
 الباب الثالث

 البحث طريقة

 

 البحث ونوعه مدخل .أ 

ىي ادلقاربة الوصفية الكيفية. كما ذكر انان سوجاان،  الباحثستخدم هبا يادلقاربة  كانت

 أبنو :

البحث الذي بياانتو ابجلمل )ليس عددا( من ادلقابلة وتسجيل ادلالحظة والواثئق وغَتىا. 
العملية كادلعتاد يف البيئة الطبيعية  وىو البحث فيو يفضل أن يصف بتحليل الشيئ أو

92ليكتسب ادلعاين العميق من حقائق العملية.
 

 وذكر حسُت عثمان وبورانما ستيادي أكرب، من دميزات ادلقاربة الوصفية ىي :

 مصادر البياانت يف أحوال طبيعية وال يلفق ابالستبيان وال يزيف جتريبة. .1

 ادلالحظة تقدم وصفية. .2

 عملية ليست نتيجة.اىتماما ودفاعا اىل  .3

 يبحث كالوسيلة يف ادلالحظة. .4

 يبحث عن ادلعاين من تفكَت ومنهج اجمليب. .5
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93يدل ادلميز السياقي يعٍت يفصل الشيئ تفصيال. .6
 

استنادا على شرح السابق، البحث الوصفي الكيفي يقصد أن يبُت الواقع أو احلادث 

الذايت  التدريسأن يصف عن مساندة ادلركز  الباحثحينما يعمل ادلالحظة. ويف ىذا البحث تريد 

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري كادلنهج  شعبة الًتبية للغة العربيةدلدافعة عملية طالب 

 بياانت الوصفية ابجلمل ادلكتوبة.البحث ليحصل ال

. ذكر بوغدان و الةىي البحث بدراسة احل الباحثبو  يستخدموأما النوع أو اجلنس 

بيكلُت كما اقتبسهما دمحم عُت، دراسة احلالة ىي خطة البحث يركز اىل الوحدة أو الصبيان أو 

خطة دراسة احلالة يتميز بصفتها الطبيعة  94اجلماعة أو ادلدرسة  أو الفصل أو اجملتمع واحلادثة.

(Natural Setting) التدريس يعٍت البحث يعمل يف مكانو أو طبيعتو، مناسبا هبذا البحث يف ادلركز 

الذايت  التدريسأن تبحث ابإلعتماق عن مساندة ادلركز  الباحثحتاول  ٬الذايت. ويف ىذا البحث

 .شعبة الًتبية للغة العربيةطالب  التدريسدلدافعة عملية 

  الباحث حضور .ب 

فردية أو مبساعدة أخرى ىي جامعة  الباحث، الكيفيمناسب ذلذا البحث وىو البحث 

يف البحث الكيفي  الباحثالبياانت الرئيسية. ويف ىذا البحث، كما ذكر موليونج، أبن مكانة 
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معقدة وىامة. ىي كادلخططة وعاملة مجع البياانت والتحليل ومفسرة البياانت ويف النهائي تكون  

 95هنا نتائج من مجيع عملية البحث.كمخربة نتائج البحث. معٌت الوسيلة أو آلة البحث سديد أل

 الباحثيف حمل البحث يعرف هبا ادلخربون أو ادلعلمون. دور  الباحثويف ىذا البحث حضور 

 .(Observer Non Participant)كادلراقبة اتّمة 

 البحث كانم .ج 

الذايت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري  التدريسكان موقع ىذا البحث يف ادلركز 

ىو  Self Access Center عرونكو كديري. 7يف شارع سوانن أمبيل رقم  ٬الذي يقع جبانب ادلكتبة

للغة  شعبة الًتبيةفرع من معمل التكامل يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري خيصص بو طالب 

الذايت  التدريسالذايت. كان مركز  تدريسبلغة العربية تسمى مبركز ال Self Access Centerالعربية. 

