
 الفصل الثالث

 طريقة البحث

 تصميم البحث.أ

، فإن نوع البحث ادلستخدم ىو البحث الًتكيز البحثي الذي مت حتديدهبناًء على 

ىو حبث يظهر لوصف وحتليل الظواىر واألحداث واألنشطة  الكيفي. البحث الكيفي

 1 االجتماعية وادلواقف وادلعتقدات والتصورات وأفكار األفراد بشكل فردي أو يف رلموعات.

، وىي طرق البحث اليت حتاول وصف  طريقة الوصفيةباستخدام  الكيفيىذا البحث 

مت تصميم البحث الوصفي للحصول على معلومات حول حالة  2 األشياء وفًقا دلا ىي عليو.

ـ اريف فورىان ىو وصف ادلتغري أو لدراسة. الغرض من الدراسة وفًقا األعراض يف وقت إجراء ا

 3 حالة من ىو يف موقف.
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، يلزم وجود باحثني يف ىذا اجملال من أجل احلصول على أكرب قدر شلكن الكيفييف البحث 

ادلنفذة، مع  احلقائقيف عملية قياس اليت مت احلصول عليها.  احلقائقوالبحث عن صحة  احلقائقمن 

. الباحث موجود للعثور على احلقائق، يعمل الباحث كأداة رئيسية يف مجع ادلالحظة وادلقابالت

 اطع بشكل مباشر أو غري مباشر مع ادلشكلة قيد الدراسة.اليت تتق احلقائق

، وأن يكون انتقائًيا ودقيًقا وجاًدا يف يكون الباحث جيًدا بقدر اإلمكان ، جيب أنلذلك

اليت مت مجعها وثيقة الصلة  احلقائق، حبيث تكون وفًقا للواقع يف ىذا اجملال احلقائقالتقاط 

 احلقائقد الباحثون أو مبساعدة اآلخرين أدوات مجع ، يعةالكيفيحًقا. يف البحوث  ومضمونة

، يشارك الباحثون يف إجراء ادلالحظات واالستماع بعناية إىل أقصى ةالكيفية. يف البحوث األولية

  4 حد شلكن.

 4م وإجراء البحوث يف حوايل 2۰19أكتوبر  1۵لدخول ادلدرسة يف  البحثتصريح 

 م.2۰2۰يناير  24أشهر وتنتهي يف 

 

 

 مكان البحثج. 
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Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. RemajaRosdakarya, ٢۰۰٦) hlm. ١ 



. بزًت الباحثة ونجاحلكومية األوىل تولونج أج اإلسالمية ادلدرسة الثانويةيف مكان البحث 

 :يعينسة در ادلذه ىأسباب اختيار  ذه الدعهد لتكون مكان ألداء البحث. وأماى

شهور يف إحدى ادلدرسة ادلونج األوىل تولونج أجاحلكومية  اإلسلمية الثانويةادلدرسة إن .  1

إليها  هل التالميذ والباحثة لوصولتيجيا حيث يسوكان مواقعها إسًت  أجونج، تولونج

 .واصالت العامةمب

والقاعات  ،وسلتربات الكمبيوتر ،غة.  يف ادلدرسة لديها أيضا مرافق كاملة مثل سلتربات الل2

  ومرافق الفصول الدراسية ادلناسبة. 

 ،اءمثل طريقة الغن ،وسائل يف التعليم اللغة العربية. يف ىذه ادلدرسة تستخدم ادلتنوع الطريقة و 3

 طريقة ادلباشرة و غري ذلك.

