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چکیده
مجموعه همایش های دوساالنه پژوهش های زبان و ادبیات فارسی فرصتی است تا پژوهشگران عرصه ی
زبان و ادبیات فارسی در ایران و بعضا کشورهای همسایه فارسی زبان بتوانند آخرین دستاوردهای پژوهشی
خود را در یکی از شاخه های مربوط به ادبیا ت فارسی عرضه کنند .در این پژوهش  ،مجموعه مقاالت منتشر
شده پنجمین پژوهش ادبی که شامل  062چکیده مقاالت و متن کامل 022مقاالت بر طبق کتاب پرنیان سخن
ونیز کتاب الکترونیکی ،با روش تحلیل محتوای کیفی  ،بررسی و معرفی شده است  .در این پژوهش پنج بعد
مورد بررسی قرار گرفته .1:موضوع ،ادبیات معاصر با  02درصد بیشترین موضوعات مقاالت را دربردارد.،0 .
نویسندگان از دو بعد تعداد نویسندگان مقاالت و رشته علمی نویسندگان و 78درصد از نویسندگان مقاالت
رشته تخصصی آنها زبان و ادبیات فارسی بوده است .2 .روش تحقیق شامل روش اجرای پژوهش و چکیده
مقاالت می باشد که  95درصد از مقاالت دارای روش پژوهش بوده و هم چنین  55درصد نیز دارای چکیده
بوده است .4 .ارائه آمار  79 ،درصد از مقاالت به ارائه آمار پرداخته است .9.چارچوب نظری 57 ،درصد از
مقاالت دارای چارچوب نظری می باشند.
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___________________________________
* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
**دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیق

m_sadeghi_27@yahoo.com
khtatari1574@gmail.com

مقدمه
چند سالی است که به همت دانشگاه های مختلف در ایران  ،سلسله همایش هایی با عنوان « پژوهش های
ادبی » و با هدف بررسی و ارائه ی جدیدترین یافت ه ها و نظرات و دیدگاه ها  ،برگزار می شود ؛ مقاالت ارائه
شده در این همایش ها که اینک ششمین دوره ی آن در جریان است  ،ایجاب می نماید که همواره مقاالت ارائه
شده در همایش های پیشین  ،بررسی و معرفی شوند و مخاطبین خود را با کمیت و کیفیت پژوهش های انجام
شده آشنا نمایند تا مسیر الزم و درست پژوهش های بعدی  ،مشخص و آشکار شود  .بنابراین الزم است در
ابتدا پژوهش و ویژگی های آن بسیار مختصر و کوتاه تبیین شود تا مقایسه ای میان آنچه که باید و آنچه که بوده
 ،انجام گیرد .پژوهش تحقیق به طور عام  ،دو مفهوم دارد  :تحقیق عمومی  ،و دیگری پژوهش های خاص ؛
تحقیق عمومی  ،عبارت است از  :شکل دادن  ،عمومی کردن و به کار بستن اموری که معموال برای همگان
آشنا و مانوس است و بر اطالعات آنان می افزاید ( .فتوحی  ، 1275 ،صص  01ـ  . ) 15تحقیق تخصصی ،
پژوهشی است که نتایج حاصل از آن برای نخستین بار مطرح می شود و هدف اصلی آن دستیابی به دانش تازه
و بی پیشینه است و در نهادهای دانشگاهی و علمی  ،صورت می گیرد  .دانشمندان تعاریف گوناگونی از
پژوهش بیان داشته اند ( .فرامرز قراملکی  ، 1279 ،صص  07ـ  .) 41از مجموع تعاریف می توان نتیجه گرفت
که پژوهش تبیین و ضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است ؛ پژوهش یک حرکت علمی و فعالیتی منظم
است که به یافتن مسائلی معین و کشف و گسترش دانش و حقیقت می انجامد و مبدا و مقصد دارد ؛ مبدا آن
وضع موجود و مقصد آن هدف و وضع مطلوب است  ،لذا پژوهش به معنای آن است که وضع موجود ناتمام و
ناموجود است ؛ بنابراین پژوهش  ،فرایندی است که برای تولید معرفت ( شناخت ) است  .پژوهش  ،فرایند
است  ،مستمر و تدریجی و متشکل ازمراحل است  ،و مورد ابطال و تایید  ،قرار می گیرد و دارای دو رکن :
داده ها( مطالعه و بررسی پیشینه ) و پردازش همراه با چارچوب ن ظری معین و ضابطه و قواعدی مشخص (با
نوآوری ) است ؛ بنابراین باید گفت که هر پژوهش دارای ویژگی های زیر است  1 :ـ فرایند «تفکر» :تفکر،
تالش برای معلوم کردن مجهول با استفاده از علوم موجود است .بنابراین اساسیترین محور محتوایی یک
پژوهش علمی ،آن است که مجهولی را روشن نماید .بر این اساس ،هر پژوهش علمی در پی پاسخ دادن به

