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 فصلنامه دانش شناسي

  )علوم كتابداري و اطالع رساني و فناوري اطالعات(
  1387  تابستان)1(، شماره اولسال 

  
  
  
  

گسترش روشهاي تحقيق در علوم كتابداري و اطالع  تجزيه و تحليل محتوي
  يا روش تجزيه و تحليل محتوي رساني

  
  1 حجت اله حسن الريجاني

 
  

  چكيده
 در واقع، بررسي روابط بين پديده هاي اجتماعي،.روش تجزيه و تحليل محتوي به جهت رفع ابهام از متون استفاده مي شود از

اين گونه مطالعات و . اسي، فرهنگي و بيش از آن حتي پديده هاي طبيعي از طريق مطالعه موردها انجام مي گيرد سي–اقتصادي 
 از طريق روش شناسي تجزيه و تحليل مطالعات موردي يا تحقيق به رساله هاي مفرده يا تك نگاشتها متون نها بصورتآحاصل 

تواي آنها به جهت تعيين حجم داده هاي اوليه بكار رفته در آنهاست، تا توليد مطالعات موردي و تجزيه و تحليل مح. انجام مي گيرد
  : در روش شناسي تجزيه و تحليل محتوي، دو هدف اساسي پيگيري و ردگيري مي شود. اطالعات نو از طريق آنها امكانپذير گردد

  ي تعيين ميزان كارآمدي مطالب به منظور انطباق آنها با مجموعه هاي مقاصد آموزش -1
 تعيين تناسب محتواي متون با تواناييهاي ذهني  -2

در اين مقاله با روش سندي و كتابخانه اي كوشش شده تا روش تجزيه و تحليل محتوا تعريف و تجديد شود و شيوه هايي كه 
 در كنار اهداف اصلي از سوي ديگر،. منجر به تعيين قابليتها ، توانمندي ها و نظريه هاي پژوهشگران مي شود، شناسايي و ارائه گردد

روش شناسي تجزيه و تحليل محتوا، به بهره گيري نهادها و سازمانها و اشخاص حقيقي از طبقه بندي، تلخيص و تفسير محتواي 
به منظور پي ) سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(يا اعالميه ها و نشريات عمومي و خصوصي ، نوشته هاي اشخاص و سخنرانيها

  .الت، خط مشي ها و نظريات و عقايد گويندگان ، نويسندگان اشاره ميشودبردن به تماي
  

  روش شناسي تحقيق، علوم كتابداري و اطالع رساني، روش تجزيه و تحليل محتوا :كليد واژه ها

                                                           
   عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال، دانشكده علوم انساني، گروه كتابداري و اطالع رساني دكتراي كتابداري و اطالع رساني و.1
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) جنبه هاي كاربستي(موارد استفاده : مقدمه 

  روش پژوهشي تجزيه و تحليل محتوي
تي، و حوزه ها و عمده علوم رفتاري، علوم روان شناخ

متون درسي، شيوه هاي تدريس، و ( قلمروهاي آموزشي 
با روش تجزيه ) بازبيني تكاليف دانش آموزان و دانشجويان 

در اين چارچوب . و تحليل محتوي سروكار دارند
هرچه ) چارچوب روش شناسي تجزيه و تحليل محتوي(

بيشتر از علوم محض، چون رياضيات و فيزيك، بهره برداري 
ي گردد و حتي تا بدانجا پيش مي رود كه پژوهشگر م

 به پژوهشهاي كاربرديروشهاي تحقيق تجربي را براي 
در حوزه رياضيات، بهره برداري از علوم . گيرد خدمت مي

و فنون آماري جهت آزمون درجه اعتبار و روايي يافته هاي 
روش تجزيه و تحليل محتوي . تحقيق اجتناب ناپذير مي شود

 شيوه هاي پژوهشي مصاحبه، به اعضاي هيأت همراه با
علمي، كتابداران، كاركنان و دانشجويان محدوده هاي 
اطالع رساني كمك مي كند تا متون درسي، متون تحقيقي 
حاصل كار دانشجويان را مورد بررسي قرارداده و حجم 

 به طور اخص ،اطالعات دقيق محتواي متون را بدست آورند
بداري و اطالع رساني در مقطع به دانشجويان رشته كتا

كارشناسي ارشد ياري مي دهد تا با مطالعات تطبيقي و 
مواجه متون درسي با سرفصلهاي مصوب درسي بتوانند كم و 
كيف متون را براي ارزيابي محتواي آنها در شرايط زماني 

  . در حال دگرگوني و تحول بدست آورند
اري و روشهاي پژوهشي مرسوم در تحقيقات علوم كتابد

اطالع رساني بيشتر از روشهاي پيمايشي به حساب مي آيند و 
، گرايش ...كمتر به سوي علوم محض، فيزيك، شيمي و 

تجزيه و تحليل محتوي « دارند، و منحصراً در روش تحقيقي 
در . است كه به سوي حوزه علوم محض كشانيده مي شود» 

ده از اين بخش براي آزمون روايي و اعتبار نتايج بدست آم
 به روش شناسي تحقيقات فعاليتهاي تحقيقاتيمجموعه 

  تجربي روي آورده مي شود و محققين مي كوشند در كنار
استفاده كنند و در » تجزيه و تحليل محتوي « از » مصاحبه « 

واقع پديده هاي مورد مطالعه را از طريق آزمون هاي آماري 
  )2000فاكس،( در حيطه جهان شناختي قرار دهند

 
 تجزيه و تحليـل     أملي عقالني بر روش تحقيق      ت

  محتوي
تجزيه و تحليل « به طور كلي در روش شناسي تحقيق 

با چهار سطح پژوهش روبرو » تحليل محتوي « يا » محتوي 
  : هستيم 
ه صورت متون درسي جنبه هايي از پديده ها كه ب. 1

  .ارائه مي شوند
وهشي صورت متون پژجنبه هايي از پديده ها كه به . 2

  .ارائه مي شوند
جنبه هايي از پديده ها كه به صورت سخنراني يا . 3

مصاحبه از سوي سران كشورها در ارتباط با كشورهاي 
  ديگر ارائه مي شود، 

جنبه هايي از پديده ها كه به صورت حاصل كار . 4
دانشجويان، كم و بيش به دور از تحقيقات متعارف امروزي، 

بوط به جنبه هاي خاص پديده ها، مطالعات مر. ارائه مي شود
در واقع بخشي از تحقيق از خود پديده ها و روابط آنها با 
ديگر پديده هاست كه به صورت نهايي انعكاس عاليترين 

اين گونه . شكل ابزارها، وسايل و نتايج تحقيقات است
انجام مي گيرند، در » مطالعات موردي « مطالعات براساس 

 -ديده هاي اجتماعي، اقتصاديواقع بررسي روابط بين پ
سياسي و فرهنگي، و بيش از آن حتي پديده هاي طبيعي از 
طريق مطالعه موردها انجام مي گيرد، و اين گونه مطالعات و 

از طريق تجزيه و تحليل » متون « حاصل آنها به صورت 
مطالعات موردي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و سطح علمي 

در اين . تطبيقي تعيين مي كندهريك را از جهت مطالعات 
جا بايد براين امر تأكيد كرد كه مطالعات موردي و تجزيه و 
تحليل محتواي آنها به جهت تعيين حجم داده هاي اوليه به 
كار رفته در آنهاست تا توليد اطالعات از طريق آنها امكان 

چنين اطالعاتي اجازه مي دهد تا تحقيقات بعدي . پذير گردد
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پيشينه هاي « و حداقل به عنوان بخشي از انجام گيرد،

گاه از روش تجزيه و تحليل . باشد» پژوهشهاي جديد 
به استفاده مي شود، » متون « محتوي به جهت رفع ابهام از 

