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 الباب الثالث

 منهج البحث

 الفصل األول : نوع البحث

منهج البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث الوصفي النوعي. طريقة  

البحث الوصفي النوعي ىي دراسة هتدؼ إىل فهم الظواىر اليت مير هبا موضوع البحث ، 

  (.Alwasilah, 2011) أو وصف األشياء احلرفية للبشر ، أو األحداث ، أو العملية ادلرصودة.

على سبيل ادلثاؿ ، السلوؾ والتصورات والتحفيز وغريىا بطريقة شاملة ، واليت هتدؼ إىل 

تبسيط احلقائق االجتماعية ادلعقدة حبيث ميكن حتليلها ، وتكوف مفيدة يف إنشاء ادلفاىيم 

ك وذل (.Gama Dkk, 2008) العلمية وتصنيفات األعراض االجتماعية يف مشاكل البحث.
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عن طريق الوصف يف شكل كلمات ولغة يف سياؽ خاص يتم اختباره من خالؿ 

 االستفادة من األساليب العلمية ادلختلفة.

يهدؼ البحث الوصفي أيًضا إىل وصف مواقف أو مناطق معينة ، فضاًل عن  

تصوير وشرح الظواىر أو ادلواقف الفردية أو رلموعات معينة الواقعية بشكل منهجي 

بعض اخلصائص السائدة ، وىي: أواًل ، وصف األحداث أو األحداث  ودقيق ، مع

الواقعية. الثانية ، اليت أجريت عن طريق ادلسح. اثلثًا ، ىو البحث عن ادلعلومات الواقعية 

 ,Damin) ويتم تنفيذه ابلتفصيل. رابًعا ، حدد ادلشكالت أو لتربير ادلمارسات ادلستمرة.

2002.) 
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 توقيته البحث والفصل الثاين : مكان 

مكاف البحث الذي سيتم إجراؤه بواسطة الباحثني ىو ادلدرسة الثانوية احلكومية  

 ثالثة وكاتويب، والوقت الذي يقضيو البحث حوايل شهر واحد.

 هنج ونوع البحث :الفصل الثالث

ىذا البحث ىو دراسة وصفية تتميز إببالغ البياانت ادلوجودة على كائن  

الوصفي ىو البحث الذي يسعى إىل معاجلة حلوؿ ادلشكالت احلالية البحث. البحث 

 بناًء على البياانت ، لذا فهو يقدـ أيًضا البياانت والتحليالت والتفسريات.

ىذا النوع من البحث ىو دراسة حالة. وقًاؿ بودجاماف وبيكلن ، فإف دراسة  

 ت أو حدث معني.احلالة ىي فحص مفصل خللفية أو موضوع أو منطقة ختزين مستندا
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 اجملتمع والعينة :الفصل الرابع

اجملتمع ىو ادلوضوع الكامل ادلراد دراستو بينما العينة ىي جزء معني من الكائن  

الكلي ادلراد دراستو. يف ىذه الدراسة ، يكوف اجملتمع ىو مجيع األعضاء ادلشاركني 

العينة من طالب الصف  وكاتويب، يف حني أف  3والطالب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 الثامن ، ابإلضافة إىل ىؤالء الطالب الذين ىم موضوع ىذه الدراسة ىم:

 وكاتويب  3. مدير ادلدرسة الثانوية احلكومية 1 

 وكاتويب 3. ادلعلم يعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 2

 وكاتويب 3. طالب الفصل الثامن ادلدرسة الثانوية احلكومية 3
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والسبب يف أخذ ادلدير ىو إضافة معلومات حوؿ ادلؤسسة ، يف حني يؤخذ  

ادلعلم الذي يقـو بتدريس اللغة العربية كمجيب ألف ادلعلم ىو ادلادة اليت تنفذ عملية 

التدريس والتعلم. ويتم أخذىا من قبل الطالب ألهنم األطراؼ ادلشاركة مباشرة يف عملية 

 ب سيتم معرفة نتائج تطبيق الطريقة.التعلم وأيًضا من الطال

 الفصل اخلامس: مصادر البياانت

البياانت ىي ادلعلومات اليت حصل عليها الباحثوف أو طلبوىا يف البحث الذي  

 .أجري. بياانت البحث وقًاؿ سوابردي ىي كل ادلعلومات الالزمة حلل مشكالت البحث

(Supardi, 2006, h. 87.) 
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البياانت ىو أصل ادلعلومات أو بعبارة أخرى ، من  ويف الوقت نفسو ، مصدر 

أين مت احلصوؿ على ادلعلومات أو احلصوؿ عليها. مصادر البياانت وقالػ أركونتو ىي 

أماكن أو أشخاص أو أشياء ميكن للباحثني أف يالحظوىا أو يسألوا أو يقرأوا عن 

 (.Arikunto, 1993, h. 131) األشياء ادلتعلقة ابدلتغريات ادلدروسة.

