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 مستخلص الدراسة :

هدفت الدراسة الحالية إلى وصف ورصد واقع دراسات وبحوث اإلذاعةة  

والتليفزيون فى جامعة األزهر وتقديم صورة واضحة عة  اإلجةراتات الهجيةيةة    

األطةر الجرريةة والهعرفيةة التة       واألدوات البحثية واألساليب اإلحصائية وكذا

يستخدميا الباحثون ف  دراساتيم م  خبلل تقديم دراسة علهية ذات نتائج واضحة 

، كهةا اعتهةدت   استخدمت الباحثة مجيج الهسح اإلعبلم  بشقه التحليل  ومحددة ، و

على استهارة تحليل الهضهون ف  وصف بحوث ودراسات اإلذاعة والتليفزيون فة   

األزهر، وذلك باستخدام أسلوب الحصر الشامل للبحةوث الهجشةورة وريةر    جامعة 

،   0202وحتة  عةام    0222الهجشورة ،الت  أجريت ف  الةامعة ف  الفترة م  عام 

 ( دراسة.97تجاولتيا الدراسة بالتحليل ) حيث يبلغ عدد البحوث الت 

احث ندرة األبحاث الهشتركة الت  يةرييا أكثر م  بخلصت الدراسة إلى 

واحد ، كها احتل مةال التليفزيون الهرتبة األول  ف  اهتهام الباحثي  بدراسةته  

ع  باق  الهةاالت البحثية األخري وقد اهتم أكثر الباحثي  بعرض التراث العله  

والدراسات السابقة داخل الدراسات موضوع الدراسة بطريقة عرض الدراسةة مةع   

ا كةان أسةلوب ترتيةب عةرض الدراسةات      مجاقشة الجتائج الت  توصلت إلييا ، كه

السابقة م  حيث تاريخ الجشر هو األكثر اهتهاما م  قبل الباحثي  أما مة  حيةث   

الهجاهج الت  اعتهد علييا الباحثون ف  اليحوث عيجة الدراسةة فقةد احتةل مةجيج     

الهسح الهرتبة األول  ، كها كانت صحيفة االستبيان ه  األداة األكثةر اسةتخداما   

لبيانات ، أما بالجسبة العهدية والعشوائية فقد تصةدرا قائهةة أسةاليب    ف  جهع ا

اختيار العيجة م  قبةل البةاحثي  فة  البحةوث موضةوع الدراسةة ، كهةا اعتهةد         

%  عل  األسلوبي  الكه  والكيف  معا ف  تحليل نتائج الدراسات التة    90.0نسبة

األكثر اسةتخداما مة    قاموا بإجرائيا وكانت نررية االستخدامات واإلشباعات ه  

 قبل الباحثي  ع  الجرريات األخرى.
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Abstract: 

The purpose of this study is to provide a comprehensive and 

clear image about the scientific methods that used in 

communication studies related to Radio &Television research at 

AL-Azhar University (79 studies) to assess the methods that used 

by researchers in their studies and to evaluate both statistical 

treatments and the research tools used in it. The results 

demonstrate that: (a) common researches is very rare,(b) 

television studies were rated more than other fields , findings also 

indicated that (c) questionnaire was rated as more used among all 

research tools (d) usage of both quantitative and qualitative 

analysis was rated to be the most used by researchers when they 

analyzed their results (e) uses and gratification theory was rated as 

the first among the other theories by researchers .   

 هقدمة :ال

تسةتخدم كةاداة للتواصةل مةع       تعد وسائل اإلعبلم م  أهم الوسةائل التة  

وافد تزويةد الةهةاهير بالهعلومةات عهةا     تشكل رافدا أساسيا م  ر  الةهيور في

زاد االهتهام به بشكل متزايد لهةا يتهتةع    ييدور حوليم ، خاصة التليفزيون الذ

ظةل    نفةوس وعقةول الهشةاهدي   فة      به م  شعبية كبيرة وتةايير هائةل فة   

ظيةور    أدت بعد ذلك إل  التطورات التكجولوجية وانتشار األقهار الصجاعية الت

واقةع الفضةات     ضته الخدمة الفضائية م  تغيةرات واضةحة فة   الفضائيات وما فر

أصبح مةاال مفتوحا الستقبال مئات القجوات الفضائية العربية لةةذب    حت  العرب

وتحقيق الهجافسة مع مثيبلتيا م  القجوات األججبية القادمة إليجا   الهواط  العرب

 عبر األقهار الصجاعية.

أهم وأكثر الوسائل اإلعبلمية  م التليفزيون ووانطبلقا م  اعتبار اإلذاعة 

  حيث تكهة  قوتيهةا فة    تشكيل آرات واتةاهات الهشاهدي  ،  شعبية وتاييرا ف

فضةبل عة  إ إمةدادهها    مختلف القطاعات الةهاهيرية   الوصول إل  قدرتيها عل

، (0)حدويياإالهتلقي  م  الةهاهير العريضة بالهعلومات ع  مختلف الهةاالت فور 
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مةةال    أجريت ع  مختلةف الهضةامي  البرامةيةة فة      أههية الدراسات الت تتضح

، الهحطات والبرامج اإلقليهية أو الفضائية  يمستو  اإلذاعة والتليفزيون سوات عل

ولذلك تزداد الهكتبة اإلعبلمية يوما بعد يوم برصةيد مة  الدراسةات والبحةوث     

حتياج إلييةا للجيةوض بةدور    تتعلق بهةال اإلذاعة والتليفزيون م  مجطلق اال  الت

يبرز  يالحياة ، األمر الذ  مجاح  شت  تجهية الهةتهع ف  اإلذاعة والتليفزيون ف

لدراسةة اإلجةراتات     هذا الهةيةود العلهة    تركيز الفكر والتدقيق ف  الحاجة إل

يتبعيا الباحثون لرصةد واقعيةا ورسةم خريطةة       الهجيةية واألدوات البحثية الت

  والهجيةة   ضةوت التطةور العلهة     لهزيد م  الةيود البحثية فة مستقبلية علهية 

 وجه الخصوص .  دراسات اإلذاعة والتليفزيون عل  الهتبلحق ف

هذه الدراسة ذات االتةاه لتجاول بحةوث ودراسةات اإلذاعةة      هذا وتتبج

تجاولةةت بحةوث اإلذاعةةة    ظةل نةةدرة الدراسةات التة     والتليفزيةون خاصةة فةة  

رصةد وتحليةل     االتةاه إل  والتليفزيون بالدراسة والتحليل مها دفع الباحثة إل

اإلجراتات الهجيةية للعهلية البحثية ومراجعةة التطبيقةات البحثيةة لبحةوث     واقع 

  جامعة األزهر بفرعييا م  أجةل الوصةول إلة     ودراسات اإلذاعة والتليفزيون ف

تتبعيةا هةذه     البحثية والهجيةية واألدوات العلهية التة  لبلتةاهات  تصور حقيق

دراسات بغيةة تقةديم رؤيةة واضةحة للبةاحثي  لتطةوير االتةاهةات        الالبحوث و

دور اإلذاعةة والتليفزيةون     تجام  البحثية وكذا اإلجراتات الهجيةية بها يسيم ف

 تطوير وتجهية الهةتهع بوجه عام .  ف

 الدراسات السابقة :

اتةاهةات بحةوث     التعةر  علة   اإلعبلميةة استيدفت العديد م  الدراسةات  

اإلجراتات الهجيةية الهتبعة فييا   ودراسات الصحافة واإلعبلم م  حيث التعر  عل

  الهجاهج العلهية واألدوات والهقاييس اإلحصائية الهستخدمة ف  وكذا الوقو  عل

 تلك البحوث .

بحةوث اإلعةبلم     ة هذه الةوانب فهذا وقد استيدفت بعض الدراسات دراس

 تخصص معي  م  التخصصات اإلعبلمية مثةل دراسةات    بوجه عام دون التركيز عل

          ،(3)(م0222الجةةةةار ،  ي، )عبةةةد اليةةةاد(0)(0229)محهةةةود عبةةةد الةةةرؤو  ، 
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، بيجهةا اسةتيدفت دراسةات    (5)(0222طةايع ،    ، ) سةام (2)(0222)هشام مصباح ، 

قع الدراسات الخاصة بتخصص محدد م  تخصصةات اإلعةبلم   وصف وتحليل وا يأخر

 رزق سةعد ،حيةث اسةتيدفت دراسةة    (2)(0200بوجه خاص مثل دراسة )رزق سعد ، 

وصف وتحليل ونقد الوضةع الةراه   لبحةوث ودراسةات قسةم العبلقةات العامةة        

، و )حسة  محهةد    (9)(0220، إمام ي)سلو  معة األزهر ، ودراستجا  واإلعبلن ف

ن استيدفتا رصد وتحليل االتةاهات الحديثة لبحوث اإلذاعة واللتا (8)(0222،   عل

بحةةوث التةةاييرات اإليةابيةةة والسةةلبية    والتليفزيةةون ، حيةةث اسةةتيدفت األولةة

األطفةةال بيجهةةا اسةةتيدفت الثانيةةة بحةةوث اسةةتخدام الراديةةو    للتليفزيةةون علةة

يةة ، وكةذلك دراسةة     الةدول الجام   تجهية الهةتهعات الهحلية ف  والتليفزيون ف

تجاولةت    عجيت بدراسة البحوث والدراسات التة   والت، (7)(0225)أسهات حافظ ، 

تلةك الدراسةات     االتةاهات العلهية الحديثةة فة    الصحافة الهحلية والتعر  عل

أو التطبيق كيد  رئيس للدراسة ، أما دراسةة   يالتجاول الجرر يمستو  سوات عل

العبلقةة الهجيةيةة     التعر  عل  ، فقد اتةيت إل(02)(0222)جابر عبد الهوجود ، 

 بي  بحوث علوم اإلعبلم واالجتهاع وعلم الجفس .

أنيا عجيةت برصةد     الررم م  أن تلك الدراسات قد أشارت إل  هذا وعل

وتحليةل االتةاهةةات ووصةةف اإلجةةراتات الهجيةيةةة العلهيةةة للبحةةوث والدراسةةات  

الوضع الراه  ليةا وتقةديم صةورة واقعيةة لتلةك        اإلعبلمية بقصد الوقو  عل

البحوث والدراسات ، ال بقصد تقييهيا أو تقديم رؤية نقديةة ليةا وهةو األمةر     

إن كانت  -( و 0229أشارت إليه بشكل صريح دراسة )محهود عبد الرؤو  ،  يالذ

، -ليةا   يإستخدام مدخل الجررية الجقدية كإطار نرةر   الدراسة أشارت إيضا إل

وصةف وتحليةل     ( تحدد هد  الدراسة فة 0200نجا نةد دراسة )رزق سعد ، إال أ

الصحافة اإلعبلم   قسه  ونقد الوضع الراه  لدراسات العبلقات العامة واإلعبلن ف

 بةامعة األزهر . 

حرت الباحثة م  خبلل مراجعة الدراسات السابقة اعتهةاد دراسةة   الهذا و

( وهةو  0229دراسة )محهود عبةد الةرؤو  ،     وه يمدخل نرر  واحدة فقط عل

أية   عتهاد علالجهيعيا م  ا يخرألمدخل الجررية الجقدية بيجها خلت الدراسات ا
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تهةت    مداخل نررية  ، أما ع  سرد أو ذكر البةاحثي  للدراسةات السةابقة التة    

سرد ما  راجعته م  الدراسات السابقة   مراجعتيا ، فقد اتةيت بعض الدراسات ال

( ، 0222الجةةار،    ي( ، )عبةد اليةاد  0229اسات )محهود عبد الةرؤو  ،  مثل در

( ، بيجها عهدت دراسةات   0222( ، ) هشام مصباح ، 0220)جابر عبد الهوجود ، 

عدم سرد الدراسات السابقة ذات الصلة بهوضوع البحةث مثةل دراسةات      إل يأخر

( ، 0220،   محهةد علة   ي( ، )سةلو 0225( ، )أسةهات حسةي  ،   0200)رزق سعد ، 

 ( .0222طايع ،   ( ، )سام0222،   )حس  عل

( 0229) محهةود عبةد الةرؤو  ،     كذلك فإنه يحسةب لدراسةات كةل مة     

، ( استخدام أسلوب الهقارنة0220،  )جابر عبد الهوجود( و 0225و)أسهات حسي  ، 

أسلوب الهقارنة بي  اإلجةراتات الهجيةيةة العلهيةة      ولألحيث استخدمت الدراسة ا

كل م  الهةلة الهصرية لبحوث اإلعبلم   البحوث اإلعبلمية الهجشورة ف  عة فالهتب

استخدمت الدراسة الثانيةة األسةلوب   مريكية ، كها ألونريرتيا الصحافة واإلعبلم ا

  مصةر وفة    أوجه االتفاق واالختبل  بي  الدراسات الصحفية ف  ذاته للتعر  عل

دراسات وبحوث   العلهية الحديثة فم  حيث رصد االتةاهات  يخربعض الدول األ

الدراسةة   امةا او التطبيةق ،   يالتجاول الجرةر  يمستو  الصحافة الهحلية سوات عل

جراتات الهجيةيةة الهتبعةة   إلبي  اللهقارنة لهقارنة اسلوب فقد استخدمت أ الثالثة

 جتهاع.الالجفس وا  كل بحوث اإلعبلم وبحوث عله  ف

جةراتات  إلاستيدا  دراسةة ا   سات فالباحثة تشابه جهيع الدرا يهذا وتر

دوات ألالبحوث اإلعبلمية م  حيث الهجيج الهستخدم وا  الهجيةية العلهية الهتبعة ف

جهع البيانات وكذا تحديد الهشكلة العلهية واليةد  مة  الدراسةة      الهستخدمة ف

عجيةت فقةط بدراسةة      ( والتة 0222الجةار،  يبإستثجات دراسة واحدة ) عبدالياد

  بحوث اإلعبلم الهجشةورة فة    خدام الهقاييس اإلحصائية الهستخدمة فوتقييم است

تشةابيت هةذه الدراسةات    وعدا ذلك فقةد  ،  0225  حت  0778الفترة م    مصر ف

جهةةع البيانةات العلهيةةة للبحةةوث    اسةتخدام أداة تحليةةل الهضةةهون فة    أيضةا فةة 

