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 مقدمة

 رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين. أما بعد الحمد اهلل
تحليل المحتوى الوصفي  منهج الببحث حول  محمد بن حسن المبعوث  فلقد كلفني سعادة الدكتور

, وعند بحثي حول هذا المنهج وجدت كثيراً من اآلراء  التربوي مناهج البحث مادةضمن متطلبات 
 المتباينة واألقوال  المختلفة حول طبيعة مفهوم تحليل المحتوى.

فمنهم من يخلط بينه وبين تحليل المضمون, وبعضهم يتحدث عن تحليل المحتوى لكنه يعني بذلك 
 ئقي.المنهج الوثا

 وجاءت محتويات هذه الورقة كالتالي : 
 مفهوم المنهج الوصفي -1

 لمحة تاريخية عن تحليل المحتوى -2

 مفهوم تحليل المحتوى -3

 مفهوم تحليل المحتوى اتجاهات حول طبيعة -4

 الفرق بين تحليل المحتوى وتحليل المضمون والمنهج الوثائقي -5

 خصائص تحليل المحتوى -6

 أهمية تحليل المحتوى -7

 المحتوى أهداف تحليل -8

 الشروط الواجب توفرها في تحليل المحتوى -9

 أمثلة لتطبيق تحليل المحتوى -11

 متى يطبق تحليل المحتوى -11

 خطوات تطبيق المحتوى -12

 المزايا والعيوب  -13
 لذي قد يغيب عند كثير من الباحثاتتعريفاً كامالً بهذا المنهج ا لعلي أكون بعملي هذا قدمت لزميالتيو 

 مجاالت استخداماته وتطبيقاته.
 أسأل اهلل أن ينفعني ومن يقرأ هذا العمل في حياتنا البحثية.
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 تعريف املنهج
 المنهج لغة هو الطريق المحدد 

 )نهج(النهج الطريق ونهج ولي األمر:أوضحه وهومستقيم 

 أيضاً والجمع مناهجالمنهاج الطريق 

 (931،،،19)زكريا،

لقد سبق القول بأن لكلمة "المنهج" استعمالين: أحداهما عام واآلخر خاص وأن 

مدلولهما في الحالتين متقاربان فالمنهج يأتي بمعنى السمة الغالبة على مجموعة من 

تي توصل الالظواهر الفكرية أو السلوكية.... ويأتي بمعنى الطريق أو الطريقة المحددة 

 .اإلنسان من نقطة إلى نقطة أخرى

 (2891،5)بدوي،

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من ".فهو 

 تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة"القواعد العامة 

 (258،ص1121)العساف،

 لهذا لوقلنا لكل بحث منهج لما أخطأنا القول.

فالمنهج في البحث يعتبر وحدة متكاملة ذات كيان مستقل ،تتألف من أساليب ووسائل 

  .معنوية ومادية

 (47-2417،41)عمر،
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 وانطالقاً من هذا يمكن أن تصنف مناهج البحث طبقاً لما يلي:

 

 
البعد 

 الزمني
 البعد

 المكاني

 الهدف

من 

 البحث



 

 

 

 

↓                                                                                          ↓                                                      ↓ 

 

 

 

 

 

                                                                          

مناهج البحث في العلوم السلوكية بأنه تصنيف  تصنبف  نزريصف لهمان ومه

يعتمدها جميع علماء المنهجية في  أي ليس مبنياً على أسس متفق عليها اعتباطي

يعتمد فيه فردياً  تصنيفهم لمناهج البحث وهذ أدى إلى ان كل واحد منهم يصنفها تصنيفاً 

 حليله الذاتي وخبرته العلمية.على ت

هج البحث بتصنيف الكتب في المكتبة فهي تصنف طبقاً أما قود فقد شبه تصنيف منا

 للونها نأو موضوعها أو عنوانها

والذي يطلع على كتب مناهج البحث القديمة منها والجديدة يتوصل إلى النتيجة التي 

 توصل إليها لهمان و مهرنز  وقبلهما قود 

ها صحيحة ولعدم وجود معيار يمكن أن يحكم بموجبه على أي من هذه التصانيف بأن

 وتلك خاطئة فال مجال لتقويم أي من هذه التصانيف

 ولسنا بصدد استقصاء أسباب هذا االختالف اآلن
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 تلك التصانيف تخلط بين مدلول المفاهيم التالية: إال انه من الواضح جداً أن معظم 

 منهج البحث 

 أداة البحث 

  طريقة تحليل المعلومات    

 :أما التصنيف المختار فهو التصنيف الذي أستند عليه العساف في كتابة المدخل

 

المنهج -1

 التاريخي

المنهج -2

 الوصفي

النهج -3

 التجريبي

 

البحث -1

 الوثائقي

البحث -2

 الحقلي

البحث -3

 المسحي

تحليل -4

 المحتوى

 

 

البحث -1

 االرتباطي

البحث -2

السببي 

 المقارن

البحث -3

 التتبعي

 

 المنهج الوصفي*

 

 المنهج التجريبي*

 

 *المنهج التاريخي



 

 

 

 

 

 (070-071-061-061، 2102)العساف، 

 

المنهج الوصفي تحليل المحتوى وحري بي أن أشير  وسوف استهدف في مبحثي هذا

 إلى مفهوم المنهج الوصفي قبل سبرأغوار  تحليل المحتوى 

 مفهموم املنهج الوصفي
 الوصف لغة:

 يصف وصًف وصفة –وصف 

وصفه: نعته بما فيه ووصف الشيء : حاله ووصف الطبيب للمريض وصفة أي عين له 

 الدواء

 (931،،،10)زكريا،

 أصطالحاً 

صيني بأنه المنهج الذي يجعل هدفه وصف األشياء المادية أو المعنوية أو أي  ويعرفه

 .له آثار ظاهرة شيء
 -4                                             (2884،16 صيين،)

كما هو  ويذكر عطية بأنه البحث الذي يهتم بتحديد الوضع القائم للظاهرة المبحوثة

ووصفها بطريقة تعتمد على تحليل بنيتها الظاهرة وبيان العالقات بين عناصرها أو 

 مكوناتها.

 (267 ، 1121)عطية، 

 

وعرفه إبراهيم وابو زيد بأنه "مجموعة اإلجراءات البحثية التي يقوم بها الباحث 

تصنيفها بشكل متكامل لوصف الظاهرة المبحوثة معتمداً على جمع الحقائق والبينات و

ومعالجتها وتحليلها تحليال كافيا دقيقا الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات 

 عن الظاهرة"



 

 

  (281، 1117)إبراهيم وأبو زيد ، 

 

هو أال منهجاً يحدد الوضع الحالي لألشياء  بينما عدس يرى بان المنهج الوصفي ما

ة اخرى فهو يسعى الى جمع البيانات موضوع الدراسة ومن ثم العمل على وصفها  وبعبار

 اما الختبار صحة فرضيات أو لإلجابة على األسئلة المتصلة بذلك.

 

 يستطيع القيام بأكثر من وصف قائم لألشياء ألنه ال فالباحث الوصفي لدى عدس ال

 تبديله توجد لديه نية للعمل على تغييره أو

 ( 1114،212)عدس،

 

في تحديد مفهوم المنهج الوصفي أشد من اختالفهم يعد الخالف بين علماء المنهجية 

في تحديد مفهوم أي منهج أخر بسبب عدم أتفاقهم أساساً على الهدف الذي يحققه المنهج 

 الوصفي

وللخروج من هذا الخالف يمكننا القول بأن كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد 

 وصفها وتفسيرها يعد منهجاً وصفياً 

 ( 277،  1121  )العساف،

                                                                     5- 

    

ونظراً لتعدد أغراض المنهج الوصفي  ومجاالته وأساليبه تم تصنيفه إلى األنواع 

 :االتية

 

 

                                                 

 

 

 

 المنـــهج الوصــــفـــــي



 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   

 

 

 منهج البحث الوصفي حتليل احملتوى 

 تارخيية عن  حتليل احملتوى
 Lass اليوجد تاريخ دقيق لبدايات تحليل المحتوى، وإنما تعود بداياته إلى الزويل 

will  بأمريكا ، ثم  ام عندما كانوا في مدرسة الصحافة في كولومبي1،91وزمالئه في عام

لمقارنة التغير في طبيعة الحد من صحف    Speedتبعه الدراسة التي أجراها سبيد

نيويورك بعد محاولة جريدة نيويورك تايمز زيادة توزيعها بتخفيض الثمن وزيادة الحجم 

 ر الموضوعات الصحفية.واتجاهها إلى اإلثارة في تحري

                                      3- 

 

وأصبحت الدراسات التي تطبق تحليل المحتوى من الدراسات المتميزة التي طبق 

للصحف اإلقليمية  Willeyفيها نموذج لتحليل المحتوى، ومن هذه الدراسات دراسة ويلي 

اسة تطور الصحف اإلقليمية األسبوعية التي استخدم فيها نفس الفئات ونفس المقاييس لدر

 التي كان يعتمد عليها وحدها خالل حرب االستقالل األمريكية .

م كان هناك استخدام منظم للمنهج في بحوث الصحافة بعد 1،91وفي عام  

الدراسات التي قدمها كل من الزويل وليتس من خالل المعارف الخاصة بدراسة الدعاية في 

الت الدراسات المرتبطة بتحليل المحتوى كمنهج علمي حيث أجرى جامعة شيكاغو، ثم تو

بحثا ومرجعا في تحليل المحتوى بعد تصنيفها  ،111باركوس دراسة تحليلية كمية على 

إلى فئات ألغراض التحليل، وأصبحت تعقد المؤتمرات والندوات، ومن ذلك المؤتمر القومي 

 *البحث

 الوصفي

 المسحي

 *البحث

 الوصفي

 التتبعي

البحث *

الوصفي 

 الوثائقي

البحث *

الوصفي 

 اإلرتباطي

 *البحث

 الوصفي

السببي 

 المقارن

*البحث 

 الوصفي

 الحقلي

البحث 

*الوصفي

تحليل 

 المحتوى



 

 

وهو المؤتمر األول الذي خصص لهذا م لتحليل المحتوى 1،31األمريكي الذي عقد عام 

 الموضوع حيث نوقشت خالله العديد من البحوث الخاصة بنظم تحليل المحتوى.

