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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 طريقة البحث .أ 

 تصميم البحث .1

يم ىذا البحث العلمي ىو البحث الوصفي اعىن البحث الذي إن تصم  

يهدف إىل مجع ادلعلومات ادلتعلقة مباىية مظاىر البارزة، اي احوال ادلظاىر الطبيعية أثناء 

 54اقامة البحث.

فالبحث الوصفي فهو تصميم البحث الذي هتدف إىل  اما عند دمحم انزر،  

 55مجع البياانت مبجرد عن حديثها عند عملية البحث.

ي ألنو يستطيع أن يصور األشياء من ىذا األسباب، حيتار الباحث استعمال منهج الوصف

ى سلوك ادلشرتك و يصور احلداثت واإلتصاالت ويشرح مجع ىن الىت بناء عليفهم ادلعاو 

سوى ذلك للمنهج الوصفي صفة لٌن تناسب حبقيقة يف ادليدان،  56الظواىر فيها.األشياء و 
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فلذالك، الطريقة الوصفية  57الطريقة مباشرة اتصال بٌن الباحث و ادلشاركٌن. قدمت ىذه

 تفهم و تفسًن ادلعاىن من تفاعل سلوك الناس يف حالة خاصة بنظرة الباحث نفسو.

حث هبذا ادلنهج ألنو يستطيع أن أييت ادلعلومات على وجو استخدام البا  

فلذالك، اراد الباحث أن أييت ادلعلومات من  58األوسع على تطوير العلوم واحلياة اليومية.

"بستان ادلتعلمٌن داووىان و احلكمة  السلفي اإلسالمي ادلعهدظاىر الواقعية يف ادلرحلة ادل

 ادلعهدالكالم يف ادلرحلة  ة ادلباشرة لرتقية كفاءة ادلاىارة". ألن طريقبليتارالجنكاابن سرعات 

" ىو من بليتار"بستان ادلتعلمٌن داووىان و احلكمة الجنكاابن سرعات  السلفي اإلسالمي

 ادلذكورة. ادلعهدظاىر الواقعية يف ادل

 

 مدخل البحث .2

إن مدخل ىذا البحث يستحدًن ادلدخل الوصفي الكيفى، يعين البحث دون   

راد من مصطلح البحث كان ادل   59افرتاض حيث ال حيتاج عند خطواتو إىل وضع اإلفرتاض.

الكيفي ىنا ىو البحث الذي كانت نتائج غًن حمصولة عن طريقة إجراءات االحصاء أو 

    60شيئ من احلسابيات األخرى.
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ألن الباحث يستخدم ادلدخل الوصفي الكيفى الذي نتائجو ال حيتاج إىل   

وضع االفرتاض فأراد الباحث أن أييت النتائج على تصىر كامل ومنتظم جيد عن حالة 

 اإلسالمي ادلعهد"فعالية استخدام الطريقة ادلباشرة لرتقية مهارة الكالم )دراسة متعددة يف 

احلكمة الجنكاابن سرعات  السلفي اإلسالمي ادلعهدبستان ادلتعلمٌن داووىان و  السلفي

 (".بليتار

 

 مكان البحث .3

، أيخذ السلفي اإلسالمي ادلعهدإن مكان ىذا البحث العلمي ىو ادلرحلة   

بستان ادلتعلمٌن داووىان و  السلفي اإلسالمي ادلعهدالباحث ىذا البحث العلمي يف 

 ادلعهدجاوى الشرقية. ىذه  بليتاراحلكمة الجنكاابن سرعات  السلفي إلسالميا ادلعهد

موقع إسرتاتيجى حيث يسهل الوصول إليها بوسائل ادلواصالت، ألن مها مسافتهما يف 

اما يف حافة ادلدينة بستان ادلتعلمٌن داووىان و  السلفي اإلسالمياوسط ادلدينة مبدرسة 

 الجنكاابن سرعات. احلكمة السلفي اإلسالميفبمدرسة 

 

 حضور الباحث .4

إن الباحث يف البحث الكيفى يكون أداة. حيضر الباحث مباشرة إىل موقع   

 السلفي اإلسالمي ادلعهدبستان ادلتعلمٌن داووىان و  السلفي اإلسالمي ادلعهدالبحث يف 

. بكلمة أخرى يف البحث الوصفي يستعمل الباحث بليتاراحلكمة الجنكاابن سرعات 
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اسة ميدانية لنيل البياانت، و ىنا فائدة الباحث مفتاح الة البحث ألن الة البحث يف در 

 يستعمل الباحث ثالث طرق جلمع البياانت، ىي طريقة 61البحث الوصفي البحث نفسو.

