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  الباب الثالث

  البحث منهجية

  

موضوع  عن تصميم البحث و مدخل البحث و يف الباب الثالث ةباحثبحث الت

وأدوات اجلمع  طريقة اجلمع احلقائقومصادر احلقائق و   ةالباحث تحضور و  البحث

  .ومراحل البحث تفتيش صحة احلقائقو   يل احلقائقطريقة حتلو  احلقائق

  تصميم البحث  .أ 

الوصفى هو إن البحث و  .الوصفي تصميم هذا البحث هو البحث وأما

املعلومات املتعلقة مباهية مظاهر �رزة، اي احوال  البحث الذي يهدف إىل مجع

والبحث الوصفى هو البحث الذي يهدف  ١.املظاهر الطبيعية اثناء سري البحث

املعينة من أنواع أوصافه و عنصور املعني مبنظمة، و قيق و  لوصف السكان أو املنطقة

  ٢.دقيق

ورأى سومادى سور�برا� أن البحث الوصفي هو املدخل الذي يتّم عن 

ائرة بطريقة منظمة واقعية وصادقة عن املظاهر وصفات ا�تمع أو الدطريق احلّس 
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والبحث الوصفي هو البحث الذي يسعى إىل التصوير والتعبري عن حّل  ٣.املعينة

  ٤.ا على احلقائقاعتماد) املسائل(املشكالت 

وعملية  ىف هذا البحث عن احلقائق الىت تتعلق �لطريقة ةلباحثبحث اتمث 

القراءة لدى الطالب  تعليم مهارةىف  البطاقة الومضية�ستخدام تعليم اللغة العربية 

شر �ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج  للعام الصف العا

 .م٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي 

 مدخل البحث   .ب 

املراد  .إن مدخل البحث املستخدم ىف هذا البحث هو املدخل الكيفيّ 

األقوال أو الكتابة و  البحث الذي ينتج احلقائق الوصفية و هي�لبحث الكيفي هو 

و عرفه آخر بقوله إن  ٥.ن من مالحظتها من املبحوث عنه وحدهالسلوك اليت يتمك

البحث الكيفي هو حبث يبـدأ من منهج التفكري االستقرائي و يؤّسس على أساس 

   ٦.حنو املظاهر االجتماعية املالحظة الطبيعية مع املشاركة

�لبحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إىل إكتشاف  هويرى أمحد تنزي

�خلطاب الطبيعي بوسيلة مجع املظاهر عن طريق صادق واقعّي وشاملي ومناسبا 
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كمصدر مباشر �دوات  البحث الرئيسية ) األصلية(لفية الطبيعية احلقائق من اخل

أن الطريقة الكيفية هي  )Moleong( يف كتاب مولونج ويرى بغدان وتيلور  ٧.نفسها

لى صورة األقوال املكتوبة أو الشفهية البحث اليت تتاح احلقائق الوصفية ع إجراءات

وهو املدخل الذي يهتم بتأكيد التحليل ىف   ٨.الصادرة من سلوك املرء املبحوثة عنها

ليل حنو عدة العالقات بني املظاهر عملية االستنباط االستدالىل واالستقرائى وىف التح

  ٩.املبحوثة مع استعمال منطق علمى

  البحثموضوع   .ج 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج املختار هون مكان البحث إ

  :مورأ مخسة للبحث ترجع إىل مكا�ر هذه املدرسة ايوأسباب اخت. أجونج

من أوسط  أجونج تولونج املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلتقع  .١

هل الوصول إليها بسائل و يس املدينة و املسجد و مصادر اإلقتصادية

وهي أيضا قريبة من الشارع و التسهيالت األخرى اليت تساعد  املواصالت

 .درسةعلى تقدم امل
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اليت تفضلو  أجونج تولونج املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلن إ .٢

 .�تّم إىل كفائة يف علم الّلغة العربية

 ت�لقد  أجونج تولونج املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلن إ .٣

