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ما لون الثلج؟ 



. تحليلللباحثين المختلفين اهداف مختلفة ، ولتحقيق هذه األهداف ، قد يتبعون أنواع مختلفة من ال

:خذ دراسة للفصل الدراسي ، على سبيل المثال

لدراسي؛ اإلثنوغرافي قد يركز على وصف الجوانب االجتماعية والثقافية للسلوكيات في للفصل ا

قد يرغب محلل السياسة في تقييم تأثير التدريس الجديد

ة أو إنجاز طرق؛ عالم االجتماع قد يكون أكثر اهتماما في شرح االختالفات في انضباط الفصول الدراسي
انشغاالت مختلفة. التلميذ ، وهلم جرا

.كما ان هذا التوجه ايضا يؤدي إلى التركيز على جوانب مختلفة من التحليل

لدينا اإلثنوغرافي قد يكون أكثر اهتماما في وصف العمليات االجتماعية ،

اما المحلل السياسي في التقييم النتائج ، 

.عالم االجتماع قد يهتم في تقديم شرح لهم

يةتعددية وجهات النظر هذه مثالية معقوله ، تذكر أن العلوم االجتماعية هي عملية اجتماعية وتعاون

روع العمل العمل الوصفي في واحد قد يلهم المش( على سبيل المثال)، والتي ( حتى في أكثرها تنافسية)
(.  والعكس صحيح)التفسيري أو التوضيحي في مكان آخر 



ماهو البحث الكيفى

ة لفهم آراء البحث الكيفى هو منهجية للبحث بالمشاركة، يهدف إلى جمع بيانات غير إحصائي
الناس عن خبراتهم المعاشة، واداركهم للمشاكل والقضايا

.  ويضرب هذا النوع من البحوث بجذوره في علم االنثروبولوجيا

يعية، حتى يعمل علماء االنثروبولوجيا على دراسة اآلخرين لمدة أعوام طويلة فى بيئتهم الطب
جلون النتائج يصبحون جزءاً من ثقافتهم، فيتعلمون عاداتهم ويضحون مالحظين داخليين يس

جرافية اذن إلى تشير كلمة االثنو. التى يتوصلون اليها فى نص مكتوب يسمى االثنوجرافيات
لنوعى التصميم البحثى الذى يستخدمه علماء االنثروبولوجيا ومن يتعاملون مع البحث ا

.لمالحظة واقع اآلخرين واالطالع عليه داخل السياقات االجتماعية الخاصة بهم

وهذا نوع من انواع البحوث الكيفيه





متى الجأ الى وسائل البحث الكيفية إلجراء دراسة؟
الدوافع الشخصية،

فهم ظواهر واالجابة على كيف ولماذا؟ 

ال يركز فإذا كان سؤالك البحثى يتعلق بآراء الناس عن موضوع معين و)امور متعلقة بمنهجية البحث 
(    على العالقة بين مفهومين أو أكثر، فأنت ستستخدم التحقيق الكيفى

