
 الباب الثالث

 منهج البحث

 

  وع البحثنالقاربة و مال .أ

منهج الوصفى و نوعه هو هذا البحث يستعمل على مقاربة 

عريف البحث اإلجرائي الصفي هو تو. البحث اإلجرائي الصفي

هو من  .1الصفى ىيقع فلنظرية بإجرائي عن التعلم عمدا وعمل ا

 البحث الذى يفعل المعلم فى الصف.

ى بطريقة اإلجرائي الصفة بالبحث سميت هذه الدراس

وجود نوع من العمل التعاوني مع  ىالمشركة التعاونية، وه

أطراف أخرى مثل المشرفين، واألقران، أو المدرسين مع 

ألن هذه  أيضا اإلجرائي الصفيويسمى بالبحث  2الباحثين.

الدراسة سوف تحسن عملية التعليم وترقية موقف المهنية األستاذ، 

 التعلم وكفاءة الطالب. وزيادة روح

 وخطوات بحث اجراء الصف هى:

 التحطيط .1

 تعيين البحث (أ

 سباب المشكالت ويزمر عنهاأتحليل  (ب

 المشكالت ل  يجاد حإج( 

 اإلجراء .2

 المالحظة  .3
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 3.كاسنعاإل .4

 حضور الباحثة .ب

 مهم جداحضور الباحثة المستمرة في الميدان البحث 

 4.الميدان حقيقة ىلتستطيع أن تعرف ما الذى يقع ف

. فى هذا البحث تكون الباحثة أداة البحث و جامع البيانات

ويتصور حضور الباحثة بالواضح فى تقرير البحث. وفى هذا 

  5البحث يعلم المخبر حضور الباحث فى الميدان.

 ىحضرت الباحثة محل البحث يوم اإلثنين فى التاريخ ثان

 عشر فى السنة ألفين وخمس عشر.

 محل البحث  .ج

المدرسة الثانوية اإلسالمية  ىة بهذا البحث فوتقوم الباحث

 ىهذا الحال تقوم الباحثة ف ىف الحكومية فرمبون عانجوك.

 .-ب-حادى عشر علم الطبيعية الفصل  الصف

 مصادر البيانات  .د

هو ما  مصادر البيانات"كما قال سوهارسيمي أريكونطا، 

بيانات و بيانات األساسي، وموجودها لتحصيل البيانات

فى هذا البحث هو  مقصودةالمصادر البيانات و 6".الثانوي
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بالنسبة لمصادر  ،موضوع حيث يمكن الحصول على البيانات

 وهى: ،تستعمل مصدرينن أالبيانات أراد الباحثة 

 البيانات األساسية (1

تتعلق بموضوع البحث يعنى عن  األساسية البيانات

طريقة تعليم القواعد اللغة العربية بالمدرسة الثانوية 

فى هذا الحال  ،اإلسالمية الحكومية فرمبون عانجوك

حضرت الباحثة فى متابعة الدروس ويشارك مع الطالب فى 

وهذا المصادر الرئيسية لتعرف الباحثة عن تعليم  ،تدريسهم

من طريقة التدريب لترقية مهارة الطالب لفهم قواعد اللغة 

 العربية. 

 البيانات الثانوية (2

بيانات التى تأييد بيانات األول البيانات الثانوية هى ال

تب الذى يستعمل كف درجات الطالب ونتيجة الطالب وككش

 7فى تعليمه وغيره.

 أدوات أو طريقة جمع البيانات .ه

 هذا البحث: ىأدوات أو طريقة جمع البيانات ف

 المالحظة .أ

المراد بالمالحظة هى إذا كان  (Hophkin)قال هوبكين 

والقرطاس ثم يكتب عن كل ويأخذ القلم  ،الباحث يفعل بحثه

 8الفصل. ىشيئ ف

هما مالحظة مشتركة  ،كان صورتين من المالحظة

(participatory observation) قد  ىالبحث الذ ىف ةالباحث تأى اتبع
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أى  (nonparticipatory observation)وقع. و مالحظة غير مشتركة 

الحظ تقد وقع لكن هو  ىالبحث الذ ىف ةالباحث تلم اتبع

 9تبع.تليس  ،ث فقطالبح

مقاربة البحث  ىالمالحظة قد تقع األدوات األفضل ف

 ،ألن  المالحظة كالعملية 10اإلجرائي الصفي لجمع البيانات.

األدوات المناسبة للمالحظة عملية  ىباشرة همالمالحظة ال

 التعلم المتعلم أو المعلم.

تستعمل المالحظة لتالحظ عن تطبيق طريقة التدريبية في 

القاعدة العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية تدريس 

الحكومية فرمبون عانجوك مباشرة. ستالحظ الباحثة 

بالمدرسة  دى عشرحاالفصل  ىبتدريس القاعد النحوية ف

 .الثانوية اإلسالمية الحكومية فرمبون عانجوك

 المقابلة .ب

تستعمل  ىمن طريقة جمع البيانات الت ىتعريف المقابلة ه

كان ثالثة الطروق  ،(Patton)يرى فاطان  حة.السؤال المفتو

 البحث. ومنهم: ىتستعمل ف ىالذ

تعمل اذا كان يملك  ىالمقابلة الت ىالمقابلة الرسمية ه (1

 الباحث وقتا مختصرا

 تستعمل ببداهة. ىالمقابلة الت ىالمقابلة غير الرسمية ه (2

بالسؤال  ةعتمد الباحثتهذا المقابلة  ىف ،المقابلة الموجهة (3

 11 سأل لمستجيب.تس ىالذ

س و طالب  ففى هذه الحالة تقابل الباحثة مقابالت مع المدر 

دى عشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية احالصف 
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لى إفرمبون عانجوك. المقابلة فى هذا البحث تغرض 

س اللغة العربية وال طالب لنيل البيانات عن تطبيق المدر 

بية بالمدرسة الثانوية تدريس القاعدة العر ىطريقة التدريب ف

 اإلسالمية الحكومية فرمبون عانجوك مباشرة.

