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الثالثالباب

منهج البحث

البحثنوع: الفصل األول 
الطريقة . هلذا البحث هي طريقة البحث النوعيةالطريقة اليت يستخدمها الكاتب

النوعية هي طريقة حبث وصفية بطبيعتها ، وتستخدم التحليل ، وتشري إىل البيانات ، 

وتستخدم النظريات املوجودة كمواد داعمة ، وتنتج نظرية

(https://www.maxmanroe.com.). طريقة البحث النوعي هي طريقة حبث تعتمد على

) على عكس التجربة(فلسفة ما بعد الوضعية ، وتستخدم لفحص حالة كائن طبيعي ، 

حيث يكون الباحث هو األداة الرئيسية ، ويتم أخذ عينات من مصادر البيانات بشكل 

، حتليل البيانات ) ) اجلمع(، وتستخدم تقنية اجلمع التثليث Snowbaalمقصود و

(Sugiyono). نوعي ، ونتائج البحث النوعي تؤكد املعىن بدالً من التعميم/ استقرائي 

م يستطيعون فهم ووصف  السبب وراء استخدام الباحثني للبحث النوعي هو أ

ستجيبون يف شكل كلمات أو مجل واليت بدورها ستنتج استنتاًجا املعلومات اليت ينقلها امل

. يصف حالة املدرسة واملعلمني والطالب
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مكان و وقت البحث : الفصل الثاني 
مكان البحث يعين يف مدرسة العالية احملمدية بومبانا و الوقت اليت طول 

. ٢٠٢١ينايرشهرإىل٢٠٢٠من شهر نوفمرب, حوايل ثالثة الشهورالبحث يعين 

مصادر البيانات : الفصل الثالث 

:مصادر البيانات إىل قسمني مهاةاملؤلفتصنفيف هذه الدراسة 

البيانات األولية.١

ميكن . يف هذه الدراسة هي البيانات اليت مت احلصول عليها مباشرة من امليدان
. املخربيناحلصول على هذه البيانات من خالل املالحظة املباشرة أو املقابالت مع 

كانت مصادر البيانات الرئيسية يف هذه الدراسة من املعلمني والطالب يف املدرسة العليا 
أوًال ، كانوا أشخاًصا يشاركون بشكل : كان سبب تعيني املخربين هو. احملمدية بومبانا

ثانًيا ، يعرفون اجلوانب اليت متت دراستها يف هذه . مباشر يف تدريس اللغة العربية
ثالثًا ، إتقان املعلومات الدقيقة املختلفة املتعلقة بالطرق املباشرة لتعلم اللغة . ةالدراس
.العربية

البيانات الثانوية.٢

مصادر البيانات مت احلصول عليها من خالل البحث بشكل غري مباشر ، أو 
ميكن احلصول على مصادر البيانات . احلصول عليها وتسجيلها من أطراف أخرى

ذا البحثالثانوية يف ه الت والوثائق املتعلقة  ذا البحث من الكتب وا
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تقنيات جمع البيانات: الفصل الرابع 
بوضوح املالحظة التشاركية ، ومراقبة ةف تقنيات مجع البيانات للمؤلفنتص

أربعة أنواع من البحثااستخدم املؤلفون يف هذ. ذلكغري أنشطة التعلم يف الصف ، و 

تقنيات مجع البيانات ، وهي 

ظةحاملال. ۱

تقوم املالحظة بعمل مالحظات مباشرة على األعراض ، املوضوع قيد التحقيق 

ا  ، سواء كانت مالحظات تتم يف مواقف فعلية أو مواقف مصطنعة يتم االحتفاظ 

,Usman)عمًدا ، ومها أن ) املباشرة(نوعان من املالحظة التشاركية هناك . (٢٠٠٨

الباحث يشارك بشكل مباشر ويشرتك يف حالة األشخاص الذين تتم مالحظتهم ، 

، حيث ال يشارك الباحث بشكل مباشر يف ) غري املباشرة(واملالحظة غري التشاركية 

,Sugiyono).املوقف الذي يتم مالحظته ، ولكن فقط كجماعة ٢٠٠٤)

احملمدية العاليةمع املدرسة ، وحتديدًا رئيس املدرسة ةبعد أن تشاور الباحث

بإجراء مالحظات مباشرة من حيث مراقبة ةاللغة العربية ، مسحوا للباحثأستاذةوبومبانة

ة العربية اليت حالة املدرسة والبنية التحتية والبيئة املادية للمدرسة وكذلك عملية تعلم اللغ

.)Whats App(ل الواتسابباستخدام وسائ. مت تنفيذها عرب اإلنرتنت
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مع مدرس املادة والطالب ةمت تنفيذ املالحظات بشكل مباشر من قبل الباحث
أثناء تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية ، واليت متت يف مدرسة عالية احملمدية بومبانا ، وكان 
الوقت الذي استخدمه الباحثون يف إبداء املالحظات عندما بدأت ساعات الدرس حىت 

