
 :  البحث : 6الحصة 
 مقدمة : 

يعرف كل بحث علمي حسب بعض المقاييس الخاصة التي تتحدد على ضوئها خصائص البحث وعلى  
 من يقوم بالبحث العلمي أن يكون على دراية تامة وضرورية بهذه المقاييس . 

 تتميز الطريقة العلمية بارتباط وثيق بين المستوى الفكري التجريدي وعملية البحث ذاته . 
 .مقاييس تميز البحث : 1

هناك العديد من المقاييس المساعدة على تمييز البحث العلمي كل واحدة منها تحمل معلومة حول طبيعة  
 هذا البحث مثل السن، الجنس والتي تعد بمثابة مؤشرات تسمح بتحديد هوية الشخص المعني . 

الباحث نوايا  بها  توحي  ما  بحث  أي  المأخو   ، مميزات  المعطيات  الزمنية   ، ذةنوع  الجغرافي   ، الفترة  المجال 
 ...    ،الهدف المرجو ،مكان جمع المعطيات  ،والرمزي المقصود

 .القصد من البحث : 2
صاحبه  قصد  من  انطالقا  بحثا  نميز  أن  المعرفة    ،يمكننا  تطوير  على  العمل  هدفه  يكون  الذي  فالبحث 

 العلمية هو بحث أساسي .  
 تنقسم مقاصد البحث إلى فرعين : 

نظرية    .قد1 مقاصد  تحمل  بحوثا  م (نجد  تحمل  نظريةأي  تعريف مصطلح  كأ  )يزة  تطوير  إلى  تسعى  ن 
 .  الرأي العام أو مراجعة مصطلح السوق 

ويهدف هذا الفرع إلى إيجاد حلول لمشاكل    ،. كما نجد بعض البحوث تركز على أسس ميدان الدراسة2
تطبيقي   بحث  خالل  من  إال  ذلك  يمكن  وال  نفعي   موجه  ههدف(عملية  هدف  البحوث    )نحو  غالية  وهي 

 . المطلوبة 
هو نوع متميز من أنواع هذا البحث وهنا يكون الباحث جزءا من    )   (recherché actionإن البحث فعل

 الوضعية . 
 .نوع المعطيات المتحصل عليها : 3

 يتميز البحث من نوع المعطيات أو عناصر المعلومات المطلوب الحصول عليها . 
 معطيات في الغالب إلى نوعين : تنقسم هذه ال

وهي األكثر شيوعا إذ يمكن وضعها في مجموعات كمية وإجراء دراسة بأساليب رياضية  المعطيات الكمية:  
 وتكون المعطيات هذه قابلة للقياس وتسمح بإجراء العمليات الحسابية . 

مرد ودية االقتصاد   :نتائج مؤكدة مثال  فالبحث الكمي هو نمط جمع المعطيات الذي يضمن الوصول إلى
 لحكومة ما، رضا المأجورين عن العمل . 



يوجد بعض الظواهر اإلنسانية التي تستدعي استعمال نمط البحث الكيفي مثل الوحدانية اإليمان والذي يتم  
 بواسطته جمع المعطيات ال يفترض عادة قياسها مثل الدراسات التي تهتم بسيرة حياة األفراد .

 لمعتبرة : .الفترة الزمنية ا4
يتميز أي بحث من خالل الفترة الزمنية المتوقعة ألنه غالبا تتم دراسة ظاهرة ما في فترة زمنية معينة لذلك  

سواء كانت الدراسة حول ظاهرة الفقر أو حدود دولة ما في    (synchronique)نتحدث عن بحث متزامن  
 مرحلة تاريخية ما. 

سواء أكان آني أو تاريخي فالبحثان متزامنان حتى لو كان  فالبحوث تهتم بدراسة الظاهرة في وقت معين  
 احدهما آني واآلخر تاريخي . 

العلوم اإلنسانية غير أن البحث الذي يستطيع متابعة تطور   المتزامن هو األكثر استعماال في  إن البحث 
 الظاهرة يشكل دعامة ثمينة جدا بالنسبة إلى المعرفة العلمية . 

البح  يسمى  الحالة  هذه  المتعاقب  في  بالبحث  إبراز   (diachronique)ث  إمكانية  عدم  إلى  يشير  الذي 
 بعض العوامل المفسرة للظاهرة ما إال من خالل نموها . 

 مثال: توسيع مزاولة الدراسة أو الحضور المتزايد للنساء في سوق العمل. 
طول على  ما  ظاهرة  تطور  يتابع  من  هو  المتعاقب  بحث    البحث  هو  معينة  زمنية  كأفترة  نهتم  ممتد  ن 

 شخاص. ألبأشخاص ونتابعهم لفترة زمنية طويلة لمالحظة تطورهم كالمسار المدرسي والمهني ل
ن مالحظة  أهو نوع من أنواع البحوث المتعاقبة، إال      la recherche par panelأما البحث المكرر  

بكيفية مستمرة مثل مال  تتم  النوع من البحث ال  حظة نفس المجموعة على  نمو الظاهرة وتطورها في هذا 
 فترات زمنية متقطعة . 

الذي يسمح بمعرفة تطور األفراد في    (recherche transe versal)ويوجد ما يسمى بالبحث العرضي  
 عالقتهم بالظاهرة موضوع الدراسة دون أن تكون ضرورة لمتابعته من ناحية الزمن. 

ركات الظاهرة من شخص آلخر انطالقا  يمكن أن يطرح البحث العرضي صعوبات مثل تغير معطيات ومد
 من االختالف الموجود بين األجيال. 

 .المجال الجغرافي أو الرمزي المقصود: 5
، فالمجال الجغرافي له عالقة باإلقليم الذي يغطيه البحث في حين  يساهم في تمييز البحث  هو مقياس آخر 

 .دراسة المجموعات المتمايزة يعود المجال الرمزي إلى 
، )أكثر من بلد( مشكلة فيها  المستهدف فقد يكون البحث محليا، جهويا، وطنيا، دوليا  ظر اإلقليممن وجهة ن

 كل أو معظم بلدان العالم . 



وخ ، النساء، الشباب، الشي مزي ألن الرجالمن وجهة نظر المجموعات المتمايزة فان المجال يوصف بأنه ر 
ودة بينهم )الجنس، السن( تتم بواسطة بحث مقارن دراسة الفروق الموج و   يمكنهم العيش في نفس المقاطعة،
 (. جتماعية )بحث عن الثقافات ، الطبقات اال 

أكد لهذا  الدراسة  منتظرة حول موضوع  المقارن توضيحات غير  البحث  المفيد     Langlaisيحمل  انه من 
 تطوير هذا النوع من البحث بهدف تجديد الدراسات حول المجتمع .  

