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 بجامعة األمير عبد القادرتوظيف النظريات اإلعالمية في بحوث الدعوة و اإلعالم 
 البحوث الميدانية نموذجا

 أ/د: زكية منزل غرابة 
 جامعة األمير عبد القادر 

 
عرف قسم الدعوة و اإلعالم جبامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ثراء كبريا على مستوى الرسائل 

،و قد مشلت يف جانبها النوعي تناول العديد من  دمة لنيل شهادات علمية يف التخصصات املفتوحةاملقاجلامعية 
كشكالت املوضوعات يف اجملاالت املختلفة شكلت فيها عناصر العملية االتصالية متغريا  أساسيا يف دراسة امل

 املطروحة . البحثية
ة البحثية و تساؤالهتا الفرعية االنطالق من و يف البحوث امليدانية تتطلب عملية اإلجابة على املكشكل

عالمية ينطل  منها الباح  ملعرفة التثثريات اتحمتملة انطالقا من عمليات التعر  اإل اتنظريواحدة أو أكثر من ال
من خالهلا أو ما يتقصده القائم باالتصال من خالل اتحمتوى املرسل ديكن  جلمهور املتلقي للرسالة اإلعالمية

 نتائ  اات قيمة عليمة على اعتبار النظرية تعطي شروحات خبصو  ما ربدثو من تثثري على مستوى الوصول اىل
و ىو ما يدعونا إىل التساؤل فيما إاا كانت الدراسات امليدانية اليت قدمت على اجلمهور املتلقي أو العكس.

هلذا املطلب العلمي امللح و الذي  مستوى قسم الدعوة و اإلعالم يف مرحليت املاجستري و الدكتوراه قد استجابت
النظرية  المداخلإلى أي مدى وظفت بحوث الدعوة و اإلعالم الميدانية يكشكل حمور اإلشكالية املطروحة:

 اإلعالمية ؟
تطرق الباحثون يف جمال اإلعالم و االتصال إىل تعريف املقصود و االتصالية : ةتعريف النظرية اإلعالمي-

   ىذا التعريف الذي نراه شامال ملعناىا فهي حسب أحد الباحثني : و نكتفي بعر من النظرية 

ىي حمصلة دراسات و أحباث و مكشاىدات وصلت إىل مرحلة من مراحل التطور وضعت يف إطار نظري و 
عملي ملا رباول تفسريه ، كما أن النظريات قامت على كم كبري من التنظري و االفرتاضات اليت قويت تدرجييا من 
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راء تطبيقات ميدانية ،و أن أمهم ما دييز النظرية قدرهتا املستمرة على إجياد تساؤالت جديدة بالبح  خالل إج
 . 1،إضافة إىل استككشاف طرق جديدة للبح  العلمي

:يكتسي االستناد على املدخل النظري أو املداخل النظرية أمهية   أهمية النظرية في البحوث الميدانية-
 : 2يف النقاط اآلتيةكبرية و ديكن استجالؤىا 

 أهنا توجو الباح  للتساؤالت الصحيحة اليت يطرحها .-

تعمل النظريات العلمية و املقرتبات النظرية اليت يسعى الباح  يف بداية حبثو لصياغتها و ربديدىا على -
 ة.مساعدتو حبجم كبري يف ضبط متغريات عنوان البح  و صياغة مكشكلة البح  و فروضها و تساؤالهتا بدق

 اسة.تعترب دبثابة املسلك الذي يسهل على الباح  ضبط اإلطار املنهجي للدر -

أهنا تفيد الباح  يف الوقوف على أوجو القصور أو النقص يف اجلوانب اليت مل يتم التوصل إليها و مل -
ا تستكمل بعد ،و ىذا ما يسمح للباح  بطرح تساؤالت و صياغة فرو  جديدة ،و ىذه الفرو  تعني بدورى

الباح  يف وصف و ربليل الظاىرة اليت يدرسها بالوقوف على العالقات بني متغرياهتا،و ىذا ما ينمي بدوره أيضا 
 املهارة النقدية عند الباح  و حل تناقضات بني النتائ  املتوصل إليها يف دراستو. .

جهد علمي  نو"ثف ب: استندت ىذه الورقة البحثية على منه  املسح الوصفي الذي يعر  المنهج المتبع-
3"منظم للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاىرة أو جمموع الظاىرات موضوع البح 

.   

