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 الباب الثالث

 البحث منهج

 الفصل األّول : نوع البحث

النوع من البحث هو دراسة نوعية ألن هذه الدراسة ال تستخدم األرقام يف مجع 

البيانات و ال تستخدم صيغ اإلحصائية يف نتائج البحث. وهو البحث الذي يتم التعبري 

 ,Sopiah) وحتليلها دون استخدام التقنيات اإلحصائية.عن بياناته يف شكل لفظي ، 

ومراحل البحث النوعية تتجاوز املراحل املختلفة لتفكري العلمي الناقد ، حيث   (2010

يف التفكري االستقرائية ، أي التقاط احلقائق املختلفة أو الظواهر االجتماعية  ةيبدأ الباحث

، من خالل املالحظات امليدانية ، مث حتليلها مث حماولة القيام بالبحث النظرية بناًء على 

 (Bungin, 2012) ..ما يالحظ

ي. البحث ذو املنهج الوصفية املنهج املستخدم يف هذا البحث هو نوعي وصف

ما هي. يف األحباث الوصفية ، هو البحث الذي يهدف إىل وصف املوقف أو الظاهرة ك

حبيث تعمل مجيع  ، اعطون عالًجا معيًنا لشيء جتري دراستهتأو  ةعاجل الباحثتال 

يف حني أن البحث النوعية يتطلب مزيًدا من  (Sutama, 2010) .األنشطة كما ذلك

االهتمام املوجه لتشكيل النظريات على أساس املفاهيم اليت تنشأ من البيانات التجريبية 
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واليت يتم إنشاؤها يف شكل وصفي باستخدام كلمات مكتوبة من الناس أو السلوكيات 

  .(Margono, 2010) اليت لوحظت

 مكان البحث وأوقاته :الفصل الثاني 

  ٦يف املدرسة العالية العامة هو  ةموقع البحث الذي سيتم تنفيذه من قبل الباحث

مدة البحث حوايل ثالثة أشهر أي من يونيو إىل أغسطس اعتبارًا من املوافقة ،  كنداري

  على اقرتاح البحث هذا من قبل جملس املمتحنني. 

  البياناتمصادر ث : الالفصل الث

قراءة النصوص العربية لحتليل عوامل الصعوبة بناًء على تركيز هذا البحث على 

ن البيانات أيت متفإن مصدر البيانات ، كنداري٦لدي الطالب املدرسة العالية العامة 

صعوبة يف قراءة املعلمة مادة اللغة العربية والتالميذ الذين ,األولية يف هذه البحث

.  تم احلصول على البيانات الثانوية من خالل تسجيل املستنداتتس . مثالنصوص العربية

كانت األسباب اليت حددها املخربون هي: أوًال ، أم أشخاص شاركوا مباشرة يف 

. ثانًيا ، أم يعرفون اجلوانب اليت كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة تطوير اللغة العربية 

متت دراستها يف هذه الدراسة. ثالثًا ، هم يتقنون جمموعة متنوعة من املعلومات الدقيقة 

. عند كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة املتعلقة بالعمليات والعقبات يف تطوير اللغة 
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قصود إلظهار أن بعض تم استخدام تقنية أخذ العينات بشكل متاملخربين ، ساختيار 

خرى ، حبيث تكون املعلومات دف أيًضا إىل إجراء فحص تقاطع للمعلومات األ

م احلصول عليها دقيقة وميكن تربيرها. الختيار وحتديد املخربين اآلخرين ، تتالبيانات اليت 

يتم استخدام أخذ عينات كرة الثلج ، للحصول على تشابه البيانات حبيث ال يعد أي 

 .(Purhantara, 2010) .يًداشيء جد

  الفصل الرابع : تقنيات جمع البيانات

 ,Purhantara) من التقنيات ةالعديد ةستخدم املؤلفتالبحثية ،  يف مجع هذه البيانات

  :وهي كما يلي ، (2010

، ومراقبة جمال الظواهر أو حالة الطالب يف األنشطة  (Al, 2011) املالحظة .١

 قراءة النصوص العربية.ال املختلفة.  خاصة يفاللغوية 

النصوص العربية بإجراء اختبارات قراءة  ةقوم الباحثت. اختبارات البحث ،  .٢

من خالل توزيع أوراق األدوات اليت ستعطى للطالب من خالل  ١٢لطالب الصف 

 تقنيات إرسال الصور على اهلاتف

  ٦يف املدرسة العالية العامة ، عن صعوبة الطالب (Sugiyono, 2011) املقابالت .٣

 .كنداري
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، يف شكل صور من املقابالت اليت أجريت من  (Arikunto, 2013) الوثائق .٤

  كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة الطالب 

 الفصل الخامس : تقنيات تحليل البيانات

مراحل من  ٣باستخدام  ايف الدراسة مث حتليله امن البيانات اليت مت احلصول عليه

  :حتليل البيانات، وهي

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

عن  ةحثالبتم اتيسية وتركز على املسائل املهمة و تم اختيار النقاط الرئتواحد و 

 تم ترتيبها بشكل منهجي ويسهل التحكم فيهاتاملواضيع واألمناط حبيث 

(Sugiyono, 2011) 
قوم ا الباحثة حبيث ميكن التحكم يف البيانات اليت تعرض البيانات، وهي تقنية  .٢

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

 (Sugiyono, 2011)  .النتائج

قوم ا الباحثة من تعبارة عن تقنية لتحليل البيانات التحقق من البيانات ، وهو  .٣

أجل العثور على معىن البيانات وحماولة مجعها يف البداية كانت استنتاجات البيانات 
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املقدمة ال تزال موضع شك لكن بزيادة البيانات حبيث ميكن استخالص النتائج يف 

  .(ImamGunawan, 2014) النهاية والعثور عليها عن طريق إدارة البيانات من امليدان

 اختبار صحة البيانات:الفصل السادس 

، هناك حاجة إىل مصداقية ول على استنتاجات دقيقة وموضوعيةمن أجل احلص

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

احلقيقة للقارئ واملوضوع تم مجعها حتتوي على تنات أو املعلومات اليت لضمان أن البيا

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

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

ديدة. يف هذه احلالة فإن وإعادة املقابالت مع مصادر البيانات اليت مت الوفاء ا أو ج

وغريها من املصادر اليت تعترب قادرة على  كنداري  ٦يف املدرسة العالية العامة  البالط

توفري بيانات صاحلة مع متديد هذه املالحظة. حتقق الباحثة مرتني مما إذا كانت 

  .البيانات اليت مت تقدميها حىت اآلن هي البيانات الصحيحة أم أن هناك خطأ

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

املثابرة ميكن للباحثة إعادة التحقق مما إذا كانت البيانات اليت مت تقدميها حىت اآلن 

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

  :كما ياىلالتثليث يف هذه احلالة  

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

البيانات من نفس املصدر باستخدام املالحظة التشاركية واملقابالت املتعمقة 

 والوثائق لنفس مصدر البيانات يف وقت واحد

  .، وهو احلصول على البيانات من مصادر خمتلفة بنفس األسلوبتثليث املصدر )٢

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

 املالحظات أو التقنيات األخرى يف أوقات أو مواقف خمتلفة

  

   


