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  الثالث الباب 

 منهج البحث

 مدخل البحث .أ 

وديكن أف يعرؼ أف  1البحث ىو ترتيب النشاطة العلمية إلجياب ادلسائل ادلوجودة.

البحث ىو وسيلة يف تطور العلم نظراي وتطبيقيا. كاف البحث أىم األمور يف العلم الذي 

يف  واإلجياب وأما فوائد البحث فهي البحث يف اإليضاح 2يهدؼ دلعرفة وتعمق كل حياة.

 3يستخدمها إجيابة عن ادلسائل ادلوجودة.اليت ديكن أف  عن ادلسائل اإلختيارايت ادلمكنات

. منها تعريفات كثريةالكيفية. وللكيفية  ىوادلستخدـ يف ىذا البحث  ادلدخل وأما

مها يقوالف أف الطريقة الكيفية ىي عملية  ،(Taylor)وتيلور  (Bodgan)بوغداف  هبا ما قاؿ

وىي الكلمات ادلكتوبة أو الكلمات ادللفوظة من  الوصفية بحث اليت حصلتها البيانيةال

 بشكل واالفراد خللفيةا ينظراف أف ىذا ادلدخل يهدؼ اىل ااالشخاص ادلشاىدة. مه

 (variabel). فلذلك ال ديكن أف يعزؿ األفراد وادلنظمة يف ادلتقلب ادلتغري (holistic)الكلية

 من الكلي. بل ديكن أف ينظرىا قسما (hipotesis)والفرضية
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أف تعريف البحث الكيفي ىو  (Miller)وميلري  (Krirk)قاؿ كرؽ  ،دلا سبقوفقا 

شهود األشخاص يف اجلزائر يف العلم اإلجتماعي الذي أسسو بتعلق  ادلخصوصة عادةال

 4وادلصطلحات.

ة ادلفتوحة ويف التعريف األخر يقاؿ أف البحث الكيفي ىو البحث يستفيد ادلقابل

فرقة عن األشخاص. ويف احلقيقة  الاإلفراد و  وسلوؾوالنظر والشعور  صفةلإلطالع وفهم ادل

إطالع وأىم من ذالك ىو  ،ادلقابلة ادلفتوحةكاف ىذا التعريف يبحث طريقة واحدة وىي 

 5.فرقة عن األشخاصالاإلفراد و  وسلوؾوالنظر والشعور  صفةوفهم ادل

هدفو فهم يخص أف البحث الكيفي ىو البحث الذي لنومن التعريفات السابقة 

بشكل الكلية  والعمليات وغريىا ادلواقع دما يواجهها الباحث مثل السلوؾ والنظر والدافع

وبكيفية الكيفي يف شكل الكلمات واللغات يف احملاؿ ادلخصوص إبستفادة كل الطريقة 

 6ادلوجودة الطبعية.
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أف البحث  (Arikunto)قاؿ أريكونطا  جنس البحث ادليداين.ىذا البحث العملي 

بل ديكن أف يكوف ىذا البحث يف األسرة واجملتمع  ،يف ادلدرسة فحسب حمدود الًتبوي غري

 7حصوؿ أىداؼ الًتبية. اذلدؼوادلصانيع وادلستشفى وادلهم أف 

 مكان البحث .ب 

ادلعهد الكماؿ العصري  ىو العلمى يف ىذا البحث أما مكاف البحث يباحثو الباحث

بعدد ومعهد دار احلكمة توانج ساري تولونج أجونج إلسالمي كونري واندادي بليتار ا

"تعليم اللغة العربية وادلوضوغ يف ىذا البحث العلمى ىو  .طالاب 1111الطالب أكثر من 

يف البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالـ ابدلعهد الكماؿ العصري اإلسالمي كونري ونودادي بليتار 

احلكمة العصري اإلسالمي توانج ساري تولونج أجونج العاـ الدراسي  وادلعهد دار

" )دراسة متعددة بني ادلعهد الكماؿ العصري اإلسالمي وادلعهد دار احلكمة 2118/2119

 :دلكاف البحث ابلنظر اىل اختار الباحث ىذ ادلعهد العصري اإلسالمي(.

