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 الباب الثالث

 منهج البحث

ة. وكان ادلنهج أمرا مهما يف كل أداء البحث. فلذا، إن البحث زلاولة إىل نيل ادلعارف العلمي 

 :تبٍّت الباحثة يف ىذا الباب أمورا تتعلق مبنهج البحث، وىي

مدخل ونوع البحث  أ.  

 يعٍت (Deskriptif Kualitatifإن مدخل ىذا البحث يستخدم ادلدخل الوصفي الكيفي )        

 مصطلح من ادلراد كان و 1االفًتاض. وضع إىل خطواتو عند حيتاج ال حيث افًتاض دون البحث

 أو االحصاء إجراءات طريق عن زلصولة نتائج غَت  كانت الذي البحث ىو ىنا الكيفي البحث

ويسعى ادلدخل الكيفي إىل فهم أتويل معاين الوقائع اإلتصالية من  2.خرىاأل احلسابيات من شيئ

 اص مستندا على نظر الباحث و رأيو.سلوك الناس يف حال خ

ادلدخل الوصفي الكيفي الذي نتائجو ال حيتاج إىل وضع االفًتاض فأراد  ستخدمت ألن الباحثة     

تعليم اللغة خدام طريقة القراءة يف إستالباحثة ان أتيت النتائج على تصور كامل ومنتظم جيد عن 
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وسطة مبعهد الدراسات االسالمية فطاين جنوب العربية لتالميذ الصف الثالث من ادلرحلة ادلت

 .اتيالند

البحث الوصفي ىو طريقة و . والبحث العلمي  وأما نوع ىذا البحث فهو البحث الوصفي     

يبحث غَت  البحث اليت حتاول إىل تصور ادلوضوع وأتويلو حسب الواقع. ويسمى ىذا البحث كثَتا

  3وم مبراقبة متغَت البحث ومضاربتو.جتريب، وذلك ألن الباحث يف ىذا البحث ال يق

وأما البحث العلمي فهو البحث الذي يهدف إىل حصول ادلشكالت والتحدايت من عملية      

بناء على ىذه التحدايت ميكن احملاولة إىل نيل طريقة حلها، مث ميكن تطبيقها أنشطة الًتبية، و 

أحوال  تصور أي نفسو الوصفي البحث غرض على يبٍت وىذا ألجل اصالح تلك الًتبية.

ىذا البحث من  .العمومية يضمن الذي االستنباط أخذ إىل يهدف ال و مسائلو أو عنو ادلبحوث

ة وصفية فلذلك قصد الباحث أن يعرض احلقائق وادلعلومات عن نوع الدراسة ادليدانية بطريق

 بية.استخدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العر 

حضور الباحثة ب.  

للحصول على الكثَت من البياانت يف ىذه الدراسة، قامت الباحثة احلاضرة مباشرة اىل ادلواقع      

اانت وحتليلها وتفسَتىا وكذلك لكتابة تكون الباحثة كادلخططة وادلنفذة، جلمع البي البحث.
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وقفا ذلذه الرأي حتضر الباحثة نفسها يف مكان البحث للمالحظة والكشف عن  4البحث العلمي.

 او ادلعلومات جتري جراي طبيعيا مث كتابتها وحتليلها.عملية 

وتشًتك الباحثة إشًتاكا فعليا يف ميدان البحث جلمع البياانت ادليدانية. وذلك لتسهيل       

الباحثة يف التعامل مع ادلبعوثُت والقدرة على ادلشاىدة أحوال مكان البحث وادلالحظة يف 

يف ميدان البحث، فتستفيد الباحثة أدوات الكتابة مثل  أنشطتهم. وللمساعدة على مجع البياانت

 .القلم والكراسات كأدوات لكتابة البياانت

 مكان البحث ج.

