
 الباب الثالث

 منهج البحث
 

 نوع البحث .أ
ئ الصفى. وجرى هذا انتهج الباحث فى هذا البحث المنهج اإلجرا

بتحليل المشكالت التى يواجهها هذا النوع من التعليم و  البحث على دور

تحقق األهداف المنشودة فى هذا البحث. وكل دور على اربع مراحل 

وأما تعريف رئيسية وهي ترتيب الخطة,إجراء الدراسة,المالحظة,التقويم.

البحث اإلجرائ الصفى فهو التدقيق الذى يؤدى المرء ويتورط فيه 

الب بإستعمال المنهج التبصرى النفسى وغرضه المدرس, المدير, والط

.وتعريف أخرى بحث اإلجرائ الصفى فهو بحث الذى 1لتحسين ناحيةالتعليم

يعلمه المدرس فى الفصل بإنعكاس نفسه و غرضه لتحسين التحقيق حتى 

 .2يرفع تعلم الطالب

 

فى كتابه أن البحث اإلجرائ الصفى  (Junaidi Ghony)وقال جونيد غنى

هو بحث يعمله المدرس والمعلم والطالب وهم يريدون التحسين والزيادة 

 .3والتغيير حتى يحصل مقاصد التعليم األحسن

حضور الباحث فى محال البحث واجب السيما هذا البحث بحث شخصي. 

ية. وفى بحث اإلجرائ الصفى, كان الباحث هو ألة جمع البيانات األساس

والباحث هو مخطط, عامل, جامع البيانات,محلل, مفسر, ويكون الباحث 

 مخبر نتائج البحث فى األخر.

  

، قرائيةهذا البحث هو طريقة اإلست تحليل يستعمل فى تىطريقة الال 

وهو إرتحال من حقيقة المحصوص، حقيقة الحوادث، ثم يجر التعميم العام. 

 قة الكلمة الذى يواصله بالحّث.هذا البحث يحلّل استعمال وسائل بطا

باستعمال هذا الصناعة يسهل الباحثة ليعرف هل وسائل بطاقة الكلمة مؤثر  

ويّة الحكوميّة اإلسالمية اندريس الطالب فى المدرســة الثالى حّث الت

 كاندات.
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بيق وسائل بطاقة الكلمة مع حّث هذا البحث يقصد ليعرف مؤثر تط 

ويّة الحكوميّة اإلسالمية انابع ه مدرســة الثى الفصل الستدريس الطالب ف

 كاندات.

 

 يعبر تخصيط هذا البحث يبدأ من استعداد كما يأتى :  

 . تسلّط الطروق الذى يستعمل مادة التدريس١

 تحتاج فى الصناع وسائل بطاقة الكلمة  التى . يجّهز األالت٢

 . صنع الخطة التدريس و التعليم٣

 أمام الفصل يقدم. يجرب التدريس أوال قبل ٤

 . يجاهد لكل الطالب مفهوم الى مادة التدريس.٥

 

 محل البحث .ب
محل البحث هي يسمى احوال اإلجتماعى، وينقسم Sabrodelly)  )عند سبرادلى 

 على ثالثة أقسام :            

١ .place .أو محل أحوال اإلجتماعى 

٢ .Actor يلعبون األدوار. أو اإلنسان الذي 

٣ .Activity  .أو العمل الذى يفعل اإلنسان فى احوال اإلجتماعى 

ويّة الحكوميّة اإلسالمية انهذا البحث فى المدرســة الثحصل  و

 مةوهى المعَــــلّ  باحثةكاندات فى شارع مرابونتى. واختار هذا المحل الّن ال

ب فصل الّطاّل  فى تلك المدرسة. ومصادر البيانات فى هذه البحث هى

ويّة الحكوميّة اإلسالمية كاندات، بالـــّطريـــقـة انفى المدرســة الث )ه( لسابعا

ينظـــر الفصَل و يعرف حال الدّراسة فى الفصل كما الواضح و الحقيقى 

 فى تدريس اللغة العـــربـيّـة لمهارة القراءة.

