
 

 

  في األبحاث النوعية البيانات لجمعمميزة أداة : المركزةمجموعة ال

  ريما كرامي عكاري

  

التصميم من حيث الغاية و من المقابالت اًخاص اًنوعلجمع المعلومات تعتمد  داةأ 1المجموعة المركزة

تهدف إلى  ، وهيوي اهتمامات مشتركةذ شخصاً 12-7بين وهي عبارة عن مناقشة مخططة . واإلجراءات

   ).Krueger, 1994, p.6(محدد في جو مريح وآمن  متعلقة بموضوعمعلومات الحصول على 

  المجموعات المتم استخدام 

فهم اتجاهات ل كأداةجمع المعلومات هدف بوالتسويق  األعمال إدارة مجال في 1926منذ عام  ركزة

األبحاث العلمية في  أصبحت أداة مستخدمة فيثم . بشكل خاص وتفضيالتهموآرائهم المستهلكين 
ومع انتشار منهجية  ات،يالثمانينمنذ  مثل التمريض والسياسة والعلوم االجتماعية. مجاالت متعددة

لجمع كأداة  ازداد االعتماد على استخدام المجموعات المركزة التربوية،النوعية في مجال العلوم  األبحاث

عينة كبيرة بطريقة فعالة وبوقت بيانات نوعية معمقة من  إلى صولتساعد الباحثين على الو البيانات
  .(Thomas, 2008) قصير

  أهميتها بالنسبة للباحثين والمجموعات المركزة  مميزات

لى صنف المقابالت التي تستعمل في البحوث النوعية. وميزة المقابلة على إتنتمي المجموعة المركزة 

ها وتعديل ألسئلةكييف اها تسمح بالتفاعل مع المجيب، وبتأن في البحوث الكميةاالستمارة التي تستخدم 
، بخالف االستمارة التي تكون فيها األسئلة جامدة تطبق سبر غور الموضوع بطريقة مريحة معهمن أجل 

  الجميع بالطريقة نفسها. على 

توفر  ،ميزات: أوالً) ولها ثالث شخصاً 12-7المجموعة المركزة هي مقابلة موجهة لمجموعة من األشخاص (
 ،االستبيانات المفتوحة أوالفردية المقابالت  يها من خالللإالمركزة بيانات غنية ال يمكن التوصل  المجموعات

فمن جهة،  البيانات. إلىألنها تعتمد على عملية التفاعل والمناقشة التي تتم داخل المجموعة للوصول 
يعبرون عنها هم ومشاعرهم التي قد ال رائآ إبداء المشاركين على المجموعات المركزة التفاعل فييشجع 

 ساعدي ،أخرىمن جهة . المحددالفهم العميق للموضوع فرص وهذا ما يوفر للباحث . المقابالت الفرديةفي 

 علىبتوجيه من موجه الجلسة  المناقشةانخراطهم بو اآلراءتبادل و بعضاًالمشاركين مع بعضهم تفاعل 
 تعكس مفاهيم وقيم ووجهاتوالمعلومات الفردية  مشتركة تتجاوزفكار جديدة وبلورة مفاهيم أتوليد 

تقويم وجهات نظرهم حول الموضوع بعد تسمح للمشاركين بإعادة فهي  .نظر المشاركين فيها

 يسهل وهذا راء المشاركين اآلخرين (عبر تغيير موقفهم أو إضافة شيء عليه).آاستماعهم لوجهات نظر و

                                                            
   :أستاذة مشاركة في دائرة التربية في الجامعة األميركية في بيروت، بريد إلكتروني ra10@aub.edu.lb 
وتستعمل في مقابله مصطلحات مثل: مجموعة مركزة ومجموعة تركيز  )focus group(تختلف الترجمة العربية لمصطلح  1 

  ومجموعة بؤرية.
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 ,Wilkinson( حول موضوع التركيز عامة  (perceptions)تصورات جماعيةلوصول إلى استخالص ا بالتالي

1998,  p.  وجهات نظر  على االطالع الباحث من تمكننها أب، ثانياًالمجموعات المركزة تتميز و .)182
راء في مما يعطي بعداً إضافياً لتوضيح هذه اآل جابات المشاركين اآلخرينإ آرائهم حول المشاركين وفهم

