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 الباب الثالث
 منهج البحث

 

 و المدخل البحثنوع  أ 
  Field Research)يف ىذا البحث يستخدم الباحث البحث ادليدان )

البحث  ع. البحث ادليدان ىو يأخذ موضو  نوعيال الوصفيإجرائة مبدخل 
، ت حتصل وتبحث و تثيت يف ادليدانيف ادليدان. كل البيانا وذايت البحث

وذلك يستخدم الكتب اإلطار النظري ومادة التحليل. مدخل الكيفي ىو 
إجراءات البحث اليت تنتج ببانات الوصفي لو الكلمات ادلكتوبة أو باللسان 

 .28من الناس ومن العمل الذى ميكن أن يالحظ
الكالم لدى  ةمهار  تنفيذالتحقيق يف عملية  الباحث، حياول لذلك 

 عهدمبأنشطة اللغة العربية األسبوعية  دلدرسة ادلتوسطة يفباطالب الصف الثاين 
  للبنُت.دار اذلجرة 

 
 تصميم البحث.  ب

التقاط  احلقول عن طريق األساليب اليت ادليدانمت تصنيف ىذا البحث 
ادلشاركة  تنطوي على الباحث معانيها االجتماعية واألنشطة العادية، اليت
 ةمهار  تنفيذعملية  التحقيق يف مباشرة يف اإلعداد. لذلك، حياول الباحث

الصف الثاين  الطالب علىتصور  و األسبوعية أنشطة اللغة العربية يف الكالم
 .رتابورام للبنُت دار اذلجرةعهد مبدلدرسة ادلتوسطة با
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 مجتمع البحث و عينته ج. 
 مجتمع .1

دلدرسة ادلتوسطة بارلتمع يف ىذا البحث كل طلبو الصف الثاين   
طالبا و ينتشرون يف سنة  172للبنُت، وعددىم  دار اذلجرةعهد م يف اإلسالمية

 .فصول
 عينته .2

ىو كل طالبا فصل ف و ك يف الفصل الثاين  البحثعينتو يف ىذا   
 .للبنُت دار اذلجرةعهد مب دلدرسة ادلتوسطةبا

 هار مصد ت واالبيان . د
 البيانات .1

 البيانات يف ىذا البحث نوعان: البيانات األساسية و البيانات الثانوية.
 البيانات األساسية يف ىذا البحث فهو: ( أ

 ى :ربية األسبوعية تشمل علعمهارة يف أنشطة اللغة ال تنفيذ البيانات عن (1
 ربية يف معهد دار اذلجرة.عنظام اللغة ال . أ

الصف الثاين من ادلدرسة ادلتوسطة  الطالب علىتصور البيانات عن   (2
 تشمل على: رتابورام للبنُت دار اذلجرةعهد مب
 .لدى طالب الصف الثاين الكالم ةمهار تأثَت  . أ

 أما البيانات الثانوية مبا يلي: ( ب
 تاريخ بناء معهد دار اذلجرة للبنُت مرتابور. (1
 أحوال طلبة مبعهد دار اذلجرة للبنُت مرتابور. (2
 إدارة اللغة ادلركزية يف موظفادلعلمية و أحوال مدير ادلدرسة و  (3

OSDAومدير مدرسة دار اذلجرة ،.  
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 هامصادر  .2
رتابورا الثاين يف مدرسة دار اذلجرة يف م: طالب الصف ادلستجيب يغٍت ( أ

 .2012/2020للعام الدراسي 
 إدارة اللغة ادلركزية يف ديد من مديري سكن الطالب ، وموظفادلخرب: الع  ( ب

OSDA دار اذلجرة، ومدير مدرسة. 
أنشطة اللغة العربية  يف الكالم ةمهار  تنفيذ : ردود الطالب علىالوثائق ( ت

 .يف شكل استبيان األسبوعية

 أساليب جمع البيانات . ه
 الحظةادل  .1

الكالم لدى طالب الصف  ةمهار  تنفيذالباحث يعمل مالحظة مباشرة لينطر 
دار اذلجرة  عهدمبأنشطة اللغة العربية األسبوعية  الثاين من ادلدرسة ادلتوسطة يف

، كيف ميكن أن تكون . أيًضا2012/2020للعام الدراسي  األكادميية للبنُت
أنشطة اللغة  الكالم لدى طالب الصف الثاين من ادلدرسة ادلتوسطة يف ةمهار آثار 

أساس تداعيات جيدة أو سيئة على  للبنُتدار اذلجرة  عهدمبالعربية األسبوعية 
  مما : سوف يالحظ الباحث .تصورات الطالب

