
 

 كلية االداب / قسم االعالم 

 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا

 تحليل المضمون أسلوب ( : 21المحاضرة )

يعرر تحليل ررمحمون ررنه حأسلرر حلبحررلهذحموهيررإحمورروصحياررمتح ورر حموه رر حمو نرر ح   

بحراو  حموهيرإححويعرمحليل رمحمون رنه حب رمحومونهضهع حومونناج حولنيتهىحموظاه حواللصرا(. 

موعلن حموشائعةحمالحتخمممحف حمجرا(حرامحرةحمرهمرحماللصرا( حويارمتح ور حمع فرةحملجاهرا حمونرار ح

موت حيتمحليل لااحأط يقةحعلن ةحمنظنة،حوكووكحموهقهتحعل حخصائصحهوهحماللجاهرا حأي رإحيرتمح

حشهمئ ة حكمحذوكحأع ممًحعنحماللطهاعا حموومل ة،حبوحمونعاوجةحموع

ويع تحليل محمون نه حأسل :حلبحلهذحولهيإحموعلن حيسع ح و حو ر حمونيترهىحموظراه ،ح

ومون رررنه حموصررر يدحولنرررار حممعالم رررةحمونررر مرحليل لاررراحمرررنح  رررإحموشررر محومون رررنه حلله رررةح

وال ت اجرا حموهيي ررةحمونصررا ةحفر حلسرراثال حموهيررإحيهقرراحولتصرن  ا حمونهضررهع ةحموترر حييررمرهاح

حموها إ. 

حلهذحليل محمون نه حمنحمألحراو  حمونسرتخممةحضرننحمونرناوحموه ر  حموروصحيعنر حويعمحب

أاوتصررهاحموررمق عحولعالقررا حمونتهاروررةحأرر نحمونجتنرروحوماللجاهررا حومون رره(حومو  هررا حوموتصررها،ح

أي إحيعط حموهيإح ها حولهمقوحموي ال حوي وحمؤش م حوأناءحلنهؤم حمستقهل ة حوعرنحي يرعح

نه حين ررنحولها ررإحب حيقررهمحأتيل ررمحمو حررائمحممعالم ررةحالختهررااحمحررتخمممحبحررلهذحليل ررمحمون رر

خصائصحمو حاوةحبوحمونص،حعل حش يحب حلقهمحعنل ةحموتيل محأص ةحمنتظنرةحوعلر حوفرعحبحر ح

مناج ةحومعاي  حمهضهع ةحولهقهتحعل حم رنه حمونرهمرحممعالم رةحولناوواراحأاوشر تحوموت سر  ح

حمونالئم 

محورق ررعحونيتررهىحوم ررنه حمونصررهبحمون تهأررةحبوحويقررهمحهررومحمألحررلهذحعلرر حفاررمحمررنظح

مونسررنهعةحبوحمون ئ ررةحعهرر حليميررمحمهضررهعا حمومامحررةحوهررمفااحولع يرر حمجتنرروحمومامحررةحموترر ح

ح تمحمخت ااحمويراال حموخا رةحمنر حومامحرةحم رنهلااحوليل لر ،حويشرت يحفر حميرمحهرومحمألحرلهذح

مون ئ ررا حمونرر مرحرامحررتااحعررممحلي رربحموها ررإحعنررمحمخت ررااحع نررةحمونصررهبحبوحمونسررنهعا حبوح

حوليل محم نهلاا،ح ذحيج حب حل ه حمنيلةحأش محمهضهع حونهضهعحمومامحة 

حليل محمون نه حلمونيتهى.حبكي حموتصرن نا حمونناج رةحشر هعاًحوالحرتخمممحفر حأيره ح ويعمُّ

ممعالمحأص ةحعامةحوأيه حموصيافةحأص ةحخا ة حووعرمحبقر ذحو ر حوتيل رمحمون رنه حهرهح

  حمو  لسر حجراكحكرايباح ر نحقرا(حعرنحليل رمحم رنه حموصري حأسلارا:حمومامحرةحماحقمم حموصي