 .موقع جمع المعطيات: 6
 ميز البحث العلمي أيضا بواسطة موقع جمع المعطيات أو مكانها : يت

إن البحث الميداني يتضمن جمع المعلومات عن طريق االتصال بالعناصر المعنية بالبحث ويمكن   .1
 مباشر.  ، عبر الهاتف، المراسلة،كاالتصال عن بعد  أن يأخذ االتصال بهذه العناصر عدة أشكال

مخبر   .2 في  البحث  عن  نتحدث  لذلك(إننا  مخصص  مكان  في  يجري  بحث  تكون    )هو  عندما 
ما  وحسب  لذلك  خصيصا  معد  مكان  إلى  الذهاب  إلى  مدعوة  البحث  لعملية  المنتقاة  العناصر 

للبحث حاجياتهم  السمعي    ،تقتضيه  التسجيل  أو  المالحظة  طريق  المعطيات عن  جمع  يتم  حيث 
ردود أفعالهم فنعمد إلى جمعهم  البصري أو أجهزة القياس مثل إخضاع أشخاص للعبة ما لدراسة  

 في مكان ما. 
البحث يجري على وثائق هو ثالث موقع لجمع المعلومات وثائق األرشيف، تقارير البحث، معطيات  .3

البطالة نسبة  حول  البحث  مثل  آ  إحصائية،  إعالم  وثائق  على  يعتمد  فهو  الذي  يستمد (لي  بحث 
 . )معلوماته من الوثائق

 
 .العناصر المنتقاة : 7

كل بحث علمي في العلوم اإلنسانية على مجموعة بشرية والتي قد تتكون من عشرات أو من ماليين    يجري 
 أنواع من البحوث:  3األشخاص وهنا يمكن التمييز بين 

 مل كل المجموعة الكلية المستهدفة. يش )مجتمع البحث يهتم بدراسة كل أفراد(  .بحث شامل:1
 يات التعداد أو التحقيقات الوطنية . هو بحث يعتمد على الوثائق المتضمنة لمعط

 كما يمكن للبحوث الميدانية أو التي تجري في المخبر أن تخضع للبحوث الشاملة. 
 نشير إلى أن هذا النوع ال يستعمل كثيرا نظرا لكونه مكلف ومجهد ويأخذ وقتا كبيرا. 

بالمعاينة:  2. يتم اخ.بحث  البحث  الذي يجري على جزء من مجتمع  البحث  ذلك  فقط من  هو  تيار جزء 
المجتمع الكلي مع التأكد أن الجزء المنتقى يمثل المجموعة كلها ويسمى هذا الجزء المنتقى من المجموعة  

 بالعينة. 



دراسة   ، إنى وحدة واحدة فقط من مجتمع البحث: بحث يجري عل  .البحث المونوغرافي أو دراسة حالة3
ل حدث أو شخصية معينة أو حول شاهد مفضل  مؤسسة أو التحقيق حو  (fonctionnement) كيفية سير

 هي كلها من هذا النوع من البحث. 
كما يمكن أن نعمم الجزء تلف جوانب المشكلة موضوع الدراسة  يتميز هذا النوع من البحوث بكونه يلم مخ

 على الكل وخالصات نموذجية وقابلة إلى التعميم على حاالت أخرى . 
 .ميدان التخصص:  8 

دان تخصصه والبحوث تسمح بتطوير المعارف الخاصة بكل ميدان لهذا فمعظم البحوث  لكل فرع علمي مي 
 العلمية تتم في إطار فرع علمي معين وبالتالي يمكنها التفرع إلى : 

واحد(:  .بحث تخصصي1 تخصص  في  االنتروبولوجيا    )يجري  في  بحث  إجراء  االنثروبولوجي  يقوم  كان 
 في االقتصاد.  ةاالقتصادي 

متعدد  2 حول    (pluridisciplinaire)   :التخصصات.بحث  أكثر  أو  تخصصين  من  باحثون  به  يقوم 
نفس الموضوع ولكن بكيفية منفصلة إذ يقوم كل طرف بعرض نتائج بحثه مع االطالع نسبيا على نتائج  

 بحوث اآلخرين مثل بحث حول العنف كل تخصص يخلص إلى نتائجه الخاصة.
يساهم فيه تخصصين أو أكثر بصفة مشتركة    interdisciplinaire )  (بحث متداخل التخصصات: .3

البحوث إلى حل المشكلة   النوع من  بواسطة شروحات متقاطعة وروابط  حول نفس الموضوع ويسعى هذا 
 مظاهر سيكولوجية وسياسية وغيرها.  بين 
للتخصصات:  4 عابر  علميين    (transdisciplinaire ).بحث  وخطاب  ممارسة  صياغة  قصد  يجري 

ب امشتركين  المنظرين  انه هدف  االبستمولوجية ين عدة تخصصات  بالمسائل  يعتبر هدف  لمشتغلين  ، كما 
العلماء الدين يميلون إلى استعمال وسائل العمل الملموسة في العلوم اإلنسانية أي انه يتم استغالل المناهج  

 والتقنيات في مختلف الفروع. 
 يمكن أن نميز بحثا ما عن طريق هدفه:  .هدف البحث: 9
يعرض بالتفصيل خصوصيات الموضوع المدروس بهدف تمثيل ظاهرة أو موضوع ما    .البحث الوصفي:1

 بكل تفاصيله. 
التصنيفي:  2 إلى.البحث  أكثر  جمع وترتيب   يسعى  أو  لمقاييس  وفقا  الظواهر  ن يجمع ظواهر  ، كأجميع 

 مرتبطة بموضوع الدراسة وفقا لمقاييس متنوعة. 
قة بين الظواهر أي يسعى إلى إبراز الروابط بين الظواهر المرتبطة  يهدف إلى وضع عال  .بحث تفسيري: 3

 ببعضها البعض. 
 الذي يهدف إلى إقامة عالقة بين السبب والنتيجة.  ( احد أوجه هذا البحث)  .البحث السببي :4



 يسمح بادراك المعنى الذي و  )هدفه إدراك أو فهم المعنى الذي يعطيه األفراد لتصرفاتهم(  .البحث الفهمي: 5
يعطيه األشخاص لتصرفاتهم كوضع قائمة تشمل مختلف األشخاص أو الهيئات التي أدت إلى اتخاذ قرار 

 سياسي ما سيكون عمال وصفيا. 
 خالصة : 

إن كل بحث في العلوم يمكن أن يتميز بالمقاييس الجوهرية الثمانية التي تم تحديدها سابقا كما يمكن لكل  
 نوع معين من البحث . يعتمد   مقياس أن

هناك مقاييس أخرى يمكن تحديدها لتمييز بحث ميداني جديد أو ظواهر غير معروفة وغامضة فهنا نقول  
وهذا   recherche pionnière أو بحث ريادي    recherche exploratriceأننا نجري بحثا استكشافيا  

 لتحديد المساهمة التي ننتظرها من هذا البحث. 
  والمرحلة االستكشافية التي تتميز بها كل البحوث.يمكن أن نخلط بين البحث االستكشافي و 
 

 حلقة البحث:  .7الحصة 
 تمهيد: 

