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 المقياس: ملتقى المنهجية                                                          
 د/ فضيلة. سبع                                                                

 
 بحوث اإلعالم واالتصال اإلجراءات المنهجية في: (04لمحاضرة رقم )ا

   تعريف المفاهيم(  –التساؤالت او الفرضيات  -اإلشكاليةالمشكلة و )
 

 رة ـاضـــــــــــالمحاصر ـــــــــــــــــعن
 تمهيد 

 المشكلة العلمية في بحوث اإلعالم واالتصال  -1
 اإلشكالية العلمية في بحوث اإلعالم واالتصال  -2
 طرح التساؤالت أو الفرضيات في بحوث اإلعالم واالتصال  -3
 تعريف المفاهيم المستخدمة في إشكالية بحوث اإلعالم واالتصال  -4

 

 صقل المعلومات التي تعرف عليها الطالب، حولننطلق، مع هذه المحاضرة، في  تمهيد:
، خالل طور الليسانس، وذلك من خالل مجموعة من العناصر التي  منهجية بحوث اإلعالم والتصال

   االلكترونية.   الصفحات  هذه ، خاللاإلجراءبنوع من سنتناولها، 
       

 ظاهرة ، اتصالية أو إعالمية،هي عبارة عن  :واالتصال اإلعالمفي بحوث  المشكلة العلمية -1
منهجية  وفق  ،دراسة علميةتحتاج الى و ، )أي لها عالقة بميادين أخرى( منها فقط أو جزء  مجملها،في 
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تتمحور، معظمها، حول  .نتائج مقنعة حولهاالستخالص  ،واالتصال اإلعالمعلوم منهجية   أيخاصة، 
 ، وأبعادها المختلفة التقليدية منها والحديثة، من أهم مصادرها:  واإلعالميةعناصر العملية االتصالية 

    

      
 

 مصادر المشكلة العلمية في بحوث اإلعالم واالتصال يوضح (: 01الشكل رقم )
التي يعالجها   جزء من المشكلة العلمية  هي :واالتصال اإلعالمالعلمية في بحوث  اإلشكالية -2

، من  تساؤل محوري شامل لهاب  يختمشكل نص يعرض فيه حدود الدراسة، الباحث، يقوم ببنائها في 
   :علوم اإلعالم واالتصال بحوث  في الصحيحة اإلشكالية خصائص 
 
 
 
 
 

 
 واالتصال اإلعالم اإلشكالية الصحيحة في بحوث(: يوضح خصائص 02الشكل رقم )

 

مصادر المشكلة العلمية 
في بحوث االعالم 

واالتصال

الحياة 
اليومية 
للباحث

وسائل 
االعالم

مختلف 
المراجع 
العلمية

التظاهرات 
العلمية

 

إشكالية إجرائية )استخدام 

 .المفاهيم اإلجرائية(

 

إشكالية 

 موجزة

إشكالية 

 دقيقة

إشكالية 

 واضحة

إشكالية 

 بسيطة

إشكالية مضبوطة 

 المفاهيم

 اإلشكالية الصحيحة في بحوث اإلعالم واالتصالخصائص 
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ي الدراسات ، فةاإلشكاليتتبع  :طرح التساؤالت أو الفرضيات في بحوث اإلعالم واالتصال -3
، الالتي يتم توليدها  األكاديمية الكالسيكية، في علوم اإلعالم واالتصال، بطرح التساؤالت أو الفرضيات 

المذكورة في اإلشكالية، وذلك  1تحليل المفاهيم ، بمعنى التحليل المفاهيمي لإلشكاليةمن خالل عملية 
 . جمعهااعتمادا على المعلومات النظرية التي تم 

 إلى ، التساؤل الجوهري  أو تفكيكها أو ،اإلشكالية تجزئة الفرضيات، على  أوتعمل التساؤالت 
عمله،  وتوزيع افكاره حسب محاور تشكل في مجملها إجابات  تساؤالت جزئية، تساعد الباحث على توجيه 

 لإلشكالية المطروحة.
دراسته، على نوع هذه األخيرة، أي يتوقف اعتماد الباحث على التساؤالت أو الفرضيات في 

