
إلياس شرفةحتليل املعطيات و 

)منهج تحليل المضمون(تحليل المعطيات وقراءتها كيفّيا

إلياس شرفة. د
دةجامعة سكيك

:امللّخص
كما ميكن أن يكون ،  فقد يكون وفقا للتحليل الكّمّي أو الرقمّي أو اإلحصائيّ ، حتليل املعطيات حيمل شّقني

هذا األخري الذي أثري حوله اجلدل من طرف باحثني ، وهو ما يعرف بتحليل املضمون، حتليال كيفّيا نوعّيا
وما الفرق بني املنهج ؟ومىت نقول حتليال؟نقول منهجاومىت؟وأساتذة جامعّيني إن كان يعترب منهجا أو تقنية

وكيف ميكن ؟وكيف توّظف هذه التقنيات؟وهل ينقسم هذا املنهج أو هذا التحليل إىل تقنيات؟والتحليل
.إذ سوف حناول يف هدا املقال  اإلجابة عن كّل هذه األسئلة؟االستفادة منها يف البحث االجتماعيّ 

Résumé:

L'analyse des données est double, selon l'analyse quantitative, numériques ou

statistiques et analyse qualitative peut être qualitative, connu comme l'analyse du

contenu, soulevé controversée par les chercheurs et les professeurs C'était l'approche ou

technique ? Et quand nous disons un ? Et lorsque nous disons une analyse ? Et quelle est

la différence entre les programmes d'études et d'analyse ? Cette approche ou les diviser

cette techniques d'analyse ? Et comment employer ces techniques ? Comment peut être

utile dans la recherche sociale ? Nous allons essayer dans cette intervention pour

répondre à toutes ces questions.

:المناهج الكّمّية والمناهج الكيفّية1
، على مستوى اإلجراءات، من املّتفق عليه

هلذا تتطّلب املناهج الكيفّية . عن تلك اليت تسمح بأخذ معطيات كيفّية ال ميكن قياسها أو عّدهاالظواهر 
. والكّمّية جمموعة من اإلجراءات املختلفة

وقد تكون هذه القياسات من ، 
إّن أغلبّية . أو عدديّة وذلك باستعمال احلساب، "أكثر من أو أقّل من":مثل، )ordinales(الطراز الرتتييب 

، النسب، وكذلك األمر حينما يتّم استعمال املؤّشرات، البحوث يف العلوم اإلنسانّية تستعمل القياس
، لة معرفتناإنّنا نستنجد باملناهج الكّمّية أثناء حماو . املتوّسطات أو األدوات اليت يوّفرها اإلحصاء بصفة عاّمة

االرتباط بني درجة ، نية التصويت يف االنتخابات القادمة، تطّور أسعار االستهالك منذ عشر سنوات، مثال
. التحّضر ونسبة املواليد
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وعليه ينصّب االهتمام هنا أكثر . أّما املناهج الكيفّية فتهدف يف األساس إىل فهم الظاهرة موضوع الدراسة
هلذا يرّكز الباحث أكثر على دراسة . ّمت مجعها أو السلوكات اليت ّمتت مالحظتهاعلى حصر معىن األقوال اليت

أو األحداث اليت ، فعندما حياول الباحث معرفة أطوار تعّلم الطفل، احلالة أو دراسة عدد قليل من األفراد
. ج الكيفّيةفإنّه يستعني يف ذلك باملناه، أو تصّورات احلّب يف بلدان خمتلفة، طبعت عشريّة زمنّية

تعتمد املناهج الكّمّية على صيغ رياضّية . لقد ظّلت املناهج الكّمّية ومنذ زمن طويل مناوئة للمناهج الكيفّية
، للواقع

ّدى هذا بالعلوم اإلنسانّية إىل االعتقاد وملّدة طويلة أّن منّوها ومصداقّيتها حيث أ، وعلمّية من املناهج الكيفّية
مثل ، لقد استعانت بعض ختّصصات فروع العلوم اإلنسانّية. مرهونان باستعمال أكثر للتكميم يف حبوثها

