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 الثالثلباب ا

 منهجية البحث

طريقة البحث ىي طريقة علمية للحصول على بيانات ذات أىداف ؿبددة 

 ثُت أن البحث ىو 53 وإمكانية استخدامها بطريقة علمية )رشيدة وذبريبية ومنهجية(.

ها وبناء على النظرية القائمة وتعزيزىا يعلجهد الشخص يتم بشكل منهجي، والسيطرة 

اليت  البياناتالبحث ىو ؿباولة لتجميع والع ور على العبلقات بُت  54من قبل األعراض.

خًتاعات، ىداف البحث ىي ثبلثة أنواع من اإلوبصفة عامة، فإن أ55 لوثظت بعناية.

وصف  56بحوث البشرية ديكن استخدام النتائج،وإثبات وتطويرىا. من خبلل ال

   اإلجراءات ذات الصلة يف الدراسة على النحو التايل:

 المدخل و نوع البحث . أ

اؼبفردات لدى  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز يف قًتاح البحث بعنوان "إ

م للعا أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األولطبلب الصف 

البحث مع النهج النوعي قًتاح حب ي بنهج كيفي. إىو  "م۲219/۲222الدراسى 
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، وتستخدم لفحص ثالة األشياء يقة حبث تعتمد على فلسفة الوضعيةىو طر 

 57الطبيعية.

. "البحوث النوعية ىي البحوث الطبيعية" ريكونتوأكما يقول سوثارسيمي 

م بطريقة علمية، تتم ظواىر يشَت اؼبصطلح "طبيعي" إىل أن تنفيذ ىذا البحث يت

سًتجاع البيانات إلفحص من ثالة معقولة تعرف باسم "سًتجاع البيانات أو اإ

ألشياء اليت يواجهها موضوع إىل فهم ا ا البحثهدف ىذيبيعية". ة أو الطالطبيعي

، يف سياق طبيعي ؿبدد شكل كلمات ولغات شكل كلي وصفي ىف، بالبحث

يهدف ىذا البحث إىل فهم األشياء اليت شهدىا 58 وباستخدام طرق علمية متنوعة.

بشكل كلي وصفي يف شكل كلمات ولغة، يف سياق خاص طبيعي  موضوع البحث،

بشكل مباشر  ث ةالبا ت، شاركا البحثيف ىذ59 وباستخدام أساليب علمية ـبتلفة.

 وجامعي بيانات. ةوؿباوري ةكمراقب  ةعمل الباث تيف عملية البحث. و 

 ةحضور الباحث . ب

يف ىذا البحث كمراقب مشارك، وكذلك كباث ُت مراقبُت،  ةد الباث وجو 

يعمل أيضًا كمشارك يعمل كمجمع للبيانات. يذكر يف كتاب كريسويل أن البحث 
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يف ذبربة مستمرة ومستمرة مع  ةاسة تفسَتية، يشارك فيها الباث النوعي ىو در 

 62اؼبشاركُت.

 ةالبيانات. الباث رئيسية يف صبع كأداة   ةالباث  ت، عملا البحثىذ

كل للع ور على البيانات اليت ترتبط بشكل مباشر أو غَت مباشر إىل اؼبشا  ةموجود

أو الباثث  الباث ةمبلثظات لزيارة مواضيع  تإجراء ةاليت سبت دراستها، مث الباث 

ديكن أن يدعم صحة البيانات  البحث ةاؼبخرب ىو كل من البحوث.  وجود الباث 

لكسب ثقة  الباث ةها ثقا وفقا للواقع. من أجل علىمت اغبصول  حبيث البيانات اليت

الباث ة إىل مدير مدرسة ىوية أو وضع  ةقدم الباث تو  اؼبخرب وموضوع البحث،

 .أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلمية انوية ال

 مكان البحث . ج

اغبكومية  اإلسبلمية انوية دم يف ىذا البحث ىو مدرسة الاؼبوقع اؼبستخ

 .أجونجبويوالعو تولونج  الواقع يف قرية كراجان، بيجي، أجونجتولونج  وىلاأل

يان أذه اؼبدرسة من قبل الشرقية. تارخييا، كانت ى ىيف جاو  أجونجمقاطعة تولونج 

لتسهيل ( رجل. أجونجحيّول داخل )تولونج  1۹۷۸كاليل. منذ   أجونجج من تولون

ختصار من إالذي ىو  ر"األخض MANTASA"ىذه اؼبدرسة لديها لقب  ،ذكر
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 ،الدينية ،العظمى – أجونج تولونج األوىلاغبكومية  اإلسبلمية انوية مدرسة ال

