
 الباب الثالث

 منهج البحث

 مدخل البحث و نوعه . أ

. يعرف الكميدخل املتستخدم الباحثة املدخل يعىن يف هذا البحث، 

staflslif)فلسفة الوضعية الوفقا على  البحث الذي دخلمك  مدخلالضا هذا أي

emftitttfop) تقنية  . بعاّمة،اجملتمعة أو عينة معينةبحث اليت يتم استخدامها يف ال

اخذ عينات طريقته عشوائية ، ومجع البياانت يستخدمه أدوات البحث، وحتليل 

. يف حني أن 1/ اإلحصاءات هبدف إلختبار فرضية أنه تعينيالبياانت الكمي 

املنهج التجرييب أن منهج البحث تفسر على  لبحث هوا املستخدمة يف هذا نوعه

خاص آخر يف الظروف غري املتحكم أهنا وسيلة للحصول على أتثري املعاملة ضد 

 .2فيها

 تصميم البحث  . ب

. ألن هذا استخدمت الباحثة يف هذا البحث بدراسة شبه التجربة

البحث ملطالعة موضوع معينه، وملعرفة جناح استخدام املنهج وملقياس أتثري املعاملة 
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غة و هي التعليم ابستخدم وسائل لنهضة دافعية التعلم الل الىت إعطاها الباحثة،

 .وأتثري املنهج التقليدى، زايدة مفردات لطالبالعربية و 

 Nonequivalent Control Groupوتصميم البحث استخدامته الباحثة هو 

Design وهذا التصميم تقريب بتصميم .Pretest Postest Control Group 

Design الفرقة التجربية واجملموعة ، لكن يف تصميم غري متكائفة سيطرة اجملموعة

 تصميم التجربة4. 3الضابطة مل يكن اختيارهم عشوائيا

 البيان :

O1  =نتائج اختبار قبلي يف الصف التجرييب قبل إعطاء املعاملة 

O2  =نتائج اختبار بعدي يف الصف التجرييب بعد إعطاء املعاملة 

O3  = احملاضرةالضابط ابستخدام طريقة نتائج اختبار قبلي يف الصف 

O4  = الضابط ابستخدام طريقة احملاضرةنتائج اختبار بعدي يف الصف 

X  = السمعية و البصرية. وسيلة 
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الضابط االختبار القبلي  فصلالتجرييب وال فصلالتصميم، عمل اليف هذا 

. وبعد ذلك للفصل التجربية إعطاء وسيلة عن االرتفاع مفردات اللغة العربية

وبعد ذلك، عمل الطالب االختبار . شاشةال تعرض اليتالسمعية و البصرية 

 البعدي ابستخدام االختبار الذى نستوى ابالختبار القبلي.

 الوقت و مكان البحث  . ت

 3أبريكتونج  هذا البحث سوف تنفذ يف مدرسة حممدية اإلبتدائية

شهر مايو حىت يونيو  هذا البحث بني يف حني أنتوقيت. اتسليمان يوغياكر

   .2011 / 2012 الدراسيةالسنة 

 البحثمتمة  جم  . ث

أما جمتمع البحث يف هذا  . و 2الشاملمواضيع البحث جمتمع البحث هو

حممدية اإلبتدائية أمربكتونج املدرسة فصل اخلامس لبحث هو كل الطالب يف الا

 .2011  /2012 السنة الدرسيةياكرات يف غسليمان، يو  3

متتلكها هذا اجملتمع البحث  ذينة هي جزء من العدد واخلصائص الوالعي
ابملدرسة  B امسو اخل A امساخل فصلة البحث هي الطالب يف ال. وعين1
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طالب من  24ياكرات و عددهم غسليمان، يو  3حممدية اإلبتدائية أمربكتونج 

أسلوب العينة الذى  .1الصفني. أسلوب العينة هي أسلوب ليأخذ العينة

وهو أسلوب ليأخذ عينة و أيسسه  Cluster Samplingاستخدامه يف البحث هو 

على الفرقة وليس بدون نظام. قسمت الباحثة العينة إىل قسمني وهي الصف 

كصف التجريب وهو الصف الذى Bfامس اخل التجريب والصف الضابط. الصف

تعليم اللغة العربية والصف يف  السمعية و البصريةملعاملة وهي بوسيلة اعطاه ا

   كصف الضابط وهو الصف الذى يف تعليمه مل تعطى املعاملة. A امساخل

 فاعل وجممتمع البحثال . ج

الفصل اخلامس يف املدرسة حممدية  الفاعل يف هذا البحث هو الطالب

 جمتمع يف هذا البحث وهوسليمان يوغياكرات. أّما  3اإلبتدائية أمربكتونج 

استخدام وسائل السمعية البصرية لنهضة دافعية التعلم اللغة العربية لطالب فصل 

 سليمان, يوغياكرات. 3اخلامس يف املدرسة حممدية اإلبتدائية أمربكتونج 
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 طريق  مجع البياانت . ح

 مالحظة .1

األنشطة هذه  1.مالحظة هو مراقبة و تسجيل منهجّي بظاهرة الدّقة

املالحظة قدمت يف التدريس والتعلم جتري ملعرفة الوضع التعليم و إجابة 

 .الطالب يف يتبع إسرتاتيجّية التدريس جديدة هلم

املدرسة حممدية  يف املالحظة املباشرة من مشكلة حمتملة بعد العثور على

يسأملا  الطالب عرضا مع يتحدثحثة بال، ا3اإلبتدائية أمربكتونج 

هذه  حلل اقرتاحاهتم ما و،لفصليف ا العربية تعلم اللغة عندما يفكرون

 .9وفقا الحتياجاهتا املسألة

 مقابلة .2

 :هي مقابلة أن احملققني خمرب

 تعلم اللغة أمناط حول للحصول على معلومات اللغة العربية معلم (أ 

 اللغة العربية حتصيل ،تعلم اللغة العربية يف ، والصعوابتالعربية
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 ابستخدام الغالف اجلوي العربية تعلم حملة عامة عن و الطالب

