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 الملخص :

 المضمون وصفا كميا و كيفياالمادة اإلعالمية من حيث الشكل و تحليل المحتوى الباحث من وصف يمكن        
 و نظرا لكون اإلعالم اإللكتروني انطالقا من مجموعة من التساؤالت البحثية التي تسعى الدراسة لإلجابة عليها.

 أساليببيختلف عن اإلعالم التقليدي في خصائصه و خدماته ،فهو كذلك يختلف عنه في بعض الجوانب المتعلقة 
ائط المتعددة خاصية الوساعتماده على  لى إإضافة  ،مرالذي يتميز بالتحديث المستجمع البيانات المتعلقة بمحتواه 

رف على أبرز لتعليتنوع بين المكتوب ،المسموع ، و السمعي بصري .لذا تسعى هذه الدراسة  ضمونه التي جعلت م
 و الصحفيةأ في تحليل المحتوى اإلعالمي اإللكتروني سواء في المواقع اإلعالميةالمستخدمة وحدات و فئات التحليل 

 .اإللكترونية

 تحليل المحتوى ، فئات التحليل ،اإلعالم االلكتروني، المواقع اإللكترونية. الكلمات المفتاحية:

 

Summary : 
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The researcher content can be analyzed from the description of the media material in terms of form and 

content can be described quantitatively and qualitative based on a set of research questions that the 

study seeks to answer. Because electronic media is different from conventional media in its 

characteristics and services, it is also different in some aspects related to the methods of data collection 

related to its content, which is characterized by continuous updating, in addition to its dependence on 

the multimedia feature which made its content varies between written ,audio and audio-visual  his study 

seeks to identify the most important units and categories of analysis used in the analysis of electronic 

media content, whether in the media or electronic press sites. 

Key words: Content analysis , Analysis categories ,Electronic media , Websites. 

 

 مقدمة :

يعتبر تحليل المحتوى من أبرز أدوات جمع البيانات المستتتتتتخدمة في الدراستتتتتات اإلعالمية التي تهتم ب حدى           
أهم عناصتتتر العملية االتصتتتالية و هي لالرستتتالةل. إذ يعتمد هذا المنه  على وصتتتف خصتتتائص مضتتتمون النص المراد 

مح له بالوصتتتتتتتتتتول إلى نتائ  صتتتتتتتتتتحيحة ي تستتتتتتتتتتتحليله وفقا لمجموعة من القواعد و االجراءات المنهجية المنظمة ، الت
 دقيقة. و 

تلف و صتتحفية فهي تخأو بالنظر لطبيعة المحتويات االعالمية المنشتتورة في مواقع الواب ستتواء كانت اعالمية        
الخبارية افي طريقة تحليل محتواها بالمقارنة مع المواد اإلعالمية المنشتتتورة في الوستتتائل اإلعالمية التقليدية كالمقاالت 

التلفزيونية و غيرها. خاصتتتتتتتة في ظل اعتماد هذه المواقع على ربط النص ف المكتوبة و البرام  االذاعية و في الصتتتتتتتح
االعالمي بمجموعة من الوستتتتتائط المتعددة كالفيديوهات و الصتتتتتور، و التي تستتتتتاهم في تدعيم المحتوى و قيا  درجة 

 التساؤل الرئي  التالي:ذه الدراسة لإلجابة على لذا تسعى ه اهتمام أو عدم اهتمام الجمهور به .

المنهجية المتبعة إلجراء تحليل محتوى للمواقع االعالمية و الصححفية المتواجدة في الشبكة اإلجراءات ما هي أبرز 
 العنكبوتية؟

 

I.  تحليل محتوىمفهوم : 
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ب على كان يقتصتتر في اللال ظهر تحليل المضتتمون في الواليات المتحدة األمريكية في أوائل القرن العشتترين و       
. و منذ البداية ارتبطت اإلجراءات المنهجية الخاصتتتتتتتتتة بتحليل المحتوى بفكرة (3)مقاالت الصتتتتتتتتحافة قرابة أربعين ستتتتتتتتنة

وعد هذه األجزاء أو األقسام ، ووصف المحتوى من خالل نتائ  التجزئة أو التقستيم للرموز اللفظية لمحتوى الصتحف، 
العد و القيا  ،بل إنه منذ البداية تم تصتتتنيف المحتوى أيضتتتا على المستتتاحات التي يحتلها على الصتتتفحات، و موقعه 
على هذه الصتتتفحات و اتخذت المستتتاحة و الموقع إطارا لوصتتتف المحتوى أيضتتتا بجانب التصتتتنيف على أستتتا  تكرار 

 . (8)وز الللوية المختلفةالرم

 أستتتاليب على للتعّرف ظهوره منذ التحليل فيأيضتتتا   منهجي أستتتلوب و علمية كأداة المحتوى تحليل اقترنكما       
 دراستتتة أول الصتتتدد هذا في Charles mirsse ميرز تشتتتارلز و Lipman ليبمان من كل دراستتتة و كانت الدعاية،
 المواد تحليل في واستعة استتتخدامات المحتوى تحليل شتتهد المرحلة تلك منذ و األستتلوب، هذا استتعملت متكاملة علمية

 على الخطابات تحليل عن فضتتال الفيلمية، و التلفزيونية و اإلذاعية المواد و المجالت و بالجرائد المنشتتورة الصتتحفية
 المادة تحليل نطاق في المحتوى تحليل ينحصتتتتتتر لم و .. الصتتتتتتور و المحادثات و الرستتتتتتائل و أشتتتتتتكالها، مختلف