طريق بخشي از داده هاي ناگويا را به گويا يا اطالعات اين 
آزمون چند . قابل استفاده در تحقيقات ديگر تبديل مي كنند

 غيرمشابه، و ديگر مقياسها و اندازه هاي قابل بهره گزينه اي
كنند تا محدوده تحقيقي خود  برداري به محققين كمك مي

را گسترش و محدوده هاي ديگري ايجاد كنند كه حجم 
اطالعات در آنها به مراتب بيش از اطالعات دوره هاي 

 . تحقيقي قبلي است
  

  زمينه يا روش تجزيه و تحليل محتوي 
و تحليل محتوي، الزم است، محققين زمينه در تجزيه 

در قي جامعي داشته باشند، بدين منظور دو دسته هدف يتحق
  ابتدا: گزينش اين روش مطرح مي گردد

  :اهداف پيش زمينه 
بهره گيري از حجم اطالعات حاصل از ارتباط بين . 1

  .انواع متون درسي و متون آموزشي كمك درسي
ي اطالعات مندرج در بهره برداري از سطح عقالن. 2

متون و قابليت اعمال چنين اطالعاتي در تنظيم اطالعات از 
 . متوني كه بعداً تدوين مي شوند

  

  :اهداف تحليل محتوي 
استفاده از قابليت ها، توانمندي ها و نظرات . 1

   .كارشناسان منطقه اي و جلب مشاركت آنان
تحليل محتوي به منظور مشخص ساختن ترتيب و . 2
  .ي، وسعت و اعتبار و ارتباط عمودي و افقي مطالبتوال

تحليل محتوي به منظور تعيين ميزان كارآمدي مطالب . 3
  .و پيوند آن با زندگي فراگيران

تحليل محتوي به منظور انطباق آن با مجموعه هدف . 4
  .هاي آموزشي

پي بردن به تناسب محتواي متون با توانايي هاي . 5
  . و تجربيات قبلي مخاطبانذهني، جنسيت، سن، نيازها

تحليل محتوي به منظور تعيين ضريب يادگيري و . 6
   .فعال سازي فراگيران در يادگيري

تحليل محتوي به منظور هماهنگ سازي محتوا با . 7
   .نيازهاي آموزشي فراگيران

تحليل محتوي به منظور بهينه سازي ساختار ظاهري و . 8
  .محتوايي مواد آموزشي

وي به منظور رعايت حقوق فراگيران در تحليل محت. 9
  .تدوين محتواي متون

تحليل محتوي به منظور زمينه سازي براي بهره . 10
  .گيري از رسانه هاي مختلف و روش هاي چندحسي

  

تعاريف مبتني بر حد تام و حد ناقص در روش          
  تجزيه و تحليل محتوي

  تعريف تحليل محتوي مبتني بر حد ناقص
يف هاي مختلفي به عمل آمده از تحليل محتوي تعر

است كه در اينجا به منظور رعايت اختصار به سه تعريف 
  : اشاره مي شود 

تحليل محتوي يك روش پژوهش منظم براي . 1
توصيف عيني و كمي محتواي كتاب ها و متون برنامه درسي 

  . پيام ها و ساختار با برنامه درسي است و يا مقايسه
وهش است كه براي تحليل محتوي يك روش پژ. 2

ي محتواي از بعد باطني و ظاهري كمتوصيف عيني، منظم و 
  . به كار مي رود

تحليل محتوي يك روش علمي است براي ارزشيابي . 3
دفتر (و تشريح عيني و منظم پيام هاي آموزشي 

  )1385پژوهش،تاليف و فنĤوري آموزشي،  
روش تجزيه و تحليل محتوي « ترين تعريفي كه از  جامع

  :  ارائه شده، با توضيح مختصري در اين مقطع ذكر مي شود »
  

در واقع تعريف تحليـل محتـوي براسـاس حـدتام           
  : مورد نظر است 

طبقه بندي، :  روش تجزيه و تحليل محتوي عبارتست از 
تلخيص و تفسير سخنراني ها، نوشته هاي اشخاص و يا 
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اعالميه ها و نشريات سازمان هاي عمومي و خصوصي 

ها، نظريات و  مشي ظور پي بردن به تمايالت، خطبه من
از اين روش . عقايد گوينده، نويسنده و سازمان مورد تحقيق

زماني استفاده مي شود كه امكان دسترسي به شخص 
گوينده، نويسنده و يا سازمان مورد تحقيق وجود نداشته 
باشد مانند بررسي خاطرات يا اظهارات سران دول و يا 

  . تشر شده از طرف سازمان ملل متحداعالميه هاي من
طريق روش تجزيه و تحليل محتوي به صورت  بدين

روشي آموزشي ، سطح كاربردي تحقيقات دانشگاهي، و 
پژوهشهاي مدرسين در حوزه هاي تدريسي را باال برده و 

  . تحقيقات قبلي را پس از تحليل، اصالح مي كند
  

  پيشينه روش تجزيه و تحليل محتوي
ز اين روش در مطالعات علوم سياسي و جامعه استفاده ا

 1هارولدالسول.  معمول گرديد1930شناسي از اوايل دهه 
يكي از اولين انديشمندان علوم سياسي بود كه از اين روش 

 2انجام پروژه نادير. در تحقيقات علوم سياسي استفاده نمود
 و پروژه منشاء جنگ جهاني اول در 3تحت نظر اتل پول

اختالف «  و پروژه هاي 1950 در دهه 4تانفورددانشگاه اس
و مطالعات خصومت در وابستگي هاي بين » چين و شوروي 

، راه را براي 1960 در دهه 5المللي  تحت نظر رابرت نورث
بكار بردن اين روش در تحقيقات سياسي و جامعه شناسي 
هموار نمود و در نتيجه در سالهاي اخير تحقيقات مهمي با 

  ). 1380منشادي،(وش انجام گرفته است  اين راستفاده از
در حوزه هاي آموزشي و متون آموزشي، طي سالهاي 

 تحقيقات وسيعي در كاربرد 2000 و 1996، 1994، 1991
  :روش تجزيه و تحليل محتوي صورت گرفت 

بالمنفيلد، سولووي، ماركس، كراجيكيك، گازديال . 1
هاي  ژهو پالينكسار روي آموزش مبتني بر طراحي پرو

                                                           
1 Harold Lasswell 
2 Nadir Project 
3 Ithel Pool 
4 Stanford University 
5 Robert North 

تحقيقاتي و پايداري تحقيقات در كاربرد امور آموزشي 
  . تحقيقات مفصلي انجام دادند

ارتمر، نيوباي و مكدوگاال روي نگرش دانشجويان . 2
نسبت به گرايشهاي آموزشي مبتني بر تحقيق، و نقش خود 
  . تنظيمي كارآي دانشجويان تحقيقات قبلي را تكميل كردند

ي ابعاد خودتنظيمي دانشگاهي رايدلي و زيمرمان رو. 3
  . و خودآگاهي موثر و در جريان كاركردند

 

  گونه هاي روش تجزيه و تحليل محتوي
روش تجزيه و تحليل محتوي به جهت كاربرد عام يا 

  :حدتام به گونه هاي زير قابليت كاربستي دارد 
 اين روش داراي انواع مختلف است كه با توجه به 

 تحقيقي، محقق مي تواند يك موضوع تحقيق و فرضيه هاي
ليكن . يا چند نوع از اين روش ها را مورد استفاده قرار دهد

قبل از شروع تحقيق بايد مدت زمان تحقيق و منبع يا منابع 
محتويات و همچنين موضوع تحقيق را بخوبي تعريف و 

  .تشريح نمايد
 تجزيه و تحليل  «:مهمترين انواع اين روش عبارتند از 

تجزيه و تحليل  «،  »تجزيه و تحليل تكرار «، »كيفي 
  » تجزيه و تحليل شدت « و »ارتباطي 

