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الباب الثالث

البحثمنهج

ربية يف تطبيق إسرتاتيجية تعليم اللغة العيهدف هذا البحث إىل دراسة عن 

وين دار السالميمعهد املهاجر قدرة قراءة الكتب لطالب  يف هذا الباب . بكو

ت ,ووقت البحث ن مكا, نوع البحث : حيتوي على ستة فصول هي  , مصادر البيا

ت  ت, تقنيات مجع البيا ت والتحقق من صحة البيا .تقنيات حتليل البيا

نوع البحث: الفصل األّول

ا البشر لتحقيق فضوهلم جتاه تهي األنشطة اليت البحث أنشطة على قوم 

نه نشاط منظم )٥. ص, ٢٠١٠, Semiawanيف ( Sekaranوفقا ل. شيء البحث 

ت ، يتم تنفيذه بشكل نقدي وموضوعي نهجيوم وعلمي للحصول قائم على البيا

ت أو فهم  .تعمق للمشكالمعلى إجا

بحث ال. نوعيالالوصفيحثبالهو ا البحثحث املستخدم يف هذنوع الب

).٢٠١٩: Rukin(هو حبث وصفي ومييل إىل استخدام التحليل االستقرائينوعيال

املنهجية النوعية كإجراء )٤. ص, ٢٠١٥, Mamikيف(Taylorو Bogdanوفقا ل



٣٥

ت الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس ينتج عنهبحثال البيا

.والسلوك املرصود

تفصيليوصفإىللرجوعالسياقحالةفهمهوالبحثهذامناألهداف

لفعل وفًقا ملا هو موجود يف ومتعمق للظروف يف السياق الطبيعي ، حول ما حيدث 

)٢٠١٤: Nugrahani. (الدراسةيدانم

مكان ووقت البحث: الفصل الثاين

دار نيمعهد املهاجر موقع البحث الذي سيتم تنفيذه من قبل الباحث هو يف 

ويالسالم شهر يوليو إىل ، أي منذ أشهرثالثة يتم تنفيذ وقت البحث ملدة و ،بكو

.شهر سبتمرب

تمصادر: الفصل الثالث البيا

ت إىل قسمني مها :يف هذا البحث ، قام املؤلف بتصنيف مصادر البيا

ت األ.١ ساسيةالبيا
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ت األ ت اليت تتم احلصول مباشرة ساسيةالبيا يف هذا البحث هي البيا

ت من خالل املالحظة املباشرة أو . من امليدان وميكن احلصول على هذه البيا

ومصادر . نتائج املقابالت مع املخربين بناًء على إرشادات املقابلة من الباحث

ت األساسية يف هذا البحث هي  ن دار اساتيذ وطالب يف معهد املهاجريالبيا

وي تالبحث ملصادرجمتمععددأما.السالم بكو ١٥وهواملعلمنيمنالبيا

استخدامهمسيتمالذينالطالبعددوكذلكعيناتعدةاختياروسيتممعلماً 

تكمصادر : األسباب اليت حددها املخربون هي.عيناتعدةاختيارسيتمبيا

م أشخاص شاركواأوالً  م،نًيا. م اللغة العربيةييف تعلةمباشر ، أ يعرفون أ

جمموعة متنوعة نتقنو هم ي، لثًا. اجلوانب اليت متت دراستها يف هذه الدراسة

قراءة م العربية يف تطبيق قدرة يتعلسرتاتيجيات املتعلقة من املعلومات الدقيقة 

.بالكت

ت الثانوية.٢ البيا

ت الثانوية اليت تتم احلصول  بطريق البحث غري مباشرة، أو مصادر البيا

ميكن احلصول على . بوسيلة، أو تتم احلصول وتسجيلها من أطراف أخرى

ر املكتوبة بقراءة كتب األدب  ت الثانوية يف هذا البحث من اآل مصادر البيا

ذا البحث ئق والكتابة املتعلقة  .والو
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ت: الفصل الرابع  تقنيات مجع البيا

