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 ةمدقملا

 ةليوطلا تامدقملا بحي دحأ ال هنأ ثيحو . MAXQDA يأ يد ويك سكام جم2ربب ءدبلا ليلد يف كب ابحرم
 نم ليلدلا كنكميس .نكمي ام عرس^ ءدبلا ىلع كتدعاسمل ناكمإلا ردقب اريصق ليلدلا اذه نأ انلواح دقف ،ةلدألاو
 قرط ميدقت ىلع سيلو ،جم2ربلل يلعفلا مادختسالا ىلع زكرنسو .جم2ربلا عم كب ةصاخلا كتربخ ءانبو كليلحت ءدب

 مسق يف ةديفم تاعوبطمب ةمئاق 2ركذ دقف قرطلا هذه نع ديزملا يف بغرت تنك اذإو .ثحبلاو ليلحتلا نم ةفلتخم
 ةدعاسمب هلمع نكمي اهبلغأ نكل .ةفلتخملا ةيعونلا قرطلا قرط نم ريبك ددع كانهف ،ملعت امكو ."ةيفاضإ تاعوبطم"
 :لكشلا يف امك يساسألا لكيهلا سفن عبتت ا�أ ثيح ، MAXQDA جم2رب
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 ءازجأ زّمر
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 نّوك
 تائفلا

 أرقا
 رسفو
 لاؤس صنلا

 ثحبلا



  3   

 

 لخاد نم ىنبت نأ نكمي هذهو .categories )تائفلا( عم لمعت يعونلا ليلحتلا قرط نم ىمظعلا ةيبلاغلا نإ
 ىمست ام ابلاغو .ةثيدحلا ثوحبلا جئاتن وأ ةدوجوملا ت�رظنل�و ،ت2ايبل� ةقباس ةفرعم ىلع ادامتعا وأ ت2ايبلا
 ماظتناو ميظنت ةفيظو اهل اهلكف ،مسالا ناك ام �أ نكل ،ةيحاتفم تاملك وأ codes )زومر( اضيأ تائفلا

systemize ةيليلحت زومر ا�أ ىلع لمعلا اضيأ ابلاغو ،]ماظن يف ت2ايبلا عضو[ ت2ايبلا analytical codes. 
 اذه يف codes زومر هيمسن ام اذهو ،عوضوم ديدحت درجم قبست يتلا ليلحتلا ةيلمع ةجيتن يه ةيليلحتلا زومرلاو
 ليلحت جم2رب نم ةدافتسالل قرطلا نم ريثكلا كانهف ،قلقت ال نكل ،اليوط اتقو ذخª دق ت2ايبلا زيمرتو .ليلدلا
 ؛يأ يد ويك سكام جم2رب مادختس� اهللحت يكل كت2ايب زمرت نأ امئاد يرورضلا نم سيلف .ةيعونلا ت2ايبلا
  .word combination تاملك نارتقا وأ تاملك نع ثحبلل وأ ،كت2ايب ميظنتل همادختسا طقف كنكميف
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 يأ يد ويك سكاملا جم-رب ةهجاو

 يأ يد ويك سكاملا ليغشت

 نوكيس ام وهو( رصتخم مسا وأ مدختسم مسا ةعابط كل حيتت راسيلا ىلع ىلعألا يف ةذف2 ىرتس ،جم2ربلا حتف دنع
  .)دعب اميف كل ةيلمع رثكأ

 يف هظفحاو كعورشم ِّمَس ،New Project )ديدج عورشم( رقنأ ،يأ يدويك سكام يف لوألا كعورشم ءاشنإل
  .هراتخت يذلا ناكملا

 

 

 حتفل فلملا مسا ىلع نیترم رقنا
ارخؤم ةظوفحملا تاعورشملا  

 انھ كمسا بتكا
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 يف تافلملا هذه ةفرعم اضيأ كنكميو .MX18 فرحأل� 18 يأ يد ويك سكاملا تاعورشم تافلم يهتنت
 ."MAXQDA 18 Project " فصول� ردنياف كام وأ ررولبسكإ زودنيولا حفصتم

 

 امكو  )xlsx.( workbook لسكإ جم2رب مدختسي امك ،)تاعورشم(  Projects جم2ربلا مدختسي
 يد ويك سكام جم2ربل هردصت ام لك ،ابيرقتو .)sav.( ت2ايبلا تافلم SPSS سإ سإ يب سإلا جم2رب مدختسي
  .Project )تاعورشم( يف هظفح متيس )Memos تاظحالملاو Codes زومرلا لثم( هب هلمعت وأ يأ

 ةدهاشم ،تنرتنالا ىلع جم2ربلا ليلد حتف رايخ ،الثم ،طباورلا نم اددع كل رفوت ءدبلا ةشاش نم نميألا بناجلا
  .يأ يدويك سكاملا قيرفل تاظحالم لاسرإ وأ ،جم2ربلل ةيميلعت ويديف عطاقم
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 مدختسملا ةهجاو

 نوكتسو ،ذفاون عبرألا تاذ ةيلاتلا ةشاشلا كل رهظت فوس ،حاجنب هتظفحو لوألا كعورشم تأدب دق نوكت املاح
 .ةيلاخ ابلاغ

 

 

 رسيألا بناجلا ىلع )1( ىلوألا ةذفانلا ،ىرت امكف .ادج الهس جم2ربلا عم َلمعلا ذفاون عبرأ ىلإ ُميسقتلا لعجي
 نيميلا ىلع ىلعألا يف يتلا ةذفانلاو .)زيمرتلا ماظن( )2( اهنم لفسأ يتلا ةذفانلا يوحتو ،)قئÌولا ماظن( يوحت ىلعألا
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 retrieved )ةداعتسملا وأ ةصلختسملا ءازجألا( ىمست )4( ةعبارلا ةذفانلاو ،)قئÌولا حفصتم( يه )3(
segments.  

