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 الباب الثالث

 ثحبلا جهنم

 ومدخل البحث عو ن -أ 

. واملدخل (Field Research) واستخدم الباحث هلذا البحث هو البحث امليداين

باحث لكشف البياانت واملعلومات امليداين هو املدخل املنتظم الذي استخدمه ال

املوجودة يف امليدان والبياانت املأخودة من املستجبني مباشرة، واشرتك الباحث يف امليدان 

  1لنيل البياانت.

نهج الوصفي، ويسمى واملنهج الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث هو امل

ابلوصفي ألن الباحث سيصف التغري الداليل يف احملادثة اليومية مبعهد النجاح للبنني علي 

الصورة الوصفية هي هتدف إىل وصف الظواهر أو األشياء املعينة يف مجع احلقائق 

 2واملعلومات وتقدير حالتها كما توجد عليه يف الواقع.

كز علي وصف الذي تر  استخدمه الباحث املنهج الكيفي وهو منهج البحث

ويعتمد على دراسة الظاهرة يف ظروفها الطبيعية ابعتبارها  ،هلما الظواهر والفهم الدقيق

ينبغي الباحث احلصول على البياانت  مصدرا مباشرا للبياانت. بطريقة هذا املدخل
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، النجاح العصريمبعهد  لتغري الداليل يف احملادثة اليوميةالكاملة والشاملة فيما تتعلق اب

 وصف وحتليل هذا البياانت بشكل عميق.على  باحث لوأيضا ينبغي ل

ب استخدام الباحث هذا املدخل ألن طلب املعلومات الصحيحة اسبأومن 

معهد العصري النجاح لدى طالب   الداليل يف احملادثة اليوميةالتغريالضابطة عن 

ويقصد الباحث عرض املعلومات واحلصول على النتائج مؤسسا شينداي ألوس للبنني 

 على الظواهر املوجودة يعين موافقا على الواقع يف ميدان البحث.

 تصميم البحث -ب 

ي للبني عند األنشطة قام الباحث يف البحث ابملالحظة يف معهد النجاح العصر 

ابللغة العربية مشرتكا وحميطا بني الطالب حملادثة اليومية اباليومية والتعليمية فيما تتعلق 

وبعد املالحظة قام  ،وكذلك املقابلة مع ما كان يتعلق ابملصادر البياانت إنساان أو أشياء

 .اليت تتغري داللتهايف احملادثة اليومية  أو الكلمات األلفاظ أو التعبريالباحث بتحديد 

 لدي احملادثة اليومية يف يف بعض الكلمات و العباراتوبعد أن وجد الباحث 

قام الباحث بتحليلها وعرضها ابلرجوع إىل الكتب  للبنني النجاح العصري  طالب معهد

املتعلقة. فبحت الباحث الداللة األوىل أو الفصحى يف املعجم العربية عن بعض الكلمات 

عند املالحظة مث حبث  اليت وجدها الباحث طالبال لدي احملادثة اليومية يف العباراتو 

اليت  طالبال عند احملادثة اليومية يف العباراتالباحث الداللة الثانية اجلديدة الكلمات و 
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وجدها الباحث عند املالحظة بنظر إىل سياق الكالم واحلال وأسباب تغريها. ووجد 

 دمه يف البحث العلمي. الباحث نتيجة من هذا البحث وق

 ذات البحث -ج 

 الكلمات واأللفاظ والعبارات عند تغري وأما ذات البحث يف هذا البحث هي

الطالب الساكنني يف هذا املعهد، والواثئق والبياانت اليت تتعلقا ابللغة العربية إما دليل 

 املفردات أو مذكرات الطالب أو األستاذ املتعلقة ابللغة العربية.

 وضوع البحثم -د 

وموضوع البحث الذي سيبحثه الباحث هو اللفظ والكالم والتعبري لساان أم  

ة عن اللغة العربية يف حمادثتهم اليومية ابللغة العربية عن مظاهرة التغري الداليل من بكتا

الداللة األوىل أو الداللة الفصحى إىل الداللة الثانية أو دالهتم املخصوصة وعن أشكال 

 ابه  احلادثة عند طالب معهد العصر النجاح شنداي ألوس للبنني.تغريه وأسب

 املصادر البياانت -ه 

املصادر البياانت هي األشياء إما اإلنسان أو األحوال أو األماكن وغري ذلك اليت 

فيها البياانت احتاج إليها الباحث يف مجع البياانت. ويف هذا البحث املراد مبصادر 
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عبري أو الكتابة من اإلنسان إما املدرس أم الطالب، واألحوال، البياانت الكالم أو الت

