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 چکیده 
ستخراج معان ی به منظورفیک قاتیدر تحق بطور گستردهمحتوا  تحلیل و هدف: زمینه شود یا ستفاده می  رویکردها . ا
ستار هاي پژوهشهاي مختلف تحلیل محتوا در و روش شایانی به  يپر سایی آنها کمک  شنا شده اند که  بکار گرفته 

 هايها و روشکردیانواع رو یبررس با هدفمطالعه  نای انتخاب روش مناسب در پژوهش هاي آتی می نماید. از این رو
 انجام شد. یرانیپرستاران ا یقیمتون تحق لیوتحل هیاستفاده جهت تجز وردم

. در مرحله اول به منظور صورت گرفتدو مرحله  طیباشد که  یم یتیروا يمطالعه مرور کیمطالعه حاضر،  :هاروش
 یزمان تیبدون محدود یسیو انگل یفارس پایگاه هاي اطالعاتیمحتوا،  زیآنال يکردهایرو یبه انواع و فراوان یابیدست 
ستجو مورد  ،2022 هیتا ژانو شدن روقرار گرفتج شخص  هر که  یبا مراجعه به متون کردهای. در مرحله دوم و پس از م
ضروش یک از صات آنان از جمله تعداد مراحل  حیها بطور جامع تو شخ شده بودند، م را  کیهر  جزئیات انجام وداده 

 گردید.مشخص 
بیشــترین ) %43,97مقاله، Graneheim and Lundman )135  یاســتقرائ رویکردنشــان داد که  جینتا :جینتا

 یول ه بودند؛استفاده کرد یاستقرائ کردیکه از رو) % 36,16مقاله، 111هم وجود داشتند ( یمقاالت .استفاده را داشته است
شاره ا شتند. روش  روشبه  يا  زیمختلف (نه) آنال يتنوع از نظر روشهابیشترین  يدارا Mayringبکار برده شده، ندا
میعی را به منظور انجام آنالیز محتوا نیز ســه رویکرد اســتقرائی، قیاســی و تج Hsieh and Shannon. بودمحتوا 

 پیشنهاد داده اند.
نتایج نشــان داد که در مجموع دو رویکرد اســتقرائی و قیاســی و هشــت روش مختلف مورد اســتفاده  :يریگ جهینت

چه روش ـــت. اگر نالیز محتوا بوده اس هت آ تار ایرانی ج ند پژوهشـــگران پرســـ مان  Graneheim andهایی ه
Lundman ،Elo and Kingas  وHsieh and Shannon ظر بیشتر مورد استفاده محققین بوده است، اما بن

 .مورد توجه پژوهشگران در آینده قرار بگیرده به تنوع در آنالیز محتوا با توج Mayringرسد روش می

 : هاواژه دیکل
 محتوا، تحلیل

 پرستاري ،یفیک قیتحق

 

ــر برانحقوق  یتمام  يش
ــک ــگاه علوم پزش  یدانش

بت  یهتر یدر محفوظ   ح
 است.
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 مقدمه 

ـــترده به منظور تجزیه و تحلیل   تحلیل محتواي کیفی بطور گس

ـــود  ـــتفاده می ش و  ينگرکلبودن معنا،  دهیچیپ.  )1(متون اس

، از جمله دالیلی اســت که تحلیل 1نهیبه زم محتوا بودن وابســته

ـــود  محتوا می تواند به عنوان روش تحقیق کیفی بکار گرفته ش

. محققین مایلند تا با انجام آن به درك رفتار، تجارب و مفاهیم )2(

ـــتفاده در محیط هاي طبیعی بپردازند  . گردآوري و )3(مورد اس

ـــورت همزمان انجام می گردند. هدف از آنالی ز آنالیز محتوا بص

محتوا سازماندهی و استخراج معنا از اطالعات گردآوري شده و 

پژوهشگر باید مشخص  . )4(ترسیم نتیجه واقعی از آن می باشد 

 2کند که محتواي مورد استفاده نیاز به آنالیز با ساختار سطحی 

 . )5(دارد 3یا عمیق 

 اوقات الزم است یگاه و ستیدر نگاه اول واضح ن شهیهم معنا

با جزئمت کی که ـــتریب اتین را  ند يش ناي دقیق آن تا  خوا مع

که  یطیدر شرا ژهیمحتوا به و لیو تحل هیتجز. )2(مشخص شود 

ـــده وجود دارد لیتحل یمتن ياز داده ها يادیحجم ز  دیمف ،نش

ــت آنالیز محتوا را یک جزئی از Hsieh and Shannon . )6( اس

ـــه رویکرد   عرفیپژوهش کیفی در نظر می گیرند و آن را به س
 6قیاســی و تجمیعی یا5، هدایت شــده  (قراردادي یا اســتقرائی)4

