
 

 الباب الثالث 

 

 منهج البحث 

بحث مرشد يتضمن على خطوات يسَت عليها البحث عند أدء البحث. ان منهج ال 

ويبُت ىذا ادلنهج عن أنوع الطرق ادلستخدمة يف البحث. ويلي البيان عن تلك الطرق 

 . ةادلقصود

 مدخل البحث  .أ

إن مدخل البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي. وىو مدخل 

(، و ُيستخدم للبحث postpositivismeضعية )يستند إىل الفلسفة بعد الفلسفة الو 

بوضع ادلوضوع الطبيعي حيث تدور الباحثة كأداة رئيسية، و تعُت معاينة مصادر 

احلقائق بادلعاينة اذلادفة و كرات الثلج، طريقة مجع احلقائق بادلنهج التثليثي، وربليل 

   1احلقائق بالوصف اإلستقرائي و تتجو نتائج حبثو إىل ادلعٌت.

ورأى بغدان و تيلور يف مولونج أنو إجراءات البحث اليت ربتاج إىل احلقائق 

دلرء ادلبحوث الوصفية على صورة األقوال ادلكتوبة أو الشفهية الصادرة من سلوك ا
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هبذه الطريقة جيب أن تكون الباحثة قادرة على إظهار العالقة بُت األحداث  2عنو.

ومعناىا. ألن أغراضها ربليل ادلوضوع لنيل احلقائق عن األفعال و اإلحساس و 

 3د األفكار و أشكاذلا منو حىت ربَصل النظرية. إعتقا

أما تصميم ىذا البحث فهو التصميم الوصفّي. رأى سومادي سوريا براتا أن 

دلدخل الذي يتم عن طريق احلّس بطريقة منظمة واقعية وصادقة البحث الوصفّي ىو ا

وىو يسعى إىل التصوير و التعبَت عن  4الدائرة ادلعينة. عن ادلظاىر وصفات اجملتمع أو

  5حّل ادلشكالت اعتمادا على احلقائق.

طريقة ادلباشرة باستخدم فتبحث الباحثة يف ىذا البحث عن احلقائق اليت تتعلق 

 دري. ييف تعليم ادلفردات يف دورة تعلم اللغة العربية األزىر باري ك

 حضور الباحثة  .ب

ىي اإلنسان أي الباحثة نفسها. احلقائق  حبث العلمي الكيفي أداة البحث يف

احملصولة يف البحث الكيفي بشكل الكلمات و األفعال واإلشارة، وإلكتشاف تلك 
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أما دور الباحثة فهو  6احلقائق حيتاج إىل اإلنسان أو الباحثة كأداة البحث ادلناسبة.

كادلخطة و ادلنّفذة جلمع احلقائق وربليلها و تفسَتىا و أخَتا ىي كاتبة نتائج 

  7البحث.

وفقا ذلذا الرأي ال بّد للباحثة أن تقوم دبالحظة مباشرة يف مكان البحث جلمع 

ق احملتاجة و الطبيعية. وبالتايل، تشًتك الباحثة اشًتاكا فعليا يف مكان البحث احلقائ

لتسهيل ذلا يف التعامل مع ادلوضوع على مشاىدة أنشطتو. و للمساعدة على مجع 

احلقائق يف مكان البحث، فتستفيد الباحثة أدوات الكتابة مثل القلم و الورقة و آلة 

 التصوير و آلة التسحيل.

 ن البحثمكاج. 

مكان البحث ادلختار يف ىذا البحث ىو دورة التعلم العربية األزىر باري  

ىنك توجد طريقة ( ۱: )كادري. و أسباب إختيار ىذه دورة مكانا للبحث ىي

( ألن ۳بتكلمون بالغة العربية، )لطالب كل يوم التعلم كان يف دورة  (۲،)جديدة 

 . باري مشهور بيسم قرية اللغة
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 قائقمصادر الحد. 

تتكون احلقائق من نوعُت ومها  8مصادر احلقائق ىي موضوع ربصل منو احلقائق.