 األدبية و االجتماعية كالعلوم أخرى معرفية مجاالت في النطاق واستتتتتتتتتعة تطورات شتتتتتتتتتهد بل فحستتتتتتتتتب، اإلعالمية
 .(1)واالقتصادية والسياسية

تحليل المحتوى بأنه ل أسلوب البحث الذي يهدف إلى الوصف الكمي  B.Berelsonيعرف برنارد برلسون  حيث      
أي ان تحليل المحتوى هو الطريقة التي تستتتمح للباحث من  .(4)و المنهجي للمحتوى الظاهر لالتصتتتالل و الموضتتتوعي

 .و كيفيا وصف الرسالة االعالمية كميا

و يعرف كذلك بكونه أسلوب وصف منظم و دقيق لمحتوى نصوص مكتوبة و مسموعة من خالل تحديد موضوع     
.حيث (5)اصة منه لدراسة مضمونها و تحليلهالذي سيتم اختيار الحاالت الخالدراسة و هدفها و تعريف مجتمع الدراسة 

يتم تحليل المحتوى اإلعالمي من خالل اإلجابة على أسئلة معينة و محددة يتم صياغتها مسبقا بحيث تساعد اإلجابة 
زاء بين أجلعالقات و الترابطات عليها في وصتتتتتف و تصتتتتتنيف محتوى المادة المدروستتتتتة بشتتتتتكل يستتتتتاعد على إظهار ا

 مواضيع النص.و 

بأنه عبارة عن أستتتتتتتتتتتتلوب بحث يهدف إلى تبويب و تنظيم خصتتتتتتتتتتتتائص البحث في  Janisفي حين يعرفه جان       
 .(6)فئات، ووفقا لقواعد يحددها المحلل باعتباره باحثا علميا و التي تسمح له بالتوصل إلى النتائ  المرجوة من البحث

كما يعرف كذلك بكونه عملية  موضتتتتتتتتتتتوعية تستتتتتتتتتتتمح للباحثين من فحص نف  المحتوى و الوصتتتتتتتتتتتتول إلى نتائ       
متشتتتتتتتتتتتابهة نظرا ألن الطريقة المتبعة طريقة منهجية، أي انها تحدد مجموعات من القواعد و اإلجراءات لتكويد محتوى 

لف تكويد محتوى الرسالة و بالتالي القيام بمخت الرسالة ،و أي باحث يطبق هذه القواعد و اإلجراءات سيصل إلى نف 
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.أي أن طريقة تحليل المحتوى تهتم بتكويد المحتوى الظاهر الذي يظهر   (7)االختبارات اإلحصتتتتتتتائية على نتائ  التكويد
فعال دون تفستتتتتتير في الرستتتتتتالة ، و لي  المحتوى غير الظاهر الذي يمكن ان يظهر بعد قيام الباحث بتفستتتتتتيره أو كما 

 ال القراءة بين السطور للرسالة قبل تكويدها .يق

إذا فتحليل المحتوى هو عبارة عن منه  علمي يهدف الى الوصتتتتتتتتف الموضتتتتتتتتوعي المنهجي المنظم لمضتتتتتتتتامين       
وستتتتائل اإلعالم ، بما تنطوي عليه هذه المضتتتتامين من أبعاد ستتتتياستتتتية، اجتماعية و اقتصتتتتادية . حيث يقستتتتمه بعض 

 :(2)ا المختصين إلى قسمين هم

 :تحليل المحتوى الكمي 

و يقوم على اجراءات يتم بموجبها تفكيك النص أو عينة النصوص و ترجمة األفكار و االصطالحات و الرموز       
التي ترد فيها إلى مدلوالت و مؤشتتتتتترات رقمية ،يمكن تحليلها و التوصتتتتتتل من خاللها إلى نتائ  موضتتتتتتوعية دقيقة. أي 

نستتتب و أعداد ثم حستتتاب التكرار لتحرير مواقع االهتمام او التهمير فحضتتتور المصتتتطلح  ترجمة المحتوى إلى أرقام و
 أو غيابه في المضمون يعطي تفسيرات و دالالت تفيد الباحث .

 : تحليل المحتوى الكيفي 

يقوم على اجراءات تمكن الباحث من تحليل النصتتتتتتتتتوص الواردة في مختلف المضتتتتتتتتتامين اإلعالمية ضتتتتتتتتتمن خطة     
تكاملة تجمع كافة متليرات الظاهرة المبحوثة في ستتتتتتتتتتتتتتياق موحد، و يمكن الباحث من التوصتتتتتتتتتتتتتتل إلى نتائ  منهجيتة م

منطقية تزيل اللموض عن الظاهرة المبحوثة أو تحل التعارض بين الخيارات لمتليراتها. هو تفستتتتتتتير و تحليل نتائ  و 
 كشف أسبابها و خلفياتها لماذا كان االهتمام و ما القصر من ذلك.

