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می دان���د. )بیابانگ���رد،1386، ج 1(. در تعریف���ی جامع ت���ر می توان گفت: 
تحلیل محت���وا روش���ی ب���رای دس���تیابی ب���ه ویژگی ه���ای مختل���ف پیام، 
دیدگاه ها و اندیش���ه های فرس���تنده پیام، علل صدور و آثار پیام اس���ت. 
ک���ه از طریق  ای���ن روش ب���رای تجزیه و تحلیل عین���ی پیام های مختلفی 

کی، 1379(. کار می رود. )  خا گون مبادله می شوند، به  گونا

که ب���رای روش تحلیل محت���وا مطرح هس���تند، برخالف  یف���ی  بیش���تر تعار
و  »انتظ���ام  »عینی���ت«،  ش���روط  درب���اره  را  جامع���ی  تواف���ق  تنوع ش���ان، 
ویژگی ه���ای  بهت���ر  درک  ب���رای  دارن���د.  »عمومی���ت«  و  سیس���تمی بودن« 

تحلیل محتوا الزم است این سه مفهوم به تفصیل بررسی شوند.

عینیت 
ه���ر مرحل���ه از فرایند پژوهش باید بر اس���اس قواعد، اح���کام و روش های 
کی، 1379(.  تجزی���ه و تحلیل  محتوا وقتی  گیرد. )  خا مش���خص انجام 
دارای ویژگ���ی عینی اس���ت که در صورت تکرار پژوهش، نتایج یکس���ان 
که واحد ها یا عناصر  حاص���ل آید. این امر زمانی امکان پذیر خواه���د بود 
که برای  گروه های طبقه بن���دی، همچنی���ن معیارهایی  تجزیه تحلی���ل، 
کامل، مش���خص و  گرفته ش���ده اند، به صورت  یاب���ی در مت���ن در نظر  ارز
گفت: بدون وجود  تعیین ش���وند. )  معتمد نژاد، 1356(. درکل می ت���وان 
کام���ل، روش های  ک���ه ب���ه ص���ورت  ک ه���ا و روش ه���ا  مجموع���ه ای از مال
کن���د، ن���ه تنه���ا ش���رط عینی���ت  نمونه گی���ری و طبقه بن���دی را مش���خص 
ب���رآورده نمی ش���ود بلک���ه درب���اره پایای���ی پژوه���ش نی���ز   تردی���د می ش���ود. 

)  بیابانگ���رد، 1386، ج.1(.

کرد؛  کّمی  سازی  برخی محققان معتقدند برای رس���یدن به عینیت باید 
زی���را هدف تحلیل محتوا بازنمایی دقیق یک مجموعه از پیام ها اس���ت. 
از مزایای دیگر کّمی  س���ازی این اس���ت که امکان مقایس���ه نتایج پژوهش 
در ص���ورت تک���رار آن، راحت ت���ر فراهم می آی���د. افزون بر آن، کّمی  س���ازی 
امکان اس���تفاده از ابزارهای آماری بیش���تری را به محقق  تجزیه و تحلیل 

داده ها می دهد. )  بیابانگرد، 1386، ج.1(.

اشاره
که  ب���ه عقی���ده برلس���ون تحلیل محت���وا، نوع���ی تکنی���ک پژوهش اس���ت 
کّمی  محتوای  که ممکن اس���ت،  ب���رای توصیف عینی، منظ���م و تا آنجا 
ارتباط���ات ب���ا هدف نهایی تفس���یر داده ها ب���ه کار می رود. )س���اروخانی، 
یک جی. فیکو )1381(  1372، ج 1(. دانیل رایف، اس���تفن لیسی و فردر
ای���ن روش تحقیق را، آزمون نظام مند و تکرار پذی���ر نمادهای ارتباطی می 
ک���ه در آن ارزش های عددی براس���اس قوانین معتب���ر اندازه گیری،  دانن���د 
به متن نس���بت داده می ش���وند و سپس با اس���تفاده از روش های آماری، 
رواب���ط بین ارزش ها تحلیل می ش���ود. این عمل ب���رای توصیف محتوای 
ارتباط���ات، اس���تخراج نتیج���ه درب���ارۀ معن���ی آن و ی���ا پی بردن ب���ه بافت 
و زمین���ه ارتب���اط،  هم در مرحل���ۀ تولید و ه���م در مرحلۀ مص���رف صورت 
تحلی���ل  تجزی���ه  و  مطالع���ه  روش  را  تحلیل محت���وا  می گیرد.کرلینج���ر 
کّمی   به منظور س���نجش متغیرها  ارتب���اط، به ش���کلی نظام مند، عینی و 

مروریبرروشحتلیلحمتوا
Content Analysis

چکی��ده:حتلیلحمتوارویشبرایدس��تیایببهویژیگهای
خمتلفپیام،دیدگاههاواندیش��ههایفرس��تندهپیام،علل
صدوروآثارپیاماس��ت.درواقع،ای��نروشبرایجتزیهو
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مراحلاجرا،رواییوپایایی،حتلیلحمتوایرایانهای.
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به مرور زمان  ایده »هنر توصیف علمی « در تحلیل محتوا توس���ط اس���کلیر 
ماخر3 مطرح ش���د. طبق ای���ن ایده، فرایند هرمنوتی���ک )  تحلیل محتوا در 
ش���کل اولیه خ���ود(، س���عی در توضی���ح متون به روش���ی قاعده من���د و به 

هدف فهم منظور اصلی نویسنده دارد. )باس و تارنای، 1999(. 

2.تحلیل محتوای تجربی4 )کّمی(
که بیش���تر  بر اس���اس فرآیندهای  کارهای تحلیل محتوای تجربی  اولی���ن 
کّم���ی  ب���ه تحلی���ل مت���ون می پرداخ���ت، در اواخ���ر ده���ه 1920 و در بی���ن 
که توجه  گرفت. به ویژه در بین جنگ جهانی دوم  روزنامه ن���گاران انجام 
عم���وم به س���وی روزنامه ها، اعالمیه ه���ا و تبلیغات جلب ش���ده بود، این 

کرد. روش اقبال خاصی بین محققان پیدا 

کّم���ی  دارد، ی���ک روش  یک���ردی  ک���ه اساس���ًا رو تحلیل محت���وای تجرب���ی 
تحلی���ل بس���امدی اس���ت؛ یعن���ی بس���امد واحده���ای تحلی���ل، تعیی���ن 
می ش���وند و نتایج بر اساس تفاوت بس���امد های واحد های تحلیل تفسیر 
می ش���ود. در ای���ن روش ارزش، اهمی���ت و ش���دت بیان متغیره���ا از ابتدا 
که ه���ر مفهومی که از  یکرد فرض بر این اس���ت  تعیین می ش���ود. در این رو

شدت تکرار بیشتری برخوردار است، اهمیت بیشتری در متن دارد.

ی���ادی وارد ش���ده اس���ت. محقق���ان ب���ر این  یک���رد انتق���ادات ز ب���ه ای���ن رو
کّمی  محض به محتوا داش���تن، قادر ب���ه بازنمایاندن  یک���رد  که رو باورن���د 
مفاهیمی ک���ه در بی���ن س���طور پنه���ان ش���ده اند، نیس���ت؛ ب���رای مث���ال در 
یک���رد، روابط بین جم���الت و مفاهی���م و اهمیت وق���وع دو مفهوم  ای���ن رو
که از این  ب���ه طور همزمان، قاب���ل اندازه گیری  نیس���ت. بنابراین نتایج���ی 
روش حاصل می ش���وند، از لحاظ روایی و اعتبار قابل اطمینان نیس���تند 
کام���اًل فاقد اهمیت تلقی  کوئ���ر5، 1952(. البته نمی توان این روش را  )کرا
کاربردهای  کرد؛ زی���را روش تحلیل محت���وای تجربی یا تحلیل بس���امدی 
گرایش ها و  ک���ه پژوه���ش در زمینه بررس���ی  خاص���ی دارد. ب���ه ویژه زمانی 
کارآمد و پاس���خگو  تمایالت در وس���ایل ارتباط جمعی اس���ت، این روش 
گر هدف پژوهش بررس���ی سایر مباحث در ارتباطات جمعی  اس���ت؛ اما ا
که روشی قابل اعتماد نیس���ت؛ برای مثال با شمارش  گفت  باش���د، باید 

کرد. کامل اندازه گیری   واحدهای تحلیل، نمی توان نگرش ها را به طور 

کیفی6 )پیشرفت های اخیر در تحلیل محتوا ( 3.تحلیل محتوای 
گفت���ه ش���د روش ه���ای س���نتی تحلیل محت���وا خال���ی از  ک���ه  همانگون���ه 
انتق���اد نبودند. تحلیل محت���وای هرمنوتیکی به دلیل  دخالت مس���تقیم 
نگرش های پژوهش���گر در نتای���ج از لحاظ روایی و اعتب���ار مورد اطمینان 

نیست )باس و تارنای، 1999(.