يسهل  م مفرداتهم مماتفكير المشاركين وتعلّ تمكن الباحث من فهم أنماط ،ثالثاً. سياق أراء المجموعة
في البيانات التي  األنماطيل هذه ثتم يؤمنو ،للموضوع المطروحفهم معرفتهم الضمنية  إلىالوصول 

   .سيتم تحليلها واستخالص االستنتاجات بناء عليها

أ)  :)Belzile & Oberg, 2012; Morgan, 2010( عادة المركزةمجموعات التستخدم نتيجة لهذه المميزات 
 Mitra, 1994; Poitras( أو لتصميم وتطوير االستبيانات ضوع بحثي جديدوعن م لجمع معلومات أساسية

Duffy, 1993( واتجاهات ومفاهيم المشاركينراء بيانات نوعية تتضمن وصفاً غنياً آل، ب) للحصول على 
لجمع بيانات تتضمن ، و ج)  )Buttram, 1990) (e.g., Generate grounded theory(الستنباط نظرية مجذرة 

 ،الخالقة والخارجة عن المعهود األفكار يذو أوالمواقف واالتجاهات الخارجة عن المألوف  أصحابوجهات نظر 

ل فعّمما يُلية المجموعات المركزة على تجنب تهميش هذا النوع من اآلراء آحيث يوفر الحوار الذي تشجعه 

 ,Baur, Van Eltergen(في الوصول إلى االستنتاجات المبنية على هذه البيانات  ديمقراطيةالتشاركية وال

Nierse, & Abma, 2010) (e.g., enact participatory, democratic processes(. ًعن أنها تستخدم  فضال

 أيضاًيمكن استخدام هذا الصنف من المقابالت  .في الدراسات النوعيةكمصدر رئيسي لجمع البيانات 

كاالستبيانات في  أخرى أدواتالمستلة من للتحقق من صالحية البيانات  إضافيكمصدر تكميلي او 
  . (triangulation)الدراسات الكمية او كجزء من التثليث

بالحساسية  المعلوماتفي سياق تتسم فيه في البلدان العربية، تشكل المجموعات المركزة مقاربة واعدة 

 وارتياح المجتمع العربيثقافة  في )collectivist( مع الطابع الجماعي وتنسجم )Thomas, 2008( الثقافية

توافق كأعضاء داخل اللوصول إلى فيه األفراد ليتوق  في سياق تفاعلي جماعي اآلراءلتبادل  األفراد
توفر  االجتماعي،الثقة في الباحث  فيهفي مجتمع يربط جمع المعلومات بعمل التحري وتغيب و. المجموعة

نمي الثقة بين الباحث . وهذا يمريحة اليومي أجواءبالتفاعل االجتماعي  شبهها بسببالمجموعة المركزة 

مجاالً توفر األجواء الجماعية  كما بعضاًوتمثالً ببعضهم  إبداء اآلراء تعاضداًعلى  شجع األفراديوالمشاركين و
ليختبروا ويكتسبوا مهارات النقاش الهادف والمنظم حيث تتوازن موازين القوى ويعطى للمشاركين 

  .)Thomas, 2008( ومواقفهم آرائهمفرصة للتعبير عن الجلسة  إدارةخالل قواعد  الجميع من

 تصميم المجموعات المركزة  في المعتمدةمقاربات ال

للحصول على  أشار العديد من العلماء بأن تصميم تفاعل المشاركين وتحديد كيفية توجيهه مهم جداً
 بنيةتصميم ال يتضمنو .)Belzile & Oberg, 2012; Morgan, 2010( األدلة المبتغاة من المجموعة المركزة

تشير و  .وتحليل البيانات بعد ذلك الجلسة،الدور الذي يلعبه موجه و، يقة طرحهاروط المقابلةأسئلة 

 منظور علم) 1: لمجموعات المركزةايشكالن خلفية للمقاربات المتبعة في تصميم منظورين  إلىدبيات األ
 individualist( الفردي االجتماعيالنفس  social psychology perspective( ،(نوع أ) البنائية منظور ) 2

  .(نوع ب) )social constructionist perspective( االجتماعية
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  علم النفس االجتماعي الفردي منظور-) أ(نوع 

 ,Stable Social Constructs( )Eagly & Chaiken( مفاهيم فردية ثابتةفإن اآلراء هي منظور هذا اللوفقاً 

