرتك يف احلكومة   qتبحث عن متويل      qمتويلها حكومي

 هل تعتقد بوجود صحافة مستقلة يف العراق؟ -10
 qًموجود نسبيا     q  كال      qنعم 

  الصحف تعتقد باستقالليتها؟أي - 11
 )ًمن جمموع نعم ونسبيا ( /3        2-      1-

 هنية واحلرفية يف الصحافة العراقية برؤيتك اخلاصة؟كيف تقيم امل -12
  qضعيف       q مقبول    q متوسط      qجيد 

 تقييمك ملستوى اإلخراج الفني فيها؟ -13
  qضعيف       q مقبول      qجيد 

 متى تقرأ صحيفتك املفضلة؟ -14
 qحسب وقت الفراغ     q ًاءاـــمس      qًظهرا      q ًصباحا

 أين تقرأها؟ -15
 qيف النادي أو املقهى     qيف العمل     qيف السيارة      qيف املنزل

 ً الصفحات تبدأ بقراءهتا أوال؟أي -16
 qة ـــــــــــالثقافي    q  الرياضية     qرية ـــاألخ     qاألوىل

  qة ــصفحات األخبار الطريفة واملسلي       qفحات األخبار املحليةص
 qصفحات التحليالت السياسية 

 ماذا تفعل باجلريدة بعد القراءة؟ -17
 qاحتفظ هبا كأرشيف خاص             qيف املكتب أتركها 

 q األمرال أكرتث هلذا        q  لتنظيف الزجاجلعائلةستخدمها ان
  مصدر حتصل عىل الصحيفة؟أيمن  -18

 qمن البائع املتجول      qمن الكشك       qاشرتاك
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  القنوات التلفزيونية تفضل؟أي -1
 األجنبية       العربية       املحلية 

  القنوات العراقية تفضل؟أي -2
 qرة ــ، احلq، السومرية q، البغدادية q، الديار q ، العراقية qالرشقية   - أ  

 q، األنوار qن ـ، النهريqراق ـــ، العq، احلرية qرق ـ، املشqالفرات    -ب
 .qداد ـ، بغqر ـ، الغديqالفيحاء   -ج

 ؟) من إجابةأكثرر يمكنك اختيا( املواضيع تفضل مشاهدهتا أي -3
 q ةـــــــالتقارير والربامج السياسي     qةـــــــــاألخبار املحلي

  qة ــــــــالتقارير والربامج التارخيي    qة ـــــــالربامج الرياضي
 q   الثقافيةة واألغاين ـــالربامج الفني    qبرامج املنوعات والرتفيه

   qوم واالخرتاعات ــــــبرامج العل    q ةـــــــــــــــــالثقافي
 qة ـــــــــاألخبار العاملي

 كيف ترى مستوى اإلخراج والتقنيات الفنية يف املحطات العراقية؟/ أ   -4
  qضعيف     q متوسط      qجيد         qًجيد جدا

 ًمن هي القنوات ذات املستويات اجليدة جدا واجليدة؟/ ب 4-
  قناة الرشقية

  قناة العراقية

  قناة السومرية

  اة البغداديةقن

  قناة الفرات

  قناة الديار

  قناة كردستان
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  قناة بغداد

  قناة احلرية

  قناة النهرين

  قناة آشور

  قناة الفيحاء 

  قناة املرشق

  قناة الزوراء

  قناة األنوار

 هل غطت املحطات التلفزيونية العراقية األحداث السياسية بصدق ودقة؟/ أ  -5
 qكال          qطاتبعض املح      qنعم 

  املحطات حققت ذلك؟أي/ ب 5-
 q، الديار q، الفرات q، البغدادية qة ـ، احلريq، العراقية qالسومرية   - أ  

 q ، آشور q األنوار، qة ــ، الرشقيq، الفيحاء q، املرشق qداد ــــبغ   -ب
 ،qن ــالنهري  -ج

 ة؟هل تعتقد بأن بعض املحطات املحلية جتامل سياسات احلكوم/ أ -6
 qكال         q بعض املحطات      qنعم 

 ما هو السبب برأيك؟) بعض املحطات(أو ) نعم(بالنسبة الختيار / ب 6-
 qتتبع أحزاب تشرتك يف احلكومة    qتبحث عن متويل    q متويلها حكومي

 هل تعاملت حمطات التلفزيون العراقية مع مهوم املواطن باهتامم؟/ 7 -7
  qبعض القنوات    q  كال     qنعم 

  القنوات حققت ذلك؟أي /8 -8
 q، الفيحاء q، الرشقية q، الفرات q، العراقية q، السومرية qالديار   - أ  
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 ،q، آشور q، بغداد q، احلرية qالبغدادية    -ب
 .qاملرشق   -ج

 كيف ترى مستوى املذيعني ومقدمي الربامج يف القنوات املحلية؟ -9
 qيتطور     q  ضعيف    q  متوسط      qجيد 

  متابعة أخبار الوضع العراقي؟عىل من تعتمد يف -10
 qالقنوات العربية         q القنوات املحلية

  قناة حملية بالتحديد؟أي - 11
 q، السومرية qاء ـ، الفيحq، الفرات qالعراقية   - أ  

 qن ـ ، النهريq، البغدادية qار ـ، الديqالرشقية    -ب
 q، عشتار qالعراق   -ج

 متى تشاهد التلفزيون؟ -12
 qحسب وقت الفراغ    qًليال       q العرصإىلمن الظهر   qًصباحا 

 كيف تفضل املشاهدة؟ -13
 qمع األصدقاء       qمع العائلة     q ًمنفردا

 ًهل تشاهد قناتك املفضلة يوميا؟ -14
 qبعض أيام األسبوع         qكال       qنعم 

 ًكم ساعة تشاهد التلفزيون يوميا؟ -15
  q من ستة ساعات أكثر    q  مخسةإىلثالث      q  اثنتنيإىلساعة 

  يتم اختيار القناة يف املشاهدة اليومية يف املنزل؟كيف -16
     qة األب ـــــــــــــــباحرتام رغب    qرة ـــ بني أفراد األسورابالتش

  q   بتقسيم الوقت بني أعضاء األرسة    qة األم ـــــــــــباحرتام رغب
 q من جهاز تلفزيون أكثرلدينا   
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 ات التلفزيونية تفضل؟ القنوأي -1
 qاألجنبية     qالعربية       qاملحلية 

  املحطات اإلذاعية العراقية تفضلأي -2
  إذاعة مجهورية العراق

  إذاعة دجلة

  إذاعة الناس

  إذاعة أور

  إذاعة السالم

  إذاعة الرافدين

  إذاعة القران الكريم

  إذاعة دياىل

  إذاعة البالد

  إذاعة آشور

  وىإذاعة نين

  إذاعة األنوار

  إذاعة بابل

  جمموع الذين يفضلون اإلذاعات املحلية فقط

  الربامج تستهويك يف اإلذاعة؟أي -3
  qاألغاين واملنوعات      q  برامج االتصال املبارش    qةـــاألخبار املحلي

 qار العاملية ــــاألخب    q نــــبرامج مهوم املواط    qالربامج الرياضية 
 اإلذاعات املحلية عاجلت مهوم املواطن بمسؤولية واهتامم؟هل تعتقد بأن  -4

 qبعض اإلذاعات         q كال      qنعم 
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  اإلذاعات حققت ذلك؟أي -5
  إذاعة مجهورية العراق

  إذاعة دجلة

  إذاعة الناس

  إذاعة أور

  إذاعة السالم

  إذاعة الرافدين

  إذاعة القران الكريم

  سابق بنعم أو ببعضجمموع الذين أجابوا عن السؤال ال

 هل غطت اإلذاعات املحلية األحداث السياسية بدقة وحيادية؟ -6
 qبعض اإلذاعات         qكال       qنعم 

 فمن هي هذه اإلذاعات؟) نعم( كان اجلواب إذا -7
  إذاعة مجهورية العراق

  إذاعة دجلة

  إذاعة الناس

  إذاعة أور

  إذاعة السالم

  إذاعة الرافدين

  الكريمإذاعة القران 

  جمموع الذين أجابوا عن السؤال السابق بنعم أو ببعض

  ملتابعة أخبار العراق؟إليها اإلذاعات تلجأ أي -8
 qاألجنبية        qالعربية       qاملحلية
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 فمن هي هذه اإلذاعات؟) املحلية( كان جوابك إذا -9
  إذاعة مجهورية العراق

  إذاعة دجلة

  إذاعة الناس

  إذاعة أور

  سالمإذاعة ال

  إذاعة الرافدين

  إذاعة القران الكريم

  جمموع الذين أجابوا عن السؤال السابق بنعم أو ببعض

 ًهل تعتقد بانحياز اإلذاعات لسياسات احلكومة أحيانا؟ -10
 qبعضها       q  كال      qنعم 

 فام هو السبب برأيك؟) نعم أو بعضها( كان اجلواب إذا - 11
 qع أحزاب تشرتك يف احلكومة تتب  qتبحث عن متويل    qمتويلها حكومي

 ًكم ساعة تستمع يوميا للبث اإلذاعي؟ -12
     q  ن ساعةــــــــ مأكثر    qة ــــنصف ساع

 q من ثالث ساعات أكثر    q من ساعتني أكثر
 متى تفضل سامع اإلذاعة؟ -13

 qًليال     q  ًعرصا    q ًظهرا     qًصباحا
 أين تفضل سامع اإلذاعة؟ -14

 q مكان العمل يف      qيف السيارة       qيف البيت 
 ما هو رأيك بمستوى املذيعني ومقدمي الربامج يف اإلذاعات؟ -15

 qًيتطور تدرجييا        qضعيف       qمتوسط     qجيد
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ة املقابل:  الكثري من أدوات مجع املعلومات منهااإلعالميةث وتستخدم يف البح
 عىل نياملبحوث عندما يكون معينة، فعالة يف حاالت أداةتعد املقابلة و. العلمية للمبحوثني

 كام ، من األطفال أو الكبار األميني الذين ال يستطيعوا كتابة إجاباهتم بأنفسهمسبيل املثال
 نوع مشكلة البحث التي حتتم قيام الباحث بمقابلة إىلباإلضافة . هو احلال يف االستبيان

قابلة العلمية عن املقابلة وختتلف امل . عليهم مبارشةاألسئلةأفراد عينة الدراسة وطرح 
  .العرضية

:  

منظم بني الباحث واملبحوث أو املبحوثني لتحقيق تفاعل لفظي  (:يقصد باملقابلةو
يستثري بعض املعلومات أو  أن  أحدمها وهو القائم باملقابلةحياول، حيث (1))هدف معني

حمادثة  :كام تعرف املقابلة، بأهنا .تهالتغريات لدى املبحوث والتي تدور حول آرائه ومعتقدا
بني شخصني، يبدأها الشخص الذي جيري املقابلة ــ الباحث ألهداف معينة ــ وهتدف 

املقابلة هي  :بأهنااملقابلة تعرف  وكذلك . احلصول عىل معلومات وثيقة الصلة بالبحثإىل
 أخرىهة حمادثة أو حوار موجه بني الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من ج

 من األسئلةبغرض مجع املعلومات الالزمة للبحث واحلوار يتم عرب طرح جمموعة من 
واملقابلة هبذا .(2) عليها من األشخاص املعنيني بالبحثاإلجابةالباحث التي يتطلب 

؛ أكثر إقامة حوار فعال بني الباحث واملبحوث أو إىلعملية مقصودة، هتدف املعنى 
  .ة ذات صلة بمشكلة البحثللحصول عىل بيانات مبارش

 اإلعالميةث وإن حرص الباحث عىل استخدام املقابلة باعتبارها أنسب أدوات البح
ً مل يراع عددا من العوامل املسؤولة إذاٍلنوع املبحوثني عمل غري كاف عىل الرغم من أمهيته  ِ

                                                 
 .534 ص البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم، مصدر سابق،: حممد عبد احلميد. د   (1)
، القاهرة، دار النرش 5مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية، ط: د رجاء حممود أبو عالم.أ   (2)

 . 415، ص 2006للجامعات، 
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  :وبالتايل حتقق اهلدف من استخدامها، ولعل منهاعن إنجاح املقابلة، 
م التدريب السابق عىل إجراء املقابلة، وذلك بعمل تدريبات متثيلية مع زمالء يتأن  -1

، وتعرف اإلجابات، وتسجيل األسئلةالباحث أو غريهم؛ بقصد التدرب عىل طرح 
 .أنواع االستجابات املتوقع احلصول عليها

 . التي ستوجه إىل املبحوثني كل عىل حدهاألسئلةإعداد خمطط للمقابلة، يتضمن قائمة  -2

  . واضحة وقصريةاألسئلةأن تكون  -3
ينفرد الباحث باملبحوث يف حدود ما يسمح به الرشع والتقاليد، وأن يعمل عىل أن  -4

 . معهالتعاونكسب ثقته وعىل حثه عىل 

 مناسبة لغرض اإلجابةأن يرشح الباحث معنى أي سؤال للمبحوث، حتى تكون  -5
 .الباحث من السؤال

 وإخالصه؛ وذلك بأن يوجه إليه يف أثناء املقابلة أن يتأكد الباحث من صدق املبحوث -6
وبإمكان الباحث أن يطمئن إىل صدق املبحوث .  أخرى، يقصد التأكد من ذلكأسئلة

 .من خالل مالحظة طريقة إجابته، وما يظهر عىل وجهه من تعبريات

 .أن يتجنب الباحث التأثري عىل املبحوث، فال يوحي إليه بوجهات نظره أو آرائه وميوله -7

  .ن يسجل الباحث إجابات املبحوث بدقة وبرسعةأ -8

إال تتم املقابلة يف صورة حتقيق أو حماكمة للمبحوث؛ حتى ال يشعر بالضيق والسأم،  -9
 . مع الباحثالتجاوبوبالتايل رفض 

  التياألسئلة أي اإلجابةغري حمددة مفتوحة  أسئلة إىل املقابلة أسئلةويمكن تصنيف 
 ؟ ولعمل املرأة؟هو رأيك بالنسبة للتعليم املختلط ما: مثال بة خيارات لإلجاأيال تعطي 

 بغزارة املعلومات التي يمكن احلصول عليها ولكن مع األسئلةمتتاز هذه النوعية من و
 املغلقة املحددة األسئلة املقابلة هي أسئلةوالصنف الثاين من .اإلجاباتصعوبة تصنيف 

، الخ.… أحيانا –ال – بنعم أماعليها حمددة  اإلجابات التي تكون األسئلةهي  واإلجابة
 ؟هل توافق عىل التعليم املختلط: ذلك سؤالمثال 
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ً املقابلة الشخصية التي تتم وجها لوجه بني :وهناك ثالثة أنواع للمقابلة العلمية هي
املقابلة  والنوع الثاين هي .ًاألشخاص املعنيني بالبحث وهي األكثر شيوعاالباحث و
جتري لألشخاص املبحوثني عل اهلاتف ألسباب خترج إدارة الباحث  التي التلفزيونية
 ملقابلة بواسطة احلاسوب ا: النوع الثالث من أنواع املقابالت العلمية فهيأما .واملبحوث

 .الربيد االلكرتوين أو املقابلة بالفيديو عن بعدورة الباحث للمبحوثني عرب اعن طريق حم

 : اخلطوات اآلتيةإجراءهاتفرض عىل الباحث أن يراعي يف أما رشوط املقابلة اجليدة ف
 : حتديد اهلدف أو الغرض من املقابلة  1-

 جيب عىل الباحث عند إعداده للمقابلة أن حيدد هدفه من إجراء املقابلة األمور التي
وأن يقوم .إليهايريد انجازها واحلقائق التي يريد مناقشتها واملعلومات التي يسعى 

 معلقا األمر لألشخاص التي سيجري معهم املقابلة وال يرتك هذا األهداف بتعريف هذه
 .جيري املقابلةإىل أن بالصدفة 

 :اإلعداد املسبق للمقابلة ويتضمن  2-
األشخاص (حتديد األشخاص املعنيني باملقابلة أو اجلهات املشمولة باملقابلة   - أ  

 ). البحثواجلهات التي لدهيا معلومات كافية ووافية ألغراض
 واالستفسارات وربام يكون من األفضل إرساهلا األسئلةحتديد وإعداد قائمة    -ب

 املقابلة إلعطاء املبحوثني فكرة عن املوضوع ويراعي فيه إعداد إجراءقبل 
 . للوضوح والصياغة الدقيقةاألسئلة

حتديد مكان ووقت املقابلة بام يتناسب مع ظروف املبحوثني وااللتزام بذلك   -ج
 وإذا كان يف اإلمكان التأثري عىل )تتم املقابلة يف مكان عمل املبحوث عادة ما(

 مقابلة يف مكان خاص لرسية املعلومات إجراءظروف املقابلة ويمكن اقرتاح 
 .وتوفري اهلدوء

 : تنفيذ املقابلة وإجرائها  3-
 : هي املبحوثوتعاونهناك عدة أمور عىل الباحث إتقاهنا إلثارة اهتامم 
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إجياد اجلو املناسب للحوار من حيث إجياد املظهر الالئق للباحث واختيار   -أ   
 مع وتعاونلق الباحث أجواء صداقة وثقة  حيث خيالعبارات املناسبة للمقابلة

املبحوث بأن يوجد بيئة ودية للمقابلة وأن تكون املحادثة ضعيفة أيضا وتلقائية 
 .ن استجوابيشعر املبحوث بأن املقابلة عبارة ع وأن ال

 .دراسة الوقت املحدد جلمع املعلومات بشكل لبق   -ب
 .التحدث بشكل مسموع وعبارات واضحة  -ج
تكون معه عىل انفراد  أن  كانت املقابلة ختص شخصا واحدا حمددا يستحسنإذا  -د

 .بمعزل عن بقية العاملني معه
أن جوابه يتجنب الباحث تكذيب املبحوث أو إعطاء املبحوث االنطباع بأن   - ه

 والطلب منه توضحيها اإلجاباتغري صحيح بل يرتك للمبحوث إكامل 
 .وإعطاء أمثلة وما شابه ذلك

 :تسجيل وتدوين املعلومات  4-
جيب تسجيل املعلومات واإلجابات أثناء املالحظة مبارشة ويكون ذلك عىل   - أ  

مام كل  أاإلجابة جماميع وتوضيح إىل األسئلةأوراق حمددة سلفا حيث تقسم 
تسجيل احلوار )  أمكن إذا(منها وكذلك املالحظات اإلضافية ومن األفضل 

 .بواسطة جهاز تسجيل
تسجل املعلومات بنفس الكلامت املستخدمة من الشخص املعني باملقابلة أن    -ب

 .)يقع يف خطأ يف استبدال الكلامت ال(
 بحوث واإلضافةيبتعد الباحث عن تفسري العبارات التي يقدمها الشخص املأن   -ج

 ذلك األمر تطلب إذاعليها بل يطلب الباحث منه إعادة تفسري العبارات 
 وال يقع يف خطأ ،يميز بني احلقائق واملعلومات واستنتاجاته أن الباحث جيب(

 .)اإلضافة واحلذف
 .اإلجابات التوازن بني احلوار والتعقيب وبني تسجيل وكتابة إجراء  -د
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 األشخاص التي إىلالحظات بعد كتابتها بشكل هنائي  واملاإلجاباتإرسال   - ه
 .متت مقابلتها للتأكد من دقة التسجيل

  

 :(1)تربز أمهية املقابلة من خالل متيزها باخلصائص اآلتية
 اختيار املقابلة الشخصية كأداة جلمع معلوماته إىليتمكن من يلجأ : املرونة يف التطبيق -1

 .لته ملا يمكنه من حتقيق غرضهمن تطويع أسئ
 أن طبيعة الشخص الذي يقابله الباحث أن :أكثر احلصول عىل معلومات إمكانية -2

  .ً ملن يقابله شخصياأكثرُيعطي تفاصيل 
: ً تأكيدا بان أفراد العينة هم الذين أجابوا عن التساؤالتأكثراملقابلة الشخصية  -3

 يمكنه التأكد بصورة أدق بأن من فإنهعندما يقوم الباحث بتطبيق املقابلة الشخصية 
 .جييب عىل التساؤل هو أحد أفراد العينة وليس غريه
 :ومن عيوب املقابلة ما ينبغي أن يفطن إليها الباحث ما يأيت

 .رضورة توفر الشخص القادر عىل أداء املقابلة بصورة جيدة ومتناسقة -1

 وجهد أكرب يف التنقل  وقت أطول لإلعدادإىلمكلفة من حيث الوقت واجلهد وحتتاج  -2
 .واحلركة

 املقابلة يتطلب مهارات وإمكانيات تتعلق باللباقة واجلرأة قد ال تتوافر لكل إجراء -3
 باحث

 بعض الشخصيات املطلوب مقابلتهم بسبب املركز السيايس أو إىلعوبة الوصول ص -4
 .اإلداري هلذه الشخصيات

 

                                                 
 .104 - 103 ص مصدر سابق،: حممد بن عبد العزيز احليزان. د   (1)
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، اإلعالميخدام املالحظة دون غريها من أدوات البحث  استإىليلجأ الباحث  
.  واملتعلقة بمشكلة البحث، أراد مجع بيانات مبارشة وعىل الطبيعة عن املبحوثإذاوذلك 

فقد خيفي املبحوث بعض االنفعاالت أو ردود األفعال عن الباحث يف حالة استخدام 
فق يف حالة استخدام الباحث ولكن املبحوث خي. االستبيان أو املقابلة: أدوات، من مثل

  .األداةهذه 
املشاهدة واملراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاهرة معينة يف ظل : وتعرف املالحظة بأهنا
بغرض احلصول عىل معلومات دقيقة لتشخيص هذا السلوك  ظروف وعوامل بيئية معينة

 سلوك فردي أو االنتباه املقصود واملوجه نحو: يقصد باملالحظةكذلك . أو هذه الظاهرة
مجاعي معني؛ بقصد متابعته ورصد تغرياته ليتمكن الباحث من وصف السلوك فقط، أو 

ًكام تعني أيضا معاينة منهجية لسلوك املبحوث ــ أو .وصفه وحتليله، أو وصفه وتقويمه
ً ــ يقوم هبا الباحث مستخدما بعض احلواس وأدوات معينة؛ بقصد رصد انفعاالت أكثر

 فعله نحو جوانب متعلقة بمشكلة البحث، وتشخيصها وتنظيمها املبحوث وردود
أمهية كبرية يف ) امليدانية واملعملية(وحتتل املالحظة املنهجية  .)1(وإدراك العالقات فيام بينها

املالحظة باحث آخر وعرف . اإلعالممجع البيانات واالختبارات اخلاصة ببحوث 
،  ما هبدف الكشف عن اسباهبا وقوانينهايشء أو ،ة حادثة معينأو ، ظاهرةإىلاالنتباه :هناأب

 فيمتنعون أسئلةخاصة يف احلاالت التي يزداد احتامل مقأومة املبحوثني ملا يوجه هلم من 
 .)2( حتريفهاإىل أو يلجأون اإلجابةعن 

 

                                                 
، القاهرة، األكاديميةالبحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، املكتبة : حممد الصاوي حممد مبارك   )1(

 .35، ص1992

تصميم وتنفيذ البحث االجتامعي، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، : غريب حممد سيد امحد. د   )2(
 .266، ص1982
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 : هيأنواع املالحظة وفق قرب الباحث من املبحوثنيو
باملبحوثني؛ بقصد مالحظة سلوك  وهي التي تتطلب اتصال مبارش :مالحظة مبارشة -1

