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ورقة العمل األولى

از الختلف – 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  –فعل اآلخرين  ردات•



المالحظة الميدانية
Field Observation

تستخدم لجمع المعلومات الشاملة •

تهتم بالتوصيف و التفسير•

يجب أن يكون الباحث حاضرا في الميدان بشكل مباشر•

ظهور و دور الباحث•



المالحظة الميدانية
ظهور و دور الباحث



مراحل العمل في أبحاث المالحظة الميدانية

  المكاناختيار المستهدفين و •

الحصول على الموافقة •

تحديد عينات الدراسة•
األشخاص–

المواضيع و األحداث–

تجميع المعلومات•

تحليل المعلومات•

خطة الخروج•



تجميع المعلومات

إختالف جذري حسب دور و ظهور الباحث•

الطريقة•

األجهزة•

الوثائق الموجودة•

المعايير األخالقية•



تحليل المعلومات

تصنيف المعلومات و المالحظات•

وضع كلمات مفتاحية أساسية للتصنيف •

تصنيف المالحظات و المعلومات ضمن كلمة مفتاحية أو أكثر•



التفاعل العاطفي أثناء مشاهدة المباريات: دراسة حالة

رة القدم التفاعل اإلعالمي للمشاهدين مع مباريات كبحث إعالمي يعتمد على المالحظة الميدانية لدراسة •
في األماكن العامة

نوع من أبحاث التأثير على الجمهور•

الهدف توصيف حالة التفاعل العاطفية لدى المشاهدين و تحليلها لفهمها و تفسيرها•

مقاهي و مطاعم يتم عرض المباريات فيها: المكان•

عدة مباريات: المدة•



التفاعل العاطفي أثناء مشاهدة المباريات: دراسة حالة

الباحث يمكن أن•
يقدم نفسه كباحث و يضع كاميرات تسجيل و يراقب و يسجل مالحظات دون أي تدخل مباشر–

د منهميقدم نفسه كباحث و يضع كاميرات تسجيل و يراقب و يسجل مالحظات و يتفاعل مع المشاهدين كواح–

يدخل إلى المقهى كمشاهد عادي و يراقب و يسجل مالحظات في الخفاء دون أي تدخل –

ميدخل إلى المقهى كمشاهد عادي و يراقب و يسجل مالحظات في الخفاء و يتفاعل مع المشاهدين كواحد منه–

يطلب اإلذن من صاحب المقهى بتسجيل المقهى أثناء المشاهدة دون علم المشاهدين–



التفاعل العاطفي أثناء مشاهدة المباريات: دراسة حالة

في حال كان الباحث معروفا يجب ترتيب الدخول و الخروج بشكل مهني•
التعريف بالنفس–
مشاركة البحث–
هدايا–
الوداع–

نظمةيقوم الباحث بتفريغ المالحظات بطريقة نصية واضحة و م) المباريات(بعد انتهاء المباراة •
)التفاعل العاطفي(تصنيف المالحظات ضمن كلمات مفتاحية هامة للبحث •
حزن، غضب، عنف، فرحة، شماتة: مثال•
الخ -المالحظات التي تدل على العنف  –المالحظات التي تدل على الحزن •
كتابة البحث باستخدام المالحظات •



الصحافة: دراسة حالة

ل العمل بحث إعالمي لدراسة الطريقة التي يعمل بها الصحفيون في مؤسسة إعالمية معينة و تسلس•

نوع من أبحاث العاملين في الحقل اإلعالمي•

يين فيما الهدف توصيف سير العمل في المؤسسة و طريقة التعامل مع المواد اإلعالمية و تعامل الصحف•
بينهم

مركز المؤسسة و مواقع الحدث: المكان•

قد تستغرق عدة شهور: المدة•



الصحافة: دراسة حالة

الباحث يمكن أن•
يقدم نفسه كباحث و يضع كاميرات تسجيل و يراقب و يسجل مالحظات دون أي تدخل مباشر–