 االسالمية فطاين جنوب عهد الدراساتىو م البحث ذامكان البحث ادلستخدم يف ى      

 وأسباب إختيار ىذه ادلعهد كما يلي: ،اتيالند

 يقة القراءة يف تعليم اللغة العربية.. ألن ىذا ادلعهد قد استخدام طر ۱

 اسًتاتيجيا حيث يصعب الوصول إليو بعدة وسائلكان موقع معهد الدراسات االسالمية . ۲

  من الشارع والتسهيالت اجملاورة اليت تساعدة على التقدم. ادلواصالت، وأيضا قريب
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مصادر البياانت .د  

وبناء على  5البياانت. ت ىو مصدر حتصل منوصادر البياانرآى سوىرسيمي أن ادلقصود مب     

ميكن أن يفهم ادلقصود ابدلصادر البياانت ىو ادلكان الذي سوف تقوم الباحثة احلصول على  ىذا

وأما  ضوع البحث.البياانت الالزمة يف البحث واستكشاف الباحثة ادلعلومات الذي تعلق مبو 

 فهي نوعان: العلمي يف ىذا البحث أو ادلعلومات ادلستعملة مصادر البياانت

 ( primer) . مصادر البياانت األساسية۱

ادلعلومات البياانت احملصولة من ادلبحوث عنو بطريقة ادلراد مبصادر البياانت األساسية ىي 

يف ىذا البحث و   6ليها وكتابتها.مباشرة حبيث تبتدئ أنشطة ذلك أوال أبداء ادلالحظة ع

 .الطالبو  مدرس اللغة العربية العلمي فهو

          (sekunder) الثانيةالبياانت . مصادر ۲

احثة من ادلبعوث عنو بطريقة غَت ادلراد مبصادر البياانت الثانية ىي البياانت اليت حيصلها الب    

قد الذي  ىو احلقائق أو البياانت يف ادلدرسةادلقصودة ىنا  الثانيةومصادر البياانت مباشرة. 

موجود ابلفعل، وتعلق البياانت ىذا مع األفكار الذي يبحث الباحثة يف البحث. بينما مصادر 
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يقة، وادلناىج الدراسية يف معهد ثالبياانت الثنائية أيضا ىو الطالب، ومدير ادلدرسة، والو 

 الدراسات االسالمية.

                                                                                     طريقة مجع البياانت. ھ

مجلة خاصة. حىت يصَت ىا  اجملتمع ىو كل موضوع البحث. و موضوع البحث ميلك صفة و

حيتاج الباحث إىل طريقة مجع البياانت للوصول إىل البياانت احملتاجة يف  7موضوع البحث.الباحث 

 .دم بعض الطرق العلمية وىي ادلقابالت ادلتعمقة، ادلالحظة والوثيقةىذا البحث واستخ

 . ادلقابالت ادلتعمقة۱

اإلنسان ىو مهم جدا يف البحث الكيفي ألن ىو مصدر األول احملصول على البياانت وىو      

منصب مورد أو ادلخرب كي يستطيع جيمع ادلعلومات، من مصدر البياانت ادلطلوبة ىي  يف احلال

8تقنيات ادلقابلة.
بطريقة التحاورية وىي نوع من أنواع التعامل الشفوي  وىذه ادلقابلة نعرف أيضا  

الذي يشبو احلوار ويهدف إىل نيل ادلعلومات. وىي ادلناىج جلمع احلقائق اتصاال ابدلباشرة بُت 

 9الكاتب وبُت ادلوضوع أو اجمليب.
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وقد أجريت ىذه ادلقابلة للحصول على البياانت يف شكل تعلق مع الناس واألحداث      

وادلقابلة ادلتعمقة ىي زلادثة بُت شخصُت  10، والشعور التحفيز، واالعًتاف هبا.واألنشطة ادلنظمة

ألغراض معُت، يف ىذه احلالة ىي ادلقابلة بُت الباحثة وادلخرب، حيث زلادثة ىنا ليست فقط 

رضيات، ولكن زلادثة متعمقة الستكشاف جتربة ومعان يف ىذه لإلجابة على األسئلة واختبار الف

 التجربة.

احملصولة اجملموعة بطريقة أخرى. وأما طريقة  استخدام البحث طريقة ادلقابلة لتكمل احلقائق     

ادلقابلة اليت استعملتها الباحث ىي ادلقابلة ادلقصودة ادلخططة حيث تكون احلقائق إىل ادلقابلُت 

ال غَت واصحة زلصولةبطريق أخرى. خالل أسلوب ادلقابلة أجرى الباحث االتصال زلدودة والتز 

ادلباشر وادلناقشة مع ادلعلمُت والطالب لتعميق ادلعلومات ادلستقاة من أسلوب مجع احلقائق اآلخر.  

