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 مداخلة بعنوان:
 -نموذج تطبيقي –تحليل المحتوى في الصحافة اإللكترونية 

 الملخص:
الظواهر اإلعالمية نظار العديد من الطلبة والباحثني يف علوم اإلعالم واالتصال، إىل دراسة خمتلف اجتهت أ        

اليت جعلت وشبكة  و، الوسيلةواالتصالية اجلديدة، اليت جاءت كانعكاس للتطورات التكنولوجية احلاصلة يف جمال 
الذي شّكل حقالً  اإللكرتوينيف جمال اإلعالم ما يُعرف باإلعالم أفرزت األنرتنت اجملتمعات رقمية بامتياز، كما 

 ومبختلف جوانبها. خصباً للمتخصصني، يستحق دراسته مبختلف الوسائل اليت انبثقت عنه،
، -االعالم اإللكرتوين -من أبرز الوسائل اليت انبثقت عن هذه الظاهرة االعالمية ،وتُعد الصحافة اإللكرتونية     

بيعة الوسيلة ذاهتا، كأداة استمارة حتليل املضمون اليت استدعت طُرق وآليات حبثية منهجية جديدة، فرضتها طو 
 اليت ختتلف عن نضريهتا يف الصحافة الورقية، خاصًة فيما يرتبط بفئات التحليل وخنص بالذكر فئات الشكل.

 حتليل احملتوى اإللكرتوين، الصحافة اإللكرتونية، استمارة حتليل احملتوى. الكلمات المفتاحية:
Summary: 
   Turned the attention of many students and researchers in 

information and communication sciences, to study various phenomena 

of new media and communications, which came as a reflection of 

technological developments in the field of means, and that has made 

the internet 

 Digital communities, as media produced what is know as the electronic 

media which from a fertile field for professionals, worth studying the 

various means by which emanated from him, in its various aspects. 

      Electronic press is notable means that emerged from the media 

phenomenon -electronic media-,which necessitated a new methodology 

research methods and mechanisms, same way nature imposed, as a 

content analysis from that is different from provincial reconstruction in 

paper press, particularly as relates to the categories of analysis and in 

particular categories of analysis and in particular categories of shape. 

Keywords: 

content analysis, electronic journalism, content analysis from. 
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 تمهيد:
نوعية وثورة حقيقة يف جمال  ، نقلةً يف تكنولوجيات االعالم واالتصال املستمرة واملتالحقة  التطوراتأحدثت       

، إذ ألقت بظالهلا على البيئة االتصالية واالعالمية، الذي يعترب االتصال الرقمي الفاعل واحملرك االتصال اإلنساين
ظواهر  االعالم التقليدي، فانبثقت عن هذه البيئة االفرتاضيةالرئيسي فيها، لُتفرز لنا واقعًا جديدًا ومغايرًا لعصر 

، تغريت فيها أساليب العمل الصحفي، وانتاج املضامني، وكذا أدوار املتلقي، وحىت طُرق اعالمية واتصالية جديدة
داة البحث العلمي، فلم يعد الدارس يتعامل مع مبحوثني واقعيني فقط، بل افرتاضيني أيضًا عند اعتماده على أ

نه ال يتعامل فقط مع حمتويات الوسائل  االعالمية التقليدية، يف حال اعتماده على أداة استمارة تبيان، كما أاالس
فرضت على الباحث أن يتعامل مع أساليب   حتليل املضمون، بل أضحت هناك حمتويات اعالمية إلكرتونية،

ين، سواء من حيث اجلمهور، أو املضمون، أو حىت وطُرق منهجية جديدة، يف حال دراسة جمال اإلعالم اإللكرتو 
 القائم باالتصال.

وتُعد الصحافة املكتوبة من أكثر الوسائل تأثرًا بالبيئة الرقمية، حيث انتقلت من الصحيفة الورقية إىل        
ئمة هلا، بل األدوات البحثية املستخدمة زمن الصحيفة الورقية، مال اإللكرتونية، هذه األخرية اليت مل تعد بعض

يف الصحافة  ة العنصر االتصايل املراد تناولهفرضت على الباحث االعتماد على طُرق حبثية جديدة، تتوافق وطبيع
، هذه األساليب البحثية ماهي إال نتيجًة حتمية ملا -املرسل، أو الرسالة،أو املتلقي، أو عنصر التأثري -اإللكرتونية

 صائص، السيما فيما يتعلق بإنتاج املضامني اإلعالمية .تتمتع به الصحافة اإللكرتونية من خ
من األساليب البحثية اليت  بأداته االستمارة التحليلية، ويُعترب أسلوب حتليل املضمون يف الصحافة اإللكرتونية،   

