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 الباب الثالث

 منهج البحث

 هتصميمالبحث و  نوع .أ 

 شكل يف مجعها يتم اليت البيانات ، كيفي نوعي حبث ىو البحث من النوع ىذا  

 ، Lexy J. Moleong نقلتو دلا وفًقا ، وتايلور لبوغدان وفًقا 1 .أرقام وليس ، صور ، كلمات

 شفوية أو مكتوبة كلمات شكل يف وصفية بيانات ينتج حبثي إجراء ىو النوعي البحث فإن

 2 .ادلرصود والسلوك الناس من

 وصف أو وصف إىل يهدف البحث من شكلً  كيفي البحث يعد ، األثناء ىذه يف  

 3 .البشرية اذلندسة أو الطبيعية الظواىر سواء ، ادلوجودة الظواىر

 وطبيعة للحقائق ودقيق وواقعي منهجي تقييم إجراء ىو كيفيال البحث من الغرض  

األمثليت  التعلم منوذج تطبيق كيفية دلعرفة البحث ىذا يستخدم. معينة منطقة أو رلتمع

 .معهد العلم و العملاإلسلمية  بادلعهد
                                                             

1
 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan 

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, 

dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51.  
2
 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm. 3  
3 Ibid. hlm. 17. 
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 البحث وزمان مكان .ب 

 اكتماال وأكثر وضوحا أكثر ومعلومات صور على احلصول إىل الدراسة ىذه هتدف  

 موقع أن ادلؤلفون حيدد ، لذلك. الرصدية البحوث إلجراء للباحثُت وسهل شلكن أمر وىو ،

 بادلعهد البحث موقع يقع ، احلالة ىذه يف. البحث إجراء فيو سيتم الذي ادلكان ىو الدراسة

. إخل ، 2 رقم باتيمورا كابتُت جاالن زقاق يف تقع اليت ،معهد العلم و العمل اإلسلمية

 يف البحث ىذا إجراء مت. تولونج أجونج.كاب Kec. Boyolangu. مويوكينت. س يتباج

 .2222 أبريل حىت 2222 مارس

 البيانات مصادر .ج 

 بعنوان كتابو يف موليونغ جي ذكر .Lexy نقلتو دلا وفًقا Loflandو  Lofland لـ وفًقا  

 الكلمات ىي النوعي البحث يف الرئيسية البيانات مصادر أن ، النوعي البحث منهجية

 تنقسم ، الصدد ىذا يف. وغَتىا ادلستندات مثل إضافية بيانات شكل يف والباقي ، واألفعال

 4 .وإحصاءات وصور ، مكتوبة بيانات ومصادر ، وأفعال كلمات إىل بوضوح البيانات

                                                             
4
 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm, 112.  
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 احلصول ميكن اليت ادلوضوعات ىي البحث يف البيانات مبصادر ادلقصود أن حُت يف  

 البيانات مصدر على ُيطلق ، البيانات جلمع ادلقابلت استخدام عند. منها البيانات على

 استخدام عند. وشفوياً  كتابةً  األسئلة عن جييب أو جييب الذي الشخص وىو ، ادلخرب اسم

 عند. ما لشيء عمليات أو حركات أو أشياء شكل يف البيانات مصدر يكون ، ادللحظة

 5 .البيانات مصدر ىو السجل أو ادلستند يكون ، الوثائق استخدام

 من كلمات شكل يف األولية البيانات مصادر على احلصول مت الدراسة ىذه يف  

 التعلم منوذج بتنفيذ تتعلق سلتلفة مسائل تضمنت واليت سلفا احملددة ادلخربين مع ادلقابلت

 يف الثانوية البيانات مصادر أن حُت يف. معهد العلم و العملاإلسلمية بادلعهد  األمثليت 

 التعلم منوذج يف ادلشاركُت الطلب بأمساء وقائمة ، ادلناىج بيانات ىي الدراسة ىذه

 يف والتعلم التدريس أنشطة صور عن فضل ، معهد العلم و العمل تعريف وملفات ،األمثليت

 معهد العلم و العمل.

