الباب الثالث
منهجية البحث
 .1منهجية البحث
أ -نوع ومدخل البحث
استخدم الباحث يف هذ البحث منهج البحث الكيفي ،رأى تايلور وبوجان أن البحث
الكيفي إجراء البحث اليت تنتج على شكل بيانات وصفية من الكلمات املكتوبة أو املنطوقة من
الناس والسلوكيات اليت ميكن مالحظتها 1.لذلك قام الباحث استخدام مدخل كيفي .خطوة
البحث الذي حيصل البيان الوصفي كتابة و سلوكا يستطيع أي يالحظ من مبحثه 2.يلخص
هذا البحث الكيفي بإعطاء األخبار.

3

استخدم هذا البحث مدخل حتليل الوصفية التقييمية أي شكل مجع البيانات غنية من
الظاهرة املوجودة حتللها ،حىت حيصل على حملة عامة عن ما قد حبث حبثه ،والبيانات اليت مجعها
من الكلمات ،الصور ،الوثائق ،والسلوك .وباإلضافة إىل ذلك ،الباحث يفهم وضع االجتماعي
عميقا ،واكتشاف األمناط والفرضيات والنظريات حول استخدام تكنولوجيا االعالمية واالتصالية
يف تعليم اللغة العربية .وباإلضافة إىل هذه األسباب ،يكون الباحث أيضا يفكر ما بعض النظر
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أوال ،مناسبة الطرق النوعية أسهل عندما تواجه مع اجلمع الواقع .ثانيا ،يقدم هذه
الطريقة طبيعة العالقة مباشرة بني الباحث واملدعى عليه .ثالثا ،هذه الطريقة أكثر حساسية
وميكن أن يناسب بكثري شحذ التأثريات معا لنمودج من نتيجة اليت تواجهها ر.4.
ب -موقع البحث
موقع هذا البحث على ثالثة ( )3املدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني ،
وهي:
أ .املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني الواحدة الذي يقع يف كامبونج
ماليو.
ب .املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية الثانية بنجرماسني تقع على الكشافة الشارع.
ج .املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية الثالثة بنجرماسني يقع يف الشارع موالوارمان.

ج -البيانات ومصادرها
البيانات اليت يتم استكشافها يف هذا البحث هي املسائل أحوال تتعلق باستخدام التكنوجليا
التعليم أثناء الوباء من مدرسي اللغة العربية ،وشكل التكنوجليا التعليم يف تعليم اللغة العربية
الذي يعلّم مدرسو اللغة العربية ،والسعي الذي من املشكالت يف استخدامها.
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أما مصدر البيانات يف هذا البحث يتعلق على أمرين :البيانات املكتوبة و الوثائق والدفاتر
والسجالت يف شكل اإللكرتونية املرتبطة بالبحث والبيانات املنطوقة من املقابالت مبدير املدرسة
واملعلمني واملتعلمني يف املدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني
يف البحث النوعي مصادر البيانات اليت كانت مصادر األصلي أو الثاين أكثر استعماال من
خالل ثالث تقنيات هي املالحظة واملقابالت والوثائق.
د-

5

إجراءات مجع البيانات

إجراءات مجع البيانات يف البحث النوعي عند رأي بوجدان وتايلور هناك ثالث املراحل
الرئيسية يف البحث هي )1( :مرحلة ما قبل امليدانية ( )2مرحلة من األنشطة امليدانية ،و ()3
مرحلة حتليل البيانات.
يف مرحلة ما قبل امليدانية (التوجه) يصمم الباحث مقرتح البحث ،وتعيني مرحلة
البحث ،ومالحظة ظروف امليدانية ،وتعيني موضوعات البحث واملخربين وكذلك إعداد جمموعة
متنوعة من أشكال الدعم األخرى ،مثل الرتخيص واكتمال أداة البحث.
يف مرحلة من األنشطة امليدانية (االستكشاف) ما يلي :فهم كيفية البحث واالستعداد
لدخول امليدان ،ومجع البيانات املوجهة وفقا برتكيز البحث حىت تعيني البيانات التشبعة.

