
76

الثالثالباب
البحثمنهج

العلميالبحثمفهوم.أ

ستعالملإلوسيلةكونهحولمعظمهايدورالذىللبحثكثريةتعريفاتهناك

عالقات بأنأومعلوماتاكتشافبغرضالباحثبهيقومالذىوالدقيقاملنظمواالستقصاء

ويتين دقيقتعريفالتعريفاتهذهبنيومن.ةجديد(Whitney)استقصاءهوالعلميالبحث

تعريف بأنومنها.مستقبالمنهاالتحققميكنعامةوقواعدحقائقاكتشافإىليهدف

بوالنسكي (Polansky)التحققميكنمعارفإضافةإىليهدفمنظماستقصاءهوالبحث

.مالعلاالختبارطريقعنصحتهامن

للدراسة وسيلةالبحث:فيقولالسابقنيأن جيمع التعريفنيحياولتعريفأيضاوجاء

الدقيق الشاملالتقصيطريقعنوذلكحمددة،املشكالتحلإىلالوصولبواسطتهاميكن

.احملدداملشكلةهذهتتصلوالىتمنها،التحققميكنالىتواألدلةالشواهدجلمع

به الباحث قامعلميمنهجهوالبحثياملنهجأناآلخرينالعلماءبعضوعرف

النشاطاتمننوعايكونالعلمياألسلوببينمااملعني،باهلدفالبياناتعلىللحصول

26علميأساسالقائمة على

20, ص.1982املطبوعات،وكالة:الكويت،ومناهجهالعلميالبحثأصول:كتابهىفبدرأمحدنقلهكما26
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نوع البحث .أ

هذا البحث وهو حبث التجريىب, وهو البحث الذى ينبغى الباحث أن يغرق 

pendekatanمباشرة ىف عملية البحث. وأما مدخل هذا البحث وهو مدخل كمى (

kuantitatif ( .املدخل الكمى جيعل كل األعراض مالحظة ومتغرية ومقيسة باألعداد

هدف الباحث باستخدام هذا املدخل إلثبات األعراض وهي إكتساف الباحث وجود 

موعة التجربية الىت تستخدم وسائل التعليمية ( السمعية  أو عدم إختالف بني ا

موعة الضابطة.  البصرية) وا

ب. متغيرات البحث 

متغريات البحث ىف هذا البحث كما يلى : واما 

متغري مستقل وهو دور وسائل التعليمية (السمعية البصرية)-

اإلسالمية العاليةمتغري تابع وهو ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة ىف املدرسة -

احلكومية الثانية النموزجية باكن بارو

هذه التجريبية. متغري ضابط  وهو طريقة السمعية الشفوية كطريقة مستخدمة ىف-
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ب . تصميم البحث 

هذا البحث وهوالبحث التجريىب وهي طريقة البحث الىت إستعملت الباحث ىف 

وأما تصميم البحث فإستخدام 2البحث اآلثر املعينة إىل األخرى ىف احلالة املسيطرة

) تصميم شبة جتريىب هو Quasi Experimental Designالباحث تصميم شبة جتريىب (

تطوير من التجربة احلقيقة الىت صعبة ىف عمليتها. لدى هذا التصميم جمموعة ضابطة, 

ولكن ال تعمل متاما ىف سيطرة املتغرية اخلارجية الىت يؤيت اآلثر ىف عملية جتريبية. وىف 

Time seriesتصميم شبة جتريىب شكلني هى تصميم السالسل الزمانية ( Design (

موعات غري املتكافئة ( )non equivalent control Group Designوتصميم ا

موعة غري املتكافئة, هذا التصميم تقريبا متسويا  واستخدم الباحث تصميم ا

pretes-postest  controlبتصميم جمموعة ضابطة إختبار فبلى وبعدى( group desig (

موعة التجريبية  موعة الضابطة ال خيتار مها بعشوائى ولكن ىف هذا التصميم ا وا

)secara random. (3

O1 X O2

.............

