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ب الثالثلباا  

 لبحثامناىج 

ة ػػػػهلو يف عمليػػػػيسك ث ػػػػلبحأداء اى ػػػػلباحثة علااعد ػػػػم يسػػػػمهر ػػػػمأنهج ػػػػدلإف ا

 لتالية :ر األمواعلى ب لباا البحث يف ىذم احيتوك كتابتو 

 منهج البحث .أ 

كاف ادلنهج أمرا مهما يف أداء البحث العلمي. فلذا تبُت الباحثة أمورا تتعلق 

( حضور ٕتصميمو ، )( مدخل البحث ك ٔالبحث. كتلك األمور ىي ) دبنهج

( ٙ( طريقة مج ع احلقائق )٘( مصادر احلقائق، )ٗ( مكاف البحث ، )ٖالباحثة ، )

 ( مراحل البحث.ٛ( تفتيش صحة احلقائق ك )ٚطريقة ربليل احلقائق )

 مدخل البحث و تصميمو  -أ 

 كىو. الكيفي ادلدخل ىو البحث ىذا يف ادلستخدـ البحث مدخل إف

 ك ،(postpositivisme( الوضعية الفلسفة بعد الفلسفة إذل يستند مدخل

 ك رئيسية، كأداة الباحثة تدكر حيث الطبيعي ادلوضوع بوض ع للبحث ُيستخدـ

 احلقائق مج ع طريقة الثلج، كرات ك اذلادفة ابدلعاينة احلقائق مصادر معاينة تعُت
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 إذل حبثو نتائج تتجو ك اإلستقرائي ابلوصف احلقائق كربليل التثليثي، ابدلنهج

  70.ادلعٌت

 احلقائق إذل ربتاج اليت البحث إجراءات أنو مولونج يف تيلور ك بغداف كرأل

 ادلبحوث ادلرء سلوؾ من الصادرة الشفهية أك ادلكتوبة األقواؿ صورة على الوصفية

 بُت العالقة إظهار على قادرة الباحثة تكوف أف جيب الطريقة هبذه. عنو

 ك األفعاؿ عن احلقائق لنيل ادلوضوع ربليل أغراضها ألف. كمعناىا األحداث

 75. النظرية ربَصل حىت منو أشكاذلا ك األفكار إعتقاد ك اإلحساس

 أف براات سوراي سومادم رأل. الوصفيّ  التصميم فهو البحث ىذا تصميم أما

 كاقعية منظمة بطريقة احلسّ  طريق عن يتم الذم ادلدخل ىو الوصفيّ  البحث

 التصوير إذل يسعى كىو 72.ادلعينة الدائرة أك اجملتم ع كصفات ادلظاىر عن كصادقة

 72.احلقائق على اعتمادا ادلشكالت حلّ  عن التعبَت ك

 فتبحث الباحثة يف ىذا البحث عن احلقائق اليت تتعلق تعليم قواعد النحو كالصرؼ

ابالطريقة السمعية الشفوية كسائل التسجيل اجلملة لدل طالب الصّف العاشر 
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الثناكية اإلسالمية احلكومية األكذل تر صلاليك ك ادلدرسة الثناكية اإلسالمية ابدلدرسة 

 .تولونج أجونج احلكومية الثاين

 الباحثة حضور .ب 

 احلقائق. نفسها الباحثة أم اإلنساف ىي الكيفي العلمي حبث يف البحث أداة

 كإلكتشاؼ كاإلشارة، األفعاؿ ك الكلمات بشكل الكيفي البحث يف احملصولة

 دكر أما 74.ادلناسبة البحث كأداة الباحثة أك اإلنساف إذل حيتاج احلقائق تلك

 ىي أخَتا ك تفسَتىا ك كربليلها احلقائق جلم ع ادلنّفذة ك كادلخطة فهو الباحثة

  71.البحث نتائج كاتبة

 البحث مكاف يف مباشرة دبالحظة تقـو أف للباحثة بدّ  ال الرأم ذلذا كفقا

 مكاف يف فعليا اشًتاكا الباحثة تشًتؾ كابلتارل،. الطبيعية ك احملتاجة احلقائق جلم ع

 للمساعدة ك. أنشطتو مشاىدة على ادلوضوع م ع التعامل يف ذلا لتسهيل البحث

 ك القلم مثل الكتابة أدكات الباحثة فتستفيد البحث، مكاف يف احلقائق مج ع على

 .التسحيل آلة ك التصوير آلة ك الورقة
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 البحث مكان .ج 

ادلدرسة الثناكية اإلسػالمية احلكوميػة  ىو البحث ىذا يف ادلختار البحث مكاف

األكذل تر صلاليك يف شارع سوكارنو ىتا ترصلاليك جول الشػرقية، ك ادلدرسػة الثناكيػة 

اإلسػػػالمية احلكوميػػػة الثػػػاين تولػػػونج أجػػػونج يف شػػػارع كػػػي مػػػاعوف سػػػركوركا بويولعػػػو 

 تولونج أكونج جول الشرقية.