 

II. : خطوات تحليل محتوى 
يعتمد تحليل محتوى عند توظيفه لدراستتتتتتتتتتتتتة المشتتتتتتتتتتتتتكالت العلمية على عدد من الخطوات المنهجية، و يختلف         

الباحثون في تقسيم تلك الخطوات  فمنها ما ينتمي إلى خطوات المنه  العلمي العام ، و منها ما ينتمي للبحث العلمي 
ه من المناه  و التي تعتبر من سماته الخاصة.. و من أبرز الخطوات المنهجية بصفة عامة ، و أخرى تميزه عن غير 

 لتحليل المحتوى ما يلي :

 .تحديد موضوع البحث أو المشكلة البحثية 

 .اختيار مجتمع الدراسة 
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 .اختيار العينة المناسبة من مجتمع الدراسة 

 .اختيار و تحديد وحدات التحليل 

 .تحديد فئات المضمون 

  للتعبير الكمي.وضع نظام 

 . ترميز البيانات 

 . تحليل البيانات و تفسيرها 

 .  استخالص النتائ 

 

 تحديد موضوع البحث أو المشكلة البحثية : -1

ع التي تسبق قرار الباحث في استخدامه في موضو  يعد تحديد مشكلة البحث أول خطوة في تحليل المحتوى ،و        
بحثه أو عدم استتخدامه له .فالهدف من تحليل المحتوى هو تحديد العناصتر المختلفة و التعرف على أبعاد المشكلة و 
صتياغتها  بشتكل علمي ،ثم ينتقل الباحث إلى خطوة صتياغة الفروض العلمية ، وهي بمثابة الحلول المتوقعة من قبل 

 .(9)للمشكلة الباحث

 اختيار مجتمع الدراسة : -2

يقصتتد بمجتمع الدراستتة في تحليل المحتوى، مجموعة الرستتائل المتماثلة و المعبرة في  وستتائل اإلعالم  و التي        
يريد الباحث معرفة خصائصها ، إذ ينبلي على الباحث أن يذكر مجتمع بحثه، مكوناته و أهم خصائصه، و ال ينسى 

 .(31)ا المجتمعأهمية دراسة هذ

 اختيار العينة المناسبة من مجتمع الدراسة: -3

تعتبر مرحلة اختيار العينة المناسبة عقب تحديد مجتمع الدراسة و هي  الخطوة الثالثة من خطوات تحديد العينة       
المحتوى  ينةو غالبا ما يتم تحديد حجم ع المنتاستتتتتتتتتتتتتتبتة من أول القرارات التي تواجته البتاحتث قبتل بدء تحليل المحتوى.

اإلعالمي المناستتتتبة للبحث وفقا للموارد المتاحة من الوقت، و حجم المبرمجين و الميزانية ، باإلضتتتتتافة إلى أن اختيار 
 .(33)العينة المناسبة يعك  اإلطار النظري للبحث و مدى تعرض الجمهور للوسيلة اإلعالمية

 اختيار و تحديد وحدات التحليل: -4
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ات خطوة هامة لتحليل المضمون، فالوحدات هي التي تسمح بتتتتتتتتتتتتتلوصف الظاهرةل ألنها تمثل يمثل اختيار الوحد      
الصتتتتتتتتتتتتتتلتتة بين الهتتدف  من البحتتث والنتتتائ . إذن تتمثتتل قيمتتة تحليتتل المحتوى في قيمتتة وحتتداتتته ،حيتتث البتتد أن تكون 

،  تكون الوحدات مانعةالوحدات شتتتتتتتاملة ، بمعنى انها تلطي كل المحتوى  الذي قررنا ترتيبها ضتتتتتتتمنه ،كما يجب أن 
 .(38)بمعنى أنه ال يمكن لعنصر واحد ان ينتمي إلى وحدات عدة

 في ذات الوقت من أهم هذه العناصتتتتر، حيث تعتبر وحدة التحليل هي أصتتتلر عناصتتتتر تحليل المحتوى، و لكنها     
ووحدة التحليل هذه قد تكون كلمة واحدة أو رمزا أو اتجاها عاما و قد تصتل وحدة التحليل هذه إلى المقالة او الفقرة أو 

و بالتالي فوحدات التحليل تختلف حسب طبيعة المضمون و الهدف من دراسته و من أبرز وحدات  .(31)القصة كاملة 
 لمستخدمة في تحليل المحتوى اإلعالمي ما يلي :التحليل  ا

 تعد الكلمة من أصتتتتتتتتتتلر مقاطع النصتتتتتتتتتتوص، و قد تخص كل كلمات المحتوى، بحستتتتتتتتتتابها و  وحدة الكلمة  :
عوت...، ن وتصتتتنيفها  حستتتب طبيعتها أو وظيفتها في النص ،كأن تصتتتنف الكلمات إلى أفعال أو أوصتتتاف أ

الدالة فقط  و التي تحملها اإلشكالية ، كأن يقوم الباحث بتحليل كما يمكن أن يختص التحليل ببعض الكلمات 
و حستتتتتاب كل كلمة لها عالقة باالنتماء الستتتتتياستتتتتي في المضتتتتتمون ،كما يمكن للباحث من جهة أخرى اختيار 

 .(34)بعض الكلمات الدالة قبل التحليل للبحث عن درجة استعمالها في المحتوى و داللتها

 و تعتبر من أكثر وحدات التحليل استتتخداما في مادة االتصتتال ألنها تكشتتف عن  : وحدة الموضححوع أو الفكرة
كأن يتم حستتتاب عدد  . (35)عباراتأو اآلراء و االتجاهات األستتتاستتتية لمادة االتصتتتال، و هي عبارة عن جمل 

 المواضيع السياسية و المواضيع االقتصادية و الثقافية ....

