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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
بشكل عام، يتم تعريف طريقة البحث على أهنا طريقة علمية للحصول على 

للمساعدة يف استكمال ىذا البحث  53البيانات ذات األغراض واالستخدامات احملددة.
 أساليب سلتلفة. الطريقة ادلستخدمة ىي كما يلي: ةاستخدم الباحث

 نوع و مدخل البحث  .أ 
 نوع البحث .1

يعٍت تعمل الباحثة إىل  (،Field research)ميدان  ىوالنوع من ىذا البحث 
الكفاءية الًتبوية و ادلهنية دلدرسي اللغة العربية عرب ادلشكالت ادليدان مباشر، عن 

 كاليمانتان الوسطى.  جاتور بتمبان العالية اإلسالمية األىلية رسيتدادليف اإلنًتنيت 
 مدخل البحث .2

 البحث النوعي الذي تقدمي نتائج باستخدام ىذا مدخل البحث ىو
 .الوصفي

 
 ذاتي البحثو  وضوعم .ب 

 البحث موضوع .1
الكفاءية الًتبوية و ادلهنية ادلشكالت أّما ادلوضوع من ىذا البحث ىي: 

 بتمبان العالية اإلسالمية األىلية رسيتدادليف دلدرسي اللغة العربية عرب اإلنًتنيت 
 كاليمانتان الوسطى.  جاتور

                                                 
53

Sugiyono, Op. Cit. h.3 
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 ذاتي البحث .2
الكفاءية الًتبوية و ادلهنية دلدرسي ادلشكالت  يىالذايت يف ىذا البحث 

 اللغة العربية عرب اإلنًتنيت.
 

 البحثتصميم  .ج 
 ، من بُت أمور أخرى:يف تصميم البحث الوصفي

 حتديد أىداف البحث .1
 حتديد مكان البحث .9
 حتديد موضوع البحث .3
 مجع البيانات ادلناسبة أساليبحتديد  .4
 مجع بيانات البحث .5
 تياإلنًتن عربمراقبة تنفيذ تعلم اللغة العربية  .6
 تياإلنًتن عربمراقبة استخدام وسائل يف تعلم اللغة العربية  .7
 تياإلنًتن عربمراقبة تقييم تعلم اللغة العربية  .8
 حتليل بيانات البحث .9

 
 البيانات و مصادرها .د 

 البيانات .1
ىي يف شكل مشكالت الكفاءية  اليت اكتشافها من ىذا البحثالبيانات 

العالية اإلسالمية  رسيتدادليف الًتبوية و ادلهنية دلدرسي اللغة العربية عرب اإلنًتنيت 
العالية اإلسالمية  رسيتدادليف و عملية تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنيت  األىلية
كاليمانتان الوسطى،  من التنفيذ حىت عندما ينتهي يعٍت   جاتور بتمبان األىلية
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 العالية اإلسالمية األىلية رسيتدادليف التقومي يف التعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنيت 
 وسطى.كاليمانتان ال  جاتور بتمبان

 مصادر البيانات .2
در للحصول على بيانات ادلعلومات يف مص ىي موضوع مصادر البيانات

البحث. غالًبا ما ُيشار إىل حتديد ادلوضوع على أنو حتديد مصدر البيانات. يف 
لشخص الذي  وىو ،البحث النوعي، يطلق على مصطلح موضوع البحث سلرب

بالبحث. يف ىذه الدراسة، تشمل ادلواضيع يقدم معلومات حول البيانات ادلتعلقة 
 اليت استخدمتها ما يلي:

، كاليمانتان الوسطى اتورجدار السالم دتبان  العالية درسة ادل رئيس (أ 
واليت تستخدم كمصدر للبيانات ادلتعلقة بالبيانات العامة حول 

 .كاليمانتان الوسطى اتورجدار السالم دتبان  العالية درسةادل
 اتورجدار السالم دتبان العالية درسة ادلبية يف مدرس اللغة العر  (ب 

