


ی ف ی ک ت  ا ق ی ق ح ت



ا و ت ح م ل  ی ل ح ت

C O N T E N T  
A N A L Y S I S  

دکتر علیرضا جعفری

عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

دانشگاه علوم پزشکی گناباد



.شدرایجبیستمقرندرعمدتاًعلمیتکنیکیمنزلۀبهمحتواتحلیل•

راآنروانشناسیوسیاسیعلومشناسی،جامعهارتباطات،همچوناجتماعیعلومگوناگونهايشاخص•
.اندگرفتهکاربهخودپژوهشهايدر

اینابتدادر.یافتبیشتريرواج1940دهۀدردومجهانیجنگطولدرویژهبهرونداین•
.گرفتندکاربهنظامیواطالعاتیاهدافبرايسپسوتبلیغاتتحلیلبرايراروش

:یافتاختصاصتبلیغاتتحلیلبهبرجستهگروهدوزمانایندر•

سنجشمسائلگیري،نمونهموضوعاتبهکارگروه،ایندر:امریکاکنگرةکتابخانۀکارگروه1)
.پرداختندارتباطاتمحتوايهايمقولهاعتباروپایایی

شمندداخلیهايپراکنیسخنبهگروهایندر:(امریکادولتبهوابسته)اسپایرکارگروه2)
عملیاتاثروبینیپیشوشناساییرامتحدانشونازيآلمانرویدادهايتاپرداختندمی

.کنندبرآوردراجنگروحیۀبرنظامی
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دستبهايبرارتباطیوسیلۀمنزلۀبهزبانمشخصاتبرکیفی،محتوايتحلیل•
.داردتمرکزمتنمحتوايومعناآوردن

صلحاهمچنینوالکترونیکییاچاپیشفاهی،صورتبهاستممکنمتنهايداده–
ز،متمرکگروههايها،مصاحبهبسته،یابازپیمایشیپرسشهايشفاهی،پاسخهاي
.باشندکتابهاومقاالتمانندچاپیهايرسانهیامشاهدات
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تعریف تحلیل محتوا

اینگونه تعریف می کندتحلیل محتوا را( Krippendorff)کریپندورف •

داده ها ( Valid)و اعتبار ( Replicable)، تکرارپذیر(Inference)تکنیکی پژوهشی براي استنباط •
در مورد متن

نی، منظم پژوهشی براي توصیف عی»این تکنیک را -از پیشگامان تحلیل محتوا( Berleson)برلسون•
معرفی می کند « محتواي آشکار پیامو کمی 

:جمع بندي•
پیام تحلیل محتوا را می توان بطور خالصه تحلیل نظام مند، عینی و کمی ویژگی هاي–

دانست
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مزايا و نقاط قوت تحلیل محتوا

مستقیم ارتباط با استفاده از متون یا نوارهاي ضبط شدهمالحظه 1.

تحلیل روابط متقابل و تعامالت اجتماعی2.

تحلیل به صورت کمّی و کیفیروشهاي امکان انجام 3.

فرهنگی از طریق تحلیل متون/ چشم اندازهاي تاریخیفراهم آوردن 4.

درک الگوهاي پیچیده فکري و زبانی انسانی5.

تغییرات گوناگون در نقاط مختلف براي بحث درباره رسانه هاي مقایسه همزمان محتواي 6.
اجتماعی 

و تحلیل متون براي رسیدن به محتواي متنتفسیر 7.

اجتماعی کالنپدیده هاي استخراج اطالعات و معانی پنهان درباره 8.
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نقاط ضعف تحلیل محتوا

 درباره تأثیر محتوا بر مخاطبان نظر اظهارمبناي نمی تواند محتوا به تنهایی تحلیل
.باشد

 شودمیو تعاریف به کار رفته در تحلیل محدود مقوله ها محتوا به چارچوب تحلیل  .

 کار تعاریف گوناگونی را براي سنجش یک مفهوم واحد بهپژوهشگران ممکن است
ور ، به طمی کننداستفاده سنجش متفاوت گیرند و پژوهشگرانی که از ابزارهاي 

.متفاوتی می رسندطبیعی به نتایج 
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نقاط ضعف تحلیل محتوا

 و پرهزینه استوقت گیر محتوا اغلب تحلیل.

