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  :چکیده

شریه آینده ن تحلیل محتوای مقاالت چاپ شده مقاالت فن آوری ورزش و تعریف موضوعات طرح  نیا یهدف اصل

JAST م شد. انجا ردر توسعه و پیشبرد نشریه مذکوبه چشم انداز  لیموجود جهت ن تیوضع فیبود که به منظور توص

کاربرد ورزشی   و  -مکاره تنوع موسسات -جنبه های متعدد مثل تعداد نویسندگانفن آوری ورزشی در این تحقیق 

  2015الی  2008چک لیست در مجله مشابه فن آوری ورزش از با استفاده از  قیتحق نیقرار گرفت. ا مورد بررسی

ا سوم ته های اول مریکا در رتبآانگلستان و  -از نظر تعداد نویسنده مسئول استرالیانشان داد که  قیتحق جینتا انجام شد.

دد رسیهای متعیوزلند در رتبه های اول تا سوم قراردارند. پس از برنانگلستان و  -ن استرالیاو از نظر کل نویسندگا

درصد  13.2درصد و تجهیزات ورزشی   28.3درصد، لوازم ورزشی  58.5موضوعات در سه بخش حوزه عملکرد ورزشی 

رزشی ولوازم  –ده است همیشه جذابیت خودش را حفظ کر 2015الی  2008عملکرد ورزشی در طی شناسایی شدند. 

ب مت خود جذسا به در رتبه بعدی قرار دارد و تجهیزات ورزشی در ابتدا خوب بوده اما با گذشت زمان محققان کمتری ر

نوع اری بین تعنی دارتباط م. کرده است. ارتباط معنی داری بین تعداد نویسندگان هر مقاله با بازدید آن وجود ندارد

 زدید آن وجود نداردکشورهادر هر مقاله با با

 

 علوم ورزش –فن اوری ورزش  –تحلیل محتوا   : هاواژه کلید
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 مقدمه   1-1
 

 

فن آوری ها از هر نوعی که باشند امروزه به عنوان منشاء تغییر تحوالت محسوب می شوند و در تمام 

گیرد. صنعت ورزش به دلیل شکل اجرایی مشترک در همه  مد نظر قرار میتحلیلهای محیطی 

کشورها زمینه بسیار مساعدی برای استفاده از انواع فن آوری را پدید می آورد؛ به طوریکه محیطهای 

برگزاری رویدادهای جهانی ورزش به ویژه المپیک به نمایشگاهی برای فن آوریهای عمومی تبدیل 

برای ارتقای رکوردها از جهات مختلفی مثل تجهیزات، مکملها شده است. همچنین تالش ورزشکاران 

و حتی طبق شایعاتی دوپینگ ژنی و سایر ابعاد مثل لباسهای هوشمند و حتی شبیه سازی نرم 

افزارهای مختلف مورد توجه است. نشریه فن آوری ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با هدف ارتقای 

یهای ورزش از یک طرف و از طرفی معرفی بین المللی سطح ورزش با معرفی و اعتباردهی فن آور

تجهیزات تولیدی داخل کشور در رابطه با فن آوری ورزشی سعی می کند از این فضا و فرصت جهانی 

ورزش استفاده کند. مبنای تقسیم بندی فن آوری ها از یک طرف مطابق با فن آوریهای دانش بنیان 

  jastقسیم بندی و ارائه شده است تا نشریه حاضر با عنوان داخلی و از طرفی بر حسب نوع استفاده ت

بتواند زمینه های خوبی را به عنوان چشم انداز موضوعی خود در نظر بگیرد. امید است  بتوانیم با    

گزارش این تحقیق کاربردی کمک بزرگی را برای توسعه ورزش شاهد بوده و حتی الگویی برای سایر 

 نشریه ها باشیم. 

بررسی تاثیر تکنولوژی های وارداتی بر رشد اقتصادی در ایران به  با (1384محسنی ) محمودزاده و

ر کوتاه مدت هیچ گونه رابطه علیت از واردات واسطه ای به تولید ناخالص این نتیجه رسیدند که د

داخلی غیر نفتی وجود ندارد، اما یک رابطه ضعیف علیت از واردات سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی 

مشاهده می گردد. در بلند مدت اثر نهاده های وارداتی واسطه ای و سرمایه ای به میزان پنج درصد 

 حظه می باشد.قابل مال

ان نش ادگیری( با بررسی پیامدهای تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند ی1393بخشی و همکاران)

 یری استیادگ دادند که آموزش الکترونیک فرآیند یادگیری را تسهیل میکند و آنچه را که مربوط به

 .بهبود می بخشد

 

 

 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=11302
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=11302
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 بیان مساله 2-1

 

ر اساسی سیاست گذاری تکنولوژی های نو ظهور د( چالش های 1389انصاری و طباطبائیان )

جمله  هایی ازچالش ایران)نانوتکنولوژی به عنوان یک مثال( را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که

یشنهاد د و پعدم توجه مسئولین به فن آوریهای جدید و فرهنگ سازی در فن اوریهای جدید وجود دار

ینه ها ین زمای فن اوری الزم است تا حداکثر نتیجه مطلوب از کردند که توجه بیشتری در زمینه ها

   بدست آید.

