
 

تبار تحليل محتواي كيفي در آيين پژوهش: ماهيت، مراحل و اع
  نتايج
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 2 خديجه علي آبادي

 3 هاشم فردانش

 4ناصر مزيني

  چكيده
شـود، بـا ايـن حـال هنـوز      يمـ ي كيفي از تحليـل محتـواي كيفـي اسـتفاده     هاروشبا توجه به اينكه در عمده 

ي هـا روشتوضيحي روشن از اين روش وجود ندارد. در ايـن مقالـه روش تحليـل محتـواي كيفـي در بسـتر       
گيـرد و بيشـتر از   يمگيرد. اين روش در برابر تحليل محتواي كمي قرار يمپژوهش كيفي مورد بررسي قرار 

شمارش كلمات و اصطالحات آشكار متن، با الگوها و مضامين نهان متـون سـر و كـار دارد. بـه طـور كلـي       
سعي در استنباط و آشـكار   تحليل محتواي كيفي با واكاوي مفاهيم، اصطالحات، و ارتباطات بين اين مفاهيم

كردن الگوهاي نهان در مصاحبه ها، مشاهدات و اسناد مكتوب دارد. ابتدا تعريفي از محتـوا و تحليـل محتـوا    
ارائه شده و سپس كاربردها، مراحل، رويكردها، نمونه گيري، واحد تحليل و در انتهـا نحـوه بررسـي اعتبـار     

تائيد پذيري) به دست آمده از اين روش آمده است. همچنين به نتايج (باورپذيري، وابستگي، انتقال پذيري، 
توان تحليل محتوا يميل محتوا روش يا تكنيك است. به طور كلي تحلجواب داده خواهد شد كه  سؤالاين 

  را به دو شيوه اصلي استقرايي و قياسي در سه گام آمادگي، سازماندهي و گزارش انجام داد. 
 .اي كيفي، پژوهش كيفي، استقراء، قياس، محتواتحليل محتو :واژگان كليدي
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 صقدصه

تتتوانیم بتترای فهتتم زنتتدگی   یمتتدر اطتتراف متتا حجتتم عظیمتتی از اطالعتتات وجتتود دارد کتته  

برای بررسی نظامند ایتن اطالعتات و آشتکار کتردن الگوهتای      . اجتماعی از آنها استفاده کنیم

معنایی پنهان در آنها و یا حتی کاربرد نظامند و معنتادار برختی اصتالحات و کلمتات از روش     

ی هتا  شتکل ی تتوان در همته   یمت ی تحلیتل محتتوا را   ها روش. کنیم یماستفاده  1تحلیل محتوا

کتاب، مجله، شعر، روزنامه، آواز، نقاشی، ستخنرانی، نامته هتا، قتوانین،     . ارتباطات به کار بست

ۀ منتابعی هستتند کته در ایتن روش     جملها و اجزاآ یا مجموعه های وابسته به آنها از  نامه اساس

ی فرانستوی بتیش از   هتا  داستتان خواهیم بتدانیم آیتا    یمی مثال برا. گیرند یممورد بررسی قرار 

پردازنتد؟ آیتا موستیقی متردم پستند امریکتایی در دهتۀ         یمی امریکایی به مقولۀ عشق ها داستان

هتا در همتان دوره بتود؟ آیتا آن تعتداد از      از لحاظ سیاسی بدبینانه تر از موسیقی آلمتانی  1961

صتحبت   2«نتان و کتره  »د دربتار  مستائل مربتوط بته     های خو یسخنراننامزدهای سیاسی که در 

شتوند؟ هتر    یمت سازند انتختاب   یمتر را مطرح  یاساسی ها موضوعکنند، بیش از کسانی که  یم

ستؤال نخستت ممکتن استت     : حامل عنوان یتک تحقیتق اجتمتاعی استت     ها سؤالیک از این 

پتردازد و ستؤال ستوم بته      یمت خصای  ملی را بیان کند، سؤال دوم بته جهتت گیتری سیاستی     

ی یکایتک  را از طریتق مشتاهده   ها موضوعتوان این  یمهر چند . شود یمفرایند سیاسی مربوط 

 .کند یمی آنها فراهم مردم مورد مطالعه قرار داد، تحلیل محتوا رهیافت دیگری برای مطالعه

 3روسهرچنتد گلیتزر و اشتتت  . گتذرد  یاز عمتر اصتطالح تحلیتل محتتتوا پنجتاه ستال بتیش نمتت      

وا ه دهنتد، بتا ایتن حتال      یمت نستبت   1931در ستال   4ابداع این وا ه را به لیندا اسمیت( 1967)

امتتا ریشتته . آن را وارد وا گتتان ختتود کتترده استتت  1961نامته زبتتان انگلیستتی وبستتتر از ستتال   

ادیتب، پرویتزی،   ) گتردد  یتاریخی آن به آغاز کتاربرد آگاهانته انستان از نمادهتا و زبتان بتر مت       

 (. 251، ص 1391صلصالی، 

                                                                                                                   
1. content analysis  

 . منظور مشکالت و مسائل معیشتی است  2.

3. glaser and strauss 

4. linda smith 
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های ارتباطی متنتی، شتفاهی، صتوتی و تصتویری استت       تحلیل محتوا روشی برای تحلیل پیام

هتا،   ایتن روش اولتین بتار بته عنتوان روشتی بترای تحلیتل سترودها، روزنامته          (. 1988، 1کتول )

(. 2113، 2هتارود و گتری  )به کتار رفتت    19های سیاسی در قرن  مجالت، تبلیغات و سخنرانی

ای طتوالنی در ارتباطتات، روزنامته نگتاری، جامعته شناستی،        یل محتوا تاریخچته امروزه، تحل

هتتای مختلفتتی مجهتتز شتتده استتت     متترور بتته تکنیتتک   روان شناستتی و تجتتارت دارد و بتته 

 (.2118، 4، به نقل از الو و گنگاس2112، 3نئوندورف)

ستپس تحلیتل محتتوا بته     . گیترد  در این مقاله ابتدا ماهیت تحلیل محتوا مورد بررسی قترار متی  

عنتوان روش یتا تکنیتک، کاربردهتای تحلیتل محتتوا، مراحتل تحلیتل محتتوا، رویکردهتای           

مختلف به آن همچون تحلیل محتوای استقرایی و قیاسی و از بعتدی دیگتر تحلیتل محتتوای     

حتوای آشکار در برابر محتتوای پنهتان، و در نهایتت اعتبتار     کیفی و کمی و همچنین تحلیل م

 . شود نتایج به دست آمده از این روش تشریح می

در این مقالته بتا توجته بته نیتاز پژوهشتگرانی کته        در نهایت به عنوان مقدمه قابل ذکر است که 

ستمت  خواهند استفاده کننتد،   یمبرای بررسی پدیده مورد مطالعه خود از روش تحلیل محتوا 

بنتابراین بته جتای بستط دادن مفتاهیم و ریشته       . و سوی این مقاله بیشتر عملیاتی است تا نظری

. شود نحوه انجام دادن مراحل مختلتف تحلیتل محتتوا توضتیح داده شتود      یم، سعی ها آنیابی 

ی هتا  روشتوانتد پتیش درآمتد استتفاده و انجتام       یمت از طرف دیگر انجام تحلیل محتوا ختود  

ی تحقیتق کیفتی در نهایتت بایتد     هتا  روشهر چند اکثتر  . باشد 5یه داده بنیاددیگر همچون نظر

تتوان گفتت    یمت بنابراین با کمتی اغمتاض   . ی تحلیل محتوا شوندا گونهتبدیل به متن شده و به 

چتون در نهایتت   . ی کیفتی کتاربرد دارد  هتا  روشکه تحلیل محتوا تکنیکی است کته در همته   

 . به دست آمده است، باید مورد تحلیل قرار گیرند ها همشاهدیا  ها مصاحبهیی که از ها متن

 صح  ا چیرت؟  (1

                                                                                                                   
1. cole 

2. Harwood & Garry 

3. Neundorf 

4. Satu Elo & Helvi Kynga¨ s  

5. grounded theory  
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دهد، بهتتر استت ابتتدا مشتخ  شتود       یماز آن رو که این روش محتواها را مورد تحلیل قرار 

محتتوا،  »: نویستد  یمت در تعریتف محتتوا   ( 7، ص 1384)ملکتی  . که منظتور از محتتوا چیستت   

بته دانتش ستازمان یافتته و اندوختته شتده       . برنامه درسی استت  یها برای تحقق هدف ایوسیله

و مستائل   هتا  یتده پد های یمها، مفاهیم، تعم اصطالحات، واقعیات، حقایق، قوانین، اصول، روش

، صت   1388)معروفتی و یوستف زاده   . «شتود  یمربوط به یک موضوع علمی، محتوا گفته مت 

محتتوا، اصتول و مفتاهیمی    »: کننتد  یمت  تعریتف  گونه ینادر تعریفی دیگر محتوا را  (87و  86

هتا   آموزشی، میستر و نیتل بته هتدف     های یتتا ورود به فعال شود یاست که به فراگیران ارائه م

شتامل کلیته مطالتب، مفتاهیم و اطالعتات مربتوط بته یتک          تتوان  یمحتتوا مت  . شود یرپذ امکان

اجتزای جتانبی   درس، خواه به عنوان بخشی از متن یک کتاب یا توضیحات، حواشتی و ستایر   

بتر  . به صتورت مکتتوب یتا شتفاهی ارائته شتود       تواند یبه عبارت دیگر محتوا م. آن درس باشد

 . «تشکل محتوا، کتاب درسی اس ینتر گفت متداول توان یاین اساس م

بیشتر قائم به بعتدی از برنامته درستی استت کته در       اند کردهارائه  نظران صاحبتعریفی که این 

بتا ایتن حتال، بتا     . دهنتد  یمت یابی ارکان اصلی برنامه درسی را تشکیل کنار هدف، روش و ارزش

توان گفت که مراد از محتوا در روش تحلیل محتوا هتر گونته ستندی استت      یمکمی اغماض 

هتای حتک شتده در غارهتا،      ینقاشت بنتابراین  . باشتد  هتا  انسانکه حاکی از وجود ارتباطات بین 

هتا، وب   یلمفت ، هتا  پستتال ، کتارت  هتا  نوشتته ت ، مقتاالت، دست  هتا  کتتاب ی ها نوشتهها،  یقیموس

تتوانیم بته چنتد تعریتف کته       یمت با این تعریف از محتتوا  . گوییم یمها و غیره را محتوا  یتسا

 . ، اشاره کنیماند دادهگوناگون در رابطه با روش تحلیل محتوا ارائه  نظران صاحب

 صنهیت تحلیل صح  ا (2

بته هتر تکنیکتی کته بترای استتنباط        را محتتوا تحلیتل  ( 1968) 1هولستتی  در یک تعریف عام

ستاالر زاده،   ترجمته )کنتد   ی، اطتالق مت  رود یبه کار م ها یامخاص پ های یژگینظامند و عینی و

تجزیته و تحلیتل مطالعتات     یهتا  یکی از روشرا تحلیل محتوا ( 1995) 2سندلوسکی. (1373

