
  
  
  
  
   
 

  

  

  

 تحلیل محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسی و استقرایی  

  منصوره تبریزي    
  2/9/90 :تاریخ دریافت                      

  5/4/91 :تاریخ پذیرش                        
  

  چکیده
طی . هاي رایج در تحقیقات اجتماعی است روش تحلیل محتوا یکی از روش

اند که  ونی از تحلیل محتوا به وجود آمدههاي گوناگ  گونه،هاي اخیر دهه
کوشند اصول این روش را در ترکیب با مفروضات انواع رویکردهاي  می

این پرسش قابل طرح است که چنین تنوعی، با وجود . نظري به کار گیرند
بندي از روش تحلیل محتوا ارائه داد؟ آیا تقسیم  توان نوعی دسته چگونه می

تواند تنوعات موجود در این عرصه  کمی و کیفی میتحلیل محتوا به دو گونه 
 پاسخی براي این دست ،هاي پژوهشی گیري از منطق را پوشش دهد؟ بهره

هاي گوناگون تحلیل محتوا،   منطق مستتر در گونه. سازد  فراهم میها پرسش
تواند به عنوان محوري براي شناخت  تحلیل محتواي کیفی، میبویژه از نوع 

دو منطق استقرا  بر این اساس،. نین تمایزها در نظر گرفته شود و همچها تشابه

                                                
 .شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجوي دکتري جامعه. mansooreh_t@yahoo.com  
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هاي تحلیل محتواي کیفی   مبین اصول فکري هدایت کننده انواع گونه،و قیاس
توانند مسیر حرکت در این   و به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر میهستند

ه یک تالشی براي ارائاست آنچه در این مقاله آمده . روش را تعیین کنند
که با متمایز کردن آن از نوع  بندي کلی از تحلیل محتواي کیفی است صورت

 و به شناخت جایگاه دو منطق پژوهشی استقرا و قیاس در شود می آغاز ،کمی
ها در فرایند تحقیق منجر  تحلیل محتواي کیفی و همچنین نحوه کاربرد آن

  . دگرد می
محتواي کمی، منطق تحلیل محتواي کیفی، تحلیل : هاي کلیدي واژه

  استقرا، منطق قیاس، رویکرد تلفیقی
  
  مقدمه

اي نسبتاً دور مورد  ي تحقیقی است که از گذشتهها روشروش تحلیل محتوا یکی از 
.  کاربرد فراوانی یافته است،استفاده قرار گرفته و امروزه در علوم اجتماعی و خارج از آن

فاهیم مورد نیاز پژوهش از متن مورد  به بیرون کشیدن م،ترین شکل این روش در ساده
روش تحلیل . یابند  سامان می، مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم؛پردازد مطالعه می

توان به کشف معانی،  هاي زبانی می محتوا بر این فرض بنا شده است که با تحلیل پیام
 Wilkinson ( جهان دست یافت یافتگیهاي درك و سازمان ها، شیوه ها، نگرش اولویت

& Birmingham, 2003: 68.(و همین داردپذیري بسیار باالیی   انعطاف، این روش 
امکانات . مهیا ساخته استو متفاوت،  آن را براي استفاده در شرایط کامالً متغیر ،ویژگی
اي که براي تحقیق در روش تحلیل محتوا وجود دارد مرهون تغییراتی  است که  گسترده

 به دلیل نبود تعریف واحد ،با این وجود. ول زمان پذیرفته استاین روش تحقیقی در ط
و چارچوب یکنواخت براي استفاده از این روش، هنوز هم کاربرد آن با ابهامات و 

هاي متعددي   شاخه،امروزه در حیطه روش تحلیل محتوا. هایی روبه رو است پرسش
 ، با وجوددر نتیجه. یستها کامال روشن ن هاي آن  دارد که مشترکات و یا تفاوتوجود
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اند، در زمینه   از این روش سود برده، خودفرایندکارهاي مطالعاتی بسیاري که در 
 را گوناگون اصول این رویکردهاي ،تري که بتوانند با نگاه از بیرون مطالعات نظري عام

 أ منش،همین امر. خورد هایی به چشم می د، کاستین بررسی و مقایسه کن،در قالب یک کل
 ، که فهم و استفاده صحیح از هر روشجا آناز . گیري ایده این نوشتار بوده است شکل

با گذر از تنوعات است  کوشش شده ،شود هاي فکري آن میسر نمی جز با شناخت بنیان
به (بندي از این عرصه به دست داده شود  ظاهري و با حرکت به گام پیشین، نوعی جمع

 ، انتزاعی و نظري بنمایاند که البته با روح بحثندکی، اهمین دلیل ممکن است این بحث
تواند به محقق نوپا در  رسد وقوف به این دیدگاه جامع می به نظر می). سازگار است

 روش تحلیل محتوا یاري رساند تا بتواند گوناگونهاي  رهایی از سردرگمی میان گونه
  . ندشناختی خود را در این عرصه پهناور شناسایی ک ایستگاه روش

 گویاترین ،در راه دستیابی به این نگاه فراگیر در حیطه روش تحلیل محتواي کیفی
از نگاه .  این روش یافتیمگوناگونهاي  هاي پژوهشی مستتر در گونه نقطه آغاز را منطق

ترین موضوعات اثرگذار بر هر رهیافت خاص در تحلیل محتوا   یکی از مهم،این پژوهش
 و قیاس استقرادو منطق بنیادي . طق پژوهشی مستتر در آن است، من) ها روشو در سایر (

اساس بسیاري از ، اند که حرکت از کل به جزء و بالعکس را بنیان خود قرار داده
 ؛اند ریزي کرده پی  هاي پژوهشی هاي روش تحلیل محتوا را به سان دیگر رهیافت گونه

بندي   یک تقسیم،البته این(ه است امري که گاه آشکارا به آن اشاره شده و یا پنهان ماند
. ها بر یک فعالیت پژوهشی نیست نظري است و به معناي سلطه تمام و کمال این منطق

دو که سرنوشت واقعی بیشتر تحقیقات علمی است  در طول مقاله از امکان ترکیب این
ا ب  مقاله حاضر کوشیده است،با در نظر گرفتن این مؤلفه اثرگذار). سخن خواهیم گفت

توجه به منطق پژوهشی مستتر در روش تحلیل محتوا و با تأکید بر روش تحلیل محتواي 
هایی   این روش صورت داده و به پرسشگوناگونهاي  بندي از شاخه  نوعی جمع،کیفی

  :  پاسخ گوید،از این دست
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پیشینه روش تحلیل محتواي کیفی چیست و این روش چگونه از روش تحلیل  -
 شود؟ میمحتواي کمی متمایز 

گذارند و   چگونه بر روش تحلیل محتواي کیفی اثر می، و قیاساستقرادو منطق  -
  پژوهش تحت تأثیر این دو منطق چگونه خواهد بود؟نجام انحوه 

 و قیاس کامالً جدا از یکدیگر عمل استقراي تحلیل محتواي متأثر از ها روشآیا  -
  دو وجود دارد؟  و یا امکان تلفیق میان اینکنند می

  
  تاریخچه تحلیل محتوا

 براي 19تري از آن که در قرن  توان در اشکال ساده سابقه استفاده از تحلیل محتوا را می
ها از سوي  ها و مجالت و حتی تحلیل خواب هاي انجیل، تحلیل روزنامه تفسیر پیام

 تحلیل محتوا به عنوان ).Kohlbacher, 2006: 3 ( کردجستجورفت  فروید به کار می
این .  رواج چشمگیري یافت، و در حوزه ارتباطات20 در اوایل قرن ، تحلیلییتکنیک

هاي متنی  مند داده رفت تحلیل نظام اي به کار می هاي رسانه روش که عمدتاً براي فهم پیام
 ).Mayring, 2003: 266 (ها را مد نظر داشت  نظیر رادیو و روزنامه،هاي جمعی رسانه

 از ،ي کمیها روشي محتواي آشکار با تکیه بر جوجستتمرکز بر منابع مکتوب و 
 این روش به ،با گذشت زمان. آیند به شمار میهاي تحلیل محتوا در این عصر  ویژگی

شناسی،  هایی چون زبان تدریج از انحصار ارتباطات خارج شد و از سوي حوزه
. پذیرفتشناسی و تاریخ مورد توجه قرار گرفت و از مفروضات اساسی آنان تأثیر  مردم

 هاي هاي به کار رفته در آن و حوزه  تعریف تحلیل محتوا، تکنیک،طی قرن گذشته
هاي  امروزه تحلیل محتوا در حوزه. اند را شاهد بوده تغییرات فراوانی ، از آنمند بهره

مورد استفاده ... شناسی، پزشکی، سالمت و شناسی، روان متفاوتی چون ارتباطات، جامعه
 روش همچنین قادر است عالوه بر منابع نوشتاري، هرگونه متن به این. گیرد قرار می

 را که ممکن یهاي کالمی، تصویري، چاپی و الکترونیک نظیر داده ،)text (معناي عام آن
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هاي پیمایشی باز، مشاهده و اسناد به دست آمده  ها، پرسش ها، مصاحبه است از روایت
 مراجعه به این ).Hsiu-Fang & Shannon, 2005: 1277 (باشد، مورد تحلیل قرار دهد

محتواي . متون ممکن است با هدف کشف محتواي آشکار و یا پنهان متن صورت گیرد
توجه به .  مشهود نیستند،هاست که در شنیدن و خواندن اولیه پنهان، معانی مستتر در داده

 تا ت؛اس مرهون رواج فنون تحقیق کیفی در این روش ، بیش از هر چیز،محتواي پنهان
 تحلیل محتواي کمی را معادل تحلیل محتواي آشکار و تحلیل محتواي ،که برخی جایی

  . اند  یکسان دانسته،کیفی را با تحلیل محتواي پنهان
اگرچه ارائه مسیري یک بعدي از تحوالت روشی تحلیل محتوا چندان دقیق به نظر 

