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مسدتاا،، هدا إن من أهم ما يميز البحث اإلعالمي، ويجعل المختصين قادرين على تحديدد  

الخطاات المتبعة في تنفيذ هذا البحث. فكثير من الباحثين الذين يمتلكان الهيمنة، والتمكن الكامدل 

في مااضيعهم المختارة لدراستها، ولكن قد يخطئدان فدي إتبدال الخطداات الصدحيحة المتبعدة فدي 

كدن لجهلدو عمل البحث اإلعالمي. فينتج عن ذلك أبحاث ضعيفة ال لجهدل الباحدث بماضداعو، ول

فددي الطري ددة المنهجيددة الصددحيحة المتبعددة إلمجدداح،. ويددتم البحددث اإلعالمددي فددي إ ددار  طدداات 

 وإجراءات منتظمة ومحددة تتمثل فيما يأتي:

 ا تيار مشكلة البحث وتحديدها:   1-

يعد ا تيار مشكلة البحث اإلعالمدي همداش غدا الش للبداحثين المبتددوين، والمهدم معرفدة مدن أيدن 

ولحسن الحظ هناك عدد من المصادر المتاحة الست اء الماضاعات البحثية، مثل الدوريات مبدأ، 

العلميددة التددي تهددتم بالدراسددات والبحدداث اإلعالميددة والملخصددات البحثيددة للمدد تمرات العلميددة فددي 

المجال اإلعالمي والبحاث والدراسات اإلعالمية الماجادة على غبكة االمترمت. ويمكن تعريد  

بحث بأمها: عبارة عن تساؤل أو بعض التساؤالت الغامضة التي تدور فدي ذهدن الباحدث مشكلة ال

حال ماضال البحث أو الدراسة التي ا تارها، وهي تساؤالت تحتاج إلدى تفسدير يسدعى الباحدث 

وقد تكان المشكلة البحثية عبدارة عدن ماقد   دامض يحتداج  إلى إيجاد إجابات غافية ووافية لها.

ح. وتعدد مشدكلة البحدث احددع أخدعا  طداات البحدث اإلعالمدي التدي تااجدو إلى تفسير وإيضدا

الباحث، الفتراض استكشافو، وتحديد، للح اوق، والمتغيدرات، والتفسديرات التدي تسدبا المشدكلة، 

 وتتبع عالقات متدا لة ي ام بعرضها في خيا ة تعطي خارة كاملة عن مشكلة البحث.

 مراجعة التراث العلمي:   2-

البدء في تنفيذ فكرة بحثيدة دون الرجدال إلدى دراسدات سداب ة أو دراسدات مرتبطدة، ال يمكن 

ودون الرجددال إلددى التددراث العلمددي الددذح يثددرح البحددث وفكددر الباحددث واتجاهاتددو محددا المشددكلة 

و طدداات حلهددا، والاخددال إلددى النتدداوج المسددتهدفة، واتجاهددات تفسددير هددذ، النتدداوج. فالدراسددات 

سات التي درسدت فدي مفدل المجدال الخداش للمشدكلة التدي ي دام بدراسدتها الساب ة تشير إلى الدرا

الباحث؛ بحيث تمثل بالنسبة للمشكلة المطروحدة قاعددة معرفيدة أوليدة لهدا، وتمثدل متداوج المشدكلة 

المطروحة إضافة مباغرة إلدى متداوج الدراسدات السداب ة، ولدذلك تظهدر أهميتهدا أكثدر فدي تطداير 



ض البحثيدددة، وخدديا ة اإل ددار النظدددرح، وتفسددير النتدداوج الخاخدددة المشددكلة العلميددة، أو الفددرو

 بالبحث.

