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 مقــــدمة
ــتعلم    ــدارم ومنـــاهج مـــ  أهـــم المـــواد  ـــي ت صـــص االعـــال  واالتصـــا  يـ تعتبـــر مـــادس مـ

 تاري ــه الطويــل ومحاولــة الطالب م  خاللها أصو  البحث العلمــيف  قــد ارتــبا هــ ا ا خيــر  ــي  
اإلنســان الدائبــة للمعر ــة و هــم الكــون الــ و يعــيل فيــهف وظلــّف الّرمبــة  ــي المعر ــة مال مــة 

المتقدمــة  لإلنسان من  المراحل ا ولى لتطور الحضارس إلــى ا،نف  قــد أدرلــف الــّدو  وخاصــة 
والبحــث  عف أهمية البحوث العلمية حيــث مامــف واســت دامها لوســلو  ووســيلة ومنهــا ف واســتطا 

العلمي أن تكشف مشــكالتها الم تلفــةف وتمّكنــف أن تطــّوع إمكاناتهــا مــ  أجــل تحقيــ  الّتقــّد  
ومــّدمف لــه  والتنمية لمجتمعاتهاف والّر اهية واال دهار لشعوبهاف حيث أولته الكثير مــ  االهتمــا ف 
ةف  لــل أن البحــث العل مــي يعتبــر كّل ما يحتاجه مــ  متطلبــات ســوات أكانــف ماّديــة أو معنويــّ

دولــة  الّدعامة ا ساسية للّتطّورف لما أصبح ســمة واضــحة للّتقــّد  واال دهــار علــى مســتوى أو 
 م  دو  العالم الم تلفة.

 هــ ا البحــوث تســاعد علــى إضــا ة المعلومــات الجديــدس وعلــى إجــرات التعــديالت الحديثــة   
المعلومــات  للمعلومــات الســاوقة بهــدف اســتمرار تطّورهــاف ويفيــد البحــث العلمــي  ــي تصــحيح وعــ  

ب علـــى  ا  ـــي الّت لـــّ عـــ  الكـــون الـــ و نعـــيل فيـــه وعـــ  الظـــواهر التـــي نحياهـــاف ويفيـــد أيضـــ 
 وات أكانف سياسيةف امتصاديةف اجتماعية أو غير  لل.الصعوبات التي نواجهها س

ولهــ ا ســنحاو  مــ  خــال  هــ ا المطبوعــة توجيــه الطلبــة نحــو التفكيــر العلمــيف وتطبيــ    
وا ســام  المنهجيــة العلميــة ا كاديميــة  ــي البحــث خاصــة  ــي هــ ا المرحلــة التــي تعتبــر البدايــة 

  . ي تكوي  الطالب الجامعي  ي ت ّصص اإلعال  واالتصا
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 :الدرس األول
 :المحور األول: ماهية البحث العلمي

 :ــــ تعريف البحث العلمي 1
لقــد تعــّددت التعــاريف ال اصــة والبحــث العلمــي وتنّوعــفف لكنهــا اتفقــف لّلهــا حــو  نقطــة   

 أساسية مفادها أّن البحث العلمي يعمل على دراسة مشكلة ما مصد حّلها. 
العلمي( ُيالحظ أنه يتكون م  للمتــي  همــا: )البحــث( و)العلمــي(.  مصطلح )البحث  إّن   

( ومعنــاا تتبـــعف ســو ف تحــرىف  ثب ا  هـــو مصــدر البحــث الماضـــي) وبحــب تقصـــىف    أمــا البحــث ل ويــ 
حــاو ف طلــب( وبهــ ا يكــون معنــى البحــث هــو: طلــب وتقصــي ح يقــة مــ  الحقــائ  أو أمــر مــ   

ف  ( 1) الوصــو  إليــه  صوال  إلى شيت يريد الباحــث ا مورف وهو يتطلب التنقيب والتفكير والتوملف و 
ا العلمـــي:  هـــي للمـــة منســـوبة إلـــى العلـــمف والعلـــم )  والدرايـــة وادرا    المعر ـــة ( يعنـــي Scienceأمـــّ

ـــ طريقــة تفكيــر وطريقــة وحــث أكثــر ممــا هــو  مــ  القــواني  طائفــة  الحقــائ و والعلــم  ــي طبيعتــه ــ
للبحــث) مــنهج لبحــث لــل العــالم ا مبريقــي المتــو ر الثابتة .. وهو منهج أكثر ممــا هــو مــادس 

 .(2)بتجربة اإلنسان وخبرته(
هــو العمــل أو الّنشــا  الــ و يحصــل وــه اإلنســان علــى نــوع معــّي  مــ  المعر ــة العلم  و  

حــو  ظــاهرس مــا مــ  ظــواهر الحيــاس الم تلفــةف عــ  طريــ  مالحظــات مضــبوطة وتفســيرات 
 .  (3)ومرتبطة  ي نظا  عا  واحد  نظريةف واجماال  العلم هو معر ة المنظمة

المعر ــة المنســقة التــي تنشــو مــ  المالحظــة والتجريــبف وأمــا  ــي غايتــه  هــو  :أو هــو 
صــو   الــ و يــتم تحديــد طبيعــة وأصــو  الظــواهر التــي ت ضــع للمالحظــة والدراســةف  هد ــه

أســلو   ــي  القواني   نه ليس وحثا يجد  ي طلب الح يقــة العظمــى النهائيــةف وانمــا هــو  قــا 
ف وــون العلــم ويــ لر البــاحثون إلى مضايا مصاغة صوغا دقيقــا  التحليل يسمح للعالم والوصو  

 :(4)ال يصلح أن نطل  عليه علما إاّل إ ا تو رت فيه الشرو  ا ساسية التالية
 

ف والفيـرو  114ف ص 2الطبعـة ا ولـىف ) د. ت(  ف 15ف دار صـادرف بيـروتف المجلـد : لسـا  العـر ( اب  منظـور1)
 .211آوادو: القاموم المحيا )د . ت (ف ص 

  .10ف ص 2002ف الهيئة المصرية العامة للكتا ف القاهرسف البحث العلمي، منهاجه وتقنياته( محمد  يان عمرف 2)
 .14ف ص 2001بيروتف ف دار النهضة العربيةف مناهج البحث في علم النفس( حلمي المليجيف 3)
الطبعــة ا ولــىف مكتبــة  فلمحــات عــه منهايــة الحــوار والتحــدل اإلعاــاهل لاســر  فــي هــ ا العصــر( رشــدو  كــارف 4)

  .13ف ص 1982وهبةف القاهرسف 



3 

 

 متميزس م  الظواهر يت  ها العلم موضوع ا للدراسة والبحث.  ــــ وجود طائفة 1
 ــــ خضوع ه ا المجموعة م  الظواهر لمنهج البحث العلمي. 2
 ــــ الوصو   ي ضوت مناهج البحث إلى مجموعة م  القواني  العلمية. 3
 وم  التعريفات البار س لمفهو  البحث العلمي: 

والتحقــ   يهدف إلى إضا ة معــارف يمكــ  توصــيلها : استقصات منظم  البحث العلمي ــــ   1
 .(1)م  صحتها ع  طري  االختبار العملي

: عبارس ع  عمليات  حص دقيقة ومستمرس للوصــو  إلــى حقــائ  البحث العلميــــ   2
 .(2)ومواعد عامة والتحق  منها

ــ   3 والنســبة  : عبــارس عــ  عمليــة تقصــي عــ  الحقــائ  ومعانيهــا وتطبيقهــا البحث العلمي ــ
 .(3)لمشكلة معينة

: محاولــة دقيقــة نامــدس للتوصــل إلــى حلــو  للمشــكالت التــي تــ ر  البحث العلميــــ   4
 .(4)البشرية وتحيرها

ــ   5 محــددسف  : وسيلة للدراسة يمك  بواســطتها الوصــو  إلــى حــل لمشــكلة البحث العلمي ــ
منهــاف  التــي يمكــ  التحقــ  و لل ع  طري  االستقصات الشــامل والــدمي  لجميــع الشــواهد وا دلــة  

 .(5)والتي تتصل به ا المشكلة المحددس
: عملية الوصــو  إلــى حلــو  للمشــكالت و لــل مــ  خــال  تجميــع البحث العلميــــ   6

 .  (6)البيانات وطريقة م ططة ومنظمة  م تحليل تلل البيانات وتفسيرها

 

(1) N.A.Polansk. (EDITOR).Social work reseanch. 3ed.ED.Chicago,th University of Chicago 

press,1991, p2. 

(2) F.Whitney.Elements of research,new York,N.P.1959,P.15. 

     .10ـــ  9ف ص 1962ف دار الفكر العربيف القاهرسف أسس البحث االجتماعي( جما   ليف السيد يسف 3)
ف الطبعـة ال امسـةف ترجمـة محمـد نبيـل نو ـل وآخـرونف مناهج البحث في التربيـة وعلـم الـنفس( ديوبولدن  ان دالـي ف 4)
  .9ف ص 1998نجلو المصريةف القاهرسف ا 
ف دورس تدريب المتطوعي  على المسـح الميـدانيف الجامعـة ا ردنيـةف مكتبـة خطوات البحث العلمي( أمل سالم العواودسف  5)

  .121ف ص 2002خدمة المجتمعف 
 (6) G.L.Mouly,Educational research : threat and science of investigation,allyn and bacon. 

Boston,1978,p.19.   
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واســت دا  المــنهج العلمــي : دراســة عمليــة منظمــة لظــاهرس معينــة البحــث العلمــيــــــ  7
 .(1)تهاديدس يمك  توصيلها والتحق  م  صح للوصو  إلى حقائ  ج 

 رغم تنّوع التعريفات ال اّصة والبحث العلمي إاّل أّنها تتف   ي العناصر التالية:
ــ البحث نوع م  النشا  الفكرو ال و يهدف إلى تقديم إضا ات جديدس  1  . ــ
مشكلة تتطلب الحل أو النقد أو الفهم أو التفســير والكشــف ــــ يستلز  البحث وجود   2

 ع  ال موض ال و يكتنف وع  جوانبها.
 .ــــ يتجه البحث إلى تحقي  أهداف وغايات عامة غير ش صية 3
ـــ  4 البحــث عمليــة منظمــة واعيــة تتطلــب وضــع خطــة محســوبة وعنايــة وبــ جراتات ـــ

 .وخطوات دقيقة
 الوامع وتنتهي وه.ــــ البحث عملية وامعية تنبع م    5
   .ــ نتائج البحث مابلة لالختبار م  مبل واحثي  آخري  أو أنها مابلة للتكرار 6

 :(2)أهــداف البحث العلميــــ  2
ويعـــّد هـــ ا الهـــدف مـــ  أهـــّم أهـــداف البحـــث العلمـــي ويـــتّم تح يقـــه مـــ   :    الوصـــ  ـــــــ  1

ــ ا   ــون هـ ــاهرسف وتكـ ــات حـــو  الظـ ــع المعلومـ ــث وجمـ ــا  الباحـ ــال  قيـ ــة عـــون  خـ ــات ومثاوـ المعلومـ
 للباحث م  أجل تفسير الظواهر وصياغة الفرضيات. 

حيث يهدف التنبــ  إلــى وضــع تصــّورات واحتمــاالت التــي مــ  الممكــ    :ــــ التنبؤ   2
 أن تحدث  ي المستقبل لمجموعة م  الظواهر.

ــ التفســير  3 يدرســهاف  حيــث يقــو  الباحــث بتقــديم شــرف لــا ي ووا ــي حــو  الظــاهرس التــي  :  ــ
 فيقو  و يضاف ا سبا  التي أّدت إلى حدوث ه ا الظاهرس. 

ف والّتعــّرف علــى مــا تهدف وع  ا وحــاث العلميــة إلــى تقــويم الظــاهرس  :ــــ التقويم   4
 إ ا تّم تحقي  أهداف المنظمة مثالف والى أو مدى تّم تحقي  أهداف برامجها.

البحــث يقــو  الباحــث وــالجز  وصــّحة نظريــة أو عــد     مــ  خــال    : ــــ الدحض )التفنيد(  5
 صّحتهاف و لل م  خال  إجرات التجار  عليها. 

 

  .14ف ص 2003ف دار الفجر للتو يعف القاهرسف أساسيات البحوث اإلعرمية واالجتماعية( محمد حجا ف 1)
الطبعـــة ا ولـــىف دار المســـيرس للنشـــر والتو يـــع والطباعـــةف عمـــانف ف منـــاهج البحـــث اإلعرمـــي( منـــا  هـــال  لمزاهـــرسف 2)

  .34ــ  33ف ص 2014ا ردنف 
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ـــ التثبــ   6 وهــم عمليــة التوكــد مــ  صــّحة البحــوث الســاوقة أو نفــي صــّحتها مــ  : ـــ
 خال  دعمها وووحاث جديدس.

ــد  عصــرية  7 : ويعــّد إيجــاد معــارف عصــرية والعمــل علـــى ـــــ جااــاد معــارف جدر
الكتشــاف حقــائ  جديــدسف  مــ  أهــّم أهــداف البحــث العلمــيف حيــث يســعى الباحــث تطويرهــا 

 واكتشاف معلومات تساهم  ي تقّد  العلم وتطّورا.
ــتحام وال ــب  8 ـــ ال ويهــدف الباحــث مــ  خــال  البحــث العلمــي إلــى التوكــد مــ   :ــ

الظــاهر وضــبطها والســـيطرس عليهــاف و لــل مـــ  خــال  اســت دا  ا دوات التـــي تســاعد علـــى 
 ضبا ه ا الظواهر.

 :  (1)خصائص البحث العلميــــ  3
 يتميز البحث العلمي ومجموعة م  ال صائصف وأهمها ما يلي: 

 :  ـــــ الموضوعية 1
ا عــ  ا،رات تــتم  خطــوات البحــث العلمــي لا ــة وشــكل موضــوعي غيــر متحيــزف وعيــد 

 .الش صية وا هوات ال اصة والتعصب لرأو محدد مسبق ا
 :  ــــ القدر  االختبارية واستخدا  الفروض في البحث 2

أو هــــي القابليــــة إل بــــات نتــــائج البحــــث العلمــــي. حيــــث تكــــون الظــــاهرس أو المشــــكلة  
البحـــث مابلـــة لالختبـــار وال يـــام. وتعنـــي لـــ لل إمكـــان جميـــع المعلومـــات الال مـــة  موضـــوع
 اإلحصائي للتوكد م  صحة الفروض لالختبار  

 :ــــ جماانية تكرارية النتائج مع القابلية للتعميم 3
ا إ ا تــم يمك  الحصــو   وخطــوات  اتبــاع نفــس المنهجيــة العلميــة     علــى نفــس النتــائج تقريبــ 

 .  و ي نفس الشرو البحث مرس أخرىف  
 : ــــ التبسي  واالختصار 4

أو التبســيا المنطقــي  ــي المعالجــة والتنــاو  المتسلســل لأهــم  ــم ا مــل أهميــة. وأو 
ا  ي الدراسة. تعقيد  ي   ا سلو  أو التحليل ال و ال ي د  البحث يعتبر  ائد 

 

  .35ــ  34( منا  هال  لمزاهرسف مرجع سب   لراف ص 1)
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 :ــــ أ  ااو  للبحث العلمي غااة أو هدف مه وراء ججرائه 5
فيســعى الباحــث إلــى التحقــ  مــ   ــروض البحــث التــي تحقــ  ا هــداف.  ــال يســير  

 الباحث على غير هدى أو يت با دونما دليل.
 :ــــ استخدا  نتائج البحث الحقا في التنبؤ بحاالت ومواقف مشابهة 6

 م  أهم أهداف البحث القدرس على التنب  واست دا  النتائج التي تم التوصل إليها.   
مجاالت التنب   ي البحثف ما يتعل  والتنب  وحجم الطلب مثال  على ســلعة مــاف وم    

أو التنب  والقــدرس التســوي ية لعــدد مــ  الســلع واالعتمــاد علــى التنبــ  وــالنمو الســكاني أو التنبــ  
 وعدد المستمعي  أو المشاهدي  لبرامج معينة لفترس محدودس موضع الدراسة.

حتـــى يـــتالت  عـــدد مـــ  المشـــاكل الم تلفـــةف  : رونـــةملـــــــ امتـــاه المـــنهج العلمـــي با 7
 المتباينة.  ويتمك  م  عال  وبحث الظواهر 

وال يتصور التفكير العلمي أن شــيئ ا  :ــــ ج  لكل حادثة أسبا  تؤدل جلى ظهورها  8
ــاد يــد ع الباحــث واســتمرار إلــى البحــث عــ   مــا ينــتج صــد ة أو دونمــا أســبا . وهــ ا االعتق

 الظاهرس موضوع الدراسةف ويسعى لعالجها م  خال  أسبابها.   ا سبا  الم دية إلى
 :  (1)أخرقيات البحث العلميــــ  4

ووخالقيــات  مما الشل فيه أن عملية الباحث تتومف إلى حد لبيرف على درجة التزامــه  
البحث العلميف والتي هي  ي وامع ا مرف صفات يجب على البــاحثي   ــي مجــاالت العلــو  

 الم تلفة أن يتصفوا بهاف وأبر  ه ا الصفات.
 ــي االمتبــام وعــرض آرات ا،خــري ف أو  ــي  سوات أكان ا مــر:  األمانة العلميةــــ   1

 عرض النتائج والحقائ  التي توصل إليها الباحث.
ف  وموضــوعية : و لل وون يعرض الباحث لــارات الم الفــة لرأيــه وينامشــها إلنصاف ــــ ا  2

 .دون تجريح أو تشهير
ـــ االعتــراف بف ــل الســابقيه  3 و لــل بتنويــه الباحــث لأوحــاث والكتــب والمراجــع  :ـــ

 المست دمة  ي البحث.

 

 .37ــ  36( نفس المرجعف ص  1)
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العلمــيف وتعنــي    : وتــوتي علــى رأم القائمــة أخالقيــات البحــث ــــ الموضوعية العلمية  4
" أن يقــد  الباحــث  همــا أو تصــويرا للوامــع الــ و يدرســه وحيــث يكــون مطاوقــا مــدر اإلمكــان لمــا  
عليه هــ ا الوامــع " وهــ ا يتطلــب مــ  الباحــث عنــد تناولــه لموضــوع وحثــهف أن يكــون مراقبــا علميــا  

 ش صية. محايداف وحيث ال تتو ر نتائج وحثه واالنطباعات ال اتيةف وأهوائه ومعتقداته ال 
 : (1)مستلزمات البحث العلمي الناجح وشروطهــــ  5

إن البحث العلمي الناجح والمحق  لل رض الــ و يتوخــاا الباحــث العلمــيف ينب ــي أن  
 أبر ها ما يلي:تتوا ر فيه مجموعة م  الشرو  والمستلزمات البحثية ا ساسيةف وم   

 :صياغة العنوا  الواضح والشامل للبحثــــ  1
 هنا   الث سمات أساسية ينب ي أن تتوا ر  ي العنوان الناجحف هي: 
العامــة  : أو أن يشمل عنوان البحثف وكل عباراتــه وللماتــه ومصــطلحاته لشمولية ا  *

ُيفضـــل أن يشـــتمل علـــى و أو المت صصـــةف الموضـــوع الـــدمي  الـــ و ي ـــوض الباحـــث فيـــهف 
المجــا  المكــاني والج را ــي الــ و ي صــهف والمجــا  الزمــاني أو المــدس الزمنيــة التــي ي طيهــا 

 ــــ .البحث ـــ إ ا تطلب ا مر  لل  
ــطلحاته   :   الوضــــو   * ــه ومصــ ــحا  ــــي عباراتــ ــوان البحــــث واضــ ــون عنــ ف  يجــــب أن يكــ

ســيجعل القــارا ســوات لــان مــ  المت صصــي   ــي المجــا  البحثــي ال ــاص والباحــث أو مــ  
كثيـــر مـــ  عالمـــات االســـتفها ف  ـــي حـــي  أن الالقـــرات العـــاديي  يشـــعر وـــالحيرسف ويثيـــر عنـــدا 
ا ومفهوم ا. مشاعر االرتياف سترتسم على وجه القارا   حينما يقرأ عنوانا واضح 

 للموضــوع والمقصود بها أن يعطــي عنــوان البحــث دالالت موضــوعية محــددس :  الداللة  *
   .ال و يتصدى له والبحث والمعالجة والكتاوة عنهف واالبتعاد ع  العموميات

 :تحدرد خطوات البحث، وأهدافه، وحدوده المطلوبةــــ  2
العلمـــي والنظاميـــةف أو أن إجراتاتـــه يكمـــل وعضـــها الـــبع  يجـــب أن يتســـم البحـــث  

 ا،خــر بهــدف الوصــو  إلــى النتــائج  ات الصــلة وموضــوع البحــثف لــ ا ينب ــي علــى الباحــث

 

الكتـا  الجـامعيف دار  فأساسـيات البحـث العلمـي ومناهاـه فـي الدراسـات اإلعرميـة( حسي  علي إبـراهيم الفالحـيف 1)
 .55ف ص 2018دولة اإلمارات العربية المتحدسف لبنانف 
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اإلعالمــي أن يعمــل علــى تثبيــف خطــوات البحــث المطلوبــةف إ  تبــدأ بتحديــد واضــح لمشــكلة 
البحــثف  ــم تحديــد أســلو     البحــثف  ــم وضــع الفــروض أو طــرف التســاؤالت التــي تــرتبا ومشــكلة 

وعلى ه ا ا ســام  ــ ن الباحــث جمع البيانات والمعلومات المطلوبة لبحثه وتحليلها وتفسيرهاف  
اإلعالمـــي ســـيتمك  مـــ  تحديـــد هـــدف أو أهـــداف البحـــث أو الدراســـة وال ايـــات التـــي يســـعى 

البحــث  ــي  وصــورس واضــحةف إضــا ة إلــى  لــلف  ــ ن الباحــث ســيتمك  مــ  أن يــ طر  تح يقهــا 
 .  حدود موضوعية و منية ومكانية واضحة المعالم 

  : االلما  الكافي بموضوع البحثـــ  3
يجب أن يتناسب البحث وموضوعه مع إمكانات الباحثف وم  الضــرورو أن يكــون  

للباحــث اإللمــا  الكــا ي ومجــا  البحــث وموضــوعهف ويــوتي هــ ا اإللمــا  عــادس إمــا مــ  مجــا  
 فيــهف ال برس والتجربة الثرية والمعر ة والعمــل الــ و عايشــه الباحــثف أو ت صصــه الموضــوعي 

ومتاوعاتــه لــهف وهنــا الوــا مــ  التوكيــد علــى أهميــة أن يقــو  ومراتتــه الواســعة والمتعمقــة عنــه 
ـــــ أو موضــوع البحــث ـــــ الــ و  يتناســب  الباحث اإلعالمي واختيار المجا  الموضوعي للبحث ـ

مــــع م هالتــــه العلميــــةف وامكاناتــــه الفرديــــة والماليــــة ومدراتــــهف إ  إن ال ــــوض  ــــي مجــــا  أو 
موضوع أكبر إمكانات الباحث ومدراته يقود ـــ بال شل ـــ إلى نتــائج غيــر مو قــة وبحــث غيــر 
نــاجح أو مكتمــل الجوانــبف ومــا يعنــي  شــل الباحــث اإلعالمــي  ــي إنجــا  وحثــه علــى و ــ  

ساســية للبحــث العلمــي وضــياع الجهــد الــ و يب لــه والومــف الــ و يســت رمه  ــي المتطلبــات ا 
 إنجا  ه ا البحث.

 :تناسب الوق  المتا  مع طبيعة البحث وحامهـــ  4
م  المتعارف عليه  ي لتاوــة البحــوث والرســائل وا طــاريح الجامعيــةف علــى م تلــف  

تنفيـــ  خطواتهـــا واجراتاتهـــا المســـتويات وا صـــعدسك أن يكـــون هنالـــل ومـــف محـــدد إلنجا هـــا و 
ومــ  الضــرورو هنــا أن يتناســب الومــف المتــاف مــع حجــم البحــث  المطلوبــة وووجههــا لا ــةف

وطبيعتـــه وشـــموليته الموضـــوعية والج رافيـــةف ومعنـــى أن يتناســـب الومـــف المحـــدد للبحـــث أو 
الج رافيــــة أو  رســــالة الماجســــتير أو أطروحــــة الــــدلتوراا مــــع حــــدود الموضــــوعية والمكانيــــة

ا مــ  الباحــثف لمــا هــو الحــا   ــي معظــم وا ا تامــ  لزمنيةف  هنالل وع  البحوث تتطلــب تفرغــ 
ــوث الماجســــتير والــــدلتورااف أو حتــــى وعــــ  البحــــوث الوظيفيــــة والم سســــيةف وخاصــــة  وحــ
الميدانيــة منهــاف ومــ  جانــب آخــرك   نــه لثيــر ا مــا يجــد عــدد مــ  البــاحثي  أنفســهم مشــ ولي  
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ي هــ ا الصــدد   نــه يجــب التوكيــد هنــا علــى مســولتي  مــ  والتزامــات ومســ وليات أخــرىف و ــ 
 أجل إنجا  البحث وصورس جيدس ومو قة وهما:

ــه لجوانــب  * ت صــيص ســاعات لافيــة مــ  ومــف الباحــث اإلعالمــي وســاعات عمل
 البحث الم تلفة.

برمجــة هــ ا الســاعات وتو يعهــا علــى مراحــل وخطــوات البحــث الم تلفــةف وشــكل  *
 ا كمل.يكفل إنجا  البحث على الوجه  

 :االعتماد على اآلراء األصيلة والمسند ــــ  5

إن اعتمــاد الباحــث اإلعالمــي  ــي لتاوــة وحثــه أو دراســته ســوات  منهــا البحــوث العاديــة أو   
رسائل الماجستير أو أطاريح الدلتورااف علــى الدراســات وا،رات ا صــيلة والمســندسك يفــرض عليــه  

ا  ـــي جمـــع   وا  كـــار الم تلفـــة المطروحـــة  ـــي    معلوماتـــهف واالطـــالع علـــى ا،رات أن يكـــون دقيقـــ 
مجـــــا  وحثـــــهف وهنـــــا ينب ـــــي اإلشـــــارس إلـــــى أن ا مانـــــة العلميـــــة  ـــــي االمتبـــــام واالســـــتفادس مـــــ   
المعلومــــات ونقلهـــــاف ُتعــــد مـــــ  ا مــــور التـــــي تنطــــوو علـــــى أهميــــة وال ـــــة  ــــي لتاوـــــة البحـــــوث  

جــانبي   ث اإلعالمــي ـــــ و ــي البحــوث عامــة ـــــ علــى ا مانة العلميــة  ــي البحــ   اإلعالميةف وتترلز 
 أساسيي ف هما:

وأ كــارا  اإلشــارس إلــى المصــادر والمراجــع التــي اســتقى منهــا الباحــث العلمــي معلوماتــه  *
منهاف مع  لر البيانات ا ساسية " البيليوغرافية " والكاملة للمصــادر والمراجــعف وأصــحابهاف 

 لــر  إلخف إ ا لانف مصادر ومراجع و ائ يةف ولــ لل   والمكان والصفحات التي وردت  يها... 
الشـــ ص أو ا شـــ اص الــــ ي  أخـــ  عــــنهم معلومـــاتف إ ا لانـــف معلوماتــــه مـــ  أشــــ اص 
والمقابلــةف ومــا شــاوه  لــل مــ  اإلشــارات الضــرورية التــي تكفــل النقــل ا مــي  لم تلــف أنــواع 

 المعلومات.
التوكد م  عــد  تشــويه ا  كــار وا،رات التــي نقــل الباحــث العلمــي عنهــا معلوماتــهف  *

بــ ات     ا حدث وأن استفاد الباحث م   كــرس أو معلومــة مــ  مصــدرف  ينب ــي عليــه أن يــ لرها 
المعنى والم زى الــ و وردت فيــهف حتــى وان اضــطر إلــى إعــادس صــياغته ووســلوبه ال ــاصف 

 وبما ي د  متطلبات البحث.
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  :وضو  أسلو  تقرير البحثــــ  6
إن البحث العلمي الجيد يكتب عادس ووســلو  واضــحف ومقــروتف ومشــو ف وطريقــة تجــ     

القارا لقراتتهف وتشدا إلى متاوعة صفحاته ومعلوماتــهف وعلــى هــ ا ا ســام   نــه مــ  الضــرورو  
والمصــطلحات  علــى الباحــث اإلعالمــي مراجعــة مســودات وحثــه والتوكــد مــ  وضــوف الكلمــات 

ا وموضــوعي اف وأن يســت د  مصــطلحاته وشــكل موحــدف  والجمــل المســت دمةف وصــحتها ل ويــ 
 وأن يبتعد ع  است دا  عدس مصطلحات لمفهو  واحد.

 :التراب  المنطقي بيه أجزاء البحثــــ  7
م  الضروريات ا ساسية  ي البحوث العلمية أن تكــون أمســا  البحــث وأجزائــه الم تلفــة   
ا خــرىف  ومنسجمةف ســوات لــان  لــل علــى مســتوى الفصــو  أو المباحــث أو التفريعــات ة  متراوط 

التي تظهر  ي البحــث أو الرســالة أو ا طروحــة تحــف أشــكا  ومســميات م تلفــةف إ  ينب ــي 
أن يكــون هنــا  تــراوا وتسلســل منطقــيف تــاري ي أو موضــوعيف يــربا الفصــل ا و  والفصــل  

المبحــث  يجب أن يكون هنا  تراوا وتسلســل  ــي المعلومــات بــي  الثانيف والثالث وهك اف لما  
ف أو الجزت ا و  م  الفصل الواحد وبي  المباحث وا جزات المتتالية ا خرىف ويمكــ  ا و 

للباحــث أن يســتعي  والعنــاوي  الرئيســة والعنــاوي  الثانويــة الم تلفــة  ــي تقســيم أجــزات البحــث 
وربطهاف وتسلسلها لضمان انســيابية مو قــة  ــي المعلومــاتف  أو الدراسة أو الرسالة أو ا طروحة  

 وتقويمها.  وشكل منطقي معقو  ومقبو ف مما ي  ر إيجاو ا  ي البحث أو الدراسة 
  :اسها  موضوع البحث في جغنا  المعرفة العلمية في ماال التخصصــــ  8

أشــيات جديــدس  ينب ــي أن تضــيف البحــوث العلميــةف ومنهــا الرســائل وا طــاريح الجامعيــةف   
بهــاف  مــثال    الت صصــات التــي تنتمــي إليهــا وتــرتبا ومفيــدس إلــى مــا هــو معــروف  ــي المجــاالت و 

ــروتس  ــحا ة المقـ ــا  الصـ ــاو  مجـ ــي تتنـ ــوث التـ ــحا ة اإلنترنـــف يجـــب أن    البحـ ــاو  صـ ــي تتنـ أو التـ
 تضـــيف الجديــــد والمفيــــد  ــــي هــــ ا المجــــا ف ولـــ ا الحــــا  مــــع البحــــوث التــــي تتنــــاو  الصــــحا ة 
المســموعة والصــحا ة المرئيــةف وجمهــور وســائل اإلعــال ف أو جمهــور التطبيقــات اإلعالميــة 
واالتصــالية لإلنترنــفف لــ ا  ــ ن التوكيــد علــى االبتكــار واإلغنــات أمــر  ــي غايــة ا هميــة  ــي 

 .إعداد البحوث والرسائل وا طاريح الجامعية ولتابتها
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 :بحث وماالهتوافر مصادر ومعلومات وافية عه موضوع الـــ  9

ــادر    ينب ـــي علـــى الباحـــث العلمـــي أن يتوكـــد مـــ  وجـــود معلومـــات وبيانـــات لافيـــة ومصـ
ومراجــع وافيــة عــ  المجــا  الموضــوعي الــ و اختــار الباحــث ال ــوض فيــه والكتاوــة عنــهف وهــ ا  

المكتبــات  أو االلكترونيــةف المتــو رس  ــي   يتطلب توا ر مصادر المعلومــات المكتوبــة أو المطبوعــة 
لمعلومــــات التــــي يســــتطيع الباحــــث اإلعالمــــي الوصــــو  إليهــــا واســــتثمار مصــــادرا اومراكــــز 

ومعلوماتــه الم تلفــةف وهــ ا ينطبــ  علــى البحــوث والرســائل وا طــاريح النظريــة أو الو ائ يــة 
ا علــى البحــوث  التي تحتــا  إلــى مصــادر ومراجــع  ــي لــل مراحــل الكتاوــةف لمــا ينطبــ  أيضــ 

تحليلــي والميــدانيف والتــي تحتــا  إلــى المصــادر والمراجــع والرسائل وا طاريح  ات الطــاوع ال
 .للتعرف على ال لفية الموضوعية لمثل تلل البحوث والرسائل وا طاريح

 ــي  لــرا للنتــائج التــي توصــل  يجب علــى الباحــث العلمــي أن يبتعــد عــ  التحيــزكما   
إليهــاف وأن يــدع أهوائــه ويتــر  المشــاعر وا نانيــة والتحــز  والمحاوــاس لهــ ا الطــرف أو  ا ف 
 البحث العلمــي عامــة ينب ــي أن يتجــرد مــ  لــل هــ ا الهفــوات التــي مــد ينجــر إليهــا الباحــثف 

 . البحث العلمي يتسم بتو ير التبريرات العقلية والمنط ية

 :ة في اللغة والتعبيريةالدقــــ  10

المقصــود والدمــة هنــاف هــو اســت دا  الل ــة والمصــطلحات الفنيــة المت صصــة وموضــوع   
ــ    البحث ومفاهيمهف التي لها مدلوالت ومعاني محددس ودقيقة  ــد ت تلـــــــف عـــــ ــي البحـــــــث مـــــ  ـــــ

  المعــاني والمــدلوالت التقليديــة والشــائعةف مــ  أجــل إيصــا  المعــاني الدقيقــة ونقلهــا إلــى المعنيــي  
مــ   وو االختصــاص والشــونف ويــتم التعبيــر عــ  الدمــة  ــي البحــث النــوعي عــ  طريــ  أســاليب   
ــادس   ــي العـ ــر  ـ ــتم التعبيـ ــيف  يـ ــي البحـــث الكمـ ــا  ـ ــلف أمـ ــف المفصـ ــات والوصـ ــا الكلمـ ــددس منهـ متعـ

 .التعبير عنها ع  طري  ا رما  والمفاهيم اإلحصائيةف 
  :جماانية التحقق واإلثباتــــ  11

ـــــ ســـوات لانــف دراســـة رســـالة ماجســـتير أ   يمكــ     التحقـــ  مـــ  نتـــائج أو دراســة إعالميـــة ـ
  أطروحة دلتوراا ــف إمــا عــ  طريــ  اســت دا  تصــاميم أخــرىف أو عــ  طريــ  أدوات جمــع بيانــات 
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م تلفــةف لهــا نفــس خصـــائص أدوات هــ ا الدراســةف لمــا  ـــي البحــث الكمــيف أو تكــرار الدراســـة  
 .شابهة لها على مجموعات أو عينات م نفسها  
 :التفكير المنطقي بالمسبباتـــ  12

ا يســتند إلــى مواعــد    إن البحوث اإلعالمية لمــا البحــوث العلميــة لا ــةك تتطلــب تفكيــر ا منط يــ 
المنطـــ  وأحكامـــهف والتفكيـــر المنطقـــي  ـــي العـــادس إمـــا أن يكـــون اســـتقرائي ينطلـــ  مـــ  عبـــارات أو  

والتفكيــر المنطقــي االســتنباطي أو  تنباطي ف  ف وامــا اســ خاصــة إلــى تعــاميم أو أحكــا  عامــة   حــاالت 
االســتنتاجي ينطلــ  مــ  عبــارس عامــة أو مــ  تعمــيم إلــى اســتنتا  خــاصف ومــا يعنــي الوصــو  إلــى  

ــة لليــــة عامــــةف  معر ــــة جزئيــــة مــــ    و ــــي البحــــوث الكميــــةف إن لانــــف المقــــدمات  ــــي التفكيــــر  معر ــ
ــتنتاجي  ــحيحةك    االسـ ــحيحة  صـ ــون صـ ــائج تكـ ــ ن النتـ ــة   ـ ــدد مجموعـ ــا تحـ ــتنتاجات هنـ اف واالسـ ــ  تلقائيـ

 الفروض العلمية التي اختبارها  ي ضوت المعلومات والبيانات التي يتم جمعها. 
 :الناجح  العلميالباحث    خصائصـــــ  6

ـــــ     ض  ــــي تـــوا ر الرمبـــة الّش صـــية  ـــي موضــــوع البحـــثف  لـــل أن الميـــل  ـــي ال ـــو ـ
ا للنجاف  ي البحث.  موضوع وحثي ما  يعتبر عامال  مساعد 

ـــــ    ل ـ  مابليـــة الباحـــث العلمـــي علـــى الصـــبر والـــتحّمف  الباحـــث النـــاجح وحاجـــة علـــى تحمـــّ
 مشا  البحث العلمي والّتعايل معها ب لات وصبر وتوّني.

تواضع الباحث العلميف وعد  ترّ عه على الباحثي  ا،خري  ال و سبقوا  ي مجــا  ـــ   
صفات الباحث الجّيدف  مهما وصل ه ا ا خيــر إلــى مرتبــة متقّدمــة  ــي علمــه   وحثه م  أهم

 ومعر ته   نه يبقى  ي حاجة إلى االستزادس م  العلم والمعر ة.
ا يقظ ا طــوا  مــّدس انجــا  ـــ    الترليز وموس المالحظة حيث يجب أن يبقى الباحث منتبه 
 البحث.
ـــ   والقــدرس علــى البحــث والعــرض والتحليــل القــدرس علــى إنجــا  البحــث و لــل وــالتحّلي ــ

 والتفسير.
يجب على الباحث العلمي أن يكون منظم ا أ نات عمله  ــي م تلــف مراحــل البحــث ـــ   

 و لل بتنظيم أوماته ومعلوماته وتنظيمها وشكل منطقّي وعملّي.
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ز   كـــار ــــــ   مـــ  أبـــر  مواصـــفات الباحـــث العلمـــي الموضـــوعية واالبتعـــاد عـــ  التحيـــّ
 دون تقديم ا ّدّلة والبراهي  التي تثبف صّحة ما يسومه م  أ كار.معّينة  
 ــي جميــع الموضــوعات واالشــكاليات التــي  أن يتحلــى وــالتفكير ال ــال  واإلبــداعيـــــ  
إليها ه ا واإلضا ة إلى التفكير المنطقــي والمنهجــي الــ و يــ دو إلــى النتــائج الدقيقــة   يتطّر  
 البناتس.
ص وهــ ا مــا يعــّد ومثاوــة االطــالع إلــى مــا ـــــ   ل إليــه البــاحثون  ــي مجــا  الّت صــّ توصــّ

 القاعدس لالنطال  نحو التفكير المنّظم والعمي .
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 :الدرس الثاني
 :المحور الثاني: خطوات البحث العلمي

منهجيــة  ية عامة والبحوث اإلعالميــة خاصــة هــي عمليــة م ل إن عملية إنجا  البحوث الع  
 :(1)وهي لالتالي  منظمةف تسير و   خطوات متسلسلة منتظمةف

 :المرحلة األولى: وهي االستكشاف
 تشتمل ه ا المرحلة على عدس خطوات هي: 

ــث وتحدرـــدها  * ــخلة الخاصـــة بالبحـ ــاف األسـ ــد أو أكثـــر مـــ   استكشـ ف أو تحديـــد واحـ
ظــــاهرس معينــــة تحظــــى  البحثيــــة التــــي تتعامــــل مــــع ســــلو  معــــي ف أو حــــدث معــــي ف أو    ا ســـئلة 

واهتمــا  الباحــثف ويمكــ  لأســئلة البحثيــة أن ت ــوض  ــي أشــيات متعلقــة وقضــية مــا مثــل: مــا او  
 وأيــ و وليــفو ومتــىو وهكــ اف وا ســئلة البحثيــة ا كثــر إ ــارس لالهتمــا  هــي ا ســئلة التــي تــرو  

 ص.التي تتناو  المشكالت الح ي ية والمعقدس  ي مجا  الت ص للجمهورف أو ا سئلة
 مراجعـــة التـــراث العلمـــي الـــ و يتعلـــ  وموضـــوع البحـــث   : أمـــا الخطـــو  الثانيـــة فهـــي  *
البحثيــة ـــــف وال ــرض مــ  المراجعــة ا دبيــة ينقســم إلــى  ال ــة أغــراض هــي: ا و  هــو  ومشــكلته 

 مســح الحالــة الراهنــة والومــوف علــى المعر ــة ال اصــة والمجــا  البحثــي المطلــو ف والثــاني هــو 
 در والمراجــع والمقــاالت والنظريـــاتيي  والبــاحثي ف والبحــوثف والمصــاالُكتــا  الرئيســ  تحديــد

  ي ه ا المجا ف أما ال رض الثالث  هو تحديد   رات المعر ة  ي ه ا المجا  البحثي.
 صــلة : وهي تحديد واحــدس أو أكثــر مــ  النظريــات التــي مــد تكــون  ات الخطو  الثالثة  *

ومعالجة الموضوعات البحثية المستهد ةف و ي حي  أن المراجعة ا دبيــة للتــراث العلمــي مــد 
 ــ ن  تكشــف عــ  مجموعــة واســعة مــ  المفــاهيم أو البنيــات المحتملــة للظــاهرس موضــوع الدراســةف 

النظرية يمك  أن تساعد على تحديد أو م  ه ا البنيات مد تكون  ات صــلة منط يــة بهــ ا 
ا لدراســــة لا ــــة     لــــلالظــــاهرس وليفيــــة  ف ومــــ  الواضــــح أن لــــيس لــــل النظريــــات مناســــبة تمامــــ 
ــة  ــة   الظـــواهر اإلعالميـ ــة علـــى  خاصـ ــات وعنايـ ــار النظريـ ــ ا يجـــب اختيـ ــةف لـ ــة عامـ واالجتماعيـ

 

  .136نفقس المرجعف ص  (1)
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أسام تناسبها مع المشكلة المستهد ةف والى  أو مدى تتس  الفروض التي تم بنائها عليهــا 
 .(1)مع ه ا المشكلة المستهد ة

 :المرحلة الثانية: عملية تصميم البحث
 البحثيــةف وهي عبارس ع  برنامج عمل لتحقي  أهداف البحــث واإلجاوــة عــ  التســاؤالت  

 وتشتمل ه ا المرحلة على تحديد واتباع ال طوات التالية:
وتشتمل ه ا ال طوس على تحديد مجاالت البحــث بدمــة   ــــ اختيار موضوع البحث: 1

 والتعرف على المجا  الج را ي أو المكاني والبشرو والزمني.
 ــــ تحديد مشكلة البحث: وتشتمل على أسبا  اختيار المشكلة وأهميتها ومجالها. 2
ــــــ خطــــوات العمــــل واجراتاتــــه:  3 وتشـــــتمل علــــى تحليــــل عناصــــر المشــــكلة و روعهـــــا    ــ

ديد خطوات البحث العلمي التي ُتّتبع  ي حل المشــكلةف وتحديــد البيانــات والحقــائ   وأمسامها وتح 
ــائل جمــــع البيانــــات  ــا والتــــي تــــرتبا والمشــــكلةف ووســ ــاف  ــــم وأدو  التــــي يجــــب الحصــــو  عليهــ اتهــ

 روض الدراسة وتساؤالتها.تصنيفها وترتيبها ووضع  
 يترتب عليها.ــــ النتائج: التحق  م  الفروض واست را  النتائج وما   4
ـــ الدراســات الســاوقة: ال يــا  وعمليــة مســح للتــراث الفكــرو والبحــوث الســاوقة التــي  5 ـــ

 .(2)ترتبا ومشكلة البحث أو تتعل  بها وطريقة مباشرس أو غير مباشرس
 :(3) ي حي  يحدد أحد الباحثي  خطوات البحث العلمي واجراتاته وا،تي

 اختيار مشكلة البحث وتحديدها. *
 صياغة الفروض أو طرف التساؤالت العلمية. *
 تحديد نوع الدراسة. *
 تحديد نوع المنهج أو المناهج العلميةف أو التصميمات المنهجية المناسبة. *

 

ف ترجمـة خالـد بـ  ناصـر آ  جبـارف دار بحوث العلو  االجتماعية: المبادئ والمناهج والممارسات( أنو  واتشـيرجيف 1)
  .62ف ص2015اليا ورو للنشر والتو يعف القاهرسف 

ف الطبعـة الثالثـةف دار الفجـر للنشـر والتو يـعف القـاهرسف أساسيات البحوث اإلعرمية واالقتصاداةجا ف ( محمد منير ح2)
  .26ف ص 2006

  .14ف ص 2000ف عالم الكتبف القاهرسف البحث العلمي في الدراسات اإلعرمية( محمد عبد الحميدف 3)
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 بنات المقاييس أو أدوات جمع البيانات. *
 جمع البيانات وتسجيلها. *
 تصنيف البيانات وتحليلها. *
 است الص النتائج وتفسيرها. *

 :(1)حجا  فيحدد خطوات البحوث العلمية وا،تيأما محمد منير  
 اإلحسام والمشكلة وتحديدها. *
 تحديد الفروض والتساؤالت. *
 تحديد نوع البحث ومنهجه. *
 تحديد مجتمع البحث ومجاله. *
 تحديد الجوانب الم تلفة للبيانات. *
 تقرير البحث ومتطلباته. *

 :(2)التالية  وال طوات  ي حي  أن هنا  م  الباحثي  م  يحدد خطوات البحث العلمي  
 ــــ اختيار موضوع البحث وتحديد المشكلة البحثية. 1
 ــــ مراجعة التراث العلمي. 2
 ــــ وضع تساؤالت البحث أو  روضه. 3
ــــــ تحديــد التصــميم المالئــمف واختيــار المــنهج المناســب وا دوات التــي تســت د   ــي  4

 إطار ه ا المنهج.
 المطلوبة.ــــ جمع البيانات  5
 ــــ تحليل النتائج التي تم التوصل إليها وتفسيرها. 6
 ــــ لتاوة تقرير البحث. 7
 ــــ إعادس تطبي  البحث عند وجود ضرورس ل لل. 8

 

  .28( محمد منير حجا ف مرجع سب   لراف ص 1)
ف الـدار المصـرية مناهج البحث العلمي واالستخدامات اإلحصائية فـي الدراسـات اإلعرميـة( شيمات  و الفقار  غيبف 2)

 .32ف ص 2009اللبنانيةف القاهرسف 
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ويمكــ   ــي ضــوت مــا ســب  تحديــد خطــوات البحــث العلمــي عامــة والبحــث اإلعالمــي 
 :(1)خاصة  ي التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م طا يبي  ال طوات ا ساسية للبحوث العلمية. 
 :ــــ اختيار موضوع البحث وعنوانه 1

ويتحــّتم  يعدُّ أّو  المعّومات التي تواجه الباحث هو موضوع البحث العلمــي المــراد لتابتــه  
ف ومــا ينطــوو عليــه  لــل  ــي  ي  لل العديد م  المعايير المرتبطــة واختيــار موضــوع البحــث

وم   ــّم تحديــد ا هــدافف ولــ لل الفــروض والمصــطلحات مرحلة تاوعة م  اختيار للعنوانف 

 

  . 145حسي  علي إبراهيم الفالحيف مرجع سب   لراف ص ( 1)

 وتحديدها وتقويمها وصياغتهااإلحسام والمشكلة البحثية 

 مراجعة التراث العلمي

 وضع تساؤالت البحث أو  روضه

تصميم البحث واختيار المنهج المناسب له وتحديد أدوات جمع 
 البيانات  ي ضوت المنهج المست د 

 جمع البيانات المطلوبة

 تحليل النتائج وتفسيرها

 كتاوة تقرير البحث 

 البحث عند وجود ضرورس ل للإعادس تطبي  
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ة البحــثف ولــ لل طبيعــة منــاهج البحــث العلمــي  ير  ــي خطــّ التــي يــتّم تــدوينها مــع بدايــة الســّ
ونوعّية الّدراسات الساوقة التي يجب االطــالع عليهــاف ومــ  أبــر  العوامــل التــي المست دمةف  

 تساعد  ي اختيار موضوع البحث العلمي ما يلي:
 :الميول الشخصية

 العلمــيف   الميو  الّش صية الناوعة م  الّت ّصص هــي منــا  اختيــار موضــوع البحــث  
 ويجب أن يوّلي لها الباحث العلمي ا هّمية لل رو  والفائدس المرجوس م  البحث.

 :الوق  الزمني للبحث
ينب ــي علــى الباحــث العلمــي اختيــار موضــوع البحــث العلمــي المالئــم للومــف الزمنــي  

ــّددف   الموضـــوع الم تـــار لمســـتوى المحـــّدد لـــه حتـــى ال يحـــدث أّو تـــوخير عـــ  الموعـــد المحـ
 لف ع  مستوى الماستر عنه  ي الدلتوراا مثال.الليسانس ي ت 

 :توافر المصادر والمؤلفات
ــى   ــو  علـ ــل الحصـ ــ  أجـ ــي مـ ــث العلمـ ــ  الباحـ ــات طريـ ــادر والم لفـ ــّد المصـ حيـــث تعـ

ل  ــي إجــرات الرســائل  المعلومــات التــي ســوف تفيــدا  ــي خطــوات البحــث العلمــيف والتــي تتمثــّ
ة التــي تثــرو بيئــة البحــث العلمــيف واإلضــا ة إلــى  والّدراساتف وم  المهــّم أن تتــو ر   المــاّدس العلميــّ

التفاعـــل  المعلومـــات الش صـــية التـــي يمتلكهـــا الباحـــثف و ـــي النهايـــة يظهـــر منـــتج جديـــد نتيجـــة 
 المعلوماتي لدى الباحث.

 :الهدف
ال يوجــد قيمــة للبحــث دون وجــود أهــداف لعــال  مشــكلة أو ظــاهرس واضــحةف ومــ   ــّم  

 .مي أو االجتماعي و ق ا لطبيعة البحثخدمة الجانب العل
 :الاـد  والحداثة

البحث على شــيت جديــد إ ا لــم يكــ  ووكملــه يجب أن ينطوو الموضوع ال و يتناوله   
اك  مــ  الواجــب علــى الباحــث أن يبــدأ مــ  حيــث انتهــى غيــرا مــ  البــاحثي ف  موضــوع ا جديــد 

لل ينب ــي علــى الباحــث أن يطلــع   ــال يكــرر مــا مــا  وــه الســاوقون وال يبــدأ مــ  حيــث بــدأواف ولــ  
المشــكالت  على المراجع وأن يرجع إلى مصادر المعر ة ليعرف مــا وصــل إليــه ا،خــرون  ــي 

أن  التي وحثوها والتي لم يبحثوها أو التي لم يتوصــلوا إلــى حلــو  لهــاف و لــل حتــى يــتمك  مــ  
ا إلى المعر ة  ي مجا  الت صص.  يجعل وحثه يضيف جديد 
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 :بحثجماانية القيا  بال
يجب أن يكون م  الممكــ  ال يــا  والبحــث  ــي الومــف المحــدد وباإلمكانــات المتاحــةف  

وه ا يستلز  أن يكون البحث مناسب ا لقدرات الباحث وامكاناته ومعلوماتهف وأن تتــوا ر جميــع 
 إمكانات ال يا  وه لوجود المصادر والمراجع وغير  لل.

 :باإلماانات المتاحةقابلية مشالة البحث للحل 
يجـــب علـــى الباحـــث أن ي تـــار مشـــكلة مابلـــة للحـــل وجمـــع وعـــ  الحقـــائ  التـــي يمكـــ    

وعــ   ترتيبها على نحو منطقي وأن يكفي ه ا الترتيــب الســتنتا  حــل أو تفســير لهــاف أو يجمــع 
ا،رات التي ي دو ترتيبها إلى حل مقبو  لهاف ل ا ينب ي علــى الباحــث أن ي تــار المشــكالت 

 .(1)لها  تتوا ر وصددها الوسائل وا دوات والمصادر والمراجع التي تكفي للوصو  إلى حل   التي 
 :عد  كو  البحث مسار باسم باحث آخر

واحــث آخــر دون أن ينتهــي منــهف يجب أال ُيقد  الباحث على الشروع ببحث يقو  وــه  
آخــرف  ــ  ا تصــادف وعليــه أن يتوكــد وجميــع الوســائل مــ  عــد  تســجيل البحــث واســم واحــث 

ووجــد مــ  ســبقه إلــى وحــث الموضــوع نفســه  عليــه أن يت لــى عــ   لــل البحــث والبحــث عــ  
 .(2)موضوع وحثي جديد

إن االعتبــــارات الســـــاوقة الــــ لر ُتعـــــد مــــ  ا ساســـــيات التــــي يجـــــب أن يحــــرص عليهـــــا   
ومنهــا  الباحثف م  أجل اختيــار الموضــوع البحثــي الجيــدف والــ و يتــوا ر علــى الشــرو  العلميــةف  

مابلية ه ا الموضوع والمشكلة التي ترتبا وه للبحــثف مــ  أجــل نجــاف الباحــث  ــي حــل المشــكلة  
 الت صص.  وال رو  بنتائج تتوا ر على المعايير والشرو  العلمية المعرو ة  ي مجا  

 :تحدرد الادوى العلمية مه دراسة موضوع البحث
البحــث وموضــوعهف  ينب ــي عليــه أوال  حينمــا يــنجح الباحــث العلمــي  ــي اختيــار  كــرس  

الشروع بتحديد الجدوى العلمية م  دراسة ه ا الموضوع والتصــدو لــه والبحــثف وهــ ا يمكــ  
 أن يتحق  ع  طري  اإلجاوة ع   ماني تساؤالت أساسيةف وتتمثل ه ا ا سئلة وا،تي:
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ا؟  : هل موضوع البحث واسع جدًّ
التي ترلز  ي غالــب ا حيــان علــى نقطــة أو إن البحوث العلمية الناجحة عامة هي   

 .جزئية ص يرس م  مجا  وحثي معي 
 :  هل اماه جخ اع الموضوع للدراسة؟

ينب ــي علــى الباحــث أن يســو  نفســه هــل يمكــ  إخضــاع الموضــوع الــ و تــم اختيــارا  
 اإلجاوــة للدراسةو إ  مد ال يكون هنا  إجاوة ع  التساؤالت التي يطرحها البحــثف أو مــد تتعــ ر 
الباحــث  عنها  ي ضوت اإلمكانات والمعلومات المتاحــةف والنقطــة الثانيــة التــي يجــب أن يضــعها 

 ــي حســبانه هــي مــدى إمكانيــة وضــع تعريفــات إجرائيــة للمصــطلحات والمت يــرات ا ساســية 
 ي الدراسةف إضا ة إلى نقطة أخرى وهي مراجعة التراث العلمي المتاف لمعر ة ما إ ا لــان 

راســـته مبـــل  لــــلف ولتحديـــد الع بـــات ومعر ــــة المشـــكالت التـــي واجهــــف الموضـــوع مـــد تــــم د
الباحثي   ي دراسة الموضوعف  ضال  ع  التعرف على المناهج وا دوات التــي تــم االعتمــاد 
عليهـــا  ـــي تحقيـــ  أهـــداف البحـــث وتلبيـــة متطلباتـــهف وللومـــوف لـــ لل علـــى النتـــائج التـــي تـــم 

 التوصل إليها فيما يتعل  به ا الموضوع.
 :مدى جماانية تحليل البيانات؟  ما

ينب ي على الباحث أن يتوكد م  أن البيانات والمعلومات التي يحصــل عليهــا لافيــة  
 .(1)  ومو و  بها وتلبي متطلبات البحثف ويتوكد مما إ ا لان المبحو ون يجيبون وصد  

 :مدى أهمية دراسة المشالة؟
 ســوات لــان موضــوع الدراســة لــه أهميــة ينب ي على الباحث أن يحدد وصــورس واضــحة إن   

 .(2)  على المستوى النظرو أ  التطبيقي
 :هل اماه تعميم نتائج الدراسة؟

إن ال يمــة التطبي يــة للبحــث العلمــي تكمــ   ــي أن تكــون نتائجــه مابلــة للتعمــيم علــى  
مابلــة الموامف المشابهةف وهو ما يطل  عليه الصد  ال ارجي للبحــثف ولكــي تكــون النتــائج 

 للتعميم يجب أن تعتمد الدراسة على عينة ممثلة للمجتمع ال و تتناوله الدراسة.
 

  .151( نفس المرجعف ص 1)
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 :ما التكاليف التي احتاجها ججراء البحث؟ وما الوق  الره  لرنتهاء منه؟
لثيــر  إن التكاليف التي تتطلبها عملية إنجا  البحث مد تكــون هــي المحــدد ا ســام  ــي  

البحـــثف إ  مـــد تتـــوا ر  كـــرس وحثيـــة ممتـــا س ولكـــ  تحـــو   مـــ  الحـــاالت لمـــدى إمكانيـــة إجـــرات
 دون تنفي ها وحثيًّا.  الباهظةالتكاليف 

 :موضوعات بحثية رنبغي على الباحث أ  رتفادى في اختيارها
أجل أن يتو   الباحث  ي اختيار الموضوع الجيد والناجح لدراســته ينب ــي عليــه   م   

 :  (1)منهاأن يتفادى  ي ه ا االختيار موضوعات عديدس  
 الموضوعات التي يشتد حولها ال الف. *
الموضوعات العلمية التي تحتا  إلى تقنية عاليةف  ن موضــوعات لهــ ا ســتكون  *

 صعبة وب اصة على الباحث المبتدا.
الموضوعات ال املة التي ال تبدو ممتعةف    ا لانف المادس العلميــة مــ  ا ســام  *

 وعائق ا م  التقد .غير مشجعةك   نه سيصبح ممال ف  
 الموضوعات التي يصعب العثور على مادتها العلمية وصورس لافية. *
ا. *  الموضوعات الواسعة جد 
ا. *  الموضوعات الضيقة جدًّ
 الموضوعات ال امضة . *

إن حرص الباحث على االبتعاد ع  الموضوعات الساوقة ال لرف يمك  أن يتــيح لــه 
لدراســـةف والبحـــثف والـــ و يســـتطيع معـــه اتبـــاع اختيـــار الموضـــوع البحثـــي المناســـبف القابـــل ل

ال طــوات العلميــة والمــنهج العلمــي المناســب لتحقيــ  أهــداف البحــثف وال ــرو  بنتــائج وحثيــة 
  ات مستوى علمي جيد.

