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الثالثالفصل

منهجية البحث
م البحث و نوعيته تصمي.أ

تصميم البحث.1

وملا أمكن تقسيم أفراد العينات كلها إىل جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة 

، وكان (Simple Random Sampling)عن طريقة املعاينة العشوائية البسيطة

دم يف هذا الباحث يستخدم االختبار القبلّي والبعدي، اقتضى ذلك أن يستخ

بلّي هو املسّمى بالتصميم التجرييب القلتصميم التجرييب، و االبحث نوعاً من أنواع 

. (Pretest-Postest Control Group Design)والبعدّى للمجموعة الواحدة  

92وهذا يتّم بناًء على ما ذكره سوجي يونو ىف كتابه.

وفيما يلي من اجلدول صورة لبيان تصميم هذا البحث وفق ما رمسها سوجي 

93يونو:

92 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D
Bandung :Alfabeta ,2014 Cet.Ke-19,hlm.116

93 Ibid hlm.116
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1الجدول 

موعة االختبار البعديّ املعاملة التجربيةاالختبار القبليّ الفئة/ا

EO1XO2

PO2-O2

المالحظة

: Eربيةجمموعة جت

Pجمموعة ضابطة :

O1 احلاصلة يف االختبار القبليّ ترقية مهارة االستماع: درجة القدر على

O2احلاصلة يف االختبار البعديّ ترقية مهارة االستماععلى: درجة القدر

نوعية البحث.2

وهذا البحث  ميكن أن نعّده حبثًا  كميا ، حبيث يكون نوعه حبثًا جتربيَّا. 

باستخدام املدخل الكّمّي ، واستخدام نوع من تصميمات البحث وذلك يكون

94.(True Experiment Designt)التجرييب مسِّي بتصميم جترّيب حقيقيٌّ 

حبث استهدف  ومفهوم البحث التجرّيب كما بينه رضوان ىف كتابه، هو

كشف تأثري ملتغري معني ىف متغري معني آخر، من خالل مقارنة إحدى فئتني ّمت 

.116، ص: 1999مصطفى، زيد، قاموس البحث العلمّي (القاهرة : النسر الذهيب للطباعة، 94
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عليها، مع فئة أخرى تقابلها (Experimental Treatment)إجراء معاملٍة جتريبية 

95ومل يكن يتّم إجراء املعاملة نفسها عليها.

ا يف هذا البحث، هي  تعليم واملعاملة التجريبية الىت ارد الباحث 
الفصل يفرتقية قدرة طالبلل الصوتاألصوات باستخدام وسيلة تسجي

. على مهارة االستماع) املنورةيف املدسة (العاشر

حدمها فلذالك، تكون عينات هذا البحث تتكون من قسمني اثنني، أ

ميثل فئة أو جمموعة جتربية، حبيث يتعّرض للمعاملة التجربية، ويعّرب عنه باختصار 

، واآلخر ميّثل جمموعة ضابطة، حبيث ال (Experimental Class)بفئة جتربية 

يتعرض للمعاملة التجربية نفسها، بل يكون حتت ظروف عادية، ويعرب عنه 

96.(Experimental Control)باختصار بفئة ضابطة 

متغيرات البحث.ب

وهذا البحث يشتمل على متغّريين اثنني، أحدمها ّمسي مبتغّري مستقل 

(Independent Variable)ب ،-(x) األصوات باستخدام وسيلة ، وهو تعليم

95 Ridwan,Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta,2013),Cet.Ke-9, hlm:51
.48-47، ص: 1999مصطفى، زيد، قاموس البحث العلمّي (القاهرة : النسر الذهيب للطباعة، 96
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-، ورمز إليه ب(Dependent Variable)ما متغّري تابع وثانيه،ل الصوتتسجي

(y) وفيما يلي صورة لبيان العالقة بني هذين مهارة االستماع، وهو هنا ترقية .

املتغّريين :

