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مقدمه

مقدمه
به راهنمای شروع  MAXQDAخوش آمدید ! از آنجا که مقدمه ها و کتابچه های طوالنی برای افراد ناخوشایند است ،ما در اینجا سعی
کردیم تا آنجا که ممکن است این مقدمه را کوتاه کنیم تا شما هر چه سریع تر شروع به کار کنید .این راهنما به شما این امکان را
می دهد تا تجزیه و تحلیل خود را شروع کرده و با  MAXQDAتجربیات خود را بدست آورید .ما در اینجا بر روی کاربرد های واقعی
این برنامه تمرکز خواهیم کرد ،نه بر ارائه روشهای مختلف تحلیل و تحقیق .اگر می خواهید اطالعات بیشتری در این مورد بدست آورید،
ما لیستی از منابع مفید را در بخش "منابع بیشتر" ارائه کرده ایم .ممکن است بدانید که بینهایت روشهای کیفی مختلف وجود دارند ،اما
بیشتر آنها را می توان با کمک  MAXQDAانجام داد ،زیرا تمام آنها این ساختار اساسی را که در تصویر زیر مشاهده می کنید  ،دنبال
می کنند.
Intro duc tion

بیشتر روش های تحلیل کیفی با دسته
بندی ها کار می کنند .که می تواند یا از
درون داده ها ایجاد شوند و یا بر اساس
دانش قبلی درباره داده ها ،تئوری های
موجود یا نتایج تحقیقات اخیر بوجود
بیایند .دسته بندی ها اغلب به صورت کدها
یا کلمات کلیدی نام گذاری شده اند ،اما به
هرچیزی که نامگذاری شوند ،همه آنها این
قابلیت را دارند که داده ها را سازماندهی و
سیستماتیک کنند ،اغلب حتی به عنوان
کدهای تحلیلی کار می کنند .کدهای
تحلیلی نتیجه یک فرایند تحلیلی است که
از تعیین یک موضوع فراتر می رود و این
همان چیزی است که ما در این راهنما به
عنوان کد ) (codeبه آنها اشاره می کنیم .
کد گذاری اطالعات می تواند زمان زیادی
صرف کند  ،اما نگران نباشید :روشهای

نتیجه
فعلی

متن را بخوانید
و تفسیر کنید

سوال
پژوهشی

ساخت
دسته ها

تجزیه و
تحلیل

کد گذاری
بخش هایی از
متن

مختلف زیادی برای استفاده از نرم افزارQDA

(تجزیه و تحلیل داده های کیفی) وجود دارد.

همیشه الزم نیست که داده های خود را کدگذاری کنید تا بتوانید آنرا با  MAXQDAتحلیل کنید ؛ شما همچنین می توانید از آن به سادگی برای
سازماندهی اطالعات یا جستجوی کلمات و ترکیب کلمات استفاده کنید.
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رابط کاربر MAXQDA
شروع به کار MAXQDA
هنگام باز کردن برنامه  ، MAXQDAپنجره ای در سمت چپ باال مشاهده خواهید کرد که به شما این امکان می دهد که نام کاربری یا
مخفف آنرا را تایپ کنید (این کار می تواند در کارهای بعدی شما کاربردی تر باشد) .برای ایجاد اولین پروژه خود در  MAXQDAروی
( New Projectپروژه جدید) کلیک کنید ،پروژه خود را نامگذاری کنید و آنرا در یک مکان در کامپیوتر خود ذخیره کنید .پوشه های
داخلی کامپیوتر شما بهترین مکان برای پروژه های  MAXQDAمیباشد بنابراین بهتر است که آنها را روی درایو شبکه یا حافظه های
جانبی مانند فلش ذخیره نکنید .همچنین از ذخیره کردن پروژه های خود بر روی پوشه هایی که با سرویس های ابری همگام شده اند
مانند  Dropbox ،iCloudیا  Google Driveخودداری کنید .این سرویس ها ممکن است برای دسترسی به بانک اطالعات پروژه در
حالی که پروژه در  MAXQDAباز است  ،رقابت کنند.

نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

برای باز کردن یک پروژه که اخیرا
ذخیره شده است  ،روی نام پروژه
دوبار کلیک کنید.

فایل های پروژه های  MAXQDA 2020دارای پسوند  MX20هستند .همچنین می توانید با تایپ واژه " " MAXQDA 2020این
فایلها را در ویندوز یا مک جستجو کنید .
 MAXQDAاز پروژه هایی مانند  (.xlsx) Excelو (.docx) Wordاستفاده می کند تقریباً هر آنچه را با  MAXQDAوارد یا ایجاد
می کنید (مانند کدها و یادداشت های شما) در پروژه ها ذخیره می شوند.
در سمت راست صفحه شروع چندین پیوند به شما ارائه می دهد ،به عنوان مثال گزینه باز کردن دفترچه راهنمای آنالین ، MAXQDA
تماشای آموزش های ویدئویی  MAXQDAیا ارسال بازخورد به تیم. MAXQDA

رابط کاربر
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رابط کاربر
هنگامی که اولین پرو ژه خود را با موفقیت ایجاد و ذخیره کردید ،صفحه زیر با چهار پنجره اصلی ،که هنوز خالی هستند برایتان ظاهر
میشود.

