
 الثالث الباب

 منهجية البحث

  نوع البحث ومدخله - أ
يدور حول حتصيل الطالب يف  حبث ميداينالنوع من البحث ىو عبارة عن ىذا 

. النموذجي باجنرماسني ٢تعلم اللغة العربية ويقع يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
كما نقلت    لنقلن دانزمي وصرح . يف ىذه الدراسة، استخدم ادلؤلفون مقاربة نوعية

البحث النوعي ىو البحث الذي يستخدم بيئة طبيعية، بقصد أن  لكسي ج مولينج
تفسري الظواىر اليت حتدث وتنفذ من خالل إشراك جمموعة متنوعة من األساليب احلالية، 

 1يف طرق البحث النوعي اليت تستخدم عادة ىي ادلقابالت وادلالحظة واالستفادة وثيقة.

 تصميم البحث: - ب

يف ىذه الدراسة ىو إجراء مقابالت مع الطالب ادلتفوقني يف جمال  الباحثما فعلو 
اللغة العربية وكذلك مع ادلعلمني الذين يعلموهنم دروًسا يف اللغة العربية. البيانات 
ادلطلوبة ىي كيفية تعلم اسًتاتيجيات الطالب ذوي اإلجنازات اخلاصة يف جمال اللغة 

استنتاجي، أي باستخالص النتائج من الوضع العربية. التحليل الذي أجراه الباحثون 
 .العام أوالً مث ربطو بالوضع اخلاص

 ذات البحث - ج

طالب متفوقني يف جمال اللغة العربية. ألن  ۵ىذه الدراسة  ذات البحث يف
البيانات اليت مت احلصول عليها من مدرس اللغة العربية تظهر أن ىناك العديد من 

 .بحث عنو الباحثون ىنا ىو التحصيل غري األكادمييالطالب ادلتفوقني. ومع ذلك، ما ي
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 موضوع البحث - د

يف ىذه الدراسة ىو كيفية اسًتاتيجيات التعلم إلجناز الطالب، ومن بينها  موضوع
وادلعرفة والتعويض. وتشمل االسًتاتيجيات غري  الذاكرة اسًتاتيجيات مباشرة تشمل

 .ادلباشرة ما وراء ادلعرفية والعاطفية واالجتماعية

 هادر امصو  البيانات . ه
 .البيانات ١

 األساسية( أ 

البيانات ادلتعلقة بصياغة ادلشكلة، وىي كيفية اسًتاتيجيات التعلم لطالب 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  الصف العاشر واحلادي عاشر يف منوذج

العربية. ما ىي الذين يتفوقون بشكل خاص يف جمال اللغة  النموذجية بنجرماسني 
االسًتاتيجيات ادلوجودة اليت تشمل بشكل مباشر الذاكرة وادلعرفة والتعويض. وىناك 

 .بشكل غري مباشر مبا وراء ادلعرفية والعاطفية واالجتماعية

 ب( الداعمة

 دعم البيانات ىي البيانات ادلتعلقة وصفا عاما للموقع الدراسة، وتشمل:

 النموذجية الثانيةيف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية حالة البنية التحتية ( 1
 كليمنتان اجلنوبية

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جملس الدولة من ادلعلمني وادلوظفني من ( ٢  
  كليمنتان اجلنوبية النموذجية الثانية

 الثانيةومية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكالطالب الدولة عام الدراسي ( ٣
 كليمنتان اجلنوبية النموذجية



 البيانات دراص. الم2

 ىي: ىذا البحثيف البيانات  مصادر

ادلدرسة الثانوية يف   أن طالب من الصف العاشر واحلادي العاشر, ادلستجيبون ( أ
 اليت تتفوق يف جمال اللغة العربية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية

األشخاص الذين يساعدون يف توفري ادلعلومات مع البيانات يشمل ادلخربون، أي  ( ب
ادلستخرجة، ادلدير وجملس ادلعلمني واإلدارة ومجيع األطراف اليت ميكنها تقدمي 

 معلومات حول ىذا البحث.

الوثائق، وىي عبارة عن بيانات وحمفوظات مكتوبة خمتلفة تتعلق بادلشكلة قيد ( ج
 الدراسة.

  جمع البياناتأساليب  . و
 بلةقاادل. 1

، وحتديدًا الستكشاف ية للحصول على البيانات األساسيةتستخدم ىذه التقن
  .البيانات حول كيفية اسًتاتيجيات التعلم للطالب الذين يتفوقون يف اللغة العربية

كما تساءلت الباحث يف ىذه ادلقابلة عن اإلجنازات وكيف تعلم الطالب كيفية 
 .ىذه اإلجنازات وخاصة اإلجنازات غري األكادمييةالتعلم حىت يتمكنوا من حتقيق 

 الوثائق  .٢

تستخدم تقنيات مجع البيانات مع الوثائق الستكمال البيانات اليت مل يتم احلصول 
 ٢عليها من خالل التقنيات السابقة من خالل التحقيق يف العناصر ادلكتوبة.
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يتم استخدام ىذه التقنية للحصول على البيانات الداعمة، واليت تقوم حبفر 
البيانات حول البنية التحتية وحالة لوحة ادلعلم وعدد الطالب والبيانات الداعمة األخرى 