 صيف للشخصيات التي يتناولها الكتاب في اعمالهم او األفكار : تستهل هذه الوحدة وضع تو وحدة الشحخصحية
 .(36)المرتبطة بها، و كذلك وصف و تحديد الصورة الذهنية عن األفراد و المجتمعات

 و هي األشتتتتتتتتتتكال التي تستتتتتتتتتتتخدمها الصتتتتتتتتتتحف في نقل المعاني و األفكار، مثل المقاالت و  المفردة  وحدة :
التحقيقات ، و األحاديث ،و الرستتتتتتتتوم، الكارتون... الب، أو البرام  اإلخبارية او الحوارية و اللقاءات و الدراما 

 .(37)و غيرها من األشكال التي يستخدمها الراديو او التلفزيون في عرض المحتوى

 و هي التي يلجتأ الباحث فيها إلى بعض المقايي  المادية  للتعرف على وحدة مقاييس المسحححححححححاحة و الزمن :
المستتتتاحة التي شتتتتللتها المادة اإلعالمية المنشتتتتتورة  في وستتتتائل اإلعالم المطبوعة أو الزمن الذي استتتتتتلرقته المادة 

 ية للتعرف على مدى االهتمام و التركيز بالنستتبةاإلعالمية  المذاعة بالوستتائل الستتمعية أو الوستتائل الستتمعية المرئ
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للمواد اإلعالمية المختلفة موضتتتتتتتتتع التحليل و تكون عادة وحدة القيا  بالنستتتتتتتتتبة  للمواد المطبوعة الستتتتتتتتتنتيمتر، و 
 .(32)و الدقيقةأبالنسبة للمواد المسموعة و المسموعة المرئية الثانية 

ن مستتتتتتتتتتتتتتويين، ألغراض تحقيق الصتتتتتتتتتتتتتدق و الثبات المنهجي في و يجب التفرقة في تحديد وحدات التحليل بي    
 عملية التحليل:

 و هي أصتلر وحدة في المحتوى يختارها الباحث ألغراض التحليل و يخضعها للعد و  وحدة التسحجيل  :
القيتا ،و يعبر ظهورهتا أو غيتابهتا و تكرارها ،عن داللة معينة في رستتتتتتتتتتتتتتم  نتائ  التحليل ، مثل الكلمة ، 

 .(39)الفقرةالجملة و 

  وهي وحدات للوية داخل المحتوى، تفيد في التحديد الدقيق لمعاني وحدة التسجيل التي حدات السحيا و  :
يتم عدها أو قياسها،فهي الوحدات األكبر التي يتكون بناؤها من وحدات التسجيل ،ف ذا كانت الكلمة وحدة 

ي اية لتحديد مدلول الكلمة و ترميزها فتستتتتتتجيل ف ن الجملة تصتتتتتتبح وحدة الستتتتتتياق ،التي يجب ان تقرأ بعن
 .(81)المكان الصحيح . و كذلك تعتبر الفقرة وحدة السياق للجملة، و الموضوع  بالنسبة للفقرات

 

 تحديد فئات المضمون: -5

كذلك  يخلق االختالف بين المضتتتامين الستتتمعية البصتتترية و الستتتمعية و المكتوبة  و المنشتتتورة عبر الوابإن          
اختالفا في طريقة تحليل محتوياتها ، إذ ان دراستتتتتتتتة الصتتتتتتتتحف اإللكترونية أو المواقع االعالمية المختلفة في الشتتتتتتتتبكة 
العنكبوتية يختلف من ناحية طبيعة خصتائصه و الخدمات التي يقدمها  ،خاصة من الناحية الشكلية المتعلقة بالجانب 

 .المتعلق بالتصميم و اإلخراج 

 اكتستتتتتتابها إلى الويب، بشتتتتتتبكة االجتماعي اإلعالم تطبيقات بينها ومن الجديد اإلعالم وستتتتتتائل ارتباط أدىإذ       
 عن وشتتتتتكله المحتوى مفهوم يختلف بها. حيث المرتبطة اإلعالمية الظواهر تشتتتتتكيل في تؤثر أستتتتتاستتتتتية خصتتتتتائص
 التعبيرية، والرموز المستتتخدمة، والللات فيه، المستتتخدمة الوستتائط تنوع حيث من عليه؛ المتعارف اإلعالمي المحتوى
 أصبح ألنه والتليير التطوير من حالة في كونه عن فضال فيه، المتضمنة والتفاعالت المحتوى، هذا تشكيل ومصتادر
 .(83)والتعديل والحذف اإلضافة من لعمليات يخضع ديناميكي محتوى

 .(88)نظام الفئات هو النظام المستتتتتخدم لتصتتتتنيف محتوى وستتتتائل اإلعالم، و هو يختلف من موضتتتتوع آلخرإن       
 و ب شتتتتكالية مباشتتتترة عالقة لها التي األفكار من منظومة إلى المحتوى تقستتتتيم حيث تهدف عملية تحديد الفئات إلىب

 نمطية فئات توجد ال ف نه هذا على و التوجهات، تلك تخدم ال التي األفكار باقي تجنب منه و الدراستتتتتتتتة، أهداف
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 المحتوى طبيعة على يتوقف كما أهدافه، و البحث إشتتتتتكالية على اختيارها يتوقف بل البحوث، أنواع لكل صتتتتتالحة
 .(81)كميتها و الدراسة طبيعة و تحليله المراد

مون فئة الشتتتكل ) كيف قيل و( و فئة المضتتت توزع استتتتمارة تحليل مضتتتمون إلى فئتين رئيستتتيتين هما :حيث ت         
 ملبية ألغراض الدراسة و هي كما يلي :يجب أن تكون )ماذا قيل و( . حيث تتضمن كال منها عدة فئات فرعية 

 :فئات الشكل  (1

 عن اإلجابة تحاول ما عادة و دراستتتتتته، المزمع للمضتتتتتمون الشتتتتتكلي المحتوى تصتتتتتف التي الفئات تلك هيو         
 أو المتفرجين أو القراء جمهور إلى المضتتتمون به يقدم الذي فالشتتتكل المحتوى، تحليل ركائز أحد و قيل كيف : ستتتؤال

