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Abstract :
: opinions varied and differed about the content
analysis, is it a methodology and the structure? Or is
it a tool for observation and description, or is it a
method for research, data collection and analysis?
There are some researchers and scholars who
prepare it as a curriculum for scientific research,
especially in the field of media, communication and
social sciences in general, and they consider it like
other curricula such as the descriptive and
experimental method, as it is based on a set of general
procedural steps, and thus has different technical
mechanisms to approach the contents and contents by
extrapolation and deduction. Whoever considers it a
data-gathering tool, it is just a technique in the
description process, like the interview, observation,
questionnaire, etc., and has not yet reached a
scientific methodology in data analysis and data
collection,This is what we wanted to discuss in this
research paper by presenting systematic practices of
content analysis in the field. Sociology and its
validity as a method, tool, or scientific method in the
social sciences.

Keywords: method ; analysis tool ; social
sciences ; sociological field ; sociological
research.

: الملخص
تعددت اآلراء واختلفت بين الباحثين حول منهج
 هل هو مهججية للتحليل والتركيب؟ أم،تحليل المضمون
أنننند أدال للمةحونننة والو ننن ؟ أم أنننند أ نننلو للبحننن
 دجهنننال انندد منننن البننناحثين،وجمننا البياننننات وتحليلجننا؟
،والدار ننين مننن عنندا مهججننا دننح مجننال البح ن العلمننح
وخا ننة دننح مجننال الننوم ا اننةم وااتصننال والعلننوم
 و عتبروند مثل غيرا منن المهناه كنالمهج،ااجتمااية
، والمننننهج التجر بننننح، والمننننهج التننننار اح،الو ننننفح
بااتبننارا سننتهد ملننع مجمواننة مننن الائننوات ا جرا يننة
 متلننت تليننات تلهيننة ماتلفننة لملاربننة،العامننةو وبالتننالح
 ههنال منن،المضنامين والمحتو نات ا نتلراء وا نتهبااا
عتبرا أدال من أدوات جما المعئينات دجنو مجنرد تلهينة
 الملابلة والمةحونة: مثلد مثل،
وأدال دح املية الو
 بحي لم صل بعد الماتصون دح،واا تمارل وغيرها
المهججيننة دننح العلننوم ااجتماايننة لتةننو ن نوننرل وحنندل
 وهناا منا، وتجميا البيانات،واامة دح تحليل المعئيات
حاولها مهاقشتد دح ورقتها البحثية هاا من خةل انر
ماتل الممار ات المهججية لتحليل المحتوى دح الحلل
السو يولوجح ومدى ةحيتد ليةون مهججا أو أدالو
 مهج ؛ أدال تحليل ؛ الوم: الكلمات المفتاحية
اجتمااية ؛ حلل و يولوجح ؛ بح و يولوجحو

تحليل المضمون في الدراسات السوسيولوجية (الممارسات المنهجية)