رح های یا ط واصوال مقاالت چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی به دلیل اینکه حاصل پایان نامه ها 

لیل دش به تحقیقی شایسته می باشند، از ارزش اطالعاتی خوبی برخوردارند. نشریه تکنولوژی ورز

لیل ست. تحافن آوری و پرداختن به این مسائل در ورزش از اهمیت باالئی برخوردار اهمیت باالی 

  ر ابتدادد که محتوا یکی از روشهای مهم برای تجزیه و تحلیل نظالمدار پدیده های ارتباطی می باش

ه تا دشم وارد اتی هدر برنامه های تلویزیونی، کتاب، روزنامه و ... بوده اما امروزه در بخشهای تحقیق

العات یت اطدگرگونی های پژوهش را در هر زمینه ای به طور منظم  شناسائی کند. با توجه به اهم

این  این نشریه و مشخص شدن مسیر حرکت پدیده های پژوهشی در گرایشهای مختلف تربیت بدنی

 مدیگرهتحقیق صورت می گیرد تا ضمن مشخص شدن مشارکت دانشگاهها، میزان همکاری اساتید با 

ای هو دانشجویان و توزیع درصدی پژوهش در گرایش های مختلف جهت تجاری سازی این یافته 

ی ع مالارزشمند بسترسازی مناسبی صورت گیرد تا  از یک طرف گامهائی در راستای تامین مناب

ایند یت نمتحقیقات ورزشی صورت گیرد و از طرف دیگرپژوهشگران در جهت پژوهشهای نیازمحور فعال

 طریق می توان به جهت دهی منابع و انرژی پژوهشگران کمک نمود. واز این

 

 

 

 تحقیقسواالت  /فرضیات 

 در این تحقیق به جاي فرضیه ها از سواالت استفاده خواهد شد که به صورت زیر می باشد.

 چگونه مي باشد؟ کشورها . توزيع فراواني مقاالت  به تفكيك 1

 اشد؟آوري  چگونه مي ب ر مقاالت بر اساس زمينه هاي فنهاي موضوعي د. توزيع فراواني مقوله2

 چگونه مي باشد؟  2015الي  2008در سالهاي . توزيع موضوعي مقاالت مربوط 3

 ؟ه ارتباطي دارندچو ميزان بازديد   تعداد نويسندگان. 4

 . تنوع کشورها  و ميزان بازديد از مقاالت چه ارتباطي دارند؟ 5
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 ضرورت انجام تحقیق 2-1

 

رزش در و ین تحقیق در راستای کمک به هدایت برنامه های بلندمت نشریه فن آوری های پیشرفتها

ه صورت بحقیق به زبان انگلیسی  و با نمایه ای اس سی  وزارت علوم انجام می شود و قطعا نتایج ت

ورزش  یوریهاآکاربردی در مساله واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین تحلیل محتوا روی فن 

ی مکمک  در سطح جهانی می تواند محققان را به کارهای جدیدتر سوق دهد و به فن آوران ورزشی

  ردازند.زش بپکند به صورت هدفمندتر در این زمینه به ارائه راهکار از طریق فن آوری در صنعت ور

ن وان فهمچنین نتایج تحقیق کمک می کند با صالحدید مسئوالن محترم دانشگاه رشته ای با عن

نتایج  ند ازآوری ورزش در مقاطع ارشد تحصیالت تکمیلی ایجاد و راه اندازی شود که همگی می توا

 این تحقیق باشد. 

ج نتای واز طرفی یکی از سیاستهای اساسی کشور حرکت در زمینه فن آوری های دانش بنیان است 

 این تحقیق می تواند در سیاستگذاری کالن مورد بهره قرار گیرد. 

 اهداف تحقیق 3-1

 هدف کلی: -1-5-1

به منظور  هدف اصلی این طرح تحلیل محتوای مقاالت چاپ شده در نشریه پژوهشی تکنولوژی ورزش

شده در هر مقوله موضوعی، و نیز تعیین سیر موضوعی، توزیع موضوعی، شناسایی تعداد مقاالت ارائه

 شناسی مقاالت است.روش

 اهداف اختصاصی: -1-5-2

 

 راواني مقاالت  به تفكيك کشورها  . توزيع ف1

 هاي موضوعي در مقاالت بر اساس زمينه هاي فن آوري  . توزيع فراواني مقوله2

  2015الی  2008موضوعی مقاالت مربوط در سالهای . توزيع 3

 . ارتباط تعداد نویسندگان و میزان بازدید 4

 . ارتباط تنوع کشورها  و میزان بازدید 5
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 می وعملیاتی تعریف مفهو 1-6

 

تحلیل محتوا یک روش پژوهشی است که بر اساس شمارش  تعریف:

به  iمقادیر محتوای آشکار پیام های ارتباطی طراحی شده است.

طور کلی وقتی که به تحلیل محتوا می پردازیم، سعی می کنیم 

مقدار معتنابهی مواد را برای بررسی فراهم آوریم و این 

قی انجام می دهیم. باید تصمیم کار را همواره با دید تطبی

مهمی بگیریم که چه مقوله هایی را بررسی کنیم. مثال مسئله 

 خشونت را. 

پژوهشگر و نظریه پرداز « 1هارولد السول»به نظر 

تحلیل محتوا، کمی سازی محتوای » آمریکایی علوم ارتباطات،

برنارد » بنا به تعریف « مورد انتقال پیام ها است.

هشگر آمریکایی علوم رفتاری، تحلیل  محتوا ، پژو« 2برلسون

تکنیکی تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و مقداری 

تکنیک تحلیل    محتوای آشکار ارتباطات به کار می رود.

