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 الباب الثالث

 منهجية البحث

تى جخعلم بمىهجُت البحث لأهىاع الحاٌ ا ًبحث الباحث ،في َرا الباب

ف اطخخدام الباحث . وهي منها مىسع ومىطىع البحث و مىهج البحث و الخعٍس

 ؤلاحساةي و أداة البحث جلىُاث حمع البُاهاث و جحلُل البُاهاث

 موقع وموضوع البحث  .أ 

 موقع البحث .1

في العام  دزطت العا لُت الظىُىتَرا البحث في اإلا عملذ الباحث

ا ألن َرا اإلاىكع  . ا1028/1029الدزاس ى  ًُ جم اعخباز َرا اإلاىكع مىكًعا بحش

ت واهذ بخيظُم مً كظم  وان بمشابت مدزطت أو ما ٌعادلها إلادزطت زاهٍى

 الدًً مما حعل اللغت العسبُت لغت إلصامُت.

 موضوع البحث .2

مىطىع البحث في َرا البحث َى الخالمُر الرًً ًخعلمىن اللغت 

م في الص ،العسبُت  . ف العاشسَو

 عينة البحث .3

ت مدشّبعت أي  جالمُر الصف العشس  باإلادزطت عُىت البحث هي عُى

هم ٌعنى  1028/1029في العام الدزاس ى   الظىُىت العالُت
ّ
 جلمُر. 10ول

 منهج البحث .ب

ب  ،في عملُت البحث اطخخدمذ الباحشت مىهجُت وصفُت هىعُت بخلٍس

ى حالت اإلاُدان وصفه الطبُعي بال ًلعبها الطبُعي. و اإلارَب الطبُعي َاإلارَب 

َرا البحث َى ًصىف الحالت بالطبُعي. اإلارَب الطبُعي َى  ،بشيئ. ولرلً
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را ًىاطب  ًبصس الحالت الىاكعُت بالطبُعى بال ًلعبها و ًظابطها اإلاخغير. َو

 (.99: 1008بالسأي طىهمادًيخا )

لاث البحث  فهي هما ًلى: ،وأما جسجِب أو طٍس

 اإلاسهص البحثجشبُذ  .1

 جشبُذ مىاطب السأي بمسهص البحث .2

اث.  وذهس لُىجٌى وغىبا ) .3 ( في خُداز 2989جشبُذ مىاطب السأي بالىظٍس

 فهي : ،( خمظت مىكع بدًهي في السأي74: 1021)

 الحلُلت الىاكعُت بىاكعُت الجمع في فىسة ؤلاوظان. (أ

 ت املجخمع.صلت بين معسف ومعسوف بصلت ؤلاجصالُت لِع زىابُ (ب

لت  ،ج(  حىاصل البحث لِع ًبحث عً حعمُم ولىً ًبحث عً فهم بطٍس

 الفسطُت أو وصفُت هىعُت.

 د( فعالُت الىاكعُت

ٌ( دوز كُمت البحث فُه زأًت أن البحث غير مىفصل مً اللُمت التى 

 ًفهمها الباحث.

خصىز خُدزا )  هي : ،( جصمُم اإلاىهجُت الىصفُت الىىعُت17: 1021ٍو
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فئن جطلع الباحشت لإلحابت طؤاٌ  ،ومسهص البحث هي دزاطت وصفُت هىعُت

لت حعلم اللغت العسبُت في مدازض العلُا. جس البحث عً هُف  جبط اطخخدام طٍس

َرٍ اإلاشىالث بمىهج الخعلم والطالب واإلاىاد الخعلُمُت وطسق الخعلم واإلاشاول 

ت التي جحدر في َرا املجاٌ ب الىصفُت )ططازي و كمٍس : 1021 ،الفىسة عً جلٍس

 ( هي :88

 

 

سي        اإلاسهص ألاهيٍى

 وحدة وصفُت                                                                          

سي                                                          أطئلت ؤلاهيٍى

 الباحث بأداة البحث                                                                          

 وصفُت هىعُت                                                                        

  جفظير البحث                                                              

  الخالصت                                                                 

 الىدُجت                                                                 

   ؤلاكتراحاث                                                               

 التعريف إلاجرئى .ج

 مركزاملشالكت
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 في البحث وحدث أهىاع الخعٍسف ؤلاحساةى مهمت لخبُِنها هي: 

