
 الباب الثالث

 البحث العلمي

 نوع البحث .أ

هذا البحث تستعمل بطريقة النوعي، ألن هذا البحث توصف و حتليل النشاطات 

اليت هلا عالقة إبدارة املنهج يف تلك الرتبية وهي قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى 

ألن البجث النوعي  اإلسالمية احلكومية ببجرماسني. وهلذا البحث تستعمل البحث النوعي،

  تتاح فرصة لفهم ظواهر اليت حتصول يف قسم التعليم اللغة العربية. وكما قال أري دوانل

(Ary Donal) يف كتبه  

“Introduction to Research In Education Eight Edition”. “Qualitative  

research is a generic term for a variety of research approaches the study 

1.”phenomena in their natural setting, without predetermined hypotheses 

                                                         
1Ary Donald, dkk. Introduction to Research In Education Eight Edition, (United States: 

Wadsworth Cegage Learning, 2010), h. 648. 



لبحث النوعي هو مصطالح عام من مجيع انحية البحث اليت تبحث هنا الظواهر ا

قال : البحث ( Nana Syaodih)بدون الفرضية اليت تعني، وهذا متفق برأي انان شاودة 

الظواهر واحلوادث والنشاطات اجملتمع واملوقف واإلعتقاد و النوعي يقصد ابلوصف وحتليل 

      2الرأي وأفكار الناس بطريقة الفرد أو الفرقة أو اجملموعة.

 to describe) البحث النوعي هلا هدفني أساسني، األول هو التصوير والتعبري

and explore) ،والثاين هو التصوير والتوضيح (to describe and explain).3   هذا يف

البحث الباحثة تصور وتوضح عن تنظيم املنهج يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى 

  (Given)  غيفنياإلسالمية احلكومية ببنجرماسني تبدء من ختطيط وتنفيذ وأيضا التقومي. 

 In the qualitative study the writer observed organizations or“ : يقول

communities to understand the behaviors, interaction, and tacit 

                                                         
2Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan.( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 60.  
3Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, ( Bandung: Alfabet, 1994), h. 63.  



4the error” . understanding of غيفني أي يف دارسة النوعية الحط (Given)  أن

 املنظمات أو اجملتمعات احمللية من فهم السلوكيات والتفاعالت، وتفهم ضمين من اخلطاء.

حيث أن البحث يطلب حضور الباحث يف امليدان. وهذا البحث هو البحث النوعي 

الوصفي، واملقصود من البحث الوصفي هو التحليل حرفيا لشؤون اإلنسانية، واحلوادث أو 

واهلدف منها لتبسيط احلقائق اإلجتماعية املعقدة من  5الحظته.عن عملية شئ اليت تقوم مب

أجل حتليلها، ومفيدة لتكوين املفاهيم العلمية وتصنيف الظواهر اإلجتماعية يف هذا 

 6البحث.

وميكن املقصود من الوصفي هو اجلهد احملدود لكشف املسألة واألحوال كما هو، 

ألنه  8.الوصفي ال يقصد إبختبار الفرضية والبحث 7ولكشف عن احلقائق وحتليل البياانت.

                                                         
4Given, The Sage Encyclopedia Of Qualitative Research Method, (California: Sage 

Publication, 2008), h. 9.  
5A. Haedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan 

Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Dunia Pustaka, 2011), h. 26.  
6Judistira K. Gama, Dasar dan Proses Peneltian Sosial (Bandung: Primaco Akademika, 

2008), h. 34.  
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8Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 234.  



ال يتم إعطاء أي عالج أو التحكم فيه كما ميكن العثور عليه يف البحث التجرييب. والبحث 

الوصفي هو وصف احلالة أواجملاالت احملددة، وكذلك التصوير وشرح الظواهر الفردية، واحلالة 

قة مع بعض ميزات اجملال وهو أو اجلماعة احملددة على شكل واقعي بطريقة منهجية، ود

األول، وصف لألحدث أو األحداث الواقعية. الثاين، أجريت هذا البحث على شكل 

الدراسة اإلستقصائية. الثالث، وصف لبحث املعلومات الواقعية وألدئها بتفصيل. الرابع، 

حث واملقصود من الب 9حتديد املسألة أو للحصول على تربير املمارسة اليت جيري بناؤها.

