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 الباب الثالث

 منهج البحث

 تصميم البحث أ.

ان تصميم هذا البحث هو البحث الوصفي اع البحث الذى يهدف ا 

اء اقامة  مع امعلومات امتعلقة ماهية مظاهر البارزة, اى احوال امظاهر الطبيعية أث

مد نازر فالبحث52.البحث د  الوصفي فهو تصميم البحث الذى  هدف ا   اما ع

د عملية البحث. قائق مجرد عن حديثها ع  53 مع ا

تج (  Yogdan dan Taylor ) قال يوغدان وتيلور هج الكيفى هو الذي ي ام

اس والسلوك الذي ياحظ به.  54البيانات الوصفية الكلمة امكتوبة او من لسان ال

هج أ نه يستطيع أن يأي بامعلومات على وجه ااوسع على استعمل الباحث هذا ام

ياة اليومية  55.تطور العلوم وا

و نوع هذا البحث ا يرى العاقة بن امتغر الذي يتعلق بامسائل و اأجزاء 

باط الذي يوضح امتغرات ال تذكر ظاهرة أو  اموجودة و ا يقصد إ أخذ ااست
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 Moh. Nazir, Metopde Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hal.71 
54

 Lexy F. Moleong.. Metodologi Penelitian Kualitatif,. (Bandung : PT.Remaja Rosda Karya. 

2005)  hal 4 
55

 Imam Suprayogo &  Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung:  PT.Remaja 

Rosda    Karya.2003) hal  137                                



57 

 

على غرض البحث الوصفي نفسه أي تصور أحوال و هذا يب 56 وقائع اجتماعية.

باط الذي يضمن العمومية. ه أو مسائله و ا يهدف إ أخذ ااست  57امبحوث ع

و كذلك أن البحث الكيفي مع البحث الذي يهدف إ الكشف عن 

لفية الطبيعية باستفادة  قائق من ا طريق مو و طبيعي )وقعي( بوسيلة مع ا

أداة رئيسية. و بذلك، كانت صفة البحث الكيفي وصفية و ميل إ الباحث نفسه ك

. و  استخدام التحليل و امدخل ااستقرائي الذي يهتم جدا بالعملية و امع

حيث يوضع تقرير على صورة القصة   خصائص هذا البحث تلون صفة تقريه و نوعه

صائص الطبيعية ااص   58لية.اابتكارية و الدقيقة و الدالة على ا

هم تفصيليا معرا  اء آراء امبحوثن ع يب البحث الكيفي على السعي  ب

ظور الطبيعي يع  بأقوال و تصور طبيعي مشكل. و هذا التعريف يفضل على ام

اء آراء امبحوث عن تفصيليا معرا بأقوال و تصور طبيعي مشكل.  59السعي  ب

هج أنه يستطيع أن يأي بامعلومات على وجه   استخدم الباحث هذا ام

ياة اليومية. فلذالك اراد الباحث ان يأي امعلومات من 60ااوسع على تطور العلوم وا
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 امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة امظاهر  الواقعية  

 اإستجابة طريقة. أن الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة

سدية  اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح"

 هو من امظاهر الواقعية  امدرسة امذكورة.(الوسطى

 البحث مدخل ب.

إن مدخل هذا البحث يستخدم امدخل الوصفي الكيفي، يع البحث دون 

د خطواته إ وضع اافراض. تاج ع و كان امراد من مصطلح 61 افراض حيث ا 

صولة عن طريق إجراءات  ا هو البحث الذي كانت نتائج غر  البحث الكيفي ه

سابيات اأخرى.  62ااحصاء أو شيئ من ا

تاج ا أن ا لباحث يستخدم امدخل الوصفي الكيفي الذي نتائجه ا 

تظم جيد عن  تائج على تصور كامل وم وضع اافراض فأراد الباحث ان يأي ال

سدية اإستجابة طريقة فعاليةحالة   دراسة)  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا
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 الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  متعّددة

 (الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة

 مكان البحث .ج

 اهجرة دار"  امبكرة الطفولة إن مكان البحث هذا البحث هو امرحلة

 الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح"

افظة مارغاياصاكاجار ال تقع  قرية كاجن و كيل ,   ,  مركز باي و ترا

هذ امدرسة تقع  موقع اسراتيجي حيث يسهل الوصول إليها  جاوى الوسطى.

 بوسائل امواصات, أن مسافتها  اوسط القرية.

 

 حضور الباحث د.