 "أ"اعتماد 

 ىف Flash Card)( البطاقة الومضية وسائل تاستخدمىف تلك املدرسة قد  .٤

 .تعليم اللغة العربية

 .ألن هذه املدرسة اجناز كثرية .٥

  ةحضور الباحث  .د 

صري مالحظة تالحظ األنشطة اليت صار أداة أساسية مبعىن أنه ي ةالباحث تكان

وقعت طوال التعليم و أ�ا مقابلة تقابل املبحوث عنه حسب األجوبة املقدمة يف كل 

يف كتابه إن  (Moleong)مولونجويناسب بقول . ت إجابتهااألسئلة أو الوظيفة اليت مت

احلضور إىل ميدان البحث، اخلطوة : لبحث الكيفي ينقسم إىل ثالث خطوات، وهيا

  ١٠.للعمل يف ميدان البحث، و اخلطوة لتحليل احلقائق

ع جلماشرتاكا فعليا يف ميدان البحث يف هذا البحث العلمي  ةشرتك الباحثتو   

التامة على ) املراقبة(البحث كاملالحظة  موضوعاىل  ةالباحث توتكون حضور . احلقائق
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 طول عملية أجونج تولونج املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلمظاهر التعليم يف 

 ،منزلة جامعة احلقائق يف ميدان البحث ةنزل الباحثت ويف هذا املدخل الكيفي،. التعليم

  .أدوات الكتابة مثل القلم والكراسات كأدوات لكتابة احلقائق ةثستفيد الباحتف

. حظة التامةيف هذا البحث كمالحظة املشرتكة أو املال ةالباحث تدور  تنوكا

قوم أيضا جبمع احلقائق و حتليلها الذي يعرفها املبحوث عنه، في ةالباحث توجبانب حضور 

 passive participant(رتكة سلبية والعملية يف مجع احلقائق مش. و تقدمي نتائج البحث

observer ( إىل مكان أنشطة املبحوث عنه و لكنها ال تشرتك يف تلك  ةضر الباحثحتأي

  .األنشطة

و التالميذ  جلمع احلقائق  ،�ملقابلة مع املتعلمني ةقوم الباحثتيف هذا البحث 

لثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسة ايف  وتعليم القراءة املتعلقة مبظاهر تعليم اللغة العربية

  .أيضا �ملقابلة مع التالميذ عند أوقات الراحة ةقوم الباحثتو . أجونج تولونج األوىل

  مصادر احلقائق  .ه 

املفهوم من مصادر احلقائق يف هذا البحث هي موضوع أو مصدر حتصل منه 

 ١٢.موضوع تنال منه البيا�ت )Arikuntro(مصادر البيا�ت عند أركونط  ١١.احلقائق
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و مصدر  ١٣.أو ميكن القول إن احلقائق هي البيا�ت عن املظاهر الىت البد من كتابتها

و أفعال ) االقوال(احلقائق الرئيسي يف البحث الكيفي يتكون على األشياء امللفوظة 

الشحص و البيا�ت الثانوى اليت فيها الرسائل و كشف الغياب و البيا�ت االحصاىن 

  :وأما مصادر احلقائق هلذا البحث فهي نوعان   ١٤.اليت توافق على مسائل البحث

 مصادر احلقائق الرئيسية .١

إن مصادر احلقائق الرئيسية هي احلقائق اليت حتصل مباشرا من مصادر 

مصادر احلقائق الرئيسية هي  .موضوع البحث األوىل يف حمل البحث أو

اصل املشاهدة أو املعلومات احملصولة من املصدر األول من الشخص مثل ح

مصادر احلقائق اليت تعطي البيا�ت   أي ١٥.ةعمل فيه الباحثاإلستفتاء الذي ت

وأما الذي يكون مصادر احلقائق الرئيسية يف هذا  ١٦.إىل جامع البيا�ت مباشرة

  :كمايلى هوفالبحث 

 درسةرئيس امل  ) أ
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املدرسة الثانوية لنيل احلقائق عن ما يتعلق بتعليم اللغة العربية 

احلقائق املعاضدة عن ما  و أجونج تولونج اإلسالمية احلكومية األوىل

�ريخ ثل حال األساتيذ كاملعلم يف هذه املدرسة و يتعلق �ا م

  .لك�سيس هذه املدرسة و غري ذ

 س اللغة العربيةمدرّ    ) ب

املدرسة الثانوية ق عن عملية التعليم اللغة العربية يف لنيل احلقائ

وسيلة واستخدام عامة،  أجونج تولونج اإلسالمية احلكومية األوىل

 القراءة لتعليمربية يف تدريس الّلغة الع Flash Card)( البطاقة الومضية

و مشكالت التعليم و حّلها يف هذه  الطالب الصف العاشرلدى 

  .املدرسة

 تولونج املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىلطالب ىف مجيع ال  ) ت