ألّن طبيعة ، هربالرياضيات يف دراستها للظوا، علم النفس وعلوم اإلدارة، علم االجتماع، اجلغرافيا، االقتصاد
فإنّه ال ميكن إخضاع الظواهر اإلنسانّية دائما ، مع ذلك. مواّدها ومواضيعها تتقّبل ذلك بكّل سهولة

وبدّقة ومرونة املالحظة ، لذا فهي ملزمة أيضا باستخدام املناهج الكيفّية اليت تستعني أكثر باألحكام. للتكميم
. أو بفهم التجارب اليت يعيشها األفراد

ستظّل ، إىل ما تقّدم فإّن الظواهر اإلنسانّية ومهما كانت دّقة القياسات الكّمّية املستعملة يف قياسهاإضافة
أو درجة التزعة احملافظة ، عن درجة الرضى عن العمل، مثال، فعندما يتحّدث املرء. حمتفظة ببعدها الكيفيّ 

)conservatisme(وهي كّلها ظواهر هلا قياسات ، اأو االزدهار يف دولة م، لدى جمموعة بشريّة ما
وتعود إىل حقائق إنسانّية ال تستجيب أبدا ، فإّن املصطلحات املستعملة هي من طبيعة كيفّية، حسابّية

فالرضى والنزعة احملافظة واالزدهار مصطلحات تشري أصال . 
.1يس أكثر من جمّرد تكميمويبقى احلساب ل، إىل تقدير الواقع

:بناء فئات التحليل2
قبل تثبيتها . تعترب الفئات مبثابة عناصر داّلة يف الوثائق اليت نريد تسجيلها:الفئات المستعملة عادة2- 1

لكي نكّون فكرة عّما . ميكننا أن نستعني أّوال باالّطالع على الفئات املستعملة عادة لتحليل احملتوى، 
نلجأ إىل األصناف السّتة املوالية من الفئات واليت تستخدم عادة يف حتليل ، كن استخالصه من وثيقة ماهو مم

:احملتوى
البيئة، التكنولوجيات احلديثة، مثل برنامج حزب معّني ، املاّدة أو املواضيع املعاجلة...
غري ، هل هو مؤّيد:بة إىل املواضيعأي كّل موقف من مواقف مؤّلف أو مؤّلفي الوثيقة بالنس، اّجتاه االّتصال

القيم اليت حتملها الوثيقة ؟ما هي املواقف املأخوذة فيما خيّص كّل موضوع، بعبارة أخرى؟ال يرى فرقا، مؤّيد
وإّما ، مثال، النجاح أو منط احلياة، السعادة، أي أنّنا نتحّدث بكّل صراحة عن املنافسة، إّما بصفة واضحة

ما هي القيمة املراد إبرازها ، بعبارة أخرى. أّن القيم غري معّرب عنها بشكل واضح وظاهرمبعىن ، بصفة ضمنّية
؟من خالل االّتصال
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إقناع، ؟تلكأي ما الذي يقرتحه املؤّلف أو املؤّلفون من طرق عمل لبلوغ هذه القيمة أو، الوسائل ،
؟كيف نعمل للوصول إىل هذه القيم،  بكلمة أخرى.. .حوار، قّوة

األصل ، الديانة، اجلنس، السنّ ، أي االّطالع على خصائصهم االجتماعّية، الفاعلني أو شخصيات االّتصال
؟على من نتكّلم يف االّتصال، بتعبري آخر.. .األصل االجتماعي، جمموعة االنتماء، التمدرس، العرقي

؟)...، املكان، الكاتب، ‘ة الزمينّ الفرت (من أين تأيت الوثيقة ، أي ما ميّيز مصدر تواجد االّتصال، املراجع
األخصائيني ، املؤلفني املذكورين(أو)...، حصة باملذياع أو التلفزة، جريدة، خطاب، منشور(نوعها 

2؟ما هي طبيعة االّتصال الذي نريد معاجلته، بعبارة أخرى، )...التأكيدات األساسّية، املعتمدين

أي أخذ مقاطع ، من الوثائق)املعىن(ت املختارة بأخذ وحدات الداللة تسمح الفئا:وحدات الداللة-2- 2
:قد تتمّثل وحدت الداللة فيما يأيت. من ماّدة االّتصال

