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 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 كلية أصول الدين 

 قسم الدعوة واإلعالم واالتصال
 ختصص الصحافة املطبوعة وااللكرتونية 1ماسرت 

 مقياس: املناهج الكمية يف حبوث الصحافة
 الدراسات الوصفية :10احملاضرة رقم  

 د.رقية بوسنان 
 الدراسات الوصفية:   -1

تشري األدبيات املتخصصة إىل أن الوصف إما أن يكون دراسة، أو منهج، وقد حاولت يف هذه احملاضرة  
اإلشارة إىل االثنني، من أجل توجيه الطالب لالطالع عليها وحتديد ما جيب ان يكون عليه موضوعه البحث 

فالكثري من الطلبة والباحثني يعانون من االلتباس   سواء كان مذكرة ليسانس او مذكرة ماسرت او حبث فصلي، 
 احلاصل بني مفهوم الدراسة واملنهج واألسلوب واألداة.

هتدف الدراسات الوصفية إىل توضيح خصائص أي ظاهرة، أي حدث، أي وضعية أو مجاعة، وحتديد 
ة ألي ظاهرة، ووصفها  سرعة ظهور أو تكرار أي ظاهرة، وتركز الدراسات الوصفية على تفسري األوجه البارز 

الذي يتطلب جتنب االحنرافات املنظمة والتأكد من مصداقية املعطيات احملصل عليها، ابلتأكد من احلصول على 
 نتائج متشاهبة عن طريق تكرار الطريقة املتبعة جلمع املعطيات.

كل من   جيدة مسبقة للمشكل املزمع دراسته، والبد بد أن تكون تفرتض الدراسات الوصفية معرفة
)من( و)ماذا(، اللتان تفيدان التقييم على املستوى املفهومي واإلجرائي، حمددتني بطريقة دقيقة، ويعد توافق 
اهتمامات البحث اليت جتتمع حتت عنوان الدراسات الوصفية تكون واسعة جدا، فكثريا ما يستخدم البحث يف  

وسائل اإلعالم، وكذلك يف حتليل الرسائل  االتصال الدراسات الوصفية بقدر استخدامها يف جمال أتثري 
الوسيلية، أو يف االتصال التنظيمي، ومن أمثلتها ظروف احلياة والعالقة بوسائل اإلعالم، القراءة واالوافد على 

 حمتوى العنف يف وسائل اإلعالم،....  ،1قاعات السينما، مستوى التعليم واستهالك وسيلة إعالمية مجاهريية
 املنهج الوصفي:   -2
ميكن تعريف هذا املنهج أبنه: " أسلوب من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن  

ظاهرة أو موضوع حمدد من خالل فرتة أو فرتات زمنية معلومة، وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية يتم 
 ".2ة للظاهرةتفسريها بطريقة موضوعية ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلي

 
 ،رابح كعباش، الدراسات الوصفية ومناهج حبثها، يف أ.الرامي، ب. فايل، البحث يف االتصال عناصر متهجية، ترمجة، ميلود سفاري 1
 .242، 241، ص  2004آخرون، خمرب علم إجتماع االتصال، جتمعة منثوري، قسنطينة، اجلزائر، و 
 .176، ص 1982اليبه، دار الفكر، عمان، ، البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أسوآخرون وقان ذعبيدات  2
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ويعرف أيضا أبنه طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج 
 .3اليت يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها 

رقمية،  يرتكز هذا املنهج على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة أو موضوع حمدد على صورة نوعية أو كمية 
وقد يقتصر هذا املنهج على وضع قائم يف فرتة زمنية حمددة أو تطور يشمل فرتات زمنية عدة، ويهدف هذا 
املنهج إما إىل رصد ظاهرة أو موضوع حمدد هبدف فهم مضموهنا أو مضمونه، أو قد يكون هدفه األساسي  

 .4تقومي وضع معني ألغراض عملية
 مجع بياانت كافية ودقيقة عن الظاهرة موضوع البحث، مث  ويهدف املنهج الوصفي كخطوة أوىل إىل 

كخطوة اثنية حتليل ما مت مجعه من بياانت بطريقة موضوعية من أجل حتقيق اخلطوة الثالثة واملتمثلة يف التعرف  
 . 5على العوامل املكونة واملؤثرة على الظاهرة، وذلك ابالعتماد على أدوات منهجية مساعدة

ذا املنهج يعتمد لتنفيذه على خمتلف طرق مجع البياانت كاملقابالت الشخصية،  يضاف إىل ذلك أن ه
 واملالحظة املباشرة اآللية منها والبشرية واستمارات االستبانة وحتليل الواثئق واملستندات وغريها.

 خطوات البحث ابستخدام املنهج الوصفي:  -3
احله املختلفة عن تلك اليت تشتملها الطريقة ال خيتلف تطبيق واستخدام املنهج الوصفي يف البحث يف مر 

العلمية بشكل عام حيث يبدأ هذا املنهج بتحديد املشكلة ووضع الفروض ومجع البياانت واملعلومات ومن مث  
 : 6حتليلها وتفسريها وابلتايل الوصول إىل النتائج، والتوصيات وميكن حتديد هذه املراحل كاآليت

 حتديد املشكلة وصياغتها.  -
 وضع الفروض وتوضيح األسس اليت بنيت عليها.  -
 حتديد املعلومات والبياانت اليت جيب مجعها ألغراض البحث وكذلك حتديد طرائق وأساليب مجعها.  -
 مجع البياانت واملعلومات من املصادر املختلفة وابألساليب اليت مت حتديدها.  -
 تنظيم البياانت واملعوملات وحتليلها وتفسريها.  -
 ر النتائج واالستنتاجات وصياغتها. حص -
 وضع التوصيات املناسبة. -
 أساليب الدراسات الوصفية: -4

   :7اإلعالمية على النحو التايل يصنف مسري حممد حسني أساليب البحوث الوصفية يف جمال الدراسات

 
 .122، ص1987ستمي عفريج وأخرون، مناهج البحث العلمي وأساليبه، عمان،  3
 .34، 2009، 1بوبكر عواطي: البحث العلمي، مناهجه وتقنياته، منشورات مكتبة إقرأ، قسنطينة، ط 4
، 2009لم إجتماع االتصال، جتمعة منثوري، قسنطينة، اجلزائر،  على غريب، أجبدايت املنهجية يف كتابة الرسائل اجلامعية، خمرب ع 5

 .84ص
، يف البحث العلمي، اسسه، مناهجه، وأساليبه، وإجراءته، بيت 313فان دالني، مناهج البحث يف الرتبية ولعم النفس، صديوبولد  6

 .48، دت، صردن األفكرا الدولية، األ
 .89-85ص، 2003،دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  2حممد منري حجاب: أساسيات البحوث اإلعالمية، ط 7
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 :وتتضمن األساليب املنهجية ، طريقة الدراسات املسحية -أ
  .العامأسلوب مسح الرأي  -
 . أسلوب مسح مجهور اإلعالم -
 (.أسلوب مسح املضمون ) حتليل املضمون -
 .أسلوب مسح وسائل اإلعالم  -
 :وتتضمن األساليب التالية ،طريقة دراسة العالقات املتبادلة -ب
  .دراسة احلالة -
  .الدراسات السببية املقارنة  -
 الدراسة االرتباطية   -
 الدراسات التطورية-
 مفهوم أسلوب املسح:   -5

يعترب املسح واحدا من األساليب األساسية يف البحوث الوصفية، حيث يهتم بدراسة الظروف 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغريها يف جمتمع معني، بقصد جتميع احلقائق واستخالص النتائج الالزمة  

 حلل مشاكل هذا اجملتمع.
  أو خصائص حول معلومات لـجمع وسيلة" أبنه  املسح ( Kraemer و  Pinsonneault) وعّرف

 .8من األفراد" كبرية  جمموعة آراء أو أفعال
وتعتمد الطريقة املسحية على جتميع البياانت واحلقائق اجلارية عن موقف معني، وذلك من عدد كبري 

ت األفراد، ولكنها هتتم ابإلحصائيات العامة اليت  نسبيا من احلاالت يف وقت معني، وهذه الطريقة ال هتتم بصفا 
 .9تنتج عندما تستخلص البياانت من عدد من احلاالت الفردية، وهذه الطريقة ابلضرورة هي دراسات مستعرضة

 :10وهي  املسح ألحباث  مميزة خصائص ثالثKraemer (1991 ) حدد
 اجلوانب السكان، هذه معطيات تعداد ألحد احملددة اجلوانب لوصف املسح أحباث  استخدام يتم -

 .املتغريات بني العالقات دراسة على تنطوي  ما  غالبا
 وبطريقة شخصية.  ، األفراد من املسح لبحوث املطلوبة البياانت مجع يتم -
 ميكن ال  ولكن ، نطاق الدراسة لتحديد والتابعة املستقلة املتغريات تستخدم ،  املسح حبوث يف -
 .  الباحث قبل من صراحة عليها السيطرة

   :11: مت تقسيمها إىل أساليب الدراسات املسحية يف حبوث اإلعالم -6

 
8 Priscilla A. Glasow, Fundamentals of Survey Research Methodology, Mitre 

Washington C3 Center McLean, Virginia, p1/1. 
 .78، ص1994العلمي، جامعة القدس املفتوحة، عمان، عوض عدانن، مناهج البحث  9

10 Priscilla A. Glasow, OP,Cite, p1.1 
 . 79منري حجاب، مرجع سابق، ص  11
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ويهدف إىل التعرف على وجهات نظر الرأي العام جتاه القضااي اليت هتم اجملتمع  :مسح الرأي العام -أ
  .وتتناوهلا وسائل اإلعالم

وخصائص اجلمهور ووجهات نظره وآرائه حول للتعرف على مسات  :مسح مجهور وسائل اإلعالم -ب
  .املوضوعات والربامج اليت تقدمها وسائل اإلعالم املختلفة

مسح أساليب املمارسة بغرض دراسة اجلوانب اإلدارية والتنظيمية ألجهزة اإلعالم املختلفة وحبث   -ج
 . سبل وأساليب تطويرها

من حيث األجهزة واملعدات وبرامج التدريب   مسح الوسائل اإلعالمية ملعرفة إمكانياهتا الفعلية -د
 .وامليزانيات وحتديد الوسائل لتطوير إمكاانهتا والرقي هبا
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 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 كلية أصول الدين 

 قسم الدعوة واإلعالم واالتصال
 وااللكرتونيةختصص الصحافة املطبوعة  1ماسرت 

 مقياس: املناهج الكمية يف حبوث الصحافة
 أسلوب حتليل احملتوى :11احملاضرة رقم  

 د.رقية بوسنان 
ليس هناك حتديد اترخيي دقيق للبداايت املبكرة يف استخدام حتليل احملتوى، ومع ذلك فكل مشتغل  