 أخضعتيا للدراسة .  والدراسات اإلعبلمية الت
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اتفقت دراسةات  فقد  توصلت إلييا تلك الدراسات  الجتائج الت يمستو  وعل

(  0222( ، )هشةام مصةباح ،   0220( ، )جابر عبةد الهوجةود ،   0200رزق سعد ، )

 قةاموا بإجرائيةا    اسةات التة  الدر دراسة البحوث عيجات  اعتهاد الباحثي  ف  عل

( 0222،   ( ، )حس  علة 0200)رزق سعد ،   كها اتفقت دراست، مجيج الهسح  على

ريرها م  أدوات جهع البيانات مة  حيةث اسةتخدام      ستبيان علالتفوق أداة ا  عل

  خبل  ما جات ف  جهع بيانات البحوث عيجة الدراسة ، وهذا عل  الباحثي  ليا ف

( ، حيث 0222( ، )هشام مصباح ، 0220  دراسة )جابر عبدالهوجود ، نتائج كل م

 الشخصية والهبلحرة العلهية وتحليةل الهضةهون  أدوات الهقابلة  أن  األول  جات ف

  ، بيجها جات ف جهع بيانات دراساتيم  استخداما م  قبل الباحثي  فكثر ألكانت ا

هةذا    دوات فة ألريرهةا مة  ا    علة الشخصةية  الهقابلة  نتائج الثانية تفوق أداة

كثر شيوعا ألا  هحتهالية الاالعيجات  أن أظيرت نتائةيا  الدراسة الت  ، وهالشان

 إنتقات العيجات الخاصة بدراساتيم .  اعتهاد الباحثي  علييا ف  أيضا ف

( ودراسةة  0229كذلك فقد أكدت كل م  دراسة )محهود عبةد الةرؤو  ،   

 يمصةر )أ   ندرة البحوث الهشةتركة فة    نتائةيها إل  (  ف0225)أسهات حسي  ، 

 . (إجرائيا أكثر م  باحث  يشترك ف  الت

جتةائج  ال  بعد استعراض الدراسات السابقة أنه فحرت الباحثة الهذا وقد 

عدم اهتهةام البةاحثي      ( إشارتيا إل0200رزق سعد ، دراسة )توصلت إلييا   الت

  باختيار الهشكلة البحثية اختيارا دقيقا ، فضبل عة  اخةتبلط مفيةوم الهةجيج فة     

لدراسةات عيجةة الدراسةة ،    معرم ا  أذهان الباحثي  بهفيوم الطريقة والوسيلة ف

سةاليب  ألأن ا  نتائةيةا علة    ( فة 0222الجةةار،   يكها أكدت دراسة )عبةد اليةاد  

ول وبجسةةبة اقتربةةت مةة  الجصةةف ألحصةةائية الوصةةفية قةةد احتلةةت الهركةةز اإلا

حرةت  ال( م  حيث استخدام البحوث اإلعبلمية عيجة الدراسة ليةا ، كهةا   25.2%)

خلصةت إلييةا مة       جاقشة الجتائج التة أسلوب م  أيضا تشابه الدراسات جهيعيا ف

جداول مجفصلة والتعليق علييا م  قبل الباحث   حصاتات والجسب فإلخبلل توضيح ا

فقةط    أسلوب التحليل الكيف  اتةيت إل  ( الت0220إمام ،  يبإستثجات دراسة )سلو

نوعيةةة   دراسةةة للوقةةو  علةة 92بلغةةت   تحليةةل الدراسةةات والبحةةوث التةة  فةة

 استخدمتيا البحوث عيجة الدراسة .  دوات التألالهوضوعات والهجاهج وا



 والء إبراهيم عقاد/ د                         ......واقع البحوث اإلعالمية فى مجال 

 

 

 

112 

 مشكلة الدراسة :

نررا لزيادة الحاجة الهلحة إل  مبلحقةة التطةور العلهة  والهجيةة  فة       

دراسات وبحوث الصحافة واإلعبلم بوجه عام وبحوث اإلذاعةة والتليفزيةون علة     

االتةاهةات اإلعبلميةة الحديثةة    وجه الخصوص للوقو  علة  أحةدث الجرريةات و   

واختيار ما يتجاسب مجيا مع مةتهعاتجا العربية ، وكذا فيم ما يستةد م  الهجاهج 

العلهية واألدوات واألساليب البحثية واالختيار فيها بيجيا السةتخدامه فة  بحةوث    

ودراسات اإلذاعة والتليفزيون والوصول بيا إل  نتائج بحثية دقيقةة تفيةد فة     

دات اإلعبلم  للراديو والتليفزيون كوسائل جهاهيرية ميهةة تسةيم فة     تطوير األ

الوقةو    فإن مشكلة الدراسة الحالية تتهثل ف تجهية الهةتهعات والجيوض بيا ، 

عل  اإلجراتات الهجيةية واألدوات البحثيةة واألسةاليب اإلحصةائية وكةذا األطةر      

، بجات( –األزهر)بجي  معة الجررية لبحوث ودراسات اإلذاعة والتليفزيون ف  جا

( لدراسة كةل  Meta Analysisوذلك م  خبلل استخدام أسلوب الهستوي الثان  )

مةلةة البحةوث   م  بحوث ودراسات اإلذاعة والتليفزيون الهجشورة  ف  دوريةة ) 

( الت  تصدر ع  كلية اإلعبلم بةامعة األزهر ، وكذا بحوث الهاجيستير اإلعبلمية

الت  قدميا الباحثون والباحثات ف  الفترة مة  عةام   والدكتوراه رير الهجشورة 

 . 0202وحت  عام  0225

  أههية الدراسة :  

 تستخدم أسةلوب تحليةل التحليةل     إطار ندرة الدراسات والبحوث الت  ف

Meta – Analysis يقةوم علة   يمصةر والةذ    تراث الدراسات اإلعبلمية ف  ف  

واحةد بقصةد اختبةار      عإطةار موضةو    تةدور فة    تحليل نتائج الدراسات التة 

إطار ندرة دراسة مشكبلت   ، وف(00)تربط بي  نتائج هذه الدراسات  العبلقات الت

الهكتبةة    بحةوث اإلذاعةة والتليفزيةون فة      واألدوات البحثيةة فة    الهجيج العله

مصةر(    كثةرة أقسةام وكليةات اإلعةبلم فة       اإلعبلمية الهصرية بوجه عام )علة 

إطار تقةديم    وجه الخصوص سوات ف  جامعة األزهر عل  وانعداميا بشكل تام ف

اإلجةراتات  إطةار رصةد واقعيةا و     رؤية نقدية وتقويهية ليذه البحةوث أو فة  

كونيةا الهحاولةة     تتبجاها ، فإن أههية الدراسة الحالية تكه  فة   الت الهجيةية

 جامعةة   اإلذاعةة والتليفزيةون فة     لهسح ودراسة العهلية البحثية لباحث  األول
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وصف ورصةد واقةع دراسةات      وجه التحديد حيث تركز الدراسة عل  األزهر عل

وبحوث اإلذاعة والتليفزيون وتقةديم صةورة واضةحة عة  اإلجةراتات الهجيةيةة       

  واألدوات البحثية واألساليب اإلحصائية وكذا األطةر الجرريةة والهعرفيةة التة    

ية ذات نتائج واضحة دراساتيم م  خبلل تقديم دراسة عله  يستخدميا الباحثون ف

اإلذاعةة    رسةم خريطةة علهيةة مسةتقبلية لبةاحث       ومحددة مهةا قةد يسةيم فة    

 والتليفزيون مستقببل .

 أهدا  الدراسة :

 :  تحقيق ما يل  تيد  هذه الدراسة إل

عليةه بحةوث ودراسةات     يالةذ الةراه   الواقع ودراسة رصد وتوصيف وتحليل  -0

عشةر األخيةرة    األربعةة السةجوات    جامعة األزهر فة   اإلذاعة والتليفزيون ف

أعداد الدراسات اإلعبلمية بوجه عام ودراسةات    وتزايد ف  شيدت تجام  والت

طالبةات  طلبة ووجه الخصوص ، نررا لزيادة أعداد   اإلذاعة والتليفزيون عل

الهاجيسةتير    درجتة   والباحثات الحاصبلت علة وكذا الباحثي  الدراسات العليا 

 .قسم اإلعبلم بفرع البجاتكلية اإلعبلم )بجي ( وكل م  والدكتوراه م  

علهية واضحة ع  األساليب واإلجراتات العلهية والهجيةيةة  نقدية تقديم رؤية  -0

يعتهد علييا   وكذا األطر الجررية واألدوات البحثية واألساليب اإلحصائية الت

ة حيث تتهثل حدود هذه الرؤية جامعة األزهر   باحثوا اإلذاعة والتليفزيون ف

بالهةدارس   يااتصةال  يمةد واقةع هةذه البحةوث و     الوقةو  علة    الجقدية فة 

استحديت خبلل السجوات الهاضةية مةع كامةل      واالتةاهات البحثية الحديثة الت

للعلهات األجبلت الذي  قاموا بتحكيم وتقييم تلك البحوث عيجةة    التقدير العله

 يا .نتائج علهية مويوق ب  م  أجل الوصول إلالدراسة ، وذلك 

هةو  تحتاج للبحةث والدراسةة و    التوالتحديات الهشكبلت البحثية يالوقو  عل -3

مةدار    تحديد الخريطة البحثية الهطلةوب إنةازهةا علة     ف يسيم ياألمر الذ

 الهةتهع .  السائد ف  محدد بها يتجاسب مع متطلبات الواقع اإلعبلم  زمج

مةاالت اإلعةبلم بتةوفير معلومةات ونتةائج علهيةة محةددة         إفادة الباحثي  ف -2

جامعةة األزهةر لتطةوير      وواضحة حةول دراسةات اإلذاعةة والتليفزيةون فة     

يستخدمونيا إلنةاز دراساتيم   االتةاهات البحثية وكذا اإلجراتات الهجيةية الت
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  بها يتواكب مع اآلليات الهجيةية الحديثةة التة  مةال اإلذاعة والتليفزيون   ف

العالم   مةتهعاتجا لعربية فحسب بل ف  تواصل تطورها يوما بعد يوم ليس ف

لئلذاعةةة   تطةةوير األدات اإلعبلمةة  يسةةيم فةة يباسةةره ، وهةةو األمةةر الةةذ 

جهية الهةتهةع  ت  والتليفزيون بوجه عام وم  يم تحقيق الدور الهجوط بيها ف

 والجيوض به. يالهصر

 تساؤالت الدراسة :

ة مة  التسةاؤالت تتهثةل فيهةا     الهةهوعتحاول هذه الدراسة اإلجابة ع  

 :  يل

جامعةة    ما عدد الباحثي  الذي  قاموا بإجرات بحوث اإلذاعة والتليفزيةون فة   -0

 األزهر عيجة الدراسة وما نوعيم ؟

 طرقتيا البحوث عيجة الدراسة ؟  ما الهوضوعات والهةاالت الت -0

البحةوث والدراسةات عيجةة      عيا البةاحثون فة  اتب  ما اإلجراتات الهجيةية الت -3

  عدد م  التساؤالت الفرعية علة   الدراسة؟ ويتفرع م  هذه التساؤل الرئيس

 :  الجحو التال

 اتبعيا الباحث ؟  ما طرق استعراض الدراسات السابقة الت -أ

 وأهدافه ؟ ته وأههيتهعرض مشكل  ما أسلوب الباحث ف -ب

 اعتهد علييا الباحث ؟  العيجة الت ما الهجاهج واألدوات وأساليب اختيار -ج

 فروض أو تساؤالت أيجات إجرات البحث ؟  اعتهاد الباحث عل يما مد -د

الجتةائج    ل إلواستخدميا الباحث للوص  اإلحصائية التوالهقاييس ما األساليب  -ه

 ؟

 تجاوليا الباحث بالدراسة ؟  ما العجاصر االتصالية الت-2

 إجرات البحث ؟  اعتهد علييا الباحث ف  ما األطر والهداخل الجررية الت-5

 بحثه؟  اعتهد عليه الباحث لعرض ما توصل إليه م  نتائج ف يما الشكل الذ-2

 نوع الدراسة ومجيةيا :