تقســـیم نموده اند. رویکرد اســـتقرائی هنگامی که اطالعات کمی 

ستفاده قرار می گیرد  ضوع وجود دارد مورد ا  ،پیرامون یک مو

درحالی که در رویکرد قیاسی در ابتدا طبقات براساس مدل هاي 

سپس کد شخص و  شده با آنها مفهومی یا تئوري م ستخراج  ها ا

 . )7(تطابق داده می شوند 

محققین از دیرباز از آنالیز محتوا به منظور فهم عمیق یک پدیده 

. در پژوهش هاي کیفی که از آنالیز محتوا )6(اســتفاده نموده اند

ـــهاي مختلفی از جمله    Graneheim andبهره برده اند، روش

Lundman ،Elo and Kingas ،Hsieh and Shannon  و

صوص  شده اند که هر یک از آنها گام هاي مخ سایرین معرفی 

                                                      
1.context 
2.manifest analysis 
3.latent analysis 
4.conventional 

ــتن آن ها می ــگران را در به خود را دارند که دانس تواند پژوهش

ید  ما مائی ن ناســــب راهن خاب روش م . این امر )10-8(امر انت

بخصــوص براي دانشــجویان و پژوهشــگرانی که به تازگی با 

ــده اند، اهمیت ب ــنا ش ــتري هم پیدا می پژوهش هاي کیفی آش یش

کند. در حال حاضــر مطالعات اندکی به بررســی انواع روشــهاي 

بکار رفته در آنالیز محتوا پرداخته اند. عصارودي و همکاران در 

ـــعف و قوت پنج روش مورد  ـــی  نقاط ض یک مطالعه به بررس

استفاده در آنالیز محتواي هدایت شده پرداختند و در نهایت خود 

با  هام از همین روشنیز یک روش جدید  ئه نمودند. این ال ها ارا

ـــده در زمینه  ـــت که بخش اعظمی از تحیقات انجام ش درحالیس

ـــتقرائی می  نالیز محتواي اس به رویکرد آ نالیز محتوا مربوط  آ

 باشد. 

ــتفاده در آنالیز محتوا از تاکنون بطور جامع روش هاي مورد اس

ـــتفاده در مطالعات مختلف و جزئیات ا نجام هر نظر فراوانی اس

ـــی قرار نگرفته و خالء اطالعاتی در این زمینه  یک مورد بررس

 مشهود است. 

ــتاري هم در طول تاریخ تکامل خود  ــته پرس ــوي دیگر رش از س

تحت تاثیر هر دو پارادایم اثبات گرایی و تفسیرگرایی بوده است. 

ستاري از پارادایم  سعه دانش پر ستاران به منظور تو در ابتدا پر

بات گرایی  یت از علوم اث با تبع نان  ها آ عد ند. ب بهره می برد

ـــتن زمینه ـــیرگرائی و دخیل دانس و  7 اجتماعی، به پارادایم تفس

ــد یق، روي آوردن ق ح ت بر  قق  ح م یقــات )11(ارزش  ق ح ت . در 

کاربرد فراوانی دارد. از طرفی  نالیز محتوا  ـــیرگرائی نیز آ تفس

 دیگر آنالیز محتوا در رشته پرستاري بخصوص در ایران مورد

ــت، بطوریکه  ــتاري بوده اس ــاتید پرس ــگران و اس توجه پژوهش

بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مقطع دکترا توسط دانشجویان 

این مقطع بصــورت کیفی و یا ترکیبی انجام می شــود که بطور 

معمول از آنالیز محتوا نیز اســتفاده می شــود. با توجه به موارد 

5.directed 
6.Summative 
7.background 
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ــوع این مطالعه با هدف  ــگفت و اهمیت موض ــی انواع پیش بررس

ـــتفاده در آنالیز محتواي تحقیقات رویکرد و روش هاي مورد اس

 انجام شده توسط پرستاران ایرانی، انجام گردید.

 هاروش 
شد. این مطالعه  ضر یک مطالعه مروري روایتی می با مطالعه حا

 یابیدر مرحله اول به منظور دســت داراي دو مرحله می باشــد. 

 پایگاه هاي اطالعاتیمحتوا،  زیآنال يکردهایرو یبه انواع و فراوان

ــ ــیو انگل یفارس ــتجو مورد  یس نوع و فراوانی  .قرار گرفتجس

ها و روش بت رویکرد  جدولی ث قاالت در  ته در م کار رف هاي ب

ها با گردید. در مرحله دوم و پس از مشــخص شــدن انواع روش

ـــیح داده بودند،  ها را بطور جامع توض به متونی که آن مراجعه 

 داد مراحل و جزئیات انجام هر یک را مشخص شد. تع

ــتاري از پایگاه هاي  ــت یابی به مقاالت حوزه پرس به منظور دس

ـــی همچون  فارس عات  عات SID  ، Magiranاطال گاه اطال پای و 

ید.  Pubmedو google scholar خارجی همچون فاده گرد ـــت اس

اســـتراتژي جســـتجو با کلید واژه هاي فارســـی در پایگاه هاي 

شامل داخل ستاري"ی  و  "تحلیل محتوا"یا  "آنالیز محتوا"و  "پر

در  Iranو  Nursing  ،Content analysisمعادل انگلیســی آن ها 

 2022عنوان و چکیده مقاالت بدون محدودیت زمانی تا ژانویه 

یدواژه ها، عملگرهاي  .انجام گردید و  ANDبه منظور ادغام کل

OR  .شد شدند و مقاالت در مرحله ابکار گرفته  ول وارد اندنوت 

ساس عنوان، نام نو شار مقاالت  سندگانیسپس برا سال انت و 

چکیده و متن کامل مقاالت به . و حذف گردید، مشــخص تکراري

ـــی قرار گرفتند. این  منظور تعیین نوع آنالیز محتوا، مورد بررس

روند تا اتمام مقاالت بدست آمده از جستجوي سیستماتیک ادامه 

فت. نوع و فر یک از رویکرد و روشیا یک چک اوانی هر  ها در 

لیست به ثبت رسید (شکل شماره یک). معیارهاي ورود: مقاالت 

ـــط  ـــی ، اجرا و نگارش مقاله توس ـــی یا انگلیس با زبان فارس

نویسندگان ایرانی، بکارگیري آنالیز محتوا جهت تحلیل داده هاي 

سی به متن  ستر شامل عدم د شده و معیار خروج هم  گردآوري 

                                                      
1.codes 
2.meaning units 
3.condensing 

 يپژوهشــگران به اصــل مقاله ا در مرحله بعدکامل مقاله بودند. 

