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 اسـتفاده  اي گسـترده  طـور  بـه  كه است مضمون تحليل كيفي، تحقيقات در مناسب تحليلي فنون از يكي
 الگوهـاي  شـناخت  بـراي  خـوبي  به توان مي مضمون تحليل از .است شده معرفي ندرت به اما ،شود مي

 ابزارهـايي  از نيـز  مضـامين  شـبكه  تحليل و مضامين قالب تحليل .كرد استفاده كيفي هاي داده در موجود
 صـورت  بـه  را مضامين از فهرستي مضامين، قالب .روند مي كار هب مضمون تحليل در معموالً كه هستند
 نشـان  تارنمـا  شبيه هايي نگاره در را مضامين ميان ارتباط نيز مضامين شبكه .دهد مي نشان مراتبي سلسله

 .دهد مي
 .اسـت  كاربردي و خالصه صورت به آن با مرتبط فنون و مضمون تحليل معرفي مقاله، اين هدف

 مفـاهيم،  برخـي  سـپس  .شـود  مي بررسي كيفي تحقيقات در مضمون تحليل جايگاه ،نخست ،رو اين از
 بندي جمع با ادامه، در .شود مي داده توضيح ،خالصه طور به مضمون، تحليل در مهم هاي تصميم و فنون
 برخـي  بـه  و معرفي ،مضمون تحليل اجراي جهت يگام به گام فرايند مضمون، تحليل مختلف هاي روش
  .شود مي اشاره ،فرايند اين بالقوه هاي دام

 بـا  و شود مي داده توضيح مضمون تحليل پايايي و روايي ارزيابي معيارهاي مقاله، پاياني بخش در
 هـايي  بخـش  در ،همچنين .دشو مي عرضه ،آتي تحقيقات براي پيشنهاداتي روش، اين معايب و مزايا ذكر
 افـزار  نـرم  كمـك  بـه  و روش اين از استفاده با كه يتحقيق از هايي مثال مطالب، بهتر درك براي مقاله، از

  .شود مي عرضه است شده انجام كيفي تحقيق ايِ رايانه
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  مسئله بيان و مقدمه

 ;Braun & Clarke, 2006( دارد چشمگيري رشد اجتماعي علوم در كيفي تحقيقات

Attride-Stirling, 2001.( است الزم ،كيفي تحقيقات در معني با و مفيد نتايج كسب براي 
 اين در اندكي تحليلي ابزارهاي متأسفانه اما شود؛ تحليل روشمند صورت به ها داده
 مربوط پرسش اند كرده پيدا تمايل معموالً پژوهشگران كه طوري به ؛دارد وجود زمينه

 از استفاده معتنابه رشد حال، اين با .كنند حذف خود هاي تحليل از را چگونگي به
 تسهيل جهت تري پيشرفته ابزارهاي به همچنان اما است اميدواركننده ،كيفي هاي تحليل
 شود حاصل كيفي تحليل از بهتري درك است الزم ،همچنين .است نياز ،ها تحليل اين
 با تنها ،امر اين .كرد استفاده مناسب و قوي يروش عنوان به آن از بتوان اطمينان با تا

 ،موجود فنون كه اي گونه به ؛است پذير امكان تحليل هاي روش تبيين و مند نظام ثبت
  .شود پردازش ،بهتري و جديد ابزارهاي ،ها آن بهبود با و تسهيم

 واقع، در .است 1مضمون تحليل كيفي، تحليل مدآكار و ساده هاي روش از يكي
 اين .بگيرند ياد دبا پژوهشگران كه است كيفي تحليل روش اولين ،مضمون تحليل
 كند مي فراهم را كيفي هاي تحليل از بسياري براي نياز مورد اساسي هاي مهارت ،روش

)Holloway & Todres, 2003.( در مشترك و عام هاي مهارت از يكي ،مضمون تحليل 
 يروش نه را آن ،)4، ص 1998( 2بوياتزيس ،دليل همين به ؛است كيفي هاي تحليل
 4برنارد و 3ريان .كند مي معرفي مختلف، هاي روش براي مناسب يابزار بلكه خاص

 ،كيفي رايجِ و اصلي هاي تحليل نيازِ پيش فرايند را مضامين كدگذاري نيز )2000(
 6كالرك و 5براون عقيده به اما .خاص و فرد منحصربه يروش تا كنند مي معرفي

 آن، مزاياي از يكي كه گرفت نظر در اي ويژه روش بايد را مضمون تحليل ،)2006(
  .است پذيري انعطاف
 خالصه صورت به آن با مرتبط فنون و مضمون تحليل شود مي سعي مقاله اين در

 تحقيقات در مضمون تحليل جايگاه ،مقاله نخست بخش در .شود معرفي كاربردي و
 متني هاي داده در آن شناخت چگونگي و مضمون چيستي ،دوم بخش در و كيفي

 خالصه طور به مضمون، تحليل فنون و مفاهيم از برخي بحث، ادامه در .شود مي بررسي
 صورت بايد مضمون تحليل شروع از قبل كه مهمي تصميمات به سپس .شود مي معرفي
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 در .شود مي داده توضيح ،مضمون تحليل گام به گام فرايند ،همچنين .شود مي اشاره گيرد
 ،آن معايب و مزايا و مضمون تحليل ارزيابي معيارهاي برخي به ،مقاله پاياني بخش
 .شود مي عرضه آتي تحقيقات براي پيشنهاداتي و اشاره

  كيفي تحقيقات در مضمون تحليل جايگاه .1

 معرفي ،آن با مرتبط تحقيقات از برخي و مضمون تحليل روش نخست، ،بخش اين در
 .شود مي مقايسه كيفي هاي روش از برخي با روش اين سپس و

 مضمون تحليل تعريف .1-1

 هاي داده در موجود الگوهاي گزارش و تحليل ،ختشنا براي روشي ،مضمون تحليل
 و پراكنده هاي داده و است متني هاي داده تحليل براي فرايندي روش، اين .است كيفي
 تحليل ).Braun & Clarke, 2006( كند مي تبديل تفصيلي و غني هايي داده به را متنوع

 اكثر در تواند مي كه است فرايندي بلكه نيست يخاص كيفي روش صرفاً ،مضمون
  :براي است روشي مضمون، تحليل ،كلي طور به .رود كار هب كيفي هاي روش

 ؛متن ديدن -الف
 ؛مرتبطنا ظاهراً اطالعات از مناسب درك و برداشت -ب
 ؛كيفي اطالعات تحليل -ج
 ؛فرهنگ يا و سازمان موقعيت، گروه، تعامل، شخص، مندنظام مشاهده -د
  ).Boyatzis, 1998, p. 4( كمي هاي داده به كيفي هاي داده تبديل -هـ

  گذشته تحقيقات بر مروري .1-2

 اين از استفاده با و است مضمون تحليل برجسته نظرانصاحب از يكي كه بوياتزيس
 به لند كلهمك ديويد از است، داده انجام رفتاري علوم حوزه در مختلفي تحقيقات روش،
 تبديل ،خود كتاب در وي .كند مي ياد روش اين اصلي گذارانپايه از يكي عنوان

 با -است نوشته 1998 سال در كه-  7كد تدوين و مضمون تحليل كيفي؛ اطالعات
 بخش در وي .كند مي معرفي را مضمون تحليل روش كاربردي، و جامع رويكردي
 آنها كه فنوني با 1967 سال در بار اولين كه كند مي اشاره موضوع اين به كتاب آغازين
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 مضمون، درك آزمون جهت وروف جوزف و اتكينسون جان لند، كله مك ديويد را
 هاي روش كاربرد درباره وي تا شد باعث آشنايي اين است؛ شده آشنا بودند داده توسعه

 در نيز) 1992( 8اسميت چارلز .كند مطالعه ،انگيزش و شخصيت بررسي در مضموني
 درك هاي روش 9مضموني محتواي تحليل مرجع :شخصيت و انگيزش عنوان با كتابي

- آترايد و 10كينگ كالرك، و براون مانند پژوهشگراني .است كرده معرفي را مضمون
  .اند داشته روش اين توسعه و معرفي در مهمي نقش نيز 11استيرلينگ
 هاي رشته پژوهشگران كه است كيفي رايج هاي روش از يكي ،مضمون تحليل

 علوم سياسي، علوم هنر، تاريخ، شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي، روان ادبيات،
 استفاده آن از پزشكي و شناسي زيست شيمي، فيزيك، رياضيات، اقتصاد، اجتماعي،

  .است شده ارائه 1 جدول در تحقيقات اين از هايي نمونه كه اند دهكر
 شناخت جهت مضمون تحليل از غالباً ،انساني و اجتماعي علوم پژوهشگران

 مشاور ،مثالً .كنند مي استفاده آنها با مرتبط كدهاي تهيه و كالمي و كيفي الگوهاي
 تدوين و بازار در جديد روندهاي تحليل و تجزيه جهت مضمون تحليل از مديريت
  .ردب مي بهره سازماني فرهنگ شناخت يا سازمان مطلوب راهبرد
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  شده است انجام مضمون تحليل روش با كه تحقيقات برخي .1 جدول
  سال  پژوهشگر  تحقيق نوع تحقيقموضوع  رديف

  پژوهشي مقاله  زنان رهبري سبك تدوين و بررسي  1
Stanford, 

Oates, 
Flores  

1995  

 ,Mullen  پژوهشي مقاله  كاركنان ادراك رد سازماني ساختار تأثير بررسي  2
Kochan  

2000  

بهنسبتدانشگاهبرتردانشجويانديدگاهبررسي  3
 ,Ponsford  پژوهشي مقاله موفقيت

Lapadat 
2001  

 گزارش  مضمون تحليل از استفاده با فلسفي متون بررسي  4
  تحقيقاتي

Forest, 
Piron  

2002  

  Tan, Wee  2002  پژوهشي مقاله پيرواناعتمادردكاريزماتيكرهبررفتارتأثيربررسي  5

درپيشكسوتزنسهخدمتگزاررهبريالگويبررسي  6
  Crippen  2004  دكتري رساله مانيتوبا

درپرستارانخودارزيابيدربازخوردنقشبررسي  7
  پژوهشي مقاله استراليا

Fereday, 
Muir-

Cochrane  
2006  

  Crosby  2008   نامه پايان بحرانيكامالًشرايطدرنظاميرهبرانرفتارتحليل  8

خدمتگزاررهبريازكاركنانادراكميانرابطهبررسي  9
  Chu  2008  دكتري رساله شغليرضايتو

  Millar  2010   نامه پايان دينيعلومدانشكدهيكدررهبريوضعيتبررسي  10

  Vali  2010   نامه پايان  عالي آموزش رهبري جايگاه در زنان ديدگاه بررسي  11

 گزارش  )عتيق عهد( مقدس كتب در مطرح مضامين بررسي  12
  Midrash  2011  تحقيقاتي

 در بيكاري به نسبت افراد ديدگاه و تجارب بررسي  13
  اتريش

 گزارش
  تحقيقاتي

Delaney, 
Egan, 

O’Connell  
2011  

باآنمقايسهوباستانرمرهبريسبكبررسي  14
  Ahn  2011   نامه پايان رهبرينوينهايسبك

خمينيامامديدگاهازخدمتگزاررهبريالگويتدوين  15
  1390 زادهشيخ  دكتري رساله 12)ره(
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  ها روش ساير با مضمون تحليل روش مقايسه .1-3

 ،دسته يك :كرد تقسيم دسته دو به توان مي را كيفي تحليل هاي روش ،كلي طور به
 گيرند مي تئنش خاصي شناسي معرفت يا نظري جايگاه از عمدتاً كه هستند هايي روش
 تنوع ها آن كارگيري به كه 14تفسيري پديدارشناسي تحليل و 13محاوره تحليل مانند
 چارچوب از 15بنياد داده نظريه مانند ،نيز ها روش اين از برخي دارد؛ محدودي نسبتاً
  .برد مي بهره يكالن نظري

 شناسي معرفت يا نظري جايگاه از مستقل اساساً كه ستا هايي روش ،دوم دسته
 از توان مي شناسي معرفت و نظري هاي روش از اي گسترده طيف در و هستند يخاص
 تحقيقاتي ابزار ،رو اين از ؛گيرد مي جاي دسته اين در مضمون تحليل .كرد استفاده آنها

