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الثالث الباب  

البحث منهج  

 

 أ. تصميم البحث

أك طبيعي ألنو يتم يف الظركؼ  كيفيتستخدـ ىذه الدراسة أسلوب حبث       

ىي طرؽ حبث مستخدمة لفحص ظركؼ الكائن  كيفيالطبيعية. طرؽ البحث  

باحث أداة رئيسية ، كيتم تنفيذ تقنيات رتع البياانت عن الطبيعي ، حيث يكوف ال

على  كيفي  طريق التثليث )غتتمعة( ، كحتليل الطبيعة االستقرائي ، كتؤكد نتائج البحث

 اظتعٌت بدالن من التعميم. 

( ىو كائن كما ال يتم ٧٠1٢الكائن الطبيعي اظتشار إليو بواسطة سوجيونو )      

حبيث أف اضتالة عندما يدخل الباحث إىل الكائن ، بعد  التالعب بو من قبل الباحث

 أف يكوف يف الكائن كبعد مغادرة الكائن دكف تغيَت نسبينا.

ىي عملية حبث كفهم مبنية على  (Creswell (1998)الطريقة النوعية حسب       

منهجية حتقق يف الظاىرة االجتماعية كاظتشكالت البشرية. يقـو الباحث بعمل صورة 

ة كيفحص الكلمات كالتقارير التفصيلية من كجهة نظر اجمليبُت كيقـو إبجراء معقد

إىل أف  (٧٠٠7،  Moleong يف)دراسات يف اظتواقف الطبيعية ، كيشَت بودجاف كاتيلور 
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الطريقة النوعية ىي إجراء حبثي ينتج بياانت كصفية يف شكل كلمات مكتوبة كشفوية 

 ٢7.من الناس كالسلوؾ اظتالحظ

لسمة الرئيسية للقلق يف البحث النوعي ىي اظتعٌت. يف ىذه اضتالة ، ال يهتم ا      

البحث الطبيعي بتشابو موضوع البحث ، بل يكشف بدالن من ذلك عن كجهات 

النظر حوؿ حياة األشخاص اظتختلفُت. كيستند ىذا التفكَت أيضنا إىل حقيقة أف اظتعٌت 

لكشف عن الواقع اظتوجود يف ذلك اظتوجود يف كل شخص ؼتتلف. لذلك ، ال نتكن ا

 الشخص الفريد ابستخداـ أدكات أخرل غَت البشر كأدكات.

يتم إجراء ىذا النوع من البحث من خالؿ رتع البياانت من خالؿ ،       

كاظتالحظات ، كاظتقابالت ، كالتوثيق اظتيداين. ترتبط ىذه الطريقة بكيفية فهم النهج 

ة من اجمليبُت على البحث. منذ البداية ، كتب أف كاستكشافو ككشفو عن ظواىر معين

يكوف الباحث قادرنا على حتديد الطريقة اليت سيتم استخدامها )من الناحية اظتثالية 

 ة اثبتة أك تقنية ظرفية أك مرنة(طريق

 

 

 

 

                                                           
37

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), h. 90. 
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ةب. حضور الباحث  

أمر مطلق ، ألف الباحثُت  كيقيإف كجود الباحثُت يف ىذا اجملاؿ يف البحث         

يقوموف بدكر أدكات البحث ككذلك جامعي البياانت. كاظتيزة اظتكتسبة من كجود 

الباحثُت كأدكات ىي أف اظتوضوع أكثر استجابة لوجود الباحثُت ، كنتكن للباحثُت 

التكيف مع إعدادات البحث ، كنتكن اختاذ القرارات اظتتعلقة ابلبحث بسرعة كتوجيهها 

ت من خالؿ اجتاىات كطرؽ اظتخربين يف تقدًن ، ككذلك نتكن اضتصوؿ على اظتعلوما

 ٢8معلومات.

كالذم بدأ بتقدًن تصريح   ٧٠٧٠مت إجراء ىذا البحث من فرباير إىل مارس عاـ      

حبث. مت إصدار تصريح البحث من قبل عميد كلية الطرابية كتدريب اظتعلمُت ، جامعة 

بدأ البحث إبجراء مقابالت  تولوؾتاجونج اضتكومية اإلسالمية. من خالؿ ىذا التصريح ،

بليتار، يف  6مع معلمي مادة اللغة العربية لطالب يف اظتدرسة الثناكية االسالمية اضتكومية 

. مراقبة أنشطة التدريس كالتعلم العربية اليومية كأنشطة تعلم اللغة العربية ٧٠٧٠فرباير 

 للطالب خالؿ ىذه الفًتة.

