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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 

معالجة  ،يحث عن  طريقة جمع البياناتت اوفيه الباحثة هاستعملتخطوات أو الطريقة النهجية هي امل

لبيانات و فيه يبين عن الواقعة فى املبحوث و سيكتب فى البحث تحليل البيانات و  تخليص ا ،البيانات

 . االكمي اهو بحثتستخدم الباحثة هذا البحث في . و 1العلمى

 نوع البحث -أ

كطريقة بحث تستند إلى فلسفة الوضعية  ي هو كمالبحث ال. و كميالبحث و الههذا البحث نوع   

نفيذ تقنيات أخذ العينات بطريقة عشوائي و يتم ت ،و يستخدم لفحص مجتمع معين أو عينة البحث

و تستخدم أدوات البحث لجمع البيانات و صفة تحليل البيانات هي الكمية أو اإلحصائية من أجل 

 . 2اختبار الفرضيات التي قد ثيت بها

بحث التجريبي. ، يمكن تفسير البحوث التجريبية كطريقة بحث تستخدم  وتصميم هذا البحث ه  

. كان البحث التجريبي 3بعض املعالجات على اآلخرين في ظل ظروف خاضعة للرقابة للبحث عن تأثير

وهي دراسة تم  (One Group Pretest-Posttest Design)املستخدم هو التصميم التمهيدي التجريبي 

الج )العالج(. وبالتالي يمكن معرفة نتائج الع االختبار)املعالجة( وتم تطبيقها بعد  االختبارتطبيقها قبل 

 .4بشكل أكثر دقة ، ألنه يمكن مقارنة الحاالت قبل تلقي العالج

ألن البيانات املقدمة مرتبطة باألرقام وأساليب  الكمياملنهج املستخدم في هذا البحث هو منهج   

مجموعة التحكم التحليل اإلحصائي. تم تصميم هذا البحث التجريبي باستخدام تصميم 

(Nonequivalent).  البعدي والقبلي  االختبارم هو يسمى بتصميم مجموعة مراقبة هذا التصمي  

                                                           
1 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 10 
2 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 14 
3 Ibid, hlm. 107 
4 Op.cit, hlm.110 
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pretest- posttest  control  group  design) ( ولكن  في هذا التصميم لم يتم اختيار املجموعة ،

 على النحو التالي:  5التجريبية ومجموعة املراقبة بطريقة عشوائي

 3الجدول 

 

 

 

 

 

 البيان: 

 O₁  :Pre-test 

 O₂  :Post-test  

X : Treatment  

)املالحظة قبل  O₁تصميم هذا البحث، كانت مجموعات العينات التي خضعت للبحث تخضع لـ    

 االختبارق عليها عادة )املالحظة بعد التجربة والتي يطل O₂القبلي( و  االختبارالتجربة والتي تسمى عادة 

في  O₂و  O₁في موقف أكثر سيطرة من خالل مقارنة الفرق بين   Xالالحق( ،. وقد لوحظ تأثير العالج  

 املجموعة التجريبية.

 

 

 متغير البحث -ب

ها من أجل الحصول على معلومات عنها ثم بحثمتغيرات البحث هي كل ش يء ما يحدده الباحثون ل 

 .6يتم استخالص النتائج

 : 7قسم املتغيرات البحث ًعلى تشابه تأثير العالج إلى قسمينتن

                                                           
5 Op.cit, hlm. 116  
6 Ibid, hlm. 60 
7 Ibid, hlm. 160   

 Pre-test Variabel terikat Post-test 

Eksperimen O₁ X O₂ 

Kontrol O₁ - O₂ 
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 ( هو املتغير املؤثرXتغير الحرّي أو املستقل )امل (1

 ( هو املتغير الذي يتأثر باملتغير املستقلYتغير التابع )امل (2

 على متغيرين هما املتغير املستقل واملتغير التابع وهما: تحتوي  هذا البحث

 (X)تغير املستقل امل (1

 تغير املستقل في هذا البحث هو طريقة تحفيظ التقليدامل

 (Y)تغير التابع امل (2

 3تغير التابع في هذه الدراسة هو مهارة االكالم اللغة العربية في الفصل الرابع في مدرسة محمدية امل

 أمبركتوانج يوجياكارتا

 فروض البحثال -ج

الفرضية  .8ؤقتة ملشكلة بحثيةإجابة م تسّمىوبالتالي فإن الفرضية  هي فرض، فرضيةكلمة أصله 

ها. بهي إجابة مؤقتة للمشكلة التي يجب 
ّ
الفرضيات هي مجرد تخمينات ممكن قد تكون حثها وحل

 صحيحة أو خاطئة.