وهذا يعترب بدوره حتمية حبثيةـ باعتبار أن ريات والتعديالت، اليت تتوافق وطبيعة الوسيلة، تستدعي إجراء بعض التغي
يتوافق وال يصلح زمن الصحافة اإللكرتونية، السيما فيما يتعلق بفئات  هذا األسلوب زمن الصحافة الورقية ال

الشكل، حبيث أفرزت حمتويات الصحافة اإللكرتونية،فئات شكلية مغايرًة ملا هو متعارف عليه يف استمارة حتليل 
 حف الورقية.احملتوى يف الصُ 

وتأسيسًا على ماسبق، تأيت هذه املداخلة العلمية للتعرف على كيفية بناء استمارة حتليل احملتوى يف        
الُصحف اإللكرتونية، من خالل إبراز أهم الفئات التحليلية اليت ُُيكن للباحث اعتمادها، يف حتليل أي حمتوى يف 

 داخلة لإلجابة على التساؤالت اآلتية:صحيفة أو ُصحف إلكرتونية، وعليه تسعى امل
 ماهي أنواع البحوث العلمية يف اإلعالم اإللكرتوين؟ -
 ماهو حتليل احملتوى اإللكرتوين؟ -
 ؟يف الصحافة اإللكرتونيةماهي الفئات التحليلية الرئيسية الواجب توفرها يف استمارة حتليل احملتوى  -
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 :في االعالم اإللكتروني العلمية بحوثال أنواع .1
 مع واالتصالية اإلعالمية والعمليات ،األنشطة كافة يضم الذي املوضوعي اإلطار :بأهناتُعرف حبوث اإلعالم       

 االتصال وقنوات ،اإلعالمية الرسالة إليه املوجه اجلمهور عن املعلومات توفري وهدفها والدقيقة، املنظمة اجلهود
 مهمة الباحث وحيدد، واالتصالية اإلعالمية اجلهود وختطيط القرارات، اختاذ يف كأساس تستخدم اليت ووسائله
 ،وشامالً  مرحلياً  قياساً  فعاليتها وتقيس باستمرارها، وتستمر اإلعالمية اجلهود من تبدأ اليت اإلعالم البحوث
 التأثريات املصادر، الرسائل، الوسائل اجلمهور، " ،ةاالتصالي العملية يف الداخلية العناصر كافة خدماهتا وتشمل

 .(1)" ومتكافئة متوازنة بطريقة املستهدفة
هي تلك البحوث العلمية اليت يستهدف من خالهلا الباحث دراسة الواقع  ،ةاإللكرتوني يةاإلعالم البحوثو    

أو من حيث املضمون، أو اجلمهور  ودراستهااالعالمي االفرتاضي، من خالل استهداف وسيلة إعالمية معينة، 
وفق طُرق  ، أهدافه وتساؤالته،طبيعة املوضوع املستهدف من الدراسةغريها من اجلوانب، اليت تتوقف حبسب 
 وأساليب منهجية تتالءم وطبيعة الوسيلة.

 تتنوع البحوث يف جمال االعالم اإللكرتوين، مثلها مثل االعالم التقليدي، وأبرز هذه البحوث كاآليت:
 لكتروني:بحوث اإلنتاج اإلعالمي اإل  .1.1

تاحتها شبكة ليت أتعترب الصحافة اإللكرتونية من أبرز وسائل االعالم اإللكرتوين، اليت استفادت من اخلصائص ا   
السيما وإن مت  األنرتنت، فعملت على استثمارها يف انتاج وصناعة حمتوياهتا اإلعالمية، بشكل أكثر جاذبيةً 

 استثمارها بطريقة احرتافية.
تلف اآلليات والعناصر التفاعلية اإللكرتونية، رفع من املستويات الفنية للمواد اإلعالمية، ليس يف إن توظيف خم    

ات اإلعالمية، اليت ، وغريها من التطبيق)املونتاج (جمال التحرير فحسب، وإمنا يف معاجلة الصور والرسوم والتوليف
أنفسهم، ونظرًا ألمهية هذه التطبيقات يف جمال  جمهواًل حىت لدى بعض أصحاب املهنةرمبا ال يزال الكثري منها 

، اهتمت العديد من الدراسات بالبحث يف خصائص ومضامني تلك الوسائل، حبسب األهداف اإلنتاج اإلعالمي
من خالل رصد  ،من كل دراسة، فاهتمت دراسات علمية إعالمية بدراسة عملية إخراج الُصحف اإللكرتونية

