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  تحلیل محتواي کیفی
  **محمودرضا نوشادي / *تقی ایمانمحمد

  چكيده
نيــاز بــه دانـش و تســلط بــر   ،لئدر تحقيقـات اجتمــاعي بـراي شناســايي و حــل مسـا   

مبنـاي  . تحقيقـات كمـي و كيفـي كـه از دو     است هاي علمي و مسير تحقيقشناسيروش
. در هر رويكرد كمي و كيفي براي سازندمياين مسيرها را مشخص اند، متفاوت پارادايمي

كـه يكـي از آنهـا روش تحليـل     اسـت  هاي متفـاوتي  انجام پژوهش نياز به ابزار و روش
گيري متغيرهـا اسـتفاده   بيشتر به صورت كمي براي اندازهنخست محتواست. تحليل محتوا 

حليل . تيافتند. اواسط قرن بيستم بود كه رويكردهاي كيفي در تحليل محتوا گسترش شدمي
هـا  شناسي تحقيق در خـدمت تفسـير محتـوايي داده   توان نوعي روشمحتواي كيفي را مي

تحليـل   هـاي موجـود در زمينـة   توان رهيافـت يه و شانون ميشي ةنظريبراساس  دانست.
دار و تحليـل  تحليـل محتـواي جهـت    ،تحليل محتواي عرفي ةكيفي را به سه دست يمحتوا

به مقايسه اين سـه  نخست اين ديدگاه، براساس  اين مقاله. در كرديصي تقسيم خمحتواي تل
و سپس مفاهيم اساسي و همچنين چگونگي قابليـت اطمينـان در ايـن    پردازيم ميرويكرد 
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  مقدمه
هاي ظریـف، عمیـق و   دارند که حل آنها به شناخت ریشه اي گستردهمسائل اجتماعی دامنه

دانستن و تسلط بـر   خود مستلزمِوابسته است. شناخت این مسائل خودبهشان ئیظاهر نامربه
انی متفـاوت  هاي شناخت آنهاست. تحقیقات از نوع کمی و کیفی کـه از دو مبـ  مبناي روش

روش کمـی یـا روش علمـی    بـه  ه . روشی کـ کنندمیاین مسیرها را مشخص اند، پارادایمی
گرایی اسـت، در مقابـل مبـانی فلسـفی     برگرفته از نظام فلسفی اثبات موسوم است ومسلط 

از طریق ایجـاد   ،هاي کمیروشدر  1است. روش کیفی از نظام فلسفی تفسیري ریشه گرفته
 2یابند؛ تا به شناختی عینی از واقعیت دستکوشند میفاصله میان محقق و موضوع مطالعه، 

گرایـی ، مبتنـی بـر    منزلۀ معیارهاي پارادایم اثباتآزمون بهو  بینی،واقعیتی که بر تبیین، پیش
  3گیري، استوار است.متغیرهاي قابل اندازه

شناسـی  هاي کیفی که مبتنی بر پارادایم تفسـیري و روش این در حالی است که پژوهش
در ایـن   4ند.ط افـراد تحـت مطالعـه اسـتوار    بر درك معناي رویدادها توس اند،شناختیپدیدار

، راهـی  نگر است و دنبال کردن این روشگرایانه و جامعنگاهی کل ،هاحالت نگاه به پدیده
 6مورهـاس و  مـایکوت از نظـر   5.هـا براي کسب آگاهی از طریق کشف معـانی پدیـده  است 

کلمـات (مفـاهیم) در   . 1 ند از:اعبارت ،کمی و کیفیهاي بنیادین میان پژوهشچهار تفاوت 
. 4، کشـف در برابـر اثبـات   . 3، مدارمدار در برابر دیدگاه عینیتدیدگاه بینش. 2، برابر اعداد

 محوري در برابر ابزارمحوري.انسان
و کـاربرد  نگرند میبا نگاهی علمی و منطقی به این رویکردها  ،تحقیقبراي پژوهشگران 

. البتـه  کننـد مالحظـه مـی  عمـل  قلمـرو  قیق در را با توجه به نوع تحمزبور یک از موارد هر
هایی است کـه محقـق بـا    هرکدام از این رویکردها (کمی و کیفی) داراي مزایا و محدودیت

  7.در نظر گیردآنها را توجه به هدف خود باید 
است هاي متفاوتی در هر رویکرد کمی و کیفی براي انجام پژوهش نیاز به ابزار و روش

  پردازیم.این روش میبه معرفی . در ادامه تحلیل محتواستکه یکی از آنها روش 

  تحليل محتوا
اي و تحلیلـی از متـون، بیشـتر در کتـاب مقـدس      مقایسـه گونـاگون  استفاده از رویکردهاي 

هـاي  هـا، شـیوه  هاي علم هرمنوتیک آغاز شد و سپس در تحلیل روزنامـه مسیحیان در زمینه



   ۱۷ تحليل محتواي كيفي

ادامـه یافـت. تقریبـاً     زیگمونـد فرویـد  سـط  شناسی و حتی تعبیـر خـواب تو  مربوط به خط
هـاي  روزنامـه  بـارة در 1893هـا در سـال   تجربـی روزنامـه   ۀمطالعـ براساس  تحلیلنخستین 

هـاي امـروز   : آیـا روزنامـه  برآمـد این پرسش در پی پاسخ به منتشرشده در نیویورك بود که 
هـاي  ، روزنامـه 1893تـا   1881دهند؟ این تحلیل نشـان داد کـه از   مطالب ارزشمند ارائه می

لب مذهبی، علمی و ادبـی  جایگزین مطابسیاري نیویورك افترا، شایعات و ورزش را تا حد 
  اند.کرده

هـاي  علمـی عمـدتاً در قـرن بیسـتم رایـج شـد. شـاخص       تکنیکی منزلۀ به تحلیل محتوا
 شناسـی آن روان و شناسی، علوم سیاسـی گوناگون علوم اجتماعی همچون ارتباطات، جامعه

در طـول جنـگ جهـانی دوم در    ویـژه  بهاین روند  8.اندگرفتهکار به هاي خودر پژوهشرا د
. در ابتدا این روش را براي تحلیـل تبلیغـات و سـپس بـراي     یافترواج بیشتري  1940 ۀده

بـه تحلیـل تبلیغـات     گرفتند. در این زمان دو گروه برجستهکار به اهداف اطالعاتی و نظامی
  اختصاص یافت:

ل ئگیـري، مسـا  به موضوعات نمونـه در این کارگروه،  وه کتابخانۀ کنگرة امریکا:. کارگر1
  هاي محتواي ارتباطات پرداختند. سنجش پایایی و اعتبار مقوله

هـاي داخلـی   پراکنـی به سـخن در این گروه . کارگروه اسپایر (وابسته به دولت امریکا): 2
و اثـر   ،بینـی و پـیش شناسـایی  پرداختند تا رویدادهاي آلمان نازي و متحدانش را دشمن می

  جنگ را برآورد کنند. ۀعملیات نظامی بر روحی
، زبـان سیاسـت  و همکارانش با انتشـار کتـاب    9هارولد السول از جنگ جهانی دومپس 

، 1950این تکنیک فراهم آوردنـد. در دهـۀ   کارگیريههاي نوینی را براي بها و جهتدیدگاه
منتشـر کـرد.    تحلیل محتوا در تحقیقات مربوط به ارتباطاتعنوان با کتاب خود را  10برلسون
ـ   1960 ۀدر ده در  اینـده فز يرشـد موجـب  کـارگیري ایـن روش   هاستفاده از کـامپیوتر در ب
ي، مسـتعد پـردازش   افزارهـاي کـامپیوتر  . این امر نخست با رشد نـرم شدبرداري از آن بهره
 ،آندنبـال  به. ندهاي کامپیوتري شمارش کلمات نیز پدیدار شدهاي لفظی گردید. برنامهداده

که داراي سیستم فرهنگ واژگان مشخص بودنـد   ندهاي کامپیوتري جدیدي پدید آمدبرنامه
. تحلیلگـر  شـد مـی گـذاري  هاي متن با توجه بـه فرهنـگ واژگـان رمـز    آن، کلمهبراساس  و

  11.گذاري و بازیابی کندبندي، عالمتکاري، مقولهتوانست اطالعاتی را دستمی
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هاي سطحی بدون در نظـر گـرفتن محتـواي پنهـان     تحلیلبه اواسط قرن بیستم ایراداتی 
. یافتنـد . از این زمان بود که رویکردهاي کیفی در تحلیـل محتـوا گسـترش    شدتحلیل وارد 

 ،هـاي متنـی  تحلیـل داده بـراي  اي تحقیـق اسـت کـه    هیکی از روش ،تحلیل محتواي کیفی
از ایـن روش سـود جسـت،    در آنهـا  تـوان  دارد. از دیگر مـواردي کـه مـی    ي فراوانکاربرد
 ،بنیادي، پدیدارشناسی و تحقیقات تاریخی است. تحلیل محتـواي کیفـی   ۀنگاري، نظریمردم

ن معنا و محتواي مـتن  دست آورده ارتباطی براي ب ۀوسیلمنزلۀ به تمرکز بر مشخصات زبان
است بـه صـورت شـفاهی، چـاپی یـا الکترونیکـی و همچنـین         هاي متن ممکنداده 12.دارد