 .معني
 يكتفي وإنام وهي التي ال تتطلب اتصال مبارش باملبحوثني، :مالحظة غري مبارشة -2

 .الباحث بمراجعة السجالت والتقارير ذات الصلة بالسلوك املراقب للمبحوثني
 .وتعتمد املالحظة عىل خربة وقابلية الباحث يف الصرب لفرتات طويلة لتسجيل املعلومات

وسيلة من وسائل مجع البيانات أو املعلومات، بل ولعلها من أدق تعد املالحظة و
وسائل البحث، ويمكن استخدامها يف الدراسات املتقدمة؛ فهي تستعمل يف أغلب 

 إليها يلجا الباحثو أنواع البحوث، وبخاصة يف املنهج املسحي واملنهج التجريبي،
لبيانات مثل االستبانة أو املقابلة غري كافية ا  جلمعاألخرى األدواتعندما يشعر بان 

 . )1(بيانات لبحثه أوللحصول عىل ما يريده من معلومات 
 مراعاة اإلعالمية املالحظة يف البحوث العلمية ومنها البحوث إجراءوتتطلب عملية 

 : اآلتيةالباحث اخلطوات 
 .حتديد اهلدف الذي يسعى الباحث يف احلصول عليه -1

ملعنيني باملالحظة مع األخذ يف االعتبار رضورة االختيار اجليد حتديد األشخاص ا -2
 .واملالئم هلؤالء األشخاص

 ديد الفرتة الزمنية الالزمة للمالحظة بحيث يتناسب مع الوقت املخصص للباحثحت -3

 .ترتيب الظروف املكانية املالئمة للمالحظة -4

 .)حظةما يتطلب معرفته من املال(حتديد النشاطات املعنية باملالحظة  -5

 .مجع املعلومات بشكل نظامي ثم تسجيلها -6

                                                 
، دمشق، اإلنسانيةاملوجز يف منهج البحث العلمي يف الرتبية والعلوم :  سعد عمراإلسالمسيف . د   )1(

 .98، ص2009دار الفكر، 
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  :(2)ومن مزايا طريقة املالحظة يف البحوث العلمية ومنها اإلعالمية نجد ما يأيت
 عمقا من استخدام أكثر املالحظة تكون أداةاملعلومات التي جتمع باستخدام  -1

 .األدوات األخرى
 اضافية مل يكن حتى ؤمن املالحظات للباحث معلومات شاملة ومفصلة ومعلوماتت -2

 .يتوقعها

 .تكون للصحة ؤمن للباحث أيضا معلومات دقيقة أقرب مات -3

 فالباحث كي ال. العدد املطلوب بحثه من العينات هو أقل مقارنة باألدوات األخرى -4
 ظاهرة واحدة أو نشاط واحد خيص شخص أو عدد حمدود من إاليستطيع مالحظة 

 .األشخاص

 .ا ويف نفس وقت حدوث النشاط أو الظاهرةسجيل املعلومات ساعة حدوثهت -5
 : (3) بام يأيتإمجاهلاأما عيوب املالحظة يف البحوث العلمية فيمكن 

الشخص القائم بالبحث قد يواجه بتعمد الناس التصنع واظهار ردود فعل  -1
 .وانطباعات غري حقيقية عند وقوعهم حتت املالحظة

لعوامل الشخصية الطارئة او كالطقس :د تعوق العوامل اخلارجية املالحظةق -2
  .للباحث

الحظة حمدودة بالوقت الذي تقع فيه األحداث وقد حتدث األحداث يف أماكن امل -3
 .متفرقة تصعب وجود الباحث فيها كلها

 
 
 

                                                 
 .412 - 411مصدر سابق، ص: صالح بن محد العساف. د   (2)
 .414 - 412ص: املصدر نفسه   (3)
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 الوصف الكمي إىل البحث الذي هيدف أسلوب (بأنهيعرف حتليل املضمون  
 أساليب حدأيعد حتليل املضمون و .(1))توى الظاهر لالتصالواملوضوعي واملنهجي للمح

 معرفة إىلوهيدف  .البحث العلمي الشائعة االستخدام يف جمال دراسة مواد االتصال
 وكذلك الوقوف عىل خصائص هذه ،اجتاهات املادة التي يتم حتليلها بطريقة علمية منظمة

  .(2) أو املعاجلة العشوائية،لذاتية عن االنطباعات اًاالجتاهات بحيث يتم كل ذلك بعيدا
 وصف املحتوى إىل للبحث العلمي يسعى أسلوب (:بأنهيعرف حتليل املضمون و
 املراد حتليلها من حيث الشكل واملضمون اإلعالمية واملضمون الرصيح للامدة ،الظاهر

لتي تلبية لالحتياجات البحثية املصاغة يف تساؤالت البحث طبقا للتصنيفات املوضوعية ا
 .(3) )حيددها الباحث

  الذيضمن املنهج الوصفي املستخدمة األساليبمن  حتليل املضمون أسلوبويعد 
التصور الدقيق للعالقات املتبادلة بني املجتمع واالجتاهات وامليول والرغبات ب يعنى

ضع مؤرشات وبناء تنبؤات ي بحيث يعطي البحث صورة للواقع احليايت و،والتصور
يقوم بتحليل  أن  حتليل املضمون يمكن للباحثأسلوب طريق استخدام عنو .مستقبلية

تقوم عملية  أن  النص، عىل رشطأو الختبار خصائص الرسالة اإلعالميةالرسائل 
 منهجية ومعايري موضوعية للوقوف عىل مضمون أسسالتحليل بصفة منتظمة وعىل وفق 

 . بالرشح والتفسري املالئموهلااوتن اإلعالميةاملواد 
 عىل فهم منظم ودقيق ملحتوى ومضمون النصوص املكتوبة أو األسلوبيقوم هذا و 

املسموعة أو املرئية عرب حتديد موضوعات الدراسة وهدفها وتعريف جمتمع الدراسة التي 
                                                 

 .129، ص1992بحوث الصحافة، القاهرة،عامل الكتب،: حممد عبد احلميد. د   (1)

، عامن، دار الفكر 6حث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، طبال): آخرون(ذوقان عبيدات و. د   (2)
 .169، ص1998يع، للطباعة والنرش والتوز

 .233، صبحوث اإلعالم، مصدر سابق: سمري حممد حسني. د   (3)
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سيتم اختيار احلاالت اخلاصة منه لدراسة مضموهنا وحتليله، ويشرتط يف مثل هذا 
ر عينة النصوص أو املسموعات أو املرئيات املراد  عدم حتيز الباحث عند اختيااألسلوب

 .)1(تكون ممثلة بشكل موضوعي ملوضوع الدراسة أن  جيبإذدراستها وحتليل مضموهنا، 
ً التصميامت املنهجية شيوعا لالستخدام يف أكثر) املحتوى(ُّويعد حتليل املضمون 

صف لتحليل  ولعل أقرب و. بصفة عامة وبحوث الصحافة بصفة خاصةاإلعالمبحوث 
املضمون هو ما قدمه الصحفي الفرنيس جاك كايزر حني قال عن حتليل مضمون الصحف 

 قرائها وأحداث تأثري إىل كشف ما تود الصحيفة توصيله إىلالدراسة التي هتدف : بأهنا
 االتصال اجلامهريي الكندي مارشال أستاذ وكام يقول .معني عليهم من خالل هذه املادة

 هي الوسيلة فمهام كانت الطريقة التي تعالج هبا اإلعالميةرسالة الأن : ماكلوهان
الصحف احلدث فإهنا تعرب عن أيديولوجية ملتزمة فعن طريق حتليل مضمون الصحف 

 أسلوباستعامل  أن أخرى بعبارة أي .يمكن الكشف عام تم أضافته أو حذفه أو تغريه
ابعة دقيقة لظاهرة أو حدث  املنهج الوصفي يف رصد ومتأهدافحتليل املضمون حيقق 

معني بطريقة كمية أو نوعية يف مدة زمنية معينة أو عدة فرتات من اجل التعرف عىل 
 نتائج وتعميامت تساعد إىلالظاهرة أو احلدث من حيث املحتوى أو املضمون، والوصول 

 .)2(يف فهم الواقع وتطويره
 : ين مهايف طياته متغري) املحتوى(مفهوم حتليل املضمون أو وحيمل 

 الذي يعد عملية مالزمة للفكر اإلنساين، تستهدف إدراك األشياء )التحليل (:األول
 بوضوح عرب عزل عنارصها بعضها عن بعضها اآلخر، ومعرفة خصائص أو واهروالظ

 .سامت هذه العنارص وطبيعة العالقة التي تقوم بينها
                                                 

مناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس، ترمجة حممد نبيل نوفل، القاهرة، : ديوبولد فاندالني   )1(
 .78، ص1985مكتبة األنجلو املرصية، 

دراسات اإلعالمية، القاهرة، دار حتليل املضمون يف ال): أخريات(عواطف عبد الرمحن و. د   )2(
 .86، ص1982الثقافة للنرش والتوزيع، 
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 كل ما يقوله الفرد أو يكتبه إىل ويشري يف علوم االتصال )املحتوى(املضمون : الثاين 
ًليحقق عن طريقه أهدافا اتصالية مع آخرين، وهو عبارة عن رموز لغوية يتم تنظيمها 

 . وسامته االجتامعية)املصدر(بطريقة معينة ترتبط بشخصية الفرد 
 :مما تقدم نستطيع القول باختصار يمكن التعبري عن حتليل املضمون بأربع كلامت هي

، وهذه الكلامت هي التي متيز بني حتليل املضمون )م ، وكمي ، وظاهرموضوعي ، ومنتظ(
العلمي، وبني ذلك التحليل العادي الذي نجريه مجيعا كل يوم عند قراءة الصحف 

 تعني): Objective( فكلمة موضوعي .أصدقائنا أحاديث إىلواملجالت، أو عند االستامع 
كون مبالغة يف التحديد، بحيث يستطيع ت أن الفئات املستخدمة لتحليل املضمون جيبأن 
 النتيجة إىلحيلل املضمون نفسه مستخدما هذه الفئات، وان يصل  أن  شخص آخرأي

طيب ، سيئ ، (نفسها ، كام تعني كلمة موضوعي استبعاد فئات ومصطلحات التقييم 
 معناها معرض للتغيري أن الن هذه املصطلحات شخصية ، كام) عادل ،ظامل ، مجيل ، قبيح
 .بتغري الظروف واألوقات
يتم  أن اختيار املضمون موضع التحليل جيبأن : )Systematic(وتعني كلمة منتظم 

حيلل الباحث عنارص  أن  اليصحأي،  حتيزأي خطة مسبقة االعداد، اليشوهبا أساسعىل 
 .املضمون من عملية مجع البيانات املعرضة للتحيز هبدف اثبات نقطة معينة

التعبري عن نتائج التحليل يف شكل رقمي : فتعني )Quantitative( كلمة كمي أما
، فهناك اتفاق عام عىل سهولة حتديد ً مفهوماًمراأبطريقة ما، ويعد تفضيل الشكل الكمي 

 .هو خطأ وما هو صواب يف اللغة الرياضية الدقيقة ما
ن يتميز حتليل الداللة الذي يشمله حتليل املضمو أن ):Manifest(وتعني كلمة ظاهر 

ما بني (، وليس عىل قراءة )السطور( انه يقوم عىل قراءة أيبالبساطة، واملبارشة املعقولة ، 
 ).السطور
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 : اآلتيةيتضمن حتليل املضمون جمموعة من اخلطوات

-1 

 يتم احلصول عليها من خالل حتديد ًيقوم الباحث أوال بمسح مادة التحليل التي
 املسح الشامل أو اختيار عينة أسلوبًاملجال املكاين واملجال الزماين للبحث، اعتامدا عىل 

جمتمع ( للتمكن من الوقوف عىل أهم االجتاهات التي سادت األصيلممثلة للمجتمع 
رير صحفية  تقاأو حتقيقات أوعن طريق مجع مادة االتصال سواء كانت مقاالت ) البحث

 . االلكرتويناإلعالم مادة منشورة يف وسائل أو تلفزيونية أو إذاعية نصوص أو أخبارأو 
 بحثه، وان يقرر أغراضويقرر الباحث املدة الزمنية التي سيختارها لدراسته والتي ختدم 

ً سيختار عينات زمنية منها وفقا أم املدة كلها عىل سبيل احلرص سيتناولبعد ذلك هل 
 العراقية العلنية من األحزابفعىل سبيل املثال دراسة موقف صحافة جات دراسته، الحتيا
ًجيري مسحا شامال عىل مجيع  أن تطلب من الباحثتالنشاط الصهيوين يف العراق قضية  ً

ً ميدانا للبحث والتقيص، 1952 وحتى هناية عام 1922مقاالت الصحف احلزبية بني عام 
، الصحافة احلزبية يف العراقن الصحفية التي امتازت به فن من الفنوتار الباحث ان خيو

خالل  و)جمتمع البحث(املقاالت االفتتاحية لتكون املجال املكاين واملوضوعي كأن خيتار 
وقد حدد الباحث املجال املكاين . 1952-1922ة الواقعة بني عامي دالعهد امللكي يف امل

 الصحف احلزبية ألعدادملسح الشامل من خالل االطالع عىل ايف هذا املثال للتحليل 
ًمقاال افتتاحيا) 93(ًعددا والتي من خالهلا استطاع فرز ) 14040(العلنية كافة والتي بلغت  ً 

خيص موقف صحافة األحزاب العراقية العلنية من النشاط الصهيوين يف العراق خالل 
  خالل عقد الثالثيناتًمقاال) 20(ًمقاال خالل عقد العرشينات و) 24(ة املذكورة بواقع دامل
ًمقاال أوائل عقد اخلمسينات حتى هناية عام ) 30(ًمقاال خالل عقد االربعينات و) 19(و

1952(1). 

                                                 
 العراقية العلنية من النشاط الصهيوين يف العراق األحزابموقف صحافة : سعد سلامن املشهداين   (1)

== 
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-2 

ً وصف عنارص املضمون وصفا كميا فكان من إىلملا كان حتليل املضمون يسعى  ً
لتي تقسم بحسب ما ذهب  وحدات حتليل واإىليتم تقسيم هذا املضمون  أن الرضوري

 : (1) مخس وحدات رئيسة هيإىلبريلسون   الباحثإليه
 أو ً تعد وحدة الكلمة اصغر وحدات التحليل وقد تكون رمزا:Wordوحدة الكلمة   - أ  

الوحدة وحدة الكلمة  تعدو )احلرية، اإلرهاب، السالم، االستقالل(ًمصطلحا مثل 
 .لتعامل معهاالوحدات التي يمكن امن سهل األاألصغر و

  ما يكون املوضوعًوهي وحدة حتليل مهمة و غالبا: Theme) الفكرة(وحدة املوضوع    -ب
 .مجلة أو فقرة) الفكرة(

  وتستخدم يف حتليل املضمون اإلخباري والدراميCharacterوحدة الشخصية   -ج
  وعند دراسة القصص والروايات والكتب التارخييةللربامج اإلذاعية والتلفزيونية

 تار الباحث هذه الوحدة يف إطار حتليل الشخصيات املشاركة، حيث خيوالسرية الذاتية
 . وحتديد خصائصها العامةأو السيايس أو االقتصادييف الربنامج الثقايف 

 بالوحدة الطبيعية ً وهي ما تسمى أحيانا:Item) اإلعالميأو الفن (وحدة املفردة   -د
 أو جملة أو قصة أو ً فمنها ما يكون كتاباوختتلف هذه الوحدة باختالف الدراسة

 اختيار وحدة املفردة التي متثل ويمكن.  وما شابه ذلكً أو تلفزيونياً إذاعياًبرناجما
الصحفية  املقاالت أو الصور أواألخبار بشكال املرتبطة األ أوالربنامج التلفزيوين 

 .أو التحقيقات

                                                 ==  
 بجامعة بغداد عام اآلدابقدمت إىل كلية ) غري منشورة(، أطروحة دكتوراه 1952 - 1922
 .33 - 27، ص2000

مقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية، القاهرة، مركز جامعة : راسم حممد اجلامل. د   (1)
 . 231 – 230، ص 1998القاهرة للتعليم املفتوح، 
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 املقياس املادي املستخدم لقياس وهو: Space and Timeوحدة املساحة والزمن   - ه
 اإلعالمية الباحث للتعرف عىل املساحة التي شغلتها املادة إليه يلجا ذياملضمون ال

املنشورة يف الكتب أو الصحف أو املطبوعات واملدة الزمنية التي استغرقتها املادة 
هتامم  املذاعة بالراديو أو املعروضة يف التلفزيون للتعرف عىل مدى االاإلعالمية

 . املختلفة موضع التحليلاإلعالميةوالرتكيز بالنسبة للمواد 
-3 

من  والتي تعد فئات التحليل،حتديد يعتمد حتليل املضمون يف دقته واىل حد بعيد عىل 
 الن اإلعداد اجليد ً كبرياًيعطيها اهتامما أن اخلطوات املهمة التي جيب عىل الباحث

 فإن نتائج علمية متميزة وبالعكس إىل الوصول إىلات التحليل تؤدي والواضح لفئ
 وتعرف فئات حتليل املضمون . احلصول عىل النتائج املطلوبةإىليؤدي  اإلعداد السيئ لن

 لنوعية املضمون وحمتواه ًجمموعة من التصنيفات يقوم الباحث بإعدادها طبقا(: بأهنا
 ،عىل نسبة ممكنة من املوضوعية والشمولوهدف البحث يف وصف املضمون وتصنيفه بأ

  .(1)) التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسورإمكانيةوبام يتيح 
  :وتنقسم فئات حتليل املضمون إىل قسمني رئيسني مها

 )ماذا قيل(فئة املوضوع  :أوال
لتي والتي متثل جمموعة الفئات التي تصف املعاين واألفكار التي تظهر يف املحتوى وا

  :(2)تتضمن فئات فرعية أمهها
ً وهي الفئة األكثر استخداما يف دراسات حتليل املضمون والتي تقوم :فئة املوضوع  - أ  

 أو ، عن التساؤل األسايس اخلاص باملوضوعاإلجابةًبتصنيفه وفقا ملوضوعاته مع 
 .اإلعالميةجمموعة املوضوعات التي تدور حوهلا املادة 

                                                 
 .265بحوث اإلعالم، مصدر سابق، ص: سمري حممد حسني. د   (1)
، القاهرة، عامل الكتب، 2 تعريفاته، مفاهيمه، حمدداته، ط-حتليل املضمون : سمري حممد حسني. د   (2)

 .265، ص1996
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لتي توضح التأييد أو الرفض أو احلياد يف املضمون للمواقف أو القضايا وا :فئة االجتاه   -ب
من املضمون يركز % 50 أن  بينام توضح فئة املوضوع.أو املوضوعات املتضمنة فيه

 هذه النسبة تؤيد أو تعارض هذه القضية أن عىل قضية معينة توضح فئة االجتاه،
 إىلني اصطالح فئة األسس إشارة  والتي يطلق عليها بعض الباحث:فئة املستويات  -ج

 .األساس الذي تم بمقتضاه تصنيف اجتاه املضمون
ًوترتبط هذه الفئة بفئة املستويات واألسس ويطلق عليها الباحثون أحيانا : فئة القيم  -د

 معرفة ما يريده إىل تسعى إذ) االحتياجات (أخرىًوأحيانا ) األهداف(مصطلح 
 .اجلمهور وما يتطلع احلصول عليه

تتعامل هذه الفئة مع الطرق والوسائل التي اتبعت لتحقيق  :فئة األساليب املتبعة  - ه
النتائج والنهايات وتندرج حتت هذه الفئة األساليب كافة التي اتبعت لعرض 

 . إمالء آراء واجتاهات معينةأم دعائية أم وهل هي أساليب حتليلية .الفكرة ورشحها
ًانا فئة القدرات وتقوم هذه الفئة بوصف اخلصائص ويطلق عليها أحي :فئة السامت  -و

الشخصية وأهم السامت السيكولوجية وبعض األساليب الوصفية األخرى والتي 
 . وصف سامت األفراد املتضمنني يف االتصال وخصائصهمإىلتسعى 

وتستخدم يف دراسة الشخص أو املجموعة التي تظهر يف موقع مركزي أو  :فئة املثل  - ز
 .ركة لألحداثقيادي كمح

وهي الفئة اخلاصة بالكشف عن الشخص أو املجموعة أو  :فئة مصدر املعلومات  -ح
جهة مصدر املعلومات وتتمثل أهم هذه املصادر يف األشخاص الصحف، املحطات 

 .اإلذاعية أو التلفزيونية وغريها من املصادر املختلفة
 معرفة منشأ إىلى الباحث  يسعإذوترتبط هذه الفئة بفئة املصدر  :فئة املعلومة  -ط

 .املعلومات املتضمنة يف املادة موضع التحليل ومن أين جاءت
وتستهدف هذه الفئة معرفة اجلمهور الذي يستهدفه القائم  :فئة اجلمهور املستهدف  -ي

 كان إذا معرفة ما إىل بصفة خاصة، كام تسعى إليه املوجهة اإلعالميةباالتصال باملادة 
 .العام  اجلمهورإىل أم مجاعات معينة إىلتهدف الوصول القائم باالتصال يس
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  ):كيف قيل( فئة الشكل التي تقدم هبا املادة اإلعالمية :ًثانيا
 تقديم أو عرض املحتوى أسلوبومتثل جمموعة الفئات التي تصف كيفية أو 

 :(1)أيتوتتضمن ما ي
ة بني األشكال املختلفة التي تقوم هذه الفئة عىل التفرق :فئة أو نمط املادة اإلعالمية  - أ  

 . املختلفةاإلعالم يف وسائل اإلعالميةتقدم هبا املواد 
وتستخدم هذه الفئة الستخالص النتائج املرتبطة بتحديد االجتاه  :فئة شدة االجتاه   -ب

تعددت مستوياته االجيابية والسلبية وأصبح البحث عن أوزان  أن ًخصوصا بعد
 .شكال التي يصاغ فيها املحتوىدقيقة لالجتاه وشدته من األ

 وتكشف هذه الفئة عن الشكل الذي تتخذه عبارات :فئة شكل العبارات أو املوضوع  -ج
تكشف عن اجتاهات املصدر أو املرسل أو  أن املحتوى فمثل هذه الفئات يمكن

الكاتب يف صياغة األعامل واألفعال أو األحداث التي تدور يف مدة تارخيية معينة 
قة لالجتاه وشدته من األشكال التي يصاغ فيها املحتوى مثار اهتامم أوزان دقي

 .الباحثني للتفرقة بني املستويات املختلفة لالجتاه
ويسعى فيها املصدر أو املرسل أو الكاتب استشارة اكرب عدد  :فئة وسيلة اإلقناع  -د

ناها يف ممكن من القراء أو املستمعني أو املشاهدين وإقناعهم باألفكار التي يتب
 اإلعالمياملحتوى 

 وهي من الفئات املهمة التي يرتتب عليها مدى فهم الرسالة :فئة اللغة املستخدمة  - ه
 . واستيعاهبا من جانب مجهور القراء أو املستمعني أو املشاهديناإلعالمية

-4 

تفيد يف ) لة ، عبارة، فقرةمج(ن وحدات السياق هي وحدات لغوية داخل املحتوى إ

                                                 
حتليل املحتوى يف بحوث اإلعالم، جدة، دار الرشوق للنرش والتوزيع : سمري حممد عبد احلميد. د   (1)

 .134- 132، ص1983والطباعة، 
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وقد اختذ الباحث . التي يتم عليها العد والقياس التحديد الدقيق ملعاين وحدات التسجيل
، فيام اختذ الفكرة داخل كل مقال وحدة للعد )وحدة السياق(الفقرة يف املثال السابق 

