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 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي
 جامعة تكخيت

 كمية اآلداب / الجراسات العميا
 

السحاضخات االلكتخونية السداعجة لظمبة الجراسات العميا لسادة مشيجية البحث 
 االعالمي

 اعجاد : أ.د سعج سمسان عبج هللا

 / السقابمة العمسيةأدوات جسع البيانات : 91السحاضخة  

 السقابمة العمسية : 
ة السقابماإلعالمية الكثيخ مغ أدوات جسع السعمػمات مشيا: ث ػ تدتخجم في البح 

 غيالسبحػثعشجما يكػن  تعج السقابمة أداة فعالة في حاالت معيشة،العمسية لمسبحػثيغ. و 
مغ األشفال أو الكبار األمييغ الحيغ ال يدتصيعػا كتابة إجاباتيع  عمى سبيل السثال

كسا ىػ الحال في االستبيان. باإلضافة إلى نػع مذكمة البحث التي تحتع  ،بأنفديع
وتختمف السقابمة  .قيام الباحث بسقابمة أفخاد عيشة الجراسة وشخح األسئمة عمييع مباشخة

 العمسية عغ السقابمة العخضية. 

  :السقابمةتعخيف 
وسيمة شفهية لجسع البيانات يتم في ضهئيا تهجيو األسئمة  "ويقرج بالسقابمة: 

إلى الذخص أو األشخاص الحين تتم مقابمتيم من أجل الحرهل عمى معمهمات ال 
أحجىسا وىػ القائع  يحاولحيث  ،  تتهافخ عادة في الكتب أو السرادر األخخى"

بالسقابمة أن يدتثيخ بعس السعمػمات أو التغيخات لجى السبحػث والتي تجور حػل 
محادثة بيغ شخريغ، يبجأىا الذخز  كسا تعخف السقابمة، بأنيا:. آرائو ومعتقجاتو

الحي يجخي السقابمة ــ الباحث ألىجاف معيشة ــ وتيجف إلى الحرػل عمى معمػمات 
ىي محادثة أو حػار مػجو بيغ  بأنيا:السقابمة خف ت. وكحلظ حثوثيقة الرمة بالب

الباحث مغ جية وشخز أو أشخاص آخخيغ مغ جية أخخى بغخض جسع 
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السعمػمات الالزمة لمبحث والحػار يتع عبخ شخح مجسػعة مغ األسئمة مغ الباحث 
 عبارة عن. والسقابمة: التي يتصمب اإلجابة عمييا مغ األشخاص السعشييغ بالبحث

   :استبيان مشظهق تتذابو خظهاتو مع خظهات بشاء االستبيان وىي
 .تحجيج السبخرات 
 .تحجيج االىجاف 
 .كتابة األسئمة 
 .االختبار القبمي 

عسمية مقرػدة، تيجف إلى إقامة حػار فعال بيغ الباحث والسقابمة بيحا السعشى  
 . بحثوالسبحػث أو أكثخ؛ لمحرػل عمى بيانات مباشخة ذات صمة بسذكمة ال

ث ػ إن حخص الباحث عمى استخجام السقابمة باعتبارىا أندب أدوات البح
لشػع السبحػثيغ عسل غيخ كاٍف عمى الخغع مغ أىسيتو إذا لع يخاِع عجدًا مغ  اإلعالمية

وبالتالي تحقق اليجف من استخجاميا، ولعل العػامل السدؤولة عغ إنجاح السقابمة، 
  :مشيا

إجخاء السقابمة، وذلظ بعسل تجريبات تسثيمية مع  يتع التجريب الدابق عمىأن  -1
زمالء الباحث أو غيخىع؛ بقرج التجرب عمى شخح األسئمة، وتدجيل اإلجابات، 

 .وتعخف أنػاع االستجابات الستػقع الحرػل عمييا
إعجاد مخصط لمسقابمة، يتزسغ قائسة األسئمة التي ستػجو إلى السبحػثيغ كل  -2

 .عمى حجه
  .واضحة وقريخةأن تكػن األسئمة  -3
يشفخد الباحث بالسبحػث في حجود ما يدسح بو الذخع والتقاليج، وأن يعسل أن  -4

