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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع البحث .أ 
مهارة التفكري العليا يف صورة لكيفية التطبيق  ليحصليهدف هذا البحث 

هذا البحث هو . بنجرماسني سة الثانوية احلكومية يفاملدر تعليم اللغة العربية 
نوع البحث اإلثنوغرايف يف التعليم البحث النوعي الوصفي . البحث الوصفي مع 

البحث اإلثنوغرايف يعين يقوم  69 النوعي هو حماولة لكشف احلقائق أو الظواهر.
تتم  الباحث بفحص منط احلياة والسلوك والعادات وأساليب حياة اجملموعة اليت

وهي دراسة   Spradleyُيعرف البحث اإلثنوغرايف أيًضا ابسم حبث  70 .دراستها
فرد أو جمموعة بشكل منهجي ابلصميم و  هبدف وصف اخلصائص الثقافية نوعية ل

لزمان. يف هذا الوقت ال يقتصر على بعض  البحث اإلثنوغرايف 71يف املكان وا
 يف 72وكذلك يف التعليم. االتولكن ميكن أن يتم ذلك يف مجيع اجمل اجملاالت فقط
بكيفية  اجملتمع املدرسيكيف   سيتم الكشف عن احلقائق والظواهرهذا البحث 
 مهارة التفكري العليا. قيام التطبيق
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 الزمان واملكان .ب 
عربية عن بعد يفيهذا البحث حول تعلأحبث  املستوى الوىل يف  م اللغة ال

 3وأجري يف  2022البحث يف عام  يجر . أ2021/2022 ةالدراسي سنةال
 . وهي بنجرماسني املدارس الثانوية احلكومية يف 3مدارس من 

 .بنجرماسنياملدرسة الثانوية احلكومية االوىل   .1
 .بنجرماسنياملدرسة الثانوية احلكومية الثانية  .2
 .بنجرماسنياملدرسة الثانوية احلكومية الثالثة  .3

 موضوعات وكائنات البحث .ج 
وأصبح مكاًًن حبثت عنها لة اليت شخص فيه املشك موضوع البحث هو

كانت املوضوعات البحثية األوىل ثالثة  73.للحصول على البياًنت يف البحث
ثانية طالب يف املوضوعات البحثية اليف كل املدارس. و  مدرسني للغة العربية

 يف كل املدارس. العلوم االجتماعيةالفصل احلادي عشر قسم 

عربيهو تعل وكائنات البحث م يتنفيذ التعل طيطية بدءًا من ختم اللغة ال
 .ميمي التعلو م وأدوات تقيالتعلأنشطة و 

 هاومصادر  األساسية بياانتال .د 
وتصبح مادة  يتطلب البحث اإلثنوغرايف بياًنت مأخوذة من مصادر البياًنت

جيب أن جيمع البياًنت  مادة يف عملية التحليل من أجل التوصل إىل نتيجة البحث.
لرتكيز البحث املؤشرات أو ذا البحث البياًنت اليت أمجعها هي . يف هالبياًنت وفًقا 
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، يف أنشطة ميتنفيذ التعل ختطيطم الواردة يف يوخطوات التعل ميأو أهداف التعل
مي و مي يف تقو وأدوات التق التعليم من املدرسني والطالب اليت يالَحظ الباحث، و

 .التعلم

 البياانت الثانية .ه 
ول عليها أو مجعها من قبل البياًنت الثانوية هي البياًنت اليت مت احلص

يف هذا البحث هي حملة  البياًنت الثانوية 74الباحثني من خمتلف املصادر املوجودة.
 املدارس.

 طريقة مجع البياانت .و 
حسب  املوجودة  تكون البياًنتلحبيث  مع البياًنت مهمة جداجل طريقةدقة 

التوثيق  طريقةب جُيمع البياًنت املذكورة أعاله. يف هذا البحث احتياجات البحث
 الحظة.واملقابلة وامل

 التوثيق .1
لوكة املستجيب. ورقة ختطيط تنفيذ   توثيق األوراق اليت مم الورقة هي 

عربية   اليت يقوم به. ميو وأدوات التقالتعليم اللغة ال
 املقابلة .2

كطريقة للتواصل مع املستجيبني يف حماولة جلمع البياًنت الالزمة املقابلة  
 .يف البحث
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بحث أقوم املقابلة اىل املدرسني والطالب يف املدرسة الثانوية يف هذا ال
 و املدرسة الثانوية احلكومية الثانية بنجرماسنياحلكومية االوىل بنجرماسني، 

جلمع البياًنت الالزمة يف عملية  بنجرماسنياملدرسة الثانوية احلكومية الثالثة 
 .البحث يف امليدان

 املالحظة .3
البياًنت يسجل الباحث املعلومات كما  هي طريقة جلمعاملالحظة 

ا أثناء الدراسة من خالل املراقبة املباشرة للمواقف أو األحداث يف يشهده
 .امليدان

تعليم اللغة الذين يقومون  درسنيعلى أنشطة املاملالحظة يف هذا البحث 
املدرسة الثانوية العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية االوىل بنجرماسني، 

 بنجرماسنياملدرسة الثانوية احلكومية الثالثة  و ومية الثانية بنجرماسنياحلك
 .جلمع البياًنت الالزمة يف عملية البحث يف امليدان

 طريقة حتليل البياانت .ز 
من ميلس  Analysis Interactive Model البياًنت ابستخدام حتليلإجراء 
ت إىل عدة أجزاء ، اخلطوات يف أنشطة حتليل البياًن انيقسم انالذوحوبرمان 

واستخالص النتائج أو ، تنقيص البياننات، تقدمي البياًنت، وهي مجع البياًنت
  75 .التحقق
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 تثليث البياانت .ح 
 يسمى ب احلقيقة العايلحتليل البياًنت من َوجهة نظر خمتلفة حلصول 

 البحث الصحيحة حصول. النجاح يف  (Tri Angulasi Data) تثليث البياًنت
للتأكيد أن البياًنت   تثليث. لبياًنت اليت مت احلصول عليهاتتأثر بصحة ا

يعد التثليث ضرورًًي جًدا ،  لذلك  76 .من امليدان مناسبة للتحليل املوجودة
 .لضمان صحة البياًنت

 Analysisإجراء حتليل البياًنت ابستخدام  يف هذا البحث، أقوم

Interactive Model  من صحة البياًنت من خالل التأكد من ميلس وحوبرمان
. يف استخالص النتائج أو التحقق )االستنتاجات( ابستخدام تثليث البياًنت

 ( املقابلة.3( املالحظة ، 2( التوثيق ، 1البياًنت هي 
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 البياًنت األساسية 3.1جدول

 البياًنت أسئلة البحث رقم
مصادر 
 البياًنت

 طريقة حتليل البياًنت طريقة مجع البياًنت

التفكري العليا يف  حتليل مهارة 
 ختطيط تنفيذ التعليم

 مؤشر التعليم -
 خطوات التعليم -

وثيقة ختطيط 
 تنفيذ التعليم

 التوثيق
، تنقيص مجع البياًنت

البياننات، تقدمي البياًنت، 
واستخالص النتائج أو 

 التحقق

حتليل مهارة التفكري العليا يف  
 أنشطات التعليم

 مدرس - أنشطات التعليم
 طالب -

 مالجظة -

حتليل مهارة التفكري العليا يف  
 تقومي التعليم

أداة تقومي  أداة تقومي التعليم
 التعليم

 

 البياًنت الثانوية 3.2جدول
 طريقة مجع البياًنت مصادر البياًنت البياًنت أسئلة البحث

 التوثيق وثيقة حملة املدرسة بياًنت املدرسة
 

 


