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 لثالباب الثا

 البحث منهج

 

 

 موقع البحث ومجتمعه وعينته .أ

 موقع البحث .1

 ”الرحمة“اإلسالمية  الثانويةأقيم هذا البحث باملدرسة 

، فى الشارع 2017إلى  2016باندونج للعام الدراس ي دي اسوكج

 باندونج املركزية، جاوى الغربية. 140رقم  سوكجادي

 مجتمع البحث .2

طلح "مجتمع"، بل حالة اجتماعية ال يوجد فى البحث النوعي مص

social situation  تتركب من املكان واملوضوع واألنشطة. كما هو

 ”الرحمة“اإلسالمية  الثانويةاملعروف أن مكان هذا البحث هو املدرسة 

باملدرسة  ثامنال فصلباندونج. واملوضوع هو تالميذ ال سوكجادي

واألنشطة هي تعليم . باندونج سوكجادي”الرحمة“اإلسالمية  الثانوية

 اللغة العربية.

 عينة البحث .3

فى تعيين عينة البحث، استخدم الباحث طريقة معاينة هادفة 

purposive sample  أي أخذ العينة بداللة أعضاء املجتمع املعينة ،

، يختار الباحث العينة باعتبار قلة اشتراك ةالحال هبعض التنظر. فى هذ

العربية من الفصل اآلخر. وُيعرف أن أعضاء الفصل فى تعليم اللغة 

املنخفضة في  ميول التعلمالذي يملك تلميذ العينة هذا البحث هي 

 األخرى. ثامنالفصل التعليم اللغة العربية باملقارنة مع تالميذ 
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 تصميم البحث .ب

تصميم هذا البحث املستخدم هو بحث نوعي. املراد بالبحث النوعي 

وغير ذلك،  التعلمميول املرء واالجتهاد و هو بحث لدراسة مظاهر موقف 

فى هذا البحث بطريقة وصفية أي باستخدام الكلمات أو  حتى يكتب الباحث

أن  ستخدام هذا التصميم، يرجو الباحثالنصوص التحليلية الوصفية.  با

 يكون هذا البحث كامال وعميقا حتى يحصل على أهداف هذا البحث.

 ى أربعة الخطوات، وهي كما يلي:تنقسم عملية تصميم هذا البحث إل

 صناعة الخطة .1

 فى هذه الخطوة هي كما يلي: األنشطات التى يعملها الباحث

تحليل األدوات والتسهيالت وتصنيف خطة عملية البحث وتعيين 

 .إلستبياناو  موقع البحث وتصنيف توجيه املقابلة واملالحظة

 التطبيق .2

البحث اإلنسانية،  فاعلم أن الباحث فى هذا البحث هو أداة

 املالحظةاملقابلة و  نتائجتهدف األداة إلى مبحث البيانات. البيانات تعنى 

مدرس ثامن و من تالميذ الفصل الالباحث أخذها يالتى  واإلستبيان

 سوكجادي ”الرحمة“اإلسالمية  اللغة العربية في املدرسة الثانوية

   باندونج.

 تحليل البيانات .3

إلى واإلستبيان بعد إقامة املقابلة واملالحظة  أقيم تحليل البيانات

مدرس اللغة العربية في املدرسة الثانوية تالميذ الفصل الثامن و 

 باندونج. سوكجادي ”الرحمة“اإلسالمية 
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 التقويم .4

البيانات التى يحللها  نتائجثم الخطوة التالية هي تقويم لجميع 

ال ملشكلة التعليم الباحث، حتى ُيقال أن هذا البحث يكون حال بدي

 التى توجد فى الزمان الحاضر.
 

 طريقة البحث .ج

طريقة هذا البحث املستخدمة هي طريقة وصفية أي البحث بطريقة 

 التعبير وتقديم البيان والتحليل والتصنيف.