 يف ذفاونلا ضرعب وأ ،ذفاونلا بناجت رييغتب اهبيترت ةداعإ كنكميو .يساسألا جم2ربلا لكيه نّوكت عبرألا ذفاونلا هذهو
 نم عاضوألا هذه رييغت كنكمي .تاشاشلا عاونأ ضعب اديفم نوكي نأ نكمي ام وهو ،نينثا نم الدب ةدمعأ ةثالث
 .سيئرلا ت2وقيألا طيرش يف عبرألا ت2وقيألا زومرلا

 

 

 
 سيئرلا طيرشلا يفو .جم2ربلا صئاصخ نم ريثك ىلإ لوصولا حيتتو ،جم2ربلا ةذف2 ىلعأ يف دجوت ةطرشألا هذه
"Home" هنأ ،مهألاو .هلمع يونت يذلا لمعلا ىلع ءانب ةشاشلا ميظنتو ةدحاو ةذف2 قالغإ وأ حتف كنكميو 
 يف ةينÌ ةشاشل ىتح وأ فلتخم عضومل اهبحسو عبرألا ذفاونلا لكيه نم اهنيعب ذفاون ريرحت  unlock كنكمي
 رقنل� ةذفانلا قالغإ طقف وأ ،ةدوصقملا ذفاونلا وأ ةذفانلا ةنوقيأ ىلع رقنلا كنكمي ،ةذفانلا قالغإو حتفلو .رتويبمكلا
  .ايلعلا ةذفانلا ةيواز يف "X" ةمالع ىلع

 میظنتل عبرألا تانوقیألا هذھ دحأ ىلع طغضا
عبرألا ذفاونلا  
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 )قئÌولا ماظن( ةذف2 يف بلجُتس اهيف لمعلا بغرت يتلا تافلملا لكف !ةسيئرلا عبرألا ذفاونلل نآلا دعنلو
Document System. مكحتلا كنكمي ةيعرفلا زومرلا وأ زومرلل كمادختسا لاح يفو Ûماظن( ةذف2 يف ا 

 .Document Browser قئÌولا حفصتم يف اهريرحتو كت2ايب ةيؤر كنكميو .Code System )زومرلا
 نم هصلختست ام دعب اميف هيف ضرعُتس يذلا ناكملا يه Retrieved Segments ةصلختسملا حئارشلا ةذف2و
  .)حئارش( صوصن

 اهظفحو ت-ايبلا نيزخت لوح تاظحالم

 ،اذلو .Project File عورشملا فلم :دحاو فلم يف فيرعت وأ قيلعت نم هبتكت ام وأ هبلجت ام لك جم2ربلا ريدي
 تافلملا هذه يهتنت ،اقباس انعم ّرم امكو .دحاو فلم يف اهعامتجا ينعي اذهف دحاو يثحب عورشمل كحتف درجمب
 تافلمو .)MX11 وأ MX12 لاثملا ليبس ىلع جم2ربلا ةخسن بسحب مقرلا ريغتيو( )MX18( دادتم�
 نم ةفلتخملا خسنلا نيب تافلملا لدابتل مدختست تافلملا نم صاخ عون يه Exchange )لدابت( يتلا جم2ربلا
  .جم2ربلا

 :ةيلاتلا ةظحالملا ةءارق وجرنف ،امئاد نمآ كعورشم نأ نم دكأتللو

 نأ بجي اذه عم نكلو .هحتفت وأ تافلملا نم هل هبلجت ام لك ايلآ  MAXQDA جم2رب ظفحي :ظحال الضف
 يف هدجت يذلا  Save Project As )مس� عرشملا ظفح( رايخ لالخ نم ةيطايتحا ةخسن لمعت كنأ نم دكأتت
  .ىرخأ نيزخت ةادأ يف اهظفحتو ،سيئرلا طيرشلا
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 عورشم يف اهيلع لمعت نأ جاتحت يتلا ت2ايبلا ةدام لك يوحي Project file عورشملا فلمف ،قبس امل اصيخلتو
 نم ريثكلا تمدختسا اذإ :ةدعاق لكل ءانثتسا كانه نكل .ريتسجاملل كتلاسر وأ سويرولاكبلا يف كعورشم ،كثحب
 .ويديفلا تافلم نم ليلقلا بلج دعب ىتح ،ادج اريبك عورشملا فلم حبصي دقف ،ويديفلا وأ تايتوصلا تافلم
 متي امنيب ،)تي� اجيم 5( ددحم مجح ىلإ طقف فإ يد يبلا تافلمو روصلا لبقتسي يساسألا عضولاف ،كلذلو
 اريبك كعورشم فلم حبصي امدنع نكل .عضولا اذه رييغت كنكمي عبطل�و .ةلصفنم ويديفلاو توصلا تافلم ظفح
  .نيرخآلا عم هلدابت بعصلا نم نوكي امبرف ،ادج

 ةمهم ةيحاتفم تاملك

 :يأ يد ويك سكام جم2رب عم لمعلا دنع اهفرعت نأ بجي يتلا تاملكلا مهأ ضعب انه

 ت2ايبلا لك يوحت يهف .يد ويك سكاملا جم2رب يف "لمعلا تادحو" وأ ماظنلا تافلم يه projects تاعورشملا
 يتلا تاقيلعتلاو تاظحالملاو زومرلا ىلإ ةفاضإل� ،لوادجلاو روصلاو فإ يد يبلا تافلمو صوصنلا لثم ،ةبولïا
  .اهؤشنت

 ،زيكرت تاعومجم تالوكوتوربو تالباقم نوكت نأ نكميو .اهليلحت ديرت يتلا تادحولا يه documents قئNولا
  .ريثك كلذ ريغو ةيملع تالجم نم تالاقمو ،ةيئرم وأ ةيتوص تاليجستو

 ناك ءاوس ،هابتنالا قحتسي هنأ ىرت ءيش يأ ىلع اهعضو نكميو .ليلحتلا يف كتوادأ مهأ يه Codes زومرلا
  .ويديف نم اءزج وأ ةروص نم امسق وأ صن نم اءزج
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 نكمي يتلا ،ةيعرفلا زومرلاو زومرلا لمجم فصي Code tree زيمرتلا ةرجش وأ Code System زيمرتلا ماظن
  .ايمره اهبيترت

