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   جامعة تكريت
   كمية اآلداب / قدم االعالم

 
 محاضرات مادة مشاهج البحث االعالمي لمسرحمة الثالثة / الجراسات االولية

 اعجاد : أ.د سعج سمسان عبج هللا
 

 في البحهث االعالمية دوات جسع السعمهماتأ:  91م

 اإلعالميةفي البحهث  أدوات جسع السعمهمات
ستقراء أو ىي: اال من أكثخىا شيهعًا،و ، الكثيخ من الهسائل اإلعالميةث ه تدتخجم في البح

. ويتم واختبارات الثبات والرجقوتحميل السزسهن ، ة والسالحظة السيجانية، والسقابماالستبيان
البيانات السظمهبة، وبالتالي  إلىاختيار ىحه األدوات وبشاءىا عمى ضهء أسذ عمسية؛ لمهصهل 

و مجتسعة، وذلك مشفخدة أ األدواتتدتخجم ىحه أن  ويسكن اإلعالمية.ث ه البح أىجافتحقيق 
 ىي: ىحه األدواتو تبعًا لظبيعة البحث، وأىجافو، وتهجيات الباحث، واإلمكانات الستاحة. 

 قراء أو االستبيان أواًل: االست
األخخى؛  شيهعًا مقارنة باألدوات اإلعالميةث ه ن أكثخ أدوات البحقراء أو االستبيان ماالست

جيجًا يديخًا في ترسيسيا  إاليان ال تتظمب مشيم االستبأن  وذلك بدبب اعتقاد كثيخ من الباحثين
؛ وإلمكانية استخجامو في جسع السعمهمات عن مهضهع معين من وتحكسييا وتهزيعيا وجسعيا

 عجد كبيخ من األفخاد يجتسعهن أو ال يجتسعهن في مكان واحج.
خيقة جسع البيانات الحي يدتيجف استثارة األفخاد السبحهثين بظ أسمهب :واالستقراء هه 

البيانات السختبظة بسهضهع  إطارمعيشة، في  أفكارمشيجية ومقششة لتقجيم حقائق أو آراء، أو 
البحث أو الجراسة وأىجافيا، دون تجخل من الباحث في التقخيخ الحاتي لمسبحهثين في ىحه 

 . البيانات
انات : عبارة عن مجسهعة من الخظهات السشتظسة التي تبجأ بتحجيج البيواالستقراء هه

السظمهبة وتشتيي باستقبال استسارات االستقراء عن السبحهثين، بعج استيفاء ىحه البيانات فييا، 
ويعتبخ مقششًا ألن تشظيم إجخاءاتو وأدواتو يتم بظخيقة مشظسة، تهفخ كثيخًا من الهقت والجيهد 
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 . والشفقات السبحولة فيو، وتهفخ عمى الباحث التجخل ثانية في مخاحل التظبيق
 فإنو كسا يعتبخ االستقراء من أكثخ أدوات جسع السعمهمات شيهعًا واستخجامًا في مشيج السدح

: عشييكسا  الكبيخة من التالميح والظالب والسجرسين. األعجادمالءمة لجراسة  أكثخيعتبخ أيزًا 
استخجامًا في  أكثخ أداة السكتهبة يقهم السجيب باإلجابة عشيا، وىي  األسئمةمجسهعة من 

 .حرهل عمى البيانات من السبحهثين مباشخة ومعخفة آرائيم واتجاىاتيمال
استسارة يرسسها الباحث عمى ضهء الكتابات ذات الرمة  :أيزا   انياالستب االستقراء أوو 

بالسذكمة التي يراد بحثها، أو يحرل عميها جاهزة، ويعجلها عمى ضهء أسس عمسية، تتزسن 
تتزسن  أداة)وهي عبارة عن  البحث، أهجافعن  بيانات أولية عن السبحهثين وفقرات

