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 باب الثالث
 مناهج البحث

 
طريقة البحث هو الوسيلة اليت تستخدم يف إجراء البحوث أو البحوث اليت 

 ١.حماوالت الكتشاف وتطوير ومعرفة احلقيقة من املعرفة يتم مع األساليب العلمية
. حتتاج الباحثة اىل اخلطوات واملناهج املنظمة اليت تساعدها على البحث

واملراد باملنهج الطريق . يساعد الباحثة يف فهم املوضوع ونقدهاواملنهج شيء مهم ألنه 
املؤدي اىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القوائد العامة اليت يمن 

وأما البحث فهو عبارة . على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل اىل نتيحة معلومة
وإذا ما أضعنا املنهج اىل البحث . دليلعن إضافة جديدة للعلم تقوم على الربهان وال

كان معىن مناهج البحث هو جمموعة منظمة من املبادئ العامة اليت تستعني ا الباحثة 
 ٢.يف حلّ مشكالت حبثه مستهدفا بذلك الكشف عن جوهر احلقيقة

 نوع ومدخل البحث  .أ 
 نوع البحث .١

 كاراتتإبمعرفة طبقا بالعناصر الرئيسية يف مسائل البحث وأهدافه من 
. يف تعليم اللّغة العربية الطالبلدى ة قراءمهارة ال ترقيةمعلمي اللّغة العربية يف 

دراسة ميدانية وهي نزول الباحثة يف امليدان  هو رى الباحثة إن نوع البحثت
بحث عن البيانات يف امليدان توالباحثة  ٣.عن املواد القريبة من الصواب يالبحث

  . ن الوثائق واملعلومات املوثوقاتعما يتعلق باملسائل م
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٢٣

 مدخل البحث .٢
وقال سترا ئوس وكوربني . املدخل الذي تستعمله الباحثة هو مدخل نوعي

)Strauss & Corbin ( مفهوم البحث الكيفيي هو حبث اليستعمل الطريقة
  ٤.اإلحصائية

والباحثة تستقصى املوضوع لتحصيل املعلومات بطريقة مجع البيانات عن 
  .الطالب لدىمهارة القراءة  ترقيةمعلمي اللّغة العربية يف  إبتكارات

  
  صفة البحث  .ب 

وهو يصور املوضوع . والباحثة يف عملية البحث تستعمل حبثا وصفيا 
معلمي  كاراتإبتإذن تصور الباحثة معرفة  ٥.بالبيانات املوجودة عند البحث

  .ة لدى الطالبقراءاللّغة العربية يف ترقية مهارة ال

  
 ميدان البحث  .ج 

ويركز . الصاحلني رمباج جةاملتوسطة يقع ميدان البحث يف املدرسة 
  .البحث على الفصل الثامن

  
  مصادر البيانات   .د 

  :ايلتعلموها الباحثة هي كما تمصادر البيانات اليت 
  املصادر األوىل .١

البيانات األولية هي ذات أمهية باللغة أكثر من املصادر الثانوية، وهي 
واملثال على املصادر األولية . تأيت من قبل خريات شخصية ميارسها األفراد

                                                             
4 Syamsudin Vismaia & Damiati, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, PT Remaja 
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والبيانات األولية يف هذا اال معلم اللغة . التقارير األصلية والشهود العيان
 .الصاحلني رمباج جةتوسطة امليف املدرسة العربية ومدير املدرسة والطالب 

 املصدر الثانوية .٢
املصدر الثانوية هي تزود الباحثة بتفسريات للبيانات األولية ومل تأيت 

واملثال على املصادر الثانية التقارير . من قبل خربات شخصية مبارسها األفراد
  ٦.اليت تنشر باجلرائد والتحليالت للحوادث غري املعاشة

  
 البحث أدوات  .ه 

 ٧.وعي فأدوات البحث هي الباحثة نفسهاالبحث من البحث النألن هذا 
البحث ألا مجع البيانات ومفسرها وأخذ نتيجة  هي أدواتكون الباحثة تف

  .البحث
  

  مجع البيانات طريقة  .و 
. طريقة مجع البيانات خطوة مهمة يف البحث ألن اهلدف األول فيه نيل البيانات

  .الباحثة احلصول على البيانات املقررةشق توبدون معرفة طريقة مجع البيانات س
  :وتستخدم الباحثة جلمع البيانات يف هذا البحث الطرائق التالية 

 طريقة املالحظة .١
. هي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األمكان

زور املوقع ت يتال ةهو املالحظ ةوالباحثة هنا تستعمل املالحظة غري املشارك
شترك يف األنشطة كأن تسجل املالحظة دون أو تالحظة والذي تتم فيه امل

واملالحظة يف  ٨.الحظ األنشطة ويقوم بتدوينهاتلس الباحثة خلف الصف وجت
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٢٥

عربها بصدق إىل املخربين يف تهذا البحث مالحظة بكل صراحة وهي مالحظة 
ة م الباحثااستخد ٩.إثناء عملية مجع البيانات بأن الباحثة يف إثناء إجراء البحث