 : الشروط الواجب توافرها في موضوع البحث وعنوانه
حديــد إن لعنــوان البحــث أهميــة محوريــة ســوات للباحــث أو البحــثف  بنــات  عليــه ســيتم ت  

ف وينب ــي أن تتــوا ر  ــي موضــوع البحــث وعنوانــه المشكلة ودراســتها وبيــان أســبابها وعالجهــا
 :(1)مجموعة م  الشرو ف منها
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 أن يكون جديد لم يتم دراسته م  مبلف ولم تكتب فيه اوحاث علمية ساوقة. *
إن تتيح مدرات الباحث اإلتيان و ضا ة عملية جديدس فيــه أو عــرض جديــد يعطــي  *

ا أو نتائج م الفة لما سب  التوصل إليه.  انطباع ا جديد 
أن تكون مصادرا ومراجعهف وبياناته ومعلوماته ميسرس الحصو  عليهــا أو متــوا رس  *

 والكم المناسب.
ا وــهف ومــد وع ا إليــه وــ درا  واعــي وامتنــاع شــديد وبقدرتــه  * أن يكــون الباحــث مقتنعــ 

 على وحثه.
العنــوان  على الباحــث وت صصــهف ومبولــه لهــ ا   أن يتف  مع رمبات ا ستا  المشرف  *

 أو الموضوع.
 :  صياغة العنوا  المقتر  للبحث

وعــد أن يــتم اختيــار موضــوع البحــث تــوتي مرحلــة صــياغة العنــوان المقتــرف للبحــثف  
 :(2)وهنا  عدس أسس  ي ه ا المجا ف منها

ينب ــــي علــــى الباحــــث أن يحــــرص علــــى صــــياغة عنــــوان البحــــث صــــياغة دقيقــــة  *
 وموضوعية.
ــيا   * ــدلولها ويحـ ــمل مـ ــادم ا يشـ ــر ا صـ ــكلة تعبيـ ــ  المشـ ــوان البحـــث عـ ــر عنـ يجـــب أن يعبـ

ــاف و ــــــي الومــــــف نفســــــه يكــــــون مــــــوجز ا مصــــــاغ ا وكلمــــــات تتســــــم والوضــــــوف والتحديــــــد   وووعادهــــ
 ومابلية ال يام.  والموضوعية
ا  همية المشكلة وضــرورس البحــث ســوات مــ   * ينب ي أن يكون عنوان البحث عاكس 
 العلمية أو م  الناحية التطبي ية الوامعية.الناحية  
إن صــياغة عنــوان البحــث وتحديــد الموضــوع الــ و ســوف يتعلــ  وــه يترتــب عليــه  *

أمور لثيرسف منها نوع الدراسة التي سيقو  بهــا الباحــثف وطبيعــة المــنهج الــ و ســيتم إتباعــهف 
 لبحث.وخطة البحثف وا دوات البحثية التي سيستعي  بهاف ويتم عليها لتاوة ا

 

ف مكتبــة األســس العلميــة لكتابــة رســائل الماجســتير والــدكتوراه( محمــد عبــد ال نــي معــوأف محســ  أحمــد ال صــيروف 1)
  .27ف ص 1992ا نجلو مصريةف القاهرسف 
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ا مــ  مدرتــه  علــى  وو ق ا لما تقد  يجب أن يتم اختيار الموضــوع الــ و يكــون الباحــث وا قــ 
اإلتيـــان فيـــه وجديـــدف وأن يكـــون عنـــوان البحـــث وســـيط ا واضـــح المحتـــوى والمضـــمون ولـــيس 
ا وليس عام ا بدرجة لبيــرسف وأن يجعــل مــ  مشــكلة  ا ومت صص  اف وأن يكون م صص  غامض 

ا.البحث مشكلة أكثر    وضوح 
 :  شروط العنوا  البحثي الناجح

 :(1)يلي  هنا  شرو  عديدس يجب أن تتوا ر  ي العنوان البحثي الناجحف وم  أبر ها ما  
 ــي  تحديد المت يــر المســتقل والمت يــر التــاوع  ــي الدراســةف وُيعــد هــ ا مــ  الضــروريات  *

 غالبية البحوث العلمية.
ــان  * ــوات أكـ ــةف سـ ــع الدراسـ ــد مجتمـ ــة تحديـ ــع الدراســـة جمهـــور أ  مجتمـــع دراسـ مجتمـ
 مضمون.
تحديد نوع البحثف أو: هل ينتمي البحــث إلــى الدراســات الوصــفية أو الســببية أو  *

 التاري ية وغيرهاو.
يلحــ   ــي لثيــر مــ  ا حيــان وــالعنوان الــرئيس للبحــث عنــوان  رعــيف إمــا يحــدد نــوع   *
 الدراسة.  النظرية التي تعتمد عليها   المست د  ـــ لما سب  اإلشارس إلى  للف أو ا طر   المنهج 

 تحديد اإلطار الج را ي للدراسةف ول لل اإلطار الزماني لها. *
تحديد المنهج المست د   ي الدراسةف  العنوان يحدد إ ا البحث يعتمــد علــى مــنهج  *

المسح أو على المنهــج التاري ـي أو على المنهج التجريبيف أو على غير  لل مــ  المنــاهج 
لمعُرو ةف والتي تست د  مــ  مبــل الباحــث لتلبيــة متطلبــات البحثيــة المعرو ــةف والتــي البحثية ا

 تست د  م  مبل الباحث لتلبية متطلبات إنجا  البحث أو الدراسة.
 :  خصائص العنوا  البحثي الناجح *
يحـــدد أحـــد البـــاحثي  حزمـــة خصـــائص وميـــزات عديـــدس يجـــب أن تتـــوا ر  ـــي عنـــوان   

 :(2)البحثف م  أبر ها ما يلي
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ـــ   1  إ  ينب ــي أن يــتم صــياغة العنــوان  ــي جملــة أو عبــارس واحــدسف علــى أن   : اإلااــاه ـــ
 شاملة لجوانب البحث وأوعادا.رؤية    تقد 

إن اإليجــا  ينب ــي أال يــ  ر علــى ضــرورس  لــر عناصــر المشــكلة أو   :ــــ الشمول   2
مت يراتها والعالمات بينهاف ومجــا  تطبيــ  الدراســة أو البحــثف وهــو ومــا يفــرض أن يتضــم  

 العنوان ما يلي:
 عناصر المشكلة التي يقو  الباحث بدراستها أو المت يرات الحاكمة  يها. *
 والمت يراتف والتي يهدف الباحث إلى دراستها.العالمة بي  ه ا العناصر   *
اإلطــار الج را ــي للبحــثف والــ و ينب ــي أن يوضــح ميــدان أو مكــان التطبيــ  أو  *
 التجريب.
 اإلطار الزمنيف وب اصة  ي الدراسات  ات الطاوع التاري ي. *
 فــي  اإلطار الو ائقي ال و يوضــح أو يحــدد مجتمــع البحــث أو مفرداتــه مــ  الو ــائ ف  *

صحا ة مثال ف   ن الصحف وصفحاتها ُتعد اإلطار الو ائقي للدراسةف و ي اإل اعــة حوث الوُ 
 والتلفا    ن تسجيالت البرامج ُتعد هي اإلطار الو ائقي.

ومبدأ الشمولية الساب  ال لر ال يعني ضرورس وجــود لــل العناصــر ا،نفــة الــ لر  ــي 
 بنات العنوانف إ  يرتبا  لل وطبيعة البحث وأهدا ه.

ـــــ   3 ا ـ  العناصــر: إ  ال يجــو  تــوخير  ترتيب العنوا  طبًقا للقواعد اللغوية والمنهاية معــً
 العناصر.  أو المت يرات الفاعلة ع  غيرهاف أو تقديم مجا  التطبي  ع  بنات العالمات بي  

: هنــا  جملــة مــ  ا ســبا  يمكــ  تانب الغموض فــي بنــاء العنــوا  وصــياغتهــــ   4
منهــا: ا ســبا  المرتبطــة والل ــة لالتقــديم والتــوخير أو اســت دا   أن تــ دو إلــى هــ ا ال مــوض  

الكلمــات  المبني للمجهو ف أو است دا  الكلمات أو ا لفاظ اإلنشائية أو التعقيــدات اللفظيــة أو 
 المهجورس.
: إن ات، أو تقريــر النتــائج بشــال نهــائي فيهــاــاء العرقــز في بنـــــــ تانب التحي 5

ن يشــير إلــى مــنهج العمــل وا هــداف أكثــر منــه إشــارس إلــى النتــائج أو العنوان الناجح يجــب أ
 التعميمات.
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اختيــار  : إ  يجب الحــرص  ــي مراعا  الاوانب األخرقية وال واب  االجتماعية ــــ   6
الكلمات أو بنات العبــارات عنــد صــياغة العنــوانف وبمــا يراعــي الجوانــب ا خالقيــة والضــواوا 

 االجتماعية السائدس.
إ  ينب ي الحرص على ت لــيص عنــوان   :يص العنوا  مه اإلشارات الزائد ــــ تخل 7

البحث أو الدراسة م  اإلشارات الزائدس ومنها التي توضح المعنــى أو ا ســلو  أو اســت دا  
ا دوات أو العينــات أو حتــى نـــوع الدراســة ـــــ  ـــي وعــ  ا حيــان ــــــ وغيــر  لــلف و لـــل  ن 

 شارس إليها صراحة.مهارس بنات العنوان تظهر  ي توضيح ه ا ا مور دون الحاجة إلى  اإل
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 :  الدرس الثالث
 :ــــ تحدرد مشالة البحث 2

 :  مفهو  المشالة
 ف Problèmeف وللكلمة الفرنسية   Problemإن المشكلة هي ترجمة للكلمة اإلنجليزية   

 ويقلقــهف ويشير جون ديوو إلى أن المشكلة تنبع م  الشعور وصعوبة ماف أو شــيت يحيــر الفــرد 
أو عد  ارتياف م ر  ينهل هدوت الفرد وتفكيــراك حتــى يتعــرف بدمــة علــى مــا يحيــرا ويهتــدو 

وونهــا: عبــارس عــ   المشــكلة Lilian Rippleإلــى وعــ  الوســائل لحلــهف ويعــرف ليليــان ريــل 
 .(1)موضوع يحيا وه ال موضف أو ظاهرس تحتا  إلى تفسيرف أو مضية موضع خالف

 :  واالحساس بهاأهمية المشالة  
وهامــة  إن السمة الرئيسة التي تميز البحوث العلمية هي أن تكــون هنــا  مشــكلة محــددس  

 يســتطيعو ي حاجة ماسة إلى مــ  يتصــدى لهــا والدراســة والتحليــل مــ  جوانبهــا المتعــددسك حتــى  
 دأالباحث أن يجد لها نوع ا م  الحلو  المناسبة للت لب عليهاف وبنــات  علــى هــ ا  البــد أن يبــ 

المجــا   البحث العلمي  ي العمو  و حسام مــ  جانــب الباحــث بوجــود مشــكلة معينــة  ــي إطــار 
 .(2)العلمي ال و يت صص فيه أو يوليه اهتمامه التطبيقي

والدراســةف  إن اإلدرا  ا ولي للباحث بوجود مشكلة أو أن هنــا  ظــاهرس تســتح  البحــث  
وادراكهــا  ــي إطارهــا العــا ف ُيعــد ال طــوس ا ولــى  ــي تحديــد المشــكلة واالمتــرا  منهــا وتتميــز 

 :(3)ه ا ال طوس وا،تي
إنها ُتعد امتراو ا م  المومف أو الفكرس  ي إطارها العا ف ونتيجة للمالحظــة ا وليــة  *

 للمصادر الم تلفة للتعرف على المشكالت العلمية.
ا للباحث إلى تطوير البحث والتقصي  ــي المشــكلة اإلحسام يُ إن   * وعالماتهــا  عد دا ع 

 .وشكل أعم 
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إلعــادس النظــر  ــي المشــكلة وبنــات العالمــات بــي    إن ما تقد  يفرض تهيئة الباحث *
 عناصرهاف أو العالمات مع عناصر أخرى خارجية.

وشــكل  إنها تفرض على الباحث ال يا  بتسجيل رؤيته للمشكلة  ــي د تــر مالحظاتــه  *
ا بهاف مادا  التفكير بها مستمر ا.  عاجلف وتسجيل التطور أو الت ير ال و يراا الباحث خاص 

ة لــيس هنــا  مــا ي لــد صــالحية الفكــرس للدراســةف بــل أن الباحــث  ــي هــ ا المرحلــ  *
ا  ن يطرحها جانب ا والتفكيــر  ــي غيرهــا وعــد  لــلف مــا لــم تتــوا ر لهــ ا  يجب أن يكون مستعد 

 الفكرس مقومات الصالحية للبحث والدراسةف لما تحددها ال طوات الالحقة.
 :الخصائص الواجب توافرها في المشالة البحثية

ائص عديــــدس يجــــب أن تتــــوا ر  ــــي المشــــكلة البحثيــــةف ومــــ  أبــــر  هــــ ا هنــــا  خصــــ  
 :(1)ال صائص ما يلي

 :أ  تكو  المشالة قابلة للحل
إن المشكلة  ي العادس ال تصلح لموضوع للبحــث العلمــي إاّل إ ا لانــف مابلــة للحــلف  

التســاؤالت وشــونها والمشــكالت البحثيــة ال تكــون مابلــة للحــل إاّل إ ا أمكــ  طــرف مجمــوع مــ  
والعمـــل علـــى اإلجاوـــة الوافيـــة عـــ  هـــ ا التســـاؤالتف أو التقـــد  وفـــروض وحثيـــة علميـــة مابلـــة 

 لالختبار لحل مبدئي لها.
 :أ  تحدد المشالة عرقة بيه متغيريه أو أكثر

المت يــر  ينب ي أن تحدد المشكلة البحثية عالمة بي  مت يــري  أو أكثــرف وهمــا  ــي العــادس  
المس و  ع  إحداث التو يرف والمت ير التاوع وهــو النــاتج عــ  التــو يرف إضــا ة المستقل وهو  

إلى المت ير الوسياف وهو ال و يقع بي  المت ير المستقل والمت ير التاوعف وال و يحــدث أن 
 يمر تو ير المت ير المستقل على المت ير التاوع ع  طريقه.

 :  أ  تكو  المشالة تطبيقية
ف ومضــاياا المشكلة البحثية التــي يــتم اختيارهــا وتحديــدها مرتبطــة وــالمجتمع أو أن تكون   

وأن تكــون  ات مــردود اجتمــاعيف وتســاهم  ــي خدمــة المجتمــعف  ن البحــث العلمــي عامــة 
 يجب أن يساهم  ي خدمة المجتمع واإلنسانية  ي المجا  ال و يبحث فيه.  
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 : الاـــد 
ف  البحــث للبحــث مــ  جانــب وــاحثي  ســاوقي  أو أن ال تكون المشكلة  اتها مد خضــعف   

المشــكالت البحثيــة  العلمي  ي العمو  هــو تراكمــيف والمقصــود هنــا ال يعنــي البعــد تمامــا عــ  
ــم  ــا لـ ــا  جوانـــب لهـ ــتها إ ا استشـــعر الباحـــث أن هنـ ــب  دراسـ ــتكملف التـــي سـ ــا   تسـ ــه يعتريهـ أو أنـ

وا دوات منــــاهج ال مصــــور  ــــي تحليــــل البيانــــات والمعلومــــات واســــت الص النتــــائج وتوظيــــف 
أن يكــون تنــاو  الباحــث للمشــكلة ودراســته لهــا يقــد  البحثيــةف لكــ  مــا تعنيــه الجــدس هنــا هــو 

ا  ي مجا  الت صص البحثي العلمي.  جديد 
 :الفائد  التي اماه أ  تعود على التخصص العلمي

ا مــا  ــي مجــا    ومعنى أنــه للمــا لانــف المشــكلة التــي يتصــدى لهــا الباحــث تســد نقصــ 
ــار الت صـــص اإلعالمـــي  ــة  ـــي إطـ ــاو  مضـــية تنطـــوو علـــى أهميـ ــو  بتنـ الت صـــصف أو تقـ
واالتصاليف أو ترصد ت يرات مــا مــد طــرأت علــى الظــاهرس اإلعالميــةك للمــا لــان لهــا أولويــة 

لبحث والتناو ف  مــثال  يمكــ  أن يتنــاو  الباحــث وأهمية ع  غيرها م  المشكالت المرشحة ل
 اإلنترنــفف الوامع اإلعالمي واالتصالي الجديد ال و أ ر ته مرحلة ما وعــد التفاعليــة  ــي شــبكة 

والعوامل والمت يرات التــي تــتحكم  ــي هــ ا الوامــعف ومــا إلــى  لــل مــ  المشــكالت التــي تتعلــ  
 به ا الشون.

 :  جماانية ججراء الدراسة
كثيـــر مـــ  الموضـــوعات تبـــدو مهمـــة ومفيـــدس لكـــ  يحكـــم عليهـــا وعـــد  التنفيـــ  إ  أن ال 

نتيجــة عــد  تــوا ر مصــادر للمعلومــات ا ساســية التــي يجــب أن تقــو  عليهــاف وهنــا  جانــب 
آخـــر يتعلـــ  والمـــدى الزمنـــي الـــ و تســـت رمه الدراســـة والمبـــالف الماليـــة التـــي تتكفلهـــاف  هنـــا  

لهــا واحــث ومفــردا بــل تحتــا  إلــى  ريــ  عمــل دراســات وحثيــة لبــرى ال ومكــ  أن يتصــدى 
 .متكامل والى إمكانات وت صيصات مالية وبشرية لبيرس إلنجا ها

 :التحــدرد
والمقصود بها أن يصل الباحث إلى تحديــد دميــ  لجــوهر الموضــوع البحثــي ومشــكلة  
 .البحث
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 :قناعة الباحث بأهمية المشالة
التصــدو  المشكلةف وأن تتولد لديه الرمبــة الكامنــة  ــي إ  البد أن يقتنع الباحث ووهمية  

بهـــ ا المشـــكلة وتناولهـــا ومعالجتهـــا علـــى و ـــ  القواعـــد العلميـــة المعرو ـــة ــــــ وب تبـــاع المـــنهج 
 العلمي المناسب وا دوات البحثية التي تسهم  ي حل المشكلة وتحقي  أهداف الدراسة.

  :(1)مصادر المشارت البحثية

س يمكـــ  للباحـــث اإلعالمـــي أن يحصـــل منهـــا علـــى المشـــكالت هنـــا  مصـــادر عديـــد 
 الجديرس والبحثف وم  أبر  ه ا المصادر ما يلي:

: أو اســت دا  الباحــث للمالحظــة العلميــة للظــواهر اإلعالميــة المرحظــة العلميــة *
ا  ــي الرصــد والتومــل والتحليــل  التي يرى أنها جديرس والدراسةف وتمثل المالحظة العلميــة جهــد 

الم شــرات التــي تتعلــ  والظــاهرسف وعــ  طريــ  هــ ا يســتطيع الباحــث تحديــد ال يمــة  وتســجيل
 العلمية للظاهرس وتحديد صالحيتها للدراسة.

إن ه ا ال طا   :الخطة البحثية لألقسا  والكليات في الاامعات ومراكز البحوث *
تكون ومثاوة البوصــلة التــي ترشــد الباحــث وتوجهــه نحــو اختيــار موضــوعات ومشــاكل وحثيــة 
جديرس والدراسةف إ  مــ  المعــروف أن م تلــف ا مســا  العلميــة  ــي الكليــات ومراكــز البحــوث 
ــايا   ــة ومضـ ــاالت وحثيـ ــا مجـ ــرف  يهـ ــةف تقتـ ــنوات المقبلـ ــة للسـ ــة وحثيـ ــميته خطـ ــ  تسـ ــا يمكـ ــع مـ تضـ

ا  ي الت صص أو تكمــل دراســة مجــا  محــددف وهــو وظواهر إع  ا مــر  المية ترى أنها تسد نقص 
الــ و يمثــل مســاعدس للبــاحثي ف إ  يضــع أمــامهم مشــكالت وحثيــة مهمــة ومتنوعــة يمكــ  أن 

 ي تاروا منها ما يتف  مع اهتماماتهم ويتناسب مع مدراتهم البحثية.
التجمعــات  : إ  تشــهد هــ ا ثيــة ح ور الندوات والمؤتمرات والملتقيــات العلميــة والبح  *

ا،رات  النهمة التي تثير  هــ  الباحــث نحــو دراســتهاف إ  تتعــدد   البحثية إ ارس العديد م  القضايا 
والمداخالت البحثية م  م تلف الباحثي   ي مجاالت اإلعــال  الم تلفــةف وهــو مــا يمكــ  أن 

 وحثية جيدس.يو ر للباحث الكثير م  ا  كار التي يمك  أن تتحو  إلى موضوعات  
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 للباحـــث وب اصـــة   : يمكــ  استشــار  الخبــراء والمتخصصــيه فــي ماــال التخصــص  *
الحصــو   المبتدا أن يستونس وو كار ا سات س وأهل االختصاصف م  أجل عــرض أ كــارا أو 

 على آرائهم ومقترحاتهم و صوص الموضوعات التي تصلح للبحث.
ويقصــد بهــا الدراســات الســاوقة  :مراجعة األدبيــات األكاداميــة فــي ماــال التخصــص  *

 الدقيقــة التي أجراها وــاحثون آخــرون  ــي المجــا  البحثــي نفســه  ــي مــدد ســاوقةف وتتــيح المراجعــة 
يمكــ  أن نســميه مســاحات الفــرا  البحثــيف  لهــ ا ا دبيــات للباحــث أن يضــع يديــه علــى مــا

ا مــ  البــاحثي ف   والمقصــود وــه هــو المــدد الزمنيــة أو الموضــوعات والقضــايا التــي لــم توخــ  اهتمامــ 
كما أن نطا  الفائدس المتحققة م  مراجعة ا دبيــات ا كاديميــة  ــي مجــا  الت صــص يمكــ  أن  

الت صــص  عــة ا دبيــات  ــي مجــا  يمتد إلى  استكما  جوانب لم تدرم م  مبــلف لمــا أن مراج 
ف يمكــ  أن تــوّ ر للباحــث وب اصة البحوث ا كاديمية ورسائل الماجستير وأطــاريح الــدلتوراا 

 االطالع على التوصيات التي تكون مصدر لمشكلة وحثية.  
: يمك  للباحــث اإلعالمــي أن يجــد  ــي مجــا  الت صــص الكثيــر مــ   ماال التخصص  *

والدراسة ع  طري  االطالع المتعمــ  علــى ا دبيــات والم لفــات والمراجــع  ا  كار البحثية الجديرس  
ومصادر المعلومات المتنوعة  ــي مجــا  الت صــصف وللمــا  اد إلمــا  الباحــث ومجــا  ت صصــهف  
ــوات علــــى المســــتوى النظــــرو أو   ا للتطــــورات الجديــــدس  ــــي هــــ ا الت صــــص ســ ــ  ــا لــــان متاوعــ وللمــ

 الت جديرس والبحث  ي مجا  ت صصه. التطبيقيك للما ا دادت  رص بلورته لمشك 
: إن الممارسة العمليــة يمكــ  أن تتــيح الحصــو  علــى أ كــار وحثيــة  الممارسة العملية  *

كثيــرسف إ  أن مجــا  التطبيــ  يتضــم   ــي العــادس العديــد مــ  الموضــوعات والظــواهر والمت يــرات  
البحثيــة الجيــدس    والعوامل والعالمــات المتشــاوكة الجــديرس والبحــثف و ــرص الحصــو  علــى ا  كــار 

يمك  أن تزدادف للمــا لــان الباحــث علــى صــلة و يقــة ووســاليب الممارســة ومتفــاعال  معهــا تفــاعال   
 . ( 1)   متواصال  
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المقصود والثقا ة العامة هنا هو ما يتوا ر لدى الباحث اإلعالمــي   :الثقافة العامة  *
أخــرى  مــا يعنــي وعبــارس م  معلومات ومعر ــة عامــة  ــي مجــاالت حياتيــة متعــددس وم تلفــةف وهــو  

والتواصــل  اإللما  وشيت م  لل شيتف ويمك  أن يوتي ه ا نتيجة التجربــة واالطــالع المســتمر 
 .(1)مع الوامع المحلي  ي أوعادا وأوجهه الم تلفةف واالنفتاف على الفكر والثقا ات ا جنبية

إن التدريب العلمي المتواصل على جوانب معينة  ــي مجــا  الت صــص   :التدريب  *
والمجاالت ا خرىف يمك  أن يمنح الباحث اإلعالمي خبرات واسعة إل رات معر ته وتطــوير 

 مواهبــهف مهارات وتنمية مدراتهف  ه ا ال برس تتــيح للباحــث  رصــة جيــدس لتطــوير مدراتــه وصــقل 
   .(2)وتنضيجها  إلى الجديد م  ا  كار البحثية والبحث عنها وهو ما يمك  أن يستثير لديه التطلع  

والمقصــود بهــا تفاعــل الباحــث اإلعالمــي مــع مصــادر  :البيخــة العلميــة النشــيطة  *
الفكر والبحثف سوات ع  طري  التعامل المباشر مع المت صصي ف أو ع  طري  حضــور 

 ونشــاطات النــدوات والمــ تمرات والمنامشــات والجلســات العلميــة وورأ العمــل واللقــاتات العلميــة 
 المنتديات وسواها م  الفعاليات والنشاطات العلمية.

يمكــ   : إن تــوا ر الباحــث اإلعالمــي علــى ملكــة خيــا  هاد ــةف ل والتأمل العقلي الخيا  *
ف وتصــور أن ينمو عندا القــدرس علــى االســتدال  وبلــورس أ كــار وحثيــة  ات قيمــة علميــة عاليــة

 .(3) ناضج لكيفية دراسة تلل ا  كار واست دا  المنهج العلمي المناسب
 :خطوات تحدرد المشالة العلمية

 :اإلحساس بالمشالةــــ  1
ــدمي    إن إحســام الباحــث والمشــكلة وادراكــه لهــا يمكــ  أن يــ دو وــه إلــى التحديــد ال

والتفصيلي له ا المشكلةك مما يو ر عليه الجهد والومف ال و مد يب له فيمــا لــو لــم يلجــو إلــى 
التعــرف علــى المشــكلة وعلــى لــل مــا يتعلــ  بهــا مــ  حيــث نشــوتها وأهميتهــا وحــدودها ونــوع 

وم  المهم التوكيد هنا على أن تعريف المشكلة وتحديــد   انات التي تتطلبها وطر  حلهافالبي 
إطارهــا وأوعادهــا يتومــف علــى مــدى عمــ  الباحــث  ــي  هــم هــ ا المشــكلةك وســعة اطالعــه 
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هــ ا  العلمي ومدى خبرته العلمية واحاطته وما يكون مد ســب  إجرائــه مــ  وحــوث مما لــة علــى 
 ــي   لة مشابهةك مما يو ر له االســتفادس مــ  خبــرات هــ ا التجــار  المشكلة نفسها أو على مشك 

تحاشي أخطائها أو  ي استكما  نقصانها أو  ي االنطــال  مــ  حيــث انتهــى مــ  ســبقهف أو 
  ي تناو  جوانب جديدس مد طرأت على المشكلةف وبما يحق  تراكمية العالم.

 :  ــــ تحليل المشالة البحثية 2
 المشــكلة اإلطــار العــا  لهــ ا   الــدمي  للمشــكلة ومعالمهــا هــو تحليــل إن المدخل إلى التحديد   

التي اهتدى إليها الباحثف والمقصود وه  يادس االمترا  مــ  المشــكلة وعــز  عناصــرها لمزيــد 
بهــاف  م  التعرف عليهاف لتوكيد أو تثبيف لل مالــه صــلة بهــ ا المشــكلةف واســتبعاد مــاال يتصــل 

تجــــزا عناصــــر المشــــكلة  ــــي إطارهــــا العــــا ف وعزلهــــا عــــ   ومعنــــى أن عمليــــة التحليــــل تشــــمل  
 ــم  وعضهاف والنظر إلى لــل عنصــر  ــي صــورته الجزئيــةف و ــي عالمتــه مــع العناصــر ا خــرىف 

إعادس ترليب ه ا العالمات مرس أخرى  ي شــكلها النهــائي القابــل للتطبيــ ف و ــي العمــو   ــ ن 
 :(1)الباحث يقو   ي ه ا المرحلة واإلجراتات التالية

تحديد العناصــر والمت يــرات الحاكمــة  ــي المشــكلة البحثيــةف والكشــف عــ  العالمــة  *
 بي  ه ا العناصر وبعضها.

تجميــع الحقــائ  ال اصــة بوصــف هــ ا العناصــرف والعالمــات ال اصــة بهــ ا العناصــر   *
االختصــاص  فيقو  الباحث والتعم   ي أدبيات البحث والدراســات  ات العالمــة ومقابلــة أصــحا  

 الحقائ ف والكشف ع  العالمات بي  العناصر وبعضها. لتجميع ه ا
امتراف تفسيرات خاصــةف بوجــود المشــكلة وأســبابهاف عــ  طريــ  الصــياغة المبدئيــة  *

 للعالمة بي  الحقائ  وبعضهاف أو بي  المت يرات وبعضها.
تنميــة التفســيراتف والــربا بينهــا  ــي ســيا  منطقــي يــرتبا والتعميمــات والنظريــات  *

العلميــة القائمــةف ومتاوعــة العالمــات بــي  هــ ا التفســيرات وبعضــهاف إ  ال يتومــف ا مــر عنــد 
امتراف التفسير ع  طري  صياغة العالمات ا ولية بي  السبب والنتيجــةف ولكنــه يســتمر  ــي 

 التعم   ي ه ا التفسير  ي عالمته و يرا م  التفسيرات البديلة.
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 :ــــ صياغة المشالة البحثية 3
المشــكلة البحثيــة ال اصــة وــهف   وعد أن يقو  الباحث واختيار موضــوع البحــث وتحديــد 

ــ ا   ــد هـ ــاف وتعـ ــا وحلهـ ــهيل  همهـ ــل تسـ ــ  أجـ ــة مـ ــكلة البحثيـ ــ ا المشـ ــياغة هـ ــة صـ يشـــرع  ـــي عمليـ
ال طوس م  ال طوات الضرورية  ــي عمليــة إنجــا  البحــث العلمــيف و لــل الرتبــا  ال طــوات أو  

 جوهريــة ةف ومــا يعنــي أن صــياغة مشــكلة البحــث هــي عمليــة اإلجــراتات ا خــرى بهــ ا الصــياغ 
 تترتب عليها طبيعة اإلجراتات البحثية وخطواتها الالحقة.

إن قيا  الباحث وصــياغة المشــكلة البحثيــة يعنــي أن هــ ا المشــكلة مــد تحولــف لتكــون  
 ومثاوـــة البوصـــلة أو المرشـــد للباحـــث  ـــي ال طـــوات البحثيـــة التاليـــةف ومنهـــا اختيـــار المـــنهج

يجــب التوكيــد وا دوات البحثيــة اليــف تســت د  لجمــع البيانــاتف وحجــم العينــة ونــوع الدراســةف 
تحــدد  ســمات الصــياغة الجيــدس للمشــكلة البحثيــة هــو أن ت لــو مــ  اإلطالــةف وأن   علــى أن أحــد 

 .(1)هد ها  ي للمات موجزس

 البــاحثي  تواجــه ُتعد ترجمــة مشــكلة البحــث  ــي:" صــي ة علميــة متكاملــة مشــكلة أساســية   
خاصة المبتدئي ف وهي مهمة  قيلة تصبح أمل وطوس للما لان الباحث يحمل لم ا أكبــر مــ  
ا أكثــر لنظــا  البحــث وعناصــرا ا ساســية مــع شــعور مبــدئي عــ  الســبل  المعلومــات وتحديــد 

 .(2)التي سيوظفها لحل اإلشكا  البحثي أو ومعنى آخر تمك  م  منهجه البحثي"
باحث أن يحرص على صياغة المشكلة البحثية  ي عبــارات واضــحة وينب ي على ال 

تطرحهــا  ومفهومة ومحددسف واختيار ا لفاظ والمصــطلحات لعبــارات المشــكلة أو ا ســئلة التــي 
وصورس تعبر ع  مضمون المشكلة ومجالها بدمةف وحيــث ال تكــون موســعة متعــددس الجوانــب 

هـــم المقصـــود منهـــا بدمـــة ووضـــوفف إن كثيـــرس التفاصـــيل أو ضـــيقة محـــددس لل ايـــة ويصـــعب  
نجــاف الباحــث  ــي صــياغة المشــكلة البحثيــة وصــورس جيــدس يــو ر لــه التوجــه لل ايــة المباشــرس 

 به ا المشكلةف ويرشدا إلى مصادر المعلومات المتعلقة بها.

 

 والتو يـعف ف الـدار العربيـة للنشـر مقدمة في مناهج البحث اإلعرمـي شريف درويل اللبان وهشا  عطية عبد المقصودف  (  1)
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وم  أجــل صــياغة المشــكلة البحثيــة صــياغة علميــة محــددسف ينب ــي تحديــد مجــا  المشــكلة   
ســـتها وحلهـــاف وهنـــا  اعتبـــارات عديـــدس ينب ـــي مراعاتهـــا عنـــد صـــياغة المشـــكلة  بدمـــةف وأســـلو  درا 

  : ( 1) وهي 

أن تصا  مشكلة البحــث  ــي أســلو  علمــي يســتمد طبيعتــه مــ  طبيعــة المشــكلةف  *
 ويتجه إلى الترليز  ي العبارات والجمل وا لفاظ وقدر المعنى المقصود.

المصـــاغة وطريقـــة مبهمـــة أو أن تصــا  مشـــكلة البحـــث بوضـــوفف إ  أن المشــكلة  *
ـــ إلــى إربــا  الباحــث بــدال  مــ  أن ترشــدا إلــى مصــادر البيانــات  ـــ بــال شــل ــ غامضــة تــ دو ــ

 والمعلومات الال مة لحلها.
ن المشــكلة المصــاغة وطريقــة شــاملة ومترهلــة أن تصا  مشكلة البحــث بدمــةف إ  أ *

 الدراسة وقيمتها العلمية. تفقد الباحث السيطرس على مكوناتهاف وبما ي دو إلى متل لفاتس
يمكــ  أن تصــا  المشــكلة البحثيــة  ــي شــكل تقريــرو أو توخــ  شــكل ســ ا  أســام  *

 يتبعه أسئلة  رعية أخرى.

البحثيــة علــى شــكل ســ ا  أو أكثــرف  ويلجو الباحثون  ي ال الب إلى صياغة المشكلة
تحويلهــا  تقريريــة يمكــ  إاّل أن  لل ال يمنع م  أن تصا  المشكلة البحثية وصــورس إخباريــة أو  

إلى الصي ة االســتفهاميةف ومــع أن الصــياغة المفضــلة للمشــكلة البحثيــة  ــي معظــم البحــوث 
 .(2)هي ا سئلة أو الصي ة االستفهامية

و ي العمــو ف  هنــا  اعتبــارات أساســية فيمــا يتعلــ  واختيــار مشــكلة البحــث وتحديــدها  
 :(3)وتتمثل أبر  ه ا االعتبارات وا،تيوصياغتها الصياغة العلمية المناسبةف  

ا مباشــر ا وأصــيال  ومجــا  الت صــص  1 ـــ أن تكــون المشــكلة البحثيــة مرتبطــة ارتباطــ  ـــ
 العلمي للبحث.
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ـــ أن تكــون المشــكلة البحثيــة وســط ا بــي  المحدوديــة واالتســاعف ومعنــى أال تكــون  2 ـــ
تكــون  وحثهــا ومعالجتهــاف وأال  كبيرس واسعة وما مد يجعل الدراســة تتناولهــا لســطحية أو يصــعب 

ا أو محدودس وما يجعل الدراسة تفقد ال يمة العلمية المطلوبة.  ضيقة جد 
 ــــ أن تتميز وا صالة والجدس ـــ وقدر اإلمكان ـــ   3
 ــــ أن تعبر صياغة المشكلة البحثية ع  موضوع مابل للبحث. 4
ـــ أن تكــون المشــكلة مابلــة للدراســة والبحــث  ــي حــدود اإل 5 مكانــات المتاحــة والمــدس ـــ

 الزمنية المحددس.
ـــــــ أن تتفـــ  المشـــكلة البحثيـــة وصـــياغتها مـــع ميـــل الباحـــث ومســـتوى مدرتـــه علـــى  6

 معالجتها ف وأن تكون بياناتها الم تلفة مسورس وحيث ال نكلف الباحث مشقة وال ة.
وتســاؤالتها وأوعادهــا ــــــ إن صــياغة المشــكلة البحثيــة تنتهــي بتحديــد عنــوان الدراســة  7

 الزمنية والموضوعية.
ــــــ و ــي ضــوت النقطــة الســاوقة يقــو  الباحــث وصــياغة  كــرس البحــث صــياغة علميــة  8

 متكاملة ت لد أهمية موضوع البحث وأوعادا واستيعا  الباحث له.
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 :  الدرس الرابع
 :مراجعة التراث العلمي

إيجــاد  مرتبطة ببعضها البع  م  خال   رضــيات تتومــع يبدأ البحث وو كار ومفاهيم  
عالمــة بينهــا. ويــتم  حــص هــ ا العالمــات مــ  خــال  منهجيــة معينــة وجمــع معلومــاتف وهــ ا 
اوقة  المعلومات يجــرو تفســيرها وتحليلهــا وال ــرو  بنتــائج معّينــة. والرجــوع إلــى الّدراســات الســّ

 :(1)يفيد الباحث  ي الجوانب التالية
أهّميتهــا  للباحث أ كار ا حو  المت يــّرات التــي أ بتــف الّدراســات أهّميتهــا أو عــد  يعطي  ـــ   1

  ي حقل معر ي معّي .
 ـــ تزويد الباحث ومعلومات حو  العمل ال و تّم إنجا ا وال و يمك  تطبيقه. 2
 ـــ توضح العالمة بي  المت ّيرات التي تّمف دراستها. 3
 و ت ّسس عليه المشكلة وأهميتها.ـــ تعطي الّدراسات الّساوقة ا سام ال  4

ا لمــا مــا  وــه البــاحثون مــ  لتاوــة لموضــوعات  اوقة تعــّد تقييمــ  ات الســّ إّن مراجعــة ا دبيــّ
هــ الت  مبنية على أهداف ومشكالتف ل ا   ّن مراجعة ه ا ا دبّيات تعطينا تصــّور ا لمــا مــا  وــه 

 وما ا توصلوا إليه.

المعلومــات مــ  جهــة ومــ  جهــة أخــرى ل ا  ــ ّن الباحــث مطلــو  منــه أن يبحــث عــ    
اوقة ال تعنــي الّتل ــيص  ات الســّ ا أن يــدر  أّن مراجعــة ا دبيــّ أن ي ّيمهــاف وعلــى الباحــث أيضــب

 :(2)بل عليه أن يراعي ما يلي

 ــــ أن ينّظم المعلومات. 
ح مــا هــو الــّ و تعــّرف عليــه ومــا هــو الــّ و لــم يتعــّرف   ــــ   ب النتــائجف أو أن يوضــّ يرلــّ

 عليه وعد.
 أن يمّيز ويعرف وجهات الّنظر المتباينة.  ــــ  
 أن يطّور أسئلة لدراسات الحقة.  ــــ  

 

  .83ف ص 2006ف دار المسيرس للنشر والتو يعف عمانف ا ردنف أساسيات البحث العلمي( من ر الضام ف 1)
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إّن مراجعة ا دبّيات الّساوقة هي عملية منّظمــة لتصــنيف المعلومــات وتحليلهــاف هــ ا  
الباحــث  ي يفتــرض أن تكــون متعّلقــة ومشــكلة البحــث. وتشــمل الو ــائ  التــي علــى المعلومــات التــ 

اوقة هـــو أن  أن يدرســـها والمجـــاّلت والبحـــوث والكتـــب.  الهـــدف الرئيســـي مـــ  الّدراســـات الســـّ
يقّرر الباحث ماهي الّدراسات التــي أجريــف ولهــا عالمــة ومشــكلة وحثــه. وهــ ا يجعــل الباحــث 

اوقة تعطــي الباحــث  يعرف ما تّم إنجا ا ساوق ا وما عليه هو أن يكّمله. لما أّن الّدراسات الســّ
ا إلجرات دراسته.  تبرير ا وأساس 

اإلجــراتات  تمّك  الباحث م  الّتعّرف على واإلضا ة على  لل   ن الّدراسات الّساوقة  
ب ا خطــات التــي ومــع بهــا  وا دوات التــي يمكــ  أن يســتفيد منهــا  ــي دراســتهف وتجعلــه يتجنــّ

والبحوث الســاوقة تجعــل عمليــة تفســير   الباحثا،خرون وأن يستفيد م  تجاربهم. إّن معر ة  
اوقةالنتــائج لديــه أكثــر ســهولة  ويســر اف  ــ  ا لــان هنــا  اخــتالف مــع   ــ ن علــى  الّدراســات الســّ

أن يفّسر ويوّضح لمــا ا لانــف النتــائج م تلفــةف وا ا لانــف النتــائج الســاوقة تّتفــ  مــع   الباحث
وضــع    ن عليه أن يقّد  امتراحات ل طوات الحقــة. ويلجــو البــاحثون الجــدد إلــى   الباحث نتائج 

ا مــنهم أّن لهــا عالمــة بدراســتهم. ولكــ  هــ ا ا مــر يت يــّر مــع ا لبير ا م  الّدراسات اعتقاد   عدد 
 ف  كثرس الدّراسات أن البحث أ ضل. الباحثال برسف ويعود فيه إلى تقدير  

 :أهمية مراجعة التراث العلمي وأدبيات البحث ووظائفها
 وا دوار تنعكس أهمية مراجعة التراث العلمــي وأدبيــات البحــث  ــي عــدد مــ  الوظــائف  

 :(1)والتي تتمثل أبر ها وا،تي
 . يادس االمترا  م  المشكلة التي ي ضعها للدراسةتتيح ه ا المراجعة للباحث  *
إن التعمــ   ــي الدراســة الســاوقة يزيــد امتــرا  الباحــث مــ  معظــم أو جــل المــداخل  *

 البحثيةف لي تار منها ما يتف  مع طبيعة مشكلة وحثه وأهدا ها.
إن مراجعــة هــ ا الدراســات يجنــب الباحــث التكــرار غيــر المقصــودف ويجنبــه لــ لل  *

 ي  الساوقي .أخطات الباحث 
ا يســـــهم  ـــــي صـــــياغة العالمـــــات الفرضـــــية أو  إن   * هـــــ ا المراجعـــــة تقـــــد  إطـــــار ا نظريـــــ 
 تطويرها.
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كـــ لل  ـــ ن هـــ ا المراجعـــة تســـهم  ـــي إكســـا  البـــاحثي  مهـــارات البحـــث العلمـــيف  *
 وتوظيف المناهج العلمية وأدوات ال يام.

ا كما أن ه ا المراجعة والتعم   ي نتائج الدراســات الســاوقة  * وتعميماتهــا تفيــد أيضــ 
 ي بنــات إطــار نظــرو يســهم  ــي تفســير النتــائج وعقــد المقارنــات وصــياغة تعميمــات مضــا ة 

 إلى المعر ة العلمية.
التــي  إن ه ا المراجعة تجعل الباحث يقــف علــى لــل ا،رات ا خــرى  ــي مجــا  البحــث  *

راته وأحكامــه تقــف  ــي مجــا  المعارضــة أو النقــدف ومــ   ــم  ــ ن هــ ا يثــرو منامشــاته وتفســي 
 العلمية.
االهتمــا   لنتائج الدراسات الساوقة وتوصــياتهاف ســوف يــد ع وــه إلــى   إن إدرا  الباحث  *

بنتــائج  توصــياتف أو مــا يثيــرا مــ  وحــوث جديــدس أخــرىف تــرتبا وعنصر الجدس فيما يصدرا م  
 دراسته وتعميماتها.

إن مراجعة الدراسات الساوقة والتراث العلمــي عامــة فيمــا يتعلــ  والدراســة أو البحــثف 
 (1)ومنها  يمك  أن ترشد الباحث إلى العديد م  الجوانب التي تعز  م  قيمة وحثه وأهميتهف 

تساعد الباحث على تجنــب الموضــوعات التــي ســب  دراســتهاف  ــال يحــدث التكــرار  *
 د الباحث وومته.غير المجدو مما يعد مضيعة لجه

ا والتعرف عليــه مــ   * يمك  أن تساعد الباحث على  هم موضوع الدراسة  هم ا جيد 
جوانبــه لا ــةف لمــا تتــيح للباحــث التعــرف علــى الجزئيــات التــي تــم تناولهــا والتــي لــم ت ضــع 

 للدراسة وعد.

مثــل  تسهم  ي توجيه مسار الدراسات الجديدس  ي لثير م  ال طوات المهمــةف و لــل  *
 ا  اإلجراتات المنهجية المناسبة لودوات ال يام وغيرها.است د

الســاوقة   و الف ما يعتقــدا الــبع   ــ ن اســت دا  الباحــث لــبع  إجــراتات الدراســات  *
لمصــداقية  ـــ  ي حا  اإلشارس إلى  لل ـــ ال ُيعد سطو ا على جهد ال يرف وانما ُيعــد عــامال  معــز  ا 

 إجراتات الدراسةك شريطة أن تثبف تلل الدراسات جدواها ودمتها.
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تساعد الباحث على تفسير نتائج الدراســة وشــرحهاف وتــتم هــ ا ال طــوس  ــي مرحلــة  *
 منامشة الباحث لنتائج دراسته.

االطــالع  ويمك   ي العمو  تحديد جملة م  الفوائد التي يمك  أن يجنيها الباحــث مــ  
علــى التــراث العلمــي وا دبيــات والدراســات الســاوقة التــي تــرتبا وموضــوع الدراســة ومشــكلتها 

 :(1)البحثيةف ومنها
ا البــد وأن  * ا ومصــدر ا غنيــ  ا هامــ  يطلــع  إن الدراسات والبحوث الساوقة تشكل ترا ــ ا علميــ 

ي بلورس مشــكلته عليه الباحث مبل الشروع  ي عملية البحثف وتساعد ه ا ال طوس الباحث  
البحثيةف وتحديد أوعادهاف لمــا تفيــد الباحــث  ــي الــت لص مــ  صــعوبات ومــع  يهــا غيــرا مــ  

 الباحثي .
للومــوف علــى النظريــات    يو ر االطالع على الدراسات الساوقة للباحث  رصة واســعة  *

ــي  ــائج التـــ ــاف والنتـــ ــي تبنتهـــ ــلمات التـــ ــاتف والمســـ ــ ا الدراســـ ــا هـــ ــدت عليهـــ ــي اعتمـــ  والفـــــروض التـــ
ا علــى مــا  ودتــه  أوضحتهاك مما يجعل الباحث أكثر جرأس وطمونينة  ــي التقــد  ببحثــه معتمــد 

 وه ه ا الدراسات م  أ كار.
تساعد الدراسات الساوقة الباحث  ــي اختيــار أدوات وحثــه أو تصــميم أداس مشــابهة  *

 على ضوت ما اتهف إليه الدراسات الساوقة.
 عليهــاف ادر والمراجع الهامــة التــي اعتمــدت إن الدراسات الساوقة تتضم  موائم والمص  *

  تفيد الباحث  ي التعرف على لثير م  مصادرا ومراجعه الهامة.
إن توجـــه الباحـــث إلـــى الدراســـات الســـاوقة يتـــيح لـــه تجنـــب المزالـــ  التـــي ومـــع بهـــا  *

الباحثون ا،خرونف وتعر ه والصــعوبات التــي واجههــا البــاحثون والحلــو  التــي توصــلوا إليهــا 
 ه ا الصعوبات.  لمواجهة

وبعــد أن يطلــع الباحــث علــى الدراســات الســاوقة التــي تــرتبا وموضــوع دراســته يقــو  
 ــي  وعرض المعلومات المتصلة وموضوعهف إضا ة إلى النظريــة أو ا ســس التــي اســتند إليهــا 

الدراســات  تحديد مشكلة وحثه وبلورس أهدا ه وصــياغة  روضــهف لمــا أنــه يقــو  واســتعراض جميــع 
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جراؤها  ي موضوع وحثه ومشــكلتهف مــع الحــرص علــى عرضــها وطريقــة منط يــة التي سب  إ
اإلجـــراتات التـــي  وأمينـــة وموضـــوعية لتبيـــان أوجـــه التشـــاوه واالخـــتالف بـــي  نتائجهـــاف وبـــي 

است دمتهاف مع االهتما  و برا  أوجه المقارنة بينها وبي  وحثه لتحديد جوانب التميز والجــدس 
  ي دراسته.
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 :الدرس الخامس
 :تحدرد أهداف البحث

تســعى  لكل دراسة علمية أو وحث هدف أو مجموعة م  ا هــداف أو ا غــراض التــي  
إلــــى تح يقهــــا و تبــــاع ال طــــوات العلميــــة والمنــــاهج العلميــــة التــــي تتناســــب مــــع طبيعــــة الدراســــة  

ة وجمــــع البيانــــات  والمشــــكلة البحثيــــة التــــي تقــــو  عليهــــاف وباســــت دا  ا دوات والوســــائل ال اصــــ 
 تحقــ  والمعلوماتف وم   م العمل على معالجتها وتحليلها وتفســيرها للوصــو  إلــى النتــائج التــي 

 هدف أو أهداف البحث أو الدراسة.
إن ال طــوس ا ولــى وا ساســية  و وحــث أو دراســة علميــة هــي تحديــد أغراضــها أو  

ت "البيانــات " وطبيعــة هــ ا  ا هداف المتوخى الوصو  غليهاف  جل تحديد مصدر المعطيا
المعطيات وتوعيتها وشموليتهاك لــ ا البــد أن تكــون أهــداف البحــث تتســم والشــفافية والوضــوف 
وعلى درجة معقولة م  الفصيل ليكون الباحث علــى علــم لــاف ودرايــة واضــحة والمعطيــات 

 .(1)الال   ت طيتها
 :(2)أجلويقو  الباحث  ي العادس بوضع ا هداف  ي البحث م    
 المساعدس  ي حصر ما هو ضرورو  ي البحث. *
 تجنب جمع البيانات والمعلومات غير الضرورية. *
 تنظيم الدراسة  ي أجزات محددس وأسلو  واضح. *

البحــثف  والبد للباحث م  تحديد أهداف البحث وشــكل دميــ   ــي بدايــة شــروعه وعمليــة 
وتوضــيح ا ســبا  التــي جعلتــه يلجــو إلــى تنفيــ  هــ ا البحــثف ومــد يكــون الهــدف مــ  البحــث 
إضــا ة علميــةف أو تش يصــي لظــاهرس مــا  ــي المجــا  البحثــي ال ــاص والدراســةف للتعــرف علــى  

 والظــاهرسف عوامل معينة ترتبا به ا الظاهرسف أو البحث  ــي العالمــة بــي  المت يــرات التــي تــرتبا 
علــى  تحديــد تــو ير المت يــر المســتقل   ومعنــى  ي عالمة السبب والنتيجة لمشكلة ماف   أو البحث 

 

  .202( نفس المرجعف ص 1)
انف البحث العلمي وفنّية الكتابة العلميـة( عزت محمود  ارمف وخالد أحمد الصـرايرسف 2) ف  مـز  ناشـرون ومو عـونف عمـّ
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ف  ــ ن تحديــد الباحــث  هــداف دراســته المت ير التــاوع وغيــر  لــل مــ  ا هــدافف و ــي العمــو 
 .(1)بدمة سيساعدا  ي التحديد الدمي  لمجاالت الدراسة وحدودها وعينتهاف وما إلى  لل

 :عدرد  فيما رتعلق بتحدرد أهداف البحث أو الدراسة منهاوهناك اعتبارات  
تشــير أهــداف الدراســة إلــى ا غــراض والنتــائج التــي يســعى الباحــث لتح يقهــا عــ   *

طريــ  إجــرات الدراســةف وهــي تمثــل معيــار ا أساســي ا ي ــيس وــه القــارا مــدى أهميــة هــ ا الدراســةف  
ومعنــى أن    تــم التوصــل إليــه والفعــلك ويتوكد م  حجم اإلنجــا  المتحقــ  عــ  طريــ  مقارنتهــا ومــا  

ا واإلجاوــة عــ  ســ ا  أســام هــو: هــل حققــف الدراســة  ا هــداف  الباحــث البــد وأن يكــون مهتمــ 
 المرجوسو واإلجاوة ع  ه ا الس ا  تمثل الم شر الح يقي على مدى نجاف الدراسة.

والحــدوث  البــد وأن تكــون أهــداف الدراســة  ات طــاوع عملــي إجرائــيك أو مابلــة للتحقــ    *
 ومرتبطة بوامع الظاهرس المدروسةف ومعنى أال يتم وضعها ومعز  ع  البحث واطارا الشامل. 

 ــي مجموعهــا عنــد إنجا هــا حــال   يجــب مراعــاس تكامــل أهــداف البحــث وحيــث تمثــل *
 لمشكلة البحث وعناصرها الفرعية الم تلفة.

تعلــ  وصــلب إن أهداف الدراسة يمك  أن تنقسم إلــى أهــداف أساســية أو مرلزيــة ت  *
 المشكلة البحثيةف وأهداف  رعية أو  انوية تتعل  والجوانب والحدود الفرعية للدراسة.

ــة الدراســـةف  الدراســـات  * ــكلة البحثيـــة وطبيعـ ــ  ونـــوع المشـ ــداف الدراســـة تتسـ إن أهـ
 أهــدا ها الوصفية مثال  التي تسعى للحصو  على معلومــات تفصــيلية عــ  ظــاهرس وحثيــة تــوتي 

ا يســتهدف رصــد جانــب محــدد وتوصــيفهف  ــي حــي  أن الدراســة   رع ليمثــل لــل منهــا مجــاال   يــ 
التـــي تســـعى الختيـــار مجموعـــة  ـــروضك  ـــ ن أهـــدا ها تمثـــل صـــياغة معبـــرس عـــ   لـــل عـــ  

تجــاو  النــوعي   ــي  للمت يــراتف وان لــان هــ ا ال يمنــع طريــ  البحــث عــ  العالمــات الســببية
 ها وتعددا.وحث واحد و ق ا لتعقد أوعاد الظاهرس البحثية وجوانب 

و ــي لثيــر مــ  ا حيــان يلجــو الباحــث إلــى تفصــيل الهــدف العــا  المــراد مــ  البحــث إلــى 
مكونــات صــ يرس ومنط يــةف أو إلــى مجموعــة مــ  ا هــدافف ونجــاف الباحــث  ــي وضــع  

 :(2)ا هداف المحددس وطريقة جيدس يساعد  ي
 

  .52ــ  51شريف درويل اللبانف هشا  عطية عبد المقصودف مرجع سب   لراف ص ( 1)

   .204حسي  علي إبراهيم  الفالحيف مرجع سب   لراف ص ( 2)
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 تحديد المنهج العلمي ال و يعتمد  ي الدراسة. *
 جمع البيانات والمعلومات المطلوبة.توجيه عملية   *
ــداف  * ــ ا ا هـ ــ  هـ ــى و ـ ــيرها علـ ــا وتفسـ ــليمة وتحليلهـ ــة سـ ــات وطريقـ ــت دا  البيانـ اسـ
 المحددس.
 مقارنة النتائج مع ا هداف عند تقويم المشروع البحثي. *

 :(1)وتنقسم أهداف البحث العلمي  ي العمو  م  حيث الشكل إلى
تح يقــه  النوعية م  ا هــداف وشــكل عــا  المطلــو  : وتحدد ه ا ــــ األهداف العامة  1

   م  مشروع البحث
وهي التي تحدد بتفصيل أكثر ا غراض ال اصــة لمشــروع   :ــــ األهداف المحدد   2

تنقســم  ويمكــ  أن   ف البحثف ويطل  أحيانا علــى هــ ا النوعيــة مــ  ا هــداف" ا هــداف ال اصــة " 
 إلى عدس أنواع منها:

 وصفية " : وتهدف إلى تقدير أشيات وظواهر معينة.أهداف تقديرية "  .أ
أهــداف ارتباطيــة " ســببية ": وتســعى هــ ا النوعيــة مــ  ا هــداف إليجــاد العالمــة  .  

 بي  عامل مهم وظاهرس ما.
 أهـــداف تقويميـــة: لتقـــويم آ ـــار العوامـــل الم تلفـــة التـــي تنطـــوو عليهـــا الدراســـة   .  

