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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث . أ
  نوع البحث .1

هو البحث  البحث االبحث الذي مت إجراؤه يف هذهذا النوع من       
، وهو البحث الذي يتم من خالل القفز (field research)امليداين 

بشكل  تعرفأن  تريد الباحثة، البحثمباشرة إىل امليدان. يف هذه 
 Scramble" كلمة التدافعيف اجملال مدى فعالية استخدام لعبة   مباشر

Word" احلامد بلس  مبدرسةمهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن م ييف تعل
 على املواد العربية. املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني

 مدخل البحث .2
ي ألن البيانات كمال هنجهو البحث  ااملستخدم يف هذ نهجامل

 هو البحث اقام. تقنية حتليل البيانات يف هذأر أو  معروضة يف أرقام
يف مرحلة اختتام هذا البحث الكمي سوف ، اإلحصائيات. لذلك

رسوم البيانية أو وجهات نظر تكون مصحوبة بالصور واجلداول وال
 .أخرى

 تصميم البحث . ب
 Quasi)البحث بأسلوب التجريب الشبه تصميمتستخدم الباحثة      

Eksperimental)  إجراء البحث قامت الباحثة بغمل مالحظات لتحديد قبل
وجيري هذا . ية الطالب وغريها كبيانات داعمةالظروف الطالب وشخص

-pre-test post)القبلي والبعدي  االختبار حتكمجمموعة  البحث بتصميم

testcontrol group design)تجريبيةال  اجملموعةهناك البحث   ا. يف هذ 
(experiment class)   اجملموعة الضابطةو( control class)  مت إجراء هذا .
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م ييف التعل "Scramble Word" يلة لعبةاستخدام وس ةالبحث لدراسة كيف

اجملموعة و  تجريبيةال  اجملموعة ومعرفة نتائج التعلم لواحد أو أكثر من
. يف هذا التصميم ، يتم إجراء اختبار مسبق أواًل ملعرفة القدرات الضابطة
. اجملموعة الضابطةالتجريبية و  جملموعةفات األولية يف القدرات يف اواالختال

التجريبية اليت يتم التعامل معها  موعةم خمتلف وهو اجمليمث يتم إعطاء تعل
يتم  دون أن اجملموعة الضابطةو  "Scramble Word"لعبة  وسيلة باستخدام

، سيتم إعطاء كال اللعبة. يف املرحلة النهائية يلةالتعامل معها باستخدام وس
 الفصلني اختبارًا الحًقا ملعرفة نتائج التعلم.

 القبلي االختبار جمموعة حتكم البحث التجرييب ميكن وصف تصميم     
 على النحو التايل: يبعدوال

 القبلي حتكم االختبارتصميم البحث التجرييب جمموعة : 1. 3اجلدول 
 يبعدوال

بعدي اختبار  قبلياختبار    جمموعة معاملة 
K-2 K-1  لعبة وسيلة"  

Scramble Word" 

KE 

K-2 K-1 KK 

 

 : البيان 

KE  = التجريبية اجملموعة 

KK  =اجملموعة الضابطة 

K-1  = قبلياختبار 

K-2  = بعدي اختبار 
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 موضوع البحث  . ج
كلمة التدافع   لعبة لية استخدام عاهذا البحث هو فيف  ع موضو      

"Scramble Word" مبدرسةلطلبة الصف الثامن  يم مهارة الكتابةيف تعل 
 .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني

 مجتمع البحث وعينته . د
 مجتمع البحث .1

والعينة. وذكر  جمتمعيوجد مصطلح يسمى  البحثا يف هذ
أو ة التعميم اليت تتكون من أشياء هو منطق جمتمع" سوغيونو أن "

ن لدراستها مث صفات وخصائص معينة حيددها الباحثو مواضيع هلا 
هم مجيع  جمتمع ، يُذكر أنوفًقا ملارجونو 43.استخالص استنتاجات

 تمعاجملهتمنا يف نطاق ووقت حمددين. لذلك، يرتبط البيانات اليت 
، فسيكون شخاص. إذا أعطى كل إنسان بياناتبالبيانات وليس األ