النوعي يف هذا البحث هو البحث الذي حيصول البياانت الوصفي على شكل كلمات 

 Jane)  ورأي جين رجيي 10مكتوبة أو كلمات منطوقة من الناس أو السلوك اليت تالحظه.

Richie ) البحث النوعي هو اجلهود املبذولة لتقدمي العامل اإلجتماعي ومدورسه يف العامل من

                                                         
9Sudarwan Danim, Manjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41.  
10S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan ( Jakarta: Renika Cipta, 1997), h. 36.  



والبحث  11والسلوك، واإلدراك، والقضااي البشرية اليت جيري التحقيق فيها.انحية املفهوم، 

النوعي أيضًا كنوع البحث اليت يكون نتائجها مل يتم  احلصول عليها من خالل اإلجراءات 

 Gorman dan)  وهكذا أيضًا رأي غرمان و كليتون  12اإلحصائية أو احلساابت األخرى.

Clayton ) ،وهو اإلبالغ عن معىن احلدث مما الحظه الكاتب،  يشرح عن البحث النوعي

واهلدف األخر من البحث النوعي هو فهم ما يتم تعلمه من منظور احلدث نفسه، من وجهة 

وأيضًا تعرفه هو القصد فهم الظواهر اليت تعاين من موضوع البحث، 13 نظر احلدث نفسه.

طريق الوصفي يف شكل املثل  السلوك، اإلدراك، التحفيز، العمل وغريها كلي، وعن 

وهدف حبث  14الكلمات واللغة، يف سياق طبيعي حمدود وإبستخدام طرق طبيعية منتوعة.

                                                         
11Jane Richie dalam Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja 

Rosada Karya, 2007), h. 36.  
12Anselm Staruss dan Juliet Corbin, Basic Of Qualitative Research: Grounded Theory 

Prosedures and Techniques, Terj. Muhammad Shodoq dan Imam Muttaqien, Dasar-Dasar Penelitian 

Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 

4.  
13Gorman dan Clayton dalam Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah: Metode Penelitian  

Kualitatif, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007), h. 29.  
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النوعي هو تقدمي الصورة على شكل منهجية، دقيق، طبيعية وحتليل تنفيذ إدارة منهج اللغة 

 .سنيالعربية يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية ببنجرما

 مكان البحث .ب

هذا البحث امليداين تقع يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني يف 

 كليوا .  5،3قسم تعليم اللغة العربية. وموقع هذا البحث يف شارع أمحد ايين 

 ج. البياانت ومصادر البياانت

 . البياانت1

كل النشاطات اليت هلا عالقة إبدارة منهج اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية 

( ختطيط املنهج وهي تتألف من 1جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني وهي : )

( 6ختطيط اهلدف وختطيط حمتوي املنهج وختطيط عملية التعليم وختطيط تقومي املنهج, )



( 5ف من تنفيذ هدف املنهج وتنفيذ عملية التعليم وتنفيذ تقومي املنهج, )تنفيذ املنهج تتأل

 تقومي املنهج تتألف من تقومي هذف املنهج وتقومي حمتوي املنهج وتقومي عملية التعليم.

 

 . مصادر البياانت2

ارة منهج اللغة العربية يف أما البياانت املطلوبة يف هذا البحث لكشف عن ظاهرة إد

اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني اليت تتألف من إثنني تعليم قسم 

 وهو البياانت األولية والبياانت الثانوية.

ارة البياانت األولية : هو البحث على البياانت للحصول على ذات صلة إبد  .أ

مية تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى اإلسالمنهج اللغة العربية يف قسم 

احلكومية ببنجرماسني، اليت ميكن احلصول عليها من امليدان مباشرة أو من 

خالل املالحظة أو املقابلة. الكلمات )التكلم( واإلجراءات اليت مالحظتها 



ومقابلتها كبياانت األولية اليت تكتب من خالل الكتابة أو التسجيل اليت 

ن خالل املراقبة غري تستعمل شرسط الصوت. تسجيل بياانت األولية أجرت م

املرئية واملقابالت املتعمقة هي نتيجة جهد مشرتك للرؤية واإلستماع والسؤال. 