 كليمنتان اجلنوبية النموذجية الثانيةادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف  

 تتقنيات معالجة وتحليل البيانا - ز
ىي حتليلهو عملية البحث ادلنتظم للبيانات اليت مت احلصول عليها  حتليل البيانات

من ادلقابالت والوثائق وجتميعها، من خالل تنظيم البيانات يف فئات، والتنظيم يف أمناط 
األنشطة يف حتليل البيانات، ومهاالبيانات، . واختيار األنواع ادلهمة واليت سيتم دراستها

 ٣ التحقق. و عرضالبيانات، احلد 

 البيانات احلد من  .أ

واحلد من بيانات وسائل تلخص، واختيار موضوع ادلسألة، مع الًتكيز على 
يهدف ىذا النشاط إىل التأكيد، . األشياء اليت ىي مهمة، للبحث عن ادلواضيع واألمناط

ادلالحظات ومجع وتقصري، الًتكيز، والتخلص من األشياء غري ادلهمة اليت تنشأ من 
 تستمر ىذه العملية حىت اكتمال التقرير البحثي النهائي. . البيانات

 البيانات عرض .ب
. يف البحث النوعي، البياناتعرض بعد خفض البيانات مث فإن اخلطوة التالية ىي 

أكثر ما . ميكن أن يتم عرض البيانات مع وصف موجز، ذات الصلة بني الفئات
يهدف عرض البيانات . البيانات يف البحوث النوعية ىو النص السردييستخدم لتقدمي 

يف البحث النوعي إىل إجياد معٌت من الكلمات اليت مت احلصول عليها، مث ترتيبها بشكل 
منهجي ومنطقي من شكل معقد من ادلعلومات لتكون بسيطة ولكنها انتقائية حبيث 

 ميكن فهمها بسهولة أكرب.
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 التحقق  . ج
ال تزال االستنتاجات . الثالثة يف حتليل البيانات النوعية ىي التحقق واالستنتاجاخلطوة 

واالقًتاحات األولية مؤقتة، وسوف تتغري إذا مل يكن ىناك دليل قوي يدعم ادلرحلة التالية 
ولكن إذا كانت االستنتاجات اليت أثريت يف مرحلة مبكرة، مدعومة . من مجع البيانات

ة عندما يعود البحث إىل احلقل جلمع البيانات، فإن بأدلة صحيحة ومتناسق
 االستنتاجات ادلطروحة ىي استنتاجات موثوقة. 

حتليل اجملال أي احلصول على صورة عامة وشاملة دلوضوع البحث أو احلالة االجتماعية 
جيد الباحث فئات أو جماالت  قيد الدراسة. من خالل األسئلة العامة واألسئلة التفصيلية

كأساس دلزيد من البحث. كلما زاد عدد اجملاالت ادلختارة كلما استغرق البحث معينة  
وقًتا أطول. مت احلصول على البيانات من اجلولة الكربى وسؤال ادلراقبة. والنتيجة ىي 

وصف عام للكائن قيد الدراسة ، والذي مل يكن معروفًا من قبل. يف ىذا التحليل  
ليست متعمقة ، وال تزال سطحية ، ولكنها وجدت ادلعلومات اليت مت احلصول عليها 

 .جماالت أو فئات للوضع االجتماعي قيد الدراسة
 إجراء البحث - ح

 أجل ترتيب ىذا البحث بشكل منهجي، مت اختاذ اخلطوات التالية:

 تتكون ىذه ادلرحلة األولية من:. . ادلرحلة األولية1

 مراجعة ادلكتبة ( أ
 تتبع أويل دلوقع الدراسة   ( ب
 تقدمي اقًتاح حبثي(  ج

 استشارة مع حماضر مشرف  ( د
 تقدمي تصميم االقًتاح  ( ه

 تتكون مرحلة اإلعداد ىذه من:. مرحلة اإلعداد .٢



 إجراء الندوات ( أ
األم / مراجعة مقًتحات البحوث بناًء على نتائج الندوة وتوجيهات األب  ( ب

 ادلشرفة.
 طلب خطاب حبثي إىل الكلية.( ج

 إعداد أدوات مجع البيانات.  ( د
 تسليم خطاب حبث إلىذات الصلة ه(  

 تتكون مرحلة التنفيذ من:. .  ادلرحلةمن التنفيذ٣

 إجراء مقابالت مع الردود وادلخربين وإجراء ادلالحظات واألفالم الوثائقية. ( أ
 مجع ومعاجلة وحتليل البيانات اليت مت مجعها. ( ب

 تتكون مرحلة إعداد ىذا التقرير من:. .  تقرير مرحلة اإلعداد٤

 لتقارير البحثيةإعداد ا ( أ
 ادلقدمة إىل مشرف األطروحة لتصحيحها واعتمادىا. ( ب
دتت زيادتو ومن مث يصبح جاىزًا للمحافظة عليو يف جمموعة الرسائل ليكون ( ج

 مسؤوالً.
 


