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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
 لبحث ومدخلهنوع ا .أ 

ادلنهج مبادئ وإجراءات نستخدمها إلدخال ادلشاكل و البحوث عن 
اإلجابات، وبعبارة أخرى فإن ادلنهج مدخل عام لدرس موضوع البحث. ويؤثر و 

 ٔيبٌت ادلنهج على الرؤى النظرية اليت نستخدمها إلجراء البحث.
 Descriptive)ادلنهج ادلستخدم يف ىذ البحث ىو ادلنهج الوصفي 

Research)  ىدف ىذا ادلنهج وصف الظاىرة، ومجع احلقائق وادلعلومات وتقومي
ىذه الظواىر يف ضوء ما ينبغي أن تكون عليو، ويف ضوء معايَت أوقيم، واقًتاح 

وىذا البحث مستخدم لوصف تعليم اللغة  ٕجيب أن تكون عليها.اخلطوات اليت 
من مرحلة ختطيطو وتنفيذه  االسالمية احلكومية ’ نور اذلدى‘العربية يف مدرسة 
قانون وزير الشؤون الدينية ناسبتو بأىدافو لكل درس الذي يرد يف وتقوميو، ووصف م

 .ٕٛٓٓسنة  ٕرقم 
وأما ادلدخل تستخدمو الباحثة يف ىذاالبحث ىو مدخل نوعي، ويعرف 

حبثا نوعيا البحث الذي يقصد فهم  (Lexy J. Moleong)ليكسي ج. مولونك 
البيانات اجملموعات  الظواىر احلادثة على ما يبحثو الباحث مثل السلوك، مث وصف
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ويف اجلانب اآلخر يرتبط  ٖيف شكل الكلمات و اللغة و االستفادة بادلنهج العلمي،
العامة إىل احلالة البحث النوعي بشكل وثيق مع استنتاج التعليل من ادلبادئ 

 ٗاخلاصة.
دلاذا تستخدم الباحثة حبثا وصفيا نوعيا يف ىذا البحث ألن البحث حيصل 

طوقة من الناس والظروف اليت ميكن البيانات البحثية يف شكل الكلمات ادلكتوبة وادلن
مالحظتهما. يف منهج وصفي، البيانات اليت جتمعها الباحثة يف شكل الكلمات، 
والصور، واألوصاف وليس األرقام اليت حتصلو من ادلقابلة ومالحظة الظروف 
واألحوال وحتليل الوثائق. وتستنتج الباحثة األحوال أو الظروف ادلالحظة، وىي 

االسالمية احلكومية، إىل البيانات اليت ’ نور اذلدى‘مدرسة لعربية يف تعليم اللغة ا
 تكون نتيجة البحث.

 مكان البحث ووقته .ب 
 الثانوية ‘نور اذلدى’تعليم اللغة العربية يف مدرسة  البحث بعنوان "
)دراسة  ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓية رساد يف ادلستوى الثاين سنة اإلسالمية كايل ووذمو قدس

سنة  ٕبأىدافو حسب قانون وزير الشؤون الدينية رقم بة التعليم حتليلية عن مناس
، يف تاريخ اإلسالمية كايل ووذمو قدس الثانوية‘نور اذلدى’مدرسة " يقام يف (ٕٛٓٓ

 .ٕٗٔٓأبريل  ٜ – ٕٗٔٓمارس  ٖٔ
 
 
 

                                                 
3
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6. 

4
 William Wiersma, Research Methods in Education, 

(Massachusets: A Simon and Schuster Company, 1995), 6
th

 ed, p. 12. 



24 

 مصادر البيانات .ج 
عند سوىارسيمي اريكونتو، وىناك ثالثة أنواع من مصادر البيانات ، أي  

person  الشخص(و(place  و )ادلكان(paper .)ورقة(٘ 
"، وىو مصدر البيانات الذي ميكن أن يوفر person مصدر البيانات " .1

" يف person بة شفوية أو كتابية، ومصادر البيانات "البيانات يف شكل أجو 
 ىذا البحث ىي:

ولو مسؤلية لتوفَت الوسائل اليت . نائب ادلدرسة للشؤون ادلنهجية الدراسية (أ 
حتتاج يف التعليم، ومنو ميكن الباحثة أن يعرف ىل الوسائل ادلوفرة دلساعدة 

 حتسُت التعليم.
م ىو من جيري التعليم ولو دور ىام يف معلم درس اللغة العربية. ادلعل (ب 

التعليم، وميكن الباحثة احلصول على ادلعلومات منو عن كيفية تعليمو يف 
 الفصل وما الطرق والوسائل والتقومي ادلستخدمات لكل ادلهارات.

