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 الباب الثالث

 ثحمنهج الب

 يف ادلستخدمة طريقة البحث منهج إن .العلمي البحث يف مهم   شئ ادلنهج كان 

 ألداء اخلاصة طريقة وىي العلوم رلال يف عام أسلوب وىو واإلختبار، البحث أداء

 :يلي كما األمور وتلك. ابدلنهج تتعلق اليت األمور تبني أن للباحثة البد ولذلك 1.اجراءة

 مدخل البحث وتصميمه .أ 

 ادلراد. الكيفي ادلدخل ىو البحث ىذا يف ادلستخدم البحث مدخل إن

 صادق طريق عن ادلظاىر اكتشاف ايل يهدف الذي البحث ىو الكيفي ببحث

 الطبيعية اخللفية من احلقائق مجع بوسيلة الطبيعي ابخلطاب ومناسب وشامل واقعي

 ىو الكيفي البحث آخر وعرفو 2.نفسها الرئيسية البحث أبدوات مباشر كمصدر

 من يتمكن اليت والسلوك الكتابة أو األقوال وىي الوصفية احلقائق ينتج الذي البحث

 3.وحده عنو ادلبحوث من مالحظتها

 الذي البحث ىو الكيفي مدخل أن (Suharsaputra) سوىارسابوترا وقال

 وصف علي قوي تركيز مع ادلواد أو واألحوال واألنشطة العالقات نوعية يبحث
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 ويرى 4.معينة حالة أو حادث علي حيدث الذي ما كل تفاصيل لوصف شامل

 تتاح اليت البحث إجراءات ىي الكيفية الطريقة أن مولونج كتاب يف وتيلور بغدان

 ادلرء سلوك من الصادرة الشفهية أو ادلكتوبة األقوال صورة على الوصفية احلقائق

 االستنباط عملية ىف التحليل بتأكيد يهتم الذي ادلدخل وىو 5.عنها ادلبحوثة

 مع ادلبحوثة ادلظاىر بني العالقات عدة حنو التحليل وىف واالستقرائى االستدالىل

 6.علمى منطق استعمال

 ىو الوصفى البحث وإن .الوصفي التصميم ىو البحث ىذا تصميم أما

 احوال اي ابرزة، مظاىر دباىية ادلتعلقة ادلعلومات مجع إىل يهدف الذي البحث

 ىو الوصفي البحث أن سورايبراات سوماردي ورأ 7.البحث سري اثناء الطبيعية ادلظاىر

 ادلظاىر عن وصادق واقعية منظمة بطريقة احلس طريق عن يتم الذي ادلدخال

 اىل يسعي الذي البحث ىو الوصفي والبحث 8.ادلعينة الدائرة أو اجملتمع وصفات

 9.احلقائق عن اعتمادا ادلسائل حال عن والتعبري التصوير

تطبيق الطريقة اب تتعلق اليت احلقائق عن البحث ىذا يف الباحثة يبحث

يف تعليم مهارة  (Student Team Achievement Division)اجلماعية متعدد األقسام 
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 1لثانوية اإلسالمية احلكومية عشر ابدلدرسة ا للطالب الصف احلادى القراءة

 .م2119/2121سي اجناليك للعام الدر تر 

 مكان البحث .ب 

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ىو البحث ىذا يف ادلستخدم البحث مكان

. البحث ألداء كمكان لتكون ادلدرسة الكاتبة اختيار وقعتراجناليك.  1احلكومية 

 :ىي للبحث مكان ادلدرسة ىذه اختيار وأسباب

 تعليم يف والنشاط التشويق ربمل اليت العربية اللغة لدرس التعليمية األنشطة فيها .1

اجلماعية  بطريقة العربية اللغة تعليم عن يبحث الذي دبوضع وخاصة الدرس ىذا

 دلهارة القراءة. (Student Team Achievement Division)متعدد األقسام 

 حيث اسرتاتيجي زلل يف تراجناليك 1  احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة تقع .2

 من قريبة أهنا كما عائلة، أو العامة ادلواصالت وسائل إليها توصل أن يسهل

 جناليك.تر  ادلدينة وسط يف ومكاهنا الشارع

 حضور الباحثة .ج 

 كادلخططني الباحث ألن وذالك .معقد ىو العلمي البحث يف الباحثة زلل

 يف الباحثة وتشرتك 11.البحث نتائج إيل وأخريا احلقائق وربليل احلقائق جلمع وادلنفد

 حضور وتكون .احلقائق جلمع البحث ميدان يف فعليا اشرتاكا العلمي البحث ىذا
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 الثانوية ادلدرسة يف التعليم مظاىر على كادلالحظة البحث موضوع اىل الباحثة

