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پیشگفتار
تحقیق کیفی يکی از رويکردهاای علمی تحقیق برای تولیاد دانش و درک پادياده هاا در کناار
تحقیق کمی ،مورد اسااتفاده بساایاری از رشااته های علمی از جمله علوم سااتمت وصااو ااا
پرسااتاری اسااتع علیرغم کاربرد وساایع و روز افزون اين رويکرد ،بروتف رويکرد کمی ،در گذر
زمان و اساتفاده از آن در عر ه ها و رشته های مختلف ،گرفتار فراز و نشیب های متعددی شده
اساتع به همین دلیل قرائت ها و تبیین های متفاوتی از آن ارايه شاده و می شاودع لذا بعااا درک
مشاااترک و اتفاار نظری بین محققین وجود ناداشا اتاه و نادارد کاه بااعا ساااردرگمی محققین
وصو ا دانشجويان شده و می شودع کتاب کاربرد تحلیل محتوی در تحقیقات علمی پرستاری
که توسا ساه نفر از محققین مشاهور ،با تجربه و ااحب سابک ( دکتر هلوی کینگاس ،1دکتر
کريسااتینا میکونن 2و دکتر ماريا کارياينن )3در رشااته پرسااتاری نگاشااته شااده ،از اين قاعده و
چالش مساتننی نیساتع ضامن تشاکر از همت و دقت جناب آقای دکتر حساین کیخا در ترجمه
اين کتاااب ،علیرغم نکتااه پیش گفاات می توان اذعااان کرد کااه اين کتاااب يکی از بهترين و
جاديادترين کتاابهاا در تبیین و کااربرد تحلیال محتوای کیفی اسااات کاه می توان باه محققین و
دانشاجويانی که روش تحلیل محتوای کیفی (نه روش های ديگر تحقیق کیفی) را برای مطالعه
وود انتخاب کرده و بکار می گیرند ،تو ایه کردع در عین حال تاکید می شااود ،در اسااتفاده از
اين کتاب برای تحلیل محتوای کیفی به چند نکته زير بايد توجه داشت:
 -1اين کتاب فق برای تحلیل محتوای کیفی مناساب و کاربردی اساتع زيرا نويساندگان
نگاه و تبیین درستی از روش های ديگر کیفی ارايه نکردند که در ادامه نقدهای وارد به
اين موضوع و حتی تحلیل محتوای کیفی توضیح داده می شودع
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 -2نويساندگان در بخش اول و فصال  1بطور وت اه مبانی فلسافی و ويژگی های تحقیق
کمی و همچنین در مقاابل آن تحقیق کیفی را توضا ایح داده و بخوبی تبیین کرده اندع
اگرچه نويساندگان به درساتی فلسافه تحقیق کمی را به اثبات گرايی و تحقیق کیفی را
به طبیعت گرايی نساابت می دهند ،اما در ادامه ويژگی اثبات گرايی را عینیت گرايی و
در مقاابال طبیعات گرايی را برسااااوات گرايی 1معرفی می کننادع در حاالی کاه در مقاابال
ويژگی عینیات گرايی-مطلق انگااری در تحقیق کمی ،ويژگی ذهنیات گرايی و نسااابی
انگاری برای تحقیق کیفی قرار داردع برسااااوت گرايی (نه سااااوت گرايی اجتماعی)2
يک مکتب فلسافی پساامدرنیسام اسات که نوعی واص و متفاوت از تفسایرگرايی ذهنی
را پشاتیبانی می کندع اگر چه سااوتارگرايی اجتماعی و برسااوت گرايی دارای ويژگی
های فلسافی مشاترکی هستند ،اما تفاوت هايی هم دارندع علیرغم اين در سراسر کتاب
هیچ تعريف و تبیینی از ويژگی اين مکتب تفسایری يعنی برسااوت گرايی ارايه نشاده و
مشاخ

نکرده اند که چطور تقسایم بندی دوگانه تحلیل محتوای اساتقرايی و قیاسای

با ويژگی های تبیین شااده در فصااول بعد با برساااوت گرايی منطبق اسااتع همچنین
علیرغم اينکه به درساتی تاکید دارند که عینیت گرايی ويژگی تحقیقات کمی اسات اما
در تعريف تحلیال محتوای کیفی در مقادماه فصااال  2می نويسا اناد :تحلیال محتوی در
تجزيه و تحلیل داده های علمی اساتفاده شاده و بتدريج محبوبیت پیدا کردع اين روش
تحقیق باه محققاان اجاازه میادهاد بطور نظاامادار و عینی 3باه تو ااایف پادياده تحقیق در
سطح نظری بپردازندع
 -3نقد و چالش سوم و مهمی که بر اين کتاب وارد است و به همین دلیل تو یه اکید می
شاااود کاه اين کتااب برای تحلیال محتوای کیفی ناه ديگر روش هاای تحقیق کیفی
مناسبع نويسندگان تاکید می کنند:
هدف مطادعه دیمی هرمه تومیح د د یم دعمی یم درم دنمیدف دفامک دددیقم

