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 الباب الثالث 

 البحث  ية منهج

 مدخل البحثو نوع  . أ
ا العربية ه   قراءةال  ة يف مهار   ةالصوتي  خطاءلتحليل األ  لبحثهذ    و ابللغة 

النوعي. النوعي   البحث  البيان  هالبحث  ينتج  الذي  البحث  إجراءات  أحد  و 
الك البحث   .نظور فيهمملاشخاص  ألم والكتابة  وسلوك االالوصفي أي  بوسيلة 

 ، البحث  يف هذاليومية.    ماجربوا احلياة  ويشعر  نيسيعرف الباحث الفاعل النوعي  
اللغة العربية   النص  يف قراءة  الشائعة  األخطاء الصوتيةر  هتباشر الكاتبة مراقبة ظوا

ابملدرسة   السابع  الصف  اإلسالمية  لطالب  العلمى، كاليمانتان املتوسطة  دار 
 30الوسطى.

 وصفي النوعياستخدام املدخل الالطريقة املستخدم يف هذا البحث هي  
فهي طريقة تستخدم لإلجابة على مشاكل ،  هي طريقة حبث نوعيو نوع البحث  

واملالحظات  املقايالت  عن  انشئة  رواايت  شكل  يف  ابلبياانت  املتعلقة  البحث 
 وأجياث الواثئق.

البحث هي طريقة    خل الوصفي النوعي و نوعيتم اختيار منهج البحث املد
، تستخدم تقنية مجع البياانت طريقة املالحظة، اليت تعتعد على الواقع، حبث نوعي

األخطاء ويتم مجع البياانت بطريقة خمططة وتبدأ مبراقية وتسجيل مقاطع فيديو حول  
قراءة  الشائعة  الصوتية ابملدرسة    النص  يف  السابع  الصف  لطالب  العربية  اللغة 

 . دار العلمى، كاليمانتان الوسطى املتوسطة اإلسالمية

 
مبدرسة روضة اجلنة    "اأخلطاء الفونولوجية يف قراءة النصوص العربية لدى اتمليذ الصف السابع " أحالية احلسنة، حتليل  30

 56(، ص.2018املتوسطة اناتر املبو نج اجلنوبية، )ابندار المبونخ: 
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 تصميم البحث  . ب
البياانت يتم مباشرة يف مؤسسة  امليداين، ألن مجع  يشمل هذا البحث  

. يف حني أن هذا البحث هو  املدرسة دار العلم املتوسطة اإلسالميةتعليمية، وهي 
 نوعي. يف حني أن هذا البحث هو حبث نوعي.حبث 

ومن أبرز مناذج تصميم البحث النوعي النموذج الذي طؤره، و الذي حيتوي  
أسئلة  على مخسة مكوانت كما هو موضح يف الشكل وهذه املكوانت تتمثل يف: 

 31اإلطار املفاهيمي، املنهج، موثوقية النتائج. هداف، البحث، اال

تقليد خاص يف    يقول أهنا  النوعية على  األساليب  تُعرَّف  وميلر،  لكريك 
العلوم االجتماعية يرتبط بشكل أساسي مبراقبة البشر يف منطقتهم اخلاصة ويتعلق 
هؤالء األشخاص بلغتهم ومصطلحاهتم. ويف الوقت نفسه، وفًقا لبوغدان واتيلور، 

كل كلمات أو منطوقة  طرح طريقة نوعية كإجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف ش
 32من الناس وسلوك ميكن مالحظته. 

 البحث  موضوع . ج
 موضوع البحث وهو حتليل األخطاء الصوتية   باحثأخذ ال  البحث  يف هذ

قراءة  الشائعة ابملدرسة    النص  يف  السابع  الصف  لطالب  العربية  املتوسطة اللغة 
 دار العلمى، كاليمانتان الوسطى. اإلسالمية 

 

 

 
) اجمللة   أمحد حسن، أمحد الفقيه، تصميم البحث النوعي يف اجملال الرتبوي مع الرتكيز على حبوث تعليم اللغة العربية، 31

 309، ص.3، ر.2(، ص.2017الدولية الرتبية للطالب النفسي
32 Zulkifli Noor, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: Budi Utama, 

2015), Hlm 20. 



