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 لخص:امل ◙
 عن استكمال إجراءات حبوثهم بكليات الرتبية توقف كثري من الباحثني متثلت مشكلة البحث يف

. وترتب على ذلك صعوبة تطبيق أدوات مجع البيانات الرقمية بسبب توقف الدراسة يف املدارس واجلامعات

يف ظل غياب البيانات ومن خالل تطبيق أدوات البحث قبليا وبعديا. املعتادة ومنها االختبارات واملقاييس 

الكمية وعدم قدرة الباحثون على استخدام أساليب التحليل االحصائي الوصفي او االستداللي يصبح من 

ء الي أساليب التحليل الكيفي لبيانات البحوث الرتبوية باعتبارها احلل العلمي املمكن الضروري اللجو

وتوصل البحث  .املستجد 19احلالية بسبب فريوس كوفيد الستمرار البحوث الرتبوية يف زمن اجلائحة 

وث الي حتديد مراحل وعمليات حتليل البيانات الرتبوية بطرق كيفية وعالقة ذلك جبودة نتائج البح

 الرتبوية.

Abstract 
The research Problem is many researchers stopped completing their 

research procedures because of the interruption of study in schools and 
universities. This has also made it difficult to apply the usual quantitative 
data collection tools through the application of pre- and post-search tools. 
In the absence of quantitative data and the inability of researchers to use 
descriptive or inference statistical analysis methods, it is necessary to use 
qualitative analysis methods of educational research data as the possible 
scientific solution for the continuation of educational research in the time 
of the current virus COVID 19. 

 البحث مقدمة ◙

اليت تركز على احلصول على البيانات من خالل  امليدانيةالبحث الكيفي هو أحد األحباث 

التواصل املفتوح واحملادثة املباشرة مع املفحوصني. وال يهتم هذا النوع من البحوث باإلجابة 

عن السؤال: "ما" الناس يعتقدون؟ فقط ولكنه يهتم أيضا باإلجابة عن السؤال: "ملاذا" يعتقد 

 الناس ذلك؟ 

باملزيد من التعمق والتحقيق واالستجواب ولذلك، تسمح طرق البحث الكيفي 

للمفحوصني استناًدا إىل استجاباتهم، حيث حياول الباحث فهم دوافعهم ومشاعرهم جبانب 

 (Creswell, J. W., 2009)أفكارهم ومعلوماتهم وآرائهم. 

ومن خصائص البحث الكيفي ان البيانات يتم مجعها على مرأى من اجلميع، يف نفس 

ه فيه املفحوصون مشكالت. وتلك هي البيانات يف اجملمعة الوقت احلقيقي الوقت الذي يواج

 .Blaikie, N) منهمونادرا ما حتتاج جلب املفحوصني من أماكنهم االصلية جلمع املعلومات 

,2010). 
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ويف البحث الكيفي يتم جيمع الباحثون عادة أشكااًل متعددة من البيانات، مثل نتائج 

الوثائق، بداًل من االعتماد على مصدر واحد للبيانات وهو األرقام. املقابالت واملالحظات و

ويعمل هذا النوع من البحث على حل القضايا املعقدة عن طريق تقسيمها إىل استنتاجات ذات 

 ,.Rowman & Littlefield. Denzin, N. K) .مغزى ويسهل على اجلميع قراءتها وفهمها

& Lincoln, Y. S., 2011). 

وث الكيفية متثل منهج لبيانات أكثر تواصًلا، ميكن للناس بناء ثقتهم على ومتثل البح

 ,Becker) الباحث والبيانات اليت يتم احلصول عليها نظرا ألنها بيانات خام صادقة وحقيقية.

H. S., 2008) 

وخيتلف البحث الكيفي عن البحث الكمي يف عدة جوانب منها األهداف حيث تركز طرق 

ى وصف التجارب واملعتقدات الفردية لدي كل مفحوص على حدة بينما البحث الكيفي عل

 ,.Roulston, Kتركز طرق البحث الكمي على وصف خصائص اجملتمع حمل البحث. 

2010).) 

وأنواع االسئلة املطروحة حيث تستخدم طرق البحث الكيفي األسئلة املفتوحة واألسئلة 

لة املغلقة فقط. وأنواع أدوات مجع البيانات املغلقة بينما تستخدم طرق البحث الكمي األسئ

حيث تستخدم طرق البحث الكيفي أدوات مجع البيانات مثل املقابالت املتعمقة، وجمموعات 

الرتكيز، ومراقبة املشاركني وتستخدم املراقبة املنظمة باستخدام االستبيانات والدراسات 

 ,.Hennink, M)ث الكمي. االستقصائية بينما تستخدم طرق البحث الكمي أدوات البح

Hutter, I., & Bailey, A., 2010). 

وأشكال البيانات اليت تنتجها تنتج البحوث الكيفية البيانات الوصفية بينما تنتج البحوث 

الكمية البيانات العددية. ودرجة املرونة يف البحوث الكيفية تؤثر ردود املشاركني على كيفية 

لى ردود املشاركني التالية واما يف البحوث الكمية ال تؤثر األسئلة اليت يطرحها الباحثون ع

 ,.Creswell, J. W) ردود املشاركني على كيفية األسئلة اليت يطرحها الباحثون بعد ذلك.

2009) 

 مشكلة البحث وأسئلته ◙

متثلت مشكلة البحث يف اعتماد الكثري من الباحثني يف العلوم الرتبوية على املناهج 

التجريبية بتصميماتها الثالثة لتطبيق إجراءات البحث. وترتب على ذلك اقتصار هؤالء 

الباحثني على مجع البيانات الكمية من عينات حمدودة من امليدان الرتبوي وحتليلها 

الوصفي واالستداللي وتعميم نتائجها على اجملتمع األصلي  باستخدام أساليب اإلحصاء

 املشتقة منه. 

وقد واجه الكثري من هؤالء الباحثني مشكله متثلت يف عدم قدرتهم على تطبيق املعاجلات 

التجريبية لبحوثهم على الطالب يف املدارس بسبب توقف الدراسة بتلك املدارس بسبب 

 جائحة كرونا اليت اجتاحت العامل. 

وتوقف كثري من الباحثني عن استكمال إجراءات حبوثهم. وترتب على ذلك أيضا صعوبة 

 تطبيق أدوات مجع البيانات الرقمية املعتادة من خالل تطبيق أدوات البحث قبليا وبعديا. 

