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  الباب الثالث

  البحث مناهج

 

. للعثور على احلقيقة وتطويرها واختبارها هى طريقة علمية الطريقة

جيب أن تكون الطريقة املستخدمة متوافقة مع موضوع البحث واألهداف 

للعثور على النتائج املراد حتقيقها يف . احملققة حىت تعمل بشكل منهجي

 :ةهذه الدراسة ، مت استخدام الطرق التالي

  أنواع ومقار�ت  .أ 

 أنواع البحث .١

 بابيف ال املوضوع املوصوفو لى خلفية املشكلة ع بناء

السابق، ميكن استنتاج أن هذا النوع من البحث هو حبث 

حيث يتجه الباحثون مباشرة إىل امليدان للعثور على . ميداين

يف هذه الدراسة، . مواد قريبة من واقع الظروف قيد الدراسة

اما�ن يكالي  متواسطةدرسة املالباحثون حبثًا مباشرًا يف أجرى 

للحصول على بيا�ت ملموسة حول الكفاءة الرتبوية ملعلمي 

 .  م مهارة الكتابةيتعل هوتنفيذالتقييم اللغة العربية يف تصميم 

  منهج البحث .٢

يطلق . النهج املستخدم يف هذه الدراسة هو �ج نوعي 

ألنه يف مجع البيا�ت يصف الباحث وحيلل عليه النهج النوعي 

وهذا موضح يف كتاب . البيا�ت املتعلقة �لبحث املراد دراسته

�� الذي ينص على أن البحث النوعي هو دراسة �دف إىل 
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وصف وحتليل الظواهر واألحداث واألنشطة االجتماعية 

واملواقف واملعتقدات والتصورات وأفكار الناس بشكل فردي أو 

   ٤٦.يمجاع

 

  إعداد البحث  .ب 

الباحثون  حدد.هحيتوي إعداد البحث على مكان البحث ووقت 

جفارا، وهي مدرسة  نتواسطة كالييامامدارس املمواقع البحث يف 

تواسطة نور مالعلوم، ومدرسة  وتواسطة دار مومدرسة  الفالحتواسطة م

اختيار موقع البحث إىل السبب يف أن أعضاء هيئة  مت .اإلسالم

من عالية  كانوا على درجةريس، وخاصة معلمي اللغة العربية  التد

تواسطة  مدارس املكل من أعضاء هيئة التدريس يف أن  و االحرتاف 

تفوق حىت ي. تدريسية ممتازة ةأيًضا مهار  تمتعكاليياما�ن جفارا ي

 .الكثري من الطالب

 

  ع البحثضو مو   .ج 

 يف هذه الدراسة من املبحوثون البحث أو موضوعاتكان   

. تواسطة كاليياما�ن جفارامدرسة املوالطالب يف  العربيةمعلمي اللغة 

، كمصدر ةمن قبل رئيس املدرسلعينة يف هذه الدراسة ا سيتم أخذ

مدارس،   ٣مدرسني للغة العربية من  ٦للبيا�ت العامة حول املدارس، 
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 كموضوع رئيسي يف هذه الدراسة للحصول على معلومات دقيقة

ات اليت حيصل عليها الباحثون من الطالب داعمة والطالب املعلوم

للغاية يف عملية احلصول على بيا�ت تعلم اللغة العربية ألن الطالب 

يتفاعلون مباشرة مع املعلم حبيث ميكن افرتاض أن املعلومات 

يعد اختيار املوضوعات يف البحث أمرًا مهًما للغاية ألن . صحيحة

يلها ومعاجلتها وفًقا للبيا�ت اليت مت البيا�ت اليت يتم مجعها سيتم حتل

  . احلصول عليها من موضوعات البحث

 

  مصدر البيا�ت  .د 

املستخدمة كمرجع يف هذه الدراسة هي بيا�ت أولية  البيا�ت 

  : وهذه البيا�ت مأخوذة أيًضا من مصادر خمتلفة وهي .ةو�نوي

 وليةاأل البيا�ت .١

 يتم اليت البيا�ت مصادر هي األولية البيا�ت مصادر 

 من البيا�ت مجعيتم  ٤٧.البيا�ت جامعي إىل مباشرة هاقدميت

 املوضوع أو الرئيسي املصدر من عليه احلصول مت الذي ا�ال

 من الدراسة هذه يف األولية البيا�ت على احلصول مت .البحث

 ، املعين املوضوع معة املقابل خالل من أو املباشرة ةاملالحظ

 تواسطةم دارسامل يف العربية اللغة معلمي مع وحتديداً 

 بيا�ت على للحصول النهج هذا ماستخدا مت. نكاليياما�
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 التقييم تصميم يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة حول

