
 لثالثاالباب 

 منهجية البحث

 أنوع البحث .أ

أّما نوع البحث الذي اجري في هذه الدراسة البحث الكمي. البحث الكمي هو 

البحث الذي يعرض تم تحليل البيانات باألرقام والبيانات باستخدام التقنيات 

ث تصميم الفصل (. ثم يستخدام هذا البح11:2007اإلحصائية )ابنو في موزاكي )

ث التي أجريت في الفصول العمل )بحث إجراءت الفصل(، أي البحالدراسي 

الدراسية. البحث في الفصول الدراسية يمكن أن تستفيد عمليا في شكل تحسينات في 

مشاكل التعلم والطالب وصعوبات األنشطة التي أثيرت عمدا ويحدث في فئة 

 (.91:2006)أريكونتو 

 المكن و الوقت البحث .ب

مدرسة اإلبتدئية محّمدية و يقع في الشارع ديني لسنة  وهذا البحث يجراء في

م. و اّما األوقات إجرى عملية البحث الشهران, و يبداء  2018/2019الدرسي 

. وقد شمل من اإلستعداد  2018 أبريل5ومارس  5إجرائي عملية البحث منذ 

 حتى نهاية كتابة البحث العلمى وكتابة لحاصل.التحضيرية 

 لبحثمجتمع و الموضوع ا .ج

أن المجتمع في هذا البحث هو جمع الطالب في الفصل الربع في المدرسة 

 .10ومن الطالبة  20م. وعدد الطالب  2018/2019ميدان 23اإلبتدئية محّمدية



هارة ميستخدمها الباحث في الميداني لمعرفة عن الحاصل تعلم الطالب إلتقان 

لربع في في تعليم اللغة العربية في الفصل ا مالء منقولبتطبيق طريقة االالكتابة 

 م.     2018/2019ميدان  اإلبتدئية محّمديةالمدرسة 

 طريقة جمع البيانات .د

 وكانت البيانات التي الحصول عليها مباشرة من موقع البحث، وخاصة على

ة عملية بحث إجراءات الفصل ، للحصول على البيانات من الباحثة باستخدام عد

تخدمت سو أّما األساليب جمع البيانات الذي ا .ج المعلومات المطلوبةطرق الستخرا

 :البيانات الذي استخدمت الباحثة لجمع البيانات كما يليالباحثة لجمع 

 المالحظة (1

المالحظة هي تقنية جمع البيانات من خالل مراقبة كل حدث 

مستمر وتسجيله عن طريق المالحظة حول األشياء التي سيتم مالحظتها 

 هارة الكتابةوتستخدم هذه الطريقة لمراقبة أنشطة التعلم م1البحث فيها. أو

 .23محمدية اإلبتدايةفي  اإلمالء المنقول مع تطبيق طريقة

 مقابلة (2

المقابلة هي طريقة لجمع البيانات عن طريق طرح األسئلة شفويا للموضوع 

 .2قيد الدراسة

 اختبار (3

                                                             
1Mansur Muslich,Melaksanakan PTK ituMudah, )Jakarta: PT BumiAksara,2013),h. 86 
2Wijayakusuma, DediDwitagama, MengenalPenelitianTindakanKelas, Jakarta: PermataPuri 

Media,2010) h. 77 



على نتائج التعلم من طريقة االختبار الباحثة استخدام للحصول   

لتقييم بعد  اإلمأل المنقولبتطبيق طريقة  مهارة الكتابةينفيذالتعليم المدرس الذين 

 .إجراءات التعليم يحدث

 الوثائق (4

قد  .ويمكن للباحثة استخدام أنواع مختلفة من الوثائق فيما يتعلق بالبحوث

البحث الوثائق في في هذه الدراسة  .تكون الوثائق البحث المنهج، ربب، والصورة

يمكن أن توفر الصور معلومات عن حالة المواقف الصفية عند إجراء  .شكل صور

 .البحث والطالب تنفيذ التعلم

 طريقة تحليل البياناته. 

 المقابالت من لمنتظمة البياناتا تحلياللبياناتهوعمليةالبحثوجمع 

 إلىفئاتا لبيانات لتنظيما منخال ،منهجي بشكل والوثائق الميدانية والمذكرات

 واختيارماهومهموالتيسوفودرس، وتجميعهافيأنماط، والتوليف، وصفالوحدات،،

 ذفي ه البيانات استخدمت . لذاتواآلخرين منقبال بسهولة جاتفهمها وجعلتاستنتا

 .الكمية لبيانات تحليال و لنوعية لبياناتا تحليال تقنيا الدراسة

هذه المرحلة على عدة مراحل، تحليل البيانات في هذه المرحلة في  

 وهي:

 التنقيص البيانات (1

البيانات لسهل يضنع الخالصة بشأن البيانات التي تم  يهدف التنقص 

الحصول عليها أثناء البحث. ميالس وهو برمان يوضح أن يتم تعريف التنقيص 



البيانات مثل عملية اختيار تركيز وتبسيط والتجريد وتحويل البيانات "الخام" التي 

 انبثقت من المذكرات المكتوبة في الميدان.

