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Content analysis

تحلیل محتوی
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یژگی های  پژوهش با استفاده از تجزیه تحلیل محتوی کیفی متمرکز بر و

ممکن است داده های متنی. زبانشناختی با توجه به معانی ذهنی از متون است 

، مصاحبه ها ، )داستان ها (کالمی ، نقاشی یا الکترونیک باشد و یا از حکایت ها 

شده  تهبحث های گروه مدار ، مشاهده ، مقاالت ، کتب یا دستورالعمل ها گرف

. باشد 

سال  80موضوعات اساسی روان شناسی ، جامعه شناسی و سیاسی ظرف در 

معیار  ک و تعیین گذشته به طور تصاعدی توجه فزاینده ای به کاربرد این تکنی

مناسبی برای اعتبار آن معطوف شده است 
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CONTENT ANALYSIS (HOLSTI, 1968, 1969),

SYSTEMATIC CONTENT ANALYSIS (SILBERMANN, 1967), 

SYSTEMATIC PROCESS OF CONTENT ANALYSIS(SHIH, 2009)

FILED OF MEANING ANALYSIS (BESSLER, 1970) 

MEANING ANALYSIS, QUANTITATIVE CONTENT ANALYSIS 

(SCHEUCH AND ROGHMANN, 1969; LISCH, 1979) 

QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS (MAYRING, 1997) 

واژه شناسی تحلیل محتوی 
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یف عینی  تکنیک پژوهشی است که برای توصنوعی ****

اطات با  ارتبکمّی محتوی و منظم و تا آنجا که ممکن است 

(برسون.)هدف نهایی تغییر داده ها بکار می رود

سته  محتوی عبارت است از شناخت و برجتحلیل *****

مجموعه  )ساختن محورها یا خطوط اصلی یک متن 

باز یک  سوالهای-نوارها-سلسله ای از تصاویر-سخنرانی

...(کتابهای درسی و–پرسشنامه 

تعریف
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محتوی  یک روش تحقیق برای تفسیر ذهنی
ام داده های متنی از طریق یک فرایند نظ

ا الگوها مند برای کدگذاری و تعیین تم ها ی
.باشدمی 

تعریف
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(  INFERENCES)تکنیکی پژوهشی است برای استنباط

از داده ها در مورد ( VALID)و معتبر( REPLICABLE)تکرارپذیر

.  آنها( CONTEXT)متن

هدف تحلیل محتوی مانند همه تکنیک های پژوهشی فراهم آوردن  

PROVIDING KNOWLEDGE

NEW INSIGHT                                                         

REPRESENTATION OF FACT                                                         

PRACTICAL GUIDE                                                           

...تعریف



.داغلب در تحقیقات رسانه ایی کاربرد دار: رویکرد کمی –1

مورد ی آموزش گروه  پزشککه در تحقیقات و : رویکرد کیفی –2

و آموزش تحلیل محتوی کیفی در تحقیق. قرار می گیرد استفاده 

ار گرفته تنوع وسیعی از داده ها و تفسیر عمیقی از آن بکپزشکی 

یک به تحلیل متون این رویکرد تکنیکی است که بطور سیستمات. شودمی 

کننده داده ها و تسهیل، سازماندهی پرداخته و با هدف تقلیل داده ها 

.  توسعه تئوری صورت می گیرد 

رویکردهای اساسی در تحلیل محتوی 
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کیفی-کمی****
ارتباطی-(مفهومی)ادراکی****
تلخیصي-هدایتي-قراردادي****

انواع تحلیل محتوی
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اي تحلیل محتواي كمي، بعنوان روشي بر

عوامل متني آشكار شمارش عناصر یا 

.شوداستفاده مي

رد اطالعات معناشناختي نهفته در متن موبه توجهي بيبدلیل این روش )

(.استگرفته انتقاد قرار

تحلیل محتوی کمی
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به منظور بررسي پیام ها و معاني آن 

.  توسعه یافته است

ي شده طراحفرایند بدین ترتیب تحلیل محتواي كیفي شامل یك 

موضوعات و طبقههاي خام به سمت براي متمركز كردن داده

.باشدمعتبر مياستنباط و تفسیر براساس هایي بندي

تحلیل محتوی کیفی
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و در این روش مفهوم مورد بررسی انتخاب شده

بت  تعداد دفعات تکرار شده آن مفهوم در متن ث

.می شود

که با. ) وقوع، حضور، تکرار و تناوب مفاهیم مطرح است: به عبارتی

.(کلمات و عبارات در یک متن نشان داده می شود

(conceptual analysis)ادراکی تحلیل
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ته پیش تر رفادراکییک مرحله از تحلیل 

و ارتباط مفاهیم در متن را مورد بررسی

.قرار می دهد

محقق فقط به کّمیتادراکیتحلیل در 

چگونگی مفاهیم می پردازد و نه به 

ارتباط بین آنها

relational analysisتحلیل ارتباطی
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.  می شوداین رویکرد بیشتر در توصیف پدیده استفاده

قیق یا این رویکرد زمانی استفاده می شود که متون تح

EXISTING THEORY در مورد پدیده محدود باشد.