26 
 

 

 

 البحث   ذايت . د
هو   البحث  منذايت  السابع  الصف  املتوسطة    طالب  العلم  دار  مدرسة 

، وعدد الطالب   ساكهانية كاليمانتان الوسطي  فوجل فيسو فانديح ابتو  اإلسالمية
   2021/2022الطالب، و العام الدراسي  11

 البحث  وقعم  . ه
يف    موقع البحث  اإلسالميةهذا  املتوسطة  العلم  دار  فيسو    مدرسة  فوجل 

 . ساكهانية كاليمانتان الوسطي  ابتوفانديح 

 البياانت و مصادرها  . و
 البياانت  .1

واد تكون  مليدان، وهذه املا   باحث يفالمعها  جيالبياانت هي مواد أولية  
التحلي على شكل أشياء الرئيسية يف هذه    .لخاصة تصبح أساس  البياانت 

أشكال   بحثال وتنقسم  العربية  النصوص  قراءة  يف  الصوتية  األخطاء  هي 
إىل   وإضافة    ثالثة األخطاء  الصوتيات  واختزال  الصوتيات  تغيري  وهي 

  الصوتيات.

 مصدر البياانت  .2

مصدر البياانت ىف هذا البحث هو املوضوع الذي مت احلصول على  
البحث مأخوذة   املستخدمة كمىاجع ىف  البياانت  منه.  من مصدر  البياانت 

  خمتلفة. البياانت اليت مت احلصول عليها من هذا البحث تشمل البياانت األولية 
 والبياانت الثانوية. 

 األولية  البياانت  (1
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مباشرة عليها  احلصول  يتم  اليت  البياانت  هي  األولية  من   البياانت 
األطىاف اليت تتطلب البياانت اخلاصة هبا. كان مصدر البياانت األساسي  

مدرسة دار يف    ىف هذا البحث مقابلة مع انظر املدرسة و املدرس أو املعلم  
اإلسالمية   املتوسطة  ابتو العلم  فانديح  فيسو  ساكهانية كاليمانتان    فوجل 

األخطاء الكوخ يدعم  والبنية التحتية يف  ، تتعلق ابلظروف واملرافق  الوسطي
 .اللغة العربية النص يف قراءة الشائعة الصوتية

 البياانت الثانوية  (2

البياانت الثانوية هي البياانت اليت ال يتم احلصول عليها مباشرة من  
األطراف اليت تتطلب البياانت. مصدر البياانت يف هذا البحث هي الواثئق  

ظة، بياانت عن املدارس  مالحاليت تدعم البحث، وحتديدا يف شكل كتب،  
فوجل  درسة دار العلم املتوسطة اإلسالمية  املتوسطة اإلسالمية، واثئق تعلمية مب

ابتو فانديح  الوسط  فيسو  مثل:  ساكهانية كاليمانتان  التوثيق  ونتائج  ي، 
 الصورة ومقاطع الفيديون والتسجيالت.

 لبياانت مجع اب اليأس . ز
خطوة يف البحث، ألن الغرض الرئيسي  تعترب تقنيات مجع البياانت أهم  

من البحث هو احلصول على البياانت. يف البحث النوعي، ميكن إجراء تقنيات 
 مجع البياانت عن طريق املالحظة واملقابالت والتوثيق واالختبارات الشفوية. 

 مالحظة .1

املالحظة هي أسلوب أو طريق التحليل وعقد التسحيل  منها جيد  
املالحظة هي    33عن السلوك بنظر أو مراقبة لألفراد أو اجملموعات مباشرة.

 
 93(, ص.2008بصراوي وسواندي، مفهوم عن البحث النوعي، )جاكرات:  33
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واللمس   والتذوق  والبصر  السمع  مثل  احلواس  قوى  مجيع  يشمل  نشاط 
والذوق بناًء على حقائق األحداث التجريبية. املالحظة هي عملية مراقبة  

األنشطة   منهجية هذه  فيها  تتم  اليت  املادية  والرتتيبات  البشرية  لألنشطة 
تعد   لذلك،  احلقائق.  إلنتاج  الطبيعي  النشاط  موقع  من  مستمر  بشكل 

 املالحظة جزًءا ال يتجزأ من نطاق البحث امليداين اإلثنوغرايف. 

