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  الباب الثالث

  منهجية البحث

  

  منهج البحث  .أ

انّ املنهج هو هيكل العمل لتنفيذ الفعل أى هيكل تفكري ترتيب اآلراء   

  .املرتبة املوجهة واملوضوعية الىت تتعلّق باألغراض واألهداف

وأما البحث فهو عملية الدراسة ضابطيا ومرتبا ىف جمال العلوم عند   

  )١: ١٩٩٢, وتوهادى فراورىن. (القاعدة املعينة

و عند سوتريسنو هادى انّ البحث ىف حقيقته يسمى بسعي اإلجياد   

  .ينفّذ السعي بالطرق العلمية. والتطوير واختبار حقائق املعرفة

فكان منهج البحث حمتاجا للباحث أو مراشخ , بناء على مما سبق  

ام الباحث ىف هذا ق, ولذلك. الباحث كى ينفّذ البحث مرتبا ترتيبا موجها

مع املنهج الوصفي البحث بالبحث العلمي.  

وأما املقصود من املنهج الوصفي فهو طريقة البحث املستعملة لكشف   

. املشكلة العصرية بطريقة اجلمع والترتيب والتقسيم والتحليل مث التفسري

  )٤٧: ١٩٩٠, سورمخد(

ي هو طريقة انّ املقصود من املنهج الوصف) ٢٠: ١٩٩٢(رأى على   

مع , مستعملة لكشف املشكلة أو إجابة املشكلة املوجهة ىف احلالة احلاضرة

خطوات اجلمع والتقسيم والتحلي أو جتهيز البيانات وجعل النتائج والتقرير 

  .مع الغرض اهلام جلعل صورة عن إحدى احلالة موضوعية وصفية
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الوصفي هو فذهب إىل انّ البحث ) ٢٣: ٢٠٠١(وأما يامت ريانتو   

البحث املوجه إلعطاء البوادر الظواهر أو احلوادث منظّمة ضابطة عن صفة 

  .اتمع أو الدائر املخصوصة

انّ املقصود من اتمع هنا هو كلّ , وىف البحث الذي يقوم به الباحث  

تعليم التصريف ": منها, الشخصية املشمولة ىف كتب علم الصرف املبحوثة

 -علم الصرف"و, كتبه أمحد زكريا وأخرجه أزكا" بطريقة عشرين ساعة

كتبه كياهى احلاج حممد أنوار " ترمجة منت كليان ونظم املقصود مع تفسريه

كتبه " ´طريقة كرفياك´الصرف املختصر "و, وأخرجه سينار بارو آلغينسيندو

وكتاب , الدكتورندس حمترم بشرى وأخرجه منارى قدوس جوغياكارتا

كون كتاب طالب قسم تربية اللغة العربية جامعة تدريس الصرف الذى ي

  .إندونيسيا التربوية

  :آتية عالماتلبحث الوصفي ل انّ )١٤٠ :١٩٨٥(ذهب وينارنو 

  .وحنو املشكالت الواقعية املشكالت احلادثة تركيز االهتمام حنو .١

 تسمىهذه الطريقة كانت , ولذلك(ترتيب البيانات اموعة وحتليلها  .٢

 ).حليليةبالطريقة الت

كما قد بينه الباحث سابقا انّ املنهج الوصفي يسمى بالطريقة 

ومها , وىف ظاهرا انّ هذه الطريقة منقسمة إىل نوعي التحليل. التحليلية

يوالكم ا الفرق بينهما فهو. التحليل النوعيوأم:  

  البحث الكمي  الرقم  البحث النوعي  الرقم

  مؤسسا على قوة العدد  ١  مؤسسا على قوة الكالم  ١

  يأخذ املدى من احلالة العاملية  ٢  البحث ىف احلالة العاملية  ٢
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  حيفظ املدى من املبحوثة  ٣  التفاعل املباشر ىف امليدا  ٣

