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 الثالث الباب

  البحث مناهج

 

 العربية اللغة تعليم يف املستخدمة التعليم كوسيلة األفالم يف النظرية الباحثة شرحت وبعد
 املدرسة يف البيانات على حملاصلة املخصوصة املناهج الباحثة فأخذت االستماع يف والنظرية
 أهداف وهي أحباث فيه وحبث. فيها االستماع وتطبيق. مسارانج - ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية
 وعينة االحصائى واتمع واملؤشرات واملتغريات البحث وطريقة البحث ووقت موقع و البحث
   .حتليلها وطريقة البيانات مجع وطريقة العينة أخذ وطريقة

 البحث أهداف .١

  :تلي كما األهداف على حتصل أن الباحثة ترجو البحث هذا من
 مبدرسة األفالم وسيلة يستخدمون الّذين للتالميذ االستماع مهارة تعلّم إجناز ملعرفة  .أ 

  .مسارانج – ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية
 األفالم وسيلة اليستخدمون الّذين للتالميذ االستماع مهارة تعلّم إجناز ملعرفة  .ب 

 .مسارانج – ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة

 الثانوية مبدرسة االستماع مهارة تعلم إجناز على فعال األفالم وسيلة إستخدام ملعرفة  .ج 
 .مسارانج – ٢ احلكومية اإلسالمية

   البحث موقع و وقت .٢
 الثانوية مبدرسة السابع الصف يف كميا حبثاً تعمل أن الباحثة تريد البحث هذا يف
 فربايري ١٣        التاريخ يف يعين البحث وقت أما. مسارانج – ٢ احلكومية اإلسالمية

  .القدير عبد أستاذ املدرسة مدير إشراف حتت ٢٠١١ ماريس ٢٠ التاريخ يف وينتهي
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 البحث طريقة .٣

 على حملاصلة وتطورها وحتليلها البيانات جلميع املستعملة اخلطوات هي الطريقة
 عن لبحث أو املشكالت حل إىل حمتاجة وهي. واألمانة الصدق النظمي باستعمال املعلومات

 ١.الفرضية وإختبار املسائل يف اإلجابة
 على األفالم وسيلة استخدام فعالية عن وهي التجريبية الطريقة الباحثة واستعملت

 ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة السابع الصف يف للتالميذ االستماع مهارة تعلم إجناز
 Tes) املستقل االختبار الباحثة استخدمت املرادة، األهداف على وحملاصلة. مسارانج –

Independen)  التعليم عملية يف األفالم وسيلة تستخدم اليت العينة بني قارنت الباحثة ألن 
 .االستماع مهارة التعليم عملية يف األفالم وسيلة تستخدم ال اليت والعينة العربية اللغة

 )Purposive Sampling( اهلادفة العينة فهي العينة اختيار يف املستخدمة الطريقة أما

 أو اخلصائص على بصدر الباحثة اختارها اهلادفة العينة يف أن هادي سوتريسنوا شرحها كما
 على لنيل الطريقة هذه واستعملت ٢.عاما اإلحصائى اتمع يف توجد اليت املخصوصة الصفة

 الفصل وهي الصف درجة ملساوة مأخوذة العينة البحث، هذا ويف .املخصوصة األغراض
 . السابع

 املؤشرات و املتغريات .٤
 من توضيح هي واملؤشرات ٣.البحث يف موضوعا مايكون كل هي البحث متغريات

  . البحث املتغريات
  :مها قسمان، متغريات البحث هذا وىف

  (Independent Variable) مستقل متغري .١
 وهو األفالم، استخدام وهو البحث هذ ىف ،)X متغري( مستقبل متغري ويكون

  :نوعان
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 األفالم وسيلة باستخدام االستماع مهارة يتعلمون الذين التالميذ - 
 األفالموسيلة  استخدام بدون االستماع مهارة يتعلمون الذين التالميذ - 

   (Dependent Variable) تابع متغري  .٢
  ) Y متغري( االستماع مهارة تعلم إجناز البحث هذا ىف تابع متغري ويكون