مبساعدة  األعراض  تسجيل  نشاط  أبهنا  املالحظة  موريس  يعّرف 
غراض العلمية أو ألغراض أخرى. عالوة على ذلك، األدوات وتسجيلها لأل

يُقال أن املالحظة هي جمموعة من االنطباعات عن العامل احمليط بناًء على  
 34مجيع قدرات حواس اإلنسان. 

 مقابلة  .2

يستغرق استخدام طريقة املقابلة وقًتا طويالً جلمع البياانت. ابملقارنة  
املستجيبني، فإن املقابالت معقدة للغاية. عند  مع توزيع االستبياانت على  

إجراء املقابلة، جيب على الباحث االنتباه إىل املوقف وقت الوصول، ووضعية  
اجللوس، وسطوع الوجه، والكالم، والود، والصرب، واملظهر العام، مما سيؤثر  
بشكل كبري على حمتوى إجاابت املبحوث اليت يتلقاها الباحث. لذلك، من  

 احلصول على تدريب مكثف للمقابالت احملتملني. الضروري

ومها   للمقابلة،  التوجيهية  املبادئ  من  نوعان  هناك  عام،  بشكل 
إرشادات املقابلة غري املنظمة، وهي إرشادات املقابلة اليت حتتوي فقط على 
خمطط تفصيلي سيتم طرحه. ابلطبع، هناك حاجة ماسة إلبداع القائم إبجراء  

نتائج املقابالت مع هذا النوع من الدليل تعتمد بشكل املقابلة ، حىت أن  
من  النوع  هذا  املستفىت.  إلجاابت  احملرك  هو  احملاور  احملاور.  على  أكرب 

 
34 Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, Jurnal at-Taqaddum, Vol.8, No.1, Juli 

2016, Hlm 26 
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املقابالت مناسب ألحباث احلالة. والنوع الثاين هو دليل مقابلة منظم، وهو  
  دليل مقابلة منظم ابلتفصيل حبيث يشبه قائمة املراجعة. يضع القائم إبجراء 

 35املقابلة عالمة  )حتقق( على الرقم املناسب. 

 التوثيق .3

املستندات عبارة عن مالحظات أو عمل شخص ما حول شيء 
جمموعات   أو  األشخاص  حول  املستندات  تعد  ابلفعل.  التنفيذ  قيد 
املناسبة   االجتماعية  املواقف  يف  األحداث  أو  األحداث  أو  األشخاص 

للغاية للمعلومات يف البحث النوعي.   واملتعلقة برتكيز البحث مصدرًا مفيًدا
 36ميكن أن يكون املستند يف شكل نص مكتوب أو صور أو صور. 

املدرسة، مثل   البحث هي ظروف  املستخدمة يف هذا  املستندات 
مبدرسة دار    املوقع اجلغرايف واخللفية واهليكل املؤسسي أو بياانت اإلدارة يف

اإلسالمية املتوسطة  ابتو    العلم  فانديح  فيسو  ساكهانية كاليمانتان  فوجل 
أثناء املقابالت والصور    الوسطي التعلم والصور  أثناء  ابإلضافة إىل الصور 

 املتعلقة حبالة املرافق والبنية التحتية يف شكل من أشكال خمترب اللغة.

 يهشف امتحان .4

حول  معلومات  على  للحصول  التقنية  هذه  املؤلف  يستخدم 
ير  اليت  الذي  األخطاء  العربية. االختبار  النصوص  الطالب يف قراءة  تكبها 

يستخدمه املؤلف هو نص قراءة مأخوذ من كتاب مدرسي للغة العربية للفئة 
اإلسالمية  السابعة املتوسطة  أغراض    مدرسة  لتلبية  طفيفة  تعديالت  مع 
 البحث.

