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 الباب الثالث

 منهجية البحث

للحصول على  5 منهج البحث ىو طريقة علمية للحصول على البيانات ألغراض معينة.

 البيانات الصحيحة والصادقة، استخدمت الباحثة بعض األساليب، منها:

 نوع البحث ومدخله -1

وباعتبار نوع بياناتو فهو حبث   2 ميداين.ىذا البحث باعتبار مصدره البيانات فهو حبث 

( أن حبث كيفي ىو عملية البحث اليت حيصل منو Bogdan dan Tailorكيفي. عّرف بوغدان وتايلور )

وىي الكلمات ادلكتوبة أو ادلنطوقة من مصدر البيانات أو األشخاص  الباحث على البيانات الوصفية

( إن البحث الكيفي ىو نوع Strauss & Corbinوكوربني )وقال سًتاوس 3 الذين مت ادلالحظة عليهم.

 4البحث الذي تبحث عن أشياء غري االجراءات اإلحصائية.

 I Madeوأما مدخل البحث الذي تستخدمو الباحثة يف ىذا البحث ىو منهج وصفي،قال 

Winartha   إن أسلوب التحليل الوصفي النوعي ىو حتليل ووصف وتلخيص سلتلف الظروف

وادلواقف من البيانات ادلختلفة اليت مت مجعها يف مقابالت أو مالحظات حول ادلشكلة ادلتعلقة 

1بالدراسة واليت حتدث يف الواقع.
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 موضوع البحث -2

موضوع البحث عند سوىارسيمي أريكونتو يعين األشياء أو األحوال أو األشخاص 

وموضوع البحث يف ىذا البحث اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية  6ادلستعمل للبيانات يف البحث.

 على ضوء أساليب التعلم.

 البحث ذات -3

قسم تعليم  55ذات البحث يف ىذا البحث يعين الطلبة يف مركز تطوير اللغة العربية رلموعة 

 . وعددىم عشرون طالبا.5159اللغة العربية سنة 

 البيانات ومصادرها -4

 ذا البحث ىي البيانات النوعية والبيانات الكمية.البيانات ادلستخدمة ذل

البيانات النوعي يف ىذا البحث ىي البيانات ادلتعلقة باسًتاتيجيات وطرق تعلم  - أ

 الطالب يف العربية.

البيانات الكمي يف ىذا البحث ىي قائمة األسئلة أو االستبانة للتعيني والتحديد  - ب

 عن أساليب تعلم الطالب يف اللغة العربية. 

ويف ىذا  7 ومصدر البيانات ىو مصدر الذي حصل منو البيانات احملتاجة يف البحث.

 البحث، تأخذ الباحثة البيانات من ادلصادر األساسية وادلصادر الثانوية.
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 ادلصادر األساسية - أ

 8مباشرة من ادلصدر األصلي. يها الباحثدر األساسية ىي مصدر اليت حصل علادلصا

اإلستبانة ونتيجة ادلقابلة بالطالب  أخوذة من ىي البيانات ادلوادلصادر األساسية يف ىذا البحث 

 حول طرق تعلمهم لكشف اسًتاتيجيات تعلمهم. 

 ادلصادر الثانوية - ب

ادلصادر الثانوية ىي مصادر البيانات اليت حصل عليها الباحث من طريقة غري مباشرة 

الكتب والوثائق ىي البيانات ادلأخوذة من  ذا البحثذلصادر الثانوية وادل 9وإكمال ادلصادر األساسية.

 العلمية فيما تتعلق بالنظريات ادلتعلقة باللغة العربية وأساليب التعلم واسًتاتيجياتو. واجملالت

 أساليب مجع البيانات -5

 يل البيانات ادلتعلقة ذلذا البحث، استخدمت الباحثة بعض أساليب يف مجعها، منها:لن

 الستبانةا - أ

ستبانة ىي أسلوب مجع البيانات عن طريق طرح أسئلة مكتوبة لجإجابة عليها ادلستجيبون  اال

االستبانة عبارة عن رلموعة من األسئلة ادلكتوبة اليت تستخدم للحصول على  51كتابة أيضا.

والغرض من توزيع االستبانات ىو  55معلومات من ادلستجيبني عن أنفسهم أو األشياء اليت يعرفوهنا.

العثور على معلومات كاملة حول مشكلة ما دون الشعور بالقلق إذا أعطى ادلستجيب إجابة ال 
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لنيل ادلعلومات ويف البحث، تقوم الباحثة بتوزيع االستبانات 55تتطابق مع الواقع يف قائمة األسئلة.

  التعلم.وعاداهتم يف عن أساليب تعلم اللغة العربية عند الطلبة

 ادلقابلة - ب

تستعمل ادلقابلة كأسلوب مجع البيانات إن كان الباحث يريد أن يعمل الدراسة السابقة لنيل 

ادلشكلة اليت يبحث حلوذلا وتستعمل ادلقابلة كذلك إن كان الباحث يريد حفر ادلعلومات وعدد 

ادلقاِبل ىو الذي  ادلقابلة ىي احلوار لغرض معني، يقام احلوار بني شخصني: 55ادلستجيب زلدد.