هـاي متمرکـز،   ها، گروهپیمایشی باز یا بسته، مصاحبههاي پرسشي شفاهی، هاحاصل پاسخ
  13.باشندها کتاب و هاي چاپی مانند مقاالتمشاهدات یا رسانه

تحلیـل  در بـه اعتقـاد او   اسـت.   14برلسونتحلیل محتوا از یکی از تعاریف اولیه و رایج 
مستقل از برداشت ، مکالمه و...) را به شکل عینی ((متن هاي ظاهري یک پیامویژگی ،محتوا

هـاي آمـاري)   شـاخه براسـاس   (بر طبـق قواعـد معـین و کمـی    مند نظام و شخصی محقق)
از نظـر   .تحلیـل محتواسـت  کـامالً کمـی از   تعریفـی   برلسونکنند. این تعریف توصیف می

محتواي ظاهري پیام چندان ارزشـمند نیسـت و یـک پژوهشـگر     صرف گروهی از محققان، 
ببرد و محتواي پنهان یک پیام ارتباطی را توصیف کار بهباید استنباط و قضاوت خود را نیز 

 عینـی و گونـۀ  بـه تحلیـل محتـوا روشـی اسـت کـه       15فیلیپ استونبه اعتقاد  .کندو تفسیر 
کند که این تعریف به تحلیل می از یک پیام را کشف ی ویژهقواعد معین، مشخصاتاس براس

  . استتر محتواي کیفی نزدیک
پـذیر بـراي   انعطـاف روشـی  منزلۀ به به تحلیل محتوامحققان توان گفت که میحال هربه

گونـاگون  تحلیل محتوا بیـانگر رویکردهـاي تحلیـل     16.دارندتوجهی ویژه تحلیل اطالعات 
و دقیـق  منـد  نظامحدسی و تفسیري تا رویکردهاي  ۀگرایاناز رویکردهاي برداشتو ، ستا

توانـد نـوع   خود مـی  ۀهر محقق با توجه به نوع مطالعه و با توجه به عالق 17گیرد.دربرمیرا 
پـذیري تحلیـل محتـوا بـراي انـواع      اگرچـه انعطـاف   18.از تحلیل محتوا را برگزینـد اي ویژه

جـدي در   تواند محـدودیت قطعی می ۀفقدان تعریف و روی ،استسودمند تحقیق گوناگون 
تحلیل محتوا معمـوالً بـه دو روش تحلیـل محتـواي      19پدید آورد.کاربرد این روش تحقیق 
طرح موضوع و با توجه به نـوع اسـتفاده   براساس  شود و محقق بایدکمی و کیفی تقسیم می
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از این دو نوع روش سود ببرد تا بتواند از  ،العهآن در مطکارگیري بهاز تحلیل محتوا و روال 
، تـر شـدن موضـوع   بـراي روشـن   20.سردرگمی و ابهام کاربرد میان دو روش دوري گزینـد 

 تـر اي گستردهگونهبهو سپس دهیم ارائه میشرح مختصري از تحلیل محتواي کمی  نخست
  پردازیم.می، یردگدربرمیشناسی پژوهش اخیر را که روش ،به شرح تحلیل محتواي کیفی

  تحليل محتواي كمي
 مندپژوهشی براي توصیف عینی، نظامفن  ،استکرده بیان  برلسونکه گونه این روش همان

، عینـی و کمـی بـراي    منـد نظـام  را شـیوة  نیـز آن  21کرلینجـر . استو کمی محتواي مطلب 
  است. کردهتحقیقات کمی) و تجزیه و تحلیل آنها معرفی  گیري متغیرها (شاخصاندازه

عینی بودن، منظم بودن، آشکار  بر این اساس، تحلیل محتواي کمی باید از چهار ویژگی
  بودن و کمی بودن به شرح ذیل برخوردار باشد:

کـه اگـر   اي گونـه بـه است؛ استفاده از قواعد و قوانین، دقیق و روشن ویژگی . عینی بودن: 1
، نتـایجی همسـان   تحلیـل کننـد  محققان دیگر، همان محتوا را بـا همـان روش، دوبـاره    

و بـا تکـرار مجـدد،    باشـند  گرهـا  بنابراین نتایج باید مستقل از تحلیل .آورنددست میبه
  دست آیند؛بههمان نتایج 

 کنندة این موضوع است که همۀ عناصر موجود در محتـوا بایـد  این ویژگی بیان مند بودن:. نظام2
انـد، تحلیـل شـوند و محقـق     هایی که براي بررسی در نظر گرفته شدهواحد و مقولهبراساس 

 نباید عناصري را از محتوا به دلخواه کنار بگذارد یا تنها برخی از عناصر را تحلیل کند؛
گونـه اسـتنباط   توجـه و از هر  ،در اینجا باید به متن یا پیام آشکار و روشـن . آشکار بودن: 3

 شود؛گر جلوگیري اي فردي تحلیلهداوريشخصی و پیش
این بر پایۀ . سازدمیمعمولی جدا  ویژگی، تحلیل محتوا را از یک مطالعۀاین  . کمی بودن:4

کند چه کلمات، مضامین و نمادهایی بـیش از همـه و بـه    روشن گر باید ، تحلیلویژگی
بسـتگی  لیل همتوان از تحبر تحلیل مقداري، می. افزون اندچه تعداد در متن تکرار شده

کند که ارتباط مفاهیم و عناصر چگونه است و . این نوع تحلیل مشخص میکرداستفاده 
 22.دندهچه عواملی آنها را به هم پیوند می

هفت مرحله را این توان میکند، میکه از روش تحلیل محتوا استفاده پژوهشی براي هر 
. 3، هـاي تحقیـق  و فرضـیه پرسش تعیین . 2. بیان مسئله و تعیین اهداف تحقیق، 1برشمرد: 
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هـا و  تدوین فهرستی از موضـوع . 4، تعیین محتواي مورد نظر براي تحقیق و انتخاب نمونه
تجزیـه و تحلیـل نتـایج    . 6، هـا انجام تحلیل محتوا و تعیین فراوانی مقوله. 5، هاتعیین مقوله

 23.روایی و پایایی روش. 7، آمدهدستبه
  .تحلیل واحد تحلیل و مقولۀاند: مطرحن روش دو عنصر اصلی که در ایکرد باید دقت 

 ،کـه بـراي رسـیدن بـه هـدف تحقیـق      است پیکرة متن جزء ترین : کوچکواحد تحلیل
کلمـه، جملـه،   در بردارنـدة  توانـد  مـی اغلـب  شود. واحد تحلیل گیري و شمارش میاندازه

متن و هـدف   به تناسب نوعاز این واحدها هریک  پاراگراف، عکس یا صفحه باشد که البته
  شوند؛پژوهش انتخاب می

کـه واحـدهاي   شـود  که واحد تحلیل معین شـد، بایـد مشـخص    هنگامی : مقولۀ تحلیل
ـ  بنديشوند. عناوین این دستهبندي میشده چگونه دستهشده و شمارشاستخراج  ۀهـا، مقول

بنـدي  تحلیل دستههاي مقولهبراساس  نهایت واحدهاي تحلیلدهند. درتحلیل را تشکیل می
  24.شوند تا مراحل شمارش و تحلیل اطالعات صورت بگیردمی

ـ  تواند توصیفی یا توصیفیروش تجزیه و تحلیل اطالعات در تحلیل محتواي کمی می
مـورد   نوع واحد تحلیل، بایـد فراوانـی موضـوعِ   براساس  تحلیلی باشد. در تحلیل توصیفی،

آیـد. در  بـه عمـل   گیري آن نتیجهبراساس  ها تعیین و شمارش شود وبنديبررسی در مقوله
تنها تحلیل تحلیلی نهـ   که در توصیفیدرحالی ؛پردازداینجا محقق تنها به تحلیل فراوانی می

بسـتگی  که تحلیل هم ،فراوانی (شامل شدت، وسعت و اهمیت عناصر مورد نظر در محتوا)
گیـري  و نتیجـه شـود  میبستگی و یا گسستگی بررسی مفاهیم جهت انسجام و همعناصر و 

  25.ها بستگی به هدف تحقیق داردپذیرد. استفاده از انواع تحلیلنهایی صورت می

  تحليل محتواي كيفي
از دست دادن اطالعات ترکیبـی  دلیل به  ،کمی طور اساسی تقلیل متن به اعداد در تکنیکبه

تحلیل محتواي کیفی در جایی که تحلیل کمی  26.د انتقاد قرار گرفته استو معنا، اغلب مور
تـوان روش  . بنابراین تحلیل محتواي کیفـی را مـی  یابدمینمود  رسد،هایی میبه محدودیت

، منـد نظـام بندي یندهاي طبقهاهاي متنی از طریق فربراي تفسیر ذهنی محتوایی دادهتحقیقی 
همچنـین یکـی از    27.ی الگوهـاي شـناخته شـده دانسـت    سـازي یـا طراحـ   بنـدي، و تـم  کد

با تحلیـل   28.آزمون نظریه استبه جاي پردازي کیفی نظریههاي بنیادین پژوهشهاي ویژگی



   ۲۱ تحليل محتواي كيفي

بـا رعایـت   را مرحله بهشدة مرحلهشناسانه و کنترلتوان یک رویکرد تجربی، روشکیفی می
  29.عناصر مورد مطالعه در نظر گرفت