 كلمات
مواضيع منتشرة عرب سطرين أو أكثر أو عرب صفحة أو أكثر
وذلك حسب نوع الوثائق ، شخصيات أو أشخاص
ناف األدبّيات أو أّي عنصر آخر يسمح بتصنيف أجزاء أص، مثل طرق التعبري، عناصر أخرى متنّوعة

الوثيقة
، يبقى التفكري يف حتضري الطريقة اليت سيتّم من خالهلا القياس، بعد جتزئة حمتوى االّتصال إىل وحدات الداللة
. قد يتّم ذلك إّما بطريقة كّمّية أو بطريقة كيفّية

إنّنا نتحّدث يف هذه احلالة عن . من النوع الكّميّ إّن طريقة العمل املعهودة هي :حساب الوحدات-2- 3
سنأخذ يف . إّن وحدات العّد حتّدد بدّقة وتضبط طرق حساب العناصر املنتقاة من الفئات. وحدات العدّ 

تكمن العملّية يف تسجيل عدد مرّات ظهور ، فيما يتعّلق بالتكرار. االعتبار عند حسابنا هلا التكرار والكمّ 
، ينبغي أن نتأّكد أّن كّل وحدة تتضّمن نفس الوزن والداللة بالنسبة إىل مشكلة البحث. لكهذه الوحدة أو ت
أّما فيما خيّص . يصبح جمّرد عملّية خيالّية، الذي يقرتح أو يفرض وحدات قابلة للمقارنة، وإّال فإّن احلساب

يستعمل هذا . تّلها هذه األخريةإىل املكانة اليت حت، فيما يتعّلق بكّل ظهور لوحدة الداللة، فنشري، الكمّ 
اليت حيتّلها موضوع )احليز(هكذا نستطيع حساب املساحة . اإلجراء بصفة خاّصة أثناء دراسة وسائل اإلعالم

الذي مينحه أو خيّصصه )بالدقائق مثال(أو املّدة أو الوقت ، )بعدد األسطر أو باألعمدة(معّني يف جريدة ما 
. ملوضوعالراديو أو التلفزيون لنفس ا

لكن ليس بطريقة  ، إنّنا نسّجل أيضا وحدات الداللة يف ميدان البحث الكيفيّ :تقدير الوحدات-2- 4
تسمح لنا وحدات الوصف هذه باستخراج وإبراز . نتحّدث يف هذا السياق إذن عن وحدات الوصف. كّمّية

:هكذا نستطيع مالحظة. اسالعناصر ذات املعىن والداللة املوجودة يف الوثيقة بصيغة أخرى غري القي
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 .فتحليلنا لغياب ، فإّن التحليل سيقع بني ما هو كّمّي وما هو كيفيّ ، يف هذا اإلطار
وذلك عندما نريد دراسة احملتوى ، أو املعىن اخلفّي للوثيقة، ما مل يـَُقلْ ، مثال، الفئة قد يساعدنا على اكتشاف

لكن يكتسي يف نفس الوقت أمهّّية ، على ما ال يظهر إّال نادرا أو استثنائّياميكن أن نبحث أيضا. املسترت
. بالغة

 القيام بإعداد منطّية منوذجّية)typologie(نستخرج من الوثيقة مناذج من ، يف هذا اإلطار. لوحدات الداللة
رجال والنساء الذين إقامة صور كاملة منوذجّية لل، مثال. خصوصّيات متمّيزة، السلوكات، ردود األفعال

. تستدعيهم التلفزة للتمثيل يف أفالمها اإلشهاريّة
فإنّنا سنأخذ بعني االعتبار التأكيد على إبراز عناصر ، يف هذا اإلطار بالذات. احلكم على شّدة فئة ما

اطبة أو فيما يراد منه خم، يف اإلعالنات اإلشهاريّة قد يكمن ذلك فيما هو ظاهر بشكل بارز، هكذا. خاّصة
. أو يف ذلك الذي وضع أو أشري إليه بصفة واضحة وجلّية، الذاكرة

لكي يكون استعمال الفئات املختارة سهال ويتطابق متاما مع أهداف :صفات التفيئة الجّيدة-2- 5
احلصر ، الوضوح، الشمولّية:جيب أن حتمل تفيئتها بعض الصفات أو اخلصائص األساسّية وهي، البحث
. والتوازن