                                                                                                                   
1. holesti  

2. Sandelowski 
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در کتتاب   1بتاردن  .شتوند  یها خالصه، توصتیف و تفستیر مت    که به وسیله آن داده داند یکیفی م

تحلیل محتوا در حقیقتت فتن پتژوهش عینتی،     »کند که  یماشاره « تحلیل محتوا»خود با عنوان 

اصولی و کمی به منظور تفستیر و تحلیتل محتواستت و تفکتر بنیتادی تحلیتل محتتوا عبتارت         

و امثتالهم بتر حستب     هتا  پتاراگراف کلمتات، جمتالت،   )است از قرار دادن اجزای یتک متتن   

 (.1375)« اند شدهدر مقوالتی که از پیش تعیین ( شوند یمایی که انتخاب واحده

پژوهشی بترای توصتیف عینتی،    »این تکنیک را  -از پیشگامان تحلیل محتوا( 1959) 2برلسون

، 1378بته نقتل از کریپنتدورف،    )کنتد   یمت معرفتی  « سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام

 .  (26ص 

ای بتترای جمتتع آوری و ستتازماندهی   یتتهروا را مجموعتته تحلیتتل محتتتو( 1989) 3چلیمستتکی

هتایی بترای استتنباط     یتل تحلداند که به محقق اجازه  یماطالعات در یک شکل استاندارد شده 

بته عقیتده وی تحلیتل    . دهتد  یمت ها و معنای متواد نوشتتاری یتا ربتت شتده را       یژگیودر مورد 

بته عبتارتی وقتتی    . ی از نوع چه چیزی است تا چرایتی سؤاالتمحتوا بیشتر در پی جوابگویی به 

ی، عقیتده و فهتم نویستنده، یتا     نوشتتار در پی یافتن مواردی همچون خالصته کتردن محتتوای    

بترای یتافتن    کته  یحتال در . کنتیم  یمت یر آن بر روی مخاطبان هستیم، از این روش استتفاده  تأر

 . شود ی دیگری استفادهها روشی وقوع یک امر بهتر است از ها علت

ای کته بترای تحلیتل، تلختی ،      یته روتوان گفت تحلیل محتوا به هتر   یمبنابراین به طور کلی 

شود، و در متواردی معناهتای    یمطبقه بندی و استنباط کردن خصوصیاتی خاص از متن منجر 

دهتد، اطتالق    یمت پنهان واقع در آن هویدا شده و گاهی امکتان مقایسته چنتدین متتن را بته متا       

 . گردد یم

 حلیل صح  ا، رو  ین تکنی ؟ت (3

بته   -شتوند   یمت ی که پژوهشگران در زمان استفاده از تحلیل محتوا با آن مواجه سؤاالتیکی از 

ویژه در استفاده از رویکرد کیفی و هنگام نوشتتن گتزارش پتژوهش و اشتاره بته روش متورد       

                                                                                                                   
1. barden  

2. Berelson 

3. Chelimsky 
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ریستت، یتا   این است که آیا به تحلیل محتوا باید بته عنتوان یتک روش پتژوهش نگ     -استفاده 

آن را  یبرخت  .هتا  دادهاینکه صرفاً ابزار و تکنیکی استت در دستت محقتق، بترای جمتع آوری      

هتتا و  داده یتل و تحل یگتتردآور یبترا  یستتاختار یو دارا یمفروضتات معرفتتت شناست   یدارا

 یبترا  یکتی آن را صترفاً تکن  ی، امتا بع ت  دانند یم یهنظر یاها در قالب مدل  سازمان دادن به داده

 .دانند یها م داده یلتحل یحداکثر یدیها و در د ادهد یگردآور

: تتوان بته   یمت از متخصصانی که معتقد هستند تحلیل محتوا نوعی روش شناسی پژوهش است، 

؛ (1993) 1؛ مورگتتان(1375)؛ بتتاردن (1388)؛ معروفتتی و یوستتف زاده (1981)کریپنتتدورف 

و التتو و ( ، بتته نقتتل از التتو و کینگتتاس 1991) 3؛ وبتتر(1973) 2؛ کرلینجتتر(2111)نئونتتدورف 

 6و استتتملر( 1981) 5، استتتمپل(1969)در مقابتتل هولستتتی  . اشتتاره کتترد ( 2117) 4کینگتتاس

 . قائل به تکنیک بودن تحلیل محتوا هستند( 2111)

، صرفاً از اینکه معتقتد بته روش یتا    اند دادهاین متخصصان در تعریفی که از تحلیل محتوا ارائه 

؛ با ایتن حتال اگتر اصتطالح روش شناستی و روش را      اند گفتهدن آن هستند، سخن تکنیک بو

 . تواند به روشن شدن این ابهام کمک کند یممرور کنیم، 

یشتان را  ها روشهایی دارد که پژوهشتگران بتر استاس آن،     یدهاروش شناسی اشاره به اصول و 

روش شناسی در برگیرنده این است کته چگونته ستاختار کلتی نظریته در      . کنند یمپایه ریزی 

، بته نقتتل از  2-3، صت   1987، 7هاردینت  )کنتد   یمت ی علمتی ختاص کتاربرد پیتدا     هتا  رشتته 

به عبارتی روش شناسی مبتانی معرفتت شناستی و    (. 8، ص 1391صادقی فسایی و ناصری راد، 

ی بتته دستتت آمتتده از  هتتا دادهیقتتت بتته آورد و رنتت  حق یمتتهستتتی شناستتی روش را فتتراهم 

معتقد است روش پتژوهش یتک   ( 1385) 8سایر که یحالدر . زند یمی زیر چتر خود ها روش

                                                                                                                   
1. morgan  

2. kerlinger  

3. weber 

4. elo & kyngas 

5. stemple  

6. Stemler 

7. harding  

8. sayer  
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متواردی  : های عملی پتژوهش هستتند   یتفعالی پژوهش ها روش(. 4ص )موضوع عملی است 

و ارائته گتزارش    هتا  داده، تحلیتل  هتا  داده، متدیریت  هتا  دادههمچون نمونه گیری، جمع آوری 

 (. 11، ص 1391، به نقل از صادقی فسایی و ناصری راد، 28، ص 2117، 1کارتر و لیتل)

ی پتژوهش  هتا  روشتوان تحلیل محتوا را یک نوع روش شناسی دانست که  یمبا این توضیح 

کته در ادامته خواهتد آمتد، محقتق از       همتان طتور  در ایتن روش شناستی   . خاص ختود را دارد 

یی ختاص  هتا  روشو  هتا  دادهیی بترای جمتع آوری   هتا  روشونته گیتری،   ی ختاص نم ها روش

بنابراین در رویکترد کمتی یتا کیفتی، تحلیتل محتتوا یتک        . کند یماستفاده  ها آنبرای تحلیل 

تواند در راستای رسیدن به الگو یتا چتارچوبی مفهتومی، توصتیف و      یمروش مستقل است که 

همچنتین در ایتن روش همچتون    . یه به کار رودو تدوین نظر ها آن، استنباط از ها دادهتلخی  

ها دقت در اموری همچون طرح پژوهش، عینیت، روایی، پایتایی، تعمتیم پتذیری      روشدیگر 

 . مطمح نظر است

یی کته پژوهشتگر از   هتا  دادهبا این حال بایتد اضتافه کترد کته در رویکردهتای کیفتی، غالتب        

در نهایتت تبتدیل بته متتن شتده و از      آورد،  یمیی همچون مصاحبه یا مشاهده به دست ها روش

تتوان آن را بته    یمت موضتوعی کته   . گیرنتد  یمت طریق تحلیل محتوا مورد بررسی و تحلیل قترار  

نمونته بتارز آن استتفاده از روش نظریته داده بنیتاد استتت      . ی روش در روش تعبیتر نمتود  ا گونته 

، هتا  صتاحبه مشتود، پژوهشتگر در نهایتت     یمت های مختلفی کته از آن   یترواکه صرف نظر از 

مشاهدات یا متون در دسترس را از طریق تحلیل محتتوا متورد واکتاوی و تحلیتل و تلختی       

قرار داده و پس از طبقه بندی و ارتباط برقترار کتردن بتین طبقتات بته چتارچوب مفهتومی یتا         

 . یازد یمنظریه دست 

 رویکردهنی تحلیل صح  ا (4

گزینتد و ستعی دارد    یمت د بتر  زمانی که پژوهشگر روش تحلیل محتتوا را بترای پتژوهش ختو    

 . خود را از آن طریق جواب دهد، باید از بین رویکردهای زیر یکی را انتخاب کند سؤاالت

 ر تحلیل محتوای کیفی  تحلیل محتوای کمی در براب

                                                                                                                   
1. karter & littel   
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 تحلیل محتوای آشکار در برابر تحلیل محتوای پنهان 

 تحلیل محتوای استقرایی در برابر تحلیل محتوای قیاسی 

در ادامته  . پتژوهش استت   ستؤاالت ، اهداف و مسئلهمعیار انتخاب هر کدام از این رویکردها، 

 .هر کدام به طور مختصر توضیح داده خواهند شد

 تحلیل محتوای کمی در برابر تحلیل محتوای کیفی( 1-4

، هولستتی،  1959، 1، ستلتیز 1385رفیع پتور،  )دانند  یمبرخی تحلیل محتوا را صرفاً امری کم ی 

دلیتل  »: در کتتاب تحلیتل محتتوای ختود آورده استت     ( 23، ص 1373)مثالً هولستتی  (. 1373

ی کته  ستؤال یری تحلیتل محتتوا وجتود نتدارد، مگتر اینکته       کتارگ  بته واضح و مشخصی بترای  

بتر ماهیتت آمتاری    ( 1378) 2یا مکتل نیتل  . «شخ  در پی پاسخگویی به آن است، کم ی باشد

د است تحلیل محتوا به روش تحلیل مفاد اسناد یتا دیگتر   کند و معتق یمبودن این شیوه تاکید 

شتود کته در قتدم اول قابلیتت بررستی آمتاری را ندارنتد، امتا بته ایتن شتیوه             یمت موادی اطالق 

 . های آماری ساخت یسهمقارا آماده  ها آنتوان  یم

در تحلیل محتوای کمی، بیشتر بته ظتاهر متتن و شتمارش کلمتات یتا جمتالت خاصتی اکتفتا          

در واقتع فتترض بتر ایتتن استت کتته تکترار کلمتتات خاصتی در یتتک بستتر ختتاص         .شتتود یمت 

روابطتی در آن بستتر یتا نشتان دهنتده حقتایقی در آن زمینته استت کته بتا بررستی             دهنتده  نشان

به عبارتی دیگتر، در تحلیتل محتتوای    . توان به کشف حقایقی نائل شد یمساختارمند و نظامند 

یی هستتند کته   آنهتا ، انتد  شتده کمی فترض بتر ایتن استت کته کلمتات و عبتاراتی کته نوشتته          

بنتابراین تحلیتل محتتوای کمتی بتا شتمردن       . باشتند  یمهای ارتباطی  یدهاین تر مهمدربردارنده 