 طوح که براي دستیابی به سروابطی معرض افزایش خطا قرار دارد، بویژه در تحلیل در
.تفسیر تالش می شودباالتري از 

در تحلیل هاي کمّی تمایل فراوانی به شمارش و به دست آوردن فراوانی ها وجود دارد  .
.تتحلیل کمّی اغلب به زمینه هایی که باعث فراهم آوردن متن می شود، بی توجه اس
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ویژگیها و شروط تحلیل محتوا

برايرا( generality)عمومیتو(بودنسیستماتیک)انتظام،عینیتشرطسههولستی•
استدانستهاساسیمحتواتحلیل
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عینیت: ويژگیها و شروط تحلیل محتوا

جامانمشخصهايروشواحکامقواعد،اساسبربایدپژوهشفرآیندکهکندمیتصریحعینیت•
.گیرد

محتواهماندیگر،محققاناگرکهايگونهبهاست؛روشنودقیققوانین،وقواعدازاستفادهویژگی•
مستقلدباینتایجبنابراین.آورندمیدستبههمساننتایجیکنند،تحلیلدوبارهروش،همانبارا
آیند؛دستبهنتایجهمانمجدد،تکرارباوباشندتحلیلگرهااز

؟شوددادهتغییربمقولهبهبایدچطورالفمقوله.شودگرفتهبکاربایدهاییمقولهچهکهاین•

ظایرنوداستانموضوع،کل)محتواتحلیلواحدیککهاینمورددرگیريتصمیمبرايکهاینو•
گرفت؟بکاربایدرامعیارهاییچهگیرد،قرارمقولهکدامدربیشتر(آن
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عینیت: ويژگیها و شروط تحلیل محتوا

واعدقازصریحیمجموعهتوسطدیگرهايتصمیمیاهاتصمیماینکهداردآنبهاشارهشرطاین•
شوند،میهدایت

نعکسمراشدهتحلیلاسنادمحتوايکهآنازبیشتحقیقهايیافتهکهاحتمالاینکهبطوري•
ماالً احتچهاگر)رسانندمیحداقلبهراسازندمیمنعکسراگرتحلیلذهنیتمایالتکنند،

.(روندنمیبینازهرگزمذکورتمایالت

بنامناسومناسبتعیینبرايرااطالعاتشانتخابمعیارهايوهاروشنتواندکهپژوهشگري•
ناکامعینیتشرطبرآوردندردهد،انتقالپژوهشگراندیگربههایافتهتفسیرواطالعاتبودن

.ماندخواهد
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یک بودنانتظام يا سیستماتشرط : محتواويژگیها و شروط تحلیل 

(هامقولهوقواعد)انتظام،شرط•

یثابتکاربرديقواعدطبقبرهامقولهیامحتواطرحوشمولدایرهکهیابدمیتحققهنگامی•
.گرددمشخص

هايفرضیههايکنندهتائیدآوريجمعدنبالبهفقطکهراهاییتحلیلآشکاراشرطاینپس•
.کندمیطردرامیباشدپژوهشگر

واعدقطبقبرکهکردتعریفشکلیبهبایدراهامقولهکهمی داردبیانضمنیطوربههمچنین•
باشند،استفادهقابلثابتکاربردي

.ندباشداشتهمطابقتمقوله،ساختمعینوعمومیقوانینبابایدهامقولهدیگر،بیانیبه•
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شرط عمومیت داشتن: ويژگیها و شروط تحلیل محتوا

داشتنعمومیتشرط

.باشندداشتهنظريارتباطهمباهایافتهکهیابدمیمعنازمانی•

یاتخصوصیااسنادهايویژگیدیگرباارتباطبدونمحتوا،دربارهصرفتوصیفیاطالعات•
.نداردچندانیارزشپیام،گیرندهوفرستنده

:شودمقایسهزیرمواردباکهاستمعنادارهنگامینتایجیچنین•
اسناد،هماندیگرهايویژگی1.

دیگر، منابعازحاصلاسناد2.

آورده اند،وجودبهرااسناداینکهاشخاصیخصوصیات3.

کرد،میزندگیآندرسندصاحبکهايجامعهاجتماعیشرایط4.

است؛شدهتهیهآنهااستفادهمنظوربهاسناداینکهمخاطبانی5.
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مراحل تحلیل محتوای کمی و کیفی

زیرپرسشششبهباید(کیفیکمّی،)محتواتحلیلهردر،(2004)کریپندورفنظراساسبر•
:شودتوجه

شوند؟تحلیلبایدهاییدادهچه1.

؟شوندمیتعریفچگونههاداده2.

کدامند؟است،شدهگرفتهآنهاازهادادهکهجمعیتی3.

چیست؟تحلیلهايدادهبامتنارتباط4.

