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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 

 تصميم الدراسة .أ

وأما مدخل البحث المستخدم في هذا البحث فهو مدخل الكيفي أي إجراء 

 أو المكان المعين تفصيلياالبحث المستخدمة لوصوف سلوك االشخاص والحوادث 

  86.دقيقا

كان البحث الكيفي هو البحث الميداني الذي يستخدم مدخل الظاهرة 

النوع البحث الذي يستخدم الباحث هو الباحث اإلكتشافي. وهو  والوصيفة. وكان

  البحث الذي يأتي بصورة عن صفات الشخشية او الفرقة المعينة في المجتمع.

المراد بالبحث الكيفي هو البحث الذي ينتج الحقائق الوصفية و هي األقوال 

و عرفه  87ه.أو الكتابة و السلوك التي يتمكن من مالحظتها من المبحوث عنه وحد

التفكير االستقرائي و يؤّسس  آخر بقوله إن البحث الكيفي هو بحث يبـدأ من منهج

الطبيعية مع المشاركة نحو المظاهالمالحظة  أساس على
                                                                                                                                                            

86 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja RosdaKarya, Bandung , 

2000,  hlm. 31. 
87 Arif Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,  Usaha Nasional, Surabaya, 2000, 

hlm. 21-22. 
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وهو المدخل الذي يهتم بتأكيد التحليل فى عملية االستنباط  88االجتماعية.

ين المظاهر المبحوثة االستداللى واالستقرائى وفى التحليل نحو عدة العالقات ب

 85مع استعمال منطق علمى.

المراد بالبحث الكيفي هو البحث الذي ينتج الحقائق الوصفية و هي األقوال       

و  56أو الكتابة و السلوك التي يتمكن من مالحظتها من المبحوث عنه وحده.

و عرفه آخر بقوله إن البحث الكيفي هو بحث يبـدأ من منهج التفكير االستقرائي 

 51يؤّسس على أساس المالحظة الطبيعية مع المشاركة نحو المظاهر االجتماعية.

وهو المدخل الذي يهتم بتأكيد التحليل فى عملية االستنباط االستداللى 

واالستقرائى وفى التحليل نحو عدة العالقات بين المظاهر المبحوثة مع استعمال 

 52منطق علمى.

 حثاحضور الب .ب

البحث  لجمع البيانات في األداة الرئيسية اآلخرين اعدةأو بمس الباحثإن      

والمالحظة واالستبيان، ولكن  المقابلة تستخدم أخرى أدوات تكون 53الكيفي.

                                                                                                                                                            
88 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, ElKaf, Surabaya, 2006,  hlm.113. 
89 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2004, hlm. 5. 
90 Arif Furchan, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif,  Usaha Nasional, Surabaya, 2000, 

hlm. 21-22. 
91 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar Penelitian, ElKaf, Surabaya, 2006,  hlm.113. 
92 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2004, hlm. 5. 
93 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian …….. hlm. 9. 
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 في مجال الباحث حضوروبالتالي  .كأداة البحث مهمة دعم على هنوظيفت تقتصر

 البحث. في هذه  ضروري جدا الكيفيالبحث 

و  المقابلة وكذلك بالكامل المراقبين أو كةالمشار  كمراقب الباحث إن      

 ,جامع البياناتل الباحث يعمل, بداية في أكد كما كباحث الى ذلك المالحظة.

تعليم اللغة العربية  بحثل في كتابة المقاالت البيانات ,و وصفالبيانات تحليل

بتكار تعلمي في العصر ئك   (Distance Learning)القائم على التعليم عن بعد

في السنة   ,سورابايا(Bimbingan Belajar BISAرقمي )دراسة حالة في دورة بيساال

2617. 

 مكان البحث .ج

  ســورابايا, ألنهــا تنفــد دورة بيســا فــي كمكــان للبحــث الموقــع قــد اســتخدم و     

  .جيدا متزن و لفترة طويلةعن بعد  ميتعل القائم على م اللغة العربيةيتعل
 

  مصدر الحقائقد. 
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نـــــــى مـــــــن مصـــــــادر الحقـــــــائق عنـــــــد سوهارســـــــيمب هـــــــي مصـــــــدر تحصـــــــيل المع     

وألجــل الحصــول علــى الحقــائق مناســبة بالغاويــة التــي تصــير موضـــوع  54الحقــائق.