 :9هناك نوعان من الفرضيات املستخدمة في البحث

. تنص فرضية العمل على وجود عالقة Haفرضية العمل أو الفرضية البديلة أو يتم اختصار  (1

 أو االختالفات بين املجموعتين. Yو  Xاملتغيرات بين 

 :ا البحث هوالعمل في هذ ةفرضي

على  طريقة التحفيظ و التقليدهناك تأثير للتعلم باستخدام  فرضية العمل أو الفرضية البديلة:

 .مهارة الكالم باللغة العربية

ية أيًضا بالفرضية ، وغالًبا ما تسّمى الفرضية الصفر  Hoالفرضية الصفرية أو يتم اختصار  (2

 في األبحاث اإلحصائية ، والتي يتم اختبارها من خالل الحسابات 
ً
ستخدم عادة

ُ
اإلحصائية ، ألنها ت

                                                           
8 Arifin Zainal, Penelitian Pendidikan:Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2011), hlm. 

19 

9 Suharimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 74 
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اإلحصائية. تنص الفرضية الصفرية على أنه ال يوجد فرق بين املتغيرين ، أو أنه ال يوجد تأثير 

 .Yعلى املتغير  Xللمتغير 

  أو "فرضية فارغة" ألنه ال يوجد فرق بين املتغيرين." صفريةيمكن بسهولة فهم اسم "فرضية 

 .فارغبمعنى آخر، الفرق بين املتغير األول مع املتغير الثاني هو صفر أو 

 فرضية صفرية في هذا البحث هو:

على مهارة الكالم  طريقة التحفيظ و التقليدفرضية صفرية:  ال يوجد أي تأثير للتعلم باستخدام 

 باللغة العربية.

 انات و مصادرهاالبي -د

 مدير املدرسة واملوظفين اآلخرين تعتبر ضرورية .1

 أمبركتوانج يوجياكارتا 3مدرسة محمدية  مدرس اللغة العربية في .2

 أمبركتوانج يوجياكارتا 3في مدرسة محمدية طالب  .3

الوثائق في املدرسة التي سيتم استخدامها كمصدر البحث من أجل الحصول على بيانات حول  .4

طريقة التحفيظ و باستخدام طالب في تعلم اللغة العربية حول القدرة على التحدث نتائج تعلم ال

 . التقليد

لترقية مهارة الكالم اللغة العربية لدى  طريقة التحفيظ و التقليدهدف من هذ البحث هو تطبيق 

 أمباركاوانج يوجياكرتا. 3في مدرسة املحمدية  الرابع فصلطالب ال

 البحث املوضوعات ، و زمان ومكان -ه

السكان عبارة عن مجال تعميم يتكون من: كائنات أو موضوعات لها صفات وخصائص معينة يحددها 

عدد السكان في هذه الدراسة هو الفصل الرابع الذي . 10الباحثون لفحصها ثم الستخالص النتائج

نية أخذ تق هذا البحث في مجال العينة. عملت الباحثة ، وطالبا 65 فيهمايتكون من فصلين مع ما 

بحيث تكون العينة  تقنية أخذ العينات غير االحتمالية العينات مع موضوع هذا البحث هي

املستخدمة مشبعة. العينة املشبعة هي جميع أفراد السكان الذين يستخدمون كعينات. وقد تم ذلك 

 ألن عدد السكان كان صغيًرا أو ميسور التكلفة بشكل عام بواسطة الباحثين.