 البحثية ومشكلتها.
البحث وتحديد المشكلة البحثيــة تتضــم  والضــرورس تحديــد إن عملية اختيار موضوع  

 أهداف البحثف  الباحث حينما ي تار موضوع وحثه ويعمل على تحديد مشــكلة البحــث   نــه
 ي الومف نفسه يضع  ي اعتبارا ا هداف التي يرمي إليهــاف  لــل أن تحديــد أهــداف البحــث 

يحــدد بوضــوف هد ــه أو أهدا ــه يساعد علــى الترليــز والتعمــ  ولــ لل يجــب علــى الباحــث أن 
م  الدراسةف وأهداف البحث العلمي  ي العمو  ـــ لما ي لد ال بــرات ـــــ يمكــ  تـُـرد إلــى هــد ي  
أسسيي  أحــدهما علمــي أو وــوكثر دمــة نظــرو وا،خــر عملــيف أمــا الهــدف العلمــي  هــو تقــديم 

مــل علــى إضا ات جديــدس إلــى العلــم  ــي مجــا  الت صــصف أو إشــباع الفضــو  العلمــي والع
 

  .40( عزت محمود  ارمف خالد أحمد الصرايرسف مرجع سب   لراف ص 1)
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ا لنظريـــة  إ ـــرات المعر ـــة العلميـــة  ـــي مجـــا  الت صـــصف أو الوصـــو  إلـــى حقـــائ  ُتعـــد  أساســـ 
جديدسف أما الهدف العملي أو التطبيقي  هو دراسة المشكلة م  أجل إيجــاد حلــو  عمليــة لهــا أو  
للت فيف م  حدتهاف او است دا  نتائج البحث للوصو  إلــى حــل للمشــكلة البحثيــةف وعلــى  لــل  

ا ولكــــ  مــــ   اويتــــي  م تلفتــــي  الخــــتالف هــــدف أحــــدهما   قــــد يــــد  رم واحثــــان موضــــوع ا واحــــد 
 .(1)ودراسته  ودراسته وطبيعتها ع  ا،خر 

اف   ومـــد أصـــبحف أغلـــب البحـــوث والدراســـات العلميـــة اليـــو  تهـــدف إلـــى النـــاحيتي  معـــ 
 وهما الناحية العلمية البحثية والناحية التطبي ية أو العملية أيضا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ف م سسـة الـورا  للنشـر والتو يـعف عمـانف ةأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الاامعي( مروان عبد المجيد إبراهيمف 1)
  .30ف  ص 2000
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 :السادسالدرس  
 :صياغة فروض البحث وتساؤالته

الدراســات  تقو  لثير مــ  الدراســات العلميــة  ــي المجــاالت اإلنســانية واالجتماعيــة ومنهــا  
اإلعالميــةف وب اصــة منهــا الدراســات التجريبيــة وشــبه التجريبيــة وبعــ  الدراســات المســحية 

 وتحقي  أهدا ها. على صياغة  روض علمية تحدد طبيعة العالمات بي  مت يرات الدراسة
معرفيــــة مــــ  المعلومــــات    وتعتمــــد عمليــــة وضــــع الفــــروض العلميــــة علــــى تــــوا ر ماعــــدس  

التــي يقــو  الباحــث والحصــو  عليهــا وــا دوات البحثيــة المعرو ــة أو تلــل  والبيانــاتف ســوات منهــا  
والمشــكلة  التي يمك  الحصو  عليها ع  طريــ  التــراث العلمــي والدراســات الســاوقة التــي تــرتبا 

ف ووجود النظريات العلمية  ي المجا  البحثي ال اص أو المجاالت العلمية ا خــرى البحثية
 .صلة وموضوع الدراسة ومشكلتها البحثيةالتي تتوا ر على نظريات  ات 

 وب اصــة لك  هنا  نوعية أخرى م  الدراســات اإلعالميــة تقــو  علــى طــرف التســاؤالتف  
     الوصـــفية التـــي   منهـــا الدراســـات االستكشـــافية أو االســـتطالعية واالستشـــرافية وبعـــ  الدراســـات 

ــات وطـــرف   ــ  الدراسـ ــة مـ ــ ا النوعيـ ــي هـ ــو  الباحـــث  ـ ــةف ويقـ ــات الال مـ ــونها المعلومـ ــوا ر وشـ ال تتـ
 الوصــو  مجموعة م  التساؤالت البحثية التي ت طي جوانب المشكلة وأرلانهــاف وبمــا يســهم  ــي 

إلى النتائج التي تحل المشكلة وتحق  أهدا هاف إال أن  لل ال يمنع م  وجــود دراســات تقــو  
ا. على صياغة  الفروض العلمية وطرف التساؤالت  ي آٍن مع 

 :تعريف الفرض العلمي
وتتكــون مــ  مقطعــي     ف Hypothesisإن أصــل للمــة الفــرض  ــي الل ــة اإلنجليزيــة هــي:   
ف أو  Thesis ومعناهــا:" شــيت أمــل مــ .." أو أمــل مــ  ا طروحــةف والمقطــع الثــاني   Hypoهمــا: 

 .(1)وصفه  أن الفرد ُيعد ت مينا معقوال  مبني ا على الدليل ال و يمك  الحصو  عليه عند 
وهنــا  مــ  البــاحثي  مــ  يــرى أن الفــرض هــو: " عبــارس عــ  ت مــي  أو اســتنتا  يتوصــل   

 .(2)المشكلة"  فف أو أنها أشبه برأو مبدئي للباحث  ي حل إليه الباحث ويوخ  وه وشكل م م 
 

 .300مرجع سب   لراف ص  حسي  علي إبراهيم الفالحيف (  1)

ف ص  2000: دار الفكــر المعاصــرف بيــروتف  ، البحــث العلمــي: أساســياته النظريــة وممارســته العلميــة رجــات وحيــد دويــدرو ( 2)
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وينظر أحد الباحثي  للفــرض العلمــي علــى أنــه: " تفســير م مــف للظــاهرس أو المشــكلة  
محل البحث ي تار م  بي  عدس تفسيرات ممكنــةف أو هــو حــل مقتــرف للمشــكلة محــل البحــث 

 .(1)ي تار م  بي  عدس حلو  ممكنة لها "
 :(2)نستنتج م  التعريفات الساوقة جملة م  النقا  منهاويمك  أن  
ــكل  إن  * ــث وشـ ــا الباحـ ــ  بهـ ــةف يوخـ ــة أوليـ ــة مبدئيـ ــي  أو نتيجـ ــو ت مـ ــي هـ الفـــرض العلمـ
 م مف.

إن هــ ا الت مــي  أو هــ ا النتيجــة المبدئيــة يجــب أن تنطلــ  مــ  حقــائ  العلــم  ــي  *
 المجا  البحثي المعي  وأال تتقاطع مع  وابته.

 لفرض العلمي م  نظرية علمية معتمدس  ي المجا  البحثي.يجب أن ينطل  ا *
 وب اصــة  يقــو  الفــرض العلمــي علــى إ بــات عالمــة بــي  المت يــرات ا ساســية للدراســة  *

 منها المت ير المستقل والمت ير الثابف.
 يجب أن يصا  الفرض صياغة علمية واضحة ومحددس. *
 العلمي  و وابته  ي المجا  أال تتقاطع مضامي  الفرض مع حقائ  العلم وأساسياته   *
 الم تص.
أن يصـــا  الفـــرض صـــياغة علميـــة تتـــيح إخضـــاعه لالختبـــار إل بـــات صـــحته أو  *

 وطالنه وا دوات البحثية المتاحة والمقاييس المعتمدس.

 :(3)أهمية الفروض العلمية

ا دقيق ا يمّكنه مــ   الباحثتساعد الفرضّيات  ي تحديد أوعاد المشكلة أما  ـــ   1 تحديد 
 .دراستها وتناولها وعم 

هل  2 ل الفرضــيات القاعــدس ا ساســية لموضــوع البحــث والتــي تجعــل مــ  الســّ ـــــ تمثــّ
 اختيار الحقائ  المهّمة والال مة لحّل المشكلة.
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ـــ تعتبــر الفرضــيات دلــيال  ل 3 تقــود خصــاا وتحــّدد لــه نــوع المالحظــات التــي  لباحــثــ
 يجب أن يقو  بها والتجار  التي يمّر بها.

ـــــ تقــود الفرضــيات الباحــث إلــى توجيــه عمليــة التحليــل والتفســير العلمــيف علــى أّن  4
يجــب  العالمات المفترضة بي  المت يرات الم تلفة المســتقّلة منهــا والّتاوعــة تــدّ  الباحــث علــى مــا 

 .أن يقو  وه ويعمله
ـــ تمّك  الفرضيات الباحث مــ  اســتنبا  النتــائج حيــث أنــه سيصــل إلــى االســتنتا   5

 اّل و ي لد له وون الفرض ا ّو  صحيح أو غير صحيح والثاني وهك ا.
ــا   6 ــي المجـ ــيات هـ ـــ الفرضـ ــائ  ـــ ــي  الحقـ ــاؤالت وبـ ــي  التسـ ــث بـ ل البحـ ــّ ــّ و يوصـ الـ

 العلمي.والنظريات التي هي غاية البحث 
ـــ ت دو الفرضية إلــى توســيع المعر ــةف واعتبارهــا أداس  كريــة يســتطيع الباحــث عــ   7

 طريقها الحصو  على الحقائ  التي تحّفز واحثي  آخري  إلى المزيد م  البحوث الجديدس.
ـــــ تســاعد الفرضــيات علــى تحديــد ا ســاليب المناســبة الختبــار العالمــات المحتملــة  8

 المستقلة والتاوعة(.بي  عاملي  أو أكثر. )

 :(1)أهداف الفروض العلمية

إن الفروض العلميــة ُتعــد ومثاوــة خطــة عمــل تحــدد للباحــث ال طــوات التــي ينب ــي  *
الفـــروض تمثـــل نتـــائج لمراجعـــة دقيقـــة وافيـــة للتـــراث  عليـــه إتباعهـــاف ومـــ  جانـــب آخـــرف  ـــ ن

 العلميك وبدونها يفتقر البحث إلى الترليز والوضوف.
 الدراســة الفروض  ي التقليل م  احتمــاالت التجربــة التــي يمكــ  أن تنــتج عــ  تساعد   *

ا عــ  أو نتــائج  ات أهميــة ممــا يمكــ  أن يــ دو إلــى ضــياع  العشــوائية لموضــع معــي  وحثــ 
 الومف والجهد.

ا على استبعاد تو ير المت يرات الوسيطة والمت يــرات  * كما أن الفروض تساعد أيض 
 المت يرات.المحيطة للعالمات بي   
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ــى   * ــرات إلـ ــل المت يـ ــى تحويـ ــاعد علـ ــة تسـ ــروض العلميـ ــ ن الفـ ــد ف  ـ ــا تقـ ــى مـ ــا ة إلـ إضـ
 الفــروضفوحدات مابلة لل يام الكمي ع  طريــ  التعريــف اإلجرائــي للمت يــرات التــي تتضــمنها  

ولك   ي وع  ا حيان تتباي  التعريفات اإلجرائية لكثير مــ  المصــطلحات عنــد لثيــر مــ  
عنــد المقارنــة بــي  نتــائج الدراســات الســاوقة النظــر إلــى   ــي علــى الباحــثالبــاحثي ك لــ لل ينب 

التعريف اإلجرائي  ي لل دراسة× و لل  ن االختالف مد يكون مبعثــه اخــتالف التعريفــات 
 اإلجرائيةف وليس إلى االختالف  ي وامع الظواهر.

 :خصائص الفروض العلمية
دسف والتــي يجــب أن يلتفــف إليهــا    هنــا  خصــائص يجــب أن تتصــل بهــا الفرضــيات الجيــّ
 : ( 1) وهي لالتالي    الباحث
مســتحيلة  ـــــ أن تكــون منســجمة مــع الحقــائ  العلميــة المعرو ــة وأن ال تكــون خياليــة أو  1

 أو متنامضة معها.
 يام.ـــ إمكانية التحق  منهاف ومعناا أن تصا  الفروض وشكل محّدد ومابل لل  2
ـــ مدرس الفرضية على تفسير الظاهرس المدروسةف أو تســتطيع الفرضــية تقــديم تفســير  3

 .المشكلةشامل للمومف وتعميم شا  لحّل 
 ـــ أن يكون الفرضية منسجمة مع الحقائ  والنتائج الساوقة للبحوث. 4
ـــ  5 الوضــوف واالبتعــاد عــ  التعقيــدات  ــي صــياغة الفــروض واســت دا  ألفــاظ ســهلة ــ
 امضة.وغير غ
عالمــة  ف علــى أســام العالمــة بــي  المت يــراتف  الفرضــية هــي ـــ تحديدها وبشكل واضح  6

   تربا بي  مت يري  أحدهما تاوع وا،خر مستقل.
 ـــ صياغتها وشكل جّيد ومحّدد و لل واالبتعاد ع  العموميات. 7
ا. 8  ـــ أن يكون عددها محدود 
 الش صي للباحث.ـــ أن تكون وعيدس ع  احتماالت التحّيز   9
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 :مصادر الفروض العلمية
هنـــا  مصـــادر عديـــدس يمكـــ  أن تســـتقى منهـــا الفـــروض العلميـــة التـــي يقـــو  الباحـــث  

 :(1)بوضعها وصياغتهاف وم  أبر  ه ا المصادر ما يلي
: والتي تتمثل والتراث العلمي الــ و يشــمل البحــوث والدراســات   الدراسات السابقة *

الساوقة ومنها رسائل الماجستير وأطــاريح الــدلتورااف والبحــوث وا ورا  البحثيــة المقدمــة إلــى 
 الم تمرات والملت يات والندوات العلمية سوات منها المنشورس أ  غير المنشورس.

حــث اإللمــا  والنظريــات والقــواني  ينب ي على البا  :النظريات في ماال التخصص *
 ي مجا  الت صصك لينطل  منها  ي وضع  روض جديــدس وصــياغتهاف أو اختبــار صــحة 

أن يكــون علــى صــلة والنظريــات التــي  نظريــة مــ  تلــل النظريــاتف لمــا يجــب علــى الباحــث
 تقتر  م  مجا  ت صصه أو الموضوع ال و يتناوله  ي المجاالت البحثية ا خرى.

 الكائنــة  : تــو ر خبــرس الباحــث الش صــيةف ومدرتــه علــى تحليــل العالمــات ث خبر  الباحــ  *
 بي  الظواهر وا شيات على وضع الفروض الجيدس وصياغتها.

ــة  * ــة والتاربـ ــا الباحـــث  المرحظـ ــي يتبعهـ ــ  ا ســـاليب التـ ــة مـ ــة العلميـ : ُتعـــد المالحظـ
 بها.  العلمية التي تتعل  لتوجيه التوصل إلى تحديدها لمشكلة وحثية وم   م وضع الفروض  

ُتعد الحقائ  المسلم وصحتها  ي مجا  العلــم إحــدى المرتكــزات   :الحقائق العلمية *
 البحث.  ليها الباحث  ي تقديم  روضه العلمية حو  مشكلة أن يستند إ ا ساسية التي يمك   

: ُتعـــد آرات أصـــحا  العلـــم وال بـــرس  ـــي مجـــا  الت صـــص مـــ   آراء أصـــحا  الخبـــر   *
ــة   المصـــادر ال صـــبة للفـــروض العلميـــةف إ  مـــد تكـــون نصـــائح هـــ الت وآرائهـــم غايـــة  ـــي ا هميـ

 والفائدس. 
ينب ــي أن تمتــد   :الرب  بــيه ماــال تخصــص الباحــث والماــاالت العلميــة األخــرى  *

االهتمامــات العلميــة للباحــث إلــى مجــاالت علميــة مريبــة الصــلة ومجــا  ت صصــه ا صــليف 
بوضــع  جاالت والبحث ال و يتولى عملية إنجا اف ومــ   ــم ليقــو  ه ا الم  ليحاو  أن يربا بي  

  روض تستند على  روض وحقائ   ي ه ا المجاالت العلمية.
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يرتبا الت مي  وقدرس الباحث على الت يلف وهو ينطل  مــ  حــدس الــ ه    :التخميه *
ويســتند إلــى الحــدم أو الت مــي  الــ و يحتمــل الصــوا  وال طــوف وهــو ُيعــد مــ  التفســيرات 

لظنيــة للعالمــات القائمــة بــي  مت يــرات المشــكلةك إاّل أن هنــا  مــ  المت صصــي  مــ  يــرى ا
عيب ا  ي الفروض التي تستند إلى الت مــي ف يتمثــل وعــد  ارتباطهــا والحقــائ  العلميــة الثابتــةف 
ول لل   ن إ بات صحتها ال يمك  أن يتوكد عــ  طريــ  دراســة واحــدس وانمــا وــ جرات دراســات 

 أخرى متتالية.  

 :أنواع الفروض العلمية

يرى وع  المت صصي  أن الفروض العلمية توخ   ي العادس صورس مــ  الصــورتي   
 :(1)ا،تيتي 

 :  صيغة اإلثباتفي فروض 

 مباشــرسف حينما يوخ  الفرض صي ة اإل باتك   ن العبارات المســت دمة تكــون تقريبيــة  *
وما يعنــي أن الفــرض يكــون مصــاغ ا وحيــث يثبــف وجــود عالمــة مــد تكــون ســلبية أو إيجابيــةك 

 كما أنه يصا  وصياغة تقريرية بي  مت يرو البحثف مثا   لل:
توجد عالمة دالة إحصائي ا بي  مســتوى المعر ــة والبيئــة المحيطــة ولثا ــة التعــرض  *

 لوسائل اإلعال  واالتصا .
 :صفرل(  فروض في صيغة النفي ) فرض

و ي ه ا النوع يصا  الفرض وشكل ينفي وجود عالمة بــي  مت يــرو البحــثف ومعنــي  
 أن تكون صياغة الفرض صياغة صفرية تنفي وجود العالمةف مثا   لل:

ال توجــد عالمــة ارتباطيــة دالــة إحصــائي ا بــي  ا ديــاد الســلو  العنفــي لــدى ا طفــا   *
 المحيطات الفضائية.وتعرضهم للمضامي  العنفية التي تقدمها  

 :(2)ويصنف وع  الباحثي  أنواع الفروض العلمية إلى ا صناف التالية
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 :فروض استقرائية

وهــي التــي يــتم التوصــل إليهــا عــ  طريــ  االســتقرات ومالحظــة الجــزت للوصــو  إلــى  
ا  ــي  التعميمــات الكليــةف ومعنــى أن المالحظــة تكشــف مــثال  أن هنــا  مت يــري  يرتبطــان معــ 

م  الموامفف فيصــا  الفــرض علــى أســام هــ ا المالحظــة ومثــا  علــى هــ ا النــوع مــ  عدد  
تقـــدمها الفضـــائيات يســـهم  ـــي  يـــادس  يتــ لتعـــرض الكثيـــف للمـــواد السياســـية الالفــروض: إن ا

مستوى المعر ة السياسية لدى الطالب الجــامعيف ووضــع هــ ا النــوع مــ  الفــروض يــوتي مــ  
س جمــيعهمف ومــ   ــم  ــ ن هــ ا الفــرض لــيس لــه وامــع مالحظــة الباحــث لــبع  الطــال  ولــي 

ــتقرائية تكـــون  ات قيمـــة علميـــة محـــدودسف  ن  ســـند علمـــيف وعلـــى هـــ ا  ـــ ن الفـــروض االسـ
المالحظــة تكــون غيــر لافيـــة أو غيــر دقيقــةف  نهــا محصـــورس وعــدد مــ  المفــرداتف وي لـــب 

 عليها الطاوع ال اتي وليس الرؤية العلمية المنهجية الدقيقة.

 :طية واستدالليةفروض استنبا

وهــي الفــروض التــي يــتم اشــتقامها مــ  دراســات ســاوقة أو مــ  نظريــات مائمــةف  تقــد   
اف ومــد يترتــب  ا أو لليــ  علــى  دليال  يدعم ه ا النظرية أو يطورها أو ينامضها أو مــد يل يهــا جزئيــ 

ــا  ــا قيمـــة علميـــة عاليـــة  نهـ ــانةف وهـــ ا الفـــروض تتســـم وونهـ ا ورصـ ــ   لـــل دراســـات أكثـــر عمقـ
مســتمدس مــ  أســام علمــي رصــي ف وتظهــر قيمــة هــ ا النــوع مــ  الفــروض  ــي حالــة الدراســات  
المستقبلية التي يقترحها الباحث نتيجــة اختبــار الفــرض وتفســيرات هــ ا النتــائجف ومثــا  علــى هــ ا  

ا الهتمامـــات الفـــرض: إن أولويـــات وســـ   الجمهـــور ائل اإلعـــال  إ ات القضـــايا المحليـــة تتحـــدد و قـــ 
 نحو ه ا القضايا.

 :الفرض التاريبي أو فرض البحث
جيــــد أو تومــــع معقــــو  للنتيجــــةف ومعنــــى أنــــه نتيجــــة    Intuitionوهـــو عبــــارس عــــ  حــــدم   

يــات أو  خالصــة تومــل و هــم جيــد للعالمــة بــي  مت يــرات البحــثف نتيجــة الدراســات المتعمقــة لأدب 
  الدراســـات الســـاوقة أو نظريـــات معينـــة أو خبـــرات رشـــيدس ت لـــف  ـــي مجموعهـــا اإلطـــار النظـــرو 

ف  ــي العــادس علــى شــكل  للبحــث  الــ و يــرتبا وــه الفــرض التجريبــيف ويصــا  الفــرض التجريبــي 
 عبارات تقريرية يمك  الحكم عليها وعد  لل والصحة أو ال طو. 



52 

 

 :الفرض الصفـرل 
عالمــة  البدايــة وجــود العالمــة بــي  المت يــراتف ومعنــى أنــه ال توجــد ينفي ه ا الفــرض منــ    

ــفر اف أو   ــاوو صـ ــا تسـ ــة بينهمـ ــرو  المتومعـ ــري ف أو أن الفـ ــي  مت يـ ــة بـ ــرو  جوهريـ ــد  ـ أو ال توجـ
ا  ــي المجتمــع ال    يمكــ  إرجاعهــا إلــى الصــد ةف مثــا   لــل:  متوســا االســتماع إلــى اإل اعــة يوميــ 

اف أو يمكــ   1,5ي تلــف عــ     ــرو     أن يصــا  هــ ا الفــرض ومثــا  آخــر: ال توجــد ســاعة يوميــ 
بي  ال لور واإلناث  ي است دا  موامع التواصل االجتمــاعيف أو ال توجــد  ــرو   ات داللــة 

 .ث  ي مشاهدس الدراما التلفزيونيةإحصائية بي  ال لور واإلنا
 :  الفروض الموجهة

العلميـــة التـــي تحـــدد أو تقـــرر وجـــود الفـــرو  أو العالمـــة واتجاهاتهـــاف  وهـــي الفـــروض 
وتقــديرها اللفظـــي هـــو: )أمـــل / أكثــر / أعلـــى / تتزايـــد / تتنـــامص ...إلــخ(ف و ـــي هـــ ا النـــوع مـــ   

الموجهــة:  الفروض تظهر تومعات الباحث حو  اتجاا العالمة ومدرهاف ومثــا  الفــروض العلميــة 
وسائل اإلعال  ومستوى المعر ة والشــون العــا ف ـــو: يوجــد يوجد ارتبا  طردو بي  التعرض ل

 ارتبا  موجب دا  إحصائي ا بي  الس  ومستوى التحصيل.
 :الفروض غير الموجهة

ا حــو  اتجــاا العالمــة ولكنهــا تكتفــي وــالتقرير   وه ا النوعية م  الفروض ال تقــد  تومعــ 
 قــاف أو ومعنــى أنهــا ال  بوجــود عالمــةف أو تكتفــي بتصــوير وجــود العالمــة بــي  المت يــرات

تحــــدد اتجــــاا العالمــــة أو الفــــرو ف مثــــا   لــــل: هنــــا  عالمــــة بــــي  مــــراتس الصــــحف المحا ظــــة  
ومشاهدس المواد اإلخبارية  ي التلفزيون لدى المسني  م  الــ لورف لهــ ا الفــرض لــم يحــدد طبيعــة  

إحصــائية  بــي   العالمة المشار إليها ســوات  لانــف موجبــة أو ســالبةف أ : توجــد  ــرو   ات داللــة 
الــ لور واإلنــاث  ــي معــد  اســت دا  اإلنترنــفف  هــ ا الفــرض لــم يحــدد أو الجنســي  ســيكون 

 أعلى أو أمل م  الجنس ا،خر م  حيث معد  است دا  اإلنترنف.
 :التشابه واالخترف بيه الفروض والتساؤالت

 ي أوجــه  تتشاوه الفروض العلمية مع التساؤالت البحثية  ي نواف عديدس لما ت تلف 
 عديدسف ولما يلي:

 ا  هنا  تشاوه بي  الفروض البحثية والتساؤالت البحثية مــ  ناحيــة أن لليهمــا ســ  *
 اوة عنه.أو مضية ليس  ي  ه  الباحث إج 
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ربمــا  إن الفروض هي أكثر اتساعا م  التســاؤالت البحثيــةف ومعنــى أن الفــرض العلمــي  *
 أكثر م   رض.يحتوو على أكثر م  س ا ف وم   م يحتوو على 

ا. *  إن التساؤ  يبدأ وحرف استفها  وينتهي وعالمة استفها  أيض 
ت تلف الفــروض العلميــة عــ  التســاؤالت البحثيــة  ــي عنصــر التومــع الموجــود  ــي  *

 الفروض وغير الموجودس  ي التساؤالت البحثية.
 :الامع بيه الفروض العلمية والتساؤالت البحثية

الواحــدس  ليس هنا  ما يمنع منهجي ا م  الجمع بــ  الدراســة يشير المت صصون إلى أنه   
ــ للف وأتاحــف طبيعــة البحــث  بــي  الفــروض والتســاؤالت البحثيــةف إن لانــف هنــا  ضــرورس ل
وأهدا ه ه ا اإلجراتف وبما يسهم  ي تحقي  ه ا ا هداف والوصــو  إلــى النتــائج التــي تســهم 

الفــروض العلميــة والتســاؤالت البحثيــة  ي حل مشكلة البحثف ويمك  تحديد آلية الجمــع بــي  
 :(1)على النحو التالي

وصــياغة  ي لد خبرات البحث العلمي على أنه ليس هنا  ما يحو  دون قيــا  الباحــث  *
ا  ــي دراســة واحــدسك متــى استشــعر الباحــث "ان  لــل ســيثرو  الفــروض وطــرف التســاؤالت معــ 

 الدراسة عامة والتفسير العلمي لحرلة المت يرات وعالماتهاف  ي مشكلة البحث.
إن الجمــع بــي  الفــروض والتســاؤالت  ــي الدراســة الواحــدس ال يقــف عنــد حــد إ ــرات  *

قــاك إنمــا يمكــ  أن يســهم هــ ا  ــي تجنــب النقــد الــ و يوجــه التفســير العلمــي لنتــائج الدراســة  
إلــى الفــروض العلميــةف  لــل أن ال بــرات يــرون أن الفــروض العلميــة مــد تشــجع الباحــث علــى 

 التحيز نحو توكيد التفسيرات ا ولية التي صاغها  ي الفروض العلمية.
ا   إن الفــروض والتســاؤالت يكمــالن وعضــهما الــبع ف لكــ  لجــوت الباحــث إليهمــا  *  معــ 

الدراسة الواحــدس ال يعنــي ـــــ  ــي لــل ا حــوا  ـــــ أن تتنــاو  الفــروض العلميــة نقــا  البحــث    ي
معلومات ومعارف ودراسات ساوقة وتراث علمي واسعك  ي حــي  تتنــاو   التي يتوا ر وشونها

ا ســـئلة البحثيـــة الجوانـــب ال امضـــة والجديـــدسف لكـــ  الجمـــع بينهمـــا يمكـــ  أن يحقـــ  مفهـــو  
إ  يمك  صياغة  روض مجموعة م  الفــروض تتضــم  المت يــرات ال اصــة والدراســة    التكاملف 

 

  .342( نفس المرجع ف ص 1)



54 

 

ــهف   ــه ومدياتـ ــ ا المت يـــرات وطبيعتـ ــي  هـ ــة بـ ــنما العالمـ ــل   وأن يكـــون تحـــف وتصـــور الباحـــث لـ  لـ
 ــرض مــ  هــ ا الفــروض المضــاغة مجموعــة التســاؤالت الفرعيــة التــي تمثــل النطــا  اإلجرائــي  

 ات  ف وبمــا يســهم والنتيجــة  ــي إ ــرات نتــائج الدراســة لتكــون لعملية البيانات لتحقي  ه ا الفــروض 
 .(1)قيمة علمية أكبر

هــو  و ي ضوت ما تقد ف   ن اللجوت إلى صياغة الفروض البحثيــة أو طــرف التســاؤالت 
خيــار تحــددا طبيعــة الدراســـة والظــاهرس المدروســة وطبيعــة المشـــكلة وأهــدا هاف ومــدى تـــوا ر 

 المعلومات والبيانات التي ترتبا والدراسة ومشكلتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  . 57مرجع سب   لراف ص  شريف درويل اللبان وهشا  عطية عبد المقصودف (  1)
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 :تحدرد المفاهيم أو المصطلحات ومتغيرات الدراسة:  السابعالدرس  
مجموعــة مــ  المصــطلحات  ــي ســيا  تتطلب معظم البحوث قيا  الباحث واســت دا    

دراســــتهف وينب ــــي علــــى الباحــــث تحديــــد هــــ ا المصــــطلحات بدمــــة وتفســــيرها وتبيــــان حــــدود 
 است دامها  ي دراسته.

ــم   وهــي مجموعــة الرمــو   ات المعــاني والتصــورات المشــترلة  ــي مجــاالت هــ ا العل
ُتعد المفــاهيم   والمعلوماتف إوتطبيقاتهف وع  طري  ه ا المفاهيم يتم تناو  ا  كار وا،رات 

 .(1)أداس االتصا   ي البيئة العلمية الواحدس
الترليبــات  إن المفاهيم تمثل  ي الوامع بناتات ل وية وترليبات لفظيــةف تســهم  ــي بنــات  

 لميةف التي تشرف أو تفسر الظواهر.ا كبر مثل الفروض أو التعميمات والنظريات الع
مشـــكلة وحثـــه لثيـــر مـــ  المصـــطلحات التـــي يجـــب عليـــه    إن الباحـــث يواجـــه وعـــد تحديـــد  

 المتبــاي  است دامها  ي دراستهف وم  أجل أن يتجنــب الباحــث اللــبس أو ســوت الفهــم أو التفســير 
ا   ــــ هــ ا المصــطلحاتف  ينب ــي عليــه تحديــد هــ ا المصــطلحات تحديــد  ــــ أو معظــم ـ اك لبع  ـ دقيقــ 

ــا ــكلة البحـــث  اتهـ ا مـــ  تحديـــد مشـ ــد جـــزت  ــيلة  ن  لـــل يعـ ــو   ـــي العمـــو  الوسـ ف ويعـــد المفهـ
توصــيلها  الرمزية التي يستعي  بها اإلنسان للتعبير عــ  المعــاني وا  كــار الم تلفــة  ــي ســبيل 

شــيات إلى ا،خري ف وتعبر المفاهيم  ي وامع الحا  ع  الصفة المجردس التي تشتر   يها ا 
 .(2)واعية أو حاد ة وعينهاني أشيات ب اتهاف أو  والومائع والحوادث دون أن تع

مســمى  وم  الناحية الل وية والداللية   ن المفهو  عبــارس عــ  ترليــب ل ــوو منطقــي أو  
التي ع  طريقهــا يحصــل  معي  يد  على شيت أو ظاهرس أو معنىف والمفاهيم هي الوسائل

ا لبيــر ا   علــى رصــيدا  الفــرد علــى ال بــرات عــ  الوامــعف أو أن إدرا  الفــرد للوامــع يعتمــد اعتمــاد 
 ادت  م  المفاهيم التي يمتلكهاف ويمكنه التحكم  يهاف  كلما  ادت حصــيلة الفــرد مــ  المفــاهيم 

مدرته على تجميع بيانات  ات معنىف ول لل القدرس على التوكيد مما يدرلــه ومــا يعر ــه عــ  
 ه ا الوامــعف وهــ ا يعنــي أن النظــرس إلــى الح يقــة الموضــوعية ت تلــف مــ   ــرد إلــى آخــر تبعــا

 لما لديه م  مفاهيم.
 

  .19( محمد عبد الحميدف مرجع سب   لراف ص 1)
  .42( محمد منير حجا ف مرجع سب   لراف ص 2)
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والمفهـــو  هـــو: " تجريـــد أو وســـيلة م تزلـــة لتمثيـــل عـــدد مـــ  الحقـــائ  بهـــدف تبســـيا  
 واحد".  التفكير و لل ع  طري  تجميع مجموعة م  ا حداث أو الظواهر تحف عنوان عا  

وهنا  م  ينظر للمفاهيم على أنهــا:" مجموعــة مــ  االصــطالحات محملــة والمعــاني  
ثــل إيجــا  ا واختصــار ا لمجموعــة مــ  المــدلوالت التــي يمكــ  تفصــيلها  ــي والــدالالت  هــي تم

م  العلــو  مفاهيمهــا المت صصــة مجموعة م  الكلمات أو الجملف وهك ا يكون لكل مجا   
ل مناط  مشترلة  ي معناها بي  المشــت لي  بهــ ا العلــم ... وهكــ ا   ننــا  ــي العلــم ي تمث ت وال

تجريديــة للظــواهر المجتمعيــة الم تلفــةف تقــو  بتضــمي  أوعــاد نســت د  المفــاهيم لل ــة وحثيــة 
 .(1)وتفاعالت الظاهرس داخلها"

ا م  الوظائف المهمة  ي البحــث العلمــي اإلعالمــيف ومــ  أبــر    ت دو المفاهيم عدد 
 :(2)ه ا الوظائف ما يلي

مجموعــة  الوظيفة ا ولى وا هم للمفاهيم هــي أنهــا أســام التواصــلف  فــي حالــة ميــا   *
 ا،خري .  م  المفاهيم المتف  عليهاك يصعب على الباحث إيصا  نتائجه أو تكرار دراسات 

تقد  المفاهيم منظور اك أو طريقة لرؤية الظواهر عــ  طريــ  الصــياغة المفاهيميــة  *
 .العلمية 

ــات  * ــيمف إ  أن العلمـ ــنيف والتعمـ ـــ والتصـ ــة ــ ــورس عامـ ـــ وصـ ــث ــ ــاهيم للباحـ ــمح المفـ تسـ
تجــاربهم ومالحظــاتهم وينشــ ونها وينظمونهــا ويعممونهــا علــى شــكل مفــاهيمف  علميــة يبنــون 

 تشكيل المفهو  تعني التعميم إلى درجة معينة.
 :التعاريف
 إن غمــــوض المفـــــاهيم أو عـــــد  االتفـــــا  علـــــى تعريفــــات محـــــددس لهـــــاف ُيعـــــد مـــــ  أبـــــر   

تطوير البحــث العلمــي المشكالت التي ت  ر  ي أساليب دراسة الظواهر العلمية ومعالجتها و 
 ي المجاالت العلمية الم تلفــة ومنهــا مجــا  اإلعــال  واالتصــا ك لــ ا  ــ ن التعريــف ُيعــد مــ  
ا مــور الضــرورية والمال مــة للمفهــو ف إ  يــتم عــ  طريقــه االتفــا  علــى المحــددات ال اصــة 

 المفاهيم.  ات ولتوكيد االتفا  حو  التعميمات والتفسيرات العلمية التي تقو  على بن   وكل مفهو ف 
 الباحثون نوعي  رئيسيي  م  التعاريفف هما مفاهيمية واجرائية.ويوظف   

 

  .58( شريف درويل اللبانف هشا  عطية المقصودف مرجع سب   لراف ص 1)
  .230ــ  229 لراف ص ( حسي  علي إبراهيم الفالحيف مرجع سب  2)
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 :التعاريف المفاهيمية
تسمى التعاريف التي تصف مفاهيم واســت دا  مفــاهيم أخــرى والتعــاريف المفاهيميــةف  

 لمــا يســت د  البــاحثون   ومــا يعنــي أنهــا التعــاريف التــي تصــف مفــاهيم واســت دا  مفــاهيم أخــرىف 
ــا  ــ  تعريفهـ ــكة ال يمكـ ــلبة متماسـ ــةف وهـــي صـ ــطلحات ا وليـ ــة المصـ ــاريف المفاهيميـ ــي التعـ  ـ
ومفاهيم أخرىف ومد يواجه الباحث عند نقطة معينة م  ه ا العملية وع  المفاهيم التــي ال 
يمكـــــ  تعريفهـــــا ومفـــــاهيم أخـــــرىف وتـــــدعى هـــــ ا المفـــــاهيم والمصـــــطلحات ا وليـــــةف وتتـــــولف 

ريف المفاهيميــة مــ  مصــطلحات أوليــة ومصــطلحات مشــتقةف والمصــطلحات المشــتقةف التعــا
هــي تلــل التــي يمكــ  تعريفهــا واســت دا  المصــطلحات ا وليــةف  ــ  ا لــان هنــا  اتفــا  علــى 

أوليـــة مثـــل "  ـــرد "ف " تفاعـــل"ف و"انتظـــا  "ف فـــيمك  للباحـــث أن يعـــرف مفهـــو  "  مصـــطلحات 
ــة"  ــو  المجموعـ ــه وهـ ــى أنـ ــت ف علـ ــطلح مشـ ــد    مصـ ــا  "ف وتعـ ــر وانتظـ ــردي  أو أكثـ ــي   ـ ــل بـ " تفاعـ

المصــطلحات المشــتقة أكثــر  اعليــة  ــي االســت دا  مــ  المصــطلحات ا وليــة التــي يتــولف منهــا  
  تعريف " المجموعة "ف وال بد م  اإلشارس هناف إلــى أن التعــاريف المفاهيميــة ليســف صــحيحة وال 

تكــونف وال توجــد طريقــة النتقــاد لف  قد  هي رمو  تمك  م  التواص خاطئةف وا ا لانف المفاهيم  
 .(1)صحة التعريف المفاهيميف  التعريف هو مما وصعه م  عّر ه

االصــطالحي  يطل  على ه ا م  النوع م  التعاريف تســميات عديــدس منهــا: التعريــف  
طريــ   أو المفهــومي أو الوصــفي ويعبــر عنــه والبنــات الفكــرو للمفهــو ف أو تعريــف المفهــو  عــ  

 بناتات لفظية تشير إلى المعنى لما يراا الشارف أو المفكر أو البنات النظرو للمفاهيم.
 :التعريفات اإلجرائية

ــ    ــلة مـ ــه سلسـ ــ  طريقـ ــو  عـ ــدد المفهـ ــ و يحـ ــف الـ ــي التعريـ ــالتعريف اإلجرائـ ــد وـ يقصـ
 عنهــا يمكــ  الكشــف   ى عمليــة  شــرف المفهــو  وخواصــه التــي اإلجراتات أو العمليات التي تتول 

البحــوث التطبي يــة  وب اصــة حينمــا يتعامــل الباحــث مــع هــ ا المفهــو  أ نــات   ف ع  طريــ  ال يــام 
أو التجريبيةف أو أ نات مالحظته لحرلة ه ا المفهو  وعالماته واتجاهاتهف ومنهــا مــثال  مفهــو  
" تــو ير موامــع التواصــل االجتمــاعي "ف إ  يمكــ  تعريــف هــ ا المفهــو  عــ  طريــ  مــا تحد ــه 

مـــع مـــ  آ ـــار إيجابيـــة أو ســـلبية والنســـبة للمســـت د   ـــي مجـــاالت متعـــددس يمكــــ  هـــ ا الموا
 .(2)الكشف عنها مثل المجاالت المعرفية أو السلولية أو الوجدانية وغيرها

 

  .231( نفس المرجعف ص 1)
  .21( محمد عبد الحميدف مرجع سب   لراف ص 2)
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 :الدرس الثامه
 :تحدرد ماتمع وعينة البحث

يعتبــر اختيـــار العينـــات مـــ  ال طـــوات والمراحـــل الهامـــة للبحـــوثف  لـــل أن البـــاحثي   
 ن طبيعـــة  يبـــدأون  ـــي التفكيـــر  ـــي عينـــة البحـــث خـــال   تـــرس تحديـــد مشـــكلة البحـــث وأهدا ـــهف  

وونهــا  نــوع العينــة وا دوات المناســبة لل يــا  والبحــثف وتعــرف العينــة   ي البحــث هــي التــي تــتحكم  ــ 
ع الدراســة يحمــل خصــائص وصــفات هــ ا المجتمــعف وتمثلــه تمثــيال شريحة )جــزت( مــ  مجتمــ 

 .(1)دقيقا فيما ي ص الظاهرس موضوع الدراسة
 :ويتوقف اختيار العينات على عد  اعتبارات أهمها

 ــــ مدى التباي  واالختالف بي  مفردات المجتمع. 1
 ــــ مدى توا ر المعلومات ع  ه ا المجتمع. 2
 الكشوف واإلطارات التي يمك  است دامها لسحب عينة.ــــ مدى توا ر   3

 :أهمية العينـة  
إن هــدف لــل واحــث هــو التوصــل إلــى اســتنتاجات ســليمة عــ  المجتمــع ا صــلي الــ و   

اف هــ ا   تبعث منه المشكلةف ويتم  لل ع  طري  اختيار  ئــة ممثلــة لهــ ا المجتمــع تمثــيال  صــحيح 
  المجتمــع التــي يجــرو اختيارهــا و ــ  مواعــد وطــر   ما يسمى والعينةف  هــي إ ن "  لــل الجــزت مــ 
ف ولهــ ا يقــو  الباحــث بتحديــد المشــكلة ووضــع (2)"علميــة وحيــث تمثــل المجتمــع امــثال  صــحيحا 

الال مــة  الفروض مبل اختيارا  سلو  جمع البياناتف ويمك  للباحث الحصو  على البيانــات 
 واست دا  إحدى الطر  التالية:

 :  ــــ طريقة الحصر الشامل 1
التعــدادات  وهو أسلو  جمع البيانات م  لل  رد م  أ راد المجتمع لما هــو الحــا   ــي 

ا. ويصــعب  الســكانية التــي تقــو  بهــا الدولــة أو اإلحصــاتات الال مــة للبحــوث المتباعــدس  منيــ 
ة مريبــةف و لــل لمــا تتطلبــه مــ  أمــوا  طائلــة وجهــود اســت دا  هــ ا الطريقــة خــال   تــرس  منيــ 

 إدارية مضنية.
 

  .177ف ص 1997ف دار  هرانف عمانف أساليب البحث العلمي في ميدا  العلو  اإلدارية( ظاهر لاللداف 1)
الكتـب للطباعـة والنشـرف الموصـو ف ف الطبعـة ا ولـىف م سسـة األصول فـي البحـث العلمـي( محمد السما  وآخـرونف 2)

  .61ف ص1980
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 :  طريقة العينةــــ  2
 والدراســةف تجمع البيانات م  مجموعة م  ا  راد اختيرت مــ  المجتمــع موضــع البحــث  

وهــ ا المجموعــة تســمى " العينــة "  العينــة هــي جــزت مــ   لــل المجتمــع وتمثلــه  نهــا تتجمــع 
 يها صفات  لل المجتمعف  اإلنسان محدود  ي مدراته وامكاناته المادية الجســميةف وبالتــالي 

يجــد  يجد نفسه غير مادر على ال يا  بدراسة شاملة لجميع المقررات الداخليــة  ــي البحــثف وال 
 التــي ة بديلة واحــدس يســتطيع االعتمــاد عليهــاف وهــي االكتفــات وعــدد مليــل مــ  المقــررات غير وسيل 

 .(1)يمك  أخ ها ضم  حدود الومف والجهد واإلمكانات المتو رس لديه
 ويتمتع أسلو  العينة ببع  المزايا أهّمها: 
 ـــ التكلفة المنخف ة. 1
 ـــ توفير الوق  والاهد. 2

 :معلومات متنوعةــــ الحصول على   3
للحصــو  علــى معلومــات دقيقــة ومتعمقــة عــ  الظــاهرس  الفرصــة للباحــث العينــةتتــيح  

ا الفرصــة للباحــث لدراســة العالمــات بــي  المت يــرات  الم تلفــة  موضع الدراسةف وتتيح العينة أيضــ 
العينــة  التــي تــتم دراســتهاف والتوصــل إلــى العالمــات التــي تربطهــا ببعضــها نظــر ا لصــ ر حجــم

تعتمــد علــى العينــات واتســاع مجالهــا والمرونــة    ف وتتميــز البحــوث التــي مقارنــة وــالمجتمع لكــلوال
ا ضــرورس  يمكــ   فيمــا يتعلــ  والمعلومــات التــي  الحصــو  عليهــاف وتطلــب وعــ  الدراســات أحيانــ 

أن يكون حجم العينة لبير اف و ي حالة إجرات الدراســة علــى مجتمــع غيــر متجــانسف ومــد يقتضــي  
 .(2)لبير ا إلى الحد ال و يجعل م  الحصر بديل أ ضل  م العينة  لل أن يكون حج 

 :ــــ دقة النتائج 4
تساعد العينة الباحث على إجرات دراسة محكمة ودقيقة. نظــر ا لســهولة الــتحكم الجيــد  ــي   

 إعطـــائهم عمليــات جمــع البيانــات وتحليلهـــاف واالعتمــاد علــى البــاحثي  والمحللـــي  المــ هلي  وعــد 
التدريب الال  ف وم  هنا يمك  القو  وون االعتماد على العينة يساعد على الحصــو  علــى 

 نتائج أكثر دمة وأ ضل م  نتائج الحصر الشامل.
 

  .139ف ص 2011ف الطبعة الراوعةف دار الثقا ة للنشر والتو يعف عمانف أساليب البحث العلمي( لما  الم ربيف 1)
(2) G.W.Cochran, Sampling Techniques, 3rd Ed, New york, Gohn Wiley Sons, 1977,p2. 
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 :(1)مراحل اختيار العينات
 :ــــ تحدرد ماتمع الدراسة 1

 جمــع على الباحث أن يقو  بتحديــد مجتمــع الدراســة لتحديــد المصــادر التــي يــتم مــ  خاللهــا 
ف وأمــاك  وجودهــا والتــي ســيتم البيانات خاصة المتعلقة وال صائص المميزس لمجتمع الدراسة

سحب العينة منهاف  مثال  م  يستطيع إعطات معلومات ع  موضــوع الدراســة إ ا لانــف الدراســة  
   ــي التلفزيــونف   ننــا نحتــا  إلــى تحديــد مجتمــع المــرأس   س لمشــاهدس بــرامج المــرأ تتعل  وــ جرات دراســة  

النســات التــي تشــاهد  ال و سيتم تطبي  الدراســة عليــهف ويجــب والتــالي معر ــة مــا هــي خصــائص 
تلل البرامجو م  حيــث الســ ف المنطقــة الج رافيــةف مســتوى التعلــيم... وغيرهــا  هــ ا البيانــات 

 هي التي تحدد مجتمع الدراسة.
 :ــــ تحدرد جطار العينة 2

إطار العينة هي القائمة التي تشتمل على مفردات مجتمع الدراسةف والتي يتم حســب  
العينة منهاف ولك  عادس ال تشتمل تلل القائمة على جميع مفردات المجتمــع الفعلــيف بــل تشــتمل  

اف   وهــ ا االخــتالف بــي  تعريــف المجتمــع واطــار العينــة هــو  علــى مــا يمكــ  الوصــو  إلــيهم  عليــ 
 دية إلى حدوث ا خطات المرتبطة والعينات. أو  ا سبا  الم  

 :   ــــ تحدرد نوع العينة   3
 يتومف تحديد نوع العينة على عدس عوامل متمثلة فيما يلي: 
)يجــب  : هل المقصود تعميم النتائج على مجتمــع الدراســة الهدف مه ججراء البحث  .أ

االعتماد على عينة احتمالية(ف أ  مجرد اختبار  روض والتوصل إلى وع  الم شرات )مــد 
 يمك   ي ه ا الحالة التطبي  على عينة غير احتمالية(.

ــة المخصصـــة للبحـــث  .   ا مـــ  التكلفـــة الميزانيـ ــواع العينـــات يتطلـــب مزيـــد    : وعـــ  أنـ
ا أكبر م  الباحثي  للتطبي  على الماديةف  مفــردات البحــثف  العينــات االحتماليــة أعلــى وعدد 

 تكلفة م  العينات غير االحتمالية.
ومــدى إمكانيــة الوصــو  إلــى  مدى توافر المعلومات عه مفردات ماتمع الدراســة،   .ج

ا يضــطر الباحــث إلــى اللجــوت إلــى العينــات غيــر االحتماليــةف مثـــل:  هــ ا المفــرداتف  وحيانــ 
احتماليــة لعــد  تــوا ر معلومــات دقيقــة عــ  نســبة  العينــة الحصصــية بــدال  مــ  اســت دا  عينــة

 الم تلفة التي يراد التطبي  عليها  ي الدراسة. تواجد الفئات
 

  .241ف ص 2009( شيمات  غببف مرجع ساب ف  1)
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العينــة  أحيان ا يتم اللجوت إلى عينة غيــر احتماليــة مثــل   : الوق  المتا  لتطبيق البحث  .د
المتاحــة التــي يســهل علــى الباحــث الوصــو  إليهــا  ــي ومــف مصــيرف  ن البحــث يــتم إجــراؤا 

ا م  الومف.  تحف ض ا  منيف  ي حي  أن معظم العينات االحتمالية تتطلب مزيد 
أن يحــدد أوال  مجتمعــه ا صــلي بدمــةف وأن   ويجدر والباحث عند إعداد عينــة البحــثف

ا لبيــر ا نســبي ا يعد مائمة لاملة وجميع مفردا ت  لل المجتمعف  م يوخ  م  ه ا المفردات عــدد 
وحيــث يكــون ممــثال  ل صــائص المجتمــع ا صــليف وبوجــه العمــو   ــ ن حجــم العينــة الكافيــة 

 عوامل أساسية.يتحدد بثال ة  
 ــــ طبيعة المجتمع ا صلي. 1
 ــــ طريقة اختيار العينة. 2
 ــــ درجة الدمة المطلوبة. 3

 :أنواع العينات
 :(1)د   ي البحوث اإلعالمية إلى نوعي وتقسم العينات التي تست   

 ـــ العينات االحتمالية أو العينات العشوائية. 1
 ــــ العينات غير االحتمالية أو غير العشوائية. 2

 (: أنواع العينات وتقسيماتها 1الشكل رمم )
 
 
 
 
 
 
 

 

ف الطبعة ا ولـىف دار المسـيرس للنشـر والتو يـع والطباعـةف عمـانف ا ردنف مناهج البحث العلمي( منا  هال  المزاهرسف  1)
  .118ف ص 2014
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 أوال: العينات االحتمالية )العشوائية(
ا لنظريــة االحتمــاالت   العينات االحتماليــة هــي العينــات التــي يــتم اختيــار مفرداتهــا و قــ 

ا متســاوية أو معرو ــة لكــل مفــردس مــ   أو و ق ا لمعايير حسابيةف وحيث تعطي العينات  رصــ 
العينات التــي يــتم اختيارهــا   ي احتما  اختيارها  ي عينة الدراسة. وهي    مجتمع الدراسة مفردات  
ا   مـــ  هـــ ا العينـــات جميـــع أ ـــراد  ف و ـــي هـــ ا النـــوع  ( 1) لقواعـــد حســـابيةف أ ـــراد العينـــة عشـــوائية و قـــ 

للحصــو  علــى عينــة  مجتمــع الدراســة معــرو ي . واســت دا  هــ ا النــوع مــ  العينــات هــو ضــمان 
ممثلة غير متحيزسف ليس للباحث أو دخــل  ــي اختيــار مفرداتهــاف لــ لل يمكــ  تعميمهــا علــى 

 دراسة ا صلي.جميع مفردات مجتمع ال
 :أنواع العينات االحتمالية وأهمها

إن العينــة العشــوائية البســيطة هــي العينــة التــي ت تــار وطريقــة تحقــ  لجميــع وحــدات  
ار أو الظهــورف وهــ ا النــوع مــ  العينــات ال يتــيح ينة وــالمجتمع نفــس الفــرص  ــي االختيــ المعا

ا لكــل مجموعــة  قا لكل  رد  ي المجتمع  رصة متساوية للظهور  ي العينةف  بل يتيح أيضــب
م  مجموعاته نفــس الفرصــة. ويعتبــر هــ ا النــوع مــ  العينــات أولــى وأوســا العينــاتف ولكنهــا 

تكــا ا الفــرص أو تســاويها لجميــع مفــردات العينــةف    ه أكثر تح يق ا لمبدأ العشوائية ال و يشتر  في 
ختيــار مفــردات  و لــل و عطائــه  رصــة الظهــور  ــي العينــة الم تــارسف حيــث هنــا  عــدس طــر  ال 

العينة عشوائياف وتست د  هــ ا الطريقــة لســحب عينــة مــ  مجتمــع صــ يرف أمــا إ ا لــان المجتمــع  
كبيــر ا  البــد مــ  وجــود جــداو  لأرمــا  العشــوائيةف ومــد يــتم الحصــو  علــى تلــل القــوائم ومســاعدس  

ويتطلــب اســت دا  هــ ا  الحاســو ف وحيــث يكــون لكــل  ــرد  ــي مجتمــع الدراســة رمــم متسلســلف 
يتكــون منهــا مجتمــع الدراســة ا صــليف   ورس حصر ومعر ة لامل العناصر التــيطريقة ضر ال

ا االختيــار مــ  بــي  تلــل العناصــر.  مــثال  إ ا لانــف الدراســة تتعلــ  وطــال  لليــة  ليــتم الحقــ 
ــدى الباحـــث  ــو ر لـ ــيطة يتطلـــب أن تتـ ــوائية البسـ ــة العشـ ــت دا  العينـ ــ ن اسـ ــو  وا،دا ف  ـ العلـ

 بينهم.مائمة مفصلة ودقيقة وجميع أسمات طال  الكليةف ليتم االختيار م   

 
(1) Lous Kidder, Research Methodology : method and Techniques, 2nd Ed. New Delhi : 

Wiley Eastern, 1999,p78.  
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 :رتم اللاوء جلى ه ا النوع مه العينات في حالة توفر شرطيه
 أن يكون جميع أ راد مجتمع البحث معرو ي . .أ
 أن يكون تجانس بي  ه الت ا  راد. .  

 :أساليب اختيار العينة العشوائية البسيطة
 :(1)ويتم اختيار العينة العشوائية البسيطة و   ا ساليب التالية 
تم ترقيم أ راد المجتمــع ا صــلي  ــي هــ ا ا ســلو  ولتاوــة هــ ا : ي   أسلو  القرعة .أ

ا رما   ي وطامات ور  ص يرس ومتشابهةف  م يتم وضعها  ي صندو ف وم   م يتم ســحب 
العدد المطلو  وشــكل عشــوائي. وهــ ا النــوع مــ  ا ســاليب يناســب ســحب العينــات الصــ يرس 

  قا م  المجتمعات الص يرس.
وضـــع علمــات اإلحصـــات الجـــداو  العشـــوائية التـــي جــداول األرقــا  العشــوائية :  .  

يـــتل ص أســـلو  اســـتعمالها  ـــي تـــرقيم أ ـــراد المجتمـــع وورمـــا  مسلســـلةف وي تـــار مـــنهم أصـــحا   
تــرقيم  ا رما  اليف تســت ر  مــ  الجــداو  وويــة طريقــة منظمــة وــالحجم المطلــو  للعينــة. هنــا يــتم 

جميع أ راد مجتمــع الدراســة ا صــلي  ــم يــتم وضــعهم  ــي جــدو  ي تــار الباحــث منــه سلســلة 
مــ  ا رمــا  العموديــة أو ا   يــة إلــى أن يــتم اختيــار حجــم العينــة المناســبة. مثــا  لــو أردنــا 

مفــردس. هنــا يــتم تــرقيم    800مفــردس مــ  مجتمــع حجمــه    200الحصــو  علــى عينــة مكونــة مــ   
  ف حيــث 008ف  002ف  001ن يتكون لل عــدد مــ   ــالث خانــات مثــل  على أ   800المفردات ألـ  

 لــل يــتم  عــدد ال انــات  ــي أمــل ا رمــا  يجــب أن يتســاوى مــع أكبــر ا رمــا   ــي المجتمــع. وعــد 
 تحديد بداية االختيار عشوائيا  م نستمر إلى النهاية.

 :مزااا العينة العشوائية البسيطة
 ة و صائص مجتمع الدراسة.ال تتطلب است دا  ه ا العينة معر ة تفصيلي  .أ
 تمك  م  استنبا  مستوى الصد  ال ارجي إحصائي ا. .  
 سهولة الحصو  على عينة ممثلة للمجتمع )  ي حالة المجتمعات الص يرس(. .  

 

ف دار تصميم وتنفي  استطرعات وبحوث اإلعر  والرأل العا : األسـس النظريـة والنمـااج التطبيقيـة( عاطف عبيـدف 1)
  .18الفكر العربيف القاهرسف ص 
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الحد م  احتماليــة وجــود خطــو  ــي تصــنيف مجتمــع الدراســةف حيــث ال يعتمــد هــ ا  . د
 النوع على تصنيف المجتمع.

 :العشوائية البسيطةعيو  العينة  
العينة العشوائية البسيطة تمثيــل لــل مجموعــة مــ  المجموعــات أو طبقــات    ال تضم  .أ

 المجتمــــعف خاصــــة إ ا لــــان هــــ ا المجتمــــع يتســــم وعــــد  التجــــانس مــــ  حيــــث الظــــاهرس موضــــوع 
 البحث.

المجتمــعف  تتطلب است دا  ه ا النــوع مــ  العينــات إعــداد مائمــة تشــمل جميــع مفــردات  .  
 وهو ما يعد شيئ ا صعب ا  ي لثير م  ا حوا .

