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  أما بعد. رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني احلمد اهللا
فلقد كلفين سعادة الدكتور صاحل العساف ببحث حول منهج حتليل احملتوى ضمن متطلبات مادة تطبيقات على 

وعند حبثي حول هذا املنهج وجدت كثرياً من اآلراء املتباينة واألقوال  املختلفة حول طبيعة ، اهج البحث من
  .مفهوم حتليل احملتوى

  .وبعضهم يتحدث عن حتليل احملتوى لكنه يعين بذلك املنهج الوثائقي، فمنهم من خيلط بينه وبني حتليل املضمون
  :  وجاءت حمتويات هذه الورقة كالتايل 

  .حملة تارخيية عن حتليل احملتوى - ١
 .مفهوم حتليل احملتوى - ٢
 .اجتاهات حول طبيعة مفهوم حتليل احملتوى - ٣
 .الفرق بني حتليل احملتوى وحتليل املضمون واملنهج الوثائقي - ٤
 .خطوات وطريقة حتليل احملتوى - ٥
  .نقاط القوة والضعف يف حتليل احملتوى - ٦

امالً ذا املنهج الذي قد يغيب عند كثري من الباحثني جماالت ولعلي أكون بعملي هذا قدمت لزمالئي تعريفاً ك
  .استخداماته وتطبيقاته

  .أسأل اهللا أن ينفعين ومن يقرأ هذا العمل يف حياتنا البحثية
  

  حممد املدخلي                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  حملة تارخيية عن  حتليل احملتوى
م ١٩٣٠وزمالئه يف عام  Lasswill الزويل بداياته إىل وإمنا تعود ، ال يوجد تاريخ دقيق لبدايات حتليل احملتوى 
ملقارنة التغري    Speedسبيد مث تبعه الدراسة اليت أجراها ، بأمريكا  اعندما كانوا يف مدرسة الصحافة يف كولومبي

 يف طبيعة احلد من صحف نيويورك بعد حماولة جريدة نيويورك تاميز زيادة توزيعها بتخفيض الثمن وزيـادة احلجـم  
  .واجتاهها إىل اإلثارة يف حترير املوضوعات الصحفية 

ومن هذه ، وأصبحت الدراسات اليت تطبق حتليل احملتوى من الدراسات املتميزة اليت طبق فيها منوذج لتحليل احملتوى
للصحف اإلقليمية اليت استخدم فيها نفس الفئات ونفس املقاييس لدراسة تطـور   Willeyويلي الدراسات دراسة 

  .حف اإلقليمية األسبوعية اليت كان يعتمد عليها وحدها خالل حرب االستقالل األمريكية الص
م كان هناك استخدام منظم للمنهج يف حبوث الصحافة بعد الدراسات اليت قدمها كل من الزويـل  ١٩٤٠ويف عام  

ت املرتبطة بتحليل احملتـوى  مث توالت الدراسا، وليتس من خالل املعارف اخلاصة بدراسة الدعاية يف جامعة شيكاغو 
حبثا ومرجعا يف حتليل احملتوى بعد تصنيفها إىل  ١٧١٩كمنهج علمي حيث أجرى باركوس دراسة حتليلية كمية على 

ومن ذلك املؤمتر القومي األمريكي الذي عقد عـام  ، وأصبحت تعقد املؤمترات والندوات، فئات ألغراض التحليل 
ر األول الذي خصص هلذا املوضوع حيث نوقشت خالله العديد مـن البحـوث   م لتحليل احملتوى وهو املؤمت١٩٦٧

  ) ٣٠,١٩٨٣حممد عبد احلميد . ( اخلاصة بنظم حتليل احملتوى
أما يف البلدان العربية فظهر يف جمال الدراسات االجتماعية أوال مث تاله اال اإلعالمي عندما أنشئت كلية اإلعالم يف  

لدراسات والبحوث اإلعالمية تطبق منهج حتليل احملتوى بأدواته وأساليبه وهكـذا  م حيث بدأت ا١٩٧٠مصر عام 
بدأت الرسائل اجلامعية من ماجستري  ودكتوراه تعتمد على منهج حتليل احملتوى يف حبوثها وأطروحاا يف جامعـات  

  . البلدان العربية 
  

  مفهوم حتليل احملتوى
البحث حول مفهوم حتليل وسأصنف هذا االختالف إىل فئتني متغـايرتني  اختلف علماء التربية والباحثني يف منهجية 
  :متاما من حيث حتديدهم ملفهوم حتليل احملتوى