 إرتيةاد   تيةد  إلة    الت الدراسات االستطبلعية  هذه الدراسة إل  تجته

  األولة ، حيةث تهثةل الدراسةة الهحاولةة     (00)بحةوث اإلعةبلم    الهةاالت البكر ف

  يستخدميا البةاحثون فة    اإلجراتات الهجيةية واألدوات البحثية الت  للوقو  عل

 اإلذاعة والتليفزيون بةامعة األزهر .  قسه
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تستيد    الت الدراسات الوصفية  الدراسة الحالية كذلك إل  هذا وتجته

ة معيجة أو موقف معي  يغلب عليه صفة الهةهوعتصوير وتحليل وتقويم خصائص 

  معلومات كافيةة ودقيقةة عجيةا دون الةدخول فة       التحديد ، بيد  الحصول عل

  ، فية  (03)أسبابيا أو التحكم فييا وبغض الجرر ع  وجود فروض محةددة مسةبقا  

تستيد   حيث، (02)يليا وتفسيرها الستخبلص دالالتياجهع الحقائق وتحل  تعتهد عل

 يأو ما يعةر  بتحليةل الهسةتو    يالدراسة م  خبلل توظيف أسلوب التحليل البعد

  وتصوير واقع بحوث اإلذاعة والتليفزيون ف( بتحليل Meta analysis)  الثان

الهعلومات الكافية ع  اإلجراتات الهجيةيةة واألدوات    جامعة األزهر والحصول عل

اعتهةدت علييةا هةذه البحةوث       البحثية وكةذا الهةداخل واألطةر الجرريةة التة     

 نتائج علهية محددة .   والدراسات للوصول إل

يعةد   يالذ  بشقه التحليل  مجيج الهسح اإلعبلمهذا وقد استخدمت الباحثة 

فيهةا يتعلةق بالدراسةات     م  أبرز الهجاهج الهرتبطة بالدراسات الوصفية خاصةة 

بيانةات ومعلومةات     يعتبر جيدا علهيا مجرها للحصةول علة   يوالذ ، (05)اإلعبلمية

  هةذا ويةتم توظيةف مةجيج الهسةح فة       ،(02)وخصائص للراهرة موضوع الدراسة

الدراسة الحالية مة  خةبلل اسةتخدام مسةح الهضةهون لدراسةة مضةهون البحةوث         

الفترة   اإلذاعة والتليفزيون بةامعة األزهر ف  قسه  أجريت ف  والدراسات الت

ييد   يوالذ  الكه التحليلوذلك ع  طريق إستخدام  0202عام   وإل 0222م  عام 

،  شةكل دقيةق وموضةوع     استخدام التكرارات واألرقام لوصف البيانةات فة    إل

طبيعةة    ييتم فيه البةاحثون بةالتعر  علة    يالذ  الكيف التحليلوكذلك استخدام 

  الراهرة موضةوع الدراسةة وكيفيةة حةدوييا مة  خةبلل محاولةة فيةم الهعةان         

 .(09)تدل علييا األرقام واإلحصاتات  التواإلشارات 

 مةتهع الدراسة :

  التة اإلذاعة والتليفزيون بحوث ودراسات   يتهثل مةتهع هذه الدراسة ف

  كافة رسائل الهاجيستير والةدكتوراه فة    والهتهثلة ف جامعة األزهر  أجريت ف

كليةة الدراسةات اإلسةبلمية      كلية اإلعبلم فرع البجي  وقسم الصحافة واإلعبلم فة 

مةلة البحةوث اإلعبلميةة     البحوث الهجشورة ف فضبل ع والعربية بفرع البجات ، 
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، وذلك باستخدام أسلوب الحصر الشامل للبحةوث الهجشةورة وريةر    بةامعة األزهر

، 0202عةام    وحتة  0222الفترة مة  عةام     الةامعة ف  أجريت ف  التالهجشورة ،

 ( دراسة ، وتوضةح  97تجاولتيا الدراسة بالتحليل )  التحيث يبلغ عدد البحوث 

الجحةو    الةداول التالية الخصائص العامة للدرسات والبحوث موضوع الدراسة عل

 :  التال

 (0) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   مةتهع الدراسة ف

 % التكرار مةتهع الدراسة

 22.5 50 بحث مجشور ف  مةلة البحوث اإلعبلمية

 02 07 ماجيستيررسائل 

 00.5 7 رسائل دكتوراه

 022 97 الهةهوع

يتضح م  بيانات الةدول السابق أن البحوث الهجشورة بهةلةة البحةوث    

البحةوث والدراسةات     % مة  إجهةال  22.5( بحثا بجسبة بلغت 50اإلعبلمية بلغت )

%  02( رسالة بجسبة 07رسائل الهاجيستير )  الدراسة ، بيجها بلغ إجهال موضوع

  % م  إجهةال 00.5( رسائل بجسبة بلغت 7أما رسائل الدكتوراه فقد بلغ عددها )

 .الدراسة  موضوعالبحوث والدراسات 

 جهع بيانات الدراسة : أداة

صةحيفة تحليةل     جهع بيانةات هةذه الدراسةة علة      اعتهدت الباحثة ف

تسةتخدم    الهضهون بانه أحد األساليب البحثية التة ، حيث يعر  تحليل الهضهون 

دالالت واسةتجتاجات    تصجيف وتبويب الهةواد اإلعبلميةة بيةد  الوصةول إلة       ف

تقةدير    حالة إعادة البحث والتحليل وهو يعتهد أساسا علة   صحيحة ومطابقة ف

فئةات واضةحة وتحةدد نتةائج التحليةل تكةرار         إل يالباحث ويتم تقسيم الهحتو

ذلك فةإن الباحثةة تقةوم باسةتخدام       ، وعل(08)السياق  ظيور وحدات التحليل ف

جامعة   وصف بحوث ودراسات اإلذاعة والتليفزيون ف  صحيفة تحليل الهضهون ف

 األزهر. 
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 إجراتات الصدق والثبات :

 الصدق: أوال إجرات

قياس   قدرتيا عل يجهع الهعلومات مد  يقصد بصدق األداة الهستخدمة ف

 *، وللتاكد م  صدق استهارة تحليل الهضهون(07)قياسه فعبل  الدراسة إل  ما تسع

صبلحيتيا لقياس متغيرات  يمد  للحكم عل ة م  الهحكهي الهةهوع  عرضيا علتم 

 ضوت مقترحات السادة الهحكهي  .  الدراسة وقد أجريت التعديبلت علييا ف

 الثبات: إجراتيانيا 

للتاكد م  يبات التحليل قامت الباحثة بإعادة إجرات التحليل خةبلل فتةرة   

زمجية مختلفة للتاكد م  يبات نتائج  التطبيق لفئات ووحدات التحليل وتم ذلةك  

( دراسات مة   8عيجة التحليل بواقع )  % م  إجهال 02بإعادة تحليل نسبة بلغت 

  % وهة 87العيجة   وقد بلغ معدل الثبات فالبحوث والدراسات عيجة الدراسة ، 

 نسبة مرتفعة تؤكد يبات ووضوح وصبلحية أداة القياس .

 يةنتائج الدراسة التحليل

 (0) جدول

 الدراسات موضوع الدراسة  عدد الباحثي  الذي  أجروا البحث ف

 ج

يتضح م  بيانةات الةةدول السةابق أن أكثةر الدراسةات والبحةوث عيجةة        

( دراسةة بجسةبة بلغةت    92الدراسة قام بإجرائيا باحث واحد و قد بلغ عةددها ) 

إجرائيا ايجةان مة  البةاحثي       اشترك ف  %،  بيجها بلغ عدد الدراسات الت72.0

  % ، وهذه الدراسات م  البحوث الهجشورة فة  3.8(دراسات فقط بجسبة بلغت3)

يتسع الهةال فييا بتعدد الباحثي  الةذي  يقومةون     مية والتعبلإلمةلة البحوث ا

تجشر م  خبلليا ، وإن كان اقتصةار عةدد هةذا الجةوع مة         بحاث التألبإجرات ا

 طبيعة الدراسة          

 مةاالت البحث

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 % الهةهوع

 72.0 92 7 07 28 باحث واحد

 3.8 3 - - 3 ايجي  م  الباحثي 

 022 97 7 07 50 الهةهوع
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عةدم    ( دراسة إنها يدل عل5عدد )  بلث دراسات فقط م  إجهالي  الدراسات إل

ذاعةةة إلا  وبةةاحثمةةةال اإلعةةبلم بوجةةه عةةام   اهتهةةام البةةاحثي  الهصةةريي  فةة

نةاز إلالباحث   حيث يسع  الةهاع  والتليفزيون بوجه خاص باتةاه العهل البحث

وث عةدم انتشةار هةذا الجةوع مة  البحة        إلة  يدراسته بشكل مجفرد  وهو مةا أد 

يةات  الالو  يختلف ع  حال البحث ف يمر الذألمصر بشكل عام ، ا  والدراسات ف

( اهتهةام  0229يبتت دراسةة ) محهةود عبةد الةرؤو  ،     الهتحدة األمريكية حيث أ

الدوريةة األمريكيةة     جرات البحوث الهشتركة الهجشورة فأمريكا بإ  الباحثي  ف

% بيجها بلغت نسبة البحةوث  29.9عيجة الدراسة بجسبة اقتربت م  الجصف  بلغت 

لهصةرية  ة ) الهةلةة ا سة الدرا موضوعالهصرية الدورية   الهشتركة الهجشورة ف

 .(02)% فقط0.3لبحوث اإلعبلم ( 

 (3) جدول

 أجراها باحث واحد  الدراسات موضوع الدراسة الت  نوع الباحثي  ف

 طبيعة الدراسة

 نوع الباحثي 

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 % الهةهوع

 50.2 23 2 02 00 .ذكر 

 29.2 37 3 7 02 . أنث

 022 80 7 07 28 .الهةهوع

نةوع البةاحثي  الةذي  قةاموا بةإجرات        بيانات الةدول السابق إلتشير 

  الدراسات موضوع الدراسة بعد إضافة عدد يبلية بةاحثي  آخةري  اشةتركوا فة    

، وقد تبي  ان نسبة الباحثي  الدراسةإجرات يبلية دراسات م  الدراسات موضوع 

 % .29.2% مقابل 50.2الذكور مقابل الباحثي  اإلناث بلغت 

 (2) جدول

 الدراسة موضوع البحوث  مةتهع الدراسة ف

 % التكرار مةتهع الدراسة

 22.5 50 .مةلة البحوث اإلعبلمية  بحث مجشور ف

 02 07 .رسائل ماجيستير

 00.5 7 .رسائل دكتوراه

 022 97 .الهةهوع
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يتضح م  نتائج الةةدول السةابق أن البحةوث الهجشةورة بهةلةة البحةوث       

رسةائل    جهةال % ، بيجهةا بلةغ إ  22.5ثةا بجسةبة بلغةت    ( بح50بلغةت )  اإلعبلمية

زهةر  ألذاعة والتليفزيةون بةامعةة ا  إلا  قسه  تهت مجاقشتيا ف  الهاجيستير الت

يا فقد بلغت تهت مجاقشت  % أما رسائل الدكتوراه الت02( رسالة بجسبة بلغت 07)

ذاعةةة إليتضةةح أن عةةدد بحةةوث ا  % وبةةذلك00.5( رسةةائل بجسةةبة قةةدرها  7)

مية يفوق بشكل واضح عدد الرسائل مةلة البحوث اإلعبل  زيون الهجشورة فوالتليف

سةعد ،   رزق)مع دراسة  يتوافقير والدكتوراه وهو ما جيستالها  العلهية لدرجت

مةلةة    فة الهجشورة تخصص العبلقات العامة بحوث ارتفعت فييا نسبة   الت( 0200

 هشةام )دراسة  بخبل ، (00)ريرها م  البحوث عيجة الدراسة  علالبحوث اإلعبلمية 

تجاولةةت الوسةةائل   التةةبحةةوث انخفضةةت فييةةا نسةةبة ال  والتةة( 022، مصةةباح 

العيجة الزمجية للدراسة(   الثهانيجات والتسعيجات )وه  الهجشورة فاإللكترونية 

  الثهانيجات ، وإن زادت فة   % م  جهلة البحوث عيجة الدراسة ف0.5  لتصل إل

 .(00)%07.0  التسعيجات لتصل إل

 (5) جدول

 البحث عيجة الدراسة  مةاالت الدراسة ف

 طبيعة الدراسة 

 

