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..بعد جمع كمية كبيرة من البيانات الكيفية

كيف يمكنني استخالص المعاني منها؟
كيف أبدأ تحليل البيانات؟
كيف أعرف أني انتهيت؟

كيف أحلل البيانات؟





متى يبدأ تحليل البيانات؟ ومتى ينتهي؟

.البياناتمجعبعدمباشرةً الرسميالتحليليبدأ•
ماذاحظ؟،سأالماذا)البياناتمجعمعللبياناتالرسميغيرالتحليليبدأ•

.(ات؟البيانسجلتدوينبعداألويلانطباعيهوماسأسأل؟ماذاسأسجل؟

!أبداً البياناتحتليلينتهيال•
.حبثكلةأسئعنإجابتكتدعممربراتتقدميعلىقادرتكونعندماتوقف•



:منطلقات لتحليل البيانات الكيفية

"املبتدئالباحثهوواحدةمرةالبياناتيقرأمن"•
"التفكريمناملزيدًووالربط،للتساؤلجماالً للباحثستفتحللبياناتقراءةكل"•
"حمبطةعامةنظرةالباحثستعطياألوىلالقراءة•
"كحبثمعمشكلةفلديكلبياناتكاألوىلالقراءةمنحتبطملإذا"•

(هـ1438ربيعًاألول،21ًتواصلًشخصي،ً)العبدالكرميً.ًر



ممارسة ال توجد طريقة لفهم عملية التحليل؛ إال ب
.التحليل والتعود عليه

(Hatch, 2002)



دة في حتى عندما نستخدم البرامج الحاسوبية للمساع
ة والتأملية فرز البيانات؛ فإن القدرات العقلية، واإلبداعي

.معنىللعقل البشري وحدها ما تعطي لتلك البيانات

(Hatch, 2002)



:تحليل البيانات الكيفية

البيانات،عرضالبيانات،اختصار:مراحلبثالثةمترالتحليلعملياتكل•
.منهاوالتحققالنتائجاستخالص

واألمناط،اقاألنسحتديداملالحظات،تسجيلتصنيفها،البيانات،تنظيم•
.البحثتقريركتابةالنتائج،منالتحققالنتائج،صياغة



:الحاجة إلى نماذج لتحليل البيانات الكيفية

.لكيفيةاالبياناتمعالتعامليفقلقاً يواجهوناملبتدئونالباحثون•
حتليلملياتعتويلالعادةالكيفيالبحثتتناولاليتواإلصداراتالكتب•

.كبرياً اهتماماً البيانات
.الكيفيةالبياناتيلبتحللهيسمحكايفتوجيهلهيقدمإطارإىلالباحثحيتاج•
.املختلفةلبحثيةاواألسئلةالسياقاتمعللتكيفقابلةالنماذجتكونأنينبغي•

(Hatch, 2002)



:نماذج تحليل البيانات الكيفية

typological))الطوبولوجي•
(inductive)االستقرائي•
(interpretive)التفسريي•
(political)السياسي•
(polyvocal)األصواتاملتعدد•

(Hatch, 2002)



:نموذج التحليل الطوبولوجي
.املعَلمالرتكيب،البنية،:الطوبولوجية•

بناءفئاتوأجمموعاتإىلرصدهيتمماكلتقسيمهوالطوبولوجيالتحليل•
.البحثموضعالظاهرةلتفصيلمعينة؛قاعدةعلى

حمددةلوجياتطوبًوعلىبناءجمموعاتإىلالبياناتبتقسيميبدأالتحليل•
.مسبقاً 



:نموذج التحليل الطوبولوجي

لبحث،اوأهدافواخلربة،العام،واحلسالنظرية،منالطبولوجياتتستمد•
.املعاملهذهداخلللبياناتاألوليةواملعاجلة

وجمموعاتاملقابالت،معمالءمةأكثريكونالنموذجهذاأنهاتشيرى•
.اناتالبيجلمعاألساسيةاألداةهياملالحظةتكونالعندماأو.الرتكيز



حتديد. .عليهبناءالتحليلسيتمالذياملعلم1

قراءة. .حدهعلىمعلمبكلاملرتبطةاملدخالتوحتديدالبيانات،2

قراءة. .خيصهاوتلاملدخل،يفاألساسيةاألفكاروتسجيلمعلمكليفاملدخالت3

البحث. .املعلمداخلوموضوعاتوعالقاتأمناطعن4

قراءةًالبياناتًوتركيزًاملدخالتًبناءًعلىًاألمناطًاحملددةًووضعًقائمةًب. املدخالت،5ً
.األمناطمعهًمنًعناصرًوماًتتناسبً