موت حلامتح و حكش حماحلهرحموصي  ةحله  ل ح و حق مئااحوب مم حلرسي  حمعر نحعلر امحمرنحخرال(ح



هرروهحمونررار  حوكنرراحيقرره(حبحررتاذحماللصررا(حموجنرراه  صحمو نررمصحمااشررا(حماكلههررا :حب حمو حرراوةح

كالرراحموط يقررةحموترر حلعرراووحأارراحموصرري حمويررم حف لارراحلعهرر حعررنحممعالم ررةحهرر حموهحرر لةحفنانرراح

بيميهوهج ةحملتبمةحفعنحي يعحليل محم نه حموصي حين نحمو ش حعناحلمحبضافت حبوح وفر حبوح

لغ  ه حبصحأعهاا حبخ ىحب حمحتعنا(حبحلهذحليل محمون نه حييقعحبهرممتحمونرناوحموه ر  حفر ح

يقةحكن ةحبوحلهع رةحفر حمرم حيمن رةحمع نرةحبوحعرم حا محومتاأعةحرق قةحوظاه  حبوح م حمع نحأط 

فت م حمنحمجمحموتعر تحعلر حموظراه  حبوحمويرم حمرنح  رإحمونيترهىحبوحمون رنه ،حوموه ره(ح

ح و حلتائوحولعن نا حلساعمحف حفامحموهمقوحولطهي ه 

 ويحمل مفهوم تحليل المضمون أو )المحتوى( في طياته متغيرين هما: 

عنل رررةحماليمرررةحول  ررر حمملسرررال ،حلسرررتامتح رامكحمألشررر اءحموررروصحيعرررمححاألول: )التحليلللل(

وموظررهمه حأهضررهتحعهرر حعررب(حعنا رر هاحأع ررااحعررنحأع ررااحمصخرر ،حومع فررةحخصررائصحبوح

ححنا حهوهحموعنا  حويه عةحموعالقةحموت حلقهمحأ ناا 

ويش  حفر حعلرهمحماللصرا(ح ور حكرمحمراحيقهور حمو ر رحبوحي تهر ححالثاني: المضمون )المحتوى(ح

ي يق حبهممفاًحملصاو ةحموحآخ ين،حوههحعهراا حعرنحامرهيحوغهيرةحيرتمحلنظ ناراحأط يقرةححو يقعحعن

حمع نةحل لهطحأشخص ةحمو  رحلمونصما.حوحنال حمالجتناع ة 

منراحلقررممحلسررتط وحموقرره(حأاختصررااحين ررنحموتعه رر حعررنحليل ررمحمون ررنه حأررساأوحكلنررا حهرر :ح

وتر حلن ربحأر نحليل رمحمون رنه حلمهضهع ح،حومنتظمح،حوكن ح،حوظراه .،حوهروهحمو لنرا حهر حم

موعلن ،حوأ نحذوكحموتيل محموعارصحمووصحلج ي حجن عاحكمحيهمحعنمحقر مء حموصري حومونجرال ،حبوح

.:حلعنررر حب حمو  رررا حObjectiveعنرررمحمالحرررتناعح وررر حب اريرررإحب رررمقائنا حف لنرررةحمهضرررهع حل

بصحشرخصحآخر حمونستخممةحوتيل محمون نه حيج حب حل ه حمهاوغةحفر حموتيميرم،حأي رإحيسرتط وح

ب حييلمحمون نه حل سر حمسرتخمماحهروهحمو  را ،حوم حيصرمح ور حمونت جرةحل سرااح،حكنراحلعنر حكلنرةح

مهضهع حمحتهعارحف ا حومصطليا حموتق ر محلي ر ح،ححر  ح،حعرار(ح،ظراومح،حجن رمح،حقهر د.حال ح

