
 

٤١ 

  الباب الثالث

 البحث منهج

فلذا تبني الباحثة أمورا تتعلق . كان املنهج أمرا مهما يف أداء البحث العلمي

حضور الباحثة، ) ٢(املدخل ونوع البحث، ) ١(وتلك األمور  هي . مبنهج البحث

طريقة ) ٦(طريقة مجع احلقائق، ) ٥(مصادر احلقائق، ) ٤(مكان البحث، ) ٣(

  مراحل البحث) ٨(تفتيش صحة احلقائق و ) ٧(حتليل احلقائق، 

 املدخل ونوع البحث   . أ

ج نمولو  قال .مدخل البحث املستخدم يف هذا البحث هى املدخل الكيفي

)Meleong(  أن املدخل الكيفي هو البحث الذى يهدف اىل فهم الظاهرة عن ما

وله مشويل وبطيق . ومثله السلوك، واإلدراك، والتحفيز، والعمل. يفعلها الباحث

الوصفى يف شكل الكلمات واللغة، وعلى سياق اخلاص الطبيعي و �ستخدام 

  ٤٥.بعض األساليب الطبيعية

ضا أّن املدخل الكيفي هو البحث أي )Suharsaputra(وقال سوهارسابوترا 

العالقات واألنشطة واألحوال، أو  )quality( كيفيةالذى يبحث  
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لوصف )comprehensive( مع تركيز قوي على وصف شامل،)material(املواد

واستخدمت الباحثة ٤٦.تفاصيل كل ما الذي حيدث على حادث أو حالة معينة

لتصميم الوصفي ااهلدف الرئسي، على العام، . تصميم الوصفي ىف هذا البحث

اختارت الباحثة . وهو لوصف احلقائق واخلصائص من موضوع البحث نظاميا

هذا التصميم ألنه أفاد لوجد القضا� املخلفة اليت تتعلق �لتعليم، واعطى الصورة 

  ٤٧.ح عن كيفية اجرا�ت التعليمو الكاملة عن موضع البحث و وض

تطبيق طريقة التكرار احلقائق الىت تتعلق بفتبحث الباحثة يف هذا البحث عن 

للغة العربية يف املدرسة املتوسطة م ايالكالم يف تعل واحلفظ على استيعاب مهارة

  .االسالمية الفالح عاجنوك

  حضور الباحثة  . ب

. أداة البحث يف حبث العلمي الكيفيىي اإلنسان أي الباحثة نفسها

الكلمات و األفعال واإلشارة، و احلقائق احملصولة يف البحث الكيفي بشكل 

أما ٤٨.إلكتشا  تلك احلقائق حتتاج إىل اإلنسان أو الباحثة كأداة البحث الد�سبة
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دور الباحثة فهو  كالدخطة و الدن فذة جلمع احلقائق وبرليلها و تفسَتىا و 

  ٤٩.أخَتاىي  كاتبة نتائج البحث

يف مكان  د للباحثة أن تقوم بدالحظة مباشرةوفقا لذذا الرأي ال ب

و�لتايل، تشًتك الباحثة اشًتاكا فعليا . البحث جلمع احلقائق احملتاجة و الطبيعية

و . يف مكان البحث لتسهيل لذا يف التعامل مع الدوضوع على مشاىدة أنشطتو

للمساعدة على مجع احلقائق يف مكان البحث، فتستفيد الباحثة أدوات الكتابة 

  .ر و آلة التسحيلمثل القلم و الورقة و آلة التصوي

  مكان البحث . ج

 .لفالح عاجنوكاملتوسطة اإلسالمية ا واما مكان البحث فهو املدرسة

  :الباحثة هذه املدرسة لتكون مكا� ألداء البحث �سباب رئيسية وهي تار اخت

 .جياتيأن هذه املدرسة مكا�ا اسرتا .١

 Mimicry-(طريقة التكرار واحلفظ يف تلك املدرسة قد استخدم  .٢

(Memorization على استيعاب مهارة الكالم. 