 ميول التعلمأما املدخل املستخدم لهذا البحث يهدف إلى تعبير 

و املدرس, ومن التالميذ  بلة معنتائج املقاوتحليله ووصفه من  املنخفضة

، في الفصل ومن نتائج االستبيان تعليم اللغة العربية نتائج مالحظة عملية

العوامل املؤثرة و تعليم اللغة العربية, وعمليته وتقويمه وعقبته أهداف إما 

 .هفيالتالميذ  ميول تعلمقلة  على
 

 هفوو تعريف امل .د

لكل  فهومأن يقدم تعريف املمما يجدر بالذكر أن الباحث ينبغى له 

 مصطلح البحث اجتنابا عن خطأ الفهم، وهو كما يلي:

 امليول  .1

( أن امليول هو شعور 16ص  2008ذكر سلميتو )فى هدى،   

 املحبة أو الرغبة فى الحال أو األنشطة بدون اإلجبار.

 التعلم .2
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( أن التعليم هو تغييرات 7ذكر محمود )فى جنة ص   

شاهدة )املباشرة( أو غير املشاهدة فى نسف التلميذ املوقف، إما امل

 بسبب الخبرات.

 تعليم اللغة العربية .3

تفاعالت بين  هو ( أن التعليم 154ص  2012ذكر نوحا )  

الطائفين لهما حاجة، أي املعلم والتلميذ. فى عملية التفاعالت 

 اتصاالت تركيزية وموجهة.

أن اللغة العربية ( 31ص  2012وذكر الغاليين )فى نوحا،   

 هي جمل يستخدمها العرب لتعبير أغراضهم )من األفكار واملشاعر(.

 رئيس ي درسالبحث هو اللغة العربية لهذا تعليم املراد ب  

عند  باندونج سوكجادي ”الرحمة“اإلسالمية  باملدرسة الثانوية

 .ثامنتالميذ الفصل ال
 

 أدوات البحث .ه

البحث هي باحث البحث )أداة البحث، فإنما تكون أداة  فى هذا

إنسانية( ألن اإلنسان عنده قدرة عالية على إقامة البحث فى األحوال 

 املتغيرة.

فاعلم أن الباحث هو أداة البحث، وهو يدخل إلى ميدان البحث 

كأداة مساعدة فى جمع واإلستبيان ويحمل توجيه املالحظة واملقابلة 

قية تتعلق بأنشطة التالميذ وموقفهم البيانات. فى توجيه املالحظة كتابة وثائ

دفتار )قائمة( األسئلة املتعلقة واإلستبيان أثناء التعليم. وفى توجيه املقابلة 

، أي بصيرة التالميذ عن ميول التعلمومنها العوامل املؤثرة في  ميول التعلمب
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، حتى طريقة التدريس التي استخدمها املدرسعملية تعليم اللغة العربية ب

 
ُ
 .املنخفضة ميول التعلملعوامل املؤثرة في اعرف ت

 

 

 عملية تطوير األدوات .و

 صياغة تعريف املهفوو  .1

 الباحث ألداء البحثبهما  هتم, يفي هذا البحث هناك مصطلحان 

 في تركيب أسئلة االستبيان و املقابلة. املصطلحان هما:

 التالميذ تعلم ميول   (أ

شعور املحبة أو الرغبة البحث هو لهذا  ميول تعلم التالميذاملراد ب 

املقابلة بمعلم اللغة العربية  نتائجفى تعليم اللغة العربية, نظرا إلى 

عرف أن ميول 
ُ
التالميذ فى تعليم اللغة تعلم للفصل الثامن، ت

التالميذ فى تعليم تعلم العربية منخفضة. وما سبب انخفاض ميول 

ث بتركيب أسئلة اللغة العربية. فيهتم به الباحث ألداء البح

باحث أسئلة من العوامل املؤثرة على ال ركباالستبيان و املقابلة. ي

 لغة العربية.على ال ميول تعلم التالميذ

 تعليم اللغة العربية (ب

املراد بتعليم اللغة العربية لهذا البحث هو درس رئيس ي باملدرسة  

الفصل  باندونج عند تالميذ سوكجادي ”الرحمة“اإلسالمية  الثانوية

 الثامن.
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عليم اللغة العربية من قبل التلميذ الذي ويهتم الباحث بعملية ت 