O3 Y O4

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendididkan ( Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R &D,
(Bandung : Alfabeta, 2009)107

116ص.نفس المرجع. 3
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البيان : 

O1إختبار قبلى للمجموعة التجريبية :

O2إختبار بعدى للمجموعة التجريبية :

O3إختبار قبلى للمجموعة الضابطة :

O4:موعة الضابطة إختبار بعدى 

X-وسائل التعليمية السمعية البصرية :

Y-(السمعية الشفوية ) طريقة التعليمية املستخدمة :

البحثميدانولوقتا.ج

املدرسة مـ , ىف2016أغسطس شهر ىفالبحثذاالباحثيقوم

رياو.–النموزجية باكنبارو الثانيةاحلكومية اإلسالميةالعالية

العينةولمجتمعا.د

تمع  الطالبون والطالبات البحث هذايف4يشمل على مجيع وحدة البحث.ا

الباحثفيأخذاحلكومية الثانية النموزجية باكن بارو رياو, اإلسالميةالعاليةاملدرسة ىف

4 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : Sebuah Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta
1992, h. 130
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كجمعية الضابطة وفصل الدراسى العاشرة 1فصل الدراسى العاشرة الطبيعية تالميذ

النموزجية الثانيةاإلسالمية احلكومية العاليةكجمعية التجريبية,  ىف مدرسة 2الطبيعية 

.البحثهذاىفلعينتها(مدرسة الثانية) بفامن باكنبارو 

وموضوعهالبحثفرادأ.هـ

املدرسة ىف/ الفصل الدراسى العاشرةالصف األولهو طلبةالبحثهذاىفالبحثأفراد

دور وسائل وموضوعه"رياو -النموزجية بباكنبارو الثانيةاحلكومية اإلسالميةالعالية

رتقية مهارة الكالم لدى الطلبةىف طريقة السمعية الشفوية  لالتعليمية (السمعية البصرية)

"النموزجية باكنبارو رياوالثانيةاإلسالمية احلكومية العاليةىف املدرسة 

البياناتجمعطريقةف. 

:ةيآتقو بطر البياناتجبمعالباحثيقوم

المالحظةطريقة. ۱

وهياملباشرةباملالحظةأيضاويقالباملشاركةاملالحظةطريقةالباحثيستخدم

يقومبأنأىالتعليميةالنشاطاتمنجزءاالباحثيكونحبيثطريقة

اتصاهلاخاللمنالبياناتالباحثيسجلومعنيسلوكمبالحظةالباحث
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واستخدمظة املالحأثناءاملهمةتدرسهااليتاألشياءأوباألشخاصمباشرة

:يةاآلتاألدواتالباحث

عندالتعليمخطواتتطبيقلوصفاملسخدمةاملالحظةأوراق. أ

)الباحثأو املدرس

يم)التعلعمليةعندالطالبفعيةدالوصفاملالحظةأوراق.ب

.بالطالعرضلتقدمياملالحظةأوراق.ج

.بالطاللتقريرالتقوميأوراق.د

المقابلةطريقة. 2

جلمعواملسئولالسائلبنياحلريةاملباشرةاالتصاليةالطريقةهياملقابلة

املعلومات،

5إليهاحيتاجاليتالبيانات(الباحث)السائلويسجل

املقابلةهيالبحثهذايفالبياناتعلىللحصولملستخدمةافاملقابلة

املقابلةدليلعلىاعتمادااألسئلةالباحثفيهاتوجهحرةمقابلةوهيالدقيقة

يريدكمايتحدثأنللمسئولاحلريةتسمحمثحولهيدورالذي،باملوضوع

ويستخدم.مالكالعلىيشجعهواملسئولليدفعالكالميفالباحثويتدخل
5 Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V.
Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 236.
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اللغةتعليمباسرتاتيجيةاملتعلقةوالبياناتاحلقائقلكشفالطريقةهذهالباحث

اإلسالمية احلكومية الثانية العاليةاملدرسة بهقامتالذيتقوميهونظامالعربية

النموزجية باكنبارو

االختبارطريقة.3

طريقة اإلختبار الىت تستخدم ىف هذا البحث تسمى باإلختبار الشفهى. 