 همگام ،وش کمی به کیفیتوان چنین تحولی را با حرکت از ر رسد، اما تلویحاً می نمی
دوگانه کمی و کیفی، یکی از هاي  قالب روشي تحقیقی در ها روشقرار دادن . دانست
 ، به عنوان دو حوزه کامالً مجزا روشدو  در نظر گرفتن این. هاي رایج است بندي تقسیم

دو سخن    از امکان تلفیق این،ست و بسیاري ااگرچه با انتقادات و ابهاماتی رو به رو
 مورد استفاده قرار ،بندي رایج و کاربردي  به عنوان یک تقسیمجا، ایناند، اما در  فتهگ

  نه به عنوان بدیل روش کمی، که در مقام روشی،در این مقاله، روش کیفی. گرفته است
 با توجه به تأکید بر ،در ادامه. ترند ها در آن برجسته برخی ویژگی شود که شناخته می

رسد که روش تحلیل محتواي کیفی و   الزم به نظر می،این نوشتارصفت کیفی در عنوان 
  . هاي آن با جزئیات بیشتري به بحث گذاشته شود ویژگی

روش تحلیل محتوا در آغاز عمدتاً بر کمیت تأکید داشت و به شمارش فراوانی 
یک ) تر در اشکال پیشرفته(اصطالح و یک ، واژه مانند یک ،حضور یک واحد تحلیلی

هاي  هاي گردآوري شده از این طریق که عمدتاً به پیام داده. پرداخت در متن میمضمون 
این عمل بر این . گرفتند اي معطوف بودند، مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار می رسانه

 در ، نشانگر اهمیت و جایگاه آن،شده بود که فراوانی بیشتر یک واحدنهاده فرض بنیان 
هایی از آن مورد اصالح   به تدریج تغییر کرد و بخش، تفکراین شیوه.  استمورد نظرمتن 
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اولین کسانی ) شناس آمریکایی دو جامعه (1برلسون و الزارسفلد. و بازبینی قرار گرفت
 ,Hollowey (بودند که این روش را به عنوان یک تکنیک تحلیلی مستقل به کار گرفتند

اولین ) 1952 ("تحقیق ارتباطیتحلیل محتوا در " کتاب برلسون با عنوان ).37 :1977
 پرداخت ي تحلیل محتوا میها روشکتابی بود که به تفصیل به بیان اهداف و 

)Kohlbacher, 2006.( تحلیل محتوا را شیوه توصیف عینی، کمی ،برلسون در این کتاب 
 وي با ).Berelson, 1971: 15 (مند محتواي آشکار ارتباطات تعریف کرده است و نظام
هاي موجود در روش رایج تحلیل محتوا تا آن زمان، کدگذاري دقیق  ز کاستیانتقاد ا

هاي بصري و زبانی به منظور پردازش آماري و توجه به عینیت را در صدر اهداف  داده
هنوز بر وجود مذکور  کتاب ، با این حال).Giles, 2002: 198 (این روش قرار داده است

  . گذاشت ییک سنت کمی در روش تحلیل محتوا صحه م
 با 2کراکوئرشاید بتوان اولین حرکت به سمت تحلیل محتواي کیفی را در مقاله 

این مقاله که نوعی واکنش به .  کردجستجو) 1952 ("چالش تحلیل محتواي کیفی"عنوان
هاي کاربردي در تحلیل محتوا  اي بر سر استراتژي  مناقشه،رفت کتاب برلسون به شمار می

 روش ، کراکوئر در این مقاله).Kohlbacher, 2006 (راه انداخت میالدي به 50در دهه 
هاي موجود در روش کمی،  تحلیل محتواي کیفی را به رسمیت شناخت و با بیان ضعف

گرایانه، هرمنیوتیکی و کیفی از تحلیل محتوا را خاطر نشان  اي انسان ضرورت ایجاد نسخه
 به ،هاي کمی  تأکید بر شیوه،راکوئر از نگاه ک).Jensen & Jankowski, 2002: 121 (کرد

هاي از پیش   بر مبناي طیفها روش این دست  وشود کاهش دقت تحقیق منجر می
که   در حالی؛شوند کنند که در یک مسیر خطی با واقعیت مواجه می اي عمل می شده تعیین

تواند تنوع یک   متغیرها بسیار پیچیده است و روش کمی رایج نمی،در واقعیت روابط
 این مفروض در روش کیفی که آن را تنها شیوه قابل ، دیگرسوياز . پدیده را روشن کند

نکته دیگري که . داند چندان قابل پذیرش نیست مند و عینی براي تحلیل می اتکا و نظام

                                                
1. Bernard Berelson & Paul Lazarsfeld 
2. Siegfried Kracauer  
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تواند   تنها زمانی می،کوشد این است که تحقیق ارتباطی اثبات آن میراستاي وي در 
هاي  ست دهد که از دستاوردهاي تحقیق کیفی متناسب با ویژگیترین نتایج را به د ثقوم

   ).Kracauer, 1952( سود جوید ،این روش
 تحلیل نجام اهاي عملی براي  این انتقادات اگرچه صرفاً بعد نظري داشت و تکنیک

کرد، اما زمینه را براي تمرکز بیشتر محققان بعدي بر این روش  محتواي کیفی ارائه نمی
 نقد روش کمی و ترویج روش کیفی در برايمطالبی که کراکوئر و دیگران . فراهم آورد

 ،تري بود که در آن متأثر از فضاي گسترده  بدون شک،اند تحلیل محتوا بیان کرده
گفتنی است که تحول در . ي کیفی سربرآورده بودها روشهاي نوظهوري به  گرایش

. قیقی صورت نگرفته استي تحها روش جدا از تحوالت سایر ،روش تحلیل محتوا
هاي   از بنیان،هاي حاکم بر روش تحلیل محتواي کیفی فرض ها و پیش روشن است داعیه

 الزم به نظر از این رو،. نظري حاکم بر روش تحقیق کیفی به طور عام تأثیر پذیرفته است
ي تحقیق کمی و ها روش در دل تمایزات ،رسد تمایزات تحلیل محتواي کمی و کیفی می
  .  مورد توجه قرار گیرد،ی، و نه جدا از آنکیف

  
  روش تحقیق کمی و کیفی در تحلیل محتوا

پیچیدگی . شود  اطالق میها روش به مجموعه گسترده و متنوعی از ،"تحقیق کیفی"واژه 
، فنون، مفروضات، اصطالحات و مفاهیمی که ذیل این واژه قرار ها روشو گستردگی 

 تمام ،با این حال.  فهم دقیقی از آن را مشکل کرده استگیرند، دستیابی به تعریف و می
 با نگاه ها روش و این دست  هاي فکري مشترکی بنا شده  بر بنیان،ي تحقیق کیفیها روش

اند و  کنند متمرکز شده ها جهان اطرافشان را درك می اي که انسان از درون، بر فهم شیوه
 از نگاه کنشگران، ،ها و تجارببه دنبال فهم واقعیت اجتماعی، احساسات، رفتار

  ).Hollowey & Wheeler, 1996: 2 (ها هستند ها و گروه فرهنگ

شناختی، یعنی انتخاب بین   صرفاً یک تمایز روش،ي کمی و کیفیها روش
هاي فکري  ها نیست، بلکه تفاوت در بنیان آوري و تحلیل داده گیري، جمع هاي نمونه شیوه
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هایی که  ایده. دو شیوه ترسیم کرده است  را میان اینو فلسفی آنهاست که مرزهایی 
درباره جهان و خصلت علم در دو تحقیق کمی و کیفی موجود است عمدتاً با دو پارادایم 

 و 19علوم اجتماعی در قرن .  همسو دانسته شده است2 و تفسیري1مسلط پوزیتیویستی
 طبیعی، در جستجوي  تحت تأثیر اندیشه پوزیتیویستی حاکم بر علوم20اوایل قرن 

در این نگاه تجربه علمی، . هاي انسانی بود مطالعه و استخراج قواعد قابل تعمیم در کنش
بینی پذیري بخشی از تحقیق علمی و کشف روابط علی  اعمال کنترل و فراهم کردن پیش

آزمون فرضیه و حرکت از نظریه به داده مسیر . شود بهترین دستاورد آن محسوب می
هاي  ي کمی که از قابلیت سنجش دادهها روش. کند این پارادایم را تعیین میتحقیق در 

جویند بهترین  د و از تحلیل آماري براي ارائه نتایج خود سود مینپذیر برخوردار شمارش
  . شوند ابزار براي کسب این اهداف محسوب می

عی و هم  نگاه پوزیتیویستی به علم، هم از سوي دانشمندان علوم طبی،1960در دهه 
 چرخش تا جایی که برخی از یک ؛از سوي محققان علوم اجتماعی مورد نقد واقع شد

یکی از ارکان این جریان نقد   پارادایم تفسیري که).Ibid: 5(اند  پارادایمی سخن گفته
. شناسی اجتماعی مید ریشه دارد شناسی وبر و روان  در فلسفه دیلتاي، جامعه،است

 و گاه صرفاً به عنوان ابزاري است متفاوت ،از پارادایم تفسیريها و انتظارات  استنباط
در این پارادایم که از . 3جهت اصالح نگاه جزمی به علوم انسانی در نظر گرفته شده است

شناسی تأثیر پذیرفته، این نکته مورد تأکید قرار  هایی چون فلسفه، تاریخ و مردم حوزه

                                                
1. positivism 
2. interprativism 

-وي معتقد است که تفهم، بدیلی . هاي پارادایم تفسیري، مفهوم تفهم وبر است  یکی از بنیان
تفهم، زمینه نگاه . براي پوزیتیویسم نیست، بلکه اصالح کننده کاربست مکانیکی این روش است

منظور از تفهم یا درون فهمی این است که محقق، . از درون را در تحقیق کیفی فراهم کرده است
 دهد تا از منظر آنان، عمل تاریخی یا اجتماعی را درك کند د را به جاي عامالن قرار میخو