 الطريقة .1

لت وفًلا لعبد السحمً حُى              ( 872: 2992دُىج )ًمىً جفظير الطٍس

لت أو همط همىذجي في اطخخدام مخخلف مبادا الخعلُم ألاطاطُت  على أنها طٍس

باإلطافت إلى مخخلف الخلىُاث واإلاىازد ألاخسي ذاث الصلت بحُث جحدر عملُت 

لت  الخعلم في اإلاخعلم. بشيل عام ، فئن مفهىم أطالُب الخعلم َى الطٍس

دَا في شيل أوشطت حلُلُت وعملُت اإلاظخخدمت لخىفُر الخطط التي جم إعدا

ا اإلاعلمىن لخحظين عملُت الخعلُم  لت ًخخاَز لخحلُم أَداف الخعلم. َرٍ طٍس

 Nanaوالخعلم التي تهدف إلى جحلُم أَداف الخعلم اإلاخىكعت. بِىما وفًلا لـ 

Sudjana (2005: 76 لت لت الخعلم هي طٍس لت الخعلم هي ، "طٍس ( ، فئن طٍس

 إكامت عالكاث مع الطالب أزىاء الخدَزع"ٌظخخدمها اإلاعلم في 

 التعليم  .2

ث ) ،الخعلُم عىد زأًت زوبيرث ض التى جىحد زالزت حاالث ( 171: 2941ٍش

:ٌعلم الخحصُل حغُير أخالق أّن  الخالمُر زابخا  ،طتهخمها في الخعلُم. ألاٌو

دزة الخالمُر لهم الفطسة والل ،الشاوىدوز اإلادزض َى بالفاعل بخغُير. ومعىاٍ 

ما والبزز الري طُدىمى اطخمسازا. الشالث لم ًىبذ الخغير والخحصُل  ،َو

 ،ومعىاٍ الخعلُم َى بعع مً الحُاة الُىمُت ،بمىاطب الحُاة الُىمُت

 ،ولىً لخحصُل الحاٌ الظابم طِخصمم بخصىصا و حىدة. و مع ذلً

ُم اإلادزض بفعلُت لُحصل إلى أَداف الخعل الخعلُم له الخىحُه الري ٌعمله

: 1022 ،أو اإلاهازة كد ًشبذ بخحظين الفطسة لخحصُل حغُير الىفع )شفعى

91-94 .) 

 املهارات اللغوية  .3
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 (19-18: 2992كاٌ مدوىز في هخابخه )

ع اللغت على أنها  ىجدَز " إن أفظل أطلىب لعالج الىطع اللابم آلان)َو

ع اللغت هفىىن ًسجبط ول منها بال  خس فسوع( َى أن هأخر بأطلىب جدَز

خأزس به. أي أن هدزض اللغت العسبُت على أنها اطخماع ؤزس فُه ٍو وهالم  ،ٍو

 وهخابت".  ،وكساءة ،وجحدر

 (:241: 1022بّين الفىشان )و كد 

والىخابت. والىطُلت.  ،واللساءة ،والىالم ،هي: ؤلاطخماع ،"للغت أزبع مهازاث

باشس بين والىطُلت التى جىلل مهازة الىالم هي الصىث عبر ؤلاجصاٌ اإلا

فىطُلتهما الحسف اإلاىخىب.  ،اإلاخيلم واإلاظخمع. أما مهازجا اللساءة والىخابت

إذا اطخخدمذ  ،فبعظهما ًخدم بعظا ،والترابط مخحلم بين اإلاهازاث

مهازجا ؤلازطاٌ )الىالم والىخابت( اطخخداماصحُحا همذ مهازجاؤلاطخلباٌ 

خيلم اللغت وجىخب فئذا لم ج ،ألن اللغت ممازطت ،)ؤلاطخماع واللساءة(

ولهرا فئن البِئت الصحُحت لخعلم اللغت حظسع  ،باللغت الجىمىعىدن اللغت

 حعلم اللغت".

 (:241: 1021بخبُين مشنى و مهُىدًً )ًىاطب وذان 

ت العسبُت الخللُدًت أزبع مهازاث  واإلاهازاث هي  اإلاهازة  ،أّن كدزة اللغٍى

 ،م لخعبير الفىسة باللظانواإلاهازة الىال   ،ؤلاطخماعُت لفهم لغت اللظان

ا بالىخابت والسطم واإلاهازةالىخابت  ،واإلاهازة اللساءة لفهم اللغت التى حعبَر

 لخعبير الفىسة بالىخابت.