 .معو التعاون عمى كدب ثقتو وعمى حثو عمى 
أن يذخح الباحث معشى أي سؤال لمسبحػث، حتى تكػن اإلجابة مشاسبة لغخض  -5

 .الباحث مغ الدؤال
يػجو إليو في أثشاء  أن يتأكج الباحث مغ صجق السبحػث وإخالصو؛ وذلظ بأن -6
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السقابمة أسئمة أخخى، يقرج التأكج مغ ذلظ. وبإمكان الباحث أن يصسئغ إلى 
صجق السبحػث مغ خالل مالحطة شخيقة إجابتو، وما يطيخ عمى وجيو مغ 

 .تعبيخات
أن يتجشب الباحث التأثيخ عمى السبحػث، فال يػحي إليو بػجيات نطخه أو آرائو  -7

 .وميػلو
  .جابات السبحػث بجقة وبدخعةن يدجل الباحث إأ -8
إال تتع السقابمة في صػرة تحقيق أو محاكسة لمسبحػث؛ حتى ال يذعخ بالزيق  -9

 .مع الباحث التجاوبوالدأم، وبالتالي رفس 
 غيخ محجدة اإلجابة أي األسئمةمفتػحة إلى أسئمة السقابمة  ويسكغ ترشيف أسئمة

رأيظ بالشدبة لمتعميع السختمط؟ ولعسل ىػ  مثال: ما ال تعصي أي خيارات لإلجابة التي
تستاز ىحه الشػعية مغ األسئمة بغدارة السعمػمات التي يسكغ الحرػل عمييا و  السخأة؟

والرشف الثاني مغ أسئمة السقابمة ىي األسئمة  ولكغ مع صعػبة ترشيف اإلجابات.
ال –ا بشعع ىي األسئمة التي تكػن اإلجابات عمييا محجدة أمالسغمقة السحجدة اإلجابة و 

 : ىل تػافق عمى التعميع السختمط؟ذلظ سؤالمثال ، .الخ…أحيانا  –
وىشاك ثالثة أنػاع لمسقابمة العمسية ىي: السقابمة الذخرية التي تتع وجيًا لػجو 

. والشػع الثاني ىي األشخاص السعشييغ بالبحث وىي األكثخ شيػعاً بيغ الباحث و 
عغ تجخي لألشخاص السبحػثيغ عل الياتف ألسباب تخخج التي  السقابمة التمفديػنية

لسقابمة . أما الشػع الثالث مغ أنػاع السقابالت العمسية فيي: اة الباحث والسبحػثدار إ
البخيج االلكتخوني أو عغ شخيق محاورة الباحث لمسبحػثيغ عبخ  بػاسصة الحاسػب

 السقابمة بالفيجيػ عغ بعج.
 شخوط السقابمة الجيجة

السقابمة الجيجة تفخض عمى الباحث أن يخاعي في إجخاءىا الخصػات  ان شخوط 
 اآلتية:

 تحجيج اليجف أو الغخض مغ السقابمة:   1-
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يجب عمى الباحث عشج إعجاده لمسقابمة أن يحجد ىجفو مغ إجخاء السقابمة األمػر 
ن يقػم التي يخيج انجازىا والحقائق التي يخيج مشاقذتيا والسعمػمات التي يدعى إلييا.وأ

بتعخيف ىحه األىجاف لألشخاص التي سيجخي معيع السقابمة وال يتخك ىحا األمخ 
 معمقا بالرجفة إلى أن يجخي السقابمة.

 اإلعجاد السدبق لمسقابمة ويتزسغ:  2-
تحجيج األشخاص السعشييغ بالسقابمة أو الجيات السذسػلة بالسقابمة  -أ   

 (.كافية ووافية ألغخاض البحث)األشخاص والجيات التي لجييا معمػمات 
تحجيج وإعجاد قائسة األسئمة واالستفدارات وربسا يكػن مغ األفزل إرساليا   -ب

قبل إجخاء السقابمة إلعصاء السبحػثيغ فكخة عغ السػضػع ويخاعي فيو إعجاد 
 .األسئمة لمػضػح والرياغة الجقيقة

ثيغ وااللتدام بحلظ تحجيج مكان ووقت السقابمة بسا يتشاسب مع ضخوف السبحػ  -ج
وإذا كان في اإلمكان التأثيخ  (تتع السقابمة في مكان عسل السبحػث )عادة ما