 هتا  برنامته ، زمتان  (هتا  روزنامته در  هتا  ستتون بین  فاصله)کلمات، اندازه گیری فاصله بین خطوط 

هتر چنتد تحلیتل محتتوای     . شتود  یمت و فراوانی وا گان کلیدی انجتام  ( در رادیو و تلویزیون)

معنتا  بته بستتر،    هتا  آنشود و از شتمردن   یمکمی به امری فراتر از صرف شمردن کلمات ختم 

و مت تادها،   هتا  تترادف م. شتود  یمت یتدات و عبتارات غالتب در متنتی معتین ختتم       تأکی، کتاو 

                                                                                                                   
1. selttiz 

2.  macknil 
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هتای زبتان شناستی ختاص      یژگتی وکلمات مشابه در نوشتتن امتا متفتاوت در معنتا، بتر استاس       

صترف نظتر    هتا  آنتواند مشخ  شده و مورد بررستی قترار گیرنتد، یتا عامدانته از بررستی        یم

 . شود

طرفداران برداشت کیفی از متتن بته محاستبه فراوانتی کته در تحلیتل محتتوای        از سوی دیگر 

که اغلتب بته ختاطر نتتایج بستیار بتی ارزش، ستبب ضتایع          گیرند، یایراد م ،ی کاربرد داردکم

و تنهتا بته آنچته فتراوان      آورد یشدن وقت و نیروی انسانی شتده، اشتتباهات فتاحش پدیتد مت     

که در این نوع محاسبه با استتخراج عناصتر یتک     شود یبه ویژه انتقاد م. دهد یاست، اهمیت م

ی آن، به اوضاع و احوال کلتی پیتامی کته ایتن عناصتر از آن استتخراج       پیام و سنجش و ارزیاب

معتقدنتد  ( 336، ص 1959)و دیگتران   1ستلتیز  (.1356معتمتد نتژاد،   ) شود ی، توجه نمشوند یم

کسانی که تاکید زیادی بر کمی بودن تحلیل محتوا دارند، تمایل دارند بیشتر بتر رونتد تحلیتل    

بتر ختالف تحلیتل    . ی در دستترس باشتند  هتا  دادههتای   یژگتی وتاکید کنند، تتا اینکته نگتران    

محتوای کمی که بیشتر بر روی ظاهر محتوا و فراوانتی آن و قابلیتت کم تی کتردن آن تاکیتد      

شتود و   یمت توجته   هتا  مصتاحبه دارد، در تحلیل محتوای کیفی بیشتر بته م تامین نهتان متتن و     

تتوان هتر نتوع     یمت حتتوای کیفتی،   در تحلیل م. باشد یماستنباط و استخراج معنا از آن مد نظر 

، هتا  مصتاحبه ، تصتاویر،  هتا  روزنامته و مقتاالت،   ها کتابی ها متنسخنرانی، )محتوای ارتباطی 

 . که طبقه بندی شده باشد، را مورد تحلیل قرار داد( ها، و غیرهسایت

این روش در خیل طرفداران کارهای آمتاری پیچیتده در پتژوهش بتا ایتن انتقتاد روبترو شتده         

ی آمتاری پیچیتده استتفاده    هتا  روشتتوان از   ینمت است که بسیار روش آسانی است که در آن 

داننتد و اساستاً آن را متعلتق بته قلمترو       ینمت برخی دیگر آن را روشی کم تی   که یحالکرد، در 

معتقتد  ( 5، ص 2111)بتا ایتن حتال نئونتدورف     (. 1993مورگتان،  )د آورنت  یمکیفی به حساب 

گیترد   یمت است که این روش به همان آسانی یتا بته همتان مشتکلی استت کته محقتق تصتمیم         

 . باشد

اربتات گرایتی و قائتل بته      به طور کلی تحلیل محتوای کمی بیشتر زیتر چتتر معرفتت شناستی    

                                                                                                                   
1. Selltiz 
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یفتی از مفروضتتات تفستیر گرایتتی   گیتترد و تحلیتل محتتتوای ک  یمت عینیتت در پتژوهش قتترار   

بتتا ایتتن حتتال استتتفاده از هتتر دو شتتیوه تحلیتتل محتتتوای کمتتی و کیفتتی     . برختتوردار استتت

زمتانی کتته  . تواننتتد بترای مقاصتدی استتتفاده شتوند    یمت هتای ختاص ختتود را دارنتد و     یگتاه جا

پژوهشتگر در پتتی طبقته بنتتدی کلمتات آشتتکار متتن و پتتی بتردن بتته فراوانتی اصتتطالحات و        

را  هتا  آنیک محتوای معین باشد، و در تجزیه و تحلیتل ختود قصتد گتزارش     کلمات خاصی 

از ستوی دیگتر   . تتوان بهتره بترد    یمت از طریق اعداد داشته باشد، از روش تحلیل محتوای کمی 

وقتی پژوهشگر سعی در استنباط معنایی ختاص از متتن، از طریتق طبقته بنتدی کلمتات و پتی        

را دارد، تحلیل محتتوای کیفتی بیشتتر مناستب      ها آنین و روابط ب ها افتراق، ها شباهتبردن به 

 .است

 تحلیل محتوای آشکار در برابر تحلیل محتوای پنهان( 2-4

هتایی کته بایتد گرفتته      یمتصتم زمانی که قرار است تحلیل محتوای کیفی انجام شود، یکتی از  

متتن بتا   هنگتامی کته   . شود این است که آیا تحلیل متمرکز بر محتوای آشکار یا پنهتان استت  

بته طتور    مؤلتف کنتد و   یمت یی از محتوا سروکار دارد که اجزایی آشتکار را توصتیف   ها جنبه

امتا زمتانی کته متتن بتا      . روشنی به آن اشاره کرده است، بحتث تحلیتل آشتکار مطترح استت     

گر درگیر تفسیر معنای متن است، بته تحلیتل   ی ارتباطی محتوا سروکار دارد و تحلیلها جنبه

تتوان گفتت    یمت بته طتور کلتی     (.254، ص 1391ادیب، پرویزی، صلصتالی،  )پردازد  یمپنهان 

که تحلیل محتوای کم ی بیشتر با محتوای آشکار و تحلیل محتوای کیفتی بتا محتتوای پنهتان     

 .سر و کار دارد

 تحلیل محتوای استقرایی در برابر تحلیل محتوای قیاسی( 4 -3

زمانی که محقق قصد آزمتون یتا بررستی صتحت نظریته، متدل یتا فرضتیاتی را دارد، از روش         

از ستوی دیگتر زمتانی کته پژوهشتگر ستعی دارد در       . کنتد  یمت تحلیل محتوای قیاسی استفاده 

ای در آن زمینته تتدوین کنتد، از     یته نظری جدید به فهمی تتازه دستت یافتته و متدل یتا      ا حوزه

این دو رویکترد در ادامته، در قستمت مراحتل انجتام      . گیرد یمه تحلیل محتوای استقرایی بهر

 . تحلیل محتوا به تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت
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 کاربردهای تحلیل محتوا (5

( 2115) 1در زمینه کاربردهای تحلیل محتوا در پژوهش و رستیدن بته حقیقتت، دنتیس لیستت     

 :داند یمتوان از تحلیل محتوا استفاده کرد را شامل موارد زیر  یمیی که ها حوزه

 کاتالو روزنامه، مجله، کتاب، : ی چاپیها نسخه( الف

 صفحات وب، تراکت تبلیغاتی، تابلوهای تبلیغاتی، پوستر، کارهای گرافیکی: ها نوشته( ب

 ی تلویزیونیها برنامهی رادیو، اخبار، ها برنامه: ی پخشها رسانه( ج

 عکس، نقاشی، فیلم و موسیقی: مواد ربت شده (د

 ها کنسرتها و  یباز، ها مصاحبهها،  یسخنران: شرایط زنده( ه

 ها فروشگاه، محصوالت در ها اتاقها،  یتوضع: مشاهدات( و

. آنهاستت کنتد از منظتر تبتدیل بته متتن و متورد تحلیتل قترار دادن          یمت مواردی که وی ذکر 

 :محتوا را در سه مقوله اصلی طبقه بندی کرده است کاربرد تحلیل 15( 1969)هولستی 

 ارتباطات  استنباط در مورد مرجع 

 توصیف و استنباط در مورد خصوصیات ارتباطات 

  یر ارتباطاتتأراستنباط در مورد 

                                                                                                                   
1. denis list 
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 15، (1جتدول  )در جتدول زیتر   . دهتد  یموی این کاربردها را در بستر پارادایم ارتباطات قرار 

برنتد و   یمت اف عمومی هر یک، عنصر پارادایم ارتبتاطی کته بکتار    کاربرد تحلیل محتوا و اهد

 . عمومی که قصد پاسخگویی به آن را دارند، آمده است سؤاالت

 کاربردهای تحلیل محتوا. 4جدول 

 و کنر رد هر ی  هن پرسشکنر رد تحلیل صح  ا از صنظر اهداگ، عننصر ارتبنط ، 

 کاربرد ها پرسش عناصر اهداف

مورد استنباط در 

 مرجع ارتباطات

 

 چه کسی؟ منبع
تحلیتل  ) مؤلتف ی متورد بحتث   ها پرسشپاسخ به 

 (مؤلف

فرایند 

 کدگذاری
 چرا؟

  سیاسی  –جاسوسی نظامی 

  د یژگیوتحلیل  های افرا

 استنباط ابعاد و تغییرات فرهنگی 

 فراهم کردن و ارزشیابی شواهد قانونی 

توصیف و استنباط 

در مورد 

خصوصیات 

 ارتباطات

 چگونه؟ کانال
  های متقاعد کردن یکتکنتحلیل 

  ی ارتباطیها سبکتحلیل 

 چه چیزی؟ پیام

 توصیف روندها در محتوای ارتباطی 

  های مشهور منبع پیام به  یژگیوارتباط دادن

 ها آنهای  یامپ

  مقایسه محتوای ارتباطات بر اساس

 استانداردها

 به چه کسی؟ گیرنده

  های مشهور مخاطبان به  یژگیوارتباط دادن

 ها آنهای تولید شده برای  یامپ

 توصیف الگوهای ارتباطی 

استنباط در مورد 

 یر ارتباطاتتأر

کد فرایند 

 یبردار
 یر؟تأربا کدام 

 اندازه گیری خوانایی 

 تحلیل جریان اطالعات 

  ی ارتباطیها پاسخسنجش 

، 1956)کلیتدی هارولتد لستول     ستؤاالت برد همان  یمنام  ها آنعناصر ارتباطی که هولستی از  

چه کسی، چه چیزی، بته چته کستی، چترا،     »: در تحلیل محتوا شامل( 1981به نقل از هولستی، 

تتوان بته طتور کلتی      یمت بنابراین کاربردهتای تحلیتل محتتوا را    . است« گوید؟ یمیری تأربا چه 
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ه تبتدیل بته متتن    تحلیل مفاهیم و روابط مستتتر در ارتباطتات انستانی بته اشتکال گونتاگون کت       

