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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 نوع البحث .أ 

نوع البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث الوصفي، أي البحث 

ادلوجو لتقدمي األعراض أو احلقائق أو األحداث بطريقة منهجية ودقيقة فيما يتعلق 

 .خبصائص السكان أو مناطق معينة

ىي طريقة للبحث اليت  Mahsun M.Sطريقة البحث اليت طرحها الدكتور 

يتعُت إجراؤىا، واليت تتضمن مواد وأدوات وأدوات البحث وأحباث الطرق وادلتغَتات 

شلا يعٍت أن طريقة البحث ىي حل يف . والبيانات ادلطلوبة ادلقدمة وربليل البيانات

التنبؤ بنتائج البحث وىي وحدة  البحث حيتوي بالفعل على طريقة حبثية ميكنها

 33.التحكم يف تنفيذ البحث الذي سيتم إجراؤه

البحث الذي سيستخدمو ادلؤلف ىو حبث نوعي، وفًقا لبوغدان وتايلور يف  

أشخاص  إجراءات حبثية تنتج بيانات"كتاب مولونج، فإن الطرق النوعية ىي 

 34".وسلوك ميكن مالحظتو
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 Dr. Mahsun M,S. Metode Penelitian Bahasa. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006) 
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34
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  , (Bandung : Remaja Rosdakarya, 
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استناًدا إىل أنواع ادلشكالت اليت سبت مناقشتها يف ىذه الدراسة، استخدم 

البحث الوصفي ىو طريقة " Sukardiالباحثون منطًا وصفًيا للبحث، وفًقا لكتاب 

يتمتع الباحث الوصفي اجليد ". حبث تسعى إىل تطوير وتفسَت األشياء كما ىي

وبادلثل، ذكر براسيتيا أن  35.ىبنفس العملية واألساس الذي تتبعو الدراسات األخر 

باإلضافة إىل ذلك، تتطلب  36.البحث الوصفي ىو حبث يشرح احلقائق كما ىي

ىذه الدراسة أيًضا إجراًء دقيًقا لكل عنصر من أجل وصف ادلوضوع أو الكائن قيد 

 .الدراسة

هتدف الدراسة الوصفية إىل توفَت بيانات مفصلة قدر اإلمكان عن البشر أو 

 Arif Furchan الغرض من البحث الوصفي وفًقا يل. األعراض األخرى احلاالت أو

 37".يف احلالة"ما " وصف ادلتغَت أو الشرط"ىو 

بناًء على البحث أعاله ، فإن البحث الذي يسعى إىل وصف األعراض أو 

احلالة بشكل منهجي حىت يصبح ىدف الباحث واضًحا، يف ىذه احلالة يتعلق 

                                                           
35

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Yogyakarta : 
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36
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استخدام طريقة دبشاكل يف قراءة مهارات الكتاب الًتاث ادلتعلقة بفهم طالب 

 .ادلناقشة اجلماعية

 موقع البحث .ب 

يتم تضمُت احلكم من حيث مكان ىذا البحث يف نوع البحث ادليداين من 

البيانات ادلذكورة أعاله اليت مت مجعها يف شكل كلمات وصور وليس أرقام ألنو يف 

، أخذ ادلؤلفون موقع ادلدرسة يف الدراسة. ام أساليب نوعيةستخدىذه الدراسة با

الداخلية للمؤسسة اليت تعد أول ادلعهد االسالمية السلفية مباه دول يف القرية 

يف حُت أن السبب وراء اختيار الباحث . فلوصاكانداع، كيدوج وارو، تولونج اجونج

 :للموقع ىو أنو

. مدارس داخلية إسالمية ىذا ادلوقع ىو مؤسسة تعليمية دينية، وىي .1

كمؤسسة تعليمية دينية، رباول مدرسة مباه دول اإلسالمية الداخلية 

تكوين جيل مؤمن، ورع، لو شخصية نبيلة، وقادر على مواجهة العصر 

 .احلديث مثل اليوم

يضع العديد من اآلباء أطفاذلم يف ادلعهد االسالمية السلفية مباه دول،  .2

من الكوخ أو البعيدة، سواء من جاوا أو خارج سواء من اجملتمعات القريبة 

 .جاوا
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كان من الضروري معرفة كيف عملية التدريس والتعلم ىناك وكذلك  .3

ادلشاكل يف أن مشاكل التعلم يف مهارات قراءة الكتاب الًتاث وكيفية 

استخدام طريقة ادلناقشة اجلماعية يف  التغلب عليها باستخدام أساليب

كتاب الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمية السلفية تعليم مهارة القراءة ال

لذلك ىذا ىو ادلكان الذي يهتم فيو الباحثون , مباه دول تولونج أجونج

 .بالبحث عنو

 حضور الباحث .ج 

ال ميكن فصل خصائص البحث النوعي عن ادلالحظة التشاركية، لكن دور 

الباحثون أنفسهم يف ىذه الدراسة، وضع  38البحث ىو الذي حيدد السيناريو العام.