 -1مقدمة :
قد ا مةهها الجزم بأن العلوم ااجتمااية قند و نلت ملنع منا و نلت مليند العلنوم الئبيعينة دنح
توظيفجنا للتجر نب والةشن انن الحليلنة دننح الونواهر ااجتمااينة ،لجندا لاصو نية الونناهرل
وتغيرهنا وكننالت لئبيعنة المهنناه المسنتادمة دننح الدرا نات ،وللنند تعنددت هنناا المهناه حسننب
الدرا ات ونوع الواهرل ااجتمااية التح ر د الباح ااجتمااح أن لوم بدرا تجا؛ ما اند ما
عا الع هاا المهاه أن ههال اختةف حول تصهيفجا دما عندا النبعأ أدال أو ار لنة عندا
البعأ اآلخر مهج مما صعب الع الباح اهد تسمية مهج ما اند أدال أو ار لة أو أ لو ؛
أا أنجا جميعجا تدل الع أنجا الو يلة التح تمةن الباح من الو ول ملع الحليلة العلمية ،وهاا
هننو الجنندف مننن هنناا المهنناه أو الئننره وات نناليب مجمننا تعننددت مسننمياتجا ،ونحننن ههننا بصنندد
اننر أهننم المهنناه دننح العلننوم ااجتماايننة التننح عتمنند اليجننا الباحن ااجتمننااح دننح تحليلنند
تفسننيرا للوننواهر ااجتماايننة حين حولهننا التئننره ملننع مننهج تحليننل المضننمون الننا عنند مننن
أقر وأهم مهاه البح دح الم ااجتماع ،حي تهاول تحد د مفجومد والفصل دح قضنية أنند
أدال أو مهج أو أ لو ثم التئنره ملنع الممار نات المهججينة لند وكيفينة ا نتادامد دنح الحلنل
السو يولوجحو
-2اإلشكالية :للد بدأ ا تادام مهج تحليل المضمون " ،ودح اام  1221للنح تحلينل المضنمون
اهتمامننا كبيننرا بفضننل الدرا ننة التننح أجراهننا ا و ننل و مة نند ،وخا ننة دننح مجنناات الداا ننة
والننرأ العننام واتاننةم وو ننا ل ااتصننال الجمعننح ،وتو ننا ا ننتادامد أثهنناء الحننر العالميننة
الثانيننة ثننم باع بعنند بلننت دننح مينناد ن متعددل(أحمنند ننيد غر ننب،دت ،)212 ،حينن تو ننا
ا ننتادامد دننح الصننحادة ثننم انتلننل ملننع الننم ااجتمنناع واتد وغيرهننا مننن العلننوم ااجتماايننة
اتخرىو
و ههننال اخننتةف كبيننر بننين البنناحثين حننول تحليننل المضننمون ،هننل هننو مهججيننة للتحليننل
؟ أم أند أ لو للبح وجما البيانات وتحليلجا؟و
والتركيب؟ أم أند أدال للمةحوة والو
دهجد اددا من الباحثين والدار ين اتجانب من عد تحلينل المضنمون منهج دنح مجنال البحن
العلمننح ،وخا ننة دننح مجننال الننوم ا اننةم وااتصننال والعلننوم ااجتماايننة ،و عتبرونجننا مثننل
المهج الو فح ،والمهج التار اح ،والمهج التجر بنح ،والمنهج الملارننة ،والمنهج البهينو ،
بااتبارهننا تسننتهد ملننع مجمواننة مننن الائننوات ا جرا يننة العامننة ،وبالتننالح تمتلننت تليننات تلهيننة
ماتلفة لملاربة المضامين والمحتو ات ا تلراء وا تهبااا  ،كما بهبت ملع بلت دا رل المعنارف
الدولية للعلوم ااجتمااية ،ما بهب مليد أ ضنا جو ن د هنر ( )J.Dunnerدنح كتابند(:قامو
الم السيا ة)
( أحمنند أو  ، )16 ،2002 ،ههننال مننن عتبرهننا مجننرد تلهيننة وأدال دننح امليننة الو ن ،
مثلجننا مثننل :الملابلننة ،والمةحونة ،واا ننتمارل ،وااختبننارات التلو ميننة ،ولننم تصننل بعنند لتةننون
مهججينننننة اامنننننة دنننننح تحلينننننل المعئينننننات ،وتجمينننننا البياننننننات ،كمنننننا ننننناهب ملنننننع بلنننننت
بيرلسننون( ، )B.Berelsonولةننن ههننال مننن البنناحثين مننن عتبننر تحليننل المضننمون أ ننلوبا دننح
التحليننل والمعالجننة والتفسننير والتلننو م والتأو ننلو ومننن ههننا ،دات ننلو هننو الننا حنندد مننادل
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الدرا ننةو هننل هننح مننن ابيعننة نفسننية أو اجتماايننة أو تار ايننة أو تربو ننة أو د داكتيةيننة؟ ،كمننا
اهب ملع بلت لو س د ةستر ( ،)L.Dexterوكنارل وارجينرون( ،K.Wargeronور تشنارد
بننننناد ( ) R.Buddدنننننح كتابننننند تحلينننننل المضنننننمون دنننننح ااتصنننننال (أحمننننند أو ،2002 ،
،)162هننا ا مننا حاولهننا مثارتنند دننح هنناا ورقننة البحثيننة مننن خننةل التئننره جدليننة تحليننل
المضننمون بننين البنناحثين وكيفينند ممار ننتد دننح الحلننل السو ننيولوجح ،مننن خننةل ا جابننة الننع
التساؤل التالح :ماهو تعر ن تحلينل المضنمون وهنل هنو أدال أو منهج أو أ نلو دنح البحن ؟
وما هح الممار ات المهججية لد وكيفية ا تادامد دح الحلل السو يولوجح؟
-3تحديد المفاهيم:
 -0-3منهج تحليل المضمون:
 معنىىا التحليىىل :لصنند بالتحليننل تلننت العمليننات العلليننة التننح سننتادمجا الباح ن دننح درا ننتدللوواهر واتحداث والوثا ق لةش العوامل المؤثرل دح الواهرل المدرو ة ،وازل اها رها
ضننا ،ومعردننة خصننا ه و ننمات هاهالعها ننر ،وابيعننة العةقننات اللا مننة بيهجننا،
بعضننجا بع ،
وأ ننبا ااختةدننات ودااتجننا؛ لجعننل الوننواهر واةننحة ومدركننة مننن جانننب العلننل( رواتننح
رشنننيد)22 ،2002 ،و أو هنننو املينننة مة منننة للفةنننر ا نسنننانح ،تسنننتجدف مدرال اتشنننياء
والونناهرات بوةننو مننن خننةل اننزل اها ننرها بعضننجا اننن بعننأ ،ومعردننة خصننا ه أو
مات هاا العها ر وابيعة العةقات التح تلوم بيهجا"( محمد ابد الحميد ،دت)102 ،و