اكتشاف أو استخالص الحقائق عن األشياء من أفواه الناس   

فالباحث يصبح جزءاً من عملية البحث

يتم انتاج النظرية

تكون مهتماً بالتفاصيل والعمليات الخاصة بالظواهر

تتعامل مع موضوعات تتسم بالحساسية 

ترغب فى االضافة الى التصميمات الكمية

تود أن تقدم خطة أو تقييما لبرنامج يعمل بالفعل



الحقيقة هناك 
-حقائق متعددة 

لم يتم السعي إلى 
التعميم

الغرض تشعر 
بالقلق مع 
االكتشاف 
والوصف

التحقق ممكن 
أيضا

هناك اهتمام 
للسياق 

االجتماعي حول 
األحداث

تحدث ولها معنى
التركيز هناك 
تأكيد على فهم 
العالم االجتماعي

من وجهة نظر 
المشاركين في 

الدراسة

وجهة نظر -
عاطفية

النهج هو النهج 
االستقرائي في 

المقام األول

يوجدعالقة تكامل 
بين الباحث 
والمشارك

ة العالقه التفاعلي
بين الباحث 

والمشارك لها 
قيمة

عينة صغيرة 
عادة في العدد

قادرة ومستعدة 
لوصف التجربة

جمع البيانات 
وتشمل تقنيات 
جمع البيانات 

الرئيسية

إجراء المقابالت 
، ومراقبة 
المشارك ، 

وفحص

الوثائق الشخصية 
وغيرها من 

المواد المطبوعة

اإلجراءات واألدوات 
الخاصة بجمع 
البيانات تخضع 

للمراجعه المستمره 

يقدم تحليل 
التحليل للجزء 
األكبر في السرد

بدال من الشكل 
العددي ، ولكن 

إدراج بعض

التدابير الكمية 
والتعبيرات 

العددية

ال يمنع في 
البحث النوعي

الثبات، مصداقية
، قابلية النقل ،

ةتأكيد ، الموثوقي

خصائص البحث الكيفي 





مننوع40اكثرمن
البحوثانواع

الكيفية\النوعية



مصطلحات تستخدم في البحوث الكيفية 

• a)credibility (in preference to internal validity);

• b) transferability (in preference to external validity/generalisability);

• c) dependability (in preference to reliability);

• d) confirmability (in preference to objectivity)   

؛( الثبات)المصداقية ( أ

؛( الثبات الظاهري قابلية التعميم)قابلية النقل ( ب

؛( الصدق)الموثوقية ( ج

(الموضوعية)التأكيد ( د



وماذا بعد جمع البيانات
ولماذا قد يكون المنهج الكيفي السهل الممتنع ؟ 







الوصف يضع األساس للتحليل ، و 
التحليل يضع األساس لمزيد من 

التحليل 

من خالل التحليل ، يمكننا الحصول على عرض
ف األولي في وسعنا التقدم من الوص. جديد لبياناتنا

، من خالل عملية تقسيم البيانات إلى اجزاء ،
ورؤية كيفية ربط هذه االجزاء ، بحساب جديد

يعتمد على موقعنا

من أجل نقوم بتقسيم البيانات. إعادة فهم البيانات
دمها في تصنيفها والمفاهيم التي ننشئها أو نستخ

م بها تصنيف البيانات ، واالتصاالت التي نقو
ف جعل بين هذه المفاهيم ، وتوفير أساس لوص

جديد







في مرحلة التحليل 
.... نحتاج للتركيز

ما نوع البيانات التي نقوم بتحليلها؟• •

كيف يمكننا وصف هذه البيانات؟• •

ما هي أهدافنا التحليلية؟• •

لماذا اخترنا هذه البيانات؟• •

استثنائي؟/ كيف يكون ممثل البيانات • •

من يريد ان يعلم؟ وماذا تريد أن تعرف؟• •

... أسئلة للمساعدة في العثور على التركيز



موارد للمساعدة في العثور على التركيز

خبرة 
شخصية

مةالثقافة العا
األدب 
األكاديمي



ماذا عن الكمبيوتر؟ 

بغض النظر عن مدى . أجهزة الكمبيوتر تعتبر صديقه جيدة
ء شعورك السلبي عن قدراتك اال انك في االغلب تشعرأكثر ذكا

أجهزة الكمبيوتر يمكن أن . من جهاز الكمبيوتر الخاص بك
قوم نحن من ي–تفعل أشياء كثيرة ، لكنها ال تستطيع التفكير 

.بالتفكير

في البحوث النوعيه قد يكون من سوء الحظ أن التفكير متروك
. للباحث وليس لألجهزة ووسائل التقنية الحديثة

االمر الكمبيوتر في تحليل بياناتنا ان استدعىيساعدنايمكن أن 
.، لكن بالنهاية يجب علينا القيام بالتحليل