على أهنم جامعي بيانات وكذلك أدوات ألنو يف البحث النوعي كانت األداة 

  39الرئيسية ىي البشر.

مت تنفيذ السلسلة بأكملها وعملية مجع البيانات من قبل الباحث كأداة 

شلا تطلب وجود  رئيسية يف ىذا البحث، وقد مت ىذا البحث يف بيئة طبيعية،

، لذلك قام الباحث بعمل مالحظات لزيارة موضوع البحث أو الباحث يف اجملال
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. الدول، وكذلك مجع الوثائق همبا السلفي اإلسالميعهد ادلادلخرب يف ىذه احلالة يف 

يف البحث النوعي، يعمل الكاتب كأداة باإلضافة إىل مجع . ادلستندات ادلطلوبة

أدلة ادلقابلة وإرشادات ميكن أيًضا استخدام األدوات غَت البشرية مثل . البيانات

لذلك، . ادلراقبة والكامَتات ولكن وظيفتها تقتصر على دعم مهمة الباحث كأداة

 .ىناك حاجة إىل وجود الباحثُت يف البحث النوعي

يف عملية مجع البيانات اليت تتم عن طريق ادلالحظة وادلقابالت، يعمل 

مل بأفضل ما لذلك جيب على الباحثُت الع. الباحث كمراقب مشارك سليب

ميكن، واحلرص واجلدية يف التقاط البيانات وفًقا للواقع يف اجملال، حبيث تكون 

 .البيانات اجملمعة ذات صلة حًقا وتضمن صحتها

 مصادر البيانات .د 

ادلصادر "، فإن ادلقصود دبصادر البيانات يف البحث ىو Arikunto وفًقا ىل

وتتكون ىذه البيانات من نوعُت، مها  46"اليت يتم احلصول عليها من البيانات

البيانات اليت يتم احلصول عليها من البشر والبيانات اليت يتم احلصول عليها من غَت 

وفًقا لروفالند يف كتاب . البشر والبيانات اليت يتم مجعها فيما يتعلق بًتكيز البحث
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 Suharsmi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2006), hlm 129.  
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يف شكل  يتكون مصدر البيانات من البيانات الرئيسية "تنزه يف البحث النوعي 

  41".كلمات أو خطاب أو سلوك األشخاص الذين سبت مالحظتهم ومقابالهتم

بينما تكون خصائص البيانات الداعمة يف صورة غَت بشرية، شلا يعٍت أن 

البيانات اإلضافية يف ىذه الدراسة ميكن أن تكون يف شكل خطابات أو قوائم 

إن العينة  42.بحثحضور أو مجيع أشكال الوثائق ادلتعلقة بالًتكيز على ال

ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي غرض العينة ىو حفر ادلعلومات اليت ستكون أساس 

 .التصميم والنظريات اليت تظهر

 :دبعٌت آخر، يتم تصنيف مصادر البيانات يف ىذه الدراسة إىل ثالثة أجزاء

الناس ىم مصادر البيانات اليت ميكن أن توفر البيانات يف شكل إجابات  .1

يشمل مصدر البيانات ىذا مقدمي الرعاية . من خالل ادلقابالتشفهية 

 وعدد من ادلعلمُت يف مدرسة داخلية إسالمية

ادلكان، أي مصدر البيانات الذي يعرض عليها، وميكن احلصول على  .2

 .حملة عامة عن حالة الظروف اجلارية ادلتعلقة بادلشكلة اليت نوقشت
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 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Penelitian, (Surabaya : Elkaf, 2006), hlm 

131. 
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احلصول على ىذه البيانات من مصادر البيانات يف شكل ورقة، يتم  .3

خالل وثائق يف شكل سجالت أو زلفوظات أو صور فوتوغرافية ميكن 

 .أن توفر معلومات حول ادلسائل ادلتعلقة بالبحث

 ياناتإجراءات جمع الب .ه 

تعد تقنيات مجع البيانات أىم خطوة يف البحث، ألن الغرض الرئيسي من 

 43البحث ىو احلصول على البيانات.