ويف ظل غياب البيانات الكمية وعدم قدرة الباحثون على استخدام أساليب التحليل 

لجوء الي أساليب التحليل الكيفي تداللي يصبح من الضروري الاالحصائي الوصفي او االس
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لبيانات البحوث الرتبوية باعتبارها احلل العلمي املمكن الستمرار البحوث الرتبوية يف زمن 

 اجلائحة احلالية.

وميكن صياغة مشكله البحث يف السؤال الرئيس التالي: كيف ميكن استخدام أساليب 

ليل نتائج البحوث الرتبوية؟ وميكن اإلجابة عن هذا السؤال من التحليل الكيفي يف مجع وحت

 خالل األسئلة الفرعية التالية:

 ما البيانات الكيفية؟ وكيف ختتلف عن البيانات الكمية؟ ▪
 ما االدوات املختلفة جلمع البيانات الكيفية يف البحوث الرتبوية؟ ▪
 رتبوية؟ما الطرق املختلفة لتحليل البيانات الكيفية يف البحوث ال ▪

 ما مراحل وعمليات حتليل بيانات البحث الكيفي يف الرتبية؟ ▪

 ما عالقة حتليل البيانات الكيفية جبودة البحوث الرتبوية؟ ▪

 اهداف البحث ◙

 هدف البحث الي حتقيق اهداف البحث العلمي التالية:

وصف مشكله الباحثون يف العلوم الرتبوية واالجتماعية اللذين تعثرت حبوثهم بسبب  ▪

ف إجراءات جتريب معاجلات البحث وفقا لقرار الدولة بإيقاف وتعليق التعليم يف توق

املدارس واجلامعات حلماية الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خماطر العدوي السريعة 

 .19االنتشار لفريوس كوفيد 
البحث يف االدبيات الرياضية واالحصائية ومناهج البحث العلمي عن حل ملشكله هؤالء  ▪

حثني حتى ال تضيع عليهم املعاجلات التجريبية اليت قاموا بها ومل يتمكنوا من تطبيق البا

 االختبارات البعدية بسبب تعليق الدراسة. 
وصف البيانات الكيفية وتوضيح أهميتها وبيان جوانب اختالفها عن البيانات الكمية شائعة  ▪

 االستخدام يف حتليل نتائج البحوث الرتبوية.
االدوات والطرق املختلفة اليت ميكن للباحث يف جمال العلوم الرتبوية استخدامها حتديد  ▪

جلمع البيانات الكيفية املطلوبة لإلجابة على أسئلة حبثه وإجياد حل للمشكلة الرتبوية 

 املتبناة يف البحث.
ثناء تفسري املراحل والعمليات التحليلية اليت ميكن للباحث يف العلوم الرتبوية استخدامها ا ▪

حتليل بيانات حبثه حتليال كيفيا وليس كميا بسبب مشكلة تعليق الدراسة يف املدارس 

 واجلامعات.

توضيح جوانب العالقة الوثيقة بني استخدام الباحث للتحليل الكيفي لبيانات حبثه وبني  ▪

 جودة نتائج البحث وتوصياته ومقرتحاته اليت يتم التوصل اليها يف نهاية البحث.
زات وعيوب استخدام البيانات الكيفية يف حتليل نتائج البحوث الرتبوية جنبا الي تفسري ممي ▪

 جنب مع البيانات الكمية او بديال هلا إذا وجد الباحث نفسه مضطرا لذلك.

 أهمية البحث ◙

 نبعت أهمية البحث من العوامل التالية:

لعلوم الرتبوية ضرورة البحث عن حل للمشكلة اليت يواجهها عدد كبري من الباحثني يف ا ▪

 بسبب التوقف املفاجئ إلجراءات التجارب وتعثر املعاجلات التجريبية بسبب تعليق الدراسة.
طويال يف  تعظيم اهتمام الباحثني بالتحليل الكيفي للبيانات الرتبوية الذي مت اهماله ▪

 البحوث الرتبوية بسبب االعتماد الكامل على التحليل الكمي االحصائي فقط.



 

66 

امسإلعدد 
 
ر        ع إلح ر                            ش  وب 

كت   2020  أ 
 

 http://aae2018.org: املوقع اإللكرتوني 
 

ضرورة توفري أدوات وطرق متنوعة ميكن للباحث يف العلوم الرتبوية استخدامها جلمع  ▪

 البيانات الكيفية املناسبة لإلجابة على أسئلة حبثه.

الرتبوي اتباعها بسهولة  ضرورة حتديد مراحل وعمليات إجرائية واضحة ميكن للباحث ▪

ويس اثناء اجراء حتليل كيفي لبيانات حبثه وذلك بديال للتحليل الكمي يف زمن اجلائحة 

 وتعليق الدراسة.

لفت انتباه الباحثون يف العلوم الرتبوية الي العالقة القوية بني حتليل البيانات الكيفية وبني  ▪

ث ان التحليل الكمي وحده ال يؤدي الي جودة النتائج اليت تسفر عنها البحوث الرتبوية حي

 نتائج جيدة ذات قيمة تطبيقية عالية.

 إجراءات البحث ◙

 لإلجابة على أسئلة البحث مت اتباع اإلجراءات التالية:

من الباحثني املتعثرين يف جتريب حبوثهم وتطبيق  جمموعة تركيزمقابلة عن بعد مع  ▪

لدراسة للتعرف على مشكلتهم ادواتهم واجراء التحليل االحصائي بسبب تعليق ا

 ومساعدتهم يف التوصل الي حل علمي مناسب.
مسح االدبيات الرتبوية يف جمال العلوم الرياضية واالحصائية والقياس والتقويم ومناهج  ▪

 البحث الرتبوي لتحديد أساليب بديلة للتحليل االحصائي الكمي لبيانات البحوث الرتبوية.
 واهميتها وانواعها وجوانب اختالفها عن البيانات الكمية. حتديد ماهية البيانات الكيفية ▪
حتديد األدوات والطرق املختلفة اليت ميكن للباحث الرتبوي استخدامها اثناء مجع البيانات  ▪

 الكيفية يف البحوث الرتبوية.
حتديد الطرق واملراحل والعمليات الواجب علي الباحث يف العلوم الرتبوية اتباعها لتحليل  ▪

 ات الكيفية اليت يسفر عنها حبثه.البيان

بيان عالقة حتليل البيانات الكيفية املتضمنة يف البحوث الرتبوية جبودة النتائج اليت تسفر  ▪

 عنها تلك البحوث.