 مشارك ادلشاىدة و ادلقابلة ادلعمقة و التوثيق.

ويف ىذا البحث الكيفى يكون الباحث نفسو كأدة و جامع البياانت معا   

جلميع احلقائق الرئيسية و ذلك لسهولتها يف التعامل على مشهادة أحوال مكان البحث 

حث لينظر حىت تساعد على مجع البياانت ادليدانية، وحيضر الباحث أيضا إىل مكان الب

 والكشف عن العملية او ادلعلومات جترى جراي طبيعيا مث يكتبها وحيّللها.

 

 مصادر البياانت    .5

إن ادلراد مبصادر البياانت يف ىذا البحث ىو موضوع يتمكن منو حصول   

 62البياانت. إن معىن مصادر البياانت عند سوىارسيمي ىو مصادر حتصل منو البياانت.

البياانت معلومات او حقائق ينال الباحث من خالل ادلشاىدة او البحث ادليداين مث 

يقدم الباحث البياانت يف شكل وصف. لنيل  63حتليلها لفهم الظواىر او لدافع النظرايت.

البياانت الكاملة حيتاج الباحث تقرير مصادر البياانت. أيخذ البياانت يف ىذا البحث 

لناس الذين يعرفون العلمي بعيانت اجملموعات اي مفتاح ادلخربين سيدل على بعض ا
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مسائل يبحثو الباحث لتكميل بياانتو وظل استمراره بعض الناس ادلختارين يستطيعون أن 

تار مصادر البياانت و تقريقها ليس بناء اخ 64يدلوا األخرين اذا البياانت انقص الكاملة.

إىل كثرة عدد ادلخربين ولكن بناء إىل احتياج البياانت. ىكذا كانت مصادر البياانت يف 

 ادليدان تغيًنا مناسبا ابحتياج. اما مصادر البياانت فيتناول الباحث من خالل:

 ادلخربين  . أ

صولة من ادلبحوث إن مصادر البياانت قد وجدت الباحث ىو البياانت احمل 

وجدت  65عنو بطريقة ادلباشرة حبيث تبدئ عملية من ادلالحظة عليها وكتابتها.

مث يشاىد و يكتبو الباحث يف اول األمر.  البياانت األوىل مباشرة من مصادر األخبار

حث العلمي ىي بعض ادلعلمٌن لدرس اللغة العربية يف مصادر األخبار يف ىذا الب

احلكمة  السلفي اإلسالمي ادلعهدبستان ادلتعلمٌن داووىان و  السلفي اإلسالمي ادلعهد

 .بليتارالجنكاابن سرعات 

 

 احلادثت  . ب

يستعمل الباحث احلاداثت ليعرف عملية بتأكيد ألنو يشاىد مباشرة بنفسو  

رق ادلستعملة والربامج ادلقررة وغًنىا. يف ىذا البحث العلمي منها: عملية التدريس والد

 يشاىد الباحث مباشرة احلاداثت ادلتعلقة مبوضوع البحث يف مدرستٌن.   
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               الواثئق  . ج

إن الواثئق كل من ادلكتوابت او األشياء ادلتعلقة ابحلديثة او العملية ادلعينة.  

ى ملحوظة و أرشيف و كتب و صور و خالصة و مصادر البياانت الىت حتتوى عل

يستعمل الباحث يف ىذا البحث  66تسجيل و واثئق أخرى تسمى بوثيقة اثنوية.

ربية لرتقية العلمي مجيع الواثئق ادلتعلقة ابستخدام الطريقة ادلباشرة يف درس اللغة الع

 مهارة الكالم.

 

 وأدواهتا طريقة مجع البياانت .6

كانت طريقة مجع البياانت طريقة مستعملة لنيل البياانت. اما اداوهتا وسيلة   

ق لنيل مستعملة فلنيل البياانت. يف ىذا البحث العلمي يستعمل الباحث ثالثة طر 

 البياانت من ادليدان، ىي:

 ةطريقة ادلشاىدة ادلصاحب  . أ

ىي الطريقة لنيل البياانت بوسيلة القيام ابدلالحظة والتسجيل عن طريقة  

وادلشاىدة ىي احلضور إىل  67منتظم حنو الظواىر او الوقائع ادلكشوفة ادلبحوثة عنها.

نشطة مباشرا حىت تكون مجع األنشطة اجلارية او ادلوضوع ادلوجود ال ختل من مكان األ

اىتمام ويتمكن من نظرىا عياان. ومجيع األنشطة و ادلوضوع وكذلك الظرف ادلعينة 
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يستعمل الباحث يف ىذا البحث العلمي  68ادلوجودة الىت ميكن مالحظتها وتسجيلها.

