
یآشنایی با  مکس کیو دی ا
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گرفتن back upنحوه  ذخیره و 

 از لحظه ای که شروع به کار با برنامه می کنیدMAXQDA  هر مرحله را به طور اتوماتیک

 backupبا عملکرد  projectکار خود را ذخیره کنید در منو نیازی نیست ذخیره می کند و 

Project  کنیدمراحل تأمین در تمام می توانید امنیت پروژه خود را
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معرفی پنجره های چهارگانه 

چهار پنجره اصلی دارد

 سیستم اسنادDocument system شوددر آن ذخیره می ... اسناد ، عکس ها ، متون ، فایل های پی دی اف وهمه

Code system  ساخته شده در آن ذخیره می شود که دارای اعداد کدها هستندکدهای.

Document Browsers  ویرایش است می توان در آن بخش های متن، کدهای متصل یا حافظه های جانبی فایل

(سندها محتوی ).ایجاد گردد

Retrieved segments این پنجره اسناد و کدها فعال شده متناظربا هر متن را نمایان می سازد.
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های کدگذاری بخش  ”Retrieved Segments“پنجرۀ 
شده

دراند،دهشبازیابیخاصکدهایییاهامتنفعالسازییاوانتخابطریقازکهشدهکدگذاریهایبخشتمام

Retrieved“پنجرۀ Segments”شوندمیدادهنشان.

تصاصاخکدوداردتعلقآنبهبخشکهپاراگرافیشمارهومتننامتوانیدمیمتنازبخشهرچپسمتدر

.شودمیدادهنشاننیزآنباشد،شدهدادهاختصاصبخشبهmemoیکاگر.ببینیدراآنبهشدهداده

جرۀپندرشدهگرفتهآنازبخشاینکهاصلیمتنکنید،کلیکباکسایندرجاییهردرکههنگامی

“Document Browser”شودمیباز.
آموزش نرم افزار مکس کیو دی ای، حامد محمدی شهرودی
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اسناد

ساخت سند و ویرایش آن

نحوه گروه بندی اسناد و ویرایش آن

جا به جایی در بین اسناد

 جستجوی سند

فعال شدن شدن یک سند و تولید محتوا برای آن

 جستجو در محتوای سند
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وارد کردن و سازمان دهی متون. 1

تصاویروPDFهایفایلDoc/x,RTF,TXTدهیسازمانوکردنواردقابلیت

وگرافتصویر،جدول،ماننداشیاءانواعشاملمتوناین.داردرامتنیاسنادانواع

JpG,GIFبا.استغیره

نمودکپی،کردهواردراجدیدمتون.
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برای وارد کردن یک فایل

درsystemdocumentرویبرdocument،منووکلیکimport documentرا

.کنیممیانتخابرانظرموردفایلو،کنیممیانتخاب

draopanddrag

ctrl+shift+T
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9باز کردن یک سند برای ویرایش



نحوه گروه بندی  

هاگروه.نمودبندیدستهجداگانههایگروهدرراشدهایجادهایفایلومتونتوانمی

وهستندهافولدرمثل

رویبرکلیکرایت،طریقازdocument،انتخابوnew document group

.دادانجامراکاراینتوانمی

maxخودتوانیممیاما،دهدمیپیشنهادرا..,2گروه،1گروهمثلنامیخودهمیشه

Reطریقازهمچنینکردانتخابراکاربامنطبقنامودادهتغییررانام name

document groupجابههاگروهدررافایلتوانمی.داردوجودگروهنامتغیرامکان

.نمودجا
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کد بندی. 

 ازمهم ترین عملکرد های یکیMAXQDA  کد هارابصورت . ارائه کد ومتن است

ده نواری دیکد سیستم باالی . منظم می کنند code systemسلسله مراتبی در 

.می شود که دست یابی سریع به عملکردها رانشان می دهد
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 مثبت یامنفی درکنار نام کد نشان می دهد آیا زیرمجموعه دارد یا نه عالمت.

نحوه ایجاد کد

1. کلیک کردن روی عالمتnew code  درtool bar

2. استفاده ازمیانبرALT+N

 کلیک کردن روی راستcode sys  وانتخابNew code
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 ها را درکد سیستم ، باعملکرد و زیرکد ترتیب کدهاdrag & drop  همچنین . می توان تغییردادموس

می توان به هرکد یک رنگ . آنها رامنظم کرد Sort codeبرحسب حروف الفبا باکلیک روی می توان 

.داداختصاص 

 ها در رنگMAXDQA می توانند تفاوت های نظام مند بین کد هاراازطریق. عملکرد تحلیلی دارند

.بصری نشان دهند
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سازمان دهی کد سیستم

هاراحذف حتی می توان برخی ازکد. درهرزمان می توان درکد سیستم تغییراتی رااعمال کرد

.سیستم راتغییرداد ساختارکد . نمود

 سیستم برخی ازاجزاء کد( ازماوسبا استفاده ) آن به محلی که مد نظرتان است با کشیدن

.می توان کدها وزیر کدهای مشابه تولید کرد"مثال. کپی کردرا می توان 
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کدگذاری باز -هاکد دادن به فایل 

(معنا، منظور و وصفی از تولید کل شند)بازمفهوم کد گذاری 

(code with a new code)بازنحوه ساختن کدهای 

و یا با فعال کردن سند و کد و (.…code with)آنهانحوه کار با کدهای تکراری و ویرایش و اصالح 

