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الباب الثالث

طريقة البحث

أ. تصميم البحث

، االختبـار Randomized Subjectsهـذا البحـث حبـث جتـرييب. وخطـة البحـث املسـتخدمة 

ســوكاردي بــهقــالممــا. وهــذا املصــدر مــأخوذControl Group Designالقبلــي والبعــدي 

تنفيــذ االختبـــار ) مـــن النتيجــة املـــأخوذة يفx) يعــىن مــن خـــالل حتليــل إجـــراء متغــري (2011:185(

تصميم البحث يف اجلدول اآليت:اىل). ونستطيع أن ننظرY2) واالختبار البعدي (Y1القبلي (

: تصميم البحثIII.1اجلدول 

موعة االختبار البعدياملتغري املقيداالختبار القبليا

Y1xY2نشاط فجوة املعلوماتتقنية 

Y1 -Y2تقنية إلقائية

اإليضاح

X :إعطاء إسرتاتيجي التعلم

Y1الضبطى: االختبار القبلي يف الفصل التجرييب والفصل
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Y21ضبطى: االختبار البعدي يف الفصل التجرييب والفصل ال

فصلوجتريىبفصلمهاالفصالنفيهالذىالبحث التجرييب احلقيقي هوهذا البحث 

. وملعرفة قدرة الطالب األوىل تقوم الباحثة باالختبار القبلي والبعدي يف الفصل التجرييب ضبطى

نشاط واملراقب. وبالتايل تقوم الباحثة باملعاجلة من خالل استخدام املقاربة االتصالية باستخدام تقنية 

يف الفصل التجرييب وتقوم الباحثة باإلجراءة يف الفصل املراقب باستخدام طريقة فجوة املعلومات

أخرى. وبالتاىل تقوم الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة قدرة الطالب النهائية من املعاجلة املنفذة. تقوم 

ث ملعرفة البحذاالباحثةتقومالباحثة باالختبار البعدي يف الفصل التجرييب والفصل املراقب. 

الفرق اهلام عن حاصلة االختبار القبلي والبعدي بني الفصلني.

منفيعرفالوسيلة املستخدمة يف هذا البحث اختبار عن مهارة لكالم لدى الطالب،

ملدخلاومدى ترقية مهارة الكالم لدى الطالب من خالل استخدام والبعدىالقبلىاالختبارنتيجة

نتيجة االختبار القبلي والبعدي.يعرف من ط فجوة املعلوماتنشاباستخدام تقنية االتصايل

ب. مكان البحث

تقوم الباحثة بالبحث يف املدرسة الثانوية "املتقني" يف الفصل الثامن بباكنبارو.

1Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan,Jakarta :PT Bumi Aksara, 2011, hal 185
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ج. فرد البحث وموضوعه

الفصل الثامن يف املدرسة الثانوية "املتقني" بباكنبارو. وموضوع وأما فرد البحث فهو طالب

لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب باستخدام نشاط فجوة املعلوماتالتصايلملدخالافعالية البحث

يف الفصل الثامن باملدرسة الثانوية "املتقني" بباكنبارو. 

. مجتمع البحث وعينتهد

وعدد 2جمتمع البحث.أفراد البحث. وعينة البحث بعض مجيع فهووأما جمتمع البحث

.ضبطىالفصل التجرييب والفصل اليفطالبا مخسونوجمتمع البحث ستّ 

ه. طريقة جمع البيانات

وطريقة مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث فيما يلى

. االختبار1

بالبحث. ونتيجة االختبار قبل القيام الباحثةبهتقوماالختبار القبلي، هذا االختبار.أ

كالمتمستخدمة كنتيجة االختبار القبلي. واالختبار ألة ملقياس قدرة الطالب على ال

اية البحث، وهذا االختبار يهدف الباحثةبهتقوماالختبار البعدي، هذا االختبار .ب بعد 

االختبار إىل معرفة ترقية مهارة الكالم لدى الطالب بعد أن أخذوا اإلجراءة. ونتيجة 

مستخدمة كنتيجة االختبار البعدي.

