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 ابب الثالث
 ثحهج البمن

 
واملنهج . اخلطوات املناهج واملنظمة اليت تساعده على البحثإىل  تاج الباحثحي

واملراد ابملنهج الطريق املؤدي إىل . شيئ مهم إلنه يساعد الباحثة يف فهم املوضوع ونقده
فهو على وجه عام القوائد . احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعدالكشف عن 

وأما البحث . اليت هتيمت على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة
وإذا ما أضفنا املنهج إىل . عبارة عن إضافة جديدة للعلم تقوم على الربهان والدليل

ة من املبادئ العامة اليت يستعني هبا الباحثة البحث كان معىن مناهج البحث هو جمموع
  .يف حل املشكالت حبثه مستهدفا بذلك الكشف عن جوهر احلقيقة

 ه وصفتهمدخلنوع البحث و  .أ 
 نوع البحث . 

معلم  بتكاراإلطبقا ابلعناصر الرئيسية يف مسائل البحث وأهدافه من معرفة 
ن نوع البحث دراسة ميدانية أ يرى الباحث. مهارة الكتابةالّلغة العربية يف تعليم 

 والباحث 7.يف امليدان البحث عن املواد القريبة من الصواب الباحثوهي نزول 
ن الواثئق واملعلومات يبحث عن البياانت يف امليدان عما يتعلق ابملسائل م

 .املوثوقات
 مدخل البحث .7

وقال سرتا ئوس وكوربني . هو مدخل نوعي الباحث يستعملهاملدخل الذي 
(strauss&corbin ) مفهوم البحث الكيفيي هو حبث اليستعمل الطريقة

  .اإلحصائية
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 يستقصى املوضوع لتحصيل املعلومات بطريقة مجع البياانت عن والباحث
يف املدرسة املتوسطة مفتاح  مهارة الكتابةتعليم معلم اللغة العربية يف  إبتكار

 .2 71-2 71 عام الدراسيللالفالح اتلون كاين ابطي 
 

 صفة البحث .ب 
وهو يصور املوضوع ابلبياانت . ستعمل حبثا وصفياوالباحث يف عملية البحث ي

 تعليم معلم اللغة العربية يف إبتكار معرفة إذن يصور الباحث  .املوجودة عند البحث
 .مهارة الكتابة

 
 ميدان البحث .ج 

عام لليف املدرسة املتوسطة مفتاح الفالح اتلون كاين ابطي يقع ميدان البحث 
 .2 71-2 71الدراسي

 
 مصادر البياانت .د 

 :هي كما اييل در البياانت اليت يعلمها الباحثمصا
 املصادر األساسية . 

البياانت األولية هي ذات أمهية من املصادر الثانوية، وهي أتيت من قبل 
واملثال على املصادر األولية التقارير األصلية . ميارسها األفراد شخصيةخريات 

والبياانت األولية يف هذا اجملال معلم اللغة العربية . العيانوالسجالت والشهود 
 .يف املدرسة املتوسطة مفتاح الفالح اتلون كاين ابطي ومدير املدرسة والطالب
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 در الثانويةااملص .7
بتفسريات للبياانت األولية ومل أتيت من  الباحث زايدةاملصدر الثانوية هي 

واملثال على املصادر الثانية التقارير اليت . قبل خربات شخصية مبارسها األفراد
والبياانت الثانوية يف هذ   .للحوادث غري املعاشة والتحليالتتنشر ابجلرائد 

لفالح يف املدرسة املتوسطة مفتاح ا املوضع تتثمل يف الواثئق والوسائل التعليمية
 .اتلون كاين ابطي

 
 أدوات البحث .ه 

 2.نفسه ث النوعي فأدوات البحث هي الباحثألن هذا البحث من البح
 .أداة البحث ألهنا جامع البياانت ومفسرها وأخذ نتيجة البحثك فيكون الباحث
 

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

احلصول على البياانت  قة مجع البياانت سيشق الباحثوبدون معرفة طري. البياانت
 .املقررة

 :ويستخدم الباحث جلمع البياانت يف هذا البحث الطرائق التالية 
 طريقة املالحظة . 