  .هزييمت مت يذلا ةداملا نم ءزجلل code زمر صيصخت وأ طبر ةيلمع وه Coding زيمرتلا

  .زمرب اهطبر مت يتلا ءازجألا كلت يه Coded segment )ةحيرشلا( زّمرملا ءزجلا

 كتلئسأو كتاضارتفاو كراكفأ ليجست عيطتستف .ةظوفحملا تالجس اهفصوب اساسأ مدخت Memos تاركذملا
  .ت2ايبلا نيب لمتحملا طابترال� ةقلعتملا ىلوألا كتيضرف نيوكت وأ ،ليلحتلا يف ةمداقلا ةوطخلل

 ءازجألا ىلع تاقيلعت عضول اهمادختسا عيطتستو .Memos تاركذملا نم رصقأ   Comments تاقيلعتلا
 ."مهم ءزج" وأ "ضقانت" :لثم ةزمرملا

 كانهف .امئاد جم2ربلا يف رضاح لودج لكش ىلع ]يصيخلت[ ضرع يه Overview )ضرع( ةماعلا ةرظنلا
 أدبملا سفن عبتت جم2ربلل "ةماعلا تارظنلا" لكو .كلذ وحنو طباورلاو تاريغتملاو تاظحالملاو ةزمرملا ءازجألل ةماع ةرظن
  .كت2ايب ةعباتم دقفت ال ثيحب ةنيعملا رصانعلل لهسلا لوصول� حمستو
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 ت-ايبلا فاشكتساو داريتسا

 ت-ايبلا داريتسا

 .)قئÌولا ماظن( ةذف2 ىلع برقأ ةرظن ِقلنل ،ت2ايبلا ]داريتساو[ بلجل ةفلتخملا قرطلا نع ملعتن نا لبق

  

 

 

 اهنم ءزج ةيؤر كنكمي .ةريبك ةمئاق حتفنتس اهبناجب يذلا زمرلا ،Document ةقيثو ةملك ىلع نيميل� رقنت امدنع
 :انه

  

 

 

قئاثولا لك دجتس انھ  

 نم ةعومجم نّوك
 رایعم ىلع ءانب قئاثولا

 نیعم

 

 فینصتل ادیدج ادلجم حتفا
  قئاثولا

 

 ،داریتسالا تارایخ نم دیدعلا كانھ
  نآلا قئاثولا داریتسا رتخا ایئدبم نكل
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 )لهسأ وهو( وأ  .قئÌو )ةنوقيا( زمر ىلع طغضاو "داريتسا" طيرش ةمئاق لالخ نم باهذلا كنكمي ،كلذ نع الدبو
 )داريتسا( طيرش ىلعو ."قئÌولا ماظن" ةذف2 ىلإ )ردنياف كاملا وأ( زودنيولا حفصتم نم تافلملا تلفأو بحسا

import و داريتسا كلذ يف امب ،ت2ايبلا نم ةصاخ طامنأ )بلج( داريتسال ةيفاضإ تارايخ ىرتسÌنم قئ 
  .ةرشابم يد ويك سكاملا جم2رب يف صن ةباتك وأ ،زيكرتلا ةعومجم صوصن وأ ،لسكإلا

 يف )ةديدج قئÌو عومجم( ةفيظو كلعجت ،كتافلم ميظنتل تادلجم ءاشنإ نم كزاهج كنكمي يتلا ةقيرطلا سفنبو
 داريتسا( رتخا مث قئÌو ةعومجم ىلع نيميل� رقنا .كقئÌو ميظنتل قئÌو تاعومجم ئشنت يأ يد ويك سكام جم2رب
  .ىرخأ ىلإ ةعومجم نم كقئÌو تلفأو بحسا وأ ،اهداريتسال Import document(s) )ةقيثو

 ت-ايبلا فاشكتسا

 نم لعجي يأ يد ويك سكاملا جم2ربف اذلو .ت2ايبلا ةفرعم نود يقيقح لكشب ةيعونلا ت2ايبلا ليلحت نكمي ال
 يف حتفني فوسو "قئÌولا ماظن" ةذف2 يف ةقيثو ىلع اجودزم ارقن رقنا ةطاسبب :كتافلم لالخ رظنلا كيلع لهسلا
 :يلاتلا لاثملا يف ةلباقملا ةباتك هبشي امب ،قئÌولا حفصتم /ضرعتسم
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 ةرقف زيمرت ىلإ ةفاضإل� )14 ةرقفلا ىلع قيلعتلا ىلع ةرظن قلأ( قيرف نمض ةنيعم ءازجأ ةشقانم تارقفلا ماقرأ لهستو
  .صنلا قئÌو يف تارقفلا لك ايلآ مقري جم2ربلاف اذلو .اهلماكب ةم!

 بناجب ءارفصلا تاظحالملا تاقصلم زومر ىلإ ةفاضإل� ،ةنولم ةيدومع طوطخ ةثالث ةيؤر كنكمي قباسلا لاثملا يفو
 طوطخ ىعدُت يتلا ةيدومعلا طوطخلا ريشتو .ةرقفلا ىلع تعضُو دق ةظحالم كانه نأ تاقصلملا زومر رهظُتو .صنلا
 و "Education " و "Interests" ب يهتنت ةليوط زومر ةلاحلا هذه يف( هب صنلا طبر مت يذلا زمرلا ىلإ زيمرتلا
" Work Issues". ىلإ لصافلا ّدحلا بحسب كلذو زيمرتلا دومع عيسوتب مق طقف ،زمرلا مسا لماك ةيؤرلو 
  .نيميلا

