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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 الطريقة المستخدمة . أ

طرٌقة البحث المستخدمة فً هذا البحث هً الطرٌقة الوصفٌة بإقتراب النوعٌة 

ٌّة السلوكٌة للشخصٌة مناسبة الوصفٌة التحلٌلة بالمشكلة  ٌعنً تصوٌر النوعٌة عن العمل

ٌُبدأ من إستنباط  تبحثها الباحثة. ًّ الذي ال  ٌُبدأ من المٌدان و هو اإلستقرائ النظرٌة لكن 

ٌّا ثّم التقٌٌد و التحقٌق و التفسٌر و اإلخبار و االستنتاج  ٌّة أو كشفا طبٌع ثّم تدرٌس عمل

ٌّة.  تلك العمل

إقتراب الكمٌة البسٌطة المستخدمة للتحقٌق و الحساب  هذا البحث ٌستخدم و لكنّ 

 نوعٌة للتصوٌر البٌانات. حواصل االمتحان التً بعد ذلك تجّهزها أن تكون بٌانات ال

 الباحثة كاألداة . ب

و  ).www.academia.edu( الباحث هو كجامع البٌانات األهمّ فً بحث النوعٌة 

تكون الباحثة فً هذا البحث كجامعة البٌانات و األدوات فً جمع البٌانات فً المٌدان 

باندونج. األدوات سوى الباحثة مثل اآللة المساعدة و  PGII 1ٌعنً بالمدرسة العالٌة 

الوثائق مستخدمة كؤداة المساعدة للباحثة كجامعة البٌانات. و هكذا أّن حضور الباحثة 

 مباشرة فً المٌدان محتاج جدا و كمقدار النجاح فً فهم مشكلة المبحوث. 

http://www.academia.edu/
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 محل البحث و مجتمعه و عينته . ج

 (. محل البحث١

المدرسة  هو المحل الّذي عملت الباحثة البحث. ثبتت الباحثةمحل البحث 

 موضوعا فً هذا البحث و تقع هذه المدرسة فً :  PGII   1العالٌة

 : الشارع باناتاٌوده رقم اإلثنٌن العنوان

 : باندونج المدٌنة

 : جاوى الغرٌبة  الوالٌة

 (. مجتمع البحث٢

 باندونج.  PGII 1العالٌة كّل التالمٌذ فً المدرسة مجتمع هذا البحث هم

 (. عٌنة البحث٣

 ٤ IPS ١١أخذت الباحثة عٌنة الفصل الواحد ٌعنً للفصل  ,و أما العٌنة فً هذا البحث

 تلمٌذا.  ٣٢تلمٌذا من  ٢٩عددها 

 مصادر البياناتد. 

 مصادر البٌانات هً كّل شٌئ ٌعطى األخبار عن البٌانات. بناء على المصادر,

ٌّة  ٌّة و البٌانات الثانو ٌّز البٌانات أن تكون االثنان هما البٌانات األّول تم

http://eprints.walisongo.ac.id)( . 

http://eprints.walisongo.ac.id)/
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 البيانات األّولّية(. ١

ٌّة هً البٌانات تحصل مباشرة من المٌدان أي من محّل  البٌانات األّول

البحث. تستخدم الباحثة هذه البٌانات للحصول على األخبار مباشرا التً 

تتعلّق بمشكلة البحث ٌعنً بالمراقبة و المقابلة إلى مدّرسة اللغة العربٌة و 

 . PGII 1بعض التالمٌذ المدرسة العالٌة 

 لثانوّيةالبيانات ا(. ٢

ٌّة هً الوثٌقة, الوثٌقة هً ماّدة  إحدى الطرق فً جمع البٌانات الثانو

مثل الرقٌم أو وثٌقة المكتوبة . المكتوبة أو الشٌئ المتعلّق بحدٌثة أو النشاطة

كالّسجالت و الرسائل و الصور و األثر القدٌم المتعلّق بحدٌثة )سٌسووٌو, 

٢١١٣ .) 

ة الّتً تستخدم الباحثة ٌعنً الوب فً فً هذا البحث البٌانات الثانوٌّ 

 إنترنٌت إلعراف األخبار عن المدرسة و السجالت و الماّدة و نحو ذلك. 

 ه. إجراءات جمع البيانات 

فً هذه اإلجراءات تحّل تقنٌة جمع البٌانات المستخدمة الباحثة. هذه هً تقنٌة 

 جمع البٌانات: 

 (.المراقبة١
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المراقبة هً األلة للقٌاس سلوك األفراد أو عملٌة حدوثة النشاط الذي ٌستطٌع أن 

 (. ١١٩: ٢١١٢ٌراقب فً الحالة الحقٌقة كانت أو فً الحالة الصناعٌة )سوجانا, 

فً هذا األمر, المراقبة الّتً تستخدم الباحثة هً المراقبة المشاركة. المقصد هو 

و تشترك فً النشاط الّذي ٌنفّذه األفراد أو الفرقة ٌجب على المراِقبة أن ترى النفس أ

 المالحظة. 