تقسیم این صفحه ،به چهار پنجره  ،باعث میشود کار با  MAXQDAبسیار آسان تر باشد .پنجره اول ( ، )1در قسمت باال ،گوشه سمت
چپ شامل ( Document Systemسیستم اسناد) ،پنجره زیرین ( )2شامل ( Code Systemکد سیستم)  ،پنجره در سمت
راست گوشه باالیی ( Document Browserمرورگر اسناد) میباشد ،و چهارمین پنجره ( Retrieved Segmentsبخش های
بازیابی شده ) نامیده شده است( .اگر فقط سه پنجره را میبینید نگران نباشید .وقتی برای اولین بار با  MAXQDAکار می کنید پنجره
چهارم پنهان می باشد  ،زیرا در ابتدای تجزیه و تحلیلتان به آن نیازی ندارید.
این چهار پنجره ساختار اصلی  MAXQDAرا تشکیل می دهند .می توانید با حرکت پنجره ها به اطراف آنها را بازچینش کنید ،یا پنجره
ها را در سه ستون به جای دو ستون نمایش دهید .همچنین میتوانید تنظیمات آنرا در منو اصلی و در زبانه ” “Homeتغییر دهید.

MAXQDAرابط کاربر
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جزئیات پنجره هارا در اینجا بازچینش کنید.

برای پنهان کردن یا نمایش دادن پنجره ها روی
یکی از این چهار آیکن کلیک کنید.

این زبانه ها (( )Tabsدر برخی برنامه ها به آنها ” “ribbonsمیگویند) که برای دسترسی به بسیاری از ویژگی های برنامه هستند در
باالی پنجره  MAXQDAقراردارند .در زبانه ”( “Homeصفحه اصلی) میتوانید پنجره های جداگانه را بازکنید و ببندید و همچنین صفحه
کاری را مطابق کاری که میکنید مرتب سازی کنید .عالوه بر این میتوانید ساختار منحصر به فرد چهار پنجره ای را بازکنید و با درگ
کردن  ،آنها را در موقعیت دیگری قرار دهید و یا حتی در صفحه کامپیوتر دوم وارد کنید .برای باز و بسته کردن پنجره ها میتوانید بر روی
دکمه پنجره یا پنجره های مربوطه کلیک کنید و یا با کلیک روی نماد ( )xدر گوشه سمت راست به آسانی پنجره مربوطه را ببندید.
حاال اجازه دهید برگردیم به چهار پنجره اصلی! تمام فایل هایی که می خواهید با آنها کار کنید در پنجره  Document Systemوارد
میشوند .در صورت استفاده از کدها و کدهای فرعی می توانید آنها را در قسمت  Code Systemمدیریت کنید .اطالعات یا  dataهایتان
را در قسمت  Document Browserمی توانید ببینید و ویرایش کنید .پنجره  Retrieved Segmentمحلی است که نتایج بازیابی
هایتان بعدا در آن به نمایش در می آید.

نکاتی راجع به محل ذخیره داده ها و ذخیره کردن
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نکاتی راجع به محل ذخیره داده ها و ذخیره کردن
برنامه  MAXQDAتمام چیزهایی را که وارد می کنید ،تفسیر یا تعریف می کنید را در یک فایل واحد به نام  Project fileکنترل می
کند.
بنابراین یک بار آن را ایجاد کنید :یک پروژه = یک پرونده  .همانطور که قبال یاد گرفتیم ،این پرونده ها با پسوند  MX20تمام می شوند
(پروژه های با ورژن پایین تر با پسوند  MX18یا  MX12تمام می شوند).
برای اطمینان از ایمن بودن پروژه خود ،لطفا کادر زیر را بخوانید:
لطفا توجه داشته باشید MAXQDA :تمام موارد وارد شده و یا ایجاد شده توسط کاربر(ها) را به صورت خودکار ذخیره می کند .با این
حال  ،شما هنوز هم باید مطمئن شوید که از طریق گزینه  ،Save As Projectپشتیبان گیری روزانه را انجام می دهید.که میتوانید آنرا
در زبانه ” “Homeپیدا کنید و آنها را روی یک دستگاه ذخیره ساز ثانویه ذخیره کنید.
به طور خالصه Project file ،شامل کلیه داده های مورد نیاز برای کار بر روی پروژه تحقیقاتی ،پایان نامه کارشناسی یا پایان نامه
کارشناسی ارشد است .اما برای هر قاعده یک استثنا وجود دارد :اگر از فایل های صوتی یا تصویری زیادی استفاده می کنید ،حتی پس از
وارد کردن چند فایل ویدئویی Project file ،ممکن است خیلی سنگین شود .بنابراین تنظیم استاندارد ،به طور خودکار تصاویر و اسناد
 pdfرا تا اندازه مشخصی از فایل ها ) (5 MBرا وارد می کند ،در حالیکه فایل های صوتی و تصویری به صورت جداگانه ذخیره می شوند.
اما وقتی  Project fileخیلی سنگین می شود ،ممکن است تبادل آن با دیگران مشکل باشد.
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کلمات کلیدی مهم
در اینجا مهم ترین کلمات کلیدی را که باید در کار با  MAXQDAبدانید را آورده ایم:
*( Projectsپروژه ها) فایهای سیستم  ،یا "واحد های کاری" در  MAXQDAهستند .آنها حاوی مهمترین اطالعات وارد شده هستند،
مانند متون PDF،ها ،تصاویر ،جداول و همچنین کدها ،یادداشت ها ،تفسیرهایی که ایجاد کرده اید.
* ( Documentاسناد) همان واحد هایی هستند که میخواهید آنها را تجزیه و تحلیل کنید .آنها می توانند مصاحبه ،پروتکل های گروه
های متمرکز ،ضبط های صوتی و تصویری ،مقاالت ژورنال های علمی و موارد دیگر باشند.
*( Codesکدها) مهمترین ابزار تجزیه و تحلیل شما هستند .آنها را می توانید به هر چیزی با اهمیتی که در نظر دارید اختصاص دهید
،مثال به بخش هایی از متن ،بخش هایی از عکس یا بخش هایی از یک فیلم.
*سیستم کد ( )Code systemیا ( )Code treeدرخت کد ،کلیه کدها و کدهای فرعی را که بصورت سلسله مراتبی قابل اجرا هستند ،
توصیف می کند.
*( Codingکدگذاری کردن) عبارت است از اختصاص دادن کد به یک بخش مشخص اطالعات شما.
*( Coded segmentsبخش های کدگذاری شده) آن دسته از اطالعات هستند که به آنها کد اختصاص داده شده است.
* ( Memosیادداشت ها) اساساً به عنوان بایگانی در اختیار شما هستند  .می توانید ایده ها ،فرضیات و سؤاالت خود را برای مراحل تجزیه
و تحلیل بعدی خود یادداشت کنید یا فرضیه های اول را در مورد پیوستگی احتمالی در داده ها تنظیم کنید.
*( Commentsنظرات) کوتاهتر از یادداشت ها هستند .می توانید از آنها برای اختصاص نظرات به بخش های کدگذاری شده ،مانند
"مخالف" یا "قسمت مهم" استفاده کنید.
* ( Overviewsنمای کلی) ارائه های جدولی در  MAXQDAاست .مروری بر بخشهای رمزگذاری شده ،یادداشتها ،متغیرها ،پیوندها و
موارد دیگر وجود دارد .تمام بررسی های  MAXQDAاز همین اصل پیروی می کنند و اجازه دسترسی آسان به عناصر مجزا را می دهند
تا شما اطالعات خود را از دست ندهید.

