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 وزارة التعميم العالي والبحث العمطي
 جامعة تكخيت

 كمية اآلداب / الجراسات العميا
 

الطحاضخات االلكتخونية الطداعجة لطمبة الجراسات العميا لطادة مظهجية البحث 
 االعالمي

 اعجاد : أ.د سعج سمطان عبج هللا

والبحهث واالتجاهات الحجيثة لمجراسات  الطعاصخةطجاالت ال: 22 الطحاضخة  
 االعالمية

تمتزم مشيجية البحث االعالمي بتقديم نظرية او نسهذج اعالمي او اترالي  
لتدعيم الجانب الشظري في البحث ولمتهصل الى نتائج عمسية عن طريق فرضيات 
 . الشظرية او الشسهذج الذي يعتسد عميو الباحث في تفدير فرضية البحث واتجاىاتو

يجب ان تحتكم الى مرجعيات نظرية  إذ انيامن فراغ ،  تهجد دراسة عمسية تشطمقوال 
تحتكم الييا في تقهيسيا ونقدىا وتحميميا الى الهاقع أو استذرافيا لمسدتقبل وبالتالي 
في السدخل الشظري يذير الى االطار التحميمي الذي يؤخذ كأساس في دراسة الظاىرة 

 االعالمية. 
مين اساسيين ىسا : مدخل االستشتاج وتقهم السداخل الشظرية السعاصرة عمى مدخ

واالستشباط والسدخل الثاني ىه مدخل االستذراؼ واالستقراء ، ويقهم السدخل االول 
)االستشتاج واالستشباط( كأساس فمدفي يشطمق من السدرسة الهضعية الكسية اما 
السدخل الثاني )االستذراؼ واالستقراء( كأساس فكري يشطمق من الشظرية التأويمية 

 لشقدية الكيفية وذلك لمشظر في مذكمة الدراسة والعسل عمى تفدير الحقائق. ا
ويسكػػن لشػػا ان نحػػدد سػػبعة مػػداخل نظريػػة قامػػال عمييػػا هحػػهث االعػػالم مشػػذ نيايػػة 

 الحرب العالسية االولى حتى اليهم ويسكششي تحديدىا هدبعة مداخل رئيدية ىي:
 ا تفعل وسائل اإلعالم هالجسيهر؟ ذماويشطمق من فمدفة   :أواًل: مجخل التأثيخات

 ا يفعل الجسيهر بهسائل االعالم؟ذماويشطمق من فمدفة   :ثانيًا: الطجخل الهظيفي
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ماذا يفعل اإلعالميهن بهسائل  ويشطمق من فمدفة  :ثالثًا: مجخل الططارسة الطهظية
 االعالم؟ 

ا تفعل الشظم الدياسية بهسائل ذما  :ويشطمق من فمدفة  :رابعًا: مجخل تحميل الظعم
 اإلعالم والعكس؟ 

جدلية العالقة بين السجتسع ووسائل  ويشطمق من فمدفة  :خامدًا: الطجخل الظقجي
 االعالم؟ 

 ا يفعل الشاس هالشاس؟ ذما ويشطمق من فمدفة :سادسًا: مجخل اإلعالم الججيج

 االترال هالسجتسع؟ا تفعل وسائل ذما ويشطمق من فمدفة :سابعًا: الطجخل التكاممي

وندعى في هحه الطحاضخة الى تدميط الضهء عمى الطجاالت الطعاصخة واالتجاهات 
 الحجيثة لمبحهث والجراسات االعالمية

  أواًل : الطجاالت الطعاصخة لمبحهث االعالمية

صشف الباحث ىارولد السهيل البحهث اإلعالمية السعاصرة إلى خسس مجاالت 
 ىي:

 القائم باالتصال وحارس البهابة، أو من قال؟ الطجال األول: بحهث 
   وتشدرج تحال ىذا السجال التقديسات االتية:         

 ػػ هحهث تحديد الشهايا واالىداؼ.
 ػػ هحهث تحديد االتجاىات.

 ػػ هحهث الكذف عن السيارات.
 ػػ هحهث تحديد الدسات الذخرية واالجتساعية.

 لة، أو ماذا قيل؟الطجال الثاني: بحهث الطضطهن أو الخسا 
 وتشدرج تحال ىذا السجال التقديسات االتية:   

 ػػ هحهث الكذف عن وسائل االترال.
 ػػ هحهث الكذف عن الدياسات واألىداؼ.
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 ػػ هحهث الكذف عن االنساط والسعايير االترالية.
 ػػ هحهث اكتذاؼ أساليب السسارسة.
 ػػ هحهث الكذف عن تدفق السعمهمات.