است؟کدامتحلیلهايمحدودیت5.

؟چیستتحلیلنتایج6.
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انواع تحلیل محتوا

.شودمیذکرکیفیوکمیگونهدومحتوا،تحلیلهايتقسیمترینجديازیکیدر•

کمیتحلیلروش:

ريگیاندازهمتندرخاصیهايویژگیتاگرددمیتالشوشودمیاستفادهمحتواییواحدهايشمارشاز•
.شود

محتواتحلیلکیفیروش:

است،شدهتعریفپیامدرکهویژگی هایینبودنیابودناساسبرنتایجاستنباطگاهیکه•

.استگرفتهقرارتوجهموردکاربردي-اجتماعیعلومدرمسایلبهتراجرايبرايغالباً•

ها،مصاحبهها،نوشتهدستدرشدهثبتارتباطانواعتمامیتواندمیکیفیمحتوايتحلیلموضوع•
.باشد(...ومستنداتویدئو،نوارهايمشاهدات، ها،گفتمان
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تحلیل محتواي كمي

ومندامنظعینی،توصیفبرايپژوهشیفناست،کردهبیانبرلسونکههمانگونهروشاین•
.استمطلبمحتوايکمی

حقیقاتتشاخص)متغیرهاگیرياندازهبرايکمیوعینیمند،نظامشیوةراآننیزکرلینجر•
.استکردهمعرفیآنهاتحلیلوتجزیهو(کمی

بودنارآشک،بودنمنظم،بودنعینیویژگیچهارازبایدکمیمحتوايتحلیلاساس،اینبر•
:باشدبرخوردارذیلشرحبهبودنکمیو
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تحلیل محتواي كمي

:بودنعینی.1

باراحتوامهماندیگر،محققاناگرکهايگونهبهاست؛روشنودقیققوانین،وقواعدازاستفادهویژگی•
ازلمستقبایدنتایجبنابراین.آورندمیدستبههمساننتایجیکنند،تحلیلدوبارهروش،همان

آیند؛دستبهنتایجهمانمجدد،تکرارباوباشندتحلیلگرها

:بودنمندنظام.2
هاییمقولهوواحداساسبربایدمحتوادرموجودعناصرهمۀکهاستموضوعاینکنندةبیانویژگیاین
کناراهدلخوبهمحتواازراعناصرينبایدمحققوشوندتحلیلاند،شدهگرفتهنظردربررسیبرايکه

کند؛تحلیلراعناصرازبرخیتنهایابگذارد
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تحلیل محتواي كمي

:بودنآشکار.3
رديفهايداوريپیشوشخصیاستنباطگونههرازوتوجهروشن،وآشکارپیامیامتنبهبایداینجادر•

شود؛جلوگیريتحلیلگر

:بودنکمی.4
.سازدمیجدامعمولیمطالعۀیکازرامحتواتحلیلویژگی،این•

متندرعدادتچهبهوهمهازبیشنمادهاییومضامینکلمات،چهکندروشنبایدتحلیلگرویژگی،اینپایۀبر•
.اندشدهتکرار

ارتباطکهندکمیمشخصتحلیلنوعاین.کرداستفادههمبستگیتحلیلازتوانمیمقداري،تحلیلبرافزون•
.دهندمیپیوندهمبهراآنهاعواملیچهواستچگونهعناصرومفاهیم
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كميمراحل تحلیل محتواي 

ازعبارتندکهاستمتعدديمراحلشاملکمیمحتوايتحلیل:
محتواحلیلتبرايروشنیفرضیهکهیابداطمینانبایدپژوهشگرکمّیمحتوايتحلیلدر:سازيفرضیه1.

.باشدتحقیقادبیاتیاپیشینتحقیقاتومطالعاتازناشیتواندمیفرضیهاین.استکردهتدوین

موضوعابارتباطدرکهمنابعیگستردهمرورباراکارپژوهشگرتحلیل،نوعایندر:منابعومتونمرور1.
هايزمینهآمدنفراهموتحقیقروشنودرستانجامموجبمنابع،مرور.میکندشروعاوست،مدنظر
.میشودبحثبرايبیشتر

زمینهآندرايشدهریزيبرنامهمطالعهتاکنونآیافهمیدمیتوانتحقیق،عنوانپاالیشبرعالوهمنابع،مروربا
.خیریااستآمدهدستبهداريمعنینتایجوشدهانجام

ونگیچگدرمنابع،مرورآنکهضمن.داردتحقیقبهنیازبررسیموردموضوعچراکرد،مشخصمیتوانهمچنین
.کندمیکمکپژوهشگربهموضوعمطالعه
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كميمراحل تحلیل محتواي 

وضوعمکهکندفکرمسئلهایندربارهودهدقرارمدنظررابررسیموردموادبایدپژوهشگر:موضوعتعریف3.
.رندگیقراربررسیوتوجهموردبایدعلتچهبهومتونیچهومیکندکمکفرضیهآزمونبهچگونهانتخابی

.شوندتعریفسپسوتعیینبایدبررسیموردمقوالت:هامقولهتعریف4.