 

 
                                                           

38
Basori dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipt, 2000), 

h.32. 
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 ج. مكان البحث و موضوع البحث

 مواقع البحث. ١   

بليتار  6أخذ الباحثوف اظتوقع يف اظتدرسة الثناكية االسالمية اضتكومية      

مقاطعة سامربجو سااننكولوف على الطالب الصف السابع مع اثنُت 

ـ مت اختيار ىذا اظتوقع كمكاف للبحث مع ٧٠19/٧٠٧٠كثالثُت طالبنا، 

 مراعاة االعتبارات التالية:

لذم مت إجراؤه حىت اآلف يتجو أكثر ؿتو اظتعلم حبيث ال إف تعلم اللغة العربية ا ( أ

 يزاؿ نشاط الطالب يف أنشطة التعلم غَت موجود. 

يف تعلم اللغة العربية ، مل يطبق ماحرك كالـ كاستيمات للصف السابع فتوذج  ( ب

 ختمُت الكلمات.

نتائج التعلم ، كإتقاف اظتفردات العربية ، ككذلك اىتماـ الطالب بتعلم اظتواد  ( ج

 العربية ال تزاؿ انقصة أك أقل )معايَت اضتد األدىن لالكتماؿ(.

 . موضوع البحث٢

يف ىذه الدراسة موضوع الدراسة ىو لطالب الصف السابع اظتدرسة 

العاـ الدراسي  الفصل األكؿ ليتار،اب 6سالمية اضتكومية وية اإلناالث

طور . انتخاب الصف السابع ألف الفصل يفتقر إىل مراحل ت ٧٠٧٠/٧٠19
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ملموسة يف التفكَت كاسعة ، ينقص االىتماـ بتعلم اللغة العربية. كمع ىذه 

اظتشاكل ، يتطلب األمر حقنا فتوذجنا نتكن أف يزيد من تعزيز االىتماـ ابلتعلم 

، حبيث تزيد نتائج التعلم اليت لتصل عليها الطالب. مت اختيار سبب آخر 

يزالوف يركزكف على اظتعلم الصف السابع ألف الطالب يف عملية التعلم ال 

كالطالب أقل نشاطنا. من اظتتوقع أنو مع تطبيق ختمُت فتاذج التعلم ، نتكن 

للطالب أف يكونوا أكثر نشاطنا يف عملية التعلم لتدريس اظتواد العربية ، 

       ابإلضافة إىل تسهيل حفظ اظتفردات العربية اليت يعتربىا ىؤالء الطالب صعبة.  

ياانتمصادر الب د.  

 البياانت األولية  .1

البياانت األكلية ىي غتموعة متنوعة من اظتعلومات كاظتعلومات اليت يتم          

اضتصوؿ عليها مباشرة من اظتصدر ، أم األطراؼ اظتستخدمة كمخربين للبحوث. 

بليتار" يف تعلم اللغة العربية اليومية  6اعتدؼ من البحث ىو "مدرسة تسناكية حكومية 

ُت الذين لديهم مواد ابللغة العربية نتكنهم اظتشاركة كالتأثَت يف عملية التعلم. كاظتعلم

حبيث نتكن أف يركز الباحثوف على ىذا كيتعلق مبالحظات حتسُت نتائج التعلم كفتاذج 

 التعلم التطبيقية.
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 البياانت الثانوي .٧

صوؿ عليها مصادر البياانت الثانوية ىي نظرايت ؼتتلفة كمعلومات مت اضت           

بشكل غَت مباشر من اظتصدر ، كحتتوم على معلومات مناسبة كمناسبة ظتواد البحث. 

على سبيل اظتثاؿ ، الكتب اظتتعلقة بنماذج التعلم ، ككسائط التعلم ، كاسًتاتيجيات 

  تعلم اللغة العربية ، ككذلك الكتب األخرل ذات الصلة.

تقنيات مجع البياانت ه.  

 ادلالحظة طريقة .١

تقنيات رتع البياانت حيث يقـو احملقق مبالحظات مباشرة على أعراض       

األشخاص الذين يتم التحقيق معهم ، سواء يف اظتواقف الفعلية أك اليت يتم تنفيذىا 

يف اظتواقف االصطناعية اليت مت إنشاؤىا خصيصنا. يستخدـ ىذا األسلوب اظتؤلف 

كعملية تعليم كتعلم اللغة العربية يف  للحصوؿ على بياانت حوؿ حالة البيئة اظتدرسية

 ٢9الفصوؿ الدراسية كالبيئات اظتدرسية.

