
25 
 

 الباب الثالث

 البحثطريقة 

 

م البحث، مدخل البحث، مكان لباحثة يف الباب الثالث عن تصميتبحث ا

، طريقة اجلمع احلقائق، البحثادلعاينة طريقة  البحث، حضور الباحثة، مصادر احلقائق،

 أدوات اجلمع احلقائق، طريقة حتليل احلقائق، تفتيش صحة احلقائق.

 البحث تصميم .أ

ىو طريقة البحث ادلستخدمة يف أداء البحث و إن منهج البحث 

اإلختبار، يعٍت األسلوب العام يف رلال العلوم و الطريقة اخلاصة ألداء 

بعد أن حبث كما السابق, ففي كتابة ىذ البحث تستخدم 1اإلجراءات.

 إن البحث الوصفى ىو البحث الذي يهدف إىل مجع ابلتصميم الوصفي.ثةالباح

مباىية مظاىر ابرزة، اي احوال ادلظاىر الطبيعية اثناء سَت ادلعلومات ادلتعلقة 

البحث. والبحث الوصفى ىو البحث الذي يهدف لوصف السكان أو ادلنطقة 

 2قيق.ادلعينة من أنواع أوصافو و عنصور ادلعُت مبنظمة، و قيق و د
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وصفي ىو تصميم البحوث اليت تصف حالة  البحث الأينُت أن  ورأى

كما ىو يف الوضع. وقد أكد ىذا البيان من قبل نذير، حبسب ما نقلت عنو 

أن تصميم وصفية ىي طريقة لدراسة وضع اجلماعات البشرية، كائن، أينُت 

والظروف، ونظام الفكر أو فئة من األحداث يف الوقت احلاضر. الغرض من ىذا 

البحث ىو خلق الوصف، الصورة أو اللوحة يف معلومات منهجية وواقعية ودقيقة 

 3عن احلقائق، واخلصائص والعالقات بُت الظواىر قيد الدراسة.

 البحث مدخل .ب

إن مدخل البحث ادلستخدم يف ىذ البحث ىو ادلدخل الكيفي. البحث 

الكيفي ىو  البحث لفهم ما جترب الباحثة, مثال األخالق, ادلالحظة, التعليل 

مؤلف مزيد من البحث الكيفي، ذكر دنزين ولينكولن  4يف شكل الكلمة واللغة.

أن البحث الكيفي ىو البحث الذي يستخدم اخللفية العلمية، هبدف الظواىر 

ديفيد  5األساليب موجودة. تفسَت ويتم من خالل إشراك رلموعة متنوعة من
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برمان أن يكتب البحث الكيفي ىو البحث الذي يبدأ من الواقع مع  مايلز وىو

.االفًتاض األساسي أن السلوك البشري لو معٌت عن اجلاين يف سياق معُت
6 

عرف ديفيد وليامز أيضا أن البحث الكيفي ىو مجع البياانت على ت

خلفية الطبيعية، وذلك ابستخدام ادلنهج العلمي، ونفذت من قبل أشخاص أو 

بينما جُت ريتشي، والبحث الكيفي ىو زلاولة  7الباحثة ادلهتمُت يف الطبيعة.

عي، ووجهات النظر على العامل، من حيث ادلفهوم والسلوك لتقدمي العامل االجتما

مث قال سودايىارجو أن البحث الكيفي ىي  8واإلدراك ومسألة البشرية دراستها.