 وضع الفروض أو التساؤالت:   3-

تعّد خيا ة الفدروض العلميدة والعالقدة بدين المتغيدرات  طداة منهجيدة مدن  طداات البحدث 

العلمي، وإجراءش منظماش للاخال إلى النتداوج الخاخدة بالبحدث، ولكنهدا ليسدت ملزمدة للباحدث فدي 

يع األحاال؛ ألن اإلجراءات قد تستهدف اإلجابة على عدد من التساؤالت البحثيدة التدي تتفدرل جم

عددن المشددكلة الرويسددة دون الحاجددة ال تبددار العالقددات أو تجريبهددا. والفددرض العلمددي هددا: تعمدديم 

مبدوي تظل خالحياتو محدل ا تبدار، أو أمدو حددق م قدت لدم يثبدت بعدد، أو أمدو عالقدة أوليدة بدين 

ن لم تثبت خدحتها بعدد. فهمدو عندد  بدات خدحة هدذا الفدرض مدن  دالل المالحظدة العلميدة متغيري

والتجريا، وعدم وجاد فروض أ رع تن ضدو أو تتعدارض معدو، فدهن الفدرض يتحدال بعدد ذلدك 

إلى تعميم مهاوي بين هذ، المتغيرات، ويأ ذ هذا التعميم غكل ال امان الذح يحكم العالقدة بدين هدذ، 

ا. مما ال يحتاج إلى تجريبو مرة أ رع، ويمكن تطبي و مباغرة بعدد ذلدك علدى المتغيرات وحركته

الحاالت المما لة، وبذلك تصبح العالقة في غدكلها األ يدر عامدة ومجدردة ال تدرتبل بحالدة بدذاتها. 

ومن كدل مدا ت ددم مسدتطيع ال دال أن الفدرض هدا جملدة تعبدر عدن تاقدع مددروق الحتمدال وجداد 

كثر، وهذا التاقع قد يثبت خدحتو أو  طدأ،. ويالحدظ أن وضدع الفدروض عالقة بين متغيرين أو أ

الفددروض، علددى حددين أن الدراسددات  يددرتبل بنددال الدراسددة. فالدراسددات االسددتطالعية تخلددا مددن

المتددافرة لدددع الباحددث تمكنددو مددن ذلددك، أمددا  قددد تتضددمن فروضدداش إذا كامددت المعلامدداتالاخددفية 

تتضدمن فروضداش دقي دة محدددة؛ بحيدث تددور الدراسدة التجريبية فهن من الضرورح أن الدراسات 

أمدا التسداؤل فيهددف إلدى إعطداء م غدرات  .من خدحتها أو  طئهدا بعد ذلك حال محاولة التح ق

عن غيء ما، وليل بالضرورة لمعرفة وجاد عالقة بين متغيرات من عدمو. ويلجدأ الباحدث إلدى 

فيددة ت هلددو لاضددع فددروض، وتفيددد وضددع التسدداؤالت عندددما ال تكددان لديددو  لفيددة معلاماتيددة كا

المعلامات التي يتاخل إليها الباحث في هذ، المرحلة في خيا ة الفروض فيما بعدد. ومدن أمثلدة 

التسدداؤالت البحثيددة: مددا التددأ يرات المعرفيددة الناتجددة عددن التعددرض لنشددرات األ بددار  هددل تاجددد 

هددي مضددامين الدعايددة عالقددة بددين مشدداهدة أفددالم الكددارتان والسددلاك العدددوامي ل  فددال  مددا 

الصهيامية الماجهة إلى العراق عبر اإلذاعة اإلسراويلية  الل الحدر  العراقيدة اإليراميدة  ومدن 

أمثلددة الفددروض البحثيددة: تاجددد عالقددة ارتبا يددة  رديددة بددين حجددم التعددرض للبددرامج اإل باريددة 

عددل االسدتهالك. ومستاع المشاركة السياسية للشبا . كلما حاد حجم التعرض لإلعالمات، حاد م

 وكلما حاد حجم التعرض للبرامج األجنبية، حاد مستاع اال ترا  الث افي. 