 على االضتتتتتتتتتتطالع إلى يميلون هؤالء تجعل التي باألهمية يعد االتصتتتتتتتتتتال، قنوات مختلف خالل من المستتتتتتتتتتمعين
 .(84)ال أو المضمون

االلكترونية ، فيرتبط شتتتتتكلها الظاهر بالستتتتتمات االتصتتتتتالية المميزة أما فيما يخص المواقع االعالمية و الصتتتتتحفية      
التي وفرتها شتتتتتتتتتتبكة األنترنت  و التي تميزها عن اإلعالم التقليدي .حيث بط هذا الجزء من تحليل المحتوى بتقييم هذا  

ة تصتتتميم دم  و فاعليالمواقع اإلعالمية  االلكترونية  انطالقا من قابلية االستتتتخدام و ستتتهولة التصتتتفح من قبل المستتتتخ
 الموقع.

لذا ترتبط غالبية فئات الشتتتتتتتكل في تحليل المحتوى اإللكتروني بقواعد نيلستتتتتتتن العشتتتتتتترة و الخطوط التوجيهية التي      
ما سبول و غيرهم من الخبراء  ليتم في حددها في مقاالته ،إضافة إلى القواعد التي حددها كل من نورمان و شنيدرمان،

 : (85)معيار وزعت على الشكل اآلتي  33بعد التوصل إلى 

 احيوالعناوين لنو  الخطوط أشتتتكال: تشتتتمل والتي للتصتتتميم األستتتاستتتية المبادئ من واحد وهو للموقع، العام المظهر (1
 .الصفحات وتناسق المستخدمة الخلفيات اللون، الحجم،

 حجم للصتتفحة، التحميل زمن متوستتط العام، الشتتكل الشتتعار، ( : من ناحيةhomepage) الرئيستتية الصتتفحة كفاءة (2
 ...الصور، ملفات

 .ية التقنيةالبن األيقونات، الموقع، محتويات وعرض تصميم في المتبعة األساليب خالل من اإلعالمية المواد تنظيم (3

( : لناحية أدوات التصفح و قوته ، و هل يتم اإلبحار في الموقع بسهولة Browsingسهولة االستخدام و التصفح ) (4
 .الموقعو مع التعامل في ألفة جدو، و هل تو 

 تعزز وستتائط وهي والفيديو الصتتوت الصتتور، استتتخدام يتضتتمن المعيار ( : هذاMulti Mediaالوستتائط المتعددة ) (5
 .أفضل صورة في الموقع محتويات عرض
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 ، األخطاء مثل الللة بتلك المتصتتتتلة األمور وكافة الكتابة نوعية ( : لناحيةQuality of writingالكتابة  ) جودة (6
 .األخرى الشائعة واألخطاء الترقيم، عالمات أخطاء اإلمالئية،

 التصتتتتتتميم، وقوائم المستتتتتتاعدة أوامر توافر مثل المختلفة الواجهات ( : يحددUser interfaceالمستتتتتتتخدم ) واجهة (7
 .الرسومية المستخدم واجهة تصاميم واستخدام

 . المطروحة للمواضيع مالءمتها ومدى توفرها ناحية ( : منLinksالروابط ) (8

 تلزم التي الخطوات وعدد الوقت، خالل من ( : يقاستتتتتتتتتتانPerformance and efficiencyوالفعالية ) األداء (9
دراكه وتفهمه مرة ألول الموقع تصتتتتفح في ستتتترعته ومدى المطلوب، للعمل الوصتتتتول أجل من ، المستتتتتخدم  للموقع وا 

 .تذكره خالل من الثانية للمرة استخدامه في وسرعته المهام األساسية إلنجاز

 .الخاصة االحتياجات ذوي وحتى الخبرة وذوي المبتدئين من المستفيدين مستويات مراعاة (11

 محركات والصتتتور، الفيديو الصتتتوتي، المحتوى :وهي اإللكترونية اإلخبارية المواقع في المحتوى خيارات تنويع (11
 .الموقع بتخصيص يعرف ما أو والمضمون الشكل في التحكم خيارات الللات، تعدد البحث،

 

و انطالقا من هذه المعايير نستتتتتتتتتتتتتطيع استتتتتتتتتتتتتخراج مجموعة من الفئات الفرعية التي تنتمي لفئة كيف قيل و التي      
تستتتتتتتتخدم في تحليل محتوى المواقع االلكترونية االعالمية و الصتتتتتتتحفية و المرتبطة بخصتتتتتتتائص اإلعالم االلكتروني ، 

 متمثلة فيما يلي :

تعتمد المواقع االعالمية االلكترونية على ثالثة وستتتتتائل للوصتتتتتول إليها و هي كيفية الوصححححول الم الموقع :   .1
(86): 

  أدلة محركات البحث مثلGoogle/Yahoo. 

  تقدم كل وستيلة اعالمية عنوان موقعها االلكتروني عن طريقها هي ما يسهم في اعالم جمهورها الخاص بوجود
 الموقع.

  تستتتتلل المواقع االعالمية الروابط االلكترونية The Links   بكثافة و خاصتتتة تلك الروابط التي تقدمها المواقع
 االعالمية المتخصصة.

