
31 

 

 الباب الثالث 

 منهج البحث

 البحثو منهج نوع الالفصل األّول: 

البحث األكلوية يعطي ىذا النوع من البحث ىو دراسة نوعية ألف ىذه الدراسة  

نظرنا ألنو يعطي األكلوية  .(ٞتودة )جودة( الكائن قيد الدراسة كليس الك مية )الكمية

للجودة ، دييل ىذا البحث إىل الًتكيز على اٞتوانب النفسية كاالجتماعية بدالن من ا١تقدار 

  .(0224:  022الدقيق للكائن قيد الدراسة .)موليواف سوبَتيور :

كمراحل البحث النوعِت تتجاكز ا١تراحل ا١تختلفة لتفكَت العلمي الناقد, حيث يبدأ من  

الباحث يف التفكَت االستقرائي, أم التقاط اٟتقائق ا١تختلفة أك الظواىر االجتمعية, من 

خالؿ ا١تالحظات ا١تيدانية, مث ٖتليلها مث ٤تاكلة القياـ بالبحث النظرم بناء على ما 

 (6: 0220رىاف: يالحظ.)بونغي ب

يف  البحثىو ا١تنهج ا١تستخدـ يف ىذا البحث ىو نوعي كصفي. ا١تنهج الوصفي  

فحص حالة اٞتماعات البشرية ، أك موضوع ما ، أك ٣تموعة من الشركط ، أك نظاـ 

كالغرض من ىذا البحث الوصفي ىو عمل .فكرم أك فئة من األحداث يف الوقت اٟتاضر

كل منهجي باإلضافة إىل العالقات بُت الظواىر قيد أكصاؼ أك أكصاؼ أك لوحات بش
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. يف حُت أف البحث النوعي يتطلب مزيدا من ) 00: 0226آندم براستوك: ).(التحقيق

اإلىتماـ ا١توجو لتشكيل النطريات على أساس ا١تفاىيم اليت تنشأ من البيانات التجريبية ك 

ة من الناس أك السلوكيات اليت تتم إنشاؤىا يف شكل كصفي باستخداـ كلمات ا١تكتوب

 (. 06-05: 0224اليت لوحظت )مورجونو: 

مت اختيار منهج البحث النوعي الوصفي ىذا ألنو يتماشى مع البحث الذم  

تية يف قراءة أجراه الباحثوف ، كىو كصف اٟتالة ، ككصف ككصف شكل األخطاء الصو 

, يف شارع ا١تخلصُت كندارمدارك مدرسة  الثانويةفي8فصلال البلط ةالعربي اللغة النص

. باإلضافة إىل ذلك ، , ا١تناطق فرععية  كادٌن, مدينة كيندارل08بودم اكطامو, رقم 

يف ىذه الدراسة ، .يتم أيضنا شرح أسباب ىذه ا١تشكالت ككيف مت بذؿ جهود ا١تعلم

دارك ا١تخلصُت  مدرسة  الثانوية  يف ب 8فصل ال الواحد من البط 02٘تت مالحظة 

باستخداـ األسلوب .بقدرات كخصائص ٥تتلفة البط  02، بلغ ٣تموعهم كندارم 

الوصفي النوعي ، تكوف البيانات ا١تطلوب اٟتصوؿ عليها أكثر دقة كدقة ْتيث ديكن 

 .ٖتقيق أىداؼ ىذه الدراسة
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 مكان ووقت البحثالالفصل الثاني: 

 البحث كالوقتدرسة الثانوية داركؿ ٥تلصُت كيندارم ا١ت يفالبحث مواقع ىذ

 .كاحد شهر واؿح

 الفصل الثالث: البيانات و مصادرىا

يف ا١تيداف ، كىذه ا١تواد ىي يف  أكلية يتم ٚتعها من قبل الباحث البيانات ىي مواد

البيانات (. 228:0226)ركمل اٛتدم: شكل أشياء ٤تددة يقـو عليها التحليل

 .ا١تستخدمة كمراجع يف الدراسة مأخوذة من مصادر ٥تتلفة

 مصادر البيانات يف ىذه الدراسة ىي البيانات ا١تأخوذة من ا١تخربين ، ٔتا يف ذلك 

ينات باختيارىم باستخداـ أسلوب أخذ ال كمتب  8كاحد فصل   منالب ط  02

 2ب ك 8مدرس اللغة العربية يف الفصل  2,ينات ا٢تادؼبأخذ الاك  العشوائي البسيط

، ىم األشخاص الذين . األسباب ىي: أكالن رئيس اا١تدرسة االثانوية درؿ ا١تخلصُت 

. ثانينا ، درسة الثانوية درؿ ا١تخلصُت ا١تاللغة العربية يف تعلم يشاركوف بشكل مباشر يف 