وابلتايل كانت مصادر البياانت يف ىذه الدراسة ىي معلمي اللغة العربية ،  

وطالب الصف الثامن ، وادلواقف ، واألحداث ، وعمليات تفاعل التدريس والتعلم يف 

وتلك ادلرتبطة مباشرة بًتكيز  الفصل الثامن ادلدرسة الثانوية احلكومية ثالثة وكاتويب

ث بقصد استخراج ادلعلومات. يف العمق من أجل اإلجابة على ادلشكلة اليت أاثرىا الباح

زلور الدراسة قيد الدراسة. لذلك ، يستخدـ الباحثوف مصادر البياانت يف شكل 
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أشخاص ، لذلك تسمى مصادر البياانت ابدلستجيبني. ادلستجيبوف ىم األشخاص الذين 

 .يقدموف إجاابت أو معلومات حوؿ ادلتغريات

 حتليل البياانت و نيات مجع البياانتتقالفصل السادس: 

 يف مجع بياانت ىذه الدراسة ، استخدـ ادلؤلفوف عدة تقنيات ، وىي: 

 ادلالحظة. 1

ادلالحظة أو ادلالحظة ىي أداة جلمع البياانت يتم تنفيذىا من خالؿ ادلراقبة  

زلددة ادلنهجية وتسجيل األعراض اليت يتم التحقيق فيها. تتميز ىذه الطريقة خبصائص 

 (Harsono, 2008:164) مقارنة أبساليب مجع البياانت األخرى مثل االستبياانت وادلقابلة.
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أما ابلنسبة ذلذه ادلالحظة ، فقد ركزت الباحثة على مشاكل: نطق احلروؼ 

العربية يف ادلفردات العربية ، واألخطاء يف نطق احلروؼ العربية يف ادلفردات العربية ، 

  .لفظ احلروؼ العربية يف ادلفردات العربيةوأسباب اخلطأ يف 

بعد مالحظة ادلشكالت ادليدانية ، يالحظ الباحث أو يالحظ الصورة الكاملة 

عالوة على ذلك ، يالحظ الباحث  وكاتويب.  3للحالة ادلادية ادلدرسة الثانوية احلكومية 

الطالب أثناء  تصرفات مدرس اللغة العربية عند إعطاء التعلم للطالب مع مالحظة حالة

  .تعلم اللغة العربية
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 مقابلة  .1

وفًقا ذلارسونو ، فإف إجراء ادلقابالت ىو عملية مجع البياانت اليت حتصل 

 (Harsono, 2008:162) .مباشرة على ادلعلومات مباشرة من ادلصدر

: نطق أجرى ىذه ادلقابلة ابحثوف للحصوؿ على معلومات تتعلق ابدلشكالت

حروؼ ادلفردات, أخطاء نطق حروؼ ادلفردات و تسبب أخطاء يف نطق حروؼ 

أجريت ىذه ادلقابلة مع معلمي اللغة العربية . بادلفردات الطالب يف الصف الثامن 

 ب.ومدراء ادلدارس وطالب الفصل الثامن 
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 . التوثيق3 

ادلستندات. ميكن التوثيق ىو اسًتداد البياانت اليت تتم معاجلتها من خالؿ  

استخداـ طريقة التوثيق جلمع البياانت من ادلصادر الواثئقية اليت قد تدعم أو حىت 

 (Harsono, 2008:165) تتعارض مع نتائج ادلقابلة

البياانت اليت مجعها الباحثوف ابستخداـ طريقة التوثيق تدور حوؿ وصف موقع 

وكاتويب, بياانت ادلعلم والطالب  3ة البحث مثل: اتريخ إنشائو ادلدرسة الثانوية احلكومي

وكاتويب, اذليكل التنظيمي للمؤسسات التعليمية ادلدرسة  3ادلدرسة الثانوية احلكومية 

ادلدرسة الثانوية احلكومية   وكاتويب, جنبا إىل جنب مع الرؤية والرسالة 3الثانوية احلكومية 

نية الستكماؿ البياانت اليت وكاتويب. ويتم استخداـ مجع البياانت من خالؿ ىذه التق 3
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مت احلصوؿ عليها من نتائج ادلالحظات وادلقابالت مع معلمي اللغة العربية ومدير ادلدارس 

 وكاتويب. 3. ادلدرسة الثانوية احلكومية بوطالب الصف الثامن 

لعرض البياانت حبيث يسهل فهمها ، تكوف خطوات حتليل البياانت ادلستخدمة  

 يلي:يف ىذه الدراسة كما 

 مجع البياانتأ(  

يف حتليل النموذج األوؿ ، مت مجع البياانت من ادلقابالت ونتائج ادلراقبة والواثئق  

ادلختلفة بناًء على التصنيف وفًقا دلشكلة البحث اليت مت تطويرىا بعد ذلك من خالؿ 

 شحذ البياانت من خالؿ مزيد من صرؼ البياانت.
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 ب( زلفيض الباايانت

البياانت شكاًل من أشكاؿ التحليل الذي يشحذ البياانت غري يعد تقليل  

الضرورية ويصنفها ويوجهها ويزيلها وينظم البياانت بطريقة ميكن من خالذلا استخالص 

  Miles dan)النتائج النهائية والتحقق منها.