 مصطلحات البحث ◙

 البيانات الكيفية ◙

هي معلومات ال ميكن عدها أو قياسها أو التعبري عنها بسهولة باستخدام األرقام. ويتم 

لنصوص واالصوات والصور ومشاركتها من خالل أدوات تصوير البيانات، مثل مجعها من ا

سحب الكلمات، وخرائط املفاهيم، وقواعد بيانات الرسم البياني، واجلداول الزمنية والرسوم 

 البيانية. 

وتشري البيانات الكيفية )غري الكمية( إىل معلومات غري رقمية مثل حماضر املقابالت 

 & .Ritchie, J) يالت املرئية واملسموعة والصور والوثائق النصية.واملالحظات والتسج

Lewis, J., 2003) 

 التحليل الكيفي ◙

يقصد بتحليل البيانات الكيفية كيفية توصل الباحثون من كتلة من البيانات إىل رؤى 

ونتائج ذات مغزى. ويوجد العديد من طرق حتليل البيانات الكيفية املختلفة، ويعتمد حتديد 

 .(Creswell, J. W., 2013)طريقة املناسبة للتحليل على نوع البحث. ال
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ويستخدم طرق متنوعة لتحليل البيانات الكيفية وهي التحليل الكيفي للبيانات مثل 

املالحظات ومقاطع الفيديو وصور التسجيالت الصوتية واملستندات النصية. وحتليل النص 

 يل البيانات الكيفية.  الذي يعترب أحد أكثر الطرق استخداما لتحل

وهو طريقة لتحليل البيانات ختتلف بشكل واضح عن مجيع طرق البحث الكيفي 

األخرى، حيث يقوم الباحثون بتحليل احلياة االجتماعية للمشاركني يف الدراسة البحثية 

 وفك شفرة الكلمات واألفعال وما إىل ذلك. 

والصور اليت تستخدم يف الدراسة البحثية وحتليل السياق الذي يتم استخدام الصور 

واستخالص االستدالالت منها يعمل حتليل البيانات الكيفية بشكل خمتلف عن حتليل 

البيانات الكمية، ويرجع ذلك أساسا الي ان البيانات الكيفية تتكون من الكلمات واملالحظات 

 والصور، وحتى الرموز. 

 اإلجابة عن السؤال األول ◙

نص السؤال األول للبحث علي: ما البيانات الكيفية؟ وكيف ختتلف عن البيانات الكمية؟ 

ومتت اإلجابة على هذا السؤال من خالل مراجعة االدبيات السابقة يف جمال البحوث 

 االجتماعية والرتبوية واألساليب املختلفة لتحليل البيانات على النحو التالي:

معلومات ال ميكن عدها أو قياسها أو التعبري عنها بسهولة باستخدام  الكيفية هيانات البي

والصور ومشاركتها من خالل أدوات تصوير  األرقام. ويتم مجعها من النصوص واالصوات

البيانات، مثل سحب الكلمات، وخرائط املفاهيم، وقواعد بيانات الرسم البياني، واجلداول 

الزمنية والرسوم البيانية. وتشري البيانات الكيفية )غري الكمية( إىل معلومات غري رقمية مثل 

 ملسموعة والصور والوثائق النصية. حماضر املقابالت واملالحظات والتسجيالت املرئية وا

وختتلف البيانات الكيفية عن البيانات الكمية. البيانات الكمية هي بيانات رقمية دائما 

 وميكن وضعها يف قاعدة بيانات وحتليلها باستخدام اختبارات رياضية وإحصائية. 

غري منظمة.  وعادة ما تكون البيانات الكمية منظمة، يف حني أن البيانات الكيفية تكون

وميكن أن تكون املعلومات املكتسبة من إجراء حتليل كمي وكيفي للبيانات متكاملة، ولكن 

أهداف دراسة كل نوع من البيانات واألدوات الالزمة للحصول على رؤية من كل منها 

 خمتلفة. 

ويسعى حملل البيانات الكمية إىل اإلجابة على أسئلة موضوعية حول حدث ما. وعلى 

ض من ذلك، يسعى حملل البيانات الكيفية إىل اإلجابة على أسئلة ذاتية عميقة حول النقي

    .املعنى الذي يسنده املفحوصني إىل نفس احلدث

وعادة ما يتم احلديث عن البيانات الكيفية غري املنظمة من خالل البيانات االثنوجرافية 

انات التفسريية ويتم مجعها ويتم مجعها لفهم كيفية تعيني جمموعة سياق حلدث ما والبي

 لفهم جتربة املفحوص الشخصية ومشاعره حول احلدث. 

ويتيح مجع البيانات الكيفية مجع بيانات غري رقمية ويساعد ذلك الباحث على استكشاف 

كيفية اختاذ القرارات ويزوده برؤية مفصلة. وللتوصل إىل هذه االستنتاجات، ينبغي أن 

ا شاملة وغنية ودقيقة وأن تظهر النتائج من خالل التحليل تكون البيانات اليت مت مجعه

 ويالحظ اثناء مجع البيانات الكيفية ما يلي: .الدقيق
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مهما كانت الطريقة اليت خيتارها الباحث جلمع البيانات الكيفية، فإنه جيب ان يكون  ▪

من  متأكدا أن العملية ستولد كمية كبرية من البيانات. باإلضافة إىل جمموعة متنوعة

  .األساليب املتاحة، وهناك أيضا طرق خمتلفة جلمع وتسجيل البيانات
فعلى سبيل املثال، إذا مت مجع البيانات الكيفية من خالل جمموعة الرتكيز أو املقابلة وجها  ▪

لوجه، فانه سيكون هناك مالحظات مكتوبة خبط اليد أو أشرطة مسجلة بالفيديو. وإذا 

 .ها وتفريغها قبل أن تبدأ عملية حتليل البياناتتوافرت تسجيالت فانه جيب نسخ

ساعات لتدوين تسجيالت املقابلة اليت ميكن أن تولد ما يقرب  10-8ميكن أن يستغرق الباحث  ▪

صفحة من البيانات الكيفية. ويرغب العديد من الباحثني يف احلفاظ على جملدات  30-20من 

ن جمموعة الرتكيز املختلفة. منفصلة للحفاظ على كل التسجيالت اليت مت مجعها م

 .وهذا يساعد الباحثني على جتزئة البيانات اليت مت مجعها

يف حالة مالحظة الباحث وجود مالحظات جارية فانه يقوم بتدوينها أوال باول، وُتعرف هذه  ▪

العملية باملذكرات امليدانية، وهي تساعد يف احلفاظ على التعليقات والسياقات البيئية 

 اللفظية وما إىل ذلك. وهذه املالحظات املدونة مفيدة وميكن مقارنتها أثناء والبيانات غري

نسخ البيانات الصوتية املسجلة. وعادة ما تكون هذ املالحظات غري رمسية ولكن ينبغي 

 تأمينها بطريقة مماثلة لتسجيالت الفيديو أو األشرطة الصوتية.