عشها بطريقة يحجدها الباحث  اإلجابةأو الجسل الخبرية والتي تتطمب  األسئمةمجسهعة من 
تدتخجم استسارة االستبيان عادة عشجما يكهن جسيهر البحث جسيهر و  .حدب أغراض البحث(

مثل  أخخى استخجام أساليب  إمكانيةكبيخ يتسيد بزخامة العجد والتذتت بالذكل الحي يحج من 
يغظي عجد كبيخ مشيم )عن أن  السقابمة والسالحظة ليحا العجد الزخم بيشسا يسكن لالستقراء

  طخيق اخح عيشة مختارة( في أماكن جغخافية متباعجة.
 واألفكارالتي تدتيجف معخفة اآلراء  األسئمةويحتاج االستبيان ميارة شجيجة في صياغة 

دون التهاصل السباشخ بين الباحث والسبحهث. ومن  إلييالتي يرعب الهصهل واالتجاىات ا
يبين الباحث في االستسارة التعخيف بشفدو أواًل وبالجية التي تكفل البحث أو أن  الزخوري 

سخية األسساء وكحلك سخية البيانات. وان  إلى واإلشارةتجعسو وتحجيج اليجف من االستقراء 
 .التعاون حهث عمى تتزسن االستسارة حث السب

  :انيترسيم االستب
 استسارة. إذ تتألف الستبانةلإعجاد الذكل األولي أو السظيخي  ناييقرج بترسيم االستب

 أسئمةالبيانات األولية، وفقخات أو تتزسن  االستبيان في صهرتيا األولية من صفحات
 :اآلتيةخاعاة القهاعج البحث. ويتظمب ترسيم االستبيان، م أىجافاالستبيان، والتي تجور حهل 

 أسئمةالبحث أو  أىجافوىه في العادة يجور حهل  :تحجيج اليجف من استخجام االستبيان -أ   
 .البحث

وذلك بعج مخاجعة  :البحث أسئمةفخعية ذات صمة بأىجاف أو  أسئمةاشتقاق فقخات أو   -ب
 .شاممة لمكتابات ذات العالقة بسذكمة البحث

سيهلة الفقخات أو  مثل :االستبيان أسئمةزمة عشج صياغة فقخات أو مخاعاة اإلرشادات الال -ج
 األسئمةبالفقخات أو من معشى, ويسكن فيسيا بهضهح، والبجء  أكثخبحيث ال تحتسل  األسئمة
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السحخجة أو  األسئمة التي تهحي باإلجابة، وتجشب األسئمةوتجشب  الديمة ثم الرعبة،
 .االستبيان؛ لئال يذعخ السجيب بالزجخ مشيا أسئمة السدتفدة، والتحجيج الهاعي لفقخات أو

األولى، وتكهن من  عمى مجسهعتين وذلك بعخضو :تجخيب االستبيان في صهرتو األولية -د
وكفايتو، والثانية، وتكهن  أو أسئمتو لمجراسة؛ لمتأكج من وضهح فقخاتو األصميأفخاد السجتسع 

يسيين أو السسارسين، وبالتالي عسل من الستخررين في مجال السذكمة سهاء من األكاد
 .حظاتيم التي يقتخحيا أفخاد السجسهعتينالتعجيالت الالزمة عمى ضهء مال

وذلك باستخجام األساليب اإلحرائية السعخوفة في ىحا  :التأكج من صجق االستبيان وثباتو - ى
 .الذأن

  :أنهاع االستبيان
السغمقة  انةالسفتهحة، واالستب انةاالستبالسغمقة، و  انةىي: االستب أربعة أنهاع االستبانة

يكتفي بشهع واحج، أو يجتسع في االستبيان أن  السرهرة. وبسقجور الباحث بانةوالسفتهحة، واالست
ليحه  اً عخض يأتيمن نهع. ويتهقف تحجيج نهع االستبيان عمى طبيعة السبحهثين. وفيسا  أكثخ