 البحث فتكون مصادر الحقائق من:

 الحقائق الرئيسية .1

ـــــي جمعهـــــا الباحـــــث وعالجهـــــا وجهزهـــــا      مـــــن المصـــــدر  وهـــــي الحقلئـــــق الت

هــــذه البحــــث تحتــــوي علــــى الحقــــائق  الرئيســــة فــــي وأمــــا الحقــــائق 59.األول

مقابلـــة الباحـــث مـــع  ,نتـــائج مشـــاهدة الباحـــث. ال ـــاني ,المحصـــلة مـــن: األول

  الوثائق الموجودة. ,. ال الثسورابايا بيسامؤسس 

 الحقائق ال نائية . 2

وكانــا الحقــائق ال نائيــة هــو الحقــائق مــن ميــر نتيجــة اعمــالهم أو مــا لــيس      

اشـــرا. وذلــك مـــا تحصــلها الباحـــث مــن شـــؤن محصــوال مــن موضـــوع البحــث مب

ويمكــن حصــول مصــادر الحقــائق  50والبيانــات والصــادرات األخــرى. ,اإلحصــاء

ــــائق  أو  ,والكتــــب ,، ومجــــالتالــــدورة بيســــا ســــورابايافــــي هــــذا البحــــث مــــن وث

 المذاكرات بمسائل البحث وميرها من الحقائق المطلوبة والمحتاجة.

                                                                                                                                                            
94 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Yogyakarta, 2006, hlm 129. 
95 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta, Rajawali, 1987, hlm. 93.    
96 Marzuki, Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta, 1977, hlm. 55. 
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ائق في هذا البحث على  ثالثـة أنـواع, در الحقاتتكون مص ,بكلمةة اخرى     

الشــخ  هــو  .(Paper)والورقــة ( Place), والمكــان (Person)ومنهــا الشــخ  

الحقــــائق مــــن االســــتجابة اللفظيــــة مــــن خــــالل المقابلــــة, والمكــــان هــــو مصــــادر 

والورقــة  ,الحقـائق مـن الحالـة  ال ابتـة و المتحركـة، وقـد كانـا بطريقـة المالحظـة

ه الرمــوت تشــتمل علــى الحــروف واألرقــام و الصــور أو هــي مصــادر الحقــائق توجــ

 (misi)و ِبع ـةة  ,(visi)التى تتعلـق بتـاريو و ريةيـة  الحقائق أو الوثائق ميرها,م ال

 والخـــزائن (sarana)الوســـائل  و حـــال المعلـــم و الطـــال , وحـــال الـــدورة,  

(prasarana)  .97الدورة و ميرها 

  طريقة جمع الحقائق و أداوتهاه. 

كـان جمــع الحقــائق هــو اإلجــرأت المنظمـة والمتعبــرة للحصــول علــى الحقــائق      

وامـــا الطريقـــة التــــي اســـتخدمه البحـــث لجميــــع الحقـــائق فـــي ميــــدان  58المحتاجـــة.

 البحث فهي مما يلي:

 مقابلةالطريقة . 1

إن طريقة المقابلة هي طريقة لجميع الحقائق عن طريق إجراء االسـتجوبة      

وأمــا عــن ليكســي  .ئل البحــثامســائل المتعلقــة بمســمــع المبحــوث عــن حــول 
                                                                                                                                                            

97 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian……..  hlm. 171. 
98 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar……..hlm. 114 
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 وهــذا الحــوار ,ج مولــونج، فيــري أن المقابلــة هــي التحــدث الجــوار المعــين

يجري بين الوجهين أي بين السائل الذي يقدم األسئلة والمجيب الـذي يقـدم 

 99األسلية والمجيب الذي يقدم األجوبية عن تلك األسئلة.

ستخدم الباحث طريقة المقابلة ألجل معرفة بناء على البيان السابقة، ي    

 الدورة مؤسسالحقائق مباشرة من مصدرها. مقابلة الباحث منهم: 

 .(Surabaya) ,سوراباياBimbingan Belajar BISAبيسا

 المشاهدةطريقة . 2

لمشـــاهدة هـــي خبــرات وأنشـــطة المتابـــات عــن طريـــق منتظمـــة نحـــو افهــم      

ومعنـى الطريقـة المشـاهدة هـي طريقـة  166المظاهر البارتة في موضوع البحـث.

المســــتخدمة فــــي جميــــع الحقــــائق بوســــيلة المالحظــــة او المشــــاهدة فــــي اداء 

 المالحظة ألنها يعرف البح ة.