في الفصل الثامن على اللغة العربية نخفضة امل التعلمله ميول 

 باندونج. سوكجادي ”الرحمة“ اإلسالمية باملدرسة الثانوية

 تطوير التهفصيل وكتابة القرار .2

 ميول تعلم التالميذعلى  يركب الباحث أسئلة من العوامل املؤثرة 

تراجع للغة العربية ويركب أيضا أسئلة املقابلة للتالميذ واملدرس. على ا

في صفحة  تطوير التفصيل وكتابة القرار قع إلى إطار نظري. وياألسئلة 

  .املالحق

 مطالعة األسئلة .3

بنود األسئلة املكتوبة تعنى مفهوم األداة فيه عملية الصدق. إما  

ة االولى هي بصدق نظري أي بواسطة أو عملي. الخطو نظري بصدق 

الباحث تفتيش مشرف البحث. إذا كانت األسئلة صادقة, فاستمر 

 النتشار االستبيان و املقابلة إلى التالميذ. 

 انتشار االستبيان و املقابلة .4

بعد أن يوافق املشرف أسئلة االستبيان و املقابلة فيستمر  

 ن و املقابلة إلى التالميذ.الباحث أن ينتشر االستبيا

 التحليل .5

انتشار االستبيان و املقابلة, يحلل الباحث البيانات  نتائجبناء على  

التالميذ في تعلم العوامل املؤثرة على انخفاض ميول املجموعة ملعرف 

 تعليم اللغة العربية.
 

 تطريقة جمع البيانا .ز

 هي:طريقة جمع البيانات املستخدمة فى هذا البحث و 
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 دراسة النظرية .1

هذه الدراسة تهدف إلى جمع البيانات النظرية من الكتب 

 واملجالت أو املراجع األخر كقاعدة هذا البحث. 

 املالحظة .2

وطريقة التدريس املالحظة هي تنظر موقف التالميذ واشتراكهم 

 فى تعليم اللغة العربية.التي استخدمها املدرس 

 املقابلة .3

ا البحث هي مقابلة عميقة ألن الباحث يريد أن املقابلة فى هذ

  س املعلومات الواضحة من املستجيب.يدر 

ومنها  ميول التعلموفى املقابلة دفتار )قائمة( األسئلة املتعلقة ب

، أي بصيرة التالميذ عن عملية تعليم ميول التعلمالعوامل املؤثرة في 

عرف اللغة العربية بطريقة التدريس التي استخدمها املدر 
ُ
س، حتى ت

 املنخفضة. ميول التعلمالعوامل املؤثرة في 

 دراسة الوثائق .4

 نتائجطريقة دراسة الوثائق املستخدمة هي كزيادة البيانات نحو 

موقع البحث املقابلة, واإلستبيان وسجالت من املقابلة واملالحظة في 

 م اللغة العربية. أثناء تعليفي 

 اإلستبيان .5

ومنها  ميول التعلمر )قائمة( األسئلة املتعلقة بوفى اإلستبيان دفتا

، أي بصيرة التالميذ عن عملية تعليم ميول التعلمالعوامل املؤثرة في 

عرف 
ُ
اللغة العربية بطريقة التدريس التي استخدمها املدرس، حتى ت

 املنخفضة. ميول التعلمالعوامل املؤثرة في 
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مس مراحل رئيسية ختتكون من ومرحلة جمع البيانات في هذا البحث 

 :كما اليالىلجمع البيانات 

 مرحلة التوجيه .1

 النشاط الذي يفعله الباحث في مرحلة التوجيه هي كما يلي :

بدأ الباحث من دراسة ندوة الرسالة العلمية، و بحث الباحث  (أ

 عن املشكلة وفقا لبرنامج قسم تعليم اللغة العربية.

لذي توجد فيه مشكلة, وفي بحث الباحث عن املوقع املناسب ا (ب

 ."الرحمة" اإلسالمية هذه الحالة هي املدرسة الثانوية

غ الباحث تصميم صام الباحث بالدراسة السابقة، ثم اق (ج

البحث الذي حصل على موافقة مجلس الرسالة بقسم تعليم 

 اللغة العربية.

