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الثالثبابال
البحثيةطرق

البحثمنهج: األول الفصل
تعلم زيادةمسة البحث هو إجراء معني ملعرفة مدى و املنهج اإلجرئيحبثهذا

وفقا . تالميذطريقة التنومي املغناطيسي يف حتسني نتائج تعلم الاستخدامباللغة العربية
ونراه املعلمالذي أجىث العملهو جزء من البحنهج اإلجرائياملإسكندر ثلبح

.الصفعملية التعلم يف نوعية وكمية منترفعتحسني و لالصفيف ونواحملاضر 

هووقتبحثاليدانم:الثاني الفصل
لفصل الغريباري يف كينداأّم الصرب  األهليةدرسة العاليةالبحث يف مأجري

إىل غسطسأ٨بدءا من بعأس١البحث يف قد أجريو ٢٠١٨/٢٠١٩يةسنة الدراسلا
.٢٠١٨غسطسأ٢٢

البحثجتمعم: الثالث الفصل
تالميذمواضيع البحث هم /واملوضوعاتاملنهج اإلجرائيبحث اليف هذا 

هم تالميذ٢٣ما اليت بلغت ري كينداأّم الصرب  األهليةدرسة العاليةممن العاشرالصف 
.ميذالتال١٠من التلميذات و ١٣من 
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حقيقعوامل الت: الرابعالفصل
حل املشكلة، هناك العديد من العوامل اليت ميكن التحقيق فيها يف لتسهيل

:هذا البحث
، واليت سيتم مالحظتها من خالل النظر يف تطوير األنشطة تالميذعوامل ال.١

.يف تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة التنومي املغناطيسيتالميذونتائج تعلم ال
خططل دمي املواد التعليمية وفقاوهي مراقبة أنشطة املعلمني يف تقعوامل املعلم، .٢

.مع طريقة التنومي املغناطيسيالدروس 
املستخدمة املصدر أو مواد التعليممن خالل النظر إىل تعلم، مصدر العوامل .٣

.سواء كان ذلك وفقا ألهداف واستمرارية املواد اليت يتعني حتقيقها يف التعلم

ثإجراء البح: الخامسالفصل
وئام مع الكفاءات اليت يتعني ويتم كل دورةاندورتالإجراء البحثهذاكان 

الذينتالميذالعليعرفة نتائج تعلم اللغة العربيةمل.امل التحقيق فيهاحتقيقها بالنسبة للعو 
كلّ يفمكتوبتقييممعاختبارإجراءمتتدريسهم باستخدام طريقة التنومي املغناطيسي 

.التالميذتعلمنتائجتطويرملعرفةالتعلمعملية 
واملالحظة والتنفيذالتخطيط: مراحلمخسفيهمادورتنيمناإلجراءكان

هي ص البحث يف الفصول الدراسيةخصائ) ريفلكتيون(التأمل . والتقييم واإلنعكاس
، خطوات )وليس املخترب(إجراءات واقعية، واإلجراءات املتخذة يف احلاالت الطبيعية 

إلجراء هذه الدراسة كما هو موضح من قبل تاجارت وكميس، واليت ميكن أن ينظر إليه 
:يف الرسم البياين ما يلي
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كينداريأّم الصرباألهليةدرسة العالية  تصميم بتك يف م: صورة
الرسم البياين أعاله، ميكن شرح اإلجراء التفصيلي هلذه / استنادا إىل الرسم 

:البحوث اإلجرائية على النحو التايل
التخطيط.١

إنشاء ) ١: (
إنشاء أدوات تعليمية؛ ) ٣(إعداد أوراق للمراقبة؛ و ) ٢(سيناريوهات للتعلم، و 

.إعداد دوريات للتأمل الذايت) ٥(تطوير أدوات التقييم؛ و ) ٤(و 
تنفيذال.٢

تنفيذ خطة الدروس اليت مت ويتمثل النشاط املضطلع به يف هذه املرحلة يف
اختاذها مرتني يف الدورة األوىل والثانية من الدورة الثانية، مع إعداد الفصول 

الدورة األوىل

املالحظة التخطيطانعكاس تنفيذ

الدورة الثانية

التخطيطحتسنيةمالحظانعكاس تنفيذال



٢٨

درسة العاليةميا مالعاشر يقة التنومي املغناطيسي يف الفئةالدراسية باستخدام طر 
.بيسري كينداري املراقبة والتقييم

املالحظة أو املالحظة من النشاط يف هذه املرحلة هو الباحث جعل 
البداية عند تنفيذ العمل لنشاط الطالب واملعلم أثناء التعلم، وهذا هو من خالل 

مث القيام بالتقييم . اليت مت إجراؤهافيذ العمل وفقا خلطة التعلممعرفة ما إذا كان تن

.بعد التعلمتالميذحصل عليها ال
ختطيط ): الدورة األوىل والثانية(يتضمن تنفيذ البحث يف كل دورة 

.العمل ، وتنفيذ العمل ، واملالحظة ، والتفكري
الدورة األوىل.أ

ختطيط)١
يذ وقت العمل ، وإعداد خطة الدرسإجراء التحضري للعمل وتنف

ورقة عمل الطالب ومفتاح اإلجابة ، وإعداد ورقة املالحظة لنشاط الطالب 
أي اختبار ما قبل وما بعد االختبار جمموعة االختبارواملعلم ، وإعداد 
.واالختبار الرئيسي