ـــده  انیدر آن ب اتیبا جزئ هاهر یک از رویکرد و روشکه  ش

ـــبودند ـــوص ند تعداد و  اتی، مراجعه نمودند و خص ها همان آن

 . را استخراج نمودند هاانجام آنمراحل  اتیجزئ

 نتایج 
مقاله به دلیل عدم  3مقاله فارســـی و انگلیســـی،  310از مجموع 

 .دسترسی به متن کامل از مطالعه خارج شدند (شکل شماره یک)

ــی انواع رویکردها و  ــپس چکیده همه مقاالت به منظور بررس س

ـــی قرار روش ـــده مورد بررس هاي آنالیز محتواي بکار برده ش

ــخص نبود، متن  کامل  گرفتند. چنانچه در متن چکیده، روش مش

ــد. در مجمو ــط مقاله مطالعه ش ــت نوع روش مختلف توس ع هش

ــتار ایرانی بکار رفته بود که در ذیل و جدول  ــگران پرس پژوهش

 شماره یک مشخص می باشد. 

Graneheim and Lundman : ـــترین ـــان داد که بیش نتایج نش

می  Graneheim and Lundmanروش اســتفاده شــده مربوط به

ـــد (تعداد: ـــال %43,97مقاله،  135باش  2004). این روش در س

معرفی گردیــد. در این روش بــه منظور انجــام آنــالیز محتوا، 

ایجاد می گردد. واحد معنایی  2براي واحدهاي معنایی  1کدهایی

کددهی  هدف از  باشـــد.  کل متن  یا  پاراگراف  له،  ند جم می توا

باشـد. مجموع  واحدهاي معنایی می3سـازي  خالصـه و فشـرده

از محتوا  یطبقه به گروهمی گردد.  4چند کد منجر به ایجاد طبقه 

از لحاظ مفهومی مشـــابه و به یک موضــوع شـــود که  یگفته م

مشــخص اشــاره دارند. طبقه می تواند داراي زیر طبقه باشــد. 

 یناهمگون م گریبا طبقات د ســهیطبقات از درون همگن و در مقا

از نظر آنان و منحصــر بفرد باشــند.  جامع دیبا هطبقهر باشــند. 

شابهی  نوع اطالعات چیه شترك  نیب دینبام صورت م دو طبقه ب

به  دیاطالعات مرتبط با هدف مطالعه نبا چیهو البته  ردیقرار بگ

و در نهایت تم یا مضمون نداشتن طبقه مناسب حذف شود.  لیدل
ضمون افزایش  5 سمت م سطوح انتزاع از کد به  شکل می گیرد. 

4.category 
5.theme 
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از  یمضمون اصل لینحوه تشک دودر جدول شماره . )8(می یابد 

  مشخص شده است. با ذکر یک مثال ییواحد معنا

 Elo and Kingas : دیگر روش مورد استفادهElo and Kingas  )

معرفی گردید.  2008می باشــد که در ســال  %) 5,54، 17(تعداد: 

سط آنها سه فاز براي آنالیز محتوا تو شده  در مجموع  شنهاد  پی

سازمان دهی و گزارش فرآیند آنالیز و  شامل آمادگی،  ست که  ا

ند ـــ باش تایج می  فاوت  .ن نالیز محتوا دو رویکرد مت به آ نان  آ

استقرائی و قیاسی داشتند و هر یک را به تفکیک بیان نموده اند. 

، 1آزاد  يکدگذار در نوع اســتقرائی و در مرحله ســازمان دهی،

). شکل شماره دوصورت می گیرد ( 3 نتزاعاایجاد و 2 طبقه بندي

 یبســـته به هدف مطالعه، م ،یاســـیق يمحتوا لیدر تحلهمچنین 

ـــاختار لیتحل کسیماتر کیتوان از  ـــاختاربدون  ای افتهیس  س

  ).10(جدول شماره سه) ( استفاده کرد

 Hsieh and Shannon:  ـــال  لیهم انواع تحل، 2005آنان در س

ــورت عرف ــی) ی محتوا را بص ــده (قیاس ــتقرائی)، هدایت ش و (اس

ـــتجمیعی  ـــتقرائی (تعداد نموده اند يبند میتقس . در رویکرد اس

ـــاس  4,57، 14مقاله:  ـــکیل کد، زیر طبقه و طبقه براس %) بر تش

، 6نمودار درختی تاکید می شــود. در نوع قیاســی (تعداد مقاله: 

با دو  1,96 کددهی  یک تئوري  ـــخص نمودن  %) نیز پس از مش

ـــود. از رویکرد تجمیعی در هیچ مطالعه اي رویکرد  انجام می ش

 . )9(استفاده نشده بود 

 Wildemuth and Zhang: به گرید روش  Wildemuth مربوط 

and Zhang: :ـــال  3,26، 10(تعداد با الهام از  2009%) که در س

طراحی و معرفی گردیـد و داراي  Hsieh and Shannonروش 

. پس از مشــخص نمودن واحد آنالیز، باشــد یممرحله هشــت 

ــپس  ــی انجام و س ــتی بر روي یک متن آزمایش کددهی می بایس

توافق بین کدگذاران مشــخص شــود و در صــورت لزوم قوانین 

 . )12(کددهی تغییر یابد 

                                                      
1.open coding 
2.creating categories 
3.abstraction 
4.reduction 
5.explication 
6.structuring 

 Mayring: :2اگرچه کمتر مورد اســتفاده می باشــد (تعداد مقاله ،

انجام آنالیز محتوا می )، اما داراي الگوهاي متنوعی براي 0,65%

ته در روش قبلی (ســــال  ند. الب ـــ ) فقط دو رویکرد 2000باش

ــند،  ــش مرحله می باش ــی که هر یک داراي ش ــتقرائی و قیاس اس

وجود داشت. در نوع استقرائی، می بایستی در ابتدا سطح انتزاع 

و ســوال پژوهش را مشــخص و ســپس بازبینی، پس از انجام 

پایان، انجام گیرد. در نوع قیاسی % محتوا و در  50-10کدگذاري 

نیز براساس یک تئوري از قبل مشخص شده آنالیز انجام شود. 