 مةاالت البحث

 الهةهوع رسالة دكتوراه رسالة ماجستير بحث مجشور

 % ك % ك % ك % ك

 70.0 90 88.7 8 82.0 02 72.0 28 التليفزيون

 3.9 3 - - - - 5.7 3 الراديو

 0.2 0 - - 02.5 0 - - السجيها

 0.2 0 00.0 0 5.3 0 - - شبكة االنترنت

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

  ذاعة والتليفزيةون فة  إلا  يانات الةدول السابق اهتهام باحثيتضح م  ب

، يخرألت االزهر بدراسات مةال التليفزيون بشكل يفوق ريره م  الهةاألجامعة ا

مخاطبةة مختلةف قطاعةات      ن علة يةو قدرة التليفز  ا ترجعه الباحثة إلوهو م

ث لم يسةبق  حي ،ىرخألا اإلعبلميةوفئات الةهاهير بشكل يفوق ريره م  الوسائل 
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يةارة  جةذب االنتبةاه وإ    ن أيبتت قدرة فائقة فة أ ألية وسيلة اتصال جهاهيرية

يستطيع أن يحقق االتصال الهباشةر   ياالهتهام كها هو الحال مع التليفزيون والذ

ض الجرر ع  مستوياتيم بيته وكذلك مخاطبة جهاهير متبايجة بغ  مع الهشاهد ف

بلغةت نسةبة البحةوث     ولةذلك فقةد   ،(03)االجتهاعيةة و التعليهية أو االقتصةادية أ 

  مة  إجهةال  % 70.0مةةال التليفزيةون     أجراهةا البةاحثون فة     والدراسات الت

مةال الراديةو    يت فأجر  بيجها بلغت نسبة البحوث التالبحوث عيجة الدراسة ، 

نترنةت  فقةد بلغةت    إلالسجيها وشةبكة ا   مةال  أجريت ف  % أما البحوث الت3.9

الدراسةةات والبحةةوث عيجةةة     % فقةةط مةة  إجهةةال  0.2مجيهةةا  نسةةبة كةةل 

وتختلف هذه الجتيةة ع  ما أشارت إليه دراسة محهود عبةد الةرؤو    .،الدراسة 

نتائةيا احتبلل التليفزيون الهرتبة الثانية م  حيث اهتهام الباحثي    حيث ورد ف

الدورية األمريكية أو الهصرية   البحوث الهجشورة ف يمستو  بدراسته سوات عل

هةذا  ،  (02)بالترتية   % لكل مجيهةا علة  08.7% ، 03.28السوات بجسبة بلغت   عل

  الباحثون بدراستيا فة   عج  الهةاالت التليفزيونية الت   ويوضح الةدول التال

 : الجحو التال  البحوث عيجة الدراسة عل

 (2) جدول

 الدراسات عيجة الدراسة  مةال اإلذاعة والتليفزيون ف  مةاالت البحث ف

 طبيعة الدراسة               

 

 مةاالت البحث

 مجشوربحث 
رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 قجوات فضائية
05 50.0 7 52.3 2 52 38 

50.

8 

 8.2 2 00.5 0 2.0 0 8.3 2 قجوات أرضية

 9 5 - - - - 02.2 5 قجوات متخصصة

 7.9 9 - - 00.5 0 02.2 5 دراما

 0.2 0 - - - - 0.0 0 التليفزيون  أران

 0.9 0 00.5  - - 0.0 0 قجوات أرضية وفضائية معا

 0.9 0 00.5 0 - - 0.0 0 دراما وقجوات فضائية

 05.3 00 00.5 0 05 2 00.5 2 رير واضح

 022 90 022 8 022 02 022 28 الهةهوع
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أكثةر    القجوات الفضةائية هة  أن   يتضح م  بيانات الةدول السابق ما يل

الدراسات عيجة الدراسةة حيةث     قت اهتهاما م  قبل الباحثي  فال  ت التالالهةا

الدراسةات عيجةة     %مة  إجهةال  50.8إجهالية بلغت  بجسبة  ولألاحتلت الهرتبة ا

مةلةة البحةوث     فة بحوث الهجشةورة  نسبة الأن   شارت الجتائج إلالدراسة وقد أ

البحةوث    % مة  إجهةال  50.0قد بلغةت  تجاولت القجوات الفضائية   مية التعبلإلا

  الهةلة ، بيجها بلغت نسبة رسةائل الهاجسةتير التة     عيجة الدراسة  الهجشورة ف

تجاولةت    % كها بلغت نسبة رسائل الدكتوراه الت52.3لقجوت الفضائية اتجاولت 

رسةائل الةدكتوراه عيجةة الدراسةة . هةذا        إجهةال % م  52.2ت الفضائية االقجو

هتهام الهلحوظ م  قبل الباحثي  بدراسةة مةةال القجةوات    الوترجع الباحثة هذا ا

 . (05)(0202دراسة )هبة حسي  عبد الوهةاب ،  ما أشارت إليه نتائج   الفضائية إل

 تصدر نسبة الهبحويي  الذي  يتعرضون للقجةوات الفضةائية العربيةة   ب فيها يتعلق

تهتةع القجةوات الفضةائية بجسةب       وهةو مةا يعجة     الهرتبة األول  بشكل دائم ف

حد كبير بي  قطاعات الةهاهير الهختلفة مها دفع البةاحثي     مشاهدة مرتفعة إل

يتعةرض لةه    يالهيةم والةذ    دراسة هةذا الهةةال التليفزيةون     التركيز  عل  إل

جهاهير الهشاهدي    ايير فيهكجه م  الت  يمر الذألبيذا الشكل الواسع ا رالةهيو

 تشكيل اتةاهات هذه الةهاهير نحو مختلف قضايا الهةتهع.    حد قد يسيم ف  إل

الهرتبة الثانية م    فجات مةال الدراما  أن  كذلك فإن الجتائج تشير إل

الدراسةات عيجةة      %  م  إجهال7.9حيث اهتهام الدراسات بتجاوله بجسبة بلغت 

ث أكثر البحةو   كانت ه أن رسائل الهاجستير   الجتائج إل، وقد اشارت الدراسة 

البحوث عيجة الدراسة يلييا البحوث الهجشورة ،   تجاولت الدراما م  إجهال  الت

 بشةكل مجفةرد    م  رسةائل الةدكتوراه مةةال الةدراما بالدراسةة      يولم تتجاول أ

ا عجيةت بدراسةة  الةدرام     ( والتة 0202حشةي  ،    ، بخةبل  دراسةة )نية   نيائيا

 .والفضائيات العربية معا 

حةي  بلغةت     % فة 8.2رضية بجسبة ألالهرتبة الثالثة القجوات ا  يلييا ف

  % موزعةة بةي  )مةةال   5.2بدراسة أكثر م  مةال اهتهت   نسبة الدراسات الت

)القجةوات الفضةائية والةدراما( بجسةبة     رضةية( و أللقجوات الفضائية والقجوات اا

  بيانات الةدول عدم وضوح مةةال البحةث فة   % لكل مجيها ، كها اتضح م  0.9

 .%  05.3الدراسات عيجة الدراسة بجسبة بلغت   مةال التليفزيون ف
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 (9) جدول

 الدراسة فى الفترة محلالدراسات   طرق عرض الدراسات السابقة ف

 طبيعة الدراسة   

 الهجاهج
 بحث مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 09.9 02 00.0 0 02.5 0 00.2 00 العرض فقط

 98.5 20 88.7 8 87.2 09 90.5 39 العرض مع الهجاقشة

 3.8 3 - - - - 5.7 3 لم يعرض مطلقا

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

 : السابقيتضح م  نتائج الةدول 

إسةتخدام    البحوث والدراسات عيجة الدراسة إلة   معرم الباحثي  ف إتةه

تجةاول الدراسةات السةابقة ذات الصةلة بةالرواهر        أسلوب العرض والهجاقشة ف

البحةوث    إجهال % م 98.5أن نسبة   موضوع الدراسة ، حيث أشارت الجتائج إل

 ويقصد بياالهجاقشة  فىعيجة الدراسة استخدم م  خبلليا الباحثون أسلوب العرض 

نتائةيا وعبلقتيةا بهةا توصةلت إليةه     عرض الدراسات والتعقيب علييا أو مجاقشة 

، يليةه بفةارق كبيةر اسةتخدام     ذات الصلة بهوضوع الدراسة  ينتائج دراسات أخر

بجسةبة   وهو استعراض جوانب الدراسة دون تعقيب أو مجاقشةة  أسلوب العرض فقط

  خضعت للتحليل والدراسة ، فة   الدراسات والبحوث الت  % م  إجهال09.9بلغت 

لم تستعرض مطلقا الدراسات ذات الصلة بهوضوع   دراسات التحي  نةد أن عدد ال

% فقةط  3.8تقوم بدراستيا قد بلغ يبلث دراسات فقط بجسبة بلغت   الراهرة الت

اهتهةام البةاحثي  بهةا توصةل       البحوث عيجة الدراسة . مها يشير إل  م  إجهال

  البحثة  التةراث  وإن اختلفت طرق ترتيب عرض هذاإليه م  سبقيم والبجات عليه 

يفصةله   يالجحةو الةذ    طرق العرض فقط أو العرض مةع الهجاقشةة علة     سوات ف

 :  الةدول التال
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 (8) جدول

 الدراسات موضوع الدراسة  مع الهجاقشة ف الدراسات السابقة ترتيبأسلوب 

 طبيعة الدراسة          

 أسلوب العرض

 % الهةهوع رسالة دكتوراه رسالة ماجستير بحث مجشور

 % ك % ك % ك % ك

أسلوب العرض والهجاقشة حسب 

 تاريخ الجشر
08 58.3 02 93.2 9 99.8 27 

22.

5 

أسلوب العرض والهجاقشة حسب 

 اللغة
2 8.3 - - - - 2 5.0 

أسلوب العرض والهجاقشة حسب 

 االيجي  معا
0 2.0 0 02.5 - - 2 5.0 

  والهقارنات ف التلخيصأسلوب 

 الهجاقشةالعرض مع 
0 0.0 - - 0 00.0 0 0.9 

أسلوب العرض والهجاقشة بشكل 

 رير واضح م  حيث التصجيف
0 0.0 0 5.3 - - 0 0.9 

أسلوب العرض فقط حسب تاريخ 

 الجشر
3 2.0 0 5.3 - - 2 5.0 

أسلوب العرض فقط حسب االيجي  

 معا
2 8.3 - - 0 00.0 5 2.2 

أسلوب العرض فقط بشكل رير 

 واضح م  حيث التصجيف
5 02.5 0 5.3 - - 2 9.7 

 022 92 022 7 022 07 022 28 الهةهوع
 

طبقةا  جةات  أسلوب العرض والهجاقشةة   أنيتضح م  نتائج الةدول السابق 

  م  حيث استخدام الباحثي  ليةذا األسةلوب فة     الهرتبة األول  لتاريخ الجشر ف

 % ،22.5بجسبة بلغت البحوث عيجة الدراسة   ترتيب عرض الدراسات السابقة ف

كانةت  درجةة الةدكتوراه     أن بحوث الحصول عل  وقد أشارت نتائج الدراسات إل

وقد اتةةه  بترتيب عرض الدراسات السابقة حسب تاريخ الجشر ،  كثر اهتهامااأل

األحدث حيث   ترتيب  الدراسات م  األقد م إل  هذا الشان إل  معرم الباحثي  ف

أقدميةة مةا قدمةه      يراعة  أن ترتيب العةرض البةد أن   أصحاب هذا االتةاه يير

ترتيب ما عرضه هةذا التةراث     يجبغ  دراساتيم وبالتال  السابقون م  نتائج ف

وهو ما يخالف ما ذهب إليةه بعةض البةاحثي  مة  ترتيةب        بشكل تراكه  البحث

االتةةاه   أصحاب هذا ياألقدم ، حيث ير  عرض الدراسات السابقة م  األحدث إل
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بدايةة  فتكةون  السابقون الباحثون آخر ما توصل إليه   عل  يبج  أن البحث العله

إليةه مة      ذو الصلة بهوضوع دراسة الباحث م  حيةث انتية    عرض التراث العله

 هذا الشان .  سبقه م  الباحثي  ف

عةدم اهتهةام البةاحثي  باسةلوب       إلة  كذلك بيانات الةدولهذا وتشير 

،   للتراث العله الهجاقشة مععرض استخدام أسلوب ال  ف التلخيص وعقد الهقارنات

البحةوث    % فقط مة  إجهةال  0.9حيث بلغت نسبة اهتهام الباحثي  بيذا األسلوب 

مقارنةة أهةم     الةررم مة  اعتهةاد هةذا األسةلوب علة        عيجة الدراسة وذلك عل

توصةةلت إلييةةا الدراسةةات ذات الصةةلة   اإلجةراتات الهجيةيةةة وأهةةم الجتةةائج التة  

