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آموزش )مورد مطالعه: مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم(

         یارمحمد قاسمی1
علی هاشمی2      

       
                             

چکیده
امـروزه در حالـی کـه اغلـب مطالـب دربـارۀ تحلیل هـای کیفـی از یـک دیـدگاه نظری نوشـته 
شـده اند و بیشـتر جنبـۀ نظـری دارند تا عملـی، باید گفت که اغلـب تازه کارهـا و حتی محققان 
دارای تجربـۀ بیشـتر بـا »نحـوۀ« انجـام تحلیـل کیفـی دسـت بـه گریبان هسـتند؛ به نحـوی که 
توانایـی پیاده سـازی آموخته هـای 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 می شـود. 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 نمونـه کار عملی توسـط نگارندگان تکمیل شـد.
واژگان کلیدی: تم، تحلیل تماتیک، روش های کیفی، آموزش عملی.
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مقدمه و زمینه
روش هـای کیفـی به طـور گسـترده ای در یادگیـری و آمـوزش پژوهـش و رویکرد 
علمی اسـتفاده می شـوند )دیـوان1  و همـکاران، 2017: 16(؛ در حالی که مفروضات 
معرفت شناسـی  و نظـری می توانـد بـرای برخـی رشـته ها ناآشـنا باشـد و گاهـی 
اوقـات مثـًا زمینه هـای علـم و مهندسـی را بـه چالـش بکشـد )رووالنـد و میات2 
، 2014: 6(. افـراد بسـیاری از جملـه روزنتـال3  )2016(  ارزش ایـن روش هـا را 
تمجیـد کرده انـد. 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 جمع آوری داده ها نیز تمرکز دارد. کامًا مشـخص اسـت 
کـه امـروزه مدل هـا و راهنماهـای آشـکار و واضحـی بـرای جنبه های عملـی انجام 
تحلیـل کیفـی مورد نیاز اسـت )کارک و بـراون، 2013: 120(. همانطـور که نوول4  
و همـکاران )2017: 1( توضیـح داده انـد، فقـدان تمرکز بر روی تحلیـل تماتیک5  به 
صـورت دقیق و مناسـب، از لحاظ اعتبـار فرایند پژوهش پیامدهایـی دارد. این مقاله 
راهنمایـی عملـی را بـرای انجـام تحلیل تماتیـک با اسـتفاده از یک نمونـه کار برای 
یادگیـری و آمـوزش انجـام یـک کار پژوهشـی ارائـه می دهـد. کار حاضر بـر مبنای 
کار ماگویـره و دالهانـت6  )2017( انجـام گرفتـه اسـت کـه مقالۀ خـود را به عنوان 
یـک مقالـۀ ویـژه متمرکـز بـر یادگیـری و تدریس اصـاح کـرده و توسـعه داده اند؛ 
همچنیـن در مقالـۀ حاضـر، از داده هـای اولیـۀ یک نمونه کار اسـتفاده شـده اسـت و 

خواننـدگان بـه مثال هایـی از یـک تمرین خـوب ارجاع داده شـده اند.

تحلیل تماتیک
تحلیـل تماتیـک )TA( یـک روش بـرای تحلیـل داده هـای کیفی و یکی از خوشـه 
روش هایـی اسـت که بر شناسـایی الگوی معنایی در یک مجموعـه داده تمرکز دارد. 
ایـن تحلیـل، فرایند شناسـایی الگوها یـا تم ها در بطـن داده های کیفی اسـت. براون 

1. Divan
2. Rowland & Myatt
3. Rosenthal
4. Nowell
5.Thematic Analysis
6. Maguire & Delahunt
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و کارک1  )2006: 78( تحلیـل تماتیـک را اولیـن روش کیفـی می داننـد که باید یاد 
گرفتـه شـود؛ زیـرا »... مهارت هـای اصلـی را فراهـم می کنـد و برای انجام بسـیاری 
از انـواع دیگـر تحلیل هـا نیـز مفیـد خواهد بـود«. اینکـه تحلیل تماتیک بیشـتر یک 
روش اسـت تا اینکه روش شناسـی باشـد، از دیدگاه یادگیری و آموزش یک مزیت 
بـه شـمار می آیـد و این بدان معناسـت که برخاف بسـیاری از روش هـای کیفی، به 
دیـدگاه معرفت شـناختی یـا نظری خاصی وابسـته نیسـت )کارک و بـراون، 2013: 
121(. ایـن ویژگـی باعـث می شـود که ایـن تحلیل یـک روش بسـیار انعطاف پذیر 
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 می تواند در پی کشـف 

الگوی خود باشـد.
      راه هـای مختلفـی بـرای تحلیل تماتیک وجود دارد )به عنـوان مثال رویکردهای 
الهوجیـان2، 2012؛ بویاتزیـس3 ، 1998؛ 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 کیفـی4  متمایز می شـود )ویس مرادی و 
همـکاران، 2013: 398(. در کار حاضـر، از چارچـوب 6 مرحلـه ای بـراون و کارک 
)2006( پیـروی شـده اسـت. رویکـرد مذکـور مسـلماً مهمتریـن رویکـرد، حدأقل 
در علـوم اجتماعـی اسـت، احتمـاالً بـه ایـن دلیـل کـه چارچـوب روشـن و قابـل 

اسـتفاده ای بـرای تحلیـل تماتیـک ارائـه می دهد.
     هـدف تحلیـل تماتیک، شناسـایی تم هـا، یعنی الگوها در داده هـای مهم یا جالب 
توجـه پژوهشـگر اسـت و از ایـن تم هـا بـرای پاسـخ به سـؤاالت پژوهش اسـتفاده 
می کننـد یـا اینکـه مطالبـی در مـورد یک مسـئله می گوینـد )ماگویـره و دالهانت5 ، 
2017: 3353(. ایـن چیـزی بسـیار بیشـتر از خاصـه کردن صرف اطاعات اسـت. 
یـک تحلیـل تماتیـک خـوب، هر چیـزی را خوب درک و تفسـیر می نمایـد 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 می کنـد. یک اشـتباه رایج این اسـت که از سـؤاالت اصلی مصاحبـه به عنوان 
تـم اسـتفاده می کننـد )کارک و بـراون، 2013: 121(. بـه طـور معمول، این اشـتباه 
نشـان دهندۀ ایـن واقعیـت اسـت که داده هـا خاصه و سـازماندهی شـده اند تا اینکه 

بـه دقت تحلیل شـوند.
     بـراون و کارک )2006: 77( بیـن دو سـطح »معنایـی« و »پنهان« تم ها تمایز قائل 
شـده اند؛ در تم هـای معنایـی »... تحلیلگـر از درون معنی صریح یا سـطحی به دنبال 
چیـزی بیـش از آنچه توسـط شـرکت کننده گفته یا نوشـته شـده نیسـت« . تحلیل در 
کار حاضـر تم هـا را در سـطح معناشـناختی نشـان داده؛ امـا در تـاش برای کشـف 
تم هـای پنهـان نیـز بـوده اسـت. هـدف پژوهشـگران مقالـه این اسـت کـه محققان 
بخصـوص محققـان تـازه کار بـا مطالعۀ راهنمـای حاضـر بتوانند درک کننـد که این 
تحلیـل فراتـر از توصیـف آن چیـزی اسـت که توسـط شـرکت کنندگان گفته شـده 
اسـت و بـر تفسـیر و توضیـح گفته هـا تمرکـز می کنـد؛ در مقابـل بـه نظر می رسـد 
سـطح نهفتـه فراتـر از آن چیـزی اسـت که گفته شـده اسـت. »شـروع با شناسـایی 
یـا بررسـی ایده هـا، مفروضـات، مفهوم  سـازی ها و ایدئولوژی هاسـت کـه بـه عنوان 
شـکل گیری یـا اطاع رسـانی محتـوای معنایـی داده ها تئوریزه شـده اسـت« )همان: 
84(. می تـوان گفـت در تم هـای پنهـان پژوهشـگر )تحلیلگـر( بـه دنبال اسـتخراج، 
فهـم و اسـتنباط معنـا از دل گفته هـای شـرکت کننده و از بطـن تحلیـل اسـت. ایـن 
تم هـا در مرحلـه ای از تحلیـل تماتیـک بـروز می کننـد کـه تحلیلگـر بـا مطالعۀ کار 
انجام شـدۀ خـود، تـم جدیـدی را از درون داده های خود کشـف کند و بیرون کشـد 
کـه در انجـام پژوهـش توجهـی بـه آن نشـان نداده بـود یـا در مفاهیـم و تم های به 
دسـت آمـده حضور نداشـته و آشـکار نشـده؛ امـا در گسـترۀ این مفاهیـم و تم ها به 
صـورت نهفتـه وجـود داشـته اسـت و تنها بـا مطالعـۀ دقیق تـر یافته ها قابل کشـف 
می باشـد. ایـن تـم پنهـان می تواند رّد پـای ایدئولوژی سیسـتم، هژمونی رسـانه ای و 

سیاسـت های کلـی قـدرت یا دولت باشـد.