ي مصادر احلقائق الرئيسية و مصادر احلقائق الثانوية. فمصادر احلقائق الرئيسية ى

مصادر احلقائق اليت تصدر من اإلنسان. أما مصادر احلقائق الثانوية فهي مصادر 

 9احلقائق اليت تصدر من غَت اإلنسان.

فعال من وتألفت مصادر احلقائق الرئيسية من شكل الكلمات أو الكالم أو األ 

الناس الذين تالحظهم و تقابلهم الباحثة. ومصادر احلقائق الثانوية أي من غَت 

اإلنسان ىي ادلصادر اإلضافية يف البحث مثل بشكل الرسائل الرمسية و كشف 

ومصادر احلقائق  10احلضور و البيانات اإلحصائية و كل ما يتعلق دبسائل البحث.

 ادلقصودة ىنا كما يلي:

 دريعلم اللغة العربية األزىر باري كيرئيس دورة توكيل  ( أ

 دريعلم اللغة العربية األزىر باري كيادلدرِّسون يف دورة ت   ج(

 دريعلم اللغة العربية األزىر باري كيالطالب دورة ت  د(
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 طريقة جمع الحقائقه. 

ي أىم اإلجراء يف البحث، إلن الغرض الرئيسي من طريقة مجع احلقائق ى

الطريقة  (،Rossmanو رومسان ) (Marshallالبحث نيل احلقائق. عند رأي مارشال )

األساسية يف البحث الكيفي جلمع احلقائق ىي ادلشاركة يف ادليدان و ادلالحظة 

ولذلك، لنيل احلقائق الكثَتة حضرت  11ادلباشرة و ادلقابلة ادلتعّمقة و الوثائق.

الباحثة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومة األوىل تولونج أجونج كمكان البحث 

العلمي ادلقرر. واستخدمت الباحثة ثالث طرق مناسبة جلمع احلقائق عن تعليم 

دري. وىي كما صاري كييم اللغة العربية بادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعل

 يلي:

 ادلالحظة بادلشاركة .۱

ادلالحظة ىي األسلوب اليت تقوم بو الباحثة بطريقة ادلالحظة التامة والكتابة 

أما  12ادلرتبة. وترجى للباحثة عند ادلالحظة أن تالحظ صديقة وال كاذبة وليس.

ادلالحظة بادلشاركة فهي الدراسة اليت تُقام دبنظمة و خمططة و موجهة إىل اذلدف 
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حيث تشًتك الباحثة مباشرة يف احلياة اليومية مع ادلوضوع ادلبحوث عنو. وهبا 

و فحسب ليست الباحثة تالحظ ظواىر احلياة اليومية يف اجملتمع ادلبحوثُت عن

ولكنها تقابل و تسمع و تشعر بإحساسهم و يف ربديد معُت تشًتك أو تقوم 

 13الباحثة بأعماذلم.

احثة عن أحوال و أنشطة موضوع البحث يف ميدان البحث وىو تالحظ الب

يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج و تشًتك معو لفهم الظواىر 

واحلوادث ولنيل احلقائق احملتاجة. ومع ذلك تقابل الباحثة بو و تشعر بسروره أو 

 حزنو و تشًتك يف أعمالو.

 ادلقابلة ادلتعّمقة .۲

ة ىي إحدى الطرق للحصول على مجع احلقائق بوسيلة احملادثة واحملاورة ادلقابل

 14مع موضوع البحث. وىذه الطريقة تقع بُت السائل واجمليب.

ادلقابلة ادلتعّمقة   15ادلتعّمقة.ادلقابلة يف حبث العلم الكيفي ىي ادلقابلة 

تسمى أيضا بادلقابلة ادلكثفة أو ادلقابلة بغَت الًتكيبية أو ادلقابلة الكيفية أو ادلقابلة 
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ادلفتوحة. وأغراضها لنيل ادلعلومات ادلعينة من مجيع ادلخربين ولكن تركيب الكلمة 

خبصائص كل اجمليب. إذا، ىذه ادلقابلة لّينة، فيمكن للباحثة  و تسلسلها متناسبان

أن تغَّت تنظيم األسئلة و تركيب الكلمات عند ادلقابلة مناسبة باحلاجات و 

  16الظروف.