النفسي وفيو التسهيالت دلدافعة  التدريسللغة العربية ألنو مكان  شعبة الًتبيةرمزا ودليال وأيقوان ل

الذايت وايف  التدريسللغة العربية وحده. افًتض كتب ادلراجع يف ادلركز  شعبة الًتبيةعملية تعلم طالب 

 ويوجد أيضا التلفاز ابلقناة شرق األوسط ووسائل تعلم اللغة العربية تكنولوجية. 

ويف  ىام جدا. شعبة الًتبية للغة العربيةالذايت يف عملية تعلم طالب  التدريسأما دور مركز 

الذايت للمناقشة وادلقامسة بُت الطالب واألساتيذ خارج أوقات  التدريسانحية أخرى يستخدم مركز 

الذايت  التدريسمنحو ادلركز  التدريسالتعليم وموقع ليخلص حبث العلمي. يرجى من تسهيالت 

 لإلستقبال بعد أن يتخرجوا ويكون األساتيذ احملًتفون.  شعبة الًتبية للغة العربيةتزويدا لطالب 
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لذايت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري ادلذكور. ختتار ا التدريسومن دميز مركز 

الذايت يف اجلامعة اإلسالمية  التدريسمركز  دورالذايت يركز البحث يف  التدريسمركز  الباحث

 الباحث. بناء على مالحظة شعبة الًتبية للغة العربيةاحلكومية بكديري يف دعم عملية تعلم طالب 

لدعم عملية تعلمهم يف الفصل.  التدريساىل التسهيالت والوسائل  يف عملية استفادة الطالب

 الفردي. التدريسالذايت كمركز  التدريسوذلك متساواي بوظيفة وىدف مركز 

 مصدر البياانت .د 

مصدر البياانت يف حبث العلمي، كما ذكر سوىرسيمي أريكنطا يعٍت "الفاعل يكتسب 

96البياانت".
البياانت الرئيسية يف البحث الكيفي ىو األقوال كما ذكر ُلوفالند  كان مصدر  

واألفعال والباقي ىو البياانت اإلضافّية مثل ادلستندات وغَتىا اليت تتعّلق هبا، يف ىذا القسم تنقسم 

 .97البياانت إىل أنواع من الكلمات ومصدر البياانت  ادلكتوابت والصورة واإلحصاءات

 

 

 

 : مصدر البياانت يف ىذا البحث تتكون من

 البياانت غَت مكتوبة .1
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البياانت غَت مكتوبة ىي "البياانت ابألقوال واألفعال يكتسب من أشخاص تقابلهم 

ادلالحظة  جتمع بطريقة تغَت مكتوبة البياان 98أو تراقبهم حينما يقع البحث". الباحث

 وادلقابلة. 

 التدريسالذايت دلدافعة عملية  التدريستعمل ادلالحظة لنظر كيف مساندة ادلركز 

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري. أما ادلقابلة تعمل  شعبة الًتبية للغة العربيةطالب 

لنيل البياانت من ادلخربين يف ىذا البحث. يتكون ادلخربون أو ادلعلمون من رئيس ادلركز 

كن أن ، وبعض األشخاص دتشعبة الًتبية للغة العربيةالذايت، األركان العامة، طالب  التدريس

 يدافعوا وأن يساعدوا يف ىذا البحث. 

 البياانت ادلكتوبة .2

البياانت ادلكتوبة ىي البياانت يكتسب من الواثئق ابدلصادر ادلكتوبة. البياانت 

مثل الواثئق عن  .99يكتسب مباشرة من األشخاص على شكل ادلستندات واحملفوظات

 الذايت. التدريسبياانت الوسائل وكتب ادلراجع يف مركز 

 

 البياانت مجعطريقة  .ه 

                                                           
98

 Ibid. Hal. 76 
99

 Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta :Rineka Cipta, 2008), 

Hal. 79 



97 
 

فيستخدم طريقة  ،لنيل البياانت من موقع البحث ليصف وإلجابة ادلشكالت يف البحث

مجع البياانت. مجع البياانت يف ىذه الدراسة للحصول على ادلواد وادلعلومات واحلقائق وادلعلومات 

 ادلوثوقة.

