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 الباب الثالث

 منهجية البحث 

 منهج البحث  .أ

إن املدخل املستقدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي، ألن البيانات اليت حتتاج 

إليها الباحث يكون على صورة املعلومات البيانية والتفصيلية وال تكون على العددية. رأي 

أن البحث  )  Anselm Strauss and Juliet Corbin)أنسيلم سيتاروس وجولييت كوربني 

وكذلك 1الكيفي هو البحث الذي نتائجه ال حتصل من اجراءات احصائية أو عددية.

 مشكالت البحث وأهدافه تؤدي إىل استعمال املدخل الكيفي.

و أما منهج البحث هو الوصفي التحليلي التقوميي. يسمى بالوصفي ألن الباحث 

ستصف تعليم اللغة العربية بطريقة امثليت على صورة وصفية من حيث املعلومات املوجودة 

                                                           
1 Anselm Strauss and Juliet Corbin, Dasar-dasar penelitian Kualitatif, Diterjemahkan oleh 

Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4  
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يف معهد الفالح للبنني و معهد سراج اهلدى مبدينة بنجرباروا. يستخدم الباحث أسلوب 

املركز كافية و دقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو  وصفية ألنه من أساليب التحليل

فرتات زمنية معلومة، وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة 

ويسمى بالتحليلي ألن الباحث ليس 2موضوعية، مبا ينسجم مع املطيات الفعلية للظاهرة.

همه جيدا.  دى ولكن تففقد تشرح التعليم املستخدم يف معهد الفالح و معهد سراج اهل

كما قال برهان بنجني أن التحليلي يف البيانات الكيفي يعين لتحليل عملية وقوعة الظاهرة 

االجتماعية واحلصول على الصورة الشاملة عنها وحتليل معىن وراء املعلومات، والبيانات، 

وعة من ميسمى بالبحث التقوميي ألن الباحث ستأخذ القرار األفضل من اجمل 3وعمليتها.

القرارات اليت قد حصلتها من ميدان البحث يعين معهد الفالح و معهد سراج اهلدى. كما 

قال منذر الضامن قي كتابة أن البحث التقوميي هو النوع من البحوث اختاذ القرار األفضل 

                                                           

(، ص. 2008 ، )دمشق: دار الفكر،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري،  .2 
184 

3 . M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 9 
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من جمموعة من القرارات البديلة. وهو عملية منظمة جلمع املعلومات و حتليلها من اجل 

  4قرارات.اختاذ ال

 أسلوب جمع البيانات  -1

 إن أسلوب الذي استخدمه الباحث جلمع البيانات يف هذا البحث هي :

 املقابلة (أ

تعد املقابلة أداة جلمع البيانات الالزمة للبحث، وميكن تعريف املقابلة بأهنا تفاعل 

لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه شخص اخر أو أشخاص اخرين 

 5بعض البيانات املوضوعة.واحلصول على 

 تتكون املقابلة على:

 املدير  (1

                                                           

 128( ص. 2007منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، . 4 
غباري، ويوسف عبد القادر أبو شندي، و خالد حممد أبو شعرية، البحث النوعي يف و علم  ثائر أمحد. 5 

 258(، ص. 2009النفس، ) عمان: مكتبة اجملتمع العريب، 
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يقابل الباحث مدير املعهد: األستاذ احلاج مشسوين و األستاذ عبد الرمحن كرئيس 

معهد الفالح جلمع البيانات املتعلقة بأحوال املعهد الفالح و سراج اهلدى، كأحوال 

 تعليم اللغة العربية و طريقة امثليت.

 األساذات  (2

الباحث األستاذات هلذا املعهد: األستاذ شيل اهلل و األستاذ مشسي جلمع يقابل 

ائل البيانات املتعلقة  تعليم اللغة العربية بطريقة امثليت. كاألهداف واحملتوى والطرق والوس

 والتقومي.

 الطلبة (3

تقابل الباحث الطالبات لتأكيد البيانات اليت قد حصلت من أستاذات معهد 

 ج اهلدى. إما عن حمتوى تعليم اللغة العربية بطريقة امثليت و طرقهالفالح و معهد سرا 

 و وسائله و تقوميه.

 املالحظة  (ب
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املالحظة هي عبارة عن مراقبة منظمة لظاهرة معينة وقياسها وفقا ملعيار حمدد أو 

حقيقة سابقة معلومة لدى الباحث، ومن مت التحقق من مدى تطابق تلك الظاهرة 

 6حلقيقة املعلومة لدى الباحث.مع ذلك املعيار أو ا

تستخدم الباحث املالحظة جلمع بيانات عن معلومات اليت تتعلق بأداء تعليم اللغة 

 العربية بطريقة امثليت. و هذه املالحظة هي مالحظة مباشرة عميقة.

 الوثائق  (ج

 7ودراسة الوثائق هي تكمل استخدام املالحظة واملقابلة يف البحث الكيفي.