 . در ادامه مراحل تحلیل محتوا بیان شده است. ، دانستاند شده

 صراحل تحلیل صح  ا (5

برای کاربرد تحلیل محتوا، همچون هر روش پژوهشی دیگری و در راستتای بترآورده کتردن    

هتر  . ی زیتر بهتره گرفتت   ها گامتوان از  یم ها دادهمعیارهای مهمی چون تکرار پذیری و اعتبار 

چنتد بنتا بته متفتتاوت بتودن مفروضتات معرفتت شتتناختی تحلیتل محتتوای کیفتی و کمتتی و          

کته بیشتتر در رویکردهتای     هتا  دادهی این دو، مواردی همچون تکرار پذیری و اعتبار ها هدف

شتود   یمت ی دیگتری نتام بترده    ها مؤلفهگیرند و از  یمکمی مطرح هستند، رن  و بوی دیگری 

بته طتور کلتی مراحلتی کته در تحلیتل محتتوای        . اشاره خواهتد شتد   ها آنی خود به که در جا

شتکل  )و فرضیات پژوهش باید طی کرد، در شتکل زیتر    سؤاالتکیفی برای رسیدن به پاسخ 

که مشخ  است سه مرحله اصلی در فراینتد انجتام تحلیتل محتتوا      طور همان. نمایان است( 1

ستازماندهی و در نهایتت گتزارش نتتایج بته دستت       آمتاده شتدن بترای تحلیتل،     : باید طی شود

 . در ادامه به تشریح هر گام پرداخته خواهد شد. آمده

 
 مراحل تحلیل محتوای کیفی. 4شکل 

 مشخ  کردن مسئله پژوهش 

 

 و اهداف سؤاالت ینتدو 

  متغیرها و مشخ  کردنتعریف 

 

  انتخاب واحدهای تحلیل و زمینهنمونه گیری و 

 

 کدگذاری و مقوله بندی 

 

  و گزارش و استنباط نتایجتحلیل 
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 پژوهش مسئلهمشخ  کردن : گام یک

پتژوهش را مشتخ  کترده و بته تحدیتد کتردن آن        مستئله در اولین گام تحلیل محتتوا بایتد   

پتژوهش، حتدود آن، ارتبتاط آن بتا مفتاهیم       مستئله هتای بتروز    ینته زمدر این قسمت . پرداخت

توانتد حاصتل    یمت هتم   مستئله . شود یمی احتمالی بروز آن تشریح ها علتدیگر، اهمیت آن و 

نگاه  رف نگر پژوهشگر باشد، هم شتکافی نظتری کته وی در ادبیتات نظتری در متورد یتک        

 . کند یمموضوع استنتاج 

 و اهداف سؤاالتتدوین : گام دوم
در واقتع هتدف پتژوهش همچتون نتخ      . شتود  یمهر تحقیقی برای رسیدن به هدفی طرح ریزی 

ی پتژوهش همچتون نمونته گیتری، اجترا، تحلیتل و       هتا  گتام کند کته دیگتر    یمتسبیحی عمل 

در ایتن مرحلته پژوهشتتگر   . کنتتد یمت را منستجم   هتتا آنتفستیر را بته یکتتدیگر وصتل کترده و     

بته عبتارتی نحتوه طتترح    . کنتد  یمت ف آن مطترح  و اهتتدا مستئله ختود را بتا توجته بته      ستؤاالت 

زمتانی پژوهشتگر بته دنبتال پیتدا      . استت  مستئله در تحلیل محتوا نشان دهنتده ماهیتت    سؤاالت

متثالً  . ای استت  یتده پدیتر استت، و گتاهی صترفاً در پتی توصتیف       چنتد متغ کردن رابطته بتین   

در یتک کشتور    تواند از طریق تحلیل محتوا پی ببرد که در تنگنتای اقتصتادی   یمپژوهشگری 

ی یک نامزد ریاست جمهوری آیتا ارتبتاط خاصتی وجتود دارد یتا      ها برنامهو توفیق شعارها و 

توانتد میتزان دعتوت     یمت فردی دیگتر  . خیر، و همچنین آن را با سخنان رقیب وی مقایسه کند

 . به صلح و دوستی را در سخنان سیاستمداری دیگر از طریق تحلیل محتوا مشخ  کند

 یرهاکردن متغیف و مشخ  تعر: گام سوم

در متتن استت، بایتد بته دقتت       هتا  آندر این مرحله مفاهیمی کته پژوهشتگر بته دنبتال بررستی      

ای در دو فرهنت  مختلتف، در دو زمینتته متفتاوت یتا در دستتتگاه     گتتاهی وا ه. روشتن شتوند  

را  هتا  آندر این طور مواقتع پژوهشتگر بایتد بته روشتنی      . نظری خاصی، معناهای متفاوتی دارد

تعریف کرده و به طور عملی عنوان نمایتد کته منظتور وی از مفهتومی کته بته دنبتال واکتاوی         

کته در ادامته    طتور  همتان در تحلیتل محتتوا، بته ویتژه در رویکترد قیاستی       . آن استت، چیستت  

در یتک   هتا  آنخواهیم دید، تعریف وا گان عامل حد و حصر واحدهای معنایی و قرار دادن 
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مانتد   یمت به عبارتی تعریف کردن وا گان همچتون یتک تتور متاهیگیری     . طبقه خاص هستند

در ایتن روش  . هتای صتید شتده استت     یماهی آن تور، تعیین کننده اندازه ها سوراخکه اندازه 

ی از متن متد نظتر قترار گرفتته و     ا جنبهکند که چه  یمهم پژوهشگر با تعاریف خود مشخ  

 . یت تحلیل و تفسیر شوندچگونه طبقه بندی و در نها

 نمونه گیری و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه: گام چهارم

 نمونه گیری  

 

تتوان و گتاهی بایتد دستت بته نمونته        یمت ی پتژوهش در ایتن روش نیتز    ها روشهمچون دیگر 

ی از ا مجموعته جامعته  . البته قبل از آن باید جامعه مورد پتژوهش را مشتخ  نمتود   . گیری زد

در . یتک نتیجته کلتی بگیترد     هتا  آنمطالعه است که پژوهشتگر قصتد دارد از   واحدهای مورد 

هرچنتد ممکتن استت جامعته مردمتی      . هاستت  یتام پی از ا مجموعته تحلیل محتوا اغلب جامعه 

جمتع آوری شتده استت و بته طتور مکترر بته صتورت متوردی در           هتا  آنهتا از   یتام پباشند کته  

حتتی یتک جامعته در تحلیتل محتتوا      . انتد  گرفتته ی متورد تجزیته و تحلیتل قترار     شتناخت  روان

 (.2111نئوندورف، )تواند کاربردهای ارتباط درون فردی تعریف گردد  یم

ی ارتباطی روبرو هستیم، بایتد آگاهانته قستمتی انتختاب     ها متنزمانی که با انبوهی از مطالب و 

ی کته در ایتن قستمت بایتد بته آن توجته شتود        ا نکتته . انجام گیرد ها آنشده و تحلیل بر روی 

تواند بتر استاس زمتان وقتوع،      یماین امر را محقق . روشن بودن منطق انتخاب آن قسمت است

. ، و یا متواردی دیگتر انجتام دهتد    (عکس، صدا، فیلم، متن و غیره)نویسنده، نوع مواد ارتباطی 

رعایتت  . انتخاب خود را ذکتر کنتد  که اشاره شد دقیقاً باید دلیل و منطق  طور همانبا این حال 

توانتد هتم بترای بررستی      یمت چون محقتق دیگتری   . افزاید یماین موضوع به پایایی کار محقق 

صحت انجام تحلیل و هم جهت افتزایش پایتایی آن، بته عنتوان همکتار پژوهشتگر تحلیتل را        

 . دوباره انجام دهد

نمونته گیتری هدفمنتد، نظتری،     : به طور کلی انواع نمونه گیری در رویکترد کیفتی عبارتنتد از   
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در جدول زیر به طور خالصته ماهیتت هتر کتدام از ایتن      (. 1جدول ) 1در دسترس، گلوله برفی

 . ها آمده است یریگنمونه 

 انواع نمونه گیری در رویکرد کیفی. 4جدول 

 صنهیت آ، ن ع نم نه تیری

 و اهداف پژوهش مسئلهانتخاب بر اساس مرتبط بودن به  هدفمند

 نظری
آیتد و معمتوالً در    یمت انتخاب بر اساس بینش تحلیلی که بر اساس تدوین نظریه بدست 

 .شود یمروش داده بنیاد استفاده 

 .انتخاب نمونه بر اساس راحتی و در دسترس بودن نمونه در دسترس

 گلوله برفی
افتراد   هتا  نمونته ، (بته صتورت هدفمنتد و در دستترس    )بعد از انتخاب کردن نمونه اولیه 

 . کنند یمدیگری را معرفی 

یی هتا  نمونته به این معنا کته  . ی کیفی نمونه گیری هدفمند استها روشین روش در تر متداول

هتر چنتد گتاهی    . و اهداف پژوهش غنی و متخص  باشتند  مسئلهشوند که از نظر  یمانتخاب 

ی متنتوعی بترای عمتق بخشتیدن بته درك      ها نمونهتواند عامدانه از  یممحقق در رویکرد کیفی 

در تحلیتل محتتوای کیفتی هتم     (. 2112، 2پتی، تامسون و استیو)پدیده مورد مطالعه بهره گیرد 

ی دیگتر  هتا  روشبا این حتال از  . ین روش نمونه گیری، هدفمند انتخاب کردن استتر متداول

 . توان بهره برد یمهم به تناسب موقعیت پژوهشگر و میزان دستیابی به منابع 

زمتانی کته پژوهشتگر در تحلیتل محتتوا بته دنبتال فرضتیه آزمتایی استت و چتارچوب نظتری             

اگتر دستتیابی بته منتابعی     . نظتری استتفاده کترد   توان از نمونه گیری  یمخاصی را مد نظر دارد، 

، دشوار است، نمونه گیری در دستترس را بایتد انتختاب    آنهاستکه پژوهشگر به دنبال تحلیل 

تتوان   یمت کننتد، را   یمت اشتاره   هتا  آنگاهی هم از منابعی که دیگر منابع مورد تحلیتل بته   . نمود

 . استفاده نمود مورد تحلیل قرار داد که از نمونه گیری گلوله برفی باید

گیترد کته نمونته انتختابی بایتد معترف        یمت در رویکرد کمی تعداد نمونه بر این اساس صورت 

امتا در رویکترد کیفتی    . جامعه باشد، که بر اساس قانون احتماالت و به صورت تصادفی استت 

                                                                                                                   
1. purposive, theoretical, convenience and snowball 

2. Petty, Thomson & Stew 
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اشتباع نظتری را   ( 1967)گلیتزر و اشتتراوس   . کنتد  یمت را تعیتین   هتا  نمونهمیزان  1اشباع نظری

هتیچ داده بیشتتری    کنتد کته   یمت اشباع نظتری بته وضتعیتی اشتاره     »: دهند یمگونه توضیح  نیا