محتوا، بررسی و تجزیه و تحلیل منابع نوشتاری، گفتاری و 

تصویری از  هر نوع را مد نظر دارد و کوششی است در جهت 

سیر و تحلیل پیام مستتر در منابع. این تکنیک کشف و تف

وسیله ای است که محقق به کمک آن می کوشد تا محتوای پیام 

های ارتباطی را از طریق تجزیه و تحلیل منظم، عینی و کلی 

تعیین کند و تکنیکی کمی برای تفسیر و تعیین منابعی است 

 که به طور معمول کیفی به حساب می آیند. 

تحلیل محتوا با استفاده از چک لیست منطبق در این تحقیق 

 بر سواالت پژوهش بررسی شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  - Harold Lasswell 
2 - Bernard Berelson 
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 تحلیل محتوا 1-7

یکی ازعوامل اساسی در رشد و توسعه انواع علوم توجه 

به روش تحقیق است و در این میان تحلیل محتوا از 

های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی تکنیک

اسنادی به کلیه متدهایی گفته می شود که باشد. روش می

تحلیل و بررسی اسناد  در آن ها هدف پژوهش با مطالعه،

 شود. و متون برآورده می

چنانچه از نام تحلیل محتوا پیداست، این تکنیک به 

تحلیل و آنالیز محتوا می پردازد و می کوشد با 

هایی را در مورد متن استخراج استفاده از تحلیل داده

د. با این حال آنچه تحت نام تحلیل محتوا نامیده کن

شده است، گونه خاصی از تحلیل است که با شیوه های 

هایی را از متن استخراج دیگری که می کوشند یافته

نوع تحلیل محتوا را  8کنند، تفاوت دارد. هیژمن 

شناسایی کرده و توضیح داده است، که عبارتند از: 

سطوره و روایت، تحلیل تحلیل معانی بیان، تحلیل ا

گفتمان، تحلیل ساختاری یا نشانه شناختی، تحلیل 

تفسیری، تحلیل محاوره، تحلیل انتقادی و تحلیل 

 نرماتیو. 

گاهی اوقات این گونه های تحلیل محتوا تحت عنوان 

روند، به این معنی که می تحلیل محتوای کیفی به کار می

تن قرار خواهیم آنچه که در محتوای موضوعاتی در م

گرفته است با دیدگاه و بررسی های علمی و سابقه 

دیرینه و تحلیل و تفسیر ما بعنوان پژوهشگر چگونه است 

 . 

 

 تعریف تحلیل محتوا1-7-1
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از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمده که بخشی 

از اختالف به تاریخچه این تکنیک و روند تکاملی آن بر 

آن مربوط به تفاوت در حوزه می گردد و بخشی دیگر از 

 گسترده این تکنیک است. 

کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می 

کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده 

ها در مورد متن آنها بکار می رود. او هدف این تحلیل 

را همانند سایر تکنیک های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، 

، تصویر واقعیت و راهنمای عمل   می داند. بینشی نو

ا این تکنیک ر -تحلیل محتوا از پیشگامان -برلسون

پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای »

 . (1397کریپندورف، معرفی می کند )« آشکار پیام

در تعریفی دیگر تحلیل محتوا تکنیکی پژوهشی دانسته 

سب شناسایی نظام روز و هایی برحشده که برای استنباط

عینی ویژگیهای خاصی در یک متن بکار می رود. لورنس 

تحلیل محتوا »باردن نیز به نقل از النذری می نویسد: 

فنی است که توصیف های ذهنی و تخمینی را تلطیف و 

تصفیه می کند و ماهیت و قدرت نسبی محرک هایی را که 

 شود، به صورت عینی آشکار میبه شخص داده می 

 . (1374)باردن، سازد

دانیل رایف تحلیل محتوا را بطور خالصه چنین تعریف  می 

قراردادن قاعده و محتوای ارتباطات در طبقات » کند:

خاص براساس قواعد، و تحلیل روابط بین آن  )مقوله های(

)رایف، « مقوله ها با استفاه از آزمون های آماری

روش »اشته که کاپالن در این زمینه اظهار د. ،(1381

« مباحث سیاسی است تحلیل محتوا، معناشناسی آماری

 (. 1943)کاپالن، 
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هولستی نیز تحلیل محتوا را فنی برای یافتن نتایج 

)پژوهش( از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی های شخصی 

پیام ها می داند. او معتقد است که این تعریف سه 

ش تحلیل محتوا معیار را به هم پیوند می دهد: اینکه رو

باید عینی و منتظم باشد و اگر قرار است از بازیافت 

اطالعات، فهرست بندی یا اقدامات مشابه متمایز شود، 

باید پشتوانه نظری داشته باشد. هولستی در تعریف خود 

کند، چرا که معتقد است قائل به کمی کردن اشاره نمی

د، نه شدن تمایز شدید میان کیفی و کمی برای مستثنی کر

بررسی های معین، همچون نمونه های تحلیل منتظم 

اسنادی، یا فقط برای افزایش یا کاهش اعتبار روش 

تحلیل محتوا، امری غیر مجاز است. همچنین این تعریف 

شرط محدود کردن روش تحلیل محتوا را به توصیف ویژگی 

های آشکار پیام ها می پذیرد. هر چند تنها ویژگی های 

می توان رمزگذاری کرد، ولی استخراج  آشکار متن را

دوباره معانی پنهان پیام ها مجاز است، اگرچه باید 

این استنباط ها با مدارک مستقل تایید شود )هولستی، 

1373 .) 

چنانکه مالحظه می شود تعاریف همگی بر غیر بودن این 

تکنیک و نیز سیستماتیک بودن آن تاکید دارند. در واقع 

یکی برای استخراج داده ها از متن تحلیل محتوا، تکن

 است که دارای ویژگی های خاص خود می باشد. 

