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 الباب الثالث

 طريقة البحث

طريقة البحث بشكل عام ىي فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار 
العديدة من أجل الكشف عن احلقيقة, فيتعرض ىنا إىل كيفية العرض, وطرح 
قضايا ادلوضوع, والوسائل اليت سيسلكها الباحث ليصل هبا إىل النتائج ادلطلوبة, 

 50ووسائل واضحة ادلعلم, وبالتحديد بيان نوعو.حبيث يبدو البحث, وطرقو, 
 والطريقة ادلعينة اليت استخدمها الباحث كما يلي:

 نوع البحث - أ

نوع البحث اليت استخدمها الباحث ىي نوع التجرييب بأسلوب الكمي, 
وادلقصود بنوع التجرييب أن البحث لو عملية ادلالحظة ولكنها ادلالحظة لظاىرة 

 نعها, وقد تكون ىذه ادلسامهة عن قصد أو بادلصادفة.أسهم ادلالحظة ذلا يف ص
ىي األسلوب اليت نعتمد   (Quantitativeوادلقصود باألسلوب الكمي أو العددي )

فيو األرقام عند ربليل ادلادة العلمية خباصة. وال شك أن ىذا يستلزم مجع ادلادة 
 51العلمية بطريقة خاصة ذبعلها يف متناول التحليالت اإلحصائية.

وأما صفة ىذا البحث ىو حبث الوصفي بطريقة االرتباط, فيمكن أن تصوير 
 مهارة القراءةاحلقائق الكمي إىل الوصفي عن فعالية استخدام ىوت بوتاتوس لرتقية 

 دبدرسة إنسان جنديكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية سدوارجو.
                                                           

50
 .60ىـ(  1423)مكتبة الرشد,  كتابة حبث العلم صياغة جديدةعبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان,  

51
 .123( 2010)شبكة األلوكة:  أساسية يف حبث العلميقواعد سعيد إمساعيل صيين,  
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تم ربليلها فيمكن على الباحث أن يرتجم ادلادة العلمية على األرقام اليت ي
أو   (SPSSامج س.ب.س.س. )نباستعمال بر  اآللية ادلتطورةبوسيطة احلاسوب 

مث يوضح الباحث وضحا وصفيا دلعرفة احلقائق اليت ينالو  بطريقة اإلحصائية اليدوية.
كيفية الكشف عن قوة العالقة بني متغريين فيستعمل الباحث   من ىذا البحث. وأما

 رمز ادلقارنة لتعيني قوة وجهة الصلة بينهما باستعمال ربليل البيانات اإلحصائي.

فـروض البحـث ىـو شـيء مهـم يف البحـث العلمـي, ويقصـد بـو إجابـة ادلوقـ  
فهـــو  أو الظــن ادلوقـــ  دلســـائلة البحـــث العلمـــي. وينقســم فـــروض البحـــث إىل قســـمني

, وىــــذان الفرضــــان 52(Ho) الصـــفرية( وفــــروض البحــــث Ha) البديلـــةفـــروض البحــــث 
 متزاوجان, إذا رد أحدمها فاآلخر مقبول, وكذا العكس.

 البديلةفرضية ال -1

ومتغـري غـري  (Variable X)ىي توضيح وجود العالقة بني متغري ادلستقل 
فعاليــة اســتخدام ذلــذا البحــث يوجــد  البديلــة, والفــروض  (Variable Y)مســتقل

( لرتقيــة مهــارة القــراءة يف الفصــل الســامن دبدرســة Hot Potatoesىــوت بوتــاتوس )
 .إنسان جنديكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية سدوارجو

  الصفريةفرضية ال -2
 (Variable X)ىـــي توضـــيح عـــدم وجـــود العالقـــة بـــني متغـــري ادلســـتقل 

فعاليـة ذلـذا البحـث اليوجـد  الصـفرية, والفروض  (Variable Y)ومتغري غري مستقل
                                                           

 مرتجم من: 52
Sugiono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), 85  
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( لرتقيـة مهــارة القـراءة يف الفصـل الســامن Hot Potatoesاسـتخدام ىـوت بوتـاتوس )
 .دبدرسة إنسان جنديكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية سدوارجو

