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 الباب الثالث 

 منهجية البحث 

 نوع البحث ومدخله -أ

جو مبنطقة  الطاهرية مادورا  هو دراسة احلالة يف معهد  أما نوع هذا البحث 

ألن بياانت هذا البحث هو املدخل الكيفي    ا مدخل هذا البحثمأو   ،بنجر

الباحث  قام  وقد  الكمي.  التحليل  إىل  حتتاج  ال  مما  الكيفية  البياانت  هي 

التقابلية   والفونيمات ابلدراسات  البنجرية  والفونيمات  العربية  الفونيمات  بني 

 ها. كل واحدة من  بنيه التشابه واالختالف أوج، وبتحليل املادورية 

  البنجرية والفونيمات املادورية آاثر الفونيمات  بتحليل    أيضا   قام الباحثو  

يف   الطلبة  يواجهها  أن  ميكن  اليت  املشكالت  وكذلك  العربية  اللغة  تعّلم  يف 

 تعّلمها.   

، ويتكون هذا العدد من مستجيبا  18هلذا البحث    أما عدد املستجيبني 

واملاد البنجريني  أربعة طالب  الطلبة  من  يتكون  البنجريني  الطلبة  فعدد  وريني. 

يتكون من أربعة طالب ومخس  ومخس طالبات وكذلك عدد الطلبة املادوريني  

   .طالبات 
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 ذايت البحث -ب

هو  البحث  هذا  ذايت  العربية    أما  البنجرية  والفونيمات  الفونيمات 

الفونيمات    ، املادوريةوالفونيمات   والفونيموآاثر  املادورية البنجرية  تعّلم   ات  يف 

   اللغة العربية وكذلك املشكالت اليت ميكن أن يواجهها الطلبة يف تعّلمها.  

 البياانت ومصادرها -ج

هلذا   البياانت  الرئ  أما مصادر  البياانت  قسمني:  إىل  تنقسم  سية  يالبحث 

لعربية  افونيمات  ابلالبياانت املتعلقة    البياانت الرئيسية هي: وية. فنوالبياانت الثا

املادورية والفونيمات  البنجرية  العربية   والفونيمات  اللغة  تعليم  يف   واملشكالت 

عن  صادرة  العربية  الفونيمات  عن  فالبياانت  الفونيمات.  هبذه  تتعلق  اليت 

عن   البياانت  وأما  العلمية،  والبحوث  والدورايت  الكتب  الفونيمات  خمتلف 

املادورية  والفونيمات  ا  البنجرية  عن  معهد صادراتن  طلبة  من  ملستجيبني 

مالطاهرية.   الصادرة  البياانت  هي  الثانوية  البياانت  املصادر  وأما  خمتلف  ن 

والقواميس والكتب  الدورايت  مثل  تتعلق    واملراجع  اليت  وغريها  والبحوث 

 تؤيدها.اليت  ئيسيةر ابلبياانت ال
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 مدة البحث   -د

 منتصف أما مدة هذا البحث فهي تبدأ من منتصف شهر أغسطوس إىل

 2020شهر أكتوبر 

 أساليب مجع البياانت   -ه

مجع   فأساليب  املطلوبة،  والبياانت  السابقة  البحث  أسئلة  إىل  النظر  واب 

 يلي:  حث هي كمااالب  تخدمهااسالبياانت اليت 

 املالحظة   أ(

ا األسلوب  املهذا  البياانت  لنيل  الباحث  بطلبة ستخدمه  تعلقة 

إبجراء بعض املالحظات ألجل إمتام   م الباحثمعهد الطاهرية، وقد قا

 البياانت املتعلقة هبذا البحث.

 املقابلة ب(

قام   معهدقد  رئيس  مع  ابملقابلة  مع   الطاهرية  الباحث  واملقابلة 

 لبة.بعض املدرسني والط

 التوثيق   ج(
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األسلوب   أتييد  اهذا  ألجل  الباحث  احملصولةستخدمه   البياانت 

 1أجرى هذا البحث متام البحث. وتوثيقها حىت يتبني أن الباحث قد

    

 أسلوب حتليل البياانت  -و

املستخ  التحليل فاألسلوب  أسلوب  هو  البحث  هذا  بياانت  لتحليل  دم 

األسلوب    (Contrastive Analysis)  التقابلي و وهباذا  الباحث  بني حلل  قارن 

وأجه التشابه واالختالف بني    العربية والبنجرية واملادورية فونيمات  الخصائص  

 . كل واحدة منها

الفونيمات    آاثر  لتحليل  الوصفي  التحليل  أسلوب  الباحث  واستخدم  

املادورية والفونيمات  العربي  البنجرية  اللغة  تعّلم  اليت  يف  املشكالت  وكذلك  ة 

 ميكن أن يواجهها الطلبة يف تعّلمها. 

 

 

 

 
، ص. (۲۰۰۰)بريوت: دار الفكر املعاصر،    البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري،     1

۱۲۷ 
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 هيكل البحث -أ

 أبواب، كما يلى:   الباحث هيكل هذا البحث على مخسة كزر 

،  لباب األول هو املقدمة، وهو حيتوي على خلفية البحث، وأسئلة البحث اف

البحث، وأمهية البحث، وأسباب اختيارو  لسابقة،  ا املوضوع، والدراسات  أهداف 

 وهيكل البحث. 

والباب الثاين هو اإلطار النظري وهو يضم النظرايت املتعلقة بعلم األصوات 

 عامة وابلفونيمات القطعية والفونيمات فوق القطعية مع أقسامها خاصة. 

ذايت  و   نوع البحث ومدخله،هو منهجية البحث، وهو يضم    والباب الثالث

البحثو البياانت ومصادرها،  و البحث،   البياانت،  و ،   مدة  أسلوب و أساليب مجع 

 .حتليل البياانت 

الرابع املتعلقة  هو   والباب  البحث  نتائج  البياانت وحتليلها وهي مجيع  عرض 

 أبهداف هذا البحث.

اخلامس والتوصيات   والباب  البحث  خالصة  على  حيتوي  وهو  اخلامتة  هو 

 واملقرتحات 

 

 


