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 الملخص: 

مقارنة بالبحث الكمي، أصبح البحث النوعي شائع االستخدام في البحوث التربوية عامًة، وبحوث مجال تعليم اللغات خاصة؛       
وذلك نظًرا لما له من خصائص ُتمكنه من تقديم فهم عميق لقضايا ومشكالت تعليم وتعلُّم اللغة ومناهج تعليمها وفًقا لسياقها 

إلى ُقدرته على تزويد نتائج قد ُتسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق إضافة معرفية، إما نظرية أو تطبيقية الطبيعي، إضافة 
بدًء بتحديد المشكلة البحثية، وانتهاًء بعرض -في مجال تعليم اللغة. ونظًرا لقلة المحتوى العربي الذي تناول تصميم البحث النوعي

تعليم اللغة العربية، إلى جانب حاجة الباحثين في هذا المجال إلى توضيح شامل وموجز في مجال بحوث -النتائج ومناقشتها
إلجراءات وخطوات تصميم البحث النوعي؛ التي تمكنهم من استخدامه في دراسة قضايا ومشكالت تعليم وتعلُّم اللغة العربية، ومناهج 

لى ذلك هدفْت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على الخلفية الفلسفية تعليمها، وبالتالي إيجاد حلول ومعالجات مناسبة لها. وبناًء ع
للبحث النوعي، وتحديد مفهوم وخصائص البحث النوعي، وأخيًرا، توضيح اإلجراءات والخطوات المناسبة لتصميم البحث النوعي في 

 بحوث تعليم اللغة العربية.
 ميم البحثي، المجال التربوي، تعليم وتعلُّم اللغة.البحث النوعي، فلسفة البحث، التص الكلمات المفتاحية:

 

 :المقدمة
يتعلمها الطالب في جميع المراحل الدراسية،  التي؛ البلدان العربية غالبية فيعلم مجاالت الت  مثل اللغة العربية مجااًل رئيًسا من تُ       

دها الركابي حدّ  اعتبارات؛ لعدة والرياضيات، وغيرها من المجاالت ،كالعلوم ،عن باقي مجاالت الت علم وتفّردخصوصية  تعليمهالو 
 في اآلتي: (1998(؛ وفضل هللا )2002عمار ) (؛2002)

 بالتالي عند تعليم اللغة العربيةو  نموه العقلي واالنفعالي والجسدي، عتبر اللغة مكون طبيعي مالزم لإلنسان منذ والدته، وتتطور بتطورتُ  -
 . مهاوتعلُّ  اعتباره مرتكز أساسي لتعليمهابغي عدم اغفال هذا الجانب، و للطالب ين

لغة لن يتحقق ال، وبدون والتعبير عن األفكار والمشاعر، والتواصل مع اآلخرين التفكير،لعملية الوسيلة واألداة األساسية  اللغة مثلتُ  -
 والتعبير والتواصل. لتفكيرالمهارات المختلفة لتعليم بين بين تعليم اللغة العربية، و الربط  لذلك ينبغيالتفكير والتعبير والتواصل؛ 
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مراعاة طبيعة المجتمع ومتغيراته لذا فعيش فيه، وخصائص نموه المختلفة؛ ومتغيرات المجتمع الذي يتتأثر لغة اإلنسان بطبيعة  -
 عند تعليم اللغة العربية للطالب.أمر مهم  ، وخصائص النمو المختلفة لكل مرحلة عمريةالمختلفة

عند تعليم تمثله مهارتي التحدث، والكتابة؛ لذا نتاجي، إمهارتي االستماع، والقراءة، و استقبالي، وتمثله اللغة من مكونين رئيسين: تتألف  -
ينبغي مراعاة هذه المهارات األربع، وما يندرج تحتها من مهارات فرعية، وتقديمها للطالب في كل صف دراسي مع ما اللغة العربية 

 يناسب ويراعي خصائص نموهم العقلي واللغوي واالجتماعي والنفسي.
بي؛ واألدب، والبالغة والنقد األد كعلم النحو والصرف،ة فقط؛ بل تتعدها إلى علوم اللغة، ارات اللغويعلى المهاللغة العربية ال تقتصر  -

ساعدهم على الطالب اللغوية، ويُ  ومعارف االهتمام بهذه العلوم اللغوية عند تعليم اللغة العربية؛ ألن تعليمها ُيثري حصيلة لذلك ينبغي
 و الصحيح.انتاج اللغة تحدًثا وكتابًة على النح

، والبحث فيها-من المجاالت وغيرها، لرياضياتلعلوم واكا-علم األخرى مجاالت الت   متعلُّ لتعليم و ستخدم اللغة العربية كوسيلة أساسية تُ  -
 مام بعلومها.واإلل ،من مهارات اللغةيعتمد على تمكنهم وبالتالي نجاح الطالب وتميزيهم في هذه المجاالت 

ُيؤكد المتخصصون في مجال تعليم اللغة العربية على ضرورة التي  ؛الرئيسة والمرتكزات مثل المحدداتالسابقة تُ  االعتباراتإن       
ثر بشكل تؤ سوالتي  ؛في تعليمها خلق مشكالت متعددةسيال أي منها وإغف ة العربية، وتصميم مناهج تعليمها،اللغ وتعلُّم مراعاتها في تعليم

م اللغة العربية، وما تدني تعليم وتعلُّ  مشكالت متعددة تواجهيلحظ  في الميدان التعليمي لواقع اللغوي لم الطالب لها. والمتأمل سلبي في تعلُّ 
؛ ولكن (2014 ؛ نعمان،هـ 1428؛ النصار، هـ 1420)الشمسان،  ذلكإال خير شاهد على  في مهارات اللغة وعلومهامستويات الطالب 

مهمة ليست يسيرة؛ ولكن البحث المؤدية إلى هذه المشكالت  األسباب الكشف عن؟ إن هذه المشكالتإلى  ماهي األسباب التي أدت
  وتحديدها ماهيتها، وقد ُيسهم في إيجاد حلول مناسبة لمعالجتها.، ساعد في الكشف عنهاالتربوي األصيل يُ 

 قبل البدء في إجراءالسؤال التالي نفسه الباحث يسأل أن ضرورة  يرون في مجال بحوث تعليم اللغة ن فإن المتخصصيوتأكيًدا لما سبق، 
: ما خصائص البحث التربوي الذي ُيمكُن االستفادة من نتائجه في معالجة المشكالت البحثية المتصلة بتعليم اللغة؟ وفي هذا بحثه

إلى أن البحث  National Council of Teachers of English (2016) المجلس الوطني لمعلمي اللغة اإلنجليزية السياق، أشار
 بالخصائص التالية:عموًما في مجال تعليم اللغة يتسُم  األصيلالتربوي 

 معالجُة قضايا ومشكالت تعليم وتعلُّم اللغة التي يرى المعلمون، والطالب، وأولياء األمور أهميتها، وضرورة بحثها. -
 تنُد على مشكلة حقيقة، وليست مصطنعة.تسأسئلة بحثية واضحة ومحددة، ينطلُق من  -
 التي ُتوّجُه تعليم وتعلُّم اللغة. والمبادئُيقدُم نتائج واضحة، تصُف االفتراضات  -
 لصدق والثبات.لموضوعية وايتسُم بالجودة الشاملة؛ بحيث تكون النتائج التي توصل إليها الباحث منطقية، وتتسم با -
 خالقية للبحوث التربوية.ُيراعي الجوانب واالعتبارات األ -

