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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحثالفصل األّول: 

ـي يث ال البح ىذاألف  الوصفي النوعيىذا النوع من  لي مى شٍ يى    األرقاـ يف  ستخد

ك  Sangadjiاإلحصائية يف نتائج البحث. كفقنا لػ  ةستخدـ الصيغيال  صبع البيانات ك

Sopiah  عن البيانات بشكل لفظي ك التعبَتى  مُّ تً ، فإف البحث النوعي ىو حبث يي 

 (Sangadji, Sopiah, 2010: 26. )حصائيةاإلتقنيات الباحث على ستخداـ ال ي وربليل

. البحث مع النهج الوصفي نوعيي  كصفيُّ يعٌت ادلستخدـ يف ىذا البحث  جي هى نػٍ ادل 

ظاىرة كما ىي. يف البحث الوصفي ، ال الالة أك احلىو حبث يهدؼ إىل كصف 

. ميع األنشطة كما ىيجب ك،  بحثو م الباحثوف أك يعطوف عبلجنا معيننا لشيءو  بي عً بلى تى يػى 

(Sutama, 2010: 38  ) 

 Maryaeni (ََِٓ)  عىًت البػىيىانىاتي ك  ك صوراتو  كلماتو  اكلو  يف ىي "صبًي

عى  ، ك أيضنا. نوعية أساليب ألف  التطبيقىةى  يكوف ىذا احلاؿي  ، معلومات أخرل جلميعو صبًي

 (ّٕإمكاننا يكوف ادلفتاح على البحث الذل قد حبث". )ص. 
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 ريقةط لتوضيحً  البياناتً  من مقتطفاتو  البحثي  التقريري  سيتضمن ، ك بذالك

ك  ك الصورات ادليدانيةً  ك ادلبلحظاتً  ادلقاببلتً  من البياناتي  تأيت قد. التقرير عرض

 ىف. األخرل الرمسية ك ادلستندات ك ادلبلحظات الشخصية ك الوثائق الفيديو مقاطع

 .األصلية اكلها يف اإلمكاف ك بقدر البيانات بتحليل الباحث يقـو ، التقرير ىذا كتابة

 البحثى  ىذا ألفٌ  النوعي الوصفي البحث من النوعى  يأخذ ىذا أف الباحث سبب 

ـى  يستخدـ ال ادليداينى   نتائج يف اإلحصائيةى  الصيغةى  يستخدـ ال البيانات ك صبىٍع يف  األرقا

 .ىي كما ظاىرة أك حالة كصفى  الباحث يقـو الذم البحث ك البحث

 الفصل الثاني: مكان البحث

بواسيا مدينة   حي اجملاىدينعوة ك إرااد داًر دبدرسة دادلكاف ادلأخوذ   

 كانسيل أندكنوىو كندارم ىف  

 الفصل الثالث: مصدر و مصدر البيانات

 Burhan Bungin (ََِٗأٌف "سلربك ) معلومات يفهموف أاخاص ىم البحث 

ث ًلٍُتى  البحث كائن  (ٕٔالبحث". )ص.  موضوع يفهموف آخرين ك أاخاص كميمى

 طبلبال ادلخربين من ادلأخوذة البيانات ىي لدراسةا ىذه يف البيانات مصدر 

. العربية اللغة ك معلمة الثالث لصف عوة ك إرااد اجملاىدينداًر داإلبتدائية درسة ادلب
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ٍخربًٍينى  إختيار أسبابي  كانتٍ 
ي
 يف مباار بشكل يشاركوف أاخاصنا كانوا ، أكالن : ىي  ادل

 اللغة تعلم بعملية تتعلق سلتلفة دقيقة لوماتمع يعرفوف أهنم ، ثانينا. العربية اللغة تعلم

 .كمعوقاهتا العربية

 purposiveىادفة ) العينات أخذ الباحث تقنيةى  النوعي أخذ البحثً  ىذا يف 

samplingاخلاص االعتبار ىذا. االعتبارات بعض مع البيانات دلصدر العينات أخذ ( ىي 

 حبيث احلاكم ىو يكوف أك نتوقعو ام أعرؼ يػيٍعتىبػىري  الذم الشخص ادلثاؿ سبيل على ىو

 الكائن إستكشاؼى  الباحثي  يسهل

 البيانات جمع الفصل الرابع: تقنية

 ،( natural setting) الطبيعية البيئات يف النوعي البحث يف البيانات صبع تقنية 

 :على التايل  البيانات عيًملى صبعي  لذلك

 مقابلة .ُ

 يسعى حيث( face to face) كجو زلادثة لوجو إىل ىي ادلقابلة Denzin يعٌرؼ

 ,black dan champion) اآلخر الطرؼ من معلومات على للحصوؿ األطراؼ أحدي 

 احلصوؿ هبدؼ افهي اتصاؿ ىي مقابلةى  فإف ،Black and Championلػ كفقنا(. 1976

 بُت زلادثةه  ىي ادلقابلةى  فإف ، true (1983) لػ كفقنا(. كاحد طرؼ من) معلومات على
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 ، ميٍسبىقو  زليىد دو  هبدؼو  تفاعلي اتصاؿ عملية. معُتو  موضوعو  عن اخصىٍُتً 