 جناليك طول عملية التعليم.تر  1 احلكومية اإلسالمية

 .التامة ادلالحظة أو ادلشرتكة كمالحظة البحث ىذا يف الباحثة دور وكان

 ربليلها و احلقائق جبمع أيضا فتقوم عنو، ادلبحوث يعرفها اليت الباحثة حضور وجبانب

 passive participant) سلبية مشرتكة احلقائق مجع يف والعملية. البحث نتائج تقدمي و

observer) يف تشرتك ال لكنها و عنو ادلبحوث أنشطة مكان إىل الباحثة ربضر أي 

 جلمع التالميذ و ادلتعلمني، مع ابدلقابلة الباحثة تقوم البحث ىذا يف .األنشطة تلك

 التالميذ مع ابدلقابلة أيضا االباحثة تقوم و. العربية اللغة تعليم دبظاىر ادلتعلقة احلقائق

 .الراحة أوقات عند

 مصادر احلقائق .د 

 ىي احلقائق مصادر كان اما كتابو يف (Arikunto) اريكونطا يقول كان

 مصدر أهنا على اليها ينظر اليت اجلمعية، كل 11.احلقائق منو حيصل ال ذي موضوع

 :ىي نوعان البحث ىذا يف احلقائق ادلصادر. الدراسة ذلذه احلقائق مجع من

  مصادر احلقائق الرئيسية .1

 .جناليكتر  1 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسةالرائس  .(أ 

                                                           
 11

 Tanzeh, Metodologi Penelitian....., h. 58 



34 
 

 الثانوية ادلدرسة الطبيعي الفصل يف ادلتخص صني لطالب العربية اللغة مدر س .(ب 

 .تراجناليك 1 احلكومية اإلسالمية

 ادلدرسة الطبيعي الفصل يف عشر احدى الصف يف ادلتخص صني الطالب .(ج 

 .تراجناليك 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية

 ثنائيةمصادر احلقائق ال .2

 او والكتب واجملالت ادلدرسة واثئق من ىي الثانية احلقائق مصادر اما

 احلقائق وى الثنائي احلقائق مصادر كانت. البحث دبسائل ادلتعلقة ادلذاكرات

 .مباشرا البحث موضوع من ليس أو لوأعما نتيجة غري من الباحث ربصلها اليت

 الصادرات و البياانت و اإلحصاء، شؤون من الباحثما ربصلو  مثل وذلك

 12.األخرى

 طريقة مجع احلقائق .ه 

 لكسب والقياسي ادلنهج اإلجرائي ىي احلقائق مجع طريقة من الغرض

 العلمي حبث كتابة يف تقد م مث ادليدان يف الكثرية احلقائق لكسب 13.احملتاجة احلقائق

 الثانوية ادلدرسة يف حيضر أن الباحث يلزم إذان .احلقائق اقتباس فيها النوعي بددخل
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 الطريقة وأما .الدقرر العلمي البحث كموضعتراجناليك.   1 احلكومية اإلسالمية

 :يلي ما فهي البحث ميدان يف احلقائق جلمع الباحثة استعماذلا

 طريقة ادلالحظة .1

 على ربتوي ابدلراقبة أيضادلعرفة ا ادلالحظة أن النفس على مفهوم ويف 

 طريقة 14.احلواس أدوات مجع ابستخدام دبوضوع العناية تركيز يف أنشطة

 البحث موِضع على الرؤية ابإلستعمال احلقائق جلمع طريقة ىي ادلالحظة

 إبستخدام البحث ىذا يف و 15.ةشر ادلبا غري او ادلباشرة بعملية ويستطيع

 الثانوية ادلدرسة يف التعليم مكان اىل الباحثة رليئ ادلباشرة ادلالحظة الباحث

 بياانت على للمعرفة تستعمل الطريقة ىذهتراجناليك.  1 احلكومية اإلسالمية

 وحجم ادلدرسة احلالة عن البياانت لتحصيل مباشرة ادلشهودة البحث موضوع

 .البحث دبوضوع يتعلق الذي األمر من وغريىا والوسيلة الصف

 طريقة ادلقابلة .2

 ويف فأكثر شخصني أو الشخص دبقابلة احلقائق مجع طريقة ىي ادلقابلة 

 أساتذة وبعض الطالب مع ادلباشرة ادلقابلة الباحثة تستخدم البحث ىذا

 الشفهي اإلتصال أنواع من نوع وىي ابلتحاورية ايضا القابلة تسمى .مىوغري 

 ىي ادلقابلة أن ادلناسبة ىذه يف .ادلعلومات نيل اىل ويهدف احلوار يشبو الذي
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 واجد بوجو( التساؤل) احملاورة طريقة عن احلقائق مجع يف ادلستعملة الطريقة

