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 الفصل الثالث
 منهج الدراسة

 الدراسة  نوع ومدخل . أ
حبث يتم إجراؤه بشكل منظم  عين  ي.  (Filed research)دراسة امليداين  نوع الدراسة هو  

امليدان يف  املوجودة  البياانت  رفع  آخر،  من خالل  مبعىن  بشكل .  يدرس  الذي  البحث 
.  والفرد واجلماعة واملؤسسة واجملتمعمكثف حول خلفية الوضع احلايل، والتفاعل االجتماعي  

)دراسة   19-ة يف عصر كوفداجلديد  ة تعلم اللغة العربية يف الطبيعييف    ضعف الدافعية   "عن  
  " نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية(مب  2و    1درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  املاحلالة يف  

اسة احلالة يستعمل ليحفر أما مدخل هذه الدراسة ابستخدام حتليل الوصفي الكيفي بدر 
- ة يف عصر كوفداجلديد  ة تعلم اللغة العربية يف الطبيعييف    ضعف الدافعية البياانت عن  

19 . 
 

 منهج الدراسة .1
النوعية مبعىن أن    هذا الوصفية  البحث ابستخدام األساليب  مت إجراء هذا 

يتم فهمها وحتليلها بعمق الظواهر املوجودة واليت  البحث يركز على  البحث .  هذا 
النوعي هو حبث ينتج بياانت وصفية حول الكلمات املنطوقة واملكتوبة، والسلوك 

الذي يهدف إىل وصف  أي البحث    .الذي ميكن مالحظته لألشخاص قيد الدراسة 
الظواهر واألحداث واألنشطة االجتماعية واملواقف واملعتقدات والتصورات  وحتليل 
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واجلماعات األفراد  الظروف    .1وأفكار  عن  النوعي  النهج  يكشف  أن  املتوقع  من 
احلقيقية اليت حتدث يف اجملتمع ويكشف عن األحجام اخلفية من مجيع ديناميات  

من الطريقة  .  اجملتمع واملزيد  املزيد  ستنتج  واليت  وشاملة  متعمقة  النهج  يف  النوعية 
ألنه يف األساس، سيصف هذا البحث ويستكشف ابلتفصيل  .  التفسريات املفيدة

ابإلضافة إىل ذلك، فإن أساليب البحث النوعي اليت توضح  .  املشكالت قيد الدراسة 
و  فائدة  أكثر  ستكون  واجلمل  الكلمات  تكوين  يف  البحث  صانعي نتائج  ستقنع 

وقد مت اختيار هذا البحث النوعي ألنه .  السياسات من املناقشة من خالل األرقام
كان على شكل كلمات ومجل وفقرات وواثئق، بينما مل يعط موضوع البحث معاملة 

لبحث الذي يستخدم تنسيًقا . البحث النوعي هو اخاصة حبيث كان يف حالة طبيعية 
 .تبعه عادًة حتليل نوعي أيًضا، يد واجلماعات، لألفراوصفًيا

 
 الدراسة دخلم .2

يكشف  "Qualitative Inquiry And Research Design"  كاريسويل يف كتابه
النظرية، ودراسة عن مخسة   الذاتية، والظواهر، ودراسة  السرية  تقاليد حبثية، وهي: 

. إحدى هذه التقاليد اليت سيتبناها الباحثون كأسلوب يف هذا 2احلالة، واإلثنوغرافيا 
تندرج دراسة احلالة من ضمن األعمال البحثية اليت تستعمل البحث هي دراسة حالة.  

اإلداري  العمل  يف  تطبيقاهتا  إىل  ابإلضافة  التطبيقية،  والعلوم  األساسية  العلوم  يف 
حور دراسة احلالة حول قضية واالجتماعي، ويف العمل التنموي ابجململ، حيث تتم

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

Rosdakarya, 2005), h. 60. 
2 Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods. (Washington : 

COSMOS Corporation, 1989), hlm. 1 
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حمددة لشخص مبكان وزمان حمددين، وتقتصر نتائج دراسة احلالة على عينة الدراسة 
فقط من دون تعميم النتائج، كما تضم دراسة احلالة عملية مجع البياانت من مصادر 

