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 الثالث بابال

 منهج البحث

 البحث : نوعالفصل األول

 اليت البيانات أي نوعي، حبث نوع ىو الدراسة ىذه يف ادلستخدم البحث نوع

 ىذه يف ادلستخدم البحث هنج .أرقام وليس صور كلمات، شكل على مجعها تدت

 علم ىو الظواىر علم أن إىل يشَت الذي( 2012 ،سامسو) الظواىر، علم ىو الدراسة

 لفهم كأداة بشرية جتربة تصبح حبيث حدثت ظاىرة أو عرض أنو يبدو ما يصف

 .التجربة فيو حدثت الذي التارخيي أو السياسي السياق أفضل، ثقايف اجتماعي

 لوصف والكلمات اإلجراءات البحث ىذا يدرس ،سابقا الوصف إىل استناًدا

 على احلصول أجل من ككل للبحث خيضعون الذين األشخاص هبا مر اليت الظواىر

 يف تعلم اللغة العربية يف جائحة زوم استخدامعاب الطالب بياست حول معلومات

 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريب 11-كوفيد

فق ،سابقا البحث ونوع هنج باستخدام لذلك  باقتباسات الحًقا التقرير سَتر

 .الظاىرة تصف اليت والوثائق ادلقابالت من مأخوذة

 



 

47 
 

 : مكان و وقت البحثالفصل الثاني

 البحث مكان .1

اجلامعة اإلسالمية احلكومية   يف البحث ىذا موقع أو مكان إجراء مت

 مالحظات إجراء عند ةالباحث اعتبارات إىل البحث موقع اختيار استند كنداري.

 العربية اللغة تعلم يف زوم استخدام من الكثَت ثةالباح رأى حيث البحث قبل ما

  .11-كوفيد يف جائحة

 وقت البحث .2

 مارس حىت يناير شهر من يعٍت أشهر ثالثة دلدة البحث ىذا إجراء مت

 البيانات على للحصول ةللباحث كافية كانت ادلرة ىذه أن اعتبار مع ،2022

 .ادلطلوبة

 الفصل الثالث: مصادر البيانات

 لتجميع حقائق أو كمواد استخدامها سيتم واليت حبثية، مذكرة نتيجة ىي البيانات

 الكبَت، اإلندونيسي للقاموس وفًقا .أرقام أو حقائق شكل يف ىنا البيانات. ادلعلومات

 استخدامها ديكن مواد أو معلومات أو وحقيقية، حقيقية معلومات البيانات تعٍت

 نصي شكل يف مقدمة البيانات أن ىاريوجيايا ذكر نفسو، الوقت ويف .للدراسة كأساس
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 يف أو لوحات، أو صور شكل يف رسومات شكل يف للكلمات، وصف شكل يف أو

 (.2013 تريتون، و ىاريوجيايا) رلمع ترتيب شكل يف خط جدول شكل

 البحث ىذا بيانات مصادر تقسيم ديكن. بحثال مكونات أىم أحد ىي البيانات

 :ومها قسمُت، إىل

 األساسية بيانات .1

 احلصول مت بيانات أهنا على نفسها األولية البيانات تفسَت ديكن ىنا

 البيانات فإن وبالتايل، .ادلقابالت مثل األفراد، من إما األول ادلصدر من عليها

 البحث بيانات ومصدر الدراسة، ىذه يف الرئيسي البيانات مصدر ىي األولية

 يف تعلم اللغة العربية زوم تطبيق يستخدمون الذين العربية اللغة تعليم طالب ىو

 .امعة اإلسالمية احلكومية كندارياجل يف 11-كوفيد فًتة خالل اإلنًتنت عرب

 .إعدادىا مت اليت البحث أدوات باستخدام والتوثيق ادلقابالت إجراء مت

شعبة تدريس  طالب رلموعة ىم الدراسة ىذه يف ادلخربين عدد كان

 باستخدام زلاضرات حضروا سلربًا 10 إىل يصل مبا 2011 للمرحلةاللغة العربية 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية  يف 11-كوفيد جائحة يف اللغة العربية يف تعلم زوم