  طريقة التفكري االستنتاجية  ٤  طريقة التفكري االستفتاحية  ٤

  النظرة التخفيضية  ٥  النظرة العالية  ٥

  النظرة الثباتية واإلحصائية  ٦  القينظرة التطوير الع  ٦

٧  
املؤسسة على القضية خارج 

  العادة
٧  

املؤسس على اموع 

  والتنويع وامل

٨  
-معتدل: حصول البيانات

جترييب  
٨  

حفظ : حصول البيانات

املوضوعي  

٩  
  التصميم مرينّ

٩  
التصميم ثابت مقرر من 

  األول

  اخلطوطي  ١٠  الدوري  ١٠

  وجه من اآلخر: الباحث  ١١  األداة اهلامة: ثالباح  ١١

  )٢٠٠٢, رحايو هداية: املصدر(

فاختار الباحث املهنج التحليلي الوصفي نوعيا النه , بناء على ما سبق  

مناسب بشخصية البحث وذكر املفعول املبحوث على شكل كتب الدرس 

  .وهى أربعة كتب الدرس عن الصرف

 من هذا البحث بشكل املقالة الوصفية فاحلواصل, وعلى هذا األساس  

  .من جمموع الكلمة أو اجلملة  ليس العدد الرقمي بل كانت مسئوليذة علمية
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  طريقة البحث  .ب

إىل انّ دراسة التوثيق هى طريقة ) ١٣٥: ٢٠٠٢(ذهب اريكونطا   

  .مجع البيانات املؤسسة ىف الكتابة

ملنفّذ حنو اإلعالم انّ البحث ا) ٣٢١: ١٩٩٣(قدم رأي أركونطا   

صورة كانت أم صوتا أو كتابة أو غريها تعرف بتحليل , املسجل ىف التسجيل

  .التوثيق أو حتليل احملتوى

حتليل احملتوى كطريقة جلعل النتائج مع ) ١٩٩٦(عرفت أيل هولسىت   

أى بلغة . تعريف كلّ الشخصية ىف الرسالة خاصة بطريقة موضوعية ومنظّمة

يل احملتوى هو عملية تعرف الشخصية املوجودة ىف املقروءات أو أخرى انّ حتل

النص.  

فعرف حتليل احملتوى كطريقة البحث ) ١٨: ١٩٥٢(وأما بريلسون   

  .بطريقة موضوعية منظّمة ووصفية كمية لداللة احملتوى من اإلتصال

, تستعمل دراسة التوثيق لتعليم وحبث بعض املصدر الكتايب مثل الكتب  

  .جملّات التربية واملقالة كمراجع للنظريات ىف حتليل بيانات البحث

انّ الطريقة الىت يستعملها الباحث املناسبة ذا , وعلى هذا األساس  

  .البحث هى حتليل احملتوى أو حتليل التوثيق أى دراسة التوثيق
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  اتمع والعينة  .ج

  اتمع  .١

انّ اتمع هو جمموع الوحدات الىت تبحث شخصيتها   

انّ ) ١٠٨: ٢٠٠٢(ورأت سوهارسيمى). ٩٣: ٢٠٠٠, جوجوسوراطا(

  .اتمع هو كلّ فاعل البحث

الذى يقول انّ اتمع هو ) ٩٩: ١٩٩٨(وهذا مناسب برأي وينارنو   

األشيا أو احلادثة , االختبار, القيمة, فرقة الفاعل من اإلنسان أو البوادر

  .املبحوثة

فاتمع ىف هذا البحث هو جمموع الشخصية , بناء على اآلراء السابقة  

كتبه " تعليم التصريف بطريقة عشرين ساعة"منها , الىت متلكها كتب الصرف

 ترمجة منت كليان ونظم املقصود -علم الصرف"و, أمحد زكريا وأخرجه أزكا

, كتبه كياهى احلاج حممد أنوار وأخرجه سينار بارو آلغينسيندو" مع تفسريه

كتبه الدكتورندس حمترم بشرى " ´طريقة كرفياك´الصرف املختصر "و

وكتاب تدريس الصرف الذى يكون , وأخرجه منارى قدوس جوغياكارتا

  .كتاب طالب قسم تربية اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية

  العينة  .٢

فهي فرع ) ٩٣: ٢٠٠٤(عينة عند جوجوسوروطا وسومايايت وأما ال  

  .من الوحدات املوجودة ىف اتمع الىت كانت عالماا أو خصائصها مبحوثة

وهى , فذهب إىل انّ العينة هى أمثلة) ٥٥: ١٩٨٩(وأما ماردليس   

واملقصود من الفرد إذا يناسب . فرع من كل فرد الذى كان فاعل البحث

  .م به الباحث هو كتب الدرس وليس اإلنسانبالبحث الذى يقو
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تعليم "وأما العينة ىف هذا البحث فهى وحدات املادة ىف كتب   

