
 الثالث بالبا

 منهجية البحث

      أ . منهجية البحث

منهجية البحث هي إجراءات العمل املنهجي، و املنظم، و املرتب، الذي يمكن أن  

يسأل علميا لحل املشكالت في البحث ويمكن إستعمالها للحصول على 

.في  عملية هذا البحث العلمي احتاج الباحث إلى بعض املناهج 1الحقيقةاملوضوعية

 املستخدمة لحل املسكالت البحث ، فأما منهج البحث املستخدم في هذا البحث هو : 

 نوع البحث .1

استخدم الباحث في هذا البحث منهج البحث الكيفي, املنهج البحث الكيفي هو  

. منهج بحث  2ستقرائيستدلل ال ال تميل على طريقة  بيانتهاملنهج الذي عملية بحث 

رسم املنظوري لدى الالكيفي يستعمل لفهم بعض الظواهر نحوى املجتمع من ناحية 

املشترك ،  الغرض من املشترك يعني الشخص الذي سيقابل الباحث للمالحظات, لطلب 

تقديم البيانات, الرأي و اإلدراك. حصل البيانات بعدأن  تحليل أنواع الروابط  من 

 3املشترك واإلطالق باملواقف و األحداث

مع أن نوع سيستعمل الباحث هو البحث امليداني و الغرض عنها تعني  البحث 

الذي بيانتها من املالحظات  أو في موقع البحث إلنتاج الصورة الواضحة الدقيقة على 
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املستوى الثالث بقسم تعليم اللغة  نقصان مهارة الكالم لدى طالباملشكالت عن 

لعربية جامعة محمدية يوكياكرتا ، فأراد الباحث أن يستعمل البحث امليداني لجمع ا

 البيانات.

 طريقة جمع البيانات .2

عند كل مجال البحث يحتاج فيه إلى أدوات البحث، واملقصود بأدوات البحثهي 

. أما في هذا لبحث، سيستعمل الباحث 4اآللة املحتاجة أو املستعملة في جمع البيانات

 بعض األدوات منها :                                        

 املالحظة (1

إصتالحا هي املراقبة والتسجيل  أماراقبة ما يحدث, املاملالحظة لغة هي 

هذا املنهج من إحدى الطرق في  5.املنظم عن عرض الظاهرة في موضع البحث

نتظام جمع البيانات إن كان مناسبة بأهداف البحث, و املخطط, و املسجل با ل 

حتى يستطيع أن يراقب عمقها ) املوثوق ( وصدقها.نوع املالحظة من هذا البحث 

هي إحدى املالحظات التي كان  6يعني املالحظة املفتوحة , املالحظة املفتوحة

الباحث معروفا و ظاهرا. تقنية مالحظة املفتوحة يعني بشكل مباشر في 

األنشطة التعلم في الفصل. استخدام هذه تقنية املالحظة للحصول على 
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البيانات دقيقيا عن اإلشكاليات نقصان قدرة التكلم العربي عند طالب املستوى 

 ية جامعة محمدية يوكياكرتا. الثالث بقسم تعليم اللغة العرب

 املقابلة  (2

املقابلة هي شكل من أشكال التواصل اللفظي لذالك نوع من املحادثة 

.تستخدم هذه الطريقة للحصول على 7التي تهدف إلى الحصول على املعلومات

البيانات التي ل يمكن الحصول عليها إل عن طريقة اإلتصال املباشر. شكل 

الباحث في هذه الدراسة هي املقابلة املتزمة, هذه املقابلة  املقابلة التي سيستعمل

قد إستعد الباحث بعض األسئلة التي سيطرحها إلى الطالب و املحاضر التي 

 تكون املستطلعين 

 التوثيق (3

التوثيقهو إحدى من مصادر البحث في الدراسة الكيفي, هذه املصادر 

ت املحصولة من هذه الوسيلة لها بعض املزايا بنسبة املصادر األخرى . البيانا

تامة ودقيقا وأيضا أسهل إلكسابها. هذه اآللة غير تفاعلي لذالك املوضوع 

ليمكن أن يخفئ  شيئا. التوثيق تتكون على نوعين وهي الرسمي وغير رسمي : 

لغير رسمي تتكون من الصورة, مذكرات اليومية, رسالة الخاصة. ولرسمي مثل 

لة الرسمية و تقرير النتائج. سيجمع الباحث الشهادة, كشف الدرجات, رسا

بعض البيانات كمثل الوثيقة لقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية 
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يوكياكرتا , السجالتوالصورة الجانيبية لقسم التعليم اللغة العربية. تستخدم 

هذه الطريقة للحصول على البيانات التي ليمكن الحصول عليها إل عن طريق 

 باشراإلتصال امل

 أدوات البحث  .3

األداة هي األدوات التي يستخدمها الدارسون و الباحثون في عمليات بحثهم عن موضوع 

و األداة الرئيسية املستخدمة في هذا البحث هي أسئلة املقابلة التي  8أو مسألة معيننة

 تتجه إلى الطالب و املحاضر أما األسئلة يعني :

 األسئلة املطروحة إلى الطالب 

 مدرستك من قبل ؟أين  .1

 متي بدأت تتعلم اللغة العربية ؟ .2

 ما هو دافعك لتعلم اللغة العربية ؟ .3

 معى من تتدرب التحدث باللغة العربية ؟ .4

 هل تستخدم اللغة العربية عندما تكون في الكلية ؟ .5

 ما الصعوبات التي تواجهك عند التحدث باللغة العربية ؟  .6

 باللغة العربية ؟ما هي جهودك لتحسين قدرتك على التحدث  .7

هل تعقد أن املرافق و البنى التحتية بقسم تعليم اللغة العربية قد دعمت مهارة  .8

 التحدث باللغة العربية ؟
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 كيف رأيك إذا قسم تعليم اللغة العربية يعقد البيئة اللغوية ؟ .9

