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 الباب الثالث
 منهج البحث

 األّول: نوع و منهج البحثالفصل 
 نوع البحث .2

بحث الدراسة ادليدانية. ىذا البحث عبارة مت إجراؤىا النوع البحث ادلستخدـ ىو 
شكالت على ادلباشرة للحصوؿ على نتائ  كإجابات ادلاؿ البحث جملراجعة من خالالدل

 . ةاليت أثارىا الباحث
 منه  البحث .0

الوصفي ىو تصوير أك عرض منه  ادلستخدـ يف ىذا البحث ىي نوعية كصفية. 
. النوعي ىي حتلل يدانيةات الواردة يف ادللى احلقائق مبوضوعية كقفا للبيانت بناء عاالبيان

ادم م اللغة العربية للطالب الصف احليادلفاىيم أك النظريات فيما يتعلق مبشكالت تعل
 . إحصائ ر ادلخلصُت, بدكف استخداـ أرقاـ أكشر يف ادلدرسة العالية داع

 الفصل الثاني: مكان ووقت البحث
منطقة قادية, كندارم. ك الوقت  98يقع ىذا البحث يف شارع البديطمو رقم 

 , أم منذ شهر يناير ك إىل مارس شهر.شهرين الذم تقتضيو أثناء البحث حوؿ
 الفصل الثالث: البيانات و مصادرها

 البيانات .2
شر يف عادم صف احلاللطالب م يالبيانات يف ىذا البحث ىي عملية التعل

 . ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت ك مشاكل الناجتة
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 مصدر البيانات .0
ي رئيسة ادلدرسة ك معلمة اللغة العربية ك مصدر البيانات يف ىذا البحث ى

 ل. خلصُت كندار درسة العالية دار ادلادل الطالب ك الطالبات يف الصف احلادم عشر يف
 الفصل الرابع: تقنيات جمع البيانات

ت ىي دراسة ميدانية ك حتديد ك تسجيل من خالؿ اخلطوات اتقنيات مجع البيان
 التالية: 

م ييزكر مكاف البحث ىي ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت كندارم لرؤية عملية التعل .2
 .احلادم عشرمباشرة على الطالب الصف 

يف ادلدرسة العالية دار  احلادم عشرواجهها الطالب الصف ت يتتعرؼ ادلشاكل ال .0
 ادلخلصُت كندارم.

م اللغة العربية ييف عملية تعل اكلالطالب للتغلب على ادلشتستخدـ اجلهود تعرؼ  .9
 يف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت. احلادم عشريف الصف 

 ىي:ت, ايف مجع البيان ة عدة تقنياتيف ىذا البحث, تستعمل الباحث
طالب عند من خالؿ النظر يف ظاىرة أك حالةالادلالحظة, يرقب رلاؿ البحث  .2

 م اللغة العربية.يعملية تعل
ادلدرسة العالية  يف احلادم عشرصف الطالب ال معمت إجراء ادلقابالت ادلقابلة,  .0

 ة اللغة العربية ك رئيسة ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت.علمادلخلصُت ك م
صف يف الطالب الالتوثيق. يتم أخذ ىذا يف كقت ادلالحظة ك ادلقابلة جترم مع  .9

 ة اللغة العربية ك رئيسة ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت.علمك م احلادم عشر
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 الفصل الخامس: تقنيات تحليل البيانات 

 حتليل البيانات يف ىذا البحث باستخداـ النظرية اللغوية. أما اخلطوات ادلتخذة يف
 ىذا البحث, ىي:

يف ادلدرسة  احلادم عشرالصف  الطالبلدل  اللغة العربية ميعملية تعلترقب  .2
 العالية دار ادلخلصُت 

 تقرأ ادلادة بشكل متكرر لربط النظرية باألحداث يف اجملاؿ. .0
يف ادلدرسة العالية دار  احلادم عشرطالب الصف  واجههايمشاكل  ينطق على .9

 ادلخلصُت
عملية  ليت تواجهها يفاكالللتغلب على ادلشادلعلمة بذذلا تينطق على اجلهود اليت  .1

 يف ادلدرسة العالية دار ادلخلصُت احلادم عشرم اللغة العربية يف الصف يتعل
 اختتاـ نتائ  البحث .5

حتليل البيانات باستخداـ ثالث مراحل  دتتمن البيانات اليت دتت احلصوؿ عليها, 
 ت ىي:من حتليل البيانا

احلصوؿ عليها يف ادليداف ك  تدتل مجع البيانات اليت تم حتليتختفيض البيانات,  .2
الًتكيز على األشياء ادلهمة بطريقة منهجية بختيار النطاؽ الرئيسية باالتلخيصها 

 ثحيث يسهل فهمها.
البيانات ذات الصلة ثحيث اختتامها ةالباحث معجتىذه ادلرحلة عرض البيانات, يف  .0

 احلصوؿ عليها بشكل جيد. تمعٌت معُت ثحيث إتقاف البيانات اليت دتك ذلا 
البيانات, استخالص استنتاج بناء على النتائ  من خالؿ التحقق من  التحقيق .9

 (0221نور أفيندم, البيانات )
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 الفصل السادس: اختبار صحة البيانات

ات مطلوبة من أجل احلصوؿ على استنتاجات دقيقة ك موضوعية, فإف مصداقية البيان
إلثبات أف ما مت جعمو يتوافق مع ما حدث. تستخدـ صالحية البيانيات للتأكد أف 
البيانات أك ادلعلومات اليت دتت مجعها حتتول على احلقيقة لكل من القارئ ك ادلوضوع 

 قيد الدراسة. يتم إجراء التحقق من صحة البيانات بالطريقة التالية.

تعود الباحثة إىل ادليداف لعمل ادلالحظات ك  يف ىذه احلالةدتديد ادلالحظات,  .2
 ادلقابالت مع مصادر البيانات اليت دتت مواجهتها ك ادلصادر اجلديدة. 

زيادة ادلثابرة تعٍت إجراء ادلزيد من ادلالحظات الدقيقة ك ادلستمرة. بزيادة ىذه  .0
حىت  االستمرارية دتكن للباحثة التحقق مرة أخرل شلا إذا كانت البيانات ادلقدمة

 االف صحيحة أك أخطء.
 تثليث يف اخبار ادلصداقية كفحص من مصادر ك تقنيات ك أكقات سلتلفة.  .9

 التثليث ادلشار يف ىذه احلالة يعٍت:
تثليث ادلصدر ىو احلصوؿ على البيانات من مصادر سلتلفة بالستخداـ نفس  .2

 التقنية
على البيانات من تثليث التقٍت ىو مجع البيانات تستخدـ تقنيات سلتلفة للحصوؿ  .0

 نفس مصدر البيانات
باستخداـ نفس التقنية  من مصادر سلتلفةتثليث الزمٍت ىو احلصوؿ على البيانات  .9

 يف كقت سلتلفة

 


