
 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع البحث ومدخله .1

تم لذي يابحث إن نوع البحث الذي سيتم إجراؤه هو البحث امليداين، وهو ال
د يف هذا ملقصو ىن اإجراؤه يف املكان الذي يتم فيه فحص األعراض. فيما يتعلق ابملع

املتنقلة  ربامج اليفليل الظروف اليت حتدث يف امليدان ، وحتديدًا البحث هو حبث وحت
 التابعة للدولة يف مقاطعة ابالجنان.

تستخدم الباحثة يف هذا البحث املدخل الكمي. والبحوث الكمية هي نوع من 
البحوث العلمية اليت تفرتض وجود حقائق اجتماعية موضوعية، منفردة ومعزولة عن 

فراد، وتعتمد غالبا األساليب اإلحصائية، يف مجعها للبياانت مشاعر ومعتقدات األ
 1وحتليلها.

  
 تصميم البحث .2

راءة قل يف شاكأما تصميم البحث وهو يتكون من مراحل البحث، أوال حتليل امل
لك تة اليت توجد ملدرسايف  اللغة العربية، اثنيا أخذ السكان والعينة، اثلثا فعل املراقبة

   لبحث.اصة البياانت، رابعا حتليل البياانت، خامسا خال املشاكل، اثلثا مجع
يعين شبه التجرييب، ألن طريقة  هذا البحث يستخدم تصميم البحث التجرييب

البحث التجريبية هي طريقة اليت تستخدم إلجياد أتثري بعض العالجات على اآلخرين يف 
 2ظل حال مراقب.
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و االختبار  (pretest)بلياالختبار الق يف هذا البحث ستستخدم الباحثة
، مث  (pretest)يف كل املدارس، ستفعل الباحثة أوال االختبار القبلي .(post-test)البعدي

 Broken Square/Text) ستعلم اسرتاتيجيات قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة

& Index Card Match )يف تعليم مهارة القراءة، مث ستقوم االختبار البعدي(post-test) .
 حيت توجد اآلاثر بينهما. وبعد توجد النتائج من االختبارين ستحللها الباحثة

 
 ذايت البحث .3

ذايت البحث يف هذا البحث هو طلبة يف الصف الثامن يف املدرسة 
بالجنان واملدرسة املتوسطة اإلسالمية اهلداية  3املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
الطلبة من الفصول عشوائية، يعين عينة عشوائية  إانن ابرينجني اجلنوبية. وأتخذ

(. وهي أخذ العينات بشكل عشوائي من simple random samplingبسيطة )
البياانت بدون النظر عن الطبقات املوجودة يف البياانت. ألن أفراد اجملتمع 

 3يعتربون متجانسني.
وااين أ 3ية كوموكان عدد كل الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احل

بة يف املدرسة طالبة، وكان عدد كل الطل 15طالبا و  13طلبة تتكون من  30
 13لبة تتكون من ط 22املتوسطة اإلسالمية اهلداية إانن ابرينجني اجلنوبية 

 طالبات. 9طالبا و 
 

 موضوع البحث .4
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أما املوضوع يف هذا البحث فتأثري اسرتاتيجيات قطعة املربع أو النص وتطابق 
يف ( Broken Square/Text & Index Card Matchلفهرسة )بطاقة ا

 تعليم مهارة القراءة لطلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابلنجان. 
 

 انتلبيااساليب مجع مصادر البياانت وأ .5
 مصدر البياانت (أ

هناك نوعان من مصادر البياانت يف هذه الدراسة، ومها مصادر البياانت 
تتكون مصادر البياانت األولية من مدرسي  .نويةاألولية ومصادر البياانت الثا

يف ابالنج  املدارس املتوسطة اإلسالمية احلكومية اللغة العربية والطالب يف
رجينسي ومصادر البياانت الثانوية اليت تتكون من الكتب ، وغريها من املصادر 

 .ذات الصلة
 أساليب مجع البياانت  (ب

 .استخدامها جلمع البياانت طرق مجع البياانت هي طرق ميكن للباحثني
 املالحظة (1

طريقة املالحظة هي تقنية جلمع البياانت من خالل مالحظة موضوع املراقبة 
من خالل العيش معا بشكل مباشر ، والشعور ، والوجود يف نشاط احلياة 

يتم استخدام هذه الطريقة للحصول على بياانت حول احلالة  .ملوضوع املراقبة
موقع املدرسة واملرافق والبنية التحتية وحالة الطالب  املادية للمدرسة مثل

 .وغريهم
 املقابلة (2

طريقة املقابلة هي طريقة جلمع البياانت يف شكل مقابلة شخصني أو أكثر 
مباشرة لتبادل املعلومات واألفكار مع األسئلة واألجوبة اللفظية حبيث ميكن 