ؤهل؛ الذي لديه المعارف والمهارات وجود الباحث الكفء والمب إالفي بحوث تعليم اللغة ال يمكن تحققها إن الخصائص السابقة  
 .(2007)البرغوثي وأبو سمرة،  البحثية الكافية، التي ُتمكنه من تصميم وتنفيذ البحث على النحو الصحيح؛ لتحقيق األهداف المرجوة منه

سواء المنشورة في المجالت -اللغة العربية خاصةً  تعلُّم ، وتعليمعامةً  المتتبع للدراسات العربية التي ُأجريت في مجال التعليم وتعلُّمولكن 
ئج الدراسات توصلت إلى نتاسيجد أن مجموعة من هذه -العلمية المحكمة، أو غير المنشورة، مثل: غالبية رسائل الماجستير والدكتوراه 

ُمهمة، ُقدمْت في ضوئها توصيات قد ُتسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في معالجة المشكالت المختلفة التي تواجه تعليم وتعلُّم اللغة 
ال ُيمكن تالي بال، و بالموضوعية والصدقال تتسم قد بينما مجموعة أخرى من هذه الدراسات توصلت إلى نتائج ؛ العربية، ومناهج تعليمها

 (؛2015الدهشان )(؛ و 2002ده اإلبراهيمي )االعتماد عليها في معالجة هذه المشكالت، وذلك لمجموعة من األسباب، أبرزها ما حدّ 
 والمتمثلة في اآلتي:

دها الباحثون في دراساتهم ال ُتعتبر ذات أهمية في مجال تعليم وتعلُّم  - اللغة العربية، ومناهج إن بعض المشكالت البحثية التي حد 
 ال ُتشكل مشكالت بحثية بمعنى آخر.أو  تعليمها؛
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اقتصاُر مجموعة كبيرة من الباحثين في دراساتهم لقضايا ومشكالت تعليم وتعلُّم اللغة العربية، ومناهج تعليمها على استخدام مناهج  -
الستخدام في سياق هذه م تكْن مناسبة لالتي لا من المناهج؛ البحث الكمي، مثل: المنهج الوصفي، وشبه التجريبي، واالرتباطي، وغيره

كما سوف ُيناقش -؛ وذلك لوجود مناهج بحثية أكثر مناسبة ومالئمة لدراسة هذه القضايا والمشكالت، مثل: مناهج البحث النوعيالدراسات
 أو المختلط.-الحًقا

يق المناهج البحثية التي استخدُموها في دراساتهم لقضايا ومشكالت عدُم التزام بعض الباحثين باإلجراءات والخطوات الصحيحة لتطب -
والتي تتضمن اختيار العينة، وتحديد أدوات جمع البيانات، وبناؤها، وتطبيقها، وتحليل نتائجها،  م اللغة العربية، ومناهج تعليمها؛تعليم وتعلُّ 

 حث.باإلضافة إلى مراعاة االعتبارات األخالقية في تصميم وتنفيذ الب
المتتبع للتوجهات البحثية الحديثة في المجال التربوي يتبي ن له أن البحث النوعي أصبح شائع االستخدام في بحوث تعليم اللغات؛ إن 

نتائج  قدرته على تزويدوفًقا لسياقها الطبيعي، و  لقضايا ومشكالت تعليم اللغة لما له من خصائص ُتمكنه من تقديم فهم عميقوذلك نظًرا 
 ,Benson, Chik, Gao, Huang, and Wang) قد ُتسهم في تحقيق إضافة معرفية، إما نظرية أو تطبيقية في مجال تعليم اللغات

اقتصرْت على  يمهاتعل ، ومناهجاللغة العربية موتعلُّ  التي ُأجريت في مجال تعليم العربية الدراسات مجموعة كبيرة منأن  إال .(2009
ا، وهذا ال يعني عدم صالحية هذه المناهج ومناسبتها؛ ولكن استخدام الباحثين له-سبق توضيح ذلك كما-استخدام مناهج البحث الكمي

ي، )البومحمد و البدر  م اللغة العربيةمجال تعليهم في تحقيق إضافة معرفية لواقتصارهم عليها أدى إلى ُتوصلهم إلى نتائج بحثية قد ال ُتس
 .(2015؛ الدهشان، 2012

البحث النوعي في دراسة قضايا  ون ميستخد الالباحثين في مجال تعليم اللغة العربية  جعلتهناك مجموعة متعددة من األسباب التي 
 )مثال: قد ناقش بعض المتخصصين في مجال البحث التربوي هذه األسبابم اللغة العربية، ومناهج تعليمها، و ومشكالت تعليم وتعلُّ 

 ، والتي يمكن ايجازها في اآلتي:؛(2011؛ العنزي، 2011؛ الشرع و الزعبـي، 2015؛ الدهشان، 1998حداد، 
بدًء بتحديد المشكلة -وقلة المراجع العربية مقارنة بالمراجع األجنبية التي وضحْت إجراءات وخطوات تصميم البحث النوعي ندرةُ  -

 تعليم اللغة العربية.بحوث في مجال -البحثية، وانتهاًء بعرض النتائج ومناقشتها
 مشكالت البحثية في تعليم اللغة العربية.قضايا والالقلُة الدراسات التي استخدمْت البحث النوعي ومناهجه المختلفة لدراسة  -
تعليم اللغة العربية، خاصة في مرحلة الدراسات العليا؛ ألن غالبية بحوث عدُم تخصيص مقررات للبحث النوعي ومناهجه في مجال  -

 .وأدواته ،ومناهجه ،لتدريس البحث الكمي ُمخصصة المقررات
دورات تدريبية ُمكثفة ومستمرة من قبل المؤسسات األكاديمية التربوية تهتُم بتنمية معارف ومهارات الباحثين في وتقديم عدُم توفير  -

 تعليم اللغة العربية.بحوث البحث النوعي في مجال 
لذي بدأ قبل االجتماعية، واإن استخدام البحث النوعي في مجال التعليم والتعلُّم يعتبر حديًثا إذا ما ُقورَن باستخدامه في مجال العلوم 

م في بريطانيا، وبعد عشر سنوات، وتحديًدا 1960استخدامه في مجال التعليم والتعلُّم عام فبدأ أما البحث النوعي  سبعين عاًما من اآلن،
لبحث النوعي في مجال . وا(Erickson, 1986)م، ُاستخدم في الواليات المتحدة األمريكية، وألمانيا، وأستراليا، ونيوزلندا 1970في عام 

كما سوف ُيناقش الحًقا؛ لذا تنب ه الباحثون في الدول المتقدمة علمًيا ألهمية استخدام  ،التعليم والتعلُّم ظهر كردة ِفعل تجاه البحث الكمي
المشكالت في هذا القضايا و  وذلك ألنه يساعدهم في فهم خاصًة؛اللغة  موتعلُّ  ، ومجال تعليمالبحث النوعي في مجال التعليم والتعلُّم عامةً 