تعرف دراسة احلالة على أّّنا عرض .  حمددة وحتليلها، مثّ عرضها للوصول إىل نتاج
عمق ملوقف معني أو منوذج واقعي هبدف أغراض البحث الرتبوي أو ألغراض وصفي م

يتوفر عرض تفصيلي لكافة عناصرها   التدريب والتعليم، وتتطلب دراسة احلالة أن 
وتفاعالهتا ومتغرياهتا، ابإلضافة إىل وصف دقيق للحالة اليت تتم دراستها أو تقوميها،  

بشرية واملادية الواقعة يف سياق احلالة، كما ابإلضافة إىل التطرق للظروف والعناصر ال
مبعىن آخر، دراسة احلالة هي استكشاف  . أو  هتتم ابلقيم الثقافية واملؤسساتية السائدة

"لنظام مرتبط" أو "حالة / حاالت خمتلفة" واليت من وقت آلخر من خالل مجع 
يرتبط  .  ما  البياانت املتعمقة وتتضمن مصادر خمتلفة للمعلومات "الغنية" يف سياق

أو   أو حدث  برانمج  من  احلاالت  دراسة  بينما ميكن  واملكان  ابلزمان  النظام  هذا 
يف    الدراسة احلالة مبعىن آخر، دراسة احلالة هي حبث يستكشف فيه  .  3نشاط أو فرد 

وجيمع  اجتماعية(  جمموعة  أو  مؤسسة  عملية،  حدث،  )برانمج،  ونشاط  وقت 
املختلفة خالل فرتة  البياانت  معلومات مفصلة ومتعمقة ابستخدام إجراءات مجع 

 . معينة 
دراسة احلالة عبارة عن سلسلة من األنشطة العلمية اليت يتم تنفيذها بشكل 

اط، إما على مستوى الفرد أو  مكثف، ابلتفصيل والتعمق حول برانمج وحدث ونش 
.  جمموعة من األشخاص أو مؤسسة أو منظمة للحصول على معرفة متعمقة ابحلدث

 
3 Ibid h. 61 
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، وهو مستمر،  ابحلالة أمرًا فعلًيا  عادًة ما يكون احلدث املختار املشار إليه فيما بعد
 .وليس شيًئا مضى

أو   جًدا  بسيطًا  يكون  أن  ميكن  أو حدث،  حادثة  هو  ابلقضية  املقصود 
كان احلدث نفسه فريًدا .  لذلك، اختار الباحث ما كان يعترب حمدًدا حًقا.  قًدامع

لتحديد تفرد حالة  .  يعين الفريد أنه حيدث فقط يف موقع أو مكان معني.  من نوعه
 :أو حدث، هناك عالمات أيخذها الباحثون يف االعتبار واليت تشمل

 طبيعة أو طبيعة القضية نفسها ( أ
 خلفية القضية  (ب
 اإلعدادات املادية للقضية  (ج
 السياق احمليط  ( د
 حاالت أخرى ميكن أن تفسر القضية  (ه
 املخربين الذين يسيطرون على القضية قيد الدراسة  ( و

 
 ميدان الدراسة . ب

ابمل الدراسة  مناسبة  هذه  يف  ميدان  أن  وهيوضوع  مدرستان  درسة  امل  يعين 
قع يف شارع جاالن أمحد ايين كلومرتا بنجر اليت ت  1املتوسطة اإلسالمية احلكومية  

درسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وامل .نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية مب 15.200
نطقة غامبوت مب  Tambak Sirang Lautيف قرية     Irigasiشارع    قع يفبنجر اليت ت  2

 اجلنوبية.كاملنتان 
  



54 
 

 موضوع الدراسة .ج
تعلم اللغة العربية يف يف    ضعف الدافعية "أما املوضوع من هذه الدراسة هو  

درسة املتوسطة اإلسالمية امل)دراسة احلالة يف    19-ة يف عصر كوفداجلديد  ة الطبيعي
 " نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية(مب 2و  1احلكومية 
 

 دراسة ذايت ال .د 
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية   ستة الطالبحبث الباحث من هذه الدراسة هو  