 ویژگیها و شروط تحلیل محتوا 1-7-2

چنانکه اشاره شد، تحلیل محتوا تکنیکی برای استخراج 

داده ها از متن است که البته دارای ویژگیهای مشخص 

کننده آن از دیگر متون روش اسنادی است. هولستی سه 

ینیت، انتظام )سیستماتیک بودن( و عمومیت را شرط ع

کمی »برای تحلیل محتوا اساسی دانسته است. وی دو شرط 
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را قدری جدل آمیز تر « محتوای آشکار»و بررسی « بودن

 از سه شرط اولیه دانسته است. 

شرط عینیت تصریح می کند که سیر مرحله از فرآیند 

مشخص  پژوهش باید براساس قواعد، احکام و روش های

انجام گیرد. این که چه مقوله هایی باید بکار گرفته 

شود به مقوله الف چطور باید از مقوله ب تغییر داده 

شود ؟ و این که برای تصمیم گیری در مورد این که یک 

واحد تحلیل محتوا )کل، موضوع، داستان و نظایر آن( 

بیشتر در کدام مقوله قرار گیرد، چه معیارهایی را 

ر گرفت؟ این شرط اشاره به آن دارد که این باید بکا

تصمیم ها یا تصمیم های دیگر توسط مجموعه صریحی از 

قواعد هدایت می شوند، بطوری که این احتمال را به 

حداقل می رسانند که یافته های تحقیق بیش از آن که 

محتوای اسناد تحلیل شده را منعکس کنند، تمایالت ذهنی 

االً تمایالت اگر چه احتم -سازندتحلیل گرد را منعکس می 

روند. پژوهشگری که نتواند روش مذکور هرگز از بین نمی

ها و معیارهای انتخاب اطالعاتش را برای تعیین مناسب و 

نامناسب بودن اطالعات و تفسیر یافته ها به دیگر 

پژوهشگران انتقال دهد، در برآوردن شرط عینیت ناکام 

 خواهد ماند. 

گامی تحقق می یابد که دایره شمول و شرط انتظام، هن

طرح محتوا یا مقوله ها بر طبق قواعد کاربردی ثابتی 

هایی را که فقط به مشخص گردد. پس شرط آشکارا تحلیل

دنبال جمع آوری مؤیدات فرضیه های پژوهشگر است طرد می 

دارد که مقوله ها را کند. همچنین به طور ضمنی بیان می

د که بر طبق قواعد کاربردی باید به شکلی تعریف کر

ثابت قابل استفاده باشند، به بیانی دیگر، مقوله ها 



10 

 

باید با قوانین عمومی و معین ساخت مقوله مطابقت 

 داشته باشند. 

شرط عمومیت داشتن، زمانی معنا می یابد که یافته ها 

با هم ارتباط نظری داشته باشند. اطالعات توصیفی صرف 

باط با دیگر ویژگی های اسناد درباره محتوا، بدون ارت

یا خصوصیات فرستنده و گیرنده پیام ارزش چندانی 

ندارد. چنین نتایجی هنگامی معنادار است که با موارد 

 زیر مقایسه شود: 

 الف( ویژگی های دیگر همان اسناد، 

  ب( اسناد حاصل از منابع دیگر،

ج( خصوصیات اشخاصی که این اسناد را به وجود 

  اند،آورده

د( شرایط اجتماعی جامعه ای که صاحب سند در آن زندگی   

 می کرد،  

ه( مخاطبانی که این اسناد به منظور استفاده آنها 

 تهیه شده است؛

به بیانی دیگر ماخذ مربوط به محتوای ارتباطاتی زمانی 

 معنی دار است که حداقل با مأخذی دیگر مرتبط شود. 

ئوریها نشان داده ارتباط بین مأخذ بوسیله بعضی از ت

می شود. بنابراین تحلیل محتوا وابسته به مقایسه است 

و نوع مقایسه را چارچوب نظری پژوهشگر استفاده می 

 کند. 

شرط کمیت غالبا هم توسط کسانی که این فن را علمی تر 

از دیگر روش های تحلیل اسنادی می دانند و هم توسط 

آن دارند، به کسانی که انتقادی ترین موضع را نسبت به 

 . )همان منبع(یک اندازه ضروری قلمداد شده است

دلیل واضح و مشخصی برای »دیدگاه اخیر بر آن است که: 

بکارگیری روش تحلیل محتوا وجود ندارد. مگر این که 
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سئوالی که شخصی درونی پاسخگویی به ان است کمی باشد 

 . ،(1952)السول، لرنز و پول، 

به نحوی که در روش تحلیل « میک»بهرحال درباره معنای 

شود: اختالف نظر قابل مالحظه ای محتوا بکار گرفته می

وجود دارد. محدودترین تعریف ها آنهایی هستند که روش 

تحلیل محتوا را در قالب بخش فراوانی نمادها یا دیگر 

واحدهای مقوله های گوناگون بیان می کنند. محدودیت 

کمتر است و بررسی هایی تعریف های دیگر حتی از این هم 

شوند که در آن یافته ها با کلماتی از قبیل را شامل می

 .شودشرح داده می« بطور فزاینده»یا « کمتر»، «بیشتر»

سرانجام گروه دیگری نیز وجود دارند که تمایز بین 

را می پذیرند، اما اصرار « بررسی کیفی»و « بررسی کمی»

ز نوع اخیر، شکل دارند که بررسی های منتظم اسنادی ا

مهم و شاید معنادارتری از روش تحلیل محتواست)هولستی، 

1373) . 

