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الباب الثالث

منهجية البحث

البحثميمتص.أ

Experimentهذا البحث حبث جترييب ( Researchدخل الكّمي امل) من

)Quantitative Approach( مستخدم لبحث التأثري بني املتغريات. والبحث

نوع من البحوث الذي يستخدم فيه التجربة يف اختيار فرض معني يقرر التجرييب

راسة للمواقف املتقابلة اليت ضبطت كاملتغريات. عالقة بني عاملني عن طريقة الد

و وهشاكل بالطريقة العلمية. حلّل املج البحوثهنهج التجرييب أقرب مناويعترب امل

باستثناء متغري واحد. حيث تغريات والعوامل األساسيةاولة للتحكم يف مجيع املحم

دف حتديد وقياس تأثريهرهيقوم الباحث بتطوي 1ملية.العيفأو تغيريه 

واستخدم الباحث املدخل الكّمي ألنه حيتاج إىل رموز األرقامية إلحصاء 

البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي. وجيري هذا البجث التجرييب على 

موعة واحدة، أو يسمى بـ تصميم االختبا one group preرين  test – post test

design.

2، ص: 6م، ط 1982الكويت: وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي، أصول البحث العلمي ومناهجه،أمحد بدر، 1



52

مجتمع البحث وعينته.ب

جمتمع البحث هو البيئة اإلمجالية اليت تتكون من الفاعل الذي له اجلودة 

واخلصائص املعينة اليت يثبتها الباحث للتعليم مث يأخذ نتائجهم. والعينة هي بعض 

تمع املبحوث. 2ا

املدرسة الثانويةباحلادى عشر الفصلطلبةهمجمتمع هذا البحث و 

320(2016/2017سنة الدراسية اليفبكنبارو1اإلسالمية احلكومية 

تمع فيتطالبا)، وهذا الفصل احلا خذ دي عشر يتكون من عشرة فصول. ولكثرة ا

38الذي يتعلم فيهالدييناحلادى عشر الفصلطلبة العينةجمموعة الباحث 

طالبا. 

رةهناك عشأن الباحث هذا الفصل كعينة البحث رغم وجار اختيار

Purposive(العقدية أو اهلدفيةأسلوب العينية الفرضية أوباألخرىفصولال

Sampling:بناء على األمور التالية (

الطالب يف الفصل احلادى عشر الديين متخرجون من املدرسة املتوسطة .1

اإلسالمية أو املعهد اإلسالمي الذين قد درسوا اللغة العربية ملادة القراءة فيها 

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 2010, hal. 130-131
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ويف الفصل الدراسي السابق بنسبة الطالب يف سائر الفصول األخرى الذين 

يدرسوها من قبل.مل 

مهما كان الطالب يف الفصل احلادى عشر الديين متخرجون من املدرسة .2

املتوسطة اإلسالمية أو املعهد اإلسالمي الذين قد درسوا اللغة العربية ملادة 

الكتب قراءة مل يزلوا ضعفاء يف القراءة فيها ويف الفصل الدراسي السابق

ذا الفصل مشكالت يف تعليم اللغة العربية . وهذا يعىن أن يف هالعربية البسيطة

اليت حتتاج إىل عالجها.

طريقة جمع البينات.ج

كان الباحث يطّبق األنشطة اليت خيططها ويكتب سائر أحوال الفصل 

والطالب أثناء الدراسة. وبيانات هذا البحث حمصولة بطريقة االختبار واملالحظة 

ا يف اآليت: والوثائق. وبيا

)Testار (اإلختب.1

هو موقف عملي تطبيقي، يوصع فيه التالميذ للكشف غن االختبار

فكار واألداءات السلوكية اليت اكتسبوها ملعارف واملعلومات واملفاهيم واألا
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خالل تعلمهم ملوضوع من املوضوعات أو مهارة من املهارات يف مدة 

3زمنية.