حهوهحمونصطليا حشخص ةح،حكناحب حمعناهاحمع ضحولتغ   حأتغ  حموظ وتحومألوقا  

.:حب حمخت ااحمون نه حمهضوحموتيل محيج حب حيرتمحعلر حSystematicمنتظمحلحولعن حكلنة

بحاسحخطةحمسهقةحمالعممر،حاليشهأااحبصحلي ب،حبصحاليصدحب حييلرمحموها رإحعنا ر حمون رنه ح

حمنحعنل ةحجنوحموه الا حمونع ضةحولتي بحأامتحميها حلقطةحمع نة 

ئوحموتيل رمحفر حشر محاقنر حأط يقرةح.حفتعن :حموتعه  حعنحلتراQuantitativeبماحكلنةحكن حل

ما،حويعمحل   محموش محمو ن حبم مًحم اهماً،حفاناكحمل اقحعامحعل ححاهوةحليميمحماحههحخطرسحومراح

حههح همذحف حمولغةحمو ياض ةحمومق قة 

.:حب حليل ررمحمومالوررةحمورروصحيشررنل حليل ررمحمون ررنه حيتن رربحManifestولعنرر حكلنررةحظرراه حل

ةح،حبصحمل حيقهمحعلر حقر مء حلموسرطها.،حوور  حعلر حقر مء حلمراحأر نحأاوهساية،حومونهاش  حمونعقهو

حموسطها. 



ح

ح

حخطهم حليل محمون نه :ح

 يتضمن تحليل المضمون مجموعة من الخطوات اآلتية:

حمونجا(حموبمال حومون ال حولتيل م:حليميمح1-

ا(حيقررهمحموها ررإحبوالًحأنسرردحمررار حموتيل ررمحموترر حيررتمحمويصرره(حعل ارراحمررنحخررال(حليميررمحمونجرر

مون ررال حومونجررا(حموبمررال حولهيررإ،حمعتنررارمًحعلرر حبحررلهذحمونسرردحموشرراممحبوحمخت ررااحع نررةحمنيلررةح

ولنجتنرروحمأل ررل حولررتن نحمررنحموهقررهتحعلرر حبهررمحماللجاهررا حموترر ححررار حلمجتنرروحموهيررإ.حعررنح

ي يررعحجنرروحمررار حماللصررا(ححررهمءحكالرراحمقرراال حبوحليق قررا حبوحلقررااي ح رري  ةحبوحبخهررااحبوح

لل بيهل ررةحبوحمررار حمنشررها حفرر حوحررائمحممعررالمحمالو ت ولرر  حويقرر احموها ررإححلصررهبح ذمع ررةحبو

مونم حموبمن ةحموت حح ختااهاحومامحت حوموت حلخممحب  مضحأيي ،حوم حيق احأعمحذوكحهمححر تناو(ح

مونم حكلااحعل ححه محمويص حبمحح ختااحع نا حيمن ةحمنااحوفقاًحال ت اجا حرامحت ،حفعلر ححره مح

هق ح يافةحمأل بمذحموع مق ةحموعلن ةحمنحق ر ةحمونشرايحموصرا هل حفر حموعر مقحمونيا(حرامحةحم

ح1922لتطل حمنحموها إحب حيج صحمسياًحشامالًحعل حجن وحمقراال حموصري حمويبأ رةحأر نحعرامح

م مملاًحولهيإحوموتقص ،حوم حيختااحموها إحفنحمنحمو نه حموصري  ةحموتر حح1952و ت حلاايةحعامح

بأ ةحف حموع مق،حكس حيختااحمونقراال حمالفتتا  رةحوت ره حمونجرا(حمون رال حممتاي حأ حموصيافةحموي

 ح1952-1922ومونهضهع حلمجتنوحموهيإ.حوخال(حموعامحمونل  حف حمونرم حموهمقعرةحأر نحعرام ح

وقمح مرحموها إحمونجا(حمون ال حولتيل محف حهرومحمونيرا(حمرنحخرال(حماليرالعحعلر حمونسردحموشراممح

.حعمرمًحوموت حمرنحخالواراحمحرتطاعحفر يح14040لن ةحكافةحوموت حألغاحلموعألعممرحموصي حمويبأ ةح