، إنّنا نتكّلم عن الشمولّية عندما تكون هذه الفئة أو تلك حتمل كّل مؤّشرات البحث:الشمولّية5-2- 1
وبالتايل التأّكد من أّن عملّية السحب تغّطي أو تتضّمن كّل ما يسمح باإلجابة عن هدف البحث وتقييم 

فإن كّنا ال ، ضمن اإلشهار املتلفز)sexisme(يف جمال التمييز اجلنسي ، هكذا. الفرضّية املعروضة أو املقرتحة
بل وكذلك األوضاع واألدوار اليت يوضع فيها ، نريد فقط قياس ظهور هذا اجلنس أو ذاك يف اإلعالنات

. ، )املمثّلون(الفاعلون 
كّل فئة لكي جند بسهولة الوحدات اليت حتتوي عليها جيب علينا أن حنّدد بدّقة معىن:الوضوح5-2- 2

وذلك حّىت تكون كّل الفئات معروفة ومفهومة من طرف كّل املرمزين يف حالة توّيل فرقة من الباحثني ، الوثيقة
ترميز مّدة الظهور يف اإلعالن أو ، يف إطار حبث حول التمييز اجلنسي، إذا كّنا نريد، هكذا. القيام بالبحث

يف احلالة اليت تظهر فيها امرأتان يف نفس الوقت يف مقطع ، فيجب على املرمز أو املرمزة أن يعرف، اراإلشه
مضاعفة وقت الظهور يف فئة النساء أو أنّه سوف ال يأخذ بعني االعتبار ، مثال، إن كان جيب عليه، إشهاري

كما ميكننا التفكري حّىت يف . تإّن التحضري مبثل هذه الدّقة هو أساسّي لوضوح الفئا. سوى عامل اجلنس
ويف هذا اإلطار ميكن تقدمي أو طرح أمثلة وصفّية ممكنة نشري من خالهلا إىل أصناف احلوادث ، األدوار املؤّداة

. أو األفعال اليت سننقلها أو نرويها
تقدمي توضيحات حّىت نتفادى أّي انتقاد قد ينجم عن عدم جتانس الفئات فهنا أيضا ال بّد من ، خمتلفة

من الصعب علينا معرفة ما جيب عمله إزاء معطيات مبعثرة ، بالفعل. وبالتايل يتّم رفض العمل الحقا، وحمتواها
. ومستمّدة من فئات غري حمّددة بصفة جّيدة
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، بعبارة أخرى. تعترب الفئة حصريّة إذا كانت الوحدات :الحصر5-2- 3
فإّن ما خيّص فئة الرجال ال ميكن إطالقا أن ، إذا ما أخذنا يف االعتبار مثال التمييز اجلنسي السابق ذكره

فإنّه ليس دائما كذلك بالنسبة ، إذا كان التمييز يف هذه احلالة يبدو واضحا وبديهّيا. خيّص فئة النساء أيضا
أنّه كان لزاما علينا استخراج ما تشّجعه اخلطب السياسّية فيما خيّص ، مثال، لو افرتضنا. ئات أخرىإىل ف

إذا كانت وحدات املعىن املطلوب تسجيلها يف هذه . ، السباق حنو التسّلح أو عكس ذلك
وذلك ، من االّجتاه اآلخرفقد جند تشجيعا سواء من هذا االّجتاه أو، الفئة أو تلك هي اخلطاب بأكمله

هلذا ال بّد علينا من . حسب املقطع املأخوذ من النّص أو حّىت حسب الغموض املقصود من طرف املؤّلف
، التفكري يف إعداد التفيئة بكيفّية أخرى

من معىن واحد معّرب عنه بوضوح من طرف املبحوث عندما يتضّمن نفس التصريح أكثر"التصنيف املزدوج
3"نفسه

والذي أرى أنّه منهج وحتليل يف نفس ، ما ميكن قوله عن هذا املنهج:خطوات منهج تحليل المضمون3
أو ما يسّمى باملنهج التحليلّي ألنّه يهدف إىل اتباع خطوات منهجّية تؤّدي إىل قراءة حتليلّية ، الوقت