 احلكمة توانج ساري تولونج أجونجوادلعهد دار  كونري  ادلعهد الكماؿ العصري اإلسالمييف  .1

 ."تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالـتتعلق عن مل تؤد البحث 

 .ىذا ادلعهد يتحدث ابللغة العربية لتكلم اليومي بتطبيق البيئة اللغويةكاف الطالب يف  .2
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 .وإجراء تكلم الطالب ابللغة العربية بتطبيف حمرؾ اللغة .3

 هد العصرى يهتم إىتماما كبريا إيل تعليم اللغة العربية وما يتعلق منها.ىذا ادلع .4

 حضور الباحث .ج 

 ،حبث الكيفي إىل ثالث طبقات وىي قبل ادليداين (Moleong)ينقسم موليوع 

 ياألخر  مبساعدة أو ويف ىذا البحث كاف الباحث 8والعمليات يف ادليداف وحتليلية احلقائق.

ما ك  ويستعد نفسو أوال اإلنسافنو إذا تستفيد األدوات أشياء غري ألة مجع احلقائق ادلهمة. أل

وقاؿ  9.ادلوجودة يف ادليداف الوقائعيكوف يف البحث القدمي فال ديكن حلدث التكييف على 

ولذلك كاف  11شًتؾ حياة الشخص.قرقاف أف يف الطريقة الكيفية كاف الباحث يعريف 

 جا إىل ىذا البحث كادلشاىد ادلباشر.حمتايف ادليداف يف البحث الكيفي  حضور الباحث

وادلعهد دار احلكمة توانج ساري تولونج  ادلعهد الكماؿ العصري اإلسالمي اىذ ففي

 أدة ىو األخري مبساعدة أو الباحث أف ادلذكور وكما .جدا مهما الباحث دوري، أجونج

 تطبيقهاف. حثالبا بدوف سالسا سريا العلمي البحثجير  لن ،لذا. احلقائق األساس مجع

وادلعهد دار  ادلعهد الكماؿ العصري اإلسالمي كونري واندادي بليتار يف الباحث حضر
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"تعليم اللغة العربية يف البيئة اللغوية لًتقية تطبيق  كيف دلشاىدةاحلكمة العصري اإلسالمي 

لغة "تعليم الاليومية وما ادلشكالت وحالت يف احملادثة يف الطالب حاؿ وكيف مهارة الكالـ

 ومشاىدة اللغوية بيئةال دلشاىدة أيضا وكاف العربية يف البيئة اللغوية لًتقية مهارة الكالـ

 .نفسو هبذا ادلعهد ادلتعلقة األخرى األشياء

 البياانتمصادر ا .د 

وىي فكرة رئيسة يف عملية  ،معلومات عن الوقائع اليت حتتاج إىل الكتابة البياانت

كتب سهلة لدي ادلشاىدة أف ادلعلومات البد ذلا أف ت  الكتابة. والشرط األوؿ األضح ىو 

  11التكّذب ادلعلومات القارئ.ولكنها  ذلا أف تقرأ سهلة للمستعملني كندي  

و حمل تؤخذ منو احلقائق. ى احلقائق احلقائق يف البحث أريكونطا أف مصادر قاؿ 

وىو  فيها ادلقابل فيسمى مصادر احلقائق ستعمل ادلقابلة يف مجع حقائقهاإذا كاف الباحث ي

 لسانيا كاف أو كتابيا. شخص جييب األسئلة من الباحث

در احلقائق فيها وف مصالطريقة ادلشاىدية فيمكن أف يكستعمل وإذا كاف الباحث ي

فكانت الكتابة مصدر  ستعمل الوثيقيةاء واحلركات والعمليات. وإذا كاف الباحث ياألشي
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مصدر احلقائق يف البحث الكيفي عند موليوع وأما  12احلقائق فيها وادلادة الكتابية.

(Moleong) 13وأما غريمها فاحلقائق الزائدة مثل الوثيقة وغريىا. اتفهو الكلمات والتطبيق

 أما مصدر احلقائق ادلستعملة يف ىذا البحث العلمى فهو نوعاف. 