مجاالت استخدام 
الكمبيوتر 

تسجيل وتخزين البيانات• 

حفظ وفهرسة البيانات• 

ترميز واسترجاع البيانات• 

البحث واستجواب البيانات•

الروابط اإللكترونية بين البيانات• 

تحليل التدقيق• 



هل يوجد برامج معينة تدعم اللغة العربية لتحليل البيانات النوعية؟ 

MAXQDA يدعم اللغة العربية



برنامج جيد عند الحصول على معلومات كبيرة جدا لكنه ال يدعم 
اللغه العربية او يدعمها بشكل ضعيف 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://germanintheuk.com/tag/data/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://medium.com/dh-tools-for-beginners/uncovering-the-meaning-in-your-data-working-title-74998b34f13c
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


تحليل البيانات والتعامل معها قد يكون يدوي و بدون تقنية

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_sharing
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


لنوعيةاالبياناتتحليلعلىالمعينةالمصادرقلة•
الباحثعلىمعضلةتكونقد

؟مالحل•

رةادافيالباحثتعينقدالتيالمصادروماهي•
؟المعلوماتمنالهائلالكم

تعين يوجد العديد من المراجع الجيدة التي قد يس•
بها الباحث لتسهيل مهمته

ةالرجوع لرسائل ادكتوراه والبحوث المنشور•

مراجعه االدب العلمي•

الخبراء في المجال•



بعض المراجع المترجمة حديثا



( للفائدة ال الحصر) روابط اثرائية 

مناهج البحث الكيفي لالستاذ الدكتور عبدالرحمن الطريري 

https://youtu.be/DeN5zUHDhjY

التوجة نحو البحوث النوعية لالستاذ الدكتور راشد العبدالكريم

Https://youtu.be/gQJKJn2ebO8

رحلة البحث النوعي للدكتور أحمد عجينة 

https://youtu.be/nidX-n9JdeY

للدكتور عبدالرحمن العجالن  1التحليل النوعي

https://youtu.be/9UOjPcUMMzI

للدكتور عبدالرحمن العجالن2التحليل النوعي

https://youtu.be/fgvN2S5-5Dc

https://youtu.be/DeN5zUHDhjY
https://youtu.be/gQJKJn2ebO8
https://youtu.be/nidX-n9JdeY
https://youtu.be/9UOjPcUMMzI
https://youtu.be/fgvN2S5-5Dc


YOUNG CHILDREN’S JOURNEY 
INTO A WORLD OF PLAY WITH 
OPEN‐ENDED MATERIALS: 
A CASE STUDY OF THE CREATIVE 
PLAY CLUB
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Childhood 
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Background 

Pilot study- Spring 2012

Creative Play Club (CPC) as an 
afterschool program

The CPC 
Philosophy: 

Reggio Emilia Approach/Remida

Self Active Play Workshops 

The Saturday Art School 





The Agenda of the 
CPC

A summary of the club agenda would be:

1. Preparation (pushing all chairs and tables against the 
wall and spreading the materials on the floor) (5 
minutes)

2. Sketching task –pre‐planning (15 minutes)

3. Hands‐on experience (no restriction on the type of 
interactions in either with children, materials or 
adults in the room) (60 minutes)

4. Putting away all the materials. During this time I 
download all the pictures and get them ready for the 
slideshow (3 ‐5 minutes)

5. Slideshow‐ reflection‐briefing (15 minutes)

Total time= 100 minutes



Purpose of 
the Study

One aim was to evaluate changes in the 
quality of play over time.

A second aim was to analyze the influence of 
the characteristic of materials and their 
affordances and social setting factors on 
children’s social and nonsocial play behavior. 

Special attention was given to the possible 
influencers on flatness in play and what 
might reignite an uptick in play expression 
within or across CPC sessions



Significance
The research is significant in providing a way to 
learn how and why to establish creative play 
clubs as a form of positive intervention.



Participants 

13 young children (4 boys and 9 girls) aged 
6, 7, and 8 years old were involved in this 
study all of whom attended the extended 
day program at the same local charter 
school and whose parents agreed to let 
them join the CPC.



