
الباب الثالث

منهج البحث

المدخل ونوع البحث.أ

هذا البحث هو نوع من البحث امليداين ، أي عن طريق البحث واملشاركة املباشرة يف 

ال يف عملية البحث أما املقصود منهج البحث فهو إجراء حبثي إلجياد احلقيقة كما هو . هذا ا

واالفرتاضات ، ومجع البيانات وحتليلها االفرتاضات . مبني يف صياغة املشكلة ، دراسة األدب

.حىت استخالص النتائج

حضور البحث.  ب

وأوضح نسوطيون يف فرسطوا ، يف البيانات البحثية النوعية اليت مت مجعها من قبل 

ال جيب أن يكون الباحث نفسه األداة . الباحثني أنفسهم شخصيا عن طريق دخول هذا ا

١.حياول نفسه جلمع املعلومات من خالل املالحظة واملقابالتالرئيسية اليت يقفز إىل احلقل و 

لذلك جيب على الباحثني القفز مباشرة على موقع البحث من أجل فهم الواقع الذي حدث 

.بالفعل

وفقال نسوطيون ، الباحثني كأداة حبث مطابقة إلجراء البحوث النوعية ألنه حيتوي 

:على اخلصائص التالية

1Andi Prastowo,Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan
Pelatihan Serba Guna, (Jogjakarta: DIVA Press, 2010), hlm. 14



وحساسة وميكن أن تتفاعل مع املنبهات من البيئة اليت جيب أن يتم الباحثون كأداة .أ

ا ذات مغزى أو ليس للبحث .اإلبالغ عنها على أ

ميكن للباحث كأداة أن يتكيف مع مجيع جوانب املوقف وميكنه مجع بيانات خمتلفة .ب

.دفعة واحدة

.ركل حالة ككل ، ال يوجد أداة قادرة على فهم الوضع ككل باستثناء البش.ت

.ال ميكن فهم املواقف اليت تنطوي على تفاعل بشري مبجرد املعرفة.ث

ميكن للباحث كأداة حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها ، ميكنه تفسري ووضع .ج

.الفرضيات من أجل حتديد اجتاه املالحظة على الفور

فقط البشر كأدوات ميكن استخالص النتائج واستخدامها على الفور كردود فعل .ح

.حصول على تأكيد أو تغيري أو حتسني أو رفضلل

يف بعض األحيان يف األحباث هناك بعض االستجابات الغريبة واملشوهة ، يف .خ

٢.البحث النوعي ميكن استخدام هذا لزيادة فهم اجلوانب قيد الدراسة

مكان البحث.ج

ا املعلمون  يف هذه الدراسة ، فإن اهلدف من البحث هو األنشطة اليت يقوم 

ىف اليت أجريت البيئة اللغاويةلطالب من أجل حتسني تعلم الطالب من خالل تنفيذ وا

دار احلكمة املدرسة املتواسطة .تولونج أجونجتاوانج سارى دار احلكمةسطة املدرسة املتو 

2Ibid, hlm. 17



تاواع قرية ١كياهي حاج ابو منصور الطارق  نفسها تقع يف .تولونج أجونجتاوانج سارى 

.تولونج أجونج, كيدوع واروديوان املنطقة  , ساري

المصادر البيانات.د

ا تدخل يف مجيع  البيانات هي معلومات عن الظواهر اليت البد لكتابتها وبالطبع أ

والبيانات اليت حصل عليها الباحث هي النسخة من املقابلة الشخصية من . عمليات الكتابة

وهي أمها وأوهلا، والوثائق . دريس التعبري التحريرياملعلمني وبعض الطلبة الذي قاموا بعملية ت

ا كخطة الدراسية، ودفاتري التقييم، وبطاقة نتائج الدراسة وما  من التقوميات وما يتعلق 

ومجيع املصادر والوثائق فحص وحلل بطريقة .  أصبح ذلك اليت قام  املعلمني بعملية التدريس

دف حتديد درجة أصالتها ومعناها ا لصحيح، ألن الباحث من دراسة احلالة ليس ممثلة 

الوصف الدقيق للشخص أو اجلماعة املفحوصة فحسب، بل إمنا التعرف أيضا على 

.األسباب الرئيسية اليت أدت بالفرد أو اجلماعة إىل وضعها احلاضر

وللحصول على تلك البيانات فقام الباحث مبحاولة اختيار املشركني، واختيار 

مادة التعبري التحريري الذين يستخدموها اسرتاتيجيات التقومي يف شعبة الباحث املعلمني يف

الرتبية للغة العربية جبامعتني مها جامعة هاشم أشعاري االسالمية جومبانج وجامعة تولونح 