وبياانت األولية سيتم استخراجها من خالل تقنيات املراقبة وغريها وهي منط 

تعليم اللغة العربية، خاصة اليت هلا عالقة مباشرة ة املنهج اللغة العربية يف قسم إدار 

اللغة العربية. وأما البياانت اليت يتم استكشافها من املقابالت  مبنهج تعليم

املتعمقة مع تعني السياسات يف منط اإلدارة يف تلك القسم وهو رئيس قسم 

وأيضًا الطالب التعليم اللغة العربية وانئبه واملوظفني واحملاصرين واحملاضرات 

 تعليم اللغة العربية اللغة.والطالبات يف قسم 

بياانت الثانوية يتم إجرائها من التسجيل املكتوبة كبياانت الداعمة اليت وأما ال  .ب

صلة مع الرتكيز هذا البحث. ومصادر البياانت املكتوبة اليت يتم استكشافها من 



خالل تقنيات التوثيق واملراجع األدب املكون من مصادر الكتب، واجملالت 

الرمسية وغريها من املطبوعات  العلمية، واحملفوظات، والواثئق الشخصية، والواثئق

اليت هلا صلة يف هذا البحث. وكذلك من الرئيس قسم تعليم اللغة العربية 

والعاملني يف جمال التعليم املوجود يف قسم تعليم اللغة  واحملاضرون واحملاضرات و

 العربية وأيضاً الطالب والطالبات.

 ع البياانتد. مج

البياانت، وهذا البحث تستعمل ثالثة  هذا البحث هناك عدة طريقة يف مجعيف 

 طريقة يف مجع البياانت وهي : املالحظة واملقابلة والواثئق.

 املالحظة .1



 15املالحظة هي عملية معقدة. عملية مرتبة من مجيع العملية البيولوحية والنفسية.

تعليم اللغة العربية يف جامعة و املالحظة املباشرة حلايل قسم واملالحظة يف هذا البحث ه

أنتسارى اإلسالمية احلكومية، الذي يكون مكان البحث هناك. واملالحظة يف هذا البحث 

هدفه ملعرفة املعلومات على شكل مباشر من انحية مكان البحث أو اجلامعة، وعملية 

ة احلكومية التعليم، وحال احملاضرين واحملاضرات وأيضا الطالبة يف جامعة أنتسارى اإلسالمي

ببنجرماسني. وهلذا ال بد أن يكون عملية املالحظة يتطلب مراقية الباحثة مباشرة أو غري 

مباشرة ضد موضوع البحث. املالحظة املباشرة هو عملية أخذ البياانت بعني الباحث بدون 

مساعدة األدوات القياسية األخرى ملثل هذه األغراض. وتصنف املالحظات كتقنيات مجع 

ت. معايري املراقبة أو املالحظة األول: تستخدم املالحظات للبحث الذي  م التخطيط البياان

بطريقة منهجية، واملالحظة جيب أن يكون هلا صلة بني هدف البحث اليت  م ختطيطه. 

                                                         
15Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, (Bandumg: 

Alfabeta, 2006), h. 310. 



الثاين: املالحظة هلا صلة هلدف البحث. الثالث: املالحظة تكتب بطريقة منهجية وترتبط مع 

التعرض للفت اإلنتباه. الرابع: املالحظة ميكن التحقيق والتحكم من اإلقرتاح العام بدون 

واملالحظة يكون من ختطيط، وتنفيذ وكذلك من انحية تقومي   16أجل الصالحية والدقة.

منهج اللغة العربية أي املهارات األربعة )اإلستماع، الكالم، القراءة والكتابة( لدي احملاضرين 

 غة العربية.واحملاضرات وقسم التعليم الل

 

  

 املقابلة .2

إختارت الباحثة هذه الوسيلة جلمع املعلومات، إلن املقابلة الشخصية أنسب 

الوسائل يف هذه احلالة ألن الباحثة تريد أن تعرف آراء احملاضرون واحملاضرات والطلبة يف 

املشكالت اليت تدرو عليها حىت ميكن حتديد أنسب املناهج الدراسية يف تعليم اللغة العربية. 
                                                         

16Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157.  



احملادثة. واملقصود منها ملعرفة الشخص، احلوادث، األنشطة، املنظمات،  املقابلة هي عملية

 17التشويق، اإلحساس، وأشياء أخر الذي يقوم عليه املقابل من القرار والسؤال إىل املسؤول.

