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 مراحل العمل في أبحاث المالحظة الميدانية

 اختيار المكان•

 الحصول على الموافقة •

 تحديد عينات الدراسة•

 األشخاص–

 المواضيع و األحداث–

 تجميع المعلومات•

 تحليل المعلومات•

 خطة الخروج•



 ورقة العمل الثانية
بحث باستخدام المالحظة الميدانية في صفحات الفيسبوك عن 

 سوريامصاعب العمل اإلعالمي في 

 500الحد األدنى )إبحث في المجموعات و الصفحات السورية المشهورة •

 ( ألف إعجاب

 منشورات 5 - 3–

 «مصاعب العمل اإلعالمي في سوريا»: تتحدث عن –

 اكتب مالحظاتك من خالل قراءة المنشورات و تفاعل القراء مع المنشورات•

 تجنب المواضيع و التعليقات غير اإلعالمية أو غير الالئقة•



 ورقة العمل الثانية

 لغة عربية سليمةمطبوعتين و  A4صفحتين •

 عدم تشتيت ورقة العمل بالتفاصيل التي ال تتكلم بشكل مباشر عن الموضوع•

 (ورقة ثالثة)يرجى وضع المعلومات التالية في نهاية البحث •

 اسم صفحة  و تاريخ كل منشور–

 صورة عن المنشور كما في المثال في الصفحة التالية–

 2018-12-16التسليم تاريخ •

 





 مجموعات التركيز

FOCUS GROUPS 





 مجموعات التركيز

Focus Groups 

مجموعة منتخبة من االفراد يجمعها الباحثون للمناقشة والتعليق على •

 البحثموضوع معين وهو موضع 

 Qualitative Researchأحد أنواع األبحاث النوعية  •

 أشخاص  10إلى  6مجموعة مكونة من •

 أو في مجال العمل , الخصائص, المصالح, في االهتماماتيشتركون •

سنوات ,  8-5أمهات األطفال من  :المجتمع األكبر المستهدف يمثلون •

عاما و يملكون موبايل سامسونج , البنات الناجحات في  18-15الشباب من 

 البكالوريا الالتي يبحثن عن الجامعة المناسبة

 



 مجموعات التركيز

Focus Groups 

 ساعتيناجتماع مدته من ساعة إلى •

مساعد القائد ويسمى و   Facilitatorالميسريسمى تحوي المجموعة قائد •

 Recorderالموثق 

 قد تحتوي المجموعة على باحث مشارك خفي•

 مجموعات منفصلة 3للحصول على نتائج موثقة يجب استخدام •



 مجموعات التركيز

Focus Groups 

 تفيد طريقة مجموعات التركيز في•

 معرفة قواعد السلوك في المجتمع المدروس و تقاليده و عاداته–

 مشاركة األفكار و مقارنتها بأفكار اآلخرين–

 اكتشاف وجهات النظر و وجهات النظر المضادة و كيف يدافع كٌل عن موقفه–

 المفردات المستخدمة في الكالم عن الموضوع–

 الشارعدراسة الرأي العام و رأي رجل –

 



 مجموعات التركيز

Focus Groups 

 سلبيات

 صعوبة الحصول على المجموعة•

ر•  تعتمد بشكل كبير على مهارة الميس ِّ

 البيئة اصطناعية و غير طبيعية•

النقاشات الحادة  –الخجل : مشاكل المشاركين•

 السيطرة على النقاش –

 

 إيجابيات

طريقة فعالة في توليد الكثير من اآلراء •

 بسرعة

 البحث ضمن بيئة اجتماعية•

فهم عميق لموضوع البحث من أطراف •

 متعددة

 فهم ردات الفعل على وجهات نظر اآلخرين•



 المذاكرة الثانية

•9-12-2018 

 أسئلة متعددة االختيارات•

 الربع الساعة األولى من الحصة•

 لن يتم إعادتها بأي حال من األحوال مهما كانت الظروف•

 كامل المنهج من أول محاضرة حتى محاضرة اليوم•