 ،مفصل و پيچيده هاي داده از زيادي حجم تحليل براي كه است مفيدي و منعطف
  .)Braun & Clarke, 2006( كرد استفاده آن از توان مي

 و جزئي بسيار هاي تفاوت و هستند پيچيده و متنوع بسيار كيفي هاي روش
 كيفي تحليل بنيادين هاي روش از يكي توان مي را مضمون تحليل .دارند هم با يمختصر

 كيفي هاي داده الگوهاي تشريح دنبال به كه تحليل هاي روش ساير با كه گرفت نظر در
 و 16گفتمان تحليل ،بنياد داده نظريه تفسيري، پديدارشناسي تحليل روش مانند- هستند
  .دارد فرق -17محتوا تحليل

 كه هاست داده در الگوهايي ختشنا دنبال به تفسيري پديدارشناسي تحليل روش
 روش با مرتبط پديدارشناختي شناسي معرفت در .گيرند مي قرار نظري يچارچوب در

 درك طريق از پديده شناخت دنبال به روش اين .شود مي داده اهميت تجربه به فوق
  .است روزمره زندگي در افراد واقعي تجربه

 براي مضمون تحليل مشابه هايي روش مجموعه از بسيار نيز بنياد داده نظريه در
 كه( بنياد داده نظريه اصول به مضمون تحليل اما ؛شود مي استفاده ها داده كدگذاري
 كالرك و براون عقيده به .نيست پايبند )است نظريه به رسيدن جهت تحليل مستلزم

 برسد كامل نظريه به نخواهد پژوهشگر كه صورتي در مضمون، تحليل در )2006(
 تحليل بنياد، داده نظريه در اينكه ضمن .باشد پايبند بنياد داده نظريه اصول به ندارد نيازي
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 تحليل در ولي ؛يابد مي ادامه نظري اشباع به رسيدن تا و شود مي شروع داده منبع از
  .شود مي تفسير و تحليل ،ها داده كل مضامين و بررسي ،داده منابع همه مضمون،

 كه شود مي اطالق الگو بر مبتني هاي تحليل از وسيعي طيف به نيز گفتمان تحليل
 ختهشنا ،جامعه الگوهاي ،آن اساس بر و شود مي مطرح گرايي ساخت شناسيِ معرفت در
 براي زبان از آنها در كه شناسد مي را الگوهايي نيز 18مضامين اي تجزيه تحليل .شود مي
 ،خاص داده يك جاي به ،مختلف هاي روش اين .شود مي استفاده اجتماعي ساختار فهم
 يا شخصي مصاحبه مانند( گردند مي ها داده كل در معيني الگوهاي يا مضامين دنبال به

 ).گيرد مي صورت نويسي حال شرح و موردكاوي در شخص با كه مختلفي هاي مصاحبه
 جا آن از .دارند پوشاني هم مضمون تحليل با حدودي تا نيز هايي روش چنين بنابراين،

 تحليل و بنياد داده نظريه مانند( خاصي فني و نظري هاي روش به مضمون تحليل كه
 ابتداي در يتر راحت و تر ساده تحليلي روش همثاب به توان مي آن از ندارد، نياز )گفتمان

  .)Braun & Clarke, 2006( نمود استفاده كيفي تحقيقات
 الگوهاي ختشنا جهت تواند مي كه است هايي روش از ديگر يكي ،محتوا تحليل

 تحليل ،حال اين با .است مضمون تحليل شبيه حدودي تا و رود كار هب كيفي هاي داده
 و دهد مي نشان را ها داده فراواني غالباً و دارد تمركز خردتر سطوح بر بيشتر محتوا
 اين محتوا تحليل اشكاالت از يكي .كند مي فراهم را كيفي هاي داده كمي تحليل امكان
 امر اين و شود مي توجه كم بسيار يا شود نمي توجه ها داده بافت به معموالً يا كه است
 ،تحليل واحد مضمون، تحليل در ولي .شود كاسته شدت به ها داده غناي شود مي باعث
 توجه بيشتر ،ها آن ظريف نكات و ها داده بافت به و است اصطالح يا كلمه يك از بيشتر
 و رود مي فراتر ،آشكار عبارات و كلمات شمارش از مضمون تحليل ،همچنين .شود مي
 مضامين كدهاي از ،سپس .كند مي تمركز ضمني و صريح هاي ايده توضيح و ختشنا بر

 فراواني از توان مي مضمون تحليل در .شود مي استفاده ها داده تر عميق تحليل براي اصلي
 مضامين شبكه ترسيم و مضامين ماتريس تهيه و ها آن مقايسه براي مضامين نسبي

  .)Namey et al, 2007( كرد استفاده
 تحليل با كه محتواست تحليل هاي روش از يكي ،19مضموني محتواي تحليل

 اساس بر پژوهشگر اما .دارد بهتاشم ،ها داده مشترك مضامين ختشنا در مضمون
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 خالف بر ،مضموني محتواي تحليل در .گيرد مي كار هب را آن ،گرا عينيت شناسي معرفت
 نامگذاري براي آن از صرفاً و استفاده ،ممكن حد كمترين در تفسير از مضمون، تحليل

 و احساسات به مضموني محتواي تحليل در .شود مي استفاده مضامين بندي گروه و
 گونه هر از پژوهشگر ،دليل همين به .شود نمي اعتنايي مضامين، درباره پژوهشگر افكار
 طور به گيري نتيجه بحث در صرفاً و كند مي پرهيز ،مضامين معاني توضيح و تفسير
 مضموني، محتواي تحليل ،كلي طور به .دهد مي توضيح را مضامين مختصر، خيلي
 است تفسيري تحليل ،مضمون تحليل كه حالي در است توصيفي تحليل ،بيشتر

)Anderson, 2007(.  
 كه- نظري يچارچوب به ،فوق كيفي هاي روش خالف بر ،مضمون تحليل ،بنابراين

 نظري هاي چارچوب در توان مي آن از و نيست، وابسته -باشد داشته وجود قبل از
 كه است روشي مضمون، تحليل ،همچنين .كرد استفاده ،مختلف امور براي و متفاوت

 ).Braun & Clarke, 2006( رود مي كار هب آن تبيين براي هم و واقعيت بيان براي هم
 توجه بيشتر آن پايايي و روايي به دباي ،مضمون تحليل تفسيري ماهيت دليل به ،البته
 تحليل شود مي باعث و است مستقل ارانذكدگ كارگيري به مستلزم ،امر اين شود؛

  .كند طلب بيشتري زمان و دقت ،كيفي هاي روش ساير با مقايسه در مضمون

 متن در آن شناخت چگونگي و مضمون چيستي .2

 و چرا و چيست؟ مضمون كه است اين مضمون تحليل اساسي هاي بحث از يكي
 از ؛شود مي داده پاسخ سؤاالت اين به ،بخش اين در شود؟ مي ختهشنا ها داده در چگونه

 ختشنا هاي روش برخي به سپس و معرفي ،آن انواع و مضمون نخست، رو اين
  .شود مي اشاره متني هاي داده ميان در مضمون

  مضمون تعريف .2-1

 معني از درستي درك بايد آن، ختشنا روش و مضمون انواع به پرداختن از قبل
 پرداخته مفهوم اين معنيِ به چندان ،شناسي روش ادبيات در .يمباش داشته 20»مضمون«
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 تحقيق موضوع درباره جالبي نكته مبين كه الگويي مثابه به آن از غالباً و است؛ نشده
  .است شده ياد شود مي ختهشنا متعارف شعور از استفاده با و است

 تا و است تحقيق سؤاالت و ها داده بارهدر مهمي اطالعات مبين ،21تم يا مضمون
 & Braun( دهد مي نشان را ها داده از اي مجموعه در موجود الگوي مفهوم و معني ،حدي

Clarke, 2006.( ،توصيف به حداقل و شود مي يافت ها داده در كه است الگويي مضمون 
 ,Boyatzis( پردازد مي پديده از هايي جنبه تفسير به حداكثر و مشاهدات سازماندهي و

1998, p. 4.(  
 نظر به كه است متن در يمتمايز و تكراري 22ويژگي مضمون، كلي، طور به

 & King( است تحقيق سؤاالت با رابطه در خاصي تجربه و درك دهنده نشان ،پژوهشگر

Horrocks, 2010, p. 150.(  
  مضمون شناسي نوع .2-2
 نظران، صاحب ديدگاه تنوع و مضمون تحليل در كاررفته به هاي روش تنوع به توجه با

 مضامين پژوهشگران، برخي .دارد وجود مضامين براي متفاوتي هاي بندي طبقه و عناوين
 تحليل در ها آن مراتب سلسله و جايگاه لحاظ به ديگر برخي و ماهيت لحاظ به را

 بندي طبقه مبناي به توجه با ها مضمون انواع از اي خالصه .اند كرده بندي دسته مضمون،
 باشد داشته پوشاني هم ،عناوين اين است ممكن البته .است شده ارائه 2 جدول در ها آن
 براي مناسب عناويني از استفاده است مهم آنچه ولي .رود كار به هم جاي به يا و

  .است تحقيق در كاررفته هب هاي روش و فنون به توجه با ها، مضمون
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   نظرانصاحب ديدگاه از مضامين انواع .2 جدول

 مبناي
  پژوهشگر  مضمون شرح  مضمون انواع  بندي طبقه

 ختشنا زمان
  مضمون

23اوليه •

 24نهايي •
 .شود مي ختهشنا،تحقيقاوليهمراحلدر •
  .شود ميعرضه ،تحقيقنهاييگزارشدر •

Ryan & 
Bernard, 

2003 

 مضمون ماهيت
  متن در

25توصيفي •

 26تفسيري  •

 27ايرابطه •

 .كند مي توصيف گونههمان،آمدهمتندرآنچه •
 .كند مي تفسير و تعبير ،آمده متن در آنچه  •
  .است متندررابطهنوعدهندهنشان •

King & 
Horrocks, 
2010, p. 

153 

 مراتب سلسله
 در مضمون

  مضامين قالب

 28اصلي  •

  29فرعي  •

 قرار مضامين مراتبسلسلهباالترسطوحدر •
 .گيرد مي
 قرار مضامين مراتب سلسله تر پايين سطوح در  •

  .گيرد مي

King, 
2004, p. 

258; 
Ryan & 
Bernard 

2003 

 مضمون جايگاه
 شبكه در

  مضامين

 30فراگير  •

 31دهنده سازمان  •

  32پايه  •

 .گيرد مي قرارمضامينشبكهكانوندر •
 .است شبكه پايه و فراگير مضامين واسط  •
 ،ها آن تركيب با و است متن در مهمي نكته مبين  •

  .شود ميايجاددهندهسازمانمضمون

Attride-
Stirling, 

2001 

مشاهده قابليت
 متن در مضمون

33مشهود •

 34مكنون •
 .باشد پذير مشاهدهمتندرمستقيمصورتبه •
 & Braun  .نباشد پذير مشاهدهمتندرمستقيمصورتبه •

Clarke, 
 شناسايي منشأ 2006

  مضمون
35محورداده •

 36محورنظريه •
 .شود مي ختهشنا،تحقيقهايدادهاساسبر •
  .شود مي ختهشنا ،تحقيقاتوهانظريهاساسبر •

 مضمون نقش
  تحليل در

 37كالن  •

 38كننده يكپارچه  •

  39كليدي  •

 را ختهشنا كدهاي ومضامينازايعمدهبخش •
 .دهد مي جاي خود در
 گرد مشترك محور يك حول را كليدي مضامين  •

 .آورد مي هم
  .است متن درايبرجستهومهمنكتهمبين •

King & 
Horrocks, 
2010, p. 