کهوندشگنجاندهآندرنحويبهمقوالتوشودطراحیوتهیهاينامهشیوهباید:کدگذارينامهشیوهتهیه5.
.باشدمتنکاملدرکازحاکی

فرضیهیکگذاشتنکناراز.شوندکدگذاريمقدماتیاجرايیکطیبایدنظر،موردمقوالت:مقوالتکدگذاري6.
نتیجهاینبهاولیهبررسیطیپژوهشگراستممکن.داشتهراسنبایدمتن،بامتناسبجدیديفرضیهطرحو

.کندشتیادداراتغییراتاینازدقیقیگزارشنیزوشوندبررسیبارچندینمقوالتوهافرضیهبایدکهبرسد

21



مقوله ها

موفقیت تحلیل محتوا به داشتن مقوله هایی درست و سپس واحدهاست.

ه مقوله ها در اصل با فرضیه ها در ارتباط اند و در مواردي می توان گفت همان فرضیه ها هستند ک
.در قالب معرف ها یا شاخص ها ترجمه شده اند

یل قرار وقتی فرضیه هاي مطالعه به روشنی تعریف شدند، آنها را باید در مقوله هاي تجزیه و تحل
.داد

ار در حقیقت، مقوله ها، سرفصل ها یا عناوینی هستند که در تحلیل محتواي رسانه ها اساس ک
.قرار می گیرند و برحسب واحدهاي مختلف طبقه بندي می شوند
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باید در تعیین مقوله ها رعایت كرد، عبارت اند  :ازاصولي كه 

سئله و مقوله هاي تعریف شده باید با هدف، م: تحقیقمرتبط بودن مقوله ها با هدف و مسئله ( الف
.فرضیه هاي تحقیق مرتبط باشد و بتواند به سؤاالت تحقیق پاسخ گوید

 ورد یعنی این که زیرمقوله ها، مجموعه محتواي م: هاجامع و مانع بودن طبقه بندي زیرمقوله ( ب
نظور ضمناً باید این نکته را هم در نظر گرفت که عالوه بر زیرمقوله هاي هر مقوله، م. نظر را در بر گیرد

است که مانع بودن یک مقوله بدین معن). ضروري می باشد"سایر"یا "متفرقه"کردن یک مورد زیرمقوله 
.(تعریف یک مقوله با تعریف مقوله دیگر یکسان نباشد

 ي داشته زیرمقوله هاي هر مقوله باید نسبت به یکدیگر جنبه انحصار: زیرمقوله هاانحصاري بودن ( ج
یاتی به دیگر سخن داخل هر زیرمقوله، زیرمقوله دیگري قرار نگیرد و هریک باید تعریف عمل. باشند

.مربوط به خود را داشته  باشند
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باید در تعیین مقوله ها رعایت كرد، عبارت اند  :ازاصولي كه 

 اده از قبل از انجام کدگذاري نهایی، الزم است با استف: هاتهیه تعریف عملیاتی زیرمقوله ( د
داد تا از صحت، درستی و جامعیت تعاریف انجام  (Pre –Test)تستیتعاریف عملیاتی، پیش 

.مطمئن شد

 شگر و زیرمقوله هاي هر مقوله باید به تعدادي باشد که توسط پژوه:تعدادمحدود بودن از نظر ( هـ
کثر در ا. اگر این تعداد زیاد شود کار کدگذاري مشکل خواهد بود. یا کدگذاران قابل مدیریت باشد

.مورد است20تا 2تحقیقات معموالً تعداد زیرمقوله هاي هر مقوله، بین 
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ابلزیرمقولههایهرمقولهبایدبهتعدادیباشدکهتوسطپژوهشگرویاکدگذارانق:محدود بودن از نظر تعداد ( هـ •

مقولههایهردراکثرتحقیقاتمعموالًتعدادزیر.اگراینتعدادزیادشودکارکدگذاریمشکلخواهدبود.مدیریتباشد

