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لث الباب الثا  
 الدراسة إجراءات 

 
قد    الدراسة  يف هذه الصلة كما  وذات  املناسبة  البحث  إجراءات  البحث  سيجري 

 :أقيمت به وهي
 ونوعه الدراسة مدخل  -أ

مها أساسيني،  هدفني  البحث  هلذا  الواقعية األول  :إن  املظاهر  ابراز  حماولة   ،
امل حيث  من  االسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  وعملية    ةاملطبق  الدراسيةواد  لتعليم 

، الثاينالتعليم و البيئة اللغوية املؤثرة على هذا التعليم عن طريق دراسة اترخيية واقعية.  
حماولة تصوير النمط لتعليم اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية للمستوى االبتدائي عن 

 . 1التحليل الكيفي طريق
. اهتم منهج دراسة احلالة 2احلالة  و بعبارة أخرى اتبع هذا البحث منهج دراسة 

جبميع اجلوانب املتعلقة بشيء أو موقف واحد على أن يعترب الفرد أو املؤسسة  أو 
دراسة   يف  التعمق  على  املنهج  هذا  ويقوم  للدراسة.  مجاعة كوحدة  أي  أو  اجملتمع 

 .3ا املعلومات مبرحلة معينة من اتريخ هذه الوحدة أو دراسة مجيع املراحل اليت مرت هب
 : احلالة هي أما اخلطوات اليت جيب على الباحث السري عليها يف حبث دراسة 

 حتديد الظاهرة أو املشكلة أو نوع السلوك املطلوب دراسته -1
 حتديد املفاهيم و التأكيد من توفر البياانت املتعلقة -2

 
1 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogjakarta: Rake Sarasin, 2002, hal. 80. 
2 Noeng, Metodologi, 127. 

اجتاه الباحث املتسم ابليقظة     : األول. ان مالمح منهج دراسة احلالة ابالمجال هي،  317ص.    ، أصول البحثأمحد بدر،     3
عمق وغزارة دراسة الفرد أو اجلماعة أو البيئة احمللية أو الثقافة أو الواقعة أو املوقف   : الثاينو البحث أكثر منه ابالختبار والتحقيق،  

املنهج على قدرة الباحث  قدرة الباحث على اجياد تكامل البياانت املختلفة اذ يعتمد هذا    :الثالثالذي يقع عليه االختيار للبحث،  
مناهج البحث  جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريي كاظم،   : على مجع شذرات خمتلفة من البياانت يف تفسري موحد ومتكامل. انظر

 170، ص.  1978دار النهضة العربية،  : ، مصريف الرتبية و علم النفس
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 املقابلة و الواثئق.ديد وسائل مجع البياانت كحت -3
 تدريب مجع البياانت  -4
 البياانت و تسجيلها وحتليلهامجع  -5
 4ص النتائج استخال -6

 
 موقع الدراسة  -ب

روضة الطالبني يف قرية سوجني معهد    :األول  :مها  موضعنيجري البحث يف  
فكافوران  يف قرية  رشيدية خالدية معهد .:الثاينو ماالنج آمونتاي كاليمنتان اجلنوبية.

 آمونتاي كليمانتان اجلنوبية  
 :ألسباب، منها  ما يلي  نيالسابق يناملعهد اختيارومت 

 . املعهد رشيدية خالدية مها املعهد السلفي واملعهد اخللفيو املعهد روضة الطالبني  -1
يعترب املعهدان منها من املعاهد املعتربة وذلك لنيلهما شهادة املعادلة. انل معهد  -2

على   جبمهورية إندونيسياشهادة املعادلة من وزارة الشؤون الدينية  رشيدية خالدية  
املعهد روضة الطالبني  ، وانل  اسم املدرسة الثانوية نورمال إسالم رشيدسية خالدية

من   املعادلة  إندونيسيا  الرتبية  وزارةشهادة  اسم    جبمهورية  السلفية على  املعهد 
 روضة الطالبني.