Conventional (قراردادی)
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داردیا تحقیق قبلی در مورد پدیده وجودتئوری ****

ها و در شروع باید مفاهیم متغیر)به عنوان یک راهنما 

(کدهای اولیه مشخص شود 

( باط بین متغیررا یا ارتمتغیر )تواند پیشگویی بکند می ****

.داده ها می تواند تئوری را حمایت بکند یا نکند

(هدایتی)  Directed
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شمارش كلمات و یا مفهوم روشن و با ****

تاسپنهانو بدنبال مفاهیم آشكار همراه است، 

این رویكرد كاربرد كلماتهدف ****

عنا کشف کاربرد کلمه یا کشف محدوده ای از م

داشته باشدتواند کاربرد را که می 

Summative
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تحلیل محتوی استقرایی

تحلیل محتوی قیاسی

ه اینکه از کدام رویکرد استفاده شود ب

.هدف و سوال  مطالعه بستگی دارد

رویکرد تحلیل محتوی کیفی
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مواردی که مطالعات قبلی در در ****
.مورد پدیده وجود ندارد و یا جزئی است

.از داده ها مشتق می شوندمفاهیم ****

ها  رویکرد استقراء طبقات از دادهدر ****
DATA-DRIVE. استخراج می شوند

تحلیل محتوی استقرایی
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.اساس استفاده از دانش قبلی استبر ****

ا مقایسه هدف تست تئوری قبلی در موقعیت های مختلف ی

.طبقات است

اغلب در مواردی DEDUCTIVEمحتوی تحلیل ****

استفاده می شود که محقق می خواهد داده های موجود

.جدید تست بکندCONTEXTرا در 

.(دتست کردن طبقات، مفاهیم ومدل و فرضیه ها باش)

تحلیل محتوی قیاسی
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 MANIFEST CONTENTمحتوی آشکار یا بارز

 LATENT CONTENTمحتوی نهفته

UNIT OF ANALYSISواحد تحلیل 

 MEANING UNITواحد معنا

خالصه سازی  -DISTILLATIONتقطیر-REDUCTIONتنزل )فشردگی  

CONDENSATION)

CODEکد

 CATEGORYطبقات 

THEMEتم

واژه های مورد استفاده در روش تحلیل محتوی
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    MANIFEST CONTENTمحتوی آشکار یا بارز

.اجزای آشکار را توصیف می کند

 LATENT CONTENTمحتوی نهفته

.تحلیل گر درگیر تفسیر معنای متن است
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UNIT OF ANALYSISواحد تحلیل 

های  یا پروتکلپیشنهاد شده است که مناسبترین واحد تحلیل کل مصاحبه ها و

.مشاهده ای هستند

مصاحبه  میزان فضایی که با یک عنوان، در-نوشته های روزانه-مصاحبه ها

.اختصاص می دهند

 MEANING UNITواحد معنا

ربوط به  جمالت و پاراگراف هایی هستند که جنبه های م-یک واحد معنایی، کلمات

.یکدیگر را در بر می گیرد

بر چسب یک واحد معنایی است: CODEکد 
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CONDENSINGفشردگی 

.به کوتاه کردن متن اشاره دارد

REDUCTIONتنزل 

.وجود داردآنچه در متنکم کردن اندازه متن بدون تغییر در کیفیت 

 DISTILLATIONتقطیر

چکیده ای از کیفیت یک متن

CONDENSATIONخالصه سازی  

گرددظ هسته اصلی حفاست در حالیکه فرایند کوتاه کردن متن 

2/28/2017 Dr.sheikhi 24



ارکت طبقه گروهی از محتوا است که اشتراکات را به مش

.می گذارد

ت استهسته اصلی تحلیل محتوی کیفی ایجاد طبقا

پاسخ داده و می تواند به عنوان   WHATطبقه به سوال

.دیک رشته در تمامی کدها تعریف و شناسایی شو

یر زیر طبقات می تواند شامل یک سری زیر طبقات و یا ز

طبقات با سطوح متفاوت انتزاع باشد

categoryطبقه 
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.  اشندفراگیر و مانعه الجمع ب-طبقات باید جامع

در طبقه ای یعنی هیچ داده ای نباید به دلیل اینکه

ی خاص قرار نمی گیرد حذف گردد و هیچ داده ا

نباید در بیش از یک طبقه قرار گیرد

...طبقه
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با هم ایجاد تم راهی برای پیوستن معانی اساسی

در یک طبقه است

.را می دهد( HOW)تم پاسخ به سوال چگونه؟ 

.تم مبین محتوی نهفته متن است

ه تکرار تم را یک رشته معانی می داند ک: باکستر

می شوند

Themeتم 
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(PREPARATION)آمادگی 

(ORGANIZING)سازماندهی 

(REPORTING)گزارش

مراحل تحلیل محتوی

2/28/2017 Dr.sheikhi 28



واحد تحلیلانتخاب -1

لیل  بسیار مهم واحد تحتصمیم گیری در مورد مالحظات نمونه گیری و سطح آنالیز پیش از انتخاب

.  است

کوشش در جهت حساس شدن به داده ها و یافتن دید کلی-2

:هنگام نگاه کردن به داده ها از خود بپرسید

چه کسی می گوید؟

کجا رخ داده است؟

چه زمانی رخ داده است؟

چه رخ داده است ؟

چرا رخ داده است ؟

مرحله آمادگی
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ت که اگر محقق رویکرد استقرا انتخاب بکند قدم بعدی این اس

:سازماندهی بکند این فرایند شامل

   OPEN CODINGکدگذاری

 CREATING CATEGORIESابداع طبقات

 ABSTRACTIONانتزاع

سازماندهی
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روشی انعطاف پذیر است و محققین به

اشکال متنوعی از آن استفاده کرده 

(نقاط قوت.)اند

فقدان تعریف و روش ثابت از محدودیت

های آن است

نقاط قوت و ضعف
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ماهیت توالی تحلیل داده ها به این شرح

:است

داده هاگردآوری -1

داده هاتقلیل -2

استنباط -3

تحلیل-4

جمع بندی
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خدا قوت
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