 االنقرائية.ػػ قياس درجة 
 الطجال الثالث: بحهث الهسيمة أو القظاة، أو كيف قيل؟ 

 وتشدرج تحال ىذا السجال التقديسات االتية:
 ػػ دراسة فشهن االقشاع.

 ػػ دراسة اتجاىات حراس البهاهة.
 الطجال الخابع: بحهث الجطههر أو الطدتقبمين، أو لطن قيل؟ 

 وتشدرج تحال ىذا السجال التقديسات االتية:
 دراسة االنساط الثقافية والفكرية والعقائدية.ػػ 

 ػػ دراسة التغيير في ىذه االنساط.
 ػػ دراسة طرؽ تحقيق الغايات واألىداؼ.

 الطجال الخامس: بحهث التأثيخ أو بأي تأثيخ عمى الفخد أو الطجتطع؟ 
 وتشدرج تحال ىذا السجال التقديسات االتية:

 ػػ دراسة التفاعل والسذاركة.
 ستجاهة المغهية.ػػ دراسة اال

 ػػ دراسة مراكز االىتسام لمسدتقبل.
 ػػ تقهيم الدياسات واألىداؼ.

  ثانيًا: االتجاهات الحجيثة لمبحهث االعالمية

شيدت االعهام القميمة الساضية تطهرًا ىائاًل في السعمهمات وثهرة االترال التي 
 بين السجاالتامتدت إلى كل مشاحي الحياة، وقد كانال البحهث االعالمية من 

شػػيدت االعػػهام القميمػػة الساضػػية تطػػهرًا ىػػائاًل فػػي السعمهمػػات وثػػهرة االترػػال التػػي 
امتدت إلى كل مشػاحي الحيػاة، وقػد كانػال البحػهث االعالميػة مػن بػين السجػاالت التػي 

في ضهء التغيرات الستدارعة الحادثة في عمهم اإلعالم واالترال شسميا ىذا التطهر، 
ر السترػػاعد لتكشهلهجيػػا االترػػال وثػػهرة السعمهمػػات تيػػرت كتاهػػات والرػػحافة، والتػػأثي

ودراسػػػات وأهحػػػاث عديػػػدة، وانعقػػػدت الكثيػػػر مػػػن السػػػؤتسرات، وتأسدػػػال عػػػدة جساعػػػات 
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هحثيػػػػة، تطالػػػػب هسراجعػػػػة نقديػػػػة لمدراسػػػػات الرػػػػحفية وجػػػػدواىا ومشيجيتيػػػػا واتجاىاتيػػػػا 
تػػػي شػػػيدت ىػػػذا وسػػػهؼ ندػػػتعرا هعػػػ  السجػػػاالت ال وأدواتيػػػا ونظرياتيػػػا ونساذجيػػػا.
 التطهر السمحهظ  وكسا يأتي:

  .الدراسات الرحفية الدولية السقارنة:1

شػػػػيدت الدراسػػػػات الرػػػػحفية الدوليػػػػة السقارنػػػػػة تطػػػػهرًا ممحهتػػػػًا فػػػػي الدػػػػػشهات  
األخيػػرة، وخاصػػة مػػع ترػػاعد وتيػػرة التغيػػرات الدياسػػية واالجتساعيػػة العهلسيػػة، حيػػث 

جية وعدت مػن ابػرز السهجػات البحثيػة فػي بدأت تطهر من اىتساماتيا ومعالجتيا السشي
اآلونػػػة االخيػػػرة. ومػػػن بػػػين السهضػػػهعات السطروحػػػة فػػػي الدراسػػػات الرػػػحفية الدوليػػػة 
السقارنػػة مػػا يتعمػػق هطػػرؽ صػػشاعة االخبػػار فػػي البيمػػات الرػػحفية السختمفػػة، والعهامػػل 
السػػؤثرة فػػي صػػشاعتيا، ودرجػػة التذػػاهو واالخػػتالؼ بػػين االنظسػػة الرػػحفية سػػهاء عمػػى 

دػػػػتهق الكػػػػيم السيشيػػػػة أو التشذػػػػمة االجتساعيػػػػة لمرػػػػحفيين أو السسارسػػػػات الرػػػػحفية م
 وغيرىا.

