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 الباب الثالث

 منهج البحث 

 نوع البحث ومقاربته  . أ

  يف  الباحث وأيحذ. الكيفي البحث يف يعرف البحث منهج  يف كان

 إيل يهتم الكيفي املنهج وكان الوصفي املنهج تستعمل اليت كيفيال مبقاربة حبثه

 ثبتوي  البينات  وحتليل 31.املخصوصة واملكان  واحلال الشخصية أوصاف  تصوير

 املوجودة  املسائل احلل هو الكيفي مبنهج  البحث هدفو . احلصيلة واخد  الفرضّية

املقابلة و املالحظة و   طريقة دامخاست لتعريف  هنا  وأما  32.ابالنظام امليدان  يف

 FOUNDATION)املؤسسة سينج مت وتيا ترنج سكول الثانوية املدرسة  يف  الواثئقية

SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL)  جنوب اتيالند. 

  املنظمة  عن العميق البحث وهي احلالية، البحث هذا يف املستعمل والنوع
 33.املخصوصة أو احلالة أو املؤسسة اللجنة أو

 
31 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, )Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2002), 3. 
32 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, )Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), 44. 
33 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatifi (Bandung; PT Remaja 

Rosydakarya, 2001), 13.  
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 البحث مكان. ب

املؤسسة سينج مت وتيا ترنج سكول الثانوية املدرسة  يف البحث هذا مكان كان

(FOUNDATION SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL) هي 

 .التيالند جنوب  ترنج سينج مت  اإلسالمية  املدرسة مؤسسة

املؤسسة سينج مت وتيا ترنج الثانوية املدرسة البحث يف  كاناخرت البحث م

استطاعت هذه املؤسسة أن  ترنح جنوب التيالندعلى وجه التحديد يف   سكول

ختلق الطالب لتحقيق إجنازات جيدة ، وكلها ال ميكن فصلها عن مشاركة 

املعلمني واملديرين يف رعاية طالهبم و مدرسة بديلة خمتارة للمجتمع احمليط. هلذا 

 السبب أصبح الباحثون مهتمني جبعل املعهد مكاان  للبحث.

 صادر البياانت ج. م 

 ومصدر األساسي البياانت  مصدر ومها قسمني على البياانت  مصادر

 طالب هو   األساسي يف هذا البحث كان مصدر البياانت  34.الثانوي البياانت 

املؤسسة سينج مت وتيا ترنج سكول الثانوية  درسةملاب الثاين يف الفصل

(FOUNDATION SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL). 

 
 .3نفس المرجع، 34 
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  درسة ملاب الثاين الفصل تعلم اللغة العربية للطالب يف صعوبةوموضوع البحث هو 

 FOUNDATION)املؤسسة سينج مت وتيا ترنج سكول الثانوية الثانوية 

SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL) .البياانت  مصدر أما و 

 .البحث هبذا متعلقة نسح هواف البحث هذا يف نويالثا

 

 مجع البياانت طريقة  . د

لنيل املعلومات أو البياانت املناسبة مبسائل البحث فيستعمل الطرق 

 األتية:  

 طريقة املالحظة  .1

هي العملية بركز اإلهتمام إىل موضوع البحث ابستعمال مجيع  

 35. تستطيع املالحظة أن تعمل ابستبيان ونسخ الصوت.حواس اخلمس

تستخدم الباحثة طريقة املالحظة جلمع البياانت عن عمالية التدريس  

 
35 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, )Jakarta: Rineka 

cipta, 2002),128. 
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املؤسسة سينج مت وتيا ترنج سكول الثانوية  املدرسة اللغة العربية الذي كان يف

(FOUNDATION SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL). 

 طريقة املقابلة  .2

هي احملادثة للحصول على البياانت بطريقة السؤال و اجلواب بني  

خصني أو اكثر تواجهني حيث كان السؤال مناظما و متهدفا إىل ش

و طريقة املالحظة هي طريقة جلمع احلقائق ابملواجهة   36املوضوع البحث.

أو بكالم أخر   37اجلانبية الواحدة ترتيبا و تعتمد على اهداف البحث.