البحث وزمانهمكان.ج

البحثمكان.1

)، الذي أشرفتاملنورة(ث سيتّم إجراؤه يف املدرسة العاليةلبحوهذا ا

42رقم املعهد. واملدرسة تقع يف الشارع شيخ برهان الدينعليها مؤّسسة 

بارو.دينة باكنىف مالشرقيةتانكرينج 

زمان البحث.2

واملوعد الذي سيتّم فيه إجراء هذا البحث يكون يف فرتة الفصل الدراسّي 

ميالدياً، وتكون مدته ترتواح فيما بني 2017-2016الدراسّي الثاّين للعام

ميالديا.2017مايو) للعام –شهر (يناير 

ل الصوتتعليم األصوات باستخدام وسيلة تسجي
X

ترقية مهارة االستماع

Y
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أفراد البحث وموضوعه.د

تعليم ، وموضوع البحث العاشرمجيع طالب فصل وأما أفراد البحث فهي

على ترقية مهارة )Sound Record(ل الصوتاألصوات باستخدام وسيلة تسجي

.باكنبارويف الفصل العاشر يف املدرسة العالية مبعهد املنّورةتماعاالس

مجتمع البحث و عينته.ه

مجتمع البحث.1

وملا كان مفهوم جمتمع البحث طبقًا ملا بّينه أريكونتو، هو مجيع األفراد 

فيكون جمتمع هذا البحث هو مجيع طالب الفصل 97الداخلة ىف وحدة البحث،

ميالديا.2017-2016) للعام الدارسّي املنورة(العاليةيف املدرسةالعاشر

(أ)، - ز إليها بينقسم اىل غرفتني، إحدمها رمالعاشروهذا الفصل 

(ب). فالغرفة (أ) يدرس فيها الطالب الذين بلغ عددهم –واألخرى ب 

يدرس فيها الطالب الذين بلغ عددهم ) طالًبا، وأما الغرفة (ب) 20(عشرون

تمع للبحث أيضا) طالًبا20(عشرون . وعلى هذا ، يكون جمموع ا
97 Arikunto,Suharsimi,Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta,2010),Cetakan Ke-14,hlm.173
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دول صورة لرسم ) شخًصا.على وجه التحديد. وفيما يلي من اجل40(ونأربع

جمتمع البحث السابق ذكره : 

2الجدول 

عدد الطالبالغرفةالفصلالرقم

شخًصا20الطالب- (أ)   العالية–العاشر1

شخًصا20الطالب–(ب) العالية–العاشر2

موع شخًصا40ا

عينة البحث.2

ذكره بعض أفراد جمتمع البحث كما هيوإذا كان مفهوم عينة البحث، 

ا من حتديد ذلك املمّثل لعينات هذا البحث ، وهذا فالبد إذ98أيضا أريكونتو،

ال يتّم إال باستخدام أسلوب معّني يف تعيني العينات. 

تمع متجانسة، اعتمد الباحث يف تعيني العينات وملا كا نت أفراد هذا ا

حبيث (Simple Random Sampling)عل أسلوب املعاينة العشوائية البسيطة 

98 Arikunto,Suharsimi,Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta,2010),Cetakan Ke-14,hlm.174
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تمع حيتمل أن يعّني عينًة من عينات البحث. فيما  يكون كل فرد من أفراد ا

يلي من جدول صورة لبيان عينات هذا البحث : 

3الجدول 

عدد األفرادموعةاالرقم

20جمموعة جتربية (ت)1

20جمموعة ضابطة (ض)2

موعة 40ا

أدوات جمع البيانات.و

طريقة مجع البيانات يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما:

العاشر"أ" والفصل العاشرختبار : يقوم الباحث للطالب من الفصل اال)1

لدى الطالب.مهارة االستماعملعرفة "ب"  باالختبار شفهيا وحتريريا
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4الجدول 

أسماءرقم

مؤشرات التقويم

من 
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ت امل
صوا

 األ
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 الن

يف

عة 
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ت امل
صوا

 األ
يف

تعر
ص

 الن
يف

1234567
1الطالب/ة 1
2الطالب/ة 2
3الطالب/ة 3

: املالحظة املباشرة ستكون للحصول على بيانات حول نتائج تعّلم الطالب املالحظة)2
ىف كل لقاء.(Sound record)ل الصوتتعليم األصوات باستخدام وسيلة تسجيبعد 

5الجدول 

النعمالمالَحظةمالرق
أهداف التعليم قبل القيام بعملية التعليماملدرسشرح ي1

2
يقدم املدرس أصوات اللغة العربية ، ويستمع الطالب إىل ما قدمها مث 

ل باستخدام تسجي، ت/ط–ه/ ح –أ/ع - ك/خيكّررها، مثل:
الصوت
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3

فة، ويستمع الطالب يقدم املدرس متييزًا بني أصوات اللغة العربية املختل
)-َكرَّ إىل ما قدمها مث يكّررها، مثل: ( - (َهوى- َعِلْيم)-(أَلِْيم- َخرَّ

.(Sound Record)ل الصوتباستخدام تسجيَطّل)،- (َتلّ - َحوى)

4
يلة واحلركات القصرية، يقدم املدرس أصوات اللغة العربية باحلركات الطو 

ويستمع الطالب إىل ما (Sound Record)ل الصوتباستخدام تسجي
قدمها مث يكّررها

5

النص او بشكل احلوار باستخدام يقدم املدرس أصوات العربية يف
، ويستمع الطالب إىل ما قدمها مث )Sound Record(ل الصوتتسجي

يكّررها.