 .العهلسة في الدراسات الرحفية:2

اىتسػػال هعػػ  الدراسػػات الرػػحفية عمػػى دراسػػات يتخطػػى مجاليػػا حػػدود الدولػػة  
الثقافيػػػة والقهميػػػة الستكذػػػاؼ أوجػػػو التذػػػاهو واالخػػػتالؼ بػػػين االنظسػػػة الرػػػحفية فػػػي 

استكذاؼ السشظهمة االخالقية التي تحكػم الرػحافة والكػيم السيشيػة لمرػحفيين العالم، و 
عمػػػى مدػػػتهق العػػػالم. كػػػذلك اىتسػػػال هعػػػ  الدراسػػػات فػػػي الكذػػػف عػػػن أوجػػػو التذػػػاهو 
واالخػػتالؼ  فػػي بػػرامج تعمػػيم الرػػحافة عمػػى مدػػتهق العػػالم، فزػػاًل عػػن ذلػػك اىتسػػال 

لهجيػػػػػة السحميػػػػػة والعالقػػػػػة بػػػػػين بتحميػػػػػل تػػػػػأثير العهلسػػػػػة عمػػػػػى اليهيػػػػػة والثقافػػػػػة وااليديه 
 اخالقيات السيشة الرحفية السحمية والدولية.

 .االتجاىات الحديثة في هحهث وضع االجشدة:3
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شػػيد ىػػذا السجػػال اىتسامػػًا هالدراسػػات التػػي تظيػػر التحػػهل فػػي اتجاىػػات هحثيػػة  
جديػػػدة فػػػي السهضػػػهعات العامػػػة التػػػي تبرزىػػػا وسػػػائل االعػػػالم مػػػن اىتسامػػػات أجشػػػدة 

العػػػػالم الػػػػى أجشػػػػدة الجسيػػػػهر، إذ يػػػػرق اصػػػػحاب ىػػػػذا االتجػػػػاه ان اىتسامػػػػات وسػػػػائل ا
وسػػػػائل االعػػػػالم فػػػػي ترتيػػػػب االولهيػػػػات يػػػػأتي ضػػػػسن اىتسامػػػػات الجسيػػػػهر فػػػػي تمػػػػك 
السهضػػهعات ولػػػيس اىتسامػػػات القػػػائم هاالترػػػال فػػي وسػػػائل االعػػػالم. ومػػػن ىشػػػا يػػػأتي 

جشػدة مػن متغيػر االنتسػاء اقتشاع الباحثين هأىسية دراسة الستغيرات السؤثرة في وضع اال
الحزبػػػػي والسذػػػػاركة الدياسػػػػية وممكيػػػػة وسػػػػائل االعػػػػالم الػػػػى الستغيػػػػر الجديػػػػد الكيػػػػاس 
السباشػػر الثػػر أجشػػدة االعػػالم عمػػى أجشػػدة الجسيػػهر. ومػػن السجػػاالت الجديػػدة فػػي ىػػذه 
االتجاىػػػػات مػػػػا يعػػػػرؼ بػػػػدمج األجشػػػػدة عمػػػػى أسػػػػاس أن الجسيػػػػهر ونتيجػػػػة السػػػػتخدامو 

جديػػػد اسػػػتكسااًل لسعمهماتػػػو عػػػن االحػػػداث أو البيمػػػة السحيطػػػة يقػػػهم لهسػػػائل االعػػػالم ال
 بدمج االجشدات في إطار يتفق مع قيسو وتهقعاتو.

 .التهجيات الجديدة في مجال دراسة حراسة البهاهة:4

ركػػػػزت الدراسػػػػات االولػػػػى لشظريػػػػة حػػػػارس البهاهػػػػة فػػػػي الخسدػػػػيشات مػػػػن القػػػػرن  
الساضػػي عمػػػى دور الرػػػحفي فػػي تقػػػديم السهضػػػهعات العامػػة لمجسيػػػهر، بيشسػػػا ركػػػزت 
الدراسػػػػات التػػػػي اجريػػػػال فػػػػي الثسانيشػػػػات مػػػػن القػػػػرن الساضػػػػي عمػػػػى دور السشظسػػػػات 

