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 الباب الثالث

 منهج البحث

 الفصل األو ل: نوع البحث 

وهذه الطريقة ينتج البياانت الوصفية  هذا البحث نوع من الدراسة النوعية ، 

بحث النوعي هو البحث الذي ال ال. بكلمات مكتوبة أو تعبريات من األشخاص املقصودة

وفًقا لسوكما ديناات، فإن البحث النوعي هو البحث   (Lexi J, 2002) .يستخدم احلساابت

الذي يادف لتحليل الظواهر واألحداث واألنشطة االجتماعية واملواقف واملعتقدات 

  (Sukmadinata N. S., 2007) .والتصورات وأفكار األشخاص الفردية أو اجملموعية

املدرسة العامة خلّرجيّي عن دوافع تعلم اللغة العربية البحث النوعية ألنه يوصف  ايسمى هذو 

 . يف شعبة تدريس اللغة العربية

  مكان البحث وأوقاتهالفصل الث اين: 

يكون تركيز البحث هو و . عقد هذا البحث يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارييح 

 تدريس  شعبة يف 5219إىل  5214ّي املدرسة العامة سنة تعلم اللغة العربية خلّرجيدوافع 

 . شار فربايري إىل شار مايوا، أي منذ ثالثة أشاريتم تنفيذ وقت البحث ملدة و . اللغة العربية
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 الفصل الثالث: مصادر البياانت  

 :بتصنيف مصادر البياانت إىل قسمّي مها الباحثيف هذا البحث ، قام 

 البياانت األولية  .1

اانت األولية هي البياانت اليت تتم احلصول مباشرة من موضوعات البحث، البي

ويف هذه احلالة، حصل الباحث على بياانت أو معلومات مباشرة ابستخدام 

والبياانت األولية يف هذا البحث  (Purhantara, 2010) .أدوات حمددة مسبًقا

صول على هذه وميكن احل. هي البياانت اليت تتم احلصول مباشرة من امليدان

البياانت من خالل املالحظة املباشرة أو نتائج املقابالت مع املخربين بناًء على 

ومصادر البياانت األساسية يف هذا البحث هي . إرشادات املقابلة من الباحث

 5214سنة  ( املدارس الثانوية واملدارس املانية)املدرسة العامة خلّرجيّي طالب 

 اللغة العربيةيف شعبة تدريس  5219إىل 

 البياانت الثانوية .5

 البياانت الثانوية هي بياانت أو معلومات اليت تتم احلصول بطريق البحث غري 
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مباشرة من كائنات حبثية عامة بطبيعتاا، تتكون من قيمة النصوص، ومقابالت 

 .مبحاضرين اللغة العربية وغريها من املوضوعات املتعلقة هبذا البحث

(Purhantara, 2010)  ومصادر البياانت الثانوية اليت تتم احلصول بطريق

. البحث غري مباشرة، أو بوسيلة، أو تتم احلصول وتسجيلاا من أطراف أخرى

ميكن احلصول على مصادر البياانت الثانوية يف هذا البحث من اآلاثر املكتوبة 

 .بقراءة كتب األدب والواثئق والكتابة املتعلقة هبذا البحث

 تقنيات مجع البياانت الفصل الر ابع:

تكون تقنيات مجع البياانت أمهية يف األنشطة البحثية ألن هتحدف لنيل البياانت يف 

للحصول على البياانت الالزمة مناسبة من الغرض ،  (Neolaka, 2014) .هذا البحث

 :تقنيات البحث التالية الباحثيستخدم 

 املالحظة  .1

حظات على كائنات البحث ، وميكن املالحظة هي طريقة جلمع البياانت مع املال

وأّن الباحث يالحظ دوافع   (Ali, 1982) .تنفيذها بشكل مباشر أو غري مباشر

هذه الطريقة و  تعلم اللغة العربية خلرجّي املدرسة العامة يف شعبة تدريس اللغة العربية.
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العامة يف املدرسة  مفيدة كموفر للمعلومات املتعلقة بدوافع تعلم اللغة العربية خلرجيي

ألّن اآلن يف حالة الوابء، لذالك استخدم الباحث  .شعبة تدريس اللغة العربية

املالحظة األّولية قبل االمتحان بياانت املالحة املوجودة قبل بداية الوابء أو عند 

    اإلقرتاحية.

 املقابلة .5

أّن مصادر البحث يف هذا البحث هم طالب خلرجيي املدرسة العامة يف شعبة 

يف هذا  املستخدمة طريقة املقابلةويف هذه احلالة الوابء، أّن دريس اللغة العربية. ت

دوافعام يف عن  بتقدمي األسئلة إىل طالب خلرجيي املدرسة العامة أّما تتعلقالبحث 

أيخذ الباحث بياانت املقابة ابحلاتف . Whatsappبوسيطة تعلم اللغة العربية 

دوافعام يف تعلم اللغة العربية والعوامل اليت ُترج وإرسال الرسالة إىل الطالب عن 

 .  Whatsappوتدعم على تعلمام بوسيطة 
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 الواثئق  .3

تحبحث الواثئق عن بياانت حول األشياء أو املتغريات مبالحظات من النصوص 

تحستخدم هذه الطريقة إلستكشاف   (Arikunto, 2013) .والكتابة وما أشباا ذلك

ع البحث من الواثئق ولتكميل البياانت اليت مل يتم احلصول البياانت املتعلقة مبوضو 

وصور وبياانت املقابلة عن دوافع تعلم اللغة العربية  .بطريقة املقابلة أو املالحظة

 خلرجيي املدرسة العامة تكون الواثئق يف هذا البحث.   