وارد کردن داده ها

12

وارد کردن و کاوش داده ها
وارد کردن داده ها
قبل از اینکه در مورد روش های مختلف برای وارد کردن اطالعاتتان بیاموزید  ،باید نگاهی دقیق تر به پنجره Document System
بیاندازیم.
در اینجا تمام اسناد خود را پیدا خواهید کرد.

مجموعه اسناد را با توجه به معیارهای خاص
.گردآوری کنید

هنگامی که روی کلمه  Documentیا نماد کنار آن کلیک راست می کنید  ،یک فهرست بزرگ باز می شود .می توانید بخشی از آن را
در اینجا مشاهده کنید:
پوشه جدیدی را برای طبقه بندی
اسناد خود ایجاد کنید.

چندین گزینه برای وارد کردن اسناد
وجود دارد  ،اما  importکردن اسناد
بهترین گزینه در حال حاضر است.

از طرف دیگر  ،می توانید از طریق ”( “Importوارد کردن) بر روی نماد مناسب برای نوع داده خود بروید و کلیک کنید ،مثال رونوشت
ها یا حتی به روشی ساده تر ،پرونده ها را از  Windows Explorerیا  Mac Finderدر پنجره  Document Systemدرگ کنید
و رها کنید .در برگه " "Importگزینه های اضافی برای وارد کردن انواع خاص داده ها ،از جمله وارد کردن اسناد از صفحهات گسترده
،نسخه های گروه متمرکز یا ایجاد متن به طور مستقیم در  ، MAXQDAمشاهده خواهید کرد.
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کاوش داده ها
بدون دانستن داده ها ،تجزیه و تحلیل داده های کیفی درست عمل نمی کند .بنابراین  MAXQDAاین کار را برای شما آسان می کند
تا پرونده های خود را جستجو کنید :به سادگی بر روی یک سند در پنجره  Document Systemدابل کلیک کنید ،و این سند در
 Document Browserباز می شود و تقریباً مانند نمونه مصاحبه ،در مثال زیر است:

شماره پاراگرافها بحث در مورد بخشهای خاص را در یک تیم آسان تر می کند ("نگاهی به توضیحات پاراگراف  4بیندازید!") و همچنین
کدگذاری کامل پاراگراف ها را یکباره انجام می دهد .همچنین می توانید برای نشان دادن منابع داده های خود از شماره های پاراگراف
استفاده کنید .اگر به شماره گذاری دقیق تری نیاز دار ید  ،می توانید در هر زمان با کلیک راست روی متن و انتخاب “Convert to
”( Line Numberingتبدیل به شماره گذاری خطی)  ،نمایشگر را به شماره گذاری خطی تغییر دهید.
در مثال باال می توانید سه نوار عمودی رنگی  ،و همچنین یک نماد چسبنده زرد رنگ را در کنار متن مشاهده کنید .این نماد نشان می
دهد که یادداشتی به آن بند پیوست شده است .نوارهای عمودی به اصطالح نوارهای کد نویسی هستند که نشان دهنده کدی هستند که
به متن اختصاص یافته است (در این حالت کدهای طوالنی به “..Interests”, “..Career” and “..Parents”.منتهی می
شوند) .برای مشاهده نام کل کد ،کافی است با درگ کردن خط خاکستری به سمت نوارهای کدگذاری در سمت راست ،ستون کدگذاری
را بزرگ کنید.