ا في ضوء سياقها، ومراعاة لطبيعتها ومعطياتها، وُيسهُم بالتالي في الت وصل إلى نتائج قد تقوُد إلى حلول ومعالجات المجال فهًما عميقً 
 .(Erickson, 1986)المشكالت القضايا و مناسبة لهذه 

دراسة مسحية هدفت إلى تحديد الدراسات التي استخدمْت البحث النوعي في دراسة  Benson et al.  (2009)وتأكيًدا لما سبق، أجرى 
مجالت إنجليزية في مجال تعليم اللغة، والتي ُنشرت في  (10) أبرزوَشِمَل المسح  ومناهج تعليمها، مشكالت تعليم وتعلُّم اللغة،قضايا و 

ل الباحثون إلى أن هذه المجالت نشرْت 2006م، وعام 1997الفترة بين عام  ومناهج  دراسًة في تعليم وتعلُّم اللغة، (2202)م. وتوص 
 الي البحوث المنشورة.من إجم (22)% البحث النوعي، أي بمعدلمناهج  باحثوهادراسة استخدَم  (477)منها  تعليمها،
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في ين الباحثحاجة ، إضافة إلى العربية دراسة قضايا ومشكالت تعليم اللغةالبحث النوعي في استخدام أهمية  تبي ني ،ما سبقوفي ضوء 
مشكالت قضايا و دراسة لعلى النحو الصحيح إجراءات وخطوات تصميم البحث النوعي التي ُتمكُنُهم من استخدامه إلى معرفة  مجالهذا ال

في ضوء األدبيات  التاليةالثالثة  المحاورمناقشة  إلى الدراسة الحالية هدفت ؛. وبناًء على ذلكومناهج تعليمها تعليم وتعلُّم اللغة العربية،
 :السابقة المتصلة بالبحث النوعي في المجال التربوي 

 ي.الخلفية الفلسفية للبحث النوع .1
 مفهوم وخصائص البحث النوعي. .2
 .، ومناهج تعليمهافي بحوث تعليم وتعلُّم اللغة العربيةتصميم البحث النوعي  .3

 :الخلفية الفلسفية للبحث النوعي
أن ينطلق من رؤية محددة وواضحة فيما يتصل بالنموذج البحثي  عموًما، والتربوية خصوًصا على الباحث في العلوم اإلنسانية       

Research Paradigm ُالتي تدعُم نموذج بحثه، وُتسهُم في نجاح عملية زوده بالفلسفات والنظريات والمناهج واألدوات األساسية ؛ ألنه ي
. والنموذج البحثي يقوُم على دمج مجموعة من (Burrell & Morgan, 1985; Myers, 2000)، وتحقيقه لألهداف المرجوة منه البحث

 ,Neuman) إلجراء البحث الجيد، ويتضمن أيًضا طرائق جمع وتحليل وتفسير البيانات ؛واإلجراءات ،والنماذج ،والمعتقدات ،االفتراضات

2007). 
تحقيق بحثه، و إلجراء تتفق األدبيات البحثية على وجود أربعة نماذج بحثية رئيسة ُيمكن للباحث في العلوم اإلنسانية تبنيها واتباعها 

 Criticalنموذج نقد النظرية ، و Interpretivismالنموذج التفسيري ، و Positivismالنموذج الوضعي  ثل في:أهدافه. وهذه النماذج تتم

Theory البراغماتيالنموذج ، و Pragmatism (Luo, 2011; Mackenzie & Knipe, 2006; Schuh & Barab, 2007; 

White, 1999) منه. بثق  نعلى النموذج التفسيري؛ ألن البحث النوعي مُ . وسُيقتصر في المناقشة التالية 
لبحث الكمي المنبثق من النموذج الوضعي. والنموذج التفسيري يفترُض ة فعل على اكردّ نبثَق من النموذج التفسيري، البحث النوعي اإن 

السلوك  وفهم ؛ لذلك ال يمكن للباحث تحديدأن هناك أكثر من وجود )َعاَلم( سوف يقوُم الباحث بكشف مضامينه المختلفة خالل البحث
يتشكُل من خالل المعاني والمفاهيم التي يملُكها الناس  وفهمه ولكن تحديد السلوك اإلنساني ؛اإلنساني من خالل العوامل الخارجية فقط

بينما النموذج الوضعي يرى عكس ذلك تماًما؛ ألنه يفترض   .(Henn, Weinstein, & Foard, 2006)حول الوجود الذي يعيشون فيه 
السلوك اإلنساني من خالل  وفهم ؛ لذلك ُيمكن للباحث تحديديقوم الباحث بكشف مضامينه المختلفة خالل البحثس اواحدً  اودً أن هناك وج

اإلنسانية المشكلة العوامل الخارجية، وبالتالي ُيمكن استخدام المناهج والطرق المستخدمة تقليدًيا من قبل علماء الطبيعة لمالحظة وقياس 
(Singh, 2007). 

 & Creswell, 2007; Guba)مكونات أساسية  ةمن أربع تتألفُ ن نماذج البحث أإضافة إلى ما سبق، أشارت األدبيات البحثية 

Lincoln, 1994).)وفي المناقشة التالية توضيح لهذه المكونات، مع ربطها بالنموذج التفسيري )البحث النوعي . 
االجتماعي الذي نعيش فيه، د طبيعة الواقع والسياق واالنطالق ألي بحث؛ ألنه ُيحدِّ هو نقطة البداية . Ontologyعلُم الوجود  -1

العالقة التي بيننا وبين الواقع والسياق االجتماعي من إضافًة إلى ، كيف نستطيع أن نفهم العالقة التي بين الناس في هذا الواقع من جانبو 
فالباحث النوعي يفترُض  ي إما أن يكون واحدًا أو متعددًا؛المنظور الفلسف. والوجود من (Blaikie, 2010; Grix, 2004)جانب آخر 

عليه أن يكون غير مستقل عندما دراسته تكون غير منفصلة، لذا فد الوجود، وعليه فإن العالقة بينه وبين الوجود الذي سوف يقوم بتعدّ 
اإلنسانية في ذلك الوجود المتعدد  للمشكلةالمضامين المختلفة يدرس السلوك اإلنساني؛ ألنه يتفاعل مباشرة مع هذا الوجود لغاية فهم 

(Golby & Parrott, 1999; Grix, 2004; Krauss, 2005) . 
 ,Grix)نفهمها و ُيقصد به كيف يمكننا الحصول على المعرفة من الوجود الذي نعيش فيه . Epistemologyعلُم المعرفة  -2

بناًء على -المعرفة من المنظور الفلسفي إما أن يكون موضوعًيا أو ذاتًيا، والباحث النوعي. وموقف الباحث من الحصول على (2004
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في الحصول على المعرفة من الوجود المتعّدد الذي سوف يقوم بدراسة  وليس موضوعًيا ،يجب أن يكون ذاتًيا-موقفه من الوجود كما سبق
 .(Crotty, 1998)ليس الكمية كما سوف تُناقش الحًقا و  ،ذلك باستخدام أدوات جمع البيانات النوعية، و مضامينه

وتوجهُه التوجيه الصحيح لتحقيق  ،عبارة عن المبادئ واإلجراءات والممارسات التي تضبُط البحث. Methodologyالمنهج  -3
دة من المناهج البحثية . وللبحث النوعي مجموعة ُمتعدّ (Marczyk, DeMatteo, & Festinger, 2005)واإلجابة عن أسئلته  ،أهدافه

 عند مناقشة تصميم البحث النوعي. -الحًقا-التي ُيمكن تبنيها واستخدامها، وسُتوضح هذه النماذج
 ,Crotty) بأسئلة البحث المتصلةوهي اآلليات أو اإلجراءات التي ُتستخدم لجمع وتحليل البيانات . Method /األداةالمنهجية -4

عند مناقشة -الحًقا-وللبحث النوعي مجموعة من األدوات التي ُيمكن استخدامها لجمع وتحليل البيانات، وسُتوضح هذه األدوات .(1998
 تصميم البحث النوعي. 