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2006,
Hal 130-131
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الحظة. امل2

نشاط فجوة عملية تنفيذ التعلم باستخدام تقنية الحظة. املتستخدم الحظةاملهذه

نشاط فجوة املعلومات تقنية املعلومات، وتراقب الباحثة مباشرة عن استخدام

و. طريقة تحليل البيانات

لتحليل البيانات، فيما يلى”test “tتستخدم الباحثة رمز 

أ. تحليل البيانات (اختبار الفرضية)

من خالل ”test “tتقوم الباحثة بالتحليل اإلحصائي الختبار الفرضية باستخدام رمز 

موعة الكبرية (”test “t. رمز toطلب نتيجة  3) املرتبتط.N≥30لبيانات ا
























11 N

SDy

N

SDx

MyMx
To

:       Toختبار اال

Mx:التجريبالفصليفالكالمترقيةمهارة:املتوسط من املتغري

:   Myالضبطىفيالفصلمهارةالكالمترقية:املتوسط من املتغري

:  SDxالتجريبالفصليف(من املتغرييحنراف املعيار اال(

3Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekabaru: LSFK2P, 2006, Hal 187
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:  SDyالضبطىالفصليف(من املتغري يحنراف املعيار اال(

: Nةالعين

tأكرب من Toنتيجة تإن كان table فتكون 1% أو 5يف الدرجة اهلامة %Ha مقبولة

مردودة.Hoو 

اللغة العربيةبمهارة الكالم يةب. ترق

اللغة العربية:بترقية قدرة الطالب على الكالم تستخدم الباحثة الرمز التايل لتعيني مدى

	معامل	الترقیة = االختبارالقبلياالختبارالبعدي	

االختبار	القبلي
x	100%

اإليضاح

Kpمعامل الرتقية :

نشاط فجوة املعلومات: االختبار األول قبل استخدام تقنية االختبار القبلي

نشاط فجوة املعلومات: االختبار األخري بعد استخدام تقنية االختبار البعدي
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املعلوماتنشاط فجوة املدخل االتصايل باستخدام باللغةتصميم تعليم .ج

اإلطار النظري

واللغة عند املدخل االتصايل ألة 4التعليم عملية تفاعل الطالب مع املعلم ومصدر التعلم.
االتصال. ومعىن تعلم اللغة عند املدخل االتصايل أن املتعلم االتصال لتعلم اللغة أى أن اللغة 

) ما يقام به بنوعا 1973:124لغة. والنشاط االتصايل عند الرقاىب (املتعلمة ألة لتعلم تلك ال
5االتصال (الشفهي والكتايب) ألن هذا النشاط ضروري ىف حياة اإلنسان.

م به شخصان لتبادل االتصال من حيث أن املرء الذى و املعلومات ما يقفجوة إن نشاط 
هدف إىل مساعدة يدخل االتصايل امليعرف املعلومات يوزع تلك املعلومات إىل من مل يعرفها

الطالب للحصول على مهارة االتصال.

املعلومات مادة دراسية لغوية ليست فيها معلومات كاملة. يعطى املدرس فجوة إن برنامج 
يتبادالن تلك نيك املعلومات املختلفة أن املتعلماملعلومات املختلفة للمتعلمني، بناء على تل

عليهنفس املوضوع، وتلك املعلومات غري كاملة، فلذا أن املتعلم ينبغىاملعلومات، وتلك املعلومات
ملتبادلأن يقدم السؤال إىل صديقه من التعريفات السابقة استخلصت الباحثة أن واملعلوما

االتصالية هي أن اللغة تدرس لالتصال.املدخلحقيقة تعلم اللغة عند 

4 Tim PenyusundanPengembanganPenyusunbahasa, KamusBesarBahasaIndonesia,Jakarta: Gita
Media, h 251
5Op.cit. promadi,h.34
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اللغة االتصايلوخطوات النشاط االتصايل يف تعلم 