  الةوانةب التة    يهك  الباحث م  الوقةو  علة   مها ، بالراهرة موضوع الدراسة

يعرم م  استفادة الباحةث مة     يسات األمر الذتلك الدرا تجاولتيا أو رفلت عجيا

 تلك الدراسات . عرض  ذلك األسلوب ف

 (7) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   أسلوب عرض الهشكلة البحثية ف

 ة الدراسطبيعة       

 أسلوب العرض

 رسالة  ماجستيررسالة بحث مجشور

 دكتوراه

 %الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 07.0 03 33.2 3  00.0 2 30.2  02 تحديد فقط للهشكلة

 29.0 53 22.2 2 98.7 05 20.9 30 تحديد مع إبدات الهبررات

 3.8 3 - -  - - 5.7 3 لم يحدد الهشكلة

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

  االهتهام الكبير م  قبةل البةاحثي  فة     إل تشير بيانات الةدول السابق

سوات مع إبدات مبررات ودوفع اختيار البحوث عيجة الدراسة بتحديد مشكلة البحث 

  مةع ذكةر الةدوافع علة      ، وإن تصدر أسلوب تحديد الهشةكلة تلك الهشكلة أم ال

حيةث  اختيارهةا ،  ودوافع إبدات مبررات أسلوب االكتفات بتحديد الهشكلة فقط دون

% 29.0اهتهت بتحديد مشكلة البحث ومبررات اختيارهةا    بلغت نسبة البحوث الت

اكتفت بتحديةد    ، بيجها بلغت نسبة البحوث التالبحوث عيجة الدراسة   إجهالم  

% ، كها نبلحظ م  بيانات الةدول كذلك أةة  نسةبة البحةوث    07.0الهشكلة فقط 
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البحوث عيجة   فقط م  إجهال %3.8اإلطبلق قد بلغت   عل لم تحدد الهشكلة  الت

مةلة البحوث   البحوث الهجشورة ف  الدراسة كها أن تلك الجسبة اقتصرت فقط عل

دكتوراه الهاجيسةتير والة    ، أما بحوث درجتة اإلعبلمية بواقع يبلث دراسات فقط 

حديةد مشةكلة البحةث  بشةكل دقيةق وإن      ت  فقد حرصت جهيعيا دون استثجات علة 

فاقت بدرجة كبيةرة   كلةبتحديد مبررات ودوافع اختيار الهشاهتهت   البحوث الت

اكتفت بتحديد الهشكلة فقط دون إبدات دوافع اختيار تلك الهشةكلة ،    التبحوث ال

الهاجيسةتير والةدكتوراه بدقةة      درجتة   يعكس اهتهةام بةاحث   يوهو األمر الذ

  لبلحقة علة الهرحلة ا  اإلجراتات الهجيةية للبحث بشكل يفوق اهتهام الباحثي  ف

الترقية بعةد    الحصول عل  احثون الذي  يسعون إلالب)الدكتوراه   الحصول عل

الةةدوريات العلهيةةة   درجةةة الةةدكتوراه ، والةةذي  يقومةةون يجشةةر أبحةةاييم فةة

  بحةوث درجتة    اتساع الهقام أمام الباحةث فة    ( وهو ما قد يرجع إلالهختلفة

ت والبيانات العلهية ع  الرةاهرة  الهاجيستير والدكتوراه لذكر مزيد م  الهعلوما

 الدوريات العلهية الهحكهة .  مةال البحوث الهجشورة ف  موضوع الدراسة عجه ف

 (02) جدول

 الدراسات عيجة الدراسة  تحديد أههية البحث ف يمد

 طبيعة الدراسة          

 تحديد األههية

رسالة  بحث مجشور

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه

 الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 22.5 50 022 7 23.0 00 58.8 32 تم تحديدها

 35.5 08 - - 32.7 9 20.0 00 لم يتم تحديدها

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

اهتهةت    نسبة البحوث والدراسةات التة    تشير بيانات الةدول السابق إل

% مة  البحةوث عيجةة    35.5% مقابل نسبة 22.5بتحديد أههية الدراسة قد بلغت 

الدراسة لم تحدد أههية الدراسة م  خبلل اإلجةراتات الهجيةيةة لتلةك البحةوث ،     

لةم تخةص أههيةة الدراسةة       للدراسات الت  وترجع الباحثة هذا االرتفاع الجسب

اختيار مشكلة الدراسة عوضا عة   ت تفات الباحثي  فييا بذكر مبررااك  بالذكر إل

سةباب  دوافع اختيار الهشكلة واأل  ف تلك األههيةتضهي    ذكر أههيتيا استجادا إل

 اإلحساس بيا وم  يم دراستيا .   دفعته إل  الت
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 (00) جدول

 الدراسات عيجة الدراسة  تحديد األهدا  ف يمد

 طبيعة الدراسة

 تحديد األهدا 

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 % الهةهوع

 89.3 27 7 07 20 تم تحديدها

 00.9 02 - - 02 لم يتم تحديدها

 022 97 7 07 50 الهةهوع

  يتضح م  بيانةات الةةدول السةابق االهتهةام الواضةح مة  قبةل بةاحث        

، حيث بلغت نسةبة   واضحا بحث تحديدا للدراسة بتحديد أهدا  االدراسات عيجة ا

% ، بيجهةا بلغةت نسةبة    89.3عجيت بذكر وتحديةد أهةدا  البحةث      البحوث الت

البحةوث والدراسةات     مة  إجهةال  % 00.9لم تذكر أهدا  الدراسة   البحوث الت

أن )أهدا  البحث( تعد أحةد أهةم اإلجةراتات    إلى عيجة الدراسة ، وهو ما يشير 

مة    مها يهكة  الباحةث    أن تكون محددة وواضحة بشكل جل  يجبغ  الهجيةية الت

تحقيق تلك األهدا  م  عدمه ، وهو ما   م  حيث وصوله إل  تقييم جيده البحث

قامةت بتحديةد أهةدا       يفسر م  وجية نرر الباحثة ارتفاع نسبة البحوث التة 

مةلةة    البحةوث الهجشةورة فة     لم تحةددها علة    الدراسة واقتصار البحوث الت

 يتتهيةز بتحةر    الهاجيستير والدكتوراه الت  البحوث اإلعبلمية دون بحوث درجت

صيارة وكتابة اإلجراتات الهجيةية للبحةوث بشةكل قةد يفةوق       باحثييا الدقة ف

 .مرحلة ما بعد درجة الدكتوراه  الباحثي  ف

 (00) جدول

 تجاولتيا الدراسات عيجة الدراسة  العجاصر اإلتصالية الت

 طبيعة الدراسة

 

 العجاصر االتصالية

 بحث مجشور
رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 02 07 33.3 3 30.2 2 07.9 02 رسالة فقط

 52.2 22 00.0  0 30.2 2 22.9 33 جهيور فقط

 00.8 08 55.2 5 32.8 9 00.9 2 رسالة وجهيور معا

 0.2 0 - - - - 3.7 0 رير واضح

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع
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عجاصر العهلية االتصةالية    الوقو  عل  بيانات الةدول السابق إلتشير 

أن الدراسةات    عجيت البحوث عيجة الدراسة بدراستيا وقد أشارت الجتائج إل  الت

  عجيت بدراسة الةهيور فقط )بحوث ميدانية ( قد تصدرت الهرتبة األولة   الت

البحةوث عيجةة الدراسةة وتوضةح البيانةات أن        % م  إجهةال 52.2بجسبة بلغت 

دراسة الةهيور فقط وهو ما تفسره   الهةلة كانت األكثر ف  البحوث الهجشورة ف

دراسةة الةهيةور فقةط عة  طريةق صةحيفة         الباحثة بان الباحثي  قد يرون ف

عيجة الدراسة وتةهيعيا وهو ما   الحصول عل  بعض السيولة خاصة فاالستقصات 

دراسة الرسالة فقط أو دراسة الةهيور معا وذلك لها قد يعانيه   ف قد ال يتيسر

عيجةة التحليةل مة  البةرامج والهةواد        الحصةول علة    الباحةث مة  صةعوبات فة    

 ييحصل علييا ع  طريةق التسةةيل والةذ     التليفزيونية الهختلفة خاصة تلك الت

 يخضع لررو  متعددة تيدد حدويه بشكل سليم .

عجيةت بدراسةة     تصدر البحوث الت  ل كذلك إلهذا وتشير نتائج الةدو

وإن كانت بحةوث  % 00.8الهرتبة الثانية بجسبة بلغت   ف الرسالة والةهيور معا

% 55.2دراسة الرسالة والةهيور معا بجسبة بلغت   األكثر ف  درجة الدكتوراه ه

األسةاتذة والبةاحثي  معةا     يوهو ما تفسره الباحثة كذلك بوجود اتةاه عام لد

  دراسةة عجصةر اتصةال     أال يقتصر اهتهامه علة   أن باحث الدكتوراه يجبغ يير

أن تشهل   الرسالة فقط ، وأنه يجبغ أوواحد فقط سوات كان دراسة الةهيور فقط 

  نتائج أكثر شةهوال وبالتةال    الةهيور والرسالة معا للوصول إل يدراسته عجصر

صورة أكثر وضوحا ع  واقع هذي  العجصري  فيها يتعلق بالراهرة   الوصول إل

% 02الهرتبة الثالثة دراسة الرسالة فقط بجسبة بلغت   ، يلييا فموضوع دراسته 

تةاخر    ، وترجع الباحثة السبب فالبحوث والدراسات عيجة الدراسة   إجهالم  

وقةد أشةارت   ثةة  الهرتبةة الثال   دراسة الرسةالة فقةط إلة     اهتهام الباحثي  ف

عيجةة    الحصةول علة    ما قد يعانيه بعض الباحثي  م  صعوبات فة   البيانات إل

التحليل م  البرامج والهةواد التليفزيونيةة الهختلفةة ال سةيها إذا كانةت الةدراما       

عيجة دراسته ع    مةتهع تلك الدراسات فبالبحث يحصل عل  بحلقاتيا الطويلة ه

يخضع لررو  متعددة تيدد حدويه بشةكل سةليم ، وهةذا     يطريق التسةيل والذ
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عجيةت بدراسةة     دراسةته أن الدراسةات التة     يخالف ما توصل إليه رزق سعد ف

سةيولة إجةرات     أرجعه الباحث إل يالهرتبة الثانية والذ  الرسالة فقط جاتت ف

  هذه البحوث حيةث يقةوم الباحةث بتةهيةع الهةادة أو تسةةيليا يةم يعكةف علة         

وتفسر الباحثة هذا االختبل  بي  التفسيري  أن اختبل  طبيعة العيجةة  .(02)تحليليا

تخصةص العبلقةات العامةة      يةهعيا الباحث أو يقةوم بتسةةيليا فة     ة التيالتحليل

تخصةص    تخصص اإلذاعة والتليفزيون ، حيث تتسم العيجةة فة    واإلعبلن عجيا ف

أو فواصةل إعبلنيةة    العبلقات العامة بالبسةاطة نوعةا مةا سةوات كانةت إعبلنةات      

إعبلنةات    مدة زمجية بسيطة أو حتة   تليفزيونية أو إلكترونية يسيل تةهيعيا ف

وإن كانت العيجةة    صحفية يسيل الحصول علييا م  خبلل الهطبوعات الهختلفة حت

تخصةص اإلذاعةة والتليفزيةون      نسبيا ، وذلك بخبل  العيجةة فة   ةالزمانية بعيد

طويلة أو برامج حوارية يوميةة سةوات اإلذاعيةة    قد تكون حلقات درامية   والت

تسةيليا والحصول علييا أمرا   مجيم أو التليفزيونية مها يةعل م  ميهة الباحث ف

دراسة الةهيور فقةط أمةرا أكثةر سةيولة      يحد كبير وهو ما يةعله ير  صعبا إل

 ويسر .