(.  code with active codes)راست کلیک روی متن و آیکون 

(.یاصطالحات روانشناسی و جامعه شناس)،(عبارا ت رسا، کوتاه،مفرد)برخی از قواعد کد گذاری باز 
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بر document browserدر کرد حذف برای اینکه ، کد اختصاص داده شده به متن را 

سپس کد را حذف می کنیمکنیم روی کد کلیک می 
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ورد باحرکت نشان گر ماوس روی نوار کد ، یک کادر ظاهر می شود که اطالعاتی درم

.دهدارائه می ایجاد و نویسنده کد ، وزن آن ، تاریخ 
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ارید، می اگر پی ببرید که بخش هایی از سند را به اشتباه کدگذاری کرده اید و یا بخواهید که کد آن را برد

.آن کدگذاری استفاده کنیداز آندو کردن توانید 

 کنارِ با دکمۀ کار، کار ترین راه برای انجام این راحتset link است

اده اید باز با کلیک کردن بر روی این دکمه، فهرستی از تمام کدگذاری هایی که در طول جلسه کنونی انجام د

.کردن یکی از آنها، فقط بر روی آن کلیک کنید Undoشود و برای می 
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سازیفعال 

 سیار سازی یکی از عملکردهای اصلی در مکس کیودا است که امکان دسترسیِ بفعال

ریع و کرده و شما را قادر می سازد تا تحلیلی سشما فراهم گزینشی به داده ها را برای 

ه کار پیچیدبا جستجوهای کارآمد انجام دهید، حتی موقعی که بر روی پروژه های بزرگ 

.می کنید
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فعال سازی اسناد

 که می دانید، تمام متن ها و گروه های متنی در همانطور“Document System” برای . نمایش داده می شوند

:یک متن خاص، میتوانید دو کار انجام دهیدفعالسازی 

 با کلیک راست کردن بر روی متن و انتخابActivate  ، بر نگه داشتنِ کلید کنترل و کلیک چپیا از منوی راست کلیک

.متن( های)نامروی 

متنی فعال ام گروه شما می توانید تمام متن های یک گروه متنی را با پایین نگه داشتن کلید کنترل و کلیک کردن بر روی ن

نشان بی به آمتن های فعال شده به رنگ قرمز نشان داده می شود، متن های غیرفعال به رنگ سبز مایل نام . سازی کنید

.به عالوه، یک فلش قرمز رنگ متن های فعال شده را به شما نشان می دهد. داده می شوند

21



22فعال سازی اسناد



فعالسازی کدها

 گزینۀ تخاب می توانید یک کد را یا با استفاده از کلیک راست و ان. کدها همانند فعالسازی اسناد متنی استفعالسازی

Activation  کدها کلیک چپ بر روی را پایین نگه داشته اید کنترلانتخاب کنید و یا، همانند کار با اسناد، درحالیکه کلید

.کنید

 همانند فعالسازی متن ها در“Document System” ،کدهای . رنگ کدها نشان دهندۀ حالت فعال آنهاست

.به رنگ قرمز بوده و با یک فلش نشان داده می شوندفعالسازی 

 حاضر حالدر پایین پنجرۀ مکس کیودا یک نوار وضعیت وجود دارد که ، از سمت چپ، تعداد کل متن ها و کدهایی که در

.فعال هستند و تعداد بخش های کدگذاری شده ای که بازیابی شده اند را نشان می دهد
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فعال سازی و ویرایش سند 

 فعال کردنEDIT  برای دستکاری در متن

 کلیک رویContent search جستجوی کلمه در متن

 جهت درج در یاداشتها ازdocument memo  در پنجرهdocument system  استفاده
.می کنیم 

 از ( نامفهوم)جهت درج یادداشتها درباره متن مصاحبهnew memo  در پنجره
document browser  استفاده می کنیم  .

مشخصات سند وویژگیهای مصاحبه گر

 Attributes         list of attributes      new attributes       edite
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نحوه کد گذاری محوری
 (وجه اشتراک مفاهیم)محوریمفهوم کد گذاری

 محوریساختن کدگذاری(new code)

ویرایش مقوله ها و نحوه ساختن ریر مقوله ها

نحوه استخراج ویژگیها

 مقولهتهیه خروجی یک(overview coded segments)

 نحوه تفسیر مقوله(code memon) 

 (نمونه گیری متنوع)، (عبارات کلیدی )نکات اصلی
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نحوه کد گذاری گزینشی 
 (استنباط روابط نظری بین مقوالت )مفهوم کد گذاری گزینشی

چطور روابط نظری بین مقوالت را ویرایش کنیم؟

نحوه خروجی گرفتن از روابط نظری

 نحوه تفسیر روابط نظری
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بصریابزارهای 

 توانید در نوار ابزارنقشه نگاری مکس کیودا ، هفت ابزار بصری دیگر وجود دارد که شش تا از آنها را می ابزار

Toolbars رویِ اگر نوارابزار قابل مشاهده نیست، فقط کافی است که آن را در منوی پایین . ببینیدVisual Tools 

.  فعال کنید

 این ابزارها هم چنین در منوی پایین روِ قابل مشاهده هستندهمۀ.
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