 

   تجزيه و تحليل كيفي -الف
بررسي كيفيت : تجزيه و تحليل كيفي عبارتست از

از . محتويات اعالميه ها و تبليغات و گزارشات منابع مختلف
اين نوع تجزيه و تحليل، بيشتر در وزارتخانه هاي امور 

ديگر سازمانهاي سياسي كه با روابط خارجي خارجه و 
در اين دستگاهها، روزانه . سروكار دارند استفاده مي شود

اعالميه ها، گزارشات و نشريات رسمي و غيررسمي ساير 
دول مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند تا به تغييرات 
حاصله در خط مشي دول، روابط آنها با يكديگر و اوضاع 

در وزارت امور خارجه . لي پي برده شودسياسي بين المل
اغلب كشورها، متخصصيني وجود دارند كه در امور سياسي 
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نواحي مختلف دنيا مانند خاورميانه، آسياي جنوب شرقي، 

  . آفريقا، آمريكاي التين و غيره تبحر و تخصص دارند
اين اشخاص عالوه بر جمع آوري اطالعات مربوط به 

رتباً به تجزيه و تحليل كشور و ناحيه تخصصي خود، م
روزنامه ها، اعالميه هاي منتشر شده بوسيله سران  مقاالت و

دول و يا نمايندگان آنها، مصاحبه هاي مطبوعاتي و خالصه 
هر نوع خبري كه براي دولت متبوع آنان حائز اهميت باشد، 

  .مي پردازند
در اين نوع تجزيه و تحليل، بيشتر به لغات و اصطالحات 

شده توجه مي شود و هدف محقق يا متخصص، بكاربرده 
پي بردن به تغييرات خط مشي هاي سياسي بوسيله مقايسه 

 . كلمات و اصطالحاتي كه جديداً بكار برده شده اند، است
  

   تجزيه و تحليل تكرار -ب
در تجزيه و تحليل تكرار، محقق عالوه بر تعيين نوع 

 زماني كلمات و اصطالحات، به محاسبه تعداد آنها، مدت
كه در متن سخنان سخنراني به آنها اختصاص داده شده و يا 
تعداد سطوري كه در نوشته هاي افراد به آنها تعلق گرفته مي 

در اين نوع تجزيه و تحليل حتي ممكن است تعيين . پردازد
تعداد دقايقي كه ايستگاههاي راديو و تلويزيون به موضوع 

 . دتحقيق اختصاص داده اند مورد نياز باش
  

   تجزيه و تحليل ارتباطي -ج
در تجزيه و تحليل ارتباطي، محقق همبستگي و ارتباط 
لغات و كلمات بخصوص را با كلمات و لغات ديگر و يا با 
عبارت و جمالت ديگر، هم از نظر كيفيت و هم از نظر 

  . تكرار، مورد بررسي قرار مي دهد
فرض كنيد محققي مي خواهد در مورد تغييرات و 

) موضوع تحقيق(تي كه سياست مصر نسبت به اسرائيل تحوال
عمل آمده، از طريق ه ، ب)زمان تحقيق( در دو سال گذشته 

) منبع و مأخذ تحقيق(مطالعه سخنان رئيس جمهور مصر 
تحقيق علمي انجام دهد همچنين فرض كنيد كه در تعريف 
و تبيين موضوع تحقيق محقق اعالم نمايد كه يكي از 

دن به درجه خصومت مصر نسبت به هدفهايش پي بر
اسرائيل بوسيله شمارش دفعاتي است كه رئيس جمهوري 

صرفاً .  قلمداد كرده است» متجاوز «مصر، اسرائيل را 
شمارش اين كلمه، استفاده از نوع تجزيه و تحليل تكرار 

اما اگر محقق دفعاتي را نيز كه اين كلمه با عبارات . است
 و  » سرزمينهاي اشغالي«. ريكاديگري مانند امپرياليسم آم

غيره بكار برده شده احتساب نمايد و سپس به رده بندي آنها 
بپردازد، روش مورد استفاده او يك نوع تجزيه و تحليل 
ارتباطي است كه داراي اطالعاتي بيشتر و سودمندتر براي 

 . پي بردن به سياست مصر نسبت به اسرائيل است
  

   تجزيه و تحليل شدت-د
زيه و تحليل از نوع شدت، محقق عالقمند به در تج

كشف درجه و ميزان دوستي و يا خصومت بين دو يا چند 
براي سنجش ميزان شدت، . كشور، گروه و يا فرد است

روشهاي مختلفي وجود دارد ولي متداولترين آنها روش 
در روش كيوسرت عالوه بر تعريف . است» كيوسرت«

منابع سخنان و موضوع تحقيق و مشخص كردن زمان و 
ها، محقق بايستي از يك يا چند داور بيطرف نيز  نوشته

  . كمك بگيرد
فرض كنيد محققي مي خواهد درجه مخالفت روسيه و 
چين را با سياست آمريكا در خاورميانه در فاصله بين سالهاي 

 اندازه گرفته و با يكديگر مقايسه نمايد و 1973 و 1964
 و تحليل انتخاب مي كند، منابعي را كه محقق براي تجزيه

مانند پراودا و ( روزنامه هاي رسمي دو كشور روسيه و چين 
) پكن ديلي و چاينارويو در چين ( و ) ايزوستيا در روسيه

  . باشد كه محقق مي تواند به آساني آنها را به دست آورد
براي استفاده از روش كيوسرت، محقق بايستي هر جمله 

 در جهت مخالفت 1973 و 1964اي را كه در طي سال هاي 
توجه كنيد كه هدف محقق اندازه گيري ( با سياست آمريكا 

در خاورميانه چاپ شده، روي ) درجه مخالفت است
كارتهاي مجزايي بنويسد و براي تعيين درجه مخالفت، 

البته . كارتهاي مذكور را به داور يا داورهاي معيني بدهد
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يه جمالت، از بين جاي استفاده از كله محقق مي تواند ب

آنها بطور تصادفي چندين جمله را بعنوان نمونه انتخاب 
كند، در روي كارتهاي منبع جمله و همچنين شخصي كه 
جمله را بيان نموده نبايد ذكر شود، چون اطالع از آنها 
ممكن است از قضاوت عيني و بيطرفانه داور يا داوران 

ي از ولي محقق مي تواند به منظور جلوگير. بكاهد
پراكندگي و در هم ريختگي كارتها، آنها را شماره گذاري 
نموده و در دفتر راهنماي تحقيق خود، منبع و گوينده جمله 

  . را برحسب شماره كارت مشخص كند
داور يا داوران بايستي به هرجمله، ارزشي برابر يك تا نه 

اين ارزشها قراردادي بوده و در اين روش، . بدهد) 9تا1(
 و حداقل آن داراي 9رجه شدت داراي ارزش حداكثر د

مثالً چنانچه در نظر داوران جمله شماره .  مي باشد1ارزش 
و 1ارزش آن.داراي حداقل مخالفت تشخيص داده شد25

  .  تعيين مي شود9اگر مبين حداكثر مخالفت بود ارزش آن 
 جمله 200 توزيع كيوسرت، 2 و 1در جدولهاي شماره 

مله از منابع چيني در مخالفت با  ج500از منابع روسي و 
  . سياست آمريكا به ترتيب نشان داده شده است

در روش كيوسرت، تساوي تعداد جمله ها از دو يا چند 
ه منبع مورد تحقيق امري ضروري محسوب نشده و ب

طوريكه مالحظه مي شود تعداد جمله هاي منتخب از منابع 
 اين حال روسي، كمتر از جمله هاي منابع چيني است، با

شدت مخالفت هردو كشور با سياست آمريكا بوسيله فرمول 
محاسبه گشته و تعداد » 1-1«يا فرمول شماره » درجه شدت « 