سؤال پژوهش و داده ها
داده هـای مـورد اسـتفاده در مقالـۀ حاضر برگرفتـه از یک کار عملـی تحلیل تماتیک 
در دانشـگاه ایـام اسـت. این داده ها از 11 دانشـجوی کارشناسـی ارشـد دانشـکدۀ 
ادبیـات دانشـگاه ایـام گـردآوری شـده اسـت. تحقیـق مذکـور بـه مطالعـۀ ذائقـۀ 
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مصرف موسـیقی در بین دانشـجویان کارشناسـی ارشد دانشـگاه ایام، پرداخته بود. 
بحـث بـر ذائقـۀ مصرف موسـیقی دانشـجویان و الگوهـای زمینه ای شـکل دهنده به 
آن تمرکز داشـت: سنخ شناسـی موسـیقی مصرفی دانشـجویان چگونه بود؟ نسـبت 
سـنخ های 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 اخاقـی توسـط کمیتـۀ سـامت اخاقـی و علمی 
مؤسسـۀ آمـوزش تکنولـوژی داندالـک1 تأیید شـده بـود. کار حاضر نیـز در معرض 
قضـاوت اخاقـی و فنی اسـاتید روش شناسـی کیفی قـرار گرفته و مـورد تأیید آنان 

است. واقع شـده 
     سـؤاالت اصلـی تحقیـق واقع گرایانـه بودنـد و نگارنـدگان عاقه داشـتند بدانند 
کـه دانشـجویان چگونـه تجربیـات و دیدگاه هـای خود را شـرح می دهنـد؛ البته این 
عاقـه تعیین کننـدۀ سـؤاالت مصاحبـه، مدیریت و تحلیـل نیز بود. بـراون و کارک 
)2006: 80( بیـن تحلیـل بـاال بـه پاییـن یا تحلیـل تماتیک نظری که با پرسـش های 
خاصـی مطـرح می شـود یا تمرکـز تحلیلگـر و تحلیل پایین بـه باال یا اسـتقرایی که 
بیشـتر بـر اسـاس داده هـای خـودش هدایـت می شـود، 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 ارائه شـده بـا اسـتفاده از مصاحبه های 
نیمه سـاخت یافته )هـر مصاحبـه صوتـی حـدود 15 دقیقـه( از مصاحبه هـای منفـرد 
انجـام گرفتـه اسـت. هـدف پژوهشـگران ایجاد یـک نمونـۀ واضح و صریح اسـت 
کـه می توانـد بـه عنـوان یـک راهنمـای در دسـترس بـرای  تحلیـل داده هـای 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 

موسـیقی ای مصـرف می کننـد؟ 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 
نمونه هـای هـدف و اطاع رسـان های یـک مطالعـۀ کیفـی انجـام شـد کـه ذائقـۀ 
مصـرف موسـیقی دانشـجویان و الگوهـای شـکل دهنده بـه ایـن ذائقـه را مطالعـه 
می کنـد. سـؤاالت مصاحبـه بـرای دسترسـی بـه اطاعـات مـورد نیـاز در دو بخش 
»سـؤاالت شناسـایی« و »سـؤاالت اصلی« )در مجموع 35 سـؤال( طراحی شـد )در 
ضمیمـۀ 1 در دسـترس اسـت( کـه در طـول مصاحبه، بـه فراخور نیاز و تشـخیص 
مصاحبه گـر کـم یـا زیاد می شـدند. شـایان ذکر اسـت کـه مصاحبه هـا با اسـتفاده از 
 Office تلفـن همـراه ضبـط شـد و در مرحلـۀ بعـد به صـورت نوشـتاری در برنامـۀ

ثبت شـدند.  Word

نحوۀ انجام تحلیل •
بـراون و کارک )2006( یـک راهنمـای شـش مرحلـه ای ارائه داه اند کـه چارچوبی 
بسـیار مفیـد بـرای انجـام ایـن نوع تحلیل اسـت )شـکل  شـمارۀ 1(. برای 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 می کنند؛ 
امـا مراحـل لزوماً خطی نیسـتند. شـما ممکن اسـت چندین بـار بین آنها بـه جلو و 
عقـب برویـد؛ بخصـوص اگر با بسـیاری از اطاعـات پیچیده برخورد کرده باشـید.

 

شکل شمارۀ )1(. چارچوب شش مرحله ای براون و کالرک برای انجام تحلیل تماتیک
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مرحلۀ 1: آشنایی با داده ها •
اولیـن گام در هـر تحلیل کیفـی، خواندن و دوباره خوانی رونوشت هاسـت؛ به عنوان 
مثـال در کار حاضـر، بعـد از اینکـه مصاحبه هـای صوتـی، انجام و به نوشـتار تبدیل 
شـد، مـورد بررسـی قرار گرفـت و مجددا خوانده شـد تا آشـنایی بـا داده ها حاصل 
گـردد. آشـنایی بـا داده هـا از طریق مطالعـه و نـگارش عبارت های به دسـت آمده از 

مصاحبه هـا حاصل می شـود.
      قبـل از اینکـه در پژوهـش پیـش بروید، باید بـا بدنۀ داده ها یا دست نوشـته های 
خـود )تمـام مصاحبه هـا و سـایر اطاعاتـی که ممکـن اسـت از آنها اسـتفاده  کنید( 
کامـًا آشـنا باشـید. در ایـن مرحلـه، کار مفید این اسـت کـه یادداشـت  برداری کنید 
و تصـورات اولیـه را رد نماییـد؛ چراکـه تصورات پیشـین می توانـد تحقیق را تحت 
تأثیـر منفـی قـرار دهد و ذهـن کاوش گرانۀ 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 اطاعات 
موسـیقایی زیـادی دارنـد. دانشـجویان نگاهـی علمـی و منطقـی به موسـیقی دارند. 
موسـیقی یـک امـر سـلیقه ای اسـت و سـلیقه نیـز یک امـر طبیعـی می باشـد و ....«. 

 مرحلۀ 2: تولید کدهای اولیه )استخراج مفاهیم از عبارات معنایی( •
محققـان در ایـن مرحله با یک روش معنادار و سیسـتماتیک شـروع به سـازماندهی 
داده هـا می کننـد. کدگـذاری، داده هـای زیـاد را بـه تکه هـای کوچـک معنـا تقلیـل 
می دهـد. روش هـای مختلفـی بـرای کدگـذاری وجـود دارد و روش کدگـذاری، 
توسـط دیـدگاه و سـؤاالت تحقیـق شـما تعییـن می شـود. تولیـد کدهـای اولیـه به 
معنـای اسـتخراج مفاهیم اولیه از عبارات معنایی نگارش شـده اسـت. پژوهشـگران 
ایـن مرحلـه بـه سـؤاالت تحقیقاتی خـاص و تحلیل داده ها بر اسـاس این سـؤاالت 
عاقه منـد بودنـد؛ بـه طـوری کـه ایـن یـک تحلیـل تماتیـک نظـری بـود تـا اینکه 
اسـتنتاجی و قیاسـی باشـد؛ بنابراین، هر بخش داده ای را که مربوط به مسـئلۀ تحقیق 
بـود یـا در مـورد موضـوع مـورد نظـر جالـب توجه بـود، کدگـذاری کردنـد )همۀ 
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تکه هـای 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 تعیین شـده نداشـته اند؛ بلکـه همچنان کـه از طریق 