5

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 30

89

وأما مرحلة حتليل البيانات فلها مرحلتني :حتليل البيانات أثناء وجوده يف امليدان ،وبعد
ذلك من كل العملية يف امليدان .و املرحلة الثانية من خالل مجع البيانات ،وتبسيط البيانات،
وعرض البيانات ومناقشة البيانات وحتليل البيانات واستخالص النتائج.
ه-

أساليب مجع البيانات
مث إلجياد حاصل البيانات البحثية تستخدم األساليب كما يلي:
أ .املالحظة
املالحظة هي خطة مجع البيانات يف البحث ،هي " ...من صنع احلياة نشاطا وانتباها
الدراك حافز املعني املطلوب ،أو دراسة متعمد ومنهجي حول الظواهر الدولة  /االجتماعية
والظواهر النفسية بطريقة املالحظة والوصول 6.املالحظة اليت أجراها الباحث يالحظه ولكن مل
يشارك مباشرة يف البحث (املالحظة التشاركية املنفعلة) املرتبطة بانتفاع تكنولوحيا االعالمية
واالتصالية يف مواد تعليم اللغة العربية .املالحظة الذي يبحث الباحث عن أنشطة املدرسني
والطالب يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف الفصل وغريها من أنشطة خارج الفصل املتعلقة برتكيز
البحث.
ب .املقابلة ،أي إلجياد املعلومات بطريقة األسئلة مباشرة إىل املدعى.
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 )1وجهة نظر املعلمني والطالب على استخدام التكنولوجيا التعليم أثناء الوباء يف تعليم اللغة
العربية.
 )2اكتمال املرافق الوسائل التعليمية والبنية التحتية يف املدرسة وغريها من املرافق املساندة.
 )3مناذج أداة تقوم على التكنوجليا التعليم يف عملية تعليم اللغة العربية.
 )4مواد اللغة العربية اليت تستخدم الوسائط املتعددة يف عملية تعليم اللغة العربية.
 )5والعوامل الداعمة واملثبطة يف استخدام التكنوجليا التعليم يف تعليم اللغة العربية
ج -الوثيقة هي إجياد البيانات من املصادر املكتوبة (الوثائق) واملصادر األخرى يف شكل أجهزة
مسعية وبصرية .أما البيانات اليت ميكن احلصول عليها من هذا األسلوب فهي:
 )1شخصية املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني (التاريخ ،هيكل ،رؤية ورسالة)
 )2منهج املدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني
 )3مواد التعليمية اليت تنتفع التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية.
 )4املواد والوثائق املناسبة بلبحث.

و-

أساليب حتليل البيانات
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حتليل البيانات خطوة مهم يف نيل أخبار التحصيالت البحثية 8.حتليل البيانات سيتم
تطبيقها يف هذا البحث هو التحليل الوصفي من خالل مراحل كما يرى ميل وهوبرمان على
النحو التايل:

9

 .1تسهيل البيانات

(reduction

 )dataيعين عملية اختيار البيانات وختلصها .من خالل

هذه العملية تعمل و ختلص البيانات غري املناسب أو احملتاج يف البحث حيت سيبقى
البيانات املناسبة بالبحث.
 .2عرض البيانات ( )data displayيعين البيانات اليت حصلت يف امليدان وقدمت يف شكل
الوصفية جيدا أو كلمات أو عبارات أو أوصاف اجلداول والصور.
 .3استخالص النتائج

(conclution

 )dataيعين التعرض من خالل النظر إىل الوراء يف

تسهيل البيانات وعرض البيانات حىت االستنتاجات املستخلصة ال حتيد عن البيانات
اليت مت احلصول عليها من أغراض البحثية.
ي -صحة البيانات
أما أسلوب صحة البيانات (معيار القياسية) فيتألف من )1 :متديد املشاركة )2 ،مالحظة
املثابرة )3 ،التثليث )4 ،التحقق من أقرانه )5 ،ومرجعية كفاية )6 ،دراسات احلالة السلبية،
و )7فحص األعضاء.
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 .1متديد املشاركة يعين الباحث جيري املالحظة واملقابلة والوثيقة مستمرا مدة أيام البحث حىت
انتهاء مجع البيانات.
 .2مالحظة املثابرة  ،أجرى الباحث املالحظة واملقابلة والوثيقة مبا يتعلق بالكائن تفاصيال أثناء
البحث.
 .3التثليث هي مشتقة من مسوحة و مالحةاألراضي يف رسم اخلرائط .ال ميكن ضمان موقع نقطة
إذا كان معروفا موقفها من نقطتني .يف سياق البحث النوعي ،عندما تكون البيانات واحدا من
مصادر فاحلقيقة ال ميكن الوثق هبا .إذا تقول اثنني أو أكثر من مصادر الشيء نفسه فدرجة
الصحيحة أرفع منها .والغرض من التثليث حتقق صحة البيانات املعينة مبقارنتها مع البيانات
اليت حصلت عليها من مصادر أخرى ،يف مرحلة من البحث امليدانية.
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 .4حتقق القرينة هي حتقق من النتائج ال تزال حباجة إىل تصحيح مصدرها من األصدقاء املخربة.
 .5كفاية املرجعية تعد مرجعا الذي يستخدم املخرب يف إجراء األنشطة.
 .6فحص األعضاء ،الباحث جيري توضيح نتائج البيانات اليت تتطلب تصحيح من خالل املخرب.
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