بحثه، في تصميم لسابقة؛ ألنها ُستساعدُه أن يكون لديه إلمام ودراية بمكونات نماذج البحث ا ينبغيأن الباحث النوعي يتبين  ،مما سبقو 
 وكيفية تصميمه. ،وخصائصه ،البحث النوعي فهوموتوجهه إلى تحقيق أهدافه على النحو الصحيح. وفي المناقشة التالية توضيح  لم

 :مفهوم وخصائص البحث النوعي

ألنه ُمنبثق من  ؛Interpretive Research وقد ُيسمى بالبحث التفسيري -Qualitative Researchالبحث النوعي 
 عتبريُ -؛ ألنه ُيجرى في الميدان كما ُسيوضح الحًقاField Researchالفلسفة التفسيرية كما سبق ُتوضيح ذلك، أو البحث الميداني 

والبحث العلمي عبارة . Scientific Research (Lodico, Spaulding, & Voegtle, 2010)نوًعا من أنواع البحوث العلمية 
 لإلجابة عن ؛اإلجراءات من محددة مسبًقا مجموعة استخدامُ ( ب)اإلجابة عن أسئلة بحثية محددة، عن عملية منظمة غايتها )أ( 

د مسبًقا، ( الوصول إلى نتائج ث)ية لإلجابة عن األسئلة البحثية، األدلة الكاف ( جمعت)األسئلة التي تم  تحديدها،  موثوق منها لم ُتحد 
 & ,Mack, Woodsong, MacQueen, Guest)تطبيق النتائج )التعميم( التي تم  التوصل إليها في سياقات أخرى ( ج)

Namey, 2005). 
 ،والقيم ،والمواقف ،والتصورات ،والمشاعر ،المواقف وتوضيح ،واكتشاف ،واستطالع ،وشرح ،فهم فيالبحث النوعي ُيركز و 
لم يتم التوصل إليها بواسطة  نتائجُيقدم  هو، و (Kumar, 2011)المدُروسة المشكلة الناس حول  التي لدى والخبرات ،والمعتقدات

 (Strauss & Corbin, 1998)القياس الكمية  طرق غيرها من  الطرق اإلحصائية، أو
 Creswell (2009)وقد حل ل  والبحث المختلط، ،للبحث النوعي مجموعة من الخصائص التي ُتميزه عن البحث الكميو 

صل إلى أن البحث النوعي يتسُم باآلتي:  مجموعة من أدبيات البحث النوعي، وتو 
ُيجرى البحث النوعي غالًبا في الميدان؛ أي أنه بحث ميداني، وهذا يتيح للباحث التفاعل المباشر والفع ال مع المشاركين )عينة  -

 .ايئتهم التي يعيشون فيهالبحث( في سياقهم وب
جزًء من أدوات جمع البيانات؛ ألنه يجمُع البيانات بنفسه من خالل دراسة وتحليل الوثائق، أو مالحظة  عتبرالباحث النوعي يُ  -

 سلوك المشاركين، أو إجراء المقابالت معهم.
ذا يتطلب من الباحث المراجعة الدقيقة للبيانات التي قام د األدوات التي ُتستخدم لجمع البيانات، وهيتميُز البحث النوعي غالًبا بتعدّ  -

للحصول على نتائج موثوق بها ُتساعد في فهم  ؛بجمعها، وفهمها وإدراك مضامينها المختلفة، وتنظيمها في فئات أو موضوعات
 المدُروسة.المشكلة 

 ،ببناء األنماط والفئات والموضوعات من األسفل إلى األعلىيتبنى الباحث النوعي التحليل االستقرائي لتحليل البيانات؛ ألنه يقوم  -
 أو من الجزء إلى الكل.

 .الت عرف على المعاني والمضامين التي لدى المشاركين، وليس المعاني والمضامين التي لدى الباحث فيُيركُز البحث النوعي  -
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 المدُروسة، وسياق المشاركين. لتتناسب مع الميدان، والمشكلة اتهيتسُم البحث النوعي بالمرونة؛ فهو قابل لتغيير إجراءاته وخطو  -
 لتفسير الظواهر المدُروسة.  ؛الباحث النوعي يعتمُد على ما يرى ويسمع ويفهم -
دة التي لدى وذلك من خالل تقديم وجهات النظر المتعدّ  ؛المدُروسة للمشكلةيحاوُل الباحث النوعي تطوير وعرض صورة واضحة  -

 بطريقة منظمة ومترابطة.المشاركين 
  :ومناهج تعليمها تصميم البحث النوعي في بحوث تعليم وتعلُّم اللغة العربية

استخدام المناسب منها وفًقا  اللغة العربيةفي مجال تعليم  عدة مناهج ُيمكُن للباحث-كما سوف ُيناقش الحًقا-للبحث النوعي
والتي لكل منهج من هذه المناهج التصاميم الخاصة بها،  ،المختلفة. أيًضا تهاومعطي ،بحثهة ، وطبيعبحثهوأسئلة ، وأهداف ،لمشكلة

بدًء بتحديد المشكلة البحثية، وانتهاًء بعرض النتائج ومناقشتها، ثم تقديم التوصيات تهدُف إلى توجه الباحث لمجريات البحث 
بالنموذج داخل وتتفاعل فيما بينها لُتشكل ما يسمى ولكن هذه المناهج البحثية تشترك جميعها في مكونات محددة تت ؛والمقترحات

(model) . 
ره  كما يحتوي على خمسة مكونات  الذي، و Maxwell (1998)ومن أبرز نماذج تصميم البحث النوعي النموذج الذي طو 

، objectives( األهداف 2)، research questions( أسئلة البحث 1)، وهذه المكونات تتمثل في: (1هو موضح في الشكل )
 trustworthiness of( موثوقية النتائج 5، )methodology( المنهج 4)، conceptual framework( اإلطار المفاهيمي 3)

results. 