 اتولونج لديه األوىلاغبكومية  اإلسبلمية انوية والطبيعية. مدرسة ال ،أنيقة ،يةتعليمال

أيضا رؤية ؼبهمة جيدة ىي: ربقيق جيل اإلسبلم ىو ذكي، واؼبهرة، متفوقة يف العلوم 

تعامل  ثقافة البيئة على أساس كردية والق خبلأ (، والبحوث وIPTEKلتكنولوجيا )وا

 .معا

 البيانات و مصادر البيانات . د

 البيانات .1

البيانات ىي سجل للحقائق أو التفاصيل اليت سيتم معاعبتها يف نشاط 

ىذه البيانات البح ية مستمدة من اؼبقاببلت واؼببلثظات والوثائق اليت  61حب ي.

اعبتها حبيث ديكن أن تكون معروفة أوصاف األنشطة أثناء دراسة استخدام تتم مع

مدرسة  العربية الفئة اغبادية عشراؼبفردات   تعليميف  وسيلة بطاقة الفرزنوع 

 .أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلمية انوية ال

 مصادر البيانات .2

 ية. مصادر البيانات ىي مصادر حيصل اؼبؤلف فيها على بيانات حب

ديكن اغبصول على مصادر البيانات البح ية من األشخاص أو كائنات اغبركة أو 
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وفقا لوالند ولوفبلند، كما نقلت عن مولييونج، "مصادر 62 عمليات شيء.

البيانات الرئيسية يف البحث النوعي ىي الكلمات، واإلجراءات، والباقي ىي 

ىي  ا البحثطلوبة يف ىذالبيانات اؼبمصادر  63. إضافات م ل الوثائق وغَتىا

 على النحو التايل:

 مصدر البيانات األساسي. (1

ىي كلمات وأفعال الناس الذين  البحث ادر البيانات الرئيسية يفمص

سبت مبلثظتهم أو مقاببلت معهم. تسجيل مصادر البيانات الرئيسية من 

ة خبلل اؼبقاببلت أو أدوار اؼبراقبة وىي نتيجة جهد مشًتك من أنشطة اؼبشاىد

من خبلل  الباث ةشعال من قبل مت اغبصول على األ64 والسمع والسؤال.

اؼبقاببلت مع اؼبخربين. اؼبخربين ىم الناس الذين يطلب منهم معلومات ثول 

ية األول، كانت البيانات ا البحثخبلل اؼبقاببلت. يف ىذ ثقيقة أو رأي من

 تخربين. استخدماؼبستخدمة ىي نتائج اؼببلثظات واؼبقاببلت اؼبباشرة مع اؼب

، معلومات مباشرة ثول ؿبور الدراسةالبيانات اؼبقابلة للحصول على  ةالباث 

 اإلسبلمية انوية درسة الاؼب قات اؼبختارات يفثول استخدام طريقة البطا
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ىم على النحو  ا البحث. اؼبخربين يف ىذأجونجتولونج  األوىلاغبكومية 

 : التايل

اغبكومية   انويةمدرسة الطبلب  ألولاللغة العربية مادة للصف امدرس  . أ

 أجونجتولونج  األوىل

 األوىلاغبكومية  اإلسبلمية انوية درسة الدب األولبعض طبلب الصف  . ب

 أجونجتولونج 

 مصادر البيانات ال نائية (2

مصادر البيانات ال انوية ىي مصادر أخرى غَت مصادر البيانات 

ؼبضافة اؼبكتوبة مع مصادر األساسية. ديكن مشاركة مصادر البيانات واؼبواد ا

الكتب واجملبلت العلمية واؼبصادر األرشيفية واؼبستندات الشخصية والوثائق 

 ها من خبلل : يعلمت اغبصول  ا البحثىذ65 الرظبية.