ائية، سواًء كانت تقليدية: عناوين، صور، ألوان ...إخل، أو كانت إلكرتونية: وسائط وحتليل وتقومي العناصر البن
 ، كموضوع املعايري الفنية يف الصحافة اإللكرتونية اجلزائرية مثاًل.(2)إعالمية متنوعة، اخلدمات التفاعلية... إخل

ومل ينحصر دراسة إخراج الصفحات اإللكرتونية على العناصر املرئية فحسب، وإمنا جتاوز ذلك على البحث يف     
كما اهتمت دراسات   ،(3)تفاصيل تقنية بعضها يتعلق بالنماذج اليت تُيسر للباحثني الوصول إىل املادة املعروضة

 ودراسة كيفية التناول اإلعالمي له من قبل صحيفةبتحليل احملتوى اإللكرتوين، من خالل حتديد موضوع معني، 
                                                           

 .75، ص 2112، دار امليسرة، عمان، مناهج البحث اإلعالميمنال هالل املزاهرة،   (1)
 .111.191ص، 2112، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية اثناء النشر، الرياض، 2، طالبحوث اإلعالمية: أسسها، أساليبها،جماالهتاحممد عبد العزيز احليزان،  ( 2)

 .111املرجع نفسه، ص  ( 3)
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إلكرتونية معينة، ومثال على هذا موضوع التناول اإلعالمي لقضايا الفساد الرياضي يف الصحافة اإللكرتونية  
تغريدات ال :شبكات التواصل االجتماعيمنصات على اإلسرائيلية السياسية اإلعالمية  ، موضوع آخر:-اجلزائرية
ه يقوم خاللمن   ،"(دراسة حتليلية)أمنوذجًا  لإلعالم العريب اإلسرائيلي جيش الدفاعلناطق الرمسي باسم العربية ل
آفيخاي لإلعالم العريب ) اإلسرائيلي جيش الدفاعلناطق الرمسي باسم العربية لتغريدات مضامني ال تحليلب الباحث
مع  ،منصات شبكات التواصل االجتماعي( على موقع )تويرت(، إىل جانب رصد مدى تفاعل مستخدمي أدرعي

 هذه التغريدات.
 بحوث استخدامات الجمهور لإلعالم اإللكتروني:.  1.2
، على معرفة درجة تعرض اجلمهور لتلك املواد واستخداماهتم  -من جهة أخرى -حرص الباحثون اإلعالميون     

هلا، وكانت من أهم املوضوعات اليت جذبت اهتمام باحثي اإلعالم يف بدايات انتشار األنرتنت، موضوع التعرض 
دراسات، على البحث يف املتغريات املتعلقة للُصحف اإللكرتونية وارتكزت أهم العناصر اليت تناولتها تلك ال

يف ذلك اجتاهاته حنوها، ومدى خبصائص اجلمهور، هلذا النوع اجلديد من الُصحف ودرجة اإلقبال عليها، مبا 
دراسة  -استخدامات الشباب ملواقع التواصل االجتماعي واإلشباعات احملققة، ومثال عن هذا: (1)عنها رضاهم

دراسة  -وكذا موضوع مقروئية الصحافة اإللكرتونية لدى الطلبة اجلامعيني، -طلبة اجلامعينيميدانية على عينة من ال
 املتعلقة جبمهور اإلعالم اإللكرتوين. إىل غريها من املوضوعات املتعددة، -ميدانية
 بحوث مقارنة الوسائل اإلعالمية اإللكترونية مع الوسائل التقليدية:. 1.2
متثلت جماالت البحوث اإلعالمية اإللكرتونية كذلك، يف تلك البحوث اليت تقوم على املقارنة بني وسيلتني      

إلكرتونية وتقليدية، حيث اهتم الباحثني بدراسة الوسائل اإلعالمية اجلديدة، وأدوارها يف ضوء واقع الوسائل 
يلة اجلديدة بأقرب الوسائل التقليدية شبها هبا، وذلك من املوجودة على الساحة، وكثريًا ما ركزوا على مقارنة الوس

يف احملافظة على مكانتها، وقدرة الوسائل اجلديدة على  -التقليدية -أجل معرفة مدى قدرة الوسائل الرائدة
 –، مثاًل موضوع: الطلبة اجلامعيون والصحف الوطنية الورقية واإللكرتونية (2)منافستها أو إلغاء بعض خصائصها

