
 الباب الثالث

 طريقة البحث

إستعمال الطريقة واستخدامها في البحث العلمي تأثر تأثرا 
عظيما ليكون ما يحصل متعمدا ومتيقنا آما قاله عريف فرقان ان 
البحث هو طريقة وآيفية العامة المستخدمة لجمع ما يحتاج وتحليله 

لذلك آانت الطريقة هي عمل . 1للرد عن القضايا التي توجهها
 . كرية العلمية لنيل ما يحتاج فيهالف

 نوع البحث وتقربه . أ
في البحث تشتمل على طروق وآيفية التي استخدامها   

الباحث وهي مالزمة وموافقة لمسئلة الموجودة ومرادها 
. ومنفعتها حتى آان متعمدا ومتيقنا في اعراض البحث العلمي
 وفي هذه الكتابة اصبح الباحث مستخدما بطريق الكيفية في

مدرسة اللغة  عن آفاءةدراسة المعايير " تحقيق الموضوع 
 ". الحكومية طوبانالعاليةالعربية في المدرسة 

ى تيلور في آتابهما الذي ترجمه عارق قال بوقدان وز  
ان البحثة الكيفية في طريق البحث الذي يوصل الى " فرفان 

البيان او آالم والكتابة التي يالحظانها من الناس 

                                                            

1 Arif Furchan, Penganatar Penelitian Dalam Pendidikan,(Surabaya: Usah Nasioanal, 
1983), 50   

  



 

ووافقا لهذا األسلوب يستهدف خلفيتهم والفردية  2.)اتموضوع(
غير شامل لذلك ينبغي لهذه الحالة ان ال تعزل الفرد او 
المنضمة الى متغير او فرضية لكن بحسب الحاجة الى ان نرى 

 . انها جزاء آامل من الكل
موافقا للتعريف المذآور نظر آريك وميلر ان تحقيق   

ال العلوم اإلجتماعية التي تعتمد هي تقليد خاص في محالكيفية 
اي اإلنسان في منطقتها يتعلق بغيرهم (اساس على المراقبة 

 3).على وصيلة لغتهم ومصطلحاتهم
ما اإلضافة الى ذلك ان طريق تحقيق الكيفية تجري   

والصراحة العامة التي ) وضع طبيعي(على حالة معقولة 
تفسير معنى جمعها الكيفية طريقة الكيفية ينبغي الى فهم و

الحدث التفاعل بين سلوك اإلنسان في حاالت محدودة وفقا 
 4.ةلنظر الباحث

وبادراك االراء عن تحقيق الكيفية الماضية تصرح انها   
سليمة من مالحظة  )وصفى(هي التحقيق العلمي وتنتج صورة 

 البحث الميداني 
الى اقصى حد ممكن  ةالكتابة سعى الباحثوفي هذه   

التعبير والبيانات واعراضها موافقا واحضار لكشف الستر 
عسى ان تكون قادرة على للحقائق الموجودة في الميدان، 
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، وان الغرض عن هذا ةايجادها وصياعة على نظر الباحث
التحقيق الكيفية االدراك لكفائة مدرسة اللغة العربية في 

على الحكومية طوبان من اي وجوة الكفائة  العاليةالمدرسة 
 : يلي حسب ما 

ألنه في عملية التعلمية يتحصط المدرس ويتوجه لدى  .
 المتعلمين فضال عن اداة البحث

في هذه الحالة سعى الباحث لكشف  التعبير والبيانات  .
المتعلقة بأنشطة وتصورات العملية التعليمية في المدرسة 

 الحكومية طوبان العالية
 وقد ذآر تعريف تحقيق الكيفية في المذآور وسنذآر عن

ان هذا التحقيق يستخدم . المستخدمة  في هذا التحقيقالتقربية 
ان التحقيق بمقاربة الظواهر يسعى لفهم . المتقاربية الظواهر

 . معنى األحداث والعالقة بالناس في بعض الحاالت
فرضية الفكرية في التحقيق بمقاربة الظواهر لها 