 ادلستعملة األدوات وأما .البحث أىدف على زمعتمدا منظمة بطريقة وذبري

 يف  للمقابية كاألرشادات (األسئلة من رلموعة) األسئلة من حدول فهي

 جها إجراء طريق عن احلقائق جلمع الوسيلة ىي ادلقابلة آخر دبعىن .ادلرافقات

 بياانت مع احلقائق مجع عن ادلسؤولني األشخاص على مباشر بشكل لوجو

 16.الكائن أوحبث ادلصدر

 وأما احلقائق مجع يف استخدامها يشيع ادلقابالت من نوعان ىناك 

 معظم ان مقابلة ىي تنظيما مقابلة .منظم غري وادلقابالت منظمة ىي ادلقابالت

 ادلواد و طرحها مت اليت تسلسل ذلك يف دبا ابلفعل، مسبقا يتم اليت األسئلة أنواع

 سلفا زلددة الصارم بضيق ال ان مقابلة ىي منظم غري مقابلة حني يف .ادلعينة

 خالل ادلواد أسئلةتطويرىا  ميكن .ىريةجو  ومسألة والنظام، األسئلة، أنواع على

 ومالئمة مرونة أكثر يصبح حبيث احلالية البيئة تعديل خالل من مستمرة ادلقابلة

 17.السؤال من لنوع

 طريقة الوثيقة .3

 إحدى الطريقة ىذه كانت .اجلاىز التقرير اىل بنظر احلقائق مجع ىي 

 طريقة أن األخرى بني ويف .الكيف البحث يف احلقائق جلمع ادلستعملة األدوات
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 ادلعدة الشكوات نظر طريق عن احلقائق جلمع ادلستعملة الطريقة ىي الوثيقة

 التفردة، كتاابت مثل الرمسية الواثئق إىل ابلنظر ذبري الطريقة ىذه .وكتابتها

 18.ادلوجودة القوانني وكتب وادلذكرات،

 ىاوغري  األنشطة اجلدوال و الكتب :منها الوثيقة من ادلوجودة واحلقائق 

 Student Team)ابتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام  تتعلق اليت

Achievement Division) صف ال ادلتخصص ني مهارة القراءة للطالب يف تعليم

 يهتم   أن والبد. جناليكتر  1احلكومية  اإلسالميةاحلادى عشر ابدلدرسة الثانوية 

 .ادلراجعة على ىذه اإلطالع يف واألنشطة العملية ابدلراجعة الواجب كل

 واإلرشادات نفسها الباحثة ىي احلقائق عند الباحثة يستخدمو ال ذي واألدوات

  .الوثيقة و ودلقابالة للمالحظة

 طريقة حتليل احلقائق .و 

 غرضا وذبمعيها وترتيبها احلقائق مطالعة يف عملية ىو احلقائق ربليل طريقة

 كحصول نظرية او خالصة يكون أن إىل محلو و العلمي اإلقرتاض أتليف اىل

 و ادلتعلمني انشطة على ادلالحظة نتيجة من احملصولة احلقائق كانت و. البحث

 أبنشطة مناسبا اجملموع احلقائق تصنيف اي الكيفي و الوصفي طريقة عن ربليل

ابتطبيق الطريقة اجلماعية متعدد األقسام  ادلتعلق النشاط من تعد اليت ادلتعلمني
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(Student Team Achievement Division)  للطالب مهارة القراءة يف تعليم

 .جناليكتر  1لثانوية اإلسالمية احلكومية ادلتخصص ني الصف احلادى عشر ابدلدرسة ا

  طريق عن ثيقةالو  و ادلقابلة من احملصولة احلقائق بتحليل الباحثة يقوم وكذلك

  .األحوال التصوير من التحليل ىذا لنتائج يتمكن ان يرجى حيث كيفى صفيو 

 بعد الباحثة فتقوم البحث، ميدان من احملصولة احلقائق مجع من الفراغ بعد و

 ادلناسبة اوادلسائل ادلصادر عدة اختيار يف عملية احلقائق ربليل وكان .بتحليلها ذلك

 الطريقة ىي و الكيفية، التحليل طريقة البحث ىذا استعمل و 19.اجلارى ابلبحث

 احلقائق ودلعاجلة .ابإلعداد عرضها من السبكن اليت احلقائق دلعاجلة ادلستخدمة

 :الطريقتني الكاتبة فيستعمل الكيفية،

 الطريقة اإلستقرائية .1

 اخلاصة احلاليات من تبدأ اليت الطريقة ىي اإلستقرائية ابلطريقة وادلراد 

 البحث لنتائج النظرايت البحثة برتميز يقوم مث الواقعية اخلربات على مستند

 أو عملية على واإلطالع لنظر البحث ميدان إىل ربضر الباحثة أن أي. العامة

 أخذت وكذلك وتقدميها أتويلها، و ربليلها، و كتابتها طبيعيا الواقع ادلعلومات
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 ىو الذي ادليدان من ادلنهج ىذا يبتدأ القول وميكن 21(.العملية) منها اإلستنباط