مندی و رایف نیز در تحلیلی مشابه، دو ویژگی نظام

تکرار پذیری را خاص تحلیل محتوا می داند و حوزه و 

معرفی « نمای ارتباط»میدان مطالعه در این تکنیک را 

 می کند. 

 

 

 انواع تحلیل محتوا   1-7-3

در یکی از جدی ترین تقسیم های تحلیل محتوا، دوگونه 

کمی و کیفی ذکر می شود. روش کیفی تحلیل محتوا که 

هایی گاهی استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگی

که در پیام تعریف شده است، غالبًا برای اجرای بهتر 

کاربردی مورد توجه قرار  -مسایل در علوم اجتماعی

امیان فنون کیفی این فرض را مورد تردید گرفته است. ح
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اند که برای نتیجه گیری فراوانی شاخص ها قرار داده

نشانه اهمیت آنهاست. از نظر این گروه، ممکن  لزوماً 

است وجود یا حذف صنعتی واحد در اسناد، از فراوانی 

داشته باشد. نسبی خصوصیات دیگر اهمیت بیشتری 

محتوای کیفی می تواند (. موضوع تحلیل 1373)هولستی، 

تمامی انواع ارتباط ثبت شده در دست نوشته های مصاحبه 

نوارهای ویدئو،  ها، گفتمان ها، قواعد مشاهدات،

از شمارش واحدهای  مستندات و...( باشد. در تحلیل کمی،

محتوایی استفاده می شود و تالش می گردد تا ویژگی های 

 خاصی در متن اندازه گیری شود. 

 

  محتوای آشکار و محتوای پنهان 1-7-4

یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه ی تحلیل محتوا مربوط 

به این امر است که آیا تحلیل محتوا تنها به قواعد 

آشکار و مشخص درون متن می پردازد و یا این که به 

محتوای پنهان و ضمنی در متن نیز توجه دارد. مدافعان 

کنند که پرداختن به  تحلیل محتوای آشکار استدالل می

محتوای پنهان عینیت تحقیق را دچار خدشه و خلل می کند 

و ذهنیت محقق را در استنباط محتوای پنهان باز می 

گذارد. از سوی حامیان پرداختن به محتوای پنهان در 

تحلیل محتوا معتقدند محدود کردن تحلیل محتوا به 

های  محتوای آشکار، این تکنیک را سطحی و فاقد یافته

 علمی قابل توجه می سازد. 

فیلیپ میرینگ بر این نظر است که تحلیل محتوا صرفًا 

محتوای آشکار داده ها را چنانچه نام آن ممکن است 

بدین مضمون داللت داشته باشد تحلیل نمی کند. بکر و 

اند. ( سطوح محتوا را بدین سان متمایز کرده1977من)لیس
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به عنوان محتوای اولیه  و ایده های اصلی متن  3مضامین

 و اطالعات زمینه ای به مثابه محتوای پنهان. 

معمواًل گرایش به تحلیل محتوای پنهان با کیفی بودن 

کند. کیفی گرایان دو نکته تحلیل محتوا رابطه پیدا می

اساسی را بر کمی گرایان در تحلیل محتوا وارد می 

 دانند:

تحلیل و غفلت  می بودن تحلیل محتوا باعث سطحی شدنک -1

از داده های معدود ولی با ارزش زیاد  می شود. گاهی 

اوقات حضور حتی یک نماد می تواند ارزش حیاتی داشته 

باشد. این افراد معتقدند آنچه باعث کارآمدی تحلیل 

محتوا در جریان جنگ جهانی دوم گردید، استفاده از 

تحلیل محتوای کیفی و دقت در نمادهای اندک ولی معنی 

 دار بوده است. 

حتوای آشکار و غفلت از محتوای پنهان مپرداختن به  -2

ز متن مغفول متون، که باعث می شود بخش مهمی ا

رایف در پاسخ به این مدعا و در (. 1381بماند)رایف،

مقام حمایت از تحلیل محتوای کمی و محتوای آشکار، 

 شمارد:مزایای زیر را برای این نوع تحلیل بر می

ناخودآگاه و غیر کنش پذیر  حتوای کمی،تحلیل م .1

 است. 

از آرشیو این مطالعات می توان تحقیقات طولی  .2

 انجام داد. 

تقلیل محتوای فراوان به داده های قابل کنترل،  .3

به توسط تحلیل محتوای کمی و آشکار تحقق می 

 یابد. 

این نوع تحلیل محتوا، در رشته های مختلف  .4

 کاربرد فراوانی دارد)همان(. 
                                                 

3themes  
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هولستی در مقام جمع بین تحلیل محتوای آشکار و پنهان 

معتقد است که در سطح ثبت و گردآوری  داده ها بایستی 

حتمًا به محتوای آشکار توجه کنیم تا عینیت تحقیق حفظ 

شود. وی می گوید، اگر توجه خود را به عملیات 

رمزگذاری محدود کنیم، روش تحلیل محتوا به ویژگی های 

 (. 1373دود می شود)هولستی، ر متن محآشکا

 

 تحلیل محتوا و اصول تاریخچه 1-7-5

 الف: تاریخچه تحلیل محتوا 

تحلیل محتوای کتب و سرودهای مذهبی تاریخچه بسیار     

قدیمی دارد. با استفاده از این روش، کتب و سرودهای مذهبی 

را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دادند. به تدریج تحلیل 

 20رت یک روش تحقیقی درآمد و با آغاز قرن محتوا به صو

محققین زیادی در کشورهای مختلف مثل انگلستان، شوروی، 

آلمان و آمریکا به این روش روی آوردند. از جمله مطالعات 

گسترده ای در مورد رسانه های گروهی در جنگ جهانی دوم 

انجام گرفت. شایعات، رسوایی های مالی، نوع فرهنگ و سیاست 

یک کشور و مسائل دیگری که در رسانه های جمعی منعکس  داخلی

می شود، زمینه تحقیق دانشمندان و پژوهشگران علوم 

به بعد به خود اختصاص داده  20ارتباطات را از آغاز قرن 

 است.