  ). 332-335: 1383کوزر، (
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 ذهن سازندگان آن بوده و جدا از عناصر  متأثر از،گرفته است که واقعیت اجتماعی
 ،در نتیجه. اند قابل شناسایی نیست گیري آن دخالت داشته که در شکل یگوناگون

هاي   جدا کرده و در معرض آزمون،ها را از بستر ظهورشان ي کمی رایج که دادهها روش
نی و در قالب گونه که مایلند واقعیت را در جهان انسا توانند آن دهند نمی آماري قرار می

هاي روش   ویژگی،ي کیفیها روشاز منظر .  مطالعه و کشف کنند،الگوهاي تکرار شونده
 موضوع مورد مطالعه ، زیرا این کار؛گیرد  مورد نقد قرار می، از جمله کنترل شرایط،کمی

گذاري عوامل  هاي واقعی ناشی از تأثیر کرده و پیچیدگی را از بافت ظهورش منفک
 مشارکت و تفسیر ها، روشاز نگاه این دست . گیرد ا نادیده میردیگر گوناگون بر یک

عینیت و بی طرفی مطلوب از این رو، شود،   تحقیق محسوب میفرایند بخشی از ،محقق
این موضوع در رابطه با ویژگی . ي کمی نیز کامالً محقق نخواهند شدها روشدر 

 خاص هر تحقیق، نظیر زمان،  زیرا عناصر سازنده فضاي؛پذیري نیز صادق است تکرار
نکته دیگر این که با در نظر داشتن احتمال تأثیر .  قابل تکرار نیستند،مکان و افراد

کوشند با کمترین  ي کیفی میها روشهاي پیشینی بر درك محقق از واقعیت،  دیدگاه
 به کشف روابط حاکم بر ،د و از درونونمفروضات ذهنی به موضوع مطالعه نزدیک ش

 عمدتاً به کشف و توصیف و نه تبیین ، این دست تحقیقات،در نتیجه. ل آیندیناموضوع 
ي ها روش نجام ا. یابد ند و در آنها رویکرد استقرایی بر رویکرد قیاسی تفوق مینجام ا می

 کمتر استاندارد شده و از ها  زیرا این روش؛ي کمی استها روشتر از   بسیار مشکل،کیفی
 و نتایج هر دهاي خاص خود را دار  ویژگی،هر تحقیق. دنکن قواعد دقیقی پیروي نمی

 ,Elo & Kingas (ها، بینش، سبک و توانایی محقق وابسته است به مهارتنیز تحقیق 

 حرکتی پویا ،ي تحقیق کیفی با در نظر داشتن این شرایطها روش ، در واقع).113 :2007
اي وسیع ترجیح  دهبه عمق و در یک گستره محدود را بر شناخت سطحی در محدو

  . دهند می
 ،دو گونه متفاوت تحلیل محتواي کمی و کیفی نیز متأثر از همین مفروضات بنیادي

 که تحلیل محتوا به دنبال شناخت معانی مستتر در جا آناز . اند شکل گرفته و بسط یافته
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 از پیش تنظیم ، تعدادي مقوله،اي از تحلیل محتواي کمی یک متن است، در شکل ساده
به شمارش مواردي از متن که در آن مقوله خاص قرار نسبت ها،  شده و با مراجعه به داده

این شیوه تحقیق که به دنبال فهم محتواي آشکار پیام است عمدتاً . شود گیرند اقدام می می
 و مسیر مشخصی را از مرور نظریه تا ساخت مقوله، شود می خطی دنبال فراینددر یک 

امروزه با استفاده از . کند ري داده، تحلیل و تفسیر آن دنبال میآو گیري، جمع نمونه
 برآورده شده، و نقش محقق صرفاً به ساخت ، بسیاري از این اهدافاي، رایانههاي   برنامه

   ).Alteid, 1987: 65 (ها فروکاسته شده است دستورالعمل تحقیق و تحلیل و تفسیر داده
 از بسیاري جهات ،ي تحقیق کمیها شروروش تحلیل محتواي کمی همچون سایر 

براي . مورد نقد واقع شده و زمینه را براي گسترش گرایش کیفی آن فراهم کرده است
 آن را از بدنه اصلی متن که در آن ، این روش با جدا کردن و شمارش اجزاي متننمونه،

 ارتباط با اي مجزا و نه در  اجزاي متن به شیوه، در نتیجه؛کند اند منفک می معنا یافته
 شناخت ،این در حالی است که از منظر بینش کیفی. گیرند یکدیگر مورد تحلیل قرار می

همچنین . شود  ممکن نمی،به هم پیوستهواحد و کل  واقعیت جز با درك آن به مثابه یک
ها تنها با گذر از سطح و با رسوخ به معانی پنهانی که در پس  فهم معانی مستتر در پیام

ي محتواي آشکار متن صرفاً جستجو ، در نتیجه.اند میسر خواهد شد نهفتهاجزاي متن 
در تحلیل محتواي کیفی، با در نظر . شناختی سطحی از موضوع به دست خواهد داد

 ،د و به درك موضوع تحقیقوش می تحقیق فرایند وارد  ها محقق فعاالنه داشتن این کاستی
نظیر نیت مؤلف و (العه در آن ریشه دارد با در نظر گرفتن بافت ارتباطی که موضوع مط

مانند بافت غیرزبانی، نشانه شناختی، دستوري (هاي متن  ، ویژگی)زمینه فرهنگی موضوع
 ).Mayring, 2003: 267 (کند کنندگان اقدام می هاي گروه هدف و دریافت  ویژگی،... )و

دن مقوالت و مسیر حرکت در تحلیل محتواي کیفی عمدتاً از متن به سمت بیرون کشی
 در استقرا کاربرد بیشتر منطق از این رو،. هاي مفهومی است ها و نقشه سپس ایجاد مدل

 با در نظر گرفتن این دست ).Elo&Kingas, 2007: 107 ( پذیرفته شده است،آن
 براي .ی از روش تحلیل محتواي کیفی ارائه شده استگوناگونهاي   تعریف،ها ویژگی



   
  
  
  

 115  ... تحلیل محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسی و  

  
 

حلیل محتوا را یک روش تحقیقی براي تفسیر ذهنی محتواي  ت،مثال سیوفانگ و شنون
بندي منظم مضامین یا الگوهاي کدگذاري شده   طبقهفراینددانند که از طریق  متون می
 فرایند نیز این روش را مایرینگ ).Hsiu-Fang & Shannon, 2005: 1279 (ندک عمل می

داند که قدم به  شان میتحلیل کنترل شده، روشمند و تجربی متون در بافت خاص خود
   ).Mayring, 2000: 2 (شود گیري یک مدل نظري نزدیک می قدم به شکل

توان تمایزات ذیل را میان روش تحلیل محتواي کمی  به طور مشخص و موجز می
  : و کیفی قائل شد

اند متفاوت  هاي تحقیقی که تحلیل محتواي کمی و کیفی از آن برخاسته عرصه -
اي در ارتباطات به کار گرفته شده و بیشتر   به شکل گسترده،میتحلیل محتواي ک. است

 دلیل به ،این ویژگی تحلیل محتواي کمی. متوجه شمارش عناصر آشکار متن بوده است
در مقابل، تحلیل محتواي . گرفت  مورد انتقاد قرار می،نادیده گرفتن معانی پنهان در متن

هاي  شناسی به کار رفته و بیشتر به پیام وانشناسی و ر شناسی، جامعه کیفی اساساً در مردم
 . پردازد مستتر در متن می

برساختی و -هاي تفسیري اتکاي فلسفی روش تحلیل محتواي کیفی بر پارادایم -
گرا نقطه آغاز تمایز این دو رویکرد است  اتکاي رویکردهاي کمی بر اندیشه عین

 ). 110ص: 1390محمدپور، (

گیري متفاوتی  هاي نمونه  پژوهش عمدتاً از تکنیکمنجا ا فراینداین دو روش در  -
هاي  گیري به صورت تصادفی و یا سایر صورت در رویکرد کمی، نمونه. کنند استفاده می

ها غالباً به صورت هدفمند انتخاب  اما در رویکرد کیفی نمونه. شود  مینجام ااحتمالی 
 . هاي تحقیق دست یافت شوند تا بتوان به پاسخ پرسش می

هاي عددي و   به تولید داده،روش کمی. دو نیز متفاوت است تایج حاصل از اینن -
 ارائه نوعی توصیف و یا ،اما نتیجه تحلیل کیفی. شود ها منجر می تحلیل آماري این داده

 ; Zhang & Wildemuth, 2009: 2 (شناسی از معانی مستتر در یک متن است سنخ

Neuendorg, 2002: 52.(  
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 سطح باالتري از ،ل محتواي کیفی در برابر روش کمیبراي روش تحلی -
 از مسیر مارپیچی، ،هاي کیفی سان دیگر طرح اند که به پذیري و خالقیت قائل شده انعطاف

 ). 110: 1390محمدپور، (کند  غیرخطی و فاقد فرمت خاص عبور می

ره سیطدرباره  بحث ،گیرد  مورد بازبینی قرار می،تمایز نهایی که در این پژوهش -
 تحقیقی تحقیق کمی معموالً. است بر تحقیق کمی و کیفی استقرادو منطق قیاس و 

ها   آغاز و به آزمون فرضیه با رجوع به داده،ها ي که از نظریهفرایندشود،  قیاسی دانسته می
که با  شود که تحلیل محتواي کیفی عمدتاً استقرایی شمرده می حال آن. شود منجر می

آنچه . بندي نظري از آنها دست پیدا کند کوشد به نوعی جمع ها می دهمراجعه مستقیم به دا
 کامل و معتبر نیست ي تمایز،در ادامه این مقاله می آید حکایت از آن دارد که تمایز اخیر

  .  و با آن پیوند خوردیرد بهره گ،تواند از قیاس و تحلیل محتواي کیفی نیز می
و طیف گسترده تحلیل محتواي کمی و ها به د با وجود تخصیص یافتن این ویژگی