تقنيات مجع البيانات النوعية مؤقتة أساًسا ألن استخدامها يتم ربديده تعترب 

يف كل عملية جلمع . حسب سياق ادلشكلة ووصف البيانات اليت مت احلصول عليها

يف مجع . البيانات جيب أن يكون ىناك تقنية تستخدم وفقا للبحث الذي أجري

ء يف ادلدرسة الداخلية البيانات حول مشاكل التعلم دلهارات قراءة الكتب الصفرا

 :األوىل، يستخدم البحث األساليب التالية

 ادلالحظة .1

ادلراقبة ىي تقنية جلمع البيانات يتم تنفيذىا من خالل ادلالحظة، 

ادلالحظة أو  44.مصحوبة دبالحظات حول حالة أو سلوك الكائن ادلستهدف

 45.ةادلالحظة ىي تقنية جلمع البيانات من خالل مراقبة األنشطة اجلاري
                                                           

43
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekata Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet. Ke-21 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 308 
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طريقة جلمع البيانات من "، فإن ادلالحظة ىي Suyitnoوفًقا لتنزه و 

خالل مراقبة أو مراقبة األشياء أو األحداث البحثية يف شكل البشر، األشياء 

لذلك، فإن األنشطة واستخدام طرق ادلراقبة مهمة   46".غَت احلية ، والطبيعة

ادلالحظة، يتم التعرف على من خالل ىذه . جًدا يف تقليد البحث النوعي

أشكال سلتلفة من األحداث واألحداث والظروف واألفعال اليت تنمط من يوم 

ال يتم تنفيذ نشاط ادلراقبة فقط على احلقائق اليت يتم . آلخر يف اجملتمع

  47.رؤيتها، ولكن أيًضا على ما يتم مساعو

ر موثوقية ميزة ىذه التقنية ىي أن البيانات اليت مت احلصول عليها أكث

حبيث حيمل الباحثون مالحظات مباشرة . ألهنا تتم على مالحظاتك اخلاصة

يستخدم . يف ىذا اجملال لتحديد الظروف اليت ربدث يف ادلؤسسات التعليمية

الباحثون ىذه الطريقة دلراقبة الوضع الطبيعي وأنشطة التعليم والتعلم اليت 

 .ربدث يف مدرسة داخلية مباه دول
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65-66 



65 

 

 

 مقابلة .2

تتساءل مناقشة ادلقابالت عن العديد من اجلوانب اليت تشمل سوف 

معٌت وأنواع ادلقابالت، وأشكال األسئلة، وترتيب ترتيب األسئلة، وزبطيط 

 48.ادلقابالت، وإجراء األنشطة وما بعدىا، ومقابالت رلموعة الًتكيز

ادلقابلة اليت يشار إليها يف كثَت من األحيان باسم مقابلة أو استبيان 

شفوي ىو حوار للحصول على معلومات من ادلقابلة للحصول على 

مت إجراء احملادثة من قبل طرفُت، مها الشخص الذي  49.معلومات من ادلقابلة

من . أجرى ادلقابلة وأرسل الشخص الذي أجرى ادلقابلة اإلجابة على البيان

رؤى خالل تقنيات ادلقابالت ، ميكن للباحثُت ربفيز اجمليبُت للحصول على 

 56.أوسع للخربة

 الوثائق .3

تشمل األنواع ادلختلفة من  51.الوثائق ىي كل مادة مكتوبة أو فيلم

الرسائل الرمسية : ادلعلومات اليت ميكن احلصول عليها من خالل الوثائق
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يستخدم الباحثون ىذه . ومالحظات االجتماع اليت تعترب ذات صلة بالبحث