 حتى نفهم حركة الفكر والنشاط العلمي يمكن لنا أن نقدمها في شكل حلقة . 
هذه الحلقة عبارة عن تتابع لفترات تأتي الواحدة بعد األخرى والتي تعود إلى نقطة البداية لنطلق من جديد  

 . 
  aktoof   (1987)لى البحث فهي حركة دائمة دون توقف تسمح للمعرفة العلمية بالتحديد ويقترح فبالنسبة إ

أما  ثالث الحلقة  إلى  baker "  (1988)خطوات في  البحث    11  فيقسمها  التي تمون  فترة ووحدة وأجزاء 
رها  مراحل فقط، أما موريس أنجلس يحص  7لنموذج إلى    ليقض   ferry   (1988)بالمعلومات وأخيرا نجد  

 التحليل والتأويل .  تحليل المشكلة+ أساسية تحديد البناء التقني + جمع المعطيات + 4في 
فيما  مترابطة  فترات  ثالث  في  يمكن حصرها  والتي  البحث  لصيرورة  األساسية  المداخل  بعرض  وسنكتفي 

 بينها . 
لبحث وللقيام بذلك البد  أثناء مرحلة التصور يكون الدارس مشغوال بموضوع الدراسة ويقوم بإعداد مشروع ا

 أن تكون للدارس نظرة حول الموضوع العام للدراسة حسب تخصصه . 
وهنا يعتمد على النظريات التي تقترح عليه و شروحات وتفسيرات كبيرة في ميدان بحثه والتي تساعده على 

 تناول موضوع دراسته . 



بور مرحلة وسيطة وهي المنهجية أي  قبل االنتقال من مرحلة التصور إلى مرحلة المالحظات البد من ع و 
البد من توفر المعلومات عن المناهج واألدوات وجمع المعطيات الممكنة وذلك بهدف جمع المعلومات عن  

 المناهج وأدوات الجمع . 
فهي المالحظات وفيها يقوم الباحث بجمع معطياته التي تعلمه عما كان يتصوره ليمر بعد    3أما الحلقة  

 معطيات . ذلك إلى تحليل ال
إن هذا المسلك في حلقة البحث والذي ينطلق من مرحلة التصور إلى مرحلة المالحظات تشير إلى التناول  
االستنباطي للبحث أما المسلك المعاكس األول والذي ينطلق من مرحلة المالحظات إلى مرحلة التصور  

ع تكرار هذا المسعى الن هذه المحاور  وعليه نقول أننا وحلقة البحث نستطي   ،فانه يمثل االقتراب االستقرائي
 التي تتطور حولها حركة الفكر والنشاط العلمي في صيرورة دائمة إلعادة التنظيم .  الثالث

ينظم البحث حسب مراحل تمثل عددا من المالحظات التي تعطي   مراحل البحث العابر للتخصصات:.1
التي قطعها والتأكي  ليقيم األشواط  للدارس  الفرصة  لهذا يمكن  بدورها  يسير في االتجاه الصحيح  انه  د من 

 مراحل أساسية عابرة للتخصصات والتي تمثل كل واحد منها كال متميزا .  4تقسيم البحث إلى 
:  أ المشكلة  تعريف  غنى عن  .  مساءلة ال  يثير  ما  كل  بالمشكلة  والمقصود  البحث  في  أول مرحلة  هي 

البحث مشكلة  صياغة  المرحلة  هذه  وتتضمن  فان    دراستها  باختصار  ووضعها  وضبطها  تحديدها  بعد 
 صياغة المشكلة تقود إلى طرح السؤال المتعلق بالواقع الذي نريد معرفته . 

الواقع حول هذه المشكلة . البناء التقني :  ب المعلومات من  وهنا ينبغي علينا معرفة كيف سنقوم بجمع 
ختيار واحد أو أكثر منها حسب تحديد المشكلة  وهناك العديد من تقنيات التقصي لكل منها مزاياها إذ يتم ا

 . 
إنها المرحلة التي يدخل الباحث حقيقة في اتصال بالواقع الميداني ولكن يجب عليه  .جمع المعطيات :  ج

بحثه بدقة وحدات مجتمع  يحدد  التي سيتحصل    (population)  أن  العناصر األخرى  أو  أي األشخاص 
 لضرورية لبحثه . من خاللها على المعطيات والمعلومات ا

التي    فبمجرد تحديد العينة ال يبقى على الدارس سوى الشروع في جمع المعطيات بواسطة تقنيات البحث
 . تحددها في المرحلة السابقة

والتأويلد النتائج  :  .التحليل  وتأويل  المعطيات  تحليل  مرحلة  اختبار  حيث  هي  المرحلة  هذه  في  يتم 
حصل عليها وهذه المرحلة ال تعطي سوى نتائج خام ولكي تصبح قابلة  المعطيات وإعطاء معنى للنتائج المت 

ن هذه المعطيات ستبقى عديمة الفائدة فمن دون تصنيفها وتحضيرها مسبقا فإ  ،للتحليل البد من تنظيمها
 لهذا يتطلب األمر تحضير المعطيات للقيام بحوصلتها لكي يتم استخالص النتائج منها الحقا . 

 خالصة: 



عملية   إلى  تعد  والوصول  األساسية  البحثية  األهداف  لتحقيق  المهمة  اإلجراءات  من  البحث  حلقة  تنظيم 
إذ تعتبر حلقة البحث نشاطا بحثيا يقوم على تحقيق اهتمامات    ،االستنتاجات التي تخص موضوع البحث 

 بحثية وتنمية مهارات الباحث. 
    
 

 :    la méthodologie: المنهجية 8الحصة 
 تمهيد: 

كان تت   مهما  النتائج  قيمة  فان  البحث  المستخدمةموضوع  المناهج  قيمة  على    festinger et katzوقف 
ينبغي على الباحث في العلم أن يتصور بحثه بالتفكير في الوسائل التي سيستعملها في كل مرحلة  لذلك  

 من مراحله والمقصود هنا هو منهجيته وانطالقا من كون العلم في تطور دائم. 
 منهجية مثالية أو نهائية. ال ينبغي تصور  

تقنية    )كمي   / كيفي(يساعد تحديد مشكلة البحث في اختيار المنهج   مباشرة أو  (كما يساهم في استعمال 
 . )غير مباشرة

 .المنهج والمناهج : 1
إن استعماله عادة ما  ":    )Granitz)   1986المعنى في العلوم يقول  ليست كلمة منهج مصطلحا أحادي

 .  "هو المنهج المأخوذ بعين االعتبار حدد مايكون مقرونا بنعت ي
 المعاني المختلفة لكلمة منهج :  .2

 انطالقا من مستوى عام ومجرد جدا ينبع المنهج من موقف فلسفي حول تصورنا للعالم الذي يحيط بنا. 
فإننا   المحسوسة  األشياء  من  يأتينا  المعرفة  مصدر  أن  نعتقد  كنا  إذا   : خالل  فمثال  المنه  من  ج  إتباع 

من هذا    بإمكاننا أن نقبل بفكرة أن يكون لكل باحث أثناء تناوله لبحث ما تصورا  inductive االستقرائي  
 ظهر هذا التصور أم لم يظهر. النوع مند البداية سواء أ

ن كلمة منهج يمكن إرجاعها إلى طريقة تصور وتنظيم البحث وهنا المنهج  فإ  وعلى مستوى ملموس أكثر
 وتخطيط العمل حول موضوع دراسة ما.   ينص على كيفية تصور 

ويتضمن كلمة منهاج مجموعة من اإلجراءات الخاصة بمجال دراسة معين فمثال يتطلب المنهج التاريخي  
 أسلوب معين في تقييم الوثائق المستعملة . 

