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حلقة نقاش



محاور النقاش

.الكيفي وطرقه وبياناته وخطواته التحليل. ١
البرنامج المناسب أسئلة مساعة في اختيار. ٢
الحاسوبية المستخدمة  تعريف بأھم البرامج. ٣

وأھم مميزاتھا. في التحليل الكيفي
.NVivoعرض برنامج إن فيفو   .٤
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البحث الكيفي ؟
ا;ساليب الكيفية ھي تلك التي تستخدم لتفسير المعلومات من خ9ل تحديد 

والمفاھيم والعمليات والسياقات، أو ترميزھا ) themes(الموضوعات 
)coding of themes (

وتستخم عدة طرق منھا على سبيل المثال، الم9حظة بالمشاركة، البحث 
وتحليل المحادثة وغيرھا  grounded theoryاHجرائي، النظرية المجذرة 

وبينما يفيد البحث الكمي في اHجابة عن ا;سئلة 
من؟ اين؟، كم؟، ما مقدار؟، وما الع9قة بين متغيرات محددة ؟ 

وما الفروق؟ وما مقدار التنبؤ؟

لماذا؟  وكيف؟ :فھو � يجيب عن أسئلة 
البحوث الكيفية تجيب عنھا 

3وتركز على اسئلة العمليات، وعوامل التدخل السياقية 



٤

لكن كيف 
اختار البرنامج 

المناسب؟



اقرئي وكوني خلفية علمية في المجال : أو�

تعلم التحليل  بالبرامج الحاسوبية 
ينبغي ان يرتبط بتدريب متكامل على 

البحث والتحليل الكيفي 
وتحليل البيانات الكيفية 

وتقديم بياناتھا           



حددي  ا�طار الفكري الذي ستعملين من خ9له : ثانيا

.تفسيرية، تأويلية، بنائية: طبيعة البحث المعرفية
Paradigmا�طار الفكري للمحلل 

, critical theories, postpositivism, positivism
, and participatory/cooperative constructivism

paradigms

جمع البيانات الكيفية وتدرجاتھا أدوات 
:  استراتيجية البحث الكيفي وطرقه

طبيعة عملية التحليل الكيفي 
Iterative and Progressive - Recursive - Holographic    



أساليب البحث الكيفي في العلوم ا�نسانية

• Ethnographic
• Critical Social Research , 
• Ethical Inquiry , 
• Foundational Research, 
• Historical Research 
• Grounded Theory inductive type of 

research, 
• Phenomenology describes the "subjective 

reality" 
• Philosophical Research



استخدمي أسئلة  مساعدة: ثالثا  
ھل تحتاجين بالفعل لتحليل بالحاسب  وليس يدويا؟ وھل برنامج كمي أو كيفي؟        •
الحاسوب الذي لديك؟  ما نوع•
)متقدم–متوسط –مبتديء (  ٣المھارات التي لديك؟   ما مستوى •
ھل تريدين تحلي9 بسيطا باستخدام البرمجيات التي سوف تساعد بشكل رئيسي •

على إدارة التفكير والترميز لمواضيع أو تفصيليا؟
ما الوقت المتاح للتعلم؟ ما طريقتك للتعلم؟ كم من الوقت لديك لتعلم البرنامج؟ •
لمدة طويلة؟ ا�ستثمار في التعلم / ھل ستستخدم البرنامج لمشروع مؤقت •

وصعوبة نقل البيانات
ما نوع المشاريع التي تعمل عليھا ؟  ما نوع البيانات؟ ما طبيعتھا؟ كيف •

ھل تعمل بشكل فردي على المشروع أو كجزء من فريق؟نظمت؟ 
ھل لديك بيانات كمية سابقة؟ -ھل ھذه مرحلة واحدة من مشروع أكبر •
متاح بالفعل في مؤسستك أو مكان العمل؟ -ودعم ا;قران  -ھل ھناك حزمة •



استخدمي أسئلة  مساعدة: ثالثا  

ما منھجيتك المستخدمة للتحليل وما مكوناتھا؟ ھل لديك منھجية واضحة ؟•
-grounded theory(ما أسلوب التحليل  ethnography- narrative ( وما ا�طار

--interpretive(الفكري المعرفي للعمل  construction(
ما نوع وكمية البيانات التي لديك، وكيف تريد التعامل معھا؟