3 . Schleiermacher

4 .Empirical content analysis

 5. kracauer

6 . Qualitative Content Analysis

انتظام یا نظام مند بودن 
گروه های  ی���ه.  یعن���ی اس���تفاده از خط مش���ی ثابت و داش���تن وحدت رو
ک���ه محتوای مورد نظ���ر، قابل تحلیل  تحقی���ق باید آن چنان مرتب ش���وند 
کاربردی ثابتی  باش���د. همچنین دایرۀ ش���مول محتوا باید بر طبق قواعد 
که تنها ب���ه دنبال  مش���خص ش���ود. این ش���رط، آش���کارا تحلیل های���ی را 
کیدکننده فرضیه های پژوهش���گر هس���تند، طرد  جم���ع آوری داده های تأ
ک���ی، 1379(. مث���اًل انتخ���اب نمون���ه بای���د براس���اس روش  می کن���د. )  خا
یاب���ی باید نظام مند  گی���رد . افزون ب���رآن، فرایند های ارز مناس���بی صورت 
باش���ند؛ یعنی نه تنها باید با تمام محتوا یکس���ان برخورد ش���ود، بلکه در 
ارزش گ���ذاری، تجزی���ه و تحلیل و حتی در مدت زمان���ی که ارزش گذاران 
یه وجود داش���ته باش���د. به طور  ص���رف داده ه���ا می کنند، باید وحدت رو
یاب���ی نظام مند به این معنی اس���ت که از اصول  کل���ی می ت���وان گفت: ارز
یاب���ی در سرتاس���ر مطالعه اس���تفاده  هدایت کنن���دۀ مش���خصی ب���رای ارز

شود. )  بیابانگرد، 1386،ج.1(.

عمومیت 
یعنی اینکه یافته ها با هم ارتباط نظری داش���ته باش���ند. اطالعات توصیفی 
صرف دربارۀ محتوا،  بدون ارتباط با دیگر ویژگی های اسناد یا خصوصیات 

کی، 1379(. فرستنده و گیرنده پیام ارزش چندانی ندارد. )  خا

روند تکامل روش تحلیل محتوا
ب���اس و تارن���ای1 )1999( در مقال���ۀ خ���ود رون���د تکام���ل تحلی���ل  محتوا را 

این گونه بیان می کنند:
1.تحلیل محتوای تفسیری )هرمنوتیک(2 

که به  اصط���الح هرمنوتی���ک از واژه یونان���ی )hermeneuein(گرفته ش���ده 
معن���ای بازگردان���دن گفته - اعم از نوش���تار و گفتار -  ب���ه زبانی قابل فهم 
یخی این واژه این گونه گفته  برای مخاطب اس���ت. درخصوص سابقۀ تار
 ،)Hermes( ش���ده است : در اس���طوره  های قدیم یونان، فرس���تاده هرمس
- خداوند بازرگانی و س���خنوری- پیغام های خداوند را تفس���یر می کرد تا 
ک���ه متون مقدس دینی چون  برای عامه مردم قابل فهم ش���ود. از آنجایی 
ت���ورات به  س���ادگی قابل فه���م نبودند، یک متخص���ص یا عال���م باید این 
مت���ون را تفس���یر می کرد تا قابل درک ش���ود. این متخصص ی���ا عالم دینی 
س���عی داش���ت ایده های اصلی دین���ی را از بین متون مقدس اس���تخراج 

کند و برای مردم توضیح دهد. )باس و تارنای، 1999(.

یخ���ی پیش گفته ب���رای این ن���وع تحلیل محت���وا، می توان  یش���ه تار بن���ا بر ر
یخی قدیمی تری نس���بت به سایر روش های  گفت این روش از س���ابقه تار
ک���ه  گرف���ت  ب���ر آن می ت���وان نتیج���ه  اف���زون  پژوه���ش برخ���وردار اس���ت. 

تحلیل محتوا برای اولین بار در علوم انسانی مطرح شد. 

1 . Bos & Tarnai

2 . hermeneutic content analysis

مروری بر روش حتلیل حمتوا
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ک���ه از فض���ال و  یس���تارخوس10 )200 ق.م.( اس���ت  یه، به وی���ژه ار اس���کندر
ی در نق���د و تصحیح  ادب���ای قرن س���وم قب���ل از میالد به  ش���مار می آید. و
یس���توفان  نس���خه ایلی���اد و اودیس���ه دق���ت ف���راوان ب���ه کار ب���رده اس���ت. ار
یه( نیز آثار افالطون، ارس���طو، و نیز  کتابخانه اس���کندر بیزانس���ی )کتابدار 
کرده اس���ت. نقطه اوج تصحیح  ایلیاد و اودیس���ه را با وس���واس تصحیح 
که ب���ه تصحیح  کارل الخمان در س���ده نوزدهم اس���ت  مت���ون مربوط ب���ه 
دقیقی از عهد جدید در س���ال 1843 میالدی و آثار لوکرس���یوس در سال 
گماش���ت. تحلیل محتوا در جهان اس���الم نیز با تصحیح و  1850 همت 
کار تصحیح و  نق���د متون و نسخه شناس���ی نزدیکی دارد. از ق���رن نوزدهم 
نق���د متون ادب���ی - تحلیل محتوا در ش���کل اولیه خود-  به  ش���یوۀ علمی 
ک���ه برن���ارد برلس���ون در س���ال 1952، روش  آغ���از ش���د. در واق���ع از زمان���ی 
ک���رد، این  تحلیل محت���وا را ب���ا نام روش���ی مس���تقل نامگ���ذاری و تعریف 
روش در بس���یاری از زمینه ه���ای تحقیقاتی، روش���ی ارزش���مند ش���ناخته 
ش���د. تحلیل محتوا در گام های نخس���ت، تنها ب���رای توصیف پیام های 
ارتباط���ی ب���ه کار می رف���ت؛ ام���ا در فرایند رش���د خود ب���دان پایه رس���ید که 
ب���ا  اندازه گی���ری همبس���تگی متغیره���ای نهفت���ه در مت���ن، توانس���ت ب���ه 
پرس���ش های تحقیق در زمینه های مختلف پاس���خ دهد. گفتنی اس���ت 
ک���ه روش تحلیل محتوا بیش���تر در پژوهش های علوم انس���انی، به ویژه در 
حوزه ه���ای ارتباطات، مطالعات مربوط به ش���ناخت و تأثیر رس���انه های 

کتب درسی مورد توجه بوده است. گروهی بررسی 

اس���تفاده از ای���ن روش در مطالعات علوم سیاس���ی و جامعه شناس���ی از 
اوایل دهه 1930 مرس���وم شد.  هارولد الس���ول11 یکی از اولین دانشمندان 
علوم سیاس���ی بود که از این روش در تحقیقات علوم سیاس���ی اس���تفاده 

کرد )  بیابانگرد، 1386، ج 1(.

پ���روژه منش���أ جنگ جهان���ی اول در دانش���گاه اس���تانفورد در ده���ه 1950 
ی و مطالع���ات خصوم���ت و  و ی���ا پروژه ه���ای اخت���الف چی���ن و ش���ورو
وابس���تگی های بین الملل���ی تح���ت نظر رابرت ن���ورد در ده���ه 1960، راه را 
ب���رای به کارب���ردن ای���ن روش در تحقیق���ات سیاس���ی و جامع���ه شناس���ی 

کرد )بیابانگرد، 1386، ج 1(. هموار 

کتابداری و اطالع رس���انی در  اس���تفاده از روش تحلی���ل محت���وا در رش���ته 
گون این گونه بیان ش���ده است:  به عقیده پرتیز12 این روش  گونا مطالعات 
کتابداری و اطالع رس���انی دور مانده اس���ت. ایتون و  از دی���د پژوهش���گران 
برگین13 در س���ال 1984 در گزارش���ی نتیجه گرفته اند که تحلیل محتوا در 
کتابداری و اطالع رسانی هرگز نقش مهمی نداشته است؛ ولی نور14  رشته 

10 . Aristarchus

11. Harold lasswell

 12. Pertiz

 13.Eaton & Burgin

14.  Nour

کّم���ی  مط���رح ش���د. ای���ن روش س���عی  بع���د از آن روش تحلیل محت���وای 
داش���ت تنها آنچه در متون به طور ش���فاهی به نمایش گذاش���ته می ش���ود 
را اندازه گی���ری  کن���د. ای���ن روش نیز خال���ی از انتقاد نبود؛ زیرا بس���یاری از 
پرس���ش ها تنه���ا با ش���مارش واحد ه���ا قابل پاس���خگویی نبودند. ش���کی 
کن���ار مفاهی���م بیان ش���ده در ظاه���ر، دارای مفاهیم  ک���ه متون در  نیس���ت 
که ای���ن مفاهیم ضمنی ب���ا این روش قابل بررس���ی  ضمن���ی هم هس���تند 
نبودن���د. بنابرای���ن اعتبار و روای���ی این روش نیز محل تردید ب���ود. بنابراین 
محققان روش س���ومی  را مطرح کردند ت���ا بتواند نقص های دو روش قبلی 
کّمی  را پوش���ش دهد. مدافعان روش س���وم معتقدند نتایج پژوهش های 
کیفی  ش���ود. در غیر این ص���ورت نتایج نمایش نامفهومی    باید در نهایت 
کّمی  کیفی  هم���راه داده های  از اع���داد خواهد ب���ود. بنابراین باید تفس���یر 
گردند. افزون بر این محققان روش   مطرح ش���ود تا نتایج موثق و قابل فهم 
کیف���ی وجود دارد )باس  س���وم بر این باورند که در هر پژوهش���ی دو مرحله 

و تارنای، 1999(.