، أي مصدر البيانات الذي يوفر البيانات حبالة ثابتة "place ومصدر بيانات " .2
" ىنا ىو ادلكان الذي جتري فيو الباحثة place "انات أو متحركة. مصدر البي

 اإلسالمية كايل ووذمو قدس. الثانوية‘ نور اذلدى’وىو مدرسة  .البحث
، ومصدر البيانات الذي يقدم عالمات حتتوي على "paper "مصدر البيانات  .3

يف ىذا  "paper "ومصدر البيانات  . أحرف أو أرقام أو صور أو رموز أخرى
 ىو: البحثي

و خمطط   (Silabus)خمطط الدراسي وثائق إعداد أو ختطيط التعليم، مثل  (أ 
، فهل ىناك ادلناسبة يف عناصر ىذين ادلخططُت  (RPP)تنفيذ التعليم

                                                 
5
 Yunita Rakhmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian 
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مبعايَت الكفاءات والكفاءات األساسية، فهل ينفذ تنفيذا كامال ما ىو يف 
 ادلخطط.

وفيها معايَت  ٕٛٓٓنة س ٕرقم وزير الشؤون الدينية   انونقوثائق  (ب 
لغة الالكفاءات الكفاءات األساسية اليت تصوران أىداف التعليم لدرس 

 العربية. وىذه الوثائق توجيو أساسي حلكم ما تالحظ الباحثة.
 والثائق أو الكتب تتعلق ببحث الباحثة. (ج 

 بؤرة البحث .د 
عداده بؤرة ىذا البحث ىي تعليم اللغة العربية من مرحلة ختطيطو أو ا

حيت مرحلة تقوميو ويشمل على صناعة ادلواد التعليمية وعملية التعليم ومرحلة التنفيذ 
 )استخدام طريقة التعليم واختيار وسائط التعليم( والتقومي.

 طريقة جمع البيانات .ه 
أن البحث الذي  (Lexy J. Moleong)وقال ليكسي ج. مولونج 

ت اليت يستخدمها عادة ىي طريقة يستخدم مدخال نوعيا، فطريقة مجع البيانا
فهكذا يف ىذا البحث تستخدم  . ادلقابلة، وطريقة ادلالحظة ، وطريقة  حتليل الوثائق

 الباحثة ثالث طرق جلمع البيانات.
 طريقة ادلقابلة .1

طريقة ادلقابلة ىي أداة جلمع البيانات أو ادلعلومات عن طريق طرح 
وتستخدم ىذه الطريقة ٙشفويا أيضا. عدد من األسئلة شفويا و يتعُت اإلجابة

‘ نور اذلدى’للحصول على بيانات عن كيفية تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
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قانون بة بأىدافو الواردة يف اإلسالمية كايل ووذمو قدس. ىل ىي مناس الثانوية
. وادلقابلة موجهة إىل معلم درس ٕٛٓٓسنة  ٕرقم   وزير الشؤون الدينية 

اللغة العربية كشخص يتوىل على كل عملية التعليم يف الفصل كامال، ونائب 
رئيس ادلدرسة للشؤون ادلنهجية الدراسية كصاحب الواجبة لتنظيم وحساب 

 ائل اليت حيتاجها التعليم.وتوفَت الوس  النتائج ادلرجوة
 طريقة ادلالحظة .2

طريقة ادلالحظة ىي طريقة للحصول على بيانات باستخدام طريقة 
لطريقة وتستخدم ىذه ا ٚتسجيل نظامي لداللة تظهر على ىدف البحث.

 الثانوية‘ نور اذلدى’دلراقبة مباشرة عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
اإلسالمية كايل ووذمو قدس، فهل العملية مناسبة بادلخطط ادلصنوع أم ال؟ فهل 

 الطريقة والوسيلة ادلستخدمة مناسبة بالكفاءات األساسية ادلرجوة؟.
 طريقة  حتليل الوثائق .3

 ق ىي طريقة مجع البيانات جلمع الوثائق وحتليلها.طريقة  حتليل الوثائ

وتستخدم ىذه الطريقة لتحليل الوثائق ادلتعلقة بعملية تعليم اللغة العربية ،  ٛ
وأداوات   (RPP)عليمو خمطط تنفيذ الت  (Silabus)مثل خمطط الدراسي 

التعليم ، وادلواد التعليمية ، وموارد التعليم، وغَتىا. وحتلل الباحثة ىذه الوثائق 
 لتحديد إذا كان الوثائق مناسبة وموصوفة بأىداف التعليم أم ال؟.
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 اختبار صحة البيانات .و 
ويقال البحث صحيح عندما تكون نتائج تقرير البحث نفس بيانات واقعة 

البحث ،إذا كان الون الوارد يف ىدف البحث أمحرفكتبت الباحثة اللون  على ىدف
األمحرأيضا. عندما صّممت الباحة كتابة التقرير اليت ال تتوافق مع ما حيدث يف 
ىدف البحث، فيقال تلك البيانات باطلة. ولذا فإن اختبار صحة البيانات أمر 

بيانات اليت حصلت عليها ضروري، ويستخدم اختبار صحة البيانات لقياس صحة ال
الباحثة. ادلراد بصحة البيانات ىو كل أحوال جيب أن تستويف ادلتطلبات التالية، 
وىي: تدّل على القيمة احلقيقية، وجتّهز على أهنا دمكن تطبيقها ، و تسمح القرارات 