كموضوع رئيسي يف ىذه الدراسة للحصول على   كاليمانتان الوسطى
دار العالية درسة ادلللغة العربية يف ا يمعلومات دقيقة. يوجد مدرس

 السالم من خرجيي اللغة العربية غَت التعليمية.
مفتاح العلوم اليت تستخدم كمصدر للبيانات العالية درسة ادل رئيس (ج 

كاليمانتان  اتورجدتبان  مفتاح العلومالعالية درسة ادل حولالعامة 
 .الوسطى

مفتاح العلوم كموضوع رئيسي العالية درسة ادلمدرس اللغة العربية يف  (د 
 .يف ىذه الدراسة للحصول على معلومات دقيقة
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 أساليب جمع البيانات .ه 
مجع البيانات ىي أىم خطوة يف البحث، ألن الغرض الرئيسي من البحث  أساليب

مجع البيانات، لن حيصل الباحث على  أساليبىو احلصول على البيانات. بدون معرفة 
 54بيانات تليب معايَت البيانات ادلعمول هبا.

ميكن أن يتم مجع البيانات يف إعدادات سلتلفة، ومصادر متنوعة، وطرق سلتلفة. 
مجع  أساليبمجع البيانات، ميكن أن يتم  أساليبالنظر إليها من حيث الطريقة أو عند 

أساليب مجع البيانات اليت  55البيانات عن طريق ادلالحظة، ادلقابلة، االستبيان، التوثيق.
استخدام الباحثة يف ىذا البحث للوصول على درجة الصحة والثقة يف ميدان البحث 

 ىي:
 (Observasi)المالحظة  .1

جلمع البيانات ذلا خاصية زلددة عند مقارنتها  أساليبادلالحظة ك
األخرى، وىي: ادلقابالت. إذا كانت ادلقابالت تتواصل دائًما مع  باألساليب

األشخاص، فلن تقتصر ادلراقبة على األشخاص، بل أيًضا على األشياء الطبيعية 
 56األخرى.

انات. ومع ذلك، يف ىذا مجع البي أساليبادلالحظة ذلا معٌت أكثر من رلرد 
السياق، تركز ادلالحظة كجهد من قبل الباحثُت جلمع البيانات وادلعلومات من 

 57مصادر البيانات األولية عن طريق حتسُت مالحظات الباحثُت.
يف ىذه ادلرحلة من ادلالحظة، يتم إجراؤىا للحصول على بيانات 

الكفاءة دلشكالت ابم اللغة العربية اليت ترتبط مباشرة يحول عملية تعل
 للمعلمُت غَت اخلرجيُت من تعليم اللغة العربية.وادلهنية  الًتبوية 

                                                 
54

Ibid, h. 308 
55

Ibid, h. 193 
56

Ibid, h. 193 
57

Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, 

dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan, Bandung: PT Refika aditama, 

2017.h. 134 
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  (Interview) مقابلةال  .9
إجراء دراسة  ةالباحث تجلمع البيانات إذا أراد أساليبُتستخدم ادلقابالت 

أولية للعثور على ادلشكالت اليت جيب التحقيق فيها، وأيًضا إذا كان الباحث يريد 
ا أو قصَتً أن يعرف األشياء من اجمليبُت مبزيد من التعمق وكان عدد ادلشاركُت 

 58صغَتًا.
كانت ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة مقابلة شبو منظمة. مت تضمُت 

ادلنظمة يف فئة ادلقابلة ادلتعمقة. لذلك، يف إجراء ادلقابالت، ىذه ادلقابلة شبو 
مبادئ توجيهية للمقابالت حول ما سيطلب من األشخاص  ةيستخدم الباحث

الذين أجريت معهم ادلقابالت، ويكون التنفيذ أكثر حرية عند مقارنتو بادلقابالت 
ألسئلة حسب ادلنظمة. يقال أهنا أكثر حرية ألن الباحث ميكنو التعبَت عن ا

