
الث 
ّ
 الباب الث

 منهجية البحث  
 

وقد صاحب البالغ للقيام باألبحاث من أجل الحصول على معلومات دقيقة وبيانات حول ما صاحب 

 أمور أخرى البالغ مناقشة حول القضايا التي أن وجدت الكتاب، املؤلف استخدام أساليب البحث، بين 

 :نوع البحث .1

أي إجراء  (feild research)ثم البحوث وفقا للعنوان املذكور أعاله، ونوع من البحوث امليدانية ,

األبحاث في امليدان/التضاريس. في هذه الدراسة الكاتب يستخدم هذا النوع من البحوث النوعية التي تؤكد على 

وشرح كيفية استخدام وسائط اإلعالم السمعية والبصرية في تحليله. في هذه الدراسة النوعية سوف تكشف 

َفالالتعلم في املفردات  
ْ
ط
َ
أل
ْ
. البحث النوعي هو البحث عن معنى والفهم سيراما سومينيبأرجاسا با   PGRIَرْوَضة ا

والتفاهم، حول ظاهرة، والحدث، فضال عن حياة اإلنسان باالنخراط مباشرة أو غير مباشرة في إعدادات 

 1فحص والسياقية ودقيق.

 مصادر  بيانات البحث .2

الذين هم في البحث وتم الحصول على تحديد موضوع البحث بكيفية تنفيذ مجمل السكان، أي أولئك  

سوف تعمل كالبحوث املستهدفة أو املخبرين. هذه العينة للبحث باستخدام األسلوب الذي سيستغرق بعض 

ويهدف اختيار العينة أو العينات في البحوث النوعية للقبض على قدر من املعلومات من  املمثل لعدد السكان.

كيهوسوسان في التقرير، لذلك، فيما يتعلق البحوث النوعية غير مجموعة متنوعة من املصادر بهدف وضع 

 من ذلك مع الغرض.
ً
 purposive samplingنموذج البيانات هو اختارها  2موجود عينة عشوائية العينة بدال
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dan snow ball .sampling Purposive sampling  هو أسلوب أخذ العينات مصادر البيانات مع بعض

،  مصدر السترجاع  Snow ball sampling االعتبارات و
ً
البيانات هو أسلوب الذي كان في األصل العدد قليال

   3طاملا أن تكون كبيرة.

َفال  وهكذا تجري هذه البحوث في
ْ
ط
َ
أل
ْ
وأن يصبح هذا املوضوع   أرجاسا باسيراما سومينيب   PGRIَرْوَضة ا

 أو املخبرين في هذه الدراسة: 

َفالأ( مدير مدرسة 
ْ
ط
َ
أل
ْ
 .أرجاسا باسيراما  PGRIَرْوَضة ا

َفالب( معلم 
ْ
ط
َ
أل
ْ
 .أرجاسا باسيراما  PGRIَرْوَضة ا

َفالج( طالب 
ْ
ط
َ
أل
ْ
 .أرجاسا باسيراما  PGRIَرْوَضة ا

 طريقة جمع البيانا .3

في البحث عن كوليتاتيف التي أصبحت صك أو البحث هو أداة الباحثون أنفسهم. ولذلك، ينبغي أن 

مدى كوليتاتيف الباحثين جاهزة للقيام باألبحاث التي تقع في  ”divalidasi“يكون الباحثون أيضا كأداة 

يمكن أن يتم جمع البيانات في مجموعة متنوعة من اإلعدادات، مجموعة متنوعة من املصادر، وفي    4.امليدان

مجموعة متنوعة من الطرق. عندما ينظر إليها من وضع، يمكن جمع البيانات في بيئة طبيعية، في املختبر للمنهج 

زيد. عندما ينظر إليه من مصدر التجريبي، في املنزل مع حصة من املجيبين، وفي حلقة دراسية ومناقشات وامل

البيانات الخاص به، ثم بينجومبوالنداتا استخدام املصادر األولية واملصادر الثانوية، عندما ينظر إليه من 
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, (interview)حيث كيفية أو تقنيات جمع البيانات حتى يمكن القيام بتقنيات جمع البيانات مع املقابلة 

 5التوثيق.املالحظة, 

 ؤلفون عدة أساليب لجمع البيانات في هذه الدراسة، من بين أمور أخرى، ما يلي:استخدم امل

 املالحظة. 1

البيانات( تتم بإجراء مراقبة وتسجيل بشكل منهجي ضد املالحظة هو طريقة لتجميع مواد املعلومات )

يتم استخدام هذا األسلوب ملعرفة مباشرة تتم عملية تعلم اللغة   6أبدت مالحظات للكائن.الظواهر التي 

وعالوة على ذلك يستخدم هذا األسلوب أيضا  7الخامل. مالحظةالعربية. ولذلك الباحثين باستخدام أسلوب 

 .ملعرفة ظروف الطالب واملدرسين واملوقع الجغرافي للمدرسة

 . املقابلة2

اللفظي لذلك نوع من املحادثة التي تهدف إلى الحصول على هو شكل من أشكال التواصل املقابلة 

تستخدم هذه الطريقة للحصول على البيانات التي ال يمكن الحصول عليها إال عن طريق االتصال  8املعلومات.

