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 الباب الثالث 

 منهج البحث

 نوع البحث: الفصل األول 

 يف األرقام تستخدم ال الدراسة هذه ألن نوعية دراسة عهذا البحث نوع من أنوا 

و صفية  قال سنعاج.البحث نتائج يف اإلحصائية صيغ تستخدم ال وأيًضا البياانت مجع

 التقنيات استخدام دون وحتليلها لفظي، شكل يف بياانته عن التعبري يتم الذي البحثا

 (Sopiah, 2010) .اإلحصائية

يتم تعريف البحث النوعي كطريقة للبحث يف العلوم االجتماعية اليت جتمع وحتلل 

وأفعال بشرية وال حياول الباحث حساب أو ( شفوية وكتابية)البياانت يف شكل كلمات 

 ,Afrizal) .حتديد كمية البياانت النوعية اليت مت احلصول عليها وابلتايل ال حيلل األرقام

 حيث الناقد، العلمي للتفكري املختلفة املراحل تتجاوز النوعي البحث مراحلو  (2016

 االجتماعية، الظواهر أو املختلفة احلقائق التقاط أي االستقرائي، التفكري يف الباحث يبدأ

 ما على بناءً  النظري ابلبحث القيام حماولة مث حتليلها مث ، امليدانية املالحظات خالل من

 (Bungi, 2012) .يالحظ
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شرح تناقش و ت ةالباحث هو وصفي ألن   ةالباحث استخدمهت يتالبحث التصميم 

توج ها تالعوامل الىت يف تعلم مهارات الكتابة العربية وكذلك اإلمالء فقط عملية طريقة 

كتابة اللغة العربية يف الفصل هار   ملم يف التعل  اإلمالء اإلستماعى تعليم طريقة يف  ةساملدر  

 .يةنوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  امدرسة الث د الثامن 

يقة لفحص حالة اجملموعات البشرية أو كائن أو الوصفية هي طر  قال انظر 

الغرض من . أو فئة من األحداث يف الوقت احلاضر جمموعة من الشروط أو نظام فكر

هذه الدراسة الوصفية هو تقدمي وصف أو صور  أو صور  منهجية وواقعية ودقيقة 

يف حني أن  (Nazir, 2011) .للحقائق واخلصائص والعالقات بني الظواهر اليت مت حبثها

البحث النوعي يتطلب مزيًدا من االهتمام هبدف تشكيل نظرايت تستند إىل املفاهيم 

الناشئة عن البياانت التجريبية واليت يتم إنشاؤها يف شكل وصفي ابستخدام الكلمات 

 (Margono, 2004) .املكتوبة من الناس أو السلوك امللحوظ

 ومكانه البحث وقت: الفصل الثاين 

، والوقت يةنوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامليف  البحث موقع 

 .بعد قبول هذه خط ة البحث شهرا 3البحث حوايل 
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 مصادر البياانت :الفصل الثالث 

، فإن مصدر البياانت هو املوضوع الذي ميكن احلصول على قال أريقنط 

، فإن مصدر البياانت هو املكان الذي يتم فيه احلصول على قال سوطف. البياانت منه

 ,Utami) .البياانت ابستخدام طرق معينة يف شكل بشر أو قطع أثرية أو مستندات

2014/2015) 
 :البحث هي يف هذه الدراسة أو خمربمصادر البياانت  

نوي ة ادرسة الثطالب امل و اللغة العربية ةمدرس ,ول على البياانت األوليةمت احلص .1

( د)الباحثة طالب الفصل الثامن  اختارت .يةنوباجل كوانوياحلكومي ة األوىل  

كتابة العربية ابستخدام طريقة  علىمل يتمكنوا  منهم اكثري  بحث ألنالكمخرب 

ة ملدر سة العربية اإلمجالي   ةجمموع .األخريناإلمالء اإلستماعى مقارنة مع الفصول 

الفصل الثامن د من املدرسة الثانوية لطال ب جمموع اإلمجايل   يعين نفرين و

و  انفار 9جمموع للرجال يعين . انفار 33احلكومية األوىل كونوى اجلنوبية يعين 

 .انفار 11للنساء 

الكتب  و الطالب كتابة اللغة العربيةة اليت مت احلصول عليها من البياانت الثانوي .3

 .، ومالمح املدرسة والبنيةعلقة هبذه الدراسةواجملالت والواثئق املت
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، أهنم شاركوا مباشر  يف عملية أوالً : احثني بتعيني املخربين هوسبب قيام الب 