بته  . دهتد گستترش  مقولته را   هتای  یژگتی کته پژوهشتگر بته وستیله آن بتوانتد و      شود ییافت نم

، از لحتاظ تجربتی   کنتد  یمشتابه را بارهتا و بارهتا مشتاهده مت      یهتا  موازاتی کته پژوهشتگر داده  

کفایتت   یا زمتانی کته مقولته    .ک مقوله به کفایتت رستیده استت   که ی کند یاطمینان حاصل م

 یهتا  ، جتز اینکته پژوهشتگر بته ستراغ گتروه      ماند یالزم خود را کسب کرد، هیچ چیز باقی نم

هتا نیتز کفایتت الزم را     دیگر برود و تالش کنتد آن مقولته   یها جدیدی از داده در مورد مقوله

تحلیتل محتتوای   بنتابراین در  »: نویستد  یمت  هتم در ایتن زمینته   ( 2114)فرنانتدز   .«بدست آورند

و توستط   رود یبته پتیش مت     -و نه طترح پتژوهش    –، نمونه گیری توسط ظهور مفهومی کیفی

 (. 88ص ) «شود یمحدود م –و نه طرح پژوهش  –کفایت نظری 

 واحد تحلیل و زمینه 

بعد از این که نمونه گیری انجتام شتد، پژوهشتگر بایتد واحتد تحلیتل و واحتد زمینته ختود را          

مشخ  کند و تا انتهتای خوانتدن متتن آن را متدنظر داشتته و بتر استاس آن تحلیتل ختود را          

در زیتر چیستتی دو نتوع واحتد     . شتود  یمت به واحد تحلیل، واحد ربتت هتم اطتالق    . انجام دهد

 . ستتحلیل و زمینه مشخ  شده ا

گیترد و در   یمت واحد تحلیل، شخ  یتا چیتزی استت کته متورد مطالعته قترار        : واحد تحلیل

از پتنج نتوع واحتد عمتده     ( 1373)هولستتی  . نامنتد  یم 2تحلیل محتوا معموالً آن را واحد ربت

 :برد یمنام ( واحد ربت)لیل تحتجزیه و 

 کلمه یا نماد (1

 (تم)م مون  (2

 (شخصیت)کاراکتر  (3

 پاراگراف (4

                                                                                                                   
1. theoretical saturation  

2. recording unit 
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 یا عنوان (آیتم)مورد  (5

متثالً تحلیتل متنتی    . های دیگری هم نام بترد  یلتحلتوان از واحد  یمهر چند غیر از این موارد 

یتا گتاهی واحتد    . در مورد میزان حروف صتدا دار کته در اینجتا واحتد تحلیتل حترف استت       

هر چند افتراد دیگتری هتم در تقستیم بنتدی واحتدهای تحلیتل از متوارد         . تحلیل اعداد است

ی تحلیل را کلمه یتا نمتاد، جملته، پتاراگراف     واحدها( 1388)مثالً نوریان . اند بردهدیگری نام 

ی تحلیتل را کلمته،   واحتدها از طترف دیگتر برلستون    . دانتد  یمت یا درس، تصویر یتا آزمتایش   

رستد، اکثتر تحلیتل     یمت بتا ایتن حتال بته نظتر      . دانتد  یمت موضوع، قهرمانان، ماده، ف تا و زمتان   

 . اند دادهاال را معیار تحلیل خود قرار محتواها یکی از پنج مورد ب

هتا معمتوالً در    یتشخصت . انجامد یمی تحلیل باال مورد کلمه یا نماد به فراوانی واحدهااز میان 

. کنتد  یمت م امین به معنای نهفتته در یتک جملته اشتاره     . واحد تحلیل هستند ها قصهو  ها رمان

توانتد دوستت داشتتن یتا      یمت ، "ینا بودوی بسیار نگران برگشت س"ی م مون پنهان جمله مثالً

قترار دادن  . باشتد  یمت در تحلیل محتوای کیفتی معمتوالً واحتد تحلیتل م تمون      . تنهایی باشد

واحد پاراگراف به عنتوان واحتد تحلیتل ایتن عیتب را دارد کته گتاهی ختود حتاوی چنتدین           

شتود   یمت  در نهایت واحد عنوان یا مورد، زمانی به عنوان واحد تحلیتل انتختاب  . م مون است

که متون زیادی در دسترس باشد و بتوان یک متتن کامتل را بتا یتک برچستب متثالً سیاستی،        

مذهبی کدگذاری کرد؛ هر چند ایتن ایتراد بته آن وارد استت کته گتاهی یتک متتن چنتدین          

تتوان از   یمت ی متورد کدگتذاری بستیار زیتاد استت      ها متنزمانی که  م مون دارد، با این حال

 . ه کرداین واحد تحلیل استفاد

شتود،   یمت ین واحدی کته بترای تحلیتل متتون در تحلیتل محتتوای کیفتی استتفاده         تر متداول

: کننتد  یم مون را چنین تعریتف مت  ( 136، ص 1388)معروفی و یوسف زاده . م مون است

واحدهایی هستند که در تجزیته و تحلیتل محتتوا بایتد متدنظر قترار        ینتر ها پر ارزش م مون»

ین معنای خاصی است که از یک کلمه یا جمله یا پتاراگراف مستتفاد   گیرند و منظور از م ام

، چتون یتک جملته    کننتد  یهتا ف تای ختاص و مشخصتی را اشتغال نمت       این م تمون . شود یم

ممکتن استت فقتط یتک      ،ممکن است چند م مون داشتته باشتد و یتا چنتد پتاراگراف متتن      
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 . «م مون داشته باشد

از  بزرگتتر واحتد زمینته   »: کنتد  یمت گونه معرفی  ینا واحد زمینه را( 1388)نوریان : واحد زمینه

تتوان جملته، بنتد و     یمبنابراین وقتی واحد ربت کلمه باشد، واحد زمینه را . واحد تحلیل است

توانتد بنتد، درس یتا     یمت همچنین وقتی واحد ربت جمله باشد، واحتد زمینته   . یا درس قرار داد

ه بستتری کته واحتد تحلیتل در آن قترار      به عبارتی واحتد زمینته بت   . «کتاب درسی تعیین گردد

توانتد معنتایی غیتر از تمتایز      یمت مثالً مفهوم تبعیض در یتک بستتر ختاص    . کند یمدارد اشاره 

واحتد  . از واحتد ربتت استت    بزرگتتر باید توجه داشت که واحتد زمینته   . گذاشتن داشته باشد

 . تواند یک کلمه باشد، و واحد زمینه جمالت یک متن یمربت 

 کدگذاری و مقوله بندی: گام پنجم

کدگتذاری بته یقتین کتار     . کند یمساختن کد را به حل یک معما تشبیه ( 1989)بروس بر  

امتا درستت همتان طتور کته بستیاری از       . رود و بایتد آن را جتدی گرفتت    یمدشواری به شمار 

برنتد، بستیاری از    یمت ی دشتوار و پیچیتده لتذت     تکته افراد از کامتل کتردن یتک پتازل چهتل      

وقتتتی . آورنتد  یمت بختش بتته شتمار    یترضتا کدگتذاری و تحلیتل کتتردن را کتاری    محققتان،  

ی را تشتکیل  تتر  کامتل گیرنتد و تصتویر    یمبینند که قطعات پازل در کنار هم قرار  یممحققان 

 .گنجند ینمدهند، از شادی و هیجان در پوست خود  یم

مقتوالت تتدوین   بایستی قواعدی شفاف برای طبقته بنتدی    یمپس از تعریف عملیاتی مفاهیم، 

بترای ایتن   . بتوانند واحدهای مورد نظتر را در طبقتات مربوطته قترار دهنتد      کد گذارانشود، تا 

پروتکتل تحلیتل محتتوا    . بایستتی دستتورالعمل یتا پروتکتل کدگتذاری تهیته شتود        یممنظور 

مدرك مستندی استت کته تحقیتق را بته طتور کلتی، و قواعتد کدگتذاری را بته طتور ختاص            

 .کند تعریف می

وهله اول، پروتکل حاوی قوانین کلتی حتاکم بتر تحقیتق و قواعتدی استت کته محقتق را         در 

ایتن قتوانین   . کند به طریق خاصی محتوای مورد نظر را تعریف و اندازه گیری کنتد  مجبور می

محتوا باید به همان شتکلی کته روز اول کدگتذاری    . در طول اجرای یک تحقیق قابل تغییرند

 .ری شودشده است، روز صدم هم کدگذا
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در وهله دوم، پروتکتل ستند قابتل نگهتداری از عملیتات و تعتاریف تحقیتق استت کته نشتان           

بنتابراین وجتود یتک پروتکتل بته ستایر محققتان        . دهد تحقیق چگونه سامان پذیرفته است یم

 (.125، ص 1382رایف، ) دهد که نتایج را تفسیر یا تحقیق را تکرار کنند یمامکان 

ذاری در تحلیل محتوای کیفتی بستته بته مستئله یتا اهتداف پتژوهش        به طور کلی فرایند کد گ

در رویکترد قیاستی بتا توجته بته نظریته       . تواند به صورت قیاسی یا استقرایی صورت پتذیرد  یم

شتود، در   یمت ی آن نظریه را که بته صتورت فرضتیه مطترح     ها استلزامکنیم و  یمخاصی شروع 

هشتگر بتدون ستوگیری و توجته بته نظریته       در رویکرد استتقرایی پژو  که یحالنظر داریم؛ در 

نظریته داده  )کنتد، کته در بهتترین حالتت      یمخاصی شروع به خواندن متن و سپس تحلیل آن 

بته عبتارت دیگتر در روش تحلیتل محتتوای کیفتی، اگتر        . تواند منجر به نظریه شتود  یم( بنیاد

ی تجربی مفتاهیم را بترای آن فتراهم    ها شاخ آزماید، باید  یمی نظری را ها گزارهپژوهشگر 

اصتول کلتی بته     هتا  آنآورد، و اگر با مشاهدات تجربی مشخصی شروع کترده استت، بایتد از    

در زیتر نحتتوه  . دستت آورده و بعتد ایتن اصتول را در ستایر مشتاهدات تجربتی بته کتار گیترد          

 . کدگذاری در هر رویکرد آورده شده است

 تحلیل محتوای استقرایی 

 

طبقتات از قبتل تعیتین شتتده     یریکتارگ  محتتوای استتقرایی پژوهشتگر از بتته   در روش تحلیتل  

هتا بیتترون   کته طبقتات و نامشتان از درون داده    دهتد  یو در عتوض اجتازه مت    ورزد یاجتنتاب مت  

هتا بتا اتکتا بته فرضتیاتی باشتد کته از         ، به جای اینکه شروع گردآوری دادهاین روشدر . آیند

 .ع آن بتر استاس ستؤال و هتدف پتژوهش استت      دل یک نظریه بیرون آمده است، نقطته شترو  

ها کامالً غرق شده تا به یک درك یا بصیرت جدیتدی دستت پیتدا     بنابراین پژوهشگر در داده