تركيبية النشاط

قبل النشاط االتصايل    1

شبه النشاط االتصايل

قبل النشاط االتصايل    داخلاملعلماتفجوةنشاطالجيد

وظيفة النشاط االتصايل

النشاط االتصايل    2

نشاط التفاعل االجتماعي

Litlewood, 981:86)(النشاط االتصايل   داخلاملعلماتفجوةنشاطجيد

والفرق األبرز بني النشاط االتصايل وغري النشاط االتصايل هو أن النشاط غري االتصايل ال 

ميلك اإلرادة واهلدف لالتصال. والنشاط يفضل الشكل اللغوي وهو يتحدد يف شكل واحد فقط. 

ا  تعني جارية نشاط التعلم. خالفا بالنشاط إن تداخل املدرس ضروري وكذلك مادة التعلم أ

االتصايل أن املتعلم قد أملك اإلرادة واهلدف لالتصال. ومضمون اللغة يفضل من الشكل و يتحدد 

يف شكل واحد فقط وبدون تداخل املدرس وكذلك املواد الدراسية. (الفرقان  العزيز و حيضري 

)1996:80الوصيلة، 
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مازالت يف خطوة التدريب عن استيعاب أسلوب اللغة واألنشطة يف مرحلة قبل االتصال 

والكلمات غري اتصالية. واألنشطة يف املرحلة االتصالية كانت يف النشاط التفاعلي. ومعيار جناح 

6االتصال يتعلق يف مرحلة الفعالية أو يف جناح املتعلم ألداء الواجبة الىت أعطاها املدرس.

شكل املضمون

املهةة- املوضوع

املعلوماتفجوة تكميل - طالنشا

خطوات النشاط االتصايل عند تعليم اللغة االتصايل

قبل النشاط االتصايل (هيكل األنشطة، شبه النشاط االتصايل)

النشاط االتصايل ( وظيفة النشاط االتصايل، تفاعل الناشط االجتماعي)

املعلوماتنشاط فجوة إن نشاط التعليم باملدخل االتصايل يستخدم 

نشاط األولال

لدافع الطالب ليكون هلم رغبة ىف التعلم)1
التعليق عن الدرس املاضى)2
يلقى املدرس أهداف التعليم)3

النشاط الرئيسي
)قبل النشاط االتصايلاملعلماتفجوةنشاطالجيد(قبل النشاط االتصايل(

عملية التعليم مبدوئة بتقدمي احلوار القصري)1

6Promadi, Op-Cit,h.28
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(التكرار) يقوم املدرس بذلك النشاط مث يتبعه املتعلمالنشاط التاىل ممارسة شفهية )2
مالطالبإىلاملدرسيبني( هذابعد،احلواربتكرارالشفويةملمارسةميارسوناأ

فجوةبنشاطالطالبويقومأصدقائهممعاحلقيقياحلواروميارسونالنشاط
)املعلومات

على حسب املوضوع املبحوث.يقدم املدرس االسئلة إىل الطالب، وتلك األسئلة )3
حيلل املدرس والطالب التعري االتصايل ويعرض املدرس عدة األمثلة اإليضافية)4

)النشاط االتصايلداخلاملعلماتفجوةنشاطجيد(النشاط االتصايل

املعلماتفجوةنشاطاملدرسكيفيةبني)5
املعلوماتفجوةيعطى املدرس الواجبة للطالب لتكميل نشاط )6
موعة املزدوجة)7 املعلوماتلتبادليأمر املدرس بتكوين ا
كل طالب يقبل ورقة عمل الطالب، ورقة العمل للطالب "أ" وورقة العمل )8

للطالب "ب"
يأمر املدرس الطالب لكى ال يعرض ورقة العمل إىل مزدوجهم)9

املعلومات عن ورقة العملفجوةيبني املدرس نشاط)10
لك الواجبة باملزدوج مبساعدة التعبري املتضمن ىف ورقة يؤدى الطالب ت)11

لتبادلولتكميالملعلوماتالعمل
يتفّتش الطالب صواب املعلومات املأخوذة من ورقة العمل)12

