
Analiza tematică de conținut 
Ce este analiza tematică?
Analiza tematică (TA) este o metodă de identificare sistematică, de organizare și de vizualizare a 
unor modele de semnificație (teme) identificate într-un anumit set de date. Prin concentrarea 
pe sens în cadrul unui set de date, TA permite cercetătorului descoperirea și înțelegerea unor 
înțelesuri și experiențe împărtășite colectiv.

Când este analiza tematică o variantă utilă?
Pentru persoanele noi în cercetarea calitativă, TA oferă o intrare într-un mod de a face 
cercetare care altfel poate părea greoi, provocator din punct de vedere conceptual și excesiv de 
complex. TA oferă o modalitate de cercetare calitativă prin care se învață mecanica de 
codificare și analiza sistematică a datelor, care pot fi apoi legate de aspecte teoretice sau 
conceptuale mai ample. 

Pașii prin care se realizează analiza tematică:

Familiarizarea cu datele presupune ascultarea înregistrărilor audio și transcrierea datelor / 
selectarea teoretică a textelor; Se încearcă înțelegerea participantului la studiu prin formularea 
unor întrebări de tipul:

⦁ Cum înțelege acest participant experiențele proprii?
⦁ Ce asumpții face acesta în interpretarea propriilor experiențe? 
⦁ Ce fel de lume este dezvăluită prin ochii acestuia? 

Identificarea temelor principale 
O temă surprinde ceva important în legătură cu întrebarea de cercetare și reprezintă un anumit 
nivel de răspuns în cadrul setului de date. Un element important al acestei etape este 
explorarea relației dintre teme și a modul în care temele vor lucra împreună pentru a spune o 
poveste despre date. Temele bune sunt distinctive și, într-o oarecare măsură, sunt de sine 
stătătoare, dar, de asemenea, trebuie să lucreze împreună în ansamblul lor. Gândiți-vă la teme 
ca la niște piese ale unui puzzle: împreună acestea oferă o imagine semnificativă și lucidă asupra 
datelor. În analiză, o temă centrală sau un concept poate să reunească cea mai mare parte a 
temelor identificate.

Revizuirea temelor potențiale
În această fază este necesară compararea temelor identificate cu extrasele de date (citate). 
Sunt temele identificate consistente? Este posibil demersul să vă împingă să renunțați la câteva 
teme potențiale sau chiar să recurgeți la unificarea unora dintre ele.  Cel mai important este să 
rămâneți cu acele temele care surprind cele mai importante și relevante caracteristici ale 
datelor, care sunt compatibile cu tonul general al analizei, strict corelat cu întrebarea voastră de 
cercetare.

Definirea și numirea temelor
Extrasele pe care le selectați pentru a cita și analiza furnizează structura analizei – analiza 
presupune informarea cititorului cu privire la semnificația datelor prezentate. Datele nu 
vorbesc de la sine, nu trebuie doar să parafrazați sau să citați pur și simplu datele. Prin 
narațiunea voastră analitică, trebuie să îi spuneți cititorului de ce un citat este interesant. 
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Secțiunea analitică va avea, de obicei, cel puțin la fel de mult text interpretativ ca extrase 
(citate). Datele trebuie să fie interpretate și conectate atât la întrebarea de cercetare, cât și la 
literatura de specialitate.
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