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 الباب الثالث 

 منهج البحث

 نوع البحث الفصل األّول :  

هذاالبحثهونوعمنالبحثابستخداماألساليبالنوعية.البحثالنوعي

ينتجإخرتاعالميكنحتقيقهاابستخداماإلجراءات البحث نوعمن أوهو اإلحصائية

أخرى البحث قربّي و سرتوسبنظرّي .(Nugrahani, 2014: h.92) بطرقكمية فإن ،

النوعيعبارةعنحبثميكناستخدامهلفحصحياةالناسأواترخيهمأوسلوكهمأو

.و(Strauss, 2007: h.4) وظيفتهمالتنظيميةأواحلركاتاالجتماعيةأوعالقاتاألقارب

إنتاج عند على القادرة البحث إجراءات النوعيهو البحث ، واتيلور لبوغدان نظري

 ,Subroto)  بياانتوصفيةيفشكلخطابوكتابةوسلوكلألشخاصالذينمالحظتهم.

1992: h.4) 

ونظّرىسوجيونوأنالطريقةالنوعيةهيطريقةحبثتعتمدعلىفلسفةحقائقة

(postpositivisme  )وتستخدملبحثالكائناتالطبيعية،حيثيكونالباحثكأداة،

تقنياتحبث ثلجية، وكرة بشكلهادف البياانت عيناتمصدر أخذ يتم ، رئيسية
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نتا هو البياانت حتليل ، )جمتمعة( علىالتثليث تؤكد النوعي أو االستقرائي البحث ئج

( Sugiyono, 2012: h. 246) .إمجال معىنأكثرمن

النوعي البحث )البيئة يهدف الطبيعية احلالة يف السياق معىن ولفهم للقبض

الدراسة الواقعوفقاملاهوموجوديفجمال ماحيدثيف  ,Nugrahani)  الطبيعية(حول

2014: h.19)، ابإلجتماعية مستيقظ اليّت  الواقعة طبيعة على النوعيون الباحثة تؤكد .

وكذلكالعالقةالوثيقةبّيالباحثواملوضوعالذيحيقيقوضغطالظروفالذييؤلف

دراسةحالةموجودةيفالبحث.يفهذاالنوعمنالبحثالنوعي،تريدالباحثةوصف

 .املعهددارالسالمكتنورللبناتالرابع

أنتعاملبشكلة،عندإجراءحبثيفدراسةاحلالة،ميكنللباحث وفًقالـيّّي

مستمرمعالقضاايالنظريةاليتتتمدراستهاومعالبياانتاليتيتممجعها.ابإلضافةإىل

ةمناألدلةالبحثيةحولاألحداثاليتهلاذلك،ميكنهأيًضااسيستخدممصادرخمتلف

ومتعمق مفصل وصف إىل احلالة دراسة يف الباحثة هذا يؤدي حقيقي. حياة سياق

للظروفيفسياقماحولماحيدثابلفعلوفًقاملاهوموجوديفجمالالدراسة.ابلنظر

ماذا عملية وصف على أمهيةكبرية يعلق احلالة دراسة من النوع هذا وكيفأن وملاذا

 (Nugrahani, 2014: h.92) حتدثاألشياء،لتؤديإىلفهممعىنالظاهرةقيدالدراسة
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 مكان ووقت البحث الفصل الثان : 

املعهددارالسالمكتنورللبناتالرابع، سيتمإجراءهذاالبحثعندالباحثةيف

اجلنوب،وسيجريهذاالبحثبعدحوايلثالثةأشهرمنقبولالمومياكونداكوانوي

  .هذااالقرتاح

 الفصل الثلث : البياانت و مصادرها

، الدراسةإىلقسمّي الباحثةيفهذه اليتيستخدمها البياانت تنقسممصادر

.مها:البياانتاألوليةوالبياانتالثانوية

 البياانتاألولية .1

مصدر هي األولية وهيالبياانت الرئيسية البياانت على حتتوي اليت البياانت

.يفاملبّلغأواملخربالبياانتاليتيتماحلصولعليهامباشرةيفالصنعة،علىسبيلاملثال

دارالسالمكتنور معهد مدير هو للباحثة الرئيسية البياانت مصادر فإن ، البحث هذا

مّيةمعهددارالسالمكتنورللبناتالرابع،وللبناتالرابع،ورئيسكّلّيةمعّلماتااإلسال

األساتذة،وطالباتمعهددارالسالمكتنورللبناتالرابع.حتددالباحثةمصدرالبياانت
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الرئيسيةهلذاالبحثكماهوموضحأعاله،ألنأولئكالذينخيتربونويديرونمباشرة