 )ورقة عمل الطالب( LKSكتاب  . أ

 كتب اؼبعلم. . ب
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 ه. طريقة جمع البيانات

اؼبنهج العلمي  ها منيعلصبع البيانات ىو خطوة مهمة للغاية مت اغبصول 

يت مت صبعها، باست ناء يف اؼبنهج العلمي، ألنو بصفة عامة يتم استخدام البيانات ال

ستكشافية، الختبار الفرضيات اليت سبت صياغتها. يف كتاب سوغييونو البحوث اإل

تنص أيضا أن طريقة صبع البيانات ملحة للغاية يف ؾبال البحوث. ألن الغرض من 

صل ربمعرفة أساليب صبع البيانات، لن  البيانات، دون البحث ىو اغبصول على

 على البيانات اؼبطلوبة بشروط ؿبددة. ةالباث 

 كون موجوًدا ىفتأن  ةب على الباث ذب، ستخدام تقنية صبع البياناتبا

 األوىل كوميةاغب اإلسبلمية انوية الدرسة اؼبة يف يعلالف موقع البحث ؼبعرفة الظروف

 وسيلة بطاقة الفرزت صبع البيانات يف دراسة استخدام . تقنيا أجونجتولونج 

كومية اغب اإلسبلمية  انويةالدرسة اؼبيف  األول فهم اؼبفردات لطبلب الصف لتحسُت

 ، ىو :أجونجتولونج  األوىل

 مبلثظة .1

مع األنشطة اليومية  ةمبلثظة اؼبشارك ىي مبلثظة تتضمن الباث 

لبيانات البحث. تعترب ار للشخص الذي يتم مبلثظتو أو استخدامو كمصد

اؼبراقبة جزءًا مهًما من البحث، ألنو يف اؼببلثظة، ديكن للباث ُت رؤية األشياء 
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بشكل مباشر يف تعلم  ةشارك الباث تمباشر وواضح. يف ىذه اؼببلثظة،  بشكل

غبصول اللغة العربية. من خبلل ىذه اؼبشاركة، من اؼبتوقع أن تكون قادرة على ا

اغبصول على اؼبعرفة من   ةكن للباثسبكمل للبحوث، وكذلك على البيانات كم

ىذه األنشطة الرصدية. وديكن استخدام ىذه اؼببلثظة أيًضا كاعتبار إلجراء 

 اؼبقاببلت اؼبستخدمة يف البحث.

 مقابلة .2

اؼبقاببلت ىي تقنيات عبمع البيانات اليت تتم من خبلل احملادثات 

وىناك نوعان 66 غَت مباشر مع اجمليبُت. واألسئلة الشائعة، سواء بشكل مباشر أو

من اؼبقاببلت يشيع استخدامها يف عملية صبع البيانات، أي اؼبقاببلت غَت 

اؼبنظمة واؼبقاببلت اؼبنظمة. اؼبقاببلت اؼبنظمة ىي مقاببلت مت ربديد صبيع أنواع 

لة غَت طروثة. اؼبقابلًتتيب اؼبطلوب منها واؼبواد اؼباألسئلة مسبًقا، دبا يف ذلك ا

اؼبنظمة ىي مقابلة غَت ؿبددة بعناية ثول أنواع األسئلة والتسلسبلت واحملتوى يف 

السؤال.  وديكن تطوير مواد األسئلة وقت إجراء اؼبقابلة عن طريق التكيف مع 

أما 67 اغبالة والظروف الراىنة حبيث تصبح أك ر مرونة ووفقا لنوع اؼبشكلة.