 
 .( لتصميم البحث النوعي1998) Maxwellنموذج . (1الشكل )

 
وفيما يلي عرض موجز  البحث النوعي،تصميم  ( وجود عالقة وارتباط بين المكونات الخمسة لنموذج1يتبي ن من الشكل )

 لهذه العالقة واالرتباط.
موثوقية -المنهج-اإلطار المفاهيمي-باقي المكونات األربعة )األهدافنقطة االنطالق للبحث النوعي؛ ألن  (حثأسئلة الب)ُتمثل  -

 أسئلة البحث، والمكونات األربعة األخرى.( يربُط بين  ) لذا نجد أن السهم المتصل النتائج( تنطلق من هذه األسئلة وترتبط بها؛
اإلطار )و (،األهداف)بين  (، قاعدته في األعلى تربطُ ُيوجد في الشكل مثلثان يرتبطان مع بعضهما. المثلث األول مقلوب ) -

وجُه الباحث في صياغة أهداف بحثه، وتبني ستُ  (أسئلة البحث)، وهذا يعني أن (بأسئلة البحث)، ورأسه في األسفل ُمرتبط (المفاهيمي
، (موثوقية النتائج)و (،المنهج)(، تربُط بين اإلطار المفاهيمي المناسب لتحقيق هذه األهداف. والمثلث الثاني قاعدته في األسفل )

والذي -لبحثي المناسبث الختيار المنهج استوجُه الباح (أسئلة البحث)، وهذا يعني أن (بأسئلة البحث)ورأسه في األعلى مرتبط 
الوصول إلى نتائج موثق لتحقيق أهداف بحثه من جانب، وستساعده في -يتضمن أيًضا اختيار العينة، وأدوات جمع البيانات وتحليلها

 من جانب آخر. بها
ُيوجد في الشكل سهمان ُمتقطعان ) - ، (المنهج)وبين  (،األهداف)(. السهم األول في الجانب األيمن من الشكل، والذي يربط بين  

وهذا يعني أن أهداف البحث ُتؤثر بشكل مباشر في تحديد المنهج البحثي، واختيار العينة، وأدوات جمع البيانات وتحليلها. والسهم 
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، وهذا يعني أن تحليل وتفسير (موثوقية النتائج)وبين  (،اإلطار المفاهيمي)بين  الثاني في الجانب األيسر من الشكل، والذي يربطُ 
 وفي ضوء أسئلته البحثية.  ،أن تكون في ضوء اإلطار المفاهيمي الذي سيتبناه الباحث لتحقيق أهدافه بحثه مناقشة النتائج يجبُ و 

في مجال تعليم يمكن أن ُتصاغ في شكل أسئلة يتطلب من الباحث  تصميم البحث النوعيإن المكونات السابقة لنموذج 
مراعاته  لباحث النوعييلي تفصيل لهذه المكونات، وما ينبغي لبحثه النوعي. وفيما وإجراء اإلجابة عنها عند تصميم اللغة العربية 

 مناهج البحث النوعي.ن في وفًقا لما ناقشه المتخصصو منها واالهتمام به في كل مكون 
ضوء المشكلة البحثية التي يهدُف الباحث ُتمثُل أسئلة البحث نقطة االنطالق ألي بحث، وهي ُتصاُغ في ما أسئلة البحث؟  .1

وجُه الباحث إلى تحديد أهداف النوعي إلى فهمها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها. وأهمية تحديد أسئلة البحث تتمثُل في أنها تُ 
المدُروسة  المشكلةالذي ُيساعده في فهم -والذي سوف ُيوضح في الجزء التالي-البحث تحديًدا دقيًقا، واختيار اإلطار المفاهيمي

المناسب لدراسة -الذي يتضمن تحديد العينة، وأدوات جمع وتحليل البيانات-إلى تحديد المنهج البحثي إضافةً  والتعامل معها،
 إليها بعد البحث. سُيتوصل تي تحليل وتفسير ومناقشة النتائج الوفهم مضامينها المختلفة، وأخيًرا،  المشكلة

 Lewis. وُيضيُف (Creswell, 2012)كيف؟  وأُتستخدُم فيه األسئلة البحثية التي تبدأ بما، أو ماذا، -غالًبا-والبحث النوعي
، وهي أن تكون )أ( واضحة، النوعي توفرها في أسئلة البحث ينبغيأن هناك مجموعة من المتطلبات والمعايير التي  (2003)

مع الموارد  تتناسب)ح( تُبنى في ضوء األدبيات السابقة، و )ج( دراسة، )ث( مهمة وذات فائدة، ُمركزة، )ت( قابلة للبحث وال)ب( 
 واإلمكانات المتاحة للباحث.

التي يهدف  ؛تتحدُد أهداف البحث النوعي في ضوء أسئلة البحث التي سبق تحديدها في ضوء المشكلة البحثيةما أهداف البحث؟  .2
احث إلى دراستها. ولتحديد أهداف البحث أهمية في إجراء أي بحث؛ ألنها توجه الباحث إلى اختيار اإلطار المفاهيمي، الب

 والمنهج البحثي، وتحليل وتفسير ومناقشة النتائج التي سوف ُيتوصل إليها بعد البحث.
 ،يتضمُن المفاهيم systemُيمثُل نظام -ًماعمو -اإلطار المفاهيميما اإلطار المفاهيمي الُمستخدم لتحقيق أهداف البحث؟  .3

على لذا ف لتحقيق أهدافه على النحو الصحيح؛ والنظريات التي تدعُم البحث، وتوجهه ،والمعتقدات ،والتوقعات ،واالفتراضات
ا فيه البحث؛ ألن الباحث النوعي ُيعتبُر جزًء رئيسً  للسياق الذي سوف ُيجري  احث في هذه المرحلة تقديُم توضيح شامل ودقيقالب

، ألن السياقات تختلف بناًء على اختالف المكان والزمان. وأخيًرا ؛أن يحدد موقعه وموقفه منه عليه من السياق المدُروس؛ لذلك
البحث، وتفسير ومناقشة  على الباحث تحديد اإلطار المفاهيمي المناسب الذي سوف ُيستخدم لدراسة المشكلة البحثية، وإجراء

 . النتائج
والممارسات  ،واإلجراءات ،سبق اإلشارة أن المنهج البحثي يتضمن المبادئما المنهج البحثي المستخدم لتحقيق أهداف البحث؟  .4

المناهج، دة من التي تضبط البحث، وتوجهه التوجيه الصحيح لتحقيق أهدافه واإلجابة عن أسئلته. وللبحث النوعي مجموعة متعدّ 
 ؛على الباحث اختيار المنهج البحثي المناسبلذلك  ؛، واألهداف المحددة التي يسعى إلى تحقيقهااولكل منها خصائصه المميزة له

د الذي سيسهم في اإلجابة عن أسئلة بحثه، ويحقق أهدافه، ويتناسب من اإلطار المفاهيمي الذي تبناه. و   ,Ary, Jacobsقد حد 

Sorensen, & Razavieh (2010 ) وهي:أبرز مناهج البحث النوعي األكثر شيوًعا واستخداًما في المجال التربوي ، 
 ،درك ويفهم المشاركون في البحث لألحداثكيف يعلى  ركزتُ : Basic interpretive studiesالدراسات التفسيرية األساسية  .1

 المدُروسة؟ بالمشكلةواألنشطة التي تواجههم فيما يتصل  ،والعمليات
أو األحداث التي ُيجرى  ،أو المنظمة ،أو الجماعة ،عرف على خصائص الشخصهدف إلى الت  ت: Case studyدراسة الحالة  .2

 المدُروسة. المشكلةيها البحث حول عل
المدُروسة من خالل  المشكلةب عن السؤال ما الذي ُيمكُن تعلُّمه وفهمه عن يجوتُ  :Document analysisتحليل الوثائق  .3

 دراسة وثائق محددة عنها؟
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 المشكلةا الطبيعي حول يهتم بتحديد ثقافة ووجهات نظر مجموعة من الناس في سياقه: Ethnographyاألنثروبولوجي  .4
 المدُروسة.

