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 الباب األول
 المقدمة

 
 خلفية البحث -أ

الرتبية هي إعطاء اجلسم كل ما ميكن للوصول إىل األهداف املعينة، والغرض 

منها أن جتعل اإلنسان إىل الكمال املمكن، وأحد املنهج للوصول إىل الكمال بتعليم 

 رمسية كانت أو غري رمسية.جيد 

اللغة من أكرب النعم الىت من اهلل هبا على اإلنسان،ومن أفضل اللغات يف هذا 

العامل لغة عريبة، ألن اللغة العربية مهمة لدي األمة اإلسالمية ألهنا لغة الدين والعبادة 

لم وكتب والثقافة، وهي لغة أنزل هبا القرآن الكرمي وحدث هبا الرسول صلى اهلل عليه وس

هبا كثري من العلوم اإلسالمية والثقافة اإلنسانية، فال عجب إن كانت اللغة العربية متثل 

وسيلة وحيدة لفهم الدين اإلسالمي، وعلي هذا جيب على كل من يريد التعمق والتفقه 

 يف الدين اإلسالمي أن يفهم و جييد باللغة العربية.

 الذي الكرمي القرآن لغة أهنا العليا اخاصته و عظيمة، خصائص هلا العربية واللغة

 :الكرمي القرآن ىف تعاىل اهلل أنزله                 (

 حممد على أنزل أنه أي القرآن، عربية على تدل اآلية هذه أن ،(1: 21/ يوسف
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 تقوم الىت للمعاين تأدية وأكثرها وأوسعها وأبينها اللغات أفصح العرب، بلغة العريب

 1 .بالنفوس

ويف معهد أكثر من يتعليم الكتب اللغة العربية، ومن مث جيب على كل طالب أن 

يقدروا على القراءة و فهم تلك الكتب. الطالب يستطيعون أن يسيطروا العلوم اجليدة و 

حة والفهم العميق األحكام اإلسالمية حيت يكونوا العلماء بقدرهتم على القراءة االصحي

 تلك الكتب اللغة العربية.

للوصول إىل ذلك، الطالب البد أن يسيطروا العلوم اليت تتعلق هبا، ومنها علم 

حركة أواخر  النحو )علم القواعد( وعلم الصرف، ألن علم القواعد يبحث عن أحوال

اللغة العربية الكلمة )االعراب( أما علم الصرف يبحث عن أحوال تغيري الكلمة، ألن يف 

إذا تغريت الكلمة أو حركة أواخرها فتغري الغرض منها. ومن املعلوم أن تعليم علم القواعد 

صعب جدا، حيت يكثر الطالب ال يفهمون وال يستطيعون أن يقرؤوا الكتب اللغة 

 العربية.

اليت  تعلمويعترب اختيار واستخدام مناهج التعليم من عناصر عملية التعليم وال

 تكوين التفاعل وعملية الدراسة يف الفصل يع ى اختيار واستخدام املناهج تسهم يف

                                                 

 .925، ص. 6( اجمللد 2002، ) دمشيق: دار الفكر، التفسري املنري ىف العقيدة و الشريعة و املنهجوهبة الزهيلي،  1
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املرتبطة بالتقنيات املطبقة يف اسرتاتيجية التعليم. فاسرتاتيجية التعليم أساس يف حتديد 

استخدام املناهج والتقنيات التطبيقية اليت حتددها املعلم يف الدراسة ألن املناهج 

بد إذا  وجناههما عند املعلمني والتالميذ فال تعلمالتعليم والاملستخدمة تؤثر على عملية 

 أن يتمكن املعلم يف اختيار مناهج وتقنيات التعليم املناسبة مبوضوع الدرس.

كان منهج األمثلىت حال عن هذه املسألة يف تعليم علم القواعد وكان قبله 

و املفهومة باللغة اجلواوية  باحلفظ فقط من غري تطبيقه أو ممارسته. تعليم القواعد البسيطة

وإندونسيا أحب للطالب، وصاروا حتديا هلم ملمارسة قراءة الكتب اللغة العربية. يف منهج 

األمثلىت قواعد حنوية و صرفية لفهم الكلمة أو اجلملة يف الكتب اللغة العربية. و كانت 

املالك. يف منهج القواعد يف هذا املنهج مأخوذة من بعض النظوم يف كتاب األلفية البن 

االألمثلىت فهم اجلملة بتحليلها كلمة فكلمة بقواعد اللغة العربية. و جيب على كل 

 الطالب أن ميتلك معجما ملعرفة مع ى الكلمة، فال فائدة يفهم القواعد وال يعرف املع ى.

