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 الثالث بابال

 منهجية البحث

متغريات و  جمتمع البحث وعينتومنهج البحث و  حيتوي ىذا الباب الثالث على

 وحتليل البياانت. طريقة مجع البياانتو  البياانت ومصادرىا و البحث

 منهج البحث .أ 

إّن مدخل البحث الذي تستخدمو الباحثة ىي ادلدخل الكمي، ألن البياانت 

الباحثة تكون على الصورة العديدة أو يعطي وصفا رقميا يوضح اليت حتتاج إليها 

 1مقدر ىذه الظاىرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواىر ادلختلفة األخرى

 لتعليم ادلفردات. "Sugoroku Arabic"لتجريب فعالية استخدام وسيلة اللعب 

ومنهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث التجرييب يعين شبو 

 non equivalent control groupابلنوع ( quasi eksperimental design)جتريبية 

design نظرا إىل موضوع البحث الذي قمات الباحثة يف دراستو ىو فعالية .

لتعليم ادلفردات " Sugoroku Arabic"استخدام وسيلة لعب سوجوروكو العربية 

 يك جومبانج.ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكم جايت رجيا ديو 
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مسيت ابلتجرييب ألن الباحثة ما إلتزمت حبدود الواقع حتلول إعادة تشكيلة 

التغيريات وما حدثت من نتائج. جرى طريقة ادخال تغيريات عليو وقياس أثر ىذه 

ىذا البحث ابستخدام جمموعني، تكوين ىااتن من اجملموعة التجربية واجملموعة 

الضابطة، اجملموعة التجريبية ىي اجملموعة اليت تستخدم السلوك اخلاصة وىي 

وأما اجملموعة الضابطة ىي ”Sugoroku Arabic“,  ابستخدام وسيلة اللعب

اخلاصة وىي بدون استخدام وسيلة اللعب  تستخدم السلوكاجملموعة اليت ال 

"Sugoroku arabic ." وبعد ذلك، تقارن الباحثة بني اجملموعتني ابالختبار على

 2اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

استخدام الباحثة يف ىذا البحث تصميم اختبار القبلي والبعدي يف كل من 

اجملموعتني. ويف ىذا التصميم اختبارت الباحثة جمموعتني مكافئتني خمتار غري عشوائي 

 non ابألصلوب (quasi eksperimental design)ابلتكبيق إىل نوع ىذا البحث يعين 

equivalent control group design. 
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 جمتمع البحث وعينته .ب 

 . جمتمع البحث 1

إن جمتمع البحث ىو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون 

البحث ىم الطالب يف الفصل  وأما جمتمع ىذا 3موضوع مشكالت البحث.

 .توسطة اإلسالمية احلكم ديويك جومبانجيف مدرسة ادل سبعةال

 . عينة البحث 2

سبعة  الباحثة الطالب يف الفصل ال البحث. ختتاروعينتو بعض من جمتمع 

كعينة البحث. وختتار الباحثة ىذين فصلني ألن كفاءة الطالب متساواين يف 

تعليم ادلفردات. ولذلك تبحث الباحثة ىذين فصلني لتكون جمموعة جتريبية و 

 28تلميذا وفصل ضابطة   28وعدد التالميذ يف الفصل جتريب  جمموعة ضابطا.

 تلميذا.

 

 

 

 

                                                           
 152(، ص. 1۹78جابر عبد احلميد وآلخرون، مناىج البحث يف الًتبية و علم النفس، )القاىرة: دار ادلهضة العربية،  3



03 

 

 
 

 متغريات البحث .ج 

 أّن ادلنهج التجرييب يف ىذا البحث يتكون من متغرياتن، مها كما يلي:

 ادلتغري ادلستقل  .1

ىو العامل الذي يقيس مدى فعالية على  (variabel independent) ادلتغري ادلستقل

ادلوقف ويسمى أيضا ابلتغيري التجرييب. ادلتغري ادلستقل يف ىذا البحث ىو على 

  "Sugoroku arabic"وسيلة لعب 

 . ادلتغري التابع 2

ىو العامل الذي ينتاج عن فعالية العامل ادلستقبل . ( Variabel Dependent)ادلتغري التابع 

 ادلتغري التابع يف ىذا البحث ىو تعليم ادلفردات. 4.التابع ىو تعليم ادلفرداتيسمي بعامل 

 (3. اجلدول )

 متغريات البحث

 املتغري التابع املتغري املستقل

 تعليم ادلفردات "Sugoroku arabic"استخدام وسيلة لعب 
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 البياانت ومصادرها  .د 

البياانت اليت حتتاج إليها الباحثة يف ىذا البحث ىي نتاج االختبار، 

 "Sugoroku arabic"واالستبانة عن فعالية استخدام وسيلة لعب 

تصميم البحث التجرييب حيتاج إىل البياانت الكمية . والبياانت الكمية ىي 

 انتاج االختبار من الطالب و نتاج االستبانة من الطالب.