 :األنهاع
 (:السغمقة )أو السقيجة انةاالستب  -أ

 اإلجاباتالسشاسبة من بين  اإلجابةىحا الشهع من االستبانات يظمب من السبحهث اختيار و 
عن فقخاتو، ويداعج عمى االحتفاظ بحىن  اإلجابةالسعظاة. ويتدم االستبيان السغمق بديهلة 

وتحميميا. ويعاب عميو، أنو ال يعط  اإلجاباتالسبحهث مختبظًا بالسهضهع، وسيهلة تبهيب 
ما يعبخ عن  اإلجاباتال يجج الباحث من بين  إذة، وغسهض مهقف السبحهث، معمهمات كافي

 .تخدد السبحهث أو وضهح اتجاىاتو
 (:السفتهحة )أو الحرة انةاالستب -ب

وىحا الشهع من االستبانات يتخك لمسبحهث فخصة التعبيخ بحخية تامة عن دوافعو واتجاىاتو. 
بعض أن  حخية التعبيخ دون قيج. ويعاب عميو يتيح لمسبحهث بأنوويتدم االستبيان السفتهح 

لحوي التأىيل العمسي،  إالالسبحهثين قج يححفهن عن غيخ قرج معمهمات ىامة. وأنو ال يرمح 
 .االستبيان، وصعهبة تحميل إجابات السبحهثين أسئمةوأنو يتظمب وقتًا لإلجابة عن فقخات أو 

 
  :السرهرة انةاالستب .ج

ثهن ه السبحالسكتهبة؛ ليختار  األسئمةأو صهرًا بجاًل من الفقخات أو وىحا الشهع يقجم رسهمًا 
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من مثل:  السشاسبة. ويتدم االستبيان السرهر بسشاسبتو لبعض السبحهثين، اإلجاباتمن بيشيا 
األطفال، أو الخاشجين محجودي القجرة عمى القخاءة والكتابة، ومقجرة الخسهم أو الرهر في جحب 

من الكمسات السكتهبة، وجسع بيانات أو الكذف عن اتجاىات  أكثخالسبحهثين انتباه وإثارة اىتسام 
 .بيحه الظخيقة إالال يسكن الحرهل عمييا 

يقترخ استخجامو عمى السهاقف التي تتزسن  بأنوويعاب عمى االستبيان السرهر، 
 اإذنهع آخخ، وخاصة  أيمن  أكثختقشين  إلىخرائص برخية يسكن تسييدىا وفيسيا، ويحتاج 

  .كانت الخسهم أو الرهر لكائشات بذخية
  :السغمقة السفتهحة انةاالستب .د

 اإلجابة اختيار فخصة لمسبحهث يتخك حيث االستبيان نهاعأ أفزل من الشهع ىحا ويعج
 عن التعبيخ لمسبحهث الشهع ىحا يتيح الهقت نفذ وفي. السعظاة اإلجابات بين من السشاسبة

 .السفتهح واالستبيان السغمق االستبيان مدايا بتهافخ الشهع ىحا يتدمو . مفتهح بذكل يوأور  جاباتوإ

 :االستبيان أسئمةضهابط كتابة 
أو يتعسج إجابة  اإلجابةالتي تؤثخ عمى السبحهث وذلك حتى ال يخفض  الرياغةتجشب  -1

 .خاطئة
لحي يميو يبجأ الباحث بكتابة الدؤال اأن  االستبانة البج قبل أسئمةعشج صياغة كل سؤال من  -2

سؤال )لساذا سألت ىحا الدؤال؟( وذلك الن كل سؤال في  إجابةتكهن لجيو القجرة عمى أن  ـ
تجشب  أخخى.تعحر الحرهل عمى تمك السعمهمة بظخيقة  إذا إالال ُيدأل أن  االستبانة يجب