 .-مري عبد القادر أمنوذجاً األشباعات: طلبة جامعة يف االستخدامات واإلاسة در 
 أن معظم الدراسات اليت تناولت هذا النوع من البحوث استخدمت املنهج الكيفي يف حتليل معلومات غرّي       

وحتديدًا الصحيفة النوعني، كالبحث يف التأثريات املستقبلية لوسائل اإلعالم اجلديدة على الوسائل التقليدية، 
وىل بدياًل لألخرية، من خالل نظرة مشولية لواقع ُصحف األاإللكرتونية على نضرياهتا الورقية، ومدى أن تصبح 

 ، وغريها من النماذج البحثية اليت تندرج ضمن هذا اإلطار.(3)معينة

                                                           
 .111حممد عبد العزيز احليزان، مرجع سابق، ص  (1)
 ،2112، جامعة الكويت 59العربية للعلوم اإلنسانية، العدد، اجمللة "الفروق بني الرجال والنساء يف استخدام وسائل االتصال يف اجملتمع السعودي" ،( حممد بن عبدالعزيز احليزان2)

 .21ص

 .113، مرجع سابق، ص البحوث اإلعالمية: أسسها، أساليبها،جماالهتاحممد عبد العزيز احليزان،  (3)
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 بحوث تأثير اإلعالم اإللكتروني:.  1.2
افرتاض أن املتخصصني يف تقنية املعلومات، حينما سعوا على تطويرها من انطلقت البحوث يف هذا اإلطار      

بالشكل الذي يُعني على تقدمي املواد يف مناذج وأشكال خمتلفة، إمنا قصدوا إىل التأثري يف مستوى إدراك ومعرفة 
ُيساعد يف  املتلقني للرسائل املقدمة هلم، وهو افرتاض يؤيده البعض حبجة أن عرض املعلومة يف أشكال خمتلفة

إيصاهلا للمستقبل بصورة أفضل، يف حني يرى البعض عكس ذلك إنطالقًا من رؤية مفادها ان تكثيف األشكال 
ري البحوث املتعلقة بتأثمن أمثلة عل لو  ،(1)اليت تُقدم هبا الرسالة، رمبا تُعقد عملية اإلدراك وال حتقق املطلوب

، -ميدانيةدراسة  –التواصل اإلجتماعي على العالقات األسرية  عالم اإللكرتوين نذكر،  أثر استخدام شبكاتاإل
 تندرج ضمن حبوث تأثري اإلعالم اإللكرتوين. ،إىل مناذج حبثية أخرى إضافةً 
 :تحليل المحتوى اإللكتروني .2

يقوم على الوصف  فهو أسلوبيعترب حتليل احملتوى من األساليب البحثية اليت تندرج ضمن املنهج الوصفي،       
، وتصنيفها إىل جمموعة من الفصائل اليت يتوقف اختيارها حبسب طبيعة املوضوعي للمادة اإلعالمية، وتفكيكها

وتساؤالهتا، هذه الفصائل اليت تتشكل من جمموعة من الفئات املرتبطة باملضمون وأخرى أهدافه املوضوع، 
" أحد األساليب البحث القياس،إىل وحدات العد و ضمون، إضافًة بالشكل، واليت ُتشكل لنا أداة استمارة حتليل امل

نظم والكمي، للمضمون الظاهر، ملادة من مواد اإلت
ُ
 .(2)ـالصالعلمي، اليت هتدف إىل الوصف املوضوعي وامل

ويعترب أسلوب حتليل املضمون من األساليب اليت تستغرق وقتاً، وتتطلب جهداً، ويزداد األمر يف حال تعامل      
هذه األخرية الذي خيتلف بناء وإعداد  ،الباحث مع مواد إعالمية إلكرتونية، كما هو احلال يف الصحافة اإللكرتونية

عليه يف الُصحف التقليدية، السيما فيما يتعلق بفئات الشكل، االستمارة التحليلية اخلاصة هبا، عن ماهو متعارف 
 حبيث تسقط غالبيتها، لتقوم حملها فئات شكلية جديدة تتناسب وطبيعة الوسيلة الصحافة اإللكرتونية.

وعليه ُُيكن تعريف حتليل احملتوى يف الصحافة اإللكرتونية على أنه: أسلوب يقوم على وصف املضمون      
وتصنيفه إىل جمموعة من فئات املضمون والشكل،  وشبكة األنرتنت، اجلهازلتعامل معه من خالل اإلعالمي وا

، يف تناول ومعاجلة املوضوع أو استثمار الصحيفة للخدمات التكنولوجيةهذه األخرية اليت حُتدد لنا مدى 
 املوضوعات املستهدفة يف الدراسة. 