 جةاملتوسطة درسة املهذه الطريقة الكتساب املعلومات عن حالت بيئة يف 
 ةقراءمهارة الي اللّغة العربية يف درسمل كاراتإبتوكذلك عن . الصاحلني رمباج

  .يف تعليم اللّغة العربيةالطالب  لدى
 طريقة املقابلة .٢

خر أو جمموعات أشخاص، أص بلة هي عملية تتم بني الباحثة وشخاملقا
. ، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك األسئلة املطروحةةتطرح من خالهلا أسئل

ستجابات مفتوحة أي تسأل مفتوحة وتكون اال ةم الباحثة أسئلاوإستخد
بل  ١٠.طلب منه إجابة حمدودةتقابله أسئلة بدون أن تالباحثة الشخص الذي 

  :إجابة حرية وأما املقابلون فهم
انات عن أحوال املدرسة واملدرسني لنيل البي: مدير املدرسة وكيل   .أ 

 .والطالب
 ي اللّغة العربية يفدرسمل كاراتإبتجلمع البيانات عن : معلم اللغة العربية   .ب 

 .الطالب لدى ةقراءمهارة ال ترقية
يف استيعاب  الطالب لدى ةقراءمهارة ال ملعرفة فهم: بعض الطالب   .ج 

 .الدروس باللغة العربية
 طريقة الوثيقة .٣

البيانات عن املتغريات من امللحوظة والنسخة والكتاب هي طلب 
م الباحثة هذه الطريقة ملعرفة األنشطة من ااستخد ١١.واالت وغريها
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٢٦

وما  الطالب لدى ةقراءمهارة ال ترقية ي اللّغة العربية يفمدرس كاراتإبت
   .الصاحلني رمباج جةاملتوسطة املدرسة  يتعلق باألحوال املدرسية يف

 حتليل البيانات  طريقة  .ز 
طريقة حتليل البيانات هي عملية البحث والتنظيم على البيانات يناهلا 

وأما األنشطة يف  ١٢.الباحثة من املقابلة والتوثيق وغريها السهيل الفهم له ولغريه
  ١٣:حتليل البيانات فهي كما يلي

 تنقيص البيانات   .أ 
الباحثة من ناهلا توالتركيز وتبسط البيانات اخلشينة  يارهي اإلخط

وكذلك يقال بأنه التحديد والتوجيه وحذف ما ال . امليدان امللحوظات يف
  .ستطيع أن تنجح اخلالصةتينفع وتنظيم البيانات حىت 

 تقدمي البيانات  .ب 
سهل الباحثة توهي . إن تقدمي البيانات يف حبث نوعي يكون ببيان قصري

  .فهم ما يكون وختطيط ما تفعل
 إستخالص/ أخذ اخلالصة  .ج 

. ذ اخلالصة يف حبث نوعي ميكن أن جييب مسئلة ما ويسع أن ال ميكنأخ
وأحيانا تكون اخلالصة . وذلك بالنسبة للخالصة األوىل باحلجج الصديقة

  .األوىل متغرية لعدم احلجج القوية يف امليدان
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٢٧

  اختبار صدق البيانات  .ح 
  ١٤:ستعمل اخلطوات التالية توالباحثة يف إختبار صدق البيانات 

 تطويل املراقبة .١
تاج حىت مرتني أو أكثر ألن البيانات يف حتعملية البحث قد تطول و

وذلك بالنظر إىل أن املسائل جتاب على طريقة . الدور األول مل يستوف الصدق
  . معرفة البيانات الظاهرة

 ترقية املثابرة .٢
حثة يف تصوير اوهي تساعد الب. واملراد منها املراقبة بالضبط والدقة

وطريقتها . ات بالضبط وتسجيل البيانات وترتيب الوقائع بنظام خاصالبيان
وأما . عرف الباحثة األخطاء والنقائصتمبطالعة كل نتيجة البحث بالدقة حىت 

  .زيادة ترقية املثابرة هنا مطالعة سائر املراجع ونتيجة البحث والوثائق املتعلقة ا
 أسلوب التثليث .٣

. املوارد والطرق واألوقات املختلفةومعناها فحص البيانات من سائر 
األول بطريقة فحص البيانات . واختبار صدق البيانات يتكون على ثالثة أقسام

والثاين بطريقة .تنال من سائر املوارد وهو يسمى بأسلوب التثليث املوردي
فحص البيانات بنفس املورد ولكن بطرق خمتلفة وهو يسمى بأسلوب التثليث 

 وهو يسمى بأسلوب حص صدق البيانات بوقت خمتلفوالثالث ف.  التقىن
الباحثة يف هذا البحث تستعمل أسلوب التثليث  توكان. التثليث الوقيت

  .قبل البيانات من سائر املوارد ولكن بطريق واحدتإذن . املوردي
 بيان العضو .٤

ستعمل طريقة توالباحثة هنا . عملية فحص البيانات من اخلربين
 .املدرسة ومعلم اللغة العربيةاملشاورة مع مدير 
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