وهبذه ادلقابلة ال بّد للمخرب أن حيَسب كادلوضوع الذي ميكن لو أن يعّرف 

نفسو و بيئتو باستعمال اإلصطالح نفسو عن ظواىر ادلبحوث عنو حىت ال جييب 

كانت   17األسئلة فحسب. رباول الباحثة أن تدخل يف نفسانّيهم و اشًتاكّيهم.

الباحثة تستخدم ادلقابلة ادلتعّمقة مع التمسك بإرشادات ادلقابلة. ىذه الطريقة 

تطلب الباحثة أن تسأل كثَتا إىل ادلبحوث لنيل احلقائق ادلعينة حىت تنال الباحثة 

 18احلقائق الدقيقة.

وبناء على البيان السابق أن الباحثة تستخدم ادلقابلة احلرة ادلوجهة، حيث   

كانت الباحثة حرية يف تقدمي األسئلة ادلتعلقة دبسائل البحث مع التمسك 
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التساؤل إىل رئيس بإرشادات ادلقابلة. وذبري ادلقابلة يف ىذا البحث عن طريق 

دورة تعلم األزىر باري  ادلدرسة و ادلدرسُت و الطالب و ادلوظفُت ادلتعلق بو يف 

، و ىذه لتدقيق ادلعلومات احملصولة من طريقة مجع احلقائق األخرى. كيديري

ُتستعَمل ىذه ادلقابلة قصدا إىل نيل احلقائق عن إستَتاتيجيات اليت تستويف 

يف  طريقةالتعليم، والعوامل والداعمة يف تطبيق الشروط للحصول على أىداف 

و للحصول على احلقائق ادلتعلقة  3102تعليم اللغة العربية بادلنهج الدراسي 

 . دورة تعلم األزىر باري كيديريبالتاريخ عن تأسيس 

 الوثيقة .۳

الوثيقة ىي مصدر احلقائق اليت تستخدمها الباحثة لتكميل البحث سواء  

أو فيلم أو صورة أو نتائج تذكاريّة حيث كانت كلها كانت بشكل مكتوب 

ومعٌت الوثيقة يف القاموس اإلندونيسي ىو اجلمع أو  19تعطي ادلعلومات للبحث.

عطاء الربىان أو البيانات )الصور، النقل، قطعات اجلريدة، وادلراجع األخرى(، 

واحلقائق ادلوجودة من الوثيقة منها  20ادلتعلقة بالعلوم.واجلمع، وحفظ ادلعلومات 
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الرسائل الرمسية و الكتب و كتاب دليل عن أحوال ادلدرسة و تصميم التعليم و 

ة وجدول أنشطة التعليم وغَتىا اليت تتعلق باإلسًتاتيجيات يف تعليم اللغة الصور 

 بادلدرسة اإلسالمية األوىل تولونج أجونج. 3102العربية بادلنهج الدراسي 

 طريقة تحليل الحقائقو. 

وىو عمليات يف  21.ربليل احلقائق ىو االستطالع أو حبث األمناط يف احلقائق

مطالعة احلقائق و ترتيبها و ذبميعها ىدفا إىل تأليف اإلفًتاض العلمي و محلو إىل أن 

أن ربليل  (Sugiyonoرأى سيجيونو )  22 يكون خالصة أو نظرية كنتيجة البحث.

احلقائق عملية استطالع احلقائق وتنظيمها تنظيما و ربصلها الباحثة من ادلقابلة و 

ينها يف اآلحد ادلذكرات ادليدانية و الوثيقة بطريق تصنيف احلقائق إىل األصناف مث تبي

مث تركيبها و تنظيمها لتكون النمط و زبيَت منها احلقائق ادلهمة اليت ستطلع مث 

وىي   23تلخيصها حىت تسّهل اخلالصة يف الفهم سواء كان للباحثة نفسها أو لغَتىا.