مرحل���ه اول در آغ���از پژوهش اس���ت. در این مرحله ه���دف پژوهش بیان 
می ش���ود، مس���ئله فرمول بندی می ش���ود، س���ؤاالت پژوه���ش و فرضیه ها 
ش���کل می گیرند، مفاهی���م تعریف می ش���وند و روش دس���تیابی به نتایج 

طراحی می شود.

مرحل���ه دوم نی���ز همان مرحله آخر پژوهش اس���ت. در این مرحله نتایج با 
سؤاالت پژوهش تطابق داده می شوند و بر اساس آن تفسیر می شوند.

کّم���ی  تحلیل محتوا اس���ت،  کیف���ی -  ک���ه از مدافع���ان روش  یتس���رت 7  ر
کامل از ای���ن نوع تحلیل محت���وا ارائه  کرد در س���ال 1972، مدل���ی  س���عی 
ده���د. ه���دف  او از ط���رح ای���ن م���دل، تحلیل محت���وای مت���ون براس���اس 
ی ارائه  که و روش���ی قانونمند، علم���ی و دارای اعتبار و روایی ب���ود. مدلی 
می دهد، به صورت خالصه در تصویر ش���ماره 1 نش���ان داده ش���ده است 

)باس و تارنای، 1999(.

کیف���ی اغل���ب برای س���نجیدن  گفت���ه ش���د، روش  ک���ه قب���اًل  همان گون���ه 
گاه���ی منجر  کار م���ی رود. این ن���وع پژوهش  مفاهی���م ضمن���ی8 متون ب���ه 
به ش���کل گیری تئوری یا فرضیه هایی بر اس���اس دان���ش محقق و نتایج و 

کی، ولمن، اماندسون9، 2002(. مدارک به دست آمده می شود )کندرا

تاریخچۀ استفاده از تحلیل محتوا در پژوهش های علمی
تصحیح و نقد متون در روزگاران پیش���ین را می توان نوعی تحلیل محتوا 
گذش���ته دانش���مندان با روش های مختلف، سعی داشتند  دانست. در 
نس���خه های اص���ل را از نس���خه های بدل تمی���ز دهن���د. قدیمی ترین نقد 
که در دس���ت اس���ت، مرب���وط به تحقیق���ات دانش���مندان مکتب  مت���ون 

7 . Ritsert

8 . latent meaning

 9. Kondracki, Wellman & Amundson,
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محتوای س���ندی را تجزیه تحلیل کرد و انگیزه و ش���خصیت نویسندگان 
کرد )ظهوری، 1378(. آنها را از آن استنباط 

گیرنده پیام یا مخاطب 2.تحلیل 

3.تحلی���ل ویژگی ه���ای پیام. برای مثال می توان ب���رای درک بهتر درس یا 
س���خنرانی های اس���تادان، آنها را تحلیل محتوا و ارزش ه���ا و نظریه هایی 
که به صورت غیرمس���تقیم در آنها وجود دارد کش���ف و ویژگی هایش���ان را 

کرد )ظهوری، 1378(. شناسایی 

ی مخاطب )   طالب،  4.تحلیل پیامدهای پیام برای ش���ناختن اثر آن رو
1380(. مهم تری���ن م���ورد اس���تفاده تحلیل محتوا، شناس���ایی تأثیر پیغام 
کنش  گیرنده آن اس���ت. برای مث���ال می توان با مطالعه س���وابق وا ی  ب���ر رو
م���ردم نس���بت به یک پیغام، اث���ر آن پیغام و می���زان متقاعدکنندگی آن را 

سنجید )ظهوری، 1378(.

کم بر فرایند و س���اختارهای اجتماعی  5.تحلیل وضعیت اجتماعی حا
که زمینه ساز این ارتباط است )  اتسلندر و دیگران، 1371(.

و  اس���تنتاج  ب���رای  تحلیل محت���وا  اس���ت  معتق���د   )2008( هولدف���ورد16 

16 . holdford

کتابداری و اطالع رسانی  گزارش���ی اس���تفاده از این روش را در مقاالت  در 
ت���ا س���ال 1984، نزدیک ب���ه 2/9 درصد و کس���لر و هاونر15 در س���ال 1987 
براب���ر 4/9 درص���د بی���ان کرده ان���د. این گزارش ها نش���ان دهندۀ رش���د این 
روش پژوه���ش در علم کتابداری و اطالع رس���انی اس���ت. کاوش کلیدواژه 
کوتاه مدت در  تحلی���ل محت���وا در پایگاه اطالعات���ی لیزان���ا، در ی���ک دورۀ 
ک���ه انبوه���ی از مطالعات در سراس���ر دنیا  س���ال های اخیر نش���ان می دهد 
کاربرد مطالعات تحلیل محتوا در این رشته  انجام گرفته اس���ت که س���یر 
را به صورت ه���ای زی���ر نش���ان می ده���د: ال���ف( س���نجش محت���وای متون 
ب���رای اطالع س���نجی یا علم س���نجی؛ ب( س���نجش محتوای مت���ون برای 
کتابخان���ه؛ ج(  اطالع یافت���ن از نیازه���ای اطالعات���ی اس���تفاده کنندگان از 
س���نجش محتوای متون در رش���ته های تخصصی و د( س���نجش عناوین 

مقاالت و ارتباط آنها با متن )باب الحوائجی، بی تا(.

هدف های تحلیل محتوا
تحلی���ل  و  بررس���ی  تحلیل محت���وا  روش  بکارگی���ری  در  اصل���ی  ه���دف 
کی،  ارتباطات اجتماعی بش���ر برای دستیابی به متغیر های آن است )  خا

1379(. در واقع تحلیل محتوا یکی از اهداف زیر را دنبال می کند.

1.تحلیل فرس���تنده یا پیشینه های پیام. با استفاده از این روش می توان، 

 15. Kesler & Havner

تصویر شماره 1

مروری بر روش حتلیل حمتوا



34

مقاله

137 و 138

راه س���ایر روش های پژوهش امکان پذیر نیس���تند )هولدف���ورد، 2008(. با 
اس���تفاده از ای���ن روش می توان به مطالعه جنبه ه���ای مختلف فرهنگ و 
دگرگونی ه���ای فرهنگی پرداخت، مثاًل با بررس���ی ادبیات و ش���عر در یک 
فرهنگ می توان ارزش های آن جامعه را شناس���ایی و با  س���ایر فرهنگ ها 

کرد )ظهوری، 1378(. مقایسه 

• تحلیل محت���وا می توان���د ب���ه اظه���ار نظ���ر در م���ورد س���بک مؤلف کمک 
گاه حت���ی می توان نویس���ندۀ متونی که نویس���نده آنها  کن���د. ب���ا این روش 
کرد و س���رقت های ادبی را برمال س���اخت  ناش���ناس اس���ت را شناس���ایی 

)  ساروخانی، 1372،ج1(.

ک���ه ای���ن روش بر اس���اس س���ازمان های درونی پیام  اس���ت،  • از آنجای���ی 
محق���ق را مجب���ور می کند از تفس���یر های آنی و نس���نجیده فاصله بگیرد. 
یکی و  ب���ه عبارت دیگ���ر، محق���ق در تحلیل محت���وا، معیاره���ای ایدئولوژ
یکی و هنجاری  یابی معیاره���ای ایدئولوژ هنجاره���ای خودش را برای ارز

کامپنهود، 1385(. کار نمی برد )  کیوی و  دیگران به 

• تحلیل محتوا قادر اس���ت نگاهی گذش���ته نگر به مسائل داشته باشد و 
که در طول زمان در یک حیطه موضوعی صورت  نیز می توان���د تغیییراتی 

کند. ی متون آن حوزه، ردیابی و شناسایی  گرفته را از رو

• در مقایسه با سایر روش های پژوهش، تحلیل محتوا کم هزینه تر است.
• تحلیل محتوا قادر اس���ت روند ش���کل گیری جریان���ات فکری خاص، 

کند. گرایش ها را در طول زمان بررسی  تمایالت و 

گر چه تحلیل محتوا بیش���تر مناس���ب داده هایی از نوع متنی20 است؛  • ا
اما س���ایر داده ه���ا از نوع غیرمتنی نظی���ر داده های صوتی نی���ز می توانند با 
کّمی  پیچیده تر  این روش بررس���ی شوند. البته بررس���ی این نوع داده های 
کار  که ب���رای تحلیل و بررس���ی داده های متن���ی به  از روش های���ی اس���ت 

کی و دیگران، 2002(. می روند )کندرا

محدودیت های تحلیل محتوا
که ب���رای این روش بیان می ش���ود،  یک���ی از مهم تری���ن محدودیت های���ی 
ک���ه از تحلیل محت���وای پیام مخابره ش���ده نمی ت���وان مبنایی  این اس���ت 
ب���رای تعیی���ن آثار محتوا بر مخاطبان اس���تفاده کرد. ب���رای مثال، مطالعه 
کارتون���ی صبح جمع���ه تلویزیون ممکن اس���ت نش���ان دهد  برنامه ه���ای 
ی تبلیغ م���واد قندی هس���تند؛ اما  که هش���تاد درص���د این برنامه ه���ا حاو
ب���ه صرف ای���ن یافته، محقق���ان نمی توانند ادعا کنن���د، کودکانی که این 
برنامه ه���ا را می بینن���د بیش���تر م���واد قن���دی خواهن���د خرید. ب���رای چنین 
ی بینن���دگان ض���روری اس���ت  ب���ر رو ادعای���ی انج���ام مطالع���ه دیگ���ری 

)بیابانگرد، 1386، ج 1(.