تستخدم هذه المراقبة فً هذا البحث مادام ٌنفّذ نشاط التدرٌس للمالحظة و 

 التسجٌل األحوال و السلوك و التنمٌة و غٌرها المتعلّقة بالمشكلة. 

 (. المقابلة٢

كآلة جمع البٌانات تستخدم تجمع الباحثة البٌانات باستخدام طرٌقة المقابلة هذه 

للحصول على األخبار عن الرأي و المطمح و الّرجاء و نفاذ البصٌرة و الٌقٌن و 

 الرغبة و غٌر ذلك من المستجٌب.

فً هذا البحث تستخدم الباحثة مقابلة الحّرة )غٌر مراكب(. تستخدم الباحثة هذه 

البٌانات عن تدرٌس الكتابة و الطرٌقة للمقابلة المدّرسة اللغة العربٌة فً حصول 

 التلمٌذة للمعرفة أخبار نفسها و نشاطها فً تدرٌس اللغة العربٌة.  ثمّ  المادة

 (. االختبار ٣

االختبار هو المقٌاس الّذي ٌعطى األفراد للحصول األجوبة المرجّوة كتابٌا كان 

 (. ١١٢: ٢١١٢أو لسانا أو فعلٌا )سوجانا, 
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ة هذه الطرٌقة للقٌاس قدرة التالمٌذ على كتابة اللغة فً هذا البحث تستخدم الباحث

ختبار مّرتٌن ٌعنً االختبار القبلً العربٌة قبل و بعد تطبٌق طرٌقة اإلمالء. عمل اال

و البعدي. عمل االختبار القبلً لإلدراك قدرة التالمٌذ و إتقان فً كتابة مفردات 

ار البعدي لإلدراك قدرة بعد قبل تطبٌق طرٌقة اإلمالء. أما االختب اللغة العربٌة

 تطبٌق طرٌقة اإلمالء. هذه الخطوات فً تؤلٌف أداة االختبار كما تلً : 

 . تؤلٌف بواٌات أداة البحث, ثّم تطوٌرها فً صنع األداة١

 . تصنٌع الوحدة أو األسئلة بشكل الفّك تؤّسس على البواٌات٢

ٌّنة ٣ ٌّنة المع  . تنفٌذ االختبار إلى مقدار من الع

 هذه بواٌات أسئلة االختبار الّتً تؤلّف الباحثة )أسئلة االختبار ملحق(. و 

 كفاءة األسسية  . أ

 كتابة الكلمة و المركب و الجملة بالحروف و الهجاء و عالمة الترقٌم السدٌدة. 

 القرينة  . ب

. كتابة الكلمة و المركب و الجملة بخّط النسخ استخدام الهجاء و عالمة الترقٌم ١

 السدٌدة. 

 . كتابة الكلمة و المركب و الجملة الّتً تملى المدّرسة سدٌدا. ٢

 ج. بواٌات األسئلة

 بواٌات األسئلة ١.٣جدول                                   
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 طبقة السإال رقمها عددها

 جملة بسٌطة ١ الوحدة

 اسم العالم ٤ الوحدة

 اإلضافة ٧ الوحدة

٩, ٨ وحدتان  االسم 

 الظرف ٢ الوحدة

 اسم اإلشارة ٦ ,٥ ,٣ ثالث الوحدة

 اسم الموصوف ١١ الوحدة

  مجموع : عشر األسئلة

 

 (. التوثيقة  ٤

ٌّن سوهرمان ) ( أّن توثٌقة هً أخذ البٌانات المجّهزة بالوثائق. هذه ٥٤: ٢١١٣ب

الطرٌقة تحتاج ألكمال البٌانات المحصولة من حاصل المقابلة و المراقبة و 

 للحصول البٌانات الواضحة عن المدرسة. 

 و. تحليل البيانات 

بٌانات المحصولة تحلٌل البٌانات هو عملٌة البحث و التؤلٌف منظمًة بمناسبة ال

من حاصل المقابلة و سجّل المٌدان و التوثٌقة بطرٌقة تنظٌم البٌانات إلى داخل الفئات و 

شرح إلى داخل الفروع و عمل التركٌب و تؤلٌف إلى داخل النموذج و خٌار المهّم و 

 (. ٢١١٤:  المدروس و صنع النتٌجة حتى سهل المفهومة النفس أو الشخص )رزقً
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البٌانات المستخدمة فً هذا البحث هً النوعٌة و الكّمٌة البسٌطة. طرٌقة تحلٌل 

 أما رمز اإلحصاء البسٌط المستخدم فً هذا البحث هو : 