السياسة الشهري "هارولد السويل" يف جمال  ابإلعالم وحبوث االتصال، يدرك الدور األساسي الذي قام به عامل 
االتصال، والذي يرى أن طريقة حتليل احملتوى هي أهم الطرق وأكثرها استخداما يف حبوث االتصال، وقد بدأت  
يف الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين، مث أضاف عليها وطورها الكثري من علماء السياسة وعلماء 

 . 12النفس
املعارف اخلاصة بدراسة الدعاية ودراسات االتصال، إابن احلرب العاملية الثانية يف مكتبة  ومن خالل 

الكونغرس األمريكي، تصاعد االهتمام ابالستخدام املنظم هلذا املنهج، وأحرز تقدما واضحا يف حتديد مفاهيم  
"لغة السياسة" عام   واملصطلحات املرتبطة به كنظرية ومنهج، خلصه السويل وليتس وزمالءهم يف كتاهبم 

، انعقد املؤمتر القومي األمريكي لتحليل احملتوى وهو أول مؤمتر خيصص هلذا 1967، ويف نوفمرب 1949
من خمتلف ليل احملتوى ومشكالت االستدالل، املوضوع، نوقشت خالله العديد من البحوث اخلاصة، لنظم حت

تعترب مصر أول بلد عريب يعين مبثل هذه املنهج، من أمناط االتصال والنماذج والفئات واألساليب املختلفة، و 
 .13خالل الدراسات االجتماعية اليت حققت السبق يف هذا اجملال

 مفهوم حتليل احملتوى  -1
توجد عشرات التعاريف لتحليل احملتوى من أمهها تعريف برلسون الذي يصفه أبنه:"أحد األساليب  

 ر أو املضمون الصريح للمادة اإلعالمية وصفا موضوعيا وكميا".  البحثية اليت  تستخدم يف وصف احملتوى الظاه
ويضيف جانيس أنه:"األسلوب الذي يستخدم يف تصنيف وتبويب املادة اإلعالمية، ويعتمد أساسا  

 على تقدير الباحث وتقسيم احملتوى على أساسه إىل فئات واضحة". 
توى على أنه:"أحد املناهج املستخدمة يف  وتعرف دائرة املعارف الدولية للعلوم االجتماعية حتليل احمل

دراسة حمتوى اإلعالم املطبوعة واملسموعة واملرئية، وذلك ابختيار عينة من املادة موضوع التحليل وتقسيمها  
 . 14وحتليلها كما وكيفا على أساس خطة منهجية منظمة"

 
 .273، ص 1998،  دن، القاهرةأمحد بدر، مناهج البحث واالتصال والرأي العام واإلعالم الدويل، 12
 .35-33دت،ص اإلعالم، ، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،حممد عبد احلميد، حتليل احملتوى يف حبوث 13
عاطف عديل العبد، زكي أمحد عزمي، األسلوب اإلحصائي واستخداماته يف حبوث الرأي العام واإلعالم، دار الفكر العريب، القاهرة، 14

 . 208، ص1993
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 وعة من األبعاد هي: من خالل هذه التعاريف، فإن دراسات حتليل املضمون أتخذ يف اعتبارها جمم
حتليل املادة اإلعالمية املطلوب دراستها للتعرف على ما تتضمنه من معلومات وبياانت واجتاهات وما  -

 حتاول أن تؤكده من انطباعات وأتثريات إعالمية.
 .15دراسة اجلوانب الشكلية اليت تقدم هبا املادة اإلعالمية من خالل الوسيلة-

جد خالف من كون احملتوى منهجا أو أسلواب، لكن اإلشكال غري واضح، من خالل التعاريف أيضا، يو 
فإن ما أشار إليه برلسون يف تعريفه أبنه أسلوب البحث، إال أنه قدم له يف املقدمة على أنه منهج، ومن الواجب  

و  أن يشري إىل أن بعض كتاب البحث العلمي يستخدمون كلمة األسلوب للداللة على كل من النوع واألداة 
 .16املنهج

 ويوجد أيضا وابلنظر إىل بعض احملددات إمكانية تصنيف ثالثة اجتاهات يف تعريف احملتوى:  
 اجتاه وصفي يكتفي بوصف احملتوى الظاهر.-
 اجتاه استداليل مهمته الكشف عن املعاين الكامنة وقراءة ما بني السطور. -
يوفق بينهما، فالتحليل ليس جمرد تقدمي تعبري أو صياغة رقمية خلصائص الرسالة موضع التحليل،  اجتاه-

 إمنا هو أيضا البحث عن العالقات الفكرية غري الواضحة وغري الظاهرة، والكشف عنها أبسلوب علمي.
وزان مشرتكة يطلق ومن أهم مسات هذا املنهج، أنه يقسم احملتوى املراد حتليله إىل أجزاء ذات خصائص وأ

 .17عليها فئات التحليل
 وقد حصرها الباحثون يف قسمني:

، والسمات، واملكان، واملصدر والقيم والفاعل ، واالجتاه، واملعايريفئات ماذا قيل؟ وتشمل املوضوع-أ
 واملخاطب، ..... 

   ....... ، الوسيلة،كيف قيل؟ وتشمل منط النشر واملساحة واألساليب اإلقناعية  فئات-ب
مات، املوضوعات، الشخصيات، مقايسس املساحة  كما يعتمد املنهج وحدات للتحليل وتشمل الكل

 والزمن،.... 
 املراحل األساسية لعملية التحليل  -2

 :18يتمتر عملية حتليل احملتوى خبمسة مراحل أساسية تتلخص يف اآل
وقد تكون شاملة ، وإن   اختيار الواثئق تبعا للموضوع حمدد بدقة، واليت تكون منها مادة التحليل ،  -أ

تعذر ذلك، جيب اعتماد جمموعة واثئق اثنوية متثيلية، تتناسب مع عناصر مادة التحليل.) ختتلف مادة التحليل 
 من الواثئق إىل املشاهد من حيث وصف الفئات ووحدات العد والقياس(. 

ة، وجيب أن تكون  ضياغة الفرضيات اليت تتمثل يف افرتاض حل لظاهرة ما بناء على معرفة مسبق  -ب
 

 .133-132، ص2ط ،9951مسري حممد حسن، حبوث اإلعالم، األسس واملبادئ، عامل الكتب، القاهرة، 15
 .44-41حممد عبد احلميد، مرجع سابق، ص16
 .233-229، ص2000حممد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، عامل الكتب، القاهرة، 17
 .92،93فضيل دليو، خصوصية البحث يف االتصال، يف أ,الرامي، ب.فايل، مرجع سابق، ص  18
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الفرضيات واضحة ودقيقة، مع اإلشارة إىل أن املرحلتني السابقتني قابلتان للتبادل، ألن الفرضية ميكن يعاد 
توجيهها بعد اختيار الواثئق، وجمموع الواثئق ميكن أن يوسع أو يضيق بعد صياغة الفرضية.)عادة ما يتم طرح  

 التساؤالت وفقا لفئات املضمون وفئات الشكل( 
يبدأ التحليل يتقطيع النص إىل وحدات حتليلية، واليت تعرب عن مظهر معنوي للنص)مقاطع، مجل،   -ج

كلمات(، حيدد تبعا للهدف من التحليل، والذي يشكل املفهوم املشرتك لكل املقاطع النصية، فقد يكون  
قابل للعزل، ويف هناية  هدف التحليل عبارة عن موضوع يتعلق حبدث معني، أو بشخصية أو فكرة انقلة ملعىن 

 هذه املرحلة يتحول النص من سلسلة من اجلمل إىل سلسلة من املواضيع.
تكميم املواضيع من خالل حساب عدد املقاطع املنتمية لكل موضوع، أي تكرارات ظهورها اليت   -د

 اختاذ احمللل  ترجح الحقا، وتتضمن مرحلة تكميم املواضيع تقومي أخري، وهو توجيه املواضيع والذي يتمثل يف
 ملوقف ما من كل مقطع من النص، وذلك تبعا للفرضية املرتبطة ابملوضوع املعين. 

وصف النتائج، ويتعلق ابلعرض الوايف خلصائص النص، وميكن وصف النتائج بطريقة كمية)النسب   -ه
املواضيع املبهمة والنقاط  املئوية لظهور املواضيع الفرعية(، مث تربز بعض احلاالت واملعاينات بذكر أمثلة وتناقش 

 الغامضة. 
 استخدامات حتليل املضمون: -3

 :19تتنوع استخدامات حتليل املضمون تبعا للموضوع املراد دراسته وميكن حصرها يف اآليت 
دراسات يف عمليات التفاعل االجتماعي، حيث ميكن استخدام هذا املنهج يف دراسة األنساق   -

ذلك ملعرفة أهم اخلصائص واألبعاد السوسيولوجية للتفاعل االجتماعي داخل االجتماعية الصغرية كاجلماعات و 
 اجلماعات الصغرية، من خالل وصف كمي منظم ملالمح وأبعاد التفاعل داخل اجلماعة االجتماعية.

دراسة القيم االجتماعية، بتحديد فئات لقيم خمتارة ميكن أن تصنف إىل قيم فيزيقية واجتماعية وعلمية  -
 ة، مث وضع رموز هلذه القيم وتبويبها يف جداول رقمية يسهل بعد ذلك التعبري عنها. ومعرفي

دراسة احلالة السيكولوجية للقائم ابالتصال، بتحليل مضمون أنواع االتصال اليت يقوم هبا األفراد،   -
ومايقدمه احملررون   ابعتبارها مؤشرات تعرب عن دوافعهم وانشغاالهتم، ومن أمثلتها أنواع اخلطاابت، وسري احلياة

 ابلصحف وبرامج اإلذاعة والتلفزيون.
دراسة بعض املالمح الثقافية للمجتمعات اإلنسانية، ملعرفة السمات واخلصائص القومية اليت متيز أي  -

 جمتمع، من خالل الواثئق املتوفرة يف املكان والزمان احملددين للدراسة. 
وف على حمتوايت ومضامني هذه الوسائل، كتحليل دراسة وسائل االتصال اجلمعي، من أجل الوق -

 مضمون الصحف، وحتليل مضمون الربامج اإلذاعية، واألفالم السينمائية. 
 