فراینـد کدگـذاری کار کـرده، کدهـا را توسـعه داده و اصـاح کرده اند.
     زمانـی کـه محققـان مرحلـۀ 1 را بـه پایـان رسـانده بودنـد، ایده هـای ابتدایی در 
مـورد کدهـا داشـتند؛ بـه عنـوان مثـال، عاقه بـه موسـیقی سـاده فهم و سـاده کام، 
مسـئله ای بـود کـه در همـۀ مصاحبه هـا همچنـان ادامـه داشـت و بـه سـؤال تحقیق 
مرتبـط بـود. آنهـا با بحـث دربـارۀ اینهـا، بعضـی از ایده های اولیـه را دربـارۀ کدها 
توسـعه دادند؛ سـپس کدگذاری به نوبت توسـط محققان انجام شـد؛ به این ترتیب 
کـه ابتـدا کدگـذاری توسـط محقـق 2 انجام گرفت؛ سـپس توسـط محقـق 1 مورد 
بازبینـی قـرار گرفـت. مجـدداً بـا تطبیق هـردو کدگـذاری، کدگذاری نهایی توسـط 

محقـق 2 انجـام و توسـط محقـق 1 بررسـی، اصاح 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 
می رسـید مربـوط بـه موضـوع تحقیق اسـت یـا به طـور خـاص سـؤال پژوهش را 
پشـتیبانی می کنـد بررسـی نمودنـد و روی آن کار کردند؛ پس از اتمـام کار و قبل از 
رفتـن بـه سـراغ بقیـۀ رونوشـت ها، کدها را مقایسـه نموند، مـورد بحث قـرار دادند 
و اصـاح کردنـد. در حیـن کار، کدهـای جدیـدی، ایجـاد و گاهـی اوقـات کدهای 
موجـود را اصـاح نمودنـد و تغییر دادنـد و این کار را به صورت دسـتی با خودکار 
)محقـق 1( و از طریـق فایـل در برنامـۀ مایکروسـافت آفیـس ورد1 )محقـق 2( بـه 
 ATLAS، :انجـام رسـاندند. اگـر بـه نرم افزارهـای تحلیـل داده های کیفـی، همچـون
Nvivo و ...  دسترسـی داشـته باشـید؛ می توانـد بـرای مجموعـه داده هـای بـزرگ 
بسـیار مفیـد باشـد. ابزارهـای دیگـر نیـز می توانند مؤثر باشـند؛ بـرای مثـال بری و 
گاالگـر2  )2016( توضیـح داده انـد کـه چگونـه می تـوان از مایکروسـافت اکسـل3  

1. Microsoft Office Word
2. Bree & Gallagher
3. Microsoft Excel
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بـرای کدگـذاری و شناسـایی تم هـا اسـتفاده کـرد؛ در حالـی کـه کار کـردن دو نفر 
)یـا بیشـتر( بـر روی کدگذاری بسـیار مفید اسـت؛ اما ضـروری نیسـت. در جدول 

شـمارۀ 1 می توانیـد کدگـذاری شناسـایی را ببینیـد.

جدول شمارۀ )1(. کدگذاری شناسایی

جدول شمارۀ )2(. نمونه ای مختصر از تولید کدهای اولیه )استخراح مفاهیم(

انواع و گونه هاکد شناساییمعیارها
--------Aسن

مرد )1(، زن )G)2جنس
کرد )1(، لک )2(، لر )3(، فارس )4(، ترک )5(، عرب )E)6قومیت

مجرد )1(، متأهل )R)2تأهل
رشتۀ تحصیلی

F
مطالعات فرهنگی )1(، زبانشناسی )2(، مدیریت )3(، ادبیات 

فارسی )4(، ادبیات عرب )5(

کد اولیه )مفهوم(عبارت معنایی

قبلنا وقت زیادی برای گوش دادن به موسیقی می ذاشتم، االن خیلی کم؛ 
مگر اینکه آهنگی از تی وی پخش شه ناگهانی گوش بدم.

صرف وقت برای موسیقی

معین، گوگوش، لیا، امیـد، داریوش؛ اینوریام علیزاده، خواجه امیری، 
عقیلی و افتخاری گوش می دم، اگه متناشـون رو درک کنم.

نوع موسیقی مورد استفاده معیارهای 
گوش کردن به موسیقی

پاشـایی، یگانه، سـرمدی، خراطها و اینا؛ ولی تو دانشـگاه دیگه وقتی 
صداشـونو دوبـار بیشـتر گوش مـی دادم خوشـم نمی اومد، دوسـش 
نداشـتم و آهنـگای قدیمـی رو کـه قبًا تو خونه شـنیده بـودم، بچه 
بـودم یـا هرچی، گوش می دادم. تو کارشناسـی دیگه خوشـم از پاپ 
نمی اومـد، تکـراری کـه می شـد زده می شـدم از اون آهنـگ یا حتی 

خواننده

اعتقاد به یکبار مصرف بودن 
موسیقی های روز و عامه

از موسـیقی های دیگـه و انـواع مختلـف موسـیقی زیاد شـناخت 
نـدارم. پـاپ، سـنتی،  رپ، فقـط اینارو

نظر نسبت به موسیقی مناطق 
مختلف

دوسـتام، چندتاشـون پاپ و رپ و آهنگ هایی کـه خیلی طرفدار 
دارن رو گـوش مـی دن، نمی فهمـن چـی می گـن هـا؛ ولـی خب 

حـس کـردم کاس داره که فـان آهنـگ رو دارن گوش می دن

نظر نسبت به موسیقی 
مورد عاقۀ دوستان

یارمحمد قاسمی - علی هاشمی  
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مرحلۀ 3: جستجوی تم ها •
همان گونـه کـه پیـش از ایـن گفته شـد، تم یـک الگو اسـت که چیز مهـم )مثًا بـار معنایی( 
یـا جالـب توجهـی را در مـورد داده ها یا سـؤال پژوهش در بـر دارد. بر اسـاس توضیح براون 
و کارک )2006(، قوانیـن محکـم و روشـنی در مـورد اینکـه چه چیزی یک تم را می سـازد، 
وجـود نـدارد. یـک تم با اهمیت آن مشـخص می شـود. اگـر مجموعه داده ای بسـیار کوچک 
ماننـد یـک گـروه کانونی کوچک داشـته باشـید، بیـن مرحلۀ کدگـذاری و مرحلۀ شناسـایی 
تم هـای اولیه ممکن اسـت همپوشـانی قابل توجهی وجود داشـته باشـد. مرحلۀ جسـتجوی 
تم هـا، کنـکاش بـرای یافتن تم هایی )فرعی( اسـت که یک یا دسـته ای از مفاهیم اسـتخراجی 
را در بـر گیـرد؛ سـپس یافتـن تم هـای اصلی کـه یک یا چنـد تم فرعی را پوشـش دهـد. در 
کار انجـام شـده، برخـی از مفاهیـم بررسی شـده 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 می گفتنـد مرتبط بـود، آنها در یک تـم اولیه به نـام وضعیت 

اقتصادی تجمیع شـدند.
جدول شمارۀ )3(. تم های اولیه

تم های فرعیمفهوم )کد اولیه(ردیف
اشتغال خود یا اعضا1

وضعیت اقتصادی خانوادۀ پرجمعیت2
داشتن وسیلۀ نقلیه3
تجربه یا عدم تجربۀ مشکات اقتصادی4

کیفیت تجربۀ اقتصادی احساس یا عدم احساس مشقت اقتصادی5
شهرنشینی- روستانشینی6

کیفیت سکونت کیفیت مکان زندگی7
موضع نسبت به محل زندگی8
کیفیت ارتباط با اعضای خانواده9

کیفیت ارتباطی
کیفیت ارتباط با اقوام10
کیفیت ارتباط با دوستان11
کیفیت ارتباط با اساتید سابق و فعلی12
کیفیت مقبولیت در بین خانواده13

مقبولیت  کیفیت مقبولیت در بین دوستان14
کیفیت مقبولیت در بین اقوام15
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ادامه جدول شمارۀ )3(. تم های اولیه
تم های فرعیمفهوم )کد اولیه(ردیف
کیفیت تعصب مذهبی16

دیانت موضع در برابر دین رایج17
کیفیت شرکت در مراسم مذهبی18
کیفیت مطالعۀ کتاب19

کیفیت مطالعه کیفیت مطالعۀ مقاالت علمی20
نوع کتب مورد مطالعه21
داشتن کتاب چاپی22

رزومه علمی داشتن مقالۀ چاپی23
آگاهی از اخبار روز ایران و جهان24

دانش و آگاهی شناخت مسائل مهم روز ایران و جهان25
کیفیت شناخت انواع و سبک های فیلم26

رسانه شناسی پی بردن به پیام های پنهان فیلم ها27
نوع فیلم های مورد عاقه28
احساس به موسیقی29

