
1 
 

الباب الثالث 

منهج البحث 

مدخل البحث ومنهجه  . أ

الباحث سيستخدم البحث الكيفي، لتعبَت مضمون الدراسة ادلطلوبة وإجراءات 

ادلراقبة العميقة بنظام البحث على شكل الكالم والكتابة والسلوك الذي ميكن مالحظتو من 

. الشخص أو موضوع حبثو

  البحث الكيفي ىو البحث الذى تعتزم فهم ادلواقع من اخلربة هبذا موضوع البحث 

كالسلوك واإلحساس والدوافع واألفعال وغَتىا بالكلي من خالل الوصف يف شكل 

 .الكلمات واللغة، يف السياق الطبيعي اخلاص و باستخدام ادلنهج الطبيعي

ىذا البحث اليت .  بالنظر إيل مكان البحث أما ىذا البحث من الدراسة النوعية

على مهارة الكالم باللغة العربية، حيث البحث فهو يصف الصورة " البيئة العربية"وصف عن 

 .أو اللوحة يف منهجي، واقعية ودقيقة فيما يتعلق بالظواىر
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مكان البحث . ب

يقع مكان البحث يف ادلدرسة الثانوية دار احلكمة تاواجنساري تولونج اغونج موجهة 

يف الطريق أبو مانسيور تاواجنساري تولونج اغونج ويف ادلدرسة الثانوية احلكومية كانيجورو 

أما بالنسبة لفًتة دراستو خالل أربعة . كيديري موجهة يف القرية كانيجورو كانيجورو كاديري

. 2017 أبريل 28 حىت 2016 ديسمرب 31أشهر من 

حضور الباحث . ج

 كأداة أساسية، ووجود ومشاركة الباحث يف مكان البحث ممكن وجد الباحث  

، ألن ميكن (مثل صك)ادلعٌت والتفسَت من موضوع البحث مقارنة باستخدام نوهنومان 

الباحث يأكد وحتقق مرة أخرى على ىذا ادلوضوع عندما ادلعلومات  ال ميتثل بتفسَت 

 .الباحث من خالل فحص األعضاء

 ادلعاملة اجليدة بُت الباحث وموضوع البحث من قبل، أثناء دخول ادليدان وبعدىا 

 وبالتايل، وحضور الباحث ادلطلوب مهم جّدا .ىو ادلفتاح األساسي يف جناح مجع البيانات
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ألن وصفها بدور نشاط يف ميدان البحث مباشرة ويعمل خطة احلقائق ومجعها وحتليلها ىف 

 حىت 2016 ديسمرب 31الزمن ادلعُت والطويل أما بالنسبة لفًتة حبثو خالل أربعة أشهر من 

 مبا يكفي معرفة حال موضوع البحث يف ادلدرسة الثانوية ، وكذلك مقرراً 2017 أبريل 28

. من نتائج البحث

مصادر الحقائق . د

ادلعرفة حول مصدر احلقائق مهم . مصدر احلقائق ىو ادلكان لنيل احلقائق ادلطلوبة

أما بالنسبة .  جداً معرفة لتجنب األخطاء يف اختيار مصدر احلقائق وفقا ألىداف البحث

احلقائق األولية ىي . دلصدر احلقائق ينقسم إىل اثنُت من احلقائق األولية واحلقائق الثانوية

احلقائق اليت حيصل عليها الباحث مباشرة من موضع البحث ، احلقائق الثانوية ىي احلقائق 

 .اليت ينال الباحث من مصدر احلقائق ادلوجودة

مصدر احلقائق األولية ذلذا البحث ىو ادلعلومات والعمل دلعلم اللغة العربية، وكذلك 

طالب ادلدرسة الثانوية دار احلكمة تاواجنساري تولونغاغونغ و ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
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كما للبيانات الثانوي ىو مصدر بيانات أو مستند مكتوب، ادللفات وغَتىا . كانيجورو

 .ذات الصلة بالدراسة

طريقة جمع الحقائق . ه

تطبيق صناعة البيئة العربية يف تعلم مهارة "  يف ىذه ادلرحلة لنيل احلقائق اليت يف 

الكالم يف ادلدرسة الثانوية دار احلكمة تاواجنساري تولونج اجونج ويف ادلدرسة الثانوية 