ت اليف مجع  هذه الدراسة ، يستخدم املؤلف العديد من التقنيات ، وهي على النحو بيا

:التايل

معهد العربية يف اللغة م يتعلةاسرتاتيجيواهرظيراقب الباحث عناملالحظة ، .١

ويدار السالميناملهاجر  دار ينمعهد املهاجر وقدرة قراءة الكتب لطالب بكو

ويالسالم .بكو

سرتاتيجية تعلةاملقابل.٢ العربية يف تطبيق قدرة قراءة الكتباللغة م ي، فيما يتعلق 

ويدار السالمينمعهد املهاجر طالبل يقابل الباحث إىل األساتيذ .بكو

ويدار السالمينمعهد املهاجر والطالب يف  .بكو

م اللغة العربية يتعلةسرتاتيجيإلمن مالحظات ظواهر على شكل صور , التوثيق .٣

ويدار السالمينمعهد املهاجر طالبلقراءة الكتب يف تطبيق قدرة بكو

ويومقابالت اىل األساتيذ والطالب يف معهد املهاجرين دار السالم . بكو
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ت: الفصل اخلامس  تقنيات حتليل البيا

ت  ت من أجل احلصول على أمناط أو حتليل البيا هي عملية لتنظيم البيا

.)٢٠١٨: Hermawanو Musthafa(االنتظام يف الدراسةأشكال أخرى من 

ت اليت مت احلصول عليه ستخدام امن البيا مراحل من ٣يف الدراسة مث حتليله 

ت، وهي :حتليل البيا

ت يف امليدان يتم حتليلها وتلخيصها يف تنقيصال.١ ت ، أي مجيع البيا من البيا

وقت واحد ويتم اختيار النقاط الرئيسية وتركز على املسائل املهمة ويتم البحث 

عن املواضيع واألمناط حبيث يتم ترتيبها بشكل منهجي ويسهل التحكم فيها

)Sugiyono ,٣٣٧-٣٣٦: ٢٠١١(

ا الباحثت ، وهي تقنعرض البيا.٢ حبيث ميكن التحكم يف ية يقوم 

ت اليت مت احلصول عليها وعدد كبري منها صنع عرض هو جوهر حتليلي  البيا

)٣٣٨: ٢٠١١, Sugiyono(الستخالص النتائج

ت.٣ وFitrahيف( ، HubermanوMilesوفقا ل, التحقق من البيا

Luthfiyah,تمنالتحقق) ٨٦.ص, ٢٠١٧ يستخلصهوالبيا

وسوف،مؤقتةتزالالاملقدمةاألوليةاالستنتاجات. والتحققاالستنتاجات
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تمجعمنالتاليةاملرحلةلدعمقويةأدلةعلىالعثوريتمملإذاتتغري . البيا

دلةمدعومةمبكرةمرحلةيفأثريتاليتاالستنتاجاتكانتإذاولكن

ذاتاستنتاجاتهياملقدمةاالستنتاجاتفإن،ومتسقةصحيحة

.مصداقية

تالتحقق من:الفصل السادس  صحة البيا

ت يف هذه الدراسة يسالتحقق من اختبار .تخدم اختبار املصداقيةصحة البيا

ت نتائج البحث النوعي ،  ت أو الثقة يف بيا يتم التحقق من صحة مصداقية البيا

ت على النحو التايل :البيا

متديد املالحظة يعين أن الباحث يعود إىل امليدان ، مع. متديد املالحظة.١

ت اليت  جراء املالحظات ، واملقابالت مرة أخرى مع مصادر البيا ويقوم 

.مت استيفائها أو جديدة

دة املثابرة.٢ .يعين إجراء املالحظات عن كثب وبشكل مستمر. ز

ت من مصادر خمتلفة بطرق خمتلفة ويف. التثليث.٣ أوقات وهي فحص البيا

.خمتلفة
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يعين إجراء حتليل احلالة السلبية أن الباحث يبحث عن . حتليل احلالة السلبية.٤

ت اليت مت العثور عليها ت خمتلفة أو حىت خمالفة للبيا إذا مل تعد هناك . بيا

ت املوجودة  ت خمتلفة أو متضاربة مع النتائج ، فهذا يعين أن البيا بيا

لفعل .موثوقة 

ملواد املرجعية هنا هو وجود مؤيدين . م املواد املرجعيةستخدا.٥ املقصود 

ت اليت وجدها الباحثون .إلثبات البيا

ا عملية فحص . فحص العضوعقد .٦ ت اليت حصل عليها الباحثإ البيا

ت ت اليت مت احلصول . إىل مقدم البيا اهلدف هو معرفة مدى توافق البيا

تعليها مع ما يوفره مزود الب .يا