.  أجونج اإلسالمية احلكومية

:وأما مصادر البيانات أو املعلومات املستخدمة يف هذا البحث فهي



األساسية هي حتتوي على البيانات من املدرسة واملدرســـني يف شعبةاملصادر .١

للغِة العربيِة جبامعِة هاشم أشعاري اإلسالميِة وجامعة تولونج أجونج الرتبية 

اإلسالمية احلكومية

هذه املصادر هي . املصادر الثّنائية هي املصادر الىت تتعلق مبوضوع البحث.٢

.لتقوميالكتب املتعّلقة بإسرتاتيجيات ا

طريقة جمع البيانات.ه

حيتاج الباحث إىل أسلوب مجع البيانات للوصول إىل البيانات احملتاجة يف هذا 

.البحث واستخدم بعض األسالب العلمي وهي املالحظة، واملقابلة، والطريقة الوثائقية

األسلوب الوثائق.١

الت وهو أسلوب البحث لطلب البيانات والبيانات من الوثائق والكتب وا

٣.والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة

فبهذا األسلوب سيكشف الباحث البيانات أو البيانات على املواد املخططة، 

وأهداف تعليم التعبري التحريري، واملناهج، واخلطة الدراسية، وأحوال الطلبة، وشعبة 

.ألستاذ، وتعاليقةالرتبية للغة العربية، وأوراق التعبري التحريري، وتصحيحها ا

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,1998)

Hlm. 236



منهج مجع البياناتاحملتاج إليها باستخدام اسرتاتيجية التقومي لتدريس التعبري 

التحريري والوثائق واملؤلّفات واملقاالت وكشف الغياب واعداد املدرس التعبري 

يستخدم الباحث الوثائق ما يتعلق بتدريس التعبري التحريري يف شعبة . التحريري

بيِة جبامعِة هاشم أشعاري اإلسالمية جومبانج وجامعة تولونج أجونج الرتبية للغِة العر 

.اإلسالميِة احلكوميةِ 

)Interview Method(املقابلة.٢

املقابلة هي أسلوب جلمع املعلومات الذي ميكن الباحث من إجابة 

تساؤالت البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحث للبحوث وجها 

عدد من األسئلة من قبل الباحث واإلجابة عليها من قبل املبحوث بوجه بغرض طرح 

ا أسلوب طلب البيانات بأسلوب احلوار والتساؤل بني الباحث والفاعل  أو يقال أ

٤.أو اخلبري

فاملقابلة املناسبة لكشف البيانات يف هذا البحث هي املقابلة الدقيقة 

)deepinterview(احث أسئلتها على حسب دليل ، وهي مقابلة حرة يوجه فيها الب

املقابلة باملوضوع الذي يدور حوله مث ترتك احلرية للخبري أن يتكلم كما يريد ويتدخل 

.الباحث من حني إىل اخر ليدفع اخلبري وتشجعه على الكالم

ويستخدم الباحث هذا األسلوب لطلب احلقائق والبيانات املتعلقة باملواد 

لية تقدميها واستخدامها الطلبة وكيفية تصحيح أوراق التعليمية للتعبري التحريري وعم
4Lexy moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif,.....Hlm.2



ا سوف تقابل املدرس التعبري التحريري الذين يدرسون . التعبري التحريري واصالحا

الطلبة يف شعبة الرتبيِة للغِة العربيِة عملية تدريس التعبري التحريري وكيف إسرتاتيجيات 

وكذالك ستقابل الطلبة يف هذا . ريالتقومي  اليت تستخدمها يف تدريس التعبري التحري

الفصل ملعرفة ما شعروا عندما املدرسون يستخدم التعبري التحريري يف تعليمها وما 

.مشكلة الىت توجد الطلبة فيها

)Participant Observation(املالحظة باملشاركة .٣

طريقة املالحظة باملشاركة هي أسلوب مجع البيانات املستخدمة جلمع بيانات 

أي أن الباحث يراقب موضوع البحث ٥.من خالل املالحة واإلستشعارالبحث

ويفصحه من سلوك وأنشطة جتري فيه رجاء منها الفهم عن الوقائق أو املظاهر اليت 

وحتسن للباحث أن تقيم وتعيش مع هؤالء املبحثني أو املشرتكني مدة سري . يوجهها

.البحث

ث يستخدم الباحث طريقة لكشف البيانات احملتاجة إليها يف هذا البح

املالحظة باملشاركة ويقال أيضا باملالحظة املباشرة هي طريقة حبيث يكون الباحث 

جزءا من النشاطات اللغوية املدروسة أي يقوم الباحث مبالحظة سلوك معني من 

ويكتب الباحث . ٦خالل اتصاهلا مباشرة  باألشخاص أو األشياء اليت تدرسها

.أثناء املالحظةوتسجل البيانات املهمة

5Burhan Bungin, MetodologiPenelitian Kuantitatif (jakarta: Kencana 2006) Hlm. 115
١٤٩: ، ص)١٩٩٣دار الفكر، : عمان األردن(مفهومه، وأدواته، وأساليبه، : البحث العلميذوقان عبيدات، واخرون، ٦



