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 الثالث بابال

 ممنهجية البحث

 ونوعه  البحث مدخل .أ

 

من خالل هذا البحث، حياول الباحث الكشف عن برانمج الرتمجة 

ككل، وكما هو عليه،   كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامللتسهيل فهم القرآن يف 

يف الدراسة املؤلف يعمل كأداة، وابلتايل، فإن نوع البحث املستخدمة يف هذه 

 .كيفيالالدراسة هو البحث 

ما أن ذكرت من قبل هو البحث الذي يهدف إىل فهم ظاهرة  كيفيال البحث ا

 جمتمع الدراسة

شاملة عن طريق وصف مثل السلوك واإلدراك، والتحفيز، والعمل، وغريها، بطريقة 

يف الكلمات واللغة، يف سياق معني العلمية وابستخدام األساليب الطبيعية 

 1.املختلفة

هو البحث الذي  كيفيالوبعبارة أخرى، فإنه ميكن استنتاج أن البحث 

يهدف إىل فهم ظاهرة ما شهدته من مواضيع البحث بشكل كلي، وعن طريق 

                                                           
1 Lexi J  Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.6 
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حمدد الطبيعة كمصدر للمباشرة  وصف يف شكل الكلمات واللغة، يف سياق

واالستفادة من جمموعة متنوعة من األساليب طبيعي مع األداة الرئيسية للباحث 

نفسه. استخدمت الدراسة البحث النوعي إذا كان هدف الباحث حمدودا، ولكن 

 2.استناًدا إىل أمناط البحث اليت اختارها الباحثون مع هدف حمدود

باحثون. نوع البحث الذي حيدد الباحثون نوع البحث الذي سيستخدمه ال 

الباحثون يف هذا البحث هو نوع وصفي. البحث الوصفي عبارة عن  سيستخدمه

دراسة هتدف إىل التحقق من الظروف ، الشروط أو األشياء األخرى اليت سبق 

 3.ذكرها ، النتائج املوصوفة يف شكل حبث

ثني يستخدمون البحث النوعي هو أواًل ألنه ينظر إليه إن السبب يف أن الباح

يف من العنوان الذي اختذه املؤلف ، تطبيق برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن 

ابوتشارهم ، أنظر تركيز البحث الذي مت  كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامل

يف تعيينه يف هذا االقرتاح ، وفًقا للمؤلف ليذهب مباشرة إلجراء األحباث يف 

عملية برانمج الرتمجة يف فهم القرآن  ، ملعرفة كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامل

 الكرمي

                                                           
2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hal. 29 
3 3Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), hal 3 
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 مكان البحث  .ب

النوع من البحوث فحصها من حيث حيث يتم تضمني هذه األحباث يف هذا 

(، الذي يدرس كيف كانت برانمج ترمجات لسهولة يف field researchامليدانية )

ليت التأليف تريي، من البياانت ا كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامليف فهم القرآن يف 

يف شكل الكلمات والصور ، وليس يف شكل أرقام ، ألنه يف هذه الدراسة مت مجعها، 

ابستخدام أساليب نوعية ، ابإلضافة إىل كل ما يتم مجعها يف املفتاح إىل ما هو يف 

 بعناية.

 سجد بيتامليف هنا قامت الكتاب أحباث يف اهلدى يقع يف قرية منطقة التأليف 

 سجد بيتامليف ، والسبب اختار الباحثون هذا املوقع ألنه يف  كودوسان كبومن الرمحن

لت املساجد مسجد خمتلف آخرين، ابإلضافة إىل استخدام  مش كودوسان كبومن الرمحن

كمكان للعبادة هناك عقد أيضا تدريس ترمجة القرآن وكذلك التفسري. يدخل الباحثون 

إىل املنطقة من خالل التشاور مع مسجد احلرم الشريف حول إجراءات الرتخيص وإيداع 

 تصريح حبث. هناك عدة أسباب لتحديد ذلك املوقع:

 مل يستخدم يف البحوث كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامليف . يف 1



50 
 

تريي التأليف ختتلف عن املساجد  كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامليف  2

األخرى، حيث الفرق هو يف املسجد عقد برانمج الرتمجة بطريقة سهلة، ولكن أيضا هو 

 التعلم التعليق. لذلك اهتم الباحثون بفحصها.

