
Qoryati, 2019 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SMA DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL PUTRI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 الباب الثالث 

 مىهج البحث

 

هج البدث التى اطخخدمتها جبدث الباخثت أهىاع ما ًخػلم بمىفي هرا الباب, 

جلىُاث و  ميان البدث و مشازوىههو   جصمُم البدثالباخثت. و منها مىكؼ  البدث 

 للظاًااو  صدق البُاهاثالخدلم من و  جدلُل البُاهاثو  جلىُاث  حمؼ البُاهاث

 ألاخالقية

 ثصميم البحث  1.3

حىدًت بّين أن هرا البدث ٌظخخدم دزاطت ظىاهس و جؼُب للباخثت أن ج

ص ىىعيلباإلادخل ا
ّ

أزىاء   الخالمُرالخبرة و الػملُت الخػلُمُت غىد  . ألن الباخثت جسه

دق،  و هخائج باإلاػهدُم اللغت الػسبُت حػل اإلادخل (.   و 7007من هرا الخػلُم )الهلٍس

ظخخدم أن ًبدث الحالت الؼبُػُت و واهذ الباخثت آلت لهرا البدث، و  الىىعي ٌُ

لت الثالثت هي مجمىغت البُاهاث جلىُت و  )مسهب(، و جدلُل البُاهاث خثيّ  الؼٍس

د اإلاػجى لِظذ
ّ

 الخػمُم.  خىاصل البدث جأه

الري ٌشخمل جصمُم الخػلُم و  باإلاػهد ُم اللغت الػسبُت جبجث الباخثت حػل

ألّن خؼىاجه مظخخدمت  ىىعيجىفُره و جلىٍمه. و وان البدث ًدخاج ئلى اإلادخل ال

ل)الهدشاف و فهم اإلاشىالث ؤلاحخماغُت و ؤلاوظاهُت  ظٍى (. ول من 7007) حَس

ص اإلاػجى الاهفسادي و فّظس 
ّ

مجمػت جسّوغ البجث فهى ػّبم الىظس الحثّي، و زه

الدظاٌؤ ُت هرا البدث جخالج الجهىد الهامت غلى طبُل اإلاثاٌ فػمل اإلاشىالث.

 للؼسوق و جدلُل البُاهاث خثّي غن اإلاىطىغاث الخاصت و الػامت و جفظيرها.
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لظىاهس غن ػذ الباخثت مفهىم ا اطدىادا ئلى اطخخدام اإلادخل الظابم ، أع

. و بهرا اإلادخل،  تو شسخه الري ًملً الحصٌى الهام إلاػهدباحػلُم اللغت الػسبُت 

 غسض بُاهاجه.صازث خىاصل البدث غمُلت شاملت مخىىغت في 

اصل البدث واضحا. و جترحم خى و اطخخدمذ الباخثت دزاطت ظىاهس وحىدًت ألن 

. من الري إلاػهدصف الباخثت الخبرة غن حػلُم اللغت الػسبُت لالبهره دزاطت، ج

 ججسبت الخػلُم الظابم  نم هُيل الىعيًترّوغ أن ًدىاٌو الظىاهس فِظخؼلؼ 

ل) ظٍى ملُتها دزاطت ظىاهس حىد خصٌى الخبرة و غطُيىن و  (. و7007)حَس

ادي،   (.7008وحىدًت الصلت )طىٍز

في هرا البدث، جبدث الباخثت البُاهاث و ججمػها من ول الىاخُاث  

 بخؼىاث آلاجُت:

ىن ُيمن ؤلامياهاث املخخلفت ليل اإلاػجى جسجِبا مسهبا و ط ئوشاء الىظام (0

 م اللغت الػسبُت.ُفي حػل أطاض اإلاػجى الظاهس

 .الػسبُت الهامتم ُاإلاػاوي أو الظُاكاث وأطاض لظهىز هخائج حػلٍف حػس  (7

ػت ال اغخباز الىظام الػام الري ٌظبب الخالصت (3 الظىاهس اإلاسجبؼت  فيظَس

 م اللغت الػسبُت.ُبخػل

اإلاإطظاث م اللغت الػسبُت في ُهصىزة واضحت لخػل البدث غن السطىم  (4

 ًت.إلاػهدالا

 

 عيىاثه مكان البحث و  1.3

ت الداخلُتميان البدث هى   ًلؼ في شازع و  اإلادزطت داز الخىخُد الثاهٍى

.  و وان اإلاشازوىن لهم  دوز مهم لحصٌى غلى باهدوهىج 67 زكم غُغير والىهج
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كظم غملُت  اإلاشازوىن هم كظم أما اإلاخػللت بهرا البدث. البُاهاث و اإلاػلىماث 

 الرًن ًخػلمىن اللغت الػسبُت في هره اإلاإطظت. الخالمُرول  و اإلادزطىن و الخػلُم 

اإلادزطت داز الخىخُد الثاهىٍت  هم ٌشتروىن في البػ  75الخالمُرغدد  

   . ٌظخىاحخماغُت، و  تفصٌى مؼ جخصصين غلمُ 3 و جىلظم غلى   .الداخلُت

اإلاػاًير لغسض البدث في حػلم اللغت الػسبُت في اإلادازض الداخلُت ختى ال  الخالمُر

ًيىهىا ػالًبا غادًين في اإلادازض ًمىنهم اإلاشازهت. ٌػخمد أًًظا غلى اغخباز أن حػلم 