 والواثئق. معهد العصري النجاح شينداي ألوس للبننيوالظواهر يف 

 وينظر إىل األهداف البحث يف هذا البحث، فاملصادر البياانت من اإلنسان هو:

 رئيس هيئة إشراف اللغة -1

 مدرسو دروس اللغة العربية -2

 للغة ملنظمة اللطلبةقسم حمرك ا -3

 مدبرو حجرات املساكن -4

 الطالب  -5

 املتخرون يف املعهد -6

البياانت من الواثئق لزايدة املعلومات من الكفاءة اللغوية للطالب عن املواد املصادر و 

 الدراسة املوجودة هي:

 مقرر املفردات املوزعة اليومية -1

 مذاكرة املفردات للطالب -2

 اءكراسة درس اإلنش -3

 األشعرة امللصوقة على اجلدر  -4
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 األشياء املوجودوة على جمالت اجلدر -5

التغري الداليل يف احملادثة يف هذا النجاح العصري  للبينني شينداي ألوس، وملعرفة  

  اليومية

  أساليب مجع البياانت -و 

 يف مجع البياانت، استخدم الباحث املناهج األتية :

 (Observation Method)طريقة املالحظة  -1

هو املشاركة، واشرتك املالحظة اليت استخدم الباحث يف املالحظة 

 فيما يقومون به من األنشطة واألعمال الطالب واألساتيذ جمموعةالباحث مع 

. قام الباحث هبذه املالحظة للحصول على البياانت اليت تتعلق بعملية يف املعهد

النجاح العصري  للبنني ب يف معهد املدرس والطالعند التعليم واألنشطة 

ابشرتاك الباحث يف املعهد يف األنشطة اليومية يف مسكنهم وفصوهلم وغريها 

وسكن الباحث يف العهد املعني استمع وعامل وحتادث الباحث مع الطالب 

  واملدرسني لينال الباحث البيااتت واملعلومات إما لسااي أو كتااي أكثر ما ميكن.

 (Interview Method)ابلة طريقة املق -2
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هذه املقابلة بصفتها الطبيعية سيساعد الباحث للحصول فيما تتعلق 

جاابت أكثر عمقا وتفصيال. وسيصل على إ لتغري الداليل يف احملادثة اليوميةاب

مبقابلة املدرسني واخلرجيني عن داللة الكلمات أو العبارات عندهم وقام الباحث 

وقام الباحث مبقبالة  .قابلة الطالب ملعرفة املعىن اآلخرملعرفة املعىن األصلي مث م

هيئة إشراف حمرك اللغة وقسم حمرك اللغة املركزي وقسم حمرك اللغة لكل املسكن 

 والطالب واملدرس بشكل طبيعي حىت ال يلفت االهتمام بينهم.

 (Documentary method) طريقة الواثئق -3

لحصول على البياانت احملتاجة ولطريقة الواثئق هي طرق جلمع البياانت، 

. وهي لتغري الداليل يف احملادثة اليوميةاب لباحث جبمع الواثئق فيما يتعلقا قام

مصدر اثبت وال يتغري ويستطيع حتليلها، وهي بياانت الصدق، سهل على 

الباحث للحصول على هذه الواثئق، موافق بقول موليونج أن الواثئق يكون 

ام، واستخدم كثري من الباحث هذه الواثئق األغراض مصادر البياانت منذ قد

والواثئق اليت جيمعها الباحث  كتاب املقرر للمفردات  3.وهي اللفحص وللتفسري

اليومية وكرسات التمرين أو االختبار أو دليل املفردات أو مذكرات الطالب أو 

 األستاذ املتعلقة ابللغة العربية.
                                                             

 212ص.  املرجع نفسه،3
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 حتليل البياانتأساليب  -ز 

حتليل البياانت هو خطوات اليت استخدم الباحث يف مجع البياانت وحتديدها 

دة يف امليدان . قامت الباحث بتحليل وتفسري البياانت كما هو املوجو 4ألخذ اخلالصة

استخدم الباحث أسلوب حتليل البياانت يف هذا البحث بطريقة  .البحث دون التغيري

. طريقة (Identity Method)وطريقة اهلوية   (Distributional Method)ريقة التوزيع بط

ا من اللغة املعنية انت ابستخدام أداهتا احملددة جزءا دقيقطريقة لتحليل البياالتوزيع هو 

املنفصل وليس يف اخلارج و  أداهتا احملددةكون الىت ت هي طريقة اهلويةطريقة و  5،نفسها

لبياانت اليت وجدها إن حتليل البياانت يف هذا البحث بتحديد ا 6.ا من اللغة املعنيةجزء

ويف هذا البحث اختار الباحث البياانت احملتاجة  الباحث عند املالحظة واملقابلة.

