
26 

 

 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

  ومدخل البحث نوع . أ

هذاالنوعمنالبحثهوحبثميداينمنخاللإجراءمالحظاتمباشرةملوقع
منطقةبنجرسريانجبتامباكبنجرالثانيةاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالبحثيف

اك يفاجلنوبيةليمنتان نوعي هنج هو املستعمل والنهج الالزمة. البيانات على للعثور
شكلوصفي.

 املستخدم يفالنهج تكون مجعها مت اليت البيانات ألن النوعي، البحث هذا يف
من عليه احلصول يتم ال حبث هو النوعي البحث الكلمات. يف ُتسكب تصور شكل
البيانات مجع خالل من ولكن احلساب، أشكل أو اإلحصائية اإلجراءات خالل

ال مثل البحث، موضوع عليه حصل ما أعراض فهم إىل يهدف الذي سلوكوحتليلها
شكل على األوصاف الوسائل طريق وعن كلي بشكل واإلجراءات والدوافع والتصورات

 بيان مع يتوافق هذا واللغة. النوعي Creswell, J.Wالكلمات البحث أن على ينص الذي
شاملة صورة إنشاء خالل من االجتماعية أو البشرية املشكالت لفهم حبث عملية هو

 بالكلمات مقدمة عليهاومعقدة احلصول مت اليت التفصيلية النظر وجهات عن واإلبالغ
أيضاأنالبحثالنوعيهوحبثعلمييهدفMoloengذكر66منمصادراملعلومات.

إىلفهمالظواهريفالسياقاالجتماعيللتاريخالطبيعيمنخاللإعطاءاألولويةلعملية
ت اليت والظواهر الباحثة بي العميق التواصل دراستها.تفاعل يف67تم العملية فإن لذا،
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إجراءمقابالتمعمدرسااللغةالعربيةفيمايتعلقبالوسائلاملستخدمة هذاالبحثهي
يفتدريسمهارةالكالم.

أو كائن وصف خالل من إجراؤه يتم الذي البحث أي الوصفي النوعي البحث
يفكتابةتقريرحبثينوعيحيتويظاهرةأوبيئةاجتماعيةتتمكتابتهايفالكتابةالسردية.

ملا الدعم لتقدمي امليدان يف عنها الكشف مت اليت )احلقائق( البيانات من مقتطفات على
68هومعروضيفالتقرير.

  

 البحث يذات . ب
العربيةذايت اللغة بتدريس يقومان اللذان املدرسان هو البحث هذا يف البحث

 يف التاسع للصف احلكومية اإلسالمية املتوسطة سريانجبتامباكبنجرالثانيةاملدرسة
.اجلنوبيةليمنتاناكمنطقةبنجر

  موضوع البحث . ج

التعليمية وسائل استخدام وتنفيذ ختطيط عملية هو البحث هذا موضوع
الصف الطلبة على املعلمان أجراه الذي والتقومي العربية، اللغة معلما قبل من املستخدمة

املدرسةالتاسعبعداستخدامهذهالوسائليفتدريسمهارةالكالميفالفصلالتاسعيف
.اجلنوبيةليمنتاناكمنطقةبنجرسريانجبتامباكبنجرانيةالثاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية
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 مصادرهاالبيانات و  . د

اليتسيتماستكشافهايفهذاالبحثتشمل:البيانات

 البياناتاألساسية -1
 (أ عن املستخدمةالبيانات التعليمية وسائل استخدام وتنفيذ ختطيط منعملية

و العربية، اللغة معلما الصفقبل الطلبة على املعلمان أجراه الذي تقومي
التاسعبعداستخدامهذهالوسائليفتدريسمهارةالكالميفالفصلالتاسع

 يف احلكومية اإلسالمية املتوسطة منطقةسريانجبتامباكبنجرالثانيةاملدرسة
 .اجلنوبيةليمنتاناكبنجر

 ةثانويالبياناتال -2
 وصفالعامعنموقعالبحث (أ

 بياناتاملعلمي (ب
 ةبالطلبيانات (ج
 بيناتغرفالدراسة (د

 املدرسةبيناتمنشآت (ه
 بيناتهيكلفريقإدارةاملدرسة (و

 مصادرالبيانات -3
يفهذاالبحثهي:مصادرالبيانات

مدرساملستجيب (أ ا: العربية اللغة التاسع للصف املتوسطةيف املدرسة
 احلكومية بنجرسريانجبتامباكبنجرالثانيةاإلسالمية ليمنتاناكمنطقة

 .اجلنوبية
املعلمييقومونبالتدريسيفة،وفريقاإلدارة،وبرئيساملدرسة،والطل:املخرب (ب

منطقةبنجرسريانجبتامباكبنجرالثانيةاملدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية
 .اجلنوبيةليمنتاناك
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 أساليب جمع البيانات . ه
املستخدمةيفهذاالبحث،كمايلي:تشملتقنياتمجعالبيانات

 املالحظة (أ
هذه استخدام مت كما مباشر، بشكل البحث موقع ملراقبة التقنية هذه تنفيذ تتم

املستخدمة التعليمية وسائل استخدام تنفيذ عملية مباشرة ملعرفة قبلالتقنية من
و العربية، اللغة بعدمعلما التاسع الصف الطلبة على املعلمان أجراه الذي تقومي