 44هو نفس عدد البشر. جمتمع عدد أو حجم
 مبدرسة مجيع طالب الصف الثامنهم جمتمع ، البحث ايف هذ

 العام الدراسي احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني
لفصول الذكور  "ب"و "أ"، ويتكون من أربعة فصول 2020/2021

شخًصا  99لفصول اإلناث. يبلغ إمجايل عدد الطالب  "د" و  "ج"و
 طالبة. 50طالًبا و  49يتألفون من 

 عينة البحث .2
، فسيكون من الصعب على جمتمعحبثًا على  ةرى الباحثجتإذا 

، والطاقة. لذلك ، ألنه قد يستغرق الكثري من الوقت والتكلفةةالباحث

                                                           
43

Sugiyono, Metode Penelitian Penddidikan, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 117. 
44

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 

118. 
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أو يشار  جمتمعببساطة عن طريق أخذ جزء من  ةالباحث حثلتبسيط الب
 إليها عادة كعينة.

مى تقنية أخذ العينات. يف حتديد العينة ميكننا استخدام ما يس
. (Purposive Sampling)  ة الغرضيةأخذ العينتقنية البحث  استخدم هذي

يتم استخدام طريقة أخذ العينات هذه بناًء على خصائص معينة هلا 
يتم تطبيقها بناًء على عالقة وثيقة خبصائص سكانية معروفة سابًقا 

, النسبة املنخفصة يف الكتابة هي عالمة على ذلك .ف البحثأهدا
 فصل الثامنجتريبية وال مجموعةكصل الثامن "أ"  لذلك ميكن حتديد الف

 .ضابطة مجموعةك  " "د
 يف اجلدول التايل:البحث يتم عرض عينات متلقي العالج يف هذه 

 هذا البحثعينة متلقي العالج يف : 2. 3اجلدول 
 الصف عداد البيان

 الثامن "أ" 26 التجريبية
"دالثامن " 26 الضابطة  

 عداد 52 
 

 ر البحثتغيم  . ه
 الذي أصبح املتغري املستقل هو استخدام هذا البحثكان املتغري يف       
، بينما كان املتغري التابع هو مهارة الكتابةم ييف تعل "Scramble Word"لعبة 

 لطالب الصف الثامن مهارة الكتابةم يوتعلم الطالب يف تعلنتائج العملية 
 .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة
 ميكن رؤية العالقة بني املتغريين يف املخطط أدناه:     
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  SKEMA 

 املتغري التابع                                          املتغري املستقل
               X   Y 

 :بيان ال
   X  = لعبة استخدام وسيلة"Scramble Word" مهارة الكتابة.م ييف تعل 

   Y  = لطالب الصف الثامن مهارة الكتابةعملية ونتائج تعلم الطالب يف 
 .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة

 البيانات ومصادرها  . و
 البيانات .1

من نوعني, ومها البيانات البيانات املأخوذة يف هذا البحث هي 
 األساسية والبيانات الثانوية.

 البيانات األساسية ( أ
 البيانات االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة التجريبية (1
 البيانات االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة (2

 البيانات الداعمة ( ب
البيانات الداعمة هي بيانات حول خلفية موقع البحث      

احلامد بلس املتوسطة  مدرسة إلنشاءالذي يتضمن تارخيًا موجزًا 
، حالة الطالب واملعلمني واملوظفني، و اإلسالمية بنجرماسني

 .ميواملرافق املدرسية والبنية التحتية باإلضافة إىل جداول التعل
 مصادر البيانات .2

، هناك حاجة إىل مصادر البيانات املذكورة أعالهصول على للح
 البيانات التالية:
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احلامد بلس  مبدرسة"أ"  الصف الثامن طلبة هماجملموعة التجريبية, ( أ
 .املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني

احلامد بلس املتوسطة  مبدرسة "دالثامن "اجملموعة الضابطة, هم طلبة  ( ب
 .اإلسالمية بنجرماسني

 البيناتأساليب جمع  . ز
 تقنيات مجع البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة وهي:     