 

 

 

                                                           
39 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2001), h. 70. 
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 طريقة ادلقابلة .٢

طريقة اظتقابلة ىي عملية اضتصوؿ على معلومات هتدؼ إىل البحث عن طريق    

السؤاؿ كاصتواب كجهان لوجو بُت احملاكر مع اجمليب أك اظتستجوب ، مع أك بدكف 

مبعٌت آخر ، اظتقابلة ىي طريقة ظتعرفة مواقف معينة يف الفصل استخداـ أدلة اظتقابلة. 

 الدراسي من كجهة نظر اآلخرين.

أجرل الباحثوف يف ىذه الدراسة مقابالت مع معلمي الصف السابع كطالب      

الصف السابع ، كأجريت مقابالت مع معلمي الصف السابع للحصوؿ على 

البحث. ابلنسبة للطالب ، مت إجراء  بياانت أكلية حوؿ عملية التعلم قبل إجراء

مقابالت الستكشاؼ كاستكشاؼ فهم الطالب للمواد اظتقدمة. يستخدـ الباحثوف 

اظتقابالت اظتنظمة ، كاظتقابالت اظتنظمة ىي اظتقابالت حيث لتدد احملاكر مشاكلو 

 كأسئلتو اطتاصة اليت سيتم طرحها.

ما اظتتحدثُت الذين ستتم كىي احملادثة لغرض معُت يقـو بو طرفاف بين     

 مقابلتهم يشملوف:

اظتدير / انئب اظتدير للحصوؿ على معلومات عن اتريخ أتسيسو  ( أ

 بليتار 6كالغرض منو اظتدرسة الثناكية االسالمية اضتكومية 
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مدرس اللغة العربية للحصوؿ على معلومات حوؿ أفتاط التدريس  ( ب

ؾتاز العريب للطالب ، العربية ، كصعوابت يف تدريس اللغة العربية ، كاإل

كنظرة عامة على أجواء تعلم اللغة العربية ابستخداـ النظم التقليدية 

 كاضتديثة.

 توثيقطريقة ا .٣

يُعرَّؼ القاموس اإلندكنيسي الكبَت للتوثيق على أنو مكتوب أك موقع أك  

مسجل نتكن استخدامو كدليل أك معلومات. كيستخدـ التوثيق للعثور على 

ياء اليت تكوف متغَتات يف شكل مالحظات كنصوص ككتب بياانت حوؿ األش

كصحف كدقائق كأنشطة حبثية إخل يف حُت يتم فحص الواثئق للحصوؿ على 

بياانت حوؿ اعتيكل التنظيمي ، ككضع اظتعلمُت ، كاظتوظفُت ، ككضع الطالب 

 كالبياانت البيولوجية من رتيع الطالب.

تطورىم أك ؾتاحهم يف  نتكن أيضنا استكماؿ تقييم تقدـ الطالب أك

التعلم أك إثراءه من خالؿ فحص اظتستندات. كمعلومات حوؿ أنشطة الطالب 

يف متابعة عملية التعلم ، فإنو ليس من اظتستحيل يف أكقات معينة أنو من 

 الضركرم للغاية كمواد تكميلية للمعلمُت يف تقييم نتائج التعلم.
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 و. واو حتليل البياانت

رتيع البياانت ، فإف اطتطوة التالية ىي إدارة البياانت كحتليلها. اظتقصود بعد رتع          

بتحليل البياانت ىو عملية البحث كجتميع البياانت اليت يتم اضتصوؿ عليها من اظتقابالت 

 بشكل منهجي.

كفقنا ظتعاصتة البياانت ، يُعد بذؿ غتهودنا ملموسنا صتعل البياانت "تتحدث" ألنو        

كانت كمية البياانت الكبَتة اليت يتم رتعها عالية القيمة )كنتيجة ظترحلة التنفيذ مهما    

صتمع البياانت( ، إذا كانت البياانت غَت مرتبة بشكل جيد ، فمن اظتؤكد أف البياانت 

 ستكوف مادة كتم ألف لغة.

 4٠لتحليل كتفسَت البياانت اليت يتم اضتصوؿ عليها يتم استخدامها: 

 يالتحليل النوع (١

التحليل النوعي ىو حتليل البياانت اليت ال تكوف يف شكل أرقاـ مت اضتصوؿ عليها 

من طرؽ اصتمع ، مثل اظتقابالت كاظتالحظة كالتوثيق. يوضح ىذا التحليل النوعي 

اضتقائق اليت مت اضتصوؿ عليها من نتائج الدراسة فقط. يف ىذه اضتالة يستخدـ 

 اظتؤلف عدة طرؽ كىي: 

 

                                                           
4٠

Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikaai dan 

Ilmu Social Lainnya, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 100. 