.مورداست20تا2مقوله،بین
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كميمراحل تحلیل محتواي 

وودموجمقوالتبهتوجهباکهشودحاصلاطمیناناینبایدابتداهامقولهمجددبررسیازپس:هادادهآوريجمع7.
میزآغاهادادهآوريجمعکاراطمینان،اینکسبازپس.شدخواهددادهپاسختحقیقپرسشهايبهکدگذاري،برگه
.شود

گردآوريازپسوکردیادداشتبایدرامقولهیکوقوعدفعاتتعداد:هادادهتفسیروهایافتهآوريجمع8.
اتاثببهصورتدر.خیریاشودمیمنجرفرضیهاثباتبهارتباطاتوالگوهاآیاشود،مشخصنیازمورداطالعات
تحقیقطرحلاشکابردلیلنشدثابتايفرضیهاگرکهشودتوجهامراینبهوبررسیامرعلتبایدفرضیه،نرسیدن
درل،حاهردر.شودمیاستخراجمرحلهاینازکهاستنتایجیازمهمتربررسی،دراجراییروشصحتبلکهنیست،
چگونهتوامحتحلیلکهشوددادهنشانوشوندآمادهوتنظیمتحقیقهايیافتهاستالزمفرضیه،ردیااثباتصورت
.استکردههدایتراتحقیقمختلفمراحل

میررسیبموردموادارزیابیبهپژوهشگربررسی،ازحاصلنتایجوتحقیقهايیافتهبهتوجهبا:پیشنهادهاارائه9.
.دهدمیارائهپیشنهادهاییوپردازد
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تحلیل محتواي كیفي

ویبیترکاطالعاتدادندستازدلیلبهکمی،تکنیکدراعدادبهمتنتقلیلاساسیطوربه•
.استگرفتهقرارانتقادمورداغلبمعنا،

بنابراین.دیابمینمودرسد،میمحدودیتهاییبهکمیتحلیلکهجاییدرکیفیمحتوايتحلیل•
ازتنیمهايدادهمحتواییذهنیتفسیربرايتحقیقیروشتوانمیراکیفیمحتوايتحلیل
دهششناختهالگوهايطراحییاسازيتموکدبنديمند،نظامبنديطبقهفرایندهايطریق

.دانست

ریهنظآزمونجايبهپردازينظریهکیفیهايپژوهشبنیادینهايویژگیازیکیهمچنین•
.است
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تحلیل محتواي كیفي

،ذهنیگونۀبهراهادادهحقیقتواصالتدهدمیاجازهمحققانبهکیفیمحتوايتحلیل•
.کنندتفسیرعلمیروشباولی

محتوايحلیلت.میشودتضمینمندنظامکدبنديفرآیندیکوجودوسیلۀبهنتایجعینیت•
یاآشکارکهراالگوهایییاهاتمومیرودمتونعینیمحتوايیاکلماتازفراسوییبهکیفی
.آزمایدمیآشکارمحتوايصورتبههستندپنهان
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كیفيمراحل تحلیل محتواي 

.گیردقرارمدنظربایدنیزکیفیمحتوايتحلیلدراست،مطرحکمّیمحتوايتحلیلدرکهمراحلیازبرخی
:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیآنهاجملهاز.داردوجودتفاوتهاییمواردبعضیدراما

طرحبهرمنجپژوهشگرذهنیفرضهايپیشبلکه،نداردوجودفرضیهکیفیمحتوايتحلیلدر.1
.شودمیتحقیقهايپرسش
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كیفيمراحل تحلیل محتواي 
.شودنمیشروعمنابعگستردهمرورباعموماًکیفیمحتوايتحلیل-2

او،کارنحوهدرتواندمیکهدهدمیهاییدیدگاهواطالعاتپژوهشگربهمنابعمروراوالً کهاستآنامراینعلت
.باشدداشتهتأثیراطالعاتتحلیلوآوريجمعوتحقیقانجام

 ًپیآنبهعمنابمرورطیکهدهدسوقسمتیبهراتحقیقدرکنندگانشرکتپژوهشگرشودباعثاستممکنثانیا
.استبرده

شودموکولهادادهتحلیلازبعدمرحلهبهمنابعمرورکیفی،تحقیقاتدراستبهترروایناز.