ألجل معرفـة  المشاهدةيستخدم الباحث طريقة  ,بناء على البيان السابقة     

 .ابايا سور  في( Bimbingan Belajar BISA)نشاط التعليم الدورة بيسا حقائق 

 لوثيقةاطريقة . 3

                                                                                                                                                            
99 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian…….. hlm. 128 
100 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pusaka Setia, Bandung, 

1998, hlm. 129. 
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إن هذه الطريقة إحدى األدوات المستخدمة لجميع الحقوق قي البحث      

الكيفي. والوثيقة هي عطاء االهتمام الخاص إلى كل مادة أكتابة أو فيلم مير 

  161.معدة لكون فيه مكتشف

 ,وجورنال ,ويمكن الفهم أو وثيقة تتكون من: كتا  موجيهات للتربية     

ر المسجلة وميرها. جميع الحقائق السابقة ال تتخل  من مالحظة والصو 

الباح ة حتى يتمكن من أن تصير نتائج البحث مصدقة. وكذلك تكون هذه 

الحقائق المحصولة من الوثيقة توطيدا أو تقوية للحقائق المحصولة من 

 طريقة المشاهدة والمقابلة.

 ألجل معرفة الوسيلةريقة يستخدم الباحث ط ,بناء على البيان السابقة     

حقائق جملة الطال  و المعلم ثم تخطيط التعليم و منهج التعليم و صورة 

في الدورة  يطلو  الباحثنشاط التعليم و الحقائق األخر الذي 

 .,سوراباياBimbingan Belajar BISAبيسا

 طريقة تحليل الحقائقو. 

عة المشتملة على يهتدف تحليل الحقائق إلى تنظيم الحقائق المجمو      

المذاكرات الميدانية وتعليق الباحث. والصورة، والوثيقة التي تتم ل على 

                                                                                                                                                            
101 Ibid, hlm. 161. 
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الشكوى والسيرة، وميرها. ثم يقوم الباحث بتحليل الحقائق المجموعة بالطريق 

 التالية: 

 ستقرائيةاالطريقة . 1

أي أن الباح ــة تحضــر إلــى ميــدان البحــث للنظــر وااللطــالع علــى عمليــة      

علومـــات الواقـــع طبيعيـــا ثـــم كتابـــه وتحليلهـــا، وتأويلهـــا، وتقديمـــه و كـــذلك أو م

ويمكــــن القــــول يبــــدأ هــــذا المــــنهج مــــن  162. )العمليــــة(أخــــذ اإلســــتنباط منــــه 

 الميدان ثم اإلستنباط وفقا بما يقع فيه.

 طريقة الوصيفة التحللية. 2

عبـارة عـن بيـان التصـورات عـن أحـوال مبحوثـة عنـه علـى  التحلليةالوصف      

 163صورة البيان القصصى.

ـــه فـــي حاجـــة إلـــى مهـــارة الباحـــث فـــي معالجـــة الكلمـــات عنـــد  ,فلهـــذا      أن

لكن ينبغي أن يهـتم بصـحة الحقـائق وصـدقها. ويمكـن أن  و .أعطاء البيانات

ــــ ــــان القصصــــي عنــــد تقــــديم الحقــــائق حت ى يجــــر  الباح ــــة فــــي اســــتخدام البي

 يتمكن له نيل نتائج التامة.

 فستعمل الباحث إلى: ,المعالجة الحقائق الكيفيأما       
                                                                                                                                                            

102 Nana Sujana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Sinar Baru 

Algesindo, Bandung, 2001, hlm. 199. 
103 Ibid., hlm 197. 
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 .االستقرائية بالطريقة الحقائق تحليل (أ

يعنى حضور الباحث إلى الميدان للفهم عن العمليات أو األحوال      

و تحليلها و تفسيرها و تقديمها و اخذ  ،و كتابتها ،التي تقع طبيعية

أو أن التحليل االستقرائي هو التحليل  164ن تلك العمليات.االستنباط م

الذي يبدأ من األمور الخاصة ثم يأخذ من تلك األمور الخاصة إلى 

األمور العامة أو يمكن القول إن التحليل االستقرائي هو التحليل الذي 

 يبدأ على الجزء ثم يتجه للحكم على الكّل.

 ستخدام لوصف األحوال بالتتابع.  يعني كيفية اال   ( المعاينة الجليدية 

ج( المعاينة المدخنية يعني كيفية التحّصل على المعاينة الموافقة بالهدف 

 البحث.

المعينة الوقتية يعني الباح ة ينظر في الوقا المناسب لجمع الحقائق بناء د( 

 169على أم لة البحث.

 

 تفتيش صحة الحقائق ز.

                                                                                                                                                            
 104 Ibid., hlm. 199. 
105 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & 

D, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 223. 
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ا وتحليلها. وإلثبـات صـحة هـذه الحقـائق بعد أن كانا الحقائق التي تم جمعه     

ففي حاجة إلى تقنيات التفتيش الـالتام. وامـا التقنيـات لتفتـيش صـحة الحقـائق علـى 

 النحوى التالي:

 .تمديد حضور الباحث .1

إن البحث الكيفي يكون أداة. وبمشاركة الباحث أمر بالغ األهتمية في      

منية قصيرة فقط، ولكنها تتطب جميع الحقائق. ولم تتم المشاركة في فترة ت 

إمتدادا لمشاركة الباحث وهذا سيسمح بزىادة في درجة ال قة في الحقائق التي 

 160تم جمعها.

