الباب الثالث
منهجية البحث

أ .ثصميم البحث
مما ًجدز بالرهس أن جطميم هرا البدث اإلاسخخدم هى البدث الىىعي .كاٌ
بىهجين ( 2002ص  ) 33أن البدث الىىعي ًلطد إلى السشيم وغير الخفطيلي وهى ال
ًسٍد معسفت شيئ دكيم ،وال ًلصم حعسٍف عً الفىسة العامت التي جددر في الىاكعياث
اإلامخعت واإلاشهىزة بميدان البدث .فهرا بيان جطميم هرا البدث وهى هما ًلي4
 .1جددًد البدث .جلدم الباخثت الخمهيد للمشيلت وحعسٍف اإلاظاهس الدالت على
خدور اإلاشىالث وحعيين جسهيز البدث الري له الفائدة أو جىحيه البدث في عمليت
اسخىشاف البياهاث.
 .2حعيين همىذج البدث اإلاىاسب لحالت اإلايدان ،أي اسخىشاف بعض الىظسٍاث مً
مىبع اإلاعلىماث وسهىلت بىاء همىذج البدث اإلاطابم اإلاشىالث اإلابدىزت.
باسخخدام اإلادخل إلى البدث الىىعي ،جسحى الباخثت أن جيىن البياهاث واملت
ودكيلت وزابخت ومعىىٍت ختى ًدطل هرا البدث إلى ألاهداف اإلاعيىت واإلاسحىة.
 .1ضىاعت الخطت
فهره ألاوشطت جخعلم ببعض العملياث هدى جدليل اإلاعياًير وألادواث والدسهيالث
وجطييف جطميم البدث وحعيين ميان البدث وجطييف أداة البدث.

 .2الخطبيم
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في هره الخطىة ،أضبدذ الباخثت أداة إوساهيت لجمع اإلاعلىماث والبياهاث.
واإلاساد بالخطبيم هى إكامت اإلاشاهدة أو اإلاالخظت واإلالابلت مع معلم اللغت العسبيت
باإلادزست الثاهىٍت ؤلاسالميت اإلاخيلمت اإلالتزم وىهيجنن للفطل الخاسع وبعض
جالمير الفطل الخاسع.
 .3جدليل البياهاث
إكامت جدليل بياهاث البدث بعد إكامت اإلاشاهدة واإلالابلت الدكيلت مع معلم اللغت
العسبيت باإلادزست الثاهىٍت ؤلاسالميت اإلاخيلمت اإلالتزم وىهيىجنن للفطل الخاسع
وبعض جالمير الفطل الخاسع.
 .4الخلىٍم
بعد حمع هخائج البياهاث ،جلىم الباخثت بالخلىٍم على جلً البياهاث إلاعسفت
اسخدلاق اسخخدامها وحعيينها هدىاضل البدث.
ب .مشترك البحث ومكانه

مً الىاضح أن هرا البدث ًترهص إلى معسفت جطبيم طسٍلت لعب ألادواز role
 playingخين أوشطت حعليم مهازة الىالم في اللغت العسبيت .واإلاجخمع أي اإلاشترن لهرا
البدث هى ملابل الري ٌشترن اشتراوا مباشسا وظاهسا أزىاء عمليت البدث ،فاإلاشترن
ألاوٌ هى زئيس اإلادزست الثاهىٍت ؤلاسالميت اإلاخيلمت اإلالتزم وىهيجنن وبعض الخالمير.
فالسئيس هى الري حسخأذن الباخثت إليه بئذن البدث وججمع اإلاعلىماث اإلاخعللت
باإلاىهج الدزاس ي اإلاسخخدم .والخالمير هم همىضىع البدث ،الرًً جدىىٌ فيه ضىزة
خىاضل البدث الياملت عً مهازة الخالمير في الىالم بمساعدة اسخخدام طسٍلت لعب
ألادواز .ومعلم اللغت العسبيت هى مسهل لخىحيه الخالمير عً الدزاسيت في البدث.
وأكيم هرا البدث بمعهد اإلالتزم في الشازع ماهيس هيدوٌ حلىسىا -وىهيجنن حاوي
الغسبيت ضىدوق البرًد .45554
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ج .حمع البيانات
ذهس سىغيىهى ( 2013ص  ) 401أن البدث الىىعي ًدخاج إلى عمليت حمعل البياهاث
السئيسيت وهي اإلاالخظت واإلالابلت والدزاست الىزائم و الخثليث.
فطسٍلت حمع البياهاث جدخىي على ألاخىاٌ آلاجيت4
 .1اإلاالخظت
ُ
أكيمذ أوشطت اإلاالخظت باهخمام الباخثت وهخابت اإلاظاهس بالىخابت الخفطيليت على
خالت عليميت.
 .2اإلالابلت
فىىع اإلالابلت التى جلىم بها الباخثت هى ملابلت دكيلت ،ويهدف إلى اسخىشاف
اإلاعلىماث بالىضىح مً اإلاخبر.
 .3دزاست الىزائم
دزاست الىزائم جدخىي على الىظس والخدليل إلى الىزائم إلجمام بياهاث البدث .هره
الىزائم حعنى الىخاباث أو الطىز هدى هخابت جلىٍم اإلاعلم واإلاىهج الدزاس ي وآلت
الدسجيل إلاعسفت أوشطت الخعليم.

