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 الباب الثالث 

 منهج البحث

 الفصل االّول: نوع البحث

يستخدم األرقام يف مجع هذا البحث هو البحث النوعي ألن هذا البحث ال 

  Sopiahو Sangadji البياانت وأيًضا ال يستخدم الصيغ اإلحصائية يف نتائج البحث. فقال

البحث النوعي هو البحث الذي يتم التعبري عن بياانته يف شكل لفظي وحتليلها بدون  

(. جيادل برهان بوجنن أبن  2010استخدام التقنيات اإلحصائية )سعاجى وصافية ،

لبحث النوعي يتجاوز املراحل املختلفة للتفكري العلمي النقدي حيث تبدأ الباحثة  مرحلة ا

يف التفكري االستقرائي أي التقاط احلقائق أو الظواهر االجتماعية، من خالل املالحظات 

امليدانية مث حتليلها مث حماولة القيام ابلبحث النظري بناًء على ما تتم مالحظتها )برهان،  

2012.) 

يوجد تعريف األخر عن حبث نوعي كما إقرتح ديفيد  قبلهلتعريفات  خبالف ا

ويليامز أن البحث النوعي هو مجع بياانت عن بيئة طبيعية ابستخدام الطرق الطبيعية 

ويقوم هبا ابحثون مهتمون بشكل طبيعى. من الواضح أّن هذا التعريف يوّضح أن  
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خدام نتائجه لتفسري الظواهر البحث النوعي يعطي للبيئة الطّبيعية حبيث ميكن است

 والطرق املستخدمة عادة هي املقابلة واملالحظة واستخدام التوثيق.

البياانت اليت تتم مجعها يف شكل الكلمات والصور وغريها من املعلومات وهذا 

بسبب تطبيق األساليب النوعية. ابإلضافة إىل ذلك. إىل جانب ذالك كّل البياانت  

(. وابلتايل سيحتوي التقرير  2005املفتاح ملا مت دراسته )مراين، اجملمعة ميكن أن يكون  

البحث على مقتطفات من البياانت لتقدمي نظرة عامة على عرض التقرير. البياانت من 

املقابلة واملالحظة امليدانية والصورة والواثئق الشخصية واملالحظة  والتوثيق الرمسية  

احثة بتحليل البياانت وبقدر اإلمكان يف شكله األخرى. يف كتابة هذا التقرير يقوم الب

 األصلي.

عند إجراء حبث يف دراسة احلالة ميكن للباحثة أن تعامل بشكل  Yinوفًقا لـ 

مستمر مع القضااي النظرية اليت تتم دراستها ومع البياانت اليت تتم مجعها. ابإلضافة إىل 

ذلك، ميكن أيًضا استخدام مصادر خمتلفة من األدلة البحثية حول األحداث اليت هلا  

راسة احلالة إىل وصف مفصل ومتعمق سياق حياة حقيقي. تؤدي هذه الباحثة يف د

للظروف يف سياق ما حول ما حتدث ابلفعل وفًقا ملا هو موجود يف جمال الدراسة. ابلنظر  
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أن هذا النوع من دراسة احلالة يعلق أمهية كبرية على وصف عملية ماذا وملاذا وكيف 

 (.2014حتدث األشياء، لتؤدي إىل فهم معىن الظاهرة قيد الدراسة )نغرهاىن، 

 الفصل الثاىن: مكان البحث والوقت

حمّل هذا البحث ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى. وستحدث هذا البحث  

 .ه نتائج البحثن استالم هذمن شهر اليوليو مي  نتائج البحثبعد اإلنتهاء من ندوة 

 الفصل الثالث: مصادر البياانت

البحث هم األشخاص الذين يفهمون املعلومات  كائن الباحثون بوصفهم خمربِّ

(. 2009مرتكبيها وكذلك األشخاص اآلخرين الذين يفهمون هدف البحث )برهان، 

إىل قسمني، مها:   بحثال اتنقسم مصادر البياانت اليت تستخدمها الباحثة يف هذ

 البياانت األولية والبياانت الثانوية. 

 البياانت األولية  .1

 ت للبياانت حتتوي على البياانت الرئيسية اليت متالبياانت األولية هي مصدر 

احلصول عليها مباشرة يف جمال أو مكان البحث، على سبيل املثال املخرب أو املخربة 

األجنبيون   الطالب  4يف هذا البحث . فإّن مصادر البياانت الرئيسية للباحثة هي 
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  ان حماضر  2شعبة اللغة العربية، ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى،  يونالتايالند

اللغة العربية من الفصل الدراسي األول إىل الفصل الدراسى السادس ىف اجلامعة 

و رئيس شعبة   ىف شعبة  دراسة اللغة العربية صادقان 2اإلسالمية احلكومية كندارى, 

، ألن املذكورةانت الرئيسيية هلذه الدراسة كما . حتدد الباحثة مصدر البيااللغة العربية

أولئك الذين خيتربون أو يشعرون ويديرون عملية تعلم اللغة العربية بشكل مباشرة  

وكذلك يطبقون مناذج التعّلم مباشرًة وفًقا للمنهج الدراسية وصعوابت تعّلم اللغة 

 العربية.