یادداشت چیست؟ از یادداشت ها به منظور ایجاد نکات و سوابق ،برای اتصالشان به متون  ،بخش های متنی  ،گروه های اسناد  ،تصاویر ،
فایل های صوتی یا تصویری و حتی کدها استفاده می کنند  -دقیقاً مانند آنچه شما با یادداشت های چسبنده "واقعی" انجام می دهید.

کاوش داده ها
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هنگامی که برای نخستین بار متنی را در  Document Browserباز می کنید ،همچنان که هنوز کدگذاری نشده و یک یادداشت
ایجاد نکرده اید ،آن بخش همچنان خالی خواهد بود .فقط سعی کنید یک مورد ایجاد کنید :در جایی ،روی بخش یادداشت ها دابل کلیک
کنید و یک پنجره محاوره ای یادداشت ( ) memo dialog windowبه طور خودکار باز خواهد شد .این تنها چیزی است که اکنون
باید بدانید و در آینده در مورد یادداشت ها با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد،
در قسمت باالی  ، Document Browserیک نوار ابزار قراردارد که ویژگی های خیلی مهمی را به شما نشان می دهد.

تنظیمات

جست

جو

حالت ویرایش

خروجی سند
نمایش داده
شده

پرینت
سند

بزرگ
نمایی منفی

سایز اصلی

نمایش

بزرگ
نمایی
مثبت

اگر شما یک سند  PDFرا در  Document Browserوارد و باز کنید  ،می توانید از تنظیمات دیگری نیز استفاده کنید .خواهید دید
آیکون هایی ایجاد شده است که شما را قادر می سازد  ،به عنوان مثال بزرگنمایی مثبت و منفی را انجام دهید یا به صفحه بعدی فایل
 PDFبروید.

متناسب با پنجره

)(fit to window

نشانک ها صفحه
بعدی
(Book-

صفحه اول

)marks

اندازه افقی بهینه

صفحه آخر صفحه قبلی

در برخی مواقع در تحقیق ،ممکن است بخواهید متنی را با شماره پاراگراف چاپ کنید (یا سند خود را به صورت  PDFبا چاپگر PDF
ذخیره کنید) .برای انجام این کار ،نماد  Print documentرا انتخاب کنید و یا از کلید میانبر ( ) Ctrl + Pدر ویندوز یا ( cmd + Pدر

مک) استفاده کنید .منوی چاپ گزینه های مختلفی را برای طراحی چاپ خود به شما ارائه می دهد:

وارد کردن و کاوش داده ها
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اندازه حاشیه را انتخاب کنید
یک سرصفحه یا پاورقی را تعریف کنید

برای نمایش کدها و یادداشت ها انتخاب کنید

حداکثر عرض ستون کدگذاری در نظر گرفته
شده برای چاپ

جستجو داده ها
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جستجو داده ها
ممکن است در مرحله ای از تحقیقات شما نیاز به یافتن کلمات مخصوصی در اسناد خود داشته باشید .در  ،MAXQDAجستجوی
کلمات می تواند در هرکدام از چهار پنجره اصلی به صورت همزمان انجام گیرد .در هر پنجره نماد ذره بین وجود دارد که با کلیک بر روی
آن می توانید کلمه مورد نظرتان را جستجو کنید MAXQDA .تعداد تکرار این اصطالح را نشان می دهد ،و شما قادر خواهید بود با
استفاده از کلیدهای جهت دار از هر کلمه به کلمه بعدی بروید تا تکرارهای آن کلمه را در متن مشاهده کنید.
ابزاری قدرتمندتر از جستجوی موضعی ،ابزار ( Lexical searchجستجوی واژگان) است (که در برگه” ( “Analysisآنالیز) یافت می
شود)( Lexical search .جستجوی واژگان) به شما امکان می دهد چندین سند را همزمان جستجو کنید؛ این فقط محدود به استاد باز
نیست.

در این مثال ،اصطالح ” “familyدر تمامی اسناد موجود جستجو خواهد شد.

به محض بازشدن پنجره می توانید به طور همزمان هر تعداد جستجو را وارد کنید .از کلید بازگشت برای پایان دادن به ورودی خود یا
اضافه کردن رشته جستجوی جدید استفاده کنید .هر مورد جستجو در یک خط جدید قرار می گیرد .تنظیم استاندارد از منطق ”“OR
پیروی می کند ،یعنی به محض یافتن یکی از آیتم های جستجو ،آن را به عنوان یک لیست ذکر می کند .درپنجره Document
 ، Browserکه تمام بازدیدهای جستجو را نشان می دهد ،با کلیک برروی یک آیتم در جدول نتایج  ،پاراگراف مربوطه نشان داده میشود.