نگاه به موسیقی صرف وقت برای موسیقی30
نوع موسیقی مورد استفادهنوع موسیقی مورد استفاده31
معیارهای گوش کردن به موسیقیمعیارهای گوش کردن به موسیقی32
موسیقی شنیده شده در کودکی33

بگ گراند موسیقایی 
)زمینۀ شنیداری(

موسیقی مورد نظر خانواده34
موسیقی مورد نظر اقوام35
موسیقی مورد نظر دوستان36
نظر نسبت به موسیقی مورد عاقۀ دوستان37

نگرش موسیقایی محیطی نظر نسبت به موسیقی مورد عاقۀ اقوام38
نظر نسبت به موسیقی مورد عاقۀ خانواده39
نظر نسبت به موسیقی بومی و فولکور40

هویت موسیقایی نظر نسبت به موسیقی روزمره و عامه41
نظر نسبت به موسیقی های بی کام42

نگرش موسیقایی بیرونی نظر نسبت به موسیقی مناطق مختلف43
نظر نسبت به موسیقی کشورهای دیگر44

یارمحمد قاسمی - علی هاشمی  
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     در پایـان ایـن مرحلـه، مفاهیمـی )کدهـا( کـه بـه نظـر می رسـد چیـز خاصـی 
در مـورد سـؤاالت پژوهـش می گوینـد در تم هـای وسـیع تر سـازماندهی شـد ند. 
تم هـای عمدتـاً توصیفـی بودنـد؛ یعنـی الگوهایـی را در داده ها توصیـف می کردند 
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 3(. در ایـن کار، 
تمـام مفاهیـم بـا یک یا چند تم متناسـب هسـتند؛ اما این همیشـه اتفـاق نمی افتد و 
ممکـن اسـت از تم هـای »متنوع« بـرای مدیریت مفاهیم در چنین شـرایطی اسـتفاده 

. کنید

مرحلۀ 4: بررسی تم ها •
ایـن مرحلـه بررسـِی این اسـت کـه آیا تم هـای فرعی ایجاد شـده به خوبـی مفاهیم 
تحـت شـمول خود را پوشـش می دهنـد یا خیـر؟ و اینکه آیا تم های اصلی مناسـب 
قیومیـت تم هـای فرعـی تحـت شـمول خود هسـتند یا نـه؟ در این مرحلـه، تم های 
اولیـه را کـه در مرحلۀ 3 شناسـایی شـد، بررسـی و اصاح می گردند و توسـعه داده 
می شـوند. در مرحلـۀ کنونـی پژوهشـگران بـا تجمیع تم هـای فرعی در گسـتره های 
معنایـی وسـیعتر بـه تم هـای اصلـی می رسـند؛ همچنیـن بایسـتی بررسـی شـود آیا 
تم هایـی کـه بـه دسـت آورده ایـم معنـی دارنـد؟ و آیا معـّرف یک برداشـت خاص 
هسـتند یـا نـه؟ در ایـن مرحلـه مفید اسـت کـه تمـام داده های مربـوط به هـر تم را 
جمـع آوری شـوند. می تـوان ایـن کار را بـا اسـتفاده از عمـل »cut و paste« در هـر 
پکیـج پـردازش کلمـه یا با اسـتفاده از نرم افـزاری مانند مایکروسـافت اکسـل انجام 
داد )بـری و کاالگـر، 2016: 2812(. بـاز هم دسترسـی بـه نرم افزار تحلیـل داده های 
کیفـی می توانـد ایـن رونـد را سـریع تر و آسـان تر کند؛ امـا ضروری نیسـت. جدول 
شـمارۀ 4 نشـان می دهـد کـه چگونـه داده هـای مربوط به هر تـم در نمونۀ کارشـده 
شناسـایی شـده اسـت. محققان اطاعـات مربوط به هر تـم را مطالعـه می کنند و در 
نظـر می گیرنـد کـه آیـا داده هـا واقعـاً از آن پشـتیبانی می کننـد یـا خیـر. گام بعدی، 
فکـر کـردن بـه ایـن اسـت کـه آیـا تم هـا در متـن کل مجموعـه داده کار می کنند و 
بـه کار می آینـد یـا خیـر؛ در ایـن کار، مجموعـه داده بـه نسـبت کوچک اسـت؛ اما 
معمـوال شـما داده هایـی بیشـتر از ایـن خواهیـد داشـت و بایـد در نظـر بگیریـد که 
چگونـه تم هـا در هـر مصاحبـه و در سراسـر تمـام مصاحبه هـا کار می کننـد. تم هـا 

انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای....
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بایـد منسـجم و از یکدیگـر متمایز باشـند. در اینجـا چیزهایی که باید در موردشـان 
فکر کنیـد، عبارتند از:

آیا تم ها معنایی را می رسانند یا حسی را بیان می کنند؟- 
آیا مفاهیم تم ها را پشتیبانی می کنند؟- 
آیا من می خواهم مفاهیم کامًا با یک تم منطبق باشند؟- 
اگر تم ها با هم همپوشانی دارند، آیا واقعاً تم های جداگانه ای هستند؟- 
آیـا تم هـای فرعـی به دسـت آمـده از لحـاظ معنایـی در درون تم هـای اصلی - 

قـرار می گیرنـد؟ یا بـه عبارت بهتر، بـا در نظر گرفتـن رابطۀ والـد- فرزند، آیا 
تم هـای اصلـی صاحیـت قیومیت تم هـای فرعـی را دارند یـا خیر؟

آیا تم های دیگری درون داده ها وجود دارد؟- 
بـه عنـوان مثـال، در کار حاضـر پژوهشـگران ابتدا سـرمایه های فرهنگـی، اقتصادی 
و اجتماعـی را بـه عنـوان تم هـای اصلـی در نظـر گرفتنـد؛ امـا بعد از بررسـی تم ها 
و انطبـاق آنهـا بـا تم هـای فرعـی و مفاهیـم اولیـه دریافتنـد کـه اوالً سـرمایه های 
سـه گانۀ مذکـور حالـت الگویـی ندارنـد و نمی تواننـد تم تلقـی شـوند؛ در حقیقت 
سـرمایه ها در درون تم هـا قـرار می گیرنـد و بـه عنـوان تـم بـه کار نمی رونـد؛ ثانیـًا 
هـم کدهـا و هـم تم هـای فرعـی چیـزی بیشـتر و فراتـر از سـرمایه های سـه گانه را 
پشـتیبانی می کردنـد؛ بنابرایـن سـعی کردنـد تم هـا و الگوهای مفهومی مناسـب تری 
را بـرای مجموعـه کدهـا تعریـف کننـد. در نهایت نیز بـه تم های »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، رابطه ای، 
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. 

می تـوان افـراد را محصـول نهایـی و فـرآوردۀ ایـن زمینه ها دانسـت.
      بایـد توجـه داشـت کـه هـر تـم بایسـتی داده های زیادی برای پشـتیبانی داشـته 
باشـد و بـا سـایر تم هـا نیـز همپوشـانی قابـل ماحظـه ای نداشـته باشـد؛ همچنین 
مفاهیـم موجـود بایـد مربـوط بـه موضـوع جداگانه  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 مشـکات اغلب اوقات در شناسـایی و تعریف 
تم هـا پیـش می آیـد؛ در نتیجـه محقـق بایـد همـواره در طـول مراحـل تحلیـل تم، 
مجموعـه داده  هـا، کدهـای اولیـه و تم هـای فرعـی و اصلـی را بررسـی کنـد و در 

صـورت نیـاز مـورد بازبینی قـرار دهد.
بـه طـور خاصـه می توان گفـت، برخی از تغییراتی کـه پژوهشـگران در این مرحله 

ایجاد کردنـد، عبارتند از:
تـم بودن یعنـی حالـت الگوواره گی و زمینه ای بـودن تم های فرعـی و اصلی، - 

بررسـی و بازبینی شـد و برخـی تم هـا حذف گردیـد یا اصـاح و تغییر یافت.
سعی کردیم تم ها 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 تم هـای فرعـی زیرمجموعـه اش را شـامل شـود و تم های 
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 تم هـای فرعـی: -1 کیفیـت سـکونت، -2 - 
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 گونـه ای تعریف شـد کـه تجربـۀ علمی- پژوهشـی، - 

