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 تقجيم:

بالخغم من ظيهر األدوات الججيجة في تحميل العهاىخ الرحفية وخاصة مع تطهر 
الهسائط التكشهلهجية والرحافة االلكتخونية، إال أن ىحه الجراسات ال تدال تعتسج برفة أساسية 

السزسهن، ودراسات الحالة، واالستبيانات، والجراسات عمى األدوات التقميجية مثل تحميل 
 التجخيبية...الخ.

 Networkومن األدوات السدتخجمة في البيئة اإلعالمية االلكتخونية، التحميل الذبكي، 
Analysis والكعكات ،Cookies وتعقب مدار العين عمى شاشة الكسبيهتخ ،Eye 
Tracking وأداة السالحعة السشتعسة لحجخة األخبار، وأدوات تعقب مخاحل نذخ الخبخ عمى ،

، وتحميل الشرهص باستخجام الكسبيهتخ، لكشيا أدوات غيخ كافية RICCالسهاقع االلكتخونية 
وغيخ قادرة عمى دراسة العهاىخ الرحفية الججيجة وتعاني الكثيخ من جهانب القرهر )بخيت، 

2011) 

يات الججيجة في استخجام األدوات البحثية السالئسة لمجراسات الرحفية ومن بين التهج
ميل عجد كبيخ من الباحثين إلى استخجام أكثخ من أداة بحثية واحجة، مع الحخص عمى تشهيع 

 socialسمة األدوات البحثية التي يدتخجميا، مثل استخجام تحميل الذبكات االجتساعية 
network analysisهاجخافي وما يعخف بسشعهر شبكة الفاعل ، والبحث االثشActor-

Network  والحي يدعى الستكذاف شبكة العالقات التي تخبط بين مجسهعة معيشة في
عالقتيا باستخجامات التكشهلهجيا، كسا تم دمج عجة أدوات كسية وكيفية معا، باستخجام ما 

جسعيا من أكثخ من  لمحرهل عمى السعمهمات أكثخ دقة تم Triangulationيعخف بالتثميث 
من خالل ىحه الشجوة الهطشية التفريل في كيفية استخجام ىحه ، وسيتم (2011)بخيت، مرجر

األساليب لجراسة الرحافة االلكتخونية، كهسيمة ورسالة يذخف عمييا قائسهن باالترال ليم 
اعل مع نحه القزايا واألحجاث والعهاىخ، وتهجو إلى جسيهر مدتخجم يتف واتجاىاتيم أجشجتيم

 بآخخ وقج حجدت ىحه السحاور في اآلتي: أومزاميشيا بذكل 

 محاور الشجوة
 : الرحافة االلكتخونية) السفيهم والخرائص(األولالسحهر 
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  )السفيهم، التطبيقات(تحميل الذبكات االجتساعية: ثانيالسحهر ال
 ) السفيهم، التطبيقاّت((ANTمشعهر شبكة الفاعل): الثالسحهر الث
 )السفيهم ، التطبيقات( مشيج التثميث: خابعالسحهر ال
 تحميل السحتهى )السفيهم ، التطبيقات(: خامذالسحهر ال

 شخوط السذاركة:
 البحهث السخسمة تكهن ججيجة لم يدبق السذاركة بيا -
 Simplified Arabic&14 :خط الكتابة -
   APAنعام    :التهثيق -

 التهقيت
 دة الشجوة:يعمى إيسايل رئ مارس 10فيفخي إلى غاية  14تخسل السذاركات ابتجاء من 

b_rokeia@yahoo.fr 
 2021مارس  30تعقج الشجوة بتاريخ: 
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 دد.شسيدي ودا د.ميمهد مخاد

 د.وىيبة روابح د.أميشة عالق
 

 