  البيانات األساسية .1
 ختباراال ( أ

االختبار هو إجراء حمدد ومنهجي لقياس سلوك الشخص أو      
قياس موضوعي لسلوك الشخص, حبيث ميكن وصف السلوك 

يتم إجراء االختبار   45مبساعدة األرقام أو املقاييس أو نظام الفئات.
بينما يتم إجراء , ”Scramble Word“القبلي قبل تطبيق وسيلة لعبة 

 ثالثة مرات. ”Scramble Word“لعبة  االختبار البعدي بعد تنفيذ
تتكون أسئلة االختبار من عشرين سؤااًل مرتبة بناًء على أهداف 

على مستوى املبتدئني، وهي ترتيب احلروف، وربط احلروف،  ةالكتاب
 ، وكتابة اجلمل.وكتابة املفردات

 شبكي ألدوات االختبار ملادة الكتابة عن املهنة الطبّـّية 3,3اجلدوال 
 السؤال مؤشرات رقم

 ميكن للطالب ترتيب األحرف - 1
 جيدة وصحيحة العشوائية يف مفردات

أحرف ميكن للطالب االنضمام إىل  -
 منفصلة بشكل صحيح

 10-1( أ

                                                           
45

A. Muri Yusuf, Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PRENADAMEDIA 

GROUP, 2015), hlm. 93. 
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فصل املفردات إىل حروف  ميكن للطالب 2
 هجائية بشكل صحيح

 5-1( ب

ميكن للطالب تركيب كلمات عشوائية يف  3
 مجلة جيدة وصحيحة

  5-1ج( 

 

 البيانات الداعمة .2
 وثائقال ( أ

تسجيل األمور املتعلقة لتستخدم الباحثة طريقة الوثائق      
بالبيانات املطلوبة يف البحث, حول وصف موقع البحث, ورؤية 
املدرسة وبعثتها, وأحوال املعلمني واملوظفني واإلداريني, وتسهيالت 

التعلم اليت حتصل عليها الباحثة من وجدوال تنفيذ املدرسة, 
 املالحظات وامللف والكتب وجدوال األعمال وغري ذلك.

 المالحظة  ( ب
تستخدم املالحظة جلمع البيانات من ختطيط وتنفيذ وتقييم      

 Scramble“تعليم مهارة الكتابة باستخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع
Word”, 

 أساليب تحليل البيانات . ذ
 SPSS 22 اإلصدار برنامج ةستخدم الباحثت، يف عملية حتليل البيانات     

يف معاجلة البيانات وجتنب  ةويهدف إىل تسهيل الباحث windows نظامل
، لذا فإن التقنية اليت ذه الدراسة هنًجا كمًياأخطاء العد أيًضا. تستخدم ه

 جيب استخدامها يف حتليل البيانات هي اإلحصاءات.
 تجريب أدوات االختبار .1

 ختبار الصالحيةاال ( أ



37 
 

 
 

 الصالحية هي مقياس يظهر مستوى صالحية أو مالءمة     
. لذلك ميكن إجراء اختبار ةالباحثاألداة املستخدم من قبل 

الصالحية هذا من خالل مقارنة حمتويات األداة باملوضوع الذي 
اختبار هذا . يستخدم 46يتم تدريسه للجهاز يف شكل اختبار

مت إجراء  .windows نظامل SPSS 22 اإلصدار برنامج  الصالحية
اختبار الصالحية يف فصول أخرى غري الذي أجري عليه الدراسة, 

 وهي الفصل الثامن ج.
ميكن أن يتم أساس اختاذ القرار يف هذا االختبار من خالل    

 الطرق التالية ، وهي:
 rمع قيمة اجلدول  rيقارن القيمة احملسوبة 

 .rtabel  rhitung > rtabel (sigمن أكرب  rhitungإذا كانت قيمة  (1

 صر صاحلا.فسيتم اإلعالن عن صالحية عن ,(((0,05
 .rtabel  rhitung > rtabel (sigمن أكرب  rhitungإذا كانت قيمة   (2