 كنداري.
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 الثانوية بيانات .2

 كبيانات وتقدديها معاجلتها تتم اليت البيانات ىي الثانوية البيانات

 احلصول مت بيانات ىي الثانوية البيانات أن القول ديكن آخر، مبعٌت .داعمة

 تتعلق ادلثال سبيل على أخرى، أطراف قدمتها اليت السابقة البيانات من عليها

 مكتبة مثل إجراؤه سيتم الذي بالبحث الصلة ذات الوثائق أو السابق، بالبحث

 واألخبار البحثية اجملالت الصلة ذات ،امعة اإلسالمية احلكومية كندارياجل

 .الصلة ذات وادلقاالت

 : تقنيات جمع البياناتالرابعالفصل 

 اإلجابة/  ادلشكالت حلل الباحثُت قبل من مجعها مت جتريبية حقائق ىي البيانات

 باستخدام مجعها مت سلتلفة مصادر من البحث بيانات تأيت أن ديكن .البحث أسئلة على

 .البحث أنشطة أثناء سلتلفة تقنيات

 يتم .ادلطلوبة البيانات على للحصول وموحد منهجي إجراء ىو البيانات مجع

 حتليل أو ادلقابالت مثل سلتلفة مجع تقنيات خالل من النوعية البيانات على احلصول

 ادلالحظات يف تسجيلها مت اليت ادلالحظات أو ادلركزة ادلناقشات أو ادلستندات

 :التالية البيانات مجع تقنيات ةالباحث استخدم البيانات مجع يف (.النصوص)
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 مقابلة .1

 .النوعي البحث يف ادلستخدمة البيانات مجع تقنيات إحدى ىي ادلقابلة

 ديكن ادلقابالت، خالل من أواًل، .سببُت على الطريقة ىذه استخدام يعتمد

 وحىت الدراسة قيد ادلوضوع يف وسلترب معروف ىو ما استكشاف للباحثُت

 .البحث موضوع عمق يف ادلخفية ادلعلومات استكشاف للباحثُت ديكن

. طبيعتها يف عابرة أشياء على ادلخرب من يرطلب ما يشتمل أن ديكن ثانًيا،

  (.121 ص ،2012 وادلنشور، غوين)

 على للحصول كتابًيا أو شفهًيا وجواب سؤال نشاط عن عبارة ادلقابلة

 وعرب ادلباشرة ادلقابالت أجريت الدراسة، ىذه يف .البحث معلومات بيانات

 شكل يف عليها احلصول مت اليت ادلعلومات شكل عن التعبَت يتم .واتساب

 معلومات على احلصول هبدف ادلقابلة أجريت .صويت تسجيلو  مكتوب

 يف جائحة زوم يف تعلم اللغة العربية ستخدامبا الطالب عابياست حول

 يف زوم استخدام اتنقصانو  ومزايا ،بشعبة تدريس اللغة العربية 11-كوفيد

 ،بشعبة تدريس اللغة العربية 11-كوفيد يف جائحة العربية اللغة تعلم

 تعلم يف زوم استخدامب الطالب الذي التشفو لولواحمل العراقيل إىل باإلضافة

 .بشعبة تدريس اللغة العربية 11-كوفيد يف جائحة العربية اللغة
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 العربيةيعٌت طالب شعبة تدريس اللغة  البحث ىذه يف ادلخربون كان