صول إىل موقع املسجد واملشاركني الذين شاركوا يف األرقام هم . من السهل الو 3

 أيضا كثريون.

 وجود الباحث   .ج

وجود الباحثني يف هذه الدراسة هو مبثابة مراقب. ومن املعروف أن البحث يف 

هذا املوضوع ، يف حني أن املوضوعات عن طيب خاطر يوفر فرصة للمراقب 

ويدركون أن هناك الناس الذين يراقبون ما يقومون ملراقبة األحداث اليت حتدث 

 4.به

وفقا هلذا النوع من البحث هو البحث النوعي مث وجود الباحثني يف جمال 

القيام به على االطالق. ويعمل الباحثون كمراقبني ومقابالت. بصفة مراقب ، 

  تتم مراقبة األنشطة اليت حتدث أثناء أنشطة التعلم. كمحاور ، يعمل الباحث

 .كمحاور ملوضوع البحث

                                                           
4 Lexy J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif,.......,hal.176 
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يف هذه الدراسة جاء الباحثون مباشرة إىل موقع البحث من أجل حفر 

 الرمحن سجد بيتامليف املعلومات املتعلقة بتنفيذ برانمج الرتمجة يف فهم القرآن 

. كما يعمل الباحث كأداة رئيسية، أي كمنفذ، مراقب، ويف كودوسان كبومن

سجد امليف  ا أجرى الباحث املنفذ هذا البحثالبياانت. كموقت واحد جامع 

. يعمل الباحثون كمراقبني ملراقبة كيفية تطبيق كودوسان كبومن الرمحن بيت

. يف كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتامليف برانمج الرتمجة يف فهم القرآن 

مع البحث النوعي، الباحث نفسه أو مبساعدة اآلخرين هو األداة الرئيسية جل

 . البياانت. وجود الباحثني ضروري للحصول على البياانت الالزمة

  مصدر البياانت .د

،   لوفالنأما ابلنسبة  5مصدر بيانت البحث هو موضوع احلصول على البينات.

 كما نقلت

، "مصدر البياانت الرئيسي يف البحث النوعي هي الكلمات  مولنج بواسطة

يف حني أن خصائص  6.،اإلجراءات ، والباقي هي إضافات مثل الواثئق وغريها

البشر يعين بياانت إضافية يف هذه الدراسة  البياانت الداعمة هي يف شكل غري

املتعلقة إحصاءات ومجيع أشكال الواثئق  يف شكل رسائل وبياانت
                                                           

5  Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik, (jakarta :rineka cipta, 
2010),  hal 172 
6 Lexy J Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif,.......,hal.176 
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 مصادر البياانت يف هذه الدراسة هي املوارد البشرية ومصادر البياانت7.ابلرتكيز

حيث يتم  . استنادا إىل مصدر البياانت يف هذه الدراسة هو املوضوعغري البشرية

 8.احلصول على البياانت

 

الشخص ، أي مصادر البياانت اليت ميكن أن توفر البياانت يف شكل إجاابت شفوية  .1

،  ، األستذمن خالل املقابالت. للشخص الذي تتوىل معلوماته زعيم مسجد التعمري

 .وبعض املرتمجني املشاركني يف الربانمج

مكان ، مصدر البياانت الذي يعرض عرض حالة الصمت والتحرك. الصمت على  .2

التحرك على سبيل املثال: الفضاء ، واكتمال األداة ، وشكل األشياء ، واأللوان وغريها. 

سبيل املثال: األنشطة ، وأنشطة التعليم والتعلم وما إىل ذلك. كالمها خيضعان لطريقة 

الرتمجة. يتم إجراء هذه  املالحظة. لوضع مصدر البياانت هو تعليم املعلمني واملشاركني

 .املالحظة ملعرفة عملية التعلم يف الرتمجة

على احلروف واألرقام والصور أو غريها ورقة، وهو مصدر البياانت اليت توفر عالمة  .3

لبياانت مصدر الورق يف شكل برانمج الرتمجة. ميكن دمج مصدر البياانت  9.من الرموز

                                                           
7 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 58   
8 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek Edisi Revisi VI, (jakarta 
:rineka cipta, 2006), hal 129   
9 ibid, hal. 172   
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هذا يف طريقة التوثيق للحصول على بياانت حول تنفيذ برانمج الرتمجة لتسهيل فهم 