پرسش هایی است که تاکنون برای مخاطبان کشف نشده است .از این رو پژوهش علمی همیشه با طرح یک یا
چند سئوال آغاز می شود که محقق در صدد پاسخگویی به آنهاست.
 2ـ منطقی بودن :منطق که راه درست اندیشیدن (تصو ر) و صحیح استدالل آوردن (تصدیق) را میآموزاند،
ابزار ضروری یک مقاله علمی است و محقق باید شایستگی الزم را در استدالل آوردن ،تحلیل محتوا و
نتیجهگیری داشته باشد .قواعد تعریف ،طبقهبندی ،استنباطهای قیاسی و استقرایی ،روشهای مختلف
نمونهبرداری و غیره همه از ویژگی های منطقی یک مقاله علمی است که محقق باید به آنها توجه داشته باشد.
(هومن ،1284 ،ص .)15
 3ـ انسجام و نظامدار بودن  :مرتبط بودن اجزای مختلف مقاله با همدیگر ،همچنین متناسب بودن آنها با عنوان
مقاله و ارتباط عناوین فرعی با همدیگر ،از جمله مواردی است که به تحقیق ،یکپارچگی و انسجام میبخشد.
بر این اساس ،محقق باید عناوین فرعی مقاله خود را با نظمی منطقی از یکدیگر مجزا کرده ،ارتباط بخشها را
مشخص نماید.
 4ـ تراکمی بودن  :از آنجا که هدف پژوهش پاسخ به سئوال هایی است که تا آن زمان دست کم از نظر محقق،
پاسخی منطقی ب رای آن وجود نداشته است ،هر پژوهش علمی باید از یک سو به منظور کشف دانش جدید ،و
از سوی دیگر ،برای تکمیل دانش ،صورت پذیرد .بنابراین هدف اصلی یک مقاله ،کشف یا تکمیل دانش بشری
است ،نه تکرار دوباره آن با عبارات مختلف( .هومن ،1284 ،ص .)02
 5ـ تناسب موضوع با نیازهای فعلی جامعه علمی  :هر پژوهش علمی باید نیازهای اساسی جامعه علمی خود
را در نظر گرفته ،در صدد حل آن مسایل برآید؛ بنابراین از طرح موضوعاتی که از اولویت تحقیقی برخوردار
نیستند و جامعه علمی ،بدانها نیاز ندارد ،باید احتراز نمود 6 .ـ خالقیت و نوآوری :هر تحقیق علمی زمانی
می تواند در ارتقای سطح دانش ،موفق و موثر باشد که از فکری بدیع و خلّاق برخوردار باشد .مقاالتی که به
جمع آوری صِرف بسنده میکنند ،نمیتوانند سهم عمدهای در پیشرفت دانش بشری داشته باشند 7 .ـ توضیح
مطلب در حدّ ضرورت :از جمله مواردی که محقق در گزارش نویسی پژوهش خود (مقاله) باید بدان توجه
کند ،پرهیز از حاشیهروی و زیاده گوییِ افراطی است؛ همچنان که خالصهگویی نباید به حدّی باشد که به ابهام و
ایهام منجر شود؛ بر این اساس محقق باید به حدّی مطالب را تبیین کند که مقصود وی برای خواننده ،روشن

شود 8 .ـ متناسب بودن با نظریهها :هر رشته علمی ،متشکل از نظریهها و قوانینی است که مورد اتفاق
صاحبنظران آن فن است .یافته های به دست آمده در تحقیقات میدانی یا توصیفی نباید با قوانین کلی آن رشته
تخصصی منافات داشته باشد 9 .ـ اجتناب از کلی گویی :هدف نهایی علم ،صورتبندی یک «نظریه» و «تبیین
کردن» یکی از اصول مهم نظریه است( .دالور ،1281 ،ص  ) 22از این رو محقق باید بتواند مباحث علمی خود را
به روشنی توضیح دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از کلی گویی اجتناب نماید .همچنین هرپژوهش طی
فرایندها و مراحل زیر انجام می یابد :
مرحله  : 1طرح مسئله و پرسش آغازین :

