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 الباب الثالث   

 منهجية البحث   

 

 :   ومدخله نوع البحث  أ .  

) هو منهجية البحث     الكيفيالتحليلي  ملدخل  ب     الوصفي   املنهج النوعيهو  البحث    نوع      

العلوم اليت تركز الظواهر والسلوكيات    يف   اْلعمق والفهم    االجتماعيةأو    اإلنسانيةعلى وصف 

 (65هلا،

إىل معرفة أخطاء متعلمي اللغات اْلجنبية وتصنيفها وتفسريها حلاجة الباحثة    حليليالت  املدخل  و

 ؟ميكن أن حتدث أخطاء صوتية على أي مستوى لغوي.    و كيف    كلغة اثنية.

اإلندونيسيني  يف املمارسة العملية ، عاىن العديد من املتعلمني من أخطاء يف الكالم مثل املتعلمني  

ج ر خمبصعوبة يف نطق احلروف العربية ، ويستبدلون احلرف الصعب هنا . غالبا ما جيد املتعلمون  

للتغلب على  ي تعليممنوذج  ةالباحث  ت احلرف الصعب. لذلك، صممصوت يشبه  صوت حرف 

انتساري املشاكل وحتسني مهارات النطق العريب لدى الطالب ، يف تعليم اللغة العربية، جامعة    هذه 

 احلكومية.    اإلسالمية

  Analytical  Descriptiveاملدخل الوصفي التحليلي66حتليليا  منهجا نوعيا    ة الباحثت  استخدم

Method.    لوصف   الظاهرة اللغوية وهي الباحثة يف حبثها هذا إىل دراسة ووصف    حيث هتدف

انتساري اإلسالمية أنواع وأسباب اْلخطاء الصوتية بني الطالب  يف تعليم اللغة العربية جبامعة  

 
 ١٤١٩ص،    ١٩(سرتاوس وكوريني،.(  65

 ,Metode Analisis Teks & Wacana, terj.Gazali dkk, (Yogyakata: Pustaka Stefan Sticsher, dkkمن جمرمت    66

Pelajar, 2009), hlm. 97 
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أ علوم  ملواد  تعليمية  وسيلة  الدراسة هي  هذه  نتائج  اليت صاحلكومية.  اْلخطاء  على  بناء  وات 

احلكومية، واليت انتساري اإلسالمية  يف تعليم اللغة العربية جبامعة      اإلندونيسيني  ارتكبها الطالب

" هذه يف حتسني تواصوسائل التعليمية "أال  بعض   تركز على نطق اْلصوات بللغة العربية. جنحت 

  على النطق   اإلندونيسينيقدرة الطالب  

قسم اللغة من  الطلبة  فيها  اشرتكوا    هلا خلفية طبيعية ، تعين املادة الدراسية اليت  هذه الدراسة  .1

 .العربية

 . 2022سنة   مايو  إىل  2021سنة  ديسمرب  عقدت احملاضرة من شهر  

 .دور الباحثني كأداة رئيسية  . 2  

 خالل املالحظة واملقابالت ومراجعة الواثئق.   مت  احلصول على طريقة مجع البياانت من .  3  

حوارات   وتسجيالت    واإللقاءوسرد اخلطاب    ونصوص   مجع البياانت على شكل كلمات   . 4

 صوتية وتسجيالت فيديو. 

التفاوض بشكل من التالعب الصويت والوعي الصويت مث   نتائج الدراسة    مت االتفاق على. 5

 متبادل 

  البحث   ذات ب .  

أما مستهدف حتليل     من خرباء تعليم اللغة و خرباء يف اللغة العربية. البحث مستهدف  

ة. قوميالذين لغتهم تشبه أصال، يعىن لغة مااليو وخيتلف يف اللغة الو  مالي  من جمتمعات   اْلخطاء 

هم جمتمعات   البحثأما مستهدف  .  اللهجاتخمتلف    كل جهة لديهمل  شعب  هماإلندونيسيون  

 . من طلبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  إندونيسية
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 ج . موضوع البحث 

العربية من الناطقني املاليويني لدى طلبة   اْلصواتالبحث هو " اْلخطاء النطقية يف    موضوع

 "   اإلسالميةجامعة انتساري  

 البياانت ومصادرها   .د 

 كاَليت :   أقسامتنقسم مصادر البياانت اىل ثالثة            

  :األساسية  البياانت   )أ

 البحث   ةوهي البياانت اليت جُتمع لغاياجملتمع الذي يعطي البياانت لساان كان ام كتابة   -1

املكان الذي يعطي البياانت يف حال اثبت مثل الفصل واْلدوات ويف حال متحرك  -2

 مثل اْلنشطة 

 او عددا او صورة .   إمالءالكتابة مصدر البياانت املكتوبة شكل احلروف   -3

    :ب( البياانت الثانوية

  وضوع ملالدراسات السابقة وكل ما كان متعلق ا ب هو كل ما يتعلق بلبحث من                            

أي داخل املؤسسة اليت تدعم   داخلية أو خارجية   حلصول على هذه البياانت من مصادرا و