 عرض البيانات (2

عرض البيانات عبارة عن مجموعة من المعلومات المنظمة امكن وجد 

 اإلستدالل الخالص و أخذ بذنبه. عرض البيانات بعد عملية التنقيض البيانات.

في هذا النشاط استخالص على أساس. وفقا زينل أقيب، إجراء تحليل  (3

رحلة التفكير. حصل هذا اليحليل تستخدم كعصر في تحسين انعكاس البيانات في م

 لتعلم التصميم.

بناء على تحليل بيانات من مترجات التعليم التي يتعلمها الطلب تستند دليل 

 تنفيذ عملية والتعلم الفردي والكالسيكي اكتمال وهي: 

�̅� =  
∑ 𝑿

𝑵
 

 x: القيمة المتوسطة

 x∑جمع نتيجة التالميذ: 

 x∑جمع التالميذ: 

ولمعرف نجاح أو فشل تعلم الطالب تقرير اكتمال لتعليم الطالب الكالسيكي 

 بواسطة الصيغة التالية:

𝟏𝟎𝟎%𝑷 =
∑ تلميذ ناتح

 التلميذ∑
𝒙 

 .المعيار نجاح الطالب في % يمكن أن ينظر إليه في الجدول أدناه



نتاج 

 الطالب

 معنى

90%-

100% 

 عالية جدا

 عالية 89%-80%

 متوسط 79%-70%

 منخفض 69%-60%

 منخفض جدا 59%-0%

 

 إجراءت البياناتو.

منقبلسوهافيهذاالبحثالفصواللدراسيةتماختيارنموذجدوامةمنكيميسوتاغارتكمانقلت

إلجراءاتفيالدورسيميأريكونتوتتكونمنعدةدوراتمنالعملفيالتعلمعلىأساسالتفكيرفينتائجا

 .رةالسابقة

 :مراحل 4 تتكونكلدورةمن

 التخطيط .1

 اجراءات .2

 مالحظة .3

 3إنعكاس .4
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 التخطيط (1

. الخطةهيسلسلةمنخططالعماللمنهجيةلتحسينماسيحدث

 .فيالبحثالعملي،يجبأنتكونخطةالعملموجهةنحوالصدارة

إلىجانبأنالخطةيجبأنتتحققمنذالبدايةبأنالعمالالجتماعيفيظلظروفمعينةاليمكنالتنبؤبهوم

وبالتالي،يجبأنتكونالخطةالمتقدمةمرنة،لتبنيتأثيرالتأثيراتغيرالمرئيةو.حفوفبالمخاطر

 .العقباتالخفيةالمحتملة

 اجراءات (2

. يتمبعناية،وهوالنشاطالعمليالمخططلهاوالعملفيالبحثيجبأن

 4.يمكنأنيحدثهذاإذاتممساعدةاإلجراءويشيرإلىخطةعقالنيةوقابلةللقياس

 مالحظة  (3

. لمنهجي وتسجي دقيقة مراقبة لعقد لكمنخال هيتقنيةيتمذ مالحظة

 .لذلكماالمقصودبالمراقبةهوعملقامبهباحثفيجمعالمعلوماتالمختلفة

 إنعكاس  (4
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اجراءا

 ت

 

 

مال
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والمقصودهناهوأنالتفكيرهونشاطلتصحيحوتقييماألنشطةالتيتمالقيامبها،إذاكان

 5.هناكمشكلةفيهذهالعمليةثمإعادةالقيامبهمنأجلحاللمشاكاللتيواجهتها

 ز(. صحة البيانات

ومن صحة البانات هي درجة من الثقفة أو موثوقية نتائج البحث. يتطلب كل 

مستوى. البحث النوعي إللقاء نظرية على درجة من الثقة وصحة نتائج البحث, 

بحيث البيانات التي تم جمعها يمكن تبريره. في البحث النوعى، وهو واقع غير 

من قبل. للحصول على هناك تعديدي، ودينامية، لذلك ليس هناك ثابت و تكرار كما 

حاجة لبحث عالية صخة البيانات. وسيتم تحديد مستوى صحة البيانات عن الطريق 

أربعة عوامل، يعني: درجة الثقة، المحاولة، اإلعتماد، اليقين. إذا تعبر البيانات غير 

 6.التثليمو المراقبة المستمرةو  تمديد فترة المراقةكافية فمن الضروري القيام به: 
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