 ).وحدة التسجيل(والقياس 
-5 

 يف بناء التصنيف الذي هو عبارة عن استخراج فئات التحليل من يعتمد الباحث
يستخرج الباحث فئات  أن  اخلاضعة للتحليل عىل طريقتني األوىلاإلعالميةحمتوى املادة 

التحليل من تصنيف قبيل لفئات التحليل يعتمد عىل املادة النظرية التي اطلع عليها 
 أن  والطريقة الثانية هي.ي للبحثالباحث ومجع معلوماهتا كمدخل نظري أو تارخي

يستخرج الباحث فئات التحليل من تصنيف بعدي يستنبط فيه فئات التحليل من اختبار 
 اخلاضعة اإلعالميةمن جمموع املادة % 10أويل عىل عينة من جمتمع البحث متثل نسبة 

تي  ذات خصائص مشرتكة والأجزاء إىل ترتبط هذه العملية بتحويل الكل إذللتحليل، 
تفرز للباحث االجتاهات الرئيسة التي تعينه عىل استخراج فئات التحليل والتي يمكن 

 ).بناء التصنيف(تسميتها بعملية 
-6 

 القياس وأدلة قياس املوضوعات أسلوبقصد بصدق التحليل من مدى صالحية ي 
 ومن ثم يعمل عىل ،د عليها واستخالص نتائج يعتم،والظواهر التي يريد الباحث حتليلها

 البحث أو املقياس املستخدم أداةاختيار الصدق يسعى لتأكيد صحة أي أن  (1))تعميمها
 وصالحيته سواء يف مجع البيانات أو قياس املتغريات وبدرجة عالية من الكفاءة بحثيف ال

م  متثل مكونات التحليل املفاهيإذابسط أشكال الصدق  ويعد صدق املحتوى .والدقة
 .(2) وضع تعريف إجرائي هلاإىلالتي يسعى الباحث 

                                                 
 .83 تعريفاته، مفاهيمه، حمدداته، مصدر سابق، ص-حتليل املضمون : سمري حممد حسني. د   (1)
 .72 مقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص :املراسم حممد اجل   (2)
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 :تبع الباحث اخلطوات اآلتيةيولتحقيق درجة الصدق والصحة للتحليل 
ًالتحديد الدقيق لفئات التحليل ووحداته وتعريف كل فئة تعريفا دقيقا وواضحا   - أ   ً ً

ع الباحث عن طريقه وضع يستطيالتارخيي الذي النظري أو من خالل الفصل 
 .عريف واضح ورشح وايف لكل فئة من فئات التحليلت

االعتامد عىل جمموعة من املحكمني للحكم عىل مدى صالحية فئات التحليل    -ب
 .ّووحدات العد والقياس يف عملية التحليل

-7 

 النتائج نفسها عند إعادة تطبيق املقياس إىل الوصول إمكانية(يقصد بالثبات 
وعىل هذا األساس تسعى  .(1))عمل عىل املادة نفسها يف املواقف والظروف نفسهااملست

  :اآلتيني التأكد من وجود درجة عالية من االتساق بالنسبة للبعدين إىلعملية الثبات 
االتساق بني حمللني ويعني توصل حمللني  :االتساق بني الباحثني القائمني بالتحليل  - أ  

 نتائج متقاربة عندما إىل النتائج نفسها أو إىلمها عن اآلخر يعمالن بشكل منفرد أحد
 .يستعمالن التصنيف نفسه ويتبعان خطوات وقواعد التحليل نفسها

 نفس النتائج بتطبيق نفس فئات إىليتوصل الباحثون  أن وهو :االتساق الزمني   -ب
 أن أي  جرى التحليل يف أوقات خمتلفةإذاالتحليل ووحداته عىل نفس املضمون 

 . عىل إجراءه التحليل األولأكثر البحث بعد ميض شهر أو اءجرإالباحث يعيد 
هناك اتفاق عايل بني الباحث  أن  السابقنياألسلوبنيبعد تطبيق البعدين أو بني يتو

يف النتيجة بني التغريات التي حدثت وان  مع نفسه والباحث األول مع الباحث الثاين،
نية عندما يعيد التحليل مرة ثانية وبني الباحث والباحث الباحث مع نفسه بمرور مدة زم

 تعرف إحصائيةرياضية استخدام معادلة يتم ذلك عن طريق  و،كانت طفيفة اآلخر

                                                 
 .183البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، مصدر سابق، ص ): آخرون(ذوقان عبيدات و   (1)
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  :(1) وهيهولستيبمعادلة 
 2ن+1ن =معامل الثبات  م2

 .عدد احلاالت املتفق عليها=   م    أن حيث
  ).1(كم رقم عدد احلاالت التي قام برتميزها املح = 1ن    
 ). 2(عدد احلاالت التي قام برتميزها املحكم رقم = 2ن    

 2ن+1ن =معامل الثبات  24 12 × 2 م2
= 

13+13 
= 

26 
= 0.92 

-8 

استطاع الباحث مجع املقاالت التي نرشت يف صحافة  أن يف املثال السابق وبعد  
 عاجلت بشكل مبارش موضوع النشاط االحزاب العراقية العلنية التي تضمنت أو

 وبأسلوب 1952 وحتى عام 1922الصهيوين يف العراق خالل الفرتة املمتدة من عام 
ًعددا من هذه الصحف استطاع الباحث ) 14040(احلرص الشامل من خالل مراجعة 

ًمقاال افتتاحيا عن هذا املوضوع) 93(استخراج   حتليل أسلوبوقد اعتمد الباحث عىل . ً
مون لكونه انسب الطرق العلمية لتحقيق هدف الكشف عن موقف صحافة املض

ًوقد بدا ذلك واضحا من .  العراقية العلنية من النشاط الصهيوين يف العراقاألحزاب
خالل النتائج التي ظهرت يف فصول البحث حيث استطاع الباحث عن طريق مجع 

 . نتائج معينةإىلالتكرارات التوصل 

                                                 
 . 425البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص: حممد عبد احلميد. د   (1)
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 استامرة حتليل املضمون خاصة بلجنة حتكيم صدق االستامرة
 املحرتم                           الدكتورستاذ األ

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
بالنظر للمكانة العلمية التي تتمتعون هبا أضع بني يديكم استامرة حتليل املضمون 

دراسة التحليلية للبحث الذي أقوم بإعداده حتت الصحفي التي تم إعدادها يف سياق ال
)  وميدانيةدراسة حتليلية: دور الصحف العراقية اليومية يف معاجلة قضايا اجلريمة: (عنوان

 والذي هيدف إىل التعرف عىل طبيعة املعاجلة الصحفية لقضايا اجلريمة يف الصحف العراقية
ثرة عليها، والوقوف عىل اهلدف من ، والعوامل املؤ)ًنموذجاإصحيفة الصباح (اليومية 
 .نرشها

  عىل تساؤالتاإلجابةلذا يأمل الباحث من سيادتكم التأكد من مدى قدرة االستامرة 
 لكم تكرمكم بتحكيم استامرة حتليل املضمون ًاالدراسة وحتقيق اهلدف املنشود، شاكر

 .وتعريفاهتا اإلجرائية
 .بالغ تقديري واحرتاميوتقبلوا     

  الباحث
 :رفقاتامل

 . وتساؤالت الدراسة التحليليةأهداف -   
 .التعريفات اإلجرائية لفئات حتليل املضموناستامرة حتليل املضمون  -   

 

 التعرف عىل طبيعة املعاجلة الصحفية لقضايا اجلريمة يف الصحف إىلتسعى الدراسة 
، والعوامل املؤثرة عليها ويندرج ًجاالعراقية اليومية بالتطبيق عىل صحيفة الصباح إنموذ

 : الفرعية هياألهدافضمن هذا اهلدف عدد من 
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 :أهداف خاصة بتحليل املضمون  - أ
 .، وأولويات اهتاممها هبايفة الصباحالكشف عن أنواع اجلرائم التي حتظى باهتامم صح -1
يفة  صحالتعرف عىل السامت والصفات العامة ملرتكبي اجلريمة يف اجلرائم املنشورة يف -2

 .الصباح
 .يفة الصباحالتعرف عىل الدوافع واألهداف الكامنة وراء نرش قضايا اجلريمة يف صح -3
 .يفة الصباحالتعرف عىل األساليب التي استخدمت يف عرض قضايا اجلريمة يف صح -4
 أساليب إىل وإرشادها لقضايا اجلريمة، يفة الصباحالوقوف عىل كيفية معاجلة صح -5

 املعاجلة الصحيحة

 .يفة الصباح لقضايا اجلريمة يف صحاإلعالميةرف عىل املصادر التع -6

 .يفة الصباحالتعرف عىل التوزيع اجلغرايف ملواد اجلريمة املنشورة يف صح -7

 .يفة الصباحالوقوف عىل الفنون الصحفية التي استخدمت لعرض قضايا اجلريمة يف صح - 8
 يفةقضايا اجلريمة يف صح لوالتناولالتعرف عىل أوجه االتفاق واالختالف يف املعاجلة  -9

 . الصباح
 :األهداف اخلاصة بالقائم باالتصال- ب
 القائمني باالتصال من نرشهم قضايا اجلريمة، وتوجيههم أهدافالكشف عن  -1

 .تناوهلاللقواعد املثىل يف 
التعرف عىل أسباب انعدام صفحات متخصصة يف شئون املحاكم والقضاء تسهم يف  -2

اب التي تقع عىل مرتكبي اجلرائم عىل اختالف أنواعها، توعية املواطنني بأنواع العق
 .ولنيؤ األثر السلبي عىل املجتمع من وجهات نظر خرباء ومستتناولكام 

يفة صحلنرش مواد اجلريمة يف ) دوافع وأهداف(التعرف عىل اخللفيات احلقيقية -3
 .ريمة، وأسباب اعتامدها اخلرب دون الفنون الصحفية األخرى يف نرش مواد اجلالصباح

 لتناولالتعرف عىل املبادئ األخالقية والقيم التي ينطلق من خالهلا القائم باالتصال  -4
 .قضايا اجلريمة
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 لتحقيقها من نرش يفة الصباح التي تسعى صحاإلعالميةالتعرف عىل الوظائف  -5
 .قضايا اجلريمة

 .اجلريمة قضايا تناولتبصري القائمني باالتصال بأساليب املعاجلة الصحفية املثىل يف  -6

 

 :تساؤالت خاصة بتحليل املضمون- أ
 قضايا يفة الصباحكيف عاجلت صح:  الدراسة يف التساؤل الرئييسأهدافتم بلورة  -1

  :اجلريمة وما طبيعة معاجلتها هلا؟ وانبثق عنه جمموعة من التساؤالت هي

  بقضايا اجلريمة؟يفة الصباحما مدى اهتامم صح -2
  هبا؟يفة الصباحلقضايا التي يتم الرتكيز عليها؟ وما أولويات اهتامم صحما أنواع ا -3

 ؟يفة الصباحما اهلدف من نرش قضايا اجلريمة يف صح -4

 ؟يفة الصباحما األساليب التي استخدمت يف عرض قضايا اجلريمة يف صح -5
  عىل املجرمني؟ يفة الصباحما الصفات التي أضفتها صح -6

 ؟يفة الصباح يف صحاملتداولة املجرم الرتكاب اجلريمة ما الدوافع الكامنة التي دفعت -7

 ؟يفة الصباحما السامت العامة ملرتكبي اجلريمة يف اجلرائم املنشورة يف صح -8

 ؟يفة الصباحما مدى قانونية نرش أخبار اجلريمة يف صح -9

  يف استقاء مادهتا؟يفة الصباحما املصادر التي اعتمدت عليها صح -10

 ؟يفة الصباحة لقضايا اجلريمة املنشورة يف صحما النطاق اجلغرايف ملعاجل - 11

 ؟يفة الصباحما الفنون الصحفية املستخدمة لعرض قضايا اجلريمة يف صح -12

 ؟يفة الصباح الصفحات نرشت قضايا اجلريمة يف صحأييف  -13

  إلبراز قضايا اجلريمة؟يفة الصباحما العنارص التيبوغرافية املستخدمة يف صح -14

 وكان هلا النصيب األكرب من يفة الصباح أبرزهتا صحما أنواع قضايا اجلريمة التي -15
  والصور؟العناوين

  واهلدف من نرشها؟يفة الصباحما طبيعة العالقة بني أنواع قضايا اجلريمة يف صح -16
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 واألساليب التي يفة الصباحما طبيعة العالقة بني أنواع قضايا اجلريمة يف صح -17
 استخدمت يف عرضها؟

  ومكان نرشها؟يفة الصباحقضايا اجلريمة يف صحما طبيعة العالقة بني أنواع  -18

  لقضايا اجلريمة؟يفة الصباحما أوجه االتفاق واالختالف يف معاجلة صح -19

 :تساؤالت خاصة بالقائم باالتصال- ب
 ؟يفة الصباح القائم باالتصال من نرش قضايا اجلريمة يف صحأهدافما  -1
 ؟فة الصباحيما األساليب الصحفية املتبعة لنرش مواد اجلريمة يف صح -2
  ملعاجلة ونرش قضايا اجلريمة؟ يفة الصباحما القيم واملعاير التي تنتهجها صح -3

 مواد اجلريمة يف تناولما الوظائف التي يعمد لتحقيقها القائم باالتصال من خالل  -4
  ؟يفة الصباحصح

يفة  قضايا اجلريمة يف صحلتناولهل توجد أقسام خاصة وصحفيني متخصصني  -5
 ؟الصباح

 

 ): ماذا قيل(فئات املضمون   )أ(
 مادة املحتوى واألفكار واملعاين التي حيتوهيا، واشتملت ولاتتنوإجابة هذا السؤل 

 :عىل جمموعة من الفئات الفرعية هي

يفة  صحتناولتهاوهي الفئة التي تبحث يف أنواع اجلرائم التي : فئة أنواع اجلرائم -1
 :(1) مثلالصباح

 .والتخريب املتعمد للدور السكنيةالرسقة واحلريق املتعمد، : جرائم ضد املمتلكات   1/1
 .القتل والرضب وهتك العرض: جرائم ضد األفراد   1/2

                                                 
 .331، صمصدر سابقبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، ال: حممد عبد احلميد. د   (1)
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 .كجرائم أمن الدولة وإشاعة الفوىض والتخريب: جرائم ضد النظام العام   1/3
 . األطفالوإمهالاخليانة الزوجية : جرائم ضد األرسة   1/4
 .االعتداء عىل أماكن العبادة: ائم ضد الدينجر   1/5
 .كاألفعال الفاضحة واخلادشة للحياء العام: جرائم عامة ضد األخالق   1/6
 .هدر املال العاممثل : جرائم ضد املصادر احليوية   1/7
وهي اجلرائم املقصود هبا اقتحام أنظمة احلاسب اآليل اململوكة : اجلرائم املعلوماتية   1/8

 مثل رسقة البيانات. كذلك استخدام احلاسوب ملامرسة أنشطة غري قانونيةلآلخرين و
 . التشغيل وغريهاوإجراءاتواملعلومات، تعديل البيانات، رسقة الربامج 

 .وهي جرائم خالف ما ذكر: أخرىجرائم    1/9
وهي هتدف التعرف عىل األهداف التي يسعى القائم باالتصال : فئة اهلدف من النرش -2

، وقد تم تقسيمها يفة الصباحا من وراء نرش أخبار وقضايا اجلريمة يف صحإىل حتقيقه
 :إىل

وهي هتدف للرتكيز عىل جوانب غريبة وشاذة تكرس رتابة : هدف اإلثارة والتشويق   2/1
 . النظام القيمي يف املجتمعإطاراألشياء املألوفة يف احلياة، وخترج عن 

ة هي عملية منع تكوين ونمو الشخصية الوقاية من اجلريم: هدف وقائي عالجي   2/2
اإلجرامية وبروز سلوك مضاد للمجتمع، وذلك بإجياد الطرق واألساليب التي من 
ًشأهنا جتنب الظروف والعوامل االجتامعية واالقتصادية التي تشكل أسبابا تساعد 

 .وتسهل وتشجع عىل ارتكاب اجلريمة
فاء بتقديم اخلرب دون تفسري وحتليل، وهنا املقصود االكت:  واإلخباراإلعالمهدف    2/3

 .حيث يقترص دور الصحيفة باإلعالم واإلخبار
 .وهي تلك األدوار التي مل ترد فيام سبق: أخرى   2/4

هذه الفئة تسعى للتعرف عىل األساليب املتبعة لعرض املادة : فئة أساليب عرض املادة -3
ي بنقلها دون تفاصيل  لتدعيم املادة بالتفاصيل أم تكتفيفة الصباحوهل تعمد صح

 :ومن ثم تم تقسيم هذه الفئة إىل
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تقديم املادة الصحفية بتنأول اجلريمة منذ قيامها حتى : عرض املادة بالتفاصيل كاملة   3/1
النهاية، مع ذكر املجرم ودوافعه والضحية والطريقة واألسلوب الذي متت به 

 . اجلريمة وصوال لكيفية الكشف عن اجلريمة
 األسئلة عن بعض اإلجابةتقديم خرب عن اجلريمة يتنأول : ادة دون تفاصيلعرض امل   3/2

 . دون تفاصيلةالست

تقديم املادة الصحفية بتقديم بعض تفاصيل : عرض املادة مع بعض التفاصيل   3/3
 .اجلريمة، دون اخلوض يف كافة التفاصيل واملعني تقديم املادة مع ذكر بعض أحداثها

 عىل املجرم وتم يفة الصباح الصفات التي تضفيها صحوهي جمموعة: فئة الصفات -4
 :تقسيمها إىل

هي جمموعة من األوصاف اإلجيابية التي تطلق عىل املجرم مثل : صفات البطولة   4/1
 .الشجاع القوي

جمموعة من األوصاف السلبية التي تطلق عىل املجرم كالقاتل السارق : صفات منفرة   4/2
 . ال خياف اهللا

 صفة عىل املجرم سواء أيوهي تقديم املادة الصحفية بدن إضفاء : اتبدون صف   4/3
 .اإلجياببالسلب أو 

هي جمموعة األسباب والعوامل التي دفعت املجرم الرتكاب اجلريمة : فئة الدوافع -5
 :وهي

وهي دوافع خاصة باملجرم ترتبط برتكيبه اجلسدي والنفيس، كاملرض : دوافع ذاتية   5/1
 . العقاقري املؤثرة عىل العقلوتناولواد الكحولية واملخدرة  املتناولالعقيل أو 

وهي جمموع من العوامل التي ترتبط بطبيعة املجرم االجتامعية : دوافع اجتامعية   5/2
والتي دفعته للسلوك الغري سوي، كاألرسة واألصدقاء والعادات والتقاليد مثل قتل 

 .الرشف
سياسية التي تعيشها الدولة التي ينتمي هلا وهي جمموعة الظروف ال: دوافع سياسية   5/3
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املجرم والتي تدفعه هلذا السلوك وترتبط الظروف السياسية باحلروب واإلغالق 
  .والفتن

 يف التدهور االقتصادي تساهموهي جمموعة من العوامل التي : دوافع اقتصادية   5/4
 .افقر والبطالة وغريهال يف ارتفاع نسبة اجلريمة مثل تساهمللبالد 

 . مع الظروف والعوامل السابقةإدراجهاهي العوامل والظروف التي مل يتم : أخرى   5/5
ًويطلق عليها أحيانا فئة القدرات وهي التي تصف اخلصائص : فئة السامت العامة -6

 الشخصية، وأهم السامت السيكولوجية، وبعض األساليب الوصفية التي تسعى لوصف
 .ل وخصائصهمسامت األفراد املتضمنني يف االتصا

 .، الشباب ، الرجولة، الكهولة)من الطفولة حتى الثامنة عرش(ث أحدا: العمر   6/1
 .أنثى     ذكر: اجلنس  2/6 

 .متزوج     أعزب: احلالة االجتامعية    6/3
وهذه الفئة هتدف إىل التعرف عىل مدى قانونية نرش أخبار : فئة مدى قانونية النرش -7

 :، وقد تم تقسيمها إىلاجلريمة يف صحف الدراسة من عدمه
هي تلك القضايا التي تم نرشها بدون حكم قضائي : النرش بدون حكم قضائي   7/1

 .صادر بحق اجلاين سواء بالعفو أو العقوبة
هي تلك القضايا التي تم نرشها مدعمة بحكم قضائي صادر : النرش بحكم قضائي   7/2

 .من املحكمة بحق اجلاين
 يفة الصباح املصادر اإلعالمية التي اعتمدت عليها صحوهي: فئة املصادر اإلعالمية -8

 :كاآليتسواء كانت مصادر الصحيفة الداخلية أو اخلارجية وهي 
وهي تلك املصادر التي تعتمد فيها الصحيفة عىل هيئة حتريرها يف : املصادر الذاتية   8/1

 :احلصول عىل األخبار مثل املندوب واملراسل، ومها
 هو الصحفي الذي تقوم الصحيفة بتسميته لتمثيلها يف جهة: ياملندوب الصحف   8/1/1

 .ما أو قطاع أو وزارة لتزويدها باألخبار ويكون يف نفس منطقة إصدار الصحيفة
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 بصفة عامة خارج اإلعالميةاملراسل مندوب اجلريدة أو املؤسسة : املراسل   8/1/2
، برصف الميةاإلعاملدينة التي تصدر فيها الصحيفة أو متل فيها املؤسسة 

 .، وينقسم لنوعنيأخرى ما كانت هذه املدينة داخل الدولة أو دولة إذاالنظر 
وهو مندوب الصحيفة الدائم والثابت داخل أرض : املراسل الداخيل •

 يف أيالوطن أو الدولة لكنه خارج نفس املكان الذي تصدر فيه الصحيفة 
 .أخرىمدينة 

ض الوطن، حيث يراسل هو الذي يعمل خارج أر: املراسل اخلارجي •
 . يف اخلارجأخرىصحيفته من دولة 

 : إىلاملصادر اخلارجية وتنقسم   8/2
تعمل وكاالت األنباء من خالل شبكة واسعة من املندوبني : وكاالت األنباء   8/2/1

واملراسلني املنترشين يف مجيع أنحاء العامل، وهي بذلك توفر للصحف كمية 
 صحيفة احلصول عليها بمصادرها أيس بإمكان كبرية من األخبار العاملية لي

  :إىلالذاتية، وتنقسم 
وهي التي تقوم بتغطية أهم العواصم واملدن : وكاالت األنباء العاملية  - أ  

الرئيـسية لكربى ومناطق األحداث الساخنة يف العامل بشبكة واسعة من 
  ال يمكناملراسلني واملكاتب، نظـرا ًملا يكلفه هذا من أموال وإمكانيات

رويرتز، أسوشيتدبرس، : تتحملها الصحف أو حمطات اإلذاعة وهيأن 
 .واليونايتيدبرس انرتناشونال، ووكالة األنباء الفرنسية

وهي وكاالت خاصة مملوكة ألفراد أو مجاعات : وكاالت أنباء خاصة   -ب
تعمل يف بعض البلدان وليس هلا القدرة عىل جماراة وكاالت األنباء 

ث أهنا تتخصص فـي احلصول عىل ترصحيات املسئولني من الوطنية حي
خالل مقابالت صحفية جترهيا معهم حـول القـضايا املثارة وكذلك 
احلصول عىل مذكرات الشخصيات التارخيية واهلامة ثم تعرضها للنرش 