 .المصطلحات القريبة من مصطلح المنهج : 3
 : تتقاطع جزءا مع مصطلح المنهج مثل األخرى المستعملة عادة في العلم أن يمكن لبعض المصطلحات 



ستلهم من كارل  نه كان ي على أ مما يدل ، : كان نقول لباحث ما تناولك كان ماركسيا (approche) التناول
 وأتباعه الذين قاموا من بعده بتطوير نظريته.  (1883-1818ماركس )

هامة   فكرية  إلى مدرسة  ينتسب  أو  تناول ماركسيا  له  أن  لباحث  يقال  قد  تركز على  كما  النفس  في علم 
 دراسة السلوكات .

الذي يحدد مجموع التصورات والممارسات التي يهتدي بها    (Paradigm)هناك مصطلح النموذج النظري 
 الباحثون وحسب تخصصاتهم والمدارس الفكرية السائدة في مرحلتهم . 

 معادل. فالباحثون ال يستعملون نفس النموذج النظري أو نفس اإلطار وهو مصطلح آخر 
بميدان   والتطبيقية خاصة  النظرية  المرجعيات  أعلى ومجموعة من  كنموذج  النظري  النموذج  اعتبار  يمكن 

 معرفي معين . 
 ليست لها حدود محكمة.  ،، والنماذج النظرية المناهج، التناوالت إن
 .المناهج الكمية والمناهج الكيفية : 4

جراءات التي تهدف إلى قياس الظواهر عن تلك التي  ميز في العلم بين مستويات اإلنمن المتفق عليه أن  
أو قياسها  يمكن  ال  كيفية  معطيات  الك  تأخذ  المناهج  تتطلب  لهذا  من  عدها  مجموعة  الكمية  أو  يفية 

 اإلجراءات المختلفة. 
 .المناهج الكمية : 1
الترتيبي    الطراز  من  القياسات  هذه  تكون  وقد  الدراسة  موضوع  الظاهرة  قياس  إلى    ordinalesتهدف 

 .  )أكثر من، اقل من( : مثل
 سنوات.  10نستنجد بالمناهج الكمية أثناء محاولة معرفتنا مثال: تطور أسعار االستهالك مند و 

 نية التصويت في االنتخابات القادمة.
 . المناهج الكيفية :  2

 تهدف في األساس إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة . 
 قوال التي يتم جمعها أو السلوكات التي تمت مالحظتها . ينصب االهتمام أكثر على حصر معنى األ

 يركز الباحث أكثر على دراسة الحالة أو دراسة عدد قليل من األفراد . 
يستعين   فانه  مختلفة  بلدان  في  الحب  أو تصورات  الطفل  تعلم  أطوار  معرفة  الباحث  يحاول  حينما  مثال: 

 بالمناهج الكيفية. 
 ناهج الكيفية ألنها تعتبر أكثر صرامة وعلمية من المناهج الكيفية. تظل المناهج الكمية مناوئة للم

 ما أدى إلى االعتقاد أن العلوم اإلنسانية نموها ومصداقيتها مرهونان باستعمال أكثر للتكميم في بحوثها. 



  لقد استعانت بعض التخصصات مثل االقتصاد، الجغرافيا، علم اإلدارة، بالرياضيات لدراستها للظواهر ألنه 
الظاهر  إخضاع  يمكن  التي    ةال  الكيفية  المناهج  باستخدام  أيضا  ملتزمة  فهي  لذا  للتكميم  دائما  اإلنسانية 

 تستعين أكثر باألحكام. 
 .المنهج العلمي:  5

إن ما نعنيه بالمنهج العلمي هو مسعى الباحث في كل ميادين العلم وبغض النظر عن المناهج الخاصة 
في طريقة يفضلونها لها نفس الهدف، هو التعمق أكثر في المعارف حول  التي يستعملونها، فهم يشتركون  

 العالم، هذا هو شرط المنهج العلمي الذي يفرض مالحظة الواقع بأقصى موضوعية. 
 .ثالث نماذج نموذجية في العلوم اإلنسانية: 6
للقياس ويسعى إلى    مستعار من العلوم الطبيعية يميل فقط إلى دراسة الظواهر القابلة.المنهج التجريبي:  1

 دراسة أسباب هذه الظواهر في إطار التجربة . 
التاريخي:  2 الماضية معتمدا في األساس على  .المنهج  الماضي بدراسة األحداث  بناء  إعادة  إلى  يهدف 

 الوثائق واألرشيف. 
في   والمتمثل  خاص  مسعى  كغيره  المنهج  هذا  يقوم  الويتضمن  تم  الخاصة  الوثائق  بكل  واإللمام  جمع 

 تقييمها أو نقدها ولهذا النقد مستويان احدهما خارجي واآلخر داخلي.  ب 
 .النقد الخارجي: 1

الحقيقي  ب  ايضا ى  يسم الوثيقة إلى زمانها  الوثيقة أي إرجاع  التنقيب في إيجاد أصل  بنقد  نقد األصالة أو 
امة أوال بالكشف عن  ومعرفة كاتبها أو مؤلفيها ومكانها األصلي وكذلك تقييم حالتها أي إدراك إذا كانت ت 

 مواطن الزيف والنسخ والعثور على األخطاء الممكنة. 
 .النقد الداخلي:  2

يسمى أيضا بنقد التأويل أو نقد المصداقية فيتضمن التحقق من المعاني الحقيقية التي تحتوي عليها الوثيقة 
 رور، إنتاج السلع. لهذا يركز الباحث على المحتوى وعلى األسباب التي دعت إلى إنتاجه، حوادث الم

يسمح المنهج التاريخي بتفحص الوثائق وأي تطبيق له يتوقف على اكتشاف وثائق أخرى جديدة والمحافظة  
 على القديمة منها. 

أصالة   إلثبات  إجراء  أيضا  يعتبر  بل  الوثائق  عن  بحث  عملية  مجرد  ليس  التاريخي  المنهج  باختصار 
 الوثائق ولترميزها وللحفاظ عليها. 

تطبيقه عند دراسة كل أنواع الوثائق المكتوبة كانت أو السمعية أو البصرية والتي تم إنتاجها في    كما يمكن
العلوم  كل  متناول  في  وجعله  المنهج  هذا  تجديد  في  للمؤرخين  يعود  الفضل  وهذا  حديث  أو  قديم  ماض 

 االجتماعية واإلنسانية. 



