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الباب الثالث

نهجية البحثم

وكانت املنهجية أمرا مهّما يف البحث العلمي، فلذا البد للباحث أن يبني األمور

:وتلك األمور هي. اليت تتعلق باملنهجية

مدخل البحث وتصميمه.أ

هذا املدخل. البحث هو املدخل الكيفيمدخل البحث املستخدم يف هذا إن 

كثري املستعمل ليبحث عن املسائل البحث اليت حتتاج الفهم األعمق عن املوضوع

املبحث، حىت أن يكون له اخلالصة عن تلك املسائل البحث ومناسب بالوقت

تشاهد الطريقة الكيفي أن احلقيقة هي إحتاد التام واملربوط عن. وحالة البيئة الظاهرة

ويهدف. ويستخدم البحث الكيفي باستخدام اخللفية الطبيعية األصلية. قيمةال

حبث الكيفي إىل اكتسشاف املظاهر عن طريق صادق واقعي وشاملي ومناسب

١).األصلية(باخلطاب الطابعي بوسيلة مجع احلقائق من خلفية الطبيعية 

طريقة البحث الكيفية هي طريقة البحث تستخدم لفحص ظروف األشياء

الطبيعية حيث يكون الباحث أداة أساسية، طريقة مجع احلقائق تنفذ بواسطة 

، وحتليل احلقائق استقرائي ، وتؤكد نتائج البحث الكيفية على )جمتمعة(التثليث 

1 Zainal Arifin, Penelitian Pendekatan, ( Bandung:T Remaja Rosdakarya,2011), hal. 18
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الكيفي هو موضع طبيعي ، أو بيئة طبيعية ، لذلك غالباً موضع يف البحث. املعىن

املوضع الطبيعي هه موضع أصل، وال .هذا البحث الكيفي يشار إىل طريقة طبيعية

يفرتي الباحث حبيث تكون احلالة ال تغري عندما يدخل الباحث موضع، بعد أن 

٢.يكون يف املوضع وبعد اخلروج من املوضع

ا ظروف حقيقية من موضع البحث، وال  تفسر الظروف الطبيعية على أ

حلالة الباحث مهم، يف هذه ا. يوجد افرتاء يف البحث حبيث يكون البحث طبيعًيا

ألن وجود الباحث يف منتصف موضع البحث سيؤدي إىل نتائج أقصى وفًقا 

دف الوثوق بدقة هناك حاجة إىل أدوات مجع احلقائق امل. ألهداف البحث دجمة 

.احلقائق

البحث "انيشرح)taylor(وتايلور )bogdan(، بوغدان يف مرجع آخر

وصفية يف كلمات مكتوبة أو لفظية من الكيفي هو إجراء البحث ينتج حقائق ال

البحث ")krik and miller(وفقا لكريك و ميلر ". الناس والسلوك امللحوظ 

الكيف هو تقليد معني يف العلوم االجتماعية اليت يعتمد بشكل أساسي على 

ا ٣".املالحظة البشرية يف لغتها ومصطلحا

2 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 1-2
3 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hal. 39
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أوًال ، : كما يف ذلكاستخدام هذا البحث النوعي بسبب من االعتبارات ،  

اتفاق الطريقة الكيفية أسهل عند التعامل مع الواقع التعددي، ثانيا ، هذه الطريقة

يب، ثالثًا ، هذه الطريقة أكثر  يعرض مباشرة طبيعة العالقة بني الباحث وا

٤.حساسية وقدرة على اتفاق األمناط اليت تواجهها

٥:بعض خصائص البحث الكيفي هي كما يلي

احلقائق البحث اليت تبحث ستقدم . البحث الكيفي ينفذ على خلفية طبيعية.١

ال .وفًقا ملا حدث يف ا

يعمل الباحث كأداة رئيسية، ألنه يشارك يف عملية البحث مباشرا خبالف  .٢

.كجامع احلقائق وحتليل احلقائق

أكثر حساسية وأكثر قدرة على التكيف مع أمناط القيم كيفيةألن الطريقة ال.٣

.ليت واجهتهاا

، التحليل الذي ينفذ منذ بداية التجميع احلقائق حتليل احلقائق بشكل استقرائي.٤

.إىل النهاية حلل املشكلة اليت تواجه

4 Ibid, hal. 9-10
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2013), hal.4.
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، والباحث جيمع أو يصنع صورة أوضح ) نظرية أسس(نظرية من األسس ال.٥