 يةسمصدر احلقائق الرئي .1

بطريق ادلباشرة حبيث تيتدئ مصدر احلقائق الرئيسية ىو احلقائق احملصولة من ادلبحوث 

وكانت مصادر احلقائق الرئيسية يف ادلالحظة عليها وكتابتها. ادلشاىدة و عمليتو ذلك أوال 

 ىذا البحث العلمى كما يلي:

 ادلتعلم يف ادلعهد الكماؿ العصري اإلسالمي .أ 

 ادلرشد يف اجمللس التدبري ادلركزي .ب 

 حمرؾ اللغة .ج 

 بعض الطالب  .د 

 مصدر احلقائق الثانية .2
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ت مصدر احلقائق الثانية ىو احلقائق اليت حتصلها الباحث من غري نتيجة كان

وحيصل الباحث على  14أعماذلا أو ما ليس حمصوال من موضوع البحث العلمى ادلباشر.

 مصادر احلقائق يف ىذا البحث العلمى من واثئق ادلعهد واجملالت والكتب.

 البياانتطريقة مجع  .ه 

القياسية للحصوؿ على البياانت الالزمة. مجع البياانت منهجية اإلجراءات 

وأما الطرؽ اليت  15وجيب أف أوضح أف مجع البياانت ديكن أف يتم على أساس اخلرية.

 يستعملها الباحث جلمع احلقائق يف ادليداف دما يلي:

 طريقة ادلشاىدة .1

ىي الطريقة لنيل احلقائق بوسيلة القياـ ابدلالحظة و التسجيل عن طريق منتظم حنو 

و ادلشاىدة ىي احلضور إىل مكاف األنشطة  .16واىر أو الوقائع ادلكشوفة ادلبحوثة عنهاالظ

مباشرا حىت تكوف مجيع األنشطة اجلارية أو ادلوضوع ادلوجود ال ختلو من اىتماـ و يتمكن 

اليت ديكن   من نظرىا عياان. و مجيع األنشطة و ادلوضوع و كذلك الظروؼ ادلعينة ادلوجودة
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 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE, 1977), hlm. 55-56 

 
15

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 0229), hlm. 57 
76

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…hal.60 



67 
 

ىذه الطريقة تستعمل للمعرفة على بياانت موضع البحث  17 سجيلها.مالحظتها و ت

ادلشهودة مباشرة  لتحصيل البياانت عن احلالة ادلدرسة و حجم الصف والوسيلة وغريىا من 

  األمر الذي يتعّلق مبوضوع البحث. 

 (Spradley) و موضوع البحث الذي تراد مشاىدتو يف البحث الكيفي عند سفراديل

 وىي: اجتماعيا حيث يتكوف من ثالثة عوامليسمى حاال  

أو احملل الذي جيري فيو االتصاؿ يف احلاؿ االجتماعي. و يف ىذا البحث  (Place ) ادلكاف  .1

 الكماؿ العصري اإلسالمي كونري واندادي بليتار.ىو ادلعهد 

، ادلعهدالعامل أو الذي يلعب دورا معينا. و يف ىذا البحث ىم رئيس  Actor )) ادلمّثل  .2

 و الطالب.   حمرؾ اللغة ،ادلعهدمدرس 

، و ىي ما يعملو ادلمثل يف حاؿ اجتماعي جار. و يف ىذا اخلطاب، (Activity)األنشطة  .3

الكماؿ العصري اإلسالمي كونري ادلعهد تطبيق حمرؾ اللغة لًتقية مهارة الكالـ يف ىو أنشطة 

 واندادي بليتار.

 ادلقابلة .2
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ائق بوسيلة حمدثة وحمورة مع موضوع البحث. ىي الطريقة للحصوؿ على مجع احلق

عملية حصوؿ  لتعريف األخر ىوا.18وىذه الطريقة تقع بني السائل)الباحث( واجمليب

لي  ادلعلومات بطريقة األسئلة ادلقابلة بني ادلقاِبل وادلقاَبل مع أدوات ادلقابلة أو بدوهنا مع خت

ادلقابلة لتقومي أحواؿ  يستخدـ الباحث 19ادلقابل يف احلياة اإلجتماعية يف وقت طويلة.

