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چکیده
امـروزه در حالـی کـه اغلـب مطالـب دربـارۀ تحلیلهـای کیفـی از یـک دیـدگاه نظری نوشـته
شـدهاند و بیشـتر جنبـۀ نظـری دارند تا عملـی ،باید گفت که اغلـب تازهکارهـا و حتی محققان
دارای تجربـۀ بیشـتر بـا «نحـوۀ» انجـام تحلیـل کیفـی دسـت بـه گریبان هسـتند؛ به نحـوی که
توانایـی پیادهسـازی آموختههـای نظـری خـود و انجـام یـک تحقیـق ب را ه صـورت عملـی
ندارنـد؛ بنابرایـن نیـاز بـه راهنمـای انجـام پژوهـش به صـورت عملـی و گام به گام به شـدت
احسـاس میشـود .در ایـن مقالـه ،مراحـل مختلـف انجام پژوهش بـه روش تحلیـل تماتیک به
صـورت یـک راهنمـای گام به گام ارائه شـده اسـت .مبنـای ایـن کار ،مقالۀ «انجـام پژوهش به
روش تحلیـل تماتیـک :راهنمـای عملـی و گام بـه گام بـرای یادگیری و آموزش پژوهشـگران»
ماگویـره و دالهانـت بـود که سـعی شـد بـا تغییر و تحـوالت الزم بـا فضای پژوهشـی و درک
فضایـی پژوهشـگران داخلـی انطبـاق بیشـتری بیابـد .در نهایـت ایـن راهنمای عملـی و گام به
گام بـا یـک نمونـهکار عملی توسـط نگارندگان تکمیل شـد.
واژگان کلیدی :تم ،تحلیل تماتیک ،روشهای کیفی ،آموزش عملی.
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مقدمه و زمینه
روشهـای کیفـی به طـور گسـتردهای در یادگیـری و آمـوزش پژوهـش و رویکرد
علمی اسـتفاده میشـوند (دیـوان 1و همـکاران)16 :2017 ،؛ در حالی که مفروضات
ی و نظـری میتوانـد بـرای برخـی رشـتهها ناآشـنا باشـد و گاهـی
معرفتشناسـ 
2
اوقـات ً
مثلا زمینههـای علـم و مهندسـی را بـه چالـش بکشـد (رووالنـد و میات
 .)6 :2014 ،افـراد بسـیاری از جملـه روزنتـال )2016( 3ارزش ایـن روشهـا را
تمجیـد کردهانـد .متـون و منابع بسـیاری دربـارۀ رویکردهـای کیفی وجـود دارد؛ با
ایـن حـال ،مطالعـۀ حاضـر بـه جـای اینکه تنهـا به رونـد تحلیلی نظر داشـته باشـد
بـر مفروضـات ،طراحـی و جمعآوری دادهها نیز تمرکز دارد .کام ً
ال مشـخص اسـت
کـه امـروزه مدلهـا و راهنماهـای آشـکار و واضحـی بـرای جنبههای عملـی انجام
4
تحلیـل کیفـی مورد نیاز اسـت (کالرک و بـراون .)120 :2013 ،همانطـور که نوول
و همـکاران ( )1 :2017توضیـح دادهانـد ،فقـدان تمرکز بر روی تحلیـل تماتیک 5به
صـورت دقیق و مناسـب ،از لحاظ اعتبـار فرایند پژوهش پیامدهایـی دارد .این مقاله
راهنمایـی عملـی را بـرای انجـام تحلیل تماتیـک با اسـتفاده از یک نمونـهکار برای
یادگیـری و آمـوزش انجـام یـک کار پژوهشـی ارائـه میدهـد .کار حاضر بـر مبنای
کار ماگویـره و دالهانـت )2017( 6انجـام گرفتـه اسـت کـه مقالۀ خـود را به عنوان
یـک مقالـۀ ویـژه متمرکـز بـر یادگیـری و تدریس اصلاح کـرده و توسـعه دادهاند؛
همچنیـن در مقالـۀ حاضـر ،از دادههـای اولیـۀ یک نمونهکار اسـتفاده شـده اسـت و
خواننـدگان بـه مثالهایـی از یـک تمرین خـوب ارجاع داده شـدهاند.
تحلیل تماتیک
تحلیـل تماتیـک ( )TAیـک روش بـرای تحلیـل دادههـای کیفی و یکی از خوشـه
روشهایـی اسـت که بر شناسـایی الگوی معنایی در یک مجموعـه داده تمرکز دارد.
ایـن تحلیـل ،فرایند شناسـایی الگوها یـا تمها در بطـن دادههای کیفی اسـت .براون
1. Divan
2. Rowland & Myatt
3. Rosenthal
4. Nowell
5.Thematic Analysis
6. Maguire & Delahunt
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و کالرک )78 :2006( 1تحلیـل تماتیـک را اولیـن روش کیفـی میداننـد که باید یاد
گرفتـه شـود؛ زیـرا « ...مهارتهـای اصلـی را فراهـم میکنـد و برای انجام بسـیاری
از انـواع دیگـر تحلیلهـا نیـز مفیـد خواهد بـود» .اینکـه تحلیل تماتیک بیشـتر یک
روش اسـت تا اینکه روششناسـی باشـد ،از دیدگاه یادگیری و آموزش یک مزیت
بـه شـمار میآیـد و این بدان معناسـت که برخالف بسـیاری از روشهـای کیفی ،به
دیـدگاه معرفتشـناختی یـا نظری خاصی وابسـته نیسـت (کالرک و بـراون:2013 ،
 .)121ایـن ویژگـی باعـث میشـود که ایـن تحلیل یـک روش بسـیار انعطافپذیر
باشـد کـه با توجـه به تنـوع کار در یادگیری و آمـوزش ،مزیت قابل توجهی اسـت؛
بـه عبـارت دیگـر ،در روش تحلیل تماتیـک ،پژوهشـگر آزادی عمل بسـیاری دارد
و لزومـی بـه مراجعـه یـا ارجـاع بـه مبانـی نظـری نـدارد و میتواند در پی کشـف
الگوی خود باشـد.
راههـای مختلفـی بـرای تحلیل تماتیک وجود دارد (به عنـوان مثال رویکردهای
الهوجیلان2012 ،2؛ بویاتزیـس1998 ، 3؛ جـوادی و زارع )2016 ،و ایـن تنـوع بـه
ایـن معنی اسـت کـه در مـورد ماهیت تحلیـل تماتیک نیز سـردرگمی وجـود دارد،
از جملـه اینکـه چگونـه از تحلیل محتـوای کیفـی 4متمایز میشـود (ویسمرادی و
همـکاران .)398 :2013 ،در کار حاضـر ،از چارچـوب  6مرحلـهای بـراون و کالرک
( )2006پیـروی شـده اسـت .رویکـرد مذکـور مسـلم ًا مهمتریـن رویکـرد ،حدأقل
در علـوم اجتماعـی اسـت ،احتمـاالً بـه ایـن دلیـل کـه چارچـوب روشـن و قابـل
اسـتفادهای بـرای تحلیـل تماتیـک ارائـه میدهد.
هـدف تحلیـل تماتیک ،شناسـایی تمهـا ،یعنی الگوها در دادههـای مهم یا جالب
توجـه پژوهشـگر اسـت و از ایـن تمهـا بـرای پاسـخ به سـؤاالت پژوهش اسـتفاده
میکننـد یـا اینکـه مطالبـی در مـورد یک مسـئله میگوینـد (ماگویـره و دالهانت، 5
 .)3353 :2017ایـن چیـزی بسـیار بیشـتر از خالصـه کردن صرف اطالعات اسـت.
یـک تحلیـل تماتیـک خـوب ،هر چیـزی را خوب درک و تفسـیر مینمایـد و آن را
1. Braun & Clarke s
2. Alhojailan
3. Boyatzis
4. Qualitative Content Analysis See O’Cathain & Thomas (2004) for a useful guide to using
content analysis on responses to open-ended survey questions.
5. Maguire & Delahunt
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حـس میکنـد .یک اشـتباه رایج این اسـت که از سـؤاالت اصلی مصاحبـه به عنوان
تـم اسـتفاده میکننـد (کالرک و بـراون .)121 :2013 ،بـه طـور معمول ،این اشـتباه
نشـاندهندۀ ایـن واقعیـت اسـت که دادههـا خالصه و سـازماندهی شـدهاند تا اینکه
بـه دقت تحلیل شـوند.
بـراون و کالرک ( )77 :2006بیـن دو سـطح «معنایـی» و «پنهان» تمها تمایز قائل
شـدهاند؛ در تمهـای معنایـی « ...تحلیلگـر از درون معنی صریح یا سـطحی به دنبال
چیـزی بیـش از آنچه توسـط شـرکتکننده گفته یا نوشـته شـده نیسـت» .تحلیل در
کار حاضـر تمهـا را در سـطح معناشـناختی نشـان داده؛ امـا در تلاش برای کشـف
تمهـای پنهـان نیـز بـوده اسـت .هـدف پژوهشـگران مقالـه این اسـت کـه محققان
بخصـوص محققـان تـازهکار بـا مطالعۀ راهنمـای حاضـر بتوانند درک کننـد که این
تحلیـل فراتـر از توصیـف آن چیـزی اسـت که توسـط شـرکتکنندگان گفته شـده
اسـت و بـر تفسـیر و توضیـح گفتههـا تمرکـز میکنـد؛ در مقابـل بـه نظر میرسـد
سـطح نهفتـه فراتـر از آن چیـزی اسـت که گفته شـده اسـت« .شـروع با شناسـایی
یـا بررسـی ایدههـا ،مفروضـات ،مفهومسـازیها و ایدئولوژیهاسـت کـه بـه عنوان
شـکلگیری یـا اطالعرسـانی محتـوای معنایـی دادهها تئوریزه شـده اسـت» (همان:
 .)84میتـوان گفـت در تمهـای پنهـان پژوهشـگر (تحلیلگـر) بـه دنبال اسـتخراج،
فهـم و اسـتنباط معنـا از دل گفتههـای شـرکتکننده و از بطـن تحلیـل اسـت .ایـن
تمهـا در مرحلـهای از تحلیـل تماتیـک بـروز میکننـد کـه تحلیلگـر بـا مطالعۀ کار
انجامشـدۀ خـود ،تـم جدیـدی را از درون دادههای خود کشـف کند و بیرون کشـد
کـه در انجـام پژوهـش توجهـی بـه آن نشـان نداده بـود یـا در مفاهیـم و تمهای به
دسـت آمـده حضور نداشـته و آشـکار نشـده؛ امـا در گسـترۀ این مفاهیـم و تمها به
صـورت نهفتـه وجـود داشـته اسـت و تنها بـا مطالعـۀ دقیقتـر یافتهها قابل کشـف
میباشـد .ایـن تـم پنهـان میتواند ر ّد پـای ایدئولوژی سیسـتم ،هژمونی رسـانهای و
سیاسـتهای کلـی قـدرت یا دولت باشـد.
سؤال پژوهش و دادهها
دادههـای مـورد اسـتفاده در مقالـۀ حاضر برگرفتـه از یک کار عملـی تحلیل تماتیک
در دانشـگاه ایلام اسـت .این دادهها از  11دانشـجوی کارشناسـی ارشـد دانشـکدۀ
ادبیـات دانشـگاه ایلام گـردآوری شـده اسـت .تحقیـق مذکـور بـه مطالعـۀ ذائقـۀ
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مصرف موسـیقی در بین دانشـجویان کارشناسـی ارشد دانشـگاه ایالم ،پرداخته بود.
بحـث بـر ذائقـۀ مصرف موسـیقی دانشـجویان و الگوهـای زمینهای شـکلدهنده به
آن تمرکز داشـت :سنخشناسـی موسـیقی مصرفی دانشـجویان چگونه بود؟ نسـبت
سـنخهای موسـیقی مصرفـی دانشـجویان و زمینۀ اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگی و
موسـیقایی آنهـا چگونـه بـود؟ و دانشـجویان برای ترجیحـات موسـیقایی خود چه
دالیلـی ذکر کـرده بودند؟
مطالعـۀ مبنایـی کار ،از نظـر اخالقـی توسـط کمیتـۀ سلامت اخالقـی و علمی
مؤسسـۀ آمـوزش تکنولـوژی داندالـک 1تأیید شـده بـود .کار حاضر نیـز در معرض
قضـاوت اخالقـی و فنی اسـاتید روششناسـی کیفی قـرار گرفته و مـورد تأیید آنان
واقع شـده است.
سـؤاالت اصلـی تحقیـق واقعگرایانـه بودنـد و نگارنـدگان عالقه داشـتند بدانند
کـه دانشـجویان چگونـه تجربیـات و دیدگاههـای خود را شـرح میدهنـد؛ البته این
عالقـه تعیینکننـدۀ سـؤاالت مصاحبـه ،مدیریت و تحلیـل نیز بود .بـراون و کالرک
( )80 :2006بیـن تحلیـل بـاال بـه پاییـن یا تحلیـل تماتیک نظری که با پرسـشهای
خاصـی مطـرح میشـود یا تمرکـز تحلیلگـر و تحلیل پایین بـه باال یا اسـتقرایی که
بیشـتر بـر اسـاس دادههـای خـودش هدایـت میشـود ،تمایز قایـل شـدند .تحلیل
تـم حاضـر بـر اسـاس سـؤاالت پژوهـش پیـش رفـت و بـه صورت بـاال بـه پایین
شـکل گرفـت تـا از پایین بـه باال .نمونـه کار ارائهشـده بـا اسـتفاده از مصاحبههای
نیمهسـاختیافته (هـر مصاحبـه صوتـی حـدود  15دقیقـه) از مصاحبههـای منفـرد
انجـام گرفتـه اسـت .هـدف پژوهشـگران ایجاد یـک نمونـۀ واضح و صریح اسـت
کـه میتوانـد بـه عنـوان یـک راهنمـای در دسـترس بـرایتحلیـل دادههـای کیفی
اسـتفاده شود.
••شروع به کار
سـؤال پژوهـش :محققـان بـرای دسـتیابی بـه اهـداف تحقیق با یک پرسـش بسـیار
گسـترده ،سـاده و سرراسـت کار خـود را شـروع کردنـد :دانشـجویان چـه نـوع
موسـیقیای مصـرف میکننـد؟ چـرا؟
1. Dundalk Institute of Technology School of Health and Science Ethics Committee.
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طراحـی سـؤاالت مصاحبـه :مطالعـۀ نمونـه بـا همـکاری دانشـجویان بـه عنـوان
نمونههـای هـدف و اطالعرسـانهای یـک مطالعـۀ کیفـی انجـام شـد کـه ذائقـۀ
مصـرف موسـیقی دانشـجویان و الگوهـای شـکلدهنده بـه ایـن ذائقـه را مطالعـه
میکنـد .سـؤاالت مصاحبـه بـرای دسترسـی بـه اطالعـات مـورد نیـاز در دو بخش
«سـؤاالت شناسـایی» و «سـؤاالت اصلی» (در مجموع  35سـؤال) طراحی شـد (در
ضمیمـۀ  1در دسـترس اسـت) کـه در طـول مصاحبه ،بـه فراخور نیاز و تشـخیص
مصاحبهگـر کـم یـا زیاد میشـدند .شـایان ذکر اسـت کـه مصاحبههـا با اسـتفاده از
تلفـن همـراه ضبـط شـد و در مرحلـۀ بعـد به صـورت نوشـتاری در برنامـۀ Office
 Wordثبت شـدند.
• •نحوۀ انجام تحلیل
بـراون و کالرک ( )2006یـک راهنمـای شـش مرحلـهای ارائه داهاند کـه چارچوبی
بسـیار مفیـد بـرای انجـام ایـن نوع تحلیل اسـت (شـکل شـمارۀ  .)1برای آشـنایی
بهتـر بـا مراحـل کار ،بهتر اسـت ایـن مقالـه در ارتبـاط با «نمونـۀ کارشـدۀ» مطالعه
شـود .در طـول انجـام کار ،پژوهشـگران از یـک مرحلـه بـه بعـد حرکـت میکنند؛
امـا مراحـل لزوم ًا خطی نیسـتند .شـما ممکن اسـت چندین بـار بین آنها بـه جلو و
عقـب برویـد؛ بخصـوص اگر با بسـیاری از اطالعـات پیچیده برخورد کرده باشـید.

