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ملخص:
هدف املقال احلايل الوصف املبسط لطريقة التحليل االستقرائي لبياانت كيفية اليت يتم مجعها عن طريق مقابلة حبثية ،وذلك عن
طريق حتديد مبادئ الطريقة ،وخطواهتا املنهجية.
الطريقة االستقرائية للبياانت املستخدمة يف البحوث الكيفية متكن الباحث من املعاجلة العلمية للبياانت الكيفية ،والولوج إىل
أعماق الظاهرة السلوكية املدروسة ،واحلصول على نتائج تتوفر فيها معايري اجلودة والصدق.
- 1املقابلة البحثية املستخدمة يف البحوث الكيفية أداة فعالة جلمع البياانت اخلام.
 -2التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية تقنية فعالة تسمح بتلخيص جمموعة من البياانت اخلام اليت مت مجعها من مقابلة فردية
أو مجاعية ،واستخالص معاين مفيدة.
 -3التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية تقنية مبنية على عدة مبادئ.
 -4التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية هو صريورة حبث تقوم على سلسلة من اخلطوات ،أو إجراءات منظمة ،ملعاجلة
معلومات موجهة عن طريق هدف البحث ،تبدأ بتنظيم البياانت اخلام ،وتنتهي ابحلصول على نتائج اليت متثل معارف جديدة
مرتبطة ابلدراسة اليت قام هبا الباحث.

Résumé
L’objectif du présent article était la description simplifiée de la méthode
d'analyse inductive des données qualitatives recueillies lors d’un entretien de
recherche, et cela à travers la détermination des principes de la méthode, et
de ses étapes méthodologiques.
La méthode inductive d'analyse des données utilisées en recherche
qualitative permet au chercheur Le traitement scientifique des données
qualitative, et l'accès dans les profondeurs du phénomène comportemental
étudie, et d'être en mesure d'obtenir les résultats des normes disponibles de
qualité et de validité.

1-L’entretien de recherche est un outil efficace pour la collecte des
données brutes dans les recherche qualitatives.
2–L’analyse inductive des données qualitatives et une technique efficace
permet de résumer un ensemble de données brutes qui sont recueillies d’un
entretien individuelle ou collective, et à tirer des significations pertinente.
d’analyse 3 - L'analyse inductive des données qualitatives est une technique
fondée sur plusieurs principes.
4 - L'analyse inductive des données qualitatives est un processus de recherche
basé sur une série d'étapes, ou de procédures organisés, pour traiter des
informations ; guidé par l'objectif de recherche, et qui commence par
par l’accéder aux résultats qui l’organisation des données brutes et se termine
représentent de nouvelles connaissances reliées à l'étude réalisée par le
chercheur.
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:مقدمة
 ودراسة، وحتليل احملتوى،إن ممارسة البحث الكيفي يتطلب اكتساب العديد من املعارف واملهارات البحثية كإجراء املقابلة
 فبعد مجع معلومات من مصادر خمتلفة وبطرق. كما يتطلب كفاءة يف حتليل البياانت النوعية اليت يتم مجعها،احلالة واملالحظة
 أتيت مرحلة، وطبيعة الظاهرة السلوكية اليت يستهدفها ابلدراسة،خيتارها الباحث حسب طبيعة البياانت اليت يريد احلصول عليها
 وهي، ) وهي املرحلة احلامسة يف البحث الكيفيL’analyse des données qualitatives( حتليل البياانت الكيفية
 بينما التحليل،اليت متنحه ميزته عن البحث الكمي (اإلحصائي) الذي يعتمد التحليل فيه ابألساس على األساليب اإلحصائية
 وما ميتلكه، وتذوقه للحالة يف ضوء خربته،يف البحث الكيفي أكثر عمقا يف دراسة الظاهرة موضوع البحث؛ فيعمل الباحث فهمه
 كيف: والسؤال املطروح هو. فتجعل من البحث ميداان خصبا لإلبداع، ويف ضوء مالبسات الظاهرة اليت يدرسها،من تراث علمي
حتلل البياانت الكيفية يف ضوء املقاربة االستقرائية يف حتليل البياانت؟