معنا المحتوى أو المضمون :هو كل ما لولد أو ةتبد الفرد ليحلق من خةلد أهداد،ا اتصناليةما اآلخر ن ،وهو ابارل ان رمنو لغو نة نتم تهويمجنا بئر لنة معيهنة تنرتبة بشاصنية الفنرد
موجرا من مواهر السلول مينزا انن غينرا منن اتدنراد،
مصدرا و ماتد ااجتمااية ،ديصبح
،
جمجورا محدد،ا بسنماتد واحتياجاتند ،واهتماماتند ليندرل منا دنح المحتنوى منن معنانح
و ستجدف
،
وأدةار ديتحلق الللاء والمشاركة بين المصدر والجمجور"( محمدابد الحميد ،دت)22 ،و
ومجمة الباح هو تحليل المضمون ،ما لولد أو ةتبند الفنرد با نتعمال أدال تحلينل المضنمون
وتفسير الونواهر ااجتمااينة التنح تحندث دنح
هح التح ستعين بد الباح ااجتمااح "لو
العالم ااجتمااح"(ابد البا ة محمد حسن،دت)12 ،و
عردنند" بيرلسننون بأننند أ ننلو للبحنن جنندف ملننع الو نن الموةننواح المننهوم الةمننح
للمحتوى الواهرل لةتصال مبن مابا عهح ااتصال ؟ (ناجح ابد الهور ،دت)102 ،و
ااتصال عهح كل المعانح التح عبر اهجا بالرمو الماتلفة (الةلمنة أو الصنوت أو الصنورل
أوالر نم )وو جندف ااتصنال ملنع ا جابننة انن أ نملة مثنل منن الننا لنول؟ ،منابا ولمنن وكين
لول؟،وماهح اآلثار المترتبة الع بلت؟(أحمد يد غر ب ،دت)26 ،و
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الموةواح الةمنح والةيفنح للمنادل اللفوينة ،حين
مهج تحليل المضمو ن هو أ لو للو
لتصر دور الباح الع تصهي المادل اللفوية ودنق دمنات محنددل ،بغينة تحد ند خصنا ه كنل
دمة مهجا وا تاراج المميزات العامة التح تتص بجاو
 -2-3الىىىثبحال االجتىىىثما ي :البحننن ااجتمنننااح هنننو المةحونننة المهومنننة والتسنننجيل المنننهوم
وللسننلول ا نسننانح الننا مننار داخننل انسنناه اجتماايننة وبلننت مننن اجننل تئننو ر نور ننات
اجتمااية جد دل تفسر هاا السلول أو اختيار وتحميه نور ات اجتمااية قا مة دعة" ( ة
مصئفع الفوال)121 ،1222 ،و
 -3-3المىىثنهجية :تعهننع "مجمواننة المهنناه والئننره التننح تواجنند الباحن لبحثنند وبالتننالح دننان
وةيفة المهججية هح جما المعلومنات ثنم العمنل النع تصنهيفجا وترتيبجنا وقيا نجا وتحليلجنا منن
اجنل ا ننتاة نتا ججنا والوقننوف الننع ثوابنت الونناهرل هننرل ااجتمااينة المدرو ننة"( امننار
بوحوش ومحمد محمود الانيبات)136 ،2001 ،و
 -4-3ىىثلم االجىىثتما  :اننرف منناكس ديبننر ()Max Weber) (1920-1864الننم ااجتمنناع
بلولنند بأننند العلننم الننا حنناول الو ننول ملننع دجننم تفسننير للفعننل ااجتمننااح وبلننت مننن أجننل
الو ول ملع تفسير ببح لمجراا ونتا جدو
و عردند ديلفرد وبنار تو(")Vilfredo Pareto) (1923-1848النم ااجتمناع هنو العلنم النا
در الوواهر ااجتمااية اهدما تتفاانل منا بعضنجا بصنورل اامنة ،كمنا أنند ندر الوظيفنة
التح تؤد جا هاا الوواهر نتيجة تداخلجا أو ارتبااجا مل مهجا باتخرو
الم ااجتماع هو تلت الدرا نة العلمينة اللا منة النع الدرا نة المهججينة الرامينة ملنع اكتشناف
السهن ا لجية المتعللة بالوواهر ااجتمااية؛ بما عهح أن مادل الم ااجتماع ابارل انن معردنة
قا مة النع البحن والدرا نة والتحنر الندقيق متليندل بمهججينة مهومنة لتلنت المعردنة والحلنا ق
بعينندل اننن العشننوا ية واارتجننال وبعينندل اننن التفسننيرات الوهيننة أو الااتيننة بعينندل اننن اتهننواء
واآلراء الاا ة (مراد ايمح)22 ،1222،و
الم ااجتماع هو العلم الا لوم بدرا ة العةقات ا نسانية وااجتمااية اللا مة بنين مجتمنا
الواحد ،أو هو العلم الدرا ة العلمية للمجتماو
-4الممارسات المنهجية لتحليل المضمون:
-0-4خطوات إجراء منهج تحثليل المىثضمون :أن منهج تحلينل المضنمون كغينرا منن المهناه
التح ستعين بجا الباح ااجتمااح من خةل الائوات التالية ( الجوهر والار جح،دت):
و ن وتفسننير الوننواهر ااجتماايننة التننح تحنندث دننح العننالم ااجتمننااح دمننثة درا ننة تننأثيرمضمون هاا الو ا ل و ةون خةل
و ا ل ااتصال الجماهير تتم من خةل محاولة لو
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هاا الدرا ة بعأ ااقتراحات ان التغير الا ئرأ الح هاا المضمون ابنر الوقنت والتنأثير
الا مةن من تمار د المادل الملدمة الح الجمجور الا تللاها
مضمون الواهرل بئر لة مهججية موةواية بأكبر قدر من الدقة وا حةام والجوانب
والماتلفة لمضمون الشحء الا در د وان صيغ المفجومات التح مةن ن تفيدا دح بحثدو
 من تةون المفجومات واةنحة بحين مةنن من سنتادمجا باحن تخنر دنح درا نة نفنس المنادلوان تو ل ملع نفس الهتا ومن هها توجر خا ية مهج تحليل المضمون ونعهح بجا خا نية
التةميم أو التعبير باترقام دةل وحدل ترتبة بمفجوم معين اهجا دح كل مرلو
الدرا ة التحليلية تستداح المرور بعدل مراحل لتحليل مادل المةتوبة أو اللفوية المنراد تحليلجنا،
للو نننول ملنننع نتنننا تجينننب النننع الفرةنننيات ااحتمالينننة وبالتنننالح ا جابنننة النننع ا شنننةالية
المئروحة ،و مةن تحد دها ديما لح"( ابد الحميد،دت):
 تحد نند المشننةلةتحد د،ا دقيل،ننا و ننياغة ا اننار الحركننح لتفااننل اها ننر العمليننة وتأثيرهننا دننححدود مشةلة البح و
 تأ ننيل الفننرو والتأكينند منننوالمتغيرات اتخرىو