 صعوبة اختيار عينة عشوائية وسيطة م  مجتمع لبير. .  
صــعوبة  ارتفاع تكلفــة إجــرات هــ ا النــوع مــ  العينــات مقارنــة والعينــات ا خــرىف نتيجــة  . د

 حصر جميع مفردات المجتمع.
التــي ال يمكــ  صعوبة تطبي  هــ ا النــوع مــ  العينــات  ــي وعــ  أنــواع ا وحــاث  .ه

 .(1)حصر جميع عناصر مجتمع الدراسة ا صلي  يها
 :ــــ العينة العشوائية المنتظمة 2

العينــة العشــوائية المنتظمــة  ــاني نــوع مــ  العينــات االحتماليــة التــي تتشــاوه إلــى حــد مــا   
ف إاّل أن هــ ا النــوع مــ  العينــات يعتمــد علــى وجــود نــوع مــ  النظــا   ( 2) والعينــة العشــوائية البســيطة 

ا  ــي مــوائم أو   ا ومرتبــ  ا ومتجانســ  ا ومعرو ــ   ي اختيار العيناتف حيث يكون مجتمع الدراســة محــدد 
لمـــا يقـــو  الباحـــث بتحديـــد العينـــة مســـبق اف  فـــي  جـــداو  وحيـــث يكـــون لكـــل  ـــرد رمـــم خـــاص وـــه.  

نات موجودس  ي جــداو ف أو أنهــا مصــنفة وجــاهزسف و ــي  حاالت معينة يحصل الباحث على عي 
  هــ ا الحالــة يســتطيع الباحــث أن ي تــار عينــة مــ  تلــل القــوائم وشــكل منــتظمف أو ي تــار العينــة 
 بترتيـــب معـــي  وشـــكل منـــتظمف والعينـــة المنتظمـــة تنشـــر عناصـــر العينـــة وشـــكل واحـــد علـــى لـــل 

 المجموعات.

 

)1 ) Dillon,William,J.Thomas,H.Neil Firtle, Marketing Research In a Marketing Environment, 

Times Millar, College Publishing,1987,pp 70-72. 

  .122( منا  هال  المزاهرسف مرجع سب   لراف ص 2)
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ينتشـــر اســـت دا  العينـــة المنتظمـــة  ـــي مجـــا  وحـــوث اإلعـــال  وســـبب تو يرهـــا الومـــف  
والتكلفــة والجهــدف مقارنــة والعينــة العشــوائية البســيطةف وأكثــر أنــواع العينــات المنتظمــة انتشــار ا 
هي العينات التي تســاوو الفتــرات  ــي اإلطــار بــي  الوحــدات المتتاليــة علــى أن تبــدأ واختيــار 

ي ا مــ  لــل المجموعــةف  ــم ت تــار وــامي المفــردات علــى مــدى  تــرات منتظمــة.  أو  مفــردس عشــوائ 
مــ  محــررو صــحيفة مــاف إن هــ ا    10%ولنفرض مــثال  أننــا نريــد الحصــو  علــى عينــة حجمهــا  

النســبة تســتلز  أخــ  محــرر مــ  لــل عشــرس محــرري ف وللحصــو  علــى الحجــم الــال   للعينــة نبــدأ  
العشــوائي  جميــع المحــرري  مسلســال ف ويكــون هــ ا الــرمم   عشوائيا وعد تــرقيم   واختيار أحد ا سمات 

مــثال ف  15داال  على االسم ا و  للمحرري  المطلو  اختيارهم  ي العينةف وليك  هــ ا الــرمم 
حتــى    وهكــ ا   45ف  35 ــم    25نضيف إلــى هــ ا الــرمم عشــرس ليكــون الفــرد الثــاني هــو الــ و رممــه  

العشوائية المنتظمة وونهــا مــ  الســهل الحصــو     نحصل على الحجم الال   للعينةف وتمتا  العينة 
وجــود طبقــات  عليهــا مــ  الســجالت وأنهــا مليلــة التكــاليفف ولكــ  ال يمكــ  اســت دامها  ــي حالــة 

متجانســــة  ــــي المجتمــــعف إاّل إ ا أخــــ ت عينــــة مــــ  لــــل طبقــــة أو مجموعــــة مــــ  هــــ ا غيــــر 
 المجموعات.

 :مزااا العينة العشوائية المنتظمة
العينـــة العشـــوائية وونهـــا أســـهل  ـــي اختيـــار مفرداتهـــا وطريقـــة العينـــة العشـــوائية تتميـــز  

البســيطةف إ  تتحــدد جميــع مفــردات العينــة ومجــرد )طــو  الفئــة( واختيــار المفــردس ا ولــى مــ  
 بي  مفردات المجموعة عشوائي ا.

 :عيو  العينة العشوائية المنتظمة فيما رلي
مــ   يزيــد  أ راد المجتمع مرتبي   ي موائم بنظا  خــاص ال تصلح  ي االختيار إ ا لان  ــــ  

  ـــرص ظهـــور أ ـــراد بـــ اتهمف وي تلفـــون عـــ  غيـــرهم  ـــي ســـمة مـــ  الســـمات المتصـــلة 
وموضــوع البحــثف مثــل ســمة التفــو  الدراســي علــى ســبيل المثــا  وحيــث يرتــب أ ــراد 

حســــب درجــــات االمتحــــانف لــــ لل ال يفضــــل اتبــــاع طريقــــة العينــــة  المجتمــــع  ــــي مــــوائم 
 يعكس اتجاهات محددس للظاهرس موضوع الدراسة.  تظمة إ  لان اإلطار المن 

 :ـــ العينة العشوائية الطبقية 3
مفرداتهــا  يست د  ه ا النوع م  العينات  ــي المجتمعــات غيــر المتجانســة والتــي تتبــاي   

ا ل ــــواص معينــــةف مثــــل المســــتوى التعليمــــي لمفــــردات مجتمــــع الدراســــةف الجــــنسف نــــوع  و قــــ 
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ا لهــ ا ال ــواصف وعــادس تتجــانس  الت صص. ويمك  تقسيم مجتمــع الدراســة إلــى طبقــات و قــ 
مفــردات الطبقــة الواحــدس فيمــا بينهــاف وت تلـــف الطبقــات عــ  وضــعها الــبع . ويعتبــر هـــ ا 

ــب للمجتم ــات ا نسـ ــ  العينـ ــوع مـ ــات النـ ــة  ئـ ــة لكا ـ ــة ممثلـ ــون العينـ ــث تكـ ــة حيـ ــات المتباينـ عـ
 مجتمع الدراسة. ويتم اختيار العينة العشوائية الطب ية عبر ال طوات التالية:

 تقسيم المجتمع إلى  ئات أو مجموعات متجانسة و ق ا ل اصية معينة. .أ
 تحديد عدد مفردات العينة الكلية. .  
 إجمالي حجم المجتمع ا صلي.تحديد نسبة لل طبقة  ي العينة الم تارس إلى  .  
 تحديد عدد ا  راد لكل طبقة  ي العينة الم تارس. . د

  ومد يتم اســت دا  ا ســلو  المتســاوو حيــث يتســاوى تمثيــل لــل طبقــة  ــي عينــة الدراســةف 
و ــ  النظـــر عـــ  الــو ن النســـبي لكـــل طبقـــة  ــي مجتمـــع الدراســـة. وهــ ا ا ســـلو  غيـــر دميـــ   

لنسبي لكل طبقــة  ــي مجتمــع الدراســة. ومــد يــتم اســت دا   وب اصة  ي ظل عد  تساوو التمثيل ا 
. وهــ ا ا ســلو  التو يع المتناسب حيث تمثل لل طبقة و ق ا لو نها النسبي  ــي مجتمــع الدراســة 
 أ ضل وأكثر موضوعية وا نسب  ي المجتمعات الطب ية ال ير متجانسة.

ا مـــــ   ـــــالث طبقـــــاتف الطبقـــــة العليـــــا   : ( 1) مثــــا    ا مكونـــــ   لـــــو ا ترضـــــنا إن هنـــــا  مجتمعـــــ 
ف المطلو  اختيــار عينــة طب يــة 5000ف والدنيا وعددها  4000ف والوسطى  10000وعددها

 ش ص م  خال  است دا  أسلو  التو يع النسبي.  100عشوائية مكونة م   
 اإلجاوة يمك  حصرها  ي الجدو  التالي: 

 
 حجم العينة الم تارس %النسبة  العدد الفئــــات 

 10 10 % 1000 الطبقة العليا
 40 40 % 4000 الطبقة الوسطى 
 50 50 % 5000 الطبقة الدنيا 

 100 100 % 10000 ي اإلجمال

مجموعــة  ومد يكون مجتمع الدراسة مكون ا م  مجموعات غيــر متجانســةف ولتمثيــل لــل  
 طبقــة المجتمع إلى طبقاتف وحيــث تكــون مفــردات لــل م  المجموعات  ي عينة البحث يقسم  
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ــ ا الطبقـــاتف  مـــثال  إ  أريـــد اختيـــار عينـــة مـــ    متجانســـة وقـــدر اإلمكـــان وتتـــو ع العينـــة علـــى هـ
البحــث  العاملي   ي إ اعة معينة فيقسم إلــى مجموعــات متجانســة ت تلــف وــاختالف الهــدف مــ  

ا للنــوع  لــور ا وانا ــ اف أو الت صــص  ف أو المســتوى التعليمــيف أو الفنــي أو درجــة  ) يــتم التقســيم و قــ 
ف  ــم ت خــ  عينــة  المهــارس ...إلــخف وغيــر  لــل مــ  ال صــائص ا ساســية لقــوس العمــل  ــي اإل اعــة( 

م  لل طبقة والعشوائية البسيطة أو المنتظمةف ويحدد نصــيب لــل طبقــة مــ  حجــم العينــة علــى  
هــ ا النســبةف ويقلــل هــ ا    حســب نســبة وجودهــا  ــي المجتمــعف وتعمــم نتــائج العينــة علــى حســب 
 حجم ا.  عادس التنوع الموجود  ي المجموعة وبه ا يمك  اختيار عينة أص ر 

 :أ ـــ شروط استخدا  العينة الطبقية
إمكانية تقسيم اإلطار الكلــي للمجتمــع إلــى إطــارات  رعيــةف لــل يمثــل مجموعــة )طبقــة(   *

 الظاهرس التي يراد دراستها. متجانسةف وت تلف لل مجموعة )طبقة( ع  ا خرى م  حيث 
معر ــة حجــم لــل مجموعــة )أو طبقــة( معر ــة جيــدسف إ  أن حجمهــا يــدخل  ــي تقــدير   *

حجم العينة التي تسحب م  لل طبقــةف لمــا أن التقــديرات التــي ستحتســب مــ  لــل مجموعــة أو  
طبقــة ســترجح بنســبة تلــل الطبقــة إلــى حجــم المجتمــع للوصــو  إلــى تقــدير شــامل للظــاهرس  ــي  

 ع لكل. المجتم 
 :(1)مميزات العينة الطبقية العشوائية  ـــ  

تمتا  العينة الطب ية على لل م  العينة العشوائية البســيطة والعشــوائية المنتظمــة  *
بدمـــة تمثيلهـــا للمجتمـــع ا صـــليف وحيـــث يضـــم  الباحـــث ظهـــور وحـــدات مـــ  أو جـــزت مـــ  

 المجتمع ال و يهتم والدراسة.
تقليـــل التبـــاي  الكلـــي للعينـــةف و لـــل بتقســـيم وحـــدات تســـاعد العينـــة الطب يـــة علـــى  *

 العينة وطريقة تجعل التباي  داخل الطبقة أمل ما يمك .
أصــ ر  يمك  الحصو  على درجة عالية م  الدمــة  ــي النتــائج واختيــار عينــة طب يــة  *

ا مــ  العينــة العشــوائية البســيطةف ممــا يعنــي و ــر ا  ــي الومــف والتكــاليفف مــع ا خــ   ــي  حجمــ 
االعتبــار أن دمــة البيانــات التــي نحصــل عليهــا مــ  أيــة عينــة يتومــف علــى حجمهــا وتجــانس 

 المجتمع.
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 :(1)ـــ العينة العنقوداة 4
و يهــا يلجــو الباحــث    يســت د  هــ ا النــوع مــ  العينــات  ــي مجتمــع غيــر متجــانس ولبيــرف  

 الدراســة إلى تحديد أو اختيار العينة ضم  عدس مراحــلف  ــي المرحلــة ا ولــى يــتم تقســيم مجتمــع 
ا صــلي إلـــى شـــرائح أو  ئــات حســـب معيـــار معــي ف ومـــ   ـــم يــتم اختيـــار شـــريحة أو أكثـــر 

 وطريقة عشوائية.
ينــة يبلــف عــدد ولمثا  على ه ا النوع م  العينات نفرض أن وحث ا يراد إجــراؤا  ــي مد 

بيــنهم حجمهــا أسرس مســجلة أســماؤهم  ــي مــوائم ويــراد اختيــار عينــة مــ   20000ا سر  يها 
ويــ دو  ي دو إلى امتــداد العمــل الميــداني إلــى لــل أرجــات المدينــةف وف  عشوائيةف ولك   لل س 

 لل والتالي إلى نفقات وجهدف  في مثل ه ا الحالة يمك  ترليز العينــة  ــي أجــزات مليلــة مــ  
أســـرسف  50منطقـــة مــثال ( لــل منهــا ي ــيم  يهــا  400المدينــةف وتقســم المدينــة إلــى منــاط  ) 

مــ  هــ ا المنــاط  وتــدخل لــل ا ســر الم يمــة بهــ ا المنــاط   ــي العينــة  4ون تــار عشــوائيا 
 ا العلمية ونقلل م  نفقاتها.وبه ا نبس

 :أ ــــ مزااا عينة الماموعات أو العينة العنقوداة
 ال تفترض حصر جميع عناصر المجتمعف وانما أجزات م  المجتمع  قا. *
ان فــاض تكــاليف إجــرات هــ ا النــوع مــ  العينــاتف إ ا لانــف المجموعــات محـــددس  *

ا.  ومعرو ة جيد 
مقارنتهــا و صــائص و يــة مفــردات يــتم تقــدير خصــائص لــل عنقــود أو مجموعــة و  *
 المجتمع.

 :    ــــ عيو  عينة الماموعات أو العينة العنقوداة
بتحديــد  يحتمل حدوث أخطات معاينة حيث يوجــد نــوعي  مــ  ا خطــات ا و : يتعلــ   *

 المجموعاتف والثاني وا خطات التي تنشو ع  االختيار م  المجموعات.
 مد ال تمثل المجموعات تمثيال  دقيق ا. *
 ربا لل مفردس ومجموعة معينة.يجب   *
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 :ثانيا: العينات غير االحتمالية/ غير العشوائية
تــتم  العينــات غيــر االحتماليــة هــي العينــات اليــف يــتم اختيارهــا وشــكل غيــر عشــوائيف وال  

ا أســس وتقــديرات ومعــايير معينــة يضــعها  ا لأســس االحتماليــة الم تلفــةف وانمــا تــتم و قــ  و قــ 
ومــ  ال ي تــار مــ   الباحثف و يها يتدخل الباحث  ي اختيار العينةف وتقدير م  ي تــار مــ 

 أ راد مجتمع البحث ا صلي.
 :أنواع العينات غير االحتمالية/ غير العشوائية

  :العينة العارضةأ ــــ 
ا شــ اص  العينــة العارضــة هــي العينــة المتاحــةف ومعنــى أن يجــرو الباحــث عينتــه علــى  

ــ ي   ــاد همف أو الـ ــ ي  يصـ ــون الـ ــابلتهمف لـ ــاف مقـ ــات أو تتـ ــات أو الم سسـ ــى التجمعـ ــ هب إلـ يـ
 المطلوبــةف المعلومــات   ا ماك  التي يوجد  يها ا ش اص ال ي  يمك  أن يحصل مــنهم علــى 

وان  المقابلة مع أو ش ص يقابلهف ومد تفيــد نتــائج العينــة العارضــة  ــي حــدود معينــةف ويجرو 
كان م  الصعب تعميم نتائجها علــى المجتمــع. ا تــرض أن الباحــث يجــرو دراســة ميدانيــة علــى  

مفــردسف  ــ  ا أجــرى    1000الجمهــور لمعر ــة عالمــاتهم ببــرامج التلفزيــونف وأن حجــم العينــة هــي  
ــع لـــ  ــابالت مـ ــث مقـ ــو  دون الباحـ ــدد المطلـ ــتكمل العـ ــى أن يسـ ــه إلـ ــ  يمكـــ  مقابلتـ مراعـــاس  ل مـ

عشوائية االختيار   ن  ي ه ا الحالة يكون مد اعتمد على العينــة العارضــة أو المتاحــةف وال 
 يمك  تعميم نتائج تلل العينة على المجتمع.
 :  ــــ العينة المقصود / أو العينة العمداة

يعتمــد الباحــث أو يقصــد إجــرات الدراســة علــى  ئــة  العينــة المقصــودس هــي العينــة التــي 
معينةف ومد يكون ه ا التعمد العتبــارات علميــةف لوجــود أدلــة أو بــراهي  مقبولــة أو منط يــة ت لــد  
أن هــ ا العينــة تمثــل المجتمــعف  ــي هــ ا الحالــة تكــون نتــائج الدراســة مقبولــةف ومــد تكــون العينــة  

ةف لــون يـــتم إجــرات دراســـة علـــى عينــة مـــ  الـــ ي   المقصــودس مبـــررس العتبــارات وامعيـــة أو منط يـــ 
حضروا أحد الم تمرات العلمية لمعر ــة رأيهــم  ــي تنظــيم المــ تمرف أو أن يــتم إجــرات دراســة علــى  

المصــابي ف  الــ ي  أصــيبوا  ــي حــادث معــي  لمعر ــة ا، ــار النفســية لهــ ا الحــادث علــى هــ الت 
لــون  مقصــودس العتبــارات غيــر علميــةف  العينة هنا مقصودس لما أنها منط يــة. لكــ  هنــا  عينــة  

يتعمد الباحث إجرات الدراسة على عينة معينــة وســبب ســهولة الوصــو  إلــى ا  ــرادف أو أنهــم 
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موجــودون وــالقر  مــ  الباحـــث أو  ــي المكــان الـــ و يعمــل فيــهف  ــي هـــ ا الحالــة تكــون العينـــة  
 المجتمع.    تعميمها على مقصودسف لك  النتائج المستمدس منها ال تكون مقبولة علمي اف وال يمك 

 :جـ ــــ العينة الحصصية
ا مــ  المفــردات تنتمــي إلــى الفئــات   التــي  يقصد وعينة الحصص أن تتضم  العينة عدد 

 ــ ن  تشــكل مجتمــع البحــث دون أو اعتبــار آخــرف  ــ ن لــان المجتمــع يتضــم  الــ لور واإلنــاثف 
اختيار المفردات والطريقــة العشــوائية. العينة تتضم  مفردات أخرى م  اإلناث دون أن يتم  

ا تــرض أنــل تقــو  بدراســة علــى مجتمــع جــامعي يضــم مليــون مفــردسف يتو عــون بــي  طــال  
الت صصــات العلميــة بوامــع ســتمائة ألــفف والت صصــات ا دبيــة بوامــع أربعمائــة ألــفف لمــا 

إلنــاثف يتو ع ه الت الطال  حسب الجنس بوامع خمسمائة ألف لل لورف مقابل ألف أيضا ل
ويتساوى عدد الجنســي  تقريبــا  ــي الت صصــات العلميــةف ولــ لل  ــي الت صصــات ا دبيــةف 

    ا لان حجم العينة مد تحدد وولف مفردسف   ن عينة الحصص تتو ع لا،تي:
ستمائة مفردس م  الت صصات العلميــة بوامــع  ال مائــة مــ  الــ لور و ال مائــة مــ   *
 اإلناث.
ا دبيــة بوامــع مــائتي  مــ  الــ لورف ومــائتي  مــ   أربعمائــة مفــردس مــ  الت صصــات *
 اإلناث.

العــدد المطلــو  مــ  لــل  ئــة مــ  دون االلتــزا  وعشــوائية ويــتم أجــرات المقــابالت مــع 
المجتمــعف  االختيارف  كل المطلو  هو أن تضم العينــة حصــة مــ  لــل  ئــة حســب وجودهــا  ــي 

 يهــا وعــ  الدمــة إ ا لانــف  ال شــل أن هــ ا الطريقــة تتميــز والســهولةف لمــا يمكــ  أن يتــوا ر
أســام  العينــة تضــم مجموعــات مــ  المفــردات تعكــس و ن تلــل المجموعــات  ــي المجتمــع علــى 

أكبر عدد ممك  م  الت يرات التي يحتمل أن ت  ر  ي الظاهرس أو الموضوع محــل البحــثف 
وعلى الرغم م   لل ال يمك  تعميم نتائج عينة الحصــص علــى المجتمــع  نهــا تفتقــد شــر  

وائية االختيارف ومعنى أنه لم تتح الفرص المتساوية لكل مفردات المجتمع لتكون ضــم  عش
 .(1)العينة

 
 

  .131( نفس المرجعف ص 1)
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 :  الدرس التاسع
 :  المحور الثالث: أساليب جمع البيانات الكمية

ترلــز البحــوث الكميــة علـــى الطــر  الرمميــة واالحصــائية  ـــي تفســير البيانــات المجمعـــة   
عدد م  ا ساليب التي يمكــ  اتباعهــا لجمــع البيانــات الكميــة عــ  طريــ  إعــداد  والنتائجف وهنا   

االســـتبيان المالئـــم لعينـــة الدراســـة المقترحـــةف حيـــث يعتمـــد البحـــث الكمـــي علـــى قيـــام الظـــاهرسف  
ــات  ــاد العالمـ ــاالت   وايجـ ــى حـ ــا علـ ــيم نتائجهـ ــا وتعمـ ــا رمميـ ــر عنهـ ــائجف والتعبيـ ــبا  والنتـ ــي  ا سـ  بـ

 أخرى. أو المقابالت وونواعها أو المالحظة.
البيانــات  وهنا  عدد م  ا سبا  التي تــ دو والباحــث إلــى اختيــار أداس وعينهــا لجميــع  

 للبحوث الكمية أهمها ما يلي:
 للبيانات المراد دراستها.ــــ نوع الدراسة ومدى مالئمة ا داس  1
 ــــ طبيعة مجتمع الدراسة. 2
 ــــ ظروف الباحث الماديةف والومف التاف لها. 3
 ــــ مدرس الباحث والمامه واست دا  أداس جمع البيانات. 4

 :أدا  االستبيا :  أوالً 
الدراســة  ُيعد االستبيان م  أكثر أدوات البحث الكمي شــيوع ا  ــي االســت دا   ــي ميــادي   
لقــة وعلــو  االجتمــاعف والتربيــةف والسياســةف واإلعــال ف ويمتــا  االســتبيان عــ  غيــرا مــ  المتع

ا ونفقات أمل وكثير مما تتطلبه المقابلةف لما يمكــ  تطبيقــه  أدوات ال يام وونه يتطلب جهود 
على أعداد لبيرس  ي ومف واحدف ويتو ر لالستبيان ظروف التقني  أكثــر ممــا يتــو ر للمقابلــة 

االســتبيان  ني   ي ا لفاظف و ي ترتيب ا سئلةف و ي تســجيل اإلجاوــاتف لمــا يمتــا  نتيجة التق 
وونه يعطي  رصة لافية للتفكير  ي أغلب الحاالتف  ال يتعرض للض ا الــ و يتعــرض لــه 

 .(1)الفرد  ي مومف المقابلة
 اســتمارس ُيعــرف االســتبيان وونــه أداس لجمــع البيانــات المتعلقــة وموضــوع محــدد عــ  طريــ   

  وبــاو  هــات   Goode William J ;وعر ــه وليــا  جــود    . ( 2) يجــرو تعبئتهــا مــ  مبــل المســتجيب 
 

ف سـرم الليـانف مرلـز التربيـة ا ساسـية  ـي البحث االجتماعي: منهاه وأدواته( إبراهيم أبو ال دف لويس لامل مليكـةف 1)
  .88ف ص 1959العالم العربيف بيروتف 

(2) J. Francis Rummei and C. Wesley Ballaine. Research Moethpdpogy in Business, 

New york, Harper Row,1963,p.108.  
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Paul. K. Hatt   )أن االستبيان وسيلة تست د  للحصو  على أجوبة معينة  ي شكل )ورمــة
مــ   استمارس يمل ها المجيب )المبحــوث( بنفســهف أو أنــه عبــارس عــ  ورمــة تحتــوو علــى مجموعــة 

 ا سئلة تو ع ع  طري  البريدف أو يمل ها المبحوث تحف إشراف الباحث.
ا مــ  مجتمــع البحــثف حيــث توجــه تمثــيال  د  عينة ممثلــةاالستبيان اختيار  ويتطلب    قيقــ 

ه ا العينة أسئلة مكتوبة على استمارات )أورا ( تسمى استمارات االستبيانف وهــ ا ا ســئلة ل
ا ل طــة محــددس  ــي   هــ  الباحــث تــدور حــو  موضــوع معــي  أو مضــية مطروحــةف مرتبة تبعــ 

ويجرو االستبيان عادس ل يام ظواهر ا مــور بدرجــة أ ضــل مــ  قيــام االتجاهــات الباطنيــة 
 .(1)والكامنة لدى الجمهور

 وينقسم إعداد االستبيان إلى  ماني مراحل هي: 
 ــــ اختيار المشكلة التي يشملها االستبيان. 1
 لبحث.ـــ اختيار مجتمع ا 2
 ـــ تحديد العينة. 3
 ـــ وضع ا سئلة. 4
 ـــ عمل اختبار تجريبي مبل المباشرس واالستبيان. 5
ـــ تو يع االستبيان إما مــ  خــال  االتصـــا  المباشــــر أو إجـــــرات المقابلــة أو إرســا   6

 االستمارس والبريد.
 ـــ است الص النتائج وتفريف الجداو . 7
 ـــ عرض النتائج. 8
 :وتقسيمات االستبياناتأنواع 
 يلي:  انات نظر ا الختالف الهدف م  الدراسة حيث تنقسم إلى ما تتعدد تقسيمات االستب  

 :ـــ رنقسم االستبيا  مه حيث بنائه جلى نوعيه هما 1
ـــ  أ ــنهــ : ونعنــي وــه صــياغة أســئلة معينــة موضــوعة مســبق ا للتعــرف االســتبيا  المق

 لبير م  المبحو ي .على ا،رات ووجهات النظر لعدد 
 

(1) B. Cohen, The pres : The Public and Foreign Policy, Puni, Press, 1969,p.129. 
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ــنه   ـــ االســتبيا  غيــر المق : يشــمل مجموعــة مــ  ا ســئلة العامــة حــو  موضــوع ــ
 وتعتمــد البحثف تطرف ع  طري  مقابلة الباحــث للمبحــو ي  لتعــرف علــى ميــولهم واتجاهــاتهمف 

دليال  للباحث  ي جمع البيانات المطلوبةف ويطل  على ه ا النوع م  االســتبيان " صــحائف 
 سبر غور المبحوث والتعرف على آرائه.الباحث  ي  

 :ــــ رنقسم االستبيا  مه حيث أسلو  جمع البيانات جلى نوعيه هما 2
: هــو االســتبيان الــ و ترســل اســتماراته والبريــد إلــى عينــة مــ  االســتبيا  البريــدلــــــ  أ

 المبحو ي  تعاد إلى الباحث وعد ملئها والمعلومات المطلوبة.
نوع م  االستبيان يجرو ع  طري  المقابلة الش صــيةف ويســت د    :(1)االستبار  ـــ  

عنـــد غمـــوض مشـــكلة البحـــثف وعنـــد البحـــث عـــ  الميـــو  واالتجاهـــات والتصـــر ات لأ ـــراد 
المبحو ي ف وه ا النوع م  االستبيان ال يصلح لأعداد الكبيرس م  المبحو ي  و لــل الرتفــاع 

 إلى ومف طويل.تكلفتهف ولعد  تو ر الباحثي  الكف  ولحاجته  
 :ـــ رنقسم االستبيا  وفًقا لدرجة عمقه جلى نوعيه هما 3

ـــــ   أ ا  االســـتبيا  الظـــاهر ــ " ونعنـــي وـــه االســـتبيان  اســـتبيان الحقـــائ  "  : ويطلـــ  عليـــه أيضـــ 
الــ و تــدور أســئلته حــو  الحقــائ  الواضــحة والصــريحة مثــل الســ ا  التــالي: هــل تقــرأ الصــحفو  

ومجــردسف  عمر و وال اية م  طرف مثل ه ا ا سئلة الحصــو  علــى حقــائ  مباشــرس ظــاهرس ولم  
ــتوى  ــيمف والســــ ف والمســ ــةف والتعلــ ــةف لالمهنــ ــلو  ال ارجيــ ــاهر الســ ــ  نظــ ــائ  تعبــــر عــ أو حقــ

 المتصادوف والوظائفف والجنس.ا
ــ     ا " االســتبيان العميــ  " الــ و يــدور حــو  ا،رات  االستبيا  الباطه ــ : يطل  عليه أيض 

ف االســتنتا  عــ  والــدوا ع غيــر الظــاهرس للمبحــو ي  والتــي يمكــ  مــ  خــال  اإلجاوــة علــى أســئلته 
 الحقائ  غير المباشرس للمبحو ي .

صــوريةف  التي سبقف اإلشارس إليها هي  ي ح يقة ا مــر تقســيمات شــكلية   إن التقسيمات 
وليســف تقســيمات ح ي يــةف وســبب التــداخل فيمــا بينهــا والتشــاوه بــي  أدوات ال يــام وأهــداف 

 

( االستبار هو عبارس ع  لقات ش صي بي  الباحث والمبحوث لل ي  ال يسـتطيعون القـراتس والكتاوـةف ويقـرأ الباحـث لهـم 1)
يسـتطيعوا الفهـمف ليـدون الباحـث إجاوـاتهم  ـي اسـتباناتهمف ويجـب أن يجيـب لـل مبحـوث واللهجة العامية أو الدارجة حتـى  

  على  حدس.
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القــائمي  علــى وضــع االســتبيانف  لــو أريــد لشــف الــدوا ع ال ارجيــة والباطنيــة لأ ــرادف  لــيس 
ســتبيان ا ســئلة بنوعيهــا المباشــر وغيــر المباشــر أو هنــا  مــا يمنــع مــ  تضــمي  صــحيفة اال
 ا سئلة المفتوحة وا سئلة الم لقة وهك ا.
 :خطوات مراحل جعداد صحيفة االستبيا 

 تعد صحيفة االستبيان على مرحلتي  أساسيتي  هما: 
 ــــ تحديد المعلومات المطلوبة ع  المشكلة و روضها وأهدا ها. 1
 يفة االســـتبيان مـــ  حيـــث تصـــنيفها وتبويبهـــا وترتيبهـــا تحديـــد الم طـــا العـــا  لصـــح ـــــــ  2

 .(1)وشكل دمي  ومنطقي م تصر
 :(2)مراحل جعداد االستبانة فهي كما رلي

 االســتبيان وعد قيا  الباحث بتحديد موضوع البحــث والهــدف منــهف   نــه يقــو  بتحديــد نــوع  
الســ ا   المناســبف مــ  حيــث طريقــة ال و سيقو  بتو يعهف حيث يجب أن يحدد نوع االســتبيان  

ونمــا اإلجاوــةف  اختيــار اســتبيان مقفــل)م ل ( معنــى  لــل أن الباحــث عليــه وضــع ا ســئلة 
وتصــميمها لتكــون إجاواتهــا محــددس ســلف اف وعلــى شــكل م يــام متــدر  متجــانس ) ضــعيف ــــــ 

 مقبو  ـــ جيد(.
أســخلة االســتبيانات هــي ثرثة أنــواع مــه االســتبانات المســتخدمة فــي جعــداد هناك   
 :كما رلي
: يحتوو على أسئلة تتم صياغتها وحيث تكــون إجاوــة المبحــوث االستبيا  المقفل .أ

ا ف جيــدف xتتطلب وضع إشارس )  متوســاف  ( عند خانة اإلجاوة على الم يام المتــدر  ) جيــد جــد 
اف ضعيف(ف أو إ ا لان هنا  للمات مثــل نعــم أو الف أو موا ــ ف أو موا ــ  وشــدسف أو أح  يانــ 

 أو ال أعرفف أو معارضف أو معارض وشدسف أو غير موا   ...إلخ.
عنــه  : هو عبارس عــ  اســتبيان يحتــوو علــى أســئلة تكــون اإلجاوــة االستبيا  المفتو   .  

غير محددس و جاوات موضوعة سلف اف وانمــا يجيــب عنهــا المبحــوث بل تــه وبطريقتــه ال اصــة 

 

ف مواعــد تصـميم الورمــة االسـتبيانةف دار الطليعــة األســس العلميـة لمنــاهج البحــث االجتمـاعي( إحسـان محمـد الحســ ف 1)
  .66ف ص 1986للطباعة والنشرف بيروتف 

 .210ب   لراف ص منا  هال  المزاهرسف مرجع س  (2)
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رأيــه  ون اإلجاوــات مفتوحــة ليعبــر المبحــوث عــ  دون وجود أية ميود أو نما   إجاوةف ل لل تكــ 
 وصراحةف وبالطريقة التي يفكر بها ويراها مناسبةف ويقو  وانتقات ا لفاظ والكلمات بنفسه.

وم  مزايا ه ا الطريقة أنهــا تعطــي المبحــوث  رصــته للتعبيــر عمــا يجــو   ــي داخلــه 
 ويعبر ع  آرائهف وأ كارا لإلجاوة حسب  همه للس ا .

اإلجاوــةف  هي عبارس ع  مزيج م  ا سئلة مقفلــة   : االستبانة المغلقة ـــ المفتوحة  .ج
مفتوحــة اإلجاوــةف  قــد يــرى الباحــث وــون وعــ  اإلجاوــات  ــي وعــ  ا ســئلة تحتــا   وأســئلة

ا و جاوة نعم أو الف ويتبع ه ا اإلجاوــة للمــة  إلى مزيد م  التوضيحف لون يسو  س اال  محدد 
هنــا   ا  يحددا الباحــث لإلجاوــة المفتوحــة. وهنــا  شــكل آخــر وــون تكــون ) لما او( مع تر   ر 

 أسئلة م لقة منفردسف وأسئلة مفتوحة منفصلة ع  ا سئلة الم لقة.
 :(1)المرحلة الثانية: وهي مرحلة صياغة أسخلة االستبيا 

 :وينبغي أ  رراعي الباحث عند وضع ه ه األسخلة بعض االعتبارات منها 
دراسة استكشافية أوليــة ) أو تجريبيــة( علــى عينــة صــ يرس ممثلــة لمجتمــع ــــ وضع   1
 البحث.

 ـــ أن تكون المعلومات محددس ومتعلقة وموضوع الدراسة. 2
 ــــ مراعاس العوامل المرجعية للمبحو ي  لمستوى التعليم والثقا ة والعادات. 3
ا ســئلة  يكــون عــدد أن تكون ا سئلة مليلة وم تصــرس وواضــحة. حيــث يفتــرض أن  ــــ   4

 معقوال  م  شونه أن يشجع المبحو ي  على اإلجاوة.
ـــ أن تكون الل ة مبسطة وسهلةف وأن تكون خالية مــ  المصــطلحات أو أن تفســر  5

 المصطلحات  ي مقدمة االستبيان.
ـــ أن يســت د  علــم الــنفس  ــي صــياغة وعــ  ا ســئلة غيــر المباشــرس " الباطنيــة"  6 ـــ

طريقــة اإلســقا  أن يســقا المبحــوث عيوبــه علــى غيــراف  تنكشــف  ف وتعنــيوطريقــة اإلســقا 
ا منه أنه يصف بها دوا ع غيرا.  ب لل الدوا ع الح يقة لديه اعتقاد 

ــ تجنب التعميمات  ي صياغة ا سئلة: أو يجب أن تكون صــياغة ا ســئلة  7 محــددس  ــ
 وفكرس واحدس وليسف عامة.

 
(1) A.N. Opoenheim, Questionnaire design and attitude measurement, New York : 

Basic book, 1966.pp. 130 -136.  
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تــي تســتثير إجــابتي  وهــ ا يــ دو إلــى ــــــ تجنــب ا ســئلة المزدوجــةف وهــي ا ســئلة ال 8
 تشويل المبحوث.

ــون  9 ــئلة وحيـــث تكـ ــا  ا سـ ــمنيةف حيـــث ينب ـــي أال تصـ ــات الضـ ـــ تجنـــب اال تراضـ ـــ
اإلجاوة معتمدس على ا تراضــات ضــمنية عمــا ســيحدث لنتيجــةف واال تراضــات الضــمنية هــي 

 ا تراضات ال ت لر  ي الس ا .
 رتبعهــا الباحــث عنــد صــياغة األســخلة فهــي كمــا أمــا الشــروط األساســية التــي ااــب أ   

 :(1)رلي
 ــــ يجب أن تصا  ا سئلة وعبارات واضحة وللمات سهلة. 1
ــــ أن تكون ا سئلة متسلسلة ومتراوطةف تبدأ م  السهل إلــى الصــعبف ومــ  العــا   2

 إلى ال اص.
 ــــ أن يكون لكل س ا  هدف محدد مرتبا ومشكلة الدراسة 3
سئلة وطريقــة تــد ع المبحــوث إلــى نــوع معــي  مــ  اإلجاوــة و يهــا ــــ أن ال تصا  ا  4

 نوع م  التحيز.
 ــــ أن تكون ا سئلة مصيرس وت دو المعنى المطلو . 5
ــــــ أن يكــون عــدد ا ســئلة مقبــوال  حتــى ال يكــون االســتبيان عرضــة لإلهمــا  وعــد   6

 التعبئة م  مبل المبحوث.
 مولو ة ومفهومة م  مبل المبحو ي .ــــ عد  است دا  مصطلحات غير   7
 ــــ االبتعاد ع  ا سئلة المحرجة. 8
 ــــ أن ال تتطر  ا سئلة إلى مواضيع حساسة. 9

 ــــ تجنب طرف ا سئلة الش صية. 10
مــ   وم   م على الباحث أن يقو  بتنسي  وترتيب ا ســئلةف  لــل أن الهــدف ا ساســي 

ترتيب ا سئلة هو التسهيل علــى المبحــوث والعمــل علــى تشــجيعه علــى اإلجاوــة علــى أســئلة 
الحــاجز  لما يجب على الباحــث أن يبــدأ وا ســئلة البســيطةف التــي تعمــل علــى لســر   . ( 2) االستبيان 

 وتشجع المبحو ي  على اإلجاوة ع  ا سئلة.
 

  .213( منا  هال  المزاهرسف مرجع سب   لراف ص 1)
  .214( نفس المرجعف ص 2)
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ترتيــب األســخلة، وهــي وهنــا ااــب أ  رتبــع الباحــث بعــض المبــادئ األساســية عنــد  
 :كما رلي

ــــ وضع ا سئلة الصعبة أو المحرجة  ي نهايــة االســتبيان حتــى تكــون هنــا  ألفــة  1
 بي  الباحث والمبحوث.

 ــــ إتباع الترتيب الزمني إ ا لانف ا سئلة تتعل  ومعلومات تاري ية. 2
منهــا إلــى ا ســئلة ــــــ اســت دا  أســلو  القمــع الــ و يبــدأ وا ســئلة العامــةف  ــم ينتقــل  3

 المت صصة أو الدقيقة.
ــة  4 ــئلة ال اصـ ــات مـــ  جميـــع ا سـ ــد مبـــل االنتهـ ــا  إلـــى موضـــوع جديـ ــد  االنتقـ ـــ عـ ـــ

 وموضوع معي  وشكل تا .
 :المرحلة الثالثة: تتمثل المرحلة الثالثة في االختبار المسبق لمعرفة مدى دقة االستبيا 

بهــدف  االستبيان على عينة محــددس مــ  مجتمــع الدراســة الباحث بتطبي   م  خال  قيا    
التعرف على مدى وضوف أسئلة االستبيانف والتعرف على المشكالت التي يمكــ  أن تواجــه 
المبحو ي  خال  تعبئة االستبيان لتفــادو هــ ا المشــكالتف ومــ   ــم ال يــا  وعــرض االســتبيان 

االعتبــار  يجــب أخــ ها وعــي   على مت صص  ي التحليل اإلحصائي لمعر ة التعــديالت اليــف 
ــدون أو  ــائي ا بـ ــا إحصـ ــر ومعالجتهـ ــهولة ويسـ ــو  وسـ ــا  الحاسـ ــي جهـ ــات  ـ ــا  البيانـ ــتم إدخـ ليـ
ــة وهــي عــرض االســتبيان  ع بــاتف ومــ   ــم قيــا  الباحــث وــال طوس ا خيــرس  ــي هــ ا المرحل

صــياغة أســئلة االســتبيان حتــى يــتمك  الباحــث مــ   ــي  على عدد م  ال براتف  خ  آراتهم  
 لها لزيادس درجة لفاتتها.تعدي 

 :المرحلة الرابعة: تحدرد شال االستمار 
يجب على الباحــث تحديــد شــكل االســتمارس للتوكــد مــ  أن االســتمارس تبــدو وشــكل جيــد  

 وتسهل اإلجاوة ع  أسئلتهاف و لل م  خال  اتباع اإلجراتات التالية:
 ا دحامها والكال  وا سئلة.ـــ جعل االستمارس مصيرس وقدر المستطاعف مع تجنب   1
 الصفحات.  يفضل طباعة االستمارس  ي شكل لتيب ص ير لتجنب ضياع وع  ــــ   2
 ــــ  لر اسم الجهة التاوعة لها الدراسة  ي صفحة ال الف. 3
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ــــ است دا  نوعية جيدس م  الور  والطباعةف لما يجب أن ال يعتمد على تصــوير  4
 االستمارس حتى تكون الكتاوة واضحة.

ـــ تحديــد الطريقــة التــي يجيــب بهــا المبحــوثف هــل المطلــو  منــه وضــع دائــرس أو  5 ـــ
 عالمة أو ما شاوه  لل.

 :المرحلة الخامسة
وهــي المرحلــة المتمثلــة و يــا  الباحــث و عــداد مــ لرس مر قــة واالســتبيان توضــح طريقــة  

 تعبئة االستبيانف والتي يمك  أن تظهر و حدى الصورتي :
 االستبانة.  ــــ رسالة مر قة مع 1
 ــــ أو لمقدمة  ي أعلى الصفحة ا ولى م  االستبانة. 2

 :وياب أ  تحتول التعليمات واإلرشادات على عد  بنود رئيسية هي
 ــــ الهدف م  الدراسة. 1
 ــــ عنوان الدراسة. 2
 ــــ اسم الش ص ال و اعدَّ االستبانة وعنوانه. 3
 االستبانةف الجهة التي تقو  و عداد الدراسة.ــــ اسم الم سسة التي أشر ف على  4
 ــــ التوكيد على سرية المعلومات وأهمية المشارلة. 5
 ــــ الطريقة التي يتم  يها اإلجاوة ع  ا سئلة. 6

 :المرحلة السادسة: تحدرد حام وطول االستبيا 
يجـــب أن يراعـــي الباحــــث عنـــد إعـــداد االســــتبيان حجـــم االســـتبيانف حيــــث يعتبـــر طــــو    

 المبحــو ي   االستبيان م  ا مور الهامة  ي نجاف الدراسةف  لــل أن االســتبيانات الطويلــة تتعــب 
وتــ دو إلــى إهمــا  الكثيــر مــ  ا ســئلةف ومعنــى أنــه للمــا لــان االســتبيان مصــير ا للمــا  ادت 

وضــع ماموعــة مــه معــدالت إتمامهــا والعكــس صــحيحف ونظــر ا  هميــة هــ ا ا مــر  قــد تــم 
 :(1)بحام االستبيا  والي  ااب أخ ها بعيه االعتبار وهي كما رلي  المعارير الخاصة

 ــــ الهدف م  الدراسة. 1

 

  .216( نفس المرجعف ص 1)
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 ــــ نوع القضايا والمشاكل التي يهدف االستبيان إلى وحثها. 2
 ــــ عمر المبحو ي  ال ي  يجرى عليهم الدراسة. 3
 ــــ نوع االسئلة  ي االستبيان. 4
 ــــ مكان إجرات الدراسة. 5
 إجرات الدراسة م  السنة.ــــ ومف   6

 :اإلخراج النهائي لرستبيا :  المرحلة السابعة
 على الباحث أن يقو  وما يلي: 

ــ التوكد م    1 المطلــو   مد تم تصحيحه وطريقــة ســليمةف ويــ دو ال ــرض   االستبيان أن  ــ
منــه وعــد  حصــه ومراجعتــهف حيــث يــتم ال يــا  وطباعــة نهائيــةف ويــتم إجا تــه مــ  مبــل الباحــث 

 رات.وال ب 
 ــــ ال يا  وسحب عدد النسخ المطلوبة. 2

 :  أخطاء شائعة في تصميم االستبيا 
 هنا  عدد م  ا خطات الشائعة ينب ي على الباحث أن يتال اها أهمها: 

 ــــ مد تكون االستبيانات طويلةف  تسبب الملل للش ص المستفتى. 1
 متعارضة.  إلى إجاوات مد تكون ا سئلة غير واضحة وغير مفهومة مما ي دو  ــــ   2
ـــــــ مـــد تكـــون وعـــ  ا ســـئلة تا هـــة أو هامشـــية أو ال  ائـــدس  يهـــاف  تثيـــر الســـ رية  3

 والعزوف ع  اإلجاوة
 ــــ وع  ا سئلة يجا  عليها بنعم أو ال دون شرف للمطلو . 4
 ــــ مد تكون وع  ا سئلة تضاي  الفحوص  تحو  بينه وبي  االستجاوة والرد. 5
 ستبيان تصميم ا دقيق ا.ــــ عد  تصميم اال 6
 ــــ تحيز المشرف على االستبيان سي  ر على نتائجه. 7
ــــــ مــد تكــون نســبة االســتمارات العائــدس مــ  ردود االســتبيان مليلــةف وال تمثــل مجتمــع  8

الدراســة المطلوبــةف  قــد تصـــل الــردود إلــى  لـــث أو ربــع المجموعــة الكلـــي الــ و أرســل إليـــه  
 االستبيان.
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 :  مزااا االستبيا 
ــ يعتبر االستبيان م  أبر  الوسائل التي تعتمد على التقريــر الــ اتي للفــرد  1 موضــوع  ــ

 الدراسةف أو يعتمد على ما ي لرا المبحوث ع  خبراته وتجاربه واتجاهاته ودوا عه.
ــــــ تمتـــا  أســـئلته و قراتـــه وـــالتنظيم والترتيـــب والتقنـــي ف  هـــي واحـــدس والنســـبة لجميـــع  2
 المبحو ي .
ـــ  3 تــو ير الكثيــر مــ  الومــف والجهــد  ــي جمــع المعلومــاتف ويمكــ  ت طيــة أمــاك  ـــ

 .(1)متباعدس  ي  ترس مصيرس
ـــ وسيلة هامة للحصو  على معلومــات مــ  عــدد لبيــر مــ  النــام تفــو  وكثيــر حجــم   4

 االختبارات.  التي ت طيها أدوات جمع المعلومات ا خرىف مثل المقابلة أو المالحظة أو 
ـــ  5 د االســتبيان والمحــددات المكانيــةف حيــث يمكــ  إرســاله بواســطة البريــد عــد  ـــ تقيــّ

 العادو أو البريد اإللكترونيف أو واالتصا  المباشر م  مبل الباحث نفسه.
ـــ هنا  ومف لــاٍف للبحــث لتصــميم االســتبانة و حصــها ومراجعــة بنودهــا دون أيــة  6

ــا تجر  ــل وتجربتهـ ــراتف بـ ــى ال بـ ــها علـ ــفف وعرضـ ــي الومـ ــ و   ـ ــي ضـ ــ ا يعطـ ــة. وهـ ــة مبدئيـ بـ
 لالستبانة قيمة علمية ودمة وموضوعية .

 :عيو  االستبيا 
 أهم عيو  االستبيان هي:

 ــــ مد تحمل وع  المصطلحات المست دمة أكثر م  معنى لم تلف ا  راد. 1
ـــ يفقد الباحث اتصاله الش صي وو راد العينةف وه ا ما يحرمه م  مالحظــة ردود  2

 واستجاواتهم  سئلة االستبيان. عل ا  راد 
 ــــ ال يصلح االستبيان إال لمجتمع غالبيته يجيد القراتس والكتاوة. 3
 ــــ عندما تكثر ا سئلة يتردد ا  راد  ي إجابتهاف ويقل اهتمامهم بها. 4
 ال يمك  للباحث التوكد م  صد  استجاوة ا  راد والتحق  منها.ـــ   5
وحد م  مبــل جميــع ا  ــراد رغــم وحــدس ا ســئلة  ــي ــــ صعوبة  هم ا سئلة وشكل م 6
 االستبيان.
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ـــ مد يتم تزييف اإلجاوات وال ت لر الحقائ ف ومــد ال يكتــرث المبحو ــون لالســتبيان  7
 فيمأون استماراته وعد  اكتراث وب هما .

أكثــر  م  الشائع أن المبحو ي  غالب ا مــا ي فــون ميــولهم أو يظهــرون أنفســهم وشــكل ـــ   8
و يطرحــوا آرائهــم المنجــزس أو يحــاولوا أن يرضــوا الباحــث فيجيبــوا علــى ا ســئلة ومــا ليامــةف أ

 يريح القائم على االستبيان أو المنتفع  فيه.
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 :  العلمية  : المقابلة 12الدرس  
المقابلــة  ــي البحــث العلمــي هــي عبــارس عــ  حــوارف أو محاد ــة أو منامشــةف موجهــةف  

تكــون بــي  الباحــث عــادسف مــ  جهــةف وشــ صف أو أشــ اص آخــري ف مــ  جهــة أخــرىف و لــل  
و رض التوصل إلى معلومــات تعكــس حقــائ  أو موامــف محــددسف يحتــا  الباحــث التوصــل إليهــا  

ل المقابلــة مجموعــة مــ  ا ســئلة واالستفســارات  والحصــو  عليهــاف  ــي ضــوت أهــداف وحثــه. وتمثــ 
أو التعقيب عليها. وتكون المقابلــة عــادس وجهــا لوجــهف    واإليضاحاتف التي يطلب اإلجاوة عليهاف 

بــي  الباحــث والشــ ص أو ا شــ اص المعنيــي  والبحــث. ولكــ  ظهــرت وســائل أخــرى للمقابلــةف  
 (1)االتصا  الحديثة المناسبة  ئل مثل االتصا  عبر الهاتفف أو عبر اإلنترنفف أو عبر وسا 

 :أنواع المقابلة
وتقسم أسئلة المقابلة إلى نوعي ف هما مقابلة ووسئلة مفتوحــةف ومقابلــة ووســئلة م لقــةف  

ا. إما م  نوع ا سئلة المفتوحةف  ا مثلة عليها هي:  أو والنوعي  مع 
ز  عــ  تقــديم أو ما هي جوانب ا دات الوظيفي السلبية  ي رأيلو ويكــون ســ اال  ومعــ  

 إعطات أية خيارات اإلجاوة.
إما النوع الثاني م  أسئلة المقابلة  هي ا سئلة الم لقــةف وتكــون اإلجاوــة عليهــا بــنعم  

 أو الف ولثير ا أو مليال  أو أحيان ا ...إلخف مثا   لل:
 ما هو معد  الزيارات ا سبوعية التي تقو  بها لمكتبة الجامعةو. 
 ـــ مرتي .   واحدســـ مـرس   
 ـــ أكثر م   الث مرات.   ـــ  الث مرات  
 ومد ينظر إلى المقابلة م   اوية أخرىف وتقسم إلى أنواع وطريقة م تلفةف هي: 

ا لوجــــه بــــي  الباحــــث والشــــ صف أو  1 ـــــــ المقابلــــة الش صــــية: وهــــي المقابلــــة وجهــــ 
 ست دام ا  ي البحث العلمي.ا ش اص المعنيي  والبحث. وه ا هي أكثر أنواع المقابالت ا

وهي إما أن تكون مكملــة للمقابلــة الش صــيةف أو اســتكماال    ــــ المقابلة التلفزيونية: 2
المعلومات التي لان الباحــث مــد حصــل عليهــاف أو أن تجــرى لأشــ اص المبحــو ي  لبع   

 على الهاتفف  سبا  ت ر  ع  إرادس الباحث والمبحوث.
 

ف الطبعـة السادسـةف دار البحث العلمي واستخدا  مصـادر المعلومـات التقليداـة واإللكترونيـة( عامر إبراهيم منديلجيف 1)
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التكنولــوجي  ئل اإللكترونيــة والفديويــة. فبعــد لــل هــ ا التطــور المقابلة بواســطة الوســا ــــ   3
الحــــديث يكــــون واإلمكــــان محــــاورس الباحـــــث للمبحــــو ي  عــــ  طريــــ  البريــــد اإللكترونـــــي أو 

 التسجيالت الفديوية ع  وعد.
ا مســــبق ا: تكــــون أســــئلتها محــــددس ســــلف اف  .أ المقابلــــة المقننــــةف أو المبنيــــة بنــــات محكمــــ 

هــي تشــبه أســئلة االســتبيانف إاّل أن الباحــث يقــو  وكتاوــة إجاوــات ومقننــة لإلجاوــات. وبــ لل  
 ا ش اص ال ي  تتم مقابلتهم.

المقابلة شــبه المقننــة: حيــث يكــون الباحــث مــد أعــد مجموعــة مــ  ا ســئلةف ولكنــه مــد   .  
ا آخـــر لهـــاف و ـــ  مجريـــات  المقابلـــة  ي يـــر  ـــي تسلســـلهاف أو يحـــ ف وعضـــهاف أو يضـــيف وعضـــ 

 .والمعلومات التي جمعها
ــبق اف حيـــث يثبـــف  .   ــة: والتـــي تســـمى المقابلـــة غيـــر المصـــممة مسـ المقابلـــة المفتوحـ

اف ويتــر  أمــور ا ســئلة ا خــرى تتطــور و ــ  مــا تمليــه الحاجــة  الباحــث أســئلة محــدودس جــد 
ا المقابلة المتعمقة.  وطبيعة المقابلة. وهي تسمى أيض 

 :(1)خطوات ججراء المقابلة
 :  األهداف واألغراض مه المقابلةـــ تحدرد الهدف أو   1

هــ ا  الباحث هد ه ــ أو أهدا ــه ــــ مــ  إجــرات المقابلــةف وأن يقــو  بتعريــف  يجب أن يحدد 
 ا هداف لأش اص أو الجهات التي سيجرو المقابلة معها.

 : وتشتمل ه ا ال طوس على التالي:ــــ اإلعداد المسبق للمقابلة 2
 المشمولة والمقابلة.تحديد ا  راد أو الجهات  (أ
 تحديد ا سئلة واالستفسارات المطلو  طرحها على ا  راد والجهات المعنية. (  

  ( تجنب التك يب أو إعطات االنطباع أن الجوا  غير صحيح.
جوابيــة  تجنب الباحث معر ة الجوا ف أو أنه يعرف و يــة الجــوا  مــ  خــال  للمــات د(  

ما  الجوا ف والطلب منه توضــيح  لــل واعطــات مليلة. بل تر  الش ص المعني واإلجاوة إك
 أمثلة أو ما شاوه  لل.
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 : وتشتمل على:ــــ تنفيد وإجراء المقابلة 3
أ ــــــ إعــال  ا شــ اص والجهــات المعنيــة والمقابلــة والجهــة التــي ينتســب إليهــا الباحــث  

 وتومي  التعاون المسب  والرمبة  ي إعطات البيانات المطلوبة للبحث.
تحديد موعد مناسب مــع ا  ــراد والجهــات المعنيــة والبحــث وااللتــزا  وــه مــ  مبــل   ــ   
 الباحث.
إيجاد الجو المناسب للحوار م  حيث المظهر الالئ  للباحث واختيــار العبــارات  .  

 المناسبة للمقابلة
 دراسة الومف المحدد لجمع لل البيانات والمعلومات المطلوبة وبشكل لب . . د
 عبارات واضحة.التحدث وشكل مسموع وب  .ه
ا    . و  ا  ــي العينــة فيستحســ  أن   إ ا لانــف المعلومــات ت ــص ش صــ  ا محــدد  تكــون  واحــد 

المقابلة معه على انفــراد. وبمعــز  عــ  و يــة ا  ــراد والعــاملي  معــهف أو الــ ي  يشــارلونه  ــي 
 النشا  االجتماعي أو الوظيفي المعني والمقابلة.

 :ـــ تسايل المعلومات 4
ســاعة  يجــب أن تســجل اإلجاوــات والمالحظــات التــي يبــديها الشــ ص المعنــي والمقابلــة 

نفس الكلمات المســت دمة مــ  مبــل الشــ صف وأن يبتعــد الباحــث   إجرات المقابلةف وأن تسجل
ع  تسجيل التفسيرات التي ال تستند على ا موا  واإلجاوــات الفعليــةف أو أن يبتعــد الباحــث 
ع  تفسير معاني العبارات التي يعطيهــا ا شــ اص المعنيــي  والبحــثف بــل أن يطلــب مــنهم 

 التفسيرف إ ا تطلب ا مر  لل.
 :  ةميزات المقابل

 :(1)للمقابلة  وائد وميزات عدس يمكننا حصرها وا،تي 
ــــ معلومات و يرس وشاملة لكل جوانب الموضوعف  ضال ع  أنها تــزود ومعلومــات  1

 إضافية لم تك   ي حسبان الباحثف ولكنها  ات أهمية للبحث.
نظــر ا إلمكانيــات شــرف ا ســئلة وتوضــيح   ـــ معلوماتها دقيقــة ) أد  مــ  االســتبيان( 2

ا مــور المطلوبــةف لمــا يمكــ  للباحــث طلــب توضــيح وعــ  اإلجاوــات غيــر الوافيــة أو غيــر 
 الكاملةف أو تحتا  إلى إعطات أمثلة...إلخ.
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ا  ي التعــرف علــى الصــفات الش صــية لأ ــراد المطلــو  مقــابلتهم ـــ   3 وتقــويم  مفيدس جد 
 ش صياتهمف والحكم على إجاواتهم.

