
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم الاسالمية

قسم الدعوة والاعالم                                    كلية أصول الدين                                      

 والاثصال 

 "ثوظيف النظرية في بحوث الاعالم والاثصال"

 علمية ثكوينية" "ندوة

 د: صليحة العابد

الخطوات الاجرائية التي ثربط النظرية بالبحث العلمي في مجال علوم الاعالم عنوان املداخلة:  

                                                                                                                                  .والاثصال 

 الاشكالية : 

تعلم منها  وال نستطيع التعلم منها إال إذا عرفنا  إن النظرية مفيدة  إذا استطعنا Crep) كريب )يقول 
 ( 1) .ففهم النظرية ىو مسألة تتعلق بتعلم التفكَت النظري كيف نستخدمها ،

عالقة مبشكلة حبثنا يسمح لنا بتوضيحها وتوجيهها، ألن  ذلا  يقول موريس إجنرس:"إن رجوعنا إىل نظرية 
توفره  كل فرع علمي لو نظريات لفحص موضوع الدراسة،تستخدم النظرية كدليل إلعداد البحوث نظرا إىل ما

 (2) ن الواقع .من تأويالت ع

إذ أن ادلشكلة تتمثل يف كيفية توظيف الباحث للنظريات  يف الطرح االشكايل للبحث ادلراد اجنازه، فهناك 
دراسات ختلو دتاما من توظيف النظريات وأخرى تشَت إليها شكليا وال توظفها وأخرى تسعى إىل توظيفها 

ىاجسا دائما لباحثُت يف رلال علوم االعالم  بشكل غَت صحيح .و  االستخدام األمثل ذلذه النظريات ظل
 واالتصال .

 مفهوم البحث العلمي: 

يرى اجنرس أنو : نشاط علمي يتمثل يف مجع ادلعطيات وحتليلها هبدف اإلجابة عن مشكلة حبث 
 (3).معينة

                                                           
شحاتة صيام، النظرية االجتماعية من ادلرحلة الكالسيكية إىل ما بعد احلداثة ،  نقال عن : 31شهرازاد سويف، توظيف النظرية يف حبوث االعالم، ث  _ (1) 

 31، ص 9002دار مصر العربية للنشر والطباعة مصر  ،3ط
 311ص ،9002 للنشر، القصبة ر دا ،  وآخرون صحراوي بوزيد ترمجة عملية تدريبات : االنسانية العلوم يف العلمي البحث منهجية  ،_  موريس اجنرس (2) 



يسعى  إىل كشف احلقائق  ، بأنو نشاط علمي منظم وزلدد نقدي وتطبيقي ويعرفو زلمد عبد احلميد 
أو ىو التحقق ادلنظم يف موضوع ما أ, ومعرفة االرتباط بينها مث استخالص  ادلبادئ العامة أو القوانُت التفسَتية 

، وىذا يعٍت أن ندرس وأن حنقق وأن خنترب وأن  قضايا فرضية للكشف عن احلقائق أو النظريات وتطويرىا
مي .وىذا التعريف الذي يتفق عليو كثَت من خرباء مناىج البحث نفحص من أجل حتقيق أىداف البحث العل

العلمي يشَت إىل االرتباط بينها واستخالص ادلبادئ العامة أو القوانُت  التفسَتية اعتمادا على طرق معينة تتسم 
 (4) بالتحديد والتنظيم وادلوضوعية .

مي ادلنظم للكشف عن الظاىرات تعريف البحث االعالمي بأنو: النشاط العلويف ىذا اإلطار شنكن 
االعالمية واحلقائق ادلتصلة بالعملية االعالمية وأطرافها والعالقات بينها وأىدافها والسياقات االجتماعية اليت 

 (5) تتفاعل معها من أجل حتقيق ىذه األىداف ووصف ىذه احلقائق وتفسَتىا والتوقع باجتاىات احلركة فيها.