شکل شمارۀ ( .)1چارچوب ششمرحلهای براون و کالرک برای انجام تحلیل تماتیک
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• •مرحلۀ  :1آشنایی با دادهها
اولیـن گام در هـر تحلیل کیفـی ،خواندن و دوبارهخوانی رونوشتهاسـت؛ به عنوان
مثـال در کار حاضـر ،بعـد از اینکـه مصاحبههـای صوتـی ،انجام و به نوشـتار تبدیل
شـد ،مـورد بررسـی قرار گرفـت و مجددا خوانده شـد تا آشـنایی بـا دادهها حاصل
گـردد .آشـنایی بـا دادههـا از طریق مطالعـه و نـگارش عبارتهای بهدسـت آمده از
مصاحبههـا حاصل میشـود.
قبـل از اینکـه در پژوهـش پیـش بروید ،باید بـا بدنۀ دادهها یا دستنوشـتههای
خـود (تمـام مصاحبههـا و سـایر اطالعاتـی که ممکـن اسـت از آنها اسـتفادهکنید)
ً
کاملا آشـنا باشـید .در ایـن مرحلـه ،کار مفید این اسـت کـه یادداشـتبرداری کنید
و تصـورات اولیـه را رد نماییـد؛ چراکـه تصورات پیشـین میتوانـد تحقیق را تحت
تأثیـر منفـی قـرار دهد و ذهـن کاوشگرانۀ محقـق را منحرف کند و از کشـف آنچه
بایـد بـاز بـدارد؛ بخصـوص اینکه اغلب تصـورات مبنـای منطقی ندارند و مسـتند
نیسـتند .برخـی از تصـورات اولیـه و نامناسـب که ممکن اسـت در شـروع این کار
پژوهشـی وجود داشـته باشـد ،عبارتند از:
«دانشـجویان کارشناسـی ارشـد بایـد موسـیقی اصیـل ایرانـی گـوش کننـد.
دانشـجویان نبایـد ذائقـۀ مصرفـی ماننـد عوام داشـته باشـند .دانشـجویان اطالعات
موسـیقایی زیـادی دارنـد .دانشـجویان نگاهـی علمـی و منطقـی به موسـیقی دارند.
موسـیقی یـک امـر سـلیقهای اسـت و سـلیقه نیـز یک امـر طبیعـی میباشـد و .»....
•• مرحلۀ  :2تولید کدهای اولیه (استخراج مفاهیم از عبارات معنایی)
محققـان در ایـن مرحله با یک روش معنادار و سیسـتماتیک شـروع به سـازماندهی
دادههـا میکننـد .کدگـذاری ،دادههـای زیـاد را بـه تکههـای کوچـک معنـا تقلیـل
میدهـد .روشهـای مختلفـی بـرای کدگـذاری وجـود دارد و روش کدگـذاری،
توسـط دیـدگاه و سـؤاالت تحقیـق شـما تعییـن میشـود .تولیـد کدهـای اولیـه به
معنـای اسـتخراج مفاهیم اولیه از عبارات معنایی نگارش شـده اسـت .پژوهشـگران
ایـن مرحلـه بـه سـؤاالت تحقیقاتی خـاص و تحلیل دادهها بر اسـاس این سـؤاالت
عالقهمنـد بودنـد؛ بـه طـوری کـه ایـن یـک تحلیـل تماتیـک نظـری بـود تـا اینکه
اسـتنتاجی و قیاسـی باشـد؛ بنابراین ،هر بخش دادهای را که مربوط به مسـئلۀ تحقیق
بـود یـا در مـورد موضـوع مـورد نظـر جالـب توجه بـود ،کدگـذاری کردنـد (همۀ
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تکههـای متـن را کدگـذاری نکردنـد)؛ با ایـن حال ،اگـر قصد محقق انجـام تحلیل
اسـتنتاجی باشـد ،ممکن اسـت از کدگـذاری خط به خـط برای کدگـذاری هر خط
منفرد اسـتفاده کند .در کار حاضر از کدگذاری باز اسـتفاده شـده اسـت و این بدان
معنـی اسـت که کدهـای از پیش تعیینشـده نداشـتهاند؛ بلکـه همچنانکـه از طریق
فراینـد کدگـذاری کار کـرده ،کدهـا را توسـعه داده و اصلاح کردهاند.
زمانـی کـه محققـان مرحلـۀ  1را بـه پایـان رسـانده بودنـد ،ایدههـای ابتدایی در
مـورد کدهـا داشـتند؛ بـه عنـوان مثـال ،عالقه بـه موسـیقی سـادهفهم و سـادهکالم،
مسـئلهای بـود کـه در همـۀ مصاحبههـا همچنـان ادامـه داشـت و بـه سـؤال تحقیق
مرتبـط بـود .آنهـا با بحـث دربـارۀ اینهـا ،بعضـی از ایدههای اولیـه را دربـارۀ کدها
توسـعه دادند؛ سـپس کدگذاری به نوبت توسـط محققان انجام شـد؛ به این ترتیب
کـه ابتـدا کدگـذاری توسـط محقـق  2انجام گرفت؛ سـپس توسـط محقـق  1مورد
بازبینـی قـرار گرفـت .مجـددا ً بـا تطبیق هـردو کدگـذاری ،کدگذاری نهایی توسـط
محقـق  2انجـام و توسـط محقـق  1بررسـی ،اصالح و تأیید شـد.
آنهـا روی یـک متـن بـه طـور جداگانـه و بـه نوبـت کار کردنـد و آن را مرتـب
نمودنـد .از طریـق کدگـذاری هـر رونوشـت ،هـر بخـش از متـن را کـه بـه نظـر
میرسـید مربـوط بـه موضـوع تحقیق اسـت یـا به طـور خـاص سـؤال پژوهش را
پشـتیبانی میکنـد بررسـی نمودنـد و روی آن کار کردند؛ پس از اتمـام کار و قبل از
رفتـن بـه سـراغ بقیـۀ رونوشـتها ،کدها را مقایسـه نموند ،مـورد بحث قـرار دادند
و اصلاح کردنـد .در حیـن کار ،کدهـای جدیـدی ،ایجـاد و گاهـی اوقـات کدهای
موجـود را اصلاح نمودنـد و تغییر دادنـد و این کار را به صورت دسـتی با خودکار
(محقـق  )1و از طریـق فایـل در برنامـۀ مایکروسـافت آفیـس ورد( 1محقـق  )2بـه
انجـام رسـاندند .اگـر بـه نرمافزارهـای تحلیـل دادههای کیفـی ،همچـونATLAS، :
 Nvivoو  ...دسترسـی داشـته باشـید؛ میتوانـد بـرای مجموعـه دادههـای بـزرگ
بسـیار مفیـد باشـد .ابزارهـای دیگـر نیـز میتوانند مؤثر باشـند؛ بـرای مثـال بری و
3
گاالگـر )2016( 2توضیـح دادهانـد کـه چگونـه میتـوان از مایکروسـافت اکسـل