املقدمككة علككى مسككتوى قسككم الككدعوة و اإلعككالم و امليدانيككة تكشكككل عيككب البحككوث العلميككة مجتمععع الدرا:ععة:-
 .جمتمعا للدراسة ملاجستري أو الدكتوراه االتصال اليت حيصل دبوجبها الطالب على درجة علمية سواء يف مرحلة ا

: تكتسككي طريقكة اختيكار العينككة أمهيكة كبكرية، حيكك  يتوقكف ااصكول علككى نتكائ  دقيقككة ألي عينعة الدرا:عة-
حبكك  وإمكانيككة تعمككيم ىككذه النتككائ  علككى جمتمككب البحكك  بثكملككو علككى قككدرة الباحكك  علككى االختيككار األمثككل للعينككة 

                                                           
 .243م، 2015،بسام عبد  الرمحن املكشابقة،نظريات االتصال،دار أسامة للنكشر و التوزيب،عمان،األردن، دط ،- 1
تصال و ذمية ،توظيف املقاربات النظرية يف البحوث اإلعالمية امليدانية:مقرتب االستخدامات و االشباعات منواجا،جملة اال مزيان- 2

 .بتصرف و ما بعدىا 75،  2017،جويلية  1،ع 4،اجلزائر،م اإلعالمطنية العليا للصحافة و علوم و الصحافة،إصدار املدرسة ال
 .147م ،  1995: األسس واملبادئ ، عامل الكتب ، القاىرة ، دط ،  مسري حممد حسني ، حبوث اإلعالم-3
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 موضب الدراسة.

البحككك  العلمكككي أن عمليكككة اختيكككار العينكككة تعتكككرب عمليكككة حامسكككة وأساسكككية يف البحكككك   وتؤككككد كتكككب منكككاى 
العلمي، فهي ربدد وتؤثر على عيب خطوات البح ، فكذاا كانكت النتكائ  الكيت يكتم التوصكل إليهكا ال ديككن أن تعمكم 

يف إىل املعرفكة أي ولو بدرجة بسيطة خارج نطاق العينة املستخدمة يف البح  أو الدراسة، فذن ىذا البحك  ال يضك
 .(4)جديد، وال يسهم يف تقدم املمارسات العملية يف جمال التخصص الذي تقب فيو املكشكلة

ومفهوم العينة يكشري إىل أهنا "عبارة عن شرحية أو جزئية مكشتقة من جمتمب الدراسة وتتككون مكن 
 .(5)"ي وخصائصوعدد حمدد من املفردات اليت سبثل يف تركيبتها وخصائصها تركيبة اجملتمب الكل

ونظرا لعكدم إمكانيكة إجكراء الدراسكة  علكى عيكب مفكردات جمتمكب البحك ، فقكد جلثنكا إىل اختيكار 
 الكلي.عينة دمثلة للمجتمب 

حبككوث الكدعوة و اإلعككالم مكن رسككائل املاجسكتري و الككدكتوراه امليدانيككة : مت اختيكار تحديعد عينععة المصععدر-1
 .لتكون حمال للبح 

م دما 2010/2018السنوات اجلامعية من ي  ارتكز اجملال الزمين لعينة املصدر على : حالعينة الزمنية-2
نا هلذه السنوات ، وقد وقب اختيار مت جرده على مستوى قسم الدوريات جبامعة األمري عبد القادر دون غريىا 

 اإلعالمية . اجلامعية على اعتبار توجو الطلبة إىل معاجلة موضوعات من خالل توظيف العديد من النظريات

: انصبت الدراسة الوصفية على البحوث امليدانية اليت عاجلت يف إطار النظريات العينة محل الدرا:ة-3
 اليت وظفتها على:

 .  األحباث اليت انصبت على اجلمهور املستخدم لوسائل اإلعالم-

 األحباث اليت تناولت أثر وسائل اإلعالم  على اجلمهور املتلقي.-

 
                                                           

سككعد الليككل ونخككرون ، منككاى  البحكك  العلمككي : تصككميم البحكك  والتحليككل اإلحصككائي ، دار املسككرية للنكشككر والتوزيككب والطباعككة ، عمككان ، -(4)
 . 95م ،  2007،  1األردن ، ط