 

 
 . 91-89علي غريب، مرجع سابق، ص 19
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 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 كلية أصول الدين 

 قسم الدعوة واإلعالم واالتصال
 ختصص الصحافة املطبوعة وااللكرتونية 1ماسرت 

 املناهج الكمية يف حبوث الصحافةمقياس: 
 البحث التجرييب :12احملاضرة رقم  

 
 د.رقية بوسنان 

 مفهوم البحث التجريب:  -1
 االحتفاظ يتم حيث علمي، منهج ابستخدام الكمية، جيري  البحثية األساليب أحد هو التجرييب البحث

 ميكن التجربة، موضوع  أهنا على املتغريات من األخرى  اجملموعة قياس  يتم بينما اثبتة، املتغريات من مبجموعة
 . 20أفضل قرارات  اختاذ يف تساعدك أن ميكن اليت البياانت من الكثري مجع التجريبية للبحوث
 ذات غري  العوامل يف والتحكم التجربة ظروف معاجلة على قادرا  ،  التجريبية فيالطريقة الباحث  يكون و

  العشوائي،  التوزيع" هي التجريبية للطريقة األساسية الثالثة املبادئ  فإن  ،Fisher (1936) لـ وفقا. الصلة
 .21" احمللية والسيطرة ، والتكرار

 التجريبية البحوث تصميم أنواع  -2
  هبا يصنف اليت الطريقة على التجريبية، اليت تعتمد البحوث تصميم من أساسية أنواع ثالثة هناك

 .22املختلفة، وميكن ابختصار شرحها  واجملموعات للظروف وفًقا املوضوعات الباحث
 يتم. التجريبية البحوث تصميم  أشكال من شكل أبسط  هو هذا: التجريبية البحوث تصميم -أ

  يتم ما عادة. والنتيجة  للسبب العوامل اعتبار بعد املالحظة حتت ، املختلفة اجملموعات أو  ، ابجملموعة االحتفاظ
  لكوهنا نظرًا ،  املستهدفة اجملموعات/  اجملموعة على التحقيقات من مزيد إجراء جيب  كان  إذا ما  لفهم إجراؤها

 . التكلفة حيث من  فعالة
 : أنواع ثالثة إىل التجريبية قبل البحوث ينقسم تصميم

 البحث تصميم حالة دراسة واحدة طلقة -
 االختبار  قبل البحث تصميم واحدة  جمموعة -
 مقارنة  اثبتة  جمموعة -

 

20 Adi Bhat, EXPERIMENTAL RESEARCH- DEFINITION, TYPES OF DESIGNS 

AND ADVANTAGES, https://www.questionpro.com/blog/experimental-research. 
21 Nayeem Showkat, Huma Parveen, Communications Research: Experimental 

Method, Chapter · July 2017, p3, See discussions, stats, and author profiles for this 

publication at: https://www.researchgate.net /publication/319086428. 
22 Adi Bhat, op,cite. 

https://www.questionpro.com/blog/author/adityabhat/
https://www.questionpro.com/blog/author/adityabhat/
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 تصميم أشكال  أكثر  هو  احلقيقي التجرييب البحث يعد : احلقيقي التجرييب  البحث  تصميم -ب
  الوحيد  النوع هو هذا دحضها،  أو الفرضية إلثبات اإلحصائي التحليل على يعتمد حيث دقة التجرييب البحث

  ،  حقيقية  جتربة يف  جمموعات /  جمموعة داخل أتثري - سبب  عالقة  ينشئ  أن ميكن الذي  التجرييب التصميم من
 :الرضا إىل  حتتاج عوامل ثالثة هناك

  قواعد ولكن التجريبية اجملموعة لدى  املألوفة البحوث يف املشاركني  من جمموعة ) الضابطة  اجملموعة -
 البحث قواعد عليهم تنطبق الذين األحباث يف املشاركون ) التجريبية واجملموعة ،(عليهم تنطبق ال التجرييب البحث
 (التجرييب

 الباحث  قبل من به  التالعب ميكن الذي  املتغري -
 عشوائي  توزيع -
 .الفيزايئية العلوم يف  شائع بشكل هذه التجريبية البحث طريقة تطبيق يتم
 التجرييب شبه البحث  تصميم ويشبه  التشابه، إىل" شبه" كلمة   تشري: التجرييب شبه  البحث تصميم -ج

  مع  التعامل ويتم البحثي، التصميم  هذا يف مراقبة جمموعة تعيني االثنني هو يف  بني الفرق  لكن التجرييب، البحث
  املتغري  مع التعامل يتم  الظروف،  حسب عشوائي بشكل جمموعة  يف  املشاركني  تعيني  يتم ال  ولكن  مستقل  متغري

 إعدادات يف  شبه البحث  يستخدم . االجتاه مشكلة على القضاء  يتم  وهكذا، التابع املتغري حساب  قبل املستقل
 .مطلوب غري أو صلة ذي  غري العشوائي التعيني يكون حيث اجملال

 واإلعالم االتصاالت حبوث  يف جتارب  -3
  حىت عقود سبعة  من  أكثر منذ  التجارب استخدمت ،  واالتصاالت  اإلعالم  وسائل  حبوث  جمال يف

  األربعينيات يف احلرب فرتة خالل جتريبية أساليب استخدام مت ،(1953) وآخرون هلوفالند ووفقا اآلن،
 . العدو حول الناس  رأي  على اإلعالمية الرسائل أتثري  لدراسة واخلمسينيات

 املتاح واألدب مجاهريهم،  على  اإلعالمية لآلاثر  الكمي القياس  مع  رئيسي بشكل  يتعامل  اجملال هذا يف
 قد اإلعالم وسائل استخدام يف الناس سلوك أن يكشف اإلعالمية واآلاثر التواصل نظرايت النفس علم جمال يف
 فيها  التحقيق مت

  على التجرييب، البحث  خالل من  اإلعالم وسائل نظرايت غالبية جاءت التجريبية،  األساليب خالل من
 التعلم نظرية ولدت واليت ، Albert Bandura بـ اخلاصة Bobo Doll جتربة تُعترب ، املثال سبيل

 قليال  التجربة منهجية يف املشاركني عدد يكون ما اجملال، وعادة هبذا الصلة اترخيية ذات جتربة مبثابة االجتماعي،
 .23أخرى  طرق مقارنة إىل 
 إجراءات التجربة وتنفيذها  -4

 :24يف حالة تطبيق املنهج التجرييب ال بد من حتديد نوعني من املتغريات بشكل دقيق وواضح ومها

 
23 Nayeem Showkat, Huma Parveen, op,cite,p4. 

 .32بوبكر عواطي، مرجع سابق، ص  24
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املتغري املستقل) املثري أو الدخيل(: وهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى أتثريه يف الظاهرة  -
 املدروسة وعادة ما يعرف املتغري املستقل أو العامل التجرييب.

 ستجابة أو اخلريج(: وهذا املتغري هو نتاج أتثري العامل املستقل يف الظاهرة. املتغري التابع) اال -
وعادة مايقوم الباحث بصياغة فرضيته حماوال إجياد عالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع، ولكي  

ألخرى على يتمكن من اختبار وجود هذه العالقة أو عدم وجودها، ال بد له من استبعاد وضبط أتثري العامل ا
 الظاهرة قيد الدراسة، لكي يتيح اجملال للعامل املستقل وحده ابلتأثري على املتغري التابع.

وقد لوحظ من خالل خربات كثري من الباحثني أن املتغري التابع يتأثر خبصائص األفراد يف اجملموعة 
على مثل هذه املشكلة فإنه يقرتح أن   التجريبية اليت تتعرض للمتغري املستقل لتحديد درجة أتثريه فيها، وللتغلب

يقوم الباحث إبجراء جتربيته على جمموعتني من األفراد، إحدامها اجملموعة التجريبية و األخرى اجملموعة الضابطة،  
 شريطة أن ال يكون هناك أي فروق بني خصائص وصفات األفراد يف اجملموعتني.

ل اخلارجية، وإبجراءات تنفيذ التجربة لذلك ال بد  كذلك قد يتأثر املتغري التابع ابلعديد من العوام
للباحث من ضبط هذه العوامل وحتييدها ومنع أتثريها على العامل التابع، لكي يستطيع حتقيق نتائج دقيقة  

 وصحيحة.
 :  25منوذج للتوضيح  -

ابملستوى  من بني أشخاص من نفس السن )س(، يرتبط عدد ساعات املشاهدة )ص(، التلفزيون مباشرة 
الدراسي)ع(، املتغري التابع يف هذه الفرضية هو عدد ساعات املشاهدة)ص(، واملتغري املستقل )ع( هو املستوى  
الدراسي، واملتغري الضابط)س( هو السن، وللتأكد من سببية هذه الفرضية، ينبغي الوصول إىل أشخاص ذوي  

  10أخذان أشخاصا من أعمار خمتلفة، أي من  مستوايت دراسية خمتلفة وقياس مدى تعرضهم للتلفزيون، إذا
سنة، فيحق افرتاض أن عدد الساعات اليت تقضى يف املشاهدةة ليست مرتبطة ابملستوى   75سنوات أىل 

سنة يكون حتما يف التقاعد وميكنه ختصيص وقت أكرب   75الدراسي، بل بعوامل أخرى، فمثال صاحب 
املستوى الدراسي، ألن من احملتمل أن يكون هلذا األخري  سنة ويف نفس  40للمشاهدة أكثر من شخص لديه 

نشاط أكرب يف سوق العمل ولديه وقت فراغ أقل لتخصيصه للرتفيه، إن اختيار أشخاص من نفس السن)متغري  
التحكم أو الضبط( يقلل بشكل كبري احتمال ارتباط ساعات املشاهدة بعامل آخر عدا املستوى الدراسي،  

أكد أكثر من وجود العالقة السببية بني املتغري املستقل )ع( واملتغري التابع)ص(، كما ال  وعليه فبضبط السن نت
يفوت التذكري أبن مفهوم الضبط هذا ليس قاصرا على حتديد املتغريات فهو مهم ابلنسبة لكل مراحل العملية 

 التجريبية.
 التجارب  أنواع-4

 :26نوعني  إىل التجارب تقسيم ميكن

 
 . 263ب/فايل، مرجع سابق، صفضيل دليو، حليمة بوشاكور، الدراسات التجريبية املخربية، يف ،أ,الرامي،  25

26 Nayeem Showkat, Huma Parveen, op,cite ,p9. 
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 التابع، هذه املتغري  على أتثريها  من للحد اخلارجية املتغريات يف التحكم ميكن : املعملية التجربة -أ
 تؤثر قد اليت األخرى  اخلارجية واملتغريات املستجيبني سلوك يف التحكم من الباحث متكن بطريقة مواتية الشروط

 احلادة، واملتغريات التأثري بني  العالقة  لقياس  التجريبية الطريقة هذه ُتستخدم منضبط، غري حالة  يف الدراسة على
 امليدانية، التجارب من قيمة أكثر املعملية التجارب تعد النظرية، الناحية من( 2011) وآخرون لكارد ووفقا
  البيئة  أو الواقعية احلياة عن متاما خمتلفة اصطناعية بيئة يف جتري  ألهنا التجريبية الطريقة هذه انتقاد يتم  ذلك ومع

 . الطبيعية
  يف التجربة من  النوع هذا إجراء يتم ،  املعملية أو املخربية  التجربة عكس على  :امليدانية التجربة  -ب

  العامل يف العوامل بعض أو العالج نتائج لقياس العلمية الطريقة امليدانية التجربة يف الباحث واقعية، ويطبق بيئة
 والدراسات املعملية التجارب بني الطيف يف تكمن امليدانية التجارب أبن List (2007) جيادل. الواقعي

