
 الباب الثالث

 البحث منهجية

 أ. مدخل البحث

تخدم ىف ىذا البحث ىو اّلذي ادلس يف ىذا البحث حيتوي علي مدخل الباحثة

ادلراد ابلبحث الكيفي ىو الباحث الذي ينتج البياانت  الوصفية و ىي ادلدخل الكيفّي. 

و عرفو  1األقوال أو الكتابة و السلوك اليت يتمكن من مالحظتها من ادلبحوث عنو وحده.

آخر بقولو إن البحث الكيفي ىو حبث يبـدأ من منهج التفكَت االستقرائي و يؤّسس على 

  2أساس ادلالحظة الطبيعية مع ادلشاركة حنو ادلظاىر االجتماعية.

محد تنزيو ابلباحث الكيفي ىو الباحث الذي يهدف إىل إكتشاف ادلظاىر ويرى أ

عن طريق صادق واقعّي وشاملي ومناسبا ابخلطاب الطبيعي بوسيلة مجع البياانت  من 

ويرى بغدان  3اخللفية الطبيعية )األصلية( كمصدر مباشر أبدوات  الباحثة الرئيسية نفسها.

يف كتاب مولونج أن الطريقة الكيفية ىي إجراءات الباحثة اليت تتاح البياانت   وتيلور 

  4الوصفية على صورة األقوال ادلكتوبة أو الشفهية الصادرة من سلوك ادلرء ادلبحوثة عنها.
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وىو ادلدخل الذي يهتم بتأكيد التحليل ىف عملية االستنباط االستدالىل واالستقرائى وىف 

 5التحليل حنو عدة العالقات بُت ادلظاىر ادلبحوثة مع استعمال منطق علمى.

تدريب احملاضرة لتعليم استنادا إىل صياغة ادلشكلة والكائن قيد الدراسة حول عن 

مهارة الكالم يف اللغةالعربية يف املعهد املودة الثانية للبنات ابليتار للعام لدراس 

نوعًيا، وقد مت اختيار ىذا النهج مث استخدم الباحثة منهًجا وصفًيا  "م9102/9191

ألن ىذه الدراسة تؤدي إىل وصف مفصل ومتعمق للظروف الفعلية اليت حتدث يف ىذا 

 اجملال.

 ب. حضور الباحثة

مهّم جّدا, وزلتاج ألن البحث ىنا سامهو   يف ىذا البحث حيتوي علي حضور الباحثة

حضور الباحثة . لية الباحثةكآلة أساسية يف البحث كيفي الىت تنظر و تنظّم مباشرة عم

مهم! أيضا يف البحث و كل عمليتو ألن الباحثة ستتال البياانت احملتاج بتناسب و 

مراقب أو مالحظة مباشرة حالة مكان الباحثة و تنال أفضل دليل خالل عملية 

 . الباحثة. ألن ذلك, الباحثة دتّثل كمراقبة الىت تشًتك مباشرة خالل الباحثة
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كأدوات حبث العثور على معلومات من ىذا ادلوضوع ابعتباره  حياول الباحثة

الشخص ادلستخدم كمخرب يف الباحثة الذي جيري. اذلدف الرئيسي للبحث ىو الباحثة 

عن ادلعلومات بداًل من تقييم ادلوقف. لذا، فإن حتليل البياانت يف شكل وصف 

 للبياانت اليت مت احلصول عليها.

 مكان البحثج. 