 مفهوم النظرية:

عرفت النظرية بأهنا رلموعة  من البٌت ادلًتابطة وادلفاىيم والتعاريف، وادلقًتحات اليت تقدم وجهة نظر منهجية 
 (6)دف الشرح والتنبؤ. للظواىر عن طريق حتديد العالقات بُت ادلتغَتات وذلك هب

اىرة اليت ينتجها اجملتمع اذلدف من النظرية ىو توجيو البحث العلمي حنو تفسَت الظما ترى مها عبد اجمليد أن  
 (7)فالنظرية تفسر الظاىرة ، وبالتايل توجو اجملتمع الذي ينتج ىذه الظاىرة. 

النظرية ىي ممارسة عملية دقيقة بعيدة عن العشوائية مادام البحث العلمي يف موريس اجنرس: بينما يعرفها  
 .(8)غياب النظرية ىو حبث أعمى 

أدى تطور وسائل االتصال عرب مراحل التاريخ ادلختلفة إىل توسيع وتعمق الدراسات االعالمية، لقد  
وظهور الكثَت من النظريات ادلفسرة لالتصال واالعالم من عدة رلاالت نفسية واجتماعية واعالمية، إال انو ال 

 امجمهور بُت الباحثُت وإدنا ىنالك شنكن احلديث عن نظرية إعالمية واحدة متفق على كيفية عملها، أو تأثَتىا يف
عدد من النظريات اليت تقدم تصورات عن كيفية عمل اإلعالم وتأثَته يف الوقت ذاتو تساعد ىذه النظريات على 

                                                                                                                                                                                                            
 00_   ادلرجع نفسو، ص  (3) 
 8، ص9001، عامل الكتب، القاىرة، 9البحث العلمي يف الدراسات االعالمية، ط _   زلمد عبد احلميد ، (4) 
 2_    ادلرجع نفسو، ص (5) 
 323، ص9039، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة عمان 3_   منال ادلزاىرة، نظريات االتصال، ط (6) 
 322،ص 9031شركة الوابل الصيب لالنتاج  والتوزيع والنشر،  ،3مها عبد اجمليد ، مناىج البحث يف االعالم امجديد، ط_    (7) 
 41ص ، سابق مرجع  ،_  موريس اجنرس (8) 



توجيو البحث العلمي يف رلال االعالم إىل مسارات مناسبة ذلك أن النظرية جتسد بشكل فاعل تطبيقات وسائل 
 (9)االعالم يف اجملتمع.

النظرية تلك البوصلة اليت تضبط وحتدد معطيات البحث انطالقا من اختيار ادلوضوع إىل غاية النتيجة وتعد 
النهائية ألهنا مبنية على أسس وافًتاضات مطبقة ومستند لواقع وظاىرة واجتاه حبثي معُت بالتايل رند الباحث نفسو  

الو أكثر وضبط متغَتات حبثو وطور فيو وفيما تقتضيو كلما اعتمد منظورا معينا ينطلق منو يف حبثو كلما حدد رل
 (10) ادلنظورات ادلقًتحة.

القول أن  النظرية يف رلال علوم االعالم واالتصال ىي خالصة امجهد التنظَتي للباحثُت هبدف  رلمل 
 تفسَت الظواىر االعالمية ومعرفة تأثَتاهتا ادلختلفة يف اجملتمع.

 ما قبل التوظيف:  احترازات  )عامة(

حث يف رلال علوم االعالم واالتصال االنتباه ذلا عند توظيفو وعة من االحًتازات اليت ينبغي للباىناك رلم 
 حىت يكون توظيفو صحيحا  وتلخصها يف اآليت :  -أكثر أو –إلحدى نظريات اإلعالم 

 أوال: 

 سنتلف الباحثون يف نظرهتم للنظرية حيث ينقسمون إىل اجتاىُت بارزين: 

 اجتاه يعترب النظرية على أهنا براديغم )منظور( يقتصر على األسس النظرية ادلوجهة للبحث._

يتجاوز ىذا ادلعٌت الضيق من خالل اعتباره أن النظرية تغطي امجانب النظري وادلنهجي  االجتاه الثاين:_
للبحث من خالل حتديد دورىا يف كل من : صياغة االشكالية وتساؤالت البحث ، حتديد ادلفاىيم، 

 والفرضيات، وأدوات مجع البيانات وادلنهج.

