الباب الثالث
منهجية البحث
.1نوع البحث
يف ىذا البحث ،وذلك ابستخدام البحث النوعي وىذا ىو وصفي ،ومتيل إىل
استخدام التحليل .وأظهرت عملية ومعىن (موضوعات مستقبلية).
.2منهج البحث
النهج ادلتبع من قبل الباحثٌن ىو هنج مشويل يفهم رلمل كنظام معقد ،وليس
قطع الربط الشامل عندما منفصلة السببية .1يتم توجيو ىذا النهج يف أن ال تكون
معزولة أو تنظيمها يف متغًن أو فرضية اخللفية الفردية ،ولكن جيب أن ينظر إليها على
أهنا جزء من كل.2
.3موضوع البحث
وقد اجريت ىذه الدراسة ىي ادلصدر الرئيسي للبحث ،وىي اليت لديها بياانت
عن ادلتغًنات اليت مشلتها الدراسة.3مصادر ادلعلومات اليت ميكن أن تتولد من كائن
مستند ادلخربين اإلنسان ادلرتبطة موضوع البحث .وىو موضوع البحث ىو الرئيسي،
وىو مدرس للغة العربية ،والطالب فصل العاشر يف مدرسة الثانوية دمحمية 3
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يوجياكرات .يف حٌن يتم إجناز اذلدف من األحباث اليت سيتم بو ىو تعليم اللغة العربية
من قبل ادلعلم للغة العربية مدرسة الثانوية دمحمية  3يوجياكرات.
.4اجملتمع وعينة البحث
 )aاجملتمع
اجملتمع ىو كل موضوع  /الكائن الذي سوف حتصل على ادلعلومات أو
البياانت الالزمة إلثبات حقيقة األمر .4سكان ىذا البحث ىو من الدرجة مدرسة
الثانوية دمحمية  3يوجياكرات.
 )bعينة البحث
العينة ىي جزء من عدد وخصائص اليت متتلكها ىذه الفئة من السكان .
العينات اليت مت أخذ الباحثون يف استخدام أخذ العينات بطريقة منهجية وأسلوب
أخذ العينات على أساس سلسلة من أفراد السكان الذين لديهم لتكون معدودة .
وأجري أخذت الباحثة العينات مع أخذ األعداد الفردية من السكان .5
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 .5خطوات الدراسة
وعلى النقيض من البحث الكمي يستخدم تفسًن البياانت  -البياانت الكمية
(االرقام) من أداة يف شكل استبياانت ،البحث النوعي ،أو غالبا ما يشار إليها ابسم
أسلوب طبيعي لديو اخلصائص التالية :6 :بياانت مأخوذة من بيئة طبيعية ،تقرير
يف ىذا كتابة ادلقرتحات البحثية ،والكاتب لديها العديد من اخلطوات لتسهيل كتابة
وإعداد مقرتح .مت تقسيم مناقشة ادلقرتحات ادلقدمة إىل ثالثة فصول ،ويتألف كل فصل
من فصول فرعية الفرعية .أما ابلنسبة للتصميم البحوث على النحو التايل:
التخطيط حوايل األوىل :إدخال كمقدمة دلشروع البحث بكاملو  .يف ىذا الفصل
يتكون من اخللفية ،صياغة ادلشكلة وأغراض البحث .اثنيا ،تتضمن دراسة نظرية إدارة
التدريس والتعلم ابللغة العربية؛ دراسة حالة من الفئة مدرسة الثانوية دمحمية  3يوجياكرات .
اثلثا :مناقشة منهجية البحث اليت حتتوي على ىذا النوع من األحباث ،موضوع البحث،
ومكان ووقت الدراسة ،وأساليب مجع البياانت وتقنيات حتليل البياانت .أو سوف تستمر
تصميم بعض اإلجراءات على جوىر مناقشة االقرتاح وكذلك نتائج ىذه النتائج البحثية
ومقرتحات البحوث ادلقرتحة.
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 .6تقنيات التحليل البياانت
تقنيات الباحثٌن الستخدامها لتحليل البياانت ىي البياانت النوعية تقنية التحليل
الذي ىو أسلوب الذي يصف ادلؤلف كلمات النصوص والبياانت من احظ أن يشمل
تفسًن معىن البياانت اليت مت احلصول عليها من الدراسة.
.7تقنيات مجع البياانت
للحصول على البياانت وادلواد الالزمة يف مناقشة ىذه الدراسة استخدام الباحثة :
 .aمالحظة
وسوف تستخدم ىذه الطريقة للمراقبة من قبل ادلؤلف إلجراء البحوث على اجلغرافيا،
وعملية التعلم ،وادلرافق التعليمية ،حملة عامة ،ويستخدم إدارة الصف من قبل مدرس اللغة
العربية يف مدرسة الثانوية دمحمية  3يوجياكرات .
 .bمقابلة
وتستخدم ىذه التقنية للحصول على بياانت زلددة يف شكل شهادات مباشرة من
مدير ادلدارس ومعليم اللغة العربية .حول فئات اإلدارة يف تعليم تعلم اللغة العربية .دراسة حالة
من مدرسة الثانوية دمحمية 3يوجياكرات.
 .cالتوثيق
التوثيق ىي تقنيات مجع البياانت جلمع وحتليل الواثئق ،على حد سواء واثئق
مكتوبة ،والصور ،واإللكرتونية .يف ىذه الدراسة ،استخدم أسلوب لتحديد الظروف