ختلفة البشر وسائل م(االفتراض االساسية، اي ان المخلوقات 
وعن طريق ) لنفسير خبراتهم من خلل التفاعل مع األخر

دخل تف 5.الظواهر يتمنى بشدة الحصول الشخصية لسلوك الناس
حولي المدرس آالموضوع في هذا البحث حتى يعرف  ةالباحث

ما التعريف او الطريق الذي تطوره المدرس اللغة العربية عن 
 . اليوميةحول المحادثة 
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 etno  بمقاربة  في البحث ةالباحث توبغير ذلك استخدم

metodologis  التي هي المقاربة بكيفية السلوك اإلجتماعي
وهذه لتصوير ما سيأتي ورسمه وتحليل الحالة . 6وتصويرها

اإلجتماعية بواصلة التفصيل تكون صارحا جاليا لمستلة التي 
آان الباحث يستطيع  etno metodologisوباستخدام مقاربة . يوجهها

 العاليةيبين ما عمل المدرسون بلغة العربية في المدرسة ان 
بستر المذموم  ةوفي ذلك ما آان الباحث. الحكومية طوبان

ويزداد المحمود ألن التحقيق مطلوب آما هو ولذا آان 
 :ما يلي  etno metodologis التخصيص في مقاربة الكيفية بطريق

صدور آل األعمال التي عملها الناس مستند لإلفافة ال )
 من عقل الصحيح المتولي 

ان لكل الناس خبرة في آل يومه مع االخر التي ستعمل  )
مدرس (عن المفعول  ةوفهم الباحث. في خلل التفاعل بغيرهم

محتاج ليعرف ما او آيف االعمال التي عملها ) اللغة العربية
 الناس

للبحث  ةستهل الباحثتومع مالحظة االستراك التامة  )
 ليعرف طروق التعلم

ولذلك آما قد ذآر في الموضوع ان استخدام البحث عن   
محاولة لما  Fenomenologis ‐ etnomologisطريق الكيفية بمقاربة  

يتعلق بالمدرس اللغة العربية من الطريقة والكيفية في المدرسة 
 .الحكومية طوبان العالية
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 :  محل البحث . ب

 على دراسة الباحث أجرى ، االجتماعية عن آفاءة على

 مع التواصل على لمدرس يمكن آيف مثل تماما المدرسة بيئة

 الطالب مع وآذلك الموظفين لتعليم المعلمين الزمالء

 معايير تنفيذ على تؤثر التي العوامل إلى باإلضافة. المشارآين

 الباحث من والمزيد ، العمق في يكشف لم والباحث عن آفاءة

 . وبانفي ط MANفي  عن آفاءة معيار آيفية على ترآز

 

 

 ةحثاحضور الب . ت
 ةان البحث بطريق الكيفية يقضى الى حضور الباحث  

ليلتزم وتفاعل للموضوع بتفاعل طبعى بالموضوع المبحوث 
وذلك ليكون الناس آالمفعول . مع عدم االحبار ولكراهة فيها

 . يفعل ويتفكر على حسب نفسه الطبعى
 ةباحثوان االالت واالدة المحتاجة في البحث هي نفس ال  

االدة في هذه الحال هي االنسان او  ةولهذا آان حضور الباحث
الرئيسية التي تعتقد مالحظاته الخاصة، مقابلة للحصول على 

ان البحث الطبعى من  Neong Muhajirالبيان الصالحة آما وضح 



 

المنطقى تماما عندما تنفد في السياق الطبعى فضال للناس 
ية المدرس اللغة العربية وال جل معرفة عمل. آالبحوث فيها

