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  باب الثالثال

  البحث منهج

  نوع البحثالفصل األّول : 

 ال الدراسة هذه ألن النوعية دراسةال هو البحث املستخدم يف هذا النوع

. البحث نتائج يف اإلحصائي صيغ تستخدم ال وأيًضا البيانات مجع يف األرقام تستخدم

 استخدام دون وحتليلها ، لفظي شكل يف بياناته عن التعبري يتم الذي البحث هوو 

 تتجاوز النوعي البحث مراحلو . )٢٠١٠(إتا مامانغ وسوفية، اإلحصائية التقنيات

 أي االستقرائي، التفكري يف ةالباحث بدأت حيث ، الناقد العلمي للتفكري املختلفة املراحل

 مث ، امليدانية املالحظات خالل من االجتماعية، الظواهر أو املختلفة احلقائق التقاط

  .)٢٠١٢يالحظ (بورهان  ما على بناءً  النظري بالبحث القيام حماولة مث حتليلها

 الوصفي املنهج ذو البحث. وصفي نوعي هو البحث هذا يف املستخدم املنهج

 يعاجل ال ، الوصفية األحباث يف. الظاهر أو املوقف وصف إىل يهدف الذي البحث هو

 كما األنشطة مجيع تعمل حبيث ، دراسته جتري لشيء معيًنا عالًجا يعطون أو الباحثة

 املوجه االهتمام من مزيًدا يتطلب النوعي البحث أن حني يف). ٢٠١٠ذلك (سوتاما،

 إنشاؤها يتم واليت التجريبية البيانات من تنشأ اليت املفاهيم أساس على النظريات لتشكيل



 

٣٢ 

 

 لوحظت اليت السلوكيات أو الناس من مكتوبة كلمات باستخدام وصفي شكل يف

  .)٢٠٠٤(مارغانو، 

  

  

  

  

  البحث ووقت مكان  الفصل الثاني :

معهد دار السالم كونتور  يف هو ةالباحث قبل من تنفيذه مت اليت البحث موقع

ين بعد شهر  حوايل البحث أثناء تقضيها اليت والوقت ، للبنات الرابع كوناوى اجلنوبية

  .قبول اإلقرتاحة

  هامصادر و  البيانات الفصل الثلث :

 يف مبا املخربين من مأخوذة معطيات الدراسة هذه يف البيانات مصادر كانت

ثالثة نفر من قسم و  ، للبنات الرابع ونتوردار السالم ك من طالبات معهد ٤٨ ذلك

 كانت. ونتوردار السالم ك معهد مديرو  ، اللغة مشرفتان من قسم و  ، اللغة إهياء

 اللغة تطوير يف مباشرة شاركوا أشخاص أم ، أوالً : هي املخربون حددها اليت األسباب
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 يف دراستها متت اليت اجلوانب يعرفون أم ، ثانًيا. ونتوردار السالم ك معهد يف العربية

 بالعمليات املتعلقة الدقيقة املعلومات من متنوعة جمموعة يتقنون هم ، ثالثًا. الدراسة هذه

 سيتم ، املخربين اختيار عند. ونتوردار السالم ك معهد يف اللغة تطوير يف والعقبات

 إىل أيًضا دف املعلومات بعض أن إلظهار مقصود بشكل العينات أخذ تقنية استخدام

 عليها احلصول يتم اليت البيانات تكون حبيث ، األخرى للمعلومات تقاطع فحص إجراء

 كرة عينات أخذ استخدام يتم ، اآلخرين املخربين وحتديد الختيار. تربيرها وميكن دقيقة

  .جديًدا شيء أي يعد ال حبيث البيانات تشابه على للحصول ، الثلج

  البيانات جمع تقنياتالفصل الرابع : 

   :يلي كما وهي ، التقنيات من العديد باحثةال ستخدمت ، البحثية البيانات هذه مجع يف

   .املختلفة اللغوية األنشطة يف الطالب حالة أو الظواهر جمال ومراقبة ، املالحظة .١

من  اللغة قسم من أشخاص ٣ و ، طالبات ٤٨ مع أجريت اليت ، املقابالت .٢

 .ونتوردار السالم ك معهد مديرو  ، و مشرفتني من قسم اللغة ، السنة اخلامسة

 اللغة قسمو  الطالبات مع أجريت اليت املقابالت من صور شكل يف ، الوثائق .٣

للبنات الرابع (سوغييونو،  ونتورك السالم دار معهد مديرو  اللغةمشرفة قسم و 

٢٠٠٧(.  
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  البيانات تحليل تقنياتالفصل الخامس : 

