
 الباب الثالث
 منهجية البحث

 

 منهج البحث -أ 

يسمى  البحث وىذا التحليلي. الوصفي الكيفي ادلدخل ىو بحثال ىذا مدخل إن
حيتاج اىل  ىو منهج البحث الذي ال (Qualitative Research Method)ادلدخل الكيفي 

وتشري ىذا  ،41النتائج عن التفسري يف الرقم الباحث يستعمل وال البحث فروض تصميم
يكون التحليل  أحيانا كمية وادعاءت دقيق قياس على يعتمد ال التحليل أن إىل التحليل

بطريقة ال  للظاىرة تفهما تتضمن قد اليت البحث أىداف بسبب نوعيا االجتماعي
 الظاىرة. قياس إىل حتتاج ال الظاىرة كون بسبب أو الكمية ساباتاحل تتطلب

تكون البيانات  (Descriptive Research Method)و أما ادلناىج البحث الوصف 
البحث   طابع أن بسبب األعداد من تتكون وال اليت تتكون من الكلمات والصور

 42كيفي.

ألن  حتليلي، وصفي منهج فهو الباحث استخدام الذي البحث منهج وأما
الصلة  وثيق والتالزم الرتابط اذلا اليت وادلعلومات والتعبريات الكلمات من تتكون البيانات

 ومن مث .البحث يجةنت إىل للوصول الباحث حيللها مث البحث وقوع حني الظاىرة بوقائع

يف  الثقايف احملتوى دراسة حول النظريات الستعراض يستعمل الوصفي ادلدخل كان
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 أدوات البحث  -ب 

 وحسن البحث عملية لتسهيل البيانات مجع وسيلة إىل ترجع أدوات ىي

دروس اللغة  يف الثقايف احملتوى حتليل عن الالزمة البيانات تسجيل إىل للوصول.نتيجتو
 :منها ادلختلفة العلمي البحث أدوات الباحث العربية، ويستخدم

 ائقثمجع الو  -ج 

البيانات   عن البحث وىو البيانات. جلمع الوثائقي ادلنهج الباحث استعمال
وبرامج  كتب من وكذلك التعليمية، الوسائط ومجيع كتب من مسجلة أو مكتوبة كانت
وموضوعات  مبسائل ادلتعلقة البيانات نيل يف يساعد ومما بيةوحاسو  وتلفاز إذاعية

 .البحث

 مصادر البيانات  -د 

 ثانوي: ومصدر أساسي مصدر من تتكون البحث ىذ يف البيانات مصادر إن
احملتوى  حتليل يعىن العلمي البحث دلوضوع البيانات األساسي : وفقا  -1

دروس كتاب  ىوألساسي ا ادلصدر فإن يف دروس اللغة العربية، الثقايف
 .اللغة العربية

 الثقافة العربية وكتب العربية اللغة تعليم كتب البيانات الثانوي : ىو  -2

 علم اللغة. يف وكتب

 

 أسلوب حتليل البيانات  -ه 

وادلطالعة  القراءة ىي البيانات لتحليل الباحث سيستخدمها اليت الطريقة وأما
 للمدرسة اإلعدادية اإلسالمية وكذلك اللغة العربيةدروس  كتاب حنو الوصفية والدراسة

 الوصفي. التحليل استخدام اسلوب
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البحث  ىذا كان فلذلك أىدافو، منطوق مع اتفاقو البحث ىذا من ادلرجو ألن
ادلقاالت  أو ادلتصلة الكتب صفات على وادلرور والتقومي والتحليل الدراسة أساس على

 43.لبحثا ومسائل مبوضوع ادلتعلقة العلمية

الباحث كتابة ىذا البحث بادلنهج الوصفي و حتليل  و على ىذا سيستفيد
وادلطالعة  القراءة وتكرار باالستذكار ومسيق الباحث أن ىعل. (Content Analysis)احملتوى 
من   التعليمية، الوسائل جبميع مستعينا إليها احملتاجة البيانات لطلب والتقصي والبحث