 و بالتالي يمكن تقسيم هذه الفئة الم  مجموعة من الفئات الفرعية  مثل :   

 نفسه. محركات بحث داخلية : و يقصد به توفر البحث داخل الموقع االلكتروني 
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  محركات بحث خارجية : و يقصتتتتتتتتتتتد بها توفير الموقع االلكتروني خدمة البحث عن المعلومات و األخبار في
 .Yahooو   Googleمحركات البحث العالمية المعروفة كت:

 

 فئة سرعة تنزيل صفحة الموقع : .2

ترتبط ستتتتتتتتترعة تحميل الصتتتتتتتتتفحات بمجموعة من العوامل أهمها عدد الخدمات الالزمة للوصتتتتتتتتتتول إلى الخادم          
server   حيتث كلمتا زاد عتدد زوار الموقع ازداد بطء تحميلته ،إضتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى احتواء الموقع على الوستتتتتتتتتتتتتتائط المتعددة،

ر بشكل الموقع من الحجم الكبير ف نها تؤث المتمثلة في الصور ،الفيديو و األصوات ،فمثال إذا كانت نوعية الصور في
 :الممكن ان تكون ضمن هذه الفئة هيو من أهم الفئات الفرعية التي من  كبير على سرعة تنزيل الصفحات .

 . تنزيل سريع لصفحة الموقع 

 .تنزيل بطيء لصفحة الموقع 

 

 و تتمثل في :فئة العناصر التيبوغرافية للموقع :  .3

 نصوص فقط 

  بصورنصوص مزودة 

 نصوص مزودة بوثائق 

 صورة مع تعليق 

 نصوص مزودة بفالر 

  نصوص مزودة بفيديو 
 

من أهم مميزات المواقع االلكترونية االعالمية  خاصتتتتتتية تحديث مادتها بشتتتتتتكل  ني  فئة تحديث المعلومات : .4
 مستمر على مدار الساعة ما يجعلها تناف  المحطات التلفزيونية الفضائية .
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تستتتخدم الوستتائط المتعددة في اإلعالم االلكتروني بشتتكل عام في تدعيم األخبار  لمتعددة:اسححتخدام الوسححائط ا .5
 المنشورة في الموقع  .و يمكن تقسيم هذا العنصر الى مجموعة من الفئات الفرعية :

  استتتتتتتتتخدام النص الفائق أو التشتتتتتتتتعبي Hypertextualty  اإللكتروني:  و تعني مدى استتتتتتتتتخدام الموقع  
الهتايبرتتاكستتتتتتتتتتتتتتت التي تهتدف إلى توفير التجول في مجتال متعدد لمواضتتتتتتتتتتتتتتيع متواجدة في الواب و لتقنيتة 

 المتعلقة بموضوع  معين في الموقع االلكتروني .

  استخدام الفيديو 

  استخدام الصورة الصحفية 
 

م  و من اهو التي يقصتتتتتتتتتتتتتتد بهتا مجموع الخدمات التي يوفرها الموقع  لزائريه . الخدمات االعالمية الداعمة :  .6
 هذه الخدمات :

  حالة الطق 

 أسعار العمالت 

 محرك البحث 

  دليل الهاتف ... الب 

 

يستتتتتتهل األرشتتتتتتيف االلكتروني للزائر استتتتتتترجاع المعلومات  حول موضتتتتتتوع معين من األرشححححيل االلكتروني :  .7
 األعداد السابقة .

  استخدام األرشيف 

  ضعف استخدامه 

 

و يقصتتد بها وجود وستتائل اتصتتال معلنة من طرف الموقع االلكتروني للقارئ و التي يستتتطيع من  التفاعلية : .2
 خاللها التواصل مع الصحيفة  و تتمثل وسائل االتصال هذه في :

 فئة التواصل مع الموقع االعالمي االلكتروني كالصحيفة االلكترونية : .أ
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  البريد اإللكتروني 

  فاك 

  عنوان بريدي 

 هاتف 

 الخدمات التفاعلية التي يوفرها الموقع االعالمي االلكتروني:فئة  .ب

 منتدى الحوار 

 محادثة 

 استطالع الرأي 

 التفاعل عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 التعليق على المادة المنشورة 

  فئة المضمون: (2

األجزاء  كة، و هذهتتمثل في تقستيم أجزاء المضمون المراد تحليله إلى أجزاء ذات سمات و صفات مشتر و التي       
و تلك األصتتتتتتناف يحددها الباحث انطالقإا من إشتتتتتتكالية بحثه و الهدف منه، و كما هو الحال بالنستتتتتتبة لفئات الشتتتتتتكل 

 أبرزها : يعتمد تحليل المحتوى على فئات المضمون أيضا

و التي تتعلق بالمواضتتتتتتتتيع المحررة و المنشتتتتتتتتورة في الموقع و التي تقستتتتتتتتم  فئة المواد المنشحححححورة في الموقع: .1
 لمجموعة من الفئات الفرعية مثل :

 ساس التقسيم الجغرافي :أتقسيم المواضيع علم  .أ

  مواضيع محلية 

  مواضيع عالمية 

 تقسيم المواضيع علم أساس التقسيم الموضوعي: .ب

 مواضيع سياسية 
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 مواضيع اجتماعية 

  مواضيع دينية 

 مواضيع اقتصادية 

 مواضيع ثقافية ... الب 
 

و التي تشتتتتمل مجموعة من األهداف التي يستتتتعى الموقع االعالمي  فئة أهدال المواد المنشحححورة في الموقع: .2
 لى تحقيقها مثل :إ