                                                           
10 Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif, R&D, (Bandung, Alfabetha:2017), hlm. 88 
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 3ستكون موضوع هذا البحث هي جميع طالب الصف الرابع مدرسة املحمدية العينة التي 

طالًبا. و السبب  65الرابع ب  مع مجموعه و أمباركتوانج يوجياكارتا الذي يحتوي على  فصل الرابع أ 

 تستخدم األبحاث التجريبية التي تتطلب الفصل التجريبي و بحثالا هو أنه في هذ فصلينن ذاأخذ ها

 و  22تحكم تتكون من  لفصل أ فصلكم. أصبحت االتح الفصل
ً
كونه فصل  صل بامرأة ، للف 11رجال

 و  15تجريبي يتكون من 
ً
الرابع ب والفصل الرابع أ  امرأة. سبب آخر لتحديد عينة من الفصل  17رجال

ة دروس اللغاالتعلم ظروف الطالب وساعات  ب، وال هو ألنه يعتمد على النظر في قيمة نتائج تعلم الط

الصف  فياللغة العربية ة العربية املناسبة إلجراء البحوث في الفصل بناًء على اقتراحات من معلم

 الرابع.

 ،أمبركتوانج الذي تناوله في أمباركتوانج يوجياكارتا 3في مدرسة املحمدية  كان مكان هذا البحث هو

. عندما أجري البحث 55294 ،الخاصة يوجياكارتا منطقة ،سليمان  ،غمفنج كيدول  ،غنونج كيدول 

محمدية الرابع في مدرسة في فصل التحكم والتجربة في الصف  2019أكتوبر  10سبتمبر حتى  12 من

 وانج يوجياكرتا.تأمبرك 3

 طريقة جمع البيانات -و

القيام بها للحصول على البيانات املطلوبة. في  ةجمع البيانات هو أسلوب أو طريقة يمكن للباحث

جمع البيانات هي الخطوة الرئيسية في البحث ألن البحث يهدف إلى الحصول على  هذه الحالة ، تقنيات

 ةبها الباحث تالبيانات. يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها الختبار صحة الفرضية التي قام

 لإلجابة على صياغة املشكلة.

 تقنيات جمع البيانات املستخدمة في هذا البحث هو كما يلي:

 

 ةاملالحظ .1

في تقنيات جمع البيانات ، تكون املالحظات التي سيتم استخدامها في عملية جمع البيانات عبارة 

عن مالحظات مفتوحة ، أي أن الباحثة تشارك فيها بشكل مباشر ولكن هذا املوضوع ال يعلم أنه 

ية قبل . تستخدم هذه التقنية للحصول على البيانات أثناء عملية تعلم اللغة العرب11يتم مالحظته

وكذلك األشياء التي تدعم وتعوق القدرة على التحدث  طريقة التحفيظ و التقليدوبعد استخدام 

 باللغة العربية.

                                                           
11 Mustafa Izzuddin, Mtodologi Penelitian Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 192 
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 املقابلة .2

املقابلة هي شكل من أشكال التواصل اللفظي من خالل طرح أسئلة معينة للحصول على 

، حيث تم إعداد 13هيكلةاستخدمت الباحثة نوًعا من املقابالت امل ،. في هذا البحث12املعلومات

جميع األسئلة جيًدا قبل ذلك ، لكن في املمارسة العملية ، يمكن للباحثة تطوير األسئلة التي تركز 

 على مشكلة البحث.

الباحثة مقابالت مع مدير املدرسة للحصول على بيانات حول التطوير  اتفي هذه املقابلة، أجر 

الباحثة أجرأت مقابالت مع مدرسة اللغة العربية في املدرس ي واملعلمين فيها ، باإلضافة إلى أن 

الحصول على بيانات حول عملية التدريس والتعلم في مهارة الكالم ، واملشاكل التي يواجهها 

ومناهج والكتب املستخدمة والجهود املبذولة للحد اللغة العربية كالم  املعلمون والطالب في التعلم

الصف الرابع ملعرفة املشكلة في تعلم اللغة العربية ، خاصة من الحل. ومقابلة العديد من طالب 

 د.يقلتفيما يتعلق بتحدث اللغة العربية باستخدام طريقة التحفيظ ال

 االختبار .3

السترداد  االختبارفي هذا البحث باستخدام التقنيات الشفوية. يتم استخدام تقنية  االختبارطرق 

