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 الباب الثالث

 منهج البحث

 الفصل األول : هنج ونوع البحث

مع  فرتسيفان (PTK) ةالبحث العملي يف الفصل الدراسيىو نوع  ىذا البحث

طريقة شلتعة  ة ىي، البحث العملي يف الفصل الدراسي Calhounوفًقا لـ  هنج نوعي

 حتديد كيفية حتسُت اجلو التعرف على األشياء اليت حتدث يف الفصل و للمشاركة و

فحص ألنشطة التعلم يف شكل إجراء ،  ة ىو. البحث العملي يف الفصل الدراسيالدراس

حيدث يف الفصل مًعا. يتم إعطاء ىذه اإلجراء من قبل ادلعلم أو  يتم رفعو عن عمد ، و

 (Suharsimi  Arikunto, dkk,2008:3) .تالميذم يقوم بو البتوجيو من ادلعل

إذا كان  ىو فرتسيفانة البحث العملي يف الفصل الدراسي تكون الدراسةيقال إن 

الشخص الذي سيجري البحث جيب أن يشارك بشكل مباشر يف عملية البحث من 

بعمق  ةؤلفيف ىذه الدراسة ، يستكشف ادلالبداية إىل نتائج البحث يف شكل تقرير. 

الربانمج ، واحلدث ، والنشاط ، والعملية ، وفرد واحد أو أكثر ، واحلاالت زلدودة 

معلومات مفصلة ابستخدام رلموعة متنوعة من إجراءات  ةاحثابلوقت والنشاط. مجع الب

 مجع البياانت على مدى فًتة ووقت كافيُت.

 موقع و وقت البحثالفصل الثاين : 
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يلي ، على وجو التحديد يف بتدائية األمانة صلإلدرسة اادلمت إجراء ىذا البحث يف 

يلي ، منطقة اتليبو ابرات الوت ، جزيرة طاليبو رجينسي ، مقاطعة مالوكو قرية صل

 .0202إىل مارس  0202الشمالية. الذي سيعقد يف الفصل الدراسي الزوجي من يناير 

 السكاين و عّينةث : لالفصل الثا

السكان ىو ادلوضوع الكامل ادلراد دراستو بينما العينة ىي جزء معُت من الكائن 

يف ىذه الدراسة ، يكون اجملتمع ىو    Sulistiyo- Basuki ( 2006 )الكلي ادلراد دراستو. 

يلي ، بينما العينة من بتدائية األمانة صلإلدرسة اادلمجيع األعضاء ادلشاركُت والطالب يف 

الذين ىم موضوعات ىذه الدراسة  تالميذالثالث ، ابإلضافة إىل ىؤالء ال فصلطالب ال

 ىم:

 يليبتدائية االمانة صلإلأ. مديرة ادلدرسة ا 

 يليبتدائية األمانة صلإلدرسة اادلب. يقوم ادلدرس بتدريس اللغة العربية يف  

 يليبتدائية االمانة صلإلالثالث ابدلدرسة ا فصليف ال تالميذج.  

 أذذ ادلدير ىو إضافة معلومات عن ادلؤسسة ، يف حُت يؤذذ ادلعلم والسبب يف

الذي يقوم بتدريس اللغة العربية كمستجيب ألن ادلعلم ىو ادلادة اليت تنفذ عملية 
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ألهنم األطراف ادلشاركة مباشرة يف عملية  لتالميذاالتدريس والتعلم. ويتم أذذىا من قبل 

 سيتم معرفة نتائج تطبيق الطريقة. لتالميذاالتعلم وأيًضا من 

 طريقة مجع البياانتالفصل الرابع : 

 أ( ورقة األداء 

، واستخدام ىذه  تلميذىي طريقة لقياس مستوى أداء ال تلميذورقة أداء ال    

 .تلميذالطريقة أكثر كفاءة وبساطة ، ذاصة عند تقييم قدرات ال

 ب( ادلالحظة 

ادلراقبة ىي أداة جلمع البياانت يتم تنفيذىا من ذالل ادلراقبة ادلنهجية وتسجيل      

 (Narbuko Cholid, dkk, 2008: 70) األعراض اليت يتم التحقيق فيها.

من الناحية الفسيولوجية ، تصنف ادلالحظة ادلالحظة إىل مالحظة تشاركية ، 

 (Sugiyono, 2010: 310 ). مالحظة مباشرة ودقيقة ، مالحظة غَت منظمة

 

 

 

 

 

 . ادلالحظة التشاركية2
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يف األنشطة اليومية للشخص الذي يتم  ةيف ىذه ادلالحظة ، يشارك الباحث

مالحظتو أو الذي يتم استخدامو كمصدر لبياانت البحث أثناء إجراء ادلالحظات ، 

 يف اجلهود اليت يبذذلا مصدر البياانت ويشاركو فرحو وحزنو. ةويشارك الباحث

 . ادلالحظة صرحية ودقيقة0

يف إجراء مجع البياانت بصراحة دلصدر البياانت أنو  ةيف ىذه احلالة ، يذكر الباحث

جيري البحث. لذلك فإن أولئك الذين يبحثون يعرفون من البداية إىل النهاية عن نشاط 

أيًضا يف مالحظتو. ىذا لتجنب ما إذا كانت  ةحلة ما ، تنكر الباحث. ولكن يف مر ةالباحث

 البياانت اليت تبحث عنها ىي بياانت سرية.