 .(0,،03،1)محمد عبد الحميد  

أما في البلدان العربية فظهر في مجال الدراسات االجتماعية أوال ثم تاله المجال  

حيث بدأت الدراسات والبحوث م 1،11اإلعالمي عندما أنشئت كلية اإلعالم في مصر عام 

اإلعالمية تطبق منهج تحليل المحتوى بأدواته وأساليبه وهكذا بدأت الرسائل الجامعية من 

ماجستير  ودكتوراه تعتمد على منهج تحليل المحتوى في بحوثها وأطروحاتها في جامعات 

 البلدان العربية. 

 (11، 0,،1)حسين،

 

 

-1 

  مفهوم حتليل احملتوى
 :في اللغة (التحليل )و

.أرجعه إلى عناصره أي جزأه وحلل  إرجاع الشيء إلى عناصره. حلل الشيء

  درسه وكشف خباياه الشيء:

 (191، ،،10)زكريا،

  و)حوى( في اللغة:

 ضمه واشتمل عليه جمعه واحتواه ،وتحوي األرض كنوزاً 

 ( ،93- 191، ،،10)زكريا،

 : أما اصطالحاً 

في منهجية البحث حول مفهوم تحليل وسأصنف هذا  اختلف علماء التربية والباحثين

 االختالف إلى فئتين متغايرتين تماما من حيث تحديدهم لمفهوم تحليل المحتوى:

الفئة األولى : ترى تحليل المحتوى أنه يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي وبعضهم 

تصنيف سمات البعض اآلخر يرى أنه ويرى أنه يهدف إلى التصنيف الكمي لمضمون معين 

 األدوات الفكرية في فئات ومن هؤالء:



 

 

التصنيف الكمي لمضمون معين  يرى بأن تحليل المحتوى يهدف إلى Kaplanكابالن  -1

نظام للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض محددة خاصة بهذا في ضوء 

 المضمون.
 .(13،1،69) عبد الحميد ،

ت الفكرية في فئات طبقاً لبعض بأنه أسلوب لتصنيف سمات األدوا Janisجانيس  -2

 القواعد التي يراها المحلل كباحث علمي.
 .(0,،11،1) عبد الحميد ،

                                                                  -6 

يعرف تحليل المحتوى بأنه أحد أساليب البحث العلمي التي   Berelsonبيرلسون   -9

تهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر من مواد 

 االتصال.
 .(99،  ،,،1) طعيمة ، 

عبد الباسط محمد حيث يقول: تحليل المحتوى هو أسلوب يهدف إلى الوصف  -9

 .الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر لالتصال
 .(3,،13،1) عبد الباسط ،

زيدان عبد الباقي يرى أن تحليل المضمون من وجهة نظره منهج و أداة  للوصف  -5

الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى الظاهر لالتصال وأنه يستخدم في تصوير 

  األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة في المجتمع.
 .(19،1،29) عبد الباقي ، 

 يرى انه أسلوب منظم وصفي للكيفية التي يكون عليها الفرد موضوع الدراسةعدس  -1
 .(9339،191)عدس،

نعيم يرى بأنه احد طرق البحث التي تستخدم من أجل الوصول إلى وصف منظم  -1

  موضوعي لمختلف التعبيرات الرمزية.
 .(190،9313)عطية،

 

ى وبين المفاهيم األخرى كتحليل الفئة الثانية: وهم الذين خلطوا بين مفهوم تحليل المحتو

 المضمون أو المنهج الوثائقي ومن هؤالء:

أن تحليل المحتوى أسلوب منظم لتحليل مضمون رسالة معينة ، أنه  Buddباد  -1

أداة لمالحظة وتحليل السلوك الظاهر لالتصال بين مجموعة منتقاة من األفراد 

  القائمين باالتصال.

 (99،  ،,،1)طعيمة ، 



 

 

حيث يرى أن تحليل المحتوى يستهدف الوصف الدقيق  Lasswillالزويل  -2

  والموضوعي لما يقال عن موضوع معين في وقت معين.

 -،                                     ( 0,،11،1) عبدالحميد،

حسين الهبائلي تحليل المحتوى بأنه البحث عن المعلومات الموجودة داخل وعاء  -9

فهوم أو المفاهيم التي جاءت في النص أو الحديث أو والتفسير الدقيق للم ما،

 ا بوضوح وموضوعية وشمولية ودقة. والتعبير عنه الصورة،
 (،,،19،1الهبائلي ،)

محمد الجوهري يرى أن تحليل المضمون طريقة تمكن عالم االجتماع من مالحظة  -9

  سلوك األفراد بطريقة غير مباشرة من خالل تحليله لألشياء.
  (0,،91،1،)سالم 

أما التعريف الذي يعد من أشمل هذه التعريفات  وأوضحها في تحديد مفهوم تحليل 

المحتوى هو كما ذكره الدكتور العساف وهو: تعريف بيرلسون ) عبارة عن طريقة بحث 

يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب االتصال (  

 تالية:ألنه يؤكد على الخصائص ال

تحليل المحتوى ال يجري بغرض الحصر الكمي لوحدة التحليل فقط وإنما يتعداه لمحاولة  -

 .وهذا ماعبر عنه بالتعريف يكلمة )هادف( تحقيق هدف معين

 

إلرى  ءاللجروأنه يقتصر على وصف الظاهر وما قاله اإلنسان أو كتبه صرراحة فقرط دون  -

 .وأشير إلى هذا بكلمتي )وصف كمي( تأويله 

أنه لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره ولكن يمكن للباحث أن يطبقه على أي مادة اتصال  -

 مكتوبة أو مصورة.