1. Microsoft Office Word
2. Bree & Gallagher
3. Microsoft Excel
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بـرای کدگـذاری و شناسـایی تمهـا اسـتفاده کـرد؛ در حالـی کـه کار کـردن دو نفر
(یـا بیشـتر) بـر روی کدگذاری بسـیار مفید اسـت؛ اما ضـروری نیسـت .در جدول
شـمارۀ  1میتوانیـد کدگـذاری شناسـایی را ببینیـد.
جدول شمارۀ ( .)1کدگذاری شناسایی
معیارها
سن
جنس
قومیت

E

تأهل

R

رشتۀ تحصیلی

کد شناسایی
A

G

F

انواع و گونهها

-------مرد ( ،)1زن ()2
کرد ( ،)1لک ( ،)2لر ( ،)3فارس ( ،)4ترک ( ،)5عرب ()6
مجرد ( ،)1متأهل ()2

مطالعات فرهنگی ( ،)1زبانشناسی ( ،)2مدیریت ( ،)3ادبیات
فارسی ( ،)4ادبیات عرب ()5

جدول شمارۀ ( .)2نمونهای مختصر از تولید کدهای اولیه (استخراح مفاهیم)
عبارت معنایی

کد اولیه (مفهوم)

قبلنا وقت زیادی برای گوش دادن به موسیقی میذاشتم ،االن خیلی کم؛ صرف وقت برای موسیقی
مگر اینکه آهنگی از تیوی پخش شه ناگهانی گوش بدم.
معین ،گوگوش ،لیال ،امیـد ،داریوش؛ اینوریام علیزاده ،خواجهامیری،
عقیلی و افتخاری گوش میدم ،اگه متناشـون رو درک کنم.

نوعموسیقیمورداستفادهمعیارهای
گوش کردن به موسیقی

پاشـایی ،یگانه ،سـرمدی ،خراطها و اینا؛ ولی تو دانشـگاه دیگه وقتی
صداشـونو دوبـار بیشـتر گوش مـیدادم خوشـم نمیاومد ،دوسـش
نداشـتم و آهنـگای قدیمـی رو کـه قب ً
ال تو خونه شـنیده بـودم ،بچه اعتقاد به یکبار مصرف بودن
بـودم یـا هرچی ،گوش میدادم .تو کارشناسـی دیگه خوشـم از پاپ موسیقیهای روز و عامه
نمیاومـد ،تکـراری کـه میشـد زده میشـدم از اون آهنـگ یا حتی
خواننده
از موسـیقیهای دیگـه و انـواع مختلـف موسـیقی زیاد شـناخت نظر نسبت به موسیقی مناطق
مختلف
نـدارم .پـاپ ،سـنتی ،رپ ،فقـط اینارو
دوسـتام ،چندتاشـون پاپ و رپ و آهنگهایی کـه خیلی طرفدار نظر نسبت به موسیقی
دارن رو گـوش مـیدن ،نمیفهمـن چـی میگـن هـا؛ ولـی خب مورد عالقۀ دوستان
حـس کـردم کالس داره که فلان آهنـگ رو دارن گوش میدن
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••مرحلۀ  :3جستجوی تمها

همانگونـه کـه پیـش از ایـن گفته شـد ،تم یـک الگو اسـت که چیز مهـم (مث ً
ال بـار معنایی)
یـا جالـب توجهـی را در مـورد دادهها یا سـؤال پژوهش در بـر دارد .بر اسـاس توضیح براون
و کالرک ( ،)2006قوانیـن محکـم و روشـنی در مـورد اینکـه چه چیزی یک تم را میسـازد،
وجـود نـدارد .یـک تم با اهمیت آن مشـخص میشـود .اگـر مجموعه دادهای بسـیار کوچک
ماننـد یـک گـروه کانونی کوچک داشـته باشـید ،بیـن مرحلۀ کدگـذاری و مرحلۀ شناسـایی
تمهـای اولیه ممکن اسـت همپوشـانی قابل توجهی وجود داشـته باشـد .مرحلۀ جسـتجوی
تمهـا ،کنـکاش بـرای یافتن تمهایی (فرعی) اسـت که یک یا دسـتهای از مفاهیم اسـتخراجی
را در بـر گیـرد؛ سـپس یافتـن تمهـای اصلی کـه یک یا چنـد تم فرعی را پوشـش دهـد .در
کار انجـام شـده ،برخـی از مفاهیـم بررسیشـده به وضـوح در یک تم قرار گرفتنـد؛ به عنوان
مثـال ،چندیـن مفهـوم (کـد) وجود داشـت که بـه شـرایط اقتصـادی و آنچه دانشـجویان در
مـورد وضعیـت اقتصـادی خـود میگفتنـد مرتبط بـود ،آنها در یک تـم اولیه به نـام وضعیت
اقتصادی تجمیع شـدند.
جدول شمارۀ ( .)3تمهای اولیه