المدُروسة من كلة المشا عن الت وصل إليها استقرائيً  النظرية التي يمكنركز على تحديد : تُ Grounded theoryالنظرية المجذرة  .5
 يانات التي سوف ُتجمُع من سياقها.خالل الب

رة محددة الوصول إليها حول ظاه ر أو االستنتاجات التي يمكن: وهدفها تحديد األفكاHistorical studiesالدراسات التاريخية  .6
 وقعت أحداثها في الماضي.

المدُروسة من خالل المشكلة عن السؤال ما رأي وفهم وخبرة المشاركين عن  بُ ي: ويجNarrative inquiryالسرد القصصي  .7
 دراسة قصص من حياتهم حولها؟

 المدُروسة ويتعاملون معها؟المشكلة كيف يواجه المشاركون ركز على تُ : Phenomenological study دراسة الظواهر .8
)أ( اختيار المشاركين الباحث  يقومبعد تحديد المنهج البحثي الذي سُيستخدم لتحقيق أهداف البحث، واإلجابة عن أسئلته و 

)ت( تحديد نموذج تحليل البيانات النوعية، وفيما يلي توضيح موجز لهذه يد أدوات جمع البيانات النوعية، )ب( تحدفي البحث، 
 الجوانب الثالثة.

في البحث النوعي ُيطلق على العينة التي سوف ُيجرى عليها البحث مصطلح المشاركين ركين في البحث. اختيار المشا -أ
participants أو غير مباشرة أثناء  ويتفاعلون معهم بطريقة مباشرة ،بداًل من العينة؛ وذلك ألنهم يتشاركون مع الباحث/الباحثين
اإلنسانية المدُروسة  للمشكلةُيهدف من بحثه الوصول إلى فهم ُمعمق -كما سبق ُتوضيح ذلك-الباحث النوعيو  إجراء البحث،

(Creswell, 2012) البحث أفراد مجتمعجميع ال يدعي أو يهدف إلى تعميم نتائج بحثه على هو ، و (Alston & Bowles, 
هي االستراتيجية الشائعة الختيار  purposeful samplingالعينة القصدية ُتشير األدبيات البحثية إلى أن استراتيجية ؛ لذا (2003

الباحث يختار المشاركين في بحثه بطريقة مقصودة، بناًء على تقديره وتصوره أن تقوُم على أن وهي  ،المشاركين في البحث النوعي
 .(Ary et al., 2010) ُيسهمون في تحقيق أهداف البحث، واإلجابة عن أسئلتهالمختارين س نيالمشارك

على الباحث في هذه المرحلة تقديُم وصف مفصل لخصائص المشاركين، وللسياق الذي يعيشون فيه، من جانب آخر، 
البحث. أخيًرا، بالنسبة لعدد المشاركين، فال يوجد اتفاق واضح بين أدبيات مناهج البحث على ان والمكان الذي سيشاركون فيه بوالزم

 ،وظروفها ،وسياقها ،المدروسةالمشكلة ، بيد أنها ُتشير إلى أن عدد المشاركين ُيفضل أن يكون مراعًيا لطبيعة عدد محدد للمشاركين
 .(Creswell, 2012)التي يسعى الباحث إلى تحقيقها األهداف  باإلضافة إلىوأبعادها، 

األدوات المناسبة لجمع المنهجيات/تحديد  يتمبعد تحديد للمشاركين في البحث تحديد أدوات جمع البيانات النوعية.  -ب
-البرامج الحاسوبية-تسجيالت الفيديو-المستندات، والمواد السمعية والبصرية )الصورالمالحظات، والمقابالت، و البيانات، وغالًبا فإن 

لباحث أن ُيوضح في ل ينبغي. وفي هذه المرحلة (Creswell, 2009)هي األكثر شيوًعا واستخداًما لجمع البيانات النوعية  األفالم(
 بحثه الجوانب التالية:

 تحديُد مبررات استخدام أداة/أدوات جمع البيانات. -
 توضيُح الخطوات التي سوف تتبع في تصميم األداة، وبيان وتفصيل محتواها.  -
أثر في تحقيق صدق األداة، والذي  هم وملحوظاتهممناقشُة محتوى األداة مع متخصصين في نفس المجال البحثي؛ ألن لمقترحات -

 تحقيقه قبل البدء في تطبيق األداة. ينبغي اأساسيً  ايعتبُر معيارً 
األدوات المستخدمة لجمع في األداة/ dependability، والثبات credibilityتحديُد االستراتيجيات التي سُتستخدم لتحقيق الصدق  -

التي ُيمكن استخدامها لتحقيق الصدق -ي أشارت إليها أدبيات مناهج البحث النوعيالت-وهناك مجموعة من االستراتيجيات البيانات،
 على الباحث مراجعتها ومراعاتها في بحثه. لكلذو  ؛والثبات في أدوات جمع البيانات النوعية
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الوسائل التقنية وغير منذ بداية التطبيق حتى نهايته، متضمًنا  ،اإلجراءات التي ستُتبع لتطبيق األداة على المشاركين توضيحً  -
 التقنية التي سوف ُتستخدم لتسجيل البيانات. 

: )أ( الحصول على موافقة هاومن أهم ث،عند تنفيذ البح سُتراعىالتي  ethical considerationsتوضيُح االعتبارات األخالقية  -
خدم لجمع البيانات، ومتى وأين سُيطبق، سُتستهداف البحث، واألدوات التي أل اُمسبقة من المشاركين في البحث، تتضمن توضيحً 

صريح بهوية )ت( عدم الت، وتعهدات عليهم )ب( السماح للمشاركين في البحث باالنسحاب منه في أي وقت دون أي التزامات
 .  (Lewis, 2003))ث( المحافظة على سرية المعلومات التي ُيقدمها المشاركون في البحث المشاركين في البحث، 

ُيمكن استخدامها لتحليل البيانات  approachesعدة نماذج/مناهج  يوجدتحديد نموذج تحليل البيانات النوعية.  -ت
 لتحليل البيانات النوعية، يتبعها الباحثالتي  steps الفرعية ، والخطواتstages الرئيسة مجموعة من المراحلهي تتضمن و ، النوعية

 ما يلي:ومن أبرزها 
 االستنتاج. -عرض البيانات-يحتوي على ثالث مراحل: تقليص البياناتو Miles and Huberman (1994 ،) نموذج .1
 التفسير.-تنظيم البيانات-ويتألف من ثالث مراحل: تقليص البيانات، Alston and Bowles (2003)نموذج  .2
الوصف والتصنيف -المفكرةالقراءة وكتابة -إدارة البيانات-، ويتضمن خمس مراحل: جمع البياناتCreswell (2007)نموذج  .3

