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 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا

 وضصياغة الفر: ( 13) المحاضرة 

يشكل الفرض الجوهر األساس الذي يعطي البحث قيمته  العمميه، و دقهع يعهع الفهرض  سهاس  

 بعئيهه،   ههل اههحتصا  د اههعقصا  ورههو ا تبهها و د ههي رههو   البحههث و دالفههردض هههيم م عهها ي 

النتائج د حميل المضمون يعتمع عمى الفردض التي   صر  ي رو  قضايا ها ،  ي داقهو  شهكم، 

د أ ي  طوة اياغ، الفردض بعع درو العنوانو د حعيع  شكم، البحهثو خططهوة لال ه،  البحث(.

ض بنها   عمهى  شهكم، البحهث المهراد إيجهاد  ن  طوات إععاد البحث العمميو إذ يهت  درهو الفهرد

الحمول لصا. ههل ههي  ررهي، دا هعة  ئيشه، د ها م، لمورهو  البحهث  ض عهعة  ررهياتو د عبهر 

  الفردض عادة عن المشببات داألبعاد التي  دت إلى المشكم،.

ديعمع البا ث إلى بنها   هردض قابمه، لمسيهاس  تناسهم  هو  نطه  البحهث دال هرض  نه و  ي 

المت يرات بصو ة  فردة دخمي،  ي رو   نط  المشكم، دنتهائج الع اسهات الشهابس، م س  سموك 

الن الفههرض هههوم عبهها ة  د قضههي،  حمههل  فشههيرا   بههعئيا   د  ههة   ستر هها  لمشههكم،  د  ورههو   د 

  عث  د ظاهرة(.

دبنا   عمى  ا  سهعض يمكهن السهول  ن الفهردض ههي النتهائج المشهبس، التهي يأ هذ بصها البا هث  د 

وقعصا بصعف الواول بإجرا ات البحهث ثلبهات  نطسصها لتصهبر ن ريه، له  قانونها   د  هي سهبيل يت

اد ارصاو دهي  ورر العةق، الشهببي، بهين المت يهر المشهتسل دالمت يهر التهابو. د  هال ذله  بحهث 

او ة إسرائيل  هي اهحيف، األههراض المصهري،  بهان انتفاره، األقصهى  هي  مشهطين عهن  ريه  

 يمههول  28ل ايهه،  2000نيشههان  1مسههال اال تتهها ي  ههي األهههراض لممههع ين  ههن م حميههل  ضههمون ال

 م وتمكنت الباحثة من تحقيق أهداف البحث عن طريق اختبار الفروض اآلتية(. 2000

 التشهوي، م هناك عةق، ا  با ي، بين او ة الشياسه، اثسهرائيمي، د صه   طهو ات الفرض األول

اههحيف،  و دعمههى المشهها  الفمشههطيني بطااهه، خمهها  عكشههصاالشههممي، عمههى المشهها ات العربيهه، بعا هه،

 األهراض. 

 م ا  بهها  اههو ة إسههرائيل بسضههي، المما سههات التعشههفي، رههع العههر  بعا هه، الفرررض الثررا ي

 دالفمشطينيين بطاا، خما  عكشصا احيف، األهراض.

 م  وجههع عةقهه، ا  با يهه، بههين اههو ة إسههرائيل دعةقا صهها اثقميميهه، دالعدليهه، الفرررض الثالررث



 دقرا ا صا عمى اعيع المنطس،و دعمى الصعيع العدلي خما   صر  ي احيف، األهراض.

  م ا  بهها  اههو ة الشياسهه، اثسههرائيمي،  ههي المههعة ال انيهه، بعههع انتفارهه، األقصههى الفرررض الرا رر

بتجميع عممي، الشةض عمى المشا ات غير الفمشطيني،  د إغةق الممفات عمهى المشها  الشهو ي 

 شصا احيف، األهراض. دالمبناني خما  عك

  م  وجهههع عةقههه، ا  با يههه، بهههين عا هههل االنتفارههه، دبهههين  حويهههل الصهههو ة الفررررض السرررام

 اثسرائيمي، إلى او ة  خ ر قتا ، دسمبي، دععداني، خما   صرها احيف، األهراض.