 . تقنض الباحثة جزءا من البحوث الذي بحثها

 11 على البحوث حقل في في اإلبتداء الباحث داخل

 عملية خالل من ، طوبان في البلد بالمدرسة العالية 2011 مايو

 25 في استبيانات لتوزيع إذن على الباحث يحصل بحيث طويلة

 في األجسام لرصد خدامهااست عملية الباحث مادام ، 2011 مايو

 خارج الطالب بعض مع وشنق ، العربية اللغة مدرس هو هذا

 أن دون عادة هي البحث عملية أن من التأآد. الدراسية الفصول

 آال فإن ، الدراسة بهذه المرتبطة جميع قبل من أحد يالحظها

) المتعلمين( والمستجيبين ،) عربية لغة معلمة( البحث وجوه من

 موقف فإن لذا. رسمية دراسة إجراء ذلك فبخال ولكن ،

 ضغوط أي دون نقي آائن أنها على تصنف الباحث وسلوك

 هو البحث من آكائن تشعر العربية غوتو تجعل التي النفسية

 .منه جدا جيد شيء إلظهار محاولة

 موضع البحث. ج
الحكومية طوبان هي احد المدرسة  العاليةالمدرسة   

 HOSاالسالمي وتكون بشارع التمسك على اساس الدين 



 

Cokroaminoto No. 64  الحكومية  العاليةطوبان من احد المدرسة
وتسقيم على تطورها واقدامها باعطاء المقابلة المحمودة في 

البادرة واالقدامة  العاليةتطبيق التعلم حتى اصبحت المدرسة 
. وهذه ليس مقصورة بكون الطلبة الرشيدة فيها. في طوبان
فصلها عن دور ب خالل العملية التعلم التي ال يمكن لكنها بسب

المدرسة الذي يقومون بنشط ورشة وحلقات دراسية ودورات 
وهذه المدرسة المالزمة بأساس الدينية قد حصلت . تدريبية

لعقد حلقات دراسية او تدريبية وانشطة التعلم  RKBبتطبيق تطور 
 .والتعليم

الحكومية طوبان  العاليةوفي خالل التعلم بالمدرسة   
وهذه آانت ). full day school(طبقت الدراسة في يومها تماما 

الطلبة بدأت دراستها في الساعة السادسة خمس واربعين دقيقة 
صباحا حتى ان آانت الساعة موافقا بساعة الثالثة وثالثين 

وفي آل ابتداء الدراسة آانت الطلبة يقرؤون الدعاء . دقيقة
وآذلك في نهاية الدراسة يقرؤون الدعاء والقران اوال جماعة 

وبعض السور القران القصيرة اخرا جماعة ارضا وبسبب 
 العاليةالمذآور آانت الباحثة تعتمد وتميل للبحث في المدرسة 

 :الحكومية طوبان آالبحث في هذه المناقشة آما يلي 
 المدرسة الحكومية المالزمة بأساس الدينية )

 اماتطبيق الدراسة في يومها تم )



 

استقامة المدرس في اشتراك حلقات الدراسية او تدبيرية  )
الحكومية  العاليةالعلمية، ولهذا المذآور آانت المدرسة 

 . طوبان موقع البحث في هذه الكتابة
 بياناتمصدر ال. د

عن وفي هذا البحث الطبعى جامع الباحثة للمادة المهيئة   
آان مجتهدا في  فيها بأن قبل الباحثة امرمهم في نيل البيانات

وآانت البيانات  7او المحادثةجمع الخبر على سبيل المالحظة 
األولى في هذا البحث هو المتكلمون والمحدثون الذي حدثتهم 

البيانات األولى : الباحثة والبيانات في هذا البحث بيانتان 
اما البيانات األولى هي وجود البناء والمكان . والبيانات الثانية

خزين البيانات واالدلة االصلية والمصادر االساسية المستودع بت
وآذلك البيانات والصراحات التي  8تسجل مباشرةاو شهودة 

اقدمها رئيس المدرسة ومدرساتها وتالمذتها وغيرها الذي يعلم 
واما البيانات الثانية هي التعليق التي . حقيقة المسئلة المبحثة

وتعليقات ومسجالت  بينت عما يتعلق بمادة األصلية من آتابات
 . وغيرها آالمادة المستعان