ننةحيتجا لةختبننار مننن خننةل المةحوننة المهومننة للمحتننوى

 -تحصيل قدر كاف من المعلومات والهتا

الهجا ية وتفسيراتجاو

أما الوظا الاا ة با اار التئبيلح جراءات التحليل دإنجا تتمثل دنح وةنا مشنروع أو
برنام التحليل (التحليل المبد ح) الا ضنمن الحصنول النع البياننات الةمينة وتفسنيرها بأقنل
ججد وتةلفة ممةهة وتشمل اتتح:
 -تحد د وحدات التصهي

والتحليل والعد أو الليا و

 -ا تثمار أ اليب العد والليا

وتحد د الليم واتو ان ا حصا ية للبياناتو

 -تصميم ا تمارل بح المحتوى وجدولة الفمات ،وتلر ر أ اليب ار

البيانات الةميةو

كمنا عتمند الباحن النع انندل و نا ل هامنة دنح تحليننل المضنمون كا نتاة كلمنات معيهننة و
مخضااجا للعدل ا حصا ح خا ة مباما كان مجتما بتحد د مند انتشنار العبنارات التنح تةشن
ان اتنماا الثابتة للجمااة،أوأن حاول تحد د بعأ الاصا ه التح تضم جمااة معيهنة دلند
حاول مثة أن لارن بين اللصه اللصيرل دح مجةت الهساء ليتعرف الىأنواع اتبئال التنح
تلدم لللراء،أوأن حاول الباح ازل اتدةار والليم وااتجاهات الر يسية وأنماا السلول التح
توجر دح املية اتصنال معيهنة منثة،أوأن سنتادم وحندات الزمنان والمةنان كنأن حصنح اندد
الصح التح اهتمت بأخبار الحر دح السهوات اتخيرل الماةيةو
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-2-4وحىىدات تحليىىل المضىىمون :هننح وحنندات المحتننوى التننح مةننن مخضننااجا للعنند والليننا
و عئح وجودها أو غيابجا وتةرارها داات تفيد الباح دح تفسير الهتا الةمينة ههنال خمسنة
وحدات ر يسية هح (ناجح ابد الهور:)22 ،2003 ،
 وحدة الكلمة:تعبر ان رمز أو مفجوم أو مدلولووحدة الموضو والفكرة :ابارل ان جملة أو ابارل ان دةرل ندور حولجنا موةنوع التحلينلكموةوع التربية مثةو
 -وحدة الشخصية :تشير ملع اتشاا