 فسيتم اإلعالن عن صالحية عنصر غري صاحل. ,(((0,05
 الموثوقية ختباراال   ( ب

املوثوقية هي مستوى أو درجة اتساق مجيع األدوات. اختبار 
املوثوقية فيما يتعلق باألسئلة, ما إذا كان االحتبار دقيقا وموثوقا به 

 حمددة مسبقا. ميكن القول أن االختبار ميكن ريمقابل معاي
االعتماد عليه إذا كان يعطي دائما نفس النتائج عند اختباره على 

 هذا يستخدم 47.اجملموعة يف أوقات أو مناسبات خمتلفةنفس 
 .windows نظامل SPSS 22 اإلصدار برنامج املوثوقية اختبار

                                                           
46

Sugiyono, Op. Cit. hlm. 177. 
47

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 

258. 
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اإلعالن عن أن أداة ، فسيتم  0,60إذا كانت قيمة ألفا أكرب من      
، فسيتم  0,60، ولكن إذا كانت قيمة ألفا أقل من البحث موثوقة

 اإلعالن عن عدم موثوقية أداة البحث.

 تحليل البيانات .2
 (mean ) وسط الحسابيال ( أ

هي تقديرات لقيم معينة متثل مجيع  mean أو وسط احلسايبال
 22 اإلصدار برنامج املوثوقية اختبار هذا يستخدم 48البيانات.

SPSS نظامل windows. 
 (Standar Deviasi) معيار االنحرافيال ( ب

مت توحيد االحنرافات املعيارية أو توحيدها، حبيث يكون لديهم 
مستوى أكثر استقرارًا من الثقة أو املوثوقية. يستخدم هذا 

 49يف اختبار احلالة الطبيعية. Ziاالحنراف املعياري يف حساب قيمة 
 نظامل SPSS 22 اإلصدار برنامج املوثوقية اختبار هذا يستخدم

windows. 

 (Uji Normalitas) طبيعيالاختبار ( ج
البيانات الكمية اليت ميكن إجراؤها اختبارات إحصائية 
بارامرتية مطلوبة للتوزيع الطبيعي. إثبات أن البيانات املوزعة 
بشكل طبيعي حتتاج إىل اختبار ملدى طبيعية البيانات. اختبار 

 Kolmogorov-Smirnovهذا االختبار الطبيعي باستخدام اختبار 
الذي   windows نظامل SPSS 22 اإلصدار برنامجباستخدام 

 يوجه عملية صنع القرار على النحو التايل:

                                                           
48

Kadir, Statistika Terapan, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 53-54. 
49

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2012), hlm. 156-157. 
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، يتم توزيع  0,05أكرب من  .(Sig)إذا كانت قيمة األمهية  (1
 بيانات البحث بشكل طبيعي.

 0,05أصغر من  .(Sig)على العكس ، إذا كانت قيمة األمهية  (2
 .البحث ال يتم توزيعها بشكل طبيعي، فإن بيانات 

  (Uji Homogenitas)  اختبار التجانس ( د
اختبارات ما إذا كانت االختالفات يف توزيعني أو أكثر بأهنا      

اختبارات التجانس أم ال. يتم إجراء اختبار التجانس لتحديد ما إذا  
 .متجانسةو غري متجانسة أ Yو  Xكانت البيانات يف املتغريات 

 windows نظامل SPSS 22 اإلصدار برنامجستخدم هذا االختبار ي

 :. إرشادات لتطبيق القرار على النحو التايل22
فاجملموعتني لديهما , 0،05أكرب من  Sig. (2-tailed)إذا كان  (1

 التباين املتشاهبة )جتانس(.
فاجملموعتني ليس , 0،05أصغر من  Sig. (2-tailed)إذا كان  (2

 لديهما التباين املتشاهبة )غري جتانس(.
 t اختبار( ه

تأثري كل  ، وهو اختبار كيفباسم االختبار اجلزئي tيُعرف اختبار      
ستخدم هذا االختبار ي. بشكل فردي متغري مستقل على املتغري التابع