يخصحمهقر ح ريافةحمأل ربمذحموع مق رةحموعلن رةحمرنحمونشرايحموصرا هل حفر حح.حمقاالًحمفتتا  اًح93ل

.حمقرراالًحخررال(حعقررمح20.حمقرراالًحخررال(حعقررمحموعشرر ينا حول24مونررم حمونرروكها حأهمقرروحلموعرر مقحخررال(ح

.حمقاالًحبومئمحعقمحموخنس نا ح ت حلاايةحعرامح30خال(حعقمحمالاأع نا حول.حمقاالًح19ولحمويالي نا 

1952  

حليميمحو م حموتيل م:حح2-

ونرراحكررا حليل ررمحمون ررنه حيسررع ح ورر حو رر حعنا رر حمون ررنه حو رر اًحكن رراًحف ررا حمررنح

مو رر واصحب حيررتمحلقسرر محهررومحمون ررنه ح ورر حو ررمم حليل ررمحوموترر حلقسررمحأيسرر حمرراحذهرر ح و رر ح

حموها إحأ  وسه ح و حخن حو مم حائ سةحه :ح

بمًحبوحمصرطلياًح:حلعمحو م حمو لنةحم غ حو مم حموتيل محوقمحل ه حامرWordو م حمو لنةحح-بححح

ميمحلموي ية،حمماهراذ،حموسرالم،حمالحرتقال(.حولعرمحو رم حمو لنرةحموه رم حمأل رغ حومألحرامح

حمنحموه مم حموت حين نحموتعاممحمعاا 



ح:حوهرر حو ررم حليل ررمحمانررةحوح اوهرراًحمرراحي رره حمونهضررهعThemeمو  رر  .ح(و ررم حمونهضررهعححح-ذ

حمو    .حجنلةحبوحفق   (

ولستخممحفر حليل رمحمون رنه حممخهرااصحومورمامم حولهر مموححCharacterو م حموشخص ةحح-ج

وموسر   حموومل رة،حممذمع ةحوموتل بيهل ةحوعنمحرامحرةحموقصرصحومو وميرا حومو تر حموتاايخ رةح

فر حموه لراموحمويقراف حبوحح  إحيختااحموها إحهوهحموه م حف ح يااحليل محموشخص ا حمونشااكة

حعامة موس اح حبوحمالقتصارصحوليميمحخصائصااحمو

:حوه حمراحلسرن حب  الراًحأاوه رم حموطه ع رةحولختلر حItemو م حمون  ر حلبوحمو نحممعالم .حح-ر

هوهحموه م حأاختالتحمومامحرةحفنناراحمراحي ره حكتاأراًحبوحمجلرةحبوحقصرةحبوحأ لامجراًح ذمع راًحبوح

 حبوحلل بيهل رراًحومرراحشرراأ حذوررك حوين ررنحمخت ررااحو ررم حمون رر ر حموترر حلنيررمحموه لرراموحموتل بيررهل

حمألش ا(حمون لهطةحأاألخهااحبوحمونقاال حبوحموصهاحموصي  ةحبوحموتيق قا  

:حوهررهحمونق رراسحمونررارصحمونسررتخممحوق رراسحSpace and Timeو ررم حمونسررا ةحومورربمنحح- ه

مون ررنه حمورروصحيلجرراح و رر حموها ررإحولتعرر تحعلرر حمونسررا ةحموترر حشررغلتااحمونررار حممعالم ررةح

مونطههعررا حومونررم حموبمن ررةحموترر حمحررتغ قتااحمونررار حموننشررها حفرر حمو ترر حبوحموصرري حبوح

ممعالم ررةحمونومعرررةحأررراو مريهحبوحمونع وضررةحفررر حموتل بيررره حولتعرر تحعلررر حمرررمىحمالهتنرررامح

حوموت ك بحأاونسهةحولنهمرحممعالم ةحمونختل ةحمهضوحموتيل م 

حف ةحموتيل م:ححليميمح3-ح

يعتنرمحليل ررمحمون ررنه حفرر حرقترر حومورر ح ررمحأع رمحعلرر حليميررمحف ررا حموتيل ررم،حوموترر حلعررمحمررنح