 .أن مكان هذه املدرسة يف قرية سامبريبيونج، �رون، عاجنوك .٣
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  مصادر احلقائق. د

ينقسم مصادر  ٥٠.مصادر احلقائق هي موضوع حيصل منه احلقائقواملراد   

  :احلقائق نوعان

 مصادر احلقائق الرئيسية .١

احملصولة من البحث بطريق يسية هي احلائق الرئصادر احلقائق املراد م

نهج املرئيس هي فأما مصادر احلقائق الرئيسية يف هذا البحث . مباشر

  . الفالح عاجنوكاملدرسة اإلسالمية ايف و مدّرسة اللغة العربية و الطالب  يالدراس

 مصادر احلقائق الثنائية .٢

قائق اليت حتصلها الباحثة من الثنائية هي احل قصادر احلقائاملراد مب

أما مصادر احلقائق الثنائية يف هذا البحث . البحث عنه بطريق غري مباشر

الفالح  أنشطة تعليم العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالميةة من الوثيق هي

املذكرات  والكتب أو ف األوراقالت أو ملّ  أو و�ئق املدرسة، و  ،عاجنوك

 .واحملتاجة املتعلقة مبسائل البحث وغريها من احلقائق املطلوبة

 طريقة مجع احلقائق   . ه
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مجع احلقائق الذى استخدمتها يف  طرق على األصل، كانت ثالث

ألن الباحثة  ٥١.بحث الكيفى فهي املقابلة واملالحظة والتوثيقالالباحثة ىف 

  . البحث الكيفى، فيستخدم تلك الطرائق ألدة مجع احلقائق مستخدت

 املتعمقة طريقة املقابلة .١

النشاط حلصول املعلومات املتعمقة عن  طريقة املقابلة هي

املقابلة املقصودة يف هذه البحث  ٥٢.موضوع البحث ومسائله

 ايف هذ ولذلك،. الستكشاف وتعمق حادث أو موضوع البحث

، و سواء كان  (indepth interview) البحث حيتاج إىل مقابلة معمقة

ئق تستخدمها الباحثة لنيل احلقا ٥٣.حالة أو مراحل مجع احلقائق

ليحصل املعلومات . البحث �ملتّعمقة اأجريت املقابلة يف هذ. الوضيحة

  .البحث إىلاملعمق مناسبا 

 �ملشاركةطريقة املالحظة  .٢

الىت حتتاج لتقدمي واملالحظة هي النشاط حلصول املعلومات 

ة، وتقصد لالجابة أسئلة البحث، وللمساعدة يف فهم الصورة احلقيق
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وانب اجلالسلوك البشرية، والتقييم، تعىن أن أخذت الباحثة قياسات على 

أما املالحظة �ملشاركة فهي الدراسة الىت تقام مبنظمة و خمططة  ٥٤.عينةامل

و موجهة إىل اهلدف حيث تشرتك الباحثة مباشرة يف احلياة اليومية مع 

اة اليومية و�ا ليست الباحثة تالحظ ظواهر احلي. املوضوع  املبحوث عنه

يف ا�تمع املبحوثني عنه فحسب ولكنها تقابل و تستمع و تشعر 

  ٥٥.�حسا�م و يف حتديد معني تشرتك أو تقوم الباحثة �عماهلم

تالحظ الباحثة عن أحوال و أنشطة موضوع البحث يف ميدان 

معه لفهم  ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الفالح عاجنوكالبحث وهو 

ومع ذلك تقابل الباحثة به و . الظواهر و الوادث ولنيل احلقائق احملتاجة

  .تشعر بسروره أو حزنه و تشرتك يف أعماله

 لوثيقةوا  .٣

هي طريقة مجع احلقائق الىت ختزين هلا يف شكل التوثيق،   وثيقةال    

و احلقائق  ٥٦.كمثل الرسائل، واملفكرة، والو�ئق، أرشيف الصور، وغريها

املوجودة من الوثيقة منها الرسائل الرمسية و خطة التعليم والصورة أنشطة 
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التعليم و غريها اليت تتعلق بتطبيق طريقة التكرار و احلفظ على استيعاب 

مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية �ملدرسة املتوسطة االسالمية الفالح 

  .عاجنوك

 طريقة حتليل احلقائق.و

يو� ىف كتابه، أن حتليل احلقائق هى عملية البحث عن مجيع وقال سوج

احلقائق املنظمة الىت حتصل عليها من املقابالت، واملالحظات امليدنية، والو�ئق، 

تعمل  ،(units)و وصف ىف األحاد  (category)عن طريق تنظيم احلقائق اىل فيأت

واختيار شيئ مهم والىت سيتعلم و جيعل  ،(pola)منط و تركيب  (sintesa)اجلامع 

و قال موجهرجا، أن  ٥٧.استنتاجات مفهومة بسهولة من قبل نفسى واألخرين

حتليل احلقائق هى عملية تنظيم احلقائق و ينظمها و يكتلها و يسبكها و 

وىف هذا البحث،  ٥٨.يصنفها حىت أن حيوز النتيجة الىت اتفق مبسائل البحث

  Miles)احلقائق من الطريقة مليس و هربمان  استخدمت الباحثة حتليل

&Hiberman) الذى كتبها سوجيو�(Sugiyono) ىف كتابه فهى عملية تقليل

  : واما التفسري لكلها كما يلى. احلقائق و عرض احلقائق و اثبات احلقائق

 )Data Reduction(تقليل احلقائق  .١
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 والرتكيز الرئيسية النقاط واختيار تلخيص هو احلقائق تقليل يعين

 غري وإزالتها واألمناط السمات عن والبحث املهمة األشياء على

 وتسهل واضحة، صورة توفر املخفضة البيا�ت فإن و�لتايل ٥٩.الضرورية

 البيا�ت ختفيض يركز سوف. البيا�ت مجع من مزيد إجراء الباحثة على

   .للمخربين الباحثة اأجر� اليت املقابالت نتائج على البحث هذا يف

 )Data Display(عرض احلقائق  .٢

وهو تنظيم . بعد تقليل احلقائق تستمر الباحثة إىل عرض احلقائق

ؤ�ذا التقليل  ٦٠.احلقائق إىل صؤرة معنية حىت تظهر احلقائق شاملة

يف البحث الكيفي   ٦١.تنظم احلقائق يف منط العالقة حىت يسهل فهمها

و العالقة بني األصناف أو  متكن عرض احلقائق �لشرح الوصفي

وفقا هلذا الشرح قامت الباحثة عرض  ٦٢.خريطة التدفق أو غري ذلك

احلقائق بتنظيم احلقائق شاملة بعد تقليلها مث تقدمي العالقة بني أصناف 

  .احلقائق الجل املعرفة عن نتائج البحث احملصولة

 (Conclusion Drawing/vervication)استنتاج احلقائق  .٣
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 احلقائق تفسري/  حتليل نتائج لتقدمي االستنتاج هذا تنفيذ يتم

 اليت للحقائق شرح وتقدمي املعىن عن البحث تشمل اليت األنشطة وتقييم

 جديدة نتائج هي الكيفي ثالبح يف االستنتاجات. عليها احلصول مت

 وصف شكل يف النتائج تكون أن ميكن. قبل من موجودة تكن مل

 ميكن بوضوح، البحث بعد حبيث مظلًما، أو خافًتا سابًقا زال ما لكائن

 هو االستنتاج ٦٣.نظرية فرضية، تفاعلية، أو سببية عالقة يكون أن

 حتليل نتائج على بناءً  البحث تركيز على جييب الذي البحث نتيجة

 للكائنات وصفية أشكال شكل يف االستنتاجات تقدمي يتم. احلقائق

  .البحثية الدراسات على بناءً  البحثية

 خالل من عليها احلصول اليت احلقائق كيفي،ال البحث يف لذلك

 :التالية اخلطوات

  .احلقائق مجع أثناء الذي احلقل يف احلقائق حتليل  ) أ

 جديدة احلقائق على احلصول أو مجعهاكانت  احلقائق حتليل   ) ب
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 البحث تقرير عملفالباحثة ت ،احلقائق مجع عملية اكتمال بعد ) ج