ادلوقع , إنشاء أول ادلعهد االسالميةالطريقة للعثور على بيانات حول تاريخ 

اجلغرايف، وظروف ادلعلم، وظروف الطالب، وحالة البنية التحتية التعليمية اليت 

ميكن أن تدعم مجيع نتائج ادلالحظات، وادلقابالت اليت تستخدم بعد ذلك  

 .كمواد إلعداد أطروحة

 تحليل البيانات فتيشت .و 

سجالت ادلالحظات عد ربليل البيانات زلاولة للبحث وتسجيل 

وادلقابالت، وما إىل ذلك بشكل منهجي لتعزيز فهم الباحثُت للحاالت قيد الدراسة 

 52.وتقدميها على أهنا نتائج لآلخرين

ربليل البيانات من ىذه الدراسة، يستخدم ادلؤلفون ربليل البيانات 

م االستقرائي الذي ىو عملية ربليل اخلروج عن احلقائق اخلاصة ومن مث يتم رس

 .التعميمات العامة

اعتمدت عملية ربليل البيانات ادلعتمدة وطورت أمناط التفاعل اليت طورهتا 

 ميلز وىيبَتمان، وىي
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 احلد من البيانات .1

االختصار ىو التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والًتكيز على األشياء 

  53.ادلهمة والبحث عن السمات واألمناط وإزالة األشياء غَت الضرورية

يعد تقليل البيانات أحد أنشطة عملية االختيار، مع الًتكيز على 

تبسيط استخراج وربويل البيانات اخلام اليت مت احلصول عليها من السجالت 

يبدأ احلد من البيانات يف بداية نشاط البحث حىت . ادلكتوبة يف ىذا اجملال

احث يستمر خالل نشاط مجع البيانات الذي يتم تنفيذه، وجيب على الب

 .تقدمي ملخص واستكشاف ادلوضوعات ووضع رلموعات وكتابة ادلذكرات

يف البداية، مت ربديد أن ىناك وحدة، وىي أصغر . ربديد الوحدات

جزء موجود يف البيانات واليت ذلا معٌت عندما ترتبط دبشكلة الًتكيز 

 54.والبحث

 اعرض البيانات .2

منهجي من أجل اعرض البيانات ىو عملية ذبميع ادلعلومات بشكل 

يف ىذه الدراسة، البيانات اليت مت . احلصول على استنتاجات كنتائج حبث
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan….., hlm 335 

54
 Lexy J Meleong Metodologi Penelitian Kualitatif… hlm 288 



68 

 

 

احلصول عليها يف شكل مجل، كلمات ذات صلة بًتكيز البحث، حبيث يكون 

تقدمي البيانات عبارة عن رلموعة من ادلعلومات اليت يتم ترتيبها بشكل منتظم 

 .واليت تتيح إمكانية استخالص النتائج

 استخالص الرسم/  التحقق .3

عند إكمال أنشطة ربليل البيانات اليت ربدث بشكل مستمر، سواء 

تلك اليت ربدث يف احلقل أو بعد االنتهاء يف ىذا اجملال، فإن اخلطوة التالية 

لتؤدي إىل نتائج ىذا االستنتاج، فإنو يعتمد على . ىي استخالص النتائج

مع . الحظات ادليدانية والوثائقنتائج ربليل البيانات، سواء ادلستمدة من ادل

اخلتام، من ادلأمول أن تكون البيانات اليت مت احلصول عليها واضحة ومفهومة، 

 55.سواء من أنفسهم ومن ادلستجيبُت

تستخدم ىذه الدراسة أسلوبًا وصفًيا أو حبثًا يسعى إىل وصف عرض 

يتطلب ربليل البيانات ىذا . أو حدث أو حدث حيدث يف الوقت احلايل

 :56يًضا عدة طرقأ
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 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar 

Baru, 1989), hlm 64 
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األسلوب الوصفي كإجراء حلل ادلشكالت يتم : ادلنهج الوصفي (أ 

التحقيق فيو من خالل عمل صور أو لوحات وصفية بشكل 

منهجي وواقعي ودقيق فيما يتعلق باحلقائق واخلصائص والعالقات 

الطالب وادلعلمُت وعملية التدريس . بُت الظواىر قيد التحقيق

 .دول اإلسالمية الداخليةوالتعلم يف مدرسة مباه 

األسلوب االستنتاجي ىو أسلوب للمناقشة : األسلوب االستنتاجي (ب 

باستخدام منط تفكَت ينحرف عن ادلعرفة العامة إىل التقييمات 

 .احملددة

يف ىذه التقنية، ستتم معاجلة البيانات اليت يتم : األسلوب االستقرائي (ج 

ادلالحظة احلصول عليها بشكل منهجي وموضوعي من خالل 

وادلقابالت والتوثيق وربليلها وفًقا خلصائص البحث النوعي، أي 

أي ازباذ القرار باستخدام منط تفكَت ينحرف عن  57.االستقرائي

 .حقائق زلددة مث يعمم على األمور العامة
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 من صحة البيانات فتيشت .ز 