تأثیرایمفهومیچارچوبعنوانبهآنازاستفادهیافعلیتحقیقبرايايزمینهایجادآن،انجامازپژوهشگرهدفزیرا
نیست،هایافتهردّو
استتحقیقخوانندگانبهقبلیهايدانستهوهایافتهبینتناسبدادننشانهدفبلکه.
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كیفيمراحل تحلیل محتواي 

داردقرارمدنظرکیفیمحتوايتحلیلدرنیززیرمراحلفوق،مواردبرعالوه:

مقاله،راف،پاراگ،جملهکلمه،ازاعمراتحلیلواحدهايبایدپژوهشگرکریپندورف،نظراساسبر:تحلیلواحدتعریف3.
.کندتعیین...وخبر

.استتکراريمواردگذاشتنکناروهمانندمتونحذفمرحله،اینازمنظور:هادادهکاهش4.

مقولهظامنتوسعهبهقیاسیواستقراییروشدوازاستفادهباپژوهشگراستالزم:بنديمقولهنظامازاستفاده5.
.استطبقاتومقوالتایجادکیفی،محتوايتحلیلدراصلیهستهکهچرابپردازد؛خودبندي

درهآنکدلیلبهنبایدهايدادهیچکهمعنااینبه؛باشندفراگیروجامعبایدطبقاتیامقوالتکریپندورف،نظراساسبر
.یردگقرارطبقهیکازبیشدریاطبقهدوبیننبایدايدادههیچنیزوشودحذف،گیردنمیجايخاصطبقهیک

دباشنانتزاعیصورتبهمتفاوتسطوحباطبقهزیریامقولهزیرايمجموعهشاملتوانندمیطبقاتیامقوالت.



كیفيمراحل تحلیل محتواي 

شگرپژوهتحقیق،هايدادهاساسبرمقوالتتعیینازپس:هادادهاساسبربنديمقولهنظاماصالح.6
.کنداضافهرادیگرتعداديوحذفرامقوالتبرخینیاز،صورتدرواصالحرابنديمقولهنظامباید

رائهاوتهیهگزارشیبایدموجود،هايدادهبهتوجهباپایانی،مرحلهدر:کیفیهايدادهازگزارشارائه.7
.شوندتوصیفمقوالتمحتواياستالزمزمینهایندر.شود
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اجزاي تحلیل محتواي كیفي
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اجزاي تحلیل محتواي كیفي

امراینکهحالیدر،شودنظریهتکمیلیاتدوینبهمنجرتواندمینهایتدرکیفیمحتوايتحلیل
.کندنمیصدقکمیمحتوايتحلیلخصوصدر

پردازندیممتوندربارهتحلیلیمطالبیارائهبهخودتفاسیرارائهباکیفیپژوهشگرانهمچنین.

توايمحتحلیلدرکهحالیدراست،تحقیقمراحلازبخشیکیفیمحتوايتحلیلدرتفاسیر
.شوندمیبیانتحلیلرونددراغلبتفاسیرکمی،
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اجزاي تحلیل محتواي كیفي

حتوايمکمّیومنظمعینی،توصیفبرايپژوهشیفنی،کمیمحتوايتحلیلبرلسون،نظراساسبرهمچنین
.استپیامآشکار

بهيترعمیقنگاهدلیلاینبهواستتوجهموردپیامپنهانمحتوايکیفی،محتوايتحلیلدرکهحالیدر
.داردوجودکیفیهايدادهعباراتوکلمات

درهدرحالیک،میشودکدگذاريارتباطیمعنايیکازپژوهشگرتفاسیروادراکاتپنهان،محتوايتحلیلدر
.گیردمیصورتسطحیومشاهدهقابلمحتوايرويکدگذاريپیام،آشکارمحتوايتحلیل

دشوارگذارکدبرايحديتاامراینوکندتفسیرراپنهانمعنايحضوربایدپژوهشگرکیفی،محتوايتحلیلدر
باشد،تهنداشآشناییخاصاصطالحاتبافردکهصورتیدروداردمتنباآشناییبهنیازکاراینبرايزیرااست،
.بدهددستازراضمنیمعانیاستممکن
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مقایسه تحلیل محتواي كمي و كیفي

.اندمتفاوتهمباتحلیلدوهردرتحقیقمنطقوکارروش.1

عناصرهکهاییشیوهمنزلۀبهجمعیهايرسانهدرگستردهگونۀبهکمیمحتوايتحلیلمثالبراي•
دارد؛کاربردسازدمیآشکاررامتنبهمربوط

دارد؛سروکارپیامدربنیادینمعانیکشفبابیشترکیفیمحتوايتحلیلدرحالیکه•

هانظریهازشدهتولیدپرسشهايیاهافرضیهمیکوشدیعنیاست؛قیاسیکمیمحتوايتحلیل.2•
بیازماید؛راپیشینپژوهشهايیا