فيو. بعد  كان تقدمي السؤال ذلذا ادلوضوع حرية يف تركيز البحث وأجريت يف جوعادي ال قاس

 قابلة كنا الباحث جيعل نتائج ادلقابالت التجريدة سجال أساسيا ألجل حتليل البياانت.انتهاء ادل

يف ىذه ادلناسبة أن ادلقابلة أو التحاورية ىي الطريقة ادلستعملة يف مجيع احلقائق عن  ستقابل     

طريق احملاورة )التساؤل( بوجو واجد وجتري بطريقة منظمة ومعتمدا على أىداف البحث. وأما 
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األدوات ادلستعملة فهي حدول من األسئلة )رلموعة من األسئلة( كاإلرشادات للمقابية )يف 

 ادلرافقات(.

اليت ذلا عالقة  وللحصول على بياانت احلقيقة، أجريت الباحثة مقابالت مع مجيع األطراف     

مقابلة الباحث  بَتا تؤحنو. بتطبيق وتعتمد على-بتعلم اللغة العربية يف معهد الدراسات اإلسالمية

 بغرض طرح عدد من األسئلة قبل الباحث واإلجابة عليها قبل ادلبحوث. للبحوث وجها بوجو

 . ادلالحظة۲

ادلالحظات سوف تعطي دورا حامسا يف الدراسات الوصفية وميكن احلصول على أنواع معُت      

لوحظت يف شكل كائن  من ادلعلومات بطريق ادلالحظة ادلباشرة من الباحثة إذا كان موضوع اليت

مجاد، سيكون تضم نسبيا أسهل اخلطوات لتصنيف وفرز األصوات. ولكن إذا ينطوي على عملية 

 11السلوك البشري، فإنو يصبح أكثر تعقيدا.

لكشف البياانت احملتاجة إليها يف ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة ، الطريقة ادلالحظة     

ادلالحظة ابدلشاركة ويقال أيضا ابدلالحظة ادلباشرة ىي طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من 
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النشاطات اللغوية ادلدروسة أي يقوم الباحث مبالحظة سلوك معُت من خالل اتصاذلا مباشرة  

 .12و األشياء اليت تدرسهاابألشخاص أ

ويكتب الباحث وتسجل البياانت ادلهمة أثناء ادلالحظة. عملية ادلالحظة ال جتري حنو       

موعة واحلسية أيضا. وىناك أشياء أخرى مثل احلقائق ادلنظورة فحسب، بل حنو احلقائق ادلس

العبارات والبياانت ادلعربة يف عملية التعليم. ويستخدم الباحث ىذه الطريقة لطلب البياانت ادلتعلقة 

إستخدام طريقة القراءة يف التعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثالث من ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد 

 .ب اتيالندالدراسات االسالمية فطاين جنو 

إن طريقة ادلالحظة يف ىذا البحث العلمي قد استعملها الباحث لنيل البياانت ادلوجودة يف      

ميدان البحث ادلتعلقة كالت الطالب يف فهم طريقة القراءة. وىذه ادلالحظة تسَت بطريقة منتظمة 

ملها الباحث فهي ومقتصدة ابألدوات البصرية على ادلظاىر الواقعية. وأما األدوات اليت تستع

 اإلرشادات للمالحظة.

يف ىذا الطريقة تستعمل للمعرفة على بياانت موضع البحث ادلشهودة مباشرة لتحصيل  ستالحظ

البياانت عن احلالة ادلدرسة و حجم الصف والوسيلة وغَتىا من األمر الذي يتعّلق مبوضوع 
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( Spradleyند سفراديل )ع البحث. وموضوع البحث الذي تراد مشاىدهتا يف البحث الكيفي

 يسمى حاال اجتماعيا حيث يتكون من ثالثة عوامل وىي:

( أو احملل الذي جيري فيو االتصال يف احلال االجتماعي. ويف ىذا البحث ىو Placeادلكان ) . أ

 يف معهد الدراسات االسالمية اليت تقع يف فطاين جنوب اتيالند.