عملية املالحظة ال جتري حنو احلقائق املنظورة فحسب، بل حنو احلقائق 

وهناك أشياء أخرى مثل العبارات والبيانات املعربة يف عملية . املسموعة واحلسية أيضا

.التعليم

ويستخدم الباحث هذا األسلوب لطلب البيانات املتعلقة مبادة التعبري 

تقدميها األستاذ واستعماهلا أثناء عملية التعلم، والتعليم، التحريري وكيفية عملية

وكيفية تصحيح أخطاء كتابة التعبري التحريري، واسرتاتيجيات التقومي املستخدمة عند 

.املعلم فيها

وتستخدم املالحظة بدون املشاركة وتقال أيضا باملالحظة غري املباشرة وهي 

ا ال تكون طريقة حبيث يكون الباحث تالحظ وتراقب ال نشاطات املوجودة غري أ

ا يف ميكن الباحث من أن . جزءا منها ا ميكن ميز وخيتار الباحث هذه الطريقة لكو

.تالحظ السلوك كما حيدث فعال يف الواقع بصورة طبيعية

ويستخدم الباحث هذه األسلوب لطلب البيانات املتعلقة بعملية 

لتحريري وسلوك املعلم والطلبة فيها واملادة اسرتاتيجيات التقومي يف تدريس التعبري ا

التعليمية للتعبري التحريري واستخدامها يف تعلم وتعليم زيادة وتوكيدا مما حصل عليه 

.الباحث من املالحظة باملشاركة

طريقة تحليل البيانات.و



. واحلقيقة احملصولة من البيانات االستقرائية. يبدأ البحث الكيفي من ميدان البحث

وعندما متت األنشطة يف مجيع . حيتاج حاصل البحث تطوير بوسيلة حتليل البياناتحىت 

وإن حتليل البيانات . البيانات احملصولة من مكان البحث، يقوم الباحث بعد ذلك بتحليلها

وهي عملية لبحث ٧.جزء مهم يف طريقة البحث، ألن البيانات تستخدم حلل املشكالت

املقابلة واملالحظة والثروة األخرى نظامية، حىت تستهل وتركيب البيانات اليت نالت من

.لفهمها وتستطيع معلومة الكشف لألخر

وهربمان )Miles(وتعمل الباحث حتليل البيانات يف امليدان كما قال ميلس 

(Hibberman) الذي ينقله سوغييونو وهو نشاطة حتليل البيانات يف البحث الكيفي تعمل

وكان حتليل البيانات تستعمله الباحث على ثالثة . نتهاء النشاطةبتفاعلي واستمرار حىت إ

:وهي كما يلي. املراحل

وهو ختفني البيانات الكثرية يف ميدان البحث مث ،)Data Reduksi(تنقيص البيانات .١

. إختيارها وتركيزها على احلقائق املهمة وحبث كوضوعها

عرض البيانات وهو ختيري البيانات الذي هلا مناسبة، .٢

وهو أخذة االستخالص )Verification/Conclution Drawing(. استخالص البيانات.٣

. والربهانة

وتتصف اخلالصة األوىل املعاضدة باحلقائق الصحيحة واملساوق فتحصل اخلالصة 

حتليل . ص بشكل القصةوبعد ذلك حاصل التحليل املشكل بالشرح يستخل. املصداقية
7Muhamad Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) Hlm. 405



املتعددة املوقعة من حتليل حقائق هذا البحث يتكون على حتليل مشكالت واحدة بطريقة 

تقصد حتليل البيانات من مشكلة واحدة إىل ٨.حتديد احلقائق وجتهيزها وحتقيقها أو تدقسقها

.مشكلة أخرى ملقارنة نتائج احلقائق احملصولة، وإلندمج املشكالت

ت الكيفية هو حبث وصفي ابتدأ بفصيلة البيانات املناسبة بالناحية وحتليل البيانا

وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معىن املعلومات يف كل بعض من الناحية والعالقة بني 

إذن يف التحليل والشرح على سبيل اجلمع إىل األسئلة بكيفية . الناحية والناحية األخرى

مل على سبيل اجلمع بني الناحية األخرى جلعل مرموز االستقرائية ويف التحليل األخري تستع

املعىن ألخذ التلخيص العام، وليس من املستحيل وجود التحليل يرتقى إىل الناحية اخلاصة 