 احلقائق مصادر . د

 تتكوف احلقائق من نوعُت 76.احلقائق منو ربصل موضوع ىي احلقائق مصادر

 data) الثانوية احلقائق مصادر ك (data primary) الرئيسية احلقائق مصادر كمها

secondary) .من تصدر اليت احلقائق مصادر ىي الرئيسية احلقائق فمصادر 

 غَت من تصدر اليت احلقائق مصادر فهي الثانوية احلقائق مصادر أما. اإلنساف

 77.اإلنساف

الرئيسية من شكل الكلمات أك الكالـ أك األفعاؿ  كأتلفت مصادر احلقائق 

كمصادر احلقائق الثانوية أم من غَت  .من الناس الذين تالحظهم ك تقابلهم الباحثة
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اإلنساف ىي ادلصادر اإلضافية يف البحث مثل بشكل الرسائل الرمسية ك كشف 

 78احلضور ك البياانت اإلحصائية ك كل ما يتعلق دبسائل البحث.

 :يلي كما ىنا ادلقصودة احلقائق كمصادر

 (data primary)  الرئيسية احلقائق مصادر .1

 ادلدرسة ك ترصلاليك األكذل احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة رئيس  (أ 

 .أجونج تولونج الثاين احلكومية اإلسالمية الثانوية

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف الدراسي للمنهج الرئيس مساعد  (ب 

 الثاين احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ك ترصلاليك األكذل احلكومية

 . أجونج تولونج

 ك ترصلاليك األكذل احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف ادلدّرِسوف (ج 

 .أجونج تولونج الثاين احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة

 الثانوية ادلدرسة يف (ٚ)العلـو الطبيعية  عشر احلادم للصفّ  الطالب (د 

 عشر احلادم للصفّ  الطالب ك ترصلاليك األكذل احلكومية اإلسالمية

 تولونج الثاين احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة (٘)العلـو الطبيعية 

 .أجونج
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 (data secondary) الثانوية احلقائق مصادر .2

 الرمسية الواثئق ( أ

 الصور  ( ب

مجعت الباحثة احلقائق من رئيس ادلدرسة ك مساعد الرئيس للمنهج 

ادلقابلة ك الدراسي ك مدّرِسي اللغة العربية ك بعض الطالب عن طريق 

ادلالحظة. كإلجل تكثَت احلقائق فجهزت الباحثة ادلصادر ادلكتوبة مثل الواثئق 

 الرمسية ك الصور.

الثانية يف ىذه البحث اليت ربتول على تقوًن ادلدرسة  احلقائق

(Kalender Pendidikan)  كزبطيط ،(Silabus)  كجدكاؿ التعليم ،(Jadwal 

pelajaran)  كبرامج التعليم ،(Program Pendidikan)   كخطّة التنفي ،

 اإلسالمية الثانوية من ادلدرسة (Misi)، كبعثة  (Visi)، كرؤية  (RPP)للتعّلم 

 تولونج الثاين احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ك ترصلاليك األكذل احلكومية

 .أجونج

 احلقائق مجع طريقة . ه

 من الرئيسي الغرض إلف البحث، يف اإلجراء أىم ىي احلقائق مج ع طريقة

 (،Rossman( ركمساف ك( Marshall( مارشاؿ رأم عند. احلقائق نيل البحث
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 ك ادليداف يف ادلشاركة ىي احلقائق جلم ع الكيفي البحث يف األساسية الطريقة

 79.الواثئق ك ادلتعّمقة ادلقابلة ك ادلباشرة ادلالحظة

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف الباحثة حضرت الكثَتة احلقائق لنيل كلذلك،