 -1تعريف املقابلة البحثية كوسيلة جلمع البياانت الكيفية () L’entretien de recherche
املقابلة البحثية من الوسائل اهلامة والفعالة جلمع املعلومات والبياانت ،فهي أداة حبث مباشرة تستخدم يف مساءلة
األشخاص املبحوثني فرداي أو مجاعيا قصد احلصول على البياانت كيفية :معلومات ،مشاعر ،أحداث ،وجهات نظر،
شهادات...إخل هبدف حتليلها واستكشاف عللها العميقة  ،وتعرف املقابلة أبهنا" عملية مقصودة ،هتدف إىل إقامة حوار فعال
بني الباحث و املبحوث أو أكثر ،للحصول على بياانت مباشرة ذات صلة مبشكلة البحث" (مساعد ننب عبد هللا
النوح)99 :2004،؛ واملثال على ذلك املقابلة املسحية لتحديد احلالة النفسية جملوعة من األفراد .إن مقابلة البحثية
تندرج يف إطار مشروع حبث ،وهي ختتلف عن أشكال أخرى من املقابلة كاملقابلة التشخيصية والعالجية واإلرشادية .و
"املقابلة ليست جمرد توجيه أسئلة وتسجيل إجاابت فقط بل هي تفاعل بني شخصني (ابحث ومبحوث)" ( عبد الرمحان
عيسوي ،ب ت )55 :واملقابالت البحثية من الناحية الفنية تنقسم إىل عدة أنواع :فمنها املقننة وغري املقننة ،ومنها
املفتوحة ونصف املفتوحة واملغلقة .واملقابلة البحثية تستخدم يف مستوليات خمتلفة:
أ -املراقبة :تسمح ابلتحقق والتصديق على نتائج حبوث سابقة؛
ب -التحقق :من فرضيات البحث؛
ج -التعمق :يف دراسة ظاهرة أو حالة.

 -2تعريف البحث الكيفي ) :(La recherche qualitative
البحث الكيفي (النوعي) حبث جيرى على موضوع (شخص ،حدث ،وثيقة) يف سياق طبيعي ،حيث يقوم الباحث جبمع
البياانت ،مث حيللها أبسلوب استقرائي ،مع الرتكيز على املعاين اليت حتملها الكلمات ،أو األحداث ،أو الصور .ويف البحوث
الكيفية اهلدف هو الفهم املعمق للظاهرة أو احلالة املدروسة ،وليس اهلدف الوصول إىل نتائج للتعميم على ظواهر أو حاالت
مشاهبة ،هلذا ليس شرطا أن تكون العينة ممثلة جملتمع البحث" .إن قيمة حبث كيفي يف شطره األكرب مرتبط بكفاءة الباحث يف
إعطاء معىن للبياانت اليت مجعها ،أي الذهاب أبعد مما تريد البياانت اخلام قوله"Merrille blais, Stéphane ( .
 ،) Martineau 2013و"إن منهجية النموذج الكيفي يف البحث مفتوحة ،فالتصورات املنهجية يتم التخلي عنها إذا مل
تتناسب مع املوضوع ومصاحل املعرفة" ( .عبد القادر عرايب )81: 2007 ،ويستخدم يف البحوث النوعية طرائق خمتلفة :دراسة
حالة  ،حتليل احملتوى ،أما مصادر احلصول على البياانت يف البحوث النوعية هي  :املالحظة امليدانية ،املقابلة ،حتليل الواثئق.

 -3تعريف البياانت الكيفية ) ( Les données qualitatives
البحث الكيفي يهتم ابآلراء ،ووجهات النظر ،والتجارب واخلربات اإلنسانية ،وأحاسيس وشعور األفراد ،فهو يقدم لنا
بياانت ذاتية وليست موضوعية" .فالبياانت الكيفية هي البياانت اليت يكون فيها التغري من حيث النوع ال من حيث املقدار
كما هو احلال يف البياانت الكمية" (عالم حممود صالح الدين ،)22 :1993 ،وإن البياانت تكون يف بدايتها كيفية مث بعد
ذلك

تتجه

إىل

التقدير

الكمي.