م 2002،  1نهجية وعملية البح  العلمي ، دار وسكائل للنكشكر والتوزيكب ، عمكان ، طعبد املعطي حممد عساف ونخرون ، التطورات امل-(5)
  ،175. 
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 النتائج :-

 : خالل فترة الدرا:ةقراءة إحصائية حول بحوث الدعوة و اإلعالم -

،حي   2010/2018رد جملموع الرسائل اليت قدمت خالل السنوات اجلامعية بني اجلعملية أفصحت -
رسالة بني ماجستري و دكتوراه تطبيقية ميدانية ععت بني دراسات تناولت ربليل اتحمتوى و  61تعدادىا  بلغ 

اتحمتوى و دراسات اذبهت إىل دراسات القائم باالتصال و  %47،57نسبتو، ما 29ما مقداره  السيميولوجيا
و الذي بلغ   %52،45أخرى اذبهت إىل دراسة عالقة اجلمهور املتلقي بالرسائل اإلعالمية و قدرت نسبتها 

 . 32تعدادىا حوايل 

 النسبة  التكرار نوعية البحوث املقدمة

 47،57 29 حبوث ربليل اتحمتوى

 52،45 32 حبوث القائم باالتصال و حبوث استخدام اجلمهور لوسائل االتصال

 100 61 اجملموع

 

رسالة اليت اذبهت إىل دراسة عالقة اجلمهور املتلقي بالرسالة اإلعالمية أو القائم باالتصال  32من ضمن -
ي ما أرسالة  20رسالة  32صل توظيف النظريات اإلعالمية بلغ عددىا من أأفصحت صراحة عن  قامو اليت 
يف  اإلعالميةية ظر تغري اجيايب على مستوى البحوث امليدانية بتوظيفها للمقاربات النو ىو . % 62،5نسبتو 

حي  املختلفة  كشعبهاو االتصال ب اإلعالمجلي على مستوى زبصصات علوم  بكشكلظهر قد ملنجرة و االبحوث 
 : ضمنندرج ي عيعهاو لتخصصات الدعوة  6يف مقابل   ،14بلغت 

باجلمهور املستخدم  األحباث:ارتبط ىذا النوع من أوال:األبحاث التي تبنت النظريات المتعلقة بالجمهور
ريات على أساس أن نظللرسائل اإلعالمية اليت تقدمها الوسائل اإلعالمية املختلفة ،و يقوم ىذا النوع من ال

 .ب نفسية و اجتماعية و بالتايل يكشبب حاجات معينة اجلمهور إمنا يستخدم وسائل اإلعالم بسبب دواف
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و من ىذه النظريات نظرية االستخدامات و االشباعات ،حي  تبنت معظم األحباث ىذه النظرية يف 
معاجلة املوضوعات املختلفة ،و تفرت  ىذه النظرية أن اجلمهور يستخدم املواد اإلعالمية إلشباع رغبات كامنة 

 إلعالم ىو تلبية اااجات فقط . لديو،و أن دور وسائل ا

: اعتمدت دراسة واحدة من خالل ىذا درا:ات تبنت النظريات المتعلقة بالقائم باالتصال ثانيا:
الصنف على نظرية الغرس الثقايف ،و ىذه النظرية تفرت  أن اجلمهور إمنا يتثثر بوسائل اإلعالم يف إدراك العامل 

 أولئك األفراد الذين يتعرضون بكشكل مكثف لوسائل اإلعالم .خاصة  اتحميط بو ،و تزيد من معارفهم 

،و تفرت  ىذه النظرية  األولوياتنظرية ترتيب  األحباثو تبنت ضمن ىذا التصنيف من النظريات بعض 
،و الك عرب قيامها بذبراز  اإلعالميةمامات اجلمهور املستقبل للرسالة تىي من يقوم برتتيب اى اإلعالمأن وسائل 

تراىا تستح  االىتمام على حساب أخرى ،فيؤدي الك إىل أن يصبح اجلمهور يبدي اىتمامو هبا  اليت القضايا
 دون غريىا  من القضايا.