يــدل علــى عــدم االخــتال  الكبــرية يف تعلــيم مهــارة القــراءة للغــة العربيــة 
 ( وبعد استخدامو.Hot Potatoesقبل استخدام ىوت بوتاتوس )

 خطة البحث - ب

قبل البدء يف كتابة البحث ال بد من وضع خطة كاملة, ىي يف احلقيقة 
رسم عام ذليكل البحث, حيدد معادلو, واآلفاق اليت ستكون رلال البحث, 

ويف ىذه البحث العلمي, سيقوم الباحث بوضع اخلطة عن الدراسة  53والدراسة.
دبدرسة إنسان جندكيا  مهارة القراءةقية حول فعلية استخدام ىوت بوتاتوس لرت 
 .مانديري ادلتوسطة الداخلية سدوارجو

خطة البحث ىي رسم صورة كاملة عنو, وكل عنصر منها يكمل جانبا من 
جوانب تلك الصورة, ىذه ادلرحلة ىي األنسب ادلراحل لرتتيب موضوعات البحث, 

 54وتنسيقها؛ حيث أهنا ال تزال رؤوس أقالم, وخطوطا عريضة.

 ىنا ومن. البحث تنفيذ لطريقة ادلسبق التصور تعين البحث خطة إنو 
 األحباث يف أساسا باو مطل اخلطة ىذه على البحث تقريرعلى  لاشتم أمر يصبح
 ادلادة مجع لطريقة ادلستقبلي التصور: ىي البحث فخطة. العلمية القيمة ذات
 بعد البحث نتائج عرض ولطريقة ربليلها, أو معاجلتها ولطريقة, للبحث العلمية

                                                           
53

 .55 ادلرجع السابق,عبد الوىاب إبراىيم أبو سليمان,  
54

 .55, نفس ادلرجع 
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رتب مث يف اطالع ىذا البحث العلمي,  الباحث تسهيلوىذه اخلطة ل 55.التنفيذ
 الباحث فيها إىل مخسة أبواب: 

 خلفية البحثيف ىذا الباب يبحث الباحث عن  : الباب األول -1
منافع و  أىدا  البحثو  القضايا يف البحثو 

توضيح بعض ورلال الباحث وحدوده و  البحث
والبحسان السابقان, وىذا الباب مهم  ادلصطلحات

 ألنو سيكون وسيلة لفهم ادلوضوع التالية.

يف ىذا الباب يبحث عن الدراسات النظرية من  : الباب الساين -2
موضوع البحث الذي قدمها الباحث وحيتوي على 

 ثالثة فصول:

الفصل األول يبحث عن الوسائل التعليمية 
وتعريفها وأسس النظرية يف استخدامها وأنواعها 
وخصائصها وخطوات اختيارىا والتعليم اإللكرتوين 

 وعن الربنامج ىوت بوتاتوس.

مهارة القراءة الفصل الساين يبحث الباحث عن 
وتعريفها وأمهيتها وأىدافها وطريقة تعليمها ومراحل 

                                                           
55

 .175ادلرجع السابق. سعيد إمساعيل صيين,  
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 تعليمها.

فعالية استخدام ىوت الفصل السالث يبحث عن 
 .مهارة القراءةبوتاتوس لرتقية 

يف ىذا الباب يبحث عن نوع البحث وحطة  : الباب السالث -3
البحث ورلتمع البحث وعينيتو وطريقة مجع 

 البيانات وبنود البحث وربليل البيانات.

ة نيايف ىذا الباب يقدم الباحث عن الدراسة ادليد : الباب الرابع -4
فعالية استخدام ىوت والدراسة التحليلية عن 

. وحيتوي ىذا الباب مهارة القراءةبوتاتوس لرتقية 
 على فصلني:

الفصل األول يبحث عن حملة التارخيية عن مدرسة 
إنسان جنديكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية 

 سدوارجو.

الفصل الساين يبحث عن البيانات وكيفية التحليل 
 Hotفعالية استخدام ىوت بوتاتوس )عن 

Potatoes لرتقية مهارة القراءة يف الفصل السامن )
دبدرسة إنسان جنديكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية 
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 .سدوارجو

يف ىذا الباب يشتمل عن االختتام ونتائج البحث  : الباب اخلامس -5
 واالقرتاحات.

