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 الباب الثالث

 البحث منهج

 الفصل األّكؿ : نوع البحث

األرقاـ يف صبع النوع من البحث ىو دراسة نوعية ألف ىذه الدراسة ال تستخدـ 
البيانات ك ال تستخدـ صيغ اإلحصائية يف نتائج البحث. كىو البحث الذم يتم التعبَت 

)سانغادجي ك  عن بياناتو يف شكل لفظي ، كربليلها دكف استخداـ التقنيات اإلحصائية
. كمراحل البحث النوعية تتجاكز اؼبراحل اؼبختلفة لتفكَت العلمي الناقد (ََُِصافية، 
يبدأ الباحث يف التفكَت االستقرائية ، أم التقاط اغبقائق اؼبختلفة أك الظواىر ، حيث 

االجتماعية ، من خبلؿ اؼببلحظات اؼبيدانية ، مث ربليلها مث ؿباكلة القياـ بالبحث النظرية 
  (.َُِِ)بوغُت،  بناءن على ما يبلحظ

لوصفية اؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو نوعي كصفي. البحث ذك اؼبنهج ا
ىو البحث الذم يهدؼ إىل كصف اؼبوقف أك الظاىرة كما ىي. يف األحباث الوصفية ، 

حبيث تعمل صبيع  ال يعاجل الباحث أك يعطوف عبلجنا معيننا لشيء ذبرم دراستو ،
يف حُت أف البحث النوعية يتطلب مزيدنا من  (.ََُِ)سوتاما،  األنشطة كما ذلك

ت على أساس اؼبفاىيم اليت تنشأ من البيانات التجريبية االىتماـ اؼبوجو لتشكيل النظريا
كاليت يتم إنشاؤىا يف شكل كصفي باستخداـ كلمات مكتوبة من الناس أك السلوكيات 

  (.ََِْ)مارغانا، اليت لوحظت
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 مكاف البحث كأكقاتو:الفصل الثاني 

موقع البحث الذم سيتم تنفيذه من قبل الباحث ىو يف كلية الًتبية ك علم 
التدريس بشعبة تدريس اللغة العربية يف اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية كندارم، كالوقت 

 .الذم يقضيو أثناء البحث حوايل شهرين بعد قبوؿ ىذه اإلقًتاحة

  مصادر البياناتث : الالفصل الث

  طبسُت سبعة اؼبخربين منُِ مأخوذ البحث امصادر البيانات يف ىذكانت 
العامة. كانت األسباب اليت  رسامن اؼبد ُتشعبة تدريس اللغة العربية اؼبتخرج ا يفطبلب

حددىا اؼبخربكف ىي: أكالن ، أهنم أشخاص شاركوا مباشرة يف تطوير اللغة العربية يف 
اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية كندارم. ثانينا ، أهنم يعرفوف اعبوانب اليت سبت دراستها يف 

ىم يتقنوف ؾبموعة متنوعة من اؼبعلومات الدقيقة اؼبتعلقة بالعمليات  ىذه الدراسة. ثالثنا ،
كالعقبات يف تطوير اللغة يف اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية كندارم. عند اختيار اؼبخربين ، 
سيتم استخداـ تقنية أخذ العينات بشكل مقصود إلظهار أف بعض اؼبعلومات هتدؼ 

األخرل ، حبيث تكوف البيانات اليت يتم أيضنا إىل إجراء فحص تقاطع للمعلومات 
اغبصوؿ عليها دقيقة كيبكن تربيرىا. الختيار كربديد اؼبخربين اآلخرين ، يتم استخداـ 
 أخذ عينات كرة الثلج ، للحصوؿ على تشابو البيانات حبيث ال يعد أم شيء جديدنا

 (.ََُِ)بورىانتارا، 
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 الفصل الرابع : تقنيات جمع البيانات

)بورىانتارا،  ىذه البيانات البحثية ، يستخدـ اؼبؤلف العديد من التقنياتيف صبع 
  :، كىي كما يلي(ََُِ

 (ُِٖٗ)ؿبٌمد علي،  اؼببلحظة .ُ

كمراقبة ؾباؿ الظواىر أك حالة الطبلب يف األنشطة اللغوية اؼبختلفة.  خاصة يف  
 اؼبتخٌرجُت لطبلب اؽبجائيٌة حركؼ كتابة صعوبة يبلحظكأف الباحث  .مهارة الكتابة

. كىذه العربية اللغة التدريس شعبة يف السادس إىل الثاين اؼبستول العامة اؼبدارس من
 لطبلب اؽبجائيٌة حركؼ كتابة صعوبةبالطٌريقة مفيدة كموفر للمعلومات اؼبتعٌلقة 

العربية. ألٌف اآلف يف حالة الوباء,  اللغة التدريس شعبة يف العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُت
 لذلك استخداـ الباحث بيانات اؼببلحظة يف نتائج اختبار كتابة الٌطبٌلب  بوسيلة فيديو

 االختبار .ِ

 اؼبستول العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُت طبلبأٌف مصادر البحث يف ىذا البحث ىم 
حالة الوباء, أٌف طريقة يف اآلف  . كالعربية اللغة التدريس شعبة يف السادس إىل الثاين

يف   العامة اؼبدارس منللٌطبلب اؼبتخٌرجُت لا اختباراؼبستخدمة يف ىذ البحث بتقدًن 
باغباتف ك  االختباركتابة حركؼ اؽبجائيٌة بوسيلة كاتث اب. يأخذ الباحث بيانات 

 إيل الٌطبٌلب عن كتابة حركؼ اؽبجائيٌة بوسيطة كاتث اب. كراقة االختبارإرساؿ 
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 (َُُِ)سوغييونو،  اؼبقاببلت .ّ

 اؼبستول العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُت طبلبأٌف مصادر البحث يف ىذا البحث ىم 
العربية. كيف ىذه اغبالة الوباء, أٌف طريقة  اللغة التدريس شعبة يف السادس إىل الثاين

 التدريس شعبة يف منللٌطبلب اؼبتخٌرجُت لاؼبستخدمة يف ىذ البحث بتقدًن األسئلة ا
العربية أٌما تتعٌلق عن صعوبتهم يف كتابة حركؼ اؽبجائيٌة بوسيلة كاتث اب. يأخذ  اللغة

الباحث بيانات اؼبقابلة باغباتف ك إرساؿ الٌرسالة إيل الٌطبٌلب عن أشكاؿ ك عوامل 
 صعوبتهم يف كتابة حركؼ اؽبجائيٌة بوسيطة كاتث اب.