يعرفوف اٞتوانب اليت ٘تت دراستها يف ىذه الدراسة. ثالثنا ، يتقنوف ٣تموعة متنوعة من 

مهارة القراءة يف  العربية خصوصا اللغةتعلم ا١تعلومات الدقيقة حوؿ العملية كالعقبات يف 

. عند اختيار ا١تخربين ، سيتم استخداـ تقنيات أخذ درسة الثانوية درؿ ا١تخلصُتيف ا١ت
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العينات ا١تتعمدة إلظهار أف ا١تعلومات هتدؼ أيضنا إىل تصفية ا١تعلومات األخرل ، 

 ْتيث تكوف البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها دقيقة كديكن حساهبا. 

البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها من ىذه الدراسة تشمل البيانات األكلية كالبيانات 

 .الثانوية

 البيانات األكلية .2

البيانات األكلية ىي البيانات اليت يتم اٟتصوؿ عليها مباشرة من األطراؼ اليت تتطلب 

مع كانت مصادر البيانات األكلية يف ىذه الدراسة مقابالت  .البيانات ا٠تاصة هبا

كرئيس مؤسسة دار ا١تخلصُت اإلسالمية الداخلية دارك ا١تخلصُت مدرسة  الثانوية مدير 

يف كندارم بشأف الظركؼ كا١ترافق كالبنية التحتية يف ا١تدارس اليت تدعم تعلم اللغة 

مرتبط باٟتالة اللغوية ب  8فصل قابلة مع مدرس اللغة العربية للكالثاين ىو م .العربية

ثة فكانت مقابلة أما الثال .البلط ةالعربي اللغة ن حيث نطق النصم فصلال الباتلط

 من دار ا١تخلصُت تتعلق با١توضوعات العربية. ب 8فصل مع طالبة يف ال

 . البيانات الثانوم0

البيانات الثانوية ىي البيانات اليت ال يتم اٟتصوؿ عليها مباشرة من األطراؼ اليت 

مصادر البيانات الثانوية يف ىذه الدراسة ىي الوثائق اليت تدعم  .تتطلب البيانات

الدراسة، كٖتديدان يف شكل كتب، كمالحظات، كبيانات مدرسية، ككثائق تعليمية: 



35 

 

دارك مدرسة  الثانوية ، درجات  ب 8فصل ال البرس كمناىج الدراسة ، كطخطط الد

 .ور كمقاطع كالتسجيالت، باإلضافة إىل نتائج التوثيق مثل: الصا١تخلصُت كندارم

 تقنيات جمع البياناتالرابع:  الفصل

تعد تقنيات ٚتع البيانات أىم خطوة يف البحث،ألف الغرض الرئيسي من البحث 

العديد من  ةالباحث تيف ٚتع بيانات البحث استخدمىو اٟتصوؿ على البيانات.

 :التقنيات ، كىي على النحو التايل

ب   8تعلم اللغة العربية يف الفصل  يف البالط ة كمالحظة الظواىر أكحالةمراقب .2

 خصوصا يف القراءة كنص اللغة العربية ك اشكاؿ األخطاء نطق اٟتركؼ.

ك  ،ب  8مدرس الغة العربية يف الفصل  ،ب 8فصل من  البط ا١تقابالت مع  .1

مع قائمة ا١تقابالت ا١تتعلقة با١تعلومات  اا١تدرسة االثانوية درؿ ا١تخلصُترئيس 

 8فصل النصوص العربية لطالب الاٟتركؼ يف قراءة ا١تتعلقة بشكل أخطاء نطق 

، كالعوامل ا١تسببة لذلك ، ا١تدرسة الثانوية دارؿ ا١تخلصُت كندارمفي ب

  .يف حل ا١تشكالتاٞتهود اليت يبذ٢تا ا١تعلم كاٞتهود

رئيس العربية اللغة مدرس، البشكل صور مقابالت أجراىا الط كثائق على .0

الوثائق اليت تدعم الدراسة، كٖتديدان يف شكل  . ا١تدرسة الثانوية درؿ ا١تخلصُت

رس كمناىج كتب، كمالحظات، كبيانات مدرسية، ككثائق تعليمية: خطط الد
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دارك ا١تخلصُت  مدرسة  الثانوية ، درجات ب 8فصل ال البالدراسة ، كط