حلصول على هتدف هذه الطريقة إىل ا .بناء املعىن على موضوع معني



 
 

 

معلومات من رؤساء املدارس واملدرسني ذوي الصلة حول برامج الرتمجة اآللية 
 .احلكومية يف مقاطعة ابالجنان وطرق التدريس اليت يطبقوهنا

 االستبيان (3
االستبيان هو عدد من األسئلة املكتوبة اليت يتم استخدامها للحصول على 

أعطيت  .ياء أخرى يعرفوهنابياانت املستجيبني مع تقاريرهم الشخصية أو أش
الدولة يف ابالجنان  املدارس املتوسطة اإلسالمية هذا االستبيان للطالب يف

يف تعلم اللغة  مهارة القراءة رجينسي ملعرفة استجابة الطالب لطريقة تعليم
 .العربية

 الواثئق (4
أسلوب البحث الذي يستخدمه الباحثة هو عن طريق مجع الواثئق ذات 

 وهو عن اتريخ بناء املدارس وأحوال املدرسني والطلبة.الصلة ابلبحث، 
 االختبار (5

تستخدم الباحثة طريقة االختبار هذه لتحديد قدرة الطالب القراءة النصوص 
و  (pretest)ويف هذا البحث سيتستخدم الباحثة ال االختبار القبلي العربية.

 .(post-test)االختبار البعدي
 :ة يف هذا البحث مت اختاذ اخلطوات التاليةيف التحضري لالختبارات املستخدم

 .حتديد أهداف االختبار اليت تتوافق مع أهداف البحوث اليت أجريت -أ
 .حتديد املواد املراد استخدامها كمواد اختبار -ب
 .إعداد أسئلة االختبار وفقا ملؤشرات كل متغري -ج
 

 تصميم القياسات .6
و التدريبات مع األدوات االختبار عند أريكونتو هو جمموع أو عدد من األسئلة أ

األخرى اليت تستخدم للقياس عن اجلوانب املهارية، واجلوانب املعرفية العقلية، والقدرات 



 
 

 

ويستخدم االختبار جلمع البياانت املتعلقة  4واالستعدادات لدى األفراد أو اجملموعة.
درة مبهارة القراءة. واالختبار يعين االختبار التكاملي الذي هناك مطلوب يف الق

على أكثر من عنصر واحد يف اللغة، يعين أن الطلبة سيعطوا االختبار يف فهم 
املعىن من مادة القراءة، وذلك ليس فقط ابلقراءة فحسب ولكن حيتاج إىل فهم 

 معىن املفردات بل الرتاكيب أيضا. 
يف  لتزويجاها واالختبار املستخدم من االختبارات يف مهارة القراءة من

. لذلك ألخريالنص اوجة بني النص واملعىن وبني جزء النص وجزء االبطاقة املتز 
القراءة و  مادة  منالقدرة املطلوبة يف مهارة القراءة هي القدرة يف فهم املعىن

 الرتاكيب فيها.
 

  مشروع تقييم تحويل ِمثَال

 رقم جانب الدرجات عشرات
 1 نعومة 5

 2 دقة لغة 5

 3 حمتوايت بنات أفكار 5

 4 قراءة 5

 املبالغ عشرات 20
 

 عشرات املبادئ التوجيهية
   Skor perolehan 

Nilai =     X 100  

   Skor maksimal  
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 املعيار يف االختبار هو كما يف اجلدول اآليت:و 

 املعيار يف االختبار
 النسبة املائوية ) % ( مدى الدرجات املستوى الرقم
 % 100 - %90 100  - 90 جيد جدا 1
 %89،5 - %80 89،5 - 80 جيد 2
 %79،5 - %70 79،5 - 70 مقبول 3
 %69،5 - %60 69،5 - 60 ضعيف 4
 %59،5 - %0   59،5 -   0 راسب 5

 
 انتلبيااحتليل ب سلووأ .7

استخدمت هذا البحث طريقة جتريبية بتصميم 
preeexperimental  الذي استخدم فيهاOne Group 

Posttest Design-Pretest 5مقارنة ابحلالة قبل العالخ.، وهو 
ة لقراءاحتليل البياانت هو عملية تبسيط البياانت يف شكل سهل  
 .صائيةاانت اإلحتقنيات حتليل البياانت املستخدمة هي حتليل البي والتأويل

 م صيغةتخداوكان لتحليل البياانت طريقان، ابلواسطة اليدوية يعين ابس
هي طريقة و  SPSSو بواسطة تطبيق  احلساب اليت تناسب ابحلصول املقصودة
 .     SPSSحتليل البياانت ابستخدام الربانمج امسه 