شكل مباشريقدم نفسه كباحث و يضع كاميرات تسجيل و يراقب و يسجل مالحظات و يتفاعل مع الصحفيين ب–

واحد منهميقوم بطلب للتوظيف كصحفي و يراقب و يسجل مالحظات في الخفاء و يتفاعل مع الصحفيين ك–

حفيين كواحد يقوم  بالعمل كصحفي باالتفاق مع إدارة المؤسسة دون علم فريق العمل أنه باحث و يتفاعل مع الص–
منهم



الصحافة: دراسة حالة

يجب على الباحث ترتيب الدخول و الخروج بشكل مهني•
مشاركة البحث–

ترك العمل في حال كان صحفيا مشاركا–

بعد انتهاء فترة العمل يقوم الباحث بتفريغ المالحظات بطريقة نصية واضحة و منظمة•

)أسلوب العمل(تصنيف المالحظات ضمن كلمات مفتاحية هامة للبحث •

انتقال المادة اإلعالمية، التحرير، الوسائط المتعددة، الخ: مثال•

كتابة البحث باستخدام المالحظات •



على شبكات التواصلالمالحظة الميدانية 

الميدان هنا هو شبكات التواصل االجتماعي•

)  جنسية، دولة إقامة، فئة عمرية، الخ(يتم تحديد موضوع و فئة مستهدفة •

اختيار المجموعات أو الصفحات التي تهتم بهذا الموضوع•

يتم تجميع المنشورات و التفاعل على المنشورات التي تتعلق بشكل مباشر بالموضوع•

Emojiمالحظة النصوص و الصور على شاشة بما فيها صور المشاعر •
ظهور و دور الباحث •

العوالم االفتراضية•



2019-2018آراء الطلبة بأسئلة امتحانات البكالوريا : مثال

في سوريا 2019-2018طالب بكالوريا : الفئة المستهدفة•

آالف إعجاب 10صفحات و مجموعات البكالوريا السورية التي تتجاوز : الميدان•

يمكن أن يكون الباحث•
ي معروفا و يعلن في المجموعات و الصفحات المستهدفة أنه يقوم ببحث عن هذا الموضوع و ال يشارك ف–

النقاشات

الية في معروفا و يعلن في المجموعات و الصفحات المستهدفة أنه يقوم ببحث عن هذا الموضوع و يشارك بفع–
النقاشات 

يدخل كمعجب و ال يشارك في النقاشات إنما يراقب و يسجل ما يقرأه–

يدخل كمعجب و يشارك بفعالية في النقاشات و يسجل ما يقرأه–



2019-2018آراء الطلبة بأسئلة امتحانات البكالوريا : مثال

-2018الوريا تجميع المنشورات و التفاعل مع المنشورات المتعلقة بشكل مباشر بأسئلة امتحانات البك•
2019

الفعل و اآلراء رداتتصنيف ما تم جمعه حسب المادة و نوع البكالوريا و •

صعبة، خارج المنهاج، بسيطة، متوقعة، الخ: مثال•

إجراء البحث بناء على المعلومات المصنفة و المجمعة•



ورقة العمل الثانية
بحث باستخدام المالحظة الميدانية في صفحات الفيسبوك

"ممالك النار"آراء المشاهدين السوريين بمسلسل : موضوع البحث•

)  ألف إعجاب 100الحد األدنى (في المجموعات و الصفحات السورية المشهورة  البحث•
منشورات 5–

»مسلسل ممالك النار«: تتحدث عن –

المنشوراتهذه المنشورات و تفاعل القراء مع تصنيف اآلراء التي وردت في 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•

)إضافيةورقة (يرجى وضع المعلومات التالية في نهاية البحث •
اسم صفحة  و تاريخ كل منشور–

صورة عن المنشور كما في المثال في الصفحة التالية–

2020-1-5تاريخ التسليم •