ىي مقابلة غَت منظمة ثيث  ا البحثمقاببلت اؼبستخدمة يف ىذبالنسبة لل
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فقط عدد قليل من األسئلة األساسية يف وقت الثق يف تنفيذ  ةالباث  توضع

 تتطور وفقا غبالة وتدفق اؼبعلومات. الباث ة

علمُت وبعض طبلب ىو تسامح اؼب ا البحثموضوع اؼبقابلة يف ىذ

ومات اليت شاف واغبصول على اؼبعل. اؼبقاببلت اليت أجريت الستكاألولالصف 

 وسيلة التعليمية بطاقة الفرز، من بُت أمور أخرى، واستخدام نوع ةتاجها الباث رب

يف طبلب  وسيلة التعليمية بطاقة الفرزوالعقبات اليت تواجو يف استخدام نوع 

 .أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلمية  انويةدرسة الاؼبيف  األول الصف

 و. طريقة تحليل البيانات

ليل الذايت ىو البحث أو تتبع األمناط، أو بعبارة أخرى يتضمن التح

اط ال قافية اليت اؼببلثظات اؼبتعلقة بالبيانات )اؼببلثظات اؼبيدانية( للع ور على األمن

. ثُت أن التحليل النوعي للبيانات ىو جهد يتم بذلو من خبلل ةدرسها الباث 

ارات يف وثدات ديكن التحكم فيها، العمل مع البيانات، وتنظيم فرز البيانات اؼبلي

وتوليفها، وإجياد واكتشاف األمناط، وإجياد ما ىو مهم وما ىو تعلمت، وتقرر ما 

 68 ديكن أن يقال لآلخرين.
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قبل دخول وقد ُأجري ربليل للبيانات اؼبتعلقة بالبحوث النوعية منذ ما 

 69ن.كيزا خبلل اؼبيدابيانات أك ر تر وبعدىا. غَت أن ربليل ال داناؼبيدان، أثناء اؼبي

وعبلوة على ذلك، يتم ربليل البيانات اليت مت صبعها باستخدام منوذجي مايلز 

ستنتاجات/عمليات لبيانات، وعرض البيانات، وسحب اإلوىوبرمان، أي اغبد من ا

 التحقق.

 زبفيض البيانات (1

إن تقليل البيانات يعٍت التلخيص، واختيار األشياء الرئيسية، والًتكيز 

، وإزالة األشياء غَت ألشياء اؼبهمة، والبحث عن اؼبوضوعات واألمناطعلى ا

الضرورية. سَتكز خفض البيانات يف ىذه الدراسة على نتائج اؼبقاببلت اليت 

 على اؼبخربين. ةا الباث هتأجر 

 عرض البيانات (2

، عرض البيانات يف شكل أوصاف موجزة، وـبططاتديكن أن يتم 

قدم تية، وما شابو ذلك. ىذه اؼبرثلة، انسياب وعبلقات بُت الفئات، وخرائط

بيانات مشتقة من نتائج اؼبقاببلت اليت مت زبفيضها يف شكل نصوص  ةالباث 
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سرديّة. يتم تقدمي البيانات يف وصف البيانات والنتائج اليت توصلت إليها نتائج 

 البحث.

 تلخيص البيانات (3

و تفسَت البيانات ستنتاجات بشأن نتائج ربليل أإالنهاية ىذا ىو تقدمي 

وتقييم األنشطة اليت تشمل البحث عن اؼبعٌت وتقدمي تفسَت للبيانات اليت مت 

ستنتاجات الرسم ىي نتيجة حبث إ، يف ىذا البحث، فإن ها. إذنيعلغبصول ا

بلة اليت مت زبفيضها. جييب على تركيز البحث اؼبستند إىل نتائج ربليل بيانات اؼبقا

لشكل الوصفي ألىداف البحث على أساس ستنتاجات يف ايتم عرض اإل

 الدراسات البح ية.

 ز. تفتيش صحة البيانات

صحة البيانات ىي تقنية تستخدم يف البحوث النوعية كجهد ديكن ثساب 

وشبة ثاجة إىل التحقق من صحة البيانات إلثبات 72 نتائج البحوث النوعية علميا.