ردیف

مفهوم (کد اولیه)

2

خانوادۀ پرجمعیت

1
3
4
5
6
7
8
9

اشتغال خود یا اعضا
داشتن وسیلۀ نقلیه

تجربه یا عدم تجربۀ مشکالت اقتصادی

احساس یا عدم احساس مشقت اقتصادی
کیفیت مکان زندگی

موضع نسبت به محل زندگی

12

کیفیت ارتباط با اساتید سابق و فعلی

14
15

کیفیت تجربۀ اقتصادی
کیفیت سکونت

کیفیت ارتباط با اعضای خانواده

10

13

وضعیت اقتصادی

شهرنشینی -روستانشینی

کیفیت ارتباط با اقوام

11

تمهای فرعی

کیفیت ارتباط با دوستان

کیفیت ارتباطی

کیفیت مقبولیت در بین خانواده

کیفیت مقبولیت در بین دوستان
کیفیت مقبولیت در بین اقوام
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ادامه جدول شمارۀ ( .)3تمهای اولیه

مفهوم (کد اولیه)

کیفیت تعصب مذهبی

موضع در برابر دین رایج

کیفیت شرکت در مراسم مذهبی

17

تمهای فرعی

دیانت

کیفیت مطالعۀ کتاب

کیفیت مطالعۀ مقاالت علمی
نوع کتب مورد مطالعه
داشتن کتاب چاپی
داشتن مقالۀ چاپی

آگاهی از اخبار روز ایران و جهان

شناخت مسائل مهم روز ایران و جهان

کیفیت مطالعه
رزومه علمی
دانش و آگاهی

کیفیت شناخت انواع و سبکهای فیلم
پی بردن به پیامهای پنهان فیلمها
نوع فیلمهای مورد عالقه
احساس به موسیقی

صرف وقت برای موسیقی
نوع موسیقی مورد استفاده

رسانهشناسی
نگاه به موسیقی
نوع موسیقی مورد استفاده

معیارهای گوش کردن به موسیقی

معیارهای گوش کردن به موسیقی

موسیقی مورد نظر خانواده

بگگراند موسیقایی
(زمینۀ شنیداری)

موسیقی شنیدهشده در کودکی
موسیقی مورد نظر اقوام

موسیقی مورد نظر دوستان

نظر نسبت به موسیقی مورد عالقۀ دوستان
نظر نسبت به موسیقی مورد عالقۀ اقوام

نظر نسبت به موسیقی مورد عالقۀ خانواده
نظر نسبت به موسیقی بومی و فولکور
نظر نسبت به موسیقی روزمره و عامه

نگرش موسیقایی محیطی
هویت موسیقایی

نظر نسبت به موسیقیهای بیکالم

نظر نسبت به موسیقی مناطق مختلف

نظر نسبت به موسیقی کشورهای دیگر

نگرش موسیقایی بیرونی
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در پایـان ایـن مرحلـه ،مفاهیمـی (کدهـا) کـه بـه نظـر میرسـد چیـز خاصـی
در مـورد سـؤاالت پژوهـش میگوینـد در تمهـای وسـیعتر سـازماندهی شـدند.
تمهـای عمدتـ ًا توصیفـی بودنـد؛ یعنـی الگوهایـی را در دادهها توصیـف میکردند
کـه بـه سـؤال تحقیق مربـوط بودند .اکثـر مفاهیم مربـوط به یک تم هسـتند ،گرچه
بعضـی از آنهـا بـا بیـش از یک تـم ارتبـاط دارند (جـدول شـمارۀ  .)3در ایـن کار،
تمـام مفاهیـم بـا یک یا چند تم متناسـب هسـتند؛ اما این همیشـه اتفـاق نمیافتد و
ممکـن اسـت از تمهـای «متنوع» بـرای مدیریت مفاهیم در چنین شـرایطی اسـتفاده
کنید .
••مرحلۀ  :4بررسی تمها
ایـن مرحلـه بررسـیِ این اسـت کـه آیا تمهـای فرعی ایجاد شـده به خوبـی مفاهیم
تحـت شـمول خود را پوشـش میدهنـد یا خیـر؟ و اینکه آیا تمهای اصلی مناسـب
قیومیـت تمهـای فرعـی تحـت شـمول خود هسـتند یا نـه؟ در این مرحلـه ،تمهای
اولیـه را کـه در مرحلۀ  3شناسـایی شـد ،بررسـی و اصالح میگردند و توسـعه داده
میشـوند .در مرحلـۀ کنونـی پژوهشـگران بـا تجمیع تمهـای فرعی در گسـترههای
معنایـی وسـیعتر بـه تمهـای اصلـی میرسـند؛ همچنیـن بایسـتی بررسـی شـود آیا
معـرف یک برداشـت خاص
تمهایـی کـه بـه دسـت آوردهایـم معنـی دارنـد؟ و آیا ّ
هسـتند یـا نـه؟ در ایـن مرحلـه مفید اسـت کـه تمـام دادههای مربـوط به هـر تم را
جمـعآوری شـوند .میتـوان ایـن کار را بـا اسـتفاده از عمـل « cutو  »pasteدر هـر
پکیـج پـردازش کلمـه یا با اسـتفاده از نرمافـزاری مانند مایکروسـافت اکسـل انجام
داد (بـری و کاالگـر .)2812 :2016 ،بـاز هم دسترسـی بـه نرمافزار تحلیـل دادههای
کیفـی میتوانـد ایـن رونـد را سـریعتر و آسـانتر کند؛ امـا ضروری نیسـت .جدول
شـمارۀ  4نشـان میدهـد کـه چگونـه دادههـای مربوط به هر تـم در نمونۀ کارشـده
شناسـایی شـده اسـت .محققان اطالعـات مربوط به هر تـم را مطالعـه میکنند و در
نظـر میگیرنـد کـه آیـا دادههـا واقعـ ًا از آن پشـتیبانی میکننـد یـا خیـر .گام بعدی،
فکـر کـردن بـه ایـن اسـت کـه آیـا تمهـا در متـن کل مجموعـه داده کار میکنند و
بـه کار میآینـد یـا خیـر؛ در ایـن کار ،مجموعـه داده بـه نسـبت کوچک اسـت؛ اما
معمـوال شـما دادههایـی بیشـتر از ایـن خواهیـد داشـت و بایـد در نظـر بگیریـد که
چگونـه تمهـا در هـر مصاحبـه و در سراسـر تمـام مصاحبههـا کار میکننـد .تمهـا
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بایـد منسـجم و از یکدیگـر متمایز باشـند .در اینجـا چیزهایی که باید در موردشـان
فکر کنیـد ،عبارتند از:
	-آیا تمها معنایی را میرسانند یا حسی را بیان میکنند؟
	-آیا مفاهیم تمها را پشتیبانی میکنند؟
	-آیا من میخواهم مفاهیم کام ً
ال با یک تم منطبق باشند؟
	-اگر تمها با هم همپوشانی دارند ،آیا واقع ًا تمهای جداگانهای هستند؟
	-آیـا تمهـای فرعـی به دسـت آمـده از لحـاظ معنایـی در درون تمهـای اصلی
قـرار میگیرنـد؟ یا بـه عبارت بهتر ،بـا در نظر گرفتـن رابطۀ والـد -فرزند ،آیا
تمهـای اصلـی صالحیـت قیومیت تمهـای فرعـی را دارند یـا خیر؟
	-آیا تمهای دیگری درون دادهها وجود دارد؟
بـه عنـوان مثـال ،در کار حاضـر پژوهشـگران ابتدا سـرمایههای فرهنگـی ،اقتصادی
و اجتماعـی را بـه عنـوان تمهـای اصلـی در نظـر گرفتنـد؛ امـا بعد از بررسـی تمها
و انطبـاق آنهـا بـا تمهـای فرعـی و مفاهیـم اولیـه دریافتنـد کـه اوالً سـرمایههای
سـهگانۀ مذکـور حالـت الگویـی ندارنـد و نمیتواننـد تم تلقـی شـوند؛ در حقیقت
سـرمایهها در درون تمهـا قـرار میگیرنـد و بـه عنـوان تـم بـه کار نمیرونـد؛ ثانیـ ًا
هـم کدهـا و هـم تمهـای فرعـی چیـزی بیشـتر و فراتـر از سـرمایههای سـهگانه را
پشـتیبانی میکردنـد؛ بنابرایـن سـعی کردنـد تمهـا و الگوهای مفهومی مناسـبتری
را بـرای مجموعـه کدهـا تعریـف کننـد .در نهایت نیز بـه تمهای «زمینـۀ فرهنگی»،
«زمینـۀ اقتصـادی» و «زمینـۀ اجتماعی» رسـیدند .تم «زمینۀ موسـیقایی» نیـز از پیش
بـه دسـت آمـده بود .زمینـه در اینجـا به معنای شـرایط مـادی ،احساسـی ،رابطهای،
ذهنـی ،فضایـی ،اعتقـادی ،تجربـی و هـر چیـز دیگری اسـت که فـرد در آنهـا و در
بسـتر متشـکل از آنها ،تحت تأثیر آنها و در ارتباط با آنها رشـد و بلوغ یافته اسـت.
میتـوان افـراد را محصـول نهایـی و فـرآوردۀ ایـن زمینهها دانسـت.
بایـد توجـه داشـت کـه هـر تـم بایسـتی دادههای زیادی برای پشـتیبانی داشـته
باشـد و بـا سـایر تمهـا نیـز همپوشـانی قابـل مالحظـهای نداشـته باشـد؛ همچنین
مفاهیـم موجـود بایـد مربـوط بـه موضـوع جداگان ه یـا متفاوتـی نباشـند و در مثال
حاضـر ،بـه شناسـایی دانشـجویان و مصـرف موسـیقی آنها مرتبط باشـند.
در نمونـۀ حاضـر ،قـرار دادن تـم فرعـی «کیفیـت زندگـی» زیـر تـم اصلـی
«زمینـۀ اجتماعـی» و متمایـز کردن آن از تـم اصلی «زمینۀ اقتصادی» نیازمند بررسـی
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چندبـارۀ کدهـای اولیـه بود .اینگونه مشـکالت اغلب اوقات در شناسـایی و تعریف
تمهـا پیـش میآیـد؛ در نتیجـه محقـق بایـد همـواره در طـول مراحـل تحلیـل تم،
مجموعـه دادههـا ،کدهـای اولیـه و تمهـای فرعـی و اصلـی را بررسـی کنـد و در
صـورت نیـاز مـورد بازبینی قـرار دهد.
بـه طـور خالصـه میتوان گفـت ،برخی از تغییراتی کـه پژوهشـگران در این مرحله
ایجاد کردنـد ،عبارتند از:
	-تـم بودن یعنـی حالـت الگووارهگی و زمینهایبـودن تمهای فرعـی و اصلی،
بررسـی و بازبینیشـد و برخـی تمهـا حذف گردیـد یا اصلاح و تغییر یافت.
	-سعی کردیم تمها هم وضعیت ،هم تجربه و هم کیفیت را شامل شوند.
	-بـا یـک نـگاه از بـاال بـه پاییـن یـا از انتهـا بـه ابتدا ،بررسـی شـد کـه هر تم
اصلـی بـه خوبـی تمهـای فرعـی زیرمجموعـهاش را شـامل شـود و تمهای
فرعـی نیـز مفاهیم اولیـۀ مربـوط را پشـتیبانی نمایند.
	-تـم زمینـۀ اقتصادی را متشـکل از دو تـم فرعی وضعیت اقتصـادی و کیفیت
تجربۀ اقتصـادی تعریف و ایجـاد نمودیم.
	-تـم زمینـۀ اجتماعـی را شـامل تمهـای فرعـی 1- :کیفیـت سـکونت2- ،
کیفیـت ارتباطـی 3- ،مقبولیـت و  4-دیانـت تعریـف کردیـم؛ در نتیجـه این
تـم گسـترده ،کیفیت زندگی اجتماعـی ،کیفیت ارتباطـات اجتماعی و کیفیت
شـبکۀ روابط ،مقبولیت و جایگاه اجتماعی و وضعیت دیانت را شـامل شـده
است.
	-تـم زمینـۀ فرهنگـی به گونـهای تعریف شـد کـه تجربـۀ علمی -پژوهشـی،
کیفیـت مطالعـه ،دانـش و آگاهی و رسانهشناسـی را شـامل شـود .در نهایت
تـم زمینـۀ فرهنگـی بـه عنـوان اصلیترین تـم این مطالعـه ،هر چیـزی را که
بـه مصـرف موسـیقی مربوط باشـد شـامل شـده اسـت .تغییرات مذکـور در
جدول شـمارۀ  4نشـان داده شـده اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)4تمها در انتهای مرحلۀ 4
ردیف