معهد الفالح للبنني زواية الندسن أولني منطقة بنجر بارو كاليمانتان 

إىل اآلن. يهدف هذا املنهج لرتقية قدرة  2002هذا املنهج من السنة اجلنوبيةيستخدم 

الطالب يف تعليم القواعد، خاصة لقراءة الكتب العربية، حىت يكون الطالب يستحقون 

 القدرة أحسن من الطالب الذين يستعملون املنهج اآلخر.
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هد الفالح لتوضيح املعرفة عن مع ى فعالية منهج األمثلىت يف تعليم القواعد يف مع

للبنني زواية الندسن أولني منطقة بنجر بارو كاليمانتان اجلنوبية، فرييد الكاتب أن 

يفحص العلمي، ويكون البحث العلمي نتيجة منه بعنوان: فعالية منهج االألمثلىت لتعليم 

القواعد يف معهد الفالح للبنني زواية الندسن أولني منطقة بنجر بارو كاليمانتان 

 اجلنوبية.

 

 تعريف اإلجرائي -ب

 فعالية -1
 مفهوم الفعالية  .أ

يع ى هذا على أن منهج  2الفعالية هي وجود املطابقة بني الفاعل واملهدوف.

تتعلق الفعالية عموما مبقارنة  األمثلة مطابق بأهداف مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية.

 ةبعض املناهج املستخدم حتقيق أهداف املنهج باملنهج اآلخر السابق له أو مقارنة نتيجة

  3.ةببعضها املخطط

 

 

                                                 
2 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosda Karya, 2003), h. 82. 

 22املرجع السابق، ص.  3 
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 معيار الفعالية .ب

كانت الفعالية تدل على مستوى األهداف. ويعترب الشيء بالفعالية عندما 

أنه ميكن أن ينظر معيار الفعالية من  (Mudhofir)حيصل على األهداف. وقال مضافر

سوهرمسي  وقال 4الطلبة الذين حيصل على أهداف الدراسة يف الوقت املعني.

أن ذلك احلصال يذكر باملئوية مطابقا باملعيار الذي  )Arikunto imiSuhars(أريكونطو

 5يعينه املعلم.
 

 منهج األمثلتى -2

منظمة  نهج( مب1عدة معان ، منها : ) منهجيف قاموس االندونيسي املعاصر أن 

لتسهيل  اخلاصةكيف العمل بالطريقة ( 2يف حتقيق العلمي والنية الكتساب املعرفة ، )

 أو مراد. النشاط يف بلوغ نقطة

 " هي نفسها مشتقة من كلمةيت" مبع ى األمثلة ملحوقة.ألمثلىت من كلمة "أمثلة" ان إ

  "قرأيت"

لعرض مادة كتاب األمثلىت يف هذا الكتاب  كيفيةاألمثلىت هو أداة   منهجفما هو 

وبالتايل ، فإن القصد من   .يضاالذي هو املزيد من الرتكيز على ضرب األمثلة واملمارسة أ

                                                 
4 Mudhofir, Teknologi Instruktional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), h. 164. 
5 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 

236. 
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من األمثلىت حيث  نهجاألمثلىت يف هذه احلالة هو وسيلة ملمارسة هذا امل منهجتطبيق 

 .عملية ومباشرةو مزيد من الرتكيز على أمثلة  درس يف استخدام الكتاب املصدر األمثلىت
 

 تعليم القواعد -3

 تعليم.أ

 .تعليميف بيئة ال تعليمهو عملية التفاعل بني الطالب واملعلمني ومصادر ال تعليمال

جوهره عملية التفاعل بني الطالب مع  تعليم هو يفال"  ا مولياساويف الوقت نفسه ، وفق 

  .6"حداث تغيريات يف السلوك جتاه شيء أفضلابيئة احمليطة هبا ، مما أدى إىل ال

املعنون "منهجية للتعليم اإلسالمي" ، يشري إىل أن عثمان ، يف كتابه  بشريدين

 أو أساليب التدريس يف تقدمي الدروس للطالب من أجل حتقيق هدف  تعليمال

  .7املنشأة بكفاءة وفعالية

ني مع املعلمني يف هذه القضية هو تعلمهنا هو عملية التفاعل بني امل تعليمال

صا يف امن أجل حتقيق األهداف اليت وضعت خ تعليماملعلم مع الطالب يف بيئة ال

 .األمثلىت

 القواعد .ب

                                                 
6 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h.100 

7 Basyirun Usman, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 

h. 4. 
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قواعد قواعد هنا يعين ال. القواعد والقوانني مبع ىقاعدة ،  من عاعد هو مجو الق