يشرح أن املقابلة هي احملادثة عن شئ معني، واحملادثة يقوم بني  (Moleong) موليونغ 

واملقابلة يف هذا 18يعطي السوال واملسئول جيب عن األسئلة.شخصني وهو أي السائل اليت 

البحث سيقوم إىل أريعة أشخاص هم رئس قسم التعليم اللغة العربية، ومن تلك املقابلة 

قامت الباحثة بسؤال عن إدارة منهج اللغة العربية على شكل عام اليت تيدأ من مرحلة 

بعدها مقابلة مع وكيل رئيس قسم التعليم اللغة التخطيط والتنفيذ ومن مث التقييم أو التقومي، و 

العربية ومن هناك وجدت الباحثة الكثري من املعلومات من إدارة منهج اللغة العربية. ومن مث 

مقابلة من ضمن  احملاضرين واحملاضرات اليت تقوم بتعليم املهارة اإلربعة، وأيضا مقابلة حنو 

والتحقق ملا فعله أو حول عملية تدريس احملاضرون  الطالبة من انحية تعلم املهارات األربعة،
                                                         

  17 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 108. 

18 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 186. 



واحملاضرات من بداية تعلم املهارات األربعة حىت التقومي. أما هدف املقابلة هنا هو جلمع 

قسم  املعلومات حول عملية التدريس والتعليم وأيضا كيف يتم إدارة منهج اللغة العربية يف

 مية احلكومية يف بنجرماسن. تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى اإلسال

 الواثئق .3

الواثئق هو البحث عن البياانت أو عن التقلب كاحملوظة ونسخة ودفرت وجدول 

الباحثة تستعمل الواثئق يف هذا البحث للجمع البياانت اليت تتعلق إبدارة منهج   19أعمال.

قسم تعليم اللغة العربية وأيضا بعملية التدريس الىت قام هبا احملاضرون واحملاضرات يف الفصول. 

وأيضا تستعمل هذه الطريقة لتعليم املنهج واملواد اليت تدرس فيها أي قسم تعليم اللغة العربية 

امعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني، اليت تتعلق ابملهارة األربعة وهو الكالم، جب

 اإلستماع، القراءة والكتابة من انحيىة خطة التعليم، املراجع أو الكتاب املستخدمة للتعلم.

                                                         
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Satuan Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 225.  



 و. ختليل البياانت

يت حتليل البياانت نفذت من خالل عدة مراحل كنموذج تقين لتحليل البياانت ال

أن هناك أربعة أساليب يف حتليل  ( Miles dan Huberman)وضعته ميلس وحربمان 

 البياانت. يف هذا البحث الباحثة تستعمل تلك األساليب وأما األساليب هو: 

 (Data Collection) مجع البياانت .1

مجع البياانت هو األسلوب اليت جتمع البياانت. حيث مجع البياانت تستعمل 

وهي األسلوب املالحظة واملقابلة والواثئق. وأما البياانت اليت  ثالثة أساليب،

يف جامعة  منهج اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية مجعها الباحثة هي عن إدارة

أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني، اليت ترتكز على ختطيط وتنفيذ 

ت من انحية مهارة اللغوية وتقومي منهج اللغة العربية، وكذلك تتم مجع البياان

وهي مهارة الكالم، اإلستماع، القراءة والكتابة، اليت تتدرج من عملية التخطيط 



التدريس، وتنفيذها وأيضا تقومي تدريس مهارات تلك اللغوية. واملثال يف مجع 

البياانت املالحظة هو مجع كل شيء ما الحظها الباحثة يف امليدان كمثل عملية 

صل من انحية طريقة التدريس وأسلوهبا، وكيف يقوم احملاضر التدريس يف الف

 بشرح دروسه على الطالبة. 

 (Data Reduction) مقياس البياانت .2

مقياس البياانت هو عملية إختيار، وتبسيط، توضيح البياانت التقريبية من نتائج 

اإلستخدمات التقنية وأدوات محع البياانت امليدانية. ومقياس البياانت  م قيامها 

منذ مجع البياانت. ويتم قيامها تدرجييا عن طريق عملية تلخيص البياانت، وكل 

واملقابلة وأيضا من الواثئق جيب التصفية  البياانت اليت  م حصوله من املالحظة

واإلختبار عنها. واملثال عن مقياس البياانت يف املقابلة هو ختطيط مهارة 

يقوم احملاضر إبعداد بعض املفردات املرتادفة يف كل احلروف  1اإلستماع 



اهلجائية، وأن يستمعوا هبا الطالبة من الشريط او من الفيديو وميثل عليه يف 

 اسة.وقت الدر 

 (Data Display)عرض البياانت  .3

واألسلوب الثالث هو عرض البياانت واملقصود منها عرض البياانت اليت  م 

مقياسها وتنظيمها كليا على شكل حتليل وتوصح. يف هذه املرحلة أو األسلوب 

هو عرض البياانت من انحية منهج اللغة العربية يف قسم التعليم اللغة العربية، 

تعليم اللغة ومي منهج اللغة العربية يف قسم طيط، وتنفيذ، وتقوحنليلها من خت

 العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني.

