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 الباب الثالث

 منهجّية البحث

منهجّية البحث حتتوي على مدخل البحث وتصميمة, مكان البحث, السكان البحث واملعينة  

 والعينة, التغيري واحلقائق ومصادر احلقائق, طريقة مجع احلقائق وأداواهتا, وطيقة حتليل البحث.

 أ. مدخل البحث وتصميمة

 مدخل البحث .1

املدخل املستخدم ، استخدم الباحثة البحث مبدخل كمي. يؤكد عند النظر إليها من نوع 

املدخل الكمي على وجود املتغريات ككائنات حبثية وجيب تعريف هذه املتغريات يف شكل 

يهدف هذا املدخل الكمي إىل اختبار النظرايت وبناء احلقائق اليت توضح  1تفعيل كل متغري.

 2وتقدير النتائج والتنبؤ هبا. العالقات بني املتغريات وتقدمي وصف إحصائي

 صميم البحثت .2

قبل البحث   pre  experimental  designs هذا النوع من البحث هو حبث تصميم جترييب

 pre . يف حبث التصميم التجرييب one group pretest posttest design التجرييب جملموعة واحدة

experimental design ، 3ي.ومل يتم اختيار العينات بشكل عشوائ ، مل تكن هناك متغريات حتكم 

                                                           
1 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2002) hal 12 
2 Ibid., hal. 20 
3 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010) hal. 102 
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، أوًلا مت   pre  experimental designs عينات من البحوث يف التصميمات التمهيدية التجريبية

. (treatment)ملعرفة مدى قدرات الطالب األولية قبل تلقي العالج  (pre-test)اختبارها قبلي

ابستخدام بطاقات    (treatment)، يتم إعطاء العينة العالج   (pre-test) بعد إجراء اختبار قبلي

الدومينو. بعد اًلنتهاء من تعلم اللغة العربية ابستخدام وسائل الدومينو ، يتم إعطاء العينة 

( لتحديد مدى أتثري التعلم ابللغة العربية ابستخدام وسائل الدومينو post-testاختبار بعدي )

 ات اليت مت تنفيذها.على القدرة على حفظ املفرد

تستخدم هذه الدراسة فئة واحدة ككائن للبحث. يف هذه الدراسة ، كانت هناك جمموعة 

واحدة فقط تعمل كمجموعة حتكم )قبل تقدمي عالج اًلختبار( واجملموعة التجريبية )بعد تقدمي 

نتائج  لعالج اًلختبار(. مت تصنيف البياانت اليت مت احلصول عليها قبل العالج إما يف شك

اًلختبار أو غريها من البياانت كبياانت من اجملموعة الضابطة ، يف حني مت تصنيف البياانت 

 اليت مت مجعها بعد العالج على أهنا بياانت من اجملموعة التجريبية.

 ببساطة ، ميكن وصف تصميم البحث املستخدم على النحو التايل:

 . تصميم البحوث1.3اجلدول 

  Posttest Design-One Groups Pretest 4تصميم ما قبل اًلختبارجمموعات واحدة 

Pre-test Treatment Post-test 

O1 X O2 

                                                           
4 Ibid., hal. 111 
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 البيان :

O1قبل اًلختبار قبل إعطاء العالج : 

O2بعد اًلختبار بعد إعطاء العالج : 

X .العالج عن طريق تطبيق التعلم ابستخدام بطاقات الدومينو : 

 ب. إجراءات البحث

 اإلجراء البحث هو قبل البحث. خطوات هذه املرحلة هي كما يلي:هذا 

 . تقدمي اقرتاح البحث.3

 . عمل تصريح حبثي ديوان للكلية  ورفعه إىل املدرسة.2

. إجراء مالحظات على املدارس حيث مت إجراء البحث ، للحصول على معلومات حول حالة 1

 املدرسة والفصل قيد الدراسة.

 ة للصف التجرييب. ختصيص عينة حبثي4

 . حتديد عينة البحث5

 . جعل وسائل اإلعالم التعلم يف شكل بطاقات الدومينو.6

. ضع خطة لتنفيذ التعلم  وورقة عمل الطالب  لكل اجتماع. لفئة التجربة ابستخدام وسائل 7

 الدومينو لفئة التحكم ابستخدام طريقة احملاضرة.
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 . إعداد أدوات البحث.8

 ن صك وإصالح األداة.. إجراء التحقق م9

 . إجراء جتارب على أدوات البحث.31

 (pre-test. إعطاء اختبار الصف )33

 . إجراء البحوث32

 (post-test. إعطاء اختبار الصف )31

 . حتليل نتائج البحوث34

 . استخالص النتائج من نتائج البحوث اليت مت القيام هبا35

 ج. متغري البحث

البحث ابستخدام متغريات البحث. متغريات البحث هي األشياء اليت يتم فحصها يف 

األشياء اليت سيتم فحصها يف الدراسة. "متغري البحث هو يف األساس كل شيء يف شكل ما حيدده 

 5الباحث لدراسته من أجل احلصول على معلومات عنه، مث يتم استخالص النتائج".