 طريقة التحفيظ و التقليدشاركة في التعلم باستخدام البيانات بشكل قدرات الطالب قبل وبعد امل

أمبركتوانج  3مدرسة محمدية التي يتم إجراؤها لتحديد مهارة الكالم لطالب الصف الرابع في 

التمهيدي( ونهاية االجتماع  االختبارات للطالب في بداية االجتماع )االختبار . يتم تقديم  يوجياكرتا

 .طريقة التحفيظ و التقليدعالج أي التعلم باستخدام الالحق( بعد تلقي ال االختبار)

 الوثائق .4

طريقة التوثيق هي عناصر مكتوبة، مثل الكتب واملجالت واملستندات واللوائح واملذكرات وما إلى 

 .14ذلك

تستخدم الكتابة هذه التقنية للحصول على بيانات املدرسة الوثائقية ، مثل تاريخ التأسيس 

افق والبنية التحتية وعدد املعلمين واملوظفين وعدد الطالب واملدرسين والهيكل التنظيمي واملر 

 والتعليم ونتائج تعلم اللغة العربية واملسائل املتعلقة بالبحث

                                                           
12 Ibid, hlm. 195 
13 Ibid, hlm. 195 
 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 158 
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 أدوات البحث -ز

أدوات جمع البيانات هي أدوات يتم اختيارها واستخدامها من قبل الباحثة في أنشطتها لجمع البيانات  

 . 15ويسهل استخدامهابحيث تصبح األنشطة منتظمة 

في هذا البحث ، فإن األدوات البحثية التي تستخدمها الباحثة هي املالحظة واملقابالت أو املقابالت 

 ات والوثائق. تطورت الباحثة أدوات بحثية بسيطة تستخدم على النحو التالي:االختبار و 

 إرشادات املالحظة .1

 التحفيظ و التقليدطريقة عملية تعلم اللغة العربية قبل وبعد استخدام  -أ

 األشياء التي تدعم وتعيق القدرة على التحدث باللغة العربية -ب

 إرشادات املقابلة .2

 اللغة العربية مادة ةعلمم -أ

 بعض الطالب من العينة البحث -ب

 االختبارإرشادات  .3

 ات الشفوية تثبت الحوار االختبار  -أ

 معايير التقييم -ب

 إرشادات التوثيق .4

 قائمة حضور الطالب -أ

 بقائمة عدد الطال  -ب

 قائمة املرافق والبنية التحتية -ت

 األنشطة خالل البحث -ث

 اختبار الصدق و الثبات البيانات -ح

                                                           
15 Ibid, hm.10  
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 اختبار الصدق البيانات -1

اختبار الصدق هو يسمى بــصواب أداة للقياس أو البيانات املجموعة مدى  يمكن بالتصديق به فى 

 Microsoftـــ  . و أدوات البحث ستختير صدقه ب16أدة القياس لقياس ش ئ الذى يجب قياسه

Office Excel  و Statistical Package for the Social Siences (SPSS)  . 

 رموز املستخدم هو  اختبار بناء صالحية بطريقة ارتباط لحظة املنتج: ال

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)²][𝑛(∑ 𝑦²) − (∑ 𝑦)²]
 

 :  نبيا

n : جملة املجيبين 

X : اجابة املجيبين 

Y : مجموعة النقاط من املتغييرات للمجيبين 

 

 

 فصدق أدوات البحث هو:

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔صالح إذا ب أسئلة يسمى يقال إن  •  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔غير صالح إذا أسئلة يسمى ب يقال إن •  <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

 

 اناتثبات البي اختبار  -2

أهداف اختبار الثبات البيانات هو  ملعرفة مدى حاصل القياس ثابتا و صدقا إذا تقيسه مرتين أو 

 . 17أكثر على األعراض باستخدام أداة القياس متساو

تساق أو الثبات. يقال إن أداة البحث لها قيمة موثوقية عالية إذا كانت بالاملوثوقية تساوي 

ظهر املوثوقية بما يكفي  ات التي تم إجراؤها لهااالختبار 
ُ
نتائج متسقة في قياس ما تريد قياسه. ت