 اإلختبار .ج

ة شفوية أو أسئلأى ختبار هو مجموعة من المثيرات اإل

ختبار يعطى درجة ما أو قيمة واإل ،مكتابية أو صور أو رسو

موعة ختبار مجن يكون اإلأويمكن  ،ما أو رتبة ما للمفحوص

ستخدم االختبارات فى القياس ت من األسئلة أو جهازا معينا.

والكشف عن الفروق بين االفراد والفروق بين الجماعات 

  12والفروق بين األعمال.

ق الطالب  استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار لمعرفة تفو 

دى عشر احالقاعدة العربية خاصة طالب الصف فى تعليم 

 .بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية فرمبون عانجوك

 ل البياناتتحلي .و

نوعان: تحليل  يقسم التحليل ،ارانيعراتكما قال كونج

الكيفية وتحليل الكمية. الفرق بينهما اعتمد على صفة البيانات 

مونوكرافيس الذين قد جمعت. اذا كان جمع البيانات قليلة و 

فالبد أن تكون تحليل الكيفية. سواهما إذا كان البيانات الذى قد 

فالبد أن تكون تحليل  ،صنف ىجمع كثيرة و تسهيل لتبيان ف

.الكمية
13
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هذا البحث بالطريقة  ىتحليل البيانات ف ىتقوم الباحثة ف

 ،(Miles & Huberman)هوبيرمان  كما قال ميليس و .الوصفى

 منها: ،صفى على ثالثة العمليةتحليل البيانات بالطريقة الو

 ص البياناتيتنق (1

تقع فى هذه الطريقة اإلختيارت البيانات. ثم قد حدث 

هو يجعل الخالصة و  ،التالى فى زمان جمع البيانات

الرموز و ينشد الموضوع و يكتب الذاكرة. وتقع هذه 

الكيفية حتى ينتهى البحث و يتركب البيانات األخر 

 الكاملة

 تقديم البيانات (2

تقديم البيانات هو جمع المعلومات منظومة الذى 

يعطى اإلمكان ليجعل الخالصة و الخطوة. بهذه الطريقة 

 ةنحن نفهم عما الذى يتحدث و ما الذى يفعل بفهم الباحث

 الذى يوجد من ذلك تقديم 

 الخالصة (3

الباحثة أن تطلب معنى المادة  تبدأ ،هذه الطريقة ىف

ن التأديبي ة و الخطة و التبيانة و عقدة عن اْلِعلَّة  و تدو 

( هو Meoleongلكن عند ميوليونج ) 14.َواْلَمْعلُْول و عرضة

تحليل  ىاإلستنتاج، وهو الطريقة األخيرة فيقول عن 

عملية جمع البيانات أو  ىالبيانات سواء كان التحليل ف

 15بعدها.

 ىهذا البحث توصف الباحثة البيانات األولى وه ىوف

قبل تنفيذ بحث إجراء  كلمةة الصنعختبار إ ىنتائج الطالب ف
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الصف. وتوصف البيانات من نتائج الطالب بعد تنفيذ بحث 

الدور األول والثاني. ثم تقارن تغيير نتائج  ىإجراء الصف ف

 ستنج من البيانات.تن أالطالب من كل البيانات حتى تستطيع 

لمعرفة نتائج اإلجراءت القيام سوف يؤدى على تحسين، 

مقارنة مع الحالة السابقة.  تغير إلى األحسن إذاترقية و

 16فاستخدمت الباحثة الرموز كما تلى:

 X %100 عدد الطالب الناجحين   

 عدد جمع الطالب

 عملية البحث .ز

إجراءتان وكل إجراء تكون على أربعة يعمل هذا البحث 

 أقسام، وهو كما يلى:

 خطة اإلجراءالتنظيم  .1

بحث  ىعمل فتس ىالذاألحوال يعد  هذا القسم 

 ، وهو كما يلى:اإلجراء الصف

 خطة اإلجراء التعليم (أ

 مصادر التعليم (ب

 وسائل التعليم (ت

 أدات التقدير للحصول التعليم (ث

 اإلجراء .2

فى هذا اإلجراء سيفعل تعليم كما فى الخطة اإلجراء 

 التعليم بطريقة التدريب. 
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 المالحظة .3

ستفعل الباحثة عن فعالية التعليم الذى يعمل للمدرس 

قال سوباردى، المراد بالمالحظة فى هذا  للطالب.أو 

حل  نوع ت. ولذلك البد للباحثة لالقسم هو جمع البيانات

 البيانات و طريقة الجمع البيانات ثم أدواتها.

نتهى عملية التعليم، يعطى المدرس والباحثة إوبعد 

 تيجة التعليم الطالب.ناإلختبار ليقيس 

 اإلنعكاس .4

ل البيانات عن العملية فى هذا القسم يعمل تحلي

التعليم. ثم سينعكس  الذي يلقى فى والنتيجة والمسئلة

المدرس والباحثة هذا الحال معا عن  النتيجة من عملية 

 التعليم. ىاإلجراء ف

ن  التحطيط األول قبل الدراسة، فالخطة أسم قيعتمد بهذا ال

عبارة عن تقرير يعطى الباحثة صورة وافية عن مشكلة  ىه

كما يعطى القارء ممثلة عن مشكلة البحث. واجراءات بحث، ال

الباحثة التى قامت به الباحثة وفقا بالتخطيط قبلها. والمالحظة 

 ىهو نشط التى قامت به الباحثة لجمع البيانات أحدها لمعرفة ف

 17عملية التعليمية.
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