 . ادلراقبة غَت ادلنظمة3

ادلالحظات غَت ادلنظمة ىي مالحظات ال يتم إعدادىا بشكل منهجي حول ما 

ء و. عند إجراال يعرفون ابلضبط ما جيب مالحظت ةتم مالحظتو. يتم ذلك ألن الباحثسي

 األدوات القياسية ولكن فقط عالمات ادلالحظة. ةادلالحظات ، ال يستخدم الباحث

 ةادلالحظة التشاركية. قام الباحث ةفيما يتعلق هبذا العنوان ، أجرى الباحث

 بتدوين ادلالحظات: ةمبالحظات أثناء سَت العملية التعليمية مث قام الباحث

 ةبطاقات الصور ( محاس الطالب عند استخدام 2
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 ( نشاط الطالب عند القيام أبنشطة التدريس والتعلم0

 ( توثيق تقييم سلرجات التعلم من ذالل االذتبارات.3

يلي ، مشال غرب منطقة بتدائية األمانة صلإلدرسة اادلمت إجراء ادلالحظات يف 

الطالبية أثناء طاليبو ، رجينسي جزيرة طاليبو. هتدف ىذه ادلالحظة إىل حتديد األنشطة 

عملية التعلم ، يف كل من الدورة األوىل والدورة الثانية وما بعدىا حىت االنتهاء من 

 البحث العملي يف الفصل الدراسي ادلخطط لو.

 ج( مقابلة 

ادلقابلة عبارة عن عملية سؤال وجواب يف البحث الذي يتم إجراؤه شفهًيا ، ويتم      

هًا لوجو ابالستماع مباشرة إىل ادلعلومات أو إجراؤه من قبل شخصُت أو أكثر وج

يف تعليم اللغة العربية  ةالبياانت. للحصول على بياانت حول استخدام بطاقات الصور 

 مقابالت مع جهات سلتلفة مبا يف ذلك: ةالثالث ، أجرى الباحث فصللل

 أ. مدرس لغة عربية الفصل الثالث 

 تالميذ. ذصائص ال2

 دلستخدمة يف التعلما وسيلةال . األساليب و0
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 تالميذ. قيمة سلرجات تعلم ال3

 الفصل الثالث تالميذب. بعض  

 اليت يستخدمها ادلعلم. وسيلةال األساليب و

 ج. انظر ادلدرسة 

 البنية التحتية لدعم أنشطة التعلم . ادلرافق و2

 . كفاءة ادلعلم0

مع ادلخربين مقابالت غَت منظمة.  ةت ادلقابالت اليت أجراىا الباحثاستخدم

 الغرض من استخدام ىذا النوع من ادلقابالت ىو زايدة البياانت وادلعلومات.

 

 

 د( التوثيق 

التوثيق ، أي مجع البياانت من ذالل البحث عن البياانت ادلتعلقة أبمور متغَتة يف 

 suharsimi arikunto:206 ) (ما إىل ذلك.   صحف و كتب و شكل مالحظات و

 ىي: ةالواثئق اليت يستخدمها الباحث
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 عند الدرس ة. صور 2

 اذليكل التنظيمي للمدرسة ادلدرسُت و و تالميذ. بياانت ال0

 بتدائية االمانة صليليإلدلدرسة ااالرسالة  الرؤية و . اخللفية و3

 . أدوات التعلم 4

 الفصل اخلامس : تقنية حتليل البياانت

يف زايدة اىتمام  ةلإلجابة على فرضية استخدام بطاقات الصور مت إجراء حتليل البياانت 

 ابلتعلم لتالميذا

يف البحث النوعي ، يتم احلصول على البياانت من مصادر سلتلفة ، ابستخدام 

بشكل مستمر حىت يتم تشبع البياانت. مع تقنيات مجع البياانت ادلختلفة ويتم تنفيذىا 

البياانت مرتفًعا جًدا. البياانت اليت مت احلصول ىذه ادلالحظة ادلستمرة ، يكون تباين 

عليها ىي بياانت نوعية بشكل عام )على الرغم من أهنا ال ترفض البياانت الكمية( 

 ,Suharsimi Arikanto) حبيث أن تقنية حتليل البياانت ادلستخدمة ليست واضحة بعد.