 تحديد التصميم المالوم للبحث:   4-

ي صددد بتصددميم البحددث هددا  طددة منظمددة ومنط يددة لتاجيددو البحددث وتحديددد أهدافددو ومنهجددو 

م للبحدث في صدد بدو تحديدد واألساليا التي يجا تبنيها لتح يق األهداف. أما تحديد التصميم المالود

ماعيددة البحددث والمددنهج المسددتخدم وتحديددد األدوات التددي ستسددتخدم فددي جمددع البيامددات بندداءش علددى 

 بيعة البيامات المطلابة وبناءش على ماعية الجمهار الذح تطبق عليو الدراسة. فعلى سبيل المثدال 



ات اللغاية لدع أ فال ما قبل إذا كان هدف الباحث قياق تأ ير ماعية برامج األ فال على المهار

المدرسددة، فددهن البحددث فددي هددذ، الحالددة يكددان مددن البحدداث السددببية التددي ت دديل التددأ ير، والمددنهج 

األمسا لهذا البحث هدا المدنهج التجريبدي الدذح يعتمدد علدى أداة التجربدة فدي جمدع البيامدات التدي 

معرفددة دور الصددح   تسددتهدف ا تبددار الفددروض. أمددا إذا كددان هدددف البحددث علددى سددبيل المثددال

المسددت لة فددي إدارة المااقدد  الصددراعية دا ددل المجتمددع وتشددكيل اتجاهددات ال ددراء محددا األداء 

الحكددامي فيعتمددد هددذا البحددث علددى المددنهج المسددحي فددي مسددتاييو الاخددفي والتحليلددي باسددتخدام 

أسلا  تحليل المضمان لاخ  وتحليل التصارات المطروحة دا ل مامشيتات إحددع الصدح  

ل مدددة حمنيدة محددددة، وكدذلك وخدد  وتحليدل اتجاهددات قدراء الصددحيفة يالمدأ اذة فددي عينددة  دال

البحث( حال األداء الحكامي في عالقتو ب راءة تلك الصحيفة عن  ريق استمارة استبيان يعددها 

الباحددث لهددذا الغددرض. ويعددّد المددنهج المسددحي مددن ابددرح المندداهج العلميددة المسددتخدمة فددي مجددال 

ت اإلعالمية، وال ي تصر على استخدام أسلا  واحد في عمليدة جمدع البيامدات، البحاث والدراسا

ويلجأ إلى استخدام مختل  األساليا كاالست صداءات، والم دابالت، والمالحظدة الم نندة، و يرهدا 

الاخددفي باسددتخدام أسددلا  يتحليددل مددن  ددرق جمددع البيامددات والمعلامددات. كددذلك فددهن المددنهج 

فددي بحدداث اإلعددالم، والتددي ت ددام علددى  اهج العلميددة التددي تسددتخدمالمضددمان( يعددد مددن أمسددا المندد

الرخد والمتابعة الدقي ة لظاهرة أو حدث معين بطري دة كميدة أو ماعيدة فدي مددة معيندة مدن أجدل 

التعددرف علددى الظدداهرة أو الحدددث مددن حيددث المحتدداع والمضددمان، وخدداالش إلددى بندداء متدداوج و 

 تعميمات تساعد على فهم الااقع وتطاير،.

 جمع البيامات:   5-

على الباحث أن يجمدع بيامدات البحدث التدي تشدتمل علدى مداعين همدا: البيامدات األوليدة وهدي 

التددي يجمعهددا الباحددث بنفسددو أل ددراض البحددث الددذح ي ددام بددو، مثددل الم ابلددة أو المالحظدددة أو 

ج االسدددتبيان أو التجربدددة أو اسدددتمارة تحليدددل المضدددمان، وتحددددد األداة المسدددتخدمة حسدددا المدددنه

المستخدم والجمهار المستهدف من البحث، وحسا الهددف مدن إجدراء البحدث. أمدا الندال الثدامي 

الذح يجمعو الباحث فهي البيامات الثامايدة التدي يعتمدد عليهدا الباحدث، ويكدان قدد جمعهدا بداحثان 

 ير، في دراسات سداب ة أل دراض بحثيدة أ درع. ومدن الخطداات المهمدة فدي البحدث اإلعالمدي 

ياماتدو تحديدد مجتمدع البحدث، حيدث يجدا علدى الباحدث أن ي دام بمسدح غدامل لمجتمدع عند جمدع ب

البحث إذا كان خغيراش، وا ذ عيندة محدددة وممثلدة بشدكل جيدد للمجتمدع األخدلي إذا كدان مجتمدع 

 البحث كبيراش. 

