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  الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع و مدخل البحث  -  أ

ستجابة اجلسدية اال تطبيق طريقة عن )Field Research(نوع البحث هو حبث امليدان     

  .بارايب ستقامةالسابع مبعهد دار اال الصفيف  لكالممهارة ا دريسىف ت الكاملة

الوصفي  مدخل النوعىو  ، )kualitatif( نوعي باستخدام مدخل لذلك قام الباحث    

  .ويبحث الباحث عنها إىل امليدان مباشرة ١.يصور عن أحوال املعلومات والبياناتهو 

 تصميم البحث   - ب

تعريف البحث النوعى هو . م تصميم البحث النوعىستخديهذا البحث هو   

عملية البحوث اليت جتريه بطبيعي وفقا لألحوال املوضوعية يف امليدان دون تالعب، مع نوع 

البحث الوصفي هو البحث الذي يستخدمه . اليت جتمعه وأفضلها بيانات النوعيةالبيانات 

تدريس اللغة العربية وتنفيذها وتقوميها وخصوصا  ختطيطومبالحظة إىل  .للوصف والشرح

 .ملهارة الكالم

 موضوع البحث  - ج

ستجابة اجلسدية الكاملة يف طريقة اال تطبيق وأّما املوضوع من هذا البحث ه 

  .بارايب ستقامةدار االمبعهد السابع الصف يف  الكالم تدريس

                                                 
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002) hlm, 245 
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 ذايت البحث  -  د

 ستقامةدار اال مبعهدالسابع لصف ل اللغة العربية سمدرّ  هو ىف هذا البحث يتاالذ

  .بارايب

 البيانات و مصادرها  -  ه

 البيانات -١

 :البيانات اليت حتتاج يف هذا البحث هي نوعني، مها

 البيانات األساسية  ) أ

ختطيط تدريس اللغة العربية  فهي األساسية ىف هذا البحث اتأما البيان

يف  الكالم ستجابة اجلسدية الكاملة يف تدريسبطريقة اال وتنفيذها وتقوميها

  .بارايب ستقامةدار اال مبعهدالسابع الصف 

 )داعمةال( الثانويةالبيانات   ) ب

حملة ة موقع البحث اليت تشمل على يات عن خلفنهي البيا الثانويةنات البيا

ال و حأال الطلبة و و حأ ، وبارايبستقامة عهد دار االمل لتأسيس يةتارخي

  .ىف املدرسة أحوال األجهزيةو  نيال املوظفو حأو  نياملدرس

 مصادر البيانات -٢

  :ة إليهاجااحملت اتللحصول على البيان

عهد دار الصف السابع مبىف  اللغة العربية لتعليم مدرس ، هواملستجب  ) أ

 .بارايب ستقامةاال
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املعهد دار املخربون، هو رئيس املدرسة و املوظف اإلداري ىف    ) ب

 . ستقامةاال

، أي كل السجالت أو احملفوظة اليت تتضمن بيانات أو معلومات توثيقال  ) ج

 .املدعمة هلذا البحث تصدر من املدرس أو املوظف اإلدارى أو الطالب

 أساليب مجع البيانات -٣

 :ىف هذا البحث كما يلىطريقة مجع البيانات املستقدمة 

 املالحظة   ) أ

ستخدم املالحظة للوقوف على عملية التعليم بني املدرس، الطلبة ىف ي

  .ة املدرسية حاالت الطلبةز فصل مباشرة وحاالت اآلالت واألجهال

 املقابلة  ) ب

اللغة العربية يف  دريسيع البيانات املتعلقة حبالة تاملقابلة جلم الباحث استخدم

 كالمال دريسوقف مدرسة اللغة العربية عن ت، ومبارايب ستقامةاالار د ملعهد ا

  .يف هذه املدرسة

  التوثيق )  ج

هذه الوسيلة مستخدمة لتحصيل البيانات املوثقة من املدرسة املتعلقة عن 

 ملعهدايف ساتذة واحلاالت املادية ملباىن املدرسة وتاريخ تأسيس الاحالة الطلبة و 

وملزيد الوضاحة عن تلك البيانات ومصادرها والوسيلة  بارايب ستقامةاالار د

  :جلمع البيانات أنظر إىل املفردات اآلتى
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  ٤.١اجلدول 