.للحقائق اليت توجد

والصور وليس نتائج البحث وصفية ، ألن احلقائق اليت مجعها من الكلمات.٦

.األرقام

.عملية أهتم من النتائج.٧

يف البحث على أساس الرتكيز يعين وضع احلدود" الرتكيز"حيدده " حد"هناك .٨

.الذي ينشأ يف مشكلة البحث

.هناك معايري خاصة لصحة احلقائق.٩

.تصميم مؤقت.١٠

.نتائج البحث يناقش و يتفق.١١

يستخدم ميكن أنملذكورة أعاله الباحث ال من التعرض حول اخلصائص ا

بدءًا من طريقة الكيفية بوقت قصري يف البحثه، بسبب بعض من عملية البحث

.بداية مجع احلقائق حىت النهاية حلل املشكالت اليت تُوجد أثناء البحث

٦:الذي يكلم كما يايل)sugiono(وفًقا لرأي سوجيونو 

6 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 24
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ث الكيفي عموما ، فرتة البحث الكيفية طويلة جًدا، ألن الغرض من البح

، ومع ذلك. ضية كما يف البحث الكميليس جمرد دليل على الفر . هو االكتشاف

.فإن إمكان فرتة يف حبث إذا توجد احلقائق تستمر يف فرتة قصرية

إن البحث الوصفي هو البحث. وأما تصميم البحث هو التصميم الوصفي

البحث الوصفيالقصد األول من. لى تصوير وتعبري احلقائق األصليةعالذي يسعي 

ويسعى.والعالمة عن موضوع البحث متاماهو أن يصور بكيفية امليسرة إىل الواقعة 

اعتمادا على) املسائل(البحث الوصفي إىل التصوير و التعبري عن حل املشكالت 

٧.احلقائق

حضور الباحث.ب

احلقائق مع حضور الباحث يف هذا البحث العلمي هو مهم جدا و آدائه جل

مشاهدة أحوال و ذلك لسهولته يف التعامل مع املبحوثني مع القدرة علىالرئيسية 

و حيضر الباحث مكان البحث حىت يستطيع أن يساعد يف مجع احلقائق امليدانية،

معلومات اليت حتري طبيعيا أيضا إىل مكان البحث للنظر و لكشف عن عملية أو

.لهالحيكتبها ويمث 

7 Ibid hal 21
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ليكون ني نفسه، أنه يقوم يف هذا البحثيف هذا القسم البد للباحث أن يب

الناس، لكن ويستطيع أن يستعمل ألـة البحث دون. ألـة البحث وجلمع احلقائق

الباحث يف مكان لذلك حضور. وظيفتها حمدودة كاملعونة على وظيفة الباحث

أن يصّور بالصراحة يف حضور الباحث البد. البحث ألداء حبث الكيفي مهم جدا

٨.املخرب أم السوى ذلك أكان حضور الباحث أن يعرفهتقرير البحث،

مكان البحث.ج

ان تولونج أجونج يف . مكان البحث املستخدم هو املعهد دار السالم كيبتا

يسهل هذا املكان على إجراء البحث . هيكل اإلدارة ، أعلى منصب يف يد األستاذ

.نج، ألن مكانه قريب من جامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجو 

املعهد دار السالم واحدة من املعاهد السلفية اليت تقع يف وسط املدينة، على 

الرغم املباين ليست كبرية جًدا خيتلف املعاهد األخرى بناءه كبري عموما، ولكن هلا 

عدد الطالب املوجودين هنا ليس كثريًا و كلهم الطالب يف . أهداف و تعليم جيد

لذلك تعليم الكتاب يف وقت معني يبدأ . تولونج أجونجاجلامعه اإلسالمية احلكومية 

.من غروب الشمس حىت الساعة العاشرة وبعد الفجر

8 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: T Bumi Aksara, 2013), hal
277
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أما أسباب يف اختيار املعهد دار السالم كيباتيهان تولونج أجونج ملكان 

:البحث كما يايل

طريقة . املعهد دار السالم كيباتيهان يستطيع أن يطبق طريقة سوروجان.١

ة من أكثر الطرق صعوبة ونادر من املعاهد األخري اليت سوروجان هي واحد

.تطبق هذه الطريقة، ولكن املعهد دار السالم طبقها

طريقة سوروجان يف املعهد دار السالم ُتوقَّت بعد صالة الفجر كل يوم إال يوم .٢

.ختتلف باملعلهد األخرى اليت مل ُتوقَّت طريقة سوروجان أحيانا. اجلمعة

املعهد دار السالم ُجيب جلميع الطالب ليس للطالب كبار طريقة سوروجان يف.٣

.وهذا شيء مزية ألن ذكاء الطالب خمتلف. فقد

مجيع الطالب يف املعهد دار السالم هم طالب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية .٤