ٍسًتٍكشىاؼً   (fadhalla, 2021:1األسئلة. ) من سلسلة من ادلعُت ادلوضوع إلًً

ك  العربية اللغة ىي معلمة الصلة ذات األطراؼ قبل من ادلقابلة عيًملىتً 

 منها تعاين اليت لادلشاك على البيانات مصدر على للحصوؿ الثالث الصف طبلب

 حي عوة ك إرااد اجملاىدينداًر دبدرسة د العربية اللغة تعلم يف الثالث الصف طبلب

 .كندارم مدينة بواسيا

  ادلبلحظة .ِ

Burhan Bungin (ََِٗأٌف "ادلبلحظة ) ادلستخدـ البيانات جلمع طريقة ىي 

 ( ُُٓك االستشعارة". )ص.  ادلراقبة خبلؿ من البحث بيانات جلمع

 أك ادليدافً  يف ادلوقف ك مبلحظة لرؤية ادلبلحظةً  طريقةي  ىذه خدـتست

 اليت األنشطةً  صبيعى  ك يتابع ادلوقع يف موجود الباحث ، بوضوح البحثً  موقعً 

اًر دبدرسة د العربية ك التعلم اللغة التدريس عملية ىف الشيئ كل   ك يسجل ذبرم

 كندارم مدينة بواسيا حي عوة ك إرااد اجملاىديند
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 توثيق .ّ

 يستخدمو صور أك فلم اكل على البحث ىذا يف التوثيق طريقة

 من العربية اللغة صعوبات تعلم بتحليل ادلتعلقة البيانات على للعثور الباحث

 .ك التعلم التدريس أنشطة عمليات صبيع تسجيل خبلؿ

 البيانات تحليل الفصل الخامس : تقنية

Sugiono (َُِٔثبلثة ) ت : البيانا ربليل تقنية 

 تقليل ادلعلومات .ُ

الًتكيز  ختيار األاياء الرئيسية كإ ك التلخيصي  ىو تقليل البيانات  

األاياء  إستفراغ األمناط ك البحث عن السمات ك ك ةً ادلهمٌ  على األاياءً 

، كتسهل  كاضحةه  صورةه  ستوفري  قد قل لىتٍ اليت  البياناتي  غَت الضركرية. ك

 . البحث عنها إذا لـز األمري  نات كمع ادلزيد من البياجلعلى الباحث 

 عرض البيانات  .0

التالية ىي عرض البيانات. تقدًن الطريقة بعد تقليل البيانات ، ف 

سلططات ، كعبلقات بُت فئات ك البيانات يف اكل أكصاؼ موجزة 

يف أغلب  ـي دى خٍ تى سٍ يي  ك،  غَتىا ك (flow chart) ادلخطط االنسياب
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ىذا يقصد  البحث النوعي ىو نص سردم. لتقدًن البيانات يف األحيافً 

 . مفهوـو كالتخطيط للعمل التايل   ، كللفهم ما أف حيدث  البحث

 ك التحىقيقستخبلص النتائج إ .ّ

 Huberman ك Milesالثالثة يف ربليل البيانات النوعية كفقنا  الطريقة 

ستخبلص النتائج كالتحقق. قد تكوف االستنتاجات يف البحث إىي 

لكن  منذ البداية ، ة البحثعلى اإلجابة على مشكل رةن النوعي قاد

صياغات  ك ادلشكبلتً  تبُت أف   قد ال تكوف كذلك ، ألف األحيافى 

. ادلشكبلت يف البحث النوعي تزاؿ مؤقتةه 

 تأكيد صحة البيانات الفصل السادس : 

 الكثَتة الطريقة ىو التثليث. البحث بيانات صحة لتطوير طريقة
على  ادلستخدمة البيانات تثليث. البحث يف البيانات صحة ةلزياد بإستخداـ

 : (Hamdani, Anwar : 2018)التالية 
 تثليث البيانات  .ُ

 عند موثوقية أكثر تثليث البيانة ىو بيانة متساكية ستكوف
 سلتلفة بيانات مصادر عدة من إستخبلصها

 ادلصدر  تثليث .ِ
 ادلخربين مع عليها احلصوؿ مت البيانات فحص ىو ادلصدر تثليث

 اآلخرين
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 التثليث طريقة .ّ

 تكوف حيث سلتلفة بطرؽ البيانات صبع ىي التثليث طريقة  

 حوؿ دقيقة نتائج على احلصوؿ يتم حيث إستقرارنا أكثر النتائج

ادلوضوع









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


