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 تحليل المحتوى 

Content Analysis 

 تشبه عملية استخراج المعادن الثمينة•

 تحويل المحتوى الضخمة إلى معلومات بحجم صغير تمثل األساس•

رةالذي يُستخدم من أجل صناعة دالالت  البحثي  األسلوب • وصحيحة؛ من  ُمكر 

 نوعية و كمية نصي ةعلى شكل مواد  تفسيرها و ترميزهاخالل 

 طريقة ممنهجة لفهم كمية ضخمة من المحتوى•

https://mawdoo3.com /المحتوى_تحليل  



 تحليل المحتوى 

Content Analysis 

 معلومات أكثر موضوعية•

 أدلة موضوعية–

 ال اعتماد على الذاكرة–

 ال اعتماد على العواطف–

 كشف حقائق أو فضح ادعاءات–

 كشف توجهات–

 ال حاجة لجمع المعلومات من األشخاص أو إجراء مقابالت•

 توفر مذهل لمحتوى•

 كمية هائلة–

 تاريخي–

 متنوع–

 



 منهجية تحليل المحتوى

 تحديد نطاق و مجال التحليل• 1

 جمع المعلومات و تحضيرها• 2

 تطوير نظام الترميز و التصنيف• 3

 ترميز و تصنيف المحتوى• 4

 التحقق من دقة الترميز• 5

 استنتاج المعلومات النهائية من التحليل• 6

 كتابة التقرير النهائي للتحليل• 7



 البحث اإلعالمي

 2019 - 2018العام الدراسي 

دراسة منهج سماحة الشيخ أحمد كفتارو في الحوار مع الوفود : هدف البحث •

 المسيحية

مجلسين من مجالس سماحته يوم الجمعة التي حضرها وفود : مجال البحث •

 مسيحية 

 (خطوات 7)دراسة هدف البحث وفق منهجية تحليل المحتوى : المطلوب•

 فريق عمل بحثي مكون من شخصين •



 محتوى البحث

 (ملخص تنفيذي)المقدمة •

 أقسام متناسبة مع الخطوات السبعة لمنهجية تحليل المحتوى 7•



 الخطوات السبعة

 التحليلنطاق و مجال تحديد •

 حسب المطلوب –

 ذكر تفاصيل المجالس و الوفود الحاضرة–

 تحضيرهاجمع المعلومات و •

تفريغ المحتوى و كيفيته و من قام بالعمل و ذكر أن المحتوى الذي تم تفريغه متوفر –
 (يرجى عدم تضمين المحتوى الذي تم تفريغه مع البحث)عند الطلب 



 الخطوات السبعة

 تطوير نظام الترميز و التصنيف•

 نقاط أساسية –الترميز و التصنيف بشكل واضح –

 ترميز و تصنيف المحتوى •

 للمحتوىنقاط تفصيلية مع ذكر أمثلة  –تصنيف المحتوى حسب النظام الذي تم تطويره –

 تجاهل المحتوى الذي ال يخدم هدف البحث–

 التحقق من دقة الترميز•

 إعطاء جزء من المحتوى مع الترميز لفريق آخر للقيام بعملية التحقق–

 ذكر أسماء فريق التحقيق–

 استنتاج المعلومات النهائية من التحليل•

 للتحليلكتابة التقرير النهائي •



 الصفحة األولى

 القسم –الكلية  –الجامعة •

 إسم المدرس –إسم المادة •

 السنة الدراسية•

 عنوان البحث•

 أسماء الطالب•

 أسماء المحققين•



 الصفحة الثانية

 بخط اليد لكل شخص•

 الطلبة•

أؤكد بأني عملت على ورقة العمل هذه بشكل متكافئ ضمن فريق العمل البحثي و لم •
 و هللا خير الشاهدين... أتكل في إنجاز العمل على أحد إال هللا

 المحققين•

أؤكد بأني قد قمت بالتحقق من نظام الترميز و التصنيف الذي طوره فريق العمل لهذا •
 و هللا خير الشهادين... البحث بكل جدية و اهتمام و زودت الفريق بمالحظاتي



 إرشادات الكتابة

 اللغة العربية الواضحة و الصريحة و الجمل المفيدة الكاملة•

 بشكل كامل 7األقسام الـ •

 شمولية البحث لتغطية جميع األفكار•

 التصنيفات الدقيقة الواضحة و بأقل عدد ممكن•



 إرشادات تقديم البحث

 تقديم أسماء فريق العمل مكتوب على ورقة•

 يتم تعيين المجالس المخصصة لفريق العمل من قبل المدرس•

 (دون أي تعديل بخط اليد)ورقة مطبوعة  12 – 8•

 2019 – 4 – 22البحث هو النهائي لتقديم التاريخ •

 تسليم األبحاث لشؤون الطلبة•

 األبحاث المتأخرةتُقبل ال •

 يتم المحاسبة على األخطاء اإلمالئية و اللغوية بشكل شديد•

 البحثفي  0األمور التالية تضمن عالمة الـ •
 عدم اكتمال الصفحة الثانية بكامل تفاصيلها و بخط يد كل شخص–

 المكتوبة بخط اليد–

 الغش–

 آخرتقديم عمل شخص –