بستخدم الباحث املنهج الوصفي كما أنه يهدف لتصور . وهذه اخلطوات كدور خاص

ل البحث مبنهج التحليل مث حتلي٩األحوال واحلوادث والوقائق املتعلقة مبوضوع البحث

.النقدي

تفتيش صحة البيانات.ر

لنيل اإلقرتاح املوافقة والصحيحة البيانات الزمة، واملقصود من صحة البيانات أن 

فتأكيد صحة البيانات عن . يثبت كل ما مجع موافق بالواقع الذي وجد يف خلفية البحث

اسرتاتيجيات التقومي اليت استخدمها يف تدريس التعبري التحريري لشعبة الرتبية للغِة العربيِة 

8Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D (Bandung, Alfabeta, 2013) Hlm.
246

9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,1998)
Hlm. 245



يستخدم الباحث بتطويل أوقات احلضور . أجونج اإلسالميِة احلكوميةوجامعِة تولونج

.(Trianggulasi)واملناقشة مع بعض اإلخوان والتفتيش التثليثي 

تطويل أوقات احلضور.١

يصري الباحث يف البحث العلمي أداة رئيسية يف مجع البيانات املوثوفة 

حتتاج إىل وقت وحضور الباحث ليس يف وقت قصري فحسب، ولكن . والصحيحة

ميكن تطويل أوقات حضور الباحث لزيادة درجة التصديق . طويل يف موقع البحث

موعة وال يتحدد فيه ما زال اسرتاتيجيات التقومي املستخدمة يف ١٠.البيانات ا

تدريس التعبري التحريري، بل حتضر يف خارج الوقت إىل شعبة تربية للغِة العربيِة 

سالميِة جومبانج وجامعة تولونج أجونج اإلسالميِة جبامعِة هاشم أشعاري اإل

احلكومية لفحص تصحيح احلقائق بأداء املقابلة مع املدرس والطالب لتؤدى املقابلة 

اليت تتعلق باملسائل املذكورة وهي تكوين اسرتاتيجيات التقومي يف تدريس التعبري 

. التحريري يف ذلك املؤسسة

املناقشة مع بعض اإلخوان.٢

الطريقة جتري بطريقة عرض نتائج البحث املوقعة أو نتائج البحث إن هذه 

وكلما ١١.النهائية احملصولة وذلك ميكن بوسيلة املناقشة التحليلية مع بعض اإلخوان

الباحث تؤخذ البيانات، وأحيانا هو يذهب مع صاحبه يعىن لبحث البيانات اليت 

10Lexy moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif,.....Hlm.327
٢٣٧: صاملرجع السابق١١



بصاحبه ومبعلم فشعبة قابلها، وناقش الباحث أيضا الذي وجدت من مكان البحث 

الرتبية للغِة العربيِة جبامعِة هاشم أشعاري اإلسالميِة جومبانج وجامعة تولونج أجونج 

اإلسالمية احلكوميِة، وبالزمالء يف دراسات العليا جبامعِة موالنا مالك إبراهيم 

اإلسالميِة احلكوميِة مالنج، وبعض األصحاب الذين يعلموا يف جامعة بدر الصاحل 

وإذا وجد الباحث اختلف الفهم يف هذه املناقشة بعيدا، فبحث . المية بكدبرياإلس

وباملناقشة يستطيع الباحث أن متسك . الفهم عميق عن مكان البحث الذي حبثه

عن موقف اكتشف واعرتاف ونظره يعطي الباحث الفرصة المتحان وختمينية وحتسني 

. البحث ليكون كامال

(Trianggulasi)التثليثي .٣

تثليثي هو العمل لتفتيش صحة البيانات بالوسيلة األخرى وذلك بأن جيمع ال

وهو ينقسم على أربعة ١٢.الباحث البيانات املساوية بوسيلة أدوات البحث األخرى

١٣.استخدام، وهي استخدام املصدر واملنهج واملفتش والنظرية

لدرجة تصديق ويستخدم الباحث التثليثي باملصدر وهو املقاربة والتفتيش املتكرر 

اإلختبار اليت حتصلها الباحث يف الوقت واألداة املختلفة يف البحث الكيفي وذلك كما 

:يلي

مقارنة البيانات اليت حتصل باملالحظة بالبيانات اليت حتصل بطريقة املقابلة )أ
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مقارنة ما يقوله الشخص أمام املشاركة العامة مبا يقوله شخصيا)ب

حوال البحث مبا يقوله يف طول الوقتمقارنة ما يقوله اإلنسان عن أ)ج

مقارنة أحوال ونظرية الشخص مبا رأى العوام كالراعية واألغنياء والعلماء والزعماء )د

وغريها

١٤.مقارنة حاصل املقابلة يف الوثائق اليت تتعلق بالبحث)ه

١٧٨: ص. نفس املرجع١٤