 التعلممباشرةوفًقاللمنهجاحلايلعمليةشراءتعلماللغةالعربية،وكذلكيطبقونمناذج

            البياانتالثانوية .2

البياانتالثانويةهيمصادربياانتإضافيةالتؤخذمباشرةيفالصنعة،ولكن

واجملالت الكتب املثال: سبيل على ، آخرون أشخاص يصنع موجودة مصادر من

ةجبمعالبياانتالثانويةمنخاللوالواثئقوالصورالفوتوغرافيةواإلحصائيات.قامالباحث

 . البحثعنكتبحولهذاالبحثوالذييتصبحبياانتداعمة

                                                  الفصل الرابع : تقنيات مجع البياانت 

  :يفهذاالبحث،يستخدمالباحثةمنتقنياتمجعالبياانتعلىالنحوالتايل       

 ظةمالح .1

املالحظةهيمالحظةلكائنيتمفحصهبشكلمباشرأوغريمباشرللحصول

.يفهذاالبحث،(.Komariah, 2014: h.105) علىالبياانتاليتجيبحيتشديفالبحث

. تالحظالباحثةظواهرأوحاليفتنفيذمناذجتعلماللغةالعربية
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 املقابلة .2

مقابلةهيتقنيةمجعالبياانتللحصولعلىاملعلوماتاملستخرجةمنمصادر

البياانتمباشرةمنخاللاحملادثةأوالسؤالواجلواب.يفهذاالبحث،تقابلالباحثة

األساتذة،3معمديرمعهددارالسالمكتنورللبناتالرابع،ورئيسكّلّيةمعّلمات،و

 .وطالباتيفكلفصل

 قتوثي .3

طريقةالتوثيقهيتقنيةجلمعالبياانتواملعلوماتمنخاللالبحثعناألدلة

عنها التقنية (Zulfa, 2010: h.161) والبحث منخاللهذه البياانت .مجع

هذا يف الباحثة جتمع واملقابالت. املالحظات من توجد اليت البياانت ليوفّر يستخدم

.البحثواثئقاملقابالتواملالحظاتومنالواثئقاملوجودة

الفصل اخلامس : تقنيات حتليل البياانت

الباحثةاهلامةواحلامسة.من البياانتهواحدىمنسلسلةمناألنشطة حتليل

 .خاللهذاالنشاطالتحليلي،تصبحالبياانتأواملعلوماتاليتاحتشدأكثرمعىن

البي حتليل مايلزتقنيات عرضها اليت النظرية إىل يراجع البحث هذا يف اانت

وهوبرمانيفويتيتأبنالتحليليتميفوقتواحدوالذييشملأربعةأنشطةهيمجع
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 :Sugiyono, 2012) البياانت،وخفضالبياانت،وعرضالبياانت،واستخالصالنتائج

h. 246 )ةبتحليلالبياانتمنخاللاخلطواتالتالية.ستقومالباحث :

 مجعالبياانت .1

أوالاليتتفعلالباحثةهيمجعالبياانتمننتائجاملقابالتواملالحظاتومجع

للبنات دارالسالمكتنور معهد يف العربية اللغة تعلم بنموذج املتعلقة املختلفة الواثئق

.الرابع

 اخلفضالبياانت .2

البياانت الباحثةبتحليلشكلحاد،تصنيف،وتوجيه،هذااخلفض ستقوم

النتائج استخالص البياانتحبيثميكن تنظيم و الضرورية البياانتغري من والتخلص

. النهائيةوالتحققمنها

 عرضالبياانت .3

استخالص إمكانية وتوفري مغزى ذات أمناط إجياد إىل البياانت عرض يهدف

.اإلجراءاتالنتائجوتوفري
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 االستخالصالنتائج .4