  .رفالصالعربية هو علم النحو و 

مع املعلمني يف هذه القضية  الطالبقواعد هنا هو عملية التفاعل بني ال تعليم

صا يف امن أجل حتقيق األهداف اليت وضعت خ تعليممع الطالب يف بيئة ال نياملعلم

 .قواعدال لطالب علمأي يفهم ااألمثلىت  

 

 تحديد المسألة  -ج

قة خبلفية املسألة مواف ثالث املسائليتجه هذا البحث على املسألة احملدودة إىل 

 : املتقدمة، وهي

 كيف عملية تعليم القواعد مبنهج األمثلىت يف معهد الفالح للبنني؟  -1

 كيف فعالية منهج األمثلىت لتعليم القواعد يف معهد الفالح للبنني؟ -2

 ؟األمثلىتمنهج  يف تعليمالعوامل اليت تؤثر على فعالية ما  -2

 

 أسباب اختيار العنوان  -د

   :هو كما يلي، تب يف اختيار العنواناهناك أسباب عدة لتشجيع الك

على حتقيق  و اكثر تأثري تعليمال عملية رقيةالتعليم يف ت منهجبالنظر إىل أن  -1

  ، منها منهج األمثلىت.األهداف التعليمية
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هو  معهد الفالح للبنني زواية الندسن أولني منطقة بنجر بارو كاليمانتان اجلنوبية -2

  .قواعدال تعليم يف األمثلىت منهجاملعهد الذي ينطبق على 

بقدر الكاتب وأيضا بدعم من األحزاب املعلومات يف املدرسة الدراسة أنه حىت  -2

 .نفس املشكلة البحثاآلن ال أحد 

 

 أهداف البحث  -ه

 أما األهداف الىت حتقيقها يف هذا البحث منها:

 ملعرفة عملية تعليم القواعد مبنهج األمثلىت يف معهد الفالح للبنني  -1

 األمثلىت لتعليم القواعد يف معهد الفالح للبننيملعرفة فعالية منهج  -2

 األمثلىتمنهج  يف تعليمالعوامل اليت تؤثر على فعالية ما ملعرفة  -2

 

 البحث  منافع -و

 نتيجة هذا البحث أن تكون:

 تعليم القواعد.  يف لتنمية اللغة العربية وخصوصا إعانة التفكري  -1

إحدى املراجعات ملعلم اللغة العربية يف زواية الندسن أولني منطقة بنجر بارو  

 مثلكاليمانتان اجلنوبية خصوصا واملعاهد األخرى عموما اليت عليها مشاكل 

 مشاكل معهد الفالح للبنني.
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 عّينة البحث -ز

 لمحة تاريخية عن معهد الفالح -1

ب"املعلام الفاال"ح"ك كاان عاملاا  َأسس هذا املعهد كيااهي احلااحم حمماد ثااين املعارف

من العلماء خطيباك و داعيا إىل اهللك  وهو غين" عان التعرياف عناد املسالمني اإلندونيسايني 

ىف كاليمانتان اجلنوبيةك وجاوى وما حوهلاك بل حىت تامبيالهاانك وإنادراغرييك و ماليسايا. 

 بكاليمانتان اجلنوبية. فقد تلق"ى املعاونة على إنشاء هذا املعهد من األقارب واحملسنني

رجاااااااب  6ميالدياااااااة املوافاااااااق ب  1579يولياااااااو  26ُأساااااااس معهاااااااد الفاااااااالح ب 

هجرية. أول ماا ُأساس هاذا املعهاد ىف منطقاة لنداساان أولانيك كانات هاذه املنطقاة 1259

ىف ذلك احلني حميطة بالغابة الكثيفةك قليل السكان. ومل يكن شاارع أداد يااين مالئماا ىف 

 يارات.ذلك احلني مسرية الس

ندساااان ياااة الزواأماااا اآلنك وقاااع معهاااد الفاااالح وساااط زداااة ساااكان املاااواطننيك ىف 

باجناار باارو. أضاف إىل ذلاك احلالاة اإلجتماعياة  منطقاة ندسان أولنيك أولني الوسطىك ال

 اجليدةك والغرية الدينية الطي"بةك واملنافسة السياية اآلمنةك واحلالة اإلقتصادية الراغدة.