قيقة من خبلل التحقق من ها ديكن ثصرىا للحيعلأن البيانات اليت مت اغبصول 
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، وقابلية التحويل، عتقاد )اؼبصداقية(موليونغ أن ىناك أربعة معايَت لئلالبيانات. يذكر 

 71 عتمادية(، وإمكانية التأكيد.والتبعية )اإل

 ختبار اؼبصداقيةإ (1

يقول أضبد تانزة يف كتابو: "إن تطبيق درجة ال قة اغبرجة )اؼبصداقية( حيل 

أساسا ؿبل مفهوم الصحة الداخلية من غَت النوعية. يعمل ىذا تطبيق اغبرجة 

، إظهار درجة اإلديان أوال، أداء احملققون بطريقة ديكن ربقيق مستوى ال قة. ثانياً 

 72 ."لواقع اؼبزدوج الذي جيري حب ول الباث ةكتشاف من خبلل إثبات بنتائج اإل 

طرق ـبتلفة الختبار مصداقية البيانات. يتم تنفيذ اػبطوات التالية من 

 قبل الباثث:

 سبديد اؼبراقبة. . أ

العودة إىل اؼبيدان، وإجراء  الباث ةسبديد اؼببلثظة يعٍت أن 

كتشافها أو إأخرى مع مصادر البيانات اليت مت اؼببلثظات، مقابلة مرة 

فمن األفضل الًتكيز البحث،  يف اؼببلثظة الختبار مصداقية بيانات جديدة.

ها، سواء مت التحقق من البيانات اليت يعلختبار البيانات اليت مت اغبصول إعلى 

ها بعد التحقق من ذلك مرة أخرى إىل الصحيح أم ال، تغيَت أم يعلمت اغبصول 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian,…, h. 324. 
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 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-Dasar… h. 160.. 
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مناسبة بعد التحقق، ها صحيحة و يعلال. إذا كانت البيانات اليت مت اغبصول 

 ديكن إهناء وقت اؼبراقبة اؼبوسعة. و Redibelمث يتم تعريف بيانات البيانات 

مع سبديد ىذه اؼببلثظة يعٍت أن عبلقة الباثث مع اؼبورد سوف 

نفتاثا، إدراية )مل تعد اؼبسافة(، وأك ر  تتشكل بشكل متزايد عبلقة، وأك ر

ء أي معلومات بعد اآلن. إذا مت وال قة يف بعضها البعض حبيث ال يتم إخفا

تشكيل ورقة التقومي، كان ىناك عدالة يف البحث، ثيث وجود الباثث مل يعد 

  73 يتعارض مع السلوك الذي درس.

 الت ليث. . ب

ختبار اؼبصداقية على أنو التحقق من البيانات من إيفسر الت ليث يف 

 ليث من مصادر ـبتلفة بطرق ـبتلفة، وأوقات ـبتلفة. وىكذا، ىناك الت

 74 اؼبصدر، وتقنية الت ليث والوقت ال بلثي.

 ت ليث اؼبصدر  (1

يتم ربديد موارد الت ليث الختبار مصداقية البيانات عن طريق 

ها من خبلل مصادر متعددة. يعلالتحقق من البيانات اليت مت اغبصول 

موارد الت ليث الختبار مصداقية البيانات عن طريق إعادة التحقق من 
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تلفة بنفس التقنية. ها من خبلل مصادر ـبيعلليت مت اغبصول اؼبعلومات ا

صحة البيانات للمخرب مع ـبربين آخرين، م ل معلومات  ةالباث  تيسأل

 من أستاذة/أستاذ وطبلب مع مقاببلت.

 تقنية الت ليث (2

يتم تقنيات الت ليث الختبار مصداقية البيانات عن طريق التحقق 

خدام تقنيات ـبتلفة. فعلى سبيل اؼب ال، من البيانات إىل نفس اؼبصدر باست

أجريت مقاببلت مع البيانات الواردة من رئيس الوزارة، مث مت التحقق منها 

 مع اؼببلثظة والدليل على ذلك من خبلل الوثائق.

 الت ليث الزمٍت (3

على شطف البيانات. سوف يوفر  غالًبا ما يؤثر الوقت يف البحث

بيانات أك ر صبلثية من البيانات اليت سًتداد البيانات يف يوم جديد إلك 

إىل  ةتاج الباث ربلت ليث ضروري جدا. مت التقاطها خبلل النهار. لذلك ا

إعادة التحقق من البيانات مع ـبتلف اغباالت واؼبوارد والتقنيات اؼبختلفة. 