  أن  ميكن ، ( 2004) والقائمة  هاريسون  وحسب" طبيعي بشكل حتدث اليت البياانت  تستخدم اليت التجريبية
 :نوعني من امليدانية التجارب تكون

  يف ملشاركتهم مدركني غري اجمليبون فيها يبقى اليت امليدانية التجارب من نوع  هي : الطبيعي اجملال جتربة -
 أي دون غريبة آاثر متغريات على القضاء يف مفيدة أهنا الطبيعي اجملال جتربة فإن أثبتت ، الصدد هذا التجربة يف

 . للبحث األخالقية املخاوف مباشرا إىل هتديدا املمارسة  تشكل  ،  مستنرية موافقة
  ال  قد  جتربة  يف  يشاركون  أهنم  امليدانية التجارب من النوع  هذا يف  اجمليبون يعرف: مؤطرة حقل  جتربة  -
 .طبيعي  بشكل هنا املستجيبون يتصرف

 :27للتجارب: ميكن تلخيصها يف  اجليد خصائص التنفيذ -5
  ،  اتبعة  ،  مستقلة  متغريات بني  املفرتضة العالقات  ارتباط  كيفية   وشرح اختبارها جيري  اليت النظرية شرح  -

 النظرية. بتلك والتحكم  وسيطرة، ، وسيطة
 والتابعة. املستقلة املتغريات السببية بني العالقات التجرييب التصميم سيظهر كيف  شرح -
 الوسائط. حمفزات  تصور يف الوضوح -
 البحث.  وأسئلة للفرضيات واضح حتديد -
 بقيودها. واالعرتاف للعينة  واضحة مواصفات -
 وألفا املستوايت.   املشاركني،  وعدد والطاقة،  التأثري، حلجم الصحيحة املواصفات -
 التجريبية. البديلة للتفسريات التجرييب والتقييم النظر -
  مستقلة  متغريات  بي  املوضوعة العالقات ترتبط  كيف  وشرحها اختبارها جيري  الت  النظرية شرح  -

 النظرية. بتلك  حتكم ومتغريات ،  وسيطة اتبعة، ،
 

27 Esther Thorson , Rob Wicks , and Glenn Leshner, Experimental Methodology in 

Journalism and Mass Communication Research, Journalism & Mass Communication 

Quarterly 89(1) 112–124 © 2012 AEJMC Reprints and permission: http://www. 

sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1077699011430066 

http://jmcq.sagepub.com. 



12 
 

  اليت النظرية األساليب  من العديد هناك يكون  ما غالبا  أنه  يف  االتصال  جمال  يف  الرئيسية املشكلة تتمثل 
  استخدامها  مت األقل على نظرايت عشر هناك أن إىل  بوتر يشري ، املثال سبيل على مفيدة، تكون أن ميكن
 لدى  عدواين سلوك يف واألفالم التلفزيونية الربامج مثل رسائل يف العدواين السلوك يف  التسبب سبب  لشرح

   . (إخل والتأليف، االجتماعي والتعلم والتهوية  اإلاثرة نقل مثل نظرايت ، املثال سبيل  على) الصغار املشاهدين
 مجيع أن  من التأكد مث  ومن اختبارها جيري  اليت النظرية توضيح الضروري  من  التجارب، تقارير يف 

  املتنافسة  النظرايت تتنبأ قد  األحيان، بعض يف النظرية، بتلك ترتبط  الدراسة يف اختبارها مت اليت الفرضيات
  نتائج التجربة  كيفية أن تعكس  توضيح دائما املؤلفني  على جيب فرضية، شكل يف  دجمها  ميكن خمتلفة بنتائج
 .املتنافسة النظرايت أو النظرية

 والتابعة:  املستقلة املتغريات بي  السببية  العالقات التجرييب التصميم سيظهر كيف  شرح -
  أن  إلظهار  التجريبية الشروط استخدام كيفية  حول واضحة عبارات عن املراجعون يبحث  أن  جيب

  للوساطة  التعرض بني سببية عالقة إلقامة املثال: سبيل التابعة، على املتغريات على فعلًيا تؤثر املستقلة املتغريات
 قبل من العدواين والسلوك( الفيديو مقاطع يف املوضحة اإلجراءات ، املثال سبيل على) العدوانية السلوك

 عدواين لسلوك األطفال يتعرض  عندما أنه يثبت أن  الباحث على جيب ، الفيديو ملقاطع املعرضني األطفال
 سلوك  على حيتوي  ال  بوساطة حملتوى  يتعرضون وعندما ، مشاهبًا لذلك عدوانًيا سلوًكا  يظهرون  فإهنم ،  بوساطة
 جترييب الذي  التحكم حافز يوفر عدواين سلوك دون الفيديو حمتوى . العدواين السلوك يعرضون ال فإهنم ، عدواين

 . احلالة  مقارنة ضده تتم
  سلوكا  يسبب العدواين احملتوى  أن القول فيمكن للشرطني، عشوائي بشكل األطفال ختصيص مت إذا 
 ملاذا القول املمكن من يكون لن وسيط، أو كوسيط   تعمل اليت األخرى  املتغريات ذلك، فمن دون ومع عدوانيا،
  أاثرهتا  اليت ، املثال سبيل على) العدوانية األطفال سلوكيات يف الفيديو مقاطع يف  العدوانية السلوكيات تسببت

 (. الفيديو مقاطع يف السلوكيات
 الوسائط:  حمفزات   تصور يف الوضوح -ج

  ال  الوسائط  حمفزات تعريف كيفية  حول والتشغيلي النظري  الوضوح عن البحث املراجعني على جيب
 ، الوسائط  حملفزات البدنية ابلسمات النفسية االستجاابت ربط  هو التجربة من اهلدف يكون عندما سيما

  ،  املثال سبيل على) التابع املتغري  يف تغيريات حدوث يف  للتسبب  املنبهات خصائص افرتاض هبا، يتم  والتالعب
 .28( الفعلية الرسالة متغري  على مثااًل  الفيديو مقاطع يف العنيفة األعمال عدد سيكون

 من العديد يتعامل :املثال سبيل اإلعالمية، على احملفزات بنية لوصف طريقة أفضل حول جدل هناك
  ويشري  ، (اإلخبارية القصص  التجارية،  اإلعالانت مثل: " )الصناعة وحدات"  يف اإلعالمية احملفزات مع الباحثني

 
28Esther Thorson , Rob Wicks , and Glenn Leshner , op,cite, p114 
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 البصري  التعقيد مثل) النفسية ابملعاجلة  ارتباطًا األكثر املتغريات حيث من وصفها املفيد من أنه إىل آخرون
 .29( الشاشة على الكائنات وحركة  والتباين والسطوع
 ، املثال سبيل على) املفرتض النفسي التأثري حيث من املسماة الوسائط  حمفزات أبن وبوسي اتو جيادل 

  االستجابة  تسبب اليت البدنية احملفزات مسات حتديد يف تفشل ألهنا إشكالية هي( العدواين التلفزيوين احملتوى 
 اجلسدي احلافز خلط  وابلتايل ،( العدوان؟ على تدل اليت احملتوى  خصائص هي ما ، املثال سبيل على) النفسية

 .30النفسية  االستجابة مع
  ،  املختربة النظرية يف مهمة  تعترب  اليت البدين التحفيز ميزات اختيار املهم من أنه  هي القول خالصة

  وكذلك املشرفني أو  الوسطاء تشمل قد واليت ،  النفسية االستجاابت قياس مث ، مستقلة كمتغريات  ومعاملتها
 .التابعة املتغريات

 تفعيله اخلطأ فمن اجلسدي، للحافز كميزة  التفاعل تصور مت إذا أنه إىل ويشري املنري مثاال يقدم ساندر
  تفاعلية  املنبه يف  جيعلها ما حول نظرية تطوير الضروري  من ذلك،  وبدال من ،31للتفاعل الناس  إدراك  حيث من
،  (والطوارئ  واالختيار، والتحكم، والتنظيم، املستخدم، وتسهيالت الوظائف، مثل ميزات املثال، سبيل على)

 .32نفسيا  متصورة وليست  جسدية متغريات هي امليزات هذه
   البحث:  وأسئلة للفرضيات الواضح التحديد-د

  ارتباط  كيفية  حول التنبؤات تقدمي البحث، ويتم وأسئلة حتديد واضح للفرضيات الباحثني على جيب
 بني التمييز يعتمد حبثي، و سؤال أو اجتاهية فرضية شكل يف  عام بشكل التابعة ابملتغريات املستقلة املتغريات

 الدراسات من عدد وجد إذا املتاحة، السابقة األدلة مقدار أو /و املعينة الفرد نظرية توفر مدى  على االثنني
 مت اليت النظرية كانت  إذا أو تعتمد، اليت املستقلة املتغرية للعالقات حمددا اجتاها اقرتح أو الصلة ذات السابقة
  املستقلة  بني املفرتضة احلالة لتحديد الفرضيات استخدام يتم خاص،  بشكل حمددة تنبؤات إىل تؤدي  اختبارها

 .واملستقلة املتغريات
 املستقلة املتغريات بني العالقات حول حمددة تنبؤات إىل  السابقة البحوث وال  النظرية تؤد مل إذا 
  بني " اختالفات" فقط  تفرض  لن  النظرية من املستمدة الفرضيات. البحث أسئلة استخدام فيجب  ،  واملستقلة
  يشاهد  عندما عدوانية أكثر  سلوك هناك  سيكون ، املثال سبيل على) االختالفات اجتاه  ولكن الظروف

 
29 Seth Geiger and John E. Newhagen, “Revealing the Black Box: Information 

Processing and Media Effects,” Journal of Communication 43 (December 1993): 42–

50 
30 . Chen-Chao Tao and Erik P. Bucy, “Conceptualizing Media Stimuli in 

Experimental Research: Psychological versus Attribute-Based Definitions,” Human 

Communication Research 33 (October 2007): 397–426; Daniel J. O’Keefe, “Message 

Properties, Mediating States, and Manipulation Checks: Claims, Evidence, and Data 

Analysis in Experimental Persuasive Message Effects Research,” Communication 

Theory 13 (August 2003): 251–74 
31 S. Shyam Sundar, “Theorizing Interactivity’s Effects,” Information Society 20 

(August 2004): 385–89. 
32 Esther Thorson , Rob Wicks , and Glenn Leshner, op,cite, p115 
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 األحداث تصور أقصر برامج يشاهدون عندما عليه كانت  العنيفة مما األحداث تصور أطول برامج األطفال
 (.العنيفة

 بقيودها: واالعرتاف  للعينة  واضحة مواصفات  -ه
 من  التجريبيني املشاركني من عشوائية عينات أخذ الضروري  من كان  إذا ما حول كبري  نقاش هناك  كان

  من  يستنتجوا أن  ميكنهم  ، عشوائي  بشكل جمتمع من عينات أبخذ الباحثون يقوم  عندما مستهدف، جمتمع
  من  عشوائية  عينة على الباحث  حصل إذا املثال، سبيل على معني، جمتمع إىل العينة يف املوجودة النتائج