  . جمالت در آن نقشي ندارد

 
EMENTSNumberSTAT

SsumofVALUE Intensity 

Index =  
)1-1(  

N
nyE ).( II =  

  II= درجه شدت 
  n= رزش هستند تعداد جمالتي كه داراي يك ا

  Y= ارزش داده شده به شدت هر جمله 
  E= مجموع 

  N= تعداد كل جمالت 
  

  1964-1973 جمله از منابع روسي حاكي از مخالفت روسيه با سياست آمريكا در خاورميانه براي سالهاي 200 توزيع كيوسرت -1جدول 
  

 تعداد جمالت ضربدر ارزش آنها   )n( تعداد جمالت    )Y( ارزش شدت 
 )Y.n(   

1  8  8  
2  16  32  
3  24  72  
4  32  128  
5  40  200  
6  32  192  
7  24  168  
8  16  128  
9  8  72  

  200N =   1000E ( Y. n ) =   
  

5=   
200

  درجه شدت= 0001
بايد توجه داشت كه در نتيجه گيري، هرچه رقم بدست 

درجه شدت  نزديكتر باشد، 9به » 1-1« آمده از طريق فرمول 
  .  نزديكتر باشد، درجه شدت كمتر است1زيادتر و هرچه به 

  

1000 

200
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  1964-1973 جمله از منابع چيني حاكي از مخالفت چين با سياست آمريكا در خاورميانه براي سالهاي 500 توزيع كيوسرت -2جدول 
  

تعداد جمالت ضربدر ارزش    )n( تعداد جمالت    )Y( ارزش شدت 
   )Y.n( آنها 

1  217  217  
2  125  250  
3  94  282  
4  25  100  
5  5  25  
6  17  102  
7  7  49  
8  7  56  
9  8  72  

  500N =   1153E ( Y. n ) =   

  
  درجه شدت=             =30/2

  
 2و1از مقايسه درجه شدت به دست آمده از دو جدول 

نتيجه مي گيريم كه روسيه به نسبت چين، مخالفت 
-1964يانه بين سال هاي شديدتري با آمريكا در خاورم

 ابراز داشته است و همان طوري كه مالحظه مي شود، 1973
زيادي تعداد جمالت ارزشيابي شده، درجه شدت باالتري را 

  . به دست نمي دهد
در مثال باال . روش كيوسرت موارد استعمال زيادي دارد

محقق مي توانست به جاي مقايسه چين و شوروي، درجه 
 مخالفت شوروي نسبت به سياست شدت هاي مختلفي از

مثالً (آمريكا در خاورميانه در فاصله هاي زماني متفاوت 
را به )  و يا غيره 1975 تا 1972 يا 1967 تا 1966سالهاي 

دست آورده و با مقايسه آنها به تغييرات و تبديالت يا شدت 
و ضعف مخالفت دولت روسيه با سياست آمريكا در مورد 

  . هاي مختلف، پي ببردخاورميانه در زمان 
الزم به تذكر است كه براي به دست آوردن حداكثر 
اعتبار ممكن از كاربرد روش كيوسرت داوران مي بايست 

مي نمايند كامالً  نسبت به صفات و خصوصياتي كه ارزشيابي
  . آگاه و مسلط باشند

 در حد ناقص در شرايط  » تجزيه و تحليل محتوي«
رنامه هاي درسي و نوشتارهاي انعكاس محتواي درس ها و ب

  :درسي به گونه هاي زير تقسيم مي شود 
در اين حالت اهداف، : تحليل محتواي برنامه درسي. 1

روش، ابزارها و گونه هاي ارزشيابي تحصيلي محتوا را 
  .بررسي مي كنيم

دانش آموزان، : تحليل محتواي كالس درس. 2
را ...  و دانشجويان، معلم، مدرس، تخته سياه، گچ و روش

  . مورد تحليل قرار مي دهيم
در تحليل محتوي، متون درسي نقد و بررسي نمي شود، 
بلكه هدف، محتوا، روش و ارزشيابي تجزيه و تحليل مي 

  . شود
در واقع به . برنامه درسي فرآيندهاي برنامه تحليل هستند

گويند، بايد چه  عنوان راهنماي برنامه هاي تحليل به ما مي
) نقشه كش( رنامه ريز به منزله يك آرشيتكت كنيم؟ يك ب

يك تحليل گر مهندس ناظر آن، و اين دو مكمل . است
همديگر هستند تا كار مولف را بهبود بخشيده و به يادگيري 

  .كيفيت بدهند

۱۱۵۳

۵۰۰
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برنامه ريزان بايد امكانات و شيوه هاي اجرا و 

تحليل گران پس از به . طراحي را در ابتداي برنامه ببينند
يري امكانات و شيوه هاي اجرا، كارآمدي و اثربخشي كارگ

برنامه  (مواد آموزشي توليد شده را با استناد به نقشه كار 
مورد بررسي قرار مي دهند و مولف بايد يافته هاي ) درسي 

 . پژوهشي آنها را به كار بندد
  

  براســاس ســطح تحليــل محتــواي درســي نيــز
  :زير را قائل شد ) سطح( مي توان دو رده 

  : كالن شامل ) سطح(رده 
   برنامه درسي -
   طرح هاي آموزشي-

  :خرد شامل ) سطح(رده 
   برنامه آموزشي-
   برنامه كالسي-
  ...  كتاب درسي و -

ما در سطح كالن به عنوان كارشناس و در سطح خرد به 
  . عنوان آموزش دهنده وارد عمل مي شويم

يفه بررسي و يا تحليل برنامه درسي در سطح كالن وظ
چنين . عهده دارده دفتري است كه تأليف متون درسي را ب

  . دفتري الزم است به موارد ذيل توجه داشته باشد
  

  عناصر برنامه درسي
  كليات برنامه. 1
  جهت گيري يا رويكردهاي برنامه . 2
  مباني برنامه درسي. 3
  تعيين هدف كلي. 4
موضوعات و مفـاهيم يـاددهي و يـادگيري يـا بـه             . 5

 محتـواي درسـي كـه بـه اصـطالح عمـومي             تعبيري
هـاي درسهاسـت؛ ماننـد بهداشـت،         همان سرفـصل  
  ... اقتصاد، دين و 

  تعيين فعاليت ها و روش ها. 6

با توجه به سرفصل هايي كه تعيين كرده انـد بـه ايـن              
  . فعاليت ها توجه شود

  روش هاي ارزشيابي . 7
 البته روش ارزشيابي فعالً متمركز است و هيچ منطقه اي

  . نمي تواند براي خود شيوه ارزشيابي تعيين كند
اشاعه، ويژگي معلمان، اعتبار ( شرايط اجرا . 8
تواند   اما مناطق مياين شرايط را تعيين مي كند... ) بخشي و 

  .انعطاف مورد نظر آن را اجرا كندبا 
براي مثال امروز ، مهارت آموزي جزء رويكردهاي 

ست و در مباني برنامه مورد توجه نهادهاي سوادآموزي ا
درسي باز هم برنامه ريزان تصميم مي گيرند كه كدام برنامه، 

  . كدام كتاب بايد مورد تجديد نظر يا تعويض قرار گيرد
در بحث اهداف كلي باز هم كارشناس منطقه اهداف را 

هدف كلي را هميشه در سطح مسئولين . تعيين نمي كند
 ١.باالي هر نهادي تصميم گيري مي كنند

  
  شيوه اجراي تحليل محتوي 

نظر به اينكه تحليل محتواي آموزشي شاخه اي از 
براي گردآوري . پژوهش هاي توصيفي محسوب مي شود

اطالعات همانند ساير پژوهش ها نيازمند ابزار مناسب خود 
مي باشد، دركنار مصاحبه، پرسشنامه يكي از ابزارهاي تحليل 