 أنه يعتمد على الرصد التكراري المنظم لوحدة التحليل المختارة.  -
 (912، 9319)العساف، 
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 اجتاهات حول طبيعة مفهوم حتليل احملتوى 
الخاصة بتعريف تحليل المحتوى، يمكن من خاللها هناك اختالفا في بعض المحددات 

 تصنيف اتجاهات التعريف في اتجاهين أساسيين:



 

 

االتجاه األول : هو االتجاه الوصفي في تحليل المحتوى والذي عاصر فترة النشأة،  -1

واستمر بعد ذلك وعنه استعار بعض الباحثين في مصر التعريف وخاصة في بحوث 

 علم االجتماع.

ني: وهو االتجاه االستداللي في التحليل الذي يتخطى مجرد وصف االتجاه الثا

المحتوى إلى الخروج باستدالالت عن عناصر العملية اإلعالمية والمعاني الضمنية أو 

  .ذي ظهر في نهاية الخمسيناتالكامنة في المحتوى وال

 (13،1،69)عبدالحميد ،

 

 الوثائقيالفرق بني حتليل احملتوى وحتليل املضمون  واملنهج  
من خالل استعراضنا لعدد من تعريفات الباحثين اتضح أن هناك خلط واضح في 

مفهوم تحليل المحتوى ، فمنهم من يتحدث عن المنهج الوثائقي تحت مسمى تحليل 

المحتوى ومنهم من يدرج تحليل المضمون تحت منهج تحليل المحتوى حتى أن كتاب سمير 

ريفاته ومفاهيمه ومحدداته(  وهو يريد بذلك تحليل محمد حسين اسمه )تحليل المضمون تع

 المحتوى . ولكن هناك فرق بينهما في التعريف واستعماالت كل واحد منهم:

فتحليل المضمون : هو ما يقوم به الباحث من تحليل للمعلومات الوثائقية في أي 

ي وغيرهم ، منهج يعتمد على المصادر األصيلة كمنهج التحليل الوثائقي والمنهج التاريخ

 فهو يشترك في معظم مناهج البحث عند اإلشارة في تحليل مضمون البيانات.
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أما المنهج الوثائقي: فهو استخراج األدلة والبراهين من الوثائق المتعلقة بموضوع 

تشابه معه من حيث وحدة مصدر المعلومات  وأنالدراسة عن طريق التحليل الشامل.

 ولكنهما يختلفان في أسلوب التحليل

تحليل المحتوى هو: عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف 

  كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب االتصال.

ولهذا يخطئ كثير من الباحثين حين يرون أن تحليل المحتوى هو تحليل المضمون أو 

تحليل الوثائقي  ولكن الباحث الجيد الذي اطلع على الكتب التي كتبت في مناهج البحث ال

يجد أن تحليل المحتوى يقصد به التكميم الذي يطبق على الظاهرة المدروسة وثائقيا أي عد 



 

 

وحدات التحليل وال يتجاوز هذا العدد إلى التعليل أو ربط السبب بالنتيجة أو معرفة العالقات. 

الوصف وال أتجاوزه إلى غيره. وهو أشبه ما يكون بالمنهج المسحي في معرفة  أي أقرأ

الواقع فهو يصف فقط ولكن ال يجيب على سؤال لماذا؟، وإذا كان المنهج المسحي يطبق 

على المباني والبشر واألجهزة فتحليل المحتوى يطبق لوصف كمي للظاهرة المدروسة أو 

 اهرة معينة من خالل معرفة االتجاه الغالب حولها.للمقارنة بين ظاهرتين أو تقويم لظ

 خصائص حتليل احملتوى
وأتصاف تحليل المحتوى بصفة التكميم جعل بعض علماء المنهجية اليعدونه طريقة 

تحليل المحتوى  من طرق المنهج الوصفي وأنما يرون أنه أسلوب للتحليل إال أن إتصاف

منفصلو ونوع آخرمن أنواع ’ بخصائص تختلف عما في األنواع األخرى جعل منه طريقه

 المنهج الوصفي ومن هذه الخصائص مايلي:

  ( 931، 10،9)بركات،
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 أسلوب للوصف -1

أسلوب موضوعي بموجبه ينظر إلى الموضوع نفسه كما هو واإلبتعاد عن الذاتية  -2

 ومن مستلزمات الموضوعية الصدق والثبات في القياس.

أسلوب كمي يعتمد على التقدير الكمي ويعتبره أساساً للحكم على مدى انتشار  -9

 الظاهرة أو السمة.

الخطوات التي أسلوب منظم ألنه يقتضي خطة منظمة تتضح فيها الفروض و -9

 بموجبها يجري التحليل.

نه يستهدف دراسة ظواهر المضمون ويهتم بوضع قوانين لتفسيرها أسلوب علمي أل -5

 .والكشف عن العالقات فيما بينها

أسلوب يتناول شكل المادة ومضمونها فهو يتناول الشكل الذي تنتقل به المادة أو  -3

 . الحقائق والمفاهيم واألفكار والقيم  إلى المتلقي

أسلوب يهتم بظاهر المادة وتحليل المعاني الظاهرة التي تحملها الرموز واأللفاظ  -1

 المستخدمة في المحتوى من دون التعمق في دراسة نوايا الكاتب أو المؤلف.