  .البيانات ومصادر البيانات وأسلوب مجع البيانات

  وسيلةمجع البيانات  مصدر البيانات  أنواع البيانات  الرقم

اللغة  ملهارة الكالمدريس ت ختطيط .١  ١

  العربية

 اللغة العربية  ملهارة الكالم تنفيذ تدريس .٢

  اللغة العربية  هارة الكالمدريس ملت قوميت .٣

  

  مدرس

  مدرس

  مدرس

املالحظة واملقابلة 

  والتوثيق

تارخيية  حملة لنظرة العامة عن موقع البحث ا  ٢

 بارايب عهد دار اإلستقامةاملتأسيس 

احلاالت املادة ملباىن   - أ

 .املدرسة

املدرسون  حاالت  -  ب

 .واإلدارينيواملدرسات 

املعهد دار  حاالت الطلبة  -  ت

 بارايب اإلستقامة

    

  رئيس املدرسة

  

  

  

املدرسون 

  واملدرسات

املسؤولني عن 

  ئون الطالبش

املالحظة واملقابلة 

  والتوثيق
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 أسلوب حتليل البيانات -٤

سالك البحث يف حتليل البيانات اليت وجودها، هو تابع ملنهج ميلس و هبريمن 

(miles dan hubbermen)   أ�ا رأى أن األنشطة يف حتليل البيانات تفاعلية ومستمرة يف

   :كل طبقة من طبقاتا البحث حىت تكمل البيانات، فاخلطوات يف هذا التحليل هي

وهو عملية تلخيص األشياء الرئيسية  (reduksi data)نات تنقيص البيا  ) أ

ع البحث حىت يسهل مبوضو  واختيارها وتركيزها إىل األمور املهمة اليت تتعلق

ىف  تطبيق طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملةعن البحث جلمع البيانات 

ستقامة للبنني السابع مبعهد احلديث دار اال تعليم مهارة الكالم يف الصف

 .بارايب

أي تقدمي البيانات ببيان قصري أو بالعمود   (display data)عرض البيانات   ) ب

 .وبالصلة بني الطبقة

 (conclusion drawing & verificacation)أخذ االستنباط والتحقيق   ) ج

بعد أسلوب حتليل  .استخدمها الباحث إلجابة األسئلة يف حتديد املسألة

عن ي إعطاء الوصف أ. وصفي واستمرار حتليل البياناتالبيانات ووصف ب

 ىف تعليم مهارة الكالم يف الصف ستجابة اجلسدية الكاملةتطبيق طريقة اال

، حبيث أن البيانات ستقامة للبنني بارايبالسابع مبعهد احلديث دار اال

 .وحتليلها، ميكن أن يفهم كما ينبغي أن يكون
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 تصميم القياسات -٥

  يوجد  ختطيط التدريس
يوجد لكن 

  غري واضح
  ال يوجد

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠    معيار األهلّية

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  أهلّية األساسّية

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  تدريسلأهداف ا

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  تدريسلمادة ا

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  طريقة التدريس

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  تدريسلوسائل ا

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  خطوات التدريس

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  مصادر التدريس

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  تقومي التدريس

 

  يوجد  التدريس نفيذت
يوجد لكن 

  واضحغري 
  ال يوجد

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠    ابتداء بالسالم

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  يذكر أمساء الطلبة

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  مراجعة إىل الدراسة أسبوع املاضي

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  نقل أهداف التعليم

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  شرح املواد الدراسية

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  االستجابة من الطالب
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  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  تقومي املواد الدراسية

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  دافع التعليم

  

  يوجد  التدريس تقومي
يوجد لكن 

  غري واضح
  ال يوجد

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠    وظيفة الفردية

  ٤٩- ٠  ٧٩-٥٠  ١٠٠-٨٠  وظيفة ا�موعة

   ١٠٠ - ٩٠:   اد جدّ جيّ 

  ٨٩ - ٨٠:     جّيد

  ٧٩ - ٦٠:     كفاية 

  ٥٩ - ٠:     ناقص

 