 (03) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   الهجاهج البحثية الهستخدمة ف

 طبيعة الدراسة

 الهجاهج
بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

 رسالة

 دكتوراه
 الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 3.8 3 00.0 0 - - 0 0 مجيج العبلقات الهتبادلة)دراسة الحالة(

 29 53 00.0 0 93.9 02 92.5 38 مجيج الهسح

 0.3 0 - - 5.3 0 - -  مجيج الهسح والهجيج التاريخ

 05.0 00 22.5 2 05.9 3 7.8 5 الهتبادلة )األسلوب الهقارن(الهسح والعبلقات 

الهسح والعبلقات الهتبادلة)الدراسات 

 االرتباطية(
0 3.7 0 5.3 0 00.0 2 5.0 

 0.3 0 00.0 0 - - - - واألسلوب الهقارن  مجاهج الهسح والتارخ

 2.3 5 - - - - 7.8 5 رير واضح

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع
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أن مجيج الهسح مجفةردا حقةق الصةدارة      تشير بيانات الةدول السابق إل

البحةوث والدراسةات عيجةة      % مة  حيةث اعتهةاد البةاحثي  عليةه فة      29بجسبة 

يج الهرتبة الثانية بفارق كبيةر مةجيج الهسةح مةتهعةا مةع مةج        ، يليه فالدراسة

الهسح   بي  مجية% ، يليه الةهع 05.0( بجسبة بلغت العبلقات الهتبادلة )الهقارن

% يةم الةهةع بةي     5.0والعبلقات الهتبادلة )الدراسات االرتباطية( بجسبة بلغت 

  % م  إجهال3.8الهسح والعبلقات الهتبادلة )دراسة الحالة( بجسبة بلغت   مجية

والةهع   الهسح والتاريخ  البحوث والدراسات عيجة الدراسة أما الةهع بي  مجية

% لكةل مجيهةا بواقةع    0.3بجسبة الهقارن األسلوب و  خالهسح والتاري  بي  مجية

 .دراسة واحدة فقط أيضا لكل مجيها 

% لةم يتضةح   2.3أن نسةبة    كذلك فإن بيانات الةدول السابق تشير إل

الةررم مة      إجرات دراسته ، وذلك علة   اعتهد عليه الباحث ف يفييا الهجيج الذ

  الهيةم عجةد صةيارة اإلجةراتات الهجيةيةة التة        أههية بيان هذا اإلجرات الهجية

 .إجرات الدراسة   اتبعيا الباحث ف

 (02) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   األدوات البحثية الهستخدمة ف

 طبيعة الدراسة

 الهجاهج
بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

 رسالة

 دكتوراه

 الهةهوع

 

 % ك % ك % ك % ك

 00.5 09 00.0 0 02.5 0 09.5 02 صحيفة االستبيان ع  طريق الهقابلة

 07 05 - - 5.3 0 09.5 02 صحيفة االستبيان رير واضح أسلوب التوزيع

 05.0 00 00.0 0 00 2 03.9 9 صحيفة تحليل الهضهون

االستبيان وتحليل الهضهون  صحيفت  9 03.9 7 29.2 2 22.5 02 05.3 

 0.5 0 - - - - 3.7 0 الهبلحرة والهقابلة

واالستبيانالهبلحرة   2 9.8 0 5.3 - - 5 2.3 

 5.0 2 00.0 0 02.5 0 0 0 تحليل مضهون ومبلحرة

 0.3 0 00.0 0 - - - - تحليل مضهون وتحليل خطاب

 0.3 0 00.0 0 - - - - مبلحرة وتحليل مضهون واستبيان

 2.5   - - - 2 0 رير واضح

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع
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  اعتهةدت علة    أن نسبة الدراسات التة   السابق إل تشير بيانات الةدول

  % مة  إجهةال  22.5قد بلغةت   اختبل  أسلوب توزيعه  صحيفة االستبيان فقط عل

األكثةر    وقد كانةت البحةوث الهجشةورة هة     ،الدراسات والبحوث عيجة الدراسة 

  ( والتة 03) ةدولاستخداما ألداة االستبيان بشكل عام وهو ما يتسق مع نتيةة ال

اهتهام البحوث الهجشورة بدراسة الةهيور أكثر م  ريرهةا مة  بحةوث      تشير إل

مرحلة ما   الهاجيستير والدكتوراه وهو ما يؤكد اعتقاد بعض الباحثي  ف  درجت

صةحيفة    تعتهد عل  سيولة إجرات هذا الجوع م  الدراسات الت  بعد الدكتوراه ف

  اعتهةدت علة    سبة الدراسات التة وقد بلغت نجهع البيانات ، هذا   االستبيان ف

تم توزيعه ع  طريق أسلوب الهقابلة الشخصية بي  الباحةث   يأداة االستبيان الذ

لم توضح أسةلوب توزيةع     % بيجها بلغت نسبة الدراسات الت00.5وأفراد العيجة 

جهةع    ف أسلوب االستبيان  اعتهدت عل  الدراسات الت  % م  إجهال07االستبيان 

 بياناتيا .

جهعةت    ورود الدراسةات التة    كذلك فإن نتائج الةدول السابق تشير إل

  جهةع بياناتيةا فة     صحيفة االستبيان وصةحيفة تحليةل الهضةهون فة      بي  أدات

الهقدمة   % وجاتت بحوث درجة الهاجيستير ف05.3الهرتبة الثانية بجسبة بلغت 

جهةع    هضهون فة وصحيفة تحليل ال االستبيانصحيفة   أدات  م  حيث اعتهادها عل

أداة   اعتهةدت علة    أن الدراسةات التة    البيانات ، كها تشير البيانات أيضا إلة 

  % م  إجهال05.0الهرتبة الثالثة بجسبة بلغت   تحليل الهضهون فقط قد جاتت ف

اعتهادهةا    البحوث عيجة الدراسة وتصدرت فييا أيضا بحوث درجة الهاجيستير ف

 . جهع البيانات  تلك األداة ف  عل

هذا والحرت الباحثة مها سبق عدم وجود آلية محددة يعتهد علييا الباحث 

يقومون بإجرائيا   يلةا إلييا لةهع بيانات الدراسات الت  تحديد األدوات الت  ف

وتفصل بي  مراحل الهاجيستير والدكتوراه ومرحلة ما بعد الدكتوراه وهو األمةر  

اختيار البحةوث وتحديةد نوعيةا      مراجعة م  قبل القائهي  عل  يحتاج إل يالذ

  هذه البحوث ف يتتطلبيا مستو  ومراعاة تطور األساليب البحثية والهجيةية الت

  أكةد عليةه رزق سةعد فة     يكل مرحلة مة  مراحلةه الهختلفةة وهةو األمةر الةذ      

 . (09)دراسته
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 (05) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   أساليب اختيار العيجة ف
طبيعة الدراسة                         

 

 أساليب االختيار

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه

 الهةهوع

% 

 % ك % ك % ك % ك

 02.0 02 00.0 0 05.8 3 03.5 00 عيجة عهدية

 07 05 00.0 0 00 2 09.9 7 عيجة عشوائية

 0.3 0 00.0 0 - - - - عيجة متعددة الهراحل

 0.3 0 - - 5.3 0 - - عيجة طبقية

 5.0 2 00.0 0 5.3 0 3.7 0 عيجة حصصية

 5.0 2 - - - - 9.8 2 العيجة الهتاحة

 2.3 5 - - - - 7.8 5 العيجة رير االحتهالية

 0.5 0 - - 02.5 0 - - أسلوب الحصر الشامل

 0.5 0 00.0 0 5.3 0 - - عهدية وحصصية

 0.3 0 - - 5.3 0 - - حصصية وعشوائية

وعشوائيةعهدية   0 3.7 - - 0 00.0 3 3.8 

 0.5 0 - - - - 3.7 0 عشوائية وطبقية

 0.3 0 - - 5.3 0 - - الحصر الشامل والهتعددة الهراحل

 09.7 00 00.0 0 02.0 5 07.5 05 رير واضح

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

أكثر البحوث عيجة الدراسة لةم تيةتم    يتضح م  نتائج الةدول السابق أن

الدراسات  علييا الدراسة حيث بلغت نسبة يتةر  بتحديد أسلوب اختيار العيجة الت

 % مة  09.7 علييةا الدراسةة   يتةةر   أسلوب اختيار العيجةة التة  لم توضح   الت

،   الررم م  أههية هذا اإلجرات الهجية  البحوث عيجة الدراسة وذلك عل  إجهال

الباحثة أن تحديد أسلوب اختيار العيجة ومبررات اختيار هذا األسةلوب   يحيث تر

  االعتهةاد علة    علة   وجه التحديد يساعد الباحثي  اآلخري  وبشكل تطبيق على

األسلوب الهجاسب عجد اختيار عيجات بحوييم بشكل أوضح كثيرا م  شةرح أسةاليب   

، حيث يسةتطيع الباحةث   هذا الشان   اختيار العيجات بالكتب الجررية الهعروفة ف

تلك الكتب والهراجع وكةذلك مة  أسةاليب      أن يستفيد م  الهعلومات الجررية ف

 يلةا إلييا قبل إجرات بحثه .  البحوث والدراسات الت  تطبيقيا عهليا ف
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العيجةة العهديةة     أن أسةلوب   كذلك فإن بيانات الةدول السابق تشير إل

بل الباحثي  عجةد اختيةار عيجةات البحةوث     والعشوائية كانا األكثر استخداما م  ق

  إل ذلك تةدر اإلشارة  الترتيب ، وف  % عل07% ، 02.0عيجة الدراسة بجسب 

تخصص العبلقات العامةة    أن هذي  األسلوبي  كانا األكثر استخداما م  قبل باحث

% م  09.0أن نسبة   واإلعبلن وبذات الترتيب ، حيث توصلت دراسة رزق سعد إل

استخدمت العيجة العهدية النتقات مةادة البحةث محةل الدراسةة ، يلييةا       الدراسات

 .(08)% م  الدراسات استخدمت العيجة العشوائية02بجسبة بلغت 

، لطبقية، والعيجة متعددة الهراحلهذا وقد اقتصر استخدام كل م  العيجة ا

الشةامل  الحصةر  ، والةهةع بةي    الحصصية والعشوائية معةا  العيجة وكذا الةهع بي 

دراسةة واحةدة فقةط لكةل       والعيجة العشوائية والعيجة متعددة الهراحل معةا علة  

 .أسلوب 

 (02) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   اإلستعانة بالفروض والتساؤالت ف يمد

 طبيعة الدراسة

 

 الفروض والتساؤالت

 بحث مجشور
رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 %الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 57.5 29 22.9 2 87.5 09 27 05 وتساؤالت معا فروض

 32.2 02 00.0 0 02.5 0 37.3 02 تساؤالت فقط

 9.5 2 00.0 0 - - 7.8 5 فروض فقط

 0.2 0 - - - - 0.7 0 رير واضح

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

استعانت بالفروض   كثرة الدراسات الت  تشير بيانات الةدول السابق إل

دراسة الراهرة محل الدراسة ، حيث بلغت نسبة تلك البحةوث    والتساؤالت معا ف

البحةةوث والدراسةةات عيجةةة الدراسةةة وقةةد كانةةت رسةةائل   % مةة  إجهةةال57.5

األكثر استخداما للفروض والتساؤالت معا يلييا رسائل الةدكتوراه    ه الهاجيستير

 اإلعبلمية . مةلة البحوث  يم البحوث الهجشورة ف
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استعانت بالتساؤالت فقط   الدراسات التأن   كها تشير البيانات كذلك إل

  % وكانت البحوث الهجشةورة فة  32.2الهرتبة الثانية بجسبة بلغت   قد جاتت ف

األكثر استخداما للتساؤالت فقط بشكل يفوق مثيبلتيةا    مةلة البحوث اإلعبلمية ه

رربةة بعةض     م  بحوث الهاجيستير والدكتوراه ، وهو ما قد ترجعه الباحثة إل

إنةاز بعةض    اختصار الوقت والةيد ف  مرحلة ما بعد الدكتوراه ف  الباحثي  ف

لةك  إنةةاز ت   التسةاؤالت فقةط فة     االعتهاد عل  البحوث مها يةعليم يلةاون إل

الهوضوعات الهتشابية خاصةة    البحوث . كها الحرت الباحثة تشابه التساؤالت ف

الفةروق الةوهريةة بةي  تلةك البحةوث        الجيايةة إلة    بدايتيا يم تجطلق ف  ف

 وبعضيا .

  اسةتعانت بةالفروض فقةط فة      هذا وقد جاتت البحوث والدراسةات التة  

مةلة   بحوث الهجشورة ف% شهلت فقط ال9.5الهرتبة الثالثة بجسبة بسيطة بلغت 

اإلطةبلق    البحوث اإلعبلمية وبحوث الدكتوراه ولم تشهل بحوث الهاجيسةتير علة  

  التة تةاربه البحثية الحقيقيةة    الباحث يخوض أول  وهو ما ترجعه الباحثة إل

جاهدا لبةذل    وم  يم فيو يسع مرحلة الهاجيستير  فدقيق   تخضع لتحكيم عله

دراسة  وتحقيق البيانات والهعلومات الهتعلقةة  بالرةاهرة محةل      أكبر مةيود ف

وضع التساؤالت وكةذا فةرض الفةروض البلزمةة مة         لذا فيو يعهد إل، دراسته 

قد يقل بشكل  يوجية نرره لدراسة الراهرة بشكل متعهق دقيق ، وهو األمر الذ

دراسةة    مرحلة الدكتوراه أو مةا بعةدها فيةعةل الباحةث يعهةد إلة        أو بآخر ف

الراهرة بدرجة أكبر م  التركيز والتعهق واالكتفات بوضع التساؤالت أو فةروض  

 الفروض فقط .