م يف مهارة  واالختبار هو إحدى الطرق يف معرفة قدرة الطلبة وكفاء

القراءة قبل إجراء عملية التعلم والتعليم بالطريقة التدريس التباديل 

)Reciprocal Teaching.( وهذا االختبار يتكون من االختبار القبلي

م األساسية بليالقفاالختبار واالختبار البعدي.  ملعرفة قدرة الطلبة وكفاء

م البعدي. وأما قراءة النصوص العربيةعلى م وكفاء قراءة علىملعرفة قدر

.النصوص العربية

)Observation(المالحظة.2

املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته 

وقد 4هده أو يسمع عنه.ومعلوماته حيث جيمع خرباته من خالل ما يشا

تفضل املالحظة يف تقومي بعض جوانب شخصية الطالب عن غريها بشرط 

أن تكون املالحظة ختت الظروف الطبيعية وال يعلم الطالب عن ذلك شيئا.

٢٤٩، ص : ١٩٨٥وت: دار النفائس، ري بسها،ية وطرائق تدر يخصائص العربف حممود معروف، ينا3
139، ص: 1987عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، أساليبه،-أدواته-البحث العلمي؛ مفهومهذوقان عبيدات، 4
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دف املال حظة اليت تستخدم يف هذا البحث ملعرفة عملية أنشطة و

التعلم والتعليم ومشاركة الطالب فيها واجنازهم الذين يدرسون القراءة 

)Reciprocal Teachingبالطريقة التدريس التباديل (

)Documentation(التوثيق.3

استخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة الوثائق املوجودة يف املدرسة 

لقة بأهداف البحث وللحصول على البيانات واملعلومات عن أحواهلا املتع

وتارخيها وعدد املدرسني والطالب فيها.

التحليلياختبار الشروط .د

مي، وأحد البحث العلشك أن عملية مجع البيانات هي أصعب خطوة ال

مع نات مناسبة هلدف وجمتاختيار أو تصميم أداة مجع بيامنابع صعوبة املرحلة هو

وعادة ما يعتمد الباحث على عدة أسس عند اختياره أداة من بني . الدراسة

األدوات املتاحة له يف عملية مجع البيانات، ومن أهم هذه األسس هي؛ مدى 

صدق وثبات البيانات اليت توفرها األداة ذلك ألن ضعف صدق أو ثبات األداة 

كملها.يؤدي بالضرورة إىل ضعف صحة وسالمة نتائج الدراسة بأ
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وعدم صحة وسالمة نتائج الدراسة جتعل البحث بال قيمة، وال يعدو أن 

يكون مضيعة للوقت واجلهد واملال سواء للباحث أو املستفيد من البحث. لذلك 

من و حيرص الباحث كل احلرص على اختيار األداة ذات الصدق والثبات العاليني.

للتأكد من Reliabilityوالثبات Validityبقياس الصدق الباحث يقوم هذا املنطلق

ا النهائيةهابتحليلقبل أن يقوم جودة قائمة االختبارات ومتت اجراءات .يف صور

والثبات كما يلي:الصدقاختبار 

Validityالصدق (اختبار .1 Test(

مدى دقة البحث على هويف البحث العلميبسط تعريف للصدق أ

أي درجة تزودنا أداة البحث قياس الغرض املصمم من أجله، أي إىل 

وميكن أن يتم مبعلومات تتعلق مبشكلة البحث من جمتمع الدراسة نفسه.