تنفيذ)٢
التنومي املغناطيسيإسرتاتيجية التعلم استخدامتنفيذ العمل يف شكل 

الصفتقدمي : اليت تشمل
.) ما بعد االختبار(االختبار الفردي 
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املالحظة)٣
مت إجراء املالحظة من . مت إجراء املالحظات خالل أنشطة التعلم

التنومي استنادا إىل ورقة املالحظة من تنفيذ التعلم مع ١قبل صديق املعلم 
.املغناطيسي

انعكاس)٤

.األوىل
الدورة الثانية.ب

حتسني التخطيط)١
يعتمد ختطيط العمل يف الدورة الثانية على نتيجة التأمل اليت مت 

ال يزال جهاز التعلم املستخدم يف الدورة الثانية . احلصول عليها يف الدورة األوىل
ومفتاح الرد ، رحلة األوىل من خطة تنفيذ التعلم وورقة عمل الطالباملهو نفس

واملعلمني ، وإعداد جمموعات تالميذأنشطة ال) وإعداد ورقة املالحظة املالحظة
أي ما قبل االختبار وما بعد االختبار واإلجابات ) مسابقات(االختبار الفردية 

.الرئيسية
تنفيذال)٢

اسرتاتيجية التعلم مغناطيسية واليت استخدامتنفيذ العمل يف شكل 
بعد (: تشمل

.) االختبار
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ةاملالحظ)٣
مت إجراء املالحظة من . مت إجراء املالحظات خالل أنشطة التعلم

التنومي ظة من تنفيذ التعلم مع استنادا إىل ورقة املالح١قبل صديق املعلم 
.املغناطيسي

انعكاس)٤

.الدورة الثانية
نعكاساإل.٣

يتم مجع وحتليل النتائج اليت يتم احلصول عليها بعد تنفيذ العمل 
وتستخدم . كل دورةواملراقبة والتقييم ومن مث النظر يف نقاط الضعف املوجودة يف

.نتائج هذا التفكري لتحديد تدابري التحسني للتعلم يف الدورة القادمة

جمع البيانات:السادسالفصل
:تقنيات مجع البيانات إن األدوات املستخدمة يف هذه الدراسة هي

املنهج.١
تنفيذ التعلمطخط.٢
تلميذورقة عمل ال.٣
عملية التعلمطاشنالحظةورقة م.٤
التكوييناالختبار .٥
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وميكن. طريق املالحظة واالختبارويتم مجع البيانات يف هذا البحث عن
:وصف كل من التقنيات على النحو التايل

اختبار.١
واالختبار املقصود هو شكل من أشكال األسئلة الكتابية والشفوية 

تالميذاملقدمة لل
. للموضوع العريب حول موضوع األلوانتالميذال

.كل إجراء على الدورتني األوىل والثانية
املالحظة.٢

مراقب أو معلم شريك ملراقبة وتسجيل منهجي حول املوضوع 
واملعلمني خالل تالميذواألشياء اليت تعترب مهمة فيما يتعلق بأنشطة ال. املدروسة
.تعلمأنشطة ال

الوثائق.٣
وتستخدم الوثائق للحصول على البيانات من خالل وثيقة تقرير 

واملعلمني وغريها من تالميذتقرير شهري تغطي؛ ومالمح املدرسة، وعدد ال
يتم استخدامه للحصول على بيانات عن نتائج . البيانات اهلامة مع هذا البحث

وضع املدرسي للدراسة وباإلضافة التعلم يف تعليم اللغة العربية، مع العلم صورة ال
إىل ذلك، بل هو أيضا وثائق ضرورية لتنفيذ التعلم يف شكل صور يف وقت دورة 

الصور هي صورة للظروف اليت حتدث يف . التعلم التعلم األول، الدورة الثانية
.الفصول الدراسية أثناء عملية التعلم
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ياناتالبليتحل: السابعالفصل
نتيجة نتيجة تقنية حتليل البيانات يف هذا البحث وصفية، وهي حساب متوسط 

:تعلم الطالب يف كل دورة، وبالتايل الصيغة املستخدمة = ∑ 100
:املعلومات

X املتوسطة قيمة= ∑ جمموع من مجيع النتيج=
N   =عدد التالميذ

. ب

P)100%) =٪ مكتملx
n

fi

:مالحظات
n :بشكل عامتالميذعدد ال

fi :يف فئة إتقان التعلمتالميذعدد ال

بحثمؤشر ال:الثامنالفصل
عايري حتديد جناح هذه الدراسة، مث حتديد مؤشرات إتقان التعلم استنادا إىل م

إنشاؤها من قبل املدرسة كمعيار للنجاح يف هذه الدراسة، اليت مت احلد األدىن من مشولية 
بيسري كينداري دسة العاليةيف مواد اللغة العربية متالميذالهو حتسني نتائج تعلم

تالميذمث أعلن ال٧٥≥للمواد التعليمية قد بلغ قيمة تالميذإذا كان فهم ال: "املدارس
للمادة وصلت إىل تالميذالوصول إىل االكتمال بشكل فردي وإذا كان مستوى فهم ال
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٪ مث أعلن الطالب لتحقيق إتقان التعلم يف الكالسيكية يف هذه احلالة البحث إجراء ٨٠
."هذه الفئة لديها االنتهاء


