
 الباب الثالث   

منهج البحث 

 وقت البحث ومكانه  . أ

 ومكان البحث يف .اكتوبر مايو إىل البحث شهران من ذلذاالوقت ادلستخدم 

 .الثانوية احلكومّية سامبيتادلدرسة 

 نوع البحث . ب

نوع البحث ىو البحث التجرييب الذي يستخدم طبقة التحكم وطبقة 

 وبشكل عاّم أن ىذا البحث يستخدم الطبقة ادلبحوثة و. التجريب كمادة الدراسة

الطبقة األوىل ىي الطبقة ادلبحوثة و الطبقة . ككائن من الدراسة الطبقة ادلقارنة

 .الثانية ىي الطبقة ادلقارنة

عن إختالفات فعالية عملية سيكون معروفا واضحا من ادلرجو أن ىذا البحث 

 يف  وسائل الّسمعّية البصريّةالتعليم والتعّلم بني استخدام الوسائل وعدم استخدام

  . االستماعتعلم

. ىناك نوعان من ادلتغريات يف ىذا البحث، ومها االعتمادة وادلستقلة

وأما ادلستقلة ىي . االعتمادة ىي ادلتغرية التابعة وىي استيعاب مهارة االستماع

 .متغرية مستقلة وىي فعالية استخدام وسائل الّسمعّية البصريّة
35 



  وعينة البحثمجتمع البحث . ج

  اإلسالميةيف ادلدرسة الثانويةرلتمع البحث يف ىذا البحث ىو الطالب 

 .احلكومّية سامبيت

وىذه . تعيني العينات يف ىذا البحث ىو استخدام تقنية أخذ العينات اذلادفة

التقنية طابقا برأي أريكونتو لديو غرض معني الذي يعتمد على النظر باستخدام 

 الطالب يف الفصل  وأما العينات يف ىذا البحث ىو1.الشروط الذي واجب توافره

  و الطالب يف الفصل Xبرمز (التعليم ادلباشري ) وىي طبقة التحكماحلادي عشر 

 يف Yيرمز إليها بالرمز  (التعلم التعاوين)وىي طبقة التجرييب اخر، احلادي عشر 

 . الثانوية احلكومّية سامبيتادلدرسة

 تقنيات جمع البيانات . د

حتصيل البيانات اليت مت احلصول عليها يف ىذه الدراسة، استخدام األسلوب 

: التايل

 اإلختبار (١

االختبار ىو سلسلة من األسئلة أو التمارين وغريىا من األدوات 

ادلستخدمة لقياس ادلهارات وادلعرفة، والذكاء، والقدرة او ادلوىبة اليت ميتلكها 
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ويتم ىذا األسلوب للحصول على البيانات عن النتائج . اجملموعة /الفرد

 وسائل الّسمعّية البصريّة تعليم االستماع باستخدام بنيتعلم الطالب، 

، يف الطبقة السيطرة والطبقة وسائل الّسمعّية البصريّةوبدون استخدام 

 .التجريبية

بوضع   ادلتعددالتقييم لطبقة ادلبحوثة أن الكاتب يستخدم االختيار

 االختبار التحريري، (الصورة)  ادلتعدداالختيار ، ادلتعدد االختيار،اخلط حتتو

وأما التقييم لطبقة ادلقارنة، كان الكتاب  وسائل الّسمعّية البصريّة، ستخدمبا

  ادلتعدداالختيار ، ادلتعدد االختيار، بوضع اخلط حتتويستخدم االختيار

 .السمعية البصرية بدون استخدام وسائل االختبار التحريري، (الصورة)

 الوثائقية( ٢

. وىي الوثائقية من خالل مجع احملفوظات والوثائق والكتابات وغريىا

  :سيتم مجع البيانات من خالل ىذه التقنية ىي

   وأصل ادلدرسةالثاين عشر قائمة الفصل (أ 

 قائمة دفرت احلاضر (ب 

قائمة القيم  (ج 

 .أوراق إجابة الطالب (د 



 قياس البيانات وتحليلها . ه

 القياس. ١

 يف  وسائل الّسمعّية البصريّةيف استخداملقياس االختبارات ادلستخدم 

  :تعليم االستماع، ميكن أن ينظر على ادلؤشرات التالية

  االختبار بوضع اخلط حتتوالقدرة (أ 

  ادلتعددالقدرة االختيار (ب 

 (الصورة)  ادلتعددالقدرة االختيار (ج 

  االختبار التحريريالقدرة (د 

  االختيار، االختبار بوضع اخلط حتتو القدرة يستخدملتقييم مؤشرات

يعمل الباحث ، االختبار التحريري، (الصورة)  ادلتعدداالختيار ،ادلتعدد

  ، ادلتعدد االختيار،بوضع اخلط حتتو) التهديف ادلتاحي لكل اختبار/التهديف

 وأما قواعد التهديف ىي كما (االختبار التحريري، (الصورة)  ادلتعدداالختيار

  :يلي

S = R     

 تصرحيات 

= S النتيجة 



= R عدد اإلجابات الصحيحة 

 10-1للحصول على اإلجابة الصحيحة أعطيت درجة من 

وأما بالنسبة لعدد االستماع ادلخترب واإلجابات الصحيحة ستعرض يف 

  :اجلدول التايل

الجدول األول 

قائمة عدد األشئلة ووزن األجوبة 

نموذج / شكل االختبار
األسئلة 

عدد األسئلة 
وزن اإلجابة 
الصحيحة 

النتيجة 

 30 2 15 االختبار بوضع اخلط حتتو 

 10 2 5  ادلتعدداالختيار

 10 2 5 (الصورة)  ادلتعدداالختيار

 50 5 10 االختبار التحريري

 100  100 النتيجة المثالية
 

  :للحصول على قيمة الشكل العام لالختبار، الصيغة

 ١۰۰  xالنتيجة  =قيمة 
 النتيجة ادلثالية

 