 التمثيل والتصوير.-والتفسير
 التفسير والتمثيل.-الترميز والتقليص-مراحل: التنظيم واأللفةيتكون من ثالث ، و Ary et al. (2010)نموذج  .4
 االستنتاج.-التفسير-إعادة التركيب-التفكيك-التجميع، ويحتوي على خمس مراحل: Yin (2011)نموذج  .5

يعتبر مناسًبا لتحليل البيانات النوعية في  Ary et al. (2010)، تبي ن أن نموذج السابقةللنماذج وبعد تحليل ومراجعة 
وضُح آلية تحليل ذلك فستُ دة وواضحة؛ وبناًء على ؛ ألنه يتسم بالشمول، ويحتوي على مراحل وخطوات محدبحوث تعليم اللغة العربية

ح للمراحل الثالثة الرئيسة لهذا النموذج، والخطوات ي( ُتوض2وفًقا لهذا النموذج، وفي الشكل )-في الدراسة الحالية-البيانات النوعية
 .ةهذه المراحل الثالثالتي تندرج تحت  ةالعشر 

 
 .( لتحليل البيانات النوعية2010) .Ary et alنموذج . (2الشكل )
 مالحظة: النموذج من تصميم الباحث.
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تنظيُم البيانات التي ُجمعت تهدف هذه المرحلة إلى . Organizing and Familiarisingالمرحلة األولى: التنظيم واأُللفة  -
وتجهيزها للمرحلة الثانية، وهي مرحلة )الترميز والتقليص(، وهذه المرحلة تتألف  ،وتنظيمها ،قراءتها ذلك من خاللمن المشاركين، و 

 من الخطوات التالية:
إجراء نسخة احتياطية ألشرطة التسجيل المسموعة والمرئية  ُيفضلبعد جمع البيانات من المشاركين  الخطوة األولى: .1

التي  المختلفةتجنب المخاطر ؛ لت فيها المالحظة أو المقابلة)الفيديو(، أو أشرطة التسجيل المسموعة )الكاسيت( التي ُسجل
 قد تُتِلُف محتوى التسجيل.

فهم محتوى البيانات بشكل أعمق، وتجهيزها لغرض تحويلها إلى نص وى أشرطة التسجيل؛ لمراجعة محت الخطوة الثانية: .2
 مكتوب في الخطوة التالية.

ى نص مكتوب، وُيفضل استخدام برامج معالجات النصوص في الحاسب تحويل محتوى أشرطة التسجيل إل الخطوة الثالثة: .3
اآللي إذا رغب الباحث في تحليل البيانات باستخدام البرامج الحاسوبية المتخصصة في تحليل البيانات النوعية؛ ولكن قد 

يتسم بالصعوبة والتعقيد أواًل، يعتمد الباحث على الكتابة اليدوية، إذا رغب في تحليل البيانات يدوًيا؛ ولكن التحليل اليدوي 
 .اوعدم الدقة ثانًيا خاصة عندما يكون حجم البيانات كبيرً 

لتجنب األخطاء التي  ؛إعادة مراجعة النص المكتوب، ومقارنته مع النص األصلي في أشرطة التسجيل الخطوة الرابعة: .4
 ربما حدثت عند تحويل محتوى أشرطة التسجيل إلى نص مكتوب.

 :ل البيانات النوعية، ومن أشهرهاتحليي البرامج الحاسوبية المتخصصة بإدخال النص المكتوب ف ة:الخطوة الخامس .5
NVivo-Atlas-MAXQDAالتي وضحت كيفية التعامل مع هذه  واألدلة اإلرشادية ،. ويوجد مجموعة من المراجع
القيام بها  يصُعبالتي  ؛من استخدام هذه البرامج أنها تساعد الباحث في القيام بمجموعة كبيرة من المهام والهدفالبرامج. 

وإجراءها بطريقة يدوية، والمتمثلة في: تدوين المالحظات، والكتابة، والتحرير، والترميز، وتخزين البيانات، والبحث في البيانات 
بة التعليقات الشخصية، وتحليل المحتوى، وعرض البيانات عن طريق الرسوم واسترجاعها، والربط بين البيانات، وكتا

 .(Weitzman, 2000) دة، والتحقق من النتائج، وبناء النظريات، وكتابة التقاريروخرائط المفاهيم المتعدّ  ،واألشكال
تحليل البيانات النوعية؛ ألن صميم ُتمثل وهذه المرحلة . Coding and Reducingالمرحلة الثانية: الترميز والتقليص 

 لمشكلةفي الغاية الفهم المعمق للمضامين المختلفة  ؛الباحث يبدأ بترميز البيانات التي نظمها في المرحلة السابقة، ثم تقليصها
 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:، (Ary et al., 2010)المدُروسة 

التي يدونها  عن البيانات المالحظات التحليلية المنفصلةبها ، ويقصد memoالمفكرة البدء في كتابة  الخطوة السادسة: .6
بين النتائج واإلطار المفاهيمي الذي -الحًقا-ا في نتائج البحث، والربطتفكير نظريً الباحث؛ والغاية منها أنها ُتساعده في ال

معْت واألسئلة حول البيانات التي جُ فضل تدوين بعض التعليقات . وفي هذه المفكرة يُ (Alston & Bowles, 2003)تبناه 
 ساعد في عملية ترميز تلك البيانات في المرحلة التالية.من المشاركين؛ ألنها سوف تُ 

هذه ، وتعتمد (Babbie, 2010)األساس في تحليل البيانات النوعية تمثل عملية ترميز البيانات الخطوة  الخطوة السابعة: .7
األجزاء أما أن تكون  نات إلى أجزاء من المعلومات، وهذهبسطر، ثم تقسيم البيا اسطرً قراءة محتوى البيانات العملية على 

ُتربط ك األجزاء من المعلومات، وأخيًرا، لتل labelsُجملة/عدة ُجمٍل، أو ِفِقرة/عدة ِفِقرات. بعد ذلك ُتوضع تسميات مميزة 
صر الرئيسة في البيانات، والتي ُيمكن تقييمها بطريقة ي قصد بها األجزاء أو العنا codesتلك األجزاء بالرموز. والرموز 

: )أ( الرموز هناك نوعان من الرموز . من جانب آخر،(Boyatzis, 1998)المدُروسة بالمشكلة  يتصلذات معنى فيما 
، empirical codes، وهي التي ُتحّدد قبل الشروع في تحليل البيانات، و )ب( الرموز التجريبية apriori codesالمسبقة 

، والرموز التجريبية هي األكثر شيوًعا (Gibson & Brown, 2009)أثناء تحليل البيانات في وهي التي تُنَتج وُتوّلُد 
قراءة محتوى البيانات، واالستفادة من التعليقات، واألسئلة التي  يتموفي هذه الخطوة  واستخداما في تحليل البيانات النوعية.
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-subالبيانات، وهذه الرموز قد تتضمن أيًضا رموز فرعية  منinitial codes  رموز مبدئية لتوليدالمفكرة ُدونْت في 
codes بعد ذلك ُيفضل مراجعة تلك البيانات والرموز مرة أخرى لتوليد رموز نهائية .final codes. 