به بعد محدوده تحلیل محتوا از روزنامه ها به  1930از سال 

ت. از رادیو، تلویزیون، کتاب، شعر و تبلیغات گسترش یاف

به بعد چند آژانس در اروپا و آمریکا تبلیغات  1940سالهای 

کشورهای درحال جنگ را از طریق رسانه های گروهی مورد 

تجزیه و تحلیل قرار دادند و کوشیدند تا خط مشی دشمن را 

پیش بینی کنند از این تاریخ به بعد مطالعه بر روی 

افت. در سخنرانی های سیاسی و تحلیل محتوای آنها رواج ی

السول با کمک همکارانش تئوری های تحلیل محتوا و  1940سال 
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متدهای آن را تهیه و آن را در زمینه تبلیغات سیاسی به 

کارگرفتند و باالخره در زمینه های دیگری که پس از جنگ 

جهانی دوم مورد توجه پژوهشگران تحلیل محتوا قرار گرفت 

ام هایی که در موضوعاتی مثل بازاریابی، مد و انواع پی

رسانه ها وجود داشد توجه پژوهشگران را در زمینه های 

مختلف تاثیرگذاری پیام ها بر مخاطبان با طبقه بندی مشخص 

در کارهای پژوهشی گسترده در دهه های اخیر و هم اکنون به 

 طور معمول از این روش بهره گرفته می شود.

اولین اثر مهم که در مورد تحلیل های جدید با 

امپیوتر نوشته شده و سعی شده در مورد مشکالت حتی که ک

دراین امر وجود دارد راه  حل هایی ارائه دهد ، درسال 

منتشر شد . زمانی که نتیجه مجموعه برنامه  1966

کامپیوتری که توسط استون و همکارانش تهیه شده بود ، 

چاپ شد در مورد نشانه شناسی بررسی ها گرچه نامنظم 

لیل گستردگی در زمینه ای که تا به حال بود ولی به د

روی آن کار نشده بود ، توانست یک سلسله عالیم غیر 

زبان شناسی را که تا آن وقت ناشناخته مانده بود کشف 

کند. با رشد نرم افزارهای کامپیوتری ، برنامه های 

کامپیوتری شمارش کلمات پدیدار گشت . این برنامه ها 

جدیدی شدند که بعدها " سبک  از جمله پایه و اساس رشته

شناسی کامپیوتری " نام گرفت و انقالبی درکار شاق 

  . پردازش متون نظیر نهیه فهرست الفبایی پدید آوردند

 محتوا انتخاب معیارهاي و اصولب: 

 محتوا، انتخاب ي زمینه لوي در که معیارهایی و اصول

 :است زیر موارد شامل کند، می پیشنهاد

 مداوم موزشآ براي اي پایه. 

 روز مسائل با محتوا ارتباط. 
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 از جامعه فرهنگی میراث به محتوا و درسی ي برنامه توجه 

 .آن آموزش طریق

 یادگیري هاي فعالیت براي مناسب فرصت امکان 

 ( 1383 چندگانه)لوي،

 جهت در بیشتر محقق که محتوا انتخاب ومعیارهاي سایراصول

 :می باشند زیر واردم شامل است، موارد این با محتوا تطبیق

 نسبت که ست محتوا از نوع اهمیت،آن منظورازمالك: اهمیت اصل

 و واحد،رجحان موضوع با ارتباط در مباحث و موضوعات سایر به

 داراي بایستی گردد، می انتخاب که محتوایی .دارد برتري

 اصول که مفاهیم، ازآنجایی .باشد اهمیت از باالیی ي درجه

 در درسی ي برنامه اهداف تحقق منظور به اساسی هاي وتعمیم

 نهایت آن ي ارائه انتخاب و در باید لذا شوند، می طرح محتوا

 ( 1384 آید)ملکی، عمل به دقت

 خاص، محتوایی نداشتن یا و داشتن اهمیت مورد در البته

 درنظرطرفداران نمونه، عنوان به ندارد؛ وجود واحدي توافق

 منتقل یادگیرندگان به که دانشی میزان محور، موضوع رویکرد

 هم مقابل در .محتوامی باشد اهمیت اصلی مالك شود، می

 قدر هر معتقدندکه محور، آموز دانش رویکرد طرفداران

 به کند فراهم دانش آموزان براي معناداري تجربیات محتوا،

 تراست اساسی و مهمتر اندازه همان

 سریع يحد به علمی هاي عرصه در پیشرفت امروزه:اعتبار اصل

ي  مرحله به بخواهد تا آمده دست به دانش که وچشمگیراست

 اعتبار و ارزش درآید، درسی محتواي صورت به و برسد اجرا

 براي معتبرساختن بنابراین .داد خواهد دست از را خود واقعی

 از یا و نشده اثبات آنها صحت که مطالبی نباید محتوا،

 عبارتی دیگر، به .شوند گنجانده محتوا در افتاده، اعتبار

 منابع معتبرترین و جدیدترین میان در باید درسی کتب محتواي
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 روز نیازهاي و تغییرات شرایط، براساس و گردد انتخاب