يستخدمها الباحثون في هذه الدراسة هو املقابالت املوجهة ، مما يعني أن األسئلة املباشر. شكل املقابلة التي 

تستخدم هذه الطريقة للحصول على  9.تي سيتم طرحها على املخبر ، قد تم إعدادها بشكل كامل وبعنايةال

البيانات على وجه التحديد في شكل معلومات مباشرة من املعلم امليداني ، باعتبارها املصدر الرئيس ي لهذا 

 البحث.املديرين واملوظفين للحصول على املعلومات املتعلقة بأهداف البحث باستخدام أدلة مقابلة معينة.
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 . توثيق3

خالل الوثائق هي استرجاع البيانات التي يتم الحصول عليها من خالل تقنية جمع البيانات من 

تستخدم هذه الطريقة للحصول على بيانات حول األمور املتعلقة بالبحث مثل: الوصف العام ،   10.الوثائق

رافق واملوقع الجغرافي ، والتاريخ املختصر إلنشائها ، والهيكل التنظيمي ، وحالة املعلمين والطالب ، وكذلك امل

 والبنية التحتية.

 زمنه موقع البحث و  .4

 أ. موقع البحث     

َفالوقد أجري هذا البحث في  
ْ
ط
َ
أل
ْ
، منطقة قرية رايا باسرامان.   JLيقع في    أرجاسا باسيراما   PGRIَرْوَضة ا

 أرجاسا ريجينس ي ، سومينيب.

 البحث زمنب.      

 .2019أبريل  20مارس إلى  29تم إجراء هذا البحث في الفترة من 

 مجتمع البحث وعينة البحث .5

َرْوَضة هو كل كائنات الدراسة في الدراسة. كان السكان في هذه الدراسة جميع الطالب  مجتمع البحث

َفال
ْ
ط
َ
أل
ْ
الطالب. تستند األرقام السكانية على عدد  68. كان عدد سكان هذه الدراسة أرجاسا باسيراما  PGRIا

ج الطالب. العينة جزء من السكان دراسة. في هذه  25 ,ب 19الطالب و الطالب  24األطفال في كل فئة، فئة أ 

 .الطالب 19 الدراسة، أخذ الكتاب التلميذ كله من الفئة ب لعينة من
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 تحليل البيانات .6

هي محاولة للبحث املنهجي وتنظيم سجالت املالحظات واملقابالت وغيرها لتحسين فهم  البياناتتحليل 

تقنية تحليل البيانات املستخدمة في هذه   11.الباحثين للحاالت التي تمت دراستها وعرضها على أنها نتائج لآلخرين

يتكون    12.التي طرحها مايلز وهوبرمان  interactive model)(  الدراسة هي تقنية تحليل البيانات لنموذج التفاعل

هذا التحليل الفني من ثالثة مكونات ، وهي: تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، واستخالص النتائج والتحقق 

 .(Punch ،1998: 202-204منها )

 تخفيض البيانات(.  1

عملية اختيار وتركيز االنتباه لتبسيط البيانات  قامت الباحثة باءجراءاتتخفيض البيانات هو 

باختيار مجموعة من البيانات التي تم الحصول   باحثةال  تالتجريدية وتحويلها وتحويلها. في هذه الدراسة ، قام

عليها في وقت إجراء البحث على تطبيق أساليب الحركة واألغاني في تعلم اللغة العربية ، ثم يتم تصنيف البيانات 

 .                                         ا بسهولةوفرزه

 عرض البيانات(.  2

بتطوير وصف للمعلومات منظًما الستخالص النتائج واتخاذ اإلجراءات قامت الباحثة  في هذه املرحلة ،  

قامت الباحثة شكل النص السردي. في هذه املرحلة ،    في    يعنىفي هذه الخطوة  املستخدم  الالزمة. عرض البيانات  

م تقديم يت  و  ,ستنتاجقامت با  عن تطبيق أساليب الحركة والغناء في تعلم اللغة العربية ، ثم  بتصنيف معلومات  

 . االستنتاج في شكل نص سردي 

                                                                                        استخالص النتائج(.  3
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استخالص النتائج والتحقق من خالل البحث عن معنى كل ظاهرة يتلقاها من امليدان بالباحث  قامت

خذت ملحتملين ، والتدفق السببي لهذه الظاهرة ، واالقتراح. في هذه املرحلة ، ، وتسجيل النظام والترتيب ا
ّ
ات

 سجالت الباحثة.                                                                   االستنتاجات من البيانات التي تم إبرامها من قبل ، ثم يعاد فحصها بالتطابق مع الباحثة 

 


