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 الثالث بابال

 البحث منهج

 المدخل و نوع البحث .أ

مدخل كيفي. الالمدخل ال هو ا البحثخدم في هذستالم البحثدخل م

هو البحث الذي يهدف إلى فهم الظواهر حول ما يتعرض له موضوعات  كيفيال

البحث مثل السلوك، واإلدراك، والتحفيز، والعمل، وما إلى ذلك، بشكل كلي وعن 

طريق وصف في شكل كلمات ولغة، في سياق طبيعي خاص ومع باستخدام 

 1الطرق الطبيعية المختلفة.

ث الوصفي. وفًقا لـي بيس هو البح في هذا البحث المستخدمهذا البحث 

في سوكردي، يعد البحث الوصفي طريقة بحثية تحاول وصف وتفسير األشياء 

 2وفًقا لما هي عليه.

 ةحثاحضور الب .ب

. الباحث الحقائقكأداة رئيسية في جمع   ة، يعمل الباحثا البحثفي هذ

و غير مباشر بالمشكلة قيد المرتبطة بشكل مباشر أ الحقائقحاضر للعثور على 

                                                             
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015), hal. 6. 
2Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), hal. 157. 
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، لذلك يقوم الباحث بعمل مالحظات قادمة إلى موضوع البحث أو أن لبحثا

 3مخبر البحث هو كل شيء من عملية البحث بأكملها.

األدوات األخرى بخالف الباحثين في شكل أجهزة مساعدة ووثائق 

أخرى، ال تعمل إال كأدوات معززة أو داعمة. وجود الباحثين في مجال البحث 

 .دور الباحثين في هذه الدراسة كمراقبين مشاركين النوعي ضروري للغاية.

 مكان البحث .ج

ث هو في المدرسة المتوسطة كان البحث المختار في هذا البحم

مكان المدرسة المتوسطة ترنجاليك. من الناحية الجغرافية، اإلسالمية رادين فاكو 

قرب من  نهاستراتيجي أل مكانوفًقا للباحثين في  ترنجاليكاإلسالمية رادين فاكو 

عنوان المدرسة المتوسطة ، ويسهل الوصول إليه للوصول إلى هذه المدرسة. الطريق

"ب"،  71الشارع كي مانجون ساركورا رقم  يف ترنجاليكاإلسالمية رادين فاكو 

 الشرقية.ى ، ترنجاليك، جاو سورادكان

المدرسة المتوسطة اإلسالمية رادين سبب إجراء الباحثين ألبحاث في 

 :ليكترنجافاكو 

  

                                                             
3 Lexy J, Metodologi Penelitian..., hal. 168 
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 .المدرسة لديها رؤية ورسالة جيدة جًدا .1

 .ية الذين يتفوقونبتكاراتالمدرسة لديها المعلمين والطالب اإل .2

 .المدرسة لديها برنامج فريد ومبتكر .3

 .المدرسة لديها االنضباط عالية جدا .4

 موقع البحث استراتيجي للغاية بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة .5

الباحثون فيما يتعلق بالمدارس أو األماكن هذه بعض األسباب التي طرحها 

التي يصنعها الباحثون للبحث. يعتقد الباحث أن المدرسة تستحق البحث بناًء 

 على تفرد المدرسة وتفوقها مقارنة بالمدارس األخرى.

 حقائقمصادر ال .د

في البحث  حقائقفًقا لوفالند نقلت عنه مولونج أن "المصدر الرئيسي للو 

 4إضافية مثل المستندات وغيرها". حقائقالنوعي هو الكلمات وبقية اإلجراء 

في البحث هو الموضوعات التي يتم الحصول عليها  الحقائقالمقصود بمصادر 

هي مصادر  بحثي اتخذها المؤلفون في هذه الالت الحقائق. مصادر الحقائقمن 

إضافية في  حقائقكذلك مصادر الرئيسية في شكل كلمات وإجراءات، و  الحقائق

                                                             
 .751المرجع السابق...،ص. 4 
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هج، هذه الدراسة هم: نائب رئيس المن شكل مستندات. بالنسبة للمخبرين في

 اللغة العربية ، والطالب. علمم

، استخدم الباحثون تقنية أخذ العينات هادفة في اختيار المخبرين

(purposive sampling)،  مع بعض  الحقائقوهي تقنية أخذ العينات لمصادر

االعتبارات. بعض االعتبارات مثل الشخص الذي يُعرف أنه يعرف بشكل أفضل 

ما نتوقعه ، أو أنه حاكم حتى يسهل على الباحثين استكشاف الكائن / الحالة 

الناتجة في البحث  الحقائقفي هذا الصدد، مصدر  5.بحثاالجتماعية قيد ال

التي يمكن استخدامها في البحث، بما  الحقائق، هناك العديد من مصادر كيفيال

 في ذلك:

 اللفظية الحقائقالكلمات /  .1

الرئيسية من خالل المقابالت، أي الحصول على  الحقائقيتم تسجيل 

المعلومات والمعلومات في موقع البحث. في هذه الحالة، أي إجراء مقابالت 

معلم  إبتكاراتمع المناهج الدراسية ومعلمي الدراسات العربية والطالب حول 

اللغة العربية في تعليم مهارة الكالم لصف السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 .كو ترنجاليكرادين فا 

                                                             
5 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

hal.219. 
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 المكتوبة الحقائق .2

مكتوبة من خالل زيارة مباشرة في المكتب  حقائقحصل الباحثون على 

الذي يحتوي على  .كو ترنجاليكالمتوسطة اإلسالمية رادين فا اإلداري لـمدرسة 

كو المتوسطة اإلسالمية رادين فا مستندات تتعلق بملف تعريف المدرسة 

 . والوثائق ذات الصلة بمناقشة البحث.ترنجاليك

 الصورة .3

 الحقائقالصورة هي أداة من مصدر الكائنات التي ال تسمح لمصدر 

في شكل كائنات أو أحداث مهمة في القضية تم تقديمها كدليل بحثي. في 

في شكل   الحقائقالدراسة، يتم استخدام الصور أو الصور من حيث عرض هذه 

 كائنات أو أحداث تحدث في الحقل.

 حقائقطريقة جمع ال .ه

جمع  6.الحقائقهو إجراء منهجي ومعياري للحصول على  الحقائقجمع 

،  الحقائقفي هذه الدراسة ، سوف يستخدم المؤلفون عدة طرق لجمع  الحقائق

 بما في ذلك:

  

                                                             
6Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar- Dasar Penelitian, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 30. 
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 المقابلة .1

المقابلة عبارة عن اجتماع لشخصين لتبادل المعلومات واألفكار من 

خالل السؤال واإلجابة حتى يمكن استنتاج المعنى في موضوع معين. عن طريق 

إجراء المقابالت، يمكن معرفة المعلومات التي تم الحصول عليها بتعمق أكبر 

 7من األشياء غير المرئية عند المالحظة.

الغرض من المقابلة هو الحصول على معلومات مباشرة لشرح شيء 

معين أو موقف وحالة معينة، واستكمال البحث العلمي، والحصول على 

نائب رئس  ، سيقوم الباحثون بإجراء مقابالت معا البحثفي هذ .الحقائق

ن المتوسطة اإلسالمية رادي المدرسة اللغة العربية وطالب علمالمناهج الدراسية وم

 . كما لخطوات المقابلة وأدوات المقابلة كما يلي:كو ترنجاليكفا 

كو المتوسطة اإلسالمية رادين فا المدرسة في  لنائب رئيس المناهج (أ

 .ترنجاليك

 العربية في معلم اللغة إبتكاراتقم بعمل قائمة من األسئلة المتعلقة ب 

 مهاراة الكالم. تعليم

  المناهج.إجراء مقابالت وجها لوجه مع نائب رئيس 

                                                             
7 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif..., hal.210 
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  معلم  إبتكاراتاكتب كل ما تنقله نائب رئيس المناهج األكاديمية عن

 مهاراة الكالم. عليماللغة العربية في ت

 .كو ترنجاليكالمتوسطة اإلسالمية رادين فا المدرسة لمعلم اللغة العربية في  (ب

 معلم اللغة العربية في  إبتكاراتقم بعمل قائمة من األسئلة المتعلقة ب

 مهاراة الكالم. عليمت

  معلم اللغة العربية.إجراء مقابالت وجها لوجه مع 

  معلم  إبتكاراتاألكاديمية عن  معلم اللغة العربيةاكتب كل ما تنقله

 مهاراة الكالم. عليماللغة العربية في ت

 .كو ترنجاليكالمتوسطة اإلسالمية رادين فا المدرسة في لطالب  (ج

  عليم معلم اللغة العربية في ت إبتكاراتطرح أسئلة حول حقائق تنفيذ

 مهاراة الكالم.

 إجراء مقابالت وجها لوجه مع طالب. 

 .اكتب نتائج المقابلة وفًقا للحقائق والواقع 

عنها  حقائق، سيحصل الباحث على معلومات و مع هذه المقابلة

 مهارة الكالم لصف السابع بمدرسةعليم معلم اللغة العربية في ت إبتكارات

 .كو ترنجاليكاإلسالمية رادين فا المتوسطة 
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 مالحظة .2

، استخدم الباحثون مراقبة المشاركة السلبية. مالحظة لبحثفي هذه ا

المشاركة السلبية: يأتي الباحث إلى مكان أنشطة التدريس والتعلم في مكان 

فيما يلي  نشاط الشخص الذي تتم مراقبته، ولكنه ال يشارك في النشاط.