يف تعليم  البطاقة الومضيةوسيلة لنيل احلقائق عن استخدام  أجونج

 . مشكالتهو القراءة 

 يةمصادر احلقائق الثان .٢
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من غري  ةصلها الباحثحت هو احلقائق الذي الثنائيمصادر احلقائق كانت 

 ةوذلك مثل ما حتصله الباحث. اشراالبحث مب نتيجة أعماله أو ليس من موضوع

   ١٧.من شؤون اإلحصاء، و البيا�ت و الصادرات األخرى

ة عن احلقائق اليت حتصلها فرد آخر أو إن مصادر احلقائق الثنائية عبار 

وميكن أن . مباشرا من املبحوث عنه ةصلها الباحثحت من مصدرها الثاين حيث ال

ألرشيف لألنشطة اليت متكن وا ،والشكوات ،ئق الثنائية من الوثيقةتتكون احلقا

 . استخدامها مث يعالجها ويطالعها ةللباحث

   مجع احلقائقطريقة   .و 

وكان مجع . وإن مجع احلقائق هي عملية لوجود احلقائق الرئيسي احلاجات البحث

عددها كّل احلقائق  احلقائق هي اخلطوة املهّمة احملصولة يف املنهج العملية، الّن يف

واحلقائق ا�موعة الزم . ا�موعة مستعملة اّال البحث االكتشافية، الجراء الفرض املرموز

  ١٨.صحيحا يفي استعماهلا

مجع احلقائق هو اإلجراء . ومجع احلقائق من عملية التجهيز احلقائق الرئيسية

فالبد من استعمال  ،و يف عملية مجع احلقائق. النظامي و املستوي لنيل احلقائق احملتاج

و كانت طرق مجع احلقائق هي الطرق . الطرق املناسبة خبصائص البحث اجلاري

                                                             
 ٦٤...نفس املرجع ١٧
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جة و كانت طرق  مجع احلقائق الفعالية و املالئمة حملتا. املستعملة ألخذ احلقائق املطلوبة

  .يف أداء البحث

  مجع احلقائق  أدوات  .ز 

  :يف هذا البحث العلمي ثالثة يف مناسبة جلمع احلقائق فهي ةالباحث تواستعمل

 طريقة املالحظة  )١

املشاهدة  هي أداة يف مجع  و". املراقبة"غالبا مبصطلحة  الحظةتسمى امل

كتابتها بطريق احلقائق عن  طريق املالحظة  على املظاهر اجلارية املبحوثة و  

طريقة املشاهدة هي الطريقة املستعملة عن طريق القيام �ملالحظة  و ١٩.منتظم

املشاهدة هي طريقة جلمع احلقائق اليت  ٢٠.بكل دقة مع كتابة منظمة) املراقبة(

أي ألة مجع احلقائق اليت . تستعمل املراقبة على إعرتاض البحث اليت تعمل مباشرة

و   ٢١.تستعمل كثريا لقياس السلوك أو عملية النشاطة يف حال حقيقي أو حميط

كطريقة مجع احلقائق قصدا إىل احلصول على احلقائق    الحظةتستعمل طريقة امل

  .الواضحة املتعلقة �غراض البحث
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عند خالد �ربوقا هي األدوات املستعملة جلمع  يقة املالحظةو طر 

   ٢٢.بوسيلة املالحظة و كتابة املظاهر املبحوثة عن طريق منظم احلقائق اجلاري

 تالطريقة يف حاجة إىل حضور و يتضح من هنا أن استعمال هذه 

 ة األوىلاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميىف يف يف حمل البحث أي  ةالباحث

  .أجونج تولونج

البحث إىل االهتمام و العناية و  عند احلضور يف حمل  ةالباحث تو حاول

 البطاقة الومضية ةلوسيكتابة املظاهر البارزة يف املدرسة  اليت تتعلق � ستخدام 

)(Flash Card  دقيقا على أحوال حمل البحث  ةباحثالحظ الت. تعليم القراءةيف

 تعقد .كذلك أحوال املظاهر املتعلقة مبسائل البحث  االجتماعية الواقعة و

و يف   ،املالحظة �ملشاركة حىت يتمكن له من معرفة أنشطة املدرسة  يوميا ةباحثال

احملصولة على صورة ) احلقائق(جبمع الكتا�ت  ةباحثقوم التف ،كل �اية املالحظة

سالمية احلكومية املدرسة الثانوية اإلم بتحليلها يف تلخيص احلقائق ألجل القيا

 .األوىل تولونج أجونج

 طريقة املقابلة  )٢
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إن املقابلة هي لقاء الفردين لتبادل االخبار و الرءية بوسيلة االسئلة و 