 رعایت به که،توجه این باره دراین دیگر ي نکته.گردد انتخاب

 این در ویژه درسی،به هاي برنامه محتواي در اعتبار اصل

 افزایش به رو سرعت به اطالعات و دانش اطالعات،که عصرانفجار

 به هم در مدارس استفاده مورد درسی موضوعات آن تبع به و است

 .رسد می نظر به ضروري بسیار گردند، می اعتبار بی سرعت

 دانش عالئق و نیازها به توجه معناي به عالقه اصل:عالقه اصل

بیشتر  معیار این .باشد می درسی محتواي انتخاب در آموزان

 در محور آموز دانش رویکرد از که دارد قرار کسانی توجه مورد

 بودن محتواي عالقه مورد .نمایند می استفاده ریزي برنامه

 فعالیتهاي به زدن دست با آموز دانش که شود می سبب آموزشی

 انگیزه به توجه .کنند تغییر و بگیرد یاد خود ي عالقه مورد

 جدید، طالعاتا کسب به عشق کنجکاوي، آموزان، دانش هاي

 این تحریک .کند تحریک می را آنان هاي توانایی و قابلیت

 لذا .شود می درسی مفاهیم یادگیري به عالقه افزایش سبب عوامل

 نقطه و کنجکاوي تحریک سبب درسی در محتواي عالقه اصل رعایت

 .می شود یادگیري در رأي اصالت و مفاهیم درك تفکر، شروع ي

 آموزان دانش عالیق با محتوا تناسب اهمیت مورد در همچنین

اثر  بر همواره فعالیت کالپارد، اعتقاد به افزودکه باید

 موجب و فعالیت محرك تواند می چیزي و شود می ظاهر نیاز وجود

 و شرایط آن که به گیرد قرار خاصی شرایط در که باشد انگیزش

  . گویند می مندي عالقه یا رغبت ، خاص حالت

 

 دیدگاه به محتوا، یک مورد در سودمندي ذیرشپ: سودمندي اصل

 آن به ریزان برنامه که درسی ریزي برنامه رویکرد و فلسفی

 درسی برنامه در سودمندي مالك.دارد بستگی تعلق دارند،

دانش  انتقال در درسی برنامه موفقیت میزان محور،به موضوع

 بزرگسال دیگر هاي فعالیت و آینده شغل در که است واطالعاتی
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از  منظور دیگر، بیانی به .گیرد می قرار استفاده مورد

 یادگیرندگان به که است اطالعاتی و دانش میزان سودمندي

 به کار نحواحسن به آینده، زندگی در را آن تا شود می ارائه

  .گیرند

 که رویکرد دانش آموز محور محتوایی طرفداران نظر از اما

 از صحیح و رك درستد یک آوردن دست به براي را فرد بتواند

 مفیدتر و سودمندتر کند، کمک زندگی در معنا کسب و خود هویت

 (. 1384است)ملکی، 

 یادگیري قابلیت اصل

 جهت هر از که گردد انتخاب محتوایی بایستی اصل، این اساس بر

 عنوان به.باشد یادگیرندگان متناسب خصوصیات و ها ویژگی با

 خاص سن در یادگیرندگان براي شده انتخاب محتواي اگر نمونه،

 دانش از دسته آن نباشد، خاصی متناسب تحصیلی مقطع در و

 به و بگیرند یاد را موضوع آن توانند نمی        آموزان

 رفع براي می آورند بنابراین روي وار طوطی حفظ به ناچار

 .شود توجه یادگیري شناسی روان اصول به بایستی مشکل، این

 و سنگین و مشکل محتواي ، نبایداصل این براساس همچنین

 ندارد، سنخیتی آموزان دانش شناختی ساخت با که محتوایی

 محتواي یادگیري زمان مدت به عالوه باید به و گردد انتخاب

 .گردد توجه درسی

 یادگیري شناسی روان اصول از کارگیري به لزوم اساس بر لذا

ـــل عامــ که افزود باید محتوا، ساختن یادگیري قابل در

 دار معنا سازد، یادگیري قابل را محتوا تواند می که دیگري

 یکپارچگی مطالب معنادار، یادگیري از منظور .است آن بودن

 که این یعنی .است یادگیرنده شناختی ي شبکه در شده آموخته

 جدید هاي در موقعیت مطالب بکارگیري به قادر صورتی در ذهن
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 فرد شناختی ساخت در قبل زا که اطالعاتی با مطالب آن که است