 .منهج البحث الميداني: 7
لدراسة ظواهر موجودة في الوقت الراهن يطبق غالبا على مجموعات كبيرة  يتم اللجوء إلى هذا المنهج عادة  

 من السكان يستطيع الباحث أن يأخذ بالتقريب كل ما يريد أن يكشف عنه. 
من   انطالقا  المجموعات  هذه  لدى  واإلحساس  والتفكير  العمل  بدراسة طرق  الميداني  البحث  منهج  يسمح 

 تنوع االهتمامات. 
ن أهداف كل تحقيق خاص هي التي تحدد هل ستكون  ألبإمكان الباحث أن يستعمل معظم تقنيات البحث  

 الدراسة فيما بعد وصفية مثلما هو الحال في سبر الرأي العام.
 . (التعددات العامة)أو تصنيفية : 
 . (االستمارة)أو تفسيرية: 
 . (المقابلة أو المالحظة )أو فهمية :  

موعات واسعة من األفراد قد يصعب االتصال بهم كلهم فردا فردا لذلك يستعين  كل منهج يطبق على مج 
 منهج البحث الميداني يتم عادة عن طريق المعاينة أي بانتقاء جزء من مجموع هؤالء  األفراد.

 خالصة: 
بحث    يمكن اعتبار المناهج الثالثة )التجريبي ، التاريخي، البحث الميداني( بمثابة نماذج نموذجية كوسائل

حقل   إثراء  وبالتالي  منها  االستفادة  إلى  بدورها  تسعى  التي  اإلنسانية  العلوم  كل  متناول  في  وضعت 
 دراستهما. 

 
 

 إنها مناهج عابرة للتخصصات ونلخص أهم خصائصهما فيما يلي: 
 منهج البحث الميداني  المنهج التاريخي  المنهج التجريبي   

هدف   اعادة بناء الماضي  سببية الظواهر  مقاصد  حسب  متعدد 
 البحث 

وداخلي   تجارب  وسائل  خارجي  نقد 
 للوثائق 

لجمع   متنوعة  تقنيات 
 المعطيات  

 ظواهر سكانية  ظواهر من الماضي  ظواهر قابلة للقياس   مواضيع  
 

 : طرق ومناهج البحث في اإلعالم واالتصال: 9الحصة 
 تمهيد: 



الع  في علوم اإلعالم واالتصال عد مناهج البحث  ت  المناهج  بدأ استخدامها بعد  من  التي  العهد  لمية حديثة 
تطور وسائل اإلعالم المختلفة في بداية القرن العشرين الماضي، حيث ارتبطت بحوث اإلعالم بالتطورات  
وتقدم وسائل االتصال   تنوع  المجتمعات وتقدمها ونجاحها بسبب  بناء  أثرت في  التي  العلمية والتكنولوجية 

مكا تحتل  أصبحت  التي  من  واإلعالم  بعدد  اإلعالم  بحوث  مرت  حيث  المجتمعات،  تنمية  في  هامة  نة 
والثان األولى  العالمية  الحرب  أحداث  أهمها  األساسية،  العوامل  من  بعدد  متأثرة  إلى  المراحل  والحاجة  ية، 

وظهور   القرن  التغيير،  من  والستينات  الخمسينات  فترة  خالل  والتسويق  الدعاية  في  ودورها  اإلعالنات 
افة إلى دائرة العالقة بين وسائل اإلعالم والجمهور، مما تركته هذه الوسائل من تأثير على  العشرين، إض

على   للتعرف  والدراسات  البحوث  مراكز  ظهور  استدعى  مما  الوسائل،  هذه  بين  والتنافس  الجمهور 
 .االتجاهات والصور الذهنية، والجماهير المختلفة لهذه الوسائل

 .مفهوم البحث العلمي: 1
جهود والنشاط الفكري المنظم المؤدي إلى اكتسابنا المعرفة وتكون عبارة عن معلومات نجمعها عن  هو الم

بمعنى   للتصنيفات  وإخضاعها  المعلومات  بمعالجة  نقوم  الثانية  المرحلة  وفي  للبحث  المستهدفة  الجهة 
 . وعية ونكشف الدالالت التي تحملهاتصنيف عناصرها حتى نكشف خصائصها الن 

 
 ث العلمي من كلمتين : يتكون البح 

األعمال التي لها هدف الكشف عن المعارف الجديدة voises   laوتعني حسب الموسوعة العلمية  البحث:  
 في ميدان علمي معين . 

حسب نفس الموسوعة هي معارف جديدة التنظيم ذات العالقة بالظواهر ...فالعلم هو سعي منظم  علم :  
 . ئق والمبادئفي ميدان معين يهدف إلى اكتشاف الحقا

 .الفرق بين البحث والعلم : 2
البحث هو السعي وراء الحصول على المعرفة بعد معالجتها لتصبح علما، من شروط البحث العلمي هو  
تنظيم المتسلسل للخطوات والباحثون يركزون على انه نشاط فكري في خطوات مرتبة ومتسلسلة وفق نظام  

 معين وخطة مرسومة . 
ن  ألنتقال من خطوة إلى أخرى إال بعد التأكد من صحة الخطوات السابقة وسالمتها  ال يمكن للباحث اال

 كل مرحلة في البحث تقرر طبيعة المرحلة الثانية . 
 إن عامل التنظيم في البحث يكسبه صفة الموضوعية المختلفة . 

العملية إنا  بل  وصفية  دراسة  المدروسة  الظاهرة  واقع  دراسة  عند  تتوقف  ال  البحث  عملية    غاية  تتجاوز 
 الوصف إلى فهم معناه تحديد خصائص العناصر المكونة لها وطبيعة عالقتها الداخلية / الخارجية . 



 من نتائج البحث العلمي التعميم وهي نتيجة تستخدم في ظواهر أخرى . 
 القيمة العلمية لنتائج البحث العلمي التعميم وهي نتيجة تستخدم في ظواهر أخرى . 

 إلعالم واالتصال ؟ ماذا نبحث في ا
 ماهي الموضوعات ؟ 

 .هل اإلعالم واالتصال علم قائم بحد ذاته ؟ 3
بمرحلتين على غرار األبحاث األخرى  هذه األبحاث    مرت    : البد أوال التعرف على أبحاث اإلعالم واالتصال

 . 
 .المرحلة الفلسفية:  أ

تراكم معرفي كبير على مستواه   المرحلة في أي علم بحصول  التحليلية  تبدأ هذه  أدواته  إلى عجز  ويؤدي 
 . )مناهج وأدوات البحث( تصبح عاجزة عن معالجة هذا الكم من المعلومات 

أدوات    إليجاد  التفكير  في  الفلسفية  المرحلة  التخ تبدأ  بالمهمة  للقيام  بديلة  العلم  تحليل  يدخل  وهنا  ديرية 
 المرحلة الفلسفية . 