: صاحلة وتأمُت، مث يتم احلصول على احلقائق بطريقة" احلكومية كانيجورو كاديري 

 ادلراقبة ادلشاركة (1

ىف . ادلراقبة ىي الطريقة جلمع احلقائق من خالل تسجيل بعناية وانتظام

ادلراقبة جيب على أن يتم بالعناية واالنتظام للحصول على النتائج الصاحلة، والباحث 

يستخدم ادلراقبة ليعمل مباشرة مع ادلخربين وجيب على أن يكون لديو خلفية أو 

 .توسيع معرفة عن موضوع الدراسة والنظرية األساسية وادلوقف ادلوضوعي

الباحث يستخدم ادلراقبة ادلشاركة مباشرة إىل موقع البحث يف ادلدرسة الثانوية 

دار احلكمة تاواجنساري تولونج اجونج ويف ادلدرسة الثانوية احلكومية كانيجورو 
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كاديري دلراقبة األحداث واألنشطة، فضال عن أخذ الوثائق عن طريق مراقبة 

ادلدرسُت الذين تدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة فيما يتعلق بالفعالية لبيعو ادلعلوم 

. يف حتسُت قدرة يتحدث اللغة العربية

ادلقابلة ادلتعمقة  (2

ادلقابلة ادلتعمقة ىي . طريقة ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي ادلقابلة ادلتعمقة

عملية احلصول على ادلعلومات ألغراض البحث عن طريق االستجواب بينما وجها لوجو بُت 

ادلقابلة مع ادلخرب أو الشخص الذي أجرى مقابلة مع أو بدون استخدام ادلبادئ التوجيهية 

 .إلجراء ادلقابلة، اليت تشارك بادلقابل وادلخرب يف احلياة االجتماعية الطويلة

يف ىذه الدراسة أن الباحث يستخدم ادلقابلة إىل ادلخرب أو ادلصادر من ادلدرسُت 

والطالب ورئيس ادلدرسة الثانوية دار احلكمة تاواجنساري تولونج اجونج ويف ادلدرسة الثانوية 

احلكومية كانيجورو كاديري ميكن أن توفر ادلعلومات يف مواضيع حبث الفعلي وادلناسب 

. واضحة ومفصلة
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الوثائق  (3

الوثائق اليت ىي عملية النظر مرة أخرى يف مصادر احلقائق من الوثائق ادلوجود، 

وميكن استخدامها لتوسيع احلقائق ادلكتشف ىف ادلدرسة من النموذج للكتب واحملفوظات، 

أخذ الباحث الوثائق ادلكتوبة أي . واجملالت أو وثائق الشركة الذى يتعلق بًتكيز البحث

 .بيانات مثل خطة تنفيذ الدراسة، ومنهج الدراسة وغَتىا

طريقة تحليل الحقائق . و

حتليل احلقائق ادلوجودة هبدف . مراحل حتليل احلقائق ىي ادلرحلة  ادلهمة يف البحث

ضافة إىل احلقائق متاما ادلنتشرة إلوبا. التبسيط احلقائق إىل شكل السهولة ىف القراءة والتفسَت

ىذا التحليل . وادلستخدمة حيث أنو ميكن استخدامو للرد على ادلشاكل ادلطروحة يف البحث

بادلالحظة يف ادليدان أو اخلربة التجريبية استناداً إىل احلقائق ادلكتشفة من ادلقابلة وادلالحظة 

 .والوثائق مث االستنتاج

 

                                                           
8
 Soeratno, Metodologi…, h. 101 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D, (Bandung : Alfabeta,2009), h. 

338. 



7 
 

احلقائق ادلصَّت  (أ

ميكن أن . ادلصَّت تعٌت الًتكيز على األمور اذلامة والبحث عن ادلوضع ومنط احلقائق

التجريد ىو قدم ادلوجز األساسي و احلقائق اليت زلتاجة يف . يصَت احلقائق بطريق التجريد

