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 الباب الثالث 

 منهج البحث 
 
 
 

 نوع البحث .أ

، أي أن البحث يتم مباشرة  يف هذا البحث هو البحث امليداين نوع البحث املستخدم

يف هذا اجملال إلنتاج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من   ة من قبل الباحث

الحًقا مباشرة إىل امليدان ملعرفة كيفية  ةتوجه الباحثتوالذي س 1الناس والسلوك امللحوظ.

 .مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةم اللغة العربية يف يعملية تعل 

هنج البحث طريقة النوعية. النوعي هو لطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الا

ة من فحص العملية اجلارية واألنشط ة املستخدم يف هذا البحث، هبدف أن يتمكن الباحث 

قادرًا على   ة ، لذلك يف هذه الدراسة جيب أن يكون الباحثاملختلفة األخرى يف سياق طبيعي

 2وصف أو وصف شيء ما حيصل عليه بشكل كامل ومفصل ويف العمق.

 
1 Mukhtar, Bimbingan Skripsi Tesis dan Artikel Ilmiah (Ciputat: GP Press, 2007),h.30. 
2 Nusa Putra & Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif PAUD, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 

h. 70. 
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 تي البحث  ذا  .ب

اليت تقع يف  مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةيف  مت إجراء موقع هذا البحث

 . ، منطقة سنغاي تبوك، بنجر، كاليمنتان اجلنوبية 01ر.ت شارع علم روه ، قرية باكو علم 

 

 

 موضوع البحث  .ج

 ت قاميتال درسةوكذلك امل ات بالعات هذه الدراسة من الطالب والطكانت موضو . 1

 بتدريس اللغة العربية. 

مدرسة روضة  م اللغة العربية يف ي. املوضوع الذي مت فحصه يف هذه الدراسة هو تعل 2

 . اإلسالمية الثانوية األهلية
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 البيانات و مصادرها . د

 البيانات   .1

البيانات النوعية هي بيانات وصفية يف شكل كلمات أو مالحظات مصورة بدون  

جيب أن يكون   3واملالحظات املصورة والتسجيالت الصوتية والصور.أرقام مثل اجلمل 

قادرًا على جعل الوصف جذابًا قدر اإلمكان حىت يهتم اآلخرون بقراءته ويفهمون   ة الباحث

 . ةبسرعة املناقشة اليت أجراها الباحث

 ، ومها البيانات األولية ة احلصول عليها، ميكن تصنيف البيانات إىل نوعنيوفًقا لكيفي

اجلتها وتقدميها من قبل  والبيانات الثانوية. البيانات األولية هي البيانات اليت يتم مجعها ومع

، البيانات األولية هي البيانات اليت مت احلصول يف هذه احلالة 4من املصدر األول. ةالباحث

ت.  انية واملقابالعليها ومجعها مباشرة من املخربين من خالل املالحظات واملالحظات امليد

، البيانات الثانوية هي البيانات اليت يتم مجعها ومعاجلتها وتقدميها من قبل ويف الوقت نفسه

أطراف أخرى واليت يتم تقدميها عادة يف شكل منشورات وجمالت مدرسية البيانات الثانوية  

 هي البيانات اليت متت معاجلتها يف شكل خمطوطات أو وثائق مكتوبة. 

 
3 Mukhtar, Bimbingan Skripsi Tesis dan Artikel Ilmiah…,h.92 
4 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Pres, 1994, h.73. 
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 األساسية البيانات  .أ

إىل املصدر دون أي   ةالبيانات األولية هي البيانات املأخوذة مباشرة من الباحث 

م يإلدارة تعل  ةتتضمن البيانات األساسية يف هذه الدراسة املتعلقة بتخطيط املعلم 5وسطاء.