هذا مزية ألن هذه املؤسسة متكنت تنفيذ طريقة سوروجان على . تولونج أجونج

.ةلون عادة بواجبات من اجلامعطالب مشغو الرغم مجيع الطالب هم 
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مصادر الحقائق.د

مواضيع متكن أن توجد "هي )Arikunto(مصادر احلقائق وفًقا لـعري كونط 

)moleong(، نقلت عن مولونج )lofland(ووفقا لوفالند ٩".احلقائق منها

مصادر احلقائق الرئيسية يف البحث الكيفي هي الكلمات واإلجراءات ، والباقي "

١٠".هو حقائق إضافية مثل الوثائق وغريها

باحث سيحاول حصول جلمع احلقائق . املهم يف البحثاحلقائق هي اجلزء

يف هذه البحث، احلقائق املستخدمة هي احلقائق الكيفي، يعين . احلقائق و مجعها

هذه احلقايق ميلك سهما لشرح . ليت تُعربَّ يف شكل اجلمل أو أوصافاحلقائق ا

.املشكلة الوصفية

احلقائق اليت مجعت يف هذه البحث هي احلقائق من املقابالت واملالحظات 

.باعتبارها احلقائق الرئيسية، يف حني أن الوثائق هي احلقائق اإلضافية

ثال حقائق حول استخدام احلقائق اليت ميكن مجعها من مصادر احلقائق امل

و . طريقة سوروجان يف تعليم الكتاب الرتاث، مأخوذها من املقابالت واملالحظات

9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung:Alfabeta, 2008), hal. 102

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Citra, 2002), hal. 129
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أما احلقائق اإلضافية مثل وثائق عن موقع البحث، األستاذ و ما تشبه ذلكما 

.مأخوذة من الوثائق

:الدراسة إىل الثالثة أجزاءصنفت مصادر احلقائق يف هذه

يف شكل إجاباتاليت متكن أن توفر احلقائقائقمصادر احلقهوالشخص.١

يفتضمن. خالل االستبياناتلفظية من خالل املقابالت أو ردا مكتوبا من

معهد ، عدد قليل من الطالب وبعض املعلمني يفالرئيسيمصادر احلقائق ه

.دار السالم

املكان هو الذي يقضي مصادر احلقائق للحصول علي معلومات منه حول.٢

.عن مسائل البحثغرق وضع شروط تتعلقالذي يستالوضع 

الذي من خالل وثيقةيوجدهذه احلقائق. وثيقةمصادر احلقائق يف شكل.٣

.لبحثااملسائلعنر اليت ميكن أن توفر معلومات يسجل واحملفوظات أو الصو 

، ولكنفقداملخربينيستند علىالحتديد من مصادر احلقائقختيار وا

ختتلف حقل مصدر احلقائق احتياجات احلقائق، حبيث ميكن أنقيقتركيز على حت

.وفقا الحتياجات
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طريقة جمع الحقائق و أدواتا.ه

طريقة مجع احلقائق هي اخلطوة اإلسرتاتيجية يف البحث ، ألن الغرض 

لو ال يعرف طريقة يف مجع احلقائق . الرئيسي من البحث هو احلصول على احلقائق

.حقائق اليت تفي مبعايري احلقائق احملددةلن حيصل الباحث على 

. ميكن أن جيمع احلقائق يف تدبري خمتلفة و مصادر خمتلفة و طرق خمتلفة

بنظر من تدبريها احلقائق متكن أن جتمع يف البيئات الطبيعية، يف املختربات 

يبني املختلف، و يف ندوة و مناقشة و  باألساليب التجريبية، و يف املنزل مع ا

بنظر من مصدر احلقائق مجع احلقائق ميكن أن يستخدم املصادر . يق وغريهاالطر 

املصادر األولية هي مصادر احلقائق اليت تعطي احلقائق . األولية واملصادر الثانوية

مباشرة إىل جامع احلقائق واملصادر الثانوية هو مصادر ال تعطي احلقائق مباشرة إىل 

بالنظر من . ق من أشخاص آخرين أو من وثائقجامع احلقائق، املثال مصادر احلقائ

طرق أو تقنيات، مجع احلقائق متكن أن تفعل بطريق املالحظة واملقابالت والوثائق 

١١.وجمموعة من أولئك

تناُول احلقائق اليت فحص على عناصر البحث الكيفي ال يستخدم السكان  

أضاف كما يف البحث الكمي، لكنه يستخدم مصطلح احلالة االجتماعية، و 

11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 62
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يف املواقف االجتماعية أو موضع من هذا البحث باحث ")sugiyono(سوجيونو 