 (. رمز المعّدلة ١

 

 بٌان : 

 المعدلة=   

ٌّنة الواحدة    =   قٌمة الع

 n عدد أفرادها = 

هذا الرمز ٌستخدم للعدد حاصل قٌمة اختبار قبلً و بعدي اإلمالء لتالمٌذ 

ٌُعلم مقارنتها. PGII 1المدرسة العالٌة   . ثّم 

 (. رمز النسبة المئوية ٢

P = f/n x 100% 

 بٌان : 

 Pنسبة مئوٌة = 

 fتوزٌع تكرارى البٌانات = 

 n عدد أفرادها = 
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هذا الرمز ٌستخدم للعدد أشكال خطؤ اإلمالء للتالمٌذ من النوحى. ذلك حاصل 

العدد ٌحلّل بشكل الوصفى. و للنوعٌة, تقنٌة البٌانات المستخدمة فً هذا البحث هً 

 الوصفٌة القصصٌة. 

 

 

 ز. فحص تصحيح البيانات 

( بحث النوعٌة ١٦٤: ٢١١٩فً رأي رٌدوانسٌاه نقل من جمعان و قمرٌة )

و transfermabilitas) )و النقلٌة  (credibilitas) ٌحّدث الصحٌح إذا للمصدقٌة

 .(confimabilitas)و التفتٌش  (dependabilitas)االعتمادٌة 

 (. المصدقٌة ١

معناها هل عملٌة و حاصل البحث ٌصّدقان. بعض المعٌارٌات فً تثمٌن 

ٌعنً تطوٌل المراقبة و المراقبة التفصٌلٌة و التثلٌث و الفحص لزمالء 

 بالمناقشة و تحلٌل مشكلة السلٌبة و تفتٌش العضو. 

 طرٌقة حصول المصدقٌة كما تلً : 

أ. تطوٌل المراقبة ٌمكن ارتفاع المصدقٌة المجموعة و تدرٌس الثقافة و 

إمتحان األخبار من المستجٌب و للبناء مصدقٌة المستجبٌن على 

 الباحثة و الباحثة نفسها أٌضا. 
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ب. المراقبة المستمرة, للوجد سمة و العنصور فً الحالة المتصلة جدا 

كٌز النفس إلى تلك األحوال بالمسؤلة أو اإلشاعة المحلّلة. ثّم للتر

 بالتفصٌل.

ج. التثلٌث, فحص تصحٌح البٌانات المنافع لشٌئ آخر. ما وراء البٌانات 

 لفحص أو المقارنة إلى البٌانات. 

د. فحص لزمالء بالمناقشة ٌعنً تعرٌض نتائج المإقّت أو النهاٌة 

 المحصولة علٌه فً شكل مناقشة قصصٌة مع الزمالء. 

هو بواسطة إمتحان إمكان الّظّن المختلف و تنمٌة ه. تقتٌش العضو 

التجربة لفحص التحلٌل بواسطة تطبٌقها على البٌانات و بواسطة 

 التقدٌم األسئلة عن البٌانات. 

 (. النقلٌة معناها أ هذه النتائج تطبٌقها فً حالة أخرى. ٢

بٌانات و (. االعتمادٌة معناها أ راجعت النتائج إلى إّتساق الباحثة فً جمع ال٣

 تشكٌل و استخدام الفكرة عندما تصنٌع التفسٌر لالستنتاج. 

(. تفتٌش العضو, أ حاصل البحث ٌثبت حقٌقته أٌن حاصل البحث مناسب ٤

بالبٌانات المجموعة و المعلّقة فً تقرٌر المٌدان. هذه األمر عمل بواسطة 

لحاصله  تكلّم حاصل البحث مع الناس ال ٌتبع و ال ٌهّمه فً البحث بالغرض

 موضوعً أكثر.
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 س. مراحل البحث 

 : (, المراحل فً بحث النوعً تتبع هذه الخطوات كما تل١١ً: ٢١١٧فً رأي سرٌانا )

 (. مرحلة ما قبل الميدان ١

 ترتٌبصٌاغة البحث 

 اختٌار مٌدان البحث 

  تؤخذ الرعاٌة من األذونات 

  استكشاف و تقٌٌم حالة المٌدان 

  اختٌار و استخدام المخبرٌن 

  استعداد أدوات البحث 

 االهتمام مسؤلة لألخالقٌات فً البحث  

 (. مرحلة عمل الميدان ٢

  فهم و دخول المٌدان 

  جمع البٌانات 

 (. مرحلة تحليل البيانات ٣

  تخفٌض البٌانات 

  تقدٌم البٌانات 
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  تحلٌل البٌانات 

  أخذ الخالصة و المراجعة 

  ارتفاع التصحٌح 

 قصصً النتائج 

 


