
البحث العلمي اإلعالمي ومناهجه

المهندس اإلعالمي محمد فادي مجاهد

العاشرةالمحاضرة 
15-12-2019



حسب طريقة البحث -األبحاث 

 Quantitative Researchبحث عددي •
Qualitative Researchبحث نوعي •



البحث العددي –البحث السردي 

البحث العددي

أسئلة مغلقة•

مراقبة و مالحظة مغلقة•

الدقة في الفهم•

كم و ماهي نسبة •

بنية واضحة ثابتة للبحث•

النوعيالبحث 

أسئلة مفتوحة•

مراقبة و مالحظة مفتوحة•

الشمولية في الفهم•

لماذا و كيف و من•

بنية مرنة متغيرة للبحث•



المالحظة الميدانية
Field Observation

تستخدم لجمع المعلومات الشاملة •

يقوم الباحث بمالحظة ما حوله من سلوك و أحداث•

يجب أن يكون الباحث حاضرا في الميدان بشكل مباشر•

تهتم بتوصيف و تفسير البيئة على طبيعتها دون تغيير•

على عكس األبحاث التجريبية و التي تعتمد على بيئة مصطنعة•

ظهور و دور الباحث•



المالحظة الميدانية
ظهور و دور الباحث



ظهور و دور الباحث

الباحث مراقب خفي

ال يظهر على الساحة و ال يعلم بوجوده المجتمع •
المستهدف

االيجابيات•
الدراسة على طبيعتها دون مؤثرات وجود الباحث–

تصلح لألماكن العامة–

السلبيات •
أخالقيات األبحاث–

قدرة محدودة على مالحظة التفاصيل الدقيقة–

الباحث مراقب معروف

يعرف الجميع أنه موجود و أنه يقوم بدراسة•

ال يتدخل أو يشارك في أي فعالية•

اإليجابيات•
قدرة أكبر على مالحظة ما يحدث–

السلبيات•
تأثر الجمهور بوجود الباحث–



ظهور و دور الباحث

الباحث مشارك خفي

ليعلم الجميع بوجوده و لكن ليس كباحث•

يتدخل و يشارك في الفعاليات كشخص عادي•

االيجابيات•
الدراسة على طبيعتها دون مؤثرات وجود الباحث–

قدرة أكبر على مالحظة و فهم ما يحدث–

السلبيات •
أكبر مصدر لمشاكل أخالقيات األبحاث–

تستنزف الوقت و الجهد–

الباحث مشارك معروف

يعرف الجميع أنه موجود و أنه يقوم بدراسة•

يتدخل و يشارك في فعاليات الجمهور•

اإليجابيات•
قدرة أكبر على مالحظة ما يحدث–

قدرة أكبر على فهم ما يحدث–

السلبيات•
تأثر الجمهور بوجود الباحث–

تعديل السلوك بسبب التدخل–



الميدانية) المالحظة(المتابعة 

نقاط ضعف

قد ينقصها شمولية دراسة كامل الموضوع •

قد تؤثر عاطفيا و شخصيا على الباحث•

توثيق المالحظات عملية معقدة عادة•

من الصعب الحصول على نتائج عددية•

نقاط قوة

النتيجة معلومات مفصلة بشكل كبير•

النتائج تحوي تأثير المجتمع الحقيقي •

اخلياتُظهر التفاصيل الخفية لديناميكية تعامل المجتمع د•



ورقة العمل األولى

الخاز تلف –تابليت  –كمبيوتر  –موبايل : ساعة متواصلة بدون استخدام أي أداة رقمية 24أمض مدة •

  -أفكارك  –أكتب مالحظاتك خالل هذه الفترة عما يحصل خاصة األمور المميزة بما فيها مشاعرك •
الخ –المضايقات التي تعرضت لها  –ردات فعل اآلخرين 

أكتب ورقة العمل التي تلخص فيها هذه التجربة و تتضمن•
المالحظات الخاصة بك–

المالحظات عن من حولك–

ماذا تعلمت من هذه التجربة؟–

هل أثرت فيك هذه التجربة بشكل عملي دائم؟–

ما هو رأيك بتأثير األدوات الرقمية على حياتك؟–



ورقة العمل األولى

مطبوعتين و لغة عربية سليمة A4صفحتين •

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

2019-12-22تاريخ التسليم •

:أول جملة في ورقة العمل•

طلق لمدة أتعهد بأني قد التزمت شخصيا بمتطلبات ورقة العمل هذه و امتنعت عن استخدام أي أدوات رقمية بشكل م
و هللا خير الشاهدين... ساعة متواصلة 24