  أسلوب بحثي يساعد على حل مشكلة معينة. -6
 (195-199، 2111،)عطية



 

 

 أهمية حتليل احملتوى
 فيماله من أدوار في:تتجلى أهمية تحليل المحتوى 

 .تحليل مضمون المواد اإلعالمية لمعرفة أهدافها والقيم السائدة فيها -1

 .تعرف مدى تمثيل المحتوى للمنهاج التعليمي -2

 .تزويد واضعي المنهاج بما ينبغي فعله من أجل تطوير المنهج -9

 .الكشف عن مواطن القوة والقصور في المنهاج والكتب المدرسية -9
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 إثراء المنهاج ومحتوى الكتب المدرسية بما يجعلها أكثر فاعلية في تحقيق أهدافها. -5

 

إعانة المعلمين على إعادة تنظيم المادة التعليمية وتزويدهم بما ينبغي فعله من أجل  -3

 تنفيذ المنهج.

بالشكل الذي يجعلها أكثر جذباً إعانة مصممي الكتب المدرسية على أخراجها  -1

  للمتعلمين.
 (191-191، 9313،عطية)

  أهداف حتليل احملتوى
 يهدف تحليل المحتوى إلى:

 تحسين نوعية المواد التعليمية والكتب المدرسية والمناهج. -1

 اكتشاف جوانب الكفاية والقصور في المواد التعليمية -2

الماد المنشورة بالشكل الذي يجعلها المؤلفين والكتاب والناشرين على إعداد إعانة  -9

 أكثر فاعلية وأحسن تنظيماً.

تقديم المساعدة في مراجعة البرامج التربوية وإعداد المعلمين واإلداريين واختيار  -9

 الكتب والمواد التعليمية.

 إجراء موزنة بين ميول الطلبة واهتماماتهم ونوع المحتوى المقدم لهم. -5

 سي في معالجة الموضوعات التعليمية.تحديد مدى كفاية الكتاب المدر -3

 تحديد أنماط التفكير والمهارات العقلية التي يمكن أن ينميها الكتاب المدرسي -1

  اشتقاق األهداف التعليمية واختيار استراتيجيات التدريس المالئمة. -6
 (191، 9313،)عطية
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 يف حتليل احملتوىالشروط الواجب توفرها 
عند إستخدام تحليل المحتوى أسلوباً في البحث العلمي  ينبغي مراعاة الشروط 

 اآلتية:

 الموضوعية والحياد -1

الدقة في تحديد الفئات المستخدمة في تصنيف المحتوى وتعريفها بشكل محدد واضح  -2

 غير قابل للتأويل.

التحليل وعدم الميل نحو  االهتمام بالجوانب السلبية في المادة أو الكتاب موضوع -9

 جانب عل حساب اآلخر.

 تصنيف المواد المتصله بموضوع التحليل تصنيفاً منهجياً يلتزم به الباحث -9

 استخدام اساليب كمية تؤدي إلى معرفة مدى انتشار األفكار التي يتضمنها المضمون. -5

والمادة ذات  اإلحاطة التامة باألهداف التربوية والتعليمية الخاصة بالمرحلة الدراسية -3

 الصلة بها.

 مراعاة التسلسل المنطقي للمفاهيم العلمية. -1

 انتقاء المفاهيم األساسية المرتبطة بالهداف مباشرة. -6

  األشتمال على تدريب كاٍف وأساليب تقويم مختلفة. -،
 (192، 9313، )عطية

 أمثلة لتطبيق حتليل احملتوى
المرحلررة المتوسررطة لمعرفررة  تحليررل محترروى دفرراتر اإلعررارة مررن المكتبررات المدرسررية فرري -

 مجال القراءة المرغوبة لدى طالب المرحلة المتوسطة.

تحليل محتوى عدد من الصحف المحلية لعدد من السنوات لمعرفة مدى االهتمام بقضية  -

 الخ يطرح في الصحيفة من آراء ووجهات نظر.... من القضايا من خالل ما

عردد مرن المفراهيم الرواردة فيره وهرل تحليل محتروى كتراب مدرسري لمعرفرة مردى تكررار  -

  يتناسق ذلك مع أهميتها أم ال؟

 -15                                                   (,91، 9319)العساف ،

  



 

 

 مىت يطبق حتليل احملتوى
تحليل المحتوى يعتمد أساسا على التكميم أي األسلوب الكمي في التحليل ولكنه يطبق 

 مختلفة هي:لتحقيق أغراض 

كأن يكون الهدف من البحث الوصف من خالل  الوصف الكمي للظاهرة المدروسة: -1

  .الرصد التكراري لوحدة التحليل

 كأن تجرى الدراسة بغرض مقارنة مدى تكرار ظاهرة معينة بظاهرة أخرى المقارنة: -2

ءة طالب المرحلة المتوسطة بقرا اهتمامقد يكون الهدف من البحث معرفة مدى  فمثالً 

الكتب العلمية بالمقارنة إلى اهتمامهم بقراءة الكتب األدبية من خالل الحصر 

 التكراري لسجالت اإلعارة من المكتبات المدرسية

تهدف للوصول إلى إصدار حكم معين على اإلتجاه  التقويم :فقد يجري الباحث دراسة -9

فمثالً قد ، الغالب حول قضية معينة في مصدر المعلومات كأن يكون صحيفة يومية

يهدف الباحث من خالل الحصر الكمي لوحدة التحليل لمعرفة اإلتجاه الغالب حول 

  قضية )الشعر الشعبي( مثالً وهل اإلتجاه العام يؤيد أو يعارض أم محايد.
  (،91-,91، 9319،)العساف