معهد ادلودة الثانية الإلسالمي للبنات، واليت ذلذا الباحثة يف  حثالبإن مكان 

كم، وعلى وجو التحديد يف   4تقع على اجلانب الشمايل من مدينة ابليتار على بعد 

 .ابليتارnglegok ) جيووت علنجعوك )  الشارع

 ، وىي:ادلدرسة ذهى  مكان البحث يف  ىناك بعض األسباب دلاذا ختتار الباحثة

تستخدم بيئة لغوية و تدريب  ادلودة الثانية الإلسالمي للبناتمعهد  ألن .1

 ..احملاضرة، فإنو جيعل من األسهل إجراء الباخثة

 .و قريب من ادلدينة ابليتارادلودة الثانية الإلسالمي للبنات معهد ألن  .2

رف ألن مكان أو موقع ادلودة الثانية الإلسالمي للبنات اسًتاتيجيا أي يقع يف ط  .3

 .الشارع يسهل أن تصل إليو السيارة العامة و العائلية

 البياانت و مصادر البياانت. د



 البياانت.  1

 ادلعلومات حول األعراض اليت جيب تسجيلها، وبشكل أكثر دقة البياانت، ىي 

"ration d'entre"  الشرط األىم واألوضح ىو أنو جيب تسجيل  6.خالل عملية التسجيل

ادلعلومات بسهولة من قبل ادلراقبُت ، وقراءهتا بسهولة من قبل أولئك الذين جيب عليهم 

 .معاجلتها، ولكن ال ميكن تغيَتىا بسهولة عن طريق خداع النوااي غَت الشريفة ادلختلفة

مجعها يف ىذه الدراسة نتائج ادلقابالت وادلالحظات تشمل البياانت اليت مت  

  والواثئق. ميكن وصف ىذه البياانت على النحو التايل:

تستخدم نتائج ادلقابلة للحصول على صورة أعمق لكيفية عملية تدريب احملاضرة يف  . أ

 تعليم مهارة الكالم اللغة العربية .

عملية تدريب احملاضرة وتعليم اللغة ُتستخدم نتائج ادلالحظات دلعرفة كيف تتم   . ب

 .العربية يف الفصل ابستخدام مهارة الكالم

 يتم استخدام نتائج الواثئق، الستكمال بياانت ادلراقب  . ت

 مصادر البياانت.  2 

أوضح أريكونتو أن ادلقصود مبصادر البياانت يف البحث ىو "ادلوضوعات اليت ميكن  

"تعترب مصادر  Moleongووفًقا عن  Loflandُت أن احلصول على البياانت منها"، يف ح
                                                           

6
 Ahmad Tanzeh، Suyetno، Dasar-dasar Penelitian، (Surabaya: Elkaf، 2006)، h. 27. 



البياانت الرئيسية يف البحث النوعي عبارة عن كلمات ، وبقية اإلجراء عبارة عن بياانت 

 7إضافية مثل ادلستندات وغَتىا. البعض ".

بناًء على الرأي أعاله، يف ىذه األطروحة البياانت اليت مت احلصول عليها يف شكل   

كلمات، مصدر البياانت البحثية أييت من ادلوضوعات اليت تتم مقابلتها، وىي القائمُت على  

 .2كوخ ، ادلعلم الديٍت، زلاضر، مدرس اللغة العربية، وطالب معهد ادلودة 

ادلوجودة يف شكل مالحظات، فإن مصدر البياانت ىو سلوك  ابلنسبة للبياانت 

وكذلك كيفية تنفيذ التدريب على  2معهد ادلودة  األشخاص واألشياء ادلوجودة حول

 احملاضرة ومالحظة تعلم اللغة العربية مع مهارة كالم

انت نتائج ادلقابالت وادلالحظات اليت أدىل هبا الباحثة ابعتبارىا ادلصدر الرئيسي للبيا 

ادلدرجة يف ادلالحظات ادلكتوبة ومن مث قدمت يف األطروحة نتيجة للجهد ادلشًتك لرؤية 

واستماع وطرح وتدوين ادلالحظات. إلثراء البياانت، استخدم الباحثة أيًضا مصادر البياانت 

  ادلكتوبة والواثئق ادلدرسية والكامَتات ادلتعلقة بتدريب احملضرة.

 . طريقة مجع البياانته
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تدريب احملاضرة لتعليم ادلهارة "ادلعلوم، أن ىذا البحث العلمي يبحث يف  من

الكالم يف اللغةالعربية يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات ابليتار للعام لدراس 

منهًجا   و ألجل مجع البياانت على وجو أكثر فتستخدم الباحثة " م2102/2121

البياانت يف ىذا اجملال، مث تقدميها يف  للحصول على أكرب قدر ممكن من. وصفًيا نوعًيا

أطروحة بنهج نوعي حيتوي على مقتطفات من البياانت، يتواجد الباحثة يف معهد ادلودة 

 :اااثنيةكموقع حبثي زلدد من خالل تطبيق تقنيات مجع البياانت التالية

  طريقة ادلالحظة. 1

دقيقة وتسجيل ادلالحظة ىي تقنية يتم إجراؤىا عن طريق إجراء مالحظات   

منتظم. يف العملية، يسعى إىل مراقبة الظروف ادلناسبة واحلقيقية دون بذل جهود 

ح احتفظ ابدلالحظات وفًقا للواقع، وض 8متعمدة للتأثَت عليها وتنظيمها ومعاجلتها.