هلذا البحث هي البيانات اليت حصلت هبا الباحث من إدارة معهد الفالح أما الوثائق 

و معهد سراج اهلدى عن أهداف تعليم اللغة العربية بطريقة امثليت وحمتواه وطرقه و وسائله 

 و تقوميه.

                                                           

 (، ص.2009، )دون: ملتقى البحث العلمي، مهارات التفكري والبحث العلمي. هاين عرب، 6 
7  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 329  
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 مصادر البحث  -2

ليكون التحلييل والتقومي واضحا، تأخذ الباحث البيانات من املصادر األساسية 

 الثانوية:واملصادر 

و أما املصادر األساسية 8املصادر األساسية هي أقدم ما حيتوي مادة عن موضوع ما. (أ

يف هذا البحث يعين وثائق إدارة معهد الفالح و معهد سراج اهلدى عن تعليم اللغة 

 العربية بطريقة امثليت.

صدر من ت أما املصادر الثانوية يف هذا البحث يعين املالحظة واملقابلة و مها البيانات  (ب

 مدير املعهد و أساتذته و طالباته.  

 أسلوب تحليل البيانات -3

                                                           

حممد عبد املنعم اخلفاجي، البحوث األدبية مناهجها ومصادرها، )بريوت: دار الكتاب البناين، دون(، ص.  8 
75 
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حتليل البيانات هي العملية اليت تنّظم البيانات و ترتبها اىل النمط، والطبقة، و 

وحدة شرح األساسي حىت حتصل على املوضوع و فرضية العمل كما املطلوب من 

طوة وء االستنتاجات يف اخلوجتمع البيانات املتصلة باملشكلة، يف ض9البيانات.

السابقة، و ختضع بعد هذا للمراقبة، و الفحص، لتتبني مدى صحة تلك التفسريات، 

 10و احللول.

يستخدم الباحث مدخل الكيفي يف حتليل البيانات يعين بعد طلب املعلومات و 

عملية مجع البيانات و تصبح املعلومات متوافرة لدى الباحث من الوثائق و دفرت املقابلة و 

جدول املالحظة، بدأ الباحث يف تنفيذ حتليل البيانات و تفسريها. و حتليل البيانات 

قع يف وقت واحد مع عملية مجع البيانات هذا التحليل عمل املوجودة يف هذا البحث يتو 

                                                           
9  Lexy J. Moleong , Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 

280 

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، ) الرياض: مكتبة الرشد،  10 
 69(،ص. 2005
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مشكلة حيتاج اىل التأمل الدقيق والصرب الطويل ألن طرق مجع البيانات العديدة تسبب إىل 

 تنوع البيانات املتوافرة. و أنشطة حتليل البيانات يف هذا البحث تستخدم على ثالثة مراحل:

 تصنيق البيانات (أ

ها. البيانات بأدوات البحث قامت بتصنيف البيانات اليت مجعتبعد مجعت الباحث 

مث عملت على نقل البيانات من هذه األدوات إىل جدوال للتبويب وفقا لنظام 

 مناسب حىت ميكن حتليلها و تفسريها على حنو منظم.

ة قام الباحث يف هذه اخلطوة بتحديد و تعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافع

لى بقى لديها البيانات النافعة، مث فرق الباحث البيانات اجملموعة و فصلتها عحىت ت

 حسب مشكلة البحث البحث اليت قدمتها.

 عرض البيانات  (ب

يقوم الباحث بعرض املعلومات واحلقائق املرتبة اليت تساعد يف االجراء النتائج. 

 ناء أداء منحج.العميقة أثوكذلك بعرض البيانات احملصولة على سبيل املقابلة، و املالحظة 



72 

 

 
 

 حتليل و تقومي البيانات (ج

 حتليل املعلومات يف هذا البحث بصورة كيفية يعين الرتكيز يف معاجلة التجارب الواقعة

و األحداث اجلارية سواء يف املاضي أو احلاضر على ما ادركتها الباحثة منها و فهمتها و 

 حظتها مالحظة عقيلة.تستطيع على تصنيفها و ملح العالقات اليت ميكن مال

 مراجعة البيانات (د

بعد مجع البيانات يهدف الباحث ملراجعة مجيع البيانات اليت فعلتها يف البيانات 

اجملتمعة من مالحظة و كذلك اإلصالح و التطوير على التحليل مث يهدف لتأكيد التحليل 

 حىت تستطيع أن تأخذ النتائج املرجوة من البحث. 

 جيرى الكمية،حيث الوصفية تقنيات فتستخدم البحث هذا يف التحليل تقنيات فأما

 قبل من وكذلك واملواد التصميم خبريي قبل من االستبانات نتيجة بتحليل البيانات حتليل
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 معيار لتوفري البيانات حتليل يف املستخدمة اإلجراءات وأما . املتطور املنتج جتاه الطالب

 :يلي فكما النتيجة البحثية جودة

 قدمت .الفاصلة بيانات إىل الطالب استبانة نتيجة من الدرجة بشكل بيانات حتويل

 .1 غري موافق، 2 قليل موافق ،3 موافق ،4جدا موافق  :وهن االستبانة اربعة خيارات، يف

 