وهذا وفق جمموعة من املراحل تساعد على فهم هذا املنهج وتسهيل عملية تطبيقه ، وجّيةللخطابات السوسيول
:بعض الشروط يف حتليل املضمون»Bernard Berlson«فقد حّدد العامل ، على كّل نّص أو مضمون

ثني آخرين وهنا يعين أنّنا نعيد اختبار ذلك التحليل من طرف باح، جيب أن يكون حتليلنا حتليال موضوعّيا* 
، فنصل إىل نفس النتيجة شريطة أن تكون يف نفس الظروف، حبيث ال يستعملون نفس اإلجراءات واألدوات

واالبتعاد يف حتليل اخلطاب عن ، بعبارة أوضح أن يتسّىن لباحثني آخرين بنفس التقطيع ونفس التجزئة واجلدولة
.ذاتّية الباحث

واملقصود هنا أّن الباحث مرغك كل ما هو يف املضمون ، نهجّيةأي بطريقة م، أن يكون التحليل منتظما* 
له عالقة باملشكلة املدروسة حّىت يتفادى أّي اختيار تعّسفّي أو نتعامل فقط مع الفئات املوافقة مع أطروحة 

.الباحث
، ّيات معّينة

وجيب عليه أن ال يتجاوزها ، حّىت إن تعّثر الباحث خالل حتليله وواجه عناصر مفّندة خالل فرضّياته
. ويتجاهلها

وهذا من أجل أن نتجاوز األحكام والقوالب ، وال بّد أن نتعامل مع املضمون أو احملتوى البّني والظاهر* 
، ا هو ظاهر وبّني حّىت ال خنلط وحّىت نتفادى الوقوع يف الالمضمونأي ال بّد أن نتعامل مب، الفكريّة اجلاهزة

والتحليل ال يعين أنّنا نتخّلى عن التقدير االستقرائّي للّالمقوّيل ، جيب أن نتعامل مع النّص يف ذاته ولذاته:أي
. "pensé impensable""جيب أن نفّكر يف الالمفّكر فيه":"زعيم الوجوديّة"وكما يقول، والالمفّكر فيه
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ال بّد أن ميّر على الظاهر إىل ، وحّىت ال يسقط الباحث منذ البداية يف اخلطأ، والتحليل يكون عرب مراحل
.4جيب أن ندرس ما يف السطور إىل ما حتت السطور:أي، الباطن اخلفيّ 

:"Bernard Berlson"ينطلق منهج حتليل املضمون من عّدة مراحل حّددها لنا، وكبقّية التحاليل
ومثال يف ، حيث أّن حتليل املضمون ما هو إّال وسيلة وليس غاية يف حّد ذاته:تحديد أهداف البحث)3- 1

ومن ذلك يرى برلسون أنّه ال بّد أن حنّدد هدف البحث حّىت ، حتليل اخلطاب بتقسيمه إىل أجزاء وأقسام
، أي مدونة اخلطابات وأجزائها"باملدّونة"نوتسّمى العينة يف حتليل املضمو ، يساعدنا على املاّدة اليت حنّللها

...قد خنلط يف مجيع حتليل املضمون كالعالئقي والتداعوي، إذا مل حنّدد هدف البحث:فنجد أنه يقول
حيث اختيار املدونة ، أي املادة اليت حنلل من خالهلا اخلطاب:»Corpus«تشكيل المدونة أو المد )3- 2

فتحديد املضامني . كان حتليل املضمون جّيدا،  كان اختيار املدونة صحيحافكّلما  ، شرط أساسّي يف التحليل
هنا ال يسّمى اختيار مضمون ، :مثال، ضرورة وجود موضوعّية يف حتديدها

مد وحتليل األرشيف يعت، "مدونتنا"وهنا قد حددنا، واحد يف صفحة واحدة أو صفحتني ممثله للخطاب ككلّ 
نضع يف اهلامش بعد التحليل أنّنا قد ، ففي حالة اعتمادنا على حتليل وثيقة واحدة أو اثنتني، على الوثائق مثال

.اعتمدنا على وثيقة واحدة ونضعها يف املراجع
أي جتزئة النص وتقطيعه ، وهذه النقطة مشرتكة يف مجيع التحاليل:تقطيع المدونة في شكل وحدات3- 3