کیفیـت مطالعـه، دانـش و آگاهی و رسانه شناسـی را شـامل شـود. در نهایت 
تـم زمینـۀ فرهنگـی بـه عنـوان اصلی ترین تـم این مطالعـه، هر چیـزی را که 
بـه مصـرف موسـیقی مربوط باشـد شـامل شـده اسـت. تغییرات مذکـور در 

جدول شـمارۀ 4 نشـان داده شـده اسـت. 
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جدول شمارۀ )4(. تم ها در انتهای مرحلۀ 4

تم اصلی تم های فرعیمفهوم )کد اولیه(ردیف
اشتغال خود یا اعضا1

وضعیت اقتصادی
زمینۀاقتصادی 

خانوادۀ پرجمعیت2
داشتن وسیلۀ نقلیه3
تجربه یا عدم تجربۀ مشکات اقتصادی4

کیفیت تجربۀ اقتصادی احساس یا عدم احساس مشقت اقتصادی5
شهرنشینی- روستانشینی6

کیفیت سکونت

زمینۀ اجتماعی

کیفیت مکان زندگی7
موضع نسبت به محل زندگی8
کیفیت ارتباط با اعضای خانواده9

کیفیت ارتباطی
کیفیت ارتباط با اقوام10
کیفیت ارتباط با دوستان11
کیفیت ارتباط با اساتید سابق و فعلی12
کیفیت مقبولیت در بین خانواده13

مقبولیت  کیفیت مقبولیت در بین دوستان14
کیفیت مقبولیت در بین اقوام15
کیفیت تعصب مذهبی16

دیانت موضع در برابر دین رایج17
کیفیت شرکت در مراسم مذهبی18
کیفیت مطالعۀ کتاب19

کیفیت مطالعه

زمینۀ فرهنگی

کیفیت مطالعۀ مقاالت علمی20
نوع کتب مورد مطالعه21
داشتن کتاب چاپی22

رزومه علمی داشتن مقالۀ چاپی23
آگاهی از اخبار روز ایران و جهان24

دانش و آگاهی شناخت مسائل مهم روز ایران و جهان25
کیفیت شناخت انواع و سبک های فیلم26

رسانه شناسی پی بردن به پیام های پنهان فیلم ها27
نوع فیلم های مورد عاقه28
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     مهـم اسـت کـه تم هـا را در رابطـه بـا کل مجموعـه داده نـگاه کنیـد. تم هـا باید 
بـه گونـه ای تعریـف و ایجاد شـوند که تمامی مجموعه داده را شـامل شـوند و هیچ 
داده ای )بجـز داده هـای غیرمرتبـط بـا موضـوع( بیـرون از شـمول تم ها باقـی نماند 
)ر.ک. بـراون و کارک )2006: 92-91(. بسـته بـه سـؤال تحقیقاتـی شـما ممکـن 
اسـت بـه رواج و تفـوق تم هـا نیـز اهمیـت دهیـد، بـه این معنـی که چگونـه اغلب 
آنهـا اتفـاق می افتنـد. بـراون و کارک )2006: 82( در مـورد راه هـای مختلفـی کـه 

می توانـد ایـن موضـوع را حـل کنـد، بحـث کرده اند.

ادامه جدول شمارۀ )4(. تم ها در انتهای مرحلۀ 4
تم اصلیتم های فرعیمفهوم )کد اولیه(ردیف
احساس به موسیقی29

نگاه به موسیقی

زمینۀ موسیقایی

صرف وقت برای موسیقی30
نوع موسیقی مورد نوع موسیقی مورد استفاده31

استفاده
معیارهای گوش کردن معیارهای گوش کردن به موسیقی32

به موسیقی
موسیقی شنیده شده در کودکی33

بگ گراند موسیقایی 
)زمینۀ شنیداری(

موسیقی مورد نظر خانواده34
موسیقی مورد نظر اقوام35
موسیقی مورد نظر دوستان36
نظر نسبت به موسیقی مورد عاقۀ دوستان37

نگرش موسیقایی 
محیطی

نظر نسبت به موسیقی مورد عاقۀ اقوام38
نظر نسبت به موسیقی مورد عاقۀ خانواده39
نظر نسبت به موسیقی بومی و فولکور40

هویت موسیقایی نظر نسبت به موسیقی روزمره و عامه41
نظر نسبت به موسیقی های بی کام42

نگرش موسیقایی 
بیرونی

نظر نسبت به موسیقی مناطق مختلف43
نظر نسبت به موسیقی کشورهای دیگر44
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مرحلۀ 5: تعریف تم ها •
ایـن مرحلـه اصـاح نهایی تم هاسـت و هدف »شناسـایِی« ماهیِت »آن چیزی اسـت 
کـه هـر تـم در مـورد آن اسـت« )بـراون و کارک، 2006: 92(. تـم چـه می گویـد؟ 
اگـر تـم فرعـی وجـود دارد، چگونـه با تـم اصلـی ارتباط برقـرار می کنـد و چگونه 
آنهـا ارتبـاط متقابـل دارند؟ چـه نوع ارتباطی بیـن تم ها وجـود دارد؟ در این تحلیل، 
آنچـه بـه عنـوان مصـرف موسـیقی دانشـجویان در نظر گرفته شـده اسـت، یک تم 
کلـی اسـت کـه در تم هـای دیگر ریشـه دارد. تم هـای قدرتمنـد و بانفـوذ کدامند و 

تـم اصلـی در کـدام تم ها ریشـه دارد؟
     تعریـف هرکـدام از تم هـا )معمـوالً تم هـای اصلـی( بـا توجـه بـه تعاریـف 
احتمالـی نظریه پـردازان؛ همچنیـن بـر اسـاس یافته هـای محقـق صـورت می گیرد؛ 
بـه عنـوان مثـال، بـرای تعریف تم اصلـی زمینۀ موسـیقایی، بـا توجه بـه اینکه هیچ 
نظریه پردازی تعریف مشـخصی ارائه نداده اسـت، محقق بایسـتی بر اسـاس یافته ها 
و رونـد پژوهـش خـود ایـن تـم را تعریف کند کـه می توانـد به صورت زیر باشـد: 
زمینـۀ موسـیقایی: تـم اصلـی زمینـۀ موسـیقایی بـه طـور کلـی مشـتمل بـر کلیۀ 
شـرایط، امکانـات و ویژگی هایـی اسـت که پدیده ای بـه نام ذائقۀ موسـیقی افراد 
در آن شـکل می گیـرد 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 موسـیقی هایی شـنیده 
شـده اسـت؟ راجـع بـه موسـیقی هایی که دیگـران گـوش می کنند چـه عقیده و 
نظـری دارنـد؟ و آیـا مهارتـی در موسـیقی )مثـًا نواختن سـاز یا خوانـدن آواز( 

آموخته انـد یـا خیر؟ 

مرحله 6: نگارش و تحلیل نهایی •
معمـوالً نقطـۀ پایـان تحقیقـات نوعی گزارش اسـت که اغلـب یک مقالـه ژورنال یا 
پایان نامـه اسـت. مرحلـۀ نگارش و تحلیل نهایـی، نگارش گـزارش نهایی حاصل از 
تحلیـل تماتیـک و ارائۀ یافته هاسـت. از انتخـاب موضوع پژوهش تـا تحلیل نهایی، 
مراحـل انجـام هـر تحقیـق کیفـی را تشـکیل می دهنـد. بعـد از انتخـاب موضـوع، 
محقـق به طرح مسـئله می پردازد، مسـئله بـودن موضوع را تبیین می کنـد و پژوهش 
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را بـا طـرح سـؤال کلـی به پیـش می راند. سـؤال کلـی به سـؤاالت فرعـی و جزئی 
بخـش می شـود و ایـن سـؤاالت مبنـای طراحی سـؤاالت مصاحبـه قـرار می گیرند؛ 
سـپس چهارچـوب کلـی مصاحبه ترسـیم می شـود و مصاحبه پیاده سـازی می گردد. 
بعـد از اینکـه بـا اسـتفاده از ابـزار مصاحبـه، بـه گـردآوری داده ها اقدام شـد، روش 
متناسـب بـا موضـوع و داده هـا به عنـوان روش انجـام پژوهش انتخاب می شـود که 
در مطالعـۀ حاضـر، تحلیـل تماتیک اسـت. بعـد از طی مراحلی که ذکر آن گذشـت، 

بـه تحلیـل نهایی اقدام می شـود. 
    حـال کـه تم هـا تعریـف شـده و نقشـۀ تماتیـک ترسـیم گردیـده اسـت، محقـق 
می توانـد بـه ارائـۀ گـزارش نهایـی خود اقـدام کند و در طـی آن، تم هـا و رابطۀ بین 
آنهـا را در الگـوی کلـی مصرف موسـیقی بررسـی نماید. بـه این منظور ابتـدا نمونۀ 

هـدف بـا اسـتفاده از تم های شناسـایی معرفی می شـود. 