2007; Fazio, 2007(.   األفراد من آراء  المجموعة المركزة جمعها فيالمعلومات التي يتم تتكون وبالتالي
 ,Belzile & Oberg( نتيجة المناقشة والتفكير الذي يجري داخل المجموعة كل مشارك عند وهي تتطور

هم ئآرا إلبداءتشجيع المشاركين  فيدور  المجموعات المركزةفي  تفاعل المشاركينول .)2012

الموضوع حول عند التفاعل مع بعضهم البعض  هوتحفيزتفكيرهم  ولتنشيطالمهيمنة هم معتقداتو
سئلة الذي ويحدد األالمجموعة داخل  تفاعلال عمليةالباحث يصمم  ،بناء عليه. الذي هو قيد البحث

تشجيع التبادل بين التحاور و عملية تسهيل فهو ه الجلسةموجّ دور أما. )Morgan, 1997, p. 6(ا يطرحه

على  العملدون  من سئلةاأل، وطرح )Farnsworth & Boon, 2010( المجموعة المركزةالمشاركين في 
تركيز على البحث في الفي هذا النوع من مجموعات  تحليل البياناتيعتمد  .تحريفهاو أجوبة األ تغيير

، وهذا يعني أنه ال يأخذ بعين االعتبار تحليل تفاعل المشاركين مع بعضهم بشكل أساسي محتوى الكالم

  .  (Belzile & Oberg, 2012) بعضاً

  البنائية االجتماعية منظور-نوع (ب) 

فإن اآلراء هي "المعرفة المشتركة" أو المعرفة الضمنية التي يتم إنشاؤها والحفاظ  المنظور،هذا ل وفقاً

 ;Gergen, 1985( التركيزمجموعات  أثناءالجماعية في المناقشات  خالل المشاركةتغييرها من  وأعليها 

Hacking  &  Hacking,  1999;  Linell,  Grossen,  &  Salazar  Orvig,  2007,  p.  17,  Ryan,  Gandha, 

Culbertson, & Carlson, 2014(.  

 group)دينامية الجماعة شكل  )ب(من النوع  المجموعات المركزةتأخذ  dynamic)،  حيث يستكشف

 من خالل المناقشات داخل المجموعةمعين  موضوعحول المفاهيم المشاركون اآلراء والمعتقدات و
)Wilkinson,  النوع من المجموعات المركزة هو الكشف عن التفاعالت هذا من  الغرض .)1998

المناقشة  طبيعةوالديناميكيات بين المشاركين في المجموعة المركزة، وليس فقط محتوى المحادثات. 

وذلك لدفع المشاركين  ،والتفاعل بين المشاركين لهذا النوع من المجموعات المركزة تكون حرة
وفي هذه . االجتماعيعن تجربتهم ضمن عالمهم  ة على التعبيروتشجيعهم على بناء فهم جماعي وقدر

فهم المشاركين غالباً ما يرفع مالمجموعة،  ألعضاءتوضح المجموعات المركزة وتكشف ما هو مخفي  ،الحالة
 ,Farnsworth & Boonللموضوع (والباحثين  تحليل البيانات كل ما يقوله المشاركون  . يتناول)2010

 .)Ryan, Gandha, Culbertson, & Carlson, 2014( )الجماعي التفاعلسير المناقشة ((المحتوى) وكيفية 

المعاني المتعددة  ظهرت بعضاًبعضهم ويشاركونها مع ن والقصص التي يرويها المشارك خالل ومن
ومات من المعلالمعرفة أو بنى تالي، وضمن هذا السياق تُوبال .االجتماعيغنى عالمهم التي يحملونها و

  .  داخل المجموعة التي يتم مشاركتها برات واألفعالتقدات والخُوالمع واآلراءاألفكار 

النوع (ب) إجراءات ذات طابع استكشافي لتشجيع التفاعل بين  المجموعات المركزة من إدارةتتبع 
بضعة أسئلة تشجيع التفاعل عن طريق طرح في هذا النوع على  دور موجّه الجلسةيقتصر المشاركين. 