         :الدراسة، وذلك كما يلي
 

  بحوثأنواع الدراسات في 
واالتصال حسب   اإلعالم

 معيار مرحلة الدراسة
 اتخصائص الدراس

اعتماد تساؤالت  
 او فرضيات 

دراسات ال -1
 ستكشافية اال
 ستطالعية االاو 

 اولية  أبحاث هي  -
 الظاهرة المدروسةعدم توفر رصيد معرفي حول  -
 

 تساؤالت 

 وصفية الدراسات ال -2
 تلي مباشرة األبحاث االستكشافية  أبحاث هي  -
 هي دراسة تصويرية لواقع الظاهرة من زوايا مختلفة  -
 

 تساؤالت 

 سببية الدراسات ال -3

 هي ابحاث تلي الدراسات الوصفية  -
المستقلة  تقوم بدراسة العالقات السببية بين المتغيرات  -

 )السبب( والتابعة )النتيجة( 
 

 فرضيات 

 (: يوضح عالقة انواع الدراسات في بحوث االعالم واالتصال 01جدول رقم )
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 الفرضيات  اوحسب معيار مرحلة الدراسة وعالقته باعتماد التساؤالت  
تعريف تعتبر مرحلة   :بحوث اإلعالم واالتصالتعريف المفاهيم المستخدمة في إشكالية  -4

طبيعة، المفهوم  ، فخطوة منهجية رئيسية، في إعداد الدراسات العلمية، المفاهيم المستخدمة في اإلشكالية
يتسنى للباحث ضبط  ، حتى وضع محددات اصطالحية واجرائية لها، من باحث الى أخر، تستلزم المختلفة
هذه المرحلة أمرا ضروريا ومالزما للمفاهيم المذكورة  . لهذا تعتبر القياسية ) اإلجرائية( لبحثه العلمي األبعاد 

 في اإلشكالية. 
يهم الباحث في هذه المرحلة المنهجية، هي الخطوة األخيرة والمتمثلة في بناء التعريف ما  إن

 :بخطوتين رئيسيتين وهما وربالمر   إالالذي ال يمكن تحقيقه  األخيراإلجرائي للمفهوم، هذا 
، يتحصل عليه  هو الداللة اللغوية للمفهومبالمختصر المفيد، التعريف اللغوي للمفهوم:  -4-1

 (تعريف مجرد . )وهو  القواميس اللغوية المختلفةالباحث من خالل 
مراجع متنوعة  يقتبسه الباحث، من خالل   للمفهوم: االصطالحي )الوصفي(التعريف  -4-2

  إليها ، التي يلجأ من المراجع المختلفة منل الكتب والمقاالت....وغيرها، )باستثناء القواميس اللغوية( 
 .يعتبر البناء الفكري والنظري  للمفهومالباحث القتباس هذا التعريف، الذي 

، اقتباس التعريف المالئم، من خالل عملية البحث لهذا الباحث يجب، في هذه المرحلة، ان تظهر 
عملية صناعة او  ، ناهيك، عن يهدف الباحث قياسها في بحثه العلميالتي  اإلجرائية لألبعاد المتطابق او 
تعريف  عليها ال سسسيؤ الركيزة النظرية التي يعتبر الذي ، األخير هذا هذا التعريف االصطالحي، بناء

االجرائي للمفهوم، وبالتالي األبعاد القياسية التي سيتم دراستها من خالل األدوات البحثية المختلفة المعتمدة  
 (ةمجرد الريف اتعيعد من ال) في البحث. 

يشرح   فهو، همزة وصل بين النظري والتطبيقييعتبر  للمفهوم:اإلجرائي التعريف  -4-3
ح الدالالت الملموسة التي يمكن قياسها في  تشر  آخر بمعنى  أو، المعتمدة في قياس المفهوم األساسيات 

النظرية، المشار إليها في التعريف االصطالحي،   الدالالت تحويل بفمن خالله يقوم الباحث . الواقع
في الواقع، من خالل مؤشرات يعتمدها الباحث في ادواته  يمكن قياسها للمفهوم، الى دالالت إجرائية

 البحثية التي سيستخدمها في الجانب التطبيقي من الدراسة.
 :المراجع المدعمة للمحاضرة

، ديوان المطبوعات  4:مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، ط ياحمد، بن مرسل -1
 2010الجامعية، الجزائر،  



5 

 

   2010يد: البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية، عالم الكتب، القاهرة،محمد، عبد الحم -2