 . أنباء املدىوكالة : وهي مثل
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غطية األخبار وهي وكاالت األنباء التي هتتم بت: وكاالت األنباء املحلية  -ج
 وهذا ال ينفي اهتاممها بالشئون الدولية، للعراقعىل الصعيد املحيل 

وتكون تابعة للنظام الرسمي يف الدولة، وتعكس رأي احلكومة والتيار 
السيايس الذي عىل دفة احلكم، ويف أغلب األحيـان يكـون طاقمها 

 . العراقياإلعالمشبكة العامل فيها من داخل الدولة، مثل 
هي املواقع التي تنرش موادها اإلخبارية والعامة عىل : املواقع االلكرتونية   8/2/2

 .شبكة االنرتنت، مثل اجلزيرة نت، والعربية نت
وهي املوضوعات التي تنقلها صحف الدراسة : الصحف املحلية واألجنبية   8/2/3

 . عن صحف حملية أو عربية أو أجنبية
 . خالف ما ذكرأخرىوهي مصادر : أخرىمصادر    8/2/4
 .وهي تلك التي مل يذكر مصدرها: بدون   5/ 8/2

ويقصد هبا املنطقة اجلغرافية التي تنتمي إليها اجلريمة وتم : فئة التغطية اجلغرافية -9
 : تقسيمها

 .يفة الصباح الذي تصدر فيه صحالعراقوهي األخبار التي تقع يف : حملية   9/1
 .نطقة العربيةهي األخبار التي تقع يف امل: عربية   9/2
هي أخبار اجلريمة والقضايا التي تقع خارج الدولة التي تصدر فيها الصحيفة : دولية   9/3

 .وخارج الدول العربية
 ): كيف قيل(فئات الشكل ) ب(

وهي جمموعة الفئات التي تصف كيفية وأسلوب تقديم أو عرض املحتوى وهتتم 
 :جمموعة من الفئات الفرعية هي واشتملت عىل (1)باإلجابة عىل السؤال كيف قيل؟ 

 
                                                 

 .331، ص مصدر سابقالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، : حممد عبد احلميد. د   (1)
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 يف يفة الصباحهي الفنون الصحفية التي اعتمدت عليها صح: فئة الفنون الصحفية -10
 : عرض قضايا اجلريمة، واشتملت عىل جمموعة من الفئات الفرعية هي

أبسط األشكال الصحفية وهو عبارة عن تقرير يضفي دقة وموضوعية علـى : اخلرب   10/1
 فكرة صحيحة متس أكرب عدد من القراء، وهي تثري اهتاممهم حادثة أو واقعة أو

 .بقـدر مـا تسهم يف تنمية املجتمع وترقيته
هي التقارير اآلنية الرسيعة عن األحداث املهمة، وحتتوي عىل : القصة اخلربية   10/2

 األسئلة عىل اإلجابةتفاصيل احلدث وكل جوانبه التي يلخصها خرباء الصحافة يف 
 . ًمن؟ متى؟ ماذا؟ كيف؟ ملاذا؟ أين؟ وال ترتك جانبا خلرب ال جتيب عنه: يةاآلتالستة 

الفن الذي يقوم عىل املعلومات واملعارف حول الوقائع يف سريها : التقرير   10/3
وحركتهـا الديناميكية، ويقع ما بني اخلرب والتحقيق، وال يستوعب مجيع اجلوانـب 

 وصف الزمان واملكان والظروف يستوعب أن الرئيـسية فـي احلدث، ويمكن
 .املرتبطة باحلدث ويسمح بإبراز اآلراء الشخصية للمحرر

فن يقوم عىل احلوار بني الصحفي والشخصية أو عدة : احلديث الصحفي   10/4
شخصيات، هبدف احلصول عىل أخبار أو معلومات جديدة، أو رشح وجهة نظر 

 .معينـة، أو تـصوير مواقف طريفة يف حياة الشخصية
فن يرشح ويفرس ويبحث يف األسباب والعوامل االجتامعية واالقتصادية : التحقيق   10/5

والسياسية والفكرية التي تكمن وراء اخلرب أو القضية أو املشكلة أو الفكرة أو 
 .الظاهرة التي يدور حوهلا التحقيق

ًهو إنشاء متوسط الطول يكتب نثرا عادة ويعالج موضوعا بعي: املقال   10/6 نه بطريقة ً
يلتزم الكاتب بحدود هذا املوضوع ويكتب عنه من وجهة  أن بسيطة وموجزة عىل

 . نظره هو
فن ساخر يعتمد الرسم احلر واملبالغة الفنية الساخرة لنقد الظواهر : الكاريكاتري   10/7

، وهي عملية حتويل اإلنساناالجتامعية والسياسية أو الشخصية التي تنال من حياة 
 موز مكتوبة ومفهومة بقصد لفت االنتباه األمور املحمودة لدعمها والسلبيةاألفكار لر
 .ملعاجلتها



  142  
 

 

وهي دراسة موقع املادة موضع التحليل يف الوسيلة اإلعالمية ومقارنتها : فئة املوقع - 11
 .ًباألمهية النسبية لكل موقع طبقا، للتعرف عىل األمهية اخلاصة بكل منها

 من الصحيفة الواجهة، وتضم أهم األخبار إضافة للرأي وهي الصفحة األوىل: أوىل   11/1
 ).االفتتاحية(السيايس 

 ما بني اخلرب واملوضوع، وهي املزاوجةختتلف عن الصفحة األوىل بإمكانية : داخلية   11/2
 .متتد بني الصفحة األوىل واألخرية

 :أخرية   11/3
  أو املجلة أو الكتاب للمضمونوهي الفئة التي تقيس احلجم املتاح من اجلريدة: فئة املساحة -12

موضع التحليل، حيث يشري عنرص احلجم ملدى االهتامم بعرض املوضوع وتقديمه، 
 .ًبحيث كلام زادت املساحة والوقت كان ذلك دليال عىل زيادة االهتامم

وهي الفئة التي تبحث يف الوسائل التي اتبعت إلبراز مواد : فئة العنارص التيبوغرافية -13
 بأنواعها املختلفة، وتم تقسيمها وعناوينور أو خطوط، وإطارات، اجلريمة من ص

 :كاآليت
 :إىلوتنقسم : ويناالعن   13/1
ًوهو العنوان الذي يكون منشورا يف الصفحات الداخلية عىل عرض : العريض   13/1

 .ًالصفحة نظرا ألمهية املوضوع
 يصل لعرض الصفحة هو العنوان الذي يزيد طوله عن عمود، وال: العنوان املمتد   13/2

 .مثل العنوان العريض
هو العنوان الذي ينرش عىل عمود واحد ويكون مقاس حرفه : العنوان العمودي   13/3

 .أكرب من مقاس حرف املتن
 وهي مساحة منتظمة الشكل، أضالعها فواصل وأسيجة حتيط باملوضوع: اإلطارات   13/2

 . عن سائر املواد وتفصلهاأكثرحتيط بامدة مطبوعة أو عىل عمود أو 
وهي تلك التأثريات الطباعية غري السوداء التي تكتسبها األلوان الطباعية : األلوان   13/3

 .املستخدمة يف بناء وحدات الصفحة



 143  
 

 

إلبراز بعض الوحدات الطباعية يستخدم املخرجون أرضيات غري :  األرضيات13/4
 .بيضاء تطبع عليها احلروف أو تفرغ منها

 الصورة من أهم العنارص الطباعية، وذلك لقدرهتا التأثريية ومعانيها تعد: الصور 13/5
 :إىلاملهمة التي حتملها للقراء، وتم تقسيمها 

وتتسم بتقديم خدمات إخبارية كاملة مع اعتامدها : الصور اخلربية املستقلة 13/5/1
 .ةعىل كلامت قليلة لرشح املعاين غري الظاهرة يف الصورة، وتنرش عىل مساحة كبري

وهي تتصل بام حتمله الوحدات الطباعية من معنى وتعرب : الصور املوضوعية 13/5/2
 .عن حلظات وقوع احلدث

وهي الصور التي تتعلق بالشخصيات ذات العالقة : الصورة الشخصية 13/5/3
 .باملادة التحريرية املنشورة وتنرش عىل عمود واحد أو عمودين

خطوط وهبا تدرجات ظلية خفيفة، ويتم رسم هذه الصور التي تشمل عىل : الرسوم 13/6
اخلطوط باستخدام حرب أسود قوي عىل ورق سطحه ناصع، إلحداث قدر عال من 
التباين بني اخلطوط األرضية، وهي من أقدم العنارص املستخدمة يف الصحافة، 

 : وهي تشمل عىل

تضمنة وهي الرسوم اليدوية للشخصيات امل: الرسوم الشخصية اليدوية   13/6/1
يف الوحدات التحريرية املنشورة، مثل بعض الشخصيات التارخيية، أو 

 .بعض الرؤساء واملشاهري
 وهي الرسوم التي تساعد عىل إيضاح املعلومات املعقدة: الصور التوضيحية   13/6/2

 .واملطولة، أو التعبري عن األرقام واملؤرشات املختلفة
الرسوم يف التأثري عىل القارئ بالتعبري وتستخدم هذه : الرسوم التعبريية   13/6/3

عن االنفعاالت النفسية، ومن ثم يكثر استخدامها عادة مع املوضوعات 
 .األدبية كالقصص والشعر وصفحات الفن واجلريمة
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تقدم بعض الوقائع بطريقة  أن حتاولوهي الرسوم التي : الرسوم الساخرة   13/6/4
اء جتاه احلدث، أو حشد اآلراء ساخرة تتسم باملبالغة، وذلك إلثارة القر

 لوجهة نظر بعينها، كام تستخدم للتنفيس عن القراء بالسخرية من األوضاع
 . غري السوية يف املجتمع
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 :اضل األستاذ الف/الدكتور الفاضل
بني يديك استامرة املقابلة التي أعدها يف سياق دراسة القائمني  ضع الباحثي

 اليومية يف معاجلة أخبار اجلريمة دراسة العراقيةدور الصحف : (لبحثه املوسومباالتصال 
 ). وميدانيةحتليلية

 :تم تقسيم املقابلة لثالث حماور هي: حماور املقابلة
 من نرش يفة الصباحداف القائم باالتصال يف صححمور أساليب وأه: املحور األول •

 .قضايا اجلريمة
 ؟يفة الصباح القائم باالتصال من نرش قضايا اجلريمة يف صحأهدافما  -1
يفة ما األساليب الصحفية التي يتبعها القائم باالتصال لنرش مواد اجلريمة يف صح -2

 ؟الصباح
 ؟يفة الصباح نرشها يف صحهل هناك عوامل مؤثرة يف انتقاء قضايا اجلريمة التي يتم - 3

حمور املعايري والقيم والوظائف التي يسعى القائم باالتصال لتحقيقها من : املحور الثاين •
 .يفة الصباح قضايا اجلريمة يف صحتناولخالل 

  ملعاجلة ونرش قضايا اجلريمة؟ يفة الصباحما املعايري والقيم التي تنتهجها صح -1
 الختيار ومعاجلة قضايا اجلريمة املراد صباحيفة الما القيم التي تقوم عليها صح -2

 نرشها؟
  قضايا اجلريمة؟تناولما الوظائف التي يعمد لتحقيقها القائم باالتصال من خالل  - 3

 . ونرش قضايا اجلريمةتناولحمور التخصص يف : املحور الثالث •
   وإن مل يوجد ما هي األسباب؟يفة الصباحهل توجد أقسام خاصة باجلريمة يف صح - 1
 ؟يفة الصباحجد صحفيني متخصصني يف اجلريمة والقانون يف صحهل يو -2
 ؟يفة الصباح قضايا اجلريمة يف صحبتناولهل توجد أبواب أو صفحات متخصصة  - 3
 ؟يفة الصباح قضايا اجلريمة يف صحيتناولما هي صفات الصحفي الذي  -4
 جلريمة؟ما هي أبرز املصادر التي تعتمدون عليها يف استقاء موادكم اخلربية اخلاصة با - 5
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متثل العالقة بني صدق االختبار وثباته وجهان ليشء واحد هو مدى صالحية ذلك 

 أن  يفرتض يف االختبارإذيقيس ما وضع لقياسه ويف إعطائه نتائج متامثلة،  أن االختبار يف
ًيكون صادقا وثابتا، ولذا يفرتض  عالية باطيةارتتكون العالقة بني كل منهام عالقة  أن ً

 وهناك جمموعة من العوامل .بحيث يمكن االعتامد عىل هذه الصورة يف التفسري والتعميم
تؤثر يف صدق االختبار وثباته منها تلك العوامل املتعلقة باالختبار نفسه من حيث لغته، 
وإجراءات تطبيقه وتصحيحه، وصياغة فقراته، وسهولة تلك الفقرات أو صعوبتها، 

 ولذلك يقوم الباحث بإجراء عدد من االختبارات التي .(1)ر أو قرصهوطول االختبا
 حد كبري إىل جتاوز قد األداةاملقياس أو إىل أن  حتى يطمئن األمورجتعله يتأكد من هذه 

 . ودقتهااألداةاألخطاء اخلاصة بالتصميم والتطبيق التي تؤثر يف صالحية املقياس أو 
ً مطلقا، ولكن ًجتاوزا األخطاء هذه جتاوزصعوبة ويكاد جيمع اخلرباء والباحثون عىل 

 دقة النتائج والثقة إىلاملمكن هو تقليل قدر اخلطأ بنسبة كبرية بحيث يطمئن الباحث 
  .(2)فيها

لحصول عىل بيانات أو ل الذي يسعى االستبيان أحد وسائل البحث العلمي ديعو
من  االستبيانوتتألف استامرة  . اجتاهاهتمأو ميوهلم أو اجلمهورمعلومات تتعلق بأحوال 

استامرة حتتوي عىل جمموعة من الفقرات يقوم كل مشارك باإلجابة عليها بنفسه دون 
وذلك بعد صياغتها من قبل الباحث صياغة واضحة وسهلة  مساعدة أو تدخل من احد،

 إجراءيسرتشد هبا عند  أن وهناك عدد من املعايري اهلامة التي ينبغي للباحث .وقصرية
يتوفر ألداة البحث وهي االستبانة درجة مناسبة  أن :استه وتطبيقه لالستبيان ومنهادر

 )االستبانة( البحث أداة تكون أي، ومقبولة من رشوط الصدق والثبات واملوضوعية

                                                 
، عامن،،دار الفكر للطباعة 1 القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة، ط أساليب: فاروق الروسان   (1)

 .60، ص1978والنرش والتوزيع، 
 .609البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص:  حممد عبد احلميد.د   (2)
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 أي ،ًهو الذي يقيس ما أعد من أجل قياسه فعال )الصحيح(االختبار الصادق ف. (1)مقننة
 يعني اإلطاروالصدق يف هذا  ها، وال يقيس يشء خمتلف،يقيس الوظيفة التي أعد لقياس

 . يقاس به أن قصد  درجة يستطيع هذا االختبار قياس ماأي إىل مدى أو أي إىل
 

 ويقصد ،ًوضع لقياسه فعال   مااالستبانة أسئلةتؤدي وتقيس  أن  هو:ويقصد به
 وكذلك تكون االستبانةشملهم توف  وفقراهتا ومفرداهتا ومفهومة ملن ساالستبانةوضوح 

يقيس االستبيان ما أن  :منها الصدق له تعريفات كثرية و.يصاحلة للتحليل اإلحصائ
 ألوزانه النسبية، ًيعكس االستبيان املحتوى املراد قياسه وفقا أن :وضع لقياسه، ومنها

س ما يفرتض السؤال أو العبارة املوجودة يف االستبيان، تقي أن ويعني الصدق بصفة عامة
 .البحث قياسه بالفعل

ِّ، هناك عدة أساليب أيرسها هو صدق املحكمني، عىل األداةُّللتأكد من صدق و ُ
 األسئلة كانت إذاحيكم بام  أن املحكم شخص خمتص يف هذا املجال، ويمكنه أن اعتبار

 يشري الباحث يف أن ًاملوضوعة يف االستبيان تقيس فعال ما وضعت لقياسه؛ وهلذا يمكن
 الرسالة، وجيب أداة أنه قد استخدم صدق املحكمني كطريقة يف تقدير صدق إىلرسالته 

 ُّعدوي .ً يقدر ذلك تقديراوإنام أو ثباهتا، األداةاملحكم ال يقيس صدق إىل أن اإلشارة هنا 
 ً طرق الصدق شيوعاأكثرصدق املحكمني أو استطالع آراء املحكمني اخلرباء من 

 لدى الباحثني، ولكنها ليست دقيقة؛ ألن بعض املحكمني ًخداماوسهولة، وأشهرها است
 ًخيتار الباحث عددا أن  يف حتكيم االستبيان، وصدق املحكمني هوً أميناًقد ال يكون خملصا

من املحكمني املتخصصني يف جمال الظاهرة أو املشكلة موضوع الدراسة، ويطلب منهم 
 . غري مرتبطةأمة بالبعد الذي تقيسه تصحيح الفقرات أو احلكم عليها بأهنا مرتبط

                                                 
، القاهرة،،دار 2البحث يف الرتبية وعلم النفس، ط  مناهج: عبداحلميد جابر وخريي امحد كاظم   (1)

  .432، ص1978النهضة العربية، 
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 : هيهناك سبعة أنواع من الصدقو
 . يدل عىل قياس ما وضعت لقياسهاألداة كان مظهر إذا: الصدق الظاهري -1

 يقيس أبعاد ومفاهيم الدراسة، ومن طرق األداة كان حمتوى إذا: صدق املحتوى -2
 .قياسه معامالت االرتباط

 . املفهوم موضوع الدراسةاألداةتقيس  أن :أي يمييتعلق بالبناء املفاه: صدق املفهوم -3

 عنارص ملعرفة مدى قياسها للصفة إىلهيتم بتحليل الصفة املقاسة : الصدق العاميل -4
 .املقاسة

، فيكون االختبار )حمك (يعني مدى ارتباط املقياس مع معيار حمدد: صدق املحك -5
 . يف الكشف عام جاء به املحكً كان املحك صادقاإذا ًناجحا

 .ُّيعتمد عىل مدى تنبؤ املقياس بالواقع: الصدق التنبؤي -6

اتفاق نتائج مقياسني يقيسان نفس الصفة، وأحدمها معروف : الصدق التالزمي -7
 .بالصدق والثبات

 

 واحلصول عىل االستامرة تكرار تطبيق إمكانية :يعرف الثبات يف البحث عىل انه 
مدى االعتامد  (أو Reliabilityبأبسط معانيه هو املأمونية  والثبات .نتائج ثابتة كل مرة

 اإلعادة مع حتقيق نتائج متسقة، وال توجد صعوبة كبرية أووهو القدرة عىل التكرار ) عىل
 استخدم إذاالباحث حيصل عند القياس عىل النتائج نفسها  أن يعنييف حتقيق الثبات فهو 
تزيد من احتامالت  أن هناك عدة عوامل يمكنو. )1( املبحوثة املادةذات األساليب عىل 

 :اآليتثبات استامرة االستبيان، وهي عىل النحو 
 من قياس اإلجابةيمكن زيادة عدد خيارات : اإلجابةزيادة عدد زيادة عدد خيارات  -1

                                                 
حممد . العربية، ترمجة دحتليل مضمون اإلعالم ـ املنهج والتطبيقات ): وآخرون(ريتشارد بن   ) 1(

 .175، ص 1992ناجي اجلوهر، اربد، قدسية للنرش، 
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نعم أو  (ً الزوج والزوجة مثال بـتفاهمًثبات االستبيان بدرجة أكرب، فبدال من قياس 
 تفاهم تام، تفاهم:  خالل مقياس ذي أربع درجات؛ مثل، يمكن قياسه من)ال

مخس درجات أو (ً إطالقا، أو تفاهم بدرجة قليلة، ال يوجد تفاهمبدرجة كبريه، 
 ).سبع

 األدبيات التي كتبت يف نفس موضوع الدراسة، إىليرجع  أن يمكن للباحث -2
ل واالستعانة ببعض االستبيانات التي أثبتت صدقية وثبات املوضوع من خال

 .ً، بدال من البدء من الصفر يف بناء االستامرةأخرىدراسات 

أن يزيد الباحث من عدد فقرات كل حمور يف االستبيان، فكلام زاد عدد الفقرات  -3
 درجة معينة؛ حيث تكون اإلضافة بعدها إىلزادت احتامالت ثبات املقياس، ولكن 

 .اإلضافيةغري موازية للتكلفة املقابلة إلدراج الفقرات 

تكون فقرات املقياس املراد بناؤه ذات مستوى قياس  أن أن حيرص الباحث عىل -4
واحد؛ ذلك ألن اختالف مستوى القياس من فقرة ألخرى، يدخل الباحث يف 

 .مشكالت هو يف غنى عنها

يزيد من احتامالت ثبات املقياس باستخدام معامل ارتباط يتناسب  أن يمكن للباحث -5
 .مع طبيعة فقرات االستبيان

الثبات يف أغلب حاالته هو معامل ارتباط، وهناك عدد من الطرق لقياسه، ومن و 
، )كرنباخ الفا ( والتي يمكن من خالهلا قياس الصدق والثبات، هي طريقةًأكثرها شيوعا

 مع بعضها البعض، األسئلةوالتي تعتمد عىل االتساق الداخيل، وتعطي فكرة عن اتساق 
 طريقة إعادة االختبار، وطريقة ًن مقاييس الثبات أيضاوم.  بصفة عامةاألسئلةومع كل 

 . نصفنيإىل طريقة جتزئة االختبار ًالصورة البديلة، وأخريا

 نتائج إىلإعادة تطبيقه، والتوصل : من أيرس طرق التحقق من ثبات االستبيانو 
ة  كثرية، ولكل طريقة عيوهبا ومميزاهتا، وهناك ثبات لألسئلأخرىمتامثلة، وهناك طرق 

يكون التأكد من  و. التي تدور حول االجتاهاتاألسئلةالتي تدور حول احلقائق وثبات 
 أو الفقرات التي تدور حول احلقائق بإجراء عدة مراجعات عىل فرتات، األسئلةثبات 
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 أخرى صورة إىلولكن برشط عدم تكرار نفس السؤال بنفس الطريقة، وقد يلجأ الباحث 
إدخال بنود مزيفة مثل أسامء أشياء غري موجودة، وهذا : مثلمن صور املراجعة الداخلية؛ 

 أو الفقرات، يساعد يف الكشف عن مدى عناية واهتامم املجيبني وميوهلم األسئلةالنوع من 
 . التخمنيإىل

 كذلك هو االقرتاع النصفي والذي يتطلب من ً صور املراجعة إتقاناأكثرومن  
 ً، ويعطي كل قسم فرعي منه صورة خمتلفة متامايقسم العينة قسمني متكافئني أن الباحث

 احلقيقية اإلجابة أساسمن االستبيان؛ من حيث الصياغة فقط، ثم حيسب املتوسط عىل 
جتري من خالهلا مراجعة داخلية، فإذا  أن هناك حاالت يمكن أن كام .للجامعة الفرعية

 مرحلة عمرية إىلًأجاب مبحوث مثال أنه قد شارك يف احلرب، فاملتوقع أنه قد وصل 
نعيد تطبيق االستبيان عىل نفس املبحوثني للتأكد من  أن معينة، وإذا كان من السهل علينا

نعني بالفرتة الزمنية التي تتخلل التطبيق يف املرحلتني؛ ألنه قد  أن الثبات، فينبغي علينا
 .حيدث هناك تغريات حقيقية يف السلوك خالل هذه الفرتة تؤثر عىل ثبات النتائج
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 الكشف عن احلقيقة يف العلوم إىل الطريق املؤدي : بأنه)Method(يعرف املنهج  
 جمموعة من القواعد العلمية املستعملة من أجل :بأنه) Search(املختلفة ، ويعرف البحث 