رلموعة من طرق حل ادلشكالت وبعناية مع التصميم واىية جدا، وبرانمج مجع 

 9.رائي من خالل مباشرةالبياانت، واثبتة على إعداد نظرية االستدالل االستق

أمحد تنزيو أن البحث الكيفي ىو البحث الذي يهدف إىل  ويرى

إكتشاف ادلظاىر عن طريقصادق واقعّي وشاملي ومناسبا ابخلطاب الطبيعي 

ت  بوسيلة مجع احلقائق من اخللفية الطبيعية )األصلية( كمصدر مباشر أبدوا

 10.البحث الرئيسية نفسها
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يف  البحث الكيفي مجعت الباحثة احلقائق على الكلمات, والصورة, 

و  وليس من األرقام. احلقائق ميكن من النص احلديث الصحفّي, وملحوظة,

الصور, والوثيقة, وغَت ذلك. مث تبحث الباحثة يف ىذا ادلبحث عن احلقائق 

اللغة  ىف ادلهارة الكالم لطريقة السمعية الشفوية ىف تعليما ستخدامالتيتتعّلق إب

 العربية ابدلدرسة ادلتوسطة السالمية"الفتاحية" بويولنجو.

 مكان البحث .ج

ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية  مكان البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو

ان "الفتاحية" بويولنجو. وأّما إختارت الباحثة على ىذه ادلدرسة لتكون مكا

 :للبحث أبسباب

ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية "الفتاحية" بويولنجو ىي واحد من ادلدرسة اليت  .1

 .ذلا الربامج االىتمام يف تطوير اللغة العربية خاصة ىف مهارة الكالم

يستعمل اسًتاتيجيات ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية "الفتاحية" بويولنجو  .2

 .دثة كل يوملتعليم مهارة الكالم بتطبيق زلا
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 الباحثة حضور .د

حضور الباحثة يف ميداين ىو أدوات البحث أمر ضروري للغاية، ألنو 

يف البحث الكيفي أن . مرتبط مع البحث اليت كان أن البحث مبدخل الكيفي

تكون أدوات البحث يعٍت الباحثة أنفسها. ولذلك، فإن الباحثة كأداة جيب 

على استعداد إلجراء مزيد من البحوث يسقط أن"التحقق" مدى الباحثة الكيفي 

رحابة. حضور الباحثة يف ميداين دلعرفة عن النشاط الفعلي أو معلومات لثم 

 .تكون مكتوبة وحتليلها

الصفات يف البحث الكيفي ىو دور البشر ابعتبارة أدوات البحث، 

عتبارة دور البشر اب .حيث أدوات ادلذكور ىنا يعٍت البشر واحد منهم ىو الباحثة 

 أدوات البحث. يعٍت:

 ادلالحظة ابدلشاركة .1

ادلالحظة ابدلشاركة يعٍت أساسا إبداء ادلالحظات واالستماع بعناية شلكن 

ألصغر ابلرغم. ويرى بوجدان تعريف ادلالحظة ابدلشاركة دتاما كما يتميز 

البحثة التفاعل االجتماعي الذي يستغرق وقتا طويال بُت الباحثة ذات البيئة، 
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تم خالذلا مجع حقائق يف شكل مالحظات ميدانية منتظمة وتطبيق دون ي

 11.انقطاع

 اإلنسان كأدوات البحث .2

يف البحث الكيفي، الباحثة ىي سلطط، ومجع احلقائق واحملللُت وادلًتمجُت 

.من احلقائق ، وأصبح يف هناية ادلطاف نتائج البحث
12

 

أجريت البحث يف ادلدارسة ادلتوسطة اإلسالمية بويولنجو الصف الثامن، 

أجرى الباحثة البحث مهارات الكالم لدى الطالب يف طرق تدريس مدرس 

اللغة العربية يف الفصل, ىناه الباحثة أن تعمل فقط بصفة مراقب وليس 

بصرف النظر عن  مرتكب التدريس. حىت أنو يف احلصول على احلقائق الالزمة

مالحظاتو اخلاصة، كيفية احلصول احلقائق من مساعدة التحقيق يف األحزاب 

واجلاين فضال عن العناصر ادلختلفة يف ادلدرسة وخارج ادلدرسة مثل األسرة 

 .واألقران أو غَتىم ادلطلوبة

 احلقائق مصادر .ه

ن ادلفهوم م وادلراد مبصادر احلقائق ىي موضوع حتصل منو احلقائق.