 كاستخدمت. ادلقرر العلمي البحث كمكاف أجونج تولونج األكذل احلكومة

 مهارة تعليم يف اإلسًتاذبيات عن احلقائق جلم ع مناسبة طرؽ ثالث الباحثة

 :يلي كما كىي. ٖٕٔٓ الدراسي ابدلنهج القراءة

 ابدلشاركة ادلالحظة .1

 التامة ادلالحظة بطريقة الباحثة بو تقـو اليت األسلوب ىي ادلالحظة

 كاذبة كال صديقة تالح  أف ادلالحظة عند للباحثة كترجى. ادلرتبة كالكتابة

 ك سلططة ك دبنظمة تُقاـ اليت الدراسة فهي ابدلشاركة ادلالحظة أما 80.كليس

 ادلوضوع م ع اليومية احلياة يف مباشرة الباحثة تشًتؾ حيث اذلدؼ إذل موجهة

 اجملتم ع يف اليومية احلياة ظواىر تالح  الباحثة ليست كهبا. عنو ادلبحوث

 يف ك إبحساسهم تشعر ك تسم ع ك تقابل كلكنها فحسب عنو ادلبحوثُت

 85.أبعماذلم الباحثة تقـو أك تشًتؾ معُت ربديد
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 البحث ميداف يف البحث موضوع أنشطة ك أحواؿ عن الباحثة تالح 

 لفهم معو تشًتؾ ك أجونج تولونج األكذل احلكومية اإلسالمية ادلدرسة يف كىو

 تشعر ك بو الباحثة تقابل ذلك كم ع. احملتاجة احلقائق كلنيل كاحلوادث الظواىر

 .أعمالو يف تشًتؾ ك حزنو أك بسركره

 ادلتعّمقة ادلقابلة .2

 احملادثة بوسيلة احلقائق مج ع على للحصوؿ الطرؽ إحدل ىي ادلقابلة

 82.كاجمليب السائل بُت تق ع الطريقة كىذه. البحث موضوع م ع كاحملاكرة

 ادلتعّمقة ادلقابلة  82.ادلتعّمقة ادلقابلة ىي الكيفي العلم حبث يف ادلقابلة

 أك الكيفية ادلقابلة أك الًتكيبية بغَت ادلقابلة أك ادلكثفة ابدلقابلة أيضا تسمى

 كلكن ادلخربين مجي ع من ادلعينة ادلعلومات لنيل كأغراضها. ادلفتوحة ادلقابلة

 ادلقابلة ىذه إذا،. اجمليب كل خبصائص متناسباف تسلسلها ك الكلمة تركيب

 ادلقابلة عند الكلمات تركيب ك األسئلة تنظيم تغَّت  أف للباحثة فيمكن لّينة،

  84.الظركؼ ك ابحلاجات مناسبة
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 أف لو ديكن الذم كادلوضوع حيَسب أف للمخرب بدّ  ال ادلقابلة كهبذه

 عنو ادلبحوث ظواىر عن نفسو اإلصطالح ابستعماؿ بيئتو ك نفسو يعّرؼ

 ك نفسانّيهم يف تدخل أف الباحثة رباكؿ. فحسب األسئلة جييب ال حىت

 إبرشادات التمسك م ع ادلتعّمقة ادلقابلة تستخدـ الباحثة كانت. اشًتاكّيهم

 احلقائق لنيل ادلبحوث إذل كثَتا تسأؿ أف الباحثة تطلب الطريقة ىذه. ادلقابلة

 81.الدقيقة احلقائق الباحثة تناؿ حىت ادلعينة

 ادلوجهة، احلرة ادلقابلة تستخدـ الباحثة أف السابق البياف على كبناء 

 م ع البحث دبسائل ادلتعلقة األسئلة تقدًن يف حرية الباحثة كانت حيث

 التساؤؿ طريق عن البحث ىذا يف ادلقابلة كذبرم. ادلقابلة إبرشادات التمسك

 ادلدرسة يف بو ادلتعلق ادلوظفُت ك الطالب ك ادلدرسُت ك ادلدرسة رئيس إذل

 ادلعلومات لتدقيق ىذه ك أجونج، تولونج األكذل احلكومية اإلسالمية الثانوية

 نيل إذل قصدا ادلقابلة ىذه ُتستعَمل. األخرل احلقائق مج ع طريقة من احملصولة

 أىداؼ على للحصوؿ الشركط تستويف اليت إستَتاتيجيات عن احلقائق

 العربية اللغة تعليم يف إسًتاتيجيات تطبيق يف كالداعمة كالعوامل التعليم،
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 عن ابلتاريخ ادلتعلقة احلقائق على للحصوؿ ك ٖٕٔٓ الدراسي ابدلنهج