إلختبار اقيمة  ول ووالبياانت حصول تعليم اللغة العربية بصفة التقرير نصف األ
 األخري التحليل ابستخدام إحصاءات الوصفى و إحصاءات التحليلى.
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-Mannفة أو اختبار إحصاءات التحليلى االستخدام هى اختبار املختل
Whitney اختبار( (u احلساابت اإلحصائية  األول يفعل من قبل إجراء االختبار

الطبيعية اذا البياانت توجيع   tاإلحنيار املعيارى. يستخدم  اختبار  و حييط من املتوسط
اذا البياانت  غري  u) )اختبار Mann-Whitneyو التجانس. ويستخدم االختبار

 ية.الطبيعتوجيع  
 املتوسط -1

تطيع ب يسعند سودجان أن لتثبيت مؤ هالت نتيجة التعلم احلصول لطال
 أن يعرف من خالل املعدل الذي حدده بـ :  

 

(�̅�) =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

 
 البيان:

�̅� ( قيمة املعدل  =mean) 
∑ 𝑥𝑖 6= جمموع نتيجة الضرب بني كل البياانت مع تواترها 

 املعياري االحنراف -2
 𝑧1عياري االحنراف أو االحناف القياسي العينة املستخدمة يف احتساب قيمة امل

 الختبار الطبيعية. 

  S = √∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛−1
 

 البيان : 
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S  املعيار االحنراف  = 
�̅� قيمة املعدل = 
𝑛 عدد البياانت = 

𝑥𝑖  البياانت إىل =i  و أما ,i  =1 ,2 ,3. . . , 
 ختبار الطبيعيةاال -3

كان االختبار الطبيعية مستخدما ملعرفة الطبيعية من توزيع البياانت. ممتحن 
( lilieforsطبيعية البياانت اليت حتصل ابلبحث استخدام اختبار ليليفورس )

  خبطوات االختبار كما يلي :
  املالحظة (أ

𝑥1,𝑥2,𝑥3…………….𝑥𝑛dijadikan bilangan baku 𝑧1, 𝑧2 … . . 𝑧𝑛 
𝑧1ابستخدام الرمز  =

𝑥𝑖−�̅�

𝑠
 (�̅�و 𝑠   من املعدل و االحناف القياسي

 املثايل (
 ولكل هذه عدد العياري و استخدام قائمة التوزيع العادي العياري, (ب
,𝑧1مث حمسوبة النسبة  (ج 𝑧2 … . . 𝑧𝑛   اليت أصغر أو مساوية بـ𝑧1 إذا .

 فـ :   𝑆(𝑧1)عترب بـ هذه النسبة ت

𝑆(𝑧1) = ba𝑛yaknya z1,z2,z3……..zn yang ≤ z1

n
 

 مث حدد سعر مطلقه. F (𝑧1) – S (𝑧1)حسب الفرق  (د
خذ سعر أكرب بني األسعار املطلق من ذلك الفرق, و هذا السعر يسمى  (ه

 .𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔بـ 



 
 

 

ابستخدام  𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙بـ  𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔قارنة لقبول أو رفض فرضية الصفر, م (و
مع  𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔( بـ lilieforsاجلدول قيمة احلرجة اختبار ليليفورس )

𝛼وجود درجة احلقيقة  = , و معيارها هي : رفض فرضية الصفر  5% 
اليت حصلت بياانت  املالحظ  𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔أن السكان توزيع الطبيعي إذا 

 7, و يف حالة أخر تقبل فرضية الصفر. 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙ن أكثر م
 

 االختبار التجانس -4
ر الختباانس. و بعد توزيع البياانت الطبيعية, مث يفعل االختبار التجا

اجلدول  ستخدامغر ااملستخدمة هو االختبار التنوعي األعظم مقارنة ابلتنوعي أص
F: و أما اخلطوات اختبارها هي كما يلي . 