مصادر احلقائق يف ىذا البحث ىي موضوع أو مصدر حتصل منو 
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احلقائق يف ىذه البحث احلقائق أو معلومات  احلصول عليها من 13احلقائق.

 استخدام عرفة األكثر عن ىذه البحث، يعٍت كيفادلخربين الذين يعتربون ادل

درسة اللغة العربية ابدل ىف ادلهارت الكالم الطريقة السمعية الشفوية ىف تعليم

ادلتوسطة اإلسالمية. وابالضافة اىل احلصول عليها عن طريق ادلخربين، وقد مت 

 احلصول على احلقائق من نتائج ادلالحظات وادلقابالت والواثئق اليت تدعم

 .احلقائق يف شكل كلمات او افعال مكتوبة

يف البحث الكيفي، حصلت على احلقائق من مصادر سلتلفة، وذلك 

ابستخدام أسلوب مجع احلقائق متنوعة، وينفذ بشكل مستمر حىت يتشبع 

احلقائق. مع ادلالحظات ادلستمرة الناجتة يف بياانت عالية االختالفات. احلقائق 

مصادر احلقائف الرئيسية يف  14احلقائق الكيفي.اليت مت احلصول عليها ىي 

البحث الكيفي ىو ادلعلمُت ادلخرب والعمل، مث احلقائق إضافية مثل الواثئق 

 .وغَتىا
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 قائق يف ىذه البحث يعٍت:يف ىذا الصدد، وينقسم النوع من احل

 القوال وافعل .1

 .أقوال وأفعال الذين لوحظ أو مقابلتهم ىي مصدر احلقائق الرئيسي

وسجلت مصدر احلقائق عادة من خالل مذكرات مكتوبة أو 

 15.تسجيل شريط فيديو / الصوت، والتقاط الصور أو األفالم

 مصدر مكتبة .2

مصدر من الكتب واجملالت، ومصادر من وينقسم ىذا ادلصدر إىل 

احملفوظات والواثئق الرمسية. يف ىذه البحث، ميكن احلصولعلى 

احلقائق من خالل اجملالت اليت تصدرىا ادلدارس الدينية، اجمللس 

يف ىذه البحث مصدر  16.وغَتىا التعليم، من الوثيقة ادلدرسة

 احلقائق مكتوب يعٍت:

 رسة ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجوالتاريخ ادلد .1

اذليكل التنظيمي ادلعلم ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية"  .2

 بويولنجو

 .عدد الطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" بويولنجو .3
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 وأدواهتا طريقة مجع احلقائق .و

 البحث، ألن طريقة مجع احلقائق ىي اخلطوة األكثر اسًتاتيجية يف

اذلدف الرئيسي من ىذه البحث ىو احلصول على احلقائق. دون معرفة طريقة 

مجع احلقائق ، وسوف الباحثة لن حتصل على احلقائق اليت تليب رلموعة احلقائق 

الرئيسية  يف البحث الكيفي، وإجراءات مجع احلقائق ىي ادلالحظة. القياسية

، ومزيج من الثالثة غالبا ما يشار إليها ، واثئق الدراسةمشارك، وإجراء مقابالت

 17.التثليثيابسم 

ث يستخدم للحصول على احلقلئق غَت صحيحة والفعلي، يف ىذه البح

 :يلقائق على النحو التاالباحثة الطريقة مجع احل

 طريقة ادلالحظة .1

ادلالحظة عند انسوتييان ىي فرق من مجيع العلوم. أّما عند 

مارشال ادلالحظة ىي ابدلالحظة دتكن الباحثة ان تتعلم عن االخالق و 

معنو. رأى سنافية فيصل, تنقسم ادلالحظة على ثالثة اقسام ىي ادلالحظة 

 18. تنظيمابدلشاركة, وادلالحظة ابجلر او ابلسّر, وادلالحظة ال
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كما قال سوتريسنو ىادي، ادلالحظة ابدلشاركة ىي مراقبة 

بينما ادلالحظة كما  19وتسجيل ما يراه الباحثة مباشرة وبشكل منهجي.

