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 الباب الثالث

 منهج البحث 

 ه مدخلنوع البحث و  . أ

  الذي   البحث  وهو  النوعي،  البحث  نوع  باحثال  استخدم  ،لبحثا  اهذ  يف

نتائج البياانت حصلها ألن    يحبث وصف  هو  البحث  مدخل  .التحليل  بياانت   ينتج

أيضا حبث ميداين، و   .ويتم بياهنا وصفيا   الباحث ابستخدام حتليل أخطاء ترمجة الطالب 

إىل امليدان للحصول على معلومات حول عملية    الباحثالحظ    لبحثا  األنه يف هذ

 . النص العريب يف مدرسة رخاء الثانوية أمونتايترمجة 

 املوضوع وذايت البحث  . ب

 موضوع البحث .1

مصدر للحصول على بياانت املعلومات يف البحث. وكثريا   و ع البحث هو ضمو 

يف البحث النوعي ،    ما يشار إىل حتديد املوضوع على أنه حتديد مصدر البياانت.
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يسمى مصطلح موضوع البحث املخرب ، أي الشخص الذي يقدم معلومات حول 

  يل: البياانت املتعلقة ابلبحوث. يف هذا البحث، تشمل املوضوعات اليت استخدمها

 مدرسة رخاء الثانوية اإلسالمية للبننيمدرس اللغة العربية يف  ( أ

 كموضوع رئيسي يف هذا البحث.الثالث  الطالب يف الفصل  (ب

 نفرا من الطالب الفصل الثالث.  22اختار الباحث 

 ترمجة النص العريب لدى الطالب  (ج

 ذايت البحث  .2

هلجاء أخطاء الطالب يف انحية الرتابط املنطقي وإرشادات عامة  ذايت البحث هي  

 . معاين الرتمجةاإلندونيسية و 

 موقع البحث  . ج

 مونتاي. أب للبنني ية اإلسالمية و الثان رخاء  ينفذ هذا البحث يف مدرسة
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 أساليب مجع البياانت  . د

مجع البياانت هي أهم خطوة يف البحث، ألن الغرض الرئيسي من   أساليب

مجع البياانت ، الباحث لن   أساليبدون معرفة   البحث هو احلصول على البياانت.

 1صل على البياانت اليت تليب جمموعة معايري البياانت. حي

انت يف إعدادات خمتلفة، ومصادر خمتلفة، وطرق خمتلفة. عندما  البيا   مجع  ميكن

كن أن  متمجع البياانت    أساليبمجع البياانت ،    أساليب ينظر إليها من حيث طرق أو  

استبيان، واثئق. ت املالحظة، مقابلة،  بياانت   2تم عن طريق  للحصول على   ، لذلك 

 التالية:  ساليباأل الباحث ، استخدمالبحثدقيقة يف هذه 

 املالحظة  .1

ابألساليب  جلمع البياانت هلا خاصية خاصة إذا قورنت    كأساليباملالحظة  

فإن   ، الناس  مع  دائًما  تتواصل  املقابلة  إذا كانت  املقابالت.  وهي:  األخرى، 

 3املالحظة ال تقتصر على األشخاص ، ولكن أيًضا األشياء الطبيعية األخرى. 
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 193ص. املرجع نفسه،  3



23 
 

مجع البياانت. ومع ذلك، يف هذا    أساليب  جمرد  من  أكثر  معىن  هلا   املالحظة 

أهنا   الباحث  السياق، تركز املالحظة على  البياانت واملعلومات من حماولة  جلمع 

 4طريق حتسني مالحظات الباحثني.بمصادر البياانت األولية  

، يتم احلصول على بياانت عن عملية تعلم اللغة  املالحظة  من  املرحلة  هذه  يف

 اشرة برتمجة النص العريب. العربية اليت ترتبط مب 

 املقابلة .2

مقابلة شبه ُمهيكلة. هذه املقابلة    البحث  اكانت املقابلة املستخدمة يف هذ

لذلك، يف إجراء املقابالت    شبه اهليكلية مدرجة ابلفعل يف فئة املقابالت املتعمقة.

إرشادات املقابالت حول ما سيطلب من املصدر، والتنفيذ أكثر    ثيستخدم الباح

املنظمة.  املقابالت  مع  الباحث   حرية ابملقارنة  أكثر حرية ألن  يكون  أن  ويقال 

سأل األسئلة حسب احلاجة خبالف املبادئ التوجيهية املقابلة، ولكن يميكن أن  

 
 Rully Indrawan    ،dan   R. Poppy Yaniawati  ،Metodologi Penelitian Kuantitatif  انظر4

Kualitataif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan    ،(Bandung: PT 

Refika aditama ،2017  .34(. ص 
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لوج وجها  مباشرة  تتم  األسئلة  الباحث  هبا  يقدم  اليت  يف   ه الطريقة  املدرس  مع 

 املدرسة. 