 يف منطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية. 2و  1 احلكومية 
 

 دراسةعينات ال . ه
هو   يعين  البحث  جمتمع  الطالب عدد كل  البحث  عن    ستة  ابلتقنية عينات 

Snowball     سلسلة مستمرة من  هي طريقة لتحديد واختيار وأخذ العينات يف شبكة أو
يقدم الباحث شبكة من خالل صورة خمطط اجتماعي على شكل صورة دائرة .  العالقات

متثل كل دائرة مستجيًبا أو حالة، وتوضح اخلطوط العالقة بني  .مرتبطة أو متصلة خبطوط
هو طريقة أخذ   Snowball وبعبارة أخرى، فإن أسلوب أخذ عينات.  املستجيبني أو احلاالت

العينة من خالل عملية متدرجة من مستجيب إىل  يتم فيها احلصول على  العينات اليت 
آخر، وعادة ما تستخدم هذه الطريقة لشرح األمناط االجتماعية أو أمناط التواصل جملتمع  

 .معني
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   Snowballعيناتتقنية خمطط  1صورة 

ددة املراحل، تعتمد من الناحية العملية، تقنية أخذ عينات كرة الثلج هي تقنية متع
على تشبيه كرة الثلج، واليت تبدأ بكرة ثلج صغرية مث تتوسع تدرجيياً بسبب إضافة الثلج 
عند دحرجتها يف الثلج. يبدأ بعدد من األشخاص أو القضااي، مث ميتد بناًء على العالقات 

للسكان، يف  مع املستجيبني. ليس من السهل أحيااًن العثور على املستجيبني، كعينة متثيلية  
امليدان مباشرًة. لتكون قادرًا على العثور على عينات يصعب الوصول إليها، أو للحصول 
على معلومات من املستجيبني حول مشاكل حمددة أو غري واضحة يف العامل احلقيقي، فإن 
تقنية أخذ عينات كرة الثلج هي طريقة موثوقة ومفيدة للغاية للعثور على املستجيبني الذين  

ر إليهم كأهداف حبثية من خالل الروابط. العالقات يف الشبكة، وذلك لتحقيق العدد يشا
 .املطلوب من العينات

تندرج ضمن  التحديد األويل لشخص أو حالة  يبدأ  الثلج،  يف أخذ عينات كرة 
معايري البحث. مث بناًء على العالقة املباشرة أو غري املباشرة يف الشبكة، ميكن العثور على 

العينات هذه حىت يتم   اجمليب التايل أو وحدة العينة التالية. وهكذا، تستمر عملية أخذ 
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احلصول على معلومات كافية وميكن حتليل حجم عينة مناسب ودقيق من أجل استخالص 
 استنتاجات البحث. 

 
 البياانت ومصادرها  .و

 البياانت  .1
 الرئيسية  ( أ

 اليباانت الرئيسية يف هذه الدراسة هي: 
تؤثر  الدافعية ضعف  األشكال   (1 يف  يف    اليت  العربية  اللغة  درسة املتعلم 

 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية مب 2 و 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
تؤثرعوامل  ال (2 الدافعية   اليت  املدرسة   ضعف  يف  العربية  اللغة  تعلم  يف 

 نطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية مب 2و 1املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الوقاية والتدابري حىت ال تكون    جراءاتاإل (3 ضعف اليت جيب بذهلا يف 

يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   الدافعية 
 تان اجلنوبية نطقة غامبوت كاملنمب 2 و 1

 الثانوية  (ب
احلكومية  (1 اإلسالمية  املتوسطة  مدرسة  عن  منطقة   2و    1  التاريخ  يف 

 غامبوت كاملنتان اجلنوبية 
يف منطقة غامبوت   2و    1اإلسالمية احلكومية  أحوال مدرسة املتوسطة   (2

 كاملنتان اجلنوبية 
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يف منطقة   2و    1  أحوال طلبة يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (3
 غامبوت كاملنتان اجلنوبية 

يف منطقة   2و    1  أحوال رئيس مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية (4
 .غامبوت كاملنتان اجلنوبية 

 
 مصادر البياانت .2

 وجد الباحث مصادر البياانت يف هذه الدراسة من : 
يف   2  و  1  املستجيبون: بعض الطلبة يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ( أ

 منطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية 
املخربون: رئيس املدرسة ومدرسوا اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  (ب

 يف منطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية  2و  1 احلكومية 
 الواثئق يعين مجيع الواثئق اليت هلا ارتباط ابلدراسة.  (ج

 
 أساليب مجع البياانت  . ز

 املقابلة  .1
سؤال وجواب مباشر بني شخصني أو أكثر بشكل مباشر أو  املقابلة هي  
وأجرى احلديث طرفان مها املقابل يعين الذي يسأل السؤال و   .حمادثة لغرض معني

 .4املقابل عنه الذي يوفر اإلجابة على هذا السؤال 

 
4 Hardani,S.Pd., M.Si.,  dkk. Metode penelitian kualitatif & kuantitatif, (Mataram: CV. 

Pustaka Ilmu, 2020). H. 137-138 
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طريقة املقابلة هي أيًضا عملية احلصول على معلومات ألغراض البحث عن  
وجواب   سؤال  تتم  طريق  الذي  والشخص  املقابلة  إبجراء  القائم  بني  لوجه  وجهاً 

يف املقابلة، يتم إجراؤها عادًة بشكل  .مقابلته، مع أو بدون استخدام دليل املقابلة 
هتدف  .  فردي أو يف جمموعات ، حبيث يتم احلصول على البياانت املعلوماتية املوجهة 

ألشياء األخرى املتعلقة ابألفراد  املقابالت إىل تسجيل اآلراء واملشاعر والعواطف وا
املنظمة  من  .  يف  املزيد  على  احلصول  للباحثني  املقابالت، ميكن  إجراء  من خالل 

البياانت حىت يتمكن الباحثون من فهم تعلم اللغة العربية يف املدارس اليت يدرسها 
وميكن أن يوضح أشياء    الباحثون من خالل لغة وتعبريات الشخص الذي تتم مقابلته

  معروفة. غري
مع التقدم يف تكنولوجيا املعلومات، ميكن إجراء املقابالت دون وجها  .  حاليا

يف جوهرها، املقابلة  .لوجه، أي من خالل وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية 
 .هي نشاط للحصول على معلومات متعمقة حول قضية أو موضوع أثري يف البحث

علومات اليت مت احلصول عليها من خالل تقنيات أو هي عملية إثبات املعلومات أو امل
ألن احملادثة  .جيب تسجيل املقابلة، املقابلة املسجلة توفر قيمة مضافة  .أخرى سابًقا

وبعد ذلك يتم إعادة   .املسجلة ستصبح دلياًل حقيقًيا إذا كان هناك تفسري خاطئ
اانت اليت مت احلصول ويقدم الباحثون تفسريًا للبي  .كتابة البياانت املسجلة وتلخيصها

 .عليها من خالل املقابالت
املخربون لتوجيد البياانت الىت يناسب  املقابلة هي إتصل الباحث مع  ويف  

 : 5توجد مناذج املقابلة يف البحث النوعي هي  و. لدراسة شكلة امب

 
5 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), 

h. 119 
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من خالل   ( أ عميقة  معلومات  حبفر  الباحث  يقوم  يعين حيث  عميقة  املقابلة 
حياة املخرب وطرح األسئلة واإلجابة عليها حبرية دون دليل  االخنراط مباشرة يف  

يف    أسئلة ُمعد مسبًقا حبيث يكون اجلو حًيا ، ويتم القيام به عدة مرات. و 
العالقة بني القائم إبجراء املقابلة  .املقابالت املتعمقة يتم إجراؤها بشكل تلقائي

ة كمحادثة يومية، واحملاور هي عالقة مبنية يف جو عادي، حبيث تتم احملادث
 وهي ليست رمسية.