 ,.Ryan et al( المشاركين مع بموقف تعاطفيمن أجل إثارة التفاعل فيما بينهم ويحتفظ وذلك  ،مفتوحة

فبالرغم من أنه قد يصدر تعليقًا أو يطرح سؤالًا من وقت آلخر إال أن دوره يبقى  .دوراً ثانوياً يلعبو ،)2014
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للحفاظ على ة زالمشاركين في المجموعات المركلضمان الحصول على مناقشة طبيعية بين ثانوياً 

تعليقات وأسئلة بحسب سير يتبعه ب بسؤال عام. قد يبدأ الموجه المقابلة همالتفاعل الطبيعي بين
عن تجربته  الجلسة يعبر موجه األحيانفي بعض . بما يكفي للحفاظ على استمراريتها فقط المحادثة

سمح ي أندون  ،تجربتهمالتعبير عن  ون من صعوبة فيالذي يعان ينمع المشاركللتواصل الخاصة 
 باإلجابة يسمح للمشاركين إنماال يقوم الموجّه بتوجيه المحادثة، و. نقطة ارتكازها باالبتعاد عنللمناقشة 

التواصل غير بيهتم  كما ،)Ryan et al., 2014( عليها يبنياألوصاف واألمثلة الغنية الخاصة بهم و وإعطاء

بجمع ه النوع (ب) يقوم الموجّهذا المجموعة المركزة من  إجراءإلى المحتوى اللفظي. خالل  باإلضافةاللفظي 
تحليل ألهمية هذه الجوانب في  المجموعة، وذلكمتعلقة بالعالقات والتفاعل الحاصل داخل  معلومات

العالقات االجتماعية وديناميكيات المجموعة من خالل  الباحث وتفسيرها. خالل التحليل، يلحظ البيانات

كيف تمكن  وكذلك ،خالل محادثاتهم بعضاًطريقة بناء المشاركين على آراء ومعتقدات بعضهم 
على فهم ديناميكية المجموعة  الباحث ن من إضافة أو تجاهل بعض التعليقات؛ وهذا يساعدوالمشارك

 ,.Ryan et al( بينما تم قمع/طمس وجهات النظر األخرى ،اعيةو/أو كيفية تشكل اآلراء المهيمنة والجم

2014(.  

  مقابالت المجموعة المركزة إجراءكيفية 

 اتالمجموعوتنفيذ التي يمكن اتباعها عملياً للتخطيط  للخطوات يتناول هذا القسم من الورقة وصفاً

 المراجع إلى بعض استناداًو المركزةالمجموعات من تجربتي الخاصة في إجراء مالحظات ويتضمن  ،المركزة

)Janesick, 1998; Krueger, 1994; McLafferty, 2004; Merton & Kendall, 1990; Morgan, 1997, 

1998a; Ryan et al., 2014( . من النوع (ب). المجموعات المركزةوهذه الخطوات تخص   

 ،الجلسة أثناء النقاش إدارة، مجموعة التركيزلمقابلة  حضيرالتسيتم عرض الخطوات تحت العناوين التالية: 
  التفكر بعد التنفيذ.

 المجموعة المركزةمقابالت  إلجراءالتحضير الخطوة األولى:  

 ؤدييس المجموعة المركزةتنفيذ للتصميم الموضوع اوالتأكد من أن  الغاية تحديدبالخطوة األولى تتعلق 

 المجموعة المركزةينبغي أن يفسر الباحث األسباب التي دفعته الختيار و. للبحثإلى جمع البيانات الالزمة 
ونوع األدلة التي تخذوها بالنسبة للتصميم االتي قرارات الوكذلك تبرير كوسيلة لجمع المعلومات، 

 يجمعها.

  (األسئلة الرئيسية) المجموعة المركزةأسئلة  صوغ -

 سئلةاألطرح من األفضل ، والرئيسية للدراسة من األسئلة البحثية المجموعة المركزةتستمد أسئلة 

من األسئلة العامة  كما يفضل االنتقالاآلخر.  بعضها إلىيؤدي  والتي مخطط لها مسبقاًال مفتوحة وغيرال
أجل تشجيع المشاركة من  تحديدا منددة إلى أسئلة أكثر حأسئلة غير ممن و ،إلى أسئلة أكثر تحديداً

مثال على ذلك: "ماذا يعني  ).Kingry, Tiedje, & Friedman, 1990( البداية ذجميع أعضاء المجموعة من
هذا السؤال العام إلى أسئلة يتطور يمكن أن  .؟ ما هي بعض خصائص المعلم الجيد؟"معلماًلك كونك 
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يعيق اكتساب هذه الذي من اكتساب مثل هذه السمات؟ ما  كمعلم، ستتمكن،مثل:" كيف  أكثر تحديداً

  "السمات؟

 مثل أسئلة يجب استخدامبدال من ذلك  ،ال"ك"نعم /  تفضي إلى أجوبة مثل :أسئلةاستخدام تجنب يجب 
سألون ما يُوبشرح   بفهم  أكثرالمشاركين على التفكر والتعمق ألنها تساعد و "لماذا" "ماذا" و"كيف" 

 قامواما بو مستعينين بخبرتهماإلجابة على األسئلة إلى  تدفع المشاركين استراتيجيات يجب اختيارعنه. 