 شرحها كما شيئني على حيتمل البحث هذا يف االستماع مهارة جناح املؤشرات أما
 :اآلتية

 .بصدق" أسريت أحب" املوضوع عن املادة يستمع أن التالميذ يستطيع .١

 املادة ىف املعلم يعطيها الىت األسئلة من الكتايب التعبري يؤدوا أن التالميذ يستطيع .٢
  "  أسريت أحب"  املوضوع عن االستماع

  اإلحصائى اتمع .٥
 والعينة ٤.البحث يف منها تؤخذ الىت املوضوعية اموعة كل هو اإلحصائى اتمع

 هذا يف اإلحصائى اتمع أما. البحث ىف موضوعاً يكون الذى اإلحصائى اتمع بعض هي
 – ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة من السابع الفصل ىف فرد كل فهو البحث
 .فصول) مخسة( ٥ وعددهم. مسارانج

  العينة أخذ وطريقة عينة .٦
 من كل الباحثة أخذت حينما  ٥.بعض اتمع اإلحصاء املبحوث  هي والعينة

 فيه املراد الفرد ألن ودقة صدقا البيانات على حيصل أن ميكن ال املذكور اإلحصائي اتمع
 ليكون فيها الفصول من فصلني أخذ ولذا،. غريهم دون فحسب السابع الصف ىف التالميذ

 الذين الفصل فهو) أ( الفصل أما). ب( وفصل) أ( فصل ومها. البحث هذا ىف عينة
) ٤٠( أربعني فيه التالميذ وعدد )x1( االستماع مهارة تعليم ىف األفالم وسيلة يستخدمون

 استخدام بدون االستماع مهارة يتعلمون الذين) ب( الفصل يعىن األخرى والفصل تلميذا،
   .تلميذا) ٤٠( أربعني فيه التالميذ عدد وكان )x2( االفالم وسيلة
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2006), hlm. 108 
5 Suharsimi, Arikunto, prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek,  hlm. 131 



٢٢ 

 

 

 

 البيانات مجع طريقة .٧

 :التالية الطرق هذه الباحثة استخدمت البيانات وجلمع

  املشاهدة طريقة .١

 غري أم كانت مباشرة مبحوثة موضوعات مشاهد ا يقوم الّيت طريقة وهي 
  ٦.مباشرة

 مسارانج – ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة املشاهدة على واحملاصلة
 تعلم إجناز على األفالم وسيلة استخدام فعالية عن البحث هذا إىل احملتاجة البيانات فهي

 املشاهدة على الباحثة عملت لذا،. املذكورة مدرسة من السابع لصف االستماع مهارة
 املواد املوضوع من املواضع أحد تواختار العربية اللغة الدرس يف والتعلم التعليم بعملية
 إجناز على األفالم وسيلة استخدام فعالية عن لبحث" أسريت أحب" وهو العربية اللغة
 على املشاهدة تعمل البحث، هذا يف النتيجة وملعرفة. للتالميذ االستماع مهارة تعلم

 و) أ( الصف ىف وخصوصا السابع الصف يف التالميذ حال الباحثة ونالت .اختبار
  .وعملية التعليم فيها )ب(

  التوثيقة طريقة .٢
 والكتب والنسخة املذكورة منها تكون أواملتغريات لألمور البيانات عن البحث هي

 الّيت وغريها واجلدوال األساتيذ ودفتر املشاورة ومذكورة والنقوش واالت واجلرائد
  ٧.الواقعة البيانات على تدلّ

 اإلسالمية الثانوية مدرسة حالة عن البيانات جلمع الطريقة هذه الباحثة واستخدمت
 عددو اإلدارة وتركيب ، وتاريخ والنشائتهااجلغراىف واملوقع مسارانج – ٢ احلكومية

  .فيه والتلميذات والتالميذ املعلم
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 اإلختبار طريقة .٣

. التعليم أهداف إىل للوصول التالميذ منو ملعرفة اختبارية بطريقة البيانات مجع هي
 من البيانات لنيل وإنتشارة املكتوبة السؤال بإلقاء الطريقة هذه الباحثة واجتهت