آوري اطالعات ساخته پس ابتدا بايد ابزار جمع . محتواست
 . شود

  
  

                                                           
. ه آموزشي مورد نظر با عناصر فوق در مركز تحقيق تهيه مي شودماد. 1

سپس به منطقه اختيار داده مي شود كه با توجه به مالك ها و معيارهاي 
  .تعيين شده در منطقه نسبت به توليد محتوي اقدام كند

در انتخاب محتواي موضوعات اگر متمركز باشند، سازمان مركزي 
كند و اگر منطقه اي و محلي بود   ميتحقيق تصميم مي گيرد و تعيين

در . كارشناسان منطقه اي مي توانند موضوعات كتاب را انتخاب كنند
خط مشي كلي را مركز تحقيق تعيين . تحليل محتوي به همين شكل است

مي كند ولي اجرا بايد در سطح منطقه باشد؛ چون با مخاطب و كالس از 
 نزديك ارتباط دارد
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   مراحل تكميل و تحليل اطالعات

افرادي كه با مقدمات روش هاي تحقيق آشنايي . 1
دارند و با ويژگي هاي جامعه آماري و كالس هاي درسي 

  .آشنا هستند براي انجام اين كار انتخاب مي شوند
محتواي مورد نظر و نسخه اي از پرسشنامه در اختيار . 2

  . ضاي گروه گذاشته مي شودهريك از اع
شخص تحليل گر، محتواي كتاب يا متن را با . 3

پرسشنامه به طور موازي و همزمان مطالعه، بررسي و 
  . ها را عالمت مي زند پرسش
پس از اينكه اعضاي گروه پرسشنامه ها را تكميل . 4

كردند، به صورت جمعي در جلسه اي اطالعات پرسشنامه ها 
 مخصوص فراواني اطالعات را جمع را قرائت و در فرمي

بندي مي كنند، آنگاه يك نفر كه از مهارت تجزيه و تحليل 
برخوردار بوده و به نكات نگارش و ويرايش آشنايي خوبي 
. دارد، نسبت به تجزيه و تحليل و نتيجه گيري اقدام مي كند

سپس در اختيار ساير اعضاء گذاشته مي شود تا اگر نظر يا 
 البته در حين تجزيه و  دارند اعالم كنندپيشنهاد تكميلي

تحليل، توصيف و استنباط نيز صورت گرفته، يافته ها 
  .مشخص و پيشنهاد نيز ارائه مي گردد

فرد مشخص شده در بند باال يك بار ديگر نظرها و . 5
كند و  پيشنهادات را بررسي و در صورت نياز اعمال مي

  .مجموعه آماده بهره برداري مي شود
  

  ضرورتها و الزامات تحليل محتوي 
حضور دانشجويان، مدرسين و در مواردي محققين در 
چارچوبهاي روش شناسي تحليل محتوي، يا عدم حضور 
هريك از اين اقشار براي هويت بخشي به پژوهش در حال 
انجام كمك مي رساند تا خط مشي هاي كالن و شرايط 

 بهره گيري آموزشي موسسات و نهادهاي مؤثر در تدريس با
از اين رو . پذير سازد از متون درسي را فراهم آورد و امكان

تشكيل كالسهاي درسي با متون درسي و انواع و گونه هاي 
دريافت كنندگان آموزش با هم در محيط مبتني بر ارزيابي 

تكاليف افراد شركت كننده در كالسها و مدرسين ايجاد 
 تا موانع و دهد روش تحليل محتوي اجازه مي. مي گردد

مشكالت موجود در روابط مدرسين و آموزش گيرندگان 
شناخته شود و متون تهيه شده از طرف مدرسين و تكاليف 

  . آموزش گيرندگان به سطوح باالتري ارتقاء يابد
  

  اهميت و ارزش روش تجزيه و تحليل محتوي
شرايط فعلي و نيازهاي مخاطبان تدريس ايجاب مي كند 

اعم از درسي، كمك درسي و فرادرسي تا محتواي آموزشي 
با جديدترين يافته هاي علمي هماهنگ شود تا بتواند 
جذابيت، تنوع و خودآموزي را دربرداشته و يادگيري را كه 
  . هدف اصلي است، و حتي فرآيند يادگيري را تسهيل نمايد

عالوه بر آن اهداف آموزشي را با برنامه هاي درسي 
  .ظام آموزشي هماهنگ سازدخاص و برنامه درسي جامع ن

از سوي ديگر يكي از شيوه هاي علمي و دقيق در 
بررسي، انتخاب و داوري در مورد محتواي كتاب ها و منابع 
درسي و غيردرسي استفاده از روش يا فن تحليل محتوي 

  . است
لذا به دنبال نقدها و ارائه نظريه هايي كه در خصوص 

وزشي از سوي محتواي مكتوب آموزشي سازمان هاي آم
افراد مختلف از جمله كارشناسان، راهنمايان آموزشي، 
پژوهشگران و به خصوص افراد تازه وارد به نظام صورت 
گرفته است و نيز به منظور بهسازي و نوسازي محتوي اعم از 
متن، تصوير، تمرين و ارزشيابي درسي و تجديدنظر در آنها 

آموزشي را كه دستيابي به اهداف برنامه ريزي درسي و 
تسهيل مي كند؛ تحليل محتواي كتب درسي، كمك درسي 

از طرفي . و فرادرسي امري ضروري و اجتناب ناپذير است
هم ضرورت ايجاب مي كند تا به وسيله صاحب نظران حوزه 
سوادآموزي و مجريان مستقيماً با اين محتواي آموزشي 

ي و سروكار دارند انجام پذيرد زيرا عالوه بر داشتن تواناي
مهارت تحليل به اهداف و مخاطبان محتوا نيز شناخت كافي 

 .دارند
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  روش شناسي تجزيه و تحليل محتوي

و » نظريه « در روش شناسي تجزيه و تحليل محتوي بين 
عمل ارتباط تنگاتنگي بوجود مي آيد و اين امر اجازه مي 
دهد تا قلمروهاي ادراكي و قلمروهاي نظري به هم نزديك 

از .  را مورد ارزيابي قرار داد» متون «عمل بتوان شوند و در 
اين رو مي توان گفت اساس ارزيابي يا ارزشيابي متون 

درسي از طريق روش تجزيه و  درسي و حتي متون كمك
روش هاي تجزيه و تحليل . تحليل محتوي فراهم مي شود

محتوي از جهات بازپااليش يا بازآگاهي افراد و اشخاص 
زشي يكي از روشهاي تحقيقي موثر و دخيل در امور آمو

هاي گوناگون  دريافت از متون آموزشي و نظريه. كارآ است
، »متون « روان شناسي آموزشي و پرورشي و اصالح در 

بازساخت قلمروهاي آموزشي در مقاطع مختلف را فراهم 
 »متون«از سوي ديگر اين روش با تجزيه و تحليل . مي آورد

خط مشي هاي كالن  ر متون،  محتواي متون، و ساختا
انگيزشي را براي تدوين برنامه هاي آموزشي و درسي، و 
برنامه ريزي كالن و خرد، طرح و برنامه هاي درسي مبتني 

چارچوبهاي قابل گسترش روش . بر متون را فراهم مي آورد
تجزيه و تحليل متون يا محتواي متون چون به تكاليف 

بخشي از چالشهاي نگارشي آموزش گيرندگان مي پردازد 
آموزشي و دريافتي دانشجويان و حتي دانش آموزان را 

در جريان بازخورد اطالعات تحصيل شده . سازد برطرف مي
از تحقيقات مبتني بر روش تحقيق تجزيه و تحليل در درجه 
بندي تحقيقات و عملكردهاي بعدي تكاليف افراد موثر واقع 