 ت اهتمام جديدة عبر تكوين مفاهيم عامة . يتم في هذه المرحلة التركيز على تحديد مجاال
 ب . المرحلة التجريبية : 

بحث   في  الجديدة  التحليل  أدوات  بتطبيق  القيام  خالل  من  ميدانيا  االتفاق  هذا  مضمون  اختبار  فيها  يتم 
ما اتفق عليه في المرحلة    خطأ  الموضوعات الجديدة أيضا بعد جمع المعلومات والحقائق لتثبيت صحة أو 

 ة .الفلسفي 
 كيف تجسدت المرحلة الفلسفية و التجريبية في أبحاث اإلعالم واالتصال ؟ 

أبحاث   تناولت بشكل  المرحلة  ال  اإلعالم واالتصال فيارتبطت مفهومات  التي  باألبحاث اإلنسانية  فلسفية 
  عام نشاط اإلنسان مثل ما قام به أرسطو في محاولة تفسير عملية االتصال بين األفراد والجماعات في

 قسم أرسطو االتصال إلى الشخص المتحدث والحديث والمستمع . حيث كتابة فن البالغة  
قبل   بعده  الذي  والزمن  أرسطو  في زمن  الخطابة  المتوفرة الن  اإلقناع  جميع وسائل  بأنه  االتصال  عرف 

تصال  ظهور المطبعة كانت األداة أو الطريقة األساسية في عملية االتصال تنهي سيطرة الخطابة كأداة ا
 بعد ظهور المطبعة . 

القرن   في  أوروبا  في  المتحركة  على   15بالحروف  ذلك  يساعد  لم  بعدها  المكتوبة  الصحافة  ظهور   +
 واالتصال كعلم . االعالم استقاللية علوم 

 .المرحلة التجريبية ألبحاث اإلعالم واالتصال . 4
 ة اإلعالمية . ظاهر التقصد بها مرحلة تطبيق مناهج البحث العلمي حديث في معالجة 



لتخمين والجدال والتأمل العقلي إلى  من طور ا  20القرن  م االجتماعية خالل  انتقل البحث العلمي في العلو 
طور الدراسات التجريبية وحصل هذا التطور أوال على مستوى علم االجتماع بعد التصنيع ثم علم النفس  

 ... 
 . مجال أبحاث اإلعالم واالتصال : 5

تصال هي نشاط إنساني واسع المجال حيث نجده مرتبطا بمختلف أوجه الحياة الخاصة ظاهرة اإلعالم واال
لألفراد والمجتمعات وهي حاضرة في كل النشاطات اإلنسانية وبالتالي عالقتها وثيقة بكل العلوم التي تبحث  

 هذه النشاطات .
والمجتب  باإلنسان  المتنوعة  بالنشاطات  واالتصال  اإلعالم  ظاهرة  ارتباط  من  عد  العديد  موضع  جعلها  مع 

االهتمامات العلمية أي موزعة على أكثر من تخصص علمي وهو ما جعل علوم اإلعالم واالتصال تواجه  
 مثل عدم إمكانية تحديد مفهوم علمي لها .   :تمثلت في الغموض المنهجي والنظري صعوبات كثيرة 

ا اإلعالم  علم  اهتمام  إلى  اإلعالم  لوسائل  الكبير  التزايد  اإلعالم  أدى  وسائل  ثبتها  التي  بالرسائل  لكبير 
الرأي  تكوين  مستوى  على  خاصة  تؤديه  الذي  وبالدور  الجماهيري  االتصال  بوسائل  باهتمام  ذلك  وتجلى 

 العام والترويج السلعي والخدماتي . 
إلى جانب جهود بحثية التي بذلت على مستوى تخصصات علمية مثل العلم السياسي وما قام به الزويل  

 هود أسفرت عن ميالد أسلوب تحليل المضمون بمفهومه الكمي الحالي . من ج 
إلى جانب بحوت اإلعالم التي تناولت دراسة وسائل اإلعالم والمجتمع مثلما قام به عالم النفس االجتماعي  

التي ركز فيها على دراسة الرأي العام وتأثير وسائل    (1933)مند    pool lasarsfeldبول الزار سفيلد  
 م الجماهيرية . اإلعال

الذي ينتمي إلى نفس التخصص والذي   karl hoflendإلى جانب البحوث التي قام بها كارل هوفالند  
لوين   وكرت  الجماعة  داخل  االتجاهات  بتغيير  االتصال  مستوى  على       Kurt  Lewinبحث عالقة 
 بحت التأثيرات التي تحدثها جماعة الضغط على تصرفات أعضائها . 

 خالصة :  
ن مناهج علوم اإلعالم واالتصال هي طرق كفيلة في تفسير الظواهر المرتبطة بعالقات  تنتج مما سبق بأنس

اإلعالم   وسائل  أفرزتها  التي  التأثيرات  ودراسة  واالتصال  اإلعالم  بوسائل  يجعلهااإلنسان  الخطوات    مما 
 ".ة  إعالمية معينةالعلمية الواضحة و الدقيقة التي يسلكها الباحث في مناقشة أو معالجة ظاهر 

 
 
 



 
 
 

 : تحديد المفاهيم الكبرى في المنهجية . 10الحصة 
 تمهيد: 

تكسب الطريقة التي ينتهجها الباحث في معالجة موضوع معين أو ظاهرة ما أهمية كبرى ال تقل أهمية عن  
نطالقا من فكرة  انباط النتائج والقوانين العلمية  الجهد الذي يبدله في جمع المعلومات حولها وتفسيرها واست 

 أن سالمة الطريق توصل إلى نتائج علمية سليمة وتختزل الوقت والجهد . 
 . مفهوم المنهج : 1

النظرية في تحليل   بناء على تعدد االهتمامات والمداخل  المصطلح  لهذا  المنهجية  تعاريف علماء  تعددت 
 الظواهر االجتماعية فهنالك من يرى أن كلمة منهج تعني : 

است  أدوات  والبيئية  عدة  والمادية  والثانوية  المعلومات من مصادرها األصلية  استخراج  تستعمل في  قصائية 
 والفكرية، تنظم بشكل مترابط ومنسق لكي تفسر وتشرح وتحلل ويعلق عليها .

وهناك من يعطيه معنى فلسفيا باعتباره فرعا من فروع علم المنطق وموضوع دراسته طرق البحث العلمي  
التي هي كلمة    (médiologie)البحث كما تدل على ذلك تسميته االنجليزية والفرنسية  أي انه علم طرق  

األول المقطع  بدل  والثاني    (méthodo)منها    مركبة  الطريقة  كلمة  عل  logy)على  تعني  وبذلك  العلم  ى 
 الدراسة المنطقية لقواعد وطرق البحث العلمي وصياغتها صياغة إجرائية تسيير استخدامها . منهجية 

فكلمة   المنهج  معنى  تحديد  في  التاريخية  واالستعماالت  اللغوية  االشتقاقات    méthodeوهناك ركز على 
المأخوذة بدورها عن اليونانية وهي تعني عند أفالطون البحث     méthodesمأخوذة من الكلمة الالتينية  

 بحث . الها أرسطو بمعنى المعرفة بينما استعملأو النظم أو 
  Francis baconعلى يد فرنسيين بيكون    17عرفت كلمة منهج ابتداء من القرن  وفي العصر الحديث  

وغيرهم من المحدثين   ودوركايم وجون    دوجون ستيوارث ميل وديكارت وكلود برنار  )1626  –  1562(
 ديوي . 