الكلمات بدقة وبدقة ما مت مالحظتو، وقم بتسجيلو مث قم مبعاجلتو يف إطار 

 .ادلشكالت اليت يتم دراستها بشكل علمي وصحيح

ادلالحظة أو ادلالحظة ىي نشاط يومي للبشر ابستخدام احلواس اخلمس    

كأدوات مساعدة أساسية، ابإلضافة إىل احلواس اخلمسة األخرى مثل األذنُت 
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الرؤية وفم اجللد وغَتىا، وطريقة ادلالحظة ىي طريقة مجع البياانت والرائحة و 

يف ىذه  9ادلستخدمة جلمع بياانت البحث و ميكن مالحظتها من قبل الباحثُت.

ب على تعلم اللغة ادلالحظة اعتاد الباحثون مراقبة مباشرة من زلاضرة تدريب الطال

 العربية يف ادلعهد ادلودة الثانية للبنات. أبدى الباحثة ىنا مالحظات حول حالة

يف ادلعهد امودة الثانية، وادلالحضة عن  تعليم اللغة  ادلعهد، وعملية تدريب احملاضراة

 العربية ابستخدام مهارة الكالم

 طريقة ادلقابلة. 2

حيث يكون للباحثة حرية طرح أي شيء  ادلقابلة عبارة عن مقابلة احلرة،  

ولكن تذكر أيًضا البياانت اليت يتم مجعها. حالة طريقة ادلقابلة ىي يف األساس طريقة 

واحدة لتعميق البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل ادلالحظة. يعد مجع 

تم البياانت عن طريق إجراء ادلقابالت واحًدا من عمليات اسًتجاع البياانت اليت ي

تنفيذىا من خالل أنشطة االتصال الشفهي اليت قدمتها العديد من ادلكتبات بعدة 

مصطلحات وىي إجراء مقابالت مكثفة. يف إجراء مقابالت معمقة وإجراء 

مقابالت منظمة، وىو شكل من أشكال ادلقابلة اليت يتم توجيهها بعدد من األسئلة 

اانت( ادلفصلة للغاية والغنية والصلبة هبدف مجع أو إثراء ادلعلومات أو ادلواد )البي
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بينما تسمى ادلقابالت ادلكتوبة  10واليت تستخدم النتيجة النهائية للتحليل النوعي.

ف طريقيت ادلقابلة دلعرفة البياانت الواردة يف أيًضا االستبياانت ادلكتوبة. يستخدم ادلؤل

استاذة قسم  . يف ادلقابلة ىنا، سيقوم الباحثة مبقابلة مربية ادلعهد،2ادلعهد ادلودة 

و طالب ادلعهد ادلودة  من تدريب احملاضرة اللغة من معهد ادلودة، مالحضة زلاضرة

 الثانية.

 طريقة التوثيق. 3

عن طريق مطالعة الصورة  ادلستعملة جلمع البياانتطريقة التوثيق ىي الطريقة    

البيانية و ىيكل ادلنظمة و اخلط البياين و السجالت و غَتىا. و ىذه الطريقة 

 .11مستخدمة لنيل البياانت حول عدد موظفي الًتبية و عدد الطالب و الطالبات

البياانت اليت  أن طريقة التوثيق ىي الباحثة عن (Arikunto) و ترى أريكونطا

ذلا عالقة ابألمور أو ادلتغَت على صورة الكتاابت و الكتب و الصحيفة و اجمللة و 

و 12. النصب التذكاري و مذكرة االجتماع و جدول األعمال و ما أشبو لك.

البياانت الذي يتمثل على  ىذه الطريقة لنيل البياانت من مصدر  تستخدم الباحثة

القرطاس كما سبق تقسيم مصادر البياانت يف فصول قبلها. و نوع الوثيقة الذي 
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لفردية. و يف الوثيقة الرمسية تستعملها الباحثة ىو الوثيقة الرمسية و ليست الوثيقة ا

أتخذ الباحث  الوثيقة الداخلية فقط اليت يراىا مولونج على اهنا أتيت بصورة "ادلذكرة 

و  13و الالعالن و األمر و النظام للمجمع االجتماعي ادلعُت ادلستخدم حوذلم".