 ةاحلاجة بصرف النظر عن إرشادات ادلقابلة، ولكن الطريقة اليت يقدم هبا الباحث
العالية  رسيتدادليف مدرسي اللغة العربية عرب اإلنًتنيت األسئلة تتم وجهًا لوجو مع 

 ". كاليمانتان الوسطى  جاتور دتبان درية فرعيةمب اإلسالمية األىلية
  (Dokumentasi) توثيقال .3

جلمع البيانات من خالل  أساليبلدراسة الوثائقية )الدراسة الوثائقية( ىي 
 59مجع وحتليل الوثائق، سواء ادلستندات ادلكتوبة أو الصور أو اإللكًتونيات.

ادلستند عبارة عن سجل لألحداث اليت مرت بالفعل. ميكن أن تأخذ 
 ادلستندات شكل كتابة أو رسومات أو أعمال شخص.

ة كتابة، على سبيل ادلثال: اليوميات، تاريخ احليا  وثائق على شكل (أ 
 ، إخل.)تاريخ احلياة(، السَت الذاتية

ادلستندات على شكل رسومات، على سبيل ادلثال: الصور  (ب 
 والرسومات احلية والرسومات وما إىل ذلك.

                                                 
58

Sugiyono, Op. Cit.  h. 193 
59

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), h. 221. 
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وثائق على شكل أعمال، على سبيل ادلثال: أعمال فنية ميكن أن  (ج 
 63أفالم وغَتىا.تكون على شكل صور ومنحوتات و 

ستكون نتائج البحث من ادلالحظات أو ادلقابالت أكثر 
مصداقية أو جديرة بالثقة إذا دعمها التاريخ الشخصي للحياة يف 

 61الطفولة، يف ادلدرسة، يف العمل، يف اجملتمع، والسَتة الذاتية.
حظة وادلقابلة يف تعد دراسات الوثائق مكملة الستخدام طرق ادلال

 النوعي.البحث 
 

 ب تحليل البياناتيلاأس .و 
البيانات يف البحث النوعي، الذي يتم يف وقت مجع البيانات، وبعد حتليل 

حتليل البيانات  بيلاأستستخدم  69االنتهاء من مجع البيانات خالل فًتة معينة.
ادلستخدمة يف ىذه الدراسة منوذج مايلز وىوبرمان. يوضح الشكل التايل خطوات 

 منوذج األميال واألميال:
 

 
 

 
 

 
 البيانات )منوذج تفاعلي(: حتليل 1الشكل 

                                                 
60

Sugiyono, Op. Cit. h.329 
61

Ibid, h.430 
62

Ibid, h.438 

  تخفيض البيانات

Data Reduction 

 عرض البيانات

Data Display 

 استنتاجات الرسم 
Conclusions: 

drawing/verifying 

 

 جمع البيانات
Data Collection 
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 حتليل البيانات يف ىذه الدراسة ىي:
 ختفيض البيانات .1

يعٍت تقليل البيانات التلخيص واختيار األشياء الرئيسية، مع الًتكيز على 
األشياء ادلهمة، والبحث عن ادلوضوعات واألمناط. وبالتايل فإن البيانات ادلصغرة 

القيام مبزيد من مجع البيانات، والبحث ستوفر صورة أوضح، وتسهل على الباحثُت 
 63عنها إذا لزم األمر.