زوم يف تعلم اللغة العربية  باستخدام زلاضرات حضروا الذين 2011 للمرحلة

 10 بإمجايلباجلامعة اإلسالمية احلكوية كنداري  11-يف جائحة كوفيد

 .ب صلالف من أشخاص 5 و أ صلالف من أشخاص 5 أي سلربًا،

 على أيًضا الدراسة ىذه حصلت طالب، 10 من سلربين إىل باإلضافة

 جائحة يف العربية اللغة يف دورات 5 بتدريس قاموا زلاضرين من معلومات

 العربية، اللغة دورات يف زلاضرين 5 إمجايل بُت من ذلك، ومع .11-كوفيد

 .الدراسة ىذه يف سلربين يصبحوا أن يف يرغبون فقط زلاضرين 3 ىناك كان

 أسئلة 5 و للطالب أسئلة 10 من ادلقابلة ىذه يف األسئلة عدد يتكون

 .ادلرجوة النتائج ادلقابلة نتائج جتد مل إذا وسيزداد للمحاضرين

 توثيق .2

 اليت لألحداث تسجيل عن عبارة ىي التوثيق طريقة التوثيق، طريقة

 لشخص ضخمة وأعمال فوتوغرافية، وصور مكتوبة، وثائق شكل يف مرت،

 الدراسة، ىذه يف البحث، مبوضوع ادلتعلقة البيانات على للحصول ىذا .ما

 ولقطات مقابلة، تسجيالت أو فيديو مقاطع شكل يف ادلختارة الوثائق تكون
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 داعمة وصور ،لة العليمية اللغة العربيةكوسي زوم الستخدام شاشة

  .البحث بيانات الستكمال

 عابياست لتحديد التحديد وجو على التوثيق استخدام مت ،ىذ البحث يف

 تعلم يف زوم استخدامب 2011للمرحلة  العربية اللغة شعبة تدريس طالبال

باجلامعة اإلسالمية احلكوية كنداري.  يف 11-كوفيد يف جائحة العربية اللغة

يف  العربية اللغة تعلم يفزوم  الستخدام شاشة لقطة ىي ادلختارة الوثائق

 إىل باإلضافة باجلامعة اإلسالمية احلكوية كنداري يف 11-كوفيد جائحة

 .البحث ىذا ناتبيا تدعم اليت الصور

 : تقنيات تحليل البياناتالفصل الخامس

 على احلصول أجل من بحثيةال ىذه من عليها احلصول مت اليت البيانات حتليل مت

 البحث ىذا يف. مناقشتها دتت اليت للمشكالت وفًقا لتقدديها ومناسبة صحيحة بيانات

 :وىي البيانات لتحليل مراحل ثالث ةالباحث استخدم
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  البيانات تقليل .1

 حًقا ادلطلوبة األشياء على والًتكيز واالختيار التبسيط ىو البيانات تقليل

 ادلرحلة ىذه ترستخدم. بحثيةال ىذه يف عليها احلصول مت اليت البيانات من

 .األمر لزم إذا عنها والبحث أوضح صورة وتقدمي ةادلؤلف معاجلة لتسهيل

  البيانات عرض .2

 البيانات عرض ىي التحليل من التالية اخلطوة فإن البيانات، تقليل بعد

 النتائج استخالص إمكانية توفر اليت ادلنظمة ادلعلومات من رلموعة تشبو اليت

 البيانات تنظيم تمت حبيث البيانات عرض توجيو تمت .اإلجراءات واختاذ

 عرض يتم أن ديكن .فهمها يسهل حبيث عالقة منط يف وترتيبها ادلختصرة

 الفئات بُت وعالقات وسلططات، سردي، وصف شكل يف البيانات

 ةالباحث على يسهل النموذج ىذا يف البيانات تقدمي إن. التدفق وسلططات

 الصلة ذات البيانات جتميع ةالباحث حياول اخلطوة، ىذه يف .حيدث ما فهم

 معٌت ذلا ويكون عليها احلصول مت اليت ادلعلومات من االنتهاء يتم حبيث

 .البحث مشكلة على لإلجابة معُت

 صاحل نوعي حتليل حتقيق حنو مهمة خطوة للبيانات اجليد العرض يعد

 ولكنها سردية، بطريقة فقط تصف ال فهي البيانات، تقدمي عند. وموثوق
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 التالية اخلطوة. النتائج استخالص عملية حىت مستمرة حتليل بعملية مصحوبة