هذا . والوحدات جيب أن تكون أصغر صغرية قدر اإلمكان نثري التحليل، ر مكّونة للنصّ إىل وحدات وعناص
، وهي وحدات، وهو يفرض نفسه من الوهلة األوىل، التقسيم للمضمون هو تقسيم منوع وليس أحاديّا

ل فقد تكون كلمات أو مج، ّمث يقول يف املكسيك جند كذا طبيعة مستقلة، خطاب الرئيس يتكلم عن اجلزائر
املشكل ميكن أن تشّكل عائقا يف التحليل ، وميكن أن جنعل هلا قراءة لوحدها، أو فقرات أي ال تغّري شيئا

.5أي يف خطابات عن املكسيك دائما، املقارن
جند يف جريدتني حول :مثال، أي القيام مبقارنة وتقطيع عمودي للجريدة:تقطيع الحجم أو األعمدة3- 4

، دّين تكّلم يف جريدة ما خبمسة أعمدة ويف جريدة أخرى بثالثة أعمدةموضوع معّني كالوئام امل
نأخذ األعداد اليت تكّلمت يف كّل مّرة عن الوئام وكم من . ، باملساحة

الرئيس ّمث نأخذ صفحة مثال أو خطابا يف صفحات موضوعات فنجد خطاب، مّرة مقارنة أخرى أو جرائد
سطرا 50وبعده يف ، سطرا عن البطالة20منتصف اخلطاب يف ، من البداية إىل املنتصف يتكّلم عن الوئام

.ّمث نأخذ هذه التقسيمات وجنعل منها مضامني. عن أزمة السكن حّىت النهاية
لمات إذ نأخذ خطابات معّينة نقّسمك أقّل جزء ممكن إىل ك:تقسيم الوحدات والرموز والكلمات3- 5

كما ،  فنجد الكلمات األساسّية والطوطامّية تكشف لنا عن مركز االهتمام وعن اإليديولوجّيات اخلفّية، وأجزاء
. قد تكون مباحث يف فقرة ويف مجلة خمتلفة من اخلطاب
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حيث درس »Chambord de Lowe«هناك عامل فرنسّي :»personnages«مسألة الشخوص )3- 6
أي ما هي الشخوص اليت نقدمها ، أي جعل الطفل يف موروث ثقاّيف للطفلالشخوص يف صحافة األطفال

.كأن نقّدم أبطاال تارخيّيني نرغب يف أن يكونوا قدوة لألطفال دائما:مثال، واملوجودة يف قصص األطفال
ساعة 100فمثال جند أّن املرتّشح مّر يف التلفزيون ، وميكن أن تكون وحدات جمارية يف صفحة أعمدة وزمنّية

ساعات عن أزمة 10، وساعة عن البطالة20و، ساعة تكّلم عن الوئام50منها ، زمنّية أثناء احلملة االنتخابّية
.هذا التقسيم يف الكالم هو مربمج وليس اعتباطّيا، السكن

الفرنسّية يف عملّية تقسيم الوحدات "فيوالت موران"قامت:تقسيم الوحدات واألجزاء إلى فئات)3- 7
أخذ هذا اخلرب صدى عاما ، الرئيس الروسّي السابق لفرنسا"خرتشوف"عندما زار:مثال على ذلك، جزاءواأل

لذلك عمدت هذه الباحثة إىل مجع صحف أسبوعّية ويومّية وجعلت ، لدى اجلماهري والصحافة الفرنسّية
ة يف شكل فئات أو ّمث جعلت هذه الوحدات اإلخباريّ ، وحدة إخباريّة8522بذلك مدونة قّسمتها إىل 

والصداقة الروسّية ، )فئة لوحدها(استقبال خرتشوف يف باريس :فئة مثل69وأصبحت جتمع ، موضوعات
.)فئة لوحدها كذلك(الفرنسّية 

وحدة ، مسار دميقراطي)مثال عن تقسيم الوحدات(:نأخذ الوحدات اليت تدخل يف اخلطابات مثل:مثال
وحدة الدميقراطّية ، وحدة التيوقراطّية، وحدة التعّدديّة الدميقراطّية، دميقراطيّ وحدة اخليار ال، قواعد دميقراطّية