مبسائل  يتعلق ومما الدولية الشبكة طريق وعن وحاسوبية وتلفازية إذاعية وبرامج كتب
 للغة العربيةدروس ا كتاب يف الثقايف احملتوى وصف عن للكشف البحث، وموضوعات

 عن الثقايف، احملتوى تعليم أىداف عن وموضوعاتو، الثقايف احملتوى أشكال من حيث

 الوصفي التحليل بأسلوب الثقايف احملتوى تعليم وسائل عن الثقايف، احملتوى طرق تعليم

 ادلائوية.  النسبة مع معادلة

 :وىي خطوات أربعة على ستنبغي البيانات حتليل طرق فإن ىذا وعلى

جبميع  الكتب ودراسة ادلالحظة سبيل على مجيعها البيانات جيمع (أ 
 ادلطلوبة.  ادلراجع وطلب الدقة بكل ومطالعتها التعليمية الوسائل

البحث  مبوضوع وموافقا مناسبا فيها كان مبا البيانات الباحث خيتار  (ب 
 ومسائل البحث.

موضوع  على ولللحص مجيعها البيانات ىذه الباحث وحيلل يدرس مث  (ج 
يبني  لذلك .دروس اللغة العربية يف الثقايف احملتوى حتليل وىي البحث
تعليم  أىداف عن الثقايف، احملتوى وموضوعات أشكال عن الباحث
يف  الثقايف احملتوى تعليم وسائل عن تعليم، طريق عن الثقايف، احملتوى

 العربية. دروس اللغة
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هبذين  والتحليل، الدراسة من هاءاالنت بعد اخلالصة الباحث ويكتب  (د 
 :ادلهمني الشكلني

: االستنباط، وىو الطريقة اليت تنقل من القوانني العامة إىل القوانني  أوال
 (Deduksi) اخلاصة 

 القوانني إىل اخلاصة القوانني من تنقل اليت الطريقة وىو االستقراء، : ثانيا

 (Induksi)العامة 

ويعرف  content analysis) (احملتوى  حتليل حثالبا سيستخدم البيانات لتحليل
الذي  العلمي البحث أساليب من أسلوب  :إنو بقولو احملتوى حتليل Berelson بريلسون

 االتصال. دلادة الظاىر للمضمون والكمي ادلنظم ادلوضوعي الوصف يستهدف

مباشر  اتصال غري من تتم الذي العلمي البحث أسلوب وىو أخري بعبارة أو
يكتفي حيث السجالت  مثل حبثو مبوضوع ادلرتبطة الوثائق من عدد باختيار الباحث 
واألنظمة والقوانني اليت  ادلواد من وغريىا والكتب التلفزيونية والربامج واجملالت والصحف 
ادلعلومات حتتوي .الباحث عنها يبحث اليت  وىذا  دلعرفة ما  يعىن الوثائق لتحليل البحث 

وجودادل ادلعىن وأما ادلضمون  .ادلذكورة فيها والواضحة الصرحية بالبيانات الوثائق ىذه يف 

 الناطقني هبا لغري العربية اللغة تعليم البيانات لكتب حتليل دليل -و 
اطار مشروعات  يف تنفيذه يتم الذي البحثي ادلشروع اطار يف أعد موضوعي دليل ىذا

 تضمنت ىذا وقد م.1979ام ع والعلوم بالقاىرة والثقافة للرتبية العربية ادلنظمة

هبا،  الناطقني لغري العربية اللغة تعليم لكتب تقوديية مسحية دراسة اعداد ادلشروعات
اجلامعات  يف الف بعضيا متعددة، تعليمية مؤسسات يف متت خربة متثل الكتب وىذه

 ما اهومن بالعربية، الناطقني غري الدول االسالمية يف مؤلف وبعضها واالمريكية، األوربية