 . أجونج تولونج األكذل احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة أتسيس

 الوثيقة .3

 سواء البحث لتكميل الباحثة تستخدمها اليت احلقائق مصدر ىي الوثيقة

 كلها كانت حيث تذكاريّة نتائج أك صورة أك فيلم أك مكتوب بشكل كانت

 اجلم ع ىو اإلندكنيسي القاموس يف الوثيقة كمعٌت 86.للبحث ادلعلومات تعطي

 كادلراج ع اجلريدة، قطعات النقل، الصور،( البياانت أك الربىاف عطاء أك

 ادلوجودة كاحلقائق 87.ابلعلـو ادلتعلقة ادلعلومات كحف  كاجلم ع، ،(األخرل

 ادلدرسة أحواؿ عن دليل كتاب ك الكتب ك الرمسية الرسائل منها الوثيقة من

 تتعلق اليت كغَتىا التعليم أنشطة كجدكؿ الصورة ك التعليم تصميم ك

 ابدلدرسة ٖٕٔٓ الدراسي ابدلنهج العربية اللغة تعليم يف ابإلسًتاتيجيات

 .أجونج تولونج األكذل اإلسالمية

 

 

 

                                                           
86
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 احلقائق حتليل طريقة . و

 عمليات كىو 88.احلقائق يف األمناط حبث أك االستطالع ىو احلقائق ربليل

 محلو ك العلمي اإلفًتاض أتليف إذل ىدفا ذبميعها ك ترتيبها ك احلقائق مطالعة يف

   89 .البحث كنتيجة نظرية أك خالصة يكوف أف إذل

 احلقائق استطالع عملية احلقائق ربليل أف( Sugiyono( سيجيونو رأل

 الوثيقة ك ادليدانية ادلذكرات ك ادلقابلة من الباحثة ربصلها ك تنظيما كتنظيمها

 تنظيمها ك تركيبها مث اآلحد يف تبيينها مث األصناؼ إذل احلقائق تصنيف بطريق

 تسّهل حىت تلخيصها مث ستطل ع اليت ادلهمة احلقائق منها زبيَت ك النمط لتكوف

 90.لغَتىا أك نفسها للباحثة كاف سواء الفهم يف اخلالصة

 أخذ فهي 95.اإلستقرائية ابلطريقة الكيفي البحث يف احلقائق ربليل إف

 حيث عملية ىي اإلستقرائية 92.العامة البياانت إذل اخلاصة احلقائق من النتيجة
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 grounded تسمى اليت منها، النظرية تطور مث احلقائق ذبم ع الباحثة كانت

theory ..92فهي تستخدـ احلقائق ادليدانية كاخلطوة األكذل للقياـ ابلبحث 

 مجي ع إبطالع تبدأ احلقائق ربليل عملية أف( Moleong( مولونج رأل

 ك ادليدانية، كادلذكرات كادلالحظة، ادلقابلة، مثل ادلصادر من احملصولة احلقائق

 زبتارىا اليت التالية كاخلطوات 94.كغَتىا كالرسم، الرمسية، كالوثيقة الفرد، كثيقة

 تستخَدـ خطوات ثالث ىناؾ حيث ىربماف ك ملس رأل كما ىي الباحثة

 :يلي كما كىي 91.الكيفي العلمي حبث يف احلقائق لتحليل

  (Data Reduction) احلقائق تقليل .1

 األمور تركيز ك األساسية األمور اختيار ك التلخيص عملية ىو احلقائق تقليل

 كاحلقائق 96.الزىيدة األمور حدؼ ك منطو م ع ادلوضوع عن البحث ك ادلهمة

 احلقائق جلم ع تسهل حىت توضيحا توضح أف تستطي ع الباحثة قّللتها قد اليت

 بتقليل الباحثة كقامت 97.اليها الباحثة ربتاج عندما عنها البحث ك التالية

 .النظرية تكتشف حىت البحث أغراض ك البحث مسائل حبسب احلقائق
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 (Data Display) احلقائق عرض .2

