
)فيةالكي(تحليل البيانات النوعية 
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ما البيانات النوعية؟ 

:كل معلومات سوى األرقام
إجابات األسئلة المفتوحية�

المالحظة�

المقابالت�

المقاالت التأملية�

السيرة الذاتية�

الوثائق�

القصص�

دراسة الحالة�

الصور�

المصنوعات�



عن التحليل في كتب البحث النوعي)نسبيا(قلة الحديث 

مهارة التحليل تنمو مع التدريب وممارسة التحليل

!ال يدري الباحث من أين يبدأ 

متى ينتهي؟.. متى يبدأ التحليل؟ 



خصائص التحليل النوعي

الكم ليس هو المقياس األول

ليست ذات منهجية منضبطة 

النمو والتطور 

يستفيد من المذكور ومن المغيّب

الذاتية/ الشخصية 



المصداقية في التحليل 

ت مجرد من أهم  المشكالت التي يواجهها الباحث النوعي إثبتات مصداقية تحليلة وبيان أن نتائج تحليله ليس
.  انطباعات

.وهذا ما يغفل عنه كثير من الباحثين المبتدئين

):الذاتية مع العلمية(كيف تزيدمصداقية التحليل 



:ليكون التحليل علميا

ال تفرض النظرية على التحليل

)في المنهجية(إذا خشيت أن تؤثر رؤيتك على التحليل فمن المناسب أن تبين موقفك قبل التحليل 

تأكد أن البيانات كثيرة بما يكفي

TriangulationTriangulationTriangulationTriangulationنّوع مصادر وأصناف البيانات 

اذكر األمثلة المخالفة وأبرزها على أنها نتائج 



أنواع التحليل

البحث األساسي

)  المجذرة(النظرية المؤسسة 

...

....



خطوات التحليل

نظم البيانات

)اقرأها أو استمع لها أكثر من مرة(تعرف على البيانات 

انطباع حول أي جزئية من البيانات/ تعليق/ اكتب أي فكرة 

)؟(تخلص من البيانات غير المفيدة 

استحضر أسئلة البحث



التحليل

)CodingCodingCodingCodingالترميز . (لكل جزء من البيانات المهمة) عنوان(أو ) اسم(قم بقراءة البيانات وضع 

)فقرة(أو ) جملة(أو ) كلمة(قد يكون الجزء 

أعد القراءة مرة أخرى للتأكد من أنك لم تترك شيئا

)في ضوء سؤال البحث(العناوين وحاول أن تصنفها في مجموعات / أعد قراءة األسماء

ابحث عن المعنى الذي يتكون من هذا التصنيف

التي تظهر لك) themethemethemetheme(اكتب الموضوعات المحورية 

أعد قراءة البيانات مرة أخرى









وحدة التركيز

تحديد وحدة التركيز يساعدك على التركيز أثناء قراءة البيانات

عن سؤال معين؟) أو البيانات(كيف يجيب المستهدفون . ١

)موضوع(عن قضية أو شيء معين؟ ) أو تتحدث البيانات(كيف يتحدثون . ٢

)وقت(كيف يتحدثون في فترة معينة؟ . ٣

)مكان(كيف يتحدثون في مكان معين؟ . ٤
كشف العالقة وتست. تحدد السؤال أو الموضوع أو الوقت أو المكان ثم تتبعه في جميع اإلجابات لتتعرف كيف تتم اإلجابة عليه

.  بين اإلجابات



ويمكن أن تكون وحدة التركيز

)مدرسة/ أسرة(حالة واحدة 

فرد واحد

)معلمو الصفوف األولية(مجموعة 



أخطاء تحليل البيانات النوعية

التحيز

السطحية

القفز للنتائج 

التعميم

التقيد بنظرية

)قانون التأكيد(االنتقاء عند تسجيل البيات في المرحلة األولية 



.  هذه األخطاء تزول تدريجيا مع التعود على ممارسة التحليل النوعي ومناقشة نتائجة



برامج التحليل الحاسوبية