عنوان الرسالة 
 اجلامعية

التخصص الذي تندرج ضمنو  نوع النظرية املتبناة
 ةالرسال

بوفدح وحيدة 
 بديسي

م للواقب االجتماعي القنوات الفضائية املوجهة لألطفال و عالقتها بذدراكه
 نظرية الغرس الثقايفدراسة ربليلية و ميدانية يف إطار 

 إسالميإعالم 

 و االتصال اإلعالمالدعوة و   دراسة ربليلية و ميدانية اإلسالميةأولويات قضايا املرأة يف الفضائيات  وردة بوجالل

 

في  اإلعالمالذي تحدثه و:ائل  اإلعالمي التأثيرات المتعلقة بنوع يثالثا:درا:ات تبنت النظر 
إمنا تعمل داخل و االتصال  اإلعالمىذا النوع من الدراسات أنو من املعلوم أن وسائل  أصحاب: يرى الجمهور

نظام اجتماعي و بالتايل فهي تراعي علة اخلصائص النفسية و االجتماعية للجمهور املتلقي للرسالة اإلعالمية ،و 
اة خمتلف الظروف و العناصر اات العالقة املرتبطة باالتصال ،و دين منااج النظريات دبقابل الك ىي ملزمة دبراع

 اليت تندرج ضمن ىذا التصنيف نظرية ترتيب األولويات.

: تفرت  ىذه النظرية أن حمتوى اإلعالملو:ائل  يدرا:ات تبنت النظريات التي تهتم بالتأثير القيمرابعا:
كانت اتحمتويات وثيقة الصلة بالقيم، وكلما كانت الوثائ  أشد كان التثثري   " يكون إجيابيا إااوسائل االعالم 
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إجيابيا، وباملقابل يكون التثثري سلبيا إاا كانت اتحمتويات ال تتقيد بثي قيمة أو تناقض مب القيمة وكلما كان 
 :(7)موعة من الركائزو تقوم ىذه النظرية على أساس جم .(6)االبتعاد عن القيمة أكرب كان التثثري السليب أكثر

 أن يكون االتصال نابعا ومنبثقا من األبعاد الثقافية ااضارية اليت ينتمي إليها اجملتمب.·
املكتوب والكشفوي الكشخصي، مب  أن يكون االتصال تكامليا؛ فيتضمن االتصال السمعي البصري، و ·

 الرتكيز على املكتوب ألنو من أسس قيام ااضارات.
 ل قائما على مكشاركة واعية من طرف اجلمهور املستقبل ال أن يكون أحاديا متسلطا.أن يكون االتصا ·
 أن يكون االتصال دائما حامال للقيم الثقافية والروحية اليت تدفب اإلنسان واجملتمب إىل االرتقاء والسمو. ·

 و قد تبنت ىذه النظرية واحدة من الدراسات يف مرحلة الدكتوراه.
 التخصص الذي تندرج ضمنه الر:الة نوع النظرية المتبناة عيةعنوان الر:الة الجام

يف الدراما االسالمية القيم 
العربية التلفزيونية  التارخيية

 دراسة ربليلية و ميدانية–

 إعالم ثقايف نظرية ااتمية القيمية

 
حقول  مالحظة : توجهت بعض الدراسات إىل تبين أكثر من نظرية و كذا بعض النظريات املستمدة من

علمية أخرى : و من الك اجلمب بني نظرييت االستخدامات و االشباعات و الغرس الثقايف ،و اجلمب بني نظرييت 
االعتماد على وسائل اإلعالم و االستخدامات و االشباعات ،و اجلمب بني نظرييت االستخدامات و االشباعات 

 و املنظور الوظيفي و غريىا من النظريات.

ذا التطور االجيايب إال أن يالحظ سيطرة مقاربة إعالمية واحدة على مستوى ىذه على الرغم من ى-
ىذه املقاربة يف نظرية االستخدامات و  تسبثلإىل تبين نظرية إعالمية الرسائل اذبهت أغلب األحباث حي  

ضامني املفضلة االشباعات و ىي واحدة من أىم املقاربات اليت تفرت  أن اجلمهور فعال يف انتقاء الرسائل و امل

                                                           
 . 112م ،   2003،  1عبد الرمحن عزي ، دراسات يف نظرية االتصال ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، ط-(6)
،تاريخ  https://badislounis.blogspot.com،موقب،ربديات تواجو نظرية ااتمية القيمية يف اإلعالمباديس لونيسي،-(7)

 م.13/12/2018الدخول:
 . 
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من وسائل اإلعالم ،قد يعود ىذا االستحواا هلذه املقاربة على مستوى حبوث الدعوة و اإلعالم إىل نوعية األحباث 
 اليت قدمها الطلبة يف فرتة زمنية ما اليت عكست التكوين يف التخصص املفتوح ننذاك .