 .18و صدقةالستخدامها كأداة لجمع البيانات. سوف أدوات موثوقة تنتج بيانات موثوقة

 رموز املستخدم هو  بطريقة ألفا كرونباخ:

                                                           
16 Ir. Shofiyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), hlm. 
75 
17 Ibid, hlm. 87  
18 Siregar Shofiyan, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2013), hlm.173 
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𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ 𝛿𝑏
2

𝛿𝑡
2 ] 

 :  بيان 

  𝑟11  : أداة البحثمعامل صدق 

 K     : عدد األسئلة 

 ∑ 𝛿𝑏
 عدد متغيرات األسئلة  : 2

 𝛿𝑡
 متغيرات األسئلة كلى:   2

 فثبات أدوات البحث هو: 

𝑟11يقال إن أداة البحث بمكن ثبات عليها إذا  • > 0،6 (𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠) 

𝑟11عليها إذا  يقال إن أداة البحث بمكن غير ثبات • < 0 

،6 (𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠)   
 

 تحليل البيانات -ط

شطة معالجة البيانات و تقديم البيانات وحساب البيانات لتبين واختبار نتحليل البيانات هو أ

هما  أجري تحليل البيانات في هذا البحث بطريقتين. 19ات اإلحصائيةاالختبار الفرضيات باستخدام 

 الختبار الفرضية. tالنوعية الوصفية لتحليل نتائج املالحظات واملقابالت واستخدام إحصاء اختبار 

 اختباره من خالل بضع خطوات وهو:  فى

 

  ،القيمة والتباين واالنحراف املعياري تحديد متوسط  -1

 Statistical Package for the Social Siencesو  Microsoft Office Excelبمساعدة  

  ،فئات التحكم والتجربةعلى قيمة تستخدم الصيغة املستخدمة للعثور على البيانات في متوسط 

 الصيغة التالية:ثم 

𝑀𝑒 =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

 

 

 

                                                           
19 Ibid, hlm. 125  
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 . الطبيعي االختبار  -2

يعد اختبار الحالة الطبيعية ملعرفة ما إذا كان يتم توزيع مجموعة البيانات التي يتم 

. ال يمكن تعميم البيانات على املجموعات إال إذا كانت لها 20بيعي أم الط يدّل إلىاستخدامها 

خصائص طبيعية. إذا تم توزيع بيانات العينة طبيعيا، فيمكن أن تستخدم معالجة البيانات 

إحصاءات ويمكن تعميم نتائج معالجة البيانات على العينة مع املجنوعات. ملعرفة ما إذا كان يتم 

للتحقق مما إذا كانت العينة املأخوذة  االختباريعية للبيانات. يتم إجراء توزيع البيانات الطب

 مناسبة باملجموعات.

 Statisticalو  Microsoft Office Excelاختبار الطبيعي في هذا البحث بمساعدة 

Package for the Social Siences. االختباريمكن إجراء اختبار الحالة الطبيعية باستخدام Chi-

21)₂(χ Kuadrat  . 

 خطوات اختبار الحالة الطبيعية للبيانات هي كما يلي:

 ابحث  أعلى وأقل الدرجات جمع البيانات و -أ

 اجعل الفواصل الزمنية للفصل وتحديد حدود الفصل -ب

 واالنحرافات املعياريةيحسب املتوسط  -ت

 البيانات إلى فواصل زمنية جدول جعل  -ث

 

 ية:لكل حد فئة مع الرموز التال Zحساب القيمة 

𝑧 =  
(𝑥𝑖− 𝑋)

𝑠
 

 من خالل بضع خطوات وهو:  tاختباره بـــاختبار الفرضيات أي اختبار اإلحصاء  -3

 القيمة البحث:رموز لحساب متوسط  -1

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
  

 رموز لتثبيت عينة االنحراف املعياري:  -2

                                                           
20 Ibid, hlm. 153  
21 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 77 
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𝑠 = √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅)²

𝑛−1
  

 :tحساب اختبار اإلحصاء  -3

𝑡 =
�̅�− 𝜇0

𝑠/√𝑛
  

 