 وأ ،صنلا ءازجأ وأ ،صنل� اهقافرإل تاليجست وأ تاظحالم عضو يف ةظحالملا ديفت ؟memo ةظحالملا يه ام
   .ةيقيقحلا ةقصاللا تاقيرول� لمعلا متي امك .زومرلا ىتحو ،ويديفلا و توصلا تافلم وأ ،روصلا وأ ،قئÌولا تاعومجم

 اغراف نوكيس ءزجلا كلذ نإف ،ىلوألا ةرملل Document Browser قئÌولا فصتم ةذف2 يف اصن حتفت امدنع
 ،ةظحالملا نم ءزج ىلع جودزملا رقنل� مق ،نآلا كلذ برجت نأ لواح .دعب ةظحالم يأ لجست ملو زّمرت مل كنأ ثيح
 .دعب اميف رثكأ ليصفتب تاظحالملا نع ثيدحل� موقن فوس ثيحو .ةيراوح ةذف2 كل حتفي فوسو

 كنكميف ،نيميلا ىلع نوكت نأ لضفت تنك اذإ امأ .ت2ايبلا راسي ىلع ةضورعم نوكت نأ وه زومرلل يداعلا عضولا
  .يلمع قرف كانه سيلو .رخآلا بناجلل هبحسو ءزجلا سأر ىلع طغضل� ءزجلا لك عضو
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  .ةيمهأ رثكألا صئاصخلا تاودألا طيرش رهظُي Document Browser قئÌولا فصتم ةذف2 ىلعأ يفو

 

        

 

             

     

 

 

 كنكمي Document Browser )قئÌولا ضرعتسم( ةذف2 يف فإ يد يب فلم حتفو داريتس� تمق اذإ
 وأ ريغصتلاو ريبكتلا نم الثم كنكمت )ت2وقيأ( ارارزأ كيدل نأ ىرتسو .ةيفاضإلا عاضوألا نم ليلقلا مادختسا
  .فإ يد يبلا فلم نم ةيلاتلا ةحفصلل لاقتنالا

 

      

 

 

 

 عیسوت
 ردقب
 ةذفانلا

 ةمالع
 ةیعجرم

 ةحفص
 ةیلات

 ةحفصلا
 ىلوألا

 مجح
 يقفأ
 ىلعأ

 ةحفصلا
 ةریخألا

 ةحفص
 ةقباس

ریغصت  
ریبكت  

  يلصألا مجحلا
     

ریرحتلا طمن  

ةعابط  

 ةقیثولا ریدصت
ةضورعملا  

ثحب  
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 Print رتخا كلذ لمعل .تارقفلا ماقرأ ىلع المتشم صنلا عبطت نأ ديرت امبر كثحب نم ام ةلحرم يفو 
Document )( راصتخالا مدختسا وأ )ةقيثولا عبطاCtrl+P(. نم ةعومجم ةعابطلا ةمئاق كل رهظت فوسو 

  .كتعابط ميمصتل تارايخلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماھلا مجح رتخا
 يلفسلا شماھلاو ةسیورتلا ددح

  تاركذملاو زیمرتلا راھظإ

 ةعابطلل بوغرملا زیمرتلا دومع سایق
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 ت-ايبلا يف ثحبلا

 نكمي يأ يد ويك سكاملا يف .ةنيعم ةملك نع قئÌولا يف ثحبلا ةرورضل ثحبلا يف فاشكتسالا ةلحرم يعدتست امبر
 دجت فوس .اهدحول ةذف2 لك يف ثحبلا ينعي امم ،ةيسيئرلا عبرألا ذفاونلا نم ةف2 لك يف ايلحم ةملك نع ثحبلا لمع
 راركت جم2ربلا ضرعي فوس .زمرلا ىلع رقنت امدنع ثحبلا ةملك لخدتل ةذف2 لك يف ]ثحبلا[ ريبكتلا ةسدع زمر
 مهسألا مادختس� ةملك لك قايس ةيؤرل ةيلاتلا ىلإ ةملك نم ةددحملا تاملكلا نيب لوجتلا نم نكمتت فوسو ةملكلا
 .]حيتافملا ةحول ىلع[

 ريبكتلا ةسدع زمر ربع وأ ]ليلحت[ Analysis طيرش يف دجوت( يلحملا ثحبلا نم ىوقأ ةادأ )تادرفملا ثحب( دعتو
 يف ةددعتم قئÌو يف ثحبلا نم  Lexical search تادرفملا ثحب كنكمي .)يسيئرلا رماوألا طيرش يف ]ثحبلا[
  .ةحوتفملا قئÌولا يف طقف سيلو ،هسفن تقولا

 
 family ةملك نع اھیف ثحبلا متیس ةدوجوملا قئاثولا لك لاثملا اذھ يف
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 حاتفم مدختسا .ديرت ام ردقب ةدحاو ةرم ةددعتم ثحب تاملك لاخدإ نم نكمتت فوس ةذفانلا حتفنت املاحو
 يف عضوي ثحب رصنع لك .ثحب صن ةفاضإل وأ ،كتالخدم ءا�إل return key )حيتافملا ةحول يف( لاخدإلا

 اهراهظإ متيس ثحبا تادرفم دحأ داجيإ متي املاح هنأ ىنعمب ،"OR" "وأ" قطنم عبتي يداعلا عضولاو .ديدج ركس
   .قئÌولا حفصتم ةذف2 يف ةقالعلا تاذ ةرقفلا كل رهظُي فوس ةدرفم ىلع طغضلاو .ةمئاقلا يف ةجيتن

 تاظحالملاو نولملا زيمتلا

 لوح ريكفتلا يف ىتح أدبت نأ لبق ةروطتم راكفأ وأ تايضرف وأ ةظحالم وأ صنلا يف ام ءيش زييمت ديرت امبر 2ايحأ
 كنكمي ،ةحفص يف ءارفصلا تاظحالملا تاقصلم عضت وأ باتك يف ارطسأ زيمت دق امك .ليلحتلل ماعلا هاجتالاو تائفلا
 نولأ ةسمخ نم يضارتفا ملقب صن زييمتل يأ يد ويك سكام جم2رب يف )ميلعتل( زيمملا زيمرتلا ةفيظو مدختست نأ
 .)قئÌولا ضرعتسم( ةذف2 قوف نيولتل� زيمرتلا دجت .)يجسفنبلاو رفصألاو رضخألاو قرزألاو رمحألا(

