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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 البحث ومدخله  نوع   -أ

أجل معرفة كل التفاصيل  من الواقع على أرضدراسة  أي  (hField Researc) بحث ميداني

ت ات ومعلوماوصف ظاهرة لغوية وجمع بيان ولما كانت الباحثة بحاجة إلى .010المبحوث عنهعن 

في إطار هذا النوع من الدراسات . مقارنتها فيما بينها وتحليل نتائج تلك البيانات قصد ،حولها

يث تهدف ح .(Descriptive Analytical Method) التحليلي الوصفي مدخلال اتبعت الباحثة

زية الحجا لهجةمن ال االستفادةهي كيفية و دراسة ووصف الظاهرة اللغوية  الباحثة في بحثها هذا إلى

ممن يهتمون  للناطقين بغير العربية في السياق الكالميفي الوقوف على وظيفة األساليب النحوية 

 عبادةأو العمل ال أولغرض التواصل السيما ممن يختلطون بأبناء العرب سواء للدراسة  بتعلم هذه اللغة

محاولة الوصول  ووالتعرف على الخصائص الواضحة لها . في ضوء التقاطعات بينها وبين الفصحى

 من خالل األمثلة والشواهد من القرآن الكريم براهين واضحة وأإلى تفسيرات منطقية لها دالئل 

 .واألبيات الشعرية واألمثال والدروس النموذجية والسنة

 عينتهمجتمع البحث و    -ب

                                                           
108 Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan", 2, 5, Comtech, 

(2014): 1110–1118. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
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م هالبحث ف أما عينةو للتواصل  اللغة العربية كلغة ثانيةب هم المهتمونمجتمع هذا البحث 

 عددهم خمسة عشر، خمسة من المعلماتو ناطقون بها كلغة ثانية والاللغة العربية  المختصون في

 كنوا مكة المكرمةالذين س المختصات بتعليم اللغة العربية وعشرة من الناطقين بالعربية كلغة ثانية

وعة كماليزيا، نصول متوأمن خلفيات مختلفة هم و  .دراسة أو فقط ألن أهاليهم قد سكنوهاأو الللعمل 

 اندونيسيا، تايلند، باكستان والهند.

 البحث  موضوع    -ج

من اللهجة الحجازية في تدريس األساليب النحوية  االستفادة"   موضوع البحث هو

 ."للناطقين بغير العربية

 ومصادرها البيانات -د

 البيانات_ 0

 كالتالي:فصيلهما  ن تنوعاالتي تم اإللمام بها في هذا البحث البيانات 

  البيانات األساسية: (أ

وفي 013لغايات البحث الذي في صدد الدراسة.خصيًصا مع البيانات التي تجُ  هيو 

 هذا البحث البيانات األساسية هي كالتالي:

طعات بين اللهجة الحجازية والفصحى في األساليب النحوية على مختلف االتق (0

 .أنواعها

                                                           

 .00(, 0001)القاهرة: دار الفكر,  أساليب البحث العلمي في العلوم واإلداريةعلي سليم العالونة, 013 
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 .اطعاتالتق على ضوء تلكلخدمة الفصحى الحجازية اللهجة  تسخير كيفية (0

 :الثانويةالبيانات   (ب

متوفرة ال المستمدة من المصادر البياناتهي ة هنا والمقصود بالبيانات الثانوي

 اخليةد البحث سواء كان من مصادرفي ثراء البيانات األساسية وأدعم من شئنها التي 

ايات أصاًل لغير غموجودة هي البيانات المنشورة والنقول أو بعبارة أخرى  001ة.أو خارجي

ادر من مص هذه البيانات. ويمكن الحصول على بحثنا الذي نحن في صدد دراسته

انات البيو جها. أو خار أو خارجية أي داخل المؤسسة التي تدعم البحث نفسه داخلية 

الدراسات السابقة وكل ما كان متعلًقا بموضوع عبارة عن هي في هذا البحث الثانوية 

  .من المنشورات لهجات العربيةوالتقاطعات بين الفصحى الو األساليب النحوية 

 مصادر البيانات -0

 :في بحثها هذا فهي كالتالي أما عن مصادر البيانات التي عمدت إليها الباحثة

 (Primary of the Source) المصادر األولية (أ

 تكون االبً وغ كاتبها  خالل من مرة ألول تنشر وبيانات معلومات تتضمن التي وهي 

ية  مصادر أولية لألبحاث العلم وهناك .بياناتال أو المعلومات لتلك الوحيد المصدر هي

ذوي  المستجوبونوالمصدر األولي في هذا البحث هم  000كما ذكره العلواني في كتابه

 . -أي عينة البحث- باللغة العربية كلغة ثانية العالقة

                                                           
110 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

Renika Cita, 2013), 21. 

 .00–90, أساليب البحث العلمي في العلوم واإلداريةعلي سليم العالونة, 111 
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 (Secondary of the Source) المصادر الثانوية   (ب

