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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 مكان البحث وعينته .أ

نوان في الشارع درسة الرحمة الثانوية تحت العممكان هذا البحث ب

الفصل الثامن التالميذ في  املجتمع في هذا البحث هو  سوكاجدى باندونج.

 .تلميذة ٤٣ عددهمو  ٢٠١٧/٢٠١٦العام الدراس ي

تلميذا من الفصل  ٢٠هي والعينة التى اختارتها الباحثة في هذا البحث 

 ١٢تالميذ و  ٨من  ون نتكو  يو هم  باندونج هالرحمالثانوية درسة امل)أ( ب الثامن

وهي طريقة  purposive sampling واختارت الباحثة عينة البحث بطريقة .تلميذة

 تركيز البحث.   لر العينة باعتبار معين و مناسبة اختيا

 تصميم البحث .ب

الخطوات من أنشطة البحث التى ستقيم بها تصميم البحث هو كل 

  الباحثة. و ينقسم هذا تصميم البحث إلى أربع خطوات، منها:

 الخطة (1

في هذه املرحلة، هي: تعيين مشكالت التى تبحثها الباحثة و  ألانشطة املعينة

 تعيين موضع البحث و جمع النظريات املقوي مشكالت البحث. 

 أداء البحث (2

الباحثة عينة البحث و تجمع البيانات املحتاجة عن  في هذه املرحلة، تعين

 مشكالت البحث بطريقة جمع البيانات املعينة.

 تحليل البيانات (3

في هذه املرحلة، تحلل الباحثة كل البيانات التى تنال إليها من نتائج املالحظة 

 و املقابلة و الدراسة التوثيقية بمقارنة مع النظريات املوجودة. 
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 التقويم (4

لباحثة عملية التقويم بعد أن تحليل كل البيانات حتى تعرف نتائج تفعل ا

 البحث عن هذه املشكالت. 

 منهج البحث .ج

املنهج املستخدم في هذا البحث هو املنهج الوصفي بالتقريب النوعي. وهذا 

املنهج الوصفي يدل على تبيين الظواهر التى تحدث في مكان البحث و تناسب 

مشكالت الكتابة املوجهة، حتى تعرف الباحثة العالقة بتركيز هذا البحث عن 

الواضحة عن صعوبات التالميذ في تعليم الكتابة املوجهة. أما التقريب النوعي 

الذى تفعله الباحثة في هذا البحث فهو لتعبير املعاني من كل البيانات شاملة 

 و مفهومة.

 صطلحاتتعريف امل .د

املوضوع املبحوث البتعاد عن ألاخطاء، تبين الباحثة التعريف إلاجرائى من 

 وهو:

 عوامل الصعوبات .1

الحالة و هو  تعريف العوامل ( إن٣٣، ص. ٢٠١٠) Suryaniقالت 

صعوبات في التعلم صدرت من  أما الوقائع التى تسبب أو تؤثر ألاشياء.

اءة في التعلم أو عدم بمعنى عدم كف learning disabilityاللغة إلانجليزية هي 

مترجمة بصعوبات في  learning disabilityومن أجل ذلك إصطالح   فيه،القدرة 

 .Suryani)  التعلم ليعطي التأثير املتفائل ألن كل التالميذ لهم كفاءة في التعلم

.  ويراد بهذا البحث لتبيين عوامل صعوبات التالميذ في (٣٣، ص. ٢٠١٠

 مهارة الكتابة املوجهة بااللغة العربية. 

 املوجهةالكتابة  .2
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الكتابة املوجهة هي مهارة الكتابة للتالميذ في املستوى ألاول. وهي 

تسمى بالكتابة املقيد ألن أنشطتها ليس في مرحلة إلانشاء الحر. كما قال 

Yufridal (إن إلانشاء املوجه يسمى باإلنشاء املقيد ألن ١٨١، ص. ٢٠١٤ )

بيقه اليطلب املعلم إنشاء التالميذ تحدده ألاشياء املعطاة. ولذلك في تط

 من التالميذ لتطوير أفكارهم حرا. 

 أداة البحث .ه

( ألن human instrumentأداة البحث املستخدمة في هذا البحث هي الباحثة )

هذا البحث هو البحث النوعي. أما وظيفة الباحثة هي تعيين تركيز البحث و 

يلة البيانات و اختيار املخبر كمصادر البيانات و لجمع البيانات و  تقدير فض

تحليل البيانات و تكوين الخالصات. وبناء على ذلك، البد للباحثة استيعاب 

 بمشكالت في هذا البحث.

 طريقة جمع البيانات .و

ت التى تستخدمها الباحثة مناسبة وفي هذا البحث، طريقة جمع البيانا

تركيز أهداف البحث. ولذلك طريقة جمع البيانات املستخدمة في هذا البحث ل

 هي املالحظة و املقابلة و الدراسة التوثيقية. 

