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  الثالث الباب

  منهج البحث

  الفصل األول: نوع البحث

البحث النوعي هو البحث الذي . البحث يستخدم هذا البحث مقاربة نوعية

يهدف إىل فهم الظواهر حول ما تعانيه موضوعات البحث مثل السلوك واإلدراك 

بشكل كلي وبواسطة األوصاف يف شكل كلمات ولغة ، يف . والدوافع والعمل وغريها

  (Lexi J. Meloeng, 1996) .طبيعي معني وباستخدام طرق طبيعية خمتلفةسياق 

طريقة التفكري االستقرائي هي . عقلية البحث النوعي هي عقلية االستقرائي

طريقة تفكري تستند إىل جتارب متكررة ، أو طريقة أو طريق يستخدم للحصول على 

مشاكل حمددة ، مث االعتماد املعرفة العلمية من خالل البدء من مالحظة أشياء أو 

   ,Abd Rachaman Assegaf) ٢٠٠٧٧. (على استنتاجات حمددة عام يف الطبيعة

وفًقا لتين ، فإن الطريقة الوصفية . البيانات اليت ستتم إنشاؤها هي الوصفي

أوضح نذير أن البحث . عالوة على ذلك. هي إجياد احلقائق بالتفسري الصحيح

اتمع ، وكذلك اإلجراءات اليت تنطبق يف اتمع الوصفي يدرس املشكالت يف 

ومواقف معينة ، مبا يف ذلك حول العالقات بني األنشطة واملواقف واآلراء ، وكذلك 

  (Soejono, Abdurahman, 2005) .العمليات اجلارية وتأثري هذه الظاهرة

 هذا النوع من األحباث املستخدمة يف هذا البحث هو دراسة حالة ، ويف هذه

احلالة أوضحت نانا سيوديه سوكماديناتا أندراسة احلالة دراسة هيبحثية أجريت على 

نظام موحد ، وميكن أن تكون هذه الوحدة يف شكل برامج أو أنشطة أو أحداث أو 

جمموعات من األفراد باختصار ، تعترب دراسة احلالة عبارة عن حبث موجه جلمع 

 ,Nana Syaodih Sukmadinata) .م واحلالةالبيانات وأخذ املعىن واحلصول على الفه
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2005)  

  مكان و وقت البحثالفصل الثاني: 

  مكان البحث :

معهد دار  لطالبللغة العربية  حتّدثيف  الصوتية األخطاء "األطروحة بعنوان 

معهد دار السالم  أخذ الباحث املوقع يف " السالم كونتور احلرم السادس كنداري 

يف جنوب شرق سوالويزي ،بكوناوي اجلنوبية ، يف  كنداريكونتور احلرم السادس  

منطقة مويال ، بقرية فوداهوا. ألنه يتضمن مصادر للمعلومات من املعلمني ومنظمات 

 .معهد دار السالم كونتور احلرم السادس كنداري قسم اللغة يف

  وقت البحث :

احة. من والوقت املستخدم يف هذا البحث حوايل شهرين بعد قبول هذه اإلقرت  

  أبريل إىل مايو. 

   : مصادر البياناتثالث الفصل ال

يف البحوث النوعية ، وفًقا لوفالند والفالند ، فإن مصادر البيانات الرئيسية 

يف البحث النوعي هي الكلمات واإلجراءات ، والباقي بيانات إضافية مثل 

البيانات إىل يف املستندات وغريها ، فيما يتعلق ذا القسم ، يتم تقسيم نوع 

 .Lexi J) .الكلمات واإلجراءات ، ومصادر البيانات املكتوبة والصور واإلحصاءات

Meloeng, 1996)    باإلشارة إىل هذا الرأي ، فإن نوع البيانات اليت ستتم مجعها يف

هذه الدراسة هي البيانات األولية والبيانات الثانوية املأخوذة من الوثائق واملواد 

  .، وتعززها البيانات الثالثية يف شكل قواميس ، وموسوعات ، واإلنرتنتاملكتبية 

  .مصدر البيانات األساسية .١

 ٔالشخص هو مصدر البيانات اليت توفر معلومات أو بيانات يف شكل   . 

شفهي مت احلصول عليها من نتائج املقابالت أو يف سياق هذه الدراسة 
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  يسيني يقدمون معلومات تسمى املخربين ، أي احملاضرين بوصفهم خمربين رئ