ف عن  الكشإىل الطريق املؤدي : منهج البحث فهوأما .(1) احلقيقة يف العلمإىلالوصول 
احلقيقة يف العلوم بواسطة جمموعة من القواعد العامة هتيمن عىل سري العقل وحتديد 

  .(2) نتيجة معلومةإىلعملياته للوصول 

                                                 
 البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية،: عامر إبراهيم قنديلجي. د.أ   (1)

 .40، ص 2008 دار املسرية للنرش والتوزيع، عامن،

 .18 اإلعالمية، مصدر سابق، ص البحث العلمي يف الدراسات: حممد عبداحلميد. د   (2)
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ويتم اختيار منهج البحث عن طريق مشكلة البحث والتي يتم عن طريقها حتديد 
ًكان تارخييا أو وصفيا أو مسحيا أو جتريبيا أن اجتاهات البحث ً ً عني منهج البحث وي. )1(ً

العلمي إننا نستخدم طريقة علمية منظمة يف مواجهة مشكالتنا اليومية ومشكالتنا العامة 
 هذه املشكالت بطرق علمية مما يسهل علينا تناولفيمكننا من رفع قدرتنا عىل حلها عرب 

 . )2(مواجهتها
 :)3(ويشتمل تطبيق املنهج العلمي يف دراسة مشكلة معينة عىل اخلطوات اآلتية

 .حتديد املشكلة -1
 النظري ومرتبطة اإلطارالتعبري عن املشكلة عن طريق مصطلحات مستقاة من  -2

 .بالناتج املالئم لبحوث سابقة
حتديد الفرض و جمموعة الفروض، املتصلة باملشكلة و االستفادة من املبادئ النظرية  -3

 .التي تعترب موضع اتفاق عام

 . البيانات واختيار الفرضحتديد اإلجراء الذي سوف يستخدم يف مجع -4

 .مجع البيانات -5

 .ً مرفوضاأمً كان الفرض صحيحا إذاحتليل البيانات لتحديد ما  -6

 للنظرية، الذي يمكن تعديله من خالل األصيلالربط بني نتائج الدراسة وبني اهليكل  -7
 .النتائج اجلديدة

 
                                                 

، 2004، بغداد، رشكة احلضارة للطباعة والنرش، 1أساسيات البحث املنهجي، ج: محيد جاعد. د   )1(
  .63ص 

، عامن، دار الفكر 6البحث العلمي، مفهومه وأدواته وأساليبه، ط: )آخرون(ذوقان عبيدات و   )2(
  .15، ص 1998للطباعة والنرش، 

املوسوعة اإلعالمية، املجلد السادس، القاهرة، دار الفجر للنرش و التوزيع، :  حجابحممد منري. د   )3(
  .2372، ص2003



 161  
 

 

صنفها وقد اختلف علامء املنهجية يف تصنيف مناهج البحث العلمي، فمنهم من ي
 : إىلوفق البعد الزماين 

 .الذي يطبق لدراسة حصلت يف املايض: املنهج التارخيي -1
 .الذي يطبق لدراسة ظاهرة معارصة: املنهج الوصفي -2
 .الذي يطبق هبدف التوقع املستقبيل للظاهرة املدروسة: املنهج التجريبي -3

نهج الوصفي، املنهج الوصفي، امل:  مخسة أقسام رئيسة هيإىلويصنفها علامء آخرون 
 أربعة إىلبينام يصنفها آخرون . (1)اإلجرائي النظم، البحث أسلوباملنهج التجريبي، 
. املنهج التارخيي، املنهج الوصفي، املنهج املسحي، املنهج التجريبي: مناهج رئيسة هي

 (2):اآليت ذلك عن طريق الشكل إيضاحويمكن 

 
                                                 

، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية: عامر إبراهيم قنديلجي. د.أ   (1)
 .90-89، ص مصدر سابق

ه، أساليبه، وإجراءاته، عامن، بيت  أسسه، مناهج- البحث العلمي :  عليانربحي مصطفى   (2)
 .40، ص)ت. د(األفكار الدولية، 
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 : نجد ما يأيتاإلعالميةراسات ومن أهم مناهج البحث املستخدمة يف البحوث والد

-1 
 وهو املنهج الذي يقوم عىل وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إىل أسباهبا والعوامل
التي تتحكم فيها واستخالص النتائج والتعميامت وذلك من اجل جتميع البيانات 

تعلقة بطبيعة ظاهرة أو  ويساعد هذا املنهج عىل دراسة احلقائق امل).1(وتنظيمها وحتليلها 
فهناك  (2). أو جمموعة من األوضاعاإلحداثموقف أو جمموعة من الناس أو جمموعة من 

 التي تقف بأهدافها عند حدود الوصف املجرد اإلعالميةالعديد من البحوث والدراسات 
 التعريف بالظاهرة والتغري فيها، أو أي؟ ..؟ وكيف..للظاهرة لإلجابة عن التساؤل ماذا

  ؟ أو كيف يتم التغري فيها؟يف تتحرك هذه الظاهرةك
ويقوم املنهج الوصفي عىل رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية  

أو نوعية يف مدة زمنية معينة أو عدة فرتات من اجل التعرف عىل الظاهرة أو احلدث من 
 يف فهم الواقع  نتائج وتعميامت تساعدإىلحيث املحتوى أو املضمون، والوصول 

 : (4) هياألهدافوتستهدف البحوث الوصفية حتقيق عدد من . (3)وتطويره

 . ظاهرة أو جمتمع أو نشاطأيمجع املعلومات الوافية والدقيقة عن   - أ  
تقوم عىل أساسها إصالحات اجتامعية وما يرتبط  أن صياغة عدد من النتائج ممكن   -ب

 . أخرىهبا من أنشطة 

                                                 
 مرصية، القاهرة، األنجلو، املكتبة 3أصول البحث االجتامعي، ط: عبد الباسط حممد حسن  ) 1(

 .109، ص1971
 .84، ص 1962 البحث االجتامعي، القاهرة، دار الفكر العريب، أسس: مجال زكي والسيد ياسني. د   (2)

 البحث العلمي، عامن، دار الصفا للتوزيع والنرش، وأساليبمناهج : ربحي مصطفى عليان. د   (3)
 .65، ص2000

 .129البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات، مصدر سابق، ص: عامر إبراهيم قنديلجي (4)
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-2 
 للحصول عىل البيانات اإلعالميوهو من أبرز املناهج املستخدمة يف البحث 

 جمموعة الظواهر بأنهواملعلومات التي تستهدف الظاهرة العلمية ذاهتا، ويعرف هذا املنهج 
موضوع البحث تضم عدد من املفردات املكونة ملجتمع البحث وملدة زمنية كافية هبدف 

 .من البيانات واملعلومات يف جمال ختصص معني ومعاجلتهاتكوين القاعدة األساسية 
 :)1(ويشمل هذا املنهج مخس مسوحات هي

 

ويستهدف هذا املسح التعرف عىل اآلراء واألفكار واالجتاهات واملفاهيم والقيم 
جلامهري والدوافع واملعتقدات واالنطباعات والتأثريات املختلفة لدى جمموعة معينة من ا

 .  املسحإجراءًتبعا للهدف من 

 

ويستهدف التعرف عىل اآلراء واألفكار واالجتاهات واملفاهيم والقيم والدوافع 
 اإلذاعةواملعتقدات واالنطباعات والتأثريات املختلفة لدى قراء الصحف ومستمعي 

 اإلعالم عىل االنرتنت ووسائل ميةاإلعالومشاهدي التلفزيون ومستخدمي املواقع 
 .New media اجلديد

 

 اإلعالم التي تستهدف التعرف عىل شخصية وسيلة اإلعالميةوهو نوع من البحوث 
من اجلوانب املختلفة من حيث أرقام التوزيع اجلغرايف وعدد أجهزة الراديو والتلفزيون 

سة متوسط عدد القراء أو قراءة النسخة الواحدة من كل املتاحة وتطورها، كذلك يتم درا
هذه  أن صحيفة ومتوسط عدد مشاهدي التلفزيون، ومستمعي الراديو واألهم من ذلك

                                                 
والنرش، البحث اإلعالمي وحتليل اخلطاب، عامن، دار أسامة للتوزيع : بسام عبد الرمحن مشاقبة   )1(

  .61 -60، ص2010
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 إىل مما يؤدي إعالميةاملسوحات تساعدنا يف دراسة اجلو النفيس الذي هتيؤه كل وسيلة 
 املنشورة أو املعروضة اإلعالمية واملعلومات واالجتاهات التي تتضمنها املادة األفكارتقبل 

 .أو املذاعة

 

 اإلعالمويعنى هذا املسح بدراسة األساليب اإلدارية والتنظيمية التي تتبعها أجهزة 
 وذلك هبدف تصوير الواقع التطبيقي الفعيل اإلعالميةوإدارهتا يف خمتلف املجاالت 

 أن  تتبعها هذه األجهزة يف ممارسة نشاطاهتا املختلفة باعتباروالتعرف عىل الطرق التي
 . مدى فعالية اجلوانب اإلدارية والتنظيمية هلاأساس ينبني عىل اإلعالميةنجاح اجلهود 

ه 

 وصف املحتوى الظاهر واملضمون الرصيح إىل للبحث العلمي يسعى أسلوبوهو 
ها من حيث الشكل واملضمون تلبية لالحتياجات البحثية  املراد حتليلاإلعالميةللامدة 

ًاملصاغة يف تساؤالت البحث طبقا للتصنيفات املوضوعية التي حيددها الباحث، وذلك 
 يف وصف هذه املواد االتصالية التي تعكس أماهبدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك 

خللفية الفكرية أو الثقافية أو السلوك االتصايل العلني للقائمني باالتصال، أو الكتشاف ا
السياسية أو العقائدية التي تنبع منها الرسالة االتصالية، أو للتعرف عىل مقاصد القائمني 

ويتبعه الباحث عندما . (1) تتم عملية التحليل بصفة منتظم أن باالتصال، وذلك برشط
 نصوص  مذاعة أوإذاعيةيريد حتليل الفنون الصحفية املنشورة أو حتليل نصوص 

 ولونايز تلفزيونية أو اخلوض يف مشكلة تتعلق بمجموعة من العاملني يف جمال الصحافة
ًنشاطا مهنيا وال يتوقف هذا املسح عند حدود وصف الظاهرة التي يدرسها بل يتعدى . (2)ً

                                                 
 . 234 ـ-233، صمصدر سابقبحوث اإلعالم،  :سمري حممد حسني. د   (1)
، 1986 املرصية، األنجلومناهج بحث االجتامعية واإلعالمية، القاهرة، مكتبة : نوال حممد عمر. د   (2)

 .110ص 
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بتعبريات   النتائج ثم التعبري عنهاإىلً التحليل والتفسري واملقارنة والتقويم وصوال إىلذلك 
ومن احدث . )1( فهم العالقة بني الظاهرة والظواهر األخرىإىل ونوعية للوصول كمية

 يف جمال حتليل املحتوى أو املضمون هي بحوث حتليل حمتوى املواقع اإلعالميةالبحوث 
 :اآليتيضاح مسوحات املنهج الوصفي عن طريق الشكل إ ويمكن .اإلعالمية

 

 

-3 
 :شمل هذا املنهج ما يأيتوي

 

الطريقة الوحيدة التي يمكن (وهي من البحوث الوصفية التي غالبا ما تكون 
بحوث وتتميز . )2()استخدامها لدراسة املواقف االجتامعية ومظاهر السلوك اإلنساين

 ب عىل احلارضتنص(هنا أ قدرة عىل دراسة القضايا الراهنة، إذ أكثردراسة احلالة بأهنا 

                                                 
 ية، جامعة بغداد، منهجيات وطرق البحث يف علم السياسة، كلية العلوم السياس:غازي فيصل   )1(

  .22، ص1990

نبيل نوفل . مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، ترمجة د): اخرون(ديوبولد فان دالني و   )2(
  .361، ص 1977، القاهرة، املكتبة االنجلو املرصية، 2، ط)اخرون(و
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 املسامة اإلعالميةوتعد املؤسسة . )1() الدراسةإجراءشياء موجودة بالفعل وقت أ ولاوتتن
وحدة واحدة يستدعي بحث ) إخباريدار صحفية، حمطة إذاعية، حمطة تلفزيونية، موقع (

دراسة احلالة وصف سياستها واجتاهاهتا ونظمها الداخلية وعالقاهتا اخلارجية ومصادر 
الخ، يستدعي كل ذلك الدراسة الشاملة املتعمقة واملركزة لكل هذه اجلوانب ... متويلها

للخروج بوصف كامل لكل هذه اجلوانب للخروج بوصف كامل هلذه الوحدة باستخدام 
 .أدوات منهجية تتسم بالصدق واملوضوعية، وهذا هو جوهر دراسة احلالة

 

 يمكن تطبيق هذا املنهج لدراسة السلوك اإلعالميةاسات يف البحوث والدر
 ومقارنته بني املجتمعات أو دراسة املعامل الثقافية املختلفة يف اإلعالماالتصايل يف وسائل 

ًويعد منهج السببية املقارنة نموذجا للبحث يف .  يف تلك املجتمعاتاإلعالمضوء حمتوى  ّ ُ
اهرة من خالل دراستها يف واقعها الراهن، العلل واألسباب الكامنة وراء حدوث الظ

ويعكس من خالل تسمية الدراسات السببية املقارنة أو املقارنة العلية األساليب التي تتم 
؟ يف دراسة الظاهرة ... عىل السؤال ملاذاواإلجابة من خالل املقارنة األسبابللبحث يف 
بحث وراء األسباب الكامنة  الإىل فهذا املنهج وتصميامته املتعددة هيدف .اإلعالمية

حلدوث الظاهرة، من خالل مقارنة اجلامعات أو املجموعات أو العينات التي تتباين يف 
خصائصها أو سامهتا أو تكرار دراستها يف تعرضها ملثري معني، وبالتايل يقدم التباين يف 

ّاخلصائص والسامت تفسريا للتباين يف االستجابة ملثري واحد، وبالتايل يعد ُ  هذا املنهج أحد ً
 األسئلة حدود الوصف املجرد واإلجابة عىل تتجاوزمناهج الدراسات الوصفية التي 

 وال يسعى هذا .؟ وراء حدوث الظاهرة يف واقعها الراهن...؟ وكيف...؟ وماذا...من
، ولكن الكشف عنها واالستدالل عن حركتها من خالل األسباب اختالق إىلاملنهج 

 الظاهرة، وتـأثريات هذا الغياب أو الوجود يف حدوث الظاهرة التي غياهبا أو وجودها يف

                                                 
  .110مصدر سابق، ص : نوال حممد عمر. د   )1(
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وهلذا املنهج خصائص مميزة تتمثل يف التعامل مع وحدات كبرية  .)1( دراستهاإىلهندف 
خمتلفة أو متشاهبة، ووجود معايري للمقارنة تتسم بالصدق والثبات، وتوحيد للرموز 

للغوية ودالالهتا، وكذلك مقاييس الصورة  املقارنة مثل الرموز اإجراءاملستخدمة يف 
 املنهج املقارن يعني يف علم املناهج املقارنة بني تناول أن .واملعنى املستخدمني يف القياس

 معايري جيتمع هلا قدر من االتفاق واالختالف إطاراملجتمعات املختلفة أو الثقافات يف 
ئص والسامت املقارنة بني هذه  حول اخلصااألحكامًالتي تكون جماال للمقارنة وإصدار 

املجتمعات أو الثقافات، وليس بني اجلامعات أو الفئات داخل املجتمع التي تتفق يف أطر 
مكملة  وهذه الرشوط. ًهذه املعايري والضوابط االجتامعية التي تتخذ أساسا للمقارنة

 النتائج إىلً ملنهج التحليل من حيث رضورة إقامة مقارنة منهجية يف نتائج التحليل وصوال
ً ويقوم هذا املنهج أساسا عىل مقابلة األحداث واآلراء و .املرضية التي حيتاجها الباحث

املوضوعات املختلفة مع بعضها البعض للكشف عام بينهام من وجوه شبه أو عالقة 
 التفسري الصحيح وحتديد ما هو رضوري وما هو غري رضوري الستبعاد غري إىلًوصوال 

 هذا املنهج ينطوي فإنومن جانب آخر . د اجلوانب الرضورية ألحداثهاالرضوري وحتدي
عىل احلقيقة القائلة بان دراسة املوضوعات بمعزل عن بعضها البعض غري كافية يف حد 

ً املجاالت االتصالية عموما وجماالت إىليتسع نطاق هذا املنهج  أن ذاته، لذا من الالزم
  .)2(ًوالتلفزيون خصوصا اإلذاعةبحوث 

 

ّيعد املنهج االرتباطي هو الطريق الذي يكشف العالقة االرتباطية بني متغريين أو  ُ
 تقرير العالقة بني إىل املنهج الذي هيدف :بأنه ويعرف اإلعالمية يف الدراسات أكثر

                                                 
  .279 - 278 يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص البحث العلمي: حممد عبداحلميد. د   )1(

مالحظات حول حدود وجماالت استخدام مناهج وطرق البحث العلمي يف : هادي نعامن إهليتي  )2(
، الصادر يف )24(، العدد )تونس( والتلفزيون يف الوطن العريب، جملة شؤون عربية اإلذاعةبحوث 

    .14، ص1983شباط 
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اطية بني  فالكشف عن العالقة االرتب. وحتديد قدر هذه العالقة واجتاههاأكثرمتغريين أو 
يفرس تأثري ارتفاع مستوى  أن مستويات توزيع الصحف ومستويات الدخول يمكن

الدخول أو انخفاضها عىل توزيع الصحف، أو دراسة العالقة بني مستويات ذكاء األطفال 
ًوغريها من األمثلة التي تقدم شكال عن ... والوقت الذي يقضيه الطفل أمام التلفزيون

ًتطبيقا ) ترتيب األولويات (األجندة كام قدمت بحوث .أكثر العالقة بني متغريين أو
ًمنهجيا هلذه الدراسات، وتقدير العالقات بني أجندة القراءة وأجندة الصحف أو وسائل 

  .)1(، ومدى ارتباط املتغريات اخلاصة بالتفضيل واالهتامم يف بناء أجندة كل منهاماإلعالم
 

 
 

-4 
يعرف أثر  أن  املنهج الذي يستطيع الباحث بواسطتهبأنهالتجريبي يعرف املنهج 

 املناهج العلمية أكثروهو من  .)2()املتغري التابع(عىل النتيجة ) املتغري املستقل(السبب 
 والفروض العلمية اخلاصة بدور وسائل األثرمالئمة لرصد احلقائق املتعلقة بدراسات 

التي يمكن ووغريها .. .ثقايف والتعلم باملالحظة يف تشكيل املعرفة والغرس الاإلعالم

                                                 
  .291البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، مصدر سابق، ص : ميدحممد عبداحل. د   )1(

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الرياض، رشكة العبيكان : صالح بن محد العساف. د   )2(
  .412 - 411، ص1989للطباعة والنرش، 
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ًاختبار مفاهيمها يف العينات املختلفة من خالل التجريب والضبط التجريبي، خصوصا يف 
 ،اإلعالم وبعد انتشار الدراسات اخلاصة بالطفولة وعالقتها بوسائل .التعلم باملالحظة

 واملؤسسات األطفال يقوم به الباحثون من بحوث جتريبية يف رياض أن وما يمكن
 الضبط املنهجي إجراءات وحمتواها مع اإلعالم لقياس تأثريات وسائل ؛التعليمية للطفل

ويقوم .  املالحظة واملشاهدة والتسجيل العلمي لنتائجهاوإمكانيةيف الروضة أو املدرسة 
املنهج التجريبي عىل توافر رشوط الضبط والتحكم يف البيئة والتحكم يف املتغريات 

ً ونظرا .)1(طريقة قياسها والتحكم يف اختيار العينات أو اجلامعات أو املفرداتو
 هناك بعض املآخذ فإنللصعوبات واملعوقات التي تواجه الباحثني يف استخدام هذا املنهج 

التحيز الذي قد ينجم عن الباحث نفسه، أو من األشخاص الذين جتري عليهم : عليه منها
وابتعادهم عن سلوكهم الطبيعي، مما يؤثر عن النتائج، كذلك التجربة من خالل تكلفهم 

وقد . )2(ًصعوبة التحكم يف مجيع املتغريات التي تؤثر يف الظاهرة نظرا لصعوبة حرصها
 ما صعوبات أخالقية وفنية إنسانيةتواجه الباحث يف هذا املنهج عند دراسته لظاهرة 

 اجلديرة اإلنسانيةًكثريا من الظواهر   أنذلك.  تعيق استخدام التجريب يف البحثوإدارية
دقة النتائج التي  أن  لبعض التجارب التي قد تؤثر عليه، كاماإلنسانبالبحث متنع إخضاع 

 التي نستخدمها والتي عادة ما تكون من صنع األدوات التجارب تعتمد عىل إليهاتتوصل 
 األدوات عدم دقة هذه إنفالباحث نفسه، أو الباحثني الذين سبقوه يف التجريب، وبالتايل 

 .)3(يعني عدم دقة النتائج
 
 

                                                 
  .302 - 301 مصدر سابق، صالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية،: حممد عبد احلميد. د   )1(

  .111 - 108 صمصدر سابق،البحث مناهجه وتقنياته، : يان عمرزحممد    )2(

، الرياض، دار 3مفهومه، أدواته، وأساليبه، ط: البحث العلمي): وآخرون(عبد الرمحن عدس    )3(
  .330 -  329، ص2005أسامة للنرش والتوزيع، 
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-5 

ُ يف بعدها التارخيي أو اإلعالمية البحث يف املشكالت أو الظاهرات أداة بأنهويعرف 
  وتسجيلها كاماإلعالميةووصف الظاهرة ) وصف املايض(سياق الوقائع واألحداث  هو

 . والبارزين فيهااإلعالميةت والوسائل حدثت يف املايض مثل تسجيل املؤسسا
واملنهج التارخيي كام يراه علامء املنهجية ليس جمرد مجع للمعلومات من مصادرها  

األساسية والثانوية، ونقدها ومن ثم ترتيبها، وإخراجها إخراجا خيتلف يف شكله عن 
 .الكيفية التي تم إخراجها هبا يف مصادرها، ولكن يتفق يف مضمونه معها

تكمن أمهية استخدام املنهج التارخيي يف أنه يمكن من خالل دراسته األحداث و
الراهنة واالجتاهات املستقبلية يف ضوء ما حدث يف املايض حتى يمكن بذلك تقويم 

 املعارصة، اإلعالميةديناميكية التغيري أو التقدم أو حتقيق املزيد من الفهم للمشكالت 
ً قد تنجم مستقبال، وبذلك حيقق البحث التارخيي ميزة وامكانية التنبؤ باملشكالت التي

مزدوجة من حيث االستفادة من املايض للتنبؤ باملستقبل، واالستفادة من احلارض لتفسري 
املنهج التارخيي هو ما يمكن به إجابة سؤال عن املايض بواسطة  فإن ومن هنا .(1)املايض

 الستنتاج العالقة بني األحداث، تهحماول يف ًجمهود علمي كبري يبذله الباحث متمثال
 . (2) ما يستقيه من أدلة علمية صحيحة تربهن استنتاجهإىلًوالربط بينها، مستندا يف ذلك 