جند يف هذا اخلطاب أنّه يتكّلم عن دميقراطّية ، وحدة والدة دميقراطّية، وحدة املشاركة الدميقراطّية، احلق
لذلك عملت فيولت ، جّيدا، لكن جتزئتها جاءت دقيقة، واحدة

وهذه األجزاء ، حنّلل املواضيع ونقّسمها إىل أجزاء، نأخذ مواضيع:إىل حتليل اخلطاب إىل وحدات إخباريّة مثل
كما أّن املدونة ال حتّدد لنا طريقة "مثل ما ذكرناه سابقا عن موضوع الدميقراطّية، نقّسمها كذلك لوحدات

:مثل، "املدونة وهدف البحث ليس احلجم الذي ميلي علينا التحليلالتحليل بل التحليل هو الذي حيدد 
. التحليل التداعوي يفيد يف الكشف عن إيديولوجّية اخلاطب والتحليل املعجمي يبحث عن معجمية اخلطيب

:، وبذلك
حيث نأخذ  /وهذا لتفادي الذاتّية، تهأّن التصنيف جيب أن يكون شامال لكّل احملتوى الذي قّررنا دراس* 

. كّل املدونة
إذا و تقصي من التحليل ال معىن)fortous(خنّصص فئة للمهمالت ال تدخل ضمن هذا وال ضمن ذاك * 

تكّررت
إذا ، جند فئة العالقة بني روسيا وفرنسا مرة واحدة، أي الفئة ال تتكّرر، أّن الفئات ال تكون استبعاديّة* 

.تقصىتكّررت 
.6مقاييس التصنيف حمّددة بدّقة ومتماشية مع األهداف* 



إلياس شرفة

من التقنيات ترتبط  فمنهج حتليل املضمون هو منهج تركيّيب مبعىن أنّه حيوي جمموعة ، باإلضافة إىل كّل ما رأيناه
لة األوىل خاّصة فيما يتعّلق باملرح)Berlson(كّل واحدة منها يف عملية التحليل باملراحل اليت حّددها لنا 

:وميكن أن نتطّرق هلذه التقنيات باختصار وهي، حتديد أهداف البحث:وهي
والغاية منه هو معرفة معجمّية املتكلم أو ، وهناك البعض يسمّيه بالتحليل الداليلّ :التحليل املعجمي*

.صاحب النص املضمون املراد حتليله
كلمات املتواترة أو املكّررة ومعرفة سبب تواترها أو الذي يهدف إىل البحث عن ال:التحليل التواتريّ *

.تكرارها
مفهوم :مثال، والذي يهدف لقياس اّجتاهات املتكّلم جتاه املواضيع اليت يتكّلم عنها:التحليل التقييميّ *

.العوملة اليت يتحّدث عنها جورج بوش غري مفهوم العوملة اليت يتحّدث عنها صدام حسني
والذي يهدف إىل تقسيم املدونة أو مدونة النص املراد حتليله إىل مباحث :ثّي أو املوضوعايتّ التحليل املبح*

.وهذا حسب املواضيع اليت تناوهلا كّل مبحث، 
وهي الوحدات الدالة ، والذي يسعى ويهدف إىل إجياد العالقة بني عناصر اخلطاب:التحليل التوارديّ *

، وهي ليست عناصر اخلطاب، ت غري الداّلةوالوحدا
.وقع يف اخلطاب

Fellix(من طرف العامل 1961ظهر عام ، هذا التحليل الذي يعترب حديثا نوعا ما:التحليل املؤسسايت*

Guattani(ضامني عمال املؤسسات الذين يعانون من ويهتّم بالدرجة األوىل بتحليل ومعاجلة خطابات وم
.7مشاكل اجتماعّية ونفسّية

:الخاتمة
يعترب من أصعب املناهج يف العلوم االجتماعّية وعلم االجتماع ما ميكن قوله أّن منهج حتليل املضمون ، ختاما

نتائج ومعطيات خاّصة ألنّه يتطّلب تطبيقا جّيدا يف امليدان وحيادا وموضوعّية يف التحليل ألجل الوصول ل
.علمّية
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