6
ل تسجييتسآءل بني املدرس والطالب عن املادة اليت مسعوا من خالل 

.)Sound Record(الصوت

7
ل الصوتتسجييقوم املدرس بالتقومي عن النصوص أو احلوار باستخدام 

)Sound Record(. شفويًا أو احلواربتعبري النصوص والطالب يقومون
أو حتريريًا بعد االستماع.

يستخلص املدرس املادة الدراسية8

المجموعة



92

92

الوثائق)3

لطريقة ملعرفة الوثائق املوجودة يف املدرسة املتعلقة استخدم الباحث هذه ا

بأهداف البحث وللحصول على البيانات واملعلومات عن أحواهلا وتارخيها 

وعدد املدرسني والطالب فيها.

أسلوب جمع البيانات في المجموعة التجريبية.1

ت تعليم األصوااالختبار القبلي: قام الباحث باختبار القبلي قبل تنفيذ .1
مهارة هذا ملعرفة ، )Sound Record(تسجيل الصوتباستخدام وسيلة 

تعليم األصوات باستخدام وسيلة تنفيذ لدى الطالب قبل االستماع
.)Sound Record(تسجيل الصوت

تعليم األصوات باستخدام وسيلة مالحظة تنفيذ الربنامج: قام املدرس.2

.االستماعمهارة لرتقية )Sound Record(تسجيل الصوت

تعليم األصوات االختبار البعدي: قام الباحث باختبار البعدي بعد .3

هذا ملعرفة ترقية ، )Sound Record(تسجيل الصوتباستخدام وسيلة 

تعليم األصوات باستخدام تنفيذ لدى الطالب بعد مهارة االستماع

.)Sound Record(تسجيل الصوتوسيلة 
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لمجموعة الضابطةأسلوب جمع البيانات في ا.2

تعليم األصوتاالختبار القبلي: قام الباحث باختبار القبلي قبل .1

هذا ملعرفة قدرة ، )Sound Record(تسجيل الصوتوسيلة استخدام ب

وسيلة استخدام باألصوتتعليم قبل لدى الطالب مهارة االستماع

.)Sound Record(تسجيل الصوت

وسيلة استخدام باألصوتتعليم ملدرس مالحظة تنفيذ الربنامج: قام ا.2

.مهارة االستماعلرتقية )Sound Record(تسجيل الصوت

االصوتتعليم االختبار البعدي: قام الباحث باختبار البعدي بعد .3

هذا ملعرفة ترقية ، )Sound Record(تسجيل الصوتوسيلة استخدام ب

وسيلة دام استخباألصوتتعليم لدى الطالب بعد مهارة االستماع

.)Sound Record(تسجيل الصوت

موعة التجريبية يقارن بالنتيجة يف وأخريا، النتيجة ال.4 ختبار البعدي يف ا

ذه النتيجة املقارنة فعرف الباحث هل  موعة الضابطة.  تعليم ا
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ةفّعال)Sound Record(تسجيل الصوتوسيلة استخدامباألصوت

بني هاملدى الطالب وهل هناك فرقمهارة االستماعترقية على 

هااستخدامغريبو )Sound Record(تسجيل الصوتوسيلة استخدام

يف املدرسة لدى الطالب مهارة االستماعترقية على األصوتتعليم يف 

.العالية املنورة

تحليل البياناتأسلوب.ز

Sound(تسجيل الصوتوسيلة استخدامباألصوت.  ملعرفة فعالية تعليم 1

Record(:فاستخدم الباحث الرموز اآلتية

P نسبة مئوية  :

F :100%ذبذبة



f

Nجمموعة :

% ( جيد جدا)100-81%

% ( جيد)80-61%

% ( مقبول)60-41%
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% (ناقص )40-21%

99% (ناقص جدا).20- 0%

Sound(تسجيل الصوتوسيلة باستخداماألصوتتعليم ملعرفة هل وأما .2

Record(هاملدى الطالب وهل هناك فرقمهارة االستماعترقية على ةفّعال

األصوتتعليم م لدى الطالب بني الطالب اليت تعلّ مهارة االستماعمعّني يف 

بغرياألصوتتعليم والطالب اليت تعّلم وسيلة مسّجل الصوتباستخدام

، وحتليل البيانات املستخدمة ىف االختبار باستخدام الرموز هااستخدام

N(Test>30(اآلتية “t”والربنامجSPSS:100برموز كما يلي

to =

∑
√ ∑D فرق بني املتغريين = 

N = عدد املتغري

SDD = االحنراف املعياري

99Opcit, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, hlm 75
100Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Zanafa, Pekanbaru, 181 :ص
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، مث قام to، مث قام الباحث إعطاء تأدية علىtoبعد أن وجد الباحث النتيجة

%، حىت تبّني 5% ودرجة هامة 1يف درجة هامة "t"باستمزاج إىل جدول النتيجة 

وجوه األثر.