 .لتسجيلكالتوثيق مثل: الصور ، باإلضافة إىل نتائج اكندارم

 الفصل الخامس: تقنيات تحليل البيانات 

تقنية ٖتليل البيانات ىي طريقة تستخدـ لتحليل كدراسة كمعاٞتة بيانات معينة ، 

من البيانات اليت مت .ْتيث ديكن استخالص استنتاجات حوؿ ا١تشكلة قيد الدراسة

 :مراحل لتحليل البيانات كىي 5اٟتصوؿ عليها يف الدراسة مث ٖتليلها باستخداـ 

تتضمن ىذه ا١ترحلة عدة أمور ، كىي: ٖتديد منطقة العينة ، , أ(. ٚتع البينات

كٖتديد شكل العينة )شفهينا أك كتابينا( ، كٖتديد ٕتانس العينة )ا١تتعلقة بعمر ا١تتعلم ، 

 .اللغة األكىل ، كمرحلة النمو ، كما إىل ذلك كخلفية

تتم ىذه ا٠تطوة الثانية عن طريق تسجيل كل خطأ يظهر يف , ب(. ٖتديد األخطاء

كىذا يتطلب إتقاننا عالينا من جانب الباحث للغة ا٢تدؼ ، .البيانات / اٞتسم

 .باإلضافة إىل اٟتساسية كالدقة للتعرؼ على األشكاؿ غَت الصحيحة

لغوية بطبيعتها هبدؼ ٖتديد  ا٠تطأ ىي نفسية شرح, ألخطاءج(. شرح ا

كأسباب ىذه األخطاء، على سبيل ا١تثاؿ: التحويل من اللغة األكىل للغة ا٢تدؼ مصدر 

 .، كعملية التطوير، كإتقاف اللغة ا٢تدؼ ، كعملية التعليم كالتعلم ، كغَتىا
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األخطاء يف عدة فئات بناءن تتم ىذه ا١ترحلة من خالؿ ٕتميع , د(. تصنيف األخطاء

مث يتم حساب .على تشاهبها يف الشكل أك الطبيعة كفقنا للقيود اليت اٗتذىا الباحث

من ىذه ا٠تطوة ، ديكن .حدكث كل ٣تموعة أخطاء حىت ديكن معرفة مدل خطورهتا

 .استخالص استنتاجات حوؿ مناطق اللغة ا١تستهدفة ا١تعرضة ألخطاء ا١تتعلمُت

يف ا١ترحلة األخَتة من ٖتليل ا٠تطأ ، يتم إجراء تقييم لنتائج التحليل  ,تقييم ا٠تطأ.(ق

ْتيث ديكن تطوير اقًتاحات لتحسُت تعلم اللغة يف ا١تستقبلوبالتايل من ا١تتوقع أف يوفر 

 .ٖتليل األخطاء اللغوية قيمة تربوية لتحسُت جودة ا١تتعلمُت

 الفصل السادس: اختبار صحة البيانات

 ييف اختبار صحة البيانات ى ةحثلباستخدـ ات يتفإف الطريقة اليف ىذا البحث ، 

 .بتقنيات التثليث كىي: تثليث التقنية ، ك تثليث ا١تصدر ، كتثليث الوقت

 على البيانات،للحصوؿ ٞتمع ٥تتلفة تقنيات تستخدـ اليت ،التقنية تثليث .2
 ا١تتعمقة كا١تقابالت التشاركية ا١تالحظة باستخداـ ا١تصدر نفس من البيانات
 كاحد كقت يف مصدرالبيانات لنفس كالوثائق

  .األسلوب بنفس مصادر٥تتلفة من البيانات على ا١تصدر،كىواٟتصوؿ تثليث .0
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 أك ا١تقابالت من التحقق طريق عن البيانات على الوقت،كىواٟتصوؿ تثليث .3

: 0227 سوغييونو،)٥تتلفة   أكمواقف أكقات األخرىفي أكالتقنيات ا١تالحظات

070.) 

يف ىذه اٟتالة استخدـ الباحثوف تقنيات ٚتع البيانات يف شكل مالحظة ، 

كمعلم اللغة مقابالت معمقة ككثائق مأخوذة من عدة ا١تصادر ىي: مدير ا١تدرسة ، 

البيانات  .كندارمدرسة الثانوية دار ا١تخلصُت  ا١تيف  ب 8 فصلالعربية ، كطالب ال

 يف القراءة نص نطق اٟتركؼكىي البيانات ا١تتعلقة بأخطاء اليت مت ٚتعها ىي نفسها 

 .كندارمدرسة الثانوية دار ا١تخلصُت  ا١تيف  ب 8 فصلال لطالب ةعربي الغة

 

 

 

 

 

 

  