سبب فال يرح الدؤال عن  ،أخخى التي يكهن بسقجورنا الحرهل عمييا بظخيقة  األسئمة
يدعج السبحهث فيستشع عن أن  الن ذلك يسكن أو مظمق أعدبكان  إذاجتساعية الحالة اال

 . األخخى االستبيان  أسئمة إجابة
التي قج ال يتفق عمى مجلهليا كمسات الوالجقة والتحجيج في صياغة الدؤال بتجشب  الهضهح -3

احث قج يخاه الخ( فسا ىه غالب أو كثيخ بالشدبة لمب.....كثيخاً  ،غالباً )مثل الباحث والسجيب 
 .السجيب نادرًا أو قميالً 

، كمسا كان أدعى لإلجابة عميو، فالسجيب عشجما يشظخ لدؤال يتكهن الدؤال قريخكمسا كان  -4
ستكهن  وعمي اإلجابةألن الدؤال الظهيل يهحي بأن  إجابتومن عجة أسظخ قج يحجم عن 

ة ىجف الدؤال تتظمب كانت طبيع إذا إالو دافعية السبحهث لإلجابة عمي طهيمة مسا يقل من
 .يكهن كل االستبيان بيحا الشسط الأن  ذلك شخط
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 بالشفي ألنيا غالبًا تفيم عمى الشقيض، وكحلك قج يبجو لمسجيب عمييا األسئمةصياغة تجشب  -5
 الباحث يسيل إلجابة دون غيخىا.أن 

الرحافة االلكتخونية وصحافة أن  فكختين مثل ىل تخى  تجيب عمىالتي  األسئمةتجشب  -6
 ؟زيادة معخفة السترفح لألخبار اليهميةعمى تعسالن  نتخنتاال

 ؟ةكل يهم ضخوري قخاءة الرحفلمتأويل مثل ىل  ةالقابم األسئمةتجشب  -7
عمييا مسا يقل  اإلجابةعسق في التفكيخ ألن السبحهث قج ال يدتظيع  إلى األسئمة تحتاج الأ -8

 . عمى االستبيان اإلجابةدافعة الستكسال  من
البحث يخيج الباحث عن طخيقو  أىجاففي استسارة االستبيان ىه ىجف من  ويعج كل سؤال
أقخب  اإلعالميةالهسائل  أيفعمى سبيل السثال عشجما يدأل السبحهث عن  ،معخفة ىجف معين

أن  الباحث يخيجأن  ذلك يعشي فإنجسيعيا  أم اإلذاعة أمالتمفديهن  أماىتساماتو الرحافة  إلى
اىتساماتو.  إلى األقخبىي  إعالميةوسيمة  وأي اإلعالمهسائل يعخف اىتسامات الجسيهر ب
أن  ذلك يعشي فإنالرحف التي يفزل قخاءتيا السبحهث  أسساءوعشجما يدال الباحث عن 
الرحف التي يفزل قخاءتيا الجسيهر. وعشجما يدال الباحث  وأسساءالباحث يخيج معخفة مختبة 

أن  نو يخيج معخفةأذلك يعشي  فإن ،دون غيخىاعن دوافع اختيار وتفزيل صحف محمية بعيشيا 
بجافع  عيشة البحث يفزمهن قخاءة الرحف السحميةأفخاد من  اإلعالمالستعخضين لهسائل 

بجافع تعامل الرحافة السحمية  أوة، قبجافع تغظيتيا لألحجاث بحيادية ود أومحتهياتيا شاممة، 
السهاضيع تدتيهيك في الرحيفة؟  أيحث باىتسام مع ىسهم السهاطن العخاقي. وعشجما يدال البا

اليجف ىه معخفة نهع السهضهعات التي يفزل قخاءتيا الجسيهر في أن  ذلك يعشي فإن
الرحيفة األخبار السحمية السهضهعات الخياضية السقاالت والتحميالت الدياسية الثقافة واألدب 

   ... الخ.التدمية والظخائف السهضهعات الفشية
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