ترى حتليل احملتوى أنه يستهدف الوصف الدقيق واملوضوعي وبعضهم يرى أنه يهدف إىل التصـنيف   :الفئة األوىل 
  :دوات الفكرية يف فئات ومن هؤالءالكمي ملضمون معني البعض اآلخر يرى أنه تصنيف مسات األ

يرى بأن حتليل احملتوى يهدف إىل التصنيف الكمي ملضمون معني يف ضـؤ نظـام    Kaplanكابالن  - ١
 )١٦,١٩٨٣،عبد احلميد .( للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض حمددة خاصة ذا املضمون



 

طبقاً لبعض القواعد اليت يراهـا   بأنه أسلوب لتصنيف مسات األدوات الفكرية يف فئات Janisجانيس  - ٢
 )١٦,١٩٨٣،عبد احلميد .( احمللل كباحث علمي

يعرف حتليل احملتوى بأنه أحد أساليب البحث العلمي اليت دف إىل الوصف   Berelsonبريلسون   - ٣
 )٢٢،  ١٩٨٩، طعيمة .( املوضوعي واملنظم والكمي للمضمون الظاهر من مواد االتصال

حتليل احملتوى هو أسلوب يهدف إىل الوصف املوضوعي املنظم الكمـي  : قولحيث ي عبد الباسط حممد - ٤
 )١٠,١٩٨٠،عبد الباسط .( للمحتوى الظاهر لالتصال

يرى أن حتليل املضمون من وجهة نظره منهج و أداة  للوصـف املوضـوعي املـنظم     زيدان عبد الباقي - ٥
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والكمي للمحتوى الظاهر لالتصال وأنه يستخدم يف تصوير األوضاع 

 )٥٢,١٩٧٤، عبد الباقي .( القائمة يف اتمع
وهم الذين خلطوا بني مفهوم حتليل احملتوى وبني املفاهيم األخرى كتحليل املضمون أو املنهج الوثائقي  :الفئة الثانية 
  :ومن هؤالء

أنه أداة ملالحظـة وحتليـل   ، ينة أن حتليل احملتوى أسلوب منظم لتحليل مضمون رسالة مع Buddباد  - ١
 )٢٢،  ١٩٨٩، طعيمة .( السلوك الظاهر لالتصال بني جمموعة منتقاة من األفراد القائمني باالتصال

حيث يرى أن حتليل احملتوى يستهدف الوصف الدقيق واملوضوعي ملا يقال عـن   Lasswillالزويل  - ٢
  ) ١٦,١٩٨٣،عبداحلميد .( موضوع معني يف وقت معني 

والتفسري الدقيق للمفهوم ،حتليل احملتوى بأنه البحث عن املعلومات املوجودة داخل وعاء ما هلبائليحسني ا - ٣
.( والتعبري عنها بوضوح وموضوعية ومشولية ودقة،أو املفاهيم اليت جاءت يف النص أو احلديث أو الصورة

 )٥٤,١٩٨٩،اهلبائلي 
الجتماع من مالحظة سلوك األفراد بطريقـة  يرى أن حتليل املضمون طريقة متكن عامل ا حممد اجلوهري - ٤

  )٤٥,١٩٨٣،سامل .( غري مباشرة من خالل حتليله لألشياء
هو كما ذكره الدكتور وأوضحها يف حتديد مفهوم حتليل احملتوى   التعريف الذي يعد من أمشل هذه التعريفاتأما 

الوصول إىل وصف كمي هـادف  عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل ( تعريف بريلسون : وهو العساف
  :ألنه يؤكد على اخلصائص التالية   )ومنظم حملتوى أسلوب االتصال 

  .حتليل احملتوى ال جيري بغرض احلصر الكمي لوحدة التحليل فقط وإمنا يتعداه حملاولة حتقيق هدف معني −
 .ويله أنه يقتصر على وصف الظاهر وما قاله اإلنسان أو كتبه صراحة فقط دون اللجؤ إىل تأ −
 .أنه مل حيدد أسلوب اتصال دون غريه ولكن ميكن للباحث أن يطبقه على أي مادة اتصال مكتوبة أو مصورة −

  )٢٣٥، ١٩٨٩، العساف. (أنه يعتمد على الرصد التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة



 

  اجتاهات حول طبيعة مفهوم حتليل احملتوى 
ميكن من خالهلا تصنيف اجتاهات التعريف يف اجتاهني ، بتعريف حتليل احملتوىهناك اختالفا يف بعض احملددات اخلاصة 

  )١٦,١٩٨٣،عبداحلميد :(أساسيني
واستمر بعد ذلك وعنـه  ، هو االجتاه الوصفي يف حتليل احملتوى والذي عاصر فترة النشأة : االجتاه األول  - ١