 

 

 

 الحقائقد. مصادر 



، فإن "مصادر لوفالنيف معرفة صحة الدراسة. وفًقا  جزًءا مهًما قائقتعد مصادر احل

ات إضافية مثل ، والباقي بيانىي الكلمات واإلجراءات الكيفيحث ة يف الباألولية قائقاحل

 5 .ادلستندات وغريىا"

. يتم جتميع احلقائقادلقصود ىو ادلوضوع الذي ميكن احلصول منو على  قائقاحلمصدر 

 ، مها:يف ىذه الدراسة يف نوعني قائقاحل مصادر

 األولية احلقائقمصادر . 1

اليت يتم مجعها مباشرة من قبل األشخاص ادلهتمني  قائقاحلىي  األولية قائقاحل مصادر

اليت مت احلصول عليها من خالل ادلقابالت أو باستخدام  قائقاحل. قائقاحلأو الذين يستخدمون 

األساسي ىو  قائقاحل، فإن مصدر ناسوتيان وفًقا 6 .األولية قائقاحلاالستبيانات ىي أمثلة على 

 7ًة من ادلصدر". احلصول عليها مباشر مثاليت  قائقاحل"

سالمية ية اإلو ذلذا البحث ىو مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة الثان األولية قائقاحل درامص

 احلكومية األوىل تولونج أجونج.

 الثانوية احلقائقمصادر . 2
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ميكن أيًضا تفسري  8مستعملة". ،مباشرةغري  قائقاحلالثانوية ىي "مصادر  قائقاحلمصادر 

 ."احلقائقالثانوية على أهنا بيانات ال يتم مجعها مباشرة من قبل أشخاص مهتمني ب قائقاحل

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  غريىمو  الطالب ذلذا البحث ىو الثانوية قائقاحل مصادر

 األوىل تولونج أجونج.

 

 حقائقجمع ال طريقةه. 

 قائقاحلادلطلوبة. مجع  قائقاحلىو إجراء منتظم ومعيار للحصول على  قائقاحلمجع 

خطوة مهمة  قائقاحليعد مجع  9 األولية ألغراض البحث. قائقاحلليس سوى عملية شراء 

 ليت يتما قائقاحل عموًما يتم استخدام ، ألنواحلصول عليها يف الطريقة العلميةللغاية مت 

جيب أن تكون  10 صياغتها.، الختبار الفرضية اليت مت االستكشافية مجعها، باستثناء األحباث

، استخدم الباحثون يكفي الستخدامها. يف ىذه الدراسة مجعها صاحلة مبا مثاليت  قائقاحل

  .على النحو التايل قائقاحلتقنيات مجع 

 ادلشاركةب ادلالحظة. 1
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من خالل مراقبة أو مراقبة كائنات البحث أو  قائقاحلادلالحظة ىي طريقة جلمع 

ليها ىي معرفة مواقف اليت مت احلصول ع قائقاحلاألحداث يف شكل البشر والبشر والطبيعة. 

، األشياء غري احلية أو الظواىر الطبيعية. يف حني أن األدوات ادلستخدمة ىي وسلوك البشر

مت احلصول عليها أكثر موثوقية ألهنا ادلالحظة  اليت قائقاحلطرق ادلراقبة. ادلالحظة الزائدة ىي أن 

 11 الذاتية.
على نطاق واسع لقياس السلوك أو عملية  قائقاحلستخدم ادلالحظة كأداة جلمع ت 

يستخدم  12حدوث األنشطة اليت ميكن مالحظتها يف ادلواقف الفعلية ويف ادلواقف القوية.

الطبيعية وأنشطة التدريس والتعلم وكيفية  الباحثون طريقة ادلالحظة ىذه دلراقبة أوضاع اخللفية

حتفيز استجابة االستجابة يف تعلم اللغة العربية. مت تنفيذ ادلالحظة بواسطة ادلؤلف دلعرفة كيفية 

 استخدام حالة ادلدرسة كمكان للبحث.