هتا و یتافتن یتک     ور شتدن در آن  ها با خوانتدن مکترر متتن بترای غوطته      ابتدا تحلیل داده. کند

کتدها استتخراج   تتا   شتود  یسپس متتون کلمته بته کلمته خوانتده مت      . شود یکلی آغاز م درك

پتس از  . یابتد  یهتا تتداوم مت    آن یگذار این فرایند به طور پیوسته از استخراج کدها تا نام. شوند

و در  شتوند  یبته داختل طبقتات دستته بنتدی مت       یشتان ها ها یا شباهت آن کدها بر اساس تفاوت
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 (.2115، 1شانون)شود  یپایان به ازای هر مفهوم، شواهدی از متن نقل قول م

بهتره  ( 3جتدول  )توان از مراحلی شبیه جتدول زیتر    یمذاری در رویکرد استقرایی برای کد گ

شتود شتبیه مراحلتی استت کته در       یمت بایتد دقتت نمتود مراحلتی کته در اینجتا ذکتر        . گرفت

ایتن ابهتام وجتود دارد کته تفتاوت      . رود یمت کدگذاری باز در روش نظریته داده بنیتاد بته کتار     

( 1991)گلیتزر و اشتتروس   . با نظریه داده بنیاد چیست تحلیل محتوای کیفی به شیوه استقرایی

کننتد،   یمت معرفتی   هتا  دادهدر روشی که برای ارائه نظریه بته صتورت استتقرایی و برخاستته از     

بتا یکتدیگر و از طریتق سته مرحلتته      هتا  دادهمعتقدنتد کته پژوهشتگر از طریتق مقایسته مستتمر       

واننتد نظریته یتا چتتارچوب    ت یمت کدگتذاری بتاز، کدگتذاری محتوری و کدگتذاری انتختابی       

وجتود   هتا  دادههتای مختلفتی بته فراینتد کدگتذاری       یته روهر چند . مفهومی خود را ارائه کنند

: بترای نمونته نگتاه کنیتد بته     )بترای مطالعته خاصتی مناستب استت       هتا  آندارد، که هر یک از 

، کرستتتول، 2118؛ شتتارماز،  2113؛ آلتتن،  1991؛ اشتتتراوس و کتتتوربین،  1987اشتتتراوس،  

شتود، شتبیه مرحلته کدگتذاری بتاز در نظریته داده بنیتاد         یممواردی که در اینجا ذکر (. 2117

همتین مراحتل را طتی نمتود، بتا ایتن       در نظریه داده بنیاد هتم بترای تحلیتل محتتوا بایتد      . است

مگتر اینکته پژوهشتگر    . تفاوت که در تحلیل محتوا نیازی به طی کردن دو مرحله دیگر نیست

یتا متدلی     یته نظر هتا  آنو گتزینش یکتی از    هتا  مقولهبخواهد از طریق پیدا کردن ارتباطات بین 

( 11، ص 1391، بته نقتل از نتوری،    2118)گیتون  . تبیینی برای یک حوزه خاص فتراهم آورد 

ی از ا مجموعته مشتتمل بتر    هتا  دادهدر نظریته برخاستته از    ها دادهتحلیل »: نویسد یمدر این باره 

. های نظامند، اما در عین حال منعطف برای ساختن یک نظریه بته شتیوه استتقرایی استت    رویه

نمونته  با کدگذاری باز آغاز و از طریق یک فرایند رفتت و برگشتت بتین     ها دادهفرایند تحلیل 

ی استتتخراج شتتده دنبتتال هتتا مقولتتهدر میتتان و درون  هتتا دادهگیتتری نظتتری و تطبیتتق پیوستتته  

 .«شود یم

ی کته باعتث روی آوردن پژوهشتگر بته نظریته داده      ا دغدغته توان گفت که  یمبه طور خالصه 

در روش تحلیتل محتتوای    کته  یحتال ی ختاص استت، در   ا حوزهشود، دادن نظریه در  یمبنیاد 
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غه پژوهشگر ارائه نظریه نیست؛ بلکه صرفاً تهیه مقتوالت بتر استاس کدگتذاری     استقرایی دغد

بته همتین علتت در ایتن مقالته کدگتذاری اولیته        . تواند وی را به هدف پژوهش برستاند  یمباز 

 . شوند یمو رسیدن به مقوالت تشریح  ها داده

 با رویکرد استقراییمراحل کدگذاری در تحلیل محتوای کیفی . 2جدول 

 ردیف

جمالت کلیدی 

ها، مصاحبه)متون 

 (ها، اسنادمشاهده

 ها طبقه/ها مقوله ها طبقهیرز/ها مقولهیرز کدها/ها برچسب

1- 

2- 

3- 

... 

1- 

2- 

3- 

... 

1- 

2- 

3- 

... 

1- 

2- 

3- 

... 

1- 

2- 

3- 

... 

را بته صتورت متتن در     هتا  دادهکه از جتدول مشتخ  استت ابتتدا پژوهشتگر تمتام        طور همان

ی پژوهشتگر یتا استنادی باشتد کته در      هتا  مشتاهده ، هتا  مصتاحبه تواند  یم ها دادهمنابع . آورد یم

شود کته تمتام متتن چنتد      یمابتدا توصیه . مورد یک موضوع خاص در اختیار پژوهشگر است

ستپس پژوهشتگر بایتد تمتام جمتالت      . بتار خوانتده شتود تتا درکتی کلتی از آن حاصتل شتود        

در گام بعد پژوهشتگر بته هتر کتدام     . را استخراج کرده و در ستون دوم جدول بنویسد معنادار

گتاهی چنتدین داده معنتایی یتک     . دهتد  یمی معنایی یک کد یا برچسب اختصاص ها دادهاز 

تواند از سه منبتع بترای    یممعتقدند پژوهشگر ( 1991)کوربین و اشتراوس . کنند یمکد اتخاذ 

مجموعه مفاهیمی که در رشته یتا حتوزه مربوطته وجتود     : اده کندی کدهای خود استفگذار نام

کننتد؛ و عبتاراتی    یمت استفاده  ها آندارد؛ لغات و اصطالحاتی که متخصصین حوزه مربوطه از 

 . کنند یماستفاده  ها آنکه شرکت کنندگان در پژوهش از 

ر دارنتد، تحتت یتک    را بر اساس اشتراکاتی که با یکدیگ ها آن، ها دادهبعد از کدگذاری تمام 

نتام   هتا  طبقته یتا زیتر    ها مقولهبه این علت در جدول از زیر . آوریم یمواحد در ( یا طبقه)مقوله 

: نتک بته  )تواند چنتدین زیتر مقولته داشتته باشتد       یمبرده شده است که گاهی یک مقوله خود 
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مستتئله اصتتلی در هتتر طتترح پتتژوهش تحلیتتل محتتتوا گتتزینش و تعریتتف     (. 2مثتتال شتتکل  

برلستتون . ، یعنتی ف تتایی کته واحتتدهای محتتوا بایتتد در آن طبقته بنتتدی شتوند      ستتتها مقولته 

شتود یتا    یمت یش، موفتق  هتا  مقولهگوید روش تحلیل محتوا با توجه به  یمدر این زمینه ( 1952)

یشتان بته طتور صتریح تنظتیم و بتا مستئله و        ها مقولته های معینی کته   یبررس. خورد یمشکست 

( 1987)پتاتون  (. 111ص ) انتد  بتوده شتده، رمتربخش    محتوای پژوهش بته ختوبی تطبیتق داده   

در زیتر اصتتول  . دانتد  یمت یی همگتن از درون و نتاهمگن بتتا دیگتر طبقتات     هتا  دستته طبقتات را  

اصتل جامعیتت و مانعیتت اشتاره بته همتین امتر        . ساخت طبقات از هولستی آورده شده استت 

 . دارد

 اص ل سنخت صق الت

بته چنتدین اصتل    ( 1371)به جهت اهمیت ایجاد مقوالت در تحلیل محتوای کیفتی، هولستتی   

 :کند یمدر این رابطه اشاره 

جتای   هتا  آنی ستاخته شتوند کته همته کتدها در یکتی از       ا گونته مقوالت بایتد بته    :جامع بودن

 اگتر کتدی باشتتد کته نتتوان آن را در یکتی از مقتتوالت جتای داد، یتا بایتد در عنتتوان        . گیرنتد 

 . ی جدید ساختا مقولهمقوالت بازنگری کرد یا 

معتقتد  ( 1991) 1هتر چنتد تستچ   . یک کد نباید همزمتان در دو مقولته جتای گیترد     :مانع بودن

تتوان همزمتان یتک کتد را در بتیش از       یمت است که در تحلیل محتوای کیفی در برخی مواقع 

توانتد   یمت انتخاب کنتد،   با این حال اگر پژوهشگر طبقات خود را به دقت. یک طبقه جای داد

 . هر کد را فقط در یک طبقه جای دهد

ی ا جداگانته این ویژگی به این معناست که هتر مقولته هویتت مشتخ  و      :همگنی یا استقالل

 . جداست ها مقولهدارد و ارزش آن از ارزش دیگر 

این ویژگی به این معنتی استت کته هتر مرحلته از انجتام پتژوهش بایتد بتر استاس            :عینی بودن

دهتد کته    یمت پاستخ   سؤالمعیار عینیت به این . ی مشخ  انجام گیردها روشواعد، احکام و ق

تواننتد بته نتتایج     یمت ی یکسان و اطالعتات مشتابه،   ها روشآیا تحلیل گران دیگر، با تبعیت از 
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 مشابهی برسند؟

پتذیرد کته تمتام محتتوای مربتوط، متورد        یمتجزیه و تحلیل هنگامی کامل انجام  :منظم بودن

محقق نبایتد بته انتختاب خودخواهانته عناصتری کته بتا نظریتات وی منطبتق          . جه قرار گیردتو

کننتد، را در تحلیتل    ینمت ییتد  تأی وی را هتا  ستؤال ها و  یهفرضاست، اقدام نماید و مواردی که 

 . توجه نکند ها آننیاورد و به 

اطالعتات  . ها باید با یکدیگر ارتباط نظری داشتته باشتند   به این معنی که یافته :عمومیت داشتن

هتای استناد یتا خصوصتیات      یژگتی وتوصیفی صترف دربتاره محتتوا، بتدون ارتبتاط بتا دیگتر        

بنابراین تحلیل محتوا وابسته بته مقایسته استت، و    . فرستنده و گیرنده پیام، ارزش چندانی ندارد

 (.1373هولستی، )کند  یمی پژوهشگر القاآ نوع مقایسه را چارچوب نظر

در پژوهشتی، از دانشتجویان آمتوزش    . در ادامه مثالی از تحلیل محتوای استقرایی آمتده استت  

الکترونیکی خواسته شد معیارهایی که به زعم آنها برای ارزیتابی تتدریس استاتید در آمتوزش     

کدگذاری و مقوله بنتدی ایتن    ی از مراحلا نمونهدر زیر . الکترونیکی مهم است را ذکر کنند

 .نمایش داده شده است ها داده
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فی با رویکرد استقرایی ی ازا نمونه. 4شکل   تحلیل محتوای کی