  . استعار بعض الباحثني يف مصر التعريف وخاصة يف حبوث علم االجتماع
وهو االجتاه االستداليل يف التحليل الذي يتخطى جمرد وصف احملتوى إىل اخلروج باسـتدالالت  : االجتاه الثاين - ٢

  .عن عناصر العملية اإلعالمية واملعاين الضمنية أو الكامنة يف احملتوى والذي ظهر يف اية اخلمسينات وبداية
  وثائقيالفرق بني حتليل احملتوى وحتليل املضمون  واملنهج ال

فمنهم مـن  ، من خالل استعراضنا لعدد من تعريفات الباحثني اتضح أن هناك خلط واضح يف مفهوم حتليل احملتوى 
يتحدث عن املنهج الوثائقي حتت مسمى حتليل احملتوى ومنهم من يدرج حتليل املضمون حتت منهج حتليل احملتـوى  

. وهو يريد بذلك حتليل احملتوى )  فاته ومفاهيمه وحمدداتهحتليل املضمون تعري(حىت أن كتاب مسري حممد حسني امسه 
  :ولكن هناك فرق بينهما يف التعريف واستعماالت كل واحد منهم

هو ما يقوم به الباحث من حتليل للمعلومات الوثائقية يف أي منهج يعتمد على املصادر األصـيلة   :فتحليل املضمون 
فهو يشترك يف معظم مناهج البحث عند اإلشـارة يف حتليـل   ، وغريهم كمنهج التحليل الوثائقي واملنهج التارخيي 

  .مضمون البيانات
  .فهو استخراج األدلة والرباهني من الوثائق املتعلقة مبوضوع الدراسة عن طريق التحليل الشامل :أما املنهج الوثائقي

كمي هادف ومـنظم حملتـوى   عبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول إىل وصف : هو حتليل احملتوى
  .أسلوب االتصال

وهلذا خيطئ كثري من الباحثني حني يرون أن حتليل احملتوى هو حتليل املضمون أو التحليل الوثائقي  ولكن الباحـث  
يقصد به التكميم الذي يطبق علـى  اجليد الذي اطلع على الكتب اليت كتبت يف مناهج البحث جيد أن حتليل احملتوى 

الظاهرة املدروسة وثائقيا أي عد وحدات التحليل وال يتجاوز هذا العدد إىل التعليل أو ربط السبب بالنتيجة أو معرفة 
وهو أشبه ما يكون باملنهج املسحي يف معرفة الواقع فهو يصـف  . أي أقرأ الوصف وال أجتاوزه إىل غريه . العالقات 

وإذا كان املنهج املسحي يطبق على املباين والبشر واألجهزة فتحليل احملتوى ، يب على سؤال ملاذا؟ فقط ولكن ال جي
يطبق لوصف كمي للظاهرة املدروسة أو للمقارنة بني ظاهرتني أو تقومي لظاهرة معينة من خالل معرفة االجتاه الغالب 

  .حوهلا 
  خطوات طريقة حتليل احملتوى



 

بية عندما مت نقل املناهج الغربية إىل التخصصات العربية وهناك من يعتربه أسلوبا واآلخر يـراه  بدأ هذا ا ملنهج يف التر
فبعضهم يصنفه على أنه حتليالً ، بل تعدى ذلك إىل االختالف حول خطواته وطريقته. أداة والبعض يقول بأنه منهج

  :نهج الوثائقي ومن هؤالءوبعضهم عند احلديث عن خطوات حتليل احملتوى يذكر خطوات امل، للمضمون 
: حسني عزوزي الذي يقول ميكن احلديث عن املنهج التحليلي من خالل استعراض الطرق العلمية التالية - ١

وهي الطريقة اليت دف إىل تفكيك وحتليل قضايا ومسائل جوهريـة يف العلـوم   :  الطريقة التفكيكية
  .اىل تفسري وتعليلالشرعية عامة والتراث اإلسالمي على وجه اخلصوص وحتتاج 

إن املنهج التحليلي يتخذ من تفكيك وعزل عناصر الشئ الواحد بعضها عن بعض وسيلة لتناول كل عنصر على 
حدة بالبحث ملعرفة مضمونه وحتليل خصائصه مث تكون عملية التأليف بني األفكار اجلزئية اليت متخضت عنـها  

  .عملية التحليل 
ولعل أبرز ما مييز هذه الطريقـة  ، ا االستنتاج واالستخراج املعتمد على االجتهادواملراد :  الطريقة االستنباطية