مفهوم (کد اولیه)

2

خانوادۀ پرجمعیت

1
3
4
5
6
7
8
9

اشتغال خود یا اعضا
داشتن وسیلۀ نقلیه

تجربه یا عدم تجربۀ مشکالت اقتصادی

احساس یا عدم احساس مشقت اقتصادی
کیفیت مکان زندگی

موضع نسبت به محل زندگی

12

کیفیت ارتباط با اساتید سابق و فعلی

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

زمینۀاقتصادی

کیفیت تجربۀ اقتصادی
کیفیت سکونت

کیفیت ارتباط با اعضای خانواده

10

13

وضعیت اقتصادی

شهرنشینی -روستانشینی

کیفیت ارتباط با اقوام

11

تمهای فرعی

تم اصلی

کیفیت ارتباط با دوستان

کیفیت ارتباطی

زمینۀ اجتماعی

کیفیت مقبولیت در بین خانواده

کیفیت مقبولیت در بین دوستان

مقبولیت

کیفیت تعصب مذهبی
موضع در برابر دین رایج

دیانت

کیفیت مقبولیت در بین اقوام

کیفیت شرکت در مراسم مذهبی
کیفیت مطالعۀ کتاب

کیفیت مطالعۀ مقاالت علمی
نوع کتب مورد مطالعه
داشتن کتاب چاپی
داشتن مقالۀ چاپی

آگاهی از اخبار روز ایران و جهان

شناخت مسائل مهم روز ایران و جهان

کیفیت مطالعه
رزومه علمی
دانش و آگاهی

زمینۀ فرهنگی

کیفیت شناخت انواع و سبکهای فیلم
پی بردن به پیامهای پنهان فیلمها
نوع فیلمهای مورد عالقه

رسانهشناسی
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ادامه جدول شمارۀ ( .)4تمها در انتهای مرحلۀ 4
ردیف

مفهوم (کد اولیه)

احساس به موسیقی

تمهای فرعی

29
30
31

صرف وقت برای موسیقی
نوع موسیقی مورد استفاده

32

معیارهای گوش کردن به موسیقی

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

موسیقی شنیدهشده در کودکی

معیارهای گوش کردن
به موسیقی

موسیقی مورد نظر خانواده

بگگراند موسیقایی
(زمینۀ شنیداری)

موسیقی مورد نظر اقوام

موسیقی مورد نظر دوستان

نظر نسبت به موسیقی مورد عالقۀ دوستان
نظر نسبت به موسیقی مورد عالقۀ اقوام

نظر نسبت به موسیقی مورد عالقۀ خانواده
نظر نسبت به موسیقی بومی و فولکور
نظر نسبت به موسیقی روزمره و عامه
نظر نسبت به موسیقیهای بیکالم