- دانشجویان چه کسانی هستند؟
بـا توجـه بـه مصاحبه هـای صورت گرفتـه، نمونه هـای مـورد مطالعه به طـور متغیر 
زمینه هـای اقتصـادی و اجتماعـی فقیر تا غنی داشـتند؛ بـه عنوان مثـال، در تم زمینۀ 
اقتصـادی، برخـی از نمونه هـا از زمینـه ای بـا وضعیـت اقتصـادی ضعیـف و تجربۀ 
زیـاد مشـکات و مشـقت های اقتصـادی، برخـی نیـز از وضعیت و تجربۀ متوسـط 
و بعضـی دیگـر از وضعیـت خـوب و تجربۀ ضعیف مشـکات برخاسـته بودند. از 
لحـاظ زمینـۀ اجتماعـی نیـز وضعیت به همیـن منوال متغیر بـود. در ارتبـاط با زمینۀ 
فرهنگـی، نمونه هـا اغلـب از زمینـۀ فرهنگـی ضعیـف برخاسـته بودنـد و سـرمایۀ 

فرهنگـی به نسـبت پایینی داشـتند. 
     بعـد از معرفـی نمونـۀ هـدف، رابطـۀ بیـن تم هـای تعریف شـده و سـؤاالت 
پژوهـش و کیفیـت ایـن رابطـه بررسـی می شـود. پاسـخ بـه سـؤاالت در مقـاالت 
پژوهشـی )کیفـی( می توانـد در بخـش یافته هـا یـا نتیجه گیـری ارائـه گـردد. در 
پایان نامـه نیـز معمـوالً در فصـل پنجم به سـؤاالت پژوهش پاسـخ داده می شـود؛ اما 
نمونه هـای مـوردی و اظهـارات مشـارکت کنندگان تنهـا در فصل چهـارم )تجزیه و 
تحلیـل داده هـا( می آیـد. حال برای آشـنایی بیشـتر پژوهشـگران، نمونه ای از پاسـخ 
بـه سـؤاالت پژوهـش )بـا اسـتناد بـه اظهـارات مشـارکت کنندگان( ارائه می شـود:

انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای....



فصلنامۀ  علمي

25

دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

1. سنخ شناسی موسیقی مصرفی دانشجویان چگونه است؟
در پاسـخ بـه سـؤال اول مطالعـه بایسـتی گفت کـه اغلـب نمونه های مـورد مطالعه 
از موسـیقی پـاپ و عامه پسـند؛ بخصـوص موسـیقی های مد روز مصـرف می کنند؛ 

: مثًا
»مـن ماکان بنـد دوسـت دارم، حامد هاکان هـم همینطور ... همیـن آهنگهایی که 
همـه گـوش مـی دن ... بعضی وقتا هـم ُکردی البته بیشـتر تو خونـه ... خیلیهاش 
اسـم خواننده هاشـو نمی دونـم ... دیـدم همه گوش مـی دن« )27 سـاله، زن، ُکرد، 

.)A27-G2-E1-R1-F3 مجرد، رشـتۀ مدیریت یـا
]مصرف موسیقی ُکردی مختص دانشجویان ایامی بود[.

برخـی عـاوه بر پاپ روز، پاپ نسـل اول و دوم؛ بخصـوص آهنگ های خوانندگان 
لس آنجلسـی را نیز مصـرف می کنند.

»موسـیقی خواننده هـای ایرانی کـه پر زدند و رفتند رو خیلـی دوس دارم. جدیدا 
رو هـم گـوش مـی دم ولی اروماشـو. رپ متنفرم. ُکـردی هم گاه گـداری گوش 
مـی دم ولـی کـم ... همیـن ُکردی های شـاد آدمو سـر حال میـارن....« )25 سـاله، 

.)A25-G2-E1-R1-F3 زن، ُکـرد، مجرد، رشـتۀ مدیریت یـا
نکتـه: در معرفـی نمونه ها معموالً از کدهای شناسـایی اسـتفاده می شـود 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 مصرف کننده ای نداشت.
»موسـیقی سـنتی یـه کمـی سـاالر عقیلـی ... بعضـی وقتا کـه از تلویزیون می شـنوم 
گوشـش می دم ... بد نیسـت ...« )32 سـاله، مرد، ُکرد، متأهل، رشـتۀ زبانشناسـی یا

.)  A32-G1-E1-R2-F2

2. نسـبت سـنخ های موسـیقی مصرفـی دانشـجویان و زمینـۀ اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی آنهـا چگونه اسـت؟

دربارۀ نسـبت سـنخ های موسـیقی مصرفی دانشـجویان و زمینۀ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگـی آنـان بایـد گفـت کـه دانشـجویان مـورد مطالعـه بـا اینکـه از زمینه های 
اقتصـادی، اجتماعـی متفاوتی برخاسـته بودند و سـرمایه های اقتصـادی و اجتماعی 

یارمحمد قاسمی - علی هاشمی  



دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

26

فصلنامۀ  علمي

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 نسـبتاً ضعیفی برخاسـته اند؛ 
یعنـی اغلـب ویژگی هـای مشـترکی ماننـد زمـان مطالعـۀ کم، فقـدان مطالعـۀ علمی 
قابـل توجـه، نداشـتن رزومـۀ علمـی، عـدم آگاهـی مناسـب از اوضـاع روز ایران و 

جهـان، فقـدان رسانه شناسـی و ... در میـان آنها مشـهود اسـت. 
     نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه ذائقـۀ مصـرف موسـیقی نمونه هـای مـورد مطالعه با 
ذائقـۀ مصـرف موسـیقی عامـۀ مـردم و افراد کم بهـره از سـرمایۀ فرهنگی مشـابهت 
زیـادی دارد. مدگرایـی و به روز گرایی در مصرف موسـیقی دانشـجویان کارشناسـی 
ارشـد برجسـته است و آنان موسـیقی پاپ روز و موسیقی های سـطحی فارسی و با 
صـرف وقت کمتر، موسـیقی ُکـردی روز )دانشـجویان ایامی( را مصـرف می کنند. 
می توان 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 سـاده طلبی و آماده خـوری را در آنـان ایجـاد کرده اسـت؛ 
بـه طـوری کـه دانشـجویان بـه دنبـال مصـرف موسـیقی های سـطحی و راحت فهم 
هسـتند و از مصـرف موسـیقی های معناگـرا و مفهومـی و تصویرسـاز روی گردانند. 
ایـن امـر در رسانه شناسـی آنـان نیـز نمـود دارد و عاقـه ای بـه فیلم هـای معناگرا و 

درکـی از معانـی و مفاهیم پشـت پـرده رسـانه ها ندارند.
     فقـدان شـناخت از سـبک های دیگـر موسـیقی، موسـیقی ملـل و موسـیقی های 
فاخـر و دارای فلسـفه نیـز خـود می توانـد نمایـی از فقـر فرهنگـی یـا دسـت کـم 

ضعـف زمینـۀ فرهنگی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد باشـد. 