هذا فضبل ع  دراسة واحدة فقط أشارت إلييا بيانات الةدول السةابق لةم   

دراسةة عة  دور     حد سوات وه  توضح استخداميا ال للتساؤالت وال للفروض عل

 عية الهرورية .البرامج الحوارية التليفزيونية للتو
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 (09) جدول

 الدراسات عيجة الدراسة  أسلوب تحليل الجتائج ف

                      

 طبيعة الدراسة

 

 اسلوب التحليل

 بحث مجشور
رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه

 الهةهوع

% 

 % ك % ك % ك % ك

 02.0 07 00.0 0 32.8 9 00.2 00 فقط  كه

 3.8 3 - - 5.3 0 3.7 0 فقط  كيف

 90.0 59 88.7 8 59.7 00 92.5 38 االيجي  معا

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

اهتهةام البحةوث والدراسةات عيجةة       تشير بيانات الةةدول السةابق إلة   

  تجاول و تحليل ما توصلت إليه م  نتائج بالةهع بي  األسلوب الكهة   الدراسة ف

مة  حيةث شةرح      م  حيث رصد اإلحصاتات والجسب واألرقام وكذا األسلوب الكيف

، حيةث   وردت به يالجحو الذ  إلحصاتات علوتفسير أسباب ورود تلك األرقام وا

% ، بيجهةا  90.0قدمت نتائةيا بيةذا الشةكل     بلغت نسبة البحوث والدراسات الت

الهرتبة الثانية بجسبة بلغت   فقط ف  الجتائج باألسلوب الكه جات االهتهام بعرض

  وهجا تةدر اإلشارة إلة  البحوث والدراسات عيجة الدراسة ،  % م  إجهال02.0

ألقل استخداما ليةذا األسةلوب فقةد اتضةح مة  الجتةائج       ا  رسائل الدكتوراه ه أن

دراسة   تحليل نتائةيا وه  ف  إستخدام رسالة دكتوراه واحدة فقط لؤلسلوب الكه

  هةؤم  مييةوب عة  الهعالةةة اإلخباريةة للقضةايا العربيةة فة        عبد اهلل عبد ال

أن باحث الدكتوراه رالبا ما يكون قد بلغ   ، وهو ما قد يرجع إل(07)التليفزيون

ما يةعله ال يستحس  اإلكتفات فقط بذكر أرقام وإحصةاتات دون    م  الجضج العله

ول مة  أن  شرح وتفسير لتلك الجسب وهو ما يفسر ما أوضحته نتائج هةذا الةةد  

  والكيفة   األكثر استخداما للةهع بي  األسلوبي  الكه  كانت هدراسات الدكتوراه 

 .نتائج ما توصلت إليه م  تفسير   معا ف

الهرتبة الثالثة   فقد جات متاخرا ف  أما عرض الجتائج باألسلوب الكيف

  وجود اتةاه عام بي  معرةم بةاحث    وهو ما يشير إلو% فقط 3.8بجسبة بلغت 

اإلذاعة والتليفزيون الذي  أجروا الدراسات والبحوث عيجة الدراسة يغفل بشةكل  



 والء إبراهيم عقاد/ د                         ......واقع البحوث اإلعالمية فى مجال 

 

 

 

135 
يتوصلون إلييا   تفسير الجتائج والدالالت والهؤشرات الت  ف  كبير التحليل الكيف

تفسير الجتةائج    صعوبه هذا األسلوب ف  دراساتيم وهو ما ترجعه الباحثة إل  ف

البةاحثي    أرقام وإحصاتات مها يةعل بعض  واالعتهاد عليه فقط دون االستجاد إل

نسب وإحصاتات يقوم   فقط أو اإلستجاد إل  اإلكتفات باألسلوب الكه  يتةه إما إل

                                احثون أحيانا.                    الباحث بشرحيا وتفسيرها ، وهو ما يلةا إليه الب

 (08) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   وجود خاتهة للبحث ف يمد

 طبيعة الدراسة

 

 وجود الخاتهة

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

الخاتهة  احتوت عل  25 88.0 07 022 7 022 93 70.2 

 9.2 2 - - - - 00.8 2 ال يوجد خاتهة

 022 97  7 022 07 022 50 الهةهوع
 

البحوث والدراسات   اهتهام الباحثي  ف  السابق إلتشير بيانات الةدول 

أهم ما توصولوا إليه   عل ينياية البحوث تحتو  عيجة الدراسة بوجود خاتهة ف

البحةوث عيجةة الدراسةة مقابةل نسةبة        % م  إجهال70.2بجسبة بلغت م  نتائج 

إن   % فقط م  تلك الدراسات لم تيتم بتضهي  بحوييم ليذه الخاتهة ، حتة 9.2

تضهي  تلك الخاتهة بةبعض التوصةيات لييةتم البةاحثون       إل اتةهض الباحثي  بع

  يةعةل مة  البحةث العلهة     ياآلخرون بدراساتيا والتركيز علييا ، وهو األمر الذ

 .يتجاوليا الباحثون بالبحث والدراسة   الهةاالت الت  تجقطع فية ال سلسلة متتال

 (07) جدول

 الدراسات عيجة الدراسة  استخدام رسوم وأشكال توضيحية ف يمد

 طبيعة الدراسة

 

 الرسوم واألشكال

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه

 الهةهوع

 

 % ك % ك % ك % ك

 02.2 03 22.2 2 05.8 3 9.8 2 استخدمت رسوم واشكال

 83.2 22 33.2 3 82.0 02 70.0 29 لم تستخدم رسوم واشكال

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع
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مستحدية  يظيور أساليب أخرأنه ررم   تشير بيانات الةدول السابق إل

  توضيح ما توصةلوا إليةه مة  نتةائج ومؤشةرات فة        فقد يستخدميا الباحثون 

نتةائج الةةدول   أن  ألشكال البيانيةة والتوضةيحية ، إال  الرسوم وا مثلدراساتيم 

الدراسةات عيجةة     اإلذاعةة والتليفزيةون فة     معرةم بةاحث  أن   السابق تشير إل

% مة   83.2أبحاييم بجسبة بلغةت    الدراسة لم ييتهوا باستخدام هذه الوسيلة ف

% فقةط  02.2مقابةل نسةبة     هذا فوعيجة الدراسة ، البحوث والدراسات   إجهال

  باستخدام الرسوم واألشكال التوضيحية لتهثيل الجتائج التة   م  تلك البحوث عج

 .توصلت إلييا 

 (02) جدول

 الدراسة موضوعالدراسات   األطر الجررية الهستخدمة ف

 طبيعة الدراسة

 

 الهداخل الجررية

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه

 الهةهوع

% 

 % ك % ك % ك % ك

 5.0 2 00.0 0 02.5 0 0 0  نررية الغرس الثقاف

 2.3 5 00.0 0 5.3 0 5.7 3 نررية تحليل األطر اإلعبلمية

 5.0 2 00.0 0 - - 5.7 3 نررية االعتهاد 

 00.2 7 00.0 0 02.3 5 5.7 3 نررية االستخدامات واالشباعات

 3.8 3 00.0 0 02.5 0 - - نررية وضع األججدة

 0.3 0 - - - - 0 0  نررية التعلم االجتهاع

 0.3 0 - - - - 0 0 نررية إدراك الذات

 0.2 0 - - - - 2 0 نررية يرات وسائل اإلعبلم

 3.8 3 - - - - 5.7 3 نررية الهسئولية االجتهاعية

 0.3 0 - - - - 0 0 نررية إدراك الهخاطر

 0.3 0 - - - - 0 0  نررية رأس الهال االجتهاع

 0.3 0 - - - - 0 0 الجررية الوظيفية

الشخص الثالثتايير   0 0 - - - - 0 0.3 

 0.3 0 00.0 0 - - - - نررية التكجولوجيا

االعتهاد واالستخدامات  نرريت  0 0 0 5.3 - - 0 0.2 

 0.3 0 - - - - 0 0  االعتهاد والسخط السياس  نرريت

الغرس والجررية الهعرفية  نرريت  0 0 - - - - 0 0.3 
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 طبيعة الدراسة

 

 الهداخل الجررية

بحث 

 مجشور

رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه

 الهةهوع

% 

 % ك % ك % ك % ك

الغرس واستةابة الهستيلك والتعلم نرريتى  0 0 - - - - 0 0.3 

الغرس واالعتهاد  نرريت  0 0 0 5.3 - - 0 0.2 

توقع القيهة وتايير الشخص الثالثنرريتى   0 0 - - - - 0 0.3 

 0.3 0 00.0 0 - - - -  يرات وسائل اإلعبلم والحضور االجتهاعنرريتى 

 20.8 33 00.0 0 32.7 9 29 02 لم يستخدم نررية

   022 7 022 07 022 50 الهةهوع

عزو  نسبة كبيرة مة  البةاحثي  عة       تشير بيانات الةدول السابق إل

% مة   20.8ت إطارا نرريا م  خبلل الدراسات عيجةة الدراسةة بجسةبة بلغة      تبج

أن البحةوث الهجشةورة     تلك الدراسات ،  كها أشارت البيانات كذلك إلة   إجهال

  ليةا بيجهةا نةةد فة     يتخلت ع  اتخاذ إطار نرةر   كانت أكثر بحوث العيجة الت

نررية إعبلميةة معيجةة     األكثر اهتهاما بتبج  الطر  الآلخر بحوث الدكتوراه ه

إجةرائيم   عجةد رربة بعةض البةاحثي      للبحث وهو ما قد يرجع إل كإطار نرري

فةروض    تبجة   بحثيا إل  ال تحتاج ف  كار التاختيار األف  البحوث الهجشورة ف

درجةة    عكس الحال مةع بةاحث    عللجررية معيجة مها يسيل عهلية إجرات البحث 

البحةث   يمعرهيم أن عدم اتخاذ نررية إعبلمية إطارا يةر يالدكتوراه الذي  ير

 م  أنواع التقصير. االبحث أو نوع  م  خبلل فروض هذه الجررية يعد عيبا ما ف

خدامات واإلشباعات تأن نررية االس  وتشير بيانات الةدول كذلك إلهذا 

الدراسةات عيجةة     م  حيث استخدام البةاحثي  ليةا فة     الهرتبة األول  جاتت ف

الهرتبةة الثانيةة نرريةة تحليةل األطةر        % يلييا فة 00.2الدراسة بجسبة بلغت 

وسةائل    واالعتهاد علة   الغرس الثقاف  % يم نرريت2.3اإلعبلمية بجسبة بلغت 

% . هةذا فضةبل عة  بعةض     5.0الهرتبة الثالثة بجسب متساوية بلغةت    اإلعبلم ف

  آن واحد وكانت أكثر الجرريات الت  نرريتي  معا ف  اسعتهدت عل  البحوث الت

وسةائل اإلعةبلم     واالعتهاد علة   الغرس الثقاف  جهع بيجيا الباحثون هها نرريت

 ائل اإلعبلم واالستخدامات واإلشباعات .وس  عتهاد علاإل  ونرريت
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 (00) جدول

 معالةة بيانات الدراسات عيجة الدراسة  األساليب اإلحصائية الهستخدمة ف

 طبيعة الدراسة

سلوب التحليلأ  

 بحث مجشور
رسالة 

 ماجستير

رسالة 

 دكتوراه
 %الهةهوع

 % ك % ك % ك % ك

 0.3 0 - - - - 0 0 إحصاتات وصفية

فقط استجتاجيةاحصاتات   9 03.9 - - 0 00.0 8 02.0 

 22.5 30 22.2 2 29.2 7 33.3 09 االيجي  معا

 28.0 38 00.0 0 50.2 02 50 02 رير واضح

 022 97 022 7 022 07 022 50 الهةهوع

عدم اهتهام كثير مة  البةاحثي  بةذكر      تشير بيانات الةدول السابق إل

تصجيف بيانات البحوث والدراسات عيجة   وسرد األساليب اإلحصائية الهستخدمة ف

لةم ييةتم     الدراسة الحالية بشكل محدد ودقيق ، حيث بلغت نسبة الدراسات التة 

  قةاموا باسةتخداميا فة     الباحثون فييا بذكر وتحديد األساليب اإلحصةائية التة  

بشةكل  بذكر هذه األسةاليب   ا% قامو50.7% مقابل 28.0تصجيف بيانات بحوييم 

الدراسةة    هة  (32)(0222وإن كانت دراسة )بركات عبةد العزيةز ،   ،حدد وواضح م

ال يعتهد مفصل   عجيت بتصجيف وتحليل ووصف بياناتيا بشكل كيف  الوحيدة الت

مة  البحةوث والدراسةات     يدراسة أخربه لم تقم األرقام واإلحصاتات بشكل   عل

موضوع الدراسة الحالية بتفصيله والتركيز عليه بيذا الشكل ولعل ذلك مةا جعلةه   

تبرز الجتةائج وتفسةر العبلقةات بةي        لم ييتم بتحديد األساليب اإلحصائية الت

 متغيرات الدراسة الهختلفة  .