در این مرحله پژوهشگر تبیین می کند که مسئله و سوال او

چیست و پژوهش او چه ابهامی را روشن و یا چه مطلبی را اثبات می کند ؟ باید گفت  :هرپژوهش برای حل
مسئله یا گشودن ابهامی در ابعاد موضوع و یا بیان دیدگاه ها و نظرات پژوهشگر انجام می یابد بنابراین
هرپژوهش یک سوال اصلی دارد  .مرحله : 2

که خود دارای دو مرحله است  :مطالعات اکتشافی و مطالعات

پژوهشی ( مرحله دوم )  :به منظور آگاهی از پیشینه (ادبیات پژوهش ) انجام می یابد ( آویارد  1271 ،و
نیز هومن  ، 1279 ،صص  44ـ  . )90مرحله  : 3تعیین چارچوب نظری پژوهش  :پژوهشگر باید نشان دهد
که در پژوهش خود بر اساس چه تئوری یا نظریه ای  ،داده ها را گردآوری و تحلیل می نماید .مرحله : 4
مفهوم سازی (تعیین مفاهیم اصلی و فرعی پژوهش )  :هرپژوهش مفاهیم و متغیرهای خاص خود را دارد که
شکل دهنده ی پژوهش هستند  ( .شرح در ص بعدی ) .مرحله  :5تعیین فرضیه اصلی و فرضیات فرعی :
فرضیه در واقع اثبات نظریه ی پژوهشگر است و در پاسخ سوال اصلی پژوهش است که باید پس از اتمام
پژوهش ثابت شود  .مرحله  : 6تعیین جامعه آماری  ،روش پژوهش و روش گردآوری داده ها  :منابعی که در
پ ژوهش  ،تحلیل می شود  ،دوره زمانی که بررسی می شود و نیز نوع روش پژوهش باید مشخص شود .
مرحله  : 7ترسیم مدل تحلیلی یا مفهومی  :در این مرحله پژوهشگر  ،سواالت اصلی و فرعی ( یک سوال
اصلی است و بقیه فرعی )  ،فرضیه اصلی و فرضیات فرعی  ،مفاهیم اصلی و فرعی  ،جامعه آماری  ،روش
تحقیق  ،حجم نمونه  ،روش گردآوری داده ها را در خانه های جداگانه به تفکیک ترسیم نماید  .مرحله : 8
مدل انجام کار بر اساس مفاهیم و متغیرها  :در این مرحله پژوهشگر باید مدل کلی و طرح تمام پژوهش خود
را از ابتدا تا انتها ترسیم نماید ؛ به بیان دی گر راه و مسیر خود را مشخص کند و به وسیله ی آن  ،بخش ها و

گفتارها و فصل های پژوهش نیز مشخص شود  .مدل کار باید به گونه ای تنظیم شود که پژوهشگر را سرانجام
به فرضیه ی مورد نظر برساند  .مرحله  : 9تجزیه و تحلیل داده ها  :این مرحله حتما باید براساس مدل انجام
کار ( مرحله  ) 6انجام گیرد  .در این مرحله هر فصل دارای مقدمه ی الزم برای شرح مندرجات و تعریفات
ضروری است  .مرحله  : 11نتیجه گیری همراه با ترسیم نمودارهای الزم ( تنظیم منابع و پیشنهاد ها ) .
بیان مسئله
همایش های علمی و پژوهشی ،مناسب ترین جایگاه بسط و گسترش دانش اندوزی و پژوهشگری در مراکز
علمی و دانشگاهی است؛ به دلیل اینکه شمار بسیاری از پژوهشگران با نگرش ها و دیدگاه های گوناگون گرد
می آیند و به تعاطی افکار و برخورد اندیشه ها می پردازند .عرصه ی همایش ها ،مکانی مناسب برای انتقال
اندیشه ها و دستاوردهای نوین علمی به جویندگان دانش و پژوهش و کشف و حفظ پیوند میان دانش و نیازها
و خواسته های جامعه و افزایش خالقیت در دانش و پژوهش با هدف کشف یافته های علمی است؛ این مقاله
به بررسی مقاالت پنجمین همایش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سبزوار می پردازد .مقاالت این همایش در 5
بخش تقسیم بندی و با هدف سه محور :نقد ادبی ،آسیب شناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی و آسیب شناسی
پژوهش های زبان و ادبیات فارسی است (.علوی مقدم،1275،ص ) 00بنابراین الزم است برای بررسی دقیق تر
و علمی تر ویژگی های مهم پژوهش که ذیال تبیین خواهد شد مقاالت همایش مذکور در پنج محور با روش
تحلیل محتوای کیفی و کمی مورد بررسی قرار می گیرد.
جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری پژوهش:
جامعه آماری این پژوهش  062چکیده مقاالت منتشر شـده در کتـاب پرنیـان سـخن شـامل خالصـه مقـاالت و
همچنین متن کامل  022مقاله منتشره شده در کتاب الکترونیکی مجموعه مقاالت پنجمین همایش پژوهش هـای
زبان و ادبیات فارسی می باشد .با توجه به موضوع و اهداف پژوهش مـذکور روش نمونـه گیـری بـه صـورت
هدفمند و تمام شمارشی است .

روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش :
پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای

1

ترکیبی در دو سطح کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه

است .در این پژوهش مقاالت در دو سطح کمی و کیفی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت  .در سـطح کمـی ،بـا
استفاده از نرم افزار  Spssدر سطح توصیفی به تجزیه و تحلیل کمی داده های بدست آمده پرداخته شده اسـت.
در سطح توصیفی برای توصیف داده ها از ترسیم جدولهای یک بعـدی و نمـودار دایـره ای و میلـه ای اسـتفاده
شده است .برای مقاالت روش تحلیل محتوا استقاده شده و پنج محور یاد شده برای بررسـی مقـاالت در مـدل
زیر ترسیم شده است .الزم است ذکر شود دو محور نخستین از  062چکیده مقاله و سـه محـور بعـدی از 022
متن مقاله استفاده شده است.
ابعاد بررسی مقاالت
بعد موضوع

بعد نویسندگان

بعد ارائه آمار

بعد روش تحقیق

بعد چارچوب نظری
پژوهش

تعداد نویسندگان

رشته نویسندگان

روش اجرا

چکیده

البته الزم است ذکر شود که نویسندگان مقاالت ملزم به رعایت ویژگی ها و اصول مقاله نویسی هستند .با توجه
مراحل ذکر شده در پژوهشها مقاالت در پنج بعد مهم که دربردارنده کلیت ویژگی های مقاله نویسی است،
بررسی می شود که به ترتیب زیر بررسی می شود.
 .1بررسی مقاالت از بعد موضوع
همانگونه که اشاره شد از محورهای اصلی همایش مذکور ؛ نقد ادبی  ،آسیب شناسی آموزش و زبان و ادبیات
فارسی و آسیب شناسی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی است با بررسی  062چکیده مقاله منتشر شده در
مجموعه مقاالت پرنیان سخن از بعد موضوع به  5بعد مقاالت تقسیم بندی شد .که ادبیات معاصر با  97مورد
دارای بیشترین فراوانی مقاالت را داشت و ادبیات کالسیک با  98مورد در مرتبه بعدی قرار داشت .اما در
خصوص سه محور اصلی همایش ،مقاالت مربوط به نقد ادبی با فراوانی قابل توجه  42مورد در مرتبه سوم قرار
داشت اما دو محور دیگر در خصوص آسیب شناسی آموزش زبان وادبیات فارسی با  10مورد در مرتبه هفت و
آسیب شناسی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی با  11مورد در مرتبه هشت قرار داشته است .با توجه به اینکه

از محورهای اصلی همایش مذکور بوده بسیار کم و ناچیز است که باید به این امر مهم توجه می داشته یا اینکه
محورهای اصلی همایش را با توجه به مقاالت ارسال شده تقسیم بندی نمایند.
جدول شماره یک تقسیم بندی مقاالت بر حسب موضوع
فراوانی