قال أركونط املقابلة اليت . اجلواب، حىت ميكن ان تنظر املعىن يف االحوال املعينة

و املقابلة . ا�يبالبيا�ت عن تسمي �ا صحفية هي احلوار بني السائل لنيل 

لتقومي عن االحوال الشخص، كمثل حبث البيا�ت عن املتغري  ةستعملها الباحثت

  ٢٣.خلفية التالميذ، والوالد و املعلم و السلوك عن شئي

تسمى كثريا �ملقابلة أو احلوار الشفهي أي احلوار  احملاورةانت كطريقة  

ألجل احلصول على ) املخاطب(و املسؤول ) اخلاطب(اجلاري بني السائل 

ستعمل ت ةالبيان السابق أن الباحث  علىو بناء   ٢٤).املسؤول( املعلومات منه 

 تقدمي األسئلة املتعلقة  مبسائل حرية يف ةحيث للباحث ،املقابلة احلرة املوجهة

و جتري املقابلة يف هذا البحث عن طريق . البحث مع التمسك �رشادات املقابلة

و  ، املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجالتساؤل إىل رئيس 

و بعض املتعلمني لتدقيق املعلومات احملصولة من طريقة مجع احلقائق  ،املتعلمني

احلقائق عن استخدام  قصدا إىل نيلتستعمل ) املقابلة(و هذه الطريقة . األخرى

ومشكال�ا، واحملاوالت إىل حّل  ، Flash Card)( البطاقة الومضيةوسيلة 
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الطالب الصف العاشر �ملدرسة الثانوية لدى  القراءةالستيعاب املشكال�ا 

  .اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونج

 ةيئقالو�  )٣

هي الطريقة املستعملة جلمع احلقائق عن طريق ة يكانت طريقة الو�ئق

أن "و يناسب ذلك برأي سوهارسيمي . و الو�ئق األخرى ،و الكتب ،املذكرات

و عند .  أي األشياء املكتوبة) Dokumen" (وثق"قة مشتقة من لفظ ئالو�

و  ،كتوبة مثل الكتبو تفتش األشياء امل ةتراقب الباحث ،استعمال هذه الطريقة

و  ،و جدول األعمال ،و مذكرات املشاورة ،و النظام ،و الوثيقة ،ا�الت

اجلمع أو عطاء :كان معىن الوثيقة يف القاموس االندونيسي هو  ٢٥".غريها

و ،)و املراجع األخرى ،قطعات اجلريدة ،النقل ،الصور(الربهان أو البينات 

  ٢٦.علومات املتعلقة �لعلومو حفظ امل ،اجلمع

سيكون نتيجة البحث من املقابلة ان كان تساعد �لرتيخ احليوة عند 

والوثيقة هي مجع . و سرية الذاتيسةالطفل يف املدرسة و مكان العمل أو ا�تمع أ

�ريخ و الكتابة و الكتب عن الالئحة : احلقائق �لنظر إىل الو�ئق الرمسة كمثل

                                                             
 ١٤٧...نفس املرجع ٢٥

26 Ananda Santoso dan  S. Priyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP, SMU 
dan Umum,(Surabaya: Kartika, 1995), hlm. 66 



٦٠ 

 

وعندى أركونط هي طريقة أخذ البيا�ت بوسيلة االطالع على  ٢٧.املوجودة

كتوبة مثل الكتب و ا�الت و الوثيقة و القنون و الذكر�ت احملصولة األشيأء امل

  ٢٨.من اإلجتماع و الذكر�ت اليومية و ما أشبه ذلك

لنيل احلقائق املتعلقة  ةالباحثا  ستعملهيف هذا البحث فت و أما الو�ئقة

  :�ألمور التالية

 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجيف  عدد الطالب   )أ 

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج يف جدول أمساء املتعلمني     )ب 

 .أجونج

الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل  املدرسةيف األدوات املدرسية و التسهيالت   )ج 