ىذا البحث ىم  مدرس اللغة العربية ب دورا معينا. ويف ( العامل أو الذي يلعActorادلمّثل )  . ب

 والطالب.

طاب، ىو ( وىي ما يعملو ادلمثل يف حال اجتماعي جار. ويف ىذا اخلActivityج. األنشطة )

ات االسالمية فطاين جنوب القراءة يف تعليم اللغة العربية مبعهد الدراس ستخدام الطريقةإ

 .اتيالند

 . الوثيقة۳

بياانت الذي حصل يف دراسة نوعية ىو مصادر من بشر عن طريق ادلالحظة أغلب ال     

وادلقابالت، ولكن البياانت من مصادر غَت البشر، ىو ادلستندات والصور الذي يستحق عليو، 

الواثئق  وتتكون الوثيقة من الكتاابت الشخصية مثل الرسائل والكتابة اليوميات، والواثئق الرمسية.
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غَت ذلك ميكن أن ينظر إليو على أنو "ادلوارد مصادر" الذي يستطيع يطلب والرسائل والصور و 

13منهم إلجابة على األسئلة ادلطروحة من الباحث.
  

)ىيكل ادلعهد التنظيمية واجلغرافية وغَتىا  سةئق ادلدر ىذا البحث العلمي ىو واث يف أما الواثئق     

أو ملّف األوراق، والكتب وغَتىا من احلقائق ادلطلوبة  ، وادلستجالتادلتصلة مبوضوع البحث( 

القراءة يف  احلقائق أو البياانت على طرق تدريس فبهذه الطريقة سيكشف الباحث واحملتاجة.

منهج مجع ، مشكالت وعالج ادلشكالت يف تدريس القراءة. طريقة ادلستخدمةادلرحلة ادلتوسطة مث 

ستخدام تعليم القراءة. تستخدم الباحث الواثئق ما يتعلق إب احملتاج إليها ابستعمال الكتب البياانت

لتالميذ ادلرحلة ادلتوسطة معهد الدراسات االسالمية فطاين  ليم اللغة العربيةطريقة القراءة ىف التع

تستخدم ىذه األسلوب حلصول البياانت مثل. وجيمع الواثئق من الوثيقة و  جنوبية  تيالندي.

 يف موقع ادلعاىد. الشخصية مثل السجالت والوثيقة الرمسية

     حتليل البياانتطريقة  و.

حتليل البياانت ىي خطوة حامسة جدا. ما ىي منط التحليل الذي سوف تستخدم، سواء      

ىي حتليل البياانت  14حصائي ينبغي الباحثة تالحظ جيد.أكان التحليل اإلحصائي أو غَت اإل

لوحدات اليت ميكن اجلهد ادلبذول من خالل العمل مع البياانت، تنظيم البياانت وفرزىا ذلم يف ا
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إدارهتا وتوليفها، والبحث حىت الوجود النمط، مث حتديد ما ىي مهم، وتعلمت، وتقرر ما ميكن أن 

ألن ىذا البحث ىو من النوع حبث كيفي متعددة ادلواقع، لذلك يف حتليلو من  يقال لآلخرين.

ت اليت مت احلصول عليها حتليل البياانت الكيفية أيضا. حتليل البياانت الكيفية ىي حتليل البياان

 بشكل اجلمل وأنشطة الطالب وادلعلمُت.

يبدأ البحث الكيفي من ميدان البحث. واحلقيقة احملصولة من احلقائق االستقرائية. حىت حيتاج      

حاصل البحث تطوير بوسيلة حتليل احلقائق. وعندما متت األنشطة يف مجيع احلقائق احملصولة من 

احثة بعد ذلك بتحليلها. وإن حتليل احلقايق جزء مهم يف طريقة البحث، مكان البحث، تقوم الب

       15 ألن احلقائق تستعمل حلل ادلشكالت.

