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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
الكتاب  تطبيقيعين  الوصفيةو منهج البحث  الكيفيإن ىذا البحث حبث 

 نوية اإلسالميةاثيف ادلدرسة ال لدى طالبات كالممهارة ال من ناحية"العربية بٌن يديك" 
مباشرة يف وقام الباحث بالبحث إىل ادليدان للبحث البيانات  باكنبارو.الدينية للبنات 

 كنبارو.ا بدلدرسة الثانوية الدينية للبانات إحدى ادلؤسسات التعليمية وىى يف ا
حبث الكيفي ىو البحث الذي يهدف إىل معرفة ادلعىن احلقائق. وأما احلقائق 
ادلقصودة ىى البيانات ادليدانية اليت مت مجعها بشكل طبيعي باستخدام األساليب 

الباحث كيفية تطبيق تعليم اللغة العربية باستخدام   ويف ىذا ادلدخل، شرح 31العلمية.
كتاب العربية بٌن يديك كدليل الرئيسي يف ترقية مهارة الكالم لدى طالب الصف 

 كنبارو.ا الدينية للبنات ب الثانويةالدرسة  يف الثاىن
 مكان البحث .ب 

كنبارو. ا الدينية للبنات ب ثانوية اإلسالميةوسيجرى ىذا البحث يف ادلدرسة ال
ي يف تعليم اللغة لدليل حث كتاب العربية بٌن يديكوبالنظر إىل أن الباحث أراد أن يب

مهارة الكالم، وقد استخدمت تلك ادلدرسة ىذا الكتاب يف  من ناحية العربية، وخاصة
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الصف الثاىن الذي حيظى  يفتعليم اللغة العربية. ويف ىذ البحث ركز الباحث البحث 
 رتض الباحث أن ذلك الفصل ىو ادلوضوع ادلثايل للبحثبدعم من قبل ادلدرسٌن. ويف

 أفراد البحث وموضوعه .ج 
" ب" و "أ  ىنيف الصف الثا اتبلاط مدرس اللغة العربية وأفراد البحث ىو 

الكتاب  تطبيق. وموضوع البحث الدينية للبنات باكنبارو الثانوية اإلسالميةبادلدرسة 
 .مهارة الكالم من ناحية"العربية بٌن يديك" 

 مجتمع البحث و عينته .د 
 بات الصف الثاين يفلاط كل و اللغة العربية مدرس اجملتمع ىف ىذا البحث ىو

 .الدينية للبنات باكنبارو الثانوية اإلسالميةدلدرسة ا
 األولالجدول 

 .الدينية للبنات باكنبارو الثانوية اإلسالميةلمدرسة االصف الثانى في  اتبلاط موعةمج
 رقم الصف المجموعة

11 II A 1 

16 II B 2 

 اجملموعة 27

عينة. يعىن  سبعة وعشرونوأخذ الباحث صفٌن ذلذ البحث الذى يتكون من 
 .شخصا( 16" ) ب شخصا( و الصف الثاين " 11" ) أ الصف الثاين"
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 مصادر البيانات .ه 
 32مصدر البيانات ىو مصدر مطلوب جلمع البيانات اليت حنتاجها يف البحث.

والصحف،  ،واجملالت ،بأن يكون مواد ادلكتبة، وىي الكت مصدر البيانات ميكن
. سوى ذلك، ميكن أن يكون الشخص الذي يشغل ةاليوميدفرت  والوثائق الرمسية، و

الثنوية وفقا ذلذا البحث، فمكان البحث ىو ادلدرسة  33منصب ادلخربين وادلشاركٌن.
 تشتمل على مجيع اجلوانب ادلعنية بالبيانات كنبارو اليتا الدينية للبانات ب اإلسالمية

الالزمة. وأما موضوع ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية. ومصادر البيانات األخرى 
 اليت ميكن أن توفر ادلزيد من ادلعلومات فيما يلي:

 الثانوية اإلسالميةادلدرسة  يفطالبات الصف الثاىن  مدرس اللغة العربية و .1
 كنباروا بالدينية للبانات 

 كنباروا الدينية للبانات ب الثانويةرئيسي ادلدرسة . 2
 . ادلوظفٌن ، خصوصا يف رلال اإلدارة.3
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 قة جمع البياناتيطر  .و 
 أما طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث كمايلي:

 . ادلالحظة 1
ادلالحظة ىي عملية التتبع إىل ادلوضع مباشرًة إلنعام النظر إىل أي عمل 

 34ما.
والغرض من ادلالحظة ىو لبيان األحوال اليت نالحظها والنشاطات الواقعية 
واألفراد الذين يتَ َورَّطون يف تلك النشاطات والعالقة بٌن تلك األحوال وبٌن تلك 