 كما يلي:
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فهي أخذ النتيجة  24اإلستقرائية.إن ربليل احلقائق يف البحث الكيفي بالطريقة 

اإلستقرائية ىي عملية حيث كانت الباحثة  25من احلقائق اخلاصة إىل البيانات العامة.

. فهي تستخدم grounded theoryذبمع احلقائق مث تطور النظرية منها، اليت تسمى 

 26احلقائق ادليدانية كاخلطوة األوىل للقيام بالبحث.

( أن عملية ربليل احلقائق تبدأ بإطالع مجيع احلقائق Moleongرأى مولونج )

احملصولة من ادلصادر مثل ادلقابلة، وادلالحظة، وادلذكرات ادليدانية، و وثيقة الفرد، 

واخلطوات التالية اليت زبتارىا الباحثة ىي كما  27الرمسية، والرسم، وغَتىا. والوثيقة

رأى ملس و ىربمان حيث ىناك ثالث خطوات تستخَدم لتحليل احلقائق يف حبث 

 وىي كما يلي: 28العلمي الكيفي.
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 (Data Reductionتقليل احلقائق ) .۱

تقليل احلقائق ىو عملية التلخيص و اختيار األمور األساسية و تركيز األمور 

واحلقائق اليت  29ادلهمة و البحث عن ادلوضوع مع منطو و حدف األمور الزىيدة.

قد قّللتها الباحثة تستطيع أن توضح توضيحا حىت تسهل جلمع احلقائق التالية و 

وقامت الباحثة بتقليل احلقائق حبسب  30البحث عنها عندما ربتاج الباحثة اليها.

 أغراض البحث حىت تكتشف النظرية. مسائل البحث و

 (Data Display)عرض احلقائق  .۲

بعد تقليل احلقائق تستمر الباحثة إىل عرض احلقائق. وىو تنظيم احلقائق إىل 

وهبذا التقليل تنظَّم احلقائق يف منط  31صورة معينة حىت تظهر احلقائق شاملة.

يف البحث الكيفي سبكن عرض احلقائق بالشرح  32العالقة حىت يسّهل فهمها.

  33الوصفي أو العالقة بُت األصناف أو خريطة التدفق أو غَت ذلك.
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قامت الباحثة عرض احلقائق بتنظيم احلقائق شاملة بعد  وفقا ذلذا الشرح

تقليلها مث تقدمي العالقة بُت أصناف احلقائق ألجل ادلعرفة عن نتائج البحث 

 احملصولة. 

 (Verificationاالستنتاج )  .۳

فإن استنتاج نتائج  34اخلطوة الثالثة استنتاج. وىو أخذ اخلالصة و التحقيق.

جييب مسائل البحث اعتمادا على نتائج ربليل احلقائق. فكانت البحث الذي 

  35اخلالصة مقدَّمة بشكل وصفي من موضوع البحث و سبسك بدراسة البحث.

(، عملية مجع احلقائق، تقليل interactive modelوفقا لنموذج ربليل تفاعلّي )

االستنتاج كلها عملّية دوريّة و تفاعلّية. ربليل احلقائق  احلقائق، عرض احلقائق، و

 37وذلك اعتمادا على معّقد ادلسائل.  36حماولة تستمر استمرارا و تكرارا.