  الّسمعّية البصريّةومن ذلك سيحصل القيمة يف االختبار باستخدام وسائل

: يف تعلم االستماع كالتايل 

 الثانيالجدول 
النتيجة فئة 

التقرير النتيجة 
جيد جدا  ۱۰۰ –٨۰
جيد  ٧٩،۹۹ –٦٦
مقبول  ٦٥،٩٩ – ٥٦

ناقص  ٥٥،٩٩– ٤٦ 
فاشل  ٩٩،٤٥–۰

 

 حتليل البيانات . ۲

إستخدام أساليب الكمية بتقنية حتليل ادلقارنة ىو أسلوب التحليل 

اإلحصائي الذي ميكن أن يستعمل الختبار فرضيات حول وجود أو عدم 

إذا ىناك توجد اختالفات، أكان ذلك  .وجود خالفات بني ادلتغريات ادلبحوثة

، أو أكان الفارق عن طريق (مهمة)الفرق ىي اخلالفات ذات مغزى أو مقنعة 

. الصدفة وحدىا فقط



 أوال يتطوره من قبل  "ت"باعتبار واحد من االختبار اإلحصائي، اختبار 

 "الطالب" يف ذلك الوقت كان يستخدم اسم ادلستعار .ويليام سيلس جوسيت

وذلك من احلرف  "ت" الذي الوارد يف اصطالح االختبار   "ت" وحرف

  وغالبا ما يشار إليها  "ت" وىذا ىو السبب يف اختبار. األخري من امسو

 2."الطالب ت" باالسم أو مصطلح

 االختبار ىو واحد من االختبارات اإلحصائية  "ت" وادلقصود ب 

واستخدامها الختبار احلقيقة أو الفرضية باطلة ال شيء فيها اليت تنص على أن 

دلتوسط بني اثنني من عينات أخذت عشوائيا من نفس السكان، وعدم وجود 

 ىو تقنية حتليل ادلقارنة اليت تعتمد على الفرق  "ت" وبالتايل فإن. فروق مهمة

 3.بني ادلتغريين

االختبار الذي أنعقد من أجل اختبار فرضيات حول وجود  " ت"تقنيات 

إذا كان مثن االختبار احملصولة . أو عدم الفروق ادلهمة بني متغريات ادلبحوثة

(to)  ت"ومثن األنتقادات . اجلدول" ت"يساوي أو أكرب من "(tt) فالفرضية ،

مقبولة، ولكن على العكس من ذلك إذا مت احلصول على مثن  (Ha)البديلة 
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فالفرضية  (tt)ىو أقل من ت يف اجلدول مثن االنتقادات ت  (to)االختبار 

. البديلة مرفوضة

، وللمتغري الثاين نعطي Xنعطي برمز  (طبقة التحكم)أوال للمتغري األول 

، و xأحنراف نتيجة ادلتغري األول نعطيها رمز . (الطبقة التجريبية)  Yرمزا

 االختبار  "ت"حلساب أو حبث عن . Yأحنراف النتيجة الثانية هنديها رمز 

 :تستخدم الصيغة التالية

 M1 - M2  = ت
       SE M1 - M2  

االختبار ادلبحوث " ت= "ت 

M1 =  متوسط اجملموعة األوىل 

= M2  متوسط من اجملموعة الثانية 

SE M1 = اخلطأ ادلعياري للمتوسط اجملموعة األوىل 

SE M2   = اخلطأ ادلعياري للمتوسط اجملموعة الثأنية

يشاور مع " ت" دلعرفة الفرق بني متغريين، كانت نتائج حساب اختبار

من  " ت"االختبار نفس قيمة أو أكرب من قيمة اجلدول " ت"إذا ". ت"اجلدول 



" ت"إذا كانت قيمة االختبار . ، وميكن القول أن ىناك اختالفات كبرية %٥

. ففرضية البحث مرفوض % ٥" ت"أصغر من قيمة اجلدول 

مع إجراءات إختبار احلق والباطل من " ت"تقدمي تفسري إجراءات االختبار 

 اليت توجد tو  toالفرضيتني ادلذكورتني من خالل مقارنة حجم نتائج احلسابات 

بتقرير درجات احلرية أوال، باستخدام  % ٥مبعزل " ت"يف اجلدول قيمة  

  :الصيغة

df  أو db =  (N1 + N2) -2  

مستوى   بنسبةtt أنو ميكن البحث مثن db أو  dfمن خالل احلصول 

 مردود؛ يعين أن ىناك ho فـ  ttيساوي أو أكرب من toإذا كان  %. ٥الداللة 

أصغر  toإذا  .فروق ذات داللة احصائية بني اثنني من ادلتغريات اليت قد حبثت

 يقبل وىو يعين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني ادلتغري hoفـ  ttمن 

. األول وادلتغري الثاين

  :ادلواصفات

  "ت" أسعار طاولة النقد = ت

= Xاجملموعة األوىل  

= Y اجملموعة الثانية 



= M1 متوسط درجات يف اجملموعة األوىل 

 M2=  متوسط درجات يف اجملموعة الثانية

= SE معيار اخلطأ 

= SD معيار االحنراف من العينة ادلبحوثة 

=   Σرلموع كل األحنراف بعد أن شهدت عملية تربيع  

= N4. عدد من ادلوضوعات يف البحث 
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