نوا ، لقد أتقاثنياً  .اإلستماعىاإلمالء طريقة تعلم مهارات الكتابة العربية ابستخدام 

طريقة ، وابلتحديد عن العقبات يف العملية التعليمية لمعلومات دقيقة حول هذا البحث

 .اإلمالء اإلستماعى

 مجع البياانت بو سلا :الفصل الرابع 

 :وهي كما يلي العديد من التقنيات باحثةستخدم الت، البحثيةيف مجع هذه البياانت 

  املالحظة .1

الحظات مباشر  وموضوعية للظروف احلقيقية وتدوين مب الباحثةقامت  

 .مالحظات حول أشياء خمتلفة يف موقع البحث واليت تعترب ذات صلة ابلبحث

اإلمالء الطالب مباشر  بعد تطبيق طريقة  الكتابة العربية ة لرؤيةالباحث مالحظات

 .قبل تفشي املرض 3333مارس  13و  3319نوفمرب  33يف  اإلستماع

 قابلةامل .3

مقابلة هي طريقة جلمع البياانت اليت يتم استخدامها للحصول على املعلومات  

هذه املقابلة للحصول على  ةالباحث تأجر  (Riduan, 2012) .مباشر  من املصدر

 د الثامن فصلب الاللغة العربية وطال   مدر سةمعلومات متعلقة هبذا البحث أجريت مع 

ة أما ابلنسبة للمقابلة اليت أجراها الباحث .يةنوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامل
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، أي من خالل وسائل التواصل االجتماعي ينجلمع إجاابت املقابلة من املخرب 

صبح ت، مما الدنيايف  الوابءهذه الطريقة بسبب  ةستخدم الباحثت .والتسجيالت الصوتية

 د الثامن فصلب الطال   واللغة العربية  در سةجلمع بياانت املقابالت مع م ةلباحثلعقبة 

 . يةنوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامل

 الواثئق .3

طريقة التوثيق أو الطريقة الواثئقية هي تقنية جلمع البياانت واملعلومات من  

يتم استخدام مجع البياانت من  (Zulfa, 2010) .خالل البحث عن األدلة والبحث عنها

خالل هذه التقنية الستكمال البياانت اليت مت احلصول عليها من املالحظات واملقابالت 

 كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامل د الثامن فصلب الاللغة العربية وطال   مدر س

لتعزيز نتائج البحث هو دليل على  ةالباحث االذي حيصل عليه إن التوثيق .يةنوباجل

 املدر سة، وإجاابت مقابالت اإلمالء اإلستماعىطريقةتطبيق الكتابة العربية للطالب بعد 

 .والطالب

 حتليل البياانتب و سلا :الفصل اخلامسة 

إىل النظرية اليت طرحها مايلز  البحث شري أساليب حتليل البياانت يف هذات

تشمل أربعة أنشطة جلمع  وهوبرمان يف ويتيت اليت أجريت التحليل يف وقت واحد واليت
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ستقوم  (Sugiyono, 2012) .، واالستنتاجحلد من البياانت، وعرض البياانت، واالبياانت

 :و التايلبفحص البياانت مع اخلطوات على النح الباحثة

 مجع البياانت .1

جبمع الكتابة  تقام ة، أي أن الباحثهو مجع البياانت ةالباحث اما فعله أول . أ

ل ، ولتكمياإلمالء اإلستماعىطريقة بعد تطبيق  دالعربية لطالب الصف الثامن 

اللغة العربية  ةمدر سمقابالت مع  ةالباحث ت، أجر املعلومات املتعلقة هبذا البحث

 .يةنوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  امدرسة الث د الثامن فصلب الوطال  