 .القرآن

 تقنيات مجع البياانت .ه

مجع هو إجراء منهجي ، ومعيار للحصول على البياانت الضرورية. يف 

أكرب قدر ممكن يف وقت الحق يف األطروحة. لذلك يقوم  ربححماولة لبياانت 

 الباحثون بتطبيق جمموعة البياانت املعرفية على النحو التايل:

 . املالحظة 1

من خالل عقد واملقصود من طريقة املالحظة هذه هو: "البحوث اليت أجريت  

 10املالحظات على الكائن ، إما بشكل مباشر أو غري مباشر .

يف هذه احلالة استخدم الباحثون هذه الطريقة جلمع البياانت من خالل املالحظة 

مباشرة إىل الكائن قيد الدراسة عن طريق زايرة موقع البحث املوجود يف مسجد 

يت يتم مالحظتها يف عملية اهلدى سومبينغني كاراجنان ترينغاليك. األنشطة ال

 التعلم لرتمجة القرآن الكرمي اليت أجراها املشاركون.

                                                           
10 Winarto Surahmad, Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: 
Tarsito, 1878), hal.136   
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يف هذه احلالة يالحظ الباحثون اخلطوات واألساليب والعوامل الداعمة وعوامل 

تثبيط عوامل الرتمجة لتسهيل فهم القرآن. استخدمت املالحظات يف هذه 

 الدراسة جلمع البياانت املتعلقة برتكيز البحث.

 . طريقة املقابلة2

ما يقصد به طريقة املقابلة هو: "حوار قام به احملاور للحصول على معلومات من 

 11.اجملري

 12املبادئ التوجيهية للمقابالت هي:على نطاق واسع هناك نوعان من 

أ. املبادئ التوجيهية للمقابالت املنظمة هي مبادئ توجيهية يتم ترتيب مقابالهتا 

 قوائم املراجعة.ابلتفصيل حبيث تشبه 

ب. دليل مقابلة غري منظم هو دليل مقابلة حيتوي فقط على اخلطوط العريضة 

 للسؤال.

. هيكليف هذه الدراسة استخدم الباحثون املبادئ التوجيهية املقابلة اليت ليست 

ابستخدام طريقة املقابلة هذه ، جيلب القائم إبجراء املقابلة إرشادات ال متثل 

سوى اخلطوط العريضة ملا سيتم طرحه ، وبعد ذلك يتم تعميق األسئلة ومعاجلتها 

يف البياانت املطلوبة. أجرى الباحث مقابلة مع األستاذ الذي قام برتمجة الرتمجة ، 
                                                           

11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,....hlm.126   
12 bid, hal. 202  .  
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ني. هذه املقابالت املتعمقة اليت يستخدمها واملشاركني املرتمج تعمريوزعيم 

 مج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن.الباحثون الستكشاف تطبيق بياانت بران

 . طريقة التوثيق3

طريقة التوثيق هي طريقة جلمع البياانت من خالل البحث عن بياانت مكتوبة 

عن املتغريات يف شكل مالحظات ، والنسخ ، وكتب الصحف ، واجملالت ، 

13حملاضر ، واالجتماعات ، وهكذا.وا
جيمع الباحثون يف طريقة التوثيق هذه  

البياانت اليت متلكها املؤسسة ومجع البياانت الضرورية يف شكل أرشيفات 

 ومذكرات وكتاابت تتعلق بتنفيذ برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن.

 حتليل البياانت .و

،  مولنج اليت اقتبسها بيكدان بوكدان و  ما يقصد بتحليل البياانت هو ، وفقا ل

هو جهد واضح للعمل مع البياانت ، وتنظيم البياانت ، وفرزها إىل وحدات "

مدارة حبثًا ماندولًيا والبحث عن األمناط ، والعثور على ما يهم وما يتم تعلمه وما 

 14يقرر ما ميكن أن يقال لآلخرين.