 .فيو يقع دبا وفقا اإلستنباط مث اإلستقراء

 الوصفية التحليلية .2

 على عنو مبحوثة أحوال عن التصورات بيان عن عبارة التحليلية الوصفية 

 الكلمات معاجلة يف الكاتبة مهارة حاجة يف أنو فلذا، 21.القصصي البيان صورة

 أن وميكن .صقدقها و احلقائق بصحة هتتم أن ينبغي ولكن .احلقائق تقدمي عند

 ذلا يتمكن حت   احلقائق تقدمي عند القصصي البيان استعمل يف الباحثة ذبرب

 .التامة النتائج نيل من

 صحة احلقائق تفتيش .ز 

 و الصدق درجة ستعمل البحث، ىذا يف احلقائق صحة حفظ ألجل

حيث  طرق ثالثة من تتكون البحث ىذا يف ادلستعملة الصدق ودرجة .الظبط

ابلتعليم  العربية اللغة تعليم وعملية ادلالحظة على ادلثابرة: وىي مولونج، يتطور ىا

 األساتذ بعض مع مناقشة و القراءة دلهارةاتعاوىن طريقة اجلماعية متعدد األقسام 

 .الباحثني واإلخوان
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 ادلثابرة على ادلالحظة .1

 يتمكن حت   واإلسرتاكية الفعالية ادلقابلة أبداء األنشطة ىذه ذبري 

 .التصانع و اإلختالص، و الكذب، مثل مرغوبة غري امور من اإلجتناب

 بني نتائج احلقائق .2

 األمر تستفيد اليت احلقائق صحة تفتيش طريقة  فهي احلقائق نتائج بني 

 .صحتها تفتيش ألجل احلقائق خارج اآلخر

 مناقشة مع بعض اإلخوان الباحثني واألساتذ .3

 عن ادلناقشة اداء ىي األساتذ و الباحثني اإلخوان بعض مع مناقشة 

 اللغة قسم يف واألساتذ واألصدقاء ادلشرف مع البحث ونتائج البحث عملية

 ادلشرف و اجونج تولونج احلكومية اإلسالمية ابجلامعة كلية الرتبية من العربية

 جناليك.تر  1 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة من األساتذ بعض وكذلك

 مراحل البحث .ح 

 وىي. خطوات ثالث إيل الباحث تقسمها خبطوات جيري البحث ىذا إن

 :يلي كما البيان وأييت ة.والكتاب واألداء الإلستعداد
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 اإلستعداد .1

تطبيق الطريقة اجلماعية متعدد  إيل مقدمة مالحظة الباحثة تالحظ 

يف تعليم مهارة القراءة  (Student Team Achievement Division)األقسام 

للطالب ادلتخصص ني الصف احلادى عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 . قبل بداية البحث كان الباحثة قد نفذ كثري من األنشطة منها:تراجناليك 1

 ذبمع خطة البحث .(أ 

 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ىو البحث موضوعزبتار  .(ب 

 .جناليكتر 

 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ىو مدير حنوتدبري اإلذان  .(ج 

 جناليك.تر 

 حول ادلوجودة العناصر كل عن التعرف لغرض البحثنتائج موضوع  .(د 

 .البحث موضوء

 اعداد معدات البحث. .(ه 

 عملية األداء .2

 دخول قبل ادلرحلة ىذه ويف .تنفيذىا يف البحث أساس ىي ادلرحلة ىذه 

 تلك خصائص عن ويفهم أوال نفسو يعد أن للباحثة يلزم البحث موضوع اىل
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 الباحثة بني ادلقاربة حيفظ أن الباحثة يلز البحث موضوع دخول عند. ادلدرسة

 حد إىل الغرض يصل اجمليب من الباحثة ربتاجو ما كل كي اجمليب و كسائل

 .اإلنتهائي

 كتابة البحث العلمي .3

 الباب اىل األول الباب منذ العلمي البحث كتابة الباحثة تستمر 

 فتسج ل ادلشرف، وتفتيش الكتابة أنتهاء وبعد .ادلشارف إبرشاد السادس

 .العلمي للبحث ادلناقشة يف نفسو لإلشرتاك الباحثة