لدراسػػات التػػي اجريػػال والسؤسدػػات والتقاليػػد السيشيػػة فػػي اختيػػار االخبػػار، فيسػػا ركػػزت ا
فػػػي التدػػػعيشات عمػػػى العهامػػػل الفرديػػػة والتشظيسيػػػة واالعالميػػػة واالجتساعيػػػة التػػػي تػػػؤثر 
وتتحكم في عسل حارس البهاهة عشد اختيار ونذر االخبار. وقد وفػرت شػبكة االنترنػال 
سػاحة هحثيػة جديػدة لهتػػائف حػارس البهاهػة، إذ اجريػال دراسػػات مقارنػة بػين الرػػحافة 

حافة االلكترونية في تطهر دور حارس البهاهة من التركيز عمػى مػا يجػب الهرقية والر
ان يعرفػػػػو الجسيػػػػهر الػػػػى مدػػػػاعدتو فػػػػي تشظػػػػيم السعمهمػػػػات الستػػػػهافرة لديػػػػو. وطرحػػػػال 
الدراسات الحديثة نسػاذج جديػدة تركػز عمػى تػأثير التكشهلهجيػا فػي عسميػة نذػر االخبػار 
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ل ىػػي: السشػػدوب والسشظسػػة االخباريػػة وحراسػػة البهاهػػة أذ تسػػر ىػػذه العسميػػة هأربعػػة مراحػػ
واقترػػػادياتيا وتكشهلهجيػػػا جسػػػع االخبػػػار. ورأق هعػػػ  البػػػاحثين خطػػػأ التهقعػػػات عػػػن 
انتيػػاء دور حػػارس البهاهػػة فػػي تػػل وجػػهد السدػػتخدمين فػػي البيمػػة االترػػالية الجديػػدة 
السشتجػػػػػين لمسزػػػػػسهن االعالمػػػػػي، انطالقػػػػػًا مػػػػػن ان حراسػػػػػة البهاهػػػػػة فػػػػػي السؤسدػػػػػات 

 ال تزال فعالة بين مسارسات تقميدية وأخرق جديدة.   االعالمية 

 .البحهث في مجال الرحافة االلكترونية:5

اىتسػػػال البحػػػهث فػػػي الرػػػحافة االلكترونيػػػة  بػػػثالث اتجاىػػػات اىػػػتم االول فييػػػا  
هسحاولػػة االقشػػاع هأىسيػػة الرػػحافة االلكترونيػػة فيسػػا اىػػتم الثػػاني هسػػدق قػػدرة الرػػحافة 

ل محػػل الرػػحافة الهرقيػػة، امػػا االتجػػاه الثالػػث فقػػد اىػػتم بتقيػػيم االلكترونيػػة عمػػى االحػػال
االشػػػػكال الرػػػػحفية الجديػػػػدة وتأثيرىػػػػا عمػػػػى العسػػػػل الرػػػػحفي. وتيػػػػتم البحػػػػهث حاليػػػػًا 
هرػػػػػػحافة  السػػػػػػدونات وصػػػػػػحافة السػػػػػػهاطن، والسزػػػػػػامين التػػػػػػي يشتجيػػػػػػا السدػػػػػػتخدمهن 

 والعهامل السؤثرة في صشاعة الرحف االلكترونية ومدتقبميا.  

 ات صحافة السذاركة وصحافة السهاطن وصحافة السدونات :دراس .6
اىتسػػػػال ىػػػػذه الدراسػػػػات بتحميػػػػل التػػػػأثيرات التػػػػي أحػػػػدثتيا االنػػػػهاع الجديػػػػدة مػػػػن 
الرحافة البديمة عمى العسػل الرػحفي ومػن بػين ىػذه االنػهاع صػحافة البيانػات 
وصحافة السهاطن وصحافة السدونات واالعالم التعػاوني، وغيرىػا مػن االشػكال 

 لتي تسثل نهعية جديدة من الرحافة.ا

 دراسات الرحفيين : .7
وتعد من السجاالت السيسة في الدراسات الرػحفية والتػي تعػد قميمػة ولػم تػشج  
فػي اعطػػاء صػهرة متكاممػػة عػن الرػػحفيين وخمفيػاتيم وطبيعػػة عسميػم ور يػػتيم 
ألدوارىػػم، كسػػا لػػم تػػشج  فػػي التعريػػج هػػاألدوار الجديػػدة لمرػػحفيين والتغيػػرات 

الػػػربي بػػػين  السحيطػػػة ببيمػػػة عسميػػػم، فزػػػاًل عػػػن قمػػػة الدراسػػػات التػػػي حاولػػػال
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اتجاىػػػػػػػػات الرػػػػػػػػحفيين وبػػػػػػػػين اتجاىػػػػػػػػات مؤسدػػػػػػػػاتيم الرػػػػػػػػحفية والتػػػػػػػػأثيرات 
 السجتسعية.

