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 الثالث  فصلال
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ونوعه - أ

كان مدخل البحث من مدخل الكيفي أو النواعي الذي من أىم مساتو اليتناول 
 يةث التحليلو ع البحا نو أ. وإما نوع ىذا البحث من 1احلقيقة املكتوبة أوهنائي البيات

 .ةالتقابلي
 

 بيانات البحث ومصادرها - ب
( Data Primer)مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكّون من البيانات األساسية 

  . 2ىي البيانات اليت جتمعها الباحثة واستنباطها وتوضيحاهتا من املصادر األوىل

تأخذ الباحثة من املراجع األخرى واستنباطها ( data sekunder)والبيانات الثانية   
واملصادر الثانية يف ىذا البحث ىي  .3وتوضيحاهتا يف النشرة العلمّية أو اجملالت عادة 

 الكتب املتعلقة بتحليل التقابلي واملفعول بو.
 
 

 أدوات جمع البيانات - ج
يعين أن مما األدوات اليت يستخدمها الباحثة ىي األدواة البشرية أي الباحثة نفسو. 

 الباحثة تبحث املادة لبحثو ومجعو.
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 طريقة جمع البيانات - د
هي الطريقة ف ىذا البحث، ها الباحثة يف مجع البياناتتأما طريقة اليت استخدم

يستخرج منها الوثائق، وىي املفعول بو يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية عدة مرات ل
 .البيانات املقصودة

 أخذت الباحثة املواد بطريقتني : ،املواد مجع وطريقة
طريقة املباشرة : مجعت الباحثة املواد مثال ما أورده العلماء بنفس نصوصهم  .1

 وعبارهتم بدون تغيري والتبديل.
طريقة غري املباشرة : مجعت الباحثة اراء العلماء عن بعض التعريفات و  .2

 الزيادات وأحيانا أخذت فكرىم فقط.
 

 طريقة تحليل البيانات - ه
 الطرائق التالية : ا يف حتليل البيانات اليت مت مجعها، فيتبع الباحثة أم

مفعول بو والتحليل ن من البيانات عحتديد البيانات : ىنا، خيتار الباحثة   .1
للغة العربية واللغة اإلندونيسية، ما يراىا مهمة وأساسية وأقوى التقابل بني ا

 صلة بأسئلة البحث.
البيانات من التحليل التقابل  ىذا الباحثو تصنيف البيانات : ىنا، يصنف .2

مستوى املفعول بو )اليت جديدىا( بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على 
سب النقاط يف أسئلة البحث، بينت الباحثة االراء اليت تتعلق باملسائل ح

 واملشكلة مث شرحها وافيا.
البيانات من  ىذا عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها : ىنا، يعرض الباحثة .3

مجلة اإلمسية فرق بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية )اليت مت حتديدىا 
وتصنيفها( مث يفسرمها ويناقشهما يستنبط من ذلك عن فرق بينهما بطريقة 

 التحليل التقابلي.
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 تصديق البيانات - و
تبع الباحثة يف ا وحتليلها حتتاج إىل التصديق، ويف تصديقها تمجعهمت إن البيانات اليت 

 البيانات ىذالبحث الطرائق التالية : تصديق
قرائة كتاب النحوي والقواعد و التحليل  : مراجعة مصادر البيانات وىي .1

 التقابل و اإلندونيسية.
بيانات عن التحليل التقابل بني  البيانات واملصادرمها. يعين ربط الالربط بني .2

 ول بو.اللغة العربية واللغة اإلندونيسية يف مفع
التحليل التقابل بني  مناقشة البيانات مع زمالء واملشرف، أي مناقشة البيانات عن

عها وحتليلها مع اللغة العربية واللغة اإلندونيسي على مستوى املفعول بو ) اليت مت مج
 زمالء واملشرف، ومع البيانات.

 
 خطوات البحث - ز

 لية :تتبع الباحثة يف إجراء حبثو ىذه املراحل الثالث التا
مرحلة اإلستعداد : تقوم الباحثة يف ىذه املرحلة بتحديد موضوع حبثو  .1

ومركزاتو، ويقوم بتصيمو، وحتديد أدواتو، ووضع الدرسات السابقة اليت عالقة 
 بو، وتناول النظريات اليت هلا عالقة بو.

يف ىذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها مرحلة التنفيد : تقوم الباحثة  .2
 ومناقشتها.

مرحلة اإلهناء : يف ىذه املرحلة تكمل الباحثة حبثــــها وتقوم بتغليفو وختليده.  .3
مث تقدم للمناقشة للدفاع عنو، مث يقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس 

 مالحظات املناقشني.