( واملتغري املقيد independent variabelتتكون هذه الدراسة من متغريين مها: املتغري احلري )

(dependent variabel املتغري احلري هو متغري يؤثر أو هو سبب التغيري أو ظهور متغري متأثر أو" .)

                                                           
5 Ibid., hal.00 
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( يف هذه الدراسة هو تعلم استخدام بطاقات Xكان املتغري احلري )  0بسبب متغري مستقل".

 ه الدراسة هو القدرة على حفظ املفردات( يف هذYالدومينو ، يف حني كان املتغري املقيد )

 د. السكان واملعانية والعينة

 لسكانا .1

السكان عبارة عن جمال تعميم يتكون من كائنات أو موضوعات هلا صفات وخصائص 

كان مجيع السكان يف هذه   7معينة حددها الباحثون لدراستها مث استخلصت استنتاجات.

،  2139/2121غقوك بليتار يف العام الدراسي الدراسة من طالب ماجستري املعارف بون

يف الفصل العاشر، وطالب احلادي عشر و  13طالباا ، كل طالبا 312وبلغ عدد الطالب 

 طالباا يف الفصل الثاين عشر. 18طالباا ، و  11

 املعنية والعينة .2

 كانت العينة املأخوذة يف هذه  8العينة جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكها السكان.

طالباا ، مت اختيارهم بواسطة  11الدراسة هي طالب الفصل احلادي عشر ، الذين بلغ عددهم 

تقنية أخذ العينات اهلادفة. أخذ العينات اهلدف هو أسلوب أخذ العينات املتعمد وفقا 

ملتطلبات العينة املطلوبة. يف الفصل احلادي عشر هي فئة جتريبية يتم عالجها ابستخدام 

 نو.بطاقات الدومي

                                                           
0 Ibid., hal. 01 
7 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D,….., hal. 117 
8 Ibid., hal. 118 
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 ه. مكان البحث والوقت البحث

دوسان الثانوية املعاريف كويمكان البحث الذي اخرته الباحثة يف هذا البحث هي مدرسة 

 فوجنوك بليتار. وأسباب اخرتات ابحثة هذه املدرسة كمكان البحث منها: 

ريقة طتعليم اللغة العربية على كفاءة حفظ املفردات يف هذه املدرسة تقليداي بطبيعتها, مع  .3

استنتاجية اينما مدارس فيه مركز يف تعليم اللغة العربية على كفاءة حفظ املفردات مل يستخدم 

مدرس مأثري وهو الطالب كمركز نشط. لذلك, اختارت الباحثة هذه املدرسة لذلك, اختار 

 البحث هذا املكان ًلستخدمها كمكان اختبار وسائل الدومنو على كفاءة حفظ املفردات.

 طالب الذين جيتمعون ًلستخدامهم كالتجريب.صفات ال .2

أتثري استخدام وسائل الدومينو على كفاءة حفظ املفردات وقت البحث العلمي مبوضوع 

 .2139 نوفمر يف يف الفصل احلادي عشر ابملدرسة الثانوية املعاريف كويدوسان فوجنوك بليتار

 و. أدوات البحث

 . نوع الصك1

استخدام البياانت. يف مجع البياانت ، استخدمت هذه األداة هي أداة تستخدم يف 

 5الدراسة أداة اختبار. شكل اًلختبار املعطى هو اختبار موضوعي يف شكل وصف يصل إىل 

عناصر. وصف املشكلة هو املشكلة اليت تتطلب إجابتها من الطالب تذكر وتنظيم األفكار أو 
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صاف ألفكار أو التعبري عنها يف شكل أو األشياء اليت مت تعلمها من خالل التعبري عن هذه ا

 مكتوبة.

 . أدوات االختبار2

للحصول على نتائج دقيقة لقياس البياانت ، يتم اختبار أداة القياس أوًلا لتحديد مستوى 

 الصالحية واملوثوقية.

 اختبار الصالحية  (3

تعين الصالحية  2الصالحية هي "تدبري يوضح مستوايت صالحية أو صالحية األداة".

مدى دقة ودقة أداة القياس يف القيام بوظيفة القياس. ميكن القول أن أداة اًلختبار أو القياس 

تتمتع بصالحية عالية إذا أجرى اجلهاز القياس أو يوفر نتائج قياس صحيحة ، واليت ينتج 

 عنها بياانت ًل تستجيب لغرض القياس يُقال إهنا اختبار له صالحية منخفضة.