يعين حيث يسأل الباحث املخرب عن األشياء اليت مت حتضريها    املقابالت املركزة (ب
مسبًقا. يتطلب هذا النوع من املقابلة من القائم إبجراء املقابلة إعداد إطار 

تعمل اإلرشادات  .عمل أو خمطط تفصيلي للموضوع يف شكل تعليمات مقابلة 
بقاء املوضوعات املخطط هلا مغطاة ابلكامل وال خترج احملادثة العامة على إ 

 عن املوضوع واإلطار املخطط الكبري.  
قياسية من األسئلة،   (ج املفتوحة يعين مقابلة تستخدم جمموعة  القياسية  املقابلة 

جلميع   العرض  وطريقة  والنظام،  الكلمات،  نفس  حتمل  اليت  األسئلة  وهي 
مقابلتهم الذين متت  إذا   .املخربين  املقابالت  النوع من  جيب استخدام هذا 

اعترب أن تنوع األسئلة سيجعل األمر صعًبا على الباحثني ألن عدد املخربين 
 الذين حيتاجون إىل إجراء مقابالت معهم كبري جًدا. 

بكتابة األسئلة مع خيار   املقابلة منظمة يعين استعدد الباحث جهاز    املقابلة  ( د
حيدد القائم إبجراء املقابلة مشاكله واألسئلة اليت يف مقابلة منظمة  األجوبة. و 

طرحها  إجاابت  .  جيب  على  العثور  إىل  املقابالت  من  النوع  هذا  يهدف 
عينة   .للفرضيات إىل  يُنظر  عندما  عام  بشكل  املنظمة  املقابالت  ُتستخدم 
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البحث أبكملها على أّنا تتمتع بنفس الفرصة لإلجابة على األسئلة املطروحة  
ملقابلة املنظمة هي أنه ال يوجد تعميق لألسئلة يسمح للشخص  ميزة هذه ا

 .الذي تتم مقابلته ابلكذب
غري منظمة يعين أتخذ بياانت الدراسة بتعيني املشكلة وليس يعطي   املقابلة  (ه

األجوبة. أو و   خيار  االستثناءات  على  املنظمة  غري  املقابلة  نتائج  تؤكد 
العادية أو إعادة التفسري أو املناهج اجلديدة أو  االحنرافات أو التفسريات غري  

الفردية  النظر  أو وجهات  ترتيب  .آراء اخلرباء  يتم  مقابلة غري منظمة، ال  يف 
أو   للمصدر  الفريدة  الظروف واخلصائص  تتكيف مع  األسئلة مسبًقا، ألّنا 

 .املخرب
منظمة  غري  مقابلة  نوع  الدراسة  هذه  يف  املؤلفون  يف  .  استخدم  والسبب 

تخدام الباحث هلذا النوع هو ما دام البحث يقصده الباحث االسرتخاء واجلو  اس
غري رمسي، وهذا أيًضا بسبب إجراء املقابالت عرب اإلنرتنت وليس يف شكل وجها 

 ال يزال مستوطًنا.  19هذا ألن البحث ُأجري عندما كان وابء كوفيد . لوجه
 

 املالحظة  .2
إجراء مالحظات دقيقة وتسجيل   املالحظة هي تقنية يتم تنفيذها من خالل

منهجية  الظواهر .  6بطريقة  لتسجيل  املستخدمة  البياانت  مجع  تقنيات  إحدى  يف 
املختلفة اليت حتدث، يتم استخدام املراقبة املنهجية وتسجيل الظواهر قيد التحقيق 
على  تنفيذها  ويتم  الطبيعية  والظواهر  العمل،  وعمليات  البشري،  السلوك  لدراسة 

 
6 Suharismi Arikunto, Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), h. 
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من خالل عمل مالحظات مباشرة يف امليدان  .  املستجيبني الذين ليسوا كبريًا جًدا
إن التصوير الدقيق والدقيق، وتسجيل  .  للحصول على بياانت ملموسة من املصدر

سوف يتساءل الناس  .  املالحظات، ومعاجلة املالحظات الواضحة ليست مهمة اتفهة 
ه الكفاية وما إذا كان الكائن الذي دائًما عما إذا كانت املالحظة صحيحة مبا في

 . متت مالحظته ميثل ما يكفي لتمثيل الظاهرة املرصودة
يف هذه املالحظة  .  يستخدم الباحث املالحظة غري املشارك  يف هذا البحث