 :هناك عةقه، ا  با يه، بهين اهو ة إسهرائيل ددد  السهوك دالتكهتةت دا هل  الفرض السادس

األدرا  العا مي، اثسرائيمي، التهي  رسه  إسهترا يجيتصا عمهى  شها  الصهرا   إسرائيل د سيس،

  د الشـةض  و العر  دخما  عكشصا احيف، األهراض. 

   م استطاعت احيف، األهراض عبر  طابصا اثعة هي  ن  سهعض الصهو ة الحسيسيه، الفرض السا

 الععداني، ثسرائيل رع العر  دالحمول الشممي،.

االنترنهت فردض  ي بحث آ ر يذخر البحث المتعم  اثعةنهات عبهر  هبك، د  ال اياغ، ال

فرري هرر     جررد أن الباحررث سههاليبصا ددد ههها  ههي  نميهه، الشههموك الشههرائي لههعك الشههبا  العراقههي 

 ماألطروحة قد ركز على اختبار الفروض اآلتية في تحقيق أهداف البحث وهي

  :يطتمف دد  األساليم المشتطع ،  ي اثعةنات المب وله، عبهر  هبك، االنترنهت الفرض األول

  ي جذ  انتباه المشتطعض با تةف األسمو  اثعةني المشتطعض. 

  :يطتمف األسمو  اثعةني  ألخ ر جذبا  لةنتباه با تةف  بيع، الشهمع، المعمهن الفرض الثا ي

 عنصا. 

  :قي ألساليم اثعةنات المب ول، عن  ريه  االنترنهت إن  عرض الشبا  العراالفرض الثالث

 ل  دد ا  يشاه   ي ا تصا   را ل سموخص  الشرائي. 

 وتنبثق عن ه ا الفرض الفروض الفرعية اآلتية:

دجود عةق، ا  با ي،  وجبه، بهين التعهرض ألسهاليم اثعةنهات المب وله، عهن  ريه   هبك،  -1

 االنترنت داختشاف الحاج، لممنتج.

، ا  با ي،  وجبه، بهين التعهرض ألسهاليم اثعةنهات المب وله، عهن  ريه   هبك، دجود عةق -2

 االنترنت دجمو المعمو ات.

دجود عةق، ا  با ي،  وجبه، بهين التعهرض ألسهاليم اثعةنهات المب وله، عهن  ريه   هبك،  -3

 االنترنت د سيي  البعائل.

له، عهن  ريه   هبك، دجود عةق، ا  با ي،  وجبه، بهين التعهرض ألسهاليم اثعةنهات المب و -4

 االنترنت دا طاذ قرا  الشرا .

دجود عةق، ا  با ي،  وجبه، بهين التعهرض ألسهاليم اثعةنهات المب وله، عهن  ريه   هبك،  -5

  االنترنت د عو   ا بعع الشرا .



  : كونات الفرري،

 شههتمل الفههردض عمههى  ت يههرين  ساسههيين همههام المت يههر المشههتسل دالمت يههر التههابوو  ههالمت ير 

 هو المتألر بالمت ير المشتسل. عمى سبيل الم ال يتألر التحصيل الع اسي  ي المع سه، ال انويه، التابو

  فهي ههذا الم هال يمكهن اعتبها  المت يهر المشهتسل .بشكل خبيهر بالتهع يا الطصواهي  ها م المع سه،

  دالمت ير التابو مالتحصيل الع اسي( المتألر بالتع يا الطصواي. .مالتع يا الطصواي(

 سمات د رد  اياغ، الفردضم 

 . عسولي، الفرري، دانشجا صا  و الحسائ  العممي، د ن ال  كون  يالي،  د  تناقض،  عصا -1