 طريقة جمع البيانات. ه
تخصيص جمع البيانات امرمهم في البحث وايضا   

الطريقة التي تستعمل فيها نجمع البيانات المهيئة ألن حصول 
 . القضية على حسب وجودهما 
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ولذا آانت الباحثة في هذا البحث تستخدم الطريقة من   
 : آما يلي  الطرق الموجودة

 )observasi(طريقة المالحظة  أ 
ان الطريقة الصحيحة هي   Winarno Surahmatنظرها    

تمكن وتسمح للمحقق على مراقبة عن آثرة التحقيق في 
األغراض وفي هذه الحالة على المحقق ان تأخذ المسافة 
بصفة المراقبة فقط او تمكن ان تشترك في الحاالت فيما يلي 

  9.اإلجتماعي والعلم النفسي واالنتروبولوجياعن تحقيق العلم 
ان المالحظة هي األسلوب الذي  Sutrisno Hadiاما عند 

 10.لمنتظمة وتسجل الظواهر التحقيقييعرف باسم المراقبة ا
وسيكون في تنفيذ هذه المالحظة استخدمتها الطريقة 
المباشرة في البحث من اجل الحصول على البيانات الالزمة 

 : التي تحصل من خلل الطريقة المالحظة هي والبيانات 
الحكومية  العاليةمشاهد الباشرة على حالة المدرسة  •

 طوبان
مشاهد الباشرة على حالة الدراسة والتعليم في المدرسة  •

 الحكومية طوبان العالية
 العاليةمشاهد الباشرة على ما يتعلق بتالميذ المدرسة  •

 الحكومية طوبان
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 )angket(طريقة اإلستبيانات  ب 
هي اإلستبيانات ان طريقة  Winarno Surahmatورأى   

اإلستبيان آأسلوب واستخدام مجموعة محمودة من الألراء 
)opisioner ( او مجموعة البيانات من الوقائع المعرفة للعينات

او اإلستبيانات . التي ال يمكن الحصول عليها بطريق اخرى
المدعى عليه  اي بمعنى العيتة او) kooperatif(التعاونية 

)respondent(.11 
اإلستبيانات هي وسيلة لجمع المعلومات   Amirul Hadiوقال  

 12. حطيابطريق اقدام السؤال المكتوبة للرد 
من التعريف المذآور يستنبط ان اإلستبيان هو استخدام   

األسئلة والمشترآين الذين آانوا ال يخّير لجواب األسئلة من 
 . المهيئة خلل اختيار التي تقدميها
بون على اإلستبيان الطالب الذين وفي هذا البحث آان المجي
اما البيانات لحصول ما من . جلسوا في الصف الثاني

المذآور عن طريق اإلستبيانات هي لمعرفة آيفية آفاءة 
 . الحكومية طوبان العاليةمدرس اللغة العربية في المدرسة 

 )wawancara(طريقة المقابلة  ج 
ان طريقة المقابلة هي اداة الجمع بأن آان  Margonoقال   

اما عند . 13يقدم األسئلة شفويا ليجوبها حاال وشفويا ايضا
                                                            

11 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, 180 
12 Amirul Hadi Dan Haryono, Metodelogi Penelitian Pendidikan II, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 1998), Cet Ke-1, 137 
13 S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2003), Cet, 

Ke-2, 165 



 

Sutrisno Hadi  طريقة المقابلة هي وجود األسئلة واإلجابة بين
وهذه من احد الطريقة لجمع  14.اثنين او اآثر منهما مباشرة

تماعية الخبر والمعلومات مباشرة عما آان من البيانات اإلج
 .سواء آانت مبصرة او غيرها

ولذا آانت الطريقة المقابلة من احد الطريقة المحادثة   
او التساؤل بين اثنين او اآثر منهما مباشرة بأن آان يقدم 
األسئلة ليجوبها حاال حتى يبدوا الحصول من الخبر 