 (۲اجلدول )

 البياانت ومصادرها

 ادلصادر البياانت أسئلة البحث رقم

تطبيق استخدام وسيلة لعب  1

“Sugoroku Arabic” 

 الطالب تسجيالت ادليدان

 فعالية استخدام وسيلة لعب 2

“Sugoroku Arabic” 

 نتائج االختبار

 تستخدم الباحثة مصادر البحث يف ىذا البحث، منهما: 

 . البياانت األساسية 1

البياانت اليت مجعها وعاجلها وعرضها الباحثة من ادلصادر األوىل. كاألشخاص 

 ادلتعلقة ابلتعليم ادلدرس والطالب وورقة األسئلة واإلجابة يف االختبار.

 . ادلصادر الثانوية 2
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البياانت اليت مجعها ومعاجلها وعرضها الباحثة من اآلخرين كادلعلومات إىل 

 ب واجمللة.ادلدرسة من ادلالحظة والكت

 طريقة مجع البياانت .ه 

ة يف ىذا البحث األساليب وللحصول على البياانت احملتاجة، تستخدم الباحث

 اآلتية:

 . االختبار 1

االختبار ىو أداة النشاطات ادلعقدة لتقدير سلوك الشخص اليت تصور 

 5الكفاءة اليت ميلكها يف ادلادة الدراسية ادلعّينة.

البحث ىو االختبار القبلي، يعين اختبار االختبار ادلستخدم يف ىذا 

يعطي قبل إجراء التجربة، و االختبار البعدي، يعين اختبار يعطي بعد إجراء 

 التجربة. 

 (۳اجلدول )

 6هي كما الرسم البياين اآليت: معايري جناح الطالب يف االختبار

 التقدير فئة النتائج الرقم

 ممتاز 1٠٠-۹٠ 1
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 جيد جدا 8۹-8٠ 2

 جيد 7۹-7٠ ۳

 مقبول 6۹-6٠ 4

 ضعيف 59-5٠ 5

 . االستبانة2

االستبانة ىي أداة للحصول على احلقائق وجتميع البياانت عن الظروف 

واألساليب القائمة ابلفعل، وتعتمد االستبانة على إعداد جمموعة من األسئلة 

لعدد كبري من أفراد اجملتمع )حيث ترسل ىذه األسئلة عادة العينة ممثلة  ترسل

 7جلميع فئات اجملتمع ادلراد فحص أرائها(. 

وتستخدم الباحثة ىذه الطريقة لكشف خلفية الطالب يف تعليم ادلفردات 

 سة ادلتوسطة اإلسالمية ديويك جومبانج.مبدر 
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 حتليل البياانت .و 

من ادلعلومات اليت ميكن الكشف عنها أبي شكل حتليل البياانت ىو تغيري 

من األشكال قبل ادلراقب. وجتهيز البياانت لتكون إعالما أو إخبارا لتجيب أسئلة 

 8.البحث

احلصول على البياانت الصادقة ، تستخدم الباحثة التحليل اإلحصائي 

. كما قال أمحد بدر: التحليل (Analysis Statistic Inferensial)اإلستداليل 

واليت سبقت  (Sampling)االحصائي اإلستداليل فهو يتضمن عملية ادلعينة 

 Population or)اإلشارة إليها، أي اختبار مجاعة صغرية دتثل اجملتمع الكبري 

Universe) .9ادلختارة منو 

 البياانت يف ىذا البحث ىي البياانت عن نتيجة تعلم الطالب اليت تتجلى

من فروق ادلقياس ادلعديل حىت ختترب فروض البحث تؤخذ مستوى داللة الفروق يف 

 SUGOROKU“ سوجوروكو العربية فعالية استخدام وسيلة لعبادلائة. و دلعرفة 

ARABIC”   ادلفردات، وحتليل مستوى فروق نتيجة التعلم من اجملموعتني  قيةلًت

 اإلحصائي وىو ما يلي: Tتقوم ابلرموز 
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Mx     :  ادلقياس معديل من اجملموعة التجريبية 

My :  ادلقياس معديل من اجملموعة الضابطة 

  
 

  : عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية  

  
 

 : عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة     

      Nx عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبة : 

    Ny عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة : 

     N10: عدد الطالب لكل الفصل 
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 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 311-312 

 𝑴𝒙 – 𝑴𝒚

  
𝚺𝒙

𝟐 + 𝚺𝒚
𝟐

𝑵𝒙 +𝑵𝒚 − 𝟐  
𝟏
𝑵𝒙

+
𝟏
𝑵𝒚

 

 