دهـد اصـالت و   که تحلیل محتواي کیفی به محققان اجازه مـی کنند میاین تعاریف بیان 
وسـیلۀ  بـه علمی تفسیر کننـد. عینیـت نتـایج     ولی با روش ،ذهنیگونۀ ها را به حقیقت داده

شود. تحلیل محتـواي کیفـی بـه فراسـویی از     تضمین میمند نظامبندي یند کداوجود یک فر
ها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهـان هسـتند بـه    رود و تمکلمات یا محتواي عینی متون می

  30آزماید.میصورت محتواي آشکار 
 ةگیري دربـار تصمیم توجه در تحلیل محتواي کیفی،درخور بنابراین یکی از موضوعات 

زیـرا محتـواي    31؛کند یـا آشـکار  این موضوع است که آیا تحلیل بر محتواي پنهان تأکید می
ولی تفسیرها در عمـق  اند، مربوطلیل محتواي کیفی به تفسیر آشکار و محتواي پنهان در تح

، تحلیـل محتـواي   محققـان شده اسـت کـه   موجب همین عامل  32اند.و سطح انتزاع متفاوت
بـراي   33.هـاي متنـی در نظـر بگیرنـد    بـراي داده ویژه بهپذیر، انعطافروشی منزلۀ به کیفی را

با آن  ۀوار به مقایسبه صورت فهرستتوان افزایش درك نسبت به تحلیل محتواي کیفی می
  کرد:رویکرد کمی توجه 

مثـال تحلیـل   بـراي  . انـد روش کار و منطق تحقیق در هر دو تحلیل با هـم متفـاوت  . 1
اي کـه عناصـر مربـوط بـه     شیوهمنزلۀ به هاي جمعیدر رسانهگونۀ گسترده محتواي کمی به 
محتواي کیفی بیشتر با کشـف معـانی    که تحلیلدرحالی ؛سازد کاربرد داردمتن را آشکار می

  بنیادین در پیام سروکار دارد؛
تولیدشـده  هاي پرسشها یا فرضیهکوشد مییعنی  ؛تحلیل محتواي کمی قیاسی است. 2

کـه تحلیـل محتـواي کیفـی اسـتقرایی      درحالی هاي پیشین را بیازماید؛پژوهشیا ها نظریهاز 
بـه   هاي خام است که گـاه ها، از دادهها و تمیعنی مبتنی بر بررسی و استنتاج موضوع ؛است

 ؛انجامدمیطرح نظریه 
هایی نیـاز اسـت کـه بـا اسـتفاده از      به داده ،گیرينمونهبراي در تحلیل محتواي کمی . 3

 ، انتخـاب کننـد مـی هـاي آمـاري را تضـمین    که اعتبار اسـتنتاج  ،گیري تصادفیقواعد نمونه
انتخـاب هدفمنـد   دربردارنـدة  که نمونه در تحلیل محتواي کیفـی معمـوالً   درحالی ؛شوندمی

 اند.هاي پژوهشبازتابانندة پرسشمواردي است که 
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هـاي آمـاري   روشوسـیلۀ  بـه که کند را تولید میبنابراین رویکرد کمی، ارقام و اعدادي 
و تفسـیر از موضـوع مـورد    توصـیف   ،که رویکرد کیفـی درحالی ند؛شوگوناگون ساخته می

ر جهان اجتماعی نظـاره  از آنچه داست در پی اظهارات بازتابی اغلب و کند میمطالعه ارائه 
یند تقریبـاً بـه انـدازة    اآمده از این فردستبهرویکرد و مراحل خواننده نیز نتیجه شود. درمی

  34کند.میمحقق درك 

  ي تحليل محتواي كيفي هارويكرد
تحلیـل محتـوا را بـه     هاي موجود در زمینۀتوان رهیافتمی شانونو  یهشی ۀبر اساس نظری

. تحلیـل  2 35؛. تحلیـل محتـواي عرفـی و قـراردادي    1 ند از:اکه عبارتکرد سه دسته تقسیم 
  37.یصی یا تجمعیخ. تحلیل محتواي تل3 36؛دارمحتواي جهت
کیفـی از یـک   که همۀ رویکردهاي تحلیل محتـواي  گفت توان می مجموعدربا این همه 

هـاي  پرسـش تنظـیم کـردن   . 1گیرد: دربرمیکنند که هفت مرحله را یند مشابه پیروي میافر
. 3ۀ مـورد نظـر کـه بایـد تحلیـل شـود؛       نمون. برگزیدن 2پاسخ داده شوند؛ تحقیقی که باید 

ینـد  اریـزي کـردن فر  طـرح . 4شـود؛  مشخص کردن رویکرد تحلیل محتوایی که باید اعمال 
تحلیل کردن نتایج . 7یی؛ تعیین اعتبار و پایا. 6رمزگذاري؛ یند ااجرا کردن فر. 5؛ گذاريرمز

 (کاید). گذاريرمزیند احاصل از فر

  تحليل محتواي عرفي
رود کـه هـدف آن شـرح یـک     مـی کار بهمطالعاتی طرحی تحلیل محتواي عرفی معموالً در 

د یـا ادبیـات   هـاي موجـو  هنگامی مناسب است که نظریه ، اغلبپدیده است. این نوع طرح
گـرفتن  کـار مورد مطالعه محدود باشد. در این حالت پژوهشگران از بـه  تحقیق دربارة پدیدة

ها ناشی ها از دادهکه مقولهدهند میو در عوض ترتیبی پرهیزند می 38پنداشتههاي پیشمقوله
 شـناختی بـدیع  کنند تـا  ها شناور میخودشان را بر امواج داده ، محققانشوند. در این حالت

یابند. این حالت ها ظهور میها از دادهمقوله بنابراین از طریق استقرا، 39شود.برایشان حاصل 
  40.مقولۀ استقرایی نامیده است مایرینگرا 

 وشـوند  مـی از طریق تداعی معنا تحلیـل   آوري شده از طریق مصاحبه واطالعات جمع
ها با خوانـدن آنهـا بـه    تحلیل داده ،موجود جایگاهی ندارند. در این حالتازپیشهاي نظریه



   ۲۳ تحليل محتواي كيفي

بـراي  بـراي نمونـه،    41د.آیـ دسـت  بـه آنها  بارةکامل دردرکی شود تا صورت مکرر آغاز می
عناصري از ساختن را براي مشتق  آنواژه به واژة درك یک متن مانند رمان، باید  رسیدن به

 42.ها خواندمزرمتن جهت طرح 
آغـازد  را میادراك و فهم خود از متن مورد مطالعه، نوشتن تحلیل اولیه براساس  محقق

آغـاز شـود. ایـن عمـل اغلـب      رمزهـا  هایی براي ظهور زمینهتا پیشیابد میو این کار ادامه 
هـا و  شـباهت براسـاس   از مـتن ظهـور یابـد و سـپس    رمزها  ریزيشود که طرحمیموجب 
 ها بهرمزبندي کردن دهی و گروهبندي از سازمانبندي شوند. این مقولهمقوله هایشانتفاوت

 10گروه بـین   گونۀ ایدئال شمار افرادبه  44.شودبندي میدسته 43معنادارهاي صورت خوشه
بسـته بـه    45رمزها بسنده اسـت. از شمار فراوانی شود که براي تنظیم مورد انتخاب می 15تا 

ها، آنها دهی این زیرمقولهتواند با ترکیب و سازمانمی ها، محقققولهکیفیت ارتباط بین زیرم
توانـد بـراي   (مقولـه) تبـدیل کنـد. نمـودار درختـی مـی       بنـدي کمتـري از دسـته  شمار به را

در  46.مراتبـی اسـتفاده شـود   ها به صورت یک سـاختار سلسـله  دهی کردن این مقولهسازمان
گیرد. براي تهیۀ گـزارش  صورت میرمز زیرمقوله و بعدي تعاریفی براي هر مقوله و  ۀمرحل

شود. بسته به هـدف  ها مشخص میها از روي دادهها و مقولهرمزهایی براي ها، مثالاز یافته
براسـاس   هـاي بیشـتر  هـا و زیرمقولـه  گیرند ارتباطی بین مقولـه می تحقیق، محققان تصمیم
  47.ها مشخص کنندداده ینمراتب بموضوع یا سلسله ۀموافقت بین خود، پیشین

آوردن اطالعـات  دسـت  بـه ، رویکـرد عرفـی  براسـاس   امتیاز بارز تحلیل محتواي کیفـی 
. اسـت شـده  تعیینازپیشهاي نظریهمستقیم و آشکار از مطالعه، بدون تحمیل کردن مقوله یا 

اي د فهم جـامع از محتـو  جمله ضعف در ایجاازوارد است؛ این روش انتقادهایی نیز به البته 
شـود و ممکـن اسـت بیـان     هاي اصلی مـی نقصان شناسایی مقولهموجب نتیجه، متن، که در

 ها ارائه نشود.واقعی از داده
گـذاري و در نتیجـه   رمز ،نشـان داده شـده اسـت    1 ةکـه در نمـودار شـمار    گونـه همان

تئـوریکی،   ۀبندي مطالب در تحلیل محتواي عرفی بدون در نظـر داشـتن هـیچ پیشـین    مقوله
مرحله به تعیین بهمرحلهموضوع، با توجه به  .شودمتن یا مصاحبه آغاز می ۀزمان با مطالعهم