 تنظيم كىو. احلقائق عرض إذل الباحثة تستمر احلقائق تقليل بعد

 تنظَّم التقليل كهبذا 98.شاملة احلقائق تظهر حىت معينة صورة إذل احلقائق

 سبكن الكيفي البحث يف 99.فهمها يسّهل حىت العالقة منط يف احلقائق

 التدفق خريطة أك األصناؼ بُت العالقة أك الوصفي ابلشرح احلقائق عرض

 .ذلك غَت أك

 بعد شاملة احلقائق بتنظيم احلقائق عرض الباحثة قامت الشرح ذلذا كفقا

 البحث نتائج عن ادلعرفة ألجل احلقائق أصناؼ بُت العالقة تقدًن مث تقليلها

 . احملصولة

 (Verification( احلقائق االستنتاج .3

 استنتاج فإف. التحقيق ك اخلالصة أخذ كىو. استنتاج الثالثة اخلطوة

. احلقائق ربليل نتائج على اعتمادا البحث مسائل جييب الذم البحث نتائج

 بدراسة سبسك ك البحث موضوع من كصفي بشكل مقدَّمة اخلالصة فكانت

  500.البحث
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 تفتيش صّحة احلقائق . ز

يف ىػػػذه عمليػػػة تفتػػػيش صػػػّحة احلقػػػائق، يسػػػتخدـ الباحػػػث أربعػػػة معػػػايَت 

كالتحاكليػة  ،(Credibility) ادلعُت. كأمػا ىػذه ادلعػايَت ىػي درجػة الصػدقيةابلتقنيات 

(Transferability) االعتماديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،(Dependaility) كاحلقوقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،

(Confirmability).505  

 كأما التفسَت من كّلها كما يلى:

 (Credibility) درجة الصدقية .1

مصػػػػداقية ىف األصػػػػل، كثػػػػَت الطػػػػرؽ الػػػػذل يعملهػػػػا الباحػػػػث ىف ربقيػػػػق 

احلقػػػائق. ىف حبػػػػث الكيفػػػى، تلػػػػك العمليػػػُة فهػػػػي أف تقػػػاـ بتطويػػػػل البحػػػػث 

 502كترقيػػة الػػدؤكب كمػػنهج التثليػػث كادلناقشػػة مػػ ع الشػػريك كربليػػل السػػلبّيب.

، كفايػػػػػػَة ادلراجػػػػػػ ع ك تفتػػػػػػيَس العضػػػػػػويّة. كىف ىػػػػػػذا (Moleong( كزاد مولػػػػػػونج

 502ما يلي:البحث، الباحث أف يقـو بتحقيق ادلصداقية من ثالثة طرٍؽ، ك
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 تطويل البحث (أ 

ىي ما الذل جيعل الباحَث أف يرج ع اذل ميداف البحث، فيعمل 

ادلالحظَة كادلقابلة ادلتعمقة اذل ادلخرب أيضا. فذلك يقصد أف أييت 

الّدالَة كأدىن العالنّية ك تصادؽ بينهما أل الباحث ك ادلخرب. يف ىذه 

احلالة، سيتب ع الباحث يف عملية أنشطة تعليم اللغة العربية ابدلدخل 

الىت تطبقهو ادلدّرسة إذل الطالب  ٖٕٔٓمن ادلنهج الدراسي  العلمي

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تراصلاليك كادلدرسة 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األكذل تولونج أجونج. 

 ترقية الدؤكب (ب 

ىي مػا الػذل جيعػل الباحػَث أف يقػـو ابدلالحظػة الدقيقػة ك التواليّػة. 

حّق احلقػائق كترتيػب احلادثػة أف تكتبػا حقوقػا نظاميّػا. فيعمػل كبذلك، 

الباحػػػث مراجعػػػةن عػػػن مػػػا كجػػػد صػػػحيحا أك خطػػػاءن. كغػػػَت ذلػػػك، أف 

يعطى الباحث كصفيَّ احلقائق الصػحيحى كالنظػامّى عػن مػا حلػَ  الػىت 

تتعّلق مػن تلػك أنشػطة التعلػيم يف ادلدرسػة الثانويػة اإلسػالمية احلكوميػة 

كادلدرسػػػة الثانويػػػة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة األكذل تولػػػونج األكذل تراصلاليػػػك 

 .أجونج
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 (Triangulasi( كالتثليث (ج 

ىػػػي مػػػا تعلّػػػق ابدلسػػػاكاة بػػػُت سػػػياؽ ادلرِسػػػل ك مرَسػػػل إليػػػو. كعليهػػػا 

ينبغي أف يبحَث الباحث الواقعػَة فيجمعهػا عػن مسػاكاة السػياؽ. ك إف 

إلسػػتعّد احلقػػائق يريػػد الباحػػُث أف أييَت اإلسػػتنتاَج عنهػػا، فيجػػب قابػػل 

الوصػػػػفى مػػػػا فيػػػػو الكفايػػػػة. لػػػػذلك، جيػػػػب الباحػػػػث أف يقػػػػـو ابلبحػػػػث 

 504اخلفيف ليوقَن عن عملية اإلستنتاج.