أو الشاه محور ااهتمام مثة حول الئفلو

 الوحدة الطبيعة للمىادة اإل الميىة :قند تةنون خئنا أو كتنا أو برننام تلفز نونح و سنتئياالباح ن أن صننه البرنننام التلفز ننونح ملننع بننرام يا ننية ،اقتصنناد ة ،ثلاديننة ،مننثة مهجنناج
درا ح الملدم للئفلو
 مقاييس المساحة والزمن  :الملا يس الماد ة التح تبعجا الباحن للتعنرف النع المسناحة التنحتشننغلجا المننادل المهشننورل دننح الةتننب أو الصننح المئبواننة ،أو المنندل الزمهيننة التننح ا ننتغرقتجا
المادل دح ا اةم ،كما تلدم لها الهتا المتحصل اليجا من ا تادام هاا ات لو كما هنا ة دنح
كثير من اتحيانو
-3-4فئات التحليل ومؤشراتها:
 تعريف فئىات التحليىل  :تعينين دمنات تحلينل المحتنوى تمةههنا منن جمنا المعئينات الدالنة النعمشةلة البح المتضمهة دح الوثا ق والمواد المدرو ة التح تم اختيارها حسب نلة بموةنوع
الدرا ة ومعردة ابيعة هناا البياننات ومندى قابليتجنا للتةمنيم وبلنت منن خنةل ابيعنة الوحندات
التح هستعملجا دح املية اانتلاء ،املية التفيمة دنح ات نا هنح املينة تجز نة المحتنوى ملنع
وحدات قابلة لللينا والعند انئةقنا منن جمنا الاصنا ه أو اتو ان أو السنمات المشنركة دنح
المحتوى وماادل تصهيفجا د ح اهناو ن جامعنة بات دالنة لجنا اةقنة مباشنرل بإشنةالية الدار نة
وتساؤاتجا أتح( بللبح دئوم وتخرون )162 ،2012 ،و
 خصائص فئات التحليل :من أجل تحلينق دعالينة وجنودل االينة لعلينة التحلينل ا بند منن تنوادرجملة منن الشنروا ات ا نية دنح بهناء دمنات التحلينل ،مةنن مجمالجنا دنح منا نأتح (بللبنح دئنوم
وتخرون :)163 ،2012 ،
 الشمولية :جب أن تةون الفمات تسمح بتصنهي كنل محتنوى ااتصنال النا نةءم مشنةاليةالدار ة وتساؤاتجا ودرةياتجا  ،لالت جب أن تأخا املية التفيمة دح ااتبارهنا كنل وحندل منن
وحنندات التحليننل ومبا تننم اكتشنناف مثننال أو اثهننين غيننر ااتينناد ين دبا مةننان مةننادة دمننة جد نندل
مصهفة بأخرىو
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 االستقاللية :أ ادم تداخل الفمات ديما بيهجنا ،بحين تشنمل كنل دمنة موناهر أو موةنواا أودةرل مستللة ان باقح الفمات  ،لالت هصح الئلبة والباحثون بضرورل تعر الفمنات تعر فنا
دقيلا جدا  ،اقتضع اتمر مبنرا مؤشنرات قينا كنل دمنة دنح المحتنوى ،تن بلنت منن شنأند أن
حلق اا تلةلية دح التصهي و
 الوضىىو  :جننب أن تةتسننح امليننة التفيمننة وةننوحا ودقننة تننامين حتننع تسننهع ةننبة امليننةالتحليننل ،لننالت لجننأ لتحليننق أالننع مسننتوى مننن الوةننو والدقننة ننادل الننع تعر ن الفمننات ،
مجراء اختبارات الثبات  ،بحي لو كان ههال ادل مرمز ن لهفس المحتنوى لحصنلها النع نفنس
الهتا و
 المالئمة :ا بد الع الفمات التح تم تعييهجنا أن تةنون النع اةقنة بأهنداف الدار نة ،وخا نةدننح ا جابننة الننع تسنناؤاتجا ،ودننح هنناا السننياه كثيننرا مننا هصننح بجعننل التسنناؤات ات ا ننية
الفرايننة مننن الدار ننة نفسننجا الفمننات الر يسننية والفرايننة للتحليننل ،وهنناا حتننع تسننهع تحليننق
اانسجام التام بين التساؤات والتحليل المئلو و
 بناء فئات التحليل :تعتبر ياغة الفمات أحد أهم مرحل تحليل لمضمون  ،بل من الهجا دنحتحليق نتا موةواية و حيحة لدار ة مضمون ما ،رهيهة أ ا ا بمندى قندرل الباحن النع
تلد م دمات دقيلة لليا اتبعاد المئلوبة  ،لالت قندم الماتصنون شنرواا أ ا نية لهجنا املينة
التفيمة هحاول بيانجا وتفصيلجا ،لةن قبل بلت منن اتهمينة بمةنان ا شنارل ملنع بلنت ااخنتةف
بين الباحثين دح نلئة اانئةه لتحد ند الفمنات ،هنل تعنين النع الباحن أن شناهد المضنامين
ا اةمية المزما تحليلجا والع ةنوء بلنت لندم الفمنات الة منة للتحلينل ،أو أن الباحن لندم
الفمننات انئةقننا ،مشننةالية الدار نة وتسنناؤاتجا وادتراةنناتجا العلميننة قبننل مشنناهدل المضننمون
أ ة ،وتتم بئر لتين:
 تفحننه المحتننوى الملصننود تفحصننا دقيلننا ومسننبلا كننإجراء أولننح ،والننع ةننوء بلننت شننرعالباح دح ةبة دمنات التحلينلو و سنميجا بعنأ البناحثين بنالترميز المهبثنق أ منشناء البياننات
بعد ااختبار اتولح للبياناتو
 الملاربة الثانية :وتسمع ملاربة الترميز المسبق منشناء الفمنات قبنل جمنا البياننات ،وأ ناحبجاهئللون من انتلادهم جراءات الملاربة السابلة ،دمشناهدل المحتنوى ثنم تفميتند املينة ماتزلنة
وقا رل ان ا تةشاف اتبعناد الحليلنة للمحتنوى ،وهنح من كاننت تمةنن منن انر المحتنوى
والننتحةم دينند بدقننة ،دجننح ا تةمننل الغننر المتننوخح ا ننتةمال امليننة التحليننل ونلنند المحتننوى،
والوقوف النع منا لنم للند المضنمون وكنان هبغنح قولند ،بنل منجنا تجعنل المضنمون نتحةم دنح
الباح وليس العةس وهاا خئر دح مهوورهمو
تعيين فئات التحليل :جب التأكيد بدا نة أن الباحن لنيس ملزمنا بااتبنار كنل أننواع الفمنات دنحومنما اليد أن اتار ما توادق ومشةالية دار تد والع ةوء ما هو ملرر دح أدبيات المهججية
من تصهي دار تد وتساؤاتجا ودرةياتجا ،وكاا ابيعة المجتما أو العيهة المدرو نةو" هبغنح
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أن تةون الفمات محددل بدقة ملنع درجنة أنهنا نهتبند مليجنا بسنجولة لوجودهنا دنح الوثنا ق المصنهفة
والتح تم جردها ،تعتبر هاا الفمات بمثابة الدا ل ( )guidesدح البح انن المعلومنات ،شنأنجا
دح بلت شأن ات ملة اهد اا تجوا "( مور س أنجر )122 ،2006 ،و
 -4-4أنوا التحليل :ههال نواين من التحليل الةمح والتحليل الةيفحو
 التحليىىل الكم ىي :هننو ترجمننة المحتننو ملننع أرقننام ونسننب وماننداد ومحصننا يات ومعنندات ثننمحسا التةرار لتحد د مواقنا التركينز وااهتمنام ،أو تجمنيض دحضنور المصنئلح أو غيابند دنح
المضمون عئح تفسيرات وداات تفيد الباح و
والتحليل الةمح أو ا حصا ح سنتهد ملنع العنر ا حصنا ح للمعئينات الميدانينة دنح نيغ
ماتلفة واء كانت نسنبا ممو نة أو ر نوما بيانينة ،أو جنداول تةرار نة أو المندرج التةنرار أو
الو ة الحسابح  ،وحسابات كا ،2بحي تم ار البيانات وملارنتجا ديما بيهجا أو منا غيرهنا
من المعئيات دح نفس الدرا ة أو غيرها من الدرا ات  ،ديجا تتم محاولة توجيد انتباا اللار ين
ملع أهمية بعأ اترقام ملارنة ما غيرها وكل رقم وكل نسنبة تهئنو النع داات محصنا ية
تسننااد اللننارى الننع اخننا ننورل ودةننرل مننا اننن الونناهرل موةننوع الدرا ننة ،خا ننة أن هنناا
ا حصا يات تجما بين ادل متغيرات دح شةل متلااا بحي سجل ملارنتجا دح نفس الوقتو
والتحليل ا حصا ح أكثر ا تعماا دح الدرا ات السببية ،أ التح تجدف ملع البح ان أ با
الواهرل  ،من خةل وةا اا تمارل وا تاراج التةرارات دح شةل جنداول تةرار نة  ،أو دنح
شةل ر وم بيانية  ،سنتجدف الباحن منن خةلجنا مةحونة الهسنب الممو نة المتعللنة بةنل نؤال
وبةل درةنية ومهجنا حةنم النع الوناهرل بنا شنةل  ،و لارنجنا بالفرةنيات التنح انئلنق مهجنا
ليتعرف الع مستوى تحللجاو
 التحليل الكيفي :هنو تفسنير وتحلينل نتنا وكشن أ نبابجا وخلفياتجنا لمنابا كنان ااهتمنام ومنااللصد من هاا اللئعة الصوتية أو كتابية وغير بلت" ،دالباح هها سعع ملنع تفسنير الونواهر
ا نسانية منن خنةل ا نتلراء الواقنا بجوانبند المتعنددل المحيئنة بنالت ،و نوا لتصنو ر النهمة
المعلد لما در بعمق وتفصيل من خنةل :بهناء الهمنابج ومنن خنةل تحلينل وتركينب اتجنزاء
المةونة لجا ،وتفسير المعهنع ااجتمنااح لدحنداث ،وتحلينل العةقنات بنين اتحنداث والعوامنل(
الةهدر )12 ، 2001،و
علو و
 مثال توضيحي :نحاول أن نوةح دح هاا المثال مجنراءات التحلينل المضمونالاا نة بتحلينلكتننا التربيننة التحضننير ة ،مننن خننةل و ننفإجراءات التحليننل التننح اتبعتجننا ،وشننر أ ننلو
التحلينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأدال تحلينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل المضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمون
ودماتجا،مةادةملىو فوتصميمالدرا ةوالئرقا حصنننننا يةالمتبعةديتحليةلبيانات ،للننننند قسنننننمت
مجراءات التحليل ملع قسمين هما:
 -إجراءات خاصة بتحليل المضمون المادة العلمية المراد تحليلها.