شویم که با هیچ  هاي دیگري ذیل عنوان تحلیل محتوا مواجه می کیفی، امروزه با گرایش
. شناختی مشخصی از یکدیگر ندارند  تطبیق کاملی نداشته و تمایز روش،دو  یک از این

  یکدیگری که ذیل این روش وجود دارد ازگوناگونهاي  بدان معناست که گرایشامر این 
هاي فکري  ها و دیدگاه گرایش. شوند نمی منظر واحد درك  و از یکاند متمایز نشده

هاي فکري  اند، با توجه به بنیان  که براي تحقیقات خود از این روش سود جستهگوناگون
اند که گاه با وجود تشابه در  هایی از تحلیل محتوا را پرورانده  صورت،و معرفتی خود

 از ، و گاه  با وجود تفاوت اسمیکنند میو مبانی کامالً متفاوتی پیروي  از اصول ،عنوان
مواجهه با اصطالحاتی چون تحلیل محتواي مفهومی . گویند یک رهیافت واحد سخن می

 2نگارانه مردم، تحلیل محتواي )Wilkinson & Birmingham, 2003 (1اي و رابطه
)Alteid, 1987 (3ده و تجمعی، تحلیل محتواي متعارف، هدایت ش) Hsiu & Shannon, 

                                                
1. conceptual & relational content analysis 
2. ethnographic content analysis 
3. conventional, directed & summative content analysis 
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هایی کامالً متفاوت در  به معناي وجود گرایش...  و1، تحلیل محتواي مضمونی)2005
 تنها روشن ها روشتمرکز صرف و نگاه از درون به یکی از این . تحلیل محتوا نیست

 هاي تواند ارتباط آن را با سایر گرایش کننده یک بعد از این روش فراگیر بوده و نمی
 براي دستیابی به نگاه جامعی که کلیتی ،رو از این. متداول در این روش تحقیقی بیان کند

ابی به یهاي ظاهري و دست از تحلیل محتوا را در خود داشته باشد، کنار زدن تفاوت
 ضروري به نظر ، امري این روشگوناگونهاي  کننده گرایش بنیادهاي منطقی هدایت

 و قیاس در تحلیل محتواي کیفی به عنوان استقراکاربرد توجه این پژوهش بر . رسد می
ي به ها روشي مسیري است که بتواند میان این جستجودو منطق پژوهشی، در حقیقت 
 آگاهانه و یا ها روشرسد بیشتر این   زیرا به نظر می؛ظاهر پراکنده پیوند برقرار کند

. اند و منطق استوار کرده روش تحقیقی خود را بر یک یا تلفیقی از این د،ناآگاهانه
 و نه دو روش تحقیقی و هستند دو منطق فکري ، و قیاساستقراگونه که گفته شد  همان

هاي رایج در تحلیل محتوا انتظار داشت که به  توان از هیچ یک از گرایش  نمیاز این رو،
  انطباق داشته و یا آشکارا از آنها صحبت کرده،طور صد در صد با هر یک از این دو

 پژوهشی، نوع طرح پژوهش پذیرفته راهبردانتخاب یک ، نورمن بلیکیبه اعتقاد . باشند
ها مربوط  ها به انواع خاصی از پژوهش راهبردکه برخی از  با این. کند شده را تعیین نمی

هاي  هر یک از منطق. گونه ارتباط ضروري میان آنها وجود ندارد شوند، اما هیچ می
بلیکی، (هاي پژوهشی گوناگون به کار گرفت  استفاده از طرحتوان با  پژوهشی را می

 به سراغ بحث استقرا و قیاس در تحلیل محتوا ،با در نظر داشتن این مهم). 165: 1384
 ، پژوهشفرایندها در  که هیچ یک از این چارچوب امر  با وقوف به این؛رویم می

 و استقرا کاربرد دو منطق پیش از وارد شدن به. کاربست دقیق و واحدي نخواهند داشت
 الزم است نگاه سریعی به معانی و اهمیت این دو ،قیاس در روش تحلیل محتواي کیفی

  . منطق در تاریخ علم داشته باشیم
  

                                                
1. thematic content analysis 
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   و قیاساستقرا
در زمینه صحت و سقم .  قدمتی به طول تاریخ علم دارد، و قیاساستقرابحث از 

شود همواره   از طریق هر یک از آنها تولید میهاي این دو نگاه و اعتبار دانشی که داعیه
 ،دو جانبه به هر یک از این اگرچه باور صرف و همه. هاي فراوانی وجود داشته است بحث

، اما اعتبار و ارزش هر کدام در راه تولید علم و  استکمتر مورد قبول و پذیرش بوده
 نقد قرار گرفته  مورد ، مورد تأیید و از سوي برخی دیگر،معرفت از سوي اندیشمندانی

هایی که در نقد  دو منطق و یا سایر منطق بندي به این  پذیرش و پاي،در هر حال. است
 که از اساس با هدآورهایی را براي حرکت محققین فراهم  اند، زمینه دو ظهور کرده این

شناختی، نقاط  ها شامل تفاوت در مفروضات هستی این تفاوت. 1یکدیگر متفاوت هستند
هاي تبیین و درك و جایگاه  ها، شیوه ، استفاده از مفاهیم و نظریهنجام اوع، مراحل شر

  ). 84: 1389بلیکی، (شود  پیامدها و اثرات می
 هر دو به حرکت خطی و یک ، و قیاس در شکل ناب خوداستقراهاي  رهیافت

 نظریه هاي تجربی به سمت  از جزء به کل و از داده،منطق استقرایی. جهتی قائل هستند
 از کل به جزء و از نظریه به سمت تجربه و ،کند و منطق قیاسی به عکس حرکت می

توان با مشاهده و تفکر دقیق   بر این اصل استوار است که میاستقرامنطق . مشاهده
.  به کشف قواعد حاکم بر یک عرصه خاص نائل آمد،پیرامون الگوهاي تکرار شونده آن

 و بسط اعتقاد داشتنددانی بودند که به اصالت این منطق  از جمله اندیشمن2میل و بیکن
منطق استقرایی . دانستند تجربه از این طریق را راهی مناسب براي ارائه قوانین همگانی می

و کارآمدي تکرار مشاهده در جهت تولید قوانین علمی، از بسیاري جهات مورد نقد قرار 
جه تحقیقات اجتماعی با بنیان استقرایی نیز ترین نقد در این زمینه که متو مهم. گرفته است

                                                
- منطـق اسـتفهامی و پـسکاوي نیـز          دو از "اجتماعی پژوهش هاي استراتژي" کتاب در  بلیکی 

  . اند گوید که در پاسخ به کاستی هاي دو منطق سنتی استقرا و قیاس شکل گرفته سخن می
2. Bacon & Mill 



   
  
  
  

 119  ... تحلیل محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسی و  

  
 

هاي مشابه  دهی نتایج حاصل از مشاهدات محدود به سایر عرصه شود، بحث تعمیم می
آید و   بیشتر در راه توصیف یک پدیده به کار می،که این شیوه استدالل دیگر این. است
هاي نظري   زمینه ناگزیراثرگذاري . ها تبیین کند تواند روابط علی آن را با دیگر پدیده نمی

 یکی دیگر از انتقاداتی است که به دعاوي ،پیشین بر ادراك محقق از مشاهداتش
  ). 45-50: 1389چالمرز، (شود  استقراگرایی صرف وارد می

گردد،  بر خالف رویکرد استقرایی که از دل مشاهدات مشابه به دنبال قواعد عام می
 این در. کند هاي پیشین دنبال می سیر ابطال نظریه راه توسعه علم را از م،رویکرد قیاسی

 تحقیقات نجام اترین راه براي  هاي پیشین در شرایط جدید مناسب  آزمون نظریه،معنا
پذیري یک نظریه و دوام   همراه است، ابطال2گرایی  که نام او با ابطال1پوپر. علمی است

قویت آن نظریه و همچنین ابطال هاي گوناگون را راهی براي اثبات و ت آن در بوته آزمون
گرایی صرف نیز  البته قیاس. دانست  راهگشا می،هاي نظري را براي ظهور سایر دیدگاه  آن

 استقرا به وابستگی متقابل قیاس به ، یکی از این انتقادات.مورد نقد قرار گرفته است
دات خرد  به مشاه،به این شکل که تحقیق قیاسی نیز براي رد یا پذیرش. گردد بازمی

  ). 87-110: 1389بلیکی، (ست استقرا همان اساس ،متکی است که این
 به ،هاي ابتدایی منطق قیاسی و استقرایی را مد نظر دارد و این  بنیان،آنچه گفته شد

اند، عدم  تري که از این دو منطق شکل گرفته معناي نادیده گرفتن صورت هاي پیچیده
  .  تحقیق نیستفرایندبه دیگري در دو و حرکت از یکی  امکان تلفیق این

 به آن اشاره کنیم رویکرد جا اینهاي پژوهشی که جا دارد در  یکی دیگر از منطق
هاي پژوهشی  گذارد که در نگاه منطق این رویکرد بر عناصري دست می.  است3استفهامی

ا و ه شوند و آن معانی، تفسیرها، انگیزش قیاسی و استقرایی خام چندان مهم شمرده نمی
کنند و به رفتار آنها جهت  مقاصدي است که مردم در زندگی روزانه خود دنبال می

 وظیفه ، و از منظر آنرد استفهام به علوم اجتماعی تعلق دا،به همین دلیل. دهد می
                                                

1. Popper 
2. falsificationism 
3. abductive 
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دانشمند اجتماعی این است که این ابعاد درونی را کشف و وصف کند و از تحمیل نگاه 
 واقعیت ،این استراتژي پژوهشی). 152-153: 1384، بلیکی(بیرونی به آن بپرهیزد 

 در این ،کند بنابراین اجتماعی را همچون برساخته اجتماعی کنشگران اجتماعی تلقی می
هاي روزانه  اي است که در فعالیت  تحقیق علمی به دنبال برساختن نظریهفرایند ،رهیافت