 

 ج.مصادر البيانات

فى البحث الكيفى هو الكلمات و ل اّن مصدر البيانات الّرئيسيّة ايق

 4األفعال و الباقى هو بيانات إضافيّة مثل وثائق و غيرها.

البحث وهى كّل البيانات ما يعطيه المخبر الذى معتمد بأن  بيانوأّن ال

يعّرف بالدّقائق والواضح أن التركيز البحث وهى ترقيه مهارة القراءة 
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ستعمال بطاقة الكلمة للمدرس اللغة العربيّة للطاّلب من خالل الوسائل بإ

 فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كندات.

و مصادر البيانات فى هذا البحث وهو يحصله من رئيس المدرسة و 

 األستاذ و الموّظف فى هذه المدرسة و مصدر األخر.

يجيبون األسئلة من الباحثة سواء كانت تحريرية  كان رئيس المدرسة

 فى هذا البحث : ةالذي يكون مقابلما أو شفهية. ا

مباشرة، المثال  ةلباحثتناول ا، هو البيانات الذى األساسيةالبيانات  .(أ

 عملية التدريس باستخدام البطاقة الكلمة.

من مصادر  ةالبينات الثانوي، هو البيانات الذى وجد بالباحث .(ب

الموجودة، المثال التعليق او الوثائق بوجود الكشف الحضور او 

 ات األخر.البيان

 د. أدوات جمع البيانات

لنيل البيانات فى هذا البحث فيستعمل الباحثة طريقة جمع البيانات 

وهى الّطريقة التى تستعملها الباحثة لجمع البيانات. لكى ينال الباحثة 

البيانات فى هذا البحث المعلومات او البيانات المناسبة بمسائل البحث 

 فيستعمل الّطرق األتية:

 المالحظة. ١

المالخظة وهى أنشطة المرّكـزى اإلهتمام للمفعول بإستعمال الحّسى. 

المراد بالمالحظة هي إذا كان الباحث يفعل بحثه، (Hophkin)وقال هوبكين 

 5ثم يكتب عن كل شيىء فى الفصل.س ويأخذ القلم والقرطا

تعريف مالحظة هى طريقة أو  (Ngalim Purwanto)عند عالم فوروانتو 

كيفية التحليل أو تسجيل النظامى الى األفعال، بمشاهدة ومالحظة الرجل 

 اوالجماعة.

ليعّرف توجيها للمفعول المبحث  باحثةة يستعمله الفى هذه الّطريق

ليحصل البيانات عن حال المدرسة و بيئة المدرسة، يعنى انشطة التعليم 

اإلسالميّة  ثانويارة القراءة فى المدرسة المه والمتعلّم اللغة العربيّة عن

 الحكومية كاندات.
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 6أما انواع المالحظة تنقسم على ثالثة أقسام، وهي:

 .( المالحظة باإشتراك١

عملية يومية األشخاص أو أمر الذى  ةفى هذه المالحظة، يتبع الباحث

يتبع عملية مصادر  ىيكون مصادر البيانات فى البحث. هيستعمل ان 

 بيانات او يشعر فرحها وحزنها. فبذلك البيان تكون كامال.ال

 .( المالحظة بغير تركيب٢

المالحظة فى البحث الكيفى بغير تركيب، ألن ركائز البحث غير 

 7واضح. فبذلك المالحظة بدون استعداد الى ما سيالحظ الباحث.

بالمدرسة  ه ستالحظ الباحثة بتدريس مهارة القراءة فى الفصل السابع

لثانوية اإلسالمية الحكومية "كندات" كديري. وتستعمل نوع المالحظة مثل ا

 المالحظة بغير تركيب.

 . المقابلة٢

المقابلة هى المنهج للحصول على البيانات بّطريقة الّسؤال و الجواب 

وبينهما. وهذه البيانات من المقابلة مع مدير المدرسة، و مدّرس اللغة 

اإلسالميّة الحكوميّة  ثانويةالمدرسة ال سابعصل الفالعربيّة و الّطاّلب فى ال

من المقابلة نعرف الخبر الجديد من الراوية الذى قد عرف قديما 8كاندات.