املكان اليت مت احلصول عليها من وصف املواقف أو الشروط املتعلقة   . ب

  . باملشكالت اليت ناقشتها الكاتب

القطع األثرية هي مصادر بيانات يف شكل أحرف أو أرقام أو صور أو   . ت

مت احلصول على البيانات من خالل  (Burhan Bugin, 2005) .رموز أخرى

مت احلصول عليها من مكتبة اجلامعة اإلسالمية . وثائق يف شكل صور ، إخل

  .احلكومية كيندار واإلنرتنت

  .مصدر البيانات الثانوية .٢

مت احلصول على مصدر البيانات الذي هو أصل البيانات من مواد 

اليت   الصوتيةاملكتبة اليت مت احلصول عليها من الكتب وبعض التسجيالت 

  .كانت تتعلق باملشكلة الرئيسية

  الفصل الرابع : تقنيات جمع البيانات

  :يستخدم هذا البحث عدة تقنية جلمع البيانات ، وهي

  مقابلة .١

حمادثة ذات غرض حمدد يقوم به طرفان ، ومها "وفًقا ملولونج ، تعترب املقابلة 

جتري (الذي يطرح األسئلة واملقابالت) املقابل"(الشخص الذي جيري املقابلة

  (Lexi J. Meloeng, 1996) ".الذين يقدمون إجابات على األسئلة ) مقابلتهم

كاملة حول ما هو معروف ، من خالل هذه التقنية ، ستتم استخراج بيانات  

مقابالت يف دراسة دف إىل مجع املعلومات عن حياة . وما الذي خيتربه املخرب

 ,Burhan Bugin) .اإلنسان يف اتمع، فضال عن األسس كان مساعدا أعلى املراقبة

األدوات اليت سيتم استخدامها هي أجهزة التسجيل وأدلة املقابالت  (2008

  .الكمبيوتر احملمولة لعمل حماضر مقابلةوالكامريات وأجهزة 
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  املالحظة .٢

هي تقنية جلمع البيانات تتم من خالل املالحظة ، مصحوبة بسجالت حلالة 

  (Abdurrahman Fathoni, 2006) .أو سلوك الكائن اهلدف

املالحظة تعمل : استخدام املالحظة هي البابمن الناحية املنهجية ، فإن أس

من حيث الدوافع واملعتقدات واالنتباه والسلوك الالواعي على حتسني قدرة الباحثني 

والعادات وما إىل ذلك ؛ تسمح املالحظة للمراقب برؤية العامل كما يراه موضوع 

البحث ، ويعيش يف ذلك الوقت ، ويدرك معىن هذه الظاهرة من حيث فهم 

ك الوقت ؛ املوضوع ، ويلتقط احلياة الثقافية من وجهة نظر ومناذج املوضوعات يف ذل

تتيح املالحظة للباحثني أن يشعروا مبا يشعر به ويعيشه هذا املوضوع حىت يتسىن له 

  (Lexi J. Meloeng, 1996) .تكوين املعرفة اليت تُعرف مًعا ، من جانبه ومن املوضوع

 اللغة وقسم الطالبات مع أجريت اليت املقابالت من صور شكل يف ، الوثائق .٣

  .كونتور احلرم السابع كيندارى السالم دار معهد ومدير ومشرف قسم اللغة

  

  البيانات تحليل تقنيات: الفصل الخامس 

 من مراحل ٣ باستخدام حتليلها مث الدراسة يف عليها احلصول مت اليت البيانات من

  وهي:  ، البيانات حتليل

 ويتم واحد وقت يف وتلخيصها حتليلها يتم امليدان يف البيانات مجيع أي ، البيانات من احلد .١

 حبيث واألمناط املواضيع عن البحث ويتم املهمة املسائل على وتركز الرئيسية النقاط اختيار

  فيها.  التحكم ويسهل منهجي بشكل ترتيبها يتم

 مت اليت البيانات يف التحكم ميكن حبيث الباحثة ا يقوم تقنية وهي ، البيانات عرض .٢

  النتائج.  الستخالص حتليلي جوهر هو عرض صنع منها كبري وعدد عليها احلصول
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 العثور أجل من الباحثة ا يقوم البيانات لتحليل تقنية عن عبارة وهو ، البيانات من التحقق .٣

 تزال ال املقدمة البيانات استنتاجات كانت البداية يف مجعها وحماولة البيانات معىن على

 عن عليها والعثور النهاية يف النتائج استخالص ميكن حبيث البيانات بزيادة لكن شك موضع

  . امليدان من البيانات إدارة طريق

  البيانات صحة من التحقق: الفصل السادس 

 مصداقية إىل حاجة هناك ، وموضوعية دقيقة استنتاجات على احلصول أجل من

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

 يتم. الدراسة قيد واملوضوع للقارئ احلقيقة على حتتوي مجعها يتم اليت املعلومات أو البيانات

  التايل:  النحو على البيانات صحة من التحقق

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

 الطالبات فإن احلالة هذه يف. جديدة أو ا الوفاء مت اليت البيانات مصادر مع املقابالت

 من دار السالم كونتور للبنات الرابع وغريها معهد ومدير اللغة ومشرفة قسم اللغة وقسم

 الباحثة حتقق. املالحظة هذه متديد مع صاحلة بيانات توفري على قادرة تعترب اليت املصادر

 هناك أن أم الصحيحة البيانات هي اآلن حىت تقدميها مت اليت البيانات كانت إذا مما مرتني

  . األخطاء

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

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

   .األخطاء هناك جتد أم الصحيحة

 .خمتلف ووقت وتقنيات مصادر من التحقق بأنه املصداقية اختبار يف التثليث يُعرف .٣

)(Sugiono, 2007  

  كما ياىل:  احلالة هذه يف التثليث
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 من البيانات على للحصول ، البيانات جلمع خمتلفة تقنيات تستخدم اليت ، التثليث تقنية .١

 مصدر لنفس والوثائق املتعمقة واملقابالت التشاركية املالحظة باستخدام املصدر نفس

  واحد  وقت يف البيانات

  األسلوب.  بنفس خمتلفة مصادر من البيانات على احلصول وهو ، املصدر تثليث .٢

 املالحظات أو املقابالت من التحقق طريق عن البيانات على احلصول وهو ، الوقت تثليث .٣

  Sugiono, 2007)( .خمتلفة مواقف أو أوقات يف األخرى التقنيات أو

   

   