 فرق األكرب و األصغر حساب ال (أ
  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  

variansi terbesar

variansi terkecil
 

 
 .𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙مع قيمة  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔املقارنة قيمة (ب

 db pembilang    =n-1 )ألكرب الفرق ( 
db penyebut      =n-1 ) ألصغر الفرق ( 

 𝛼)  = ) % 5مستوي املغزى
 االختبار معايري (ج

  اذاtabelF>  hitungF فغري التجانس 
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  اذاtabelF  hitungF .8فالتجانس 
 

  tاالختبار  -5
ة هل هي من تلك العينتني املستخدمة ملقارن tاختبار املقارنة هي اختبار 

 لي :كما ي  ارهاالبياانتني )الفرق( متسوية أو خمتلفة. و أما اخلطوات اختب
̅̅(𝑥)حساب قيمة املعدل  (أ)  ألمثال :كل ا(𝑠2)و الفرق  ̅

�̅� = ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
𝑠2 و  =

∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−𝑥 ̅)2

𝑛−1
 

 برمز :  tحساب السعر  (ب)

t = 𝑥𝑖 ̅̅̅̅ − 𝑥2̅̅̅̅

√
(𝑛𝑖−1)𝑠1

2+(𝑛2−1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛
+

1

𝑛2
)

 

  البيان : 
𝑛1 ياانت األوىل )اجملموعة التجريبية (= جمموع الب 
𝑛2 ) جمموع البينات الثانية )اجملموعة الضابطة = 

�̅� قيمة معدل احلساب البياانت األوىل = 
𝑥2̅̅  = قيمة معدل احلساب البياانت الثانية ̅

𝑥1
 = تنوعي البياانت األوىل 2

𝑥2
 = تنوعي البياانت الثانية 2
 
 بـ % 𝛼  =5مبستوى املغزى  tيف اجلدول توزيع  tتثبيت قيمة  (ج)
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 𝑑𝑘  =(𝑛1 + 𝑛2 − 2) 
 oHفـ  –tabelt  hitungt   tabelt  تثبيت معياري االختبار إذا  (د)

 9املردودة. aHاملقبولة و 
 (U( ) اختبار Mann Whitneyاختبار مان ويتين ) -6

يتين أو مان و  تباراخإذا البياانت التحليل عدم التوزيع الطبيعي فاملستخدمة 
ي استخدام كاملعيار   Uأيضا. و عند سوغيونو, يهدف اختبار  Uيسمى اختبار

ختبار قة الذه الطريإذا كان الشرط ابراميرتيتها مل تتحقق. وتستخدم ه tاختبار 
 :  اهلدف من اختالف السكانني. و أما خطوات  االختبار كما يلي

 ن قيمةمدءا بلة كل أعضائها اجلمع بني الفصلني املنفردي و من املرح (1)
كثر ن أو أجودااملالحظة األصغر حىت قيمة املالحظة األكرب. إذا كان مو 

 من مالحظة متسوية فاملستخدمة مبرحلة املعدل.
 𝑅1𝑅2 حساب عدد كل املراحل للمثل األول و الثاين مبجموع رموز  (2)
 مالحظة  𝑁1, مث حتسب من العينة األول بـUاالختبار االحصائي  (3)

𝑈1 =  𝑁1𝑁2 +
𝑁1(𝑁1+1)

2
∑ 𝑅1  

 
 مالحظة 𝑁2أو من العينة الثاين

𝑈2    =  𝑁1𝑁2
𝑁2(𝑁2+1)

2
∑ 𝑅2  

 البيان : 
𝑁1  عدد العينات يف العينة األوىل = 
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𝑁2  عدد العينات يف العينة الثانية =𝑁1 
𝑈1   =اختبار االحصائيUمن العينة األوىل𝑁1 
𝑈2 اختبار االحصائي =Uمن العينة األوىل𝑁2 

∑ 𝑅1  جمموع الرحلة يف العينة األوىل = 
∑ 𝑅2  جمموع الرحلة يف العينة الثانية = 

اليت أهنا أصغر و و أهنا أكرب بعالمة  Uيف قيمة  Uتستخدم قيمة   (4)
U’ار من املهم بفحص هل وجد . و قبل يقيم اختبU’ أوU’  مبقارنتها

𝑁1𝑁2مع 

2
𝑁1𝑁2،و إذا قيمتها أكرب من

2
 ’Uو قيمة ’Uفـتلك القيمة 

 حتسب
 U = 𝑁1𝑁2 -U’. 

يف اجلدول. ابملعياري اختاذ القرار هو إذا  Uبـقيمة  Uمقارنة قيمة  (5)
’U≥U  فـaH مقبولة، و إذا𝑈𝛼≤U فـ oH ردودة. اختبار اهلام م

  10كما يلي : zاستخدام هنج املنحىن ابلسعر احلرج <)20(األكرب
 
 

Z= 
𝑈

𝑁1𝑁2
2

√
𝑁1𝑁2 (𝑁1+𝑁2+1)

12

 

مقبولة و اذا  0H فـ  %5 =ابملستوي احلقيقي  اذا 
 11مردودة.  0Hفـ  أو  
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2
α

2
α zzz 

2
αzz 

2
αzz 



 
 

 

                                                                                                                                                                       

 


