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الثالثفصلال

طريقة البحث

تصميم البحث.أ

) Library Research(مبقاربة املكتبيةQualitative)(كيفيالإن هذا البحث حبث

دريسألنه يناسب بأسئلة البحث هي وسائل تعليمية يف تعن الواجية بحثيالزمة و 

البحث إن ) Denzin)1995 :213حقيق حبث النوعي كما قالتيناسب بو اللغة العربية،

وحياول يف فهمه وتفسري املظاهر املتأسسة على ةيدرس األشياء يف جماهلا الطبيعيكيفيال

تمع، لذلك فالتفاسري واملدخل العلمي من خصائص هذا البحث  املعىن الذي وضعه ا

.  67النوعي

ناتادر البيامص.ب

مصدر األساسي.1

العزيز الشرهانعبد بن مجال كتاب وأما مصدر األساسي يف هذا البحث  
مبوضوع:
مجال ابن العزيز الشرهان,, وسائل التعليمية ومستجدات تكنوجليا التعليم.أ

2001كلية الرتبية جامعة امللك سعود, الرياض, اململكة العربية السعودية, 
ه1422–م 

. الكويت: الناشر وكالة املطبوعات عبد اهللا حرمي, 6. ط.أصول البحث العلمي ومناهجه. بدر,أمحد67
317.ص. 1982
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الكتاب اإللكرتوين واملدرسة اإللكرتونية واملعلم االفرتاضي، مطابع .ب
م.2002األوىل، احلميضي، الطبعة 

املرشد يف طرق التدريس، إرشادات توجيهية ونصائح تربوية للمعلم واألستاذ .ت
م2003اجلامعي، مطابع احلميضي، الطبعة األوىل، 

ضافيمصدر اإل.2

لقة مبجال عصة متااللغة العربية خية ىفالتعليمتعلقه بالرتبية و مكتب مصدر اإلضايف  و 

: الوسائل التعليمية والتكنولوجية التعليم التالية 

(أسس ومنهجياته التقومي الرتبوي املؤسسىصالح الدين حممود عالم، .1
الطبعة األىل، دار الفكر العريب. القاهرة: وتطبيقاته يف تقومي املدارس)،

2003
، الطبعة األوىل. مكتبة وهبةاملنهج ىف اللغة  العربية،على إمساعيل حممد، .2

1997القاهرة: 
عمر الصديق عبد اهللا (عميد معهد الللغة العربية جامعة إفريقيا العاملية) .3

, الطبعة الوسائل- األساليب- تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الطرق,
2007األيل, الدار العاملية للنشر والتوزيع, تدمك 

الدينية يف ضوء طرق تدريس اللغة العربية والرتبية رشدي خاطر وأخرون، .4
1989. الطبعة الرابعة، التجاهات الرتبوية احلديثة
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أسلوب جمع البيانات.ت

ق البيانات من كتب الىت يبحثها عن وثائة مجع البيانات دراسة الوثائق، و أما طريقو 

ىكتب األخر ور مجال بن عبد العزيز الشرهان و مؤلفه دكتلتعليمية اليت كان وسائل اال

يف مجع البيانات كما يف التالية:مرتبطة بالبحث. وهناك طرائق

ا مجع البيانات من املكتبة و .1 بأفكار الدكتور مجال بن عبد العزيز ا يتعلقممدو

.الشرهان

كتور مجال بن عبد العزيز الشرهان َوَجْعُلَها الد اختيار البيانات الىت تتعلق بأفكار.2

مصدر األساسى يف البحث.

يف هماملغري أسئلة البحث لكي يعرف املهم و راجعها بيتصنفية البيانات اليت .3

. يةتحليلال

أسلوب تحليل البيانات.ث

قامبهويقصد) Conten Analisis(تويحتليل احملأما منهج التحليل يف هذه البحث و 

أن ) Budd(كما قال بوضض،بحث عنهايواجية اليت الىت كانت بتحليل رسالة مقصودة 

يبحث ىرة إىل حمتو شطريقة حتليل البيانات تقنقية منظمة لتحليل الرسالة املقصودة مبا

من املتكلم الذي املفتوحةةمكاللل موافق املحيو هاالحظيعنه أو ألة اليت تستخدم أن 

نهما ميعرف Kerliger)(ويتبع به كريلغرBerelson)(مث قال بريلسون. ر به الباحثاختا
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الكمية على ، و املوضوعي، و تحليل املنظمالم لتهدف استخداالأن هذا التحليل طرق 

.68حمتوي الرسالة املظهورة

،يستخدمه )framingيف هذا البحث جنس فرفميغ () Contenanalisis(حتليل احملتوي

احلقيقية عن واجية أو جمتمعة أو سائر األشياء بالوسائل التعليمية تتكون من يةكيفملعرفة  

نوعني: 

يف الواجيةيةيف حتليل املضمون جبنسية فرفميغ ملعرفة كيف)psikologisالنفسية (.1

عملية املعلومات يف نفسه.

تماعية (.2 تمع احلقيقتئية بي) ملعرفة كيفsosiologisا ي.ه علي املعلومات يف ا

طريقة سيطرة فيه مقاربة يعتمد علي جتربية و ) frameworkبفرفميغ (تويحتليل احمل

أما و .69خطوات علي مقدار املقصودة عن الفطرةيل على األفكار بإتباع إجراءات و حتل

يقصد منه قام بتحليل من )، Deduktif(يتصميم حتليل البينات تصميم اإلستنتاج

مفاهيمها من الوجية. كانتعرف القصد اليتيالبينات العامة إىل البينات اخلاصة حيت 

ناحية الكتابة كتاب خمروج من كلية الدراسة منالبحث استخدمة يف هذاملةتقنقيالو 

. رمسيا2014\2013رياو سنة العليا جبامعة سلطان شريف قاسم

134ص: 2003جاكرتا: راجا غرافيندو فريسادا: الكيفي،الطريقة البحث برحان بوغني، 68
69http://www.zumamannhein.de/research/en/methods/textanalysis/html