   51 
 

 
 

 الستقرائية الطريقة ا (٢

الطريقة االستقرائية ىي طريقة تنطلق من حقائق ػتددة ، كأحداث 

ملموسة ، مث من اضتقائق أك األحداث اظترسومة يف التعميمات العامة. ىذه 

الطريقة اليت يستخدمها اظتؤلف من أجل إكتاد استنتاجات حوؿ اظتعوقات 

 اليت حتدث أثناء عملية تدريس اللغة العربية.

 البياانت )تقليل البياانت( ختفيض( ٣ 

مت حتديد البياانت اليت مت اضتصوؿ عليها يف موقع البحث )البياانت              

اظتيدانية( يف كصف تقرير مفصل كمفصل. يتم اختصار التقرير اظتيداين ، 

كتلخيصو ، كاختيار النقاط الرئيسية ، كالًتكيز على اظتسائل اظتهمة مث البحث 

ك األفتاط. عالكة على ذلك ، عندما يتم رتع البياانت ، ىناؾ عن اظتواضيع أ

مرحلة لتقليل البياانت ، مث عمل ملخص ، رموز ، تتبع شتات ، إنشاء 

غتموعات ككتابة اظتذكرات. يف ىذه الدراسة ، مت اختيار البياانت اليت مت 

اضتصوؿ عليها كتلخيصها ، مع الًتكيز على األمور اظتتعلقة بتعلم اللغة 

 العربية مع بطاقات الصور كاظتفردات احملددة مسبقنا.
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 عرض البياانت )عرض البياانت( (٤

ا لتسهيل رؤية الباحثُت للصورة العامة         نتكن أف يكوف عرض البياانت مفيدن

أك أجزاء معينة من الدراسة. اضتدكد الواردة يف عرض البياانت ىي اظتعلومات اليت 

نية استخالص النتائج كاختاذ اإلجراءات. يف ىذه الدراسة يتم ترتيبها كتعطي إمكا

، يتم حتقيق عرض البياانت يف شكل أكصاؼ أك بطاقات صور أك صور 

 41ؽتاثلة.

 سحب االستنتاجات (٥

االستنتاج ىو ػتاكلة للتحقق )التحقق من صحة التقرير( بشكل مستمر        

 موقع البحث كأثناء طواؿ عملية البحث ، كابلتحديد من بداية الدخوؿ إىل

عملية رتع البياانت. يف ىذه الدراسة ، يتم حتليل البياانت كالبحث عن األفتاط 

كاظتواضيع كالعالقات اظتماثلة كاألشياء اليت تنشأ غالبنا ، كما ىو موضح يف 

االستنتاج. يتم استخالص النتائج من خالؿ أخذ اصتوىر كسلسلة من فئات 

 4٧الحظات كاظتقابالت كتوثيق نتائج البحث.نتائج البحث بناءن على اظت

 

                                                           
41 Nana Syaodih, Sukmadinata, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 85 
42

Ahmad Suyitno Tanzeh,  Dasar-Dasar Penelitian, (Surabaya : elKaf, 2006), h. 50 
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يف ىذه اظترحلة من استخالص النتائج ، يتمثل النشاط اظتضطلع بو يف   

تقدًن استنتاجات حوؿ البياانت من التفسَت. االستنتاج يف ىذه الدراسة ىو 

ف تكوف ىذه النتائج يف شكل نظرية جديدة كانت موجودة من قبل. نتكن أ

زاؿ غَت كاضح يف السابق ، حبيث يصبح بعد  كصف لكائن ما كصف /

الفحص كاضحنا. إذا كانت نتائج ىذا االستنتاج ليست قوية مبا فيو الكفاية ، 

فهناؾ حاجة إىل التحقق. التحقق ىو اختبار اضتقيقة كاظتتانة كمطابقة اظتعاين اليت 

بادؿ تظهر من البياانت. التحقق ىو إعادة ىدؼ للتسجيل اظتيداين أك مراجعة كت

 4٢األفكار مع الزمالء.

قبل إجراء البحث ، يقـو الباحثوف أكالن بتجميع عدد من األسئلة لطرح  

اظتتحدثُت الذين مت حتديدىم. بعد ذلك ، ذىب الباحثوف إىل اظتؤسسات 

 التعليمية للحصوؿ على بعض اظتعلومات من اظتتحدثُت.

  صحة البياانت قيز. التحق

ة أك معلومات مادية مهمة يف البحث. مصادر البياانت ىي حقيق          

البياانت الرئيسية يف البحث النوعي ىي الكلمات كاإلجراءات )األنشطة( ، مثل 

 44اظتستندات )كاليت ىي بياانت إضافية(.

