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  باب الثالث

 طريقة البحث

والذي يتألف من تصميم , يناقش هذا الفصل املنهجية املستخدمة يف هذه الدراسة 

إجراء , واجلدوال الزمين البحوث, واملوضوعات البحثية, البحوث والقواعد واملوضوعات البحثية

  .البحوث

 تصميم البحث  . أ

و اإلختبار، يعين إن منهج البحث هو طريقة البحث املستخدمة يف أداء البحث 

بعد أن حبث كما  ١.األسلوب العام يف جمال العلوم و الطريقة اخلاصة ألداء اإلجراءات

إن البحث الوصفى .بالتصميم الوصفي في كتابة هذ البحث تستخدم الباحثف, السابق

هو البحث الذي يهدف إىل مجعاملعلومات املتعلقة مباهية مظاهر بارزة، اي احوال املظاهر 

والبحث الوصفى هو البحث الذي يهدف لوصف السكان أو . عية اثناء سري البحثالطبي

ورأىأينني أن  ٢.املنطقة املعينة من أنواع أوصافه و عنصور املعني مبنظمة، و قيق و دقيق
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وقد أكد هذا . البحث الوصفي هو تصميم البحوث اليت تصف حالة كما هو يف الوضع

عنه أينني أن تصميم وصفية هي طريقة لدراسة  البيان من قبل نذير، حبسب ما نقلت

وضع اجلماعات البشرية، كائن، والظروف، ونظام الفكر أو فئة من األحداث يف الوقت 

الغرض من هذا البحث هو خلق الوصف، الصورة أو اللوحة يف معلومات . احلاضر

  ٣.الدراسةمنهجية وواقعية ودقيقة عن احلقائق، واخلصائص والعالقات بني الظواهر قيد 

 .مدخل البحث   . ب

البحث الكيفي . إن مدخل البحث املستخدم يف هذ البحث هو املدخل الكيفي

التعليل يف شكل الكلمة , املالحظة, مثال األخالق, هو  البحث لفهم ما جترب الباحثة

مؤلف مزيد من البحث الكيفي، ذكر دنزين ولينكولن أن البحث الكيفي هو . واللغة

م اخللفية العلمية، �دف الظواهر تفسري ويتم من خالل إشراك البحث الذي يستخد

ديفيد مايلز وهوبرمان أن يكتب البحث الكيفي . جمموعة متنوعة من األساليب موجودة

هو البحث الذي يبدأ من الواقع مع االفرتاض األساسي أن السلوك البشري له معىن عن 

الكيفي هو حماولة لتقدمي العامل بينما جني ريتشي، والبحث  ٤.اجلاين يف سياق معني
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االجتماعي، ووجهات النظر على العامل، من حيث املفهوم والسلوك واإلدراك ومسألة 

ويرىأمحد تنزيه أن البحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل  ٥.البشرية دراستها

إكتشاف املظاهر عن طريقصادق واقعّي وشاملي ومناسبا باخلطاب الطبيعي بوسيلة مجع 

 ٦.كمصدر مباشر بأدوات  البحث الرئيسية نفسها) األصلية(احلقائق من اخللفية الطبيعية 

. وليس من األرقام, والصورة, ماتاحلقائق على الكل   البحث الكيفي مجع الباحثيف

مث . وغري ذلك, والوثيقة, و الصور,وملحوظة, احلقائق ميكن من النص احلديث الصحفيّ 

تبحث الباحثة يف هذا املبحث عن احلقائق التيتتعّلق بإسرتاتيجية تعليم املفردات لتنمية 

 .املهارة الكالم يف املعهد نور العلوم بالتار

  خضور البحث .ج

باحث يف ميداين هو أدوات البحث أمر ضروري للغاية، ألنه مرتبط مع حضور ال

أن تكون أدوات البحث يف البحث الكيفي . البحث اليت كان أن البحث مبدخل الكيفي

الكيفي  مدى الباحث" التحقق"كأداة جيب أن ولذلك، فإن الباحث. يعين الباحث أنفسه

حضور الباحث يف ميداين ملعرفة عن . على استعداد إلجراء مزيد من البحوث يسقط رحابة
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الصفات يف البحث الكيفي هو . النشاط الفعلي أو معلومات لثم تكون مكتوبة وحتليلها