عمى ضخوف السقابمة ويسكغ اقتخاح إجخاء مقابمة في مكان خاص لدخية 
 .السعمػمات وتػفيخ اليجوء

 تشفيح السقابمة وإجخائيا:   3-
 ىي: السبحػث وتعاون ىشاك عجة أمػر عمى الباحث إتقانيا إلثارة اىتسام 

إيجاد الجػ السشاسب لمحػار مغ حيث إيجاد السطيخ الالئق لمباحث  -أ   
خمق الباحث أجػاء صجاقة وثقة حيث ي واختيار العبارات السشاسبة لمسقابمة

مع السبحػث بأن يػجج بيئة ودية لمسقابمة وأن تكػن السحادثة تمقائية  وتعاون 
 .ة عبارة عغ استجػابيذعخ السبحػث بأن السقابم وأن ال

 .دراسة الػقت السحجد لجسع السعمػمات بذكل لبق  -ب
 التحجث بذكل مدسػع وعبارات واضحة. -ج
إذا كانت السقابمة تخز شخرا واحجا محجدا يدتحدغ أن تكػن معو عمى  -د

 انفخاد بسعدل عغ بكية العامميغ معو.
االنصباع بأن جػابو يتجشب الباحث تكحيب السبحػث أو إعصاء السبحػث أن  - ى
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غيخ صحيح بل يتخك لمسبحػث إكسال اإلجابات والصمب مشو تػضحييا 
 وإعصاء أمثمة وما شابو ذلظ.

 تدجيل وتجويغ السعمػمات:  4-
يجب تدجيل السعمػمات واإلجابات أثشاء السالحطة مباشخة ويكػن ذلظ  -أ   

اإلجابة  عمى أوراق محجدة سمفا حيث تقدع األسئمة إلى مجاميع وتػضيح
أمام كل مشيا وكحلظ السالحطات اإلضافية ومغ األفزل )إذا أمكغ ( 

 تدجيل الحػار بػاسصة جياز تدجيل.
تدجل السعمػمات بشفذ الكمسات السدتخجمة مغ الذخز السعشي أن   -ب

 .(يقع في خصأ في استبجال الكمسات ال)بالسقابمة 
ا الذخز السبحػث يبتعج الباحث عغ تفديخ العبارات التي يقجميأن  -ج

عمييا بل يصمب الباحث مشو إعادة تفديخ العبارات إذا تصمب  واإلضافة
وال  ،األمخ ذلظ )الباحث يجب أن يسيد بيغ الحقائق والسعمػمات واستشتاجاتو

 .(يقع في خصأ اإلضافة والححف
 إجخاء التػازن بيغ الحػار والتعقيب وبيغ تدجيل وكتابة اإلجابات. -د
اإلجابات والسالحطات بعج كتابتيا بذكل نيائي إلى األشخاص التي إرسال  - ى

 تست مقابمتيا لمتأكج مغ دقة التدجيل.

  :مسيدات وعيهب السقابمة
 تبخز أىسية السقابمة مغ خالل تسيدىا بالخرائز اآلتية: 

السخونة في التصبيق: يتسكغ مغ يمجأ إلى اختيار السقابمة الذخرية كأداة لجسع  -1
 .مغ تصػيع أسئمتو لسا يسكشو مغ تحقيق غخضومعمػماتو 

إمكانية الحرػل عمى معمػمات أكثخ: أن شبيعة الذخز الحي يقابمو الباحث  -2
 أن ُيعصي تفاصيل أكثخ لسغ يقابمو شخريًا. 

