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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع البحث و مدخله. أ
الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث العلمي هو البحث امليدايّن نوع البحث 

(field reaserch .) البحث امليدايّن(field reaserch ) هو أنشطة البحث الذي يعملها
سواء كان يف املؤسسة و مجعّية اجملتمع أم هيئة , الباحث يف ميدان اجملتمع املعّي 

املكان الذين يستخدمه   .مكان األخرىبزاية البيوت أو الشركات أو األ, احلكومّية
. الباحث يف هذا البحث هو يف املدرسة املتوسطة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير دمياك

الفكاهي يف نتيجة التعّلم  يستخدم الباحث هذا البحث حتت املقصود ملعرفة أتثري املدّرس
يف تعليم النحو يف الصف الثامنة يف املدرسة املتوسطة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ أاير 

 .دمياك
املدخل الكمّي هو . أما مدخل الذي يستخدمه الباحث هو املدخل الكميّ  
  .الذي يركز على حتليل ومعاجلة البياانت الرقمية مع األساليب احلصائي املدخل
 

 عّينته و البحث جمتمع. ب
 جمتمع و  .العينة منها أتخذ اليت املوضوعية اجملموعة كل هو البحث جمتمع

 منبع املتوسطة املدرسة يف الثامنة الصف يف الطّّلب مجيع هو البحث هذا يف البحث
 .دمياك أاير كارانغ بنغالوران اهلدى
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 قالت  .البحث يف موضوعا يكون الذين البحث جمتمع بعض هي والعينة
 أيخذ أن ينبغي شخص مائة من أقل البحث جمتمع عدد كان لو أريكونطا سوهارمسي

, شخص مائة من أكرب البحث جمتمع كان وإذا. إحصائيا جمتمعا هذا ويعترب كلهم
   .أكثر أو% 1  حىت% 1  أو% 1  حىت% 1  أيخذ أن فيجوز
 

 البحث متغري. ج
 صلحي حىت لُيدَرس الباحث يثبته ما كل   يشكل الذي شيئ كلّ  هو البحث متغري

  .خّلصته الباحث جيلب مث, شيئ ذلك عن املعلومات الباحث
 : يلي ما مها و, ذكرمها ينبغي املتغريان البحث هذا يف
  x (variable independent) املستقل املتغري .1

. التابع املتغري مظهر أو تغيريا يسّبب أو أيثر متغري هو  املستقل املتغري
 فهو املتغري هذا مؤشر أما و. الفكاهيّ  املدّرس البحث هذا يف املستقل املتغري
 :يلي كما

  .طّّلبه على مضحكا التعليم حال ميّهد و يكّون أن املدّرس يقدر( أ
  .التعليم يف الفكاهة خيّلل أن املدّرس يقدر( ب
   .طّّلبه و بينه املنسجمة  العّلقة يكّون أن املدّرس يقدر( ج
 1 .ابلفكاهة واألشكال الصّور املدّرس ميلك( د
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 y (variable dependent) التابع املتغري . 
 التابع املتغري. املستقل املتغري لكون عاقبة أو مأثور متغري هو التابع املتغري

 :يلي كما فهو املتغري هذا مؤشر أما و. عّلمتال نتائج البحث هذا يف
 .واجلمل والعبارات الرتاكيب بي فَ ْرق على قدرة( أ

 11.صحيحا استعماال والرتاكيب األلفاظ استعمال على قدرة( ب

  1.السلوك على قدرة( ج
 

 البياانت مجع طريقة. د
 عندما. الباحث لدى مهم مكان يف تقع العلمي البحث يف البياانت مجع طريقة

 أهدافها يف ألهنا نظام بغري حبثا حبثه سيكون طبعا البياانت، مجع طريقة الباحث اليعرف
 به قومي الذي البحث عن مرادة نتيجة هناك األخري يف حىت املنظمة البياانت جلعل يعين

 :يلي كما بطرق الباحث يستخدم العلمي البحث هذا يف نعم،. الباحث
 (Angket) االستبيان طريقة .1