ادلوضوعية للمدرسة الثانوية دمحمية  3يوكياكرات مثل :اتريخ التأسيس ،واجلغرافيا ،وعدد من
ادلعلمٌن وادلوظفٌن ،وعدد من الطالب وادلرافق والبنية التحتية واذليكل التنظيمي.
.8أدواة مجع البياانت
وجب أدواة مجع البياانت تعديل ابلتقنيات مجع البياانت ادلستخدمة يف البحث أما
أدواة مجع البياانت يف ىذا البحث يعين :
أ).

دليل ادلالحظة

ب ).األسئلة للمقابلة

خ ).وثيقة اليت معلقة ابلتعليم اللغة العريبية

أ .نظام البحث
وينقسم مناقشة منهجية للبحث يف الفصلٌن الرابع .جلعل ىذه األطروحة بشكل
أكثر انتظاما ،يعرض ادلؤلف دلناقشة منهجية كما حملة عامة عن الكتابة ،يف حٌن أن مناقشة
منهجية على النحو التايل:
الفصل األول ىو فصل متهيدي يتضمن خلفية ادلشكلة ،وصياغة ادلشكلة ،أىداف
وفوائد البحث ومراجعة األدبيات ،األساس النظري ،ويتكون منهج البحث من ىذا النوع من
األحباث والنهج ،موضوع البحث ،وتقنيات مجع البياانت وحتليل البياانت ومناقشة منهجية.

ويتضمن الفصل الثاين نظرة عامة مدرسة الثانوية دمحمية  3يوكياكرات اليت تشمل ادلوقع
والظروف اجلغرافية والتاريخ القامة مدرسة الثانوية دمحمية  3يوكياكرات  ،الرؤية والرسالة
واألىداف واذليكل التنظيمي وموظفي الدولة وادلعلمٌن والطالب ،فضال عن حالة ادلرافق
والبنية التحتية ادلتوفرة.
ويناقش القسم الثالث من التقرير ونتائج حتليل لل ممارسات اإلدارة الصفية أن
ادلعلمٌن القيام بو من أجل التمكن من ادلواد ،وميكن أن تساعد الطالب يف فهم تعلم اللغة
العربية يف طالب يف الصف احلادي عشر يف مدرسة الثانوية دمحمية  3يوكياكرات.
وقال اقرتاحات غطاء وادلالحق الفصل الرابع ىو هناية األطروحة اليت تتضمن استنتاجات أطروحة