السقابمة الذخرية أكثخ تأكيجًا بان أفخاد العيشة ىع الحيغ أجابػا عغ التداؤالت:  -3
بمة الذخرية فإنو يسكشو التأكج برػرة أدق بأن عشجما يقػم الباحث بتصبيق السقا
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 .مغ يجيب عمى التداؤل ىػ أحج أفخاد العيشة وليذ غيخه
 ومغ عيػب السقابمة ما يشبغي أن يفصغ إلييا الباحث ما يأتي: 

 ضخورة تػفخ الذخز القادر عمى أداء السقابمة برػرة جيجة ومتشاسقة. -1
أشػل لإلعجاد وجيج أكبخ في  مكمفة مغ حيث الػقت والجيج وتحتاج إلى وقت -2

 .التشقل والحخكة
السقابمة يتصمب ميارات وإمكانيات تتعمق بالمباقة والجخأة قج ال تتػافخ لكل  إجخاء -3

 باحث
عػبة الػصػل إلى بعس الذخريات السصمػب مقابمتيع بدبب السخكد ص -4

 الدياسي أو اإلداري ليحه الذخريات.
العمسية باستسارة يخرريا لمسقابمة العمسية ويسكغ لمباحث ان يػثق اسئمتو          

ليجيب عمييا الذخز السعشي بأجػبة مكتػبة . ويسكششا أن نػرد في مثال عمى 
استعسال استسارة السقابمة العمسية إلحجى رسائل الساجدتيخ في الحرػل عمى 
معمػمات خاصة بسػضػع: )تػضيف الرػرة الرحفية في السحتػى الخقسي 

 بية ـ دراسة تحميمية لسػقع العخبية نت( االستسارة االتية : لمتشطيسات االرىا
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 مثال تظبيقي لشسهذج استسارة السقابمة العمسية 

 
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي             
 جامعة تكخيت / كمية اآلداب                                                                        
 الجراسات العميا                      –قدم االعالم  
 

 

 األستاذ الفاضل: سعيج  الجياشي السحتخم

 امين سخ الخمية الهطشية لمعمسيات الشفدية

 الدالم عميكم ورحسة هللا تعالى وبخكاتو  
أضع أمام انغار جشابكم الكخيم استسارة السقابمة العمسية لألسئمة الستعمقة 
بخسالة الساجدتيخ السهسهمة: )تهعيف الرهرة الرحفية في السحتهى الخقسي 
لمتشغيسات االرىابية ــ دراسة تحميمية لسهقع العخبية نت( في إطار دراستي لمحرهل 

 مى درجة الساجدتيخ في االعالم من كمية اآلداب بجامعة تكخيت.  ع
الجراسة التحميمية الى التعخف عمى عسمية تهعيف الرهرة  وتيجف

الرحفية من قبل تشغيم داعش والتي روجتيا وسائل اعالمو الخقسية لتخجم 
واالنبار وصالح الجين وبعض  4192العسميات الشفدية الحتالل السهصل عام 

طق في ديالى وكخكهك والدشهات الالحقة. وكمي أمل في مداعجتكم في االجابة السشا
عمى اسئمة السقابمة العمسية الهاردة في أدناه، وستكهن اجابتكم عمى االسئمة بسثابة 
معمهمات ميجانية دقيقة يهثقيا رجل السدؤولية السيجاني في عسميات الترجي 

عش في عسمية احتالل السهصل وما لمعسميات الشفدية التي استخجميا تشغيم دا
تالىا من احجاث، والسيسا ما يتعمق مشيا بتجخبة الخمية الهطشية لمعسميات الشفدية 
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كهنيا تجخبة عخاقية متسيدة حققت نجاحًا عمى مدتهى صشاعة، وتهحيج الخسالة 
 االعالمية االمشية والعدكخية خالل عسميات تحخيخ االرض. 

لتكخمكم باإلجابة عمى اسئمة السقابمة وتفزمها بقبهل خالص الذكخ 
 العمسية .. مع وافخ التقجيخ واالحتخام.

 
 

                                                                 
 فخيج صالح فياض         أ.د                      سمسان             حشين سعج      

 السذخف                                            الباحثة
 
 

                                          
 

برــفتكع احــج القــادة السيــجانييغ لمترــجي لمعسميــات الشفدــية  لتشطــيع داعــر فــي 
الدــــشػات الالحقــــة نخجــــػ بيــــان اىسيــــة ومــــا تالىــــا فــــي  4102احــــتالل السػصــــل عــــام 

اســتخجام الرــػرة الرــحفية وتأثيخىــا فــي العسميــات الشفدــية إلضــعاف الــخوح السعشػيــة 
لمدكان السجنييغ والسقـاتميغ فـي مجيشـة السػصـل والسحافطـات التـي سـيصخ عمييـا الحقـًا 

 ؟ )يخجى تعديد االجابة بالرػر السدتخجمة مغ قبل التشطيع االرىابي(.