دور البشر باعتبارة أدوات البحث، حيث أدوات املذكور هنا يعين البشر واحد منهم هو 

  :يعين. دور البشر باعتبارة أدوات البحث. الباحث

 .املالحظة باملشاركة .١

املالحظة باملشاركة يعين أساسا إبداء املالحظات واالستماع بعناية ممكن ألصغر 

ويرى بوجدان تعريف املالحظة باملشاركة متاما كما يتميز البحثة التفاعل . بالرغم

ذات البيئة، يتم خالهلا مجع حقائق  ذي يستغرق وقتا طويال بني الباحثاالجتماعي ال

  ٧.وتطبيق دون انقطاع يف شكل مالحظات ميدانية منتظمة

 .اإلنسان كأدوات البحث .٢

هي خمطط، ومجع احلقائق واحملللني واملرتمجني من احلقائق ،  يف البحث الكيفي، الباحث

أجريت البحث يف املعهد نور العلوم بالتار،  ٨.وأصبح يف �اية املطاف نتائج البحث

ة تدريس مدرس أجرى الباحث البحث تدريس املفردات لدى الطالب يف إسرتاتيجي

أن تعمل فقط بصفة مراقب وليس مرتكب  هناه الباحث, ة العربية يف الفصلاللغ
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حىت أنه يف احلصول على احلقائق الالزمة بصرف النظر عن مالحظاته . التدريس

اخلاصة، كيفية احلصول احلقائق من مساعدة التحقيق يف األحزاب واجلاين فضال عن 

 .وخارج املدرسة مثل األسرة واألقران أو غريهم املطلوبةالعناصر املختلفة يف املدرسة 

  مكان البحث. د

وأّما إختارت . مكان البحث املستخدم يف هذا البحث هو املعهد نور العلوم بالتار   

  :الباحثة على هذه املدرسة لتكون مكانا للبحث بأسباب

الهتمام يف تطوير اللغة املعهد نور العلوم بالتار هي واحد من املدرسة اليت هلا الربامج ا .١

 .تدريس املفرداتالعربية خاصة ىف 

املعهد نور العلوم بالتار هي واحد من املدرسة التيكثري من الطالب هنا يأتون من املدرسة  .٢

 .اإلبتدائية ليست االسالمية

ىت الطالب يسهلون أن يفهم يستعمل اسرتاتيجيات لتدريساملفرداحت املعهد نور العلوم بالتار .٣

 .ات اللغة العربيةاملفرد
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  مصادر الحقائق. ه

املفهوم من مصادر احلقائق .واملراد مبصادر احلقائق هي موضوع حتصل منه احلقائق   

احلقائق يف هذه البحثاحلقائق  ٩.يف هذا البحث هي موضوع أو مصدر حتصل منه احلقائق

أو معلومات  احلصول عليها من املخربين الذين يعتربون املعرفة األكثر عن هذه البحث، 

. إسرتاتيجية املدرس يف تدريس املفردات لطالب يف املعهد نور العلوم بالتاريعين كيف 

ائق من نتائج وباالضافة اىل احلصول عليها عن طريق املخربين، وقد مت احلصول على احلق

يف . املالحظات واملقابالت والوثائق اليت تدعم احلقائق يف شكل كلمات او افعال مكتوبة

البحث الكيفي، حصلت على احلقائق من مصادر خمتلفة، وذلك باستخدام أسلوب مجع 

مع املالحظات املستمرة الناجتة . احلقائق متنوعة، وينفذ بشكل مستمر حىت يتشبع احلقائق

  ١٠.احلقائق اليت مت احلصول عليها هي احلقائق الكيفي. ت عالية االختالفاتيف بيانا

مصادر احلقائف الرئيسية يف البحث الكيفي هو املعلمني املخرب والعمل، مث    

  .احلقائق إضافية مثل الوثائق وغريها

  :يف هذا الصدد، وينقسم النوع من احلقائق يف هذه البحث يعين   
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 القوال والفعل .١