                                                           
43 Afifuddin dan Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), h. 75. 
44 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang : UMM Press, 2008), h. 43. 
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التطبيق يف اظتمارسة العملية ىو أنو من أجل حتقيق ذلك من أجل حتقيق           

الوثوؽ بو من قبل رتيع القراء كمن اجمليبُت   القيمة اضتقيقية عتذا البحث ، كتب

 كمخربين أساسيُت ، مث ىناؾ على األقل بعض الذين يشملوف:

ا(. درجة الثقة )ادلصداقية(        

تطبيق درجة الثقة لتل ػتل مفاىيم الصحة الداخلية كغَت النوعية. كظيفة         

ظهار درجة الثقة يف نتائج درجة الثقة: أكالن ، نتكن حتقيق النتائج ، اثنيان ، إ

االكتشاؼ من خالؿ إثبات الباحث للحقائق اظتتعددة اليت كترم التحقيق فيها. يتم 

  فحص معايَت درجة الثقة من خالؿ العديد من تقنيات التفتيش ، كىي:

 دتديد ادلشاركة ( أ

يتيح توسيع مشاركة الباحثُت يف إعداد البحوث زايدة درجة الثقة يف 

 رتعها. نظرنا ألنو نتكن للباحثُت دراسة الثقافة ، فقد تكوف اظتعلومات البياانت اليت مت

غَت الصحيحة مسموح هبا عن طريق التشويو ، سواء ىم أنفسهم أك اظتستجيبُت ، 

 45كتبٍت ثقة الشخص يف اظتوضوع.

 

 

                                                           
45 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h. 120. 
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 التثليث  ( ب

 يسعى التثليث إىل التحقق من حقيقة البياانت كمقارنتها ابلبياانت اليت مت اضتصوؿ

عليها من مصادر أخرل يف مراحل ؼتتلفة من البحث اظتيداين ، يف أكقات ؼتتلفة 

كابلطرؽ اظتناسبة. التثليث ؼتتلف. يتم تنفيذ عملية التثليث بثالثة أنواع من تقنيات 

 46الفحص اليت تستخدـ استخداـ مصادر البياانت كاألساليب كالنظرايت.

 التثليث نتكن القياـ بو عن طريق:

 عة متنوعة من األسئلة.طرح غتمو  (1

 حتقق مع غتموعة متنوعة من مصادر البياانت. (٧

 االستفادة من الطرؽ اظتختلفة حبيث نتكن إجراء تدقيق ثقة البياانت. (٢

يف ىذا البحث ، يتم فحص التثليث يف مصادر ؼتتلفة ، كابلتحديد        

ة من خالؿ مقابلة أكثر من ؼترب كاحد من عناصر ؼتتلفة ، أم من اضتكوم

كاجملتمع. ابإلضافة إىل التثليث من خالؿ مقارنة البياانت اليت مت اضتصوؿ 

 47عليها من اظتقابالت كالواثئق كاظتالحظات اظتقدمة.

 
                                                           

46 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Alfabeta, 2007), h. 50 
47 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), h. 35 
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 ( قابلية النقل٢

يعتمد التقاطع ابعتباره مشكلة جتريبية على اظتالحظات بُت سياؽ          

البحث كرتع بياانت اظترسل كاظتستقبل. يتم ذلك عن طريق الباحث من خالؿ 

األحداث التجريبية يف نفس السياؽ. كابلتايل ، يكوف الباحث مسؤكالن عن 

توفَت بياانت كصفية كافية ، كيتم االنتقاؿ يف ىذا البحث من خالؿ البحث 

 48عن األحداث التجريبية كرتعها يف نفس السياؽ.

 ( التبعية٣

النوعية. اظتوثوقية ىي  االعتماد ىو بديل للموثوقية يف البحوث غَت        

شرط للصالحية. يتم إجراء اختبار التبعية من خالؿ فحص عملية البحث 

أبكملها. لتدث غالبنا أف الباحثُت ال يقوموف بعملية البحث يف ىذا اجملاؿ ، 

لكن نتكنهم تقدًن البياانت. لتتاج الباحثوف مثل ىذا إىل اختبار من أجل 

ملية البحثية كلكن كانت البياانت متاحة ، فإف االعتماد. إذا مل يتم تنفيذ الع

 49البحث ال نتكن االعتماد عليو.

                                                           
48 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Alfabeta, 2008), h. 98 
49

Nanang Martono, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 

2010), h. 65. 
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يف ىذه اظترحلة ، تتم مناقشة البحث تدركتيان مع اظتشرؼ حوؿ اظتفاىيم         

اليت مت العثور عليها يف ىذا اجملاؿ. بعد اعتبار البحث صحيحنا ، تُعقد ندكة 

 كاظتشرفُت كاحملاضرين.مغلقة كمفتوحة من خالؿ دعوة الزمالء 

 ( اليقني )أتكيد(٤

يقصد ابختبار اليقُت اختبار نتائج الدراسة ، إذا كاف اليقُت مرتبطنا         

 ابلعملية اظتنفذة يف الدراسة ، فليس لديك عملية كلكن النتائج موجودة.