ید( جد ما در ورژن  نالیز می 2014ا به مبحث آ ) بطور مفصـــل 

، ساختارمند 5، توضیحی4 پردازد و آن را به چهار گروه کاهشی
ست. هر یک از آنها نیز به زیرگروه 7و مختلط  6 سیم نموده ا ، تق

تقســیم می شــوند که هدف هاي متفاوتی را دنبال می کنند  هایی

(جزئیات آنها در جدول شــماره چهار مشــخص می باشــد). از 

ـــاختارمند) که به دو  ـــی (از طبقه س نکات مهم در رویکرد قیاس

ــکل محدود  ــترده  8ش ــاختن فرآیند  9و گس وجود دارد، عینی س

شماره پنج نمایش  شد که در جدول  ستخراج کددهی می با داده ا

 . )14, 13(شده است

Morse and Field:  :و  2,28، 7این روش قدیمی (تعداد مقاله (%

تدا  نالیز، در اب نالیز محتوا دارد. در این نوع آ به آ فاوتی  گاه مت ن

ند و چند عنوان عه می ک کل مصـــاحبه را مطال مهم را 10محقق 

 11شناسایی می کند. این عناوین، طبقات اولیه یا برچسب طبقات 

ـــوند. طبقات در ابتدا کلی اند. معموال در هر در ن ظر گرفته می ش

ـــد،  15-10مطالعه  طبقه وجود دارد. اگر تعداد طبقات زیاد باش

اشباع به آهستگی اتفاق می افتد و همچنین امکان بخاطر سپاري 

این تعداد طبقات براي محققین امري دشـــوار می باشـــد، که یک 

مشـــخص شـــده مانع بزرگ محســـوب می شـــود. وقتی طبقه 

شد؛ محقق  شد و در بردارنده اطالعات فراوان با صی نبا صا اخت

قه  قه و حتی زیر طب یک طب عات را در  ند اطال به راحتی می توا

7.mixed 
8.narrow 
9.broad 
10.topic 
11.lable category 



 
88 

  

 
 1401 .تابستان2شماره  .10دوره             دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهجله م

 و همکاران کریمی مونقی                                              رانیا يمحتوا در مطالعات پرستار تحلیل رویکردها و روش هاي

شکل  1قرار دهد و بنابراین نمودار درختی صلی  ساس طبقه ا برا

شباع  شکل گرفت و ا می گیرد. وقتی اطالعات در داخل هر طبقه 

ایجاد نشـــود) محقق می تواند صـــورت گرفت (اطالعات جدیدي 

 .)15(درباره آن نظر بدهد و ارتباط  آن را با سایر طبقات بسنجد

 Philip Burnard: ین مورد  )1991(روش قــدیمی ا تر  کم هم 

فاده قرار ـــت له:  اس قا عداد م فت (ت هارد%). 0,65، 2گر ه داراي چ

شد و بر مومرحله می شدن در دادهبا ها، اردي از جمله غوطه ور

زاد، ایجاد زیر طبقه و طبقه تاکید دارد. همچنین از جمله کددهی آ

هایی اســت که اعتبار ســنجی در حین آنالیز محتوا توسـط روش

 . )16( همکار پژوهشگر و مشارکت کنندگان سنجیده می شود

 Framework: ست (تعداد  این شته ا ستفاده را دا روش کمترین ا

له: قا فت  0,32، 1م باشـــد مرحله%) و داراي ه . همچنین بر می 

تنظیم یک جدول به منظور سامان دهی فرآیند تحلیل اشاره دارد 

)17(. 

ئی (عدم ذکر روش): ستقرا مقاالتی هم وجود داشــتند  رویکرد ا

ـــتقرائی بهره مند  36,16، 111(تعداد مقاله:  %) که از رویکرد اس

 ولی روش آن بصورت مشخص ذکر نشده بود.  ،شدند

عدم ذکر روش):  یاســی ( همچنین مقاالتی هم وجود  رویکرد ق

ــتند (تعداد مقاله:  ــی بهره مند %0,64، 2داش ) که از رویکرد قیاس

 شدند ولی به روش بکار رفته اشاره نداشتند.

ـــترین مربوط بــه روش   Philipاز لحــاظ تعــداد مراحــل، بیش

Burnard )14 ) لد  4مرحله) و کمترین هم مربوط به مورس و فی

ــند  3( Elo and Kingasمرحله) و  . )18, 16, 10(مرحله) می باش

ند عات همان و  Graneheim and Lundmanدر برخی از  از مطال

Hsieh and Shannon  19, 9(به تعداد مراحل اشاره اي نداشتند( .

 Elo andو  Hsieh and Shannon ،Mayringهاي همچنین روش

Kingas سی ر ستقرائی و قیا ا به تفکیک بیان نموده رویکردهاي ا

 . )14, 10, 9(اند 

 بحث   
ــتقرائی و روش   ــان داد که رویکرد اس ــر نش نتایج مطالعه حاض

Graneheim and Lundman  بیشـــتر مورد توجه پژوهشـــگران

                                                      
1.tree diagram 

ــتقرائی، محققین به دنبال یافتن  ــد. در رویکرد اس ایرانی می باش

شند که در طبقات  شابهت ها و تفاوت ها موجود در متن می با م

شود. محقق از داده ها به  ضیح داده می  ضامین جداگانه تو و م

سمت کلیت و  صیت و عینیت به  صا سمت فهم نظري و یا از اخت

قیاسی کاربرد کمتري  ذهنیت حرکت می کند. در مقایسه، رویکرد

 در مطالعات حاضر داشت. 
جهت  Graneheim and Lundmanدر مقاالت دلیل انتخاب روش  

تحلیل محتوا توضیح داده نشده است. یکی از دالیل احتمالی مورد 

توجه قرار گرفتن این روش توسط پژوهشگران، سادگی انجام آن 

ي آنجام آن می باشد. براي مثال در یک مطالعه چهار مرحله برا

و  مکتوب نمودن -1مشخص گردید که بطور خالصه شامل: 