159  

 موقعيت تثبيت
   مضمون

 40نشده تثبيت  •

  41شده تثبيت  •

 مشخص مضامين، سايرباآنارتباطوجايگاه •
 .نيست

 مشخص مضامين، ساير با آن ارتباط و جايگاه  •
 .است

Richards, 
2008 
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  مضمون ختشنا هاي روش .2-3

 به و است كيفي تحقيقات در كارها ترين حساس و ترين مهم از يكي ،مضمون شناخت
 و ها گيري جهت محقق، هاي ارزش متعارف، شعور .است مضمون تحليل قلب عبارتي،
 تأثير مضامين، ختشنا نحوه رد ،موضوع درباره محقق تجربه و تحقيق سؤاالت

  .گذارد مي
 اين براي سريعي و روشن پاسخ است، كيفي يتحليل ،مضمون تحليل كه آنجا از
 يا مضمون وجود بر داللت كه- نياز مورد و مناسب هاي داده مقدار كه ندارد وجود
 ؛ندارد بستگي يكم معيارهاي به لزوماً ،مضمون ،بنابراين .است چقدر -كند آن اطالق
 پردازد مي تحقيق سؤاالت درباره مهمي نكته به چقدر كه دارد بستگي اين به بلكه

)Braun & Clarke, 2006.(  
 رغم به ،)149، ص 2010(و هاروكس  كينگ و )2006( كالرك و براون نظر طبق

 جهت توان مي اما ندارد وجود مضمون ختشنا درباره مشخصي كامالً قاعده كه اين
 ها آن از برخي كه كرد استفاده يمناسب راهنماي اصول از آن ختشنا و تعريف
  :از ندا عبارت
 نيست، ها داده در يجالب هنكت يافتن صرفاً معني به هرگز مضمون ختشنا ،اوالً 

 باشد؟ چيزي چه دنبال بايد ها داده در كند مشخص پژوهشگر كه است آن مستلزم بلكه
  ؟كند تفسير و تحليل را ها داده بايد چگونه و نظر صرف بايد چيزهايي چه از

 اي مسئله لذا ؛است »تكرار« مبين حدي، تا و ضمني طور به »مضمون« واژه ،ثانياً 
 مگر( آورد حساب به »مضمون« توان نمي شود ظاهر ها داده متنِ در يكبار صرفاً كه را

 تكرار معمول، طور به ).باشد داشته ها داده نهايي تحليل در مهمي و برجسته نقش آنكه
  .است متن در مورد چند يا دو در شدن ظاهر و مشاهده معني به

 ميان در پوشاني هم اينكه وجود با .باشد متمايز يكديگر از بايد ها مضمون ،ثالثاً 
 ميان اي شده تعريف و مشخص كامالً مرز اگر اما است ناپذير اجتناب حدودي تا مضامين
 تفسيرها و ها تحليل از درستي درك توان نمي باشد نداشته وجود مختلف مضامين
  .كرد عرضه
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 ،3 جدول در .دارد وجود مضامين ختشنا براي مختلفي هاي روش كلي طور به
 و ريان ديدگاه از 42پژوهي متن در مضامين كشف و ختشنا جهت مناسبي هاي روش
 تبعيت زيرا باشد منعطف حدودي تا بايد پژوهشگر البته .است شده ارائه )2003( برنارد
  .ندارد كاربردي مضامين، ختشنا در قواعد از صرف

  پژوهي متن در مضامين ختشنا جهت مناسب فنون و ها روش .3 جدول
شناخت روش

  كاربرد نحوه   فنون  مضمون

 كلمات به توجه
  متن در

تكراريكلماتبهتوجه •
 مكنون كلمات به توجه  •

 كليديكلماتبهتوجه •

 تكراريو مترادف عبارات و كلماتختشنا •

 ناآشنا ظاهراً عبارات و اصطالحات ختشنا  •

   آنهامصاديق و كليدي هايواژهختشنا •

 دقت و موشكافي
  متن در

 سنجي هم و مقايسه  •

 مهم موضوعات كاوش  •

 اطالعات جويو جست  •
  مفقود

 موجود هاي تفاوت و ها شباهت ختشنا  •

 نظري مهم و برجسته موضوعات ختشنا  •

 اشاره ها بدان يا شده فرض بديهي كه مسائلي ختشنا  •
  است نشده

هاي آرايه به توجه
 و ادبي

 خصوصيات
 متن شناختي زبان

 ها استعاره بررسي  •

 متن تغييرات به توجه  •

  ها رابطه كشف  •

 ها كنايه و تشبيهات ها، استعاره ختشنا  •

 بيان لحن يا موضوع در محسوس تغييرات ختشنا  •

  ... و شرطي يا علّي رابطه مبين هاي واژه ختشنا  •

 و دستكاري
 فيزيكي جايي هجاب

  متن

برايماژيككارگيريبه •
 متن كردن برجسته

 نشده رنگ هاي بخش به توجه  •
  متن

 و مطالب جايگذاري و برش  •
 متنكردنمرتب

 متفاوت هاي رنگبا خودكار يا ماژيكازاستفاده •
 نظر مورد هاي قسمت كردن برجسته جهت

 زير يا و نشده برجسته كه متن از هايي بخش ختشنا  •
 است نشده كشي خط آن

 ها آن انتقال و برش و هم با مرتبط هاي بخش اختشن  •
 متن مجدد كردن مرتبوهمكناردر

  مضمون تحليل تحليليِ هاي روش و ابزارها .3

 تحليل فرايند در .گيرد مي بر در را فنون و ها روش از اي گسترده طيف مضمون، تحليل
 آن مناسب تحليلي هاي روش از توان مي تحقيق سؤاالت و اهداف به توجه با مضمون
 گاهي كه( مضمون تحليل در مناسب كاربردي روش چهار بخش، اين در .كرد استفاده
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 آنجايي از اما .شود مي معرفي )شوند مي مطرح نيز مضمون تحليل جايگزين هاي روش
 نقش ابتدا است، شده تعبيه 43كيفي تحقيق اي رايانه افزارهاي نرم در ها روش اين اكثر كه
 از هايي نمونه ،ادامه در و كنيم مي بررسي مضمون تحليل در را افزارها نرم اين كاربرد و

  .شود مي ارائه ،ها داده تحليل مختلف مراحل در آن كاربرد

  مضمون تحليل در اي رايانه افزارهاي نرم كاربرد .3-1

 كيفي تحقيقات در مضمون تحليل كاربرد توسعه در بسزايي نقش ،اي رايانه افزارهاي نرم
 تحقيق افزارهاي نرم زمينه در چشمگيري هاي پيشرفت اخير، هاي سال در .اند داشته
 باعث امر اين .است گرفته صورت ها آن كارايي لحاظ به هم و تنوع لحاظ به هم ،كيفي
 دهند انجام را تحقيقات كمتري، زمان و بيشتر دقت و سرعت با پژوهشگران است شده

)Wickham & Woods, 2005(. به توان مي را مضمون تحليل كه افزارهايي نرم برخي 
 ,NVivo, ATLAS.ti, CAITA, Kwalitan, Quarlus :از ندا عبارت داد انجام آنها كمك

MAXQDA, Weft QDA.  
 ،افزارها نرم اين .دارند بيشتري كاربرد ATLAS.ti و NVivo افزارها، نرم اين بين در
 متن، كدگذاري امكان .دهند مي قرار پژوهشگر اختيار در مختلفي ابزارهاي و امكانات
 قابليت ،كدها با پژوهشگر هاي يادداشت كردن مرتبط مضامين، به كدها تخصيص
  .است جمله اين از هتكدگذاش هاي داده بازخواني عمليات و پيشرفته جويو جست

 روابط بررسي و ها داده تحليل جهت را قدرتمندي ابزارهاي ،NVivo 8 افزار نرم
 در مقاله نويسندگان .)Richards, 2008( دهد مي قرار پژوهشگر اختيار در مضامين ميان

 كه اند دهكر استفاده )ره( امام صحيفه مضمون تحليل جهت افزار نرم اين از ،تحقيقي
 مضامين تعداد ،نگاره اين در .است شده داده نشان 1 نگاره در آن كاربرد از نمايي
 )ره( امام صحيفه از جلد هر تفكيك به ها آن با مرتبط كدهاي تعداد با همراه ،هختشنا
 براي ،)ره( امام صحيفه اول جلد در 45كد 122 با 44مضمون 85 تعداد ،مثالً است؛ آمده

 از هايي نمونه بحث، ادامه در .است شده كدگذاري و ختهشنا ،خدمتگزار رهبري الگوي
  .شد خواهد عرضه فوق، تحقيق در افزار نرم اين كاربرد
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  )ره( امام صحيفه مضمون تحليل در NVivo 8 افزار نرم از نمايي .1 مودارن
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 به ها داده بازيابي و سازماندهي در تواند مي فقط افزار نرم كه است واضح البته
 حال، اين با .كند قضاوت ها داده درباره تنهايي به تواند نمي و نمايد كمك پژوهشگر
 مضامين با كارامد و مؤثر طور به كند مي قادر را پژوهشگر افزارهايي نرم چنين از استفاده
 عمق به همچنين افزارها نرم اين .كند كار ،هتكدگذاش هاي داده از يزياد حجم و پيچيده

 با آشنايي جهت نياز مورد زمان مدت است ممكن .كند مي كمك تحليل پيچيدگي و
 برخي شود باعث افزار نرم به ورود جهت ها داده كردن آماده و افزارها نرم اين كار نحوه

 زمينه در اخير بهبودهاي حال، اين با .نبرند كار به را افزارهايي نرم چنين پژوهشگران
 مضمون تحليل افزارهاي نرم از استفاده كه است شده باعث ،ها داده ورود و افزارها نرم

 ،افزارها نرم اين زيرا ؛باشد صرفه به مقرون بزرگ، تحقيقاتي هاي پروژه در خصوصاً
 فراهم مناسب و مختلف ابزارهاي از استفاده با را متنوع و زياد هاي داده تحليل امكان
  .كند مي

  مضامين قالب .3-2

 .است 46مضامين قالب تحليل مضمون، تحليل در مناسب تحليلي هاي روش از يكي
 زياد ها آن هاي داده و متون تعداد كه رود مي كار هب تحقيقاتي در معموالً مضامين قالب
 )267، ص 1998( كينگ بار نخستين كه را- روش اين ).منبع 30 تا 10 مثالً( باشد

 متن از شده استخراج يا و نظري ادبيات در ختهشنا مضامين از فهرستي -ردك معرفي
 ،روش اين كليدي ويژگي .دهد مي نشان مراتبي سلسله و درختي صورت به را ها داده

 قالب در تر پايين سطوح مضامين بندي گروه و مضامين مراتبي سلسله سازماندهي
 جهت تواند مي پژوهشگر .است آنها از باالتر سطح مضامين ايجاد و ها خوشه

 قالب ايجاد از پس .كند استفاده سطح پنج يا چهار از خته،شنا مضامين سازماندهي
 از كاملي درك كه جايي تا شود مي اصالح و بازبيني ،پيوسته طور به قالب اين مضامين،

 را مضموني توان مي مضامين قالب اصالح جهت .شود فراهم پژوهشگر براي متن
 و سطح و مضمون يقلمرو توان مي همچنين .كرد اضافه را جديدي مضمون يا و حذف
 قالب كه كرد ادعا توان مي صورتي در .داد تغيير مراتب سلسله در را آن جايگاه

 دو حداقل ثانياً باشد، شته،كدگذا ها داده همه اوالً كه است شده تكميل و نهايي مضامين،
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 مراتب سلسله درباره خبره چند يا دو نظرِ ثالثاً و شود مطالعه اشته،كدگذ هاي داده ،بار
  .)King, 2004, p. 263( شود پرسيده مضامين

 و چيستي چرايي، درباره )ره( امام صحيفه از ستخرجم مضامين قالب از اي نمونه
 شده ارائه ،2 نگاره در شده، تهيه NVivo 8 افزار نرم با كه- خدمتگزار رهبري چگونگي

 مضمون و رهبر خادمانه رفتار مضمونِ مختلف سطوح صرفاً ،نگاره اين در ،البته .است
 يا 47منابع و كدها تعداد مبين مضمون، هر روي هروب اعداد .است آمده ،خدمتگزاري

 ،مثالً .است شده داده ارجاع مضمون آن به كه است )ره( امام صحيفه جلدم تعداد
  .است شده مشاهده كد 80 در و )ره( امام صحيفه از جلد 20 در تواضع مضمون
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  )ره( امام صحيفه در خدمتگزار رهبري الگوي مضامينِ قالب از اينمونه .2 مودارن
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 به دهد، مي نشان خطي صورت به را مضامين ميان روابط مضامين، قالب كه آنجا از
 ماتريس همچون ديگري تحليلي هاي روش از ،مضامين ميان روابط بهترِ درك منظور

