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الباب الثالث
مناهج البحث

نوع البحث.أ
شكل جممع البيانات بوهو إذا كان, وصفيالنوعي الالبحث هو نوع هذا 
البيانات كما هو موجود صفي يشرحالبحث وال.وليست األرقام, رالكلمات والصو 

.يف حمسوسة البحث
فكان هذا البحث يظهر ويشرح ماهو نشاط حمكمة اللغة الذي يستخدمه 

.للبنني يف املعهد إمام الشهداءالسابعاملعلم لدى طالب الفصل 

هالمكانولجمع البياناتالوقت.ب
ويف إمام الشهداءمعهدد الباحث أن جيمع البيانات يفيف هذا البحث أرا

أما وقت البحث ٢٠١٠\٢٠١١املدرسة الثانوية إمام الشهداء للسنة الدراسية 
.٢٠١١يونيو ٤وينتهي يف تاريخ مايو٢٨يف تاريحيعينف

جمع البياناتطريقة.ج
:ليتا الباحث جلمع البيانات فهي كما ستخدمهاوأما الطرق اليت 

طريقة املشاهدة.١
إن طريقة املشاهدة هي إحدى الطرق املستخدمة ىقال حممد عل

.١

وهذه الطريقة يستخدمها الباحث يف اكتساب البيانات عن حالة 
.البيئة باملعهد العصرى إمام الشهداء سوكاهارجا وغريها املتعلقة بالبحث

7 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, t.th), hlm. 64



٢٤

املقابلة طريقة.٢
دمة جلمع البيانات بطريقة نيل البيانات خاملستطريقةالىحدإو 

:من مصادر البيانات منها٢باملباشرة يف علقة املوجهة
ة املسكن لنيل املعلومات عن أنشطوااللغة العربية ومشرفوامعلم)أ

. اليوميةالطالب
مدير املعهد العصرى إمام الشهداء سوكاهارجا لنيل املعلومات عن )ب

.ووسائله وإدارته وتنظيمهاملعهد تاريخ 
وطالب املعهد العصرى إمام الشهداء سوكاهارجا لنيل املعلومات عن )ج

.مهارة الكالمىفاألنشطة اللغوية خصوصا
طريقة التوثيق .٣

تدل على البيانات والتفكري عنها اليتوهي تقرير مكتوب عن احلادثة 
يقة هي البحث يف وهذه الطر ٣.ويكتبها القائم به بالقصد حلفظها وإليصاهلا

البيانات ألمور أو املتغريات تكون منها املذكرة والنسخة والكتب واجلرائد 

٤.البيانات الواقعية

واستخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات عن املعلمني والتالميذ 
.املستخدمة يف املعهدعليميةالتوالوسائل
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٢٥

طريقة االختبار.٤
بالطريقة اإلختبارية هى التمرينات ملعرفة منو التالميذ البياناتهي مجع 
هي مجع البيانات بطريقة اختبارية ملعرفة منو و ٥.ف التعليماوالوصول إىل أهد

األسئلةواجته الباحث هذه الطريقة بإلقاء . التالميذ للوصول إىل أهداف التعليم
الباحث استخدمطريقةيف هذه ال٦.املكتوبة لنيل البيانات من املستجبني

.االختيار التحريري

طريقة تحليل البيانات.د
تقوم هذه الطريقة لوجود املعىن وعالقة البيانات بعضها بعضا يف حاهلا  

واجته الباحث يف حتليل البيانات إىل التحليل النوعي وهو التحليل الذي ٧.كامال
٨.يستخدم الكلمات املركبة يف اجلملة املوسعة

٩.ولتحليل البيانات استخدم الباحث اخلطوات اآلتية

لوثيقة الشخصية مطالعة البيانات املعدة من سائر املصادر من املقابلة والتأمل وا)١
.صورة وغريها وصفياوالوالوثيقة الرمسية

أداء التحليل بطريقة االستخالص )٢
البيانات إىل الوحداتتركيب)٣
اإلشارة لكل الوحدات إعطاء)٤
صحيح البياناتاختبار)٥
نتيجة مجع البيانات)٦
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