معهد   -3 خالدية  يعترب  مدينة  رشيدية  االسالمية يف  املعاهد  أكرب  من  آمونتاي  من 
 حيث عدد الطالب وتوفري الوسائل الدراسية املوجودة.

اخل  الذي أوجب طلبته للسكن د  الوحيد   يعترب معهد روضة الطالبني هو املعهد -4
 ساعة.  24املعهد 

مدينة   -5 فإن  ذلك  اىل  معهد    آمونتايإضافة  فيه  واملعهد  حيث  خالدية  رشيدية 
 .5أتسست فيها معاهد اسالمية كثريةروضة الطالبني 

 
مكتبة األجنلو   :، القاهرة أصول البحث االجتماعي، . قارن بعبد الباسط حممد حسن322ص.   ،أصول البحثأمحد بدر،   4
 391 - 380، ص. 1971املصرية، 
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 البياانت ومصادرها -ج
تكون  أن  فيجب  وأهداف،  اجتاه  ذات  منظمة  عملية  البحث  عملية  إن 

وموافقة   مالئمة  عليها  املتحصل  متام  البياانت  مرتبطة  وأهنا  املبحوث  ابملوضوع 
 االرتباط ابملوضوع.

فتتمثل   الكيفي  ابملدخل  احلاالت  دراسة  حبث  نوع  من  البحث  هذا  فألن 
بياانهتا يف صورة األلفاظ والسلوكيات ال األرقام واحلساابت. والبياانت احملتاجة هلذا  

املطبقةالبياانت عن امل   :األولالبحث تشتمل على   السلفي    عهدامليف    واد الدراسية 
اخللفي و  واملعهد  العربية،  اللغة  تعليم  املطبقة   :الثاينيف  التعليم  عملية  عن  البياانت 

يف    املوجودة: البياانت عن البيئة اللغوية  والثالثين،  عهدامليف    داخل الغرفة الدراسية
املعهد يف  املعمولة  العربية  اللغة  السنة    .ينتعليم  يف  ماجيري  هو  املقصود  والبياانت 

 2020/ 2019الدراسية 
 من املصدرين، مها: الباحثةعليها  توهذه األنواع من البياانت حصل

املعهداألول  رئيس  وهم  البشري،  املصدر  العربية    :  اللغة  ومدرسي 
 وطالهبم، ومسؤول منظمة الطلبة.  

بتعليم اللغة  وتؤخذ من خالل إجراء املقابلة معهم بعض املعلومات املتعلقة  
 من حيث املواد الدراسية وعملية التعليم   العربية يف املعهد

والدورايت   :الثاين والكتب  الواثئق  وهو  البشري  غري  واللوحات    املصدر 
بتعليم اللغة العربية يف  . وتؤخذ منها املعلومات املتعلقة  حائط املعهداملوجودة يف  

 ابلنظرايت املستخدمة يف هذا البحث.  املعهد واملعلومات املتعلقة
 
 
 

 
 كاملعهد دار السالم، واملعهد روضة األمني، واملعهد روصة املتعلمني واملعهد الشافعية، واملعهد العصري إحياء علوم الدين  5
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 مجع البياانت  طرق -د
على   جيب  املقصودة  البياانت  على  اليت   الباحثةللحصول  األساليب  حتديد 

مجع البياانت   أسالييب  لباحثةا  ت تخذها هلذا الغرض. ففي هذا البحث اختذتسوف  
 ( الواثئق املكتوبة.2( املقابلة، و )1هي )

أو املعلومات  على  للحصول  هامة  أداة  هي  خالل    املقابلة  من  البياانت 
شفوية   استبيانة  تعترب  وهي  البشرية،  القصرية  مصادرها  الرسالة  بوسيلة   تقامأم 

املفحوص  الباحثة من  شفوية  وبياانت  معلومات  جبمع  خالله  اختار 6من  وقد    ت . 
أمهيتها ما ميكن أن   الباحثة تفوق يف  معلومات  به على  هذا األسلوب ألنه حيصل 