ستأذن الباحث على رئيس استأذن الباحث بالنهج التالي : ا (د

ليم اللغة العربية كلية تعليم اللغات واآلداب بجامعة قسم تع

ستأذن على رئيس استمر الباحث أن اإندونيسيا التربوية و 

 ."الرحمةاإلسالمية " املدرسة الثانوية

 مرحلة االستكشاف .2

في هذه املرحلة يجمع الباحث بيانات من امليدان مع  

 الخطوات التالية:

ب الباحث توجيه عاما عن ك (أ
ّ
 يفية الحصول على البياناترك

 ختار الباحث مصدر البيانات وفقا للمعايير و تركيز البحثا (ب

 بحث الباحث عن بيانات مناسبة ملشكلة البحث (ج

 ثّبت الباحث بيانات محتاجة وفقا للمشكلة التي بحثها الباحث (د
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ق الباحث البيانات املوجودة في الدفتر على النحو التالي:  (ه
ّ
 وث

الحظة امليدانية هي املالحظة التي كتبها الباحث في موقع امل

البحث، واملالحظة التقريرية هي مالحظة كاملة من املقابالت 

 واملالحظة والتوثيق.

 

 

 

 Member checkمرحلة  .3

البحث أو طالع  نتائجستنسخ الباحث مقابالت أو كتب الباحث ا

لكتابة. أما املرحلة صف وفّسر الباحث بيانات في او الباحث وثائقا ثم 

 م بها الباحث فهي على النحو التالي:قاالتي 

صدق البيانات  طلب الباحث استجابة من املخبرين ليفحص (أ

 حث.الذي جمعها البا

صّحح ويستكمل الباحث األشياء التي التزال غير موجود أو  (ب

 التناسب بتركيز املشكلة.

بها الباحث باعتبار إلى املالحظة من  (ج
ّ
بعد املسودة الكاملة رك

 مصدر البيانات.

 مرحلة التثليث .4

 عليها الباحث فحص البيانات التي حصلهذه املرحلة هي عملية 

الباحث فعل في مرحلة التثليث والبيانات. لغرض الفحص أو مقارنة 

 على النحو التالي:
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التالميذ فيما تعلق باملعلومات التي من  الباحث استجابةطلب  (أ

درس اللغة العربية عن مواضيع اللغة العربية في مقدمها 

 .املدرسة

 .الباحث من مصدر األول إلى مصدر الثاني وافق (ب
 

 أسلوب تحليل البيانات .ح

ة التصديق األساسية، بل اذا البحث، فإن البيانات ليست كأدفى ه

كفاءة أساسية أو طريقا إلى الفهم. إضافة إلى ذلك، تبدو أن عملية جمع 

 البيانات لهذا البحث تعنى عملية دينامكية.

وأسلوب تحليل البيانات املستخدم هو طريقة تحليلية وصفية أي 

الباحث لتنول املعانى املوجودة فى  البيانات الوصفية البيانية التى يفسرها

 البيانات. أما خطوات أسلوب تحليل البيانات فى هذا البحث فهي كما يلي:

 اختصار البيانات .1

املراد باالختصار هو كتابة األحوال األساسية واختيارها، والتركيز 

على األحوال املهمة، وبحث املوضوع والتصميم وحذف ما غير املحتاج. 

بيانات املوجودة ختصار البيانات، يختصر الباحث ويدخل الفى عملية ا

 .باندونج سوكجادي ”الرحمة“اإلسالمية  باملدرسة الثانوية

 معروضة البيانات .2

فى البحث النوعي، يبدو أن تقديم البيانات املستخدم هو 

املعروضة املنظمة،  نتائجالنصوص وصفية بيانية. التقديم يواجه إلى 

تصميم العالقة حتى يسهل على الباحث فهم  املصنفة باعتبار 

 املظاهر.

 التلخيص والتحقيق .3
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املالحظة  نتائجتلخيص هذا البحث سيقدمه الباحث بالنظر إلى 

 املقابلة مع التالميذ نتائجفى ميدان البحث ثم يأكدها الباحث ب

 .وانتشار االستبيان مدرس اللغة العربيةو 