Huberman 2007:16) 

ادلفردات  البياانت ادلختصرة يف ىذه الدراسة ىي البياانت ادلتعلقة بنطق حروؼ

العربية وأخطاء النطق يف حروؼ ادلفردات العربية وأسباب أخطاء النطق يف حروؼ 

 .ادلفردات العربية
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  عرض البياانت   ت(

عرض البياانت عبارة عن سلسلة من منظمات ادلعلومات اليت تسمح إبجراء  

إمكانية استنتاجات البحث. يهدؼ عرض البياانت إىل إجياد أمناط ذات مغزى وتوفري 

 (Miles dan Huberman 2007:84) استخالص النتائج وتقدمي اإلجراءات.

البياانت ادلقدمة يف ىذه الدراسة ىي بياانت تتعلق بعملية تعلم اللغة العربية 

ونطق حروؼ ادلفردات العربية وأخطاء النطق يف حروؼ ادلفردات العربية وأسباب أخطاء 

 النطق يف حروؼ ادلفردات العربية.
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 .( ختيص البياانتث

 Miles dan Huberman) ختيص البياانت ىو جزء من نشاط التكوين الكامل 

كما مت التحقق من االستنتاجات يف مجيع أحناء الدراسة. يتم استخالص  (2007:18

االستنتاجات حيث يقـو الباحث بتجميع ادلالحظات واألمناط والبياانت والتكوينات 

  (Harsono,2008:169).وادلقًتحات ادلختلفةواالجتاىات السببية 

ىذا االستنتاج مدعـو أبدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحثوف إىل ادليداف 

جلمع البياانت ، والبياانت اليت مت مجعها تدور حوؿ مشاكل نطق حروؼ ادلفردات 

 .لعربيةالعربية ، وأخطاء نطق ادلفردات العربية ، وأسباب أخطاء النطق يف ادلفردات ا
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 الفصل السابع : خطوات حتليل األخطاء 

إلليس  تتضمن خطوات جتميع بياانت أخطاء اللغة اخلطوات اليت وصفها 

 على النحو التايل:  (1791)

 مجع عينة من األخطاء .1

يف ىذه اخلطوة البحثية ادلرحلة األوىل يف ىذا البحث ىي أف يقـو الباحث 

حروؼ ادلفردات العربية وأخطاء القراءة بتحديد عينة أخطاء الطالب وىي قراءة 

يف ادلفردات العربية وأسباب أخطاء القراءة يف ادلفردات العربية من خالؿ إجراء 

 .اختبارات القراءة على ادلفردات ادلقدمة من مدرس العيوف دروس اللغة العربية
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 حتديد األخطاء .2

يف خطوة البحث الثانية ىذه ، سجل الباحث كل خطأ يف كل طالب 

خضع الختبار قراءة ادلفردات العربية الذي قدمو مدرس ادلادة ، والحظ الباحث 

وركز على الغرض من ىذه الدراسة وىو حتديد كل خطأ يف احلروؼ ادلنطوقة 

 .بواسطة الطالب للحصوؿ على بياانت صحيحة

 اشرح األخطاء .3

روؼ يف ىذه اخلطوة البحثية الثالثة قامت الباحثة بتحليل أخطاء القراءة حل

ادلفردات لدى الطالب مث شرح األخطاء وشرح كيفية نطق احلروؼ بشكل 

 .صحيح مث ركز الباحث على حتديد مصدر أو أسباب ىذه األخطاء
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 توضيح األخطاء .4

يف ىذه اخلطوة الرابعة مجعت الباحثة كل طالب ال يزاؿ يعاين من أخطاء  

طوة إىل معرفة مستوى كثرية يف قراءة حروؼ ادلفردات العربية ، وهتدؼ ىذه اخل

  .جدية الطالب يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة يف قراءة حروؼ ادلفردات العربية

 تقيم األخطاء .5

يف ىذه اخلطوة األخرية يقـو الباحث بتقييم كل خطأ يقع على الطالب 

حبيث يكوف الطالب أكثر محاًسا ويصححوف أي أخطاء يف نطق حروؼ 

مع صوت احلروؼ ، وبعد ذلك يقدـ الباحث بعض ادلفردات العربية ال تتطابق 

النصائح للموضوع. ادلعلم حبيث إذا كاف ىناؾ طالب قادروف على قراءة احلروؼ 
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بشكل صحيح يف ادلستقبل ، ميكن أف يوفروا ميزة إضافية للطالب حبيث يكوف 

 .الطالب أكثر محاًسا يف العثور على أخطائهم وتصحيحها