 الضروري من نوكا هبا. نيالناطق ريلغ العربية تعليم يف تخصصةدلا العربية دىعادلا يف أعد
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 االساسية احملاور من وعةماجمل وضع والطريقة احملتوى حيث من الكتب ذهى لدراسة

 .االسئلة من عددا قسم كل يضم م،اقسأ ةثالثب الدليل تضمن وبذلك للتحليل

 الثقايف، وىي: احملتوى جانب عن يتضمن الدليل ىذا
 وقيمها؟ العربية الثقافة مفاىيم عرض يتم كيف -1

 والنصوص اللغوية واألبنية ادلفردات مع متكامل بشكل : أوال

 للمؤلف الفرصة سنحت كلما عرضي، بشكل:  ثانيا

 للثقافة فصل كل يف جزءا ادلؤلف خيصص منفصل، بشكل:  ثالثا

 العربية

 آخر رأي:  رابعا

 للعربية؟ اللغوي االستخدا من حقيقة مناذج الكتاب يقدم ىل -2

 صحفية : اعالنات أوال

 استمارات : صور ثانيا

 شعر قصائد أو أغاين : ثالثا

 : ألعاب رابعا

 الربيد لطوابع صور : خامسا

 العربية صور ادلالبس : سادسا

 وطرائف : نكات سابعا

 خطابات : ثامنا

 تبك أو رلاالت أو صحف من مقاالت : تاسعا

 عربية وحكم أمثال : عاشرا

 تليفونات دليل من صفحة :عشر حادي
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 أخرى امناط : عشر ثاين
 العربية؟ لألمساء ادلؤلف استخدام مدى ما -3

 عربية أمساء استخدا الكتاب يف يشيع :  أوال

 قليال العربية أمساء تستخدم :  ثانيا

 أجنبية أمساءاستخدام  الكتاب يف يشيع :  ثالثا

 آخر رأي :  رابعا

 احلضارية؟ ومعادلها العربية البالد ألمساء استخدام ادلؤلف مدى ما -4

 ومعادلها العربية البالد أمساء استخدام الكتاب يف يشيع :  أوال

 العربية البالد بعض أمساء إىل فقط يشار :  ثانيا

 األجنبية البالد أمساء استخدام الكتاب يف يشيع :  ثالثا

 أخر رأي :  رابعا

 معينة؟ لبالد خرائط على الكتاب يشتمل ىل -5

 كل العريب للوطن خرائط على الكتاب يشتمل:   أوال

 العربية البالد لبعض خرائط على الكتاب يشتمل :  ثانيا

 ىي وما :  ثالثا

 عربية غري البالد لبعض خرائط على الكتاب يشتمل :  رابعا

 ىي وما :  خامسا

 ئطخرا على الكتاب يشتمل ال :  سادسا

 آخر رأي :  ابعاس

 العربية؟ العمالت بعض عن معلومات الكتاب يقدم ىل -6

 عن معلومات الكتاب يقدم :  أوال

 )تستخدميا اليت والبلد العملة اسم اذكر)   

 عربية عملة أية عن معلومات الكتاب ميقد ال:   ثانيا
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 آخر رأي :  ثالثا

 حة؟صحي العربية الثقافة عن ادلقدمة ادلعلومات ىل -7

 صحيحة ادلعلومات مجيع :  أوال

 صحيحة ادلعلومات معظم :  ثانيا

 كثرية أخطاء ادلعلومات تشوب :  ثالثا

 آخر رأي :  رابعا

 والعادلي؟ العريب بالرتاثني الثقايف احملتوى ارتباط مدى ما -8

 العريب بالرتاث احملتوى معظم يرتبط :  أوال

 عادليال بالرتاث احملتوى معظم يرتبط :  ثانيا

 معاصرة عربية نصوص على احملتوى يشتمل :  ثالثا

 آخر رأي :  رابعا

 معينة؟ ثقافية أو سياسية اجتاىات الكتاب وراء تظهر ىل -9

 نعم :  أوال

 ال :  ثانيا

 آخر رأي :  ثالثا