تشطــــيع داعــــر أســــاليب الحــــخب الشفدــــية فــــي اســــتخجامو لمرــــػرة ىــــل وضــــف 
ــــات التقشيــــة  ــــة؟ وكيــــف اســــيست االمكان ــــة وااللكتخوني ــــي مصبػعاتــــو الػرقي الرــــحفية ف

 الخقسية التي استخجميا في مسارسة الحخب الشفدية مغ خالل الرػرة؟

ىـــل وضـــف تشطـــيع داعـــر نذـــخه لـــبعس الرـــػر الرـــحفية إلضـــعاف الـــخوح 
، كـحلظ  4102يغ في قػاتشا السدمحة في عسمية احتالل السػصـل عـام السعشػية لمسقاتم

1س
: 
1س
: 



 
9 

ـــ  4102فــي عسميــات تحخيــخ السػصــل عــام  ؟ )يخجــى تعديــد االجابــة بالرــػر 4102ـ
السدـــتخجمة مــــغ قبـــل التشطــــيع االرىـــابي ومتــــى اســـتخجمت وفــــي اي مكـــان وكيــــف تــــع 

 الترجي لتمظ العسميات مغ قبمكع قػاتشا السدمحة؟(

شطيع بعس الرػر الرحفية في عسمية تجعيع نذـخه لمذـائعات ىل استخجم الت
االلكتخونية؟)يخجى تعديد االجابة بالرػر السدتخجمة مغ قبل التشطيع االرىـابي ومتـى 

 استخجمت وفي اي مكان وكيف تع الترجي لتمظ العسميات مغ قبمكع؟(

ىــل روج تشطــيع داعــر بعــس الرــػر لغــخض الجعايــة لــو ومــا ىــي اجــخاءات 
الػششية لمعسميات الشفدية فـي شـغ حسـالت حـخب نفدـية مزـادة وىجػميـة ضـج  الخمية

تشطــيع داعــر فــي نذــخ تمــظ الرــػر؟ )يخجــى تعديــد االجابــة بالرــػر السدــتخجمة مــغ 
 قبل التشطيع االرىابي(

 مرادر اثخائية لمسحاضخة :  
: مشيجيـــة البحــث االعالمـــي ـ دليــل الباحـــث لكتابـــة  ســعج ســـمسان السذــيجاني .0

الخسائل الجامعيـة ، دولـة االمـارات العخبيـة الستحـجة والجسيػريـة المبشانيـة ، دار 
   . 4141الكتاب الجامعي ، 

سعج سـمسان السذـيجاني : مشيجيـة البحـث العمسـي ، عسـان، دار اسـامة لمشذـخ   .4
 . 4102والتػزيع ، 

: مشـاى  البحـث االعالمـي ـ قػاعـج أساسـية فـي البحـث  سعج سمسان السذـيجاني .3
، دولــة االمــارات العخبيــة الستحــجة والجسيػريــة المبشانيــة ، دار  4االعالمــي ، ط

 .   4141الكتاب الجامعي ، 
فـــــػزي غخايبـــــة وآخـــــخون : أســـــاليب البحـــــث العمســـــي فـــــي العمـــــػم االجتساعيـــــة   .2

 .4112، دار وائل لمشذخ، عسان، 2واإلندانية،ط
ات عبـــج العديـــد: مشـــاى  البحـــث االعالمـــي ـــــ االصـــػل الشطخيـــة وميـــارات بخكـــ  .5

 .   4104التصبيق، القاىخة ، دار الكتاب الحجيث ، 



 
10 

القــاىخة ،  ، 5ط دمحم عبــج الحسيــج : البحــث العمســي فــي الجراســات اإلعالميــة ،  .2
 .  4105عالع الكتب ، 

، القــاىخة ، 3ط دمحم مشيــخ حجــاب : األســذ العمسيــة لكتابــة الخســائل الجامعيــة،  .2
 .4111دار الفجخ لمشذخ والتػزيع، 

، القـاىخة، عـالع 4سسيخ دمحم حديغ : تحميل السزسػن ومشاىجـو ومحجداتـو، ط  .2
 .0222الكتب، 

 
 