 
 

                                                 
 البحث العلمي، اإلسكندرية، مكتبة أسس ومبادئ: فاطمة عوض صابر ومريفت عيل خفاجة. د   (1)

 .44، ص2002ومطبعة اإلشعاع الفنية، 
 . 281، صمصدر سابق: العسافبن محد صالح .    (2)
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 حقوق الباحثني فإنًتعترب االستفادة العلمية من الرتاث املعريف حقا لكل باحث، 

 كان من إذا فإنهولذلك . ًصنفاهتم الفكرية تعد أساسا يف البحث العلميواملؤلفني عىل م
يوثق  أن ً جيب أيضافإنه ، اآلخرينحق الباحث االقتباس أو االستشهاد بأعامل ونتائج 

 حقوقهم يف اآلخرينهذا االقتباس أو االستشهاد يف نفس البحث بام يسجل هلؤالء 
 ورة الفصل بني جهد الباحث وجهد اآلخرينولذلك تظهر رض.  العلميوإنتاجهم أعامهلم

يتجنب  أن وبصفة عامة جيب.  أصحاهبا بشكل منهجيإىل اجلهود إسنادومتيزه ورضورة 
ًيكون االقتباس أو االستشهاد هادفا،  أن الباحث كثرة االقتباسات دون مربر، كذلك جيب

 .(1)ءة واالطالعوليس جمرد عرض ملا يمكن أن يفرس عىل انه يعكس جهد الباحث يف القرا

                                                 
 .678، ص مصدر سابقالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، : حممد عبد احلميد. د   (1)
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األدبية الفنون  طرق ممنهجة متيزه عن غريه من إىل يف صياغته اإلعالميحيتاج البحث 
 التي متثل مراجع ومصادر  اهلوامشكتابةوالصحفية، ومن مجلة هذه التقنيات طرق 

تكون اهلوامش يف أسفل الصفحة مكتوبة بحروف خمتلفة عن تلك  أن يستحسن و.البحث
 أن  يستحسنفإنه، 16 كان مقياس احلروف التي كتب هبا املتن إذاتن، مثال التي كتب هبا امل

يكون  و.10 أو 12، وليكن 16تكون اهلوامش مكتوبة بحروف من مقياس أقل من 
يغطي ثلث سطر املتن،  أن  عن املتن بخط عريض من األفضلًمفصوالعادة اهلامش 
 إذا أما. جع أو املصدر باللغة العربيةعند توثيق املر اليسار إىل من اليمني ًمكتوباويكون 

يربط  و. اليمنيإىلً فيكون مكتوبا من اليسار األجنبيةكان توثيق املرجع أو املصدر باللغة 
 للمعنى ً أو اقتباساً بوضع رقم يف هناية كل اقتباس سواء كان حرفياً عادةاملتن باهلامش

، ثم تليه معلومات )1( فقط، ويكرر الرقم نفسه يف اهلامش بوضعه بني قوسني مثال
 .املصدر أو املرجع املقتبس منه

يف كتابة بحوث الطلبة يف الدراسات األولية وكتابة رسائل املاجستري يستحسن و
أرقام اهلامش متسلسلة يف هناية كل صفحة من يعطي الباحث  أن وأطاريح الدكتوراه
  .صفحات البحث

 إذا يرى أهنا قد أثقلت البحث أفكار نقل إىل ًعندما جيد الباحث نفسه مضطراو
تلفة عن تلك يستعمل إشارات خم أن يكتبها يف اهلامش بعد أن وردت يف املتن، يستحسن

قد درج أغلب الباحثني عىل  املصادر أو املراجع، وإىلالتي يستعملها فيام يتعلق باإلحالة 
ندما  وع.مية يف البحوث العلً هي اإلشارة األكثر استخداماالتي) *(النجمة استعامل 

 يستحسن وضع فإنهيضيق اهلامش عن استيعاب الرشوحات املتعلقة بمتن الصفحة، 
 يف بداية هامش الصفحة املوالية ويستكمل (=)يف هناية آخر السطر، ثم تكرر(=) العالمة 
 .الرشح

 عىل شكلني، اقتباس حريف للنصوص كام وردت يف مصادرها دون االقتباسيكون  
ها، واقتباس ملعنى النصوص، ولكن مع احلذر من عدم حتريفه ووضع  تغيري فيأيإحداث 

 : احلريف رشوطلالقتباس. رقم اإلحالة يف هناية الفكرة املقتبسة
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 أن  بأخطائهاألصيلينقل النص املقتبس كام ورد يف مصدره  أن ينبغي عىل الباحث -1
 .كانت فيه أخطاء، وبكل عالمات الرتقيم والوقف الواردة فيه

ينقل الكلمة أو  أن ادف الباحث يف النص املقتبس خطأ، ينبغي عليهعندما يص -2
 موضوعة بني اآلتيةالكلامت كام وردت بخطئها ثم يلحقها مبارشة بإحدى العبارات 

يستحسن  و]ًس حرفيابمقت[، أو ]كذا باألصل[، أو]كام وردت[ أو] كذا[معقوفني 
  .ثااللتزام بعبارة واحدة من هذه العبارات خالل كل البح

ال جدوى من االحتفاظ  أن قد حيمل النص املقتبس كلامت أو عبارات يرى الباحث -3
 ذلك بوضع إىلهبا يف النص، ويف هذه احلالة يمكن حذفها، ولكن برشط اإلشارة 

 ...أو: (...) دوهنام تكون بني قوسني أو أن مكان الكلامت ثالث نقاط متتالية يمكن
 إضافة إىل ًكون أمام نص يريد اقتباسه مضطرا ما جيد الباحث نفسه عندما يًكثريا -4

 ذلك بوضع العبارة إىليشري  أن عبارة أو كلمة توضيحية ويف هذه احلالة يتعني عليه
  .[ ]أو الكلمة بني معقوفني 

 إذا كان النص املقتبس من مرجع أجنبي، ينبغي أن يرتجم إىل اللغة التي حيرر هبا البحث -5
 .اللغة العربية

 .))  (( املقتبس بني مزدوجتنيينبغي وضع النص -6
 . { } باآليات القرآنية، ينبغي وضعها بني قوسني مزهرتنياالستشهادعند  -7

  

 ،ولةامتداالستشهاد أو االقتباس عادة ببيانات ومعلومات وأفكار مهمة، ليست  يكون -1
 .ال تكون معارف عامةأي أن . هلا عالقة بموضوع البحث

 بحث أيات ال حتمل إشارة استشهاد أو إشارة اقتباس، متعارف عليها، يف أية معلوم -2
وإن انتحال صفات باحثني آخرين، . عىل أهنا من عند الباحث نفسه كان، تفرس

 العلمية واألكاديمية ونوع من األمانةهو ابتعاد عن  واالعتداء عىل حقوقهم الفكرية
 .القرصنة
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ني يف التعامل مع مصادر املعلومات والبد من التمييز بني مصطلحني أساسي -3
   .(quotation)  سوالثاين هو االقتبا (Citation)  األول هو االستشهاد. املستخدمة

 واالقتباس ،Indirect Quotation ويطلق عليهام بعض الكتاب االقتباس غري املبارش
 .Direct Quotation  املبارش

و عبارة عن نقل حريف ملعلومة أو ه: أو االقتباس املبارش (quotation) فاالقتباس
 ويشرتط. معلومات حمددة، يف ضوء أمهيتها للباحث، وحاجته ألن يظهرها بشكلها األصيل

 : عدد من االعتبارات املهمة يف هذا االقتباس، هيإىلااللتفات 
عدم الترصف والتغيري يف أية عبارة، أو كلمة، أو إشارة وردت يف البيانات  -1

 . يف أصل املادة املقتبس منهاواملعلومات املتوفرة
 استخدام عبارات أو مجل أو مقاطع أي. ًحجم االقتباس يكون يف العادة حمدودا -2

  .حمددة بعدد معقول من األسطر
  ".... " يف بداية وهناية البيانات املقتبسة (Quotation Mark)  تستخدم إشارة التنصيص - 3

افع كون نص املعلومات  االقتباس من مصدر حمدد بدأسلوب إىليكون اللجوء  -4
 .املقتبسة ذا أمهية خاصة للباحث

يف حالة حذف جزء من املعلومات املقتبس منها، ينبغي التأكد من عدم تأثري احلذف  -5
ًعىل معنى املقطع املقتبس منه، أوال، وتوضع إشارة ثالثة نقاط متتابعة يف املكان الذي 

مثال . صف، أو هناية االقتباساستغنى فيه الباحث عن البيانات، يف بداية، أو منت
   :ذلك

. ًينقل الباحث املادة حرفيا أن وهو. أو االقتباس احلريف: االقتباس املبارش ..."
 وجدت رضورة لذلك إذا إالولذا جيب جتنب تغري الكلامت والصياغات 

 .)141، ص1998زويلف،  ("...وتوفرت أسباب مقنعة
القتباس غري املبارش، فهو عبارة عن  أو ا: (Citation)  االستشهاد باملصدرأما

يعيد صياغتها  أن من فكرة أو معلومة حمددة، واستشهاده هبا، بعد استفادة الباحث
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ًواختصارها بأسلوبه، حيث جيري بعض التغيريات التي يراها مناسبة، لغويا أو تعبرييا،  ً
  :مثال ذلك. حيافظ عىل معنى ومغزى البيانات املستشهد هبا أن برشط

 تغيري عىل النص أي إجراءيرى بعض الكتاب أنه يف حالة االقتباس ال ينبغي  ...
يف حني يرى كتاب آخرون أنه يمكن ) 374، 2002قنديلجي،(ًاملقتبس بتاتا 

 وجد الباحث رضورة لذلك، وإذا إذا بعض التغيريات يف النص املقتبس إجراء
 .)141، ص1998زويلف،(ما توفرت للباحث أسباب وافية 

 

 االستشهادات املرجعية املستخدمة يف البحوث إىلقد ختتلف طرق وأشكال اإلشارة 
ً آخر، ولكن عموما هنالك إىل، أو من ختصص أخرى إىلوالرسائل اجلامعية من جامعة 

ثالثة اجتاهات وأشكال شائعة االستخدام يف اجلامعات واملؤسسات األكاديمية والبحثية 
 : هييف العامل،
 

بني قوسني، والتي تستخدم بشكل األخري وهي طريقة وضع وحرص اسم املؤلف 
ويفضل إضافة رقم الصفحات، أو الصفحات التي ورد فيها  خاص يف العلوم االجتامعية

االستشهاد بأكثر من مصدر واحد لنفس املعلومة فعىل الباحث  ويف حالة. االستشهاد
 .، الواحد بعد اآلخر، برتتيب ألفبائي)أكثرأو (ملصدرين وضع ا
 - 

 طريقة وضع وحرص اسم املؤلف األخري إضافة إىل تاريخ النرش، أي سنة نرش الكتاب
 أكثروهي الطريقة مفيدة يف التعرف عىل حداثة املصدر، ويف التمييز بني وجود . أو الوثيقة

ة وفرية وشاملة لكافة معلومات املقابل …  :مثال ذلك. لنفس املؤلفمن مصدر واحد 
املقابلة تزود إىل أن إضافة . وربام أوفر وأشمل من معلومات االستبيان جوانب املوضوع،

، 2002قنديلجي، ( أمهيتها لبحثه إىلالباحث بمعلومات إضافية مل يكن الباحث قد التفت 
 .)192ص
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 مل يكن هنالك مؤلف ملصدر، فيذكر اجلزء األول من العنوان أو املدخل املعتمد إذا -1

يتطابق هذا اجلزء مع الطريقة املعتمدة يف كتابة قائمة املصادر  أن للمصدر، برشط
 .املجمعة يف هناية البحث أو الرسالة

يف . ومة أو الفكرة االستشهاد بأكثر من مصدر واحد لنفس املعلإىلقد يعمد الباحث  -2
 هذه احلالة يضع املصدرين، الواحد بعد اآلخر بني القوسني، وبحسب ترتيبهام اهلجائي،

) 137، قنديلجي 38زويلف ( :مثال ذلك.  من ذلكأكثر كانوا إذاأو ترتيبهم اهلجائي 
 .)137، ص2008، قنديلجي 38، ص1998زويلف (أو 
 

وهي طريقة مستخدمة من قبل  .مش أو حاشية الصفحة ذكر املصدر يف هاأي
وهنا ال  .والعلوم الطبيعية والتطبيقية الباحثني يف العديد من البحوث يف العلوم اإلنسانية
مثال ذلك نفس االستشهاد السابق مع  .يقلب اسم املؤلف عند كتابته يف هامش الصفحة

ستمر الباحث بالكتابة، ثم يذكر ففي متن البحث ي. ذكر بيانات املصدر يف هامش الصفحة
 :االستشهاد و كاآليت

تعترب معلومات املقابلة وفرية وشاملة لكافة جوانب املوضوع، وربام أوفر  …
املقابلة تزود الباحث بمعلومات إىل أن إضافة . وأشمل من معلومات االستبيان

انات املصدر ثم تذكر بي.. )1( أمهيتها لبحثهإىل مل يكن الباحث قد التفت –إضافية 
 :املستشهد به يف هامش أو حاشية، وكاآليت

________________________________________________  
، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونية:  عامر إبراهيم قنديلجي)1(
 .192ص ، 2013دار املسرية للنرش والتوزيع ، ،  ، عامن 3ط
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 توثيق بعض النصوص اإللكرتونية املنشورة عىل إىل اإلعالميةحتتاج البحوث    

مواقع الشبكات املحلية والعاملية، لذلك أصبح من الرضوري االعتامد عىل مراجع معيارية 
 . لتوثيق هذه املصادر يف سياق النص وعىل شكل قوائم ببليوغرافية يف هناية البحث

عايري املتبعة يف توثيق هذه املصادر فالبعض منها متخصص بالعلوم لقد تعددت املو
النصوص يوثق الباحثون و .اإلنسانية و البعض اآلخر بالعلوم الطبيعية والتطبيقية

 :اآلتية التي تم االعتامد عليها يف كتابة بحوثهم لألسباب االلكرتونية
 .حتديد امللكية الفكرية و إعطاء املؤلف حقه -1
 . النص الكامل للامدة التي تم االعتامد عليهاإىلئ إرشاد القار -2
 .تأكيد دقة و صحة املعلومات -3

األكثر شمولية، وتعتمد من قبل  ISO  معايري املنظمة الدولية للمقاييس االيزووتعد
 للتوثيق اآلتيةالعنارص  (ISO 690-2) تقرتح االيزو حيث معظم معايري التوثيق الدولية

 :اإللكرتوين
 .لفكرية الرئيسيةاملسؤولية ا -1
 .العنوان -2
 ).الخ .... اتصال مبارش، قرص مدمج(نوع املصدر  -3
 .املسؤولية الفكرية املشاركة -4
 .الطبعة -5
 .)بالنسبة للسالسل(املجلد  -6
 .مكان النرش -7
 .تاريخ النرش -8
 .تاريخ التوثيق -9
 .السلسلة -10
 .)إلخ ... متطلبات النظام، التواتر، اللغة الوصف املادي،(مالحظات  - 11
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 .(URL)   املوقع مثالإىلالدخول التوافر و  -12
 .معلومات إضافية عن التوافر -13
بالنسبة  ISSN ردمد( و)بالنسبة للكتب ISBN ردمك(الرقم املعياري الدويل  -14

 ). للدوريات

ومع هذه األمهية ظهرت مشكالت عديدة مرتبطة بطبيعة النرش عىل مواقع االنرتنت   
 : )1( اآليت وتتمثل يفومصادر املعلومات اإللكرتونية األخرى

ً النرش عىل املواقع االلكرتونية ليس مطلقا من الناحية الزمنية، بحيث يمكن ألي أن -1
يدخل عىل املوقع املحدد وجيد نفس املعلومات آلجال طويلة؛ الن هذا يرتبط  أن فرد

 .بكثافة استخدام هذه املواقع، فام ال يستخدم منها يتم حذفه من جانب الشبكة

 كاتب املوضوع أو فإنوع واستقراره عىل املوقع لفرتة طويلة حتى مع ثبات املوض -2
 آخر، والسيام وان التحديث عىل إىلنارشه عىل الشبكة قد يقوم بتحديثه من وقت 

ً كثريا وأقل تكلفة من حتديث املواد املطبوعة، مما يؤدي أيضا أسهلمواقع الشبكات  ً
ص املقتبسة عند مراجعتها بعد  عدم قدرة املستخدم التايل عىل التعرف عىل النصوإىل

 .ذلك، فيفقد الباحث مصداقيته نتيجة لذلك

 األعامل العديد من النصوص املنشورة عىل مواقع هذه الشبكات ال تكون نفس إن -3
 إلثارة اهتامم الباحثني واملستخدمني للرجوع األعاملولكنها تكون جمرد عروض هلذه 

ًكتب منشورة أو مسجال عىل أقراص ً الذي قد يكون مطبوعا يف األصيل العمل إىل
 . مثل املوسوعات عىل سبيل املثالوالتداول معدة للبيع CDsكمبيوترية 

ًيكون دقيقا يف توثيق هذه احلاالت  أن  الباحث جيبفإنوملواجهة هذه املشكالت 
 :)2(اآليتبالشكل الذي حيقق اهلدف من التوثيق ويراعي 

                                                 
 .691، ص  سابقمصدرالبحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، : حممد عبد احلميد. د   )1(

 .695 - 692، صنفسهصدر ملا   )2(
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واقع حمددة عىل الشبكة يتبع الباحث من عند االقتباس من موضوعات منشورة عىل م -1
 عنوان الربيد االلكرتوين إليهاحيث املبدأ نفس نظام التوثيق يف املطبوعات، يضاف 

أو الصويت أو رقم التلفون فضال عن وضع حتديد تاريخ زيارة املوقع وحتديد رقم 
 حةاإلتاحيدد كذلك نوع وسيلة  أن  وعىل الباحث.الصفحة يف حالة تعدد الصفحات

...  ، تسجيالت فيديو ، اسطوانات مدجمةإذاعيةمبارش ، مطبوعات ، تسجيالت (
 .حيدد تاريخ حتديث العمل يف حالة حتديثه أن ، كذلك عىل الباحث)الخ

 يف حالة استقبال أعامل من آخرين استجابة لرسائل سابقة من خالل الربيد االلكرتوين -2
ريده االلكرتوين، وأي بيانات خاصة  يتم التوثيق بذكر اسم املرسل وعنوان بفإنه

 . اتصال االلكرتوين به وتاريخ استقبال الرسالةإعادةتيرس عملية 
 احلوار أو احلديث مع آخرين من خالل الشبكات باستعامل نظم إجراءيف حالة  -3

 الذين قام بإجراء احلوار معهم األفراد الباحث يسجل فإناملحادثات أو املؤمترات 
 فإن األحوالويف مجيع .  احلوار أو املحادثةإجراءونية وتاريخ وبياناهتم االلكرت

الباحث يراعي االحتفاظ باألعامل التي قام باستخدامها من خالل امللفات املوجودة 
 ذلك باعتبارها أدلة األمرعىل الشبكات وعرضها أو بعضها يف املالحق متى تطلب 

 . الفيديو غري املتاحة للجميع أو تسجيالتاإلذاعيةبحثية تعامل معاملة التسجيالت 
 ومراجعته للحصول عىل األسايسوذلك متى عجز الباحث عن االتصال باملصدر 

ًأصل العمل مطبوعا أو مسجال بصفته الوثيقة الكاملة التي يمكن يتوسع الباحث  أن ً
 .يف االستفادة منها ومراجعتها

 :اللكرتونية ما يأيت التي يمكن أن نذكرها يف موضوع توثيق النصوص ااألمثلةومن 
 :(1) مثال

Burka, L. P. (1993). A hypertext history of multi-user dimensions. MUD history. 
http://www.utopia.com/talent/ lpb/muddex/essay (2 Aug. 1996). 

 : (2)مثال
 :بحث منشور عىل املوقع اآليت ، واقع وآفاق البحث العلمي:)1999( ريشة، حسان

http://mafhoum.com/syr/articles/richeh/richeh.htm   2002كانون الثاين.  
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متثل الطريقة الصحيحة إلثبات املراجع واملصادر التي استعان هبا الباحث يف مجع 
ًيتقنها إتقانا  أن  التي جيباألساسيةاملادة العلمية للبحث الذي يقوم به إحدى املهارات 

ًبالغا، ويدل عدد كبري من احلاالت عىل توثيق املصادر، وكتابة املراجع متثل نقطة ضعف 
 املراجع واملصادر يف البحوث إثباتوتستهدف عملية . بالنسبة لعدد كبري من الباحثني

 :(1)اآلتية األساسية األهدافالعلمية حتقيق جمموعة من 
 . للباحثاألساسيةرص والسامت  العلمية وهو من العنااألمانةالتأكيد عىل عنرص  -1
 .التدليل عىل أصالة البحث وجودته، والرتكيز عىل موضوعية الباحث -2
 . جمهود ممكنبأقل املصادر األساسية للامدة العلمية إىلمساعدة القارئ يف الوصول  -3

 الباحث بإعداد قائمة أو فهرس يف هناية البحث، بحيث جيمع فيه كل املصادر ويقوم
ًيرتك شيئا منها من دون تدوين يف  أن قل واقتبس منها يف بحثه، فال جيوز لهواملراجع التي ن

ًحيرص جيدا، وأن يراجع بحثه بحيث يتأكد أنه مل يرتك  أن هذا الفهرس، وعىل الباحث
لفهرس املصادر واملراجع أمهية وغرض مفيد، فمن املعروف بأن الفهارس  أن .ًمنها شيئا

رس املصادر واملراجع هو أحد هذه املفاتيح املهمة بشكل عام هي مفاتيح البحث، وفه
 فالكثري من القراء يودون أن يطلعوا عىل املصادر. التي ال جيوز أن يغفل الباحث عن إعدادها

 أكثر ويتوسعوا إليها الباحث واقتبس منها، وذلك حتى يرجعوا إليهاواملراجع التي رجع 
البحث، فإذا مل يكن هذا الفهرس يف إحدى النقاط أو املواضيع التي الحظوها يف 

، فالتوثيق الذي يوثقه الباحث يف بحثه ال يكفي، فهي ال األمرًموجودا، فسيصعب عليهم 
 إىلالبعض من الباحثني يلجئون  أن كام. حيتوي عىل كل املعلومات املهمة عن املرجع

 خمتلف أبحاث غريهم لالطالع عىل قائمة املصادر واملراجع، والتعرف من خالهلا عىل
 . املصادر واملراجع التي قد تفيدهم يف األبحاث التي هم بصددها

                                                 
، ص مصدر سابق بحوث اإلعالم، -دراسات يف مناهج البحث العلمي : سمري حممد حسني. د   (1)

325. 
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 ابتكارية تتسم باألصالة واحليدة واملوضوعية، والباحث حماولةن البحث العلمي إ
العلمي هو الذي يستعني باملراجع املتصلة ببحثه لالستزادة من اآلراء واملعلومات 

املعاجلة املتبعة فيها واإلجراءات املنهجية هبا، والبيانات واالجتاهات الواردة هبا، وطرق 
بحيث تتكون لديه كميات ونوعيات من املعلومات يصبها بعد ذلك يف شكل خالصات 
أساسية تبدو فيها النظرة الشمولية املتكاملة للموضوع، ويتضح منها مدى تعمق الباحث 

يف معاجلتها وعرضها بطريقة يف دراسة املشكلة وإملامه بأبعادها املختلفة، وأسلوبه العلمي 
 . (1)موضوعية