 . جهار خا  البحث نفسه أو 

من معهد تطوير البياانت املتعلقة  لنيل املعلومات و  لذلك من هذا البحث يتكون مصدر 

 اللغات يف جامعة انتساري اإلسالمية احلكومية ولذا يتكون من 

 مصادر أساسية ومصادر اثنوية : 

 :   مصادر أساسية  - أ
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 من معلومات الطلبة   للتأكدتطوير اللغات يف جامعة انتساري اإلسالمية    ركزم -1

من جامعة انتساري خمتلفة  كليات   أقسامم  من   2022اىل    2021طلبة معهد عام   -2

 اإلسالمية ْلجل تعليمهم اللغة العربية . 

 من تعليمهم املهارات اللغوية وخاصة نطق املفردات العربية  -3

  ة : در الثانويااملص - ب

ن م   وضوع ملالدراسات السابقة وكل ما كان متعلق ا بهو كل ما يتعلق بلبحث من   - ت

 . وتسجيالت مصورة صورة وصوات  لتطبيق املهارات كتب ومقاالت ومنوذج 

 أدوات مجع البياانت   .  و  

. وفيما يلي   واملناقشة والتوثيقاملالحظة  و املقابلة  اْلدوات املستخدمة جلمع البياانت هي  

 الشرح لتلك اْلدوات:

النوع من   املقابلة املقننة حيث أن يف هذا : أو   111(guided interview)املقننة  :    املقابلة   -1

على نفس النسق. وما مييز    ادقيق     ا املقابالت يتم حتديد اْلسئلة اليت ستقدم للمستجيب حتديد  

املقابل يف تسجيل  املقابلة هو سهولة  النوع من  املقابلة نظ  هذا  ْلن را  املالحظات أثناء عملية 

 . اإلجابت حمددة

استخدمت الباحثة املقابلة املفتوحة مع مدرس اللغة العربية و اجملموعة :    مقننةاملقابلة الغي    -1

تعليقات   ملعرفة    من طلبة ختصص ديين وجمموعة عشوائية من ختصصات خمتلفة  احملددة  امليدانية  

 و صعوبهتم و جيرى املقابلة  أثناء تثليث البياانت. 
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 املالحظة   -2

بملالحظة املباشرة. هي وسيلة مهمة من وسائل جلمع   ةالباحث  تجلمع البياانت استخدم       

البياانت، ذلك ْلهنا تسهم إسهاما أساسيا يف البحث الوصفي. وهناك معلومات ميكن للباحثة 

حصوهلا بلفحص املباشر. وإن املالحظة كأسلوب للباحثة جيب أن تكون مركزة بعناية وأن تكون 

و البينات اليت مجعتها الباحثة   67بدقة وحرص.    موجهة لغرض حمدد وأن تكون منظمة وأن تسجل 

 . اْلخطاء الواقعية ملعرفة اْلسباب  هبذا اْلسلوب هي عمليات حتليل  

وار والنقاش مع املستهدفني من الطلبة للوصول اىل كان من املهم استنباط احل:    املناقشة _  3

 . لنطق للعربيةمعرفة أصواهتم املختلفة وتداخل لغتهم اْلم اليت سببت اْلخطاء يف ا

اْلمهية   وتشمل املصادر املطبوعة والورقية. وتعترب هذه املصادر مرجعا يف غاية:   التوثيق  -4

وتنتشر هذه الواثئق يف   للباحثني يف مجع البياانت واستقطاهبا من مصادرها لفرتات زمنية طويلة، 

املعلوماتية واحلاسب اَليل انتشار ا بهر ا مما   املكتبات، كما بدأت بالنتشار أيضا يف الشبكات 

بكل يسر وسهولة، وخاصة بعد تقدم وسائل االتصال وتقنية    أمكن الباحثني يف احلصول عليها

 .املعلومات

خالل قراءة وحتليل   ويف هذا البحث عمدت الباحثة إىل مجع املعلومات والبياانت الالزمة من 

 .   املتعلقة  والرسائل العلمية والبحوث  العديد من الكتب والواثئق واجملالت

 

 

 
67 Richard Kymbell and Kay Stables, Researching Desaign Learning, issues and Finding  from two Decades of 
Research and Devolepment, The Netherland: Spingher, 2007. P.304. 
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 البياانت :   حتليل ب  اليأسطرق و    .ز