 . بسبب التحادث والتساؤلوالمعموالت 
ث وتساؤل مع انت الباحثة تحادوفي هذا البحث آ  

 :؟ والحاصل من ذلك رئيس المدرسة
 الحكومية طوبان العاليةمتى اسست المدرسة  •
 الحكومية طوبان العاليةمعرفة تارخ المدرسة  •
معرفة الطريقة والكيفية للدراسة والتعلم في المدرسة  •

 الحكومية طوبان العالية
 )dokumentasi(طريقة الوثائق  د 

يقة الوثائق جمع البيانات ان طر Suharsimi Arikuntoقال   
وبحثها من المجالت والجرائد والوثائق وغيرها من 

ان طريقة الوثائق هي جمع   Nurul Zuriyah  وقال 15.التعليقات
وآذلك  16.البيانات من البيانات والدليل المكتوبة والمخزونة
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الكتب والدفاتر من الدليل والحكم وغيرها التي تتعلق بهذه 
 . المسألة المبحوثة 

اضافة على ذلك يعرف ان طريقة الوثائق هي احد   
الطريقة لجمع البيانات التي تستنبط من التعليقات والبيانات 

 .المكتوبة والمخزونة
لبحث البيانات التي تتعلق وقد تستعمل هذه الطريقة   

 .  الذي بحثها الباحثة من التاريخ وغيره) المبحث(بالمرآز 
 :والحاصل من الطريقة  
 الحكومية طوبان العاليةهدة لتاريخ المدرسة مشا •
 الحكومية طوبان العاليةمشاهدة النظام بالمدرسة  •
 العاليةمشاهدة األحوال التي تتعلق بطالب المدرسة  •

 الحكومية طوبان
 العاليةمشاهدة المكان واالالت التي تستعمل في المدرسة  •

 الحكومية طوبان
 داة البحثأ ه 

دة الباحثة في البحث لنيل اداة البحث هي احد المساع  
البيانات فيها ألن تمام البحث على حسب تمام المساعدة 

ولذلك ينبغي ان تكون منتظمة ومترتبة حتى آانت . الباحثة
 . التجريبيةومعتمدة وموافقة  حيحة المبحوثة ص

ستبيانات لجمع وفي هذا البحث يستخدم  دفتر اإل  
 . البيانات المهيئة



 

 بيان يختارون المستجيبون من بيطل النطاق ثروستون
 نظر وجهات تقدم التي التصريحات بعض على يوافق انه

 إلى 1 بين االرتباط قيمة على يحتوي عنصر آل. مختلفة
 هذه تعطي. عليها المدعى لدى معروفة غير قيمة مع ، 11

 قبل من المحددة البيانات من عدد أساس على القيمة
 .االستبيان حول المشارآين

 ة تحليل البياناتطريق.  و 
بعد نيل البيانات من طريقة جمعها السابقة تحاولت   

الباحثة في البحث الى تحليل البيانات الوصفية الكيفية توجها 
الى نظام النظرية تحليل البيانات هي عملية الطالب ونظام 
البيانات عن وفاء الجهد في توفير الجد التوجه لطالب 

ص على المالحظة المقابلة المدرسة بطريقة تبعا لنظام خا
وحقيقة البيانات في هذا والوثائق ثم يطالع الى قضايا البحث 

البحث هي الكالم والكلمة والفقرة التي يعبر عنها في السرد 
بصفة الوصف للحالة والحدث والتفاعل والبيان والسلوك من 

 17.الموضوعات آما هو مكتوب في المالحظة
بحث هي باستخدام اما الخطوات في هذا تحليل ال  

 :المقاربة التي افترحته هارون ناسوتيون آما يلي
 تحقيق البيانات .

                                                            

17 Noeng Munadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi III, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 
1996),100. 