ثانوية اإلسالمية الحكومية عن التقدم التعليم اللعة العربية فى مدرسة ال

 .كندات

 المقابلة تنقسم على المقابلة التراكيب و غير التراكيب:

 (Instructured Interview)التراكيب .( المقابلة١

ى سيسئل الى ذعرف الباحث مؤقد ما المعلومات الهو الباحث قد  

ان الدفتر من السئال قد صنع تبيعا لنظام خاص. الباحث تستطيع ذ، االمسائل

ان تستعمل الوسائل المستعيد كا ألة التصور، و الوسائل األخرى ليساعد 

 المقابلة.

 (Instructured Inrerview)تراكب.( المقابلة غير ال٢
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ى يمتلئ ذال يستعمل الباحث حك المقابلة الهو المقابلة األحرار، وهو 

وكان  األسئلة مخصص، واال يحتوى النقطة المهم الذى سيحفر من المسئلة.

 الباحثة يعلم التالميذ فى وقت الفراغ لزيادة مادة الدروس.

 . اإلختبارات٣

لبيانات عن األحوال او المتنّوعات نحو طريقة اإلختبارات هى بحث ا

الملحوظة و الدّفاتير و الكتب و الّرسائل و المجاّلت  و األثر المكتوب و 

الكتابات من نتيجة الّشورى و لدفتر النّتائج و جدو األعمل و غيرها. من 

اإلختبارات نستطيع ان يقيس إستطاع الطالب و أنشطط الطالب فى تعليم 

 يمى فى تعليم مهارة القراءة باالبطاقة الكلمة.اللغة العربية الس

 

 

 

 ه. تحليل البيانات

تحليل البيانات هو عملية ليجمع و يمسد معلومات فى التسميم،   

الرتبة، و أحد من حال األساس كى وجد المبحث ويستطيع ليعبّر عمل 

 الفرضية التى يقترح باالبيانات.

، طريقة تحليل البيانات (Hubberman)و هبيرمان  (Miles)قال ميليس   

 تنقسم الى ثالثة أقسام : 

 .( التحرير البيانات١

 .( عرض البيانات٢

 .( يجر الخالصة ٣

تحرير البيانات هو عملية اإلنتخاب البيانات المتصل، المهمة، المعنوية.  

البيانات التى قد يحرر ثم يقدم بالتصوير فى عرض البيانات التى سيجر 

الخالصة هو شيء مهم من التحليل الذى يعطى إظهار عن أثر الخالصة. 

 البحث اإلجراء الصافى.

الحاصل البيانات من المالحظة والحاصل التعليم الطالب بعد ان   

 -تحليل يستطيع ان يستعمل ليركب الحركة. الحركة هى العمل صناعى

 تحليل، تكامل، تفسير و توسيع الى جميع اإلخبار من البحث.



فى عملية التدريس، أخذ الباحثة البيانات وهو الحاصل من حين   

التعليم الطالب. طريقة التحليل البيانات مستعمل فى هذا البحث 

 .٧٥لوصفّى الكمى با النتيجة األحسن اإلجرائى الصافى، وهو طريقة ا

البيان نتيجة الكمى على المساواة الحساب بالرقم فى شكل مجموع 

، لكن فى الكيفى البيان النتيجة بالحرف. أما أو عدد المستتير٧٥لنقطا

 فينجح الطالب. ٧٥نتيجة أرفع من 

ان تحليل البيانات مهمة فى البحث. ألنها تستعمل  (Busrowi)يرى بسراوى  

 9لحل مشكالت البحث.

فى هذا البحث األجرائى الّصفى تحليل البيانات تناسب الّصفة 

البيانات توّجـيه ليطلب ويجد والخصائص مع الّشكل الفرضيّات. تحليل 

 المـحاوالت التى تفعل اليه األستاذ لترقيّة الجودة العمليّة.