وسجلت مصدر  .أفعال الذين لوحظ أو مقابلتهم هي مصدر احلقائق الرئيسيأقوال و 

الصوت، والتقاط / احلقائق عادة من خالل مذكرات مكتوبة أو تسجيل شريط فيديو 

  .الصور أو األفالم

 مصادر املكتوب .٢

وينقسم هذا املصدر إىل مصدر من الكتب وا�الت، ومصادر من احملفوظات والوثائق 

هذه البحث، ميكن احلصولعلى احلقائق من خالل ا�الت اليت تصدرها يف . الرمسية

املدارس الدينية، ا�لس التعليم، من الوثيقة املدرسة وغريها ، يف هذه البحث مصدر 

  :احلقائق مكتوب يعين

 .التاريخ املعهد نور العلوم بالتار   . أ

 .اهليكل التنظيمي املعلم نور العلوم بالتار   . ب

 .العلوم بالتارعدد الطالب نور    . ه
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  .طريقة جمع الحقائق وأدواتها. و

طريقة مجع احلقائق هي اخلطوة األكثر اسرتاتيجية يف البحث، ألن اهلدف الرئيسي    

طريقة مجع احلقائق ، وسوف دون معرفة . من هذه البحث هو احلصول على احلقائق

يف البحث الكيفي، . لن حتصل على احلقائق اليت تليب جمموعة احلقائق القياسية الباحث

وإجراءات مجع احلقائق هي املالحظة الرئيسية مشارك، وإجراء مقابالت ، وثائق الدراسة، 

  ١١.ومزيج من الثالثة غالبا ما يشار إليها باسم التثليثي

الطريقة  ث يستخدم الباحثعلي، يف هذه البحللحصول على احلقلئق غري صحيحة والف

  :مجع اجلقائق على النحو التايل

 طريقة املالحظة .١

الحظة هي أّما عند مارشال امل. املالحظة عند ناسوتييان هي فرق من مجيع العلوم  

تنقسم , رأى سنافية فيصل. ان تتعلم عن االخالق و معنه باملالحظة متكن الباحث

, واملالحظة باجلر او بالسرّ , ملشاركةاملالحظة على ثالثة اقسام هي املالحظة با

كما قال سوتريسنو هادي، املالحظة باملشاركة هي مراقبة   ١٢.واملالحظة ال تنظيم
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بينما املالحظة كما هو املالحظة  ١٣.مباشرة وبشكل منهجي وتسجيل ما يراه الباحث

وهذه الطريقة تستعمل للوصفى . املباشرة مع بعض القواعد حول ما يبدو يف البحث

عن بيانات موضع البحث املشهودة مباشرة للبحث لكي حصول البانات عن حالة 

واداوة . املدرسة وجحم الصف واوسيلة وغريها من االمر الذي يناسب مبوضع البحث

  .املستعملة هنا ارشادات للمالحظة

يف هذه البحث الباحث  ببساطة عقد إجراء حتقيق كامل يف الظروف أو أعراض 

ولذلك فإن هذا طريقة يستخدم املؤلف جلمع . قيق وفقا للمطلوبحمددة ليتم التح

البيانات حول ظروف الطالب و املدرس يف تدريس املفردات  املعهد نور العلوم بالتار  

كل من البنية التحتية واألنشطة هناك، فضال عن إشراك مباشرة بشكل وثيق جلعل 

  .أنشطة الرصد وحفظ السجالت وكذلك األنشطة اليت ختضع

 .طريقة املقابلة .٢

املقابلة هي إحدى الطرق للحصول على مجع احلقائق مبحادثة  و حمورة مع موضع 

املقابلة هي شكل من اشكال التواصل اللفظي للحصول على املعلمات من . البحث
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والقدرة على التقاط أفكار ومشاعر , املبحوثني املقابالت تطلب مهارات لطرح األسئلة

هناك  ١٤.أسئلة جديدة بسرعة للحصول على املعلومات الالزمةالناس وكذلك لصياغة 

تلك املقابلة تنظيما هي مقابلة  اليت تستخدم عادة من قبل الباحث نوعان من املقابلة

والثاين هو . ان معظم املعنية قد وضعت سابقا تشمل املرتبة املادية من األسئلة والسؤال