 .4الخثليث
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في الخثليث ،ججمع الباخثت البياهاث وجدليلها وزباتها ببعض طسق حمع البياهاث
ومطادزها .في هرا الحاٌ ،جمخدً الباخثت زباث البياهاث بىاسطت حمع البياهاث
السىٍت باسخخدام الطسٍلت اإلاخالفت ،هدى البياهاث اإلاجمىعت مً اإلاشاهدة باجمام
اإلالابلت ودزاست الىزائم .زم الباخثت جدىىٌ البياهاث مً اإلاطادز اإلاخالفت
باسخخدام الطسٍلت اإلادسىٍت ،هدى طسٍلت اإلالابلت مع بعض اإلاعلمين ،وبعض
جالمير الفطل الخاسع.

د .ثحليل البيانات
في البدث الىىعي ،واهذ الباخثت البياهاث ليسذ أداة زئيسيت خليليت ،لىنها
ُ
وسيلت للفهم .إضافت إلى ذلً ،حسمى عمليت حمع البياهاث أوشطت دًىاميىيت.
فأسلىب جدليل البياهاث ًلطد إلى البياهاث الىىعيت ،أي طاكت للىضف،
وإللاء الخفسير الدكيم لخىىٌ اإلاعاوى منها .هرا الري حعمله الباخثت ألهه مىاسب
لخطائظ مشيلت هرا البدث منها وحىد البياهاث الىىعيت اإلاأخىذة مً خىاضل
حمع البياهاث بميدان البدث ،أما خطىاث جدليل البياهاث فهي هما ًلي4
 .1جطغير البياهاث
وهى عمليت الخفىير الدكيلتً ،دخاج إل ى الرواء والخىسيع والخدكيم مً
اإلاعلىماث العاليت .للباخثت الجدًدة أن جىاكش مىاكشت شمالئها أو الخبراء في
جطغير البياهاث .بىاسطت اإلاىاكشت ،جىمى معازف الباخثت ،ختى جلىم الباخثت
بخطغير البياهاث التى جدخىي على الىخائج أو الىظسٍت الدالليت (سىغيىهى2013 ،
ص  .) 333فالبياهاث مأخىذة مً خىاضل الىخابت باإلايدان واإلالابلت ،زم جطغسها
الباخثت بىاسطت أخر ألاخىاٌ اإلاهمت.
 .2حعسٍض البياهاث
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بعد الخطغير ،واهذ الخطىة الخاليت هي حعسٍض البياهاث .في هرا البدث ،أكيم
الخعسٍض بىاسطت الىضف اللطير والجدوٌ والعالكت بين اإلاؤزساث والصحف
وغير ذلً .والري ٌسخخدمه اإلاسء هثيرا في حعسٍض البياهاث الىىعيت هى الىطىص
الىضفيت (سىغيىهى 2013 ،ص .)341
بعض حعسٍض البياهاث ،جلدمها الباخثت بىىع وضفي.
 .3الخالضت والخدليم
فالخطىة الثالثت في كىٌ خىبيرمان (في سىغيىهى 2013 ،ص  )345هي4
جدليل البياهاث الىىعيت هى أخر الخالضت والخدليم .الخالضت ألاولى هىعها
افتراض ي ،وٍخغير خين عدم الىاكعياث اللىٍت اإلالطىدة في حمع البياهاث الخاليت.
إذا واهذ الخالضت مىاسبت للىاكعياث اإلاىحىدة والثابخت ،فياهذ الخالضت
خالضت زابخت.

ج .املشكلة املهمة
اإلاشيلت اإلاهمت هىعها عملي .فهرا البدث ٌشسن الخالمير همىضىع البدث،
وٍىظس إلى الىفاءة السلبيت مً الجسمان والىفس ،الران تهخم بهما الباخثت اهخماما
وامال .ختى جبين الباخثت أن هرا البدث ال ًددر إلى خالت سلبيت مً خيث الجسمان
والىفس عىد حميع مشتروي البدث .أضبدذ جلً ألاوشطت أوشطت مهمت ألن الباخثت
جىاكش مع اإلاشسف هرا البدث أو ألاوادًمي .إضافت إلى ذلً ،حسخىسم الباخثت كيمت
الطدق واإلاىضىعيت والخجميع والثلت واإلافخىخيت والخلدًس إلى السس (مسخجيب).
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