  األشخاص  عدد متوسط  استخدام فيمكن ،  منازهلم يف اهلاتف  خطوط مع املقاطعات إحدى  يف األشخاص 
)   املقاطعة يف األشخاص لعدد معلمي كتقدير  أيًضا حممولة هواتف لديهم والذين منهم عينات أخذ مت الذين

 الذين لألشخاص  املئوية النسبة استخدام األرضية، وميكن اخلطوط وكذلك احملمولة اهلواتف لديهم( السكان
  بني  القة الع لتقدير( مستقل متغري ) منفصل بسعر العريض النطاق  لعرض ( اتبع متغري ) إجيايب  بشكل يستجيبون

 التعميم يتيح العشوائية  العينات أخذ فإن ، وابلتايل . املقاطعة سكان يف اإلجيابية واالستجابة العرض هذا
 ..33السكان ميزات  إىل العينة ميزات من اإلحصائي
 ألفا  ومستوايت ، املشاركي وعدد ، والطاقة ،  التأثري حلجم الصحيحة املواصفات -و

  وهناك  وألفا،  املشاركني، وعدد والطاقة، التأثري، حلجم املناسبة املواصفات عن املراجعون يبحث  أن جيب
  املشاركني،مت  وعدد املوجودة أو املطلوبة التأثريات وحجم الدراسة وقوة التأثري حجم بني معقدة متبادلة عالقات
  الدراسة  احتمالية إىل  الدراسة  قوة وتشري  الفارغة،  الفرضية لرفض املختار اإلحصائي  واملعيار  جتربة،  يف اختباره

 .  معني حجم أتثري عن للكشف
. اجملرب يتضمنهم أن جيب الذين املشاركني عدد لتحديد دراسة إجراء قبل الطاقة حتليل إجراء جيب

 األفراد، بني العوامل عدد ، املثال سبيل على)  البحث تصميم حتديد جيب ،  للسلطة مسبق حتليل حلساب
 على) إجراؤها يتعني اليت اإلحصائية التحليالت ونوع ،(املتكررة التدابري بني والعالقة ، املتكررة التدابري وعدد
  وحجم ،(05. حيدده االصطالح ؛  α) األول النوع من اخلطأ معدل ،(االحندار ، ANOVA ، املثال سبيل
  ، "اإلهبام قواعد"  أو  السابقة  األدبيات طريق عن إما  عام  بشكل  األويل  التأثري حجم تقدير ويتم املطلوب، التأثري
 .الكمبيوتر برامج وكذلك ،  للطاقة  مسبق حتليل حلساب الطاقة جداول استخدام ميكن

 للبديل التجرييب والتقييم النظر -ز
 هو التجريبية النتائج صحة يواجه الذي  الكبري التحدي  التجريبية تشري إىل ان للنتائج توضيحات

 التأثري كان  بل التابع، املتغري يف املرصودة التغيريات يف األمر حقيقة يف تتسبب مل املستقلة املتغريات أن احتمال
 أن ميكن األقل على مشكالت أربع يف النظر املراجعني على هبا، وجيب املعرتف غري التأثري مصادر لبعض نتيجة
 وأتثريات املعاجلة من التحقق عمليات ونقص ابلرسالة املرتبط  والتباين اإلرابك: التجريبية النتائج صحة هتدد

 .الرتتيب

 
33 Esther Thorson , Rob Wicks , and Glenn Leshner, op,cite, p116, 117. 
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 يف أخطاء وجود بسبب وحتدث املستقل ابملتغري وثيقا ارتباطا ترتبط  للتغري مصادر الدواخل وتعترب
  تشغيلها  يتم اليت املواد، صعوبة قراءة هو املستقل املتغري أن افرتض املثال، سبيل على مستقل، متغري تشغيل
املفردات  تطور ، احلالة هذه يف السهلة املادة من أطول الصعبة املادة أن كذلك  لنفرتض للمفردات، كتطور
  إما  التابع  املتغري يف  ملحوظ اختالف أي  ننسب أن  املستحيل من سيكون  أنه  يعين هذا. الطول مع مرتبك

 املميتة،  العيوب عن  جتريبيا حبثا  عام  بشكل  الواجهات تعترب. الطول أتثريات أو الفريدة املفردات لتأثريات
 .34وجودهم  عن بعناية البحث املراجعني على جيب  وابلتايل

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Esther Thorson , Rob Wicks , and Glenn Leshner, op,cite, p117, 118. 
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 قسم الدعوة واإلعالم واالتصال
 ختصص الصحافة املطبوعة وااللكرتونية 1ماسرت 

 الكمية يف حبوث الصحافةمقياس: املناهج 
 استخدام املناهج الكمية يف حبوث الصحافة االلكرتونية :13احملاضرة رقم  

 د.رقية بوسنان 
 أصناف حبوث اإلعالم واالتصال)حبوث الصحافة االلكرتونية(  -1

صنفت حبوث اإلعالم واالتصال ومنها )حبوث الصحافة االلكرتونية( إىل فئات البحوث الفرعية 
 35دراستها عرب شبكة األنرتنيت والبيئة اإلعالمية اجلديدة وهي كاآليت: املستهدف 

،  حتليل النصوص ووسائل العرض والتقدمي، وصف الصفحات الرئيسية:وتشملحبوث حتليل املواقع:  -
 .رصد أدوات التفاعل والروابط، وحتليل اخلدمات اإلعالمية حتليل الشكل

، قياس يسر القراءة، قياس التفاعلية، قياس يسر اإلستخدام:وتشملحبوث التطوير واإلستخدام:  -
تطوير العالقات البنائية، تطوير قواعد بياانت املستفيدين، تطوير اإلنتاج تطوير ، تطوير التوصيل واإلاتحة

ت، اإلهتمام والتفضيل، السلوك  الدواقع واحلاجا، اخلصائص املعرفية، حتليل املتلقني واملستفيدين، األداء
 اإلتصايل. 
املشاركة  ر، مناذج اإلتصال املتاحة، حرية التجول واإلختيا: وتشملحبوث وصف العالقات اإلتصالية: -

 الوالء، واجبات الوسيلة وحقوق الغري. ، ومسامهة املتلقني
ص ومصادر  األرشيف اخلا، خصائص، وتشمل:خصائص املسؤول عن املوقعحبوث  حتليل املصادر:-

 املعلومات الداخلية واخلارجية
اإلشباعات، الفجوة املعرفية، اإلعتماد على الوسائل  : وتشملحبوث التأثريات او مقارابت التأثري: -
 . العزلة والتفاعل اإلجتماعي، العالقة ابلرأي العام، اجلديدة

ريها يف الفئة الواحدة، او بينها  وال تعين البحوث املقرتحة وتصنيفاهتا صياغة حدود مانعة بني العناوين وغ
وبني غريها يف الفئات األخرى، ولكن مداخل البحث يف الوسائل اجلديدة هي اليت حتدد العالقات البحثية بني  
كل فئة وأخرى او كل مقرتح وآخر، وذلك بتأثري الفكر املنظمي لعناصر العمليات اإلعالمية على الشبكة  

 .36بصفة خاصة 
أدوات حبتية خمتلفة، منها آداة حتليل احملتوى أو حتليل اخلطاب يف   )الكمية(صفيةوتستخدم البحوث الو 

الدراسات التحليلية، أو االستمارة واملقابلة يف الدراسة امليدانية، وتشرتك كالمها يف أداة املالحظة العلمية، 
دوات وطرح املشكالت األساسية اليت تتعلق بتوظيفها يف إطار الشبكة  وسوف يتم التطرف لتعريف هذه األ

 
.ميكن القول ان هذا التصنيف ينطبق على اجملاالت املختلفة السياسية واالقتصادية واليت تبتعد  291حممد عبد احلميد، مرجع سابق،ص  35

 معظمها عن الدراسات التطبيقية. 
 . 293، صالسابقاملرجع   36
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العنكبويتة املتعددة اخلصائص وقبل الشروع يف حتديد هذه االدوات ومشكالت تطبيقاهتا، كان لزاما ان يتم 
 صائص الصحافة االلكرتونية.عرض خ
 : الصحافة االلكرتونية ائصخص -2

هبا  تتسم ي الذي يشمل أسلوب حتليل احملتوى من اخلصائص اليت تنطلق املناهج الكمية كاملنهج الوصف
قدرات شبكة االنرتنت كوسيلة اتصال حديثة، لتكون مبثابة املعامل   واليت تستمدها من الصحف االلكرتونية،

 هم هذه اخلصائص االتصالية للصحافة االلكرتونية هي: أاملميزة للنشر االلكرتوين، "و 
   التفاعلية:  -

تعد التفاعلية مسة للوسيلة بقدر ما هي عملية ترتبط ابالتصال نفسه، وهي يف الصحف  حيث ال 
االلكرتونية مبثابة نقطة التقاء بني االتصال املباشر ، واالتصال الوسطي، واالتصال اجلماهريي ، وميثل هذا 

فيها ويتأثر كل طرف مبعطيات النمط يف االتصال املواقف االتصالية اليت ينتج عنها تبادل األدوار بني املشرتكني 
الطرف اآلخر واألطراف األخرى. ويؤكد )هربت( على إن الصحافة االلكرتونية تعد من الصحف التفاعلية 
ألهنا تتميز بفتح اجملاالت للحوار واملناقشات يف خمتلف أنواع القضااي واملوضوعات بفضل إفادهتا من التقدم 

 37. يثري قنواتهالتكنولوجي الرقمي الذي يدعم احلوار و 
أحدثت تقنيات الصحافة االلكرتونية تطورًا جوهراًي يف ميدان الصحافة ، حيث منحت عملية رجع و
إمكانيات حقيقية مل تكن متوفرة من قبل بوسائل اإلعالم ، وخصوصًا ابلنسبة   (Feed Back) الصدى 

العالقة حمدودة وهامشية طيلة  للصحافة، وابت ميكن احلديث عن تفاعل بني الصحف والقراء بعد أن ظلت 
 38. عمر الصحافة الورقية

 العمق املعريف:   -
تتميز اخلدمات الصحفية املقدمة يف الصحف االلكرتونية ابلعمق املعريف والشمول ،ويتهيأ ذلك من 
اتساع املساحة املتاحة هلذه الصحف، حيث ال ترتبط الصحف االلكرتونية شأهنا يف ذلك شأن كل املواقع 

رتونية بقيد املساحة كما يف الصحف املطبوعة، وإىل جانب ذلك يتوافر يف املــواد الصحفيــــة املنشـورة  االلك
  -عرب ما تقدمه من خدمات إضافية-ابلصحف االلكرتونيـة قدر معريف مناسـب، حيث تعمـــــل هــذه الصحــف 
اخلدمات تقدمي خلفيات اإلحداث ، على تقدمي عمق معريف إضايف للمواد املنشورة فيها ، وتستهدف هذه 