نظر نسبت به موسیقی مناطق مختلف

نظر نسبت به موسیقی کشورهای دیگر

تم اصلی

نگاه به موسیقی
نوع موسیقی مورد
استفاده

زمینۀ موسیقایی

نگرش موسیقایی
محیطی
هویت موسیقایی
نگرش موسیقایی
بیرونی

		
مهـم اسـت کـه تمهـا را در رابطـه بـا کل مجموعـه داده نـگاه کنیـد .تمهـا باید
بـه گونـهای تعریـف و ایجاد شـوند که تمامی مجموعه داده را شـامل شـوند و هیچ
دادهای (بجـز دادههـای غیرمرتبـط بـا موضـوع) بیـرون از شـمول تمها باقـی نماند
(ر.ک .بـراون و کالرک ( .)91-92 :2006بسـته بـه سـؤال تحقیقاتـی شـما ممکـن
اسـت بـه رواج و تفـوق تمهـا نیـز اهمیـت دهیـد ،بـه این معنـی که چگونـه اغلب
آنهـا اتفـاق میافتنـد .بـراون و کالرک ( )82 :2006در مـورد راههـای مختلفـی کـه
میتوانـد ایـن موضـوع را حـل کنـد ،بحـث کردهاند.
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••مرحلۀ  :5تعریف تمها
ِ
ماهیت «آن چیزی اسـت
ایـن مرحلـه اصلاح نهایی تمهاسـت و هدف «شناسـاییِ »
کـه هـر تـم در مـورد آن اسـت» (بـراون و کالرک .)92 :2006 ،تـم چـه میگویـد؟
اگـر تـم فرعـی وجـود دارد ،چگونـه با تـم اصلـی ارتباط برقـرار میکنـد و چگونه
آنهـا ارتبـاط متقابـل دارند؟ چـه نوع ارتباطی بیـن تمها وجـود دارد؟ در این تحلیل،
آنچـه بـه عنـوان مصـرف موسـیقی دانشـجویان در نظر گرفته شـده اسـت ،یک تم
کلـی اسـت کـه در تمهـای دیگر ریشـه دارد .تمهـای قدرتمنـد و بانفـوذ کدامند و
تـم اصلـی در کـدام تمها ریشـه دارد؟
تعریـف هرکـدام از تمهـا (معمـوالً تمهـای اصلـی) بـا توجـه بـه تعاریـف
احتمالـی نظریهپـردازان؛ همچنیـن بـر اسـاس یافتههـای محقـق صـورت میگیرد؛
بـه عنـوان مثـال ،بـرای تعریف تم اصلـی زمینۀ موسـیقایی ،بـا توجه بـه اینکه هیچ
نظریهپردازی تعریف مشـخصی ارائه نداده اسـت ،محقق بایسـتی بر اسـاس یافتهها
و رونـد پژوهـش خـود ایـن تـم را تعریف کند کـه میتوانـد به صورت زیر باشـد:
زمینـۀ موسـیقایی :تـم اصلـی زمینـۀ موسـیقایی بـه طـور کلـی مشـتمل بـر کلیۀ
شـرایط ،امکانـات و ویژگیهایـی اسـت که پدیدهای بـه نام ذائقۀ موسـیقی افراد
در آن شـکل میگیـرد کـه عبارتنـد از :ذهنیت موسـیقایی ،خط سـیر ذائقه ،زمینۀ
شـنیداری موسـیقی ،نگـرش موسـیقایی و مهـارت موسـیقایی؛ یعنـی افـراد چه
ذهنیـت و نگاهـی بـه موسـیقی دارنـد؟ ذائقـۀ موسـیقی آنهـا در طـول زمان چه
تغییراتـی داشـته اسـت؟ در محیـط زندگـی آنهـا چه نوع موسـیقیهایی شـنیده
شـده اسـت؟ راجـع بـه موسـیقیهایی که دیگـران گـوش میکنند چـه عقیده و
ً
(مثلا نواختن سـاز یا خوانـدن آواز)
نظـری دارنـد؟ و آیـا مهارتـی در موسـیقی
آموختهانـد یـا خیر؟
••مرحله  :6نگارش و تحلیل نهایی
معمـوالً نقطـۀ پایـان تحقیقـات نوعی گزارش اسـت که اغلـب یک مقالـه ژورنال یا
پایاننامـه اسـت .مرحلـۀ نگارش و تحلیل نهایـی ،نگارش گـزارش نهایی حاصل از
تحلیـل تماتیـک و ارائۀ یافتههاسـت .از انتخـاب موضوع پژوهش تـا تحلیل نهایی،
مراحـل انجـام هـر تحقیـق کیفـی را تشـکیل میدهنـد .بعـد از انتخـاب موضـوع،
محقـق به طرح مسـئله میپردازد ،مسـئله بـودن موضوع را تبیین میکنـد و پژوهش
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را بـا طـرح سـؤال کلـی به پیـش میراند .سـؤال کلـی به سـؤاالت فرعـی و جزئی
بخـش میشـود و ایـن سـؤاالت مبنـای طراحی سـؤاالت مصاحبـه قـرار میگیرند؛
سـپس چهارچـوب کلـی مصاحبه ترسـیم میشـود و مصاحبه پیادهسـازی میگردد.
بعـد از اینکـه بـا اسـتفاده از ابـزار مصاحبـه ،بـه گـردآوری دادهها اقدام شـد ،روش
متناسـب بـا موضـوع و دادههـا به عنـوان روش انجـام پژوهش انتخاب میشـود که
در مطالعـۀ حاضـر ،تحلیـل تماتیک اسـت .بعـد از طی مراحلی که ذکر آن گذشـت،
بـه تحلیـل نهایی اقدام میشـود.
حـال کـه تمهـا تعریـف شـده و نقشـۀ تماتیـک ترسـیم گردیـده اسـت ،محقـق
میتوانـد بـه ارائـۀ گـزارش نهایـی خود اقـدام کند و در طـی آن ،تمهـا و رابطۀ بین
آنهـا را در الگـوی کلـی مصرف موسـیقی بررسـی نماید .بـه این منظور ابتـدا نمونۀ
هـدف بـا اسـتفاده از تمهای شناسـایی معرفی میشـود.
 دانشجویان چه کسانی هستند؟بـا توجـه بـه مصاحبههـای صورتگرفتـه ،نمونههـای مـورد مطالعه به طـور متغیر
زمینههـای اقتصـادی و اجتماعـی فقیر تا غنی داشـتند؛ بـه عنوان مثـال ،در تم زمینۀ
اقتصـادی ،برخـی از نمونههـا از زمینـهای بـا وضعیـت اقتصـادی ضعیـف و تجربۀ
زیـاد مشـکالت و مشـقتهای اقتصـادی ،برخـی نیـز از وضعیت و تجربۀ متوسـط
و بعضـی دیگـر از وضعیـت خـوب و تجربۀ ضعیف مشـکالت برخاسـته بودند .از
لحـاظ زمینـۀ اجتماعـی نیـز وضعیت به همیـن منوال متغیر بـود .در ارتبـاط با زمینۀ
فرهنگـی ،نمونههـا اغلـب از زمینـۀ فرهنگـی ضعیـف برخاسـته بودنـد و سـرمایۀ
فرهنگـی به نسـبت پایینی داشـتند.
بعـد از معرفـی نمونـۀ هـدف ،رابطـۀ بیـن تمهـای تعریفشـده و سـؤاالت
پژوهـش و کیفیـت ایـن رابطـه بررسـی میشـود .پاسـخ بـه سـؤاالت در مقـاالت
پژوهشـی (کیفـی) میتوانـد در بخـش یافتههـا یـا نتیجهگیـری ارائـه گـردد .در
پایاننامـه نیـز معمـوالً در فصـل پنجم به سـؤاالت پژوهش پاسـخ داده میشـود؛ اما
نمونههـای مـوردی و اظهـارات مشـارکتکنندگان تنهـا در فصل چهـارم (تجزیه و
تحلیـل دادههـا) میآیـد .حال برای آشـنایی بیشـتر پژوهشـگران ،نمونهای از پاسـخ
بـه سـؤاالت پژوهـش (بـا اسـتناد بـه اظهـارات مشـارکتکنندگان) ارائه میشـود:
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 .1سنخشناسی موسیقی مصرفی دانشجویان چگونه است؟

در پاسـخ بـه سـؤال اول مطالعـه بایسـتی گفت کـه اغلـب نمونههای مـورد مطالعه
از موسـیقی پـاپ و عامهپسـند؛ بخصـوص موسـیقیهای مد روز مصـرف میکنند؛
مث ً
ال :
«مـن ماکانبنـد دوسـت دارم ،حامد هاکان هـم همینطور  ...همیـن آهنگهایی که
همـه گـوش مـیدن  ...بعضی وقتا هـم ُکردی البته بیشـتر تو خونـه  ...خیلیهاش
اسـم خوانندههاشـو نمیدونـم  ...دیـدم همه گوش مـیدن» ( 27سـاله ،زنُ ،کرد،
مجرد ،رشـتۀ مدیریت یـا .)A27-G2-E1-R1-F3
[مصرف موسیقی ُکردی مختص دانشجویان ایالمی بود].
برخـی علاوه بر پاپ روز ،پاپ نسـل اول و دوم؛ بخصـوص آهنگهای خوانندگان
لسآنجلسـی را نیز مصـرف میکنند.
«موسـیقی خوانندههـای ایرانی کـه پر زدند و رفتند رو خیلـی دوس دارم .جدیدا
رو هـم گـوش مـیدم ولی اروماشـو .رپ متنفرمُ .کـردی هم گاه گـداری گوش
مـیدم ولـی کـم  ...همیـن ُکردیهای شـاد آدمو سـر حال میـارن 25( »....سـاله،
زنُ ،کـرد ،مجرد ،رشـتۀ مدیریت یـا .)A25-G2-E1-R1-F3
نکتـه :در معرفـی نمونهها معموالً از کدهای شناسـایی اسـتفاده میشـود که در اینجا
بـه همـراه مشـخصات افراد ارائه شـده اسـت تـا محققان بیشـتر با اسـتفاده از چنین
کدهایی آشـنا شوند.
مصرف موسـیقی سـنتی فارسـی تنها در یک مورد آن هم بسـیار کم بود و موسـیقی
ُکردی سـنتی مصرفکنندهای نداشت.
«موسـیقی سـنتی یـه کمـی سـاالر عقیلـی  ...بعضـی وقتا کـه از تلویزیون میشـنوم
گوشـش میدم  ...بد نیسـت  32( »...سـاله ،مردُ ،کرد ،متأهل ،رشـتۀ زبانشناسـی یا
.) A32-G1-E1-R2-F2
 .2نسـبت سـنخهای موسـیقی مصرفـی دانشـجویان و زمینـۀ اقتصـادی ،اجتماعی و
فرهنگـی آنهـا چگونه اسـت؟

دربارۀ نسـبت سـنخهای موسـیقی مصرفی دانشـجویان و زمینۀ اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگـی آنـان بایـد گفـت کـه دانشـجویان مـورد مطالعـه بـا اینکـه از زمینههای
اقتصـادی ،اجتماعـی متفاوتی برخاسـته بودند و سـرمایههای اقتصـادی و اجتماعی
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متفاوتـی داشـتند؛ امـا در سـنخ موسـیقی مصرفـی آنـان تفـاوت قابل ذکـری وجود
نداشت.
در ارتبـاط بـا سـنخ موسـیقی مصرفـی دانشـجویان و زمینـۀ فرهنگی و سـرمایۀ
فرهنگـی الزم بـه ذکـر اسـت که آنـان از زمینۀ فرهنگی نسـبت ًا ضعیفی برخاسـتهاند؛
یعنـی اغلـب ویژگیهـای مشـترکی ماننـد زمـان مطالعـۀ کم ،فقـدان مطالعـۀ علمی
قابـل توجـه ،نداشـتن رزومـۀ علمـی ،عـدم آگاهـی مناسـب از اوضـاع روز ایران و
جهـان ،فقـدان رسانهشناسـی و  ...در میـان آنها مشـهود اسـت.
نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه ذائقـۀ مصـرف موسـیقی نمونههـای مـورد مطالعه با
ذائقـۀ مصـرف موسـیقی عامـۀ مـردم و افراد کمبهـره از سـرمایۀ فرهنگی مشـابهت
زیـادی دارد .مدگرایـی و بهروزگرایی در مصرف موسـیقی دانشـجویان کارشناسـی
ارشـد برجسـته است و آنان موسـیقی پاپ روز و موسیقیهای سـطحی فارسی و با
صـرف وقت کمتر ،موسـیقی ُکـردی روز (دانشـجویان ایالمی) را مصـرف میکنند.
میتوان سـنخ موسـیقی مصرفی دانشـجویان را با زمینۀ فرهنگی و سـرمایۀ فرهنگی
آنـان مرتبـط دانسـت؛ بـه این معنا کـه زمینـۀ فرهنگی فاقد غنـا و سـرمایۀ فرهنگی
پاییـن دانشـجویان نوعـی سـادهطلبی و آمادهخـوری را در آنـان ایجـاد کرده اسـت؛
بـه طـوری کـه دانشـجویان بـه دنبـال مصـرف موسـیقیهای سـطحی و راحتفهم
هسـتند و از مصـرف موسـیقیهای معناگـرا و مفهومـی و تصویرسـاز رویگردانند.
ایـن امـر در رسانهشناسـی آنـان نیـز نمـود دارد و عالقـهای بـه فیلمهـای معناگرا و
درکـی از معانـی و مفاهیم پشـت پـرده رسـانهها ندارند.
فقـدان شـناخت از سـبکهای دیگـر موسـیقی ،موسـیقی ملـل و موسـیقیهای
فاخـر و دارای فلسـفه نیـز خـود میتوانـد نمایـی از فقـر فرهنگـی یـا دسـت کـم
ضعـف زمینـۀ فرهنگی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد باشـد.
 .3دانشجویان برای ترجیحات موسیقیایی خود چه دالیلی ذکر میکنند؟