  .كتابة مهارة تعليم تنفيذهو 

  الثانوية البيا�ت .٢

 وفري ال اليت البيا�ت مصادر هي الثانوية البيا�ت 

 أو الثانوية البيا�ت .تالبيا� جامعي إىل مباشر بشكل تالبيا�

 يف املوجودة البيا�ت هي املستعملة البيا�ت أيًضا تسمى

 و�ئق شكل يف الثانوية البيا�ت تكون أن  ميكن ٤٨.املكتبات

 املكتوبة البيا�ت مثل .اعليه احلصول مت مالحظة شكل يف أو

 احملفوظات من تالبيا� ومصادر الكتب من مصادر شكل يف

 البيا�ت مصادر تكونت .ةالرمسي والو�ئق الشخصية والو�ئق

 اللغة ميتعل أنشطة قائمة من الدراسة هذه يف املستخدمة الثانوية

 طالب عن حالة بيا�ت وكذلك التحتية، والبنية واملرافق العربية

 جفارا كاليياما�ن متواسطة دارسامل يف العربية اللغة ومعلمي

 هذا يف مناقشتها متت اليت �لعناوين مرتبطة كانت واليت

  . البحث

 

  مجع البيا�ت طريقة  .ه 

إسرتاتيجية يف  هي اخلطوة األكثرمجع البيا�ت  تقنياتتعد  

البحث، ألن الغرض الرئيسي من البحث هو احلصول على 
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 ونأما �لنسبة لدراسة هذه الرسالة فقد استخدم الباحث ٤٩.البيا�ت

 :  البيا�ت التالية تقنيات مجع

 مالحظة .١

 سلسلة وتسجيل لرؤية ومرّكز خمطط نشاط هي املالحظة 

 ظهور وراء ما وكشف حمدد غرض هلا اليت السلوكيات من

 على للعثور املالحظات إجراء يتم ٥٠.النظام وأساس السلوك

 أو األحداث ظواهر أو أعراض من واملعلومات البيا�ت

 املصاغة األهداف أساس ىوعل منهجية بطريقة األحداث

  ٥١.للتحقي

مالحظة ) ١: (تنقسم أنواع املالحظة إىل قسمني، ومها

املشارك، وهي عملية مراقبة داخلية يقوم �ا املراقب من خالل 

مالحظة ) ٢(املشاركة يف حياة األشخاص املراد مالحظتهم، و 

غري مشارك، أي إذا كانت املالحظة ال تشارك يف حياة 

تم مالحظته ويتم وضعها بشكل منفصل  الشخص الذي ت

  ٥٢.كمراقب
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.  اليت يقوم �ا الباحثون هي مالحظة غري مشارك ةاملالحظ

حىت ال يشرتك الباحث يف األنشطة اليومية للشخص الذي يتم 

.  مالحظته أو الذي يتم استخدامه كمصدر لبيا�ت البحث

أجريت هذه املالحظة للحصول على بيا�ت حول الكفاءة 

  . م مهارة الكتابةيتعلل هوتنفيذالتقييم ية ملعلمي يف تصميم الرتبو 

 مقابلة .٢

 أسئلة طرح طريق عن البيا�ت جلمع ةتقني هية املقابل 

 ٥٣.املستجيبني إجا�ت تسجيل أو وتسجيل املستجيبني على

 ،وجهةاملة املقابل) ١:(ومها نوعني، إىل املقابالت أنواع تنقسم

تعطى للمحاورين الذين   اليت ديلةالب واإلجا�ت األسئلة وهي

 أسئلة وهياملوجهة،  ا�انيةة لاملقاب) ٢( مسبًقا، محتديده مت

 تقدمي ميكن .ةاحليا يف واملعتقدات واملواقف النظر وجهات حول

 .  للموضوع حبرية األخرى املعلومات أو املوضوع

جمانية، حيث عند إجراء  وجهةحبيث تكون املقابلة امل

الباحث إرشادات ليست سوى اخلطوط العريضة  دمقاملقابلة، ي

مع معلمي وطالب اللغة العربية  ةاملقابل يت هذهجر أ .ملا يطلب

من أجل احلصول على بيا�ت حول الكفاءة الرتبوية ملعلمي 

يف  ةكتابالم مهارة يتعلل هوتنفيذالتقييم اللغة العربية يف تصميم 

 . تواسطة يف كاليياما�ن جفارامدارس امل
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 توثيق .٣