اللغت الػسبُت في اإلادازض الداخلُت ال ًخم فلؽ في فصل الخػلُم والخػلم ، ئلى 

ت من اإلاىطىغاث التي ًخم جىفُرها في اإلادازض حاهب أن حػلم اللغت الػسبُت هى طم

 الداخلُت ؤلاطالمُت

لت أخر الػُىاثاطخخدمذ الباخثت    purposive sampling  الؼٍس

ي الرًن ًخػلمىن الػسبُت. و في هرا إلاػهدالا الخالمُرالػُىاث الهادفت، غدد 

اث مخخلفت و مدافظاث اإلاشازوىن   البدث،  مػخمدون مخخلفىن  ألنهم من طسٍّ

 مخخلفت أًظا. 

 

 ثقىيات جمع البياهات 1.1

 هي :لخدصل غلى البُاهاث في البدث اإلاظخخدمت  جلىُاث حمؼ البُاهاث  و

 املالحظة 1.1.3

لت اإلاالخظت هي: ماأ  ػٍس

 .اهخمام باإلدزان و هخابتها غن مجخمؼ البدث بترجِب في الحالت الؼبُعي (0

 .وصفُت غلى هخابت كبلها )ًىخب هخابت صغيرة(هخابت  (7

هخابت خىاصل اإلاالخظت بشيل اإلاالخظت غن أدب املجخمؼ البدث  (3

 .)هخابت+احابت+زأًت آلاخس(
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 .حػبير وهخابت خىاصلها في ؤلاغالم ألاخير (4

 

 املقابلة ألغراض البحث 1.1.3

جلىُاث حمؼ البُاهاث لىصل ألاخباز من  جلىُتلابلت ألغساض البدث هي اإلا

لت املحادزت أو اإلاىاكشت. اإلالابلت ألغساض البدث وصفه  من مجخمؼ البدث بؼٍس

ت,  مشازهينمخػمم ألن حػبير ألاخباز بشسح من  : 7007البدث )طؼازي وكمٍس

030  ) 

 الىثيقة 1.1.1

جلىُت الخلىُاث لتركُت صحت البدث. جىظس الباخثت ئلى الىزائم  الىزُلت هي

لها بػملُت حػلُم الخػلم غىد اإلاشازهين  السابؼت
ّ
الىزائم هي: اإلاىهج و خؼىة  .  و جدل

ع، هخاب اإلالسز و أخباز و هخائج الخػلُم و غيرها  الخدَز

 

 ثحليل البياهاتثقىيات  1.3

البُاهاث فهي جدللها ألن جصف و جىدشف اإلاشىالث  بػد أن ججخمؼ الباخثت

ا اإلابدىزت. ُّ . و جالخظ الباخثت مالخظت جدلُل البُاهاث الىىغُت ٌشمل جدبُال خث

فتراض  الىاخدة أو أهثر و أخير الا  صُاغت  غمُلت، منها هظسث ئلى ول ألاهماغ، و

جىلُص جألُف الخالصت و ؤلاػاز الىظازي. و أما هرا جدلُل البُاهاث ٌشمل 

  . وفدص البُاهاث ، واطخػساض البُاهاث، و البُاهاث
ّ
اطخخدمذ الباخثت الخؽ

 (.770، ص. 7003البُاوي ملحظىن )
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 لتحليل متفاعل )ميليس و هى  1.3صىرة 
ّ
 بيرمان(الخط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و 
ّ
 : ىالبُاهاث هرا البدث هجدلُل  الظابم بىاء غلى الخؽ

 ثىقيص البياهات  1.3.3

البُاهاث التي جم حمػها ًجب جللُل و  الظابلت  قو ؼس ًخم حمؼ البُاهاث بال

 البُاهاث. ًخم دمج البُاهاث التي جدخىي غلى البُاهاث بدُث جصبذ بُاهاث صالحت.

 استعراض البياهات 1.3.3

ًمىن ئوشاء البُاهاث التي ًخم حمػها وجدلُلها في شيل زطىم بُاهُت أو 

البُاهاث في شيل  طخػساضا بدثال اغسوض أطػاز. ومؼ ذلً، في هرحداٌو أو 

 غليها. حصىلتفلا لىىع البُاهاث املالسطىم البُاهُت والجداٌو ألن و 

 البُاهاث

Collection 

 جىلُص البُاهاث

فدص الخالصت و 

 البُاهاث

 اطخػساض البُاهاث
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 فحص البياهات 1.3.1

لت الثالثت  بسأي مُلِع هىببيرمان هي  الخالصت  والفدص. الخالصت والؼٍس

ألاولى وصفه مإكخا وطخغُير ئذا لم جىحد البُاهاث مخػملت لخدفؼ حمؼ البُاهاث. 