مطابق یافتهها ،اغلب دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه ایالم برای ترجیحات
موسـیقایی خـود ،در ابتـدا دلیل احسـاس آرامـش را ذکـر کردهاند ،در ادامـه با دقیق
شـدن مصاحبهگـر در چرایـی عالقـه ،ترجیـح یک یا چنـد خواننده و یک سـبک و
سـنخ مشـخص ،دالیلـی چـون :راحت فهمیـدن آن ،به راحتـی ارتباط برقـرار کردن
بـا آن و حـس همذاتپنـداری را ذکر نمودهانـد؛ مث ً
ال:
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«احسـاس آرامـش بهـم دسـت مـیده  ...قشـنگ میفهمـم چـی میگـه  ...انگار
ً
اصلا داره با آدم حرف میزنه  23( »...سـاله ،زن،
داره حـرف دل منـو میزنـه ...
فارس ،متأهل ،رشـتۀ مطالعـات فرهنگی یـا .)A23-G2-E4-R2-F1
«میفهممـش  ...مثـل خـودم حـرف میزنـه  ...قشـنگ معلومـه چـی میخـواد
بگـه  ...مثـل مـن تجربۀ شکسـت عشـقی داره  ...وقتـی میگه :دیگـه نمیخوام
ببینمـت /دیگـه تو رو دو ِسـت نـدارم  ...نـدارم  ...نـدارم  ...منم اگه میخواسـتم
بـه طرفـم حرفـی بزنم همینـارو میگفتـم  25( »...سـاله ،زنُ ،کرد ،مجرد ،رشـتۀ
زبانشناسـی یا .)A25-G2-E1-R1-F2
شـاید بتـوان بـه تبعیـت از باومـن 1از ذائقـۀ سـیال هم نام بـرد .این ذائقـه میتواند
مصرفگرایـی و تغییـرات سـریع و پیاپـی مـد را تببیـن کنـد .ایـن سـیالیت تنها در
حـوزۀ مصـرف لبـاس یا لوزام خانگی و  ...نیسـت؛ بلکه در حوزۀ مصرف موسـیقی
نیـز قابـل مشـاهده اسـت؛ چنانچه فـرد در رابطه با رها کـردن یک خواننـده یا ترانه
و گرایـش بـه خواننـده و ترانـۀ دیگـر میگوید که خواننـدگان تکراری میشـوند و
ماننـد البسـه نـو به نو آنهـا را عـوض میکند:
«دیگـه یـه خواننـده رو چنـد وقـت کـه گـوش مـیدی حرفهـاش تکـراری
میشـه  ...مـیری سـراغ کسـی کـه جـور دیگه حـرف دلتو بـرات بزنـه  ...یک
ترانـه رو یه ماه بیشـتر نمیشـه گـوش داد  25( »...سـاله ،زنُ ،کرد ،مجرد ،رشـتۀ
زبانشناسـی یـا .)A25-G2-E1-R1-F2
سـادهفهمی نیـز از دالیلـی اسـت کـه افـراد مـورد مطالعـه بـرای ترجیـح مصـرف
موسـیقی خـود ذکـر میکنند؛ بـه طوری کـه همین افراد سـختفهم بودن موسـیقی
سـنتی را دلیـل عـدم گرایـش بـه آن میداننـد .برخـی معتقدنـد کـه تاریـخ مصرف
موسـیقی اصیـل بـه سـر آمـده و متعلـق به گذشـته اسـت و بـرای زمان حـال فاقد
فایـده و جاذبـه میباشـد:
«مـن این سـبکی که همـه گوش میدن رو دوس دارم .به نظرم حرف همه اسـت
و همـه راحـت میفهمنـش و براشـون ملموسـه که چـی داره میگه  ..موسـیقی
سـنتی  ...بعضـی وقتـا تـو تلویـزون میبینـم اصلا نمیفهمـم چـی میخونـن
و چجـوری میخونـن  ...سـاده حـرف نمیزنـن آدم بفهمـه چـی میگـن ...
1. Liquid Taste
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کلماتشـون معلومـه ولی نمیشـه فهمید منظورشـون چیـه .بخوای بهشـون فکر
کنـی ُمخـت سـوت میکشـه  ...فکـر نکنم دیگه کسـی از اینـا گوش کنـه» (28
سـاله ،زنُ ،کـرد ،مجـرد ،مطالعات فرهنگـی یـا .)A28-G2-E1-R1-F1
بگگرانـد موسـیقایی یا زمینۀ شـنیداری موسـیقی نیـز از دیگر دالیل ذکرشـده برای
ترجیح موسـیقی توسـط دانشـجویان بـود؛ به طوری کـه گاهی افراد ،شـنیدن برخی
موسـیقیها در کودکـی و نوجوانـی ،در خانـه و در بیـن اقـوام یـا دوسـتان را دلیـل
گرایـش بـه یک موسـیقی یا خواننـدۀ خـاص و در نتیجه ترجیـح آن ذکـر کردهاند.
« ُکـردی رو چـون بابـام همیشـه گوش میکـرد  ...یـه جورایی باهاشـون خاطره
دارم  ...بعضـی وقتـا هـم تـو مراسـما یـا تـو مهمونیـای فامیلـی آهنگهایـی رو
میشـنیدیم ،دوسـت داشـتیم بعضـی وقتا بریـم تو همون حـال و هـوا و اونا رو
دوبـاره گـوش میدادیم  ...دوسـتام هم همین جدیـدارو  ...هرکـی میاد میخونه
رو گـوش میکنـن  ...منـم خیلـی باشـون حـال میکنـم  32( »...سـاله ،مجـرد،
ُکـرد ،متأهل ،رشـتۀ زبانشناسـی یـا .)A32-G1-E1-R2-F2
«تـو بچگیـم عمـوام و داداشـم این خواننـده قدیمیارو گـوش مـیدادن تو ذهنم
مونـده بـود .دیگـه اینترنت دم دسـت بود و راحت سـرچ میکردی ،رفتم سـراع
اونـا ،بـه دلـم مینشسـت ،تکـراری نمیشـد بـرام ،اون متـن ،اون آهنـگ ،اون
صـدا» ( 25سـاله ،زنُ ،کـرد ،مجـرد ،رشـتۀ مطالعـات فرهنگی یـا A25-G2-E1-
.)R1-F3
البتـه یکـی از نمونههـای مـورد مطالعـه ،ضمـن اشـاره بـه عالقـۀ خود به موسـیقی
پـاپ قدیمـی و جدیـد و روزمره ،ذائقۀ دوسـتان خـود را نیز به نقد کشـیده بود .او،
ذائقـۀ آنهـا را مدگرایانـه و تهـی و پـوچ و بـه تبع مدگرایـی در پوشـش و آرایش و
نیـز ناشـی از چشـم و همچشـمی و بـه منظور جلـب توجه میدانسـت:
«دوسـتام چندتاشـون پـاپ و رپ ،آهنگایـی کـه خیلـی طرفـدار دارن رو گوش
مـیدن کـه نمیفهمـن چی میگـن ها؛ ولـی خب حـس کـردن کالس داره فالن
آهنـگ و دارن گـوش مـیدن  ...نـه صدا جالبه ،نـه ریتم ،نه آهنـگ ،نه حتی متن
و معنـاش  ...یـه جـور آهنگهای پوچـن  ..حس میکنم زندگیشـم مثل آهنگای
رپـه سرسـری و عجوالنـه و تهی و بیمعنا؛ فقـط اون ظاهر مهمه بـراش و اینکه
کسـی بگه فالنی باکالسـه ،رپ گوش مـیده .»...
بعد از مشـخص شـدن این موارد ،در نهایت الگوی نهایی و نقشـۀ تماتیک ترسـیم
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میشـود .شـکل شـمارۀ ( )2نقشـۀ تماتیـک نهایـی اسـت کـه رابطـۀ بیـن تمهـا و
روایـت مصـرف موسـیقی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه ایلام را نشـان
میدهـد.

