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الباب الثالث
البحثمنهج

المقاربة ونوع البحث.أ
وهو البحث . هذا البحث من نوع البحث الكيفي,البياناتباعتبار نوع

وبطريقة الوصفي يف , الذي يهدف لفهم الظواهر عما يالقيه موضوع البحث كليا
صورة الكلمات واللغات ىف سياق معني طبيعي وباالستفادة على أنواع الطريقة 

وهي املنهج املسستخدم . وأما مقاربة هذا البحث هو املقاربة الوصفية٤٥.الطبيعية
٤٦.للتصور أولتحليل نتيجة البحث ولكن اليستخدم لالستنتاج األوسع

واستخدام نوع البحث الوصفي الكيفي يف هذا البحث للحصول على 
العربية املعلومات عن مشكالت استيعاب املراجع العربية لطالب شعبة تربية اللغة 

.باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري عميقا وشامال
المحل و وقت البحث.ب

ذا البحث يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري  قام الباحث 
باملوضوع طالب شعبة تربية اللغة العربية من املستوى الثاين إىل املستوى 

ألن هذه اجلامعة وخيتار الباحث اجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري . السادس
من إحدى اجلامعات اليت تعلم وتطور فيها اللغة والعربية وحتاول على ترقية 

ومن ناحية أخرى، مل تقم يف هذه اجلامعة . تعليمها كما وكيفا يف كل سنة
ويقام  هذا البحث مدة ثالثة .البحث عن مشكالت استيعاب املراجع العربية

.أشهر من شهر مارس إىل مايو
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ومصدر البياناتبيانات ال.ج
البيانات.١

. ٤٧هي كتابة عن الوقائع أو املعلومات اليت ستدار يف عملية البحث
.الكميسم بيانات البحث على قسمني بيانات الكيفي وبياناتوتنق

الكيفي يعين البيانات اليت يستخدم الباحث بياناتيف هذا البحث،
. األسئلةالباحثليهمألشخاص الذين يقدم إوهي ما يقوله ا. ددبعليست 

سواء كان ما يقولونه حيصل بطريقة املقابلة أو بطريقة حتليل الوثيقة أو 
.٤٨ستجابةاال

ة تفصيلية عن احلال واحلدث الكيفي على وصفيتتكون بيانات
؛ األسئلة املوجهة عن اخلربة واملوقف تفصيلياوالتفاعل وسرية املوضوعوالفرد

أجزاء الوثيقة واملراسلة وتاريخ والتفكري؛ مع الشواهد أو مجيع واالعتقاد
.٤٩القضية

مصدر البيانات.٢
وتنقسم البيانات يف هذا . هو املوضوع الذي يؤخذ منه البيانات

.البحث على قسمني بيانات أساسية و بيانات ثانوية
الذي يتعلق الشخصاليت مجعها البياناتوالبيانات األساسية هي

والبيانات املأخوذة من املقابلة واإلماطة من أمثلة . تاج إليها مباشرةا أو حي
.٥٠البيانات األساسية

ومصدر البيانات األساسية يف هذا البحث هو طالب شعبة تربية 
باجلامعة اإلسالمية اللغة العربية من مستوى الثاين إىل مستوى السادس

.احلكومية كديري
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الذي حيتاج الشخصاليت الجيمعهاالبياناتوالبيانات الثانوية هي
البيانات ن تقرير الشركة أو اهليئة من نوعوالبيانات املأخوذة م. إليها مباشرة

ومصدر البيانات الثانوية يف هذا البحث هي بيانات شعبة تربية . ٥١الثانوية
تعلق الكتب أو املقالة اليت تو فيهامن الحمتها واملادة املدروسةاللغة العربية

.بالبحث
طريقة جمع البيانات.د

املالحظة.١
جيل على الظواهر املنظورة من موضوع تسالاملراقبة و املالحظة هي

. الباحث مالحظة االشرتاك السلبيةهاواملالحظة اليت استعمل. ٥٢نظامياالبحث
ات موضوع البحث بغري االشرتاك يفوطريقتها حضر الباحث يف حمل نشاط