املثال
املهنة–املوضوع 

تكلم اللغة العربيةالاهلدف : ليعرف الطالب عدة املهن وليقدر الطالب على 
املضمون
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"أ"األسئلة اإليضافية
ما مهنة حليمة؟ ما واجبتها؟)1
عمل بالكيس ىف آخر األسبوع؟يا االسم الثاىن ؟ كم عمره؟ ماذا م)2
ما مهنة يزيد؟ كم عمر يزيد؟)3
ما االسم الرابع؟ ما مهنته؟)4
ماذا يعمل يزيد ىف أخر األسبوع)5
ما مهنة أيب ذار؟ كم عمره؟ ماذا يعمل ىف آخر األسبوع)6

"ب"األسئلة اإليضافية
االسم األول؟، كم عمره؟ ماذا يعمل ىف آخر األسبوع؟ما)1
ما مهنة بالكيس؟ ما مهنتها؟)2
ما االسم الثالث؟ ما مهنته؟ ماذا يعمل ىف آخر األسبوع)3
ما مهنة لقمان؟ كم عمره؟)4
ما االسم اخلامس؟ ما مهنته؟)5
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ورقة العمل "أ"

آخر األسبوعوظيفة املهنةالعمراملهنةاالسمالرقم

االسرتاحة ىف البيت27حليمة1

املرىباملدرس2

القيام بالبحثاملرىبيزيد3

42مبلغ4

املتعلمأبو ذار5

ورقة العمل "ب"

آخر األسبوعوظيفة املهنةالعمراملهنةاالسمالرقم

عالج املرضىالطبيب1

الرحلة25بالكيس2

27احملاضر3

حفظ القرآنالدعوة إىل توحيد اهللالقمان4

طلب العلم20الطالب5

و جداولأالعملورقةإىلالنظربدوناملعلوماتعناألسئلةونبتبادلا لطالب ت

و ورق العملأايل جداول بالنظرالضائعةاملعلوماتونبتكاملالطالب
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فهي فيما يلىنشاط فجوة املعلوماتوأما اخلطوات يف 

أ. مرحلة االستعداد

الدراسىيعد املدرس املنهاج.1

يعد املدرس خطة الدرس.2

يذكر املدرس موضوع الدرس.3

يلقى املدرس هدف التعلم.4

ب. مرحلة التقدمي

يبدأ املدرس عملية التعلم ويفتح الدرس.1

يفتش املدرس استعداد الطالب.2

املادة الىت احتاج إليها الطالب لتعلم يقوم املدرس بتعليق الدرس املاضى من خالل تقدمي .3

املادة التالية

)قبل النشاط االتصايلاملعلماتفجوةنشاطالجيد(قبل النشاط االتصايل
موعة القصرية أو املزدوجة.4 يصنع الطالب ا

يقبل الطالب ورقة العمل. بعضهم يقبلون ورقة العمل "أ" واألخرون يقبلون ورقة العمل .5

موعة األخرى."ب". ويأمر املدرس  الطالب لكى ال يعرضون ورقة عملهم إىل ا

يفّهم الطالب ورقة العمل ويسألون الصعوبة املوجودة فيها إىل املدرس.6
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يعمل الطالب مزدوجني ليتبادلوا املعلومات عن ورقة العمل من خالل مساعدة األسئلة .7

املوجودة يف ورقة عملهم.

ها.يستطلع الطالب صدق املعلومات الىت أخذو .8

ج. النشاط األخري

يكتب الطالب مالحظة االنعكاس عما تعلموه، عن الشيئ اجلذاب والصعب..1

يعطى املدرس اإلجراءة املتواصلة مناسبة بالكفاءة املعلمة..2

فعال ألن مجيع الطالب ميلكون نشاط فجوة العلوماتومن البيان السابق يعرف أن 

الفرصة للتكلم وللممارسة مباشرة بدون احلياء ألن الطالب يتكلمون مع زمالئهم. خالفا عندما 

يتكلم الطالب أمام الفصل.