ـــ وســيلة مهمــة للمجتمعــات التــي ال تعــرف القــراتس والكتاوــةف أو ا شــ اص لبــار  4 ـــ
 الس  والمعومي .

 ( 70 - 90 %( يســتلم أكثــر مــ  نســبة ) 10نســبة ردودهــا أعلــى مــ  االســتبيان ) ــــــ  5
باحث إ ا ما خطا للقات عشــرس  ي ال البف وحتى وعد المتاوعة. أما  ي حالة المقابلة  ون ال

أشــ اص مــثال  ونــه  ــي ال الــب ســيقابلهم جميعــا. وبعبــارس أوضــح  ونــه وــالرغم مــ  أن عــدد 
 قــا مــثال ( مــ   10الــ ي  يقــابلهم الباحــث  ــي أســلو  المقابلــة هــم أمــل وكثيــر )  ا شــ اص

مقابلـــة مـــثال( إاّل أن نســـبة الـــردود  ـــي ال 200عـــدد ا شـــ اص الـــ ي  يراســـلهم واالســـتبيان )
 تكون أعلى م  نسبتها  ي االستبيان.

 ـــــ يشعر ا  راد ووهميتهم أكثر  ي المقابلة مقارنة واالستبيان 6
 :  عيو  المقابلة

 أما عيو  المقابلة ومحدداتها  هي: 
 ــــ مكلفة م  ناحية الومف والجهد. 1
أو  مد ي طا الباحث  ي تسجيل المعلوماتف ل ا ينصح واست دا  جهــا  تســجيل ــــ   2

 إرسا  اإلجاوات لأش اص المعنيي  والمقابلة للتوكد منها.
علــى  مد ال يعطي ا ش اص أو الجهات المعنية والبحــث الومــف الكــا ي للحصــو  ــــ   3

 كل المعلومات المطلوبة.
الحصــو   ــــ الباحث الــ و ال يملــل إمكانــات اللبامــة والجــرأس والمهــارس الكافيــة ال يســتطيع  4

 لمطلوبة لبحثه م  خال  المقابلة.على لل المعلومات ا
ســبب  صــعوبة وصــو  الباحــث إلــى وعــ  الش صــيات المبحو ــة. ومــد يكــون  لــل ــــ   5
 والم اطر.  اإلدارو والسياسي له الت ا ش اصف أو إمكانية تعرض الباحث للمشاكل   المرلز 
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 :13  الدرس
 :  العلمية  المرحظة

 :تعريف المرحظة العلمية
أســلو  المالحظــة  ــي البحــث العلمــي وونهــا المشــاهدس والمراقبــة نســتطيع أن نعــرف  

الدقيقة لسلو  أو ظاهرس معينةف وتســجيل المالحظــات أو  وــوو ف لــ لل االســتعانة ووســاليب 
الدراسة المناسبة لطبيعة  لل السلو  أو تلل الظاهرس وغية تحقي  أ ضل النتائج والحصــو  

  .(1)على أد  المعلومات
 :المرحظة  خطوات وإجراءات

البيانــات  لــوداس لجمــع   هنا  عدد م  اإلجراتات الضرورية الست دا  طريقة المالحظة  
 والمعلوماتف وم  ه ا اإلجراتات ما يوتي:

تحديــد الهــدفف حيــث أنــه مــ  الضــرورو أن يحــدد الباحــث هد ــه وغرضــه الــ و  .أ
 .يسعى للوصو  إليه واست دامه لطريقة المالحظة

ست ضع للمالحظةف واحــدف ا نــانف أكثــر. ومــ  هنــا البــد تحديد ا ش اص التي   .  
 م  اإلشارس إلى ضرورس االختيار الجيد والمالئم للعناصر وا  راد المنية والمالحظة.

ا  .   تحديــد الومــف الــال   والفتــرس الزمنيــة التــي تحتاجهــا المالحظــةف  قــد تســتنفد ومتــ 
 طويال ف أكثر م  الومف الم صص للباحث.

 كانية والبيئة المطلوبة إلجرات المالحظة.ترتيب الظروف الم . د
 تحديد المجاالت والنشاطات المعنية والمالحظة. .ه
 تسجيل البيانات والمعلومات. . و 

 :أنواع المرحظة العلمية
ــاركةـ 1 ــة بالمشـ ــرو هم المرحظـ ــو ي  وظـ ــاس المبحـ ــي حيـ ــار   ـ ــث يشـ : أو أن الباحـ

ويتطّلب ه ا النوع تحضير ا مسبق ا م  مبل الباحثف ويحتا  إلى ومف مد يكــون طــويال ف لمــا 

 

  .186( نفس المرجعف ص 1)
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ه الباحــث لهــاف إاّل أنهــا تســتح   تتطلب الحصو  على معلومات وبيانات دقيقــة البــد أن يتنبــّ
 عليها الباحــث  ــي هــ ا النــّوع مــ  المالحظــة م  أجلها  لل أّن المعلومات التي يحصل  الجهود  

 تكون دقيقة وعميقةف حيث تتطر  إلى أدّ  التفاصيل.
وتعنــي النظــر  ــي مومــف اجتمــاعي دون المشــارلة ـــ المرحظة بدو  مشــاركة :    2 

الفعلّية فيهف و ي ه ا الّنوع م  المالحظــة يقــو  الباحــث بــدور المرامــب ســوات  أكــان عــ  وعــد 
  .مر ف وشكل مباشر أو غير مباشرف وحيث ال يتفاعل الباحث مع الظاهرسأو ع  

 :مزااا المرحظة
المــ لورس  أسلو  المالحظة  ي جمــع المعلومــات مثلــه مثــل ا ســاليب وا دوات ا خــرى  
 :(1)لها مزايا و يها عيوبها. أما مزاياها فيمكننا حصرها وا،تيساوق اف 

 ــي  المعلومــات المجمعــة عــ  طريــ  أســلو  المالحظــة معلوماتها أعم ف أو أن ــــ   1
 البحث العلمي تت ل ل إلى أعما  وأسبا  المشكلة أو الموضوع المراد وحثه.

ــــ معلوماتها أكثر شمولية وتفصيال. حيث تكون المالحظة مفصــلةف وحيــث تــ م   2
لــم للباحــث لــل المعلومــات التــي يريــد الحصــو  عليهــاف بــل وتــ م  حتــى معلومــات إضــافية 

 يك  يتومعها الباحثف أو يومل الحصو  عليها.
ــــ معلوماتها أد .  المعلومات واإلجاوات التي يحصــل عليهــا الباحــث عــ  طريــ   3

 المالحظة هي أمر  ما تكون إلى الصحةف وأكثر دمة م  أو أسلو  آخر.
ــــ المالحظة تسمح ومعر ة وتســجيل النشــا  أو الســلو  ســاعة حدو ــهف و ــي نفــس  4
 ال و ومع فيه.الومف 

 المالحظة أسلو  مباشرف يتم الحصو  على المعلومــات مــ  المومــف الــ و تحــدث 
 فيهف م  دون الحاجة إلى االستفسار م  ا  راد.

ـــــ ما يميز المالحظة ع  ا ساليب ا خرىف لالمقابلة واالستبيانف هــو أن هنالــل  5
 اخلهم. ر  بي  ما يقوله ا  راد ويكتبونهف وما هو موجود  ي د

المالحظة أسلو  أمثل لدراسة استجاوة شرائح محــددس مــ  أ ــراد المجتمــعف مثــل ــــ   6
 ا طفا ف نظر ا  نهم أمل وعي ا ب واتهم أ نات المالحظة م  البال ي .

 

  .188ف  187( نفس المرجعف ص 1)
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ــــــ يمكــ  أن تســت د  المالحظــة لوســلو  داعــم للمعلومــات التــي جمعــف ووســاليب  7
 المالحظة لتقدير مدى صد  إجاوات المقابلة.أخرىف مثل المقابلة. لما وتست د   

 :ـةالمرحظعيو   
 أما أهم سلبيات وعيو  أسلو  المالحظة فيمك  تل يصها لا،تي: 

ـــــ مــد يعمــد الكثيــر مــ  النــام إلــى التصــنع واظهــار ردود  عــل وانطباعــات مصــطنعة   1 ـ
 والمالحظة.  المراقبة إلى الش ص القائم والبحثف و لل عند معر ة ه الت النام أنهم تحف  

ــ لثير ا مــا تتــداخل عوامــل خارجيــة تعيــ  أســلو  المالحظــةف مثــل الطقــسف  2 والعوامــل  ــ
 الش صية الطارئة للباحث نفسهف وغير  لل.

ـــ  3  أنهــا محــدودس والومــف الــ و تحــدث أو تقــع فيــه ا حــداثف ومــد تحــدث  ــي أمــاك  ـــ
ا عليــه أن  نــه  ى للباحث وجودا  يها للهاف ل ا    متفرمة ال يتسن  يجمــع يكــون مــ  الصــعب جــد 

 البيانات والمعلومات وا دلة الضرورية الال مة.
والنسبة لحياس النام ال اصة هنالل وع  الحاالت الصعبة اليف مــد ال يســمح ــــ   4

  يها للمالحظة أو مد ال تفيد  يها المالحظة.
 ــــ مد تست ر  عملية جمع المعلومات ومت ا طويال . 5
ـــ وأخيــر ا  6  ــ ن تنفيــ  أســلو  المالحظــة مــ  دون معر ــة الشــ ص الــ و يالحظــه ـــ

 الباحث تعني م الفة  خالقيات الباحث العلمي.
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 :مناهج البحث العلمي:  المحور الرابع
 :  منهج المسح:  14  الدرس
يعتبر أسلو  المسح م  المنــاهج الرئيســة المســت دمة  ــي إعــداد البحــوث الوصــفية.  

وتــتم الدراســات المســحية مــ  خــال  جمــع البيانــات والمعلومــات عــ  الظــاهرس المبحو ــة لمــا هــي  
 ي الوامع مــ  أجــل التعــرف علــى طبيعــة ووامــع هــ ا الظــاهرس ومعر ــة القــوس والضــعف  يهــاف مــ   

والدراســات  يقود إلى إحداث ت يير جزئي أو ج رو علــى الظــاهرس.   أجل التوصل إلى تصور مد 
المســحية ليســف ماصــرس علــى جمــع البيانــات والمعلومــات عــ  الظــاهرس موضــع البحــثف بــل 

 .(1)يتعدى  لل إلى التوصل إلى مبادا ومواني  عامة  ي المعر ة
مــنهم  وتعــرف البحــوث المســحية وونهــا: التجميــع المــنظم للمعلومــات مــ  المستقصــى 

 .(2)بهدف  هم/ أو التنب  وسلو  المجتمع محل الدراسة
 :تعريف الدراسات المسحية

ا    ا علمي ا منظمــ  ومعلومــات  علــى بيانــات   للحصــو  عر ف الدراسات المسحية وونها جهد 
وأوصــاف عــ  الظــاهرس أو مجموعــة الظــواهر موضــوع البحــث مــ  عــدد المفــردات المكونــة 

 ن الهــدف ا ساســي للدراســات الوصــفية   لمجتمع البحث ولفترس  منية لافيــة للدراســةف نظــر ا
تصــوير وتحليــل وتقــويم خصــائص ظــاهرس أو مجموعــة مــ  الظــواهرف  ــ ن أهــم مــنهج تعتمــد 

 .(3)لهدف هو منهج المسحعليه  ي تحقي  ه ا ا

ــيات أو المشـــكالتف أو ا وضـــاع   ــيح الطبيعـــة الح ي يـــة لأشـ ــا عـــرف وونـــه توضـ كمـ
االجتماعية وتحليل تلل ا وضاع للوموف على الظروف المحيطة بهــا أو ا ســبا  الدا عــة 

ف  المســح ينصــب علــى دراســة أشــيات موجــودس والفعــل ومــف إجــرات الدراســةف (4)إلــى ظهورهــا
 .(5)مكان معي  و مان معي و ي  

 

  .324( منا  هال  المزاهرسف مرجع سب   لراف ص 1)
(2) D.S. Tull and D.I.Hawkins,Marketing Rescarch Measurement and Method, 5th Ed. 

New York : Macmillan Publishing Company, 1990.P.138.  
    .325منا  هال  المزاهرسف مرجع سب   لراف ص ( 3)
ف المكتــب الجــامعي الحــديثف اإلســكندريةف الطبعــة البحــث العلمــي: التصــميم والمــنهج واإلجــراءات( محمــد ال ريــبف 4)

  .84ف ص 1998الراوعةف 
  .118ف ص 1975ف دار الشر ف جدسف الطبعة الثانيةف البحث العلمي: منهاجه وتقنياته( محمد  يان عمرف 5)
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ويعتبــر أحــد المنــاهج ا كثــر اســت دام ا  ــي أوحــاث اإلعــال  و لــل لمرونتــهف لمــا يعتبــر   
أ ضــل مــنهج وحثــي متــاف  ــي الدراســات االجتماعيــة للحصــو  علــى بيانــات ومعلومــات أصــلية  

حيــث يشــتمل  ف(1)الصــعب إجــرات مالحظــة عليــه مباشــرس   لوصــف مجتمــع لبيــر مــد يكــون مــ  
الوصــف  هج المسح على عدد م  ال طوات تبدأ وات ا  الباحث مرار ا. هل يســت د  أســلو  من 

أ  ا سلو  التحليليف وم   م يحدد أهداف الدراسةف ومراجعة التراث العلمــيف أو الدراســات 
وي تــار  الســاوقة المتاحــة  ات العالمــةف ويحــدد أســلو  المســحف  ــم يصــمم صــحيفة االستقصــاتف 

يو عهــاوف  سر البياناتف  م يت   مــرار ا  ــي النهايــة هــل سينشــر نتــائج الدراســة أ  العينةف يحلل ويف 
ولكــ  المطلــو  مراعــاس ويالحظ أنه ليس شرط ا أن تطب  لل ه ا ال طوات وبه ا الترتيبف 

  ه ا ال طوات مبل البدت  ي است دا  منهج المسح.
وال يقتصر منهج المسح على است دا  أسلو  واحد  ي عملية جمع البيانــاتف وانمــا  

ــرف  ــ  طـ ــا مـ ــةف وغيرهـ ــتبيانف والمالحظـ ــاليب لاالسـ ــف ا سـ ــت دا  م تلـ ــى اسـ ــوت إلـ ــ  اللجـ  يمكـ
 جمع البيانات والمعلومات.الباحث ل
 :ويهتم منهج المسح بأكثر مه مستوى بناًء على التعريفات العدرد  له وهي 

: وهــو المســح الوصــفي الــ و يســتهدف الحصــو  علــى الحقــائ  المستوى األولــــ   1
 والمعلومات التي تساعد على  هم الظاهرس ولكنه ال يحل المشكلة.

الوصــفف  : وهو المسح الوصفي التفسيرو ال و ال يقــف عنــد حــد المستوى الثاني ـ  ـ ــ  2
 وانما يصل إلى إصدار ا حكا  وتقديم الحلو .

 :تقسيمات المسو 
  :تقسم المسو  جلى نوعيه هما 

: وهي التي تتجه إلى وصف الظاهرس لما هيف أو  ــي ظــل المسو  الوصفيةــــ   1
 الظروف التي تتواجد عليهاف أو يقد  المسح الوصفي وصف ا لما يحدث  ي ه ا اللحظة.

ية مــ  تتقــد  المســوف التحليليــة خطــوس عــ  المســوف الوصــف :ــــــ المســو  التحليليــة 2
حيث إن ا ولــى تهــدف إلــى وصــف الظــاهرس والتعــرف علــى أســبا  وجــود الظــاهرس علــى مــا 

 
(1) E.Babie, the practice of   Social Rescarch. 3rd, Ed. Blemont, CA :Wadsworth, 1983.p.209. 
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هي عليهف و ي المسوف التحليليــة يحــدد الباحــث مت يــرات للتعــرف علــى العالمــة االرتباطيــة. 
 مما يساعد على التوصل إلى نتائج تفسيرية.

وهي تهدف إلــى التعــرف علــى ظــاهرس جديــدس لــم يســب    :ـــ المسو  االستكشافية   3
 دراستهاف ومد تكون ومثاوة تمهيد لدراسات أخرى تليها.

 :أساليب الدراسات المسحية
تتعدد أساليب الدراسات المســحيةف نظــر ا لتعــدد طبيعــة المجــاالت التــي تحتــا  إلــى تطبيقهــا   
 ا خرى:  ت تلف ع  العلو  اتف  معظم الباحثي  عليها  ي مجا  اإلعال  واليف   والتي 

 : دراسات مسح الرأل العا ــــ   1
علــى  تعتبر دراسات مسح الرأو العا  م  ا ساليب المنتشرسف حيث تهدف إلــى التعــرف 

آرات أ راد المجتمع  ي ا مــور السياســيةف واالجتماعيــة واالمتصــادية القابلــة للنقــاأ والجــد ف 
 والتعرف على المومف التي ي ديها الرأو العا  أو ير ضها  ي ومف معي .

 :الم مو   تحليلــــ   2
ا    يهــدف تحليــل المضــمون إلــى وصــف المحتــوى لظــاهر لالتصــا  وصــف ا موضــوعي ا دقيقــ 

ومنظم اف مقارنة والدراسات المسحية ا خرى لدراســة الــرأو العــا ف ومســح جمهــور وســائل اإلعــال   
وغيرهـــا التـــي تـــرتبا بدراســـة آرات اإلنســـان وشـــكل مباشـــر مـــ  خـــال  ســـ اله ومقابلتـــه لونـــه يملـــل  

ليــل المضــمون هــو اتصــا  غيــر مباشــر وــا  راد مــ  خــال  االكتفــات وــالرجوع  المعلومــاتف  ــ ن تح 
إلى الو ائ ف والسجالتف والمقابالت التلفزيونيةف والصــحفية المرتبطــة وموضــوع الدراســة.  الباحــث  
ا إلــى البيانــات الصــريحة الواضــحة   وعــد اختيــار الو ــائ  والســجالت المناســبة يقــو  بتحليلهــا مســتند 

ويســتند هــ ا ا ســلو  إلــى القناعـــة التــي تقــو  وــون اتجاهــات الجماعــات وا  ـــراد    المــ لورس  يهــا. 
التوكــد    تظهــر بوضــوف  ــي لتاواتهــا وآدابهــا ومقابالتهــا الصــحفية و نونهــا. ويتعــي  علــى الباحــث  

 .(1)موضوعيتها  أهميتهاف أو أصالتهاف أو م  صد  تمثيلها سوات م  حيث  
 : اإلعر ــــ مسح جمهور وسائل   3

ُيقصـــد وـــالجمهور جميـــع مـــرات الصـــحف والمجـــالتف ومســـتمعي اإل اعـــةف ومشـــاهدو  
التلفزيون والقنــوات الفضــائيةف ومســت دمي اإلنترنــفف حيــث يســتهدف هــ ا النــوع مــ  الدراســة 

 

  .335( منا  هال  المزاهرسف ص 1)
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علــي   ي التعرف على ال صائص ا ساسية للجمهور لتقديم مــادس إعالميــة مناســبةف والتعــرف 
علـــ  والرســـالة اإلعالميـــةف واســـت دامه لوســـام  ـــي رســـم وت طـــيا ســـلو  الجمهـــور فيمـــا يت 

السياسة اإلعالميةف ويهدف هــ ا ا ســلو  إلــى التعــرف علــى ســمات وخصــائص الجمهــورف 
 ووجهات نظرا وآرائه حو  الموضوعات والبرامج التي تقدمها وسائل اإلعال  الم تلفة.

 :ـــ مسح أساليب الممارسة 4
ارسة بهدف دراسة الهيكلــة اإلداريــة والتنظيميــة  جهــزس اإلعــال   تست د  وحدس أساليب المم  

ومــدى  الم سســاتف الم تلفــةف وبحــث ســبل وأســاليب تطويرهــا. ودراســة خصــائص العــاملي  بتلــل 
االعتمــاد علــى البحــوث لــديهاف ورصــد المشــكالت اإلداريــةف والفنيــةف ولــ لل دراســة الجوانــب 

عهــا أجهــزس اإلعــال  وادارتــه  ــي م تلــف المجــاالت وا ســاليب اإلداريــةف والتنظيميــة التــي تتب 
اإلعالميةف و لل بهدف تطوير الوامــع التطبيقــي الفعلــيف والتعــرف علــى الطــر  التــي تتبعهــا 

 ا جهزس  ي ممارسة نشاطها.
 :  ــــ مسح الوسائل اإلعرمية 5

ــب وا ســـاليب   ــد وـــه دراســـة الجوانـ ــي تتبعهـــا أجهـــزس اإلعـــال     يقصـ اإلداريـــة والتنظيميـــة التـ
وادارته  ي م تلــف المجــاالت اإلعالميــةف و لــل بهــدف تطــوير الوامــع التطبيقــي الفعلــيف والتعــرف  

التعــرف    على الطر  التي تتبعها ه ا ا جهــزس  ــي ممارســة نشــاطها. وتتضــم  هــ ا النشــاطاتف 
ا العلمــي عنــد أدائهــا لمهامهــا اإلعالميــةف  على الت طــي   على مدى اعتماد الم سسات اإلعالمية 

والوموف علــى مســتويات الت طــيا وال طــا البرنامجيــة التــي تعــدها المحطــات والقنــوات اإل اعــة  
واعداد الكوادر الفنية واإلداريــة العاملــة  ــي أجهــزس اإلعــال ف ولــ لل    والتلفا ية. والبحث  ي تنظيم 

وأنمــا  النشــاطات التــي تمارســهاف والصــعوبات  التعــرف علــى الهياكــل التنظيميــة للقــوى العاملــة  
اإلعالميــة وطبيعــة المهــا  التــي  التي تعترضها وتعي  عمليــات تطورهــا. ولــ لل مســح ا جهــزس 

الرســـــمية وا هليـــــة مثـــــل: إدارات العالمـــــات العامـــــة والولـــــاالت  يقـــــو  بهـــــا  ـــــي الم سســـــات
نهــا وبــي  الم سســات اإلعالنية وشرلات اإلعال  ال ــاصف والبحــث  ــي مســتوى العالمــات بي 

اإلعالمية الحكومية. ودراسة مدى اعتماد وسائل اإلعال  الجماهيرو علــى البحــوث العلميــة 
 ي تطوير ال طا البرنامجيــةف وحــل المشــكالت والصــعوبات التــي تواجــه العــاملي   ــي هــ ا 

 الوسائلف واالرتقات ومستويات ا دات على مستوى الوسيلة والمضمون.
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لو  للتعرف على ش صية وسائل اإلعال  م  الجوانب الم تلفــة ويست د  ه ا ا س 
وتطورهــاف  لتو يع الصحفف عدد أجهزس الراديــو والتلفزيــون المتاحــة  ومعر ة إمكانياتها الفعليةف 

متوسا القراتس والمشاهدسف معدالت التداخل بي  الوسائلف درجة الت طية لكــل وســيلة دراســة 
واإلنتاجيــة والتكنولوجيــة لكــل وســيلةف ولمعر ــة إمكانياتهــا الفعليــة مــ  حيــث الجوانــب الفنيــة 

 ا جهزس والمعدات وبرامج التدريب والميزانيات وتحديد الوسائل لتطوير إمكاناتها وتطويرها.
 :  مزااا بحوث المسح

ــــ يمك  است دا  أوحاث المسح الستكشــاف المشــاكل  ــي الموامــف الوامعيــةف مــثال   1
 سة مراتس.يمك  درا
ــــ الصحفف أو رؤية التليفزيون أو أنما  سلو  المستهلل ومف حدو ها أكثر مــ   2

 دراستها  ي معمل أو.
 ـــ غر ة مشاهدس أو  ي إطار ظروف اصطناعية م تلفة. 3
ا ربــع  كما يمك  للباحثي  التحكم  ي النفقات مــ  خــال  االختيــار مــ  بــي  الطــر  ـــ   4

 يدف والتليفون والمقابلة الش صية وادارس المجموعات.لجمع بيانات المسوف وهي البر 
ـــ إمكانية إجرات البحوث  ي أماك  عمليةف ومعنــى أنــه يمكــ  دراســة مــراتس الجرائــد  5

أو مشــاهدس التلفزيــون  ــي أمــاك  حــدوث القــراتس أو المشــاهدسف وهــ ا ممــا يميــز المســوف عــ  
 لدراسات التجريبية.مناهج أخرى تعتمد على أماك  مصطنعة لما هو الحا   ي ا

 ـــ تعتبر البحوث رخيصة التكلفة والمقارنة و يرها م  المناهج. 6
ـــ تمك  المسوف الباحث م  الحصو  على لم لبيــر مــ  البيانــاتف و ــي نفــس الومــف   7
ــاع هــــ ا البيانــــات للتحليــــل   يــــتمك    الباحــــث مــــ  دراســــة العديــــد مــــ  المت يــــراتف ويمكــــ  إخضــ

 واظهار داللتها. اإلحصائي  للمساعدس  ي تفسيرها
ــــــــ تتــــوا ر البيانــــات المســــاعدس  ــــي إجــــرات البحــــوث والتــــي تتمثــــل   ــــي معلومــــات  8

 ا رشيف ومعلومات التعدد.
 :  عيو  بحوث المسح

ا   1 ا جيد   للبحث لوجود العديد م  السلبيات التالية:ــــ ال يعتبر أسلو  المسح منهج 
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المســتقلةف لمــا يــتم التعامــل معهــا  ــي تجــاو   ال يمكــ  التعامــل  ــي المســح مــع العوامــل  
الباحــث  المعمل.  نه بدون التحكم  ي الت يرات التي تحدث  ــي العوامــل المســتقلة ال  يســتطيع 

غيــر  التوكد م  أن العالمة بي  العوامل المســتقلة والعوامــل التباعــة هــي عالمــة ســببية أو عالمــة 
 سببية.

 ســئلة االســتبيان إلــى تحيــز النتــائج. يمك  أن تــ دو عــد  الصــياغة الصــحيحة ـــ   2
 ل لل يجب صياغة أسئلة االستبيان وشكل يمكنها م  الوصو  إلى المعلومات الضرورية.

ـــ  3 يالحــظ مــ  دراســات المســح واســت دا  الهــاتفف أنــه مــ  المحتمــل مواجهــة مشــكلة  ـــ
س  الحديث مع الشــ ص ال طــوف لمــا أصــبح مــ  الصــعب إجــرات هــ ا المســوف وســبب وجــود أجهــز 

ــ ا العوامـــل إلـــى ان فـــاض  ــديثف وتـــ دو هـ ــون  ـــي الحـ ــ ي  ال يرغبـ ــد   الـــرد وا شـــ اص الـ معـ
 االستجاوة.
التجــار   صعوبة التحكم  ي المت يرات التاوعــة والمســتقلة لمــا هــو الحــا  عنــد إجــرات ــــ   4

المعمليــة حيــث يــتمك  الباحــث مــ  الــتحكم  ــي المت يــرات وبالتــالي يمكــ  التعــرف علــى نــوع 
 العالمات واالرتبا   بي  المت يرات.

صــياغة ا ســئلة وشــكل ل ــوو جيــد مــد يــ دو إلــى صــعوبة  همهــا أو    إن عد  إعــداد ــــ   5
الســ ا   و اإلجاوــة عــ  إلــى إيجــاد نــوع مــ  التحيــز يجيــر المبحــوث علــى اختيــار إجاوــة محــددس أ 

 وطريقة معينة.
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 :15 الـدرس
 :منهج دراسة الحالة

 :تعريف منهج دراسة الحالة
المعلومــات  عر ة دراسة الحالة وونها البحث اإلمبريقي ال و يست د  مصــادر متعــددس مــ   

لرصد ظاهرس معاصرس داخل سيامها الطبيعيف حيث ال يمكــ  الفصــل بــي  الظــاهرس والســيا  
 .(1)المحيا بها

المســحيةف  ودراسة الحالة هي شكل م  التحليل الوصــفي الــ و يســت د   ــي الدراســات  
ويكثر است دامها  ــي وصــف وضــع معــي ف أو  ــرد أو مجتمــع أو عــادس أو تقليــد اجتمــاعيف 
ويترتــب علــى  لــل جمــع الكثيــر مــ  الحقــائ  والبيانــات المتعلقــة وموضــوع البحــث مــ  حيــث 

 .(2)تاريخ حياته أو مراحل تطورا خال   ترس  منية معينة
 :أهمية دراسة الحالة

إن أهم ما يميز دراسة الحالةف هو مــا يمكــ  الباحــث مــ  النفــا  إلــى أعمــا  الظــواهر  
ف بدال  م  الترليــز علــى الجوانــب الســطحية العــابرس التــي مــد أو الموامف التي يقو  ومعالجتها

تكون  ات داللــة غيــر ح ي يــةف وبمعنــى أد ف  ــ ن دراســة الحالــة هــي مــدخل ينطــر إلــى أو 
وحــدس اجتماعيــة نظــرس لليــة شــاملة تســتوعب هــ ا الوحــدس وتنميتهــا. لمــا تعتبــر دراســة الحالــة  

ا مصدر ا  المشــاهداتف  ختبار عــ  طريــ  المزيــد مــ  للفرضيات التي تستدعي التحق  واال  أيض 
المدروســة  ولكي يتمك  الباحث م  اختبار الفرضيات ونتائج البحثف يجــب أن تكــون الحــاالت 

ممثلة للمجتمع التي يراد التعميم عليه تمثيال  مناسب اف لــ لل يجــب اســت دا  الطــر  والوســائل 
 .(3)الموضوعية والدقيقة  ي جمع المعلومات وتفسيرها

وتبر  أهميــة دراســة الحالــة  ــي لونــه يســاعد الباحــث  ــي الحصــو  علــى المعلومــات  
ا ساسية التي يمك  االستفادس منها  ي ت طيا الدراسات الرئيســية  ــي العلــو  االجتماعيــةف 

 

  .344( نفس المرجعف ص 1)
 . 344( نفس المرجعف ص 2)
ــة أنظــر:  ــ اد أبــو حطــبف آمــا  صــاد ف ( 3) منــاهج البحــث وطــرل التحليــل اإلحصــائي فــي العلــو  النفســية والتربوي

 .95، ص 1990المصرية، القاهرة، ، مكتبة األنجلو   واالجتماعية
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ويــو ر معلومــات متعمقــةف ويبــي  المت يــرات والتفــاعالت التــي يتطلــب دراســتها شــمولية أكثــر 
لومــات المتــوا رس عــ  الموضــوع تقــود  ــي معظــم ا حيــان إلــى التوســع  وعالوس على  لل   ن المع 

ــوي   ــي تكـ ــدسف و ـ ــوث جديـ ــى وحـ ــر  إلـ ــي التطـ ــة  ـ ــ  الرمبـ ــوثف وخلـ ــا  البحـ ــي مجـ ــيات   ـ  رضـ
ا  لدراسات أخرى  ي المستقبلف وتوضيح التــو يرات الم تلفــة للمت يــرات وصــورس أكثــر وضــوح 

نتــائج االجتماعيــةف وربطهــا والعوامــل م  مجرد التحليــل الكمــي لهــا و عطــات تفســير واضــح لل
 الم تلفة التي أدت إلى النتائج الحالية.

 :(1)ويماه تحدرد خصائص منهج دراسة الحالة في النقاط التالية 
 ــــ التعم   ي دراسة الوحدات وعد  االكتفات والوصف ال ارجي. 1
بــي   لســببية تحديد م تلف العوامل التي ت  ر  ي الوحدس والكشــف عــ  العالمــات ا ـــ   2

 أجزات الظاهرس.
 ـــ إنه طريقة للحصو  على معلومات شاملة ع  الحاالت المدروم. 3
 ـــ إنه يهتم والمومف الكلي وبم تلف العوامل الم  رس فيه والعمليات التي يشهدها. 4
ا لبيــرا علــى عنصــر الــزم  وبالتــالي  هــم يهــتم والدراســة   ــــ  5 إنه طريقة تعتمد اعتمــاد 
 .التاري ية
 ــــ إنه منهج ديناميكي ال يقتصر على وحث الحالة الراهنة. 6
 يســــعى إلــــى تكامــــل المعر ــــة  نـــــه يعتمــــد علــــى أكثــــر مــــ  أداس للحصــــو  علـــــى ـــــــ  7
 .المعلومات

 :خطوات دراسة الحالة
 :(2)يتضم  البحث  ي منهج دراسة الحالة عدس خطوات هي 

تمثل المشكلة المطلــو  دراســتهاف و ــي هــ ا ـــ يقو  الباحث واختيار الحاالت التي  1
 ال طوس يتم الترليز على حاالت نمو جية أو عينات عشوائية م  المشكلة.

ـــ يراعــي أن تكــون العينــة لافيــةف وأن يقتصــر الباحــث علــى حــاالت مليلــة ودقيقــة  2 ــ
 مما ي دو إلى دراستها بدمة وشمو   ي ومف واحد.

 

  .92( نفس المرجعف ص 1)
  .1993ف دار النهضة العربيةف القاهرسف البحث التربول (  . ر.جاو ترجمة: جابر عبد الحميد جابرف 2)
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ـــ جمــع المعلومــات و حصــها  3 اف وهــ ا يــتم علــى ضــوت  رضــيةــ أوليــة يضــيفها  جيــد 
ا م  المعلومات يمك  الحصو  عليها م  سجالت ا  راد.  الباحثف وان جزت 

ـــ  4 وعــد جمــع المعلومــات يــتم التوكــد مــ  صــدمهاف ومــ   ــم تنظيمهــا والتنســي  بــي  ــ
 عناصرها.
ـــ  5 تــدقيقها  يقــو  الباحــث والتشــ يص ا ولــي لعوامــل المشــكلة وعــد جمــع المعلومــات و ــ

والفرضــيات  وتنظيمهاف  م يبدأ بوضع الفرضيات التي تواجه الدراسة وتقــود إلــى اســتنتا  دميــ ف 
ال طــوس  و ــي هــ ا   توتي نتيجة التش يص ا ولي للعوامل التي تسبب المشــكلة موضــوع البحــث. 

يقو  الباحث وامتراف نوع المعاملــة أو العــال ف حيــث يبــدأ يفكــر  ــي نــوع المعالجــة  ــي ضــوت 
 لظروف بيئية تساعد على نجاف العال . س الحالة أو مسوتها و ق اشد

ـــ المتاوعــة واالســتمرار حيــث يقــو  الباحــث ومراقبــة اســتجاوة الفــرد للعــال ف وهــ ا  6 ــ
 ال طة تمثل اختبار لصد  التش يص.

 :خطوات دراسة الحالة في البحوث اإلعرمية
 ومتطلباتها اإلجرائية ا خرى.تحديد مشكلة البحثف وصياغة أهدا ها ـــ   1
تحديد المفاهيم والمصطلحات المست دمة  ي البحثف بهدف التثبيف مــ  حــدود ـــ   2

 است دا  لل مفهو .
 ـــ تحديد الحالة التي سيجرو وحثها وأسبا  تحديدها. 3
وطبيعتهــا  البحث ورات البيانات التي تلقي الضوت على تــاريخ الحالــة  ــي الماضــيف ـــ   4

  ي الحاضر.
علــى العلميــات والعوامــل   ـــ البحث ع  البيانات والمعلومات التي مــد تلقــي الضــوت 5

 الت يير واتجاهه ع  طري  تحديد أدوات البحث المناسبة لدراسة الحالة.المسببة ومعد   
ـــ التعامل مع مفردات الحالــة التــي ومــع االختيــار عليهــاف ودراســتها دراســة متعمقــة  6

 للدراسة واعتبارها وحدات ممثلة لمجتمع الحالة. ي اإلطار اإلعالمي  
اإلعالمــي  البحث ع  االتجاهات وال ــيم والموامــف وا نشــطة التــي اســتهد ها اإلطــار ـــ   7

 م  خال  دراسة وع  النما   التي تتسم وقدر م  الثبات واالستمرارية.
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ووضــعيتها  مقارنة االتجاهات وال يم والموامف التي تبي  ســمات الحالــة  ــي الماضــي ـــ   8
  الحالية.

التــداخل  التعامل مع دراسة الحالةف لدراسة استطالعية تستهدف الكشــف عــ  درجــة ـــ   9
النســبي بــي  الدراســة اإلعالميــة و ــرض الوصــو  إلــى الفــروض أو االحتمــاالت التــي يمكــ  

 اخضاعها للمزيد م  البحث العلمي الدمي .
 تحليل البيانات والمعلومات مبل وبعد إجرات المقارنة و ق ا لأسس التالية:  ـــ  10
 تحليل عا  للمومف و رض است الص السمات العامة للحالة. .أ
تحليل جزئي للموامف المتباينة و رض اســت الص الســمات ال اصــة التــي تميــز  .  

 وع  المجموعات داخل الحالة.
مــع  وتبيــان مــدى اختال هــا أو اتفامهــا تحديد ال صائص والسمات النهائية للحالــةف   .  

 الحاالت ا خرى.
ـــ تفســير البيانــاتف لفهــم العالمــات القائمــة بــي  مكونــات الحالــة والعوامــل الداخلــة  11

  يهاف بهدف الوصو  إلى تعميمات.
 :(1)مزااا دراسة الحالة

ـــ تعتبــر مــ  أ ضــل أنــواع البحــوث حــي  يســت دمها الباحــث  ــي الحصــو  علــى  1 ـــ
 معلومات أولية ع  الظاهرس إلجرات مزيد م  البحوث.

ـــ يعتبر أسلو  دراسة الحالــة وصــفيةك حيــث تهــدف إلــى وصــف موضــوع مــا مــ   2
خال  دراسته. حيث يرلز ه ا ا سلو  علــى مومــف معــي  أو حــدث أو برنــامج أو ظــاهرسف 

ا لدراسة مشاكل الحياس الح ي    ية.وه ا مما يجعل م  دراسة الحالة منهُجا جيد 
إلــى  تسعى إلى اكتشاف معاني وجوانب جديدس للظاهرس التــي تــم دراســتها والتوصــل ــــ   3

 عالمات جديدس وليس اختبار ما هو موجود.
لبيــر  تعتبر م  ا ســاليب ا صــلح عنــدما يرغــب الباحــث  ــي الحصــو  علــى مــدر ــــ   4

   المعلومات.م  المعلومات ع  ظاهرس ماف نظر ا لما تو را دراسة الحالة م  لم ض م م
 

  .355( منا  هال  المزاهرسف مرجع سب   لراف ص 1)
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ـــــــ تتـــيح دراســـات الحالـــة الفرصـــة للباحـــث للتعامـــل مـــع لـــم لبيـــر مـــ  المعلومـــات  5
والبيانات التي يمك  الحصــو  عليهــا واســت دا  العديــد مــ  ا ســاليب مثــل المــنهج التــاري ي 

يمكــ   والمقــابالت المنتظمــة والمالحظــة المباشــرسف وحتــى المســوف التقليديــةف  كــل هــ ا ا ســاليب 
اســــت دامها  ــــي إطــــار دراســــات الحالــــةف وللمــــا  ادت لميــــة البيانــــات التــــي يحصــــل عليهــــا 

 الباحث أكد  لل دمة الدراسة.
 :(1)عيو  دراسة الحالة

 ــــ عد  تمك  الباحثي  م  تعميم نتائجها. 1
نتــائج ال تستند إلى ا سام العلمي  ي لثير مــ  ا حــوا ف وهــ ا ممــا يــ  ر علــى  ــــ   2

 .الدراسةف  الباحث مد يقو  وجمع لم لبير م  المعلومات المتحيزس التي ت  ر على النتائج
ـــ إن نتــائج دراســة الحالــة مــد ال يمكــ  تقييمهــاف  ن مثلهــا مثــل المالحظــةف  كــل  3 ـــ

اختصــارهاف  وينتج عنه لم لبيــر مــ  المعلومــات التــي مــد يصــعب منهما يست ر  ومت ا طويال ف  
وهــ ا ممــا يــرغم البــاحثي  علــى االنتظــار لســنوات طويلــة لالطــالع علــى نتــائج البحــث التــي 

 غالب ا ما يتم عرضها وشكل سيت نظر ا لكثرس المعلومات والبيانات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .356( منا  هال  المزاهرسف مرجع سب   لراف ص 1)
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 :16  الدرس
 :تحليل الم مو  

ا دوات البحثية  ي عملية جمع المعلومات  ي الدراســات ُيعد تحليل المضمون أحد   
ــا مـــ  الدراســـات  ـــي م تلـــف العلـــو  االجتماعيـــة التـــي تهـــتم برصـــد  اإلعالميـــةف و ـــي غيرهـ

 وتوصيف وتحليل المضامي  الم تلفة سوات لانف مكتوبة أو مسموعة أو مرئية.
 :تعريف تحليل الم مو  

ــه:" الطريقـــ   رف تحليـــل المضـــمون وونـ مضـــمون  جيـــة التـــي نســـت دمها لوصـــف ة المنه عـــُ
اف أو إ اعيــاف أو تلفزيونيــاف وصــفا لميــا  االتصا  سوات أكان ه ا المضمون شفهياف أو مكتوبــ 

تســاؤالت  وموضــوعيا وطريقــة منتظمــة منهجيــة و ــرض اختيــار  ــروض علميــة او اإلجاوــة علــى 
 .(1)وحثية"
مــي للمضــامي  أو ول لل ُعرف تحليل المضمون وونه أسلو  للرصد والتوصيف الك 

ا لميـــة  ـــي   للمحتـــوى الظـــاهر لالتصـــا ف وبهـــ ا المعنـــى   نـــه تحليـــل يجـــب أن يتضـــم  أوعـــاد 
واســت الص  مجا  رصد الظاهرس البحثية وعناصــرها الم تلفــة حتــى يمكــ  مقارنتهــا ببعضــهاف 

شرط ا أساســي ا وخاصــية ال  الم شرات وطريقة موضوعية متف  عليها وهي الكمف ال و يعتبر
 .(2) ي وحوث تحليل المضمون واعتبارا مراد  ا للموضوعية  غنى عنها

 :أهمية تحليل الم مو  
المضــمون أداس هامــة مــ  أدوات البحــث العلمــيف وانتشــر اســت دامها  ــي تحليــل ُيعــد  

ا جهــزسف لمــا البحوث اإلعالمية بهدف الكشف ع  مضمون أجهــزس اإلعــال  ومــا تبثــه هــ ا 
تعـــد طريقـــة تســـت د   ـــي تحليـــل المـــادس التـــي تســـت دمها وســـائل اإلعـــال  الم تلفـــةف ووســـيلة 

ا ُتعــد أداس  لجمع بيانات لمية وموضوعية ع  محتوى  حديثــة تســاعد  ه ا الوسائل وهي أيض 
ا أو تنــاوال  إحصــائي ا أو بواســطة الحاســبات اإللكترونيــة   ــي التعبيــر عــ  الظــواهر تعبيــر ا لميــ 
وهــــي  ــــي ا خيــــر وســــيلة هامــــة لتحليــــل الــــنص والتعــــرف علــــى الصــــفات النفســــية لمرســــل 
الرسالةف أو التعرف على جوانب الثقا ة والت ير الثقا يف و ي الوصو  إلى استنتاجات ع  

 أ ر الرسالة ع  المستقبل بتحليل رساالت المرسل ورساالت المستقبل  ي الّرد عليها.
 

  .220محمد الجما ف مرجع سب   لراف ص ( راسم 1)
.92ف ص  لرا  ب انف هشا  المقصودف مر جع سشريف اللب
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ن وسيلة م  وسائل جمع البياناتف حيث يســت د  لــوداس وب لل يعتبر تحليل المضمو  
 ــي تحليــل محتــوى المــادس التــي تقــدمها وســائل االتصــا  الجمعــيف  فــي حــي  تــرتبا أشــكا  
الدراسات المسحية الساوقة واالتصا  المباشر مع المصادر البشرية التي تمتلــل المعلومــات 

  غيــر اتصــا ف حيــث يكتفــي الباحــث  التي يريدها الباحثف  ــ ن دراســات تحليــل المحتــوى تــتم مــ 
م  الو ائ  المرتبطة وموضوع وحثه مثــل الســجالت والقــواني  وا نظمــة والصــحف    واختيار عدد 

المعلومــات التــي  والمجــالت وبــرامح التلفزيــون والكتــب المدرســية وغيرهــا مــ  المــواد التــي تحــوو 
 يبحث عنها الباحث.

 :شروط تحليل الم مو  
: حيــث يــتم العمــل بنــات  علــى خطــة واضــحة واجــراتات تتفــ  مــع مواعــد   التنظيم  ـــــ  1

 البحث العلمي.
تكــون وتعنــي أن الفئــات المســت دمة  ــي تحليــل المضــمون يجــب أن    :لموضوعيةـــ ا 2

 وال ة التحديدف لما تعني التجرد م  ال اتية والدوا ع الش صية عند وحث المشكلة.
ــ   3 النتــائج  ــي ضــوت النظريــات القائمــةف حتــى تمثــل    وه ا يعني أن يتم تفســير   : التعميم ــ

ــف المضـــمون  قـــا دون   ــا االكتفـــات بوصـ ــم والمعر ـــة التـــي ال يحققهـ ــي تقـــد  العلـ ــة لبيـــرس  ـ قيمـ
ــيرها  ــمات   تفسـ ــل سـ ــة مثـ ــة اإلعالميـ ــي العلميـ ــرى  ـ ــرات أخـ ــمون ومت يـ ــة المضـ ــ  عالمـ ــ  طريـ  عـ
 .(1)المصدر
ـــ   4 ــ ــد ـ ــرط العـ ــي أو شـ ــتخدا  الكمـ ــ ا  االسـ ــد هـ ــل  : وُيعـ ــمات تحليـ ــر  سـ ــ  أبـ ــدد مـ المحـ

المضمونف حيث يلجو الباحث عــ  طريــ  ا ســاليب والطــر  االحصــائية إلــى تبويــب وتصــنيف  
 عددية.  الفئات المحددسف وجدولة الوحدات وقياسها والتعبير ع  النتائج و يم 

: أو تحليــل الداللــة الــ و وصــ  الم ــمو  الظــاهر واالســتدالل علــى المعــانيـــ   5
يتميــز والبســاطة أو أنــه يقــو   علــى مــراتس الســطور ولــيس علــى مــراتس مــا يشــمله المضــمون 

 .(2)بي  السطور
 

  .24( محمد عبد الحميدف مرجع سب   لراف ص 1)
ف إعــداد جامعــة لويزيانــا ا مريكيــةف ترجمــة المرلــز العربــي المــدخل جلــى بحــوث االتصــال الامــاهيرل ( نــواف عــدوانف 2)

  .170و دادف ص ف 1988للبحوث ف 
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 :المحتوى   تحليل  مراحل
 :  درد وضب  فخات التحليلتح  :أواًل 
 :ـــ فخات الم مو  التي تايب على سؤال مااا قيل 1

ة  ــي تحليــل * فخــة الموضــوع المحتــوىف وحيــث : تعــّد هــ ا الفئــة مــ  الفئــات المحوريــّ
فف وهــ ا دليــل علــى أّن أو مضــمون يعكــس بــدورا موضــوع ا علــى  ترا ــ  ا داس أيــ  مــا حلــّ
ا مــّلف وهــ ا مــا يجعلهــا  ئــة احتوائيــةف  ن الهــدف منهــا هــو اســت را  م شــرات الموضــوع 

 التي تعكس مبررات وجودا ومدى ظهورا.
المحتــوى لمــا لهــا دور  تعتبر م  أهــم الفئــات التــي تســت د   ــي تحليــل :* فخة القيم

 ي نقــل نوايــا ومقاصــد القــائم واالتصــا ف مــ  خــال  مجمــوع ال ــيم التــي يعكســها المضــمونف 
 .وحيث ت تلف طبيعة ه ا ال يم حسب طبيعة الموضوع

تعّد  ئة االتجــاا مــ  الفئــات ا كثــر اســت دام ا واعتبارهــا تكشــف عــ    :فخة االتااه  *
وا حــداث المحيطــةف والــ و يعكــس بــدورا االتجــاا العــا  اتجاا القائم واالتصا  نحــو القضــايا 

ه السياســي واإليــديولوجي والــديني وغيرهــا ف ولعــّل هــ ا االتجــاا هــو نــوع مــ  الــ و يمثــّل التوجــّ
قيام االتجاهات التي تتعل  ومستوى القائم واالتصــا  التــي تــنعكس توجهاتــه واتجاهاتــه  ــي 

ني  يتعلــ  ومســتوى الجمهــور أو قيــام اتجاهــات المضمون اإلعالمي المقّد ف أّما الّنوع الثا
 .(1)الجمهور نحو مضية معينة
ــمات ــة السـ ــمات * فخـ ــوع السـ ــا  ومجمـ ــكل عـ ــمات وشـ ــة السـ ــو   ئـ ــرتبا مفهـ : حيـــث يـ

والصفات وا حكا  الســلبية واإليجابيــة وغيرهــا التــي تســت دمها وســائل اإلعــال    وال صائص
ة والّدوليـــةف وحيـــث ت تلـــف  وشـــتى أنواعهـــا  ـــي معالجتهـــا لم تلـــف القضـــايا المحّليـــة والوطنيـــّ
ا مــ  طبيعــة الموضــوع المطــروف وطبيعــة  ــ  مات مــ  محتــوى ،خــرف انطالم طبيعــة هــ ا الســّ

 .(2)إشكالية الباحث وتساؤالته
: ويطلــ  عليهــا  ئــة ا ســس أو المســتويات التــي يــتم عبرهــا تصــنيف * فخة المعارير 

ا لطبيعة البحث واشكاليته وأهدا ه.  المحتوى  ي  ئات متعّددس و لل تبع 
 

 .33ف ص 2017دار أسامة للنشر والتو يعف ا ردنف  فتحلي المحتوى اإلعرمي( عبد الكريم ب  عيشةف 1)
  .38( نفس المرجعف ص 2)
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المنــو   ام الــدور ـ ة علــى أســ ـــــ  ا الفئ ـــــ تقــو  ه  : * فخة الفاعليه أو فخة الشخصيات الفاعلة  
ش صــيات   ــي المضــمون اإلعالمــي أو الش صــيات الفاعلــة داخلــه ســوات أن لانــف   والفــاعلي  

طبيعيــة ) مــادسف رؤســاتف خبــراتف سياســيي  ...إلــى( أو ش صــيات معنويــة )دولــةف مجتمــعف 
 م سسات تجاريةف حز  سياسي...إلخ( أو ش صيات خيالية أو تمثيلية درامية أو روائية.

جموعـــة مـــ  ا  عـــا  التـــي لهـــا دور  ـــي : تتوســـس  ئـــة الفعـــل علـــى م* فخـــة الفعـــل 
المضمون اإلعالمــيف وحيــث يصــبح الفعــل يــ دو م ــزى التــو ير مــ  خــال  طبيعــة دورا  ــي 

أكــرا  )أكبر أعظمف أجمل...( أ عا  اإلساتس )أخطرف أســوأف   المضمون مثل: أ عا  التفضيل
 احتكر...(.  هيم ف ...( أ عا  اإلجرا  ) متلف  وحف رهب...( أ عا  االستبداد) سيطرف  

تنطبــ  هــ ا الفئــة مــ  مجمــوع ا هــداف المســت دمة والتــي  :األهــداف درــد* فخــة تح 
توخــ  طبيعتهــا مــ  طبيعــة الوســيلة اإلعالميــة ومضــامينها مــ  خــال  المواضــيع المعالجــةف 

واالمتصــادية  واإلضا ة إلى تصنيفاتها التي تتعّدد حســب تعــّدد المجــاالت االجتماعيــة السياســية 
 ا.وغيره
: وت تلف م  م سسة إعالمية إلــى أخــرى حيــث تعتبــر أحــد  * فخة استراتيايات اإلقناع  

والتــي تهــدف    الــ و أصــبحف تســت دمه وســائل اإلعــال  وشــتى أنواعهــا   أنــواع االتصــا  اإلمنــاعي 
  .(1)إليه  إلى تعديل ال صائص ال هنية لأ راد وشكل مباشر إلحداث السلو  المرجو الوصو  

المســتهدف  تتوسس ه ا الفئــة مــ  خــال  معر ــة الجمهــور   : * فخة الامهور المستهدف  
 أو الجمهور الم اطب ال و يوجه له المحتوى اإلعالمي.

تفيـــد هــ ا الفئـــة  ــي تحديـــد مجمــوع المصـــادر التــي تعتمـــد عليهـــا  :* فخــة المصــادر 
الم سسة اإلعالمية م  خال  المحتوى المطــروفف وحيــث يمكــ  اإلجاوــة  ــي هــ ا الفئــة عــ  

 ما هو مصدر المحتوىو.
 :ـــ فخات الشال التي تايب على سؤال كيف قيل 2

يــة التــي ت ــّص المــادس تتعل  هــ ا الفئــات وجميــع ا شــكا  وا ســاليب الفنيــة واالخراج  
 اإلعالمية.

 

  .53( نفس المرجعف ص 1)
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حفي الــ و يت ــ ا   :* فخة األنــواع الصــحفية  ا للنــّوع الصــّ يــتم تصــنيف هــ ا الفئــة و قــ 
 المحتوى اإلعالمي.

كل أو القالــب الفنــي الــ و * فخــة القوالــب الفنيــة  : تّتضــح هــ ا الفئــة بنــات  علــى الشــّ
ا للنــّوع   حفي المعتمــدف وحيــث لكــّل نــوع صــحفي يت  ا المحتوى اإلعالمــيف و لــل و قــ  مالــب  الصــّ

ز وــه مثــل الهــر  المقلــو ف الهــر  المعتــد ف الهــر  المعتــد  المتــدر ف الهــر  المتــدر    نــي يتميــّ
 المقلو .
س هــ ا الفئــة مــ  مومــع المحتــوى اإلعالمــي مــ  خــال  الوســيلة   :* فخة الموقع  تتوســّ

شــف عــ  أولوياتــه ضــم  أجنــدس وحيــث يعكــس هــ ا المومــع مكانــة المحتــوى الــ و بــدورا يك
 المحتويات اإلعالمية المطروحة.

: تبحــث هــ ا الفئــة عــ  المســاحة التــي يشــ لها المحتــوى اإلعالمــي * فخــة المســاحة 
ضم  مائمة المحتويات اإلعالمية ا خرىف حيث تعكس ه ا الفئة ا جنــدس اإلعالميــة التــي 

 لمحتوى.تست دمها لّل وسيلة م  خال  الحيز ال و تعطيه له ا ا
اإلعالميــةف  ترتبا ه ا الفئــة وعمليــة اإلخــرا  الصــحفي للمــادس  : * فخات اإلخراج الفني  

ي مــ  خــال  مجمــوع العناصــر التيبوغرافيــة والتصــاميم  والتــي تتعلــّ  وكــل مــا هــو تقنــي و نــّ
وا شكا  الفنية التي تست د  م  أجل التو ير  ي نفسية الجمهور مثــل: الرســومات وا لــوان 

 .والديكوراتف الصورف الفيديوهاتف الصوت والموسيقىف ا شكا  والرمو ف العناوي 
 :تحدرد وحدات التحليل: وحدات العّد والقياسثانيا:  

 :* وحد  التسايل
تكــرارا  وهي الجزت ا ص ر ال و يحمــل داللــة مــا ســوات مــ  حيــث ظهــورا أو مياوــهف أو  

 مثل:   ي المحتوى اإلعالمي
: وهــي أصــ ر وحــدس تســجيل تحمــل معنــى وداللــة معينــة  ــي إطــار عالمتهــا الكلمة  ــــــ  

 ا خرى والنسبة للمحتوى.والوحدات الجزئية  
عــــدد  ث ــــ يمك  تحديد العبارس ووكثر م  الكلمة وبالتالي هي أكبر منهــا مــ  حي   : العبار    ــــ  

الكلمــاتف وعــادس مــا توخــ  العبــارس للمتــان أو أكثــرف تجتمــع لتــ دو معنــى وداللــة معّينــة  ــي 
 إطار عالمتها والوحدات الجزئية ا خرى والنسبة للمحتوى.
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مــ  خــال   : تستمد الجملة محــدداتها لوحــدس تحليــل مــ  مواعــد ل ويــة تظهــرالاملة  ــــ  
شــكل ت ت  الجملة سوات وفاصلة أو نقطةف وغيرهــاف لمــا عالمات الومف والتي تحّدد بداية ونهاية 

والعبــارس  الجملة م  مجموعة م  الكلمات والعباراتف وعلى ه ا ا سام  هــي أكبــر مــ  الكلمــة 
ا عــ  تصــنيفاتها  هــي أيضــا تصــّنف بنــات  علــى دورهــا ووظيفهــا  م  الناحيــة الســمنطيفيةف أمــّ

  لهــا    عالمتهــا والجمــل ا خــرى التــي داخل النص م  جهــةف وأيضــا بنــات  علــى داللتهــا مــ  خــال 
 نفس الداللة والمعنى. 