اي داشـتن زمینـه  صـورت   پـردازیم و در تا تعیـین رمـز مـی    واحد معنا و فشرده ساختن آن
تعیین گردنـد و سـپس مفهـوم کلـی کـه حاصـل        هاتا مقولهشوند میادغام رمزها مشترك، 
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. براي حفظ پایـایی، بـازبینی مطالـب در دو    آیدمیحاصل ) تمست (هابندي این مقولهجمع
و دیگـري در پایـان   شـد  ها تکمیل بنديدرصد مقوله 50-10از اینکه بین پس مرحله، یکی 

تـوان  مـی پایان در نیز دربرگیرد، اي کمی را تحقیق جنبهپرسش پذیرد و اگر کار صورت می
بـدون داشـتن پشـتیانی    مـا  در اینجـا  شود، میحظه که مالگونه همان .کردآنها را نیز تحلیل 

رسـیم.  کنیم تا بـه مفهـوم کلـی مـی    یات و مشترکات حاصل از آن استفاده میئنظریه از جز
  . اندهمین موضوعبراساس  اندبیان شده 3و2 هايکه در جدولهایی مثال

  

 48استقرایی ۀکاربرد مقول ۀ: مدل مرحل1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  

  

 دارجهتتحليل محتواي 
 هايتوصیفبه که یا کامل نیستند یا اند مطرحیک پدیده نظریه یا تحقیقاتی قبلی دربارة  گاه

دار را روش تحلیل محتوا بـا رویکـرد جهـت   در این حالت محقق کیفی، نیازمندند. بیشتري 
کننـد  بندي میروش قیاسی متکی بر نظریه طبقهبراساس  این روش را معموالً 49گزیند.برمی
در آنهاسـت. هـدف تحلیـل محتـواي     نظریه  نقشبراساس  هاتمایزات آن با دیگر روشکه 

. اسـت و یا خـود نظریـه   نظریه چارچوب  دادن مفهومیِگسترش دار معتبر ساختن و جهت
 تحقیـق کمـک کنـد. ایـن امـر     هـاي  پرسـش توانـد بـه تمرکـز بـر     موجود مـی ازپیش ۀنظری
کند. ایـن  ارتباط بین متغیرها فراهم میمتغیرهاي مورد نظر یا دربارة  بارةهایی را دربینیپیش

کمـک کنـد، کـه    رمزهـا  گـذاري اولیـه و ارتبـاط بـین     رمـز تواند به تعیین طرح موضوع می
دار نسـبت بـه   تحلیل محتوا با رویکرد جهت 50.بندي به شیوة قیاسی استدهندة مقولهنشان

 51.مندتري برخوردار استاختاریند ساهاي تحلیل محتوا از فردیگر روش
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کـار خـود را بـا    پژوهشـگران  ، هـاي پیشـین  پژوهشهاي موجود یا بردن نظریهکار به با
 ۀدر مرحلـ  52.کننـد میآغاز هاي اولیه رمزبندي طبقهبراي شناسایی متغیرها یا مفاهیم اصلی 

  شود.عملیاتی براي هر مقوله با استفاده از نظریه مشخص میهاي بعد تعریف
پرسـش  ممکن است از یـک   ،آمده باشددست بهها اگر داده به صورت اولیه از مصاحبه

شـده  تعیینهاي ازپیشبنديهدفمند مربوط به مقولههاي پرسشباز استفاده شده باشد که از 
اي بـراي کشـف تجربیـات مشـترك     بـاز، محقـق پـژوهش ویـژه    پرسـش  است. بـه دنبـال   

  دهد.محرومیت، عصبانیت، افسردگی و رضایت انجام می بارةمثالً در ،کنندگانمشارکت
   :شودراهکار آغاز دو این تواند با یکی از تحقیق میپرسش براساس  گذاريرمز

مـثالً  ویـژه  موارد مربوط به یک پدیدة  ۀبندي همشناسایی و مقوله ،اگر هدف تحقیق. 1
برداشـت اولیـۀ   براسـاس   کههایی هاي عاطفی است، باید کل متن مطالعه شود و آن بخشواکنش

رمزهـاي  براسـاس   گذاري گردند. در مرحلۀ بعديشوند، عالمتما (واکنش عاطفی) مشخص می
شـوند.  اند، رمزگذاري مـی گذاري شدههایی که عالمتشده (بر اساس نظریه) قسمتتعیینازپیش

  ید داد؛توان رمزي جدگیرد، میبه هر بخش از متن که در این رمزگذاري اولیه جاي نمی
تـوانیم  هـایی را کـه نمـی   داده :شـده تعیینهاي ازپیشرمزگذاري آنی با استفاده از . رمز2
انـد  ین شود آیا آنها یک مقولهکنیم تا اینکه معگذاري کنیم، مشخص و سپس تحلیل میرمز

شـود،  یـک از ایـن رویکردهـا اسـتفاده     کداماز اینکه برگزیدن هاي موجود؟ رمز مقولۀیا زیر
  و هدف محقق دارد. ه دادهبستگی ب

نمونه، براي معانی مرتبط با پدیدة مورد نظرش (همۀ که یابد اگر محقق بخواهد اطمینان 
گذاري کنـد  شده را عالمتواکنش عاطفی) را مد نظر قرار داده است، باید نخست موارد شناسایی

کـه رمزگـذاري    و تا کسب قابلیت اعتماد، رمزگذاري انجام نشود. اگر محقق اطمینان یافت
  تواند رمزگذاري را آغاز کند.اولیۀ شناسایی مرتبط با متن، فاقد سوگیري است می

داشـته باشـد بـا تحلیـل     نیـاز  بسته به نوع و گستردگی یک مقوله، محقق ممکن اسـت  
دار واي جهـت هـاي ناشـی از تحلیـل محتـ    . یافتـه بکوشـد در شناسایی زیرمقولـه   ،درپیپی
. این مـدارك  حمایت یا عدم حمایت از یک نظریه داشته باشندبراي  توانند پیشنهادهاییمی
ها معرفی شـوند. هرچنـد   ها و توصیفو از طریق مثالرمزها نشان دادن  توانند به وسیلۀمی

، بعیـد بـه نظـر    کردها مانند تحقیقات کمی و آماري استفاده رمزتوان از فراوانی در اینجا می
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بحـث  بـراي  مـا را  هاي پیشـین  پژوهشیا نظریه البته  53.درسد هر دو به یک نتیجه برسنمی
تواننـد دیـد   شده در تحقیقـات مـی  هاي مشخص. مقولهکنندمیهایمان راهنمایی یافته بارةدر

کردن توانند در جهت اصالح، گستردگی و تقویتو یا میکنند را ایجاد ها نظریهمتضادي از 
تـوان پشـتیبانی از   دار را مـی یل محتواي جهت. یکی از نقاط قوت تحلتأثیر بگذارند ،نظریه
رویکرد  ،از آن دانست. به همین منظور ترفهمی گستردهي موجود و همچنین ایجاد هانظریه
  . کندگرا عمل رقیب پارادایم طبیعتمنزلۀ به تواند در اینجادار میجهت

باشـد؛  حقـق  هـاي ذاتـی بـراي م   تواند داراي محدودیتي موجود میهااستفاده از نظریه
داري از نظریه. پس محقق ممکـن اسـت تمایـل    نسبت به جانب 54به سوگیريگرایش مانند 
طرفی یا اثبـات قابلیـت   . بنابراین بیباشدنظریه کنندة تأیید ه به دنبال شواهد و مداركکیابد 

 نسـبت ساختن تواند مالکی باشد که محقق براي متعادل (داشتن روایی و پایایی) می اعتماد
  55.مفهوم به مشاهدات، در تحقیق خود در نظر بگیرد

بندي قیاسی نشان داده شـده اسـت کـه در آن محقـق بـا      مدل مقوله 2 ةدر نمودار شمار
خالف . بـر کنـد مـی هـا اقـدام   گـذاري داده رمزهاي موجود در شناسایی و بردن نظریهکار به

ـ        1نمودار  هـا و در نهایـت   رمزه که در آن واحـدهاي معنـا بـدون پشـتوانه نظـري تبـدیل ب
بنـابراین قیـاس   کند. بندي استفاده رمزدر اینجا محقق باید از نظریه در  ،شوندمی بنديمقوله

 ةدر اینجا نیز مانند نمودار شـمار  نه نظر محقق. موجود است وازپیش ۀاصلی در اینجا نظری
ها در دو مرحلـه  هبندي دادمقولهبازبینیِ جهت پایایی به بازبینی مجدد و در صورت لزوم  1

  شود.پرداخته می
  56بندي قیاسیکاربرد مقوله ۀ: مدل مرحل2نمودار 
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  تحليل محتواي تلخيصي
کند با شناسـایی  اي که از روش تحلیل محتواي کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده میمطالعه

موجود در متن، با هدف فهم چگـونگی کـاربرد ایـن    ویژة و کمی کردن کلمات یا مضامین 
  شود. میآغاز کلمات یا محتواي آنها در متن 

، بیشتر از آن، کشف کاربرد استفهم معناي کلمات براي تنها تالشی سازي نهاین کمیت
در متن، نشانی ویژه این کلمات در متن است. تحلیل کردن براي نمود یک کلمه یا مضمون 