من حين آلخر لضمان سير المناقشة بشكل " لتظهر العفوية/التلقائيةألسئلة "مجال لترك  يجب. به سابقاً
التي  ةاألسئل عنيلي بعض األمثلة  فيماتعليقات المشاركين على األسئلة المطروحة.  وأخذطبيعي، 

ي أ؟ ولماذا ...ـلماذا تفعل مدرستك  بعض األفكار ...؟هل لديك  هل يمكنك التحدث عن ...؟ :يمكن طرحها

 ؟…ما شعورك نحو ؟…نوع من

أسئلة تتكون من  هي التقصيأسئلة التوقف المؤقت. لطرح األسئلة، التقصي وهناك طريقتان رئيسيتان 

السؤال األساسي من أجل تشجيع المشاركين  بطرحها بعدقصيرة يقوم الباحث  إضافيةعبارات 

ل ه أكثر؟ يمكنك التوضيحهل لالستفاضة أكثر بالحديث وتوضيح ما يقولونه. أمثلة على أسئلة التقصي: 
يرجى وصف ما  هل هناك شيء آخر؟ ؟التحدث أكثرهل يمكنك  تعطيني مثاالً على ما تعنيه؟يمكن أن 

إجابة المشاركين على بعد  ثوانٍ تقريباً 5المؤقت في التزام الصمت لمدة  التوقفتتمثل تقنية  تعنيه.
تحضير  أنتجدر المالحظة وجهات نظرهم.  إلبداءاألسئلة، من أجل السماح لألفراد اآلخرين داخل المجموعة 

 ،ةالموضوعة هي لتوجيه المناقشاألسئلة دور في اعتبارك أن متشدد بها. خذ ال يعني التمسك ال األسئلة

في  التعليقات التي من شأنها تحفيز النقاش.  وإعطاءحر في طرح أسئلة أخرى للجلسة وأنت كموجّه 
الخاصة طبيعة والوتغييرها لتناسب  وضعهاتم األسئلة التي  تعديليكون من األفضل  ،بعض األحيان

 بطريقة مختلفةفيتم طرحها أسئلتك  تعديل. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى كل مجموعة ألعضاء

فاألسئلة الموجهة  خالل بحث ميداني واحد. التي تقابلها اتالمجموعكل مجموعة من اعتمادًا على 
لمجموعة من المعلمين الذين يسهل تحفيزهم في المناقشات ستختلف عن األسئلة الموجهة لمجموعة 

المدرسة (المجتمع)  أعضاء رغم أنهم بعضاًبعضهم  عالجلوس م ال يحبذون الذين من المعلمين

ها إلى المجموعة ؤوإعطا امةيمكن صياغة األسئلة الع ،ذلك إلى باإلضافة . نفسها ويواجهون المشكلة
 أو إرشاديةتحضير ورقة تتضمن مالحظات يمكن كما  .للتفكر بالموضوع وتجميع أفكارهم قبل الجلسة

المقابلة  أسئلةحول والتفكر  النقاش إلثارةبها  البحث لالستعانة موضوعحول  األدبياتمن معلومات 

    .القضايا الرئيسية التي يجب معالجتهاوتوجيه التفاعل نحو 

  المركزةالمشاركين في المجموعة اختيار  -

 ،المجموعة المركزةعند اختيار األفراد للمشاركة في مقابالت ناك بعض الجوانب التي يجب النظر فيها ه

  وهي:

. إجرائهابين متجانسة وغير متجانسة باختالف الغاية من  المجموعات المركزةتختلف تركيبة  .التجانس
 متجانسة،على الرغم من وجود وجهات نظر مختلفة حول تشكيل المجموعات المركزة متجانسة أو غير 