 

                                                             
 5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 
Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 107. 
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 البيانات جمعطريقة  .د 

 قبل من استخدامها ميكن طرق ىي Arikunto لـ وفًقا البيانات مجع تقنيات فهم إن  

 األشياء يف حتقيقها ميكن ال ، ملخص بشكل تظهر الطريقة وهبذه ، البيانات جلمع الباحثُت

 .استخدامها إظهار ميكن ولكن ، ادلرئية

 على للحصول البحث كائن يف مباشرة الكاتب ينغمس ، البيانات مجع حيث من  

 :التالية الطرق الباحث يستخدم مث ، صاحلة بيانات

 ادلراقبة طريقة. 1

 على تظهر اليت األعراض وتسجيل منهجية مراقبة أهنا على ادللحظة تفسَت ميكن  

 بشكل الباحث يشارك حيث ، التشاركية ادللحظة ادللحظة ىذه تستخدم. البحث كائن

 لبيانات كمصدر استخدامو أو ملحظتو تتم الذي للشخص اليومية األنشطة يف مباشر

 .البحث

 مراقبة ميكنو كامل كمراقب العمل عن النظر بصرف ، ادلباشرة ادللحظة ىذه يف  

 أيًضا ، مباشرة ادلراقب يلحظها اليت الفعلية ادلواقف يف حتدث اليت العمليات أو األعراض

 .والتعلم التدريس عملية تنفيذ يف يشارك مشارك أو كمشارك
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   منوذج بتنفيذ ادلتعلقة البيانات لتحسُت الباحثُت قبل من ادلباشرة ادللحظة ىذه تنفيذ مت

 ، والتعلم التدريس أنشطة يف والطلب ادلعلمُت وتفاعل ، الًتاث كتاب تعلم يفاألمثليت 

 حالة وكذلك ، والتعلم التدريس أنشطة تدعم أن ميكن اليت التحتية والبنية ادلرافق وحالة

 البيانات مجع تقنيات يف وادلوظفُت وادلعلمُت الطلب

 قبل من استخدامها ميكن طرق ىي Arikunto لـ وفًقا البيانات مجع تقنيات فهم إن  

 األشياء يف حتقيقها ميكن ال ، ملخص بشكل تظهر الطريقة وهبذه ، البيانات جلمع الباحثُت

 6 .استخدامها إظهار ميكن ولكن ، ادلرئية

 على للحصول البحث كائن يف مباشرة الكاتب ينغمس ، البيانات مجع حيث من  

 :التالية الطرق الباحث يستخدم مث ، صاحلة بيانات

 ادلراقبة طريقة. 1

 على تظهر اليت األعراض وتسجيل منهجية مراقبة أهنا على ادللحظة تفسَت ميكن  

 بشكل الباحث يشارك حيث ، التشاركية ادللحظة ادللحظة ىذه تستخدم. البحث كائن

                                                             
 6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 
Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 134. 
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 لبيانات كمصدر استخدامو أو ملحظتو تتم الذي للشخص اليومية األنشطة يف مباشر

 .البحث

 مراقبة ميكنو كامل كمراقب العمل عن النظر بصرف ، ادلباشرة ادللحظة ىذه يف  

 أيًضا ، مباشرة ادلراقب يلحظها اليت الفعلية ادلواقف يف حتدث اليت العمليات أو األعراض

 7 .والتعلم التدريس عملية تنفيذ يف يشارك مشارك أو كمشارك

 بتنفيذ ادلتعلقة البيانات لتحسُت الباحثُت قبل من ادلباشرة ادللحظة ىذه تنفيذ مت  

 والتعلم التدريس أنشطة يف والطلب ادلعلمُت وتفاعل ،الًتاث  الكتاب تعلم يفأمثليت  منوذج

 حالة وكذلك ، والتعلم التدريس أنشطة تدعم أن ميكن اليت التحتية والبنية ادلرافق وحالة ،

 .معهد العلم و العملاإلسلمية  ادلعهد يف وادلوظفُت وادلعلمُت الطلب

 ادلقابلة طريقة. 2

 ادلقابل ومها ، طرفُت قبل من إجراؤىا يتم معُت لغرض زلادثة عن عبارة ادلقابلة  

 ىذه يف 8 .األسئلة على إجابات يقدم الذي( ادلقابل) وادلقابل سؤال يسأل الذي( احملاور)

                                                             
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , 

(Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310. 
8
 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm. 135.  
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 اخلاصة وأسئلتو مشاكلو بتعيُت احملاور فيها يقوم ، منظمة مقابلة الباحث يستخدم ، احلالة

 9 .بدقة مرتبة لفرضيات إجابات إلجياد طرحو ليتم

 إنشاء على قادرًا ادلقابلة بإجراء القائم يكون أن جيب ، ادلقابلة تقنيات تنفيذ يف  

 وميكنهم التحدث يف تًتدد وال ، مًعا للعمل استعداد على ادلخربين يكون حبيث جيدة علقة

 أي ،( مكتوبة) منظمة الباحثون يستخدمها اليت ادلقابلة تقنيات. حقيقية معلومات تقدمي

 جعل إىل ىذا ويهدف. مسبًقا ادلخرب إىل تقدميها سيتم اليت األسئلة بعض جتميع طريق عن

. للغاية الواسع احلديث وجتنب ادلقصود الغرض على وتركيزًا تركيزًا أكثر ادلقابلة يف احملادثة