هو طرح مفاهيم وقضايا جديدة مل يسبق طرحها وهذا أمر طبيعي ما دام البحث قد اعتمد منـهج االسـتنباط   
  .واالستنتاج

 ١٩٨٦، عـزوزي  . (ذلك، إن حتليل عمل ما ال يكون فقط تفكيكا أو تعليال أو استنباطا: الطريقة النقدية
،١٥ (  
يقول يف كتابه حتليل حمتوى أدب األطفال أن السلوك اللغوي لإلنسان شفويا كان أو : نعمة اهللا حوحيي  - ٢

فإذا حصلنا على عينة كافية من أداء الفرد اللغوي ،أدق تعبريا عن هوية الشخص وميوله واجتاهاته، حتريرا 
لتحليل علمي منهجي فإننا نستطيع أن نتوصل بسـهولة إىل   أو التعبريي بوجه عام وأخضعنا هذه العينة

  ) ١٥٠،  ١٩٩٥، حوحيي .  ( معرفة اجتاهاته السياسية والعقائدية 
تنفرد اللغة  العربية بسمات خاصة ال : نادية سامل عند حديثها على حتليل املضمون يف اللغة العربية تقول  - ٣

وف واالكتفاء بالصفة لداللة الصفة  عليـه وهـو يف   يفطن إليها باحثو حتليل املضمون مثل حذف املوص
العربية كثري ومثله التوسع يف الضمائر لغايات عملية وبالغية وكذلك البدل وفهم عالقته باملبـدل منـه   
واألفعال اليت تتصل ا ضمائر الفاعل أو املفعول به أو مها معا مما حيتم إحصاء هذا الفعل وما اتصل بـه  

 )  ٤٩،  ١٩٨٣،  سامل. ( مجلة كاملة
ويرى عماد اخلالدي استخدم طريقة حتليل احملتوى  يف التحليل النفسي حيث يكون حتليل حمتوى الوثائق  - ٤

ولـيس للخـروج   ، واخلطب واإلنتاج األديب إىل حتديد املعامل الشخصية والنفسية لكاتـب الوثيقـة   
، اإلنتاج الفكـري للشـخص   بل انه ميكن من خالل حتليل،باستنتاجات حول دالالت احملتوى فحسب 



 

،  ١٩٨٦، اخلالدي .( التوصل إىل مؤشرات هامه تلقي الضؤ على مشاعره ومعتقداته وطبيعته الشخصية 
١٠٠ ( 

  :هي كما ذكرها الدكتور العساف وهي، ولكن اخلطوات املنهجية املقصودة يف منهج حتليل احملتوى واخلاصة به 
خطوة يف حتليل احملتوى إلنه انعكاس مباشر للمشكلة املراد  حيث يعد أهم: تصنيف احملتويات املبحوثة  - ١

أن تصنف حمتويات دفاتر اإلعارة من املكتبات املدرسية إىل كتـب  . دراستها ومن األمثلة على التصنيف
  .أدبية وكتب علمية

املوضوع ، الكلمة : ( حيث عدد بريلسون مخس وحدات أساسية يف للتحليل هي  :حتليل وحدات التحليل  - ٢
 ).الوحدة القياسية أو الزمنية ، املفردة ، الشخصية ، 

  . كأن يقوم الباحث حبصر كمي للفظ معني له داللته الفكرية أوالسياسية أو التربوية :فالكلمة  
 . وهو إما مجلة أو أكثر تؤكد مفهوماً معينا سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصاديا  :واملوضوع  
ي خلصائص ومسات حمددة ترسم شخصية معينة سـواء أكانـت تلـك    يقصد ا احلصر الكم :والشخصية 

 .الشخصية شخصاً بعينه أو فئة من الناس أو جمتمع من اتمعات
 .وهي الوحدة اليت يستخدمها املصدر يف نقل املعاين واألفكار :املفردة   
حاته أو مقاطعـه أو  كأن يقوم الباحث حبصر كمي لطول املقال أو عدد صف:  الوحدة القياسية أو الزمنية  

 .حصر كمي ملدة النقاش فيه عرب وسائل االعالم 
وهي االستمارة اليت يصممها الباحث ليفرغ فيها حمتوى كل مصـدر يف حـال    :تصميم استمارة التحليل  - ٣