20 . textual type of data 

گروه سؤال پژوهش، مناسب است. پاسخگویی به سه 

گ���روه اول از پرس���ش ها مرب���وط به پیام های نوش���تاری یا غیرنوش���تاری   •
که معم���واًل با چه  می ش���وند. این پیام ها پاس���خگوی س���ؤاالتی هس���تند 
کس���ی، چه چیزی، چگونه، کی )  پرسش���گر زمان( و برای چه کس���ی آغاز 
گیاهی پرف���روش در  می ش���وند. مثاًل چ���ه پیام های���ی در م���ورد داروه���ای 

اینترنت مخابره شده اند؟

گروه دوم از پرس���ش ها مربوط به بررس���ی اثرات یک پیام از یک وس���یله   •
ی س���ایر وسایل ارتباطی هس���تند. مثاًل سؤاالتی مانند بررسی  ارتباطی رو
ی مطبوعات در یک  که از تلویزی���ون مخابره ش���ده اند رو آث���ار پیام هایی 

زمینۀ موضوعی خاص.

ی  گ���روه س���وم از پرس���ش ها نی���ز ب���ه بررس���ی اث���ر پی���ام مخابره ش���ده رو  •
پیام ه���ای دیگ���ر در هم���ان رس���انه مرب���وط می ش���وند. مث���اًل بررس���ی آث���ار 
ی میزان پخش  که در مورد س���المت مادران اس���ت رو پخش برنامه هایی 

کودک. برنامه های در مورد بهداشت 

اتس���لندر و همکاران���ش )1371(  ه���دف  اصلی تحلیل محتوا را بررس���ی 
کش���ف وضعی���ت اجتماع���ی  همبس���تگی های مس���تتر در مت���ن ب���رای 
کش���ف این همبس���تگی ها سه  برمی ش���مرند. آنها برای تحلیل محتوا در 

عملکرد متمایز قائل شده اند.

که منجر به پیدایش متن شده است. - عملکرد تشخیص: شرایطی 

- عملکرد پیش بینی: رفتار آیندۀ صاحب متن.

- عملک���رد مربوط ب���ه نظریه ارتباطات: همبس���تگی و رواب���ط تأثیری بین 
گیرنده و فرستنده متون. 

کّمی، ب���ه عنوان یک روش  گاه���ی اوقات تحلیل محت���وا در پژوهش های 
مکمل برای تجزیه و تحلیل پاس���خ های داده ش���ده به س���ؤال های پاسخ 
کار می رود. همچنی���ن تحلیل محتوا  باز یک پرسش���نامه یا مصاحبه ب���ه 
روش س���ودمندی ب���رای تفس���یر آزمون ه���ای فرافک���ن17 نظیر رورش���اخ18 و 

یافت موضوع19 است )  دالور، 1374(. آزمون اندر

مزایای روش تحلیل محتوا
• تحلیل محت���وا ب���رای مطالع���ه آنچ���ه در پیام هس���ت ولی در ن���گاه اول 
دیده نمی ش���ود و به عبارت دیگر آنچه تلویحی و نهفته اس���ت، مناسب 

می باشد.

• تحلیل محتوا قادر به پاس���خگویی به بس���یاری از س���ؤاالتی است که از 
17 . در روش ه���ای فرافک���ن تکلیف���ی ب���ه آزمودن���ی داده می ش���ودکه ب���رای آن پاس���خ های احتمال���ی 
متعددی وجود دارد. مواد تش���کیل دهنده این آزمون ها به پرده س���ینمایی تش���بیه ش���ده اس���ت که 

آزمودنی، فرایندهای تفکر، نیازها، اضطراب ها و تعارض خود را به آن فرا می افکند.
18 . Rorschach

19 . Thematic Apperception Test (TAT)
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ک���ه از پرسش���نامه حاص���ل ش���ده اند. در تحلیل محتوا  داده هایی اس���ت 
درس���ت عکس این ش���یوه عمل می ش���ود. به این ترتیب که پاسخ ها همه 
مش���خص و مضبوط هستند و هنر پژوهشگر در طرح پرسشنامه ای است 
که امکان جمع بندی و تحلی���ل را فراهم آورد.  متناس���ب با این پاس���خ ها 
به این دلیل فن تحلیل محتوا را پرسش���نامه معک���وس21 نیز نامیده اند. به 
عب���ارت دیگ���ر در تحلیل محتوا،  برعکس پرسش���نامه،  پاس���خ ها موجود 
کام���اًل عی���ان و قابل ش���مارش و برخ���ی دیگر با  و در دس���ترس اند. برخ���ی 
کّمی  دقت، دریافت می ش���وند. بنابراین پرسش���نامه ای باید طراحی شود 
ک���ه قادر باش���د ای���ن پاس���خ ها را در بر بگیرد و ب���دون مخدوش ک���ردن آنها 

قابلیت تحلیل را فراهم آورد )  طالب، 1380(. 

انواع تحلیل محتوا :
ب���رای  مختلف���ی  بندی ه���ای  دس���ته  تحقی���ق  روش  کتاب ه���ای  در 
کدام س���عی  تحلیل محتوا بیان ش���ده اس���ت. نویس���ندگان  مختلف هر 
کاملی برای این روش تحقی���ق ارائه دهند. آنچه  داش���ته اند دس���ته بندی 

در اینجا ارائه شده، ترکیبی از دسته بندی های مذکور است.

1.تحلیل محتوای توصیفی
ای���ن نوع تحلی���ل ی���ک روش تحلیل بعد از وقوع اس���ت؛ یعن���ی توصیف 
کّم���ی  محتوای بارز یک مت���ن. تحلیل محتوای توصیفی ب���ه طور ویژه در 
کار م���ی رود )  اتس���لندر و دیگران،  تحلیل نویس���ندگان و س���بک آنان ب���ه 
1371(. در تحلیل محت���وای توصیف���ی اول باید مش���خص کرد کدام یک 
گرفت. از انواع  از ابع���اد متن را می توان واحد های منطقی بررس���ی در نظر 
تحلیل محت���وای توصیف���ی می توان به تجزیه تحلیل تکرار، همبس���تگی، 

کرد. روند تغییر و شدت اشاره 

1- 1. تجزیه تحلی���ل تکرار: در تجزیه تحلیل تکرار، محقق افزون بر تعیین 
ن���وع کلمات و اصطالحات، به محاس���بۀ تعداد آنها، مدت زمانی که در 
متن سخنان س���خنرانی به آنها اختصاص داده شده و یا تعداد سطوری 
ک���ه در نوش���ته های  اف���راد به آنه���ا تعلق می گی���رد، می پ���ردازد. در این نوع 
که ایستگاه های  تجزیه تحلیل حتی ممکن اس���ت تعیین تعداد دقایقی 
رادی���و تلویزی���ون به موضوع تحقی���ق اختصاص داده اند، مورد نیاز باش���د 

یجانی، 1387(. )  الر

2 - 1. تجزی���ه تحلی���ل همبس���تگی: در تجزی���ه تحلی���ل ارتباط���ی، محقق 
همبس���تگی و ارتباط لغات و کلمات مش���خص را با کلمات و جمالت 
یجانی،  دیگ���ر، ه���م از نظر کیفیت و ه���م از نظر تکرار بررس���ی می کند )  الر

.)1387

3- 1. تجزی���ه و تحلی���ل رون���د تغیی���ر: هدف محق���ق در این ن���وع تجزیه - 
کلمات  تحلیل،  پی بردن به تغییرات خط مشی های سیاسی با مقایسه 

21 . Inverse Questionnaire

از دیگر محدودیت های این روش، وابس���تگی مس���تقیم نتایج پژوهش به 
تعری���ف و چهارچوب بندی اولیه اس���ت. این محدودیت ب���ه این معنی 
ی���ف و نظام ه���ای طبقه بن���دی مختلفی  گ���ر محقق���ان از تعار که ا اس���ت 
ب���رای س���نجش یک مفهوم واحد، در نمونه ای مش���ترک اس���تفاده کنند، 
که در زمینه  ب���ه نتایج متفاوتی دس���ت خواهند یاف���ت. در پژوهش هایی 
گروهی انجام می ش���ود، این مش���کل بیش���تر مش���هود است.  رس���انه های 
ب���رای نمونه برخ���ی محققان در مطالعات میزان خش���ونت در برنامه های 
تلویزیون���ی، خش���ونت طنزگون���ه را از مطالع���ات خ���ود ح���ذف می کنند، 
ک���ه دیگ���ران آن را یک بع���د مهم به ش���مار می آورن���د. چنانچه  در حال���ی 
کنند، بدیهی اس���ت  محقق���ان از ابزارهای س���نجش مختلفی اس���تفاده 

که به نتایج مختلفی خواهند رسید )بیابانگرد، 1386، ج1(.