 

 عرض البيانات .9
بعد تقليل البيانات، تتمثل اخلطوة التالية يف عرض البيانات. إذا كان يف 
البحث النوعي، ميكن إجراء عرض البيانات ىذا يف شكل جداول ورسوم بيانية 

ن خالل عرض ىذه وبطاقات دائرية وسلططات انسيابية وما شابو ذلك. م
البيانات، يتم تنظيم البيانات وترتيبها يف منط عالقة، حبيث يكون من السهل 
فهمها. يف البحث النوعي، ميكن أن يتم تقدمي البيانات يف شكل أوصاف 

 وجداول بيانية وعالقات بُت الفئات وما شابو ذلك.
لتقدمي دلايلز وىوبرمان، فإن "النص السردي ىو األكثر استخداًما  قالو 

 64البيانات يف البحث النوعي.
تقدمي ادلعلومات بناًء على البيانات اليت مت  ىيعرض البيانات يف ىذه احلالة 

 رسيتدادليف عرب اإلنًتنيت احلصول عليها من مدرس غَت خريج لتعليم اللغة العربية 
منظًما دتبان جاتور وفًقا لًتكيز البحث ليكون درية مب العالية اإلسالمية األىلية

بشكل جيد ومتماسًكا وواضًحا وسهل الفهم حول حادثة وأحداث تتعلق 
مبعلمُت تربويُت أكفاء ليسوا خرجيي لتعليم اللغة العربية يف شكل نصوص سردية. 
يف ىذه ادلرحلة، يتم تقدمي ملخص يف تقدمي بيانات حول البحث يف ترتيب 

الذين ليسوا خرجيُت من تعليم  الًتبوية وادلهنية للمعلمُت يةمنهجي لتحديد الكفاء
                                                 

63
Ibid, h.440 

64
Ibid, h.442 
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اإلسالمية  العالية  رسيتدادليف عرب اإلنًتنيت اللغة العربية يف تعلم اللغة العربية 
 .كاليمانتان الوسطى  تامبان جاتور درية فرعيةمب األىلية

 تتضمن ىذه األنشطة:
مجع البيانات  أساليبدلزيد من التفاصيل حول البيانات ومصادر البيانات و 

 ؤيتها يف ادلصفوفة أدناه:ميكن ر 
 

 رقم البيانات در البياناتامص بيانات  مجع أساليب
 ادلالحظة 
 وادلقابلة

 والتوثيق 

دار العالية  درسةادل رئيس
 جاتور دتبانالسالم 

 

ة الوصف العام دلدرس
 دتباندار السالم العالية 

 جاتور

1 

 9 حالة الطالب وادلعلمُت ادلعلمون ادلقابلة
 ادلالحظة 
 وادلقابلة

 معلمون
 

ادلرافق اليت دتتلكها 
دار  العالية  مدرسة
 دتبان جاتورالسالم 

3 

 معلمون التوثيق
 

 ترتيب خطة تنفيذ التعلم
 

4 

 التوثيق
 

 معلمون
 

طروق تعليم اللغة العربية 
دار يف ادلدرسة العالية 

  جاتور دتبانالسالم 

5 

 معلمون التوثيق
 

تقومي تعليم اللغة العربية  
دار يف ادلدرسة العالية 

 جاتور دتبانالسالم 

6 
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 رقم البيانات در البياناتامص بيانات  مجع أساليب
 ادلالحظة 
 وادلقابلة

 والتوثيق 

 العالية  درسةادل رئيس
 جاتور دتبان مفتاح العلوم

 

  ةالوصف العام دلدرس
 دتبان مفتاح العلومالعالية 

 جاتور

1 
 

 ادلعلمون ادلقابلة
 

 9 حالة الطالب وادلعلمُت

 ادلالحظة 
 وادلقابلة

 

 معلمون
 

ادلرافق اليت دتتلكها 
مفتاح  العالية  درسةادل

 جاتور دتبان العلوم

3 
 

 
 التوثيق

 
 معلمون

 
 ترتيب خطة تنفيذ التعلم

 
4 
 

 التوثيق
 

 معلمون
 

طروق تعليم اللغة العربية 
مفتاح يف ادلدرسة العالية 

  جاتور دتبان العلوم

5  

 التوثيق
 

 معلمون
 

تقومي تعليم اللغة العربية  
مفتاح يف ادلدرسة العالية 

 جاتور دتبان العلوم

6 
 

 