  .شود مي استفاده مضامين شبكه و مضامين

  مضامين ماتريس .3-3

 منابع در مضامين مقايسه يا و يكديگر با مضامين مقايسه جهت 48مضامين ماتريس از
 استفاده )1994( 50هابرمن و 49مايلز بار اولين را روش اين .شود مي استفاده ها داده

 از تركيبي ،آن در و گيرد مي شكل ها ستون و ها رديف تقاطع از اساساً ،ماتريس .كردند
 ماتريسِ هاي ستون و ها رديف .شود مي عرضه ،توافقي جدول صورت به فعرست دو

 ،رو اين از .يابد اختصاص موارد ساير يا ها داده منبع يا ها مضمون به تواند مي مضامين
 يماتريس در مثالً .كرد ايجاد ،متفاوت هاي تركيب با مختلفي هاي ماتريس توان مي
 يك مضامين ،ديگري ماتريس در و بررسي را مضامين از دسته دو ميان رابطه توان مي
  .كرد مقايسه را منبع چند يا

 .است آمده ،)ه( امام صحيفه از ستخرجم مضامين ماتريس از اي نمونه ،3 نگاره در
 با همدردي و دلسوزي مضمون ميان ،مشترك كد 13 كه دهد مي نشان ،مثالً ،نگاره اين

  .دارد وجود پيروان امور به اهتمام مضمون
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  )ره( امام صحيفه از مستخرج مضامين برخي مشترك كدهاي ماتريس .3 مودارن
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  مضامين شبكه .3-4
 استيرلينگ-آترايد كه است مضمون تحليل در مناسبي روش نيز 51مضامين شبكه

 تارنما شبيه اينقشه كند مي عرضه مضامين شبكه آنچه .است داده توسعه را آن ،)2001(
 روندي اساس بر مضامين، شبكه .است نمايش روش و دهنده سازمان اصل مثابه به

 مضامين( دهنده سازمان مضامين ،)متن كليدي نكات و كدها( پايه مضامين مشخص،
 عالي مضامين( فراگير مضامين و )پايه مضامين تلخيص و تركيب از آمدهدست به

 به مضامين اين سپس كند؛مي مندنظام را )كل مثابه به متن بر حاكم اصول دربرگيرنده
 همراه سطح سه اين از يك هر برجسته مضامين و رسم تارنما، شبكه هاي نقشه صورت

  .شود مي داده نشان آنها ميان روابط با
 شبيه و گرافيكي صورت به مضامين هاي شبكه مضامين، قالب روش خالف بر
 بين از آنها ميان در مراتب سلسله گونه هر وجود تصور تا شوند مي داده نشان تارنما
 .شود تاكيد شبكه ميان متقابل ارتباط و وابستگي بر و شود مضامين شناوري باعث برود،

 خود نه و هستند تحليلي ابزاري صرفاً ها شبكه اين كه شود توجه است الزم حال، اين با
 تصويري ابزاري مثابه به آن از توانمي شد ساخته مضموني شبكه يك وقتي .تحليل
 و محقق براي متن خود و متن از حاصل نتايج تا كرد استفاده متن تفسير براي

 روابط ترسيم براي ).Attride-Stirling, 2001( شود فهميدني و روشن تحقيق، خوانندگانِ
  .كرد استفاده نيز اي رابطه مضامين از توان مي مضامين ميان

 رهبري الگوي براي )ره( امام صحيفه از مستخرج مضامين شبكه از اي نمونه
 مضمون رهبر، خادمانه رفتار نگاره، اين طبق .است شده ارائه 4 نگاره در خدمتگزار
 پاسخگويي، پذيري، مسئوليت( دهنده سازمان مضمون پنج دربرگيرنده كه است فراگيري

  .است )خدمتگزاري و توانمندسازي و رشد داري،  مردم
 و هاداده پيچيدگي به توجه با كه است اين مضامين شبكه در جالب و مهم نكته

 اين با شود؛ استخراج فراگير مضمون چند متون، مجموعه از است ممكن تحليل، هدف
 هر .بود خواهد كمتر دهنده، سازمان و پايه مضامين تعداد از فراگير مضامين تعداد حال،

 ممكن بنابراين، دهد؛ مي تشكيل را مضموني اي شبكه كانون و هسته فراگير، مضمون
   .شود منجر مضامين شبكه چندين به تحليل است
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  )ره( امام صحيفه تحليل اساس بر رهبر خادمانه رفتار مضامين شبكه .4 مودارن
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  اي مقايسه تحليل .3-5

 52اي مقايسه تحليل رود، مي كار هب مضمون تحليل با همراه كه هايي روش از ديگر يكي
 از .شود مي مقايسه هم با مختلف افراد و منابع بين در مضامين روش، اين با .است

 تحليل از است زمان هم ،ها داده تحليل و آوري جمع مضمون، تحليل در كه آنجايي
 و نظري ادبيات مرور ها، داده كدگذاري اطالعات، آوري جمع هنگام اي مقايسه

 منابع از آمده دست به هاي داده روش، اين با .شود مي استفاده پژوهشگر هاي يادداشت
 اين د؛شو ختهشنا ،ها تفاوت و ها شباهت تا شود مي تطبيق و مقايسه يكديگر با مختلف،
 ها داده مقايسه از جديدي نكته كند احساس پژوهشگر كه يابد مي ادامه جايي تا فرايند
 بين در مضامين مقايسه براي توان مي اي مقايسه تحليل از .شود نمي حاصل
 منابع براي همچنين و ...) و سمت سن، جنسيت، اساس بر( مختلف دهندگان پاسخ

  .كرد استفاده ... و ...) و كانوني گروه پرسشنامه، مصاحبه، مانند( ها داده مختلف
 كه كرد استفاده نمودارها ترسيم جهت توان مي اي مقايسه تحليل از همچنين،

 مضمون اي داده پوشش ،نگاره اين در .است شده ارائه 5نگاره  در آن از اي نمونه
 پوشش بيشترين است؛ شده مقايسه )ره( امام صحيفه از جلد 21 در ،خدمتگزاري

  .است شده مشاهده 21 جلد در آن كمترين و 19 جلد در مضمون اين اي داده
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  )ره( امام صحيفه مختلف جلدهاي در خدمتگزاري مضمون فراواني اي مقايسه تحليل .5 مودارن
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  مضمون تحليل شروع از قبل مهم هاي تصميم .4

 مسائل برخي درباره مهمي تصميمات بايد مضمون، تحليل كاربرد از قبل پژوهشگران
  :از ندا عبارت آنها از برخي كه كنند اتخاذ آن با مرتبط

 خاصي جنبه مفصلِ توضيحِ يا هاست داده مجموع از غني يتوصيف دنبال به پژوهشگر .4-1
 53ها؟ داده در

 و داشته همخواني ،تحقيق هاي داده مجموع با بايد او ادعاهاي و پژوهشگر تحليل نوع
 دكن عرضه ها داده كل از جامع و غني يتوصيف است ممكن پژوهشگر ،مثالً .باشد مرتبط

 ،حالت اين در .شناسدب را آن برجسته يا مهم مضامين بتواند خواننده كه اي گونه به
 ها داده كل محتواي مبين دقيقاً بايد شود مي تحليل و كدگذاري ،ختهشنا كه مضاميني

 جامعيت اما رود مي بين از مطلب پيچيدگي و عمق حدودي تا تحليلي، چنين در .باشد
 اي زمينه در تحقيق كه است مفيد وقتي روش اين .شود مي حفظ مطلب غناي و

 موضوع درباره افراد نظر يا و بگيرد صورت بررسي دست در اي زمينه در يا نامشخص
 تر جزئي و تر تفصيلي عرضه قبلي، روش جايگزين و ديگر روش .نباشد معلوم تحقيق
 به مواردي در روش اين .هاست داده درون در مضامين از گروهي يا خاص يمضمون

 خود عالقه حوزه بررسي يا و مشخص يسؤال بررسي دنبال به پژوهشگر كه رود مي كار
  ).Braun & Clarke, 2006( باشد ها داده درون در

 54قياسي؟ روش از يا كند استفاده استقرايي روش از خواهد مي پژوهشگر .4-2

 قياسي روش و )داده بر مبتني( استقرايي روش به توان مي را ها داده الگوهاي يا مضامين
 ها داده خود با شدت به خته،شنا مضامينِ استقرايي، روش در .ختشنا )نظريه بر مبتني(

 نظريه شبيه حدودي تا مضمون تحليل روشِ اين ).Patton, 1990, p. 85( هستند مرتبط
 با آن انطباق براي تالش بدون ها داده كدگذاري فرايند روش، اين در .است بنياد داده

 روش در .گيرد مي صورت )مضامين قالب يا( شده تهيه قبل از كدگذاري چارچوب
  .شود مي انجام ها داده اساس بر مضمون تحليل استقرايي،
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 به پژوهشگر تحليلي يا نظري عالقه اساس بر مضمون تحليل قياسي، روش در
 روش، اين در .است تحليلگر فرد بر مبتني بيشتر روش اين لذا گيرد مي صورت موضوع
 و ها شاخص عالئم، و كند مي انتخاب مشخصي نظريه اساس بر را كدها ،محقق

 كدهاي .كند مي كدگذاري و دشناس مي شوند مي حمايت نظريه، اين با كه را شواهدي
 .شود مي استخراج نظر مورد نظريه هاي مؤلفه و فرضيات از نيز مضمون هر با مرتبط
 كه را كدهايي .كند مي فراهم مضامين ختشنا براي مناسبي درك نظري، ادبيات بررسي
 مبتني روش در كدها توسعه به ،ها آن تحقيقات نتايج و اند برده كار هب پژوهشگران ساير
  ).Boyatzis, 1998, p. 37( كند مي كمك مستقيماً ،گذشته تحقيقات بر

 55مكنون؟ مضامين يا است مشهود مضامين ختشنا دنبال به پژوهشگر .4-3

 سطح در مضامين آيا كه است اين شود گرفته بايد مضامين درباره كه ديگري تصميم
 .)Boyatzis, 1998, p. 16( مكنون؟ و پنهان سطح در يا شود مي ختهشنا مشهود و آشكار

 و شود مي ختهشنا ها داده آشكار يا ظاهري معاني به توجه با مشهود، سطح در مضامين
 سطح در .نيست دارد وجود متن در آنچه از فراتر چيزي ختشنا دنبال به تحليلگر
 و رود مي ها داده محتواي آشكار و مشهود معاني از فراتر ،مضمون تحليل مكنون،

 محتواي دهنده شكل كه- ها داده دررا  )ها ايدئولوژي( نهفته مفاهيم و مفروضات ها، ايده
 گيري شكل مكنون، مضامين تحليل در .كند مي ارزيابي يا دشناس مي - است ها داده صريح

 ينوع بلكه نيست توصيف صرفاً نيز تحليل و است تفسيري يكار ،ها مضمون توسعه و
  .است پردازي نظريه

 در مكنون صورت به هم و مشهود صورت به هم ،مضمون است ممكن گاهي
 )ره( امام صحيفه از ستخرجم كدهاي از اي نمونه، 4 جدول در ،مثالً .شودخته شنا متن،

 اين ضمني طور به برخي و اًصريح كدها اين از برخي .استآمده  ،تواضع مضمونبراي 
  .دهد مي نشان را مضمون
  
  
  

www.irpublicpolicy.ir



 10پياپي ، شماره 1390پاييز و زمستان انديشه مديريت راهبردي، سال پنجم، شماره دوم،    176

 

  )ره( امام صحيفه در رهبر تواضع مضمون براي مكنون و مشهود كدهاي از اي نمونه .4 جدول

  تواضع مضمون با رابطه در مكنونكدهاي تواضعمضمونبارابطهدرمشهود كدهاي
ملتسويبهراخوددست،تواضعكمال با من .30/3