آسیب  شناسی روش تحلیل محتوا
که باید در آسیب شناسی  گروه ها اصلی ترین موردی است  کّمی  س���ازی 
کّمی  س���ازی،  گاه  که  گیرد. ب���ه این معنی  تحلیل محت���وا م���ورد توجه قرار 
پژوهش���گر را در تفس���یر نتای���ج به خطا می ان���دازد. این واقعی���ت که چند 
م���اده ی���ا رفتار دارای بیش���ترین فراوان���ی در یک برنامه یا کتاب هس���تند، 
که دارای بیش���ترین تأثیر یا بیش���ترین ارزش نیز  لزومًا بدان معنی نیس���ت 
گرتحلیل محتوای سریال های تلویزیونی نشان دهد  باش���ند. برای مثال ا
که  گرفت  ک���ه 80 درصد صحنه ها فاقد خش���ونت اند، نمی ت���وان نتیجه 
پرهیز از خش���ونت یک ارزش در جامعه مورد پژوهش به حس���اب می آید؛ 
و ی���ا بینندگان این برنامه ها گرایش به خش���ونت گریزی خواهند داش���ت. 
زیرا ممکن اس���ت تأثیر 20 درصد صحنه های خش���ونت دار بیش���تر از 80 

درصد صحنه های فاقد خشونت باشد )بیابانگرد، 1386، ج 1(.

که در آسیب شناس���ی این روش مطرح می ش���ود،  یک���ی دیگر از م���واردی 
یکرد ش���مارش برای ش���مارش اس���ت. برای پیش���گیری از ب���روز چنین  رو
آس���یبی ب���ه پژوهش، بای���د هدف نهایی تحلی���ل را دقیق روش���ن کرد تا از 
که هیچ به���ره ای ندارن���د، اجتناب  بی هدف���ی و جم���ع آوری داده های���ی 
ش���ود. همانن���د دیگ���ر روش ه���ای پژوه���ش، در تحلیل محت���وا نی���ز باید با 
کرد. تحلیل محتوا را نباید  سؤاالت و فرضیه های روش���ن و دقیق حرکت 
تنه���ا به این دلی���ل که مواردی وجود دارد و می توان آنها را فهرس���ت بندی 

کرد، انجام داد )بیابانگرد، 1386، ج1(.

تمایز با سایر روش ها
تقریب���ًا پژوهش ه���ای علوم اجتماعی و انس���انی، به مطالع���ه دقیق منابع 
و اس���ناد بس���تگی دارد و با تعمیم ای���ن امر در پژوهش، این س���ؤال مطرح 
که چ���ه خصوصیات���ی روش تحلیل محتوا را از دیگ���ر مطالعات  می ش���ود 

دقیق اسنادی جدا می سازد؟

فلس���فه اساس���ی این ش���یوه ساده اس���ت. بیش���تر بررس���ی های اجتماعی 
مبتنی بر پرسشنامه هستند؛ یعنی آنچه که توسط محقق تحلیل می شود، 
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تحلیل محت���وا را دس���تیابی ب���ه نتایج���ی در م���ورد منظور فرس���تنده، تأثیر 
گیرن���ده و وضعی���ت ارتباط بر اس���اس محت���وای یک ارتب���اط می داند  ب���ر 
)ضیغم���ی، باقری نس���امی، حق دوس���ت اس���کوئی، و ی���ادآور نیکروش، 

.)1387

کامپنهود )1385( در دس���ته بندی دیگری انواع  کی���وی و لودوان  یمون  ر
روش تحلیل محتوا را این گونه برمی شمرند.

1.تحلیل های مضمونی
ک���ه محق���ق به بررس���ی و  تحلیل ه���ای مضمون���ی ، روش های���ی هس���تند 
تحلیل پ���اره ای از عناصر تش���کیل دهندۀ پیام می پ���ردازد. برخی از انواع 

یابی این تحلیل ها عبارتند از: تحلیل گروه ای و تحلیل ارز

گروه���ی: قدیمی تری���ن و متداول تری���ن روش تحلیل محت���وا  1-1.تحلی���ل 
اس���ت. این روش محاس���به و مقایسه بس���امدهای مضامین عنوان شده 
که به  درپیام اس���ت. مبن���ای این تحلی���ل را فرضیه ای تش���کیل می دهد 
موج���ب آن، ی���ک مضم���ون هر چ���ه پربس���امدتر )  فراوان تر( باش���د، در نظر 
گوین���ده اهمیت بیش���تری داشته اس���ت. این ن���وع تحلیل اساس���ًا بینش 

کّمی  دارد. 

که  یابی، قضاوت هایی اس���ت  2- 1. تحلی���ل ارزیابی: موضوع تحلیل ارز
گوین���ده در می���ان گفت���ارش اب���راز می کن���د. در این روش، محقق بس���امد 
یابی ه���ا( و نیز جهت )  مثبت ی���ا منفی بودن قضاوت(  قضاوت ه���ا )  یا ارز

و شدت آنها را محاسبه می کند.

2.تحلیل های صوری
گفتار توجه دارند.  تحلیل ه���ای صوری به صورت و به اتص���االت اجزای 

گونه های زیر را تمیز داد.  در میان این روش ها می توان 

کالمی توج���ه دارد. مبنای این نوع  1-2. تحلی���ل بیان: به ص���ورت ارتباط 
کالمی،  که مش���خصات ارتباطات  تحلیل ها براین اصل اس���توار اس���ت 
کلم���ات و غیره، اطالعاتی از وضع  یعن���ی واژه ها، طول جمله ها،  ترتیب 

یکی اش به دست می دهد. گوینده و از تمایالت ایدئولوژ ذهنی 

نظ���ر  در  پوی���ا  فراین���دی  گفت���ار  ای���ن روش،  در  گ���زاره ای:  تحلی���ل   .2-2
گرفت���ه می ش���ود. در این حالت توج���ه محقق، به داده هایی نظیر بس���ت 
یت���م و غیره  عمومی گفت���ار،  ترتی���ب توالی ه���ا، تکرارها، گس���یختگی ها، ر

معطوف است.

3. تحلیل های ساختاری
در تحلیل های ساختاری محقق بیش���تر به شیوه آرایش عناصر پیام توجه 
می کند. در تحلیل های ساختاری بیش از روش های دیگر سعی می شود، 

وجوه پنهان پیام آشکارگردد. گونه های این نوع تحلیل عبارتند از:

کار برده ش���ده اند )  منش���ادی،  ک���ه ب���ه تازگ���ی ب���ه  و اصطالحات���ی اس���ت 
1380(. ای���ن نوع تجزیه تحلیل، بیش���تر در وزارتخانه ه���ای امورخارجه و 
که با روابط خارجی س���روکار دارند، استفاده  دیگر س���ازمان های سیاسی 
گزارش���ات، نش���ریات  می ش���ود. در ای���ن دس���تگاه ها روزان���ه اعالمیه ها، 
رس���می و ... تجزیه تحلیل می ش���وند تا به تغییرات ایجاد ش���ده در خط 
مش���ی دول، روابط آنها ب���ا یکدیگر و اوضاع سیاس���ی بین الملل پی ببرند 

یجانی، 1387(. )الر

4- 1. تجزی���ه تحلی���ل ش���دت: در تجزی���ه تحلی���ل از نوع ش���ّدت، محقق 
کش���ف درج���ه و میزان دوس���تی و ی���ا خصومت بی���ن دو یا  عالقه من���د به 
گروه یا فرد اس���ت. برای س���نجش میزان شّدت، روش های  کش���ور،  چند 
مختلف���ی وج���ود دارد؛ ول���ی متداول ترین آنها روش »کیوس���رت« اس���ت. 
کیوس���رت، اف���زون ب���ر تعریف موض���وع و مش���خص کردن زمان و  در روش 
گرفته  کمک  منابع س���خنان و نوش���ته ها،  از یک یا چند داور بیطرف نیز 
می ش���ود. محقق بایس���تی هر جمله ای را که نشانگر دوستی یا خصومت 
گانه  کارت های مجزایی بنویس���د و به طور جدا ی  بین دوگروه اس���ت، رو
که این  از داوران بخواه���د ب���ه ه���ر جمله ارزش���ی از 1 تا 9 بدهن���د. از آنجا 
ارزش ها قراردادی هس���تند، الزم است میزان توافق بین داوران سنجیده 

یجانی، 1387(. شود )  الر

2.تحلیل محتوای استنباطی:
که مشخصه های خاصی از یک  در این نوع تحلیل، فرض بر این اس���ت 
متن با مش���خصه های خاصی از مضمون یا وضعیت اجتماعی، مرتبط 
هس���تند. این نوع تحلی���ل تنها توصیف محت���وای مت���ن را در نظر ندارد، 
بلک���ه هدف آن نتیجه گیری از محتوای یک مت���ن در مورد جنبه هایی از 
واقعیت اجتماعی اس���ت. برای مثال تأثیر و انعکاس مفاهیم شعارهای 
ط���ی س���ال های 67-58  در محتوای بخ���ش نامه های صادره از س���وی 