 

  

 

 اذه نيب قرفلا .هراتخت يذلا نولل� هيلع ميلعتلا متيل زييمتلا زمر ىلع رقنلا مث رشؤمل� صنلا نم ءزج يأ رايتخا كنكمي
 يف اهداجيإ نم يأ يد ويك سكاملا يف ريثكب لهسأ ةزيمملا صوصنلا هذه داجيإ نأ يقيقحلا باتكلا يف زييمتلا نيبو
 زيمرتلا قيرط نع اهؤاشنإ مت يتلا ةزمرملا ءازجألا جارختسا ةيفيك فصو متيسو .حفصت ىلإ جاتحت يتلا ةيقيقحلا صوصنلا
  .Data analysis ت2ايبلا ليلحت نع ثيدحلا دنع دعب اميف Highlight coding زيمملا

 نیولتلاب زیمرتلا
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 ةديفم ىرخأ ةادأو .ةيلعفلا زيمرتلا ةيلمع لبق ىتح ةمهملا ءايشألا )زييمت( ميلعتل ةديفم ةادأ نولملا زيمتلا ،انملعت امكو
 كنكمي In-document-Memos ةقيثولا لخاد تاظحالملا قيرط نع .Memos تاظحالملا ةفيظو يه
 ةقيثولا راسي ىلع يدامرلا تاظحالملا لقح ىلع جودزملا رقنلا رقنا .ةقيثو يأ يف ناكم يأ يف تاظحالم قاحلإ

  :كراكف^ اهألمتل ةديدج ةظحالم ئشنيس

 
  .ةنیعم زومرب اھطبرو ةظحالملا عونل بسانم زمرب اھطبرو ةظحالملل ناونع عضو كنكمی

 تاظحالملا لك ،يأ يد ويك سكاملا يف .Memos تاظحالملا جارختسا لهسلا نم ،نولملا زيمرتلا يف لاحلا امكو
 ،اهيف ثحبلا نكميو )"ريراقت" طيرش نم( Overview of memos )تاظحالملا ضرع( يف اهل لوصولا نكمي
 تادرفملا ثحب .نيعم ناونعب ةظحالم وأ نيعم تقو يف تبتُك ةظحالم نع ثحبلا كنكمي لاثملا ليبس ىلع

Lexical search ةظحالملا فصو يف ةدوجوملا )تاملكلا عومجم وأ( تاملكلا داجيإ نم اضيأ كنكمي.  
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 ت-ايبلا زيمرت

 )حئارشلا( ت-ايبلا ءازجأ زيمرت

 Coding the ت2ايبلا زيمرت وه ليلحتلا قرط بلاغ يف يسيئرلا لمعلا بولسأ نإف ،قبس اميف انملعت امك
data. ةروص نم ءزج وأ ةرقف الثم ،ت2ايبلا ةدام نم ءزج رايتخا ةيلمع زيمرتلا فصي ؟اذه ىنعم ام نكل، 

 ءاطعإ لثم اذهف أدبملا ثيح نمو .هل "زمر" صيصختو )جم2رب يأ وأ دروولا جم2رب يف امك( بساحلا ةرأف مادختس�
  .كلذ نم رثكأ لمشي يعامتجالا ثحبلا يف زيمرتلا نأ الإ ،ىوتحملل Tagging مسا

 وأ ،ريفشتلا كفو ريفشتلا تالآو تارابختسالا لمع نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ ؟Code "زمرلا" ينعي اذام نذإ
 مدختسي label مسا "زمرلا" نإف يعونلا ثحبلا قايس يف .ئطاخ نيروصتلا الك نأ الإ .ةدقعملا سروم ةرفش طئارخ
 افرح 63 ىلإ لصت نأ نكمي فورحلا نم ددع ،technical ةيصصخت /ةينف ةرابعبو .ةروص وأ صن يف ةرهاظ ةيمستل

 يعامتجالا ثحبلا يف .)CR128( لثم اراصتخا وأ تاملك ةعومجم تناك ءاوس ،يأ يد ويك سكاملا جم2رب يف
 ]قئاقحل� ةطبترملا[ ةيقيقحلا زومرلا كانه :ثحبلا ةيلمع يف ةفلتخم فئاظو يدؤيو ةفلتخم ٍناعم زمرلل نوكي نأ نكمي

factual codes ةيروحملا زومرلاو Thematic codes ةيرظنلا زومرلاو theoretical codes ريثك اهريغو 
 يف هرود ةفرعم عيطتست نل ،زمرلا ىلإ رظنلا درجمب .)see Kuckartz 2016, Richards 2014 رظنا(
 .كلذ ىلع ءوضلا يقليس هراطإو هقايس .ايساسأ ارود بعلي امبر وأ ةيمهألا ليلق نوكي دقف :امئاد ثحبلا ةيلمع
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 زمرلا ماظن ةذف2 يف Code System زمرلا ماظن رذج ىلع نيميل� رقنا ةطاسبب ؟زومرلا ءاشنإ نكمي فيك نذإ
Code System ديدج زمر رايخلا رتخاو New code ءاشنإ زمر مادختسا كنكمي اضيأو .قايسلا ةمئاق نم 

  .ايلعلا ىنميلا ةيوازلا يف تاودألا طيرش يف زومرلا

 

 

  :دیدجلا كزمر فیرعتل ةیراوح ةذفان رھظتسو

 

 

 

 مق ،ةلماك ةرقفلا رايتخا تدرأ اذإو( ةرأفل� مسقلا ديدحتب مق الوأ ؟ةقيثولا نم نيعم مسقب زمرلا طبر يننكمي فيك
 وأ ،]زومرلا ةذف2 يف[ زمرلا ىلع )دّوسملا( ددحملا وأ راتخملا مسقلا يقلتو بحست نأ امإ مث .)ةرقفلا مقر ىلع رقنل�

 .نیعم زمر نع ثحبلل ریبكتلا ةسدع ةروص مدختسا
 زمر ءاشنإ كل حیتت ھنیمی ىلع يتلا )ةنوقیألا( ةروصلاو
 .دیدج

 

 )“Money and Financial Issues“ :ةلاحلا هذھ يف( زمرلا ّمس

 )قرزأ ةلاحلا هذھ يف( انول ھل صصخ

 دیرت امدنع ،زمرلا ىنعم لیجستل زمر ةركذم مدختسا
 زمرلاب قلعتی ءيش يأ وأ ،ھقیبطت
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 نأ ىرتس ىلوألا ةرملل كلذ لعفت املاحو .راتخملا وأ ددحملا ءزجلا يف هيقلتو ]ةرأفل�[ زمرلا بحست نأ ىنعمب ،سكعل�
 نم ريغت دق ،زمرلا اذه مادختسا مت ةرم مك رهظُي يذلا  Code system زمرلا ماظن يف زمرلا بناجب يذلا مقرلا
 ةقيثو يأ يف ةزمرملا ءازجألا ددع نأ ىرتسف Document System قئÌولا ماظن ىلإ ترظن اذإو . "1" ىلإ "0"
  .ةقيثو لك راوجب رهاظ

 يف ددحم وأ راتخم مسق ىلع نيميل� رقنلا لالخ نم اهل لوصولا كنكمي ،ىرخأ زيمرت ت2اكمإ جم2ربلا كل مدقي
 طيرشلا ودبيو ،قئÌولا ضرعتسم ةذف2 قوف دوجوملا   Code زمرلا طيرش يف ت2وقيألا لالخ نم وأ ةقيثولا
  :اذكه

 

 

 

 

 

 اذه طبريسف ،نيميلا ىلع رمحألا زيمرتلا زمر ىلع ترقن اذإ .راسيلا ىصقأ يف امئاد اريخأ هتمدختسا يذلا زمرلا رهظي
 نع عجارت( ىلع رقنلا كنكمي الثمف ؛ةفلتخم زيمرت ةفيظو ينعت ةيلاتلا ت2وقيألا نم لكو .صنلا نم ددحملا ءزجل� زمرلا
  .ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةعومجم وأ دحاو رايتخا مث Undo code )زمرلا

 عجارت
 نع

 زمرلا نیولت زمرلا

 زیمرتلا
 زمرب

 دیدج

 زومرلا
 ةمدختسملا

 اریخأ

 يزمر
 يروص

 زمر
 وفیفنإ

 زّمر
 ءزجلا
 للظملا



  22   

 ىلع نيميل� رقنت امدنع اهتيؤر كنكمي يتلاو ،رثكأ زيمرت تارايخ اضيأ قئÌولا حفصتم يف يتلا قايسلا ةمئاق يوحتو
  :هديدحت مت ءزج يأ

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 للظملا ءزجلاب ھطبراو ادیدج ازمر ئشنأ

 اریخأ مدختسملا زمرلاب زّمر

 اھطبر متیس ةطشنملا زومرلا لك

 اھضرع متیس مسقلا اذھ يف ةطوبرملا زومرلا
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 ت-ايبلا ليلحت

 قئNولا طيشنت

 راوحلا ةذف2 يف Only in activated documents )ةطَّشنملا قئÌولا يف طقف( رايخ قبس اميف تيأر امبر
 ةيساسألا ميهافملا نم دحاو وه Activation طيشنتلا .كلذ ينعي اذام كسفن تلأسو ،تادرفملا نع ثحبلل
 ىلع طقف لمعلا مث ،اهليلحت ىلع لمعلل )زومر وأ( قئÌو رايتخا كنكمي هنأ ينعيو :يأ يد ويك سكاملا جم2ربل
 ةعومجم وأ ةقيثول )ةقثبنم ةمئاق( ةيقايس ةمئاق لك يف :ادج لهس رمأ اذه ؟طيشنتلا لمعي فيك .ةراتخملا رصانعلا
 ةقيثولا مسا بناجب ةيدامرلا ةرئادلا ىلع رقنلا اضيأ كناكم5 .نيميلا ىلعأ يف )طِشن(  Active رايخ ىرتس قئÌو
 قئÌولا ةعومجم وأ ةقيثولا رتخاو Ctrl حاتفم ىلع طغضا :قئÌولا طيشنتل حيتافملا ةحول تارصتخم مادختسا وأ
  .ةبوغرملا

 

                                               

 مهس ىلإ لوحتت ةيدامرلا ةرئادلاف .ال مأ ةطَّشنم ةقيثولا تناك اذإ ام ىلإ ريشتل ريغتت )قئÌولا ماظن( ةذف2 يف زومرلاو
 قئÌولل يلامجإلا ددعلا عضولا طيرشب ىمسي ام رهظُي ةشاشلا لفسأ يفو .نآلا ةطشنم ةقيثولا نأ ىلإ ريشتل رمحأ
 قئÌولا يف طقف( رايخ رتخا مث الوأ اهطّشنف ،ةددحم صوصن يف ثحبلا رصح يف تبغر لاح يفو .ايلاح ةطشنملا
  .Lexical search )تادرفمل� ثحبلا( راوح عبرم يف Only in activated documents )ةطشنملا

 زومرلا 
 ةطشنملا
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 تاودألا طيرش يف طيشنتلا فاقيإ ةنوقيأ ىلع رقنو قئÌولا ماظن ةذف2 ىلإ بهذا ةطاسبب ؟طيشنتلا فقوأ فيك
Reset activations. ىلع طغضل� حيتافملا ةحول راصتخا مادختسا كلذ نم الدب كنكميو Ctrl ىلع رقنلاو 