، ويتم ذلك من خالل مساح النمط االلكرتوين املستخدم يف  39وربطها ابلقضااي أو املوضوعات املتعلقة هبا 
تصميم الصحف اإللكرتونية ابنتقال القراء  مبجرد الضغط على إيقونة خاصة بذلك إىل خدمات معرفية أخرى 

 تقدمها الصحيفة نفسها. 
   املباشرة أو الفورية:  -

 
 .221، ص2011الرزاق حممد الدليمي، الصحافة االلكرتونية والتكنولوجيا الرقمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عبد  37
، 1997حممود خليل،الصحافة االلكرتونية، أسس بناء االنظمة التطبيقية يف التحرير الصحفي ، القاهرة، العريب للنشر والتوزيع، 38
 .33ص
 .106عبد الواجد أمني، مرجع سابق، ص  39
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ويقصد بذلك تقدمي الصحف االلكرتونية خلدمات إخبارية آنية، تستهدف إحاطة مستخدميها آبخر 
األخبار واملعلومات يف خمتلف اجملاالت ملالحظة تطورات اإلحداث املتالحقة . وهناك من يطلق على الصحيفة  

بار واألحداث املختلفة فور وقوعها، كما إن الفورية اليت االلكرتونية ابلصحيفة الفورية إشارة إلمكانية نقل األخ
تتسم هبا الصحيفة االلكرتونية يصاحبها مرونة غري مسبوقة يف االستفادة من هذه الفورية وتطبيقاهتا، وهو  
مايظهر يف قدرهتا على حتديث حمتواها، ونقل األخبار املهمة فور وقوعها ، مقارنة بوسائل اإلعالم االلكرتونية  

لتقليدية مثل اإلذاعة والتلفزيون ، واليت تتسم ابلفورية ) إىل حد ما ( وهو ماجيعل فورية هذه الوسائل يف عرض  ا
األخبار املهمة منقوصة، الن إضافة مادة جديدة طارئة تقتضي وقف نقل أو عرض بقية املواد، كما انه ال ميكن  

يدية )إذاعة، تلفزيون( ال تستطيع إن تقدم للمتلقي حتديث احملتوى ككل يف أكثر من اجتاه ألن الوسيلة التقل
 40سوى عنصر واحد يف اللحظة نفسها. 

: ينطوي عمل الصحف االلكرتونية على حتديث خدماهتا  التحديث املستمر للمضمون املقدم -
دى أهم اإلخبارية بشكل مستمر طوال اليوم، وذلك ملسايرة الطبيعة اخلاصة بشبكة االنرتنت اليت تعد الفورية إح

مساهتا ، وتفرتض عالقة الوقت بطبيعة احملتوى املقدم يف الصحف االلكرتونية نشر املعلومات، واستكماهلا،  
 وتصحيحها، وحتديثها بشكل دائم، فتتحول بذلك املادة الصحفية املنشورة إىل اتريخ متطور. 

 سهولة التعرض:  -
ئل االتصالية ، ولذلك فإن إقبال اجلماهري  تعد سهولة التعرض إحدى أهم عوامل تفضيل اجلمهور للوسا 

يزداد على الوسائل اليت ال حتتاج إىل بذل جهد جسدي وعقلي لفهم واستيعاب ما تتوافر عليه من مواد ، وتبعاً  
ملا تتيحه الصحف االلكرتونية من مزااي عديدة تستهدف تسهيل عمليات التعرض هلا ، حيث أصبح اخليار  

جلديد من القراء الشباب ، وتتحقق سهولة التعرض اليت تتسم هبا الصحف االلكرتونية  االتصايل املفضل للجيل ا
من خالل التزام مضامينها بسمات حتريرية مميزة تركز على الوضوح واالختصار ، إضافة إىل إفادة هذه الصحف 

 41من الوسائط املتعددة لدعم ما تقدمه من مضامني". 
هبا عملية مجع عناصر إعالمية مثل الصوت والصورة والفيديو  ويراداستخدام الوسائط املتعددة:  -

، هناك إمكاانت هائلة توفرها شبكة االنرتنت كاستخدام الوسائط املتعددة 42ابإلضافة للنص يف وسيلة واحدة
وهي بدورها ذات قيمة عظيمة لو أحسن استخدامها، ألهنا توصل إىل تقدمي حمتوى فائق اجلودة يفيد 

ليب احتياجاهتم خبالف ما إذا كانت بال هدف وظيفي، وتطبيقات الوسائط املتعددة ذات املستخدمني وي
إمكاانت متزايدة خاصة إذا نظران إىل مسألة االلتحام بني تكنولوجيا الويب والتلفزيون كما هو احلال يف  

از التلفزيون ومن  اخلدمات اجلديدة اليت أاتحت مسألة االتصال بشبكة االنرتنت وعرض حمتوايهتا من خالل جه
، ومن هنا تتجاوز فكرة الصحافة االلكرتونية من كوهنا صحافة  Net channel Directهذه اخلدمات 

 
منوذجاّ، دراسة  عمان، دمشقالعزّاوي،اجتاهات الشباب العريب حنو الصحافة اإللكرتونية، طلبة اجلامعات يف بغداد،  أمحد طالل انصر 40

 . 87ص,2001، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، جملس كلية اآلداب والرتبية، رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال، ميدانية
 .107. وعبد الواجد أمني، مرجع سابق، ص 227-222عبد الرزاق حممد الدليمي، مرجع سابق، ص  41
 . 11جاسم حممد الشيخ جابر، الصحافة االلكرتونية العربية مرجع سابق، ص  42
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إىل كوهنا عاملًا تكنولوجياً خمتصراً بدياًل للعامل اخلارجي، وهذا يعين أن الدخول إىل املوقع الصحفي االلكرتوين ال  
مادة صحفية، بل يعين الدخول على عامل خاص مهيأ للمستخدم يعين جمرد الدخول إىل خرب أو تعليق أو 

متعدد النوافذ، كلما دخل انفذة ألقت به شعبته إىل انفذة أخرى فثالثة فرابعة وهكذا، إنه عامل شخصي جداً 
 43ولكنه أيضاً عامل منفتح على الكون اخلارجي بوسائل أكثر فاعلية.

   احلدود املفتوحة: -
مشكلة حمدودية املساحة املخصصة للنشر وهذه املشكلة ليست موجودة يف يواجه احملررون عادة 

الصحافة االلكرتونية بسبب خاصية احلدود املفتوحة، فمساحات التخزين اهلائلة املوجودة على احلاسبات 
لى  اخلادمة اليت تدير املواقع ال جتعل هناك قيودًا تتعلق ابملساحة أو حبجم املقال أو عدد األخبار، يضاف ع

ذلك أن تكنولوجيات االنرتنت، خاصة تكنولوجيا النص الفائق والروابط النشطة تسمح بتكوين نسيج متنوع  
فإذا كان قارئ   وذو أطراف وتفريعات ال هنائية تسمح ابستيعاب مجيع ما يتجمع لدى الصحيفة من معلومات.

خله مبجرد وصول القارئ إىل  الصحيفة املطبوعة يتعامل مع نص صحفي مغلق ينتهي تدفق املعلومات بدا
الكلمة األخرية يف اخلرب أو املوضوع املنشور ابلصحيفة، فإن قارئ الصحيفة االلكرتونية يتعامل مع نص مرتبط 
مبجموعة متنوعة من النصوص األخرى املتصلة به بشكل أو آبخر، واليت تتيح تفاصيل معلوماتية إضافية قد  

 44كن ال بد أن تكون موجودة وقائمة. يستخدمها أو ال يستخدمها القارئ، ول
 األرشيف االلكرتوين الفوري:   -

تتيح الصحافة االلكرتونية إمكانية استخدام األرشيف اخلاص هبا، وهي هبذا تقدم خمزواًن وافرًا من 
املعلومات حول نقطة واحدة ويف ثوان معدودة، بل ومبيزات أخرى متيزها عن فكرة األرشيف التقليدي وكأهنا  

م للمستخدم حافظة يف جيبه ملعلومة ترد على خاطره ينقب عنها أبيسر الطرق وأكثرها فاعلية، وهبذا يعترب  تقد
االرتداد إىل الوراء هو أسرع طريقة للسري إىل األمام يف التعامل مع اخلرب أو املادة موضع التعامل والتفاعل، هذا 

 ها وهي:األمر ال خيلو من بعض املالحظات اجلديرة ابلتوقف أمام
أ . األرشيف االلكرتوين هو أرشيف عمالق اإلمكانيات، مبعىن أنه متنوع ما بني مواد صوتية ولقطات 
فيديو حية وصور ونصوص سابقة، كل هذا هو سهل االستخدام حتت يد املستخدم على ما فيه من تنوع  

 وثراء.
 فة األرشيف التقليدي.ب . حيتفظ األرشيف االلكرتوين مبادة غزيرة جداً تفوق أضعافاً مضاع

ج . األرشيف االلكرتوين يوفر ما ميكن تسميته ابلطبقات الصحفية املرتاصة للخرب الواحد حتت يد  
الباحث أو املستخدم، وهذا يعين أهنا تتغلب على مشكلة املساحة احملدودة والضيقة ذات األطر احلديدية يف 

ات ال متناهية لنشر املعلومات واألخبار ويتحرر من  الصحف الورقية، فاألرشيف االلكرتوين هنا يوفر مساح
 

 4د جنوى عبد السالم فهمي،  جتربة الصحافة اإلليكرتونية املصرية والعربية ..الواقع وأفاق املستقبل، اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم العد 43
 .222ديسمرب ، ص

سعيد غريب، الصحيفة االلكرتونية والورقية، دراسة مقارنة يف املفهوم والسمات األساسية ابلتطبيق على الصحف االلكرتونية املصرية،   44
 .12، العدد 2001اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم،
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بعض القيود يف الصحف الورقية، وهذا ما شجع بعض الباحثني األجانب على إطالق مصطلح جديد يف ظل  
هذه الثورة الصحفية هو الصحافة التفسريية اليت تعين توفري أكرب قدر ممكن من مصادر املعلومات ومستوايهتا  

 45ملن يريد.
   الشخصنة: -

ال تستطيع الصحيفة املطبوعة أن تقدم نسخة مفصلة أو معدة حسب احتياجات كل قارئ على حده، 
بيد أن بيئة عمل الصحافة اإللكرتونية مبا حتمله من مرونة واعتماد كثيف على تكنولوجيا املعلومات إبمكاهنا أن  

شخصي الشكل الذي يريد أن يرى به املوقع ، فريكز جتعل كل زائر للموقع قادرًا على أن حيدد لنفسه وبشكل 
على أبواب ومواد بعينها وحيجب أخرى ، وينتقي بعض اخلدمات ويلغي األخرى ، ويقوم بكل ذلك يف أي 
وقت يرغبه وإبمكانه أيضا تعديله وقتما يشاء، وىف كل األحوال هو يتلقى ويستمع ويشاهد ما يتوافق مع  