 مراحل البحثح. 

 . مرحلة ما قبل ادليدان١

 تطوير تصميم البحث ( أ

اطتطوة ، كتب على الباحث أف يفهم أساليب عند دخوؿ ىذه      

كتقنيات البحث اظتختلفة. يتم جتميع أساليب كتقنيات البحث يف 

تصاميم البحث. يتم حتديد جودة ؼترجات البحث من خالؿ دقة 

 5٠تصميم البحث كفهمو يف إعداد النظرية.

 

 
                                                           

5٠
 Jonathan Sarwono,  Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2006), h. 73.  
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 اختيار غتاؿ البحث  ( ب

وضوعية يف شكل يتم اختيار غتاالت البحث من خالؿ النظرية اظت     

فرضية عمل على الرغم من أهنا ال تزاؿ مؤقتة يف طبيعتها. سيتم صياغة 

التنوًن اظتغناطيسي للعمل بشكل دائم فقط بعد أتكيده ابلبياانت اليت 

 51تظهر عندما يدخل الباحث إىل إعداد البحث.

كل موقف ىو ؼتترب يف غتاؿ البحث النوعي. نتكن استكشاؼ       

ياة االجتماعية ألهنا تصبح أكثر كضوحنا. كلكن ىناؾ بعض جوانب اضت

شيء كاحد كتب أف ينظر إليو الباحثوف على أنو مذّكر ، كما لتتاجو 

ا إف مل يكن االلتزاـ الصاـر  الباحثوف لفهمو كإدراكو رمبا يكوف جيدن

 ابظترجع النظرم ، كلكن دعو يتم تطويره يف رتع البياانت.

 إدارة الًتخيص ج(

ؿ شيء لتتاج الباحثوف إىل معرفتو ىو من اظتفوض إبعطاء أك        

اإلذف إلجراء البحث. مفوض إلعطاء اإلذف إلجراء البحوث ىو رئيس 

 5٧اظتدرسة احمللية. لديهم سلطة رشتية.

 

                                                           
51 Arief Fachurahman, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, ( Surabaya : Usaha Usaha 

Nasional, 1992), h. 20. 
52

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, ( Bandung: Tarsito, 2003), h. 80. 
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 استكشاؼ كتقييم اضتقل د(

ىذه اظترحلة ىي اجتاه اجملاؿ ، كلكن يف بعض النواحي تقييم    

لتقييم اظتيداين بشكل جيد إذا قرأ الباحث حالة اضتقل. سيتم إجراء ا

األدبيات أك يعرؼ اظتطلعُت على حالة كحالة اظتنطقة اليت مت فيها إجراء 

 البحث.

الغرض من التقييم اظتيداين كىدفو ىو ػتاكلة التعرؼ على رتيع       

عناصر البيئة االجتماعية كاظتادية كالطبيعية. إذا كاف الباحث يعرفو ابلفعل 

اعتدؼ ىو جعل الباحث يعد نفسو ، عقلينا كجسداين ، ككتهز  ، فإف

اظتعدات الالزمة. يتم إجراء التعرؼ اظتيداين أيضنا لتقييم الوضع كاظتوقف 

كاإلطار كالسياؽ ، سواء كاف ذلك كفقنا للمشكلة ، كفرضية عمل 

 5٢النظرية اظتوضوعية كما ىو موضح كالتفكَت اظتسبق من قبل الباحث

 داـ اظتخربيناختيار كاستخ ( ق

اظتخرب ىو شخص يستخدـ لتقدًن معلومات حوؿ حالة كظركؼ         

اطتلفية البحثية. لذا ، كتب أف يكوف لديو الكثَت من اطتربة حوؿ اطتلفية 

البحثية. إنو ملـز أبف يصبح طوعنا عضونا يف فريق البحث على الرغم من 

لى إعطاء منظور أنو رشتي فقط. بصفتو ابحثنا ، كتب أف يكوف قادرنا ع
                                                           

53
 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Cita PustakaMedia, 

Cet.6, 2015), h. 45. 
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داخلي للقيم كاظتواقف كاظتباين كالعمليات كالثقافة اليت ىي خلفية البحث. 