 التوثيق .3

جلمع البياانت من خالل مجع وحتليل الواثئق،  أساليب  هي    الوثيقة   الدراسة

 5سواء الواثئق املكتوبة أو الصور أو اإللكرتونيات. 

سجل أحداث سابق. ميكن أن تكون الواثئق يف شكل كتاابت    الوثيقة هي

 6أو رسومات أو أعمال من شخص.

 البحث  يف  واملقابالت   املالحظة  أساليب  الستخدام  تكملة  هي  الواثئق  دراسة

 .النوعي

 االختبار  .4

أعطى   استخدم امليدان  يف  الطالب.  ترمجة  بياانت  جلمع  اختبارا  الباحث 

ورقة النص    الباحث ورقة النص العريب ليرتمجوا الطالب مبدة أسبوعني لالختبار. 

 
 Nana Syaodih Sukmadinata.  ،Metode Penelitian Pendidikan( ،  Bandung   :PT Remaja  أنظر5

Rosdakarya ،2016 ،) .221ص   
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القراءة الرشيدة اجلزء الرابع الذي  العريب الذي أعطىها الباحث هي نص يف كتاب  

 درسه الطالب يف الفصل الثالث.

 أدوات البحث . ه

أدوات البحث اليت هي أدوات للباحث تستخدم جلمع البياانت أو املعلومات 

البحث الصلة مبشاكل  بشرية، على حتديد   7.ذات  النوعي كأدوات  الباحث  ويعمل 

املخربين كمصادر   واختيار  البحوث،  وتقييم تركيز  البياانت،  مجع  وإجراء  للبياانت، 

إىل  والتوصل  املعىن،  وإعطاء  البياانت،  وتفسري  البياانت،  وحتليل  البياانت،  نوعية 

 8استنتاجات بشأن نتائجها. 

 البحث النوعية، ذكرت انسوتيون ما يلي:  أبدوات  يتعلق وفيما

ة البحث ويف جمال البحث النوعي، ال يوجد خيار آخر سوى جعل البشر أدا  "

والسبب هو أن كل شيء مل يكن بعد يف شكل حمدد. املشكلة، والرتكيز على   الرئيسية.

البحث، وإجراء البحوث، والفرضية املستخدمة، وحىت النتائج املتوقعة، كل شيء ال  

 
7

Rully Indrawan   وR. Poppy Yaniawati  ،Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitataif,  
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كل شيء ال يزال حباجة إىل تطوير طوال   ميكن أن حتدد بشكل هنائي وواضح مقدما.

الظروف غري املؤكدة وغري الواضحة ، ال يوجد خيار آخر  هذا البحث. يف مثل هذه  

 9".والباحث نفسه فقط ابعتباره األداة الوحيدة اليت ميكن أن حتقق ذلك 

 أساليب حتليل البياانت  . و

ويف هذا البحث، كانت عملية البحث تتم يف وقت مجع البياانت. ويتم حتليل  

ف يف شكل لغة النثر مث يرتبط  البياانت النوعية على البياانت يف شكل معلومات، وص

 مع بياانت أخرى للحصول على وضوح على احلقيقة أو العكس.

 ختفيض البياانت  .1

البياانت يعين تلخيص األشياء الرئيسية واختيارها، مع الرتكيز    ختفيضإن  

على األشياء اليت هتم، والبحث عن املواضيع واألمناط. وابلتايل، فإن اخنفاض  

وضح، وجتعل من السهل على الباحثني القيام جبمع  البياانت تعطي صورة أ

يف ختفيض البياانت، استخدم   10. البياانت املقبل، والبحث عنها عند الضرورة

 
9

Sugiyono  ،Metode Penelitian Pendidikan ،Bandung :Alfabeta ،2019،) .408، ص 
 

   440ص.  ، املرجع نفسه 10

 



27 
 

الباحث نظرايت الرتابط املنطقي وإرشادات عامة هلجاء اإلندونيسية لتحليل 

هلجاء   عامة  وإرشادات  مجلة  لتحليل  املنطقي  الرتابط  الرتمجة.  أخطاء 

لتحليل معىن الرتمجة، استخدم الباحث قاموس  ية لتحليل كلمة. و اإلندونيس 

 املنور وقاموس املعاين. 