 تطرأ اليت األسئلة خلل من الباحثُت قبل من تطويرىا وميكن عام كمعيار تستخدم أهنا كما

 10 .ادلقابلة إجراء عند

 بتنفيذ ادلتعلقة البيانات الستكشاف الباحث استخدمها اليت ادلقابلة طريقة  

. معهد العلم و العمل اإلسلمية ادلعهد يف للطلب كتاب الًتاث تعلم يفاألمثليت    منوذج

 :ادلخربون يشمل

                                                             
 9 Ibid. Hlm. 138. 
 10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 
Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 203. 
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 يفاألمثليت  منوذج تنفيذ حول معلومات على للحصول ،األمثليت   منوذج التدريس ىيئة. 1

 .معهد العلم و العمل اإلسلمية ادلعهد يف كتاب الًتاث تعلم

 اجلهات. للرجال الداخلية ادلدارس ملمح عن معلومات على للحصول ، الرعاية مقدمو. 2

 .الرسالة ىذه يف كتابةً  البيانات على باحلصول الصلة ذات األخرى

 التوثيق طريقة. 3

 التوثيق طريقة تطبيق يف. ادلكتوبة البضائع تعٍت اليت الوثيقة كلمة أصل من ، التوثيق  

 وزلاضر واللوائح والوثائق واجمللت الكتب مثل ادلكتوبة األشياء يف الباحثون يبحث ،

 11 .ذلك إىل وما وادلذكرات االجتماعات

 وثائق شكل يف البيانات الستكشاف الباحثون يستخدم ، التوثيق طريقة خلل من  

 ألنشطة الزمٍت واجلدول ، األمستليت كتاب: ذلك يف مبا ، األميليت التعلم بنموذج تتعلق

 .ذلك إىل وما ، الوثائقية والصور ، التحتية والبنية وادلرافق ، الطلب بأمساء وقائمة ، التعلم

                                                             
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2002, Cet.XII), hlm.149.  
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 البيانات صحة اختبار .ه 

 على للحصول. ادلصداقية معايَت باستخدام الدراسة ىذه يف البيانات صحة حتديد مت  

 :خلل من البحث بيانات صحة من الباحث يتحقق ، الصلة ذات البيانات

 ادللحظة دتديد. 1

 أن ادلرجح من 12 .البيانات مجع تشبع يتحقق حىت البحث رلال يف الباحثون يبقى  

 ىذا مع. مجعها مت اليت البيانات يف الثقة درجة زيادة إىل الباحث ملحظات توسيع يؤدي

 اآلن حىت ادلقدمة البيانات كانت إذا شلا أخرى مرة الباحث يتحقق ، للملحظة التمديد

 ، صحيحة غَت آخر بيانات مصدر أو األصلي البيانات مصدر يف أخرى مرة فحصها بعد

 احلصول أجل من وعمق أوسع نطاق على ادللحظات من مزيد بإجراء الباحث يقوم لذلك

 13 .زلددة بيانات على

 احلقل إىل العودة خلل من ، للملحظة دتديًدا الباحثون أجرى ، الدراسة ىذه يف  

 ىناك يزال ال أم صحيحة ادلؤلف عليها حصل اليت البيانات كانت إذا شلا للتأكد أخرى مرة

 .خاطئ شيء
                                                             

12
 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 

hlm. 248.  
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 271.   
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 ادللحظة يف ادلثابرة. 2

 ميكن ، الطريقة هبذه. واستمرارًا قربًا أكثر ادللحظات جعل يعٍت ادلثابرة زيادة  

 يشبو ادلثابرة زيادة إن 14 .ومنهجي مؤكد حنو على األحداث وتسلسل البيانات يقُت تسجيل

 زيادة خلل من. ال أم ما خطأ ىناك كان سواء ، إجراؤىا مت ورقة أو سؤال من التحقق

 أم خاطئة عليها العثور مت اليت البيانات كانت إذا شلا التحقق إعادة للباحث ميكن ، ادلثابرة

 للبيانات ومنهجي دقيق وصف تقدمي للباحثُت ميكن ، ادلثابرة زيادة خلل من ، وبادلثل. ال

 15 .ملحظتو يتم ما حول

 نتائج وكذلك ادلختلفة الكتاب مراجع قراءة ىو ادلثابرة لتحسُت للباحثُت كمقياس  

 .الًتاث كتاب تعلم يف األمثليت منوذج بتنفيذ ادلتعلقة الوثائق أو البحث

 التثليث.3

                                                             
14

 Ibid. hlm. 272.   
15

 Ibid. hlm. 272.   
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 مصادر من البيانات من التحقق أنو على ادلصداقية اختبار يف التثليث تعريف يتم  