غري املشاركة، مل يكن الباحث مشارًكا بشكل مباشر يف األنشطة اليومية للشخص  
، يف طريقة مالحظة غري املشارك و .  7تقل الذي يتم مالحظته وكان جمرد مراقب مس

البحث، وفقط عند إجراء البحث، وعدم  الباحث يف موقع  يتم إجراؤها من قبل 
يف هذه احلالة، الحظ الباحث  .املشاركة يف األنشطة املتعلقة ابملشكلة قيد الدراسة 

العربية   اللغة  تعلم  معلمأنشطة  أحد  من  اإلنرتنت  عرب  الذين   مباشرة  العربية  اللغة 
 .الباحث اهحبثرسوا يف املدرسة اليت اد

. هذه املالحظة  8املالحظة هي مالحظة وتسجيل مرتبة عن عرض البحث 
يف   العربية  اللغة  تعليم  عملية  عن  ليالحظ  اإلسالمية يستعمل  املتوسطة  مدرسة 

 يف منطقة غامبوت كاملنتان اجلنوبية. 2و  1احلكومية 
 

  

 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, ( Alfabeta:Bandung, 

2012), h. 145 
8 Nuraini Usman, Metodologi Penelitian Social, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 54 
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 لواثئق ا .3
التوثيق يف العثور على بياانت حول األشياء أو املتغريات يف  تتمثل طريقة 

الوثيقة املعنية .  9شكل مالحظات ونصوص وكتب وصحف وجمالت وما إىل ذلك
مجيع حمتوايت الوثيقة يف هذا البحث، ولكن يتم هي بياانت حبثية، ومل يتم تضمني  

أخذ احملتوايت الرئيسية اليت تعترب مهمة، بينما يتم استخدام الباقي كبياانت داعمة  
الواثئق املشار إليها هي بياانت يف شكل كتابة ، أو هيكل ، أو صور ، أو    .فقط

حتتوي  .دقة أعمال ، وسجالت لألنشطة وأشياء خمتلفة مت تسجيلها بنجاح بدقة و 
مجيع هذه البياانت املختلفة على أمور تتعلق ابملعلومات أو اليت تستخدم كمصادر  

الطلبة  املدرسة واحوال  يستعمل ليحفر البياانت عن التاريخ وأحوال  .  لبياانت البحث
يف منطقة غامبوت    2و    1مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف  وأحوال املدرسني  
 كاملنتان اجلنوبية.

 
 هامعاجلة البياانت وحتليلأسلوب  .ح

بعد مجع مجيع البياانت من خالل أدوات مجع البياانت احلالية ، فإن اخلطوة التالية 
عند حتليل البياانت، تستخدم الكتابة طرق التحليل النوعي، مما يعين  .هي حتليل البياانت

مكتوبة أو منطوقة من أن هذا البحث ميكن أن ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات  
 .10األفراد وسلوك ميكن مالحظته

مع  العمل  يبذل من خالل  أنه جهد  النوعية على  البياانت  تعريف حتليل  ميكن 
عن   والبحث  وتوليفها،  إدارهتا،  ميكن  وحدات  إىل  وفرزها  البياانت،  وتنظيم   ، البياانت 

 
9 Suharismi Arikunto, Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), h.  106 
10 Lexi j, Meoloeng, Op. Cit, h. 3 
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أشخاص   د ما ميكن إخباره ، وحتدي، وإجياد ما هو مهم وما مت تعلمهاألمناط والعثور عليها
 : املراحل اليت مت تنفيذها يف حتليل البياانت النوعية هلذه الدراسة هي كما يلي .أخرون

يعين كما ذكران سابًقا ، ميكن احلصول على بياانت حبث دراسة احلالة    .مجع البياانت .1
يعترب الباحث نفسه أداة   .من عدة تقنيات، مثل املقابالت، ومراقبة املشاركة، والتوثيق

رئيسية، لذلك ميكنه وحده قياس دقة البياانت وكفايتها ومىت جيب أن ينتهي مجع  
 .سبني للمقابلة، مىت وأين يتم إجراء املقابالتهو نفسه حيدد املخربين املنا.  البياانت