 عرض البياانت  .2

البياانت، مث القادم هو عرض أو مظهر البياانت اليت    ختفيضبعد أن يتم  

ميكن    هتدف إىل تسهيل فهم ما حيدث ومعرفة ما جيب القيام به بعد ذلك.

الكمية ابستخدام  البياانت  أسلوب عرض  النوعي  البياانت  يتبع عرض  أن 

اجلداول أو املصفوفات أو الرسوم البيانية يف شكل كتابة قصرية بدالً من أرقام 

 الكمية. مثل 

 التحقق من البياانت  .3

أبدلة  املدعومني  والتحقق  االستنتاجات  سحب  هي  التالية  واخلطوة 

ومتسقة. البياانت    صحيحة  من  التحقق  تقومي  يف  إرشادات  الباحث  قّدم 

املاجستري يف كتابه عن   الدكتور حممد شريف هداية هللا،  اليت كتبها  الرتمجة 

الرتمجة. تكون أخطاء الطالب يف الرتمجة بياانت ألخذ التحقق من البحث  

 البيان عن اإلرشادات.   1عن درجة استطاع الطالب يف الرتمجة. يف جدول 



28 
 

 ة: إرشادات تقومي الرتمج1جدول 

 خصم القيمة أخطاء الرقم 

 10 فيها مجلة مل ترتحم 1
 9 طريقة ترمجة ال تتوافق مع نوع النص  2
 8 فيها بنود مل يرتجم 3
 7 فيها ترمجة خارجة من موضوع النص  4
 6 فيها مرادف ثقايف غري مناسب 5
 5 فيها أمساء واتريخ وكلمات غريبة غري مناسبات  6
 4 مطابقة بقواعد اللغة املستهدفةقواعد لغوية غري  7

فيها ترمجة عبارات ومصطلحات ومعاين تصويرية غري  8
 3 صحيحة

 2 فيها إمالء أو داللة أو جتميع غري الئق 9
 1 فيها خطأ يف اهلجاء وكلمات خمتصرة واحلركة 10

  

 

 

 قال الدكتور الستخدام التقومي، على املقوم أن يهتم هبذه املراحل: 

 كلمات  10التقومي مستخدم لكل  .1
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 100كلمات الرتمجة على درجة أولية   10كل  .2

 يتم احتساب درجة اخلطأ وفقا لإلرشادات  .3

 كلمات املقومة   10امجع كل درجات اخلطأ لكل  .4

 ( بدرجة اخلطاء100اخنفض درجات أولية ) .5

6. ( ممتاز   : الطالب  ترمجة  نتيجة  -80(، جيد جدا )100-90درجات 

(، راسب 59-50(، انقص )69-60(، مقبول )79-70)(، جيد  89

(0-49.)11 

 أتكيد صحة البياانت  . ز

تنفيذ    أساليب  مطلوب   البياانت   صحة  إلثبات  ويستند  ساليب  أالفحص. 

 التفتيش إىل عدد معني من املعايري. هناك أربعة معايري مستخدمة، وهي: درجة الثقة

(Credibility )وا  ،( للتحويل  و ( Transferabilityلقابلية   ،( ،  (Dependabilityاملوثوقية 

 12. (Confirmability) واليقني

 
 122- 121(، ص.  Jakarta :Grasindo ،2017، )Syarif Hidayatullah ،Jembatan Kataانظر   11

12Lexy J. Moleong ،Metodologi Penelitian Kualitatif  ،(Bandung   :PT Remaja 

Rosdakarya ،2001 ،) .173ص  
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.  إلثبات صحة البياانت استخدم الباحث القابلية للتحويل  ،  البحث  هذا  يف

هذه القابلية للتحويل هي صالحية خارجية يف البحث النوعي. تشري هذه الصالحية  

 . البحث على السكان حيث يتم أخذ العينةإىل درجة الدقة أو قابلية تطبيق نتائج 

تتعلق قيمة التحويل هذه ابلسؤال ، إىل أي مدى ميكن تطبيق نتائج البحث 

أو استخدامها يف مواقف أخرى. ابلنسبة للباحثني الطبيعيني ، تعتمد قيمة التحويل 

على املستخدم ، وإىل أي مدى ميكن استخدام نتائج البحث يف سياقات ومواقف 

 . ة أخرىاجتماعي

يتمكن األشخاص اآلخرون من فهم نتائج البحث النوعي حبيث   لكي لذلك ،  

ميكن تطبيق نتائج البحث ، جيب على الباحث يف إعداد تقريره تقدمي وصف مفصل 

 13وواضح ومنهجي وموثوق. 
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