 أسلوب ادلالحظة .1

أسلوب ادلالحظة ىي طريقة مجع البياانت ابدلقاربة و  (Margono)ذكر مرغونو 

يفعل ىذه ادلالحظة لنيل ادلعلومات  100ادلسجلة نظاميا على عن الظواىر كما يُعرف.

101عن الفعل الناس يف الواقع.
ىذه الطريقة ليجمع و ليحرر البياانت  الباحث يستخدم 

 .شعبة الًتبية للغة العربيةالذايت دلدافعة عملية تعلم طالب  التدريسمساندة  ادلركز  عن

 أسلوب ادلقابلة  .2

جلمع البياانت أو  يستخدمىي طريقة  ادلقابلةذكر أبَت سيالحلي، أسلوب 

ويزيد  102اخبارات اللسانيات من األشخاص تسمى ابدلخربين ابحملادثة النظامية.

يستخدمها الباحث لتحصيل البيان  ، ادلقابلة ىي طريقة مجع البياانت اليتمرداليس

103اللسايّن ابدلقابلة وادلواجهة مع من أعطى البياانت على الباحث
يف ىذا البحث,  .

أبسلوب ادلقابلة ادلفتوحة، وىي يعرف ادلخربين أبهنم يقابلون ويعرفون  الباحث يستخدم

 :علومات عنادلقصود من ادلقابلة. اىل رئيس ادلركز وأركانو. وىذا األسلوب يبحث عن ادل
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شعبة الًتبية للغة الذايت دلدافعة عملية تعلم طالب  التدريسمسامهة ادلركز  ( أ

 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري.  العربية

الذايت دلدافعة عملية تعلم طالب  التدريسادلشكالت يف مسامهة ادلركز  ( ب

 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكديري. شعبة الًتبية للغة العربية

 الذايت. التدريسشكل مسامهة ادلركز  ( ت

 الواثئق .3

بورانما ستيادي، طريقة مجع البياانت ابلواثئق ىو مأخذ  ذكر حسُت عثمان و

وىذه الواثئق لتوليد السجالت ادلهّمة اليت تتعلق ابدلسألة  104البياانت ينال من الواثئق.

 الدقيقة، حبيث يتم احلصول على بياانت كاملة وشرعية وليس على أساس التقديرات.

 الطريقة جلمع البياانت تتعلق ابلبحث. ويستخدم ىذه

 

 

 

 حتليل البياانت .و 
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ت نتائج ادلالحظة ذكر نور مهاجر، حتليل البياانت من حماولة لبحث و تنظيم تسجيال

وتقدمها لآلخر، مث  الباحثوادلقابلة والبياانت األخرى تنظيما لتنمية فهم عن احلالة تبحث هبا 

105لتنمية فهم حتليل البياانت يلزم أن يبحث عن ادلعٌت.
 

بدأ حتليل البياانت يف ىذا البحث منذ مجع البياانت مث يستمر ابلتصنيف، يعٍت عملية 

اىتمام البحث ابنتخاب مكتنز اىل ركائز البحث. وطريقة حتليل البياانت يف ىذا اإلختيار تركيز 

البحث ىي طريقة وصفية جبعل وصفا نظاميا وواقعيا ومبادلقاربة الكيفية، كما ذكر ماتيو ب. ميلس 

 و ميكيل ىربمان، ومناىجو كما يلي :

 (Data Reductian)تقليل البياانت أو تبسيطها  .1

عملية االختيار وتركيز االىتمام وتبسيطا وموجزا وحتويل  تقليل البياانت ىو

البياانت ينشأ من تسجيلها ادلكتوبة يف موقع البحث. تقليل البياانت من شكل حتليل خيلج 

ويبوب ويصوب ويقلل الشيئ اليطلب وينظم البياانت حىت يستطيع أن يدقق نتائج 

 األخرة. 