 تزويد الجمهور بالمعلومات و األخبار 

  تقديم خدمات 

 فئة مصدر المواد المنشورة في الموقع: .3

  ( وكاالت األنباء)الوطنية ،عربية،عالمية 

 مندوبون والمراسلون 

 مصادر غير محددة 
 

 : و من أبرز هذه الفنون الصحفية ما يلي الفنون الصحفية المستخدمة في  الموقع: .4

 )الخبر الصحفي  )أخبار محلية، عالمية،عربية 

 )المقابلة الصحفية ) اخبارية، رأي ،شخصية 

 رأي( التقرير الصحفي  ) تقرير اخباري،تقرير 

 )المقال الصحفي ) مقال عمودي، تحليلي، منوع 

 )التحقيق ) موضوعي ، تفسيري ، تحري ، مصور 
 

 وضع نظام للتعبير الكمي: .5
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تستخدم هنا عادة القياسات االسمية و النسبية و على المستوى االسمي ف ن الباحث ببساطة يقوم بعد عدد مرات       
،فموضتتتتتتتتتتتتتتوعتات المحتادثتة و المحتاورة في التلفزيون أو االتجاهات العامة للمقاالت تكرار حتدوث الوحتدات في كتل فئتة 

 .(87)التحريرية بالصحف اليومية يمكن أن يعبر عنها كميا بواسطة المقيا  االسمي

أما المقايي  النستتتتتتبية في بحوث وستتتتتتائل االعالم ،ف نها تتصتتتتتتل بالقياستتتتتتات الخاصتتتتتتة بالمكان و الزمان ، و في      
المطبوعة يعتمد الباحث على قيا  مستتتتتتاحة العمود بالستتتتتتنتيمتر لتحليل اإلعالنات أو القصتتتتتتص أو األخبار الوستتتتتتائل 

المتصدرة للصفحات األولى، أما في الراديو والتلفزيون فيهتم بقيا  عدد دقائق المخصصة إلذاعة االعالنات التجارية 
 .(82)صصة،و برام  البث المباشر و الوقت المتاح إلذاعة البرام  المتخ

 صميم استمارات التفريغ و التحليل:ت .6

عبارة عن استتتتتمارة نظامية يصتتتتتممها الباحث وفقا لمتطلبات البحث الذي يقوم به، اللاية منها هو تحويل  و هي      
التكرارات في المحتوى المبحوث إلى مدلوالت رقمية يمكن قياستتها و حستتابها من خالل ما ستتمي بعملية التكميم. وحال 

 در من مصتتتتادر عينة البحث في حال احتواءما ينتهي الباحث من تصتتتتميم استتتتتمارات بحثه يشتتتترع في تفري  كل مصتتتت
العينة على أكثر من مصتتتتتتدر، بعد ذلك تنتهي عالقة الباحث بمصتتتتتتادر العينة، بعد أن يتم تحويل كامل المحتوى إلى 

حيث يقوم الباحث بتصتتتتتتميم الهيكل العام لالستتتتتتتمارة بحيث تشتتتتتتمل األقستتتتتتام  .(89) مدلوالت رقمية في استتتتتتتمارة التفري 
 :(11)التالية

 بيانات األولية عن الصحيفة: مثل رقم العدد، و تاريخه، و عدد صفحاته.ال 

 فئات التحليل 

 .وحدات التحليل ، و هي نفسها وحدات العد في حالة استخدام التكرار كوسيلة للرصد و التسجيل 

 .وحدات القيا  في حالة عدم االعتماد على التكرار كوسيلة للعد و القيا . كقيا  المساحة و الزمن 

 .مالحظات يسجل فيها الباحث البيانات الكيفية التي ال يسمح تصميم االستمارة بتسجيلها تسجيال كميا 

و تعتبر بعد ذلك الجداول التفريلية جزءا مكمال الستتتتتتتتتتتتتتمارة التحليل، بحيث تخص االستتتتتتتتتتتتتتمارة الواحدة بوثيقة         
ث أيضتتتتتتتتا بتصتتتتتتتتميم هذه الجداول و يفر  في كل منها واحدة من وثائق التحليل و تضتتتتتتتتم بياناتها الكمية، و يهتم الباح

مجموعة البيانات الخاصتتتتة بمجموعة الوثائق ذات الخصتتتتائص أو الستتتتمات الواحدة، مثل الوحدات الزمنية، أو وحدات 
 .(13)التصنيف الرئيسية أو غيرها من المعايير التي يتم تصنيف الوثائق على أساسها تبعا ألهداف الدراسة

 و تفسيرها:تحليل البيانات  .7
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يلجأ الباحث في تحليل البيانات إلى العديد من المقايي  اإلحصتتائية مثل النستتب المئوية و الوستتط الحستتابي و        
الوستتتتتيط و المنوال، ف ذا تم اختبار الفروض و النتائ  اإلحصتتتتتتائية و أثبتت صتتتتتتحتها، فيتم بعد ذلك تعميم هذه النتائ  

األكثر استتتتتتتتتتتتتتتخداما لتحليل البيانات، و هو يعتبر من أنواع المقايي   كحا  مربع على أفراد المجتمع. و يعتبر اختبتار
اإلستتتمية، و إذا كانت البيانات تتناستتتب مع مستتتتوى البيانات اللير المتصتتتلة أو المستتتتوى المعدل فيتم استتتتخدام معامل 

 .ANOVA(18)ارتباط بيرسون أو 

 استخالص النتائج : .8

ية بشتكل مؤشتترات رقمية تتستم بالدقة العلمية، يقوم الباحث بعرضتتها حستتب المحاور عد أن تظهر النتائ  النهائب       
الجدولية و من ثم يتناولها بالتفستتتتتتتتتتتتير و التحليل و المقارنة و التعليق بما يجيب عن تستتتتتتتتتتتتاؤالته أو بما يفيد بصتتتتتتتتتتتتحة 