3. دانشجویان برای ترجیحات موسیقیایی خود چه دالیلی ذکر می کنند؟
مطابق یافته ها، اغلب دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه ایام برای ترجیحات 
موسـیقایی خـود، در ابتـدا دلیل احسـاس آرامـش را ذکـر کرده اند، در ادامـه با دقیق 
شـدن مصاحبه گـر در چرایـی عاقـه، 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 هم ذات پنـداری را ذکر نموده انـد؛ مثًا:
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»احسـاس آرامـش بهـم دسـت مـی ده ... قشـنگ می فهمـم چـی می گـه ... انگار 
داره حـرف دل منـو می زنـه ... اصـًا داره با آدم حرف می زنه ...« )23 سـاله، زن، 

.)A23-G2-E4-R2-F1 فارس، متأهل، رشـتۀ مطالعـات فرهنگی یـا
»می فهممـش ... مثـل خـودم حـرف می زنـه ... قشـنگ معلومـه چـی می خـواد 
بگـه ... مثـل مـن تجربۀ شکسـت عشـقی داره ... وقتـی می گه: دیگـه نمی خوام 
ببینمـت/ دیگـه تو رو دوِسـت نـدارم ... نـدارم ... نـدارم ... منم اگه می خواسـتم 
بـه طرفـم حرفـی بزنم همینـارو می گفتـم ...« )25 سـاله، زن، ُکرد، مجرد، رشـتۀ 

.)A25-G2-E1-R1-F2 زبانشناسـی یا
شـاید بتـوان بـه تبعیـت از باومـن1  از ذائقـۀ سـیال  هم نام بـرد. این ذائقـه می تواند 
مصرف گرایـی 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 می گوید که خواننـدگان تکراری می شـوند و 

ماننـد البسـه نـو به نو آنهـا را عـوض می کند:
»دیگـه یـه خواننـده رو چنـد وقـت کـه گـوش مـی دی حرف هـاش تکـراری 
می شـه ... مـی ری سـراغ کسـی کـه جـور دیگه حـرف دلتو  بـرات بزنـه ... یک 
ترانـه رو یه ماه بیشـتر نمی شـه گـوش داد ...« )25 سـاله، زن، ُکرد، مجرد، رشـتۀ 

.)A25-G2-E1-R1-F2 زبانشناسـی یـا
سـاده فهمی نیـز از دالیلـی اسـت کـه افـراد مـورد مطالعـه بـرای ترجیـح مصـرف 
موسـیقی خـود ذکـر می کنند؛ بـه طوری کـه همین افراد سـخت فهم بودن موسـیقی 
سـنتی را دلیـل عـدم گرایـش بـه آن می داننـد. برخـی معتقدنـد کـه تاریـخ مصرف 
موسـیقی اصیـل بـه سـر آمـده و متعلـق به گذشـته اسـت و بـرای زمان حـال فاقد 

فایـده و جاذبـه می باشـد:
»مـن این سـبکی که همـه گوش می دن رو دوس دارم. به نظرم حرف همه اسـت 
و همـه راحـت می فهمنـش و براشـون ملموسـه که چـی داره می گه .. موسـیقی 
سـنتی ... بعضـی وقتـا تـو تلویـزون می بینـم اصـا نمی فهمـم چـی می خونـن 
و چجـوری می خونـن ... سـاده حـرف نمی زنـن آدم بفهمـه چـی می گـن ... 

1. Liquid Taste
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کلماتشـون معلومـه ولی نمی شـه فهمید منظورشـون چیـه. بخوای بهشـون فکر 
کنـی ُمخـت سـوت می کشـه ... فکـر نکنم دیگه کسـی از اینـا گوش کنـه« )28 

.)A28-G2-E1-R1-F1 سـاله، زن، ُکـرد، مجـرد، مطالعات فرهنگـی یـا
بگ گرانـد موسـیقایی یا زمینۀ شـنیداری موسـیقی نیـز از دیگر دالیل ذکرشـده برای 
ترجیح موسـیقی توسـط دانشـجویان بـود؛ به طوری کـه گاهی افراد، شـنیدن برخی 
موسـیقی ها 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 کرده اند.

»ُکـردی رو چـون بابـام همیشـه گوش می کـرد ... یـه جورایی باهاشـون خاطره 
دارم ... بعضـی وقتـا هـم تـو مراسـما یـا تـو مهمونیـای فامیلـی آهنگهایـی رو 
می شـنیدیم، دوسـت داشـتیم بعضـی وقتا بریـم تو همون حـال و هـوا و اونا رو 
دوبـاره گـوش می دادیم ... دوسـتام هم همین جدیـدارو ... هرکـی میاد می خونه 
رو گـوش می کنـن ... منـم خیلـی باشـون حـال می کنـم ...« )32 سـاله، مجـرد، 

.)A32-G1-E1-R2-F2 ُکـرد، متأهل، رشـتۀ زبانشناسـی یـا
»تـو بچگیـم عمـوام و داداشـم این خواننـده قدیمیارو گـوش مـی دادن تو ذهنم 
مونـده بـود. دیگـه اینترنت دم دسـت بود و راحت سـرچ می کردی، رفتم سـراع 
اونـا، بـه دلـم می نشسـت، تکـراری نمی شـد بـرام، اون متـن، اون آهنـگ، اون 
A25-G2-E1- صـدا« )25 سـاله، زن،ُکـرد، مجـرد، رشـتۀ مطالعـات فرهنگی یـا

.)R1-F3
البتـه یکـی از نمونه هـای مـورد مطالعـه، ضمـن اشـاره بـه عاقـۀ 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 هم چشـمی و بـه منظور جلـب توجه می دانسـت:
»دوسـتام چندتاشـون پـاپ و رپ، آهنگایـی کـه خیلـی طرفـدار دارن رو گوش 
مـی دن کـه نمی فهمـن چی میگـن ها؛ ولـی خب حـس کـردن کاس داره فان 
آهنـگ و دارن گـوش مـی دن ... نـه صدا جالبه، نـه ریتم، نه آهنـگ، نه حتی متن 
و معنـاش ... یـه جـور آهنگ های پوچـن .. حس می کنم زندگیشـم مثل آهنگای 
رپـه سرسـری و عجوالنـه و تهی و بی معنا؛ فقـط اون ظاهر مهمه بـراش و اینکه 

کسـی بگه فانی باکاسـه، رپ گوش مـی ده ...«.
بعد از مشـخص شـدن این موارد، در نهایت الگوی نهایی و نقشـۀ تماتیک ترسـیم 

انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای....
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می شـود. شـکل شـمارۀ )2( نقشـۀ تماتیـک نهایـی اسـت کـه رابطـۀ بیـن تم هـا و 
روایـت مصـرف موسـیقی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه ایـام را نشـان 

می دهـد.

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

      نقشـۀ تماتیـک به دسـت آمـده در پژوهش می بایسـت تشـریح شـود. در شـرح 
ایـن نقشـه می تـوان 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 بک گرانـد شـنیداری آنان اسـت. بک گراند شـنیداری 
افـراد نیـز بـه عنـوان یکـی از تم های فرعـی زمینـۀ موسـیقایی، از زمینـۀ فرهنگی و 
دانـش و آگاهـی تأثیـر می پذیـرد. 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 می تـوان ادعا کرد کـه ذائقۀ مصرف موسـیقی 

نیـز بـه نوبـه خود زمینـۀ فرهنگـی و زمینۀ موسـیقایی را بازتولیـد می کند. 
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انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای....

بحث و نتیجه گیری
بعـد از مراحلـی کـه ذکـر آن رفـت، می بایسـت نتیجه گیـری نهایـی پژوهـش ارائه 

 شـود. در نمونـه کار ارائه شـده نتیجه گیـری می توانـد بـه شـرح زیـر باشـد:
     در مقالۀ حاضر، ذائقۀ مصرف موسـیقی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه 
ایـام بررسـی شـد. نتایـج این پژوهـش الگوی خـاص خـود را می نمایانـد و زمینۀ 
فرهنگـی، زمینۀ موسـیقایی و بـه طور خاص بک گراند شـنیداری افراد را زمینه سـاز 
ذائقـۀ مصرفـی آنـان نشـان می دهـد؛ بـه نحـوی کـه دانشـجویان موسـیقی هایی را 
مصـرف می کننـد کـه پیشـتر در کانـون خانـواده، مهمانی هـای فامیلـی و جمع هـا 
و پاتوق هـای دوسـتانه شـنیده اند؛ کمـا اینکـه بک گرانـد شـنیداری خـود می توانـد 
محصـول زمینۀ فرهنگی افراد خانواده، دوسـتان و اقوام باشـد. ویتگنشـتاین )به نقل 
از هاشـمی، 1398: 131( در تبییـن مفهـوم تبعیـت از قاعده می گوید، هـر زبانی، در 
بسـتر و زمینـۀ خاصـی معنای خاصی را می سـازد و جهان خاصـی را نمایان می کند؛ 
یعنـی انسـان ها در یـک بسـتر و زمینـۀ خـاص رشـد می کننـد، طبق قواعـد خاص 
زمینـه ای کـه در آن رشـد کرده انـد، کنشـگری می کننـد و اعمـال خاصـی را انجـام 
می دهنـد. زمینـۀ فرهنگـی عامتر از سـرمایۀ فرهنگی اسـت، از این جهـت که عاوه 
بـر سـرمایه، داشـته های دانشـی و آگاهی، احساسـات، تجـارب، نیازهـا و ... کیفیت 
آنهـا را نیـز دربـر می گیـرد و حالـت الگـوواره دارد. مطابـق نظریـۀ بوردیـو می توان 
منـش را دارای نقـش تعیین کننـده در ذائقـۀ مصرف موسـیقی دانشـجویان دانشـگاه 
ایـام دانسـت؛ امـا با توجه به یافته ها بایسـتی در ایـن ادعا بر میـدان فرهنگی تأکید 
ویـژه داشـت؛ میدانـی که بـا میادیـن اقتصـادی و اجتماعـی نوعی گسسـت و عدم 
انطبـاق را نشـان می دهـد. 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 می شـود.
     در ایـن مطالعـه دانشـجویان اذعان کرده اند که به دلیل سـاده فهمی موسـیقی های 
عوامانـه و روزمـره به این سـبک از موسـیقی عاقه دارند و سـطحی گزینی می کنند؛ 
البتـه ایـن سـطحی گزینی در ارتباط بـا زمینۀ شـنیداری و زمینۀ فرهنگـی قابل تبیین 
و تفسـیر اسـت. پارکینسـون )1958: 1( این سـاده فهم گزینی و سـطحی گزینی را بر 
اسـاس اصـل پیش پاافتادگـی یـا عاقـه بـه چرندیـات توضیـح می دهـد. بـه نظر او 
ترجیحـات افـراد اغلـب بـا دانـش و آگاهی آنـان ارتبـاط دارد و به سـمت مطالب، 
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مسـائل و حوزه هایـی می رونـد که فهم و تفسـیر آنهـا به دانـش و تخصص چندانی 
نیـاز ندارد.