 –البيانات األولية ( حبيث تنتهي عالقته بعد ذلك مبصدر ذلك احملتوى وحتتوي استمارة التحليل على ، تعدادها 
 )املالحظات  –وحدات التحليل  –ت احملتوى فئا
 .ويفرغ فيها الباحث املعلومات من استمارات التحليل تفريغاً كمياً  :تصميم جداول التفريغ  - ٤
 .تفريغ حمتوى كل وثيقة باالستمارة اخلاصة ا  - ٥
 .الوصفية منها والتحليلة تطبيق املعاجلات االحصائية الالزمة - ٦
 )٢٤٠، ١٩٨٩، افالعس. (سرد النتائج وتفسريها - ٧

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحليل المحتوى
 تصنيف المحتويات المبحوثة

 تــحليـل وحـــدات التــحليل
 

 تصمــيم استمـــارة التـــــحليل

 تصــميم جــــداول التـــفريغ

قةتفـريغ محتــــوى آل وثــي  

 ســـــرد النتــائج وتفسيرهــا

 تطبيق المعالجات اإلحصائية

الوحدة القياسية  المفردة الشخصية الموضوع الكلمة
 أو الزمانية

البيانات 
 األولية

فئات 
 المحتوى

وحدات 
 المالحظات التحليل



 

  نقاط القوة والضعف يف منهج حتليل البيانات
ولذا فإن منهج حتليل احملتوى لديه عناصر قوة ، لكل منهج نقاط ضعف وقوة فأحيانا تزيد نواحي القوة وأحيانا تقل 

  :وضعف وهي
  
  :اط القوةنق: أوالً

 .وجود مصدر املعلومة لدى الباحث وإمكانية الرجوع له أثناء إجرائه للبحث  
بواسطة حتليل احملتوى ميكن معرفة اجتاهات وأراء وقيم قد ال ميكن احلصول عليها بواسطة االتصال املباشـر    

 .بأصحاا 
بيعة الكمية الظاهرة اليت يتصف ا حتيز الباحث يف حتليل احملتوى أقل منه يف طرق البحث األخرى بسبب الط  

 )   ٢٣٥، ١٩٨٩، العساف. (
  
  نقاط الضعف: ثانياً

 .احتمال التوصل إىل استنتاجات وأحكام خاطئة على الرغم من تأكيد وحدة التحليل هلا   
 .حمدودية الوثائق وعدم مشوهلا مما ينعكس على النتائج   
، العسـاف . (ن الباحث أن يكون واضحاً ودقيقـاً احتمالية سؤ تطبيق حتليل احملتوى حيث حيتاج م  

٢٣٥، ١٩٨٩(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  مراجع البحث
 ١٩٨٦، ٤ع، القاهرة ، التربية املعاصرة ، أزمة البحث التربوي ، حممود أبو زيد ، إبراهيم  - ١
 ١٩٨٣، القاهرة ، عامل الكتب ، حتليل املضمون تعريفاته ومفاهيمه وحمدداته ، مسري حممد ، حسني  - ٢
مكتبـة  ، حتليل حمتوى أدب األطفال يف ضؤ معايري األدب يف التصور اإلسالمي ،نعمة اهللا إمساعيل ، حوحيي  - ٣

 ١٩٩٥،  ١٤١٦، الرياض ، امللك عبد العزيز 
،  ٣ع، الريـاض  ، معهد اإلدارة ، حتليل احملتوى طريقة حبث علمية لتحليل الوثائق ، عماد وجيه ، اخلالدي   - ٤

 ١٩٦٨،  ١٣جملد 
 ١٩٨٣، الكويت ،جملة العلوم االجتماعية ، إشكاليات استخدام حتليل املضمون ، ة نادي، سامل  - ٥
 القاهرة، دار الفكر العريب ، حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية ، رشدي ، طعيمة  - ٦
 ١٩٨٠، القاهرة ، دار الشروق ، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم ، حممد ، عبد احلميد  - ٧
 ١٩٨٠، القاهرة ، دار الشروق ، ل  البحث االجتماعي أصو، حممد ، عبد الباسط  - ٨
 ١٩٧٤، القاهرة ، اهليئة العامة للكتاب ،قواعد البحث االجتماعي ، زيدان ، عبد الباقي  - ٩
 ١٩٨٩، الرياض ، مكتبة العبيكان ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ، صاحل حممد ، العساف  -١٠
  ١٩٨٦، فاس ، وم الشرعية منهجية البحث يف العل، حسني ، عزوزي  -١١
 
 ١٩٨٩،  ٧٦ع ، الرياض ، احلرس الوطين  ، حتليل احملتوى واستخدامه ، حممد  نعبد الرمح. القحطاين  -١٢
 ١٩٨٩،  ١٠جملد ،  ٢ع، تونس ،الة العربية للمعلومات ، حتليل احملتوى ، حسن ، اهلبائلي  -١٣
  