ابإلعتماد على أهداف البحث ويرتك البياانت غري حمتاجة. مث قام الباحث بعض 

 Miles and)  البياانت املختارة. وقام الباحث التفاعلي تبعا ملنهج ميلس وهبريمن

Huberman)  2ثالثة مراحل: ختفيض البياانت، عرض البياانت، واستنتاج.على 

 فاخلطوات يف التحليل الكيف هي :
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 . وهو التلخيص واختيار األشياء الرئيسية(Data Reduction)ختفيض البياانت  -1

والرتكيز على األمور املهمة والبحث عن املوضوع وتصميمه مث تصور البياانت 

ة وقيسهل على الباحث مجع البياانت بعله. وموضوع التحليل يف صورة واضح

طالب  التغري الداليل يف احملادثة اليومية لدىهذا الصدد هو اللحمة العامة عن 

الباحث البياانت  فخلص واختار معهد العصري النجاح شينداي ألوس للبنني.

لباحث البياانت وركز على البياانت املهمة تناسب املوضوع. وهبذا بعد أن انل ا

احملتاجة الكافية حللها مباشرة من ختفيض البياانت. هذا قام الباحث ابملالحظة 

 وإعادة النظر يف بياانت املقابلة.

التلخيص واختيار األشياء بعد (. Data Classificationتصنيف البياانت ) -2

الداليل  فصنف الباحث البياانت بتحليلها والرتكيز على األمور املهمة الرئيسية

عن الكالم والتعبري واملفردات يف تغريها الداليل حبيث شكل وأسباب تغريها 

مبقابلة املدرسون أو اخلرجيني عن الداللة األوىل وبفتح املعجم عن الداللة 

 الفصحى.

. بعد ختفيض البياانت فاخلطوة بعدها هي (Data Display)عرض البياانت  -3

و ابلعمود والصلة بني الطبقة. وهو الذي يتضمن تقدمي البياانت بطريقة املوجز أ

من التعرف، التصنيف، التنظيم، والتفسري. ولكن كثريا مما استخدمه لتقدمي 
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البياانت يف دراسة كيفية هو الكتابة احملكية. استخدم الباحث من هذا املنهج 

عصري معهد العند طالب يعين لكشف عن األنشطة اللغوية العربية اليت قومها 

  نجاح شينداي ألوس للبنني للتغري الداليل يف احملادثة اليوميةال

. استخدم (Conclusion Drawing/ Verification) أخذ اإلستنباط والتحقيق -4

. وهذه 8الباحث اإلجابة حتديد املسألة احملددة کی تكون االكتشاف النافع

لدى  لتغري الداليل يف احملادثة اليوميةيستفدها الباحث يف اظهار من اب الطريقة

طالب معهد العصري النجاح شينداي ألوس للبنني من خالل النظر إىل الوقائع 

  امليدانية ما مياثلها من األنشطة اللغوية واملواد املستخدمة

 هيكل البحث -ز 

 أما هيكل هذا البحث فيتكون من مخسة أبواب فالباب األول هو املقدمة 

ثاين هو اإلطار النظري والباب الثالث هو منهجية البحث والباب الرابع هو والباب ال

 البياانت وحتليلها والباب اخلامس هو اخلامتة. وصف

وحتتوي على مشكلة البحث خبلفيتها وأسئلة البحث  هو املقدمةالباب األول  -1

 وأمهيته والدراسة السابقة.

                                                             
 11-12ص. املرجع نفسه،8



07 
 

 الداليل وأشكاله وأسسبابه. عن التغري الباب الثاين هو اإلطار النظري -2

وذات البحث وموضوع البحث وأساليب  والباب الثالث هو منهجية البحث -3

 البيااتت وحتليله.

 .البياانت وحتليلها وصفالباب الرابع هو  -4

 .وحيتوي على نتائج البحث والتوصيات، الباب اخلامس هو اخلامتة -5
 


