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قسم العموم االجتماعية

ممخص مقياس التحميل السوسيولوجي لإلعالم
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 ماهٌة التحلٌل السوسٌولوجً قراءة فً ماهٌة الظاهرة االعالمٌة والظاهرة السوسٌولوجٌة مداخل ومنظورات التحلٌل السوسٌولوجً أنواع التحلٌل السوسٌولوجً التحلٌل الكلً والجزئً والتفكٌك والتركٌب ،الكمً والكٌفً تحلٌل محتوى ظاهرة اعالمٌة صبر االراء والتحلٌل السوسٌولوجً للنتائج -معوقات التحلٌل السوسٌولوجً.

 -1مفهوم التحلٌل السوسٌولوجً:
ٌ قصد بالتحلٌل عموما هو ذلك العملٌة التً تستهدف إدراك االشٌاء و الظوهر عن طرٌق فصل
عناصرها ومعرفة خصائصها و العالقات التً تربط بٌنهما ،إلى العملٌات تجزئة الكل إلى
مكونات بسٌطة فً مقابل التركٌب الذي ٌعنً إعادة بناء االجزاء فً وحدات الكلٌة
 عملٌة التحلٌل السوسٌولوجً عملٌة تركٌبٌة بٌن مختلف االبعاد الظاهرة المٌدانٌة و النظرٌة و
هو عملٌة شرح لمختلف االبعاد الظاهرة و أسبابها و انعكاساتها تهدف إلى البحث بكل
موضوعٌة عن أسباب الظاهرة ،األسباب التً ال ٌراها إال المختصون وهً األسباب الخفٌة ،
التً تحرك الفاعلٌن و تدفعهم الى أفعال معٌنة دون غٌرها.
ومن أمثلة التحلٌل السوسٌولوجً ,التحلٌل المقارن وهو التحلٌل القائم على المقارنة بٌن
المجتمعات وثقافات مختلفة ،وكذا تحلٌل المحادثة أو الصورة أو قٌم البحث فً تفصٌالته بهدف
كشف المبادئ التً تنظم الكالم ودورها فً انتاج النظام االجتماعً و إعادة إنتاجه.
 -2خصائص و شروط التحلٌل السوسٌولوجً:
 - 1التحلٌل السوسٌولوجً ٌستدعً التناغم و االنسجام بٌن مفاهٌمه و نظرٌاته
إن التحلٌل السوسٌولوجً عملٌة ذهنٌة مركبة بٌن عدة عناصر ٌشترط فٌها أن تكون متناغمة و
منسجمة فٌما بٌنها ،فال ٌوجد نموذج متفق علٌه للتحلٌل السوسٌولوجً ،إنما صٌغة النص
سوسٌولوجً ٌجتهد المختصون فً إعطائه الصبغة السوسٌولوجٌة ،فما الذي ٌجعلنا ٌقول إنا هذا
النمط ٌندرج ضمن التحلٌل السوسٌولوجً؟ هذا الحكم ٌكون من خالل االطالع على مضمون
النص وما ٌحتوٌه من عملٌة تركٌب بٌن مختلف المفاهٌم السوسٌولوجٌة بٌن النظرٌات التً
تنتمً الٌها.
 التحلٌل السوسٌولوجً ٌقوم على الموضوعٌة:هو عملٌة تستند على نتائج دراسات المٌدانٌة وتقتضً الموضوعٌة الخالٌة من األحكام المسبقة
وجزافٌة ،فهو تحلٌل مستند الى مالحظات مٌدانٌة متكررة و نتائج الدراسات السابقة و مفاهٌم
دقٌقة مختبرة فً الواقع.