  57.ي واضح و مشخص استاز تحلیل محتوا
آیـد کـه تمرکـز آن روي    مـی شـمار  به کمیباز ایستد، تحلیلی اگر تحلیل در همین حد 

تحلیل محتواي کیفـی بـا رویکـرد تلخیصـی      58.استواژگان ویژه فراوانی مضمون یا شمار 
موجـود در کلمـات    ۀسوي شمارش که همان تحلیل محتواي پنهـان و نهفتـ   تواند به آنمی

در ایـن نـوع    59.شودیند تفسیر محتوا مربوط میاود. تحلیل محتواي پنهان به فرنیز براست، 
از ایـن  و پژوهشـگران   60تحلیل، تمرکز روي کشف معانی اصولی واژه یا مضامین آن است

نوع تحلیل محتوا در مطالعات تحلیلی انواع مقاالت موجود در مجالت علمـی و همچنـین   
مطالعـات بـا محتـواي تجربـی      بارةدر هاي مرجعابکنند. کتاستفاده می 61هاي مرجعکتاب

  63اند.گونهمذهبی در کتاب پرستاري از این  ۀو روحی 62هاي تسکینیمربوط به مراقبت
توانیم کلماتی مانند مرگ، مردن و در حال مرگ را در نظـر بگیـریم و   ما میبراي نمونه 

شناسایی اصطالحات در پی ولی اگر  ؛حقیقت کاري کامالً کمی استکه دربشماریم آنها را 
که چگونه این کلمات به صورت مسـتقیم  کنیم جایگزین براي مرگ در متن باشیم و تجربه 

توان گفت از تحلیل محتوا با رویکـرد تلخیصـی   می، شوندمییا غیرمستقیم در متن استفاده 
  .ایمکردهاستفاده 

کلمـات  وجـوي  ستجدر یک تحلیل محتواي کیفی با رویکرد تلخیصی، تحلیل داده با 
بـراي هـر   واژگـان پرشـماري   شـود.  دستی یا کامپیوتري آغـاز مـی  وسیلۀ روش بهمشخص 

مورد نظر چـه  واژة خواهد بداند که د. در اینجا محقق مینشواصطالح مشخص محاسبه می
برده شده اسـت  کار به و توسط چه کسانی به چه تعدادبه صورت مستقیم و چه غیرمستقیم 

 64.ها بپردازدرمزسازي به مضمونآنها براساس  تا
دهد تا به تفسیر مضامین مربوط به هـم بپـردازد. محققـان    این حالت به محقق اجازه می

 ،توانـد داشـته باشـد   که یک کلمه میاي را ین اساس، کاربرد کلمه و یا معانیبر اکوشند می
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ثال، ایـن نـوع   . براي ماستهایی داراي مزیت ،. تحلیل محتوا با رویکرد تلخیصکنندکشف 
نسـبت بـه دو رویکـرد     ،و مورد نظر محققویژه کید بر کلمات أبه علت ت ـ  از تحلیل محتوا

محقـق   ۀهـاي مـورد عالقـ   دردسر براي مطالعه و بررسی پدیـده منفعل و بی یروش پیشین ـ 
برنـد  کار میرا بهکه چگونه افراد کلمات را از این موضوع بینشی بنیادین و یا اینکه  65؛است

هاي حاصل از این رویکرد بـه علـت عـدم توجـه بـه گسـتردگی       هرچند یافته کند؛میائه ار
، 1 ة. در جدول شمارکندهایی براي تحقیق ایجاد تواند محدودیتمعانی موجود در داده، می

 سه رویکرد متفاوت تحلیل محتواي کیفی به نمایش درآمده است: ۀخالص
  

  66رویکرد تحلیل محتوا: اختالفات اساسی کدگذاري در سه 1جدول
 منشأ رمزها یا کلمات کلیدي زمان تشخیص رمزها یا کلمات کلیدي آغاز تحقیق نوع تحلیل محتوا

 شوندها مشتق میرمزها از داده شوندزمان با تحلیل داده معین میرمزها هم مشاهده تحلیل محتواي عرفی

 نظریه دارتحلیل محتواي جهت
ها و یا قبل از آنها دادهزمان با تحلیل رمزها هم

 شوندمشخص می

هاي تحقیق رمزها از تئوري یا یافته
 شوندمشتق می

 کلمات کلیدي تحلیل محتواي تلخیصی
ها قبل و در ضمن تحلیل داده کلمات کلیدي

 شوندتعریف می

عالقۀ محقق یا براساس  کلمات کلیدي
 آیند.دست میادبیات تحقیق به

  تحليل محتواي كيفيتعريف مفاهيم اساسي در 
در کـل   ،تعریف مفاهیم در تحلیل محتواي کیفی توافق اصولی وجـود نـدارد   بارةهرچند در

. 3، واحـد تحلیـل  . 2 67،محتواي آشـکار و پنهـان  . 1 ند از:اتوان گفت این مفاهیم عبارتمی
. 8. رمـز،  7، منطقه محتـوایی . 6، جداسازي و خالصه کردن. 5، فشرده کردن. 4، واحد معنا

  .تم. 9، مقوله
  .کرداز آنها خواهیم هریک  به اي مختصرترتیب اشارهبهدر ادامه 

اسـت کـه آیـا    بـاره  ایـن گیـري در کیفی موضوع اساسی، تصمیمدر یک تحلیل محتواي 
از تحلیـل کـه بـه    بخـش  آن  .پنهـان بر محتـواي  یا کند تحلیل باید بر محتواي آشکار تأکید 

پـردازد، صـورت آشـکار از    جزئیات ملمـوس محتـوا مـی   و پذیر مشاهدههاي توصیف جنبه
چگونگی درگیر شدن در تفسیر معانی  که دربارةبخش آن و در مقابل،  68؛تحلیل محتواست

صـورت پنهـان تحلیـل     ،کنـد هاي ارتباطی این معانی در مـتن صـحبت مـی   اساسی و جنبه
توانند به تفسیر توان گفت هم محتواي آشکار و هم پنهان هردو میمی هرچند 69.محتواست

  در عمق و سطح انتزاع متفاوت است.تفاسیرشان  ،مرتبط باشند
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ها، واحد تحلیل به یکی دیگر از امور مهم در تحلیل محتواست. در نوشته ،واحد تحلیل
، یـک  براي مثال یک شخص، یـک برنامـه   کند.مییک نوع موضوع مورد مطالعه مهم اشاره 

واحـدهاي   71یا اجتماع، دولت یـا ملـت   70نیک پزشکیسازمان، یک کالس درس یا یک کلی
کنند و در ها یا خاطرات روزانه مطرح میمصاحبهمنزلۀ به . دیگران واحد تحلیل رااندتحلیل

که به یک موضوع یـا یـک عمـل تحـت مطالعـه اختصـاص داده       را کل مقداري از فضایی 
 73،شـود گذاري میرمزو  هایی از متن که جدابخشهمچنین  72.واحد تحلیل گویند ،شودمی

واحـد تحلیـل در   منزلـۀ  به تواندمی 74،ما وجود دارد ۀمورد مطالع ۀیا هر عبارتی که در نسخ
منزلـۀ  بـه  اي باشـد کـه  واحد تحلیل بایـد بـه انـدازه   که نظر گرفته شود. باید در نظر داشت 

  یند تحلیل در نظر گرفته شود.ااي براي واحد معنا در فرزمینه
ها که بتوان ارتبـاطی از معـانی   یا جملهواژگان اي از واحد معنا عبارت است از مجموعه

ایـن  کـرد.  بنـدي  این معناي مشـابه آنهـا را تقسـیم   براساس  مشابه و یکسان در آنها یافت و
هـاي متفـاوتی داشـته باشـد، از قبیـل واحـد تحلیـل یـا واحـد          نـام توانـد  بندي مـی تقسیم

 78یک واژه یا عبـارت کلیـدي   77،واحد لفظی مربوط به متن 76،یدهیک واحد ا 75،گذاريرمز
هـایی  ها و یا پاراگرافکلمه، جمله، یا عبارتدربردارندة واحد معنا  80.یا تم 79،واحد تحلیل

  یکدیگر ارتباط دارند.با هایی از زمینه یا محتوایشان که در جنبهاست 
. کـرد ید آنها را فهمید و رعایت گذاري بارمزاز پیش که  انددر واحد معنا مباحثی مطرح

 82تلخـیص  81،سازيشامل مفاهیمی مانند ساده ،کوتاه کردن مطالب بارةیکی از آنها بحث در
 .است 83فشردگیو 

سازي تنها به کاهش اندازه بدون اشاره به کیفیت موضوع اشـاره دارد. تلخـیص بـه    ساده
تحلیـل دیـده   فراینـد  اضـافی در   ۀمرحلـ منزلـۀ  بـه  متن مربوط است که ةکیفیت مختصرشد

مختصر کـردن اشـاره دارد کـه هسـتۀ معنـایی       یندابه یک فر ،گی (چکیدگی)شود. فشردمی
به صورت مجزا شود؛ مییندي که به موجب آن متن فشرده افر ؛شودمی اصلی در متن حفظ