حل يعين إخبار أو حق. يقال إن أدوات القياس صاحلة إذا كانت لديها دقة ، مما صا

يعين أهنا تقيس حقاا ما يتم قياسه ابلفعل وهلا دقة عالية وميكن أن توفر معلومات كاملة حول 

 ما يتم قياسه. أنواع الصالحية كالتايل:

احملددة  كان يقيس بعض األهدافأ. صالحية احملتوى. يقال إن اًلختبار له صالحية احملتوى إذا  

 املتوازية مع املادة أو حمتوى الدرس املقدم.

                                                           
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal. 211 
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(. يقال إن اًلختبار له صالحية بناء إذا كانت العناصر content validityب. صالحية البناء )

 اليت تصنع اًلختبار تقيس كل جانب من جوانب التفكري وهذا هدف تعليمي.

(. يقال إن اًلختبار له صالحية جتريبية إذا كانت construct  validityج. الصالحية التجريبية )

 النتائج متوافقة مع التجربة.

(. يقال إن اًلختبار له صالحية تنبؤية إذا كان لديه empirical  validityد. صحة التنبؤ / التنبؤ )

 القدرة على التنبؤ مبا سيحدث بعد ذلك.

 content)دم هو صالحية احملتوىيف هذه الدراسة ، يكون نوع الصالحية املستخ

validity)  تشري هذه الصالحية إىل مدى انعكاس األداة على احملتوى املطلوب ، أي الصالحية .

بناءا على عناصر عناصر اًلختبار اليت تتوافق مع املنهج الدراسي. صرح أريكونتو أن "األداة 

 10صاحلة إذا كان إبمكاهنا قياس ما هو مطلوب".

 ثوقيةاختبار املو   (2

تتضمن املوثوقية بياانا أبنه ميكن الوثوق أبداة ًلستخدامها كأداة جلمع البياانت ألن 

األداة جيدة ابلفعل. يف املوثوقية ، يتم استخدامه للعثور على ثبات األدوات املستخدمة يف 

اًلختبار ، قبل إعطاء مقال اًلختبار للعينة ، يتم اختبار اًلختبار للمجموعات السكانية 

 ارج العينة ، مث يتم حساب اختبار املوثوقية لتحديد مستوى شدة اًلختبار.خ

                                                           
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal. 

211 
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 ًلختبار أداة القياس اليت يستخدمها الباحثون ابستخدام صيغة ألفا وفقاا ملا يلي:

𝑟11 =  [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎1
2

] 

 

 البيان:

𝑟11   :معامل املوثوقية 

𝑛  عدد العناصر : 

∑ 𝜎𝑏
 : عدد تباينات العنصر 2

𝜎1
 الفرق الكلي:   2

 11. جدول تصنيف املوثوقية1.2اجلدول 

 املستوى مسافة حتديد النتيجة

 جيد جدا 3.11 -1.81

 جيد 1779 -1.61

 مقبول 1759 -1741

 انقص 1719 -1721

 فاشل 1739 -1711

                                                           
11 Ibid., hal. 110 
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. هذا يعين 1.411بناءا على نتائج حتليل جتارب الصك ، كانت موثوقية اًلختبار هي 

اًلختبار يف الفئة املتوسطة ، لذلك ميكن إنكار أن أداة البحث موثوقة. استناداا أن موثوقية 

 إىل معايري جودة العنصر ، يتم التعرف على السؤال ابعتباره موثوقية متوسطة.

 ز. أنواع البياانت وتقنيات مجع البياانت

 نوع البياانت .1

 أنواع البياانت يف هذا البحث هي بياانت كمية ونوعية:

بياانت الكمية يف شكل فهم بياانت مادة الطالب يف الفصل احلادي عشر الفصل األول أ. ال

حول النظافة وفقاا لإلسالم اليت مت احلصول عليها من درجات اًلختبار قبل اًلختبار 

 وبعده.

ب. البياانت النوعية يف شكل بياانت نشاط الطالب أثناء عملية التعلم اليت مت احلصول عليها 

ظات قبل الدراسة للحصول على املشكلة التالية يف مراقبة أنشطة الطالب عند من املالح

 حدوث التعلم.

 تقنيات مجع البياانت .2

 اختبار (1

مت احلصول على بياانت حول اخلرة املادية للطالب من اًلختبار األويل وبعد 

اًلختبار. مت احلصول على نتائج اًلختبار األويل يف اًلجتماع األويل قبل إجراء 

اًلختبارات وبعد اًلختبار يف هناية اًلجتماع يف الفصل الضابطة والطبقة التجريبية. شكل 
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فئات ، هي التذكر والفهم  4ار من متعدد حتتوي على األسئلة يف شكل أسئلة اًلختي

يستخدم اًلختبار يف هذه الدراسة لتحديد بياانت خمرجات تعلم  والتطبيق والتحليل.