شکل شمارۀ ( .)2نقشۀ تماتیک مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم

نقشـۀ تماتیـک بهدسـت آمـده در پژوهش میبایسـت تشـریح شـود .در شـرح
ایـن نقشـه میتـوان گفـت که ذائقـۀ مصـرف موسـیقی دانشـجویان مـورد مطالعه،
متأثـر و متشـکل از زمینـۀ فرهنگـی خاصه کیفیت مطالعـه ،دانش و آگاهـی و زمینۀ
موسـیقایی و بـه طـور خاص بکگرانـد شـنیداری آنان اسـت .بکگراند شـنیداری
افـراد نیـز بـه عنـوان یکـی از تمهای فرعـی زمینـۀ موسـیقایی ،از زمینـۀ فرهنگی و
دانـش و آگاهـی تأثیـر میپذیـرد .زمینۀ فرهنگی فقیـر و ضعیف افراد مـورد مطالعه،
زمینـۀ موسـیقایی فقیـر را به وجـود آورده که به نوبۀ خود سـیالیت ذائقۀ موسـیقایی
افـراد را بـه دنبـال داشـته اسـت؛ البته میتـوان ادعا کرد کـه ذائقۀ مصرف موسـیقی
نیـز بـه نوبـه خود زمینـۀ فرهنگـی و زمینۀ موسـیقایی را بازتولیـد میکند.
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بحث و نتیجهگیری
بعـد از مراحلـی کـه ذکـر آن رفـت ،میبایسـت نتیجهگیـری نهایـی پژوهـش ارائه
شـود .در نمونـهکار ارائهشـده نتیجهگیـری میتوانـد بـه شـرح زیـر باشـد:
در مقالۀ حاضر ،ذائقۀ مصرف موسـیقی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه
ایلام بررسـی شـد .نتایـج این پژوهـش الگوی خـاص خـود را مینمایانـد و زمینۀ
فرهنگـی ،زمینۀ موسـیقایی و بـه طور خاص بکگراند شـنیداری افراد را زمینهسـاز
ذائقـۀ مصرفـی آنـان نشـان میدهـد؛ بـه نحـوی کـه دانشـجویان موسـیقیهایی را
مصـرف میکننـد کـه پیشـتر در کانـون خانـواده ،مهمانیهـای فامیلـی و جمعهـا
و پاتوقهـای دوسـتانه شـنیدهاند؛ کمـا اینکـه بکگرانـد شـنیداری خـود میتوانـد
محصـول زمینۀ فرهنگی افراد خانواده ،دوسـتان و اقوام باشـد .ویتگنشـتاین (به نقل
از هاشـمی )131 :1398 ،در تبییـن مفهـوم تبعیـت از قاعده میگوید ،هـر زبانی ،در
بسـتر و زمینـۀ خاصـی معنای خاصی را میسـازد و جهان خاصـی را نمایان میکند؛
یعنـی انسـانها در یـک بسـتر و زمینـۀ خـاص رشـد میکننـد ،طبق قواعـد خاص
زمینـهای کـه در آن رشـد کردهانـد ،کنشـگری میکننـد و اعمـال خاصـی را انجـام
میدهنـد .زمینـۀ فرهنگـی عامتر از سـرمایۀ فرهنگی اسـت ،از این جهـت که عالوه
بـر سـرمایه ،داشـتههای دانشـی و آگاهی ،احساسـات ،تجـارب ،نیازهـا و  ...کیفیت
آنهـا را نیـز دربـر میگیـرد و حالـت الگـوواره دارد .مطابـق نظریـۀ بوردیـو میتوان
منـش را دارای نقـش تعیینکننـده در ذائقـۀ مصرف موسـیقی دانشـجویان دانشـگاه
ایلام دانسـت؛ امـا با توجه به یافتهها بایسـتی در ایـن ادعا بر میـدان فرهنگی تأکید
ویـژه داشـت؛ میدانـی که بـا میادیـن اقتصـادی و اجتماعـی نوعی گسسـت و عدم
انطبـاق را نشـان میدهـد .نکتـۀ قابل توجـه در اینجا این اسـت که زمینـۀ اقتصادی
و اجتماعی و سـرمایۀ اقتصادی و اجتماعی نتوانسـته اسـت به رشـد زمینۀ فرهنگی
و سـرمایۀ فرهنگـی کمـک کند و نوعی گسسـت بین سـرمایه مشـاهده میشـود.
در ایـن مطالعـه دانشـجویان اذعان کردهاند که به دلیل سـادهفهمی موسـیقیهای
عوامانـه و روزمـره به این سـبک از موسـیقی عالقه دارند و سـطحیگزینی میکنند؛
البتـه ایـن سـطحیگزینی در ارتباط بـا زمینۀ شـنیداری و زمینۀ فرهنگـی قابل تبیین
و تفسـیر اسـت .پارکینسـون ( )1 :1958این سـادهفهمگزینی و سـطحیگزینی را بر
اسـاس اصـل پیشپاافتادگـی یـا عالقـه بـه چرندیـات توضیـح میدهـد .بـه نظر او
ترجیحـات افـراد اغلـب بـا دانـش و آگاهی آنـان ارتبـاط دارد و به سـمت مطالب،
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مسـائل و حوزههایـی میرونـد که فهم و تفسـیر آنهـا به دانـش و تخصص چندانی
نیـاز ندارد.
سخن پایانی
تجزیـه و تحلیـل دادههـای کیفـی میتوانـد چالشهایی را دسـت کم بـرای محققان
بیتجربـه بـه وجـود آورد .برای توضیح روشـن و واضح نحـوۀ «تحلیل» ،چارچوب
تحلیـل تماتیـک بـراون و کالرک ( )2006را بـرای دادههایـی کـه از مطالعۀ مصرف
موسـیقی برداشـت شـده اسـت اسـتفاده کردیـم .در ایـن مطالعـۀ موضوعـی بعد از
انجـام مصاحبههـا بـر اسـاس اهـداف و سـؤاالت تحقیـق ،مرتبسـازی آنهـا آغـاز
شـد؛ سـپس مفاهیم و تمهای عمده مطابق آنچه در باال ذکر شـد ،اسـتخراج گردید
و مـورد تفسـیر و نتیجهگیـری قـرار گرفت .امید اسـت ایـن کار بتوانـد کاری که از
مصاحبههـای صوتـی و رونوشـتها به تمها رسـیده اسـت را به خوبی بـه محققان
نشـان دهـد؛ همچنین امید اسـت آنهـا راهنماییهایـی مفید برای انجام تحقیقاتشـان
را پیـدا کنیـد و ایـن راه را ادامه دهند.
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ضمیمۀ  :1سؤاالت اولیۀ مصاحبه

الف) سؤاالت شناسایی
جنسیت :چند سالته؟ چه رشتهای میخونی؟ کجایی هستی (قومیت)؟ مجردی یا متأهل؟

خودت یا پدر و مادرت شاغل هستین؟(در صورت مجرد بودن) :خودت یا همسرت شاغل هستین؟

ک ً
ال اوضاع مالیتون خوب هست؟ راضی هستی؟
ماشینت چی هست؟
ماشین که داری؟ /ماشین که نداری؟
مثـل من بچه روسـتایی هسـتی یا توی شـهر بـه دنیا اومـدی؟ (با خندۀ ملیح) (با توجه به شـخصیت
طـرف مقابل میتوان لحـن کالم را تغییر داد).
چقدر با دوستات وقت میگذرونی؟
رابطهات باهاشون چطوره؟
با اقوام چطور؟
در مواقـع مختلـفً ،
مثلا وقتـی کاری چیـزی براشـون پیش بیاد ،چقـدر روی تو حسـاب میکنن یا
ازت توقع دارن؟
اهل مطالعه هستی؟ کتاب؟ مجله؟ روزنامه؟ چه جور کتاب /روزنامه /مجلهای؟
چ ه جور فیلمهایی؟
فیلم چی میبینی؟
نظرت راجع به قومیت و زبان و نژاد و این چیزا چیه؟ برات مهم هستن یا نه؟
دین و مذهب چطور؟
ب) سؤاالت مصرف موسیقی
 1 .1نظرت راجع به موسیقی چیه ک ً
ال؟
2 .2اص ً
ال چیزی گوش میدی؟ (با خندۀ ملیح)
3 .3چی گوش میدی حاال؟
مثلا چـه چیـزش باعـث میشـه اینـو گـوش بـدی؟ و ً
4 .4چـرا ایـن؟ دلیـل خاصـی داره؟ ً
مثلا
موسـیقیهای دیگـه رو گـوش نـدی؟
 5 .5فقـط اینـو گـوش مـیدی؟ همیشـه همیـن جـور موسـیقیها رو گـوش میکـردی؟ یـا مث ً
ال
آهنگهـای دیگـهای گـوش میکـردی و بعـدا ً رفتـه باشـی سـمت موسـیقیهای دیگـه؟
ال چقدر شـناخت داری از موسـیقی؟ مث ً
6 .6موسـیقیهای دیگه چی؟ ک ً
ال انواع مختلف موسـیقی؟
اسمشـونو بدونی یا به گوشـت خورده باشـه و شـنیده باشـی و بدونی چه جورین؟
7 .7تو خونوادهتون چی گوش میدن؟
8 .8دوستات چی؟ اونا چی گوش میکنن؟
 9 .9نظرت راجع به موسیقیهایی که بقیه گوش میکنن چیه؟
1010شده کسی یه جور موسیقی گوش بده که برای تو این کارش عجیب باشه؟
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