طريقة ادلشاىدة اي يف عملية البحث يشارك الباحث و يفعل مباشرة يف برامج يعمل 

خادعون البحث يف بيئتهم سوى ذلك جيتمع البياانت نظاميا يف شكل مذكرة 

 69ادليدان.

يف طريقة ادلشاىدة سيحضر الباحث إىل مكان البحث دلشاىدة احلاداثت و  

األنشطة و األشياء كمثل عملية التدريس يف الفصل، فعالية التالميذ التباع الدروس و 

أنشطتهم فيو و أتخذ التوثيق منو الىت ىناك متعلقة ابستخدام طريقة ادلباشرة لدرس 

 العربية لرتقية مهارة الكالم.اللغة 

 

 العميقة طريقة ادلقابلة  . ب

طريقة ادلقابلة ىي الطريقة للحصول على مجع البياانت بوسيلة حمادثة وحمورة  

مع الشخص ادلختار مباشرة بلسان. وىذه الطريقة تقع بٌن السائل )الباحث( 

  70واجمليب.

يستخدم الباحث طريقة ادلقابلة ألجل معرفة البياانت مباشرا من مصدرىا.  

اخلطوات األوىل يف ىذا البحث العلمي قررت الباحث على من الذي أن يكون 

سئلة ادلناسبة مبوضوع البحث ويف عملية ادلقابلة مصادر البياانت مث يعّد موجز عن األ
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يزيد الباحث اسئلة تشجيعا هبدف حفر البياانت اكثر يف معمق عن األشياء احملتاجة. 

وابألحيان كانت نتائج ادلقابلة معلومات خالفات بٌن ادلخرب األول واألخر فلذالك 

سبة ويستمر لعمل ادلقابلة ينبغى على الباحث لًناجعها مرة اثنية على البياانت غًن منا

 حىت جيد صحة نتائج البياانت.

إن بعض ادلخربين سيأخذ الباحث يف ىذا البحث العلمي منهح مدير مركز  

 ادلعهدبستان ادلتعلمٌن داووىان و  السلفي اإلسالمي ادلعهداللغة وبعض ادلعلمٌن يف 

فيهما ألهنم  وبعض التالميذ بليتاراحلكمة الجنكاابن سرعات  السلفي اإلسالمي

 مرتابطون يف عملية التدريس دلادة اللغة العربية.

 

 طريقة التوثيق  . ج

من توثيق  71طريقة التوثيق ىي طريقة مجع البياانت من مصادر غًن اإلنسان. 

توى على عن طريقة مطالعة الصورة البيانية و ىيكال أيخذ الباحث جلمع البياانت حت

ادلنظمة و اخلط البياىن و السجالت و غًنىا. وىذه الطريقة مستخدمة لنيل البياانت 

ىذا البحث العلمي أيخذ يف  72حول عدد موظفى الرتبية و عدد التالميذ و التالميذة.

الباحث البياانت ىي كتب مدرسية وكتب مراجع و خطط الدروس و أرشيفات من 

غة العربية لرتقية قيمة التالميذ و مذكرات الىت ترابط ابستخدام الطريقة ادلباشرة دلادة الل

 مهارة الكالم.
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 بياانتطريقة حتليل ال .7

ميدان البحث، فيقوم الباحث وبعد الفراغ من مجع البياانت احملصولة من   

بتحليلها. وكان حتليل البياانت ىو عملية يف حبث وتنظيم نص ادلقابلة و مذكرات ادليدان و 

ادلواد األخرى الىت مت مجعها إلضافة الفهم عن األشياء. وىذا يهدف إىل توصيل كل شيئ 

تقسيمها إىل أن مت نيلو. فلذلك، أن نشط التحليل حيتوى على عمل البياانت و ترتيبها و 

صارت و حدات حيث ميكن معاجلتها و نيل كل ما سيتم تقدمية. مث يقوم الباحث بتحليل 

 البياانت اجملموعة ابلطرق التالية:

 الطريقة االستقرائية  . أ

وادلرد ابلطريقة االستقرائية ىي الطريقة الىت تبدأ من احلاليت اخلاصة مبتندا  

 لباحث برتميز النظرايت لنتائج البحث العامة.على اخلربات الواقعية مث يقوم ا

أي أن الباحث إىل ميدان البحث للنظر واالطالع على عملية او ادلعلومات  

الواقع طبيعيا مث كتابتها و حتليلها, و أتويلها، و تقديهما و كذلك أخذ اإلستنباط 

و ميكن القول يبدأ ىذا ادلنهج من ادليدان الذي ىو اإلستقراء مث  73منها )العملية(.