کی، 1379(. دستگاه های اجرایی دولتی )  خا

3.تحلیل محتوای ارتباطی:
که همه  مس���یر یک  گفته می ش���ود  تحلیل محت���وای ارتباطی،  به روش���ی 
ارتب���اط واقع���ی را بررس���ی می کند. موض���وع تحلیل در ای���ن روش به یک 
واح���د مت���ن تعیین ش���ده منحص���ر نمی ش���ود، بلک���ه جنبه ه���ای فرایند 
کالم���ی  و غیرکالمی  ئم  کارگیری عال ارتب���اط و همچنی���ن پیدایش و ب���ه 
کی، 1379(. در واقع ای���ن نوع تحلیل محتوا در   را نی���ز در ب���ر می گیرد )  خا
کمک اطالعات ذخیره و ثبت ش���دۀ ی���ک فرایند اجتماعی  نظ���ر دارد به 
کن���د. مث���اًل بررس���ی  ی���ک واقعی���ت خ���اص را باز س���ازی  انجام یافت���ه، 
کل  کتب���ی در حال جری���ان بین معاونی���ن و مدیران  محت���وای پیام های 

ک���ی، 1379(. وزارت عل���وم )  خا

ح���ال  عی���ن  در  و  کامل تری���ن  را  ارتباط���ی  تحلیل محت���وای  اتس���لندر 
ی ه���دف ای���ن ن���وع  بحث انگیز تری���ن ش���یوه تحلیل محت���وا می دان���د. و
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3.تعیین رده ها و ش���اخص ها : این مرحله ش���امل تعری���ف رده ها، تعریف 
کار برده ش���ده، و تعریف ش���اخص ها و قواعدی است  عملی مفاهیم به 
کم���ک آن ه���ا داده ه���ای محت���وا در رده ها ج���ای داده می ش���وند  ک���ه ب���ه 

)  طالب، 1380(.

گزینش  4.گروه  بندی یا طبقه بندی مفاهیم: در تحلیل محتوا مسئله اصلی 
گروه ها اس���ت. برخی محقق���ان معتقدند این روش ب���ا توجه به  و تعری���ف 
  گروه هایش؛ موفق می شود یا شکس���ت می خورد )بیابانگرد، 1386، ج 1(.  
گروه یا طبقه  در این مرحله محقق س���عی می کند مفاهیم مشابه را در یک 

قرار دهد. این گروه ها باید هدف پژوهش را به درستی باز نمایند. 

که باید در انتخاب و یا طراحی یک نظام طبقه بندی  مهم تری���ن نکته ای 
گیرد، توجه به س���ه ویژگی جامعی���ت، مانعیت و پایایی  م���ورد توجه قرار 
ک���ه همه داده ه���ا بتوانند  گروه ها به این معنی اس���ت  اس���ت. جامعی���ت 
گیرند. معمواًل ب���رای تضمین جامعیت، در پایان  گروه���ی خاص قرار  در 
گروهی به ن���ام »گروه بندی نش���ده« یا  »متفرقه« افزوده می ش���ود.  گروه ه���ا، 
گروه ه���ا بای���د مانع باش���ند. یعنی ام���کان ق���راردادن یک داده  همچنی���ن 
گ���روه وج���ود نداش���ته باش���د )  طال���ب، 1380(. نظ���ام طبقه بن���دی  در دو 
کثر  همچنی���ن بای���د پای���ا باش���د؛ یعن���ی ارزش گ���ذاران مختلف بای���د در ا
موارد، در مورد طبقۀ مناس���ب برای هر واحد تحلیل توافق داشته باش���ند. 
ای���ن تواف���ق معم���واًل ب���ه ع���دد نش���ان داده می ش���ود و ب���ه آن پایای���ی بین 
گروه ها یا طبقات عمومًا این  ارزش گذاران گفته می ش���ود. تعریف دقی���ق 

پایایی را افزایش می دهد )بیابانگرد، 1386، ج 1(.

دو رویکرد اصلی در گروه بندی )  رده بندی( واحدهای تحلیل وجود دارد.
یکرد پژوهش���گر در ابتدا به بررس���ی منابع  رویک���رد اس���تقرایی22: در این رو
مورد تحلیل می پردازد. س���پس بر اس���اس مفاهیم اصلی استخراج شده 
گروه بندی را آغاز می کند. این مدل بیش���تر در تحلیل های  از این منابع، 

کارمی رود. کّمی  به 

یک���رد محققان ب���ه بررس���ی و مطالعۀ متون  رویک���رد قیاس���ی23 : در این رو
مرتب���ط با مس���ئله تحقی���ق می پردازند و بر اس���اس این مناب���ع و نیز منابع 
گروه بن���دی واحده���ای تحلی���ل  مرج���ع آن ح���وزه موضوع���ی، ش���روع ب���ه 

کار می رود. کیفی به  می کنند. این مدل نیز بیشتر در تحلیل های 

گفتنی اس���ت که محققان اس���تفاده از  ترکیبی از این دو روش را به منظور 
گروه بندی بهتر توصیه کرده اند؛ زیرا گاه الزم اس���ت گروه های طرح ش���ده 
ب���ا روش قیاس���ی ب���ا توجه ب���ه متون م���ورد تحلی���ل )  اس���تقرایی( بازبینی، 

کی و دیگران، 2002(. ویرایش و یا حتی از نو طرح شوند )کندرا

5.ارزش���گذاری )  تعیین یک نظام کّمی  س���ازی(: در ای���ن مرحله داوران بر 

22 . inductive

23 . deductive

مضامی���ن  همبس���تگی های  روش،  ای���ن  در  همبس���تگی:  تحلی���ل    .3-1
که  کالمی  بررس���ی می ش���ود و فرض بر این اس���ت  در توالی ه���ای ارتب���اط 
همبس���تگی های مضامی���ن، اطالعات���ی درب���اره س���اختارهای ذهن���ی و 

گوینده در اختیار محقق قرار می دهد. پنهان 

2-3. تحلی���ل س���اختاری: ه���دف تحلیل های س���اختاری، آش���کارکردن 
اصول���ی اس���ت که عناص���ر گفتار را به ش���یوه ای مس���تقل از محتوای این 
عناص���ر س���ازمان می دهد. این روش س���عی دارد یا نظم نهفت���ه در کارکرد 
که محقق آن را س���اخته  کمک مدلی انتزاعی  کند یا ب���ه  گفتار را آش���کار 

کند. گفتار، ساخت داده و آن را قابل فهم  است، به 

واحد های محتوا در تحلیل محتوا
واحد های معمول در تحلیل محتوا عبارتند از:

ک���ه همراه  1.کلم���ه ی���ا نم���اد: گاه���ی واژه نم���اد را ب���ه گروه���ی از کلمه ه���ا 
یکدیگ���ر مفهوم خاص���ی را القا می کنن���د، اطالق می کنیم؛ مانند ش���عار 

»آزادی، برادری، برابری«

2.مضم���ون: مضم���ون واحد داللتی اس���ت و ب���ه مطلب واح���دی درباره 
موضوع���ی اطالق می ش���ود. مضمون ممکن اس���ت از جمله، بخش���ی از 
کلمه مس���تفاد ش���ود. درس���اده ترین ص���ورت، مضمون  جمله، عبارت یا 
ک���ه دارای مبت���دا و خبر اس���ت؛ ب���رای مثال از  ی���ک جمله س���اده اس���ت 
جمل���ه »او می خواه���د بنده���ا را بگس���لد و مانع ه���ا را از پی���ش پ���ای خود 

بردارد«، مفهوم آزادی استنباط می شود.

3.شخصیت های داستان ها، فیلم ها

4.جمله و بند )پاراگراف(

5.فض���ا، یعنی بخش���ی از متن که لزومًا با واحد های دس���توری مصادف 
نیست )بیابانگرد، 1386، ج 1(.

مراحل اجرای تحلیل محتوا
1.بی���ان مس���ئله و تدوی���ن س���ؤال های پژوه���ش: اولی���ن ق���دم در اج���رای 
تحلیل محت���وا تعیی���ن س���ؤال ی���ا س���ؤال هایی اس���ت که پژوهش���گر قصد 
که هدف، آزمون آنها است  پاس���خگویی به آنها را دارد و نیز فرضیه هایی 

)بیابانگرد، 1386، ج.1(.