ا اتصــاليا يعــد الفقـر    ــــ    أكبــر  : تتولف الفقرس م  مجموعــة مــ  الجمــلف حيــث تشــّكل مقطعــ 
وــالفقرات  ف وللفقــرس وظيفتهــا داخــل الــنص مــ  خــال  عالمتهــا م  الجملة م  الناحية السمنطي ية 

 ولعل ما يشّكل معناها وداللتها المنوطة بها.  ا خرىف

: مد يظهر الــنص لوحــدس تحليــل خاصــة إ ا تعامــل الباحــث مــع عّينــة لبيــرس النــص  ــــ  
مــ  النصــوص )المحتويــات اإلعالميــة(ف وحيــث يصــبح الــنص لــال متكــامال ال يــ دو معنــاا 

 إاّل  ي إطار عالمته والنصوص ا خرى التي لها نفس ال صائص.

وعلـــى هـــ ا ا ســـام  ـــالنص يـــ دو دورا معّينـــا مـــ  خـــال  القضـــية أو الحاد ـــة التـــي  
 يعالجها و   معاني ودالالت معّينة.

: مــد تقتــر  مميــزات هــ ا الوحــدس لثيــرا بوحــدس الــنص لــيس علــى مســتوى الموضــوع ــــــ  
المبنــىف ولكــ  علــى مســتوى المعنــىف و لــل واعتبــار أّن الــنص عــادس مــا يعكــس موضــوعا 

 لمجموعــة لما يمك  للنص الواحد أن يتضم  مجموعــة مــ  المواضــيعف  ــي حــي  يمكــ  معّين اف  
 م  النصوص أن تشتر   ي موضوع معّي .

ا.  :كـر الف ــــ   تعّد م  أصعب الوحدات تحديد 

م  هنا نجد ووّن هــ ا الوحــدات تشــتر  عمومــا بــي   ئــات المضــمون و ئــات الشــكلف  
 وحيث هنا  وحدات تسجيل أخرى خاصة ببع   ئات الشكلف يمك  حصرها  ي:

ترتبا ه ا الوحدس والنوع الصــحفي المســت د   ــي المحتــوى   :وحد  النوع الصحفي  ــــ 
 اإلعالمي وم تلف أشكاله وأنواعهف وحيث تنطوو ه ا الوحدس تحف  ئة ا نواع الصحفية.
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ــب الفنــي ــــــ   ي المســت د ف  :وحــد  القال تــرتبا هــ ا الوحــدس هــي ا خــرى والقالــب الفنــّ
 لــل مــ  خــال  عامــل تكــرار القالــب  ــي وحيث تعد وحدس عــد والنســبة لفئــة القوالــب الفنيــّةف و 

 المحتوى اإلعالمي.
: تتميز ه ا الوحدس ع  ساوقتها  ي لونها مد تمثل مضمونا لــامال وحدات الصور  ــــ  

 سوات مصاحب للنص مصد التحليل أو مستقال عنه.
والفيــديو  تــرتبا هــ ا الوحــدس عــادس والصــوت أو المقــاطع الصــوتيةف أو   : وحد  المقطع   ــــ  

 أو المضمون السمعي البصرو عمومان

: تــرتبا هــ ا الوحــدس بتحديــد وحــدس نبــرس الصــوت التــي تصــّنف بنــات  وحـــد  الصــوت  ــــ 
علــى معطيــات  ّنيــة مرتبطــة أساســا وــونواع ا صــواتف أو بنبــرات متعلقــة وطبيعــة المحتــوى 

 يتحكم  ي تقديم النبرسف إّما نبرس عالية أو ضعيفةف حزينةف...إلخ.ال و 

وــاختالف  مساحة التــي ت تلــف ترتبا ه ا الوحدس و يام ال  : وحدات قياس المساحة  ــــ  
طبيعــة المحتــوى اإلعالمــيف فبالنســبة للصــحا ة المكتوبــة عــادس مــا يــتم االعتمــاد علــى وحــدس 

(  ــي قيــام حجـــم المحتــوى أو المقــا  الصــحفيف واإلضــا ة إلـــى 2المربــع ) ســـم الســنتيمتر
ا والنســبة للصــحا ة الســمعية  والبصــرية وحــدس عــدد الســطور أو عــدد ا عمــدس الصــحفيةف أمــّ

 تقــام الوحــدس وــالزم  والتــي تظهــر  ــي وحــدس الثانيــة  ــّم الدقيقــة  ــّم الســاعةف و لــل حســب 
ــ و يســت رمه المحتــوى ســوات تعلــ  ا مــر وحصــص إخباريــة أو حواريــة أو  طبيعــة الــزم  ال

 روبورتاجات وهك ا.

 و يام مومع المحتوى اإلعالمي.ترتبا ه ا الوحدس   :وحد  قياس الموقع ــــ 
 : ترتبا وحدس اللون وفئة ا لوان المست دمة  ي المحتوى اإلعالمي.وحد  اللو   ــــ 
 اإلعالمي.  : ترتبا ه ا الوحدس والرسم البياني المست د   ي المحتوى وحد  الرسم  ــــ  
 : ترتبا ه ا الوحدس والرمو  المست دمة ف المحتوى اإلعالمي.وحد  الرمز ــــ 
الوحـــدس وجميـــع ا شـــكا  الهندســـية التـــي تســـت د   ـــي : تـــرتبا هـــ ا وحـــد  الشـــال ـــــ 

 المحتوى م  خال  دالالتها ومعانيها داخل ه ا المحتوى.

 ترتبا ه ا الوحدس والعناوي  المست دمة  ي المحتوى اإلعالمي.:  وحد  العنوا  ــــ 
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اإلعالمــي  : تــرتبا هــ ا الوحــدس والمقــدمات التــي تســت د   ــي المحتــوى وحــد  المقدمــة   ــــ  
 واختالف طبيعته.  
  :وحــد  السيــــال

 .تعد وحدس السيا  الوحدس الل وية الفكرية التي تحّدد خصائص وحدات التسجيل  
 :* بناء استمار  التحليل

تعد مرحلة بنات االســتمارس مرحلــة أساســية والنســبة لمراحــل تحليــل المحتــوى واعتبارهــا  
تساعدنا  ي عملية التفريف والترميز م  جهةف ول ا ضبا ودمة المعطيات التي يــتّم تحليلهــا 
م  جهــة أخــرىف لمــا تعتبــر مرجعــا للمــادس اإلعالميــة المحّللــةف واإلضــا ة علــى لونهــا تســهم 

وعمليــة  لية م  الثباتف و لل بنــات  علــى مجموعــة المحّللــي  الــ ي  يقومــون  ي تحقي  درجة عا 
ترميز االستمارس و قا إلشكالية الباحث وتساؤالته و رضياته المطروحة مــ  جهــةف ولــ ا بنــات  

يمكننــا بنــات اســتمارس تحليــل مــ  خــال  أربعــة  على معطيات المادس المحّللة مــ  جهــة أخــرى.
 مراحل أساسية هي:

يــــتم  ــــي البدايــــة عــــرض وتقــــديم اســــتمارس التحليــــل مــــ  خــــال   :ـــ تقدام االستمار  1 
ومجالهــا  التعريــف وموضــوع البحــث  ــي عناصــر أساســية )إطــار البحــثف عنوانــهف عّينــة البحــث 

الزمكــانيف  ئــات التحليــل المســت دمة وعناصــرهاف وحــدات التحليــل المعتمــدس وســيامها(ف هــ ا 
حكــيم مــ  مبــل ا ســات س  ــي حالــة تقــديمها للمحكمــي ف  ــّم وباإلضــا ة إلــى طلبــات عــرض الت 

 ــي ا خيــر يــتم لتاوــة اســم الباحــث والمشــرف علــى البحــث ســوات أن لــان  لــل مــ  جهــة أو 
 ش صيا.

 التحليــل : يتم بنات هــ ا التحليــل مــ  خــال  مجمــوع  ئــات ـــ دليل التعاريف اإلجرائية  2 
ــتم تقـــديم تعريفـــات إجرائيـــة لكـــل  ئـــة حســـب وظيفتهـــا  ـــي  المســـت دمة وعناصـــرهاف وحيـــث يـ

 التحليل وبنات على إشكالية البحث وتساؤالته و رضياته المطروحة.

ة للمــادس المحّللــة  ــي شــكل   :ـــ ورقة الترميــز  3  يــتم  ــي هــ ا اإلطــار تقــديم وطامــة  نيــّ
مــد  يهــا علــى أشــكا  توضــيحية تحمــل ارممــا  هندســي )مربعــات مــثال(ف وهــي مرحلــة تصــميم نعت 

 بدورها م شرات المادس المحّللة م  خال  مجموع  ئات التحليل المست د  وعناصرها. تعكس  
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: يــتم  ــي هــ ا المرحلــة تقــديم ورمــــة الترميــزف حيـــــث يتـــــم ترجمــة ـــــ دليــل االســتمار  4 
ــنى ى يتسـ ــّ ــةف حتـ ــات نوعيـ ــى معطيـ ــة إلـ ــة والرمزيـ ــات الرمميـ ــث  المعطيـ ــاف وحيـ ــارا معر تهـ للقـ

 أو عناصرها(.  ) ئةيصبح لكل رمم م  ا رما  دليال معّي   
 :  الم مو    لمزااا استخدا  تحلي

 ــــ وجود مصادر المعلومة لدى الباحث وامكانية الرجوع له أ نات إجرائه للبحث. 1
االتصــا  ــــ يمك  معر ة اتجاهات وأرات وقيم مد ال يمك  الحصو  عليها بواسطة  2

 المباشر ووصحابها.
ـــ تحيــز الباحــث  ــي تحليــل المحتــوى أمــل منــه  ــي طــر  البحــث ا خــرى وســبب  3 ـــ

 .(1)الطبيعة الكمية الظاهرس التي يتصف بها
 ــــ سهولة تطبي  البحث وصورس مطاوقة لما تم م  مبل حيث أن اسلوبها واضح. 4
 لت ير عبر الزم .ــــ يتيح وسهولة الدراسة التتبعية لظاهرس ما لرصد ا 5
 ــــ تعتبر طريقة خالية م  التو ير الش صي للباحث. 6
ا يمكـــ  تطبيقهـــا علـــى أنـــواع عديـــدس مـــ  القضـــايا والمشـــكالت  7 ـــــــ طريقـــة مرنـــة جـــدًّ

 والموضوعات.
 :عيو  استخدا  تحليل الم مو  

معــي   ــــ عد  االعتماد على است دا  تحليــل المضــمون لوحــدا لتحديــد تــو ير مضــمون  1
 على الجمهور.

 رمـــز بتفســـير الكثيـــر مـــ  الفقـــرات لتصـــنيفها  ـــي م ليـــة الترميـــز قيـــا  ال تتطلـــب عـــم ـــــــ  2
  ئات الترميزف وه ا له عالمة و لفية المرمز وخبرته مما ي  ر  ي مدى صحة الترميز.

ــ  م  الصــعب الحصــو  علــى إجاوــات لأســئلة التــي تتطلــب معر ــة ا ســبا .  3  فــي  ــ
 ن ال توجد إجاوات جاهزس يمك  الحصو  عليها مباشرس م  النص.كثير م  ا حيا

إن عد  االتصا  المباشر والمصادر البشرية يمك  أن يقلل مــ  احتمــا  تــدخل   ــــ  4
 اتــي للمصــدر البشــرو الــ و يقــد  المعلومــاتف أو يقلــل مــ  إمكــان ومــوع هــ ا المصــدر  ــي 

 أخطات مقصودس أو غير مقصودس.
 

  .235ف مرجع سب   لراف ص 1989( صالح العسافف 1)



109 

 

إجــرات  ال ي  ر الباحث  ي المعلومات التي يقو  بتحليلها  تبقى لمــا هــي مبــل وبعــد ــــ   5
 الدراسة.
ــــ هنا  إمكانية إلعادس إجرات الدراســة مــرس  انيــة ومقارنــة النتــائج مــع المــرس ا ولــى  6

 لنفس الظاهرس أو مع نتائج دراسة ظواهر وحاالت أخرى.
ــ اعتماد الدراسة على م  7 مــواد  ا يتوا ر م  مواد االتصا ف وم   مــة مــد يكــون هنــا  ــ

ا يشــكل خطــر ا علــى منهجيــة البحــث والنتــائج المترتبــة أخرى لم يصل إليهــا الباحــث وعــدف ممــ 
 عليه.

ــــ مد ال يستطيع الباحــث االطــالع علــى وعــ  الو ــائ  الهامــة والتــي تتســم وطــاوع  8
الســريةف أو مـــد تكــون وعـــ  الو ــائ  محر ـــة أو مــزورسف ممـــا يــ دو إلـــى نتــائج خاطئـــة وعـــد 

 لها.تحلي 
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 :وأنواع البحوث العلميةالمحور الخامس: تصنيفات  
   :16الدرس 

 البحوث الكمية والكيفية: 
تعتبر البحوث الكمية والبحوث الكيفيــة م  أهــم البحــوث التي تست ــد   ــي مجــاالت   

تفترض   التي  العلمية  البحوث  أنواع  الكمية هي أحد  العلو  اإلنسانية واالجتماعيةف  البحوث 
موضوعيةف   حقائ   غالب   وجود  وتعتمد  ي  ومعتقداتهمف  ا  راد  مشاعر  معزولة ع   لكنها 

تفترض    ا حوا  على ا ساليب االحصائية  ي جمعها للبيانات وتحليلهاف أما البحوث الكيفية 
وجود حقائ  وظواهر يتم بناتها ع  طري  وجهات نظر ا  راد والجماعات المشارلة  ي 

اعال لكنه يعتمد على  ال اتية المنضبطةف و لل  البحثف ويكون دور الباحث  يها دورا متف
لالبتعاد ع  التحيز  ي تفسير البيانات. ولقد ا داد االهتما  والبحوث الكمية والكيفية  ي  
نهاية الستينات وبداية السبعينات م  القرن الماضيف حينما وجد وع  الم تصي  وخبرات  

تتناو  الح  العلمية لم تعد  البحوث  العلمي أن  اليومية   راد المجتمعف  ظهر  البحث  قائ  
سيامها   وبحثها  ي  واإلنسان  تحيا  التي  الم تلف  الظواهر  االمترا  م   االتجاا وضرورس 
و ي البيئة الطبيعية التي يتواجد بها ا  راد والجماعاتف وه ا يتطلب التحّو  م  البحوث  

 لى نوع جديد يتطلب منظورا جديدا هو البحث الكيفي.  إالكمية 
 :بحوث الكمية في الدراسات االجتماعيةال

ــة   ــوث الكميـ ــا البحـ ــيي  وهمـ ــوعي  رئيسـ ــى نـ ــانية إلـ ــة واالنسـ ــوث االجتماعيـ ــم البحـ تقسـ
والبحوث النوعية أو الكيفيةف حيث تست د  البحوث الكمية  ي إنتــا  بيانــات احصــائيةف أو 

ســة لل يــامف يــرتبا مفهــو  هــ ا المــنهج وــالكم أو الوصــف ومــدى مابليــة الظــواهر محــل الدرا
 بينما البحوث الكمية تست د  وصفة أساسية  ي إنتا  بيانات حو  ال برات والمعاني.

 :أوال: تعريف البحوث الكمية
وهـــي مـــ  أكثـــر البحـــوث اســـت داما مـــ  طـــرف البـــاحثي  وتعـــرف وونهـــا نـــوع مـــ  البحـــوث   

ومعتقــدات    العلمية التي تفترض وجــود حقــائ  اجتماعيــة موضــوعية منفــردس ومعزولــة عــ  مشــاعر 
 . ( i) ا  رادف وتعتمد ا ساليب االحصائية  ي ال البف  ي جمعها للبيانات وتحليلها 

ويــــرى مــــوريس أنجــــرم أن المنــــاهج الكميــــة تهــــدف  ــــي ا ســــام إلــــى قيــــام الظــــاهرس   
أكثــر مــ  أو أمــل مــ  أو    » موضوع الدراسةف ومد تكون ه ا ال ياسات م  الطرا  الترتيبــي مثــل: 

عدديــة و لــل واســتعما  الحســـا ف ويــرى هــ ا ا خيــر أن أغلبيـــة البحــوث  ــي العلــو  اإلنســـانية  
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 ف المتوســـــطات أو نســــب تســــتعمل ال يــــامف ولــــ لل ا مــــر حينمــــا يــــتم اســــتعما  الم شــــراتف ال 
 .(1)«ا دوات التي يو رها االحصات وصفة عامة

دورا أساســيا  ــي البحــوث الكميــةف و لــل للتحقــ  مــ  إ ن  التحليل اإلحصــائي يلعــب   
الفروض أو اإلجاوة على التساؤالتف ولهــ ا  ــ ن مــ  أهــم مزايــا هــ ا البحــوث الدرجــة العاليــة 

 م  الدمة الناتجة ع  است دا  ا رما   ي التعبير ع  النتائج.
كميــة ال ومد  ار  ي السنوات الماضية  ــي الح يقــة جــدال حــو  أ ضــلية أو مــ  البحــوث  

أو الكيفيــة  ــي الدراســات االجتماعيــة واإلنســانيةف ولكــ  مــ خرا أصــبح لــدى معظــم البــاحثي  
ــاهرسف ولهـــ ا ظهـــر مصـــطلح التثليـــث  مناعـــة وـــون لـــال النـــوعي  ضـــرورو ومهـــم لفهـــم أو ظـ
ــكلة  ــة المشـ ــل لطبيعـ ــم الكامـ ــ  الفهـ ــوث لتحقيـ ــ  البحـ ــوعي  مـ ــال النـ ــت دا  لـ ــى اسـ ــارس إلـ لإلشـ

تيـــار أو منهمـــا علـــى أهـــداف البحـــثف  ا هـــداف المتبعـــة والمـــواد البحثيـــةف ويتومـــف أمـــر اخ 
المتو رس التي تحدد إما درجة التكميم أو المسعى الكيفــي الــ و ينب ــي اعتمــاداف ويبقــى ا هــم 
ــاتي   ــهف وهـ ــل جوانبـ ــل لـ ــة وتحليـ ــوع الدراسـ ــ  موضـ ــرورية لتعميـ ــائل الضـ ــل الوسـ ــ  لـ ــي أخـ  ـ

 .(2) يهما العلو  اإلنسانية واالجتماعية  العمليتي  المنهجيتي  هما ا،ن مكسبي  تشتر 
ــو   ــتطيع القـ ــرا نسـ ــب   لـ ــا سـ ــا ممـ ــى اختبـــ إ ن وانطالمـ ــدف إلـ ــة تهـ ار    أن البحـــوث الكميـ

المت يرات التجريبيةف و ي نفس الومف الــتحكم أو ضــبا المت يــرات االعتراضــية التــي تظهــر  ــي  
ي مــ  خــال   بــوت أو  ســيا  الدراســةف لمــا يهــدف لــ لل إلــى اختيــار النظريــات ووســلو  قياســ 

عد   بوت صحة الفرضيات التي حددها الباحث  ــي مشــروع البحــثف لمــا يــتم تصــميم الدراســة  
البيانــات عكــس  م  وضع للفرضــيات ووصــف المت يــرات وأســلو  قياســها مبــل البــدت  ــي جمــع 

ــا إجرائيــاف  البحــوث الكيفيــةف لمــا يــتم تعريــف المفــاهيم المســت دمة  ــي البحــث الكمــي تعريف
أن يتوكد الباحــث مــ  أن المقــاييس المســت دمة صــادمة و ابتــة مــ  إجــراتات الصــد  ويجب  

والثبــاتف وبعــد  لــل يــتم جمــع البيانــات والمعلومــات وتبويبهــا وشــكل لمــي  ــم يجــرو عليهــا 
 التحليل االحصائي للوصو  إلى النتائج.

 

ف ترجمــة بو يــد صــحراووف لمــا  اإلنســانية: تــدريبات عمليــةمنهايــة البحــث العلمــي فــي العلــو  ( مــوريس أنجــرمف 1)
 .100ف ص 2006بوشرفف سعيد سبعونف الطبعة الثانيةف دار القصبة للنشرف الجزائرف 
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 :ثانيا : خطوات جعداد البحوث الكمية  
 تمر والمراحل التالية:يرى موريس أنجرم أن البحوث الكمية   
ــد المشــالة .أ ــة تحدر : ويقســم الباحــث هــ ا المرحلــة إلــى عنصــري ف يتضــم   مرحل

العنصر ا ّو  طرف وصياغة مشــكلة البحــثف ويتعلــ  العنصــر الثــاني والجانــب العمليــاتي 
ــا  ــاهرس يمكـــ  مالحظتهـ ــه إلـــى تحويـــل ســـ ا  البحـــث إلـــى ظـ الـــ و يقـــو  الباحـــث مـــ  خاللـ

 وتناولها  ي الوامع.
ــالث م ــي  ـ ــياغتها  ـ ــكلة وصـ ــد المشـ ــة تحديـ ــتم عمليـ ــوع تـ ــار الموضـ ــدأ واختيـ ــل تبـ راحـ

وفضل عّدس مصادر منها التجار  الش صية وتباد  ا  كار مع ال يــر والدراســات الســاوقةف 
 ــم يقــو  الباحــث وــالتحق  مــ  مــدى مابليــة البحــث لإلنجــا  مبــل البــدت فيــهف حيــث يــرى هــل 

 ...إلخ.و مكانه الوصو  إلى مصادر المعلومات وهل يتو ر على المواد المالية المطلوبة 
وتمثل المرحلة الثانية م  طرف وتدمي  المشكلة  ي االطــالع علــى ا دبيــات التــي تــدور   

 البحث.  حو  موضوع البحث إل رائهف وحصر الو ائ  المطلوبةف واست اللها وما ي د  
ــة الثالثــة تــدمي  المشــكلة مــ  خــال  طــرف تســاؤ  رئيســي محــوروف   وتتضــم  المرحل

المســـتوى يـــرى أنجـــرم أن هنـــا  أربـــع تســـاؤالت  رعيـــة تســـمح بتـــدمي  وللوصـــو  إلـــى هـــ ا 
المشـــكلة وهـــي لمـــا ا تهـــتم بهـــ ا الموضـــوعو مـــا الـــ و نطمـــح إلـــى بلوغـــهو مـــا ا نعـــرف عـــ  
الموضـــوع حتـــى ا،نو وـــوو ســـ ا  وحـــث ســـنطرفو وهـــ ا مـــا يـــد ع لمعر ـــة اإلطـــار النظـــرو 

 للموضوع ميد الدراسة.
نتقا  م  المستوى المجــرد إلــى المســتوى المحســوم أما القسم العملياتيف فيسمح واال 

وه ا وصياغة الفرضيات أو طرف التساؤالتف  م تحليل المفاهيم للوموف على أوعادهــا ومــ  
 م م شراتهاف وه ا ما يجعل الباحث يحّدد مت يرات الدراسة والشكل ال و يســمح لــه بتناولهــا 

 ميدانياف وبالتالي تصبح مابلة للتحليل وال يام.
: وتتمثــل  ــي تحديــد ا دوات التــي تســمح بــتفحص الوامــع ـــــ مرحلــة البنــاء التقنــي   

 )المالحظةف االستمارسف دليل المقابلة(.
: وهنا يحدد الباحــث ليفيــة انتقــات عناصــر البحــثف وعــد ج ــــ مرحلة جمع المعطيات 

روم وي طــا تحديد مجتمــع البحــث واختيــار العينــة المناســبةف وبعــدها ينــز  إلــى الوامــع المــد
 عملية جمع البيانات واستعما  التقنيات التي اختارها.
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: وعــد جمــع البيانــات يقــو  الباحــث والتعامــل معهــا فيقــو  ــــ مرحلة التحليل والتأويلد   
ا لتحليلهــا وتوويلهــا واســت الص النتــائج ولتاوــة  بتنظيمهــا وترتيبهــاف وليــف سيعرضــها تمهيــد 

 .(1)التقرير النهائي
 :ا وعيو  استخدا  البحوث الكمية في الدراسات االجتماعية: مزااثالثا

 م  أهم مزايا است دا  البحوث الكمية ما يلي: 
 الّدمة العالية الناتجة ع  است دا  ا رما   ي التعبير ع  النتائج. −
تــو ير  و إدارس أرضــية علميــة الت ــا  القــرارف وتســاعد  ــي تحديــد مجموعــة مــ   −

 بدائل الحلو .
 ا رما .   للباحث إمكانية ال يام الكمي للظاهرس المبحو ة م  خال  است دا  تتيح   −

 أما ع  أهم عيو  است دا  البحوث الكمية  تكم   ي العناصر التالية:
 ال ت يس الظواهر أو العوامل الالكمية أو غير القابلة لل يام. −
 تحتا  لتكلفة عالية. −
 ا صلي.  العينات غير ممثلة تمثيال دقيقا للمجتمع صعوبة تعميم النتائج إ ا لانف   −

 :البحوث الكيفية في الدراسات االجتماعية
 :أوال: تعريف البحوث الكيفية

إن البحـــث الكيفـــي هـــو البحـــث الـــ و يقـــو  واســـتقرات الظـــواهر اإلنســـانيةف مـــ  خـــال   
ج دقيقــة وجهات نظر المشارلي   ي البحث واست دا  طر  متعددس ومرنة للوصو  إلى نتائ 

 وعميقةف ال يمك  التوصل إليها ع  طري  البحث الكمي.
أو هو جمع وتحليل وتفسير البيانــات وشــكل ســردو ومنطقــي  جــل  هــم ظــاهرس محــددسف   

 الباحــث الكيفــي يعتمــد علــى المالحظــة المباشــرس  ــي الميــدان الطبيعــي للحيــاس االجتماعيــةف ومــد  
أو يجــرو مقــابالت غيــر مقننــةف إ  لــيس للباحــث  يدعم مالحظاته المباشرس وجمع وعــ  الو ــائ   

 
ــحراووف 1) ــيم صـ ــد الحكـ ــة( عبـ ــوث الكميـ ــميم البحـ ــة تصـ ــنفس التربيـ ــم الـ ــم علـ ــةف مسـ ــانية واالجتماعيـ ــو  اإلنسـ ــة العلـ ف لليـ

 07/10/2017تــاريخ الولــو    despce-univ-stif2.dzف  69ف  68طفونيـاف جامعــة محمــد لمـي  دوــاغي ف ص وا ر 
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ــث   ــاتف وأن الباحـ ــع المعلومـ ــاليب جمـ ــرات وأسـ ــ  المت يـ ــى أو مـ ــبقة علـ ــيطرس مسـ ــة سـ ــي أيـ الكيفـ
 . ( 1) يتجنب اللجوت الى الطر  االحصائية التي تميز البحوث الكمية 

وينظر أنصار البحــث الكيفــي إلــى مــنهجهم وونــه يصــف عــوالم الحيــاس مــ  الــداخل ال  
ال ــار ف مــ  منظــور البشــر الفــاعلي ف ومــ  مرلزيــة اإلنســان ال هامشــيتهف ومــ  عمــ  مــ  

عــالم الحيــاس واإلنســان ال ظــاهراف وهــو مــا يعطــي للبحــث الكيفــي أهميتــه ومدرتــه علــى  هــم 
 .(2)أ ضل للوامع االجتماعي

 :  ثانيا : طبيعة البحوث الكيفية وأهميتها
رغــم وجــود وعــ  ال صــائص المشــترلة   تتميز البحوث الكيفية ع  البحوث الكميةف 

 وما يلي:  
: إن مــ  أولويــات البحــوث الكيفيــة هــو تحقيــ   هــم أ ضــل بحــثــــ الغــرض مــه ال 1

 للظواهر م  خال  االستكشاف والوصف الدمي  والشرف المتعم .
إجــراتات  : تتصــف البحــوث الكيفيــة والمرونــة ومــد تســت د  يــة البحثيــة ل م ــــ طبيعة الع  2

 لم تك   ي ت طيا البحثف وانما ألزمتها عملية جمع البيانات أو تعديل أهداف الدراسة.
ــا  3 ــات وطـــرل جمعهـ ــع البيانـ ـــ جمـ ــ ا البحـــوث وموجـــب ا تـــراض أن  :ــــ إ  تعمـــل هـ

ــرحه  ــ  شـ ــا يمكـ ــهاف وانمـ ــ  قياسـ ــى مت يـــرات يمكـ ــه إلـ ــتم تجزئتـ ــته ال يـ ــراد دراسـ الموضـــوع المـ
 خال  معايشته وجمع المعلومات عنه  ي البيئة الوامعية.وتحليله ضم  سيا  عا ف م   

: تعمــل البحــوث الكيفيــة علــى تحليــل البيانــات وعرضــهاف  ــــــ تحليــل وعــرض البيانــات  4
 الكمية.  وحيث تصف االتجاا العا  أو السائد بتفصيالته المتعمقة وليس وم شراته وخصائصه 

ظــــروف نــــدرس المعلومــــات عــــ   ولهــــ ا  ــــ ن البحــــوث الكيفيــــة تصــــبح ضــــرورس وحثيــــة  ــــي  
الموضوعف لما أنها ضرورية للوصو  إلى تفسيرات معمقــة للمعطيــات الكميــةف ويــرتبا  لــل بــدور  

 . ( 3) البحوث الكيفية  ي تحقي  غرض البحث العملي  ي الوصف والتفسير والتحق  والتقييم 
 

 100 ف   99. ص  38البحــث اإلعالمــيف العــدد    ة مجلــ  البحــث الكيفــي فــي العرقــات العامــة، ســالم جاســم محمــد العــزاووف  ( 1)
C:/vsers/ samsung/desktop    23,30على الساعة :  07/10/2017تاريخ الولو  

   .100نفس المرجعف ص ( 2)
 .149ـــ  148منا  هال  المزاهرسف مرجع سب   لراف ص   (3)



115 

 

 :  ثالثا : مااالت استخدا  البحوث الكيفية
  :ــــ اكتشاف األفكار 1

تســاعد البحــوث الكيفيــة علــى اســتثارس ا  كــار بتزويــد البــاحثي  والتجربــة ا ولــى  ــي  
مالحظـــــة المجموعـــــات المســـــتهد ة أ نـــــات تفاعلهـــــاف واالســـــتماع إلـــــى ا لفـــــاظ والل ـــــة التـــــي 

 يست دمونها فيما يتعل  وموضوع البحث.
 :ـــــ تطوير الدراسات الكمية   2

الفــروض التــي تتعلــ  وعمليــات التفكيــر حيــث تســاعد البحــوث الكيفيــة علــى تطــوير  
وصـــناعة القـــرار لـــدى المبحـــو ي ف وتحديـــد نـــوع المعلومـــات المطلوبـــة للدراســـة الكميـــةف لمـــا 

 تساعد  ي التعرف على المشكلة البحثية وبلورتها.
 :  ــــ وسيلة لفهم نتائج الدراسة الكمية 3

لفهــم ا ســبا  للنتــائج حيث تشرف البحوث الكيفية وتطور اســتيفات البيانــات الكميــةف  
ــاتف  ــود وعـــ  االتجاهـ ــبا  وجـ ــال    سـ ــم الـ ــ  الفهـ ــّ  الباحـــث مـ ــا تمكـ ــةف لمـ ــر المتومعـ غيـ

 ووصف العوامل التي ت  ر على ت يير المومف.
  :ــــ وسيلة لامع البيانات األّولية 4

هنــا  وعــ  الموضــوعات البحثيــة التــي ال يمكــ  تطويعهــا وســهولة للمــنهج الكمــيف  
 .(1)بحث الكيفي يمك  است دامه لاستراتيجية لجمع البيانات ا وليةول لل   ن ال

 :البحث الكيفي  م: تصميرابعا
ــث   ــي البحـ ــيف  فـ ــاميم البحـــث الكمـ ــ  تصـ ــا مـ ــل تنظيمـ ــي أمـ ــميم البحـــث الكيفـ إن تصـ

الكيفــي يــتم تحديــد اإلجــراتات خــال  عمليــة البحــث بــدال مــ  تحديــدها مســبقاف وتعتمــد لــل 
ساوقة التي يتم جمعها  ي الدراسة. و ي البحوث الكيفيــة يــتم عــادس خطوس على المعلومات ال

 دراسة السلو  لما يحدث وصورس طبيعية.
ــو وحـــث   ــاعليف وهـ ــث الكيفـــي التفـ ــنفي  البحـ ــي صـ ــي عـــادس  ـ ــث الكيفـ ــنف البحـ ويصـ

ميــداني يعتمــد  ــي جمــع البيانــات علــى االتصــا  المباشــر مــا بــي  الباحــث وا شــ اص مــ  
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دانية والمقابالت المعمقةف والبحــث الكيفــي غيــر التفــاعليف وهــو وحــث خال  المشاهدات المي 
 و ائقي تحليلي أو وحث تاري ي.

 ويت   البحث الكيفي الصور المولو ة التالية: 

: حيــــث تتطلــــب اإلجاوــــة علــــى وعــــ  تســــاؤالت البحــــث  ــــــــ مشــــاركة المرحــــ  1
 مالحظة سلو  ا  راد  ي الوامعف وهنا يشتر  الباحث  ي المومف ال و يقو  ومالحظته.

المالحــظ.  : و ــي هــ ا النــوع ال يشــتر  الباحــث  ــي المومــف ــــ عد  مشاركة المرح   2
إطــار المالحظــة بــدون وهنــا تجــدر اإلشــارس إلــى أن هنــا  عــّدس أنــواع يســت دمها الباحــث  ــي 

 مشارلة أهمها:
 : أو مالحظة الباحث لأ راد  ي مومفهم الطبيعي.المرحظة الطبيعية  أــ

:  لدراســة مت يــرات معينــة يقــو  الباحــث أحيانــا و يجــاد مومــف ويســو    ــــ المحاكا    
ا  ـــراد والتصـــرف منـــه أو محاكـــاس أدوار معينـــةف وهـــ ا يســـمح للباحـــث ومالحظـــة مـــا يمكـــ  

  ي موامف معينة.حدو ه  

:أو دراســة شــاملة ومتعمقــة لعــدد محــدود مــ  الحــاالتف بهــدف  جـــ ــــــ دراســة الحالــة 
خصــائص الوصف والفهم الكاملي  لكل حالة والعالمــات المتشــاوكة بينهــاف بهــدف التعــرف علــى  

 جميع مفردات الدراسة.
لترليز علــى : ويقصــد وــه التحليــل المتعمــ  للمحتــوى وــاد ــــ تحليل الم مو  الكيفي 

 .(1)ا  كار والمعاني واالستنتاجاتف وليس على الوصف الكمي

ــا(: 3  ــة الشــاملة ) األثنوغرافي ـــ البحــوث الميداني علــى تو يــ   ويرلــز البحــث هنــا ـــ
ا دلة وعرض خبرات ا  راد اليومية التي جمعف م  المالحظــة والمقابلــة وغيرهــاف  لــم يعــد 
مفهـــو  ا  نـــوغرا ي مـــرتبا ومفـــاهيم عرقيـــة وج رافيـــة وانمـــا أصـــبح يشـــمل لـــل جماعـــة مـــ  
ــة  ــدرم  قا ـ ــي أن يـ ــ  للباحـــث الكيفـ ــه يمكـ ــالي   نـ ــةف وبالتـ ــا أو م سسـ ــة مـ ــي منطقـ ــراد  ـ ا  ـ

 .(2) تلف أنواعهاالم سسات وم
 

   .101مرجع سب   لراف ص سالم جاسم محمد العزاووف ( 1)
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 :  رابعا : مزااا وعيو  البحوث الكيفية

 إن أهم ما يميز البحوث الكيفية ما يلي: 
ـــ تتــيح أدوات جمــع البيانــات الكيفيــة للباحــث مالحظــة الســلو   ــي بيئــة طبيعيــة  1 ـــ

 وعيدس ع  الظروف االصطناعية.
 مبل.ــــ التعم   ي  هم الظاهرس المدروسة خاصة إ ا لم تدرم م    2
ــــــ تتــيح البحــوث الكيفيــة رصــد منــاط  وحثيــة جديــدس  المالحظــات الميدانيــة يمكــ   3

 أن تفتح آ اما وحثية جديدسف وتجيب على أسئلة لم تطرف عند تصميم الدراسة.
 ولك  ما يعيب على البحوث الكيفية أنها:  

 ج.ــــ عادس ما يكون حجم العينة ص يرف وه ا ال يتيح إمكانية تعميم النتائ  1
ــــ  قدان الموضوعية  ــي جمــع البيانــات مــ  طــرف الباحــثف و لــل جــرات ان ماســه  2

  ي المشكلة البحثية واندماجه مع المبحو ي .
ـــ على الرغم م  السهولة الظاهرية  ي إجرات البحوث الكيفيــةف إاّل أن عــد  الت طــيا   3

 .(1)البحثية  كلة لها مد يفقد الباحث الترليز الكا ي على القضايا ا ساسية  ي المش 
 :بيه الكمي والكيفي في الدراسات االجتماعية 

إن االختيــار بــي  المــدخلي  الكيفــي والكمــي  ــي البحــث العلمــي يجــب أن يــتم  ــي ضــوت   
عدس اعتبــاراتف أولهــا طبيعــة الظــاهرس محــل الدراســةف  نوعيــة المت يــرات وطبيعــة التســاؤالت التــي  

المدخل ال و يجــب اتباعــهف لــ لل درجــة نضــج المفهــو ف أو  يطرحها الباحث تساعد  ي معر ة  
الكــم المتــو ر مــ  المعر ــة عــ  هــ ا المفهــو ف  ــ  ا لــان الكــم المعلومــاتي مليــل والجهــود البحثيــة  
ــا يجـــب علـــى   ــيكون صـــو  المـــدخل الكيفـــيف وهنـ ــا سـ ــاا حتمـ ــي ف  االتجـ مليلـــة  ـــي موضـــوع معـ

ه و صــوص المــدخل البحثــي الم تــار مــا دا   الباحث أن ال يلتفف إلى االنتقادات التي توجه إلي 
مبرراته منط يةف رغم أن هنــا  صــعوبات تواجــه الباحــث  ــي الح يقــة  ــي عمليــة جمــع البيانــات  

 : ( 2) سوات أكانف لمية أو ليفية والتي ت دو إلى نتائج متحيزس وغير دقيقة أهمها ما يلي 
 

    . 147ف ص  2009ف دار اليا وروف عمانف ا ردنف  البحث العلمي الكمي والنوعي عامر منديلجيف إيمان السامرائيف  ( 1)
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ال و ي دو إلــى انحــراف إهما  وع  المت يرات الهامة عند جمع البيانات ا مر  −
 الدراسة ع  هد ها الح يقي.

تدخل وع  الجهات ال ارجية وممارسة الضــ و ف والــ و يــ دو إلــى اتجــاا غيــر  −
 صحيح  ي مسار البحث.  

عد  الدمة  ــي مراجعــة البيانــات المجتمعيــة عنــد تســجيلها أو إخضــاعها للعمليــات  −
 الحسابيةف مما ي دو إلى نتائج غير صحيحة.

 تجميع البيانات الكافية إلعطات نتائج وامعية مو و  بها.عد   −
ولتجــاو  هــ ا الصــعوباتف وتفــادو االنتقــادات الموجهــة للباحــث عنــد اختيــارا  حــد  

المــدخلي  الكمــي أو الكيفــيف ولــ لل تجــاو  القصــور النــاجم عــ  هــ ا االختيــارف  ــ ن النظــرس 
هو الم ر  م  ه ا المو   المنهجــيف المعاصرس والمستقبلية ترى  ي التكامل بي  المدخلي  

 واستنتا  ه ا الحل يفرض علينا إجرات المقارنة بي  ه ي  االتجاهي .
 هنا   الث مستويات تتباي  م  خاللها تقنيات ه ا البحوث ومناهجها: 
 : بنات  رضيات حو  الوامع.المستوى األنطولوجي 
 : معر ة الوامع.المستوى االبستمولوجي 
 .(1): تحديد ا دوات ال اصة لمعر ة الوامعهايالمستوى المن 
يفتــرض المــنهج الكمــي بتقنياتــه المتعــددس القــدرس علــى تحويــل الظــاهرس إلــى عــدد مــ   

الم شرات القابلة لل يام )مثل تحليل المضمون وتحويــل الــنص إلــى عــّد الكلمــات أو قيــام 
الظــواهر علــى أســام  المســاحة...( و ــي المســتوى االنطولــوجي للمــنهج الكمــيف يــتم تنــاو 

 رضـــية م داهـــا أن هنـــا  ح يقـــة واحـــدسف وأن الظـــاهرس لهـــا وجودهـــا المســـتقل عـــ  نمـــا اإلدرا   
نــان مســتقالن عــ  وعضــهماف  هرس ليا ا اإلنساني لهاف أما اسبتمولوجياف  ــ ن لــال مــ  الباحــث والظــ 

ر وحـــث الظـــاهرس  دون تـــو ير    ف أمـــا ا  ـــي الباحـــث أو تـــو ير مـــ  الباحـــث  يهـــا نهـــ م وهـــو مـــا ييســـّ

 

ــتقبليةوليـــد عبـــد الحـــيف   (1) ف استشـــراف للدراســـات تكامـــل التقنيـــات المنهايـــة الكميـــة والكيفيـــة فـــي الدراســـات المسـ
تاريخ   http://istishraf.doheinstitute.org .2016المستقبليةف المرلز العربي لأوحاث ودراسة السياساتف مارم 

 . 9h00فعلى الساعة  2019.10.04الولو  : 
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 التحليــل الكمــي علــى المســتوى المنهجــيف  هــي مقيــدس ومعــادالت رياضــية وطــر  قيــام أدوات 
 وتحليل محددس.

ا المنــاهج الكيفيــةف  تقــو  علــى الفهــم البنــائي للظــاهرسف أو ليفيــة تفســير الباحــث   أمــّ
ا تــراض الظاهرس أو توويلهاف وعليه   ن ه ا المناهج تقــو  علــى المســتوى االنطولــوجي علــى 

 مستويات متعددس للوامع تتحدد طبقا إلدرا  الباحث له ا الوامع.

تنفصــل  وستمولوجياف   ن ه ا المناهج ال ترى انفصاال بي  الباحث والظــاهرسف وال ا أما  
نتائج البحث عــ  خالصــة  لــل التــو ير المتبــاد  بــي  الباحــث وظاهرتــه. أمــا علــى المســتوى 

   ن المناهج الكيفية تكون معنية والمعنى. المنهجيف  عند تحديد أدوات البحث

الكيفيــة  ويرى وع  الباحثي  أن المناهج الكمية هي مناهج استنتاجيةف بينمــا المنــاهج  
يتنــامى  هي وطبيعتها استقرائية ال تفترض وجود  رضية مسبقةف لمــا أن التوجــه بــي  البــاحثي  

لكيفيــــةف أو توســــيع دائــــرس نحـــو مــــا يســــمى " التثليــــث " أو محصــــلة التنـــاظر  ــــي المنــــاهج ا
مصادر البيانات لتوكيد صحة االنتقا  م  ال اص إلــى العــا   ــي تفســير الظــاهرس وتوويلهــاف 

 :(1)وهو لما يلي
 : أو تعدد مصادر المعلومات.تثليث المعلومات −
 أخ  النتائج م  واحثي  م تلفي  لتوسيع دائرس الرؤية.  :تثليث الباحثيه   −
 أو است دا  أكثر م  نظرية لتفسير الظاهرس.  :تثليث النظريات −
أو تطبي  التقنيات الكميــة والكيفيــة علــى الظــاهرس نفســهاف وللمــا   :تثليث التقنيات −

 كانف النتائج أكثر اتساما لانف مصداقية البحث أعلى.
أو محاولة دراسة الظاهرس نفسها  ي مواضــع متباينــة لرصــد مــدى  :تثليث البيخة  −

 الت ير ال و يصيب الظاهرس بت ّير بيئتها.
زعــة التكامــل بــي  المنــاهج الكميــة والكيفيــة بــي  واســتنادا لهــ ا المقارنــةف  قــد تنامــف ن 

ــةف والدراســـات  ــفة عامـ ــة وصـ ــات العلميـ ــتقبلية للدراسـ ــارس نظـــرس معاصـــرس ومسـ البـــاحثي   ـــي إ ـ
 . (2)االجتماعية وصفة خاصة
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 الهدف لكل م  المنهجي  هو  اته وهو  هم الظاهرس والوامع المحيا بناف والعمــل  −
 اإلنسان.على تطويع ه ا الوامع لما فيه خير  

ــا  − ــت دمف منهجـ ــا اسـ ــة ولكنهـ ــاهرس معينـ ــف ظـ ــي تناولـ ــات التـ ــ  الدراسـ ــد مـ أن العديـ
 م تلفاف وصلف إلى النتائج  اتها  ي الكثير م  ا حيان.

أن توظيــف لــل مــ  المنهجــي  لفهــم جوانــب م تلفــة مــ  الظــاهرسف طبقــا لقــوس لــل  −
 ودمتها.  تقنية مع ما يالئمها م  جوانب الظاهرس سيساعد  ي إحكا  النتائج

ــنهج  − ــة أخـــرى مـــ  مـ ــدعيم تقنيـ ــي   ـــي تـ ــنهج معـ ــة  ـــي مـ ــة معينـ ــاهمف تقنيـ ــا سـ ــرا مـ  كثيـ
 م تلف.

ولهــ ا  ــ ن االتجــاا الســائد  ــي الدراســات المســتقبلية هــو المــز  بــي  المنــاهج الكميــة 
 والكيفية للوصو  إلى الفهم الكامل للظاهرس محل الدراسة.
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 :17الدرس
 :االستطرعية أو االستكشافيةالبحوث  
وهي أحد أنواع البحوث اإلعالميةف ويلجــو إليهــا الباحــث  ــي العــادس الكتشــاف ظــاهرس  

جديدس لم يسب  وحثها أو الكتشاف أجزات جديدس لم ت ضــع للبحــث مــ  مبــل  ــي ظــاهرس مــاف 
الباحــث وتو ر ه ا النوعية م  البحوث المعلومات الال مة لتحديد أطر الدراســة التــي ينــوو 

ــد  ــميمها وتحديـ ــة البحـــث وتصـ ــات خطـ ــد بنـ ــة لتحديـ ــات الال مـ ــو ير المعلومـ ــاف أو لتـ ــا  بهـ ال يـ
مجاالت عناصرها ا ساسيةف وات ا  القــرار إلمكانيــة إجــرات دراســة مســتقبلية يمكــ  أن تتســم 

 والعم  والشمو .
ســتوى الم  ي المراحــل اإلرتياديــة ا ولــى للبحــثف وتشــكل وتست د  البحوث االستكشافية   

للبيانــات  ا و  أو ا سام  ي البحث العلميف وهي تكون ضرورية  ي مرحلة النــدرس الشــديدس 
والمعلومــات المتعلقــة والظــاهرس الم تلفــةف إ  تمثــل البيانــات ا ولــى للجهــود البحثيــة  ــي هــ ا 

ا لبيــــرس الت صــــص اإلعالمــــي واالتصــــالي أو  ا  ف ويبــــ   الباحــــث اإلعالمــــي  يهــــا جهــــود 
 .  (1)ل موض ال و يحيا والموضوع ال و يتناوله البحثالستجالت ا

ــد   ــية  ـــي تزويـ ــافية مـــ  العوامـــل ا ساسـ ومـــد أوضـــحف البحـــوث والدراســـات االستكشـ
البــاحثي   ــي مجــا  اإلعــال  واالتصــا  واستبصــارات جديــدس  ــي الموضــوعات التــي تتعلــ  
بت صصهمف وتهدف ه ا النوعية م  البحوث إلى التعــرف علــى الظــواهر أو  يــادس التعــرف 

عالمي  ي توضيح المفاهيم وتبيــان المســائل عليهاف وهي تجرو ل رض مساعدس الباحث اإل
الــ و  التي ينب ي أن يكون لها السب   ي البحث مستقبال ف و ي جمع المعلومات عــ  المجــا  

ستجرو فيه الدراســةف أو  ــي الحصــو  علــى مائمــة والمشــاكل التــي يــرى الباحــث أنهــا جــديرس  
 .(2)والبحث العاجل

برصد ظاهرس جديدس لم ت ضــع للبحــث مــ  مبــلف  وُتعنى البحوث االستكشافية  ي العادس   
ا لم يتناوله أحد م  الباحثي  والدراسةف وهنــا  ــ ن مــا  يتــوا ر للباحــث  أو تطر  مجاال  وحثي ا جديد 
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ا إلــى حــد مــاف ويتــولى الباحــث بنفســه جمــع المعلومــات المتفرمــة  مــ  معلومــات يكــون محــدود 
أوليــة  مــ  البحــوث أن تكــون ومثاوــة دراســات وتنظيمها وترتيبها وتبويبهاف ويمك  لهــ ا النوعيــة 

 .(1)يتم توظيفها داخل المجا  البحثي ال و يرتادا الباحث اإلعالمي
وهنــا  مــ  البــاحثي  مــ  يــرى أن البحــوث والدراســات االستكشــافية تســت د  لتحقيــ   

 :(2)جملة م  ا هداف البحثية م  أبر ها
 وصياغتها وتعريفها بدمة.البحثية و همها  ـــ استكشاف المشكلة  1
 ـــ وضع أو صياغة  روض وحثية جديدس. 2
ــ تحديد المت يرات ا ساسية والعالمات التي تربا فيما بينها والسعي نحــو  3 اختبارهــا  ـ

  ي دراسات وبحوث الحقة.
 ـــ تحديد أولويات وحثية للدراسات المستقبلية. 4

ا مـــ  المرونـــة ومـــا  إن البحـــوث االستكشـــافية تتطلـــب مـــ  الباحـــث اإلعالمـــي مـــد  ر ا واســـع 
ــعيفة   ــة أو ضـ ــا معدومـ ــاوقة لهـ ــه السـ ــي تكـــون معر تـ ــاهرس التـ ــة م تلـــف جوانـــب الظـ يســـمح بدراسـ

االستكشــا ي  وحيث يتع ر معه رسم خطة محكمــة توخــ   ــي اعتبارهــا جميــع التومعــاتف  البحــث 
 يعني البحث ع  الموضوعات الجديرس والبحث  اتــهف أو أن البحــث االستكشــا ي هــو وحــث

البحــوث  ا   ن هنا  م  البــاحثي  مــ  يــرى أنمسحيف أو وصفي مرحلي تمهيدوف و ي ه 
ــي  ــفية إال  ـ ــحية الوصـ ــات المسـ ــ  البحـــوث والدراسـ ــا عـ ــافية ال ت تلـــف  ـــي جوهرهـ االستكشـ
أغراضهاف والبحث االستكشــا ي ولمــا ســب  اإلشــارس إلــى  لــلف يســاعد علــى تحديــد الفــروض 

حقــائ  العلميــةف وهــو مــا يفيــد  ــي مجــا  اســتطالع ح يقــة العلميــة واالتجــاا المباشــر إلــى ال
المومف الفعلــي الــ و تجــرو فيــه الدراســةف ومــ  الســمات ا ساســية للبحــوث االستكشــافية أو 
ا دقيق اف ومــا  االستطالعية أنها تتطلب مدر ا لبير ا م  المرونة والشمو  دون أن تتطلب تحديد 

ما دون التزا  منه وقواعــد معينــةف  نــه يهــدف يعني أن الباحث يقو  بدراسة حاالت وظواهر  
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اف  إاّل أن هــ ا النوعيــة مــ  البحــوث تتطلــب للتعــرف وشــكل عــا  علــى مجــا  المشــكلة أساســ 
ــل ومشـــكلة البحـــث  ــ  معلومـــات تتصـ ــو  عليـــه مـ ــا يمكـــ  الحصـ ــراتس لـــل مـ ــ  الباحـــث مـ مـ

ة إلـــى  ا خـــرى التـــي تتصـــل والبحـــث مـــ  أجـــل الحصـــو  علـــى أ كـــار جديـــدسف إضـــا  والميـــادي  
ــ   ــة عـ ــورات غنيـ ــى آرات وتصـ ــو  علـ ــوع للحصـ ــي  والموضـ ــرس والمهتمـ ــارس  وو ال بـ ــة استشـ  أهميـ

 .(1)ه ا الشوني الموضوع ال تتوا ر  ي المراجع وا دبيات ال اصة  
 هنــا  وعــ  اإلجــراتات المنهجيــة التــي يمكــ  أن يســير عليهــا الباحــث اإلعالمــيف ومــا   

   :(2)على  اإلجراتات المنهجية يسهم  ي تحقي  أهداف البحث االستكشا يف وتشتمل ه ا 
التــراث  استعراض تراث العلم ال و له صلة والموضوع المدرومف ول لل جوانــب ــــ   1

 ا خرى التي تو ر للباحث است الص نتائج تلقي الضوت على ه ا الموضوع.
ا والمشـــكلة البحثـــة  2 ــــــ مســـح ال بـــرات العلميـــة بـــي  ا شـــ اص الـــ ي  أولـــوا اهتمامـــ 

 موضوع الدراسة.
الدراســة دراسة وع  الحاالت التي يمك  أن تثرو م   هم الباحث للمشــكلة محــل    ــــ  3

 ها.وتزيد م  استبصارا ب 
وعلــى الــّرغم مــ  المرونــة التــي يتســم بهــا الباحــث االستكشــا ي إاّل أنــه يجــب أن يســير  

والحيــدس  على و   خطوات منظمة متسلسلةف وينب ــي علــى الباحــث أن يلتــز   ــي لــل ال طــوات 
 :(3)والموضوعية مدر اإلمكانف ويمك  تل يص خطواته على النحو التالي

ا.ـــ الشروع بتحديد ال رض م    1 ا واضح   البحث تحديد 
 ـــ تحديد المشكلة بوضوفف إضا ة إلى االعتبارات العملية التي يبنى عليها هد ه. 2
 ـــ رسم خطة لسير البحثف وتشتمل على: 3
 ـــ تحديد عينة البحثف والمكان الال   لتنفي ا و مانه. .أ
 جمع البياناتف ويكون  لل بوسائل عديدس منها: .  
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 المقابلة. *
 االستفتات أو ع  طري  صحيفة االستقصات. *
 تحديد المقاييس الم تلفة لكل حالة. *
 تحليل البيانات تحليال  إحصائي اف وتفسيرها ع  طري  التحليل أو ال يام المنطقي.  *
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 :18 الــدرس
 :الوصفيةالبحوث  
شــيوع ا  ــي مجــا  اإلعــال  واالتصــا ف بــل  ُتعــد البحــوث الوصــفية مــ  أكثــر أنــواع البحــوث   

أن غالبيــة وحـــوث اإلعـــال  واالتصـــا  تنتمـــي إلـــى هـــ ا النوعيـــة مـــ  البحـــوثف نظـــر ا لتناســـبها مـــع  
ــا   ــ  منهـ ــا تعلـ ــوات مـ ــةف سـ ــه لا ـ ــاته وميادينـ ــه وت صصـ ــا  وفروعـ ــال  واالتصـ ــا  اإلعـ ــة  مجـ طبيعـ

ســائل اإلعالميــة التــي تقــدمهاف  بدراسة وســائل اإلعــال  واالتصــا  أو وجمهورهــا أو والمضــامي  والر 
أو مــا تعلــ  بوصــف ا حــداث واالتجاهــات والمعتقــدات وأنمــا  الســلو  أو بتفضــيالت الجمهــور  
ا بدراســــة مــــا يتعلــــ    والــــنظم وغيــــر  لــــلف لمــــا يمكــــ  أن يســــت د  هــــ ا النــــوع مــــ  البحــــوث أيضــــ 

 لبحثية المتعددس. والتطبيقات اإلعالمية واالتصالية لإلنترنف وووجهها وميادينها ومجاالتها ا 
والبحوث الوصفية هي:" تلل البحوث التي تستهدف وصف موضوع معــي  لمــا هــو  

 ي الوامع الحالي م  حيث ال صــائص العامــة والتفصــيلية للموضــوع ومــا فيــه مــ  مت يــرات 
 .(1)وعناصر وعالمات وم  رات و لل واست دا  المنهج العلمي  ي لا ة إجراتات البحث

ة تتعامـــل مـــع الوامـــعف ومـــ   ـــم  هـــي تســـتهدف دراســـة الحقـــائ  إن البحـــوث الوصـــفي  
الراهنــة التــي تتعلــ  وظــاهرس إعالميــة مــا أو مومــف أو أحــداث أو جمهــور مــاف والعمــل علــى 
ا بتفصــيالته وخصائصــه وعالماتــه والعوامــل المــ  رس فيــهف واســت دا   وصــف هــ ا وصــف ا دقيقــ 

 وب تباع ال طوات العلمية المتسلسلة.المنهج العلمي المناسب ال و يحق  أهداف الدراسةف 
ــتطالعية أو   ــالبحوث االســ ــة وــ ــدم ا مقارنــ ــر تقــ ــة أكثــ ــفية مرحلــ ــوث الوصــ ــل البحــ وتمثــ

مــات عــ  االستكشافيةف وتست د   ي العادس  ي مرحلة توا ر مدر لاف مــ  البيانــات والمعلو 
ا والحقــائ  ة لهــ ي ا أو جزئي ا ا وصــاف الدقيقــ ال تتوا ر سوات لل  الموضوعات الم تلفةف والتي

المتعلقة وطبيعتهاف وليفية حدو ها والعالمات المتبادلة بي  مت يراتها الم تلفــةف وتســمى هــ ا 
ــالبحو  ا وـ ــاالنوعيـــة مـــ  البحـــوث أحيانـــ  ــا لثيـــر ا مـ تســـتهدف تحديـــد  ث التش يصـــية و لـــل  نهـ

تكرارات حدوث ظاهرس ماف وه ا الظاهرس مــد تكــون مســتقلة أو مرتبطــة و يرهــا مــ  الظــواهرف 
 .(2)كما أنها تستعي   ي حاالت لثيرس وفروض مبدئية محددس
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 :أهداف البحوث الوصفية
تســعى الدراســات والبحــوث الوصــفية إلــى تحقيــ  جملــة مــ  ا هــداف يمكــ  تحديــد أبر هــا   

 : ( 1) ا،تي على و    
ــا  * ــرف علــــى عناصــــرها ومكوناتهــ ــف الظــــواهر والتعــ ــ  جمــــع البيانــــات    وصــ عــــ  طريــ

 والمعلومات وتحليلها وتفسيرهاف وما يتيح تقديم صورس دقيقة وموضوعية ع  الظاهرس ميد البحث. 
تشــــ يص الظــــاهرس محــــل البحــــث عــــ  طريــــ  التعــــرف علــــى العالمــــات القائمــــة بــــي    *

مكوناتهــا وعناصــرها مــ  جانــبف وبينهــا وبــي  المت يــرات أو العوامــل التــي تــرتبا بهــا مــ  جانــب  
 آخر. 