ًكانتًاألمناطًمدعومةًمنًالبيانات،ًوالبحثًيفًالبياناتًع. تقريرًماًإذا نًأمثلة6ً
.مناقضةًللنمط

البحثًعنًعالقاتًبنيًاألمناطً. .احملددة7

كتابةًاألمناطًيفًتعميمًمنًمجلةً. .واحدة8

اختيارًاقتباساتًمنًالبياناتًتعززًتعميمً. .النتائج9

(Hatch, 2002, P 153)لهاتشخطوات نموذج التحليل الطوبولوجي، وفقاً 



:فهم خطوات النموذج

.طوةخكلإجراءكيفيةعلىواالطالعمسبق،عمليتطبيقإىلالعودة•
لتحليلاوخطواتاجلاري،البحثسياقمعيتناسبللتحليلدليلوضع•

:الطوبولوجي
قهالتطبياحتياجاتيوصفهاالخطوة



:تطبيق خطوات النموذج
.عليهتحديد المعلم الذي سيتم التحليل بناء-1الخطوة

ذًمرحلةًرئيسة،ًتكونتًمنحتددتًللبحثًسبعةًمعاملًقهاكيفيةًتطبي
.مبكرة،ًوأثناءًمجعًالبيانات



تمثيل التخصصات
(Discipline 

Representations)
تاتصال التخصصا
(Discipline 

Connections)

عاً تهيئة التخصصات م
(Discipline 
Gearing)

21مهارات القرن 
(21St -Century 

Skills)

ثقافة المدرسة
(School's 
Culture)

مواد المنهج والتدريس
(Curriculum and 

Instructional 
Materials)

(محمد الجالل: إعداد( )STEM)إطار المبادئ الموجهة لتكامل 



:تطبيق خطوات النموذج
لى حدهقراءة البيانات، وتحديد المدخالت المرتبطة بكل معلم ع-2الخطوة

كيفيةًتطبيقها

ًعلىًارتباطًعنًأماكنًفيهاًتتضمنًدليالً والبحثًالبياناتًاخلام،ًقراءة-
.باملـَعلمالبيانً

رًسبعةًأقالمًإظهاتلوينًالبياناتًاخلامًلكلًمعلمًباستخدامً-
(highlighter markers.)
ًميكنًزاهيةًاأللوانًللداللةًعلىًاملقتطفاتًاليتاستخدامًملصقاتً-

ًكتابةًالنتائجاستخدامهاً .عند
ًكلًمعلمه- .انتهتًهذهًاخلطوةًبإسنادًجمموعةًمنًاملدخالتًإىل





:تطبيق خطوات النموذج

ي قراءة المدخالت في كل معلم وتسجيل األفكار األساسية ف-3الخطوة
المدخل، وتلخيصها

كيفيةًتطبيقها

.ًًتبطةًبكلًمعلماخلامًامللّونةًبلونًواحد،ًوهيًالبياناتًاملًرقراءةًالبياناتً-
ونًختمنيًدوصفًحيويًرأيًاملشارك)الرئيسيةًاألفكارًتسجيلًموجزً-

.لكلًمشاركًعلىًحدةًيفًورقةًخارجية(أوًتفسري
كارًالرئيسةًالباحثًيفًهذهًاخلطوةًأقالمًمميزةًليسهلًفرزًاألفاستخدمً-

.وجتميعهاللمشاركني،ً
ًكماًوردًيفًملفًالبياناتًاتوثيقً- خلام،ًووضعًرقمًالصفحةًيفًاملوجز

املقتطفاتً؛ًاليتًحتوي-يفًهذاًاملوجز-إشارةًمميزةًعلىًأرقامًالصفحاتً
ًكتابةًالنتائج .احملتملةًعند



موجز293



:تطبيق خطوات النموذج
:البحث عن أنماط وعالقات وموضوعات داخل المعلم-4الخطوة

كيفيةًتطبيقها
.فرزًبياناتًكلًَمعلم،ًجلميعًاملشاركني-
.البحثًعنًاألمناطًأوًالعالقات،ًأوًاملوضوعاتًاحملورية-
ابقة،ًوهذاًكتابةًعنوانًأويلًللملخصاتًاليتًمجعهاًيفًاخلطوةًالس-

.العنوانًيصفًالنمطًأوًالعالقةًأوًاملوضوعًاحملوريًاحملتمل

.تسبيب-توافقًأوًتطابق-تتابع-تكرار-اختالف-تشابه:ًالنمطًهوًانتظام
.طريقةًللوصولًإىلًشيء-سببًوأثر-سببًمنطقي-تالزم:ًالعالقةًهيًارتباط