  .ةقيثولا مامأ يذلا رمحألا مهسلا ىلع رقنا وأ ،قئÌولا ةعومجمو ةقيثولا

 دحاو زمرب ةزمرملا )حئارشلا( ءازجألا لك جارختسا

 ءدبلاو زيمرتلا نع فقوتلا يف بغرتس ةنيعم ةطقن يف .زيمرتلا نم رثكأ ءيش ديكأتل� ليلحتلاو ،ءيش لك سيل زيمرتلا
 .نيعم دحاو زمرب ةطوبرملا ]حئارشلا[ ءازجألا لك ) بلجت( صلختست نأ يه ةقيرط لهسأو .ةيلمعلا ةجيتن يف رظنل�
 "؟كلذ لاق نمو نيعم عوضوم نع ليق يذلا ام" :لأست نأ نكمي تالباقملا ىلع امئاق اثحب لمعت ،الثم ،تنك اذإف
 سكام جم2رب يف .Retrieval ةداعتسالا وأ صالختسالا يه امامت ةبوجألا هذه ىلع لوصحلل ةيرحسلا ةملكلاف
 نم – Lexical search تادرفملا ثحبل اÛاشم – Coding Query يزيمرتلا ثحبلا اذه لمعي يد ويك
 ءازجأل� ةطوبرملا زومرلا ىلإ ةفاضإل� ،يزيمرتلا ثحبلا يف اهلاخدإ ديرت يتلا قئÌولا لك طِّشن .طيشنتلا لالخ
 رايخلا رتخاو بوغرملا زمرلا نيميل� رقنا( قئÌولا طيشنت لثم زومرلا طيشنت لمعيو .ا8داعتسا يف بغرت يتلا )حئارشلا(
 ةذفانلا يف ةزمرملا )تاذاذجلا( ءازجألا لك رهظتس )ةبوغرملا زومرلا رتخاو Ctrl طغضا وأ Activate "طيشنت"
 ءزجلا ردصم نع كربخيس تامولعم عبرم ءزج لك بناجبو .ةداعتسملا ءازجألا ةذف2 ،جم2ربلل ةعبارلا ةيسيئرلا
  .New York قئÌو ةعومجم يف Jon ةقيثو نم 8 ةرقف يف ءزجلا داجيإ نكمي يلاتلا لاثملا يفو .)ةحيرشلا(

 

 قئاثولا
 ةطشنملا

 تاذاذجلا
 ةصلختسملا
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 ىلع رقنا :]تبغر اذإ[ ةقيثولا كلتل ةرشابم كلقني لب )ةحيرشلا( ءزجلا ردصم نع طقف تامولعملا عبرم كربخي الو
 كيلع لهسي يكل ،اهيف زّمرملا ءزجلا راهظإ عم قئÌولا حفصتم ةذف2 يف ةقيثولا ليمحت متي فوسو تامولعملا قودنص
  .ةقيثولا نم هقايس يف هتيؤر

 visualizations يريوصتلا ريكفتلا مادختسا

 .ليلدلا اذه يف اهضرع يف بغرن انلعجت يتلا يأ يد ويك سكام جم2رب يف ةوقلا بناوج ىدحإ يه جئاتنلا روصت
 ال اذهو .قئÌو وأ زومرل دحاو نول صيصخت ةيناكمإ نم ًأدب ،جم2ربلا يف ت2ايبلا روصتل قرطلا نم ددع كانهف
 وه يأ يد ويك سكاملا جم2ربو .ةنيعم يناعم ىطعُت نأ ناولألل نكمي لب ،ت2ايبلل يرصبلا ميظنتلا يف طقف كدعاسي
 اديفم نوكي دق اذهو .زيمرتلل ازومر emojis ةيريبعتلا هوجولا مادختس� حمسي ةيعونلا ت2ايبلا ليلحتل جم2رب لوأ
  .ةيملاع تاعورشم يف لمعلا دنع الثم ،ةغللا قئاوع ىلع بلغتلل صاخ لكشب

 قودنص كربخی
 دجت نیأ ،تانایبلا

 لثم ،تاذاذجلا
 يف  "Jon" ةقیثو
 قئاثولا ةعومجم
"New York" 

 .8 ةرقفلا
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 رثكأو .ةلماش ةقيرطب ت2ايبلا  نيب تاقالعلا ضرعت نأ كل  visualization يريوصتلا ريكفتلا تاودأ حمستو
 طيرش نم اهحتف نكمي يتلا  Code Matrix Browser زومرلا ةفوفصم ضرعتسم يه امادختسا تاودألا
  .Visual Tools "ةيرصبلا تاودألا"

 

 

 ؟ Code Matrix Browser زومرلا ةفوفصم ضرعتسم همدقي يذلا ام ،نذإ

 

 

 لئس دقو .ةايحلا نع اضرلا نع نايبتسا يف دحاو صخش يه ةقيثو لك ةلاحلا هذه يفو ،ةفلتخم قئÌو ةمئاقلا ضرعت
 نينثا نكل ،فطاوعلا اوركذ اعيمج م�أ انه ىرت نأ كنكميف .يموي لكشب اÛ نورمي �اضق نع ،الثم ،نوبيجتسملا
  .لامل� ةقلعتم ارومأ اركذ مهنم
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 ةطلتخملا ةقيرطلا ليلحت ءارجإ

 ةقيثولا تاريغتم ديدحت

 mixed method ةطلتخملا قرطلا هجوتل همعد يأ يد ويك سكاملا جم2رب صئاصخ مهأ نم
approaches. ولا ماظن ةذف2 يف ةقيثو لكلفÌيأ( تافصلا / صئاصخلا نم ةلماك ةعومجم ةرادإ نكمي قئ: 

 يف ةماعلا ت2ايبلا وأ ةيصخشلا ت2ايبلا ليجست ،الثم كنكميف .)ءاصحإلا جمارب لبِق نم مدختست امك تاريغتملا
 حتفتس  Variables ىلع رقنلا دنع .ةطلتخملا ةقيرطلا ليلحتل اهمادختساو ،تاريغتمل ميق وأ تاريغتمك ةلباقملا
 .)تاريغتملا طيرش يف ةقيثولا تاريغتمل تارايخ ةمئاق( ةيلاتلا ةذفانلا