 التحلٌل السوسٌولوجً ٌستند على معطٌات نظرٌة أو مٌدانٌة:قد ٌكون التحلٌل السوسٌولوجً نظري أو تجرٌبً أو ٌجمع بٌن النظري أو التطبٌقً ،أي تحلٌل
على المعطٌات النظرٌة و تحلٌل المعطٌات المٌدانٌة.بمعنى ٌمكن ان تكون مادته األولى التً
نطلق علٌها النص الخام كٌفً نظري كما ٌمكن أن ٌكون معطٌات مٌدانٌة أو اإلمبرٌقٌة ٌبنى
على أساسها تحلٌل معتمد على أسس علمٌة  ،كذلك األمر بالنسبة لعملٌة التحلٌل والمقصود بها
النص الناتج عن الخوض فً تفاصٌل النص الخام بالتحلٌل ٌمكن كذلك أن ٌعتمد فً وحدات
التحلٌل تصنٌفات كمٌة كما ٌمكن كذلك اعتماد تصنٌفات كٌفٌة .
 التحلٌل السوسٌولوجً عملٌة معقدة و مركبة:إن طبٌعهة علم االجتماع التركٌبة بٌن مختلف التخصصات فً العلوم االجتماعٌة وهذا ٌعنً أن
التحلٌل فً علم االجتماع ٌكون بالضرورة تركٌبٌا و أن ٌكون فكره متعدد االبعاد و الزواٌا التً
ٌمكن أن ٌنظر من خاللها إلى محل الدراسة مثال تحلٌل ظاهرة تتواصل على عبر الشبكات
االجتماعٌة ٌستدعً تحلٌلها من عدة منظورات تربوٌة ،سٌاسٌة ،اقتصادٌه ،نفسٌة نثقافٌة ..,إلخ.
وهنا ال ٌقصد به أن ٌكون مختصا فً جل هذه العلوم والكن ٌجب أن ٌكون لدٌه اطالع على
مختلف التخصصات فً العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة حتى ٌمكنه أن ٌقدم تحلٌال مركبا متكامال
للظاهرة البحثٌة و ال ٌكون منفلتا على تحلٌل أحادي الجانب.
واهم التعقٌدات التً ٌمكن ذكرها.
 االطالع على ما تقدمه التخصصات االخرى ٌستلزم التحكم فً مفاهٌمه و استعمالها
استعمال دقٌق.
 ضرورة عدم إغفال المقاربات و النظرٌات السوسٌولوجٌة و اختٌارها اختٌارا مناسبا
للطبٌعة الظاهرة المدروسة .

 المداخل منظورات التحلٌل السوسٌولوجً:المنظورات  :و ٌقصد بها الطرق المختلفة التً تشكل أرضٌة أو ملعبا إن شئنا القول ٌحمل
عناصر وحدود متفق علٌها تشكل مسلمات النقاش فٌها ٌتم عبرها تفكٌك وتصنٌف وحتى
إعادة تصنٌف وإعادة بناء للمحتوى قٌد التحلٌل وحتى صٌاغة وفهم ماٌاد من المادة الخام
أي الموضوع األصلً  ،من خاللها ٌحلل وٌفهم بها علماء االجتماع الواقع االجتماعً و
ظواهره المتعددة و تشمل على عدة أنواع و نذكر منها :
- 1منظور الفعل و ٌرى هذا المنظور أن علم الواقع االجتماعً و ظواهره ٌستدعً منها
الباحثٌن التركٌز على فهم معانً السلوك و التوافق و االتجاهات المشكل لعلم االجتماع
الذي هو جوهر الظاهرة االجتماعٌة نظرٌات الفعل االجتماعً زائد التفاعلٌة الرمزٌة ،
وكذا النماذج المعرفٌة او البرادٌغمات وهنا ٌمثل النموذج المسري الرفج قوفمان مالذا
خصبا لتحلٌل القضاٌا السٌاسٌة و االقتصادٌة  ...الخ كما ٌمثل نموذج الفعل االستراتٌجً
لمشال كروزي اسن مالذ عندما ٌتعلق االمر بتحلٌل السوسٌولوجً المتعلق بالتنظٌمات
الرسمٌة...الخ . .
- 2المنظورالبنٌوي :و ٌرى هذا المنظور أن الواقع االجتماعً وما ٌحمله من ظواهر له
وجوده المستقل عن االفراد الذٌن نجد أن سلوكهم مقٌد بواسطة القوى االجتماعٌة
الخارجٌة ,من حٌث أن الظاهرة االجتماعٌة ٌصنعها األفراد و األفراد هم منتوج الواقع
االجتماعً وهذا االخٌر هو ولٌد قوى خارجٌة مأثرة ,ثقافٌة ,سٌاسٌة ,اقتصادٌة......الخ
الواقع االجتماعً ٌفهم من خالل توجهٌن:
أ  -االول توجه الوفاقٌ :رى أن الواقع االجتماعً هو واقع متوافق و منسجم مبنً
على أدوار ووظائف متوافقة ,أهم مدخل نظري فً حسب هذا التوجه هو البنائٌة
الوظٌفٌة.
ب -الثانً توجه الصراعٌ :رى ان هذا الواقع االجتماعً ٌقوم و ٌتأثر بالفعل الصراع
الذي ٌعد فعال طبٌعٌا تستمر بوحدة الحٌاة االجتماعٌة و ٌتحقق التوازن من خالله
(مراكسٌة).