 تحليل البيامات وتفسيرها:   6-

الهددف مدن البحدث وعلدى  يتاق  الاقت والمجهاد الالحمان لتحليل البيامات وتفسديرها علدى

المنهج المستخدم؛ ف د يتراوح الاقت من عدة أيدام إلدى عددة غدهار، وعنددما تكتمدل عمليدة تحليدل 

البيامددات ينبغددي علددى الباحددث أن يتسدداءل عددن مدددع دقددة النتدداوج، وهددل تتمتددع بالصدددق الدددا لي 

  البيامدات فدي والصدق الخارجي أم يال( . وبعد مراجعدة البيامدات ينبغدي علدى الباحدث أن يصدن

للخصدداوا الرويسددة أن تبدددو واضددحة جليددة، وينبغددي علددى الباحددث أن يفددر   مسددق معددين يتدديح



التددي  أمددا بالطري ددة اليدويددة، أو بالطري ددة اتليددة، ويتاقدد  ذلددك علددى عدددد االسددتمارات البيامدات

 جمعهددا الباحددث. وتددتم عمليددة جمددع البيامددات وتحليلهددا احصدداوياش إلعطدداء خددارة وخددفية دقي ددة

متداوج البحدث علدى  للبيامات التي أمكن الحصال عليها، ولتحديدد الدرجدة التدي يمكدن أن تعمدم بهدا

ويسددتعان فددي ذلددك باألسدداليا  المجتمددع، الددذح أ ددذت منددو العينددة وعلددى  يددر، مددن المجتمعددات،

وتشمل عملية تحليدل البيامدات وتفسديرها الخطداات  .اإلحصاوية المختلفة التي تفيد في هذا المجال

 تية: ات

: أح ترتيا البيامات التي تم جمعها بطري دة كيفيدة للمعلامدات التدي تحتداح تصنيف البيانات -أ   

على خفات ال يمكن عدها وقياسها و ري دة أ درع كميدة وهدي البيامدات التدي تحتداح علدى 

خفات كمية يمكن عدها وقياسها، والتصني  هنا يهدف إلى إظهدار عالقدة البيامدات بعضدها 

 يطها والخروج بنتاوج مع الة.ببعض وتبس

: وهي تشدمل  ري دة يدويدة عنددما تكدان البيامدات قليلدة و ري دة أ درع  ليدة تفريغ البيانات  - 

 باستخدام الكامبياتر عندما تكان كبيرة.

العلميدة  : يعتمد الباحث في تحليل بياماتو علدى العمليدات واألسداليا اإلحصداويةتحليل البيانات -ج

كيفددي يعتمددد علددى المعلامددات التددي تددم جمعهددا ومحاولددة إيجدداد العالقددات  والتحليددل قددد يكددان

والظددااهر والددربل فيمددا بينهددا مددن دالالت وأفكددار وقددد يكددان كمددي يسددتخدم فيددو الباحددث 

 العمليات اإلحصاوية كالنسا المئاية واالمحراف المعيارح وم اييل االرتبا . 

فددي البحددث العلمددي والتددي تبددين قدددرات  : ويعتبددر، البدداحثان أرقددى  ري ددةتفسييير البيانييات -د

الباحث الذهنية، معتمداش على الخبرات والمعرفة، وعن  ريق التفسير يمكن للباحث الكش  

الظداهرة والدربل عن العاامل الم  رة في الظاهرة، األسبا  التي أدت إلى ظهار مثدل هدذ، 

 كلة.فيما بينها وتفسير العالقات بنتاوج تبين الدالالت وراء تلك المش

: وتعني حصيلة ما تاخل إليو الباحث من متاوج ومددع اتفداق النتداوج مدع استخالص النتائج - ه

 الفروض التي افترضها، ومدع إجابة متاوج البحث على تساؤالتو.