 مجع تقنيات تثليث ، ادلصادر تثليث ىناك وبالتايل. سلتلفة أوقات ويف ، سلتلفة بطرق سلتلفة

 16 .والوقت ، البيانات

 من للتحقق ادلصدر التثليث يستخدم. ادلصدر التثليث باستخدام الدراسة ىذه يف  

 استخدام طريق عن الوثيقة مبحتويات ادلقابلت نتائج ومقارنة ، صحتها حول البيانات

 من البيانات ادلؤلفون يقارن احلالة ىذه يف. فيها للنظر ادلعلومات لبيانات سلتلفة مصادر

 ادلقابلت مع ادلقابلت نتائج أيًضا ويقارنون ، ادلقابلت من بيانات مع ادللحظات

 .األخرى

 البيانات تحليل طريقة .و 

 مت اليت البيانات تصف واليت ، وصفية حتليلية طريقة ىو ادلستخدمة البيانات حتليل  

 من ادلستمدة البيانات وصف يتم ، ذلك بعد. أرقام وليس وصور كلمات شكل يف مجعها

 من يتمكنوا حىت ، ذلك إىل وما والوثائق ادليدانية وادللحظات وادلقابلت ادلخطوطات

 17 .احلقيقة توضيح

                                                             
16

 Ibid. hlm. 273.  
17

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66.  
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 ادليدان يف ذلك وبعد ، اجملال دخول منذ النوعي البحث يف البيانات حتليل إجراء مت  

 :على Nasution ينص احلالة ىذه يف. منو االنتهاء وبعد

 حىت واالستمرار ادليدان يف الدخول قبل ، وشرحها ادلشكلة صياغة منذ التحليل بدأ"  

 ، أمكن إذا ، حىت البحث من دلزيد األساس ىو البيانات حتليل يصبح. البحث نتائج كتابة

 أثناء تركيزًا أكثر البيانات حتليل يكون ، النوعي البحث يف ولكن. أسس إىل تستند نظرية

 البحث يف البيانات حتليل ، الواقع يف. البيانات مجع مع جنب إىل جنًبا ادليدان يف العملية

 ، الواقع يف. العملية بعد وليس التحقيق عملية طوال حيدث الذي النشاط نشاط ىو النوعي

 مجع من االنتهاء بعد وليس البيانات مجع عملية أثناء للبيانات نوعي حتليل إجراء يتم

 18 .البيانات

 وىي ، للتدفق أنشطة ثلثة ىناك أن ، للبيانات وىوبرمان مايلز نسخة حتليل  

 19 .التحقق أو النتائج واستخلص ، البيانات وعرض ، البيانات ختفيض

 من تنشأ اليت" التقريبية" البيانات اختيار عملية أنو على البيانات ختفيض تعريف يتم. 1

 مجع منذ االختزال يتم. وحتويلها ، وجتريدىا ، تبسيطها على والًتكيز ، ادليدانية ادللحظات
                                                             

18
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 335-336.  

  
19

 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi  

Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.  
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 وما ، ادلذكرات وكتابة ، ادلوضوعات وتتبع ، والتشفَت ، ادللخصات عمل من بدءًا ، البيانات

 من التحقق يتم مث ، جانًبا الصلة ذات غَت ادلعلومات أو البيانات وضع بقصد ، ذلك إىل

 .البيانات

 استخلص إمكانية تتيح اليت ادلنظمة ادلعلومات من جملموعة وصف ىو البيانات عرض. 2

 هبدف ، سردي نص شكل يف النوعية البيانات عرض تقدمي يتم. اإلجراءات واختاذ النتائج

 .الفهم وسهلة متماسك شكل يف ترتيبها يتم اليت ادلعلومات بُت ليجمع تصميمو

 يتوصل أن جيب. النوعي للبحث النهائي النشاط ىو التحقق أو النتائج استخلص. 3

 مكان يف عليو ادلتفق االستنتاج وصدق معٌت حيث من سواء ، والتحقق استنتاج إىل الباحث

 صحتها من للتأكد البيانات من الباحثون يصوغو الذي ادلعٌت اختبار جيب. البحث

 عليو جيب ، ادلعٌت عن البحث عند أنو يدرك أن الباحث على جيب. وقوهتا وتوافقيتها

 حسب ادلعٌت تفسَت وليس ، األساسية ادلعلومات منظور من أي ، emic ادلقاربة استخدام

 (.األخلقية النظرة) الباحث نظر وجهة

 