تـر قـرار   دستۀ بـزرگ آنها با هم درون و شود میمعنا جمع هم ةهاي فشردبا متنآید و میدر
هـا را  رمزتـوان  آن مـی براسـاس   شود ونامیده می 85تر مجموعهاین دستۀ بزرگ 84ند.گیرمی

  86.آوردپدید 
بـر  واژه زیـرا ایـن   کنـیم،  انتـزاع اسـتفاده   واژة فشـردگی از  جاي واژة بهالبته بهتر است 

هـایی از سـاخت ایجـاز در مـتن،     کند. مثالتر تأکید میمنطقیسطحی توصیف و تفسیر در 
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 ۀاصـطالح بعـدي منطقـ    87.ها، در سطوح مختلف اسـت ها و تمها، مقولهرمزشامل ساخت 
محتـوایی   89ۀخوشـ آن را بـا نـام    باروسـو همین نـام و  آن را با  باکستراست که  88محتوایی

سروکار دارد، اشـاره  وضوعی ویژه با ماز متن که هایی بخشبه کند. این اصطالح معرفی می
هـاي نظـري   فـرض براسـاس   مشـاهده یـا  براسـاس   تواندمحتوایی می ۀیک منطق 90.کندمی
  دست آید.به

گـذاري  رمزتـوان بـه   و از واحد معنا میاست گذاري رمزواحد معنا، مبنا و پایه ساخت 
 روازایـن  ؛ارنـد هـا ابزارهـایی بـراي تفکـر و ابتک    رمز 91،اتکینسـون و  کـافی بر نظر بنارسید. 

پـس  هاي مختلف قرار داد. رمزها را با توجه به نوع تحقیق در دادهباید واحد معنا، براساس 
بعدي در تحلیل محتواي کیفی است.  ۀرسیم که مرحلها به بررسی اصطالح مقوله میرمزاز 

گروهی از مضامین است  ،اصلی تحلیل محتواي کیفی است. یک مقولهویژگی  ایجاد مقوله،
ها داراي هماهنگی درونی کند که مقولهبیان می 93پاتن 92اند.شریککه در یک وجه اشتراك 

این ها باید جامع و مانع باشند. کند که مقولهتأکید می 94کریپندورف. اندو ناهمگونی بیرونی
داشته نگاه بیرون  هاتواند با قصد محقق از مقولهمرتبطی نمی منظور است که هیچ دادةبدین

اي عالوه هـیچ داده بندي مناسب خواهد بود. بهشود که در این صورت یکی از معایب مقوله
ـ   دلیـل  هرچنـد بـه    ؛از یک مقوله وارد شـود  یا بیشنباید در دو   ۀپیچیـدگی واقعیـت تجرب

بـه   بندي جامع و مانع ایجاد شود. باید دانست که یک مقولـه انسانی، امکان ندارد یک مقوله
شود، یک مقوله اغلب به یک سـطح  که دیده میگونه همان 95.دهدچه چیز پاسخ میپرسش 

تواند مبین محتواي آشکار مـتن باشـد. یـک مقولـه اغلـب      توصیفی محتوا اشاره دارد و می
 هـا هاست که سطوح متفـاوتی از ایجـاز را دارنـد. زیرمقولـه    از زیرمقولهدربردارندة شماري 

  ها تقسیم شود.تواند به زیرمقولهیا یک مقوله میگیرند، وله جاي توانند در یک مقمی
تـم  رسیم که مفهوم شده در تحلیل محتواي کیفی میمفهوم بیانواپسین به  از مقولهپس 

اي اسـت کـه مضـامین و    هـا شـیوه  مفهوم تم داراي معناي چندگانه است و ایجاد تم .است
تـم را یـک اصـل     96هـانگلر و  پالیـت . سـازد مـی هم مرتبط  با هامعانی اساسی را در مقوله

هـا را  تـم  97باکسـتر داننـد.  هـا مـی  ها یا گسست میان مقولـه تکراري ایجاد شده درون مقوله
  شوند.که حوزه به حوزه تکرار میداند میاي از معانی و مضامین رشته

واحـدهاي   98،اي از معـانی برجسـته  رشـته  ،دهدچگونه است پاسخ میپرسش به که تم 
توانـد مبـین   سطوح تفسیري است. یـک تـم مـی   براساس  هایا مقوله هارمز 99،ناي فشردهمع
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هـا در اینجـا داراي معناهـاي    داده ۀکـه همـ  متن در نظر گرفتـه شـود. ازآنجـا    محتواي پنهان
یـا یـک   رمـز  یک یک واحد معناي فشرده،  100.ها لزوماً جامع و مانع نیستندتم اند،چندگانه

وسـیلۀ  بـه توانـد  سب براي قرار گرفتن در بیشتر از یک تم باشد. تم مـی تواند متنامقوله، می
  ها تقسیم شود. تمها ساخته یا به خردهتمخرده

و  لونـدمن هـاي  پـژوهش از اي ادامه نمونهدر مزبور، براي روشن شدن تعاریف مفاهیم 
در  ـ   ودشـ اند، آورده میسال که دچار دیابت نوع اول شدهفرد بزرگ بیستاز  101نورنبرگ

از رویکرد تحلیل محتواي عرفی و تلخیصی به صورت مشترك اسـتفاده شـده   پژوهش این 
بندي کردند کـه سـه مـورد را    محتوایی دسته ۀمنطقهفت موضوع را به پژوهشگران . ـ  است
  کنیم:میبیان نمونه براي 
 .3قند خـون.  افزایش هاي مرتبط با تجربه .2اند؛ آغاز بیماريهایی که مرتبط با تجربه .1
  . اندهایی که با کاهش قند خون مرتبطتجربه

بندي شده توسـط  در اینجا ما براي روشن شدن موضوع، یکی از مناطق محتوایی تقسیم
. ایـن دو  کنـیم میقند خون را بررسی افزایش هاي مرتبط با مثالً تجربه ،نورنبرگو  لوندمن

و یک متن کردند ار) را خالصه و فشرده نفر بیم بیستافراد مختلف (محقق متون مرتبط به 
شده را به واحدهاي معنا از یک واحد تحلیل) را تشکیل دادند. سپس متن خالصهو واحد (

واحـدهاي معنـاي    هـایی از واحـدهاي معنـا،   . مثالآن را رمز قرار دادندو ساختند هم مجزا 
 .اندنشان داده شده 2 ةها در جدول شماررمزشده و فشرده

  

  شده و کدهاواحد معناي فشرده هایی از واحدهاي معنا،مثال :2 جدول
  کد  شدهواحد معنا فشرده  واحد معنا

  توخالی بودن در سر  احساس عجیب پوچی در سر  احساس عجیب و غریب توخالی بودن در سرم در بعضی جاها دارم
  است، ناپذیر بینیچیز پیشبیشتر اوقات همه

  هر چیزي مطمئن باشید توانید هرگز دربارهچون نمی
  تردید (شک)  و نامطمئنناپذیر بینییک موقعیت پیش

  

هایشان مقایسه و به شـش زیرمقولـه و   ها و شباهتتفاوتبراساس  گوناگونهاي رمزسپس 
هـاي  بنـدي دهنـد. مقولـه  شوند که محتـواي آشـکار را تشـکیل مـی    بندي میسه مقوله دسته

. تفاوت بین دو محقـق در  گرفتندقرار و بازبینی (اولیه) بین دو محقق مورد بحث  آزمایشی
گرفـت. ایـن تفـاوت    را دربرمـی قضاوتشان بود که احساسات و اعمال شناخته و ناشـناخته  

مضمون و معناي اساسی یا سرانجام و انجامید ها رمزبندي کردن سرانجام به توافق در دسته
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هایی از ها درون یک تم تشکیل شد. مثالبنديمقولهوسیلۀ بهن به عبارت دیگر محتواي پنها
  ارائه شده است: 3 ةها و تم در جدول شمارها، زیرمقولهها، مقولهرمز

  

 ها و یک تممقولهها و زیرمقوله از کدها، هاییمثال: 3 جدول

  فقدان کنترل و تالش براي برگرداندن کنترل  تم
  ادراکات  هافعالیت احساسات  مقوله

احساسات ناشناختۀ   زیرمقوله
  جسمی

احساسات آشنا ولی 
  غیرمنتظرة بدنی

آور احساسات وحشت
  هاي ناآشنافعالیت

هاي فعالیت
شده ولی شناخته

  غیرمنتظره
  مشکالت تفکري

  رمز
تصور توخالی بودن 
در سر، خالی بودن 

  معده، سفتی زبان

عرق کردن، شمار 
  فراوان تپش قلب

رفتار ترسیدن از مرگ، 
گسیخته، از دست دادن ازهم

زبان، شک،  کنترل، لکنت
  گیجی

اصرار در خوردن، 
بیانات لفظی برآشفته، 

  حمله به یخچال

تردید در آنچه گفته 
شود، ناتوانی در تفکر می

  فراگیر

  

بحـث و  نیازمنـد  بنـدي همـواره   گذاري یـا مقولـه  رمزها، قواعد است که ایجاد مقولهگفتنی 
گـذاري  رمزگذاري متن، کنترل کردن ثبات و پایداري رمز 102است.تفاهم توسط تیم تحقیق 

گـذاري  رمزکه به هنگامی تکراري است و این عمل تا  يینداگذاري، فررمزقواعد بازبینی و 
 103.ل شود، ادامه خواهد داشتیثابت و مستحکم نا