 ها ذات مصداقية وملموسة.يعلأن تكون البيانات اليت مت اغبصول 
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 قبةاؼب ابرة/انتظام اؼبرا . ج

جتهاد يعٍت جعل اؼببلثظات أك ر مشوال وباستمرار. ربسُت اإل

وهبذه الطريقة ديكن تسجيل يقُت البيانات وتسلسل األثداث بطريقة معينة 

النظر يف البيانات اليت يتم اغبصول  ةعيد الباث تاؼبرثلة، ومنهجية. ويف ىذه 

 ها للحصول على بيانات دقيقة وصحيحة ومنهجية.يعل

 .لتقيداؼب ابرة ا . د

يف البحوث ثاظبة جدا يف صبع البيانات. وال تتم  الباث ةمشاركة 

ق ىذه اؼبشاركات يف فًتة قصَتة من الزمن فحسب، بل تتطلب توسيع نطا

يعيشون يف ؾبال  الباث ةستمرار اؼبشاركة يعٍت أن إاؼبشاركة يف اػبلفية البح ية. 

ستمرار مشاركة إح . وسيسمالبحث ثىت يتم الوصول إىل تشبع صبع البيانات

 بزيادة درجات ال قة يف البيانات اليت يتم صبعها. ةالباث 

 عقد األعضاء . ه

مت اغبصول  فحص األعضاء ىو عملية التحقق من البيانات اليت

ىو معرفة  عقد األعضاءإىل موفر البيانات. اؽبدف من  ةها من قبل الباث يعل

انات. إذا كانت البيانات مدى اغبصول على البيانات وفقا ؼبا يعطي موفر البي

اليت مت الع ور على موافقة من قبل مقدمي البيانات تعٍت أن البيانات صحيحة، 
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تفاق على ديرة بال قة، ولكن إذا مل يتم اإلجفهي أك ر مصداقية/لذلك 

مع التفسَتات اؼبختلفة من قبل مزود البيانات،  ةها الباث يعلالبيانات اليت ع ر 

إجراء مناقشات مع مقدم البيانات، وإذا كان الفرق مث الباثث حيتاج إىل 

 ا، وينبغي أن يتكيف مع ما يعطيهاتهيستنتاجإتغيَت  ةثاداً، جيب على الباث 

، وجيب أن يتكيف مع ما يعطيو العطاء اتهيجيب أن يغَت استنتاج ةالباث 

 البيانات.

ىو حبيث سيتم استخدام  عقد األعضاءوبالتايل فإن اؽبدف من 

ها يف كتابة التقرير وفقا ؼبصدر البيانات أو يعلات اليت مت اغبصول اؼبعلوم

 اؼبخرب.

 ختبار قابلية النقلإ (1

فإن إمكانية النقل ىذه ىي صبلثية خارجية تشَت إىل  حقًت إكما 

دقة أو قدرة البحث على السكان الذين تؤخذ العينة. وترتبط قيمة ىذا 

ائج البحوث أو تستخدم يف و نتيعلالًتانفر بالسؤال الذي ديكن أن تطبق 

ثاالت أخرى. بالنسبة للباث ُت الطبيعيُت، تعتمد قيمة الًتانفر على 

نتائج الدراسة يف سياقات وثاالت مرتديها، ثىت يف ثُت ديكن استخدام 

 جتماعية أخرى.إ
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لذلك، لكي يفهم اآلخرون نتائج البحوث النوعية حبيث ديكن 