 
 

 عميقةالقابلة ادل. 2
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عن طريق طرح أسئلة مباشرة من قبل القائم بإجراء  قائقاحلطريقة ادلقابلة ىي طريقة جلمع 

الشريط. ( على إجابات ادلستجيبني ادلسجلة أو ادلسجلة مع مسجل قائقاحلادلقابلة )مجع 

ال يعتادون على ، ميكن استخدام تقنية ادلقابلة على اجمليبني الذين يصنعون خطابات أو وبالتايل

الدراسة اليت هتدف إىل مجع ادلعلومات حول احلياة إن 13 ، مبن فيهم األطفال.القراءة والكتابة

 14 البشرية يف اجملتمع وأسسها ىي مساعد رئيسي لطريقة ادلالحظة.

ُتستخدم طريقة ادلقابلة ىذه إلجراء مقابالت مع العديد من مدرسي اللغة العربية يف 

طريقة التكرار و  حول كيفية تطبيق ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تولونج اكونج االوىل

 احلفظ.

 ةقيالوث. 3

من نتائج ادلقابالت وادلالحظات. ادلستند  احلقائقيهدف أسلوب التوثيق ىذا إىل إكمال 

يف  15 ادلعين يف شكل صور أو صور فوتوغرافية أو سجالت أخرى متعلقة بًتكيبات ادلشكلة.

قة التوثيق يف شكل كائنات مكتوبة، مثل الكتب ادلرجعية، ، استخدم الباحثون طريىذه الدراسة
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، وغريىا من التقارير ادلتعلقة بتنفيذ أساليب ادلدرسية احلقائقوالكتيبات اإلرشادية، ووثائق 

 16 التعلم.

، فضاًل عن ع أدلة التدريس اخلاصة بادلعلمنييستخدم الباحثون ىذه الطريقة لتسجيل ومج

 ملفات تعريف مدرسية وما شابو ذلك دلعدات بيانات البحث. مجع بيانات ادلدرسة يف شكل

 حقائقتحليل ال طريقة. و

، يبدو حدى الدراسات جزًءا مهًما للغاية، ألنو مع ىذا التحليليف إ قائقيعد حتليل احل

حل مشكالت البحث لتحقيق اذلدف  اصة يفاليت سيتم تقدميها ذلا فائدة خ احلقائقأن 

، ىو عملية جتميع وترتيب ومعاجلة احلقائق، فإن حتليل نانا سوجانا ي للدراسة. وفًقاالنهائ

ىو نشاط ترتيبها وتصنيفها وجتميعها  احلقائقحتليل 17 وبالتايل يتم استخدام لتربير الفرضية.

وإعطاءىا وتصنيفها حبيث يتم احلصول على النتيجة بناًء على الًتكيز أو ادلشكلة اليت جيب 

يليس ماليت مت تنفيذىا تبنت وطورت منطًا تفاعلًيا طورتو  احلقائقعملية حتليل 18 اإلجابة عليها.

 : ، وىيمنىيبرب 

 قائقاحل تقليل. 1
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara: ٢۰٣١), hlm. ٢۰١ 



، حيث يركز على تبسيط عملية استخراج نشاطًا يف عملية االختيار احلقائقيعد تقليل 

يف بداية  احلقائقيبدأ تقليل  19األولية وحتويلها من السجالت ادلكتوبة يف ىذا اجملال. احلقائق

. جيب على الباحثني تقدمي احلقائقالنشاط البحثي إىل أن يستمر طادلا مت تنفيذ أنشطة مجع 

 ملخصات وموضوعات البحث وإنشاء رلموعات وكتابة ادلذكرات. 

 قائقعرض احل. 2

عبارة عن عملية لتجميع ادلعلومات بشكل منهجي من أجل استخالص  احلقائقعرض 

ل،  اليت مت احلصول عليها يف شكل مج احلقائق، أهنا نتائج حبث. يف ىذه الدراسة النتائج على

عبارة عن رلموعة من ادلعلومات  احلقائق، حبيث تكون دراسة كلمات ذات صلة بًتكيز البحث

 20 مرتبة بشكل منهجي واليت تتيح إمكانية استخالص النتائج.