   ).Morgan, 1997, 1998a( إال أنه يفضل تشكيل المجموعات المركزة المتجانسة
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يمكن أن يذهب في أحد االتجاهين في حال كان  المجموعات المركزةتظهر األبحاث بأن التفاعل في  .األلفة

على  بعضاً. يمكن أن يؤثر عدم معرفة المشاركين لبعضهم بعضاًالمشاركون ال يعرفون بعضهم 
 إيجابيأو بشكل  المجموعة،بين أعضاء  يؤدي إلى ضعف التفاعل ديناميكيات المجموعة بشكل سلبي

  .ثراءًيؤدي إلى تفاعل أفضل وبيانات أكثر 

كلما كان . 10و 7يتراوح بين  المجموعة المركزةلعدد األفراد في . العدد المثالي المقترح حجم المجموعة

 ,McLafferty( بياناتالحجم المجموعة أصغر كان التعامل معها أسهل وأكثر فعالية للحصول على 

بما يكفي اً وكبيرالمتعمق،  بالتقصيصغيراً بما يكفي للسماح  حجم المجموعة يجب أن يكون. )2004
 لتوفير بيانات متنوعة وغنية.

  الجلسة هموجّ عدادإ -

مجموعة ناجحة لل إدارةتأمين من أجل المجموعة المركزة. نجاح ه الجلسة دوراً رئيسياً في يلعب موجّ
يمكن تعلم أو تعليم المهارات الالزمة عليها  بناءو بوضوح،الدور  تحديد مهام هذا يتم أنيجب المركزة، 

سيتم على علم واهتمام بالموضوع الذي يكون : أن  ه الجلسة الناجحخصائص موجّتشمل  .وتطبيقها

يظهر ؛ ذاتياً وال يقوم بمشاركة وجهات نظره الخاصة أو التعليق على المشاركات امنضبطو؛ مناقشته
 ؛يحافظ على تركيز المحادثة الجماعية؛ بغض النظر عن خلفيتهمآراءهم االحترام لجميع المشاركين ويقدر 

يساعد على و ؛متوقعة بالظهورالويحافظ على التوازن بالتحكم في سير المقابلة والسماح لألفكار غير 

على  اًقادرويكون ؛ )self‐disclose( آرائهمللكشف عن تهيئة جو آمن يشعر فيه المشاركون باالستعداد 
؛ يمكنه االستماع والتفكير في وقت واحد؛ على علم  بطرق طرح األسئلة؛ التواصل بشكل واضح ودقيق

تخاذ الالحظ ما يجري يما قيل،  تذكري( لديه منظور زمني عن الماضي والحاضر والمستقبل خالل المناقشةو

  .)على علم بالموضوع التالي للمناقشةوقرار/ 

  المركزةتسجيل جلسة المجموعة  -

) تدوين 3) التسجيل الصوتي و 2 الفيديو،) تسجيل 1هناك ثالث طرق لتسجيل جلسة المجموعة المركزة: 

يكون  الطرق،بحيث إذا فشلت إحدى  ،من األفضل أن تستخدم الوسائل الثالث في الوقت ذاته .المالحظات

يوفر التسجيل المرئي والصوتي الفرصة لموجه  ،ذلك إلى باإلضافةعتمد عليها. هناك نسخة احتياطية ي
 اإلجاباتاء على الجلسة وتعديل مسار النقاش بن إلدارةخذ المالحظات الالزمة أالتركيز على  إلىالجلسة 

تعيين شخص يستحسن  ،ذلك إلى باإلضافةوطرح األسئلة للتوضيحات واالستفسارات.  وطبيعة التفاعل

التركيز فقط على التبادل اللفظي واإلشارات غير اللفظية. يجب  وتكون مهمته ن لتدوين المالحظاتيأو اثن
 (يجب اعتبار التسجيل مصدر احتياطي للبيانات ال أكثر). ينبغي قدر اإلمكانأن تكون المالحظات كاملة 

من على مدوني المالحظات مشاركة النصوص مع األشخاص الذين أجريت معهم المقابالت للتأكد 

بجمع كل من البيانات اللفظية وغير  يسمح تسجيل الفيديو أنرغم  من دقة مالحظاتهم. المشاركين
وبالتالي لن يشاركوا مشاعرهم  ،المشاركين بالخجل بعض اللفظية، لكن وجود الكاميرا يمكن أن يُشعر

االعتماد  األفضلمن  ،في هذه الحالةالحقيقية بل سيعدلون وجهات نظرهم وسيتكلمون بشكل أقل. 