سخن پایانی
تجزیـه و تحلیـل داده هـای کیفـی می توانـد چالش هایی را دسـت کم بـرای محققان 
بی تجربـه بـه وجـود آورد. برای توضیح روشـن و واضح نحـوۀ »تحلیل«، چارچوب 
تحلیـل تماتیـک بـراون و کارک )2006( را بـرای داده هایـی کـه از مطالعۀ مصرف 
موسـیقی برداشـت شـده اسـت اسـتفاده کردیـم. در ایـن مطالعـۀ موضوعـی بعد از 
انجـام مصاحبه هـا بـر اسـاس اهـداف و سـؤاالت تحقیـق، مرتب سـازی آنهـا آغـاز 
شـد؛ سـپس مفاهیم و تم های عمده مطابق آنچه در باال ذکر شـد، اسـتخراج گردید 
و مـورد تفسـیر و نتیجه گیـری قـرار گرفت. امید اسـت ایـن کار بتوانـد کاری که از 
مصاحبه هـای صوتـی و رونوشـت  ها به تم ها رسـیده اسـت را به خوبی بـه محققان 
نشـان دهـد؛ همچنین امید اسـت آنهـا راهنمایی هایـی مفید برای انجام تحقیقاتشـان 

را پیـدا کنیـد و ایـن راه را ادامه دهند.

منابع  و مآخذ
الف( فارسی

هاشـمی، علـی؛ )1398(، مطالعـۀ ذائقـۀ مصرف موسـیقایی دانشـجویان )مورد - 
مطالعـه: دانشـجویان کارشناسـی ارشـد دانشـگاه های شـهر ایـام(، پایان نامـۀ 

کارشناسـی ارشـد مطالعـات فرهنگـی، دانشـگاه ایـام- ایران.

ب( انگلیسی
 - Alholjailan, M.I. (2012), Thematic Analysis: A critical review of its process 

and evaluation. West East Journal of Social Sciences, 1(1), 39-47. 
 - Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic 

analysis and code development. Sage. 
 - Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology, 

Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101. 
 - Bree, R. & Gallagher, G. (2016), Using Microsoft Excel to code and the-

matically analyse qualitative data: a simple, cost-effective approach. All 

یارمحمد قاسمی - علی هاشمی  



دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

32

فصلنامۀ  علمي

انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای....

Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education (AISHE-J), 
8(2), 2811-28114. 

 - Clarke, V. & Braun, V. (2013), Teaching thematic analysis: Overcoming 
challenges and developing strategies for effective learning. The Psycholo-
gist, 26(2), 120-123.

 - Divan, A., Ludwig, L., Matthews, K., Motley, P. & Tomlienovic-Berube, 
A. (2017), A survey of research approaches utilised in The Scholarship of 
Learning and Teaching publications. Teaching & Learning Inquiry, [online] 
5(2), 16.

 - Javadi, M. & Zarea, M. (2016), Understanding Thematic Analysis and its 
Pitfalls. Journal of Client Care, 1 (1), 33-39.

 - Maguire, Moira; Delahunt, Brid (2017), Doing a Thematic Analysis: A Prac-
tical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J, 
Volume 8, Number 3, Autumn 2017, pp 3351-3364.

 - Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017), Thematic 
Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Jour-
nal of Qualitative Methods, 16 (1), 1-13.

 - O’Cathain, A., & Thomas, K. J. (2004), any other comments? Open ques-
tions on questionnaires – a bane or a bonus to research? BMC Medical 
Research Methodology, 4, 25.

 - Rosenthal, M. (2016), Qualitative research methods: Why, when, and how 
to conduct interviews and focus groups in pharmacy research. Currents in 
Pharmacy Teaching and Learning, 8(4), 509-516.

 - Rowland, S.L. & Myatt, P.M. (2014), Getting started in the scholarship of 
teaching and learning: a “how to” guide for science academics. Biochemis-
try & Molecular Biology Education, 42(1), 6-14. 

 - Vaismoradi, M., Turunen, H. & Bondas, T. (2013), Content analysis and 
thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive 
study. Nursing and Health Sciences, 15(3), 398-405. 



فصلنامۀ  علمي

33

دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

ضمیمۀ 1:  سؤاالت اولیۀ مصاحبه
الف( سؤاالت شناسایی

جنسیت:      چند سالته؟     چه رشته ای میخونی؟    کجایی هستی )قومیت(؟    مجردی یا متأهل؟
خودت یا پدر و مادرت شاغل هستین؟)در صورت مجرد بودن(:     خودت یا همسرت شاغل هستین؟                      

کًا اوضاع مالیتون خوب هست؟ راضی هستی؟   
ماشین که داری؟/ ماشین که نداری؟                ماشینت چی هست؟                              

مثـل من بچه روسـتایی هسـتی یا توی شـهر بـه دنیا اومـدی؟ )با خندۀ ملیح( )با توجه به شـخصیت 
طـرف مقابل می توان لحـن کام را تغییر داد(.

چقدر با دوستات وقت می گذرونی؟
رابطه ات باهاشون چطوره؟  

با اقوام چطور؟
در مواقـع مختلـف، مثـًا وقتـی کاری چیـزی براشـون پیش بیاد، چقـدر روی تو حسـاب می کنن یا 

ازت توقع دارن؟            
اهل مطالعه هستی؟       کتاب؟       مجله؟       روزنامه؟      چه جور کتاب/ روزنامه/ مجله ای؟

فیلم چی می بینی؟               چه  جور فیلم هایی؟
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
 نظرت راجع به موسیقی چیه کًا؟. 1
اصًا چیزی گوش می دی؟ )با خندۀ ملیح(. 2
چی گوش می دی حاال؟. 3
چـرا ایـن؟ دلیـل خاصـی داره؟ مثـًا چـه چیـزش باعـث می شـه اینـو گـوش بـدی؟ و مثـًا . 4

موسـیقی های دیگـه رو گـوش نـدی؟
 فقـط اینـو گـوش مـی دی؟ همیشـه همیـن جـور موسـیقی ها رو گـوش می کـردی؟ یـا مثًا . 5

آهنگ هـای دیگـه ای گـوش می کـردی و بعـداً رفتـه باشـی سـمت موسـیقی های دیگـه؟
موسـیقی های دیگه چی؟ کًا چقدر شـناخت داری از موسـیقی؟ مثًا انواع مختلف موسـیقی؟ . 6

اسمشـونو بدونی یا به گوشـت خورده باشـه و شـنیده باشـی و بدونی چه جورین؟ 
تو خونواده تون چی گوش می دن؟. 7
دوستات چی؟ اونا چی گوش می کنن؟. 8
 نظرت راجع به موسیقی هایی که بقیه گوش می کنن چیه؟. 9

شده کسی یه جور موسیقی گوش بده که برای تو این کارش عجیب باشه؟. 10

یارمحمد قاسمی - علی هاشمی  