 ستخالصاال. 3

دان وبعد االنتهاء ، سواء يف ادليالذي ال يزال جيري بشكل مستمر قائقيف ختام حتليل احل

أن تؤدي إىل نتائج ىذا االستنتاج، ، فإن اخلطوة التالية ىي تقدمي استنتاجات. يف ىذا اجملال

، سواء ادلستمدة من ادلالحظات ادليدانية وادلالحظة احلقائقبناًء على نتائج حتليل  ،بالطبع

 والوثائق.
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 الحقائق تفتيش صحة. ز

، قة احلقائق والضوابط والكشف عنها، وفحص حقيللحصول على احلقائق الصحيحة

 جيب على الباحث القيام مبا يلي:

 متديد وقت احلضور. 1

ئق ادلوثوقة واحلقيقية. ة جلمع احلقااألوليةالباحثون يف البحث العلمي ىم األدوات 

احلقائق ، ولكن جيب إحضاره إىل رلال ، فإن عمل الباحث ال يقتصر على إجياد وبالتايل

 البحث للتحقيق أو اخلروج عن احلقائق ادلأخوذة مباشرة من ادلصدر.

 التدقيق أو التحسني. 2

الغرض من اإلشراف ىو التحقق من احلقائق من خالل االستفادة من األشياء اليت تتجاوز 

، واليت يقال إهنا تسمى ىذه الطريقة طريقة التثليث احلقائق اليت مت مجعها للفحص أو التأخري.

طريقة للتحقق من حقيقة احلقائق اليت تستخدم أشياء أخرى خارج احلقائق كغرض للبحث عن 

ىذه احلقائق أو االرتباط هبا. مث استخدم الباحث ىذه الطريقة ألول مرة دلصدر احلقائق. يقوم 

سلتلفة جلمع احلقائق وإعادة البحث فيها. مث يتم  اليت مت مجعها من طرق احلقائقالباحث جبمع 

يت مت احلصول عليها من مقارنة احلقائق اليت مت احلصول عليها من ادلالحظات مع احلقائق ال

 ، وكذلك مع الوثائق ذات الصلة.ادلقابالت

 زيادة ادلثابرة. 3



حظات دقيقة عن طريق إجراء مال احلقائقتعين ىذه التقنية طريقة اختبار درجة الثقة يف 

، يهدف إىل العثور على . من خالل ىذه التقنية أيًضا(124 : ،2۰۰7 يانويسوج)ومستمرة 

اخلصائص والعناصر يف ادلوقف ذي الصلة بادلشكلة أو ادلشكلة اليت نبحث عنها مث الًتكيز على 

 (.2۰۰6: 329،  مولونج)ىذه األشياء بالتفصيل 

 

 المنهج الثليثي ح.

)الصالحية الداخلية(،  احلقائقار على اختبار ابتك احلقائقيشتمل اختبار صالحية  

)الصالحية/ التعميم اخلارجي(، واختبار  احلقائق، واختبار قابلية نقل احلقائقواختبار تبعية 

 ، وىي:ة، مت استخدام العديد من التقنياتالكيفييف ىذه الدراسة  21.ادلصداقية )ادلوضوعية(

 (Kreadibility)( الثقة 1)

اليت يتم مجعها مطابقة للحقيقة.  احلقائقىو إثبات أن  احلقائقالغرض من موثوقية 

، وزيادة ادلثابرة يف : التقنيات: إطالة ادلالحظة بداعىناك العديد من التقنيات لتحقيق اإل

 22.، وفحص األعضاءث، والتثليث، وادلناقشة مع الزمالءالبح
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, ٢۰٣٣), hlm, ٢١٢ 
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  (Trianggulasi) ( التثليث2)

 احلقائقخارج باستخدام مصادر سلتلفة  احلقائقالتثليث ىو تقنية للتحقق من صحة 

يف ىذه  ، يتم إجراء فحص التبادل حبيث ميكن حساب نتائج البحث.للمقارنة. بعد ذلك

وتثليث الطريقة. ىذا يتوافق مع  احلقائق، استخدم الباحثون تثليثني مها تثليث مصدر الدراسة