ىو ادلالحظة ادلباشرة مع بعض القواعد حول ما يبدو يف البحث. وىذه 

الطريقة تستعمل للوصفى عن بياانت موضع البحث ادلشهودة مباشرة 

للبحث لكي حصول الباانت عن حالة ادلدرسة وجحم الصف واوسيلة 

لذي يناسب مبوضع البحث. واداوة ادلستعملة ىنا وغَتىا من االمر ا

 ارشادات للمالحظة.

يف ىذه البحث الباحثة  ببساطة عقد إجراء حتقيق كامل يف 

الظروف أو أعراض زلددة ليتم التحقيق وفقا للمطلوب. ولذلك فإن ىذا 

طريقة يستخدم ادلؤلف جلمع البياانت حول ظروف ادلدرسة ادلتوسطة 

ة" بويولنجو كل من البنية التحتية واألنشطة ىناك، فضال اإلسالمية "الفاحتي

عن إشراك مباشرة بشكل وثيق جلعل أنشطة الرصد وحفظ السجالت 

 .وكذلك األنشطة اليت ختضع
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 ادلقابلةطريقة  .2

ادلقابلة ىي إحدى الطرق للحصول على مجع احلقائق مبحادثة  و 

التواصل اللفظي  زلورة مع موضع البحث. ادلقابلة ىي شكل من اشكال

للحصول على ادلعلمات من ادلبحوثُت ادلقابالت تطلب مهارات لطرح 

األسئلة, والقدرة على التقاط أفكار ومشاعر الناس وكذلك لصياغة أسئلة 

 20جديدة بسرعة للحصول على ادلعلومات الالزمة.

ىناك نوعان من ادلقابلة اليت تستخدم عادة من قبل الباحثة تلك 

ادلقابلة تنظيما ىي مقابلة ان معظم ادلعنية قد وضعت سابقا تشمل ادلرتبة 

ادلادية من األسئلة والسؤال. والثاين ىو ادلقابلة غَت ادلنظمة ىي مقابلة غَت 

 21.وادزلددة بدقة يف وقت مبكر من أنواع األسئلة، من اجل وادل

وكان السائل أي الباحثة و ادلقابل عليو يف ىذه الطريقة. وبناء 

على البيان السابقان الباحثة تستخدم ادلقابلة احلرة ادلوجو, حيث للباحثة 

البحث مع التمسك إبرشادات  حرية ىف تقدمي االسئلة ادلتعلقة مبسائل

ادلقابلة. وجترى ادلقابلة يف ىذا البحث عن طريق التساؤل إىل األساتذ اللغة 

العربية, وطالب جلمع احلقائق عن موضع البحث. تقصد ىذه الطريقة 
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السمعية الشفوية لًتقية مهارت الكالم فيادلدرسة التوسطة االسالمية 

 ."الفتاحية" بويولنجو

 يقةطريقة الوث .3

ويف القموس 22الوثيقة ىي كل ادلدة ادلكتوبة او فلم احلقائق.

اإلندونيسي, الوثيقة ىي اجلمعاو عطاء الربىان  أو البينات )الصور, 

وادلراجع األخر(, واجلمع وحفظ ادلعلومات النقل, قطعات, اجلريدة, 

الطريقة الوثيقة اليت جتد احلقائق على األشياء أو  23ادلتعلقة ابلعلوم.