دورا حماياااداك ال ينتماااي إىل حااازب سياساااي معاااني وال منظماااة  أخاااذ معهاااد الفاااالح

إجتماعيااة معينااة. فااإن املعهااد حتاات رياسااة مؤسسااة الفااالحك الااىت كاناات مسااتقلة ال تنتمااي 

إىل حزب سياسي معنيك و مستغنية عن الغريك ومعتمدة على النفس ىف تنظيم حاجاهتاا. 
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حماارم  10ميالديااة املوافاق  1576يناايري  12وكاان أول مااا جتارى هااذه املؤسساة ىف تاااري  

 طالبا.  25هجريةك وكان عدد الطالب  1256
 

 لمعهد الفالح ستراتييية, واالوجهة, والبعثة, والالطيف -2

 معهد الفالح طيفا .أ

األول احلصااااول علااااى فااااروض األعيااااان وفااااروض الكفاياااااتك والثاااااين أخااااذ عنايااااة 

والتكنولوجياك للوصاول إىل روح اجملتمعك والثالث تأهيل الطالب بالعلمك والتقوىك والعلوم 

 االعتماد على النفس.

 

 
 

 معهد الفالح بعثة  .ب

تنفيااذ أمانااة عقياادة أهاال الساانة واجلماعااة بواسااطة تطااوير الرتبيااة والتعلاابمك   .1

 كمية و كيفية.

 متكني جيل الداعية املستقبل املزو"د بعلوم أهل السنة واجلماعة ىف اجملتمع. .2

الناااواحيك علمااااك وخلقااااك واقتصااااداك تطاااوير القااادرات البسشااارية ىف مجياااع   .2

 واجتماعاك وثقافةك من أجل خلق املوارد البشرية املوثوقة.
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 معهد الفالح وجهةجـ. 

 هدف املعهد هو إعداد اجليل اإلسالمي القادر على مواجهة حتديات املستقبل. 

 معهد الفالحل ستراتيييةاال .د

 الفرص املتكافئة .1

متساااوية ليكااون طالبااا ىف هااذا املعهاادك ماان غااري فااإن كاال فاارد لااه فرصااة و إمكانيااة 

متييز بني اجلنسنيك و بصرف النظر إىل الطبقة االقتصاادية واالجتماعياةك وال إىل السااللةك 

 ولون البشرة.

 

 

 القابلية .2

املعهااااد يهااااتم بضاااارورة تطااااوير الرتبيااااة والتعلاااايم وفااااق حاجااااات اجملتمااااعك ىف احلااااال 

 واملستقبل.

 والتعليم املستوى العايل ىف الرتبية .2

 جيب توجيه الرتبية والتعليم إىل املستوى العايل ىف الكيفية واإلنتاحم.

 الفع"الية .2
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واألدوات املتاحاااااة. فاااااإن حسااااان  يعاااااين فعالياااااة اساااااتخدام ماااااوارد الطاقاااااةك واملبااااااينك

التصاااارف ىف ذلااااك لااااه دور هااااام ىف تنشاااايط مجيااااع الطبقااااات االجتماعيااااة ىف بناااااء 

 املعهد وتطويره.
 

 الفالحفى معهد وسائل ال -3

هكتاااار. فاملبااااين  19أقااايم هاااذا املعهاااد علاااى األرض املوقوفاااةك مسااااحتها حاااوايل 

 هي كاتايل: للبنني واألدوات املتاحة ىف معهد الفالح

 الفصول الدراسية 27 -

 سكن للطالب 26 -

 زل األساتذة واملدرسنيانم 22 -

 مصلى 1 -

 مسجد اجلامع 1 -

 مطعم 2 -

 كافيتاريا  1 -

 حمل للتجارة 1 -

 الطبيةالعيادة  1 -
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 مكتب هيئة التدريس 2 -