كتب أف تكوف متطلبات اختيار الشخص كحتديده صادقة ، كأف تفي 

ابلوعد ، كتلتـز ابلقواعد ، مثل التحدث ، كال تشمل أعضاء إحدل 

حوؿ األحداث اجملموعات اظتتعارضة يف بيئة البحث ، كلديهم آراء معينة 

 54اليت حتدث.

فائدة اظتخرب للباحث ىو الذم يساعد على أف يكوف سريعنا      

كشامالن قدر اإلمكاف ليغمر نفسو يف السياؽ احمللي ، خاصة للباحثُت 

إثنوغرافينا. ابإلضافة إىل ذلك ، فإف استخداـ الذين مل كتربوا بعد تدريبنا 

اظتخربين للباحثُت ىو أنو يف كقت قصَت نسبينا يتم التقاط الكثَت من 

اظتعلومات. لذا كعينة داخلية ألف اظتخربين يستخدموف يف التحدث أك 

 55تبادؿ األفكار أك مقارنة حدث مت العثور عليو من موضوع آخر.

 حتضَت مستلزمات البحث   ( ك

كتب على الباحثُت إعداد رتيع أنواع معدات البحث الالزمة.       

قبل بدء البحث ، لتتاج الباحثوف إىل إذف إلجراء البحث كاالتصاؿ 

مبجاؿ خلفية الدراسة كترتيبات السفر ، خاصة إذا كاف غتاؿ البحث 

ا.  بعيدن
                                                           

54 Sugiono,  Membangun Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 90. 
55 Moh. Kasiran,  Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 37 
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ابإلضافة إىل التحضَت البدين ، لتتاج التدريب الذىٍت أيضنا إىل   

يب مسبقنا. كتب السعي إىل أف يعرؼ الباحث ضبط النفس ، كيقيد التدر 

العواطف كاظتشاعر جتاه األشياء اليت يراىا ألكؿ مرة غريبة كغريبة ، كما إىل 

ذلك. ال ينبغي للباحثُت إعطاء ردكد فعل مذىلة كمدعومة لألشخاص الذين 

بحثية يهتموف هبم. كتب على الباحث أف يغرس يف نفسو أنو يف خلفيتو ال

ىناؾ جوانب عديدة من القيم كالعادات كالعادات كالثقافة ختتلف عن 

خلفيتو كىو على استعداد لقبوعتا. حىت يشعر هبذه األشياء كنوز الثركة اليت 

سيتم رتعها كمعلومات. لذلك ، كتب أف يقبلها الباحثوف بصدؽ ، أبذرع 

َتنا يف عملو يف مفتوحة كبفهم. ستساعده ىذه العقلية النفسية كالعقلية كث

 56رتع البياانت.

 حتضَت أدكات البحث ( ز

يف البحث النوعي ، يكوف الباحثوف رأس اضتربة كمجمعُت للبياانت        

)األدكات(. يذىب الباحثوف مباشرة إىل اظتيداف صتمع عدد من اظتعلومات 

اظتطلوبة. الباحثوف كأداة رئيسية يف البحث النوعي ، تشمل اطتصائص 

 التالية:

                                                           
56

S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 87. 
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باحثوف كأدكات حساسة كنتكن أف يتفاعلوا مع أم منبهات ال (1

 كبيئة ذات مغزل أك ليست يف دراسة.

نتكن للباحثُت كأداة التكيف مع جوانب اظتوقف اليت نتكنها رتع  (٧

 بياانت متنوعة يف كقت كاحد.

كل موقف ىو كل ، ال يوجد أداة يف شكل اختبار أك استبياف  (٢

 نتكن أف يكشف عن الكل ككل.

ل الذم ينطوم على التفاعل البشرم ، ال نتكن فهمو التفاع (4

 مبجرد اظتعرفة.

نتكن للباحثُت كأدكات حتليل البياانت اليت مت اضتصوؿ عليها  (5

 على الفور.

البشر فقط كأدكات نتكنهم استخالص النتائج من البياانت اليت  (6

 مت اضتصوؿ عليها.

 مع البشر كأدكات استجابة غريبة سوؼ حتظى ابىتماـ كثيق. (7
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 . مرحلة العمل ادليداين٢  

 حدكد اطتلفية كالباحثُت  ( أ

كتب على الباحثُت فهم خلفية البحث حىت يتمكنوا من دخوؿ مرحلة         

العمل اظتيداين. ابإلضافة إىل ذلك ، كتب على الباحثُت االستعداد جسداي 

كعقليا ، ككذلك األخالؽ قبل دخوؿ ىذه اظترحلة. عند كضع القيود ، كتب 

لى الباحث أف يفهم اإلعدادات اظتفتوحة كاظتغلقة ، كأف يفهم موقف الباحث ع

 على أنو ابحث معركؼ أك غَت معركؼ.