 تهيمجتمع البحث وعين - ت

رلموعة من األشخاص أو األشياء اليت نريد يقصد دبجتمع البحث 
دراستها, إما لوصفها أو الستقراء السامات العامة ذلا, أو الستقراء العالقة بينها 

 تمعجملا يكون فقد. سلتلفة أحجام ذاتجملتمع ا أن 56للوصول إىل العالقة الكونية.
 حبيث يا,هنائال أو كبريا يكون وقد واحد, حبث يف مجيعاه أفراد دراسة ديكن ,اصغري 
 .واحد حبث يف كلو دراستو باإلمكان جيعل متسلو, عينة إىل حنتاج

اجملتمع البحث ىو مجيع األفراد أو األحداث أو األشياء الذين يكونون 
الفصل السامن واجملتمع يف ىذا البحث ىو طالب  57موضوع مشكلة البحث.

درسة إنسان جندكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية بسدوارجو, وعدد رلتمع البحث دب
 طالبا. 35فيها 

ر اليت مت العينية ىي جزء من اجملتمع األصلي حيتوي على بعض العناص
وهبا ديكن دراسة الكل بدراسة اجلزء بشرط أن تكون  58اختيارىا بطريقة معينة,

                                                           
56

 .282 ادلرجع السابق,, سعيد إمساعيل صيين 
 .185(, 2001, )عمان: دار وائل, البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحسنيزلمد عبد الفتاح الصرييف,  57
 .186, نفس ادلرجع 58
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وأما عينية يف ىذا البحث فجميع طالب  59العينية شلسلة للمجتمع ادلأخوذة منو.
لداخلية بسدوارجو, ألن مدرسة إنسان جندكيا مانديري ادلتوسطة االفصل السامن 

فعلى األحسن أخذ مجيع اجملتمع, وكان البحث ىو  100اجملتمع الذي أقل من 
 60حبث اجملتمع.

 طريقة جمع البيانات - ث

يقوم الباحث جبمع ادلعلومات ادلتاحة عن ادلشكلة اليت سيبحسها, ذلك 
 61من خالل ادلصادر اليت ديكن الوصول إليها, سواء من ادلكتبة أو من خارجها.

عملية التعليم  ولنيل البيانات ادلتنوعة سو  يبدأ الباحث ادلطالعة وادلالحظة يف
وأما طريقة مجع اللغة العربية واستعمال الوسائل التعليمية دبوضوع ىذا البحث. 

 البيانات اليت استخدمها الباحث فكما يلي:

 طريقة ادلقابلة -1

جهــة, مو تفاعــل لفظــي بــني شخصــني يف موقــف تعــر  ادلقابلــة بأهنــا 
حيث حياول أحدمها وىو الباحث القائم بادلقابلة أن يستسري بعـض ادلعلومـات 
 62أو التعبريات لدى اآلخر وىو ادلبحوث واليت تدور حول آرائو ومعتقداتو.

                                                           
59

 .52( 1999)وزارة ادلعار  ادلملكة العربية السعودية:  البحث العلميعبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل,  
 مرتجم من: 60

Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) 91. 
61

 .20( 1992)ادلكتبة األكادديية:  البحث العلمي أساسو وطريقة كتابتوزلمد الصاوي زلمد مبارك,  
62

 .58 ادلرجع السابق,عبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل,  
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أن يفعــل ىــي مــن أحــد تقنيــة مجــع البيانــات إذا كــان الباحــث يريــد و 
مـــــن  ةيقـــــالبحـــــوث و لنيـــــل ادلعلومـــــات العم تكالدراســـــة األوليـــــة لنيـــــل مشـــــ
  63ادلستجيبني يف عدد صغري.

اســتخدم الباحــث ىــذه الطريقــة لنيــل البيانــات عــن أحــوال ادلدرســني 
 (Hot Potatoesوالطـالب يف تعلـيم اللغـة العربيـة باسـتخدام ىـوت بوتـاتوس )

ــــة مهــــارة القــــراءة دبدرســــة إنســــان جنــــدكيا مانــــديري ادلتوســــطة الداخليــــة  لرتقي
 بسدوارجو.