 .تولونج أجونج

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أنشطة التعلم و التعليم يف    )د 

 .أجونج

 .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجخريطة يف   )ه 
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٦١ 

 

  طريقة حتليل احلقائق  .ح 

 حتليل و  ٢٩.تفسريها ميـكن كي احلقائق تنظيم يف العملية هو التحليل كان

 حنو التفسري و ،التنظيم و ،التصنيف و ،املطالعة عمليات من جمموعة هو احلقائق

املراد بتحليل احلقائق  .عملية و كادمييةا  اجتماعية قيمة ذات املظاهر تصري حىت التحقيق

اإلفرتاض العملي و  هو عمليات يف مطالعة احلقائق و ترتيبها و جتميعها غرضا إىل �ليف

أن   (Moleong)رأى مولونج ٣٠ .كون خالصة أو نظرية كنتيجة البحثمحله إىل أن ت

و  ،حلقائق تبدأ �طالع مجيع احلقائق احملصولة من عدة املصادر مثل املقابلة عملية حتليل

و  ،و الصور ،مو الرسو  ،و الوثيقة الرمسية ،و وثيقة الفرد ،و مذكرات امليدان ،املشاهدة

   ٣١.غريها

نشطة اليت تقام �الفعال مع البيا�ت، تنظيم يفي هي األحتليل احلقائق الك

تشاف وتركيبها، والبحث و اك. البيا�ت و تقسيمها و مجعها حىت ميكن ان تنظم

وهي عملية لبحث و  ٣٢.االمناط، وتعيني املهّمة و املتعّلم و تعيني ما املقصوص إىل الغري

                                                             
29 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), 

hlm.126 
30 Muhammad Tholchah Hasan dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003), hlm.  162 
31 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

hlm. 190  
 ٢٤٨...نفس املرجع ٣٢



٦٢ 

 

تركيب احلقائق اليت �لت من املقابلة و املالحظة و الثروة األخرى نظامية، حىت تستهل 

   ٣٣.لفهمها و تستطيع معلومة الكشف لألخر

  :إىل ةالباحث عملتفس الكيفي، احلقائق واملعاجلة

 االستقرائية �لطريقة احلقائق حتليل .١

 اليت األحوال أو العمليات عن للفهم امليدان إىل ةالباحث تحضور  يعىن

 اخذ و تقدميها و تفسريها و حتليلها و ،كتابتها و ،طبيعية تقع

 التحليل هو االستقرائي التحليل أن أو ٣٤.العمليات تلك من االستنباط

 األمور إىل اخلاصة األمور تلك من خذ� مث اخلاصة األمور من يبدأ الذي

 على يبدأ الذي التحليل هو االستقرائي التحليل إن القول ميكن أو العامة

 .الكلّ  على للحكم يتجه مث اجلزء

 .  �لتتابع األحوال لوصف ستخدام اال كيفية يعين املعاينة اجلليدية .٢

 .ملوافقة �هلدف البحثاملعاينة املدخنية يعين كيفية التحّصل على املعاينة ا .٣

نظر يف الوقت املناسب جلمع احلقائق بناء على ة تاملعينة الوقتية يعين الباحث .٤

 .أمثلة البحث

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & G، 

(Bandung: Alfabeta, 2010),  hlm. 224 
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٦٣ 

 

  تفتيش صحة احلقائق   .ط 

واملقصودة من صّحة احلقائق هي ان مجيع احلقائق يلزم عليها ان متلئ امور 

 ٣٥:التالية

 متثيل النتيجة الصحيحة .١

 استعاد االساس كى مكن ان متارس  .٢

  نيل الرتير اخلارجي املصنوع عن الثابتة و منهجتها و متحايدها من التقريرات  .٣

  :اليةالت �خلطوات ةالباحث قومتف ،الصحيحة احلقائق على احلصول ألجل و

  مدة اخلضورتطويل  )١

 فلذ،. فيه رئيسية أداة يصري لكيفيا البحث يف ةالباحث تكان

 و. احلقائق مجع بعمليات كثريا تتعني مشاركتها و ةالباحث تحضور  تكان

 يف املشاركة تلك جتري أن ميكن فال املناسبة، و املطلوبة احلقائق نيل ألجل

 احلضوة وقت كان و. يدهامتد و تطويلها من البد لكن و قصرية مدة

 احلقائق الستكمال واحدا اسبوعا يزاد مث أسبوعني بني أوقا� يقضي

  .املطلوبة

 املناقشة مع بعض اإلخوان )٢
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٦٤ 