 البياانت الثانوية  .2

مات إضافية ال تؤخذ مباشرة يف جمال بل من البياانت الثانوية هي بياانت معلو 

مصادر حالية صنعها آخرين على سبيل املثال: الكتب واجملالت واملستندات والصور 

واإلحصائيات. قامت الباحثة جبمع البياانت الثانوية من خالل البحث عن كتب 

 ستصبح بياانت داعمة.  ذىحول هذا البحث وال

 الفصل الرابع: طريقة مجع البحث

 م مجع البياانت ابستخدام الطرق املالحظة واملقابالت والواثئق.يت

 املالحظة  .1
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املالحظة هي أداة جلمع البياانت تتم عن طريق مراقبة وتسجيل األعراض اليت 

(. هتدف هذه 2009جتري على التحقيق فيها بشكل منهجي )خالد وأدى، 

، واحلصول على بياانت الطريقة إىل تعزيز البياانت اليت ال ميكن دحضها يف الواقعة

 تكون الباحثة مراقبتا   الرسالة يف هذه  اللغة العربية. الطالب حول صعوابت تعّلم 

 املقابلة .2

املقابلة هى عبارة عن عملية أسئلة وإجابة يف البحث تتم شفهًيا حيث تستمع  

 ا(. يف هذ2009شخصان أو وجها بوجه مباشرة إىل املعلومات )خالد وأمحد، 

   يف شعبة اللغة العربية و  يونلتايالندا الطالب  4البحث، أرادت الباحثة أن أقابل مع 

 يف الفصل. نبالقارب نيصادقال اللغة العربية وكذلك  نياضر احل

 التوثيق .3

، التوثيق هو حَبث عن بياانت معلومات حول األشياء أو Arikuntoفقالـ   

املتغريات يف شكل مالحظات ونصوص وكتب وجرائد وجمالت وحماضر اجتماعات 

وجداول أعمال وما إىل ذلك. تستخدم هذه الطريقة للحصول على بياانت عن 

ة احلكومية اهليكل التنظيمي وحالة املراهقني وحالة البنية التحتية يف  اجلامعة اإلسالمي

وأيًضا إلضافة أو استكمال البياانت غري املتوفّرة يف املقابالت واملالحظات. تستخدم 

مجع البياانت من خالل هذه التقنية الستكمال البياانت اليت تتم حلصول عليها من 
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البحث, مجعت الباحثة الواثئق لنتائج  ا نتائج املالحظات واملقابالت يف هذ

 من الواثئق املوجودة. املقابالت واملالحظات 

 الفصل اخلامس: طريقة حتليل البياانت

طريقة التحليل النوعية هى دراسة تستحدم بياانت النص والتصُورات واملواد 

املكتوبة األخرى ملعرفة األشياء غري للقياس )غري ملموسة(. التحليل النوعى للبياانت هو  

 (.2008أبرقام )إستيجنط، نتائج الكشف املتعمقة خبالل تقريب ليس إبحصائى أو 

استخدام هذا حتليل البياانت لرتكيب ولتجهيز ويصُل مجيع البياانت اليت احلصول 

عليها من اجملال حبيث استنباطا أو نظريتا. مث فحص البياانت من املقابالت مع األحزاب 

, على ندينيتايالال يني األجنبي للطالب الذي هلم الصلة بعوامل صعوبة تعّلم اللغة العربية 

 واحملاضر اللغة العربية وأحزاب آخر.  نديونتايالال الطالب سبيل املثال : 

يشري حتليل البياانت يف هذا البحث إىل النظري الذى كما قاال مايلز وهوبرمان  

يف ويتيت أن التحليل يتم يف وقت واحد والذي يشمل أربعة أنشطة هي مجع البياانت  

(. ستقوم 2012البياانت واستخالص النتائج )سغييون، وخفض البياانت وعرض 

 الباحثة بتحليل البياانت من خالل اخلطوات التالية : 

 مجع البياانت  .1
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أول ما فعلت الباحثة هى مجع البياانت من النتائج املقابلة واملراقبة ومجع الواثئق  

 نديني تايالال لطالب املختلفة املتعلقة بنموذج عوامل صعوابت تعلم اللغة العربية ل

 شعبة تدريس اللغة العربية يف اجلامعة االسالمية احلكومية كندارى. 

 تنقيص البياانت  .2

إن تنقيص البياانت يعين التلخيص وإختيار األشياء الئيسية والرتكيز على األشياء  

 املهمة والبحث عن موضوعات وأمناط وإزالة األشياء غري الضرورية. 

 تقدمي البياانت  .3

البياانت يعين إلجياد أمناط ذات مغزى وتوفري إمكانية االستنتاجات  املراد بتقدمي 

 وتوفري اإلجراءات.