ميز. ويسمح الرتميز للباحث بتنظيم وتسمى عملية تصنيف البيانات الكيفية بعملية الرت ▪

البيانات الكيفية، باستخدام اكواد تتماشى مع األسئلة اليت يسعى الباحث لإلجابة عليها 

 إذا ما مت اتباع املنهج االستنتاجي. 

اما إذا اتبع املنهج االستقرائي، فإن الباحث يذهب إىل حد ما يف الغموض ويبحث عن 

جل البيانات. وعلى سبيل املثال، قراءة من خالل النصوص أو املواضيع اليت تظهر ألنها تعا

االستماع إىل التسجيالت قد يكون أكثر استهالكا للوقت من الذهاب مع سؤال، ألنه يأخذ 

  .العديد من مير من خالل البيانات من أجل صقل املواضيع البارزة

سلسل هرمي إلعدادها وتسمى عملية تعيني الرموز لألمناط املتكررة وجتميع الرموز يف ت

ويف كثري من احلاالت، تكون عملية الرتميز متكررة،  .للتحليل اإلحصائي أسس البيانات

 وليست خطية. 

 اإلجابة عن السؤال الثاني ◙

نص السؤال الثاني للبحث علي: ما االدوات املختلفة جلمع البيانات الكيفية يف البحوث 

 ى النحو التالي:الرتبوية؟ ومتت اإلجابة على هذا السؤال عل

يتم تصميم طرق البحث الكيفي بطريقة تساعد على الكشف عن سلوك وتصور اجملتمع 

املستهدف مع اإلشارة إىل موضوع معني. وتوجد أنواع خمتلفة من أساليب البحث الكيفي مثل 

املقابلة املتعمقة، وجمموعات الرتكيز، والبحوث االثنوجرافية، وحتليل احملتوى، وأحباث 

  .ة احلالةدراس

ويالحظ ان نتائج األساليب الكيفية نتائج وصفية غالبا وميكن استخالص االستدالالت 

ونشأت طرق البحث الكيفي يف العلوم  .بسهولة تامة من البيانات اليت يتم احلصول عليها

 االجتماعية والسلوكية. 

ونظرا الن عاملنا اليوم أصبح أكثر تعقيداً  لذا أصبح من الصعب فهم ما يفكر فيه الناس 

 ووصفاوما يرونه ولذا جتعل أساليب البحث الكيفي من السهل فهم ذلك ألنه أكثر تواصال 
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(Silverman, D. & Marvasti, A., 2008).  وفيما يلي طرق البحث الكيفي األكثر شيوعا

 :واستخداما

 بلة وجها لوجه: املقا ◙

إجراء املقابالت املتعمقة هي أحد طرق البحث الكيفي األكثر شيوعا. وهي مقابلة 

شخصية جتري مع أحد املفحوصني يف كل مرة. وتلك هي طريقة احملادثة تؤدي إىل فرص 

 & ,.Few, A. L., Stephens, D. P) .أفضل للحصول على تفاصيل متعمقة من املفحوص

Rouse‐Arnett, M., 2003). 

ومن مزايا هذه الطريقة انها توفر فرصة كبرية جلمع بيانات دقيقة حول ما يعتقده 

الناس وما هي دوافعهم. وإذا كان الباحث من ذوي اخلربة يف طرح األسئلة الصحيحة ميكنه 

أن يطرح أسئلة تساعده على مجع بيانات ذات مغزى. وإذا كان الباحث حباجة إىل مزيد من 

 .يجب عليه طرح أسئلة املتابعة اليت تساعده على مجع املزيد من املعلوماتاملعلومات، ف

(Roulston, K., 2010). 

وميكن إجراء هذه املقابالت وجًها لوجه أو عرب اهلاتف وعادة ما تستمر ما بني نصف ساعة 

فرصة إىل ساعتني أو أكثر. وعندما يتم إجراء املقابلة املتعمقة وجها لوجه فان ذلك يعطي 

 .أفضل للباحث لقراءة لغة اجلسد من املفحوصني ومطابقة الردود

 جمموعات الرتكيز:  ◙

جمموعة الرتكيز هي أيضا واحدة من أساليب البحث الكيفي الشائعة االستخدام اليت 

تستخدم يف مجع البيانات. وعادًة ما تتضمن جمموعة الرتكيز عدًدا حمدوًدا من املفحوصني 

وتهدف جمموعة الرتكيز الي العثور على إجابات عن  .تمع املستهدف( من داخل اجمل6-10)

 .(Duggleby, W., 2004)األسئلة مثل ملاذا وكيف. 

ومن مزايا جمموعات الرتكيز ان الباحث ال حيتاج بالضرورة إىل التفاعل مع اجملموعة 

خمتلف شخصًيا حيث ميكن للباحث إرسال األسئلة جملموعات الرتكيز على االنرتنت على 

  .األجهزة وميكنه مجع الردود بنقرة زر واحدة

ويالحظ ان جمموعات الرتكيز هي طريقة مكلفة باملقارنة مع طرق البحث الكيفية 

األخرى. وعادة ما يتم استخدام جمموعات الرتكيز لشرح العمليات املعقدة نظرا ألنها 

 .اجلديدةاملفاهيم طريقة مفيدة جدا عندما يتعلق األمر بأحباث امليدان واختبار 

(Duggleby, W., 2004) 

 البحوث االثنوجرافية:  ◙

 .البحوث االثنوجرافية هي النوع ألكثر عمقا ً اليت يدرس املفحوصني يف بيئتهم الطبيعية

ويتطلب هذا النوع من الباحثني التكيف مع بيئات املفحوصني املستهدفة اليت ميكن أن تكون 

 Boylorn, R. M., & Orbe, M. P. (Eds.). (2014))يف أي مكان. 