.مفاهيمًتتكاملًمعًبعضها:ًاملوضوعًاحملوري





:تطبيق خطوات النموذج

حددة قراءة البيانات وتركيز المدخالت بناًء على األنماط الم-5الخطوة
ووضع قائمة بالمدخالت، وما تتناسب معه من عناصر األنماط

كيفيةًتطبيقها

مناسبةًقراءةًالبياناتًاخلامًضمنًكلًمعلمًعلىًحدة،ًوالتأملًيفًمدى-
.العناوينًاألوليةًللملخصات

نًأخرى،ًمثًانتهتًهذهًاخلطوةًبتعديلًبعضًالعناوينًأوًتأكيدًعناوي-
لىًملفًكتابتهاًيفًقائمةًخارجيةًلكلًمشاركًعلىًحدة،ًوكتابتهاًع

ًكلًمقتطفًمتًإظهاره قائمةًأيًأنهًأصبحًلدي.ًالبياناتًاخلامًمقابل
ًك لًمعلمه،ًبعالقاتًبنيًالبياناتًأوًأمناطًأوًموضوعاتًحمورية،ًبداخل

منًخاللًالقائمةًاخلارجي ة،ًوميكنًولكلًمشارك،ًميكنًالنظرًإليهاًمجيعاً 
.النظرًإليهاًمباشرةًيفًملفًالبياناتًاخلام





:تطبيق خطوات النموذج

ي تقرير ما إذا كانت األنماط مدعومة من البيانات، والبحث ف-6الخطوة
:البيانات عن أمثلة مناقضة للنمط

كيفيةًتطبيقها

.ًًالتأملًيفًاألمناطًواألفكارًواملوضوعاتًاحملوريةًلكلًمشارك-
ثلًفيهاًجمموعًنقلًبعضًالبياناتًإىلًاملعلمةًاألقرب،ًاليتًميكنًأنًمت-

للنمط داعما ،ًأوًمعىنًمناقضاً  .البياناتًمعىنًمفهوماً 
بياناتًداعمةًالعودةًإىلًبياناتًاملالحظةًوحتليلًاحملتوىًللبحثًعن-

رًذاتًأوًمناقضةًلبياناتًاملقابلة،ًواستخدمًالباحثًأقالمًاإلظها
واتًببعضهاًاللونًاملناسبًلكلًمعلمة،ًليسهلًربطًالبياناتًبنيًاألد

.ًًالبعض





:تطبيق خطوات النموذج
:البحث عن عالقات بين األنماط المحددة-7الخطوة

كيفيةًتطبيقها

متًإظهارهاًاخلطواتًالسابقةًقادتًالباحثًإىلًترميزًكلًالبياناتًاليت
كتوبةًجلميعًاألدوات،ًوالوصولًإىلًعالقاتًوأمناطًوموضوعاتًحموريةًم

.ًًيفًجدولًخارجي
،ًواستخدمًالرسوماتالواحدةالنظرًبشكلًمشويلًبداخلًاملعلمة-

ًكن .تيجةوالتمثيالتًالبصريةًاليتًتعطيًفكرةًميكنًكتابتها





:تطبيق خطوات النموذج
:كتابة األنماط في تعميم من جملة واحدة-8الخطوة

كيفيةًتطبيقها

جامعةًبناءًمجلًميكنًفهمها،ًحبيثًمتثلًاجلملةًفكرةًمكتملة،-
منًهذهًاخلطوةًتطلبت.ًلألمناطًاليتًظهرتًبداخلًكلًمعلمه

خلام،ًملراجعةًالباحثًالرجوعًإىلًالفكرةًاملوجزة،ًوالرجوعًإىلًالبياناتًا
.مدىًمناسبةًالتعميمًللبياناتًواألمناط

كلًتكررتًهذهًاخلطوةًعلىًمستوىًكلًمعلمه،ًمثًعلىًمستوى-
.البحث،ًمثًعلىًمستوىًالبحثًككلمرحلةًمنًمراحل





:تطبيق خطوات النموذج
:اختيار اقتباسات من البيانات تعزز تعميم النتائج-9الخطوة

كيفيةًتطبيقها

تعرضًالبياناتًالبياناتًاليتًتدعمًالتعميمًالذيًوصلًإليه،ًواساستعراض
عميمًاملكتوب،ًاملميزةًمبلصقًزاهي،ًوتأملًيفًمدىًمناسبةًالبيانًإلحياءًالت

.ًًوإيصالًصوتًاملشاركًللقارئ
ةًإىلًملفًاالختيارًمنًالبياناتًماًيناسبًالتعميم،ًوكتابتهًبالعود-

.البياناتًاخلام
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،شكراً لحسن استماعكم