: الربامج السنوية، وبرامج الفصل مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةاللغة العربية يف 

مدرسة  م اللغة العربية يف ي، وخطط الدروس. مث يشمل تنفيذ تعل دراسي، واملناهج الدراسية ال

األنشطة االفتتاحية واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية.   روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

ذلك  مبا يف مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةم اللغة العربية يف يباإلضافة إىل تقييم تعل 

االختبارات الشفوية واملمارسة والتقييمات الكتابية وامتحانات نصف الفصل وامتحانات 

، فقط أولئك بالت واملالحظات. ويف الوقت نفسهالفصل الدراسي النهائي من خالل املقا

،  ابالت مشلوا ملفات تعريف املدرسة، والرؤية والرسالة الذين مت التقاطهم من خالل املق

 انت ذات صلة برتكيز البحث.وغريها اليت ك

 

 

 

 
5 Ibid., h.86. 
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 بيانات ثانوية   .ب 

تتضمن البيانات  6. ابنفسه ةالبيانات الثانوية هي البيانات اليت ال جيمعها الباحث

 ، مبا يف ذلك:لبيانات مكملة للبيانات الرئيسيةالثانوية حملة عامة عن موقع البحث. هذه ا

 .الثانوية األهليةدرسة روضة اإلسالمية ( موقع ووصف خمتصر مل 1

 . مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية( نبذة عن 2

 . درسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية( الرؤية والرسالة واألهداف مل3

 / أعضاء هيئة التدريس. مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةيف  ( حالة املعلمني4

 .ية األهليةمدرسة روضة اإلسالمية الثانو ( حالة طلبة 5

 .مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية( املرافق والبنية التحتية 6

 

 البيانات  مصادر .2

، ألن مصادر مصادر البيانات  باحثةستخدم التبالنسبة للحصول على البيانات، 

 البيانات هي مصادر ملعرفة مكان احلصول على البيانات:

 
6 Ibid., h.90. 
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مدرسة روضة  الذين يقومون بتدريس اللغة العربية يف  درسةوامل  ةبأ. املشاركون: الطل 

 . اإلسالمية الثانوية األهلية

، مثل مدير ومات ومعرفة البحث املراد دراستهب. املخربون: األطراف اليت ميكنها تقدمي املعل 

 . مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

تقارير أو مصادر مكتوبة حول   ج. املستندات: ميكن أن تأيت البيانات املتعلقة بالبحث من

 . مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةموقع البحث والبيانات األخرى يف 

 

 البحث  اداة   .ه

النوعيون   ة عمل الباحثت. انفسه ة األداة الرئيسية يف البحث النوعي هي الباحث

للبيانات، ومجع  اختيار املخربين كمصادر ، و لحة بشرية على حتديد تركيز البحثكمص

، والتوصل إىل البيانات، وتقييم جودة البيانات، وحتليل البيانات، وتفسري البيانات 

حيحة وموضوعية حول ما تتم  استنتاجات حول كل شيء. للحصول على بيانات ص

  ة يف هذا اجملال يف البحث النوعي ضروري للغاية. إن وجود الباحث ةدراسته، فإن وجود باحث 

، لذلك فيها حيدد بشكل كبري نتائج البحثألنشطة اليت سيتم التحقيق كمراقب مباشر ل
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العثور على البيانات  ةعن طريق البحث امليداين كمراقب مباشر ملوقع البحث، ميكن للباحث

 ومجعها مباشرة. 

 

 أساليب جمع البيانات   . و

الغرض ، ألن طوة األكثر اسرتاتيجية يف البحثتعد تقنيات مجع البيانات هي اخل

، لن حيصل . بدون معرفة تقنية مجع البيانات الرئيسي من البحث هو احلصول على البيانات 

 على البيانات اليت تليب املعايري املعمول هبا.  ة الباحث

 جمع البيانات عن طريق المالحظة أ.