کار در دو سطح توصیف  و یا در معانی و زبان کنشگران اجتماعی ریشه دارد و این
له مورد نظر أها و مفاهیمی که شالوده فهم مس هاي انسانی و مشتق کردن مقوله فعالیت
  ). 156: همان(پذیرد   مینجام اباشند 

 اهداف پژوهش حاضر نیست، اما در واگرچه تمرکز بر این منطق پژوهشی جز
ان از اهداف روش تحلیل هایی از مقاله نشان خواهیم داد که رهیافت استفهامی چند بخش

تواند در ترکیب با دو منطق مورد تاکید ما، یعنی استقرا و  محتواي کیفی دور نبوده و می
  . یدآقیاس، به کار 

  
   و قیاس در تحلیل محتواي کیفیاستقرا

ي کیفی براي فهم موضوع تحقیق از درون و ها روش گرایش ،گونه که اشاره شد ن هما
ساز رواج  هاي از پیش موجود بر نتایج تحقیق، زمینه ات دیدگاهمیل به حداقل رساندن اثر

ي کیفی را ها روش ، که بسیاريجا آن تا ؛رهیافت استقرایی در این دست تحقیقات هستند
گر بخشی از  تواند توصیف ي میفرایندچه چنین  اگر. اند صرفاً استقرایی دانسته

فی باشد، اما معرف همه ابعاد آن  گرفته در حیطه تحلیل محتواي کینجام اهاي  فعالیت
یی کمتري دارد و تحقیقاتی با تمرکز بر این ا کار،استقراي صرف در تحلیل محتوا. نیست

همچنین در . خورند هاي بیرونی پیوند می ها و دیدگاه هایی با نظریه رویکرد نیز در بخش
یق موضوع هاي عم فهمی و حرکت به الیه  محقق به درون ،جایی که در جریان استقرا

با تأکید بر . یابد  دور شده و به نوعی با استفهام پیوند می،کند از استقراي خام حرکت می
 ،در همه انواع تحلیل محتواي کیفی توان گفت که  تحقیق میفرایندجهت حرکت رد 



   
  
  
  

 121  ... تحلیل محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسی و  

  
 

گیرد که ممکن است در یکی   به قیاس و یا عکس آن صورت میاستقرانوعی حرکت از 
بندي، پرورش و گسترش  ع تحقیق، ساخت چارچوب مقولهاز مراحل تعریف موضو

 شواهد آن مشاهده شود که این ،بندي و تحلیل نتایج و یا در کل تحقیق ها، جمع مقوله
  . هاي تحقیقی دارد  نشان از حضور رویکرد ابداکتیو در جریان،خود

را اي  جایگاه ویژه 1فیلیپ مایرینگدر به کارگیري روش تحلیل محتواي کیفی نام 
روانی بیکاري که  -اثر وي در رابطه با پیامدهاي اجتماعی. به خود اختصاص داده است

 و شود می شد، اولین ادبیات استاندارد و روشمند در این زمینه محسوب نجام ا 80در دهه 
 اند بسیاري از کارهایی که در این زمینه وجود دارند به نحوي از روش او الهام گرفته

)Kohlbacher, 2006: 9.(  در مقاالت و آثاري که مایرینگ در راستاي توصیف روش
تحلیل محتواي کیفی نگاشته است سه رویکرد براي روش تحلیل محتوا پیشنهاد شده 

ها را تا جاي  کوشد داده نخست رویکردي که در آن محقق با حفظ ساختار متن می: است
ن به سطحی از تفسیر ممکن خالصه کند، دوم رویکردي که محقق در عین خالصه کرد

شود ساختار حاکم بر متن  زند، و در نهایت رویکردي که در آن کوشیده می دست می
 دو ،مایرینگ براي تحقق اهداف بیان شده ).Kohlbacher, 2006: 10 (بیرون کشیده شود

کند که با توجه به موضوع تحقیق و  رویکرد متمایز استقرایی و قیاسی را پیشنهاد می
سیوفانگ و  ).Mayring, 2003 (شوند دو رویکرد پی گرفته می ود یکی از اینادبیات موج

 سه رهیافت اصلی از این روش "سه رویکرد به تحلیل محتواي کیفی"شنون نیز در مقاله 
اند  از یکدیگر متمایز کرده را با عناوین تحلیل محتواي متعارف، هدایت شده و تجمعی

)Hsiu-Fang & Shannon, 2005: 1278(.ی از گوناگون سطوح ، در این سه رویکرد
 به ترتیب شاهد سلطه ،در رویکرد اول و دوم. اند  با یکدیگر ترکیب شده، و قیاساستقرا

هاي خاصی دارد که روش   ویژگی،رویکرد سوم.  و قیاس هستیماستقرابیشتر رهیافت 
گیري از این  با بهرهکوشیم  در ادامه این مقاله می. کند کمی و کیفی را با یکدیگر ادغام می

ها و سایر اسناد موجود در این حوزه، تصویري از تحلیل محتواي کیفی را که  بندي تقسیم
                                                

1. Phillip Mayring 
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را یادآور   هاي خاص آن  ویژگی،هر یک از این دو منطق بر آن تفوق دارد ترسیم کرده
  . شویم

ل  در نظر گرفتن تأثیرات دو منطق مذکور بر هر یک از مراح، این هدفنجام ابراي 
 نجام ا پیرامون مراحل گوناگون،محققین .  ضروري است، امري پژوهشنجام ا گوناگون

. اند هاي متفاوتی ارائه کرده بندي  تقسیم،تحلیل محتواي کیفی و یا هرنوع تحقیق کیفی
 مورد استفاده قرار گرفته است، سه مرحله جا اینها که در  بندي یکی از این تقسیم

در هر دو . کند  گزارش را در این نوع تحقیق از هم تفکیک میسازي، سازماندهی و آماده
 آن نجام ا از این سه مرحله ضروري است و تنها شکل ،رویکرد استقرایی و قیاسی گذر

سازي در هر دو رویکرد   مرحله آماده).Elo & Kyngas, 2007: 109 (متفاوت خواهد بود
حقیق و انتخاب واحدهاي تحلیل  و به انتخاب موضوع تاست مشترك ،استقرایی و قیاسی

تواند در  گیري میان پرداختن به معانی پنهان و یا آشکار در متن نیز می تصمیم. گردد بازمی
سازي   محقق در مرحله آماده،با توجه به موضوع تحقیق. این مرحله داراي اهمیت باشد

 چه کسی :از این دست پاسخ دهدهایی   به پرسش، تحقیقفرایندگیرد که طی  تصمیم می
 ؟ چه چیزي رخ داده استگوید؟ چرا این واقعه رخ داده است؟ در چه زمانی رخ داده می

توان به سازماندهی  ؟ پس از فراهم آوردن این مقدمات می است؟ چرا رخ دادهاست
اطالعات و سپس ارائه گزارش تحقیق پرداخت که بر مبناي تفوق رویکرد قیاسی و 

 استقراکه با عناوین آیند  پیدو بخش . کند ت را دنبال میگیري متفاو  دو جهت،استقرایی
اند مراحل سازماندهی و ارائه گزارش در  و قیاس در تحلیل محتواي کیفی مشخص شده

  . تحقیق را مد نظر دارند
  

   در تحلیل محتواي کیفیاستقرا) الف
م برده استفاده از رویکرد استقرایی که از آن با عنوان تحلیل محتواي متعارف هم نا

یابد که اطالعات کافی درباره یک پدیده وجود  شده است، بیشتر زمانی ضرورت می



   
  
  
  

 123  ... تحلیل محتواي کیفی از منظر رویکردهاي قیاسی و  

  
 

این شیوه . اي الزم را در این خصوص فراهم کند خواهد دانش زمینه ندارد و محقق می
تحلیل محتوا بیشتر به دنبال تقلیل اطالعات و ارائه توصیفی دقیق پیرامون یک موضوع 

هاي تحقیق از طریق   کمک به پدید آمدن یافته،ق استقراییدر این جا هدف تحقی. است
بدان امر  این ).Thomas, 2006: 2 (هاست توجه به مضامین مسلط و متداول در داده

 تا کند می به تدریج آنها را خالصه ،هاي مورد مطالعه معناست که محقق با رجوع به داده
در . وضوع تحقیق دست پیدا کندترین مفاهیم و مضامین مرتبط با م در نهایت به اصلی

 را دنبال آیند پی دستیابی به اهداف ،واقع، تحلیل محتواي کیفی با رویکرد استقرایی
  : کند می

ترین  تبدیل اطالعات متنی گسترده به مطالب خالصه و چکیده، و استخراج اصلی -
 .مضامین موجود در آن

 .هاي به دست آمده تههاي تحقیقی و یاف ایجاد ارتباط دقیق و روشن میان پرسش -

هایی فرایند پیرامون ساختار متن مورد مطالعه و یا کشف  ایجاد یک مدل یا نظریه -
  ).ibid (که در متن مستتر است

 و با کند میهاي متنی پراکنده حرکت   از داده، تحلیل محتواي کیفی،از این منظر
. یابد ي از متن دست میتر  به تدریج به سطوح انتزاعی،بیرون کشیدن مفاهیم مستتر در آن

هاي نهفته و الگوهاي تکرارشونده در  دستیابی به یک مدل یا چارچوب نظري که نظم
  . بخش تحقیق باشد تواند پایان متن را نشان دهد، می

آوري شوند نیازمند طرح  اگر اطالعات تحقیق بر مبناي مصاحبه جمع در این روش
هاي خود را در  گو بتواند به راحتی دیدگاه پاسخسواالت باز و یا نیمه استاندارد هستیم تا 

هاي جدیدي را پیرامون موضوع مورد تحقیق روشن   بیان و احتماالً زمینه،این خصوص
 تحلیل فرایند اساس و آغاز ،ها و یا سایر متون مورد مطالعه متن این مصاحبه. کند