 الفصل اخلامس: تقنيات حتليل البياانت 

وعي عندما يتم مجع البياانت وبعد االنتااء من يف البحث الن ُتليل البياانت تحعقد

إذا كانت . ودحلل الباحث من اإلجاابت يف وقت املقابلة. مجع البياانت من خالل فرتة معينة

اإلجاابت بعد ُتليلاا غري محرضية ، فسيواصل الباحث السؤال مرة أخرى ، حىت تعترب 

يف ُتليل البياانت النوعية نفذت وفقا ملايلز وهوبرمان أبن األنشطة . البياانت مصداقية

تقليل البياانت األنشطة يف ُتليل البياانت ، وهي . بتفاعلي واستمرت مبستمر حىت اكتملت

 (Sugiyono, 2011) .التحقق وعرض البياانت ورسم االستنتاج أو

 :خطوات تقنيات ُتليل البياانت ما يلي
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 حد البياانت .1

 سية وتصنيفاا والرتكيز على األشياء البياانت يعين تلخيص البياانت الرئي حدّ 

والبياانت املخفضة . املامة والبحث عن السمات واألمناط وإزالت األشياء غري املامة

ستظار صورة أوضح ويسال الباحث مبزيد من مجع البياانت املتعلقة بدوافع تعلم اللغة 

عملية املقابلة اببطالب بعد  .املدرسة العامة يف شعبة تدريس اللغة العربيةخلّرجيّي العربية 

أّما تتعلق مبشاكل  من نتائج املقابلة البياانت الرئيسيةاخلرجيي املدرسة العامة فاختار الباحث 

   البحث.

 عرض البياانت  .5

وهي ميكن أن يقدمي البياانت . واخلطوة الثّاين بعد حد البياانت فاي عرض البياانت

. وما شابه ذلكاملخططات االنسيابية ّي فئات بشكل املوجز، والرسوم البيانية، والعالقات ب

يف البحث . بعرض البياانت، سيسال فام ما دحدث ، وختطيط العمل بناًء على فامه

والغرض من   (Sugiyono, 2011) .النوعي، ما يكون عرض البياانت سرداًي بطبيعته عادة

مات البسيطة وميكن البياانت هو تبسيط املعلومات من املعلومات املعقدة إىل املعلو عرض 

من نتائج املقابلة أّما تتعلق  البياانت الرئيسيةبعد اختار الباحث  .فام معناها بساولة
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 الدوافع املكتوبة تالباحث نتائج البحث ابملناقشة وتطابقاا بنظراي يقدميمبشاكل البحث، 

 أو جملة التفكري لتأكيد على نتائج البحث. يف اإلطار النظري أّما

 نتائجاستخالص ال .3

يب على تركيز  واخلطوة الثالثة هي استخالص النتائج يعىن نتائج البحث اليت جتح

يف خطوة استخالص   (Gunawan, 2014) .البحث على أساس نتائج ُتليل البياانت

بفحص وُتليل بياانت البحث  الباحثالنتائج، وهي خطوة ُتليل البياانت النوعية، يقوم 

وجيب أن االستنتاجات . استنتاجات من هذه البياانتابستخدام العقلية، مث يستخلص 

من نتائج  البياانت الرئيسيةبعد اختار الباحث  .تكون إجابة على بيان مشكلة البحث

املقابلة و يناقشاا ويطابقاا بنظرايت الدوافع املكتوبة أّما يف اإلطار النظري أو جملة التفكري، 

 .بيان مشكلة البحث االستنتاجات تكون إجابة علىالباحث يستخلص 

 الفصل السادس: اختبار صحة البياانت

يف هذا البحث ، فإن الطريقة الذي يحستخدم الباحث يف اختبار صحة البياانت هو 

 . تثليث املصدر ، وتثليث التقنية ، وتثليث الوقت: بتقنيات التثليث وهي
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 تثليث املصدر .1

يف املعلومات املوجودة من املصدر مبقارنة وإعادة وفحص درجة الثقة  يتم تثليث

أّن الباحث يسأل طالب خلرجيي املدرسة العامة أبسئلة متساوية وتعزيزها  .املصادر املختلفة

بتقدمي األسئلة إىل بعض احملاضري العرب لتحقيق صديقة املعلومات والبياانت املطلوبة من 

 .Whatsappمصادر البحث بوسيطة 

 تثليث التقنية .5

قارنة بياانت املالحظة مع بياانت املقابلة وواثئقاا ، وميكن يتم تثليث التقنية مب

بعد يالحظ  .استنتاجاا للحصول على بياانت هنائية أصلية وفًقا للمشاكل يف هذا البحث

الباحث عن دوافع التعلم اللغة العربية خلرجيي املدرسة العامة، يقارن الباحث بّي املالحظة 

   ت املطابقة مبشكلة املوجودة.لتحصيح البياان ةلاألّولية واملقاب

 تثليث الوقت .3

 تثليث الوقت بتحقق من املقابالت واملالحظات يف  الباحثيف هذا البحث ، يتم 

 ,Bachtiar) .أوقات ومواقف خمتلفة إلنتاج بياانت صاحلة وفًقا للمشاكل يف هذا البحث

خالل مراجعة  لتثليث الوقت أثناء الوابء مثل هذا الوقت، يتحقق الباحث من  (2010
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مصادر نتائج املالحظات األولية ونتائج املقابلة، وطرح عدد من األسئلة مرة أخرى إىل 

 .البحث على بياانت صاحلة ووفًقا لصياغة املشكلة للحصول البحث

وابلتايل ، فإن التثليث يعين أفضل طريقة للقضاء على االختالفات املوجودة يف 

وابلتثليث، ميكن . حداث والعالقات من اجلاات املختلفةالبحث أثناء مجع البياانت عن األ

 .الباحث التحقق من نتائج حبثه بطريقة املقارنة مع املصادر والطرق واألوقات املستخدمة