ر موارد يا مي شود و حتي روش تحقيق مورد استفاده د
مطالعات موردي بعدي گسترش مي دهد، در واقع نوعي 

با استفاده از شيوه هاي . نظام حلزوني تحول را ايجاد مي كند
مصاحبه، استفاده از پرسشنامه، و بهره گيري از سياهه 

توان ارتباط بين عناصر و افراد جامعه تحقيق با  پژوهش مي
ر چارچوب روش محققين را براساس ارتباطي پويا و زنده د

 .تجزيه و تحليل محتوي قرار داد
  

فنون كاربردي در روش تجزيه و تحليل 
  محتوي

فن استفاده از ابزارها براي پياده كردن روش را شيوه 
براي تحليل محتوي متون، فنون كاربردي مختلفي . گويند

  : وجود دارد 
اين شيوه بر كلي نگري : شيوه تحليل محتواي كلوز . 1

با اين روش مي .  و يك روش گشتالتي استتأكيد دارد
توان به سطوح متن كتاب ها از نظر آموزش و مستقل خواني 

و در عين حال سطح فشار رواني و سطح ) خودآموزي(
  . آموزش پي برد

  : مراحل اين روش 
از ( انتخاب چند متن از قسمت هاي متفاوت كتاب 

  ). قسمت هايي كه فراگيران هنوز آنها را نخوانده اند
بدون ( اولين جمله هر متن را به صورت اوليه خودش 

  ).تغيير مي نويسيم
دهمين كلمه هريك از متن ها را حذف مي كنيم و به 

  . جاي آنها نقطه چين مي گذاريم
سعي مي كنيم طول نقطه چين به اندازه كلمه باشد، وقت 

  . آزمون را هم متناسب مي گيريم
دوم آموزش بهتر تعداد جاهاي خالي براي افرادسطح 

  .  كلمه باشد100 و يا 50 كلمه و از دوم به باال 25است 
جوابها را تصحيح كرده و به درصد تبديل مي كنيم و با 

  . توجه به محور زير عمل مي كنيم
) 0-40(اگر نتيجه ميانگين جواب هاي درست بين ) الف

درصد باشد متن مورد نظر در سطح نااميدي و فشار رواني 
  . عبارتي يادگيري متن سخت استبه . است

درصد باشد خوب و در سطح ) 40-60( اگر بين ) ب
  .آموزش است

درصد باشد، در سطح ) 60-100(اگر نتيجه بين ) ج
آموز  مستقل است يعني بدون كمك ديگران و معلم، دانش

  . قادر به يادگيري است
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اين روش از افراد سطح دوم آموزش به باال قابل : توجه 
   .اجراست

مراحل بررسي و :  تحليل محتوا به روش ويليام رومي -2
  . اجراي آن به اين شرح است

از )  صفحه 20حداقل (  درصد 10 انتخاب حدود -الف
 12-47-52-64قسمت هاي مختلف كتاب؛ مثالً صفحات 

درصورتي كه صفحات انتخابي مربوط به سواالت آخر 
ير و نمودار فصل و يا مربوط به فعاليت ها و يا داراي تصو

باشد، صفحه بعد از آن را جايگزين صفحه انتخاب شده مي 
  . كنيم

 جمله پشت سرهم از هر صفحه، 20 مجزا كردن -ب
 جمله تمام نشد ادامه مي دهيم به 20اگر در يك صفحه 

  . صفحه بعد
   بررسي جمالت -ج
1- a ( ارائه دانسته ها به همان شكلي : جمالت بوده ها

عباس،  شاه.  متر است76درياچه خزر كه هست مثالً عمق 
شهركرد مركز استان چهارمحال . پادشاه صفوي مي باشد

  . بختياري مي باشد
2- b (ي كه بالفاصله جواب به همراه جمالت سوال
آيا مي دانيد سلول از چند قسمت درست شده است ؟ . دارند

  . سلول از سه قسمت درست شده است

3-c (  پديده اي را جمالتي كه: جمالت تعريفي 
....................... تعريف مي كند، مثالً هوش عبارت است از 

  ................................يادگيري عبارتست از 
4-d (  جمالتي كه به صورت نتيجه گيري است و

مثالً طبق مطالب . توسط مولف كتاب به وجود آمده است
  A = C گفته شده باال، مي توانيم نتيجه بگيريم كه

5-e (  جمالتي كه از فراگيرنده بخواهد تا تعبير و تفسير
  .انجام دهد

6-f (  جمالت سوالي كه بالفاصله جواب به همراه
سلول چيست ؟ و بعد از چندين سطر توضيح : مثالً . ندارند

  مي دهد كه سلول چيست ؟
7-g (  جمالتي كه از فراگير مي خواهد تا خود نتيجه

 باشد چه C = D و A = Cالً اگر گيري انجام دهد، مث
  . نتيجه اي مي توانيم بگيريم

8-h (  جمالتي كه از فراگير مي خواهد فعاليتي را انجام
  . دهد

9- j ( جمالتي كه در هيچ يك از موارد فوق نگنجد .  
به عقيده ويليام رومي، به طور كلي جمالت فوق به دو 

  :دسته تقسيم مي شوند 
    مربوط به مولف← a, b, c, d جمالت حفظي -الف
    مربوط به فراگير ← e, f, g, h جمالت دركي –ب 

  
  .دهيم درپايان فراواني جمالت فوق را با توجه به صفحات بدست مي آوريم و در جدولي به طريق زير قرار مي

j h g  f  e d c b a صفحه  
                  1  
                  2  
                  3  
                    

  

dcba
hyfe

...
حفظيجمالتتعداد=...

  1دعوت به تفكر يا پژوهش  = دركي  جمالتتعداد

                                                           
اگر دعوت به تفكر كمتر . باشد فراگير را به تفكر و فعاليت در يادگيري بيشتر وا مي دارد) 4/0-1( اگر دعوت به تفكر بين : رومي طبق عقيده ويليام . ١

 .هاي كافي در اختيار فراگيرنده قرار داده نشده است  باشد اثر مورد بررسي، ارزش پژوهش و تفكر كمتري دارد به عبارت ديگر اطالعات و دانسته4/0از 
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در اين :  تفكيك فرمول خوانايي مك الفلين -3 

 مرحله ميزان خوانايي متون مورد ارزيابي قرار 5روش طي 
  :  مرحله عبارتند از 5اين . مي گيرند
  :انتخاب نمونه ) الف

   جمله متوالي در ابتدا10
   جمله متوالي در وسط10
   جمله در انتهاي يك نوشته10

( . ) جمله مجموعه كلمه هايي است كه با نقطه : توجه 
) ؛ ( نقطه  و يا ويرگول( ! ) ، عالمت تعجب )؟ ( عالمت 

  . پايان مي يابد
  دسته بندي جمله هاي حفظي و دركي ) ب 

………………… e ………………….. a  
………………… f ………………….. b  
………………… g ………………….. c  
………………… h …  ..... .......……….. d 

       دركي                     حفظي    
  :شمارش كلمه ها ) ج 

 هجايي يا 4 جمله اي، تمام كلمه هاي 30در اين نمونه 
آنگاه جمع هركدام را به . بيشتر از آن را بايد شمارش كرد

جذر كامل اگر نداد ( دست آورده و جذر مي گيريم 
  ). مي كنيمنزديكترين عدد را انتخاب

  تعيين سن و سطح خوانايي) د 
 را كه با جذر به دست آمده اضافه كنيم اين 3 اگر -1

عدد توانايي خواندن شاگرد را از نظر سطح كالسي كه بايد 
  . در آن قرار داشته باشد تعيين مي كند

 را به جذر بدست آمده اضافه كنيم عدد 5 اگر عدد -2
ه باشد تا بتواند متن حاصل، سني را كه شاگرد بايد داشت
  . مورد نظر را بفهمد مشخص مي كند