 أحذ اإلستنباط  .4

أحذ اإلسنباط هو جزء من األنشطة  التكوين الكامل. مت التحقق من االستنباط 

حينما أثناء البحث  تتم استخالص النتائج حينما الباحثة جتمع السجالَت واألمناَط 

لتكوينات واجتاهات السبب والنتيجة واملقرتحات املختلفة. يف آحذ  واملتطلبات وا

اإلستنباط من هذا البحث تشرح الباحثة من خالل وصف االستنباط وفًقا ملوضوع  

 املشكلة املوجودة. 
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 الفصل السادس: التحقق من صّحة البياانت

تنفيذ صحة البياانت بواسطة الباحثة تثبتها أن البحث تفعل حقا  ابلبحث 

علمي وكذلك الختبار البياانت اليت مت احلصول عليها . ترتيب البياانت يف هذا البحث 

يستطيع أن يكون قابلّية حنو البحث العلمي حيتاج إىل اختبار صحة البياانت. اإلختبار  

اختبار الثقة لبياانت البحث األصلية اليت قدمها  الصحة البياانت بطريقة جودة أو 

 الباحثة حىت يتم إجراء نتائج البحث ال شك أنه عمل علمي مت القيام به.  

 أ. متديد املراقبة 

متديد املراقبة ميكن أن تزيد من اجلودة أو الثقة البياانت. مع امتداد املالحظة  

ومقابلة مرة أخرى مع مصادر البياانت  يعين الباحثة تعود إىل امليدان وإبداء املالحظات 

اليت تقابلها ومصادر البياانت األحدث. متديد املالحظة يعين العالقة بني الباحثة و  

سيكون املصدر أكثر تشابًكا ، وأكثر محيمية وأكثر انفتاًحا ومتباداًل تنشأ الثقة وابلتايل  

 ة وكاملة. فإن املعلومات اليت مت احلصول عليها هي على حنو متزايد كثري 

متديد املراقبة الختبار جودة البياانت وركز البحث على اختبار البياانت اليت  

كانت احلصول عليها. البياانت اليت احلصول عليها بعد التحقق مرة أخرى إىل احلقل 

صحيح أم ال، هناك تغيريات أو ال تزال قائمة. بعد التحقق العودة إىل احلقل البياانت  
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ها ميكن أن يكون مسؤولّية أو صحيحة يعين جودة مث متديد حيتاج اليت  احلصول علي

 املالحظة إىل النهاية. 

 ب. زايدة الدقة يف البحث

زايدة الدقة أو املثابرة بطريقة مستمرة حبيث ميكن تسجيل احلّق البياانت وترتيب 

زمين لألحداث أو سجلت بشكل جيدة ومنظمة. زايدة الدقة هي احدى من طريقة 

التنظيم أو التحقق العمل هل البياانت اليت جتمع وتصنع وتقدميها صحيحة  أو ليس  

 منها. 

لرتقّية املثابرة ميكن للباحثة أن تقراء متنوعة و خمتلفة املراجع والكتب ونتائج  

البحوث السابقة والواثئق ذات الصلة من خالل مقارنة نتائج البحوث الذي اليحصول 

 ف الباحثة أن تدقّيق يف تقدمي تقرير هناية الىت تصنعها مبزيّة . عليها. هبذه الطريقة، سو 

إختبار صحة البياانت ىف هذا البحث يستخدم تقنيات التثليث. عرّف نورمان  

ك دنكن. أّن التثليث ُيستخدم كمركب أو جمموعة من الطرق املختلفة املستخدمة 

 .(2007لفحص الظواهر املرتابطة من منظورات خمتلفة )نرمان، 

 ج. ىف البحث النوعي جيب
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حتديد صحة البياانت لتجنب البياانت املتحيزة أو غري الصحيحة واإلجاابت  

غري الشريفة من مستجبني. لذلك استحدمت الباححثة تقنية التثليث كدليل ىف إختبار  

صحة البياانت املكَونَُة من املنبغ والطرق والوقت. تتم هذه التقنية بطريق االستخدام شئي  

خر خارج البياانت ألمهية إختبار صحة البياانت أو كموادة مقارنة ابلبياانت املوجودة  آ

 (. وانواع التثليث مكا يلي :  2018)سىت عصرى، 

 تثليث املصدر .1

يتم تثليث املصدر من خالل املقارنة والتحقيق من درجة الثقة ىف املعلومهت 

 املتَخصَّلةِّ من جمال البحث من خالل مصادر خمتلفة.

 تثليث التقنية  .2

يتم تثليث التقنية مبقارنة البياانت من املالحظات مع نتلئج املقابالت والواثئق 

حبيث ميكن إستنباطها مرة أخرى للحصول على بياانت آخرة وقفا للمشكالت 

 املوجودة ىف هذا البحث.

 تثليث الوقت .3

بياانت صحيحة ىف هذا البحث تتم الباحثة تثليث الوقت واحلال املختلفة إلنتاج 

 (.2010وقفا للمشكالت املوجودة ىف هذا البحث )حبتييار، 