ميكن تعريف املالحظة على أهنا تركيز االنتباه على حدث أو عرض أو شيء ما. أما 

َعَرض أو حدث أو شيء بقصد تفسريه، وكشف لعلمية فهي تركيز االنتباه على املالحظة ا

 7، وإجياد القواعد اليت حتكمه.العوامل املسببة له

هي  ةها الباحث ، فإن املالحظة اليت يستخدمفيما يتعلق مبا تقدم، يف هذه الدراسة

حظة أوضاع وأنشطة  إىل موقع أو مكان النشاط ملال ة، حيث يأيت الباحث املالحظة التشاركية 

 ، ولكنه ال يشارك يف هذه األنشطة.اجملتمع احمللي

 
7 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2011), h. 38 



42 

 

أن خيرب مصدر البيانات   ة، ميكن للباحثبة ألولئك املنفتحني أو املتخفنيبالنس 

، يتم إجراء البحث أيًضا يقوم بالبحث. ومع ذلك، يف بعض احلاالت  ة أن الباحث )املخربين(

املمكن بشكل مقنع لتجنب تصنيف البيانات اليت يتم البحث عنها على أهنا بيانات. من 

بإبداء املالحظات. وخيشى أن يظل   ة، فلن ُيسمح للباحثأنه إذا مت ذلك بشكل علين

توقع دمي املعلومات كما ياجملتمع احمللي مغلًقا لذلك ال يريدون االنفتاح على أنفسهم لتق

 . ةالباحث

م اللغة العربية داخل وخارج يتعل  ةبشكل مباشر  ةالحظ الباحثتمن خالل املالحظة، 

 الفصل.

 ب. جمع البيانات عن طريق المقابلة 

رة مع مصادر ، وهي طريقة جلمع البيانات من خالل األسئلة واألجوبة املباشاملقابلة

لومات عن بلة هي وسيلة جلمع املعبأن املقا مرغونو، مع هذا جيادل البيانات. يف الواقع

، ليتم الرد عليها شفهًيا أيًضا. السمة الرئيسية للمقابلة هي طريق طرح األسئلة شفهيا 

 8عن املعلومات ومصادر املعلومات. ةاملباشر وجهاً لوجه بني الباحث االتصال

 
8 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), h.165 
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واملقابالت املتعمقة.  ، غالًبا ما جيمع بني تقنيات املالحظة التشاركية يف البحث النوعي

، اص املوجودين فيها. يف هذا الصددأثناء املالحظة مقابالت مع األشخ ةكما أجرى الباحث 

، وهي املقابالت املنظمة وشبه املنظمة وغري عدة أنواع من املقابالت  Estenbergاقرتح 

، حيث  ةريها الباحث هي مقابلة غري منظماملنظمة. لكن يف هذه الدراسة املقابلة اليت جي

  ة الفرصة واحلرية للمخربين أو مصادر البيانات لإلجابة وتقدمي املعلومات للباحث ةيوفر الباحث

 . ةمن الباحث دون أي تفسري اوما يعرفه احسب ما يريده

  ة ، أجرى الباحث مدرسة روضة اإلسالمية الثانوية األهليةللحصول على معلومات يف 

مدرسة روضة  ، وطالب يف دير، ومعلمي اللغة العربيةمقابالت مع مجيع املخربين، وحتديداً امل

م اللغة العربية يمع أسئلة خمتلفة الستكشاف ومعرفة كيفية تعل  اإلسالمية الثانوية األهلية

 هناك.

دليل على إجراء   ة، ولدى الباحثتسجيل نتائج املقابلة بشكل صحيح من أجل

، تشمل أدوات البحث الدراسةت مع املخربين أو مصادر البيانات، يف هذه مقابال

 املستخدمة ما يلي:
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أ(. مالحظات ميدانية: وظائف لتسجيل مجيع احملادثات مع مصادر البيانات أو  

مدرسة  مع املخربين يف  ة املخربين. مت استخدام هذه املذكرات امليدانية أثناء مقابلة الباحث

 .روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

لى تسجيل مجيع احملادثات أو احملادثات أثناء قيام ب(. مسجل الشريط: يعمل ع

 بإجراء مقابالت مع املخربين أو مصادر البيانات. ة الباحث

، ميكن أيًضا تخدامها لتسجيل األنشطة املدرسية: إىل جانب اسياهلاتف اليد ج(. 

ية.  م اللغة العربياستخدام هذه األداة ككامريا تلتقط صورًا جلميع األنشطة مبا يف ذلك تعل 

 يتم التقاط الصور عند إجراء املقابلة وأنشطة املراقبة. 