 الطالب مث فحصها ملعرفة أتثري العالج الذي مت.

 مالحظة (2

واحدة من تقنيات مجع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي املالحظة. 

تقنيات مجع البياانت مع املالحظة عند إجراء البحوث املتعلقة بسلوك اإلنسان ُتستخدم 

 12، وعمليات العمل ، والظواهر الطبيعية إذا كان اجمليب الذي متت مالحظته غري كبري.

مت استخدام املالحظات يف هذه الدراسة ملراقبة التعلم الذي يستخدمه املعلم يف الفصل 

 طالب أثناء عملية التعلم ابستخدام وسائط بطاقة الصور.ولرؤية مدى فعالية تعلم ال

 الواثئق (3

طريقة أخرى جلمع البياانت املستخدمة هي الواثئق. الواثئق أتيت من كلمة وثيقة 

يف تنفيذ الواثئق واللوائح وحماضر اًلجتماعات واملذكرات  13مما يعين البضائع املكتوبة.

جالت ة للحصول على البياانت املطلوبة يف ساليومية وهلم جرا. يتم استخدام هذه التقني

 البحث ، مثل أرشيف املدرسة ، وختطيط التعلم ، وبياانت املعلم.

 

 

                                                           
12 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D,….., hal. 203 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik………, hal. 201 
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 مقابلة (4

تعد املقابلة إحدى طرق مجع البياانت عن طريق اًلتصال ، أي من خالل 

اًلتصال أو العالقات الشخصية بني جامعي البياانت )احملاورين( مع مصادر البياانت 

بني(. "املقابلة أو املقابلة عبارة عن حوار جيريه القائم إبجراء املقابلة )املقابلة( )املستجي

يقوم الباحث هنا إبجراء  14للحصول على معلومات من الشخص الذي جيري املقابلة".

مقابلة بطريقة "وجهاا لوجه" ، أي أن الباحث يتعامل مباشرة مع املدعى عليه ليطلب 

 اء ويشار الباحث إىل إجاابت اجمليب.شفهياا ما يريده من األشي

 ح. تقنيات حتليل البياانت

 اختبار الطبيعي .1

استناداا إىل  يستخدم اختبار احلالة الطبيعية يف هذه الدراسة طريقة كوملوكروف مسينورف

حجم اًلحتمال أو قيمة األمهية ، ويقال إن البياانت تتوافق مع افرتاض احلالة الطبيعية أو يتم 

وإًل فإن البياانت  1.15توزيعها بشكل طبيعي إذا كانت قيمة كوملوكروف مسينورف حمددة. < 

اجلة البياانت . تستخدم عملية إدخال ومع1715اليت ًل يتم توزيعها عادة يكون هلا قيم سيج <

 .SPSS 1060الرانمج اإلحصائي 

 

 

                                                           
14 Ibid., hal. 128 
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 اختبار التجانس .2

يتم اختبار التجانس عن طريق استخدام اختبار ليفني اإلحصائي على أساس حجم 

اًلحتمال أو قيمة األمهية. ويقال البياانت لتلبية اًلفرتاضات متجانسة إذا كانت قيمة سيج. 

. تستخدم عملية إدخال 1715قيم سيج >  وإًل فإن البياانت غري املتجانسة هلا 1.15< 

 .SPSS 1060ومعاجلة البياانت الرانمج اإلحصائي 

 حتليل البياانت وتقنيات اختبار الفرضية .3

يف هذه الدراسة ، قبل أن يتم التعامل مع العينة ابلتعلم ابستخدام وسائط البطاقات 

، مت إجراء  التصويرية للقدم التصويرية ، مت إجراء اختبار مسبق وبعد إجراء معاجلة الوسائط

اختبار ما بعد اًلختبار يف هناية التعلم ، ومت حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها لتحديد 

حجم نتائج تعلم الطالب. تقنيات حتليل البياانت ملعرفة أتثري استخدام وسائط البطاقات 

 املصورة يف عملية التعلم

الزوجي كاختبار أو اختالف مقارن  Tتبار الزوجي. يستخدم اخ Tابستخدام اختبار 

إذا كان مقياس البياانت لكل من املتغريين كمياا )فاصل أو نسبة(. يستخدم هذا اًلختبار 

( على نتائج تعلم variabel independentملعرفة أتثري استخدام وسائل البطاقات املصورة )

 (.variabel dependentالطالب )

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1

) (
𝑠2

√𝑛2

)

 



63 
 

أو ثبت أن هلا أتثرياا وإذا كانت  H1، فإن الفرضية  1.15إذا كانت نتائج البياانت >

أو بدون أتثري. إدخال البياانت ومعاجلة البياانت  H0فإن الفرضية  1.15النتائج احلسابية< 

 احلساابت اإلحصائية. SPSS 1060ابستخدام 

 