ويهدف تصميم هذا  .وهنا ميكن أن تكون القيود اجلغرافية مشكلة أثناء مجع البيانات

النوع من البحوث إىل فهم الثقافات والتحديات والدوافع واملواقف اليت حتدث. وبداًل من 

  .رةاالعتماد على املقابالت واملناقشات، خيترب الباحث املواقف الطبيعية مباش

وميكن أن يستمر هذا النوع من أساليب البحث من بضعة أيام إىل بضع سنوات، ألنه 

ينطوي على رصد متعمق ومجع البيانات بناء على تلك األسس ولذا متثل طريقة صعبة 
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تستغرق وقًتا طوياًل وتعتمد فقط على خربة الباحث لتكون قادرة على حتليل البيانات 

 .ومراقبتها واستنتاجها

 سة احلالة البحثية: درا ◙

تطورت طريقة دراسة احلالة على مدى السنوات القليلة املاضية وتطورت لتصبح طريقة 

حبثية كيفية قيمة. وكما يوحي االسم يتم استخدام دراسة احلالة لشرح مؤسسة أو كيان 

 .(Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E., 2007)ما.  

يف عدد من اجملاالت مثل التعليم والعلوم االجتماعية ويستخدم هذا النوع من طرق البحث 

وما شابه ذلك. وقد تبدو هذه الطريقة صعبة االستخدام، ومع ذلك، فهي واحدة من أبسط 

الطرق إلجراء البحوث الكيفية ألنها تنطوي على غوص عميق وفهم شامل ألساليب مجع 

 .(Small, M. L., 2009) .البيانات واالستدالل على البيانات

 حفظ السجالت:  ◙

تستخدم هذه الطريقة الوثائق املوثقة املوجودة بالفعل ومصادر املعلومات املماثلة 

كمصدر للبيانات. وميكن استخدام هذه البيانات يف حبث جديد. وتشبه هذه الطريقة الذهاب 

بيانات ذات إىل املكتبة اليت جيد الباحث بها الكثري من الكتب وغريها من املواد املرجعية جلمع ال

 .الصلة اليت ميكن استخدامها يف البحث

 عملية املراقبة واملالحظة:  ◙

املالحظة الكيفية هي عملية حبث تستخدم منهجيات ذاتية جلمع معلومات أو بيانات 

منهجية. ويالحظ ان الرتكيز على املالحظة الكيفية هو عملية البحث يف استخدام منهجيات 

 يانات. ذاتية جلمع املعلومات أو الب

 .وتستخدم املالحظة الكيفية يف املقام األول للمساواة بني االختالفات يف البيانات الكيفية

حواس رئيسية وهي البصر والشم واللمس والذوق والسمع  5وتعتمد املالحظة الكيفية على 

وهي ال ينطوي على قياسات أو أرقام ولكنها تركز على املهارات واالداءات واخلصائص 

 ت.والسما

 اإلجابة عن السؤال الثالث ◙

نص السؤال الثالث للبحث علي: ما الطرق املختلفة لتحليل البيانات الكيفية يف البحوث 

 الرتبوية؟ ومتت اإلجابة على هذا السؤال على النحو التالي:

يقصد بتحليل البيانات الكيفية كيفية توصل الباحثون من كتلة من البيانات إىل رؤى 

ونتائج ذات مغزى. ويوجد العديد من طرق حتليل البيانات الكيفية املختلفة، ويعتمد حتديد 

 الطريقة املناسبة للتحليل على نوع البحث. 

لبيانات الكيفية وهي وفيما يلي بعض الطرق اليت ميكن للباحث استخدامها لتحليل ا

التحليل الكيفي للبيانات مثل املالحظات ومقاطع الفيديو وصور التسجيالت الصوتية 

 (Silverman, D. & Marvasti, A., 2008)واملستندات النصية. 

وحتليل النص الذي يعترب أحد أكثر الطرق استخداما لتحليل البيانات الكيفية.  وهو 

بشكل واضح عن مجيع طرق البحث الكيفي األخرى، حيث  طريقة لتحليل البيانات ختتلف
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يقوم الباحثون بتحليل احلياة االجتماعية للمشاركني يف الدراسة البحثية وفك شفرة 

الكلمات واألفعال وما إىل ذلك. والصور اليت تستخدم يف الدراسة البحثية وحتليل السياق 

 ,Miles, M. B., Huberman) الذي يتم استخدام الصور واستخالص االستدالالت منها.

A. M., & Saldaña, J., 2013). 

 وميكن تقسيم طرق حتليل البيانات الكيفية )غري الكمية( إىل الفئات اخلمس التالية:
 Content analysisحتليل احملتوى:  ▪

ويشري إىل عملية تصنيف البيانات الشفوية أو السلوكية لتصنيف البيانات وتلخيصها 

 .البياناتوجدولة 
 Narrative analysisالتحليل السردي:  ▪

وتنطوي هذه الطريقة على إعادة صياغة القصص اليت يقدمها املبحوثني مع مراعاة سياق 

كل حالة والتجارب املختلفة لكل مبحوث. وبعبارة أخرى، فإن التحليل السردي هو مراجعة 

 .(Dill, L. J., 2015) .البيانات الكيفية )غري الكمية( األولية من قبل الباحث
 Discourse analysisحتليل اخلطاب:  ▪

 .طريقة لتحليل احلديث الذي حيدث بشكل طبيعي ومجيع أنواع النص املكتوب
 Framework analysisحتليل اإلطار:  ▪

وهذه طريقة أكثر تقدمًا تتكون من عدة مراحل مثل التعريف، وحتديد إطار مواضيعي، 

 .، ورسم اخلرائط، والتفسريوالرتميز، والرسوم البيانية
 Grounded theoryنظرية االرتكاز:  ▪

تبدأ هذه الطريقة يف حتليل البيانات الكيفية )غري الكمية( بتحليل حالة واحدة لصياغة 

 ,.Corbin, J)  .نظرية. ثم يتم فحص حاالت إضافية ملعرفة ما إذا كانت تساهم يف النظرية

& Strauss, A., 2007) 

 ؤال الرابعاإلجابة عن الس ◙

نص السؤال الرابع للبحث علي: ما مراحل وعمليات حتليل البيانات الكيفية يف البحوث 

 الرتبوية؟ ومتت اإلجابة على هذا السؤال على النحو التالي:

    Data Preparationإعداد البيانات للتحليل  ◙

اهلدف هذه  املرحلة األوىل يف التحليل الكيفي هي إعداد البيانات للتحليل، حيث يكون

 ,.Ritchie, J. & Lewis, J)  املرحلة هو حتويل البيانات اخلام إىل شيء ذي مغزى ومقروء. 