بدقة يف وقت مبكر من أنواع األسئلة، من املقابلة غري املنظمة هي مقابلة غري حمددة 

  ١٥.اجل واملواد

وبناء على البيان . و املقابل عليه يف هذه الطريقة وكان السائل أي الباحث

حيث للباحث حرية ىف تقدمي االسئلة , السابقان الباحث تستخدم املقابلة احلرة املوجه

ى املقابلة يف هذا البحث وجتر . املتعلقة مبسائل البحث مع التمسك بإرشادات املقابلة

. وطالب جلمع احلقائق عن موضع البحث, عن طريق التساؤل إىل األساتذ اللغة العربية

 .اإلسرتاجتية املعهد نور العلوم بالتار تقصد هذه
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 .طريقة الوثيقة .٣

الوثيقة , ويف القموس اإلندونيسي ١٦.الوثيقة هي كل املدة املكتوبة او فلم احلقائق

واملراجع , اجلريدة, قطعات, النقل, الصور(اء الربهان  أو البينات هي اجلمعاو عط

  ١٧.واجلمع وحفظ املعلومات املتعلقة بالعلوم, )األخر

الطريقة الوثيقة اليت جتد احلقائق على األشياء أو املتغريات مثل املالحظات، 

يف استخدام هذا . النصوص والكتب والصحف، وا�الت، وجدول األعمال، اخل١٨

إذا  . الطريقة الوثيقة  جيمع الباحثة فحص قائمة للبحث عن املتغريات احملددة مسبقا

كان هناك املتغريات جيري البحث، ويضيف الباحثة على البقاء يف عالمات االختيار 

   ١٩.مكان املناسب

ستجمع الباحث على وثيقة الرمسية كالدفاتر و ا�الت , ويف هذا البحث

وجتمع الباحث احلقائق . تائج واجلدوال االعمل الطالب وغريهاواملخطوطة والدفرت الن

, ايضا بالوثيقة الشخصية كامللحوظة او اإلنشاء من شخص الذى يكتب عن عمله
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حيصل الباحث احلقائق مكتوب من تاريخ املعهد .وعن إعتقاده وغري ذالك, وعن حربته

وحىت هذه  نور العلوم بالتار  يف املعهد أحوال الطالب, درسنور العلوم بالتار ،أحوال امل

الطريقة باإلضافة إىل احلصول على احلقائق إىل تعزيز وتوطيد خمتلف احلقائق اليت مت 

  .احلصول عليها من بيانات املقابالت وطريقة الوثيقة

  .طريقة حتليل احلقائق. ز

هو عملية " حتليل احلقائق"يف حالة حتليل احلقائق الكيفي، وقال بوجدان أن      

بحث بشكل منهجي لوجتميع البيانات اليت مت احلصول عليها من املقابالت، واملالحظات ال

  ٢٠.امليدانية وغريها ، لذلك ميكن أن يفهم بسهولة، وميكن أن ترسل نتائجها لآلخرين

حتليل احلقائق يف البحث الكيفي اليت أجريت منذ ما قبل دخول امليدان، بينما يف      

حتليل بدأت منذ صياغة "يف هذه احلالة قال ناسوتيون . منه يف جمالامليدان، وبعد االنتهاء 

  ٢١.وشرح املشكلة، قبل ان تغرق امليدان، وتستمر حىت كتابة نتائج البحث

بناء على ما سبق ميكن استنتاج  أن حتليل احلقائق هي عملية البحث عن وجتميع      

ت امليدانية، والوثائق، عن طريق بيانات منتظمة مت احلصول عليها من املقابالت، واملالحظا
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٧١ 

 

تنظيم البيانات إىل وحدات، وتنظيم يف منط، واختيار وهو أمر مهم واليت سيتم دراستها، 

  .وجعل استنتاجات مفهومة بسهولة من قبل نفسي واآلخرين

 :خطوات حتليل احلقائق من أجل مجع البيانات احملمولة يف ثالثة أخاديد من األنشطة وهي

البيانات، وهي العملية االنتخابية، وتركز البحث على تبسيط وحتويل البيانات التقليص . ١