ت، النصوص والكتب والصحف، واجملالت، ادلتغَتات مثل ادلالحظا

وجدول األعمال، اخل. يف استخدام ىذا الطريقة الوثيقة  جيمع الباحثة 

فحص قائمة للبحث عن ادلتغَتات احملددة مسبقا. إذا كان ىناك ادلتغَتات 

جيري البحث، ويضيف الباحثة على البقاء يف عالمات االختيار مكان 

 24.ادلناسب

ستجمع الباحثة على وثيقة الرمسية كالدفاتر و ويف ىذا البحث، 

اجملالت وادلخطوطة والدفًت النتائج واجلدوال االعمل الطالب وغَتىا. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
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23
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خص الذى وجتمع ايضا الوثيقة الشخصية كادللحوظة او اإلنشاء من ش

يكتب عن عملو, وعن حربتو, وعن إعتقاده وغَت ذالك.حيصل الباحثة 

احلقائق مكتوب من اتريخ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية "الفتاحية" 

بويولنجو، وحىت ىذه الطريقة ابإلضافة إىل احلصول على احلقائق إىل تعزيز 

الت وطريقة وتوطيد سلتلف احلقائق اليت مت احلصول عليها من بياانت ادلقاب

 .الوثيقة

 طريقة حتليل احلقائق .ز

يف حالة حتليل احلقائق الكيفي، وقال بوجدان أن "حتليل احلقائق" ىو عملية 

البحث بشكل منهجي لوجتميع البياانت اليت مت احلصول عليها من ادلقابالت، 

وادلالحظات ادليدانية وغَتىا ، لذلك ميكن أن يفهم بسهولة، وميكن أن ترسل 

حتليل احلقائق يف البحث الكيفي اليت أجريت منذ ما قبل  25.ئجها لآلخريننتا

دخول ادليدان، بينما يف ادليدان، وبعد االنتهاء منو يف رلال. يف ىذه احلالة قال 

ليل بدأت منذ صياغة وشرح ادلشكلة، قبل ان تغرق ادليدان، وتستمر انسوتيون "حت

 26.حىت كتابة نتائج البحث
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بناء على ما سبق ميكن استنتاج  أن حتليل احلقائق ىي عملية البحث عن 

وجتميع بياانت منتظمة مت احلصول عليها من ادلقابالت، وادلالحظات ادليدانية، 

يق تنظيم البياانت إىل وحدات، وتنظيم يف منط، واختيار وىو أمر والواثئق، عن طر 

مهم واليت سيتم دراستها، وجعل استنتاجات مفهومة بسهولة من قبل نفسي 

 .واآلخرين

خطوات حتليل احلقائق من أجل مجع البياانت احملمولة يف ثالثة أخاديد من 
 :األنشطة وىي

بية، وتركز البحث على تبسيط التقليص البياانت، وىي العملية االنتخا .1

 .وحتويل البياانت اخلام أو مسيئة الناشئة من حقل سجالت مكتوبة

عرض البياانت، وىي عملية صياغة ادلعلومات ادلعقدة إىل شكل ميكن  .2

أن يكون منهجيا، لتكون أكثر بساطة وانتقائية، وميكن أن نفهم 

 .معناىا

كل مستمر أثناء وبعد مجع االستدالل ىو حتليل احلقائق يؤديها بش .3

 27.وعرض على حد سواء
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وقد مت حتليل البياانت اليت مت مجعها من مراقبة األنشطة الطالبية ادلنهج 

الوصفي الكيفية أو من خالل تسجيل البياانت اليت مت مجعها وفقا لؤلنشطة 

ل، قام الباحثة بتحليل التعليمية ادلتعلقة بتطبيق الطريقة السمعية الشفوية. وابدلث

احلقائق ادلستمدة من ادلقابالت وادلالحظات ادلنهج الوصفي الكيفية حبيث النتائج 

ادلتوقعة من ىذا التحليل ميكن أن تصف حالة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 "الفتاحية" بويولنجو.