وارد کردن و کاوش داده ها
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کدگذاری رنگی و یادداشت ها
بعضی اوقات ممکن است بخواهید قبل از فکر کردن در مورد دسته بندی ها و جهت کلی تحلیل خود  ،چیزی را در یک متن یا یادداشت،
نظرات و فرضیات و ایده های دیگر ،عالمت گذاری کنید .همانطور که ممکن است در یک کتاب قسمت های مختلف را هایالیت یا یک
استیکر به یک صفحه بچسبانید ،می توانید از عملکرد  Highlight codingدر  MAXQDAاستفاده کنید تا متن ها را با پنج قلم رنگی،
مجازی (قرمز ،آبی ،سبز ،زرد و بنفش) عالمت گذاری کنید .در باالی پنجره  Document Browserمی توانید آیکن های کدگذاری رنگ
را پیدا کنید.
قلم های هایالیت کدگذاری

می توانید هر قسمت از متن را با ماوس خود انتخاب کرده و سپس بر روی یکی از نمادها کلیک کنید تا آن را با رنگ دلخواه خود هایالیت
کنید .تفاوت هایالیتها در "واقعیت" در این است ،که پیدا کردن دوباره پیام های هایالیت شده در  MAXQDAبسیار ساده تر از آن است
که در واقع یت بخواهید آنها را در یک کتاب پیدا کنید .نحوه بازیابی بخشهای کدگذاری شده که با  Highlight codingایجاد شده اند،
جلوتر در قسمت ( Data analysisتجزیه و تحلیل داده ها) بیشتر توضیح داده خواهد شد.
همانطور که یاد گرفتیم ،کدگذاری رنگی ) (color-codingابزاری مفید برای عالمت گذاری موارد مهم حتی قبل از فرآیند کدگذاری
صریح است .ابزار مفید دیگر عملکرد ( Memosیادداشت ها) است .با کمک ( In-Document-Memosیادآورهای موجود در سند)
می توانید یادداشت ها را به هر مکانی در هر سند ضمیمه کنید .یکی از بخش های سند را انتخاب کنید ،بر روی قسمت انتخاب شده
کلیک راست کنید و از فهرست نمایش داده شده استفاده کنید تا یک یادداشت جدید برای شما ایجاد شود تا افکار و ایده های خود را
وارد کنید:

کدگذاری رنگی و یادداشت ها
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می توانید یک عنوان برای یادداشت درج کنید  ،برای انواع یادداشت ها نماد همتایش را اختصاص دهید و آن را به کدهای خاص لینک کنید.

شبیه به کدگذاری رنگی ،بازیابی یادداشت ها نیز ساده است .شما می توانید انواع یادداشت ها و یک ویژگی جستجوی یادداشت های خاص
را در قسمت منو "یادداشت ها" پیدا کنید .نتایج جستجو در مدیریت یادداشت ) MAXQDA ،(Memo Managerنمایش داده می
شود ،جایی که به راحتی می توانید یادداشت های خود مدیریت ،ویرایش و فیلتر کنید .به عنوان مثال :فقط نمایش یادداشتهایی که شما
در طی یک دوره زمانی خاص نوشتید.
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داده های خود را کد گذاری کنید
کدگذاری بخش های مختلف داده ها
همانطور که قبالً یاد گرفتیم ،روش کار اصلی در اکثر روشهای تحلیل ،کدگذاری داده ها است .اما این به چه معنی است؟ کدگذاری روند
انتخاب بخشی از داده های اطالعاتی را توصیف می کند ،برای اختصاص دادن کد به آن ها کافیست یک پاراگراف یا یک قسمت از تصویر
را با استفاده از ماوس انتخاب کنید (دقیقاً مانند  Wordیا برنامه های دیگر) .این در اصل همان برچسب زدن به محتوا است ،اما کدگذاری
در تحقیقات اجتماعی تجربی بسیار بیشتر از این ها را شامل می شود.
بنابراین ،در نهایت کد چیست؟ اولین شرکت شما ممکن است از خدمات مخفی و ماشین های رمزگذاری و رمزگشایی استفاده کند و یا
ممکن است از کدها به عنوان نقشه کامالً تنظیم شده ،مانند کدهای مورس ) (Morseاستفاده کند .هر دوشرکت گمراه کننده هستند!
در چارچوب تحقیق کیفی ،یک کد بیشتر از یک برچسب است که برای نامگذاری پدیده ها در یک متن یا یک تصویر استفاده می شود .از
نظر فنی ،یک کد یک رشته کاراکتر است که می تواند از حداکثر  63کاراکتر در  MAXQDAتشکیل شود ،یا میتواند از آن چندین
کلمه یا رشته های رمزنگاری بیشتری مانند ” “CR128تشکیل شود .در تحقیقات اجتماعی  ،کدها می توانند معانی مختلفی داشته
باشند و عملکردهای مختلفی را در فرایند تحقیق به عهده بگیرند :ازجمله کدهای واقعی ،کدهای موضوعی ،کدهای نظری و بسیاری از
موارد دیگر نیز وجود دارد ( به  Richards 2014 ،Kuckartz & Rädiker 2019مراجعه کنید) .با نگاهی گذرا به کدها متوجه
میشویم که نقش آنها در فرآیند تحقیق همیشه مشخص نیست :یک کد می تواند از اهمیت کمی برخوردار باشد یا نقش کلیدی داشته
باشد .فقط محتوا و ساختار آن کد میتواند نقش آنرا نمایان سازد.
بنابراین ،چگونه می توان کدها را ایجاد کرد؟ به سادگی در پنجره  Code Systemبر روی  Code Systemکلیک راست کرده و از
منوی باز شده گزینه  New codeرا انتخاب کنید .از طرف دیگر ،می توانید نماد نظیر آنرا را در نوار ابزار در گوشه باال سمت راست یا
بر روی یک کد شناور انتخاب کرده و روی نماد  green plusکه به طور خودکار ظاهر می شود ،کلیک کنید.