موخطهم حمونانةحموت حيج حعل حموها رإحب حيعط اراحمهتنامراًحكه ر مًحال حممعرممرحموج رمحوموهمضردح

و  ا حموتيل محلؤرصح و حموه ه(ح و حلتائوحعلن ةحمتن ب حوأاوع  حف  حممعممرحموسر  حورنحيرؤرصح

مويصرره(حعلرر حمونتررائوحمونطلهأررة حولعرر تحف ررا حليل ررمحمون ررنه حأسلاررا:حلمجنهعررةحمررنح ورر ح

موتصررن  ا حيقررهمحموها ررإحأ عررممرهاحيهقرراًحونهع ررةحمون ررنه حوميتررهمهحوهررمتحموهيررإحفرر حو رر ح

مون رنه حولصررن   حأررسعل حلسررهةحمن نرةحمررنحمونهضررهع ةحوموشررنه(،حوأنراحيترر دح م ال ررةحموتيل ررمح

حامحوم سها. حومحتخ مجحمونتائوحأسحلهذحح

 وتنقسم فئات تحليل المضمون إلى قسمين رئيسين هما: 

 أوال: فئة الموضوع )ماذا قيل(

وموت حلنيمحمجنهعةحمو  ا حموتر حلصر حمونعرال حومألف رااحموتر حلظار حفر حمونيترهىحوموتر ح

حلت ننحف ا حف ع ةحبهناا:ح

مون ررنه حوموترر حلقررهمح:حوهرر حمو  ررةحمألكيرر حمحررتخممماًحفرر حرامحررا حليل ررمحفئللة الموضللوعح-بححح

أتصررن   حوفقرراًحونهضررهعال حمرروحممجاأررةحعررنحموتسرراث(حمألحاحرر حموخررابحأاونهضررهع،حبوح

حمجنهعةحمونهضهعا حموت حلمواح هوااحمونار حممعالم ة 



بوح:حوموت حلهضدحموتسي محبوحمور ف حبوحموي رارحفر حمون رنه حولنهمقر حبوحموق راياحفئة االتجاهحح-ذ

مررنحمون ررنه حي كرربحح%50 ننرراحلهضرردحف ررةحمونهضررهعحب حمونهضررهعا حمونت ررننةحف رر  حأ

حعل حق  ةحمع نةحلهضدحف ةحماللجاه،حب حهوهحمونسهةحلؤيمحبوحلعااضحهوهحموق  ة

:حوموت حيطلعحعل ااحأع حموها ي نحم طالتحف ةحمألح ح شاا ح و حمألحراسحفئة المستوياتح-ج

حمووصحلمحأنقت اهحلصن  حملجاهحمون نه  

هوهحمو  ةحأ  ةحمونستهيا حومألح حويطلعحعل ااحموها يه حب  الاًحمصطلدحح:حول لهطفئة القيمح-ر

لمألهممت.حوب  الاًحبخ ىحلمال ت اجا .ح ذحلسع ح و حمع فةحماحي يرمهحموجنارهاحومراحيتطلروح

حمويصه(حعل   

:حلتعامرمحهروهحمو  رةحمروحموطر قحوموهحرائمحموتر حملهعراحوتيق رعحمونترائوحفئة األساليب المتبعلةح- ه

يا حولنماجحلياحهوهحمو  ةحمألحاو  حكافةحموت حملهعاحوع ضحمو  ر  حوشر  اا حوهرمحوموناا

حه حبحاو  حليل ل ةحبمحرعائ ةحبمح مالءحآامءحوملجاها حمع نة 

:حويطلررعحعل ارراحب  الرراًحف ررةحموقررمام حولقررهمحهرروهحمو  ررةحأه رر حموخصررائصحفئللة السللماتح-و