تمهاووضوعهاماستنتاجوبررسیبرمبتنییعنیاست؛استقراییکیفیمحتوايتحلیلدرحالیکه•
انجامد؛مینظریهطرحبهگاهکهاستخامهايدادهاز
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مقایسه تحلیل محتواي كمي و كیفي

مونهنقواعدازاستفادهباکهاستنیازهاییدادهبهگیرينمونهبرايکمیمحتوايتحلیلدر.3•
میشوند؛انتخابکنند،میتضمینراآماريهاياستنتاجاعتبارکهتصادفی،گیري

هکاستموارديهدفمندانتخابدربردارندةمعموالًکیفیمحتوايتحلیلدرنمونهدرحالیکه•
.اندپژوهشپرسشهايبازتابانندة
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محتوای آشکار و محتوای پنهان 

بهنهاتمحتواتحلیلآیاکهاستامراینبهمربوطمحتواتحلیليحوزهدرانگیزبحثمسایلازیکی•
.داردتوجهنیزمتندرضمنیوپنهانمحتوايبهکهاینیاوپردازدمیمتندرونمشخصوآشکارقواعد

وخدشهردچاراتحقیقعینیتپنهانمحتوايبهپرداختنکهکنندمیاستداللآشکارمحتوايتحلیلمدافعان•
.گذاردمیبازپنهانمحتواياستنباطدررامحققذهنیتوکندمیخلل

حتوايمبهمحتواتحلیلکردنمحدودکهمعتقدندمحتواتحلیلدرپنهانمحتوايبهپرداختنحامیانسوياز•
.سازدمیتوجهقابلعلمیهايیافتهفاقدوسطحیراتکنیکاینآشکار،
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محتوای آشکار و محتوای پنهان 

:دانندمیواردمحتواتحلیلدرگرایانکمیبررااساسینکتهدوگرایانکیفی•

ادزیارزشباولیمعدودهايدادهازغفلتوتحلیلشدنسطحیباعثمحتواتحلیلبودنکمی-1
.شودمی
باشدداشتهحیاتیارزشتواندمینمادیکحتیحضوراوقاتگاهی.
ازفادهاستگردید،دومجهانیجنگجریاندرمحتواتحلیلکارآمديباعثآنچهمعتقدندافراداین

.استبودهدارمعنیولیاندکنمادهايدردقتوکیفیمحتوايتحلیل

تنمازمهمیبخششودمیباعثکهمتون،پنهانمحتوايازغفلتوآشکارمحتوايبهپرداختن-2
بماندمغفول
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محتوای آشکار و محتوای پنهان 

نایبرايرازیرمزایايآشکار،محتوايوکمیمحتوايتحلیلازحمایتمقامدرومدعااینبهپاسخدررایف•
:می شماردبرتحلیلنوع

.استپذیرکنشغیروناخودآگاهکمی، محتوايتحلیل1.

.دادانجامطولیتحقیقاتتوانمیمطالعاتاینآرشیواز2.

.یابدیمتحققآشکاروکمیمحتوايتحلیلتوسطبهکنترل،قابلهايدادهبهفراوانمحتوايتقلیل3.

داردفراوانیکاربردمختلفهايرشتهدرمحتوا،تحلیلنوعاین4.

هاهدادگردآوريوثبتسطحدرکهاستمعتقدپنهانوآشکارمحتوايتحلیلبینجمعمقامدرهولستی•
بهراودختوجهاگرگوید،میوي.شودحفظتحقیقعینیتتاکنیمتوجهآشکارمحتوايبهحتماًبایستی
.شودمیمحدودمتنآشکارهايویژگیبهمحتواتحلیلروشکنیم،محدودرمزگذاريعملیات
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Deductive (قیاس) thinking (Quantitative)

یعني از یک قانون یا اصل كلي به یک پیش گویي خاص رسیدن

Theory 

Hypothesis 

Observation 

Confirmation 



Inductive (استقرائي) thinking (Qualitative)

يعنی تعمیم نتايج به دست آمده از مشاهدات خاص

Observation 

Patterns

Hypothesis 

Theory



رویكردهاي تحلیل محتواي كیفي

شودمیتقسیمدستهسهبهکیفیمحتواتحلیل:

Conventional)قرارداديوعرفیمحتوايتحلیل.1 Content Analysis)

Directed)دارجهتمحتواي.2 Content Analysis)