، فإن صحة البحث مضمونة بشكل أكرب ،جود هذه األدوات البحثية الثالثةمع و 

 قوم بالفعل جبمع البيانات. ت ةألن الباحث 

 ج. جمع البيانات مع التوثيق

الوثائق والصور ، توجد مصادر بيانات من أصل غري بشري مثل يف البحث النوعي

احدة من أسهل أشكال مجع البيانات، ألن  واملواد اإلحصائية. طريقة التوثيق هذه هي و 
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، فمن السهل مراجعتها ألن  الحظ إال األشياء غري احلية، وإذا كانوا خمطئنيت ال  ةالباحث

 مصدر البيانات ثابت وال يتغري.

انات حول األشياء أو ، فإن طريقة التوثيق هي البحث عن بيArikuntoوفًقا لـ 

االختالفات يف شكل مالحظات ونصوص وكتب وصحف وجمالت ونقوش ودقائق 

تتضمن املستندات املطلوبة يف هذه الدراسة كتًبا ومناهًجا   9وبطاقات تقارير وما إىل ذلك.

 باللغة العربية وخطط دروس تعليم اللغة العربية.

 

 أسلوب تحليل البيانات   .ز

البيانات اخلطوة التالية بعد تقدمي مجيع البيانات من نتائج املالحظات يعد حتليل مجيع 

مدرسة  م اللغة العربية يف ييف وقت البحث عن تعل  ةواملقابالت والتوثيق اليت قام هبا الباحث 

 .روضة اإلسالمية الثانوية األهلية

، هناك حاجة إىل التحليل الفين. حتليل ستكشاف بيانات البحث يف الدراسةال

لبيانات هو عملية البحث بشكل منهجي عن البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت ا

، مث تقسيمها إىل تم جتميع البيانات يف فئات معينةواملالحظات امليدانية والتوثيق وجتميعها. ي

 
9  SuharsimiArikunto,Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2000), h. 234 
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اً  ، وأخري والبيانات املهمة املراد دراستها، وترتيبها يف أمناط. حدد البيانات حدات، وتوليفهاو 

 10توصل إىل استنتاجات حبيث يسهل فهمها على نفسك واآلخرين.

، Miles and Hubermen، كان حتليل البيانات املستخدم هو منوذج يف هذه الدراسة

جادل مايلز وهوبرمن بأن البيانات ستصبح مشبعة إذا مت تنفيذ أنشطة حتليل البيانات  

 بشكل مستمر حىت اكتماهلا. 

 ، وهي:Miles and Hubermenانات النوعية يف منوذج هناك خطوات حتليل البي

 أ. مرحلة مجع البيانات 

موعة من األدوات اليت مت يتم مجع البيانات خالل عملية البحث باستخدام جم

، من أجل احلصول على معلومات البيانات من خالل املالحظة واملقابالت  إعدادها

 والتوثيق.

 ب. مرحلة تقليل البيانات 

عملية حتديد البيانات األولية اليت تظهر يف كتابة املالحظات امليدانية والرتكيز  يوضح 

 عليها وتبسيطها وتلخيصها وحتويلها.

 
10 Sugiyono, Metode Penenlitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

140. 
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 ج. عرض البيانات 

هي حماولة لتنظيم املعلومات املنظمة يف حماولة الستخالص النتائج واختاذ اإلجراءات. 

 النوعية باستخدام النص السردي.عادة ما يكون شكل عرض )مظهر( البيانات 

 د. التحقق واستخالص االستنتاجات 

حتديد ما إذا كان شيء  ، حيث يبدأ احمللل يف بداية مجع البيانات يف هو نشاط حتليلي

، أو ليس له انتظام وأمناط وتفسريات وإمكانيات وتشكيالت وعالقات سببية  ما ذا مغزى

 11وافرتاضات.