قابالت املنتظمة واملالحظات امليدانية حتليل البياانت هو عملية إلجياد وتنظيم امل

وغريها من املواد اليت مت مجعها من قبل الباحثني. ويتم العمل التحليلي من خالل 
                                                           

13 Moleong, metodologi penelitian kualitatif ...., hal. 330   
14 Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.248   
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مراجعة البياانت ، والتنظيم ، والقسمة ، إىل وحدات ميكن التحكم فيها ، 

والتوليف ، وإجياد األمناط ، والعثور على ما هو مفيد ، وما للبحث ، واإلبالغ 

 الرمحن سجد بيتامليف بشكل منهجي. تنفيذ برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن 

 .كودوسان كبومن

عملية حتليل البياانت املتخذة العتماد وتطوير أمناط تفاعلية طورها ميلز وهريمان 

 :ومها

 احلد من البياانت .1

ختفيض البياانت يعين التلخيص ، واختيار األساسيات ، والرتكيز على 

عن املوضوعات واألمناط وإزالة تلك اليت ال لزوم األشياء املهمة ، والبحث 

هلا. وابلتايل فإن البياانت املخفضة ستوفر صورة أوضح وتسهل على 

 15الباحثني مجع املزيد من البياانت والبحث عنها عند الضرورة.

فرز البياانت اليت مت احلصول عليها يف امليدان قبل التقرير الكامل يتم 

واملفصل أواًل ، أي أنه ميلء تركيز البحث. يف احلد من البياانت، يتم كتابة 

مجيع البياانت امليدانية يف وقت واحد حتليلها، خفضت، تلخيص، النقاط 

                                                           
15 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...., hal.248   
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واضيع واألمناط، الرئيسية املختارة، اليت تركز على الضرورايت، حبثت عن امل

 .حبيث يتم ترتيبها بشكل منهجي وأكثر سهولة السيطرة عليها

 عرض البياانت .2

يف  عرض البياانت .بعد ختفيض البياانت ، مث اخلطوة التالية مث بياانت اخلطوة التالية

البحث النوعي ، ميكن تقدمي عرض البياانت يف شكل وصف موجز للتخطيط ، والعالقة 

 الفئات ، وما شابه ذلك. من خالل عرض البياانت ، سوفبني 

وجعل من السهل فهم ما حيدث، والتخطيط للعمل يف املستقبل على أساس ما مت 

 16.فهمه

يف هذا البحث ، سيقوم الباحث بتقدمي البياانت يف شكل تقرير تفصيلي كامل ومفصل  

 مت احلصول عليها من ، وهذا هو مسكن الباحث حبيث ميكن التحكم يف البياانت اليت

خالل فرزها ماداًي ومن مث صنعها يف الورقة والرسم البياين. اخلصائص املميزة اليت مت 

 .احلصول عليها يف هذا اجملال

 

 استنتاجات التحقق / السحب.3

                                                           
16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 341   
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اخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية وفقا ملايلز وهوبرمان كما نقلت سوجيونو هو 

يف هذه الدراسة، بعد التحقق، سيتم استخالص النتيجة اليت هي  17استنتاج التحقق .

 مت الذي اجملالنتيجة هلذا البحث. هذا هو كيفية العثور على معىن الرتكيز البحثي يف 

 .اخلرباء نظرية مع مطابقة

واستخالص النتائج إلجياد املعىن املتضمن التحقق البيانت يقوم الباحثون بـ

البداية ، تكون االستنتاجات مؤقتة ، وغري واضحة ، ومليئة فيها. يف 

ابلشك، ولكن مع زايدة البياانت واستنباط االستنتاجات من أجل النتيجة ، 

 سوف جند البياانت املطلوبة

 بياانت التحقق من البياانت .ز

البياانت اليت مت استكشافها ، أي البياانت املتعلقة ابلنوااي ، وكيفية تطبيق تطبيق 

برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن يف مسجد اهلدى ، حيث قام بتجميع وتسجيل نتائج 

هذا البحث ، وحرص على الثبات واحلقيقة. للتحقق أو التحقق من صحة البياانت يف 

فاملصداقية األساسية حتل حمل مفهوم الصالحية الداخلية  هذه الدراسة هي املصداقية.