 ،3 ج، 1385 خميني، موسوي(  كنم مي دراز ايران نجيب
 .)317 ص
 هستيد، مقام صاحب شما كه نكنيد گمان .187/7

 چه هر .بياوريد فشار مردم به بايد هستيد منصب
 .باشد خدمتگزار بيشتر بايد باشد ارشد ،منصب صاحب
 مردم با رود مي باال اين كه اي درجه هر كه بفهمند مردم

 ص ،7 ج ،1385 ،موسوي خميني( شود يم تر متواضع
512(. 
 كه باشيد مواظب بيشتر آمد دستتان قدرت وقتي .57/18

 بيشتر شديد گروهي يك رئيس وقتي .بشويد متواضع
 سستي اگر اينكه براي باشيد، متواضع كه باشيد مواظب
 خوريد مي زمين شيطان از روحي قدرت اين در كنيد،

 .)209ص،18ج،1385،موسوي خميني(

 زحمات اين مراتب عهده از چطور دانمنميمن.25/6
موسوي ( نكردم باشد پسند مورد كه خدمتي من .برآيم

 .)50 ص ،6 ج ،1385 ،خميني
 ،شما همه از من .داريد منت ما همه بر شما .102/6
موسوي ( هستم شما همه خادم من كشم؛ مي منت

 .)270 ص ،6 ج ،1385 ،خميني
 به و بوسد مي را شما يكايك دست ،خميني .189/14

 رهبر را شما يكايك و گذارد مي احترام شما يكايك
 هستم يكي شما با من ام گفته بارها كه داند مي خودش

 ج ،1385 ،موسوي خميني( نيست كار در رهبري و
 .)474 ص ،14
 پدر اين مشفقانه تذكرات و نصايح از اميدوارم .71/21
 باشيد نشده دلگير خود، حقير خدمتگزار اين و پير

  .)292ص ،21 ج ،1385 ،موسوي خميني(

 و توصيفي سؤاالت يا است كالن و اكتشافي سؤاالت به دادن پاسخ دنبال به پژوهشگر .4-4
 خرد؟

گفتني  .گذارد مي تأثير ها داده مضامين ختشنا روش رد كيفي تحقيقات سؤاالت نوع
 اين ميان روابط كه هستند سؤاالتي مجموعه دربرگيرنده معموالً كيفي تحقيقات كه است

 كل كه دارد وجود كلي سؤال چند يا يك گاهي .شود روشن بايد مختلف سؤاالت
 يا )اكتشافي( كالن خيلي تواند مي تحقيق سؤاالت .كند مي هدايت را تحقيقاتي پروژه
 كالن سؤاالت از بخشي است ممكن محدود سؤاالت ؛باشد )توصيفي( محدود خيلي
  .باشد تحقيق
 اين اما شود مي هدايت ،تحقيق سؤاالت با تحقيقاتي هاي پروژه همه كه اين رغم به
 سؤاالت از اي نمونه .شود اصالح و تعديل پروژه،اجراي  طي است ممكن سؤاالت
 جدول در ،)ره( امام صحيفه بر مبتني خدمتگزار رهبري الگوي تدوين تحقيقِ با مرتبط

  .است شده ارائه 5
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  )ره( خميني امام ديدگاه از خدمتگزار رهبري الگوي تحقيق فرعي و اصلي سؤاالت .5 جدول

  تحقيق فرعيسؤاالت تحقيقاصلي سؤال

 از خدمتگزار رهبري الگوي
) ره( خميني امام ديدگاه

  چيست؟

) ره( خميني امامديدگاه از خدمتگزاررهبري)چرايي(وجوديفلسفه*
  چيست؟

چيست؟) ره( خميني امام ديدگاه از خدمتگزار رهبري) چيستي( هاي ويژگي* 
  چيست؟) ره(خميني امام ديدگاه از خدمتگزاررهبري)چگونگي(فرايند*

  مضمون تحليل گام به گام فرايند .5

 هايفرايند آنها، از يك هر كه دارد وجود مضمون تحليل براي مختلفي هاي روش
 و هاروكس كينگ پيشنهادي روش تركيب با ،مقاله اين در .كند مي دنبال را خاصي

 به گام فرايند ،)2001( استيرلينگ-آترايد و )2006( كالرك و براون ،)153، ص 2010(
 تحليل فرايند ،بخش اين در .شود ميعرضه  ،مضمون تحليل جهت جامعي و گام

  .شود مي معرفي اقدام بيست و گام شش مرحله، سه قالب در مضمون
 سه به توان مي را مضمون تحليل كامل فرايند است آمده 6 جدول در كه طور همان

 - ج و ،متن تفسير و تشريح -ب متن، توصيف و تجزيه -الف :نمود تقسيم كالن مرحله
 تحليل و تفسير با مراحل اين همه كه حالي در .متن مجددكردن  يكپارچه و ادغام
 آيد مي دست به انتزاع از باالتري سطح تحليل، از مرحله هر در اما است همراه

)Attride-Stirling, 2001.(  
 ختشنا دنبال به تحليلگر كه شود مي شروع زماني ،مضمون تحليل فرايند
 طول در كار اين است ممكن البته ؛باشد ها داده در موضوعات و معاني از الگوهايي

 معاني و محتوا از گزارشي تهيه نيز فرآيند اين پايان نقطه .بيفتد اتفاق ها داده آوري جمع
 شكل زمان طي كه است فرآيندي تحليل، ،همچنين .است ها داده در مضامين و الگوها

 اساسي يبخش نيز نوشتن). Braun & Clarke, 2006( شوداجرا  عجله با نبايد و گيرد مي
  .يابد مي تداوم نهايي، گام تا و شود مي شروع اول گام همان از كه است فرايند اين از

 راهنما خطوطاي از  مجموعه از ،كيفي هاي تحليل كه است اين ديگرمهم  نكته
 ها آن پذيري انعطاف باعث امر اين ؛مشخص قوانيناي از  مجموعه نه و كنند مي استفاده
 اين لذا ؛)Patton, 1990 p. 145( شود مي تحقيق هاي داده و ها سؤال با روش تناسب براي
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 پژوهشگري هر ،رو اين از .نيست مضمون تحليل راه تنها رايج، و اي مرحله سه فرايند
 كار به كه ابزارهايي و تصميمات به توجه با و خود تحقيق سؤاالت و ماهيت به توجه با

 يفرايند فرايند، اين ،همچنين .كند استفاده خودش خاص روش از تواند مي ردب مي
 مجموعه كل در برگشتي و رفت يفرايند مستلزم مضمون، تحليل زيرا نيست خطي
  .هاست داده

 مضامين شبكه تحليل و مضمون تحليل گام به گام فرايند .6 جدول

  اقدام  گام  مرحله

 و تجزيه -1
   متن توصيف

  متن با شدن آشنا -1
 )لزوم صورت در( هادادهمكتوب كردن-
  ها داده مجدد مطالعه و اوليه مطالعه -
  اوليههايايدهنوشتن-

 و اوليه كدهاي ايجاد -2
  كدگذاري

  مضامين قالب تهيه و كدگذاري چارچوب پيشنهاد -
   تر كوچك هاي بخش به متن تفكيك -
   ها داده جالب هاي ويژگي كدگذاري -

 ختشنا و جوو جست -3
  مضامين

  مضامين قالب با كدها دادن تطبيق -
  متن اشتهكدگذ هاي بخش از مضامين استخراج -
  مضامين بازبيني و پااليش -

 تفسير و تشريح -2
   متن

  مضامين شبكه ترسيم -4

  ستخرجم كدهاي با مضامين همخواني كنترل و بررسي -
  مضامينكردن  مرتب -
  فراگير و دهنده سازمان پايه، مضامين انتخاب -
  مضامين) هاي( نقشه ترسيم -
  مضامين) هاي( شبكه ييدأت و اصالح -

  مضامين گذاريناموتعريف-  مضامين شبكه تحليل -5
  مضامين شبكهتوضيحوتوصيف-

 ادغام و تركيب -3
  گزارش تدوين -6  متن

  آن صريح و مختصر بيان و مضامين شبكه تلخيص -
  ها داده جالب هاي نمونه استخراج -
   نظري مباني و تحقيق سؤاالت با تحليل نتايجكردن  مرتبط -
  ها تحليل از تخصصي و علمي گزارش نوشتن -
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  ها داده با شدن آشنا .5-1

 كه اين ياكند  جمعرا  ها داده پژوهشگر خود است ممكن مضمون، تحليل شروع هنگام
 ها رسانه طريق از(را  ها داده پژوهشگر خود اگر .گيرد قرار او اختيار در تحقيق هاي داده
 برخوردار اوليه تحليلي مبناي و دانش از تحليل، هنگام به ،كند جمع )مختلف منابع و

 و عمق با كه شود غرق ها داده در اي گونه به پژوهشگر كه است اين مهم اما .بود خواهد
  .شود آشنا كامالً ها آن محتواي غناي

 .است فعال روشي به ها داده مكرر مرور و مطالعه مستلزم ،ها داده در شدن غرق
 اين در شود؛ مطالعه ها داده كل كدگذاري، شروع از قبل يكبار حداقل شود مي پيشنهاد
  .شد خواهد ختهشنا الگوها و ها ايده از برخي متن، مطالعه هنگام به ،حالت

 هاي ايده كه است گام اين در .دهد مي شكل را بعدي مراحل فقرات ستون گام، اين
 هآماد ،پژوهشگر كار، اين از پس .گيرد مي شكل الگوها و ها كدگذاريدرباره  خوبي
 صورت تحليل فرايند كل در كدگذاري ،لكن .كند آغاز را كدگذاري فرايند است
  .شود مي تعريف و گيرد مي

  كدگذاري و اوليه كدهاي ايجاد .5-2

 شده آشنا ها آن با وكرده  مطالعه را ها داده پژوهشگر، كه شود مي آغاز زماني ،دوم گام
 تهيه ،ها آن جالب نكات و ها داده در موجود هاي ايده از اوليه يفهرستهمچنين،  .باشد
 .هاست داده از اوليه كدهاي ايجاد مستلزم ،گام اين لذا باشد؛ كرده

 و يدنيفهم هاي قسمت به متني هاي داده تقسيم براي كدها از گام، اين در
 است الزم خاص تحليل براي كه معيارهايي ساير يا كلمه عبارت، ،بند مانند پذير استفاده
 مشخص كامالً مرز و حد بايد ،كدگذاري چارچوب در موجود كدهاي .شود مي استفاده

 ،همچنين .نباشد تكراري يا و پذيرتغيير كه اي گونه به باشد داشته اي شده تعريف و
 داشته تمركز ،موضوع بر روشن طور به وباشد  تحقيق يقلمرو به محدود بايد كدها
 تفسيري لحاظ به گام اين .شود اجتناب ،اصلي متنِ از جمله هر كدگذاريِ از تا باشد
 شد بعد مرحله وارد توان نمي باشد نشده تكميل مرحله اين تا اما ؛است اهميت حائز

)Attride-Stirling, 2001.(  
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 توان ميهمچنين،  .داد انجاماي  رايانه افزارهاي نرمبا  يا دستي ،توان مي را كدگذاري
 و رنگي مدادهاي از استفاده با يا و آن حواشي يا متن روي بر يادداشت نوشتن با

 هاي يادداشت از توان مي ،همچنين .كرد برجسته را نظر مورد هاي داده ماژيك،
 افزارهاي نرم از استفاده صورت در .كرد استفاده تحقيقاتي هاي فيش و شده بندي فهرست
 .كرد كدگذاري را ها داده متن، از بخش هر گذاري نام و انتخاب با توان مياي  رايانه
  :از ندا عبارت كدگذاري هنگام به كليدي هاي توصيه برخي

 - ب ؛شود گرفته نظر در كد ،بالقوه الگوي يا مضمون گونه هر براي -الف
 هاي داده دربرگيرنده و كامل شود مي انتخاب كدگذاري براي كه ها داده از هايي بخش
- مختلف مضامين از زيادي تعداد براي توان مي را ها داده از بخش هر -ج ؛باشد مرتبط