يب األسئلة. وأضاف برىان أن  54يلقي األسئلة وادلقاَبل ىو الذي جتري معو ادلقابلة وىو الذي ُيج

ادلقاِبل يستحق أن يعني ادلوضوع الذي سيتكلم عنو يف ادلقابلة ويستحق أن يعني األوقات لبداية 

 51ادلقابلة وهنايتها. فادلوضوع حول مشكلة البحث وأغراضو.

الباحثة بادلقابلة يف ىذا البحث ىي أن تقوم الباحثة بادلقابلة مع الطالب جلمع وتقصد 

 البيانات فيما تتعلق باسًتاتيجيتهم يف تعلم اللغة العربية ونتيجتهم فيها.

 التوثيق  -ج

التوثيق ىو أسلوب مجع البيانات من الكتابة والنسخة والكتب واجملالت واجلرائد والنقش 

تستعمل التوثيق دلنهج البحث االجتماعي ودلتابعة  56فيا تتعلق بالبحث. واجلداول وغري ذلك
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فتقصد الباحثة بالتوثيق أو الوثائق ىنا يعين الوثائق ادلتعلقة باسًتاتيجية التعلم  57البيانات التارخيية.

 وأساليب التعلم واللغة العربية.

 ب حتليل البياناتأسلو  -ه 

، مث بني البياناتربط . وىو الىو حتليل وصفي النوعيبحث ال التحليل ادلستخدم يف ىذا

شكل ب موضوع البحث ظاىرمن مصورة كاملة صل منها حي حىتمن ىذه البيانات  تنباطساألخذ باال

  Miles)ايلز وىوبرمان دلتحليل بحث تابع ألسلوب الال احتليل البيانات يف ىذأسلوب  18.قيعم

 59؛من ثالث مراحل وبويتكون ىذا األسل (Hubermanو

 ختفيض البيانات -5

ختفيض البيانات ىو التلخيص واختيار النقاط الرئيسية والًتكيز على األشياء ادلهمة والبحث 

عن ادلوضوعات واألمناط وإزالة أشياء غري ضرورية. فالبيانات اليت قد مت ختفيضها ستعطي صورة 

عنها عند احلاجة. وديكن ختفيض واضحة وتسهل الباحث على القيام جبمع البيانات والبحث 

البحث، عرضت الباحثة  البيانات باستخدام آالت اإللكًتونية مثل األجهزة احلاسوبية. ويف ىذا

اسًتاتيجيات التعلم و  أساليب التعلم البيانات اليت حصل عليها الباحثة من موضوع البحث، وىو

 اللعة العربية.
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 عرض البيانات -5

البيانات بشكل أوصاف وجداول بيانية وعالقات بني يف البحث النوعي، يتم عرض 

( لعرض البيانات يف البحث Hubermanو Milesالفئات. وأغلب ما استخدمو مايلز وىوبرمان )

النوعي ىو نصوص روائية. ويف ىذا البحث، تعرض الباحثة البيانات اليت مت احلصول عليها من 

 .لطالباسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية لو ساليب التعلم وع البحث، باإلضافة إىل وصف ألموض

 التلخيص والتدقيق -5

اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية دلايلز وىوبرمان ىي التلخيص والتدقيق. فالتلخيص 

األول ال يزال مؤقتا، وسوف يتغري ما مل يكن ىناك أدلة قوية لدعم مجع البيانات يف ادلرحلة التالية. 

ألدلة اليت تدعم اخلالصة عند محع البيانات يف ادلرحلة الثانية، فإن اخلالصة وإذا وجد الباحث ا

ادلقدمة واثقة. ويف ىذا البحث، تستخلص الباحثة من البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من 

موضوع البحث وىو الطالب ادلتفوقون يف اللغة العربية وأوصاف السًتاتيجيات تعلم العربية اليت 

 يستخدموهنا.خيتاروهنا و 

 هيكل البحث -ط

ادلقدمة، حتتوى على خلفية البحث وحتديد اإلجرائى وأسئلة البحث وأمهية الباب األول: 
 البحث والدراسات السابقة.
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أساليب اللغة العربية وخصائصها، عناصر اللغة ومهاراهتا،  عناإلطار النظري الباب الثاىن: 
 .التعلم، واسًتاتيجية التعلم

منهج البحث، نوع البحث ومدخلو، موضوع البحث، البيانات ومصادرىا، الباب الثالث: 
 أساليب مجع البيانات، أسلوب حتليل البيانات.

 تقدمي البيانات وحتليل البيانات.البيانات وحتليلها فيو و  تقدميالباب الربع: 

 البحث.يشتمل اخلادتة يتألف من خالصة البحث ومقًتحات الباب اخلامس: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