  نتيجه گيري ) و 
فرمول تعيين =  يا چند هجايي 4مجموع كلمات + 3

  سطح كالسي خوانايي
فرمول تعيين =  يا چندهجايي 4مجموع كلمات + 5

 سطح سني خوانايي

  اصول و عناصر روش تجزيه و تحليل محتوي
  اصول تحليل محتوي) الف

ي بايد براساس اهداف نظام آموزشي هر كشور محتو. 1
  . و اهداف آموزشي دوره تحصيلي ويژه باشد

 هدف هاي رفتاري براساس اهداف آموزشي دوره و -
اهداف آموزشي ويژه منشعب از اهداف نظام آموزشي هر 

  . كشور تنظيم شود
محتوي بايد زمينه ساز تقويت مهارت هاي زندگي . 2

  :  اساس سوادآموز باشد كه براين
 گسترش و پراكندگي مهارت هاي اساسي زندگي در -

  . سراسر كتاب انجام مي شود
 آشناكردن سوادآموز با مهارت هايي چون بهداشت -

  . بايد مورد توجه قرار گيرد...فردي واجتماعي،ديني،ملي و
انديشيدن و « برنامه بايد بتواند سرمشق عملي تقويت . 3

ان باشد كه براين اساس مراحل در فراگير» چگونه انديشيدن 
  :زير پيشنهاد مي شود 

 در نظر گرفتن تمرين هايي جهت افزايش درك -
  ارتباط عناصر و مفاهيم ذهني، به سمت نظم منطقي

 آموزش غيرمستقيم توانايي هاي ذهني مثل، مقايسه و -
  تحليل و تركيب از طريق فعاليت ها 

، ارائه  پيش بيني تمرين هايي به منظور اظهارنظر-
  پيشنهاد و ارائه راه حل به سوادآموز

 پيش بيني فعاليت هايي جهت تصويرخواني، -
  تصويرنويسي جهت افزايش ادراك بصري

سيرآموزش زبان از ساده به تكامل يافته باشد كه . 4
  :براين اساس 

 آموزش ساختارهاي صرفي و نحوي جمله از ساده به -
  . مشكل باشد

  :واژگان  آموزش از طريق گسترش -
   از ذهني به عيني -الف
   از نزديك به دور -ب
  .  از ساده به پيچيده صورت گيرد-ج
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 آموزش نكته هاي زباني، دستوري، اماليي، نگارش و -

  . ادبي براساس بسامد
سير آموزش زبان از زبان طبيعي سوادآموز، به زبان . 5

  . خودآگاهانه باشد
زبان گفتار به زبان  ارائه تمرين ها و فعاليت هاي تبديل -
  .نوشتار
 طراحي و تدوين تمرين ها و فعاليت هاي يادگيري از -

  .مهارت هاي شفاهي به مهارت هاي كتبي
  . ارائه تمرين هايي در قالب نكته و واژه آموزي-
آموزش بايد زمينه ساز رفتارهاي اخالقي اجتماعي و . 6

  :اساس اين تربيتي مناسب در فراگير باشد كه بر
مشاركت و : نظر گرفتن توضيح مفاهيمي نظير  در -

همياري، آينده نگري، خودشكوفايي، انتقادپذيري، دوست 
يابي، هم دردي با ديگران، كمك به هم نوع، اعتماد به 
نفس، گذشت و فداكاري، خودباوري، مسئوليت پذيري و 

  . ضروري است.... واقع بيني و 
ف تعيين  در نظرگرفتن تصاوير مناسب كه گوياي اهدا-

  . شده باشد
 پيش بيني درس هايي براي مقاوم شدن فراگير، در -

  برابر آسيب هاي اجتماعي
در تدوين محتوي بايد به نقش سازنده زن و مرد به . 7

  . طور مناسب و متناسب در برنامه آموزش توجه شود
موضوعات و مطالب به يك محدوده جغرافيايي . 8

 از واژگان پايه و به عبارتي بهره گيري. محدود گردد
  . مشترك تمام اقوام ايراني الزم است

  . به پرورش حافظه سمعي و بصري توجه كافي شود. 9
 ارائه تمرين هايي به منظور تمركز حواس در خواندن -

  و گوش دادن
   تصوير خواني با بيان ارتباط تصويري-
   يا شخص يا تصويرء مقايسه دو شي-
   خاطره گويي و خالصه گويي-

زبان وبيان كتاب،تصميمي ومتناسب باذهن .10
نكات زيربراي رسيدن به اين اصل مهم .فراگيران باشد

  :هستند
   پيش بيني متن هاي روان خواني مناسب-
   انتخاب داستان ها با توجه به معيارهاي زبان فراگير -
   بهره گيري از واژگان ساده-
   ساده كردن بيان مفاهيم-

 و سليقه هاي فراگيران هم مواد محتوي بايد عاليق. 11
  . سويي داشته باشد

 توجه به اصول روان شناسي و جامعه شناختي -
  .بزرگساالن در تنظيم و سازمان دهي محتواي متون

  . توجه به هماهنگي تصاوير با دنياي ذهني بزرگساالن-
 بهره گيري از الگوها و شخصيت هاي محبوب -

  .بزرگساالن
   عناصر تحليل محتوي-ب

ظور تحليل محتواي آموزشي، تحليل گر بايد همه به من
عناصر محتوي را اعم از ساختار فيزيكي و محتوايي، پيام 

مثالً مي تواند مواردي . آشكار و پنهان مورد توجه قرار دهد
تصاوير، نمودارها، نوع خط، طول جمله ها، طول : مانند 
ا ، ارتباط متن با تصوير، ارتباط متن ب)پاراگراف ها(بندها 

اهداف متن و اهداف آموزشي، دوره تحصيلي، شفافيت و 
رسايي مقدمه، فصل بندي يا دسته بندي منطقي مطالب 

هاي تكميلي  كتاب، سبك نوشتاري، تنوع تمرين ها، فعاليت
 . را مورد توجه قرار دهد... و 

  

  كاربردهاي تحليل محتوي
... تحليل محتواي كتاب، نوشته و يا فيلم آموزشي و . 1

منظور مشخص ساختن انواع مفاهيم و مطالب بيان شده و به 
كشف پيام روشن و پنهان متون در حوزه علوم سياسي، 

  . كاربرد دارد... اجتماعي، ادبي، فرهنگي و هنري و 
آيا زمينه مفهوم در حوزه مذهبي، اجتماعي، : مثال 

است ؟ فراواني هر ... اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي، هنري و 
  زاني است ؟كدام چه مي
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  تحليل محتوي به منظور تعيين اهداف آموزشي. 2
آيا هدف، افزايش دانش فراگيرنده است يا تغيير : مثال 

  نگرش يا افزايش مهارت ؟ 
  ... يا هر كدام با سطح و اندازه اي مشخص و 

جش معيارهاي انتخاب تحليل محتوي به منظور سن. 3
  :محتوا يعني

  با اهداف درس است ؟ آيا انتخاب محتوي منطبق -1/3
   منطبق با شيوه ارزشيابي برنامه درسي است ؟ -2/3
فعال (  بررسي ميزان درگير شدن يادگيرنده -3/3

  .، ايجاد كاوشگري، ايجاد انگيزه تفكر)ساختن ذهن خواننده
  .بررسي محتوي با نوع ارزشيابي مورد نظر. 4
بررسي تناسب محتوي با ويژگي ها و نيازهاي . 5

