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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع ومدخل البحث - أ

يف  ةحثا، يعين تعمل الب(Field Research) بحث امليداىنالهو  نوع البحث
لدى  القةاء  تعليميف  العصا الكليم فعالية استخدام إسرتاتيجيةعن  ببارة  امليداىن

رايا  بكابورانيف  مبدرسة اإلستقابة الثانوية اإلسالبيةطلبة الصف العارة 
 .بنجةباسني

يعين تقدمي نتائج  (Kuantitatif)وبدخل البحث هو البحث الكمى 
تستخدم الباحثة البحث الكمى ملعةفة فعالية  1.األرقام اإلحصاءات باستخدام

يف تعليم القةاء  لدى طلبة الصف العارة  العصا الكليماستخدام إسرتاتيجية 
 .رايا بنجةباسني بكابورانيف مبدرسة اإلستقابة الثانوية اإلسالبية 

الذي  (Experiment) ةبدخل بصمم على األسلوب التجةيبيهذا البحث 
 ذا البحث التجةييهلو  2.العّينتني املتعلقتني يستخدم ملعةفة بستوى الفةق بني

الهنا التأخذ  Experiment) (Quasiاستخدبت الباحثة طةيقة ربه التجةيبية 
باستخدام الذي تعليمه القةاء   الصف العارةف 3.العينات بن العينة العشوائية

 
 
 

                                                           
1
 Ibnu Hajar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). h. 30 

2
  Duwi Prayitno, Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS. (Yogyakarta: Media Kom, 

2010), Cet kel-1, h. 37 

3
 Suharsimi Arikonto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1993), h. 78 



29 

 

والصف . (Experiment Class) يةباجملموعة التجةيب يسمى العصا الكليم إسرتاتيجية
يسمى  العصا الكليم إسرتاتيجيةبدون استخدام  الذي تعليمه القةاء  العارة

يف هذا البحث، حيلل باختبار املختلف يعين . (Control Class) باجملموعة الضابطة
 4(.Mann-Whitney" بن بان ويتين )uباستخدام االحصاءات بن اختبار "

 

 تصميم البحث - ب

فة بستوى ملعة  ةييبتخطيط على األسلوب التجة بصّمم بالهذا البحث 
الة هو املالحظة يف ظل احل يواملنهج التجةيب 5العينتني املتعلقتني.الفةق بني 

مبوجود بضاربة بالية  هو البحث الّزبام التجةيي، والبحث ةنظم الباحثوتاملصنوع 
 6البحث بع بوجود الضابطة.بع على بوضوع 

، الضابطة موعةاجملموعة التجةيبية و اجملعين هذا البحث ينقذ يف اجملموعتني ي
 البحث له ثالثة النشاط يعين:وهذا 

 االختبار القبلي -1

ختبار القبلي ملعةفة كفاء  البحث، أّوله جمموعتني سيعطي اال يف هذا
القةاء  لدى الطلبة يف درس اللغة العةبية وملعةف اختالف قدر  األوىل اليت 

 ميلكهم.
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 فاعل البحث -2

مبدرسة اإلستقابة الصف العارة طلبة هو فاعل يف هذا البحث الو 
( 49ن )أربعو و تسعة عددها  رايا بنجةباسني، بكابورانيف الثانوية اإلسالبية 

 رخصا.
موعة ة واجملجمموعتني: اجملموعة الضابط إىل ثةقسمت الباح

ة . يعين بإقاب24موعة التجةيبية اجملو  25موعة الضابطة اجملالتجةيبية. 
القةاء . وبناء على النتائج اليت ، ملعةفة بستواهم يف تعليم االختبار القبلي

ة. مّث تعّلم موعة التجةيبياجملموعة الضابطة و اجملت الباحثة حصلها الطلبة فعيّ 
موعة اجملمبختلف التعليم يعين تعّلم الباحثة  الباحثة القةاء  هذا الصفني

الضابطة بإسرتاتيجية تقليدية اليت استخدابها بعّلم اللغة العةبية، وأبا 
 التجةيبية فتعليمها الباحثة بإسرتاتيجية العصا الكليم.موعة اجمل

 

 البيانات ومصدرها - ج

 البيانات -1

يعين:  نوعني،تتكون بن أبا البيانات احملتاجة يف هذا البحث 
 .ةمت الداعابيانات األساسية والبيانال

 البيانات األساسية ( أ

نتيجة االختبار  هيفأبا البيانات األساسية يف هذا البحث 
مبدرسة اإلستقابة الثانوية لدى طلبة الصف العارة  القبلي والبعدي

