






 االجابة النموذجية المتحان ثحوث الصحافة

  السؤال االول:

.عرف حبوث الصحافة، وحدد مراحل تطورها. 1

 تعريف حبوث الصحافة:
حبوث الصحافة هي "النشاط العلمي املنظم للكشف عن احلقائق املتصلة ابلعملية الصحفية، 
وأطرافها، والعالقات بينها، وأهدافها، والسياقات االجتماعية اليت تتفاعل معها من أجل حتقيق هذه 

 (نقطتني)األهداف، ووصف هذه احلقائق، وتفسريها، والتوقع ابجتاهات احلركة فيها".

مراحل تطور حبوث الصحافة 
.  مرحلة ما قبل التأريخ للدراسات الصحفية أو ما يعرف مبرحلة االهتمام ابلنظر�ت املعيارية 1

Normative Theories.)0.5( 
 )0.5 (.. مرحلة االهتمام ابلدراسات الصحفية األمبرييقية2
 )0.5(. مرحلة الدراسات السيسولوجية، 3
 )0.5(. مرحلة الدراسات العوملية واملقارنة،4

 السؤال الثاين:

 .عرف مدخل البحث، وأذكر أمهيته يف حبوث الصحافة. 2
 تعريف مدخل البحث:

مدخل البحث  يف حبوث الصحافة هو " اخليارات املطروحة أمام الباحث للوصول من خالهلا اىل 
 )2.5 (إجابة على تساؤالت البحث، أو حتقيق أهداف املشكلة البحثية."

 أمهية املدخل النظري يف حبوث الصحافة:
وحة يف حتقيق رتتلخص أمهية اختيار املدخل النظري للدراسات االعالمية او املشكلة املط

الوظائف التالية: 
 )0.5 (. االتفاق على املفاهيم واملصطلحات ودالالهتا املقصودة يف الدراسة حمل البحث.1
. رد املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف بناء املشكلة العلمية وحتديدها اىل أصوهلا الفكرية 2

 )0.5 (والنظرية، وهذ يؤكد االتفاق على املفاهيم واملصطلحات.
. توظيف املرجعية العلمية أو املدخل يف صياغة الفروض العلمية من خالل النظر�ت أو 3

 )0.5 (التعميمات اليت تطرحها هذه املرجعية العلمية.
. وتتجسد أمهية املدخل أو املرجعية العلمية أكثر يف بناء اطار التفسري واالستدالل للحقائق 4

 )0.5 (اليت يتوصل اليها الباحث يف دراسته للمشكلة.



 السؤال الثالث:

 .قارن بني املدخل/الرباديغم الوضعي و املدخل/الرباديغم التأويلي من حيث تصور احلقيقة. 3
 نقاط)4( قارنة بني الوضعية والتاويلية:امل

تصور احلقيقة:ابلنسبة للوضعية: احلقيقة موضوعية، ومستقلة/منفصلة عن الباحث وميكن رؤيتها 
من قبل اجلميع: مبعىن: ا�ا هناك يف اخلارج. 

ابلنسبة للتأويلية: ال توجد حقيقة واحدة، فكل ابحث خيلق احلقيقة كجزء من عملية البحث، 
ا�ا ذاتية وال توجد اال يف عالقتها ابملالحظ/الباحث: مثال: رمبا مثال كالسيكي ميكن ان يوضح 

الفرق:فلو ان شجرة سقطت يف الغابة، وال يوجد احد هناك ليسمعها، فهل ميكن للشجرة ان حتدث 
ضجة؟ 

ابلنسبة للوضعية: اجلواب هو نعم، فاحلقيقة ال تعتمد على املالحظ، اما التأويلية: فجواهبا فهو 
ال، أي ال وجود للضجة، احلقيقة موجودة فقط يف داخل/عقل ووعي الباحث. 

عالوة على ذلك ترى الوضعية انه ميكن تقسيم/تفكيك احلقيقة اىل عناصرها املكونة، وان معرفة 
الكل ميكن ان يتحقق من خالل دراسة االجزاء/العناصر، بينما ابملقابل ترى التاويلية/التفسريية ان 

احلقيقة "كليةط وال ميكن جتزئتها لذلك هتتم بدراسة كل العملية. 

 السؤال الرابع:

 .ما هو هدف حبوث مجهور القراء، وما هي انواعها؟ 4
 سعيا للتعرف  وغري القراء،يتم الرتكيز يف هذا النوع من البحوث على مجهور الصحيفة من القراء

 او االشرتاك وشراء الصحف، أو تصفح الصحف على خصائصهم هبدف استمالتهم ودفعهم للقراءة
. و ينتمي إىل هذا النوع ما يلي : االلكرتونية، هبدف استقطاب املعلنني

:  )1.5(حبوث خصائص القراء
ويتم يف هذا النوع من البحوث دراسة القراء هبدف التعرف على مساهتم املختلفة كمستو�ت 

الدخل لديهم و متوسط أعمارهم و مستواهم التعليمي إضافة إىل جنسهم و غريها من املعلومات اليت 
تساعد الصحيفة على تكوين صورة واضحة على مجهورها مبا يساعدها على اختاذ قرارات صائبة بشأن 
طبيعة املوضوعات اليت ميكن أن تليب احتياجات قرائها و هو ما يسهم يف حتقيق هدفني مهمني يتمثل 

أوهلما يف العمل على ز�دة حجم اجلمهور و يظهر الثاين يف استقطاب املعلنني من خالل تزويده بقاعدة 
بيا�ت واضحة حول حجم و مسات الفئات املستهدفة ابملادة اإلعالنية. 

 )1.5(قياس القرائية
و املقصود بقياس القرائية قيام الباحث ابلتحقق من حجم قراءة اجلمهور للمطبوعة و التعرف 
على سلوكه معها من خالل دراسة الفقرات اليت متت قراءهتا و من املتغريات الشائع استخدامها يف 

االستبا�ت اليت تبحث يف هذا املوضوع ما يلي: 



. الصفحات اليت متت قراءهتا 
. مدة و وقت القراءة 

. مكان القراءة 
 .. مصدر احلصول على النسخة 

 و مييز الباحثون بني أنواع عدة من حبوث قياس القرائية ، كبحوث صور )مالمح( القراء و هي 
. و )1.5(النوع الذي يتم من خالله دراسة السمات العامة ألفراد اجلمهور و خصائص القراءة لديهم 

حبوث اختيار البنود ، و ُجييب هذا النوع من حبوث قياس القرائية على األسئلة املتعلقة مبن يقرأ جزء معينا 
من النسخة املطبوعة أو اإللكرتونية من الصحيفة. إضافة إىل دراسات القارئ غري القارئ و الفئة املعنية 

هبذا النوع من الدراسات هي الفئة اليت ُجتيب ب"ال" على سؤال هل تقرأ الصحيفة؟ و قد لقي هذا 
النوع من البحوث اهتماما خاصا بفعل سعي الصحف إىل حتديد قراء غري املطبوع و دفعهم إىل متابعة 

طبعة الصحيفة على األنرتنيت. 
 )1.5(دراسات التأثري

و هو نوع شائع من الدراسات يف جمال اإلعالم و االتصال عامة و يثم إجراءه يف جمال الصحافة 
املكتوبة حني يهتم الباحث بدراسة طبيعة أتثري الصحيفة على مجهور قرائها و توجهات الرأي لديه من 

خالل استثمار الرتاث النظري الثري يف هذا اجملال و املعروف بنظر�ت التأثري. 
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