 (Dependaility) االعتمادية .2

كىف ىنػػػػػا أف يقػػػػػػـو الباحػػػػػث تػػػػػػدقيق احلسػػػػػاابت علػػػػػػى رلمػػػػػوع عمليػػػػػػة 

البحث. كىذه أف تقػاـ ابحملاسػب الرئيسػى أك اذلػادل. كأمػا األمػوُر تػدقيقها 

الباحث ىي عن عملية تقريػر ادلشػكالت ك عمليػة دخػوؿ ادليػداف ك اخػًتار 

مصػػػادر احلقػػػائق ك عمليػػػة ربليػػػل احلقػػػائق ك عمليػػػة تفتػػػيش صػػػّحة احلقػػػائق 

  501فاإلستنتاج.
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 (Confirmability) احلقوقية .3

ـَ عمليػػػُة التفتػػػيس ىف الوقػػػت  ىػػػي مػػػا شػػػّبو التحاكليػػػَة، حػػػىت  بينهمػػػا أف تقػػػا

اختباُر نتيجة البحث اتفق علػى عمليػة البحػث. كإف نتيجػة ادلستول. ك ما 

  506البحث كظيف عمليات البحث، فذلك ما كصل ضابَط احلقوقية.

 البحث خطوات . ح

 خطوة ىي الدراسة، ىذه يف اخلطوات كاما. مراحال البحث ىذه أجريت

 ادلراد يف كأما. احلقائق ربليل خطوة ، ادليداين عمل خطوة ، ادليداين العمل قبل

 107:ىي البحث خطوات ىذه

 ادليداين قبل خطوة (1

 البحث خلفية على حيتوم الذم البحث تصميم الباحث تعد فهي

 ربديد البحث، جدكؿ كربديد البحث، زلاؿ كربديد كاألدب، كأسبابو،

 ربليل كتصميم احلقائق، مج ع كتصميم البحث أدكات ربديد البحث، جدكؿ

عن تفتيش صّحة  كتصميم احملاؿ، يف معّدات اليت ربتاج كتصميم احلقائق،

 .احلقائق
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 : يلي كما ابلنشاط يقـو أف الباحث ادلرحلة، يف ىذه

 نظّم الباحث تصميم البحث .أ 

 إختبار مكاف البحث .ب 

 جّرب ميداف البحث .ج 

 اختار ادلخرب كنفعو .د 

 استعّد معّدات البحث .ق 

 508استعّد خلقي البحث. .ك 

 ادليداين عمل خطوة (2

 تسديد اليت احلقائق كمج ع الستكشاؼ الباحث يف ىذه اخلطوة، يسعى

 ،( Observation( ادلالحظة تقنية الباحث كيستخدـ. البحث ابلدكضوع

 األدكات أعداد م ع ) (Documentation كالواثئق، (Interview) كادلقابلة

. ذلك َتكغ ميدانية، كمالحظات كالتسجيالت، الفوتوغرافية، الصور، فمنها

 : فهي الرئيسى، أحواؿ بثالثة يقـو ك

  الذاتى تعديد ك يفهم الباحث خلفية البحث .أ 

  الباحث مكاف الباحث ا يدخل ك .ب 
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 509.كيشًتؾ الباحث عملية البحث م ع مج ع احلاقائق .ج 

 خطوة ربليل احلقائق (3

 إجتمعت، اليت احلقائق ربليل أف الباحث يسعى اخلطوة، ىذه يف

 كصف كحدة ك أمناط، كترتيبها، يف ذلك، ينظّم تلك احلقائق فيفرزىا كبعد

حىت ذبّدىا ادلواضي ع كصياغة فرضية العملية. يف ىذه البحث،  األساسي

احلقائق ما ذكر فهي عملية تقليل احلقائق ك  الباحث أف يقـو عملية ربليل

 . عرض احلقائق كاإلستنتاج احلقائق
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