 35النشاطات وكذلك بٌن األفراد.
يف ىذه ادلالحظة، سيالحظ الباحث عن التعليم يف الفصل. وتكون ىذه 

عليم اللغة العربية بإرشاد الكتاب "العربية بٌن يديك" وىذا ادلالحظة على عملية ت
سيقضي ادلالحظة على ادلعلم مباشرة ويالحظ عملية  الكتاب يكون مادة والباحث

صح األوقات و األىم  التعليم بتأمل إىل ادلواد والطرق واسرتاتيجيات ادلستخدمة وزلحَصَّ
قية مهارة الكالم للطالبات يف مما سبق ىو تطبيق الكتاب "العربية بٌن يديك" لرت 

 صف الثاىن.
يف ىذه ادلالحظة، سيستخدم التتبع باالشرتاك السليب. ىذا االشرتاك السليب 
مبعىن البحث الذي يعقد يف مكان احلادثة ولكنو دون االشرتاك والتفاعل فيها. لذلك 
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ذلك يأيت الباحث إىل مكان النشاط الذي أراد أن يبحث عنو، ولكنو ال يتورط يف 
 36النشاط.

 ادلقابلة. 2
ادلقابلة ىي التفاعل الكالمي اجلاري بٌن الَشْخَصٌْنِ ومها يواجهان يف ذلك 

يف الوقت، والواحد يسأل إىل الشخص ادلبحوث أو ادلخربعن ادلعلومات أو التعبًنات 
 37ذىنو.

 الثانوية الدينية للبناتادلخربون يف ىذه ادلالحظة ىم رئيس ادلدرسة 
بباكنبارو، ومعلم اللغة العربية، وادلوظفون والطالبات يف تلك ادلدرسة. والبيانات 

الثانوية اإلسالمية ادلكتوبة ىي حتتوي على الصورة الوصفية العامية عن ادلدرسة 
بباكنبارو وادلعلومات عن تطبيق تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب  الدينية للبنات

 قية مهارة الكالم لدى الطالبات يف تلك ادلدرسة."العربية بٌن يديك" لرت 
 . توثيق 3

الوثائق ىي إحدى ادلراجع يف البحث النوعي. الوثائق اليت أراد أن جيمعها 
الباحث من ىذه الطريقة ىي من الوثائق ادلرتبطة باالصورة الوصفية العامية عن 

خ تأسيسها وادلوقع اجلغرايف بباكنبارو وتاري الثانوية اإلسالمية الدينية للبناتادلدرسة 
وحال ادلعلم وحال الطالبات ومنهج تعليم اللغة العربية وحال الوسائل ادلوجودة يف 

 تلك ادلدرسة.
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 طريقة تحليل البيانات .ز 
اخلطوة التالية بعد مجع البيانات ىي حتليل البيانات. طريقة حتليل البيانات ىي عملية 

حظة ادليدانية والتوثيق منهجيا بتنظيمها إىل الفاات، البحث ومجع البيانات من ادلقابلة وادلال
وتوضيحها يف الوحدات، وباإلضافة إىل تركيبها، وترتيبها إىل أمناط، واختيار ادلهم منها 

وح بعد ذلك، وتلخيصها لتسهيل الباحث واآلخرين يف فهمها. من ىنا، أراد 38والذي سي حَعلِّمح
الوصفية التحليلية ىذه دلعظم البيانات اليت مجعها الباحث  الباحث أن حيلل البيانات النوعية 

 كانت نوعيًة.
البيانات اليت مجعها الباحث كانت منتطبيق تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب 
"العربية بٌن يديك"، ورأى ادلعلم أن معظم ما يف الكتاب "العربية بٌن يديك" مالئًما لرتقية 

الدينية  ثانوية اإلسالميةصف الثاىن ادلدرسة المهارة الكالم لدى الطالبات خصوًصا يف 
بارو ومناسًبا بنتيجة تقييم تعليم اللغة العربية بتطبيق الكتاب "العربية بٌن بباكن للبنات

 يديك".
استخدم الباحث حتليليا وصفيا كيفيا يف حتليل البيانات ادلبحوثة وبيان عنها. بعد 
مجع البيانات، فوضعت البيانات يف فرق عديدة حسب خصائصها، مث بيان عنها خالل 

حصول على إجابة عن ادلسألة ادلبحوثة وخالصتها. البيانات اجلمل يف اإلطار النطري لل
الكمية ىي البيانات بالنتائج احملسوبة ادلقيسة وىي تؤخذ بالرموز البسيط. فهذا الرموز 

 :ليادلستخدم كما ي
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