نية كظاهرة اعالمية اتصالية جديدة، قد أحدثت تغيريات يف األداة ونستنتج مما سبق بأن ميالد الصحافة اإللكرتو 
البحثية  استمارة حتليل املضمون، فهذه األخرية يتوقف إعدادها وتصميمها ليس فقط حبسب طبيعة املضمون، بل 

نرتنت ألعة الوسيلة املستهدفة يف الدراسة، ومن صعوبات هذا النوع من التحليل ما يتعلق بشبكة اأيضاً حبسب طبي
 من انقطاعات، أو ضعفها، مما يعرقل عملية  مجع عينات البحث وحتميلها، وكذا عملية التحليل.

                                                           
 .117حممد عبد العزيز احليزان، مرجع سابق، ص  (1)
 .51، ص2112، دار الفكر العريب،  مصر،  حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية رشدي طعيمة،  (2)
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 :تصميم استمارة تحليل المحتوى في الصحافة اإللكترونية  .3
مر األ يعترب تصميم االستمارة التحليلية من اخلطوات اجلوهرية اليت يتوقف عليها جناح املوضوع من عدمه،    

 مبا يتوافق وطبيعة املوضوع، أهدافه وتساؤالته. ،لزم من الباحث تصميمها بعنايةالذي يست
عندما يكون  اليت بإمكان الباحث اعتمادهاوسيتم يف هذا العنصر، حتديد أهم فئات املضمون والشكل،      

 املشار إليها سابقاً.، كأحد أنواع حبوث اإلعالم اإللكرتوين بصدد حتليل موضوع معني يف صحيفة إلكرتونية معينة
 وحدات التحليل: .2.2

وُتشري وحدات التحليل إىل )جوانب االتصال اليت  تتعلق بالوحدات اليت يتم على أساسها العد والقياس،       
ويف الغالب هي ال ختتلف عن الوحدات   ،(1)سيتم إخضاعها للتحليل، واليت سيتم عليها القياس أو العد مباشرة(

لكن هذا ال يعين أن ُجلها قائم يف حتليل كوحدة الكلمة، الفكرة، املوضوع، املتعارف عليها يف االعالم التقليدي،  
احلال تسقط العديد من الوحدات، كوحدة املساحة، وحدة الزمن، فبطبيعة املضمون يف الصحافة اإللكرتونية، 

وهذه األخرية قد تقوم يف حال استهدف الباحث حتليل ماجاء يف الوسائط املتعددة،  شهد،وحدة اللقطة أو امل
 املرتبطة بذات املوضوع  واليت تقدمها الصحيفة اإللكرتونية، إال أن األمر يزداد صعوبًة، ويتطلب جهداً ووقتاً.

 فئات التحليــل:. 1.2
ومشكلة الدراسة،   ،يضعها الباحث استنادًا إىل طبيعة موضوعيُقصد بفئات التحليل )تلك التصنيفات اليت       

كلما كانت نتائج   ،ددة بصورة واضحةوكلما كانت الفئات حمُ  كوسيلة يُعتمد عليها يف حساب تكرارات املعاين،
 .(2)(ددةواضحة وحمُ  يضاً أالبحث 

تُقدمها االدبيات املنهجية يف اإلعالم، لزمًا بتطبيق كل الفئات التحليلية اليت بأن الباحث ليس مُ  ،وجتدر اإلشارة 
ا سالفاً، مما يعين أنه ال توجد تصنيفات حُمددة بل ينتقي ما يتوافق وطبيعة موضوعه، أهدافه وتساؤالته كما أشرن

 على الباحث اتباعها، بل خيتلف من مضمون إىل آخر.
 ن فئات التحليل تنقسم إىل:متعارف أوكماهو 

 :-ماذا قيل؟ -فئات المضمون .أ
، يف حماولة لإلجابة حمل التحليل اإلعالمية الفئات اليت حتاول وصف احملتوى الضمين للمادة، أو املوادب تتعلق     

، وال توجد فروقات يف الغالب بني فئات املضمون يف حتليل حمتوى الصحافة اإللكرتونية، أو على سؤال ماذا قيل؟
ومن ن هناك بعض الفئات املشرتكة، املوضوع وإشكاليته، إال أاختالف  بل اختالفها يرجع إىل، الصحافة الورقية

 أبرز نذكر:
 
 