أيضا االستخالص الكامل. التكوين نشاط من جزء هي النتائج االستخالص

البحث طول النتائج يدقيق استخالص يتم واألمناط . السجالت الباحثة تنظيم منذ

والبياانتوالتكويناتواجتاهالسببوالنتيجةومقرتحاتخمتلفة.يفاالستخالصالنتائج

 .الباحثةمنخاللوصفاالستخالصمطابقامبوضوعاملشكلةموجود،تشرح

 الفصل السادس : التحقق من صحة البياانت

ابلبحث  حقا تفعل البحث أن تثبتها الباحثة بواسطة البياانت صحة تنفيذ

علميوكذلكالختبارالبياانتاليتمتاحلصولعليها.ترتيبالبياانتيفهذاالبحث

ونقابلّيةحنوالبحثالعلميحيتاجإىلاختبارصحةالبياانت.اإلختباريستطيعأنيك

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

 .الباحثةحىتيتمإجراءنتائجالبحثالشكأنهعملعلميمتالقيامبه

 متديداملراقبة .أ

متديداملراقبةميكنأنتزيدمناجلودةأوالثقةالبياانت.معامتداداملالحظةيعين

البياانت معمصادر أخرى مقابلةمرة ، املالحظات وإبداء ، امليدان إىل تعود الباحثة

و الباحثة بّي العالقة يعين املالحظة متديد األحدث. البياانت ومصادر تقابلها اليت
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رتشابًكا،وأكثرمحيمية،وأكثرانفتاًحا،ومتباداًلتنشأالثقة،سيكوناملصدرأكث

 .وابلتايلفإناملعلوماتاليتمتاحلصولعليهاهيعلىحنومتزايدكثريةوكاملة

اليت البياانت اختبار على البحث ركز و البياانت جودة الختبار املراقبة متديد

احلصول اليت البياانت عليها. احلصول احلقلكانت إىل أخرى التحققمرة بعد عليها

صحيحأمال،هناكتغيرياتأوالتزالقائمة.بعدالتحققالعودةإىلاحلقلالبياانت

اليتاحلصولعليهاميكنأنيكونمسؤولّيةأوصحيحةيعينجودة،مثمتديدحيتاج

 املالحظةإىلالنهاية

 زايدةالدقةيفالبحث .ب

ابرةبطريقةمستمرةحبيثميكنتسجيلاحلّقالبياانتوترتيبزايدةالدقةأواملث

زمينلألحداثأوسجلتبشكلجيدةومنظمة.زايدةالدقةهياحدىمنطريقة

البياانتاليتجتمعوتصنعوتقدميهاصحيحةأوليس التنظيمأوالتحققالعمل هل

منها.

و متنوعة تقراء أن للباحثة متكن املثابرة ونتائجلرتقّية والكتب املراجع خمتلفة

البحوثالسابقةوالواثئقذاتالصلةمنخاللمقارنةنتائجالبحوثالذياليحصول

 . عليها.هبذهالطريقة،سوفالباحثةأنتدقّيقيفتقدميتقريرّنايةالذييصنعهمبزيّة
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 التثليث .ج

وليامويرسم تعريفاملصداقيةاب  وقال يتم التحققالتثليثيفاالختبار عتبارها

.منالبياانتمنمصادرخمتلفةمعأوقاتخمتلفة

 مصدرالتثليث (1

الختبارمصداقيةالبياانتيتمذلكبطريقةماحتققمنالبياانتاليتمتاحلصول

عليها احلصول مت اليت البياانت بتحليل الباحثة قام مصادر. عدة خالل من عليها

. اق)فحصاألعضاء(معثالثةمصادرللبياانتللتوصلإىلاستنتاج،مثطلباالتف

 التثليثالتقين (2

نفس إىل البياانت من التحقق ما بطريقة به القيام البياانت مصداقية الختبار

املصدرابستخدامتقنياتخمتلفة.علىسبيلاملثالللتحققمنالبياانتميكنأنيكون

إذاكان والواثئق. واملراقبة املقابالت خالل تنتجمن البياانت مصداقية اختبار تقنية ت

بياانتخمتلفة،فإنالباحثةجيرياملزيدمناملناقشاتمعمصدرالبياانتاملعينللتأكد

.منأنالبياانتتعتربصحيحة
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 تثليثالوقت (3

تقنياتاملقابلةيفالصباحيفاليومالذيخمربعند البياانتاليتجتمعبطريقة

بياانتأكثرصاحلةلذلكهوأكثرمصداقية.مثميكن حالةنشيطة،سوفيقدمون

وقت يف األخرى التقنيات أو واملالحظات املقابالت من التحقق طريق عن به القيام

ختبارتنتجبياانتخمتلفة،مثالقيامبذلكمراراخمتلفأوالوضع.إذاكانتنتائجاال

 وتكراراحىتيتمالعثورعلىيقّيالبياانت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