واحدهاي  مشخص نمودن -3و  2بازخوانی چندین باره متن، 

مناسب  2در نظر گرفتن یک عنوان  طبقه بنديدسته بندي و ، معانی

بر اساس  طبقاتمرتب نمودن زیر  -4هر کدام از طبقات، براي 

در نهایت در  ها و آند در مقایسه شباهت ها و تفاوت هاي موجو

کلی که در برگیرنده مفهوم طبقات عنوان مناسب نظر گرفتن یک 

 . )20(باشد، بود 

 Graneheim and Lundman  مراحل آنالیز استقرائی و قیاسی را

توضیحاتی  2017تفکیک نکرده اند. البته آنان در مقاله اي در سال 

قیاسی ارائه نمودند را در مورد هر یک از رویکردهاي استقرائی و 

 abductiveو همچنین آنها از یک رویکرد سومی که تحت عنوان 

می باشد، در مقاله خود پرده برداشتند. بدین معنا که محقق در 

حین انجام آنالیز محتوا ممکن است حرکت رفت و برگشتی به دو 

استفاده همزمان از  .)19( رویکرد استقرائی و قیاسی داشته باشد

که در  Mayringهر دو رویکرد (استقرائی و قیاسی) در روش 

انتشار یافت، اشاره شده است؛ وي آنالیز محتوا را به  2014سال 

چهار طبقه تقسیم می نمایند. در  یکی از طبقات (مختلط)،  آنالیز 

 . )14(محتواي استقرائی و قیاسی بطور همزمان انجام می شود 

سد در برخی از موارد تفاهم از نظر تقسیم بندي سطوح بنظر می ر

ها وجود ندارد. بدین معنا که در برخی همانند انتزاع بین روش

Hsieh and Shannon تشکیل طبقات به عنوان باالترین سطح ،

2.lable 
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 Graneheimولی در روش   )9(انتزاع در نظر گرفته شده است 

and Lundman را دارد و  تم (مضمون) باالترین سطح انتزاع

 Graneheimدرجه انتزاعیت طبقه کمتر از تم می باشد. در روش  

and Lundman :به ترتیب سطح انتزاع از کم به زیاد به صورت ،

واحد معنایی، متراکم سازي واحد معنایی، کد، زیر طبقه، طبقه و 

 . )8(در نهایت مضمون (تم) می باشند 

قیاسی تفکیک شده در برخی از مطالعات، رویکرد استقرائی و 

اشاره نمود.  Elo and Kingasبودند؛ که از جمله آن می توان به 

در قسمت استقرائی به منظور دست یابی به مفاهیم اصلی متن، 

را ضروري دانسته اند. 3و اصلی 2 ، طبقه کلی 1تشکیل زیر طبقه 

در رویکرد قیاسی هم دو نوع ساختاریافته و بدون ساختار وجود 

. در )10(ف پژوهش در انتخاب هر یک نقش دارد دارد، که هد

صورتیکه هدف تایید یا رد یک نظریه باشد، در این صورت 

ساختاریافته مناسب و اگر هدف توسعه یک تئوري می باشد، 

نیز در برخورد  Hsieh and Shannonبدون ساختار مناسب است. 

با آنالیز قیاسی، دو رویکرد را مشخص کرده اند که بکارگیري 

هر یک از آنها بستگی به هدف پژوهشگر دارد. چنانچه هدف 

بررسی یک بعد یا رفتار مشخصی باشد، همان موارد در داخل 

متن مشخص و سپس کددهی انجام می شود و در غیر این 

صورت همه متن کدگذاري و سپس با طبقات تئوري از قبل 

 .)9(مشخص شده، مطابقت داده می شوند 

استخراج معانی با مشخص  and Wildemuth Zhangدر روش 

نمودن واحد آنالیز، کددهی، طبقه بندي و تم انجام می شود. به 

، 4منظور عدم تجانس طبقات مختلف با یکدیگر بر مقایسه مداوم

تاکید دارند. رویکرد قیاسی و استقرائی به تفکیک، بیان نگردیده 

و  است. آنها بر وضوح و ثبات استخراج کدها تاکید می نمایند

سنجش اعتبار کددهی در حین انجام آنالیز (به منظور تغییر در 

قوانین کددهی در صورت لزوم از طریق سنجش توافق بین 

ارزیابان) و همچنین در پایان کددهی و بر روي کل متن، اشاره 

 and Wildemuthنیز همانند  Burnardو  Mayring. )12(می کنند 

                                                      
1.Sub-category 
2.Generic category 
3.Main category 

Zhang آنالیز محتوا تاکید دارند  ، بر سنجش ثبات کددهی در حین

)14 ,16( . 