ليت تبدأ من األمور اخلاصة مستندا على اخلربات الواقعية وادلراد ابدلنهج اإلستقرائي ىو الكيفية ا     

مثل األقوال أو السلوك أو شأن ميدان البحث مث يقوم الكاتب بًتميز النظرايت اخلاصة لتنائج 

البحث العامة. رأى سوترسنو ىادي: "أن طريقة التفكَت اإلستقرائية تبدأ من الوقائع اخلاصة 

 16لوقائع اخلاصة واحلوادث احلسية إىل اإلستنباط العام".واحلوادث احلسية وينطلق من تلك ا

وحتليل البياانت الكيفية ىو حبث وصفي ابتدأ بفصيلة البياانت ادلناسبة ابلناحية وبعضها مث       

ومات يف كل بعض من الناحية والعالقة بُت الناحية والناحية إتيان الشرح وإعطاء معٌت ادلعل

األخرى. إذن يف التحليل والشرح على سبيل اجلمع إىل األسئلة بكيفية االستقرائية ويف التحليل 
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األخَت تستعمل على سبيل اجلمع بُت الناحية األخرى جلعل مرموز ادلعٌت ألخذ التلخيص العام، 

ليل يًتقى إىل الناحية اخلاصة وىذه اخلطوات كدور خاص. وليس من ادلستحيل وجود التح

بستخدم الباحث ادلنهج الوصفي كما أنو يهدف لتصور األحوال واحلوادث والوقائق ادلتعلقة 

 17مبوضوع البحث

ت اجملموعة ادلشتملة على ادلذكرات ادليدانية وتعليق يهدف حتليل البياانت إىل تنظيم البياان     

 معاجلة البياانت الكيفية الباحث، والصور، والوثيقة اليت تتمثلل على الشكوى والسَتة، وغَتىا.

أجريت أثناء مجع البياانت وبعد مجع البياانت. أما اخلطوات اليت جيب أن تصحب يف حتليل مواقع 

 ي:متعددة من البياانت الكيفية ى

 . حتليل بياانت موقع واحد۱

( وكما نظرية Malesمايلز ) من حتليل البياانت يف كل موقع، اختارت واستخدام الباحثة نظرية

 ( الذي يقدمان منوذج األساسية للتحليل، وىو كما يلي:Hubermanىوبرمان )

 (Reduksi Dataاحلد من البياانت/ تقليل البياانت )أ( 

عملية لتلحيص، واختيار من األشياء اليت ىي أساسية، مع الًتكيز تقليل البياانت ىي      

اليت ىي مهمة، والبحث عن ادلواضيع واألمناط غَت الضرورية وهتملها، وهبذا  على األشياء
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فينبغي للباحثة حد  18الطريق من التقليل البياانت سوف تعطي الصورة واضحة للباحثة.

 البياانت وتنظمها حسب مسائل البحث.

 عرض البياانتب( 

ففي البحث الكيفي،  بعد يتم تقليل البياانت، فإن اخلطوة التالية ىي عرض البياانت     

وما  عرض البياانت ميكن أن أعرض على شكل وصفا موجزا، والرسوم البيانية، والعالقات،

 شابو ذلك، أما يف الغالب ما تستخدم لعرض البياانت يف البحث الكيفي ىو النص السردي.

 (Kesimpulanج( االستنتاج )

( Males and Hubermanاخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية وفقا دلايلز وىوبرمات )      

صف الذي كانت قامتة أو (. نتائج البياانت ىو بشكل الو Verivicationوىو االستنتاج )

مظلمة لكن بعد تقوم ابلبحث تصبح ايضاح، وىذا االستنتاج ميكن أن يكون عالقة تفاعلية، 

 افًتاضية، أو نظرية.