١٢".ميكن أن يالحظ بعمق يف أنشطة األشخاص املوجودة يف مكان معينة

snowball(أخذ العينات يف هذا البحث باستخدام طريقة عينات سينوبال 

sampling( . يف مصدر هذه العينات هي طريقة اجلمع "وأوضح سوجيونو أن

احلقائق، واليت كانت يف البداية قليلة، وأصبحت كبرية بسبب القليل مل يعطي 

كما ذكر أعاله ، أخذ الباحث مصدر احلقائق من مريب املعهد ١٣".احلقائق املرضية

.و بعض املعلمني و بعض الطالب

وفًقا لنوع البحث الكيفي للحصول على احلقائق املتعلقة برتكيز البحث، 

:دد طرق مجع احلقائق على النحو التايلالباحث حي

طريقة املشاهدة.١

هر البارزة ظاملعن أنشطة املنتظمة خربات ويشاهد تعين باملشاهدة هي 

إن طريقة املشاهدة يف هذا البحث العلمي قد استعملها ١٤.موضوع البحثيف 

تعليم كتاب الطالب يف عنحلقائق املوجودة يف ميدان البحث االباحث لنيل

وهذه املشاهدة تسري بطريقة منتظمة ومقتصدة . الرتاث بطريقة سوروجان

12 Ibid, hal. 49
13 Ibid, hal. 54
14 Ahmad Tanzih, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 59
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وأما االدوات اليت يستعملها الباحث . على املظاهر الواقعيةباألدوات البصرية

.للمشاهدةفهى اإلرشادات

طريقة املقابلة.٢

االتصال املباشر واملناقشة معأجرىالباحث خالل أسلوب املقابلة 

. اآلخرمن أسلوب مجع احلقائقوجودةتعميق املعلومات املالطالب لاملعلمني و 

بعد انتهاء املقابلة. وع حرية يف تركيز البحثالسؤال هلذا املوضميكان تقد

.سجال أساسيا ألجل حتليل احلقائقالباحث جيعل نتائج املقابالت

الوثيقةالطريقة .٣

التنظيميةعهداملحلصول احلقائق مثل هيكل طريقةوتستخدم هذه ال

الشخصية وجيمع الوثائق من الوثيقة. واجلغرافية وغريها املتصلة مبوضوع البحث

١٥.عهدالوثيقة الرمسية يف موقع املمثل السجالت و 

تحليل الحقائقطريقة .و

حتليل احلقائق هو جهد الذي يعمل من خالل العمل مع احلقائق ، وتنظيم 

وتوليفها ، والبحث عن األمناط، احلقائق ، وتقسيمها إىل وحدات لإلدارة ، 

١٦.واإلكتساف على ما هو مهم وما تعلمه ، وحتديد ما ميكن أن يقال لآلخرين

15 Ibid, hal. 66
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١٧:حتليل احلقائق من البحث الكيفي ختطى ثالث خطوات

اختيار احلقائق.١

، مع الرتكيز على تبسيط قائق هو نشاط من عملية االختيارإن اختيار احل

الواستخراج وحتويل احلقائق اخلا .م اليت وجد من املالحظات املكتوبة يف ا

تقدمي احلقائق.٢

يف هذه البحث ، احلقائق وجد يف شكل مجل ، كلمات ذات صلة 

برتكيز البحث ، حبيث يكون تقدمي احلقائق هي جمموعة من املعلومات اليت ترتب 

مبعىن آخر ، فإن عملية تقدمي . بشكل منتظم واليت امكن استخالص النتائج

حلقائق هي عملية ترتيب املعلومات بشكل املنتظم من أجل احلصول على هذه ا

.استنتاجات ملكتشف البحثية

استنتاج و اثبات.٣

من . حياول الباحث انسحاب النتائج أو اثبات أثناء وجوده يف امليدان

بداية مجع احلقائق، الباحث بدأ يف البحث عن معىن األشياء ، مع مالحظة 

16 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
hal. 248.