 طريقة ادلالحظة -2

ادلالحظة من عملية الشاملة تتكـون مـن عمليـات ادلتعـددة مـن كان  
وأهنـا االعتبـار ادلنتبـو  64حيث بيولوجية والنفسية واألىم منها ادلراقبـة والـذاكرة.

للظــواىر أو احلــوادث بقصــد تفســريىا واكتشــا  أســباهبا وعواملهــا والوصــول 
ة ويف ىــــذا البحــــث حضــــر الباحــــث إىل ادلدرســــ 65إىل قــــوانني الــــيت ربكمهــــا.

عن حالة ادلدرسة وبيئتها وقـدرة ادلعلـم يف إلقـاء ادلعـار  البيانات لنيل مباشرة 
و فعليـة اسـتخدام ىـوت وادلعلومات وأراء الطلبة يف عملية تعلـيم اللغـة العربيـة 

دبدرســــة إنســــان جنــــدكيا مانــــديري ادلتوســــطة  مهــــارة القــــراءةبوتــــاتوس لرتقيــــة 
 الداخلية سدوارجو.

                                                           
 مرتجم من: 63

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), 194. 
 .203, نفس ادلرجع 64
65

 .56ادلرجع السابق, عبد الرمحن بن عبد اهلل الواصل,  
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 طريقة االستبيانات -3

االســـــتبيان وســـــيلة مـــــن وســـــائل احلصـــــول إىل ادلعلومـــــات, وىـــــو  إن
 66تصميم الفن جملموعة من األسئلة ربتوي على أبرز النقاط موضوع البحث.

من تقنية مجع البيانات اليت قام بإعطـاء رلموعـة مـن األسـئلة أو األسـئلة وىي 
فاء بتوزيـع االسـتاستعمل ىذه الطريقة لنيـل البيانـات  67ادلكتوبة للمستجيبني.

دبدرسة  مهارة القراءةفعلية استخدام ىوت بوتاتوس لرتقية عن إىل ادلستجيبني 
 إنسان جندكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية سدوارجو.

 طريقة الوثائق -4

الوثيقــة ســواء كانــ  مطبوعــة أو سلطوطــة فإهنــا متســل مجيــع األنشــطة 
الـيت يـتم توليـدىا  فالوثـائق. اليت تقوم هبـا ىيـأة أو مسسسـة رمسيـة أو غـري رمسيـة

أثناء قيام ادلسسسة أو اذليئة بنشاطها ما ىي إال تعبري حقيقي عن الوسائل أو 
اخلطــا ادلرســومة كافــة مــن قبــل تلــك ادلسسســة للوصــول علــى ربقيــق األىــدا  

هبــذه الوثــائق يقــوم الباحــث جبمــع البيانــات مــن الوســائل  68.الــيت تســعى إليهــا
 ادلتعددة.

 طريقة االختبار -5

                                                           
66

 .88( 1991)الشركة السعودية:  تبسيا كتابة حبث العلميأمني ساعيت,  
 .88, نفس ادلرجع 67
68

 ص. من: 11:16ساعة  2014مارس  5يسخذ يف  
http://www.sahab.net/forums/?showtopic=51064 
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رلموعــــة مــــن ادلســــريات تقــــدم للمفحــــوص هبــــد  ات ىــــي االختبــــار 
احلصـــول علـــى اســـتجابات كميـــة يتوقـــف عليهـــا احلكـــم علـــى فـــرد أو رلموعـــة 

فعليـة اسـتخدام ىـوت بوتـاتوس استعمل الباحث ىذه الطريقـة دلعرفـة  69.أفراد
ــــة مهــــارة القــــراءة دبدرســــة إنســــان جنــــدكيا مانــــديري ادلتوســــطة الداخليــــة  لرتقي

 القبلي والبعدي.سدوارجو باالختبار 
 بنود البحث - ج

بنود البحث ىو آلة أو األدوات استخدم الباحث لنيل احلقائق العلمية 
 اليت يدعم عملية البحث. واستعمل الباحث البنود اآلتية:

صفحة ادلالحظة دلعرفة فعلية استخدام ىوت بوتاتوس لرتقية مهارة القراءة  -1
 ادلتوسطة الداخلية سدوارجو. دبدرسة إنسان جندكيا مانديري

الوثائق ادلكتوبة للوصول إىل البيانات وادلعلومات عن ادلدرسة اليت تطبق  -2
فعلية استخدام ىوت بوتاتوس لرتقية مهارة القراءة دبدرسة إنسان جندكيا 

 مانديري ادلتوسطة الداخلية سدوارجو.

رلموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق وادلعلومات عن فعلية استخدام  -3
ىوت بوتاتوس لرتقية مهارة القراءة دبدرسة إنسان جندكيا مانديري ادلتوسطة 

 الداخلية سدوارجو.
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 تحليل البيانات - ح

, فالباحث ينتقل يعد ربليل البيانات وتفسريىا خطوة موّصلة إىل النتائج
البيانات وتصنيفها إىل مرحلة ربليلها وتفسريىا واختبار فرضياهتا بعد إمتامو ذبهيز 

 الستخالص النتائج منها وتقدير إمكانية تعميمها.
وادلقصود بالتحليل يعين حصر مجيع جزئيات ادلادة العلمية ادلطلوبة 
للدراسة: السلبيات واإلجيابيات, والظاىر منها تلقائيا أو ما حيتاج منها إىل اإلظهار 

 ود كالتشريح, والفحص الدقيق, والنظرة ادلتعمقة.دبجه
ىي طريقة إجابة األسئلة ادلستخدمة يف البحث وكذا لإلجابة ادلسائل و 

لرتقية مهارة القراءة   (Hot Potatoesاألوىل والسانية يف استخدام ىوت بوتاتوس )
 دبدرسة إنسان جندكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية بسدوارجو.

لرتقية  (X)وبعد نيل البيانات من ادلتغريين فعلية استخدام ىوت بوتاتوس 
 دبدرسة إنسان جندكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية سدوارجو(Y) مهارة القراءة 

 بطريقة تقسيم ادلالحظة وادلقابلة والوثائق واالستبيانات واالختبارات.
 ىي:”T-Test“وأما قاعدة والتفسري على االختبار 

 بة ادلأوية:النس -1

 النسبة ادلأوية:
 تكرار األجوبة

 ×100% 
 عدد ادلستجيبني

X 100 % F P 
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N 

(Pالنسبة ادلأوية = ) 

(Fتكرار األجوبة = ) 

(Nعدد ادلستجيبني = ) 

أمــــا التفســـــري والتعيـــــني يف ربليـــــل البيانــــات اجملموعـــــة واالفـــــرتاض العلمـــــي, فيســـــتعمل  
 سوىارمسي أريكونطا:الباحث ادلقدار الذي قدمتو 

 جيد % 100 -%  76

 مقبول % 75 -%  56

 ناقص % 55 -%  40

 قبيح % 39 -%  10

 T-TESTرمز ادلقارنة ادلسمى  -2

يســتخدم الباحــث ىــذا الرمــز لنيــل ادلعرفــة  T-TESTوأمــا رمــز ادلقارنــة ادلســمى 
لرتقيــة مهــارة القــراءة   (Hot Potatoesعــن مقارنــة اســتخدام ىــوت بوتــاتوس )

 دبدرسة إنسان جندكيا مانديري ادلتوسطة الداخلية بسدوارجو.

 70(:t-testوأما رمز ادلقارنة )

                                                           
 مرتجم من: 70
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T0 ادلقارنة : 

M1 ( ادلتوسا :MEANمن ادلتغري )   X  

M2 ( ادلتوسا :MEANمن ادلتغري ) Y  

قام الباحث بالعملية اإلحصائية لتحليل ىذه البيانات ويستعمل الباحث 
 Paired). قبل أن يبدأ الباحث باالختبار ت SPSS 20الربنامج اإلحصائية 

Sample Test)   قام الباحث باالختبار االستوائي(Test Of Normality) 
 .  SPSS 20باستعمال برنامج 

                                                                                                                                                                      
Anas Sujono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) 324. 