 استنتاجات الرسم  .3
برمان ىي  اخلطوة الثالثة يف التحليل النوعي للبيانات وفًقا دلايلز وىو

ال تزال مؤقتة، وسوف استخالص النتائج والتحقق. االستنتاجات األولية ادلقدمة 
مدعومة بأدلة صاحلة  تتغَت إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم يف مرحلة مبكرة،

إىل ادليدان جلمع البيانات، فإن االستنتاجات ادلقدمة  ةومتسقة عندما يعود الباحث
 ىي استنتاجات موثوقة.
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بة على وبالتايل قد تكون االستنتاجات يف البحث النوعي قادرة على اإلجا
صياغة ادلشكلة اليت صيغت منذ البداية، ولكن رمبا ال، ألنو كما قيل أن ادلشاكل 
وصيغ ادلشكلة يف البحث النوعي ال تزال مؤقتة وستتطور بعد إجراء البحث يف 

 اجملال.
االستنتاج يف البحث النوعي ىو نتيجة جديدة مل تكن موجودة من قبل. 

و وصف جلسم كان ال يزال خافًتا أو ميكن أن تكون النتائج يف شكل وصف أ
مظلًما يف السابق حبيث يصبح بعد الفحص واضًحا، ميكن أن يكون عالقة سببية 

 65أو تفاعلية، أو فرضية أو نظرية.
 
 تأكيد صحة البيانات .ز 

الفحص ادلطلوبة للبيانات. تعتمد  أساليب( trustworthinessلتحديد صالحية )
الفحص على عدد من ادلعايَت احملددة. ىناك أربعة معايَت مستخدمة، وىي:  أساليب

(، واليقُت Transferability(، القابلية للتحويل، ادلوثوقية )Credibilityدرجة الثقة )
(Confirmability).66 

 التثليث. أساليبيف ىذه الدراسة باستخدام معايَت درجة الثقة )ادلصداقية( مع 
للتحقق من صحة البيانات  أسلوب، "التثليث ىو Lexy J. Moleong قال

 67.تستخدم شيًئا غَت البيانات لفحص البيانات أو مقارنتها"
 ىذا البحث يف معرفة صحة البيانات باستخدام تثليث ادلصدر والطريقة.

"يتم إجراء التثليث للمصادر من خالل مقارنة والتحقق  Lexy J. Moleong وقال
ثقة يف ادلعلومات اليت يتم احلصول عليها عرب الوقت واألدوات مرة أخرى من درجة ال

 68ادلختلفة يف األساليب النوعية.
                                                 

65
Ibid, h.446-447 

66
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001).h:173 
67

Ibid, h:178 
68

Ibid, h:178 
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ادلصادر ادلستخدمة ىي نتائج ادلقابالت مع ادلدرسُت من غَت خرجيي تعليم اللغة 
، وكذلك الطالب ادلدعومُت من قبل معلمي اللغة العربية العالية ادلدارس و رئيسالعربية، 

اخلرجيُت. يتم ذلك دلراجعة ادلعلومات من ادلصادر مع بعضها البعض، حبيث يتم غَت 
 احلصول على مزيد من ادلعلومات ادلوضوعية.

"يتم إجراء التثليث عن طريق التحقق من البيانات إىل  Lexy J. Moleong وقال
 69.نفس ادلصدر بنفس الطريقة أو التقنية

ابالت وادلالحظات والتوثيق ألنشطة يتم ذلك عن طريق التحقق من نتائج ادلق
معلمي اللغة العربية من غَت خرجيي تعليم اللغة العربية أثناء التدريس، حبيث يتم احلصول 
على بيانات موثوقة بُت أولئك الذين دتت مناقشتهم من خالل ادلقابالت وما حيدث 

 ال.بالفعل من خالل ادلالحظات يف اجمل
 

                                                 
69

Ibid, h:178 