 بالغ أمر باحثال مشاركة . وأداة كيفي  يكونال البحث  الباحثإن 

ية فرة  امشاركة تمت م قائق. وا مع  اأمية ها ،فقط قصرة زم  تتطلب ولك

 م ال قائقا  الثقة درجة  بزيادة سيسمح و هذا  الباحث مشاركة امتدادا

 63.معها
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قائق معاو هذا البحث الكيفى يكون الباحث نفسه   مع  كأداة و جامع ا

قائق الرئيسية وذلك لسهولتها  التعامل على مشاهدة أحوال مكان البحث  ا

ضر الباحث أيضا إ مكان البحث  قائق اميدانية، و ح تساعد على مع ا

ّللها. رى جريا طبيعيا م يكتبها و ظر والكشف عن العملية أو امعلومات   لي

 مصدر الحقائق ه.

ه حصول  قائق  هذا البحث هو موضوع يتمكن م إن امراد مصدر ا

قائق.  ه  ا صل م د سوهارسيمي هو مصدر  قائق ع إن مع مصادر ا

قائق. قائق )امعلومات( امستعمل   هذا البحث العلمي فهو  64ا و أما مصدر ا

  نوعان:

قائق الرئيسية. 1 .أ  مصدر ا

قددائق الرئيسددية هددو دده بطريددق  مصدددر ا قددائق اوصددولة مددن امبحددوث ع ا

وكانددت مصددادر  65مباشددر  ثيددث تبتدددت عمليتدده مددن اماحظددة عليهددا و كتابتهددا.

ا فهي كما يلي قائق الرئيسية ه  :ا

 مدرس اللغة العربية 
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 الطفولدددة امرحلدددة و بددداي اجنحددد" اهجدددرة دار"  امبكدددرة الطفولدددة امرحلدددة الطدددا  

 .الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة

قائق الث مصدر. 2  ائيةا

صدلها الباحدث مدن غدر  قدائق الد   ائيدة هدو ا قدائق الث و اّما مصددر ا

صددددله  نتيجددددة أعمالدددده أو لدددديل مددددن موضددددوع البحددددث مباشددددرا. و ذلددددك مثددددل مددددا 

 66الباحث من شؤون اإحصاء, و البيانات و الصادرات اأخرى.

قدددددائق  دددددا وكانددددت مصددددادر ا ائيددددة ه قدددددائق اوصددددولة مدددددّدة أداء الث هددددي ا

قائق الكتابية امتعلقة  .الدراسة امكتبية مثل امراجع و ا

 ادواتها و الحقائق جمع طريقة و.

 بامشاركة احظةطريقة ام( 1

اي وفعا   فل  بامشاركة اماحظةويكون للباحث دور ا ، بأنه يقدوم بد

 اماحظددة 67الدددور ويشددارك افددراد الدراسددة  سددلوكياهم واارسددتم امددراد دراسددتها.

 حيدداة  للمشدداركة اِحددظام هددا أد الدد اماحظددات مددن عمليددة هددي بامشدداركة
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  كاأعضدددداء البحددددث جدددددااماِحددددظ  فددددذيو . ماحظتهددددا سدددديتم الددددذين أولئددددك

الطريقة تستعمل للمعرفة على بيانات موضع البحث امشدهودة هذ  68 .اجموعة

الددة امدرسددة و حجددم الصددف والوسدديلة وغرهددا  مباشدرة  لتحصدديل البيانددات عددن ا

  من اأمر الذي يتعّلق موضوع البحث. 

د سفرادو   موضوع البحث الذي تراد مشاهدته  البحث الكيفي ع

Spradley) )  وهي: يتكون من ثاثة عوامليسمى حاا اجتماعيا حيث 

ال ااجتماعي. (Place )  امكان  (أ)  ري فيه ااتصال  ا و  أو اول الذي 

 و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة  هذا البحث هو امرحلة

 .الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة

ا. و  هذا البحث هم  Actor )) اممّثل  (ب)  العامل أو الذي يلعب دورا معي

   رئيل امدرسة، مدرس اللغة العربية و الطا .

و هي ما يعمله اممثل  حال اجتماعي جار. و ، (Activity) اأنشطة(  ج)

طا ، هو أنشطة  استخدام وسيلة التعليم السمعية البصرية  هذا ا

 و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة لتعليم اللغة العربية  امرحلة

 الوسطى. جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة
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 قةعميال طريقة امقابلة( 2

وار هي يقةعمال بامقابلة امراد وار هذا عقد و. معن بغرض ا  بن ا

 أجوبة له يعطي الذي امستجيب و اأسئلة يقدم الذي السائل بن أي وجهن

وار يشبه الذي الشفوي التعامل انواع من نوع اى 69.اأسئلة تلك عن  و ا

70.امعلومات نيل ا يهدف
 أو أسئلة فيه جدوال هي امستخدمة واأدوات

 .للمقابلة ارشادات تكون حيث أسئلة من موعة

 التوثيق طريقة( 3

قائق عن طريق مطالعة  مع ا الصورة البيانية و هي الطريقة امستعملة 

ط البياي و السجات و غرها. و هذ الطريقة مستخدمة  ظمة و ا هيكل ام

قائق حول عدد موظفي الربية و عدد الطا  و الطالبات يل ا 71ل
و طريقة  .

