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 الباب الثّالث
 منهج البحث

 مدخل ونوع البحث - أ

حبث يتّم  وهو (Field research)نوع هذا البحث هو حبث ميدان  

 إجراءه يف موقع البحث.

ومدخل البحث النوعي اّلذي تقدمي نتائج بستخدام الوصفي. بناء على 

أهداف البحث ادلستقدمة يف هذا البحث هو حبث استكشايف, وهو دراسة 

 بشكل ادلكثف األسباب واألشياء اّليت ُتؤثر على حدوث شيء.تستكشف 

يف تعلم النحو  الطّلبة مشكالتتستخدم الباحثة هذا ادلدخل دلعرفة 

ة اإلسالميّ  يامعة أنتسار جب  ةالعربيّ  غةقسم تعليم اللّ يف عالجها  تهم علىزلاولو 

 .ة بنجرماسنياحلكوميّ 

 موضوع وموقع البحث  - ب

 الموضوع -1

هو مشكالت الطلبة يف تعلم النحو و زلاولتهم فموضوع هذا البحث أما  

جبامعة أنتساري اإلسالمية  العربية على عالجها يف قسم تعليم اللغة

احلكومية
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 .بنجرماسني

 موقع البحث -2

 ياين كيلومرت . أزتدالشارع، اإلسالمية احلكومية يجامعة أنتسار يف  هوفموقع البحث أما 

 اجلنوبية. مدينة بنجرماسني كاليمانتان , 4

 عامل ومعمول البحث -3

 .9102رحلة مبمن طلبة قسم تعليم اللغة العربية  شخصا ذتانونعامل:  -

أنتساري  معمول البحث: كلية الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة -

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 ومصادرها البيانات - ج

 البيانات -1

 البيانات األساسيةأوال, 

 هي:فالبيانات األساسية يف هذا البحث  أما 

عن مشكالت تعلم الّنحو اّليت  ستبيانات خالل القيام بالبحثتؤخذ من النتائج اال (0

 جامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومية بنجرماسنيلبة قسم تعليم الّلغة العربّية يواجهها الطّ 

 9102رحلة مب
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زلاوالهتم على عالج ادلشكالت  اّليت يواجهها الطّلبة قسم تعليم الّلغة العربّية جامعة  (9

 9102رحلة مب أنتساري اإلسالمّية احلكومية بنجرماسني

 احملاضر: عن طرق واسرتاجتيات الّتعليمّية.  -

 ادلتعّلمني: تتضمن اخللفية الّتعليمية, واإلهتمام الّدروس, والّدافع لِلّتعّلم.  -

 الثانية البياناتثانيا, 

هي البيانات اّليت هتدف إىل استكمال البيانات األساسية. فالبيانات الثّانية أما

 تتعّلق بالّتاريخ عن قسم تعليم الّلغة العربّية.البيانات من الباحثة هي بيانات 

 مصادر البيانات -1

 للحصول على بيانات دقيقة وقابلة ادلساءلة, أخذت الباحثة من عّدة سلربين.

 

 ادلستجيبون .0

هم طلبة قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة فادلستجيبون يف هذه الّدراسة أما  

 .9102رحلة مب أنتساري اإلسالمّية احلكومية بنجرماسني

 ادلخربون .9

ادلخربون يف هذه الّدراسة هم احملاضرون يف جامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومية و 
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 بنجرماسني.

 أساليب جمع البيانات  -د

 للحصول على ادلعلومات والبيانات الاّلزَِمِة, تستخدم الباحثة الطّرق الّتالية:

 االستبيانات -0

عن طريق إعطاء رلموعة من األسئلة  ستخدم هذا االستبيان جلمع البياناتت

 .والبيانات ادلكتوبة للمستجيبني لإلجابة عليها

اليت  النحوتعلم  تحول مشكال ات دلعرفة، مت إعطاء استبيانبحثيف هذه ال

 .ادلشكالت بتلكوكيف تغلبوا  9102رحلة مبتعليم اللغة العربية  قسم ةيواجهها الطلب

 مقابلة   -9

ادلقابلة عبارة عن تقنية جلمع البيانات عن طريق سؤال وجواب من جانب واحد  

ستخدم تقنيات رتع البيانات تيتم إجراؤه بشكل منهجي بناًء على أهداف البحث. 