 (َُِّ)آريكونتو،  الوثائق .ْ

ء أك اؼبتغَتات دببلحظة من النصوص ك بيانات حوؿ األشيا تبحث الوثائق عن
(. تيستخداـ ىذه الطٌريقة إلشتكشاؼ َُِّالكتابة كما أشبها ذلك )آريكونتو، 

البيانات اؼبتعٌلقة دبوضوع البحث من الوثائق كلتكميل البيانات اٌليت مل يتٌم اغبصوؿ 
 اؽبجائيٌة حركؼ كتابة صعوبةعن  ك بيانات اؼبقابلةبطريقة االختبار ك اؼبقابلة. كصوار 

تكوف  الوثائق يف  العربية اللغة التدريس شعبة يف العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُت لطبلب
 ىذا البحث.

 الفصل الخامس : تقنيات تحليل البيانات

مراحل من  ّمن البيانات اليت مت اغبصوؿ عليو يف الدراسة مث ربليلو باستخداـ 
  :ربليل البيانات، كىي
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اغبد من البيانات ، أم صبيع البيانات يف اؼبيداف يتم ربليلها كتلخيصها يف كقت  .ُ
كاحد كيتم اختيار النقاط الرئيسية كتركز على اؼبسائل اؼبهمة كيتم البحث عن 
 اؼبواضيع كاألمباط حبيث يتم ترتيبها بشكل منهجي كيسهل التحكم فيها

 (َُُِ)سوغييونو، 
ـ هبا الباحثة حبيث يبكن التحكم يف البيانات اليت عرض البيانات ، كىي تقنية يقو  .ِ

مت اغبصوؿ عليها كعدد كبَت منها صنع عرض ىو جوىر ربليلي الستخبلص 
 .النتائج

التحقق من البيانات ، كىو عبارة عن تقنية لتحليل البيانات يقـو هبا الباحثة من  .ّ
ستنتاجات البيانات أجل العثور على معٌت البيانات كؿباكلة صبعها يف البداية كانت ا

اؼبقدمة ال تزاؿ موضع شك لكن بزيادة البيانات حبيث يبكن استخبلص النتائج يف 
  (َُِْ)غوناكاف،  النهاية كالعثور عليها عن طريق إدارة البيانات من اؼبيداف

 اختبار صحة البيانات :الفصل السادس 

إىل مصداقية من أجل اغبصوؿ على استنتاجات دقيقة كموضوعية ، ىناؾ حاجة 
البيانات إلثبات أف ما مت صبعو يتوافق مع ما حدث. يتم استخداـ صحة البيانات 
لضماف أف البيانات أك اؼبعلومات اليت يتم صبعها ربتوم على اغبقيقة للقارئ كاؼبوضوع 

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

عاد الباحثة إىل اؼبيداف إلجراء مبلحظات كإعادة سبديد اؼببلحظات ، يف ىذه اغبالة  .ُ
اؼبقاببلت مع مصادر البيانات اليت مت الوفاء هبا أك جديدة. يف ىذه اغبالة فإف 
الطالبات كقسم اللغة كمشرفة قسم اللغة كمدير معهد دار السبلـ كونتور للبنات 
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ة مع سبديد ىذه الرابع كغَتىا من اؼبصادر اليت تعترب قادرة على توفَت بيانات صاغب
اؼببلحظة. ربقق الباحثة مرتُت فبا إذا كانت البيانات اليت مت تقديبها حىت اآلف ىي 

  .البيانات الصحيحة أـ أف ىناؾ خطأ
زيادة اؼبثابرة يعٍت جعل اؼببلحظات عن كثب كبشكل مستمر. مع ىذه الزيادة يف  .ِ

ت اليت مت تقديبها حىت اآلف اؼبثابرة يبكن للباحثة إعادة التحقق فبا إذا كانت البيانا
  .ىي البيانات الصحيحة أـ ذبد ىناؾ خطأ

   .ييعرَّؼ التثليث يف اختبار اؼبصداقية بأنو التحقق من مصادر كتقنيات ككقت ـبتلف .ّ

  :التثليث يف ىذه اغبالة كما ياىل

تقنية التثليث ، اليت تستخدـ تقنيات ـبتلفة عبمع البيانات ، للحصوؿ على  (ُ
من نفس اؼبصدر باستخداـ اؼببلحظة التشاركية كاؼبقاببلت اؼبتعمقة البيانات 

  كالوثائق لنفس مصدر البيانات يف كقت كاحد
  .تثليث اؼبصدر ، كىو اغبصوؿ على البيانات من مصادر ـبتلفة بنفس األسلوب (ِ
تثليث الوقت ، كىو اغبصوؿ على البيانات عن طريق التحقق من اؼبقاببلت أك  (ّ

)سوغييونو،  لتقنيات األخرل يف أكقات أك مواقف ـبتلفةاؼببلحظات أك ا
ََِٕ) 

 
 
 

 


