
 الثالث الباب

 منهج البحث

 نوع البحث و منهجه .أ

ي الذي يوصف بالبحث المجال, وكان المنهج المستخدم ف ةهذا البحث تبحث كيفى

لمواد اهذا البحث وجود تطبيق طريقه كواالتي. االضافه إلى ذلك ، يمكن جمع جميع 

مية لحل المنحج هو طريقة لفهم الحقائق والخطوات النظا .مقابل ما تم التحقيق فيه

 المشكلة السبب والمسبب وهو يستهدف تقصير المسألة او تخفيضة.

رضها عاما بالنسبة لنوع البحوث المستخدمة هو البحث النوعي الن البيانات سيتم 

تبية لمكافي تحليل أساليب البحث النوعي وغالبا ما تسمي البحوث الطبيعية الطريقة 

بسبب البحوث التي أجريت في وقت الشرط هذا أمر طبيعي. وكانت االنشطه 

ي الرئيسية لهذا البحث لوصف وتحليل بشكل مكثف حول الظواهر من األشياء الت

لم كيف درست ، وكذلك بشان المسائل المتصلة وسائل االعالم السمعية البصرية التع

 .بيةان تساعد في تعلم اللغة العروسائل االعالم السمعية يمكن للصور البصرية 

ولذلك يمكن توضيع ماهية البحت الكيفى من خالل توضيع منهجية البحث في العلوم 

تركز على وصف الظواهر والفهم واالعمق لها, وتختلف عن البحث الكمي التي 

تركز عادة على التجريب وعلى الكشف عن السبب أو النتيجة باالعتماد على 

فالسؤال المطروح في البحث الكيف سؤال مفتوح النهاية وتهتم  المطيات العددية.

 .1بالعملية والمعنى أكثر من اهتمامة بالسبب والنتيجة

 مجّل البحث  .ب

وقد تم تمويل البحث في المدرسة المتوسطة اإلسالمية أولي النهى  التي تقع 

علي طريقة جايا ايكاوالي االعمال الخاصة، ومنازل قرية جوهور ميدان جوهور، 
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ميدان. ويصبح وجود هذه المدرسة المتوسطة مكانا بديال للبيئة المحيطة بالمجتمعات 

 سيما كبار السن الذين لديهم رغبه في المحلية التي ترغب في إرسال أطفالها. وال

 دخول الطفل إلى المدرسة التي تستخدم اإلسالم بوصفه الدليل الرئيسي لتعليم الدين.

 ويمكن القول من منشاه المدرسة المتوسطة اإلسالمية أولي النهى ميدان

فصول جوهور انها كانت داعمه جدا في عمليه التعلم. فضال عن وجود العديد من ال

 راسية.الد

 مصدر البيانات .ج

 اّن  مصدر البيانات الذي يعطون البيانات على االحث :

 األساسية المصدر .أ

 قبل من رسمها أو تقديمها يتم التي الوثائق أو المواد مصدر هي األولية درالمص

 يكونوا حتى الحدث وقت في الحاضرين األطراف قدمه الذي الطرف أو الشخص

 هم :,2شهوًدا

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية أولي النهى .األساتيذ  .1

 طالب و طالبات .2

 مدرس درس اللغة العربية .3

 الثانوية المصدر .ب

 .الوسطاء خالل من عليها الحصول يتم التي المصادر هي الثانوية درالمص

 رئيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية أولي النهى . .1

 هورهى ميدان جوالكاتب األدارة في المدرسة المتوسطة االسالمية ألو الن .2

 طريقة جمع  البيانات .د

 استخدام البحث الطرق بجمع البيانات في هذا البحث يأتي :
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 المالحظة .1

وتشير المالحظات الموجهة إلى االنشطه بدقه ، مشيره إلى الظواهر ، 

بحيث يمكن  .3والنظر في هذه الظاهرة في عالقة قائمه علي المشاركة

الخلوص إلى ان طريقه المراقبة هي طريقه لجمع البيانات التي يقوم فيها 

 الباحث بالمالحظات مباشره ضد موضوع البحث ويسجلها في شكل مذكرات.