 حتتوي اليت املتغريات أو للشروط بيا�ت طلب هو التوثيق 

 ورسائل وجمالت وصحف وكتب ونسخ مدو�ت على

 الو�ئقية الدراسات الباحثون استخدم .اوغريه ومالحظات

 اللغة ملعلمي الرتبوية �لكفاءة املتعلقة البيا�ت إىل للوصول

 إىل الوصول .بلكتاا مهارة تعلم تقييم وتنفيذ تصميم يف العربية

 والكتب والصور الدروس إعداد ذلك يف مبا املستندات

 �لكفاءة املتعلقة الو�ئق ومجيع الفيديو ومقاطع والشهادات

 مهرة تعلم يف لتقييم وتنفيذ تصميم يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية

  . الكتابة

التوثيق هو أسلوب جلمع البيا�ت ال يستهدف موضوعات 

أوضح . شكل مباشر، ولكن من خالل الو�ئقالبحث ب

ميكن أن تكون . سوجيونو أن التوثيق هو سجل مت جتاوزه

املستندات يف شكل مالحظات مكتوبة تكون حمتو��ا عبارة 

عن بيا�ت مكتوبة أعدها شخص أو مؤسسة ألغراض اختبار 

حدث ما، وتكون مفيدة ملصادر البيا�ت واألدلة واملعلومات 

ليت يصعب احلصول عليها ويصعب العثور عليها و الطبيعية ا

 ٥٤.يفتح فرًصا لتوسيع نطاق املعرفة بشيء ما قيد البحث

تستخدم هذه الطريقة للحصول على املعلومات الداعمة يف 

مع التوثيق، .  البحث، وخاصة تلك املتعلقة �نشطة التعلم
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حصل الباحث على بيا�ت يف شكل �ريخ التأسيس، وبيا�ت 

اللغة العربية وبيا�ت الطالب واملرافق املستخدمة واهليكل  معلمي

 .   التنظيمي وغريها من الو�ئق ذات الصلة يف هذا البحث

 

  اختبار صحة البيا�ت  .و 

مت استخدام اختبار صحة البيا�ت لتحليل البيا�ت اليت مت 

�لنظر إىل أن البيا�ت اليت مت مجعها نوعية، يتم استخدام . مجعها

يشمل اختبار صحة بيا�ت . لتحليل البيا�ت الوصفيحليل الت

  :البحث النوعي ما يلي

  )مصداقية البيا�ت(اختبار املصداقية  .١

يتكون اختبار مصداقية البيا�ت من مالحظات موسعة، 

 : وصف كل اختبار كما يلي. وز�دة املثابرة والتثليث

  متديد املراقبة  )أ 

املالحظة أن الباحث يعود إىل امليدان  يعين امتداد

إلجراء مالحظات املقابلة مرة أخرى مع مصادر البيا�ت 

مع امتداد . اليت مت تلبيتها أو مع مصادر بيا�ت جديدة

هذه املالحظة، فهذا يعين أن العالقة بني الباحث واملصدر 

تقرتب أكثر وأكثر انفتاًحا وثقة ببعضها البعض حبيث ال 

 .أي معلومات بعد اآلنيتم إخفاء 
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  ز�دة املثابرة  )ب 

ز�دة املثابرة تعين إجراء املزيد من املالحظات الدقيقة  

�ذه الطريقة، سيكون اليقني يف البيا�ت . واملستمرة

يتم ز�دة املثابرة يف . وتسلسل األحداث أكثر منهجية

اختبار مصداقية البيا�ت من خالل قراءة مجيع مالحظات 

حىت  .ةالباحثني وقراءة مجيع املالحظات البحثية بعناي

  . تتمكن من معرفة االخطاء والعيوب

  التثليث  )ج 

يُعّرف التثليث �نه فحص البيا�ت من مصادر  

ينقسم تثليث . خمتلفة بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة

تثليث املصدر والتثليث الفين : البيا�ت إىل ثالثة، وهي

يف هذه الدراسة، استخدم الباحثون نوعني . تثليث الزمينوال

 . من التثليث

يتم . يستخدم أول هذا البحث تثليث املصدر

استخدام تثليث املصدر الختبار مصداقية البيا�ت اليت تتم 

عن طريق التحقق من البيا�ت اليت مت احلصول عليها من 

يا�ت يف هذه الدراسة، مت إجراء اختبار الب. عدة مصادر

  .من خالل مقابلة موضوع البحث

يؤثر التثليث الزمين على . �نًيا، التثليث الزمين 

ستوفر البيا�ت اليت مت مجعها . مصداقية البيا�ت

�ستخدام تقنيات املقابلة يف الصباح عندما يكون املخرب 
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حديث العهد، وال توجد مشاكل كثرية، املزيد من البيا�ت 

