
 الثالث فصلال
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
 التحليل أساليب من أسلوب وىو الوصفي، البحث ىو البحث ىذا تصميم إن

 زمنية فرتات أو فرتة أوحمدود،  موضوع أو ظاىرة عن ودقيقة كافية معلومات على ادلركز
 مبا ،موضوعية بطريقة تفسريىا مث ،علمية نتائج على احلصول أجل من لكوذ ،معلومة
 .1للظاىرة الفعلية ادلعطيات مع ينسجم

 تعليم وعملية بالطريقة تتعلق اليت احلقائق عن البحث ىذا يف الباحث يبحث
 Arabic) جمموعة يف ادلفردات تعليم يف واتس أبال وسيلة باستخدام العربية اللغة

Quantum learning) موضوع يكون أن حيت ادلشكالت النتهاء والسعي مشكالت عن 
 .أوضح البحث

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(، 2002، )بريوت: دار الفكر ادلعاصر، البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري،   1

 .122، ص. 4ط. 



 ومكان البحث زمان البحث .ب 
م، 2013 أبريلإىل شهر  ينايرإن احلدود الزمانية وادليدانية ىذا البحث من شهر 

 وتفصيلو كما يلي:
 الشهر عملية البحث الرقم

 أبريل سمار  فربايري يناير
                 ادلالحظة 1
                 مجع البيانات 2
                 حتليل البيانات 3
                 تقرير البيانات 4

 يوشأت باندا (semari)مؤسسة سيماري  لبحث يفوأما مكان ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نات ومصادرهااجـ. البي

 حيصل ولكي مفرداتو، ويدرس بدقة األصلي اجملتمع على الباحث يتعرف       
 منظمة وشروط معينة، ومفردات معينة، طريقة وفق خيتار أن عليو ممثلة عينة على

 :يلي فيما حنددىا خطوات عدة من ىذه ختياراال عملية وتتكون ومضبوطة
 باحث اجملتمع األصلي بدقة.حيدد ال .1
يعد قائمة كاملة ودقيقة مبفردات ىذا اجملتمع و تسمى )إطارا( من خالل  .2

 سجالت، وجيب أن تكون كاملة وحديثة.
 يأ خذ مفردات ممثلة من القا ئمة اليت أعدىا. .3
لي خبصائصو اليت يريد حيصل على عينة كافية ليتمثيل اجملتمع األص .4

 دراستها.
فئة متثل جمتمع البحث أو مجهور البحث، أي مجيع مفردات العينة ىي 

فراد أو األشخاص الذين يكونون موضوع األ الظاىرة اليت يدرسها الباحث، أو مجيع
 .2مشكلة البحث
 25 وعددىم الصف األول طالب فهو البحثا ىذ يف البحث جمتمع إن

 احلال. حسب البحث وعني طالبا،
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 أدوات جمع البيانات .د 
 ادلالحظة .1

ادلالحظة ىي وسيلة تستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو و معلوماتو 
ىل إالحظة دل. واتبع الباحث با3حيث جنمعل خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو

 .(Arabic Quantum learning)جمموعة الواتس أب 

 ادلقابلة .2
حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف  ادلقابلة ىي

 .4الوصول إىل حقيقة أو موقف معني
فقام الباحث باحملادثة عرب الواتس أب إىل ثالثة أنفار مباشرة من أجل حتقيق 

 أىداف الدراسة.
 الدراسة الوثائقية   .3

النتائج أو مجع البيانات من األشياء كالرسالة أو دفرت النتائج أو نقل النسخ من 
 .5الكتب أو اجملالت أو اجلرائد وما إىل ذلك

 ه. حتليل البينات
 بدراسة حتليل مضمون بأسلوب حتليل البينات فيما يلي:

 مجع البينات .1
 تصنيف البينات .2
 عرض البينات .3
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