درصد فراوانی

تقسیم بندی مقاالت از بعد موضوع
1

ادبیات معاصر

97

02

0

ادبیات کالسیک فارسی

98

00

2

نقد ادبی

42

19

4

ادبیات تطبیقی

05

11

9

سبک شناسی،علوم بالغی و فنون

08

12

ادبی
6

زبان و زبان شناسی

 8آسیب شناسی آموزش زبان و ادبیات

01

7

10

9

فارسی
 7آسیب شناسی پژوهش زبان و ادبیات

11

4

فارسی
5

ادبیات کودک و نوجوان
جمع

9

0

261

111

-2بررسی نویسندگان مقاالت
-1-2بررسی مقاالت از بعد تعداد نویسندگان
از مجموع  062چکیده مقاله مورد بررسی در مجموعه مقاالت پرنیان سخن 126 ،مقاله با نام مشترک دو
نویسنده نوشته است .و  112از مقاالت توسط یک نویسنده و  11مقاله نیز توسط سه نویسنده نوشته شده است.

جدول شماره  2تقسیم بندی برحسب تعداد نویسندگان مقاالت
فراوانی

درصد فراوانی

تعداد نویسندگان مقاالت
1

دو نویسنده

126

90

0

یک نویسنده

112

42

2

سه نویسنده

11

9

جمع

261

111

-2-2بررسی مقاالت از بعد بینا رشته ای بودن نویسندگان
از مجموعه  062چکیده مقاله مورد بررسی در کتاب پرنی ان سخن نویسندگانی که رشته آنان زبان و ادبیات
فارسی بوده  006و مقاله تخصص ادبیات فارسی و  09مقاله و نویسندگان و مقاله  5سایر رشته ها ی علوم
انسانی یوده است.

جدول شماره  3تقسیم بندی برحسب بین رشته بودن نویسندگان
تقسیم بندی بر حسب بین رشته بودن

فراوانی

درصد فراوانی

نویسندگان
1

نویسندگان زبان و ادبیات فارسی

006

78

0

نویسنده ادبیات فارسی مشترک یا

09

12

سایر رشته ها
2

نویسندگان سایر رشته ها
جمع

5

2

261

111

 -3بعد روش تحقیق
-1-3بررسی مقاالت از بعد ذکر روش اجرای پژوهش
از مجموع  022مقاله مورد بررسی در  115مورد از مقاالت به روش اجرای پژوهش اشاره شده است در برخی
از مقاالت به صورت عنوانی مجزا به نوع روش تحقیق و نحوه اجرای آن پرداخته شده است ولی در اکثر
مقاالت در چکیده و یا بیان مسئله پژوهش به ذکر روش اجرای پژوهش پرداخته شده است در برخی بسیار
مختصر به روش اجرا اشاره شد اما بهتر بود با توجه به اینکه مقاالت در سطح همایش ملی است در تمامی
مقاالت ذیل عنوانی مجزا به شرح و توصیف روش اجرای پژوهش می پرداختند؛ اما در  71مقاله اصال روش
اجرای پژوهش اشاره نشده است که این یکی از نقاط ضعف مقاالت پذیرفته شده در همایش مذکور بوده است
در برخی از مقاالت نیز نویسنده در متن مقاله اشاره ای گذرا به روش پژوهش داشته است.
جدول شماره  5تقسیم بندی مقاالت برحسب ذکر روش تحقیق
فراوانی

درصد فراوانی

برحسب ذکر روش تحقیق
1

اشاره شده

115

95

0

اشاره نشده

71

41

جمع

022

122

-2-3بررسی چکیده مقاالت
از مجموع  022مقاله مورد بررسی  157مقاله دارای چکیده بوده و  0مورد فاقد چکیده می باشد که وجود 0
مورد برای در همایشی در سطح ملی جای تامل دارد.
جدول شماره  6بررسی مقاالت بر حسب چکیده
فراوانی

درصد فراوانی

بررسی چکیده مقاالت
1

دارد

157

55

0

ندارد

0

1

022

122

جمع

-4بررسی مقاالت از بعد ارائه اطالعات آماری
از مجموع 022متن مقاله بررسی شده  181مقاله فاقد آمار و اطالعات کمی است و صرفا توصیفی بود و فقط
 05مقاله ضمن تبیین روش های تجزیه و تحلیل کیفی به تجزی ه و تحلیل کمی نیز پرداخته بوده اند .ذکر این
نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل کمی و ارائه آمار موجب اعتبار علمی و مستند بودن تحلیل های کیفی
می شود.
جدول شماره 4تقسیم بندی مقاالت برحسب ارائه آمار
فراوانی