واألىتماـ  ،األشخاص مصل حبث احلقائق عن متقلب خلفية ادلتعلمني ووالديهم والًتبية

األمور  يسأؿ الباحثادلقابلة احلرية.  ىذا ادلعهد وأما ادلقابلة ادلشروعة يف21وادلوقف.

  21احملتاجة.

 طريقة الوثيقة .3

قائق ادلستخدمة يف علـو البحث اإلجتماعي. طريقة الوثيقة ىي إحدى طرؽ مجع احل

ىذه الطريقة مستخدمة يف حبث احلقائق التارخيية. وأكثر احلقائق يف ىذه البحث رساالت 

ادلكاف واألوقات احلقائق الحتد يف  وكتاابت يومية ومسؤلة وغريىا. والصفة األوىل من ىذه

طا فهو رأى أف طريقة الوثيقة وأما أريكون 22أف تعرؼ الوقائع القددية. حىت ديكن للباحث
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Mardalis,  Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

hal.64 
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ريدة واجملالت والنصوب كتاابت والوثيق والكتاب واجلىي البحث عن احلقائق وادلتقلب مثل  

 23التذكاري وتذكرية اإلجتماع وجدوة األعماؿ.

 البياانتطريقة حتليل  .و 

عن طريق مطالعة الصورة البيانية و ىيكل  البياانتىي الطريقة ادلستعملة جلمع 

اخل  البياين و السجالت و غريىا. و ىذه الطريقة مستخدمة لنيل احلقائق حوؿ ادلنظمة و 

و طريقة التوثيق إذف ىي الطريقة اليت  .24عدد موظفي الًتبية و عدد الطالب و الطالبات

واء ما سبق جتمع احلقائق ادلكتوبة ادلوجودة يف ميداف البحث لغرض معرفة أحواؿ ادلوضوع س

 أو التنبؤ ابدلستقبل.

فيقـو الباحث بتحليلها.  ،بعد الفراغ من مجع احلقائق احملصولة من ميداف البحث و

وكاف حتليل احلقائق ىو عملية يف حبث و تنظيم نص ادلقابلة و مذكرات ادليداف و ادلواد 

األخرى اليت مت مجعها إلضافة الفهم عن األشياء. و ىذا يهدؼ إىل توصيل كل شيئ مت 

حليل حيتوي على عمل احلقائق و ترتيبها و تقسيمها إىل أف صارت نيلو. فلذا، أف نشاط الت

مث يقـو الباحث بتحليل احلقائق وحدات حيث ديكن معاجلتها و نيل كل ما سيتم تقدديو. 

 اجملموعة ابلطرؽ التالية:
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77 M. Amir, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarata: Grafindo Persada), hal.94 
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 الطريقة االستقرائية .1

دا على ىي الطريقة اليت تبدأ من احلاليات اخلاصة مستن لطريقة االستقرائيةوادلراد اب

  اخلربات الواقعية مث يقـو الباحث بًتميز النظرايت لنتائج البحث العامة.

أي أف الباحث حيضر إىل ميداف البحث للنظر و االطالع على عملية أو ادلعلومات 

و تقدديها و كذلك أخذ االستنباط منها  ،و أتويلها ،الواقع طبيعيا مث كتابتها و حتليلها

ؿ يبتدأ ىذا ادلنهج من ادليداف الذي ىو اإلستقراء مث االستنباط و ديكن القو  25)العملية(.

 وفقا مبا يقع فيو.

 لوصفية التحليليةا .2

الوصفية التحليلية عبارة عن بياف التصورات عن أحواؿ مبحوثة عنو على صورة 

أنو يف حاجة إىل مهارة الكاتب يف معاجلة الكلمات عند عطاء  ،فلذا  26البياف القصصي.

تقدمي احلقائق(. ولكن ينبغي أف يهتم بصحة احلقائق و صدقها. و ديكن أف البياانت )

جيرب الباحث يف  استعماؿ البياف القصصي عند تقدمي احلقائق حىت يتمكن لو من نيل 

 النتائج التامة.