                                                           
 .191ص، 2111، دار الفكر العريب، القاهرة،مناهج البحث يف إعالم الطفل حممود حسن إمساعيل، (1)
 .239، ص 2119، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت،البحث اإلعالمي: مفهومه .. إجراءاته .. ومناهجهعمر السيد أمحد مصطفى، ( 2)
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 فئة الموضوع: -
تعترب من أكثر الفئات استخدامًا يف حبوث اإلعالم واالتصال، وذلك للسهولة النسبية اليت تتطلبها، وحتاول       

 .اإلجابة على سؤال: على مايدور حوله احملتوى، أو ماهي املواضيع األكثر بروزاً يف احملتوى؟
 :المادة اتجاهفئة  -

يأخذه املضمون حمل التحليل، وهي من أكثر الفئات استعمااًل يف  خيتار الباحث هذه الفئة ملعرفة االجتاه الذي    
وبالتايل  (1)دراسة حمتوى وسيلة إعالمية معينة، على الرغم من املشكلة اليت تطرحها يف صعوبة حتديد ذلك االجتاه،

 تعد من أبرز الفئات صعوبًة بالنسبة للباحث.
 :هدف المادةفئة  -
ويشري مصطلح التأثري إىل: )التغيري يف اإلدراك،  ،ملتوخى حتقيقه على اجلمهورهتدف إىل الكشف عن التأثري ا     

رسل(
ُ
تلقي نتيجة رسالة امل

ُ
 .(2)الذي ينجم عند امل

 فئة المصدر: -
يرى عصام املوسى أن املصدر هو: )من يعمل على إنتاج رسالة حُمّملة باملعاين، يوجهها عرب وسائل اتصال     

تلقي(آلية إىل اجلمهور 
ُ
 .(3)امل

 -كيف قيل؟  –فئات الشكل   .ب
تُعترب هذه الفئة التحليلية األساسية، ُمكّملة لفئة حتليل املوضوع )ماذا قيل؟(؛ إذ ال ُُيكن حتليل املضمون،       

دون التعّرف على شكل تقدمي هذا املضمون، خاصة وأن طريقة التقدمي قد ُتضعف املضمون، أو قد تقويه 
 .(2)وُتربزه
ومن خالل هذه الفئة يربز االختالف اجلوهري، بني حتليل املضمون يف الصحافة اإللكرتونية والورقية، هذه     

الفئات التحليلية اليت استدعت قيامها طبيعة الوسيلة ذاهتا، واليت يعتمد عليها الصحفي اإللكرتوين اثناء حتريره 
 للمادة اإلعالمية، ولعل من أبرز هذه الفئات نذكر:

 :الخدمات التفاعلية ئةف -
وهلذه الفئة العديد من الوظائف، بعضها يسمح  تعترب التفاعلية من أبرز خصائص الصحافة اإللكرتونية،      

بقياس درجة تفاعل اجلمهور مع املوضوع املطروح، و البعض اآلخر يسمح مبعرفة اجتاه اجلمهور حنو املوضوع، كما 
 ُتربز هذه الفئة مدى متتع الصحيفة باملعايري الفنية التفاعلية، من عدمه.

 ومن أبرز اخلدمات التفاعلية نذكر:

                                                           
 .33.32ص  2115، دار أسامة، األردن،منهجية البحث يف علوم اإلعالم واالتصال: دروس نظرية وتطبيقاتحممد الفاتح محدي،  (1)
 .11، ص2111، عّمان، للنشر والتوزيع ، إثراء3، طاملدخل يف االتصال اجلماهريي( عصام املوسى، 2)

 .99ص املرجع نفسه، (3)
 .192مرجع سابق، ص  حممود حسن إمساعيل، (2)
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 .التعليقات -
 ركة املوضوع على صفحة الفايس بوك.مشا -
 مشاركة املوضوع على موقع تويرت.  -
  شاركة املوضوع على موقع اليوتيوب.م -
 املوضوع. لإرسا -
وكل هذه اخلدمات التفاعلية تندرج ضمن أدوات التحرير اإللكرتوين، اليت يستعني هبا الصحفي خللق مجهور       

نطاق انتشار املادة اإلعالمية مما ُيسهم يف معاجلة املوضوع املطروح من جهة  متفاعل من جهة، وكذا توسيع
 أخرى.
 فئة الوسائط المتعددة: -
 ،النص، اسرتجاع ختتلق وتبدع وختزن لنقل اإلرسال بأهنا " وسائل االتصال املتفاعلة اليت "جايسكى"يُعرفها  