 :هذه املرحلة أربع خطوات وتتضمن (2003

 Data Validationاخلطوة األوىل: التحقق من صحة البيانات  ◙

إذا والغرض من هذه اخلطوة هو التحقق من صحة البيانات وذلك عن طريق معرفة ما 

 .كان مجع البيانات قد مت وفقا للمعايري احملددة مسبقا ودون أي حتيز، قدر اإلمكان

(Creswell, J. W., & Miller, D. L., 2000)  ،ومتر هذه اخلطوة بعملية رباعية االجراءات

 واليت تشمل:
 Fraudاالحتيال:  ▪
 .لالستدالل على ما إذا كان كل مبحوث قد أجريت معه مقابلة فعلية أم ال ▪

 Screeningالفحص:  ▪
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 .للتأكد من اختيار املبحوثني وفقا ملعايري البحث ▪

 Procedureاإلجراء:  ▪
 .للتحقق مما إذا كان إجراء مجع البيانات قد اتبع على النحو الواجب ▪

 Completenessاالكتمال:  ▪

لضمان أن الباحث القائم باملقابلة قد طرح على املبحوث مجيع األسئلة، بدال من جمرد 

 .قليل منها املطلوبةعدد 

وللقيام بتلك اخلطوة، حيتاج الباحثون إىل اختيار عينة عشوائية من أدوات مجع البيانات 

 200والتحقق من صحة البيانات اليت مت مجعها. وعلى سبيل املثال، ختيل دراسة مسحية على 

 مبحوث موزعني بني مدرستني. 

مبحوث عشوائي من كل مدرسة. وبعد  20ويف هذه احلالة ميكن للباحث اختيار عينة من 

ذلك، ميكن للباحث الوصول إليهم من خالل الربيد اإللكرتوني أو اهلاتف والتحقق من 

 .ردودهم على جمموعة معينة من األسئلة

 Data Editingاخلطوة الثانية: حترير البيانات  ◙

ملثال، قد بشكل عام، قد تتضمن جمموعات البيانات الكبرية بعض األخطاء. وعلى سبيل ا

ميأل الباحثون بعض حقول البيانات املطلوبة بشكل غري صحيح أو يتخطونها عن طريق 

 اخلطأ. 

وللتأكد من عدم وجود مثل هذه األخطاء، جيب على الباحث إجراء عمليات فحص 

للبيانات األساسية اليت حصل عليها، والتحقق من القيم املتطرفة، وحترير بيانات األحباث 

 .Rowman & Littlefield) .ديد ومسح أي نقاط بيانات قد تعوق دقة النتائجاألولية لتح

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S., 2011) 

وعلى سبيل املثال، قد يكون اخلطأ احلادث من املبحوثني هو وجود حقول مت تركها فارغة 

ن إزالة أو ملء من قبل املبحوثني. وأثناء حترير البيانات، من املهم علي الباحث التأكد م

 كافة احلقول الفارغة. 

 Data Codingاخلطوة الثالثة: ترميز البيانات  ◙

تلك اخلطوة هي واحدة من أهم اخلطوات يف إعداد البيانات. وهي تشري إىل جتميع القيم 

  .وتعيينها للبيانات الناجتة من أدوات مجع البيانات

شخص ويريد العثور على متوسط  1000وعلى سبيل املثال، إذا أجرى الباحث مقابالت مع 

عمر املبحوثني، فانه سيقوم اوال بإنشاء فئات عمرية وتصنيف عمر كل من املبحوثني وفقًا 

 .(Saldaña, J., 2015)هلذه الرموز. 

سنة أن يرمز  15-13وعلى سبيل املثال، سيكون للمبحوثني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  .، إخل2بالرقم  20-18، 1بالرقم  18-16، 0الباحث الي عمرهم بالرقم 

وأثناء التحليل، ميكن للباحث التعامل مع الفئات العمرية املبسطة من خالل الرموز 

 احملددة لكل فئة، بداًل من جمموعة هائلة من األعمار الفردية واألرقام.



 

  73 

   
 
ة وب  رب 

دإعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        إ 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

 بالبحثحتليل البيانات الكمية  ◙

بعد االنتهاء من خطوات اعداد البيانات، تصبح البيانات جاهزة للتحليل. وتوجد طريقتان 

أكثر استخداما لتحليل البيانات الكمية وهما استخدام اإلحصاءات الوصفية واإلحصاءات 

 .(Meyer, D. Z., & Avery, L. M, 2009) .االستداللية

 Descriptive Statistics اإلحصاءات الوصفية: ◙

عادة ما تكون اإلحصاءات الوصفية )املعروفة أيًضا باسم التحليل الوصفي للبيانات( هي 

املستوى األول من التحليل. وهو املستوي األول الذي يساعد الباحثني على تلخيص البيانات 

وإجياد األمناط الشائعة فيها. ويوجد عدد قليل من اإلحصاءات الوصفية الشائعة االستخدام 

 :وث الكيفية ومنهايف البح

 Meanاملتوسط احلسابي:  ▪
 .ويقصد به املتوسط العددي جملموعة من القيم

 Medianالوسيط:  ▪
ويقصد به الرقم او العدد الذي ميثل نقطة الوسط جملموعة من القيم العددية املرتبة تنازليا 

 .او تصاعديا

 Modeاملنوال:  ▪
 .ة من القيمويقصد به الرقم او العدد األكثر شيوًعا بني جمموع

 Percentالنسبة املئوية:  ▪
وُتستخدم للتعبري عن مدى ارتباط قيمة أو جمموعة من املبحوثني داخل البيانات مبجموعة 

 .أكرب من املبحوثني

 Frequencyالتكرار:  ▪
 .ويقصد به عدد مرات وجود رقم او عدد معني ضمن جمموعة البيانات

 Rangeاملدي:  ▪
ان اإلحصاءات الوصفية  مورغ .القيمى قيمة يف جمموعة من ويقصد به الفرق بني أعلى وأدن

 أرقاًما مطلقة اال انها ال تفسر األساس املنطقي هلذه األرقام أو املنطق الكامن وراءها. 

ولذا جيب علي الباحث قبل تطبيق اإلحصاءات الوصفية، ان يفكر يف أي منها األنسب 

ملئوية هي طريقة جيدة إلظهار التوزيع لسؤال البحث. وعلى سبيل املثال، فإن النسبة ا

  .املبحوثني وفقا للجنس او النوع

اإلحصاءات الوصفية مفيدة للغاية عندما تقتصر نتائج البحث على العينة  ويالحظ ان

 وال حيتاج الباحث إىل تعميمها على عدد أكرب من املبحوثني. 