 األنشطة الطالبية خالل األحد العريب.مالحظة  (1
 عملية التعلم للطالب يف الفصل. مالحظة (2
 األنشطة اليومية للطالب خارج الفصل. مالحظة (3

 ادلقابلة  .2
، إهنا صالتعد ادلقابالت أحد أساليب مجع البيانات من خالل عملية االت

زلادثة خاصة بُت الباحثُت واجمليبُت. ميكن استخدام عملية ادلقابلة عالقة أو 
ثة الكالمية بُت ممثلي مباشرة أم ال. تعٍت ادلقابلة ادلباشرة "وجهًا لوجو" واحملاد

، بينما تعٍت ادلقابلة غَت ادلباشرة استخدام قائمة من األسئلة اليت يرسلها االتصاالت
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 29.عليها يف شكل مكتوب جامع البيانات إىل اجمليب لإلجابة
مث كانت ىناك حاجة ماسة للمقابلة يف ىذه الدراسة للحصول على الكثَت 

 أنشطة اللغة العربية األسبوعية يف يفطبيق مهارة الكالم من ادلعلومات ادلتعلقة بت
. وكان ادلشاركون الرئيسيون من ادلعلمُت وطالب الصف للبنُتدار اذلجرة  عهدم
، ىناك بعض اجمليبُت الداعمُت الذين ميكنهم اإلعدادية. أيًضااين يف ادلدرسة الث

، مثل ناك بشكل أكملتقدمي معلومات حول كيفية تطبيق أسبوع اللغة العربية ى
ومدير مدرسة  OSDA بعض مديري مساكن الطلبة وموظفي إدارة اللغة ادلركزية يف

 .دار اذلجرة الصعود احلديثة اإلسالمية
 االستبيان  .3

عبارة عن قائمة من األسئلة ادلكتوبة اليت قدمها الباحثون للحصول  االستبيان
على بعض ادلعلومات من ادلشاركُت حول حياهتم الشخصية ادلتعلقة مبوضوع 

 30.البحث
، فإن االستبيان ليس سوى أداة إضافية للحصول بناًء على ىذه الدراسة

مهارة  تنفيذًتتبة على على مزيد من ادلعلومات أو الردود من الطالب حول اآلثار ادل
 للبنُت.دار اذلجرة  عهدم أنشطة اللغة العربية األسبوعية يف يف الكالم

 الوثائق  .4
التوثيق ىو عبارة عن تقنية جلمع البيانات تنتج العديد من ادلالحظات ادلهمة 

، حىت يتم احلصول على بيانات كاملة لقة بادلشكالت اليت متت مالحظتهاادلتع
ىذه الطريقة البيانات ادلتاحة فقط مثل قيم النقاط وعدد الطالب وصاحلة تأخذ 

 31.والدخل والسكان وما إىل ذلك
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 يفمهارة الكالم  تنفيذ، كانت الوثائق ادلستخدمة مثل قواعديف ىذه الدراسة
 .رتابورادار اذلجرة دل عهديف م أنشطة اللغة العربية األسبوعية

 
 أسلوب تحليل البيانات   .و

، ألنو سيتم احلصول على بعض البيانات أىم جزء من البحثحتليل يعد 
صول على البيانات اليت مت بعد احلادلعلومات ادلهمة يف شكل نتائج حبثية. 

   .، فإن اخلطوة التالية ىي معاجلة البيانات مع ادلراحل التاليةمجعها
، واليت ىي لصياغة اجملاالت األساسية اليت الًتميز للتسميات الوصفية .1

 ، أنواعد، حتديتصنيف رلموعة واسعة من الظواىر، على سبيل ادلثال ميكن
نية االجتماعية، وجهات نظر األنشطة واألحداث والعالقات والب

 ، ادلعاين والعبارات ادلتكررة.االسًتاتيجيات، العملية،عامة
، وىو تطوير مسات من تلك اجملموعات وإحساس الفرز لألمناط .2

 علومات.بالصالت ادلمكنة بُت ادل
، وىي حتديد احلاالت أو ادلواقف أو األحداث أو فةحتديد القيم ادلتطر  .3

 اليت ال تتناسب مع بقية النتائج. اإلعدادات
النتائج ادلرتبطة بالنظريات  ، وىو ربط األمناط أوتعميم البٌت والنظريات .4

 البيانات اليت مت مجعها. من أجل فهم األغنياء وادلعقدين
عاكسة. ادلذكرات ىي األفكار أو األفكار اليت مذكرة مع تصرحيات  .5

عن البيانات. مكتوبة حبيث ميكن للباحث معرفة ما إذا كان أي  لدى ادلرء
 حيتاج إىل مزيد من التوضيح أو االختبار. شيء