للبحث غري النوعي ، حبيث تكون نتائج البحث ذات مصداقية عالية وفًقا للحقائق يف 

                                                           
17 Ibid, hal 345   
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هذا اجملال. يف حني للحصول على صالحية النتائج جيب فحص مصداقيتها ابستخدام 

 :18التقنيات التالية

 املالحظة املستمرة .1

ثر عمقاً ضد التنوع رة ملوضوع البحث لفهم األعراض بشكل أكهذه مالحظة مستم

األنشطة اجلارية يف موقع البحث. يتم احلفاظ على املالحظة من  نوًعا البالغ عددها

خالل املالحظة والقراءة بعناية مصدر بياانت البحث حبيث ميكن حتديد البياانت 

 .املطلوبة

مشاركة الباحثني أمر حاسم يف مجع البياانت ، حبيث يتطلب متديد املؤلف يف 

خلفية البحث. وهذا سوف يسمح بزايدة درجة الثقة يف البياانت اليت مت مجعها. كما 

مواقع البحث الكتشاف التشوهات اليت قد تلوث يتطلب األمر أن يغرق املؤلفون يف 

 19.البياانت بطريقة أخرى

ة ، مل يقم الباحثون جبمع البياانت يف وقت قصري ولكنهم قاموا يف هذه الدراس

مبراقبة دقيقة ومتواصلة لألشياء املثرية لالهتمام ويصفون ابلتفصيل نتائج األحباث اليت 

أجراها بعناية بعناية من أجل حتقيق أقصى استفادة من هذه الدراسة ومبا يتفق مع الرتكيز 

 .مناقشتها
                                                           

18 brahim Bafadal, Teknis Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian 
Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis), (Malang: Lembaga Penelitian UNISMA,tt), hal. 72   
19 Lexy moleong....,hal. 327-328   
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 التثليث (أ

أنشطة بياانت التثليث للبحث عن معلومات جديدة ، إلثبات أن ُتستخدم 

البياانت اليت مت احلصول عليها ابلفعل هي بياانت موثوقة. البحث عن معلومات حول 

نفس البياانت ، املستخرجة من عدة معلومات خمتلفة ويف أماكن خمتلفة ويف أماكن 

الثقة أو احلقيقة للمعلومات أو ويعين تثليث هذه البياانت فحص ومقارنة مستوى  خمتلفة

البياانت اليت مت احلصول عليها ابستخدام طرق مجع البياانت املختلفة اليت تتم ابملقابلة 

 20.  واملالحظة والتوثيق

مييز دينزين أربعة أنواع من التثليث كأسلوب الفحص الذي يستخدم استخدام 

يف التحقق من صحة البياانت يف الباحثون 21املصادر ، األساليب ، احملققني والنظرايت .

مرحلة التثليث اليت لديها أربعة أنواع من املثلث اهلندسي ، ال خيتار الباحثون سوى تقنية 

 .واحدة هي تثليث املصادر لتسهيل مسار البحث

التثليث حسب املصدر يعين املقارنة والتحقق من درجة ثقة املعلومات اليت يتم 

خمتلفة وأدوات يف البحث النوعي. ميكن القيام بذلك  احلصول عليها ، من خالل أوقات

                                                           
20 Riyanto, Metodologi Penelitian..., hal. 18   
21 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif....,hal. 172   
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( مقارنة نتائج املقابلة مع 2( مقارنة بياانت الرصد مع بياانت املقابلة ، )1بطريقة ما ؛ )

 .حمتوايت الوثيقة ، اليت مت احلصول عليها من طريقة التوثيق

 االستجواب من خالل املناقشة (ب.

ملناقشة هو أسلوب يتم من خالل كشف النتائج إن املقصود بفحص النظراء من خالل ا

املؤقتة أو النتيجة النهائية اليت يتم احلصول عليها يف شكل مناقشة حتليلية مع الزمالء. 