 .اياغ، الفرري، بشكل دقي  د حعدد قابل لة تبا  دلمتحس   ن احتصا -2

 قع ة الفرري، عمى  فشير ال اهرة د سعي   ل المشكم،. -3

الصههياغ، دالبشهها ، داالبتعههاد عههن العمو يهه،  د  ن  تشهه  الفررههي، باثيجههاض دالورههو   ههي  -4

 .التعسيعات داستطعاض  لفاظ سصم،  تى يشصل  صمصا

 . ن  كون بعيعه عن ا تماالت التمييز الشطصي لمبا ث -5

قع  كون هناك  رري، دا عة  ئيش، لمبحهث  د قهع  مهع البا هث عمهى  بهع  الفهردض المتعهعدة  -6

 .كمم، لبعضصا البعضمععد  حعدد( عمى  ن  كون غير  تناقض،  د  

 ن  كون لمفرريات الموروع، عةقه، بمشهكم، البحهث بحيهث يحمهل إجابه،  حتممه، لمعالجه،  -7

  . شكم، البحث  يث يعد  الفرض  ول  شكم، البحث دليا غيرها

 د ن  صاد  اياغ، الفردض نجع  ا يأ يم 

ض السائمه،  ن الحعس ظاهرة  بيعي،  حعث  د  علت  و خهل  نهاو  هالفرد :الحعس دالتطمين -1

عمى الحعس يصعم  بطصا بإ ا  عاض يشممصاو  الفكرة التي يتوال إليصا البا ث عن  ري  

الحههعس قههع  كههون هههي الحههل الصههحير لمشههكم، البحههثو  د  شههاعع  ههي التواههل إلههى إد اك 

 .العةقات بين األ يا  د صمصا

د جا بهه  المة  هه، دالتجهها   الشطصههي،م بحيههث يعتمههع البا ههث عمههى  ة  ا هه  الشطصههي،  -2

 .د برا    ي درو  رريات  حعدة

يطمو البا ث عمى الن ريات العمميه،  هي ههذا المجهال ديهع س  :االستنبا   ن ن ريات عممي، -3

 . جزا ها دبنا   عمى ذل  يضو  رريا  

المنط مقههع  بنههى الفررههي، عمههى  سههاس المنطهه  د كهه  العسههل الههذي يبر هههاو د ههت  اههياغ،  -4

 الفرري، بما يتف   و المنط .

 عنهههع اهههياغ، الفهههردض يمكهههن  ن يكهههون لمبحهههث  ررهههي، دا هههعة  ئيشههه،و  د عهههعة  ررهههياتد

ديمكهن  ن  صهاا الن ريه، باثلبهات  د  .ديشتر   يصا  ن   طي خل الجوانهم التهي يعنيصها البحهث

دال يشتحشههن  ن  كههون الفررههي،  ويمهه،  د  .النفههي دال  كههون لههنفا المورههو  بههالنفي داثلبههات

 عمى  ت يري الفرري، مالمت ير المشتسل دالمت ير التابو(.  عسعة بحيث يصعم التعرف



التأخههع  ههن  ههألير المت يههر المشههتسل عمههى التابو.د عههع  دعمههى البا ههث عنههع اههياغ، الفههردض

المعر ، دالطبرة الجيعة  ي اهياغ، الفررهي،  هن المتطمبهات األساسهي، لصهياغ، الفررهي،و إذ ال 

التأخهع  هن اهح، الفررهي، قهع  تحهول  يمها بعهع إلهى   جال لمتفشير العشوائي  د االعتبا ي. دبعع

   سيس، دن ري،.

 المصدر: 

أ.د سعد سلمان المشهدا ي : مناهج البحث االعالمي ، االمرارات العر يرة المتحردة ، دار الكتراب 

 . 2017الجامعي ، 
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