وبرمانهاستخدمت الباحثة يف حتليل بياانت هذا البحث ثالث خطوات تبع ا ملنهج ميليس و   

Miles dan Huberman  68 

 مجع البياانت  (1

 البياانت  تلخيص وتصنيف  (2

 عرض البياانت  (3

 حتليل البياانت  (4

وصفي. وهذا يشري النوعي الالكيفي، ومنهجه  التحليلي  الدراسة إىل البحث    دخل هذه تبعا مل   

 عدة أسباب، وهي:   إىل 

 .اشرتكوا الطلبة يف قسم اللغة العربية  هلا خلفية طبيعية ، تعين املادة الدراسية اليت   ) هذه الدراسة1  

 .   2022سنة  مايو   إىل  2021سنة    ديسمربعقدت احملاضرة من شهر  

 .دور الباحثني كأداة رئيسية  ( 2  

 خالل املالحظة واملقابالت ومراجعة الواثئق. مت  احلصول على طريقة مجع البياانت من  ( 3

 صوتية وتسجيالت فيديو.  مجع البياانت على شكل كلمات وتسجيالت   ( 4  

 .واملراقبة    الدراسة هي طريقة املالحظة   طريقة البحث املستخدمة يف هذه             

  اليت مت احلصول عليها من خالل عملية املراقبة  فإن طريقة املراقبة هي طريقة اللتقاط البياانت    

 : هي ت  حظ و الدراسة ، كانت اللغة اليت ل   إىل استخدام لغات معينة. ويف هذه   واالستماع  

 
68 Rahmat Sahid, Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman (Surakarta: UMS, 2011), 3 . 
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الناطقني بللغة ة  تسجيالت للطلببإلضافة لديهم    الطلبة يف الفصل ،   اللغة العربية اليت كان ميارسها   

تتطابق مع   العربية مت حتميلها على وسائل  املتفق   التواصل االجتماعي اخلاصة هبم واليت  املوضوع 

، ويكون  ) ( يف الكفاءة  م  تقنية التحدث احلر لالخنراطااستخد   عليه. يف تطبيق هذه الطريقة ، 

احلاجة إىل املشاركة يف الكالم.   يتحدث عنها الطلبة دونكمستمعني ومراقبني ملا    دور الباحثني فقط

الطلبة، مبا يف ذلك اْلصوات    الرتكيز على ما يتحدث عنها  ةعلى الباحث  ت وجب  يف هذا النشاط  

 .واجلمل  والكلمات والعبارات

 لبياانت اليل  حتي .  

 و جهزت  البياانت املتحصل عليها 

وتعين  .أ التعر ف واحلصر:  اليت خترتق    مرحلة  قاعدة من   رصد، وتسجيل، واستخراج اْلخطاء 

 . .من قبل املتعل مني  لل غة العربي ة  الل غوية   القواعد 

 بني أصوات العربية واملاليوية   قارنةاملوصف اخلطأ يكون عن طريق    :مرحلة الوصف والتصنيفب.     

 .وتكرارهاتفسريها برد ها إىل مصادرها، وبيان اْلسباب اليت أد ت إىل وقوعها :    مرحلة التفسري   ج.  

 .مبعرفة مصدره لعدم تكراره   مشكلة اْلخطاء الل غوية، اليت  يقع فيهاحل :  التحليلمرحلة  د.     

 البيان رحلة امل النتيجة 

 الصوتي ةمجيع املستوايت الل غوية:   رصد، وتسجيل، واستخراج اْلخطاء  أ

 مجيع املستوايت الل غوية: الصوتي ة وصف اخلطأ يكون عن طريق مقارنة ب

 العوامل  وبيان اْلسباب اليت أد ت إىل وقوعها ج

 التنقيح إلسهام يف حل مشكلة عملي ة ا د

 : حتويل مرحلة الوصول  لتحليل طريقة النطق  (١٥رقم ) اجلدول
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  ةالباحث مالحظة  

الشـني/الضـاد/الطـاء/ الظـاء/القـاف/  العـني/    /لاْلول :الثـاء /احلـاء /اخلـاء /  الذا  مأ( القس  )

 الغني. 

 الكلمات تتضمن فيها اْلصوات  يف كل مواقع:  اءة  : قر   القسم الثاين)ب(  

  :   ج( القسم الثالث:  قراءة  النص الذي يتضمن فيه احلروف الصعبة)

 الصالة ويقرؤون القرآن ويذكرون هللا كثريا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب  (  )الطائعون الذاكرون هللا يقيمون 

 

 نفث حث  ثوم  مثيال   . 1
 منح  محاسة السحور  . 2
 طبخ  خبل  خرج  . 3
 نفذ بذل ذكر . 4
 الشيطان  نشأ شكر . 5
 خلص  فصح  صرب  . 6
 فرض غضب  ضرب . 7
 بسط بطل طلب  . 8
 حفظ  كظم ظلم  . 9
 وسع اعوذ عرف  . 10
 بلغ  رغب  غلب  . 11
 نطق سقط  قتل  12

 

 

 