 (. 1380 باشد)شعبانی، شده مرتبط داشته، وجود

 در تنها نه یادگیري قابلیت اصل رعایت که این دیگر ي نکته

 است، نیزالزم محتوا سازماندهی در بلکه محتوا، انتخاب مورد

 با تناسب عدم علت به شده انتخاب محتواي گاهی که معنی بدین

 به هم گاهی و است نامناسب دگیرنده،یا تجربیات و ها ویژگی

 پیدا مؤثر قابلیت یادگیري محتوا نامناسب، سازماندهی علت

 (. 1384 کرد)ملکی، نخواهد

 یا و اصل یک امروزي، پرتغییر دنیاي در:  پذیري انعطاف اصل

 و آورد نمی دوام کوتاهی مدت از بیشتر علمی تحقیق یک

 طرف از .گردند یم اضافه آن به جدیدتر بالفاصله تحقیقات

 تا شود می آن از مانع نیز دیگر ي مترقبه غیر وقایع هم دیگر

 و شرایط و کنیم بینی پیش درستی به را آینده ما بتوانیم

 بنابراین، .نمائیم تنظیم آن حسب بر را موجود امکانات

 اجرا متمادي سال چند براي را خاص درسی یک برنامه نباید

 اساس این بر .باشد منعطف درسی يها برنامه  باید بلکه نمود،

 امکان و قابلیت بایستی آموزشی، مؤسسات و برنامه ریزان

 .باشند داشته تغییري گونه باهر را انعطاف

 تعلیم اندرکاران دست و درسی ریزان دیگر،برنامه بیانی به

ها  زمینه تمام در تغییري گونه هر پذیراي بایستی وتربیت

 نشده، بینی پیش هاي تعطیلی است ممکن مثال عنوان به .باشند

 همچنین .کند مواجه چالش با را برنامه اجراي زمان مدت

 کارکنان و کالس حجم و اندازه ها، کالس تعداد مانند عواملی

 ها محدودیت ایجاد بعضی در نقشی چنین توانند می نیز مدرسه

 می محتوایی و برنامه که گرفت نتیجه توان می پس .باشند داشته

 بسیار و باشد تغییرات پذیراي همیشه که باشد موفق تواند

 (. 1384 باشد)ملکی، پذیر انعطاف
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 کاربرد تحلیل محتوا 1-7-6

سوال این است که از تحلیل محتوا کجا و در چه مواردی 

 می توان استفاده کرد؟

السول عمده ترین کاربرد تحلیل محتوا را، مطالعه 

سوال قدیمی ارتباطات به منظور پاسخ دادن به این 

چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه »تحقیق در ارتباطات که 

 کسی؟ چرا؟ چگونه؟ و با چه تاثیری؟ 

هدف از تحلیل محتوا شناخت گرایش های اساسی  می داند.

در محتوای وسایل ارتباط جمعی و بررسی پویایی، شتاب و 

مسیر تحرک آنها است. در واقع، با کاربرد این روش می 

بدین ترتیب، چنانچه  ها را سنجید. توان دگرگونی

بخواهیم مطالب رسانه هاي گروهي)مطبوعات، رادیو و 

تلویزیون و اینترنت( را به شیوه هاي جامع و قابل 

استناد مورد بحث و بررسي قرار دهیم و كمتر دستخوش 

خصایص فردي و گزینش ذهني باشیم باید از این متد 

این اساس، محقق برسیستماتیك و منظم بهره گیري كنیم. 

  می تواند در راه آزمون فرضیه هایی در زمینه 

 

یام پپیشینه های  -تن)محتوای پیام( بویژگی های م -الف

 ثر یا آثار ارتباط به تحقیق بپردازد.ا -ج

 با استفاده از تحلیل محتوا می توان: 

 .متن یا پیام و ویژگی های آن را شناخت 

 ام می توان بدین ترتیب از طریق شناخت دقیق پی

 صاحب اثر مشکوکی را بازشناسی کرد.

  همچنین می توان به ویژگی های صاحب پیام دست

 یافت.

  می توان اثرات پیام بر گیرنده آن را مطالعه

 نمود. 

  خصوصیات و ویژگی های اجتماعی زمان یا عصری معین

 را از این طریق تمیز داد.

 .جریان های عمیق اجتماعی را شناخت  وتحلیل کرد 
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 منابع مورد استفاده در تحلیل محتوا 1-7-7

 

تحلیل محتوا را به عنوان یکی از ابزار تحقیق مي توان 

براي همه انواع ارتباط، اعم از كتاب، مجله، شعر، 

قوانین، اساسنامه، آمارها و داده هاي سرشماري، نوار 

و حتی تصاویر به كار برد. هر چند می توان گفت در 

تصویری هنوز قواعد مشخصی یافت نشده مورد پیام های 

 است. 

در حقیقت در تحلیل محتوا، پژوهشگر براي مشاهده و 

اندازه گیري متغیرها به جاي مشاهده مستقیم رفتار 

افراد یا درخواست از آنان براي پاسخ دادن به مقیاس 

ها یا مصاحبه با آنان، ارتباط هایي را كه افراد 

ال هایش را در آنها ایجاد كرده اند انتخاب و سئو

 جستجو مي كند. 

در این روش، داده هاي پژوهشي فرآورده هاي شخصي و 

اجتماعي هستند. فرآورده هاي اجتماعي، هر محصولي از 

وجود هاي اجتماعي یا رفتار آنها است. یك طبقه از 

فرآورده ها را، اشیاء محسوس از قبیل كتابها، شعرها، 

ها، آوازها، ظروف  نقاشي ها، اتومبیل ها، ساختمان

سفالین، لطیفه ها، عذرهاي دانشجویان براي شركت نكردن 

در امتحانات و گفتمان هاي علمي شامل می شود. كنش هاي 

متقابل اجتماعي طبقه دیگري از فرآورده هایي را تشكیل 

 مي دهند كه براي تحقیق علمي اجتماعي مناسبند.

 مواد موجود:  -1

كه توسط فرد یا  –مي به ویژه كال –مواد یا مطالبي 

 گروه در طول زندگي تولید مي شود. 

 :منابع مهم مواد در دسترس 

كتابخانه دانشگاه، داده هاي سرشماري ثبت شده، آموزش 

 و پرورش سفارتخانه ها و كنسولگري، ... 

 روش هاي فرافكني:  -2

دانشمندان، آزمودني را عمدا به تولید این گونه مطالب 

سیله ابزارهاي اندازه گیري وا مي دارند تا بدین و

  تخیلي ترین وبراي متغیرها را فراهم آورند. از جمله 
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