ه   ةحمألخ ىحوموتر حلسرع ح ور حموشخص ةحوبهمحموسنا حموس  هوهج ةحوأع حمألحاو  حمو

حو  ححنا حمألف مرحمونت نن نحف حماللصا(حوخصائصام 

:حولسرتخممحفر حرامحرةحموشرخصحبوحمونجنهعرةحموتر حلظار حفر حمهقروحم كربصحبوحفئة المثللح-يح

حق ارصحكني كةحوأل مم  

:حوهر حمو  ررةحموخا ررةحأاو شرر حعرنحموشررخصحبوحمونجنهعررةحبوحجاررةحفئلة مدللدر المعلومللاتح-ت

ونعلهما حولتنيمحبهمحهروهحمونصراراحفر حمألشرخابحموصري ،حمونيطرا حممذمع رةحمصماحم

حبوحموتل بيهل ةحو   هاحمنحمونصاراحمونختل ة 

:حول لهطحهوهحمو  ةحأ  ةحمونصماح ذحيسع حموها إح و حمع فةحمنشرسحمونعلهمرا حفئة المعلومةح-ي

حمونت ننةحف حمونار حمهضوحموتيل محومنحبينحجاء  

:حولسررتامتحهرروهحمو  ررةحمع فررةحموجناررهاحمورروصحيسررتامف حموقررائمحالمسللتهد  فئللة الجمهللورح-ص

أااللصا(حأاونار حممعالم ةحمونهجاةح و  حأص ةحخا رة،حكنراحلسرع ح ور حمع فرةحمراح ذمحكرا ح

حموقائمحأااللصا(حيستامتحموه ه(ح و حجناعا حمع نةحبمح و حموجناهاحموعام 

 المية )كيف قيل(: ثانياً: فئة الشكل التي تقدم بها المادة اإلع

ولنيمحمجنهعةحمو  ا حموت حلص حك   ةحبوحبحرلهذحلقرميمحبوحعر ضحمونيترهىحولت رننحمراح

حيسل :

:حلقهمحهوهحمو  رةحعلر حموت  قرةحأر نحمألشر ا(حمونختل رةحموتر حلقرممحفئة أو نمط المادة اإلعالميةح-بححح

حأااحمونهمرحممعالم ةحف حوحائمحممعالمحمونختل ة 



:حولستخممحهوهحمو  ةحالحتخالبحمونتائوحمون لهطةحأتيميمحماللجراهحخصه راًحجاهفئة شدة االتحح-ذ

أعمحب حلعمر حمستهيال حماليجاأ ةحوموسله ةحوب هدحموهيرإحعرنحبويم حرق قرةحواللجراهحوشرمل ح

ح.منحمألش ا(حموت حيصاغحف ااحمونيتهى

مونيترهىححعهاام :حول ش حهوهحمو  ةحعنحموش محمووصحلتخوهحفئة شكل العبارات أو الموضوعح-ج

فنيمحهوهحمو  ا حين نحب حل ش حعنحملجاهرا حمونصرماحبوحمون حرمحبوحمو الر حفر ح ر ا ةح

مألعنا(حومألفعا(حبوحمأل مم حموت حلمواحف حمم حلاايخ ةحمع نةحبويم حرق قةحواللجراهحوشرمل ح

ختل رةحمنحمألش ا(حموت حيصاغحف ااحمونيتهىحميااحمهتنامحموها ي نحولت  قةحأ نحمونستهيا حمون

حواللجاه 

:حويسع حف ااحمونصرماحبوحمون حرمحبوحمو الر حمحتشراا حمكهر حعرمرحمن رنحفئة وسيلة اإلقناعح-ر

مرررنحموقررر مءحبوحمونسرررتنع نحبوحمونشررراهمينحو قنررراعامحأاألف رررااحموتررر حيتهناهررراحفررر حمونيترررهىح

حممعالم 

و حرراوةح:حوهرر حمررنحمو  ررا حمونانررةحموترر حيت لرر حعل ارراحمررمىحفاررمحمفئللة اللغللة المسللتخدمةح- ه