ُمرشحة، والتي ي مكن  themesبعد االنتهاء من ترميز جميع البيانات، تبدأ خطوة البحث عن موضوعات الخطوة الثامنة:  .8
محورية  اإليها في الخطوة السابقة، وهذه الموضوعات ت شكل فكرة/أفكارً تم  التوصل أن تجمع بين الرموز المتشابه، التي 

 . (Creswell, 2012) ورئيسة من البيانات
في هذه الخطوة تَُنقح الموضوعات التي ُرشحْت في المرحلة السابقة، وُتحّدُد الموضوعات النهائية التي  الخطوة التاسعة: .9

 المدرسة.المشكلة سوف يتُم في ضوئها تفسير 
وهي المرحلة األخيرة من مراحل تحليل البيانات  .Interpreting and Representingالمرحلة الثالثة: التفسير والتمثيل 

. وهذه المرحلة تتضمن خطوة واحدة المدُروسة للمشكلةتفسير البيانات؛ لغاية فهم األبعاد المختلفة  منهاالنوعية، والهدف 
 )الخطوة العاشرة(، وهي الخطوة األخيرة من خطوات تحليل البيانات النوعية.

 ،والعالقات ،واالختالف ،يبدأ الباحث في تفسير البيانات؛ وذلك بالبحث عن أوجه التشابه في هذه الخطوة الخطوة العاشرة: .10
المدُروسة، وربط هذا التفسير بالرموز والموضوعات التي بالمشكلة  يتصلواالرتباطات بين وجهات نظر المشاركين فيما 

 أخرى؛ وخرائط المفاهيم، أو أي رسومات توضيحيةالجداول، ُيفضل استخدم  ،ُحّددْت في الخطوات السابقة. من جانب آخر
بعض االقتباسات التوضيحية وُيفضل استخدام إليها، تم  التوصل لتوضيح العالقة بين الموضوعات والرموز التي 

illustrative quotes لتمثيل وتوضيح بعض الموضوعات أو الرموز المهمة. ؛ 
في مجال بحوث اللغة  ليس الغرض من إجراء البحث النوعيما مدى موثوقية النتائج التي َتمَّ التوصل إليها بعد البحث؟  .5

لذا على  ؛trustworthinessالنتائج بالموثوقية  تتسم هذهالت وصل إلى نتائج ُتجيب عن أسئلة البحث فقط؛ بل ال بد أن  العربية
تبني االستراتيجيات المناسبة التي ُتسهُم في جعل النتائج ذلك بلجوانب التي ُتهّدد موثوقية نتائج بحثه، و الباحث النوعي الت عرف على ا

 موثق بها.

صل مباشرة مع سبق اإلشارة إلى أن الباحث في البحث النوعي يعتبُر جزًء من أدوات جمع البيانات؛ ألنه يتفاعل ويتوا
ل إليها ليس فيها َتحّيزً و  ،وتفسير ،عليه عند جمعفلذا  المشاركين؛ ، أي لم bias امناقشة نتائج بحثه أن يضمن أن النتائج التي توص 

المدُروسة، وعالقته بالمشاركين في المشكلة موقعه وموقفه من  بدقةعليه أن يوضَح  اره ومعتقداته واتجاهاته السابقة، وكذلكتتأثر بأفك
الموثوقية في دة من االستراتيجيات التي ُيمكُن تبنيها لتحقيق النوعي مجموعة متعدّ حت أدبيات مناهج البحث وض  لقد أخيًرا،  البحث.

 على الباحث مراجعتها ومراعاتها في بحثه. ؛ لذلكنتائج البحث النوعي

 :الخاتمة
؛ ألن اللغاتفي بحوث تعليم وعي أصبح شائع االستخدام على ما سبق مناقشته، يمكن التوصل إلى أن البحث الن بناءً 

اللغوية المدروسة وفق سياقها الطبيعي، والتوصل إلى نتائج قد تسهم في  المشكالتالقضايا و خصائصه تساعد الباحث في فهم 
 في مجال تعليم اللغة إال أن الباحثين وتعلمها ومناهج تعليمها؛ نظرية أو تطبيقية إلى مجال تعليمها تحقيق إضافة معرفية، إما

ا ألن مجموعة البحث الكمي، نظرً مناهج ، ومناهج تعليمها على هاموتعلُّ  هامشكالت تعليمقضايا و يعتمدون في دراسة زالوا ما العربية 
 ينالباحث تعريفهدفت الدراسة الحالية إلى  البحث النوعي واستخداماته؛ لذلكب المتصلة والخبرات المعارف والمهاراتمنهم تنقصه 
مفهوم وخصائص البحث النوعي، باإلضافة إلى كيفية تصميم البحث و فية الفلسفية للبحث النوعي، الخلب ليم اللغة العربيةفي مجال تع

 .ومناهج تعليمها النوعي في بحوث تعليم وتعلُّم اللغة العربية
تعليم اللغة بحوث في الهتمام بالبحث النوعي ا التربوية المؤسسات األكاديميةوفي ضوء ما سبق، فإن الباحث يوصي 

 : ، ودعم الباحثين المستخدمين له من خالل تبني االستراتيجيات التاليةالعربية
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حُث وتشجيُع الباحثين واألكاديميين المتخصصين في مجال البحث على تأليف مراجع تهتم بتوضيح إجراءات وخطوات تصميم  -
 اللغة العربية. تعليم ثبحو في -بدًء بتحديد المشكلة البحثية، وانتهاًء بعرض النتائج ومناقشتها-البحث النوعي

تعليم وتعلُّم اللغة مجال المشكالت البحثية في القضايا و توجيُه الباحثين إلى استخدام البحث النوعي ومناهجه المختلفة لدراسة  -
 ، ومناهج تعليمها.العربية

 الدراسات العليا.تعليم اللغة العربية، خاصة في مرحلة بحوث ومناهجه في مجال  ،تخصيص مقررات للبحث النوعي -
جال ُتركز على تنمية معارف ومهارات الباحثين في البحث النوعي في م من قبل متخصصين دورات تدريبية ُمكثفة ومستمرةتقديُم  -

 تعليم وتعلُّم اللغة العربية، ومناهج تعليمها.
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Abstract:  

        In comparison to quantitative research, qualitative research has become commonly used in 

educational research in general and in the field of teaching languages in particular. This is because of 

its characteristics of being able to present a deep understanding of the issues and problems of 

teaching and learning language and its curricula according to their natural context; moreover, its 

ability to provide the results that might add important contributions directly or indirectly to 

knowledge either theoretical or practical in the field of teaching language. Due to the lack of Arabic 

content, which concentrate on designing qualitative research-starting from identifying a research 

problem, and ending with the presentation and discussion of results-in the field of research on 

teaching Arabic language, along with the need of the researchers in this field to a comprehensive and 

concise explanation of the procedures and steps for designing qualitative research that enable them to 

study the issues and problems of teaching and learning Arabic language and its curricula, and to find 

appropriate solutions and treatments to address them. Accordingly, the present study aimed at 

shedding light on the philosophical background of qualitative research, defining the concept and 

characteristics of qualitative research, and finally, clarifying appropriate procedures and steps to 

design qualitative research on the research of teaching Arabic language. 

Keywords: qualitative research, research philosophy, research design, educational field, teaching 

and learning language. 
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