206) 

 التحقق منها. ياانت وعرضها وتشمل ادلراحل الفنية لتحليل البياانت النوعية تقليل الب

 . تقليل البياانت2
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بعد مجع البياانت. يعٍت تقليل البياانت التلخيص  ةتقليل البياانت ، فعل الباحث

األمناط  البحث عن السمات و الًتكيز على األشياء ادلهمة و واذتيار األشياء الرئيسية و

وفر صورة أوضح اليت مت تقليصها ستابلتايل فإن البياانت  إزالة األشياء غَت الضرورية. و و

 القيام مبزيد من مجع البياانت. ةوتسهل على الباحث

 . عرض البياانت0

بعد تقليل البياانت ، فإن اخلطوة التالية ىي عرض البياانت. يف البحث النوعي ، 

ما  عالقات بُت الفئات  و سلططات  و تقدمي البياانت يف شكل أوصاف موجزة  و

ترتيبها يف منط عالقة حبيث  تقدمي البياانت ، سيتم تنظيم البياانت وشابو. من ذالل 

 يسهل فهمها.

 التحقق منها . استخالص النتائج و3

وذامتة نتائج ىذا البحث العملي الصفي تتم من ذالل تفسَت معٌت ظاىرة 

شرح العالقة السببية   السلبية  و تسجيل األحداث اإلجيابية و حتدث أثناء الفعل و

. االستنتاجات األولية ادلقدمة ال تزال مؤقتة وستتغَت إذا مل ةأذَتًا يستنتج الباحث و

يتم العثور على دليل قوي يدعمها يف مرحلة مجع البياانت التالية. ولكن إذا كانت 

متسقة عندما  االستنتاجات ادلقدمة يف مرحلة مبكرة مدعومة أبدلة صحيحة و
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بياانت ، فإن االستنتاجات ادلطروحة ىي إىل ادليدان جلمع ال ةيعود الباحث

 (suharsimi arikunto : 345 ) استنتاجات موثوقة.

 

 الفصل الستة : أدوات البحث

تعترب أداة البحث من أىم عناصر البحث ، ألهنا تعمل كأداة أو وسيلة جلمع 

اجلوانب اليت سيتم  البياانت ، وابلتايل جيب أن تكون األداة ذات صلة ابدلشكالت و

 دراستها.

يف ىذه الدراسة عدة أدوات )أدوات حبث( بينما كانت األدوات  ةاستخدم ادلؤلف

بعض األسئلة على ادلخربين الالزمُت أن  ةىي ادلقابالت. حيث يطرح ادلؤلف ادلستخدمة

تكون يف شكل مقابالت إرشادية رلانية جيريها ابحثون حيث يكون للقائم ابدلقابلة احلرية 

بعض األسئلة اليت مت تقدميها مسبًقا أو تلقائًيا وفًقا للبياانت  يف طرح أي شيء مع

 ادلطلوبة.

األداة األذرى ادلستخدمة ىي ادلراقبة. غالًبا ما يفسر الناس ادلالحظة على أهنا نشاط 

 Suharsimin ضيق ، أي إظهار شيء ما أبعينهم ، بينما يفسر األستاذ. دكتور. أوضح

Arianto  أن ادلالحظة تتضمن أنشطة لًتكيز االنتباه على مجيع األشياء ابستخدام

 احلواس.
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 الفصل السابع : تقنية مجع البياانت

. ةى البياانت اليت حيتاجها الباحثتستخدم تقنيات مجع البياانت للحصول عل

 لذلك ، يف ىذه الدراسة مت استخدام تقنيات مجع البياانت التالية:

 . ادلالحظة2

 حظة ىي تقنية جلمع البياانت عن طريق ادلراقبة ادلباشرة لحأحداث ادليدانية وادلال

تسجيلها. كانت البياانت اليت متت مالحظتها حول تنفيذ تعلم ادلفرودات ابستخدام 

 يلي مشال مالوكو.بتدائية األمانة صلإلدرسة اادليف  ةبطاقة الصور  وسيلة

 االذتبار الالحق . االذتبار األويل و0

قواعد  االذتبار ىو أداة أو إجراء يستخدم الكتشاف شيء ما أو قياسو بطريقة و

االذتبار البعدي. االذتبارات  يتم التنفيذ ابستخدام االذتبار القبلي و .زلددة مسبًقا

على حفظ ادلفردات  لتالميذا ىي اذتبارات كتابية تستخدم لقياس قدرة لتالميذاادلعطاة 

 ,Moh. Matsna dan Erta Mahyudin) بطاقة الصورة. وسيلةم العربية قبل وبعد استخدا

2012: 43) 

 . التوثيق3
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جلمع البياانت عن طريق تسجيل التقارير  ةستخدمها الباحثتقنية التوثيق ىي تقنية ي

 ادلخطوطات و تتم ىذه التقنية من ذالل النظر يف ادلستندات و ادلتوفرة ابلفعل ، و

 ما إىل ذلك. و ادلالحظات اجملالت و الكتب و

 