 -4حتليل البياانت الكيفية ومعايريه ((L’Analyse des données qualitatives
حتليل البياانت أهم وأصعب مرحلة يف صريورة البحوث النوعية ،ومن خالهلا يتميز الباحث اخلبري عن غريه ،ويعرف حتليل
البياانت أبنه العملية املنظمة للبحث يف نصوص املقابالت ،واملالحظات امليدانية ،وحتليل الواثئق اليت مت مجعها للتعمق يف فهمها.
إن كلمة التحليل الكيفي تشري إىل كل سريورة تقنية أو فكرية ملعاجلة ،وتشكيل ،واستكشاف وترمجة بياانت انجتة عن حبث نوعي
هبدف التعرف على مواقف ،وحتديد مناذج ،وفهم عمليات ،وتشكيل أصناف أو ترتيب موضوعات ،ووضع فرضيات تتعلق
مبوضوعات (أفراد ،أشياء ،أحداث) .ويتميز حتليل البياانت الكيفية أبنه حدسي أكثر منه حتليال نسقيها مثل ما هو الشأن يف

حتليل البياانت الكمية ،فالفرق بني البحوث النوعية والبحوث الكمية أن البحوث النوعية ال تتبع املقاربة العلمية ،فهي ال ترتكز
على الطريقة الفرضية-االستنتاجية ( . ) hypothético-déductive
ولقد حدد "حجاب" (حممد منري )16 :2000 ،معايري حتليل البياانت النوعية يف ما يلي:
 أن حتلل البياانت اليت مجعت حتليال منطقيا كافيا؛
 أن حتلل البياانت بطريقة موضوعية خالية من اآلراء املرسلة والتعصب الشخصي؛
 أن تنظم البياانت وتعاجل بطريقة مناسبة وصحيحة؛
 أن خيلو التحليل من التناقضات والعبارات املضللة؛
 أن ال تكون هناك نقاط ضعف يف البياانت ،وإن وجدت جيب معاجلتها.

 -5تعريف التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية:
يعرف التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية أبنه جمموعة إجراءات متناسقة تسمح مبعاجلة بياانت كيفية ،وهذه اإلجراءات
موجهة عن طريق فرضيات الدراسة ،وترتكز على اسرتاتيجيات خمتلفة يف قراءة للبياانت اخلام قراءة مفصلة لتشكيل أصناف
انطالقا من ترمجة الباحث لتلك البياانت.إن التحليل االستقرائي يسمح للباحث ابستخدام البياانت لبناء وتطوير مفاهيم ونظرايت
تساعد على فهم الظاهرة املستهدفة ابلدراسة ،فهو أسلوب لبناء وتطوير النظرايت .فمن خالل التصنيف األويل للبياانت والتأليف
بينها تتشكل األنساق ،وتتضح بشكل أكثر جتريدا ،ومع تعدد تلك األنساق ووضوحها ميكن أن تكون نظرية .فهذه املقاربة يف
حتليل البياانت تقوم على االنتقال من البياانت إىل النظرية ،أي الباحث يسلك منهجا استقرائيا ( inductive
 ،)La)méthodeإن التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية يسمح بـ(Matthew B. Miles,A. Michael :
):Huberman,1991 :29
أ -جتميع بياانت خام متنوعة وكثرية يف شكل خمتصر ،وهي عملية انتقاء وتبسيط وتلخيص وحتويل معلومات خام؛
ب-إنشاء عالقة بني أهداف البحث واألصناف الناتج عن البياانت اخلام؛
ج -إحداث إطار مرجعي أو منوذج انطالقا من األصناف اليت مت إنشاؤها.

 -6مبادئ التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية:

حسب " توماس" يقوم التحليل االستقرائي للبياانت على جمموعة من املبادئ تسمح إبجراء حتليل فعال للبياانت الكيفية هي
): (Mireille Blais, Stéphane Martineau, 2013
أ -حتليل البياانت جيب أن يكون موجها عن طريف فرضيات أو أسئلة البحث؛
ب -التحليل يعتمد على قراءة متكررة للبياانت اخلام وترمجتها؛
ج -رغم أن التحليل يتأثر بفرضيات البحث إال أن النتائج أتيت مباشرة من حتليل البياانت اخلام وليس من اإلجاابت اليت
ينشدها الباحث؛
د -اهلدف األساسي من التحليل االستقرائي هو تشكيل أصناف اعتمادا على بياانت خام لدجمها يف إطار مرجع أو منوذج،
هذا النموذج حيتوي عادة على هذه األصناف املفتاحية ،واإلجراءات املعروفة واملطورة من طرف الباحث أثناء صريورة البحث.
هـ-النتائج يتم احلصول عليها من ترمجة الباحث الذي هو املسؤول عل ترميز البياانت ،هذه النتائج يبنيها الباحث انطالقا من
إدراكاته وجتربته ،وهو املسؤول على اختاذ القرارات بني ما هو مهم وما هو غري مهم من البياانت اليت مجعها.