  .خاطبانجنسيتي م
  .ميزان توجه به دو جنس : نمونه 

ميزان توجه به شرايط اجتماعي زنان و مردان و مكان 
  ... فعاليت آنها و 

بررسي به منظور مشخص كردن نقاط قوت و ضعف . 6
  .در جهت تعيين نياز آموزشي

وري يادگيرنده و توجه به غلط هاي اماليي و دست: نمونه 
  .فراواني هر كدام
   تجزيه و تحليل يادگيرنده توجه به قدرت

پيام رسان ( بررسي به منظور مشخص كردن وضعيت . 7
  تصاوير) 

آيا تصاوير زينتي است يا آموزشي ؟ آيا تفهيم : مثال 
  مطلب را ساده تر مي سازد ؟ 

آيا با جنسيت، سن، ارزش هاي فرهنگي، زيبايي دوستي 
  فراگير ارتباط دارد ؟... و 

زم است تحليل گران اصول با توجه به اصول باال، ال
سازماندهي محتوي را بدانند و از ديدگاه برنامه ريز درسي 
مطلع باشند تا ابزار جمع آوري اطالعات را براي تحليل 
محتوي با استناد به آن ساخته و اطالعات مورد نياز را 
گردآوري نمايند، اصول مورد توجه در تدوين محتواي 

  وزشي به شرح زير آموزشي فعالً در سازمان هاي آم
 . مي باشد

  

شــيوه هــاي اجرايــي روش تجزيــه و تحليــل 
  محتوي

مطالب بايد براساس برنامه مشخص و هدف هاي . 1
  . معين تدوين شود

توالي مطالب بايد از آسان به مشكل و از ساده به . 2
  . پيچيده باشد و هر مطلبي پيش نياز مطلب بعدي باشد

 قبلي مرتبط و متناسب از لحاظ منطقي با آموخته هاي. 3
  ). ارتباط طولي محتوي ( باشد 
مطالب بايد متناسب با گروه سني و قوه درك فهم . 4

  . مخاطبان باشد
محتوي بايد پاسخگوي نيازهاي آموزشي مخاطبان . 5
 . باشد

  

  تجزيه و تحليل داده ها 
نوشتارها يا نگارشها هركدام معرف يك نمونه آماري 

اري يا شماره گذاري آنها هستند كه براساس رمزگذ
در اين مرحله . توان متون را از يكديگر تفكيك كرد مي

طرحي از رمزها پيدا مي شود كه امكان اعمال روش تحليل 
در واقع هدف تحليل محتوي نيز . آورد محتوي را فراهم مي
 قبلي و نمونه در آن مورد  » متون «تهيه متني است كه

 جديد » متن «اين.  استارزيابي و ارزشيابي قرار گرفته
 قبلي را »متون «راهها و شيوه هاي مورد استفاده نويسندگان

نيز مورد ارزيابي و ارزشيابي قرار مي دهد، در نهايت بايد 
 » متون «گفت راهها و شيوه ها مورد استفاده نويسندگان 

است كه محتوي متون را تعيين مي كند و در نهايت اين 
  از اين رو. ه رمزگذاري مي شوندشيوه ها هستند ك|راهها و

 راهها وشيوه هاي » رمزگذاري«محتوي يعني» رمزگذاري«
  تنظيم محتواي متون در قالب ساختاري از مفاهيم ارائه

از طريق روش تحقيق تجزيه و تحليل محتوي .  مي گردد
براساس ارتباط بين داده هاي آماري و براين پايه با تجزيه و 
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  دي داده ها و كسب اطالعاتها و رده بن تحليل داده

 مي توان به هويت اصلي و واقعي در وراي ارتباط كلمات و 
و ) ركوردها ( ، پيشينه ها )فيلدها( واژه ها در قالب نويسه ها 

با اين تحليل است كه راه حلهاي . پي برد) فايلها ( پرونده ها 
 » نوشتارها « در خارج از»  محتواي متون  «مندرج در
ده قرار خواهد گرفت و حركت به سوي عقالنيت مورد استفا

 ساختار « به  » نظريه«موارد استفاده عملي مي گردد يعني 
  :  مي رسد  »الگويي

  تشخيص هويت مسأله . 1
  نتايج حاصل از مسأله در جريان تحقيق. 2
  » فرضيه « بر پايه » نظريه « استقرار . 3
  اجراي تحقيق براساس نتايج ملموس. 4
  هاي تحقيقبرآيند. 5

  : يعني استقرار 
  تعريف جامعيت براي تحقيق و عناصر مورد مطالعه. 1
بهره برداري از طرح حاوي رمزها براي عناصر مورد . 2

  مطالعه 
ايجاد رابطه بين رمزها براي بازشناسايي عناصر مورد . 3

  مطالعه و استخراج نتايج 
  برنامه ريزي براي ايجاد الگوي حقيقي و اجرايي. 4
« استخراج برنامه جامع، پايدار و پويا براي اصالح . 5
  »متون 

  

  :بحث و نتيجه گيري 
بهره گيري از روش تجزيه و تحليل محتوي سطح كيفي 
اطالعات حاصل از مطالعات موردي و متون قابل ارائه از 
تحقيقات را باال مي برد و اجازه مي دهد تا تحقيقات از 

به رشدي شوند و جهات كيفي داراي جهت و راستاي رو 
همه چالشهاي تحقيقي در طول مطالعات اساسي، بويژه در 

اساس مطالعات در . سطوح دانشجويي، را از ميان برمي دارد
قلمروهاي تحقيقي به اتكاي داده هايي بدست آمده است 

يا به صورت نمودارهاي / كه در جداول انعكاس مي يابند و 
  . ناگويا عرضه مي شوند

 داده ها، بويژه داده هاي آماري، ولي اساس ارائه
مقوله هايي هستند كه به صورت رده بندي هاي منطقي 

در واقع زماني كه پژوهشگران طرح تحقيق را . مطرح شوند
ارائه مي دهند بايد بدانند در چه حوزه اي تحقيق خواهند 
  كرد، و براين اساس روش شناسي تحقيق مورد نظر قرار

حقيق، مراحل تحقيق و روش مي گيرد، بدينطريق زمينه ت
   در ارتباط با هم قرار » ظرف و مظروف «تحقيق چون 

مي گيرند و ابزارها، وسايل، نتايج، روشها و دستگاههاي 
هاي  دور از نظمه ساختاري درون نظامي همراه با ساختار، ب

اين مبحث اساس گفتگو ميان . تحميلي قرار مي گيرند
  : پژوهشگران و مدرسان است

روش تحقيق تجزيه و تحليل محتوي به منابع در . 1
  . شود ارجاع مي... درسي، كمك درسي، تكاليف كالسي و

در واقع در تجزيه و تحليل محتوي به همه موارد قابل . 2
  . گردد مطالعه در يك فرارشته يا رشته رجوع مي

ابزارهاي تحقيق در روش تجزيه و تحليل محتوي . 3
  . حبه استپرسشنامه، سياهه تحقيق و مصا

حل مسائل آموزشي افراد مورد پژوهش از طريق . 4
تجزيه و تحليل محتواي آثار ارائه شده از سوي آنها كه كار 

  . آنها قابل پي گيري است
از طريق روش تجزيه و تحليل محتوي مي توان . 5

گرايشهاي افراد مورد تحقيق را مورد ارزيابي قرار داد و به 
  . د مطالعاتي آنها اقدام كردحل ابهامات موجود در موار

 در مطالعات مورد تجزيه و » نظريه «بهره گيري از . 6
 تحليل و حل ابهامات و مشكالت و مسائل موجود در

  .  اجتناب ناپذير است»متون  «
  

  تشكر و قدرداني
سه اثر زير است، در » اقتباس از « يا » متأثر از «  اين مقاله 

. نويسندگان سه اثر تشكر كنماين مقطع الزم مي دانم تا از 
درمواردي براي تطبيق با اهداف اين مقاله،برخي ازمعاني 

  : ومفاهيم سه اثر را تغيير داده ام
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