2.انتخاب جامعه و نمونه: پس از تعیین مس���ئله یا فرضیه، پژوهش���گر باید 
منابعی را که با مسئله تحقیق او رابطه مستقیم دارند، مشخص و تعریف 
کامل جامعه وجود نداشته باشد، باید  که امکان مطالعه  کند. در صورتی 
گی���رد. نمون���ه در تحلیل محتوا  با ی���ک روش صحی���ح نمونه گیری صورت 
مانند س���ایر روش های پژوهش باید معرف یا نماینده واقعی جامعه باشد. 
ک���ه هم���ه واحد های جامع���ه برای  این ش���رط وقتی دس���ت یافتنی اس���ت 

انتخاب شدن شانس یکسانی داشته باشند )دالور، 1374(.
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در این پژوهش مقدماتی قادر به پاس���خگویی به سؤاالت پژوهش بودند، 
کی و دیگران، 2002(. گرفته شوند )کندرا کار  در پژوهش اصلی به 

2.پایای���ی26: پایای���ی اب���زار که از آن به اعتب���ار، دق���ت و اعتماد پذیری نیز 
گر یک ابزار س���نجش در شرایط  تعبیر می ش���ود، عبارت اس���ت از اینکه ا
مشابه در زمان و مکان دیگر استفاده شود،  نتایج مشابهی از آن حاصل 
ک���ه از خاصیت  ش���ود. ب���ه عبارت دیگر، اب���زار پایا یا معتبر ابزاری اس���ت 
پذی���ری و س���نجش نتای���ج یکس���ان برخ���وردار باش���د )حاف���ظ نی���ا،  تکرار
1377(. ب���ه عب���ارت دیگر پایای���ی به ثبات در طبقه بندی تعریف ش���ده 
اس���ت. دو نوع پایایی در تحلیل محتوا مطرح است. پایایی بین گروهی و 
پایای���ی درون گروهی برای تأمین پایایی بین گروهی، الزم اس���ت از بیش از 
ک���رد و نیز برای  گروه بندی و ارزش گذاری محتوا اس���تفاده  ی���ک نفر ب���رای 
کاهش اختالف نظ���ر افراد، الزم  کثر ای���ن نوع روای���ی و  دسترس���ی به حدا

کی و دیگران، 2002(. است آنها آموزش های خاص ببینند )کندرا

پایایی درون گروهی: برای تأمین این نوع روایی نیز الزم است از افراد خواسته 
ش���ود تا در چن���د مرحل���ه ب���ه ارزش���گذاری و گروه بندی واحده���ای تحلیل 
بپردازند تا این اطمینان حاصل ش���ود که نظر آنها در طول زمان دس���تخوش 

تغییر نشده و دارای ثبات نظر هستند )کندراکی و دیگران، 2002(.

کّم���ی، پایای���ی  ب���ا ارزش ه���ای کّمی  ک���ه نش���ان دهندۀ میزان  یک���رد  در رو
یک���رد  تواف���ق بی���ن ارزش���گذارها اس���ت، نش���ان داده می ش���ود؛ ام���ا در رو
کیف���ی تعیین روایی یا اعتب���ار پژوهش پیچیده تر اس���ت و با تحلیل های 
چندگانه و مقایس���ه تفاسیر و دیدگاه های ارزش���گذارها با منابع معتبر در 
که این روش اعتباربخش���ی،  تری انگولیشن27  آن حوزه، تعیین می ش���ود 

نام دارد )استریجباس، مارتنز، پرینز، جاشمز28، 2006(.

برای رسیدن به سطح پایایی قابل قبول مراحل زیر پیشنهاد می شود.
کامل؛ گروه ها به صورت  • تعریف حدود 

کار؛ • به کارگیری معیارها به صورت یکسان در جریان 
کمتر در جریان تحقیق ب���ه منظور ایجاد همگنی  • اس���تفاده از محققان 
در بعد انس���انی. در صورت لزوِم اس���تفاده از محقق���ان متعدد در جریان 
کاماًل  تحقیق، الزم اس���ت این محقق���ان چنان آموزش ببینند ت���ا بتوانند 

کنند؛ به طور یکسان عمل 

• انجام یک مطالعه مقدماتی )بیابانگرد، 1386، ج 1(.
گون اس���تفاده می شود. یکی از  گونا کار ش���ناخت روایی از شیوه های  در 
این ش���یوه ها بازآزمون29 اس���ت. این ش���یوه به دو صورت اعمال می ش���ود 

)  ساروخانی، 1372،ج1(.

26 . Reliability

27 . Triangulation 

 28. Strijbos, Martens, Prins, Jochems

29 . Test- retest

گروه  اس���اس چهارچوب داوری تعیین ش���ده و محتوای پیام ها، برای هر 
ی���ا طبقه یک ارزش عددی تعیین می کنند. ارزش���گذاری در واقع تبدیل 
کیفی  کّم���ی  یا دس���ته بندی اطالع���ات  کیف���ی ب���ه داده های  اطالع���ات 
کیفی به  گاه داده ه���ای  گروه محدود اس���ت. در ارزش���گذاری،  در چن���د 
که در اینج���ا مثل مرحل���ه انتخاب  داده ه���ای رتب���ه ای تبدیل می ش���وند 

گردآوری اطالعات، موضوع »روایی« و »اعتبار« مطرح است. شیوه و 

6.تجزی���ه و تحلیل و تهیه گزارش: پس از ارزش گذاری واحد های تحلیل، 
داده ه���ا به ش���کل تحلیل پذیر درآورده می ش���وند. بنابرای���ن مراحلی که تا 
کنون نامبرده ش���د، فرایندهایی هس���تند به منظور جم���ع آوری و پردازش 
که بتوان بر اس���اس س���ؤال مطرح ش���ده،  مواد تجربی مورد نظر به ش���کلی 
کار برد )  اتس���لندر و  یاض���ی - آم���اری را در م���ورد آنها ب���ه  فن���ون تحلی���ل ر
دیگ���ران، 1371(. نقط���ۀ عط���ف تم���ام فعالیت ه���ای صورت گرفت���ه در 
تحلیل محتوا، مرحله آخر یا همان مرحله تجزیه و تحلیل داده ها اس���ت. 
گرفته می ش���وند ت���ا داده های  کار  در ای���ن مرحل���ه فنون تحلی���ل کیفی به 

کّمی حاصل از مراحل قبل توصیف و تفسیر شوند.

روایی )  اعتبار(، پایایی و احتمال تصادف در تحلیل محتوا
س���نجش روای���ی و اعتب���ار در ه���ر تحقی���ق اجتماع���ی مط���رح اس���ت. 

تحلیل محتوا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

که محتوای ابزار یا سؤاالت  1.روایی یا اعتبار: منظور از روایی24 این است 
من���درج در ابزار، دقیقًا متغیرها و موضوع مورد مطالعه  را بس���نجد. یعنی 
گرد آوری ش���ده از طریق اب���زار، مازاد ب���ر نیاز تحقیق  اینک���ه ه���م داده های 
نباش���د و ه���م اینکه بخش���ی از داده های م���ورد نیاز در رابطه با س���نجش 
متغیر ه���ا در محت���وای ابزار حذف نش���ده باش���د. به عب���ارت دیگر، عین 
واقعیت را به خوبی نش���ان دهد )حافظ نیا، 1377(. برای تأمین اعتبار 

کرد. یا روایی تحلیل محتوا، باید به دو مسئله توجه 

 اولی���ن مس���ئله، انتخاب درس���ت متون تحلی���ل و نمونه گیری مناس���ب 
یم  گ���ر پژوهش���ی در نظ���ر دارد پیام های مرب���وط به رژ اس���ت. ب���رای مثال ا
کن���د؛ ولی مجالت خاص زن���ان را در نظر  غدای���ی را در مجالت بررس���ی 

کی و دیگران، 2002(. نگیرد، روایی آن مورد  تردید واقع می شود )کندرا

که از اهمیت  دومین مسئله، توجه به اعتبار ساختار25 در پژوهش است 
بس���یاری برخوردار اس���ت. برای تأمین اعتبار س���اختار، بای���د متغیرهای 
پژوهش بررس���ی ش���وند تا ای���ن اطمین���ان حاصل ش���ودکه با بررس���ی این 
متغیرها،  قادر به پاس���خگویی س���ؤاالت پژوهش هستیم. همچنین الزم 
گیرند. یعنی پژوهش���ی اولیه  گروه ها و رده ه���ا نیز مورد آزمایش قرار  اس���ت 
گروه ها  گر  گی���رد. ا گروه های طرح ش���ده صورت  کوچک تر با  در مقیاس���ی 

24 . Validity

25 . construct validity
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•افزایش سرعت و دقت در پردازش داده ها؛ 
•کاهش خط���ا در پردازش داده ها. یکدس���تی پ���ردازش داده ها در تحلیل 

رایانه ای خیلی بیشتر از تحلیل دستی است )کندراکی و دیگران، 2002(.

ک���ه از جملۀ  ن���رم افزاره���ای متفاوت���ی ب���رای تحلیل محتوا تهیه ش���ده اند 
 AQUAD, ATLAS.ti, C-I-SAID, Diction, TACT, آنه���ا می ت���وان
و  ک���ی  کندرا نانس���ی  ب���رد.  ن���ام  را    Textpack, winMAX, WordStat
همکاران���ش )2002( در مقال���ه ای لیس���تی از ای���ن ن���رم افزاره���ا را به همراه 

کرده اند.  آدرس اینترنتی و قیمت آنها فراهم 

ک���ه ب���ه طور مش���ترک در هم���ۀ ن���رم افزاره���ای تحلیل محتوا  بخش های���ی 
کتش���اف32 و  وج���ود دارند، عبارتن���د از : بخش ورود و مدیریت داده ها، ا
گروه بندی و ارزش���گذاری داده ها،  شناس���ایی، بخش واژه نام���ه با امکان 
کی و  خروج���ی و ام���کان نمای���ش داده ه���ا در قالب های متف���اوت )کندرا
کردکه هر  دیگ���ران، 2002(. در هنگام اس���تفاده از ن���رم افزارها باید دق���ت 

نرم افزار قابلیت ها و نقاط ضعف مخصوص خود را دارد.