 مظهر خارجي ( ب

يف مرحلة فهم خلفية البحث كإعداد أنفسهم ، كتب على الباحثُت       

هرىم عند دخوؿ اجملاؿ كالتكيف مع عادات كعادات كإجراءات ىاالنتباه إىل مظ

داد البحث. كما كتب مراعاة اظتظهر اصتسدم للباحث ، ألنو من كثقافة إع

األفضل عند إجراء البحث ، أف الباحث ال يستخدـ مالبس براقة ، كمن 

األفضل إذا استخدـ الباحث نفس اظتالبس اظتستخدمة يف موضوع البحث. 

كابلتايل ، يعترب البحث لو نفس درجة موضوع البحث ، ؽتا يسهل على 

 امة عالقات كعمليات رتع البياانت.الباحثُت إق
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اظتظهر اصتسدم الذم يتم رؤيتو ليس غترد طريقة الرتداء الباحث ،        

كلكن أيضنا اظتوقف اظتوضح. نتكن أف يشمل موقف الباحثُت اإلجراءات 

كاإلجراءات كاإلنتاءات كطرؽ التوبيخ كما إىل ذلك حبيث نتكن للباحثُت 

 ف صتمع البياانت.إظهار مىت يكونوف يف اظتيدا

 مقدمة يف عالقات الباحثُت يف اجملاؿج(   

إذا استخدـ الباحث اظتالحظة التشاركية ، كتب على الباحث إقامة        

عالقة كثيقة مع موضوع البحث ، حىت يتمكن االثناف من العمل معنا 

كتقدًن اظتعلومات لبعضهما البعض. كتب أف يكوف الباحثوف حياديُت يف 

وضوع البحث. من اظتتوقع أيضنا أال يغَت الباحثوف الوضع يف بيئة منتصف م

البحث. كتب على الباحثُت رتع اظتعلومات بنشاط ، كلكن كتب أال 

يكشفوا كيظهركا خلفية البحث. كتب على الباحثُت أيضنا أال يظهركا 

 كيظهركا أنفسهم كشخص يتمتع مبعرفة كبَتة كذكي.

 مقدار كقت الدراسة   ( د

ب على الباحثُت االنتباه إىل الوقت يف إجراء البحث. إذا مل يهتم كت       

الباحث ابلوقت ، فمن احملتمل أف يتم استيعاب الباحث بشكل كبَت كأف 

يدخل بعمق يف حياة موضوع البحث ، حبيث يصبح الوقت اظتخطط 
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. كتب أف يتذكر الباحث أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من األشياء اليت  فوضواين

قياـ هبا ، مثل تنظيم البياانت اليت مت رتعها كتنظيمها كحتليلها. كتب كتب ال

على الباحثُت حتديد تقسيم الوقت اطتاص هبم ، حبيث نتكن استخداـ 

الوقت اظتستخدـ يف اجملاؿ بفعالية ككفاءة. كتب على الباحثُت االلتزاـ 

الذم  ابألىداؼ كاظتشكالت كتقسيم الوقت الذم مت ترتيبو. إذا كاف البحث

أجراه الباحث أطوؿ ، فإف التبعية اليت كتب أف يواجهها الباحث ىي إضافة 

 التكاليف.

 نتائج البحث وادلناقشة:

يشرح الباحث يف ىذا الفصل كيشرح بياانت كنتائج البحث عن       

اظتشكالت اليت دتت صياغتها يف الفصل السابق ، كقد مت كصف نتائج 

يط كالتنفيذ كالتقييم الًتبوم. مت اضتصوؿ على الدراسة بناء على أنشطة التخط

نتائج ىذه الدراسة من خالؿ إجراء مقابالت مباشرة مع اظتخربين كشكل 

من أشكاؿ البحث اظتباشر عن الواثئق يف اظتيداف. مث يستخدـ الباحثوف 

أيضنا تقنيات اظتراقبة كوسيلة لتكملة البياانت اليت مت العثور عليها. تركز ىذه 

على استخداـ فتاذج ختمُت الكلمات يف إتقاف اظتفردات العربية   الدراسة

بليتار. يستخدـ  6الصف السابع يف اظتدرسة الثناكية االسالمية اضتكومية 
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الباحثوف أيضنا هنجنا نوعينا ظتعرفة الظركؼ الطبيعية للظاىرة. يهدؼ ىذا 

النهج إىل اكتساب فهم ككصف اضتقائق اظتعقدة. يستخدـ البحث 

تخداـ هنج نوعي إجراءات البحث اليت تنتج بياانت مكتوبة أك شفوية ابس

 بناءن على الشخص أك السلوؾ اظتالحظ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