وعلى سبيل املثال، إذا كان الباحث يقارن بني النسبة املئوية لألطفال الذين مت تطعيمهم 

ونظًرا ألن التحليل الوصفي  .يف قريتني خمتلفتني، فإن اإلحصاءات الوصفية كافية

 .يستخدم يف الغالب لتحليل متغري واحد، فانه غالًبا يسمى التحليل األحادي املتغريات

 حتليل البيانات الكيفية بالبحث ◙

ميكن وصف التحليل الكيفي للبيانات بأنه إما استنتاجي أو استقرائي. ففي املنهج 

االستنتاجي، يبدأ الباحث بسؤال ويدرس البيانات بشكل ذاتي يف سياق السؤال. ويف املنهج 

 االستقرائي، ال يوجد لدى الباحث جدول أعمال. ببساطة يفحص البيانات للبحث عن أمناط. 
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ويعادل املنهج  .املنهج االستقرائي وقتا أطول من املنهج االستداللي وبصفة عامة، يستغرق

االستداللي استخدام الطريقة العلمية. وتسمى الطريقة االستقرائية املتكررة نظرية 

 . الركائز

وهذا يعين ببساطة أن الباحث يستند إىل البيانات اليت لديه، بداًل من االقرتاب من البيانات 

 & ,.Eisenhardt, K. M)  ؤال حبثي موجود مسبًقا يف االعتبار.مع وضع نظرية أو س

Graebner, M. E., 2007). 

ويعمل حتليل البيانات الكيفية بشكل خمتلف قليال عن حتليل البيانات الكمية، ويرجع 

 ذلك أساسا الي ان البيانات الكيفية تتكون من الكلمات واملالحظات والصور، وحتى الرموز. 

ن املستحيل استخالص املعنى املطلق من هذه البيانات؛ وبالتالي، يتم ويكاد يكون م

استخدامه يف الغالب لألحباث االستكشافية. يف حني أن يوجد يف البحث الكمي متييز واضح 

ً  ما يبدأ  بني إعداد البيانات ومرحلة حتليل البيانات، ولذا فإن حتليل البحوث الكيفية غالبا

 .(Sandelowski, M., & Barroso, J., 2003) مبجرد توافر البيانات.

 إعداد البيانات وحتليل البيانات األساسية ◙

 :التحليل واإلعداد حيدث بالتوازي ويتضمن اخلطوات التالية

 التعرف على البيانات:  ◙

مبا أن معظم البيانات الكيفية هي جمرد كلمات، فانه جيب على الباحث البدء بقراءة 

ف عليها والبدء يف البحث من املالحظات العامة أو األمناط األساسية. البيانات عدة مرات للتعر

 .وقد يشمل ذلك أيضًا نسخ البيانات

 إعادة النظر يف أهداف البحث:  ◙

يف هذه اخلطوة، يعيد الباحث النظر يف اهداف البحث وحيدد األسئلة اليت ميكن اإلجابة 

 .عليها من خالل البيانات اجملمعة

 تطوير إطار عمل:  ◙

تعرف هذه املرحلة أيًضا مبرحلة الرتميز أو الفهرسة، وفيها حيدد الباحث األفكار أو 

املفاهيم أو السلوكيات أو العبارات العريضة ويعني الرموز هلا. وعلى سبيل املثال، يقوم الباحث 

برتميز العمر، واجلنس، والوضع االجتماعي واالقتصادي، وحتى مفاهيم مثل الرد اإلجيابي 

 .ليب على سؤال نظرا الن الرتميز مفيد يف هيكلة البيانات ووضع العالمات عليهاأو الس

 : الروابط واملوضوعاتحتديد األمناط و ◙

مبجرد ترميز البيانات، ميكن للباحث البدء يف حتديد املوضوعات الكربي، والبحث عن 

ن من خالهلا اإلجابة الردود األكثر شيوًعا على األسئلة، وحتديد البيانات أو األمناط اليت ميك

 .على أسئلة البحث، وإجياد اجملاالت اليت ميكن استكشافها بشكل أكرب

 عمليات التحليل الكيفي للبيانات ◙

 :وميكن إجراء حتليل كيفي للبيانات من خالل العمليات الثالث التالية



 

  75 

   
 
ة وب  رب 

دإعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        إ 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

 تطوير وتطبيق املدونات.  ◙

وميكن أن يكون "الرمز" كلمة أو عبارة ميكن تفسري الرتميز على أنه تصنيف للبيانات. 

قصرية متثل مسة أو فكرة. وجيب تعيني عناوين ذات معنى لكافة الرموز. وميكن ترميز 

طائفة واسعة من العناصر غري القابلة للقياس الكمي مثل األحداث والسلوكيات واألنشطة 

 :وهناك ثالثة أنواع من الرتميز .واملعاني وما إىل ذلك

 Open codingالرتميز املفتوح  ▪
 التنظيم األولي للبيانات اخلام يف حماولة لفهم ذلك

    Axial codingالرتميز احملوري  ▪
 ربط والربط بني فئات الرموز 
 Selective codingالرتميز االنتقائي  ▪
 .صياغة القصة من خالل ربط الفئات 

البيانات الكيفية )غري الكمية( وميكن أن يتم الرتميز يدويا أو باستخدام برامج حتليل 

  .وغريها    QDA ، ماكسti 6.0 ،Hyper RESEARCH 2.8 ، أطلسNVivoمثل 

وعند استخدام الرتميز اليدوي ميكنك استخدام اجمللدات وخزائن امللفات واحملافظ وما 

 .Hutchison, A) إىل ذلك جلمع املواد اليت هي أمثلة على مواضيع مماثلة أو أفكار حتليلية

J., Johnston, L. H., & Breckon, J. D., 2010). . 

وتعترب الطريقة اليدوية للرتميز يف حتليل البيانات الكيفية )غري الكمية( حبق طريقة 

 .(Gilbert, L. S., 2002)  .كثيفة العمالة وتستغرق وقتا طويال وعفا عليها الزمن

يتم استبدال امللفات املادية واخلزانات ويف الرتميز املستند إىل الكمبيوتر، من ناحية أخرى، 

بأدلة وملفات قائمة على الكمبيوتر. عند اختيار برنامج لتحليل البيانات الكيفية )غري الكمية( 

حتتاج إىل النظر يف جمموعة واسعة من العوامل مثل نوع وكمية البيانات اليت حتتاج إىل 

وعالوة على ذلك، من املهم  .التكلفة حتليلها، والوقت الالزم إلتقان الربنامج واعتبارات

احلصول على تأكيد من املشرف علي رسالتك قبل تطبيق أي برنامج حتليل بيانات كيفية 

 .(Hahn, J., 2008) .حمددة

 حتديد املواضيع واألمناط والعالقات.  ◙

على عكس األساليب الكمية، ال توجد يف حتليل البيانات الكيفية )غري الكمية( تقنيات 

ة للتطبيق عامليا ميكن تطبيقها لتوليد النتائج. وتلعب مهارات التفكري التحليلي والنقدي قابل

 ,.Ryan, G. W)للباحث دوًرا كبرًيا يف حتليل البيانات يف الدراسات الكيفية )غري الكمية(. 