 ىخطوات تطبيق حتليل احملتو
إلى التخصصات العربية  بدأ هذا ا لمنهج في التربية عندما تم نقل المناهج الغربية

وهناك من يعتبره أسلوبا واآلخر يراه أداة والبعض يقول بأنه منهج. بل تعدى ذلك إلى 

، وبعضهم عند م يصنفه على أنه تحليالً للمضموناالختالف حول خطواته وطريقته، فبعضه

 الحديث عن خطوات تحليل المحتوى يذكر خطوات المنهج الوثائقي ومن هؤالء:
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حسين عزوزي الذي يقول يمكن الحديث عن المنهج التحليلي من خالل استعراض  -1

الطرق العلمية التالية: الطريقة التفكيكية : وهي الطريقة التي تهدف إلى تفكيك 

وتحليل قضايا ومسائل جوهرية في العلوم الشرعية عامة والتراث اإلسالمي على 

 الخصوص وتحتاج الى تفسير وتعليل.وجه 

إن المنهج التحليلي يتخذ من تفكيك وعزل عناصر الشئ الواحد بعضها عن بعض 

وسيلة لتناول كل عنصر على حدة بالبحث لمعرفة مضمونه وتحليل خصائصه ثم 

 تكون عملية التأليف بين األفكار الجزئية التي تمخضت عنها عملية التحليل .



 

 

ية:  والمراد بها االستنتاج واالستخراج المعتمد على االجتهاد، ولعل الطريقة االستنباط

أبرز ما يميز هذه الطريقة هو طرح مفاهيم وقضايا جديدة لم يسبق طرحها وهذا أمر 

 طبيعي ما دام البحث قد اعتمد منهج االستنباط واالستنتاج.

استنباطا، ذلك أوتعليال يل عمل ما ال يكون فقط تفكيكا أوالطريقة النقدية: إن تحل
 ( 1،11,،1)عزوزي، 

نعمة هللا حويحي : يقول في كتابه تحليل محتوى أدب األطفال أن السلوك اللغوي  -2

لإلنسان شفويا كان أو تحريرا ، أدق تعبيرا عن هوية الشخص وميوله واتجاهاته،فإذا 

ذه حصلنا على عينة كافية من أداء الفرد اللغوي أو التعبيري بوجه عام وأخضعنا ه

العينة لتحليل علمي منهجي فإننا نستطيع أن نتوصل بسهولة إلى معرفة اتجاهاته 

 السياسية والعقائدية . 
  ( 113،  1،،1) حويحي ،  

نادية سالم عند حديثها على تحليل المضمون في اللغة العربية تقول: تنفرد اللغة   -9

حذف الموصوف  العربية بسمات خاصة ال يفطن إليها باحثو تحليل المضمون مثل

واالكتفاء بالصفة لداللة الصفة عليه وهوفي العربية كثير ومثله التوسع في الضمائر 

لغايات عملية وبالغية وكذلك البدل وفهم عالقته بالمبدل منه واألفعال التي تتصل بها 

ضمائر الفاعل أوالمفعول به أو هما معا مما يحتم إحصاء هذا الفعل وما اتصل به 

  جملة كاملة.
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ويرى عماد الخالدي استخدم طريقة تحليل المحتوى  في التحليل النفسي حيث يكون  -9

تحليل محتوى الوثائق والخطب واإلنتاج األدبي إلى تحديد المعالم الشخصية والنفسية 

لكاتب الوثيقة ، وليس للخروج باستنتاجات حول دالالت المحتوى فحسب ،بل انه 

التوصل إلى مؤشرات هامه تلقي للشخص، يمكن من خالل تحليل اإلنتاج الفكري 

 .على مشاعره ومعتقداته وطبيعته الشخصية  الضوء

 ( 133،  1,،1) الخالدي ، 

ولكن الخطوات المنهجية المقصودة في منهج تحليل المحتوى والخاصة به، هي كما ذكرها 

 الدكتور العساف:

انعكاس  ألنه: حيث يعد أهم خطوة في تحليل المحتوى تصنيف المحتويات المبحوثة -1

مباشر للمشكلة المراد دراستها ومن األمثلة على التصنيف. أن تصنف محتويات دفاتر 

 اإلعارة من المكتبات المدرسية إلى كتب أدبية وكتب علمية.

 



 

 

: ) خمس وحدات أساسية في للتحليل هي : حيث عدد بيرلسونتحليل وحدات التحليل -2

 ، الشخصية، المفردة، الوحدة القياسية أو الزمنية(.، الموضوعةالكلم

فالكلمة : كأن يقوم الباحث بحصر كمي للفظ معرين لره داللتره الفكريرة أوالسياسرية أو  

 التربوية. 

والموضرروع : وهررو إمررا جملررة أو أكثررر تؤكررد مفهومرراً معينررا سياسررياً أو اجتماعيرراً أو  

 اقتصاديا. 

