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 باب الثالثال

 منهج البحث

 نوع البحث - أ
 تبحث، يعٍت (Field Researchحبث ميداين )ىو البحث  يف ىذا نوع

    ة. احثجهها الباعن مشكالت اليت تو  ادليدان جلمع البياانت مباشرة إىل الباحثة
 تصميم البحث - ب

 تصميم البحث ادلستخدم ىو الوصفأن ي يف ىذا البحث العلم
ىو استطالع  ي( البحث الوصفWhintneyقال ونتٍت )النوعي. و ىو مدخلو 

 ،مشكالت اجملتمع واألحوال ادلؤكدة بحثاحلقائق ابلتفسَت الصحيح. وىو ي
من  واآلراء والعمليات اليت حتدثوأيضا فيو العالقات واألنشطة وادلواقف 

ت انتظاما كي يسّهل لفهم حيّلل ويقدم البياان يالبحث الوصف 2الظواىر.
ما حىت ديكن أن يرجعو  أبساس الواقعي الواضح  دائ طويقّدمو االستنبا. طواستنبا

  3إىل  البياانت التواجد. طكل استنبا
كتبو ليكسي ج. ميلوج   اكم (Denzin & Linconِلِدنزين ولنكون )وفقا 

(Lexy J. Meloeng)   هبدف الذي يستخدم خلفية الطبيعية النوعي ىو  دخلادلأن
تفسَت الظواىر اليت حتدث وأبساليب خمتلفة. عادة الألساليب اليت تستخدمها 

 4يف البحث ىي ادلقابلة وادلالحظة والواثئق.الباحثة 
الباحثة ىذا النوع لتعرف وتصف ما ادلشكالت اليت حتدث يف  تختار إو 

 بنجرماسُت. عة أنتساري اإلسالمية احلكوميةقسم تعليم اللغة العربية جبام
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 موضوع البحث - ج
الطلبة يف تعّلم مهارة  التىو مشكيف ىذا البحث موضوع البحث  أما

 بنجرماسُت. امعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةالكتابة بقسم تعليم اللغة العربية جب
 جمتمع البحث وعينته  - د

طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف يف ىذا البحث ىو  رلتمع البحثأما  (2
. الذين يتكونون من ثالثة فصول )أ، 3128 ادلستوى الرابع سنة تسجيل 

  طالبا.  88وعددىم ب، وج( 
 ادلستوى الرابع سنة عينتو ىي بعض طلبة قسم تعليم اللغة العربية يفو  (3

 البحث مجيع ذايت من سُيطلب البياانت مجع عملية يفو . 3218تسجيل 
 ستجري اليت البياانت ولتقوية استبيان خالل من البياانت على للحصول
 ذايت عدد على الباحثة فرضهات اليت القيود بسبب ولكن. معها مقابالت
 (.Purposive samplingالعينة الغرضية ) بطريقة ادلقابلة إجراء سيتم البحث

 العينات مجع يف أسلوبأحد ( ىي Purposive samplingالعينة الغرضية )
اليت  وتؤكد الباحثة العينات على أسس خصائص، يعتمد على الواقع الذي

أخذت الباحثة لعينة البحث ذلذا و  5رلتمع البحث.تُِعّد خصائص أساسي 
 ا. طالب 34

 البياانت و مصادرها - ه
 البياانت .2

 البياانت األساسية:  -أوال

يف تعّلم مهارة الكتابة بقسم تعليم اللغة جهها الطلبة او يمشكالت اليت  ( أ
 بنجرماسُت.  العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
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قسم  مهارة الكتابة لطلبة مشكالت تعلم على تؤثر اليت والعوامل  ( ب
 تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  بنجرماسُت. 

 البياانت الفرعية  -اثنيا

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  تعليم اللغة العربية قسم اتريخ ( أ
 بنجرماسُت.

مهارة الكتابة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري ىدف تعليم  ( ب
 بنجرماسُت. اإلسالمية احلكومية 

 البياانت  مصادر .3
 ادلستجيبون . أ

يف رلال مهارة  يتعلم طلبة الذيادلستجبون يف ىذا البحث ىم من 
يف قسم تعليم اللغة  3128الرابع سنة تسجيل  ومن ادلستوى الكتابة

الطلبة و  العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  بنجرماسُت. 
( Google Formإلجابة األسئلة من اجلوجل ) طالبا 88يتكون من 

 طالبا دلقابلة.  34و
 ادلخرب . ب

 2الذي يعلم كتابًة مقيدًة  ادلدرس بحث ىولايف ىذه  ادلخرب
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  قسم تعليم اللغة العربيةيف 

  بنجرماسُت.

 أساليب مجع البياانت - و

 ىي:ذا البحث يف ى ثةها الباحتستخدمااليت مجع البياانت  أساليب
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 ستبيان اال .2

األسئلة أبنفسهم.  قراءة وتفسَتلمن ادلستجيبُت  طلب االستبيانيف  
انت حول ترغب الباحثة يف احلصول على بيالنسبة طريقة االستبيان ابو 

ينقسم إىل عدة تصنيف. أما . وفيو البحث ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا
االستبيان ىم من مجيع الطلبة يف ادلستوى الرابع سنة تسجيل  مستجبو
بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري الإلسالمية احلكومية  3128

 بيجرماسُت. 