 إىل يهدف الذي البحث نوع هي وصفية طريقة �ستخدام

  .األحداث أو املوقف عن صورة تكوين

 مث ومن التقنيات فرز سيتم عليها، صولح اليت احلقائق �ستخدام

 للمعلومات وفًقا احملتو�ت حتليل مث املتشا�ة احلقائق جتميع تنفيذ يتم

 .وعميق ملموس بشكل املطلوبة

 ش صحة احلقائقتفيت  . ز

صحة احلقائق يف هذا البحث، فتستخدم الباحثة الدرجة حفظ جل وأل

و كانت الدرجة الصدقية املسستعملة يف هذا البحث  �ربع . الصدقية و الضبط

طرق وهي تطويل احلضور و املثابرة على املالحظة واملنهج التثليثي و تفتيش 

  .الرفاق الباحثني

 تطويل احلضور .١

و ألجل . ة رئيسيةكانت الباحثة يف البحث الكيفي تصري أدا

نيل احلقائق املوثوقة و الصحيحة، فال يكون عمل الباحثة مقتصرا على 
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. حصول احلقائق، و لكن جيب أن حتضر إىل ميدان البحث طويال

  ٦٤.وذلك ألجل اكتشاف القيام �لتباين  املمكن عن احلقائق احملصولة

 على املالحظة  املثابرة .٢

املالحظة عن طريق قيام الباحثة وميكن أن تكون املثابرة على 

وجتري هذه . عملية البحثطول  بكل دقة ومرتبة ومتواصلة  �ملالحظة

املقابلة الفعالية و اإلشرتاكية حىت يتمكن االجتناب من  األنشطة �داء

 ٦٥.مثل الكذب والغرر والتصانع أمور غري مرغوبة

 املنهج التثليثي .٣

�ستخدام شيء وأما التثليث فهو تفتيش صحة احلقائق 

رغــم  ٦٦.ألجل التدقيق أو ألجل املقارنة بني احلقائق )احلقائق غري(آخر

التثليث، إالّ  أن هنــاك كثــري مــن الطــرق يف تفتــيش صــحة احلقــائق بوســيلة

  :أن الباحثة تستخدم ثالثة من أنواعها، منها

  التثليث �ملصدار  ) أ

تفتــيش صــحة احلقــائق يقصــد من التثليث �ملصــدر هــو 

املصـادر اجلـاهزة عنـد مجـع  أوجـب الباحـثة يف اسـتخدام عـدة حيــث
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يعين أن احلقـائق املماثلـة أو املتجانسـة سـتكون صـحتها  احلقـائق،

  ٦٧.اكتشـفت مـن احلقائق العديدة املختلفة موثوقـة إذا

ق تقـوم الباحثـة يف هـذا البحـث بتفتـيش صـحة احلقـائ

املقارنـة بـني احلقـائق احملصول من مستخرب واحد و احلقائق  بـأداء

  .مستخرب آخر احملصولة من

 التثليث �لطرق   ) ب

تسـتخدم الباحثـة التثليث بـالطرق جبمع احلقـائق 

 .ولكن الطرق املستخدمة يف مجع تلك احلقائق خمتلفة املتجانسـة

البحـث بطريـق اختبار صـحة احلقــائق يف هــذا  تفـتش الباحثـة

صــحة تلـك احلقــائق احملصــولة مــن املقابلة مع احلقائق احملصولة 

صحة مصادر احلقائق �لطريقة  من طريقة املالحظة و تفـتيش

  ٦٨.املتساوية

 التثليث �لوقت   ) ج

الوقت هو أيضا يف كثري من األحيـان يـؤثر علـى 

مت مجع احلقائق عن طريق املقابلـة يف الصـباح . مصـداقّية احلقائق
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تـزال حيـة لن ينال مشــكلة كبـرية، لـذلك  عنـدما يكـون املـورد ال