وكانت احلقائق احملصولة من نتيجة ادلالحظة على أنشطة التدريس حمّللة عن 

ت الباحثة احلقائق اجملموعة مناسبا بأنشطة التدريس طريق وصفي كيفي أي صنف

 اليت تعد من األنشطة ادلتعلقة باإلسًتاتيجيات يف تعليم مهارة القراءة.
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ويقوم الباحثة بتحليل احلقائق احملصولة من ادلقابلة و الوثيقة عن طريق وصفي  

يف  كيفي حيث يرجى أن يتمكن لنتائج ىذا التحليل من تصوير األحوال اجلارية

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج. مث نظمت الباحثة 

احلقائق إىل صورة معينة و قّدمت العالقة بينها. مث خّلصت الباحثة احلقائق وىذه 

 العملية تستَمّر و تتكرَّر دوريّة. وميكن النظر إىل الصورة التالية:

 

 

 

 

 

 (Hubermanوىربرمان ) (Miles) الكيفي عند ملس: ربليل احلقائق للبحث ۱.۳الصورة 

 

 

 

 

 

 

مجع  عرض

ستنتا الا

 احلقائق تقليل



 

 تفتيش صحة الحقائقز. 

وألجل حفظ صحة احلقائق يف ىذا البحث، فتستخدم الباحثة الدرجة الصدقية 

والضبط. وكانت الدرجة الصدقية ادلستعملة يف ىذا البحث بأربع طرق وىي تطويل 

 تيش الرفاق الباحثُت.احلضور و ادلثابرة على ادلالحظة وادلنهج التثليثي و تف

 تطويل احلضور ( أ

كانت الباحثة يف البحث الكيفي تصَت أداة رئيسية. وألجل نيل احلقائق 

ادلوثوقة والصحيحة، فال يكون عمل الباحثة مقتصرا على حصول احلقائق، ولكن 

جيب أن ربضر إىل ميدان البحث طويال. وذلك ألجل اكتشاف القيام بالتباين 

(distorsiادلم ).38كن عن احلقائق احملصولة 

 ادلثابرة على ادلالحظة  ( ب

وميكن أن تكون ادلثابرة على ادلالحظة عن طريق قيام الباحثة بادلالحظة 

بكل دقة ومرتبة ومتواصلة طول عملية البحث. وذبري ىذه األنشطة بأداء 
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شًتاكية حىت يتمكن االجتناب من أمور غَت مرغوبة فيها ادلقابلة الفعالية و اإل

 39)مثل الكذب واالختالص والتصانع(.

  ج( ادلنهج التثليثي

وأما ادلنهج التثليثي فهو تفتيش صحة احلقائق باستخدام شيء آخر )غَت 

و عند رأي فاتون  40حقائق( ألجل التدقيق أو ألجل ادلقارنة بُت احلقائق.

(Patton) ( يف مولونجMoleong)   أن ىناك أربعة أنواع من ادلنهج التثليثي وىي

 كما تلي:

 ادلنهج التثلثي بادلصدر (۱

ادلنهج التثلثي بادلصدر ىو ادلقارنة و تفتيش صحة احلقائق احملصولة حنو 

تقارن ( أن ۱زمان و آلة خمتلفة عند البحث. و ميكن الوصول إليو كما يلي: )

( ۲الباحثة بُت احلقائق احملصولة من ادلالحظة واحلقائق احملصولة من ادلقابلة )

( أن تقارن ۳أن تقارن الباحثة بُت ما قيل أمام اجملتمع و ما قيل منفردا )

( أن يقارن 4الباحثة بُت ما قيل عن حال البحث و ما قيل طول الوقت )
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اء و ادلنظور مثل بُت الرعية و الباحثة بُت احلال أو منظور الشخص بكل األر 

( أن تقارن بُت نتائج ادلقابلة  و حمتوى الوثائق  ۵الغٍت و ادلوظف احلكومي )

 41ادلتعلق هبا.

 ادلنهج التثلثي بالطريقة (۲

ميكن للباحثة أن تقوم جبمع احلقائق ادلتساوية ولكنها باستعمال األسالب 

( تفتيش صحة ۱تتكون من اسًتاتيجيتُت. ومها: ) 42أو الطرق ادلختلفة.

( تفتيش صحة مصادر احلقائق  ۲احلقائق احملصولة بأنواع طرق مجع احلقائق )

  43بالطريقة ادلتساوية.