 من الواجب عىل فإنوحتى تتحقق الفائدة املرجوة من فهرس املصادر واملراجع، 
يقوم بإعداده وترتيبه بطريقة جيدة، ومن أشهر الطرق املستعملة يف ترتيب هذا  أن الباحث
حيتوي  أن ئمة، ال بداملرجع الذي يتم تدوينه يف القا أن كام. الرتتيب األلفبائي: الفهرس

، وهذه إليهاعىل مجلة من املعلومات التي ختص ذلك املرجع، وتسهل عىل القارئ الرجوع 
، رقم الطبعةعنوان الكتاب أو البحث أو املقالة العلمية، : اسم املؤلف: املعلومات هي
ًإذا كان املرجع حمققاو. تاريخ النرش، اسم دار النرشمكان النرش،  َّ َ  أن ، فيجبً أو مرتمجاُ

  . أو املرتجميذكر اسم املحقق
ًويعد توثيق املراجع واملصادر يف البحث العلمي من اخلطوات اهلامة جدا ، فهي ّ

تكسب البحث أمهيته وتعزز من مصداقية املعلومات املنشورة يف البحث، كام حتفظ حقوق 
 عىل مزيد من م الرجوع لكتاباهتم وأبحاثهم، كام متكن القارئ من احلصولثمن املؤلف، 

 .املعلومات يف حال رغب بذلك
 عملية التوثيق يف إليه قائمة املصادر واملراجع السند األسايس الذي تستند َدتعكذلك 

  من أول األشياء التي يطلع عليها القارئ مع الفهرست-  بال شك - وهي. البحث العلمي
إىل أن عنده، وباإلضافة واملقدمة، ولذا فهي ذات أمهية كبرية يف تكوين االنطباع األول 

                                                 
در سابق، ص  بحوث اإلعالم، مص-دراسات يف مناهج البحث العلمي : سمري حممد حسني. د   (1)

326. 
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قائمة املصادر واملراجع هي إحدى الوسائل التي يتحقق هبا القارئ من مدى جدية البحث 
 يبقى... أراد ذلكإذايعرف جماالت التوسع يف املوضوع  أن  منًوالدراسة، فإهنا متكنه أيضا

 : وكام يأيتنحدد ماذا نضع يف قائمة املصادر واملراجعأن 
 يف هوامش ً الباحث ومتت اإلحالة عليها فعالإليهااجع التي عاد كل املصادر واملر -1

كتابة اهلوامش، تعرب عن املوضوعية والروح العلمية؛ ألن الباحث عندما  أن .البحث
 العلمية ،والتفريق بني األمانة يثبت بذلك فإنه املصدر الذي استعان به، إىليشري 

ًلك يساعد باحثا آخر عىل التعرف ذ أن ثم. أفكاره واألفكار التي أخذها عن غريه
 .أخرى، واالعتامد عليه يف أبحاث إليهواإلملام باملصدر املشار 

 . يف اهلوامشإليهاكل الدراسات التي استفاد منها الباحث، ولكنه مل يرش  -2
يذكر املصادر واملراجع التي استفاد منها استفادة حقيقية،  أن وجيدر بكل باحث أمني -3

ضليل الذي يستخدمه بعض الباحثني، حيث يذكرون أسامء  التأسلوبوأن يتجنب 
 للقارئ بأهنم واسعوا ًإهياما عليها، مصادر أو مراجع مل يستفيدوا منها، بل ومل يطلعوا

 .االطالع
 .يتم الرتتيب حسب الرتتيب األلفبائي ألسامء املؤلفني -4

صادر نظم قائمة املي أن  فيجب عىل الباحثرتتيب قائمة املراجعل  بالنسبةأما
 كان موضوع البحث يتعلق بشخصية من فإذا،  بني املصدر واملرجعبالتفريقواملراجع 

 املراجع فتكون هي أما املصادر تكون هي مؤلفات هذه الشخصية، فإنالشخصيات، 
 .جمموعة الدراسات التي كتبها آخرون عن هذه الشخصية
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2016 
 

 لبحث خترج لطلبة الدراسات ًا مقرتحًا نموذجاألعزاءأضع بني أيدي طلبتنا 
األولية، وبرشح موسع لبعض عنارصه، وال ادعي فيه الكامل، بل هو اجتهاد فيه الصواب 

 إىل جامعة، ومن كلية إىلًعلام بان خطط البحث العلمي قد ختتلف من جامعة  .وفيه اخلطأ
 العام للبحث اإلطارولكن يبقى ،  قسم بنفس الكليةإىلنفس اجلامعة، ومن قسم كلية ب

  .ًموحدا ومتعارف عليه
 اإلعالم اساتذة بعض احدث املراجع العلمية التي كتبها ونرشها إىلوقد تم الرجوع 

 :من هذه املراجع يف اجلامعات املرصية واإلعالميةعلامء املنهجية يف الدراسات و
، القاهرة ، عامل  5 ، ط اإلعالميةالبحث العلمي يف الدراسات : احلميدحممد عبد . د -1

 .2015الكتب، 

،  ، القاهرة ، عامل الكتب3البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم ، ط : حممد عبد احلميد. د -2
2013. 

 ، 3 ، طاإلعالم بحوث - دراسات يف مناهج البحث العلمي: سمري حممد حسني د.أ -3
 .2006كتب ، القاهرة ، عامل ال

 العام واإلعالم ، الرأيتصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث : عاطف عديل العبد د.أ -4
 .2002، دار الفكر العريب ، القاهرة 
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دار الفكر القاهرة ،  ، اإلعالميةمناهج البحث يف الدراسات : إبراهيم املسلمي .د -5
 .2008العريب، 

، دار القاهرة الجتامعية ،  وااإلعالميةأساسيات البحوث : حممد منري حجاب .د -6
 .2002 ،  للنرش والتوزيعالفجر

 األمثلةّنقرب فيه الصورة ببعض  أن حماولني سنقوم برشح تفاصيل كتابة املرشوع
 لكتابة بحث التخرج للحصول عىل شهادة األساسيةالتطبيقية ونضع فيه اخلطوات 

، ان حتى هناية البحثً ابتدأ من صفحة العنواإلعالم من قسم اآلدابالبكالوريوس يف 
 .ومن اهللا التوفيق

 

 الصفحات الرئيسية يف بحث التخرج، والتي متثل املنهجية إىلًيف البداية لنتطرق أوال 
 :يأيتالعلمية لكل مرشوع علمي وهي حسب التسلسل كام 

 .صفحة العنوان -1
 .اآلية القرآنيةصفحة  -2
 .فحة اإلهداءص -3
 .رفحة الشكر والتقديص -4
 .وتوصية رئيس القسم... صفحة توصية األستاذ املرشف -5
 .رئيس القسم عليهاومصادقة ... قرار جلنة املناقشةإصفحة  -6
 .Abstractملخص البحث  -7
 .البحثفهرست صفحة  -8
 ). وجدتإن (واجلداول...صفحة األشكال والرسومات -9
 .صفحة املقدمة -10
 . األولبحثملثم تأيت صفحات ا. . األولبحثصفحة الفاصلة اخلاصة باملال - 11
 . الثاينبحثثم تأيت صفحات امل. . الثاينبحثصفحة الفاصلة اخلاصة باملال -12
 . الثالثاملبحثثم تأيت صفحات . . الثالثبحثصفحة الفاصلة اخلاصة باملال -13
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 .اخلامتة واالستنتاجاتفحة ص -14
 .واملشاريع املقرتحة.. صفحة التوصيات -15
 . العربية واألجنبية : البحثصفحة مصادر -16
 .)ن وجدتإ(ملالحق صفحة ا -17

 

،  حتى يتمكن القارئ من قراءته وفهمهًاحمن مواصفات عنوان البحث أن يكون واض
، دون ًاد مفيًاز استفسار من الطالب، وأن يكون موجإىلوأن يدرك مضمونه دون حاجة 

 والعنوان اجليد هو الذي يراعي .يوردها يف حدود البحث أن ذكر التفصيالت التي يمكن
 :اآلتيةاألمور 

  . قدر اإلمكانًابأن يكون جذا -1
  . بحيث يدل عىل هدف البحث بأقل عدد من الكلامت عن موضوعهًاحُيكون مـفصأن  -2
 .هتتبني منه حدود املوضوع وأبعادأن  -3
 .ًن ال يتضمن ما ليس داخال يف موضوعهأ -4
 .ية بقدر اإلمكان، ويكون إحياؤه باألفكار الرئيسة بصورة ذكًايكون قصريأن  -5
 .ًنا تعديل فيه كان ذلك ممكإجراء إىل بحيث لو احتاج ًانيكون مرأن  -6
موضوعه، ومصادره، واملادة العلمية الكافية التي : ًيكون قابال للبحث من حيثأن  -7

 .يمكن توفريها
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 إىل إشارة من اآليات القرآنية التي فيها آيةخيتار الطالب  أن جرت العادة يف البحوث
 :العلم وتكريم العلامء، ومن اآليات القرآنية التي تذكر يف هذا املجال

 : قال اهللا تعاىل
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كلامت رقيقة معربة يكتبها الطالب يف بحث خترجه  يتم اختيار اإلهداءيف صفحة 
 كل من إىل ، فالن ملساعدتهاألستاذ إىل ، الوالدينإىلعبارات اهداء مجيلة وخمترصة ك

ًا، لذا التعبري يف اإلهداءات عبارة عن منتوج أديب، وإن كان قصري أن وبام .الخ. ...أعانني
 ال يعرفون ماذا يكتبون يف صفحة )ممن يفتقدون موهبة األدب(جتد بعض الطالب 

 يف اإلعالم الطالبات املتميزات يف قسم إحدى؛ لذلك نورد النموذج الذي كتبته اإلهداء
 :بحث خترجها

 
 ..بكل احلب

 .. الشمعتني اللتني أنارتا يل درب نجاحيإىل
 أمي وأيب

 ..ذي علمني قيمة املوقف واملبادئ يف احلياة الاإلنسان إىل
 أستاذي الدكتور سعد سلامن املشهداين

َ املدرسة التي علمتني الكثريإىل ْ َ.. 
 أختي إستربق

 .. الذين وقفوا معي يتأملون نجاحيإىل
 أخوي مثنى وأركان

 .أهدي هذا اجلهد املتواضع
 

    ابنتكم تسنيم
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يشكر مجيع الذين قدموا له مساعدة علمية أو   أنيمكن للطالب يف هذه الصفحة
 القرتاحه املرشف األستاذ إىلمعنوية إلنجاز بحثه فعىل سبيل املثال يتقدم الطالب بالشكر 

العاملني يف مكتبة الكلية، أو املكتبة شكر أو ي ،مرشوع البحث وتواصله مع الطالب
 .ة الذين ساعدوا يف انجاز البحث وقدموا املساعداملركزية

 

ّبعد احلمد والشكر هللا رب العاملني الذي من عىل الباحثة بفضله وكرمه والصالة  
والسالم عىل الصادق األمني حممد صىل اهللا عليه وسلم وآل بيته الطيبني الطاهرين 

 ويف مستهل .)من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا (:صىل اهللا عليه وسلم ًوانطالقا من قوله
 أساتذيت إىلًفانا مني باجلميل أتقدم بجزيل شكري وفائق تقديري هذا البحث وعر
تكرم  سعد سلامن املشهداين الذي د.م. أ: وأخص بالذكر منهماإلعالماألفاضل يف قسم 

 جتربة البحث وإنضاجوأرشف عىل هذا البحث بكل مسؤولية ويف تسهيل مهمة الباحثة 
اء التصنيف يف الدراسة التحليلية العلمي وكان له الفضل الكبري يف مساعديت عىل بن

لألخبار املتعلقة بالشؤون العراقية يف صحيفة احلياة واستخراج فئات التحليل التي كانت 
هي املعيار احلقيقي لفهم صورة العراق كام تقدمها صحيفة احلياة اللندنية خالل مدة 

 .البحث
ساتذة الذين كان  أعضاء جلنة املحكمني االإىل بجزيل شكري وامتناين أتقدمكام  

أكرموين برأهيم العلمي يف مدى صالحية فئات التحليل التي اختذهتا يف حتليل املضمون يف 
املبحث الثالث من هذا البحث فقد كان ملالحظاهتم السديدة األثر الكبري يف اخراج 

د يوسف حسن .مد فريد صالح الفياض، .م.البحث بالشكل الذي هو عليه اآلن وهم أ
 .م حبيب خلف امللح.عيسى عيال جميد ، م.م مجال عسكر مضحي، م.حممود، أ
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امناء املكتبة املركزية يف جامعة (هتدأ  أشكر خلية النحل التي ال أن وال يفوتني 
 وشكر هللا الذي أحاطني .لتسهيلهم استعاريت للمصادر املتعلقة بموضوع البحث) تكريت

 ا بكلية اآلداب الذين مل يبخلوماإلعالزمالئي وزمياليت يف قسم . .بالصحبة الطيبة
، وأخص بالذكر منهم الزميلة كفاء اكتاب أمحد والزميلة الرأي وإبداءبالنصيحة واملعلومة 
  . اهللا هلم بالتوفيق والسدادوأدعوأسامء حممد جاسم، 

وأتوجه لكل من مد يل يد العون، ممن مل تسعفني الذاكرة بذكرهم بالشكر، فجزأهم 
ًيكون هذا العمل خالصا لوجه،  أن ًوختاما أسال اهللا العيل القدير .زاءاهللا عني خري اجل
ًنافعا، ويسهل يل به طريقا  ًوأن جيعله علام  . اجلنةإىلًّ

 
 الباحثة
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الصورة الذهنية للعراق يف الصحافة العربية ــ دراسة حتليلية (البحث املوسوم  أن أشهد
تسنيم (للطالبة  )31102013 لغاية 182013ياة للمدة ألخبار العراق يف صحيفة احل

 يف كلية اآلداب بجامعة تكريت وهو اإلعالمقد جرى حتت إرشايف بقسم ) خلف حممد
 .اإلعالمجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس آداب يف 

 
  سعد سلامن عبد اهللاد.م.أ    
  )املرشف (    

 
 

 

 .وصية األستاذ املرشف أرشح هذا البحث للمناقشةًبناء عىل ت
 

   فريد صالح فياضد.م.أ    
 اإلعالم رئيس قسم     
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الصورة الذهنية للعراق (نشهد نحن أعضاء جلنة املناقشة بأننا اطلعنا عىل البحث املوسوم 
 182013ة احلياة للمدة  العراق يف صحيفألخباردراسة حتليلية  - يف الصحافة العربية 

يف حمتوياته وما له عالقة به ) تسنيم خلف حممد(وقد ناقشنا الطالبة   )31102013لغاية 
 .)امتياز( بتقدير اإلعالمونعتقد أنه جدير بالقبول لنيل شهادة بكالوريوس آداب يف 

 
 فريد صالح فياض  د. م.أ   عيسى عيال جميد. م   د سعد سلامن عبد اهللا.م.أ

ًعضوا ومرشفا    رئيس اللجنة   ًعضوا   ً
 
 

 . عىل قرار جلنة املناقشةاإلعالمصادق جملس قسم 
 

   فريد صالح فياضد.م.أ    
 اإلعالم رئيس قسم     
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ترشح املرشوع )  كلمة 250 إىل 50تتكون من ( نسخة خمترصة  ملخص البحث هو  
ية باللغة العربية واللغة  ويكتب عادة يف البحوث العلم.باختصار باستخدام منهج علمي

 :ويتضمن امللخص ما يأيت. االنكليزية
ً وصفا مبسطا عن الغرض من  يوضع الباحث فيها:مقدمة -1  . البحث وأمهيتهً
 أو الفرضية ،التي تم حلها يقوم الباحث بالتعريف بمشكلة البحث :مشكلة البحث -2

  .التي تم التحقيق من صحتها
ال  أن عىللتي اتبعتها للتحقيق يف هذه املشكلة،  اخلطوات ايذكر الباحث :اإلجراءات -3

تعمق يف ذكر املواد ما مل تكن الزمة لتوضيح اإلجراءات، ومن املناسب ذكر ي
 . كان هناك متسعإذااملتغريات 

ً أرقاما  وان يستخدم التي حصل عليهااإلجاباتيقدم  أن عىل الباحث هنا :النتائج -4
 .حمددة وواضحة يف كتابة النتائج

ً االستنتاج مرتبطا جيعل يف كامل البحث، وإليه ما توصل يلخص الباحث :نتاجاالست -5
 .نفيهايثبت صحتها أو يبالفرضية بحيث 

  : أن يتجنب ما يأيتعند كتابة ملخص البحثوعىل الباحث  
 .استخدام الكلامت أو املصطلحات العلمية التي ال يفهمها أغلب القراءأن يتجنب  -1
   وصفت ما تعنيهإذا إالارات أو الرموز غري املفهومة استخدام االختصيتجنب أن  -2
  .عن االقتباس أو ذكر املراجعيبتعد أن  -3
 . رسوم بياين أشكال أو أوولاال يدرج يف امللخص جدأن  -4
 .شكر أيال يضع الباحث يف امللخص أن  -5

 

Abstract  
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 .البحث كام موجود يف الكتب االعتياديةومباحث وهو فهرست بفصول   
 

     

 1 املقدمة

 3-2  املنهجي للبحثاإلطار: املبحث األول

 2 إليهمشكلة البحث واحلاجة 

 2 أمهية البحث

 2  البحثأهداف

 3 منهج البحث

 3 جمتمع البحث وسبب اختياره

  النظرياإلطار: املبحث الثاين
 ؟اإلعالمالصورة الذهنية وكيف تتكون يف وسائل 

4- 8 

 4 صورة الذهنيةمفهوم ال

 6 ؟اإلعالمكيف تتكون الصورة الذهنية يف وسائل 

 إخبارالدراسة التحليلية لصورة العراق الذهنية كام تقدمها : املبحث الثالث
 31102013 ولغاية 182013صحيفة احلياة اللندنية للمدة من 

9- 11 

 9 تفسري نتائج التحليل

 12 اخلامتة واالستنتاجات

 13 ملراجعاملصادر وا
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ول أو اشكال أو رسوم توضيحية يقوم الباحث بعمل ا احتوى البحث عىل جدإذا
 :فهرست باجلدأول واالشكال والرسوم وكام هو مبني يف أدناه

 
 

  رقم اجلدول 

االجتاهات الرئيسية ألخبار صحيفة احلياة املتعلقة بالعراق  9
  ونسبتها املئوية31102013 ولغاية 182013خالل املدة 

1 
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ويوضح الباحث يف . للبحثاملقدمة هي املدخل احلقيقي والبوابة الرئيسة تعد 
 الفكرة الرئيسة التي ينطلق منها يف ًومربراته وأمهيته فضال عنالبحث وضوع ماملقدمة 
تكون اإلشكالية أولية حينام يضعها و .ًواإلشكالية هي سؤال مطروح يطلب حال دراسته

يبني هذه املربرات  أن وعىل الباحث الباحث ويبنى عليها فرضياته أو خطة بحثه
 يف نفس الوقت أمهية البحث عىل املستوى النظري ًواألسباب يف املقدمة، ومربزا

. وضح الباحث احلدود املوضوعية للبحث وهي ما ستقترص عليه أسئلته وي.والتطبيقي
.  فيه بحثه، وسيعمم النتائج عليهي سوف جيري املكان الذيحلدود املكانية، وهوا

 . الفرتة الزمنية املقررة للبحثيواحلدود الزمانية وه

 تناولت البحوث والدراسات السابقة التي إىليشري الباحث يف املقدمة كذلك 
التي مل تركز عليها هذه  اجلوانب والنقاط إىلاملوضوع يف كلياته أو يف جزئياته، مع اإلشارة 

 ابتكار جديد، أو تصحيح إىل يالبحث يرم أن البحوث أو تلك الدراسات، وذلك لبيان
أخطاء سابقة أو استكامل جوانب قصور مل تدرس بعد بصورة شاملة ومستوفية مع ذكر 

 اتبعه الذي املنهج إىلكذلك يشري الباحث  و.املراجع واملصادر التي تتضمن تلك البحوث
حثه، والعينة التي استخدمها وأدوات البحث التي استعان هبا ومدى تالؤم ذلك مع يف ب

يعرض يف املقدمة خطة البحث، وتقسيامته من فصول  أن عىل الباحثو .طبيعة البحث
لصعوبات التي اعرتضت  وا كل فصل أو مبحثتناوهلاومباحث، مع ذكر الفكرة التي 

راجع املتعلقة بتمويل البحث أو تلك املتعلقة بحثه سواء يف احلصول عىل املصادر أو امل
وما هي الطريقة التي .  مصادر املعلومات وغريها من العراقيل واملثبطاتإىلبالوصول 

 . بذلهالذي تلك الصعوبات مما يظهر حجم اجلهد لتجاوزاستعملها الباحث 

  املفضلتكون املقدمة طويلة، ومن إال مراعاة عىل الباحث عند كتابة مقدمة البحثو
: اهلجائيةأن يكون ترقيمها باألحرف ، و ثامين صفحاتإىل من أربع ترتاوحأن 

ال ، وان من كتابة البحث، وان يقوم بكتابتها عندما ينتهي ...)أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ(
 . جانبيةعناوينتكتب املقدمة عىل هيئة نقاط أو 
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 :ول اإلطار املنهجي للبحث عن طريق توضيح ما يأيتيوضح الطالب يف املبحث األ
وتعني أن يركز الطالب عىل الفائدة العملية املتوقعة يف جمال ختصصه بعد : أمهية البحث -1

 حلل مشاكل مسامهته حيث يبني الباحث أمهية البحث يف .حتقيق أهداف البحث وإنجازه
املجال، كام حيدد يف هذا اجلانب عملية واقعية وما يتوقع من إضافة معرفية جديدة يف هذا 

  ما قد يستفاد من هذه الدراسة للفئة املستفيدة

 حيث حيدد الباحث مشكلة بحثه ويضع التساؤالت الفرعية التي تنبثق :مشكلة البحث -2
 .من السؤال الرئيس للبحث، ويف ضوء هذه األسئلة حيدد هدف البحث

حث إىل حتقيقها، بحيث يكون  حيدد الطالب األهداف التي يسعى الب:أهداف البحث - 3
ًحمتواها مرتبطا ارتباطا عضويا باملشكلة وبمربرات البحث  ويراعى يف صياغة األهداف أن. ً

 .وجيوز تقسيمها إىل رئيسية وفرعية. تكون قابلة للقياس والبحث، وأن تكون يف مجل خربية

رعية  حيدد الطالب السؤال الرئيس، وإن وجدت أسئلة ف:أسئلة البحث أو فروضه -4
 ويراعى أن .يوردها بعد السؤال الرئيس بلغة علمية دقيقة تبني عالقتها بمشكلة البحث

ًيكون كل تساؤل مستقال بذاته، وأن يأيت تتابع التساؤالت منطقيا، وفقا لعنارص  ً ً
وأن تغطي التساؤالت اجلوانب املختلفة للموضوع، وال يفضل كثرة عدد . البحث

اؤالت جمرد حتويل اجلمل اخلربية يف األهداف إىل مجل التساؤالت، أو أن تكون التس
ويقوم الباحث  .وهي مطلب أسايس يف البحوث التجريبية.  أما الفروض.استفهامية

ّبوضع فرضياته بناء عىل أسئلة البحث، وجيب أن حتدد بشكل حمدد وواضح، وتربر عىل  ً
لطالب تأكيد صحته  احياولأسس منطقية وعلمية، كام جيب أن تصاغ بأسلوب يبني ما 