  . على التدوين الخطي
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  قواعد الجلسة -

جميع  إخباريجب  لذلكيجب أن يشعر المشاركون باالرتياح عند االنضمام إلى المجموعة المركزة، 

وتشجيعهم على اختيار وقت يسمح لهم بتوجيه كامل  ،المجموعة المركزة مسبقاً بمدة المشاركين
بعض وضع كما يجب  .وتحديد التاريخ والوقت المناسبين للجميع اهتمامهم للمشاركة في المقابلة

ذلك االعتبارات يشمل . وشرحها للمشاركين قبل بدء الجلسةزة القواعد األساسية للمجموعة المركّ

وضمان عدم الكشف عن الهوية (لن  )،وضمان السرية (في جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها األخالقية
يعرف أي شخص من خارج المجموعة من قال ماذا)، وإخبار المشاركين أنه يمكنهم إيقاف المقابلة في أي 

على موافقة من المجموعة حول استخدام مسجل الصوت /  الحصول إلىوقت إذا رغبوا في ذلك، باإلضافة 

وليس مع  ،دوري ومنظم شاركين بأن يتحدثوا بشكلالفيديو (وإال يجب عدم استخدامه)، وتنبيه الم
 .بعضاًبعضهم 

 المجموعة المركزةجلسة  إدارةالخطوة الثانية: 

يشجع جميع المشاركين على مشاركة وجهات نظرهم، و ،ه الجلسة على تأمين جو آمن وداعميعمل موجّ 

المناقشة ضمن الموضوع  إبقاءوعلى تسهيل التفاعل بين األعضاء وتوجيه المحادثة والحفاظ على 
من عن تحفيز المناقشة والتأكد من أن كل شخص يشارك بشكل متساوٍ  مسؤوالًه يعتبر الموجّ المحدد.

ه على تغطية جميع دون أن يكون هناك أفراد مسيطرون على المناقشة أو أفراد منسحبون. يعمل الموجّ

ه الحفاظ على الحد األدنى من التأثير على توجّالقضايا المتعلقة بموضوع المجموعة المركزة بعمق، مع 
التي تشمل: توضيح األفكار الجلسة  إدارة في األساليبه مجموعة متنوعة من النقاشات. يستخدم الموجّ

والتحكيم عند  وتبريرها، وآرائهموتحدي المشاركين لشرح وجهات نظرهم  يقال،والبحث عن فهم ما 

 ، كل ذلك منتعليقات االستقصائية، واألسئلة االنتقالية والملخصاتالوجود وجهات نظر متعارضة، وإبداء 
دون التدخل بفظاظة في المناقشة من أجل الحصول على بيانات كافية من الجلسة. باإلضافة إلى ذلك، 
يتمتع الموجه بالقدرة على التعامل مع جميع أنواع الشخصيات واالتجاهات التي قد تكون موجودة لدى 

  .لخ)إ المسيطر، المتردد، خجول،الالمشاركين (

  سير الجلسة

) الترحيب 1وتشتمل على المراحل الثالث التالية:  ،يستغرق وقت الجلسة عادةً من ساعة إلى ساعتين

الجلسة قواعد  و الغاية من مجموعة التركيزتوضيح  مع البحث خلفية عن وإعطاء، والتعريف بالمشاركين

التأكيد على احترام السرية وعلى القواسم المشتركة بين أعضاء المجموعة،   اإلضاءة وكذلكاألساسية، 
المشاركين على الشعور  لمساعدة والتأكد من أن الجميع موافق على استخدام تسجيل الفيديو / الصوت

ودعوة  لكسر الحواجز وبدء المناقشة التمهيدية باألسئلةاً ءبدطرح األسئلة  )2 ؛ آرائهم للتعبير عنباألمان 

عطي للمشاركين لمحة عن وجهات نظر اآلخرين حول مما ي المشاركين لمشاركة تفكراتهم العامة
هذه األسئلة  .رئيسيةالسئلة األطرح االنتقال ل 3) .جعلهم يفكرون في الموضوع المطروحيالموضوع و

المجموعة المركزة للوصول إليها وتتوافق مع غاية  تهدفأساسية للحصول على المعلومات التي 