 

  تحلیل صح  ای قینس 

در ایتن رویکترد از تحلیتل محتتوای کیفتی، مقتوالت و طبقتات در آختر پتژوهش بته دستت            

هتا بته عنتوان طبقتات، متتن       یمتعمت آیند، بلکه محقق با مفروض گرفتن برختی تعتاریف و    ینم

هتا در   یمتعمت کند و بته دنبتال مصتادیقی از تعتاریف و      یممورد نظر را به صورت کیفی تحلیل 

دارد از تحلیتل محتتوای    یمت اظهتار  ( 1988)کاتتانزارو  (. 1387فتردانش،  )گتردد   یمت کل متن 

ی موجتود را  هتا  دادهشود کته محقتق قصتد ستنجیدن یتک نظریته بتا         یمقیاسی زمانی استفاده 

جمالت 

 کلیدی

/ها برچسب

 کدها

-زیرمقوله

 هازیرطبقه/ها

-مقوله

 هاطبقه/ها

 

 اطالع رسانی به موقع

اطالع رسانی در مورد نحوه 

 ها کالسبرگزاری 

اطالع رسانی در مورد زمان 

 ها کالسبرگزاری 

 

استتاد از طریتق   دیدن چهره 

 وب

امکان دیدن استاد در هنگام 

 تدریس

 

  سؤاالتجوابگویی به 

گذاشتتتتتن امکتتتتان چتتتتت  

 خصوصی 

 

اطالع 

 رسانی

کیفیت 

 ارتباط

 دیدن استاد

 ارتباط

جمالتتتتتی کتتتتته  

دانشتتتتتتجویان در 

: پاستتخ بتته ستتؤال  

معیارهتتتای شتتتما  »

بتتتترای ارزیتتتتابی  

استتتاد در سیستتتم  

آمتتتتتتتتتتتتتوزش  

الکترونیکتتتتتتتتتی 

ارائتتته  « چیستتتت؟

انتتد، در ایتتن    داده

قستتتتتمت قتتتتترار  

 .گیرد می
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توان صحت مفهوم، مدل، فرضیه یا یک چتارچوب مفهتومی را نیتز از     یمهر چند . داشته باشد

 . طریق تحلیل محتوای قیاسی مورد سنجش قرار داد

ه گویتای  در تحلیل محتوای قیاسی ابتدا باید تعریفی از مفهوم مورد نظتر ارائته داد و مثتالی کت    

و  هتا  دادهبه عبارتی بایتد متاتریس مفهتومی ختود را جهتت مقایسته       (. 4جدول )آن باشد آورد 

در ایتن نتوع تحلیتل محتتوا طبقتات از قبتل       . ی یک طبقته ابتتدا تشتکیل داد   ها مصداقآوردن 

کند، کته ختود مبنتایی    ی آن طبقات را در متن جستجو  میها مصداقو محقق  اند گرفتهشکل 

 . زمایی استبرای فرضیه آ

 ماتریس مفهومی در تحلیل محتوای قیاسی. 3جدول 

 کد مثال تعریف نام طبقه ردیف

1 

2 

3 

... 

    

در پژوهشتتی بتتا روش تحلیتتل ( 1387)آمتتده استتت، فتردانش  ( 5جتدول  )در مثتالی کتته زیتتر  

بتوده استت کته الگوهتای      ستؤال ی قیاسی، به دنبال جواب دادن به ایتن  محتوای کیفی به شیوه

در نحتتوه نگریستتتن بتته فراینتتد   هتتا آنطراحتتی ستتازنده گتترا، از منظتتر مفروضتتات مستتتتر در  

ابتتدا طبقتات بته    . گیرنتد  یمت یادگیری و تدریس، در کدام طبقه فردی، جمعی یا دوگانه جای 

بعتد از آن  . و سپس مثالی که مصتداقی از آن باشتد، ذکتر شتده استت      اند شدهروشنی تعریف 

یات نظری مربوط به هر کدام از الگوها بررسی شده و بتر استاس تطبیقتی کته بتا تعریتف و       ادب

 . اند گرفتهمثال ذکر شده با آن دارد، در یکی از طبقات جای 

 (4387اقتباس از فردانش، )مثالی از تحلیل محتوای قیاسی . 1جدول 

 کد مثال تعریف نام طبقه

 فردی

یری روش کتارگ  بته امکان 

تدریس به صورت فتردی  

    ً                  کامال  وجود دارد، و هیچ 

متتتواد درستتتی بایتتتد امکتتتان   

اکتشاف شاگرد را فراهم کنتد  

تتا  ( هتای تعتاملی   یتستا مانند )

1 
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محتتدودیتی بتترای اعمتتال  

فتتتردی آن ذکتتتر نشتتتده   

 . است

ی، کتار  دستت شاگرد بتوانند به 

                  تت              پرستتش، و درگیتتری فع ال بتتا     

برانستفورد و  )موقعیت بپردازد 

 (.1991کاران، هم

 جمعی

یری روش کتارگ  بته امکان 

تدریس به صورت جمعی 

    ً                  کامال  وجود دارد، و هیچ 

محتتدودیتی بتترای اعمتتال  

جمعتتتی آن ذکتتتر نشتتتده  

 . است

خواستتت شتتاگردان بتتا    یمتتاو 

، اولیاآ، و جامعه بته  کالسان هم

طور کلی تعامل داشته باشتند،  

 -و ایجتتتتاد احستتتتاس ختتتتود 

اتکتایی، خالقیتت، همیتاری، و    

حتی لذت را به عنوان همزادان 

فرآینتد یتادگیری درك کننتتد   

 (.2115النزبری، )

3 

ه  دوگان

یری روش کتارگ  بته امکان 

تدریس به صورت فتردی  

و جمعتتی وجتتود دارد، و  

هتتیچ محتتدودیتی بتتترای   

اعمال فردی یا جمعتی آن  

 . ذکر نشده است

های تتدریس   یتفعالارربخشی »

تولیتتتتتتدی از راه ترغیتتتتتتتب  

شتتتتاگردان بتتتترای ستتتتاختن   

هتتای متترتبط استتت،    ییبازنمتتا

           ً             هایی که قبال  قتادر بته    ییبازنما

« انتتتد  نبتتتوده هتتتا آنستتتاختن 

 (.369: 1974ویتراك، )

2 

دهتد، و از ابتتدا    یمت زمانی که پژوهشگر کار تحلیل محتوای خود را با رویکترد قیاستی انجتام    

تتوان در طبقتات از قبتل     ینمت را  هتا  دادهکند، در رونتد کتار برختی     یمطبقات خود را تعریف 

در ایتن زمتان پژوهشتگر بایتد همچتون شتیوه استتقرایی عمتل کترده و          . تعیین شتده قترار داد  

توانتد کتار را بتا روش نظریته داده      یمت در ایتن زمتان پژوهشتگر    . طبقات جدید را ایجاد نمایتد 

اط مقتوالت بتا یکتدیگر بته بستط آن نظریته یتا متدل         بنیاد ادامه داده و پس از پیدا کردن ارتبت 

 . دست بزند

 و گزارش تحلیل و استنباط نتایج: گام ششم

مرحله روش تحلیل محتوای کیفی، استنباط است که بر اساس آن رابطته مفتاهیم بتا     ینتر مهم

در ایتن نقطته پژوهشتگر بایتد دائمتاً بتین       (. 133، ص 1375بتاردن،  ) شود یم مشخ یکدیگر 
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شتود   یمت کدهای یک طبقه و طبقات با یکتدیگر در رفتت و آمتدی دائمتی باشتد، کته باعتث        

هتر پژوهشتگر بتا پیشتینه ذهنتی مشخصتی وارد       . تحلیل و تفسیرهای وی جرح و تعدیل شتود 

( 1987)کته اشتتراوس    طتور  همتان شود و حتی در تحلیل محتوای استقرایی  یمعرصه تحقیق 

 1ی تحلیلتی بنابراین ضروری استت کته شتخ  فاصتله     .کند، خالی از ذهنیت نیست یماشاره 

حفتظ کترده و تتا جتایی      هتا  دادهخود را با ( 1391، ترجمه افشار، 1991اشتراوس و کوربین، )

ی ا گونته را بته   هتا  دادهبه این معنتی کته   . ها صحبت کنندکه ممکن است اجازه دهد خود داده

بتا رعایتت اصتول کدگتذاری و مقولته      یید کننده پیشینه ذهنی خود وی است، بلکه تأنبیند که 

 . استخراج کند ها دادهی جدید را از ها داللتسازی، معناها و 

بتا یکتدیگر    هتا  دادهکه اشاره شد، مقایسه مستمر  طور هماننکته مهم در تحلیل محتوای کیفی 

پژوهشتگر بته    2حساسیت نظتری . آید یماست که در سایه حساسیت نظری پژوهشگر به دست 

ی پتژوهش و کستب شتناخت جتامع     هتا  دادهشدن عمیق و مستمر پژوهشگر در  رو غوطهمعنی 

روند تحلیل در این روش همچتون دیتدن تصتویری سته بعتدی      (. 2112، 3گلدین ) آنهاست

است که بیننده باید از طریق عقب و جلو بردن مستتمر چشتمان ختود و تصتویر بته کشتف آن       

، کتدها و  هتا  مقولته دائمتی کته بتین     در این روش هم پژوهشگر بتا رفتت و برگشتت   . نائل شود

 . شود یمدارد، به دیدن الگو و طبقات نهایی نائل  ها داده

در ارائه نتایج به دست آمده از تحلیل محتوای کیفی نکته مهمی کته بایتد بته آن دقتت نمتود،      

ی گتزارش پتژوهش    خواننتده توصیف به . تالش برای ایجاد تعادل بین توصیف و تفسیر است

از . کنتد و بنتابراین بایتد غنتی و مفصتل باشتد       یمت تصویری از پس زمینه و بستر پژوهش ارائته  

تفسیر به ارائه فهتم شخصتی و نظتری    . طرف دیگر تحلیل محتوای کیفی امری تفسیری است

یتک  »: دارد یمت در ایتن زمینته اظهتار    ( 2112)پاتون . کند یمشما از پدیده تحت مطالعه اشاره 

توصیفی کافی از پدیده تحتت بررستی باشتد، تتا      آورندهرش خواندنی و جالب باید فراهم گزا

به خواننده اجازه فهم استاس تفستیرها را بدهتد، و همچنتین حتاوی تفستیری کته باعتث فهتم          

                                                                                                                   
1. analytical distance  

2. theoretical sensitivity  

3. Goulding 
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 (. 534ص )« شود ها از طرف خواننده  یفتوص

 اع بنر ن نیج (3

ل از ایتن روش، برونتدادهای آن   مثل هر پژوهشی دیگر، بعتد از بته دستت آمتدن نتتایج حاصت      

در قتدم اول پژوهشتگر   . مظان داوری هم خود پژوهشگر و هم دیگران قرار گیترد  تواند در می

از طترف دیگتر   . هایی برای اعتبار بخشتیدن بته نتتایج بته دستت آمتده استت        به دنبال یافتن راه