من أجل التحقق من صحة البيانات ادلتعلقة باستخدام طريقة ادلناقشة 

اجلماعية ادلركزة يف تعلم قراءة الكتب الكالسيكية لطالب ادلدارس الداخلية 

اإلسالمية يف مدرسة مباه دول تولونغاغونغ اإلسالمية الداخلية بناًء على البيانات 

اليت مت مجعها، مت بعد ذلك العديد من تقنيات صحة البيانات مأخوذة، دبا يف 

صحة البيانات وصالحيتها . ادية والتأكيدادلصداقية وقابلية النقل واالعتم: ذلك

تفاصيل . لذلك، مت التحقق من صحة البيانات. ضروريان للغاية يف دراسة نوعية

 :التقنيات ادلذكورة أعاله ىي كما يلي

 (المصداقية)الجدارة بالثقة  .1

يستخدم ىذا ادلعيار إلثبات أن البيانات اخلاصة بأسلوب ادلناقشة 

اجلماعية ادلركزة، أي كيف أن طريقة ادلناقشة اجلماعية ادلركزة ىي يف تعلم قراءة 

، جونجاج مباه دول تولون السلفيةاإلسالمية  ادلعهدالكتب الكالسيكية لطالب 

باإلشارة إىل لينكولن . واليت مت احلصول عليها من عدة مصادر يف ادليدان

وجوبا، إلجياد مستوى من اجلدارة بالثقة يف ىذا البحث، سيتم بذل اجلهود 

 :التالية

 التثليث (أ 
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ىذا التثليث ىو الطريقة األكثر استخداًما لزيادة صحة البيانات يف 

تقنية للتحقق "، يعترب التثليث meleongمن وجهة نظر  58.البحث النوعي

شيًئا آخر غَت البيانات ألغراض التحقق أو  من صحة البيانات تستخدم 

وظائف التثليث للعثور على البيانات، حبيث  59".كمقارنة لصحة البيانات

تكون البيانات اليت مت ربليلها صحيحة وميكن استخالص النتائج بشكل 

وهبذه الطريقة ميكن للباحث استخالص استنتاجات قوية ليس . صحيح

 .ن قبول احلقيقةفقط من وجهة نظر واحدة حىت ميك

يف التطبيق، يقارن الباحث البيانات ادلرصودة مع بيانات ادلقابلة 

وبالتايل فإن ما يتم احلصول عليو من . والبيانات من الوثائق ذات الصلة

يشار إىل مصدر آخر ىو ادلقابالت مع سلتلف . مصادر أخرى سلتلف

استخدام طريقة قد يكون ألحد ادلستجيبُت رأي سلتلف حول . ادلشاركُت

ادلناقشة اجلماعية ادلركزة يف تعلم قراءة الكتب الًتاث للمعهد االسالمية 

 .السلفية مباه دول تولونج اجونج
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لذلك يف التثليث، يقوم الباحث بإجراء فحوصات وإعادة فحص 

وفحوصات متبادلة واستشارات مع مديري ادلدارس وادلدرسُت ومناقشات 

يشمل التثليث ادلنفذ تثليث مصادر . رلاالهتم األقران وأيًضا اخلرباء يف

مت إجراء تثليث مصادر البيانات من قبل . البيانات وتثليث األساليب

الباحثُت عن طريق الباحثُت الذين حاولوا التحقق من صحة البيانات اليت 

ويف الوقت نفسو، فإن طريقة . مت احلصول عليها من مصدر مع آخر

ث التحقق من صحة البيانات من خالل تثليث الطريقة حياول الباح

التحقق ادلزدوج شلا إذا كانت اإلجراءات وعمليات البيانات متوافقة مع 

 .األساليب الصحيحة

ويف الوقت نفسو، أوضح سوجيونو أن التثليث يف اختبار ادلصداقية 

ىذا يعرف بأنو فحص البيانات من مصادر سلتلفة، بطرق سلتلفة، ويف 

وبالتايل، ىناك تثليث للمصادر، وتثليث تقنيات مجع . أوقات سلتلفة

 .البيانات، وتثليث الوقت

 تثليث ادلصدر (1

يتم تثليث ادلصادر الختبار مصداقية البيانات عن طريق 

 .التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من عدة مصادر
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 التثليث الفٍت (2