دراســــة نمــــا   ومراحــــل التطــــور أو الت يــــر اللــــ ي  ســــادا الظــــاهرس اإلعالميــــة موضــــع   *
 البحث والدراسة عبر مدس  منية محددس حسب مجا  البحث وا غراض التي يحققها. 

 : وظائ  البحوث الوصفية 
تقــو  البحــوث الوصــفية بتوديــة جملــة مــ  الوظــائف  ــي مجــا  الت صــصف مــ  أبر هــا مــا   

 : ( 2) يلي 
 خصائص الظواهر أو المجموعات محل الدراسة. وصف   *
 لو  معي   ي مجتمع ما. تقدير نسب الوحدات التي تقو  وس  *
 تحديد درجة االرتبا  بي  المت يرات.  *
 الوصو  إلى تعميمات معينة وبما ي دو إلى ال رو  بتنب ات علمية.  *

 : أهمية البحوث الوصفية 
ا هميــةف وتتمثـــل أبــر  عناصــر أهميتهـــا  تنطــوو البحــوث الوصـــفية علــى مــدر لبيـــر مــ    
 : ( 3) واالتي 

تـــو ر البحـــوث الوصـــفية الوصـــو  إلـــى حقـــائ  دقيقـــة عـــ  الظـــروف القائمـــةف وتتـــيح   *
 البيانات.  ف وتساعد على تفسير معني استنبا  العالمات الهامة القائمة بي  الظواهر الم تلفة 

 
  .80( محمد منير حجا ف مرجع سب   لراف ص 1)
  .89( شيمات  و الفقار  غيبف مرجع سب   لراف ص 2)
  .94( حسي  علي الفالحيف مرجع سب   لراف ص 3)
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وــالفحص  ودقيقةف  هو يبــدأ إن البحث الوصفي الجيد يسير و طى علمية صحيحة   *
النامد للمواد ا صلية  م تحديــد المصــطلحات وينتقــل وعــد  لــل إلــى بنــات الفــروضف  ــم يعمــد 
وعد  لل إلى المالحظة والتجريبف وينتهي والتعميم والتنب ف وااللتزا  بهــ ا ال طــوات يســاعد 

تنبــ ات الباحــث  ــي الوصــو  إلــى تعميمــات مفيــدس ودقيقــة  ــي ظــروف محــدودس واســت الص 
 صحيحة  ي حدود معينة.

تبر  أهمية الدراسة الوصفية  ي مجا  اإلعال   ي لونها تمثــل ا ســلو  ا كثــر  *
مابليــة لالســت دا  لدراســة وعــ  المشــكالت والظــواهر التــي تتصــل واإلنســان وموامفــه وآرائــه  

ــر  ــات نظـ ــائلهف إ ووجهـ ــاإلعال  ووسـ ــه وـ ــي أو  ا  ـــي عالمتـ ــنهج التجريبـ ــت دا  المـ ــعب اسـ يصـ
التاري ي  ي دراستهاف وهو أمر جعل معظم البحوث اإلعالمية تقــع  ــي إطــار هــ ا النوعيــة 

 م  الدراسات.
إن البحوث الوصفية لثيرس االست دا   ــي مجــاالت علــو  اإلعــال  واالتصــا ف لــ ا  *

ا ا    ن مجاالت ه ا العلو  وتصنيفاتها مد وضعف لنفسها نهج  للدراسات الوصفية وما خاص 
يتناسب مع خصــائص لــل علــم أو مجــا  منهــاف مــع ا خــ   ــي االعتبــار طبيعــة الت صــص 

 ومتطلباته.
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 : تأطير النظرية االجتماعية لمدارس االتصال: السادس المحور
   المدرسة الوظيفية: : 19الدرس
إلى    تقسيم دراسات اإلعال  واالتصا  " أنه و مكاننا  Evert Rogersيرى " أ رت روجر " "   

 )الصراع(.  اتجاهي  أساسيي  يصطلح على تسميتها واالتجاا اإلمبريقي )الوظيفي( واالتجاا النقدو 
أما االتجاا ا و  )االمبريقي الوظيفي(  ي دراسته للظاهرس االتصالية المرتبطة بوسائل   

والوظ والكمية  واالمبري ية  يتميز  الجماهيرية  ه ا  االتصا   اهتما   اتجه  ولقد  والوضعيةف  يفية 
المدرسة إلى  دراسة ا، ار المباشرس لوسائل االتصا  الجماهيرية و   النظر ع  السيا  ال و  

 تحدث فيه عملية االتصا .
أما االتجاا الثاني وهو النقدو   ن اهتمامه يتجه أكثر إلى البعد الفلسفي ) أو ال لفية   

الظاهرس االتصاليةف لما  الفلسفية والثقافية( وأيضا   يحتوو  ال و  الواسع  السيا  االجتماعي  إلى 
 اهتم ه ا االتجاا ومحاولة معر ة م  ورات أنظمة اال تصا  الم تلفةف أو م  يسيطر أو يهيم . 

 :  أ ــــ المدرسة الوظيفية )االمبريقية(
وسائل االتصا     أو البنائية الوظيفية على توضيح المها  التي تسعى   يرلز التحليل الوظيفي  

أنشطة   وتقديم  االتجاهات  بتفسير  تهتم  التي  الم سسات  أحد  واعتبارها  لتح يقهاف  الجماهيرية 
أحد   شكل  اإلعال    أن  وباعتبار  المجتمعف  حاجات  ضوت  ا خرى  ي  االجتماعية  الم سسات 

كتما  صوراف  مكونات المجتمع الرئيسية وتتطلب الحياس االجتماعية واستمرار التنظيم االجتماعيف وا 
وتكم  وظيفة اإلعال   ي ربا أجزات المجتمعف وضمان وجود التكامل الداخلي  بي  أعضائهف ل ل   
استجاوات سلولية لدى أ راداف إما للحفاظ على ال يم السائدسف أو ت يير االتجاهات ال اطئة. ل لل  

لفرعية ا خرى  ي المجتمعف  تهتم نظرية البنائية الوظيفية وا دات الم سسي العا   ي إطار النظم ا 
ل لل   ن تحليل اتجاهات العالمات وأساليب العمل التي ت  ر وشكل مباشر أو غير مباشر لتحقي   

البنائية الوظيفيةف وا ا لان دانييل لاتز  مد      Daniel Katzمستويات ا دات المطلوبة أحد مها  
حّدد وظائف وسائل اإلعال   ي المنفعةف والد اع ع  التراثف والتعبير ع  ال يمف وتقديم المعر ة إاّل  

 :(1) يلي مد حددها فيما   Denis  MacQuailأن دنيس ماكويل  
 

ف دون  لـر دار 1. ترجمـة عثمـان العربـيف  بنـاء النظريـة اإلعرميـةدراسـة فـي ف اإلعر  وتأثيراته( دنيس ماكويـلف  1)
  .117ف ص 1992النشرف دون  لر البلدف 
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يدور م  أحداث وومائع تحيا   1 الرمبة  ي معر ة لل ما  تتمثل  ي  ـــــ وظيفة اإلعال  
 والفرد. 

االجتماعي    تحديد الهويةف التي تتمثل  ي دعم ال يم الش صيةف وأنما  السلو  وظيفة  ــــ   2
 المقبو ف وتحقي  الفرد ل اتهف والتوحد مع المجتمع.

مع  3 والتفاعل  والحوار  االنتماتف  تحقي   تتحدد  ي  التي  االجتماعيف  التفاعل  وظيفة  ــــ 
 ا،خري ف والتقمص الوجداني.  ا،خري ف والقدرس على التواصل مع ا،خري  والتعرف على ظروف

ــــ الترفيه والتسلية: وتتمثل  ي رمبة الفرد  ي الهرو  م  المشكـــالت اليوميــــةف وش ــــل  4
 الفرا ف والمتعة والراحة واالسترخات. 

وتعد البنائية الوظيفية م  النظريات االجتماعية التي تم است دامها  ي وحوث االتصا   
النظريات االجتماعية ا خرى التي وجد  يها علمات االتصا  الجماهيرو  الجماهيروف مثلها مثل  

منطلقات نظرية تساعد على  هم طبيعة وأدوار وسائل االتصا   ي مراحل م تلفةف وهي تقو   
لتو يع   المجتمع وبناتا هو ضمان استقرارا و لل نظرا  على ماعدس رئيسية تكم   ي أن تنظيم 

يم وشكل متوا ن يحق  درجة م  االعتماد بي  ه ا العناصرف  الوظائف بي  عناصر ه ا التنظ 
حيث تشير البنائية إلى تحديد عناصر التنظيم والعالمات التي تقو  بي  ه ا ا خيرسف والوظيفة  
تحدد ا دوار التي يقو  بها لل عنصر  ي عالمته والتنظيم الكليف ويتحق  الثبات واالتزان م   

 اصر  ي شكل متكامل و ابف. خال  تو يع ا دوار على العن
 :  ــــ مفهو  نظرية البنائية الوظيفية 1

رسمف الوظيفة البنائية معالمها م  أ كار دورلايم ومالينو سكي وبراونف حيث اهتمف ه ا   
وتفسير   الزم ف  عبر  والبقات  الداخليف  االستقرار  على  المجتمعات  احتفاظ  ليفية  بدراسة  الرؤى 

ا إلى مفهو  التضام   التماسل االجتماعي   واالستقرارف ومد  سرت ه ا الدراسات تلل ا مور استناد 
المجتمعات  ي   أن  إ  يرى  المجتمعاتف  وقات  ال و رلز عليه دورلايمف واعتبرا أسام  االجتماعي 
طبيعتها تجنح نحو االنفصا ف ول ا  هي تتكون م  أجزات وأعضات متكا ئة تتحد ع  طري  ال يم  

والرم  ا  المشترلة  مع  بوظائفها  المتعددس  ا جزات  ه ا  وتقو   التباد ف  أنظمة  تشكل  التي  الشائعة  و  
للنظرية الوظيفيةف    و عد النس  هو ا سام الفكر لنظا  الكامل ع  طري  التضام ف وي للحفاظ على ا 

حيث ينظر إلى المجتمع على أنه لل يتولف م  مجموعة م  ا نسا  المتراوطةف ويقو  لل جزت  
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ا  ي ه ا ا دات على غيرا م  ا جزاتف وتتحدد العالمة بي  ه ا ا جزات  ي  منها وود  ات دورا معتمد 
على   الوظيفية  رواد  ويجمع  التراواف  ه ا  شكل  تحدد  التي  التنظيمية  المبادا  م   مجموعة  ضوت 

 : ( 1) ا تراضات أساسية تشكل  ي جملتها اإلطار العا  للنظرية والتي حصرها "  ان دن بر "  ي ا،تي 
ــــ النظرس الكلية للمجتمع واعتبارا نسق ا يحتوى على مجموعة م  ا جزات المتكاملة بنائي ا   1

 والمتساندس وظيفي ا لبلو  النس   هدا ه.

تلل   2 بي   فيما  التو ير  وتباد   االجتماعيةف  العوامل  لتعدد  االجتماعية  العملية  استناد  ــــ 
 العوامل.

ع لحالة م  التوا ن الديناميكيف وال و يشير ل يا  حالة  ــــ أن ا نسا  االجتماعية ت ض 3
 االستجاوة التالؤمية للت ير ال ارجيف م  خال  تكامل ا دوار.

ــــ أن التوتر واالنحراف والقصور أو ال لل الوظيفيف يمك  أن يحدث داخل النس  غير   4
 أنه يحل نفسه بنفسهف وصوال  إلى التوا ن والتكامل. 

 وصفة تدريجية أكثر مما يحدث وصفة مفاجئة.   ــــ يحدث الت ير 5

ــــ يوتي الت ير م  مصادر  ال ة رئيسية تتمثل  ي : تالؤ  النس  وتكييفه مع المت يرات   6
أ راد   جانب  م   واإلبداع  والتجديد  والثقا يف  الوظيفي  االختالف  ع   الناتج  والنمو  ال ارجيةف 

 المجتمع وجماعاته. 

ــ العامل ا ساسي   7  ال يم.  والمهم  ي إيجاد التكامل االجتماعيف يتمثل  ي االتفا  العا  على ــ
 :(2)وتتحدد نظر  الوظيفية للماتمع في ضوء ثرثة أبعاد

ــــ تحديد الشرو  الال مة ل يا  المجتمع ووجوداف م  خال  مجموعة م  العناصر التي   1
يدرلون م  خالله المعاني المشترلة وما ينشو  تضم ا  رادف وقيا  نما م  االتصا  فيما بينهم  

 ع  ه ا التفاعل م  نظم ومواعد اجتماعية وتاري ية. 

الوظائف   2 خال   م   الوجودف  واستمرارا  ي  المجتمع  لبقات  الال مة  الشرو   تحديد  ــــ 
  اجتماعيةف   ا ساسية التي على أ راد المجتمع ال يا  بهاف وما يتطلبه  لل م  إنشات م سسات ونظم 

 

النظريــة المعاصــر  فــي علــم االجتمــاع ا التــواه  التفاضــلي صــيغة توليفيــة بــيه  ( محمــد عبــد الكــريم الحــورانيف "1)
  .109ف ص 2008. دار مجدالوو للنشر والتو يعف ا ردنف الوظيفية والصراع

  .78ف ص 2010. دار اليا ورو العلمية للنشر والتو يعف ا ردنف نظريات االتصال( وشير العال ف 2)
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النســـ    لتشكـــل  وتتفاعـــل  تتسانــد  النظــم  وهـــ ا  و قا يـةف  ودينيةف  وتربويةف  وسياسية  وامتصاديةف 
 االجتماعي. 

النس    3 منها  يتولف  التي  ا جزات  تحديد  شاملة م  خال   نظرس  المجتمع  إلى  النظر  ــــ 
تحديد الوظائف التي يقو  االجتماعيف وما يتفرع عنه م  أنسا  وبناتات واعتبارا نسق ا شامال ف و 

 بها لل جزت م  ه ا ا جزاتف للمحا ظة على توا ن المجتمع واإلسها   ي وقائه.
ببع ف   المرتبطة وعضها  ا  كار  للنظرية م  مجموعة م   التصورو  النمو    ويتولف 

 والتي تدور حو  الموضوعات التالية: 
 ــــ الوحدات ا ساسية التي يتولف منها المجتمع.  1

 طبيعة العالمة القائمة بي  ه ا الوحدات.ــــ  2

 ــــ العوامل التي ت دو إلى  وقات ه ا الوحدات لما هي.  3

 ــــ العوامل التي ت دو إلى ت ير ه ا الوحدات. 4
المفاهيم ا ساسيةف   الوظيفية على عدد م   البنائية  للنظرية  التصورو  النمو    ويحتوى 

التطبيقات    ار النظرو المفسر لمفهو  النظريةف وتعتمد التي تشكل منطلقات  كرية يستند إليها اإلط 
مفاهيم   الميدانية عليها وهي: مفهو  الوظيفةف ومفهو  البناتف ومفهو  النس ف ومفهو  التوا نف وهي 

يكون   وله ا  الوظيفيةف  البنائية  للنظرية  النظرو  اإلطار  مجموعها  تشكل  ي  ومتراوطة  متداخلة 
 يها ومدلوالتها ضروري ا لفهم البنات النظرو الكلي. تناو  المفاهيم ا ساسية ومعان

 :  مفهـو  الوظيفة 
ال و    يتضم  مفهو  الوظيفة معان م تلفة ومتباعدسف وغالب ا ما تشير الوظيفة إلى اإلسها   

يقدمه الجزت إلى الكلف وه ا الكل مد يكون متمثال   ي مجتمع أو  قا ةف لما تشير الوظيفة إلى  
االسهامـــات التي تقدمهــــا الجماعــــة أو أعضائهــــاف أو االسهامـــات التـــي يقدمها المجتمع الكبير  

ا لثير م  ا نثرولوجيي   للمجموعات الص يرس التي يضمهاف ويتف   لل مع المعنى ال و يقصد
ف بل ودورلايم أيضاف حينما  Malinowskiف ومالينو سكي   Linton ولنتون   Brownمثل براون  

واريتو   أما  وظيفةف  للمة  ومعنى    Partoيست دمون  الوظيفة  فيست د   االتجاا  ه ا  رواد  أحد 
لتوكيد    تقو  وه ظاهرس وعينها المنفعةف ويست د  المنفعة هنا مرتي : مرس على أنها إضا ة أو إسها   

هدف معي  وانجا اف ومرس بوصفها إشباع ا ح ي ي ا أو مفترضا يقصد توكيد الحالة الراهنة للنس   
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يرى هولف   بينما  عليه.  والمحا ظة  أو    Hoaltاالجتماعي  بها  تقو   ال و  اإلسها   تمثل:  أنها 
ا م    .(1)ه ا النظا ظاهرس لنظا  أكبرف وال و ومقتضاا تعد ه ا الظاهرس جزت 

أنها تلل النتائج    »وم  التعريفات الشهيرس للوظيفةف  لل ال و مدمه ميرتون حيث ما :   
ف وعند  «أو ا، ار التي يمك  مالحظتهاف والتي ت دو إلى تحقي  التكيف والتوا    ي نس  معي 

إلو    أما  النظا ف  تحقي  حاجات  نحو  تتوجه  معقدس  أنشطة  إلى   ينتظ  Elwellروشار: هي  ر 
الوظيفة واعتبارها: الطري  التي تساهم م  خاللها السمات االجتماعية الثقافية  ي الحفاظ على  
التكيف مع النظا  االجتماعي الثقا ي لكلف وينظر إلى الوظيفة واعتبارها معيار ا لأداتف وهو ما  

ناد    والتو ير  Nadelمصدا  للفاعلية  عليه  متفق ا  ا  م ياس  اعتبرها  ال و 
أن    ف)2( القو   ويمك  

بينهاف   فيما  الظواهر االجتماعية ترتبا  ال و م داا أن لل  المعنى تحق  لل رض  الوظيفة به ا 
لتوسيع   الكل وتثبيتهف وأحيان ا  لتوكيد  أساسية  فيه ا جزات وظائف  ت دو  النس  االجتماعية  وأن 

 نطامه وتقويتهف وم   م تصبح ا جزات متساندس ومتكاملة.
 : الجتماعيمفهو  البناء ا

يقصد والبنات االجتماعي مجموعة العالمات االجتماعية والنظم المتباينة التي تتكامل وتتس    
م  خال  ا دوار االجتماعيةف ويدلل على ه ا تعريف " وارسونز " للبنات ال و يرى أنه مجموعة  

اعادس إنتا   إلى البنات: وونه إنتا  و   Driffenم  العالمات الثابتة نسبي ا بي  ا  رادف ويشير مريف   
 .(3)االجتماعي ا نظمة االجتماعية عبر است دا  أعضائها لقواعدف ومصادر التفاعل 

م    وله ا تصور النظرية البنائية الوظيفية النظا  االجتماعي على أنه يتولف م  مجموعة  
ا دوار االجتماعية المتراوطةف التي تنظم مع وعضها لتسهم  ي تحقي  هدف معي ف وأن البنات  
هو  لل التنظيم ال و يربا بي  ه ا ا جزاتف وبالتالي   ن البنات االجتماعي  و  ال ة مستويات  
متدرجة يتمثل المستوى ا و   ي الدور ال و يقو  وه  رد معي   ي إطار نظا  اجتماعيف أما  
الثال المستوى  ث  الثاني  يتمثل  ي تراوا ا دوار االجتماعية  ي نطا  اجتماعي معي ف ويوتي 

 المتساندس. وهم أعم المستوياتف وهو مستوى المجتمع لكلف وال و يتولف م  مجموعة م  النظم  

 

   .99يز السيدف مرجع سب   لراف (مر ف الطرابيشيف عبد العز 1)
 .99ف نفس المرجع (2)
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 :  مفهو  النسق االجتماعي
ــ سوات لانف جماعة أو تنظيم أ  مجتمع أ  أمة   ـــ   يمثل النس  االجتماعي وحدس اجتماعية ـ

االجتماعية    تشمل ا دوار والمراكز ا  الفرعية ]  ا نس تتولف م  مجموعة م  العناصر وا جزاتف  
االجتماعيف   السلو   ومظاهر  االجتماعيةف  والطبقات  االجتماعية  والظواهر  االجتماعية  والنظم 
والعناصر الثقافية والعادات والمعاييرف وتقو  بي  عناصر النس  االجتماعي عالمات منتظمةف  

تبا لل عنصر م  النس  و يرا   هي عناصر تعتمد على وعضها البع  وتتكامل بنائي اك إ  ير 
م  العناصرف ويحا ظ النس  على حدودا ومكوناته م  خال  منظومة ال يم والمعايير المشترلة  
التي يلتز  بها أعضاؤاف وم  خال  الرواوا القوية بي  عناصرا والتي تحق  التكامل داخلهف مما  

نس  االجتماعي ال يشير  قا  يفصله ويمزا ع  وامي العناصر التي تشكل بيئة  لل النس ف  ال
العناصرف   تلل  بي   العالمات  إلى  يشير  وانما  لهف  المكونة  العناصر  أو  ا جزات  مجموعة  إلى 

ا.  والتي تشكل بناتا االجتماعي ال و يوخ  شكال  محدد 
 :مفهـو  التواه  االجتماعي 

رس معنى  التوا ن االجتماعي صورتان: توا ن استقراروف وتوا ن ديناميكي وتعكس لل صو  
االجتماعية   الظواهر  تسمى  تالؤمية  مدرس  إلى  ا ولى:  تشير  حيث  االجتماعيف  للتوا ن  ا  محدد 
التوا نف   تحق   معينة  وظيفية  مطالب  لتحقي   تستجيب  أن  الظاهرسف  ه ا  ميسور  م   وتجعل 
والصورس ا خرى تمثل النس  االجتماعي عندما يطرأ عليه ما ي دو إلى اضطرارا أن يعود إلى  

 لته الساوقةف والى المستوى ال و لان عليه م  التوا ن.حا
 :  ــــ االتااهات المؤثر  في البنائية الوظيفية2
 :  االتااه التفسيرل  •

يعد وارسونز م  أهم ممثلي البنائية الوظيفية الحديثةف حيث مّد  إطار ا نظري ا  ي أعماله  
لبر  نظرية  بنات  استهدف  تفسيري اف  ا  نمو ج  لونف  العلو   الم تلفة  لل  لتوحيد  محاولة  ى  ي 

ل للف   الفعل االجتماعي محاولة جادس  بينة  لتاوه ا و   االجتماعية  ي إطار نظرو واحدف ولان 
أطروحاتهم    حيث عرض نتائج دراسات ورؤى ماكس  يبر وباريتو ودور لايمف وحاو  أن يطب  م  

لية " و" الفردية " المتعلقة والفعل  نحو نظرية منفردس للفعلف وبالتالي  قد جمع بي  النظريات " الك
النس   االجتماعي التي ارتبطف وكل م  دور لايم و يبر على التواليف لقد أما  )وارسونز( مفهو   
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 ي ضوت نظرية الفعل االجتماعي التي تعد نقطة البداية  ي نظريته االجتماعيةف ويتكون الفعل  
 :(1) االجتماعي م  العناصر ا ساسية التالية

ا.   1 ا أو جماعة أو مجتمع   ــــ الفاعل على اختالف مستوياتهف مد يكون  رد 

 ــــ الهدف ال و يسعى الفاعل إلى تح يقه.  2

 ــــ الوسيلةف أو ا سلو  ال و يلجو إليه الفاعل لتحقي  هد هف أهدا ه. 3

ت  ر  ظروف معينة تشمل مجموعة الت يرات المادية أو الثقافية أو االجتماعية  والتي   4
على اختيار الهدفف وعلى ا ساليب المتبعة  ي تح يقه.  الفاعل محكو  و يم ومعايير وأ كار  

 ومعتقداتف  هو ليس حر ا  ي أ عاله وانما مقيد والثقا ة وبالمومف ال و يحيا والفعل.
واكتشف " وارسونز" أن التحليل القائم على الفعل االجتماعي ال يفسر النظا  االجتماعي  

يحدث فيه م  ت يراتف  تحو  إلى ضمه م  خال  عملية التفاعل إلى عملية اجتماعية    أو ما
 The"  1951توخ  وعي  االعتبار الطرف ا،خرف ومد ظهر ه ا  ي لتاوة " النس  االجتماعيف  

Social System   وفعله ومعز  ع ا أو مجموعةف ال يمك  أن يقو   الفاعل سوات لان ش ص  ف  ن 
ا لتحقي  هدف ماف ل ا يربا " وارسونز " بي    ا،خري ف وبه ا   يكون الناشا ال و يتضمنه الفعل موّجه 

" البنات" و " الوظيفية"ف ويصبح التفسير الوظيفي جزت ا مهما م  نظريته  ي النس  االجتماعيف والفكرس  
ــ أو نظا  م  أجزات م تلفةف تفسر ال  جزت " البنائي " م   القائلة إن الحياس االجتماعية هي نظا  اجتماعي ـ

يفسر  العضوو  هو  الكائ   مع  المما لة  أما  واسونزف  ووعما   المرتبا  الوظيفي"  البنائي   " الجانب          ت يير 
منه الوظيفي"  ا  (2) "  تحديـــد  النقديــــة  المدرســة  وبرواد  ا وروبي  والفكر  وارسونز  تو ر  أن  القو   ويمك   ف 

حيث ظهرت رؤيته م رمة  ي التجريد ومعادية للنزعة التجريبيةف   انعكس على رؤيته للنظرية الوظيفيةف
العلمية ال تكتمل م  خال  البحث التجريبي وحداف  الدراسات التجريبية تحتا     هو يرى أن المعر ة 

 إلى إطار نظرو معي  يمدها والتصورات والفروض والعالمات المنط ية. 
 : االتااه التحليلي

و  فيه  اتجه  ال و  الومف  الوظيفية   ي  البنائية  النظرية  التعامل مع معطيات  إلى  ارسونز 
متو ر ا   للنظريةف  أخرى  ميرتونف  اوية  روبرت  تلمي ا  مد   التجريد  عالية  لبرى  نظرية  لتصبح 
على   المنصب  المباشر  االهتما   مع  واسع  نطا   على  التنظير  موا نة  حاو   ال و  وسورولي  

 

 .101مر ف الطرابيشيف عبد العزيز السيدف مرجع سب   لراف ( 1)
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ا لميرتون  البحوث التجريبية والدراسات اإلحصائيةف   ولانف لتاوات ال رسفليد  هي ا خرى دا ع 
جاتت   نحو الت صص  ي النظريات متوسطة المدىف  نظريات المدى المتوسا التي مدمها مرتون 

التجريد   م رمـــة   ـــي  لبـــرىف  نظرية  أنها  على  الوظيفية  ــة  البنائيـ إلــى  ــه  الموجـ ــاد  االنتقـ ــى  علـ كــرد 
للمشكالت   على المفاهيم والتراكيب النظريةف مما جعلها عاجزس ع  إيجاد الحلو    والعموميةف وترلز 

المنتشرس والوامعف  (1) االجتماعية  ارتباطا  وأكثر  ا  تجريد  أمل  مفاهيم  على  النظرو  البديل  ويقو   ف 
ويجمع بي  الجانب النظرو والتجريبي  ي التحليلف لما تقو  النظريات  المتوسطة على الربا  

حوث التجريبية وا طر النظريةف وتستند إلى أ كار مبدئية تقود إلى االستقصات والبحث  بي  الب
 التجريبيف تسهم  ي  هم أ ضل للوامع االجتماعي. 

تقم على أسام دراسات    لم  أنها  للوظيفةف حيث رأى   " واسونز   " انتقد ميرتون مفهو   ومد 
معانيها أو ربطها بدمة وم شرات  ي الوامع  تجريبية للوامعف واستندت إلى مفاهيم عامة يصعب تحديد  

أو حتى  يتف  على معانيهاف  لم  الوظيفيةف والتي  النس  والحاجات  تحديدهاف    االجتماعيف لمفهو  
الوظيفية الحاجات  بي   (2) كما هو ا مر  ي  الربا  . وتقو  وجهة نظر " ميرتون" على ضرورس 

بنات   لاخر  ي  منهما  لل  وضرورس  والوامعف  تكون  النظرية  مابلة  ن  مصداقيةف  معر ة  ات 
بردا   النظرو  المستوى  على  للتعديل  مابلة  نفسه  الومف  و ي  جديدس  الشتقا   رضيات  مصدرا 
للوامعف لما اهتم " ميرتون" والتصدو لالنتقادات التي وجهف للنظرية الوظيفية م  خال  معالجة 

يرتون مفاهيم نظرية أكثر مربا  وع  المشكالت التي تعاني منها ه ا النظريةف حيث استحدث م
 :(3) م  الوامعف ويمك  تل يص رؤيته للبنائية الوظيفية فيما يلي

واختبارات   1 المجردس  النظم  بي   الفجوس  تسد  التي  المتوسا  المدى  لنظريات  االنتمات  ــــ 
 التجريبية. 

الوظيفية   2 الوحدس  وهي:  الوظيفي  للتحليل  الثالث  المسلمات  نقد  الوظيفية  ــــ  للمجتمعف 
 الكونيةف وانعدا  القدرس على االست نات ع  الوظيفية )الحتمية(. 

 

  .111( نفس المرجعف ص 1)
  .111المرجعف ص ( نفس 2)
. دار المعر ـة الجماعيـةف دون  لـر نظريات االتصـال واإلعـر : المـداخل النظريـة. الق ـااا( جما  محمد أبو شنبف  3)

 .95ف ص 2011البلدف 
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ــــ الوظائف ال تشكل وحدها مستويات التحليلف بــل هنـــا  الوظيفيــــة ومعـــنى )النتيجــــة(   3
 واالختالالت الوظيفيةف والالوظيفيةف والبدائل الوظيفية.

 مستويات التحليل. ــــ يتم تحقي  التوا ن بي   4

أن   5 لكليهما  ويمك   مقصودسف  لاملة وغير  أو  ومقصودسف  تكون ظاهرس  مد  الوظائف  ــــ 
 ينتجا نتائج غير متومعة. 

العمل أن  ي البنات ما  مد يمثل خلال وظيفيا داخل النظا  لكلف ومع  لل يستمر  ي  ــــ 6
 نتيجة انعدا  البديل الوظيفي. 

جتماعيف يمك  إ التها دون التو ير على النظا ف والت يير  ــــ هنا  أجزات م  النظا  اال 7
 االجتماعي ممك . 

 : ــــ منظور التحليل الوظيفي3
النظا ف    له ا  المكونة  والوحدات  لكل  النظا   بي   العالمة  بتحليل  الوظيفية  مفهو   يهتم 

علم  والسلوليةف  في  واالجتماعية  البيولوجية  العلو   إلى  المصطلح  ه ا  ج ور  البيولوجيا    وترجع 
مثال  يعتبر جسم اإلنسان نظام ا للي ا يحتوو على مجموعة م  ا عضاتف ويقو  لل عضو بدور  
مهم  ي حياس النظا  لكلف ويرتبا لل عضو أيضا وا عضات ا،خري  داخل النظا . ويتضم   

أن تكون  الوحداتف والوحدس يمك   النظا  االجتماعي مجموعة م   الوظيفية  ي  أو   الفرد  مفهو  
االستهال ف   الثقافيةف وتمارم ه ا الوحدات مجموعة م  ا نشطة مثال:   الم سسة االجتماعية أو 

ممارسة   نقل ا خبارف الترفيه ... سوات على مستوى ا  راد أو الجماعات أو المجتمع العا ف وتتم 
بة  مثل:  ه ا ا نشطة التي تقو  بها الوحدات داخل البنات مجموعة م  الوظائف أو آ ار مرغو 

السلو    آ ار  بي   والربا  االجتماعيف  البنات  على  الحفاظ  والجماعي  ي  الفردو  السلو   دور 
معلومات  إلى  يادس  لأخبار  اإلعال   وسائل  تقديم  ي دو  االجتماعيف  مثال  البنات  واحتياجات 

يل. وم   ا  رادف ومراقبة البيئةف وتحقي  التراوا االجتماعيف ونقل التراث الحضارو م  جيل لج
الوظيفي   » ناحية أخرىف يشير مصطلح   التي مد تحد ها    « االختال   المرغوبة  إلى ا، ار غير 

 .(1)وسائل اإلعال  مثل أن ي دو عرض ا خبار إلى  يادس القل  واالضطراوات لدى ا  راد
 

. دار المعر ـــة الجامعيـــةف اإلســـكندريةف جمهوريـــة مصـــر العربيـــةف  اإلعـــر  المـــدخل والنظريـــة ( شـــدوان علـــي شـــيبةف1)
 .62ف ص 2011
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داخل   ر التحليل الوظيفي على طبيعة البنات المجتمعيف وليف تعمل الوحدات و ويرلز منظ 
وا نطا   على  العا   النظا   إلى  النظر  ويمك   العا .  النظا   النظا   هو  المجتمع  واعتبار  سع 

الشاملف أو على مستوى ضي ف وحيث تكون الوسيلة اإلعالمية ومحتواها وجهورها م  النظا   
بي  وحدات   فيما  تحدث  التي  التفاعالت  بي   الوظيفي  التحليل  يربا  الحالتي   للتا  و ي  العا . 

 النظا ف وأ ر ه ا التفاعالت على النظا  لكل.
ل الوظيفي إلى  هم دور نما السلو  أو التو ير الثقا ي واالجتماعي  وبه ا يسعى التحلي 

 ي الحفاظ على توا ن النظا  وديناميتهف ويتم تحليل نشا  ا  راد  ي ضوت أهميته لتنمية النظا   
العا  وصيانته. ويعد دور الوحدات وظيفياف إ ا لان يساعد على استقرار النظا  وحفظ توا نه.  

وظيفي إ ا لان السلو  ال و تمارسه الوحدات ي ل واستقرار النظا  ويعو   ويحدث االختال  ال
 .(1)تقدمه

 :ــــ استخدا  التحليل الوظيفي في دراسات االتصال 5
يمك  تطبي  التحلي الوظيفي على دراسة وسائل اإلعال  للتعرف على ظاهرس المضمون  

ضم      محتوى وسائل اإلعال  ال و يقع الهاوا لتلل الوسائل. نستطيع أوال أن نحدد ه ا الجزت م 
أنه   النام  العريضة وحيث يراا وع   للجماهير  إشباعا  ال و يعطي  الهاواف أو  الثقا ي  ال و  
الرعب   وموضوعات  اإلجراميةف  ا ساليب  وتصوير  الزائدف  العنف  مثل:  ال و   مدر  م   يحا 

تثير استيات النقاد. وترى ميلفي     والبرامج اإلواحيةف والموسيقى المثيرسف وغيرها م  المظاهر التي 
 :(2)ديفلير أن المحتوى اإلعالمي يمك  تقسيمه إلى  الث درجات على النحو التالي

الهاب   1 المحتوى  التلفزيونية  ــــ  الدراما  النقاد وشكل مستمر مثل:  استيات  يثير  ال و  : وهو 
الكوميديا المسفةف أو الموسيقى المثيرسف أو  التي ت لد على العنفف أو البرامج الجنسية الفاضحة أو  

 اجتماعيا.  أو محتوى يساهم  ي خف  ال و  وا ساد ا خال  أو اإل ارس لل يا  وسلو  غير مقبو  

وم  أمثلة  لل: تقارير الطقسف والمجالت التي ترلز   :ــــ المحتوى ال ل ال رثير الادل 2
مستوى ال و  وال يحا م  مدراف وال يهدد  على االهتمامات المت صصةف وه ا المحتوى ال ير ع  

 المستويات ا خالقية. 

 

 .88ف ص 2010. دار الفجر للنشر والتو يعف دون  لر البلدف نظريات االتصال( محمد منير حجا ف 1)
ترجمــة لمــا  عبــد الــرؤوفف الــدار الدوليــة للنشــر والتو يــعف القــاهرسف  .وســائل اإلعــر نظريــات ملفــي .  . ديفليــرف  ( 2)

 .197ف ص 1993
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 وهو المحتوى ال و يرمى وا خال  والتعليم.. مثل الموسيقى   ــــ محتوى ال ول الرفيع: 3
 الجادس. والدراما الهاد ةف والمنامشات السياسية. 

مستوى   بداخله  يحدث  الــ و  االجتماعي  النظــا   عناصــر  تحديــد  الهاوا  ويمك   ال و  
 :(1) فيما يلي
الجماهيرية    وهو العنصر الرئيسي للنظا  االجتماعي ال اص بوسائل االتصا  :  الامهور ــــ   1

وينقسم الجمهور إلى طبقات اجتماعية متمايزس بينها عالمات متشاوكة  ي مجاالت عديدس. والبد  
 م  تحديد احتياجات أ راد الجمهورف وطبيعة العالمات االجتماعية بي  ا رادا. 

المحتوى    : وهي الجهات التي تقد  معلومات للمس ولي  عند انتقات أنواع   هيخات البحث ــــ   2
 و سيو ع على الجمهور.ال 

 : حيث ينتقل المحتوى ـــ مهما لان نوعه ـــ م  مو ع إلى الجمهور.الموهعو  ــــ  3

والممولو  ــــ   4 عنصر  المنتاو   ضم   الفرعية  ا نظمة  م   لبيرس  مجموعة  وهنا    :
 المنتجف وم  أمثلة  لل: الممثلون والم رجون والمراسلون ورؤسات أمسا  ا خبار وغيرهم.

 : ويرتبا الممو  والمو ع والم ر  وهيئة البحث بولاالت اإلعالن.  وكاالت اإلعر   ــــ 5

ــ نظم الرقابة  6  : مثل الهيئات التشريعية التي تضع اللوائح التنظيمية ال اصة بوسائل اإلعال .   ــ
وتتفاعل العناصر الّساوقة  ي تحديد المحتوى المسموف والمحتوى غير المسموفف وتندر   

م  وسائل اإلعال  ضم  ه ا النمو   العا  م  النظا  االجتماعي. وم  الطبيعية أن  كل واحدس  
يمثل التمويل الشر  ا ساسي له ا النظا ف  معظم مكونات نظا  وسائل اإلعال  عبارس ع  عناصر  

العناصر أهمية    وظيفية يحر  الما  أ رادهاف ولكي يحصلوا على الما    نهم يعتمدون على أكثر 
الج إعجا   وهو  يثير  مما  والشرات  والجمهور  االهتما   لصالح  مراراتهم  تك   لم  وا ا  مهور. 

الجمهور   ن نظا  الوسيلة اإلعالمية مد يعاني م  إجهاد يجعله ينهار  ي النهايةف ل لل ي تار  
القائمون على الوسيلة اإلعالمية التي تعمل و   النظا  التجارو تقديم المحتوى التر يهي ال و  

كبر عدد ممك  م  أ راد الجمهور ويقنعهم وشرات السلع المعل  عنها. والمحتوى التر يهي  يشبع أ
ال و يكون مادرا على ج   أكبر عدد م  أ راد الجمهور هو  لل المحتوى الهاوا ا كثر درامية.  
ونظرا  ن الهدف ا ساسي لوسائل االتصا  هو تحقي  الربح االمتصادوف   ن العنف والجنس  

 

  .201( نفس المرجع ف ص 1)
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مح  عدد وأو  إلى  يادس  ي دو  سوف  هاوطا  لان  ولو  حتى  االهتما   يثير  آخر  الجمهور   توى 
 .(1)وبالتالي يحق  أهداف النظا 

 : ــــ نقد النظرية البنائية الوظيفية 6
ا و    ولعل م  المناسب تصنيف الكتاوات النقدية للنظرية م  خال   ال ة محاورف يتعل   

والبنات المنطقيف ويهتم الثاني وكيان النظرية وجوهرهاف ويرلز الثالث على الفلسفة الفكرية التي  
 تستند عليها. 

 : المحور األول: االنتقادات الموجهة جلى  البناء المنطقي للنظرية
م  أبر  النقا  التي ينطل  منها وع  الباحثي   ي ه ا الصدد تشجيع الوظيفة على   
أسما وفروض عامة غير ما  النظرية  اهتما   يعني  ي جوهرا  ال و  ال ائي  والتفسير  الباحثون  ا 

مابلة لالختبارف حتى أن"كوهي " يرى أن ما تقدمه الوظيفية م   روض يتطلب نوع ا م  التحقي   
 .(2)العلمي ال يوجد  ي علم االجتماع

 : وكيانهاالمتعلقة باوهر النظرية : االنتقادات الثانيالمحور 
والـــ و يتبيـــ  منــه بوضوف مبال تها  ي التشديد على  أهمية وع  القضايا أو العناصر   

 البنائية واغفا  البع  ا،خر.
 :  لمبالغة في محاكا  العلو  الطبيعيةــــ ا 1

لقد أدى تفو  العلو  الطبيعية إوان نشوس النظرية إلى تو ر الوظيفية ومحاكاتها لهاف ورغم  
تقليد  ما عكس المبال ة  ي  الطبيعية إال أن  العلو   تفو   إيجابي ناتج ع   التو ر م  أ ر  ه ه ا 

االجتماعي   الوامع  م   لل  طبيعية  بي   الجوهرية  الفرو   إدرا   عد   إلى  ي دو  العلو   ه ا 
 وظاهراتهف وعلم الحياس. 

 : ــــ المبالغة في تقدرر أهمية االشتراك في القيم  2
ئية الوظيفية أن أ راد المجتمع يشترلون  ي ال يم التي ينتسبون  يرى أنصار النظرية البنا

لها وأن ه ا اال شترا  هو السبيل لتحقي  تكامل عناصر النس  االجتماعي ومكوناتهف  ن على  
ا لها واال خرجوا ع  مواعد الضبا   أعضات المجتمع أن  االجتماعي    يمتثلوا له ا ال يم ويتصر وا تبع 

 

ف 2014. الــدار المصــرية اللبنانيــةف القــاهرسف االتصــال ونظرياتــه المعاصــر ( حســ  عمــاد مكــاووف ليلــى حســي  الســيدف 1)
  .131ص 
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ومع أن مسلمة االشترا   ي ال يم ال تنا ي التعارض وحتى  الصراع إال أن المبال ة  ي تقدير  
االجتماعيف    أهميتها يتعارض مع  كرس التكامل حيث يقضي التكامل تساند ا نسا  المكونة للبنات 

النس  ال يم على وجود  االشترا   ي  ووسب ية  الزعم  أن  وعينهف لما  نس   إلى  التحيز     بدال م  
 .(1) االجتماعي ال يسندا الوامعف  ن أعضات النس  ينتجون قيمهم وعد وجودهم

 :ـــــ جهمالها لبعض أبعاد الواقع االجتماعي 3
لقد أغفلف الوظيفة أو وعبارس أكثر دمة مللف م  أهمية وع  أوعاد الوامع االجتماعيف  

كامل أو التوا نف ولعل م   مما جعلها نظرية  ات منظور أحادو  ابفف هو منظور النظا  أو الت
االجتماعيي ف حيث   الت ير والصراع  وعدو  اهتمامها  النظرية  توله  لم  ال و  الوامع  أوعاد  لل  بي  
امتصر مفهو  الت ير على الت ير الداخلي التدريجي ال و ال يهدف إلى ت يير النظا  االجتماعيف  

الصراع تعد دوا ع    لثير ا م  أشكا    كما امتصر مفهو  الصراع على اعتبارا معيق ا وظيفي ا مع أن 
للتقد . لما أهملف  ي الومف نفسه البعد التاري ي لوحد العوامل التي تكسب الدراسة االجتماعية  

 .(2) وعدها الزمني
 : ويتعلق بفلسفتها الفكرية التي استندت عليها: الثالث المحور 
والتشديد على    التوكيد  الملحة  ي  والرمبة  إرادس ويرتبا  لل  إل ات لل  الثباتف ومحاولة 

واعية لإلنسان بدعوى مبالف  يها لسمو المجتمع وتفومه على لل أعضائه وشكل متعا ف ويرى 
الباحثون أنه  ي الومف ال و يدعي فيه وارسونز سعيه لتوسيس نظرية عامة للفعل تنطب  على  

ا م وامع  يلحظ  ي  ا  مانف  وم تلف  البلدان  جميع  النام  ي  على  جميع  للحفاظ  دعوته  ر 
تقو  عليها   التي  فيه بوصفها ا سس  القوس  الرأسمالي ويبرر عالماته وم سساته وأنظمة  النظا  

 .(3) جميع المجتمعات  ي حا  رغبتها واالستقرار

نظرية    الوظيفية  اعتبروها  بنقد  المارلسيي   والعلمات  الفالسفة  ما   أخرى  جهة  وم  

للت يير والتجدد. ومد أكد جودنز )جامدسف محا ظةف   ( م  رواد  Giddensراديكاليةف غير مابلة 

التو ير   االجتماعية على حدس م  خال   ا نظمة  تحاو  وصف  الوظيفية  أن  البنيوية  المدرسة 

 . (4) وم   م ال نفسر السبب ورات ه ا التو يرات
 

  .110( نفس المرجعف ص 1)
  .111( نفس المرجعف ص 2)
  .111( نفس المرجعف ص 3)
  .112المرجعف ص ( نفس 4)
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  المدرسة النقداة )الصراع(:: 20الدرس
النظريات  بيـــ  وســـائل    على عكس أصحا   ال ي  يرون أن العالمــة  الوظيفيةف  البنائية 

االعتماد   على  تقو   متوا نة  ا خرى هي عالمة  االجتماعية  النظم  وبامي  المجتمع  اإلعال   ي 
المتباد ف وأن المحتوى ال و تنشرا أو ت يعه ه ا الوسائل يحا ظ على توا ن واستقرار المجتمع  

 اهير التي تعتبر العنصر ا ساسي م  عناصر النظا  اإلعالمي. ككلف  نه يلبي حاجات الجم
على عكس ه ا الرؤية   ن النظريات النقدية ترى أن وظيفة وسائل اإلعال  هي مساعدس  

أصحا  السلطة  ي المجتمع على  رض نفو همف والعمل على دعم الوضع القائم. ول لل لانف  
وانتشا اإلعالمية  النقدية لأوضاع  أو  دراساتهم  الراقية  الثقا ة  بديال على   الجماهيرية  الثقا ة  ر 

ال و   المحتوى  صور  وانتشار  خاصة  تفسيرات  لوضع  الجماهيرف  وو وا   ترتقي  التي  الرفيعة 
 تنشرا وسائل اإلعال  للترويج لمصالح الفئات أو الطبقات المسيطرس على المجتمع.

أ  اتفاما على  النقدية   ن هنا   النظريات  العالمة ومهما تعددت  تقريبا تحدد  جندس واحدس 
 :(1) بي  وسائل اإلعال  والقوى االجتماعية والسياسية  ي ا،تي

إن محتوى وسائل اإلعال  يرو  اهتمامات الجماعات المهيمنة  ي المجتمعف وان ه ا   −
 المحتوى يميل إلى الت طية غير المتوا نة للعالمات االجتماعية. 

للمحتوى   − الرمزية  المعاني  اهتما     تحليل  لج    الرأسمالية  المصالح  تست دمها  التي 
الطبقات العاملة التي تعاني م  االست ال  االمتصادو. وه ا ما اعتبرته ه ا النظريات مدخال 

 للدراسات اإلعالمية. 

الثقا ات   − نتائجها  ت د   والتي  ا مريكيةف  اإلعالمية  الدراسات  حياد  أسطورس   ضح 
 جا  ا عما  والحكومات.المهيمنةف والتي تمو  م  لبار ر 

I ــــ اتااهات النظريات النقداة  : 
 :أسس النظريات النقداةــــ  1

التي ظهرت  ي   S. Hallيعتبر ستيوارت هو    المفكري   ي ه ا االتجاهات  م  رواد 
أوروبا ال ربية معتمدس على نظريات السيا  االجتماعي والنظريات التوملية التي تحاو  أن تفسر  

 وتتنبو واتجاهات الثقا ة والمجتمع.
 

  .209ف ص 2004. عالم الكتبف القاهرسف نظريات اإلعر  واتااهات التأثير( محمد عبد الحميدف 1)
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ويل ص "هو " ه ا  ي تقديمه لأعما  التي ما  بها مرلز الدراسات الثقافية المعاصرس   
التقليديةف    وجامعة للبحوث  تحدى  ا عما  جاتت  ه ا  أن مجموع  السبعينيات  برمنجها  خال  

 :(1) وتهتم بدراسة اإلعال   ي االطار ا وسع للدراسات الثقافية وبصفة خاصة
الفكرو لإلعال . بدال   − دراسة محتوى اإلعال   ي إطار أوسع وتعريفه م  خال  الدور 

ــد على مـــوس وسائل  م  نما   التو ير المباشر التي لان  ف تقو  على أسام المثير االستجاوة. والتوكيـ
بها  تقد   التي  الطريقة  خال   م   الهيمنة  مومف  وتوضيح  والثقافية  الفكرية  العالمات    اإلعال  

 االجتماعية والمشكالت السياسية التي يتم تحديدها. 

للمعن − تقديما واضحا  اإلعالمي بوصفه  والنص  ال اصة  النظريات  ىف واعطات  تحدو 
 اهتما  أكبر للبنات الل وو والفكرو أكثر م  مجرد تحليل المحتوى التقليدو. 

التوكيد على مفهو  القراتس وجمهور القرات ال و يشير إلى العالمة بي  ترميز الرسائل   −
 اإلعالمية وتباي  تفسيرات الجمهور. 

فات الهيمنة الفكرية  االهتما  والدور ال و تلعبه وسائل اإلعال   ي تداو  وتومي  تعري  −
ا مريكية   البحوث  تناولتها  التي  الجماهيرية  الثقا ة  نما    مع  تماما  ت تلف  والتي  وتقديمهاف 

 والتوكيد على ميا  السيا  الفكرو العا   ي ه ا البحوث.
 :  ــــ أهداف النظريات النقداة  2

دس م  ال يم  تفترض النظريات النقدية أن النظريات االجتماعية يجب أن تقو  على ماع
أو   اإلصالف  لعمليات  دليل  بنات  إلى  النظريات  ه ا  وتهدف  اإلنسان.  لحياس  المثالية  وا هداف 
تحو  الم سسات االجتماعية أو النظا  االجتماعي حتى تصبح ال يم الهامة ح يقة  ي حياس ه ا 

اجتماعي  مشكالت  اختيار  م  خال   النقدية  النظريات  تتواصل  ما  وغالبا  معينة  المجتمعات.  ة 
المقترحة وحلولها  توصياتها  وتقد   منها  المصادر  ومومع  المشكالت  ه ا  مصادر  . (2) ودراسة 

النقدية  ي عالمتها   النظريات  الجماهيرية هي مهد  بي  وسائل اإلعال  والثقا ة  العالمة  وتعتبر 
االجتم الدور  ا سئلة حو   م   العديد  تطرف  ول لل   نها  االجتماعية  المشكالت  اعي  وم تلف 

 

دار الكتـا  الحـديثف  .النظريات النفسـية واالجتماعيـة فـي وسـائل االتصـال المعاصـر  واإللكترونيـة( يوسف محمدف  1)
 .152ف ص 2015القاهرسف 
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ومعايير   المهنية  ودوا عهم  الوسائل  ه ا  المهنيي   ي  دوا ع  ومنامشة  اإلعال ف  لوسائل  المثالي 
 المهنة ومس ولياتها االجتماعية... وغيرها  ي عملية الت يير االجتماعي. 

جوانبها    المارلسية  ي  النظرية  م   لثيرا  تقتر   النظريات  ه ا  اتجاهات  ول لل   ن 
البنية   وسيطرس  الطبقات  ال اصة  لت دير  الصفوس  تست دمها  التي  الثقا ةف  على  للمجتمع  الفوقية 

ا سوأ إلى  حياتهم  وتنحدر  الصفوس  موس  ترتفع  حتى  اهتماماتهم  للعمل ضد  وتوجيههم  .  (1)الدنيا 
ول لل يطل  على ه ا االتجاهات المدارم المعاصرس للنظرية المارلسية الجديدسف والتي شكلف 

تي اعتبرت أساسا لكثير م  البحوث والنظريات االجتماعية  ي أوروبا وعد  العديد م  ا  كار ال 
 الحر  العالمية الثانية. 

 ويمك  تقسيم ه ا النظريات النقدية إلى اتجاهي  رئيسيي :  
هو    لما  الوضع  وقات  أجل  الصراع م   مفهو   المارلسية  م   يستعير  ال و  ا و   االتجاا 

وتوجيهها      المصالح المسيطرس وهيمنتها على وسائل اإلعال  وسيطرس الطبقات أو الفئات أو أصحا 
 ي االتجاا ال و يضم  استمرار ه ا الهيمنة أو السيطرس دون ارتبا  بي  السيطرس أو السلطة  
والنظريات   إلى مدرسة  رانكفورتف  تنتمي  التي  النظريات  االتجاا أصحا   ويتبنى ه ا  والثورس. 

 الثقافية النقدية. 
 واالتجاا الثاني ال و يربا بي  الثروس والسيطرس على وسائل اإلعال .  

II ــــ مدرسة فرانكفورت  : 
  1923وهي أحد المدارم التي مامف مبكرا على  كرس المارلسية الجديدسف ابتدات م  عا    

   ي معهد الدراسات االجتماعية وفرانكفورت وأصبحف معرو ة واسم مدرسة  رانكفورت وما  و عالت 
  The Dor Adornoوتيودور أدرنو     Max Hor Kheimer كرتها لل م  ماكس هور خيمر  

وربطف ه ا الدراسة بي  النظرية المارلسية النقدية وتحليل ا دبيات اإلنسانية. وروجف  شكا  
ة متنوعة م  الثقا ة الرفيعة مثل السيمفونيات والفنون والكالسيكيات ا دبية. ورأت أن الثقا ة الرفيع 

موتهم  تعزيز  لمجرد  الصفوس  يست دمها  أن  يمك   يملل لل مقومات لماله وال  الش صية.   شيت 
ول لل   نهم شككوا  ي تقديم ه ا الثقا ة م  خال  وسائل اإلعال . وان ما تقدمه وسائل اإلعال   
ع    البحث  ع   النام  إلهات  هد ها  الراقية  لأعما   تشويه  أو  وضيعة  أعما   ع   عبارس  هو 

 

  .211( محمد عبد الحميدف مرجع سب   لراف 1)
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الثقا ة  الح يق بتحريف  ال اصة  والطر   النا ية  للثقا ة  النقدو  والتحليل  ل لل  مثال  وضربوا  ةف 
 .(1) الرفيعة التي أمامها هتلر وأجهزس دعايته

لأعما     وبالتالي   ن ه ا المدرسة رأت أن تقديم الثقا ة الجماهيرية أو المستويات المتدنية  
المهيمنة    و ا بوية التي تفرضها السلطة أو القوى التي تقدمها وسائل اإلعال  هي تدعم الصفوية أ 

 على المجتمع. 
وه ا ا،رات هي التي تفسر م  وجهة نظرهم الفشل الواضح للت يير الثورو االجتماعي   

ال طو.    ال و تومعه مارلسف و لل لتو ير البنية الفوقية على وسائل اإلعال  وتوجيهها  ي الطري  
ا سام  ي   أصبحف هي  اإلعال   وسائل  توجيه  المسيطرس  ي  أو  المهيمنة  الطبقة  أ كار   ن 

العاملة  الطبقة  وهضم  اال ساد  ينجح  ( 2)عملية  الجماهيرية  والثقا ة  العالميةف  التجارس  خال   .  م  
ك  تسويقها االحتكار الرأسمالي  ي تحقي  أهدا ه. وحيث تكون السلعة هي ا سام   ن الثقا ة يم 

ا  كار ال اصة    أيضا لتحقي  الربحف وتعمل والتالي م  خال  مفهو  صناعة الثقا ة على ترسيخ 
 وسيطرس الطبقة المالكة أو المهيمنة على المجتمع ومفهومه الرأسمالي. 

 :  نقد الثقافة الاماهيريةــــ  1
ية إ  أصبح  توصف عناصر ه ا الثقا ة الجماهيرية وانتاجها  ي إطار ال صائص السلع

 رض  إنتا  ه ا السلع الثقافية يتومف على التبادلية  ي السو  وليس قيمتها  ي االست دا ف ومد تم  
 السلع بواسطة نظا  صناعي تحكمه ا خالقيات الرأسمالية وسيطرس منط  الربح.

وتتف  أ كار ه ا المدرسة  ي نقدها للثقا ة الجماهيرية مع نظرية المجتمع الجماهيرو.   