قائق امكتوبة اموجودة  ميدان البحث  مع ا التوثيق إذن هي الطريقة ال 

بؤ بامستقبل.لغرض معرفة أحوال اموضوع   سواء ما سبق أو الت
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 تحليل الحقائق ز.

قددددائق اوصددددولة مددددن ميددددان البحددددث, فيقددددوم الباحددددث  و بعدددد الفددددرا  مددددن مدددع ا

ظدديم نددص امقابلددة و مددذكرات بتحليلهددا.  قددائق هددو عمليددة  ثددث و ت ليددل ا وكددان 

اميدددان و امددواد اأخددرى الدد م معهددا إضددافة الفهددم عددن اأشددياء. و هددذا يهدددف إ 

قدائق و ترتيبهدا  تدوي علدى عمدل ا توصيل كل شيئ م نيله. فلذا، أن نشاط التحليدل 

تهدا و نيدل كدل مدا سديتم تقدمده. و تقسيمها إ أن صارت وحددات حيدث مكدن م عا

قائق اجموعة بالطرق التالية:  م يقوم الباحث بتحليل ا

 الطريقة ااستقرائية. 1

اصة  لطريقة ااستقرائيةوامراد با اليات ا هي الطريقة ال تبدأ من ا

تائج البحث  ظريات ل رات الواقعية م يقوم الباحث برميز ال دا على ا مست

 مة.العا

ظر البحث ميدان إ ضر الباحث أن أي  عملية على ااطاع و لل

 كذلك و تقدمها و, تأويلها و, ليلها و كتابتها م طبيعيا الواقع امعلومات أو

باط أخذ ها ااست هج هذا يبتدأ القول مكن و(.  العملية) م  الذي اميدان من ام

باط م اإستقراء هو  .فيه يقع ما وفقا ااست

 التحليلية . الوصفية2



65 

 

ه علدى  الوصفية التحليلية عبارة عن بيان التصورات عن أحوال مبحوثة ع

ددددة   72صددددورة البيددددان القصصددددي. فلددددذا, أندددده  حاجددددة إ مهددددارة الكاتددددب  معا

بغدددي أن يهدددتم بصدددحة  قدددائق(. ولكدددن ي دددد عطددداء البياندددات )تقدددد  ا الكلمدددات ع

قائق و صدقها. و مكن أن  دد ا در  الباحدث   اسدتعمال البيدان القصصدي ع

تائج التامة. قائق ح يتمكن له من نيل ال  تقد  ا

قوال اأ  شكلقائق اجموعة على وا ،وصفيا ليا الباحث ستخدمي

 كل مع و مع ذلك ،كيفيةال الطرق تطبيق من هذا ويتسبب أرقام، شكل  ا

 مت دراسته.  هو ما امفتاح يكون أن تمل ما

 تفتيش صّحة الحقايق ح.

طدوات  قائق اجموعدة, يسدتخدم الباحدث الطدرق أو ا و أجل تفتيش صحة ا

 ما يلي:

 تطويل وقت امشاركة.1
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قددائق و ا تسددر هددذ ام شددداركة  إن مشدداركة الباحددث عامددل مهددم  مددع ا

ميدددددددان  اج إ تطويددددددل أوقددددددات مشدددددداركة الباحددددددث تددددددمدددددددة قصددددددرة و إ ددددددا أ ددددددا 

 73البحث.

و جاندددددب ذلدددددك, أن تطويدددددل زمدددددن امشددددداركة يهددددددف إ غدددددرس ثقدددددة نفدددددل 

. اء ثقة نفل الباحث وحد و الباحث  كما أنه  يهدف أيضا إ ب  امبحوث 

د القيام باماحظة . 2  امثابرة ع

صائص حصول إ  اماحظة أداء على امثابرة توّجه اصدر و ا  الظدروف  الع

قدددائق لشدددر  و.  تفصددديليا فيهدددا الركيدددز م امبحوثدددة امسدددائل أو بددداأمور اأنسدددب  ا