میدیمی

م

ی هرمحعئوم و رهعیم د رریم یم اع م ریبعطم نمطهعه ممک دی مرر مهعیمی هرم
یمخل مطهعه مم سدفهع امطرمودحکفقمحفرم ت م کند دفمخعمدرمطفارم عودفمییم عم
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همچنین نويسا انادگاان اين ادعاا را در بخش دوم کتااب در فصااالهاای مختلف باا وارد کردن
موضاااوع توساااعه نظريه و نظريه پردازی در پرساااتاری مفصااال ادامه داده و در ااادد اثبات آن
برآمدندع اين بخش و فصااول مربوطه را می توان براساااس کتابهای معتبر نظريه پردازی و تولید
علم در پرستاری منل فاوست ،ملیس و واکر و اونت نقد کردع اما بدلیل مفصل بودن بح و عدم
امکاان آن در مقادماه کتااب ااارفاه نظر می گردد و فق ناادرساااتی اين ادعاا در پااراگراف فور
براساس منابع معتبر روش های تحقیق کیفی توضیح داده می شودع
الف -ادعای اينکه تحقیق کیفی هرگز توضایح دهنده و پیش بینی کننده پديده ها نیساتند
با بسایار از منابع و روش های معتبر کیفی منتشار شاده توسا

ااحب نظران ساازگاری نداردع

تحقیقات کیفی تو ا ایف و تبیین کننده پديده (نه به معنايی که در تحقیق کمی وجود دارد) و
کشاف کننده رواب بین مفاهیم برای تبیین پديده ها هساتندع آنچه تفاوت بین مطالعه کیفی و
کمی را نشاان می دهد اين اسات که تحقیق کیفی کاشاف و تبیین کننده  3مفاهیم و ارتباطات
بین آنهاسات و تحقیقات کمی تعیین کننده 4ارتباط و پیش بینی مفاهیم و اثبات آن با اساتفاده
از اندازه گیری و برآورد میزان ارتباط و همبساتگی با روش واص آماری می باشادع نويساندگان
باه تفااوت بین تعیین و اثباات کاه مبتنی بر فلسا افاه اثباات پاذيری و عینیات گرايی در روش هاای
کمی و کشااف و تبیین که مبتنی بر فلساافه طبیعت و ذهنیت گرايی در روش های کیفی اساات
توجه نکردندع همچنین توضاایح نويسااندگان در مورد کاکرد تحلیل محتوای قیاساای در فصاال
سااوم مغاير اين نظر و باور هسااتع به همین دلیل در بساایاری از منابع معتبر تولید نظريه را به
روش کیفی و اثبات آن را به روش کمی نسبت می دهندع
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ب -درسات اسات که تحقیقات کیفی منل تحلیل محتوای کیفی و پديده شاناسای والق و
کاشاف مفاهیم هساتند اما تحقیق کیفی منحصار به تحلیل محتوای کیفی نیساتع اگر چه
نويساندگان در ادامه بح به اين نکته اشااره داشاتند که روش های ديگر کیفی منل نظريه
زمینه ای که توس دانشمندان مطرح شده وجود دارند که با کدگذاری محوری نظريه ارايه
می دهندع اوال نظريه زمینه ای سااابقه بیشااتر از تحلیل محتوای کیفی داردع ثانیا نظريه با
کادگاذاری محوری انجاام نمی شاااود بلکاه باا کادگاذاری انتخاابی و تولیاد گزاره هاای ارتبااطی
انجاام می شاااودع کوربین و اشاااترائوس  2008و  2015تولیاد و اراياه نظرياه را در مراحال و
تکنیکهای تحلیل داده ها در زمینه ،وارد کردن فرآيند در تحلیل و يکپارچه سااازی توض ایح
دادندع برای نظريه زمینه ای ،مقاالت زيادی و کتابهای مشاهوری نوشاته شاده و با اساتفاده
از آنها مطالعات زيادی انجام و منتشاار گرديده اسااتع علیرغم اين ادعا جالب اساات توجه
شاود که نويساندگان در جاهای ديگر کتاب وودشاان مکرر ادعا می کنند که نتیجه تحلیل
محتوی کیفی را می توان بصاااورت مادل ،مادل مفهومی و مادل نظری اراياه دادع تااکیاد هم
می کنند اينها تو ایف کننده نه تشاريح کننده مفاهیم هساتندع در حالی که ارايه هر مدل
مفهومی و نظری مسااتلزم بیان رابطه بین مفاهیم هسااتع در ااورت عدم برقراری ارتباط
بین مفااهیم مادل مفهومی و نظری معناا ناداردع از ساااوی ديگر تحقیق کیفی منال نظرياه
زمینه ای ادعا دارند که کاشااف و تو ایف کننده رواب مفاهیم بصااورت نظريه هسااتند نه
اثبات و تعیین کننده میزان اين رواب که بايد در مطالعه کمی انجام شااودع از سااوی ديگر
نظريه زمینه ای اگر چه رواب مفاهیم نظريه را بصاااورت فرآيندی (مسااااله ا ااالی ،زمینه،
راهبرد و پیااماد) تبیین می کنادع اماا اين باه معناای پیش بینی نیسااات و ادعاای پیش بینی
نادارنادع زيرا ادعاای رواب مفااهیم را برای آيناده و ياا برای جاامعاه ديگر و بزرگتر ناداردع ياک
نظرياه زمیناه ای 1فق وجود رواب بین مفااهیم را در جاامعاه وااص و مورد مطاالعاه و در
شراي موجود (نه جامعه ديگر و بزرگتر و آينده) تو یف و بیان می کندع
 -4نويسندگان در مقدمه فصل دوم ذيل تحلیل محتوی به لحاظ تاريخی توضیح درستی
در مورد تاريخچه تحلیل محتوی ارايه دادندع آنها اشاره می کنند:

Substantive or Grounded Theory
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کف م

اين توضایح نشاان می دهد تحلیل محتوی ابتداء برای متون مقدس و نوشاته شاده ،روزنامه
و مجتت ععع بودع اما در يک دوره نقدی به اين نگاه سااانتی از تحلیل محتوی توسا ا محققین
کیفی انجام شاد (به روشانی در مقاله ها و کتاب های ديگر تحلیل محتوی وجود دارد)ع اين نقد
باع شد با توجه به رويکرد کیفی ،تحلیل محتوی به متون وا ی منل مصاحبه ها ،مشاهدات
و تصااوير که مربوط به تجربه و ادراک زمینه ای افراد در زندگی روزمره اسات تمرکز کرده و تغییر
پیادا کنادع يعنی تحلیال محتوی سااانتی و تحلیال محتوی کیفی باا توجاه باه اين تحول تااريخی باا
هم فرر دارنادع جنس داده هاا و نحوه تحلیال محتوی در روش سااانتی مبتنی بر متون نوشا اتاه
شاده قبلی ،نظر و دانش افراد اسات و تحلیل بیشاتر ساطحی و کمی يا با شامارش لغات و تکرار
مفااهیم در داوال متن بوده اساااتع اماا در تحلیال محتوای کیفی باا توجاه باه مباانی و ويژگی
فلسافی کیفی که نويساندگان کتاب در فصال اول توضایح دادند از نوع تجربه در عر اه و ادراک
افراد در فعالیت روزمره زندگی در مورد پديده اسااتع همچنین تحلیل داده ها براساااس رويکرد
کیفی يعنی با توجه به معنی کلمات و رفتارها در متن و زمینه و با معیار تناسب داده ها با پديده
و زمینه انجام می شاودع علیرغم اهمیت اين نکته نويساندگان به اين ويژگی ها و تفاوت ها توجه
نکردند و در پايان نوشااتند :رم ط دیمالممی سددفعریقمی رکفام عر نقمط عت مرم سددفحرمجل ددع مرمیفع هعم
ه گرم یمی ل لمط فحیمطدعسد مه دفدفقمیدهعمود طمی ل لمط فح قم فرنمسدعخفعرم عمک یمسدعخفعریم ح نم

امهدعم سدددی در حاالی کاه برای داده هاا فی نفساااه سااااوتاارمنادی معناا ناداردع هماانطوريکاه
نويسااندگان هم در فصااول ديگر کتاب توضاایح دادند در نحوه ورود و شااروع محقق برای جمع

آوری و تحلیل داده ها ساوتارمندی يا بدون يا نیمه ساوتارمندی معنا پیدا می کندع همچنین
روشاان اساات تحلیل داده های موجود در کتابها و مقاالت نوشااته و منتشاار شااده مربوط به يک
پادياده و مفهوم در روش هاای تحلیال مفهوم 1ناه تحلیال محتوای کیفی باه اااورت روشااامناد
مخصو ا در پرستاری وجود داردع
 -5در فصااال چهارم نويساااندگان ارتباط تحلیل محتوای کیفی را با روش تحقیق ترکیبی
مطرح کردنادع آنهاا باه درساااتی توضا ایح دادناد کاه تحلیال محتوای کیفی را می توان
بعنوان يک جزء از اجزای مرکب روش تحقیق ترکیبی به ساااه شاااکل همزمان ،متوالی
قبل (اکتشاافی)و بعد روش کمی(توضایحی) بصاورت اساتقرايی يا قیاسای اساتفاده
کردع اوال کارکرد اکتشاافی و توضایحی برای تحلیل محتوی کیفی مغاير با ادعای اولیه
نويس اندگان در فصاال اول مبنی بر اينکه تحقیق کیفی کارکرد کشااف و توض ایح رواب
مفاهیم را ندارد می باشادع بطوريکه در بسایاری از طرح های ترکیبی وصاو اا متوالی
توضایحی مطالعه کیفی براسااس ساوال شاکل گرفته از بخش کمی برای تبیین چرايی
و ارتباط مفاهیم انجام شده و می شودع
عیسی محمدی
هیات علمی گروه پرستاری
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