 46يقوم املوقع ببثه.اختياراته الشخصية وليس ما 
 العاملية: -
والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم، بل   قدرة الصحف االلكرتونية على اخرتاق احلدود والقارات 

صحفًا ورقية مغمورة ابت مبقدورها أن   اإلنرتنيت وبذلك فأن وبشكل فوري، ورخيص التكاليف، وذلك عرب 
إذا متكنت من تقدمي أشكال تقنية متقدمة ومهارات   كبرية  تنافس من خالل نسختها االلكرتونية صحفًا دولية

وألن اإلرسال عرب االنرتنيت سيعين ابلضرورة منح   وخدمات متميزة، إرسال، ونوعية جيدة من املضامني
متوافقة مع هذه  االلكرتونية صبغة عاملية بغض النظر عن إمكانياهتا والن املضامني هنا جيب أن تكون الصحف
إطالق صفة "الصحيفة احمللية"على  العاملية، فأن البعض ابت يتساءل جبدية عما إذا كان يصحالصبغة 

 47.الصحف التقليدية اليت تصدر هلا طبعات الكرتونية
 التمكي:   -

تعمل الصحافة االلكرتونية على متكني اجلمهور من تبسيط نفوذه على املادة املقدمة وعملية االتصال  
ار ما بني الصوت والصورة والنص املوجود مع احملتوى الصحفي، سواء أكان ذلك ككل، من خالل االختي

أخباراً، أم تقارير، أم حتليالت. فاملصادر متعددة والقارئ ليس أمامه قصة إخبارية واحدة فقط، بل بني يديه  
وميكنه  كل القصص اليت نشرت عن املوضوع نفسه يف السابق، وروابط ملواقع أخرى فيها معلومات متعددة

 48االختيار منها مايشاء.

 
ة دكتوراه )منشورة( كلية اإلعالم، جامعة  خالد حممد غازي ، الصحافة االلكرتونية العربية االلتزام والتجاوز يف اخلطاب والطرح، أطروح 45

phu  ،241-240، ص2009األمريكية. 
 http://www.khayma.com/librarians، 10/3/2015، غيطاس، الصحافة اإللكرتونيةمجال  46
الحتاد الصحفيني  أسامة حممود شريف، مستقبل الصحيفة املطبوعة والصحيفة اإللكرتونية، حبوث الندوة العلمية للمؤمتر العام التاسع  47

 .69، ص 2000العرب، عمان، 
 .232عبد الرزاق حممد الدليمي، مرجع سابق، ص 48
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تقنية الصحافة االلكرتونية إمكانية تسجيل أعداد قراء الصحيفة، حيث يقوم كل موقع على وتوفر 
الشبكة ابلتسجيل التلقائي لكل زائر جديد يومياً، وهناك بعض الربامج تسجل أسم وعنوان أي زائر،  ومثل 

رسني إحصاءات دقيقة عن زوار مواقع الصحيفة اإللكرتونية وتوفر هذه اإلمكانية توفر للمؤسسات املعنية والدا
،  للصحيفة مؤشرات عن أعداد قراءها وبعض املعلومات عنهم، حيث ميكنها أن تتصل هبم بشكل مستمر

وميكن أن جيد متصفح مواقع الصحف االلكرتونية حقول خاصة يف شىت الصفحات تتضمن الطلب من القارئ 
وضوع املنشور أو يكتب تعليقًا عليه ويف حالة قيام املستخدم بذلك سيظهر تعليقه فوراً  أن يبدي رأاًي حول امل

على موقع الصحيفة حيث يصبح إبمكان املستخدمني يف أي مكان اإلطالع عليه، وتشمل هذه اإلمكانية 
 بطبيعة احلال رسائل القراء اليت تنشر فورايً على صفحات الصحيفة االلكرتونية. 

أمهيـــة رجـــع  1948االهتمـــام بدراســـة التفاعليـــة يف جمـــال االتصـــال اجلمـــاهريي منـــذ أكـــد وينـــر عـــام بـــدأ 
 1954الصــدى كعنصــر رئيســي مــن عناصــر العمليــة االتصــالية، وأعقــب ذلــك صــدور كتــاب "ولبــور شــرام" عــام 

اعلية" وذلك حينمــا وعنوانه "عملية االتصال اجلماهريي وأتثرياهتا"، والذي جاءت فيه أول إشارة ملصطلح " التف
أكد شرام ضرورة وجــود جمــال خــربة مشــرتكة بــني املرســل واملســتقبل، عــن طريــق هــذا اجملــال يــتم توصــيل نــوعني مــن 

 49رجع الصدى مها: رسالة من املستقبل إىل املرسل ورسالة من املستقبل إىل ذاته.
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 قسم الدعوة واإلعالم واالتصال
 الصحافة املطبوعة وااللكرتونيةختصص  1ماسرت 

 مقياس: املناهج الكمية يف حبوث الصحافة
 األساليب املستخدمة يف دراسة الصحافة االلكرتونية :14احملاضرة رقم  

 د.رقية بوسنان 
 متهيد 

ابلرغم من ظهور األدوات اجلديدة يف حتليل الظواهر الصحفية وخاصة مع تطور الوسائط التكنولوجية  
والصحافة االلكرتونية، إال أن هذه الدراسات ال تزال تعتمد بصفة أساسية على األدوات التقليدية مثل حتليل 

 املضمون، ودراسات احلالة، واالستبياانت، والدراسات التجريبية...اخل. 
 Networkومن األدوات املستخدمة يف البيئة اإلعالمية االلكرتونية، التحليل الشبكي، 

Analysis الكعكات ، وCookies وتعقب مسار العني على شاشة الكمبيوتر ،Eye Tracking  ،
،  RICCوأداة املالحظة املنتظمة حلجرة األخبار، وأدوات تعقب مراحل نشر اخلرب على املواقع االلكرتونية 

الصحفية  وحتليل النصوص ابستخدام الكمبيوتر، لكنها أدوات غري كافية وغري قادرة على دراسة الظواهر 
 .50اجلديدة وتعاين الكثري من جوانب القصور 

ومن بني التوجهات اجلديدة يف استخدام األدوات البحثية املالئمة للدراسات الصحفية ميل عدد كبري 
من الباحثني إىل استخدام أكثر من أداة حبثية واحدة، مع احلرص على تنويع سلة األدوات البحثية اليت 

، والبحث  social network analysisحتليل الشبكات االجتماعية يستخدمها، مثل استخدام 
والذي يسعى الستكشاف شبكة   Actor-Networkاالثنواجرايف وما يعرف مبنظور شبكة الفاعل 

العالقات اليت تربط بني جمموعة معينة يف عالقتها ابستخدامات التكنولوجيا، كما مت دمج عدة أدوات كمية 
للحصول على املعلومات أكثر دقة مت مجعها   Triangulationا يعرف ابلتثليث وكيفية معا، ابستخدام م 

 ، وسيتم وابختصار الكتابة يف هذه األساليب وفقا لآليت: 51من أكثر من مصدر 
  الشبكة  عالقة منظور بوجود الشبكية الوسائط  بيئة يوحي ظهورحتليل الشبكات االجتماعية:  -1

 على االجتماعية الشبكة حتليل ويعتمد ،املعلومات عصر يف واملعلومات األخبار واستهالك وتوزيع إنتاج لدراسة
ذلك،  إىل الشبكية الوسائط  بيئة وتشري اخلصوص، وجه على مرتابطة واألفراد املنظمات سلوكيات أن افرتاض

 االجتماعية الشبكات حتليل أسلوب ويوفر واألفراد، املنظمات على املباشرة وغري  الفورية وتؤثر الشبكات

 
 .111، 110، ص 2011السيد خبيت، اجلديد يف حبوث الصحافة ، دار الكتاب اجلامعي، العني، االمارات العربية املتحدة،  50
 . 111املرجع نفسه، ص 51



23 
 

  ، الوسائط  هلياكل الناشئة ابألمناط والتنبؤ للتوضيح غنية نظرية ومنهجيات آليات" وسياقية  ومنهجية عالئقية"
 .52واحملتوى واملنظمات وسائط املستهلكني من املؤلفة

 مصطلحات يف  العقدة الفاعلة، تشري اجلهات بني العالقات  يف التحقيق هو  االجتماعية الشبكة وحتليل
 والبلدان، واجملتمعات والنصوص واملنظمات األفراد ذلك يف مبا املوضوعات، أو  الفاعلة العناصر إىل الشبكة
 واملديرايت الصداقة مثل الفاعلة، اجلهات بني العالقة( tie أو  link ابسم أيضا  املعروفة) Edge وتصف

 أنواع بني  عالقات" هي  االتصاالت فإن شبكات( 2013) وآخرون  لشوميت ووفقا والتعاون،  املتشابكة
   ." تفسريها أو تبادهلا  أو الرسائل نقل هبا يتم اليت الطرق توضح اليت الفاعلة اجلهات من خمتلفة

  مثل الفرعية، االتصاالت وسبله نظام عرب متزايد بشكل االجتماعية الشبكة حتليل استخدام ويتم
.  بعد يتحقق مل الصحافة  دراسات على تطبيقه فإن  ، ذلك الكمبيوتر، ومع عرب والتواصل التنظيمية االتصاالت

 جمال يف الرتابط  ومعاجلة الوسائط  صناعة يف اجلديدة الظواهر بفهم للباحثني العالئقية الشبكة منظور يسمح
 نظرايت يف النظري  االبتكار  يف  يساهم الشبكي النهج أن ذلك من أفضل، واألهم بشكل الصحافة
 .53الصحافة 

إطار شبكة لدراسة أنظمة الوسائط  Ognyanova and Monge  ((2013كل من    اقرتح
تسعة أنواع من  Teyدد وح ، اليت تتضمن ثالثة أنواع من العقد: املنظمات اإلعالمية واحملتوى واجلماهري

نظمات اإلعالمية إىل املنظمات اإلعالمية(، )ب(  )أ( الشبكات بني املنظمات )أي امل : الشبكات اإلعالمية
الشبكات الداللية لقطاع احملتوى )أي احملتوى اإلعالمي إىل احملتوى اإلعالمي(، )ج( الشبكات االجتماعية 
لقطاع اجلمهور )على سبيل املثال ، اجلمهور إىل اجلمهور(، )د( شبكات احملتوى الصناعي )أي املؤسسات 

احملتوى(، )هـ( شبكات مجهور الصناعة )على سبيل املثال، شركات وسائل اإلعالم اليت  مع إنتاج  اإلخبارية
لديها مجاهري عرب اإلنرتنت(، )و( شبكات مجهور احملتوى )أي أتطري البحث ابلرأي العام(، )ز( شبكات  

فراد إىل  صناعة احملتوى )أي أتطري البحث مع املنظمات اإلعالمية(، )ح( شبكات صناعة اجلمهور )أي األ
 .54املؤسسات اإلعالمية(، و)ط( شبكات حمتوى اجلمهور )أي احملتوى للجمهور(