يالحظ يف هذه املالحظة ، .النهاية ، مت تنفيذ عملية التعلم ملدة تقل عن ساعتني
الباحث املعلم أثناء قيامه بعملية التعلم ، مث يقوم الباحث أيًضا مبالحظة الطالب أثناء 

.متابعة عملية التعلم

املقابلة . ٢

املقابلة هي وسيلة جلمع املعلومات من خالل تقدمي عدد من البيانات شفويا للرد 

املباشر وجهاً لوجه بني الباحث السمة الرئيسية للمقابلة هي االتصال . عليها شفويا أيضا

,Hadi)).املقابلة(ومصدر املعلومات ) احملاور(عن املعلومات  ٢٠٠٥)

بعد مراقبة عملية تعلم اللغة العربية ، سيجري الباحثة مقابالة مباشرة مع 

لربوتوكوالت الصحية اللغة العربية مع احلفاظ على ااألستاذةاملشاركني ، وحتديدًا مع 

احلالية ، مث سيتم إجراء عملية املقابلة التالية للمشاركني التاليني ١٩خالل جائحة كوفيد 

.احملمدية بومبانةالية املدرسة العمن، وهم طالب

ومعلم جمال الدراسة اليت جرت يف ةمت إجراء املقابالت مباشرة من قبل الباحث
املدرسة العليا احملمدية بومبانا ، الوقت الذي استخدمته الباحثة إلجراء مقابالت مع 

مث استمرت املقابالت . خالل فرتة الراحة١١.٣٠-١١.٠٠مدرس جمال الدراسة من 
، وطلب ١٢.٤٥-١٢.١٥مع العديد من الطالب املخربين اليت أجريت يف الساعة 
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يف هذه .حثون وقًتا من العديد من املخربين عندما تنتهي ساعات الدوام املدرسيالبا
.املقابلة ، وجد الباحث العقبات اليت واجهها الطالب أثناء عملية التعلم عرب اإلنرتنت

التوثيق . ٣

طريقة أو تقنية جلمع البيانات للتحقق من األشياء املكتوبة مثل هوالتوثيق 
الت وا ,Hadi).لوثائق واملذكرات وما إىل ذلكالكتب وا ٢٠٠٥)

ببعض التوثيق عن طريق طلب ةقوم الباحثتأثناء عملية املراقبة واملقابلة ، 
.املساعدة من الطالب أو من األصدقاء املوجودين يف موقع البحث

أثناء إجراء املالحظة ، وخالل املقابلة ةمت إجراء التوثيق مباشرة من قبل الباحث
ال تستغرق عملية . املساعدة من العديد من الطالب املتواجدين يف اجلوارةطلب الباحث

يف هذه املرحلة حصل الباحث على التوثيق عند مقابلة .التوثيق كل هذا الوقت
.املخربين

تقنيات تحليل البيانات: الفصل الخامس 
دف التحقيق يف أمناط األعراض يعد حتليل البيانات مرحلة يف عملية البحث 

االجتماعية قيد الدراسة وحتويلها والكشف عنها حبيث ميكن لتقارير البحث إظهار 

أو تقدمي التوصيات لصانعي السياسات/ املعلومات واالستنتاجات و 

(https://www.sosiologis.com.) . البيانات اليت مت احلصول عليها يف الدراسة مث من

:حتليلها باستخدام ثالث مراحل لتحليل البيانات وهي 
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ال اليت يتم حتليلها وكذلك تلخيصها ، التنقيص من. ۱ البيانات ، أي البيانات يف ا

يتم اختيار األشياء الرئيسية ، والرتكيز على األشياء املهمة ، والبحث عن 

.املوضوعات واألمناط حبيث تكون منظمة ويسهل التحكم فيها

اليت مت التقنية اليت يستخدمها الباحثون إلتقان البيانات هوعرض البيانات .٢

.إنشاء عرض هو جوهر التحليل الستخالص النتائج. احلصول عليها وكثري منها

، التحقق من ) ١٩٤٨يف مايلز وهوبرمان (التحقق من البيانات ، الفطرة واللطفية .٣

ال تزال االستنتاجات األولية املقدمة أولية ، . البيانات هو استخالص النتائج والتحقق

. العثور على دليل قوي يدعمها يف مرحلة مجع البيانات التاليةوسوف تتغري إذا مل يتم 

ولكن إذا كانت االستنتاجات املقدمة يف مرحلة مبكرة مدعومة بأدلة صحيحة 

.ومتسقة ، فإن االستنتاجات املطروحة تكون ذات مصداقية