 مكتبة 1 -

 مستودع 2 -

 سكن لعمال املطب  2 -

 مرحاض 100 -

 دام 6 -

 ملعب كرة القدم 1 -

 ملعب الكرة اليدوية 2 -

 ملعب كرة اخليزران 2 -

 ملعب كرة السلة 1 -

 ملعب كرة املكتب 2 -

 كلة للوضوء  1 -

 مكان للوضوء 1 -

 غرف استقبال الضيوف 2 -

 غرفة اإلنتظار 1 -

 مكتب االتصاالت 1 -
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 معمل للكمبيوتر 1 -

 الصالة املغطاة 1 -

 

 هج البحثامن  -ح
 البيانات ومصادرها -1
 البيانات .أ

 .الثناويةالبيانات املتخذة هلذا البحث قسمان: أساسية و 

 البيانات األساسية .1

يف معهاااد الفاااالح هاااج األمثلاااىت ىف دراساااة القواعاااد البياناااات املتعلقاااة بفعالياااة م  (أ

. وحتتاااوي باااارو كاليمانتاااان اجلنوبياااة للبناااني زواياااة الندسااان أولاااني منطقاااة بنجااار

 على:

 األمثلىتالعمليات التعليمية ملنهج  (1

 األمثلىتالقواعد مبنهج  تعليمنشاط الطالب ىف  (2

 األمثلىتمبنهج  تعليم القواعدتطوير قدرات الطالب ىف  (2

يف العوامااال الااايت تاااؤثر علاااى فعالياااة دراساااة مااانهج األمثلاااىت ىف دراساااة القواعاااد   (ب

. زواية الندسان أولاني منطقاة بنجار باارو كاليمانتاان اجلنوبياة معهد الفالح للبنني

 وحتتوي على:
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 اخللفية الدراسية والتجريبية لألساتذة  (1

 داسة الطالب  (2

 املباين واألدوات املتاحة (2

 الفعالية ىف استخدام الوقت (2

 يةو ناثالبيانات ال .2

عامااة. وهااي الاايت تساااند البيانااات األساسااية املتعلقااة بااالتعرف علااى املعهااد بصاافة 

 وحتتوي على:

 تاري  تأسيس املعهد  (أ

 املباين (ب

 هيئة التدريس واملوظفون (حم

 األدوات والوسائل املتاحة (د

 الطالب من البنني والبنات  (ه

 مصادر البيانات .ب

 والبيانات السابقةك للحصول عليها اختذ الباحث املصادر اآلتية:

 األساتذة واملدرسون  .1

 الفالح قسم البننيرئيس املعهدك املوظفونك والطالب مبعهد  .2
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 الوثائقك كاملذكراتك والبياناتك والسجالت املتعلقة مبوضوع البحث .2

 

 طرق جمع البيانات  -2

 وللحصول على البيانات املستهدفةك اختذ الباحث الطرق التالية: 

 المراقبة .أ

تساتخدم  نهجوهي تعين النظر والتسجيل املنظم على الظاواهر املساتهدفة. هاذه املا

 ىف دراسة القواعد. األمثلىتىف احلصول على البيانات املتعلقة بتطبيق منهج 

 المقابلة .ب

وهااي إحاادى طاارق مجااع البيانااات ماان حيااث األساائلة الشاافهية املنتظمااةك املرتكاازة 

تساااتخدم للحصاااول علاااى البياناااات أدق وأمجاااع بعاااد  نهجاملااا اعلاااى موضاااوع البحاااث. هاااذ

 املراقبة.

 االستبيان .ج

وهي جمموعة األسئلة املكتوبة املستخدمة للحصول على البياناات مان األشاخاص 

املسااااتهدفني للبحااااث. وىف هااااذا البحااااثك اسااااتخدم الباحااااث االسااااتبيان للحصااااول علااااى 

 ىف دراسة القواعدك خصوصا ىف تطببيق املنهج. األمثلىتالبيانات املتعلقة مبنهج 

 الوثائق .د
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املكتوباااتك كمثاال الكتااب واملؤلفاااتك وهااي إحاادى طاارق مجااع البيانااات املتعلقااة ب

واجلرائااادك واجملاااالتك وغاااري ذلاااك. اساااتخدم الباحاااث االساااتبيان للحصاااول علاااى البياناااات 

اليسااااريةك كمثاااال اللمحااااة التار يااااةك واآلماااااالك واملهااااامك والتعريااااف عاااان املؤسسااااةك أحاااااوال 