Summative)تجمعییاتلخیصیمحتوايتحلیل.3 Content Analysis)
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عرفی و قراردادي/ تحلیل محتواي کیفی

هپدیدیکشرحآنهدفکهرودمیکاربهمطالعاتیطرحیدرمعموالًعرفیمحتوايتحلیل•
.است

یدةپددربارةتحقیقادبیاتیاموجودهاينظریهکهاستمناسبهنگامیاغلبطرحنوعاین•
.باشدمحدودمطالعهمورد

ضعودروپرهیزندمیپنداشتهپیشهايمقولهگرفتنکاربهازپژوهشگرانحالتایندر•
.شوندناشیهادادهازهامقولهکهدهندمیترتیبی

برایشانبدیعشناختیتاکنندمیشناورهادادهامواجبرراخودشانمحققانحالتایندر•
.شودحاصل

.یابندمیظهورهادادهازهامقوله،استقراءطریقازبنابراین•
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عرفی و قراردادي/ تحلیل محتواي کیفی

وقیممستاطالعاتآوردندستبهعرفی،رویکرداساسبرکیفیمحتوايتحلیلبارزامتیاز•
.استشدهتعیینپیشازهاينظریهیامقولهکردنتحمیلبدونمطالعه،ازآشکار

است؛واردنیزانتقادهاییروشاینبهالبته•

ولهمقشناسایینقصانموجبنتیجهدرکهمتن،محتوايازجامعفهمایجاددرضعفجملهاز
.نشودارائههادادهازواقعیبیاناستممکنوشودمیاصلیهاي
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جهت دار/ تحلیل محتواي كیفي

هايوصیفتبهیانیستندکاملیاکهاندمطرحپدیدهیکدربارةقبلیتحقیقاتییانظریهگاه•
برمیاردارجهترویکردبامحتواتحلیلروشکیفی،محققحالتایندر.نیازمندندبیشتري

.گزیند

باآنزاتتمایکهکنندمیبنديطبقهنظریه،برمتکیقیاسیروشاساسبرمعموالًراروشاین•
.آنهاستدرنظریهنقشاساسبرروشهادیگر
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جهت دار/ تحلیل محتواي كیفي

نظریهخودیاونظریهچارچوبمفهومیدادنگسترشوساختنمعتبردار،جهتمحتوايتحلیلهدف•
.است

دربارةرایهایبینیپیشامراین.کندکمکتحقیقهايپرسشبرتمرکزبهتواندمیموجودپیشازنظریۀ•
.کندمیفراهممتغیرهابینارتباطدربارةیانظرموردمتغیرهاي

مقولهةدهندنشانکهکند،کمکرمزهابینارتباطواولیهگذاريرمزطرحتعیینبهتواندمیموضوعاین•
.استقیاسیشیوةبهبندي

رخورداربساختارمندتريفرایندازمحتواتحلیلروشهايدیگربهنسبتدارجهترویکردبامحتواتحلیل•
.است
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تخلیصي یا تجمعي/تحلیل محتواي كیفي 

ایی و کمی مطالعه اي که از روش تحلیل محتواي کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده می کند با شناس•
اي آنها کردن کلمات یا مضامین ویژة موجود در متن، با هدف فهم چگونگی کاربرد این کلمات یا محتو

.در متن آغاز می شود

ف کاربرد این کمیت سازي نه تنها تالشی براي فهم معناي کلمات است، بلکه بیشتر از آن براي کش•
حلیل تحلیل کردن براي نمود یک کلمه یا مضمون ویژه در متن، نشانی از ت. این کلمات در متن است

.محتواي واضح و مشخص است

اوانی اگر تحلیل در همین حد باز ایستد، تحلیلی کمی به شمار می آید که تمرکز آن روي شمار فر•
.  مضمون یا واژگان ویژه است
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تخلیصي یا تجمعي/تحلیل محتواي كیفي 

تواي پنهان تحلیل محتواي کیفی با رویکرد تلخیصی میتواند به آن سوي شمارش که همان تحلیل مح•
بوط می تحلیل محتواي پنهان به فرایند تفسیر محتوا مر. و نهفته موجود در کلمات است، نیز برود

.  شود

ن نوع در این نوع تحلیل، تمرکز روي کشف معانی اصولی واژه یا مضامین آن است و پژوهشگران از ای•
جع  تحلیل محتوا در مطالعات تحلیلی انواع مقاالت موجود در مجالت علمی و همچنین کتابهاي مر

. استفاده می کنند
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