
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة

 -لكية أ صول ادلين-  

 "دراسات اإلعالم اإلليكتروني  في المنهجية" بعض اإلشكاليات 

 في تخصص صحافة ندوة علمية تكوينية لطلبة الدكتوراه

 8102شهر فيفري

 
 ديباجة الندوة:

اإلنترنت تطورا جوهريا في تاريخ االتصال اإلنساني وأدى إلى  شبكة ظهورأحدث 
بنيوية في عملية االتصال بجميع مستوياتها في المجتمعات المعاصرة، دفعت  ظهور تحورات

صبحت أ الوسيلة الجديدة، بحيث هذه الباحثين إلى دراسة مختلف التغيرات التي أحدثتها
هتمام في مختلف الجامعات ومراكز هم مجاالت االألكتروني تعتبر من عالم اإلدراسات اإل

ودعا األمر إلى إعادة النظر في العديد من نماذج ونظريات االتصال  .البحوث في العالم
 -وأدواتها أزمة في قدرة مناهج البحث عنها التي استقرت لفترة طويلة من الزمن وانبثقت

 واالتصاليةاإلعالمية  دراسة مستجدات الظواهر على  -زمن الوسائل التقليدية المستخدمة
ترتكز مشكلة هذه الندوة العلمية على استجالء اإلجراءات  في عصر الواب والرقمنة.

وأساليب البحث الجديدة لدراسة المجتمعات االفتراضية والمضامين اإلليكترونية وفقا  المنهجية
 للمحور اآلتية:

 اإلليكترونية)المجتمعات االفتراضية(المحور األول: ماهية المجتمعات 
 مفهوم المجتمع اإلليكتروني (1
 خصائص المجتمع اإلليكتروني (2
 أنواع المجتمع اإلليكتروني (3
 حدود المجتمع اإللكتروني (4
 معوقات دراسة المجتمعات االفتراضية (5

بين الثابت  المحور الثاني: اإلجراءات المنهجية للمعاينة في دراسات اإلعالم اإلليكتروني
 والمتحول



 المعاينة اإلليكترونية في الدراسات الميدانية  (1
 مفهوم المعاينة اإللكترونية   -أ

 تحديد إطار المعاينة اإلليكترونية للمجتمعات اإلليكترونية -ب
 إجراءات تحديد عينة من مستخدمي المواقع اإلليكترونية  -ت
 م اإلليكترونيإجراءات المعاينة وأدواتها في الدراسات التحليلية لإلعال (2
 تحديد إطار المعاينة اإلليكترونية للمحتوى اإلليكتروني  -أ

 إجراءات تحديد عينة من محتوى إليكتروني )بتقديم نموذج( -ب
 أدوات جمع البيانات من فضاء إليكتروني المحور الثالث: 

 تصميم االستمارة  واستخدام أداة المالحظة -أ
 تقنيات تحليل المحتوى اإلليكتروني -ب
 وحدات و فئات التحليل )ماذا قيل وكيف قيل(تحديد   -ت

 
 برنامج الندوة

 

 لكمة الس يد معيد لكية أ صول ادلين: د/ أ محد عبديل

  ملابعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية لكمة انئب العميد

 ة و الند القسم ورئيس لكمة رئيس

 01:01-10:11الجلسة األولى 

 /رئيس الجلسة د

 تقديم المداخلةعنوان  التوقيت

 أ.د فضيل دليو  0:11-10:01

10:01-10:91 
اإلشكاليات المنهجية في دراسة محتوى تطبيقات اإلعالم 

 اإلليكتروني 
 رضوان رياحالطالبة 

 إشراف د.رقية بوسنان
 د .ليلى فياللي  "المجتمعات االفتراضية ومسألة المعاينة في الدراسات المسحية"   10:91-10:91
 د. البشير بن طبة بعض الحلول المنهجية لدراسات اإلعالم اإلليكتروني 10:91-01:11

01:11-01:01 

المعاينة اإللكترونية بين الثوابت المنهجية ومتغيرات 
 الفضاءات الرقمية

 

 وسام شيبيالطالبة 
 إشراف د.رقية بوسنان



 د.أحمد عبدلي االستبيانات اإلليكترونية : أهميتها ومخاطرها 01:01-01:91
 01:91-01:91تعقيبات ومناقشات 

 00-01:91الجلسة الثانية 

 /درئيس الجلسة 

 أ.وسيلة مراح "اإلشكاالت المنهجية في تحليل المواقع االلكترونية" 01:91-00:11

00:01-00:91 

-بيقينموذج تط –تحليل المحتوى في الصحافة اإللكترونية   
 الطالبة خيري نورة  

00:91-08:11 
تحليل المحتوى اإلعالمي في المواقع اإلعالمية و الصحفية 

 اإللكترونية
 الطالبة بثينة مهيرة

08:01-08:91 

وحدات وفئات تحليل محتوى تطبيقات  " اإلشكاليات المنهجية في تحديد
 -أنموذجا  –اإلعالم االجتماعي "الفيسبوك 

 

 الطالبة بن معزوز حميدة

08:91-09011 
نهجية السيميولوجي للمواقع االلكترونية: عناصر مالتحليل 
 وتطبيقية

الطالب عبد الرحمان 
 زغدود مبارك

  تعقيبات ومناقشات  

 09:11الندوة توصيات ، اختتام 

 

 : رئيس اللجنة العلمية للندوة

 رئيس القسم( د/بشير بن طبة( 

 

 عضو اللجنة العلمية 

 (صحافةمسؤول تخصص الدكتوراه ) ليلى فياللي/د 