 Elo andها همانند صحت یا اعتبارسنجی در برخی از روش

Kingas  وGraneheim and Lundman  بصورت جداگانه از

و این در حالیست که  )10, 8(مراحل آنالیز محتوا انجام می شود 

 Mayring ،Philip Burnardها همانند در برخی از دیگر از روش

به عنوان بخشی از مراحل تحلیل  and Wildemuth Zhangو 

 5. آنان بر اعتماد پذیري و ثبات )16, 14, 12(محسوب می شود 

(وضوح  6تصدیق پذیري  نتایج ( معادل پایایی در تحقیق کمی)  و

گام هاي آنالیز) اشاره دارند؛ بدین معنا که در حین و پایان آنالیز 

ام هاي آنالیز را انجام داد، به اگر پژوهشگر دیگري فرآیند و گ

 .   )21(طبقات و مضامین تا حدود مشترك دست یابد 

هاي کاربردي در امر آنالیز محتوا مربوط یکی از کامل ترین روش

می باشد. محقق برحسب نوع هدفی که دنبال می کند  Mayringبه 

می تواند از هر یک از نه الگوي ذکر شده، استفاده نماید. در 

استقرائی (از طبقه کاهشی)، بر مشخص بودن سطح  رویکرد

انتزاع در هنگام تشکیل طبقات تاکید می شود و این امر با انجام 

یک مرحله پایلوت می بایستی انجام گردد. در مرحله کدگذاري 

نهایی بررسی مجدد طبقات و مطابقت آنها با سطوح تعریف شده 

توافق درونی از قبل، پرداخته می شود. همچنین مشخص نمودن 

و بیرونی کدگذاري، امري ضروري می باشد. در نوع اسمی و 

ترتیبی از رویکرد قیاسی (از طبقه ساختارمند) فرآیند کددهی 

منسجم تر و دستورالعمل عینی تر می باشد؛ زیرا آنان ایجاد 

قوانین کددهی در این مرحله را الزم می دانند. بر بازبینی فرآیند 

همبستگی (نان  کار و تجزیه و تحلیل آماريکددهی در حین انجام 

پارامتریک) در مواردي که چند طبقه رتبه اي وجود دارد، نیز 

 . )14(تاکید می شود 

Morse and Field  بر تشکیل نمودار درختی تاکید دارند. تا

ها می باشند؛ تر از سایر روشحدودي می توان گفت که متفاوت

4.constant comparison 
5.dependability 
6.confirmability 
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بتدا چند عنوان کلی مشخص  و بدین معنا که با خواندن متن در ا

 .)18(سپس به تدریج زیر طبقات شکل می گیرند 

بیش از سی سال می باشد که مورد استفاده   Frameworkروش 

محققین قرار گرفته است و بر خالصه سازي از طریق کددهی و 

ایجاد جدول جهت منسجم نمودن فرآیند کددهی تاکید می نماید. 

آنالیز استقرائی و قیاسی قابل  همچنین براي هر دو رویکرد

کاربرد می باشد؛ در رویکرد قیاسی می توان با مشخص نمودن 

یک تئوري از قبل و سپس کددهی و خالصه سازي متن، تناسب 

طبقات را با تئوري موجود سنجید. با این حال انجام دستی و 

هاي آنالیز بدون استفاده از سیستم کامپیوتري همانند سایر روش

امري زمان بر و دشوار می باشد و نیاز به تخصص باال محتوا 

 MAXQDAامروزه نرم افزارهاي آماري همچون  .)17(دارد 
وجود دارند که به امر نظم و خالصه نویسی در فرآیند آنالیز 1

محتوا کمک می نمایند و دیگر نیازي به رنگ آمیزي هاي مختلف 

صیه شده، تو Philip Burnardمتن که براي مثال توسط توسط 

 .)22(نیازي نیست 

با نگاهی بر انواع روشهاي ذکر شده به نظر می رسد که برخی 

از آنها تفاوت هاي مهمی با یکدیگر دارند؛ و این در حالیست که 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در بیش از یک سوم از مطالعات، 

روش مورد استفاده ذکر نشده است و این می تواند به عنوان یک 

در مطالعات آتی می توانند این محدودیت محسوب شود. محققین 

نکته را مدنظر قرار دهند. همچنین ما مطالعه اي که به مقایسه هر 

یک از روشها بپردازد، نیافتیم و بنابراین امکان توصیه به اینکه 

کدام رویکرد یا روش مناسب تر می باشد، امر دشواري است. به 

به  Mayringهاي جدیدتر همانند هر حال بنظر می رسد که روش

دلیل ایجاد تنوع در آنالیز محتوا، می تواند مدنظر پژوهشگران 

 باشد. 

 شکل شماره یک: نمودار پریزما

 

 بکار رفته در مطالعات به همراه برخی از ویژگی هاي آنانهاي : جدول فراوانی و نوع روش1جدول

نام 

رویکرد 
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Grane
heim 
and 

Lund
man 

Conven
tional 

content 
analysis 

 

Elo 
and 

Kynga
¨s 

Hsieh 
Shanno

n 
(Conve

ntion) 

Zhan
g and 
Wild
emut

h 

Morse 
and 

Field 

Hsieh 
and 

Shanno
n's 

(Direct
ed) 

Directe
d 

content 
analysis 

Mayri
ng 

(Induc
tive) 

Frame
work 

Burnard 
Philip 

                                                      
1.Max Weber Qualitative Data Analysis 
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تعداد 

مقاالت 

(%) 

135 

)43,97( 

111 

)36,16( 

17 

)5,54( 

14 

)4,57( 

10 

)3,26( 

7 

)2,28( 

6 

)1,96( 

2 

)0,65( 

2 

)0,65( 

1 

)0,32( 

2 

)0,65( 

ذوالفقار مثال

و  ي

 همکاران

)23( 

 

و  یاله

  همکاران

)24( 

 

خادمی 

و 

 همکاران

)25( 

 

و  وفادار

 همکاران

)26( 

 

زمان 

زاده و 

همکارا

 ن 

)27( 

 

 

براز و 

 همکاران 

)28( 

 

ایرج پور 

و 

 همکاران 

)29( 

عسکري 

مجدآبادي 

و 

 همکاران

)30( 

حاجی 

آبادي و 

 همکاران

)31( 

 

اصفهانی 

و 

 همکاران

)32( 

 

و  یبرهان

 همکاران

)33( 

 