1
1

3

21

1

2

1
1

Ethnicity of the children 

Mexico 1

Rwanda 1

Korea 3

Taiwan 2

China 1

Pakistan 1

USA 2

Saudi Arabia  1

India 1

4

9

Gender Boys 4

Girls 9



Research Questions 
(1) How do young children interact and make meaning with open‐ended materials and

to what consequence?

1 a. How can a researcher reasonably and usefully describe children’s use of 
open‐ended materials during play over sessions, each lasting 100 minutes, with 8 
sessions occurring over 8 weeks?

1 b. Whether and how change in play behaviors and play tendencies of children can 
be seen or inferred within and across play sessions?

1 c. What is the role of the physical environmental and social setting factors on the 
child’s play behaviors at the CPC?

(2) When there is a flat line or decline what creates an uptick or spark to sustain or

improve play? What is the relationship between setting factors (salience of a material,

space, the amount of materials, number of children in the room, etc.) and children’s 
play

behavior?



Methodology 

Case study research is a qualitative 
approach in which the researcher 
explores a bounded system (a case) 
or multiple bounded systems (cases) 
over period of time (eight weeks).

The children were observed using 
multiple ethnographic methods: 
written field‐notes, children’s 
sketching, photographs, and video 
recording.



Data 
Processing 

and Analysis

• The general process that I used in analyzing the data generated consists of 
three strategies: 

1) Preparing and organizing the data;

2) reducing the data into themes through process of codes;

3) representing the data in figures, tables and a discussion (Creswell, 2007).

• Data from field notes were presented in the form of narrative descriptive 
accounts as opposed to use systematic codes.

• There were two phases of data working: 

1) Data management and investigation of the data.

2) Social and material interaction and environmental that might have 
effected play quality. 



Phase one

Data were divided into major categories: 

1) the peer culture and the shared meaning‐making 
practices subdivided into sets for drawing, 
constructing, socializing, and playing, and 
represented or ‘tagged’ by the plan or topic of each 
session; 

2)  gender comparison; 

3) different level of social interactions, and materials 
interaction effects; 

4) enjoyment.



Phase two 

I utilized figures provided at the end of each session to 
analyze the types of interactions for that session and to 
situate play within children’s experience, and draw 
some examples from the CPC to represent children’s 
social/materials interaction, meaning making, and play 
behavior.



An Example of the Figures used to analyze social/material interaction 
for each session 



Findings 
and 

Discussion 

• The main findings were that the CPC (and the case study of it) is a 
good conduit for exploring the possibilities and challenges that 
emerge from children’s experiences with open‐ended materials 
and other children.

• Narrative description of children’s journey of play with open-
ended materials is a response to the 1st research question (1a and 
1b).Photographs and figures are presented to support 
presentation and discussion of the findings beginning under 
session 2.

• The research question (1c) was embedded across sessions but 
last session was mostly responding to this question. 

• The 2nd research question was answered through illustration to 
some examples of children’s play activity that reaches a flatline or 
in some cases decline at the CPC.



children's play, 

The quality or intensity/complexity of play, 

people with whom children play

group creativity

Peer culture 

The 
uniqueness 

of the 
members 

Activity 
settings

The 
availability 

of play 
materials 

Conclusion 



Implications and Future 
Research

• It is important to create a setting where a child’s voice can be heard and 
respected;

• A model could emerge from this research study (being in a discovery 
phase) and could be evaluated in subsequent research 

• this research study is designed for children but the implications extend 
to adults that work with children 

• This research study suggests working in a pyramid format with family-
child-school to better serve the child. 

• Include families and teachers in future research/club idea to provide a 
tool to better understand children’s play.  



Limitations of the Study

• Generalization

• Transferability might be difficult globally due to some cultural 
restrictions 

• The degree of the observer’s involvement might effect the 
children’s being studied as well as tinting the interpretation and 
end result. 

• The positive outcomes of this research could be misleading 



شكرا لحسن استماعكم

@Monirah_AM
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