 .رايا بنجةباسني بكابورانيف اإلسالبية 

 البيانات الداعمة ( ب

 هذه البيانات عبار  عن تصوية العابة على البحث وهي تشتمل
 على:
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 بكابورانيف بدرسة اإلستقابة الثانوية اإلسالبية تأسيس تاريخ  (1
 .رايا بنجةباسني

 .بنهج واملاد  تعليم اللغة العةبيةأحوال  (2

 عن رؤون الطلبة. املسؤولنيو  ني واملوظفنياملدرسأحوال  (3

 بكابورانيف  بدرسة اإلستقابة الثانوية اإلسالبيةالطلبة  أحوال (4
 .رايا بنجةباسني

 مصادر -2

 وبصادر البيانات يف هذا البحث كما يلي:

ضابطة بن طلبة الموعة اجملتجةيبية و الموعة اجمل، يعين المستجيب (1
 بكابورانيف  بدرسة اإلستقابة الثانوية اإلسالبيةالصّف العارة 
 .2018-2017، يف السنة الدراسة رايا بنجةباسني

عّلم يف  ذياللغة العةبية ال سبدر رئيس املدرسة و يعين ، المخبر (2
 بكابورانيف  بدرسة اإلستقابة الثانوية اإلسالبيةالصّف العارة 
 .رايا بنجةباسني

وفة اكمال املعلوبات يستطيع أن ي ذياليعين املوظفون  ،الوثائق (3
 الوارد  يف هذا البحث.

 

 أساليب جميع البيانات - د

 :األساليب اآلتية الباحثة فتستخدم جلميع البيانات
 ختباراال -1

القةاء  باستخدام ج تعليم نتائختبار ملعةفة على ة االستخدم الباحثت
 بدرسة اإلستقابة الثانويةالعصا الكليم لدى طلبة الصّف العارة  إسرتاتيجية
 . رايا بنجةباسني بكابورانيف  اإلسالبية
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فاالختبار . البعديختبار االو  االختبار القبلي يعين الختبار نوعانوا
 يفإسرتاتيجية العصا الكليم يفعل قبل استخدام  ختبار الذيالقبلي هو اال

ختبار الذي يفعل بعد استخدام هو اال تعليم القةاء . واالختبار البعدي
 تعليم القةاء .يف العصا الكليم  إسرتاتيجية

 لمالحظةا -2

بكان البحث للمسائل، كحالة  ة ملةاقية ببارة  إىلستخدم الباحثت
 ق الباحثة إسرتاتيجية العصا الكليم.طبوعدد الطلبة قبل ت الفصل

 المقابلة -3

درسة مبهذا األسلوب ليحفة البيانات عن تعليم اللغة العةبية تستعمل 
 رايا بنجةباسني ودوافع الطلبة. بكابورانيف اإلستقابة الثانوية اإلسالبية 

 قائوثال -4
هذا الطةيقة بستخدبة لتحصيل البيانات املتوثقة بن املدرسة املتعلقة 

س وتاريخ و ل الدر ة وجدو الة املادية ملباين املدرسعن حالة الطلبة واملدّرسني واحل
 .رايا بنجةباسني بكابورانيف  اإلسالبية اإلستقابة الثانويةتأسيس املدرسة 

لى البيانات والمنظور إا واسلوب جمع لتبين حول البيانات ومصادره
 مصفوقة التالية.

 

 

 

 1.3 الجدول:
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 بيانات ومصادرها وأسلوب جمع البياناتالمصفوفة 
 

مصادر  البيانات الرقم
 البيانات

أسلوب جمع 
 البيانات

 البيانات األساسية: 1
البحث نتيجة  أبا البيانات األساسية يف هذه

لدى طلبة  لبعديوا فهي االختبار القبلي
بدرسة اإلستقابة الثانوية الصف العارة 

 بنجةباسني. رايا بكابورانيف  اإلسالبية

االختبار القبلي  الطلبة
واالختبار 
 البعدي

 ة: الداعمالبيانات  2 

تاريخ تأسيس بدرسة اإلستقابة  -1
رايا  بكابورانيف الثانوية اإلسالبية 

 بنجةباسني.

 لغة العةبية.البنهج واملاد  تعليم  أحوال -2

واملسؤولني  املدرسني واملوظفني أحوال -3
 عن رؤون الطلبة.

بدرسة اإلستقابة الثانوية الطلبة أحوال  -4
 رايا بكابورانيف  اإلسالبية

 بنجةباسني.

س يرئ
املدرسة، 

، وظفوامل
 والطلبة.

، املالحظة
واملقابلة، 
 والوثائق.

 

 تصميم القياسات - ه
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يّسة املةحلة حتليل البيانات يف الباب الةابع بن هذا البحث،  ليف هيك
 ة للقياس يف هذا البحث، هي نتائج تعليم الطلبة.ريئ با صحّ  ىفاملقتض

يف تةقى حاصل الدراس يم تقدية استخدام إسرتاتيجية حبث العصا الكل
 تعليم القةاء .

