
 الباب الثالث

 منهج البحث

 مدخل البحث و  نوع  .أ

 نوع البحث  .1

هو البحث الميداني، و هو البحث الذي قام به الباحثة مباشرا نوع البحث 

ف في خضم الجائحة لدى طلبة الص االنترنيتتعليم المفردات عبر إلى الميدان عن 

 مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين.الحادي عشر في 

 مدخل البحث .2

على دراسات  (kualitatif) حث نوعية مبنيةيستخدم هذا البحث طرق ب

فق حقائق ونتائج المجال. ، أي أن هذه الطريقة تهدف إلى وصف ما حدث و وصفية

، نظرًا ألنه في نفس الوقت قام الباحث بجمع البيانات المتعلقة بظروف الفيضان ومع ذلك

، تم إجراء البحث النوعي الوصفي من خالل االنترنيتم الذي كان ال يزال على وللتعل

 .االنترنيتالطريقة عبر 

 



  تصميم البحث .ب

هذا البحث مصمم بالتخطيط الوصفي، والتصميم الوصفي هو التصميم بحيث 

البحث الوصفي هو دراسة وصفية، و في الدراسة و  1يصف المتغيير في حالة حقيقية.

المجال أو الميدان البحثي شرحا مفصال. بعد أن الوضفية شرحت الباحثة عما وقع في 

جمعت البيانات وصنفتها بحيث النوع والصفة أو الحال. و في النهاية تتم شرح البيانات 

، واستخدام الباحثة هذا التصميم لتبحث عن تعليم المفردات عبر 2أو الخالصة في النهاية

ية الثانوية مدرسة اإلرتقائي في خضم الجائحة لدى طلبة الصف الحادي عشر ف االنترنيت

 .اإلسالمية بنجرماسين

 موضوع البحث   ج. 

ضم في خ االنترنيتتعليم المفردات عبر من هذا البحث هو "موضوع الأّما 

مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية الجائحة لدى طلبة الصف الحادي عشر في 

 بنجرماسين".
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خضم الجائحة لدى طلبة الصف  فيتخطيط تعليم المفردات عبر االنترنيت  .1

 مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين.الحادي عشر في 

خضم الجائحة لدى طلبة الصف  فيتنفيذ تعليم المفردات عبر االنترنيت  .2

 مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين.الحادي عشر في 

جائحة لدى طلبة الصف خضم ال فيتقويم تعليم المفردات عبر االنترنيت  .3

 مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين.الحادي عشر في 

 ذاتي البحث   د. 

 الذاتي في هذا البحث :

المدرس، من الذي يدرس اللغة العربية وهل يحصل على معلومات الكافية أوال: 

درسة ملدى طلبة الصف الحادي عشر في  االنترنيتحول كيفية تعليم المفردات عبر 

 .اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين

ف الحادي لدى طلبة الصالطلبة، الذين يتعلمون المفردات عبر االنترنيت ثانيا: 

 .مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينعشر في 

 



 البيانات و مصادرها .ه

 البيانات  .1

  أما البيانات المحتاجة في هذا البحث فاقسم إلى نوعين، هما البيانات األساسية 

 .الثانوية )الداعمة(البيانات و 

 البيانات األساسية  (أ

 فهي :ت األساسية في هذا البحث اأما البيان

خضم الجائحة لدى طلبة الصف  في االنترنيتتخطيط تعليم المفردات عبر  .1

 .اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينمدرسة الحادي عشر في 

خضم الجائحة لدى طلبة الصف  فيتنفيذ تعليم المفردات عبر االنترنيت  .2

 مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين.الحادي عشر في 

خضم الجائحة لدى طلبة الصف  فيتقويم تعليم المفردات عبر االنترنيت  .3

 ائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينمدرسة اإلرتقالحادي عشر في 

 الداعميةالبيانات  (ب

هي البيانات عن خليفة موقع البحث التي تشمل على  الداعمية بياناتال 

المؤسسة  رئيس، وأحوال مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسينلمحة تاريخية 



والبنية  المرافقوأحوال وأحوال الطلبة الموظفين و وأحوال المدرسين  وأحوال رئيس المدرسة

 في هذا المدرسة. التحتية

 مصدر البيانات .2

 للحصول على البيانات المحتاجة اليها نمر االنترنيت في الواتس اب:

هم رئيس المدرسة والمدرس والطلبة في مدرسة اإلرتقائية الثانوية المخبرون،  (أ

 اإلسالمية بنجرماسين.

غة المدرسة، للحصول لعلى البيانات في التعليم اللمن الوثايق عن الوثيقة،   (ب

 العربية هناك، التي تستطيع أن تكمل المعلومات الواردة في هذا البحث.

 أساليب جمع البيانات    .و

 : طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث كما يلي

 المالحظة .1

الة حهذه األسلوب لنيل وجمع البيانان الرئيسية عن استحدمت الباحثة 

بر ع المدرسين والطلبة، عن تخطيط وتنفيذ وتقويم التعليم، في تعليم المفردات

 في مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالمية بنجرماسين. االنترنيت

 



 المقابلة .2

استحدمت الباحثة هذه األسلوب لجمع البيانات الذي تحتاجها الباحثة 

سة رئيس المدر لة تقام مع ، وهذه المقابعبر الواتس اب بالسؤال والجواب عنه

وبعض الطلبة في صف الحادي عشر بمدرسة الثانوية  اللغة العربية مدرسو 

 اإلسالمية اإلرتقاية بنجرماسين.

 التوثيق .3

والتوثيق أسلوب تستخدم فيها الباحثة لجمع البيانات من مصادرهم الغير 

فية والتسجيالت االبشرية. وتتكون هذا المصدر على الوثائق الورقية والصور الفوتوغر 

 الصوتية عن خلفية المدرسن والطلبة، في تخطيط وتنفيذ وتقويم التعليم وتاريخه.

 أسليب تحليل البيانات .ز

ليس التي وجدتها وجمعتها الباحثة، استخدمت منهج مي تحليل البيانات في تحليل

  وهي في تحليل البيانات المتفاعلة والمستمرة في (Miles&Hubberman  )وهمبرمين 

كل الطبقة من الطبقات البحث حتى تكتمل البيانات، والخطوات في هذا التحليل هي  

 كما يلي:

وهو عملية تلخيص األشياء الرئيسية  (reduksi data)تنقيص البيانات  .1

واختيارها وتركيزها الى األمور المهمة التي تتعلق بموضوع البحث لجمع البيانات 



ية مدرسة اإلرتقائية الثانوية اإلسالم بر االنترنيت فيعن تعليم المفردات ع

 .بنجرماسين

أي تقديم البيانات ببيان قصير أو بالعمود  (display data) عرض البيانات .2

 وبالصلة بين الطبقة.

 (conclusiondrawin & verification) باط والتحقيقنأخذ االست .3

 3.مسألةالواستخدامتها الباحثة إلجابة عن األسئلة التي تمت تحديدها في 
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