ع الموارد جميهي في هذا البحث التي عمدت إليها الباحثة بيانات الثانوية وال  

ب والوثائق الكتتلم بموضوع البحث من التي المنشورة  سواء المنشورة أو غير المكتوبة

 والرسائل العلمية والبحوث والمعاجم العربية. والمجالت

 أساليب جمع البيانات -ه

 في جمع البيانات هي:حثة لباا إليها عمدت أما األساليب التي

في غاية  اتعتبر هذه المصادر مرجعو ة والورقية. مطبوعالوتشمل المصادر   الوثائق: -0

األهمية للباحثين في جمع البيانات واستقطابها من مصادرها لفترات زمنية طويلة، 

كات بفي المكتبات، كما بدأت باالنتشار أيضا في الش هذه الوثائق  وتنتشر

باهرًا مما أمكن الباحثين في الحصول عليها  انتشارًاالحاسب اآللي المعلوماتية و 

 .، وخاصة بعد تقدم وسائل االتصال وتقنية المعلوماتسهولةبكل يسر و 

ن م والبيانات الالزمة جمع المعلوماتعمدت الباحثة إلى  وفي هذا البحث

وث ة والبحلميخالل قراءة وتحليل العديد من الكتب والوثائق والمجالت والرسائل الع

اللهجة  -عربية ال هالهجاتالمتعلقة باألساليب النحوية ودراسة العالقة بين الفصحى و 

 وكذلك المعاجم العربية. خصوًصا -الحجازية

وخاصة  البحث العلمي أهم وسائل جمع المعلومات فيمن  المقابلة تعتبر  المقابلة: -0

 سمحمعلومات دقيقة تالمجتمعات التي يكثر بها األمية حيث تسهم في تقديم 
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وللمقابلة أنواع  .المجال لمناقشة المبحوث بصورة مباشرة موتفتح أمامه ينللباحث

 منها:

هذا  مقابلة المقننة حيث أن فيأو ال:  111(guided interview) المقابلة المركبة  (أ

 ادقيقً  ايتم تحديد األسئلة التي ستقدم للمستجيب تحديدً من المقابالت النوع 

ي تسجيل ف المقابل سهولة وما يميز هذا النوع من المقابلة هو نسق.على نفس ال

 ن اإلجابات محددة.ا ألنظرً  المقابلة المالحظات أثناء عملية

وتسمى أيًضا بالمقابلة الحرة أو :  depth interview)-(in المقابلة الغير مركبة  (ب

ا يمكن م يشجع المقابل المستجيب على الكالم بحرية بأهلِّ فيها غير مقننة 

وع من . ومايميز هذا النمن التوجيه وطبيعة األسئلة ال تكون مقننة وال مرتبطة

 قييدالمقابلة طبيعية دون ت شعورًا بالراحة وأن المستجيب تعطيأنها المقابلة 

ولكن هذا النوع من .كما أن المقابل يكون أقل عرضة للتحيز،  لحرية تعبيره

 .ا ال تركز على وجه واحد للمشكلةأنها تحتاج لزمن أطول وأنهالمقابلة 

أي  - من المقابلة التجأت الباحثة إلى النوع الثانيوفي هذا البحث 

 ستجيبينلماب مواعيد المقابلة نسيقوت قامت  بتحديدو  -حرة أو الالمقابلة الغير مقننة 

وذلك  .ذوي العالقة التي تم الحديث عنهم سابًقا على مدار ثالثة أشهر متفرقة

ي األساليب فصحى فواليانات المتعلقة بالتقاطعات بين اللهجة الحجازية لجمع الب

                                                           
112  Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif" (Malang, Sekolah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 2. 
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ب في الوقوف على وظيفة األسالي اللهجةتلك النحوية، وكيف يمكن االستفادة من 

بين بينها و  اتالتقاطعللناطقين بغير العربية على ضوء  في السياق الكالميالنحوية 

ا البحث أن هذوبما  في اآلونة األخيرةبها  للظروف التي مر العالمونظرًا  .الفصحى

نظرًا أيًضا ورونا، و بوباء الك فيها األيام والشهور التي ابتلينا تزامًنا معقائم وقيد الدراسة 

وبالد مختلفة يصعب الوصول إليهم  متفرقة في أماكنعينة البحث  إلى وجود 

 يمو.واإلس لواتلكترونية عبر برامج اواإلالهاتفية  تفعمدت الباحثة إلى المقابال

 أساليب تحليل البيانات   -و

 برمانميليس وهو  تبًعا لمنهجبحث ثالث خطوات استخدمت الباحثة في تحليل بيانات هذا ال

 009
Miles dan Huberman  تاليالنحو العلى: 

 ( مخطط بياني لنموج التحليل وفقاا ل )ميليس و هوبرمان(0-9)

                                                           
113 Rahmat Sahid, Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman (Surakarta: 

UMS, 2011), 3. 

تلخيص وتصنيف 
البياانت

عرض البياانت

تحتليل البياان

 

 
 جمع البيانات
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0- Data Reduction))  فكار تلخيص األ عن طريقصنيفها وت يانات الالزمةالبانتقاء أي

 تركيزها على األمور المهمة التي تتعلق بموضوع البحث من ثمختيارها و واالرئيسية 

  .تحديًدا

0- (Data Display)  م البيانات لتسهيل قراءتهاحليلها )أي تقديوتعرض البيانات 

 هي:وماقامت به الباحثة فيما يتعلق بهذه الخطوة  وفهمها(.

ة فيما يا بالرجوع إلى الكتب والرسائل والبحوث العلمي نحوً تحلياًل تحليل البيانات   أ( 

 .والتقطعات بين اللهجات العربية والفصحى يتعلق باألساليب النحوية

،  ميةا وذلك بالرجوع إلى المجالت والرسائل العل تقابليً تحلياًل تحليل البيانات  ب( 

يما ف عليها من خالل المقابالت المعقودة سابًقاكذا األجوبة التي تم الحصول 

جازية على لهجة الحواللعربية الفصحى يتعلق بمقارنة أو وجود عالقة بين اللغة ا

 وجه الخصوص.

9-  (Conclusion Drawing & Verification)    أخذ اإلستنباط اإلستنتاج من خالل

.بحثل على نتائج الللحصو  والتي تم حصدها، المتعلقة تحقيق من البياناتوال