 ذزحػ ولىن, ئذا الخالصت ألاولى جدفػها البُاهاث صحُدت و اطخلامت خُىما

 ت.الخالصت هي الخالصت صحُدت وصدًلئلى اإلاُدان, ف تالباخث

 

 صدق البياهات 1.3

ًخؼلب بػع جلىُاث الفدص.  البدثفي   ق البُاهاثصدلخددًد  ىاكؼ،في ال

ختى جدصل غلى بػىاًت  البدثفي   صدق البُاهاثئحساء فدص ل و حػمل الباخثت

. لرلً وفلا للىاكؼ أن حشسح و جصف البدث   هدفو ت .خىاصل البدث الحلُلت

 :غلى الىدى الخالي صدق البُاهاثم ظخخدٌ بدثال اهر

 

 )طيرياوغالس ي(ثالثة ال اتيىالتق 1.3.3

 هثيرئلى اإلافهىم من خالٌ البػدًت لىحهت هظس  ثالزتالالخلُِىاث  ٌشير

ادة  طخيىن  (احتهاغهمومظخلسة. مصادز مخخلفت ، وأطالُب وجلىُاث )غىدما  ٍش

ملازهت هخائج البدىر ها ، منالبُاهاثللخدلم  ثالزتالالخلُِىاث اإلاصداكُت. ئحساء 

ن.   :لهرا البدث ما ًلي ثالزتالالخلُِىاث  و أما  أهىاع مؼ جدلُل آلاخٍس

 .البدث ثىال مشاهدشاف البدث اإلاىاطبت في  مخهج، واخخُاز  مخهج البدث (0

ن أو اإلادزطين  ًمىن ئحساء فدصاإلاشازوىن ،  (7 للمشازهين أو املحاطٍس

 .اإلاسجبؼتواملجاالث ألاوادًمُت 
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مجاٌ الدزاطاث  أهلالخدلُل ، فدص الحلُلت في شيل مىاكشت مؼ  (3

 البدثُت

ت ، وحىد وحهاث الىظس ، اإلالترخاث واإلافاهُم  (4  .اإلاخػللت بهالىظٍس

ه خالتي صمم اإلاىاطبأن حػؼي اإلاػجى جسحى  ثالزتالالخلُِىاث كُام ب و مؼ هرا

صدز ئلى آلت البدث اإلاخصلت بالظىاهس، تالباخث هي  ثالزتالالخلُِىاث ب. ولرلً ٍو

لت التي   .في اخخباز مصداكُت البُاهاث تالباخثظخخدمها حالؼٍس

 ثحقق العضى 1.3.3

من خالٌ اإلاالخظت واإلالابالث  املحصىلت خلُلت البُاهاث الىظس في ئغادة 

 اإلاظخخمت في هخابت  اإلاػلىماث و تهدف الباخثت أن ججد. اإلاشازهينالحىاز مؼ ب

س وفًلا إلاا ًلصده اإلا صحُدت و ئن واهذ البُاهاث اإلاىحىدة . شازنهخابت الخلاٍز

 فهي ملبىلت، و لىّن البُاهاث غير صحُدت فخدخاج الباخثت ئلى البدث الاطخمسازي.

 رأي الخبراء 1.3.1

هخائج البدث في املجاٌ للخبراء  راء هى جلىُت جم ئحساؤها للدشاوز زأي الخب

بما في ذلً مؼ اإلاىحهين في هرا البدث. ، الرًن لديهم جخصص في مجالهم 

واإلادخالث املخخلفت بدُث ًمىن الخدلم من صحت هره للحصٌى غلى الخىحُه 

 .البُاهاث البدثُت

 

 القضايا ألاخالقية 1.3

 إلاػهدام اللغت الػسبُت في dٌظعى هرا البدث ئلى الىشف غن جىفُر حػل

مؼ  و .و اإلاإطظت لها الخصائص. الخالمُرخاصت مؼ حمُؼ اإلاشازهين من ال
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د دزاطت طت بدثال اهر خىاصل،ذلً   الػسبُت هفظها. ئّن  اللغت مُحػلًز

 .يلمػهدالػسبُت لغسض خاص لم ًُظهس وحىد حػل تم الػسبُُحػل هرا الخصائص

 

م. ُأزىاء غملُت الخػل الخالمُرمن هجاح اإلاخػلمين أو بدث ال اًبدأ جسهيز هر

اللغت الػسبُت  جمىنالخلدم في  الخالمُر. ًظهس هاما ًفترض هرا الىجاح أن ًيىن 

. و واهذ الدظهُالث هاكصت و لِظذ الػساكُل ةكصير  فترة ولى وان فيولغت أحىبُت 

 لحصٌى غلى أهداف الخػلُم.

ٌ  ًخلىال  م التي ًمس بها ُألاوشؼت أو غملُت الخػل طلظلتغن م ُالخػل خصى

أًًظا. من الىاضح أن غلُه  م ألاخسي ًإزس ُالخػل غىاصسدوز  ،. وباإلاثل الخالمُرول 

م اللغت الػسبُت في ُم حػلٍى وجىفُر وجل صمُمظخىشف جَػّمم و ُط بدثال اهر

 .ًت إلاػهدا