 -7مراحل حتليل البياانت الكيفية:
متر عملية حتليل املعلومات النوعية اخلام بعدة مراحل ،بدءا بتنظيم البياانت وصوال إىل نتائج البحث وكتابة التقرير .تقوم عملية
التحليل على ترتيب البياانت وتقسيمها إىل وحدات حبث عن أمناط وأنساق ،واكتشاف ما هو مهم ،وما ميكن أن يستفاد من
تلك البياانت" .وحتليل البياانت يف معظم البحوث الكيفية يتم يف نفس الوقت مع مجع هذه البياانت ،أي أن الباحث يبدأ يف
التفكري فيما رآه أو مسعه أو قرأه" (رجاء حممود عالم )291 :2007،عكس ما حيدث يف البحوث الكمية اليت يوجد فيها فاصل
زمين بني مجع املعلومات وحتليلها اإلحصائي ،ولو أنه حتليل مبدئي يليه حتليل معمق .إن البياانت اخلام اليت جتمع ابألداة اليت
اختارها الباحث حتتاج إىل عدة إجراءات قبل أن تصبح ذات معىن علمي ،وميكن حتليلها واستخالص النتائج منها.

 -1-7تنظيم البياانت الكيفية(:) organisation
بعد إجراء املقابلة البحثية مع أفراد العينة حيصل الباحث على بياانت عديدة ومتنوعة إىل جانب بعض املالحظات اليت
سجلها أثناء عملية مجع البياانت ،هذه البياانت حتتاج إىل حترير وتنظيم والرتتيب يف جداول ،وكذلك اختزاهلا ،مما ييسر على

الباحث حتليلها ،ويف ذلك الباحث خمري يف شكل تنظيم البياانت اليت مجعها مبا يراه مالئما ،فمثال ميكن أن ينظمها يف شكل
ملفات يدوية أو است خدام برامج إعالم آيل خاصة بتنظيم البياانت الكيفية ،وميكن أن ينظمها حسب األفراد ،أو حسب موضوع
هذه البياانت.
 -2-7تشفري وتصنيف البياانت الكيفية ) : (Codage et catégorisation
هتدف هذه اخلطوة إىل تقليص حجم البياانت اخلام ،وأسئلة البحث عامل أساس يف حتديد وتوجيه نظام التصنيف،
والصنف )  )La catégorieهو منتوج نصي يعرض يف شكل عبارة خمتصرة تسمح بتعيني ظاهرة مدركة .وتصنف البياانت
وتبوب بطرق خمتلفة حسب طبيعة البحث وأهدافه.

و تتضمن هذه املرحلة اإلجراءات التالية:

أ -الشروع يف قراءة متأنية ومعمقة للبياانت:
بعد حتضري البياانت يشرع الباحث يف قراءة البياانت املكتوبة عدة مرات ،وميكن للباحث أن يضع ملخصات لتسهيل حفظ
املعلومات اخلاصة بكل فرد من عينة الدراسة ،ويسجل مالحظاته بعد أن استقر يف ذهنه هيكل مبين هلذا النظام التصنيفي.

ب-الشروع يف التعرف ووصف التصنيفات األولية:
الباحث يتعرف على مقاطع النص الذي ميثل يف ذاته معين خاص ووحيد ،فيضع كلمة أو عبارة لتسمية الصنف اجلديد الذي
يكون فيه وحدة املعىن ،أي إعطاء عنواان خاص لكثري من جزئيات البياانت اليت لديه ،ويف هذه املرحلة ميكن للباحث أن يضع
وصفا أوليا للصنف املشكل ،وتعديل الكلمات الدالة على الصنف ،أو كتابة وصف خمتصر مع كلمات مفتاحيه تسهل للباحث
تذكره.