 ).Braun & Clarke, 2006(كرد  كدگذاري -دارد تناسب آن با كه

  مضامين ختشنا و جوو جست. 5-3

 و باشد شده گردآوري و اوليه كدگذاري ها، داده همه كه شود مي شروع وقتي ،سوم گام
 گام اين در .باشد شده ختهشنا ،ها داده مجموعه در مختلف كدهاي از طوالني فهرستي

 مضامين قالب در مختلف كدهاي دارد تمركز كدها از تر كالن سطحي در تحليل به كه
 و ختهشنا مضامين، از يك هر با مرتبط شتةكدگذا هاي داده همه و شود مي مرتب

 نحوهبه  و شود مي تحليل و تجزيه كدها مرحله، اين در اساساً .شود مي گردآوري
 اين در .شود مي توجه پايه، مضمون تشكيل جهت مختلف كدهاي تلفيق و تركيب
 همراه كد هر نام نوشتن يا و ذهني هاي نقشه جدول، نمودار، شكل، از توان مي مرحله

 مضمون ستون در آن دادن قرار و جداگانه يكاغذ روي بر آن از اي خالصه توضيح با
  .گرفت بهره مضامين قالب در مختلف كدهاي كردن مرتب براي ،مرتبط

 پيدا اختصاص مضموني هيچ به كدها از اي مجموعه است ممكن مرحله اين در
 از توان مي كدهايي چنين براي .شود نظر صرف كدها برخي از است ممكن يا و نكند

 ،مجدد بررسي صورت در تاكرد  استفاده موقت طور به )نشده تثبيت( »ساير« مضمون
  .شود تعيين مضامين قالب در ها آن مناسب جايگاه
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 ،كافي اندازه به ،مضامين تا شود مي سعي ،مضامين بيشتر پااليش و مجدد بررسي با
 هاي ايده مجموعه تا باشد كالن ،كافي اندازه بهنيز  و غيرتكراري و مجزا خاص،
 به ها داده كاهش باعث امر اين .شود شامل را متن از هايي بخش در شده مطرح

 اي خالصه و چكيدهمبين  كه شود مي پذير كنترل وپذيرفتني  مهم مضامين از اي مجموعه
 نيز اي مقايسه تحليل و مضامين ماتريس از توان مي گام اين در .است اصلي متن از

  .كرد استفاده

  مضامين شبكه ترسيم .5-4

 و پيشنهاد را مضامين از اي مجموعه ،پژوهشگر كه شود مي شروع وقتي چهارم گام
 مضامين هاي شبكه تشكيل اصلي منبع ،ختهشنا مضامينِ .كند پااليش را ها آن بخواهد
  .است

 مضمون واقعاً ،شدهپيشنهاد مضامين برخي كه شد خواهد مشخص گام، اين طي
 ،)باشد متنوع خيلي ،آن هاي داده يا و باشد نداشته وجود كافي هاي داده اگر مثالً( نيستند
 و معني يك جدا، مضمونِ دو اگر مثالً( دارد پوشاني هم همديگر با مضامين برخي
 باشد الزم است ممكن و )دهند تشكيل ي،واحد مضمون ،هم با وباشد  داشته مفهوم
 همگونيفقدان  و دروني همگوني .شود تفكيك اي جداگانه مضامين به مضامين ساير

 ،مضاميندرباره  قضاوت دوگانه عواملبه عنوان  )185، ص 1990( پتون كهرا  بيروني
 به بايد مضمونهر  درون هاي داده .ردب كاره ب جا اين در توان ميكرده است  پيشنهاد
 بايد حال عين در و باشد داشته همخواني و انسجام هم با ،مفهوم و معني لحاظ

 ,Braun & Clarke( باشد داشته وجود مختلف مضامين ميانمشخصي  و واضح تمايزات

2006.(  
 .شود مي بندي دسته منسجمي و مشابه هاي گروه در متن از آمده دست به مضامين

 بر لزوم صورت در و محتوا اساس بر ،مضامين بندي گروه نحوهدرباره  گيري تصميم
 به بايد شبكههر  تحت مضامينِ كهكرد  توجه بايد .گيرد مي صورت نظري مباني اساس
 يا و متعدد و متنوع بسيار ،مضامين اگر .باشد مشابهي موضوعاتدرباره  و مناسب تعداد

 هر .تشكيل شود گروهبايد چند  باشد، مرتبط متمايزي و متفاوت كامالً موضوعات به
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 و پايه مضامين كه شد خواهد منجر يمتمايز فراگيرِ مضمونِ به مضامين از گروه
 تعداددرباره  خاصي قاعده ،كلي طور به .كند مي پشتيباني، آن را مجزايي دهنده سازمان
عدد  15 از مضامين تعداد اگر تجربه طبق اما ندارد وجود شبكه دهنده تشكيل مضامين
 مضامين تعداد اگر ،همچنين .شد خواهد مواجه مشكل با پنجم گاماجراي  باشد بيشتر

  ).Braun & Clarke, 2006( بود خواهد مشكل ها داده درباره قضاوت باشد، كمتر چهار از

  مضامين شبكه تحليل .5-5

 رسيده بخشي رضايت مضامينِ شبكه به پژوهشگر كه شود مي شروع وقتي پنجم گام
 و تعريف را ها داده تحليل جهت شدهپيشنهاد مضامين تواند مي حالت، اين در .باشد

 ،شده رسم مضامين هاي شبكه گام، اين در .كند تحليل ها آن اساس بر را ها داده و ،تعديل
 مضامين، هاي شبكه شد، اشاره نيز قبالً كه طور همان .شود مي تحليل و تجزيه و بررسي
 به تا كند مي كمك محقق به ها شبكه اين .تحليل خود نه هستند، تحليل براي ابزاري
 وكند  تشريح را آمده دست هب مضامين بتواند و رسدب متون معاني از تري عميق درك

 به مجدداً بايد پژوهشگر مضامين، هاي شبكه ايجاد از پس .شناسدب را ها آن الگوهاي
  ).Attride-Stirling, 2001( كند تفسير ها شبكه اين كمك به را آن و مراجعه ،اصلي متن

 بهرا  ختهشنا مضامين بتواند مرحله اين پايان در ،پژوهشگر كه است اين مهم
 تعريف آزمون براي روش يك .نيستند چه و هستند چه كهكند  تعريف يروشن

 جمله دو قالب در را مضمون هر محتواي و گستره توان مي آيا كه است اين ،مضامين
 در پژوهشگر .شود تعديل بيشتر ،مضمون آن باشد الزم است ممكن نشد، اگر .كرد بيان
 نهايي تحليل در كه را هايي نام و ددهب يمشخص عنوان ،خود مضامين به بايد مرحله اين
 به تا باشد يموجز و مختصر نام داراي بايد مضمون هر .كند ذكر وردبيا خواهد مي خود
  ).Braun & Clarke, 2006( است چيزي چه درباره مضمون آن كه كند القا خواننده ذهن

  گزارش تدوين .5-6

 در .باشد شده فراهم ،نهايي مضامينِ از كاملي مجموعه كه شود مي آغاز وقتي ،ششم گام
 وشتنن از هدف .گيرد مي صورت ،تحقيق نهاييِ گزارشِ تدوين و تحليل مرحله، اين
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 اي گونه به را ها داده در موجود ةپيچيد و كامل حكايت كه است اين مضمون تحليل
 اين مهم .شود متقاعد ،پژوهشگر تحليل صالحيت و اعتباردرباره  خواننده كهشود  بيان
 از دهآمبر جالبِ و غيرتكراري و منطقي و منسجم و مختصر حكايت تحليل، كه است
درباره  مناسبي و كافي شواهد بايد ،گزارش .عرضه كند ،مضامين قالب در را ها داده

  .شودعرضه  ،مضمون هربراي  كافي هاي داده وكند  فراهم ها داده در موجود مضامين
 به ،ها آن با مرتبط هاي نظريه با همراه ،ها شبكه همه هاي استنتاج گام، آخرين در

 از آمده دست به ةبرجست ساختارهاي و الگوها مفاهيم، مضامين، تبيين براي ،خالصه طور
 نظري قيعال و تحقيق سؤاالت مجدد بررسي ،كار اين از هدف .شود مي استفاده متن
 به متن، تشريح از آمده دست هب الگوهاي عميقِ بررسي و بحث با تا هاست آن در نهفته

  ).Attride-Stirling, 2001( شود داده پاسخ تحقيق اصلي سؤاالت

  مضمون تحليل مسير در بالقوه هاي دام .6

 دانش به كه است كيفي هاي تحليل در اي ساده نسبتاً و كارآمد روش ،مضمون تحليل
 الزم گفتمان تحليل و محتوا تحليل مانند هايي روش در كه( اي گسترده فني و نظري
 ؛است راحتي نسبتاً كار ،كيفي هاي داده روي بر خوب مضمون تحليل .ندارد نياز )است
 وجود مواردي حال، اين با .باشد كيفيفنون  يادگيري حال در پژوهشگر وقتي حتي
 برخي .)Braun & Clarke, 2006( شود منجر ،مضمون تحليل ضعف به تواند مي كه دارد
  :از ندا عبارت مضمون تحليل روش بالقوه هاي دام

 ها داده واقعي تحليل فقدان .6-1

 ها داده برخي انتخاب يا تحليلي يمتن نوشتن و ها داده آوري جمع صرفاً ،مضمون تحليل
مبين  مضمون، تحليل در ستخرجم هاي داده .نيست ها آن محتواي به اصطالح الصاق و

 نقش و است هختشنا تحقيق موضوعدرباره  پژوهشگر كه است مهمي تحليلي نكات
  .كند مي بازي را ها تحليل اعتباردهنده و پشتيبان
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مثابـه   بـه ) پرسشـنامه  سؤاالت مانند( ها داده آوري جمع به مربوط سؤاالت از استفاده .6-2
 مضمون

 براي تحليلي گونه هيچ عمالً مضمون،مثابه  به پرسشنامه سؤاالت از استفاده صورت در
 .است نگرفته صورت ها آن در موجود الگوهاي شناخت يا ها داده در مضامين شناسايي

 :متقاعدكنندهغير يا ضعيف تحليل .6-3

 پوشاني هم يا نرسد نظر به مفيد چندان آن مضامين كه است تحليلي ضعيف، تحليل
 همخواني و انسجام فاقد ،آن مضامين يا و باشد داشته وجود آنها ميان زيادي بسيار
 و يردگب شكل محوري مفهوم يا ايده يك پيرامون بايد مضامين همه .باشد دروني
عرضه نكردن  از تواند مي ،همچنين ،متقاعدكنندهغير يا ضعيف تحليل .يابد انسجام
 جذابي هاي نمونه از بايد مضامين توضيح در لذا شود ناشي ها داده از كافي اي نمونه

  .كرد استفاده

 تحليل نتايج و ها داده ميان انطباقفقدان  .6-4

 بدترين در يا دكن نمي پشتيباني شته،كدگذا هاي دادهرا  تحليل نتايج ،حالتي چنين در
 بايد پژوهشگر .دهد مي نشان را متناقضي يا متفاوت تحليل ستخرج،م هاي داده حالت،
 در .دارد همخواني ،ستخرجم هاي داده با هايش تحليل و تفسيرها كهكند  حاصل اطمينان
 توجهي ،ها آن در موجود تناقض يا تنوع و ها داده صريح نكات ساير به ضعيف تحليل
 ،ها داده صددرصد با است ممكن ،ندرت به ،متن يك در موجود الگوي ،البته .شود نمي

 .باشد نداشته تناقضي گونه هيچ يا و داشته همخواني

 تحليـل  فراينـد  و تحقيـق  سـؤاالت  ميـان  يا تحليل نتايج ونظريه  ميان انطباقفقدان  .6-5
 مضمون

 چارچوب با ها داده تفسير كه شود حاصل اطمينانبايد  خوب مضمون تحليل براي
 است ممكن نيز جامع و خوب تحليل حتي ،حال اين با ؛دارد همخواني ،تحقيق نظري

كرده  دنبال كه هدفي يا تحليل، نحوهكردن  شفاف يا خود، نظري مفروضات تبيين در
  .نباشد موفق چندان ،است

www.irpublicpolicy.ir



 185...   تبيين روشي ساده و كارآمد براي : تحليل مضمون و شبكه مضامين

 