 تحليل محتواي كيفي قابليت اطمينان در
ینـدها  اتحقیقاتی با توجه به فر ۀباید داراي قابلیت اطمینان باشند. هر مطالع هاي تحقیقیافته

بیـان قابلیـت   بـراي  . مفاهیم مورد استفاده شودمیشده در آن ارزیابی بردهکاربههاي و روش
سنتی در تحلیـل محتـواي کیفـی    طور به .اطمینان بین تحقیقات کمی و کیفی متفاوت است

عرفـی در  طور به که 106پذیريو تعمیم 105،پایایی 104،یمی مانند رواییمعموالً استفاده از مفاه
همچنـین در تحقیقـات کیفـی     107.گیرند، مرسـوم بـود  تحقیقات کمی مورد استفاده قرار می

در توصـیف   110و قابلیت انتقـال  109قابلیت اعتماد 108،استفاده از مفاهیمی مانند قابلیت اعتبار
چهار معیـار   112کوباو  لینکلنالبته  .کاربرد داشته است 111هاي گوناگون قابلیت اطمینانجنبه

قابلیت اعتبار، قابلیت انتقـال،  دربردارندة کنند که ارزیابی را براي تحقیقات کیفی پیشنهاد می
، کمـی، روایـی درونـی   معادل آنها را در تحقیقات است.  113قابلیت اعتماد و قابلیت تصدیق

بدون توجـه بـه نـوع    گویند می 114جانسونو  النگ. دانندپایایی و عینیت میروایی بیرونی، 
کـار  بـه متفـاوت  هاي نامو هر دو با  اندسانی یکیتحقیق، مفاهیم روایی و پایایی داراي معنا
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رحال صرف نظر از نظرات متفاوت، در اینجـا  هدهند. بهیک کار را انجام می روند و تنهامی
 .پردازیمبلیت اعتماد و قابلیت انتقال میبه بررسی مختصري از سه مفهوم قابلیت اعتبار، قا

یند تحلیـل  اها و فربه تمرکز روي تحقیق و اطمینان از این موضوع که داده قابلیت اعتبار
از  ،اعتبـار  بارةپرسش درنخستین  115.، وابسته استانداین موضوعوجوي جستدر خوبی به

کننـدگان و رویکـرد   شرکت و چگونگی تصمیم ما در تمرکز روي تحقیق، انتخاب مضمون
هـاي گونـاگون، امکـان    کنندگان بـا تجربـه  شود. انتخاب شرکتها ناشی میآوري دادهجمع

شـوندگان  مصـاحبه  116.دهدهاي گوناگون افزایش میتحقیق را از جنبهپرسش روشن شدن 
در غنـی کـردن    ،هاي متفـاوت کنندگانی با شخصیتو مشاهدهگوناگون با جنسیت و سنین 

  .اندرد مطالعه سهیمهاي موپدیده
ها در ایجـاد قابلیـت   میزان و تعداد دادهو ها، آوري دادهروش براي جمعبهترین انتخاب 

 ،تحقیـق ضـرورت دارد  هـاي  پرسـش هایی که براي پاسخ به . میزان دادهانداعتبار بسیار مهم
هاسـت. موضـوع مهـم دیگـري کـه      وابسته به پیچیدگی پدیدة مورد مطالعـه و کیفیـت داده  

شود انتخاب واحد معناست که بایـد دقیـق و   افزایش قابلیت اعتبار در تحقیقات میموجب 
چنـدین  براي نمونه، دربردارنـدة  مناسب باشد. انتخاب واحد معنایی که بسیار بزرگ باشد (

زیرا احتماالً از یک واحـد   ؛شوداشکال در مدیریت آن توسط محقق میموجب پاراگراف)، 
. همچنین یک واحد معنایی کوچک مـثالً  کردمعانی متفاوت برداشت توان معنایی بزرگ می

و آن هسـت  . البته استثنایی در این مورد بینجامد ی ناقصواژه ممکن است به مطالبیک تک
رحال در هر ه. بهکننداز یک نماد یا استعاره حکایت  ،است که یک یا چندین کلمههنگامی 

ینـد  ادر فرکردن متن در طول فشرده یا خالصه از دست دادن معناي خطر ، مزبوردو حالت 
  تحقیق وجود دارد.

هـا  ها و تـم هاي تحقیق در مقولهچگونگی پوشش داده اهاي تحقیق باعتبار یافتهقابلیت 
منـد  نظـام سهوي یا به صـورت  طور به مرتبطی که هیچ دادةمعناست ارتباط دارد. این بدین 

  نامرتبطی را پوشش ندهند. یا دادةداشته نشوند نگاه بندي بیرون از مقوله
هـاي درونـی و   شـباهت  بـارة درداوري دربارة چگونگی پرسشی قابلیت اعتبار همچنین 

تواند دو روش متفاوت داشته باشـد کـه   می هاست. این رویکردبنديهاي بین مقولهاختالف
مـتن   بـرداري از یکی از آنها این است که نشان دهیم عبـارات بیـانگر یـا معـرف رونوشـت     
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کننـدگان در  همکار، کارشناسان و مشارکتپژوهشگران هستند و دیگري حاصل توافق میان 
بر این اسـت  لزوم داشتن توافق وجود دارد. اعتقاد  بارة. عقاید متفاوتی دراستطول تحقیق 

ماهیتی چندگانه دارد و آن هم بستگی بـه چگـونگی تفسـیر ذهنـی دارد،      ،واقعیتچون که 
برانگیـز  کننـدگان در تحقیـق بحـث   ، کارشناسان و مشارکتپژوهشگرانیان بنابراین توافق م

 117.است
توان از ارزش حتی اگر اعتقاد بر این باشد که واقعیت ماهیتی ذهنی و چندگانه دارد، می

کننـد دفـاع کـرد.    یک موضوع مطالعه می بارةکه درپژوهشگرانی و توافق در بین وگو گفت
معنـاي  بلکـه بـه    ؛ها دقیقاً به یـک صـورت نیسـت   بندي دادههانجام مقولمعناي این گفته به 

  118.انجامدها میبندي دادهاي است که به طبقهشیوه بارةتوافق کارشناسان در
کننـدگان در  شـناخت مشـارکت   ،انجامـد از دیگر مواردي که به قابلیت اعتبار تحقیق می

 ،شـود نمـی  119یـد أیتموجـب   آمده است. این عمل هرچند لزوماًدستههاي بتحقیق از یافته
  موضوع است.که کنند میترجیحاً تصدیق 

آمـدن اطمینـان در تحقیقـات تحلیـل     پدیـد  هاي قابلیت اعتبار، یکی دیگر از جنبهجز به
قابلیـت اعتمـاد را چنـین تعریـف      120کوبـا و  لیـنکلن اسـت.  محتواي کیفی، قابلیت اعتمـاد  

ثباتی) و هم آوردن هم عوامل عدم قطعیت (بیشمار به معنا از طریقوجوي جستکنند: می
شوند کـه  میموجب . این عوامل انجامدمیعوامل پدیدارشونده که به طرحی براي تغییرات 

که در تصـمیم محقـق   را هایی ها را با گذشت زمان و همچنین دگرگونیما درجۀ تغییر داده
شـوند  میموجب همچنین مل دریابیم. این عوا ،دنشویند تحلیل ایجاد میاکیفی در ضمن فر

سـویی طـرح   . ازپدیـد آیـد  هـا  آوري دادهخطر عدم ثبـات یـا عـدم همـاهنگی طـی جمـع      
دیگـر  سوي و مهم است و از کنندگان ضرورشرکتهمۀ اي مشابه براي با زمینههایی پرسش

کننـدگان  و مشـاهده کننـدگان  یندي تکاملی است که طی آن مصاحبهافر هو مشاهد مصاحبه
هـاي  آورند. ایـن دیـدگاه  دست میهمورد مطالعه ب ةپدیدبارة در هاي جدیددیدگاهنظرات و 
و یـا اینکـه تمرکـز بـر مشـاهده را      بگذارند تأثیر ها پرسشجهت بر د متعاقباً نتوانجدید می
هـاي  داوريآزاد بـین تـیم تحقیـق،    وگـوي  وسـیلۀ گفـت  بـه . کنندتر و محدودتر تخصصی

هاي محتواي مصاحبه با گذشت زمان با هـم سـازگارتر   ها و تفاوتشباهت بارةگوناگون در
  شوند.می



   ۳۵ تحليل محتواي كيفي

کـه  گیـرد  دربرمـی نیز را از قابلیت انتقال پرسش سومین رکن قابلیت اطمینان، همچنین 
هاي حاصل از تحقیـق در یـک محـیط را بتـوان بـه      اي دارد که یافتهاشاره به مقدار و درجه

تواننـد در  و...) مـی نویسان مقالههرچند نویسندگان ( 121.دادهاي دیگر تسري محیط و گروه
نظر کنند، این تنها تصمیم خوانندگان است کـه آیـا    چگونگی انتقال اظهار بارةاین زمینه در

  یا نه؟یابند انتقال  اي دیگرهتوانند به مضمون و زمینها مییافته
و شـفاف از فرهنـگ و   ح مشخص به منظور تسهیل و روشنی در امر قابلیت انتقال، شر

