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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 تصميم البحث . أ
 سمعية الشفويةطريقة الاستخدام الفعالية  تغريين،هذا البحث يتكون من امل

 به وم. هذا البحث يق(Y) كمتغري  ستما ومهارة اال (.X)كمتغري   الفيديووسيلة ب
يتكون  بحث. هذا السمامية بكببارواملتوسطة اإل الثانية حممدية مدرسةيف  الباحث

 استعمال  ثان )أ(. الفصل الثاىن)ب(والفصل ال   ثاىن )أ(من الفصلني: الفصل ال
هذا  ة.اجلبدون هذه املع ثاىن)ب(والفصل ال الفيديووسيلة ب سمعية الشفويةطريقة الال

البحث حبث جترييب مع نو  من البحث الكمي ألن بيانات البحث مقدمة بالعدد 
 والتحليل اإلحصائى.

 :Control Group Pre test-Post testالبحث الذي يستخدم الباجث فيه و تصميم 
Post test Treatment Pretest 

T1 X To 
T1 - To 

 البيان

: T1 االختبار القبلى قبل تقدًن املادة الدراسية 
 X:  الفيديووسيلة باملعاجلة يف الصف التجرييب باستخدام الطريقة السمعية الشفوية 
 ليس فيه معاجلة الذي: الصف  - 

 T2االختبار البعدى بعد تقدًن املادة الدراسية : 
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 زمان البحث ومكانه . ب
. سبة سمامية بكببارواملتوسطة اإل الثانية حممدية مدرسةقام الباحث بالبحث يف 

 م.7107. وأما زمان البحث فهو يف شهر يوليو حىت أغسطس 7107
 أفراد البحث وموضوعهج. 

 الثانية حممدية مدرسةيف و )ب(  )أ( ثاىنال صفال يف طماب ود البحث فهافر أوأما 
سمعية طريقة الاستخدام الالبحث فعالية  وموضو . سمامية بكببارواملتوسطة اإل

 الثانية حممدية مدرسة يف لدى طماب ستما مهارة اال لرتقية الفيديوبوسيلة  الشفوية
 .سمامية بكببارواملتوسطة اإل

 عينتهد. مجتمع البحث و       
 .سمامية بكببارواملتوسطة اإل الثانية حممدية مدرسة طماب هذا البحث هو أما جمتمع

 تلميذا. 267 عددهم 
 سمامية بكببارواملتوسطة اإل الثانية حممدية مدرسة طماب جمتمع

 عدد لكل فصل عدد الطالب الصف الرقم
 070 66 األول "أ" 0
 61 األول "ب" 7
 66 األول "ج" 6
 62 األول "د" 2
 65 األول "ه" 5
 058 79 الثاين "أ" 6
 79 الثاين "ب" 7
 65 الثاين "ج" 8
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 62 الثاين "د" 9
 60 الثاين "ه" 01
 062 62 الثالث "أ" 00
 65 الثالث "ب" 07
 65 الثالث "ج" 06
 61 الثالث "د" 02

 267 اجملموعة
 سمامية بكببارواملتوسطة اإل الثانية مدرسة حممديةيف  الرتبية والتعليمشؤون مكتبة املصدر:

 79" )أ  عيبة. يعىن الصف الثاين" 58وأخذ الباحث صفني هلذا البحث الذى يتكون من 
 تلميذا(. 79" )بتلميذا( و الصف الثاين "

 ه. أدوات جمع البحث 
 املماحظة .0

مماحظة عملية تعليم وهذه املماحظة باستخدام ورقة مراقبة وهذه املماحظة هتدف إىل 
( 0: ). وأما ورقة املراقبة فهيالفيديوبوسيلة  سمعية الشفويةطريقة الال عمالاللغة العربية باست

 ورقة املراقبة للطماب( 7) ورقة املراقبة للمدرس
 االختبار .7

هذا االختبار يتكون من االختبار القبلي واالختبار البعدي فاالختبار القبلي مبفذ قبل 
 عمالاستبعد مبفذ  ي، واالختبار البعد الفيديوبوسيلة  لسمعية الشفويةطريقة اال عمالاست
 .الفيديوبوسيلة  لسمعية الشفويةا طريقةال
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 تحليل البيانات. و
 :”Test “t( N<30) الرموز أما طريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار باستخدام 

   
     

√(
   

√   
)
 

 (
   

√   
)
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 البيان :
T : اختبار 

Mx : املتوسط من املتغري 
My : املتوسط من املتغري 

SDx : اإلحنراف املعيار من املتغري 
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغري 

N : العيبة 
 الرقم الثابت : 1

 التغيري احنرايف معيار زو رم

    √
∑  

 ̅
 

 التغيري احنرايف معيار زو رم

    √
∑  

 

 ̅

 

  ةاملتوسط زو رم

   
  

 
 

 
 ةاملتوسط زو رم

   
  

 
 

                                                           
32

 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 206. 