 .النظام التقليدي

 حول للحصول على معلومات، Bبضع الطالب الفصل اخلامس   (ب 

 .اللغة العربية التعلم يف شاكلإجياد حلول مل يف احتياجات الطالب

 واثئق .3

 األشياء اليت حول امكانية العثور على معلومات الواثئق املستخدمة

وهلم  ،دقيقة ، والكتب، والصحف،حماضر، شكل مذكرات يف املتغريات

 ، واملعلمنياحلصول على بياانت عناهليكل التنظيمي حبثت الواثئقأما  .جرا

 .مجيع الطالب بياانت احليوي حالةالطالب و  و واملوظفني الدولة

 اخمتبار .4

االختبار هو  .يهدف طريقة االختبار لقياس مستوى الفهم أو القدرة

سلسلة من األسئلة اليت حتتاج إىل إجاابت هلذه األسئلة لقياس عبارة عن 

على اختبار  ىأجر لذي ا، ا البحثهذ يف .مستوى الشخص من القدرة

الستخدامها يف  اختبار الثبات ادواتو  اختبار صدق ادواتجترييب لقياس 

 .البحث



بعد حماكمات االختبار ونتائج االختبار صاحلة وأداة موثوقة تستحق 

وابلنظر إىل االختبار التايل مع جمموعة  .استخدامها كأداة هلذا البحث

بندا حول يف شكل  20 أداة صريف تتألف من .الضابطة واجملموعة التجريبية

مث إذا   2كلسؤال له النتيجة الصحيحة  .ما قبل االختبار وبعد االختبار

ط اليت صحيح، بلغت جمموع النقا كانت اإلجابة على مجيع األسئلة بشكل

اختبار املفردات اليت مت تعلمها،  . ويتضمن أسئلة100مت احلصول عليها 

الضابطة مع اجملموعة التجريبية ال  واليت كان البند االختبار بني اجملموعة

هذا االختبار لتحديد مدى املفردات والتنمية من قبل  ويستخدم .حاليا

وسائل قبل استخدام  3املدرسة حممدية اإلبتدائية  أمربكتونج الطالب 

 التجربة أو بعد إجراءالسمعية  البصرية 

 اإلستبانة .2

اإلستبانة هي طريقة مجع البياانت اليت فيها إعطاء األسئلة املكتوبة و 

أما اهلدف من هذه الطريقة هي ملعرفة دافعية الطالب  10تعطى اىل املراسل.

الفصل اخلامس ابستخدام وسائل السمعية البصرية. وهذه اإلستبانة ستعطى 
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سليمان  3اىل الطالب الفصل اخلامس مدرسة حممدية اإلبتدائية أمربكتونج 

يوغياكرات. كان مقياس العيار يف هذا البحث يعىن ابستخدام مقياس ليكريت 

(likert)  . 

 البحوث ممتغريات . خ

 .املتغري التابعو  املتغريات املستقلةا البحث هذ املتغريات يف وكانت

 املتغري املستقل .1

 الرتكيز هذا املتغري يصف .املتغري التابع يسبق حيدث أو موجود هو متغري

ر وسيلة تطو ا البحث في هذلذلك كاانملتغري املستقل .أوموضوع البحث

 .دافعية تعلم اللغة العربية السمعية و البصرية لنهضة

 املتغري التابع .2

 ا يف هذ املتغري التابع حبيث .املتغريات املستقلة سبب أو تتأثر املتغري الذي هو

 دافعية و نتائج تعلم الطالب ابستخدام وسائل السمعية و البصرية. ،لبحثا

 األدوات تقييم و حتليل البياانت . د

 اختبار صدق ادوات .1

اختبار صدق ادوات هو آلة املعيار بشئ املعيار. تريد الباحثة هنا يعين 

ملعرفة الدقيق بني األسئلة واملادة و هدف التعليم. ليس هناك مادة يف 



الفصل اخلامس فقط، ولكن هناك مثبت مبادة املتعلم عندما جيري البحث. 

تعد من حتقيق الصدق يعمل بطلب املساعدة املرجع يف تبني األسئلة املس

الباحثة حسب مبادة وهدف التعليم. واملرجع يف هذا البحث هو املعلم 

 املدرس املادة اللغة العربية. 

 دواتاألاختبار ثبات  .2

الثبات  الختبار خلطوة التالية هي مثا،اذا كانت يقال االدوات ابلصحيح 

. أما اآللة املستخدمة يف معيار  اختبار التدبري االستقرار يف إلظهار ادوات

 .SPSSثبات األدوات  يعين مبعيار 

حتليل الكيفي يستخدم يف هذا البحث كداعم لوصف حقيقة الواقع الىت         

. أّما الطريقة املستخدمة يف حتليل الكيفي هو طريقة توجد من حصيلة البحث

استنتاجي الىت تواثيق من الوقائع اخلصوصا احملسوس من ذالك الوقائع تعادل يف 

 التعميم الذي عموما. 

. البياانت الذي يوجد سوف مصنوع من خالل حتليل البياانت الكيفي والكمي

ختبار الطالب مث لبياانت الكيفي تيجة اإللتحليل البياانت الكمي يوجد من تقييم ن

 .سوف مصنوع من خالل حتليل الوصفي



 

 