45

سليمة بوخيط  ،ياسمينة كتفي

 قراءل كتا أو المادل المراد تحليلجا قراءل متأنية تكثر من مرلو وةا خئوا تحت الابرات والمجارات التح تةون مهجا كل كتا أو المادل المراد تحليلجاو نلل هاا الابرات والمجارات ملنع ورقنة خارجينة ومنن ثنم تجز نة تلنت الابنرات ملنع خبنراتدراية دقيلة ومحددل ودق المعا ير التح وةعت لتحليل المادل المراد تحليلجاو
 -ا تاراج الهتا

وتحليلجا ومهاقشتجا والاروج بمجمواة من التو ياتو

تةننون مجتمننا ال درا ننة مننن كتننا للتربيننة التحضننير ة هننو كادننة الهشننااات التربو ننة الصننفية
والة فية( اللسم) التنح منر بجنا الئفنل بغينة اكتسنا الابنرات التعليمينة التربو نة التنح تحلنق
اتهداف المرغوبة ،وهو الوثيلة التربو ة التح خصصجا و ارل التربية والتعليم دح ملرر معين
دح شةل كتا وةح ديد البرنام المدر ح الا لدم خةل مدل مهية معيهةو
تحتو التربية التحضير ة الع كتابين دلنة لنالت ا نتادمت أ نلو الحصنر الشنامل منن أجنل
الو ول ملع نتا أكثر دقا ومحاولة تحر الدقة الةاملة دح تحليل مضمون الةتا  ،كما أن
غر حجم الةتا وتما ج أنشنئتد وبرامجند ،ا سنمح باختينار ايهنة نليمة ومماثلنة لمجتمنا
الدرا ة مما حتم تحليلد بالةاملو
والةتا المدر نح :هنو المائوانة أو المئبوانة المعتمندل منن الجيمنة المشنردة النع
التعليم؛ بااتبارها أ ا  ،ا ومرشد،ا لةل من المعلم دنح أدا ند لندورا التربنو  ،وللمنتعلم دنح تعلمند
ونجاحد"(الاوالدل وم ماايل ايد ،دت) أو"هو نوام كلح تهاول اهصر المحتنوى دنح المهجناج
و شننتمل الننع انندل اها ننر :اتهننداف والمحتننوى واتنشننئة والتلننو م ،و جنندف ملننع مسنناادل
(قسم) ما ودح مادل درا ية ما الع تحليق اتهنداف المتوخنال كمنا
المعلمين للمتعلمين دح
حددها المهجاج"( توديق أحمد مراح ومحمد محمود الحلية ،دت)232 ،و
وقد ودرت و ارل التربية الواهية للئفل مهجاج التربية التحضير ة (لدافال دح ن
 1-2ننهوات) ،دننح شننةل كتننابين :ددتننر لدنشننئة اللغو ننة للتربيننة التحضننير ة ضننم اللننراءل
والتائننية والةتابننة ،وددتننر لدنشننئة العلميننة للتربيننة التحضننير ة ضننم الر اةننيات والتربيننة
العلمية والتةهولوجية ،وقد أنجنزا ودنق المنهج الر نمح الانا بالتربينة التحضنير ة والموجند
ملع أافال  1-2هواتو
 استمارة التحليل :للد ا تادمت ا نتمارل التحلينل الاا نة بتحلينل محتنوى المهجناج الدرا نحوهح" ا تمارل تعبنر كمي،نا انن رمنو الوثيلنة الواحندل ،التنح تشنمل دمنات التصنهي  ،ووحندات
التحليننل والليننا با ةننادة ملننع البيانننات اتوليننة للوثيلننة اننن وثيلننة المحتننوى"( محمنند ابنند
الحميد)201 ،1223،و
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وللد توخيت دح بهاء ا نتمارل التحلينل المعنا ير العلمينة المتبعنة دنح البحن العلمنح،
من خةل تعللجا بموةوع البح وادم خروججا ان مانارا وتسلسنلجا المهئلنح منسا تسناؤات
ا شةالية والفرةيات ااحتمالية التنح نسنعع اختبارهنا منن خنةل هناا اا نتمارل ،والتنح تعند
ا انار الةمننح لبيانننات الدرا ننة ،حين تعتبننر املينة مةحوننة محتننوى المهجنناج الدرا ننح بدا ننة
امليننة العنند وا حصنناء للرمننو الةميننة الموجننودل دننح كتننابح التربيننة التحضننير ة ،وا ننتاراج
الهتا الةمية ور م العةقات ا حصا ية بيهجا لتفسير الهتا واا تدال من خةلجاو
 صدق أداة التحليل :بعد ماداد أدال التحليل دح ورتجا المبد ية ومخراججا دنح شنةل ا نتمارلتحليل بجا ملدمة توةح الفمات ورمو اا تمارل ،وارةت اا تمارل الع لجهة من محةمين
صا دح كلية العلوم ا نسانية وااجتمااية من حملة الندكتوراا ،وقندم
تةونت من  11محة ،ما مات ،
لةل أ تاب بيان ا تئةع رأ د حول أدال التحليل ،حي البت مهجم مبداء رأ جم دح ادد وحندات
ياغة الوحدات والتعر ا جرا ح لجا وتعند لجا أو حنادجا مبا لنزم
ا تمارل التحليل من حي
اتمننر لعنندم أهميتجننا ،ومدراج وحنندات بد لننة لننم تننتم تغئيجننا دننح اا ننتمارل ،وتننم اقتننرا دمننة
ا ننتراتيجية التنندر س والتلننو م ،مننن اننرف النندكتور بننرو محمنند ،بعنند ا ننتهفاب مجلننة اانتوننار
ا ترجعت اا تمارات واكتفيت با نترجاع  01ا نتمارات دلنةو حين أ نبحت اا نتمارل دنح
ورتجا الهجا ية بالشةل التالح :تضمهت بعة محاور ،واحتوت الع وحدات ،حسب المحناور
التالية:
* المحور األول :حتوى النع البياننات اتولينة للوثيلنة وةنمت أربعنة أ نملةو (منن السنؤال01
ملع السؤال)06
* المحور الثاني :حتوى الع وحدات التحليل دمة اتهدافو
* المحور الثالال :حتوى الع وحدات التحليل دمة ات سو
* المحور الرابع :حتوى الع وحدات تحليل دمة اتنشئةو
* المحور الخامس :حتوى الع وحدات تحليل دمة الو ا ل التعليميةو
* المحور السادس :حتوى الع وحدات تحليل دمة ا تراتيجية التدر س
* المحور السابع :حتوى الع وحدات تحليل دمة التلو مو
وكل دمة من هاا الفمات تحتو الع وحدات دراية ،تنم تحد ندها دنح ا نتمارل تحلينل مضنمون
المهجاج الدار ح للتربية التحضير ةو