 .(11)و جزئيةأافتراضاته أو عدم صحتها بصورة كلية 
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 : (14)المراحل و اإلجراءات المنهجية لتقنية تحليل المحتوىو الشكل التالي يلخص هذه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين أهم المراحل و الخطوات المنهجية لتطبي  تحليل المحتوى :11 شكل

 

III. :اشكاليات دراسة المحتوى اإلعالمي علم شبكة االنترنت 

 بما عامة، بصفة الويب شبكة على المنشتور المحتوى من جزًءا اإلعالمي في شتبكة االنترنت محتوى يعتبر         
يختلف األمر تماما في تحليل . و (15)فئاتها وتتنوع تختلف و صتتتحفية  إعالمية مواقع من ذلك جانب إلى عليه تشتتتتمل

المواقع اإللكترونية  و هذا راجع إلى تجاوز حدود النص بذاته إلى كل ما هو متاح على الموقع من معلومات تشتتتتتتتتمل 
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و النصتتتتتتوص و الوستتتتتتائل المتعددة و أدوات التوصتتتتتتيل و اإلتاحة و ستتتتتتتهولة قراءة المحتوى و ارتباطاته حيثما أالنص 
تفرضتتتتتتتتتتتتتتته نظم إدارة المحتوى على هتتذا الموقع. حيتتث تتمثتتل مهمتتة إدارة المحتوى اإللكتروني لهتتذه المواقع العمليتتات 

ن استرجاعها من قبل المتلقين أو المستخدميالخاصتة بجمع و تنظيم نشترها و عرضتها في أشتكال تيستر استتخدامها و 
 .(16)و تحميلها على أوعية أخرىأو التسجيل أو اتخاذ قرارات االستفادة بها مرات أخرى من خالل التخزين 

 : (17)ما يلي  بفئاتها جديدال اإلعالم تطبيقات محتوى دراسة في الباحثين تواجه التي إلشكالياتاو من أبرز     
 

 الذي التقليدية، اإلعالم وستتتتتائل محتوى عن جذرًياالجديد  اإلعالم تطبيقات محتوى وتكوين طبيعة اختالف 
 حيث من المعلوماتية الوستتتتتتتائط فيه تتنوع حيث .المعروفة المحتوى تحليل بأدوات دراستتتتتتتته الباحثون اعتاد
 بين تربط التي التناص عالقات مستتتويات فيه تتنوع كما الب، ..وبصتترية ستتمعية مواد أو/و نصتتوص، كونها
 بعد على كذلك يشتتتتتمل أنه كما الويب، شتتتتبكة تكوين في أصتتتتيال جزًءا تمثل التي الروابط خالل من وحداته
 .االتصال تبادل خالل من تنشأ التي واالرتباطية التفاعلية بالعالقات يرتبط

 واالختفاء بالحذف أو والتطوير باإلضافة كانت سواء مستمرة، شبه وتلير تجدد حالة في بأنه المحتوى يتسم. 
 تطبيق في الرغبة عند أو .المعاينة وحدات وتحديد اختيار عند سواء الباحثين أمام إشكالية يضع الذي األمر

عادة والثبات الصدق اختبارات  .قبل من تحليله سبق مضمون تحليل وا 

 بها تتسم التي الشديدة والمرونة الديناميكية لحالة نظًرا .المعاينة إجراءات إتباع وفي العينة تحديد في إشكالية 
 الموجودة والتطبيقات المواقع مستتتتتوى على أو عليها، المنشتتتتور المحتوى مستتتتتوى على ستتتتواء الويب، شتتتتبكة
 ، Web crawlers ب المعروفة الروابط بتتبع البحث وتقنيات البحث بمحركات االستتتتعانة أن كما .نفستتتها
 بعيدة الملمورة المواقع وتبقى المشهورة المواقع أو ببعضها، ترتبط التي والصفحات المواقع فقط يرصتد ستوف
 أن طالما البحث نتائ  تعميم يمكن وال عشتتتتتتتتوائية، عينات مع التعامل يمكن ال وبالتالي .التصتتتتتتتتنيف عن

 .عمدية العينات

 على رئيستتتي بشتتتكل تجيب والتي المضتتتمون تحليل أداة في عليها المتعارف التقليدية التحليل فئات تلطي ال 
 عاجزة وتقف .الجديد اإلعالم تطبيقات على المنشتتتتتتتتتور المحتوى تحليل متطلبات "قيل وكيف" ،"قيل ماذا"

 اإلعالم وستتتتائل في قبل من الباحثون يعرفه لم نحو على معطياته تتنوع الذي المحتوى تحليل عن وقاصتتتترة
  .المعروفة
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 الخاتمة  

بأنه و بالرغم من اختالف طبيعة المواد االعالمية المنشتتتورة في الوستتتائل االعالمية  في ختام هذه الدراستتتة ،نرى      

و اإلجراءات  المراحلنها تعتمد على نف  أ،إال  اإللكترونيةالتقليدية عن المعروضة في المواقع االعالمية و الصحفية 

،انطالقا من مرحلة تحديد موضتتتتتتتتتتتتوع ومشتتتتتتتتتتتتكلة المنهجية المتبعة في تحليل المحتوى االعالمي الذي تقدمه لجمهورها 

 البحث إلى تحديد مجتمع الدراسة وصوال الى مرحلة استخالص النتائ  .
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