م .٥٣نشاطا
يف عملية تعليم املواد اليت مراجعها ، حضر الباحثاحلاليف هذه 

قدرة قراءةويالحظ.العربية وهي النحو والصرف واملدخل يف علم اللغة
م على شرح حمتواهاترمجتهمهم فياملراجع العربية وقدرة الطالب  وهذا . ها وقدر

لى البيانات التفصيلية والكاملة مبالحظة موضوععالنشاط يهدف للحصول 
تمع بغري االشرتاك يف تركيز البحث .البحث دقة بطريقة توريط النفس يف ا

املقابلة.٢
املقابلة هي التقاء الشخصني لتبادل املعلومات واآلراء بطريقة السؤال 

واستعمل الباحث املقابلة . ٥٤واجلواب حىت يبىن منها املعىن يف البيانات املعينة
العميقة، وهذا النشاط للحصول إىل اآلراء واإلدراك والشعور واملعارف وخربات 

.٥٥عن مسائل البحثاملخرب 
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وتوجه هذه املقابلة إىل . وهذا النشاط لتأكيد حصول املالحظة امليدانية
من بعض طالب شعبة تربية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية كديري

مستوى الثاىن إىل املستوى السادس، بأخذ عشرة املشرتكني من كل املستوى 
هذه املقابلة و . وتوجه أيضا إىل بعض احملاضرين يف شعبة تربية اللغة العربية

لطالب شعبة مستخدمة لنيل البيانات عن مشكالت استيعاب املراجع العربية
وهذه الطريقتني جلمع .احلكومية كديريتربية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية 

.البيانات األساسية
الوثائق.٣

وهذا . ٥٦الوثيقة هو مجع البيانات بالنظر أو بكتابة التقرير املوجود
والوثيقة املقصودة . النشاط إلكمال البيانات احملصولة من املالحظة واملقابلة

اليت تتعلق ةباأو الكتوالصورة شعبة اللغة العربية واملواد املدروسةبياناتيعين
.جلمع البيانات الثانويةوهذه الطريقة.بالبحث

تحليل البيانات.ه
، استخدم الباحث طريقة حتليل للحصول إىل البيانات اليت يريدها الباحث

ا كما يلي. البيانات الكيفية :٥٧وخطوا

وحتقيقهامجع البيانات.١
تقليل البيانات.٢
تقدمي البيانات.٣
االستنتاج.٤
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صحة البياناتتأكيد .و
لتكون البيانات احملصولة صحيحا، فيخترب الباحث البيانات اليت مجعها 

وهو طريقة فحص صحة البيانات اليت .)Triangulasi(سابقا بطريقة ترياغوالسي
٥٨.تستفيد على األمر األخر خارج البيانات للفحص أو كاملقابلة لتلك البيانات

، يعين)Triangulasi metode(الباحث ترياغوالسي طريقةويف هذا البحث يستخدم
بطريقة طلب البيانات األخرى عن الظاهرة احملصولة باستخدام الطريقة املختلفة، 

مث تقابل تلك البيانات وتنتج حىت حتصل البيانات . املالحظة واملقابلة والوثيقة
٥٩.الصحيحة

درجات البحث.ز
. درجات البحث عند ليئي جيف هذا البحث، يستخدم الباحث 

.Lexy J)مولييوغ Moleong)كما يلي٦٠ ،:
درجة قبل البحث.١

:يف هذه الدرجة، يعمل الباحث ست األنشطة، كما يلي
تأليف خطة البحث.أ

اختيار ميدان البحث.ب
تعهد اإلذن.ج
االستعالم عن حال امليدان وتقديرها.د
اختيار املخرب واالستفادة منه.ه
استعداد أدوات البحث.و
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درجة أداء العمل.٢
:يف هذه الدرجة، يعمل الباحث ثالث األنشطة، كما يلي

فهم خلفية البحث واستعداد النفس.أ
دخول امليدان.ب
االشرتاك ومجع البيانات.ج

درجة حتليل البيانات.٣
:يف هذه الدرجة، يعمل الباحث ثالث األنشطة، كما يلي

صناعة فكرة حتليل البيانات.أ
الفرضيةوجدان املوضوع وتعبري .ب
التحليل باالعتماد على الفرضية.ج