ولذلك . وأكثــر مصداقية صــحيحة أكثــر ســوف تعطــي احلقائق

احلقائق ميكن أن يتم عن طريق فحص  من أجل اختبار مصداقية

أخرى يف وقت أو وضعا تقنيات  مع املقابالت واملالحظة، أو

عـن طريـق التحقـق مـن نتـائج  وميكن أيضا أن يتم التثليث. خمتلفا

 ٦٩.أعطوا مهمة مجع احلقائق البحث من الباحثني اآلخرين الذين

 تفتيش الرفاق الباحثني  .٤

وتفتيش الرفاق الباحثني بتعريض النتائج املؤقتة أو النتائج النهائية 

أما الباحثة تفتش  ٧٠.املناقشة مع الرفاق الباحثنيبشكل ا حصوهل اليت مت

�ن تطلب الباحثة منهم  .ائق �داء املناقشة مع الباحثنياحلق صحة

ذا   وتقوم الباحثة . تفتيش احلقائق اليت حصلتها الباحثة املساعدة على

كلو رجاء حلصول االقرتاحات و االنتقادات سواء من جانب منهج 

 .البحث البحث أو ما يتعلق مبسائل

  البحث مراحل. ح
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خطوة قبل  وهي .جيري هذا البحث خبطوات تنقسم إىل ثالث خطوات

وأما املراد ىف هذه . العمل اامليداين، خطوة عمل امليداين، حطوة حتليل احلقائق

  ٧١:خطوات البحث هي

 خطوة قبل امليدان .١

فهي تعد الباحثة تصميم البحث الذي حيتوي على خلفية البحث 

واألدب، وحتديد حمال البحث، وختديد جدول البحث، حتديد وأسبابه، 

قائق، وتصميم حتليل احلقائق، وتصميم أدوات البحث، وتصميم مجع احل

فيهذه . ل، وتصميم عن تفتيش صّحة احلقائقالىت حتتاج اىل احمل معّدات

  : �لنشاط كمايلي  ة تقوماملرحلة، الباحث

 نظمت الباحثة تصميم البحث )١

 البحثاختارت مكان  )٢

 جرّبت ميدان البحث )٣

 اختارت املخرب ونفعه )٤

 استعّدت مّدات البحث )٥

 ٧٢استعّدت خلقي البحث )٦
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 خطوة عمل امليدىن .٢

تسعى الباحثة إلستكشاف ومجع احلقائق اليت تسديد  يف هذه اخلطوة،

 ، واملقابلة)Observation( وتستخدم الباحثة تقنية املالحظة. مبوضوع البحث

)Interview( ،والو�ئق )Documentation( ، ،مع إعداد األدوات فمنها الصور

ويقوم بثالثة . الفوتوغرافية، والتسجيالت، ومالحطات ميدانية، وغري ذلك

  :أحوال الرئيسى، فهي 

 تفهم الباحثة خلفية البحث وتعديد الذاتى )١

 وتدخل الباحثة مكان البحث )٢

 ٧٣.وتشرتك الباحثة عملية البحث مع مجع احلقائق )٣

  احلقائقخطوة حتليل  .٣

جتمعت، وبعد االباحثة أن حتليل احلقائق اليت  تسعى يف هذه اخلطوة،

ذلك، ينظّم تلك احلقائق فيفرزها يف أمناط، وترتيبها، و وحدة وصف 

ىف هذا . األساسي حىت جتّدها املواضيع وصياغة فرضية العملية

 عملية حتليل احلقائق عندما جيرى البحث ىف امليدانة البحث،قامت الباحث
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إستنتاج ذكر فهي عملية تقليل احلقائق و واتفقها بطيقة حتليل احلقائق ما 

 .احلقائق

 