 گذشته تحقيقات بررسي با مرتبط هاي دام از غفلت .6-6

 رو هروب ،تهديدها و ها فرصت برخي با نيز تحقيق نظري ادبيات بررسي هنگام پژوهشگر
 تحليلي افق است ممكندر بدو امر  گذشته تحقيقات مطالعه معتقدند برخي .شود مي

 توجه ،ها داده از بخشي به صرفاً محقق كه شود اين به منجر وكند  محدود را پژوهشگر
 نظري ادبيات بررسي معتقدند نيز ديگر برخي .كند غفلت آن مهم هاي جنبه ساير از و

 با( پژوهشگر هاي تحليل شود مي باعث مضمون تحليل اوليه مراحل همان در ،تحقيق
  ).Tuckett, 2005( يابد بهبود )ها داده در برجسته هاي ويژگي مناسب شناخت

 در نظري ادبيات مطالعه براي صحيح شيوهيك  و مشخص زمانيك  بنابراين،
 همراه هايي دام و ها فرصت با نظري ادبيات بررسي و ندارد وجود مضمون تحليل فرايند
 زمان به بيشتر است آمده 7 جدول در آنها از اي نمونه كه ها دام و ها فرصت اين .است

 مربوط مضمون تحليل در آن كارگيري به چگونگي و تحقيق نظري ادبيات از استفاده
  ).Tummers & Karsten, 2011, Pp. 15-18( است
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 ,Tummers & Karsten( تحقيق فرايند در نظري ادبيات بررسي هاي دام و ها فرصت .7 جدول
2011, p. 16(  

  ادبيات مرور هاي دام ادبياتمرورازناشيهايفرصت تحقيق مراحل

  تحقيق طراحي

زمينهدرموجوددانشيخألشناسايي 
 مطالعه مورد

 ارتباط چگونگي و چرايي تشريح 
 قبلي تحقيقات با تحقيق سؤاالت

  تحقيق موضوع بر تمركز 

  موجود اجتماعي هاي پديده از غفلت 
 تحقيق با مرتبط هاي جنبه بهنكردن  توجه 

 در شده مطرح هاي جنبه بر تمركز دليل به
  نظري ادبيات

  ها داده آوري جمع

 يك عنوان به نظري ادبيات از استفاده 
 مصاحبه( منابع ساير كنار در داده منبع
  )پرسشنامه و
  بررسي پديده از بهتر درك 

 ادبيات با مرتبط هاي داده صرف آوري جمع 
  نظري

  ها داده تحليل

 با موضوع به نسبت بيشتر آگاهي 
 روابط به نسبت حساسيت افزايش
  تحقيق متغيرهاي ميان ضمني

 جديد هاي داده تحليل از مناسب درك 
  تحقيق اصلي اهداف به رسيدن و

  جديد هاي ايدهعرضه  از ممانعت 
 به موجودنظري  ساختارهاي تحميل 

  تحقيق هاي تحليل

  مضمون تحليل ارزيابي معيارهاي .7

 مضمون تحليل ارزيابي براي توان مي كيفي تحقيقات ارزيابي معيارهاي از ،كلي طور به
 معيارهاي نيازمند كيفي تحقيقات كه معتقدند پژوهشگران از بسياري .كرد استفاده نيز

 تاتحقيق معيارهاي با بايد معيارهايي چنين ،البتهاست؛  همه توافق مورد و كيفي ارزيابي
 جايگزين كيفي معيار چهار )301، ص 1985( گيوبا و لينكولن مثالً .باشد متفاوت كمي،

 جاي به اعتباربخشي -الف :اند دهكر پيشنهاد رايج كميِ تحقيقات معيارهاي
 بهكردني  پيگيري انحراف -ج ،57پذيري تعميم جاي به پذيري انتقال -ب ،56اعتبارسنجي

  .59طرفي بي جاي به پذيري صحه )د و 58پذيري اطمينان جاي
 انجام كه را كاريبايد  پژوهشگر است، يمنعطف روش ،مضمون تحليل كه آنجا از

 دهد مي انجام آنچه با بايد گويد مي آنچه و دهد توضيح آشكار و شفاف طور به دهد مي
 مرتب طور به بايد روش و نظريه حالت، اين در .باشد داشته انطباق و همخواني واقعاً
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 در خوب مضمون تحليل كيفيت كننده تعيين معيارهاي از اي خالصه .روند كاره ب هم با
  .استآمده  8 جدول

 وجود مضمون تحليل ارزيابي براي نيز ديگري معيارهاي فوق، معيارهاي بر عالوه
 كينگ .دارد بستگي پژوهشگر شناختي روش و فلسفي رويكرد به ها آن انتخاب كه دارد

 مضمون تحليل ارزيابي براي رافرايند  چهار ،)165-160، صص 2010(و هاروكس 
  :ازاست  عبارت كهكرده  پيشنهاد
 مستقل، كدگذاري از استفاده :60خبرگان گروه و مستقل كدگذاران از استفاده -1
 رويكرد در .است مضمون هاي تحليل كيفيت كنترل و ارزيابي براي يرايجفرايند 

 اطمينان قابليت آماري محاسبه مشابه امر اين كيفي، هاي پژوهش به ويستيتيپوزي
 گيرد مي صورت ساختاريافته مشاهده يا كمي محتواي تحليل در كه است 61دروني

)Boyatzis, 1998, p. 97.( پايايي و روايي اثبات ،موارد اكثر در مستقل، كدگذاري هدف 
 ساختار درباره انتقادي طور به تا است پژوهشگر به كمك بلكه نيست مضمون تحليل

 اين .كند فكر ،است گرفته كدگذاريدرباره  كه تصميماتي و خود پيشنهاديِ مضامين
 به شود باعث تحليلگر انتظارات و مفروضات كه شود مي تر برجسته وقتي ،موضوع
 بنابراين، .كند نظر صرف ديگري هاي بخش از يا و توجه ،ها داده از خاصي بخش

 تحليلگر 62عينيت عدم از اجتناب براي راهي عنوان به زيادي حد تا مستقل كدگذاري
  .رود مي كاره ب
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  )Braun & Clarke, 2006( مضمون تحليل ارزيابي معيارهاي .8 جدول

تحليل فرايند
  ارزيابي معيار  مضمون

  اند؟ شده توصيفدقتوتفصيلازمناسبيسطحدرهادادهآيا-1  توصيف

  كدگذاري

  است؟ شده يكساني توجه ها، داده قلم هر به ،كدگذاري فرايند در آيا -2
 كامل، كدگذاري فرايند طي يا اند گرفته شكل جذاب داده اندكي تعداد از مضامين آيا -3

  اند؟ آمده دست به فراگير و جامع
  است؟ شده آوري جمع ،مضمون هر با مرتبط ستخرجِم هاي داده همه آيا -4
 حمايتآنها را  ،اصلي هاي داده مجموعه واست  شده مقايسه يكديگر با مضامين آيا -5

  ند؟ك مي
  هستند؟ دروني تمايز و همخواني انسجام، داراي مضامين آيا -6

  تحليل

 تعبير و تفسير و تحليل شوند تشريح يا توصيف صرفاً كه اين جاي به ،ها داده آيا -7
  ؟اند شده

  دارند؟ همخواني يكديگر با ها داده و ها تحليل آيا -8
 موضوع و ها دادهدرباره  شده سازماندهي يخوببه  و متقاعدكننده يحكايت ،تحليل آيا -9

  ؟است تحقيق
  است؟ برقرار ،ستخرجم هاي داده و تحليلي هاي نوشته ميان خوبي تعادل آيا -10

  گزارش نوشتن

  است؟شده  تبيين آشكار طور به مضمون تحليل خاص رويكرد و مفروضات آيا -11
 نشان ها تحليل چه آن با) است داده انجام كه كاري بر مبني( پژوهشگر ادعاي ميان آيا -12
 شده گزارش تحليل با شده معرفي تحليل روش آيا دارد؟ وجود خوبي تناسب دهد، مي

  دارد؟ همخواني
 همخواني ،تحليل شناسيِ معرفت جايگاه با گزارش در كاررفته هب مفاهيم و زبان آيا -13

  دارد؟
 خود خودي به مضامين آيا كند؟ مي ايفا تحقيق فرايند در فعالي نقش ،پژوهشگر آيا -14

  كنند؟ نمي »ظهور«

 بدون ها تحليل ويافته اختصاص تحليلمراحلهمهتكميلبرايكافيزمانآيا-15  فرايند كل
 است؟شدهتهيهعجله

 مختلفي هاي روش مستقل، كدگذاران بين در اعتماد قابليت يا پايايي سنجش براي
 را روش چند، 64مضمون تحليل راهنماي ،خود كتاب در 63نئوندورف .است شدهعرضه 
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 ،66كريپندورف آلفاي ،65هولستي روش درصدي، توافق :از است عبارت كه كرده معرفي
  .)156و  155ص ص، 1387 مهر، محمدي از نقل به( 68اسكات پاي و 67كوهن كاپاي

 تصميم سهبايد  كند استفاده مستقل كدگذاري از بخواهد پژوهشگري چنانچه
 گيرد؟ انجام كاري چنين بايد مضمون تحليل از اي مرحله چه در -الف :بگيرد كليدي

 را كدگذاري بايد كساني چه -ج و شود؟ خواسته كدگذاران ازبايد  چيزي چه -ب
 براي و مضمون تحليل مراحل همه دركه  شود مي پيشنهاد ،خالصه طور به دهند؟ انجام

 تحقيق موضوع با آشنا كهدرون يا افراد بيرون تيم  اعضاي از ،كدگذاري تاييد و تعريف
 زمان به كه يبهتر روش حال، اين با .شود استفاده د،نباش مضمون تحليل روش و

 كافي دانش از كه- خبرگان از گروهي نظرات از كه است اين دارد نياز هم كمتري
 نحوه ،مثالً .شود استفاده -برخوردارند تحقيق موضوع مختلف هاي جنبه و ابعاددرباره 
 شده ارائه بخش اين در )ره( امام صحيفه در مضمون تحليل پايايي و روايي سنجش
  .است

 و دهنده سازمان فراگير، مضامين اينكه بر عالوه تحقيق، اين روايي سنجش براي
 شدند، ييدأت و انتخاب ،منبع و تحقيق اهداف تحقيق، پيشينه نظري، مباني مطالعه با ،پايه

 و جرح كدگذاري، از قبل و شد لحاظ نيز خبرگان از گروهي رهنمودهاي و نظرات
  .آمد عمل به نهايي تعديل
 به و )ره( امام صحيفه سطر به سطر مطالعه با كدگذاري ،نخست ،تحقيق اين در
 بااي  رايانه كدگذاري دستي، كدگذاري اتمام از بعد و گرفت صورت دستي صورت

 از و مقايسه ،يكديگر با كدگذاري دو اين نتايج ،سپس .شد انجام NVivo 8 افزار نرم
  :از ستا عبارت آن فرمول كه شد استفاده پايايي محاسبه براي هولستي روش

95% = )3463+3628/( 2×3363                      PAO = 2M/ (n1+n2)             

 دو در توافق تعداد M ،)پايايي ضريب( شده مشاهده توافق درصد PAO 69 آن در كه
 واحدهاي تعداد n2 و اول مرحله در شتهكدگذا واحدهاي تعداد n1 كدگذاري، مرحله
 )كامل توافق( يك تا )توافق هيچ( صفر بين ،رقم اين .است دوم مرحله در شتهكدگذا
 6 نگاره در كه خدمتگزار رهبري نهايي الگوي اعتبارسنجي براي ،همچنين .است متغير
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 مضامين ساير و الگو اين اصالح جهت خبرگان نظر از و تهيه ،اي پرسشنامه استآمده 
  .شد استفاده ،تحقيق سؤاالتدرباره  ستخرجم