برای جستجوی کد خاصی از نماد ذره بین استفاده کنید .نماد
سمت چپ آن به شما امکان می دهد کدهای جدید ایجاد کنید.

برای تعریف کردن کد جدید شما یک پنجره محاوره باز می شود:

کدگذاری بخش های مختلف داده ها
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کد) (codeخود را نامگذاری کنید (در این مورد "پول و مسائل مالی")

رنگ خاصی ) (colorبه آن اختصاص دهید (در این حالت آبی)

و از یادداشت کد ) (code memoاستفاده کنید تا معنای کد را هنگام
یادداشت کردن آن یا مشکالت احتمالی آن کد به خاطر بیاورید.

چگونه می توانم کد را به بخش خاصی از سند اختصاص دهم؟ ابتدا یک بخش را با ماوس خود انتخاب کنید (اگر می خواهید کل پاراگراف
را عالمت گذاری کنید ،فقط روی عدد پاراگراف کلیک کنید) .سپس می توانید بخش مشخص شده را بکشید و آن را روی کد مورد نظر
رها کنید ،یا از طرف دیگر  ،کد را روی بخش انتخاب شده بکشید ( dragکنید)  .پس از انجام این کار برای اولین بار ،خواهید دید که
شماره کنار آن کد در  ،Code Systemکه نشان می دهد چند بار از کد استفاده شده است ،از " "0به " "1تغییر یافته است .اگر به
 Document Systemنگاه کنید می بینید که تعداد بخش های کدگذاری شده در یک سند به خوبی در کنار آن سند نیز نمایش داده
می شود.

داده های خود را کد گذاری کنید
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 MAXQDAامکانات کد گذاری دیگری را در اختیار شما قرار می دهد .می توانید با کلیک راست بر روی یک بخش انتخابی در سند یا
از طریق آیکن های موجود در نوار ابزار  ، Codeکه در باالی پنجره  Document Browserقرار دارد  ،به آنها دسترسی داشته باشید.
نوار ابزار به شرح زیر است:
Undo
code

هایالیت کردن
کدگذاری

کد ایموجی

باز کردن
سبک
کدگذاری

کد در
vivo

کدهای جدید

کد هایی که به
تازگی استفاده
شده

بخشهای هایالیت شده کدها

پ

کدی که آخرین بار از آن استفاده کردید همیشه در سمت چپ نمایش داده می شود .اگر روی نماد کدگذاری قرمز در سمت راست کلیک
کنید ،این کد را به متن انتخاب شده اختصاص می دهد .هر یک از آیکن های باال به یک عملکرد کدگذاری متفاوت اشاره دارد؛ به عنوان
مثال می توانید روی نماد  Undo codeکلیک کنید و سپس یک یا چندین کد را از لیست کشویی انتخاب کنید.
منوی محتوا در  Document Browserشامل گزینه های کدگذاری بیشتری است ،که می توانید با کلیک راست بر روی بخشی از متن
مشخص شده ،مشاهده کنید:

ایجاد کد جدید و اختصاص دادن آن به بخش هایالیت شده
کد هایی که اخیرا استفاده شده
اختصاص دادن تمام کد های فعال

لیست کردن کد های اختصاص یافته در این بخش

فعال سازی اسناد
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اطالعات خود را تحلیل کنید
فعال سازی اسناد
شاید شما گزینه ( Only in activated documentsفقط اسناد غیرفعال) را قبالً در پنجره محاوره برای جستجوی واژگان دیده باشید،
و از خود پرسیده باشید که این به چه معنا است ( Activation .فعال سازی) یکی از مفاهیم اصلی  MAXQDAاست :این بدان معناست
که می توانید اسناد (و  /یا کدها ) را برای تجزیه و تحلیل خود انتخاب کنید و سپس تنها با موارد انتخاب شده کار کنید .فعال سازی چگونه
کار می کند؟ این بسیار ساده است :در فهرست متن هر سند یا گروه اسناد  ،گزینه ( Activateفعال کردن) را درست در باال مشاهده
خواهید کرد .کاربران باتجربه تر  ، MAXQDAبرای فعال کردن سند یا یک گروه اسناد  ،به سادگی روی سند یا نمادهای پوشه کلیک
می کنند.

بالفاصله می توانید ببینید که آیا یک سند یا گروه فعال شده است یا خیر .هم نام و هم نماد ،هر دو ،قرمز خواهد بود و یک پیکان قرمز در
مقابل آنها ظاهر می شود .در زیر  ،نوار وضعیت ) MAXQDA (Status barتعداد کل اسنادی را که اکنون فعال شده اند نشان می دهد.
اگر می خواهید جستجوی خود را به متون خاص محدود کنید  ،ابتدا آنها را فعال کنید و سپس گزینهOnly in activated documents
(فقط در اسناد فعال) را در قسمت جستجو واژگان انتخاب کنید.
کدهای فعال
-> 10