 دراسة سيدهلهجية العسل الرحفي واالحترافية والسيشية: .8
مػػػا تػػػزال الدراسػػػات الستعمقػػػة هديدػػػهلهجية العسػػػل الرػػػحفي تحظػػػى هالقميػػػل مػػػن 

هديدػهلهجية  االىتسام في الدراسات الرحفية الحديثة السػيسا البحػهث الستعمقػة
السيشػػػة والعسػػػل والحرفػػػة والهتيفػػػة  لسعرفػػػة مػػػدق امكانيػػػة االسػػػتفادة مشيػػػا فػػػي 
دراسػػػة الرػػػػحافة كسيشػػػػة وكحرفػػػػة ولتػػػػهفير اطػػػػار لتحميػػػػل الرػػػػحافة كسسارسػػػػة 
تحػػػدث داخػػػل سػػػياؽ عسػػػل مػػػا، مػػػع التركيػػػز عمػػػى طػػػرح ر ق تدػػػاعد فػػػي فيػػػم 

ترػػػػاالت وثػػػػهرة التغييػػػػرات التػػػػي طػػػػرأت عمػػػػى البيمػػػػة االعالميػػػػة هعػػػػد ثػػػػهرة اال
السعمهمػػات لسعرفػػة طػػرؽ انتػػاج األخبػػار فػػي تػػل التغيػػرات الراىشػػة. وقػػد قامػػال 
هعػػػػػ  الدراسػػػػػات هسراجعػػػػػة مفيػػػػػهم االحترافيػػػػػة وتػػػػػأثير تحريػػػػػر سػػػػػهؽ العسػػػػػل 

 الرحفي عمى ميشة الرحافة.

 دراسات تتعمق بالتحهالت في مجال انتاج الطضطهن الصحفي: .9
التحػػػػػػهالت فػػػػػػي عسميػػػػػػة انتػػػػػػاج اىتسػػػػػػال الدراسػػػػػػات الرػػػػػػحفية الحديثػػػػػػة برصػػػػػػد 

السزػػػػػسهن الرػػػػػحفي وخاصػػػػػة فػػػػػي البيمػػػػػة االلكترونيػػػػػة ودور السدػػػػػتخدم فػػػػػي 
صػػشاعة السحتػػػهق، وتػػػأثير ىػػػذه التحػػػهالت عمػػػى طبيعػػػة السسارسػػػات الرػػػحفية. 
وقد كذفال ىذه الدراسات عػن وجػهد صػراع بػين االشػكال الجديػدة والقديسػة فػي 

 صشاعة وانتاج السحتهق الرحفي.

 لجراسات الصحفية :التأطيخ في ا .10
فػي الكذػف  ألىسيتيػاتحتل ىػذه الدراسػات مكانػة متسيػزة فػي هحػهث الرػحافة  

عػػػن الجهانػػػب الستعمقػػػة هالسسارسػػػات الرػػػحفية. وتقػػػهم دراسػػػات التػػػأطير عمػػػى 
ترػػهر ان االخبػػار ليدػػال مػػر ة عاكدػػة لمهاقػػع وانسػػا االطػػارات التػػي تدػػتخدميا 
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لهاقػع هسػا يتفػق مػع تهجياتيػا ىي التي تعكػس ا لألحداثالرحافة في عرضيا 
وىػػه مػػا يػػؤثر هالشتيجػػة عمػػى ترػػهرات الجسيػػهر عػػن ىػػذه االحػػداث والقزػػايا، 
وان اسػػتخدام إطػػارات مختمفػػة يسكػػن ان يدػػفر عػػن ترػػهرات مختمفػػة عػػن ذات 
السذػػكمة أو الحػػد كسػػا يسكػػن ان تفدػػر ذات االطػػارات بتفدػػيرات مختمفػػة. ومػػن 

فػػي الرػػحافة دراسػػات حػػهل تغطيػػة  بػػين الدراسػػات التػػي اجريػػال عػػن التػػأطير
 وسائل االعالم لمحروب واالحتجاجات االجتساعية .
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