دراساااة ىف  األمثلاااىتاألسااااتذة والطاااالبك وغاااري ذلاااك مااان البياناااات املتعلقاااة بتطبياااق مااانهج 

يف معهد الفالح للبناني زواياة الندسان أولاني منطقاة بنجار باارو كاليمانتاان القواعد اللغوية 

 . وإليك البيان عن كل ما مر من خالل اجلدول التايل.اجلنوبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول 
 أنواع البيانات, ومصادرها, وطرق جمعها

 منهج اليمع المصدر البيانات رقم
(1) (2) (3) (4) 

1 

 البيانات األساسية:
يف البيانات املتعلقة بفعالية منهج األمثلىت ىف دراسة القواعد 
معهد الفالح للبنني زواية الندسن أولني منطقة بنجر بارو  

 . وحتتوي على:كاليمانتان اجلنوبية

الطالب 
 واألساتذة

املقابلةك 
واالستبيانك 
واملراقبةك 
 والوثائق
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 العمليات التعليمية ملنهج األمثلىت (أ

 نشاط الطالب ىف تعليم القواعد مبنهج األمثلىت (ب

مباااااانهج  القواعااااادالطااااااالب ىف تعلااااايم تطاااااوير قااااادرات  (حم
 األمثلىت

2 

العوامل اليت تؤثر على فعالية منهج األمثلىت ىف دراسة 
يف معهد الفالح للبنني زواية الندسن أولني القواعد اللغوية 

 على:. وحتتوي منطقة بنجر بارو كاليمانتان اجلنوبية
 اخللفية الدراسية والتجريبية لألساتذة (أ

 داسة الطالب  (ب

 املباين واألدوات املتاحة (حم

 الفعالية ىف استخدام الوقت (د

الطالب 
 واألساتذة

املقابلة 
 واالستبيان

2 

 ية:و ناثالبيانات ال

وهااي الاايت تساااند البيانااات األساسااية املتعلقااة بااالتعرف علااى 
 املعهد بصفة عامة. وحتتوي على:

 تاري  تأسيس املعهد  (أ

 املباين (ب

 هيئة التدريس واملوظفون (حم

 األدوات والوسائل املتاحة (د

 الطالب من البنني والبنات (ه

املقابلةك  املوظفون
واملراقبةك 
 والوثائق

 

 البنية األساسية للبحث  -3

هناك نوعان من البيانات اليت ترتكز عنايتهاا ىف هاذا البحاثك األول فعالياة مانهج  

يف معهد الفاالح للبناني زواياة الندسان أولاني منطقاة بنجار باارو  ىف دراسة القواعد  األمثلىت

. (Dependent Variable)كاملتبااادل   Yوالااايت يناااوب عليهاااا حااارف  ككاليمانتاااان اجلنوبياااة

يف ىف دراسة القواعاد  األمثلىتوالثاين البيانات املتعلقة بالعوامل اليت تؤثر على فعالية منهج 
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كواليت يناوب للبنني زواية الندسن أولني منطقة بنجر بارو كاليمانتان اجلنوبيةمعهد الفالح 

. وميكان أن نعارف العالقاة (Independent Variable)كاملتبدل الغري املقيد   Xعليها حرف 

 بني املتبدلني من خالل الرسم البياين التايل:
X1           

X2           

X3 

X4 

 
 التوضيح:

Y  يف معهاد الفاالح للبناني زواياة الندسان أولاني ىف دراساة القواعاد  األمثلىت: فعالية منهج

 .منطقة بنجر بارو كاليمانتان اجلنوبية

X :العوامل اليت تؤثرهاك وهي : 

 X1 اخللفية الدراسية والتجريبية لألساتذة : 

 X2  داسة الطالب : 

 X3 املباين واألدوات املتاحة : 

 X4 الفعالية ىف استخدام الوقت : 

 

 أساليب تحليل البيانات ومعاليتها -4

 معالية البيانات .أ

Y 
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 اختذ الباحث ىف معاجلة البيانات األساليب اآلتية:

يراجاااع الباحاااث البياناااات اجملموعاااةك ليعااارف مااادى متامهاااا وساااهولة  ، هاااوالتصاااليح .1