 قابلةادل .3
فعل تأن ي الباحثة ريدتقابلة لتقنية مجع البياانت إذا ادلت مستخدا

علم تريد أن تادلشكالت اليت تُبحث، وأيضا إذا جد و ل الحظة األوىلادل
دلقابلة ا ةقدم الباحثتديكن أن    6.يقاكل شيء من ادلستجيبون عم  ة الباحث

 focus grubمقابلة رلموعة الًتكيز ) كاًت شابوجها لوجو أو بتلفون أو 

interview ة. وىذا حيتاج قن من ستة حىت مثانية أشخاص كل فر ( اليت يتكو
-open( وصفتها مفتوحة )unstructuredإىل أسئلة عامة و غَت منظمة )

ended.7( اليت خيططها الباحث إلبراز الفكرة والراي من ادلشًتكُت  
 توثيق ال .4

ولوصف  التوثيق حلصول البياانت ادلكتوبة ت الباحثةستخدما
حفر البياانت لألمور ادلتغَتات تكون منها التوثيق ىو . البحث مكان

ادلذاكرة والنسخة الكتب واجلرائد اجملالت وغَتىا اليت تدل على البياانت 
 الواقعة. 
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 مصفوفة

 وأسلوب مجع البينات هاانت ومصادر االبي

أسلوب مجع  ناتلومصادر البي انتاالبي رقم
 انتاالبي

 االساسيةالبينات  2

مشكالت اليت توجهها الطلبة  .2
يف تعّلم مهارة الكتابة بقسم 

تعليم اللغة العربية جبامعة 
 أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت. 
 على تؤثر اليت والعوامل  .3

مهارة الكتابة  مشكالت تعلم
 قسم تعليم اللغة العربية لطلبة

جبامعة أنتساري اإلسالمية 
 احلكومية  بنجرماسُت

 

 

  ادلدرسالطلبة و 

 

 

 

 ادلدرسالطلبة و 

 

 االستبيان وادلقابلة

 

 

 

 االستبيان وادلقابلة
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 الفرعية انتاالبي 3

قسم تعليم اللغة العربية  اتريخ (2
جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 بنجرماسُت. احلكومية 
مهارة الكتابة بقسم ىدف تعليم  (3

تعليم اللغة العربية جبامعة 
 أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت.

 

قسم تعليم اللغة 
 العربية

 

 ادلدرس

 

 

 واثئقالقابلة و ادل

 

 

 واثئقالقابلة و ادل

 أسلوب حتليل البياانت - ز
، وحتليل نوعيالبحث ال ىو يف ىذه ادلناسبة ةالباحث جرتو ذيالبحث ال

قراءة وحتليل البياانت اليت ب نوعيةة ىي أسلوب حتليل البياانت الادلستخدمالبياانت 
مت مجعها من البداية، إما يف شكل نسخ من ادلقابالت أو ادلالحظات أو الواثئق 
ادليدانية أو غَتىا من ادلواد بشكل نقدي أثناء إجراء اختبار ادلصداقية أو التحقق 

أن حتليل البياانت الكمية ىو عملية  من صحة البياانت بشكل مستمر. شدد على
دلراجعة وفحص البياانت وتوليف وتفسَت البياانت اليت مت مجعها حبيث ديكنها 

 & Milesفقال   8وصف وشرح ادلواقف أو الظواىر االجتماعية اليت حتدث.
Huberman وىي: ون من ثالث عمليات فرعية مًتابطةأن حتليل البياانت يتك ،
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؛ والتحقق (Display Data)؛ عرض البياانت (Data Reduction)تقليل البياانت 
 9)االستنتاج(.

  (Data Reduction)تقليل البياانت  .2

التقليل البياانت ىو عملية اختيار أو تبسيط أو تركيز أو تغيَت  احلد من
 Written-up field)البياانت اخلام اليت تظهر يف ادلالحظات ادلكتوبة يف احلقل 

notes) يشار إليها أيًضا بفرز واختيار البياانت ادلتعلقة هبدف الدراسة.. أو:  

  (Display Data)عرض البياانت  .3
عرض البياانت ىو بنية معلومات متينة منظمة تتيح اختاذ 
االستنتاجات واإلجراءات. بياانت العرض ىذه ىي ادلرحلة الثانية يف حتليل 

األكثر تركيزًا من ملخصات البياانت. ديكن أن يتضمن عرض البياانت 
يف ىذه العملية سيتم  21منظمة؛ موجز؛ وصف قصَت؛ ومصفوفة مع النص.

ترتيب وعرض البياانت ادلخفضة مسبًقا وفًقا ألىداف البحث وأسئلة 
 البحث أو وفًقا للمواضيع الفرعية

 (Verification)والتحقق أو االستنتاج  .4
يف عملية تفسَت تتضمن ىذه ادلرحلة من االستنتاجات الباحث 

وحتديد معٌت عرض البياانت. ىذه ادلرحلة سوف جتيب على أىداف 
أما ما جيب استنتاجو فهو السبب الذي يكمن  22البحث واألسئلة البحثية.
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وراء أفكار اجمليبُت ووجهة النظر اليت ىي أساس التفكَت ادلصمم وفًقا 
  23ألىداف البحث واألسئلة البحثية.
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