& Bernard, H. R., 2003). 

لك، هناك جمموعة ومع ذ .ولذلك، ال ميكن تكرار أي دراسة كيفية لتوليد نفس النتائج

من التقنيات اليت ميكنك استخدامها لتحديد السمات واألمناط والعالقات الشائعة ضمن 

 .استجابات أعضاء جمموعة العينة فيما يتعلق بالرموز اليت مت حتديدها يف املرحلة السابقة

 وعلى وجه التحديد، تشمل أكثر الطرق شعبية وفعالية يف تفسري البيانات الكيفية )غري

 :الكمية( ما يلي
 تكرار الكلمات والعبارات ▪
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 مسح البيانات األولية للكلمات والعبارات األكثر استخداًما من قبل املبحوثني. ▪
 مسح الكلمات والعبارات املستخدمة مع العواطف غري العادية. ▪
 مقارنات البيانات األولية والثانوية. ▪

الرتكيز/املراقبة/أي طريقة كيفية أخرى جلمع مقارنة نتائج املقابالت/جمموعة  ▪

 البيانات مع نتائج استعراض األدبيات ومناقشة االختالفات بينها.

 البحث عن معلومات مفقودة. ▪

املناقشات حول جوانب القضية اليت مل يذكرها املبحوثني، على الرغم من أنك كنت تتوقع  ▪

 ذكرها.

 االستعارات ونظائرها.  ▪

مقارنة نتائج البحوث األولية بظواهر من منطقة خمتلفة ومناقشة أوجه التشابه  ▪

 .واالختالف

 الكيفيةتلخيص البيانات  ◙

يف هذه املرحلة األخرية حتتاج إىل ربط نتائج البحوث مع الفرضيات أو اهلدف البحثي 

خدام اقتباسات جديرة باملالحظة واألهداف. وعند كتابة فصل حتليل البيانات، ميكنك است

من النص من أجل تسليط الضوء على املوضوعات الرئيسية ضمن النتائج والتناقضات 

  .احملتملة

ومن املهم مالحظة أن عملية حتليل البيانات الكيفية )غري الكمية( املذكورة أعاله هي 

قد تتطلب أساليب  عملية عامة وأن أنواعًا خمتلفة من الدراسات الكيفية )غري الكمية(

 خمتلفة قلياًل لتحليل البيانات.

 والكمي بيانات التحليل الكيفي تكامل ◙

يف حني أن االستنتاجات املستخلصة من حتليل البيانات الكمية يسهل فهمها من خالل 

اإلطار العاملي للرياضيات، فإن الباحثني الذين يعملون مع البيانات الكيفية جيب أن يكونوا 

الكيفية  لتبادل النتائج اليت توصلوا إليها. وتشمل األدوات الشائعة لتبادل البيانات أكثر إبداعًا

(Roulston, K., 2010). ما يلي: 

غيوم الكلمات: وتستخدم تلك الغيوم للتشديد بصريا على بيانات معينة أو إزالة تكرار  ▪

ملعامل يف عينة بيانات وهي تؤكد على األحداث اهلامة أو ا .النتائج املختلفة يف عينة بيانات

 .يف العالقة مع مرور الوقت

قاعدة بيانات الرسم البياني: وتوضح تلك القاعدة بشكل بياني العالقات بني عناصر  ▪

 البيانات. مثل كلمة الغيوم، وقواعد البيانات 
الرسم البياني: ميكن أن يشار إليها باسم خرائط املفاهيم اليت ميكن أن جتعل البيانات  ▪

أسهل يف الفهم باستخدام احلجم واللون والتنسيب للتأكيد أو التقليل من قيمة  الكيفية

وتستخدم هذه الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية واحلد  .عناصر البيانات داخل العينة

 .األدنى من النص لعرض النتائج بصرًيا يف شكل قصة ميكن فهمها بسهولة

البيانية أو الرسوم البيانية الشريطية، بشكل متكرر املرئيات الكمية التقليدية: مثل الرسوم  ▪

 مبجرد االنتهاء من الرتميز وهناك عدد مرات إنشاء للعالمات أو السمات. 

القصاصة لدعم  االقتباس/ املثال/ مشاركة البيانات الكيفية: بشكل متكرر يف منوذج ▪

 االستنتاجات اليت جاءت من التحليل الكمي.
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 ساإلجابة عن السؤال اخلام ◙

نص السؤال اخلامس للبحث علي: ما عالقة حتليل البيانات الكيفية جبودة البحوث 

 الرتبوية؟ ومتت اإلجابة على هذا السؤال على النحو التالي:

على كل من األدوات التناظرية والرقمية لتنظيم البيانات  يعتمد حتليل البيانات الكيفي

وتشمل األدوات التناظرية التقليدية للتحليل الكيفي  .غري الرقمية وتنظيمها وحتليلها

 . SWAT حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

هو إطار علمي لتحديد وحتليل العوامل الداخلية واخلارجية اليت ميكن أن يكون هلا و

حتليل نقاط القوة والضعف و تأثري على جدوى املشروع أو املنتج أو املكان أو الشخص. 

  .الفرص والتهديدات مفيد لتقديم لقطة لفهم الديناميات الكيفية اليت تؤثر على النجاحو

(Roulston, K., 2010) 

من خالل حتديد وحتليل العوامل الداخلية  SWOT وقام مايكل بورتر بتحسني حتليل

ليل وعلى حنو متزايد، ميكن لربامج حت .واخلارجية اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على النجاح

البيانات الكيفية مبساعدة احلاسوب أن تساعد الباحثني على تقصري الوقت الذي يستغرقه 

 :يتضمن ميزات مثل ما يلي QDASبشكل عام، فان اسلوب ومجع وحتليل البيانات الكيفية. 

 حتليل النسخ؛ الرتميز لتحليل املشاعر وتفسري النص؛ والتجريد املتكرر.
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