من دراسة وفهم    الباحثةكن  متخالل استخدام أساليب أخرى، ألنه  حيصل عليه من  
مدى   على  واالطالع  للمفحوص  النفسية  اليت    انفعالهالتعبريات  ابملعلومات  وأتثره 

أنه   دقة    الباحثةك ِّن  متم يقدمها. كما  ومدى  املفحوص  صدق  مدى  اختبار  من  
اليت شك   ابجملاالت  مرتبطة  أخرى  أسئلة  توجيه  طريق  عن   7هبا.   الباحثة  تإجاابته 

استخدم يريدها  اليت  والبياانت  املعلومات  على  املقابلة    الباحثة  توللحصول 
 صية.الشخ

فأما   الذين سيتم مقابلتهم  العربية هبا  و   رئيس املعهداألشخاص  اللغة  مدرسي 
 . ومسؤول منظمة الطلبة يف املعهد طالهبمو 

مث إن املعلومات املبحوثة قد يكون مصدرها واثئق. واملراد ابلواثئق هي الكتب  
. أما 8والدورايت وتقريرات األنشطة واجملالت وكشف الدرجات واملخطوطات وغريها 

اليت  الواث للباحثمتئق  من خالهلا    ةكن  املبحوث    إىلاحلصول  املوضوع  البياانت عن 
 هي واثئق املنهج الدراسي، والكتاب التعليمي وكشف الدرجات وغريها من الواثئق.

 
 

6 Steven J. Taylor & Robert Bogdan, Introduction to Qualitative Reseacrh Methods, (New 

York: John Wiley & Son, 1984), h. 77-78 
 135، ص. البحث العلمي عبيدات،     7

8  Ainin, Metodologi Penelitian, hal. 122. 
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 حتليل البياانت  طرق -ه
إن أهم اخلطوات يف البحث هو خطوة حتليل البياانت. والبياانت اليت حصل 

أو   الكمي  التحليل  طريق  عن  حتليلها  ميكن  ابحث  أي  الكيفي.   التحليلعليها 
اسُتخدِّم التحليل الكمي ما كانت البياانت على شكل األرقام كالبياانت املتحصل  

فاسُتخدِّم ما كانت البياانت ال عليها عن طريق االختبارات، بينما التحليل الكيفي  
وعرضها   تقدميها   اليت جيب  والسلوك  الظواهر  على شكل  بل  األرقام  على شكل 

والعبارات.  الكلمات  شكل  استخدم  9على  البحث  هذا  التحليل    الباحثة  تففي 
 (Interactive Model)البياانت بطريق الطراز التفاعلي  الكيفي بطريقة حتليل

كما   (Miles and Huberman)هذه الطريقة هي اليت رودها ميلس وهوبريمان  
 يف اهليكل التايل:

 
 
 
 
 
 

سار  اليت  فاخلطوات  املذكور،  الطراز  على  حتليل   الباحثةعليها    ت استنادا  يف 
 :10البياانت فكاآلت 

البياانت.   املقابلة   الباحثة  تقاممجع  خالل  من  وتشخيصها  البياانت  جبمع 
 واملالحظة ودراسة الواثئق املتعلقة ابملوضوع املبحوث. 

 
9 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 161-162.  
10 M. Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terj. Cecep Rohendi R, )Jakarta: UI Press, 

1992(, h. 16-20. 

 البياانتمجع 

 عرض البياانت 

 البياانت صنيفت

 االستنتاج 
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البياانت.   حصلختفيض  اليت  البياانت  كلما   الباحثة عليها    تكلما كثرت 
اختلطت واختلفت. ومن هنا جاءت أمهية ختفيض البياانت. فتخفيض البياانت هي  

ية اختيار البياانت وتصفيتها. فُأجرِّي حتليل البياانت املناسبة ابملوضوع و ألغيت  عمل
 البياانت الغري املناسبة به.
البياانت.   البياانت.  عرض  عرض  هي  البياانت  ختفيض  تلي  اليت  اخلطوة 