 اإلستنباط و فقا مبا يقع فيو.
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 الوصفية التحليلية  . ب

الوصفية التحليلية عبارة عن بيان التصورات عن أحوال مبحوثة عنو على  

فلذلك، أنو يف حاجة إىل مهارة الكاتب يف معاجلة  74القصصى. صورة البيان

الكلمات عند عطاء البياانت )تقدًن البياانت(. و لكن ينبغى أن يهتم بصحة 

البياانت و صديقها. و ميكن أن جيرب الباحث يف استعمال البيان القصصى عند 

 لتامة.تقدًن البياانت حىت يتمكن لو من نيل النتائج ا

يستخدًن الباحث حتليال وصفيا، والبياانت اجملموعة على شكل األقوال ال يف  

شكل أرقام، و يتسبب ىذا من تطبيق الطرق الكيفية، و مع ذلك مجع كل ما حيتمل 

 أن يكون مفتاحا دلا ىو دتت دراستو.

 

 تفتيش صحة البياانت  .8

ن استخدام الطريقة البحث الوصف حيتاج إىل صحة البياانت. لتقتيشها ع  

بستان  السلفي اإلسالمي ادلعهدادلباشرة يف درس اللغة العربية لرتقية مهارة الكالم يف 

ى، حيتاج بليتار احلكمة الجنكاابن سرعات  السلفي اإلسالمي ادلعهدادلتعلمٌن داووىان و 

 الباحث إىل الطرق ىي: 

 تطويل وقت ادلشاركة  . أ
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مجع البياانت و ال تسًن ىذه ادلشاركة دلدة  إن مشاركة الباحث عامل مهم يف 

 75قصًنة و إمنا أهنا حتتاج إىل تطويل أوقات مشاركة الباحث يف ميدان البحث.

لبحث. فلذلك حضور كان الباحث يف البحث الوصفي مفتاح ادوات ا 

الباحث يقرر يف مجع البياانت تقرير عاليا. لنيل البياانت ادلناسبة ابحتياج ادلشاىدة 

وادلقابلة ال يكفى يف وقت قصًن، بل حيتاج إىل تطويل وقت احلضور يف مكان البحث 

 حىت حيصل على نقطة التشبع.

بحث لتقتيس صحة البياانت من خالل تطويل حضور الباحث يف مكان ال 

ال حيديد الباحث على أايم العمل، و لكن خارج أايم العمل حيضر الباحث يف مكان 

البحث لبحث البياانت او لتكميلها اذا مل جيد كامال. تطويل حضور الباحث يف 

 76مكان البحث ميكن درجة البياانت اجملموعة.

 

 دلثابرة عند القيام ابدلالحظةا  . ب

رة على أداء ادلالحظة إىل حصول اخلصائص والعناصر يف الظروف توّجو ادلثاب 

و لشرح البياانت  77األنسب ابألمور أو ادلسائل ادلبحوثة مث الرتكيز فيها تفصيليا.

تفصيليا, جبدر للباحث أن يقوم ابدلالحظة مع كل مثابرة و دقة حىت ينال البياانت 

 نيال جيدا.
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يبحث الباحث مثابرة على أداء ادلالحظة ميلكون اإلختيار احملصول  

باجث دلراجعة القدرة على ادلعلومات العامة عن األشياء قد حبثت حىت أن يستطيع ال

التحليل. عملت ىذه الطريقة مبقارنة بٌن نتيجة الباحث و سخص الفهم والنطر و 

 األخرى.

 

 ادلنهج التثليثى  . ج

تفتيس صحة البياانت الىت تستخدم ادلنهج التثليثى عبارة عن أنشطة يف  

   78األشياء األخرى خارج تلك البياانت ىدفا إىل التفقد أو إىل ادلوازنة البياانت.

 ل بعض الظواىر،لبحث عن احلقيقة حو الغرض من ادلنهج التثليثى ليس لو  

ولكن بدال من ذلك على حتسٌن فهم الباحث حنو ما مت مجعو. ومع منهج التثليثى 

 79يزيد تعزيز القوة من البياانت، وذلك ابدلقارنة مع مدخل واحد.

انت ينتجو بٌن ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيق يف تطبيقة يقارن الباحث البيا 

, ألن الباحث ال ينظر البياانت ادلعلق. هبذه طريقة يستنتج الباحث إستنتاجا صحيحا

ال يقدرىا من طريقة واحدة فقط لكن من ثالث طرق ادلتفرقة لنيل احد اإلكتشاف. و 

ن تكون نتيجة فائدة ادلنهج التثليثى لبحث البياانت مث حتليلها ينتيجة التحليل أ

 صحيحة.
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