اقًتاح فيصل لتحقيق معايري مصداقية نتائج الدراسة على األقل باستخدام تثليث مصدر 

 23وتثليث الطريقة. احلقائق

 ( متديد ادلراقبة3)

، وإجراء ادلقابالت احلقل، وإبداء ادلالحظاتمتديد ادلالحظة يعين عودة الباحث إىل 

اليت مت الوفاء هبا أو اجلديدة. إن متديد ىذه ادلالحظة يعين أن  احلقائقمرة أخرى مع مصادر 

، وكلما زادت كل على حنو متزايد عالقة )عالقة(العالقة بني الباحث والشخص اخلبري ستش

، أصبحت الثقة أكثر انفتاًحا وتعاونية حىت ال يتم ية )مل تعد ىناك مسافة بعد اآلن(احلميم

 إخفاء أي معلومات بعد اآلن.

، أجرى الباحث استكشافًا أعمق للبيانات حىت تكون امتداد ىذه ادلالحظة يف

اليت مت احلصول عليها أكثر واقعية وصحيحة. يأيت الباحثون إىل موقع الدراسة على  احلقائق
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، يقوم احلقائقحىت عند حتليل  يانات كافية ليتم حتليلها،الرغم من أن الباحث قد حصل على ب

 24موقع الدراسة. الباحث بإجراء فحص يف

 ( اختبارات األقران4)

فحص النظراء من خالل ادلناقشة ىو أسلوب يتم تنفيذه عن طريق الكشف عن 

النتائج ادلؤقتة أو النتائج النهائية اليت يتم احلصول عليها يف شكل مناقشات حتليلية مع 

يف الرأي شلا يزيد يف ، من ادلتوقع أن حتدث اختالفات . من ادلعلومات اليت مت اكتشافهاالزمالء

 25النهاية من نتائج البحث.

  (Depandibility)    ( االعتماد۵)

حبيث  احلقائقيستخدم ىذا ادلعيار للحماية من األخطاء احملتملة يف مجع وتفسري 

، ال سيما اب األخطاء من ِقبل البشر أنفسهمغالًبا ما يتم ارتك علمًيا. احلقائقميكن تربير 

زلدودية اخلربة والوقت وادلعرفة. تتمثل طريقة حتديد إمكانية إجراء عملية الباحثون بسبب 

 البحث يف ادلراجعة من خالل مراقب مستقل من ِقبل ادلشرف.
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  (Konfermability) ( اليقني6)

 احلقائقيستخدم ىذا ادلعيار لتقييم نتائج البحوث اليت تتم عن طريق التحقق من 

 البحوث اليت تدعمها ادلواد ادلتاحة يف تتبع التدقيق. وادلعلومات وكذلك تفسري نتائج

 البحث خطوات. ط

 ، وىي:وفقا لبوج، ىناك ثالث مراحل يف البحث

 : ، مبا يف ذلكمرحلة ما قبل احلقل. 1

 أ. تطوير تصاميم البحث أو التصاميم. كما ىو موضح من قبل.

اإلسالمية احلكومية تولونج اكونج ادلدرسة الثانوية يف ىذا البحث ب. اخًت رلال البحث. يقع 

 .االوىل

 ج. رعاية الًتخيص.

 د. استكشاف وتقييم اجملال

ه. اختيار واستخدام ادلعلومات. ادلعلومات ىي الشخص الذي يتم استخدامو لتوفري معلومات 

 حول الوضع وظروف اخللفية وموضوعات البحث.

 و. إعداد ادلعدات البحثية.

 . مرحلة العمل ادليداين2



 أ. فهم خلفية البحث والتحضري.

 ب. أدخل احلقل.

 احلقائقج. ادلشاركة أثناء مجع 

 .تقرير مرحلة الكتابةو  حول ىذه ادلرحلة مت شرحها من قبل. احلقائق. مرحلة حتليل 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