 و بارها کند میمراجعه محقق در بدو امر به این متون . دهند محتواي استقرایی را شکل می
  . پردازد و بارها به مطالعه آنها می
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 از کدگذاري ،مرحله سازماندهی اطالعات در این شیوه: سازماندهی اطالعات
 ،محقق با توجه به محتواي آشکار و یا پنهان مستتر در هر واحد. شود اطالعات آغاز می

له کدگذاري اولیه است این مرحله که مرح. کند  اطالق می مفاهیم گویایی را بدان
توان به اصالح مفاهیم و  تغییرناپذیر نبوده و با گذشت زمان و با مطالعه بیشتر می

توان به کدهایی  با مرور کدهاي به دست آمده می. هاي استخراج شده اقدام کرد مضمون
. دهند  تکرار شده و بیش از یک مفهوم را پوشش میگوناگوندست یافت که با عناوین 

 زمینه ایجاد مقوالت مستتر در متن را فراهم ،ري کدهاي مشابه در کنار همآو جمع
  . دآور  می

ترین مباحث این  گیري و سازماندهی آنها از مهم بحث از مقوالت و نحوه شکل
تواند به عنوان مبدا تمایزات موجود میان دو رویکرد قالب مدنظر این   و میاستروش 

 مقوالت زاییده ،در رویکرد استقرایی. ر نظر گرفته شودنوشتار، یعنی قیاسی و استقرایی،د
هاي معنادار به کار  مفاهیم و مضامین در قالب مجموعه متن هستند وبراي ساماندهی

 از ظرافت و دقت بسیار باالیی برخوردار ،در این روش بحث ساخت مقوالت. روند می
 انتخاب مقوالت باید در. کشد  مرزي میان آنچه هست و نیست می، زیرا هر مقوله؛است

 یعنی عناصر داخلی هر ؛دو بعد همگرایی و واگرایی همزمان مد نظر محقق قرار گیرند
هاي قابل درکی   از شباهت معناداري برخوردار بوده و میان دو مقوله مجزا تفاوت،مقوله

 تحقیق فرایند براي توجیه حضور هر مقوله باید در از این رو،. وجود داشته باشد
 معرف اصول ، که مقوالتجا آناز . ها و خصوصیات آن توضیح داده شوند تمحدودی

حاکم بر متن هستند الزم است تا حد ممکن به لحاظ معنایی به متن نزدیک باشند تا 
  . انحراف کمتري در دستاوردهاي تحقیق صورت بگیرد

یوه در ش.  دو شیوه اصلی پیشنهاد شده است،در مورد انتخاب نام مقوالت استقرایی
. کند  محقق با استفاده از مفاهیم حساس هر حوزه، عناوینی را به مقوالت اطالق می،اول

عنوان شیوه تحقیق برگزیده است، کار خود را  بر این مبنا، پژوهشگري که این روش را به
انگاري تعریف شده است و سپس دست  طور کلی و با سهل کند که به با مفهومی آغاز می
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این مفهوم متعلق به پژوهشگر است، هرچند از مردمی که . زند عانی میبه پاالیش دقیق م
 پیشینه تحقیقی و دانش ،مبدا مفاهیم حساس. هایی گرفته شود تحت مطالعه هستند کمک

اندازهایی به روي وي گشوده  ، چشمراهاز این  است که محقق در ذهن دارد و نظري
   ).Patton, 1990: 456 (د راهنماي وي خواهند بو،شود که در طول تحقیق می

شود باید  که به رویکرد استفهامی نزدیک می در شیوه دوم، تحلیل محتواي استقرایی
کنند بهره  که خود مردم براي نامیدن جهانشان از آنها استفاده می از اصطالحات و عناوینی

 پس هاي شناختی است که مختص آنان بوده و تنها درفرایند حاوي ی،زبان هر مردم. ببرد
 اطالق نام از این رو،. یابد ها و اصطالحات خاص آنان معناي حقیقی خود را می واژه

د که با نجام اهایی بی مقوالت بیرون از یک بافت خاص ممکن است به تحمیل اندیشه
 چارچوب نظري این تفکر را ).Patton, 1990: 454-455 (واقعیت موضوع سازگار نیست

هاي روشی آن را در تحلیل محتواي  ، و ایده1نگاري ردمهایی چون م توان در گرایش می
   ).Altaid, 1987 (یافت نگارانه مردم

، کدگذاري اولیه و جمع کردن کدهاي استقرا تحلیل محتواي مبتنی بر فراینددر 
در مراحل بعدي . شود  مقوله اولیه منجر می15 تا 10 یک مقوله واحد، به ایجاد زیرمشابه 

 و تعدادي از آنها که نزدیکی بیشتري شوند مییز با یکدیگر مقایسه ن تحقیق این مقوالت
هر یک از این مقوالت ). 1شکل (گیرند  تري قرار می  زیر مجموعه مقوالت عام،دارند
توانند در  این مقوالت می.  معرف یک بخش یا طبقه خاص از موضوع تحقیق است،میانی

.  یک مقوله اصلی جمع شوندزیر ، انتزاع و در سطح باالتري ازیرندارتباط با هم قرار گ
تواند در قالب یک شبکه باز، رابطه سلسله مراتبی، ترتیب زمانی،  رابطه مقوالت میانی می

   ).Thomas, 2006: 4( تنظیم شود ،و یا شبکه علی
  
  
  

                                                
1. ethnography 
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  خرده مقوله                
  خرده مقوله                
  خرده مقوله       میانیمقوله                   

           خرده مقوله             مقوله میانی  له اصلی       مقو
  خرده مقوله       میانیمقوله                   
  خرده مقوله                

  
  بندي مقوالت در تحلیل محتواي استقرایی تقسیم -1شکل 

  
تشخیص و مطالعه مقوالت به عنوان عناصر مرتبط به هم و نه مجزا، از جمله 

  تمایز ایجاد کند، تا جایی،کمی و کیفی تواند میان دو نوع بینش  میهایی است که ویژگی
دارد با عنوان تحلیل محتواي تأکید که نوعی از تحلیل محتوا که بر کیفیت بیشتري  

 بر هدف کشف روابط عناصر متنی در تحقیق ،این روش. ارتباطی شناخته شده است
 به کشف روابط میان آنها ،در متن و عالوه بر شناخت مضامین مستتر استکیفی متمرکز 

 نه به ،ها و مفاهیم  به این روش معانی کلمات، گزارهنگرشبا . دهد توجه نشان می
 به عنوان ، روشن خواهد شد و لغات و مفاهیم،صورت مجزا که در ارتباط با هم

 واجد ،شوند که تنها در ارتباط با دیگر نمادهاي موجود در متن نمادهایی نگریسته می
   ).Wilkinson & Birmingham, 2003: 77 (شوند نا میمع

 ،هاي برخاسته از متن  یافته،در بخش پایانی این دست تحقیقات :گزارش تحقیق
هاي نظري موجود براي بررسی نتایج  توان از داده  میجا ایندر . ندشو ارائه و تفسیر می

وعی گذر به منطق قیاسی در تواند به عنوان ن تحقیق و یا مقایسه با آن سود برد و این می
توانند  هایی از متون مورد مطالعه نیز می بخش. در نظر گرفته شود بخش گزارش تحقیق

 ,Hsieu-Fang &Shannon (هاي تحقیقی مورد استفاده قرار گیرند براي مستند کردن یافته

2005: 1278-1281& Elo & Kyngas, 2007: 109-111.(   
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تواند تفوق  هایی که می یکی از بحث: محتواي کیفی در تحلیل استقرانقد رهیافت 
تحلیل محتوا را به چالش بکشد پرسش از مرزهایی است که میان این روش و  بر استقرا
این موضوع که روش تحلیل محتواي . شود  با رویکرد مشابه کشیده میها روشسایر 

 گاه به عنوان یک نقد  ندارد،1"نظریه مبنایی" یی مانندها روش تمایز روشنی با ،استقرایی
در پاسخ به این پرسش باید گفت که تالش براي . به این رویکرد مطرح شده است

 جدا ها روشرا از دیگر   که آن - تعریف حوزه کامالً متفاوتی از تحلیل محتواي استقرایی
ي کیفی است و ها روش زیرا این روش از اولین ؛ نتایج دقیقی در برنخواهد داشت- کند

 رشد ،ي پدیدارشناختی و یا روش نظریه مبناییها روشمطرح شده است که سایر زمانی 
 گاهی به عنوان ، تحلیل محتواي استقرایی).Hollowey, 1977: 35 (چندانی نداشتند

اي که در   شیوه؛تري از روش نظریه مبنایی نیز در نظر گرفته شده است صورت ساده
 ، شده و همانند روش نظریه مبنایی متوقف،اي از ساخت مفاهیم و مقوالت مرحله

 گاه تحقیقات ،به همین دلیل. کند  نمیجستجودستیابی به باالترین سطح انتزاع را 
اند، به تحلیل محتوا بودن  تري که با استفاده از روش نظریه مبنایی صورت گرفته ابتدایی

 جاي به) تحلیل محتواي استقرایی( این روش ).Giles, 2002: 198(شوند  متهم می
ساخت یک مدل یا توسعه مفهومی را دنبال   براي دستیابی به یک نظریه اصلی،جستجو

 تمایز دیگري که میان این دو ).Hsieu-Fang & Shannon, 2005: 1278-1281 (کند می
، یعنی مقایسه همیشگی یک مورد در یک 2 موضوع مقایسه دائمی،اند روش قائل شده

تأکید . شود هاي روش نظریه مبنایی محسوب می ژگی ویمقوله با سایر موارد است که از 
 ،گیري یک رهیافت خطی در تحقیق شود که محقق به جاي پی بر این ویژگی موجب می

این ویژگی در . هاي جدید دست بزند هاي پیشین بر مبناي یافته مرتباً به بازبینی داده
 با دقت و تمرکز ،ورو در صورت حضاست تحلیل محتوا مورد تأکید کمتري قرار گرفته 