تعداد 

 مراحل

ذکر 

 نشده

هشت  ذکر نشده ذکر نشده چهار هشت ذکر نشده سه ذکر نشده

 مرحله

 چهارده هفت

خالصه 

 روش

تعیین 

واحد 

معنایی، 

فشرده 

سازي یا 

تقلیل 

واحد 

معنایی، 

ایجاد 

کد، زیر 

طبقه، 

طبقه و 

سپس 

مضمون 

 اصلی

،  یآمادگ -

سازمان 

و   یده

گزارش 

 ندیفرآ

و  زیآنال

 جینتا

خواندن 

مکرر 

متن، 

تعیین 

واحد 

معنایی، 

کدگذاري، 

ایجاد 

طبقه و 

 مضامین

مشخ

ص 

سازي 

برنامه 

کدگذار

ي و 

تست 

آن، 

بررسی 

میزان 

توافق 

بین 

کددهند

گان، 

ایجاد 

طبقه و 

مضمو

ن 

 اصلی

خواندن 

مکرر کل 

 ،متن

 یکدده

 ،آزاد 

 بیترک

 کدهاکردن 

تم ایجاد تا 

مرتب ، 

 يساز

 لیتحل

براساس 

 يها يتئور

یا موجود و 

 توسعه آنها

و 

 يریکارگب

 يتئور

 بدست آمده

تعیین 

استراتژي 

کددهی، 

خواندن 

کامل متن، 

مشخص 

کردن 

قسمت 

هاي 

مرتبط با 

هدف 

پژوهش، 

ایجاد کد 

براساس 

تئوري از 

قبل 

مشخص 

 شده

تعیین  -

سوال 

تحقیق، 

طبقه و 

اسطح 

انتزاع، 

کدگذاري 

متن و 

بازبینی، 

ایجاد 

مضمام

ین، 

بررسی 

میزان 

توافق با 

کدگذار 

 دوم

 

مطالعه 

متن، 

کددهی، 

توسعه 

یک 

چارچوب 

تجزیه و 

و   حلیلت

بکارگیري 

آن، ایجاد 

ماتریکس 

و تفسیر 

 داده ها

غوطه 

ورشدن در 

داده ها، 

کدگذاري 

باز، ایجاد 

طبقات، 

توافق 

کددهی، 

اطمینان 

مجدد از 

طبقات 

ایجادشده، 

تایید طبقات 

ایجادشده 

توسط 

مشارکت 

 کننده
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تجربیات : (برگرفته از مقاله نوابیان و همکاران Graneheim and Lundman: مثالی از آنالیز محتواي استقرائی براساس روش  2جدول

 ))34(دانشجویان کارآموز در طول دوره کرونا

 بیم و امید در برخورد با بیماري کرونا تم

 ترس طبقه
ایزوالسیون 

 اجتماعی

بکارگیري استراتژي هاي 

 مثبت

زیر 

 طبقه
 ترس از ابتالي سایر افراد وابسته ترس از بیماري ناشناخته

محدودیت در 

 ارتباطات

بکارگیري استراتژي هاي  -

 مثبت درونی،

اعتماد به منابع اطالع رسانی  -

 پزشکی

 کد
ناشناخته بودن بیماري، دلهره آور 

 بودن کارآموزي، ترس ابتال

ریسک ابتال در افراد بزرگسال، 

 ابتالي خانوادهترس از 

وضعیت بد، 

محدود شدن 

 مالقات با دیگران

توکل به خدا، اجراي پروتکل 

 ها

واحد 

 معنایی

در طول دوره کرونا بخصوص اوایل 

بیماري که ناشناخته بود، حضور در 

کارآموزي بسیار دلهره آور بود و این 

ترس که هر لحظه ممکن است به 

بیماري مبتال شوم، در من وجود 

 داشت.

 

شنیده بودم که بیماري افراد 

بزرگسال و داراي بیماري زمینه 

اي رو بیشتر تحت تاثیر خودش 

قرار میده و همیشه این ترس 

وجود داشت که نکنه خانواده ام 

هم با واسطه من مبتال به بیماري 

 بشن.

خیلی وضعیت 

بدي بود امکان 

مالقات با دوستان 

و اعضاي فامیل 

بسیار محدود 

 شده بود

اهش اضطراب و ترسی براي ک

که داشتم سعی می کردم به 

خدا توکل کنم و پروتکل هاي 

توصیه شده رو با جدیت اجرا 

 .کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(در ابتدا طبقات و مضامین مشخص و سپس با مطالعه  Elo and Kingas: تشکیل ماتریکس طبقه بندي براساس آنالیز محتواي قیاسی 3جدول 

 ) مشابه در زیر آن ها قرار می گیرد  متن، مطالب

 جمعیت طبقه
دسترسی به بیمه و 

 خدمات بهداشتی

فقر و عدم برابري 

 اقتصادي
 تعلیم و آموزش

 کد

دموگرافیک شاخص هاي -

 و حرکت جمعیت

 پیري و سالمندي -

 مراقبت بهداشتی اولیه -

سیستم هاي فراهم  -

 کننده خدمات بهداشتی

پرستاري و اقتصاد  -

 سالمت

 ارزشیابی اجتماعی -

ملزومات آموزشی به منظور ارتقاي ارتباط  -

 عاطفی بین مادر و کودك و خانواده
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 Mayringبراساس روش  : مثالی از تدوین یک الگوي مناسب جهت افزایش اعتبار  کددهی5 جدول

 قوانین کددهی مثال تعریف ارزش نام متغیر

اعتماد به 

 نفس

اعتماد به 

 نفس باال

با  یبه خوب نکهیباال از ا یاحساس ذهن

 مناسب یگاهیعنی آ دیچالش روبرو شده ا

 از نوع چالش و روش مقابله با آن

هنگام  نانهیاحساس مثبت و خوش ب -

 چالش برخورد با

البته مشکالت کمی االن "

وجود دارده و آنها هم به 

 "سادگی حل خواهند شد

هر یک از جنبه هاي ذکر شده 

در تعریف می بایستی در سطح 

باالیی باشند، در غیر اینصورت 

 در این دسته قرار نمی گیرد

  Mayring: انواع الگوهاي توصیه شده در روش 4 جدول
 طبقه اصلی طبقه فرعی تعداد مراحل توضیحات

  1خالصه کردن هفت پارافریز، تعمیم بخشی به سطح انتزاع مدنظر و کوتاه سازي متن

 2کاهشی
 3تشکیل طبقه استقرائی هشت کددهی و ایجاد طبقات

روش کاهشی می باشد و به جایگاه لغوي کلمات براساس برخالف 

فرهنگ  و گرامر توسط مشارکت کننده ، نیز توجه دارد. در نوع 

مختصر، توضیحات اضافی وجود ندارد و هرآنچه که بطور مستقیم 

به توضیح متن کمک می نماید را بیان می کند همانند آوردن مثال. 