الةهةع بةي      هذا ويتضح م  بيانات الةدول اتةاه الباحثي  الواضةح إلة  

ارات والجسةب  استخدام التكر  تتهثل ف  والت اإلحصاتات الوصفيةستخدام كل م  ا

الهةرجح    والةوزن الجسةب   يالهئوية ، والهتوسطات الحسابية واإلنحرا  الهعيةار 

 مثةةل معةةامبلت معةةامبلت االرتبةةاط   تشةةتهل علةة  التةة واإلحصةةاتات اإلسةةتجتاجية

مقةاييس    علة أيضةا  تشةتهل   كها( وريرهم يبيرسون و التوافق وسبيرمان وفا)
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تيست   واليس( وت-( و)كروسكال هويتج–و)مان  (0الداللة مثل اختبارات )كا

م   الةهع بي  استخدام كل  عهدت إل  نسبة البحوث الت ت، حيث بلغ(30)(وريرهم 

البحوث عيجة الدراسة ،   % م  إجهال22.5اإلحصاتات الوصفية واإلستجتاجية معا 

استخدام اإلحصاتات االستجتاجية فقةط    اقتصرت عل  بيجها بلغت نسبة البحوث الت

  يةرا جةاتت نسةبة الدراسةات التة     وأخ، % م  هذه البحوث عيجة الدراسة 02.0

الهرتبة األخيةرة حيةث بلغةت      استخدام اإلحصاتات الوصفية فقط ف  اقتصرت عل

، وهو األمةر  (30)(0202عرفة عامر ، )دراسة  ط ه% بواقع دراسة واحدة فق0.3

لدراسةات عيجةة الدراسةة بةذكر الجسةب      يتضح معه عدم اكتفات البةاحثي  با   الت

اكتشةا  الهعةامبلت االرتباطيةة أو      لتعهق فة والتكرارات السطحية للجتائج دون ا

فيةم   علةى قةدرا مة  العهةق      اختبار الدالالات بي  الهتغيرات الهختلفة مها يضف

 وتفسير الرواهر موضوع تلك الدراسات .

( 33)(0222الجةةار ،   يهذا وتختلف هذه الجتيةة مع دراسةة )عبةد اليةاد   

نتائةيا احتبلل اسةتخدام األسةاليب اإلحصةائية الوصةفية الهرتبةة        جات ف  والت

تصجيف بيانات البحوث عيجة الدراسةة    م  حيث اعتهاد الباحثي  علييا ف  األول

هةات  تلك البحوث ، وهو ما يعكةس اخةتبل  اتةا    % م  إجهال25.2ت بجسبة بلغ

اكتشةا  ودراسةة     قت سابق م  حيةث الرربةة فة   و  الباحثي  عها كانوا عليه ف

استجتاجات   العبلقات بي  الهتغيرات واختبار االختبل  بي  الهتوسطات للوصول إل

 . خلص إلييا ت  أكثر عهقا وداللة يهك  م  خبلليا تعهيم الجتائج الت

 الخاتهة والتوصيات :

بحوث ودراسات اإلذاعة والتليفزيون   أجرت الباحثة الدراسة الحالية عل

  تم نشرها ف  جامعة األزهر وذلك باسلوب الحصر الشامل لكافة البحوث الت  ف

تصدر ع  جامعة األزهر وكذلك بحةوث الهاجيسةتير     مةلة البحوث اإلعبلمية الت

 0202عةام    وحتة  0222الفتةرة مة  عةام      الةامعة ف  قدمت إل  والدكتوراه الت

تقةديم    دراسة ، وهدفت الباحثة م  إجةرات هةذه الدراسةة إلة     97وذلك بواقع 

  رؤية نقدية لتلك البحوث م  خبلل رصد األطر الهجيةية واإلجراتات العلهية الت

  دفت كذلك إلة تحقيقيا ، كها ه  سعت إل  انتيةتيا لتحقيق األهدا  والجتائج الت
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  البحةث والدراسةة فة     مازالت تحتاج الة   الهشكبلت البحثية الت  والوقو  عل

 جامعة األزهر.  مةال اإلذاعة والتليفزيون ف

 الجتائج العامة للدراسة:: أواًل

يةرييا أكثةر    ندرة األبحاث الهشتركة الت  هذا وقد توصلت الباحثة إل

% ، 72.0قام بإجرائيا باحث واحد   م  باحث واحد حيث بلغت نسبة األبحاث الت

% للباحثةات اإلنةاث ،   29.2% مقابل نسبة  50.2كها بلغت نسبة البحثي  الذكور

  اهتهام الباحثي  بدراسته ع  باق  ف  كها احتل مةال التليفزيون الهرتبة األول

ا تصةدرت القجةوات الفضةائية    % ، كه70.0بة بلغت بجس يالهةاالت البحثية األخر

 % . 50.8هذا الهةال بجسبة بلغت   ولوياتيم البحثية فقائهة أ

والدراسات السةابقة داخةل     وقد اهتم أكثر الباحثي  بعرض التراث العله

  الدراسات موضوع الدراسة بطريقة عةرض الدراسةة مةع مجاقشةة الجتةائج التة      

تلك الدراسةات ، كهةا كةان أسةلوب       % م  إجهال98.5توصلت إلييا بجسبة بلغت 

ترتيب عرض الدراسات السابقة م  حيث تاريخ الجشر هو األكثر اهتهاما م  قبل 

البحةوث    % مة  إجهةال  29.0% . كذلك فةإن نسةبة   22.5الباحثي  بجسبة بلغت 

موضوع الدراسة لم تكتف بتحديد مشكلة البحث فقط بل اهتهت  بإبةدات مبةررات   

  البحةوث علة    % م  إجهال89.3ذه الهشكلة البحثية ، كها عهلت نسبة اختيار ه

  اإلجراتات الهجيةية للبحوث موضوع الدراسةة  والتة    تحديد أهدا  الدراسة ف

  % مجيا بدراسة الةهيور مة  حيةث العجاصةر االتصةالية التة     52.2اهتهت نسبة 

 تجاولتيا بالدراسة .

اليحوث عيجة الدراسة   لباحثون فاعتهد علييا ا  أما م  حيث الهجاهج الت

% ، كهةا كانةت صةحيفة    29بجسةبة بلغةت     فقد احتل مجيج الهسح الهرتبة الةول 

% مة   22.5جهع البيانةات بجسةبة بلغةت      األداة األكثر استخداما ف  االستبيان ه

البحوث موضوع الدراسة وإن كان ارتفاع نسبة عدم تحديد أسلوب اختيار   إجهال

لعهدية والعشوائية ا % أما بالجسبة09.7بلغ  يل الباحثي  والذعيجة البحث م  قب

البحةوث موضةوع     قد تصدرا قائهة أساليب اختيار العيجة م  قبل البةاحثي  فة  ف

الترتيةب ، ومة  حيةث اسةتخدام األطةر        % عل07% ، 02.0الدراسةبجسب بلغت 

% 58.0ةاستخدم الباحثون فييا أطرا نرري  الجررية فقد بلغت نسبة البحوث الت
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وع الدراسةة لةم تسةتخدم اطةرا     البحةوث موضة    % م  إجهةال 20.8مقابل نسبة 

األكثةر اسةتخداما مة  قبةل       ، وكانت نررية االستخدامات واإلشباعات هة نررية

 %.  00.2الباحثي  بجسبة بلغت 

البحةوث    اهتهام الباحثي  ف  هذا وقد توصلت نتائج الدراسة الحالية إل

موضوع الدراسة بطرح التساؤالت واختبار الفروض معا لتحقيق أهدا  دراسةاتيم  

  والكيفة   األسةلوبي  الكهة    %  عل 90.0% ، كها اعتهد نسبة57.7بجسبة بلغت 

% م  83.2بإجرائيا ، ولم ييتم نسبة  اقامو  تحليل نتائج الدراسات الت  معا ف

يه م  نتائج برسوم لضويح ما توصلوا إالبحوث موضوع الدراسة بتو  الباحثي  ف

نياية   إن كانوا اهتهوا بإنيات أبحاييم بخاتهة فوأشكال بيانية أو توضيحية . و

  % م  إجهةال 70.2توصلوا إلييا بجسبة بلغت   البحوث توضح خبلصة الجتائج الت

معالةةة    عدد البحوث موضوع الدراسة ،وعة  تحديةد األسةاليب اإلحصةائية فة     

تحديد األساليب   قد الحرت الباحثة أن نسبة الباحثي  الذي  عهلوا علالبيانات ف

%  28.0% مقابةل  50.7بلغةت  فمعالةة بيانات البحوث   استخهت ف  اإلحصائية الت

وإن كةان الةهةع بةي  اإلحصةاتات الوصةفية       لم يقوموا بتوضيح تلك األسةاليب ، 

معالةةة    لبةاحثي  فة  األسلوب األكثر اسةتخداما مة  قبةل ا    هوواإلستجتاجية معا 

 بيانات البحوث موضوع الدراسة .
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 : التوصيات :يانيًا

تقديم الهزيد بضرورة   ما تقدم م  نتائج فإن الباحثة توص  وبجات عل

تتجاول بحوث اإلذاعة والتليفزيون بالتحليل والرصةد مة  حيةث      م  البحوث الت

 يمةد   اإلجراتات الهجيةية والعلهية الهتبعة ليذه البحوث والدراسات للوقو  علة 

  الباحثةة فة    ، كهةا توصة  امواكبجيا ألوجه التطور لبلتةاهات العلهية الحديثة 

اختيار البحوث وتحديد   علهراجعة م  قبل القائهي  الدراسة الحالية بضرورة ال

 يطلبيا مستويت  مراعاة تطور األساليب البحثية والهجيةية التنوعيا ، م  حيث 

م  الهاجيسةتير أو الةدكتوراه أو   كل مرحلة م  مراحله الهختلفة   هذه البحوث ف

كةل مرحلةة مة  تلةك     فةى  تتبلئم تلةك األسةاليب واإلجةراتات      حت ما بعدهها ،

 الهراحل .

اإلعتبار أههية التعاون بي    خذ فاألبضرورة   توص حثةكذلك فإن البا

باحةث واحةد     بحث أو دراسةة علة  وعدم اقتصار كل إنةاز البحوث   الباحثي  ف

ورة رضة ب، و الكبيةر   مةال البحث العله  يقوم بإجرائيا نررا ألههية التعاون ف

والتليفزيةون  البحث ع  مشكبلت بحثية جديدة لتجاوليا م  خبلل بحةوث اإلذاعةة   

وجةه الخصةوص وذلةك لهواكبةة       جامعة األزهر عل  بوجه عام والهقدم مجيا ف

هذا الهةال فضةبل عة  ضةرورة الةربط بةي  الجتةائج         أوجه التطور الهختلفة ف

اإلذاعةة والتليفزيةون    مةاالت  البحثية والههارسات العهلية للقائهي  باإلتصال ف

تطوير العهلية اإلعبلمية   يا مها يسيم فيهار تلك الةيود العلهية أكل  تؤت  حت

 بوجه عام .
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 جامعة القاهرة-كلية اإلعبلم  –عزة محهد أستاذ اإلعبلم الهساعد . د -2

 –رئةيس قسةم الصةحافة واإلعةبلم      –وهدان أستاذ اإلعبلم الهسةاعد   محهد. د -9

 هرجامعة األز

 .02، مرجع سابق ، ص  الرؤو محهود عبد  .02

 .5، ص  سابقرزق سعد ، مرجع  .00

 .099، مرجع سابق ، ص  مصباحهشام  .00

للراديو والتليفزيةون ،)القةاهرة:دار الفكةر      سيد رضا،البجات الدرام  عدل .03

 32:08(ص ص0220، العرب

 .02، مرجع سابق ، ص  الرؤو محهود عبد  .02

هبة حسي  عبد الوهاب ، مستويات القجوات اإلخبارية العربية واألججبية كها  .05

دراسة مقارنة، رسةالة ماجسةتير ريةر مجشةورة ،)جامعةة       –تراها الصفوة 

 . (0202القاهرة :كلية اإلعبلم ،

 .02رزق سعد ، مرجع سابق ، ص  .02

 .02رزق سعد ، مرجع سابق ، ص  .09

 .05رزق سعد ، مرجع سابق ، ص  .08

  عبد اهلل عبد الهؤم  مييةوب ، الهعالةةة إإلخباريةة للقضةايا العربيةة فة       .07

التليفزيون ، رسالة دكتوراه رير مجشورة ، ) كلية اللغة العربية ، جامعةة  

 .(0223األزهر ، 



 والء إبراهيم عقاد/ د                         ......واقع البحوث اإلعالمية فى مجال 
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التليفزيةون    فة   بركات عبد العزيةز ، أطةر تفسةير التحةول االسةتراتية      .32

 .0222، أكتوبر  02، مةلة البحوث اإلعبلمية ، جامعة األزهر ، العدد   الحكوم

 .079: 082أحهد الجةار ، مرجع سابق ، ص ص  يعبد الياد .30

عرفة أحهد عامر ، اتةاهات األكادميي  الهصةريي  نحةو تغطيةة الفضةائيات      .30

العربية للدعاية الهضادة لئلسةبلم والهسةلهي  ، مةلةة البحةوث اإلعبلميةة ،      

 .0202، أكتوبر  02األزهر ، العدد جامعة 

 .322،  323أحهد الجةار ، مرجع سابق ، ص  يعبد الياد .33

 
 