 . شود باالیی بدان پرداخته نمی

                                                
1. grounded theory 
2. constant comparison 
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محقق محور بودن و دلیل  مبتنی هستند به استقراهایی از تحلیل محتوا که بر  گرایش
ناتوانی محقق از فهم . گیرند مبتنی بودن نتایج تحقیق بر فهم فردي نیز مورد انتقاد قرار می

تواند در دستاوردهاي  ت کلیدي می ناتوانی وي در تشخیص مقوال،کامل متن و در نتیجه
  .  اعتبار آن را کاهش دهد، انحراف ایجاد کند و در نتیجه،تحقیق

هاي تحلیل محتواي استقرایی اکنون به بحث از روش  با در نظر داشتن ویژگی
  . شود تحلیل محتوا با گرایش قیاسی پرداخته می

  
  قیاس در تحلیل محتواي کیفی) ب

 هم "تحلیل محتواي هدایت شده" آن را قیاس، که برخیتحلیل محتواي مبتنی بر 
کند،  سازي اولیه براي تحقیق آغاز می همانند رویکرد قبلی کار خود را با آماده اند، نامیده

استفاده از این رویکرد . گیرد  مسیر متفاوتی را در پیش می،اما در مرحله سازماندهی
ی وجود گوناگونهاي نظري  دیدگاه ،یابد که پیرامون موضوع تحقیق زمانی ضرورت می
هاي پیشین و یا بسط آنها در یک زمینه   آزمون نظریه، تحقیقنجام ادارد، و هدف از 

بینی متغیرها و  تواند به پیش ها و ادبیات موجود در یک زمینه می نظریه. متفاوت است
تر و  یافته اخت مطالعه را به شکلی سفرایندتوان  میاز این رو، . روابط میان آنها کمک کند

هاي موجود به ما کمک  دیدگاه. هاي پیشینی هدایت کرد گیري از این دیدگاه با بهره
 ،این تعریف عملیاتی. کند که به تعریف عملیاتی مفاهیم مورد نظر دست پیدا کنیم می

تعریف عملیاتی از صفات مستتر در هر . آورد مقوالت مورد نیاز پژوهش را فراهم می
). 657: 1381ببی،(الجمع و جامع باشند  ها باید مانعه ده و این صفتمتغیر تشکیل ش

مقوالت اصلی که معرف موضوع مورد مطالعه هستند از تعریف عملیاتی، استخراج 
استفاده از تعریف عملیاتی و ایجاد فهرستی از . گیرند شده و در یک جدول قرار می

توان با توجه  جا می در این. ستمقوالت، به معناي پذیرش همه جانبه رهیافت قیاسی نی
 نیافته را ترسیم کرد یافته و یا ساخت بندي ساخت به هدف تحقیق، یک ماتریس مقوله
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)Elo & Kyngas, 2007: 112.(ي کامالً قیاسی مواجه هستیم، فرایند ما با ، در حالت اول
س به  و سپکند می کار خود را با قیاس شروع فرایند این ،که در صورت دوم در حالی

  . خورد  پیوند میاستقرا
توان از هر دو ماتریس  براي سازماندهی اطالعات می: سازماندهی اطالعات

 ،یافته بندي ساخت با استفاده از یک ماتریس مقوله.  ساخت نیافته بهره بردساخت یافته و
 با تواند همزمان این کار می. شوند  مقوالت مرتبط گنجانده میزیرها مرور و در   همه داده

 ،در حالت دوم. ها و یا پس از پایان یافتن یک مرور اولیه صورت گیرد  مرور دادهفرایند
 مرور و نکات ، تمام متن مورد نظر،بندي  مقولهفرایندبراي باال بردن اطمینان از صحت 

مقوالت مورد نظر به آنها   برجسته شده و سپس با مراجعه دوباره به متن،،کلیدي آن
توان دو رهیافت  یافته می  در استفاده از ماتریس ساخت،الوه بر اینع. شود اطالق می

د توجه نمتن که با ماتریس سازگاراز ی ی تنها به اجزا،رهیافت اول. متفاوت را دنبال کرد
 بر ، به عکس،رهیافت دوم. آورد  مقوالت تعیین شده گرد میزیر و آنها را دهد مینشان 

 این شیوه. شود نظر در تعارض قرار دارند متمرکز میاجزایی از متن که با ماتریس مورد 
در مرحله بعد به ایجاد استقرایی مقوالت جدیدي که در یک متن خاص وجود داشته و 

  . شود اند منجر می پیش از این مورد توجه نبوده
این ماتریس . دشو  با رویکرد قیاسی آغاز می،نیافته  تحقیق با ماتریس ساختنجام ا

دهد، اما وي ملزم به  اولیه را براي مراجعه به متن در اختیار محقق قرار میصرفاً مقوالت 
  باقی ماندن در این چارچوب نبوده و تنها آن را به عنوان مبنایی براي کار خود در 

   نسبت به ،هاي هر متن خاص  تحقیق و با توجه به دادهفراینددر . گیرد نظر می
شود  چنین اضافه کردن مقوالت جدید اقدام میآنها و هم بررسی مقوالت اولیه، اصالح 

)Hsieu-Fang & Shannon, 2005: 1282.(   
پذیري مبتنی است،  جا که رهیافت قیاسی بر موضوع ابطال از آن: گزارش تحقیق

در . شود هاي اولیه منجر می  قیاسی نیز به آزمون فرضیات برآمده از نظریه تحقیقاتفرایند
هاي   اطالعات گردآوري شده در راه آزمون فرضیه،اتمرحله گزارش این دست تحقیق
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 مورد تأیید قرار ،ها در متون بررسی شده روند تا روشن شود این فرضیه تحقیق به کار می
بندي اولیه وجود  همچنین سایر مقوالتی که در ماتریس مقوله. شوند  مییا رد گیرند می

توانند  یابی به شیوه استقرایی می  تحقیق شناسایی شدند، پس از سامانفرایندنداشت و در 
  . یندآهاي اولیه در یک متن خاص به کار  ها و فرضیه براي تکمیل و اصالح نظریه

هاي اصلی دو رهیافت قیاسی و استقرایی در تحلیل محتواي   ویژگی،1در جدول 
  . داده شده است نشان ،کیفی

  دو رهیافت اصلی در تحلیل محتواي کیفی -1جدول 
ل انواع تحلی

  محتواي کیفی
شروع 
  تحقیق با

  منبع کدها و یا مقوالت  تعریف کدها و مقوالت

تحلیل محتواي 
  استقرایی

  ها استخراج کدها از داده  ها در فرایند تحلیل داده  مشاهده

تحلیل محتواي 
  قیاسی

تعریف کدها پیش از   نظریه
  تحلیل و در خالل آن

استخراج کدها از نظریه و یا 
  هاي تحقیقی یافته

  
ترین نقدهایی که به  مهماز یکی : نقد رهیافت قیاسی در تحلیل محتواي کیفی

 به محدود ها، روش نظیر قیاس در دیگر ، تحلیل محتوا وارد استرویکرد قیاسی در
هاي  ماندن ذهن محقق در چارچوب اولیه، کمرنگ انگاشتن و یا نادیده گرفتن داده

هاي ذهنی برخاسته از  فرض میل پیشمتفاوت برخاسته از متن و همچنین احتمال تح
همچنین کاربست این رویکرد به دلیل باال بودن احتمال . شود ها مربوط می نظریه به داده

امکاناتی که . جوابی، یعنی نبود مصادیق مورد نظر در متن، با مشکالتی روبه رو است بی
 شده و در باال بینی  پژوهش پیشگوناگون در مراحل استقرابراي ترکیب این رهیافت با 

ص این رویکرد در نظر یهایی براي رفع نقا تواند به عنوان فرصت به آن اشاره شد، می
  . دهد ، حرکت در مسیرهاي استقرایی و قیاسی را نمایش می2شکل . گرفته شود
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   لیل محتوا در دو مسیر استقرایی و قیاسی تحنجام امراحل  -2شکل 

)Elo & Kyngas, 2007: 110(  

 انتخاب واحد تحلیل

 ها آشنایی با موضوع و داده

 مرحله سازماندهی

ایجاد ماتریس تحلیل 
 یافته ساخت

 نیافته ایجاد ماتریس تحلیل ساخت

ها در حیطه  گردآوري داده
مقوالت اولیه و توجه به 
 مفاهیم و کدهاي جدید

ها با  ري دادهکدگذا
 توجه به مقوالت

 آزمون فرضیه

 کدگذاري باز

 جداول کدگذاري

 بندي کدها دسته

 سازي مقوله

 خالصه کردن
  :مرحله گزارش

 ارائه گزارش فرایند تحلیل و نتایج

 مدل، سیستم مفهومی، مقوالت یا نقشه مفهومی

 مرحله آماده سازي
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  برخی رویکردهاي تلفیقی در تحلیل محتوا) ج
گونه که پیش از این اشاره کردیم، صحبت از رویکردهاي پژوهشی استقرایی  همان

هاي ناب در عرصه اندیشه بوده و بیشتر به دنبال  گیري به جهتراجع  تنها ،و قیاسی
توان دریافت که هر پژوهشی در عمل  با تدقیق بیشتر می. یش دو مسیر حرکت هستندنما
هاي پژوهشی را در خود داشته باشد که البته ممکن است  تواند ردپایی از انواع منطق می

رویکرد تحلیل محتواي هدایت شده که پیش از . تر باشد  برجسته،سهم یک منطق در آن
 ، دیگرسوياز . ي از ترکیب هدفمند استقرا و قیاس استا این از آن سخن راندیم نمونه

 ،در واقع. اشاره داشته باشیم الزم است به جایگاه رویکرد استفهامی در این روش نیز
ها راجع است  استفهام در جایی که به گذر از سطح به دنیاي معنایی کنشگران و پدیده

 زمانی که خصلت روش ،ربه عبارت دیگ. تواند خصلت اصلی هر پژوهش کیفی باشد می
گاه استقراي خام که صرفاً تکرار  شود، هیچ کیفی با رویکرد استقرایی نزدیک دانسته می