ت هاي مختلف متن، در نوع گسترده توضیحات بیشتر (از قسم

 موقعیت فرد در زمان انجام مصاحبه) را بیان می نماید.

 4آنالیز متنی مختصر شش

 5توضیحی
 6آنالیز متنی گسترده شش

هر دو مبتنی بر نظریه می باشند و طبقات اصلی و زیر طبقه 

 براساس آن شکل می گیرند.

 هفت

 

 7تخصیص طبقه اسمی قیاسی
 9ترتیبی قیاسیتخصیص طبقه  8ساختاردهی

 

شروع با آنالیز قیاسی می باشد و در صورت لزوم از آنالیز 

 استقرائی نیز استفاده می شود.
 10آنالیز تم دو

 11مختلط
به منظور دسته بندي و توصیف محتواي متفاوت و ناهمگون (مانند 

 درون گرائی و برون گرائی) بکار برده می شود.
 12آنالیز نوع شش

 13روش موازي ذکر نشده استقرائی و قیاسی بطور همزمان انجام می شود.آنالیز محتواي 

                                                      
1.summarizing 
2.Reduction 
3.inductive category formation 
4.narrow contextual analysis 
5.Explication 
6.broad contextual analysis 
7.nominal deductive category assignment 

8.Structuring 
9.ordinal deductive category assignment 
10.content structuring/theme analysis 
11.Mixed 
12.type analysis 
13.Parallel forms 
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 محدودیت 
تمرکز این مطالعه صرفا بر روي مقاالت کار شده در زمینه 

پرستاري در ایران بود، که تعمیم پذیري آن را تحت تاثیر قرار 

اطالعات مناسبی را براي می دهد؛ با این وجود به نظر می رسد 

محققین تازه کار که عالقمند به مبحث آنالیز محتوا می باشند، 

قرار می دهد. مطالعه حاضر پایگاه هاي محدودي را به منظور 

بررسی فراوانی روشهاي بکار رفته در مطالعات پرستاري مورد 

بررسی قرار داد که این هم می تواند به عنوان یک محدودیت 

  .دمحسوب می شو

 گیرينتیجه 
ـــتر از  ـــان داد که محققین ایرانی بیش ـــر نش نتایج مطالعه حاض

به منظور  Graneheim and Lundmanرویکرد استقرائی و روش

ـــوم  ند. همچنین بیش از یک س مای فاده می ن ـــت نالیز محتوا اس آ

ند که از  عه ذکر کرده ا پژوهش ها، علی رغم اینکه در متن مطال

ــتفاده کرده بودند ولی  ــتقرائی جهت آنالیز محتوا اس رویکرد اس

ستفاده  قرار گرفته بود. این  مشخص نبود که کدام روش مورد ا

ست که در برخی از  شها مراحل متفاوتی وجود دارد در حالی رو

و بنظر می رســد که محققین می بایســتی به این موضــوع توجه 

روش  ی،اســیق کردیروبا  در مقاالتبیشــتري داشــته باشــند. 

Hsieh and Shannon هاي . روشاســـتفاده شـــده بود شـــتریب

ـــند و  Mayringجدیدتر همانند  باش ـــتري می  داراي تنوع بیش

ــبی بمی ــت تواند گزینه مناس ــند. به منظور دس راي محققین باش

یابی به یک نتیجه مشــخص در مورد کارآئی هر یک از روشــها، 

ـــه هر یک از آنها با یکدیگر  ـــتی به مقایس مطالعات آتی می بایس

 .بپردازند تا بهتر بتوان در مورد بکارگیري آنها تصمیم گرفت

 و قدردانی تشکر 
  ینا رشنگا حلامر در که اديفرا کلیه از ننویسندگا بدینوسیله

 .نددار را نیرداقدو  تشکر لکما ،نددکر ريهمکا مقاله

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توســـط نویســـندگان 

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

ـــتحلی و تجزیه ـــتفس و لـ ـــه داده یرـ حسین کریمی مونقی،  : اـ

 محبوبه فیروز ، سید جواد حسینی

 ايوـمحت ینودـت تـجه آن بینیزاـب یا مقاله نویس پیش تهیه )2(

ــید جواد : نهاندیشمندا ــین کریمی مونقی، محبوبه فیروز ، س حس

 حسینی

  :هـمجل هـب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3(

کریمی مونقی، محبوبه فیروز ، سید جواد حسینیحسین 
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   Abstract 

 Background & Aim: Content analysis (CA) is a widely used to extract the meanings in 
qualitative studies. Different approaches and methods have been used to perform CA in 
nursing studies, and their identification can support the selection of an appropriate 
method in future research. Therefore, the present narrative review examined the 
approaches and methods used to analyze contents performed by Iranian nurses. 
Methods: The current study is a narrative review that was conducted in the two stages. 
In the first stage, in order to achieve the types and frequency of CA approaches and 
methods, Persian and English databases were searched without time limit until January 
2022. In the second step, after identifying them, by referring to the texts where each of 
the approaches and methods were comprehensively explained, we determined their 
characteristics, including the number of steps and the details of each one. 
Results: The results showed the most used CA approach  was the inductive of Granheim 
and Lundman (135 articles, 43.97%). There were also studies (111 articles, 36.16%) used 
the inductive approach; But they did not mention their method. Myring's method had the 
most variety in terms of different (nine) CA. Hsieh and Shannon have also proposed three 
inductive, deductive, and summative approaches to perform the CA. 

Conclusion: The results found both the inductive and deductive approaches and the eight 
different methods were used by the Iranian nurse researchers for CA. Although the 
methods such as Graneheim and Lundman, Elo and Kyngas and Hsieh and Shannon have 
been most used by the researchers, it seems Myring's method can pay more attention from 
researchers due to the variety of CA. 
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