أسئلة  وتتنوع بينالعفوية استنادًا إلى كيفية تدفق المحادثة. ويجب ان تتسم ب ،المجموعة المركزة

المشاركين إلى التفكير عن طريق دعوة  إغالق المناقشةو ) إنهاء الجلسة4 ؛التقصي والتوقف المؤقت
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، ومن ثم إلى الجوانب المهمة في المناقشة واإلشارةلتوضيح التناقضات، لهم الفرصة  وإتاحةقيل،  فيما

إذا كان مما تأكد في هذه المرحلة يتم الص ما قيل خالل الجلسة وطلب التغذية الراجعة وفقًا لذلك. يلخت
  .تم تغطيتهاتعن المناقشة أي قضية بارزة لم  تلدى المشاركين أي شيء يضيفونه، أو إذا غاب

 بعد التنفيذالتفكر الخطوة الثالثة:  

، لذلك ال يضمن التصميم المتقن بأن يكون تماماً بطريقة مثالية مخطط لها مركزةوجد مجموعة تال  
ما ك تسير الجلسة، وبالتالي قد ال تلقائيةتفاعلية  ذات طبيعة المجموعات المركزةن ألذلك و اً،التنفيذ مثالي

 اعتماده،مدى فعالية التصميم الذي تم ر نقدي حول تفكمن المفيد إجراء بناء عليه و .اتم التخطيط له

، راء هذه التعديالتالموجبة و األسبابعليه وما  أدخلتمدى تم تنفيذه وما هي التعديالت التي  أيلى إو

تكشف عن قد األسئلة التي  .مدى تخدم الغاية من جمعها أيلى إونوعية البيانات التي تم جمعها و
 أرضية مشتركة في المحادثة أو المجموعة المركزةالمشاركون في  بنىهل ) 1 :المشكالت أثناء التنفيذ

أو سواء كمجموعة  والمشاركين، الموجهما هي ديناميكيات السلطة بين ) 2 كأفراد؟ يتصرفون أنهم

من المشاركين بالهيمنة على  أم قام أيّ تشاركية؟: العالقات بين المشاركين كيف كانتكأفراد؟ 
    ).Ryan et al., 2014( المناقشة؟

  المجموعة المركزة في األبحاث استخدام مقابالتحدود 

مقابالت المجموعة المركزة  ال تتمتع ،أوالً :حدودهافإن مقابالت المجموعة المركزة لديها  أخرى،أداة مثل أي  
 في السياق والتصرفاتمن ناحية القدرة على مالحظة الظواهر   (Observation)بفعالية أسلوب المراقبة

بفعالية المقابالت الفردية من ناحية القدرة على الحصول على معلومات عميقة وغنية وال ، الذي تقوم فيه

يتم الكشف عن جميع اآلراء التي  أننه من الصعب إذ إ ،)Morgan, 1996( الفرديةلمعارف المشاركين 

 ،على أكثر الموجهين خبرة على إدارة ديناميكيات المجموعة بفعالية تامة ون حتىالمشاركيحملها 
ن أسلوب مقابالت المجموعة المركزة يجمع إف ،يتم إغفال معلومات مهمة. وبالرغم من ذلك وبالتالي قد

 توفر نوعية وغنى في البيانات لجمع المعلومات مما يجعلها األسلوبيننواحي فعالة من هذين بين 

تقوم ثانياً، المشكلة األخرى هي بنية المجموعة؛ نظرًا ألنها  .حدةبطريقة أفضل من أي من األسلوبين على 
للمفاهيم المطروحة،  اًأسئلة موجهة فقد يعطي كل من موجّه الجلسة والمشاركين معنى مختلفعلى 

 ,.Fontana & Frey, 2005 as cited in Ryan et al( األمر الذي يؤدي إلى الحصول على بيانات غير دقيقة

بطريقة التفاعل والتواصل  لهذا األسلوب، طبيعة الديناميكيةال، يمكن أن تسفر أخرىمن جهة  .)2014

قد يتم إسكات األصوات الفردية  ثالثاً،. )Ryan et al., 2014( فيه، عن نتائج ال تتسق مع األهداف المقصودة

، قد يستغرق . ورابعاًمعينالمعارضة داخل المجموعة المركزة بسبب اتفاق أغلبية المشاركين على رأي 
  (McLafferty, 2004) مقابالت المجموعة المركزة وقتاً طويالً إجراء
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