حممعالم ةحومحت عاأااحمنحجال حجناهاحموق مءحبوحمونستنع نحبوحمونشاهمين 

حو م حموس اقحوو م حموتسج مححليميمح4-

  حو مم حموس اقحه حو مم حوغهيةحرمخمحمونيتهىحلجنلةح،حعهاا ،حفق  .حل  رمحفر حموتيميرمح

خروحموها رإحفر حمونيرا(حموسراأعحمومق عحونعال حو مم حموتسج محموت حيتمحعل ااحموعمحوموق اس حوقمحمل

حمو ق  حلو م حموس اق.،حف ناحملخوحمو    حرمخمحكمحمقا(حو م حولعمحوموق اسحلو م حموتسج م. 

حمونعلهما حوأناءحموتصن  ححجنوح5-

يعتنمحموها إحفر حأنراءحموتصرن  حموروصحهرهحعهراا حعرنحمحرتخ مجحف را حموتيل رمحمرنحميترهىح

 حير يقت نحمألوور حب حيسرتخ جحموها رإحف را حموتيل رمحمرنحمونار حممعالم ةحموخاضعةحولتيل محعل

لصن  حقهل حو  ا حموتيل محيعتنمحعل حمونار حمونظ يةحموت حميلوحعل اراحموها رإحوجنروحمعلهمالاراح

كنمخمحلظ صحبوحلراايخ حولهيرإ حوموط يقرةحمويال رةحهر حب حيسرتخ جحموها رإحف را حموتيل رمحمرنح

مختهااحبوو حعل حع نةحمنحمجتنوحموهيرإحلنيرمحلسرهةححلصن  حأعمصحيستنهطحف  حف ا حموتيل محمن

منحمجنهعحمونرار حممعالم رةحموخاضرعةحولتيل رم،ح ذحلر لهطحهروهحموعنل رةحأتيهيرمحمو رمح ور حح10%

بجبمءحذم حخصائصحمشت كةحوموت حل  يحولها إحماللجاها حمو ئ سةحموت حلع ن حعلر حمحرتخ مجح

حءحموتصن  . ف ا حموتيل محوموت حين نحلسن تااحأعنل ةحلأنا

 مختهااح مقحموتيل م:حح6-

يقصرررمحأصرررمقحموتيل رررمحمرررنحمرررمىح رررال  ةحبحرررلهذحموق ررراسحوبرورررةحق ررراسحمونهضرررهعا حح

وموظررهمه حموترر حي يررمحموها ررإحليل لاررا،حومحررتخالبحلتررائوحيعتنررمحعل اررا،حومررنحيررمحيعنررمحعلرر ح

فر حموهيرإححلعن ناا.حبصحب حمخت ااحموصمقحيسع حوتسك مح ريةحبرم حموهيرإحبوحمونق راسحمونسرتخمم

و ال  ت ححهمءحف حجنوحموه الا حبوحق اسحمونتغ ر م حوأماجرةحعاو رةحمرنحمو  راء حومومقرة حويعرمح



 مقحمونيتهىحمأسطحبش ا(حموصمقح ذحلنيرمحم هلرا حموتيل رمحمون راه محموتر حيسرع حموها رإح ور ح

حوضوحلع ي ح ج مئ حواا 

 اآلتية:ولتحقيق درجة الددق والدحة للتحليل يتبع الباحث الخطوات 

موتيميمحمورمق عحو  را حموتيل رمحوو مملر حولع ير حكرمحف رةحلع ي راًحرق قراًحوومضرياًحمرنحخرال(حح-بححح

مو صمحمونظ صحبوحموتاايخ حمووصحيستط وحموها إحعنحي يق حوضوحلع ي حومضدحوشر تح

حومف حو محف ةحمنحف ا حموتيل م 

ف ا حموتيل محوو مم حموعرم حمالعتنارحعل حمجنهعةحمنحموني ن نحولي محعل حممىح ال  ةححح-ذ

حوموق اسحف حعنل ةحموتيل م 

حمختهااحيها حموتيل م:ححح7-

يقصمحأاويها حل م ال ةحموه ه(ح و حمونتائوحل سااحعنمح عار حلطه عحمونق اسحمونسرتعنمحعلر ح