 .أو عدمه بشكل خمترص وواضح بني املتغريات املطلوب دراستها

 يشري مفهوم املنهج إىل الكيفية أو الطريقة التي يتبعها الباحث يف دراسة: حتديد املنهج -5

كيف  كيف؟ فإذا تساءلنا: وهو جييب عىل الكلمة االستفهامية. املشكلة موضوع البحث
 .املنهج  حدده؟ فإن اإلجابة عىل ذلك تستلزم حتديد نوعيدرس الباحث املوضوع الذي

التارخيي،  جاملنهج الوصفي، واملنه: ومن املناهج التي تستخدم يف الدراسات اإلعالمية
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، ومنهج الدراسات االرتباطية، املنهج التجريبي واختبار العالقات املسحينهج املو
ة املستخدمة يف جمال الدراسات ّ ويعد منهج املسح من ابرز املناهج العلمي.السببية

ويلجأ إىل ، وال يقترص عىل استخدام أسلوب واحد يف عملية مجع البيانات، اإلعالمية
واملالحظة املقننة وغريها من ، واملقابلة،  كاالستقصاءاتاألساليباستخدام خمتلف 

 حتليل(كذلك فإن املنهج الوصفي باستخدام أسلوب . طرق مجع البيانات و املعلومات
والتي تقوم يعد من أنسب املناهج العلمية التي تستخدم يف بحوث اإلعالم ) املضمون

عىل الرصد واملتابعة الدقيقة لظاهرة أو حدث معني بطريقة كمية أو نوعية يف مدة معينة 
 .من أجل التعرف عىل الظاهرة

ة ، وهي حدود طوعيجتاوزها حمددات معينة ال جيوز الطالب يضع : البحثجماالت -6
 عىل تركيز جهده واقتصاره عىل أجزاء معينة من املوضوع قيد البحث، وهذه هتساعد

 وتتضمن جماالت البحث املجال .ًاحلدود عادة ما تكون حدودا زمانية ومكانية ونوعية
ويقصد به اإلطار الذي سيجري فيه البحث، إذ تم حتديد احلدود الزمنية : الزمني

:  أما املجال املكاين31/10/2013 لغاية 1/8/2013للبحث يف النموذج السابق من 
فرياد به املجتمع الذي يتم فيه اختيار العينة، وقد ارتأت الباحثة اختيار صحيفة احلياة 

 األخبارأما املجال املوضوعي للبحث فقد اختارت الباحثة يف النموذج السابق  .اللندنية
 . ً موضوعيا للتحليلًلتكون جماال

ًجيري الطالب مسحا شامال للدراسات السابقة التي ختص موضوعه  :الدراسات السابقة -7
 ومن خالل التقيص الذي .ويعرض أهم نتائجها بشكل خمترص يف اإلطار املنهجي لبحثه

جيريه الطالب يف الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع دراسته سيجد بعض الدراسات 
 وتساعد الدراسات .فاوتةمتالتي تقرتب من موضوع دراسته بشكلها العام بدرجات 

السابقة الباحث عىل اختيار أداة مشاهبة ألدوات أخرى استخدمت يف تلك البحوث 
 للحصول عىل نتائج اإلحصائيات لبحثه واستخدام إضافيةواحلصول عىل معلومات 

 .البحث

يقوم الباحث بتعريف املصطلحات الواردة يف عنوان البحث : مصطلحات البحث أهم -8
ًملشكلة، ويتبنى الباحث لكل مصطلح تعريفا إجرائيا يكون مسؤوال أو يف حتديد ا ً عنه ً

 .ويعمل يف حدوده
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ً إطارا نظريا حول موضوع البحث يستمده ويقتبسه املبحث يف هذا طالب اليتناول ً
حيث يشري من أدبيات البحث وفق تسلسل معني وترابط وتكامل جلميع أجزاء املوضوع، 

 خلفية الباحث النظرية وقراءاته وربطه للعوامل املختلفة املؤثرة يف الظاهرة قيد إىل
 .الدراسة

ًكام يضم هذا املبحث رشحا نظريا  للموضوع الرئييس الذي يتضمن هدف البحث  ً
 للمبحث أو املباحث ًومشكلته واملكتوب أصال يف العنوان الرئييس ملشكلة البحث متهيدا

   .التي تليه
 الدراسات املنتمية ملوضوع البحث ومن مراجعها األولية، كام يفضلوحيسن اختيار 

يرجع الباحث للبحوث والدراسات وال يكتفي باخلالصات أو املستخلصات، كام أن 
 ًحيسن عرضها بنمطية معينة حمددة سلفا تتيح املقارنة، كأن يذكر الباحث يف عرضه للدراسة

 .إليهالنتائج والتوصيات التي توصلت السابقة تارخيها ومكاهنا وإجراءاهتا وأهم ا
 :وتفيد هذه الدراسات يف أمور عديدة منها

 .تربز أمهية البحث أو الدراسة احلالية وتربر القيام هبا -1
 . البحث احلايلأداةساعد عىل توفري أدوات بحث تعني يف تقييم ت -2
 .توفر نامذج يستعني هبا الباحث من حيث اإلجراءات وتفسري النتائج -3

تكون الدراسات السابقة حديثة ما أمكن، ويف حالة تعدد الدراسات ن  أويلزم
 ويف هناية عرض هذه الدراسات البد للباحث .ًتصنف تبعا ملعيار حمدد أن السابقة يفضل

ّيعقب عىل هذه الدراسات مبينا ما متيزت به دراسته عن هذه الدراسات وما استفاد أن  ً
 .ذه الدراساتمنها مع ذكر أوجه الشبه واخلالف بني ه
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يذكر املعلومات  أن  عىل الباحثفإن املصدر يف اهلامش إىل مرة ألولشارة عند اإل
 :اآليتعن املصدر وحسب التسلسل 

 .اسم املؤلف الكامل -1
 .كتاب أو بحث أو مقالة :عنوان املطبوع -2
 . من طبعة واحدةأكثروجد  أن –رقم طبعة الكتاب  -3
 .سم املطبعة أو دار النرشأ -4
 .مكان الطبع -5
 .سنة الطبع -6
 .330ًالصفحة أو الصفحات التي تم االقتباس منها يف املصدر ويرمز إىل ذلك مثال ص  -7

 فإن) املجالت( عند االقتباس من بحث أو مقالة منشورة يف احدى الدوريات أما
 :اآلتية الدورية ألول مرة يتضمن املعلومات إىل اإلشارة

 .ب املقالةاسم كات -1
 .عنوان املقالة -2
 .اسم املجلة -3
 .العدد -4
 .مكان صدور املجلة -5
 .تاريخ صدورها -6
  .رقم الصفحة املقتبس منها -7

 

يتكرر االقتباس من كتاب أو جملة لدى الباحث سواء يف الصفحة  أن ًحيدث غالبا
ت املتعلقة رضورة إليراد كل املعلوما  وهنا الأخرى يف صفحات أونفسها من بحثه 

 أن  املؤلف وعنوان املرجع واملعلومات املتعلقة بالنرش ومكانه وتارخيه بعدكاسمباملصدر 
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 باختصار املصدر إىل باإلشارة يكتفي وإنام مرة ألولتم ذكرها يف االقتباس من املصدر 
 :وكام يأيت

 :األجنبيةللمصادر  Ibid املصدر نفسه، وكلمة. أ
 املصدر نفسه إىل عىل التوايل ويف الصفحة ذاهتا لإلشارةوتستعمل هذه الصيغة 

 األوىل يذكر املصدر بكامل اإلشارة يف إذا) هاملرجع نفس(أو  )املصدر نفسه(فيكتفي بعبارة 
عندما يأيت اهلامش  ) املصدر نفسه( يكتفي بعبارة فإنه الالحقة اإلشارة يف أمامعلوماته 

 .مبارشة بعد اهلامش السابق لنفس املصدر

 :األجنبيةللمصادر  op.cit ملصدر السابق، وكلمةا .ب
 من مرة ألكثر املصدر يف حالة االقتباس منه إىل لإلشارةوهذا التعبري يستعمل  
وهنا جيب  . بل حني يرد املصدر ثانية، ولكن ليس عىل التوايل كام يف احلالة األوىل،واحدة

 أكثر يف حالة وجود  أما.هإلي اإلشارةذكر اسم املؤلف صيغة للداللة عىل مصدر سبقت 
 فإنه من واحد منها يف بحثه أكثرمن كتاب أو مقالة ملؤلف واحد وقد اقتبس الباحث من 

 .جيب ذكر اسم الكاتب أو املقالة مع اسم املؤلف يف حالة تكرار االقتبـاس منه
  

هي رموز وعالمات الرتقيم ل الطالب يستعم أن من الرضوري عند كتابة البحث
َاصطلح عليها ، توضع بني أجزاء الكالم لتمييز بعضه من بعض ِ  وتتصل عالمات الرتقيم .ُ

ًبقضية اإلمالء اتصاال مبارشا ؛ فكام رأينا رسم احلروف وبخاصة اهلمزة خيتلف إمالئيا،  أن ً
مجال هذه إ ويمكن .قيم أيسء استعامل عالمات الرتإذا النقيض إىلفكذلك املعنى خيتلف 

 :العالمات ، ثم تفصيل مواضعها وكيفية استخدامها كام يأيت
 وتستخدم بني اجلمل القصرية املتصلة :)،(ورمزها  الفاصلة أو الشولة أو الفاصلة -1

ٍّاملعنى التي تشكل يف جمموعها مجلة طويلة ذات معنى كيل ِّ ُ. 
تني وتكون الثانية منهام يف العادة وتستخدم بني مجل): ؛(الفاصلة املنقوطة ، ورمزها  -2

 .مسببة عن األوىل أو هلا عالقة هبا
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 . وتوضع يف هناية اجلملة التامة املعنى:(.)النقطة أو الوقفة ، ورمزها  -3

وتوضع يف آخر الكالم املستفهم عنه سواء ): ؟(عالمة االستفهام احلقيقي ، ورمزها  -4
 . حرفاأم االستفهام اسام أداةأكانت 

وتستخدم بعد القول وقبل كالم يفصل جممال : ( :) الرأسيتان ، ورمزمهاالنقطتان  -5
 . اسم ، و فعل ، و حرف:الكلمة ثالثة أقسام: نحو

 وتستخدم يوضع بني اجلمل االعرتاضية التي يمكن رفعها من :( )القوسان ورمزمها  -6
تفرس الكالم ، و يستقيم املعنى وتوضع كذلك بني ألفاظ االحرتاس أو الكلامت التي 

 .غامضا أو تبني اللبس احلاصل يف قراءة بعض الكلامت وبني األرقام احلسابية

 ويستعمله أهل التحقيق :وتسميان احلارصتني) [ ](القوسان املعقوفان ورمزمها  -7
تلك الزيادة من صنع  أن  عندما يتدخلون يف نص بالزيادة عىل األصل تنبيها عىلًكثريا

َّ لصاحب املؤلفاملحقق أو من عمل الباحث وليست َ ُ. 

 توضع بني الكالم :وتسميان عالمتي االقتباس. " "عالمتا التنصيص ، ورمزمها  -8
 .املنقول بنصه دون تدخل من الناقل ولو كان هذا الكالم ال يروق لناقله

 أي طال ركنه األول إذا وتوضع بني ركني الكالم :( - ) الرشطة أو الوصلة ، ورمزها -9
 . اإلهبامإىل طال املبتدأ بحيث يفيض إذابني املبتدأ واخلرب 

وتوضع عند االستغناء عن بعض الكالم املنقول : .( ...) عالمة احلذف، ورمزها -10
 . يف هذا السياقإليهبنصه لعدم احلاجة 

ويستعمالن حلرص اآليات : ( { } ) األقواس املزهرة، أو الكأسان املزهران ورمزمها - 11
ديام قبل اخرتاع احلاسب اآليل واستحداث القرآنية الكريمة بينهام ، وكان ذلك ق

 .االسطوانات املدجمة التي تم ختزين كلامت القرآن عليها برسم املصحف
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ً وصفا دقيقا للطرق واإلجراءات التي يستخدمها املبحثيتضمن هذا   يف الطالبً
  :يأيتاته، ويشمل الوصف ما  حل املشكلة واختبار فرضيإىل التوصل حماولته

وصف جمتمع األفراد الذين تستهدفهم الدراسة وكذلك وصف العينة التي ستطبق  -1
عليها الدراسة من حيث حجم العينة وطريقة انتقائها ثم حتديد للمنهج البحثي املراد 

 .استخدامه، ثم وصف للتصميم البحثي الذي يقرتحه الباحث ألغراض دراسته

لتي سيستخدمها جلمع البيانات من حيث طريقة بنائها وصف أدوات البحث ا -2
 .وطريقة حماكمة صدقها وثباهتا وطريقة تطبيقها وتدرج االستجابات املتحققة عنها

ًوصفا للمعاجلة اإلحصائية للبيانات، وأخريا اإلجراءات التي يتضمن هذا املبحث  -3 ً
 .سيقوم هبا الباحث لتنفيذ بحثه وحتقق هدفه

 
 

 

 النتائج التي توصل إليها يف عملية تنفيذه لبحثه وحتليل الطالب يصف يف هناية البحث
  يقوم الباحث بتوضيحهانقاط أو فقراتويأيت هذا الوصف عىل شكل . البيانات التي مجعها

 .ويتبعها بمالحظات تربر النتائج املهمة فيها، وهنا تعرض النتائج بشكل موضوعي

بتفسري هذه النتائج ومقارنتها بنتائج دراسات ًيف اخلامتة أيضا الطالب يقوم كذلك 
سابقة، ويف ضوء هذه النتائج يقرتح بعض احللول بشكل توصيات مرتبطة برأي الباحث 

كام يبني اجلوانب التي مل تتمكن الدراسة من التحقق منها . إليهاوبالنتائج التي توصل 
 .ليويص بأن تكون موضوع بحوث الحقة
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تعطي رؤية كلية ملوضوع الصورة الذهنية للعراق  أن  الباحثة فيام تقدمحاولت  
للمدة من ) احلياة(يف الصحافة العربية من خالل دراسة حتليلية ألخبار العراق يف صحيفة 

 الباحثة بتلخيص ما عرضته يف ثنايا املباحث  ولن تقوم.30/9/2013 ولغاية 1/8/2013
 من خالل الدراسة إليها، ولكنها ستؤكد عىل أهم النتائج التي توصلت أخرىالسابقة مرة 

 :اآليتالتحليلية وعىل النحو 
 خالل) احلياة(جاءت نتائج الدراسة التحليلية لتؤكد بشكل رئييس عىل اهتامم صحيفة  -1

 يف العراق من خالل اهتاممها بمتابعة األمنيملوقف املدة الزمنية للبحث بمتابعة ا
أحداث العنف واستهداف املنشآت والشخصيات وكانت أهم مراكز االهتامم يف 
تلك املتابعة حادثة هروب السجناء من سجني أيب غريب والتاجي من ضمنهم قادة 

 اوهلاتن مركزة من خالل 2013بارزين يف تنظيم القاعدة والتي جرت أواخر شهر متوز 
 وذلك بحصول هذا االجتاه عىل األمني العراقي عىل متابعة املوقف الشأن ألخبار

 ًتكرارا وبنسبة مئوية بلغت) 502( حصل عىل إذاملرتبة األوىل من اهتاممات الصحيفة 
 .األخرى بني االجتاهات األعىل عدد التكرارات وهي إمجايلمن %) 40,50(

خالل مدة البحث عىل ) احلياة(اهتامم صحيفة  نتائج الدراسة التحليلية عىل أكدت -2
 وإخبار املتعلقة بالشأن الداخيل العراقي كانتخابات جمالس املحافظات اإلخبار

ًتكرارا ) 258( االقتصاد العراقي وتصدير النفط، حيث حصل هذا االجتاه عىل
  . عدد التكراراتإمجايلمن %) 20،80(وبنسبة مئوية بلغت

كصحيفة عربية تصدر يف العاصمة الربيطانية بمتابعة ) احلياة(اهتمت صحيفة  -3
 حصل هذا االجتاه عىل املرتبة الثالثة من بني إذعالقات العراق العربية والدولية 

من %) 70.19( ًتكرارا وبنسبة مئوية بلغت) 244( الصحيفة أعطته إذاالجتاهات 
 . عدد التكراراتإمجايل
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راجع، وعدم اعتامد صادر واملباع مقياس حمدد لتوثيق كل املّتإ عىل الطالبجيب 
طاريح والرسائل اجلامعية لألطريقة توثيق املقياس األول للكتب، بينام اعتامد مقياس ثاين 

، بل جيب اعتامد مقياس واحد لكل أنواع التوثيق أو البحوث املنشورة يف املجالت العلمية
 األخذ باالعتبار يف التوثيق الرتتيب ألجزاء مراجع البحث، وجيبمصادر والواردة يف 

 الفاصلة أو النقطة التي تفصلها، فبعض املقاييس تعتمد الفاصلة، إىلاملرجع واالنتباه 
  .املثال التطبيقي أدناهوبعضها يعتمد النقطة كام سوف يتضح يف 

ث ً التي استخدمت فعال يف البحث، ويف أثناء التوثيق داخل متن البحويف اهلوامش
وسنة النرش وعنوان الكتاب أو البحث ومكان النرش ودار النرش يذكر عادة اسم املؤلف 

 التوثيق اخلارجي فيقوم الباحث بوضع املراجع يف أما بني قوسني، إليهاوالصفحة املشار 
 اهلجائيةقائمة وفق أسس معينة تتمثل يف عرض املصادر حسب تسلسل احلروف 

وجود القائمة يف  أن .ية واألجنبية يف قائمتني منفصلتنيللمؤلفني، وعرض املصادر العرب
ًهناية الدراسة أمر جوهري وأسايس يف البحث العلمي، حيث تعرب هذه املراجع جزءا من  ُ
جهود الباحث وقدرته، كام تفيد القارئ يف اطالعه عىل قائمة تضم ما نرش حول هذا 

 .املوضوع
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 الكتب العربية واملرتمجة : ًأوال
 لدى الشباب العرب، بريوت ، مركز دراسات األتراكصورة :  الداقوقيإبراهيم -1

  .2001الوحدة العربية ، 

الطبعات الدولية للصحف العربية ، القاهرة ، الدار العربية :  عبد اهللا املسلميإبراهيم -2
 .2002للطباعة والنرش، 

 دار الكتب للطباعة والنرش،: طرق البحث االجتامعي ، املوصل: جرب جميد محيد العتايب -3
1991. 

صورة العرب يف الصحافة الربيطانية ، بريوت ، مركز دراسات : حلمي خرض ساري -4
 .1988الوحدة العربية ، 

رشكة احلضارة للطباعة :  ، بغداد1أساسيات البحث املنهجي، ج: محيد جاعد -5
 .2004 والنرش،

 ، القاهرة ، اإلعالميةمقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات : راسم حممد اجلامل -6
 . 1999 ، اإلعالمكلية ــ جامعة القاهرة 

صورة العرب يف صحافة أملانيا االحتادية ، بريوت ، مركز دراسات : سامي مسلم -7
  .1985الوحدة العربية ، 

ة ــ املفهوم، اخلصائص، املشاكل، الصحافة العربية والدولي: سعد سلامن املشهداين -8
 .2014 العربية املتحدة ، دار الكتاب اجلامعي ، اإلماراتالنامذج، االجتاهات، 

 للنرش، أسامة التلفزيوين وتأثريه يف اجلمهور، دار اإلعالن: سعد سلامن املشهداين -9
 .2011عامن،
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 الرسائل اجلامعية واالطاريح : ًثانيا

 أطروحة ، األمريكيةصورة العرب واملسلمني يف الصحافة :  عبد الرزاقإبراهيمانتصار  -1
 . 2005، جامعة بغداد،اإلعالم، قدمت ملجلس كلية )غري منشورة(دكتوراه 

صورة جملس النواب لدى اجلمهور العراقي، اطروحة دكتوراه : العزأويسامل جاسم  -2
 .2010، جامعة بغداد، اإلعالم، قدمت ملجلس كلية )غري منشورة(

 دكتوراه أطروحة، األمريكي اإلعالمصورة العرب يف : اروق فالح الزعبيسالفة ف -3
 .2004، جامعة بغداد، اإلعالم، قدمت ملجلس كلية )غري منشورة(

 دكتوراه أطروحةالشؤون العراقية يف الصحافة الدولية، : ضحى عبد الرزاق هادي -4
 .2007، جامعة بغداد،اإلعالمقدمت ملجلس كلية ) غري منشورة(

 لدى اجلمهور العراقي، رسالة األمريكيصورة اجلندي : بديوي الشمريحممد  -5
 .2005، جامعة بغداد،اإلعالم، قدمت ملجلس كلية )غري منشورة(ماجستري 

 دراسة حتليلية -  العراق إزاءاجتاهات الصحافة العربية : هديل فوزي جاسم الداخيل -6
ن حرب اخلليج الثالثة م) االحتاد، الدستور ،األهرام( للمقال االفتتاحي يف صحف

، أطروحة 2004 حزيران 28 – 2003 آذار 20ولغاية تشكيل حكومة عراقية مؤقتة 
 .2007 بجامعة بغداد عام اإلعالم كلية إىلقدمت ) غري منشورة(دكتوراه 

 الدوريات واملنشورات : ًثالثا

 جامعة  ، جملةاألمريكيةالصورة الذهنية للعراق يف الصحافة : سعد سلامن املشهداين -1
 .2008 لسنة 6 ، العدد15 ، املجلد اإلنسانيةتكريت للعلوم 

 الصورة الذهنية لقناة اجلزيرة واجلزيرة :حممد فالح القضاة وسحر حممد مخيس -2
  للعلوم االجتامعية ،األردنيةبحث منشور يف املجلة  الدولية لدى الشباب اجلامعي،

 .2008لسنة ) 1(العدد ) 1(املجلد 

 األجنبيةر املصاد: ًرابعا
The oxford universal dictionary، 5d، oxford ,the clarendon press, 1964. 
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وتأيت مالحق البحث بعد املصادر واملراجع، وتتضمن هذه املالحق البيانات اخلام 
 تاستبياناتشتمل عىل  أن  وصور الوثائق واملواد املدعمة للبحث، كام يمكنواجلداول

 .ًاختبارات وما شابه ذلك، وال تعترب املالحق جزءا من البحثو

 

 جامعة تكريت
 قسم اإلعالم / اآلدابكلية 
 املحرتم    ........................................................ستاذ الفاضل األ

 :حتية طيبة
ة الذهنية للعراق يف الصحافة العربية ــ دراسة الصور: ( دراسة عنبإجراءتقوم الباحثة   

وتستهدف ) 31/10/2013 ولغاية 1/8/2013 صحيفة احلياة للمدة من ألخبارحتليلية 
 ألخبار تناوهلاالدراسة التعرف عىل الصورة الذهنية للعراق يف صحيفة احلياة من خالل 

 . عليها الصحيفة العراقي وطبيعة التغطية املذكورة واملوضوعات التي ركزتالشأن
وقد قامت الباحثة باستخدام طريقة التحليل البعدي لبناء التصنيف واستخراج فئات   

من % 10بعد دراسة املضمون املقدم يف الصحيفة اخلاصة بتحليل أويل مثل نسبة (التحليل 
 .املجتمع الكيل للبحث يف إطار ماذا قيل يف مادة االتصال

العلمية واملنهجية، بشأن ما ورد يف استامرة حتليل يرجى التفضل بإبداء مالحظاتكم   
 .مع فائق التقدير واالحرتام.. املضمون اخلاصة

 
 املرشف    الباحثة   

 د سعد سلامن عبد اهللا.م.أ       تسنيم خلف حممد    
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