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 الرصد اإلعالمي

 البيانات وإجراء تحليل لمحتوى وسائل اإلعالم ذات الصلة جمع •

 واإلنترنت المطبوعة والمذاعة الصحافة •

 عرض النتائج•

 االستخدامات•

 حيث حرية التعبير نزاهة من العلى تقييم القدرة –

 التأكد من التشاركية –

   لألمور السلبية اإلنذار المبكر–

 نشر الثقافة اإلعالمية للجمهور–

لمحتوى وسائل   "التحليل النوعي"أو " التحليل الكمي"الرصد يستخدم •
 كليهمااإلعالم، أو 



 الرصد اإلعالمي

 هي األهداف العامة للرصد؟ ما •
 ما إذا كانت التغطية اإلعالمية عادلة ومتوازنة؟ توثيق –

 محاربة الفسادوسائل اإلعالم في مساهمة –

 مطالبة وسائل اإلعالم بااللتزام بالمعايير المهنية –

 هو الجمهور المستهدف بالنتائج؟ من •

 المرات التي سيتم اإلبالغ فيها عن النتائج؟ عدد و  النتائجالشكل الذي ستأخذه ما •

 هي وسائل اإلعالم التي يتعين رصدها؟ ما •
 وسائل إلكترونية  – مطبوعةصحف  -إذاعات –

 سيتم رصد وسائل اإلعالم االجتماعية ل ه–

 الوطنيةمختارة من وسائل اإلعالم أَم جميع وسائل اإلعالم مجموعة –

 المحتوى الذي سيتم رصده ما •
 البرامج السياسية  –البرامج الترفيهية  – اإلعالنات -األخبار–



 تحليل التغطية اإلخبارية

 المحددات الرئيسية•

 الموضوع بدقة–

 الفترة الزمنية للتغطية–

 الخ -حسابات التويتر  –صفحات الفيس  –المواقع اإلخبارية : من قام بالتغطية–

 كامل النص –أول مقطع من النص  –العناوين العريضة : مجال الدراسة–

 هدف الدراسة–

 إيجابي –سلبي •

 ارتباط بموضوع آخر•

 فعالية حملة عالقات عامة إعالمية•

 الخ•

 

 



 التغطية اإلعالمية إلطالق المسلسل المدبلج أرطغرل

كيف قامت المواقع االلكترونية اإلخبارية العربية بتغطية إطالق المسلسل •

 التركي المدبلج أرطغرل 

 السنة األولى من إطالق المسلسل المدبلج : الفترة الزمنية•

•1/1/2017 – 1/1/2018 

 المواقع اإلخبارية العربية : من قام بالتغطية•

 المقطع األول+ العنوان : مجال الدراسة•

 كمية+ دراسة نوعية : هدف الدراسة•

 سلبية للمسلسل و للمسلسالت التركية بشكل عام+ إيجابية •



 األسلوب

 قائمة المواقع اإلخبارية المعتمدة•

 قائمة المقاالت ضمن هذه المواقع•

 مواضيع مفتاحية+ قائمة كلمات مفتاحية •

 االستعانة باألدوات التقنية لتحليل النص•

 تصنيف المواضيع و الكلمات•

 إعطاء أهمية خاصة لعناوين المقاالت•

 تصنيف ما سبق ضمن التصنيف المطلوب•

 تصنيف المقاالت بشكل عام•

 مثال•
 سلبية للمسلسل  –إيجابية –

 سلبية للمسلسالت التركية –إيجابية –



 األدوات المستخدمة

 (المالك شركة أمازون)موقع أليكسا •

 موقع في كل دولة 50قائمة أقوى –

–www.alexa.com/topsites/countrieshttps:// 

 

https://www.alexa.com/topsites/countries
https://www.alexa.com/topsites/countries


 موقع البحث جوجل

 أهم األدوات المستخدمة•

 يمكن البحث ضمن تاريخ معين•











 موقع وورد كاونتر 

 الكلمات األكثر ورودا ضمن نص معينماهي •

•https://www.databasic.io/en/wordcounter/#paste 

 

 

https://www.databasic.io/en/wordcounter/#paste




 موقع وورد كالودس

 تمثيل الكلمات المفتاحية ضمن نص معين بشكل غيمة كلمات•

•/https://www.wordclouds.com 

 

 

https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/




 تريندزموقع جوجل 
المصطلحات األكثر ماهي •

انتشارا في كل دولة ضمن 

 فترة زمنية معينة

•trends.google.com 

https://trends.google.com/trends


 الحرب السيبرانية و التحليل اإلخباري

 االجتماعيالتوظيف الدعائي لشبكات اإلعالم •

أهداف سياسية وأمنية لتحقيق  استثمارهاتواصل إلى بيئة يُمكن أداة من •

 دعائيةوعسكرية 

 السابقأشكال وممارسات حديثة لم تكن مألوفة في •

 عبر منصات اإلعالم االجتماعي" التنقيب الدعائي"•



 التنقيب الدعائي

عن المعادن والموارد الطبيعية  شبأشغال التفتيعملية بحث ترتبط ذهنيًّا •
 الثمينة

النفائس من التنقيب عنها يشبه محاوالت استخراج  و عاليةقيمة ذات  البيانات•
 باطن األرض

 دعائيةوالمعلومات التي تحظى بقيمة اآلراء و لكن  البيانات المجردةليس •

 يمكن استخدامها كرسالة للتأثير•

المستهدف  الجمهورلدفع وشكلها يتم اختيار محتواها جهود اتصالية : الدعاية•
 ومعتقداتنحو تبني مواقف 

 متسلساًل جهدًا ، "اختيار"•

 التحديد، البحث، االنتقاء، البث–