 

 مع املناقشة طريق عن احلقائق صحة �ختبار أيضا ةالباحث قومت

 من احلقائق مجع على ةالباحث ساعدت الذين هم خاصة و خواناإل بعض

 تفتيش إىل طريقا تكون  احملاولة هذه إن القول ميكن و. البحث ميدان

 من يتمكن و احلقائق فهم يف ةالباحث آراء بني ختالفاإل و التشابه وجوه

 حنو االختبار صدق تقوية من يتمكن كما و االختالف ذلك تقلل

  .احلقائق

. تقام هذه الطريقة بتخريج نتيجة بشكل املناقشة مع بعض اإلخوان

ويف عملية  ٣٦.يها االهداف كإحدى طريقة تفتيش احلقائقوهذه الطريقة لد

منفردة اال مع بعض  تليس ةالبيا�ت منذ بداية إىل �اية، إن الباحث اخذى

ان هذه العملية تعترب متلك . اإلخوان للمناقشة للبحث يف البيا�ت ا�موعة

ّن ال شّك، �ّن االكتشاف ال. منها للمقارنة نتيجة البحث احملصولة. املنافع

 . احملصولة متفارقة و اخرا تستطيع متكاملة بعدهم بعضا

  (Triangulasi)  التثليثي املنهج )٣

هو األسلوب يف تفتيش ) Triangulasi(التثليثي  املنهجو القصد من 

صحة احلقائق اليت تستخدم األشياء األخرى خارج احلقائق هدفا إىل 

                                                             
 ٣٣٢...نفس املرجع ٣٦



٦٥ 

 

يهدف هذا إىل أن تكون   ٣٧.بتلك احلقائق تفتيشها أو إىل مقارنتها

احلقائق احملصولة ال ترى من وجه واحد بل �وجه كثرية حىت يتمكن من 

رغم أن هناك كثري من الطرق يف تفتيش صحة احلقائق .  قبول صحتها

  :ومها ستعمل نوعني منها،ة تال أن الباحثلة هذه الطريقة ابوسي

 املنهج التثليثى �ملصدر  )أ 

تيش صحة احلقائق حيث يقصد �ملنهج التثليثى �ملصدر هو تف

. ىف استعمال عدة املصادر اجلاهزة عند مجع احلقائق ةالباحث تأوجب

اذا  يعين أن احلقائق املماثلة أو املتجانسة ستكون صحتها موثوقة

 .فت من احلقائق العديدة املختلفةاتكش

 املنهج التثليثى �لطرق  )ب 

املنهج التثليثي �لطرق جبمع احلقائق املتجانسة  ةستخدم الباحثت

 ةفتش الباحثت. لك احلقائق خمتلفةولكن الطرق املستخدمة ىف مجع ت

صحة احلقائق يف هذا البحث بطريق اختبار صحة تلك احلقائق 

ئق املقابلة مع احلقائق احملصولة من املقابلة مع احلقااحملصولة من 

  .احملصولة من طريقة املشاهدة
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٦٦ 

 

  مراحل البحث  .ي 

  :التالية �خلطوات مراحل أعدت وقد

 العربية اللغة قسم رئيس إىل البحث املوضوع قدميت .١

 احلقائق مسائل وضوح على للحصول األتية الدراسة إجراء .٢

 البحث ميدان استعراض .٣

 للبحوث كاألساس البحث خطة وضع .٤

 املبحوثة احلقائق ومجع البحث إجراء .٥

 التحسني/العمل خطة وإعادة )التفكري( احلقائق حتليل .٦

 الـنقص هنـاك يكـون عنـدما لتحسـني البحـث وحلقـة البحـث تقريـرا إعداد .٧

 املوجودة األخطاء أو

 .السلطات وعلى املشرف إىل وتقدميه البحث تقريرا .٨

  :فيتائف (Moleong) مولونج الرأي عند اوأم

 امليدان قبل مرحلة .١

 امليدان عمل مرحلة .٢

 احلقائق حتليل مرحلة .٣



٦٧ 

 

  ٣٨البحث نتائج إيالغ مرحلة .٤

  

                                                             
 .١٨... نفس املرجع ٣٨