 (Data Display)عرض البياانت  .2

ىو يعرض ادلعلومات ادلراتب وديكن ليؤخذ اخلالصة ويؤخذ العمل.  عرض البياانت

 ما تقع وما تفعل. الباحثومن ىذا العمل ستفهم 
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 (Conclusion Verifiying)تدقيق النتائج  .3

تدقيق النتائج ىو أنشطة ليستدل ادلعاين من البياانت ينشئ وقد دقق الصواب و 

.وثيق ومناسب
106

 

 صحة النتائج تفتيش .ز 

ذلدف نيل النتيجة الصواب والتجرد، مطلوب مصداقية البياانت. مصداقية البياانت تقصد 

ليدلل ما حيصل أن جيمع مناسبا مبا يف خلفية البحث. ولسد صحة النتائج عن مساندة ادلركز 

 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية شعبة الًتبية للغة العربيةالذايت دلدافعة عملية تعلم طالب  التدريس

 أتكيد صحة البياانت ابستخدام الطرق. والطرق كما يلي : الباحثبكديري، تعمل 

 طول اإلشًتاك .1

يف ادليدان أو يف مكان البحث حىت يصل ملل مجع  الباحثهبذه الطريقة تثبت 

 البياانت. بطول اإلشًتاك سوف ديكن أن ينمي درجة ثقة البياانت اليت جتمع.

 مواظبة ادلراقبة .2

دا ليوجد ادلميزات والعناصر يف الوضعي وفقا مبسألة أوموضوعات هبذه الطريقة قص

 اليت تبحث مث يركز النفس للموضوع تفصيال. 

 تثليث .3
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ذكر موليونج، تري أعغوالسي ىو طريقة رقابة صحة البياانت ينفعها شيئ آخر. 

107وخارج البياانت لنفع أتكيد أو كادلقابل على البياانت.
 

الكيفي يستطيع أن يصل اىل تري أعغوالسي بثالثة كما ذكر موليونج، يف البحث 

 طرق، وىي :

 تقابل بياانت نتيجة ادلالحظة ببياانت نتيجة ادلقابلة. ( أ

 يقابل ما قال يف الواقعي مبا قال نفسيا. ( ب

 يقابل ما قال الناس عن وضعي البحث مبا قالوا كل يوم. ( ت

 يقابل احلال ومنظور الشخص برأي اآلخر أو آراء الناس عامة. ( ث

 ابل نتيجة ادلقابلة مبادة الواثئق تتعلق هبا.تق ( ج

 مراحل البحث .ح 

 وىي : ،كان يف ىذا البحث أربعة مراحل

 :مرحلة حبث مبدئي .1

 .تصنيف مقًتح البحث ( أ

 .ندوة ادلقًتح  ( ب

 .استشار ادلقًتح اىل ادلرشد  ( ت

 .طلب رسالة إستئذان البحث ( ث
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 .خمابر موقع البحث ( ج

 مرحلة عملية البحث، تتكون على : .2

 .البياانت أو ادلعلومات تتعلق بركائز البحثمجع  ( أ

 .تسجيل البياانت اليت قد مجعت ( ب

 مرحلة حتليل البياانت، وىي : .3

 .تنظيم البياانت ( أ

 .تسهيل البياانت تكون الوحدات ادلعينة ( ب

 .تركيب البياانت ( ت

 .تصنيف البياانت ( ث

 .اخًتاع األشياء ادلهمة من بياانت البحث ( ج

 .صحة البياانت تفتيش ( ح

 التقرير، تتكون على:مرحلة كتابة  .4

 .تصنيف نتيجة البحث ( أ

 .استشار نتيجة البحث اىل ادلرشد ( ب

 .تصليح نتيجة اإلستشار ( ت

 .تكميل شروط اإلمتحان ( ث

  .امتحان هنائي حبث العلمي ( ج

 