يف  ٜاخلارجية ميكن تأليفها عن متانة قرارات ىذا البحث من ناحية  ِإْجرَائو وتعادلو.
 :الختبار صحة بيانات ىذا البحث، وىي طريقتُتىذا البحث جترى الباحثة 

 دتديد ادلالحظة .1
ادلراد بتمديد ادلالحظة يعٍت أن الباحثة تعود إىل ادليدان إلجراء 

مصادر البيانات الذين لقيت الباحثة أو ادلالحظات وادلقابالت مرة أخرى مع 
مصادر البيانات اجلديدة، حيت للباحثية و ادلخربين عالقة أكثر محيمية، وأكثر 
انفتاحا، و أكثر ثقة وليست ىناك ادلعلومات يستخفيها ادلخربون. وبالتايل 

 . ٓٔأصبت البيانات الواردة أكثر صحة
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 التثليث .2
قال ويلييم وريسما التثليث ىو طريقة صالح ا لبيانات الذي 

ة التثليث تستخدم غالبا ىي وطريق ٔٔيستخدم عدة مصادر وطرق وأوفات.
( مقارنة ٔوميكن حتقيق ذلك عن طريق كما يلي: ) .مقارنة مع مصادر أخرى

ومقارنة نتائج ادلقابالت مع حمتويات  (ٕ)بيانات ادلالحظة مع بيانات ادلقابلة، 
 ٕٔوثائق متعلقة.

 طريقة تحليل البيانات .ز 
أن حتليل البيانات ىو عملية حبث البيانات  Bogdanوبُّت بوجدان 

وجتميعها بصورة نظامية اليت حتصل الباحثة عليها من ادلقابالت وادلالحظات 
ادليدانية، وغَتىا من ادلواد األخرى، حىت تكون مفهومة بسهولة، وميكن أن ترسل 

يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة منوذج مايلز و ىابرمان ٖٔالنتائج إىل اآلخرين.
(Miles & Huberman)  لتحليل البيانات، وىي ختفيض البيانات ، وعرض

أو التحقق. وخطوات عملية حتليل البيانات يف ىذا البيانات، و االستنتاجات 
 : البحث ىي كما يلي

 (Data Reduction)  ختفيض البيانات .1
والبيانات اليت جتمعها الباحثة يف ادليداناليت مل تزال شائعة ومعقدة، 
فتجري الباحثةختفيض البيانات. ويبدأ ختفيض البيانات بالشرح ، واختيار 
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لًتكيز على األشياء اليت ىي مهمة حملتوى البيانات القادمة األشياء األساسية ، وا
من ادليدان، حىت البيانات ادلخفضة تقدم صورة أكثر وضوحا عن 

 .ٗٔادلالحظات
عملية ختفيض البيانات ، ميكن للباحثة إجراء اختيارات البيانات  ويف

ادلراد تشفَتىا، أين البيانات اليت ستخفض. ختفيض البيانات ىو شكل من 
أشكال التحليل أن يشحذ البيانات ويصنفها ويوجهها، ويتخلصهااليت ىي غَت 

خالصها ضرورية وينظمها بطريقة حبيث االستنتاجات النهائية اليت ميكن است
 ٘ٔوالتحقق منها.

الباحثة ترشح البيانات ادلطلوبة والبيانات ليست ذلا عالقة مع 
البحث. و البيانات اليت جيب ختفيضها يف ىذا البحث ىي نتيجة من 

ادلالحظات، وحتليل الوثائق اليت حتتوي على تعليم اللغة العربية  ادلقابالت، و
 .)وتناسب مع أىدافو( ، واليت تتضمن تصنيع ادلواد، وعملية التعليم، والتقومي

 (Data Displayوعرض البيانات ) .2
و بعد أن ختفض الباحثة تلك البيانات، مث نقدم البيانات إىل أمناط 

بيانات ينظم البيانات بشكل واضح جلعلها أو فئات تسهل فهمها. عرض ال
عادة يف  ٙٔسهلة للفهم ما حيدث ، ولتخطيط العمل التايل بناء على ما تفهم.

ات ىو بالنص غالبا لعرض البيان البحث النوعي، و الطريقة اليت تستخدم

                                                 
14
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البحث النوعي  (Krathwol)وىذا مناسب دلا يقول كراتوول  ٚٔالسردي.
 ٛٔيصف الظواىر يف الكلمات بدال من األرقام والقياس. 

 (Conclusion drawing/ Verification)االستنتاجات أو التحقق  .3
وبعد أن تعرض الباحثة البيانات إىل فئات اليت ىي سهل فهمها، مث 

استخالص النتائج والتحقق ىو ملخص  .استخالص الباحثة النتائج وحتققها
لنهائية و تعتمد على األوصاف السابقة، صناعة نتائج البحث اليت تعترب اآلراء ا

نتائج هنائية جيب أن تكون ذات صلة إىل بؤرة البحث و أىدافو و نتائج 
لنتائج منذ بداية مجع البيانات صنعت الباحثة ا ٜٔالبحث اليت أجريت قبلو.

ادلؤقتة. ويف ادلرحلة النهائية تتحقق ىذه النتائج مرة أخرى حيت تكون النتائج 
 ثابتة.
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