ادلكتوبة ادلوجودة يف ميدان الباحثة  ق إذن ىي الطريقة اليت جتمع البياانت طريقة التوثي

 .لغرض معرفة أحوال ادلوضوع سواء ما سبق أو التنبؤ مبالتطبق

من خالل طريقة التوثيق، يستخدم الباحثون الستكشاف البياانت يف شكل 

، بنات ابليتارالبياانت عن اتريخ أتسيس ادلعهد ادلوّدة الثانية لل واثئق ذات صلة

البياانت عن أحوال ادلدرسُت ، البياانت عن رؤية ادلعهد ادلوّدة الثانية للبنات ابليتار

البياانت تدريب احملضرة اب ادلعهد ، وادلوظفُت اب ادلعهد ادلوّدة الثانية للبنات ابليتار

 ثانيةال تدريب احملضرة اب ادلعهد ادلودة البياانت عن عملية, ادلودة الثانية للبنات

 

 

 

 و. حتليل البياانت
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إن حتليل البياانت أيضا ىو عملية تفصل العمل )السعي( رمسيا لكشف العنوان 

و وضع الفكرة اليت اقًتحتها البياانت و كالسعي إىل ااتحة احلجة حنو العنوان و تلك 

الفكرة. و مع ذلك، عندما مت حتليل البياانت من مذكرات ميدانية و تصور و وثيقة 

 14البياانت اجملموعة. التقرير و عطاء الرمز )اإلشارة( لتنمية كيفية العمل حنو بصورة

البياانت ىو عملية يف حبث و تنظيم نص  و أما عند بوغدان و بيكالن أن حتليل

ادلقابلة و مذكرات ادليدان و ادلواد األخرى اليت مت مجعها إلضافة الفهم عن األشياء. و 

 ف إىل توصيل كل شيئ مت نيلو. فلذا، أن نشاط التحليل حيتوي على عمل ىذا يهد

 تفتيش صحة البياانت. ز

 ألجل نيل البياانت الصادقة أو الصحيحة، تقوم الباحث ابألمور التالية:

 تطويل زمن احلضور .1

 ابلغ أمر باحثال مبشاركة أداة. و الكيفي يكون الباحثة يف إن الباحث

 تتطلب ولكنها قصَتة فقط، زمنية فًتة يف ادلشاركة تمت مل بياانت. وال مجع يف األمهية

 مت اليتالبياانت  يف الثقة درجة يف بزايدة الباحث و ىذا سيسمح دلشاركة امتدادا
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 الثقة لبناء الباحث أيضا مشاركة دتديد أخرى أن ادلقصود من انحية من15.مجعها

  .نفسو الباحث وثقة ثالباح للمبحوث عنو حنو

ثقة  مواجهتو. و لكن يضمن الذي االسلوب تطبيق رلرد من بدال وذلك 

دلنع  أداةو ىي   يوم، كل جتري اليت التنمية عملية ىي ادلبحوث عنو و ثقة النفس

 16.موقف تالعب )عدم االتقان( ادلبحوث عنو

تتطلب دورىا  ية مجع البياانتاألساسية يف عمل كاألداة إن وظيفة الباحثة

للحضور ادلباشر يف بيئة ميدانية. و احلق، أن الباحث تقوم ابدلقابلة مرارا مع بعض 

 .معهد ادلودة الثانية للبنات األساتيذ أو طالب

البياانت اجملموعة البد أن تكون صحيحة فتحضر الباحثة  و لكن، لكون

 البياانت  م بتفتيشو تقو معهد ادلودة الثانية للبنات مرارا إىل 

 ادلنهج التثليثي  .2

 الذيالبياانت  يف تفتيش صحة  االسلوب التثليثي ىو  ابدلنهجإن ادلراد 

 حنو تلك مقارنة أو فحص ألغراض البياانت  خارج تلك آخر شيئا يستخدم

كما أن ادلنهج  .أخرى مصادر فحصعن طريق  و التقنية ادلستخدمة البياانت،
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وىذا  17.والباحث النظرايتالطرق و  خالل من الفحص طريق عن يستخدم التثليثي

ىو الطريقة األكثر شيوعا يف الباحثة الكيفي. و هبذا ادلنهج التثليثي ميكن اخذ 

استنتاجات موثوقة حيث ليست فقط من منظور واحد حبيث من مزيد قبول 

 بعض حول احلقيقة عن لبحثل ليس تثليثيادلنهج ال  من الغرض و .البياانت

 مع ومجعو.   مت فهم الباحث حنو ما حتسُت على ذلك من بدال ولكن الظواىر،

 18.واحدمدخل  مع ابدلقارنة وذلك البياانت، من القوة تعزيز يزيد التثليثيادلنهج 

سلوب للتحقق من صحة البياانت يستخدم شيًئا آخر غَت التثليث ىو أ

البياانت ألغراض التحقق من البياانت أو مقارنتها. يتم ذلك حىت ال تكون 

البياانت اليت مت احلصول عليها من منظور واحد فقط. حبيث حقيقة البياانت أكثر 

 قبوال.