Concept analysis
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بخش  -1مروری بر تحلیل محتوا

بخش 1

مروری بر
تحلیل محتوا

فصل  – 1تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا

تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا
هلوی کینگاس1

 1-1رویکردهای پژوهشی در تحقیق علوم پرستاری
محققان علوم پرساتاری به دامنه وسایعی از رويکردهای پژوهشای نیاز دارند زيرا پديده های
محوری و کانونی علوم پرستاری معموال چند جانبه بوده [ ،]1جنبه های مختلف انسان ،محی
زندگی انسااان ،سااتمت و حرفه پرسااتاری را پوشااش می دهدع عتوه بر اين ،نه تنها به تبیین
پديده هايی می پردازد که می توان بصااورت عینی آن را ساانجید ،بلکه به بررساای تجارب مردم
پرداوتاه و باه دنباال درک و فهم آنهاا در محیطی اسااات کاه در آن رد می دهناد []4-2ع تحقیق
فرآيندی نظامدار (ساایسااتماتیک) اساات که در آن روش های علمی دقیق برای پاسااه دادن به
سائواالت و حل مساائل اساتفاده می شاودع هدف کلی تولید ،پااليش و بسا دانش اسات ،که
بعاد بتوان از آن (بصاااورت عملی و میادانی) برای تولیاد پرسا اتااری مبتنی بر شاااواهاد ،آموزش
پرسااتاری مبتنی بر شااواهد و اقدامات رهبری پرسااتاری اسااتفاده کرد و همچنین نظريه های
پرستاری را تکمیل و تست کردع
بخاطر حوزه وسایع پژوهش علوم پرساتاری ،روش شاناسای متنوعی اعمال می شاودع عموما
تحقیق را می توان بطور کلی باه دو دسا اتاه تحقیقاات ّ
کمی 2و تحقیقاات کیفی 3و همچنین

1
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تحقیق ترکیبی 1که در آن از هر دوی تحقیقات کیفی و کمی اساتفاده می شاودت تقسایم کردع
عتوه بر اين ،تحقیقاات را می توان براسااااس نقطاه شاااروع باه دو نوع تحقیق اساااتقرایی 2و
تحقیق قیاسای 3تقسایم کردع تحقیقات کمی عموما از نوع قیاسای اسات در حالی که تحقیق
کیفی روناد اساااتقرايی داردع اين دو نوع پژوهش دارای بنیاان هاای فلسااافی متفااوتی بوده و باه
شیوه متفاوتی انجام می شوندع
تحقیقات علمی عموما برای تو اایف ،شاارح يا پیش بینی چیزی انجام می شااودع هدف از
مطالعه تو ایفی تو ایف يک پديده واص اسات ،منت تبعیت از ر يم ساتمتی (شاکل )1-1ع
مطالعه اکتشاافی نوعی تحقیق تو ایفی اسات که هدف ديگر تعیین رابطه معنادار بین عوامل
اسااات ،برای مناالت عواملی کاه تبعیات از ر يم دارويی تو ا ایاه شاااده را در بیمااران مبتت باه
فشااااروون بااال بهبود می بخشاااد (شا اکال )2-1ع مطاالعاه پیشاااگو از ساااوی ديگر برای تعیین
پیشاااگوهاای ياک واقعاه وااص انجاام می شاااود ،برای مناالت پیشاااگوهاای تبعیات ووب از ر يم
دارويی (شکل )3-1ع
هدف از مطالعه تو یفی شرح يک پديده واص است ،برای منال :تبعیت از ر يم درمانی

شکل  1-1یک مثال از مطالعه توصیفی
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مطالعه اکتشاااافی نوعی تحقیق تو ااایفی اسااات که هدف ديگر تعیین رابطه معنادار بین
عوامل اسات ،برای منالت عواملی که تبعیت از ر يم دارويی تو ایه شاده را در بیماران مبتت به
فشاروون باال بهبود می بخشد

شکل  2-1یک مثال از مطالعه کاوشی

مطاالعاه پیشاااگو برای تعیین پیشاااگوهاای ياک واقعاه وااص انجاام می شاااود ،برای مناالت
پیشگوهای تبعیت ووب از ر يم دارويی

شکل  3-1یک مثال از مطالعه پیشگو