الحصررر الكمرري لخصررائص وسررمات محررددة ترسررم شخصررية والشخصررية: يقصررد بهررا  

معينررة سررواء أكانررت تلررك الشخصررية شخصرراً بعينرره أو فئررة مررن النرراس أو مجتمررع مررن 

 المجتمعات.

 المفردة : وهي الوحدة التي يستخدمها المصدر في نقل المعاني واألفكار.  

أو عردد  الوحدة القياسرية أو الزمنيرة : كرأن يقروم الباحرث بحصرر كمري لطرول المقرال  

      صفحاته أو مقاطعه أو حصر كمي لمدة النقاش فيه عبر وسائل االعالم.
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تصميم استمارة التحليل: وهي االستمارة التي يصممها الباحث ليفرغ فيها محتوى  -9

كل مصدر في حال تعدادها، بحيث تنتهي عالقته بعد ذلك بمصدر ذلك المحتوى 

 –وحدات التحليل  –فئات المحتوى  –وتحتوي استمارة التحليل على )البيانات األولية 

 (المالحظات

 

 

ويفرغ فيها الباحث المعلومات من استمارات التحليل تفريغاً تصميم جداول التفريغ :  -9

 كمياً.

 

 تفريغ محتوى كل وثيقة باالستمارة الخاصة بها. -5

 

 .الوصفية منها والتحليلة تطبيق المعالجات االحصائية الالزمة -3

 

 سرد النتائج وتفسيرها.  -1
 )العساف، 
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 المزايا والعيوب

منهج نقاط ضعف وقوة فأحيانا تزيد نواحي القوة وأحيانا تقل ، ولذا فإن منهج  لكل

 تحليل المحتوى لديه عناصر قوة وضعف وهي:

 
 أوالً: نقاط القوة:

 وجود مصدر المعلومة لدى الباحث وإمكانية الرجوع له أثناء إجرائه للبحث.  

ال يمكررن الحصررول  بواسررطة تحليررل المحترروى يمكررن معرفررة اتجاهررات وأراء وقرريم قررد  

 عليها بواسطة االتصال المباشر بأصحابها .

تحيز الباحث في تحليل المحتروى أقرل منره فري طررق البحرث األخررى بسربب الطبيعرة   

 (   295، ،1،6الكمية الظاهرة التي يتصف بها . )العساف، 

 
 ثانياً: نقاط الضعف

احتمال التوصل إلى استنتاجات وأحكام خاطئرة علرى الررغم مرن تأكيرد وحردة التحليرل   

 لها .

 محدودية الوثائق وعدم شمولها مما ينعكس على النتائج .  

احتماليررة سررؤ تطبيررق تحليررل المحترروى حيررث يحترراج مررن الباحررث أن يكررون واضررحاً   

 (901، ،,،1)العساف، ودقيقاً. 

 
 
 
 
 

 ســـــرد النتــائج وتفسيرهــا

 ا

 

 تطبيق المعالجات اإلحصائية
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 المستخدمة في التوظيف الرسالة

 
 رسالة الزميلة رابعة بنت عبد العزيز الربيعة -1

)تقرويم محتروى مرادة المكتبرة والبحرث للصرف األول ثرانوي فري ضروء  بعنوان دراسة

 مواصفات الكتاب الجيد(

 
 

 مستخلص الــدراســـة

عنـوان الـدراسة : تقويم محتوى مادة المكتبة والبحث للصف األول الثانوي في  

 ضوء مواصفات الكتاب الجيد .

هـدفت هـذه الدراسة إلى تقـويم محتوى مادة المكتبة والبحث للصف األول الثانوي 

 في ضوء مواصفات  الكتاب الجيد، وتحددت مشكلة الـدراسة في األسئلة التـاليــة : 

ا المواصررفات  الالزمررة لمحترروى مررادة المكتبررة والبحررث للصررف األول الثررانوي فرري مرر( 1

 ضوء مواصفات الكتاب الجيد؟

مرردى ترروفر هررذه المواصررفات  فرري محترروى مررادة المكتبررة والبحررث للصررف األول  مررا( 2

 الثانوي في ضوء مواصفات الكتاب الجيد؟

للصرف األول الثرانوي فري  التصور المقترح لتطوير محتوى مادة المكتبرة والبحرث ما( 9

 ضوء مواصفات الكتاب الجيد؟

ولتحقيق الهدف من الدراسة فقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل 

 ت التالية :  اجـراءإاال 

تم إعداد قائمة بمواصفات الكتاب الجيد الالزم توافرها في كتاب المكتبة والبحرث للصرف 

اإلطررالع علررى أدبيررات الدراسررة والدراسررات السررابقة ،  األول الثررانوي ، وذلررك مررن خررالل

 وتكونت القائمة من ستة مجاالت من مجاالت الكتاب المدرسي ، وهي )المقدمة 
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 ،واألهداف التعليمية ،والمحتوى ،والتقويم ، والوسائل التعليمية ، والتصميم واإلخراج( 

 



 

 

عرض القائمة على المختصين للتعرف على مدى مالئمتها لخصائص المرحلة الثانوية ، 

 وطبيعة مادة المكتبة والبحث.   