)ترمز –تربط –ادوات تتابع الحا�ت (فردية ام جماعية : ما مصادر البيانات •
مفتوحة ام محددة  -ثابتة ام تعدل دائما  : نوع وحجم البيانات •
ربط بالنت –اسلوب قصصي –باستخدام الترميز :  ما نوع التحليل الذي ترغب فيه•
كيفي ام كمي –عرض البيانات •
  iterativeتحليل واحد ام متكرر  –استكشافي ام توكيدي •

ھل ترغبين في استخدام أدوات تقدم اقتراحات الترميز، وذلك باستخدام الذكاء ا�صطناعي؟
ھل تريدين ك9 من التحليل الكيفي والكمي للمحتوى من البيانات؟

ھل تريدين أدوات متعددة تمكن من التعامل مع العديد من الطرق والبيانات؟



تعرفي على ما تستطيعه او � تستطيعه البرامج الحاسوبية : رابعا

اخذ الم9حظات الميدانية-
الترميز-
حفظ المحتوٮفي قاعدة بيانات بطريقة منظمة-
البحث واسترجاع البيانات حسب الطلب-
ربط البيانات ذات الصلة-
كتابة مذكرات تاملية-
ربط نتائج التحليل وتلخيصھا وبعدة اشكال-
عرض البيانات   وبعضھا عرض حالي-
استخ9ص نتائج-
تطوير النظرية-
خارطة بصرية-
كتابة تقارير-
-analysis-analysis.de/software/qualitative-http://www.content
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أنواع البرامج الحاسوبية

برامج 

تقدم 
تحلي9 
كيفيا

٣

برامج 

تقدم 
تحلي9 
كيفيا 
وكميا

٢

برامج 
تحليل 
وادارة 
المحتوى

١

ا;رقاميون  

SPSS

الوصفيون 



مع امثلة ;شھرھا: أنواع البرامج الحاسوبية 
Textبرامج تحديد المحتوى  • Retrievers  :  

)Text collector-ZyINEX(وھي تحلل المحتوى وتبحث عن الكلمات  وتلخص في قوائم 

Textbaseبرامج إدارة المحتوى  • Manager :  
سج9ت وحقول  ومتغيرات–برامج قواعد بيانات لتصنيف وتنظيم البيانات 

)Access- FolioViews -- TEXTBASE ALPHA(

– Codeبرامج الترميز وا�سترجاع  • and Retrieve Program :  
الترميز حسب التصنيف ، تمكن من البحث عن البيانات وربطھا وھي تمكن من

)HyperQual2- Kwalitan-Martin-DataCollector(  

Code –based  Buildersبرامج بناء النظرية بالترميز  • :  
ھايبر لينك  للصور والفيديو –بحث متقدم –تصنيفات مستواھا اعلى تختبر النظرية  تدعم نظرية

)Nvivo- QCA--ATLAS/ti -- Code-A-Text– HyperRESEARCER--
Ethnograpg— winMax --AQUAD(  

Conceptual Network Buildersبرامج بناء الشبكات  • :  
ع9قات بين المفاھيم او الشبكات المعرفية –تمكن من بناء رسوم شبكية 

)MECA---ATLAS/ti(
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مصادر مساعدة لتحليل بالبرامج

http://www.content-analysis.de/software/qualitative -analysis

موقع تعليمي مھم �ختيار 
شرح عام / وتطبيق أھم البرامج 

لطرق التحليل الكيفي

http://www.youtube.com/watch?v=iSXEvNd3xLY
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خطوات التحليل بالبرامج
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أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية

ATLAS.ti :

Data types and 
format
Textual data: rich 
text format (.rtf) 
Multimedia data : 
digital video, sound 
and graphic files 
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HyperRESEARCH

Data types and 
format
Textual data: rich 
text format (.rtf) 
Multimedia data : 
digital video, sound 
and graphic files 

أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية
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Data types and 
format
Textual data: rich 
text format (.rtf) 
Multimedia data : 
digital video, sound 
and graphic files 

Nvivo 10

http://www.qsrinternational.com/products_nvivo.aspx

أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية
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أشھر البرامج الحاسوبية
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Nvivo 10
أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية
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Nvivo 10
أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية
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أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية



22

Nvivo 10
أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية
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أمثلة توضيحية ;شھر البرامج الحاسوبية
Nvivo 10
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أشھر البرامج الحاسوبية

Nvivo 10
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Nvivo 10
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أشھر البرامج الحاسوبية

Nvivo 10



٢٧

أسئلة 
ومناقشة