 ثانيا:  •

وغالبا ما نسمع عبارة )ىذا ادلوضوع تصلح لو  (11)ل تعسفيال رنب على الباحث الباس حبثو بنظرية ما بشك
النظرية الفالنية (. وذلذا البد من أن يكون ىناك قدرا من ادلالئمة بُت النظرية ادلتبناة وموضوع الدراسة حيث 

 يسًتشد هبا الباحث كوهنا إطارا زلددا يتم ضمنو إجراء خطوات البحث . 
                                                           

 323، صمرجع سابق  _   منال ادلزاىرة،  (9) 
  31ص_    شهرزاد سويف، توظيف النظرية يف حبوث االعالم واالتصال،  (10) 
 كيف يربط طالب ادلاجستَت والدكتوراه النظرية بالبحث ادليداين،   _    أمحد ابراىيم اخلضر ، (11) 
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 ثالثا:

بد أن يتم عرب تكييف متغَتاهتا اليت تقوم عليها، لتتالءم مع سياق اجملتمع تطبيق أي نظرية إعالمية ال_
  . ادلدروس وعينتو فالسياق يلعب دورا يف إحداث التأثَت على الفرد داخل رلتمعو 

 

 

 رابعا: 

نظرية بينية لكوهنا تربط بُت علوم االعالم والعلوم األخرى كعلم النفس علم االجتماع  مقاربات شنكن تبٍت  
  . علم السياسة اإلدارة واالقتصاد وغَتىا 

 خامسا:

 الباحثون ينقسمون إىل صنفُت يف استخدامهم للنظريات:  

ظواىر شنكن ختيار رلموعة ومن مث زلاولة اسقاطها يف الواقع من خالل ا االشنان بالنظرية _ الصنف األول:  
 أن تفسرىا النظرية 

ومعرفة العالقات بُت  موضوع يشكل ظاىرة تستحق الدراسة مث اختيار النظرية ادلناسبة لتفسَته اختيار_ 
 (12) ظواىره .

 معايير تبني مقاربة نظرية في الدراسات االعالمية واعتباراتها:

 للمقًتب النظري أن يقدم للباحثُت وادلمارسُت عموما مخس وظائف شنكن استخدامها كمعايَت ىي: شنكن

_ عنصر مفاىيمي:مبعٌت أن االقًتاب يعطي تنظيما جيدا جملموعة ادلفاىيم االساسية والعالقات ادلتبادلة 1
 بينها،وتقدر ىذه ادلفاىيم على اساس منفعتها التنظَتية .

 مبعٌت تقدمي رلموعة من الفروض شنكن اخضاعها لالختبار ادلبدئي ._ عنصر تنظريري : 2

_ قواعد التفسَت اليت تدلنا على العبارات اليت تصف الظاىرة موضع ادلشاىدة، فهذا العنصر يؤدي إىل 3
 تراكم التفسَتات النظرية.

                                                           
 10.ص توظيف النظرية يف حبوث علوم االعالم واالتصالشهرزاد سويف،  _    (12) 



شكالت اليت تتميز بادلهارة _ حتديد ادلشكالت النظرية وادليدانية اليت تستحقها الدراسة :فهي رلموعة من ادل4
 واالصالة يف احلل وادلعيار يف احلكم عليها التأكد من وجود احلل.

 (13) _ عنصر ادلعرفة: إذ تتوافر يف االقًتاب القدرة على اإلضافة للمعرفة.5

 

من اجل توظيف ادلقاربة النظرية بشكل صحيح البد من اتباع رلموعة من اخلطوات   خطوات التوظيف:
 واإلجراءات :

االشكالية ىي سؤال االنطالقة ولكنها كذلك خادتة امجزء النظري  _ اختيار الموضوع المراد دراسته:
.فبعد أن سنتار الباحث موضوعو عليو أن يقرأ  االطالع يف موضوع البحث انطالقا من القراءة والتقصي و

 النظرية ادلناسبة  دلقاربتو. وأن يستقرأاألدبيات ادلتعلقة بو .