 يف التاسع الفصل يف الكالم مهارة تدريس يف الوسائل هذه املدرسةاستخدام
 احلكومية اإلسالمية بنجرسريانجبتامباكبنجرالثانيةاملتوسطة ليمنتاناكمنطقة

 .اجلنوبية
 املقابلة (ب

أسئ طرح خالل من التقنية هذه تنفيذ للحصولتتم واملخربين املستجيبي على لة
عمليةختطيطوتنفيذكيفعلىالبياناتاملطلوبةيفالبحث،مثلالبياناتحول

و العربية اللغة معلما قبل من املستخدمة التعليمية وسائل تقوميكيفاستخدام
يف الوسائل هذه استخدام بعد التاسع الصف الطلبة على املعلمان أجراه الذي

م تدريس يف التاسع الفصل يف الكالم احلكوميةهارة اإلسالمية املتوسطة املدرسة
 .اجلنوبيةليمنتاناكمنطقةبنجرسريانجبتامباكبنجرالثانية

التوثيقج(
أو الوثائق خالل من الالزمة البيانات على للحصول التقنية هذه تستخدم

البينات مثل حبثه. اجلاري بالبحث املتعلقة موقعوصفالسجالت عن العام
و والبحث، املعلمي، بيانات وبالطلبيانات الدراسةة، غرف وبينات بينات،

املدرسة ومنشأة املدرسة، إدارة فريق هيكل هذهبينات على احلصول وميكن .
 البياناتمنخاللاملخربين.
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 :البيانات،ومصادرالبيانات،وتقنياتمجعالبيانات3.1اجلدول

تقنيات جمع 
 رقم البيانات مصادر البيانات البيانات

 املدرسان املقابلةواملالحظة

مهارةبيانات تعليم كيفية
اليت بالوسائل الكالم
اللغة معلما يستخدمها
التاسع الصف لطلبة العربية
املتوسطة املدرسة يف

 احلكومية الثانيةاإلسالمية
منطقةسريانجبتامباكبنجر
اكبنجر اجلنوبية.ليمنتان

 وملعرفةبالتفصيلعن:
1.  ختطيط استخدامكيفية

لتعليم التعليمية الوسائل
لطلبة الكالم  مهارة

 الصفالتاسع.
2.  تنفيذ استخدامكيفية

لتعليم التعليمية الوسائل
لطلبة الكالم  مهارة

 الصفالتاسع.
قبل .3 من تقومي كيفية

الصف لطلبة معلمي
استخدام بعد التاسع

1 
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لتعليم التعليمية الوسائل
يف الكالم الفصل مهارة

 التاسع.

،واملالحظة،املقابلة
 والتوثيق.

فريقاإلدارة
 واملعلمي.

موقع عن العام وصف
و البحث، املعلمي،بيانات

وبيناتالطلبة،بياناتو
وبينات الدراسة، غرف

 ومنشآت بيناتاملدرسة،
يف املدرسة إدارة فريق هيكل
اإلسالمية املتوسطة املدرسة

 بتامباكبنجرالثانيةاحلكومية
بنجرسريانج منطقة

 .اجلنوبيةليمنتاناك

2 

  

 أسلوب تحليل البيانات .4
البياناتيفعرضالبياناتباستخدامالتحليلالباحثةمجعالبيانات،تصفبعد

ويف نوعًيا، اجملال يف الفعلية الظروف أو املوجودة البيانات يصف الذي الوصفي،
 تستخدم النتائج أشياءالباحثةاستخالص إىل حمددة أشياء من أي استقرائية، طريقة

 عامة.هناكثالثمراحلمنالنشاطيفحتليلالبياناتهذا،وهي:
 ختفيضالبيانات (1

األشياء على والرتكيز الرئيسية األشياء واختيار التلخيص يعين البيانات ختفيض
ختفيضها مت اليت البيانات فإن وبالتايل، واألمناط. املبحث عن والبحث املهمة



32 

 

 

 

والبحث البيانات، مجع من مبزيد القيام الكاتبة على وتسهل أوضح، صورة ستوفر
69عنهاإذالزماألمر.

 

 عرضالبيانات (2
النوعي، البحث يف البيانات. عرض هي التالية اخلطوة فإن البيانات، ختفيض بعد
الفئات بي وعالقات، وخمططات، موجزة، أوصاف شكل يف البيانات عرض يتم
حدث، ما فهم السهل من سيكون البيانات، عرض مع ذلك. أشبه وما

 والتخطيطملزيدمنالعملبناًءعلىمامتفهمه.

 االستنتاجوالتحقق (3
 ل وفًقا النوعي البحث يف البيانات حتليل يف الثالثة  Milles اخلطوة Hubermanو

وسوف مؤقتة، تزال ال املطروحة األولية االستنتاجات والتحقق. االستنتاج هي
البيانات. مجع من التالية املرحلة يدعم قوي دليل على العثور يتم مل إذا تتغري

صحيحة بأدلة مدعومة األولية املرحلة يف املقدمة االستنتاجات كانت إذا ولكن
امليدان إىل الباحث يعود عندما االستنتاجاتومتسقة فإن البيانات، جلمع

70املطروحةهياستنتاجاتموثوقة.
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