 ثبات أداة التحليل :تم اختيار ثةث دمات بصورل اشوا ية (اتهداف -ات س – الو ا ل) مننكل كتا وتحليلجنا منرتين خنةل دتنرل مهينة دا نلة بيهجنا قندرها  12و ،منا ،ثنم حسنا معامنل
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الثبات بتئبيق معادلة هولستح دةانت الليمة (23و ،)0وهح بات دالة محصا ية ،تبين أن معامنل
الثبات مرتفا مما جعلد قابل تغرا البح العلمحو
حسننا معامننل الثبننات :مننن خننةل حسننا معادلننة هولتسننح مننن خننةل تئبيننق العةقننة التاليننة":
(محمد ابد الحميد)212 ،
ر= (2ف1و)2
ف+1ف2
= ( 2ادد الفمات المتفق اليجا دح مرتح التحليل)
مجموع ادد الفمات المحللة دح المرتين
 أسىلو التحليىل:نعرةنجها أ ننلو التحلينل النا ااتمدتند دننح ا نتعمال أدال تحلينل المحتننوىوبلت بعر دمات ووحدات التحليل وةوابئد من خةل ما لح:
 فئىىات التحليىىل :تننم اااتمنناد دننح أدال تحليننل مضننمون الةتننا المدر ننح الننع مجمواننة منننالف مات ،والتح تعد بمثابة متغيرات الدرا ة ،وهنح تمثنل مؤشنرات للتربينة التحضنير ة بمرحلنة
التعليم التحضير  ،واليند تنم اختينار الفمنات التالينة :اتهنداف – ات نس – اتنشنئة ،الو نا ل
التعليمية ،ا تراتيجية التدر س ،والتلو م وكل دمة من هناا الفمنات تحتنو النع وحندات دراينة
تم تحد دها دح ا تمارل تحليل المضمون الةتا الدرا حو
وحدة التحليل :مةن للباح دح أدال تحليل مضمون المهجاج الدرا ح اااتماد الع أكثنر منن
وحدل حسب متئلبات وملتضيات التحلينل ،وقند تنم اااتمناد النع وحندل الموةنوع ،واليند تنم
اااتماد الع الةلمة والجملةو وهح أ غر وحدل من وحدات تحليل المحتوى ،دلد تةون معبنرل
ان معهع محدد أو مفجوم محدد وقد تةون معبرل ان رمز أو مدلول أو شاصية"(نا ر أحمند
الاوالدل و حح م ماايل ايد ،دت)116 ،و
 ضىىوابط التحليىىل :ااتمنندنا دننح هنناا الدرا ننة الننع تحليننل جميننا النندرو واتنشننئة التربو ننةالننواردل دننح كتننابح التربيننة التحضننير ة والتننح تنندور حننول مكسننا الئفننل بعننأ اللننيم الواهيننة
والد هية وااجتمااية ،وبلت حسب اتنشئة وحسب دمنات التحلينل ،منن غنر اللنيم دنح نفسنية
الئفل ،واتنشئة التربو ة وو نا لجا التعليمينة ا نتراتيجية التندر س المتبعنة والتلنو م ،ودورهنا
دح مشنباع حاجنات الئفنل وبلنت بنالرجوع ملنع الةتنا المدر نح والوقنوف النع بلنت ،كمنا تنم
دصل تحليل اهاو ن الدرو والمواد كتحليل أولح لدالة العهوان نتيجة تةنرار المربنح لند ممنا
ترل أثرا هئبا دح بهن الئفل وهاا ما ددعهح لفصلد ان التحليلو
تفسنيرا أو نتنا
 التحليل المكمل :هو تحليل مةادح لمجمواة من البيانات المتاحة دع ،ة ،تلندم،
أو معردة مةادية أو هو تلو م المعلومات المجمعة حول الواهرل المدرو ة (المهجناج الدرا نح
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والئفل ،من خةل الجوانب التار اية والسيا ية وااقتصاد ة وااجتمااية والفلسنفية وغيرهنا،
والتحليل تئلب اا تعانة بالمياد ن اتخرى لتوةيح السبب دح وجود الواهرل بالصورل التنح
هح اليجا وتفسير العلل وات با أ ا جابة ان السؤال لمابا؟ وهل؟ وهنو منا نؤد لبجابنة
اننن أهننداف ومحتو ننات المهجنناج الدرا ننح ،لننالت قمننت بالتحليننل المةمننل والتفسننير والو ن
الةيفح للمعئيات ومحتو ات المهجاج الدرا ح الملدم للئفل دح مرحلة التعليم التحضير و
نتائج الدراسة  :تبين من نتا تحليل محتوى الةتا المدر ح ،أن دمة م نتراتيجية
التنندر س ،قنند حويننت بننأكبر نسننبة ظجننور (32و )%22دننح ددتننر اتنشننئة العلميننة،
تليجا دمة الو نا ل التعليمينة(30و ،)%22ثنم دمنة اتهنداف (21و ،)%23بعندها دمنة
اتنشننئة (13و ،)%12وكانننت أدنننع نسننبة مسننجلة اهنند دمتننح ات ننس (20و)%1
والتلو م (23و)%0
تضح من الهسنب السنابلة أن واةنا الةتنا المدر نح قند تعمند نياغتد النع مجموانة منن
المعا ير العلمية المتمثلنة دنح تحد ند أهدادند وأ سند وأنشنئتد وا نتراتيجيات تدر سند وو نا لد
التعليمية والتلو م وأن مضاميهد احتوت الع العد د من التوةيحات والتوججات والركا ز من
حي توةيح وشر الوةعيات التعليمية المتعنددل ،ما أننع أرى أن الةتنا المدر نح بحاجنة
ملننع ماننادل نوننر دننح ار لننة التلننو م وا ننتحداث و ننا ل تعلننيم حد ثننة وم ننتراتيجية تعليميننة
تستداح التفةير وا بداع والتايل ,وتحترم الفروه الفرد ة بين التةميا ،كما أن واةنا الةتنا
المدر ح ،لم وة ح الفر ق المشرف الع ياغة الةتا المدر ح أو درجتند العلمينة ،حين
تم بكر بعأ ات ماء دح دليل المعلم دون التئره ملع فة الفر ق أو رتبتد العلمية ،ديفتر
من لجهة المهاه أو در ق تئو ر المهجاج أن هور ملع المبادى التالية اهد ا قدام الع تائية
مهجاج درا ح:
 كتابة الجدف أو الموةوع المهججح الا تاته بد كل دلرل /دليل المعلمو كتابة أرقام الصفحات المتصلة بأهداف أو الموةوع دنح المنهج أو الةتنا الملنرر أو كتناالتةمياو
 كتابة الوقت المتودر لتدر س المعلم  ،والجدف أو الموةوع المهججح بالحصنه المتاحنة دنحالجدول الر محو
 ك تابة اتغراالمهججيةو