اإلمالء يف تطبيق طريقة  تواجهها املدر سةمث حدد وتصنيف وحتليل القيود اليت  . ب

وكذلك العوامل اليت جتعل الطالب غري قادرين على كتابة الكتابة اإلستماعى 

 .اإلمالء اإلستماعى  العربية ابستخدام طريقة

 البياانتاحلد من  .3

 وقت يف وتلخيصها حتليلها يتم امليدان يف البياانت مجيع أي البياانت، من احلد 

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

 .فيها التحكم ويسهل منهجي بشكل ترتيبها يتم حبيث واألمناط
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 عرض البياانت .3

حبيث ميكن إتقان البياانت اليت مت  ةهبا الباحث تقاموهي التقنيات اليت  

بتحليل التغيريات يف شكل الكتابة  ةهبا الباحث تقام. احلصول عليها والكثري يف العدد

 يةنوباجل كوانويدرسة الثنوي ة احلكومي ة األوىل  امل د العربية لطالب الفصل الثامن

يف شكل وصف ووصفها يف  ، مث قدمتاإلمالء اإلستماعىطريقة ابستخدام تدريس 

 .شكل اجلملة

 استنتاج االنسحاب .1

من أجل العثور على معىن  ةهبا الباحث توهي تقنيات حتليل البياانت اليت قام 

اانت املقدمة ال تزال مشكوك ، كانت استنتاجات البييف البداية. ياانت وحماولة مجعهاالب

النتائج يف النهاية والعثور عليها ، ولكن مع زايد  البياانت حبيث ميكن استخالص فيها

البحث يف نتائج حتليل الكتابة العربية  ةتتم الباحثختهنا . يدانمن خالل اإلدار  من امل

ابستخدام  يةنوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامل( د)لطالب الصف الثامن 

 .اإلمالء اإلستماعىتدريس طريقة 

  البياانتصحة  :الفصل السادسة 

 إىل حاجة هناك وموضوعية، دقيقة استنتاجات على احلصول أجل من 

من أجل البياانت يف  .حدث ما مع يتوافق مجعه مت ما أن إلثبات البياانت مصداقية



38 
 

 .إختبار صحة البياانتها كما حيتاج البحث العلمي إىل البحوث النوعية ميكن اعتبار 

(Afrizal, 2016) يتم التحقق من صحة البياانت على النحو التايل: 

 مالحظات إلجراء امليدان إىل الباحثة تعاد احلالة هذه يف املالحظات، متديد .1

يف هذه  .جديد  أو هبا الوفاء مت اليت البياانت مصادر مع املقابالت وإعاد 

نوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثاملب وطال  اللغة العربية،  ةسقوم مدر  ت، احلالة

وغريها من املصادر اليت تعترب قادر  على توفري بياانت صاحلة  يةنوباجل كوانوي

مرتني مما إذا كانت البياانت اليت مت  ةحتقق الباحث. مع متديد هذه املالحظة

 .تقدميها حىت اآلن هي البياانت الصحيحة أم أن هناك خطأ

الباحثني من خالل قراء  املراجع املختلفة من ميكن حتسني مثابر  , زايد  املثابر  .3

اإلمالء  تدريس الكتب واجملالت واملقاالت واملستندات املتعلقة ابللغة العربية عن

من خالل مقارنة نتائج األحباث اليت مت احلصول  كتابة  و املهاراتاإلستماعى 

وهبذه الطريقة، سيكون الباحث . عليها ووصف البياانت بدقة وبشكل منهجي

 .أكثر حذراً يف إعداد تقرير، ويف النهاية سيكون التقرير أكثر أتهيالً 

 ووقت وتقنيات مصادر من التحقق أبنه املصداقية اختبار يف التثليث يُعرَّف .3

 .خمتلف
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تم تثليث املصادر عن طريق مقارنة والتحقق من درجة موثوقية املعلومات اليت ي . أ

 .مت احلصول عليها من جمال البحث من خالل مصادر خمتلفة

، ياانت املالحظة ببياانت املقابلةيتم تنفيذ تقنيات التثليث عن طريق مقارنة ب . ب

وفًقا للمشاكل حبيث ميكن إعاد  استنتاجها للحصول على بياانت هنائية أصلية 

 .يف هذه الدراسة

 أو املقابالت من التحقق طريق عن البياانت على احلصول وهو الوقت، تثليث . ت

 (Sugiono, 2010) .خمتلفة مواقف أو أوقات يف األخرين التقنيات أو املالحظات