درصد فراوانی

برحسب آمار
1

اشاره نشده

181

79

0

اشاره شده

05

19

جمع

022

122

-5بعد چارچوب نظری
از مجموع  022متن مقاله بررسی شده  156مقاله دارای چارچوب نظری اشاره شده است و همچنین شایان
ذکر است که عنوان اکثر مقاالت حاوی چارچوب نظری پژوهش بوده است و البته این نکته را باید اشاره نمود
که عنوان جداگانه ای با عنوان چارچوب نظری در متن مقاالت آورده نشده است و چارچوب نظری در چکیده
و در تجزیه و تحلیل های پژوهش اشاره شده بود 4 .مورد از مقاالت مذکور هیچ گونه اشاره به چارچوب
نظری نداشته است.
جدول شماره  5برحسب چارچوب نظری
فراوانی

درصد فراوانی

چارچوب نظری
1

اشاره شده

156

57

0

اشاره نشده

4

0

022

122

جمع

نتیجه گیری
غیر از موارد مطرح شده در نمودارها که گویای کمیت و کیفیت مقاالت ارائه شده در همایش است مهمترین
نتایج قابل تامل پژوهش به قرار زیر است:
.1در محور نخستین موضوعات مقاالت بود ،این یافته به دست آمده در پنجمین همایش زبان و ادبیات فارسی،
مهمترین سیاست تعیین شده آسیب شناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی بود و فقط  9درصد از کل مقاالت به
این پرداخته و آسیب شناسی پژوهش زبان و ادبیات فارسی نیز  4درصد از کل مقاالت را شامل می شود و این
حاکی از ناهمخوانی مقاالت ارائه شده و سیاستگزاری های همایش مذکور می باشد.
.0یافته دیگر پژوهش حاکی از آن است که می توان مجموعه مقاالت را در ابعاد 2و 4و9که در نمودار زیر نشان
داده است.
ابعاد مقاالت مورد بررسی

روش اجرای تحقیق

ارائه آمار

چارچوب نظری

-1-2پژوهش نشان می دهد مقاله ای که با عنوان جداگانه به بررسی روش اجرای پژوهش پرداخته باشد 71
مقاله به روشنی به روش اجرای پژوهش نپرداخته و 115مقاله در چکیده و یا در مقدمه به روش اجرای پژوهش
اشاره داشته اند.
-0-0در محور چهار ارائه آمار نشان می دهد که  12مقاله از مجموع  022مقاله مورد بررسی ضمن ارائه آمار
نمودار و مدل هم ترسیم شده است و در مجموع  05مقاله دارای آمار کمی است.
-2-0یافته دیگر پژوهش در محور پنجم ارائه چارچوب نظری از مجموع  022مقاله  156مقاله که  57درصد از
کل مقاالت مورد بررسی چارچوب نظری (درعنوان و در متن ) و تنها 4مقاله که شامل  0درصد از کل مقاالت
فاقد چارچوب نظری بوده است.

پی نوشت ها
 1ـ در این پژوهش به این دلیل از روش تحلیل محتوای کیفی و کمی استفاده کردیم  ،اول این که روشی است
عینی ،بدین معنا که هر گونه تحقیق و برر سی استفاده از این روش قابل باز بینی است و پژو هشگردیگری می
تواند به منظور اعتماد به نتایج به دست آمده آنرا مورد باز بینی قرار دهد  .دوم این که ،روشی است منظم یعنی
این که از هر گونه انتخاب خود خواهانه که تنها با نظریات محقق انطباق دارد جلوگیری می نماید  .سوم این
که ،متن پیام با توجه به آنچه پیام دهنده نوشته یا گفته تجزیه و تحلیل می شود نه آنچه می خواسته بنویسد یا
بگوید .امروزه تحلیل محتوا کاربردهای زیادی در حوزهها و علوم گوناگون از جمله مطالعههای رسانهای در
علوم اجتماعی و ارتباطات ،ادبیات ،قوم نگاری ،روانشناسی ،مسائل جنسیتی و جنسی ،جامعهشناسی و علوم
سیاسی یافته است .عموما کاربرد تحلیل محتوا را در سه مقوله اساسی گروهبندی می کنند.1 :استنباط دربارهی
پیشایندهای یک ارتباط  .0توصیف و استنباط دربارهی ویژگیهای یک ارتباط  .2استنباط دربارهی اثرهای یک
ارتباط (میرزایی؛ 1277؛ )417
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