جون  "ويرى ،"بصرية مثل اإلذاعة والتليفزيون وسائل أو،الرسوم البيانية التوضيحية من خالل وسائل مسعية
، ويستند عالمأو املتحركة يف التعليم واإل ،أهنا"يستخدم فيها النص املكتوب مع الصوت والصورة الثابتة  "كومباك

بالصوت  حني يكون مصحوباً  ،أكثر فاعليةبيف ذلك على مقولة أن أي شيء تستطيع الكلمات أن تؤديه وحدها 
 ، (1) املسموع والصورة"

 ومن أهم هذه الوسائط:
 امللفات الصوتية. -
 ملفات الفيديو. -
 الصور املتحركة. -

فتوفر بعض الوسائط أو كلها ومصاحبتها للمادة االعالمية يف الصحافة اإللكرتونية، من شأهنا أن ُيساهم يف 
موضوع ما، مما يدل على أمهية توفر هذه الفئة  يف ائم باالتصال من معاجلة إيصال املضمون اإلعالمي وهدف الق

 استمارة حتليل املضمون املرتبطة هبذا البحث االعالمي.
 :فئة الوصالت التشعبية -

  خرى، ذات صلة وعالقة مبوضوعاملستخدم القارئ، لرؤوس موضوعات أيُقصد بالوصالت التشعبية إحالة         
 اليت متكنه من التعمق أكثر يف املوضوع، وتُعد هذه الفئة من أبرز األدوات املعتمد عليه أثناء التحرير و  املتناول،

 اإللكرتوين، وهي نوعان:
: وهي وصالت اليت تكون يف سياق النص، فقد جندها على شكل كلمات وصالت تشعبية داخلية -
 إىل موضوع آخر ذو صلة باملوضوع املطروح.و بلون مغاير، ومبجرد الضغط عليها حُتيلنا ة أأو مجل بارز 

                                                           
 .11:73،سا2115/11/29بتاريخhttp://kenanaonline.com/users/edu-techno/posts/301574 نقالعن املوقع،  (1)
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: وهي الوصالت اليت تكون يف هناية النص، وتأيت إما على شكل:  مواضيع وصالت تشعبية خارجية -
 ة...ذات صلة، كلمات مفتاحي

فتوفر هذه الفئات أثناء معاجلة موضوع ما يف الصحيفة اإللكرتونية، دليل على االهتمام اليت توليه الصحيفة 
 ع، وهي ُتساهم بشكل أو بآخر يف تدعيم احملتوى اإلعالمي، وإيصاله للجمهور املتلقي.للموضو 
 :فئة طبيعة المادة اإلعالمية -

تتعلق بالنوع الصحفي املعتمد عليه يف صياغة املوضوع، واألنواع الصحفية متعارف عليه، من بينها: اخلرب، التقرير، 
 الروبورتاج، التحقيق، املقال...

 :الصحفيةفئة الصورة  -
ُتساهم الصورة الصحفية يف تدعيم احملتوى اإلعالمي،إذ تزيد من وضوح املوضوع ومصداقيته، والصور الصحفية 

 أنواع منها:
 الصورة األرشيفية. -
 الصورة الواقعية. -
 الصورة التعبريية. -
 الستمارة تحليل مضمون في صحيفة إلكترونية: مختصر نموذج .4

دراسة تحليلية لعينة من  -لجزائريةلقضايا المرأة في الصحافة اإللكترونية االتناول اإلعالمي املوضوع: 
 -صحيفة الخبر أون الين

 البيانات الخاصة:أواًل: 
 العدد: ............................................................ -
 عنوان املوضوع:.................................................... -

 فئات المضمون:ثانياً: 
 فئة الموضوع:  .2

1                2      3 
 أشكال موضوعات قضايا المرأة: .1

 المشاركة السياسية للمرأة:أشكال   .2.1
2 7 7                                

 :قضايا املرأة يف سوق العملأشكال . 2.2
6 7                   8 

 أشكال العنف ضد املرأة:. 3.2
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 فئة اتجاه المادة:ثالثاً: 
12                 13 12 

 رابعاً: فئة الهدف:
     17 13 15 

 خامساً: مصدر المادة اإلعالمية
19                  11               21                21     

 
 ثالثاً: فئات الشكل:

 التفاعلية:فئة الخدمات  .2
22               23              22                 27                

 فئة فرعية: عدد التعليقات ودرجتها: .2.2
23             25             29             21                            

 فئة الوسائط المتعددة:  .1
31             31                 32                  33     