 .البحث

ن الباحث يصَت احلقائق باستمرار أثناء القيام بالبحث لتصنيف السجالت إ

. األساسية من احلقائق اليت مت احلصول عليها من نتائج التنقيب عن احلقائق

تقدمي احلقائق  (ب

وفقا ميلث وىوبَتمُت أن عرض تقدمي احلقائق ىي رلموعة من ادلعلومات تنظيماً 

ىذه اخلطوة يتم عن طريق تقدمي رلموعة من ادلعلومات تنظيماً . جيدا أن يعطي اخلالصة

ويتم ذلك ألسباب احلقائق اليت مت احلصول عليها خالل عملية . جيدا أن يعطي االستنتاج

.   البحث النوعي على شكل مسردي، مما يتطلب تبسيط دون حد ادلضمون

يف ىذه ادلرحلة أن الباحث حياول التصنيف ويعرض احلقائق وفقا للمشاكل الرئيسية 

 .بدءاً بالًتميز يف أي عرض ادلشاكل
                                                           

 339ص . نفس ادلرجع 



8 
 

إستنتاج  (ج

يف ىذا القسم . االستنتاج أو التحقيق من ادلرحلة النهائية من عملية حتليل احلقائق

ويهدف ىذا البحث عن معٌت احلقائق . أن الباحث أعرب االستنتاج من احلقائق ادلكتشفة

 .اليت مت مجعها عن طريق إجياد العالقات و التشابو واالختالف

  مع ذلك الباحث يأخذ االستنتاج بطريق ادلقارنة ادلالءمة مبوضوع البحث مع البيان 

. وادلعٌت ضمناً هبذه ادلفاىيم األساسية يف البحث

 مراجعة صحة احلقائق (د

 (أ): للحصول على درجة صحة احلقائق بالطريقة ادلستخدمة، من بُت أمور أخرى

ادلثابرة واستمرار ادلراقبة ىي سلسلة األنشطة ادلصنوعة ادلنظمة واخلطَتة وادلستمرة للبحث واقع 

ىف مكان البحث ودلعرفة النواح يف احلالة الوثيقة بادلوضوع والًتكز بالتفصيل والقيام 

 .بادلالحظات ادلتعمقة
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استخدم الباحث ادلالحظات ادلتعمقة واستمرار اخلضور للحصول على احلقائق من 

. وعلى الباحث ان يتوسع ىف العملية ادلستمرة بالتفصيل كيف ميكن أن يتمها.  ادلصدر

التثليث  (ه

التثليث تعٌت طريقة التفتيش لصحة احلقائق  باتستخدام الشيء ما عدا احلقائق اليت 

.  يتم مجعها للتحقق وادلقارنة للحقائق كاستخدام ادلصادر واألساليب والنظريات للمحقق

 :ومع ذلك الباحث يستخدم ادلقارنة لصحة احلقائق بالطريقة التالية

مقارنة نتائج احلقائق ادلقابلة وادلالحظة باحلقائق من ادلقابلة   (1

مقارنة نتائج ادلقابلة مبحتويات الوثائق ادلتعلقة   (2

 .مقارنة أقوال الناس ىف العام واخلاص (3

مراحل البحث  (و

صياغة خطة البحث . 1 
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البحث الذى سيقدم الباحث يف نطاق ادلشكلة ادلغادرة من ادلواقع اجلارية وميكن 

ادلواقع اليت تتم مراقبتها يف سياق أنشطة الناس . ادلالحظة والتحقق منها يف وقت البحث

. وادلنظمات

اختيار مكان البحث . 2

 وفقا بادلسائل النافرة يف ىذا البحث، مث إختيار مكان البحث الذي يستخدمو 

. الباحث كمصدر احلقائق

أدار األذونات  . 3

. أدار أذونات تعتٍت يدير األشياء الضرورية حلسن سَت أنشطة البحث

الرأية إىل حال مكان البحث . 4

عملية التنشئة مع االجتماعية ىف مكان البحث ، ألن الباحث ىو األداة الرئيسية 

. الذي سوف حتدد ما إذا كان مكان البحث  مضطرب أو ال

إختيار ادلخرب وإستغاللو . 5
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 عندما إجتمع الباحث نفسو يف ىذا اجملال، ىناك الشيء ادلهم للباحث بتحديد 

. الشخص ادلورد

إعداد أداة البحث . 6

 يف البحث النوعي ىي مجع الباحث احلقائق ويدخل مباشرة إىل ادليدان جلمع عدد 

. من ادلعلومات ادلطلوبة

الفهم عن ادلكان . 7

 فهم البحث األساس واخللفية ادلفتوحة؛ حيث يتفاعل الناس والباحث الحظها، 

. إغالق اإلعداد اليت تتفاعل فيها الباحث مباشرة مع الناس

ىي األداة الرئيسية للباحث يف مجع احلقائق،  (مجع احلقائق)النشاط يف األنشطة . 8

. حيث الباحث ينبغي أن ينشط ىف مجع ادلصدر

حتليل احلقائق  . 9

يقوم التحليل على احلقائق اليت مت احلصول عليها، الباحثُت يف ىذه احلالة ميكن أن 

. يؤدي تفسَت احلقائق اليت مت احلصول عليها يف ادليدان
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أخذ االستنتاج والتحقق من األنشطة السابقة، واخلطوة التالية ىي االستنتاج . 10

. والتحقق من مصدر  أو ما إذا كانت احلقائق صاحلة أم ال

مسرد نتائج التحليل . 11

اخلطوة األخَتة ىي تقرير نتائج البحث يف شكل الكتابة والنهج النوعي بطريقة 

. التحليل الوصفي

 

 

 

 

 

 

 