الذي أن يشتمل عن تصميم القياسات استخدام فيما يلي أي اجلدول 
يف تعليم القةاء  لدى طلبة تةقى حاصل الدراس إسرتاتيجية حبث العصا الكليم 

 .رايا بنجةباسني بكابورانيف  اإلسالبية اإلستقابة الثانويةبدرسة الصّف العارة 

 2.3 الجدول:
  العصا الكليمم القراءة باستخدام تقدير لنتيجة تعل  جانب التصميم القياسات 

 7 (Talking Stick) 

 
 
 

                                                           
 الصلح،: بكتبة لبنان ساحة رياض )بريوت، تعل م اللغات الحية وتعليمهاصالح عبد اجمليد العةيب،   7

 191-190م(، ص. 1981

الجمل نتيجة  البيان
 ة

إسم  جانب التقدير
 الطلبة

 الرقم

والجملةفهم الكليمة   األخيرة  
   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

              1 

              2 
 حيّت               

 كل 
 الطلبة



35 

 

( األسئلة، وكل 10الختبار القبلي أسئلة البحث مجلتها )لكيفية قياس: 
( اذا جوابه خطاء. صار 0( و )10اعطاء نتيجة ) 10-1سؤل صحيح بن رقم 

 .100نتيجة األقصى حتّصل بن املستجيب وهو 
( األسئلة، وكل سؤل صحيح 10أسئلة البحث مجلتها ) الختبار البعديل
( اذا جوابه خطاء. صار نتيجة األقصى 0( و )10اعطاء نتيجة ) 10-1بن رقم 

 .100حتّصل بن املستجيب وهو 
ّد  ايف تعليم القةاء  مب ةلبائج االختبار القبلي والبعدي الطاملؤرة: نت

 باملاد  املناسبة. التقدية نببن جاالعابة يف املدرسة، ملةافق ة وايخصالش اناتيالب
سيتياوان الطلبة باستخدام روبز بن عثمان و طةيقة تقدية حصل تعليم 

 وهو:
 

Ν =
skor perolehan

skor maksimal
 ×  100  

 
 البيان:

N   =8قيمة األخري 
 قيمة حتصيل آخة الطلبة حتديد باستخدام الدليلة اآلتية:
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 3.3 الجدول:
 الطلبةتفسير نتائج تعليم 

 

و 
ب
ع
د
 
ذ
ل

ك
 

قيمة الذي حتّصل العملية باالختبار إحصاء لتحديد بوجود وغريه اإلختالف كبري 
يف أسلوب حتليل البيانات. بن نتائج تعليم الصّفان الذي يبحث وبنّي بالّتفصيل 

 يف ري نتائج تعليم تستعميل لقيمة االختبار القبلي واالختبار البعديهذا تفس
 اجملموعة الضابطة واجملموعة والتجةيبية.

 أسلوب تحليل البيانات - و

، بن االختيار القبلي واالختبار البعديتعليم اللغة العةبية نتائج البيانات 
 .SPSS versi 22والتحليل باستخدام 

-Mannاختبار املختلفة أو اختبار باستخدام حصاءات اإل بياناتالحتليلية 

Whitney اختبار(u قبل إجةاء االختبار )  األول يفعل بن احلسابات اإلحصائية
يعية يع الطبتوز إذا البيانات  (t استخدبت )اختبار .حيبط بن الوسط احلسايب

 التقدير القيمة الرقم

 ممتاز 90 – 100   1

 جّيد جدا 80 - <90 2

 جّيد 70 - <80 3

 بقبول 60 - <70 4

 ناقص 0،00 - <60 5
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يع ( إذا البيانات غري توز  u)اختبار Mann-Whitneyس. واستخدبت ناوالتج
 SPSSاحلصول على البيانات حللت بع العةض استخدم بةنابج  9عية.يالطب

(Statistical Package for Social Sciences)  22اإلصدار . 

 (Mean)الحسابي  وسطال -1
 ةبم احلصول لطليهالت نتيجة التعلند سودجان أن لتثبيت بؤ ع

 : املعدل الذي حددهعةف بن خالل ن تستطيع أت

�̅�  =  
Σ𝑓𝑖𝑥𝑖

Σ𝑓𝑖
 

 البيان :
 �̅�   قيمة الوسط احلسايب  =(Mean ) 

Σ𝑓𝑖𝑥𝑖   الضةب بني كل البيانات بع تواتةها نتيجة=  جمموع 

Σ𝑓𝑖 10=  جمموع البيانات  
 

لتحليل البيانات بن قيمة SPSS versi 22 استخدبت الباحثة بةجمة 
 يل:اتالاملتوسط خبطوات التحليل كما 