االهتما   ال إلى  أدى  الفردف مما  العامة واخفات سلطتها على  التقاليد  انهيار  إلى  قيامه  أدى   و 
وو وامهم وخبراتهم ومعار هم م  أجل بنات أصلح للبشرية. والثقا ة الجماهيرية ال تصلح أداس ل لل  

وال    نها ليسف ابداعا  رديا ولكنها سلعة مصنعة وشكل جماهيرو تستجيب لالحتجاجات العامة
يستجيب لها الجمهور وشكل نقدو بل يسعى م  خاللها إلى الرضا اللحظي أو المتعة الومتية  
تحقي    تستهدف  يدرلونه. وبالتالي   نها ال  يهربون م  وامعهم وال  النام وتجعلهم  التي ت در 

 
منشـورات مرلـز اإلنمـات القـوميف بيـروتف دون  لـر  .مدرسة فرانكفورت مه هوركاامر جلى هابرماس( عالت طـاهرف 1)

 .142السنةف ص 
ف مجلـة مضـايا  كريـةف العـدد سـهامهاماانتهـا واالنقـد االجتمـاعي  موقـع مدرسـة فرانكفـورت علـى خرطـة( علي ليلةف  2)

 .161ف ص 1990العاشرف القاهرسف 
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شون النامف  بي   واالنتشار  الروا   تحقي   إلى  تهدف  ما  وقدر  العا   وال و   واالرتقات  ها  الكما  

 .(1)شون اإلنتا  الجماهيرو ال و يتسم والنمطية والتما ل ورخص  منه وهبو  مستواا 
ويرى أصحا  ه ا المدرسة أن الثقا ة الجماهيرية والتي ال تعبر ع  الثقا ة الشعبية وان   

أصحا    كانف تستمد أ كارها منها  ي وع  ا حوا ف ه ا الثقا ة الجماهيرية مد  رضها م  أعلى 
 .(2)ز والطبقات المسيطرس للمحا ظة على الوضع القائمالمراك
III ــــ النظرية الثقافية النقداة  : 
 : ــــ مفهو  الهيمنة 1

تسود ه ا النظرية  ي الدوائر ا كاديمية  ي إنجلترا وم  روادها ستيوارت هو  وتهتم أيضا   
حليل الثقا ي لتسجيل مدى ارتبا  ما تقدمه وسائل اإلعال  وحياس النامف وتعتبر ه ا المدرسة أن  ت وال 

بي  م  يملكون وم  ال  الهيمنة التي ترددها دائما  ي وحو ها هي ا سلو  المناسب والسائد للعالمة  
ل اإلعال . وه ا لوسائ  يرددون دائما مفهو  الهيمنة عندما يتحد ون ع  الدور الثقا ي   يملكون. وهم 

تتجنبه.   ا مريكية  البحوث  أن  إال  الثالث  العالم  ودو   أوروبا  شائعا  ي  لان  وان  المصطلح 
والهيمنة  ي تعريفهم: هي تو ير النفو  أو السلطة وخصوصا دولة على أخرىف ويصف العالم  

ل وسائل الثالث عملية تصدير ال ر  لأنبات والترفيه م  خال  ه ا المفهو  ف حيث تتجاهل ل
. (3) العالم  اإلعال   ي ال ر  الحياس  ي الدو  الناميةف وتعطي اهتماما  خبار الشما   ي أحداث 

واست دا  " هو " ه ا المفهو  ليصف الطريقة التي تعرض بها الطبقة القائدس والمسيطرس  كرها  
 .(4) على حسا  المجتمع  ي المجتمعات الرأسمالية

ل اإلعال  هي دعم الهيمنة لم  هم  ي مراكز القوىف لكنه  ويعتقد هو  أن وظيفة وسائ 
ير   التفسير المارلسي االمتصادو. حيث ال يرى أن هنا  عالمة متكا ئة بي  الثروس والتفكير  

 . (5) السياسي

 
(1) Akroun André, " Sociologie des communication de masse." Edition hachette; Paris 

1997.P.108 

(2) Ibid. P.108  
 . 214( محمد عبد الحميدف مرجع سب   لراف ص  3) 
  .214( نفس المرجعف ص 4)
 .214نفس المرجعف ص ( 5)
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ويرى هو   ي أعماله أن وسائل اإلعال  يمك   همها أ ضل لسو  جماهيروف يتم فيه   
 ة حو  الحقائ  االجتماعيةف ويرسم الحدود حولها.الصراع لتشكيل ا  كار الثقافي

عليهم   وهو يرى أن الهيمنة ليسف م امرسف  الصحفيون  ي الدو  الديمقراطية ال يتم السيطرس  
م  مبل الدولة وليسوا ولالت   كار وعقائد سياسيةف ولكنهم مثل المواط  ال و ال يعي مواعد  

 نحيا هم نحو الوضع القائم. اإلعرا   ي ل ته. وبالتالي  هم ال يعون ا
 .(1)ولك  يظل الدور الح يقي لوسائل االعال  هو  رض القبو  وليس تجسيد االجماع 

 :  ـــ المعنى والداللة وبناء الرموه 2
تضمها    وتهتم ه ا المدرسة ل لل بتحليل النص والنقد ا دبي للكشف ع  ال يم الثقافية التي  

وتفسيرهاف و لل   لها  ا،خري   والوموف على طريقة  هم  وتفسيرها  ا دبية  أو  الترا ية  النصوص 
 حتى يجعلوا ه ا النصوص أكثر مبوال لدى النام وم   م االرتقات والثقا ة. 

ويرى الباحثون أن ه ا الصور م  التحليل  ي مجاالت ا د  والشعر والموسيقى ومحتوى   
مد أصبحف هي الشائعة و لل حتى يتم مبو  ما يثير االهتما  ور   ما ال يستح    اإلعال  والسينما 

 . ( 2)  ي إطار نظريات السيا  االجتماعي والثقا ي التي تعتبر ا سام  له ا النظريات النقدية الثقافية 
IV ــــ نظرية االقتصاد السياسي :  
  : ـــــ سيطر  البناء الفوقي  1

و  والنظريات النقدية الثقافية الحسم المارلسي االمتصادو ال و  بينما يتجنب ستيوارت ه 
ي لد وون اإلعالن هو ال و يملي المحتوى االخبارو.   ن هنا  نظرية مارلسية خالصة هي نظرية  
البنو    مثل  االمتصادية  الم سسات  على  الصفوس  سيطرس  درسوا  ال ي   يتبناها  السياسي  االمتصاد 

يصلوا  أن  وحاولوا  الم سسات    وا سوا   ه ا  سيطرس  وطر   خاصة  تفسيرات  وامي  إلى   على 
المارلسي ال و    ا  يها وسائل اإلعال . وه ا النظرية ترتكز على الفرض الم سسات االجتماعية وم 

يرى وون ا سام هو سيطرس البنات الفوميف واختبر أصحا  ه ا النظرية ليفية قيا  الم سسات 
 االمتصادية بتشكيل وسائل اإلعال  لتحقي  أهدا ها وتلبية حاجاتها. 

 

    .206ف ص 2010. الطبعة الثانيةف دار النهضة العربيةف لبنانف نظريات االتصالمي عبد هللاف ( 1)
(2) Lazar judith «  Sociologie des communication de mass », Armand colin, Paris 1991, 

P40. 
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 هم يفترضون أن السيطرس على الم سسات االمتصادية ت دو إلى  السيطرس الثقافية وبنات   
التي    لمحتوى والمعاني التي تحملها الرسائل تحدد بتو يرات االمتصاد على التنظيمات على  لل   ن ا 

 .(1)تنتج ه ا المحتوى 
 :  ــــ سيطر  القو  االقتصاداة 2

اإلعال    انطالما مما سب    ن الملكية والسيطرس الناتجة ع  القوس االمتصادية على وسائل  
اإلعال  تترجم  ي السيطرس على الرسائل اإلعالميةف وه ا النظرية تفسر االنحيا  الواضح لوسائل  

التمويل اإلعالمي يتم   نحو الطبقات المسيطرس امتصاديا وسياسياف وم  خال  الدعم المالي أو 
الرمو  مع  يتف   وبناتا  المحتوى  ه ا  وبالتالي   ن رمو   اإلعال .  وسائل  المحتوى  ي    توجيه 

 .(2)المهيمنة  ي ال طا  االجتماعي له ا الطبقات
الطبقات    أ كار ومصالح  النقدية ع   الدراسة  الحالة م  خال   المحتوى  ي ه ا  ويعبر 

تلبية   المتلقي   جمهور  معظم  ئات  إليها  يميل  التي  الجماهيرية  الثقافية  خال   م   المسيطرسف 
ال  ه ا المواد وحسب النقديون يتم تحديد ه ا الفئات  لحاجاتها اللحظية والومتية. وبالتالي   نه م  خ 

المسيطرس   ي    وت ييبهم ع  حقومهم وحقائ  است اللهمف ويتم أيضا غرم ا  كار المهيمنة للفئات 
 أ هان الجماهير م  خال  نظا  الترميز. 

V ــــ حدود النظريات النقداة  : 
الصور   توكيد حقه  ي الحرية واالختيارف ور   و تهدف الدراسات النقدية إلى االرتقات والفرد  

البنية    الم تلفة لفرض أنواع أو أنما  معينة م  الثقا ات أو ا  كار التي تفرض عليه م  أعلى ـــ 
وس على أ راد  ـــ وبالتالي   نها تر   لل أشكا  الوصاية التي تحاو  أن تمارسها الصف  (3)الفوقية

 المجتمعف لفرض ا كارها عليهم.
المجا     إن ه ا الدراسات أو النظريات ترى أن السيا  االجتماعي أو الدراسات الكلية هي  

ف ول لل   نها  (4) ال و يوضح صي ة العالمات بي  وسائل اإلعال  والقوى المسيطرس  ي المجتمع
 

  .219( محمد عبد الحميدف مرجع سب   لراف ص 1)
  .219المرجعف ص ( نفس 2)
ف 244المجلس الوطني للثقا ة والنشر وا،دا ف العـدد  فالنظرية االجتماعية مه بارسونز جلى هاررماس( اب  لريبف  3)

 .13ف ص 1999أ ريل 

 .13نفس المرجعف ص ( 4)
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التي تدرم جمهور وسائل اإل الجزئية  الدراسات  أو  تر    عال  واتجاهاته وسلوله االتصاليف 
تحليل محتوى اإلعال ف دون إطار نظرو لاف يربا أنما  السلو  أو محتوى وسائل اإلعال     

 ــــ المحتوى ـــ والسيا  االجتماعي الواسع.
إلى    ول لل تر   النظريات النقدية البحوث ا مريكية التطبي ية التي تتسم والجزئية وتفتقر  
 نظرو للظاهرس. اإلطار ال 
المتمثل    اإلعال  م  خال  م رجاتها  تدرم عالمات وسائل  النقدية  الدراسات  ــــ معظم 

 ي المحتوى والنظر إلى ه ا المحتوى لبنات ل وو م  الرمو  الهاد ة التي ت تار وعناية م  بي   
المتلقي  وما  اإلطار المرجعي لفكر الصفوس وأهدا هاف والتي تهدف إلى تشكيل الحقائ   ي أ هان  

 .(1)يتف  مع ه ا الفكر وأهدا ه م  خال  ه ا الرمو  الل وية الم تارس
والنظر    ل لل لانف البدايات ا كثر إ ارس  ي دراساتهم هي دراسة الثقا ة الجماهيرية وتحليلها  

المجتمعف إليها لوداس رمزية تفرض الرمو  وا  كار ال اصة ووهداف الصفوسف و رض سيطرتها على 
أو ت دير ا  راد على حد تعبير النقديي  م  خال  ا عما  الدرامية والتسلية والترفيه حتى ال  

 يفكروا  ي وامعهم ومشكالتهم.
ــــ تتسم البحوث النقدية  ي نظرتها إلى جمهور المتلقي  والتفاؤ . حيث تشير است دامات  

خبراتهم المحتوى المعارض إلى مقاومة الجمهور وحدس لجهود المنتجي   ي وسائل اإلعال  لفرض  
عليهم م  خال  المحتوى ويصفون الجمهور وونه عنيدف  يرى ستيوارت هو  أن ه ا الجمهور مد  

 .(2) ب الفكرس  ي خطوطها العريضة ولكنه يقاومها عند التطبي   ي حاالت محددسيستوع
التفاعل    إن االهتما  والمستوى ا كبر  ي الدراسة ال يعني إغفا  المظاهر ا ص ر  دراسة  

بي  الم سسات اإلعالمية مع البيئة االجتماعية والسياسيةف أو تحليل العالمة  ي إطار االمتصاد  
طلب دراسة العالمة بي  رجا  اإلعال  ومصادرهم  ي الم سسات السياسيةف واتجاا  السياسي يت

سياستها   اإلعالمية  ي  الم سسة  تميل  بينما  التوا ن  إلى  العالمة  ه ا  تميل  العالمةف  قد  ه ا 
الكلية إلى التبعية  سبا  امتصادية. وه ا يعيد إلى ا  هان مرس أخرى عد  وعي اإلعالميي   

 .(3) قائمة م  وجهة نظر االتجاهات النقديةوالمشكلة ال

 

  .312( مي العبد هللاف مرجع سب   لراف ص 1)
  .213( نفس المرجعف ص 2)
  .213( نفس المرجعف ص 3)
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 :  21الدرس
 : مدارس الفكر االجتماعي المعاصر    
 :  ـــــ التفاعرت الرمزية 1

تهتم مدرسة التفاعالت الرمزية وطبيعة الل ة والرمو   ي شرف عملية االتصا   ي إطارها   
والمعان  الرمو   نظا   م  خال   االستجاوات  تتحدد  حيث  لأشيات  االجتماعيف  الفرد  يبنيه  ال و  ي 

اتس وا   تشابهف االستجاوات  ي  ش اص والموامف. وبالتالي للما  المشترلة للما  المعاني  ع إطار 
استجاوات   عمليات التفاعل االجتماعي الم تلفة. ويعمل  لل أيضا على  يادس مدرس الفرد على تومع 

إطار الثقا ة الواحدس. نتيجة إلدرا   ا،خري  نحو ا شيات أو ا ش اص أو الموامف الم تلفة  ي  
 الفرد للمعاني المشترلة  ي ه ا الثقا ة. 

والمعاني    للرمو   نظا  خاص  للوامع م  خال   يرسمون صورا  ا  راد  أن  نجد  وبالتالي 
 يكتسبه الفرد  ي العمليات االتصالية المتعددس خال  حياته. 

 :  ــــ فروض التفاعلية الرمزية2
 الفروض ا ساسية للتفاعلية الرمزية فيما يلي: يمك  تحديد  

إن أ ضل طريقة للنظر إلى المجتمع هي اعتبارا نظاما للمعانيف وبالنسبة لأ راد   ن   −
ا ش اص   المساهمة  ي المعاني المشترلة المرتبطة برمو  الل ة تعد نشاطا مرتبطا والعالمات بي  

ت الجميعف  لدى  التي  تنبث  منه تومعات  ابتة ومفهومة  النما    اتجاا  اإلنساني  ي  السلو   قود 
 يمك  التكه  بها. 

م  وجهة النظر السلوليةف تعد الحقائ  النفسية واالجتماعية بناتا مميزا م  المعاني.   −
ونتيجة لمشارلة النام  ي التفاعل الرمزو الفردو والجماعيف   ن تفسيراتهم للوامع تمثل داللة  

 اعيةف و ات إيقاع محدد م  الناحية الفردية. متفقا عليها م  الناحية االجتم

أنفسهمف   إن الرواوا التي توّحد النام وا  كار التي لديهم ع  ا،خري  ومعتقداتهم حو   −
المعتقـــدات   الرمــزو... وهكـــ اف  ـــ ن  التفاعل  الناشئة ع   المعاني  أبنية ش صية م   لّلها  تعد 

   هي أهم حقائ  الحياس االجتماعية.ال اتية لدى النام ع  أنفسهم وع  ا،خري

إن السلو  الفردو  ي موامف ما يتومف على المضامي  والمعاني التي تربا النام   −
خارجيف   لم  ر  آلية  استجاوة  أو  أوتوماتيكيا  رد  عل  ليس  وهك اف  السلو    ... المومف  به ا 

 موامف. ولكنه  مرس أبنية  اتية حو  النفس وا،خري  والمتطلبات االجتماعية لل
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وم  بي  الجهود الملحوظة م  واحثي االتصا   ي تطبي   كرس التفاعلية الرمزية لتا   

" االتصا  والسلو  االجتماعي: منظرو التفاعل الرمزو "ف لكل م  "  ولس ودينيس السكندر"  
ال ي  أماموا تحليلهم على أسام تعريف االتصا  وونه السلو  الرمزو الناتج ع  المشارلة  ي  

عاني وال يم ومستويات م تلفة بي  النام ومدموا  الث  روض أساسية ع  االتصا  والتفاعل  الم
 :(1) الرمزو وهي

ــــ تفسيرات النام وادراكهم للبيئة تعتمد على االتصا . و ي معنى آخر   ن ما نعر ه   1
 ع  عالمنا يرتبا أسام و براتنا االتصالية  ي ه ا العالم.

وي   2 االتصا ف  يتو ر  التي  ــــ  المفاهيم هي  والمرلز وه ا  والدورف  ال اتف  تجديد   ر  ي 
 تنشا التومعات ع  البيئة وحولها.

و دراكنا  نفسنا   تباي  است دامنا لالتصا   ي موامف م تلفة  و عالمة  وه ا يعني أن 
 وا،خري   ي ه ا الموامف. وه ا يشير إلى التعليم الثقا ي والتومع وسلو  ا،خري . 

يشمل االتصا  عمليات تفاعل معقدسف  هو يشمل الفعلف واالعتماد المتباد  والتو ير  ــــ   3
 المتباد ف والمعانيف العالماتف واإلضا ة إلى العوامل المرتبطة والمومف. 

وا ا لان الترليز  ي تناو  منظور التفاعل الرمزو على االتصا  اإلنساني وصفة عامة  
لنام وتو ير ه ا البنات على االتصا  مرس أخرىف   ن وسائل  وعالمته ببنات المعاني  ي أ هان ا

اإلعال  أصبحف الوسيلة ا ساسية  ي تقديم ه ا المعاني والتفسيرات إلى النامف خصوصا أن  
النام تبني أ كارها ع  الح يقة بينما لم تشاهدها  عالف ولكنها اعتمدت على وسائل اإلعال   ي  

 ئ . رسم معالم ه ا ا  كار ع  الحقا 
وبالتالي  ون النام تبني المعاني أو الصور ع  الحقائ  االجتماعية أو المادية التي لم   

 تحسهاف م  خال  التعرض لوسائل اإلعال . 
التي ساهمف   المعاني والتصورات  تحددها ه ا  ال اتي واتجاهاتهم  وبالتالي   ن سلولهم 

ساسي للمعر ة والمعلومات ال اصة  وسائل اإلعال   ي تقويمها ورسمها حيث تعتبر المصدر ا 
 والحقائ  وا شيات وا ش اص التي تضمها البيئة المحيطة به ا القطاعات. 
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 :التفاعلية الرمزية ودراسات اإلعر  واالتصال

م  الواضح أن وسائل االتصا  الجماهيرية تمارم دورا مهما  ي المجتمعات الحديثة.   
والص والكلمة  للوامع  تفسيرات  تقد   الرسالة   هي  يتلقون  م   على  وتضفي  واللون  والحرلة  ورس 

المادو واالجتماعي م  خال  ما   للوامع  اإلعالمية صب ة  اتية. ويبني ا  راد معاني مشترلة 
 يقرؤونه أو يشاهدونه. 

وم   ّمف   ن سلولهم الش صي واالجتماعي يمك  أن يتحدد جزئيا م  خال  التفسيرات   
لأحداث االجتماعية والقضايا التي ال توجد مصادر معلومات بديلة  التي تقدمها وسائل االعال   

عنها. ويعد ه ا أحد أعقد النما   المست دمة  ي وحوث االتصا ف وهو ضرورو لفهم التو يرات  
 غير المباشرس وبعيدس المدى لوسائل االعال  سواٌت أكان  لل على مستوى ا  راد أو المجتمعات. 

م     1922ال و لتبه " والترليبمان " وعنوان " الرأو العا " سنة    ولعّل الم لف الكالسيكي 
أبر  ا مثلة على أن الصفات الح ي ية للوامع االجتماعي ليسف لها عالمــــة غالبـــا ومعتقــــدات  
الصحف ع    تقدمها  التي  التفسيرات  أن  ليف  الكتا   ه ا  نامل  الوامع.  قد  ه ا  النام حو  

وشكل لبير تفسيرات النام التي تقدمها وبالتالي ت ير أيضا م  أنما   ا حداث يمك  أن ت ير  
سلولهم اتجاا ه ا الوامع. والنقطة المهمة التي سعى" ليبمان" إليضاحها  هي أن طريقة تصوير   
اف   لانف مضللة جدًّ غالب ا  نها  ا ولى لانف  ائفة  العالمية  الحر   للعالم خال   ترس  الصحا ة 

الصحف   ة  ي ا  هان ع  العالم الح يقي. وعلى سبيل المثا : عندما  لرت وت ل  صور ا مشوه 
نبو االتفا  على الهدنة ) ولان  لل خبرا  ائفا  ن الهدنة لم تتحق  إال    1918نو مبر    6 ي  

وعد  لل و مسة أيا (ف لان النام يحتفلون ويبتهجون وسبب صورس  ائفة ع  الوامع. و ي نفس  
 .(1) ا  يلقون حتفهم  ي ميدان المعار الومفف لان ألوف الشب

واستنتج " ليبمان" م   لل أن النام يتصر ون ليس على أسام ما يحدث أو ما مد ومع  
 عالف ولك  على أسام ما يعتقدون أنه المومف الح يقي. وه ا المومف حصلوا عليه م  الصور  

سوى نصيب محدود مما حدث    معاٍن وتفسيرات ليس لها  ي ال الب التي نقلتها لهم الصحفف وهي  
 الح يقي.   عالف وه ا م  الممك  أن ي دو إلى سلو  ال عالمة له وح يقة ما يجرو  ي الوامع 
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أن نظريته ع  الصحا ة تنطب  أيضا على وسائل    1922وال و لم يتومعه "ليبمان"  ي   
 ائفة ع  الوامع    اإلعال  ا خرى مثل: الراديو والتليفزيونف والتي تنقل أيضا بناتات مشوهة أو

 .(1) االجتماعي
مداخل    وبعد  لل توالف البحوث والدراسات التي تبحث  ي ه ا اإلطار العا ف وان ات  ت  

م تلفة للبحث  ي تو يرات وسائر االعال  م  خال  نظريات تنتهي للها إلى نتيجة واحدس وهي  
 الدور ال و تقو  وه وسائل االعال   ي البنات االجتماعي للوامع والحقائ . 

بوجود    وه ا الدور أصبح محال للنقاأ والجد   ي الكتاوات الحديثة. حيث يعترف الجميع  
ه ا الدورف وه ا التو ير. إال أن االختالف يبدو واضحا  ي تقرير أسبا  وجوداف لوسبا  هاد ة 
بي    التباي   المثا  هل يحدث  الدور. وعلى سبيل  المستفيدي  م  ه ا  هاد ةف ول لل  أو غير 
بتو   يحدث  أ   وض وطه  العمل  تقنيات  بتو ير  االعال   وسائل  ترسمها  التي  والصورس  ير  الوامع 

ترسمها   التي  والصورس  الحقائ   له ا  واإل اعة  النشر  تحدد سياسات  داخلية  أو  ض و  خارجية 
وسائل االعال ف )هل هم الصفوس وأصحا  المصلحة  ي السيطرس على الجمهور م  خال  ه ا 

 الصور التي ترسمها وسائل االعال و(. 
االجتماعيةف    ي بنات الحقائ  ومع تعدد البحوث والدراسات التي تنامل دور وسائل االعال     

أو مع تباي  آرائها أو تعدد المداخل التي تدرم م  خاللها ه ا الدور   نه يقـــو  على عـــدد مـــ   
 :(2)الفروض التالية

ــــ تعاظم دور وسائل االعال  وحيث أصبحف تتصدر ا دوار ال اصة بنشر المعلومات  1
 أو تو يع المعر ة.

أو   2 هاد ة  أسبا   أو  ــــ  ـــ حقائ   المعارف  أو  المعلومات  ه ا  هاد ة   ن عرض  غير 
صور ـــ ال يتف   ي حاالت لثيرس مع الوامع الح يقي. وينتج ع   لل نشر صور  ائفة أو حقائ   

 محر ة ع  ه ا الوامع.

الحقائ  ونشرهاف   ن   3 لتعاظم دور وسائل االعال  وسيادتها  ي مجا  عرض  ـــــ نظرا 
مع يعتمدون عليها  ي رسم الصور ال هنية له ا الحقائ  المحر ة أو المتحيزس  ا  راد  ي المجت

 دون ب   جهود إضافية لمقارنة ه ا الصور ال هنية مع الوامع الح يقي. 
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ــــ مع تو ير التراكم   ي النشر واإل اعة والبث ومع مرور الومفف   ن ه ا الحقائ  التي   4
المجتمع ويتفقون على    تنشرها وسائل اإلعال  تتحو  على حقائ  اجتماعية يجتمع ا  راد  ي 

 رمو ها ومعانيها بتو ير التفاعل الرمزو. 

أو  5 المحر ة  الحقائ   ه ا  على  االستدال   يمك   الثقا ي  التحليل  أساليب  م  خال   ــــ 
عمليات   تسهم  ي  حولهاف  االجتماعي  االتفا   وبعد  الزم   ومرور  تسهم  لكنها  الزائفةف  الصور 

 ي المجتمعف ويتو ر بها أ رادا  ي البنات الثقا ي واالجتماعي. الت يير  
الدور    ه ا الفروض وان لان طرحها لفروض أو رؤى نظريةف   ن ه ا ال يعني توييد ه ا 

الصور   أو دعمهف  ن االعتماد على وسائل االعال  وحدها  ي بنات االجتماعي للحقائ  وتشكيل
 ي المجتمعف يترتب عليه عددا م  النتائج السلبية التي ال    ال هنية ع  العوالم المحيطة وا  راد 

يستهان بها على المدى الطويل. ويكم  الحل  ي تحقي  ديمقراطية االعال  ودعم حرية التعبير  
وحيث نصل إلى مستوى م  التعددية والتنوع  ي وسائل االعال  وما يضم  قيا  وسائل االعال  

 للحقائ  وشكل إيجابي ومفيد للفرد والمجتمع. بدورها  ي مجا  البنات االجتماعي
 :  المدرسة البنيوية: 22الدرس
ومنهجيا    نظريا  ا  نمو ج  تطرف  التي  الحديثة  االجتماعية  المدارم  إحدى  البنيوية  تعتبر 

والقراوة   لا سطورس  اجتماعية  وم سسات  قيم  معالجة  ومحاولة  الثقافيةف  الظواهر  دراسة  متميز ا  ي 
وال طا  أو التاريخ والنصوص عامةف وتستمد البنيوية معالمها ورلائزها م  أصو  وتقاليد  والف   

 لسفية واجتماعية عدس لالتحليل النفسي )  رويد( والمارلسية ) مارلس( واللسانيات ) دو سوسير(  
إلى  بنات يمضي  أو حرلة أو مفرداتف بل نشا   البنيوية مدرسة  أن  ما ورات    ويرى رولون وارث 

الفلسفة ويتولف م  سلسلة متوالية م  العمليات العقلية التي تحاو  إعادس بنات الموضوع للكشف  
 .(1) ع  القواعد التي تحكم وظيفته

البنيوية ميدان ا نظري ا  ريا يقو  على منطلقات  لسفية ومنهجية عدس لالمارلسية   وتطرف 
لحرلة  كرية حديثة نسبيا تو يرا  ي عدد م   روع  والتحليل النفسي والفلسفة. وتمارم البنيويةف  

المعر ة الم سسة أكاديميا لعلم الداللةف وا  نولوجياف والنقد ا دبيف والتحليل النفسي وبدرجة امل 

 

(1) Roland Barthes, Essais critiques. Edition du seuil ; Paris 1964, P.213. 
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االجتماع البنيوو  ي  (1) علم  الفكر  انتشار  ال ي  ساهموا  ي  المفكري   م   عدد  وفضل  و لل  ف 
ال صوص أوروباف م  أمثا  ا نثروبولوجي لفي ستراوم  عدد م  الدو  والقارات وعلى وجه  

العلو    الم تصي   ي  لل  اهتم  وارتف  قد  رولون  والسميولوجي  الكانف  جاال  النفساني  والعالم 
والتطورات الفكرية له ا العلم محاولي  ب لل تطبي  ه ا الرؤية   1970و  1960اإلنسانية ما بي  

 الجديدس على ميادينهم البحثية. 
 :  البنيوية تعريف

يصعب  ي الح يقة وضع تعريفا شامال جامعا مانعا لمفهو  البنيويةفـ إ  يقو  " لوه  "   

أن   السيا   ه ا  رلائز    »  ي  تستتب  وحتى   النما  ف  بتقلبات  ي  تمّيزت  العلو   الثورات  ي 

  ومبادا النمو   الحديثف تبقى هنا  منطقة سوت  هم بي  م  يدعو إلى النمو   الحديث وم  

القديم  والنمو    د عف  (2)«يتمسل  البنيوية  تعريف  وون:   «أو يا  »ف  الصعوبة  ي  القو          إلى 

ليفي شتراوم  » البنيوية تما ل نظرس    «بنواسف »  وجعلف    «   البنيوية هي    « سارتر»  يقترف أن 

 .(3)«هو ما ليسف وهو ليس ما هو» ال اصة والشعور 

 :(4) التعاريف المو عة  ي العديد م  المصادرولك  نورد فيما يلي وع   

التجربة.    المنهج ال و يمك  الباحث م  أن ي هب أوعد م  الوصف ال ا  للتصور أو  −

 ويتم  لل ضم  إطار النوعية والعقالنية التي تجسد الظواهر االجتماعية المدروسة.

تتجلى ه ا محاولة متسقة تسعى إلى اكتشاف بنى  كرية أو عقلية عالمية عميقةف و  −

وا نما    والرياضيات  والفلسفة  وا د   ا وسعف  النطا   على  االجتماعية  والبنية  القراوةف   ي 

 النفسية الالشعورية التي تحفز السلو  اإلنساني. 

مناهج   − بواسطة  واتسا   وحّللف  ل ات  الثقافية  ا نظمة  اعتبرت  إ ا  أنه  يفترض  منظار 
 وواضحة. الت ال فية له ا ا نظمة يمك  أن تصبح جلية مستعارس م  ا لسنية   ن المعاني والدال 

 

دار ا مـةف  .الفكر االجتماعي المعاصر والظاهر  اإلعرمية االتصالية بعض األبعـاد الح ـارية( عبد الرحم  عزوف 1)
 .85ف ص 1995الجزائرف 

مجلــة المســتقبل العربــيف مرلــز دراســات الوحــدس  فمــا بعــد البنيويــة والمعــالم الثقافيــة العربيــة( عــزو عبــد الــرحم ف 2)
 .78 ف ص1988ف 118العربيةف العدد 
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إن الجد  حو  البنيوية مد سيطر لمدس  منية معتبرس م  ال مسينات إلى السبعينات م   
  «   بنية  »  القرن الماضي على الواجهة الفكرية الفرنسيةف لك  لفظ بنية أمد  م   لل وكثيرف  كلمة 

أو أن ُيْبنى الشيت . ومد ظلف    Struereم  الفعل    «    Structure»مشتقة م  اللفظ الالتيني  
مقتصرس على ا طر المعمارية إلى حي ف وتعدى است دا  اللفظ إلى البيولوجيا  ي    « البنية » مكونات  

    ل لفظ  القرن الساوع عشرف ودخل مفردات الل ة وا د  والفلسفة  ي القرن التاسع عشرف ومد انتق 
بواسطة    « بنية  »   االجتماع  إلى علم  البيولوجيا  التاسع عشرف    « سبانسر »  م   القرن  أواخر   ي 

ف       «  مارلس»ف  «  يبر   » واست د  اللفظ  ي إطار خاص م  طرف علمات االجتماع ا وائل أمثل 
 .(1) لتعيي  ال صائص االجتماعية للحياس اإلنسانية  «وارتو» و «دورلايم» 

 : افتراضات البنيوية
لقد ما  ا ستا  عزو عبد الرحم  بتقديم المبادا والرلائز التي تقو  عليها البنيوية وسماها  

وهي  العربية  إلى  المدرسة  ه ا  أطروحات  م   عدد  تقديم  منه  ي  مساهمة  العشرس   اال تراضات 
 :(2)كالتالي

 :االفتراض األّول
يعبر عنها والل ةف وهي موجهة والمبادا التي توجه  إن الظواهر الثقافية أنظمة ل وية إ    

أنظمة   وا د   والف   وال طا   وا سطورس  القراوة  مثل  التش يص  أو  التمثيل  أنظمة  إن  الل ة. 
ل وية. تعرف ه ا ا نظمة  نه يعبر عنها ل وياف أو بواسطة م سسة الل ة. وترى البنيوية أن  

بو  واتسا   تحلل  أن  البد  الثقافية  ا لسنية  الظواهر  م   ومشتقة  مستقاس  ومناهج  تقنيات  اسطة 
كالترليب النحوو والصوت اللفظي ووحدس ا صوات اللفظية واالستعارس والكناية وماعدس االرتبا   

 االصطالحي. 
 :الثانياالفتراض 
الـــدا     تحـــوو  ظاهرس  قا يــة  الدالئلف  كل  م   أنظمة  الل ةف  مثل  الثقافيةف  الظواهر  إن 
الدا   )المفهو  ولك   والشيتف  االسم  ُيوجد  ال  اللساني  الرمز  إن  الداللة(.  )محتوى  والمدلو    )

ُتْحِدُث إيقاع ا على الحوام(. ه ا التقديم   )المفهو ( والمدلو  )الصورس الصوتية وصمات نفسية وب

 

  .80( نفس المرجعف ص 1)
  .84ف 81( نفس المرجعف ص 2)
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رتباط ا  ُيمّك  م  معالجة الجوانب الثقافية اإلنسانية لونظمة م  الدالئل. ويرتبا الدا  والمدلو  ا
 مبني ا وحيث أّن تسليا الضوت على ما يحمله ا و  ي دو إلى استظهار ما يكّنه ا،خر.

 :الثالثاالفتراض 
الّ اتي.    تمثل الظواهر الثقافية بني وحيث تتميز البنية والكليانيةف والتحو  الديناميف والضبا  

نيوو المثلث ا ساسي ال و طورا  إن المكونات الثقافية مظاهر تعّبر ع  بنى. ويتبّنى التحليل الب
إ     «بياجي  »   ال اتي. الكليانية:  الديناميف والضبا  التحو   الكليانيةف  البنية:  وال اص وميزات 

ترتبل أجزات وجزئيات البنية وعضها ببع ف وتتحكم وحدس العناصر  ي ا مسا  المكونة للوحدس.  
العناصر   بي   العالمة  تقو   إ   دائمةف  أو  مارس  ليسف  الثقافية  الظواهر  الدينامي:  بنية  التحو  

لبنية على مبدأ التو ير المتباد . والضبا ال اتي: إن داللة البنية ال ينب ي أن تقترن خطو وما  وا
 يمك  مالحظته مباشرس  ن ه ا المالحظ يمثل مظهر بنية عميقة تظل ال شعورية. 

 : الرابعاالفتراض 
الل  إليها بواسطة  التوصل  الثقافية ال شعوريةف ويمك   الظواهر  البنى التي تجسد   ة.  إن 

ا   إن بنية الظواهر الثقافية ال تكم   ي المحتوى الظاهروف إ  أن  لل ال يتعدى أن يكون شروح 
بواسطة   يبر   ا خير  و ي  البنية.  ويتحكم  ي  يحكم  ال و  الالشعور  مستوى  بل  ي  إضافيةف 

 ات ية مصد دراسة  العالمات بي  أجز ن س ل استعارس المبادا وا دوات ا ل ويدخل  ي إطار  ل الل ة  
 الظواهر الثقافية. والالشعور مبني مثل الل ة. 

 : الخامساالفتراض 
التعامبي(    ي)أو التزامني( أكثر م  الجانب التطورو ) أو ي لد التحليل البنيوو الجانب ا،ن  

طرف   لقد  الثقافية.  موضوع   «سوسير»  للظواهر  ليسف  الل ة  أن  على  وألّح  والتطورية  ا،نية 
الزم  عبر  المقارن  تدرم  التحليل  أن  والبد  واحتوات  اتيف  تكامل  لل  و  هي  بل  )تطورو(    

 كم سسة  ي حد  اتها.
التحوالت   يسجل  الومف.  التاريخ  أو  الزم   مسولة  النظر  ي  يعيد  البنيوو  التحليل  إن 

عبر الزم  وينظم حقائقها م  حيث عالماتها بتعابير على مستوى الشعورف أما البنيوية  تعالج  
 ائ  والظروف الالشعورية للظواهر الثقافية. عالمات هدا الحق
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 :السادساالفتراض 
إن م تلف التحوالت التاري ية تعكس القطيعة أو االنقطاع أو االنفصا  أو الالاستمرارية   

أو الالاستمراريات.    « القطيعات  »  وال تمثل نما   متما لة متطاوقة. إن تطور المعر ة يتميز بـ  
ا مرلزي ا: شكل م  الوجود يقود المعر ة خال  ح بة  كل مرحلة تاري ية تتضم  هو  ا أو هجس  س 

تاري ية معينة. ويتضح أن القطيعة ا ساسية  ي تطور المعر ة ) ي ال ر ( حد ف  ي القرن  
الساوع عشر عندما تعاظمف مكانة العلم وأصبح اإلنسان موضع أو موضوع الدراسة والمعر ة.  

ا.  وتتبي  الالاستمرارية التاري ية  ي  النصوص التاري ية ا ساسية أيض 
 : السابعاالفتراض 
إن مسولة التحليل البنيوو ليسف اإلنسان ملل المعاني ولك  بنية المظاهر الثقافية التي هو   

االجتماعي   )أو اإلنسان( صانعها. أن النمو   البنيوو ال يعطي اإلنسان مكانة خاصة  ي العالم 
ولكنه نشا  تحكمه بنيف ويقترف ه ا النمو   التحو  م  الفحص    « الشيت   » إ  أن اإلنسان ليس بـ: 

القواني  التي تحكم   ال اتي الكثير والنظرس البطولية التي تعتبر اإلنسان خال  تاري ه وم سساتهف إلى 
 تفكيرا وسلوله. 
 : الثامهاالفتراض 

إن الظواهر الثقافية ترتبا ع  مر  والسلطة لك  السلطـــة ت ســـس  ي وعــــ  ا حيــــان   
الم تلفة   المحاور  وضم   بي   يوجد  ال و  المتباد   والتو ير  التعقد  وسبب  مبنية  وتكون  بنيتها 

بحث  للنظا  االجتماعي. إن العالمة بي  المظاهر الثقافية والسلطة عامل ال يمك  استثناؤا  ي ال
البنيوو.  سيرورات االنضبا ف والعقا ف وا د ف وال طا ف وا يديولوجيا موجودس ضم  نطا   
ممارسة السلطة. ه ا العالمة لثيرا ما تكون ملفقة ملتبسة عندما تتقلص الل ة الالرسمية )الل ة  

ت م   التي تقف  ي الجانب ا،خر م  ل ة السلطة( إلى السكوت وتصبح التعابير الثقافية داال
دون مدلو . إن الل ة و يقة االرتبا  والسلطةف  ال طا  ليس تلفظ ا يجسد الصراع  قا بل هو  

 الجوهر ا ساسي لصراع اإلنسان.  
 : التاسعاالفتراض 

الظواهر    إن المعايير المتحكمة  ي دراسة المظاهر الثقافية عالمية  ي طاوعها. إن تعابير  
ولك    الثقا اتف  عبر  تتنوع  مدمف الثقافية  ومد  متما لة.  التعابير  ه ا  تتحكم  ي  التي  البنى 

 البنيوية  
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تمييز ا معتبر ا بي  النسبية والعالميةف  النسبي الناتج ع  تنوع العادات والتقاليد  قا يف أما العالمي  

  طبيعي. 
 :العاشراالفتراض 

ضرورو  ينبني البحث البنيوو على مالحظات امبيري يةف لك  المالحظ ما هو إاّل جسر   

نحو اكتشاف البنى الالشعورية للمظاهر الثقافية. إن دراسة الظواهر الثقافية تقو  على الحقائ   

والنصوص    المالحظة مثل ا جزات والجزئيات المكونة لأساطير والرواياتف والعروض المسرحيةف 

حو إظهار  ا خرىف غير أن معاينة ه ا الحقائ  ليسف غاية  ي حّد  اتها بل خطوس البد منها ن

 واستظهار البنى الالشعورية الموجودس  ي المستويات السطحية والبحث عما ال يقا  فيما يقا . 

 :البنيوية في دراسة االتصال

لقد أحد ف البنيوية  ورس  ي مجا  عالم الل ة واللسانيات وصفة عامةف هــ ا الثــورس انتقلــف  

إلــى جانـــب المجـــاالت المعرفيـــة المـــ لورس ســـاوقا إلـــى عـــالم االتصـــا  واعتبـــار أنـــه مـــ  المجـــاالت 

ــم الــنفس. وا كثــر اعتمــادا علــى الل ــة واعتبارهــا أداس  ا لنظريــات علــم االجتمــاع وعل ا كثــر تجنيــد 

مــي  اإلعالميــة التصا  واحدى الوسائل إن لم تك  الوحيدس لنشر الرسائل وبثها وعليــه  ــ ن المضــا ل 

)منشورات لانف أو م اعة أو مرئيــة( تعــد مــ  الناحيــة البنيويــةف مجموعــة مــ  البنــى تتفاعــل فيمــا 

رثف بينها  ي إطار م  المنط  الم سسيف أساسه الل ة التي تعد والنسبة للبنيــويي  مــ  أمثــا  وــا

الداللــة(ف  أسام أنظمة م  الدالئل ف  لكل مضــمون يحتــوو علــى الــدا  )المفهــو ( والمــدلو  )محتــوى 

ويــرتبا الــدا  والمــدلو  ارتباطــا بنيويــا وحيــث أن تســليا الضــوت علــى مــا يحملــه ا و  يــ دو إلــى 

 .(1)استظهار ما يكنه ا،خر

أن مضام  أو  الالشعورف  إلى دراسة  البنيوو  التحليل  والشكل ويرمي  اإلعال   ي  وسائل 
ا إضافية وعيدس ع  بنية المضمونف ل ا يجب البحث  ي   ال و تتقد  وهف ال تعدو أن تكون شروح 
مستوى الالشعور ال و يحكم ويتحكم  ي ه ا البنيةف  نه ضرورو لدراسة تلل المضامي  التي  

 

دراسة نقداـة علـى ضـوء الحقـائق االجتماعيـة والثقافيـة واإلعرميـة : " Agenda Setting نظرية( يوسف تمـارف 1)
الدلتوراا  ي علو  اإلعال  واالتصا . جامعة الجزائرف للية العلو  السياسية ". أطروحة لنيل شهادس في الماتمع الازائرل 

 .71ف ص 2005ف 2004واإلعال  مسم علو  اإلعال  واالتصا ف 
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للحياس وا  كار المادية  الظروف  بي   الحاصلة  العالمة  ما ت في  السائدس  ي    كثيرا  والم سسات 

 المجتمعف وال يعني  لل  ي  ات الومف أن التحليل البنيوو يضع جانبا التعابير الشعورية الواردس
 ــي الرمــو  الل ويــة التــي تحملهــا مضــامي  وســائل اإلعــال  ولكنــه يعتبــر هــ ا التعــابير جســرا البــد 

 .(1)منه نحو الشعور
أهميــة لصــاحب الــنص أو اإلنســان الفاعــلف مــ  جهــة أخــرى ال يعطــي التحليــل البنيــوو ف 

 لــل  نــه يعــد مــ  بــي  النشــاطات ال اضــعة للبنــىف لمــا ال ت ضــع لــه المعــاني المتضــمنة  ــي 
ال طاوات لكنها متواجدس  ي ا نشطة التي ي ديهاف ل لل   ن المهم  ي  لــلف هــو دراســة القــواني  

  دراسة اإلنسان الفاعل والمنتج لتاري ه السياسية التي تنتج وتتحكم  ي تفكيرا واتجاهاتهف بدال م
 وم سساته.
وبنات على ما سب   لراف   ن التحليل البنيوو  ي دراسة مضامي  وسائل اإلعــال ف يوخــ   

المالحظات االمبري ية لأجــزات والجزئيــات المكونــة للمضــمونف لكــ  هــ ا المالحظــات ليســف هــي 
الالشــعورية المتضــمنة  ــي الــنصف  ن  الهــدف  ــي حــد  اتهــاف بــل مــ  أجــل الوصــو  إلــى البنــى

صــاحبه )الــنص( ال يســتطيع التعبيــر عنهــا واســتظهارها  نــه ال يملــل الوســائل الل ويــة لــ لل إن 
تحديد موامف وآرات وجهات نظر منتج ال طا  اإلعالمي ال تبر   ي نظــر البنيــويي  مــ  خــال  

تتجلــى عبــر اكتشــاف العالمــة القائمــة ا همية الكمية الممنوحة له ا الموضوع أو لتلل الفكرسف بــل 
ف أو دراســة (2)بي  الرمــو   ــي ال طــا   اتــهف وهــ ا يعــد أحــد الجوانــب الهامــة  ــي معنــى ال طــا 

 .(3)العالمات البنيوية بي  الرمو  لمنتجات للمعاني والتي تحصل واالستقرات وليس واالستنتا 
ل اإلعال  م   اوية تسليا الضوت على والتحليل البنيوو يساعدنا  ي دراسة تو ير مضامي  وسائ

الظروف التي أنتجــف  ــي إطارهــا مثــل الظــروف االجتماعيــة والنفســية واالمتصــادية القائمــة خلــف 
 التعبير الواعي لصاحب النص يقو  الك .

 

  .72( نفس المرجعف ص 1)
  .72ف ص نفس المرجع( 2)
(3 )Philippe Breton et Serge Proulx العربـي الثقـافي الف اءف االتصالف لبنيويةا ع  نصر الدي  العياضيف .

 .55ف ص 1998جانفي جوان  17المجلة الجزائرية لالتصا ف العدد 
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 :قائمة المراجع
 :  ـــــ المراجع باللغة العربية 1
 
 ،واالجتماعيـة منـاهج البحـث وطـرل التحليـل اإلحصـائي فـي العلـو  النفسـية والتربويـة    ف آمـا    ف صـاد   ـ اد   أبـو حطـب ـــــ    1

  

 
 . 1990مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  
 الجامعيــةف ف دار المعر ــة نظريــات االتصــال واإلعــر : المــداخل النظريــة، الق ــااا شــنب محمــد جمــا ف  ـــــ أبــو  2
 .2011دون  لر البلدف    
ـــ  3 مــروان عبــد المجيــد ف أســس البحــث العلمــي إلعــداد الرســائل الجامعيــةف م سســة الــورا  للنشــر إبــراهيم ــ

 والتو يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف 
 
 . 2000عمانف 
 صحراووف  ف ترجمة بو يد منهاية البحث العلمي في العلو  اإلنسانية: تدريبات عملية انجرم موريسف ــــ   4
 .2006الثانيةف دار القصبة للنشرف الجزائرف كما  بوشرفف سعيد سبعونف الطبعة  
 ف الطبعـة ا ولـىف دار المسـيرس للنشـر والتو يـع والطباعـةفمناهج البحث اإلعرمـيــــ المزاهرس منا  هال ف   5
 .2014عّمانف ا ردنف   
 ة توليفيـةالنظرية المعاصر  في علم االجتمـاع، التـواه  التفاضـلي صـيغــــ الحوراني محمد عبد الكـريمف   6
 .2008ف دار مجدالوو للنشر والتو يعف ا ردنف بيه الوظيفية والصراع  
 .2010دار اليا ورو العلمية للنشر والتو يعف ا ردنف  فنظريات االتصالــــ العال  وشيرف  7
 .2006القاهرسف ف دار النهضة العربيةف نظريات االتصالالطرابيشي مر فف السيد عبد العزيزف ــــ   8
  ف الدار العربية مقدمة في مناهج البحث اإلعرمي شريف درويل وعبد المقصود هشا  عطية ف  اللبان ـــ  9
 .2008القاهرسف  والتو يعف  للنشر  
ما  ــــــ  10  ف م سســة الكتـب للطباعــة والنشــرف الموصــو ف األصــول فــي البحــث العلمــيمحمــد وآخـرونف الســّ
 1980الطبعة ا ولىف   
 .2011ة الراوعـةف ف دار الثقا ة للنشر والتو يعف عمانف الطبعأساليب البحث العلميلما  ف  الم ربي  ــــ    11

ـــ  12  ــد ـــــــ ــو ال ــــ ــل مليكــــــةف إبــــــراهيم  أبــــ ــويس لامــــ  مرلــــــز البحـــــــث االجتمـــــــاعي: منهاـــــــه وأدواتـــــــه، ف لــــ
 .1959التربية ا ساسية  ي العالم العربيف بيروتف   
ـــ  13 ــانــــ ــد إحسـ ــ  محمـ ــة ف  الحسـ ــميم الورقـ ــد تصـ ــاعي، قواعـ ــث االجتمـ ــاهج البحـ ــة لمنـ ــس العلميـ   األسـ
 .1986دار الطليعة للطباعة والنشرف بيروتف  ،االستبيانة  
 المكتــب الجــامعي  فف الطبعــة الراوعــةالتصــميم والمــنهج واإلجــراءاتف البحــث العلمــي: محمــد  ال ريــب ــــــ  14
 .1998الحديثف اإلسكندريةف    
 .1974القاهرسف ف دار المعارفف تحليل م مو  الدعااة في النظرية والتطبيقالتهامي م تار ف ــــ  15
 ف خطـــوات البحـــث العلمـــي، دور  تـــدريب المتطـــوعيه علـــى المســـح الميـــدانيأمـــل ســـالم ف العـــواودس ــــــ  16
 .2002الجامعة ا ردنيةف مكتبة خدمة المجتمعف   
 ف االحصـائيةتعريفه، خطواته، مناهاه، واألسـاليب أحمد ف عبد هللا أبو وكرف البحث العلمي: اللحلح  ــــ    17
 .2001الدار الجامعيةف   
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ـــ  18 ــةحســي  علــي إبــراهيم ف أساســياالفالحــي ـــ  ف دار ت البحــث العلمــي ومناهاــه فــي الدراســات اإلعرمي
 .2018الكتا  الجامعيف دولة اإلمارات العربية المتحدسف لبنانف   
 ف ترجمة خالد ب  ناصر المبادئ والمناهج والممارساتبحوث العلو  االجتماعية: أنو  ف واتشيرجي ــــ  19
 .2015آ  جبارف دار اليا ورو للنشر والتو يعف القاهرسف  
 .1977أحمــد ف أصــو  البحــث العلمــي ومناهجــهف الكويــفف الطبعــة الثالثــةف ولالــة المطبوعــاتف بــدر ــــــ  20
 ف الطبعة الثالثةف دار الفجر للنشر االقتصاداةأساسيات البحوث اإلعرمية و محمد منير ف حجا   ــــ 21 ــ 21
 .2006والتو يعف القاهرسف  
 .2010ف دار الفجر للنشر والتو يعف دون  لر البلدف نظريات االتصالف محمد منيرحجا  ــــ  22
 .2003ف دار الفجر للتو يعف القاهرسف أساسيات البحوث اإلعرمية واالجتماعيةف حجا  محمد ــــ  23
ـــ  24 ــي ف ــــ ــرف  ف ميلفـ ــر ديفليـ ــائل اإلعـ ــات وسـ ــة للنشـــرنظريـ ــدار الدوليـ ــد الـــرؤوفف الـ ــا  عبـ ــة لمـ  ف ترجمـ
 
 
 .1993والتو يعف القاهرسف  
 ف الطبعـة ال امسـةف ترجمـة محمـد نبيـلمناهج البحث في التربيـة وعلـم الـنفسدالي  ديوبولدن  ان ف ـــ    25
 .1998المصريةف القاهرسف نو ل وآخرونف ا نجلو    

ـــ  26 ــد ف دويـــدرو ( 1)ــــ ــات وحيـ ــةرجـ ــته العلميـ ــة وممارسـ ــياته النظريـ ــي: أساسـ ــث العلمـ ــر البحـ  : دار الفكـ
 .2000المعاصرف بيروتف   
 .1962دار الفكر العربيف القاهرسف ف ، أسس البحث االجتماعيجما  ف السيد يس لي ــــ  27
 فمناهج البحث العلمي واالستخدامات اإلحصائية في الدراسـات اإلعرميـةشيمات  و الفقار ف  غيب  ــــ    28
 .2009لمصرية اللبنانيةف القاهرسف الدار ا   

 ف دار المعر ـة الجامعيـةف اإلسـكندريةف جمهوريـة مصـراإلعر  المـدخل والنظريـةشيبة علي شـدوانف  ــــ    29
 .2011العربيةف   
 ف منشــورات مرلــز اإلنمــات القــوميفمدرســة فرانكفــورت مــه هوركــاامر جلــى هابرمــاســــــ طــاهر عــالتف  30
 بيروتف دون  لر السنة.  
 .2001ف الطبعة ا ولىف دار النهضة العربيةف القاهرسف بحوث اإلعر ـــ طايع ساميف  31
 .2010الثانيةف دار النهضة العربيةف لبنانف ف الطبعة نظريات االتصالعبد هللا ميف  ــــ 32
 الفكـــر االجتمـــاعي المعاصـــر والظـــاهر  اإلعرميـــة االتصـــالية: بعـــض األبعـــادــــــ عـــّزو عبـــد الـــرحم ف  33
 .1995ف دار ا مةف الجزائرف الح ارية  
 .2004القاهرسف ف عالم الكتبف نظريات اإلعر  واتااهات التأثيرـــ عبد الحميد محمدف  34
 .2002  ف الهيئة المصرية العامة للكتا ف القاهرسف منهاجه وتقنياته ف  البحث العلمي عمر محمد  يان ف  ــــ  35
ـــ عبــد العزيــز برلــاتف  36 ــاهج البحــث اإلعرمــيـــ ــقمن ــة ومهــارات التطبي  ف دار الكتــا  ، األصــول النظري
 .2015الحديثف القاهرسف   
 ف مكتبــة لمحــات عــه منهايــة الحــوار والتحــدل اإلعاــاهل لاســر  فــي هــ ا العصــررشــدو ف  كــار  ــــــ  37
 .1982وهبةف القاهرسف الطبعة ا ولىف   
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ـــ  ــارم محمــود عــزتف الصــرايرس أحمــد خالــدف  38  ف  مــز  ناشــرون البحــث العلمــي وفنيــة الكتابــة العلميــةــــ
 .2011ومو عونف عّمانف   
 ف الطبعة البحث العلمي واستخدا  مصادر المعلومات التقليداة واإللكترونيةمنديلجي عامر إبراهيم ف ــــ  39
 .2015السادسةف دار المسيرس للنشر والتو يع والطباعةف  
 ف دار اليا ورو العلمية للنشـرالبحث العلمي الكمي والنوعيف السمرائي إيمانف منديلجي عامر إبراهيمــــ    40
 .2009والتو يعف عّمانف   
 .1997ف دار  هرانف عمانف أساليب البحث العلمي في ميدا  العلو  اإلداريةف لاللدا ظاهرــــ  41
 األســـس العلميـــة لكتابـــة رســـائل الماجســـتيرـــــــ معـــوأ محمـــد عبـــد ال نـــيف ال صـــيرو محســـ  أحمـــدف  42
 .1992مكتبة ا نجلو مصريةف القاهرسف   فوالدكتوراه  
ـــ مكــاوو عمــاد حســ ف الســيد حســي  ليلــىف  43 ــه المعاصــر ـــ ــدار المصــرية اللبنانيــةفاالتصــال ونظريات  ف ال
 .2014القاهرسف   
 ف دارالنظريــات النفســية واالجتماعيــة فــي وســائل االتصــال المعاصــر  واإللكترونيــةــــــ محمــد يوســفف  44
 .2015الكتا  الحديثف القاهرسف   
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 ف  المجلـــس الـــوطني للثقا ـــة والنشـــرالنظريـــة االجتماعيـــة مـــه بارســـونز جلـــى هابرمـــاســـــــ ابـــ  لريـــبف  1
 .1999ف أ ريل 244وا،دا ف العدد    
 ف مجلـة المسـتقبل العربـيف مرلـز دراسـات ما بعد البنيوية والمعـالم الثقافيـة العربيـة ف الرحمعبد عزو ــــ   2
 .1988ف 118الوحدس العربيةف العدد   
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 ف مجلــة مضــايا  كريــةطــة النقــد االجتمــاعي وإســهامهاموقــع مدرســة فرانكفــورت علــى خار ــــــ ليلــة علــيف  3
 .1990العدد العاشرف القاهرسف   
 : األطروحاتــــ  4
 

 دراسة نقداة على ضوء الحقـائق االجتماعيـة والثقافيـة:  Agenda setting ، نظريةـــــ تمار يوسف 1
 ف أطروحـــة لنيـــل شـــهادس الـــدلتوراا  ـــي علـــو  االعـــال  واالتصـــا فواالعرميـــة فـــي الماتمـــع الازائـــرل   

 .2005ــ  2004االعال  واالتصا ف جامعة الجزائرف للية العلو  السياسية واالعال ف مسم   
 : ـــــ المواقع اإللكترونية 5
 

 38ف مجلـة البحـث اإلعالمـيف العـدد البحـث الكيفـي فـي العرقـات العامـةمحمـد سـالم جاسـمف    ـــــ العـزاوو   1
  C:/vserd/ Samsung/desktop 

 اإلنسـانية واالجتماعيـةف مسـم علـم الـنفسف لليـة العلـو  تصـميم البحـوث الكميـةصـحراوو عبـد الحكـيمف  ــــ    2
 despce-univ-stif2.dzالتربية وا رطفونياف جامعة محمد لمي  دواغيف سطيفف   

ـــ عبــد الحــي وليــدف  3 ــة فــي الدراســات المســتقبليةـــ ــة والكيفي ــة الكمي ــات المنهاي  ف استشــراف تكامــل التقني
 2016لأوحاث ودراسة السياساتف مارم للدراسات المستقبليةف المرلز العربي   
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