فالنظرية بالنسبة إىل العلم ىي مبثابة البوصلة للمكتشف إهنا دليل ال غٌت عنو يف اختيار ادلسالك 
والطرق اليت سيعربىا الباحث حيث تسمح لو بتنظيم ادلالحظات الكثَتة وتربر األدوات اليت يستخدمها، 

إلشكالية  تأيت بعد  قراءة الًتاث النظري والدراسات السابقة  عملية ضبط ا  (14) .وباختصار إهنا توجو البحث
 اليت تناولت ذات ادلوضوع . 

إن النظرية ليست رلرد فكرة بسيطة بل حزمة من االقًتاحات ادلًتابطة  كن القولشن: _ ضبط المفاهيم 
ان مل يكن ىي اليت تنتجها وتشرح وتربز ادلبادئ  واآلليات اليت تشرحها، فهي تنظم رلموعة من ادلفاىيم،

 نالحظ من خالل عملية ضبط ادلفاىيم وادلصطلحات .(15) ادلؤطرة لبعض امجوانب يف فهم التجربة االنسانية
من جهة،  وحتديد فروض َت من احلقائق ادلكونة للنظرية  مهمة ألن كل مفهوم ىو تلخيص لكثأهنا عملية 

 .ّسهل ضبط ادلتغَتات اخلاصة بكل دراسةو  حتديد العالقات داخل الظاىرة ادلدروسةالنظرية من جهة ثانية ي

يضع الفرضيات حيث يضع االقًتاحات لنظرية القابلة لالختبار عن أسباب ادلشكلة وأبعادىا ادلختلفة _ 
من خالل القراءة والتعمق يف .وكيفية عالجها، وىذه افرضيات تكون منسجمة مع افًتاضات النظرية ادلختارة 

 .فرضيات جيدة شنكن حتديد النظرية اليت مت اختيارىا كمقاربة حبثية 

                                                           
رللة االتصال والصحافة ، توظيف ادلقاربات النظرية يف البحوث اإلعالمية ادليدانية : مقًتب االستخدامات واالشباعات _دنوذجا _  جنية مزيان،  _    (13) 

  ادلدرسة العليا للصحافة، العدد 
 55موريس اجنرس،  مرجع سابق، ص   _    (14) 
 33م واالتصال يف ادلنطقة العربية وغياب األفق النظري، رللة دراسات ادلستقبل العر،ي، صنصر الدين لعياضي، البحث العلمي يف علوم االعال  _    (15) 



استغالل فرضيات النظرية ومسلماهتا يف عملية وصف وحتليل وتفسَت الظاىرة اليت يعامجها .العالقة بُت _ 
فية النظرية ادلختارة وبعدىا يربط ادلتغَتات ويفحص الشبو واالختالف بُت النتائج ادلتوصل إليها ونتائج اخلل

 اخللفية النظرية ببحثو.

 دنوذج تطبيقي : 

 اختيار موضوع عام ) ظاىرة تستحق الدراسة(

 البرامج الترفيهية في قناة النهار الجزائرية

استخراج اشكاليات متعددة شنكن االطالع على  الدراسات السابقة والثرات النظري يف ادلوضوع  من خالل  
 .اختيار ادلقاربات النظرية ادلناسبة لكل اشكالية وبادلوازاة مع ذلك لدراسة ادلوضوع 

 

 أخالقيات العمل من خالل الربامج ا      عادات وأدناط مشاىدة الشباب               تأثَت الربامج الًتفيهية

                الًتفيهية يف قناة النهار         فيهية يف      لربامج الًت امجزائري ل يف قناة النهار على القيم            

 قناة النهار واالشباعات ادلتحققة             االجتماعية لدى الشباب

 

            الواجب أواالجتماعية  ادلسؤولية       االستخدامات واالشباعات                  الغرس الثقايف          
 األخالقي 

                                                                                                                                               

وبعد ضبط االشكالية واختيار ادلقاربة  مالحظة البد من معرفة أولية أو مبدئية بأىم النظريات يف التخصص 
 النظرية ادلناسبة البد من فهم ىذه االخَتة واستيعاب فروضها والتدرب عىب كيفية حتقيقها .