فحص يتم التثليث التقٍت الختبار مصداقية البيانات عن طريق 

 .البيانات من نفس ادلصدر بتقنيات سلتلفة

 التثليث الزمٍت (3

البيانات . غالًبا ما يؤثر التثليث الزمٍت على مصداقية البيانات

اليت مت مجعها باستخدام تقنيات ادلقابلة يف الصباح على ادلصادر ال 

تزال حديثة، ال توجد مشاكل كثَتة، ستوفر بيانات صحيحة حبيث 

لذلك يف سياق اختبار مصداقية البيانات،  تكون ذات مصداقية

ميكن القيام بذلك عن طريق التحقق من ادلقابالت أو ادلالحظات 

 66.أو التقنيات األخرى يف أوقات أو مواقف سلتلفة

 مناقشة األقران (ب 

ىو أسلوب يتم إجراؤه عن طريق  moleong فحص األقران وفًقا ىل

كشف النتائج ادلؤقتة أو النتائج النهائية اليت مت احلصول عليها يف شكل 

من ادلعلومات اليت مت استخراجها، من  61.مناقشات ربليلية مع األقران
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ادلأمول أن تكون ىناك اختالفات يف الرأي واليت ستعزز نتائج البحث يف 

 .هناية ادلطاف

من صحة النتائج باستخدام ىذه الطريقة يكون لذا فإن التحقق 

يف ىذه احلالة ناقش . عن طريق مطابقة البيانات مع زمالئك الباحثُت

، وكذلك مع جهات (أصدقاء الكلية)الباحثون مع زمالئهم الباحثُت 

 .سلتصة سلتلفة، ويف ىذه احلالة استشار الباحث ادلشرف

 توسيع ادلشاركة (ج 

النوعي، يعد الباحث أداة رئيسية، لذا فإن كما قيل أنو يف البحث 

حىت تكون البيانات . مشاركة الباحث أمر بالغ األمهية يف مجع البيانات

اليت مت احلصول عليها متوافقة مع احتياجات ادلالحظة وادلقابالت طبعا ال 

قام . يتم تنفيذىا يف وقت قصَت بل تتطلب امتدادا للمشاركة يف البحث

مكثفة للمؤسسات التعليمية، وبالتحديد للمعهد  الباحثون دبالحظات

 .االسالمية السلفية مباه دول تولونج اجونج

ىنا يعود الباحث إىل ادليدان، ويقوم بادلالحظات، وادلقابالت مرة 

مت ذلك . أخرى مع مصادر البيانات اليت سبت مواجهتها وادلصادر اجلديدة

بح الباحث واخلبَت هبدف إقامة عالقة بُت الباحث وادلصدر حبيث يص
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أكثر دراية وانفتاًحا وثقة ببعضهما البعض، حبيث ال يتم إخفاء أي 

يف ىذه احلالة، يركز الباحث على البيانات اليت مت احلصول . معلومات

عليها مسبًقا بقصد اختبار ما إذا كانت البيانات اليت مت احلصول عليها 

اذلدف من ىذا . ال بعد العودة إىل احلقل صحيحة أم ال، أو تغَتت أم

 .النشاط ىو احلصول على بيانات موثوقة

 قابلية التحويل .2

معيار قابلية النقل ىذا ىو سؤال ذبرييب ال ميكن للباحثُت الكيفيُت 

. اإلجابة عليو، ولكن يتم اإلجابة عليو وتقييمو من قبل قراء التقارير البحثية

النقل عندما حيصل قراء تتمتع نتائج البحث النوعي دبستوى عاٍل من قابلية 

يف . ىذا التقرير البحثي على صورة واضحة وفهم لسياق البحث وتركيزه

، طلب الباحث من بعض زمالئو األكادمييُت وادلمارسُت ادلمارسة العملية

 .الًتبويُت قراءة قائمة التقارير البحثية للتحقق من فهمهم الذباه نتائج البحث

نتائج البحث حول استخدام أسلوب ُتستخدم ىذه التقنية إلثبات أن 

ادلناقشة اجلماعية ادلركزة يف تعلم قراءة الكتب الكالسيكية ميكن ربويلها إىل 

يف األساس، يعد تطبيق قابلية النقل جهًدا يف . إعدادات وموضوعات أخرى

شكل وصف مفصل، يصور سياق موقع البحث، والنتائج اليت مت العثور عليها 
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لذلك، سيقدم الباحث وصًفا مفصالً . ل اآلخرينحىت ميكن فهمها من قب