مفهم بالمالحظة وفقا سهرسيم أريكنط هو المالحظة التي تشمل االنشطه 

 .4بأكملهااالهتمام المصطلح إلى كائن باستخدام االداات الحسية 

 المقابلة .2

المدرسة المقصود بالمقابلة يعنى الحصول على البيانات عميقاً عّما يتعلق ب

قابلة المتوسطة اإلسالمية أولي النهى. لذلك اليقوم الباحث بإستخدام  الم

ن ضيّقاً. المراد منه أن األسئلة تستطع أن تنظور مناسبةً باألجوبة م

 بيانات مفصله ، لنكون صادقين ، المستجيبين. لذلك نامل ان تحصل علي

مفردات والثاقبة حول تطور استخدام الوسائل السمعية والبصرية في إتْقان ال

 .العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية أولي النهى ميدان جوهور

 

  

 الوثائق .3

وفقال سهرسيم أريكنط الوثائق ال تقل اهميه عن األساليب األخرى ، 

قة ، والذي قال انه يعني األشياء المكتوبة. الوثائق وطريقه توثيق أصل الوثي

، اي البحث عن البيانات المتعلقة باألشياء أو المتغيرات في شكل مالحظات 
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، ونصوص ، وكتب ، وصحف ، ومجالت ، ونقوش ، ومحاضر اجتماعات 

 .5، وجداول اعمال ، وغيرها

 تحليل البياناتطريقة  .ه

وتنظم البيانات المحصولة من المقابلة, والمال حظة تحليل البيانات هو عملية البحث 

أما طرق .6الميدانية, والوثائق بتنظيمها إلى الفئة وأخذ الخالصة ليسهل القراء فهمه

 :يأتيتحليل البيانات في هذا البحث 

 تنفيح البيانات .1

تي وهي ما يعني لتلخيص ، واختيار األشياء ، والتركيز علي األشياء ال

ث عن المواضيع والنمط. وهذا يسمح للباحثين في جمع هي مهمة ، والبح

 البيانات القادمة ، ألنه مع هذا التخفيض يعطي صوره واضحة. 

 عرض البيانات .2

ته. وفي هذه الدراسة يتم تمثيل البيانات في شكل نص أكثر سردا في طبيع

عرض هذه البيانات يجعل من السهل فهم ما يحدث ، وخطه العمل المقبلة 

 ما تم فهمه. علي أساس

 اإلستنتاج البيانات .3

قق خالل هذه التقنية هي سلسله من تحليل البيانات ، واالستنتاج يتطلب التح

ود البحوث الجارية. ولذلك ، فان هناك استنتاجا جيدا استعرض عن طريق وج

مالحظات التحقق من خالل البحث والبحث عن العالقات والمعادالت التي 

 يمكن استخالصها نتيجة.

 ريقة صحة البياناتط .و
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وفقا للينكولن و غوب ، دققت في صحة البيانات في البحوث النوعية التي أجريت 

 ، وهي: 7باستخدام المعايير االربعه

فيه المصداقية )المصداقية( ، ومستوي الثقة في عمليه ونتائج البحوث. كي .1

 الحصول علي مستوي الثقة من نتائج البحوث ، يأتي:  تمديد وقت تنفيذ

تكون  لمراقبة ، لزيادة مستوي الثقة في البيانات المجمعة المالحظة التيا

 مستمرة ، التالي فان خصائص الربح للكائن أكثر عمقا وتفصيال واهميه

 لمشاكل البحث.

 المرحلة النقلية .2

 يعنى انه يمكن تطبيق نتائج البحث علي حاالت أخرى.

 المرحلة اإلسنادية .3

اهيم الباحثين في جمع البيانات واالشكال والمفيعنى ان البحث يشير إلى 

 عند خلق تفسير الستنتاج.

 المرحلة  التأكيدية .4

لبيانات ليعنى انه يمكن تاكيد نتائج البحث حيثما كانت نتائج الدراسة وفقا 

اقشه المجمعة والمشار اليها في التقرير الميداني. ويتم ذلك عن طريق من

ع ميشاركون وليسوا مهتمين في البحث نتائج البحوث مع الناس الذين ال 

 هدف الحفاظ علي النتائج يمكن ان يكون أكثر موضوعيه.
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