بخش های کدهای بازیابی
➔
 -> 21شده
➔

اسناد فعال
-> 10

چگونه می توان فعال سازی را دوباره تنظیم کرد؟ به سادگی به پنجره  Document Systemبروید و در نوار ابزار ،بر روی نماد
 Reset activationsکلیک کنید .از طرف دیگر ،می توانید دوباره روی سند یا گروه اسناد دوباره کلیک کنید.
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بازیابی تمام بخش های کدگذاری شده با یک کد
کد گذاری همه چیز نیست و مطمئناً تجزیه وتحلیل شما چیزی بیشتر از صرفا کدگذاری است .در یک مقطع می خواهید کدگذاری را
متوقف کنید و شروع به جستجو در مورد نتایج آن فرآیند باشید .ساده ترین راه ،بازیابی تمام بخش های اختصاص یافته به یک کد خاص
است .به عنوان مثال ،اگر شما یک تحقیق را بر اساس مصاحبه انجام دهید ،ممکن است بپرسید" :درباره یک موضوع خاص چه گفته شد
و چه کسی چه چیزی گفته است؟" کلمه جادویی برای به دست آوردن پاسخ های دقیق و صحیح( Retrieval،بازیابی) است .در
 ، MAXQDAاین چنین پرسش کدگذاری ) (Coding Queryاز طریق فعال سازی ها انجام می شود همانند جستجوی واژگان.
تمامی اسنادی که می خواهید شامل پرسش کدگذاری ) (Coding Queryباشند را فعال کنید ،همچنین کدهای اختصاص داده شده
به بخش های مورد عالقه خود را نیز فعال کنید .فعال سازی کدها درست مانند فعال سازی اسناد کار میکند (روی کد کلیک راست کنید
و گزینه  Activateرا انتخاب کنید یا روی نماد مقابل نام کد ،کلیک کنید) .تمام بخش های رمزگذاری شده موجود در چهارمین پنجره
اصلی  ،MAXQDAپنجره ( Retrieved Segmentsبخش های بازیابی شده) ظاهر می شوند .در زیر هر بخش ،اطالعات منبع آن
بخش را مشاهده می کنید .در مثال زیر ،بخش مورد نظر را می توان در بند  6از سند "جیمی" یافت.
اطالعات منبع نه تنها به شما می گویند یک بخش خاص از کدام قسمت سند است ،بلکه به شما این امکان را می دهد مستقیماً به آن
سند بروید  :به سادگی روی نام سند کلیک کنید  ،و سند در قسمت پنجره  Document Browserبا بخش کدگذاری شده در سمت
راست قرار می گیرد ،به طوری که به راحتی می توانید آن را در متن اصلی مشاهده کنید.

استفاده از نشانه های بصری
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استفاده از نشانه های بصری
نتایج بصری یکی از نقاط قوت  MAXQDAاست به همین دلیل می خواهیم این قسمت را دراین راهنمای شروع به کار بگنجانیم .روش
های مختلفی برای تجسم داده ها در  MAXQDAوجود دارد  ،از این رو با امکان اختصاص رنگ های منحصربه فرد ،به کدها و اسناد
شروع می کنیم .این امر نه تنها در سازماندهی بصری داده ها به شما کمک می کند ،همچنین می تواند به رنگ ها معانی خاصی نیز
اختصاص دهد MAXQDA .اولین نرم افزار  QDAاست که امکان استفاده از ایموجی ها را به عنوان نمادی از کدها فراهم می کند .این
ویژگی ممکن است ،به ویژه برای غلبه بر محدودیت های کالمی مفید باشد ،به عنوان مثال هنگام کار در پروژه های بین المللی.

ابزارهای تجسم همچنین به شما امکان می دهد اتصال داده ها را به روشی قابل فهم نشان دهید .پرکاربردترین ابزار تصویری Code
 Matrix Browserاست که می توانید از طریق زبانه ”( “Visual Toolsابزارهای بصری) به آن دسترسی داشته باشید.
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بنابراین Code Matrix Browser ،چه چیز را نشان میدهد؟

ستون ها اسناد مختلف را لیست می کنند .در این مورد  ،هر سند در نظرسنجی درباره رضایت از زندگی ،یک نفر پاسخ دهنده است .به
عنوان مثال از پاسخ دهندگان درمورد موضوعاتی که روزانه با آنها روبرو می شوند ،سؤال می شد .در اینجا می بینید که همه آنها عواطف
را ذکر می کنند ،اما تنها دو نفر از پاسخ دهندگان به موضوعات مربوط به پول اشاره می کنند.

مشخص کردن متغیر های اسناد
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انجام روشهای مختلط تجزیه و تحلیل
مشخص کردن متغیر های اسناد
یکی از مهمترین ویژگیهای  MAXQDAپشتیبانی از روشهای مختلط است .برای هر مدرک موجود در( Document Systemسیستم
اسناد)  ،می توان مجموعه ای کامل از ویژگی ها (یعنی متغیرهایی که توسط برنامه های آماری استفاده می شود) را مدیریت کرد .به عنوان
مثال ،می توانید داده های شخصی یا اطالعات پس زمینه مصاحبه را به عنوان متغیر یا مقادیر متغیر ضبط کنید و از آنها برای تجزیه و
تحلیل روش های مختلط خود استفاده کنید .گزینه ( List of document variablesفهرست متغیرهای سند) در زبانه ”“Variables
(متغیرها) پنجره محاوره ای زیر را باز خواهد کرد:
ایجاد متغیر جدید

ویرایش کردن
اطالعات

در هنگام باز کردن  ،خواهید دید که چندین متغیر قبالً تعریف شده اند .این متغیرهای به اصطالح سیستمی هستند که مقادیر آنها بطور
خودکار توسط  MAXQDAتنظیم شده و قابل تغییر نیستند .گزینه ( New variableمتغیر جدید) به شما امکان می دهد متغیرهای
بعدی را تعریف کنید .متداول ترین انواع متغیر عبارتند از :متن (مانند "معلم" یا "دانش آموز" برای متغیر "شغل") و اعداد صحیح (مانند
کل اعداد برای متغیر "تعداد فرزندان" ) .شما می توانید متغیرهای جدید را در هر زمان تعریف کنید.