دال حد دقدة و مثابرة كل مع باماحظة يقوم أن للباحث در, تفصيليا قدائق ي  ا

 .جيدا نيا

هج التثليثي. 3  (Triangulasi) ام

هج ال  من الغرض و قيقة عن لبحثل ليل يتثليثام  الظواهر، بعض حول ا

و م فهم سن على ذلك من بدا ولكن هج   مع و معه.   م االباحث  ام
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هج  74.واحدمدخل  مع بامقارنة وذلك ،قائقا من القوة تعزيز يزيد يالتثليث ام

قائق ال تستخدم اأشياء اأخرى  التثليثي  عبارة عن أنشطة  تفتيش صحة ا

قائق هدفا إ التفقد أو إ قائق. خارج تلك ا  75اموازنة بن ا

اك أن رغم قائق صحة تفتيش  الطرق من كثر ه  الطريقة هذ بوسيلة ا

هج) ها نوعن يستعمل الباحث أن إاّ (  التثليثي ام  :وما, م

هج ( أ  بامصدر التثليثي ام

هج يقصد قائق صحة تفتيش هو بامصدر التثليثي بام  أوجب حيث ا

اهزة امصادر عدة استعمال  الباحث د ا قائق مع ع قائق أن يع, ا  ا

قائق من اتكشفت إذا موثوقة صحتها ستكون امتجانسة أو امماثلة  العديدة ا

قائق صحة بتفتيش البحث هذا  الباحث يقوم  .امختلفة قائق تلك مقارنة ا  ا

 .اأخرين امستخرين من اوصولة

هج (    بالطرق التثليثي ام
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هج الباحث يستخدم قائق جمع بالطرق التثليثي ام  لكن و امتجانسة ا

قائق تلك مع  امستخدمة الطرق قائق صحة الباحث يفّتش.  تلفة ا   ا

قائق تلك صحة اختبار بطريق البحث هذا قائق مع امقابلة من اوصولة ا  ا

 .امشاهدة طريقة من اوصولة

 

 البحث مرحلة. ط

 .البحث إجراءهذا البحث هو ما يتعلق بعملية    البحث راحلو امراد م 

اء  مراحل ثاث ا يقسمفالكاتب  ، مولونج نقلت كماوغدان  ي  رأي على ب

 بعد ما مرحلة و البحثية، أنشطةا مرحلة ،البحث قبل مامرحلة  :مثل البحث،

 .البحث

 بحثال قبل ما مرحلة .1

ضور  ميدان البحث.  خطوة يه الدراسة قبل ما مرحلة  هذ قبل ا

 امواد خال من الدراسة و امشاكل، عن بحثال :يلي ما اأنشطةري  امرحلة،

 وقت  وضعت ال أو و اماحظة العلميةغر  و العلمية واأنشطة ،امكتوبة
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ظرية اأو شكلة أي ؤقتام امشاكل احق اس بعض مع اقشةام و ،ال  الذين ال

 الرئيسية الفكرة مفهوم وضع و  القائمة، امشاكل عن معرفة لديهم يعترون

 البحث، خطة واستكمال عليه، للموافقةاضر امشرف او مع والتشاور للبحث

سن  .البحثتصريح  وإعداد التشاور، نتائج و

 

 بحثال تنفيذ مرحلة .2

فيذ البحث  قيقية امرحلة وه إن ت  ميدانالسكون    خالو   .ا

 تصريح مثل الضرورية، اموادعداد إ مثل أنشطة أجريت  امرحلة هذ فيالبحث ف

اأطراف  مع التشاور و أخرى، تسجيل وأجهزة والقرطاسية، واللوازم البحث،

قائق   ومع ،البحث  توصية على للحصول امتعلقة   تتعلقال   علوماتام أو ا

ليل امشرف، مع والتشاور البحث، حورم من  اأو امفهوم وصياغة ،قائقا و

 .البحوث نتائج

 بحثال بعد ما مرحلة .3
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هذ   ،ميدان البحث من ةعود بعد امرحلة هي البحث  بعدمرحلة ما 

طيط الأنشط تشمل رحلةام  امشرف مع التشاورو   بحثي،ال تقريرتهاعلى وضع 

 متطلبات واكتمال التشاور نتائج  سن . و البحثي التقريرو استكمال  

هائي اامتحان  .الازمة التعديات وتقد  ال

 أو تسلسل شكل يه امراحل  البحث  إن القول مكن وهكذا

فيذمرحلة  و البحث، مرحلة  يبدأ الذي خطوات  بعد ما مرحلة بحث، و ال ت

 امراحل هذ من مرحلة كل على رى ال اأنشطة طبيعة أن كن. ولالبحوث

الية للظروف وفقا ولكن صارمة، ليست  .ا

 

 