 . تفتيش صحة البياانتز

( يف كتابو، قال عملية تفتيش لصحة البياانت ىي امر مهم اليت  Moeleongرآى موليونج )

دار ادلوثوقية وتكييفها مع متطلبات ادلعرفة وادلعايَت، كمثل حتديث يف صحة البياانت واإلص

أن الفحص من صحة البياانت استنادا إىل  (Moeleongوقد يوضح موليونج ) ذج نفسو.والنمو 
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) مصداقية(، ويعتمد، واليقُت. فكل من ىذه من درجات الثقة  معايَت معينة. تتكون ىذه ادلعايَت

 اصة هبا، يتم درجة معايَت ابلثقة بفحص البياانت عن طريق:ادلعايَت ابستخدام تقنيات التحقيق اخل

 . متديد التقيد۱

يف امتدادا ذلذا ادلشاركة، الباحثة ستكون ادلوجود أو البقاء يف موقع البحث حىت تصل اىل 

نقطة التشبيع يف مجع البياانت، هبذا سبب سوف يكون يرفع درجة الثقة يف البياانت اليت مجعها، 

ثة إىل أن سقطت يف موقع الدراسة من أجل الكشف والنظر يف التشويو اليت قد وتتطلب الباح

فذىبت الباحثة اىل موقع البحث دلراقبة وال حظ يف أنشطة تعلم اللغة العربية من  19تلوث البياانت.

 خدام طريقة القراءة يف تعليم اللغة العربية.أجل معرفة ما ىي العملية وادلشكالت است

 . التثليث۲

ىذا األسلوب ىو النشاط الذي يستخدم لتصحيح يف صحة البياانت فهنا يقوم فحص شيء 

آخر يف خارج من البياانت ألغراض ما حاجة من فحص أو لغرض ادلقارنة للبياانت. منهج التثليث 

 صدر آخر. التثليث ىو من أفضل طريقة للقضاءاليت يغلب يف استخدامها ىو الفحص عن طريق م

على اخلالفات يف بناء واقع ادلوجود يف سياق الدراسة عند مجع البياانت عن سلتلف األحداث 

والعالقات من سلتلف آراء. وبعبارة أخرى، طريق التثليث، ميكن للباحث أن إعادة فحص التنائج 

                                                           
             

19
  Moleong, Metode Penelitian…, Hal. 354-351 



42 
 

ففي  20متنوعة من ادلصادر وادلناىج أو نظرايت.اليت توصلت إليها عن طريق مقارنتها إىل رلموعة 

ىذه الدراسة، استخدم الباحثة التثليث ادلصدر، أي اختبار مصداقية البياانت عن طريق التحقق من 

 البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر.

ت أبداء ادلناقشة مع الباحثُت أبن تطلب الباحثة وهبذه الطريقة، تفتيش الباحثة يف صحة البياان

 منهم ادلساعدة على تفتيش البياانت اليت حصلتها الباحثة. وتقوم الباحثة هبذا كلو رجاء حلصول

 اإلقًتاحات سواء من جانب منهج البحث أو ما يتعلق مبسائل البحث.

 خطوات البحث ح.

 ات، بينها:من خالل ىذه الدراسة قام الباحثة عدة خطو        

 ، وتشتمل على:. ادلرحلة التحضَتية/ استعدادية۱

 تقدمي العنوان وكذا خطة البحث العلمي إىل برانمج الدراسات العليا.أ( 

 اقًتاح التشاور مع ادلشرف.ب( 

 ج( إجراء مراجعة الكتب وفقا للعنوان الدراسة.

 د( وضع مناىج البحث
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 حث من كلية الًتبية والعلوم التعليمية ابجلامعة ئذان ألداء البه( تسأل الباحثة رسالة االست

 تولونج أجونج اىل مدير ادلدرسة اليت تريد الباحثة تقوم ابلبحث.

 و( استكشاف وتقييم حالة ادليدان لتكون البحث.

 ز( اختيار ادلخربين واستنفاعو.

 ح( إعداد ادلعدات حبث العلمية.

 . مرحلة التنفيذ۲

يف مرحلة التنفيذ ىي مجع البياانت ومعاجلة البياانت، ويتم مجع جتري الباحثة األنشطة       

 البياانت عن طريق:

 فهم حبوث أساسية وإعداد نفسها.أ( 

 أن يكون حاصال على ادلالحظة ادلباشرة.  ب(

 ج( إجراء مقابالت يف ادلوضوع الذي تعلق ابلدراسة.

 د( حفر حقائق والبياانت من خالل واثئق.

 