 شبكه و مضمون تحليل بر مبتني) ره( امام صحيفه از مستخرج خدمتگزار، رهبري الگوي - 6 مودارن
  مضامين
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 براي رايج كامالً فرايندهاي از ديگر يكي: دهندگانپاسخ از بازخورد دريافت -2
پاسخ از بازخورد دريافت ها، مصاحبه درباره خصوصاً مضمون، هاي تحليل ارزيابي
پاسخ اختيار در را خود تحليل نتايج پژوهشگر، فرايند، اين در. است تحقيق دهندگان
 ميان تناسبِ و همخواني ميزان درباره تا خواهد مي ها آن از و دهد مي قرار دهندگان
 اختيار در را فرصت اين كاري، چنين. كنند نظر اظهار خودشان، تجارب و وي تفاسير
 شده،مطرح مسائل درباره تري قوي و تر جدي طور به تا دهد مي قرار دهندگانپاسخ
 همراه را خود تحليل نتايج شفاف، و واضح طور به بايد پژوهشگر البته،. كند نظر اظهار

 دانشي آنها است ممكن زيرا دهد توضيح دهندگانپاسخ براي آن، به دستيابي فرايند با
  .باشند نداشته مضمون، تحليل روش زمينه در كافي،

 هايروش از استفاده ،»همگوني تطابق« مفهوم: 70همگوني تطابق كارگيري به -3
 خاص اي پديده مطالعه جهت مختلف، منابع از گيريبهره يا هاداده آوريجمع مختلف
 هايتحليل در همگوني تطابق از مختلفي انواع). King & Horrocks, 2010, p. 164( است
 چهار ،)King & Horrocks, 2010, p. 164به نقل از ( دنزين اما است شده پيشنهاد كيفي
  :از است عبارت كه است كرده معرفي را آن متمايز نوعِ

 در داده متنوع و مختلف منابع از استفاده: هاداده در همگوني تطابق -الف
 امام حضرت عملي و نظري سيره حوزه در منبع چندين بررسي مانند( واحد اي مطالعه

  ).خدمتگزار رهبري زمينه در) ره(
 مانند( كيفي هاي روش از تركيبي كارگيري به: شناسيروش در همگوني تطابق -ب
  .كيفي و كمي هاي روش از تركيبي يا و) پرسشنامه و كانوني گروه مشاهده، مصاحبه،
 مقايسه و پژوهشگر چندين از برداريبهره: پژوهشگران در همگوني تطابق -ج
 خارجي پژوهشگر يك و داخلي پژوهشگر يك از استفاده مانند( آنها هايداده مندنظام

  ).موضوع به خارجي و داخلي رويكردهاي مقايسه جهت
 درك كسب جهت مختلف نظري هايمدل از استفاده: نظريه در همگوني تطابق -د
  .ها داده از مشترك
 كه( »غني توصيف« از منظور: 71مميزي سوابق ثبت و غني توصيفي عرضه -4
 مفصلي شرح بايد كيفي پژوهشگر كه است اين) كرد مطرح را آن 1973 سال در گريتز
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 همخواني به راجع بتواند خواننده تا كند عرضه آن زمينه و بافت و مطالعه پديده از
  .كند قضاوت هاست داده متن در آنچه با ها، داده از پژوهشگر تحليل و تفسير

 به ها داده ازرا  پژوهشگر دستيابي نحوه تا كند مي كمك خواننده به غني توصيف
اجراي  فرايند به مربوط جزئيات بيان با توان مي را موضوع اين. بفهمد خوبي به ،نتايج
 مضامين تكامل و گيري شكل نحوهدرباره  نمودار و شكل رسم با همراه ،مضمون تحليل

 طبق كه دهد مي نشان را »مميزي سوابق ثبت« جزئيات، اين. كرد تقويت تحقيق، طيدر 
 ،مستند طور به ،تحقيقاجراي  با زمان هم ،پژوهشگر انديشه توسعه و تكامل فرايند ،آن

 ).King & Horrocks, 2010, p. 164(شود  مي ثبت

  مضمون تحليل معايب و مزايا .8

 اين با ؛دارد زيادي مزاياي مضمون تحليل استآمده  9 جدول در كه طور همان
 آن ضعيف اجراي به بيشتر ،مضمون تحليل معايب از بسياري. نيست نيز عيب فاقد حال
  .روش خود به تا گردد برمي تحقيق سؤاالت نبودن مناسب يا

  )Braun & Clarke, 2006( مضمون تحليل مزاياي .9 جدول

 مزيت  رديف
 پذيريانعطاف  1
 سريعوآساننسبتاًاجرايويادگيري  2
  كيفي تحقيقات زمينهدرتجربهكمياتجربهبيپژوهشگرانبراياستفادهقابل  3
  كردهتحصيلافرادهمهبراياستفادهوعرضهقابلنتايجعرضه  4
  تحقيق در كنندگان شركتوهمكارانبامشتركتحقيقاتبرايمفيديروش  5
  ها دادهمجموعه از جامع توصيفيعرضهيامتنكليديهايويژگيمفيدتلخيصامكان  6
  ها داده كلدرموجودهايشباهتوهاتفاوتكردنبرجستهامكان  7
 ناپذيربينيپيشهايايدهشدنمطرحامكان  8
 هادادهازشناسيروانيااجتماعيتفسيرامكان  9
  مشي خط تدوينجهتمناسبكيفيهايتحليلبرايمفيديروش  10

 طيف كه- روش اين پذيري انعطاف. نيست اي پيچيده روش مضمون، تحليل
 است معني يندب -دهد مي قرار پژوهشگر اختيار در را ها تحليل و ابزارها از اي گسترده
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 ،پذيري انعطاف چه اگر. داد نسبت ها داده به توان مي را چيزها از اي گسترده طيف كه
 براي خاصي رهنمودهاي زيرا باشد نيز عيب تواند مي اما است مضمون تحليل مزيت
 خودش پژوهشگر است ممكن ،رو اين از ؛كند نميعرضه  باالتر سطح هاي تحليل
  .كند تمركز ها داده در چيزي به كه بگيرد تصميم

 تحليل هاي روش ساير با روش اين مقايسه هنگام به ،مضمون تحليل ديگر عيب
 پژوهشگر نويسي، حال شرح يا روايت هاي روش خالف بر ،مثالً. شود مي آشكار كيفي
 و ها تناقض اين وكند  حفظ را ها داده ميان موجود تناقض و تداوم حالت تواند نمي

 هاي روش خالف بر ،همچنين. شود داده نشان است ممكن ها داده ميان يها ناهمخواني
درباره  دهد نمي اجازه پژوهشگر به ساده مضمون تحليل محتوا، تحليل يا گفتمان تحليل
  ).Braun & Clarke, 2006( كند ادعاهايي ،متن در شده استفاده زبان

  پيشنهادها و گيرينتيجه .9

 جهت در مثبت گامي برداشتن به منجر ،اخير هاي سال در كيفي تحقيقات سريع رشد
 هنوز حال، اين با. است شده ها آن پويايي و اجتماعي هاي پديده از تر عميق درك

 كه حالي در. ندارد وجود ،كافي اندازه به ،كيفي هاي داده تحليل براي مناسبي ابزارهاي
 اي ويژه توجه ،كيفي هاي روش كارگيري به زمانِ و چگونگي چرايي، به مربوط مسائل به

 پاياني مرحله در كيفي پژوهشگران كه متني هاي داده تحليل نحوه به اما ؛است شده
 مشكالت از يكي ،موضوع اين. است شده توجه كمتركنند  عرضه مي داده آوري جمع

 استفاده كيفي هاي روش از كه است اجتماعي علوم پژوهشگران خصوصاً ،پژوهشگران
  .)Attride-Stirling, 2001( كنند مي

 اكنون به هم كه است مضمون تحليل كيفي، تحقيقات كارامد هاي روش از يكي
 كمتر روش اين كهچرا  شود؛ نمي آن از يچندان تعريف و تجليل تحليل، روش عنوان
 ظاهراً مضمون تحليل كه است معني بدان اين. است شده استفاده بيشتر ولي ،معرفي
 براي كه( خاص مهارت يا دانش داشتن بدونو  آساني به كسي هر كه است روشي

) است الزم گفتمان تحليل و بنياد دادهنظريه  مانند تر شده تحسين و تر پيچيده تحقيقات
 كه دهد مي نشان و كشيدهنقد  به را نگرشي چنين مقاله، اين. كند از آن استفاده مي
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 خوبي به تحقيق خاص سؤاالت به وكند  معقولي هاي تحليل تواند مي مضمون تحليل
  .دهد پاسخ

 با همراه آن در كاررفته هب فرايندهاي و فنون و مضمون تحليل مقاله، اين در
 متني هاي داده در موجود الگوهاي ختشنا در پژوهشگران به تاعرضه شد  هايي مثال
  :كه شود مي پيشنهاد روش، اين از مفيدتر و بيشتر استفادهبراي  اما. كند كمك
 جمله از مختلف كيفي هاي داده تحليل براي آن فنون و مضمون تحليل روش از
 و) حديث و قرآن( ديني متون و باز هاي پرسشنامه كانوني، هاي گروه ها، مصاحبه
 .شود استفاده) سنت( تاريخي
 كيفي هاي روش ساير با روش اين نتايج مقايسه به مختلف، مطالعات در
 .شود پرداخته
 و روش از پژوهشگري هر مضمون، تحليل فنون و مضامين گستردگي به توجه با

 .كند استفاده خود مناسب ابزارهاي
 با تحقيق روش تناسب از اقدامي، هر از قبل كيفي، هاي روش تنوع به توجه با
 .آيد دست به خوبي نتايج مناسب، زمان در تا شود حاصل اطمينان تحقيق سؤاالت
 دقت به نظري ادبيات مرور و مضمون تحليل فرايند احتمالي خطاهاي و ها دام به
 .شود اجتناب ها آن از و توجه

 جهت اند كرده استفاده روش اين از كه افرادي تجارب و گذشته تحقيقات از
 .شود برداري بهره تحقيق درستاجراي 
 چنين كارگيري به زيرا ؛شود استفاده مضمون تحليل مناسب افزارهاي نرم از

 ايفا مهمي نقش آن اجراي زمان كاهشنيز  و تحليل فرايند تسهيل در افزارهايي، نرم
 .كند مي

  ها شتياددا
                                                            

1. Thematic Analysis 
2. Boyatzis 
3. Ryan 
4. Bernard 
5. Braun 
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6. Clarke 
7. Transforming qualitative information: thematic analysis and code development 
8. Charls Smith 
9. Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis 
10. King 
11. Attride-Stirling 

  .است تحقيق اين نتايج از برگرفته مقاله، اين يها مثال. 12
13. Conversation Analysis 
14. Interpretative Phenomenological Analysis 
15. Grounded Theory 
16. Discourse Analysis 
17. Content Analysis 
18. Thematic Decomposition Analysis 
19.  Thematic Content Analysis (TCA) 
20. Theme 
21. Theme 
22. Feature 
23. Priori 
24. Final 
25. Descriptive 
26. Interpretive 
27. Relational 
28. Main, Parent, Master, Higher-order 
29. Sub, Child, Constituent, Lower-order 
30. Global 
31. Organizing 
32. Basic 
33. Semantic 
34. Latent 
35. Data-driven 
36. Theory-driven 
37. Overarching 
38. Integrative 
39. Key 
40. Free 
41. Tree 
42. Textaul Analysis 
43. Compuer-Aided Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) 
44. Nodes 
45. References 
46. Template Analysis 
47. Sources 
48. Thematic Matrix 
49. Miles 
50. Huberman 
51. Thematic Network 
52. Comparative Analysis 
53. Rich Description vs. Detailed Account 
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54. Inductive (Data-driven) vs. Deductive (Theory-driven) 
55. Semantic vs. latent Themes 
56. Credibility vs. Validity 
57. Transferability vs. Generalisability 
58. Trackable Varriance vs. Reliability 
59. Confirmability vs. Neutrality 
60. Independent Coders and Expert Panels 
61. Inter-rater Relaibility 
62. Subjectivity 
63. Neuendorf 
64. The content analysis guidebook 
65. Holsti’ PAO 
66. Kripendorf’ α 
67. Kohen’ Kappa 
68. Scott’ Pi 
69. Percentage of Agreement Observation (PAO) 
70. Triangulation 
71. Thick Description and Audit Trails 
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 دسـت  در( دكتـري  رسـاله  ،نـوين  مـديريت  در خـدمتگزار  رهبري الگوهاي از برخي با آن
 .تهران دانشگاه ،)چاپ
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