 املالحظة (1

املالحظة التى تفعلها الباحثة هي املالحظة املشتركة بمعنى ليس الباحثة 

. أما الدور ترك في عملية تعليم اللغة الربيةتالحظ عينة البحث فقط، بل تش

البحث تفعله للباحثة في أداء هذه املالحظة هي كمعلمة اللغة العربية ألن هذا 

الباحثة في أداء برنامج اختبار امليدان. و عندما يعلم املعلم اللغة العربية في 

 الفصل فالباحثة تالحظ كل ألانشطة في عملية التعليم.
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وتستخدم هذه املالحظة لنيل إلى البيانات عن صعوبات التالميذ في تعليم 

باملالحظة كل ألانشطة  الكتابة املوجهة و العوامل غير اللغوية التى تؤثر فيه

 في تعليم اللغة العربية عامة و في تعليم الكتابة املوجهة باللغة العربية خاصة. 

 املقابلة (2

(، structured intervewاملقابلة املستخدمة من هذا البحث هي املقابلة املنظمة )

حيث أعدت الباحثة ألاسئلة املكتوبة. وهذه املقابلة تستخدم الباحثة لنيل 

البيانات عن العوامل اللغوية وغيرها التى تصبح صعوبات التالميذ في إلى 

 تعليم الكتابة املوجهة، وكذلك ألاحوال ألاخرى التى لم تكتسب في املالحظة.

تستخدم الباحثة املسجلة و آلة التصوير لتساعد أداء املقابلة و لتسهل 

املقابلة. وهذ الحال  الباحثة في كتابة البيانات التى تعطيها عينة البحث في هذه

 لتنقيص ألاخطاء املعمولة في جمع البيانات. 

من كل عينة البحث أو  ٢٠أما عينة البحث املأخوذة في هذه املقابلة هي %

تالميذ التى يشعرون بالصعوبات في الكتابة املوجهة. ألن البيانات املأخوذة  ٤

البيانات الذى  متساوى و تعط التالميذ البيانات غير الجديدة، ولذلك جمع

  .تفعله الباحثة قد يكفي

 الدراسة التوثيقية (3

الدراسة التوثيقية املستخدمة في هذا البحث هي امللحوظة املحتاجة 

كالبيانات الداعمة التى نالت الباحثة إلى البيانات ألاخرى من املالحظة 

 واملقابلة. 

امللحوظة املستخدمة في هذا البحث هي ورقة أجوبة التالميذ في اختبار 

الكتابة املوجهة. وباستخدامها تستطيع الباحثة أن تبين و تعرف عن صعوبات 
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التالميذ في تعليم الكتابة الوجهة من خالل ألاخطاء التى يفعلها التالميذ في 

 اختبار الكتابة املوجهة. 

 طريقة تحليل البيانات .ز

يل البيانات تفعله الباحثة بعد أن تجمع البيانات باملقابلة و املالحظة تحل

 أما طريقة تحليل البيانات في هذا البحث فهي:. و الدراسة التوثيقية

 تخفيض البيانات .1

تخفيض البيانات هو أخد البيانات من مكان البحث باستخدام 

وثيقية. وفي هذا طريقة جمع البيانات هي املقابلة و املالحظة و الدراسة الت

تخفيض البيانات، تلخص الباحثة البيانات ألاساسية و تسجلها لتسهيل 

 في تكوين الخالصات. 

يتركز هذا البحث إلى التالميذ الذين يشعرون بالصعوبات في تعليم 

الكتابة املوجهة. ولذلك، ستهتم الباحثة بهذه املشكالت و ستعبير كل 

 الصعوبات لغويا و غيره. 

 اناتعرض البي .2

عرض البيانات. عرض  بعد تخفيض البيانات، املرحلة التالية هي

تقديم البيانات، حيث تعرض الباحثة البيانات بشكل الرسم  البيانات هو 

 .البيانى أو الشرح لتسهيل القارئين في قرائتها و فهمها

وفي أداءه، تكون الباحثة الجدول و الشرح عن صعوبات التالميذ 

املوجهة في تعليم اللغة العربية التى تتكون من العوامل في تعليم الكتابة 

 اللغوية و غيرها.

 النتيجة و التحقيق .3

هذه املرحلة هو املرحلة ألاخيرة بعد أن تخفيض البيانات و عرضها 

في طريقة تحليل البيانات. كما التبيين السابق أن تخفيض البيانات هو 
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تركيز البحث، ثم في مرحلة لنات ألاساسية و املهمة و مناسبة اختيار البيا

عرض البيانات  تعرض البيانات من نتائج املقابلة و املالحظة و الدراسة 

التوثيقية بأشكال بسيطة لتسهيل القارئين في فهمها و قراءتها. ولذلك، 

تلخص الباحثة من ذلك عرض البيانات شاملة ثم تحقق الباحثة تلك 

 ت. الخالصا

 