 ادلنهج التثلثي بالنظرية (۳

فتقوم  44.(rival explanation)نهج يسمى أيضا بالشرح ادلقابل ىذا ادل

 45الباحثة باستعمال النظريات الكثَتة يف حبث ادلسائل.

فتقوم الباحثة بادلنهج التثليثي بادلقارنة بُت من أربعة أنواع. وىي ادلصدر 

رية. تقارن الباحثة بُت ادلصادر سواء كانت ادلصادر و الطريقة والتحقيق و النظ
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البشرية أو غَت البشرية. وميكن أن تقارن بُت طرق مجع احلقائق وىي ادلالحظة 

و ادلقابلة و الوثيقة. وأن تقارن بُت النظريات ادلتعلقة بو و البحث مع 

 الباحثُت.

 تفتيش الرفاق الباحثُت ( د

لنتائج ادلؤقتة أو النتائج النهائية اليت مت وتفتيش الرفاق الباحثُت بتعريض ا

فيعطى الرفاق الباحثون 46حصوذلا بشكل ادلناقشة مع الرفاق الباحثُت.

االقًتاحات بل االنتقادات منذ أول عملية البحث إىل إنتهاء كتابة البحث 

  47العلمي.

وهبذه الطريقة، تفتش الباحثة صحة احلقائق بأداء ادلناقشة مع الباحثُت 

بأن تطلب الباحثة منهم ادلساعدة على تفتيش احلقائق اليت حصلتها الباحثة. 

وتقوم الباحثة هبذا كلو رجاء حلصول االقًتاحات سواء من جانب منهج 

 البحث أو ما يتعلق دبسائل البحث.
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 البحث مراحلح. 

جيري ىذا البحث خبطوات تنقسم إىل ثالث خطوات. وىي االستعداد و 

 األداء و الكتابة. ويأيت الشرح كما يلي:

 االستعداد (۱

قبل أن تبدأ الباحثة ألداء البحث تالحظ الباحثة مالحظة مقدمة إىل تعليم 

بعض و ترى الباحثة أن ىناك  دورة تعلم األزىر باري كادري.يف  تعلم ادلفردات

فتقابل الباحثة بعض ادلدّرسُت مقابلة مقدمة. وبعد  ادلفردات ادلشكالت يف تعليم 

أن تؤدي الباحثة ىذه الدراسة ادلسحية فتقدم موضوع البحث و مسائلها إىل 

قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج. وبعد موافقة 

سأل الباحثة رسالة االستئذان ألداء البحث من  رئيس قسم تعليم اللغة العربية ت

 كلية الًتبية والعلوم التعليمة باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج.

 أداء البحث (۲

تعطي الباحثة رسالة االستئذان و خطة البحث العلمي ألداء البحث إىل 

ألداء  دورةفأذن رئيس  .دورةرئيس مسؤول اإلدارة و يعطي الرسالة إىل رئيس 



 

البحث و توجو الباحثة الستشارة دبساعد الرئيس للمنهج الدراسي. فتجمع 

الباحثة احلقائق بادلقابلة وادلالحظة والوثيقة باإلرشادات للمقابلة وادلالحظة 

والوثيقة. وتفتش صحة احلقائق بادلثابرة على ادلالحظة، وادلنهج التثليثي بادلصادر 

تسأل الباحثة إىل بعض رفاقها الباحثُت لتفتيش  و الطرق و الباحث و النظرية. مث

صحة احلقائق بطريقة ادلناقشة و إعطاء اإلقًتاحات. وبعد انتهاء البحث يف 

 ادليدان، تسأل الباحثة رسالة البيان على سبام أداء البحث من ادلدرسة.

 الكتابة (۳

س تستمر الباحثة كتابة البحث العلمي منذ الباب األول إىل الباب اخلام

بإرشاد ادلشرف وبعد انتهاء الكتابة و تفتيش ادلشرف فتسجل الباحثة نفسها 

 لالشًتاك يف ادلناقشة للبحث العلمي. 

 


