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 الثالث بابال

 البحث يةمنهج
 و مدخل البحث نوع - أ

نوعي. النوعي ىو  يوصفالبحث ىو  مدخل. حبث ميداين ىونوع البحث 
إجراء حبثي ينتج بياانت وصفية يف ركل كلمات مكتوبة أو رفهية من أرخاص 

طريقة وصفية ىي وصف أو وصف األرياء وفقا دلا ىي عليو  46وسلوك ديكن مالحظتو.
 ووصف ادلشكلة قيد الدراسة. تبدأ ىذه الطريقة جبمع البياانت وربليلها.

 وموضوع البحث البحث ذايت -ب
 البحث ذايت -0

بربانمج ادلتفوق  فصليف ال اررىم الطلبة واحمل ا البحثيف ىذ البحث ذايت
و  2008 سنة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتوحدة تطوير اللغات جبامعة 

 زلارر. 5من  9طلبة و  99من  06وعددىم  2009

 البحث موروع -2

من جوانب تعيُت األىداف م اللغة العربية يتعل ىو ا البحثيف ىذ ادلوروع
وادلواد التعليمية وطرق التعليم ادلستخدمة والوسائل التعليمية ادلستخدمة والتقوًن يف 

بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  ادلتفوق الفصل
 .بنجرماسُت
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 البياانت ومصادرها -ج
 البياانت -0

، ومها البياانت ا البحثمن البياانت اليت مت مجعها يف ىذىناك نوعان 
 .فرعيةوالبياانت الساسية األ

 ساسيةالبياانت األ ( أ

  دبا يف ذلك: يف ىذا البحث ساسيةالبياانت األ

بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلاألىداف التعليمية ادلعينة يف  -0
 وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلادلواد التعليمية ادلعررة يف  -2
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتوحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري 

بربانمج  يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلطرق التعليم ادلستخدمة يف  -9
 وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلالوسائل التعليمية ادلستخدمة يف  -4
امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بربانمج وحدة تطوير اللغات جب

 بنجرماسُت
 يف الفصل ادلتفوق م اللغة العربيةيتعلأساليب التقوًن ادلستخدمة يف  -5

بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 بنجرماسُت   
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 فرعيةالبياانت ال ( ب

، دبا البحثىي البياانت اليت تتضمن وصفا عاما دلوقع فرعية البياانت ال
 يف ذلك:

برانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية رؤية ورسالة  (0
 احلكومية بنجرماسُت

يف الفصل ادلتفوق بربانمج  2009و  2008 سنة بياانت احملاررين (2
 وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت

يف الفصل ادلتفوق الذين يدخلون  2009و  2008 سنة ةطلب بياانت (9
بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسُت
 مصادر البياانت -2

 البياانت اليت مت احلصول عليها من مصادر البياانت من خالل:

يف  2009و  2008 ةنس ةطلبالن و و ارر احمل ذلذا البحث ىم جيبونستادل ( أ
الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية 

 احلكومية.
واألرخاص الذين يساعدون  انمج وحدة تطوير اللغاترب ب من يديرن و ادلخرب  ( ب

 يف توفَت ادلعلومات ادلتعلقة هبذا البحث.
، وىي األدلة ادلكتوبة حول موروع البحث وموروعو أو ادلستنداتج(  

 اليت تدعمو يف ىذه الدراسة ادلعلومات
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 . أساليب مجع البياانتد
 التقنيات التالية:ا البحث يف ىذ أساليب مجع البياانتتستخدم 

 ادلقابلة -0

من خالل  اؤه للحصول على ادلعلومات مباررةا يتم إجر تعترب ادلقابلة نشاط
ىذه التقنية إلعادة فحص  ةيستخدم الباحث 47التعبَت عن األسئلة إىل ادلشاركُت.

يف الفصل ادلتفوق بربانمج  2009و  2008تعليم اللغة العربية  زلاررحول بياانت 
 .وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 بيانستاال -2

توزيع االستبيان للحصول على بياانت تتعلق بتصورات الطلبة  استخداميتم 
العربية يف الفصل ادلتفوق بربانمج وحدة تطوير اللغات جبامعة أنتساري  م اللغةيتعليف 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

 توثيقال -9

يتم استخدام ىذه التقنية جلمع واستكمال البياانت ادلوجودة من خالل النظر 
 حول: بربانمج وحدة تطوير اللغاتيف الواثئق 

جبامعة أنتساري اإلسالمية بربانمج وحدة تطوير اللغات رؤية ورسالة 
بربانمج وحدة تطوير اللغات  ادلتفوقُت ةئمة احملاررين والطلب، قابنجرماسُت احلكومية

 بنجرماسُت. جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
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 حتليل البياانتأسلوب . ه

 خالل من .حسما وأكثرىا البحثية األنشطة سالسل أىم من البياانت ربليل
 ربليل يتم .جدوى أكثر مجعها مت اليت ادلعلومات أو البياانت تصبح ىذا، التحليل نشاط

 تقدديو جيب سلوك ركل يف ولكن أرقام، ركل يف البياانت تكن مل إذا انوعي البياانت
 48.وصف ركل يف

 بياانت ربليل استخدام التحليلي للنهج ديكن النوعي، للبحث ابلنسبة خاصة
 .ىيو  أربعة البياانت ربليل خطوات. وىوبرمان مايل اقًتحو الذي التفاعلي النموذج

 .ادليدانية ادلالحظات وتدقيق البياانت مجع -0
 ذات البياانت وفرز ابختيار ةالباحث قومت احلالة ىذه يف البياانت، نقيصت -2

 بينما الصلة، ذات البياانت ربليل سيتم. البحث أبىداف صلة واألقل الصلة
 .جانبا صلة األقل البياانت ورع سيتم

 البياانت تقدًن ىي التالية اخلطوة فإن البياانت، يصقنت بعد. البياانت عرض -9
 منهجية بطريقة وررحها وذبميعها وتصنيفها البياانت ربديد تشمل اليت

 .ومعناىا وراملة وموروعية
 49.ومعناىا النتائج تصنيف على بناء البحث نتائج الباحثة تستنتج. اخلالصة -4
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