                                                             
05

Nana Sujanadan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan,(Bandung: Sinar Baru 

Algesindo ,0221)hal 199 
 197فس ادلراجع... ص: ن 26
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 شكل يف األقواؿ ال  واحلقائق اجملموعة على شكل وصفيا، حتليال الباحث يستخدـ

 يكوف أف حيتمل ما كل مجع و مع ذلك الكيفية، الطرؽ يقتطب من ىذا ويتسبب أرقاـ،

 دتت دراستو.  ىو دلا مفتاحا

 البياانتتفتيش صّحة  .ز 

يستخدـ الباحث الطرؽ أو  ،احلقائق اجملموعةالبياانت و ألجل تفتيش صحة 

 اخلطوات ما يلي:

 تطويل وقت ادلشاركة ( أ

دلشاركة  دلدة قصرية إف مشاركة الباحث عامل مهم يف مجع احلقائق و ال تسري ىذه ا

 27و إمنا أهنا تتحاج إىل تطويل أوقات مشاركة الباحث يف ميداف البحث.

أف تطويل زمن ادلشاركة يهدؼ إىل غرس ثقة نفس ادلبحوث حنو  ،و جبانب ذلك

 الباحث  كما أنو  يهدؼ أيضا إىل بناء ثقة نفس الباحث وحده.

 ادلثابرة عند القياـ ابدلالحظة  ( ب
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على أداء ادلالحظة  إىل حصوؿ اخلصائص و العناصر يف الظروؼ توّجو ادلثابرة 

 ،و لشرح احلقائق تفصيليا 28األنسب ابألمور أو ادلسائل ادلبحوثة مث الًتكيز فيها تفصيليا.

 جيدر للباحث أف يقـو ابدلالحظة مع كل مثابرة و دقة حىت يناؿ احلقائق نيال جيدا.

 (Triangulasi)ج( ادلنهج التثليثي 

ج التثليثي  عبارة عن أنشطة يف تفتيش صحة احلقائق اليت تستخدـ األشياء ادلنه

  29األخرى خارج تلك احلقائق ىدفا إىل التفقد أو إىل ادلوازنة بني احلقائق.

 من بدال ولكن الظواىر، بعض حوؿ احلقيقة عن للبحث ليس ادلنهج التثليثي  من الغرض و

 من القوة تعزيز يزيد ادلنهج التثليثي  مع و عو. مج  مت فهم الباحث حنو ما حتسني على ذلك

 31مدخل واحد. مع ابدلقارنة وذلك احلقائق،

رغم أف ىناؾ كثري من الطرؽ يف تفتيش صػحة احلقػائق بوسػيلة ىػذه الطريقػة )ادلػنهج 

 ومها: ،التثليثي(  إالّ أف الباحث يستخدـ نوعني منها

 ( ادلنهج التثليثي ابدلصدر1
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يثي ابدلصدر ىو تفتيش صحة احلقائق حيث أوجب الباحث يف يقصد ابدلنهج التثل

يعين أف احلقائق ادلماثلة أو ادلتجانسة  ،استعماؿ عدة ادلصادر اجلاىزة عند مجع احلقائق

يقـو الباحث يف ىذا  31ستكوف صحتها موثوقة إذا اتكشفت من احلقائق العديدة ادلختلفة.

 ئق احملصولة من ادلستخربين األخرين.البحث بتفتيش صحة احلقائق مبقارنة تلك احلقا

 ( ادلنهج التثليثي ابلطرؽ2

يستخدـ الباحث ادلنهج التثليثي ابلطرؽ جبمع احلقائق ادلتجانسة و لكن الطرؽ 

يفّتش الباحث صحة احلقائق يف ىذا البحث   32ادلستخدمة يف مجع تلك احلقائق خمتلفة.

بلة مع احلقائق احملصولة من طريقة بطريق اختبار صحة تلك احلقائق احملصولة من ادلقا

 ادلشاىدة.

 . تفتيش اإلخواف )ادلستخربين( ابدلناقشة ث

تسري ىذه الطريقة عن طريق اخبار نتائج البحث ادلوقتة أو نتائج البحث النهائية 

يفتش الباحث هبذه  33احملصولة على صورة ادلناقشة الدقيقة مع بعض اإلخواف يف الدراسة.
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ئق بوسيلة ادلناقشة مع بعض اإلخواف )ادلستخربين( و يطلب منهم الطريقة صحة احلقا

 ادلعاونة يف تفتيش احلقائق اجملموعة من ميداف البحث.