در . هتا هستتند   نها نگران اعتبار و صتحت آ  طبیعی است که استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

های کمتی از متواردی همچتون تعمتیم پتذیری، پایتایی، روایتی، عینیتت، ستازگاری           پژوهش

هتا دلیلتی بتر صتحت      شتود و رعایتت آن   ها، قابلیت تکرار نتایج صحبت می مشاهدات با نظریه

در ایتتن ( 1391، ترجمته افشتار،   1991)اشتتراوس و کتتوربین  . نتتایج و علمتی بتتودن آنهاستت   

ما نیز معتقدیم که هنجارهای علوم دقیقه ارزشمندند، امتا بترای تناستب    »: دارند یمزمینه اظهار 

هتای اجتمتاعی کته متا در پتی       یتده پدی کیفتی و پیچیتدگی   هتا  پتژوهش هتای   یتواقعیافتن با 

 (. 282ص )« یف شوندباز تعرییم، باید آنهاکشف 

ایی نتتایج در ایتن   هتر بحثتی از روایتی و پایت    . پژوهش کیفی پل ارتباطی بین علم و هنر استت 

پتژوهش کیفتی بتا    . های خاص این نوع پژوهش صورت گیترد  رویکرد باید با توجه به ویژگی

هتیچ دو  . دهتد کته یگانته استت     خالقیتت ختود نمتایی کلتی از یتک مجموعته بته دستت متی         

شتان بتا یکتدیگر متفتاوت      پژوهشگری نتایج یکسانی نخواهند داشت، چتون فلستفه و اندیشته   

هتایی بته    توانتد در پتژوهش   ت کنندگان، زمینته و بافتت پتژوهش متی    است و همچنین مشارک

متواردی کته   . (1391ادیتب، پرویتزی، صلصتالی،    )ظاهر با موضوعات یکسان متفتاوت باشتند   

شود، در تحلیتل محتتوای کیفتی هتم بایتد       یمدر رابطه با اعتبار نتایج در پژوهش کیفی مطرح 

 . مد نظر قرار گیرد

کنند که روایتی و اعتبتار، معتانی اساستاً      یمپیشنهاد ( 31، ص 2111)هر چند الن  و جانسون 

در هتر دو رویکترد صتحبت     هتا  آنتتوان از   یمت مشابهی بی توجه به رویکرد پژوهشی دارنتد و  

هایی چون روایی و پایتایی کته در رویکردهتای کمتی از      یتمآرسد  یمبا این حال به نظر . کرد

دارد و بته   هتا  آنشود، تنیدگی عمیقتی بتا مفروضتات نهتان معرفتت شناستی        یمصحبت  ها آن
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، 2، بته نقتل از زانت  و ویلتدمو     1985) 1لینکن و گوبتا . نیستند ها آنراحتی قابل تفکیک از 

بتا در نظتر گترفتن ایتن تفتاوت چهتار معیتار بترای ارزیتابی نتتایج بته دستت آمتتده در             ( 2119

. 6و اعتمتاد پتذیری   5، وابستتگی 4، انتقال پتذیری 3پذیریباور: اند کردهی کیفی ارائه ها پژوهش

 .به صورت مختصر شرح داده خواهند شد ها مؤلفهدر ادامه این 

 باورپذیری 

. کنتد  یمت این آیتم به بازنمایی کافی سازه اجتماعی که محقق در پی بررستی آن استت، اشتاره    

بررستی و درگیتری   : تتتوان بته کتار گرفت     یمت برای باورپذیر کردن نتایج، چندین راهبترد را  

از منتتابع و  هتا  دادهجمتع آوری  ) 7یستو ستاز  ، مشتاهده مستتمر، سته    هتا  دادهطتوالنی متدت بتا    

هتای ختام، گفتگتو بتا     ی مت تاد، بررستی تفستیرهای داده   ها داده، تحلیل (ی گوناگونها روش

از طریتق آمتوزش    کتد گتذاران  همچنین آمتاده کتردن   . همکاران، عجله نکردن در ارائه نتایج

توانتد در   یمت و فراینتد تحلیتل و کدگتذاری هتم      هتا  داده، نوشتن پروتکتل جمتع آوری   اه آن

کنتد نقتل    یمت ینه توصتیه  زمدر این ( 1993) 8سندلوسکی. باورپذیری نتایج کمک کننده باشد

تواند باعث افزایش اعتماد پذیری پتژوهش شتده و توجته خواننتده را      یمقول اصیل و مستقیم 

 .اندها و کدهایی به دست آمدهها، مقولهاز چه دادهبه این جلب کند که نتایج 

 انتقال پذیری 

در ایتن زمینته الزامتاً    . این آیتم مشابه تعمیم پذیری نتایج در رویکرد کمی بته پتژوهش استت   

ی قابتل انتقتال نظریته در بستترهای دیگتر اشتاره       هتا  جنبته نیازی به این نیست که پژوهشگر بته  

بتا کفایتت کتار کنتد کته       هتا  دادهتفستیر، تحلیتل و توصتیف     ی درا انتدازه کند، بلکه بایتد بته   

جامعیتت بخشتیدن بته بررستی     . های دیگتر قتانع شتوند    ینهزمدیگران به انتقال پذیر بودن آن در 

                                                                                                                   
1. Lincoln and Guba 

2. Zhang & Wildemuth 

3. credibility  

4. transferability 

5. dependability  

6. conformability  

7. triangulation 

8. Sandelowski 
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 . در این زمینه بسیار مورر است ها داده

 وابستگی 

پایتایی  معادل این آیتم در رویکترد کمتی   . کند یماین آیتم به ربات نتایج در طول زمان اشاره 

در رویکردهای کیفی که مفروضات زیربنتایی آن ستازنده گرایتی و خلتق دانتش      . نتایج است

. توانتد، متفتاوت عمتل کنتد     یمت ی مختلف ها مکانها از زمانی به زمان دیگر و در  یهنظراست، 

در ایتن  ( 2114) 1شتنتون . در طتول زمتان اشتاره کترد     ها آنتوان بر ربات نسبی  یمبا این وجود 

پیروی از روشی واحد از ابتدا تا انتهتای کتد گتذاری، ربتت دقیتق مراحتل و       »: نویسد یمزمینه 

تواند به دیگر محققان در تکرار پژوهش و نته الزامتاً    یم ها دادهشیوه ترکیب، تلفیق و تلخی  

 (. 71ص )« رسیدن به نتایج مشابه کمک کند

 یر   د،پذ ییدتأ 

هتای متورد بررستی پژوهشتگر توستط خواننتدگان،        های داده این مؤلفه به میزان تأیید ویژگی

عینیت بته ایتن موضتوع اشتاره     . معادل این مؤلفه در رویکرد کمی عینیت است. کند اشاره می

هتای تحقیتق، متنعکس کننتده خصوصتیات پنهتان یتا آشتکار خالصته شتده در            دارد که یافته

تترین تکنیتک بترای بترآورده کتردن       مهتم . های محقتق  سوگیریهاست، نه ترجیحات و  داده

وابستتگی از طریتق   . وابستگی و تأیید پذیری بازبینی کردن نتایج و فرایندهای پتژوهش استت  

آیتد، و تأییتد پتذیری از طریتق بررستی       بررسی کردن انسجام فرایندهای پژوهش به دست می

هتا، تفاستیر و پیشتنهادات بته      ، یافتته هتا  داده: کردن انسجام درونی محصول پژوهش، برای مثال

هتای   داده: توانند مورد بررستی قترار گیرنتد، شتامل     موادی که در این فرایند می. آید دست می

هتای فراینتدی و غیتره     هتای نظتری، کتدها، یادداشتت     های میتدانی، یادداشتت   خام، یادداشت

 . باشند می

                      جمع بندی و نتیجه گیری  (  8

هتای   یتک تکنی پژوهشتی و  هتا  طترح نتد پیتروی کتردن از    ی پژوهشی متفتاوت نیازم ها هدف

                                                                                                                   
1. Shenton 
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تحلیل محتوای کیفی روشی ارزشتمند بترای   (. 1984، 1هاوارد ول ناف)تحلیلی متفاوتی هستند 

هتدف ایتن روش شناستایی    . ی متنی در یک بستر خاص استت ها دادهتحلیل حجم عظیمی از 

اعی نهتان در آن  و مقتوالت در یتک متتن و کشتف کتردن واقعیتت اجتمت        هتا  طبقته ین تر مهم

توان از توسعه یک نظریه یا متدل جدیتد حمایتت     یماز طریق کدگذاری و مقوله بندی . است

 . را بررسی نمود ها آنکرد، یا نظریات موجود را به بوته آزمایش گذاشت و صحت و سقم 

ایتن روش بته   . ای سهل ممتنتع استت  که ذکر شد، میزان دشواری این روش به گونه طور همان

ی و توستط هتر پژوهشتگری بتا هتر میتزان       ا حتوزه رستد در هتر    یمت ظاهر آسان است و به نظر 

را در ایتن   هتا  دادهبا این حال بایتد حساستیت نظتری و مقایسته مستتمر      . تجربه قابل انجام است

یی کته  هتا  كمتال بته ایتن معنتی کته دائمتاً پژوهشتگر بایتد        . روش در هر گام مد نظر قترار داد 

کننتد، سترلوحه فعالیتت ختود قترار داده و از طترف        یمت ین تتأم ها در این روش را  اعتبار یافته

همچنتین در  . و کتدهای در حتال ظهتور مقایسته کنتد      هتا  مقولهرا با  ها دادهدیگر به طور مرتب 

د ای که قصد انجام تحلیل محتوا در آن را دارد، مقداری دانتش و فهتم اولیته داشتته باشت      ینهزم

 .که باعث انتخاب و تحلیل موارد مربوط و رفع موارد نامربوط از فرایند پژوهش شود

ها در روش ی زیادی سر و کار دارد، فرایند طبقه بندی دادهها دادهزمانی که پژوهشگر با 

تواند توسط نرم افزارهایی که جهت کمک به پژوهشگر در این زمینه به  یمتحلیل محتوا 

، nvivoتوان به نرم افزارهایی همچون  یمدر این رابطه . یل شود، تسهاند آمدهوجود 

atlas ti ،maxQDA ی خام ها دادهتواند  یمدر این نرم افزارها پژوهشگر . اشاره کرد

خود را وارد کرده، فراوانی کلمه یا عبارت خاصی را مشاهده کند، کدها و مقوالت خود 

ابزارهای خاصی که در این نرم را ایجاد کند و در نهایت ارتباط بین این مقو الت را با 

با این حال ذکر این نکته الزم است که این نرم . افزارها تمهید شده است، ترسیم نماید

و این خود  ینمکمک چندانی به پژوهشگر  ها دادهافزارها در استنباط معنا و تحلیل  کنند 

به عبارت . برد یمپی  ها آنر به الگوهای مستتر د ها دادهپژوهشگر است که با مقایسه مستمر 

رم افزارها بیشتر در نظم و ترتیب دادن به فرایند کار پژوهشگر است  . دیگر کارکرد این ن

                                                                                                                   
1. Knafl & Howard 
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