 .اخلام     أو مسيئة الناشئة من حقل سجالت مكتوبة

عرض البيانات، وهي عملية صياغة املعلومات املعقدة إىل شكل ميكن أن يكون . ٢

 .منهجيا، لتكون أكثر بساطة وانتقائية، وميكن أن نفهم معناها

ستدالل هو حتليل احلقائق يؤديها بشكل مستمر أثناء وبعد مجع وعرض على حد اال. ٣

  ٢٢.سواء

وقد مت حتليل البيانات اليت مت مجعها من مراقبة األنشطة الطالبية املنهج الوصفي 

الكيفية أو من خالل تسجيل البيانات اليت مت مجعها وفقا لألنشطة التعليمية املتعلقة بتطبيق 

بتحليل احلقائق املستمدة من املقابالت  وباملثل، قام الباحث. الشفويةية الطريقة السمع

واملالحظات املنهج الوصفي الكيفية حبيث النتائج املتوقعة من هذا التحليل ميكن أن تصف 
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٧٢ 

 

املعهد نور العلوم  ملدرس و الطالب باالستخدام اإلسرتاتيجية يف تدريس املفردات يفحاال

  .بالتار

  .احلقائقتفتيش صحة . ح

ودرجة . فتستعمل درجة  الصدق واظبط, وحلفظ صحة احلقائق يف هذالبحث العلمى

الصدق املستعملة يف هذاالبحث تتكون من ثالثة طروق من عشر طرق حيث يطورها 

  .املناقشة مع بعض اإلخوان، املنهج التثليثي,تطويل مدة اخلضور: وهي, مولونج

 تطويل مدة اخلضور .١

, ل مدة اخلضور عن طريق قيام الباحث باملالحظة بكل دقةوميكن ان تكون تطوي

وجتري هذااالنشطة باداء املقابلة الفعالية . ومتواصلة طول عملية البحث, مرتبة

, االختالس, الكذب: مثال(واالشرتاكية حىت يتمكن االجتناب منامور غري مرغوبة 

  ٢٣.رتنيميكن الباحثة سوف تؤدي املالحظات م, يف هذاالبحث). والتصانع

 .املناقشة مع بعض اإلخوان .٢
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٧٣ 

 

ويتم هذا األسلوب من خالل تعريض النتائج املؤقتة أو النتائج النهائية اليت مت 

وبالتايل فحص أقرا�م يعين دراسة , احلصول عليها يف شكل مناقشات مع الزمالء

أجريت عن طريق مجع أقرا�م من نفس الفئة العمرية، الذين لديهم املعرفة العامة 

اليت جيري حبثها، حبيث معا ميكن للباحثني يل مراجعة التصورات واآلراء ووجيري 

  ٢٤.حتليلها

باحثون يناقشون عملية ونتائج البحوث مع أصدقاء الكلية أو الذين مت القيام 

احلصول على املدخالت من حيث  ثالبحث الكيفيويتم ذلك على أمل الباح

  .املنهجية واألحباث السياق

 يثياملنهج التثل .٣

التثليث هو االسلوب  ٢٥.املنهج التثليثي هو حتليل احلقائق استخدم بنظاريات خمتلفة

الذي يستخدم صحة البيانات شيئا فحص آخر خارج من البيانات ألغراض فحص 

  ٢٦.أو على سبيل املقارنة إىل البيانات
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٧٤ 

 

يف هذه البحث، استخدم الباحث نوعني من التثليث هو التثليث من مصادر 

ويتم البيانات عن طريق التحقق ) الثقة(مصادر التثليث الختبار مصداقية ,وتقنيات

تقنيات التثليث الختبار . من البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر

ويتم البيانات عن طريق التحقق من البيانات لنفس املصدر مع ) الثقة(مصداقية 

  ٢٧.تقنيات خمتلفة

مالحظة النتائج اليت توصلوا إليها إىل الطريق املتناقضة  بواسطة التثليث الباحثون من

مع جمموعة متنوعة من املصادر واألساليب ونظرية لذلك حىت ميكن للباحثني أن 

 تفعل مع الطريق

 طرح تشكيلة واسعة من األسئلة .أ

 .حتقق مع جمموعة واسعة من مصادر البيانات .ب

أجل التحقق من الثقة للبيانات هو استخدام جمموعة متنوعة من األساليب من  .ج

  ٢٨.القيام  به
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