 فئة الوصالت التشعبية: .1
32  37               33 

 :فئة طبيعة المادة اإلعالمية. 1
35            39            31            21 21 

 فئة الصورة الصحفية: .5
22          23            22 
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 دليل االستمارة:
 فئات املضمون:أواًل: 

 فئة الموضوع: .2
: ُيشري إىل 3: ُيشري إىل املرأة وسوق العمل، املربع رقم2: ُيشري إىل املشاركة السياسية للمرأة، املربع رقم1املربع رقم

 العنف ضد املرأة.
 أشكال موضوعات قضايا المرأة: .1
 أشكال المشاركة السياسية للمرأة: .1.2

 ملرأة يف اإلنتخابات.: ُيشري إىل مشاركة ا2املربع رقم
 : ُيشري إىل ترشح املرأة يف القوائم اإلنتخابية.7املربع رقم

 أشكال قضايا المرأة في سوق العمل: .1.1
 املرأة واملقاولة النسوية.ُيشري إىل  : 3املربع رقم 
 املرأة وتسيري املؤسسة.ُيشري إىل : 5املربع رقم 
 النقل العمومي.املرأة وسياقة وسائل ُيشري إىل  : 9املربع رقم 

 :. أشكال العنف ضد المرأة1.1
 .العنف اللفظيُيشري إىل  : 1املربع رقم 
 .العنف اجلسديُيشري إىل : 11املربع رقم 
 .العنف اجلنسيُيشري إىل : 11املربع رقم 

 فئة اتجاه المادة:ثالثاً: 
 حمايد 12معارض، املربع رقم  13: مؤيد، املربع رقم 12املربع رقم 

 فئة الهدف:رابعاً: 
  15ُيشري إىل التوعية والتحسيس، املربع رقم 13: ُيشري إىل اإلعالم واإلخبار، املربع رقم 17املربع رقم 

 ُيشري إىل اإلثارة والتحريض
 خامساً: مصدر المادة اإلعالمية

ُيشري إىل  21ُيشري إىل وسائل االعالم، املربع رقم   11ُيشري املراسلني، املربع رقم   19املربع رقم 
 ُيشري إىل مصادر جمهولة.  21وكاالت األنباء، املربع رقم 

 : فئات الشكل:ثانياً 
 فئة الخدمات التفاعلية: .2

 مشاركة املوضوع على صفحة الفايس بوك، : ُيشري إىل 23، املربع رقم : ُيشري إىل التعليقات22املربع رقم 
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ى موقع : ُيشري إىل مشاركة املوضوع عل27تويرت، املربع رقم : ُيشري إىل مشاركة املوضوع على موقع 22املربع رقم 
 اليوتيوب.
 فئة فرعية: عدد التعليقات ودرجتها: .2.2
: ُيشري 29، املربع رقم متوسط( 21-11): ُيشري إىل 25، املربع رقم ضعيف (11-1): ُيشري إىل 23املربع رقم 

 قوي جداً  رد 71أكثر من : ُيشري إىل 21، املربع رقم جيد( 37-21)إىل
 فئة الوسائط المتعددة: .2
: ُيشري إىل 32رقم  املربع: ُيشري إىل ملفات الفيديو، 31رقم  املربعامللفات الصوتية، : ُيشري إىل 31رقم  املربع

 : ُيشري إىل غري متوفرة.33، املربع رقم الصور املتحركة
 فئة الوصالت التشعبية: .1
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 بعض اإلشكاليات المنهجية في دراسات اإلعالم اإلليكترونيندوة علمية بعنوان: 
 

 1

3 

 خاتمة:
توفره التطورات التكنولوجية يف ن حبوث اإلعالم اإللكرتوين يف توسع متنامي فما بأ يف األخري، أمكن لنا القول    

جنز من أحباث ودراسات ماهي إال البداية يف هذا اجملال، واليت تعد يف تزايد مستمر جيعل ما أُ  ،االعالم واالتصال
ت يف أدوات مما حُييلنا إىل القول بأن جمال البحث العلمي يف زمن العصر اإللكرتوين اليزال يشهد تغريات وتغيريا

يف جمال البحث العلمي اإللكرتوين،   يانات، فربوز وسائل االعالم اإللكرتوين خلق صعوباتوأساليب مجع الب
كصعوبة مجع البيانات، وكذا صعوبة التعامل مع املادة اإلعالمية، يف حال االعتماد على أسلوب حتليل املضمون، 

يُعيق الباحث يف عملية التحليل، إذ تتطلب توفر شبكة األنرتنت، هذه األخرية اليت تشهد انقطاعات مستمرة، مما 
 مقارنة باملواد الورقية. 
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