 .windows نظامل SPSS 22 اإلصدار برنامج
  (Ho)، يتم قبول الفرضية الصفرية   t˳≤ ttabelإذا كان  -
 (Ho)، فسيتم رفض الفرضية الصفرية  t˳ < ttabelإذا كان  -
 اختتام االختبار (1
، فهذا يعين أنه ال يوجد فرق يف معلمات متوسط  Hoإذا مت قبول  -

 تمعاجمل
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، فهذا يعين أن هناك اختالفات يف معايري متوسط  Hoإذا مت رفض  -
 اجملتمع

 حتديد نسبة التباين )حجم التأثري( (2
نسبة التباين هي قياس حلجم تأثري متغري املعاجلة )جماين( على      

 50املعيار )املتغري التابع(.
 Mann-Whitney Uمان ويتني  اختبار ( و

تتم عن طريق  ، فإن معاجلة البياناتذا مت توزيع البيانات بشكل طبيعيإ
، يتم  يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي، بينما إذا ملإحصائيات بارامرتية

من حتليل البيانات بإحصاءات غري بارامرتية. اختبار مان ويتين هو جزء 
يف متييز نتائج أداء  ةية اليت هتدف إىل مساعدة الباحثاإلحصاءات غري املعيار 

 .اجملموعة الواردة يف العينة إىل جمموعتني مبعيارين خمتلفني
عايري مب windows نظامل SPSS 22 برنامجاإلصدار تستخدم هذا اإلختبار 

 االختبار على النحو التايل:
 .Hₐورفض  Hₒ، يتم قبول  0,05 < إذا كانت قيمة الداللة (1
 .Hₐويتم قبول  Hₒ، فسيتم رفض  0,05إذا كانت قيمة الداللة >  (2

 ت البحثءاإجرا . ي
 ، وهي:يف تنفيذ هذا البحث، هناك عدة خطوات جيب القيام هبا       

 األوليةمرحلة  .1
دراسة ميدانية ملواقع البحث بالتشاور مع مديري املدارس ( أ

مدرسة واملوظفني اإلداريني واملعلمني يف الدراسات العربية يف 
 .احلامد بنجرماسني املتوسطة اإلسالمية بلس

 التشاور مع حماضر استشاري ( ب
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 جعل تصميم اقرتاح أطروحة ( ج
تقدمي تصميم مقرتح األطروحة إىل املشرف ليطلب منه  ( د

 يح وتصديق العنوان.تصح
 مرحلة التحضير  .2

 عقد ندوة تصميم مقرتح األطروحة ( أ
مراجعة مقرتح األطروحة بناًء على نتائج الندوة وتعليمات  ( ب

 املشرف عليها.
 طلب خطاب حبثي من عميد كلية الرتبية( ج
إرسال خطابات حبثية إىل املدرسة املعنية والتشاور مع معلمي ( د

 البحث.اللغة العربية لرتتيب جداول 
 مجع البيانات األولية للفئتني الثامنة ألف والثامنة باء. ( ه
 اجملموعة الضابطةو  التجريبية موعةحتديد اجمل( و
باستخدام  ل التجريترتيب تعليم التدريس ليتم تدريسه للفص ( ز

 لوفئة التحكم باستخدام الوسائ "Scramble Word" يلةلعبة الوس
 التقليدية.

اللعبة، وأسئلة  لداد وسائ، وإع(RPP)وضع خطة تنفيذ التعلم ( ح
، واملبادئ التوجيهية ما بعد االختبار، وأسئلة االختبار النهائي

 للمقابالت واملالحظات.
 مرحلة التنفيذ .3

 .االختبار والوثائق إجراء مجع البيانات يف امليدان من خالل ( أ
اجلمع واملعاجلة ووفقًا للتقنيات والبيانات املخططة اليت مت ( ب

 مجعها.
 بتحليل البياناتقم ( ج
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 تلخيص نتائج الدراسة ( د
 مرحلة إعداد التقرير  .4

 جتميع نتائج البحث يف شكل أطروحة.( أ
 التشاور مع املشرف على األطروحة ليتم تصحيحه واعتماده.( ب
 تقدم إىل املناقصة حملاسبتها.( ج
 سيتم استنساخ املقبل. ( د