 .البيانات من والتحقق النتائج على بناءً  النتائج استخالص ىي

 الخاتمة  رسم .3

 مت اليت البيانات مجيع من النتائج استخالص مرحلة ىي ادلرحلة ىذه

 زلاولة ىو التحقق أو النتائج استخالص. البحث نتيجة عليها احلصول

 أو السببية ادلسارات أو التفسَت أمناط أو االنتظام أو ادلعٌت فهم أو إلجياد

 البيانات وعرض البيانات يف ختفيض إجراء يتم السحب، إجراء قبل. النسب

 عملية تتم ال. السابقة األنشطة من األنشطة من التحقق أو الرسم واستنتاج

 وإيابًا ذىابًا االنتقال يتم حيث تفاعلي، بشكل ولكن واحدة، مرة التحليل

. البحث وقت خالل التحقق أو واالستنتاج والعرض االختزال أنشطة بُت

 ادلقدمة البحث نتائج على بناءً  النتائج استخالص ديكن التحقق، إجراء بعد

 حتليل أنشطة من األخَتة ادلرحلة ىو النتائج استخالص. سرد شكل يف

 .البيانات إدارة من األخَتة ادلرحلة ىو االستنتاج ىذا استخالص. البيانات
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 البيانات صحة من تحققالفصل السادس: 

 أو التحيز لتجنب البيانات صحة حتديد الضروري من النوعي، البحث يف

 مت. الصاحلة غَت البيانات لتجنب البيانات صحة اختبار مت. الصاحلة غَت البيانات

 :التالية اخلطوات خالل من البحثية ىذه يف البيانات صحة من التحقق

 البيانات مصداقية درجة بزيادة ادلراقبة، فًتة دتديد أي ادلالحظة، دتديد سمحت .1

 من ادلعلومات اختبار على والقدرة الثقافة دراسة وديكن مجعها، مت اليت

 .بالنفس الثقة وكذلك للباحثُت ادلخربين ثقة وبناء ادلخربين،

 ادلواقف يف والعناصر اخلصائص إلجياد ادلستمرة، ادلراقبة أي ادلتزايدة، ادلثابرة .2

 ىذا على والًتكيز الدراسة، قيد القضية أو بادلشكلة كبَتة صلة ذلا اليت

 .بالتفصيل األشياء

 ألطراف عليها احلصول مت اليت البيانات صحة من التحقق أي ،التثليث .3

 إىل أخرى مصادر خالل من مصدر من التحقق أو ،بو الوثوق ديكن أخرى

. موثوقة أو صحيحة عليها احلصول مت اليت ادلعلومات افيه تكون الذي احلد

 إىل باإلضافة البيانات، مصداقية مستوى من التحقق من جزًءا التثليث يعترب

. ويصفو البحث موضوع يفهمو ما ووصف فهم الباحث حياول. الذاتية منع

 االجتماعي والواقع الواقع صورة رفع يتم أن يؤمل نوعي، هنج خالل من
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 سيتم لذلك الرمسية، بالقياسات تتلوث أن دون البحث ىدف وتصور

 كما مستمرة عملية ظاىرة يف تدخل دون ولكن الباحثُت إلشراك السعي

 عليو، العثور مت ما فهم حتسُت ىو البيانات تثليث من الغرض(. طبيعية) ىي

 :طرق بثالث البيانات تثليث إجراء ديكن. البيانات وموثوقية صحة أجل من

 من التحقق طريق عن البيانات مصداقية اختبار ىو ادلصدر تثليث . أ

 .مصادر عدة خالل من عليها احلصول مت اليت البيانات

 من التحقق طريق عن البيانات مصداقية اختبار يف التثليث تقنية تتمثل . ب

 إجراء خالل من سلتلفة، بتقنيات ادلصدر نفس على ادلوجودة البيانات

 .وادلالحظات ادلستندات ودراسات ادلقابالت

 أوقات يف ادلصدر نفس على البيانات فحص وىو الزمٍت، التثليث . ت

 .سلتلفة

 

 

 

 