- 3منظور ما بعد الحداثة :هذا المنظور ٌرفض أن ٌغٌر الواقع االجتماعً وتحلل الظاهرة
السوسٌولوجٌة باالعتماد على تغٌر واحد و كلً اذ ٌمكن أن نعطً التغٌر االجتماعٌاكثر

من تبرٌر وأكثر من الظاهرة السوسٌولوجٌة تفسره واكثرمن زواٌا تتطرق لعملٌة
التغٌٌر بمعنى أوضح وادق نحن هنا نتكلم عن الكل المتضامن فً التحلٌل السوسٌولوجً
النقصد بالكل المتضامن تلك العبثٌة والمراهقة العقلٌة العلمٌة بل نقصد بها فكرا علمٌا
موسوعً ٌضع االمور فً نصابها وٌعطً التحلٌل السوسٌولوجً ملكة اكثر ودقة اكبر
وموسوعٌة اشمل.

 أسالٌب التحلٌل السوسٌولوجً: - 1التحلٌل الكٌفً:
هو دراسة و قراءة و تحلٌل بٌانات الظاهرة محل الدراسة بأسلوب غٌر كمً ,فال ٌتم
فٌه تحلٌل البٌانات إلى أرقام و إنما ٌتم الحصول على النتائج من واقع مالحظة و تحلٌل
االحداث و المواقف و الصور و الوثائق و االتصاالت اللفظٌة و غٌر اللفظٌة.
هو ذلك االسلوب العلمً الذي ٌفترض وجود حقائق و ظواهر اجتماعٌة بنائها من خالل
وجهات نظر األفراد و الجماعات المشاركة فً البحث و ٌهدف االساس إلى فهم
الظاهرة موضوع الدراسة ،و علٌه ٌنص هنا أكثر على حصر معنى األقوال التً تم
جمعها أو سٌمٌولوجٌا الصور المشاهدة أو السلوكات التً تتم مالحظتها (ما هً اال
الفكار التً ٌمكن إستباطها ) ثم القٌام بمقارنات مع الحاالت األخرى و تعمٌم النتائج.
وبشكل عام ٌهتم الباحث للتحلٌل الكٌفً بدراسة ووصف الظواهر السوسٌولوجٌة وذكر
خصائصها واستنباط العوامل المؤدٌة إلٌها بصورة تأملٌة لفضٌة و بون استخدام االرقام
و المعامالت االحصائٌة و باستخدام أدوات كٌفٌة كتحلٌل الخطاب ،دراسة حالة ،تحلٌل
السٌرة الذاتٌة........الخ.
 - 2االسلوب الكمً:
هو أسلوب ٌستند فٌه التحلٌل على استخدام األسالٌب والعالقات اإلحصائٌة (نسب
بالعالقات اإلحصائٌة) كمعامالت االرتباط واالنحدار وحتى التوفٌقات والسالسل الزمنٌة
فً االستنتاج أسباب و خصائص الظاهرة محل الدراسة وحتى توقع نتائجها...الخ.
وكذا قٌاس عالقة أجزائها وعالقتها مع الظواهر االخرى و فً هذا االسلوب ٌفترض
فٌه الباحث وجود حقائق اجتماعٌة موضوعٌة منفردة و معزولة عن مشاعر وثقافة
وإٌدٌولوجٌا وحتى معتقدات األفراد باعتبارهم الفاعلٌن األساسٌٌن فً انتاج المادة الخام
التً هً قٌد التحلٌل  ،مهما كانت هذه المادة.

الظاهرة االجتماعٌة وعملٌة التحلٌل:
تعرٌف إمٌل دوركاٌم :أنواع السلوك المختلفة سواء كانت ثابتة أو متغٌرة و التً من شأنها أن
تسبب القهر الخارجً لألفراد أو هً كل سلوك ٌتشكل بٌن أفراد المجتمع بأكمله و تكون
خصائص هذا السلوك مختلفة فً حال تشكٌله بحالة فردٌة عند الحالة االجتماعٌة وهً المقصود
هنا بأن الظاهرة االجتماعٌة تعبر عن السلوكات الجماعٌة لألفراد و التً تحمل صفة االلتزام
لهؤالء األفراد.
 /مرتبطة مع بعضها البعض.
 /معقدة ،مركبة.
متغٌرة (حسب الزمان و المكان).
إجتماعٌة :وجدت مع وجود المجتمع.
شعورٌة (مقصود) والغٌر شعورٌة التً تمارس إلزاما العادات الثقافٌة مثال..........غٌر
شعورٌة.

المراجع المعتمدة :
رشدي طعٌمة  :تحلٌل المحتوى فً العلوم االجتماعٌة  ،األجزاء 1.2.3.4.5:
ناصر قاسٌمً  :محاوالت فً التحلٌل السوسٌولوجً.
سعٌد سبعون حفصة جرادي  :منهجٌة البحث فً العلوم االجتماعٌة.