المتوسطة اإلسالمية رسة من خالل المراقبة في المد الحقائقخطوات جمع 

 يعني: كو ترنجاليكرادين فا 

مهارة  عليممعلم اللغة العربية في ت اراتإبتكتحديد تركيز البحث هو  (أ

 .الكالم

رسة المتوسطة المدالحظ الباحثون مباشرة أنشطة التدريس والتعلم في  (ب

 .ترنجاليك اإلسالمية رادين فاكو

 بمراجعة األنشطة التي يقوم بها المعلم وفًقا لتركيز الدراسة.يقوم الباحث  (ج

يكتب الباحثون المالحظات بشكل منهجي، تجريبي، بصدق وكما هو  (د

 رسة المتوسطة اإلسالمية رادين فاكوالمدالحال مع الحقائق في 

 .ترنجاليك
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 الوثيقة  .3

عن طريق فحص السجالت المهمة التي  الحقائقهو جمع  الوثيقة

ترتبط ارتباطًا وثيًقا بكائن البحث. ويمكن أن تكون المستندات أيًضا دلياًل 

 جيًدا في البحث إذا كانت هذه المستندات تتمتع بمستوى عاٍل من الحقيقة.

واضحة  حقائقالغرض من هذه الطريقة يستخدم للحصول على 

مهارة الكالم لصف السابع  عليمعربية في تمعلم اللغة ال إبتكاراتوملموسة حول 

/ 9172للعام الدراسي  ترنجاليك اإلسالمية رادين فاكومدرسة المتوسطة الب

 التي تم جمعها من خالل الوثائق ما يلي: الحقائقتشمل  .م9191

 المتوسطة اإلسالمية رادين فاكوموقع الجغرافي و تاريخ المدرسة  (أ

 .ترنجاليك

 التطبيق التعليم الخطة الدراسية وخطة  (ب

طريقة باستخدام  المعلم إبتكاراتالصور من أنشطة التعلم، صور لشكل  (ج

 .التعلمية و وسائل التعلمية
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 حقائققة تحليل اليطر  .و

التي يستخدمها المؤلف في هذه الدراسة هو تحليل  الحقائقتحليل طريقة 

غير إحصائي أو تحليل وصفي نوعي. تستخدم هذه الطريقة لتحليل وتفسير 

 .في شكل حقائق من نتائج البحوث التي ليست أرقاًما ملموسة الحقائق

من نتائج هذه الدراسة، استناًدا إلى التحليل  الحقائقفي حين أن تحليل 

التفاعلي، كما طورته مايلز وهوهيرمان، فإن تحليل ثالثة تحليالت تتفاعل مع 

 8النتائج.، واستخالص الحقائق، وعرض الحقائقبعضها البعض، وهي تقليل 

التقريبية  الحقائق، وهو نشاط اختيار الحقائقتقليل  في األخدود األول

خالل عملية البحث  الحقائقوفرزها وتبسيطها وتحويلها من الحقل. يتم الحد من 

 الحقائقحتى يتم إعداد تقرير بحثي نهائي. منذ هذه المرحلة، تم إجراء تحليل 

 .الحقائقجزأ من تحليل هو أيًضا جزء ال يت الحقائقألن تقليل 

وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات  الحقائق عرض األخدود الثاني هي

مرتبة بنص سردي. يتم إعداد المعلومات بشكل منهجي في شكل مواضيع مناقشة 

 بحيث يبدأ المعنى الوارد فيها.

                                                             
8 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), hal. 246. 
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. من الحقائقالثالث هو استخالص النتائج أو التحقق من  األخدود

كل فئة، يحاول الباحثون إيجاد المعاني األساسية لكل سمة مجموعة معاني  

معروضة في النص السردي في شكل عوامل بحثية.بعد ذلك، يتم استخالص 

 استنتاجات لكل تركيز داخل إطار شامل.

في  الحقائقالتوضيحي لهذا اإلجراء هو أن الباحث يجري عملية جمع 

ندها كان سؤال المستفتى الحقل باستخدام إرشادات تم إعدادها مسبًقا. ع

للمعلومات الواردة في كثير من األحيان يثير أسئلة  الحقائقواإلجابة على تسجيل 

جديدة، سواء في وقت إجراء المقابلة وانتهت أو كانت تسمى عملية مقابلة جمع 

 .الحقائق

وترتيبها بشكل موضوعي في شكل  الحقائقالخطوة التالية هي تحويل 

خصائص كل موضوع في شكل تركيز على البحث كما هو نصوص سردية وفًقا ل

 موضح في االستنتاج.