 
35 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Kediri, Leterasi Media: 

2015), Hlm 76-77 
36 A.Muri Yusuf,Metode Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm 291 
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 حتليل البياانت أسلوب  . ح
البياانت. حتليل البياانت  يعد حتليل البياانت خطوة بعد اكتمال عملية مجع  

هو أهم جزء يف املنهج العلمي، ألن حتليل البياانت يستخدم حلل مشاكل البحث. 
تصنيف   جيب  حتليلها.  يتم  مل  إذا  الفائدة  عدمية  مجعها  مت  اليت  األولية  البياانت 
اختبار    / املشكالت  على  لإلجابة  وحتليلها  جمموعات  يف  األولية  البياانت 

 الفرضيات.

لى املالحظات امليدانية اليت مت إجراؤها على "حتليل األخطاء الصوتية  بناًء ع
 يف مهارات قراءة النص العريب"، فيما يلي وصف ونتائج حبث.

للبياانت، أي   النوعي  التحليل  الدراسة  البياانت يف هذه  استخدم حتليل 
لبياانت التحليل القائم على التفكري املنطقي. يستخدم التحليل على اعتبار أن نوع ا

 اليت مت احلصول عليها يف شكل مجل وأنشطة معينة

تعترب مرحلة حتليل البياانت مرحلة حامسة للغاية، ألنه يف هذه املرحلة جيب  
البحث. اليت حتكم وجود كائن  القواعد  تُبذل    37احلصول على  املرحلة،  يف هذه 

ابلفعل،   املختلفة  البياانت  ومتييز  ومعادلتها،  نفسها،  البياانت  لتجميع  اجلهود 
عندما   38ووضعها جانًبا جملموعات أخرى متشاهبة، ولكن ليست البياانت نفسها. 

 يكون يف امليدان خيتار الباحث منوذج ابلصورة التالية: 

 تقليل البياانت )تقليل البياانت( .1

بعناية  البي سجلت  امليدان.  من  عليها  احلصول  مت  اليت  اانت 
وابلتفصيل. كلما طالت مدة عمل الباحث يف اجملال، زادت كمية البياانت  

 
37 Mahsun, Metedologi Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011),hlm. 117 
38 Mahsun, Metedologi Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya, 

hlm.253 
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املعقدة واملعقدة. هلذا السبب، من الضروري إجراء حتليل البياانت على  
الفور من خالل تقليل البياانت. يؤدي تقليل البياانت التالية إىل تلخيص 

ت، واختيار األشياء الرئيسية، والرتكيز على األشياء املهمة، والبحث  البياان
 عن السمات واألمناط وجتاهل ما هو غري ضروري. 

 عرض البياانت )عرض البياانت( .2

لذلك سيكون من األسهل فهمه. يف البحث النوعي، ميكن تقدمي  
فئات   بني  وعالقات  وخمططات،  موجزة،  أوصاف  شكل  يف  البياانت 

 االنسيابية وما شابه. املخططات 

 رسم اخلامتة .3

االستنتاجات األولية املقدمة ال تزال مؤقتة، وسوف تتغري إذا مل    
يتم العثور على أدلة داعمة يف املرحلة التالية من مجع البياانت. ومع ذلك،  
إذا كانت االستنتاجات اليت أثريت يف مرحلة مبكرة مدعومة أبدلة صحيحة  

ف  اجملال،  هذا  يف  استنتاجات  ومتسقة  هي  املطروحة  االستنتاجات  إن 
 39موثوقة.

بناًء على املالحظات امليدانية اليت مت إجراؤها على "حتليل األخطاء الصوتية  
 قراءة النص العريب" فيما يلي وصف ونتائج حبث. ةيف مهار 

للبياانت، أي   النوعي  التحليل  الدراسة  البياانت يف هذه  استخدم حتليل 
القائم على التفكري املنطقي. يستخدم التحليل على اعتبار أن نوع البياانت التحليل  

 .اليت مت احلصول عليها يف شكل مجل وأنشطة معينة

 
 

39 Darwis Amri, Metedologi Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu 

Berparagdigma Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),hlm 142-145 