التربو نة التنح نيعمل النع تحليلجنا دنح حالنة بهناء المرشند حنول المواةنيا

كما أرى ةرورل ا شنارل دنح الةتنا المدر نح ملنع أهنم الهور نات العلمينة التنح تنم اااتمناد
اليجننا دننح ننياغة المهجنناج الدرا ننح ،حتننع مةننن للمئلننا الينند أن تعننرف الننع الهور ننات
التربو ة وتئبيلاتجا من أجل اا تفادل مهجاو
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-0خثصائص وتطبيقات مثنهج تحثليل المثضمون:
 -0-0خىىثصائص مىىثنهج تحىىثليل المىىثضمون :تميننز مننهج تحليننل المضننمون اننن غيننرا مننن
المهاه بما لح(الجوهر والار جح،دت):
 -تم الحصول الع تحليل المضمون من خةل الةتب والصح

والمهتجات الرمز ة لبنسانو

 سننتئيا الباحن مننن خةلنند أن هلننب دننح الوثننا ق والسننجةت الماةننية مننن أجنندن ستشننعرالحيال ااجتمااية دح دترل مبةنرل منن النزمن كمنا سنتئيا أن ندر اتحنداث الحاةنرل دون
التليد بالزمان والمةانو
 عد تحليل المضمون أ لوبا لللينامن ةحظ دون من ةحود أحدو

ا عئنح محسا نا بالتانابل أو الفضنول دالباحن

سنتئيا

-2-0تطثبيقات مثنهج تحثليل المثضمون:
من أهم الدرا ات التح تلوم الع مهج تحليل المضمون درا ات مضمون الجرا د ودرا ة
مضموم الةتب واللصه واتامال اتدبية ،بصنفة اامنة ودرا نة وتحلينل الائابنات ودرا نة
وتحليل المستهدات الشاصية تحليل نوام ااختبار اللضا ح مةن لها مجمال أهم تئبيلنات منهج
تحليل المضمون دما لح(محمد الجوهر وأحمد الار جح ،دت)22 ،و
-و

ااتجاهات العلمية والسيا ية وأنماا قضاء وقت الفراغ والعةقات ا نسانيةو

 -الةش

ان الموةواات ا اةميةو

 -توةيح كي

أن المستو ات الماتلفة من و ا ل ااتصال تستادم نفس المادل تلر باو

 التعر الع ااتجاهات والليم واتنماا الثلادية لدجانب ما الد ن هتمون لنهفس المجتمنا أوملارنة وتصورات اتدراد ان ماةيجم الثلادح بالسجةت والوثا ق التار ايةو
-6الخالصة:
من مهج تحليل المضمون ستادم دح الم ااجتماع ،كمهج ولم تم الفصل ديند بأنند منهج
أو أدال أو أ لو وبلت حسب موق كل باحن مهند وحسنب ا نتادامد لند وابيعنة الدرا نة
والجنندف المرجننو مهنند ،رغننم تأ ينند اا فننة كبيننرل مننن الماتصننين دننح الننم ااجتمنناع الننع أننند
مننهج  ،حي ن سننتادم دننح الننم ااجتمنناع لتحد نند أثننار ااتصننال كمننا اننند ا ئبننق ما الننع
الجوانننب اللغو ننة كالةلمنننة كوحنندل نننغيرل والعبننارات واتدةننار كوحننندل للموةننوع وحننندل
الشاصية دح امل أدبح ما ،مثل وحدل المفردل و لصد بجنا و نيلة ااتصنال ووحندل المسناحة
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والزمن وهح تتمثل دح التلسيم الماد الموارد ااتصال وغيرها من الوحدات التنح تضنمهجا
تحليل المضمونو
تضح مما بق أن هاا الجدل العليم حول أحلية تحلينل المضنمون بأنند منهج أو أدال تحلينل
أو أ لو وار لة بحثية لن ؤد ملع الهتيجة المرجنول منن البحن العلمنح ،وبالتنالح ابند منن
تجاو هاا ا شةال وااشتغال بممار ات مهج تحليل المضمون وكيفينة ا نتادامد ومنا حللند
من معارف والو ول ملع حلا ق المية دح الم ااجتماعو
1و
2و
3و
6و
2و
1و
2و
2و
2و
10و
11و
12و
13و
16و
12و
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