: في حالدة الر بدة إلدى تضدمين البحدث تاخديات فدهن مكامهدا الوصول إلى حلول وتوصيات -و 

الر بدة بالتاخديات فيكتفدي الباحدث باضدع ملخدا فدي  في مهاية البحث. أما في حالة عددم

 مهاية البحث لما تم عرضو وما تاخل إليو من متاوج.

 كتابة ت رير البحث:   7-

يتاق  أسلا  كتابة ت ريدر البحدث علدى الهددف مدن البحدث؛ فالبحدث الدذح ينشدر فدي إحددع 

حيث أسلا  الكتابة وإ بدات الدوريات العلمية يتبع األسلا  الذح تحدد، كل دورية للنشر بها من 

المراجع. وي ام الباحث عند كتابتو البحث بتحليل وتفسير البيامات بعد االمتهداء مدن هدذ، الخطداة، 

 ريق هذ، الخطاة يسدتطيع الباحدث أن ين دل إلدى ال دراء مدا  تبدأ  طاة كتابة ت رير البحث. وعن

تاخديات التدي  درج بهدا مدن تاخل إليدو مدن متداوج، كمدا يسدتطيع أن ي ددم بعدض الم ترحدات وال



البحث، ويشتر  أن تكان هدذ، الم ترحدات ذات خدلة و ي دة بالنتداوج التدي أمكدن الاخدال إليهدا، 

إليدو مدن متداوج  تكان محددة تحديداش دقي اش. وتتجلى مهدارة الباحدث فدي الدربل بدين مدا يتاخدل وأن

تشدير إليهدا متداوج البحدث وبين ما ي ترحو من حلال للمشكالت التي أسفرت عنها الدراسة، والتي 

  .بدون مبالغة أو حشا أو إسها 

وهنداك مالحظددة تبددرح لنددا عنددد كتابددة البحدداث اإلعالميددة وتتعلددق بددالبحاث الكميددة والكيفيددة، 

فبينما تتم كتابة البحاث الكميدة بأسدلا  مختصدر فعدال ومحددد مسدب اش، وان كدان  يدر جدذا  تدتم 

ويميددل إلددى األسددلا  األدبددي. وهندداك  ال ددة أسدداليا كتابددة البحدداث الكيفيددة بأسددلا  أكثددر حريددة 

مختلفة لكتابة البحاث اإلعالمية الكيفية: األسلا  األول ها األسلا  الدااقعي وي دام علدى ت دديم 

وجهدة مظددر ماضدداعية  يدر عا فيددة باسددتخدام ضدمير الغاوددا، واألسددلا  الثدامي هددا األسددلا  

تخدام ضدمير المدتكلم، واألسدلا  الثالدث هدا االعترافي وي ام على ت ديم وجهة مظر الباحدث باسد

األسلا  االمطباعي وي ام على استخدام االستعارات والصار الحية للتأ ير علدى ال دار . وتندتج 

البحاث الكيفية كماش كبيراش من البيامات، ويعد التحدح األكبدر هدا ا تصدار هدذا الجدزء ليصدل إلدى 

هما أوالش: تذكر أمو من المستحيل أن ت ال كل حجم مناسا وهناك مبد ن يساعدان في هذا الصدد 

غيء في ت رير البحث، وحاول أن ت دم خاراش قلمية ماجزة وأمثلة تاضديحية وم تبسدات تسداعد 

في تاضيح النتاوج، و امياش: ا تر البيامات التي تاضح مدع تندال المعلامدات التدي تدم جمعهدا بمدا 

 في ذلك المااق   ير الت ليدية.
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