انجام روشهای مختلط تجزیه و تحلیل
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وارد کردن مقادیر متغیرها
برای وارد کردن مقادیر متغیرهای اسناد ) ، (Document variablesاز نوار ابزار در فهرست متغیرهای سند (List of document
) variablesاستفاده کنید و به ویرایشگر اطالعات ) (Data editorبروید.

لیست های نوارابزارهایی که
بیشترین کاربرد را دارند .به عنوان
مثال بازگشت به لیست متغیر ها

برای مرتب سازی داده ها بر اساس مقادیر ستون
ها به سادگی برروی عنوان ستون کلیک کنید

برای وارد کردن مقادیر دوبار کلیک کنید.

متغیر های اسناد قابلیت این را دارند که به فایل های با فرمت  Excelیا  SPSSتبدیل شوند ،این بدان معناست که شما میتوانید با برنامه
های آماری نظیر  SPSSیا  Stataبه کار خود ادامه دهید و تجزیه و تحلیل آماری خود را مدیریت کنید.

تبدیل کدهای تکراری به متغیر ها
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تبدیل کدهای تکراری به متغیر ها
تکرار بخش های اختصاص داده شده به یک کد خاص می تواند به یک متغیر تبدیل شود که نام کد را دریافت می کند .بر روی کد دلخواه
کلیک راست کرده و در منوی باز شده تبدیل به متغیر سند ) (Transform into a document variableرا انتخاب کنید .در مثال
زیر ،کد ” “Significantly positiveبه یک متغیر تبدیل شده است:

چیزی به کد“”Significantly positive

اختصاص داده نشده.

 3متن به کد ““Significantly positive

اختصاص داده شده.
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استفاده از متغیر های اسناد در تحلیلتان
داده های کمی و کیفی می توانند از جهات مختلفی به هم وصل شوند .ساده ترین راه انتخاب متغیرهای سند به عنوان معیارهای انتخاب
هنگام اجرای ( Coding Queryپرسش کدگذاری) است .این قابلیت ،این امکان را برای شما فراهم می کند تا ویژگی های جامعه شناختی
را با هم مقایسه کنید ،مانند "شرکت کنندگان مجرد باالی  50سال در مورد  XYچه گفتند؟" یا "چگونه پیشنهادات شرکت کنندگان در
یک مشارکت با کسانی که مجرد هستند مقایسه شده است؟" .با فعال کردن عملکرد  Activate by document variablesدر زبانه
”( “Mixed Methodsروشهای مختلط) می توان انتخابهای مربوطه را ایجاد کرد.
ابتدا یک متغیر را از لیست سمت چپ (در این حالت :وضعیت تأهل( )Marital statusانتخاب کنید ،فلش را فشار دهید ،و سپس مقدار
متغیر را در سمت راست (در این حالت :مجرد( ))singleانتخاب کنید .به محض اینکه روی گزینه فعال سازی( )Activateکلیک کنید،
تمام اسناد که با مقادیر متغیر مطابقت دارند در  Document Systemفعال می شوند .
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سخن پایانی
امیدواریم این راهنما برای شروع کار با  MAXQDAبه شما کرده باشد .البته MAXQDA ،طیف کاملی از توابع و ابزارهای تحلیل
بیشتر را ارائه می دهد .برای ذکر چند نمونه می توانید:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ایجاد مقاالت ادبی
پرونده های صوتی و تصویری را رونویسی کنید
داده های توییتر و  YouTubeرا وارد و تجزیه و تحلیل کنید
گروه های متمرکز را تجزیه و تحلیل کنید
داده ها یا نتایج را تصویرسازی کنید
تجزیه و تحلیل متون کمی را با  MAXDictioانجام دهید
ایجاد گزارش و جداول فراوانی آماری

می توانید طیف گسترده ای از منابع را در وب سایت ما  www.maxqda.comپیدا کنید
❖
❖
❖
❖
❖
❖

وبینارهای مقدماتی رایگان
کتابچه راهنمای آنالین
آموزش تصویری
لیست کارگاه های آینده
بانک اطالعاتی مربی  MAXQDAحرفه ای
وبالگ تحقیق  ،فروم کاربر و موارد دیگر ......

کنفرانس بین المللی MQIC – MAXQDA
کنفرانس ساالنه بین المللی  MAXQDAدر برلین آلمان ،کاربران  MAXQDAرا از سراسر دنیا گرد هم می آورد .این کنفرانس تمامی
موارد مربوط به  MAXQDAو متد های تحقیق مختلط را پوشش میدهد .این یک فرصت بی نظیر است تا با دیگر کاربران MAXQDA
آشنا شوید و تیم توسعه دهنده  MAXQDAرا بشناسید .اطالعات بیشتر را در سایت  www.mqic-berlin.comپیدا کنید.
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Notes