والباحثة . هي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو األمكان
املالحظ الذي يزور املوقع الذي تتم فيه  املالحظة غري املشارك هو تستعملهنا 

املالحظة ويسجل املالحظة دون أو يشرتك يف األنشطة كأن جيلس الباحثة 
واملالحظة يف هذا البحث  2.خلف الصف ويالحظ األنشطة ويقوم بتدوينها

مالحظة بكل صراحة وهي مالحظة يعربها بصدق إىل املخربين يف إثناء عملية 
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هذه  استخدم الباحث 2.احثة يف إثناء إجراء البحثمجع البياانت أبن الب
املتوسطة مفتاح الفالح  عن حالت بيئة يف مدرسة املعلوماتالطريقة الكتساب 
بية يف تعليم مهارة الكتابة إبتكار معلم اللغة العر  وكذالك عن .اتلون كاين ابطي

 .يف املدرسة املتوسطة مفتاح الفالح اتلون كاين ابطي
 طريقة املقابلة .7

وشحص اخر أو جمموعات أشخاص،  ملقابلة هي عملية تتم بني الباحثا
. ألسئلة املطروحةتطرح من خالهلا أسئله، ويتم تسجيل إجابتهم على تلك ا

وحة وتكون اإلستجاابت مفتوحة أي يسأل أسئله مفت وإستخدم الباحث
بل  2.الشخص الذي يقابله أسئلة بدون أن يطلب منه إجابة حمدودة الباحث

 :إجابة حرية وأما املقابلون فهم
 .لنيل البياانت عن أحوال املدرسة واملدرسني والطالب: مدير املدرسة  (أ 
تعليم معلم الّلغة العربية يف  بتكاراإلجلمع البياانت عن : معلم اللغة العربية  (ب 

 مهارة الكتابة
 . ابتكار املعلم يف تعليم مهارة الكتابةملعرفة : بعض الطالب  (ج 
 الوثيقةطريقة  . 

هي طلب البياانت عن املتغريات من امللحوظة والنسخة والكتاب واجملالت 
معلم  بتكاراإلهذه الطريقة ملعرفة األنشطة من  استخدم الباحث 1 .وغريها

وما يتعلق  ,يف املدرسة املتوسطة مفتاح الفالح اتلون كاين ابطي الّلغة العربية
 .األوىل قدسابألحوال املدرسية يف املتواسطة احلكومية 
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 طريقة حتليل البياانت  .ز 
 نظيم على البياانت يناهلا الباحثطريقة حتليل البياانت هي عملية البحث والت

وأما األنشطة يف حتليل    .من املقابلة والتوثيق وغريها السهيل الفهم له ولغريه
 7 :البياانت فهي كما يلي

 تنقيص البياانت  . 
اخلشينة يناهلا الباحثة من هي اإلخطار والرتكيز وتبسط البياانت 

وكذلك يقال أبنه التحديد والتوجيه وحذف ما ال . امللحوظات فس امليدان
 .ينفع وتنظيم البياانت حىت يستطيع أن تنجح اخلالصة

 تقدمي البياانت .7
 وهي يسهل الباحث. كون ببيان قصريالبياانت يف حبث نوعي ي تقدميإن 

 .فهم ما يكون وختطيط ما تفعل
 إستخالص/ صةأخذ اخلال . 

. أخذ اخلالصة يف حبث نوعي ميكن أن جييب مسئلة ما ويسع أن ال ميكن
وأحياان تكون اخلالصة . ابلنسبة للخالصة األوىل ابحلجج الصديقة وذالك

 .األوىل متغرية لعدم احلجج القوية وتتطور برتول الباحثة يف امليدان
 

 إختبار صدق البياانت .ح 
   :يف إختبار صدق البياانت يستعمل اخلطوات التالية  والباحث

 تطويل املراقبة . 
عملية البحث قد تطول وحيتاج حىت مرتني أو أكثر ألن البياانت يف الدور 

وذلك ابلنظر إىل أن املسائل وبؤرهتا جتاب على . األول مل يستوف الصدق
 . طريقة معرفة البياانت الظاهرة
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 ترقية املثابرة .7
يف تصوير البياانت  وهي تساعد البحث. ابلضبط والدقة منها املراقبةواملراد 

وطريقتها مبطالعة كل . ابلضبط وتسجيل البياانت وترتيب الوقائع بنظام خاص
وأما زايدة ترقية . نتيجة البحث ابلدقة حىت يعرف الباحثة األخطاء والنقائص

 .ق املتعلقة هبااملثابرة هنا مطالعة سائر املراجع ونتيجة البحث والواثئ
 أسلوب التثليث . 

. ومعناها فحص البياانت من سائر املوارد والطرق واألوقات املختلفة
األول بطريقة فحص البياانت . واختبار صدق البياانت يتكون على ثالثة أقسام

والثاين بطريقة .املوارد وهو يسمى أبسلوب التثليث املوردي سائرتنال من 
ولكن بطرق خمتلفة وهو يسمى أبسلوب التثليث فحص البياانت بنفس املورد 

. والثالث فحص صدق البياانت بوقت خمتلف أسلوب التثليث الوقيت.  التقىن
إذن يقبل . وكان الباحثة يف هذا البحث تستعمل أسلوب التثليث املوردي

 .البياانت من سائر املوارد ولكن بطريق واحد
 بيان العضو . 

هنا يستعمل طريقة املشاورة  والباحث .حص البياانت من اخلربينف عملية
 .مع مدير املدرسة ومعلم اللغة العربية