يف تقدمي التقرير تقدمي مفصل  ةيق نتائج البحث، جيب على الباث تطب

وواضح ومنهجي وديكن أن يكون موثوق بو. وىكذا يصبح القارئ واضحاً  

على نتائج البحث، ثىت يتمكن من تقرير ما إذا كان سيتم تطبيق نتائج 

 75 .الدراسة يف مكان آخر أم ال

 ختبار القابليةإ (2

ختبار إمكانية التشعب يف البحوث النوعية اليت أجريت من إ

ل إجراء عمليات مراجعة لعملية البحث برمتها. والطريق ىو من قبل خبل

 يف ةشارين ؼبراجعة كامل نشاط الباث مراجعي ثسابات مستقلُت، أو مست

يف ربديد اؼبشاكل/الًتكيز على دخول  ةالباث  تإجراء البحوث. كيف بدأ

ارات ختبإوإجراء ربليل البيانات، وإجراء  اؼبيدان، وربديد مصدر البيانات،

 .ةتم إثبات النتائج من قبل الباث صحة البيانات، ثىت ي

 ختبار القابلية للتأكيدإ (3

تفاق على نتائج إن البحوث موضوعية عندما يتم اإل ويقال

ختبار القابلية إلناس. ويف البحوث النوعية، يشبو البحوث العديد من ا
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وقت  عتمادية، حبيث ديكن أن يتم صاثب الشكوى يفختبار اإلإللتأكيد 

ختبار نتائج البحث، ويعزى إىل إختبار القابلية للتأكيد يعٍت إ. واثد

البحث  العملية اليت سبت. إذا كانت نتيجة البحث ىي وظيفة من عملية

 ستوفت معايَت التأكيد.إالقيام بو، مث البحوث قد 

    البحث خطوات . ح

 يوى .خطوات ثبلث إىل الباث ةجيرى خبطوات تقّسمها  ثالبح اذى إن

 :ياىل كما البيان ويأيت. والكتابة واألداء اإلستعداد

 اإلستعداد .1

يف اللغة العربية  مفردات تعليم إىل مقدمة مبلثظة الباث ة تالثظ

  أجونجتولونج  األوىلاغبكومّية  اإلسبلمية اؼبدرسة ال انويةيف  األولالصف 

عن  الباث ة رأت أنذلك  بعد. أجونج تولونج يف شهورةاؼب ى اؼبدرسةكإثد

  الباث ة وسيلة بطاقة الفرز، أداتاللغة العربية باستخدام  تادر فؼبا تعليم

 البحث موضوع الباث ة تمقدّ  مث .اؼبقابلة مقدمة إىل مدّرسة اللغة العربية

 تولونج اغبكومية اإلسبلمية باعبامعة العربية اللغة تعليمالقسم  إىل ائلهاومس

 رسالة الباث ة تألس لعربية،ا اللغة تعليمال مقس رئيس موافق بعد. أجونج
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 اغبكومية باعبامعة يةتعليمال والعلوم بيةالًت  كلية من البحث ألداء اإلستئذان

 .مباشرة الرسالة وأرسلت أجونج تولونج

 األداء .2

 رئيس اإلدارة إىل البحث ألداء اإلستئذان رسالة الباث ة عطىت

نائب  إىل عطىوت جأجونتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةاؼبدرسة ال انوية 

 تفأذنمث قابلت الباث ة مع اؼبدّرسة اللغة العربية فيها، . اؼبدرسة رئيس اؼبناىجال

 بلثظةواؼب قابلةباؼب البيانات الباث ة تعفتجمّ . البحث ألداء الباث ة ةاألستاذ

 البيانات صحة وتفتيش .والوثيقة بلثظةواؼب للمقابلة باإلرشادات والوثيقة

 الباث ة تألس مث. والطرق صادرباؼب الت لي ى نهجواؼب بلثظة،اؼب على رةباؼبباش

. اثاتاإلقًت  وإعطاء ناقشةاؼب بطريقة البيانات لتفتيش الباث ُت رفاقها بعض إىل

 تأداء على البيان الرسالة الباث ة تألس يدان،اؼب يف البحث نتهاءإ وبعد

 .درسةاؼب من البحث

 الكتابة .3

 الباب إىل األول باب منذ لعلميا البحث كتابة الباث ة تتمرّ سإ

 تلجّ فس ،اؼبشرف وتفتيش الكتابة إنتهاء وبعد. شرفاؼب داتبإرشا اػبامس

 .العلمي للبحث ناقشةاؼب يف اكلئلشًت  نفيها الباث ة