 -3-7مراجعة وتصفية األصناف:
داخل كل صنف يعمل الباحث على إجياد أصناف فرعية تتضمن وجهات نظر متناقضة أو إدراكات جديدة ،وميكن أن
تتوحد عدة أصناف داخل صنف واحد عندما تكون معانيها متقاربة .قد حيدث أن تكون بعض البياانت صعبة الرتميز داخل
األصناف املوجودة كأن ال جتيب على تساؤالت البحث ،يف هذه احلالة يعترب الباحث أن املعلومة مالئمة فيعمد إىل إنشاء صنف
جديد أو صنف فرعي ،أو يوسع معىن صنف موجود إلدخال املعلومة فيه ،فاملعلومة مبا أهنا صدرت عن صاحبها هذا يعين أن
هلا معىن ابلنسبة إليه.

 -4-7حتديد األنساق واألمناط:
حتديد األنساق واألمناط نوع من التصنيف ،لكنه يكون على مستوى أعلى من التجريد ،جيعل الفئات تدور على حمور واحد،
أو جيمع عددا من الفئات يف عائلة واحدة .فبعد أن يتم التصنيف ،ويتم وضع املالحظات عليها تعاد قراءة البياانت املصنفة،
لتصنيف الفئات مرة أخرى على شكل أمناط وأنساق يف مستوى جتريدي أعلى من التصنيف املفتوح ،الذي هو عبارة عن عناوين
جلزيئات املعلومات .وهذا النوع من التصنيف حيتاج إىل تفكري عميق وقراءة متأنية ،إلجياد عالقات ،والقيام مبقارانت بني فئات
البياانت ،حبيث حيدد الباحث األمناط واألنساق اليت تكونت من تصنيف البياانت ،ويبدأ يف ضم بعضها ،واملقارنة بني تلك
األنساق واألمناط.

 -5-7صياغة النتائج:
يف هذه املرحلة يصوغ الباحث األمناط واألنساق على شكل نتائج  ،تدعمها األنساق اليت ظهرت ،وتشكلت من خالل
التصنيف األساسي .وبعض الباحثني يسمي هذه املرحلة ابلتصنيف االنتقائي ،وذلك ألن الباحث خيتار يف عملية التصنيف هذه
ما يتناسب مع أسئلة حبثه ،ويدع ما سوى ذلك.

 -6-7التحقق من النتائج:
يف هذه املرحلة يعود الباحث لقراءة بياانته للتحقق من النتائج اليت توصل إليها ،ومناقشتها ،وتعديل ما جيب تعديله من وجهة
نظ ره .وهو يف هذه املرحلة يتحقق من أن ما توصل إليه بعد عمليات التصنيف املختلفة ال يوجد يف البياانت األساسية ما يناقض
هذه التصنيفات ،أو جيعله يعيد النظر يف االفرتاضات اليت توصل إليها  .ويف هذه املرحلة فقط يستغل الباحث الرتاث العلمي
للموضوع حىت ال يؤثر على موضوعية حتليله.

تصنيف البيانات

تنظيم البيانات

مراجعة األصناف
و تصفيتها

تحديد األنساق
واألنماط

التحقق من
النتائج

صياغة النتائج

خمطط ملراحل حتليل االستقرائي للبياانت الكيفية
اخلامتة
إن صريورة التحليل االستقرائي للبياانت الكيفية صريورة متداخلة املراحل ،ومتواصلة إىل غاية الوصول إىل النتائج وصيغتها يف
تقرير علمي .إن البياانت الكيفية كثري وختضع لتأويل الباحث ،وميكن أن تكون أكثر صعوبة يف معاجلتها مقارنة ابلبياانت
الكمية .،وإن حتليل البياانت النوعية يف ضوء الطريقة االستقرائية يهدف إىل فهم معىن البياانت من خالل تطوير ملخص ألهم
األفكار من البياانت اخلام عن طريق اختزال البياانت ،حيث كتبت استجاابت املقابالت نصيا ،مث متت قراءة نصوص املقابالت
عدة مرات ،وحددت األفكار الرئيسة ،ورمزت بعد ذلك ،مث مجعت الرموز لتحديد التصنيفات املناسبة ،ومن مث وضعت هذه
التصنيفات ضمن مواضيع كبرية ميكن أن تنتمي إليها.
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