
 جامعة تكريت 

 كلية االداب / قسم االعالم 

 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا

 االعالمية البحوثاهداف :  ةلثثاالالمحاضرة 

 يحدد علماء المنهجية أهداف البحث العلمي بأربعة أهداف رئيسة هي:    

 أو التوصل إلى معرفة جديدة عن هذه الظاهرة.اكتساب المعرفة بظاهرة ما  -1

تحديددد تاددرار  دددوم  دديء مددا أو التاددراراش المرتبصددة بكدديء مددا ي ددح   لدد  ا  ددتعا ة  -2

 بفرض مبدئي محدد.

 اختيار فرض ما عن عالقة  ببية بين متغيراش معينة. -3

 الت وير الدقيق لخ ائص أو  ماش فرد ما أو موقف أو جماعة معينة.  -4

أهددداف الدرا دداش والبحددوم ا عالميددة مددن خددالذ التكددخيص الددذ  قدمدد  ويماددن تحديددد   

البا ث ا مرياي ولبر  رام  وذ مسؤولية علماء ا ت اذ في إدراك وفهم ا ت داذ الكخ دي 

 قائالً: أن مسؤولية علماء ا عالم وا ت اذ تامن فيما يأتي:

 درا ة ا ت اذ الجماهير . -1

فددي  وأ ددالي  السدديصرة ا جتماعيددة عليهددا ومراكدد  المؤ سددةمعرفددة تنظدديم مؤ سدداش ا ت دداذ  -2

 التنظيم ا جتماعي العام وظيفتها وجمهورها ومسؤولياتها وطرق قياس تل  المسؤولياش.

 درا ة طبيعة التأثير والسبيل إلى تحقيق فاعلية ا ت اذ. -3

 اختيار الو ائل المالئمة وطبيعة كل و يلة و وع الجمهور ومكالة  قل المعا ي. -4

 : ومن هنا يمكن تحديد أهم أهداف الدراسات والبحوث اإلعالمية بالنقاط اآلتية

 الوصف:   1-

تهددددف الدرا ددداش ا عالميدددة إلدددى وصدددف  ركدددة الظدددواهر ا عالميدددة وعالقاتهدددا واتجاهاتهدددا 

والعوامل المحركة والدافعة لعناصرها، وعالقاش هذه العناصر ببعضها، وتأثيراتها المتبادلة فدي 

إطار السياق ا جتماعي العام. وتسعى بعض البحدوم والدرا داش ا عالميدة إلدى تحقيدق أهدداف 

بجمدع المعلومداش وصفية تتمثل في اكتكاف  قائق معينة، أو وصف واقع معين، إ  يقدوم البا دث 

وفددي الدرا دداش  ي يسددتصيع مددن خاللهددا تفسددير بعددض الظددواهر وصددياتة بعددض الفر ددياش.التدد

ا عالمية تستخدم الدرا اش الوصفية ألتراض الوصف المجرد والمقارن لألفدراد والجماعداش، 

ووصددف ا تجاهدداش والدددوافع والحاجدداش وا ددتخداماش و ددائل ا عددالم، والتفضدديل وا هتمددام، 



ش ا عالميدة، والوقدائع واأل ددام، ثدم وصدف وتفسدير العالقداش وكذل  وصف للنظم والمؤ سدا

 المتبادلة بين هذه العناصر وبعضها في إطار عالقاش فر ية يمان اختبارها. 

 التنبؤ:  2-

يرك  البحث العلمي في المجا ش ا عالمية للتنبؤ فدي و دع ت دوراش وا تمدا ش عدن مدا 

يددث التصددوراش الممانددة، والتوقددع بحركددة يماددن أن يحدددم فددي المسددتقبل لددبعض الظددواهر مددن  

الظدداهرة ا عالميددة والحقددائق المت ددلة بهددا، وصددياتة التفسدديراش األوليددة  تجاهدداش الظدداهرة 

ا عالمية، وعالقاتها في وجود العالقداش والتدأثيراش والعوامدل الدافعدة أو المحركدة لهدا. وكدذل  

 فة.يرك  على أو اع بعض الظواهر إ ا ما ظهرش في ظروف مختل

 التفسير:  3-

يعمل البا ث ا عالمي الذ  يهددف إلدى تقدديم  درا لظداهرة إعالميدة معيندة علدى تو ديا كيدف ولمدا ا 

تحدم هذه الظاهرة؟  يث   يتوقف عند ا جابة علدى  دؤاذ كيدف تحددم الظداهرة، وإ مدا يسدعى إلدى معرفدة 

ة عدن مقددماش هدذا التفسدير، وب دفة لما ا تحدم هذه الظاهرة؟. ومن ال ع  ع ذ تفسدير الظداهرة ا عالميد

خاصة تأثير  اتية البا ث في التفسير واتجاهات . مما يكير إلى تعددد التفسديراش الخاصدة بالظداهرة ا عالميدة 

 الوا دة بتعدد البا ثين واتجاهاتهم،  يث ي ع  الضبط الامي الدقيق في درا ة هذه الظاهرة. 

 التقويم:  4-

لدى تقدويم الظداهرة، والتعدرف علدى مدا إ ا تدم تحقيدق أهدداف تهدف بعض األبحدام العلميدة إ

المنظمة، والى أ  مدى تدم تحقيدق أهدداف برامجهدا مدثالً، كمدا يدتم مدن خدالذ هدذا الهددف للبحدث 

 العلمي التعرف على  تائج تير مق ودة  واء أكا ت مرتوبة أو تير مرتوبة.

 الد ض ) التفنيد(:  5-

صيع الج م بقبوذ فر ية معينة، ولان  لد  قدد يادون ممانداً كثيراً من البحوم العلمية   تست

 لو  عت إلى د ض أو رفض فر ية أخرى.

 التثبت:  6-

ترتا  بعض البحوم العلميدة التدي تهددف إلدى التثبدت علدى أن البا دث يقدوم بدسجراء درا دة 

 للتثبت مدن  قيقدة مو دوع  دبق درا دت  مدن قبدل با دث نخدر، ولاند  يأخدذ عيندة وبي دة مختلفدة.

والبحث العلمي الذ  يهدف إلى التثبت يقوم بدرا ة المو دوع  فسد ، ولادن فدي مؤ سدة مختلفدة 

بحيث يمان المقار ة بينها وبين المؤ ساش األخرى. وكثيراً ما تتم البحوم التي تهدف إلى تأكيدد 

  تائج بحوم  بقتها و ل  في ظدل اخدتالف العيندة والبي دةا ممدا يقدو  الفر دية السدابقة وي يددها

 .صالبة، كنتيجة طبيعية لتوفر أدلة إ افية على ما توصلت إلي 
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