17 Ibid. hal. 250.
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، والشروح ، والتكوينات احملتملة ، ) ملالحظات النظريةيف ا(انتظام األمناط 

.واملسارة السبب و العاقبة ، وحطة البحث

بناًء على املعلومات الواردة أعاله ، ميكن توضيح أن حتليل احلقائق يف هذه 

احلقائق املستخدمة هي نتيجة املالحظة . البحث يفعل أثناء مجع احلقائق وبعدها

حتليل احلقائق املستخدمة يف هذه البحث هو حتليل حقائق . واملقابالت والوثائق

الكيفي  ، واليت متر مراحل وهي اختيار احلقائق، تقدمي احلقائق وانسحاب النتائج 

.أو اإلثبات

تفتيش صحة الحقائق.ز

تفتيش صحة احلقائق هو إثبات على أن ما الحظه الباحث يطابق ما وجد 

تشري . الباحث يعمل اختبار مصداقيةللحصول على صحة احلقائق، .العامليف

دف مصداقية احلقائق ١٨.املصداقية إىل صحة أو موثوق احلقائق اليت حتصل

ال .إثبات أن ما يالحظه الباحث يطابق ما وجد بالفعل يف ا

18 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 57.
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الصحة هي درجة الدقة بني احلقائق اليت تقع يف موضع البحث و القوة اليت 

الكيفي،  احلقائق ميكن أن يصرح الصحة إذا مل يف البحث. ميكن الباحث أن خيربه

١٩.يكن هناك فرق بني ما يبلغه الباحث وما حيدث يف موضع البحث

:للحصول على احلقائق الصحيحات، يقوم الباحث مبا يلي

تطويل وقت احلضور.١

تطويل املشاركة يعين أن الباحث يبقي يف جمال البحث حىت ميل الباحث 

يف عملية مجع احلقائق ، يتطلب املشاركة للذهاب الباحث٢٠.مجع احلقائقيف 

مباشرة إىل املعهد تولونج أجونج كاملوقع املعني واملوقع الذي يعمل تفتيش  صحة 

م يريدون إرضاء الباحث .احلقائق وجينب األكاذيب العرضية أل

املنهج التثليثي.٢

. آخراملنهج التثليثي هو طريقة للتحقق صحة احلقائق اليت تستخدم شيًئا

هذه هي الطريقة ٢١.خارج احلقائق هو ألغراض التحقق أو كمقارنة للحقائق

.األكثر يف البحث الكيفي

مناقشة مع بعض اإلخوان.٣

19 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 119
20 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

hal. 327
21 Ibid., hal. 330.
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مناقشة مع بعض اإلخوان سوف ينتج نصيحة يف شكل نقد وتوجيه 

وغريها ، املناقشة املواد االعتبارية القّيمة لعملية مزيد من مجع احلقائق وحتليل 

.ئق املؤقتة والتحليل النهائياحلقا

جيتمع الباحث . يف املمارسة العملية ، الباحث يتكرر هذا أثناء الدراسة

دائًما مع األصدقاء الذين يقومون أيًضا بإجراء األحباث على الرغم اختالف 

.املوقع

البحثخطوات.ح

متعددة كما كتبه مولونج طواتاء هذا البحث ، الباحث مير خبيف إجر 

)Moleong( حطوةمليداين ، و العمل اخطوةبل دخول امليدان ، و قخطوة"، وهي

.حىت يصل إىل خمضر نتائج البحث٢٢،"حتليل احلقائق

قبل دخول امليدانخطوة.١

، الباحث يبدأ بتقدمي موضوع لرئيس قسم تعليم اللغة طوةيف هذه اخل

. املتعلقة مبوضوع البحثويف هذا الوقت، الباحث جيمع الكتب املرجعية . العربية

بعد ذلك ، الباحث يكتب خطة البحث العلمي اليت وافق موضوعه، ويستمر 

اجلامعة بعد ذلك ، الباحث قدم إجازة  البحث إىل. ندوة خطة البحث العلمي

22 Ibid, hal. 127.



٦٨

ر السالم كيباتيهان ليعطي إىل مريب املعهد دااإلسالمّية احلكومّية تولونج أجونج

.تولونج أجونج

ل امليداينالعمخطوة.٢

، بعد احلصول على طلب تصريح ، الباحث يعطيطوةيف هذه اخل

إىل مريب املعهد اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية تولونج أجونجتصريح البحث من 

بعد احلصول على إذن من املعهد ، الباحث يبدأ مجع احلقائق . دار السالم

حلقائق، الباحث يف عملية مجع ا. املتعلقة برتكيز البحث يف موقع البحث

.يستخدم بطريقة املالحظة واملقابالت والوثائق

حتليل احلقائقخطوة.٣

ال ، الباحث يقوم  بعد حصول الباحث على حقائق كافية من ا

التحليل اليت وصفها الباحث أعاله طريقةاحلقائق اليت حصل باستخدام بتحليل 

، مث يقوم بفحصها ويفحصها أعمق مما درس حىت يفهم احلقائق بسهولة وميكن 

.أن شرحها لآلخرين بشرح واضح

يرتب يت حلل ، ترتيب النتائج اإلمجالية البعد تنفيذ املراحل الثالث أعاله

.يف شكل حبث العلمي