كيف يعرف الباحثون   .يعين البياانت اليت مت مجعها حتتاج إىل صقل  .حتسني البياانت .2
احليلة هي قراءة البياانت أبكملها من خالل    أن بياانهتم غري كاملة أو غري كاملة؟
ة املشكلة تتم اإلجابة إذا كان يُعتقد أن صياغ.  الرجوع إىل صياغة املشكلة املطروحة

تعترب مثالية  البياانت  فإن  املتاحة،  إذا مل  .عليها ابلبياانت  العكس من ذلك،  على 
تكن اإلجابة على صياغة املشكلة كافية، فإن البياانت تعترب غري كاملة، لذلك يلتزم  
مرة  املخربين  مقابلة  خالل  من  البياانت  الستكمال  امليدان  إىل  ابلعودة  الباحث 

 .هذا هو السبب يف أن البحث النوعي دوري .أخرى
البياانت .3 البياانت،    .معاجلة  الباحث مبعاجلة  البياانت مثالية، يقوم  اعتبار  يعين بعد 

وتصنيف  الرتميز،  وتنفيذ  البياانت،  وجتميع  البياانت،  صحة  من  التحقق  وهي 
رحلة  يتم تنفيذ هذه امل.  البياانت، وتصحيح اإلجاابت على املقابالت غري الواضحة 

 .لتسهيل مرحلة التحليل
البياانت .4 املقابالت .  حتليل  لنتائج  البياانت يف شكل حماضر  اعتربت  أن  بعد  يعين 

ذلك كاملة  إىل  وما  األشخاص  ومذكرات  والصور  الصور  وكذلك  واملالحظات 
ال ميكن إجراء حتليل بياانت دراسة احلالة   .ومثالية، أجرى الباحث حتليل البياانت



64 
 

والبحث النوعي بشكل عام إال من قبل الباحثني أنفسهم، وليس من خالل املوجهني 
ألنه ، كأداة رئيسية ، يعرف الباحث  .أو األصدقاء أو من خالل خدمات اآلخرين

لة  حتليل البياانت هو أهم مرح.  نفسه فقط بعمق مجيع املشكالت اليت متت دراستها
الوقت هو األكثر صعوبة  ألنه، من هذه املرحلة، سيتم .  يف أي دراسة ويف نفس 

البحث نتائج  البياانت يعين  .احلصول على معلومات مهمة يف شكل  فشل حتليل 
يتم حتديد القدرة على حتليل البياانت إىل حد كبري من خالل   .فشل الدراسة ككل

ق  اجملال  يف  للباحثني  النظرية  البصرية  وتوجيه  اتساع  البحثية،  واخلربة  الدراسة،  يد 
 .احملاضر، واالهتمام القوي للباحثني إبنتاج أحباث عالية اجلودة

اختتام نتائج الدراسة. يعين من األخطاء الشائعة اليت حتدث غالًبا يف هذا القسم أن   .5
الباحث يكرر أو يلخص ما مت ذكره يف األقسام السابقة ، ولكنه يقوم بتجميع كل 

 كره مسبًقا. ما مت ذ 
 

 حتقيق صحة البتاانت  . ط
 11ذكر لكسي ج موليونج بعض طررائق صحة البياانت وهي:

 طول اإلشرتاك  .1
 عميق املالحظة  .2
 التثليث  .3
 مناقشة األصحاب  .4
 حتليل احلالة السلبية  .5
 مراقبة األعضاء .6

 
11 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010 h. 
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 تفصيل السر  .7
طريقة وأما طريقة حتقيق صحة البتااناتليت يستخدمها الباحث هي طريقة التثليث.  

التثليث هي طريقة جيدة حلذف اإلختالفات املباين احلقيقية املوجودة يف مقام التعلم حينما  
جيتمع الباحث البياانت منكل األحداث والعالقات من النظرايت املختلفة. وبعبارة أخرى، 
املقارنة ابملراجع والطرائق  الثانية بطريقة  الباحث أن تفحص  التثليث يستطيع  أن بطريقة 

املتنوعة.وا البياانت احملصولة    12لنظرايت  لتقارن  التثليث  الباحث طريقة  فلذلك يستخدم 
 ابملنابع املوجودة. 

 
12 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. .............. h. 327-328 