التخصص الذي تنتمي إليو  االشباعات علة عناوين الرسائل اجلامعية اليت تبنت نظرية االستخدامات و
 الرسالة اجلامعية

 ثقايف إعالم شباعاهتم اتحمققة إاستخدامات طلبة جامعة سطيف للربام  الثقافية التليفزيونية و 
 و االتصال اإلعالمعلوم  و اتحملي دراسة ميدانية و ربليلية  اإلااعي اإلعالمالكشباب اجلزائري و املضامني الثقافية يف 

 إعالم ثقايف الديين دراسة يف االستخدامات و االشباعات  اإلعالمالقسنطينية و  ملرأةا
 إسالمي إعالم ائمة مساجد والية قسنطينة و املواقب االسالمية دراسة يف االستخدامات و االشباعات 
 علوم اإلعالم و االتصال ةاالستخدامات و االشباعات الثقافية  اإلنرتنتية ألساتذة التعليم الثانوي لوالية قسنطين

 إعالم و اتصال الكشبكة االجتماعية فيسبوك منواجا-االستخدامات الثقافية لإلعالم اجلديد يف اجلزائر
الربام  الثقافية يف إااعة سطيف اتحملية دراسة يف استخدامات و اشباعات أساتذة التعليم 

 اجلامعي و الثانوي
 علوم اإلعالم و االتصال

 علوم اإلعالم  و االتصال يف الصحافة اجلزائرية  ميناأل اإلعالم
 إعالم إسالمي مكشاىدة الكشباب للربنام  التلفزيوين خواطر 

 

املكشكالت البحثية املطروحة يف خمتلف املوضوعات املقدمة على مستوى الدعوة و اإلعالم ال تستجيب -
عادة ىي اليت تفر  نوعية املقاربة اليت تتم هبا معاجلة  لنوعية املقاربة اإلعالمية املختارة إا املعلوم أن اإلشكالية

أال اعتبارات معايري تبين مقاربة نظرية ما .،و نقصد بذلك األخذ ببعض يداين و ىذا يرجب إىل عدم املاملوضوع 
اختياره موضوع حبثو إىل إلباسو إحدى ىذه النظريات بطريقة تعسفية، دون حماولة الوقوف  "بعد-الباح –يعمد 

 .(8)"لى مدى صالحية النظرية ملوضوع دراستوع

و من مت فان النتائ  ستوى امليداين دما جيعلها عددية اجلدوى املعلى تطبي  ىذه النظريات يبقى سطحي -
 دون حماولة الختبار الفرو  اليت تقوم عليها النظرياتبعض اتحماور اليت تقدمها ىذه تبقى رىينة  إليهااملتوصل 

                                                           
 أمحككككككككككككككككككككككد إبككككككككككككككككككككككراىيم خضككككككككككككككككككككككر، كيككككككككككككككككككككككف يككككككككككككككككككككككربط طككككككككككككككككككككككالب املاجسككككككككككككككككككككككتري والككككككككككككككككككككككدكتوراه النظريككككككككككككككككككككككة بالبحكككككككككككككككككككككك  امليككككككككككككككككككككككداين-(8)
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 واقعها امليداين إىلاملقاربات من صورهتا الكشكلية  أوعجز واضح يف االنتقال بالنظريات اك "،حي  يالحظ أن ىن
 الفرو  اليت تقتضيها فرضيات النظرية املعتمدة .على و خاصة 

يف جمال توظيفها لنظريات  حاولت ىذه الورقة البحثية تقدمي قراءة نقدية لبحوث الدعوة و اإلعالم خاتمة :
ة و قد أكدت القراءة الناقدة أنو و على الرغم من حماوالت تبين إحدى النظريات اإلعالمية  أو اإلعالم املختلف

هلا ما  د إىل التوظيف الفعليقفتاي ذتوظيفها بقي رىني الطرح ال أكثر يف معاجلة املكشكالت البحثية املقدمة إال أن
ة إىل واقعها العملي بكشكل سليم و صحيح نقل ىذه النظريات من صورهتا النظريجيعل ضرورة تدريب الطلبة على 

 أمر يف غاية األمهية.
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