نية ابعتبارها واحدة من تقنيات التحقق من صحة 52هذه التقنية حتتوي على بعض 

دق. اثنياً ، توفر هذه املناقشة البياانت. أوالً ، احلفاظ على التزام الباحثني ابالنفتاح والص

مع الزمالء نقطة بداية جيدة للبدء يف استكشاف واختبار الفروض اليت تنشأ عن تفكري 

 .الباحث

هذه املناقشة ضرورية الكتساب معرفة متعمقة ابلبياانت اليت جيب احلصول 

الء عليها. يتم استخدام هذه الطريقة من خالل دعوة بعض املشاركني ، أوستادز ، زم

الباحثني واملشرفني. مبناقشة مشكلة تطبيق برانمج الرتمجة لتسهيل فهم القرآن. وابلتايل ، 

فإن الفحص النظري يعين الفحص عن طريق مجع األقران الذين لديهم نفس املعرفة العامة 

مبا جيري دراسته ، حبيث يتمكن الباحثون من خالله من مراجعة التصورات واآلراء 

 . يتم إجراؤها ، حبيث ميكن استخدامها للمقارنةوالتحليالت اليت
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 مراحل البحثح. 

مرحلة البحث هي سلسلة من الباحثني أجريت يف الدراسة. اخلطوات اليت 

 ذها الباحثون يف هذه الدراسة هي:اخت

 بحثمرحلة ما قبل ال .1

حبثية مقدمة  أ. اعداد تصميم البحوث. يف هذه احلالة ، يقوم الباحثون بتقدمي مقرتحات 

 .كشرط مسبق لكتابة األطروحة

ب. اختيار موقع الدراسة ، مع اعتبار جامع اهلدى مشس الدين أحد املساجد اليت تنظم 

 .برانمج الرتمجة بطريقة سهلة ، ويتضمن برانجًما جديًدا

ج. ومن مث ، فإن تقدمي تصريح إىل كلية الرتبية قد قدم إذن الدراسة بشكل غري رمسي 

 كودوسان كبومن الرمحن سجد بيتملايف إىل 

د. قم بتقييم ميداين. الغرض من هذا التقييم امليداين هو حماولة الباحثني التعرف على 

 الرمحن سجد بيتامليف مجيع عناصر البيئة االجتماعية والفيزايئية والطبيعية املوجودة 

 كودوسان كبومن
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ه. اختيار واستخدام املخربين اليت ستساعد الباحثني على بسالسة ودقة يف البحث عن 

 .البياانت يف البحث. املخربون املختارون من قبل الباحث هم املعلمون واملشاركون

 .و. قم إبعداد مستلزمات األحباث مثل القرطاسية ، جهاز التسجيل ، الكامريا

ز. القضااي األخالقية للبحوث. يف هذه احلالة ، يقوم الباحثون بتعديل وقراءة املوقف. مث 

م واملعايري االجتماعية املوجودة يف اجملتمع البحثي حىت ال استقبل الباحثون مجيع القي

توجد عوائق يف البحث. تعترب األخالقيات يف جمال البحث مهمة جًدا ألهنا ستساعد 

 .على سالسة الباحثني يف البحث

 املرحلة امليدانية .2

أ. فهم خلفية البحث والتحضري الذايت. عند دخول العمل امليداين ، يفهم الباحث 

خلفية البحث أواًل. ابإلضافة إىل ذلك ، حتتاج إىل التحضري. جسداي وذهنيا. من حيث 

املظهر حياول الباحث التكيف مع العادات واجلمارك واملراسيم وثقافة اخللفية البحثية 

وحياول الباحث أن يكون على دراية ابملوضوع ، وبذلك ميكن للباحث أن يتعاون 

 .ويتبادل املعلومات
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احلقل. عند دخول هذا اجملال ، قام الباحثون بتعريف العالقة مع املوضوع ب. دخول 

واملشاركة اليت متت مالحظتهم أثناء النشاط ، حبيث يتمكن الباحثون بسهولة من 

 .احلصول على البياانت املطلوبة

ج. مجع البياانت. أداة حبث مهمة شائعة االستخدام هي املالحظات احلقلية ، هذه 

قلية ليست سوى سجل صنعه الباحثون عند إجراء املالحظات واملقابالت املذكرة احل

 .والتوثيق ومشاهدة حدث معني

 مرحلة حتليل البياانت .3

أ. التحليل أثناء مجع البياانت. قام الباحث بعمل حتليل مؤقت خالل مجع البياانت اليت 

والصور واملستندات  مت احلصول عليها من املالحظات امليدانية وتعليقات الباحث والصور

 يف شكل تقارير