 فهمها

يعين تصنيف مجيع البيانات حسب نوعهاا ععال الرماوز املعيناة لكلاك  ، هوالرتميز .2

 منها

 وذلك ِبَعدِّ تكرر اجلواب البديل من كل فرد ، هوالتسجيل .2

يرتااااااب الباحااااااث البيانااااااات املعاااااادود تكررهااااااا ىف اجلاااااادولك وذلااااااك  ، هااااااو اجلدولة .2

 باستخدام الرمز التايل:

 

P =        F        x 100 

N 

 

 التوضيح:
P النسبة املئوية : 

F التكرر : 

N )عدد األفراد )كمصدر البحث : 

يعااين تقااادمي البياناااات ىف مقالااةك وذلاااك لتوضااايح البياناااات  ، هاااوالبيااان والتوضااايح  .9

 املوجودة ىف اجلداول. والتوضيح ىف هذا البحث يستخدم املنهج اآلتية:
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 = منخفض جدا  20٪> - 0٪ -

 = منخفض 20٪ - 20٪ -

 = متوسط 60٪ - 20٪ -

 = عايل  20٪ - 60٪ -

 = عايل جدا 100٪ - 20٪ -

 

 تحليل البيانات .ب

اسااتخدم الباحااث حتلياال البيانااات للحصااول علااى النتااائج واالسااتنباطات املتعلقاااة 

زواياااة الندسااان أولاااني منطقاااة بنجااار باااارو   لبنااانيلمعهاااد الفاااالح يف  األمثلاااىتبتطبياااق مااانهج 

 .كاليمانتان اجلنوبية

وكان نوع التحليل الذي يستخدمه لباحث هو التحليل الوصفي الناوعيك وذلاك  

بوصااف البيانااات ىف مقالااة يساارية يسااهل للقااارب فهمهااا. والباحااث أيضااا يسااتخدم املاانهج 

االسااااتقرائيك وهااااو باالسااااتنتاحم واالسااااتنباط ماااان األمااااور اخلاصااااة للحصااااول علااااى القواعااااد 

 العامة.
 

 خطوات البحث  -5

 جيب اتباعها ىف هذا البحثك وهي:هناك خطوات  
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 التمهيد .أ

 التقييم األول إىل املوضع املستهدف للبحث  .1

 كتابة خطط موضوع البحث .2

 تقدمي خطط البحث إىل املشرف للتصليح .2

تقااادمي خطاااط البحاااث إىل املوظاااف اخلاااااص للبحاااوث العلمياااةك ملوافقاااة موضااااوع  .2

 البحث

 االستعدادات .ب

 السمينار )مؤمتر( .1

 كليةك قسم الرتبيةطلب القرار من مكتب ال .2

 إعداد مذكرة التوجيهات املتعلقة باملراقبة واملقابلة .2

 التنفيذ .ج

 استخبار األشخاص املستهدفة للبحث )املصادر( بالطرق املستخدمة .1

 مجع البيانات .2

 حتليل البيانات ومعاجلتها .2

 التتميم .د

 ترتيب تقرير البحث وتنظيمه .1
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 تقدمي البحث إىل املشرف للتصليح واملوافقة .2

البحاااث وتكثاااريهك مث إعاااداد الااانفس بتقوياااة املاااواد للااادفاع علاااى البحاااث ىف تصاااوير  .2

 املناقشة

 

 مناهج الكتابة -ط

، تعريف اإلجرائي،  البحثخلفية  من األول حيتوي على مقدمة يتضمن بابال

مناهج  ث ، والبحالبحث، منافع أهداف  حتديد املسألة، أسباب إختيار العنوان،

  .الكتابة

 تعليمل األمثلىتعن فعالية  منهج  نظريال استعراضحيتوي على الثاين  بابال

 األمثلىت ، منهج ،الفعالية، العوامل املؤثرة يف الفعالية مو فهم منقواعد الذي يتضمن ال

  د.قواعال  تعليم

 و ثمرجع البح منالذي يتضمن بحث ال منهج حيتوي على الثالث بابال

 أساليبللبحث ،  ةاألساسي يةبنالمجع البيانات ،  طرق، هاالبيانات ومصادر  ه،موضوع

  .ها، خطوات البحثتمعاجلحتليل البيانات و 

الذي يتضمن  نتائج عملية البحث و استنتاحم البحث حيتوي على الرابع لبابا

  ت.البيانات وحتليل البيانا عرضالبحث ،  على ةنظرية العام من
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 .واالقرتاحات الصة، الذي حيتوي على اخل اإلختتاماخلامس  بابال