وقال نييونج مهاجر: تحليل البيانات وهى محاولة أّن المصدر  

لتصلب البيانات و يرتّب او يزيّن بانتظاما التدوين حاصل من المالحظة، 

المسألة ما يـبحث و يُبرُز لكونه  المقابلة، الوثائق لترقيّة التفّهم الباحـثة عن

 10اإلكتشاف شخص أخـَر، وثّم يطلب معناه.

 و. تأكيدصحة البيانات

 11تستعمل الباحثة فى هذا البحث العلمى الطريق التالية: 

 . تمديد المالحظة١

تمديد المالحظة هي تعود الباحثة الى الميدان، وتعمل المالحظة، وتعود 

البيانات. فبذلك تعليق بين الباحثة ومصادر البيانات الباحثة ان تقابل الى مصادر 

 ان يكون جيدا وتصديقا.

 . تستعمل مادة المراجع٢

تعريف مادة المراجع هى أمر ليتبين البيانات التى تحصل الباحثة، مثل 

حاصل المقابلة تحتاج الى الة رقيمة المقابلة، وبيانات إتصال اإلنسان، وصورة 

 12ة من الة التصوير. الحالية تحتاج الى الصور
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 . ترتفع اإلجتهاد٣

وهى تفعل المالحظة بحازم ودوما على التوالى. لماذا ترتفع اإلجتهاد تكون 

ان ترتفع عملية تأكيد صحة البيانات ؟ ألنها تستطيع ان تجد البيانات خطأ أو 

 13صحيحا.

 . التثليثى٤

ى التثليثى هى طريقة تأكيد صحة البيانات بطريقة يقارن تحصل عل

 14البيانات.

 ز. خطوات البحث

 مراجيل فى تنفيذ اإلجرائى الصفى :

 أ.( دراسة تمهيدية

كتبت الباحثة هذا البحث ويرفع الموضوع " تطبيق وسائل بطاقة الكلمة 

لتنمية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية الحكومية اإلسالمية كندات" فى السنة 

 .٢٠١٥–٢٠١٤الدراسة 

بعض الطالب لديهم عادات قرائية غير حميدة فيبطئون هناك المشكالت من 

كثيرا فى قراءتهم، وبذالك اليستطعون مجاراة الواجبات المتراكمة وخاصة 

 للطالب فى الفصل السابع ه فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كندات . 

 مراحل البحث اإلجرائى الصحفى .(ب
 . تخطيط البحث١

صنعت الباحثة مع األستاذة الفصل الخطة الدراسية،  فى تخطيط البحث

 فى الخطة الدراسية تستعمل الباحثة بطاقة الكلمة.

 . اإلجراء البحث٢
بعد صنعت الباحثة الخطة الدراسية مع األستاذة الفصل بحثت الباحثة  

و األستاذة الفصل عن طريقة البحث، فى اإلجراء البحث يبيّن عن عملية 

 فى الفصل، و كيفية تطبيق بطاقة الكلمة. المعلم و الطالب

 

 

 
                                                             

 127نفس المرجع،13
  125.نفس المرجع14



 .  المالحظة٣

لتنمية مهارة القراءة فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كندات  

يستعمل الباحثة المالحظة، فى المالحظة تالحظ عن كيفية دروس اللغة 

العربية، فى هذا البحث يجد الباحثة الحقائق من معلّم الدرس اللغة العربية 

 و من الطالب فى الفصل السابع. 

استعمال وسائل بطاقة فى المالحظة قبلت الباحثة لمسئلة حال الطالب با

 .فى تدريس مهارة القراءةالكلمة 

 . اإلنعكاس ٤

فى اإلنعكاس نعرف تنمية مهارة القراءة. معلّق مع هذا البحث، 

البيانات التى تحصيل بااإنعكاس فى الفصل تحليل ليؤّكد، كان بتطبيق 

وسائل بطاقة الكلمة يستطيع تنمية مهارة القراءة الطالب فى الفصل 

 السابع ه فى المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كندات. 

ء الفرصة الى الطالب ليعرف عن علم الجديد كى فى اإلنعكاس إعطا

 يستطيع ان تنمية مهارة القراءة الطالب.

 