هـ                 1999/1999طبعة عام  تم تحليل كتاب المكتبة والبحث للصف األول الثانوي،

ب المكتبة والبحث يد في كتا)عينة الـدراسة (، للكشف عن مدى توافر مواصفات الكتاب الج

 لثانوية بالمملكة العربية السعودية . م لطالبات الصف األول من المرحلة االمقد

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :   

إعـداد قائمة بمعرايير مواصرفات الكتراب الجيرد وقرد احتروت قائمرة المعرايير المقترحرة ( 1

أربعررة عشرررا معيررارا ،وخمسررون مؤشرررا موزعررة علررى سررتة مجرراالت شررملت )المقدمررة 

 ،األهداف التعليمية ، المحتوى ، التقويم ،والوسائل التعليمية ،التصميم واإلخراج . 

معررايير مواصررفات الكترراب الجيررد فرري كترراب المكتبررة بلغررت النسرربة الكليررة لمرردى ترروافر ( 2

، ممررا يرردل علررى قق متوسررطةـتحرر ة%( وبدرجرر32.36) والبحررث للصررف األول الثررانوي

 قصور الكتاب وحاجته للتعديل والتطوير.       
 

وفي ضوء ما أسفرت عنه الـدراسة من نتائج قدمت الباحثة  عددا من التوصيات 

 والمقترحات  من أهمها : 

 مراعاة مواصفات الكتاب الجيد في المناهج الـدراسية بشكل عام والمواصفات التي لم  ضرورة

 تتوفـر في كتاب المكتبة والبحث للصف األول الثانوي بشكل خاص .

 على جميع  صياغة وثيقة منهج خاصة بمادة المكتبة والبحث لصفوف المرحلة الثانوية،تشتمل

 -90    عناصر المنهج وخطته الدراسية ودليال للمعلم .

  إجراء دراسات تعنى بتقويم منهج المكتبة والبحث لصفوف المرحلة الثانوية في ضوء مواصفات

 الكتاب الجيد .

  تصميم برنامج الكتروني وفقـا لمواصفات الكتاب الجيد يشمل موضوعات منهج المكتبة والبحث

 انوي.  للصف األول الث

    . فاعلية برنامج تدريبي لتطـويـر أداء معـلمات المكتبة والبحث في ضوء مواصفات الكتاب الجيد 
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 المراجع

 .القاهرة :دار الفكر العربي. أزمة البحث التربوي في التربية المعاصرةم( 1,،1إبراهيم ، محمود أبو زيد ) -

 :وكالة المطبوعات.النقد التاريخي.الكويتم(.3,،1بدوي،عبد الرحمن) -

 .بيروت:دار القلممناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفسه(. 10،9بركات،محمد) -

 . القاهرة:عالم الكتاب تحليل المضمون تعريفاته ومفاهيمه ومحدداتهم(0,،1)حسين ، سمير محمد  -

 تحليل محتوى أدب األطفال في ضؤ معايير األدب في التصور اإلسالميهـ(1911حويحي ، نعمة هللا إسماعيل ) -

 .الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز

،  0، معهد اإلدارة ، الرياض ، ع ل الوثائقتحليل المحتوى طريقة بحث علمية لتحليالخالدي ، عماد وجيه ،   -

 ,1،1،  10مجلد 

 .بيروت:دار الفكر للطباعة والتوزيع.معجم مقاييس اللغةهـ(.،،10زكريا،أحمد بن فارس ) -

 0,،1، مجلة العلوم االجتماعية ،الكويت ، إشكاليات استخدام تحليل المضمون سالم ، نادية ،  -

 .بيروت:مؤسسة الرسالة.سية في البحث العلميقواعد أسام(.9،،1صيني:سعيد اسماعيل) -

 .القاهرة:دار الفكر العربي. تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانيةم(  0،،1طعيمة ، رشدي ) -

 .القاهرة:دار الشروق. أصول  البحث االجتماعيم(  3,،1عبد الباسط ، محمد ) -

 يئة العامة للكتاب..القاهرة :اله قواعد البحث االجتماعيم( 1،29عبد الباقي ، زيدان ) -

 .جدة:دار الشروق تحليل المحتوى في بحوث اإلعالمهـ( 1939عبد الحميد ، محمد ) -

 .عمان:دار الفرقان للنشر.أساسيات البحث التربويم(.،،،1عدس،عبد الرحمن) -

 . فاس :دارالفرقان منهجية البحث في العلوم الشرعيةم(1,،1عزوزي ، حسين ) -

 .الرياض :دار الزهراء . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية م(.9319العساف ، صالح محمد ) -

لرياض:المديرية العامة للمطبوعات وزارة دليل الباحث في العلوم السلوكية.اه(. 1931العساف،صالح محمد) -

 اإلعالم.

 المناهج  .عمان:دارالبحث العلمي في التربية مناهجه،أدواته ،وسائله اإلحصائيةم(.9313عطية:محسن بن علي) -

 .جدة:دار الشروق. البحث العلمي مناهجه وتقنياتهه(. 1932عمر،محمدزيان) -



 

 

 ،,،1،  21، الحرس الوطني  ، الرياض ، ع تحليل المحتوى واستخدامه محمد ،  نالقحطاني . عبد الرحم -

 9191،  13، مجلد  9، المجلة العربية للمعلومات ،تونس ، ع تحليل المحتوىالهبائلي ، حسن ،  -
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