  .تاثير البرامج الترفيهية في قناة النهار على القيم االجتماعية لدى الشباباإلشكالية األوىل : 

 :  حديد المفاهيمت_ 

)  نظرية الغرس  الثقايفأن  ختارة دلقاربة ادلوضوع حيث جندختتلف باختالف النظرية ادلنالحظ ىنا أن ادلفاىيم 
 : مثل  ذلا مفاىيمها  ادلقاربة النظرية ادلناسبة للموضوع ( 



  .   الربامج   الًتفيهية التلفزيونية  م . القي. الًتفيو الشباب. عملية الغرس_ 

 .التحديد يكون يف سياق النظرية و   

 ىناك مفاىيم ضمنية : التعلم _البناء_ التعميبم _الغرس و

 ديد فروض النظرية:تح_ 

على الفرض الرئيسي الذي يشَت إىل أن االفراد الذين يتعرضون دلشاىدة التلفزيون م نظرية الغرس تقو 
بدرجة كثيفة يكونون أكثر إدراكا لتبٍت معتقدات عن الواقع االجتماعي تتطابق مع الصور الذىنية 

 والنماذج واألفكار اليت يقدمها التلفزيون عن الواقع االجتماعي أكثر من ذوي ادلشاىدة ادلنخفضة:

 وتقوم نظرية الغرس على رلموعة من الفروض الفرعية:

_يتعرض االفراد كثيفوا ادلشاىدة  للتلفزيون أكثر بينما يتعرض األفراد قليلوا ادلشاىدة إىل مصادر متنوعة 
 صادر الشخصية.مثل التلفزيون وادل

_ سنتلف التلفزيون عن غَته من الوسائل األخرى، بأن الغرس زندث نتيجة التعرض واالستخدام غَت 
 االنتقائي من قبل امجمهور .

_يقدم التلفزيون عادلا متماثال من الرسائل ادلوحدة والصور الرمزية عن اجملتمع بشكل موحد أو متشابو عن 
 الواقع احلقيقي.

 الغرس عند اعتقاد ادلشاىدين أن الدراما واقعية.وتسعى لتقدمي حقائق بدال من اخليال._ يزيد حدوث 
(16) 

  تحليل مضمون الرسائل اإلعالمية يقدم عالمات لعملية للغرس •

  :البناء المنهجي للبحثضبط _  

 ولكن االختالف  ادلعتمد للدراسة وىو ادلنهج ادلسحي ،  وادلنهج النظرية موجهة دلنهج البحث وأدواتو 
 .على مستوى األداة النو يستتبع النظرية ادلختارة بالنسبة ذلذه االشكالية يكون 

 وعليو البد من أداتُت رئيستُت ذنا: 
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 استمارة حتليل احملتوى: 

من أجل معرفة السياسات واألىداف اليت تسعى إليها النظم   حتليل  زلتوى الربامج الًتفيهية :_
 (االجتماعية والقيم السائدة ) معرفة زلتوى القيم االجتماعية السائدة يف ادلضمون

 استمارة استبيان:

 .استخدام نتائج التحليل إلعداد صحيفة استبيان لقياس إدراك ادلبحوثُت للقيم االجتماعية _ 

                                                              .اين دلعرفة حجم التعرض )كثيف_متوسط منخفض( وكذلك اجراء مسح ميد_ 

 تحديد المتغيرات:  

 حجم التعرض :ادلتغَت ادلستقل _

 الغرس وشنثلو معتقدات وتصورات ادلبحوثُت حول موضوع البحث )القيم االجتماعية(  ادلتغَت التابع:_

 العينة:

    الًتفيهية ادلعروضة على قناة النهار.  الربامج  وادلتمثلة يف:  عينة ادلادة االعالمية_ 

          الذين يشاىدون الربامج الًتفيهية .  وشنثلهم فئة الشباب _حسب إشكالية الدراسة_  :  مجهور ادلشاىدين _   

عادات وأنماط مشاهدة الشباب الجزائري للبرامج الترفيهية في قناة النهار  واالشباعات اإلشكالية الثانية:  
 المتحققة.