من ناحية أخرى أن المقصود من تمديد مشاركة الباحث أيضا لبناء ال قة      

للمبحوث عنه نحو الباحث وثقاة المباحث نفسه. وذلك بدال من مجرد 

لذي يضمن مواجهته. ولكن ثقة المبحوث عنه وثقة النفس تطبيق األسلو  ا

عدم (هي عملية التنمية التي تجري كل يوم، وهي أداة لمنع موقف تالعب 

 167المبحوث عنه. )اإلتقان

 التحقيق أو التحسين .2

                                                                                                                                                            
106 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian…….. hlm. 173. 
107 Ibid….….. hlm.177. 
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المــراد بــالتحقيق أو التحســين هنــا طريقــة النظــر الــدقيق علــى صــحة الحقــائق      

ـــــ ـــــى تقتيشـــــها أو بالســـــتفادة األشـــــياء خـــــارج تل ك الحقـــــائق المحصـــــولة قصـــــدا إل

 168مقارنها.

تســـتخدم الباح ــــة هــــذه الطريقــــة أول مــــرة نحــــو، وبصــــادر الحقــــائق. قارنــــا      

ــــيش مــــرة أخــــرة المعلومــــات المحصــــولة مــــن طريــــق جميــــع الحقــــائق  الباح ــــة وتفت

المختلفـــة. ثـــم قارنـــا الحقـــائق المحصـــولة مـــن المالحظـــة بالحقـــائق المحصـــولة 

وكــذلك بالوثيفــة المتعلقــة بهــا. ثــم يســتخدم الباحــث هــذه الطريقــة ثانيــا المقابلــة، 

 نحو النظريات توظيحا وتوكيدا لتلك المقارنة.

 المناقشة مع بعض اإلخوان .3

تجـري هـذه الطريقـة عـن طريـق   (Lexy Moleong)ن فحـ  الـزمالء لـرأي إ     

التحليلـة  مناقشـةتبريز نتائج البحث النهانية المحصـولة، وذلـك يمكـن بوسـيلة ال

ومـــــن نتـــــائج المعلومـــــات النكشـــــوفة مرجـــــو أن هنـــــاك  165مـــــع بعـــــض اإلخـــــوان.

 .إختالف في الرأي، ألجل تيادة تعزيز نتائج البحث

 منهج الت ليث . 4

                                                                                                                                                            
108 Ibid…..…..hlm.178. 
109 Ibid……....hlm. 179. 
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, فـــي هـــذا البحـــث هـــي مـــا نفـــع شـــيئا أخـــرى لتفتـــيش الحقـــائق أو مقارنهـــا.     

ادر الـذي يسـتعمل منهج الت ليث بمصادر. منهج الت ليث بمصيستخدم الباحث 

ــــيش الصــــدقية  التــــي يعطــــي مــــن  الحقــــائق و يراجــــع الحقــــائق, (Credibilitiy)لتفت

المـراد بمـنهج الت ليـث بالمصـادر هـو الطريقـة فـي تفتـيش   110خـالل المصـادر.

صــــحة الحقــــائق عــــن طريــــق المقارنــــة بــــين الحقــــائق المحصــــولة مــــن المقابلــــة و  

ارنة بين الحقائق المحصولة مـن الحقائق المحصولة من المالحظة, وكذالك المق

 الوثيقة و المقابلة.

 مراحل البحثط. 

تقديم الموضوع البحث إلى رئيس ( 1) قد أعدت مراحل بالخطوات التالية:     

إجراء الدراسة األتية للحصول على وضوح مسائل ( 2, )شعبة اللغة العربية

ساس وضع خطة البحث كاأل( 4, )استعراض ميدان البحث( 3, )الحقائق

 تحليل الحقائق( 0, )إجراء البحث وجمع الحقائق المبحوثة( 9, )للبحث

إعداد تقريرا البحث وحلقة البحث ( 7, )التحسين/وإعادة خطة العمل )التفكير(

تقريرا البحث ( 8, )لتحسين عندما يكون هناك النق  أو األخطاء الموجودة

 وتقديمه إلى المشرف وعلى السلطات.

                                                                                                                                                            
110 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan.........., hlm. 127. 
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( 2, )مرحلة قبل الميدان( 1) :111فيتائف(, Moelong) أي مولونجأما عند الر      

 .مرحلة إيالغ نتائج البحث( 4, )مرحلة تحليل الحقائق( 3, )مرحلة عمل الميدان

 

  

                                                                                                                                                            
111 Ibid,…… hlm. 180. 