املقابلة هي طريقة لنيل البياانت لوجود صلة املباشرة مبسئولية، بطريقة  

ملعرفة العوامل اليت مناسبة مبناهج تنسخ أجوبتهم. تستخدم طريقة املقابلة 

الثانوية   ابملدرسةالثاين  للطالب يف الفصل العربية اللغة تعلم صعوبةب تسب

 FOUNDATION SAENGTHAM)املؤسسة سينج مت وتيا ترنج سكول 

WITTAYA TRANG SCHOOL).  

 طريقة الواثئق  .3

 
36 Lexy J .Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 

2009),186. 

37 Marzuki, Metodelogi Riset, )Yokyakarta: Hanindita Offset, 2004),.65 
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  38هي طريقة على مجع البياانت ابلنظر إىل الواثئق يف مكان معني.

مكان معترب شكل الواثئق ابلكتابة أو صورة   الباحث يريد أن يبحث عن

مثل الكتب، وكشف الغياب، وصور التالميذ يف الفصل الثاين ابملدرسة  

 FOUNDATION)املؤسسة سينج مت وتيا ترنج سكول الثانوية 

SAENGTHAM WITTAYA TRANG SCHOOL)وغريها ،.   

 ليل البياانتحت . ه

  ثالث  يكيفال البحث يف البياانت  حتليل (Miles) ميلس قال كما

 :  وهي أنشاطة

 حتديد البياانت  .1

  املالحظة  كنتيجة  كثرية  امليدان  من املأخوذة  البياانت  أن

  منه  واملعىن اليباانت  حتديد إىل حيتاج فلذلك . والواثئق واملقابلة

 .ابلبحث املتعلقة املهمة األشاء من واالختيار  اإلختصار

 البياانت تصنيف  .2

 

 جعنفس املر 38 
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  تصنيف  هو بعده اخلطوة كانت الباايانت  حتديد بعد

  رسم شكل ابستعمال  يؤدي كيفيال البحث هذا ويف البياانت 

 . فهمه يف  القارئة تسهل حىت اجلدول

 اخلالصة  .3

  أي  اخلالصة هي (Miles) ميلس عند الثالثة  اخلطوة كانت

 39.للباحث النوعي العلمي البحث من االستنباط

 صحة البياانت أتكيد و. 

 يؤديها فااألنشطة البحث مكان من املأخوذة البياانت  يصح لكي

 :  يلي  كما الباحث

 تطويل اإلشرتاك .1

 فلذالك  الكيفي، البحث يف البياانت  جامع أفضل الباحث  كان

  40.البحث يف تطويله حيتاج لذا قطعا، مجعها يف مقرر إشرتاكه

 التثليث .2

 
39 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 345. 

 

 .162جع،  نفس املر   40 
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  شيئا  يستعمل الذي البياانت  صحة لتأكيد منهج هو التثليث

   البياانت  يكون كي وهذا 41.ومقبلتها لتأكيدها خارجها من آخر

.  مقبولة صحتها يكون  حيت واحدة،  انحية من منظورة  املمأخوذة 

 :   يلي كما املناهج  الباحث أيخذ  وهنا

  بنتيجتها  املالحظة من األحوذة البياانت  نتيجة مقابلة .أ

 . املقابلة من املأخوذة

 .البحث مكان عن يوجد مبا الشخص قاله ما مقابلة .ب 

 .البحث بركائز املتعلقة ابالبينة   املقابلة نتيجة مقابلة .ت 

 مواظبة املالحظة .3

  مناهج  بكل واملواظبة  اباجلد الباحث يبحث أن  املالحظة  مواظبة

  يف الباحث ويبحث42.أوملداومة املستمرة التخليل بعملية يتعلق عما

  بقراءة  املواظبة  هذه الباحث ويؤد ودقّة،  بضبط البياانت  البحث هذا

 . البحث هبذه املتعلقة البياانت  أو الكتب من املراجع

 

 
41  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2002), 330. 
 .329جع،  نفس املر   42 