ارتباط نتيجة كل األسئلة احملصولة مع خالل حتليلاختبار الصدق من

القراءة باستخدام صيغة علىالطلبةقدرةيف االختبار عن جمموع النتيجة

5التايل:كProduct Momentاالرتباط على اختبار 

= ∑ 	 − 	 ∑ ∑∑ 	− 	 ∑ 			 ∑ 	− 	 ∑
ق= معامل الصد

5 Hartono, Metodologi Penelitian, Pekanbaru: Zanafa Publishing bekerjasama dengan Nusa
Media Yogyakarta, 2011, hal. 67
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= عدد العينة

نتيجة األسئلة احملصولة=

جمموع النتيجة=

حتّلل نتيجة Product Momentبيانات باختبار وبعد أن مت حتليل ال

coefficientsمعامل الصدق ( validity باختبار (t)t-test(

	 = 	 √ − 2√1 − 	
بول أو رفض املقياس (أسئلة االختبار املستخدمة ولتحديد إمكانية ق

جدول"، بشرط:tحساب" و "tقارن بني نتيجة "فييف البحث) 

thitungإذا كانت نتيجة )1 < ttabelغري الصدق =

thitungإذا كانت نتيجة )2 > ttabel=صدق

Validityاختبار الصدق (حتليل نتيجة تلخيص ف Test( بشكل بشيط

لي:باحث فيما ييستخدمها ال

1الجدول 
Validityتلخيص نتيجة تحليل اختبار الصدق ( Test(

thitungttabelاألسئلةرقم  الشرحالحالة(5%)
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thitungttabelاألسئلةرقم  الشرحالحالة(5%)
مقبولصدق12,7572,028
مقبولصدق22,8172,028
مقبولصدق32,4022,028
مقبولصدق42,2132,028
مقبولصدق53,6552,028
مقبولصدق62,7242,028
مقبولصدق72,5932,028
مقبولصدق83,6812,028
مقبولصدق93,0372,028

مقبولصدق102,6792,028

املستخدمة كلها سئلة مجيع األنظرا إىل اجلدول السابق يتضح لنا أن

. فألجل ذلك قام الباحث الستخدام يف البحثل) ومقبولValid(دقاص

العشرة كأداة مجع البيانات عن قدرة طلبة املدرسة لة هذه األسئباستخدام 

. فتحليل اختبار الصدق بكنباروالثانوية االسالمية احلكومية الواحدة 

)Validity Test 1) بشكل كامل مستخدم يف ملحق.

Reliabilityالثبات (اختبار .2 Test(

الصفات األساسية اليت جيب توافرها أيضًا يف أداة مجع أهممن

تكمن أمهية قياس و يانات قبل الشروع يف استخدامها هي خاصية الثبات. الب
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درجة ثبات أداة مجع البيانات يف أمهية احلصول على نتائج صحيحة كلما مت 

ال ميكن االعتماد عليها وال األخذ وغري دقيقةاستخدامه؛ فاألداة املتذبذبة

ضللة، ويف أغلب بنتائجها، وبالتايل ستكون نتائج الدراسة غري مطمئنة وم

يف البحث بثبات املقياس واملقصود األحوال مضيعة للجهد والوقت واملال.

عند كل مرةبأنّه املدى الذي يصل إليه املقياس يف إعطاء قراءات متقاربة

البحث العلميبياناتأداة مجع ويتم قياس ثباتفيها. هماستخديتم ا

6) كالتايل:a(باخ معامل ثبات ألفا كرونبطرق خمتلفة من أشهرها 

= − 1 1 − 	∑
بياناتأداة مجع ثبات= 

األسئلة= عدد  االختبارجمموع تباين كل فقرة من فقرات =∑
تباين درجات االختبار=

حيث :

= ∑ 	 − 	 (∑ )
االختبارتباين كل فقرة من فقرات =

∑ جمموع من مربعات الفقرة=	
6 Suharsimi Arikunto, loc.cit., hal. 239
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(∑ ةالفقرامربع من جمموع =(

جمموع العينة=

وحيث كذلك :