  . ثر مصداقيةالصحيحة حبيث تكون أك

  االعتمادية اختبار .٢

 فحص تدقيق إجراء طريق عن االختبار هذا إجراء يتم

 بيا�ت موثوقية الختبار ذلك يتم .ا�كمله البحث  لعملية

  .البحث

  التأكيد ختبارا .٣

 عليه وافق إذا املوضوعية �ختبار التأكيد اختبار يسمى  

 اليت �لعملية البحث ائجنت االختبار هذا يربط .سالنا من كثري

 .  إجراؤها يتم

 

  حتليل البيا�ت طريقة  .ز 

ألنه مع . جزًءا مهًما من عملية البحث البحثيعد التحليل يف 

خاصة يف حل . هذا التحليل، ستظهر البيا�ت املوجودة فوائد

يف البحث . مشاكل البحث وحتقيق األهداف النهائية للبحث

يزًا أثناء العملية امليدانية جنًبا إىل النوعي، يكون التحليل أكثر ترك

 . جنب مع مجع البيا�ت

وفًقا ملايلز وهوبرمان يف سوجيونو، جادلوا �ن األنشطة يف حتليل 

بشكل تفاعلي ومتت بشكل مستمر يف   تنفيذهاالبيا�ت النوعية مت 

كل مرحلة من مراحل البحث حبيث تكون البيا�ت كاملة وتكون 

البيا�ت،  فيضخت) ١(:طة حتليل البيا�ت وهيأنش. البيا�ت مشبعة
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ميكن رؤية تدفق البيا�ت . البيا�ت قيحتق )٣(عرض البيا�ت، ) ٢(

   ٥٥:يف الرسم البياين التايل

 
 

  البيا�تفيض خت .١

كمية البيا�ت اليت مت احلصول عليها من امليدان كثرية 

يعين تقليل البيا�ت . جًدا، لذا جيب تسجيلها بعناية و�لتفصيل

التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء املهمة 

. والبحث عن السمات واألمناط وإزالة األشياء غري الضرورية

 ٥٦.حدث هذا احلد من البيا�ت بشكل مستمر أثناء الدراسة

توفر البيا�ت املختصرة صورة أوضح لنتائج املالحظات، 

هيل اسرتجاع البيا�ت اليت مت احلصول عليها �إلضافة إىل تس
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لتقليل البيا�ت، يتم اتباع اخلطوات .  عند احلاجة على الباحثني

  ٥٧:التالية

خلص البيا�ت املتعلقة �التصال املباشر �ألشخاص   )أ 

  .اآلخرين واألحداث واملواقف يف موقع الدراسة

 تدوين مالحظات موضوعية، أي تسجيل وتوضيح وتعديل  )ب 

  .اإلجابة أو املوقف كما اصله

تدوين املالحظات العاكسة، أي ما هو مفتوح وفكر   )ج 

  .الباحث املعين �ملالحظات املوضوعية

  .تم تصنيف ختزين البيا�ت، مع االنتباه إىل بعض التطبيعي  )د 

عمل املذكرات وهي املالحظات النظرية واملفاهيمية   )ه 

  .للبيا�ت اليت تظهر يف امليدان

  .عمل ملخص مؤقت  )و 

  البيا�ت عرض .٢

اخلطوة التالية يف التحليل بعد تقليل البيا�ت هي عرض 

يهدف عرض البيا�ت إىل إجياد أمناط ذات مغزى . البيا�ت

يهدف . وتوفري إمكانية استخالص النتائج وتقدمي اإلجراءات

عرض البيا�ت والبحث أيًضا إىل إجياد معىن من البيا�ت اليت مت 

وتشكيل املعلومات  صول عليها، مث ترتيبها بشكل منهجياحل

ذكر مايلز  .املعقدة إىل معلومات بسيطة ولكنها انتقائية
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٦٥ 

وهوبرمان أن الشيء األكثر استخداًما لتقدمي البيا�ت يف 

   ٥٨.البحث النوعي هو النص السردي

 حتقيق البيا�ت .٣

مل  االستنتاج يف البحث النوعي املتوقع هو نتيجة جديدة

ميكن أن تكون النتائج يف شكل . تكن موجودة من قبل

أوصاف أو أوصاف لشيء كان معتًما أو مظلًما يف السابق 

  .حبيث يصبح واضًحا بعد فحصه

لذلك، من البيا�ت اليت مت تقدميها ودعمها ببيا�ت  

موثوقة، ستكون قادرة على إنتاج استنتاجات وفًقا لصياغة 

 . املشكلة يف هذه الدراسة

واليت تركز على الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف 

دارس املم مهارة الكتابة يف يتعلل هوتنفيذالتقييم تصميم 

 .جفارا تواسطةكاليياما�نم
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