 بواقع مرتبطة وحقائق وبياانت معلومات على للحصول مّلئمة أداة االستبيان
 من عدد قبل من عنها اإلجابة يطلب األسئلة من عدد بشكل اإلستبيان ويقدم, معي

 البحث هذا يف الباحث يستخدمه الذي االستبيان   1.ستبياناال مبوضوع االفراد
 الصحيحة االجابة اختيار املفحوص من يطلب الذي االستبيان وهو املغلق االستبيان

 هذه الباحث يستخدم  1.اندرا, قليّل, اكثري  أو, ال, نعم مثل. االجاابت جمموعة من
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 يف النحو تعليم يف الطّّلب تعّلم نتائج و الفكاهي املدرس عن البياانت جلمع الطريقة
 .دمياك أاير كارانغ بنغالوران اهلدى منبع املتوسطة املدرسة

  (Observasi) املّلحظة طريقة . 
 ومعلوماته خلرباته احتسابه يف العادي االنسان يستخدمها وسيلة هي املّلحظة

 يّلحظ حي الباحث ولكن, عنه نسمع نشاهده ما خّلل من خرباتنا جنمع حيث
 لظاهرة دقيق فهم أو واعية ملعرفة اساسا مّلحظاته من جيعل معينا منهجا يتبع فأنه

 وأحوال الطّّلب مجلة عن اانتالبي لتحصيل الطريقة هذه الباحث يستخدم  1.معينة
 . دمياك أاير كارانغ بنغالوران اهلدى منبع املوسطة املدرسة يعين البحث مكان

 (Dokumentasi) التوثيق طريقة . 
 ابستخدام البحث ألفراد املوجهة مباشرة غري البياانت مجع طريقة هو التوثيق

 و الفصل يف النحو تعليم عن البياانت لنيل الطريقة هذه الباحث يستخدم 12.الوثيقة
 و الطّلب و املدرسون أحوال و اهلدى منبع املتوسطة ابملدرسة العامة البياانت
 .املدرسة التعليمية الوسائل

 

 األدوات حتليل طريقة. ه
 الصدق اختبار.  

 البياانت لقياس   .األدوات صحة أو صدق على يدل قيس هو الصدق
 تبىن بعد األمر هذا يف (Construk validity) البناء الصدق اختبار الباحث يستخدم
 ويسألون,  اخلرباء مع تشاور مث. املعينة النظرية ابستناد سةاملقيّ  اجلوانب عن األدوات
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 و مقياس املؤشر. املبحوث املتغري كانت الربامق تلك يف. املرّكب األدوات عن الرأي
    .املؤشر يف مفّصل األسئلة رقم

 باتالث اختبار.  
 يقال. املتغري من مؤشرة يكون االستبيان لقياس ألة الثبات اختبار أنّ 
  .الوقت اىل الوقت من دائم الشخص إجابة حي موثوقا أو ثباات االستبيان

 
 البياانت حتليل طريقة. و

 : التالية ابخلطوات الباحث يستخدم املأخوذة البياانت ولتحليل
  االفرتاض اختبار طريقة .1

 البياانت سوى راختبا( أ
 البياانت هل, البياانت توزيع ملعرفة البياانت سوى اختبار يستخدم 
 البياانت سوى أيثر البحث هذا يف. ال أم السوى ابلتوزيع الباايانت هي اجملموعة

 هو املستخدمة فالتحليل السوى ابلتوزيع البياانت كانت إن, الفرضية حتليل يف
 غري حتليل هو املستخدمة فالتحليل البياانت سوي ال إذا ولكن, فرامرتيس حتليل

 .فرامرتيس
 one sample ابختبار البياانت سوى احتبار يف الباحث ويستخدم

kolmogorov-smirnov. و السوى ابلتوزيع فالبياانت 0511>   الداللة عدد إذا 
    .السوى غري ابلتوزيع فالبياانت 0511<  الداللة عدد إذا
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 البياانت مستقيم اختبار( ب
 التابع متغري على املستقل متغري بي عّلقة حينما حال هو البياانت مستقيم