 

 (Data Conclusion) إستنتاج البياانت .4



بعد أدي تلك األساليب، من مث أسلوب اإلستنتاج هو إستنتاج مجيع البياانت 

البياانت لإلجابة عن مشكلة الدراسة اليت من أسلوب مقياس البياانت، وعرض 

 م تعينها. إذا  م إستخالص النتائج ومل حتصل على أدلة قوية يف إجابة مشكلة 

الدراسة يف أسلوب إستنتاج النتائج فيتم مجع البياانت مرة أخرى. وإذا كان 

النتائج  م تعينها بدعم من البياانت الدقيقة حىت يتمكن من إجابة مشكلة 

من السلوب األول فهذه اإلستجابة مقبولة. وهو إجابة عن إدارة منهج  الدراسة

اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية وعن ختطيط، وتنفيذ، وتقومي منهج اللغة 

 العربية خاصة عن األمهارات األربعة: )اإلستماع، الكالم، القراءة، والكتابة(.

 

 

 ه. طريقة تصحيح البياانت



وقية البياانت النوعية بطريقة قائمة على أساس علمي: التحقيق لضمان صحة وموث

)  وأما التحقيق اخلارجي يف داخل النقل ،(credibility ) الداخلي يتم من خالل املصداقية

transferabilitas) ،والدقة  (reliabilitas )يف اجلدارة  (dependabilitas) ،واملوضوعية( 

objektifitas) يف شكل املعادلة (confirmabilitas).20  7والوصول إىل املصداقية هناك 

(. متديد وقت محع البياانت 1وهو: ) (Lincoln dan Guba) طرق اليت قاله لينقولن وغوابو

(. القيام ابملالحظات واملقابالت أكثر إجتهادا مبعىن ابلتناوب 6يف موقع البحث، )

. إجراء العمليات وفحص (4(. إختبار يف التثليث، )5وابستمرار يف وقت واحد، )

لألعضاء مبعىن التأكيد من البياانت اليت  م احلصول عليها من خلفية البحث إىل املخرب من 

خالل عرض املالحظات امليدانية على املخرب راجًيا أن يكون هناك رد الفعل والتعليق، 

                                                         
20Lincoln, I.S. dan Guba, EG, Naturalistie Diquiry, (New York: Halt, Rensihart and Wiston, 

1980), h. 87.   



لطالبة (.  إجراء املناقشة مع الزمالء بني، وا3والتصحيح، واملعلومات التكميلية. )

    21واحملاضرين

 واألن ميكن وصفها واحدا فواحدا لشرحها على شكل علميا:  

 (Credibility) املصداقية .1

يتم إستخدام معايري املصداقية البياانت هو  أن البياانت معرتف هبا ومقبولة من 

مصدر املعلومات مع خمرب البحث، ليتم التصديق على حقيقة نتائج هذا البحث 

 ميكن دعم البياانت خلمسة إجراءايت وهي: 

 متديد وقت محع البياانت يف موقع البحث .أ

هذه الطريقة أدهتا الباحثة لتصديق أن النتائج اليت  م حصول عليها قد حصل  

على مستوى عال من الثقة. يف البداية قامت الباحثة البحث شهرين مايو 
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م، ولكن بعد شهرين مل تتكمال البياانت والتحليل، 6013ويونيو سنة 

 .6013ولذلك مدت الباحثة الوقت إىل سهر يوليو سنة 

الحظات واملقابالت أكثر إجتهادا مبعىن ابلتناوب وابستمرار يف وقت القيام ابمل .ب

 واحد

هذه الطريقة أجرائها الباحثة لتعميق فهم الباحثة عن البياانت اليت حصلتها من 

احلوادث اليت وقعت. قامت الباحثة ابملالحظة مع مجع البياانت من املقابلة 

عن البياانت وإدارة منهج  العارض والعميق مع احملاضرين واملوظفني للبحث

اللغة العربية، وتالحظ الباحثة التخطيط، والتنفيذ، والتقومي مهارات األربعة من 

 احملاضرين والطالب.  