تعىن هذه الطريقة لتقييس قدرة الطالب عىل نطق اللغة العربية وإستخدامها ىف 

احملادثة مع أصدقائها. واإلختبار املقصود شكلتني : 

. اإلختبار قبلى1

مهارة الكالم اإلختبار تقام به قبل أن جيرى البحث, ملعرفة طبقة 

عند الطالب .

. اإلختبار بعدي 2

بعد تطبيق املدرس أو الباحث وسائل السمعية البصرية لطريقة 

السمعية الشفوية ىف التعليم ىف شهرين متتابعني , هل هناك ترقية مهارة الكالم 

عند الطالب ؟  ملعرفة املظاهر الواقعة فيجرى الباحث اإلختبار بعدي مبواد 

ر املتمثل باإلختبار قبلى. اإلختبا
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ج. طريقة تحليل البيانات 

التحليلوهذاالبياناتمجععمليةمعيتزامنالبحثهذايفاملتبعةالبياناتحتليل

تنوعإىلتسببالعديدةالبياناتمجعطرقألنوالصرب،الدقيقالتفكريإىلحيتاج

موعة البيانات :ية تالخطواتالبياناتحتليلىفالباحثويتبع.ا

البياناتعرض.١

وترتيبهاوتنظيمهاالبياناتتسجيلعمليةعلىالبياناتعرضيشتمل

والفصيلةالفكرةإىلريقهافوتالبياناتمجعاختصارعمليةوكذلكاجلداوليف

املنتظمةالبياناتكمجموعةالبياناتفعرض.ةاملعيناملوضوعاتإىلأواملعينة

العملفبهذامنها،العملخطوةأيةوختطيطاستنتاجهامنميكنحىتواملرتبة

.تالبياناتلكوتنظيمبتحريرالباحثيقوم

وتبويبهاالبياناتتصنيف.٢

.امجعهمتاليتالبياناتبتصنيففيقومالبيانات،الباحثيعرضأنبعد

يفاملشرتكةالصفاتذاتاألشياءبوضعيبدأنسقيهوترتيبوالتصنيف
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وهذهالصغرية،الوحداتإىلكبريةجمموعةكلتقسيممثكبرية،جمموعات

كلوضعهوالتصنيففإنآخرومبعىن.سأجناإىلالبياناتتقسمالوحدات

الباحثيقوممثهغريعنومتييزهمعرفتهتسهلحبيثااصةخفئةيففرد

يقوم. مناسبلنظاموفقاللتبويبجدولإىلاألدواتهذهمنالبياناتبنقل

حنوعلىوتفسريهاحتليلهاميكنحىتوتعينيبتحديداخلطوةهذهيفالباحث

النافعة،البياناتلديهاتبقىحىتالنافعةغريوالبياناتالنافعةالبياناتمنظم

قدمهاليتالبحثمشكلةحسبعلىويفصلهاالبياناتالباحثيفرقمث

الباحث.

وتفسيرهاالبياناتتحليل.٣

مبوضوعاملتعلقةوالوقائعواحلوادثاألحواللتصورالباحثيهدف
أنيعينالبياناتتفسريو.يالنقدالتحليلمبنهجالباحثحيللمث,البحث

منجمموعةأساسعلىالبياناتهذهتفسريمبحاولةالباحثيقوم
سواءبهمؤمنالباحثتظلنظرياإطاراتكونقداليتاألساسيةاملصطلحات

ويفصل.يالنقدالتفسريدموتستختعارضهأممعنيحبثنتيجةتؤيده
:)T test(بالرمز " إختبار ت " البياناتحتليلالباحث

2M–1M=To
SE M1 – M2

البيان : 
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toاملالحظة =

M1 1= املتوسط املتغري

M2 2= املتوسط املتغري

SE M1 – M2املعيارى اخلطاء للفروق املتوسط ىف معاينني =