،  و أسلوب التحليل لتقليل البيانات ه الباحث األول هلذلك كان التحليل الذي أجرا

لم اللغة العربية والرتكيز عليها، ومن أجل تسهيل أي عن طريق اختيار أهم األمور املتعلقة بتع

، مت تقدمي البيانات بشكل منظم. وكان آخرها أن ختتتم. بيانات البحث اليت مت فهمها

ا كانت االستنتاجات اليت مت احلصول عليها قوية  احلصول عليها يف امليدان. مث للتأكد مما إذ

 ، جيب على الباحث العودة إىل اجملال.أن هناك تغيريات أو إضافات أخرى أم

 

 

 
11 Mukhtar, Bimbingan Skripsi Tesis dan Artikel Ilmiah…,h.141 
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   البياناتتحقق من صحة  .ح

يتطلب البحث النوعي حًقا التحقق من صحة البيانات حبيث ميكن مجع دقة البيانات  

البيانات هي متديد املالحظات، واستمرار صحة ومستوى الثقة فيها. تقنيات التحقق من 

، وفحص املالحظات، والتشدق، وفحص األقران، وكفاية املراجع، والدراسات السلبية 

خدمة يف هذه الدراسة ثالث  األعضاء. استخدمت تقنية التحقق من صحة البيانات املست

 ، مبا يف ذلك: تقنيات 

 . متديد املالحظة 1

دث تشبع يف مجع البيانات. ميكن أن يساعد هذا يف امليدان طاملا ح ثة يظل الباح

على فهم مجيع البيانات اليت مت احلصول عليها يف الدراسة حىت يتم الوصول إىل  ة الباحث

 تشبع مجع البيانات. 

 . استمرار املراقبة 2

التعمق يف معىن البحث للبحث باستمرار عن  ةيتيح استمرار املالحظات للباحث

ا يتعلق بعملية التحليل الثابتة أو املؤقتة. استمرار املالحظات  تفسريات بطرق خمتلفة فيم

 لزيادة درجة صحة البيانات.  ة باستخدام احلواس اخلمس مبا يف ذلك السمع وغريزة الباحث
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 . التثليث3

، يف تثليث اللغة عن طريق التحقق أو إعادة التحقق التثليث هو فحص البيانات 

، وهي:  ة بإعادة فحص البيانات بثالث طرق، تقوم التقنيوالفحصمي هو نفسه التدقيق اليو 

أ. يتم تثليث املصادر مع مصادر البيانات من خالل مقارنة بيانات املقابلة مع املالحظات.  

، ميكن . من خالل املقارنة مع ذات الصلةسواء كان ذلك مناسًبا أم ال بشأن هذا املصدر

تنفيذ طريقة التثليث مع الطريقة للتحقق من استخدام معرفة الشيء احلقيقي ب. يتم  ةللباحث

طرق مجع البيانات اليت تشمل املقابالت واملالحظة والتوثيق. ج. تتم نظرية التثليث مع 

النظرية عن طريق حتطيم األمناط والعالقات وتضمني التفسريات اليت تظهر من التحليل 

 للبحث عن املقارنات.

 ، والتحقق املتقاطع: لتحقق، والتحقق، وإعادة الفحصعن طريق ا ميكن إجراء التثليث

، يتم التحقق من صحة بعض البيانات من خالل مقارنة البيانات  أ. حتقق، يف هذه احلالة

اليت مت احلصول عليها من مصادر أخرى. يف مراحل خمتلفة من البحث يف امليدان ويف أوقات 

 خمتلفة وباستخدام طرق خمتلفة يف كثري من األحيان.
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، يتم تكرار املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل  . يف هذه احلالةcek-rechekب. 

 خمتلف األساليب ومصادر البيانات والوقت واإلعدادات.

، يف هذه احلالة يتم إجراء الفحص بني طرق مجع البيانات اليت مت احلصول ج. حتقق متقاطع 

 املالحظة والعكس صحيح. عليها من بيانات املقابلة جنًبا إىل جنب مع 

عليها   حول نفس الشيء اليت حصلوا ة ملعلومات اليت حصل عليها الباحثإن مقارنة ا

، حبيث يكون هناك دعم من بيانات مثبتة هو اهلدف من من خمتلف األطراف القائمة

 استخدام تقنية التثليث هذه. هبذه الطريقة ميكننا أيًضا توقع اآلراء واملخاطر املختلفة اليت

 تأيت من الذاتية. 