 أداة البحث .د

الباحث واألدة  ،أداة البحث في دزاطت وصفُت هي الباحث هفظه. ولرلً

ث. البح ًحخاج إلى الخصحُح و بها طُعسف اطخعداد الباحث لُعمل
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الخصحُح للباحث واألداة البحث له الخصُح لفهم مىهجُت البحث واطدُعاب 

و اطخعداد الباحث لخدخل مىطىع البحث  اإلاعسفاث عً الدزاطت

 باألوادًمًُ و أدواجه. 

 ثقنيات جمع البيانات .ه

 وجلىُاث حمع البُاهاث في البحث هي :

 اإلاالحظت .1

 لت اإلاالحظت هي:( أن طٍس248: 1009بّين َُغام ووىزوهير )

اإلدزان و هخابتها عً مجخمع البحث بترجِب في الحالت اَخمام ب (أ 

 الطبُعي

 هخابت وصفُت على هخابت كبلها )ًىخب هخابت صغيرة( (ب

ج( هخابت حىاصل اإلاالحظت بشيل اإلاالحظت عً أدب املجخمع البحث 

 )هخابت+احابت+زأًت آلاخس(

 ألاخيرد( حعبير وهخابت حىاصلها في ؤلاعالم 

 اإلالابلت ألغساض البحث .2

اإلالابلت ألغساض البحث هي إحدي مً وجلىُاث حمع البُاهاث لىصل 

لت املحادزت أو اإلاىاكشت. اإلالابلت ألغساض  ألاخباز مً مجخمع البحث بطٍس

البحث وصفه مخعمم ألن حعبير ألاخباز بشسحا مً املجخمع البحث 

ت  (  280: 1021 ،)ططازي وكمٍس

 الىزُلت .3

 ،الىزُلت هي هخابت الىاكعُت والحالت اإلااطُت. وشيل الىزُلت هي هخابت

س أو جصدُف ؤلاوظان. والىزُلت هي إهماٌ مً إطخخدام اإلاالحظت و  ،جصٍى

 (.1028:819 ،اإلالابلت ألغساض البحث في مىهجُت وصفُت )طىغُىهىا
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اوغالس ي( .4  زالزت الخلُِىاث )طيًر

اوغالس ي( هي لت  زالزت الخلُِىاث )طيًر حمع جلىُاث حمع البُاهاث بطٍس

اوغالس ي(  مً جلىُاث والبُاهاث. إذاعمل الباحث زالزت الخلُِىاث )طيًر

فهى حمع البُاهاث و ًخخبر جصحُح البُاهاث بأهىاع جلىُاث حمع البُاهاث 

 ( .880: 1028 ،)طىغُىهىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثحليل البيانات .و

 وجحلُل البُاهاث َرا البحث هي: 

 الخىلُص البُاهاث  .1

الخىلُص البُاهاث َى دوز الفىسة الري ًحخاج إلى اإلااَسة و اإلاعسفاث 

الخىلُص البُاهاث َى بمىاكشت مع اَل.  ،مخعملت. وللباحث الجدًد

خعمل الخىلُص البُاهاث حتى ط اإلاعسفاث للباحثحتى  ،يزدادوبمىاكشت ف

ت )طىغُىهىا اث مغٍص   (. 889: 1028،لها كُمت أو الىظٍس

 اطخعساض البُاهاث .2

 املالحظة

 املقابةلل غراضالبحث

  مبتعمق

 الوثيقة

منبع

 البياانت
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لت ألاخسي هي اطخعساض البُاهاث. و في  وبعد الخىلُص البُاهاث فطٍس

صلت  ،الجدواٌ ،دزاطت وصفُت الخىلُص البُاهاث بشيل حعبير مخخصس

خعبير وصفُت هىعُت بشيل بين العىاصس وغير ذلً. وأهثر اطخخدامه هي ب

 (. 872: 1028،الىصىص )طىغُىهىا

 فحص البُاهاث .3

لت الشالشت  بسأي مُلِع َىببيرمان هي الخالصت  والفحص.  والطٍس

الخالصت ألاولى وصفه مؤكخا وطخغُير إذا لم جىحد البُاهاث مخعملت 

 إذا الخالصت ألاولى جدفعها البُاهاث صحُحت ،لخدفع حمع البُاهاث. ولىً

فالخالصت هي الخالصت  ،و اطخلامت حُىمازحع الباحث إلى اإلاُدان

 (.879: 1028،)طىغُىهىا صحُحت وصدًم 

 

 