 حيتبار أن يقدر مستقيم تباراح. املعّي  املستقل املتغري جمموعة يف ميتقيم بطبيعة
كمستخدم  Scatter Plot ابستخدام وخيتبار Freg tabelب Freg hitung إىل ابلقياس

 Scatter Plotولذلك ظّهر . إبعطاء زايدة خط االحندار, الكتشاف بياانت أوتلري
 1 .ففي اختبار البياانت يعملها بتزويج يف كل البياانت, متغريين فقد

 الفرضية احتبار طريقة . 
 املقدمة حتليل( أ

 جمموعة أبخذ البحث من املستخدمة األول اخلطوة هو املقدمة حتليل
 .التكرار توزيع جدول بياانت اىل اجمليبات من االستبيان بياانت

 البياانت حتليل. الكيمة التحليلية بطريق ختتربت املأخوذة والبياانت
 :يلي كما مقاسة وأما, االحصاء

 3 بقيمة هو أ لإلجابة (1
 3 بقيمة هو ب لإلجابة ( 
   بقيمة هو ج لإلجبة ( 
   بقيمة هو د لإلجابة ( 

 
 
 
 

 البحث فروض االحتبار حتليل( ب
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 جدول حبسب الفرضية صحة العتبار اخلطوة هو لفرضية االحتبار حتليل
 الباحث يستخدم و   .اراالحند رمز ابستخدام الفرضية احتبار و التكرار توزيع

 :التالية اخلطوات على االحنذار برمز االحتبار هذا لتحليل
 . العّلقة و االحندار مساوة لقيس الناصر جدول يصنع(.  
 :التايل ابلرمز االحندار مساواة يطلب(.  

bx+a = Y
1

 

  product moment  برمز املتغريين بي االرتباط معامل يطلب(. 3      
   

              

                            

                  

 :املواصفات 
= rxy  رقم مؤثرة االرتباطProduct moment “r” 

= N عدد املستجي 
= x  نتيجة االمتحان األول(variable x) 
= y  نتيجة االمتحان الثاين(variable y) 

= xy نتيجة االمتحان x  وy لكل املستجبي 

= x
2

 نتيجة االمتحان األول مركب 

=y
 نتيجة االمتحان الثاين مركب  2

 رمز إلمجال اجلميع  =∑
احلاصل من البحث ال بد يقوى بتفسري احلقائق , ليتعرف درجة أتثري

 :هي 
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 rxyمعايري التفسري نتيجة 
 املعيار املسافة الرقم

 جيد جدا 511 -1 15  

 جيد   1-15 15  

 مكتفي  1531-151 3

 ضعيف  1-153 15 3

 ضعيف جدا   1511-15 1

  
 :لتايلا ابلرمز( Koefisien Determinasi) التحديد معامل قيمة يطلب(. 3

   (R)  =(r)
2

 x  11% 
  R  :التحديد معامل 
  r  :اإلرتباط معامل  

      ابلقيمة اختبار يطلب( 1
 يستخدم. ال ام يقبل الفرضية هل الحتبار التحليل هذا يستخدم 

   :اييل كما برمز االحتبار ذلك
 

     
            

            
 

 :املواصفات
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= Freg  االحندار لسطر 
=    N األفراد عدد 

=   M املتنبئ عدد  

 االرتباط معامل      =

 

 التايل التحليل( ج
 وبعد, املتغريين بي االرتباط معامل حصول بعد يستخدم التايل التحليل

 مستوى على اجلدول من Ft لقيمةاب سيقارهنا احلساب من Fh القيمة ينال أن
 :يلي كما تقدير بقيمة%   أو% 1 الداللة

 الداللة ذات البحث ففرضية Ft القيمة من أكرب Fh القيمة كانت إن .1
   الداللة غري البحث ففرضية Ft القيمة من صغرأ Fh القيمة كانت إن . 