وهناك تعريفات أخرى ركزت على الخاصيات النظرية لمفهوم المنهج وفي هذا السياق حدد محمد محمود  
 : الخاصيات في مجموعة من النقاط هيوزمالؤه هذه  ربيع

 أشياء { المحيطة بنا .  –. المنهج يفترض نوعا من االنتظام والتكرار في الطبيعة } ظواهر 1
 . يمكننا من معرفة الطبيعة . 2



. يفترض المنهج أن الظواهر الطبيعية لها أسباب طبيعية فال يمكن استخدام المنهج العلمي في تفسير  3
 هر ترجع إلى عوامل خارقة للطبيعة . ظوا 

 يساعد المنهج على تقديم أدلة للتحقق من صدق المقوالت المطروحة . 
يتميز المنهج بخاصية الجمع بين المنطق والمشاهدات االمبريقية ويتميز المنهج العلمي كمصدر للمعرفة 

 بعدد من السمات : 
    ذاتية التصحيح  بمعنى يصحح ذاته .

 حة في البحث . وجود قواعد واض
 انه نظامي . 
 انه منضبط . 

 يساعد المنهج على التراكمية المعرفية . 
ف تعريفه  سبق  مما  الواضحة انطالقا  العلمية  الخطوات  مجموعة  بأنه  معناه  تحديد  يمكن  منهج  مصطلح 

 والدقيقة التي يسلكها الباحث في مناقشة أو معالجة ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو إعالمية معينة . 
لكن التحديد العلمي لمصطلح منهج ال يتوقف عند توصيفات العلماء له وإنما البد من مناقشة مستويات  

 أخرى من معاني هذه الكلمة وهي المتعلقة بالخصائص والتصنيفات واألنواع وغيرها . 
 .تصنيف مناهج البحث العلمي : 2

من حيث الخلفية النظرية التي تعتمد    هناك مجموعة من التصنيفات للمناهج في العلوم االجتماعية تعددت
 عليها وطبيعة الموضوعات التي توظف في معالجتها وقد حدد الباحث هذه التصنيفات كما يلي : 

 :      Whitneyتصنيف ويتني  1
 أنواع من المناهج وهي :  7ني للمناهج فهناك تبناء على تصنيف وي

 المنهج الوصفي .  1
 المنهج التاريخي .  2
 تجريبي . المنهج ال 3
 المنهج الفلسفي .  4
 المنهج التنبؤي .  5
 المنهج االجتماعي .   6
 المنهج اإلبداعي .   7
 أنواع :   6إما تصنيف ماركيز فقد حددها في   marquisتصنيف ماركيز   2
 المنهج االنتروبولوجي .  1



 المنهج الفلسفي .  2
 المنهج دراسة حالة .  3
 المنهج التاريخي .  4
 عي . المسح االجتما 5
 المنهج التجريبي .  6
 :  5فهما يصنفان المناهج إلى   good and scatesسكيتس:  تصنيف جود و 3
 المنهج الوصفي .  1
 المنهج الوظيفي .  2
 المنهج التجريبي .  3
 منهج دراسة حالة .  4
 منهج دراسات النمو والتطور والوراثة . .5

بين التصنيفات الس التداخل  بينهما اختالف  المالحظ انه يوجد نوع من  ابقة وال يعدو أن يكون االختالف 
 صوريا . 

 يمكن تصنيف تلك المناهج إلى فئتين رئيسيتين : 
للبيانات والدراسات االمبريقية كالمنهج الوصفي والتجريبي ودراسة  التحليل الكمي  القائمة على  المناهج  ا. 

 حالة المسح االجتماعي . 
ي والمقارن مثل المنهج المقارن والمنهج التاريخي والمنهج البنيوي  المناهج القائمة على التحليل البنيو   ب.

 والوظيفي . 
بمقولة : متى يكون البحث السببي المقارن هو أساليب البحث    bestوفي هذا السياق يشير العالم بست  

  بالتطبيق واإلجابة عندما يكون الغرض من البحث محاولة الكشف عن األسباب المحتملة وراء سلوك معين 
بواسطة دراسة العالقة السببية المحتملة بين متغير ومتغير آخر من خالل ما يمكن جمعه من معلومات  

 عن السلوك المراد دراسته . 
 خالصة: 

 من خالل ما تقدم يمكن القول : 
أنها  اشت أن هناك أوجه   التجريبي وهي  المقارن والبحث االرتباطي والمنهج  البحث السببي  به بين كل من 

وتطبق لغرض معرفة العالقة بين متغيرين ولكن البحث االرتباطي يقتصر على معرفة العالقة   كلها تبحث
ثر  ، والمنهج التجريبي أودرجتها أما البحث السببي المقارن يكشف عن األسباب المحتملة للنتيجة المدروسة

 سبب معين في وجود النتيجة . 



المقارن هو منهج قائم بذاته يطبق لتحديد األسباب    والرأي الراجح لدى علماء المنهجية أن المنهج السببي 
 المحتملة والتي كان لها تأثير على السلوك المدروس من خالل المقارنة بين مجموعتين أو أكثر. 

وهناك من علماء المنهجية يقولون بان المنهج السببي المقارن هو احد أنواع المنهج الوصفي الذي يتعدى  
 خلف النتائج المدروسة مما ييسر للباحث فهمها وتفسيرها .    إلى معرفة األسباب المحتملة

 : اتجاهات أبحاث اإلعالم واالتصال. 11الحصة 
 تمهيد: 

به أبحاث اإلعالم واالتصال من حيث استقاللية مواضيعها وأدوات بحثها إال أن  الفشل الذي منيت  رغم 
في   أبحاث  ميالد  إلى  أدت  اإلعالم  وسائل  به  حظيت  الذي  وبالتالي االهتمام  واالتصال  اإلعالم  مجال 
 حاول الباحثون تقديم تعريف شامل لما يحدث من موضوعات كاآلتي : 

 األبحاث اإلعالمية هي اإلطار الموضوعي الذي يضم العمليات في االتصال واإلعالم  الجماهيري . 
 