 حقائقتفتيش صحة ال .ز

التي  الحقائقهي محاولة لزيادة درجة الثقة في  الحقائقتفتيش صحة 

تهدف إلى إثبات أن ما تم جمعه يتوافق مع الواقع على أرض الواقع. صحة 
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هي تقنية تستخدم بحيث يمكن تبرير البحوث النوعية بشكل طبيعي.  الحقائق

 9الخطوات التي اتخذها الباحثون هي كما يلي:

 البحث مدة تطويل .1

. تعد مشاركة الباحثة في البحث الكيفي هي أداة البحث نفسه

تم هذه المشاركة فقط في وقت . ال تالحقائقالباحثين أساسية في جمع 

وفي هذه الحالة  10لبحث.امتداًدا للمشاركة في إعداد ا، ولكنها تتطلب قصير

قام الباحثون بالتحقق مرة أخرى إلى الموقع وشاركوا في األنشطة المدرسية 

 مدرسة المتوسطةومات التي حصل عليها الباحثون من اللعرض ومقارنة المعل

 .ترنجاليك كواإلسالمية رادين فا 

 ترقية المثابرة .2

المراقب البحث عن تفسير متسق بطرق مختلفة فيما  هي ترقية المثابرة

يتعلق بعملية التحليل الثابت أو المبدئي. تبحث عن محاولة للحد من 

التأثيرات المختلفة. ابحث عن ما يمكن حسابه وما ال يمكن حسابه. في 

حين أن نوايا المراقب هي العثور على الخصائص والعناصر في الموقف ذي 

هذه شكلة أو القضية التي يتم البحث عنها ثم التركيز على الصلة الوثيقة بالم
                                                             

 .941 رجع السابق...،ص.الم9
10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian...hal. 327. 
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، فإن كان تمديد المشاركة يوفر نطاقًا  ، إذااألشياء بالتفصيل. بمعنى آخر

، يقوم الباحث بعمل بحثفي هذه ال 11االجتهاد الخاص بالمراقب يوفر.

 مالحظات متواصلة ودقيقة وفًقا لتركيز الدراسة.

 منهج التثليثيال .3

ستخدم شيًئا ت الحقائقو أسلوب للتحقق من صحة ه يالتثليثمنهج لا

ستخدم ت، ا البحثفي هذ 12ألغراض التحقق أو المقارنة. الحقائقآخر خارج 

ة الباحثستخدم ت .قة و المنهج التثليثي بالمصدرير ة المنهج التثليثي بالطالباحث

الحصول  حول الظواهر التي تم حقائقللبحث عن  قةير بالطالمنهج التثليثي 

 و، ةوثيقوالمالحظة وال ةهي المقابلمختلفة، و ال قةير الط عليها باستخدام

المعلم و الطالب و نائب ة المنهج التثليثي بالمصدر وهو الباحثتستخدم 

 المدرسة.

 

 

 

 
                                                             

 .992المرجع السابق...،ص. 11 
 .991المرجع السابق...،ص. 79 
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 البحث راحلم .ح

 البحث في هذا البحث الكيفي تكّون من المراحل هي:  وأّما مراحل

 رحلة البحث األوليم .7

، وإدارة ية من العمل الميداني االستكشافيالتحضير تتكون المرحلة 

، ودراسة المقترحات، ومراجعة صاريح البحوث، وإعداد المقترحاتت

 المقترحات.

 مرحلة تطوير التصميم .9

، يتم تنفيذ مجموعة من النظريات، وفهم في مرحلة تطوير هذا التصميم

 .نظرية ونظرية الكتابة

 مرحلة التنفيذ الفعلي للبحوث .9

المرحلة ، يفهم الباحث الظواهر التي تحدث في الحقل  في هذه

ا ي البحث. ألن هذ، والمشاركة مباشرة فبحثية حقائقوالتي يتم تسجيلها ك

 مباشرة. الحقائقكما جامعي   ثة الباحالبحث الكيفي، 

 الحقائقرحلة تحليل م .4

، تتطلب المثابرة في المالحظة والمقابالت للحصول في هذه المرحلة

، والتحقق من صحة مختلف األشياء الالزمة في البحث حول حقائقعلى 
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ى، يعنى المنهج التثليثي بالطارقة و المنهج التثليثالمنهج باستخدام  الحقائق

 التثليثي بالمصدر و المنهج التثليثي بالوقت.

 مرحلة االنتهاء .5

البحث التي تمت  حقائقمرحلة اإلكمال هي المرحلة النهائية ل

ميعها واستكمالها والتحقق منها ، ثم تقديمها في شكل كتابة معالجتها وتج

تقرير بحثي. ثم قام الباحثون بالتحقق من أن نتائج الدراسة اكتسبت ثقة 

 المخبرين وكانت صحيحة حًقا.

 المرحلة األخيرة .6

والخطوة األخيرة هي كتابة تقرير بحثي يشير إلى قواعد كتابة األوراق 

الجامعة اإلسالمية الحكومية تولونج  كلية التربية العلمية التي تنطبق في  

 اجونج.