علم "و, كتبه أمحد زكريا وأخرجه أزكا" التصريف بطريقة عشرين ساعة

كتبه كياهى احلاج "  ترمجة منت كليان ونظم املقصود مع تفسريه-الصرف

طريقة ´الصرف املختصر "و, غينسيندوحممد أنوار وأخرجه سينار بارو آل

كتبه الدكتورندس حمترم بشرى وأخرجه منارى قدوس " ´كرفياك

وكتاب تدريس الصرف الذى يكون كتاب طالب قسم تربية , جوغياكارتا

, الطريقة, اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية من حيث املنهج والتركيب

  .ة وحمتويااأسلوب اللغة أو اختيار اللغة املناسب

  

  طريقة حتليل البيانات  .د

) ٢(, التفريق) ١(, التحليل هو عملية بيان بوادر العامل بطريقة  

  )٧: ١٩٩٣, فاريرى. (التخمني) ٥(, التدبري) ٤(, التعليق) ٣(, التجميع

وأما خطوات حتليل البيانات الىت قام ا الباحث ىف هذا البحث فهى   

  :كمايلى

  دخطوة االستعدا  .١

تعليم التصريف بطريقة عشرين "ىف هذه اخلطوة أعد الباحث الكتب 

 ترمجة منت -علم الصرف"و, كتبه أمحد زكريا وأخرجه أزكا" ساعة

كتبه كياهى احلاج حممد أنوار " كليان ونظم املقصود مع تفسريه

طريقة ´الصرف املختصر "و, وأخرجه سينار بارو آلغينسيندو

 حمترم بشرى وأخرجه منارى قدوس كتبه الدكتورندس" ´كرفياك
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وكتاب تدريس الصرف الذى يكون كتاب طالب قسم , جوغياكارتا

  .تربية اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية

  خطوة مجع البيانات  .٢

ىف هذه اخلطوة أمجع الباحث البيانات الىت تساعد البحث من بعض 

 ميلكون مادة القراءة املصادر من املكتبة وإنترنيت أو األصحاب الذين

. الربامج وغريها, املقالة, واملقروءات احملصولة بشكل الكتاب. املناسبة

وهذا مبعىن انها , وىف حقيقة بيانات األحوال السابقة هى مادة اخلام

  .حتتاج إىل جتهيزها كى حتصل على البيانات املرجوة

  خطوة حتليل البيانات  .٣

فاخلطوة التالية الىت أخذها ,  اخلامبعد أن حصل الباحث على بيانات

قام الباحث ىف هذه اخلطوة خبطويت . الباحث هى حتليل البيانات اخلام

  :مها, التحليل

التحليل حنو البيانات املساعدة من بيانات اخلام بطريقة القراءة   .أ 

وإعطاء اخلطّ حنو النواط اهلامة واملناسبة ذا البحث مثّ جيعلها 

 . س احلكمكاملراجع أىس أسا

, التحليل حنو كتب علم الصرف الىت ذكرها الباحث سابقا  .ب 

من حيث بطريقة حتليل التوثيق مع طريقة مقارنة تلك الكتب 

أسلوب اللغة أو اختيار اللغة املناسبة , الطريقة, املنهج والتركيب

 .وحمتوياا
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  أخذ النتائج وكتابة التقرير  .٤

صاغها ىف شكل تقرير الرسالة ىف هذه اخلطوة أخذ الباحث النتائج و

يغرض كشرط للحصول على , وجبانب ذلك. كإحدى واجبة الباحث

  .درجة سارجانا
  