   ."القصرية االسئلة" من بنود عشرة اإلختبار هذا ويف ٨.املستجبني

 للتالميذ املسموعة القراءة ةدما من املأخوذ اجلواب فكان السابقة األسئلة ومن
 ابةجلإل) ٠(صفر قيمة و) ١(واحد  بقيمة منه الصحيحة واإلجابة األفالم، بوسيلة
  .  اخلطيئة

 البيانات حتليل طريقة .٨

 حتليل تستعمل فالباحثة كمية، صفة له الذى البحث حتصيل من البيانات لتحليل

  :التالية خبطوات اإلحصاء

 مهارة يتعلمون الذين التالميذ لدى االستماع مهارة بدرجة يتعلق عما هذا الباحثة وحبثت

 بدون االستماع مهارة يتعلمون الذين والتالميذ) x1( األفالم وسيلة باستخدام االستماع

 :يلى كما رمز بطريقة حتليل سوف  الباحثة تستخدم ،ولذلك) x2( األفالموسيلة  استخدام

 البيانات توصيف. أ 

 مهارة بدرجة درجة مها و ناملتغريي من الكمية البيانات الباحثة مجعت مرة، أول يف                

 و) x1( األفالموسيلة  باستخدام االستماع مهارة يتعلمون الذين التالميذ لدى االستماع

, ذلك بعد مث) x2( األفالم وسيلة استخدام بدون االستماع مهارة يتعلمون الذين التالميذ

  :  تاىل كما اخلطوات الباحثة تستخدم

  .الثاين املتغري و األول املتغري لدرجة القيمة أعلى .١

  .الثاين املتغري و األول املتغري لدرجة القيمة أدين  .٢
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  .منهما املتوسط  .٣

  :كمايلي هي املتوسط معادلة أما       

  

  

  :   اإليضاح

  ME:       املتوسط

   �:       اموع

  n             :XI اىل من x قيمة

 N:             األفراد عدد

 من العينة هو البحث هذا يف الباحثة هاتاستخدم الذي االستدالىل األحصاء وأما      
 :فهي" ت" اختبارت فمعادلة متفرقني فصلني

 

 

 

  :البيانات

1x  :األفالموسيلة  باستخدام االستماع مهارة يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة متوسطة . 

2x :األفالم وسيلة استخدام بدون االستماع مهارة يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة متوسطة. 
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1X :األفالم وسيلة باستخدام االستماع مهارة يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة من لكل مربع فرق .  

2

2X :األفالموسيلة  استخدام بدون االستماع مهارة يتعلمون الذين للتالميذ الدرجة من لكل مربع فرق  

 1n   :األفالم وسيلة باستخدام االستماع مهارة يتعلمون الذين للتالميذ اللغة تعليم يف العينة جمموع. 

n
2
  األفالم وسيلة استخدام دون االستماع مهارة يتعلمون الذين للتالميذ اللغة تعليم يف العينة جمموع:  

 df   :احلرية درجة 

٩.املقارنة حمتوى:  ٠،٠٥ أو ٠،٠١
 

 الفرضية اختبار. ب     

 ١ الداللة مستوى إىل الباحثة اختربا التالية فاخلطوات, الفرق تقييم الباحثة معرفة بعد                       
 تقييم داللة ملعرفة و مقبولة غري أو مقبولة املقدمة البحث فرضية أكانت ملعرف%  ٥ أو% 

 .) tt" (  t"    جدول قيمة و )to( احملصولة الفرق تقييم قيمة بني الباحثة تقارن, الفرق

 يعين هذا, داللة فتكون  "t" جدولتقييم احملصولة أكرب من قيمة  قيمة كانت إذا
 وبالعكس,  غريمقبولة  ) Ho(   الصفرية  الفرضية و  مقبولة  )Ha( اإلجرائية الفرضية إن
 يعين وهذا, داللة غري فتكون "t" جدول قيمة من أصغر احملصولة الفرق تقييم قيمة كانت إذا
 .مقبولة ) Ho( الفرضية و مقبولة غري )Ha(  اإلجرائية الفرضية إن
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