التحديد  عملية  على:  املشتملة  وجتهيزها  تقدميها  عملية  هو  البياانت  وعرض 
(identification)  تصنيف  وال(classification)    والتنظيم(organitation)    والبيان

(explanation) .منهجيا وموضوعيا وشامال مث أيت يف النهاية التفسري 
قاماالستنتاج.   اخلطوة  هذه  ففي  االستنباط.  أخذ  هي  األخرية   تاخلطوة 

 البحث وفقا بتصنيفات املبحوث وطبقا بتفسرياته.   اابستنتاج ما توصل إليه الباحثة
 

 صحة البياانتحتقيق  -و
اليت حصل البياانت  جيب فحصها وتفتيشها ملعرفة مدى   الباحثةعليها    تإن 

الزلل واخلطأ يف   إىلتناسبها وصالحيتها ابملوضوع املبحوث إذ أن عدم صحتها أدى  
فالبياان املبحوث االستنتاج.  ابملوضوع  املتعلقة  خالل   ت ش فتو   تفحص  ت  من 

   :التقنيات اآلتية
ناصر  تناول اخلصائص والع  إىليقصد التأين يف املالحظة  التأين يف املالحظة.  

يف  التأين  خيالف  تفصيليا.  فيها  الرتكيز  مث  املبحوث  ابملوضوع  املناسب  الوضع  يف 
يف املعلومات  املالحظة عن تطويل مدة املالحظة من حيث أن األول يفيد التعمق 

املبحوث. ميدان  جتهيز  الثاين  ويفيد  ابملالحظة    الباحثة  تمقا  وهنا  11املبحوثة 
وعملية التعليم مث دراستها   ةالدراسي  واداملمن    لبارزة  ابلتفصيل والتواصل حنو العوامل ا

 
11 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 177 
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بطريقة    إىلتفصيليا   العوامل  هذه  مجيع  والحظ  فهم  قد  أنه  له  ظهر  حىت  ما  حد 
  12عادية. 

اليت .  (triangulasi)التثليث   البياانت  صحة  تفتيش  تقنية  هو  ابلتثليث  يقصد 
  (Denzin)تستفيد شيئا خارج نفس البياانت املبحوثة ليكون مقاران له. قس م دينزين  

التقنية   موليونج-هذه  قال  أقسام  إىل  -كما  والتثليث    :أربعة  ابملصادر  التثليث 
والتثليث ابلنظرية. والتثليث ابلباحث  الذ  13ابلطريقة    الباحثة ه  تستخدم اي  والتثليث 

 يف هذا البحث هو التثليث ابملصادر والتثليث ابلطريقة.
صحة   يف  ابملقارنة  القيام  يعين  الكيفي  البحث  يف  ابملصادر  التثليث 

امل والبياانت  خمتلفة.  عليها  حصلتاملعلومات  أدوات  ومن  متفاوتة  أوقات   14يف 
البحث   هذا  سياق  امل  الباحثة  تقامويف   البياانت  من   عليها  حصلتمبقارنة 
املدرسني، مقابلة  من    عليها  حصلتامل ومبقارنة البياانت  املالحظة يف أوقات خمتلفة  

 والطلبة، ومسؤويل منظمة الطلبة.
امل البياانت  مبقارنة  القيام  يعين  ابلطريقة  التثليث  عدة   عليها  حصلتأما  من 

ة  حصلتمبقارنة البياانت امل  الباحثة  تقام ففي هذا البحث    15أساليب مجع البياانت. 
ة  حصلتمن املالحظة ومبقارنة البياانت امل  ة عليهاحصلتمن املقابلة ابلبياانت امل  عليها
 من الواثئق املكتوبة. ة عليهاحصلتمن املقابلة ابليباانت امل عليها

 

 
 والصفحة  نفس املرجع  12

13 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 178 

14 Michael Quen Patton,Qualitative Evaluation Methods, Beferly Hils, 1987, h. 331. 
15 Patton,Qualitative Evaluation Methods, h. 320 