 ج.   إختبار يف التثليث



 م قيام هبذه الطريقة من قبل الباحثة كمحاولة للمقارنة والتحقق من درجة 

كإدارة منهج اللغة العربية يف الثقة يف النتائج من خالل تثليث املصدر. هو  

قسم التعليم اللغة العربية من رئيس قسم التعليم اللغة العربية وانئبة، املوظفني، 

واحملاضرين، واحملاضرات، من انحية التخطيط والتنفيذ، والتقومي. أو حتقق 

النتائج مرة أخرى من أساليب خمتلفة، كنتيجة املالحظة تقارن أو ختقق مع 

 لة ومن مث حتققها من الواثئق.نتيجة املقاب

 د.    إجراء العمليات وفحص لألعضاء

رب اليت متت قامت  الباحثة هذه الطريقة إلعادة فحص النتائج مع املخ  

التصورات حول النتائج اليت  م احلصول عليها. من ختطيط،  صياغتها ملساواة

وتنفيذ، وتقومي منهج اللغة العربية يف قسم التعليم اللغة العربية عن منهج مهارات 



األربعة. ونتيجة املناقشة بني الباحثة واملخرب هو التوافق أن النتتائج املفقودة وغري 

 السليمة ال بد من إزالته.   

 اقشة مع الزمالء، والطالبة واحملاضرينو.  إجراء املن

إجراء املناقشة مع الزمالء، والطالبة واحملاضرين للحصول على نفس الرأي     

وتفسري النتائج املتعلقة إبدارة املناهج اللغة العربية يف التخطيط، والتنفيذ، والتقومي. 

فس البحث قامت الباحثة هذه الطريقة مع األشخاص أو الزمالء الذين يقومون بن

وخاصة عن البحث النوعي وعن املناهج، وعن املهارات األربعة، وهؤالء هم حممد 

 فعة النجاح قمرية.  اإحسان، رضا أنيسه، ر 

 (Transferability) النقل .2

هو النقل يف البحث النوعي ميكن حتقيقه عن طريق الوصف. هلذا الغرض حاولت 

تفاصيل. والوصف ابلتفاصيل ميكن الباحثة أن تقدم تقريرًا عن نتائج البحث ابل



للقارئ فهم النتائج احملصولة من البحث، وأما النتائج البحث ليس هو الوصف 

ابلتفاصيل وإمنا هو التفسري والوصف ابلتفاصيل كاماًل من املسؤولية على أساس 

األحداث احلقيقة. والباحثة تقوم بوصف النتائج كل واحدًا من: ختطيط، تنفيذ، 

جهة القسم ومن احملاصريب واحملاضرات الذين يعملون نتلك املهارات  والتقومي من

 األربعة. 

 (Dependability) اإلعتماد .3

هو فحص جودة عملية البحث، وهذه  الطريقة أجرها الباجثة ملعرفة مدى جودة 

علمية البحث اليت أقامتها من تصوير البحث، إلتقاط البياانت عن ختطيط، تنفيذ، 

اللغة العربية بنسبة لقسم اللغة العربية وأما بنسبة احملاضرين واحملاضرات وتقومي منهج 

ختطيط، تنفيذ، وتقومي تلك املهارات األربعة. والباحثة تقوم بتفسري التنائج البحث 

 حىت اإلبالغ عن تنائج البحث.



 confomability) ) املعادلة .4

البياانت اليت قد جتمعت. تقوم الباحثة هبذه الطريقة للمعادلة بني نتائج البحث  و 

إذاكانت النتائج تعرض أن هناك معادلة، يف حد ذاته تقبل التنائج. وإذا مل تكن 

هناك معادلة فيجب للباحث إعادة البحث، للبحث عن البياانت احلقيقة. هذه 

األنشطة قامت هبا الباحثة للكشف مرة أخرى عن البياانت يف امليدان سوًا كان 

البياانت اليت  م مقياسها، ومن مث تطابق البياانت مع النتائج  مالحظات ميدانية أو

   اليت  م تعينها.
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