 تثليث ادلصادر  . أ

الت مع نتائج ادلالحظات وأيًضا يستخدم ىذا التثليث دلقارنة نتائج ادلقاب

 دلقارنة البياانت اليت مت مجعها يف ادلستندات مع نتائج ادلقابالت.

 طريقة التثليث . ب
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يف ىذه الدراسة، استخدم الباحثون طرق مقابلة ادلالحظة والواثئق دلقارنة 

  والتحقق من نفس البياانت.

 الزميل مناقشة .3

 األولية النتائج ميكن أن يقوم بو بتعريضىذه البياانت،  صحةحتقق  إن تقنية

كان الباحثة مع  مع الزمالء. مناقشة اليت مت احلصول عليها بشكل أو النهائية

النقد، وتقدمي ادلشورة، والتوجيهات، وغَتىا.   ادلدخالت على شكل الزمالء سينتج

 .لنهائيةوحتليل البياانت ا مؤقتا وحتليلها مجع البياانت كمادة النظر النفيس لعملية

 تقنيات حتليل البياانت. س

حتليل البياانت ادلستخدمة ىو طريقة حتليلية وصفية ، واليت تصف البياانت اليت مت  

مجعها يف شكل كلمات والصور وليس األرقام. مث يتم وصف البياانت ادلستمدة من 

أن توفر ادلخطوطات وادلقابالت وادلالحظات ادليدانية وادلستندات وغَتىا ، حبيث ميكن 

يتم إجراء حتليل البياانت يف البحوث النوعية من قبل الدخول إىل  19وضوًحا حول الواقع .

 (Nasution) احلقل وأثناء احلقل وبعد االنتهاء يف ىذا اجملال. يف ىذه احلالة ينص انسوتيون

لقد بدأ التحليل منذ صياغة ادلشكلة وشرحها ، قبل الدخول إىل احلقل واالستمرار " على:

حىت كتابة نتائج الباحثة. يصبح حتليل البياانت األساس دلزيد من الباحثة حىت، إذا أمكن ، 
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لعملية يف نظرية متأصلة. ولكن يف الباحثة النوعي ، يكون حتليل البياانت أكثر تركيزًا خالل ا

احلقل جنًبا إىل جنب مع مجع البياانت. يف الواقع ، يعد حتليل البياانت يف البحوث النوعية 

نشاطًا على النشاط حيدث خالل عملية التحقيق وليس بعد العملية. يف الواقع ، حتليل 

 20"البياانت النوعية

حتليل البياانت وفقا دلايلز وىوبرمان، أن ىناك ثالثة خطوط للنشاط، وىي احلد من  

  21البياانت، وعرض البياانت، واستخالص النتائج أو التحقق .

تعريف تقليل البياانت على أنو عملية اختيار، والًتكيز على تبسيط، واستخالص،   .1

وحتويل البياانت "اخلام" اليت تنشأ من ادلالحظات ادليدانية. يتم التخفيض منذ مجع 

د ادللخصات والًتميز وموضوعات التتبع وكتابة ادلذكرات وما البياانت، بدًءا من إعدا

إىل ذلك، بقصد ختصيص بياانت أو معلومات غَت ذات صلة، مث يتم التحقق من 

 البياانت.

 عرض البياانت ىو وصف جملموعة مًتمجة من ادلعلومات اليت تتيح إمكانية .2

النوعية يف شكل نصوص استخالص النتائج واختاذ اإلجراءات. يتم تقدمي البياانت 
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سردية، هبدف تصميمها لدمج ادلعلومات اليت يتم ترتيبها يف شكل متماسك ومفهوم 

 بسهولة.

استخالص النتائج أو التحقق ىو النشاط األخَت للبحث النوعي. جيب أن يصل  .3

االستنتاجات والتحقق، سواء من حيث معٌت وحقيقة االستنتاجات  الباحثون إىل

ن قبل مكان الباحثة قد نفذت. جيب اختبار ادلعٌت الذي يصوغو ادلتفق عليها م

الباحثون من البياانت للتأكد من صحتو وتوافقو وقوتو. جيب على الباحث أن يدرك 

أنو يف الباحثة عن ادلعٌت، جيب عليو استخدام ادلقاربة العاطفية، أي من منظور 

ة نظر الباحث )النظرة ادلعلومات األساسية، وليس من تفسَت ادلعٌت وفًقا لوجه

 األخالقية(.

 

 