کمک رایانه مراحل اجرای تحلیل محتوا به 
که نرم افزارهای تحلیل محتوا تنه���ا قادر به تحلیل داده های   از آنجای���ی 
متن���ی هس���تند، اولین مرحل���ه در این ن���وع تحلیل ها تبدی���ل فرمت های 
گ���ر قب���اًل داده های متنی توس���ط  مختل���ف داده ب���ه مت���ن اس���ت. البت���ه ا
برخ���ی نرم افزارها به عکس تبدیل ش���ده اند، می توان برای برگرداندن این 
کرد. مرحله دوم  گرفته، از نرم افزارهای OCR33  اس���تفاده  تبدیل صورت 
س���اختن لیست واژه هایی است که قرار است تحلیل شوند. این لیست 
در بخش���ی از ن���رم افزار که واژه نامه نامیده می ش���ود، نگهداری می ش���ود. 
رایان���ه بر اس���اس این واژه نامه ش���روع به جس���تجو در متن می کن���د. البته 
که معم���واًل نرم افزارها قادر به شناس���ایی صورت جمع و  کرد  بای���د دقت 
ک���ه این خود از نقاط ضعف  یا مترادف های واحدهای تحلیل نیس���تند 
رایانه در برابر انس���ان اس���ت؛ بنابرای���ن باید هن���گام ورود داده ها به بخش 

واژه نامه این نکته را مورد توجه داشت )وبر34، 1984(.

گراف اس���ت، الزم اس���ت داده های متنی  گر واحد تحلیل ما جمله یا پارا ا
دارای قال���ب اس���تاندارد باش���ند ت���ا نرم اف���زار قادر به شناس���ایی ش���روع و 
گروه ها اس���ت  گراف باش���د. مرحله س���وم امتیازدهی به  پایان جمله یا پارا
کلمه، نش���انه ای نظیر مثب���ت یا منفی، قوی یا ضعیف  . برای مثال به هر 
کلم���ات را با اس���تفاده از رایانه  و فع���ال یا منفعل می زنن���د و بدین ترتیب 
که تحلیل توس���ط انسان است. از آنجایی  برمی ش���مارند. مرحله آخر هم 
که ماش���ین هیچ گاه نتوانسته جایگزینی کامل برای قدرت تحلیل و تفکر 

32 . exploration

33. Optical Character Recognition

 34. weber

1. توسط همان محققان با فاصله زمانی

2. توسط محققان دیگر

3. احتم���ال وق���وع ی���ا تص���ادف30:  منظ���ور از محاس���به احتم���ال وق���وع، 
محاس���به احتمال قرارگرفتن دو واحد در یک متن اس���ت. این محاس���به 
یابی رواب���ط علی بین  که محق���ق قصد دارد ب���ه باز کار می آید  زمان���ی ب���ه 

پیام های متن بپردازد. 

کمک رایانه31  تحلیل محتوا به 
گس���ترده ای  کارب���رد  رایان���ه در پژوهش ه���ای مرب���وط ب���ه تحلی���ل محت���وا 
ک���ه ب���رای اولین ب���ار از رایانه ها در تحلیل محتوا اس���تفاده  دارد. از زمان���ی 
کارگیری  ک���ه به  ش���د، همیش���ه در بین محققان این بحث وجود داش���ته 
تکنول���وژی رایان���ه ای در تحلیل محت���وا، اعتبار و روای���ی پژوهش را تحت 
تأثی���ر ق���رار می دهد. ب���رای مثال نق���اط ضعف برخ���ی ن���رم افزارها ممکن 
کند ت���ا در پژوه���ش اصلی خود  اس���ت، پژوهش���گر را ناخواس���ته مجب���ور 
تجدید نظر کند و س���ؤاالت پژوهش را طوری طرح کند تا بتواند به کمک 
ای���ن نرم افزارها به آنها پاس���خ دهد، بنابراین هنگام اس���تفاده از رایانه در 
ک���ه جذابیت ای���ن روش یک طرح خوب  تحلیل محت���وا نبای���د اجازه داد 
کی و دیگران، 2002(. اش���کال اس���تفاده از  را تحت تأثیر قرار دهد )کندرا
رایان���ه برای تحلی���ل محتوا مربوط به  س���اده ترین ش���کل تحلیل محتوای 
کلم���ات اس���ت. در ای���ن روش، رایان���ه تمام  رایان���ه ای، یعن���ی ش���مارش 
کلمات به کار رفته در متن را ش���مارش می کند. حاصل این کار فهرس���تی 
کلمات، برحس���ب فراوانی آنها اس���ت. اش���کال عمدۀ ای���ن روش این  از 
ک���ه کلم���ه را از باف���ت خود بیرون می کش���د و ای���ن ام���ر می  تواند بر  اس���ت 

کلمه تأثیر بگذارد. معنی 

مزایای استفاده از رایانه در تحلیل محتوا:
برخی مش���کالت مربوط به رمزگذاری دس���تی با اس���تفاده از رایانه کاهش 
می یاب���د؛ ول���ی ب���ا آن نمی ت���وان تم���ام کارهای مرتب���ط با تحلی���ل محتوا را 
که تحلیل گر توانس���ته اس���ت  انج���ام داد. رایان���ه ام���وری را انجام می دهد 
کند و بخش تفسیر و تحلیل نهایی  دستورالعمل صریحی برای آنها تهیه 

محتوا، فقط توسط خود پژوهشگر بر اساس داده ها انجام می شود. 

مزایای استفاده از رایانه در تحلیل محتوا عبارتند از: 
•تس���هیل کار هنگامی ک���ه واح���د تحلی���ل، کلمه ی���ا نماد اس���ت و نتایج 

مبتنی بر فراوانی آنها باشد؛ 
کار با متغیرهای متعدد به  طور همزمان؛   •

• صرفه جوی���ی در وقت هن���گام مواجهه تحلیل گر با تحلیل های بس���یار 
متفاوت؛ 

•کاهش هزینه ها؛
30 . Contingency analysis

31 . computerized content analysis
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انس���انی باش���د، الزم اس���ت حت���ی در تحلیل های ماش���ینی، از ق���وه تفکر 
کرد )کندراکی و دیگران، 2002(. انسانی برای تحلیل نهایی استفاده 

جمع بندی:
گف���ت تحلیل محت���وا روش���ی اس���ت ب���رای  در تعریف���ی جام���ع  می ت���وان 
دس���تیابی ب���ه ویژگی ه���ای مختل���ف پی���ام، دیدگاه ه���ا و اندیش���ه های 
فرس���تنده پی���ام، عل���ل ص���دور و آث���ار پی���ام. ای���ن روش ب���رای تجزی���ه و 
گون  گونا ک���ه از راه ه���ای  تحلی���ل عین���ی و منتظ���م پیام ه���ای مختلف���ی 
کاربرد  ک���ی، 1379(. اصلی تری���ن  کار می رود )  خا مبادله می ش���وند، ب���ه 
تحلیل محت���وا، فراهم آوردن امکان بررس���ی نکات تلویح���ی و نهفته پیام 
هاس���ت؛ یعن���ی ام���کان مطالعۀ آنچ���ه در پیام هس���ت ولی در ن���گاه اول 
دیده نمی ش���ود. تحلیل محتوا را پرسش���نامۀ معکوس نیز نامیده اند؛ زیرا 
بیش���تر بررس���ی های اجتماعی مبتنی بر پرسشنامه هس���تند؛ یعنی آنچه 
که از پرسش���نامه  که توس���ط محق���ق تحلیل می ش���ود، داده هایی اس���ت 
حاص���ل ش���ده اند. در تحلیل محت���وا درس���ت عک���س ای���ن ش���یوه عمل 
که پاسخ ها جملگی مشخص و مضبوط هستند  می شود. به این ترتیب 
و هنر محقق در طرح پرسش���نامه ای اس���ت متناس���ب با این پاسخ ها که 
ام���کان جمع بندی و تحلی���ل را فراهم آورد. در روند توس���عه و تکامل این 

روش سه مرحله بیان می شود. این مراحل عبارتند از:
1.تحلیل محتوای تفسیری 

 2. تحلیل محتوای تجربی )کّمی(
کیفی 3. تحلیل محتوای 

کرده اس���ت،  که ام���روز توجه محقق���ان را به خود جلب  یک���ی از م���واردی 
گرچ���ه رایانه در پژوهش های  اس���تفاده از رایانه در تحلیل محتوا اس���ت. ا
گس���ترده ای دارد؛ ولی تنها ب���ا تکیه بر  کارب���رد  مرب���وط ب���ه تحلیل محت���وا 
کاره���ای مرتبط ب���ا تحلیل محت���وا را انج���ام داد.  رایان���ه  نمی ت���وان تم���ام 
که تحلیل گر توانس���ته اس���ت دستورالعمل  رایانه اموری را انجام می دهد 
صریح���ی برای آنها تهیه کند و بخش تفس���یر و تحلیل کیفی محتوا فقط 
توس���ط خود پژوهشگر بر اس���اس داده ها انجام می شود. مهم ترین مزایای 
کار با متغیرهای  اس���تفاده  از رایانه در تحلیل محتوا، تسهیل کار، امکان 
متعدد به طور همزم���ان، صرفه جویی در وقت هن���گام مواجهه تحلیل گر 
کاهش هزینه ها وافزایش س���رعت و  با تحلیل های بس���یار متف���اوت و نیز 

دقت در پردازش داده ها است.
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