 – Analyze – Descriptive Statisticsانقة فوق القائمة   ( أ

Descriptive  

 . (S) دخل قيمة الطلبة إىل املةابع املتغري "س"ا   ( ب

 Options – centang Mean, Std. Deviation dan انقة،   ( ج

Variance  

 "نعم" انقة  ( د
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 (Uji Normalitas) ةالطبيعياالختبار  -2
بن توزيع البيانات.  بستخدبة ملعةفة الطبيعية االختبار الطبيعي كان
 - تخدام اختبار قلموغةوفالبيانات اليت حتصل بالبحث اس ةممتحن طبيعي

 .(Kolmogrov - Smirnovs) مسمةنوف
 Statistik)بار ستطيع عملية االختيف بيانات كميا، سوف ت

Parametik) الختبار  لبيانات العاديةبشةط تلك البيانات عادية، أدالة تلك ا
 مسةنوف –باستخدام االختبار قلموغةوف  ة. عمل االختبار الطبيعيةالطبيعي

(Kalmogorov - Smirnovs)  إذا عينته فوق مخسون الطلبة. االختبار
، أبا خطوات حتليلها كما .SPSS versi 22حمسوب باستخدام بةجمة  الطبيعي

 :ليي
 افتح الطبيعي ( أ

 - Analyze - Nonparametic Test – Legacy Dialogs – 1  اختار  ( ب

Sample K-S 

 Test Variabel List  دخل املغري إىلا ( ج

 الختبار الطبيعيبا Test Distributorمثّ اختار "املةبع االختبار" يف  ( د

 "انقة "نعم ( ه

 𝐻𝛼0،05 < إذا sig  الطبيعيةفتوزيع. 
𝐻𝑜 0،05 > إذا sig 11.الطبيعيةغري  فتوزيع 

 (Uji Homogenitas) سالختبار التجانا -3
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 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 

h. 55  
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الطبيعية، مّث االختبار التجانس. استخدام  وبعد توزيع البيانات
االختبار التجانس ملعةفة هل قيمة الطلبة جتانس أم ال، استخدبت الباحثة 

لتحليل البيانات املذكور . وأبا خطوات اختبارها كما  SPSS versi 22بةجمة 
 لي:ي

 صف الضابط وصف التجةيب. Viewقيمة الطلبة إىل بيانات  تانقل ( أ

 Analyze – Compare Means – One Way Anova اختار ( ب

 Dependent List dan Factor List دخل املغريا ( ج

 Homogeneity of Variances مّث اختار يف الصندوق Optionsانقة  ( د

test 

 انقة "مثّ" و "نعم" ( ه
𝐻𝛼 0،05 < إذا sig فالتجانس 
𝐻𝑜 0،05 > إذا sig 12التجانس.غري ف 

 (t) بيعية والتجانس فاستخدبت باختبارإذا كانت نتائجه الط
   (u) إذا غري الطبيعية أو غري التجانس فاستخدبت باختبار

 ( u)اختبار/(Mann-Whitney)اختبار مان ويتني  -4

بان إذا البيانات التحليل غري التوزيع الطبيعي فاملستخدبة اختبار 
 uوعند سوغيونو، يهدف اختبار  أيضا. u اختبارويتين أو يسّمى 

خدم تتتحقق. وتسإذا كان الشةط بارابيرتيتهامل  tاستخدام اختبار  غيازيكامل
هذه الطةيقة الختبار اهلدف بن اختالف السكانني. وأبا خطوات 

 باستخدام بةجمة  كما يلي:
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  V. Wiratna Sujarweni, Ibid, h. 115 
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اجملموعة الضابطة واجملموعة  Data Viewغري ة الطلبة إىل بقيم تدخلا ( أ
 .بقيمة اختبار بتوسط احملتوى التجةيبية

بطة هي اجملموعة األوىل بزخور  باجملموعة الضا Data Viewالبيانات  ( ب
 .ةة الثانيواجملموعة التجةيبية هي اجملموع

 Analyze, Nonparametic Tests, Legacy Dialogs, 2 اختار ( ج

Independent Samples. 

 .Defline Groupsصوندوق القيمة االختبار إىل  تدخلا ( د

 صندوق الدخل اجملتمع إىل ا ( ه

 انقل ( و

 خزر اجملموعة األوىل )األول( واجملموعة الثانية )الثاين(ا ( ز

 انقة "مث" و "نعم". ( ح

𝐻𝛼 0،05 < إذا sig 2 (tailed) بني اجملموعتني. الفةقوجد في 
𝐻𝑜 0،05 > إذا sig 2 (tailed)  13ق بني اجملموعتني.فال يوجد الفة 
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