 
 

 

 

 ئشنأ
 اریغتم

 ادیدج

 بھذا
 ىلإ
 ررحم
 تانایبلا



تاریغتملا َمیق لاخدإ  28    

 اهمَيق ءانب مت يتلا ماظنلا تاريغتم ىمست ام يه هذه .تاريغتملا نم ددع ديدحت مت دق هنأ ىرتس ةذفانلا كلت حتف دنعو
 .ىرخأ تاريغتم ديدحت  New variables )ديدج ريغتم( رايخ كل حيتيو .اهرييغت نكمي الو ،جم2ربلا ةطساوب
 حيحص ددع لثم( )مقرلا( و )"ةفيظولا" ريغتمل "بلاط وأ "ملعم" لثم( ،)صنلا( عون نم ريغتم ديدحت متي ام ابلاغو
  .تقو يأ يف ةديدج تاريغتم فيرعت كنكميو .)"دالوألا ددع" ريغتمل

 تاريغتملا مَيق لاخدإ

  .ت2ايبلا ررحم ىلإ لّوحو ةقيثولا تاريغتم ةمئاق يف تاودألا طيرش مدختسا ةقيثولا تاريغتمل ميق لاخدإل

 

 

 

 جمارب مادختس� اهيلع لمعلا ةلصاوم كنكمي هنأ ينعي ام وهو ،لسكإ ةغيصل ةقيثولا تاريغتم لودج لقن نكميو
  .ةيئاصحإ تاليلحتب مايقلاو Stata وأ SPSS لثم ءاصحإلا

 لثم ،امادختسا رثكألا فئاظولا طیرشلا ضرعی
 تاریغتملا ةمئاق ىلإ عوجرلا

دومعلا ىوتحم ىلع ءانب تانایبلا زرفل دومعلا ىلعأ ىلع رقنا  

ةمیق لاخدإل نیترم ارقنا  
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 تاريغتم ىلإ زومرلا تاراركت ليوحت

 رتخاو بوغرملا زمرلا ىلع انيمي رقنا .زمرلا مسا لمحيس ،ريغتم ىلإ ددحم زمرل ةنيعملا حئارشلا تاراركت ليوحت نكمي
 مت يلاتلا لاثملا يف .قايسلا ةمئاق يف Transform into a document variable )ةقيثو ريغتمل ليوحت(
  .ريغتم ىلإ Significantly Positive )ادج يباجيإ( زمرلا ليوحت

 
 ليلحتلا يف ةقيثولا تاريغتم مادختسا

 ارايعم ةقيثولا تاريغتم راتخت نأ يه لهسألا ةقيرطلاو .ةفلتخم قرطب ةيعونلا ت2ايبلاو ةيمكلا ت2ايبلا طبر نكمي
 لثم ةيفارغوميدلا ةيعامتجالا صئاصخلا ةنراقم نم كنكميس اذهو .Coding Query زيمرت ثحب لمعت امدنع رايتخالل
 لاجرلا نيب تاحرتقملا نيب ةنراقملا هجو ام( وأ )؟اذكو اذك نع نيسمخلا قوف نهرمع نمم تاكراشملا لوقي اذام(
 Activate by document variables ةقيثولا تاريغتمب طيشنت ةفيظوب هلمع نكمي رايتخالا اذهو )؟ءاسنلاو
  .Mixed Methods )ةطلتخملا ةقيرطلا( طيرش يف

  "Significantly positive" زمرلل ءازجأ 3 طبر مت

 "Significantly positive" زمرلاب ءيش طبر متی مل



  30   

 يف( نيميلا ىلع ريغتملا ةميق رتخا مث مهسلا طغضا ،سنجلا )ةلاحلا هذه يف( راسيلا ىلع ةمئاقلا نم اريغتم رتخا ،الوأ
 يف .قئÌولا ماظن يف ةلثامملا ريغتملا ميق تاذ قئÌولا لك طشنتتس Activate )طِّشن( رقنت املاحو .)ركذ :لاحلا هذه
   .روكذلا نيبيجتسمل� ةطبترملا تالباقملا لك لاثملا اذه
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 ءاقللا ىلإ

 نم !وافتم اددع مدقي جم2ربلا نإف عبطل�و   .MAXQDA عم ءدبلا ىلع كدعاس دق ليلدلا اذه نأ لم?
 :كنكمي الثمف  .تاودألاو  ةمدقتملا تاليلحتلا فئاظو

  ويديفلاو تايتوصلا تافلم غيرفت

 رتيوت ت2ايب ليلحتو داريتسا

 زيكرتلا تاعومجم ليلحت

 �روص ت2ايبلا جئاتن ضرع

 MAXDictio مادختس� يمك صن ليلحت لمع

 ةيئاصحإ تاراركت لوادجو   ريراقت ءاشنإ

 www.maxqda.com  انعقوم يف رداصملا نم ريبك ددع ىلع لوصحلا كنكمي

 ةيناجم ةيفيرعت تارضاحم

 تنرتنالا لالخ نم ليلد

 ةيميلعت تاهويديف

 ةمداقلا لمعلا شرو ةمئاق
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 نيفرتحملا  MAXQDA يبردم ت2ايب ةدعاق

 ...كلذ نم رثكأو نيمدختسملا ىدتنمو ، ثحب ةنودم

 مدقيو .ايناملأ ،نيلرب يف ملاعلا ءاحنأ عيمج نم  جم2ربلا يمدختسم عمجي MAXQDA  ل يونسلا يملاعلا رمتؤملاو
 يمدختسم عم طابترالل ةديرف ةصرف وهف. ةطلتخملا قرطلا ثحبو جم2ربلا نع ءيش لك يطغي اينغ اجم2رب رمتؤملا
  .MAXQDA يروطم قيرف عم ثدحتلا وأ جم2ربلا
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