 تفتيش صحة احلقائق .ح

جة  الصدق وحلفظ صحة احلقائق يف ىذالبحث العلمى, فتستعمل در 

واظبط. ودرجة الصدق ادلستعملة يف ىذاالبحث تتكون من ثالثة طروق من عشر 

ادلناقشة مع بعض اإلخوان، ا مولونج, وىي: تطويل مدة اخلضور، طرق حيث يطورى

 .ادلنهج التثليثي

 ضورتطويل مدة احل .1

وميكن ان تكون تطويل مدة اخلضور عن طريق قيام الباحثة ابدلالحظة 

االنشطة ابداء  مرتبة, ومتواصلة طول عملية البحث. وجتري ىذا بكل دقة,

ادلقابلة الفعالية واالشًتاكية حىت يتمكن االجتناب منامور غَت مرغوبة )مثال: 
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الكذب, االختالس, والتصانع(. يف ىذاالبحث, ميكن الباحثة سوف تؤدي 

ذىبت الباحثة رابعة يوما، يف يوم األول وصلت الباحثة  28.ادلالحظات مرتُت

، بعد األسبوع الرسلة من اجلامعة عن تطلب االستأذن ألدام الباحث. يوم الثاين

اخدت الباحة الرسلة اإلجابة من ادلدرسة ادلتوسطة، وابإلضافة للمالحظة عن 

ادلدرس، حالة الطالب، وغَت ذلك. يوم الثالث، ذىبت حالة ادلدرسة، حالة 

الباحثة ألداء ادلقابلة مع ادلدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، مدرس الللغة العربية 

يوم الربع، ذىبت الباحثة ألداء ادلالحظة ىف الفصل عندما وبعض الطالب. 

طلبت الباحثة عملية التعلم وابإلضافة كملت الباحثة الواثئقة اليت حتتاج بو و 

 الرسالة بعد اداء  البحث.

 ادلناقشة مع بعض اإلخوان .2

ويتم ىذا األسلوب من خالل تعريض النتائج ادلؤقتة أو النتائج النهائية 

وابلتايل فحص أقراهنم  عليها يف شكل مناقشات مع الزمالء،اليت مت احلصول 

ية، الذين لديهم يعٍت دراسة أجريت عن طريق مجع أقراهنم من نفس الفئة العمر 

ادلعرفة العامة اليت جيري حبثها، حبيث معا ميكن للباحثُت يل مراجعة التصورات 

ابحثون يناقشون عملية ونتائج البحوث مع أصدقاء 29.واآلراء ووجيري حتليلها
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الكلية أو الذين مت القيام البحث الكيفيويتم ذلك على أمل الباحثة احلصول على 

 .خالت من حيث ادلنهجية واألحباث السياقادلد

 ادلنهج التثليثي .3

التثليث  30ادلنهج التثليثي ىو حتليل احلقائق استخدم بنظارايت سلتلفة.

دم صحة البياانت شيئا فحص آخر خارج من ىو االسلوب الذي يستخ

يف ىذه البحث،  31.البياانت ألغراض فحص أو على سبيل ادلقارنة إىل البياانت

, التثليث الطرق وصادر ادلنوعُت من التثليث ىو التثليث من  ةستخدم الباحثي

)الثقة( ويتم البياانت عن طريق التحقق من البياانت اليت مت  الختبار مصداقية

ذا البحث يستعمل الباحثة عدة ، يف ىاحلصول عليها من خالل عدة مصادر

ادلصادر اجلاىزة عند مجع احلقائق يعنيي أن احلقائق ادلماثلة أو ادلتجانسة ستكون 

 ابلطرق  يثالتثل. صحتها موثقة اذا اتكشفت من احلقائق العديدة ادلختلفة

الختبار مصداقية )الثقة( ويتم البياانت عن طريق التحقق من البياانت لنفس 

 بطريق البحث ىذا يف احلقائق صحة الباحثة تفتش، ادلصدر مع تقنيات سلتلفة

  32.ادلشاىدة طريقة من ادلقابلة من صولةاحمل حقائق تلك صحة اختبار
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