وواضًحا ومنهجًيا وموثوقًا الستخدام طريقة ادلناقشة اجلماعية ادلركزة يف تعلم 

 .جونجاج مباه دول تولونالسلفي اإلسالمي عهد لطالب ادل ًتاثقراءة الكتب ال

 االعتمادية .3

السالمة هتدف ىذه التقنية إىل إثبات أن نتائج ىذه الدراسة تعكس 

واالتساق يف عملية البحث بأكملها، سواء يف أنشطة مجع البيانات، أو يف 

تتمثل إحدى زلاوالت تقييم . تفسَت النتائج ، أو يف اإلبالغ عن نتائج البحث

ميكن القيام بذلك من قبل . االعتمادية يف إجراء تدقيق االعتمادية نفسو

 .ادلدقق، من خالل مراجعة مجيع نتائج البحث

ىذه التقنية يطلب الباحث عدة مراحل دلراجعة أو نقد نتائج ىذا  يف

البحث للمشرف، يقوم الباحث بإجراء االستشارات وادلناقشات ويطلب 

 .اإلرشاد من البداية لتحديد زلور ادلشكلة إىل ذبميع االقًتاح

 التأكيد .4

تركز معايَت التأكيد بشكل أكرب على جودة التدقيق وضمان نتائج 

يسمى اختبار . يتم إجراء التدقيق بالتزامن مع تدقيق االعتمادية. البحث

يقال أن الباحثُت . التأكيد يف البحث النوعي باختبار موضوعية البحث
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. موضوعيُت إذا مت االتفاق على نتائج الدراسة من قبل العديد من األشخاص

قة ُتستخدم ىذه التقنية للتحقق من صحة البيانات ادلتعلقة باستخدام طري

 اإلسالميةعهد لطالب ادل ًتاثادلناقشة اجلماعية ادلركزة يف تعلم قراءة الكتب ال

اجونج واجلوانب ادلختلفة اليت ربيط هبا للتأكد من  مباه دول تولونج السلفية

 .صحة نتائج البحث 

يعتمد اليقُت بشأن مستوى موضوعية نتائج البحث إىل حد كبَت على 

يف . على وجهات النظر واآلراء ونتائج البحثموافقة العديد من األشخاص 

ىذه الدراسة، مت إثبات ذلك من خالل تربير مقدمي الرعاية يف ادلعهد 

االسالمية السلفية مباه دول تولونج اجونج من خالل تصريح حبث شلنوح من 

اجلامعة االسالمية احلكومية تولونج اجونج إىل القائمُت على الرعاية ادلنزلية 

 .ادية يف شكل توثيق لنتائج البحثواألدلة ادل

 مراحل البحث .ح 

 :ادلراحل يف ىذه الدراسة ىي

 المراحل األولية أو التحضيرية .1

يف ىذه ادلرحلة، بدأ الباحثون يف مجع الكتب أو النظريات ادلتعلقة 

وتنفذ ىذه ادلرحلة أيًضا . بالفهم اإلشكايل للمفروض يف ادلواد العربية
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والندوات، حىت يتم اعتمادىا هنائًيا من قبل عملية إعداد ادلقًتحات 

 .ادلشرف

 مرحلة التنفيذ .2

تتم ىذه ادلرحلة من خالل مجع البيانات ادلتعلقة بًتكيز البحث من 

 .موقع البحث من خالل ادلالحظة وادلقابالت والوثائق

 مرحلة تحليل البيانات .3

بشكل يف ىذه ادلرحلة، جيمع ادلؤلفون مجيع البيانات اليت مت مجعها 

منهجي وبالتفصيل حبيث يتم فهم البيانات بسهولة وميكن مشاركة النتائج 

 .بوضوح مع اآلخرين

 مرحلة اإلبالغ .4

ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة األخَتة من مرحلة البحث اليت قام هبا 

تتم ىذه ادلرحلة عن طريق تقدمي تقرير مكتوب ونتائج البحوث . ادلؤلف

 .ىذا التقرير يف شكل أطروحة سيتم كتابة. اليت مت القيام هبا
 

 

 

 