 ةاليت يواجهها الطلب النحوم لتعلم ع تالستكشاف البيانات ذات الصلة حول مشكال

 .9102رحلة مبتعليم اللغة العربية  قسم

. طريقة عرب اذلاتف )واتساب(أسلوب ادلقابلة  باحثةستخدم التيف هذه احلالة  

رتع البيانات يف هذا البحث هي ادلقابالت. ادلقابلة وهي واحدة من عدة تقنيات يف 



5 

 

5 
 

رتع ادلعلومات أو البيانات. ُتستخدم ادلقابالت يف البحث كأسلوب جلمع البيانات إذا 

ة للعثور على ادلشكالت اليت جيب البحث عنها. يف إجراء دراسة أولي ةالباحث تأراد

عدة أسئلة على ادلخربين دلعرفة ادلزيد من األشياء  باحثةال تعملية ادلقابلة ، طرح

ادلتعمقة عن ادلشاركني يف دتثيل ادلواقف والظواهر اليت حدثت. كان ادلتحدثون يف هذه 

جامعة  اللغة العربية يفرتكيب ختصصوا يف تعليم ال درسيف  ينزلاضر أحد  الدراسة 

تعليم اللغة العربية يف  قسم يف بةطلبعض الأنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني و 

 .جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 الحظةادل -3

هي مراقبة وتسجيل منهجي للظواهر قيد التحقيق. ُتستخدم ادلالحظة  طريقة  

يت ميكن مالحظتها بسهولة مباشرة فيما يتعلق هذه الطريقة الستكشاف البيانات ال

تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى اإلسالمية  ة قسملطلب النحو ت تعلمشكالمب

العثور على بيانات  ةعتزم الباحثتاحلكومية بنجرماسني. باستخدام طريقة ادلالحظة هذه، 

ادلوجودة يف  كالتيم وادلشحول حالة مرافق التدريس وإعداد التعلم وعملية التعلم والتقي

احلصول على بيانات  ةهذا التعلم عرب اإلنرتنت. ميكن أن تسهل ادلالحظة على الباحث

 .متعمقة
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  الوثائق -4

رتع البيانات اليت مت احلصول عليها من  ةيف هذه الدراسة، جبانب زلاولة الباحث 

على معلومات  ستخدم التوثيق للحصولتوادلقابالت، واالستبيانات خالل ادلالحظة 

 ة.الباحث اهتتارخيية موجزة وحملة عن ادلوقع الذي درس

 المصفوفة

أساليب جمع 
 البيانات

 الّرقم البيانات مصادرها

 ستبياناتاالأ. 

 ب. ادلقابلة 

 ج. ادلالحظة

 د. الوثائق

طلبة قسم  .أ

تعليم الّلغة 

العربّية جبامعة 

أنتساري 

 اإلسالمّية

 9102مبرحلة 

 

البيانات األساسية أ. 

 هي:

نتائج تؤخذ من ال (0

ستبيانات خالل اال

القيام بالبحث عن 

مشكالت تعّلم الّنحو 

اّليت يواجهها الطّلبة قسم 

a.  
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تعليم الّلغة العربّية يف 

جبامعة أنتساري 

اإلسالمّية احلكومية 

رحلة مب بنجرماسني

9102 

زلاوالت على عالج  (9

ادلشكالت  اّليت 

يواجهها الطّلبة قسم 

يم الّلغة العربّية يف تعل

أنتساري جبامعة 

اإلسالمّية احلكومية 

رحلة مب بنجرماسني

تتطّون من  9102

 احملاضر وادلتعّلمني.
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 ب. البيانات الثّانية أ. التوثيق 

البيانات الثّانية تتعّلق بالتاريخ 

 عن قسم تعليم الّلغة العربّية.

9.  

 

 أسلوب تحليل البيانات  - ه

ا هت، كانت اخلطوة التالية اليت اختذعلى ادلعلومات ورتعها ةالباحث تبعد أن حصل 

هي تقليل البيانات. تقليص البيانات هو عملية اختيار، والرتكيز على التبسيط،  باحثةال

 واالستقرار، وحتويل البيانات األولية اليت تظهر من ادلالحظات ادليدانية 

 . تقدمي البيانات0  

قليل البيانات ، أصبحت البيانات اليت مت رتعها عملية ت ةالباحث ئتبعد أن أجر 

امعة جبتعليم اللغة العربية قسم  ةللطلب النحوتعلم  مشكالتمركزة، وحتديدًا حول 

  .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني يأنتسار 

 . استخالص النتائج 9

ستخلص تاستخالص النتائج هو ادلرحلة األخرية من مرحلة التحليل. بعد رتع البيانات، يتم تقليلها، مث 
عقلية استقرائية، أي مناقشة تنحرف عن حدث أو  باحثةستخدم التالنتائج. يف هذه احلالة،  لباحثةا

 ستخلص استنتاجات عامة.تموقف خاص مث 