هـا و  آوري دادهنحـوة جمـع   کننـدگان، مشـارکت هاي ویژگیانتخاب و  مورد مطالعه، زمینۀ
هاي پربار همـراه بـا بیـان و بـرآورد     یافته ۀ. همچنین ارائبنیادین استمهم و  ،یند تحلیلافر

  را آسان سازد.تواند قابلیت انتقال ها میمناسب از این یافته
 در کـار نیسـت؛  اي روش تحقیق هیچ روش و راه منحصر به فرد و کلیباید دانست در 

هم با توجه بـه نـوع رویکـرد خـاص اسـت. در       ترین آنها، آنصحبت از احتمالیتنها بلکه 
هـا  ها و استداللترین روش تنها از طریق برقراري بحثدست آوردن محتملهتحقیق کیفی ب

تر خواهـد  هنگامی قوي ،ان در تحقیقات کیفی. قابلیت اطمینشودمیبین تیم تحقیق حاصل 
جوي وجستبراي که خواننده را آورند هاي حاصل از تحقیق مسیري را فراهم بود که یافته

  .کنندتفسیر، راهنمایی 

  گيرينتيجه
هـاي گونـاگون   علمی عمدتاً در قرن بیستم رایج شـد. شـاخه  تکنیکی منزلۀ به تحلیل محتوا

را در  شناسـی آن روان و شناسـی، علـوم سیاسـی   ارتباطات، جامعـه علوم اجتماعی همچون 
در ابتدا این روش را بـراي تحلیـل تبلیغـات و سـپس      122.اندگرفتهکار به هاي خودپژوهش

روشـی  منزلـۀ  بـه  به تحلیل محتـوا پژوهشگران . بردندکار به براي اهداف اطالعاتی و نظامی
تحلیل محتوا بیـانگر رویکردهـاي    123.دارند توجهی ویژهپذیر براي تحلیل اطالعات انعطاف
گرایانه حدسی و تفسـیري گرفتـه تـا رویکردهـاي     ، از رویکردهاي برداشتگوناگونتحلیل 

خـود   ۀبا توجه به نوع مطالعه و بـا توجـه بـه عالقـ    پژوهشگر هر  124است.و دقیق مند نظام
ذیري تحلیـل محتـوا   پـ اگرچه انعطـاف  125.از تحلیل محتوا را برگزینداي ویژه گونهتواند می

 تواند محـدودیت قطعی می ۀفقدان تعریف و روی ،استسودمند تحقیق گوناگون براي انواع 
تحلیل محتوا معمـوالً بـه دو روش تحلیـل     126پدید آورد.جدي در کاربرد این روش تحقیق 
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طرح موضوع و با توجه بـه  براساس  بایدپژوهشگر شود و محتواي کمی و کیفی تقسیم می
آن در مطالعـه از ایـن دو نـوع روش سـود     کارگیري بهاده از تحلیل محتوا و روال نوع استف

تحلیـل محتـواي    127.ببرد تا بتواند از سردرگمی و ابهام کاربرد میان دو روش دوري گزینـد 
 گیـري متغیرهـا (شـاخص   ، عینـی و کمـی بـراي انـدازه    منـد نظـام  تـوان شـیوة  مـی  کمی را
بر ایـن اسـاس، تحلیـل محتـواي      128.دکرنها تعریف کمی) و تجزیه و تحلیل آهاي پژوهش

عینی بودن، منظم بودن، آشـکار بـودن و کمـی بـودن برخـوردار       کمی باید از چهار ویژگی
 واحـد تحلیـل و مقولـۀ    که در این روش دو عنصر اصلی وجـود دارد: کرد باشد. باید دقت 

نظـر گـرفتن محتـواي     هاي سطحی بـدون در اواسط قرن بیستم ایراداتی علیه تحلیل. تحلیل
بـود کـه رویکردهـاي کیفـی در تحلیـل      هنگام . از این شدتحقیق  وارد چرخۀ پنهان تحلیل

تحلیل براي هاي تحقیق است که . تحلیل محتواي کیفی یکی از روشیافتندمحتوا گسترش 
توان از این روش سـود جسـت،   هاي متنی کاربرد فراوانی دارد. از دیگر مواردي که میداده

گونـۀ بنیـادین،   تاریخی اسـت. بـه   هاي پژوهششناسی و بنیادي، پدیدار ۀنگاري، نظریمردم
از دسـت دادن اطالعـات   دلیـل آنکـه موجـب    کمی بـه   متن به اعداد در تکنیکفروکاستن 

تحلیـل محتـواي کیفـی در     129.، اغلب مورد انتقاد قرار گرفتـه اسـت  شودمی ترکیبی و معنا
. بنـابراین تحلیـل محتـواي    یابـد مینمود  رسد،هایی میجایی که تحلیل کمی به محدودیت

هـاي مـتن از طریـق    بـراي تفسـیر ذهنـی محتـوایی داده    تحقیقـی  تـوان روش  کیفی را مـی 
شـده  سـازي یـا طراحـی الگوهـاي شـناخته     بنـدي، و تـم  رمز، مندنظامبندي یندهاي طبقهافر

شدة متـون در  انه و کنترلشناستوان یک رویکرد تجربی، روشبا تحلیل کیفی می 130.دانست
مرحلـه بـا رعایـت    بـه درون زمینۀ ارتباطی، بر طبق قواعد تحلیل از محتـوا و روش مرحلـه  

ایـن تعـاریف تحلیـل محتـواي کیفـی بـه       بـر پایـۀ    131.عناصر مورد مطالعه در نظر گرفـت 
علمی  ذهنی ولی با روشگونۀ ها را به دهد که اصالت و حقیقت دادهاجازه میپژوهشگران 

شـود.  تضـمین مـی  منـد  نظـام بندي رمزیند اوجود یک فروسیلۀ بهفسیر کنند. اعتبار نتایج، ت
هـا یـا   رود و تـم تحلیل محتواي کیفی به فراسویی از کلمات یـا محتـواي عینـی متـون مـی     

براسـاس   132آزمایـد. مـی الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند به صورت محتـواي آشـکار   
تحلیل محتوا را بـه سـه دسـته     هاي موجود در زمینۀتوان رهیافتمیشانون و  یهشی ۀنظری

. تحلیـل  3دار و . تحلیل محتواي جهـت 2 ،. تحلیل محتواي عرفی و قراردادي1: کردتقسیم 
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اختالف سه رویکرد تحلیـل محتـواي کیفـی در چگـونگی      133.یصی یا تجمعیخمحتواي تل
گذاري دارد رمزیند ابه فرسیاري بریزي آنهاست. موفقیت تحلیل محتواي کیفی بستگی طرح
بنـدي  از مـتن در قالـب دسـته   فراوانـی  دهـی مقـدار   گذاري، سـازمان بنیادین رمزیند اکه فر

از مـتن   گونـۀ مسـتقیم  بـه یا مطالبی هستند کـه یـا    هاها، الگوبنديدسته 134.تر استکوچک
گذاري رمزیند اشوند. محقق در جهت فرآیند و یا پس از تحلیل متن حاصل میمیدست به

ینـد  اگـذار در فر رمزراهنمایی موجب که این طرح کند میریزي در تحلیل محتوا طرحی پی
هـا در  دهـی کـردن داده  اي جهـت سـازمان  ابزار ترجمهمنزلۀ به تحلیل محتواست. این طرح

هاسـت کـه   تحلیـل داده  یند و قاعدةافردربردارندة گذاري رمزطرح  135.کندطبقات عمل می
  باشد.منطقی  د ومننظامباید 

ریزي خـوب جهـت   ، حاصل از تحلیل محتوا در ایجاد طرحهاپژوهشقابلیت اعتماد در 
دار و عرفـی، جهـت  تحلیـل  تفاوت سه رویکرد تحلیل محتوا که شامل  136است.گذاري رمز

گذاري است. در تحلیل محتـواي عرفـی،   رمزریزي ابتدایی جهت شود در طرحتلخیصی می
شوند. در ایـن رویکـرد محقـق    زمان با تحلیل محتواي متن حاصل میهمها ها از دادهمقوله

دار، محقـق طـرح   آورد. در رویکـرد جهـت  مـی دسـت  بـه مورد نظـر   از پدیدة فهمی عمیق
موجـود یـا   نظریـۀ  از طریـق   ،کنـد را آغـاز  از اینکـه تحلیـل داده   پـیش  گذاري خود را رمز

دسـت  ههاي دیگري نیز برمزند تحلیل، یاهمچنین در فر 137کند.میریزي تحقیقات قبلی پایه
. شــوندمــیو اصــالح بــازبینی ) نظریــههــاي قبلــی (حاصــل از رمزآینــد و همچنــین مــی

تواننـد  مـی  ،کننـد دار تحلیل محتـواي کیفـی اسـتفاده مـی    که از رویکرد جهتپژوهشگرانی 
 اند، بشـوند. رویکـرد تلخیصـی   موجود که از آن بهره بردهنظریۀ اصالح و گسترش موجب 

پژوهشـگر  . در اینجا بنیادین دارداختالفات مزبور تحلیل محتواي کیفی اساساً با دو رویکرد 
هـدایت  موجـب  است. ایـن نـوع از تحلیـل    ویژه  یمنفرد و در ارتباط با متندنبال واژگان به

  شود.از لغات می فسیر معناي اصالحات خاص یا محتوایی ویژهمحقق به ت
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