االستخدام                        : ادلفاىيم تتحدد بناء على ادلقاربة النظرية ادلختارة إلجراء البحثتحديد المفاهيم:  
 الربامج  الًتفيهية التفزيونية  ،العادت ، االشباع  

 _التعرض _ الوظيفة_ الدافع .. ة مثل: ادلفاىيم الضمني  و

 افتراضات النظرية:

 تعتمد نظرية االستخدامات و االشباعات على مخسة فروض: 



عملية االتصال امجماىَتي ويستخدمون وسائل االتصال لتحقيق  _إن أعضاء امجمهور مشاركون فعالون يف
 أىداف مقصودة .

_يعرب استخدام وسائل االتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء امجمهور وزنكم ذلك الفروق الفردية وعوامل 
 التفاعل االجتماعي ، وتتنوع احلاجات باختالف األفراد.

فاألفراد ىم الذين يستخدمون  _التأكيد على أن امجمهور ىو الذي سنتار الوسائل وادلضمون الذي يشبع حاجاتو،
 وسائل االتصال وليست ىي اليت تستخدم األفراد.

 _يستطيع أفراد امجمهور دائما حتديد حاجاهتم ودوافعهم ، وبالتايل سنتارون الوسائل اليت تشبع تلك احلاجات.

ليس من خالل _االستدالل على ادلعايَت الثقافية السائدة من خالل استخدامات امجمهور لوسائل االتصال و 
 (17) زلتوى الرسائل .

 البناء المنهجي للبحث:

بالنسبة  ولكن االختالف  ادلعتمد للدراسة وىو ادلنهج ادلسحي ،  وادلنهج النظرية موجهة دلنهج البحث وأدواتو  
 .على مستوى األداة النو يستتبع النظرية ادلختارة ذلذه االشكالية يكون 

 وذلك لقياس : استمارة استبيان األداة ادلناسىب ىي  :  االستخداماتأداة  البحث في ظل نظرية 

 عادات ادلشاىدة  : الًتكيز على ادلشاىدة ..التفاعل والنقاش مع االخرين... _

 شعور ادلستخدم أثناء ادلشاىدة: االرتياح ...االضطراب ...تضييع الوقت  . _

 وب من الواقع...التنفيس العاطفي ... حتقيق الرغبات )بعد ادلشاىدة(: االسًتخاء ..اذلر _ 

:بعد عملية النزول إىل ادليدان أو بعد عملية التحليل ومجع ادلعلومات والبيانات وتفريغها تحليل وتفسير النتائج
التحليل والتفسَت بناء على النظرية                                                                            يف جداول والقيام بالعمليات االحصائية ادلناسبة يأيت دور

استغالل فرضيات الدراسة يف عملية وصف وحتليل وتفسَت الظاىرة اليت يعامجها  ادلتبناة   وافًتاضاهتا . حيث يتم
  .ليها ونتائج اخللفية النظرية ادلختارة .يف السياق العام للبحثويفحص الشبو و االختالف بُت النتائج ادلتوصل إ
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 خاتمة: 

بعد ىذا التوضيح ادلختصر إلجراءات توظيف النظرية يف حبوث االعالم من خالل تطبيق على دنوذج حبث 
إىل القول بأن النظرية تكتسي أذنية بالغة بالنسبة للبحث االعالمي سواء على مستوى البدايات كتحديد 
ادلوضوع وضبط إشكاليتو أو على مستوى اإلجراءات ادلنهجية كاختيار ادلنهج واألدوات ادلناسبة للبحث .وإذا 

 التزم الباحث هبذه اخلطوات يف عملو فان حبثو يكون متكامال من حيث الشكل وادلضمون واذليكلة ادلنهجية.

يادة عملية البحث من أجل الوصول إىل كما تتضح من خالل ىذه الورقة البحثية أن النظرية ىي البوصلة لق
نتائج ذات مصداقية يف تفسَت الظواىر االعالمية  .وعليو رنب االنتباه عند دراستنا وتدريسنا لنظريات االعالم 

بل ىي ضابط منهجي يبٌت عليو ،إىل أهنا ليست رلرد سرد تارسني لنشوء النظرية وروادىا وأىم فروضها 
 البحث ككل .

 

 

 

 

 

 

 

 