 :(ANT)منظور شبكة الفاعل -2
  يف  البشرية غري والكياانت  األشياء تنظيم اجتماعيةإىل نظرية األصل يف  وهي ،  الفاعل  شبكة  نظرية تسعى

 ذلك يف مبا  اإلنسان على تركز اليت النظر وجهة خارج ابتكارا ادعاءاهتا وتقرتب أكثر االجتماعية، الشبكات
  هلا  النظرية فإن  هذا وبسبب  االجتماعي،  السياق  يف  نشطني كمشاركني   البشرية،  وغري البشرية الكائنات
  الفاعل  شبكة نظرية تطبيق وميكن االجتماعية، العلوم يف فقط  وليس اجملاالت، من حيصى  ال عدد يف تطبيقات

 
52 Sophia Fu, Leveraging Social Network Analysis for Research on Journalism in the 

Information Age, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: 

https://www.researchgate.net/ publication/299345110, p1 
53 Ibd, p2. 
54Ibd, p2  
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  اإلعالم  لوسائل هادف وحتليل مناقشة  خالله من يتم جديد تقدميها كنموذج اإلعالمية، خالل  الدراسات يف
 .55والثقافية   االجتماعية وآاثرها  وإنتاجها

 خريطة لرسم  التقليدية مهمتها يوسع أن  شأنه من  الصحافة مناقشة  يف  (ANT) إن إدخال
  كما تقدم  الرئيسية، االجتماعية املؤسسات داخل احلقائق إنتاج  خالهلا من يتم اليت االجتماعية الديناميكيات

 .56السياسية  السلطة و املهنية، واملمارسات اخلطاب بني  للعالقة القدمية النظرايت جسر إىل الطريقة
   منهج التثليث:  -3

 للطرق والكمية النوعية األساليب من جمموعات تضمني على قادرة لتكون الرقمية الطريقة تثليث يُقرتح
  دراسات  من نوعني  فإن  لذلك والصغرية، الكبرية البياانت إىل  ابإلضافة اإلنرتنت وعلى ابإلنرتنت  املتصلة غري

  حركة  بياانت قياسات  و  الرقمية الرتكيز جمموعات تشمل كأمثلة: املستخدمة البياانت إىل املستندة الوسائط 
 .57واملذكرات  واملسوحات اإلنرتنت على املرور

  فإن  ، الرقمية األخبار غرف تنتجها اليت األخبار إىل للوصول الباحثون يسعى عندما حتليل احملتوى: -4
 جديدة حتدايت متثل - األساسية  تقنياهتم - احملمول واهلاتف اإلنرتنت عرب  األساسي  النظام خصائص
 .احملتوى  حتليل ملنهجيات
  أشكال لثالثة  املعرفة نظرية مناقشة خالل من املعضالت هذه مع سيوفاج  وهيل كارلسون  مايكل يتعامل 

  وإذا". املؤقتة الويب لتحليل املعرفة ، "نظرية اإلنرتنت" عرب واألخبار احملتوى  حتليل" يف احملتوى  حتليل من خمتلفة
 للمحتوى حتليال املؤلفون وضع فقد ، انطالق كنقطة  والرقمية التماثلية للوسائط  املختلفة األنطولوجيات أخذان

  يف  والضعف القوة و"نقاط السائل"، احملتوى  وحتليل الضخمة احملتوى"البياانت حتليل من انشئني شكلني مع
  الكتب  يف معروض هو  كما  احملتوى  حتليل يف  هبا املعمول ابملنهجية يتعلق فيما  أو التطبيق يف  سواء األساليب"، 

 ،  التحليل طريقة: أبعاد تسعة مقابل الطرق توضيح هذه، ومت بني والتشابه  القياسية، واالختالفات املدرسية
 التعميم، التخزين، /التسجيل التحليل، وحدة العينات، أخذ إجراء ،  العينة حجم/  حجم ،  املتغري التصميم

 . التحليل من واهلدف الرئيسي الرتميز عامل
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  ، " مثمرة ولكنها فوضوي " فرتة يف  نفسها جتد ملنهجية حلول تقدمي من بدال  املفاهيمية املناقشة إطار ويف
  الرقمية  للصحافة  التابعة املناطق على على القائمة املنهجية التجارب  يف الصدق وسجواف كارلسون   يشجع
 .58الرقمي احملتوى  لتحليل جديدة طرق تطبيق ميكن حيث

 الوسائل التقليدية واإللكرتونيةاملضامي يف حتليل الفرق بي  -
خيتلف املضمون اإللكرتوين عن املضمون التقليدي اخلاص ابملواد املطبوعة أو السمعية والسمعية   

البصرية، نتيجة تعريف املضمون املتاح على املواقع اإللكرتونية، فهو يتجاوز حدود النص ذاته إىل كل ما هو 
النصوص والوسائط املتعددة وأدوات التوصيل واإلاتحة وسهولة قراءة متاح على املوقع من معلومات تشمل 

املضمون وارتباطاته حسبما تفرضه نظم إدارة احملتوى اإللكرتوين، وهذه األخرية تشمل العمليات اخلاصة جبمع  
 املعلومات وتنظيم نشرها وعرضها يف أشكال تيسر استخدامها واسرتجاعها من قبل املتلقني أو املستخدمني

   .59واختاذ قرارات اإلستفادة منها مرات أخرى من خالل التخزين أو التسجيل أو حتميلها على أوعية أخرى
 النص التشعيب  -
 على االعتماد إىل اإللكرتونية الصحافة يف وأمهيته التشعيب النص وجود حول التجريبية األحباث متيل

  ويتم إحصائيا،  اإلنرتنت  على األخبار مواقع يف املوجودة الروابط  عدد حلساب الكمي احملتوى  حتليل منهجية
 التشعيب للنص املختلفة الثالثة لألنواع وفقا( االختالفات من العديد مع ولكن) عام بشكل النتائج تصنيف

 الروابط  ،( املستندات داخل الروابط ) املستهدفة الروابط  ،  Shipley and Fish (1996) بواسطة احملدد
 .60(املوقع داخل أخرى  صفحات إىل ط رواب) النسبية

 التفاعلية:  -
  الصحافة  مثل وممارسات  عام  بشكل ابلتواصل املتعلقة العمليات من العديد لوصف يستخدم مفهوم 

: التعريف هذا إىل  جنسن  يصل ،  التفاعل" اتريخ" مراجعة إىل اخلصوص، واستنادا وجه  على  اإلنرتنت عرب
أو  /  و احملتوى  على أتثري  مبمارسة للمستخدم السماح على احملتملة اإلعالم وسائل لقدرة مقياس" التفاعل هو

  يف  هو تعريفه فإن  وابلتايل التفاعل عن التفاعل "جنسن" ويفصل ،"  بوساطة التواصل أشكال من شكل
 هذا دمج عن "ماكميالن"  ويدافع ، للتفاعل االجتماعي البعد إىل التفاعل ويشري تكنولوجي، تعريف األساس

 . أيضا البعد
 املتعددة  الوسائط -

 
58 Michael Karlsson, Helle Sjøvaag, INTRODUCTION Research methods in an age 

of digital journalism, Michael Karlsson & Helle Sjøvaag (2016) Introduction, Digital 

Journalism, 4:1, 1-7, DOI: 10.1080/21670811.2015.1096595,p6. 
 . 68م،ص 2009، دار الفكر العريب، القاهرة،  1عوان عبد الفتاح: مناهج البحث اإللكرتوين، ط  59

60 Steen Steensen, ONLINE JOURNALISM AND THE PROMISES OF NEW 
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journalism-and-the-promises-of-new-technology-a-critical-review-and-look-

ahead/asset/dspace:1804/512648post.pdf, p3. 
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  يفهم  اإلنرتنت على الصحافة دراسات يف املتعددة الوسائط  مفهوم أبن  Deuze (2004) جيادل
 :  التاليتني الطريقتني من أبي  عموًما

  تنسيقات  من أكثر أو نسختني استخدام حيثيتم إخبارية قصص جملموعة تقدميي عرض  أنه على -
   .(ذلك إىل ما أو الرسومات أو الفيديو أو  الصوت أو النص مثل) الوسائط 

 الراديو أو الويب موقع أو الصحيفة مثل) خمتلفة وسائط  خالل من تعبئتها يتم إخبارية لقصة كتوزيع  -
 (. ذلك إىل وما التلفزيون أو

  مبعىن كان  األول، وإن الفهم اإللكرتونية الصحافة  يف املتعددة الوسائط  حول األحباث معظم تتناول و
  على  األخبار ألن ونظرا اإللكرتونية، الصحافة  يف املتعددة الوسائط  على التجرييب للبحث مالءمة أكثر عملي

  إىل  يشري مصطلح لدي  يكون فسوف متعددة، وسائط  عموما  تعترب ال وصورة نص على حتتوي  اليت اإلنرتنت
 .وسائط  من أكثر استخدام يتم  حيث الويب ومواقع القصص
 مشكالت توظيف أداة حتليل احملتوى يف إطار الشبكة العنكبوتية  -5

ابلنظر خلصائص الشبكة العنكبوتية املختلفة واملتعددة ميكن حصر املشكالت املتعلقة بتوظيف أداة 
 حتليل احملتوى يف اآليت:

د من أشكال النشر من نصوص وصور  تنوع احملتوى االلكرتوين وال حمدوديته، حبيث يشمل العدي-
 وفيديوهات، رسوم متحركة، روابط تشعبية، يصعب التحكم فيها.

طرق إخراج وأسلوب بناء الواثئق الرقمية من صحف وجمالت وموسوعات و كتب متخصصة يف   -
 ة التعامل معها. اجملاالت املختلفة واليت ختتلف متاما عن الواثئق الورقية التقليدية، مما يضاعف مسؤولية احرتافي

حالة التطور والتغري والديناميكية من التحديث املستمر أو التعديل أو احلذف اليت يتميز به احملتوى  -
 االلكرتوين والذي يصعب عملية مواكبته من طرف الباحث.  

 تعدد معايري جودة حمتوى الوب من إدارية وتقنية وكثرة االخطاء الغري متعمدة يف تصميمه أتثر على -
 عملية االستخدام والدراسة املستوفية له مما يؤثر على خمرجات البحث وأهدافه. 

وجود انساق عليمة ومعرفية متعددة وخمتلفة داخل احملتوى الواحد مما حيول دون التمكن من حتديد  -
 اجتاهه ويؤثر يف عملية التحليل واالستنتاج. 

عموم -اجتاهات احملتوى وخصوصيتها، فمنها االجتاهات العلمية ومنها االجتاهات العامة تعدد -
، مما يضطر الباحث إىل ضرورة االعتماد على جودة احملتوى وفقا للمعايري املعتمدة يف تصميم أي موقع -األفراد

 أو حساب أو صفحة. 
لى عملية التحليل وتوظيف األداة عدم اكتمال املوضوع او احلدود اليت تعرفه بشكل واضح، يؤثر ع -

 .بشكل الئق

 
 

 