 

 اتجاهات أبحاث اإلعالم واالتصال:  .1
أدى إلى ظهور العديد من االتجاهات ألنه داخل كل    توزع أبحاث اإلعالم واالتصال على أكثر من علم

 علم من هذه العلوم ظهر اتجاه معين أو تيار محدد ..التيارات واالتجاهات هي : 
 .االتجاه السياسي ألبحاث اإلعالم واالتصال : 1

 .   1930ظهر هذا االتجاه على يد الباحث األمريكي هارولد الزويل مند 
اإلعالم   وسائل  دراسة  على  مواضيع  قام  من  اإلعالم  وسائل  تنشره  ما  تحليل  خالل  من  المجتمع  في 

 ومضامين الستخدام تحليل المضمون بأسلوب كمي . 
إلى جانب دراسة القائمين باالتصال من رجال السياسة وبكل ماله عالقة بالمواضيع السياسية ذات صلة 

 بوسائل اإلعالم . 
 : . االتجاه السيكولوجي االجتماعي2
 كارل هوفالند .   كرت لوين، و  بول الزارسفيلد، :علم النفس االجتماعي ورواده هم نظهر في أحضا 

وسائل اإلعالم خاصة آراء جمهور الراديو   جماهير   قام هذا االتجاه على الدراسات القياسية الميدانية آلراء
 أو دراسة االتصال داخل الجماعة أو الدراسات التي تناولت تغيير االتجاهات . 

 ر اإلصالحي : . التيا3



يهتم بالتنظيم والتكوين والسلطة على وسائل اإلعالم وبكل ماله عالقة بالسياسة العامة لهذه الوسائل وهي  
: وكان مضمون    1949الجوانب المأخوذة مباشرة من تقرير لجنة حرية الصحافة األمريكية المشكلة في  

 عالم . تقرير هذه اللجنة وما تضمنه من نتائج محل اهتمام معاهد اإل
 
 
 . التيار التاريخي : 4

الباحث:هارولد  به  وقام  واإلعالم  الصحافة  رجال  لحياة  بالتاريخ  قامت  التي  الدراسات  كل  يشمل 
 .    D – RAISMANوديفيد رايسمان    HAROLD INNISأنيس 

 . التيار الصحفي : 5
لبحثي على وسائل  ظهر على مستوى معاهد الصحافة ومراكز أبحاث االتصال التي ساعدت في نشاطها ا

 اإلعالم وعلى خصائص القائم باالتصال مثل ما قام به ولبر شرام.
 :  .التيار الذي يدرك فلسفة اللغة والمعاني6

من   العديد  اهتمام  الدراسات كل  هذه  وكانت  اإلنساني  االتصال  المعلومات على  نظرية  بموضوعات  اهتم 
 ة االنتروبولوجيا اللغة  علم النفس الرياضيات ..... الباحثين المنتمين إلى تخصصات متعددة مثل : الفلسف

 :  .أنواع اتجاهات اإلعالم2
لم يتفق الباحثون على تقسيم واحد ألبحاث اإلعالم واالتصال وهذا العتماد كل باحث على أسس خاصة  

 في القيام بهذا التقسيم لهذا يوجد عدة تقسيمات:  به
 نسانية . اإل طبيعية ... البحاث : كاألبحاث االجتماعية واألالمجال .1
 :  كان تقول : أبحاث كمية ...نوعية .   الوسائل المستخدمة في انجازها.2
 .. كان تقول أبحاث تاريخية، تجريبية، إحصائية، مسحية  :.أساس المنهج المطبق في إجرائها3

ات وفق ما  مستوي   3رغم عدم االتفاق المسجل إال أن الباحثين لم يختلفوا في تصنيف البحث العلمي إلى  
 وهي :     MOURICE DUVERGERقام به الباحث 

 المستوى االستكشافي . 
 المستوى الوصفي . 
 المستوى التفسيري . 

 تعرف أيضا باألبحاث االستطالعية أو األبحاث األولية :   . المستوى االستكشافي :1
و التعرف عليها بصورة إليها الباحث لتدليل الصعوبات التي يواجهها على مستوى استكشاف الظواهر أ  يلجأ

 جيدة . 



ستخدم هذا النوع من األبحاث في تحديد إشكالية البحث وفي اختبار الفرضيات دون الذهاب إلى أكثر من  ي 
إجابة على شكل سؤال وا تكون في شكل  فإذلك وهي  يتناول نقطة واحدة وبالتالي  يتم  حد  الفني  بنائها  ن 

 بحثية . بصورة مرنة ال يتطلب الكثير من اإلجراءات ال
ال تتطلب األبحاث االستطالعية استخدام التساؤالت والفرضيات لكونها تعالج نقطة واحدة في شكل إجابة  

 على سؤال واحد . 
البحوث في اإلعالم واالتصال بصورة كبيرة الن أبحاث اإلعالم واالتصال تعاني من    مننستخدم هذا النوع  

 بحث خاصة على مستوى صياغة الفرضيات . عدم وجود نظريات وقوانين تساعدنا في عملية ال
   .األبحاث الوصفية :2

 بعد استكشاف الظاهرة انتقل إلى وصفها أي التعرف على العناصر المكونة لها والعالقة السائدة داخلها . 
األبحاث الوصفية ضرورية ألنها تدرك الوضع الراهن للظاهرة دراسة تصورية .            الهدف األول  

أل  الحيز  واألخير  في  هو  كما  المدروس  الموضوع  عن  ودقيقة  كافية  معلومات  جمع  هو  الوصفية  بحاث 
 الواقعي .

الدراسات الوصفية ليست مجرد معلومات عن الواقع المدروس بل هي أيضا عملية تصنيف هذه البيانات  
وتفسي  والفرعية  الرئيسية  عناصرها  استخالصإلى  اجل  من  شامال  تفسيرا  شكل   رها  في  دالالت    النتائج 

 تساعدنا على الوصول إلى تعميمات حول الموقف المدروس . 
 .أبحاث العالقات السببية بين المتغيرات . 3
يقوم هذا النوع من األبحاث على اختبار عالقات التأثير والتأثر بين متغيرات الظاهرة الواحدة أو الظواهر   

الباحث   الن  العلمي  النضوج  مرحلة  تمثل  أبحاث  وهي  أو المختلفة  الظاهرة  باستكشاف  فيها  يكتفي  ال 
أبحاث دراسة  عملية  عليه  الذي  الشكل  على  أوجدها  التي  العوامل  يدرك  بل  العالقات   تصورها  اختبار 

 اإلعالم واالتصال عملية معقدة ألنها تتناول ظواهر مرتبطة بنشاط اإلنسان وحركته ...الخ .  السببية،
 خالصة:  

الت  األبحاث  من  العديد  ظهرت  دراسةلقد  اتجاهات  تفسر  واالتصال  ي  اإلعالم  منهجيتها  حول  ،  علوم 
وأدواتها ونظرياتها ونماذجهاواتجاهاته تم استخدامها في هذا  ،  ا  التي  البحثية  الرؤى والمداخل  وقد تعددت 

عد من  والتي ت   اإلعالميةمع الدراسات    االتجاهات للتعاملالصدد، سعًيا للوصول لرؤى متقاربة حول أفضل  
 .ا لمجاالت نمو وتميز أكثر ا

 
 
 



 
 