 

الغرض من تحقيق البيانات هي نيل البيان القصير    
وبهذه الطريقة آانت . مهم المعتدل ومسهل للتصور

) . living out(والبيانات المنبوذ ) living in(مختارة الالبيانات 
 .ول المراد والغراضوهذه آلها مستعمل بعد حص

 : وآيفية األعمال منها  
تعيين البيان اوال مما آانت صغيرة التي تتعلق بقضايا  •

 البحث
اعطاء المصطالح في آل واحد من البيان لمعرفة  •

 المصادر
 استعراض البيانات .
استعراض البيانات هو التعبير على سبيل النثر    

لمخطط والحكاية او رواية القصص المختلط بالصورة وا
 .والجدوال وغيرها

 المراجع والخالصة  .
هي ) verification and conclution(المراجع والخالصة    

تسطة التحليل التي تستخدم في آل تحقيق الكيفية وهذا 
ليس مقصورة في النهاية آما في تحقيق الكمية منذ اول 

وفي نهاية . جمع البيانات البد ان يتبعه الخالصة
يتحلل البيان والمادة التي جمعتها الخالصة البد ان 

  18.الباحثة حتى آانت في اخرها خالصة تامة

                                                            

18 Soeratno, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995), 138. 



 

والنتيجة التي تحصل من البحث تجرب حقيقتها    
 : بطريقتين 

 التحقيق عن مصادر الخطاء التي تكون في البحث •
اما على اساس ) acceptability(التقويم على التحقيق  •

 النظرية والتجريبية
لبحث هي عين البحث التي وخالصة حصول ا   

تتصور النتيجة االخيرة على اساس السابقة وفقا ألساس 
ولذلك ينبغي . المستخدمة اي اإلستقلرائي او اإلستنباطي

للنتيجة اإلخيرة صحيحة على اساس تفسير البيان 
والمناقشة التي تكون آاملة في قضايا البحث واهدافه 

 . ونتائجه
 موافقة البيانات للواقع.  ز 

وجود البيانات الموافقة للواقع امر الزم في البحث    
الكيفية لتصل الباحثة النتيجة وليكون البحث موافقا 

  19.وعلميا
الموجودة الزمة وموافقة ولذلك آانت البيانات    

للواقع المبحوث ألنها تقتض الى حقيقة المسئلة المبحوثة 
على حسب الموجود وان البيانات الموافقة للواقع في 

 : بحث الكيفية متابعة لثالثة األشياء ال
 العلة والمراجع .

                                                            

19 Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 1989), 
122 



 

 المعايير .

 تقنيات الشيكات صحة البيانات .
يشتمل على   Lincoln and Gobaوهذه آلها آما قالها     

 : اربعة امور 
 المراجع والخالصة  
تطبيق درجة الثقة في البحث اساس يستبدل مفهوم    

وان المرجو من . الصالحية الداخلية في البحث الكمية
يمكن الوثوق  ت التيماولمعايير الثقة لجمع البيانات والمع

بها من قبل القرائة ويمكن ان تكون مقولة من قبل الناس 
 .ت اثناء البحثماولالذين يقدمون المع

 التفاتية .
ان المبدل في هذا البحث تقترف بصالحية   

الخارجية في البحث الكمية ومعايير االلتفاتية مستخدم 
وآان حصول البحث اجريت في سياق . ليستوف المعايير

 . معين ويستطيع ان يطبيق في سياق اخرى
 االحتياجية .
ان االحتياجية احدى امر ليدرك ما يبحث معتمدا   

رة بين الطالب وهذا بطريقة المشاو. او غير معتمد
الجامعة المخصوصة والمربي لهذه الكتابة ليكون ما 

 .ى نتيجة البحثيقدمونه متما ومكمال عل
 التساؤلية او التقرارية .



 

. هذه مستخدم ليعرف ما يبحث وافقا للواقع ام ال  
وفي هذه الكيفية تحصل بواسلة التسجيل واألخبار 

وقد استخدمت الباحثة بمادة مهيئة مما . وغيرهما
يحصل في المحادثة والمشاورة او من التسجيالت 

ظات عن آفاءة والتحليالت البيانات والتعليقات والمالح
الحكومية  العاليةمدرس اللغة العربية في المدرسة 

 . طوبان

  