 ما الدعائم و العوائق على ترقية مهارة الكالم العربي ؟ .10

 تعلم اللغة العربية ؟ما هي القيود التي تواجهك عند  .11

هل املحاضر بقسم تعليم اللغة العربية قد لديها الحداألقص ى في تسهيل تعلم اللغة  .12

 العربية ؟

 

 األسئلة املطروحة إلى املحاضر 

 متى أنتم تبدأ تعليم مادة طريقة تعليم اللغة العربية ؟ .1

 ة ؟ما املنهج الذي استعملتم حينما تعليم مادة طريقة تعليم اللغة العربي .2

 ما الهدف منكم على وجوب الطالب بالتكلم العربي في الفصل ؟ .3

 هل الطالب قد ماهرونفي التكلم العربي,خصوصا في شرح املقالة العلمية ؟ .4

 هل الطالب املستوى الثالث مطابقا ليشرح املقالة العلمية بالعربية ؟ .5

للغة هل الطالب متحمسون ملتابعة عملية التعليم و التعلم ملنهجية تعليم ا .6

 العربية ؟

ما رأيكم على السباب نقصان إنخفاض مهارة الكالم العربي لدى طالب املستوى  .7

 الثالث ؟

 ما عندكم على العوائق لدى طالب في التكلم العربي ؟ .8

 ما رأيكم عن الحلول ملعالجة هذه املشكلة يعني إنخفاض مهارة الكالم العربي ؟ .9



 املادة ؟ما هي املكونات التي تقدرها عند تعلم هذه  .10

 مكان البحث .4

  مكان البحث

مكان البحث الذي استعمل الباحث هو بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة 

,  و قد بدأ الباحث لبحث العلمي قدر خمس أشهور, منذ شهر محمدية يوكياكرتا

 أكتوبير إلى فبرايير.

 اختار الباحث هذا املكان نظر إلى األشياء التالية :

العربية جامعة محمدية يوكياكرتا استوجب املحاضر قسم تعليم اللغة  .أ

طالبه في املستوى الثالث  ليتكلم باللغة العربية في مادة مههجية التعليم 

العربي , فأراد الباحث أن يالحظ ما الشكالت و الصعوبات التي تشعر عند 

 الطال حينما تتكلم باللغة العربية.

 لى األقص ىمهارة الكالم  بقسم تعليم اللغة لم يحد إ .ب

 مصادر البيانات .5

هي األشياء أو األحوال أو الناس املالحظين بالباحث ، و القراءة أو التساؤلت عن 

.للحصول على املعلومات و البيانات املناسبة بالبحث التالي لبد أن نعرف 9البيانات

 املصادر املأخوذة في هذا البحث هي

                                                             
9), 2016Ruz Media,-( Yogyakarta, : Ar, Metode Penelitian –Memahami Metode Andi Prastowo, 

hlm.28 



ملستوى الثالث بجامعة محمدية في اطالب قسم تعليم اللغة العربية  .أ

 يوكياكرتا 

 املحاضر  بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا .ب

 تحليل البيانات .6

هي السعي لتصنيف البيانات.  في كتبه منهج البحث العلمي تحليل البيانات 

أن تحليل البيانات هي " عملية يبحث البيانات وترتيب البيانات املحصولة من  ول يق

وائيق بطريقة تنظيم البيانات إلى فئات, و توضيح إلى الوحدة, ثملقابلة, بيان امليداني و ا

. الباحث سيستعمل البحث الكيفي في هذه الدراسة 10التوليف, وتعين أين أهم

 فالخطوات تعني  :

 جمع البيانات .أ

 دام بعض أدوات البحث.في هذا البحث, الباحث يجمع البيانات باستخ

 تخفيض البيانات .ب

بعد جمع البيانات تقلل الباحث من البيانات التي تقوم بتحليل 

 البيانات وتصنيف األشياء الرئيسية التي تتوافق مع تركيز البحث

 تقديم البيانات .ج

بعد جمع البيانات ثم تخفيض البيانات فيقدم الباحث بحيث 

 النقاطا املهمة إما من نتائج البحث العلمي و الجواب من أسئلة البحث . 
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 البيانات تنتاجاس .د

استخالص النتائج هي الخطوت األخيرة من تحليل البيانات النوعية 

بعد جمع البيانات بأدوات البحث كاملالحظات, و املقابلة, و التوثيق. 

الخالصة من الدراسة محتوية على إجابة من أسئلة البحث ثم الحاصل 

في  الية انخفاض مهارة طالب  املستوى الثالثإشكمن البحث عن 

الكالم العربي بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا 

 م.2020 -2019للسنة الدراسية 

 هتمجتمع البحث وعين .7

مجتمع البحث هو مجموع املبحوث في البحث, إما أن يكون شخصا, أو أشياء, أو  

حادثة , أو نتائج, أو األحوال الحادثة. أما عينة البحث هي طالب املستوى 

وكان بقسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكياكرتا, )الفصل األلف(الثالث

و العينة التي استعمل الباحث يعني العينة املشبعة, .  هم خمسة و عشرين طالباعدد

. استخدم الباحث بعينة املشبعة ألن 11املراد يعني كل من مجتمع البحث تكونالعينة

 عدد الطالب قليل.
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