 من مراحل ٣ باستخدام حتليلها مث الدراسة يف عليها احلصول مت اليت البيانات من

   :وهي ، البيانات حتليل

 وقت يف وتلخيصها حتليلها يتم امليدان يف البيانات مجيع أي ، البيانات من احلد .١

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

   .فيها التحكم ويسهل منهجي بشكل ترتيبها يتم حبيث واألمناط املواضيع

 البيانات يف التحكم ميكن حبيث الباحثة ا يقوم تقنية وهي ، البيانات عرض .٢

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

   .النتائج الستخالص

 من الباحثة ا يقوم البيانات لتحليل تقنية عن عبارة وهو ، البيانات من التحقق .٣

 استنتاجات كانت البداية يف مجعها وحماولة البيانات معىن على العثور أجل

 ميكن حبيث البيانات زيادةب لكن شك موضع تزال ال املقدمة البيانات

 .يدانامل من البيانات إدارة طريق عن عليها والعثور النهاية يف النتائج استخالص

    .)٢٠٠٧(سوغييونو، 
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  البيانات صحة من التحققالفصل السادس : 

 إىل حاجة هناك ، وضوعيةاملو  دقيقةال ستنتاجاتاإل على احلصول أجل من

 صحة استخدام يتم. حدث ما مع يتوافق مجعه مت ما أن إلثبات البيانات ةمصداق

 للقارئ احلقيقة على حتتوي مجعها يتم اليت املعلومات أو البيانات أن لضمان البيانات

   :التايل النحو على البيانات صحة من التحقق يتم. الدراسة قيد واملوضوع

 مالحظات إلجراء امليدان إىل الباحثة عاد احلالة هذه يف ، املالحظات متديد .١

 احلالة هذه يف. جديدة أو ا الوفاء مت اليت البيانات مصادر مع املقابالت وإعادة

 ونتوردار السالم ك معهد مديرو  اللغة مشرفة قسمو  اللغة وقسم الطالبات فإن

 مع صاحلة بيانات توفري على قادرة تعترب اليت املصادر من وغريهاللبنات الرابع 

 تقدميها مت اليت البيانات كانت إذا مما مرتني الباحثة حتقق. املالحظة هذه متديد

   .خطأ هناك أن أم الصحيحة البيانات هي اآلن حىت

 الزيادة هذه مع. مستمر وبشكل كثب عن املالحظات جعل يعين املثابرة زيادة .٢

 حىت تقدميها مت اليت البيانات كانت إذا مما التحقق إعادة ةللباحث ميكن املثابرة يف

   خطأ. هناك جتد أم الصحيحة البيانات هي اآلن
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 ووقت وتقنيات مصادر من التحقق بأنه املصداقية اختبار يف التثليث يُعرف .٣

   .)٢٠٠٧(سوغييونو،  خمتلف

   :كما ياىل احلالة هذه يف التثليث

 على للحصول ، البيانات جلمع خمتلفة تقنيات تستخدم اليت ، التثليث تقنية .١

 املتعمقة واملقابالت التشاركية املالحظة باستخدام املصدر نفس من البيانات

   واحد وقت يف البيانات مصدر لنفس والوثائق

   .األسلوب بنفس خمتلفة مصادر من البيانات على احلصول وهو ، املصدر تثليث .٢

 أو املقابالت من التحقق طريق عن البيانات على احلصول وهو ، الوقت تثليث .٣

 سوغييونو،( خمتلفة مواقف أو أوقات يف األخرى التقنيات أو املالحظات

٢٠٠٧.(  

   للرسالة المنهجية الكتابة:  بعالفصل السا

  كتابة املنهجّية للرسالة كما ياىل:الللوصف الواضح من هذه الرسالة قسمت الباحثة 

فهو خلفية  الفرعية املواضيع من العديد يتضمن والذيالباب األّول مقّدمة ،   

  البحث وحتديد املشكلة ومشكلة البحث وأهداف البحث وفوائد البحث.
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الباب الثاين ،اإلطار النظري فيه النظرية الوصفية والدراسة ذات الصلة. يبحث 

يف النظرية الوصفية عن تعلم اللغة العربية الذي يبحث كما ياىل: األّول تعلم اللغة العربية 

غة العربية وطرق تعلم اللغة العربية و مشاكل يف تعلم اللغة يشتمل على تعريف تعلم الل

العربية وكفاءة تكلم اللغة العربية. الثاين دور قسم اللغة يشتمل على التعريف و الغرص 

من قسم اللغة و أدوار و طرق قسم اللغة يف ترقية كفاءة التكّلم عن اللغة العربية  

  ثالثة مراجع. الطالبات. أّما يف الدراسة ذات الصلة فيه

الباب الثالث منهجّية البحث ،يشتمل على: نوع البحث، مكان ووقت البحث 

والبيانات ومصادرها، تقنيات مجع البيانات وتقنيات حتليل البيانات والتحقق من صحة 

  كتابة املنهجّية للرسالة.ال البيانات، و

و  البحوث مواقع على عامة صورة الباب الرابع نتائج البحث، يشتمل على :  

  نتائج البحث و حبث النتائج. 

  الباب اخلامس اخلامتة، يشتمل على : اخلالصة واألثآر و اإلقرتاحة.

 