= ∑ 	 − 	 (∑ )
جمموع التباين=

∑ عدد املربعاتجمموع من =	

(∑ اتمربع من جمموع الفقر =(

، بشرط:"rtabel"" وrhitungفيقارن بني "بياناتالأداة مجع ثباتولتحديد 

rhitungإذا كانت نتيجة )1 < rtabel ثبات= غري

rhitungإذا كانت نتيجة )2 > rtabel=ثبات

أداة مجع ثباتيوجد أن نتيجة الباحثومن التحليل الذي مت إجراءه

. 0,320هي %5يف درجة هام rtabelمع أن نتيجة rhitung = (0,503(بيانات

ونستطيع أن نقول أن كل rtabelأكرب من نتيجة rhitungفلذلك كانت نتيجة 

األسئلة املستخدمة يف أداة مجع البيانات كلها ثبات. وأما إجراء حتليل 

Reliabilityاختبار الثبات ( Test 2) بشكل كامل مستخدم يف ملحق.
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تحليل البياناتأسلوب.ه

صائيخاالختبار اال.1

) Reciprocal Teachingالطريقة "التدريس التباديل" (استخدام ملعرفية كيف 

اآليت:فاستخدم الباحث الرموز 

= 	× 100%
P  :ئوية املنسبة ال

Fالتطبيقات :

Nموع : ا

2ول الجد
7التبادلي مقياس الدرجة لعملية التعلم والتعليم بطريقة التدريس

التقديرالنسبة المؤيةالرقم
جيد جدا100%-% 181
جيد80%-% 261
مقبول60%-% 341
ناقص40%-% 421
ناقص جدا20%-% 50

7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hal.
75
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القبلي االختبارينتهج تصميم حبث جترييب هذا البحثأن بناء على و 

موعة واحدة ، فيستخدم الباحث )one group pretest and post test(والبعدي 

) لتحليل البيانات اليت حيصل عليها خالل االختبار القبلي t")t-test"اختبار 

" نوع من االختبار اإلحصائي جيريه الباحث tلبعدي. و "اختبار واالختبار ا

لالكتشاف عن التفاوت أو املساوة بني حالتني أو جمموعتني خمتلفتني غلى أساس 

موعتني. ويتم إجراء حتليل البيانات 8املقارنة بني معدل كل من املعلومتني أو ا

ذا االختبار من خالل اخلطوات االحصائية التالية:

ما على النحو التايل:.1 جدول االختبارين وتفاو

العينةرقم
االختبارنتيجة

)dالتفاوت (
y – xd2 القبلي

X
البعدي

y
1
2
3
4
5
6

موع )∑(ا
8 M. Subhan & Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia, 2001,

hal. 158
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تبار القبلي والبعدي، وهذا يتم من قسمة تعيني معدل التفاوت بني االخ.2

جمموع تفاوت النتائج بعدد العينة، وإجيازه كما يلي:

= ∑
Mdمعدل التفاوت =

d∑=جمموع تفاوت النتائج

nعدد العينة =

حساب". ويتم من خالل العملية التالية:t"تعيني .3

		 = 	 						 	∑ 	 ∑	 	
ot="t"حساب

Md=معدل التفاوت

d∑=جمموع تفاوت النائج

2d∑=جمموع من مربعات التفاوت

2d)∑(=مربع من جمموع التفاوت

n=عدد العينة
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التايل:)، ويتم من خالل الرمزdfرية (تعيني درجة احل.4

df = n – 2

d =درجة احلرية

nعدد العينة =

اية التحليل يعين .5 جدول"، بشرط:tحساب" و "tمقارنة بني "و

) مردودا، Hoفكان (جدول" tمتساويا أو أكرب من "حساب"tإذا ")1

.فيما جربه الباحثمبعىن هناك تأثري فعال 

) مقبوال، مبعىن ليس Hoفكان (جدول" tأصغر من "ب"حساtإذا ")2

.فيما جربه الباحثهناك تأثري فعال 

أو نستطيع أن نقول:

جدول" = عدم متييزt"<حساب" t"إذا كان )1

9جدول" = متييزt">حساب" t"إذا كان )2

9 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Surabaya: Hilal, 2010, hal. 85