شود   از استقرایی سخن گفته می،کند مد نظر نیست و بیشتر مشاهدات بیرونی را دنبال می
 در ویژهب. که به نوعی در جستجوي معانی عمیق با استفهام پیوند خورده است

 حرکت میان استقرا ، با ترکیبی از استقرا و قیاس مواجهیم که در آن،هاي تفسیريرویکرد
تنها گردآوري شواهد تجربی "ي استفهامی است که در آن فرایندو قیاس درگیر 

مد نظر نیست و حتی برخی شواهد ممکن است تجربی نباشند، مانند ) استقراي خام(
ستیابی به این جهان ذهنی خواه ناخواه و د "بینی کنشگران معانی، عواطف درك و جهان

اهمیت این ). 126: 1389محمدپور، (کند  پاي رویکرد استفهامی را به تحقیق بازمی
شود که به خاطر داشته باشیم در حال حاضر هیچ روش  تر می ترکیب زمانی روشن

: 1384بلیکی، (مدونی براي کاربست شکل ناب استراتژي پژوهش استفهامی وجود ندارد 
ترین روش  ترین و نزدیک  شبیه"نظریه مبنایی"البته شاید بتوان گفت که روش ). 313

 با آن متفاوت ، اگرچه در مواردي؛هاي اندیشه استفهامی است براي محقق ساختن ایده
گونه که پیش از این  گفتیم یکی از اتهامات روش تحلیل  و همان) 312: همان(د شو می
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درهرحال با در نظر داشتن . مبنایی است  به روش نظریهمحتواي استقرایی نیز شباهت آن
گونه  توان جایگاه استفهام در تحلیل محتوا را این  میها روشناکارآمدي مرزبندي میان 

 یعنی ، از شکل پیشنهادي اولیه خود، روش تحلیل محتواي کیفیهر گاهخالصه کرد که 
راحل تحقیق بخواهد نوعی حرکت خطی از مشاهده به داده تخطی کند و در هر یک از م

 راه ،و برگشتی میان داده و نظریه را آغاز کند و یا از پی مشاهده صرف حرکت رفت
خود را به جهان ذهنی کنشگران مورد مطالعه بگشاید، به نوعی به حیطه رویکرد ابداکتیو 

  . ورود کرده است
وا یافت که اي از روش تحلیل محت توان در گونه  را می گرایش به این دست ترکیب

 اصول تحلیل محتوا را ،این روش. شود  شناخته می"تحلیل محتواي اتنوگرافیک"با عنوان 
اتنوگرافی به توصیف مردم و . دهد قرار می) نگاري قوم(در ترکیب با مبانی اتنوگرافی 

 از این رو،. شود پردازد و بر مردمی که رفتار معنادار دارند متمرکز می فرهنگشان می
 یک حرکت خطی و از پیش هایی که در آنها روش خالف ، برتواي اتنوگرافیکتحلیل مح

ها توجه نشان  تعریف شده تفوق دارد، به کشف معانی رفتارها و خصلت تعاملی پدیده
ها و معانی نهفته در   در پی شناخت انگیزه،دهد و در پی ظواهر اعمال و رفتار مردم می

 تحقیق را فرایند ،اي وش مقوالت و متغیرهاي اولیهدر این ر. کنه هر واقعه یا رفتار است
کنند، اما مقوالت و متغیرهاي دیگري نیز در خالل تحقیق اجازه ظهور  هدایت می

 جایی بین نظریه و داده ،تر  این تحقیق با در نظر داشتن معانی عمیق،در نتیجه. یابند می
   ).Alteid, 1987: 65-68 (دارد  تلفیق آنها قدم برمیراستاي و در کند میحرکت 

ر بدر انتهاي این مقاله جا دارد از رویکرد تلفیقی دیگري نام ببریم که سعی دارد 
 است "تحلیل محتواي تجمعی"روش ، ید و آنآي کمی و کیفی فائق ها روشتمایز 

)Hsieu-Fang & Shannon, 2005: 1281.(در این روش همانند تحلیل محتواي کمی ، 
 جا این تحقیق در فرایندزند، اما  ها و مفاهیم دست می  جملهمحقق به شمارش کلمات،

ها و ارائه تحلیل آماري از آن، محقق توجه   فراوانی دادهمتوقف نشده و به جاي تمرکز بر
دنبال کردن این هدف . کند خود را به استفاده از کلمات درهر بافت خاص معطوف می
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ها در بستر ظهورشان و در رابطه با  شود که همانند سایر تحقیقات کیفی، داده موجب می
نهان در تحلیل محتواي تجمعی، با تمرکز بر محتواي پ. سایر عوامل اثرگذار درك شوند

شوند، از  ی تعدیل میگوناگونها با در نظر گرفتن عوامل  هاي حاصل از شمارش داده یافته
 مد نظر ، چه معانی پنهان و آشکاري در استفاده از هر لغت یا مفهوم خاص:که جمله این

 چه ؟ندا  هر یک از لغات و مفاهیم در چه شرایطی به کار برده شده و یا نشدهاست؟
 در یک بافت خاص از ؟زمانی استفاده مستقیم و یا غیرمستقیم آنها ترجیح داده شده است

 ،که چه عوامل مؤثر احتمالی در یک زمان  و این؟ چه استنباطی وجود دارد،یک مفهوم
ها را   چنین رهیافت تلفیقی که داده؟اند تمرکز بیشتر و یا کمتر بر یک موضوع را رقم زده

 مورد تفسیر قرار ،و نتایج حاصل از آن را با توجه به مقتضیات تحقیقد کن میشمارش 
  . دهد، به دنبال بهره بردن همزمان از مزایاي تحقیق کمی و کیفی است می

هاي تحلیل محتوا و در اشکال و  رویکردهاي تلفیقی در بسیاري از دیگر گرایش
تواند به  ها می ز این گرایشتوجه و تمرکز بر هر کدام ا. شود  مشاهده میگوناگونسطوح 

عنوان ابزار و شیوه مناسبی براي آموختن وجهی از کاربردهاي تحلیل محتوا در تحقیقات 
  . یدآبه کار 
  
  بندي جمع

 نوعی تصویر از روش تحلیل محتواي کیفی با استدر این نوشتار مختصر تالش شده 
ه به اینکه در هر حیطه با توج. هاي پژوهشی استقرا و قیاس ارائه شود رجوع به منطق

 به نظر ،هاي اندیشه باشند توانند هادي و راهنماي صورت می هاي فکري  بنیان،اي اندیشه
ی که از گوناگونهاي  توانند در مقایسه با صورت هاي پژوهشی می رسد این منطق می

 .کننده در نظر گرفته شوند تحلیل محتوا ارائه شده است به عنوان امري پیشینی و هدایت
ها  اند تا بتوان ویژگی  به عنوان دو الگوي عام نظري معرفی شدهجا ایناین دو رویکرد در 

هایی که در عمل به  و الزامات هریک را به روشنی بیان کرد و در برخورد با پژوهش
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ي پژوهشی که تمام و کمال از اصول یک منطق جستجواند روشن است که   رسیدهنجام ا
هاي پژوهشی دیگر در آن به چشم نخورد، امري دشوار  منطقد و هیچ ردي از نپیروي ک

همچنین در این میان نباید از منطق پژوهشی استفهامی غافل بود که بر فهم . خواهد بود
جهان معنایی و ذهنی کنشگران نظر دارد و در ترکیب با دو منطق مورد نظر این پژوهش 

د و آنها نرهیافت مورد نظر دور کتواند محقق را از کاربست صورت خام و ابزاري دو  می
  . تري از واقعیت است رهنمون سازد ي کیفی که گذر به سطوح عمیقها روشرا به بنیان 

 هدف اصلی که شناساندن دو رهیافت استقرا و قیاس نجام ادر این پژوهش براي 
دو رویکرد کمی و کیفی در تحلیل محتوا را از   در ابتدا،در تحلیل محتواي کیفی است

 نشان دهیم برخالف تصور غالبی که وجود شد کوشش ، و در ادامهیمم متمایز ساخته
داند، امکان کاربرد دیگر   استقرایی میدارد و روش تحلیل محتواي کیفی را ضرورتاً

ها و به خصوص قیاس نیز در این روش وجود داردو یک صورت کاربردي در این  منطق
حرکت جداگانه در . ق با یکدیگر پیوند بخورنددو منط یابد که این ی تحقق میی جا،روش

هایی را براي   نقاط قوت و نیز کاستی،رویکرد قیاسی و استقرایی و تأکید بر هر کدام
توان به امکان کسب مستقیم  از امتیازات رویکرد استقرایی می. ژوهش به همراه دارد پ

. ین شده به متن نام بردها و جلوگیري از تحمیل مقوالت از پیش تعی اطالعات از دل داده
ي مشابه ایجاد ها روشنتوانسته است مرزهاي دقیقی با سایر   این رویکرد،با این حال

گیري از دستاوردهاي تحقیقات پیشین   از امکان بهره،رویکرد قیاسی در مقابل. کند
 با این حال در این شیوه این خطر وجود دارد که فرد بیشتر به دنبال .برخوردار است

 از بررسی ،دي بگردد که چارچوب نظري اولیه او را تأیید کنند و در نتیجهشواه
  . جانبه متن در زمینه مورد بررسی غافل بماند همه

دارد که با آگاهی به معایب و مزایاي   محقق را بر آن می،هایی از این دست کاستی
حرکت . ندکگیري   تحقیق تصمیمفرایندهر رویکرد و با توجه به هدف تحقیق، درباره 

تواند به رفع نقایص احتمالی در  گیري از هر دوي آنها می  و قیاس و بهرهاستقرابین 
هایی که از دل  روش تحلیل محتواي کیفی و برخی از گونه.  پژوهش کمک کندفرایند
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 داراي این خصوصیات مثبت هستند که امکان این ترکیب و ،اند این روش پرورانده شده
  . در آن فراهم آمده است پژوهشی گوناگونهاي  استفاده از منطق
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