مونار حل سااحف حمونهمق حوموظ وتحل ساا. حوعل حهرومحمألحراسحلسرع حعنل رةحمويهرا ح ور حموتسكرمح

حاجةحعاو ةحمنحماللساقحأاونسهةحولهعمينحمصل  ن:حمنحوجهرحر

:حماللسرراقحأرر نحميللرر نحويعنرر حله ررمحميللرر نحاالتسللاق بللين البللاحثين القللائمين بالتحليلللح-بححح

يعنررال حأشرر محمن رر رحب ررمهناحعررنحمصخرر ح ورر حمونتررائوحل سررااحبوح ورر حلتررائوحمتقااأررةحعنررمماح

حل محل ساا يستعنال حموتصن  حل س حويتهعا حخطهم حوقهمعمحموتي

:حوهررهحب حيته ررمحموهررا يه ح ورر حل رر حمونتررائوحأتطه ررعحل رر حف ررا حموتيل ررمحاالتسللاق النمنلليحح-ذ

وو مملرر حعلرر حل رر حمون ررنه ح ذمحجرر ىحموتيل ررمحفرر حبوقررا حمختل ررةحبصحب حموها ررإحيع ررمح

ح ج مءحموهيإحأعمحم  حشا حبوحبكي حعل ح ج مءهحموتيل محمألو( 

حلهأ نحموساأق نحب حهناكحمل اقحعراو حأر نحموها رإحمروحل سر حويته نحأعمحلطه عحموهعمينحبوحمأل

وموها إحمألو(حموحموها إحمويرال ،حوم حموتغ ر م حموتر ح رمياحفر حمونت جرةحأر نحموها رإحمروحل سر ح

أن واحمم حيمن ةحعنمماحيع محموتيل محم  حيال ةحوأ نحموها إحوموها رإحمصخر حكالراحي   رة،حويرتمح

 اض ةح  صائ ةحلع تحأنعاروةحههوست حوه :حذوكحعنحي يعحمحتخمممحمعاروةحاي

حمعامرررمحمويهرررا 

= 

م2  

 1 +2  

ح  إحب حححمححح=حعمرحموياال حمونت عحعل اا 

ح. ح1=حعمرحموياال حموت حقامحأت م بهاحموني محاقمحلح1 حح

ح. ح2=حعمرحموياال حموت حقامحأت م بهاحموني محاقمحل2 حح



معامرررررررررررررررررمح

 مويها ح=

 م2
= 

 12×حح2
= 

=ح 24

0 92  1 +2 13+13 26 

حمحتخ مجحمونتائوحح8-

فرر حمونيررا(حموسرراأعحوأعررمحب حمحررتطاعحموها ررإحجنرروحمونقرراال حموترر حلشرر  حفرر ح رريافةحح

مال بمذحموع مق ةحموعلن ةحموت حل نناحبوحعاوجاحأش محمهاش حمهضرهعحمونشرايحموصرا هل حفر ح

مويصرر حموشرراممحمررنحوأسحررلهذحح1952و تر حعررامحح1922موعر مقحخررال(حمو ترر  حموننتررم حمررنحعررامح

.حمقراالًحمفتتا  راًح93.حعمرمًحمنحهوهحموصي حمحتطاعحموها رإحمحرتخ مجحل14040خال(حم مجعةحل

عنحهومحمونهضهع حوقمحمعتنمحموها إحعل حبحلهذحليل محمون نه حو هل حملس حموطر قحموعلن رةح

فر حوتيق عحهمتحمو شر حعرنحمهقر ح ريافةحمأل ربمذحموع مق رةحموعلن رةحمرنحمونشرايحموصرا هل ح

موع مق حوقمحأرممحذوركحومضرياًحمرنحخرال(حمونترائوحموتر حظار  حفر حفصره(حموهيرإح  رإحمحرتطاعح

حموها إحعنحي يعحجنوحموت  مام حموته مح و حلتائوحمع نة 
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